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به نام خداوند جان و خرد
مقدمه

جلد ششم مجموعه آرای دیوان داوری ایران ـ ایاالت متحده شامل متن فارسی آرایی است که از جلدهای  9 ،8و
 10مج موعه انگلیسی آرای دیوان استخرا شده اسـت .مـتن انگلیسـی آرا در سـایت رسـمی دیـوان بـه نشـانی
( )www.iusct.comقابل دسترسی است.
در این جلد آرای دیوان به ترتیب از رأی شماره  162که در پرونـده شـماره  763در سـا  1985صـادر شـده
شروع میشود و با رأی شماره  223در پرونده شماره  11713که در آوریل سا  1986صـادر شـده اسـت ماتمـه
می یابد .در انتهای کتاب ،نمایه کلمات کلیدی که براساس متن انگلیسی آرا تنظیم شده ،آمده است کـه مـیتوانـد
راهنمای موبی برای پیدا کردن ارجاعات حقوقی مورد نظر باشد.
در پایان الزم است از تالش همه عزیزانی که در گردآوری و انتشار ایـن مجموعـه یـاری کـردهانـد تشـکر و
قدردانی کنم.
محسن محبّی
رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری
بهار 1393

پرونده شماره 763ـ شعبه سه
حكم شماره 162ـ763ـ3
خواهان :منوچهر حدادی
خوانده :ایاالت متحده
تاریخ1363/11/11 :
حكم
یك) پیشینه امر

مواهان بهعنوان پدر و ولی فرزند مود ،آقای ساسان حدادی ،دادمواستی در تـاری  18ژانویـه  28( 1982دیمـاه
 )1360علیه ایاالت متحده به ثبت رسانید.
مواهان اظهار میدارد که فرزندش در تاری  15نوامبر  24( 1978آبانماه  )1357به منظور ادامه تحصیل وارد
ایاالت متحده امریکا شد ،ولی بعداً دستگیر و به شرحی که آمده تحت شکنجه قرار گرفت .مواهان اظهار مـیدارد
که این وقایع نهایتاً منجر به برگرداندن وی در یك حالت روانـی بـه ایـران شـد کـه آن حالـت در دادمواسـت و
منضمات آن به طرق گوناگون از قبیل «فقدان حواس»« ،حواسپرتی»« ،پریشـانی حـواس»« ،امـتال رفتـار»،
«بیماری شدید روانی و از دست دادن حالت طبیعی» توصیف شده است.
متن انگلیسی دادمواست حاکی است که دستگیری و شکنجه ادعایی «ظرف یك هفته» بعد از تاریخی در ماه
مه  1981صورت گرفته ،ولی بعداً اظهار شده که این پسر بعد از این شکنجه ادعایی در تاری  15ژوییه 24( 1980
تیرماه  )1359به تهران وارد شده است .ضمائم دادمواست نشان میدهد که به گذرنامه پسـر نـامبرده در او اوت
 10( 1980مردادماه  )1359در هامبورگ آلمان مهر زده شده و یکی از دادگاههای پژوهش ایران تأییـد کـرده کـه
نامبرده از سپتامبر  1980به امتال روانی مبتال بوده است.
مواسته مورد تقاضای مواهان به شرح زیر است:
 .1پردامت هزینه اعزام و تحصیل و برگرداندن او از امریکا،
 .2هزینههای مداوا و معالجه،
 .3مسارات ناشی از عقب افتادن او از تحصیل و هیچ شدن تحصیالت دبستانی و دبیرستانی او،
 .4مسارات مادی و معنوی از دست رفتن شخصیت عینی و معنوی او .به معنای دیگـر از دسـت رفـتن یـك
فرزند برای پدر ،جمعاً  100.000.000ریا (یكصد میلیون ریا ).
ایاالت متحده در تاری  7ژوییه  16( 1982تیرماه « )1361عرضحالی برای صدور قراری در رد ادعا به علـت
عدم صالحیت» به ثبت رسانید و سه دلیل مطرح کرد که باید بهعنوان موضوع مقدماتی در رد ادعا در نظر گرفتـه
شود:

حکم شماره 162ـ763ـ7  3

 ...« .1ادعا برحسب ظاهر با شرایط مقرر در بند یك ماده  2موافقتنامه حل و فصل دعاوی ،یعنی ناشی شدن
ادعا از دین ،قرارداد ،سلب مالکیت یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت ،تطبیق نمـیکنـد و بنـابراین ،ادعـا در
حیطه صالحیت دیوان داوری قرار نمیگیرد .»...
 .2دعاوی« ،دعاوی» «پسر» میباشد و مواهان حق طرح دعوا ندارد.
 .3در اشاره به آشفتگی و ابهام دادمواست در مورد بروز ادعا در  1980یا  1981اشعار گردیـده« :اگـر ادعـا در
تاری عقد موافقتنامه (بیانیه حل و فصل دعاوی) پابرجا نبوده ،نمیتواند حائز شرایط صالحیت مقرر در بند  1مـاده
 2باشد».
در تاری  26نوامبر  5( 1982آذرماه  )1361مواهان جوابیهای به عرضحا ایاالت متحده ثبت نمـود .جوابیـه
مؤید این نکته بود که تاری بازداشت پسر مواهان «در ماه مه  »1980بوده و اشاره به  1981در نتیجه اشـتباه در
تبدیل سا (شمسی و میالدی) صورت گرفته است .جوابیه به دو فقره ایراد دیگر ایاالت متحده در مورد صالحیت
نپردامته است.
دو) دالیل صدور حكم

دیوان داوری در صورتی صالحیت رسیدگی به ادعاهای اتباع جمهوری اسالمی ایران علیه ایاالت متحده امریکا را
دارد که «این قبل ادعاها در تاری این موافقتنامه ( 19ژانویه  29 /1981دیماه  )1359پابرجا بـوده  ...و از دیـون،
قراردادها  ،...سلب مالکیتها یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت  ...ناشی شود» (بند  1مـاده دو بیانیـه حـل و
فصل دعاوی).
دیوان به منظور رسیدگی به عرضحا ایاالت متحده جهت رد ادعا پس از مطالعـه مـتن فارسـی دادمواسـت،
چنین استنباط مینماید که در دادمواست بر حوادثی که حسب ادعـا در  1980و نـه در  1981بـه وقـوع پیوسـته،
استناد شده است .بنابراین ،به منظور حاضر این قبیل ادعاها در تاری انعقاد بیانیه حل و فصل دعاوی پابرجـا بـوده
است.
معذلك به نظر نمیرسد که هیچیك از ادعاهای مطروحه را بتوان ناشی از «دیون ،قراردادها ،سلب مالکیتها
یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت» که مبنای صالحیت دیوان است ،شمرد.مواهان تا حدودی کـه بـهعنوان
ولی ،به نمایندگی قانونی فرزندی که فاقد اهلیت اقامه دعوا است اقدام میکند و ادعاها بـرای صـدمات وارده بـه
پسر و هزینهها و مخار ناشی از صدمات مزبور اقامه میشود ،چنین ادعاهایی مشـمو مفـاد بنـدهای مـذکور در
مورد صالحیت نمیگردد.
از طرف دیگر ،تا آنجا که مواهان جبرا ن مساراتی را که در نتیجه از دست دادن یك فرزند به وی وارد شده،
مطرح میکند ،هیچ گونه مبنایی در این پرونده ارائه نشده که براساس آن فرض شود مواهان بهعنوان پدر در رفـاه
فرزند مود از منافع مالکانه برموردار بوده که در اثر حجر نامبرده ،منافع مزبور تقلیـل یافتـه یـا اینکـه «مسـارات
مادی و معنوی» مندر در دادمواست ،نتایج حادثه دیگری غیر از صدمات شخصی که حسب ادعـا بـه پسـر وارد
شده ،بوده است.
در نتیجه ،هرگونه زیانی که پدر متحمل شده نیز مار از محدوده صالحیت دیوان که طبق بیانیه حل و فصل
دعاوی تعیین گردیده ،میباشد.
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بنابراین ،دیوان صالحیت رسیدگی به این ادعا را ندارد.
سوم) حكم

به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری به دلیل عدم صالحیت ،این ادعا را رد میکند.
الهه ،به تاریخ  31ژانویه  1985برابر با  11بهمنماه 1363
نیلس منگارد ـ رئیس شعبه سه
بنام خدا
چارلز ان .براوئر

پرویز انصاری معین

نظر موافق

مخالف

پرونده شماره 341ـ شعبه يك
حكم شماره 165ـ341ـ1
خواهان :وسترن داینامیكس کورپوریشن
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران ،سازمان اتكا
تاریخ1363/12/9 :
حكم
یك) واقعیات و اظهارات

در تاری  18ژانویه  28( 1982دیماه  )1360وسترن داینامیك کورپوریشن (مواهان) دادمواستی در دیوان ثبت و
تقاضای مساراتی بابت نقض ادعایی قراردادی که جهت فروش نخود با سازمان اتکا (اتکا) ،یکی از مواندگان این
پرونده منعقد شده بود ،نمود .اتکا در الیحه دفاعیه مود ،ضمن سـایر دفاعیـات ،اظهـار داشـته اسـت کـه ادعـای
مطروحه علیه آن ،از صالحیت دیوان مار است؛ زیرا در قرارداد موضوع ادعا ،صـالحیت انحصـاری دادگـاههـای
ایران پیشبینی گردیده است .اتکا به بند یك ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی استناد مینماید که به موجـب آن:
«دعاوی ناشی از قراردادهای تعهدآور فیمابین که در آنها مشخصاً رسـیدگی بـه دعـاوی مربوطـه در صـالحیت
انحصاری دادگاههای صالحه ایران با توجه به موضع مجلس شورای اسـالمی ایـران باشـد» از صـالحیت دیـوان
مستثنا گردیده است.
مواهان در پاس به الیحه دفاعیه (موانده) ،این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
دیوان داوری در دستور مورخ  29فوریه  10( 1984اسفندماه  )1362مود به طرفین اعالم نمود که با توجه به
قید انتخاب مرجع در قرارداد فیمابین طرفین ،قصد دارد براساس لـوایح و اسـناد تقـدیمی بـه دیـوان نسـبت بـه
صالحیت مود اتخاذ تصمیم نماید .طرفین پرونده هیچگونه الیحه دیگری تسلیم نکردند.
در دسامبر ( 1978آذرماه  )1357مواهان و اتکا قراردادی به منظور فـروش  2000تـن متریـك نخـود منعقـد
نمودند .قرارداد مذکور از طریق مبادله سه تلکس منعقد گردید.
 )1تلکس مورخ  18دسامبر  27( 1978آذرمـاه  )1357اتکـا بـه مواهـان کـه در آن ،ضـمن تشـریح شـرایط
استاندارد مرید اتکا ،از مواهان دعوت گردیده پیشنهاد فروش ارائه نماید.
 )2تلکس مورخ  22دسامبر ( 1978او دیماه  )1357مواهان به اتکا که در آن پیشنهاد فروش ارائه گردیـده
است.
 )3تلکس مورخ  25دسامبر  4( 1978دیماه  )1357اتکا به مواهان که در آن ،ضـمن تأییـد قبـولی پیشـنهاد
فروش اظهار گردیده« :سایر شرایط طبق تلکس مورخ  22دسامبر ما (اتکا) مواهد بود» .در این تلکـس همننـین
اظهار شده که «این قرارداد اینك الزماالتباع است .»...
ضمن سایر شرایط ،در قرارداد پیشبینی گردیده بود که مواهان ضمانتنامهای جهت حسن انجـام کـار تسـلیم
نماید و اتکا متقابالً بابت قیمت مرید ،اعتباری به نفع مواهان افتتاح کند.
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مواهان مدعی است که ترتیب صدور ضمانتنامه مود را داده ،ولی اتکا اعتبارنامـه را افتتـاح ننمـوده و از ایـن
طریق قرارداد را نقض نموده است .مواهان اظهار مینماید که در اثر این نقض قرارداد (از جانب موانده) ،متحمـل
مسارتی معاد  770.000دالر بابت عدمالنفع گردیده که اینك آن را به اضـافه بهـره و سـایر هزینـههـا مطالبـه
مینماید .مواهان همننین مدعی است که مسارت مذکور در نتیجه «محـدودیتهـای ارزی کـه توسـط موانـده
دیگر ،یعنی دولت جمهوری اسالمی ایران وضع شده و ایفای تعهدات قراردادی با مواهان را بـرای سـازمان اتکـا
غیرممکن نموده ،حادث گردیده است».
اتکا اظهار مینماید که «در صورتی که استنباط مواهان در مورد تحقق عقد درست نباشد ،از آنجا که کاالیی
تسلیم یا مدمتی انجام نشده است ،موجبی برای طرح دعوا علیه موانده وجود ندارد .اما به فرض که اعای مواهان
در مورد تحقق عقد در نتیجه مبادله تلکسهای مذکور در فوق درست باشد» ،در آن صورت ،ادعای مواهـان بایـد
به علت عدم صالحیت دیوان مردود شنامته شود؛ زیرا در آن صورت ،حل و فصل امتالفات تابع قیـد زیـر کـه در
تلکس مورخ  18دسامبر  27( 1978آذرماه  )1357در گردیده ،مواهد بود:
«امتالفات و طرق حل آنها:
امتالفات محتملالحدوث باید منحصراً در محاکم ایران به صورت نهایی فیصله یابند».
اتکا اظهار مینماید که در تلکس مورخ  25دسامبر  4( 1978دیماه  )1357اتکا ،قید مزبور با اشاره کلـی بـه
شرایط مندر در تلکس قبلی مورد تأکید و تأیید واقع گردیده است.
اتکا مدعی است که این قید انتخاب مرجع رسیدگی در چارچوب استثنائات بند  1ماده دو بیانیه حـل و فصـل
دعاوی قرار گرفته و بنابراین ،ادعا باید به علت عدم صالحیت دیوان مردود شنامته شود.
مواهان استدال مینماید که مفاد مربوط به حل و فصل امتالفات در قـرارداد ،شـامل نقـض کامـل و کلـی
قرارداد ،آنطور که در این مورد ادعا میشود ،نمیگردد .مواهان همننین مدعی است که بـه دادگـاههـای ایـران
دسترسی ندارد و عالوه بر آن در دادگاههای مذکور دادرسی به معنای واقعی انجام نمیشود.
دوم) صالحیت دیوان

در تاری  5نوامبر  14( 1982آبانماه  )1361دیوان عمومی در مورد نه پرونـده آزمایشـی متضـمن قیـود مختلـف
انتخاب مرجع ،قرارهای اعدادی صادر نمود.
عبارت اصلی مربوط به انتخاب مرجع رسیدگی که در قرارداد مورد بحث دیده میشـود ،عینـاً مشـابه عبـارتی
است که دیوان عمومی در پرونده جور دبلیو دراکر جونیور علیه شرکت معامالت مارجی و دیگران (قرار اعـدادی
شماره 121ـ4ـ دیوان عمومی ،بخش سوم (( )2پیشـنهاد فـروش سـیمان) مـورد رسـیدگی قـرار داد 1)(.در پرونـده
مزبور ،د یوان عمومی اظهارنظر نموده که منظور از نحوه انشای قید مزبور صراحتاً آن است که امتالفات فیمـابین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1دو جمله زیر که در پرونده «پیشنهاد فروش سیمان» تحت عنوان «امتالفات و طرق حل و فصل» در گردیده ،در پرونده حاضـر در

تلکس مورخ  18دسامبر  27( 1978آذرماه  )1357اتکا تحت عنوان «سوگندنامه» دیده میشود:
«در صورتی که قرارداد منعقد شود ،الزم است که یکی از مقامات ارشد شرکت شما جهت امضا و تسـلیم «سـوگندنامه» مـورد
نظر دولت ایران به تهران مسافرت نماید .مقام مزبور باید جهت چنین اقدامی دارای امتیار تام از طرف شرکت شما باشد».

حکم شماره 165ـ341ـ1
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باید جهت رسیدگی به دادگاههای ایران ارجاع گردد و در نتیجه قید مزبور ،شرط استثنای منـدر در بیانیـه حـل و
فصل دعاوی را تحقق بخشد که مقرر میدارد« :ادعاهای ناشـی از قراردادهـای فیمـابین طـرفین کـه در آنهـا
مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوطه در صالحیت انحصاری دادگاههـای صـالحه ایـران قـرار داده شـده باشـد ،از
صالحیت دیوان مستثنا گردیده است».
دیوان دلیلی نمیبیند که از نحوه انشای قید مرجع رسیدگی مندر در قرارداد حاضر استنتا به عمل آورد.
راجع به ادعای مواهان در مورد تغییر شرایط در ایران ،مسأله مزبور در حکم دیوان عمومی در پرونـده جـور
دبلیو دراکر جونیور (قسمت دوم «قرارداد برنج») مورد بررسی و اظهارنظر قرار گرفته است.
در مورد ادعای مطروح علیه دولت جمهوری اسالمی ایران ،به نظر میرسد که ادعا عمدتاً براساس این اظهـار
مندر در دادمواست عنوان شده باشد کـه «سـازمان اتکـا ممکـن اسـت مایـل بـه انتقـا وجـه طبـق الزامـات
قراردادیاش بوده و محتمالً محدودیتهای پولی وضع شده توسط جمهوری اسالمی ایران مانع از آن شده باشـد.
مواهان اضافه مینماید که «اگر چنین باشد ،مواهان معتقد است که عمل جمهوری اسالمی ایران در حکم سـلب
مالکیت بوده» و مستلزم پردامت غرامت است  .»...مواهان نه در دادمواست اولیه و نه در پاس مـود بـه الیحـه
دفاعیه (موانده) دلیلی در تأیید این ادعای مبهم مود راجع به اینکـه «بـه عقیـده او» شـرایط و اوضـاع و احـوا
ذیربط چه «میتوانسته» باشد ،ارائه ننموده و همننین مواهان بعد از اطالع از دستور مورخ او مارس 10( 1984
اسفندماه  )1362دیوان دائر بر اینکه دیوان قصد دارد راجع به صالحیت «براساس لوایح و اسناد تسلیمی طرفین»
اتخاذ تصمیم نماید ،توضیحات یا دالیل مؤید ادعای مـود را بـه دیـوان تسـلیم نکـرد .دیـوان داوری نمـیتوانـد
صالحیت مود را بر مبنای اینگونه اظهارات غیرمنجز و غیرمستند قرار دهد.
از آنجا که مواهان ادعای مود علیه جمهوری اسالمی ایران را بر این اظهار قرار میدهد که اتکا یك سازمان
فرعی دولت ایران بوده و بنابراین ،اقدامات آن قابل انتساب به آن دولت است (باید توجه داشت که) ادعای مزبـور
نیز ناشی از قرارداد فیمابین مواهان و اتکا بوده و نتیجتاً مار از صالحیت دیوان میباشد.
سوم) نتیجه

دیوان اعالم مینماید که صالحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد فیمابین مواهان و اتکا را ندارد.
بر این اساس ،دیوان ادعاهای مطروح علیه جمهوری اسالمی ایران و سازمان اتکا را مردود میشناسد.
الهه ،به تاریخ  28فوریه  1985برابر با  9اسفندماه 1363
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یك
به نام خدا
محسن مصطفوی

هوارد ام .هولتزمن

پرونده شماره 35ـ شعبه سه
حكم شماره 166ـ35ـ3
خواهان :آر.جی .رینولدز توباکو کامپنی
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران ،شرکت دخانیات ایران
تاریخ1363/12/16 :
حكم نهایی

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

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

دیوان داوری در تاری ششم اوت  15( 1984مردادماه  )1363حکمـی جزئـی بـه نفـع مواهـان (آر.جـی .رینولـدز
توباکوکامپنی) علیه موانده (شرکت دمانیات ایران« :دمانیات») به شماره 145ـ35ـ ،3صادر کرد .حکم مزبـور بـه
مبلغ  36.294.667 /66دالر و بابت فروش و تحویل محصوالت دمانی و مقداری بهره و هزینـههـا بـود .دیـوان
ضمن اشاره به تنها موضوع باقیمانده در پرونده اعالم کرد :همانطور که قبالً گفته شـد ،دیـوان درمصـوي ایـن
موضوع که آیا مواهان استحقاق دریافت بهره از تاری  22نوامبر ( 1979او آذرمـاه  )1358تـا  16نـوامبر 1981
( 25آبانماه  )1360را نیز دارد یا میر ،صالحیت مود را محفوظ نگاه میدارد .دیوان متذکر مـیگـردد کـه صـدور
حکم پردامت بهره به مواهان برای این مدت ممکن است به علت نوسان ارقام لیبور در سه ماه مربوطه ،مسـتلزم
تجدیدنظر در متوسط نرخ لیبور مورد عمل در اینجا باشد .دیـوان داوری صـالحیت مـود را جهـت انجـام چنـین
تجدیدنظرهایی در حکم نهایی ،در صورت لزوم ،محفوظ نگه میدارد.

حکم شماره 166ـ35ـ3
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دیوان طی دستور مورخ  7اوت  16( 1984مردادماه  )1363مود از طرفین دعوت کرد که «حـداکثر تـا تـاری
 15اکتبر  23( 1984مهرماه  )1363هرگونه الیحه توجیهی و مدرکی که میمواهند دیوان درباره موضوع بهره بـه
شرح مذکور در حکم جزئی مود در پرونده حاضر (که دیوان صالحیت رسیدگی به آن را برای مود محفـوظ نگـاه
داشته است) در نظر گیرد ،به ثبت رسانند».
مواهان (آر.جی .رینولدز توباکو کامپنی) در تاری  15اکتبر  23( 1984مهرماه  )1363الیحهای تحـت عنـوان
«الیحه مؤید ادعای مربوط به بهره متعلقه پیش از دادرسی» ثبت کرد.
درمواستهای مواندگان جهت تمدید مهلت ثبت مدارکشان ،طی دستور مـورخ  18اکتبـر  26( 1984مهرمـاه
 )1363و  28نوامبر ( 1984هفتم آذرماه  )1363دیوان مورد موافقت قرار گرفت و در دستور امیر ،مهلت ثبت لوایح
توجیهی مواندگان تا  14دسامبر  23( 1984آذرماه  )1363تمدید گردید.
مواندگان الیحه مود را در تاری  14دسامبر  23(1984آذر  )1363نزد دیوان به ثبت رساندند.
دیوان ضمن دستور مورخ  8فوریه ( 1985بهمنماه  )1363مود به شرح زیر مقرر نمود:
با توجه به اینکه مواهان در مورد موضوع یادشده (بهره) ،الیحـهای در تـاری  15اکتبـر  23( 1984مهرمـاه
 )1363به ثبت رساند ،در حالی که موانده (شرکت دمانیات ایران) پس از دو بار تمدید مهلـت ،الیحـه مـود را در
تاری  14دسامبر  23( 1984آذرماه  )1363ثبت نمود و نیز با توجه به اینکه اظهاریه شـرکت دمانیـات ایـران ،در
واقع حاوی استدالالت وادله و مدارك معارض با نکات مطروح در الیحه مواهان میباشد و بنابراین ،ممکن است
مواهان بخواهد فرصتی جهت اظهارنظر در مورد الیحه شرکت دمانیات داشته باشد،
لذا بدینوسیله دیوان داوری از مواهان دعوت مینماید اینگونه نظرات را حداکثر تا تاری  25فوریه 6( 1985
اسفندماه  )1363به ثبت رساند.
مواهان در تاری  21فوریه ( 1985دوم اسفندماه  )1363نظرات مجدد مود را ثبت نمود.
دوم) حكم قبلی

دیوان طی حکم جزئی مود در این پرونده چنین نتیجهگیری کرد که« :شـرکت دمانیـات مبلـغ 36.294.667/66
دالر بابت محصوالت دمانی که بهای آنها پردامت نشده به رینولدز بدهکار است».
مواهان ادعا کرد که بر مبنای شرایط مندر در فرم قبو سفارش که در رابطه با کاالهای موضوع ادعا مـورد
استفاده واقع شده ،وی استحقاق دریافت بهره را دارد:
مریدار (شرکت دمانیات) موافقت میکند که بهرهای به نرخ متوسط سهماهه «لیبـور» (نـرخ بـانکی بهـره در
لندن) (( )London Interbank Offering Rateبـه ترتیـب منـدر در تـایمز مـالی لنـدن) ( Financial
 )Times of Londonبه اضافه دو درصد در سا بابت کلیه وجوه و برای مدتی که پردامت این قبیل وجوه بعد
از مدت مورد توافق به تأمیر افتد ،به فروشنده بپردازد .غفلت گهگاه یا مداوم فروشـنده از مطالبـه بهـره بـهعنوان
اعراض از آن تلقی نخواهد شد.
مواهان از تاری  22نوامبر ( 1979او آذرماه  ،)1358یعنی تاریخی که بنا به اظهار مواهـان معلـوم شـد کـه
دمانیات بدهیاش را نخواهد پردامت ،مواستار بهره گردیده است.
دمانیات منکر گردید که اصالً بهرهای باید پردامت شود و استدال میکرد که شرط مورد اسناد مواهـان ،بـه
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دالیلی از جمله اینکه شرط مزبور هرگز در گذشته اجرا نشده ،الزماالجرا نبوده است.
دیوان داوری چنین نتیجهگیری کرد که مواهان مستحق دریافت بهره سـاده طبـق شـرط منـدر در قـرارداد
است و متذکر شد که «به نظر مواهان ،بهره باید از تاری  22نوامبر ( 1979او آذرماه  )1358محاسبه شود؛ زیـرا
که شرکت دمانیات از آن تاری با عدم پردامت  14/1میلیون دالر از مبالغ بدهی ،در آن تاری از پردامـت بـدهی
سر باز زد».
دیوان همننین ماطرنشان سامت که :تا آنجا که از مدارك موجود نزد دیوان پیدا است تـا تـاری  16نـوامبر
 25( 1981آبانماه  )1360یعنی هنگامی که دادمواست در دیوان ثبت شد ،تقاضایی برای پردامت بهـره از تـاری
مزبور به عمل نیامده بود .همینطور از مدارك موجود چنین برمیآید که طبق رسم معمو طـرفین طـی سـالیان
متمادی روابط تجاریشان ،رینولدز از مطالبه بهره مودداری ورزیده و حتی بـا وجـود قصـور شـرکت دمانیـات در
پردامت بهموقع بدهی ،وجوه پردامتی را پذیرفته بود.
دیوان به این نتیجه رسید که این نحوه عمل احتمالی طرفین باید با نحوه انشای ماي شرط مربوط به بهـره
که مقرر میدارد «چناننه فروشنده گهگاه یا مداوماً بهره را مطالبه نکند ،نباید بـهعنوان اعـراض وی (از دریافـت
بهره) تلقی شود» ،توأماً در نظر گرفته شود .معهذا از آنجا که هنوز راجع بـه ایـن موضـوع اکثریـت آرا در دیـوان
حاصل نشده بود ،دیوان ضمن حفظ صالحیت نسبت به آن بخش از ادعا که مربوط به بهـره پـیش از دادمواسـت
است ،حکمی جزئی در مورد کلیه موضوعات دیگر پرونده صادر نمود.
سوم) اظهارات خواهان

مواهان تصدیق میکند که آر.جی .رینولدز توباکو کامپنی («آر.جی.تی») از سا  1970تا سا  ... 1978از مطالبه
بهره از شرکت دمانیات «مودداری» ورزید» .معالوصف مواهان میگوید که معهذا «آر.جی.آر.تی» درسـت هفـت
روز پس از نقض تعهد شرکت دمانیات نسبت به پردامت (بدهیاش) به آر.جی.آر.تی .رسماً ضمن دعـوایی کـه در
 29نوامبر ( 1979هشتم آذرماه  )1358در یکی از دادگاههای ایاالت متحده اقامه کـرد ،از دمانیـات مطالبـه بهـره
نمود».
مواهان اظهار میدارد که در هریك از صورتحسابها ،منجمله صورتحسابهای مربـوط بـه کاالهـای مـورد
بحث ،به «شرایطی کلی فروشی» مندر در (ظهر) فرم قبو سفارش اشاره شده است .مواهان استدال مـیکنـد
که آن بخش از شرط بهره که در فرم قبو سفارش مندر و به شرح زیر است:
«چناننه فروشنده گهگاه یا مداوماً بهره را مطالبه نکند نباید بـهعنوان اعـراض وی (از دریافـت بهـره) تلقـی
شود» ،دستکم بدان معنا است که این عدم مطالبه بهره به صورت مداوم یا هرچند یك بار ،نافی  ...حـق مطالبـه
بهره در آتیه نیست .مواهان اظهار مینماید که حکم جزئی دیوان با این نحوه تفسیر منطبق است؛ زیرا کـه حکـم
صادره به بهره متعلقه به بعد از  16نوامبر  25( 1981آبانماه  ،)1360یعنی تاری مطالبه بهره در دادمواست مربوط
میشود .بالنتیجه ،مواهان مدعی است که مطالبه بهره توسط وی در تاری  29نوامبر  8( 1979آذرمـاه  )1358در
دادگاههای ایاالت متحده بهروشنی وی را مستحق دریافت بهره مورد مطالبه میکند و نیـز اینکـه «نحـوه عمـل
طرفین پیش از نوامبر  ،1979ربطی به استحقاق دریافت بهره پیش از دادمواست توسط آر.جی.آر.تی .ندارد».
عالوه بر آن ،مواهان اظهار میدارد که رویه دیوان در غالب موارد این بوده که حکم بهره را «از تـاری بـروز
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ادعا ،یعنی تاری زیان مواهان یا تخلف یا نقض تعهد موانده» صادر کند .به نظر مواهان ،چنین رویهای ماصه در
مورد حاضر ،اقتضا دارد؛ زیرا شرکت دمانیات به مدت پنج سا رینولدز را از پو مود محروم «و در نتیجه از وجوه
بدون بهره رینولدز استفاده کرد .»...
چهارم) اظهارات خواندگان

مواندگان ،ضمن اشاره به اینکه بهره مندر در حکم جزئی دیوان در این پرونده بر مبنای قرارداد بوده ،اسـتدال
مینمایند که بخش «شرایط کلی» فرم قبو سفارش که حاوی شرط بهره است ،به فرض که به شرکت دمانیات
واصل شده باشد ،به هر حا  ،زودتر از  15اکتبر  23( 1979مهرمـاه  )1358دریافـت نگردیـده و بنـابراین ،شـامل
معامالت قبلی نشده و «قرارداد رسمی» به شمار نمیرود و صرفنظر از ایرادات دیگر ،حسب ادعا ،حداقل از یـك
لحاظ توسط مواهان نقض شده و لذا نمیتواند اکنون مورد استناد واقع شود.
مواندگان ادعا مینمایند که «مسأله بهره  ...سا های سا مطرح نشده» و در واقع در سـا  ،1979مواهـان
نهتنها مواستار بهره نشد ،بلکه کتباً موافقت کرد که  3درصد تخفیف در اصل مبلغ مـورد ادعـا قائـل شـود و نیـز
اینکه نامه مورخ هفتم مه  17( 1979اردیبهشتماه  )1358مواهان مبنی بر اینکه نامبرده ممکن اسـت مواسـتار
بهره شود ،مشروط بوده است .بهعالوه ،مواندگان اظهار میدارند که در دادمواست مطروحه مواهان در دادگاههای
ایاالت متحده «نه به شرایط کلی فروش اشاره شده و نه نسخهای از آن به دادمواست منضم بوده است» .بر ایـن
اساس ،مواندگان استدال مینمایند که مواهان در عرضحا مود در دادگاه ایاالت متحده ،به طور اعم ،ولـی نـه
«به موجب شرایط کلی فروش» ،مطالبه بهره نموده است.
مواندگان همننین ادعا میکنند که دیوانهای داوری بینالمللی ،اجباری به صدور حکم بهـره نداشـته و «در
تعدادی موارد ،از این کار مودداری ورزیدهاند و در صورتی هم که حکم به پردامت بهره دادهانـد ،از تـاری صـدور
حکم بوده است» .بنا به اظهار مواندگان ،چنین رویهای در موردی مثل پرونده حاضر کـه «موانـده مجبـور بـوده
مدتی به دلیل جریان داوری منتظر بماند و لذا امکان بروز وضعیت «فورسماژور» وجود داشته ،بـهویژه منطقـی و
بجا است».
پنجم) دالیل حكم

دیوان قبالً ضمن حکم جزئی مود ،رأی داده است که مواهان استحقاق دارد بر مبنای شـرط منـدر در «شـرایط
کلی فروش» فرم پذیرش سفارش که در رابطه با کاالهای موضوع ادعا مورد استفاده بوده ،بهره دریافت کند .ادله
و مدارك دیگری که توسط مواهان تسلیم گردیده بهروشنی ثابت میکند که این شرایط از مـدتهـا قبـل ،یعنـی
حداقل در دسامبر  1977به شرکت دمانیـات اعـالم گردیـده بـود و در صورتحسـابهـای گونـاگون مربـوط بـه
سیگارهای مورد بحث به آن اشاره شده است .عالوه بر این ،برمی از نس صورتحسابهـای تسـلیمی بـه دیـوان
توسط شرکت دمانیات ،حاوی اشاراتی به شرایط عمومی است که باز مبین آن است که شرکت دمانیـات شـرایط
عمومی مزبور را در طو معامالت و مراودات مورد بحث ،دریافت کرده بوده است .در غیاب هرگونه مدرکی حاکی
از اینکه طرفین صراح تاً در مورد تغییر یا لغو این شرایط توافق کرده باشند ،باید شرایط مزبور را بر کلیه معـامالت
مورد بحث قابل اعما دانست .فرم پذیرش یادشده جزئی از قرارداد بین طرفین را تشکیل میداده است.
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گزارش آرای دیوان داوری دعاو ی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد ششم

دیوان داوری ،طی احکام دیگری ،طبق نـرخ بهـره مـورد توافـق در قـرارداد ،حکـم بـه مسـارت داده اسـت
(فیالمثل ،رجوع شود به :ویلیام ا پریرا اسوشی ایتس ایران علیه جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 116ـ1ـ3
مورخ  19مارس  28 :1984اسفندماه  .)1362بهعالوه ،در بسیاری موارد ،دیوان از تـاری نقـض تعهـد ،حکـم بـه
پردامت بهره صادر کرده است (فیالمثل رجوع شود به :همان مأمذ اینترند اینترنشنا اینکورپوریتـد علیـه نیـروی
هوایی ایران ،حکم شماره 59ـ220ـ 2مورخ  27ژوییه  5 :1983مردادماه .)1362
یکی از انواع زیانهای تبعی که هر مواهانی ممکن است متحمل شود از دست رفتن (حق) اسـتفاده از پـولی
است که حقاً در طو مدت بین بروز ادعا و صدور حکم به وی تعلق دارد .فیالواقع ،در چنین مواردی موانده با در
امتیار داشتن حق استفاده از پو مواهان ظرف این مدت ،به ناحق دارا شده است .هرگـاه مواهـان منغیرحـق از
پولش محروم شود ،ضابطه متداو این است که بابت مبلغ ادعا حکم بهره داده شود.
در مورد حاضر ،دیوان نظر داده است که شرکت دمانیـات حـداقل از نـوامبر  1979توافـق مـود را مبنـی بـر
پردامت به شرکت های تابعه مواهان نقض کرده است ،لذا جهت جبران مسـاراتی کـه مواهـان بـه علـت نقـض
قرارداد توسط شرکت دمانیات متحمل شده ،باید بهره بهعنوان یکی از عناصر مسارت در حکم منظور شود.
اینکه مواهان در گذشته در مواقعی که موانده در پردامت تأمیر نموده ،بهرهای مطالبه نکرده ،معمـوالً حـائز
اهمیت نیست .در گذشته ،پردامتها باالمره انجام میشدهاند .عدم مطالبه بهره در گذشته الزاماً دا بر آن نیسـت
که مواهان در صورت نقض قرارداد در آینده که متضمن مودداری کامل از پردامت بدهی باشد ،از حق مود نسبت
به بهره اعراض نموده است .این امر ،بهویژه در مواردی مثل مورد حاضر ،صادق است که طرفین صریحاً موافقـت
کردهاند که «عدم مطالبه بهره توسط مواهان نباید بهعنوان اعراض وی تلقی شـود» .هـیچ دلیلـی بـرای نادیـده
گرفتن چنین شرط صریحی که مورد توافق طرفین بوده ،وجود ندارد.
علیهذا براساس وضعیت پرونده حاضر ،نمیتوان گفت که مواهان از حق مود نسبت به آن بخش از مساراتی
که تابع ضابطه بهره است ،صرفنظر نموده است .بهعالوه ،در مه  ،1979مواهان به موانده امطار کرد که چناننه
مبلغ درشت قابل پردامتی طبق جدو زمانی مربوطه و پردامت نشود ،ممکن اسـت بهـره مطالبـه گـردد .جـدو
زمانی پردامت مورد بحث رعایت نشد و در  29نـوامبر  8( 1979آذرمـاه  )1358مواهـان در دادگـاههـای ایـاالت
متحده شروع به اقامه دعوا نموده و مواستار بهره شد .در دادگاههای فدرا ایاالت متحـده ،الزامـی بـه مشـخ
کردن مبنا یا طرز محاسبه بهره نیست.
بدینسان ،تا آنجا که مواهان وظیفه داشته که در مورد مطالبه بهره امطار دهد ،به وظیفه مـود عمـل کـرده
است.
ضمن یادآوری این نکته که دیوان صالحیت مود در تجدیدنظر در نرخ کلـی بهـره قابـل اعمـا را محفـوظ
داشته ،دیوان داوری بر این نظر است که مواهان استحقاق دارد بهره سادهای به نرخ  15/11درصد ،یعنـی 13/11
درصد که معاد متوسط نرخ سهماهه «لیبور» بین سه ماه آمر سا  1979تا سه ماه دوم  1984به اضافه  2درصد
است ،نسبت به مبلـغ  36.294.667/66دالر از تـاری  30نـوامبر  8( 1979آذرمـاه  1)()1358لغایـت تـاریخی کـه
کارگزار امانی دستور پردامت از محل حساب تضمینی را بابت حکم جزئـی 145ــ35ــ 3بـه بانـك امـین داده ،از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1تاری دقیق نقض قرارداد و امطار مربوطه روشن نیست و بنابراین ،دیوان بهره را از آمرین روز ماه نوامبر محاسبه میکند.
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شرکت دمانیات دریافت نماید .با توجه به اینکه مواهان قبالً بهره سادهای به نرخ  13/54درصد نسبت بـه مبلـغ
 36.294.667/66دالر از تاری  26نوامبر  25( 1981آبانماه  )1360لغایـت تـاریخی کـه کـارگزار امـانی دسـتور
پردامت از حساب تضمینی را بابت حکم جزئی 145ـ35ـ 3به بانك امین صادر کرده ،دریافـت نمـوده اسـت ،لـذا
دیوان مبلغ  12.412.746/51دالر بابت مابقی بهره واجباالدا حکم صادر میکند.
هر طرف هزینههای داوری مود را رأساً تقبل مواهد کرد.
حكم نهایی

دیوان بدینوسیله به شرح زیر حکم صادر میکند:
موانده (شرکت دمانیات ایران) متعهد است و باید مبلغ دوازده میلیون و چهارصـد و دوازده هـزار و هفتصـد و
چهل و شش دالر و پنجاه و یك سنت ( )12.412.746/51دالر امریکا به مواهان (آر.جی .رینولدز توباکو کامپنی)
بپردازد.
مبلغ مزبور از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  7بیانیـه مـورخ  19ژانویـه  29( 1981بهمنمـاه )1359
دولت جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر پردامت مواهد شد.
بدینوسیله حکم نهایی حاضر ،جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  7مارس  1985برابر با  16اسفندماه 1363
نیلس منگارد ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
ریچارد ام .ماسك

پرویز انصاری معین
نظر مخالف

پرونده شماره 180ـ شعبه سه
حكم شماره 175ـ180ـ3
خواهان :هارنیشفگر کورپوریشن
خواندگان :وزارت راه و ترابری ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،ماشـینسـازی ارا

و

ماشینسازی پارس
تاریخ1364/3/20 :
حكم نهایی

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

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

مواهان ،هارنیشفگر کورپوریشن (امتصاراً «هارنکو» یا «مواهان») در تاری  18دسامبر  27( 1981آذرمـاه )1360
دادمواستی مشتمل بر هفت ادعای جداگانه علیه وزارت راه و ترابری (امتصاراً «وزارت راه») ،سازمان گسـترش و
نوسازی صنایع ایران («سازمان گسترش») و ماشینسازی اراك («ماشینسازی») به ثبـت رسـانید .در تـاری 18
ژانویه  28( 1982دیماه  )1360هارنکو ضمن ثبت اولین اصالحیه دادمواست مود ،ادعای دیگـری بـر ادعاهـای
مود علیه ماشینسازی پارس («ماشینسازی پارس») افزود .بدین ترتیب ،مواهان هشت ادعای جداگانه در رابطـه
با مرید و تحویل جراثقا و همننین نقض ادعایی قرارداد مدمات فنی اقامه نمود .مبلغ مورد ادعا پـس از آنکـه
نهایتاً تقلیل یافت 4.970.811/10 ،دالر بود .موانـده (ماشـینسـازی اراك) ادعاهـای متقـابلی حـداقل بـه مبلـغ
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 7.685.000دالر اقامه نمود.
دیوان داوری در حکم جزئی شماره 144ـ180ـ 3که متن انگلیسی آن در  13ژوییه  22( 1984تیرمـاه )1363
به ثبت رسید ،ضمن رد ادعاهای متقابل ماشینسازی اراك به دلیل تأمیر در ثبت و فقد دلیـل ،حکمـی بـه مبلـغ
 2.452.403/39دالر بابت ادعاهای شماره یك تا پنج و ادعای هشت مواهان به نفع وی صادر کرد.
اتخاذ تصمیم در مورد ادعاهای شش و هفت به صدور حکم نهایی موکو گردیـد تـا دیـوان بتوانـد در مـورد
امکان پذیرفتن درمواست مواهان جهت اصالح این ادعاها که ذیـالً تشـریح مـیگـردد و نیـز راجـع بـه بعضـی
موضوعات دیگر به شور بیشتری بپردازد.
در دادمواست مورخ  18دسامبر  27( 1981آذرماه  ،)1360ادعاهای شـش و هفـت یادشـده ،علیـه وزارت راه
اقامه شده بود که حسب ادعا «ماشینسازی اراك» نمایندگی وی را برعهده داشته و در هـر دو مـورد نسـبت بـه
گشایش اعتبار اسنادی طبق شرایط قراردادهای ادعایی برای مرید جراثقا ها قصور کرده بود.
وزارت راه در دفاعیهای که در تاری  11ژوئـن  21( 1982مردادمـاه  )1361ثبـت نمـود ،انعقـاد قراردادهـای
ادعایی مربوط به ادعاهای شش و هفت با هارنکو را منکر گردید .ماشینسـازی اراك در همـان تـاری  ،دفاعیـه و
ادعاهای متقابل مود را ثبت نموده و به ثبت درباره ادعاهای (یك تا سه و پنج) دادمواست مواهان کـه علیـه وی
طرح شده بود ،پردامت .ماشینسازی اراك متذکر گردید که ادعاهای شش و هفـت بـه وی ارتبـاط نـدارد؛ لکـن
ضمن اشاره به این نکته که از وی در ارتباط با این دو ادعا بهعنوان «کارگزار» وزارت راه نام بـرده شـده ،ضـمن
توضیحاتی که به صورت زیرنویس داده ،ماهیت ادعاهای مورد بحث را انکار کرده اسـت .ماشـینسـازی اراك در
سایر ادعاهای مندر در دعوای کلی بهعنوان موانده مشخ شده است.
هارنکو در  21سپتامبر  30( 1982شهریورماه  )1361پاس مود به مدافعات و الیحه دفاعیه و ادعاهای متقابل
را ثبت نمود .مواهان کماکان ادعای مود علیـه وزارت راه بابـت مـوارد نقـض ادعـایی قراردادهـای مریـد را کـه
ماشینسازی اراك حسب ادعا بهعنوان کارگزار وزارت راه منعقد کرده بود ،حفظ نمود.
در تاری  15آوریل  26( 1983فروردینماه  )1362یك جلسه استماع مقدماتی تشکیل شد و طی آن هـارنکو
اطالع داد که اصالحیهای راجع به ادعای مود ثبت مواهد نمود .پس از آن جلسه ،دیـوان داوری در تـاری  5مـه
 15( 1983اردیبهشتماه  )1362دستوری صادر و از جمله مقرر نمود که مواهان باید تا تـاری  10مـه 20( 1983
اردیبهشتماه  )1362مدارك زیر را به ثبت رساند:
الف) هرگونه اصالحیهای که بخواهد در مورد ادعاهای 6و  7ثبت نماید «و مواندگان باید تا تـاری  14ژوییـه
 23( 1983تیرماه  )1362مدارك مربوط به معامالت جراثقا های موضوع ادعاهای  6و  7را ثبت کنند».
مواهان قبل از صدور آن دستور ،در تـاری دوم مـه  12( 1983اردیبهشـتماه  )1362سـندی تحـت عنـوان
«دومین اصالحیه دادمواست هارنیشفگر کورپوریشن» به ثبت رساند .هارنکو با اشاره بـه مـدارکی کـه وزارت راه
ارائه داده و بحثهایی که در جلسه استماع مقدماتی مطرح شده بود در مورد ادعاهای شـش و هفـت تقاضـا کـرد
ادعای مود را به صورتی اصالح کند که بتواند «هم از وزارت راه که برای هارنکو این تصور را ایجاد کرده بود که
بهعنوان موکل (اصیل) مسئو پردامت بوده و هم از ماشینسـازی کـه طبـق اظهـار وزارت راه در مـورد صـدور
سفارشهای مرید این جراثقا به هارنکو رأساً بهعنوان اصیل عمل کرده بود ،مطالبه مسارت کند».
وزارت راه در اظهاریهای که در تاری  21سپتامبر  31( 1983شهریورماه  )1362ثبت نمود یك بار دیگر منکر
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شد که چه به صورت مستقیم و چه از طریق ماشینسازی اراك بهعنوان کارگزار مود ،قراردادهای مـورد امـتالف
در ادعاهای شش و هفت را هرگز منعقد کرده باشد.
در تاری سوم اکتبر  11( 1983مهرماه  )1362هم هارنکو و هـم ماشـینسـازی اراك لـوایحی ثبـت نمودنـد.
هارنکو در الیحه مود مشخصاً راجع به مسئولیت ادعـایی ماشـینسـازی در قبـا ادعاهـای  6و  7بـه اسـتدال
پردامت و حا آنکه در الیحه ماشینسازی هیچگونه دفاع مستقیمی در مقابل این ادعاها نشده بود .ماشینسازی
با ثبت مستنداتی در تاری  14اکتبر  22( 1983مهرماه  )1362الیحه مود را تکمیل کرد که مشخصاً ارتبـاطی بـا
ادعاهای شش و هفت ندارد.
جلسه استماع این پرونده در روزهای  28و  29نوامبر  7( 1983و  8آذرماه  )1362برگزار شد.
مواهان در جلسه استماع اظهار داشت که اگرچه وزارت راه هنوز در ادعاهای شش و هفت اسماً موانـده واقـع
شده ،ولی این ادعاها در اصل علیه ماشینسازی اراك اقامه شده است .ماشینسازی با این استدال که بعـد از 19
ژانویه  29( 1982دیماه  )1360نمیتوان ادعای جدیدی اقامه کرد ،به ایـن نحـوه اصـالح ادعـا اعتـراض کـرد.
ماشینسازی همننین در مورد ماهیت این ادعاها به استدال پردامته و آن را منکر شد.
در  15دسامبر  24( 1983آذرماه  )1362هم وزارت راه و هم ماشینسازی ،مطالب دیگری ثبت کردنـد .وزارت
راه ضمن آن مطالب ،منکر مسئولیت در قبا ادعاهای شش و هفت گردید؛ در حالی کـه ماشـینسـازی مشخصـاً
وارد بحث راجع به این ادعاها نشد .مواهان در تاری  30ژانویه  10( 1984بهمنماه  )1362پاسخی ثبـت نمـود و
در مورد اصالحیه ،ضمن سایر مطالب اظهار داشت که «هارنکو موضع مود را اصـالح کـرده تـا ماشـینسـازی را
بهعنوان اصیل واقعی در منافع قلمداد کند و شواهد نیز مؤید آن موضعند».
دیوان داوری در حکم جزئی شماره 144ـ180ـ 3یادشده در باال ،در مورد ادعاهای شش و هفت اشعار داشـت:
در مورد قبو اصالحیه دوم دادمواست مواهان که در تـاری دوم مـه  12( 1983اردیبهشـتماه  )1362بـه ثبـت
رسید و نیز در مورد ادعاهای ششم و هفتم که در آنها ماشینسازی موانده واقع شده است ،دیوان داوری پـس از
بررسی ادله و مدارك و استدالالت طرفین راجع به این موضوع به این نتیجه رسیده است که الزم اسـت در ایـن
مورد و نیز راجع به موضوعات صالحیت و موضوعات اصلی مربوط به ادعاهای یادشده ،رسیدگی بیشتری صورت
گیرد .قبل از انجام چنین رسیدگی ،دیوان حکمی جزئی راجع به ادعاهای شماره یك تا پنج و ادعای شماره هشت
صادر مواهد کرد .راجع به ادعاهای شماره شش و هفت متعاقباً حکمی صادر مواهد شد.
دیوان داوری طی دستور مورخ او مارس  10( 1985اسفندماه  )1363مود از طرفین دعوت کرد تا او آوریل
 12( 1985فروردینماه  )1364در مورد نکات مذکور در ذیل راجع به ادعاهای  6و  7هر مطلبی را که بخواهند به
ثبت رسانند:
 .1مریدار واقعی کاالهای موضوع دعاوی مزبور از مواهان (یا شرکتهای فرعی وی) چه کسی بوده و اساس
رابطه قراردادی ،در صورت وجود چه بوده است؟
 .2چه کسی ،احیاناً بابت کاالهای موضوع دعاوی مزبور ،عمالً متعهد به پردامت به مواهان (یـا شـرکتهای
فرعی وی) بوده است؟
 .3رابطه حقوقی و واقعی درمصوي موافقتنامه ادعایی فـروش کاالهـای موضـوع دعـاوی مزبـور ،فیمـابین
مواهان (یا شرکتهای فرعی وی) ،ماشینسازی اراك و وزارت راه و ترابری چه بوده است؟
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 .4چند درصد از سهام هارنیشفگر با مسئولیت محدود طی دوره مربوطه ،متعلق به مواهان بوده است؟
 .5آیا دومین دادمواست هارنیشفگر کورپوریشن صحیح و بجا بوده است؟ (مقایسه شود با :ریموند اینترنشـنا
لیمیتد (انگلستان) ،قرار رد پرونده شماره ،2مورخ  8دسامبر  17/1982آذرماه 1361؛ ا.ام.اف .اورسـیز کورپوریشـن،
قرار رد پرونده شماره  ،20مورخ  8دسامبر  17/1982آذرماه )1361؛ امـریکن اینترنشـنا گـروپ علیـه جمهـوری
اسالمی ایران ،حکم شماره 93ـ2ـ ،3مورخ  19دسامبر  28/1983آذرماه 1362؛ و کیمبرلـی کـالرك کورپوریشـن
علیه بانك مرکزی ایران ،حکم شماره 46ـ57ـ ،2مورخ  25مه  4/1983مردادماه .)1362
هارنکو پاس مود به دستور مورخ او مارس  10( 1985اسفندماه  )1363دیـوان را در او آوریـل 12( 1985
فروردینماه  )1364به ثبـت رسـاند و از جملـه اظهـار داشـت کـه مریـدار واقعـی جراثقا هـا ،وزارت راه بـوده و
ماشینسازی اراك صرفاً از نظر رعایت مقررات قانونی ایران «بهعنوان واسطه آن وزارتخانه عمل میکرده است»،
لکن هارنکو تکرار نمود که وی ،هم از وزارت راه و هم از ماشینسازی اراك مطالبه مسارت مـیکنـد« :از وزارت
راه به این دلیل که طی مذاکرات مود با هارنکو این تصور را ایجاد نمـود کـه بـهعنوان اصـیل مسـئو پردامـت
میباشد و از ماشینسازی اراك به این دلیل که وزارت راه اقرار نمود که ماشینسازی اراك از امتیارات مود فراتـر
رفته و در مرید جراثقا ها از هارنکو بهعنوان اصیل عمل کرده است» .بنا بر اظهار مواهان ،اصالحیه دادمواست و
افزودن ماشینسازی اراك در ادعاهای شش و هفت بهعنوان موانده ،جنبـه توضـیحی داشـته و طبـق مقـررات و
سوابق قضایی حاکم ،مجاز میباشد.
دیوان طی دستور ثبت مورخ  4آوریل  15( 1985فروردینماه  )1364مهلت مواندگان را برای ثبت پاس هـای
مود به دستور مورخ او مارس  10( 1985اسفندماه  )1363تا  16آوریـل  27( 1985فروردینمـاه  )1364تمدیـد
کرد .وزارت راه و ماشینسازی اراك اظهاریههای مود را در تاری  24آوریـل  4( 1985اردیبهشـتماه  )1364بـه
ثبت رساندند .وزارت راه ضمن تکرار اظهارات مود همننین اشعار داشت که اصالحیه درمواستی ،بـهموقع تسـلیم
نشده است .ماشینسازی اراك نظر سابق مود را دائر بر اینکه اصالحیه مجاز نیست ،تکرار و تشریح کرد و مجدداً
اشعار داشت که در قرارهای ادعایی ،نه بهعنوان کارگزار وزارت راه و نه بهعنوان اصیل عمل نکرده است.
مواهان در تـاری  10آوریـل  21( 1985فروردینمـاه  )1364اظهاریـهای تحـت عنـوان «ایـراد هارنیشـفگر
کورپوریشن به درمواست تمدید مهلت طرفهای ایرانی» به ثبت رساند و در آن ،ضمن سـایر مطالـب درمواسـت
کرد در صورتی که با تقاضای تمدید مهلت ثبت اظهاریه مواندگان که در آن دستور پیشبینی شده موافقت گـردد
به وی نیز امکان داده شود پاسخی به جوابیه مواندگان به دستور مـورخ او مـارس  10( 1985اسـفندماه )1363
یادشده به ثبت رساند .نظر به آنکه اظهاریههای مورخ  24آوریل  4( 1985اردیبهشتماه  )1364مواندگان حاوی
هیچ استدال تازهای نمیباشد دیوان با درمواست یادشده موافقت نمیکند.
مواهــان در تــاری  17اوت  26( 1984مردادمــاه  )1363درمواســتی جهــت تصــحیح حکــم جزئ ـی شــماره
144ـ180ـ 3ثبت و ادعا کرد که دیوان داوری به دلیل اشتباه در تفسیر بعضی اسناد ،مبلغ  6.025/75دالری را که
مواهان بابت ادعای دوم مود استحقاق داشته در حکم صادره به نفع مواهان منظور نکرده است .دیوان طی دستور
مورخ او مارس  10( 1985اسفندماه  )1363یادشده در باال ،از طرفین همننین دعوت کرد کـه در مـورد بعضـی
مسائل مربوط به تصحیح درمواستی (رجوع شود به :بخش سوم ـ ب زیر) به بحث بپردازند.
دیوان داوری تصمیم گرفته است که این درمواست تصحیح را به ادعاهای شش و هفـت معوقـه منضـم و در
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این حکم نهایی به آن رسیدگی کند.
بهعالوه  ،طبق تصمیم متخذه در حکم جزئی راجع به موضوع استحقاق طرفین به دریافت هزینههـای داوری
مربوط به پرونده شماره  ،180در این حکم نهایی تصمیم گرفته میشود.
دوم) اظهارات طرفین
الف) اصالحیه

در قسمت قبل ،وجه مشترك دو ادعای شش و هفت ،مبنی بر اینکه آیا اصـالح دادمواسـت بـه منظـور افـزودن
ماشینسازی اراك بهعنوان یك موانده صحیح است یا میر ،تشریح گردید .هارنکو از جهت توضیح راجع به آنکه
در اصل ،وزارت راه را موانده (و ماشینسازی را کارگزار ادعایی آن) نام برده ،اظهار مـیدارد کـه بـه علـت وجـود
رابطه مریدار و فروشندهای که در رابطه با پارهای موضوعات دیگر بین وزارت راه و هـارنکو وجـود داشـت ،بـرای
مواهان این تصور ایجاد شده بود که رابطه مشابهی نیز در مورد معامالت مورد امتالف در ادعاهای شش و هفـت
وجود دارد .مواهان میگوید که ماشینسازی اراك در اصل نهتنها در ادعاهای شش و هفت کارگزار نامیـده شـده،
بلکه در چهار ادعای دیگر پرونده شماره  180نیز بهعنوان موانده طرف دعوا قـرار گرفتـه بـود و بنـابراین ،طـرف
جدیدی اضافه نشده و مسأله بیشتر به صورت توضیح مجاز ادعا میباشد .هارنکو همننـین تأکیـد مـیکنـد کـه
اصالحیه ر ا در اوایل مرحله رسیدگی تسلیم کرده و در نتیجه ،هم به وزارت راه و هم به ماشینسازی اراك فرصت
کافی برای دفاع داده است و اظهار میدارد که ثبت اصالحیه توسط رؤسای مشترك دفتر دیوان ظاهراً به مفهـوم
پذیرش آن از طرف دیوان میباشد.
هارنکو در اظهاریه مورخ او آوریل  12( 1985فروردینماه  )1364مود نتیجه میگیـرد کـه طبـق مـاده 20
قواعد دیوان «اصالحیه دوم» وی «مجاز» بوده و در این مرحله نهایی نباید پذیرش قبلی دیوان و ثبت اصالحیه با
ممانعتی مواجه شود.
موضع ماشینسازی اراك این است که نمیتوان بـا ثبـت اصـالحیهای ،وی را در پـارهای از ادعاهـا ،موانـده
قرارداد؛ زیرا بعد از  19ژانویه  29( 1982دیماه  )1360ادعای جدیدی قابل اقامه نیست .طبق نظر ماشـینسـازی
اراك ،تغییر درمواستی در مورد حاضر ،مشمو ماده  20قواعد دیوان درباره اصالحیهها نبوده ،بلکه ایـن عمـل بـه
مفهوم «وارد کردن یك موانده جدید است که ادعا را از حیطه صالحیت دیوان مار میکند» .به نظـر وزارت راه
نیز اصالحیه مجاز نیست.
ب) صالحیت

در مورد ادعای هفت ،از نظر صالحیت ،یك مسأله باقی است و آن اینکه ادعای مزبور ،ادعای غیرمستقیمی است
که از طرف شرکت فرعی هارنکو در آلمان غربی ،یعنی هارنیشفگر گ.ام.ب.ها طرح شده اسـت .دیـوان در حکـم
شماره 144ـ180ـ 3مورخ  13ژوییه  22( 1984تیرماه  )1363مود ،اظهار هارنکو دائـر بـر کنتـر ادعـاییاش بـر
هارنیشفگر گ.ام.ب.ها به مفهوم بند  2ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی را پذیرفت و ضمن سایر مطالب اشعار
داشت که «هارنکو سوگندنامههایی تسلیم نموده که اثبات میکند  ...کـه از سـا  1978تـاکنون بـین  51تـا 75
درصد سهام واجد حق رأی شرکت فرعی مود در آلمان غربی («گ.ام.ب.ها») را در دست داشته و شواهدی در رد
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این حقایق وجود ندارد»؛ لکن مواندگان اظهار میدارند که چون هارنکو به هر صورت بـیش از  75درصـد سـهام
شرکت یادشده را مالك نیست ،بنابراین ،حداکثر مستحق دریافت  75درصد هرگونه وجهی است که (هارنیشـفگر)
گ.ام.ب.ها که ممکن است استحقاق دریافت آن را داشته باشد ،بنا بر اظهار مواهان ،در مقررات ذیـربط ،نکتـهای
دا بر اینکه ادعای غیرمستقیم یك تبعه ایاالت متحده بر مبنای مالکیت نسبی شرکت فرعی مارجی وی تعریف
شده باشد ،وجود ندارد.
ج) ادعاها
ادعای ششم

هارنکو بدواً مبلغ  630.533دالر امریکا و بهره آن را از وزارت راه مطالبه کرده بود ،ولی اینك مبلغ  504.441دالر
امریکا و بهره آن را از «ماشینسازی اراك یا وزارت راه» در ارتباط با عـدم افتتـاح اعتبـار اسـنادی طبـق شـرایط
قرارداد ادعایی با هارنکو جهت مرید  20دستگاه جراثقا مطالبه میکند و رقم مسارت مـورد درمواسـت هـارنکو،
شامل هزینه نگهداری و هزینههای ادعایی دیگر است.
ادعای مطروح علیه وزارت راه بدواً بر این تئوری مبتنی بود که وزارت راه ماشینآالت مورد بحث را با استفاده
از ماشینسازی اراك بهعنوان کارگزار مود مریداری کرد .در آمرین اظهاریه هارنکو (مـورخ او آوریـل 12/1985
فروردینماه  ،)1364نقش ادعایی ماشینسازی اراك به نقش «یك طرف تشریفاتی» و «صوری» در معامله تقلیل
داده شده؛ زیرا طبق قوانین ایران ،ماشینسازی اراك منحصراً حق کسـب پروانـه ورود جرثقیـلهـای مـد 650
ای.تی.سی .و دبلیو  300را دا شته است و وزارت راه مود مستقیماً در کلیه مراحل الزم و از جمله انعقـاد قراردادهـا
دمالت داشته است .طبق اظهار مواهان ،این واقعیت که در نظر بود «مالکیت رسمی» از طریق ماشینسـازی بـه
وزارت راه منتقل شود ،در ماهیت اقتصادی و حقوقی معامله ،به صورت یك معامله فیمـابین هـارنکو و وزارت راه
تأثیر ندارد.
مدارکی که مواهان برای اثبات نقش ادعایی وزارت راه بهعنوان مریدار ،باالم به آنهـا اسـتناد مـیکنـد،
نامهای است که هوارد نیدلز تامس اند برگن دوف (اچ.ان.تی.بی ،).مهندسین طراحی و مشاوران سـامتمانی وزارت
راه به هارنکو و ماشینسازی اراك نوشته و در آن ،درمواست اطالعات کتبی درباره جراثقا هـای مـورد بحـث را
کرده و نیز پیشنهادهای فروش مربوط به جرثقیلها است که از آن به بعد بهعنوان ماشینسازی اراك ارسا شـده
و ســفارشهــای مریــد ماشــینســازی در مــورد همــان پیشــنهادات و شــمارههــای ســفارش مریــد و همننــین
سوگندنامههای جان سی شورز که در آن تاری نماینده مواهان در تهران بود .هارنکو اظهار میدارد که نه میتواند
ادعای وزارت راه را دائر بر اینکه ماشینسازی اراك امتیـار نداشـته از طـرف وزارت راه عمـل کنـد ،تأییـد و نـه
میتواند آن را انکار نماید .اگر معلوم شد این ادعا صحت دارد مواهان از ماشینسازی اراك مطالبه مسارت میکند
که در آن صورت ،بهعنوان اصیل عمل کرده است .همانطور که در فـوق توضـیح داده شـد هـارنکو درمواسـت
نموده است که ادعایش را بر همین اساس اصالح نماید.
وزارت راه اظهار میدارد که نه مستقیماً و نه با استفاده از ماشینسازی اراك بهعنوان کارگزار مود ،قراردادهای
ادعایی را منعقد نکرده است .ماشینسازی اراك ،عالوه بر اعتراض به اصالحیه ،استدال مـیکنـد کـه قـراردادی
برای مرید جرثقیلها منعقد نکرده است .ماشینسازی اراك مضافاً هرگونه رابطه قراردادی و حقوقی بـا وزارت راه
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در مورد موضوعات مطروح در ادعاهای شش و هفت را انکار کرده و میگوید اگـر مـذاکرهای هـم در کـار بـوده،
مستقیماً بین وزارت راه و هارنکو صورت گرفته است.
ادعای هفتم

طبق اظهار هارنکو ،ماشینسازی اراك (طبق تئوری اصـلی مواهـان ،وزارت راه از ماشـینسـازی اراك بـهعنوان
کارگزار مود استفاده کرده است) ،قراردادی جهت مرید  34دستگاه جرثقیل با گ.ام.ب.هـا منعقـد ،ولـی بـا عـدم
افتتاح اعتبار اسنادی ،آن قرارداد را نقض نمود .مواهان در اصل مساراتی را به مبلـغ  2.236.301دالر امریکـا بـه
عالوه بهره مطالبه کرده بود ،ولی مبلغ درمواستی را به  2.067.275دالر امریکا که شامل زیانهـای متحملـه بـه
ماطر فروش مجدد و هزینه نگاهداری است ،به عالوه بهره متعلقه تقلیل داد.
طبق اظهار هارنکو ،یا وزارت راه از طریق ماشینسازی اراك ویا ماشینسازی اراك مود بهعنوان اصیل عمـل
کرده و قرارداد مرید  34دستگاه جراثقا را با گ.ام.ب.ها منعقد ،ولی با عدم افتتـاح اعتبـار اسـنادی ،آن را نقـض
نموده است .ادعاهای تخییری هارنکو علیه وزارت راه و ماشینسازی اراك مبتنـی بـر اسـتدالالتی اسـت مشـابه
استدالالتی که در رابطه با ادعای ششم ارائه گردید.
مواندگان (وزارت راه و ماشینسازی) نیز در پاس به این ادعا همان استدالالت مذکور در مورد ادعای ششـم
را تکرار میکنند.
سوم) درخواست تصحیح حكم
الف) ادعای دوم و حكم دیوان درباره آن

ادعای دوم هارنکو راجع به  10درصد مانده قیمت مرید ،مرتبط با چند فقره قرارداد مرید منعقـده بـین مواهـان و
ماشینسازی اراك در سا های  1976و  1977است که حسب ادعا پردامـت نشـده اسـت .مبلغـی کـه در اصـل
مطالبـه شـده  153.850/81دالر امریکـا و بابـت اصـل مبلـغ واجـباالدای  16فقـره بـرات مـدتدار اسـت کـه
ماشینسازی اراك آنها را قبو کرده ،ولی نپردامته است .البته هارنکو مبلغ بیمه  12فقره از بروات پردامت نشده
را بعداً از اکسپورت ایمپورت بنك ایاالت متحده («اکزیم بنك») دریافت کرد و بانك امیر نیز بهنوبهمود ادعاهای
مطروحه مود در دیوان را ضمن مصالحهنامهای که با بانك مرکزی ایران در مار از دیوان منعقد نمـوده ،تصـفیه
نموده است .مواهان اظهار میدارد که مبلغ بیمهای که از اکزیم بنك دریافت کرده معاد  95درصد ارزش اسـمی
 12فقره برات بود و باقیمانده آن ،یعنی مبلغ  6.025/75دالر امریکا پردامت نشده است .بر ایـن اسـاس ،هـارنکو
ادعای مود را به نحوی تقلیل داده که رقم یادشده و همننین مبلغ  33.335/64دالر مربوط به ارزش چهار بـرات
باقیمانده را در بر گیرد .بدین ترتیب ،کل اصل مبلغ مورد مطالبه هارنکو 39.361/39 ،دالر است .دیوان حکمی به
مبلغ  33.335/64دالر به نفع مواهان صادر و ادعای مبلغ  6.025/75را رد کـرد .در ایـن مـورد ،دیـوان در حکـم
جزئی صادره به شماره 144ـ180ـ( 3در صفحه  24متن انگلیسی و صفحه  21متن فارسی) بـه شـرح زیـر اشـعار
داشت:
ماشینسازی همننین مدعی است که طبق مصالحهنامه اکزیم بنك ،کلیه دعاوی مطروح توسـط هـارنکو در
ادعای دوم تصفیه شده است .دیوان داوری ،مصالحهنامه اکزیم بنـك را مسـتقالً بررسـی کـرده و در نتیجـه ایـن
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بررسی ،بر این نظر است که در مورد  12فقره براتی که هارنکو حسب ادعا فقط  95درصد ارزش اسـمی آنهـا را
بابت بیمه از اکزیم دریافت کرده ،بانك مزبور به موجب مصالحهنامه ،کل مبلغ اسمی هریك از  12فقـره بـرات را
وصو نموده است .علیهذا ادعای  12فقره برات یادشده را باید به موجب مصالحهنامه اکـزیم بنـك تصـفیه شـده
محسوب کرد؛ لکن چهار فقره برات دیگری که هارنکو مطالبه میکند ،مشخصاً از مصالحهنامه مستثنا گردیدهاند.
ب) درخواست خواهان

هارنکو در درمواست مورخ  17اوت  26( 1984مردادماه  )1363مود جهت تصحیح حکم دیوان ،اظهار میدارد که
عدم صدور حکم به مبلغ  6.025/75دالر به نفع وی اشتباه بوده و طبق ماده  36قواعد دیوان باید تصحیح گـردد.
مواهان اظهار میدارد که در تفسیر مصالحهنامه منعقده بین اکزیم بنك و بانك مرکزی که کل مبلغ  12بـرات را
شامل میشده« ،دیوان ظاهراً زیرنویس مصالحهنامه ،مبتنی بر اینکه قسمت بیمه نشده (و در نتیجه جبران نشده)
براتهای هارنکو در ادعای دوم صراحتاً از مصالحهنامه مستثنا گردیده را نادیده گرفتـه اسـت .در ایـن زیرنـویس،
توضیح داده شده است که مصالحهنامه مزبور از نظر براتهای بیمه شده در ادعای دوم 5 ،درصد مبلغ بیمـه شـده
بروات را که  6.025/75دالر است در بر نمیگیرد».
هارنکو همننین اظهار میدارد که هم وی و هم ماشینسازی اراك در طی جریانـات رسـیدگی توافـق کـرده
بودند که مبلغ فوقالذکر جزئی از مصالحهنامه نباشد و این تفسیر را مود اکزیم بنك نیز تأیید کرده است .هـارنکو
درمواست میکند که دیوان حکم مزبور را تصحیح و حکمی به مبلغ  6.025/75دالر بـه عـالوه  10درصـد بهـره
متعلقه از تاری سررسید هر برات ،به نفع مواهان صادر نماید.
دیوان داوری در دستور مورخ او مارس  10( 1985اسفندماه  )1364مود ،ضمن سایر مطالب (رجوع شود به:
قسمت  1فوق) از طرفین مواست راجع به اینکه «درمواست تصحیح بهموقع ثبـت شـده و طبـق قواعـد دیـوان
تصحیح حکم مجاز میباشد یا میر» اظهارنظر نمایند.
هارنکو در اظهاریه مورخ او آوریل  12( 1985فروردینماه  )1364مود و نیز در سوگندنامه وکیـل مـود کـه
بدان پیوست بود ،در مورد این سؤاالت به بحث پردامته است .طبق اظهار هارنکو ،وکیل وی حکم جزئی دیوان را
در تاری  18ژوییه  27( 1984تیرماه  )1363دریافت نموده و درمواست را در تـاری  17اوت  26( 1984مردادمـاه
 )1363به ثبت رسانده است .مواهان ضمن تأکید راجع به این مطلب که نماینده رابط ایاالت متحده کـه حکـم را
ارسا نموده ،نماینده هارنکو نبوده است ،اظهار میدارد که درمواست ،همانطور که ماده  36قواعد دیـوان مقـرر
نموده« ،ظرف سی روز پس از دریافت حکم» به ثبت رسیده است .طبق اظهار مواهان «به موجب مکـانیزم مـاده
 36قواعد دیوان در مورد تصحیح اغالط انشایی و امالیی در حکم نیز درمواست هارنکو مجاز بوده است».
وزارت راه و ماشینسازی اراك در اظهاریههای مورخ  24آوریل  4( 1985اردیبهشتماه  )1364مود در مـورد
درمواست تصحیح اظهارنظری نکردند.
چهارم) دالیل صدور حكم
الف) موضوعات مقدماتی

دیوان داوری در حکم جزئی شماره 144ـ180ـ 3مود نظر داد که مواهان ،طبق مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل
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و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده بوده و «دعاوی اتباع» را طبق مفهوم بند  2ماده هفـت همـان بیانیـه تعقیـب
میکند .دیوان داوری همننین نظر داد که به موجـب بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی ،نسـبت بـه کلیـه موانـدگان
صالحیت رسیدگی دارد.
با توجه به وضعیت ماي این پرونده ،ظاهراً برای مجاز دانستن اصـالحیه دوم مواهـان در مـورد دادمواسـت
وی ،دالیل کافی وجود دارد .اما با توجه به رأی دیوان در مورد ماهیت دعوا ،تصمیم درباره موضوع اصالحیه ،اثری
بر نتیجه پرونده مطروحه در دیوان ندارد .بنا بر همان دالیل ،دیوان نیازی نمیبیند کـه در مـورد موضـوع مـاي
صالحیت رسیدگی به ادعای هفتم تصمیمی بگیرد.
ب) ماهیت
یك) سابقه امر
ادعای ششم

به دنبا مذاکراتی که در ماههای آوریـل و مـه  1978بـهویژه بـین نماینـدگان هـارنکو و وزارت راه و همننـین
نمایندگان ماشینسازی اراك در مورد وسایل مورد نیاز احتمالی وزارت راه برای یك پروژه راهسازی صورت گرفت،
هارنکو سه پیشنهاد به صورت پروفورما به تاری  27مه  6( 1978مردادماه  )1357برای جرثقیلهـای مـد 650
ای.تی.سی .به ماشینسازی اراك تسلیم کرد .اولین پیشنهاد به پنج دستگاه جرثقیل مربوط میشد که قرار بـود در
ژوئن و ژوییه  1978حمل شود .دومین پیشنهاد برای پنج دستگاه جرثقیل دیگر بود که قرار بود در ماههای اوت تا
اکتبر  1978حمل گردد .پیشنهاد سوم شامل شش جرثقیل میشد و زمان حمل آنها در فاصله ماههـای سـپتامبر
 1978تا ژانویه  1979در نظر گرفته شده بود .در هر سه پیشنهاد قید شده بود که  10درصد مبلغ باید بـه صـورت
اعتبار اسنادی یا معاد آن در موقع سفارش پردامت گردد .ماشینسازی اراك حق داشت سـفارش مـود را بـدون
پردامت جریمه لغو نماید ،مشروط بر آنکه لغو سفارش حداکثر تا تاری های مشخصی بین او اوت تا او دسامبر
 1979صورت گیرد.
ماشینسازی اراك در تاری  18ژوئن  28( 1978مردادماه  )1357یك سفارش مرید امضاشـده کـه متضـمن
مفاد پیشنهاد ماه مه هارنکو در مورد پنج دستگاه جرثقیل بود برای هارنکو ارسـا داشـت .در مـاه اوت دو شـماره
سفارش مریدی که شامل دو پیشنهاد دیگر هارنکو میشد به اطالع هارنکو رسید.
هارنکو جرثقیلها را سامت و  15دستگاه از آنها را به بندر حمل کـرد و بـه ماشـینسـازی اراك اطـالع داد
جرثقیلها تا دریافت اعتبار اسنادی در بندر نگاهداری مواهند شد .هارنکو بعد از دریافت تلکس مورخ  13دسـامبر
 22( 1978آذرماه  )1357ماشینسازی ،مبنی بر آنکه «هیچ معامله دیگری در مورد این پـروژه راهسـازی امکـان
ندارد» به فروش مجدد جرثقیلها به اشخاي ثالث اقدام کرد.
ادعای هفتم

در رابطه با همان پروژه راهسـازی وزارت راه کـه در ادعـای ششـم مـورد بحـث قـرار گرفـت ،هـارنکو از طـرف
گ.ام.ب.ها سه پیشنهاد در تـاری  27مـه  6( 1978مردادمـاه  )1357بـرای جرثقیـلهـای مـد دبلیـو  300بـه
ماشینسازی تسلیم کرد .سه پیشنهاد مذکور غیر از تعداد جرثقیلهای منـدر در آنهـا و تـاری هـای حمـل کـه
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آمرین آنها دسامبر  1978بود با یکدیگر تفاوتی نداشتند .طبق شرایط پردامت مندر در پیشنهادها ،ماشینسازی
اراك متعهد بود  10درصد بهای مرید را به صورت اعتبار اسنادی یا معاد آن ،همزمان با سفارش مود بپردازد.
در ماه اوت ،شمارههای سه سفارش مرید موضوع پیشنهادهای گ.ام.ب.ها که مجموعاً  34دسـتگاه جرثقیـل
دبلیو  300را شامل میشد به هارنکو و گ.ام.ب.ها اطالع داده شد .گ.ام.ب.ها در تاری  6و  7سپتامبر 15( 1978
و  16شهریورماه  )1357با اعالم وصو و امضای سه فقره سفارش مرید ،آنها را به ماشینسازی مسترد داشت.
گ.ام.ب.ها جرثقیلها را سامت و  17دستگاه از آنها را حمل کرد .بعد از دریافت تلکـس مـورخ  13دسـامبر
 22( 1978آذرماه  )1357ماشینسازی توسط هارنکو ،مشعر بر آنکه معامله دیگری در مورد این پـروژه راهسـازی
امکان ندارد ،گ.ام.ب.ها به فروش مجدد جرثقیلها اقدام کرد.
دو) یافتههای دیوان

به علت تشابه موضوعات و مسائل حقوقی ادعاهای ششم و هفتم ،استدالالت زیر هر دو ادعا را شامل میشود:
وزارت راه وجود قراردادهای معتبری بین آن وزارت و هارنکو را انکـار مـیکنـد .دیـوان الجـرم ایـن انکـار را
میپذیرد .گرچه مذاکرات طرفین به مرحله نسبتاً پیشرفتهای منتهی شده بود ،لکن شواهد کافی وجود ندارد که آن
مذاکرات به توافقی منجر شده باشد .طبق سوگندنامههای شورز که در تاری  15ژوییـه  24( 1983تیرمـاه )1362
ثبت شده ،وزارت راه در ماه مه  1978قصد داشت برای مرید  20دسـتگاه جرثقیـل مـد  650اف.تی.سـی .کـه
موضوع ادعای ششم است و جهت مرید  34دستگاه جرثقیل مد دبلیو  300که موضوع ادعای هفتم است ،قصـد
نامهای صادر نماید .آقای کاسلند در یك نامه داملی به تاری  1ژوئن  11( 1978مردادماه  )1357به آقـای دبلیـو
پی هوبن اطالع داد که از نماینده محلی توزیع هارنکو (شرکت ماشینآالت عمرانی) شنیده اسـت «کـه وزارت راه
قصدنامهای که نسخهای از آن را شرکت ماشینآالت قبالً دیده ،صادر کرده ،مبنی بر آنکه وزارت راه برای طـرح
موریسون کنودسن کفراران  20دستگاه جرثقیل مد  650ای.تی.سـی .و  34دسـتگاه مـد دبلیـو  300سـفارش
مواهد داد» .معهذا دلیلی وجود ندارد که چنین قصدنامهای را وزارت راه هرگز به طور قطـع بـرای هـارنکو صـادر
کرده باشد .نه نسخه ای از آن قصدنامه جزء مدارك منظور شده و نه آقای شورز ،نماینده اصلی هارنکو در تهـران،
در آن تاری اظهار میدارد که آن را دیده باشد .اگر قصدنامه صادر نشده باشد در صورت نبودن مدارك معارض ،به
طریق اولی ،دالیل کم تری وجود دارد که بتوان نتیجه گرفت مذاکرات هارنکو و وزارت راه منتهی به یك قـرارداد
قطعی شده است.
دلیل و مدرکی نیز وجود ندارد که ماشینسازی آنطور که مواهان بدواً ادعا مـیکـرد ،چنـین قـراردادی را در
مقام کارگزار وزارت راه منعقد کرده باشد .در واقع ،هارنکو در اظهاریه تکمیلی مود کـه در او آوریـل 12( 1985
فروردینماه  )1364ثبت نمود ،نقش ماشینسازی را بهعنوان یك «کانا ارتباطی طرفین» و یك طرف «صوری»
یا «تشریفاتی» معامله تشریح میکند که قرار بود نه بهعنوان یك کارگزار یا به دسـتور یکـی از دو طـرف ،یعنـی
وزارت راه و هارنکو ،بلکه براساس قـراردادی بـین آن دو ،سـفارشهـای مریـد را صـادر کنـد .ذیـالً ایـن نقـش
ماشینسازی تشریح مواهد شد .دیوان در این مرحله نتیجه میگیرد که ادعـای مطـروح علیـه وزارت راه بایـد بـه
ماطر فقد دلیل مردود شنامته شود.
نکتهای که باقی مانده این است که آیا میتوان ماشینسازی را طبق شق دوم استدال هارنکو بهعنوان یـك
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اصیل ،مسئو شنامت یا میر .به نظر میرسد کـه در واقـع ،ماشـینسـازی سـفارشهـای مریـد و شـمارههـای
سفارشهای مریدی که به پیشنهادهای هارنکو مربوط میشد را برای هارنکو ارسا داشت .معموالً چنـین تبـاد
اسنادی را میتوان به معنای تکمیل قراردادهای الزامآور شنامت (رجوع شود به :ادعای پنجم در صفحه  41حکـم
جزئی) .چون نمیتوان وجود قراردادهای ادعایی بین وزارت راه و هارنکو را اثبات کرد ،شق دیگر آن است کـه آن
قراردادها بین ماشینسازی و هارنکو منعقد شده باشند؛ لکن از نظر معامالت مورد بحـث ،وضـعیت ماشـینسـازی
به عنوان یك کانا ارتباطی بین وزارت راه و هارنکو ،واجد مصوصیاتی است که این تردید را ایجاد میکند که آیـا
میتوان ماشینسازی را رأساً مسئو دانست یا میر.
مدارك موجود در دیوان ،بهویژه آننه که مواهان در اظهاریه مورخ او آوریل  12( 1985فروردینماه )1364
مود ارائه داده ،نشان میدهد که ماشینسازی در معامالت مذکور نه بهعنوان کارگزار وزارت راه و نه بهعنوان یك
اصیل مستقل عمل نمیکرد .قرار بود نقش ماشینسازی در قراردادهای احتمالی ،نقـش یـك مریـدار «صـوری»
باشد که طبق موافقتنامهای که قرار بود بین وزارت راه و ماشینسازی منعقد شود ،مالکیـت را بـه مریـدار واقعـی،
یعنی وزارت راه انتقا دهد .قرار نبود ماشینسازی جرثقیلها را جزء موجودی انبار مود منظور کرده ویا آنها را در
امتیار شخ دیگری غیر از وزارت راه قرار دهد .طبق اظهار مواهان ،ماشینسازی باید دمالت مـیداشـت؛ زیـرا
حق انحصاری کسب پروانههای ورود جرثقیلهای مورد بحث را او واجد بود .هارنکو در اظهاریه مورخ او آوریـل
 12( 1985فروردینماه  )1364مود این امر را به نحو زیر تشریح میکند:
از آنجا که به موجب قوانین ایران ،ماشینسازی از یك موقعیت ماي و ممتازی برمـوردار بـود ،بـا هـارنکو
گ.ام.ب.ها و وزارت راه ،رابطه حقیقی و حقوقی منحصربهفردی داشت .ماشینسازی برای امذ پروانههـای واردات
میبایست رسماً مالك جرثقیلهای  650ای.تی.سی .و دبلیو  300و به همین نحو بـرای اجـرای دسـتور حمـل و
انجام کارهای جزئی و غیرحرفهای در محل مونتاژ نیز رسماً مالك جرثقیلها باشد .طرفین اصلی تشـخی دادنـد
که رابطه فروشنده و مریدار بین آنها در صورتی که ماشینسازی اجرای معامله را تسهیل نمیکرد ،قابـل برقـرار
شدن نبود و ماشینسازی آمادگی داشت برای به جریان اندامتن معامله ،مسئولیتهای هر دو طـرف را بـه عهـده
گیرد و زحماتش نیز جبران گردید (زیرنویس حذف گردید).
بدین ترتیب ،قرار بود ماشینسازی بهعنوان یـك رابطـه تشـریفاتی الزم در انجـام معاملـه بـین وزارت راه و
هارنکو عمل کند ،بیآنکه رأساً هیچ نقش مستقلی داشته باشد .مسلماً ماشینسازی قرار نبود بهعنوان یك اصـیل
مستقل قراردادها را منعقد کند ،بلکه قرار بود در صورتی وارد صحنه شود که قرارداد بین وزارت راه و هارنکو منعقد
شده باشد و نه اینکه سفارشها یا شمارههای مرید را منحصراً به ابتکار یکی از آنها ارسا کند .همانطور کـه
در فوق نتیجهگیری شد ،مدارك کافی وجود ندارد که نشان دهد وزارت راه هرگز قراردادی با هارنکو منعقد نمود تا
ماشینسازی بتواند (براساس آن) اقدام نماید .از طرف دیگر ،قرائنی وجود دارد که هارنکو فعاالنه سعی میکـرد از
طریق ماشینسازی ،معامله را به انجام برساند .بنابراین ،طبق سوگندنامه مورخ  15ژوییه  24( 1983تیرماه )1362
آقای شورز نامه او مه  11( 1978اردیبهشتماه  )1357ماشینسازی به اچ.ان.تی.بـی (مهندسـین مشـاور وزارت
راه) و ارائه سابقه و اطالعات در مورد وسایل به نامبردگان با همکاری ماشینسازی و هارنکو تهیه شده بود .یـك
نامه داملی هارنکو به تاری او ژوئن  11( 1978مردادماه  )1357نیز که آقای کاسلند به آقـای هـوبن نوشـته و
قبالً بدان اشاره شد ،نشان میدهد که ماشینسازی صرفاً بعد از مذاکرات با هارنکو قبو کرد سفارشهای مربوط
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را ارسا نماید .نامه مزبور حاکی از آن است که ماشینسازی بعد از آنکه قصدنامه ادعـایی وزارت راه بـه اطـالع
وی رسید ،علیرغم آنکه «در مورد سفارش آن تعداد وسایل بینهایت نگران بود» نهایتاً قبو کرد کـه  5دسـتگاه
جرثقیل مد  650ای.تی.سی .و  17دستگاه جرثقیل دبلیو  300را به طور قطع و همننـین  15دسـتگاه جرثقیـل
 650ای.تی.سی .و  17دستگاه دبلیو  300را به صورت مشروط سفارش دهد .سپس در تاری  18ژوئن 28( 1978
مردادماه  )1357ماشینسازی سفارش مرید  5دستگاه جرثقیل  650ای.تی.سی .را ارسا کرد .مابقی جرثقیـلهـا
جزء شمارههای سفارش مریدی که نماینده آن در تهران ،آقای شورز ،در اوت  1978تسلیم نمود ،منظور شده بود.
بدین ترتیب ،تسلیم سفارشهای مرید و شمارههای سفارش مرید توسـط ماشـینسـازی ،بیشتـر در نتیجـه
اطالعاتی صورت گرفت که هارنکو به ماشینسازی داده بود و ناشی از قراردادی بین هارنکو و وزارت راه نبود کـه
در آن ،نقش ماشینسازی بهعنوان «یك کانا ارتباطی طرفین» در معامله در نظر گرفته شده باشد .معالوصف بـا
توجه به مدارك موجود ،ماشینسازی تعمداً از نقشی که برایش تعیین شده بود فراتر نرفت و راغب نبود جرثقیلها
را سفارش دهد ،مگر آنکه وزارت راه و هارنکو به توافق رسیده باشند () 1و تنها بعد از آنکه هارنکو به وی اطـالع
داد که چنین توافقی حاصل شده یا حداقل قرار است به مرحله نهایی برسد و آن هم با تردید ،سفارش غیرمشروط
مود را جهت مرید  5دستگاه جرثقیل  650ای.تی.سی .تسلیم نمود .در مورد مابقی جرثقیلها ،یك تلکس داملـی
هارنکو به تاری  8اوت  17( 1978مردادماه  ،)1357یعنی موقعی که لغـو دسـتور مریـد برمـی جرثقیـلهـا قـبالً
منقضی شده بود ،نشان میدهد که در آن تاری یا حوالی آن ،آقای شورز شمارههای سفارش مریـد مربـوط را بـه
وسیله تلفن اطالع داده بود .ظاهراً کار سامت مابقی جرثقیلها متعاقباً شروع شد ،لکن انـدکی بعـد از آن در یـك
تلکس دیگر هارنکو به تاری  23اوت ( 1978او شهریور  )1357ذکر شـده کـه وزارت راه بـه وسـیله تلفـن بـه
هارنکو اطالع داده است که مرید جرثقیـلهـا را «تصـویب و امضـا کـرده» و بـرای آنکـه ماشینسـازی بتوانـد
سفارشهای ماشینآالت را تسلیم کند با ماشینسازی تماس حاصل مواهد شد .این امـر نشـان مـیدهـد کـه تـا
تاریخی که ماشینسازی سفارش مرید را تسلیم کرد یا شمارههای سفارش مرید تسلیم گردید ،وزارت راه به عقـد
قراردادی که در نظر بود بین وزارت راه و هارنکو منعقد شود رضایت نداده بود .در واقع ،همـانطور کـه در فـوق
ذکر شد ،راجع به اینکه وزارت راه هرگز چنین قراردادی را منعقد کرده باشد ،دلیل کافی وجود نـدارد و ایـن مـود
بدان معنا است که توافق پیشبینی شده فیمابین ماشینسازی و هارنکو جهت اجرای قرارداد فیمـابین وزارت راه
و هارنکو ،یك شرط اساسی را فاقد بوده است .در نظامهای مختلف حقوقی ،این اصل مورد قبو عـام اسـت کـه
یك اشتباه اساسی در شرایطی که بر آن اساس ،یك طرف قراردادی را منعقد کرده ،زمانی میتواند رافع مسئولیت
آن طرف باشد که طرف دیگر ،حداقل از آن اشتباه مطلع بوده یا میبایست مطلع بوده باشد (رجوع شود به:
K. Zweigert & H. Kotz An Introduction to Comparative Law: The Institutions of
Private Law: 82-93, 1977).

با اینکه دالیل مذکور در فوق در پرونده حاضر لزوماً قرارداد را از آغاز باطل نمیسازد ،بـا ایـن حـا  ،دیـوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مواهان در اصالحیه دوم دادمواستی که هارنیشفگر کورپوریشن در دوم مه  12( 1983اردیبهشتماه  )1362ثبت نمود ،اظهـار داشـت
(صفحه  )4که «ماشینسازی قبل از آنکه اجازه وزارت راه را به صورت تعهد مود وزارت راه راجع به مرید جرثقیلها دریافت کند ،مایـل
نبود رأساً جرثقیلهای موضوع ادعاهای  6و  7را سفارش دهد».
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داوری معتقد است که مالف اصل حسننیت است اگر به هارنکو اجازه داده شود که بعداً علیـه ماشـینسـازی بـه
قراردادی استناد کند که شرایط اساسی انعقاد آن بههیچوجه محقق نگردید (رجوع شود به :بخش  242قانون مدنی
آلمان درباره « .»Treu und Glaubenبنابراین ،ادعاهای شش و هفت علیه ماشینسازی نیـز مـردود شـنامته
میشوند.
ج) درخواست تصحیح حكم

مواهان در درمواست مود به ماده  36قواعد دیوان استناد میکند که بند یك آن به شرح زیر است:
هریك از طرفهای داوری می تواند ضمن اطالع به طرف دیگر ،ظرف سی روز پس از دریافت حکم ،از دیوان
داوری تقاضا کند که هرگونه اشتباه محاسبه ،غلطهای انشایی و امالیی یا اشتباهاتی از این دست را تصحیح کند.
دیوان داوری میتواند به ابتکار مود ظرف سی روز پس از ابالغ حکم ،چنین تصحیحاتی را به عمل آورد.
بدین ترتیب ،درمواست تصحیح باید «ظرف سی روز بعد از دریافت حکم» به عمل آید .در مورد حاضر ،مـتن
انگلیسی حکم جزئی مورد بحث در  13ژوییـه  22( 1984تیرمـاه  )1363ثبـت و در تـاری  16ژوییـه 25( 1984
تیرماه  )1363به نماینده رابط ایاالت متحده امریکا ابالغ شده است .متن فارسی حکم در تـاری  6دسـامبر 1984
( 15آذرماه  )1363ثبت گردید و درمواست مواهان جهت تصـحیح حکـم در تـاری  17اوت  26( 1984مردادمـاه
 )1363به دفتر دیوان واصل و ثبت گردید.
طبق بند  3ماده  2قواعد دیوان« :دریافت (یك سند) توسط نماینده رابط دولت مربوط بـه منزلـه دریافـت آن
توسط طرفهای داوری مواهد بود (همننـین رجـوع شـود بـه :هـود کورپوریشـن علیـه ایـران ،تصـمیم شـماره
34ـ100ـ ،3او مارس  10/1985اسفندماه  .)1363نظر به آنکه ابالغ متن انگلیسی حکم جزئی به نماینده رابـط
ایاالت متحده در محاسبه تاریخی که مواهان امریکایی حکم را دریافت نمـود ،تعیینکننـده بـوده ،دیـوان نتیجـه
میگیرد که حکم جزئی شماره 144ـ180ـ 3در تاری  16ژوییه  25( 1984تیرماه  )1363توسط مواهـان دریافـت
گردیده است .تقاضای تصحیح حکم در تاری  17اوت  26( 1984مردادماه  )1363ثبـت گردیـده و در نتیجـه بـه
مفهوم ماده « 36ظرف سی روز بعد از دریافت حکم» به ثبت نرسیده است .بنـابراین و نظـر بـه اینکـه مواهـان
توضیح کافی در توجیه تأمیر مود ارائه نداده است ،دیوان درمواست تصـحیح را بـه دلیـل تـأمیر در ثبـت مـردود
میشمارد.
با توجه به مراتب فوق ،دیوان الزم نمیداند به این موضوع بپردازد که آیا اشتباه ادعایی دارای چنـان مـاهیتی
است که بتوان آن را طبق ماده  36قواعد دیوان تصحیح کرد یا میر.
د) هزینهها

هریك از طرفین مسئو پردامت هزینههای داوری مود میباشد.
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هـ) حكم

به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر مینماید:
ادعاهای شماره شش و هفت و همننین درمواست تصـحیح مربـوط بـه ادعـای شـماره دو مـردود شـنامته
میشوند .هریك از طرفین مسئو پردامت هزینههای داوری مود میباشد.
الهه ،به تاریخ  26آوریل  1985برابر با  6اردیبهشتماه 1364
نیلس منگارد ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
ریچارد ام .ماسك
نظر مخالف

پرویز انصاری معین

پرونده شماره 255ـ شعبه سه
حكم شماره 176ـ255ـ3
خواهانها :دیك آودله ور اینكورپوریتد ،آندرهیل آودله ور اینكورپوریتد
خواندگان :شرکت نوسازی و عمران تهران ،دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ1364/5/14 :
حكم

حاضران
از جانب خواهانها :آقای فرنك فلن ،نایب رئیس دیك آودله ور اینکورپوریتد ،آقای حمید صبی ،آقای کندا ،

مهیر ،مانم فرمنده صبی ،آقای دی .رابرتز ،آقای ا  .هاپمنز ،وکالی مواهانها ،مانم  .هاروی ،دستیار
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای نعمت اهلل مختاری ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای یوسف موالئی ،آقای منصور معظمی ،آقای محمدحسین صفرزاده ،نمایندگان شرکت نوسازی و عمران تهران
سایر حاضران :آقای جان کروك ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریکا
آقای جان رینولدز ،مشاور حقوقی نماینده رابط
بخش اول) تاریخچه شكلی پرونده

مواهانها ،دیك آودله ور اینکورپوریتد («دیك») و آندرهیل آودلـه ور اینکورپوریتـد («آنـدرهیل») (ویـا مجموعـاً
«مواهانها») در تاری  14ژانویه  24( 1982دیماه  )1360دادمواستی علیـه شـرکت نوسـازی و عمـران تهـران
(«عمران تهران») و دولت جمهوری اسالمی ایران («دولت») به ثبت رساندند .عمران تهران و دولت گاهی اوقات
به جای یکدیگر نام برده شده ویا مجموعاً ویا منفرداً بهعنوان «مواندگان» نامیده مواهند شد .ادعای مطروح علیه
عمران تهران بابت وجوهی است که حسب ادعا به موجب چهار قرارداد منعقد بین دوم ژوییه  1975و نهم سپتامبر
 11( 1977تیرماه  1354و  18شهریورماه  )1356در مورد احداث یك مجتمع عظیم آپارتمانی پیشسـامته بتـونی
موسوم به پروژه شهرسازی اکباتان در منطقه غرب تهران («پروژه اکباتان») واجـباالدا بـوده اسـت .دادمواسـت
ضمن نام بردن از مواندگان ،حاوی این توضیح بود که منظور از دولت ،بنیاد مستضعفان ،بانـك مرکـزی و وزارت
مسکن نیز هست .معهذا در دادمواست ،ادعای مشخصی نه علیه دولت و نه علیه هیچیك از تقسیمات فرعـی ویـا
سازمان ادعایی آن ،سوای ادعای مطروح علیه عمران تهران ،مطرح نشده بود.
دادمواست شامل درمواستی بود جهت صدور قرار موقت جزئی و در  15آوریل  26( 1982فروردینماه )1361
مواهانها تذکاریهای در تأیید آن تسلیم نمودند .دیوان طی تصمیم مورخ  14مه  24( 1982اردیبهشـتماه )1361
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مود بر این اساس که دالیل کافی در تأیید ضرورت صدور چنین قرار موقتی طبق مفهوم مـاده  26قواعـد دیـوان
ارائه نشده ،درمواست مزبور را رد کرد.
در تاری  7ژوئـن  17( 1982مردادمـاه  )1361لـوایح دفاعیـهای توسـط وزارت مسـکن و شهرسـازی ،بنیـاد
مستضعفان ،بانك مرکزی ،دولت و عمران تهران ثبت گردید .عمران تهران در همان تـاری  ،دادمواسـت متقـابلی
نیز ثبت و استرداد وجوه پردامتی به مواهانهـا ،مسـارات ناشـی از نقـای ادعـایی در کـار انجـام شـده توسـط
مواهانها ،مبلغی که حسب ادعا به موجب یك ضمانت حسن انجام کار بابت وجه التزام واجباالدا بوده و بهـره و
هزینهها را مطالبه نمود .در تاری او دسامبر  10( 1982آذرماه  ،)1361دولـت الیحـه دفاعیـه دیگـری بـه ثبـت
رساند .در  28دسامبر  7( 1982دیماه  ،)1361عمران تهران دفاعیه تکمیلی و دادمواست متقـابلی را ثبـت نمـود.
دیك و آندرهیل در  8آوریل  19( 1983فروردینماه  )1362پاس مود به ادعای متقابـل عمـران تهـران را ثبـت
کردند.
در چهارم آوریل  15( 1983فروردینماه  ،)1362مواهانها یك الیحه استماع مقدماتی به ثبـت رسـانده و در
 22آوریل ( 1983دوم اردیبهشتماه  )1362جلسه استماع مقدماتی برگزار شد.
دیوان طی دستور مورخ  6مه  16( 1983اردیبهشتماه  )1362مود به طـرفین دسـتور داد کـه تـا  15ژوییـه
 24( 1983تیرماه  )1362کلیه مدارك و لوایحی را که مایلند به آن استناد کنند و تا او اکتبر ( 1983نهم مهرمـاه
 )1362کلیه مدارك یا لوایح معارض را به ثبت رسانند .روز دوم نوامبر  11( 1983آبانماه  )1362بـرای برگـزاری
جلسه استماع تعیین گردید و دیوان داوری طی دستور  25ژوییه ( 1983سوم مردادماه  )1362مـود ،مهلـت اولیـه
ثبت مدارك و لوایح را تا  4اوت  13( 1983مردادماه  )1362تمدید کرد.
در او اوت  10( 1983مردادماه  )1362مواهانها الیحه استماع مود را تسلیم نمودند .در چهـارم اوت 1983
( 13مردادماه  )1362بنیاد مستضعفان پاس به جوابیه مواهان و دولت الیحـهای را بـه ثبـت رسـاندند .در همـان
تاری  ،عمران تهران نیز متن فارسی الیحه استماع مود را ثبت کـرد .مـتن انگلیسـی الیحـه اسـتماع ،همـراه بـا
ضمائم ،در دوم سپتامبر  11( 1983شهریورماه  )1362به ثبت رسید .عمران تهران در این سند ،ادعاهـای متقابـل
جدیدی بابت وجه التزام ،استرداد مدارك و اسناد و بازپردامت مبالغ دیگر مطرح نمود.
بهعالوه ،در پنجم سپتامبر  14( 1983شهریورماه  )1362مواهانها الیحهای در پاس به الیحه دولـت ثبـت
نمودند.
در ششم اکتبر  14( 1983مهرماه  )1362عمران تهران مدارك و الیحه معارض مود را تسلیم کرد .مواهانها
نیز یك الیحه تکمیلی استماع در هفتم اکتبر ( 15مهرماه) به ثبت رساندند.
استماع پرونده در دوم نوامبر  11( 1983آبانماه  )1362با شرکت مواهانها ،دولت و عمران تهران برگزار شد
و ضمن آن ،طرفین ادله و مدارك و استدالالت مود را شفاهاً و کتباً ارائـه نمودنـد .طبـق بنـد  5مـاده  13قواعـد
دیوان ،یکی از داوران که پس از استماع ماهوی پرونده استعفا کرده بود ،در صدور حکم حاضر شرکت جست.
بخش دوم) سابقه دعوا

شرکت نوسازی و عمران تهران ،مدتی پیش از سا  ،1975تشکیل شد تا تعداد کثیری آپارتمان با قیمت معقو و
در مدتی کوتاه بسازد .قرار بود نهایتاً  14000واحد مسکونی در  33بلوك سامتمانی ظرف چند سا سامته شده و
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شهرك مدرنی برای  75000نفر سکنه تحت عنوان پروژه اکباتان ایجاد شود.
در تاری دوم ژوییه  11( 1975تیرماه  )1354دیك ،آندرهیل و استارت واکن.اس.آ«( .استارت») (مواهانها و
استارت گاهی اوقات مجموعاً «پیمانکاران» نامیده میشوند) ،قراردادی (قرارداد مرحله او یـا موافقتنامـه مرحلـه
او ) با عمران تهران در رابطه با ایجاد و احداث اسکلت بتونی برای حدود  4000دستگاه آپارتمان در هشت بلوك
سامتمانی ،شامل مرحله او پروژه مانهسازی منعقد سامتند .در قرارداد ،دیك ،آندرهیل و استارت ،هرکدام به طور
جداگانه مورد اشاره واقع و به هریك تعهدات مجزایی واگذار و همننین درصد (پورسانتاژ) معینـی از حـقالزحمـه
برای هریك تعیین شده است.
قرارداد مرحله او مقرر میداشت که دیك در رابطه با پیها و اسکلت بتـونی کـار سـامتمان ،منهـای نمـای
پیشسامته بتونی« ،کمك ،مشاوره و دانش فنی» ارائه نماید و آندرهیل عهدهدار ارائه کمك ،مشاوره و دانش فنی
در رابطه با نمای پیشسامته بتونی باشد .قرار بود که هر دو ،تحت «نظارت استارت عمل کنند» که مدیریت کلی
سامتمان پروژه و بهعالوه ،ضمن امور دیگر ،نقش هماهنگ کردن ،نظارت ،راهاندازی یـا تجهیـز کـار سـامتمانی
( ،)mobilizationبررسی اطالعات و نقشههای فنی و کمك و راهنمایی در زمینه مدیریت و هماهنـگ کـردن
کار را بر عهده داشت .قرار بود عمران تهران نقشهها و مشخصات معماری و سازهای («ویا نقشهها و مشخصات»)
را ارائه نماید .شرکت نامبرده همننین مسئو مرید مواد و مصالح و تجهیزات و تأمین کارگر بود .مالصه اینکـه
عمران تهران رأساً با «بهعنوان آرشیتکت و پیمانکار عمومی مود عمل میکرد .طبق قرارداد ،کار میبایست ظرف
مدت مشخصی تکمیل میشد .عمران تهران تضمین کرده بود که وجوه الزم جهت تـأمین هزینـههـای پـروژه را
داشته و مواهد داشت ،پردامتها را طبق قرارداد صورت مواهد داد ،مصالح و کارگر ایرانـی الزم را در محـل کـار
داشته و تأمین مواهند کرد و نیز اطمینان داده بود که جوازهای دولتی الزم را تحصیل کرده است .بهعالوه ،آمـاده
نمودن آپارتمانها جهت سکونت نیز در حیطه مسئولیت عمران تهران قرار داشت.
در قرارداد ،درصدهای مربوطه اجرت قابل پردامت به پیمانکاران مشخ شده بـود .قـرار بـود دیـك 3/525
درصد «هزینه کار» ،آندرهیل  2/525درصد و استارت  4/95درصد آن را دریافت کند .طبق تعریف عبارت «هزینه
کار» در قسمت شرایط عمومی قرارداد ،این اصطالح شامل «کلیه اقالم هزینه و مخارجی میشود که مستقیماً در
جریان اجرای کار مصرف میگردد» .اقالم ماي تشکیلدهنده «هزینه کار» یك به یك شمرده شـده بـود .قـرار
بود برمی از اقالم «هزینه کار» در محاسبه حقالزحمه پیمانکاران منظور نشـود .عمـران تهـران ملـزم بـود کلیـه
سوابق و مدارك الزم جهت تعیین میزان هزینه کار متحمله در هر ماه را در امتیار پیمانکاران قـرار دهـد .طـرفین
مقرر نموده بودند که به پردامتهایی که سر موعد انجام نشود  8درصد بهـره در سـا تعلـق گیـرد .پردامـتهـا
میبایست به طور ماهانه صورت گرفته و تابع جرح و تعدیلهایی باشـد کـه احیانـاً بعـداً ضـروری تشـخی داده
مــیشــد .در ســا  1976درمواســتهای پیمانکــاران جهــت پردامــت ،حــاوی روش دیگــری جهــت احتســاب
حقالزحمههای ماهانه ،موسوم به «ریز اقالم پردامتها» بود .طبق این روش ،کل هزینه سامتمان برآورد گردیده
و بر آن اساس ،مبلغ  80دالر برای هر متر مربع تکمیل شده سامتمان تعیین گردید.
پیمانکاران و عمران تهران هر ماه مشترکاً درصد کار انجام شده را تعیـین مـینمودنـد و درصـد مزبـور ،پایـه
درمواستهای ماهانه پیمانکاران جهت پردامت حقالزحمه قرار میگرفت .قرار بود پس از گواهی اتمام کار (یا 97
درصد کار) توسط پیمانکاران ،دفاتر عمران تهران حسابرسی شود تا هزینه واقعی کار محاسـبه و هرگونـه تعـدیل
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ضروری در هنگام پردامت نهایی صورت پذیرد.
طبق قرارداد ،استارت میبایست یك تضمین بانکی به مبلـغ  2.000.000دالر() 1در رابطـه بـا وجـوه تـودیعی
توسط عمران تهران جهت تجهیز پروژه و نیز وجهالضمانی بـه مبلـغ  10.000.000دالر بابـت مسـارات احتمـالی
پیشبینی شده در قرارداد تا آن میزان (وجه التزام) در امتیار عمران تهران قرار دهد .قرار بود عمران تهـران مبلـغ
 2.500.000دالر بهعنوان تضمین پردامت حقالزحمه در امتیار پیمانکاران قرار دهد .در نوامبر  ،1975طرفین طی
توافقی ،ضمانتنامه بانکی و وجهالضمان را آزاد کردند.
دیك ،آندرهیل و استارت همننین توسط عمران تهران مأمور شدند که کار مشابهی را در مراحل بعدی پروژه
اکباتان انجام دهند .قراردادی برای مرحله دوم متضمن  6000واحد در نوزده دستگاه سـامتمان بـا طرحـی انـدك
متفاوت ،در او اکتبر ( 1976نهم مهرماه ( )1355قرارداد مرحله دوم یا موافقتنامه مرحله دوم) امضـا شـد .شـروط
این قرارداد اساساً مشابه قرارداد اصلی بود ،لکن میزان حقالزحمهها بـه  2/484درصـد هزینـه کـار بـرای دیـك،
 1/778درصد برای آندرهیل و  3/488درصد برای استارت کاهش داده شد .به شرط پردامت بهموقع اجرت توسط
عمران تهران ،یعنی ظرف  10روز آمر هر ماه ایرانی 10 ،درصد تخفیف اضافی نیز در نظر گرفته شـده بـود .قـرار
بود میزان این پردامتهای علیالحساب ،طبق روشی به نام ریز اقالم پردامتها ،بر مبنای درصدی از هزینههایی
که صحیحاً انجام شده ،تعیین شود .بابت هر متر مربع کـار تکمیـل شـده ،رقـم  80دالر تعیـین شـد .نـرخ بهـره
صورتحسابهایی که در موعد مود پردامت نمیشد ،در صورت بروز هرگونه امتالف احتمالی ،بـه توافـق طـرفین
واگذار شده بود .کار سامتمان نیز میبایست ظرف مدت مشخصی ماتمه مییافت.
موافقتنامه دیگری تحت عنوان موافقتنامه مرحله یك«الف» یا قرارداد مرحله یك«الف» در او اکتبـر 1976
(نهم مهرماه  )1355امضا شد .این موافقتنامه متضمن احداث سامتمانهای جدیدی در ارتباط با مرحلـه او بـود.
درصد حقالزحمهها همان درصدهای مقرر برای مرحله دوم در نظر گرفته شد .نرخ بهره مبالغ پردامت نشـده ،بـه
تصمیم طرفین موکو گردید.
همننین یك موافقتنامه تخفیف ( )credit agreementدر تاری او اکتبر ( 1976نهم مهرماه  )1355امضا
شد که به موجب آن ،پیمانکاران موافقت کردند که بابت حقالزحمههای متعلقه بابـت کـار انجـام شـده در مـورد
قرارداد مرحله یك و دو ،پس از او اکتبر  9( 1976مهرماه  )1355کالً  2.000.000دالر تخفیف قائل شوند .قـرار
بود این تخفیف طی هشت فقره تخفیف  222.000دالری سهماهه و یك فقره تخفیف نهایی به میـزان 224.000
دالر از کل حقالزحمههای استحقاقی در پایان مراحل او و دوم داده شـود .ایـن موافقتنامـه تخفیـف ،جـایگزین
موافقتنامه قبلی مربوط به کاهش  2.000.000از حقالزحمهها شد.
شرایط هر سه قرارداد در مورد دامنه کار و حدود وظایف و تعهدات پیمانکاران و عمران تهران ،تقریباً یکسـان
است .فقط جنبههای مالی که در باال اشاره شد متفاوتند.
این موضوع نیز مورد بحث است که آیا طرفین ،موافقتنامه چهارمی را در رابطه با مرحله سوم پـروژه اکباتـان
منعقد سامتند یا نه (رجوع شود به :قسمت چهارم «ب» 1زیر).
کار سامتمان در تمام مراحل ادامه یافت و تا اوامر سـا  ،1977عمـران تهـران حـقالزحمـههـا را براسـاس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در سراسر متن ،مقصود از دالر ،دالر امریکا است.
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تقاضاهای ماهانه تسلیمی توسط پیمانکاران پردامت کرد؛ لکن هیچ حقالزحمهای بابت مرحله سوم طرح پردامـت
نشد .کار حتی پس از آن تاری نیز ادامه یافت.
در  20فوریه ( 1978او اسفندماه  )1356عمران تهران دستور داد که تمامی کارکنان مارجی مرحله سـوم از
پروژه برکنار شوند و در تاری  10آوریل  21( 1978فروردینماه  )1357به پیمانکاران دستور داده شد که به مدمت
 50درصد مابقی کارکنان پروژه ماتمه دهند .مدت کوتاهی پس از امضای موافقتنامهای با عمران تهـران در دهـم
ژوئن  20( 1978مردادماه  )1357که در قسمتی از آن پیشبینی شده بود که کارگران و کارمندان برکنار شوند ،به
مدمت تمامی کارکنان ماتمه داده شد.
در  18مه  28( 1978اردیبهشتماه  )1357استارت یك بند انتقا حقوق به نفع دیك و آندرهیل امضـا و بـه
موجب آن اعالم کرد که« :کلیه حقوق ،عناوین و عالیق مربوطه مود نسبت به هرگونه عواید از هر قبیل را که تا
این تاری به حیطه وصو شما (دیك و آندرهیل) یا امضاکنندگان زیر درآمده ویا بعداً درآیـد و مـرتبط بـا دعـاوی
ناشی از ،ویا مربوط به قراردادهایی باشد که در تاری دوم ژوییه  11( 1975تیرماه  )1354منعقد شـده  ...بـه شـما
واگذار مینماید .این واگذاری شامل کلیه عواید حاصله از هرگونه ادعایی که در وزارت دادگستری ایران به وسـیله
آن شرکت ویا امضاکنندگان زیر ممکن است طرح گردد ویا هرگونه دعوای دیگری که در رابطه با طـرح اکباتـان
ممکن است اقامه شود نیز میباشد».
در موافقتنامه مورخ دهم ژوئن  20( 1978مردادماه  )1357مقرر شده بود که قراردادهای فیمابین پیمانکـاران
و عمران تهران به شرط آنکه نامبردگان ظرف  18روز حسابهایشان را تصفیه کنند ،فس مواهد شـد .پـس از
آنکه تصفیهای صورت نگرفت ،موافقتنامه دهم ژوئن  20( 1978مردادمـاه  ،)1357طبـق شـرایط مـود باطـل و
کانلمیکن شد و امطاریههای تخلف ،به شرح موصوف در قراردادهای متعدد ،توسط پیمانکاران در تاری  28ژوئن
( 1978هفتم تیرماه  )1357به عمران تهران ابالغ شد .امطاریههای مذکور متضـمن فسـ قراردادهـا ،در صـورت
عدم پردامت بود .بدینسان قرار بود قرارداد مرحله یك در  13ژوییه  22( 1978تیرمـاه  )1357و قـرارداد مرحلـه
یك«الف» و مرحله دو ،در هشتم ژوییه  17( 1978تیرماه  )1357فس شوند .امطاریههای دیگری نیـز راجـع بـه
سایر تخلفات ادعایی عمران تهران ،توسط پیمانکاران ارسا گردید .در رابطه با مرحلـه سـوم نیـز امطاریـههـایی
ارسا شد .در  28ژوئن  7( 1978تیرماه  )1357پیمانکاران به عمران تهران اعالم و گواهی کردند که کار مرحلـه
یك و مرحله یك«الف» ماتمه یافته و تقاضا کردنـد کـه دفـاتر عمـران تهـران حسابرسـی شـود تـا بـه موجـب
قراردادهای مربوط تعدیل نهایی حسابها امکانپذیر گردد؛ لکن حسابرسی انجام نشد و وجهی نیز به پیمانکـاران
پردامت نگردید.
بخش سوم) اظهارات طرفین

مواهانها اظهار میدارند که پیمانکاران یا موکالن و شرکتهای وابسته ایشان ،پیها و روبنـای پـروژههـایی بـه
وسعت پروژه اکباتان را در گذشته احداث کردهاند .شخصیتهـای حقـوقی ماصـی کـه بـهعنوان پیمانکـار عمـل
میکردند ظاهراً برای پروژه مورد بحث تشکیل یافته بودند.
مواهانها ادعا میکنند که در مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده هستند .ایشـان همننـین
مدعیاند که عمران تهران بهعنوان یك واحد تحت کنتـر دولـت ایـران ،تـابع صـالحیت دیـوان داوری اسـت.
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مواهانها اظهار میدارند هنگامی که وزارت مسکن و شهرسازی آقای معظمی را در تـاری  13نـوامبر 22( 1979
آبانماه  )1358بهعنوان مدیرعامل موقت (عمران تهران) منصوب کرد ،شرکت مزبور تحت کنتر دولت در آمـد و
از آن زمان کماکان تحت کنتر دولت باقی مانده است .عمران تهران با استناد به اینکه یك سازمان ،تشکیالت،
یا واحد تحت کنتر دولت ایران نبوده ،بلکه یك شرکت مستقل است ،منکـر صـالحیت دیـوان نسـبت بـه مـود
میباشد.
عمران تهران همننین بر اعتبار و نفاذ سـند انتقـا حقـوق مـورخ  18مـه  28( 1978اردیبهشـتماه )1357
استارت ایراد گرفته است .مواهانها اظهار مینمایند که واگذاری مزبور تمامی ادعا را از تـاری بـه وجـود آمـدن،
یعنی در فاصله  28ژوئن و  18ژوییه  7( 1978تا  27تیرماه  )1357و در واقع پس از واگذاری ،در امتیار آنها قرار
داده است .عمران تهران استدال میکند که طرح آن بخش از ادعا که قابل انتساب به استارت است نـزد دیـوان
داوری صحیح نیست ،زیرا واگذاری ادعایی فوق نافذ نبوده و حتی اگر هم نافذ میبود ،از آنجا کـه اسـتارت یـك
شرکت سوئیسی است ،ادعا طبق بیانیه حل و فصل دعاوی به طور مستمر در امتیار اتبـاع ایـاالت متحـده نبـوده
است.
در رابطه با ماهیت دعوا ،مواهانها استدالالت زیر را ارائه مینمایند:
گرچه کار سامتمان توسط پیمانکاران ادامه یافت ،با این حا  ،عمران تهران در اوامر سـا  1977شـروع بـه
عدم پردامت صورتحسابهای تسلیمی کرد و پیشرفت کار به علت قصور مکرر عمران تهران در پردامت بـهموقع
صورتحسابها و تأمین تجهیزات ،مواد و مصالح و کارگر ،جوازها و پروانههای الزم طبق قرارداد ،کند شد .علیرغم
ابالغ امطاریههای تخلف به عمران تهران ،هیچگونه پردامتی به عمل نیامد .قراردادهای گوناگون مورد بحـث بـه
موجب این امطارها فس گردید .با وجود اینکه روش «ریز اقالم پردامت» برای اولین بار بـه صـورت یـك قیـد
قراردادی در موافقتنامه مورخ او اکتبر ( 1976نهم مهرماه  )1355مرحله دوم ظاهر گردیـده ،بـا ایـن حـا  ،ایـن
روش محاسبه قبالً توسط طرفین در رابطه با کار مرحله یك نیز مورد استفاده واقع شده بود؛ زیرا از مـارس 1976
به بعد ،عمران دیگر اطالعات الزم جهت تعیین «هزینه کار» طبق شروط موافقتنامه مرحله یك را به پیمانکـاران
ارائه نمیکرد ویا قادر نبود ارائه کند.
این روش «ریز اقالم پردامت» در تقاضای پردامت شماره  11که به مرحله یك مربوط میشود ،منعکس شده
است.
طبق اظهار مواهانها ،قرارداد چهارمی در ارتباط با مرحله سـوم پـروژه کـه چهـار سـامتمان جدیـد را در بـر
میگرفت در تاری  9سپتامبر  18( 1977شهریورماه  )1356یا قبل از آن منعقد گردید .مواهانها اظهار مـیدارنـد
که مذاکرات منتهی به توافق شفاهی شد که طبق آن ،ایشان میبایست براساس شرایطی مشابه شرایط پروژههای
مرحله یك و یك«الف» کار را انجـام دهنـد .و یـك موافقتنامـه کتبـی نیـز بـه تـاری نهـم سـپتامبر 18( 1977
شهریورماه  )1356که حاوی مفاد و شرایط توافق شفاهی بود ،تنظیم شد؛ ولی هرگز به امضا نرسید .مواهانها بـه
این موافقتنامه نیز که به ادعای ایشان در فوریه  1978فس گردید ،استناد مینمایند.
بنا به اظهار مواهانها مبلغ واجباالدا به پیمانکاران ،به صورت تعدادی درمواست پردامت و نهایتـاً در چهـار
درمواست تسلیمی به عمران تهران مطالبه گردیده که با توجـه بـه عـدم حسابرسـی یـا تکمیـل قراردادهـا ،کـل
حقالزحمههای استحقاقی بابت موافقتنامه ادعایی مرحله سوم ،تا  20فوریه ( 1978او اسـفندماه  )1358و بابـت
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هریك از قراردادهای دیگر ،تا  17ژوئن  27( 1978مردادماه  )1357را منعکس مینماید .مبالغ مـنعکس شـده در
تقاضاها بهعنوان مبالغ واجباالدا به شرح زیر بودند:

مرحله یك
مرحله
یك«الف»
مرحله دو
مرحله سه

تقاضای شماره 33
تقاضای شماره 20

کل حقالزحمه مال
 5.001.420دالر
 566.525دالر

تقاضای شماره 20
تقاضای شماره 5
جمع کل

 2.475.082دالر
 596.424دالر
 8.639.451دالر

مبلغ پردامت نشده
 656.688دالر
 239.156دالر
 1.280.402دالر
 596.424دالر
 2.772.670دالر

بدینسان ،رقمی که بهعنوان مبلغ پردامت نشده براساس تقاضاهای مذکور مطالبه میشود 2.772.670 ،دالر
است .مواهانها به این مبلغ ،رقم  337.956دالر را که حسب ادعا بهعنوان تخفیف برای پردامـت بـهموقع کسـر
شده بود ،اضافه نمودهاند و بدینسان ،کل مبلغ مورد مطالبه به  3.110.626دالر بالغ شده است.
دیك و آندرهیل ،عالوه بر مبالغ منـدر در تقاضـاهای پردامـت ،مبلـغ  3.331.653دالر دیگـر نیـز مطالبـه
مینمایند .رقم مزبور بابت حقالزحمههای اضافی است که چناننه عمران تهران تعهدات مود را به طـور صـحیح
انجام داده و طبق برنامه زمانی مورد توافق کار را ادامه داده بـود ،پیمانکـاران تـا  17ژوئـن  27( 1978مردادمـاه
 )1357استحقاق مطالبه آن را میداشتند .به علت عدم دسترسی به دفاتر عمران تهران ،مواهـانهـا ایـن مبلـغ را
براساس روش «ریز اقالم پردامتها» محاسبه مینمایند .دیك و آندرهیل طالب مبـالغی نیسـتند کـه در صـورت
اجرای کامل قرارداها تا مرحله تکمیل پروژه ،استحقاق دریافت آن را مـیداشـتند و از آن جهـت تـاری  17ژوئـن
 27( 1978مردادماه  )1357را مبنا قرار میدهند که مدعی هستند تا تاری مزبور کلیه مدماتی را که بـا توجـه بـه
تأمیرهای عمران تهران میتوانستند اجرا نمایند ،واقعاً انجام دادند و اظهار میدارند که طالب مسـارت عـدمالنفـع
بابت کارهایی که میتوانست به دلیل فس زودتر از موعد قراردادها انجام شود ،نیستند.
مواهانها همننین طالب پردامت  300.000دالر بابت کار اضافی انجـام شـده و مبلـغ  169.117دالر بابـت
مبالغی که منغیرحق توسط عمران تهران کسر شده ،هستند؛ لکن کاهش دیگری به مبلغ  52.000دالر به موجب
موافقتنامه تخفیف را ،سوای تخفیفهایی که قبالً طی چهار درمواست پردامت نهایی داده شده ،قبـو مـیکننـد.
مواهانها مبلغی را که قابل انتساب به افزایش هزینهها به علت تورم بوده و موجب افزایش مبلـغ واجـباالدا بـه
آنها میشود ،مطالبه مینمایند و مضافاً مواستار بهره مبالغ پردامـت نشـده از تـاری  28ژوئـن  7( 1978تیرمـاه
 )1357و هزینههای مویش در جریان داوری حاضر میباشند .عمران تهران مدعی است که کار انجام شده توسط
پیمانکاران در تمامی پروژه مطابق با استاندارد الزم نبوده و ناق بوده است .عمران تهران در دادمواست متقابـل
اولیه مود که طی اظهاریه مورخ  28دسامبر  7( 1982دیماه  )1361مود آن را اصالح نموده ،مدعی است که حق
دارد کلیه وجوه پردامتی را که حسب ادعا به  6.000.000دالر امریکا بالغ میشود ،بهعالوه «زیان تأمیر تأدیه» از
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تاری ورود زیان تا اجرای حکم دیوان که میزان آن را  1.080.000دالر برآورد میکنـد ،بـه اضـافه 10.000.000
دالری که به موجب ضمانتنامه تضمین شده ،مسترد نماید .عمران تهران اظهار مـیدارد کـه تقاضـاهای پردامـت
تسلیمی صحیح نبوده و درصد کار انجام شده بیش از واقع اعالم شده است .عمران تهران استدال میکند که تـا
ژوئن  1978تقریباً فقط  65درصد کار مرحله یك پروژه انجام شده بود ،مرحله یـك «الـف» فقـط بـه میـزان 83
درصد انجام و مجموع درصد کار انجام شده از  65درصد تجاوز نکرده است .بهعالوه ،عمران تهران اظهار میدارد
که مبنای محاسبات حقالزحمهها کالً نادرست و رقم  80دالر برای هر متر مربع بسیار گزاف بوده اسـت .شـرکت
نامبرده ادعا مینماید که تخفیفهای اعطایی بهویژه کاهش حقالزحمهها طی موافقتنامههای مرحله یك و مرحله
دو در حکم تصدیق گزاف بودن حقالزحمهها بوده است .عمران تهران مـدعی اسـت کـه پیمانکـاران ،حتـی اگـر
استحقاق دریافت حقالزحمهای هم داشته باشند ،فقط مستحق دریافت  4/5میلیـون دالر بـودهانـد و 8.492.285
دالر بدانها اضافه پردامت شده است.
عمران تهران در پاسخش به جوابیه مواهان در مورد دادمواست متقابل مواندگان که بخشی از الیحه شرکت
نامبرده را تشکیل میدهد (متن فارسی پاسـ در  4اوت  13/1983مردادمـاه  /1362و مـتن انگلیسـی آن در دوم
سپتامبر  11/1983شهریورماه  1362به ثبت رسـیده) ،اظهـار مـیدارد کـه مسـتحق وصـو غرامـت عادالنـه از
مواهانها به مبالغ زیر است:
 10.376.375دالر بابت نواق کار مواهانها و هزینههای متحمله عمران تهران در ترمیم نـواق مـذکور،
 15.900.000دالر بابت تأمیر در تکمیل و تحویل کار 8.492.285 ،دالر بابت اضـافه پردامتهـا و 17.384.990
دالر بابت «دارا شدن غیرعادالنه» به اضافه هزینههای داوری .باالمره عمران تهـران اسـترداد کلیـه نقشـههـای
مدمات مهندسی و عملیاتی موضوع ماده «1ك» شرایط عمومی قرارداد را مواستار است2)(.
در رابطه با ادعاهای مربوط به قرارداد ادعایی مرحله سوم ،موضع عمران تهران این است که چنین قـراردادی
هرگز وجود نداشته و هیچگونه کاری به موجب چنین قرارداد ادعایی انجام نشده و لذا هیچگونه وجهی در رابطه با
آن واجباالدا نبوده یا نیست.
درمصوي قرارداد تخفیف و کاهش قراردادی حقالزحمهها ،مواهانها توضیحات زیر را ارائه مینمایند:
تخفیفهایی که در حقالزحمهها به موجب موافقتنامه تخفیف اعطا شد ،معلو افـزایش هزینـههـای کـار در
نتیجه اضافه شدن مراحل یك«الف» و دو به پـروژه بـود .پیمانکـاران در تقاضـاهای پردامـت مـود ،ایـن قبیـل
کاهشهای سهماهه و نیز  10درصد تخفیف بابت پردامت بهموقع را منظور مینمودند .کاهش درصد حقالزحمهها
در موافقتنامههای مرحله یك«الف» و مرحله دو ،معلو تقلیل هزینهها و مخار بود ،زیرا هزینههایی مثل هزینـه
راهاندازی که برای مرحله یك ضرورت داشت ،دیگر در مراحل بعدی مورد پیدا نمیکند.
مواهانها ماطرنشان میکنند که ادعاهای متقابل بر همان واقعیاتی مبتنی است که الیحه دفاعیه .عالوه بـر
این ،ایشان منکر آنند که نواقصی در کار آنان وجود داشته است و مدعیاند که اگر اصوالً چنین نواقصی هم وجود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2مواندگان در مورد مسارات مورد ادعایی که در ادعای متقابل اولیه ایشان عنـوان نشـده ،درمواسـت اصـالح ادعـای متقابـل مـود را
نکردهاند .دیوان با توجه به رأی مود راجع به ادعاهای متقابل ،الزم نمیداند که در مورد مجاز بودن یا نبودن تغییـرات و ادعاهـای جدیـد
تصمیم گیرد.
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داشته ،قابل انتساب به پیمانکاران نیست .مواهانها استدال میکنند که مادام که در محوطه کار بودند هیچگونـه
شکایتی راجع به نق در کار سوای آننه که به ایشان اطالع داده میشد و بهطور معمو نیز در جریان کار طبق
قرارداد اصالح میگردید ،بهعمل نیامد .ایشان بهعالوه اظهار میدارند که برای فروش آپارتمانها تبلیغات وسـیعی
شد و اکثر آنها در حا حاضر مسکون است و چنین وضعیتی با ادعـای وجـود نـواق اساسـی در سـامتمان یـا
نواق دیگر ،منافات دارد.
دولت ،وزارت مسکن و شهرسازی ،بنیاد مستضعفان و بانك مرکزی منکر آنند که ادعای حاضر قابل انتسـاب
به هریك از آنان است .وزارت مسکن و بنیاد مواستار هزینههای داوری مویش هستند.
بخش چهارم) دالیل صدور حكم
الف) صالحیت

ادله و مدارك ثابت میکند که دیك در سا  1975در ایالت دلهور تأسیس یافته و از آن پس بهعنوان یك شرکت
امریکایی باقی مانده و سهام آن تماماً در دست اتباع ایاالت متحده اسـت .مـدارك همننـین ثابـت مـیکنـد کـه
آندرهیل در سا  1975در ایالت دلهور تأسیس یافته و از آن پس بهعنوان یك شرکت امریکایی باقی مانده است.
سهام آن در بخشی از مدت زمان ذیربط متعلق به آندرهیل کانستراکشـن کورپوریشـن بـوده کـه شـرکتی اسـت
نیویورکی که اکثریت سهام آن در کلیه مواقع ذیربط متعلق به اتباع ایاالت متحده بوده اسـت .سـهام شـرکت بـه
افرادی انتقا یافته که اکثریت آنها اتباع ایاالت متحده بوده و در بقیه مدت زمان ذیربط صاحب این سهام بودند.
بدینسان ،دیك و آندرهیل در مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،مواهانهای صـحیح بـه شـمار
میروند.
به موجب بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت دیوان داوری فقط در صورتی شامل یك واحد
ایرانی میشود که «سازمان ،تشکیالت یا واحد تحت کنتر دولت ایران باشد» .با وجود اینکه عمـران تهـران در
حا حاضر هنوز یك شرکت سهامی به شمار میرود ،با این حا  ،مسأله این نیست کـه آیـا شـرکت یادشـده بـه
شکل یك واحد مصوصی موجودیت دارد یا نه ،بلکه مسأله این است که آیا «تحت کنتر دولت ایران» اسـت یـا
میر و بنابراین ،مسألهای که باید رسیدگی شود ،تحت کنتر بودن عمران تهران است (رجوع شـود بـه :ایکانـامی
فورمز کورپوریشن و ایران ،حکم شماره 55ـ165ـ 14 ،1ژوئن  24/1983مردادماه .)1362
مواهانها ادله و مدارك کافی ارائه کردهاند که اثبات مینماید عمران تهـران در واقـع واحـدی اسـت تحـت
کنتر دولت ایران .در تاری  13نوامبر  22( 1979آبانماه  )1358دولت ایـران مـدیرعاملی بـرای عمـران تهـران
تعیین کرد .سایر مقامات عمران تهران نیز توسط دولت ایران منصوب شدند .رویدادهای بعدی مؤید ایـن واقعیـت
است که دولت ایران ،عمران تهران را کنتر میکند .بهعنوان مثا  ،مـدیران عمـران تهـران کـه توسـط دولـت
منصوب شده بودند ،طی نامه مورخ پنجم ژوییه  14( 1981تیرماه  )1360قید کردند کـه عمـران تهـران «توسـط
مدیر منصوب دولت اداره شده و تحت نظارت وزارت مسکن و شهرسازی  ...قرار دارد» .بهعـالوه ،وزارت مسـکن
طی نامه مورخ  15اوت  24( 1981مرداد  )1360به عمران تهران نوشت که مدیران منصوب دولت «از هر لحـاظ
جانشینان قانونی مدیران عمران تهران محسوب شده و نیاز به هیچگونه اجازه و امتیار ویژهای از جانب مدیران ویا
در غیر این صورت از صاحبان آن  ...نخواهند داشت» .دیوان داوری قبالً نظر داده که نصـب مـدیر توسـط دولـت
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علیالظاهر داللت بر کنتر دارد (برای مثا رجوع شود به :رکورد اینکورپوریتد و ایران ،حکم شماره 21ـ133ــ،3
 10ژانویه  20/1983دیماه  .)1361در پرونـده حاضـر ،ادلـه و مـدارك مواهـان در مـورد کنتـر  ،مفصـلتـر از
پروندههای قبلی است که دیوان در آنها به استناد کنتر دولت ،رأی به صالحیت مود داده است و اماره و قرینـه
روشنی است بر کنتر مسلم و مداوم دولت ،و مواندگان در مقام رد آن برنیامدهانـد .بنـابراین ،دیـوان نسـبت بـه
عمران تهران صالحیت دارد و نظر به این نتیجهگیری ،دیگر نیازی به ورود به بحث راجع به وضـعیت یـا دمالـت
بنیاد مستضعفان یا بانك مرکزی نیست.
موضوع دیگر در رابطه با صالحیت مربوط است به مالکیت آن بخش از ادعـا کـه بـر انتقـا ادعـایی حقـوق
استارت به دیك و آندرهیل مبتنی است .مواندگان اظهار میدارند که مواهانها قانوناً نمیتوانند ادعاهای اسـتارت
را مطرح کنند ،زیرا حقوق استارت نسبت به پردامتهای موضوع قراردادها منتقل نشده و قابل انتقا نبوده است و
بدین جهت ادعاهای استارت «متعلق به» مواهانها نیست و این انتقا حقوق ،ولو اینکه واجد اعتبار باشد ،بـرای
تسری صالحیت دیوان نسبت به بخشی از دعوا که به استارت مربوط است کافی نخواهد بود.
ادله و مدارك نشان میدهد که در زمانهای ذیربط ،استارت یك شرکت سوئیسی بوده که  90درصـد سـهام
مجاز آن به استارت هاوزینگ اینترنشنا اینکورپوریتد که یك شرکت امریکایی اسـت 3)(،تعلـق داشـته و شـرکت
امیر بهنوبهمود تماماً متعلق به استارت سیتمز اینکورپوریتد بوده که آن نیز تماماً به استارت هاوزینگ کورپوریشـن
تعلق دارد .دیوان داوری قبالً رأی داده است که استارت هاوزینگ کورپوریشـن ،طبـق تعریـف اصـطالح تبعـه در
بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده است (رجوع شود به :استارت هاوزینگ کورپوریشـن و ایـران ،قـرار
اعدادی شماره 32ـ24ـ 19 ،1دسامبر  28/1983آذر .)1362
به نظر میرسد که  55درصد عوائد قراردادی مورد ادعا ،قابل انتساب به دیك و آندرهیل و  45درصد آن قابل
انتساب به استارت است .دیك و آندرهیل مدعیاند که استحقاق استرداد سهم استارت را بـه موجـب سـند انتقـا
حقوق مورخ  18مه  28( 1978اردیبهشت  )1357دارند .سند مزبور به شکل نامهای است که در آن ظاهراً بهعنوان
بخشی از مصالحه کلی بین پیمانکاران مختلف ،استارت و استارت هاوزینگ کورپوریشن کلیه حقوق مود نسبت به
مبالغ مورد استحقاق بابت ادعاهای مربوط به مرحله او قرارداد و «هر ادعای دیگری را کـه در رابطـه بـا پـروژه
اکباتان احیاناً ثبت یا اقامه شود» ،صریحاً به دیك و آندرهیل منتقل کردهاند .گرچه ممکن است همـه موضـوعات
مربوط به انتقا از لحاظ فنی جنبه صالحیتی نداشته باشد ،با این حا  ،کلیـه ایـن قبیـل موضـوعات توأمـاً مـورد
بررسی قرار مواهند گرفت.
در رابطه با اعتبار و نفاذ انتقا مزبور ،مسألهای مطرح شده است .هنری بناك سند انتقـا را از جانـب هـر دو
شرکت یادشده امضا کرد .امضای وی در گذشته ـ بهویژه در رابطه با قراردادها ـ توسط اسـتارت پذیرفتـه شـده و
هیچگونه مدرك و دلیلی دایر بر اینکه وی مجاز به امضای اسناد از جانب شخصیتهای حقوقی مورد بحث نبوده
است وجود ندارد .در واقع صورتجلسه نشستها ،همنون مود قراردادها ،حاکی است که وی نماینده استارت بـوده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3معلوم نیست که  10درصد بقیه سهام ،سهام پردامت نشده باشد .مواهانها اشاره کردهاند که استارت یك شـرکت تمامـاً متعلـق بـه
استارت هاوزینگ اینترنشنا اینکورپوریتد است.
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است 4)( .بهعنوان مثا  ،در بند  21قرارداد مرحله یك قید شده کـه اسـتارت ،هنـری بنـاك را بـهعنوان «یکـی از
نمایندگانش ،جهت تصمیمگیری ،تعیین مینماید».
نحوه انشای سند انتقا بهوضوح حاکی است که سند به انتقا حقوق مربوط به مطالبات و ادعاهای فیمابین
پیمانکاران ناظر بوده و صرفاً یك وکالتنامه یا قرارداد نمایندگی نیست.
مواندگان استدال میکنند که هم به موجب قوانین ایران و هم طبق قراردادها ،موافقت عمران تهران جهـت
اعتبار و نفاذ انتقا  ،الزم بوده است .قراردادها حاوی قیدی مبنی بر انتخاب قانون ایران اسـت ،حـا آنکـه سـند
انتقا ظاهراً در ایاالت متحده تنظیم شده است .بنابراین ،تفسیر و اثر انتقا فیمـابین انتقا دهنـده و منتقـلٌالیـه
مشمو قوانین ایاالت متحده است .موضوعات مربوط به قابلیت انتقا میتواند تابع قانون حاکم بر تعهد (دین) یا
قرارداد باشد که میتوان آن را قانون ایران محسوب کرد (برای مثا رجوع شود به:
Dicey and Morris on the Conflict of Laws, 569-72, 10th ed., 1980).

مدرکی در این مورد ارائه نشده است که قوانین ایران و ایاالت متحده در رابطه با اصو حقوقی حاکم بر ایـن
مورد ،امتالف مهمی با یکدیگر داشته باشند.
بند  2ماده  292قانون مدنی ایران ،واگذاری تعهد پردامت دین را بدون رضایت متعهدٌله منع کرده است ،ولی
بند  3همان ماده ،انتقا مافیالذمه متعهد را بدون چنین رضایتی اجازه داده است .بدینسان انتقا حقوق اسـتارت
در مورد حاضر طبق قوانین ایران ممنوع نبوده است.
در ماده «10ب» شرایط عمومی قراردادهای مختلف قید شده که استارت «سند قراردادهـا را واگـذار نخواهـد
کرد  ...مگر به ترتیب مقرر در موافقتنامه» .بند  15قرارداد مرحله او و بند  14قراردادهـای مرحلـه دوم و مرحلـه
او «الف» مقرر میدارند که پیمانکاران حق دارند با موافقت عمران تهران ،موافقتنامه را به شـرکتهـای تابعـه و
وابسته یا شرکتهای مرتبط واگذار کنند و عمران تهران بدون دلیل از موافقت استنکاف نخواهد کـرد .موانـدگان
استدال میکنند که چون استارت حق انتقا نداشته ،لذا انتقا معتبر نمیباشد .دیوان داوری با این اظهار موافـق
نیست.
حقوق منتقله در مورد حاضر ،حقوق قابل انتقالند .موارد ممنوعیت انتقا حقوق به نحو مضیق تفسیر میشوند.
بهعنوان مثا  ،مواردی که انتقا به موجب قرارداد ممنوع است ،عموماً بدین نحو تفسیر میشـوند کـه ممنوعیـت
فقط واگذاری تعهدات را شامل میشود و نه انتقا حقوق را ،بهویژه حق ساده دریافـت وجـه .حتـی مـواردی کـه
صراحتاً انتقا حقوق منع شده عموماً چنین تفسیر میشوند که ممنوعیت ،انتقا ادعا یا عواید یك ادعـا را شـامل
نمیگردد.
عالوه بر این ،میتوان استدال کرد که شرط قراردادی ممنوعکننده انتقا حقوق موضوع قرارداد ،بـه متعهـد
حق می دهد که بابت نقض شروط ممنوعیت انتقا  ،ادعای مسارت کند؛ لکن چنین شرطی الزاماً انتقا را غیرنافذ
نمیسازد .بنابراین ،حتی اگر انتقا از لحاظ فنی در مورد حاضر در حکم نقض قید قراردادی باشد ،باز هم عمـران
تهران اثبات نکرده که در اثر چنین نقضی ،متحمل مسارت شده است .چناننه هیچگونه انتقـالی صـورت نگرفتـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4ادعا در هنگام انتقا  ،متعلق به شرکت سوئیسی بوده و بنابراین ،شرکت نامبرده انتقا دهنده صحیح بوده ،مگر آنکه بتوان گفـت کـه
شرکت مادر اصلی ،یعنی استارت هاوزینگ کورپوریشن ،مالك انتفاعی بوده است .شرکت امیرالذکر نیز سند انتقا مزبور را امضا کرد.
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بود ،استارت حق میداشت ادعای مود را بابت سهم مویش از حقالزحمه واجباالدا مطرح سازد ویا شرکت مـادر
استارت میتوانست چنین ادعایی را در دیوان اقامه نماید.
حتی اگر موضوع انتقا حقوق در قراردادها قید شده بود ،باز هم عمران تهـران نمـیتوانسـت بـدون دلیـل از
موافقت چنین انتقالی استنکاف ورزد .نشانهای در دست نیست که در مـورد اسـتنکاف از موافقـت یـا انتقـا حـق
دریافت و مطالبات ،دلیل موجهی ارائه شده باشد .این مطلب بهویژه از این نظر صادق است که مواهانها ملزمنـد
به کلیه مدافعات ،از جمله دعاوی پایاپایی که عمران تهران ممکن است علیه استارت اقامـه کنـد ،پاسـ دهنـد و
مواهانها موافقت کردهاند که در برابر کلیه ادعاهای متقابل ،حتی اگر از مبلغ ادعاها تجاوز کنـد ،پاسـخگو باشـند
(رجوع شود به :پانویس  5زیر) .بدینسان ،اگر ممنوعیت مربوط به انتقا ها قابل اعما میبـود ،دیـوان براسـاس
سوابق موجود ،میتوانست هرگونه استنکاف از موافقت را غیرمنطقی و لذا غیرقابل اجـرا تشـخی دهـد و چنـین
تشخیصی نیز میداد.
مواندگان همننین استدال میکنند که رفتار اسـتارت پـس از  18مـه  28( 1978اردیبهشـتماه  )1357بـا
انتقا ادعایی مغایر بوده است .معهذا چنین رفتاری فقط داللت بر آن دارد که استارت به اجرای تعهدات قراردادی
مود ـ یعنی وظایفی که انتقا در آن تأثیر نداشت ـ کماکان ادامه داد .موانـدگان بـه یـك «اظهـارنامـه» وزارت
دادگستری که توسط پیمانکاران مشترکاً به ثبت رسیده ،اشاره میکنند .سند مزبور حاوی یك تقاضای کلی بـرای
پردامت مبالغ واجباالدا ،امطار رسمی فس قراردادها و امطاریهای بود ،مبنی بر آنکه اگر پردامت انجـام نشـود،
پیمانکاران «موضوع را به داوری ارجاع مواهند کرد  .»...معذلك در سند انتقا حقـوق مـورخ  18مـه 28( 1978
اردیبهشت  )1357قید شده که «این واگذاری شامل کلیه عواید حاصله از هرگونه ادعایی که در وزارت دادگستری
ایران به وسیله آن شرکت ویا امضاکنندگان زیر ممکن است طرح گردد  ...میباشد» .بهعالوه ،هیچگونـه دعـوایی
مشترکاً توسط پیمانکاران به ثبت نرسیده و نه فرم مذکور و نه ادعا ،هیچ کـدام حـاوی تقاضـای ویـژهای توسـط
استارت بابت وجوه واجباالدا به مود استارت ،نبوده است.
هر عملی که استارت کرده ،بر حقوق دیك و آندرهیل در برابر استارت ،تأثیری نداشته است .چناننه اسـتارت
وجوه را از عمران تهران وصو کرده بود و عمران تهران هیچگونه اطالعی از واگذاری نمیداشـت ،وی (عمـران
تهران) اجباری نمیداشت که همان وجوه را به دیك و آندرهیل بپردازد؛ لکن از آنجا که استارت هیچیك از وجوه
مورد امتالف را از عمران تهران وصو نکرده ،لذا دیك و آندرهیل حق دارند ادعا را تعقیب کنند .باید توجه داشت
که در طو رسیدگیهای حاضر ،استارت بر اعتبار و نفاذ انتقا مـورد بحـث تأکیـد کـرده اسـت .لـذا بـه دالیـل
پیشگفته ،دیوان انتقا مورد بحث را معتبر و نافذ میداند.
تاری انتقا اندکی پیش از تسلیم چهار صورتحساب نهایی مورخ  17ژوئن  27( 1978مرداد  )1357و قبل از
فس رسمی قراردادها در  18ژوییه  27( 1978تیرماه  )1357یا در آن حدود ،بوده است .گرچه سررسـید قسـمت-
هایی از وجوه پیش از تاری انتقا بوده ،با این حا  ،مواهانها اظهار میدارند که ادعاهای مطـروح ،از تـاری 17
ژوئن  27( 1978مرداد  )1357یعنی پس از انتقا  ،به وجود آمده است.
مبالغ مندر در تقاضاهای پردامت پیمانکاران که حسب ادعا پردامت نشده ،صرفاً برآورد قسمتی از مبلغی بود
که نهایتاً باید پردامت میشد .قرار بود رقم نهایی پس از اتمام کار و انجام حسابرسی تعیین شـود .تعـدیالت الزم
فقط آن موقع میتوانست صورت گیرد .مواهانها در رابطه با کار انجام شده تقاضا کردند که حسابرسـی انجـام و
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کلیه حسابهای معوق ،تصفیه شود و ظاهراً نتوانستند تقاضایشان را عملی کنند .مبلغ واقعی طلب هنگام تکمیل
یا فس قراردادها قابل تعیین بود و نه براساس برآوردی که از آن مبالغ در درمواستها صورت گرفته بود .از آنجا
که عمران تهران حسابرسی قراردادهایی را که حسب ادعا تکمیل شده بود ،اجازه نمیداد و قرارداد دیگر هم پیش
از اتمام کار ،فس شده بود ،لذا مواهانها به ارقام مندر در درمواستهای پردامت که از نظر ایشـان ،دقیـقترین
رقمی است که بابت کار انجام شده باید بدانها تأدیه شود ،استناد میکنند .گرچه ممکن است تخلفـات ادعـایی از
قرارداد در طو زمان صورت گرفته باشد ،با این حا  ،تخلفی که ادعا بر آن استوار اسـت ،قصـور ادعـایی عمـران
تهران در پردامت مبالغ واجباالدا بابت تکمیل یا فس قراردادها است .در رابطه با مرحله سوم ،به فرض که رابطه
قراردادی زودتر پایان مییافت ،باز هم مواهانها نپذیرفتند که فاقد حقوق قراردادیاند و تا تاری  28ژوئـن 1978
(هفتم تیرماه  )1357رسماً تقاضای پردامت نکردند .از این رو ،ادعاها بر عـدم تأدیـه مبـالغ منـدر در تقاضـاهای
پردامت قبلی که حاوی ارقام برآوردی است ،مبتنی نبوده ،بلکه بـر عـدم پردامـت مبلغـی کـه نهایتـاً واجـباالدا
تشخی داده شده ،مبتنی بوده است .در واقع ،مواهانها در ادعای مود فقـط از  28ژوئـن ( 1978هفـتم تیرمـاه
 )1357مواستار بهره هستند .بنابراین ،کلیه ادعاها پس از انتقا به وجود آمده است.
همننین باید ماطرنشان سامت که ادعاهای واگذار شده ،در کلیه مواقع ،ولو به طـور غیرمسـتقیم ،تـا تـاری
واگذاری متعلق به یك تبعه ایاالت متحده بوده و لذا بر این اساس به موجب بند  2ماده هفت بیانیه حـل و فصـل
دعاوی در حیطه صالحیت دیوان داوری قرار دارد .مواندگان استدال میکنند که واگـذاری مـورخ  18مـه 1978
( 28اردیبهشت  )1357فقط ادعاهای ناشی از قرارداد مرحله یك را شامل مـیشـود .اگرچـه در سـند مربـوط بـه
ادعاهای مرحله یك اشاره شده ،با این حا  ،انتقا محدود بدانها نیست .سند صریحاً مقرر میدارد که واگـذاری،
هرگونه دعوای دیگری که در رابطه با پروژه اکباتان ممکن است اقامه شود را نیز در برمیگیرد .با توجـه بـه ایـن
واقعیت که نه استارت و نه شرکت مادر وی ،هیچگونه ادعـایی دربـاره پـروژه اکباتـان در هـیچ دادگـاهی مطـرح
نکردهاند و بهعالوه ،موضع استارت این است که ادعایش را به مواهانها واگذار نموده ،رفتار وی پس از واگـذاری
با این تعبیر تطبیق میکند.
بنا براین ،دیوان نسبت به بخش استارت ادعاهای پیمانکاران که مشمو واگذاری بوده ،صـالحیت دارد و ایـن
بخش از ادعاها علیه عمران تهران قابل طرح است .مواهانها همننین ملزمند به کلیه مدافعات ،از جمله دعـاوی
پایاپایی که میتوان در رابطه با آن بخش از دعاوی علیه استارت مطرح کرد ،پاس گویند5)(.
ب) ماهیت دعوا
 .1اعتبار و قابلیت اجرای قراردادها

در مورد وجود ،اعتبار و قابلیت اجرای قراردادهای مرحله یك ،مرحله یك«الف» و مرحله دو امتالفی نیسـت .کـار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5مواهانها اعالم کردهاند که نسبت به ادعاهای متقابل عمران تهران که بهطور صحیح ثبت شده و ناشی از کارهایی باشد که استارت
به موجب قراردادهای مبنای ادعاها انجام داده ،پاسخگو مواهند بود .با توجه به نتیجـهگیـری دیـوان کـه ذیـالً آمـده اسـت دیـوان الزم
نمیداند راجع به صالحیت یا عدم صالحیت مود نسبت به این قبیل ادعاهای متقابل ،در مواردی که از مبلغ ادعاها تجاوز کننـد ،تصـمیم
گیرد.
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مربوط به این مراحل انجام شد و پردامتها نیز به عمل آمد .عمران تهران در واقع براساس نقض ایـن قراردادهـا
ادعاهای متقابلی مطرح سامته است.
تنها مسأله در مورد وجود و قابلیت اجرای قرارداد ،به قرارداد ادعــایی مرحله سوم مربـوط مـیشـود .عمـران
تهران استدال میکند که وی قراردادی برای مرحله سوم با پیمانکاران منعقد نسامته ،پیشنـویس امضـا نشـده،
قرارداد مرحله سوم که توسط مواهانها ارائه گردیده اعتبار ندارد ،موضوع هرگز از مرحله مذاکرات شـفاهی فراتـر
نرفته و نیز این که به موجب این قرارداد ادعایی ،هیچ کاری صورت نگرفته و هیچ پردامتی نیـز بـه عمـل نیامـده
است.
مواهانها ادله و مدارکی از توافقهای شفاهی ،راجع به شروع مرحله سوم و نوشتههایی که ظاهراً مؤید وجود
توافقی راجع به مرحله سوم است ،تسلیم نمودهاند .صورتجلسهای که به صورت معمو  ،راجع به نشست مورخ 27
ژانویه ( 1977هفتم بهمنماه  )1355تهیه شده ،مؤید آن است که عمران تهران مایل بود پیمانکاران کـار مرحلـه
سوم را آغاز نمایند .صورتجلسه حاکی است که نسخهای از آن برای عمران تهران فرستاده شده است .مواهانهـا
همننین متذکر میشوند که مکاتبات آنها و کار انجام شده بابت مرحله سوم ،بر وجود چنین موافقتی داللت دارد.
بنا به اظهار مواهانها ،یك فرم موافقتنامه که حسب ادعا مبین توافق شفاهی اسـت تنظـیم و تـاری  9سـپتامبر
 18( 1977شهریور  )1356روی آن قید گردید ،ولی هرگز امضا نشد.
مواهانها ادله و مدارك مفصلی ارائه نمودهاند که ثابت میکند که فیالواقع مدماتی در رابطه با بخش مرحله
سوم پروژه ،با آگاهی کامل عمران تهران ارائه شده است.
شهادتنامه آقای جی .موروگ ،سر آرشیتکت عمران تهران در پروژه و سوگندنامه آقای مدهومهتا ،سـرمهندس
عمران تهران در پروژه که در جلسه استماع نیز شهادت دادند ،مؤید آن است که پیمانکاران مـدماتی در رابطـه بـا
مرحله سوم ارائه کردند .عالوه بر این ،پیمانکاران تا فوریه  1978پنج فقره صورتحساب در رابطه با مرحله سه کـه
مشروحاً نشان میداد که بیش از  31درصد کار انجام شده است ،به عمران تهـران تسـلیم کـرده بودنـد .چناننـه
شفاهاً توافقی شده باشد ،طبق قوانین ایران الزامآور است؛ زیرا به نظر میرسد که بـه علـت ارتبـاط بـین پـروژه و
ایران و همننین به دلیل انتخاب قانون ایران بهعنوان قانون حاکم بر قرارداد در سایر مراحل ،قانون ایران ،قـانون
حاکم بر قرارداد باشد (رجوع شود به :ایکانامی فورمزکورپوریشن و ایـران ،حکـم شـماره 55ــ165ــ 14 ،1ژوئـن
 24/1983مرداد .)1362
طبق قوانین ایران ،عقد غیرکتبی که موضوع آن قیمتاً بیش از  500ریا باشد را نمـیتـوان فقـط بـه وسـیله
شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد (رجوع شود به :قانون مـدنی ایـران ،مـواد  1306و  .)1310در پرونـده حاضـر،
مواهانها به مدارکی استناد میکنند که مقارن آن ایام تهیه شده و حاوی تفاهمـات حاصـله بـا عمـران تهـران و
حاکی از اجرای قسمتی از قرارداد است .به نظر میرسد که قبو اجـرای بخشـی از قـرارداد طبـق قـوانین ایـران
میتواند دلیل وجود قرارداد تعهدآور باشد (برای مثا رجوع شود به :ماده  193قانون مدنی ایران) .عالوه بـر ایـن،
گرچه قانون حاکم بر مود قرارداد را باید قانون ایران به شمار آورد ،با این حا  ،هر دادگـاهی در مـورد امتالفـات
مطروحه نزد آن ،برای مود آیین دادرسی و قواعدی راجع به ادله اثبات دعوا دارد و میتوان استدال کرد که نـوع
ادله و مدارك قابل قبو جهت احراز قرارداد ،موضوعی است مرتبط با آیین دادرسی و قواعد راجع بـه ادلـه اثبـات
دعوا .به موجب ماده پنج بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان باید «اصو تجاری و حقوق بینالملل» را رهنمود مود
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قرار دهد .این امر در سیستمهای حقوقی داملی به نحو گستردهای پذیرفته شده که وجود قرارداد شفاهی قابل اجرا
را میتوان با ادله و مدارکی که مؤید اجرای قسمتی از آن باشد ،اثبات کرد (برای مثا رجوع شود به:
K. Zweigert & H. Kotz, An Introduction to Comparative Law: The Institutions of
Private Law, 40-41, 48-50, 1977).

چنین اصلی را باید یك اصل کلی حقوقی تلقی کرد .بهعالوه ،میتوان استدال کرد کـه عمـران تهـران ،بـه
موجب رفتار مودش ،قانوناً از ادعای عدم وجود عقد ،ممنوع است .با این حا  ،تقاضای پردامـت شـماره  1کـه در
 29اکتبر ( 1977هفتم آبانماه  )1356بابت مرحله سه تسلیم گردیده ،حاوی یادداشتی است مبنی بر اینکه رئیس
امور مالی عمران تهران با ذکر این نکته که «تا به امروز تفاهمی راجع به موافقتنامه بین ما حاصل نشده» از قبو
صورتحساب مودداری کرده است .در  20فوریه ( 1978او اسفند  )1356به کارکنان مارجی مرحلـه سـه دسـتور
داده شد که محل کار را ترك کنند .در نامهای به تاری همان روز که پیمانکاران نوشتهانـد ،بـه «مـذاکرات امیـر
راجع به روابط قراردادی ما درباره مرحله سوم» اشاره شده است .بدینسان ،قرائن و امارات حاکی از آن اسـت کـه
در رابطه با مرحله سه ،عقدی که به قدر کافی قطعی و مشخ باشد تا بتـوان آن را قابـل اجـرا دانسـت ،وجـود
نداشته است.
بر همین اساس ،اگر موافقتنامهای هم وجود داشته ،دالیل و مدارك کافی درباره قطعیت شرایط آن ،به نحوی
که قابل اجرا باشد ،در دست نیست .با وجود این ،پیمانکاران به تقاضای عمران تهران و بـا آگـاهی وی ،کارهـایی
انجام دادند و لذا باید حقالزحمه آن را دریافت کنند .این نکته در قوانین ایران و طبق اصو کلـی حقـوقی کـامالً
پذیرفته شده که به موجب اصل اجرتالمثل ( )quantum meruitبرای کار انجام شده ،میتوان اجرت پردامـت
(رجوع شود به :مواد  301تا  306و ماده  336قانون مدنی ایران و
M. Whiteman, Damages in International Law, 1732-61, 1943); Williston on
;Contracts, § 1452-1459 at 68-108, 3rd ed., 1970

و بنجامین آر .ایسایا و بانك ملت ،حکم شماره 35ـ219ـ 30 ،2مارس  10/1983فروردینماه .)1362
مدارك مربوط به ارزش کار پیمانکاران ،مواه برحسب قیمت جاری مدمات تعیین شود و مواه برحسـب ارزش
واقعی آن برای عمران تهران ،فرمولی است که طرفین برای تعیین اجرت در قراردادهای مربوط به مراحل دیگر به
کار بستهاند .این فرمو شامل روشی است مورد توافق طرفین ،جهت تعیین ارزش کـار و در تقاضـاهای پردامـت
مرحله سه منعکس گردیـده اسـت .تقاضـاهای مـذکور و فرمـو مـورد اسـتفاده طـرفین در قراردادهـای مرحلـه
یك«الف» و مرحله دو ،تنها مدرك عمده درباره ارزش کار به شمار میروند .از این رو ،دیوان بر این نظر است که
مدارك کافی جهت احراز قرارداد قابل اجرا در مورد مرحله سه موجود نیست؛ لکـن مواهـانهـا بـه موجـب اصـل
اجرتالمثل ،مستحق دریافت ارزش کاری هستند که انجام دادهاند و ضمناً ارزش این کار در تقاضـاهای پردامـت
منعکس است .البته از آنجا که قراردادی برای مرحله سه وجود نداشته ،مواهانها نمیتوانند بابـت کـاری کـه در
مورد مرحله سه واقعاً انجام ندادهاند ،مطالبه مسارت کنند.
 .2ادعاهای مربوط به مبالغ سیاهه شده ()invoiced amounts

پیمانکاران از بابت هر قرارداد ،تقاضاهای پردامت ماهانهای تسلیم کرده و ضـمن آن ،درصـد کـار انجـام شـده را
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گواهی ،مبالغ واجباالدا توسط عمران تهران را اعالم و جمع حقالزحمهها و پردامتهای گذشته را قید میکردند.
منضم به این تقاضاها ،برنامه زمانی کارهای انجام شده« ،گزارشهای روزانـه ضـمن کـار»« ،برنامـههـای کـار»
روزمره ،گزارشهای هفتگی در مورد بتونریزی ( )concrete reporteو سایر اسناد و مدارك تسلیمی به عمران
تهران ارسا میشد .در هر تقاضای پردامت ،کار موضوع تقاضا بهتفصـیل شـرح داده مـیشـد .بـرای تهیـه ایـن
تقاضاها ،نمایندگان عمران تهران و پیمانکاران ،میزان واقعی پیشرفت کار را در محوطه پروژه عمالً بازبینی و ثبت
میکردند .برآوردهای مربوط به کار انجام شده بر حسب نوع کار ،توسط نماینـدگان عمـران تهـران و پیمانکـاران
مورد توافق قرار میگرفت .تقاضاهای پردامت بر مبنای برآوردهای یادشده تهیه و ظاهراً به طور دستی به عمـران
تهران تحویل میگردید .آمرین تقاضاهای پردامتی که بـه عمـران تهـران تحویـل گردیـد نشـان مـیدهـد کـه
پیمانکاران ،حقالزحمههای زیر را طلبکار بودهاند ،لکن مبالغ مزبور تـا تـاری  17ژوئـن  27( 1978مـرداد )1357
بالپردامت مانده است:
 656.688دالر
تقاضای شماره 32
مرحله یك:
 239.156دالر
مرحله یك«الف» :تقاضای شماره 20
 1.280.402دالر
تقاضای شماره20
مرحله دو:
 596.424دالر
تقاضای شماره 5
مرحله سه:
بند  5قرارداد مرحله یك مقرر میدارد که حقالزحمهها ظرف بیست روز پس از پایان هـر مـاه بایـد پردامـت
شود .بند  5قراردادهای مرحله دو و مرحله یك«الف» مقرر میدارند که پردامتها باید ظرف ده روز پس از پایـان
هر ماه انجام شود .در کلیه قراردادها مقرر گردیده که هر موضوع مورد امتالفی باید ظرف ماه بعد حـل شـود .اثـر
این شروط این است که هرگونه ایراد و اعتراض باید ظرف یك ماه به عمل آید .با اسـتناد بـه رویـهای کـه بـین
طرفین معمو بوده و در وضع حاضر نیز قابل اعما است ،همان شروط باید در مورد کار مرحله سـه نیـز اعمـا
گردد.
از مدارك موجود نزد دیوان چنین برمیآید که عمران تهران هنگام تسلیم تقاضاهای پردامت نهایی به ارقـام
ماي مندر در آنها اعتراض نکرد .بهعالوه ،به نظر نمیرسد که نامبرده به تقاضاهای پردامت قبلـی نیـز ایـراد
مهمی گرفته باشد .فقط در یك مورد به امتالفی راجع به تقاضاهای پردامت شماره  12در مرحله یك اشاره شـده
و این مود حاکی از آن است که عمران تهران در صورتی که اعتراضی میداشت ،مراتب را اعالم میکرد .عمـران
تهران تا اکتبر  1977پردامتها را انجام داد ،گو اینکه هیچیك از پردامتها ظرف مدت مقـرر بـه عمـل نیامـد.
مواندگان تعدادی تقاضای پردامت به دیوان تسلیم کردهاند که حاوی اصالحاتی به صـورت دسـتنویس و حـاوی
دستوری است مبنی بر پردامت مبالغ اصالح شده به پیمانکاران توسط فردی که ظاهراً از کارکنان عمران تهـران
بوده است .این اصالحات ،عمده نیست .ظاهراً مبالغ اصالحشده پردامت شدهاند ،لکن میتوان نتیجهگیری کرد که
پیمانکاران اصالحات مذکور را نپذیرفتند ،زیرا که این اصالحات در تقاضاهای پردامت بعدی منعکس نشده است.
عمران تهران نسخههایی از تقاضاهای پردامت شماره  19بابت مرحله یك«الف» و شـماره  31بابـت مرحلـه
یك را تسلیم دیوان نموده که حاوی دستنوشتههایی مبنی بر تغییرات عمده در مبالغ آنها اسـت .بـرمالف سـایر
تقاضاها که حاوی دستنوشتههایی است ،این تقاضاهای ماي حاوی هیچگونه دستوری مبنـی بـر پردامـت مبـالغ
اصالحشده نیست .نشانهای در دست نیست که این تقاضاهای حاوی دستنویس به پیمانکاران ارائه شده باشد .هیچ
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دلیل و مدرکی که نشان دهد عبارات دستنوشته از آن کیست ویا چگونه این عبارات نوشته شده در دست نیسـت.
بهعالوه ،دستنوشتههای مورد ادعا در این تقاضاهای پردامت ،بعد از ماه مه  ،1978یعنی پس از آنکـه امتالفـات
جدی فیمابین طرفین به صورت کتبی منعکس شد ،قید گردید .مهمتر از همه آنکه در دستنوشـتههـای مـذکور،
درصد کار انجام شده ،به میزانی حتی کمتر از آننه که در تقاضاهای تأیید شده قبلی توسط عمـران تهـران ،قیـد
گردیده بود ،تقلیل یافته است .لذا دیوان داوری نمیتواند ارزش و اعتباری برای این دستنوشتههای تصدیق نشـده
قائل شود.
باید توجه داشت که حتی اگر درصدهای تکمیـل مراحـل یـك و یـك«الـف» کمتـر از میزانـی بـود کـه در
تقاضاهای پردامت فوق ذکر گردیده ،باز هم کار تا تاری فس قراردادها تکمیل میشد ،به نحـوی کـه بـه شـرح
مورد بحث در زیر مواهانها مستحق میبودند کل مبلغ قابل پردامـت بابـت آن قراردادهـا را بـهعنوان مسـارت،
دریافت کنند.
عمران تهران اظهار میدارد که وی بیش از آننه در تقاضاهای پردامت در شده ،پردامت کرده است .با این
حا  ،نامبرده هرگز پس از دریافت تقاضاها به ارقامی که بهعنوان مبالغ پردامت شده در آنها در شده بوده ،ایراد
نگرفت .تقاضاها حاکی از آن است که مبلغ  5.866.781دالر دریافت شده است .عمران تهران در ادعـای متقابـل
مود ،طبق توضیحی که داده ،مبلغ  6.000.000دالر بابت استرداد حقالزحمهها مطالبه کـرد .بدینسـان بـه نظـر
میآید که عمران تهران ،حداقل در آن موقع ارقام مواهانها راجع به مبالغ پردامتی را اساساً قبـو داشـته اسـت.
عمران تهران هیچگونه دلیل و مدرك مستندی راجع به پردامت حقالزحمه بیش از آننه در تقاضـاهای پردامـت
آمده ،ارائه نکرده است .فیالواقع ،در نس تقاضاهای پردامت تسلیمی عمران تهران کـه حـاوی دستنوشـتههـایی
است ،هیچیك از تغییرات ادعایی در مبالغ پردامتی اعما نشده است .عمران تهران نس مدارکی را ارائـه نمـوده
که به نظر میآید نس اسناد هزینهای است که در مورد بعضی از تقاضاهای پردامت صادر شـده اسـت .نشـانهای
حاکی از اینکه اسناد هزینه تأیید شده باشد ،در دست نیست .محل تأیید و رسید چكهای پردامتی سـفید اسـت.
بهعالوه ،اسناد هزینه فقـط بـه قسـمتی از تقاضـاهای پردامـت مربـوط مـیشـود و در واقـع ،نمایـانگر پردامـت
حقالزحمهای زاید بر آننه مورد مطالبه مواهانها بوده ،نیست6)(.
حتی اگر آن طور که مواندگان ادعا میکنند ،نواقصی در کار پیمانکاران وجود داشته ،باز هـم نـواق مزبـور،
تعهد پردامت بهموقع را منتفی نمیکند .این قبیل نواق ادعایی ،چناننه از آنها صرفنظر نشـده باشـد ،ممکـن
است حقی از نظر تهاتر ادعا یا ادعای متقابل ایجاد کند (رجوع شود به :بخش  5زیر).
عدم اعتراض به صورتحسابی به مدت طوالنی ،حداقل بار اثبات عدم صحت حساب را بر دوش عمران تهران
میگذارد (رجوع شود به :آر.جی .رینولدز توباکوکامپنی و ایران ،حکم شـماره 145ــ35ــ ،3ششـم اوت 15/1984
مردادماه  .)1363همان طور که در باال بحث شد ،عمران تهران ادله و مدارك کافی در توجیه عدم اعتراضـش بـه
تقاضاهای پردامت مورد بحث ارائه نکرده است .با توجه به عدم حسابرسی که قرار بود در ماتمه کار صورت گیرد
و با توجه به اوضاع و احوا مشروحه فوق ،مبلغ منـدر در تقاضـاهای پردامـت را بایـد بـهعنـوان رقـم صـحیح
حقالزحمه واجباالدا به مواهانها بابت درصد تکمیل شده کار محسوب کرد .این مبلغ ،همراه با مبالغی که ذیـالً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6محدودیتهای ارزی ایران ،قبل از آنکه موعد پردامت حقالزحمهها فرا رسد ،اعالم نشده بود.
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در قسمت  3مورد بحث قرار گرفته ،مسارت نقض قراردادها محسوب میشود .الزم به تذکر است که گرچه قوانین
کشورهای مختلف کامالً با یکدیگر یکسان نیستند ،با این حا  ،نظر صائبی که مورد تأیید این شعبه نیز هست ،آن
است که فس قرارداد ،جبران مسارت را منتفی نمیسازد (موریسـن ـ کنودسـن پاسـیفیك لیمیتـد و وزارت راه و
ترابری ،حکم شماره 143ـ127ـ 13( 3ژوییه  22/1984تیرماه  ،)1363رجوع شود به :قانون مدنی فرانسـه ،بنـد 2
ماده  1184و
Treitel, “Remedies for Breach of Contract” in VII International Encyclopedia of
Comparative Law, 145-47, 1976).

مبالغ واجباالدا به طور صحیح به دالر ذکر شده است .هر جا که به ریا اشاره شده ،نرخ تقریبـی تبـدیل ارز
که در تاری سررسید وجوه ،رایج بوده ،به کار رفته است .گرچه در قراردادها شرط نشده که حقالزحمههـا بـه دالر
پردامت شود ،با این حا  ،در قراردادها اصوالً قید شده است که پردامتهای ریالی آزادانه بـه دالر قابـل تبدیلنـد.
اکثر تقاضاهای پردامت و کلیه تقاضاهای آمری به دالر بوده و شواهدی حاکی از ایراد و اعتراض عمـران تهـران
به این امر در دست نیست .بهعالوه ،هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد وجوه میبایستی در ایـران نگهـداری
شده و به ایاالت متحده منتقل نشود .مثل موارد دیگر ،دیوان از نرخ تبـدیل رایـج در زمـان سررسـید پردامتهـا
استفاده میکند (برای مثا  ،رجوع شود به :پریرا اسوشی ایـتس و ایـران ،حکـم شـماره 116ــ1ــ ،3صـفحه 22
انگلیسی 19 ،مارس  28/1984اسفندماه  ،1362بالونت بـرادرز کورپوریشـن وزارت مسـکن و شهرسـازی ،حکـم
شماره 74ـ62ـ ،3صفحه 17ـ 16انگلیسی 2 ،سپتامبر  11/1983شهریورماه .)1362
مواهانها همننین استدال میکنند که تقاضاهای پردامت نهایی شامل  10درصد تخفیف نسبت به پـارهای
حقالزحمهها بود که به  337.956دالر به نفع عمران تهران بالغ میگردید .این  10درصد تخفیف طبق قراردادها،
در صورتیکه عمران تهران پردامتها را بهموقع ،یعنی ظرف ده روز پس از پایان ماه مربوطه ایرانی انجام میداد،
تعلق میگرفت .مواهانها تخفیف مزبور را بر مبنای این فرض قائل شدند که بعضی حقالزحمههـای واجـباالدا
بهموقع پردامت مواهد شد .این نکته که عمران تهران بسیاری از ایـن پردامـتهـا را اصـوالً انجـام نـداد ،مـورد
امتالف نیست .با این حا  ،مبالغ مزبور در تقاضاهای پردامتی که به نظر دیوان ،عمران تهران دستکم به صورت
ضمنی آنها را قبو داشت ،منعکس گردیده و علیرغم این واقعیـت کـه پردامتهـا در مـدت زمـان الزم انجـام
نمیشد ،مکرراً در تقاضاهای پردامت منعکس میگردید .بدین ترتیب ،اکنون نباید تخفیفها پس گرفته شـود .بـر
این اساس ،دیوان ادعای مواهانها بابت مبلغ  337.956دالر را رد میکند.
مواهانها ،ادله و مدارك کافی در رابطه با سایر تخفیفهای غیرموجه مورد ادعا ارائـه نـدادهانـد .لـذا ادعـای
مربوط به آنها نیز مسموع نیست.
عمران تهران ،در مقام دفاع در برابر مبالغ مورد مطالبه در تقاضاهای پردامت ،اظهار میدارد کـه کـار نـاق
بوده ،فرمو محاسبه حقالزحمه ،بسیار گزاف و درصد کار انجام شده کـه حـقالزحمـه براسـاس آنهـا محاسـبه
میشد ،نادرست بوده است .با اینکه به دلیل عدم اعتراض عمران تهران به این تقاضاهای پردامت ،براساس ادلـه
و مدارك موجود ،چنین مدافعاتی ولو در صورت اثبات نیز نمیتواند وارد باشد ،با این حا  ،دیوان حقانیت یـا عـدم
حقایت این دفاعیات را مورد بحث قرار مواهد داد .مدافعه مبنی بر نق در کار همـراه بـا ادعاهـای متقـابلی کـه
همین استدالالت را مطرح سامته ،ذیالً مورد بررسی قرارگرفته است (رجوع شود به :قسمت  5ذیل).

50



گزارش آرای دیوان داوری دعاو ی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد ششم

عمران تهران مدعی است که مجموع واقعی کار انجام شده حداکثر  65درصد کل کار بوده است .این مطلـب
را نماینده عمران تهران (که پس از انجام کار توسط پیمانکاران ،به مدیریت عمران تهـران منصـوب شـده اسـت)
مجدداً در جلسه استماع عنوان کرد .نامبرده اظهار داشت که مواهانها پروژه را ناتمام گذاشـتهانـد .معهـذا ادلـه و
مدارك پرونده داللت بر این دارد که ارقام مربوط به درصد کار انجام شده که در هر تقاضای پردامت ماهانـه در
میشد توسط مدیر پروژه عمـران تهـران براسـاس اطالعـات دریـافتی از پیمانکـاران تهیـه و بـهدقت گـردآوری
میگردید .برآوردهای مندر در تقاضاهای پردامت کار انجام شده ،مشخصاً توسط آقای موروگ ،آرشیتکت عمران
تهران در پروژه ،یا سایر مقامات عمران تهران ،تأیید میگردید .عمران تهران گهگاه ایراداتی جزئی میگرفت ،امـا
هرگز به طور جدی برآوردهای درصد کار انجام شده را مورد اعتراض قرار نداده یا تغییر عمدهای در آنها نداد .در
واقع ،آقای موروگ شهادت داد که وی ارقام درصد تکمیل کار را بررسی و تأیید میکرد و به یاد ندارد کـه هرگـز
آنها را تغییر داده باشد .گرچه وی احتماالً در انجام برمی تغییرات دست داشته ،لکن ایـن تغییـرات عمـده نبـوده
است.
مواندگان ادعا میکنند که کل هزینههای برآوردی کار مربوط به مراحل مختلف در تقاضاهای پردامت بعدی،
بدون هیچگونه توضیحی کاهش داده شده و بدین نحو ،درصد کار انجام شده ،بهطور تصنعی باال برده شده اسـت.
در رابطه با مرحله او  ،تقاضای پردامت شماره  33حاوی توضیح است و هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ایراد بـه آن
تقاضا یا سایر تقاضاهایی که حاوی چنین توضیحاتی است ،در دست نیست .مواندگان به رقم برآورد هزینه کار در
ضمیمه  1قرارداد مرحله یك«الف» استناد میکنند .همانطور کـه در تقاضـای پردامـت شـماره  1بـرای مرحلـه
یك«الف» منعکس گردیده ،این رقم در قبا برمی تخفیفهایی که به عمران تهـران داده شـده ،تقلیـل یافـت و
ظاهراً در تقاضای پردامت شماره  7در ماه مه  1977باز هم کـاهش داده شـد .در پـارهای از تقاضـاهای پردامـت
مرحله یك«الف» ،برآورد هزینه کار ظاهراً فرق میکند ( 9.024.937دالر و  9.540.425دالر)؛ لکن در اطالعـات
منضم به آمرین تقاضا از رقم صحیح استفاده شده است .براساس بعضی از تقاضاهای پردامـت کـه حـاکی اسـت
نصب پارتیشن میبایستی توسط عمران تهران انجام و لذا نمیبایست جزء حقالزحمه منظور شود ،به نظر میرسد
که رقم پایینتر ،رقم صحیح باشد .چناننه اقالم حذف شده از کل برآورد هزینه کار ،در برآوردها منظور میشد ،در
آن صورت ،پیمانکاران میتوانستند وجوه متعلقه را یا در هنگام تکمیل کار ویا با استناد به اینکه عدم انجـام کـار
معلو اقدامات عمران تهران بوده دریافت کنند (رجوع شود به :زیر) .عالوه بر ایـن ،مواهـانهـا کلیـه تقاضـاهای
پردامت ماهانه برای مراحل مختلف پروژه را ارائه نمودند و درصـدهای تکمیـل کـار منـدر در ایـن تقاضـاها در
مجموع نشان میدهد که پیشرفت کار آهنگ نسبتاً منظم و مرتبی داشته است.
تقاضاهای پردامت مرحله دو حاکی است که پیشرفت کار در محوطه پروژه تـا مـاههـای مـه و ژوئـن 1978
آهنگ منظمی داشت .نیمی از کارکنان پیمانکاران در قسمتی از این مدت هنوز سر کار بودند و تقاضاهای پردامت
نمایانگر آن است که تقریباً تمامی کار انجام شده در آن مدت منحصراً به سامتمانهای مرحله دو مربوط میشـده
است .بهعالوه ،تقاضای پردامت ،حاوی اطالعات و مدارك مؤید نیز هست.
در رابطه با تقاضای پردامت نهایی مربط بـه مرحلـه سـه ،از آنجـا کـه دیـوان رأی داده اسـت کـه قـرارداد
الزماالجرایی وجود نداشته ،لذا ارقام میبایستی بر مبنای ارزش واقعی کار بـرآورد شـود .تـاری آمـرین تقاضـای
پردامت مرحله سه 23 ،فوریه ( 1978چهارم اسفندماه  )1356بوده است .تقاضای مـذکور و مطالـب مؤیـد حـاکی
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است که تقاضا شامل کار انجام شده و ارزش آن کار «تا  20فوریه» (او اسفند) است ،یعنی همـان تـاریخی کـه
کارکنان امرا شدند .هیچ ایراد ماصی به رقم مندر در این تقاضا گرفته نشده است .لذا دلیلی نـدارد کـه فـرض
کنیم تقاضای مزبور ،میزان کار انجام شده را به نحو منصفانهای منعکس نکرده است.
عمران تهران همننین مدعی است که رقم  80دالر حقالزحمه منظور شده برای هر متر مربع کار انجام شده،
به نحو غیرقابل توجیهی باال ست ،حا آنکه رقم  80دالر برای هر متر مربع ،رقمی است که طرفین کـه هـر دو
به یك اندازه دستاندرکار و مطلع در امور تجاری بودند ،پس از مذاکره ،بر سر آن توافق کردند و عمـران تهـران
هرگز به تقاضاهای پردامتی که بر مبنای این رقم محاسبه شده بود ،اعتراضـی نکـرد .موانـدگان مـدعیانـد کـه
تخفیفهای داده شده به عمران تهران و کاهش حقالزحمهها در حکم تصدیق گزاف بودن حقالزحمـههـا اسـت.
حقالزحمهها ،با توافق متقابل طرفین تعیین میشد و هیچگونه دلیل و مدرکی در مورد یکطرفـه بـودن قراردادهـا
وجود ندارد .کاهش مبالغ و تخفیفهای داده شده ،معلو توسعه پروژه بوده است.
مواندگان با تأکید بر اینکه یکی از کارکنان عمران تهران ،در شرکت مادر یکی از پیمانکـاران کـه سـهام آن
بهطور عام داد و ستد میشود ،مبلغی کمتر از  500دالر سـرمایهگـذاری کـرده بـوده ،بـه تابعیـت مواهـان ایـراد
میگیرند .دیوان داوری برای این ادعا ،حتی در صورت صحت ،ارزش و اعتباری قائل نیست.
مسأله مهم اینکه عمران تهران حسابرسی نهایی مورد تقاضای پیمانکاران را انجام نداد تـا بـا اسـتفاده از آن
فرصت ،هرگونه پردامت اضافی یا صورتحساب اضافی را تعدیل و اصالح کند و هرگز امطـار تخلـف یـا امطاریـه
مهم دیگری راجع به این قبیل شکایات نداد .بنابراین ،مدافعات مذکور با ادله و مدارك کافی همراه نیست.
بنابراین ،دیوان مدافعات عمران تهران را در مورد پردامت مبالغ مندر در تقاضاهای پردامت ،مردود شمرده و
مواهانها را مستحق دریافت مبلغ  2.772.670دالر مندر در تقاضاهای نهایی پردامت ،بهعنوان بخشی از مبـالغ
واجباالدا طبق قراردادها و بابت کار مرحله سه میداند .مواهانها فقط از  28ژوئن ( 1978هفـتم تیرمـاه )1357
بهره مطالبه میکنند و به نظر این شعبه ،استحقاق دارند که بهره این مبالغ را از همان تاری به نرخ مقرر  8درصد
در سا در مورد مبلغ واجباالدا بابت تقاضاهای پردامت مرحله یك و به نرخ عادله  10درصـد در سـا در مـورد
مبالغ تأدیه نشده سایر تقاضاهای پردامت دریافت دارند .تقاضاهای پردامت بهروشنی نمایانگر آن است کـه مبلـغ
 666.000دالر ،طبق موافقتنامه تخفیف او اکتبر ( 1976نهم مهرماه  )1355به عمران تهران تخفیف داده شـده
است .اینکه مبالغ دیگری نیز باید طبق این موافقتنامه تخفیف داده شود یا نه ،در بند  3زیر مورد بحث قرار گرفته
است.
مواهانها اظهار میدارند که مبلغ واجباالدا باید افزایش داده شود ،زیرا که عامل هزینـه بـه علـت تـورم در
هزینه کارهای سامتمانی در ایران ،افزایش پیدا میکرد .دیوان داوری بر مبنای مطالب و مدارکی که به وی ارائـه
شده است ،نمیتواند مبالغی را تعیین نماید که قابل انتساب به چنین تورمی باشد .از این رو ،مواهانها حق ندارنـد
میزان مسارات را بر این مبنا افزایش دهند.
از آنجا که هیچگونه نشانه و قرینهای بر مسئولیت مستقیم دولت ،سوای مسئولیت عمران تهران و نیـز هـیچ
دلیل و مدرکی مبنی بر لزوم مسئو شنامتن دولت ایران ،در دست نیست ،لذا ادعاهـای مطـروح علیـه دولـت رد
میشوند.
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 .3ادعاهای مربوط به مبالغ سیاهه نشده ()non- invoiced amounts

دیك و آندرهیل اظهار میدارند که توقف کار در پروژه اکباتان و فس قراردادها معلو تخلفات و قصوری بوده که
عمران تهران در مورد قراردادها مرتکب شد .این تخلفات به شرح زیر اسـت :تـأمیر در پردامـت حـقالزحمـههـا،
مودداری از پردامت حقالزحمهها ،دستور غیرقانونی امرا کارکنان مارجی ،عدم تأمین نیروی کار الزم در محـل،
عدم پردامت حقوق کارگران بهطور مرتب ،قصور در تأمین پرسنل و تجهیزات و نقض تعهداتی که (موانده) بـه -
موجب قراردادها داشته است .مواهانها استدال میکنند که چون پردامتهـا بـر مبنـای درصـد تکمیلـی پـروژه
صورت میگرفته ،در صورتیکه عمران تهران مرتکب این تخلفات نمـیشـد ،پیمانکـاران مـیتوانسـتند تـا تـاری
17ژوئن  27( 1978مردادماه  )1357که طرفین موافقت کردند حسابهایشان را تصفیه کنند ،مبلـغ 3.321.653
دالر بیشتر به دست آورند و با اضافه کردن این رقم به مبـالغ تقاضـاهای پردامـت ،جمـع کـل مسـارات نقـض
قراردادها به دست میآید.
ادله و مدارك تسلیمی مواهانها ثابت میکند که از نیمـه دوم سـا  ،1977عمـران تهـران مکـرراً از انجـام
پردامتهای مقرر طبق قرارداد به پیمانکاران سفارش تجهیزات توصیه شده ویا تأمین مـواد و مصـالح و کارکنـان
الزم مودداری ورزید .در  20فوریه ( 1978او اسفندماه  )1356نامبرده به پیمانکاران دستور داد تمـامی کارکنـان
مارجی مرحله سه را امرا کنند و در  10آوریل  21( 1978فروردینماه  )1357به پیمانکاران دستور داد  50درصد
تمامی کارکنان را امرا نمایند و مجموع این کارها باعث شد کار پروژه اکباتان در ماه مـه  1978تقریبـاً متوقـف
شود .این اعما نقض تعهداتی محسوب میشود که عمران تهران به موجـب قراردادهـا داشـته اسـت ،البتـه بـه
استثنای مرحله سه که طبق رأی دیوان ،قراردادی در آن مورد وجود نداشته است.
بر این اساس ،مواهانها حق دارند وجوهی را که در صورت عدم تخلـف عمـران تهـران عایدشـان مـیشـد،
بهعنوان بخشی از مساراتشان مطالبه نمایند .مواهانها هیچگونه مبلغی را که در صورت ادامه و تکمیل قراردادهـا
و اجرای کامل آنها به دست میآوردند ،بهعنوان عدمالنفع مطالبه نمـیکننـد .در عـوض ،ایشـان فقـط مواسـتار
مسارت بابت تخلفات قراردادی عمران تهران از تاری  17ژوئن  27( 1978مرداد  ،)1357یعنی تاری توقف کـار،
هستند .مواهانها استدال میکنند که چناننه عمران تهران ،با نقض تعهدات قراردادیاش ،باعث کنـدی کـار و
نهایتاً توقف آن نشده بود ،پروژه اکباتان در  17ژوئن  27( 1978مردادماه  )1357تا حدود زیـادی بـه اتمـام مـود
نزدیك شده بود .طبق اظهار مواهانها ،درصد کار انجام شده در هریك از مراحل تا آن تاری  ،بر مبنای تاری های
تکمیل مقرر در قرارداد ،میبایستی به شرح زیر بوده باشد:
مرحله یك)  100درصد،
مرحله یك«الف» ـ  100درصد،
مرحله دو)  77درصد،
مرحله سه)  61/225درصد.
اما بنا به اظهار مود ایشان ،درصد کاری که عمالً انجام و عیناً در تقاضاهای نهایی تسلیمی مـنعکس گردیـد،
به شرح زیر است:
مرحله یك)  98/2درصد،
مرحله یك«الف»)  97/8درصد،
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مرحله دو)  35/9درصد،
مرحله سه)  31درصد.
در تعیین مسارات قابل انتساب به این تخلفات قراردادی ،دیوان باید تعدادی عوامل را در نظر گیرد.
بر مبنای پیشرفت کار در گذشته ،به نظر میآید که اگر به مـاطر اقـدامات عمـران تهـران نبـود ،جزئـی کـار
باقیمانده مراحل یك و یك«الف» تا  17ژوئن  27( 1978مردادماه  )1357تکمیل میشد.
در رابطه با مرحله سه ،پیمانکاران در فوریه « 1978کلیه توافقهای قراردادی ،در مورد کار مرحله سه را اعـم
از کتبی یا شفاهی» فس نمودند و دیوان نظر داده است که مواهانها فقـط مسـتحق دریافـت ارزش کـاری کـه
انجام دادهاند ،هستند.
در مورد مرحله دو ،مشکل بتوان با قطعیت گفت که مرحله مزبور ،اگر به ماطر اعمـا عمـران تهـران نبـود،
آنطور که مواهانها ادعا میکنند تا  18ژوئن  28( 1978مردادماه  )1357به میزان  77درصد تکمیل میشد7)( .
محاسبات مواهانها راجع به اینکه تا تاری  17ژوئـن  27( 1978مردادمـاه  )1357چـه مقـدار حـقالزحمـه
عایدشان میشد امتالف دارد و کامالً صحیح به نظر نمیرسد .در یكجا ایشان با این اظهار که رقـم مـورد ادعـا
حداقل مبلغی است که طلبکارند ،ظاهراً عدم قطعیت ارقامشان را تصدیق میکنند .مشکل است که بتـوان بـا هـر
درجهای از صحت ،زمان اتمام یا درصد کار انجام شده در هر مرحله ماي را بـرآورد کـرد .در هـر قـراردادی بـه
وسعت قراردادهای مورد بحث در پرونده حاضر ،تأمیر ،امر غیرمنتظـرهای نیسـت .فـیالواقـع ،در مـود قراردادهـا
پیشبینی شده است که در صورت بروز حوادث ماي ،ولو اینکه اینگونه حـوادث تقصـیر عمـران تهـران باشـد،
مهلتهای مقرر تمدید گردد .مدارکی وجود دارد مبنی بر اینکه گهگاه کارهای اصالحی الزم بـوده اسـت و ایـن
مود بر آهنگ تکمیل کار تأثیر میگذاشت .بدینسان ،در تعیین درصد تکمیل کار در تاری ماصـی ،صـرفنظر از
تخلفات عمران تهر ان ،فقـط بایسـتی علـل عمـده تأمیرهـایی کـه عمـران تهـران بـرمالف وظـایف و تکـالیف
قراردادیاش مسبب آن بوده ،مورد بررسی قرار گیرد.
بهعالوه ،در هر نوع محاسبه حقالزحمه مورد استحقاق باید مبلغ  2.000.000دالر تخفیف اعطایی به عمـران
تهران بابت وجوه استحقاقی مراحل او و دوم پس از اکتبر  ،1976به نسبت درصد تقریبی کاری که به تشخی
دیوان می بایست انجام شده باشد ،به بستانکار حساب عمران تهران منظور شود و تخصی ایـن مبلـغ ظـاهراً بـا
قصد طرفین قرارداد تخفیف نیز تطبیق میکند و چناننه درصد کار تکمیل شده تقلیل باید ،میزان تخفیف نیز الزم
است به همان نسبت کاهش داده شود.
مواهانها کل مبلغ مورد مطالبه در این قسمت از ادعایشان را طوری مطرح میکنند کـه گـویی در صـورت
ادامه اجرای کار تا ژوئن  ،1978هیچگونه هزینه اضافی ایجاد نمیشد .مواهانهـا احتمـاالً جزئـی هزینـه اضـافی
متحمل می شدند ،چرا که وظایف آنان جنبه نظارت داشت و پرسنل ایشان در قسـمت اعظـم مـدتی کـه عمـران
تهران تعهداتش را نقض مینمود در محوطه کار حضور داشتند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7در رابطه با تقاضاهای پردامت مرحله یك«الف» مدارکی وجود دارد ،مبنی بر اینکه مقداری از کار (نصب پارتیشنهـا) قـرار نبـود در
آنها منظور شود و به فرض که قرار بود منظور شود ،بازهم درصد کار تکمیل شده بـه  05/91بـالغ مـیشـود .سـامتمان روبنـا و نمـای
پیشسامته عمالً در مرحله یك«الف» به اتمام رسید.
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عمران تهران در اوامر سا  1977یا  1978وجهی به پیمانکاران نپردامت .بنـابراین ،بـه نظـر مـیرسـد کـه
عمران تهران با پارهای مشکالت مالی مواجه بود .این مطلب اظهارات مواهانها را دایر بر اینکه عمران تهران به
مسئولیتهای مود در رابطه با پرسنل و تجهیزات عمل نمیکرد ،تأیید میکند .فیالواقع ،دستور امرا قسـمتی از
کارکنان از پروژه ،نقض آشکار تعهدات قراردادی عمران تهران محسوب میشود .بدینسان ،روشن است که درصد
تکمیل کار مرحله دو پروژه تا ژوئن  1978نسبت به مقداری که (عمالً) اتمام یافته بود ،بیشتر میبود .با توجه به
کلیه این عوامل ،دیوان داوری نمیتواند حداقل از نظر تعیین مسارت با هر مقدار قطعیت بپذیرد که درصد تکمیل
کار مرحله دو در ژوئن  1978میتوانسته میلی بیش از پنجاه درصد ( 50درصد) باشد .این نظر بدان معنا نیست که
چنین نمیشد .دیوان درصد تکمیل کار مرحله دو را در  17ژوئن  27( 1978مرداد  )1357قـدری بـیش از پنجـاه
( )50درصد و کار مراحل یك و یك«الف» را صد درصد برآورد میکند .دیوان همننین درصد تقریبی تخفیفـی را
که باید نسبت به پردامتهای واجباالدا تا  17ژوئن  27( 1978مردادماه  )1357داده میشد و نیز مالیاتهایی را
که باید کسر میگردید ،در محاسبات مود منظور میکند .با در نظر گرفتن ایـن عوامـل و سـایر اوضـاع و احـوا ،
دیوان مبلغ  795.000دالر بهعنوان مال مبلغ برآوردی ،بابت حقالزحمهای که در صورت عـدم تخلـف عمـران
تهران از قرارداد تا  17ژوئن  27( 1978مردادماه  )1357عاید پیمانکاران میشـد ،حکـم مـیدهـد (ایـن مبلـغ در
تقاضاهای پردامت مذکور در فوق منعکس نیست) و باید بـه مسـارات مبتنـی بـر چنـین تخلفـاتی افـزوده شـود.
مواهانها استحقاق دارندکه بابت مبلغ  140.000دالری که بهطور تقریبی حقالزحمه مربوط به کار مرحلـه یـك
محسوب میشود ،بهرهای به نرخ  8درصد در سا از  28ژوئن ( 1978هفتم تیرماه  )1357و بابت بخش باقیمانده،
بهرهای به نرخ عادله ده درصد در سا از تاری  28ژوئن ( 1978هفتم تیرماه  )1357دریافت نمایند.
 .4ادعا بابت کارهای اضافی انجام شده

مواهانها ادعا میکنند که عالوه بر کار انجام شده بابت قراردادهای چهارگانه ،پیمانکاران بـه درمواسـت عمـران
تهران ،مقادیری کار اضافی ،شامل سامتمان پلکان بیرونی برای استفاده در موارد حریق ،اتاقهای اصلی و فرعـی
تأسیسات مکانیکی و مخازن آب ،انجام دادند .مواهانها مدعیاند که دفـاتر و مـدارك عمـران تهـران مـیتوانـد
هزینههای واقعی کار اضافی را که انجام دادهاند ،نشان دهد؛ لکن این مـدارك در امتیـار ایشـان قـرار داده نشـده
است .بنابراین ،مواهانها ناگزیر بودهاند هزینـه درصـد کـار اضـافی تکمیـل شـده و میـزان حـقالزحمـه متعلقـه
پیمانکاران تا هنگام توقف کار را به صورت برآوردی تعیین نمایند.
مواهانها برآورد کردهاند که کل هزینه کار اضافی ،در صورتی که تماماً اجرا میشد به  8.798.057دالر بـالغ
میگردید که از این مبلغ ،حدود  4.000.000دالر ارزش کاری است که انجام شده است .از این مبلغ ،ایشان رقـم
 300.000دالر را بهعنوان حقالزحمه پیمانکاران استخرا کردهاند .این رقم ظاهراً در جلسـهای کـه در  28ژوئـن
 7( 1978تیرماه  )1357برگزار شد ،به اطالع نماینده عمران تهران رسـید .لکـن مواهانهـا نتواسـتهانـد جلسـات
ماصی را که با عمران تهران راجع به چنین کار اضافی داشتهاند ،ذکر کنند و در عین حا  ،نتوانستهانـد هیچگونـه
یادداشتی مقارن آن ایام که حاکی از توافق در مورد چنین کاری یا حاکی از اجرای آن باشد ،ارائـه نماینـد .دیـوان
نتیجه میگیرد که مدارك جهت توجیه حکم مسارت در رابطه با ادعای انجام کار اضافی ،کافی نیست.
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 .5ادعاهای متقابل عمران تهران

عمران تهران ادعاهای متقابلی جهت استرداد حقالزحمههای پردامتی و سایر پردامتها ،مسارات ناشی از نقای
موجود در کار ،پردامت ضمانت حسن انجام کار ،وجه التزام بابت تأمیر در تکمیل مرحلـه یـك و اسـترداد برمـی
اسناد و مدارك عمران تهران ،مطرح سامته است.
یك) ادعای متقابل بابت استرداد حقالزحمهها

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

مواندگان اظهار میدارند که وجوه متعددی به پیمانکاران پردامت گردیده که در محاسبه منظور نشده است .آنـان
فهرستوار به مبالغی اشاره میکنند که حسب ادعا بابت هزینههای پیمانکاران یا پرسنل ایشان پردامت شده اسـت.
حسابداران عمران تهران مدارك کافی در تأیید این نظر که عمران تهران مستحق استرداد مبالغی است که سوای
حقالزحمهها به پیمانکاران پردامت شده ،ارائه نمیکنند .مدارك تسلیمی توسط حسـابداران عمـران تهـران فاقـد
ارقام و اطالعات مؤید کافی بوده و ناق است .طبق بند  6قرارداد مرحله یك ،قرار بود هزینـههـای راهانـدازی و
تجهیز توسط عمران تهران پردامت شود ،گو اینکه عمران تهران مبالغی بابت این قبیل هزینهها بـه پیمانکـاران
پردامت .در تعریف «هزینه کار» آمده است که «اقالم زیر جزئی از هزینه کار مواهد بود که توسط عمران تهـران
پردامت مواهد شد»:
هزینههای انتقا مانواده کارکنان و هزینه زندگی کارگران و کارکنان مـارجی ،هزینـههـا و مخـار مـدیران
اجرایی پیمانکاران که بهطور ادواری کار را سرپرستی و بازرسی میکنند.
عالوه بر این ،پیمانکاران حق داشتند ،در مواردی از جمله استخدام پرسنل جهت مود در ارتباط با کار پروژه از
جانب عمران تهران قرارداد ببندند .از اسناد و مدارك تسلیمی حسابداران عمران تهران ،نمیتوان تشخی داد که
آیا پردامتهای مورد ادعا بابت هزینههایی بوده که میبایستی عمران تهران متحمل میشـده یـا کـس دیگـری.
مدارك کافی راجع به اینکه مبالغ مزبور هزینههای قابل استرداد بوده ،موجود نیست و مدرکی نیسـت کـه نشـان
دهد عمران تهران هرگز در گذشته این مبالغ را که برمی از آنها به سا  1975مربوط مـیشـود ،مطالبـه کـرده
باشد.
عمران تهران استدال میکند که وی هرگز صورتحسابی بابت هزینههایی که جهت راهانـدازی و تجهیـز بـه
پیمانکاران پردامته ،دریافت نکرده است .قرار بود «پس از سـه مـاه» حسابرسـی انجـام شـود و ظـاهراً ایـن کـار
میبایستی در سا  1975یا  1976انجام میشد .از سوابق موجود نمیتوان تشخی داد که این چنین حسابرسـی
اصوالً انجام شده است یا نه .در واقع ،به نظر نمیرسد کـه عمـران تهـران هـیچگونـه تقاضـای صورتحسـاب یـا
حسابرسی در مورد هزینههای راهاندازی و تجهیز کرده باشد .هیچگونه مدرکی که نشان دهد کـه اصـوالً ویـا چـه
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مقدار از هزینههای راهاندازی و تجهیز باید به عمران تهران پردامت شود ،در دست نیست .بر این اساس ،مـدارك
کافی در تأیید ادعای متقابل عمران تهران در رابطه با هرگونه هزینه راهاندازی و تجهیز که ممکن اسـت بـه وی
واجباالدا باشد ،در دست نیست .لذا ادعای متقابل مزبور ممنوع میباشد.
سه) ادعای متقابل در مورد نقایص ادعایی در اجرای کار

عمران تهران طی مدافعاتش در دیوان ،اعم از کتبی یا شفاهی ،مدعی شده است که مـدمات انجـام شـده توسـط
مواهانها نواقصی داشته است .مدارك زیادی هست ،دا بر اینکه طرفین به دفعات در محوطه کـار بـا یکـدیگر
دیدار میکردند .گرچه مکاتباتی در مورد «اقدامات اصالحی» که ظاهراً میبایست توسط پیمانکاران صورت گیـرد،
موجود است ،با این حا  ،قرائنی نیست که نشان دهد این اقدامات اصالحی صورت نگرفته است .همانطور که در
باال گفته شد ،عمران تهران نتوانسته است مدرکی ارائه دهد ،دا بر اینکه قبل از طرح موضوع فس موافقتنامهها
در آوریل  1978توسط پیمانکاران به نقای ادعایی در انجام کار ،در همان تاری اعتراض کرده باشد.
باید ماطرنشان سامت که وظیفه پیمانکاران ،ارائه مدمات نظارتی و مشورتی و عرضه مشاوره دانش فنی بود.
این مدمات میبایست در مورد پیها ،روبناها ،نماهای بتونی ،پارتیشنها و مروجی کابلها و لولهها ارائه مـیشـد.
عمران تهران نیز مسئو تأمین کارگر و تجهیزات ،پیمانکاران فرعی و کلیه کارهـای دیگـر بـود .عمـران تهـران
عکسهایی ارائه نموده که مدعی است به پروژه اکباتان مربوط میشود؛ لکن ایـن عکـسهـا بههیچوجـه از نظـر
سندیت گواهی نشدهاند .هیچ مدرکی حاکی از اینکه چه کسی عکسها را گرفته ،چه کسی یا چه کسانی در مورد
هریك از عکسها اظهارنظر کرده یا کردهاند و چه تخصصی دارند ،کارهایی که از آنهـا عکسـبرداری شـده چـه
موقع و توسط چه کسی انجام گرفته ،عکسها در چه تاری و کدام محل گرفته شدهانـد ویـا چـه کسـی مسـئو
معایب و نواق ادعایی است که در تصاویر نشان داده شده به دیوان ارائه نشده است .در واقـع ،مـدارکی هسـت
حاکی از اینکه پیمانکاران بهطور مشخ به عمران تهران اطالع دادنـد کـه نمـیتواننـد مسـئولیت کـار برمـی
پیمانکاران فرعی را که توسط عمران تهران استخدام شده بودند (فیالمثل بتونریزیهای اساسی) بپذیرند .یکی از
نمایندگان عمران تهران در جلسه استماع اظهار داشت که عکسها امیراً برداشته شده است .این اظهـار در مـورد
ارزش عکسها بهعنوان مدرك وضعیت (کار) در زمان توقف عملیات پیمانکـاران در سـا  ،1978تولیـد شـك و
تردید جدی مینماید .هیچگونه نشانه و قرینهای در دست نیست که نواق نشان داده شـده در عکـسهـا قابـل
انتساب به کار هیچیك از پیمانکاران باشد .بنابراین ،برای عکسها از نظر قابلیت استناد ،ارزش چندانی نمـیتـوان
قائل شد .این مطلب بهویژه از این نظر صادق است که مدارك مواهانها حاکی است که نواق ادعایی ،یا قابـل
انتساب به سایر پیمانکارانی است که جهت اتمام کار استخدام شده بودند ویا نواقصی است که در واقـع ،کشـف و
معلوم شد که آنچنان نیست که بتوان آنها را غیرعادی ویا مغایر با مشخصات دانست.
عالوه بر این ،دیوان نمیتواند هیچیك از دو گزارش تسلیمی عمران تهران (گزارش اس.جـی.اس و گـزارش
آقای عطرچیان) را به عنوان مدرك نافی این واقعیت تلقی کند که پیمانکاران آننه را که طبق قراردادها ملـزم بـه
آن بودند اساساً انجام دادند و کیفیت کار ایشان در هنگام انجام کار در پروژه هرگز بهطور جدی مورد ایراد عمران
تهران واقع نشد .هیچیك از گزارشها تاری ندارد؛ گرچه نامه اس.جی.اس .که بعداً تسلیم گردیده ،حاکی است که
گزارش سازمان مذکور در فاصله اوت و نوامبر  1978تهیه شده است .هر دو گـزارش حـاوی اظهـارنظر راجـع بـه

حکم شماره 176ـ 255ـ3



57

وضع سامتمانها بر مبنای بازرسیهایی است که برای دیوان معلوم نیست تحت چه شرایطی انجـام شـده اسـت.
تخص تهیهکنندگان گزارش اعالم نشده است .گزارش عطرچیان در پی تقاضـایی از وزارت دادگسـتری ،طبـق
رویهای که به «تأمین دلیل» موسوم است ،تهیه گردیده است .در ماده  222آیین دادرسی مـدنی ایـران ،در مـورد
این رویه ذکر شده است« :تأمین دالیل برای حفظ آن است و بههیچوجه داللت نمیکند بـر اینکـه دالیلـی کـه
تأمین شده معتبر و  ...مدرك ادعا  ...مواهد بود» .منظور از گزارش اس.جی.اس .به طوری که اعالم شده ،از جمله
این بوده است که با گردآوری مدارکی در مورد «عدم اجرای تعهد ،پردامت حقالزحمه اضافی  ...یا سـوء نظـارت،
ادعای متقابلی علیه استارت تهیه شود».
مواهانها در جوابیه مود به ادعاهـای متقابـل ،تقاضـا کردنـد کـه آقـای عطرچیـان و تهیـهکننـده گـزارش
اس.جی.اس .جهت تحقیق شفاهی توسط مواهانها ،در جلسه استماع حضور بـه هـم رسـانند؛ لکـن هیچیـك از
تهیهکنندگان گزارشها ،جهت دفاع از گزارش مود ارائه توضیحات بیشتر در جلسه استماع پرونده حاضر نشـدند.
گزارش اس.جی.اس .اساساً حاوی نتیجهگیریهایی است .نویسنده آن حتی اشاره میکند که عمران تهـران فاقـد
مدارك کافی جهت اثبات تقصیر پیمانکاران در یك رسیدگی قضایی است .به همین نحو ،پیشـنهادی کـه آمـرین
پیمانکار مسئو تهیه نمای پیشسامته در سا  1976تهیه کرده ،حاوی ادله و مدارك کافی راجع به نقای کـار
پیمانکاران نیست .این سند عمدتاً به صورت پیشنهادی است در مورد مدماتی که پیمانکار میبایست انجـام دهـد.
در آنجا نیز اشاره به نواق  ،حتی در صورت صحت ،شخ مسئو نواق را مشخ نمیکند .پیمانکار مـورد
بحث گزارشی تسلیم نموده ،مبنی بر اینکه وی برمی نواق ادعایی را برطرف سامته است .اکثر اظهارنظرهـای
پیمانکار یادشده ،شرح استنتاجاتی است درباره تخص ادعایی پیمانکاران مختلف و لـذا چنـدان دلیـل و مـدرکی
راجع به موضوع ارائه نمیکند.
مطالب تسلیمی مواندگان ثابت نمیکند که هیچیك از نواق موجود قابل انتساب بـه قصـور پیمانکـاران در
انجام مدماتی باشد که باالم بهعنوان ناظر و مشاور انجام میدادند.
مواهانها ادله و مدارك مشروح و مفصلی در مورد کارهایی که به موجب قراردادها در پروژه انجام دادند ،ارائه
نمودهاند که در همان ایام تهیه شده و حاکی است که کار آنها ناق نبوده است .اظهارات کارکنان ارشـد سـابق
عمران تهران (که مستقل از مواهانها بودهاند) بر کار مواهانها صحه میگـذارد .آقـای مـدهومهتا ،سـرمهندس سـازه
( )chief on site structual engineerعمران تهران در پروژه ،در سوگندنامه مود اظهار نموده است:
من در ژوییه  ...1977بهعنوان مهندس پروژه و رئیس اداره بازرسی سازمان عمران تهران ،کـارم را مسـتقیماً
برای سازمان نامبرده آغاز نمودم .اداره بازرسی عمران تهران تحت سرپرستی مـن مسـئولیت بازرسـی و آزمـایش
تمامی پروژه اکباتان را به عهده داشت .از این رو ،من  23نفـر مهنـدس و تکنیسـین اسـتخدام کـردم .در نتیجـه
آزمایشها و بازرسیهای فوقالذکر و وظایف دیگری که من در محوطـه پـروژه انجـام مـیدادم ،مـن از نزدیـك،
سرعت ،کیفیت و آهنگ کاری را که زیر نظر پیمانکاران و با کمك ایشان انجام میشد ،زیر نظـر داشـتم .امکـان
نداشت هیچگونه عیب و نق عمدهای در کار باشد که توسط اداره تحت سرپرستی مـن کشـف نشـود .در مـدت
تصدی من بهعنوان مهندس سازه پروژه ،هرگز مسأله عمدهای در مورد کیفیت یا سرعت کاری که تحـت نظـارت
پیمانکاران انجام میگردید ،به وجود نیامد .همانطور که در هر پروژه سامتمانی عظیم معمو است ،تفـاوتهـای
جزئی و نواقصی مشاهده میشد که بهطور عادی ترمیم میگردید  ...لکن هرگز شکایات عمدهای در مورد کیفیـت
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کار توسط عمران تهران به عمل نیامد.
آقای مهتا که وظیفه اصلیاش بازرسی و اصالح سامتمان پیها در جریان کار بود ،طی اظهـاراتش در جلسـه
استماع تأیید کرد که هرگونه کار اصالحی الزم به فوریت انجام میگرفته و علیرغم ارتبـاط نزدیـك بـین عمـران
تهران و پیمانکاران وی ،هرگز اطالعی مبنی بر هرگونه عیب و نق جدی در کار ،از عمران تهران دریافت نکرد.
همننین آقای جوزف وی .مورگ ،سرآرشیتکت عمران تهران در پروژه که برای ادای شهادت شفاهی احضـار
گردید ،طی شهادتی که به قید سوگند ادا کرد ،چنین گفت:
سؤا  :در طو این مدت ،آیا هرگز کسی به شما اطالع داد که دیك ـ آندرهیل وظایف و مسئولیتهـایش را
بهطور صحیح انجام نمیدهد؟
جواب :میر ،کالً میتوانم بگویم که میر .البته مسائل جزئی که در مورد هر پـروژهای بـه ایـن وسـعت پـیش
میآید ،وجود داشت .اما اینها امور عادی قراردادی بودند .مثالً اینکه یك بلوك بتونی در جای مود نصب نشـده،
یا ستونی کج کار گذاشته شده و از این قبیل ...و ما درجریان کار از این امور آگاه میشدیم و مواه با تعویض بلوك
مربوط یا تراشیدن آن ویا به هر نحوه آنها را برطرف میکردیم .این قبیل مسائل به درجات مختلف در هـر نـوع
کار سامتمانی پیش میآید.
سؤا  :آیا بر مبنای اطالعات شخصی که بهعنوان سرآرشیتکت عمران تهران کسب کردهاید ،در این مورد که
دیك ـ آندرهیل تعهدات قراردادیشان را بهطور صحیح انجام دادند یا میر ... ،چه نظری دارید؟
جواب :به نظر من انجام دادند...
همان طور که در باال مالحظه شد ،در رابطه با نواق ادعایی در اجرای کار ،تا آوریـل  1978کـه پیمانکـاران
ادعا کردند که عمران تهران از تعهدات مود تخلف کرده و صحبت از فس قرارداد به میان آوردند ،عمران تهـران
ذکری از هیچگونه نواق ادعایی نکرده بود .این ادعا مدتها پس از آنکه کار در جریان بود و تمام شـد ،مطـرح
شد .نمایندگان عمران تهران و پیمانکاران سـا هـای متمـادی در محوطـه پـروژه بـا هـم مالقـات مـیکردنـد.
سامتمانها در حا اتمام بود .با این حا  ،هیچگونه مدرکی راجع به اینکه در آن مدت بـه ایـن نـواق ادعـایی
اشارهای شده باشد ،وجود ندارد.
عدم اعتراض به موقع به نواق ادعایی در کار پیمانکاران ،در مورد وجود چنین نواقصی ،شك و تردید جـدی
ایجاد میکند .بهعالوه ،عمران تهران هرگز جهت فس قراردادها ،اطالعیه تخلفی که طبق قراردادها الزم بوده ،به
پیمانکاران نداد تا پیمانکاران فرصت اصالح چنین تخلفاتی را داشته باشند.
قرائن و امارات دیگری نیز وجود دارد که ادله و مدارك تسلیمی مواهانها را تأیید مـیکنـد .عمـران تهـران،
بدون هیچگونه تعهد قراردادی 15 ،ماه پس از شروع کار مرحله یك ،یعنی مدتها پس از آنکه هرگونـه نـواق
عمدهای ،به فرض وجود ،میبایست کشف شـده باشـد ،متوالیـاً قراردادهـایی بـرای مراحـل یـك«الـف» و دو بـا
پیمانکاران منعقد نمود .این امر حاکی از آن است که حداقل تا سپتامبر  ،1977عمران تهران از طرز کار پیمانکاران
ناراضی نبوده است .مؤید این مطلب ،این واقعیت است که پیش از توقف پردامتها در سا  ،1977عمران تهـران
 80درصد حقالزحمههای بالقوه برای مرحله یك را به مواهانها پردامته بود8)(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8در یك آگهی تبلیغاتی که توسط عمران تهران در شماره مورخ دهم فوریه  1978مجله تایم چاپ شده از موفقیت پروژه بـا تمجیـد و
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هر مقدار کار اصالحی دیگری که احتماالً در حیطه مسئولیت مواهانها بـوده قـبالً در محاسـبه مسـارات در
پاراگراف  3باال ،توسط دیوان منظور گردیده است .دیوان پس از سنجش کلیه ادله و مدارك نتیجه مـیگیـرد کـه
کار پیمانکاران آنچنان معیوب نبوده که نقض قرارداد محسوب شود و عمران تهران را مستحق دریافت مسـارات
سازد .بنابراین ،ادعای متقابل حاضر رد میشود.
چهار) ادعاهای متقابل جهت پرداخت ضمانت حسن انجام کار

ادعای عمران تهران بابت  10.000.000دالر ضمانت حسن انجام کار ،ادعای متقابلی مطرح کرده است که کامالً
مغایر با مدرکی است که به موجب آن ،سازمان یادشده در نامهای به تاری  16نـوامبر  25( 1975آبانمـاه )1354
ضمانتنامه مذکور را بهعنوان بخشی از توافق راجع به پارهای اصالحات در قرارداد مرحله یك و بـه منظـور بهبـود
جریان کار و مواد و مصالح به محوطه پروژه ،فس کرد .لذا این ادعای متقابل رد میشود.
پنج) ادعای متقابل بابت وجه التزام

قرارداد مرحله یك ،حاوی قیدی است راجع به  10.000.000دالر مسارت وجه التزام که مقرر میدارد درصـدی از
آن مبلغ بر مبنای تأمیرهایی که در انجام کار پیش میآمد به عمران تهران پردامت شود .عمـران تهـران مـدعی
است که کار مرحله یك بهموقع انجام نشده است .مدارك موجود حاکی است که کلیه کارهای مقرر بـرای مرحلـه
یك ،غیر از بخش مربوط به نمای پیشسامته ،بهموقع انجام شده است .مدارکی هست که نشـان مـیدهـد ایـن
تأمیر قابل انتساب به پیمانکار مود عمران تهران بوده و لذا به موجب قرارداد ،پیمانکاران از عدم انجام بهموقع کار
معذور و مبرا هستند .مدارك کافی در تأیید این ادعای متقابل در دست نیست .علیهذا ادعای متقابـل مزبـور بایـد
مردود شنامته شود.
شش) ادعای متقابل جهت استرداد اسناد و مدار

هیچگونه دلیل و مدرکی دا بر اینکه هریك از پیمانکاران هیچیك از اسناد و مدارك عمران تهران را در امتیـار
داشته باشند ،موجود نیست .از این رو ،دیوان نمیتواند در مورد این ادعای متقابل ،حکمی به نفع مواهان بدهد.
 .6هزینهها

مواهانها استحقاق دارند هزینههای مویش در جریان داوری حاضـر و نیـز مبلـغ منصـفانهای بابـت حـقالوکالـه
دریافت نمایند که میزان آن (کالً)  25.000دالر امریکا تعیین میشود.
با توجه به مراتب پیشگفته ،دیوان داوری حکم زیر را صادر میکند:
ادعاهای مطروح علیه دولت جمهوری اسالمی ایران رد میشوند.

تحسین یادشده و به «تلفیق ثمربخش مفاهیم شهرسازی ایرانی با دانش سامتمانی اساساً امریکایی» اشاره شـده اسـت .در ایـن آگهـی،
عمران تهران اظهار نموده که «پروژه مانهسازی اکباتان با تهیه» یك واحد مسکونی در هر ساعت از شبانه روز ظـرف سـا گذشـته ،بـا
«پاییِنترین هزینه برای هر مترمربع مانه مرغوب جهت استفاده درکشور ،رکوردها را شکسته و در ایران منحصر به فرد است».
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ادعاهای متقابل مردود شنامته میشوند.
موانده (شرکت نوسازی و عمران تهران) متعهد است و باید کالً مبلغ  3.567.670دالر امریکا بـهعالوه بهـره
ساده نسبت به مبلغ  796.688دالر امریکا به نرخ هشت درصد ( 8درصد) در سا ( 365روز) و بهره سـاده نسـبت
به مبلغ  2.770.982دالر امریکا به نرخ ده درصد ( 10درصد) در سا ( 365روز) ،از تاری  28ژوئن ( 1978هفـتم
تیرماه  )1357تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پردامت حکم را از حساب تضمینی به بانك امین مـیدهـد ،بـه
اضافه مبلغ  25.000دالر امریکا بابت هزینههای داوری ،مشترکاً به مواهـانهـا (دیـك آو دلـهور اینکورپوریتـد و
آندرهیل آو دلهور اینکورپوریتد) بپردازد.
مبالغ مزبور باید از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  7بیانیه مورخ  19ژانویه  29( 1981بهمنماه )1359
دولت جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر پردامت گردد.
بدینوسیله حکم حاضر ،جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  26آوریل  1985برابر با  6اردیبهشتماه 1364
نیلس منگارد ـ رئیس شعبه سه
ریچارد ام .ماسك

پرویز انصاری معین
نظر مخالف

پرونده شماره 64ـ شعبه يك
حكم شماره 180ـ64ـ 1
خواهان :سیلوانیا تكنیكال سیستمز اینكورپوریتد
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ1364/4/6 :
حكم

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

آقای ای .اس .ماتیوز و آقای اف .سالیوان ،مشاوران مواهان
آقای اف .دبلیو کیلو و آقای آر .شپارد ،نمایندگان مواهانها
از جانب خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای اسداله نوری ،مشاور نماینده رابط
آقای جواد گیوه چین و آقای پرویز سیاری ممقانی ،دستیاران مشاور نماینده رابط
آقای منیرالدین حجتی امامی ،مشاور وزارت دفاع
آقای منصور اکبر تهرانی ،آقای احمد شاملو ،آقای علی اکبر استادیفر و آقای صمیمی ،نمایندگان وزارت دفاع
سایر حاضران :آقای جان آر .کروك ،نماینده رابطه ایاالت متحده امریکا
مانم ا  .پالك ،دستیار نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
پرونده حاضر حاوی ادعای نقض قراردادی است جهت آموزش پرسنل نیروی هوایی ایران به منظور کـاربرد و
نگهداری یك سیستم الکترونیکـی جمـعآوری اطالعـات .طبـق قـرارداد ،مواهـان (سـیلوانیا تکنیکـا سیسـتمز
اینکوپوریتد« :سیلوانیا») قرار بود در ایاالت متحده و ایران مدمات آموزشی ارائه داده و یك مؤسسـه آموزشـی در
ایران تأسیس کند که توسط نیروی هوایی اداره شود .سیلوانیا مدعی است که موانده (دولـت جمهـوری اسـالمی
ایران« :دولت ایران») در ژانویه و فوریه  1979قرارداد را نقض نمود .دولت ایران ادعا میکند که مواهان قـرارداد
را نقض و لغو کرده است .نامبرده ادعای متقابلی نیز مطرح سامته است.
اول) موضوعات شكلی

جلسه استماع مقدماتی پرونده حاضـر در تـاری  25آوریـل  5( 1983اردیبهشـتماه  )1362و اسـتماع پرونـده در
روزهای  18و  19فوریه  29( 1985و  30بهمن  )1363برگزار شد .پارهای موضوعات شکلی کـه پـیش از جلسـه
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استماع یا حین جلسه مطرح گردید ،مورد بررسی واقع شـده و در شـورهای دیـوان پـس از اسـتماع مـدنظر قـرار
گرفتهاند.
اوالً هر دو طرف در طو استماع پرونده ،تعدادی اسناد و مدارك جهت ثبت ارائه نمودند کـه برمـی از آنهـا
صرفاً مستخرجاتی از اسناد ثبت شده قبلی بوده و بعضی دیگر قبالً به ثبـت نرسـیده بودنـد .دیـوان داوری مکـرراً
اعالم نموده است که هیچ طرفی نباید سندی را برای اولین بار در جلسه استماع یا اندکی پیش از اسـتماع پرونـده
به ثبت رساند که طرف دیگر نتواند بدون اینکه در معرض بیعدالتی واقع شود به نحو مقتضی بدان پاس گویـد.
معهذا با توجه به ماهیت و محتوای اسنادی که توسط هر دو طرف پرونده «بعد از انقضای مهلت» ثبت شده بـود،
نظر دیوان داوری این است که پذیرش این اسناد موجب بیعدالتی نسبت به طرف دیگر نشده و بنابراین ،آنها را
جهت ثبت میپذیرد .این امر همننین شامل الیحه پیش از استماعی نیز میشود که توسـط دولـت ایـران در 13
فوریه  24( 1985بهمن  )1363به ثبت رسید.
ثانیاً درمواست شده است که دیوان برمی از اسناد تسلیمی را به علت اینکه فقط به یك زبان ثبت شـدهانـد،
نادیده گرفته ویا اینکه به طرف تسلیمکننده دستور دهد که ترجمه آن مدارك را ارائه نماید .دیوان طبق مـاده 17
قواعد مود تصمیم گرفته است کلیه مدارکی را که توسط طرفین فقط به یك زبان ارائه گردیدهاند ،بپذیرد.
ثالثاً موانده به ثبت تعدادی مقاله روزنامه و مجله که مواهان در تاری سوم ژانویه  13( 1984دیمـاه )1362
بهعنوان پیوست  1مستندات و مدارك تسلیم نمود اعتراض کرده ،زیرا به نظـر موانـده مقـاالت مزبـور بـه دعـوا
بیارتباط بوده و موجب بیعدالتی نسبت به وی میباشد .دیوان داوری لزومی نمیبیند که این مـدارك را مسـتثنا
نماید و قادر است تأثیر این مدارك بر روی پرونده و همننین ارزش اثباتی آن را مثل هر دلیل و مـدرك دیگـری
ارزیابی نماید.
رابعاً موانده در جلسه استماع اجازه مواست یك الیحه توجیهی بعد از استماع به ثبت رساند .طـرفین بـیش از
ارائه مدارکی که دیرتر از موعد مقرر ثبت کردند ،به طور کامل ادعایشـان را تشـریح کـرده بودنـد و دیـوان ایـن
مدارك دیرتر از موعد به ثبت رسیده را نیز پذیرفته است .بنابراین ،دیوان الزم نمیداند که به مواندگان اجازه دهد،
عالوه بر آن مدارك ،الیحه بعد از استماعی را نیز به ثبت رسانند.
مامساً در جریان استماع پرونده ،موانده تقاضا کرد که رسیدگیهای این پرونده تا صدور رأی دیـوان عمـومی
در پرونده «الف» 20راجع به شرایط اثبات تابعیت مواهانهای امریکایی که به صورت شرکت هستند متوقف شود.
دیوان داوری ماطرنشان میسازد که در پروندههای دیگر نیز درمواستهـای مشـابهی بـه عمـل آمـده اسـت .در
صورتی که چنین تقاضاهایی اجابت شوند ،عمالً رسیدگی به هر ادعایی که توسط یك شـرکت امریکـایی مطـرح
شده باشد ،تا اتخاذ تصمیم راجع به پرونده شماره «الف» 20متوقف مواهـد شـد و تـاکنون نیـز هیچیـك از ایـن
درمواستها در هیچ پروندهای مورد اجابت واقع نشده است .به هر حا  ،نظر دیوان این است که درمواست پرونده
حاضر با چنان تأمیری تسلیم شده که نمیتوان آن را مورد توجه قرار داد .تابعیت امریکایی مواهان مـدتها قبـل
در الیحه دفاعیه موانده ،توسط نامبرده مورد اعتراض واقع شده و پرونـده شـماره «الـف» ،20از تـاری  14ژوئـن
 24( 1983مرداد  )1362تا به حا در دست رسیدگی بوده است.
باالمره در جلسه استماع ،مواهان تقاضا کرد که ادعای متقابل موانده بابت حق بیمههای اجتمـاعی بـه ایـن
علت که با تأمیر به ثبت رسیده ،رد شود .دیوان داوری ماطرنشان میسازد که دادمواست متقابل تکمیلی موانـده
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که حاوی ادعای متقابل بابت حق بیمههای اجتماعی است ،طی دستور مورخ  5مه  15( 1983اردیبهشت ،)1362
به موجب ماده  20قواعد دیوان بهعنوان سندی که بهموقع ثبت گردیده ،پذیرفته شد و بنابراین ،دیوان دلیلی برای
تغییر آن دستور نمیبیند.
دوم) واقعیات و اظهارات

ادعای سیلوانیا از قراردادی ناشی میشود که جزئی از پروژه موسوم به «آیـبکس» ( )IBEXرا تشـکیل مـیداده
است .این پروژه شامل برنامهای بود که در آن ،نیروی هوایی ایران در اواسط دهه  ،1970با استفاده از یك سیستم
جدید تکنولوژی پیشرفته موسوم به آیبکس ،سیستم جاری الکترونیکی جمعآوری اطالعات مود را مدرنیزه کرده و
توسعه میداد .پروژه آیبکس ارائه تجهیزات الکترونیکی ،آموزش نفرات به منظور کاربرد و نگهداری آن تجهیـزات
و سامتن تأسیسات جهت آموزش ،جمعآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل اطالعات و توسعه مدمات لجسـتیکی را
در بر می گرفت .سیستم آیبکس در مرحله شروع به کار ،با استفاده از دو نوع هواپیمـا ،تأسیسـات ثابـت زمینـی در
شماری از پایگاههای نظامی در نزدیکی مرزهای ایران و وانتهای قابل حمل ،اطالعات را جمعآوری میکرد .قرار
بود یك مجتمع اصلی برای استقرار کامپیوترهای تجزیه و تحلیل اطالعات ،یك مؤسسه دائمـی آموزشـی و یـك
آمادگاه مرکزی لجستیکی در پایگاه هوایی دوشانتپه در تهران ،احداث شود و مرکز تجزیه و تحلیل ،اطالعـات را
بررسی نموده و گزارشهای اطالعاتی تهیه نماید.
دولت شاهنشاهی ایران جهت تهیه تجهیزات ،ارائه مدمات ،نظارت بر کار موضوع پـروژه و کمـك بـه دولـت
ایران در اجرای این طرح ،با تعدادی از شرکتهای امریکایی قرارداد بست.
قرارداد شماره «( 116قرارداد») در تاری  8ژوئن  18( 1977مرداد  )1356با مواهـان منعقـد و در  20نـوامبر
 29( 1977آبانماه  )1356اصالح گردید .قرارداد مورد بحث که موضوع ادعای حاضر است ،مقرر مـیداشـت کـه
سیلوانیا به پرسنل نیروی هوایی ایران آموزش دهد تا پرسنل مزبور بتواننـد سیسـتم آیـبکس را مسـتقالً بـه کـار
اندامته ،آن را اداره و حفظ نمایند و همننین قرار بـود کـه سـیلوانیا ،یـك مؤسسـه آموزشـی بـرای ایـن منظـور
طرحریزی و تأسیس نماید.
با توجه به شرکت پیمانکاران مختلف در پروژه آیبکس ،یك سیستم هماهنگی و نظارت در مـورد کـار آنهـا
ایجاد شد .قرار شد نظارت بر کار مواهان و ارزیابی آن ،توسط دو شرکت امریکایی که برای همان منظـور توسـط
مواندگان به کار گرفته شده بودند ،انجام گیرد .موانده مسئولیت هماهنگی سیسـتم را بـه هـریس کورپوریشـن و
وظیفه ارزیابی کار مواهان و صدورگواهینامه برای پرسنل نیروی هوایی ایران پس از ماتمه دوره آموزشی ایشـان
را به کوئستك اینکورپوریتد واگذار کرد.
«شرح کار» ( )statement of workپیوست ضمیمه یك قرارداد ،شامل شش فقره کاری است که مواهان
میبایست انجام می داد؛ بدین شرح :طراحی برنامه آموزشی ،تهیه مطالب و جـزوات آموزشـی ،آمـوزش رسـمی و
آموزش حین مدمت ،دستگاههای آموزشی ،مدیریت پخش آموزش و هماهنگی آموزشی .مدت الزم بـرای اجـرای
قرارداد  40ماه پیشبینی شده و موضوع قرارداد آموزش  667نفر پرسنل نیروی هوایی ایـران ،در ازای اجرتـی بـه
مبلغ  57.300.000دالر بود؛ با این احتما که جبران آن در صورت تصویب موانـده بـه  60.000.000دالر بابـت
ارائه مدمات و تجهیزات بیشتر افزایش یابد.
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مواهان اظهار میدارد که تعهدات قراردادیاش را به طور کامل ،به مدت  18ماه از اوت  1977الی  14فوریـه
 25( 1979بهمنماه  )1357اجرا کرد .مواهان گرچه تصدیق میکنـد کـه مشـکالتی در راهانـدازی پـروژه وجـود
داشت ،با این حا  ،اظهار میدارد که کلیه این مسائل و مشکالت بعداً برطرف شد و در پایـان ژانویـه  ،1979وی
قرارداد را منطبق با برنامه زمانی پیش بینی شده ویا حتی جلوتر از آن ،اجرا کرده بود .مواهان مدعی اسـت کـه در
ژانویه و فوریه  ،1979موانده با اقدامات مختلفی قرارداد را نقض کرد .وی اظهار مـیدارد کـه تخلفـات موانـده از
قرارداد ،موجب شد که قرارداد از  14فوریه  25( 1979بهمنماه  ،)1357لغو گردیده و در نتیجه برای مواهان راهی
جز فرامواندن پرسنل مویش از ایران و متوقف کردن عملیاتش در ایـران در  16فوریـه  27( 1979بهمـن )1357
باقی نماند .مواهان بهویژه اظهار میدارد که در فوریه  1979که دولت کنونی ایران جـایگزین دولـت شاهنشـاهی
شد ،دولت جدید تصمیم به لغو قرارداد گرفت .دلیل لغو قرارداد ،به طوریکه مواهان ادعا میکند ،اقـداماتی اسـت
که موانده انجام داد ،از جمله عز مدیر طرح ،عدم تعیین جانشین و بالجواب گذاشتن نامههایی که مواهان راجع
به وضعیت موجود نوشته بود .مواهان ادعا میکند که رهبر انقالب اسالمی از مدتها قبل ،یعنـی در اکتبـر 1978
قصد مود را نسبت به لغو آن دسته از قراردادهای منعقده با مارجیان که مغایر با منافع ایـران محسـوب مـیشـد،
بهویژه قراردادهایی که «فرماندهی» نیروهای نظامی را به مستشاران مارجی «میسپرد ،علناً» اعالم کرده بود.
مواهان مضافاً استدال میکند که موانده به طرق زیر نیز قرارداد را نقض کرده است:
اوالً مواهان اظهار میدارد که در  5فوریه  16( 1979بهمن  )1357موانده به دانشجویان ایرانی که در ایاالت
متحده آموزش میدیدند ،دستور داد به ایران بازگردند .در  10فوریه  21( 1979بهمن  ،)1357دانشـجویان ایرانـی
مرکز آموزش پایگاه هوایی دوشانتپه را ترك گفتند و مراجعت نکردند .روز بعد ،مدیر طرح به قائممقام مدیر پروژه
مواهان در ایران گفت که کارکنان مواهان تا اطالع ثانوی از جانب موانده ،نباید به مرکز آموزش مراجعت نمایند.
ثانیاً طبق گفته مواهان ،موانده با عدم پردامت صورتحسابهای ماههای دسـامبر  1978الـی ژوییـه  1979و
تأمیر در پردامت صورتحساب نوامبر  ،1978به طور اساسی قرارداد را نقض کرده است.
ثالثاً مواهان مدعی است که موانده ،علیرغم درمواسـتهای مواهـان ،از واریـز وجـه کـافی بـرای اعتبـارات
اسنادی که مود برای تضمین پردامت صورتحسابهای مواهان افتتاح کرده بود ،مودداری کرد.
رابعاً به طوری که مواهان اظهار میدارد ،موانده مضافاً و برمالف تعهدات قراردادی مود ،بـا عـدم همکـاری
الزم ،با عدم نصب جانشین مدیر برنامه که پس از  11فوریه  22( 1979بهمنماه  )1357سـر کـار نیامـد و عـدم
اتخاذ ترتیباتی جهت ادامه کار سایر پیمانکاران آیبکس که میبایست کار مواهان را بازرسی و تصویب نمایند و نیز
با بالجواب گذاشتن نامههایی که مواهان مکرراً راجع به تخلفات ادعایی موانده از قرارداد ارسا میداشت قرارداد
را نقض کرد.
مامساً مواهان میگوید که موانده با عدم مذاکره درباره پردامت حقالزحمه مدمات اضافی و همننـین عـدم
مذاکره درباره امتالفاتی که متعاقب نامه مورخ  16ژوییه  25( 1979تیرماه  )1357موانده بروز کرده بود ،قرارداد را
نقض نمود .در این نامه موانده به مواهان اعالم کرده بـود کـه از تـاری  10فوریـه  21( 1979بهمنمـاه )1357
«انجام کلیه کارها و پردامتهای موضوع قرارداد شماره  ،116به علت تحوالت امیـر ناشـی از انقـالب اسـالمی
ایران ،متوقف شده تلقی میگردد» .از نظر مواهان ،این نامه کـه ظـاهراً کوششـی اسـت دیرهنگـام بـرای فسـ
یکجانبه قرارداد ،در حکم لغو و نقض قرارداد از تاری  10فوریه  21( 1979بهمنماه  )1357میباشد.
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باالمره مواهان اظهار مینماید که موانده به طور غیرقانونی وجه اعتبارات اسنادی مربوط به حسن انجام کار
و ضمانتنامههای پیشپردامتی را که مواهان طبق قرارداد ارائه کرده است ،مطالبه نمـوده اسـت .مواهـان مـدعی
است که موانده به جای آزاد کردن ضمانتنامهها و لغو اعتبارات اسنادی ،که در صورت نقض قرارداد ملزم به انجام
آن میبود ،در او مه  11( 1980اردیبهشتماه  )1359وجه اعتبارات اسنادی را متقلبانه مطالبه کرده و این عمـل
نیز یك مورد دیگر از نقض قرارداد محسوب میشود.
مواهان استدال میکند که هیچیك از شروط مربوط به فس قرارداد ،بر وضعیتی که موانده با نقض قرارداد،
ایجاد کرده ،حاکم نیست و بنابراین ،طبق قواعد حقوقی که عموماً «ناظر بر نقض قـرارداد اسـت» وی اسـتحقاق
دریافت مسارتی را دارد که از نظر میزان ،برابر حقالزحمهای باشد که در صورت اجرای قرارداد دریافت میکـرد».
غرامت کاملی که مورد تقاضای مواهان است ،شامل حقالزحمه کار انجام شده و کلیه هزینههای متحمله تا تاری
نقض ادعایی قرارداد توسط موانده ،هزینههای متحمله پس از نقض قرارداد ،عدمالنفع ،بهره و هزینهها و منجملـه
حقالوکاله است.
تا تاری  18فوریه  29( 1985بهمن  ،)1363یعنی تاری استماع پرونده ،مواهان مبلـغ  4.277.713دالر بابـت
کار انجام شده و هزینههای متحمله تا نقض قرارداد ،مبلغ  3.458.833/60دالر بابت هزینههای متحملـه پـس از
نقض قرارداد ،مبلغ  3.708.082دالر بابـت عـدمالنفـع 6.013.386/20 ،دالر بابـت بهـره (تـا تـاری  31دسـامبر
 10/1984دیماه  )1362و مبلغ  830.093/96دالر بابت هزینهها که جمعاً به  18.288.108/76دالر بالغ میشود،
مطالبه نموده است.
مواسته دیگری که مواهان مطرح کرده این است که ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی احتیاطی که به
موجب قرارداد ،بهعنوان تضمین حسن انجام کار و تضمین پیشپردامت مواهان سپرده است ،آزاد و فس شـوند و
در صورتی که دیوان حکـم بـه آزاد سـامتن و فسـ ایـن اسـناد ندهـد ،مواهـان بـه صـورت مشـروط ،حـداقل
 14.740.425دالر بابت مبالغی که ممکن است به موجب این ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی متعهد به پردامـت
باشد ،مطالبه میکند.
در رابطه با ادعای متقابل موانده بابت حق بیمه اجتماعی و جرائم ،مواهان طالب هر مبلغی اسـت کـه در آن
رابطه به نفع موانده کم داده شود .مواهان اظهار میدارد که یکی از شرایط قرارداد ،متضمن بازپردامت این مبـالغ
است .مواهان همننین طالب صدور حکم اعالمی ( )declaratory judgmentاست ،مبنـی بـر اینکـه بابـت
مبالغ پردامتی به سازمان تأمین اجتماعی ایران تعهدی نسبت به موانده ندارد.
موانده دفاعیاتی در برابر این ادعاها اقامه نموده و ادعای متقابلی را نیز مطرح سامته است.
در وهله او  ،موانده دو ایراد در مورد صالحیت دیوان نسبت به این ادعا مطرح نموده است .نامبرده اسـتدال
میکند که به موجب شرط قراردادی ناظر بر حل و فصل امتالفات فیمـابین ،ادعـای حاضـر منحصـراً در حیطـه
صالحیت دادگاههای ایرانی و بنابراین از حیطه شمو صالحیت این دیوان مار است .موانده بـهعالوه اسـتدال
مینماید که مواهان دالیل کافی در اثبات تابعیت امریکایاش ارائه نکرده است .مواهـان هـر دو ایـراد را مـردود
شمرده است.
موانده طی دفاع ماهوی مود ،ادعا نموده که مواهان طی نامههـای مـورخ  13و  15فوریـه  24( 1979و 26
بهمنماه  )1357مود ،قرارداد را بهطور یکجانبه نقض و لغو کرده است .موانـده اظهـار مـیدارد کـه وی تعهـدات
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قراردادی اش را تا تاری نقض آن توسط مواهان ایفا نمـود .در ایـن رابطـه ،نـامبرده اسـتدال مـیکنـد کـه وی
پیش پردامت را انجام داده و اعتبارات اسنادی الزم را افتتاح کرده ،جوازهای دولتی الزم در ایران را تحصیل کرده،
تسهیالت الزم را در تهران تهیه کرده و یازده فقره صورتحساب کالً به مبلـغ  16.006.147دالر پردامـت نمـوده
است .وی اظهار میدارد که مدیر برنامه و سایر نمایندگان ذیربط را منصوب نموده و وجوه کـافی بـرای اعتبـارات
اسنادی جهت پردامت صورتحسابهایی که متعهد به پردامتشان بوده ،واریز نموده است.
موانده این استدال مواهان را رد میکند که نامه مورخ  16ژوییه  25( 1979تیرماه  )1358وی در حکم لغـو
یکجانبه قرارداد بوده است و اظهار میدارد که نامه مزبور حاکی از آن است که مواهان اجرای قـرارداد را متوقـف
کرده بود و لذا موانده بدانوسیله مواهان را به جلسهای برای «مذاکرات قراردادی» دعوت کرد.
طبق اظهار موانده ،هنگامی که مواهان طی نامه مورخ  13فوریه  24( 1979بهمنماه  )1357مود به موانـده
به قید فورسماژور قرارداد استناد کرد ،فیالواقع قبالً با عدم ارائه مدمات و جزوات و مطلب مورد لزوم ،قـرارداد را
نقض کرده بود .موانده ادعا میکند که مواهان با این نامه ،قرارداد را به طور یکجانبه لغو کرده اسـت .وی مضـافاً
اظهار می دارد که به موجب همین نامه ،مواهان قانوناً از متوقف سامتن کار با اسـتناد بـه نقـض ادعـایی قـرارداد
توسط موانده که مواهان در نامه مورخ  15فوریه  26( 1979بهمنماه  )1357مود آن را عنوان کرده است ،ممنوع
میباشد .موانده اظهار میدارد که در فاصله این دو روز ،هیچ اتفاقی که چنـین پیامـد حقـوقی متفـاوتی را توجیـه
نماید ،روی نداده بود.
موانده ادعای متقابلی جمعاً به مبلغ  44.627.215دالر بابت مسارات ناشـی از نقـض و لغـو ادعـایی قـرارداد
توسط مواهان مطرح سامته است .این مبلـغ شـامل  24.601.147دالر (و از جملـه  8.595.000دالر بـه صـورت
پیشپردامت) وجوه پردامتی طبق قرارداد  11.526.068دالر بابت بهره سا های  1978الـی  1980و 8.500.000
دالر بابت مسارات تبعی ناشی از تعلیق قرارداد میباشد.
موانده ،در «ضمیمه ادعای متقابل» مود که شامل فهرستی به تـاری او مـارس  10( 1979اسـفند )1357
تحت عنوان «موجودی تجهیزات و وسایل آموزشی» و نیز یـك شـرح یـك صـفحهای اسـت ،ادعـا نمـوده کـه
تجهیزات مندر در فهرست ،طبق قرارداد تحصیل گردیده و توسط مواهان نگهداری میشده است .موانده تقاضا
نموده که حکمی صادر و به مواهان دستور داده شود که این تجهیزات را به مواندگان تحویل دهد.
موانده مضافاً از دیوان درمواست نمود که از مواهان بخواهد قرارهای تـوقیفی را کـه از دادگـاههـای ایـاالت
متحــده تحصــیل نمــوده و مــانع وصــو اعتبــارات اســنادی مربــوط بــه تضــمین حســن انجــام کــار مواهــان و
پیشپردامتهای موانده شده است ،لغو نماید .موانده اظهار میدارد که قرارداد ،وی را مجاز میدارد که در صورت
نقض آن توسط مواهان ،وجه اعتبارات اسنادی را مطالبه نماید.
موانده همننین ادعای متقابلی به مبلغ  248.892.835ریا بابت حق بیمـههـای اجتمـاعی و جـرائم مطـرح
سامته است .مواهان منکر آن است که چنین حق بیمهای را بدهکار است .وی میگوید که نماینده مجـاز موانـده
صریحاً مواهان را از پردامت حق بیمه اجتماعی معاف اعـالم کـرده و بـه هـر تقـدیر ،مسـئولیت وی بابـت حـق
بیمههای اجتماعی طبق قانون و میزان آنها ،ثابت نشده است.
باالمره موانده بازپردامت «کلیه زیانها و هزینههای متحمله در جریان این دعوا» را مواستار است.
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سوم) دالیل صدور حكم
 .1صالحیت
الف) قید انتخاب دادگاه

ماده  8قرارداد ،حاوی قیدی راجع به حل و فصل امتالفات است ،به شرح زیر:
حل و فصل امتالفات
«کلیه امتالفات و منازعاتی که ممکن است میان طرفین در نتیجه تعبیر و تفسیر مواد قـرارداد یـا انجـام
کارها به وجود آید که نتوان آنها را بهطور دوستانه حل و فصل نمود ،باید طبق مقررات و قوانین ایران از
طریق مراجعه به دادگاههای صالحه ایران حل و فصل گردد».
موانده استدال میکند که این قیدی است که به استناد بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعـاوی ،صـالحیت
انحصاری دادگاههای ایران را نسبت به هرگونه امتالف ناشی از قرارداد مقرر میدارد .موانده استدال اصلی مـود
را در تفسیر معاد فارسی واژه انگلیسی « ،»workیعنی «کار» مییابد .موانـده مـیگویـد کـه کلمـه «کـار» در
فارسی که در صورت بروز امتالف بین دو متن ،زبان مورد استناد است ،آنچنان معانی وسیع و متفـاوتی دارد کـه
تصور امتالفی که مشمو این قید نباشد ،غیرممکن است.
دیوان داوری طی دستور مورخ  18نوامبر  27( 1982آبانماه  )1361اعالم داشت که «قید مزبـور ،صـالحیت
دیوان را در مفهوم بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،نفی نمیکند» .این نظر ،مبتنی بر قرار اعدادی شماره
159ـ 6مورخ  5نوامبر  14( 1982آبانماه  )1361دیوان عمومی در پرونـده فـورد ارو اسـپیس انـد کامیونیکیشـنز
کورپوریشن و سایرین و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران و سایرین بود که طی آن دیوان عمومی نظر داد که
قید عمالً مشابهی در مورد انتخاب دادگاه ،صالحیت را از دیوان سلب نمیکند .شعبه به این نکتـه توجـه دارد کـه
دیوان عمومی در قرار اعدادی شماره 159ـ 6مود صـریحاً بـه تفسـیر کلمـه فارسـی «کـار» و اثـر آن بـر حـدود
صالحیت دیوان ،اشارهای نکرده است .معذلك این واقعیت که واژه «کار» این همه معانی مختلـف و گسـترده در
زبان فارسی دارد ،بدان معنا نیست که طرفین راجع به کلیه این معانی و مفاهیم با یکـدیگر توافـق کـرده باشـند.
قرارداد هم به فارسی و هم به انگلیسی تنظیم و امضا شد و گرچه مقرر کرده است که در صورت امتالف بـین دو
متن ،متن فارسی معتبر مواهد بود ،با این حا  ،مفاهیم بسیار متفاوت کلمه فارسی «کار» موجب ابهام متن فارسی
میشود .شایسته است که برای روشن سامتن این ابهام به مـتن انگلیسـی مراجعـه شـود .بهتـرین دلیـل اینکـه
کدامیك از مفاهیم فارسی مطمح نظر طرفین بوده ،مفهومی است که در متن انگلیسی مشـاهده مـیشـود ،یعنـی
کلمه «.»work
مؤید این تفسیر ،استفاده از کلمه «کار» در سایر جاهای متن فارسی قرارداد است .ماده 13ـ 2که حاوی کلمـه
«کار» در فارسی است ،هنگامی که از «اتمام کلیه کارهـا» و «کارهـای انجـام شـده توسـط پیمانکـار» صـحبت
میکند ،بهروشنی فقط به مدماتی که توسط پیمانکار ارائه میشود ،اشاره دارد .در فهرسـت برنامـه کـار کـه جـزء
الینفك قرارداد بوده و منحصراً ناظر بر تعهـدات اجرایـی پیمانکـار اسـت ،همـان کلمـه «کـار» در مقابـل کلمـه
« »workبه کار برده شده است.
بنابراین ،دلیلی ندارد که شعبه ،این قید انتخاب دادگاه را بهنحـو دیگـری جـز آننـه دیـوان عمـومی در قـرار
اعدادی شماره 159ـ 6مود مقرر داشته ،تفسیر نماید .در آنجا نیز مثل مورد حاضر «جنبههای مهـم قـرارداد  ...از
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حیطه صالحیت دادگاههای منتخب مستثنا شده است» و «این محدودیت صالحیت ،قید انتخاب مرجع رسیدگی را
مار از شمو این شرط قرار میدهد که منحصراً دادگاههای ایرانی باید صالحیت رسـیدگی بـه کلیـه امتالفـات
ناشی از قرارداد مذکور را داشته باشند».
ب) تابعیت امریكایی خواهان

براساس ادله و مدارك تسلیمی مواهان که شرایط مقرر توسط دیوان در دستور مورخ  20دسامبر  29( 1982آذرماه
 )1361صادره در پرونده شماره ( 36فلکسی وان لیسینگ اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران) در مـورد اثبـات
تابعیت شرکتها را برآورده می سازد ،دیوان داوری متقاعد شده است که مواهان یك شرکت تابعه تماماً متعلق بـه
جی.تی.ای .کورپوریشن است که تبعه ایاالت متحده در مفهـوم بنـد  1مـاده هفـت بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی
میباشد.
 .2ماهیت دعوا

در این بخش از حکم ،دیوان ابتدا به ادعاهای هر طرف دایر بر اینکـه طـرف دیگـر ،قـرارداد را در در  15فوریـه
 26( 1979بهمنماه  )1356نقض کرده ،میپردازد .تاری مزبور تاریخی است که مواهان طی نامهای بـه موانـده
اعالم کرد که قرارداد به علت تخلفات ادعایی ،لغو گردیده است .حکم حاضر سپس به این مسأله میپردازد که چه
شرایط و اوضاع و احوا دیگری باعث متم قرارداد گردید و پس از آن پیامدهای حقوقی حاصل از فس قرارداد در
آن اوضاع و احوا ویژه را مورد مالحظه قرار داده است .در پایان ،ادعاهای متقابل موانده مورد بررسی قرار گرفته
است.
الف) نقض ادعایی قرارداد توسط خوانده

مواهان مدعی است که تا تاری  15فوریه  26( 1979بهمنماه  )1357موانده ،قرارداد را به انحای مختلف نقـض
کرده بود .مواهان طی نامه مورخ  15فوریه  26( 1979بهمنماه  )1357مود بـه موانـده مـدعی چنـین تخلفـاتی
گردید .بعداً در لوایح و نیز در جلسه استماع در مورد این تخلفات شرح و توضیح بیشتری داده شـد .دیـوان داوری
بر این نظر است که موانده در تاری  15فوریه  26( 1979بهمنماه  )1357که نامه مورد بحث برای او ارسا شد،
قرارداد را نقض نکرده بود.
یکی از تخلفات مورد ادعـای مواهـان ایـن اسـت کـه موانـده پردامتهـا را بـهموقع انجـام نمـیداد .تنهـا
صورتحسابهایی که در تاری  15فوریه  26( 1979بهمن  )1357پردامت نشده بود ،دو فقـره صورتحسـاب بـود:
یکی صورتحساب شماره  18بابت کار انجام شده در نوامبر  1978و دیگری صورتحساب شماره  19که به دسـامبر
 1978مربوط میشد .به موجب ماده 6ـ 14قرارداد ،موانده ملزم نبود که تا چهار هفته پس از دریافت صورتحساب،
وجه آن را پردامت کند.
صورتحساب شماره  18در هشتم ژانویه  18( 1979دیماه  )1357تسلیم گردید و بدین ترتیـب ،حـداقل تـا 5
فوریه  16( 1979بهمنماه  )1357موعد پردامت آن فرا نمیرسید .ظرف این چهـار هفتـه الزم بـود کـه گـواهی
پردامت ،تشـریفات پینیـدهای را کـه بـه موجـب مـاده 9ــ 14قـرارداد و نیـز طبـق «روش گـواهی و پردامـت
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صورتحسابها ـ اصالحیه ب» مقرر گردیده بود ،طی کند .چهار هفتهای که بهطور معمو بابت تشریفات گـواهی
و پردامت صورتحساب شماره  18طو میکشید با او انقالب اسالمی مقـارن بـود .بـرای مثـا  ،دیـوان داوری
یادآور میشود که رهبـر انقـالب اسـالمی در او فوریـه  12( 1979بهمنمـاه  )1357بـه ایـران مراجعـت کـرد.
همانطور که دیوان قبالً ماطرنشان سامته «تا دسامبر  ،1978اعتصابات ،اغتشاشات و سایر کشمکشهای داملی
در جریان انقالب اسالمی ،الاقل در شهرهای بزرگ ایران شرایط کالسیك فورسمـاژور را بـه وجـود آورده بـود.
منظور ما از فورسماژور عبارت از نیروی اجتماعی و اقتصادی است که از قدرت کنتر دولت با اعما مجاهـدات
الزم ،مار است 1)(.اوضاعی که حداقل در فاصله بین دسامبر  1978و  15فوریه  1979بر اثر ناآرامیهای داملـی،
اعتصابات ،شورشها و وضعیت تحو و دگرگونی عمومی در ایران به وجود آمده بود ،آنچنان بود که نه مواهـان
و نه مقامات و سازمانهای دولتی ذیربط در این پرونده قادر نبودند برمی از تعهدات قراردادی را که قبالً پذیرفتـه
بودند ،انجام دهند.
دیوان داوری بر این نظر است که شرایط انقالبی موجود در  15فوریه  26( 1979بهمنماه  )1357و از جملـه،
امتال عمومی در عملیات بانکی ،در حکم فورسماژور بوده و باعث شـد کـه پردامـت صورتحسـاب شـماره 18
توسط موانده موقتاً به تأمیر افتد .با این حا  ،صورتحساب اندکی بعد ،یعنـی در دوم مـارس  11( 1979اسـفندماه
 )1357پردامت گردید.
استناد به فورسماژور بهعنوان عذر عدم اجرای قرارداد باید همیشه با توجه به شرایط و اوضاع و احوا موجـد
فورسماژور و با در نظر گرفتن طرف ماصی که از آن اوضاع و احوا متأثر شده و تعهدات ماصی که آن طرف در
ایفای آن با ممانعت مواجه شده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد2)(.
در رابطه با پردامت صورتحساب شماره  ،18روشن است که شرایط انقالبی موجود در حوالی  15فوریه 1979
( 26بهمنماه  )1357منجر به فورسماژور شده و مانع شد که اقدامی در مورد صورتحساب آن صورت گیرد .مـاده
 6قرارداد عدم اجرای تعهد توسط یك طرف را در صورت وجود فورسماژو معذور میدارد .بنابراین ،عدم پردامـت
صورتحساب شماره  18توسط موانده پیش از تاری  15فوریه  26( 1979بهمنمـاه  )1357نقـض قـرارداد نبـوده،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1قرار اعدادی شماره 2ـ49ـ 27 ،24ژوییه  5( 1983مردادماه  )1362در پرونده گولد مارکتینگ اینکورپوریتد و وزارت دفاع ملـی ایـران،
صفحه  11که عیناً در  3 Iran- U. S. C. T. R. 147, 152-153چاپ شده است.
 .2به طور کلی رجوع شود به:

Ph. Kahn, Force majeure et contrats internationaux de longue duree, journal du droit international, vol. 102, at 467
(1975); M. Fontaine, Les clauses de force majeure dans les contrats internationaux, Drolt et pratique du commerce
international, vol. 5 at 469 (1979); B. Nicholas, Force Majeure and Frustration, The American Journal of
Comparative Law, vol. 27, at 231 (1979); Gesang, Force Majeure (1980); B. Khadjavi- Gontard/R.
Hausmann Zurechenbarkeit von Hoheitsten und subsidare Staatshaftng bei Vertragen mit auslandischen
Staatsunternehmen Recht der Internationalen Wirtschaft Vol. 8, at 533 (1980); P. van Ommeslaghe, Les clauses de
force majeure et d’imprevision (hardship) dans les contrats internationaux, Revue de droit international et de droit
compare, Vol. 57 at 7 (1980); w. Melis, Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial
Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration, Journal of International Arbitration Vol. 1 at
213 (1984).
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بلکه معلو رویدادهایی است که از کنتر وی مار بوده است.
همننین عدم پردامت صورتحساب شماره  19تا  15فوریـه  26( 1979بهمنمـاه  )1357نیـز نقـض قـرارداد
توسط موانده محسوب نمیشود .صورتحساب مزبور تا  5فوریه  16( 1979بهمنمـاه  )1357تسـلیم نشـده بـود و
بالنتیجه ،طبق تشریفات قراردادی که قبالً بدان اشاره شد ،موعد پردامت آن هنوز فرا نرسیده بود.
مواهان همننین مدعی است که تا  15فوریه  26( 1979فروردینماه  )1357موانده با عدم واریز وجه کـافی
جهت اعتبارات اسنادی که به موجب آن مواهان میبایست حقالزحمه مدماتش را دریافت کند ،قـرارداد را نقـض
کرده بود .راجع به این که آیا در آن موقع وجه کافی جهت اعتبار اسناد واریز شده بود یا نه ،بـین طـرفین امـتالف
است .معذلك دیوان الزم نمیبیند که به موضوع مورد امتالف فوق رسیدگی کنـد ،زیـرا حتـی اگـر واریـز وجـوه
بیشتر در  15فوریه  26( 1979بهمنماه  )1357یا در آن حوالی ضروری میبود ،موانده بابت هرگونه قصوری در
انجام پردامت در آن موقع ،به دلیل همان شرایط فورسماژوری که در باال شرح آن رفت ،معذور شنامته مـیشـد.
اقدام موانده در  5فوریه  16( 1979بهمنماه  )1357مبنی بر دستور بـه دانشـجویان ایرانـی در حـا آمـوزش در
ایاالت متحده به مراجعت به ایران ،در شرایطی که ادامه پردامت هزینه زندگی آنها امکانپذیر نبوده نیـز ظـاهراً
معلو مختل شدن نظام بانکی بوده است.
شرایط فورسماژور حاکم در  15فوریه  26( 1979بهمنماه  )1357نه فقط وضع بانكهـا را مختـل سـامت،
بلکه ادامه فعالیتهای آموزشی پیشبینی شده در قرارداد در ایران را نیز غیرممکن گرداند .بدین طریق ،فرامواندن
دانشجویان ایرانی از محل آموزش پایگاه نیروی هوایی دوشـانتپه در تهـران در  10فوریـه  21( 1979بهمنمـاه
 ،)1357یعنی هنگامی که زد و مورد انقالبی در آنجا جریان داشت ،معلو آن وضعیت فورسماژور بوده و نقـض
قرارداد توسط موانده محسوب نمی شود .به همین نحو ،تحوالت انقالبی در آن موقع مـانع نصـب جانشـین مـدیر
برنامه شد که یك افسر عالیمقام نیروی هوایی بود و ناپدید شده بود و نیز مـانع سـایر همکـاریهـایی شـد کـه
مواهان برای ادامه مدمات قرارداد پیش از جانب موانده احتیا داشت.
به دالیل پیشگفته ،دیوان نتیجه میگیرد که موانده در  15فوریه  26( 1979بهمنماه  )1357قرارداد را نقض
نکرده و بنابراین ،مواهان حق نداشته که در آن تاری به موانده کتباً اعالم کند که به علت تخلفـات ادعـایی وی،
«چارهای جز لغو قرارداد» ندارد.
ب) ادعای نقض قرارداد توسط خواهان

الزم است این ادعاهای موانده نیز مورد توجه قرار گیرد که مواهان پیش از نوشتن نامـه مـورخ  15فوریـه 1979
( 26بهمنماه  )1357و متهم کردن موانده به تخلف از قرارداد ،مود قرارداد را نقض کرده بود.
یکی از ادعاهای اصلی موانده این است که مواهان با عدم ارائه مدمات و مطالب و جـزوات الزم ،قـرارداد را
نقض کرد .دیوان دلیلی در تأیید این ادعا نیافته ،بلکه بالعکس معتقد است که مواهان تعهدات قراردادیاش را بـه
انجام رسانده است .مؤید این مطلب ارزیابیهای انجام شده توسط نمایندگان موانده است کـه از جانـب نـامبرده،
مسئو ارزشیابی نحوه اجرای قرارداد توسط مواهان بودنـد .بـرای مثـا  ،در گـزارش مـاه ژانویـه  1979هـریس
کورپوریشن که پیمانکار مسئو هماهنگی سیستم بود ،ذکر شده است که «پیشرفت کـار سـیلوانیا در مـاه ژانویـه
بیش از میزانی بوده که با توجه به مختل شدن فعالیتهای آموزشی گسترده پیمانکار در ایـران ،بـه علـت اوضـاع
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ناآرام آنجا میتوان انتظار داشت» .به همین نحو ،هریس کورپوریشن در گـزارش  29سـپتامبر  7( 1979مهرمـاه
 )1358مود که راجع به وضعیت ،مشکالت و آینده پروژه آیـبکس بـه تقاضـای سـازمان مخـابرات و الکترونیـك
وزارت دفاع ایران ،به سازمان مذکور تسلیم نمود ،در رابطه با طرز کار مواهان اظهـار داشـت کـه «در حـالی کـه
انقالب اسالمی در ایران جریان دارد ،برنامه آموزشی رسمی در ایـاالت متحـده ،صـرفنظر از پـارهای مشـکالت
جزئی ،پیش میرود .آموزش مهارتهای اطالعاتی در ایران که در ماههای اولیه بهشدت مورد انتقاد بود ،پیشـروی
چشمگیری را آغاز کرده است» .در مالصه گزارشی که کوئستگ ،پیمانکار ارزیـابی آموزشـی برنامـه آیـبکس بـه
تقاضای سازمان مخابرات و الکترونیك ،در تاری سوم اکتبر  11( 1979مهرماه  )1358راجع به طرز کـار سـیلوانیا
به عنوان پیمانکار مسئو بخش آموزش تسلیم نموده نیز تأیید شده اسـت کـه پـس از مشـکالتی کـه در مرحلـه
راهاندازی پیش آمد ،طرز کار مواهان مداوماً بهبود یافته و مشکالت مزبـور تـا سـپتامبر  1978برطـرف گردیـد و
اکنون یك برنامه آموزشی قابل تداوم در دست اجرا است.
این مدارك حاکی است که کاستیهایی که در مراحل او اجرای قرارداد توسط مواهان وجود داشته و تحـت
عنوان ضریب نقصان (« )»deficiency factorsدر گواهیهای پیشرفت کار تسلیمی توسط پیمانکـار مسـئو
هماهنگی سیستم ،به موانده منعکس گردیده ،بعداً ترمیم و اصالح شدند و بنابراین ،نقض قرارداد توسـط مواهـان
به شمار نمیآیند.
دیوان داوری ماطرنشان میسازد که موانده پیش از ثبت الیحـه دفاعیـه مـود ،هرگـز امطاریـهای در مـورد
تخلفاتی که اکنون ادعا میکند ،به مواهان نداد .بهویژه موانده ،امطار و مهلت رفع نقصی را که ماده 1ـ 6قرارداد،
در مورد «عدم اجرای صحیح هریك از وظایف و تعهدات قراردادی مواهان» مقرر نموده ،به مواهان نداد .حتی در
نامهای که سازمان مخابرات و الکترونیك موانده در تاری  16ژوییه  25( 1979تیرماه  )1358برای مواهان ارسا
و ضمن آن اعالم نمود که اجرای قرارداد « به علت تحوالت ناشی از انقالب اسـالمی ایـران متوقـف شـده تلقـی
میشود» ،هیچ ذکری از هرگونه نقض ادعایی قرارداد توسط مواهان به عمل نیامده بود.
همننین اقدام مواهان به فرامواندن نفراتش از ایران و متوقف سامتن عملیاتش در آنجا در  10فوریه 1979
( 21بهمنماه  )1357ویا در آن حوالی نیز نقض قرارداد محسوب نمیشود .این امر هنگامی اتفاق افتاد که به شرح
مذکور در باال ،تحوالت حاد انقالبی و اغتشاشات داملـی در تهـران جریـان داشـت و از جملـه در پایگـاه هـوایی
دوشانتپه ،یعنی مرکز فعالیتهای مواهـان در ایـران ،عمـالً زد و مـورد درگرفتـه بـود .در  10فوریـه 21( 1979
بهمنماه  )1357تضمین امنیت کارکنان مواهان در ایران دیگر امکانپذیر نبود .این شرایط در حکم فورسماژوری
بود که اقدام مواهان را به فرامواندن کارکنانش و متوقف کردن اجرای قرارداد در ایران بـه طـور موقـت ،توجیـه
مینمود .مواهان در نامه مورخ  13فوریه  24( 1979بهمنماه  )1357مود به موانده ،به این شـرایط فورسمـاژور
استناد کرده است.
ج) فسخ قرارداد پس از  15فوریه  26( 1979بهمنماه )1357

همانطور که در باال اشاره رفت ،هم مواهان و هم موانده ،هر دو تا تاری  15فوریه  26( 1979بهمنمـاه )1357
اجرای قرارداد را عمدتاً متوقف سامته بودند .هر دو از اجرای تعهداتشان ،به علت وجود شرایط فورسمـاژوری کـه
مانع اجرای آن تعهدات میشد ،معاف بودند .موانده به وجود فورسماژور در دورهای کـه از  15فوریـه 26( 1979
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بهمنماه  )1357فراتر میرود ،استناد جسته و اظهار میدارد که ایـن شـرایط حتـی تـا  16ژوییـه  25( 1979تیـر
 )1358که موانده راجع به فس قرارداد به مواهان نامه نوشت نیز ادامـه و وجـود داشـته اسـت .نظـر بـه اینکـه
فورسماژور ،استثنایی است بر تعهد اجرای قرارداد ،لذا طرفی که بدان اسـتناد مـیکنـد بـار اثبـات وجـود شـرایط
فورسماژور در رابطه با تعهدات قراردادی مختلف مود را بر عهده دارد3)(.
دیوان داوری بر این نظر است که موانده ادله و مدارك کافی در اثبات این مطلـب ارائـه نکـرده کـه شـرایط
فورسماژور تا اواسط ژوییه  1979و بعد از آن وجود داشته که مانع انجام تعهدات قراردادی وی شده است .دیـوان
داوری الزم نمیداند دقیقاً تعیین کند که شرایط فورسماژور که بـدون شـك در  15فوریـه  26( 1979بهمنمـاه
 )1357وجود داشته ،بعداً چه موقع برطرف شده ،بهنحوی که موانده دیگر از اجرای قرارداد معاف و معـذور نبـوده
است .حتی بعید است که بتوان راجع به این موضوع نظر کلی داد ،زیرا مسأله فورسماژور باید در رابطه با هر تعهد
قراردادی مشخ بررسی شده و در مورد هر تعهد ممکن است نظری متفاوت داده شود .لکن ما بر این عقیدهایم
ک ه دالیل کافی در تأیید این اظهار موانده در دست نیست که شرایطی که مار از کنتر وی بوده تـا  16ژوییـه
 25( 1979تیرماه  )1358و بعد از آن ادامه داشته و همننان وی را از انجام پردامتهای قراردادی و آزاد سـامتن
اعتبارات اسنادی باز میداشته است.
به عکس ،دیوان بر این عقیده است که دولت ایران بر مبنای یك سیاسـتگذاری حسـاب شـده ،قراردادهـای
منعقد با پیمانکاران امریکایی را که به عملیات سری اطالعات نظـامی مربـوط مـیشـد ،ادامـه نـداد .مؤیـد ایـن
نتیجهگیری ،متن نامه مورخ  16ژوییه  25( 1979تیرماه  )1358موانده است که در آن ذکر شـده ،غـرض از ایـن
نامه اعالم این مطلب است که «انجام کلیه کارها و پردامت هزینههای موضوع قـرارداد ( ،)...بـه علـت تحـوالت
امیر ناشی از انقالب اسالمی ایران ،متوقف شده تلقی میشود» .به نظر میآید که مقصود از عبارت امیـر ،اعـالم
تصمیمی است با توجه به یك تحو تاریخی که در مورد قرارداد اتخاذ شده و منظور این نبوده که اجرای قـرارداد
توسط دولت ایران به واسطه وقایعی مار از کنتر او غیرممکن گردیده است .با در نظر گرفتن روابط بین ایران و
ایاالت متحده قبل و بعد از انقالب اسالمی ،این استنباط منطقی است که پس از فوریـه  ،1979لغـو قراردادهـایی
نظیر قرارداد موضوع پرونده حاضر ،معلو مالحظات سیاسی بود که رهبر انقالب اسالمی در مصاحبههای منتشره
در ماه های قبل از انقالب بدان اشاره کرده و اعالم داشته بود وی قصد دارد قراردادهای منعقـده بـا امریکاییـان و
سایر مارجیان را که دولت جدید مالف منافع عالیه ایران تشخی میدهد ،لغو نماید.
قرارداد حاوی شروطی است که حق اینگونه سیاستگذاری و تصمیم به لغو قرارداد را بـرای موانـده محفـوظ
میدارد ،لکن در صورت وقوع چنین امری ،برمی تعهدات مالی را بر دوش وی میگذارد .بدینسان ماده «4الـف»
مقرر میدارد:
« .1هرگاه کارفرما بخواهد که تمام یا قسمتی از این قرارداد را بـدون هیچگونـه قصـوری از طـرف پیمانکـار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3این شرط که بهطور کلی مورد قبو میباشد ،در ماده  227قانون مدنی ایران نیز منعکس است :متخلف از انجام تعهد وقتی محکـوم

به تأدیه مسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت مارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمـود .همننـین
رجوع کنید به:
H. Kruger, Zum Begriff “hohere Gewalt” im iranisch Recht, Recht der Internationalen Wirtschaft,Vol. 10, at 650
(1978).
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ماتمه دهد مراتب ماتمه دادن قرارداد را کتباً به پیمانکار اعالم مواهـد نمـود ،مشـروط بـر آنکـه کارفرمـا تمـام
هزینههای مستقیم که پیمانکار تا زمان دریافت یادداشت ماتمه توسط پیمانکار انجام داده است ،شـامل G and
 Aو  overheadو نفع مناسب را به پیمانکار بپردازد .بهعالوه ،هزینههای قابل اسـتناد بـه ماتمـه دادن قـرارداد
توسط کارفرما به پیمانکار قابل پردامت مواهد شد.
 .2ادعای پیمانکار در مورد پردامت مسارت تحت این ماده ،وسیله پروندههای مالی به اثبات مواهد رسید کـه
ممکن است توسط حسابرسان بیطرف قبل از پردامت مشخ شود .پردامت مبالغ پردامتی بـه پیمانکـار تحـت
این ماده تا  120روز پس از دریافت ادعانامه پیمانکار توسط کارفرما انجام مواهد شد .عدم توافق طـرفین قـرارداد
نسبت به مبلغ مسارت که موجب بروز امتالف میگردد ،بر طبق مفاد ماده  18این قرارداد حل مواهد شد.
 .3طی مدت  30روز (سی) پس از توافق در مورد ادعای ماتمه دادن قرارداد یا مدت طوالنیتری کـه ممکـن
است در همان زمان به توافق طرفین برسد ،پیمانکار باید تمام اقالم تهیهشده یا مریداریشده تحت این قرارداد و
مالکیت آن را بدون در نظر گرفتن اینکه در چه مرحلهای از تکامل هستند در کالیفرنیا ـ مانتین ویو ـ بـه مریـدار
تحویل دهد».
قرارداد حاوی شروط دیگری نیز هست که میزان مسارت قابل پردامت را در صورت لغو قـرارداد در اوضـاع و
احوا متفاوت تعیین میکند .از بین کلیه شروط مربوط به لغو قرارداد ،ماده «4الف» به آننه که در پرونده حاضـر
روی داده ،نزدیكتر است .دیوان ضمن این نتیجهگیری ،تصدیق میکند که ممکن است با در این مـاده ،اساسـاً
لغو قرارداد تحت اوضاع و احوا دیگری مورد نظر بوده و نیز اینکه طرفین تشـریفات مقـرر در مـاده «4الـف» را
رعایت نکردند .با این حا  ،ماده مزبور مبین قصد مشترك طرفین راجع به فرمو تعیین میزان مساراتی است کـه
در مواردی مثل مورد حاضر که موانده طبق مصالح مود تصمیم به لغو قرارداد میگیرد ،باید به کار گرفته شـود .از
این فرمو باید قیاساً در پرونده حاضر نیز استفاده شود.
د) اعمال شروط ناظر بر فسخ قرارداد بنا به مصالح خوانده

دیوان داوری به منظور تعیین مساراتی که باید مورد حکم قرار دهد ،ماده «4الـف»( )1قـرارداد را در مـورد فسـ
قرارداد اعما میکند .به موجب این ماده ،موانده «باید کلیه هزینههای مستقیم و از جمله هزینههای ردیـف  Gو
 Aو هزینههای ثابت ( )overheadمتحمله توسط مواهان را بهعالوه ،سود عادالنهای در تاری وصو امطاریـه
توسط مواهان ،به وی بپردازد».
الف الف) هزینههای متحمله توسط خواهان تا تاریخ نقض و لغو ادعایی قرارداد توسط خوانده

مواهان ،پردامت صورتحسابهای شماره  20 ،19و  21مود را که جمعاً  4.277.713دالر و شامل حقالزحمه کـار
انجام شده و هزینههای مستقیم ،هزینههای عمومی و اداری ،هزینههای ثابـت و سـود ،تـا تـاری نقـض ادعـایی
قرارداد توسط موانده است ،مطالبه میکند .صورتحساب شماره  19مربـوط بـه مـاه دسـامبر  ،1978صورتحسـاب
شماره  20مربوط به ژانویه  1979و صورتحساب شماره  21مربوط به ماه فوریه  1979است.
صورتحساب شـماره  19بـه تـاری  31ژانویـه  11( 1979بهمـن  )1357و بـه مبلـغ  2.314.300دالر بابـت
هزینههای مستقیم ،هزینههای عمومی و اداری ،هزینههای ثابت و سود برای دسامبر  1978است و مواهان آن را
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طبق روش گواهی و پردامت صورتحسابها که به موجب قرارداد ،طرفین راجع بـه آن توافـق کـردهانـد ،تهیـه و
تسلیم نموده است .طبق این روش ،توش راس اند کامپنی پیمانکار مشاور حسابرسی موانده ،صورتحساب شـماره
 19را بررسی و پردامت آن را توصیه نمود .ماده «4الف» قرارداد که دیوان آن را در مورد حاضر اعمـا مـیکنـد،
متضمن بازپردامت کلیه هزینههای متحمله توسط مواهان تا تاری فس قرارداد است و بهعالوه ،مقرر میدارد که
مواهان باید ادعای مود را با ارسا «سوابق حسابها که ممکن است پیش از پردامت ،توسط حسابرسان مستقل،
حسابرسی شود» اثبات نماید .گرچه پردامت صورتحسابهای مورد مطالبه مواهان در طو مدت قرارداد ،منوط به
گواهی و تصویب آنها توسط موانده است ،لکن در مورد پردامت هزینههای متحمله مواهان ،گـواهی و تصـویب
موانده طبق تشریفات قراردادی ناظر بر گـواهی و پردامـت صورتحسـابها ،ضـروری نیسـت .بلکـه طبـق مـاده
«4الف» کافی است که مواهان با ارائه سوابق حسابها ،این قبیل هزینهها را اثبات نموده و دیوان را متقاعد سازد
که هزینهها را جهت اجرای قرارداد متحمل شده است.
اجرای قرارداد توسط مواهـان در دوره موضـوع صورتحسـاب شـماره  19توسـط هـریس ،پیمانکـار مسـئو
هماهنگی سیستم ،ارزیابی و گواهی شده و صورتحساب شماره  19توسط توش راس ،طبق رویه مقـرر در قـرارداد
رسیدگی و پردامت آن توصیه شد .گرچه توش راس فقط تا آمر اکتبر  1978و نه تا آمر دسـامبر  1978کـه دوره
موضوع صورتحساب شماره  19است ،هزینهها را مورد رسیدگی قرار داد ،با این حا  ،موانده طبق رویه قـراردادی
تهیه صورتحسابها ،نه به ارقام صورتحساب شماره  19و نه به توصیه توش راس جهت پردامت ،اعتراضی نکرد.
با توجه به این مدارك و رویه مورد عمل ،دیوان متقاعد شده است که مواهان هزینههای منـدر در صورتحسـاب
شماره  19را متحمل شده است.
در صورتحساب شماره  19تخفیفی بابت یك مورد ضریب نقصان ) )deficiency factorدر اجرای قـرارداد
منظور شده که هریس کورپوریشن در جریان ارزیابی پیشرفت کار ،آن را تشـخی داده اسـت .موانـده اسـتدال
میکند که «نارسایی و نقصان» ذکر شده در هر صورتحساب مبین نقایصـی اسـت کـه عمـالً در اجـرای قـرارداد
توسط مواهان تا پایان دوره موضوع آن صورتحساب وجود داشته است .مواهان ،از سوی دیگر ،اظهار میدارد کـه
نقای مندر در صورتحسابها واقعاً مبین نارساییهایی نبوده ،بلکه موانده اساساً به منظور ایجاد انگیزه در ارائـه
هرچه کاملتر مدمات توسط مواهان ،از آنها استفاده میکـرده اسـت و نشـاندهنده مابـهازای ( )valueنقـای
ادعایی نبوده است .مواهان همننین مدعی است که وی به هر صورت تا ژانویه  ،1979قرارداد را صددرصد انجام
داده است.
«ضریب نقصان» ،در رابطه با «برنامه مالی» قرارداد محاسبه میشد .از آنجا که ضریب نقصان به هزینههای
واقعی متحمله توسط مواهان که موضوع مورد امتالف در ادعای مبتنی بر ماده «4الـف» قـرارداد اسـت ،مربـوط
نمیشود ،لزومی ندارد که این تخفیفها در محاسبه حقالزحمه موضوع آن ماده منظور گردد .همانطور که ذیالً با
تفصیل بیشتری شرح داده شده ،مواهان صورتحسابهای شماره  20و  21مود را براساس ارزیابی انجام شده که
پیشرفت کار را  100درصد تعیین کرده بود ،تنظیم و بدین نحو ،نقصانهای قبلی را جبـران نمـوده بـود و دیـوان
داوری متقاعد شده است که مواهان هزینههای منظور شده در مبالغ این دو صورتحساب را متحمل شده است .لذا
«ضریب نقصان» مورد عمل در صورتحساب شماره  19به شرحی که در آن صورتحساب منظور گردیده ،همننان
به قوت مود باقی است و نیازی به تغییر مبالغ هزینه مندر در آن نیست.
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صورتحساب شماره  20مورخ  9مارس  18( 1979اسفند  )1357به مبلغ  4.016.798دالر و شامل هزینههای
مستقیم ،هزینههای عمومی و اداری ،هزینههای ثابت و سود برای ماه ژانویه  1979مـیباشـد کـه مواهـان آن را
بدون آنکه کار وی به ترتیب مقرر در قرارداد توسط موانده ارزیابی شود تهیه کـرده ،زیـرا پیمانکـاران امریکـایی
مسئو ارزیابی ،در آن تاری دیگر کار نمیکردند .صورتحساب شماره  20را توش راس طی نامه مورخ  22مـارس
 2( 1979فروردینماه « )1358جهت اقدام الزم برای پردامـت» بـه موانـده تسـلیم نمـود .بدینسـان ،بـرمالف
صورتحساب شماره  ،19در این مورد هیچگونه توصیه پردامتی نشد.
ادله و مدارك تسلیمی مواهان ،گرچه یکایك اقالم را مشروحاً اثبات نمیکند ،با ایـن حـا  ،ایـن اسـتنباط را
ایجاد میکند که مواهان هزینههای مندر در صورتحساب را متحمل شده است .با توجه به این واقعیت که هـیچ
قلم م اصی از صورتحساب مورد اعتراض موانده واقع نشده ،این ادعای کلی که مواهان هزینه را به میـزان مـورد
ادعا متحمل نشده ،کافی برای بطالن این استنباط نیست .همـانطور کـه در بـاال در بنـد «ب» ،2قسـمت سـوم
توضیح داده شد ،گزارشهای تسلیمی پیمانکار مسئو هماهنگی سیستم و پیمانکار ارزیابی آموزش تأیید میکنـد
که در ژانویه  ،1979مواهان تعهدات قراردادیاش را انجام داده بود .مواهان نمونههایی از مـدارك و اسـناد مؤیـد
صورتحساب ژانویه  1979از قبیل قسمتهایی از کاربرگهای ساعات کار انجام شده را ارائه و اعالم کرده کـه در
صورت تقاضا ،می تواند ساعات کار انجام شده و مدارك مؤید دیگر را تسلیم نماید و مدارك مزبور را مواهان جهت
بررسی در جلسه استماع به همراه داشت .مواهان مضافاً نامهها و رسیدهایی تسلیم کرده که نشان میدهد نامبرده
مدمات الزم به منظور جبران «ضریب نقصان» مندر در صورتحساب شماره  19را انجام داده و مطالب و جزوات
الزم را برای موانده فرستاده و کار را صد درصد انجام داده است .موانده به هیچیك از اقالم صورتحسـاب شـماره
 20ایرادی نگرفته و برای بررسی مدارك مؤیدی که مواهان پیشنهاد ارائه آنها را کـرد و در جلسـه اسـتماع نیـز
آن ها را همراه داشت ،تقاضای مهلتی نکرد .با توجه به مراتب مزبور ،دیوان داوری متقاعد شده است کـه مواهـان
هزینههای عمومی و اداری و ثابت مندر در صورتحساب را متحمل شده و سود متعلقه را تحصیل میکرده است.
همین مطلب عیناً در مورد صورتحسـاب شـماره  ،21مـورخ  9مـارس  18( 1979اسـفندماه  )1357بـه مبلـغ
 982.434دالر بابت ماه فوریه  1979صادق است.
مبلغ مندر در صورتحسابهای شماره  20 ،19و  21به شرح باال پس از کسر  5درصـد تضـمین انجـام کـار
طبق قرارداد ،از کل مبالغ واجباالدا به مواهان بابت هزینههای متحمله محاسبه شده است .این  5درصد به طـور
مرتب بهعنوان تضمینی برای موانده کسر میشده و دلیل آن هیچگونه نق ماصی در کـار انجـام شـده توسـط
مواهان نبوده است .از آنجا که دیوان نظر داده است که مواهان تعهدات قـراردادیاش را ایفـا نمـوده ،بنـابراین،
مواهان استحقاق استرداد مبالغ کسـر شـده را دارد .در تـاری صورتحسـاب شـماره  ،21جمـع مبـالغ کسـر شـده
 1.277.352دالر بوده که با افزودن آن به  7.313.532دالر مندر در صورتحسابهای شماره  20 ،19و  21رقـم
 8/54/884دالر به دست میآید.
این مطلب مورد اعتراض نیست که جزء منظور نشده مبلغی که موانده پیشاپیش بابت  15درصد قیمت قرارداد
پردامته ،باید از رقم باال کسر و به بستانکار حساب نامبرده منظور شود .این مبلغ با احتسـاب صورتحسـاب شـماره
 21به  4.263.171دالر بالغ میشود.
بنابراین ،کل مبلغ پردامت نشده بابت هزینههای مستقیم ،عمومی ثابت و سود مواهان تا تاری فس قـرارداد
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 4.277.713دالر است.
ب ب) هزینههای متحمله پس از نقض قرارداد

مخارجی که مواهان کالً به مبلغ  3.458.833/60دالر بابت هزینههـای متحملـه پـس از نقـض قـرارداد مطالبـه
میکند ،شامل هزینه مدمات انجام شده و همننین هزینههای ناشـی از فسـ قـرارداد توسـط موانـده اسـت .تـا
حدودی که این هزینهها به کار انجام شده مربوط است ،مشمو قسمت او بند «1الف» ماده  4قرارداد میشود و
در مواردی که به هزینههای فس مربوط است ،مشمو آمرین جمله بند «1الف» ماده  4است که مقـرر مـیدارد:
«بهعالوه ،هزینههای قابل انتساب به فس قرارداد توسط موانده به مواهان پردامت مواهد شد».
مواهان اسناد و مدارك مفصلی در تأیید هر قلم از انواع هزینههایی که پس از نقـض قـرارداد متحمـل شـده،
تسلیم کرده است .این هزینهها عبارتند از :وجـوه پردامتنـی بـه فروشـندگان کاالهـا و مـدمات ،از جملـه هزینـه
انبارداری تجهیزات مربوط به قرارداد ،حقوق و مزایای کارکنان ،هزینه پرسنل اعزامی به ایـران و فـروش وسـایل
متعلق به موانده ( . )offsetsمدارك مؤید ،از جمله ،شامل قراردادها و مکاتبات انجام شده بـا پیمانکـاران فرعـی،
صورتحسابها ،ثبتهای دفتر روزنامه ،مطالبات اشخاي بابت مسارات متحمله ،گـزارش مخـار و صورتحسـاب
مخار میباشد .عالوه بر این ،مواهان در جلسه اسـتماع ،مطالـب و مـدارك دیگـری در تأییـد اسـناد و مـدارك
تسلیمیاش به همراه داشت که حاضر بود جهت رسیدگی ارائه نماید.
موانده به همان نحو که در مورد مبالغ مندر در صورتحسابهای شماره  20 ،19و  21رفتار کرد ،هیچیك از
اسناد و مدارك ویا مبالغ مورد ادعا بهعنوان هزینههای پس از فس را نیز به طور مشخ مورد ایـراد و اعتـراض
قرار نداد و بررسی مؤیدی را که مواهان ارائه کرده بود نیز درمواست ننمود .دیوان داوری مطالب و مـدارك ثبـت
شده را بررسی نموده و به استثنای یك مورد که ذیالً تشریح گردیده ،متقاعد شده است که مواهـان مبـالغ مـورد
ادعا را متحمل گردیده است.
این استثنا به هزینههایی مربوط میشود که مواهان حسب ادعا در رابطه با اعتبارات اسنادی مفتوح به موجب
قرارداد ،بابت ضمانت حسن انجام کار وثیقه پیشپردامت موانده متحمل شده است .مواهان ،بابـت «مبـالغی کـه
پس از نقض قرارداد توسط موانده به بانك ایرانشهر و بنك آو امریکا ،پردامت نموده و بابت مبـالغی کـه ایـن دو
بانك  ...به دلیل مودداری موانده از لغو اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههـای بـانکی مطالبـه کـردهانـد ،کـالً مبلـغ
 519.049دالر مطالبه میکند .مواهان محاسبات و صورتحسابهای مؤیدی را که حاکی است نامبرده جمعاً مبلـغ
 113.607/98دالر طی پردامتهای سهماهه در فاصله بین مارس  1979تا ژوئن  1980به بنك آو امریکا و بانك
ایرانشهر تأدیه نموده ،ارائه کرده است4)(.
از آن به بعد ،مواهان بعضی از صورتحسابهای بنك آو امریکا را با قید اعتراض پردامت و اعالم کرد که این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4مواهان  6.437/13دالر دیگر نیز بابت بخشی از مبلغی که در حوالی مارس  1979به بانك ایرانشهر پردامته ،مطالبه میکند؛ لکن به
نظر میرسد که وی این هزینه را در ژانویه و فوریه  1979متحمل شده است .موانده به موجب قرارداد ،ملزم نبوده که اعتبـارات اسـنادی
را آزاد کند ،مگر بعد از فس قرارداد که به هر حا  ،زودتر از اواسط فوریه 1979به وقوع پیوست .بنابراین .مواهان هزینه مزبـور را بـه هـر
صورت متحمل میشد.
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مبالغ را «واجباالدا و قابل پردامت» نمیداند و پردامت صورتحسابها هیچگونه تأثیری بر حقوق و تعهداتی کـه
باید پس از حل امتالف تعیین شود ،نخواهد داشت» .نامبرده یك پردامت دیگر بابـت سـهماهه او سـا 1981
صورت داده و سپس ظاهراً پردامتها را متوقف سامت .بنابراین ،بقیه ادعا مبتنی بر مبالغی اسـت کـه وی صـرفاً
پیشبینی میکند که ممکن است ناچار به پردامت آن باشد.
مواهان ،هیچگونه شرح و تفصیلی راجع به امتالفش با بانكها راجع به هزینههـای اعتبـارات اسـنادی مـورد
بحث ارائه ننموده است .معذلك قابل توجه است که مواهان با قید اعتراض شروع به پردامت نمود و سپس اندکی
پس از آنکه قرار انسداد وجوه اعتبارات اسنادی مورد بحث را از دادگاههای ایاالت متحده تحصیل کرد ،پردامتها
را کالً متوقف سامت .مواهان ادعای مود را بر مبنای این فرضیه قرار داده است که مبالغ پردامـت شـده بـا قیـد
اعتراض به وی مسترد نخواهد شد و لذا وی اکنون استحقاق دارد حکمی بابت مبالغ مورد مطالبـه بانـكهـا ،کـه
پردامت نگردیده ،به نفع وی صادر شود .مواهان باید دستکم ثابت کند که منطقاً انتظار ندارد که وجوه پردامتـی
با قید اعتراض ،به وی مسترد شود و نیز اینکه وی ناچار مواهد بود مبالغ مورد مطالبه بانكها را بپردازد .مواهان
چنین چیزی را ثابت نکرده و توضیح نداده است که چرا منطقاً میتوان انتظار داشت که بانـكهـا در آینـده حقـی
نسبت به این قبیل پردامتها داشته باشند ،حا آنکه مود وی این مبالغ را واجباالدا نمیداند و بانكها نیز بیش
از چهار سا است که وجهی نپردامتهاند .بنابراین ،مابقی ادعای مربوط به این موضوع ـ یعنی مبلـغ 405.441/02
دالرـ باید به علت فقد دلیل رد شود.
معذلك دیوان داوری متقاعد شده است که پس از فس قرارداد ،مواهان هزینههایی به مبلـغ 3.053.392/58
دالر بابت کار انجام شده و فس قرارداد متحمل شده است.
ج ج) عدمالنفع

مواهان سود هزینههایی را که بابت اجرای قرارداد متحمل شده و همننین سودی را کـه در صـورت عـدم فسـ
قرارداد توسط موانده ،در بقیه مدت قرارداد تحصیل میکرده ،مطالبه میکند.
سود هزینههای متحمله طبق قرارداد ،جزء صورتحسابهـای شـماره  20 ،19و  21منظـور شـده اسـت .ایـن
صورتحسابها طبق موافقتنامه منعقده بین طرفین در تاری  27فوریه  8( 1978اسفندماه  )1356راجـع بـه نحـوه
تنظیم صورتحسابها که متضمن احتساب سود نیز هست ،محاسبه گردیده است .استرداد این بخش از سود طبـق
تصریح بند «1الف» ماده  4قرارداد مجاز میباشد .طبق بند مزبور« :کلیه هزینههای مستقیم ،از جمله هزینـههـای
عمومی ،اداری و ثابت متحمله و سود عادالنه متعلقه باید در هنگام دریافت اطالعیه فس توسط مواهان ،بـه وی
بازپردامت شود.
مواهان ادعای مود بابت عدمالنفع را بر این اظهار استوار میسازد که وی انتظار داشـت کـه تعهـداتش را تـا
پایان مدت پیشبینی شده قرارداد اجرا نموده و بدین طریق مابقی سود را نیز به دست آورد و لذا مستحق دریافـت
ما به ازای این فرصت از دست رفته است .لکن بند «1الف» ماده  4قرارداد که دیـوان آن را بـر ایـن ادعـا حـاکم
میشناسد ،متضمن پردامت چنین مسارتی نیست .عبـارت «سـود متعلقـه» در چـارچوب شـرطی از قـرارداد کـه
بهروشنی صحبت از بازپردامت هزینههای متحمله تا فس قرارداد میکند ،باید در عین حـا بـه نحـوی تعبیـر و
تفسیر شود که منحصراً ناظر به سود متعلقه تا آن تاری (فس قرارداد) باشد و نه ناظر به سود آتی.
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بهعالوه ،در تعیین لزوم پردامت یا عدم پردامت عدمالنفع در صورت فس قرارداد توسط یك طرف ،بایـد بـه
این نکته نیز توجه شود که آیا طرف دیگر نیز در صورت عدم فس قرارداد منطقاً انتظار تحصیل سود میداشت یـا
نه .در چنین موردی ،مواهان نمیتوانسته منطقاً متوقع باشد که موانده هیچگاه از حقی که به موجب ماده «4الف»
قرارداد نسبت به فس قرارداد بر مبنای مصالح مود دارد استفاده نکند و لذا مواهـان منطقـاً نمـیتوانسـت انتظـار
داشته باشد که بابت هر مدتی بعد از فس قرارداد ،سودی به دست آورد.
بر این اساس ،ادعای عدمالنفع مبتنی بر فس قرارداد ،باید مردود شنامته شود.
د د) بهره

مواهان بابت هر مبلغی که به نفع وی حکم داده شود ،بهره مطالبه میکند .نامبرده بهـره را براسـاس نـرخ ممتـاز
( )prime rateمورد عمل سیتیبنك در مورد وامهایی که به مقادیر مشـابه بـه وامگیرنـدگان بـزرگ مـیدهـد،
محاسبه میکند .مواهان متوسط نرخ بهره ساالنهای را نسبت به متوسط میزان ادعا در هر سـا بـه کـار بـرده و
بدین ترتیب ،با اعما  14/03درصد نرخ متوسط رایج بین سا های  1979الی  ،1984مبلـغ  6.013.386/20دالر
بهره تا  31دسامبر  1984به دست میآورد .برای هر ماه پس از آن تاری تا تاری پردامـت مبلـغ حکـم ،مواهـان
مبلغ  68.880دالر دیگر مطالبه میکند که بر مبنای نرخ ساالنه  10و سهچهارم درصد محاسبه شده و نرخ مزبـور
نیز مبتنی بر نرخ ممتاز رایج است.
رویهای که تا به حا دیوان در مورد صدور حکم بهره اعما کرده ،چندان یکسان و یکنوامـت نبـوده اسـت.
گرچه شعب در موارد مطالبه بهره ،با صدور حکم بهره بر مبنای جبران مسارت متحمله ناشـی از تـأمیر پردامـت،
عموماً بهنحو یکسانی عمل میکنند و اگرچه دیوان هرگز رأی به پردامت بهره مرکب نداده است ،بـا ایـن حـا ،
نرخهای مورد عمل دیوان ندرتاً یکسان بوده است.
دیوان نرخهایی را که در قرارداد مقرر شده و لذا مورد توافق طرفین است میپذیرد؛ گرچه گفته شده است که
نرخهای غیرمنطقی یا رباموارانه مورد عمل قرار نخواهد گرفت (رجوع شود به :حکـم شـماره 145ــ35ــ 3مـورخ
ششم اوت  15 ،1984مردادماه  1363در آر . .رینولدذ توباکو کامپنی و دولت جمهوری اسالمی ایران و سـایرین،
صفحه  19انگلیسی) .لکن در صورتی که نرخ بهره در قرارداد تصریح نشده باشد ،دیـوان بـه صـالحدید مـویش،
نرخهایی بین  8/5درصد تا  12درصد را که «عادالنه» تشخی داده ،اعما کرده است.
به نظر این شعبه ،عدالت و انصاف ایجاب میکند که در مورد صدور حکم بهره در پروندههای مطروح در ایـن
شعبه ،روش ثابتی اتخاذ و اعما شود .نرخهای مقرر در قراردادها ،مگر در صورت وجود اوضاع و احـوا ماصـی،
باید مورد قبو دیوان واقع شود و در صورت عدم تصریح نرخ بهره در قرارداد ،دیوان داوری نرخ بهره را بر مبنـای
مبلغی محاسبه میکند که محکومٌله با دریافت بهموقع محکومٌبه و نتیجتاً در امتیـار داشـتن آن ،از طریـق نـوعی
سرمایهگذاری متداو در کشور مود ،میتوانست به آن میزان منتفـع شـود 5)(.سـپردههـای شـشماهه در ایـاالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5رجوع شود به:
)D.P.O’ Connell, International Law, Vol. 2, at 1123 (2d ed. 1970

(ضابطه [مورد عمل در تعیین نرخ بهرهای که باید در احکام داوری بینالمللی اعما گردد] با پاس به این سؤا مشـخ

مـیشـود کـه
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متحده نوعی سرمایهگذاری است که متوسط نرخ بهره آنها را میتوان از یك منبع رسمی و موثق به دست آورد.
دیوان داوری به این نکته توجه دارد که پیشینههایی در دیوانهـای داوری وجـود دارد کـه بـه موجـب آن در
پروندههای مجزا و منحصر به فرد ،بهره مورد حکم بر مبنای نرخ استقراض از بانكهای کشور مواهـان محاسـبه
شده و گاهی اوقات از نرخ بهره ممتاز() 6استفاده شده است.
لکن با توجه به اوضاع و احوا این دیوان که تعداد کثیری اصـحاب دعـوا درگیـر تعـداد بـیشـماری پرونـده
هستند ،شایسته است که رفتار یکسانی پیش گرفته شود و لذا مناسبتر آن است که نـرخ بهـره بـر مبنـای بـازده
سرمایه در طو مدت ذیربط تعیین شود .به منظور تحقق این وحدت رویه ،میتوان بهره احکام صادره را بر مبنای
نرخ بهره سپردههای (بانکی) که با نرخهایی اساساً مشابه در امتیار کلیه سرمایهگذاران قـرار دارد ،تعیـین کـرد .در
مقایسه با نرخ سپردهها ،نرخ استقراض ،بسته به درجه اعتبار و شهرت وامگیرندگان که همگی آنها نیـز قـادر بـه
استقراض به نرخ ممتاز نیستند و اعتبار و شهرت برمی از آنها ممکن است در طو مدت ذیربط تغییر یابد ،تفاوت
میکند .بهعالوه ،همه کسانی که از تأمیر پردامت متضرر میشوند ،عمالً وام نمیگیرند .به این دالیل ،تعیین یك
نرخ بهره کلی بر مبنای نرخ ممتاز در مورد کلیه احکام ،در غالب موارد واقعبینانه است7)(.
دیوان داوری ماطرنشان میسازد که در بسیاری از دادگاههای ایاالت متحده ،اغلب به علت الزامـات قـانونی،
نرخ بهره یکسانی در کلیه موارد اعما میشود .به نظر میآید که نرخهای قانونی بهره در بسـیاری از حـوزههـای
قضایی ایاالت متحده ،گو اینکه هرچند یکبار با توجه به تغییر شرایط مالی و اقتصادی تعـدیل مـیشـود ،بـا ایـن
حا  ،به علت مالحظات متعدد قانونگذاری ،از جمله تأمیر حاصله در تصویب قانون ،قدری پایینتـر از نـرخ ممتـاز
است .به هر تقدیر ،بسیاری از قانونگذاران و قضات قبو دارند که عموماً اعما چنین نرخهایی عادالنه است .این
واقعیت که کلیه مواهانهای امریکایی در دیوان داوری ،از امتیاز تضمینی که حساب تضمینی مفتـوح بـه موجـب
بیانیههای الجزیره فراهم آورد ،برموردارند نیز میتواند بهعنوان دلیلی بر تأیید استفاده از یك نـرخ کلـی بهـره بـر
مبنای نرخهای بازده سرمایهگذاری تلقی گردد ،ولو اینکه در مورد ماصی ،مواهان ممکن است به نـرخ بـاالتری
وام گرفته باشد؛ زیرا چنین تضمینی در اکثر احکام بینالمللی یا احکام صادره دادگاههای داملی فراهم نیست8)(.
متوسط نرخ بهره پردامتی به سپردههای ششماهه در ایاالت متحده از سا  1979تـا آمـر سـا  1984کـه
تقریباً مطابق دوره ذیربط در پرونده حاضر است 12/12 ،درصد بوده است9)(.
چناننه استفاده از ما در امتیار مواهان میبود ،منطقاً چه منفعتی را او میتوانست انتظار داشته باشد؟)
 .6در ایاالت متحده ،نرخ ممتاز ،نرمی است که بهعنوان مبنای تعیین نرخ وامهای اعطایی به معتبرترین مشتریان بانك به کار میرود.
 .7قاضی هولتزمن موافق است که دیوان روش واحدی را برای تعیین نرخ بهره در احکام صادره ،اتخاذ نماید .وی قبو دارد کـه اعمـا
متوسط نرخ بهره پردامتی به سپردههای ششماهه در ایاالت متحده ،غیرمعقو نیست .اما معتقد است که صحیحتر آن است کـه دیـوان
نرخ بهره را بر مبنای نرخ ممتاز در دوره ذیربط ،تعیین کند .به نظر وی ،این فرض منطقی اسـت کـه اکثـر مؤسسـات تجـاری عادتـاً وام
میگیرند ،در حالی که تعداد قلیلی با سپردهگذاری ،سرمایهگذاری میکنند .به عالوه ،گرچـه نـرخ ممتـاز شـامل همـه مؤسسـات تجـاری
نمیشود ،با این حا  ،عموماً معرف نرخ رایج است؛ زیرا تفاوت بین نرخ ممتاز و سایر نرخهای امذ وام بالنسبه ناچیز اسـت .بعکـس ،نـرخ
سپردههای ششماهه ،به علت تعدد موارد استفادهای که مؤسسات تجاری احتماالً از وجوهشان میکنند و تفاوتهای نسبتاً زیاد نرخهـای
بازده در این قبیل استفادهها ،چندان معرف نرخ رایج نیست.
 .8قاضی هولتزمن معتقد نیست که وجود حساب تضمینی ،ربطی به تعیین نرخ بهره دارد.
 .9ر.ك:
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بنابراین ،دیوان نرخ بهره مبلغ قابل پردامت به مواهان را  12درصد تعیین مـیکنـد .مواهـان اسـتحقاق دارد
بهره مزبور را بابت  7.331.105/58دالر از تاری  16ژوییه  25( 1979تیرماه  )1358که تاریخی اسـت مناسـب و
مصادف با تاری نامه موانده راجع به فس قرارداد تا روزی که کارگزار امانی بـه بانـك امـین دسـتور پردامـت از
حساب تضمینی را صادر میکند ،دریافت دارد.
هـ هـ) اعتبارات اسنادی احتیاطی و ضمانتنامههای بانكی

مواهان مواستار لغو ضمانتنامههای بانکی و آزاد کردن اعتبارات اسنادی احتیاطی است که وی طبق قرارداد بابـت
حسن انجام کار و تأدیه پیشپردامت موانده تأمین کرده است .چناننه دیـوان ایـن مواسـته را نپـذیرد ،مواهـان
ادعای مشروطی به مبلغ  14.740.425دالر که برابر جمع مبلغ اسمی دو فقره اعتبار اسنادی است ،مطرح میکند.
مواهان از دیوان تقاضا میکند که صالحیتش را برای صدور حکم به هر میزانی که مواهان بایـد در آینـده اجبـاراً
بابت اعتبارنامههای مزبور به بنك آو امریکا ،یعنی بانك صادرکننده آن اعتبارنامهها ،بازپردامت نماید ،محفوظ نگه
دارد.
موانده در او مه  11( 1980اردیبهشتماه  )1359از طریق بانك ایرانشهر ،از بنك آو امریکا مواست که وجه
هر دو اعتبار اسنادی احتیاطی را پردامت نماید .در  27و  30ماه مـه  6( 1980و  9مردادمـاه  )1359دادگـاهی در
ایالت کالیفرنیا قرارهایی به منظور توقیف پردامت وجه دو فقره اعتبار اسنادی علیه موانده و بنك علیـه موانـده و
بنك آو امریکا صادر کرد .قرارهای مزبور هنوز به قوت مود باقی هستند.
با توجه به اینکه قرارداد فس شده و از این رو ،بعد از فس قرارداد نیازی به تضمین حسن انجام کار نیست و
از آنجا که مانده پیشپردامت موانده به بستانکار حساب وی منظور گردیده و لـذا بـه تضـمین آن نیـز احتیـاجی
نیست ،ضمانتنامههای بانکی صادره برای این منظور ،منتفی هستند .بنابراین ،موانده ملـزم اسـت کـه تقاضـاهای
مربوط به پردامت این ضمانتنامهها را مسترد داشته و از تقاضای مجدد برای پردامت وجه ضمانتنامهها مـودداری
کند .بهعالوه ،موانده ملزم است که ضمانتنامههای بانکی مزبور را لغو و اعتبارات اسنادی صادره در قبا آنهـا را
آزاد نماید.
و و) هزینهها

مواهان بابت هزینههای مربوط به اقامه ادعای مود علیه موانده در این دیوان و دادگاههای ایـاالت متحـده مبلـغ
 830.093/96دالر مطالبه میکند.
بند  1ماده  38قواعد دیوان داوری مقرر میدارد که «دیوان داوری ،هزینههای داوری را در حکم مـود تعیـین
مواهد کرد» .قواعد دیوان ،در مورد هزینههای دیگر غیر از حقالوکالـه و دسـتیاری مقـرر مـیدارد کـه اینگونـه
«هزینهها علیاالصو به عهده طرف ناموفق (محکومٌعلیه) مواهد بود» ،مگـر در صـورتی کـه دیـوان «بـا نظـر
گرفتن اوضاع و احوا (پرونده  )...تسهیم را معقو بداند» که در آن صورت ،هزینهها بـین طـرفین دعـوا تسـهیم
مواهد شد (بند  1ماده .)40
Federal Reserve Bulletin, April 1985, at A24; Federal Reserve Bulletin, May 1982, at A27.
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مواهان میزان اینگونه هزینههای غیرقضـایی از قبیـل هزینـه ترجمـه (اسـناد) و هزینـه مسـافرت شـهود را
مشخ نکرده و اسناد و مدارکی در آن باب ارائه نکرده است .از ایـن رو ،دیـوان بابـت هزینـههـای غیرقضـایی
مواهان ،حکمی به نفع وی صادر نمیکند .در مورد حقالوکالـه ،بنـد  » «1مـاده  38مقـرر مـیدارد کـه دیـوان،
هزینههای «طرف موفق (محکومٌله) را مشروط بر اینکه اینگونه هزینهها طی جریان داوری مطالبه شده باشـد و
تنها به میزانی که به تشخی دیوان داوری معقو (باشد)» ،تعیین میکند .قواعد دیوان متعاقباً مقرر میدارند کـه
دیوان «با در نظر گرفتن اوضاع و احوا پرونده ،میتواند طرفی را که باید هزینههـای مزبـور را بـه عهـده گیـرد،
تعیین نموده یا اینکه این هزینهها را میان طرفها تسهیم کند؛ به شرط آنکه چنین تسـهیمی را معقـو بدانـد»
(بند  2ماده .)40
در حالی که طبق این مقررات ،هزینههایی غیر از حقالوکاله و دستیاری علیاالصو بـه عهـده محکومٌعلیـه
است ،قواعد دیوان در مورد حقالوکاله و دستیاری چندان واضح و روشن نیستند .مفاد بند  » «1مـاده  38مـذکور
در فوق که دیوان را موظف به تعیین هزینههای طرف موفق مینماید ،ظاهراً حاکی از این قصد اسـت کـه طـرف
ناموفق نیز این قبیل هزینهها را پردامت نماید .عالوه بر آن ،این واقعیت که دیوان چنین هزینههایی را «تنهـا تـا
میزانی» که معقو تشخی دهد ،تعیین مواهد کرد ،مفاد ظـاهراً آمـره و الزامـی بنـد  » «1مـاده  38را تعـدیل
مینماید .اینکه این امر ،امارهای جهت استثنا از قاعده مذکور ایجاد نمیکند ،لکن قرینـهای اسـت بـر اینکـه در
اعما ضابطه «معقو بودن» به نحوی که در اینجا مقرر گردیده ،باید جانب احتیاط پیش گرفته شود.
در این زمینه متذکر می گردد که دیوان داوری تا به حا در تمام موارد حکم به پردامت هزینه نـداده اسـت و
حتی در مواردی هم که حکم داده ،غالباً مبلغ حکم کمتر از میزان مورد مطالبه بوده است .شعبه دو هرگز حکمـی
به پردامت هزینهها نداده ،شعبه یك تنها در موارد معدودی حکم به پردامت هزینههـا و آنهـم بـه مبـالغ نسـبتاً
قلیلی داده است و شعبه سه عموماً به نفع محکومٌله حکم به پردامت هزینهها داده ،اما مبلغ حکم به مراتب کمتـر
از میزان مورد مطالبه و رقمی بین  5.000دالر تا  25.000دالر و در یك مورد  70.000دالر بوده است .در مواردی
که حکم به پردامت هزینهها داده شده ،دیوان بین حقالوکاله و دستیاری و سایر هزینهها تمایزی قائل نشده است.
در اعما ضابطه «معقو بودن» ،میتوان گفت که بر مالف دادرسیها و داوریها عادی ،محکومٌله در ایـن
دیوان در صورت عدم رعایت حکم توسط محکومٌعلیه ،احتیاجی ندارد که حکم را به نفع مود به اجرا گـذارد ،زیـرا
مبلغ حکم از حساب تضمینی که به موجب بیانیههای الجزیره افتتاح شده است ،به وی پردامت میگردد ،بیآنکه
محکومٌله نیاز به اقدامات دیگری داشته باشد .مبلغی که طبق حکم بابت هزینهها پردامت مـیگـردد ،واجـد ایـن
تضمین مضاعف و غیرمعمو نیز هست و بند  » «1ماده  38ملحوظ داشتن این اوضاع و احوا مـاي را میسـر
میسازد .بهعالوه ،قابل تذکر است که رویه معمو در دعاوی بازرگانی در دادگاههای ایاالت متحده این است کـه
هر طرف حقالوکاله مربوط به مود را تقبل نماید10)(.
عالوه بر مالحظات کلی فوق ،در تعیین حدود معقو هزینههای وکالت و دستیاری ،اوضاع و احوا هر پرونده
نیز باید مورد توجه قرار گیرد .نظر دیوان در پرونده حاضر این است که هزینههایی که مواهان بابت «طرح ادعای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10قاضی هولتزمن عقیده دارد که وجود حساب تضمینی و رویههای مربوط به حقالزحمههاي قضایی در دادگاههـای ایـاالت متحـده،
به تعیین هزینههای معقو  ،طبق قواعد دیوان ارتباطی ندارد.
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مود ( )...در دادگاههای ایاالت متحده» متقبل شده است ،مشمو مفاد ماده  38نمـیگـردد .بقیـه هزینـههـا کـه
صورتحساب آنها را وکیل مواهان مرتباً برای وی ارسا داشته ،حدوداً به  265.000دالر بالغ میشود .با در نظـر
گرفتن مالحظات کلی مذکور در فوق و نیز با توجه به اینکه پرونده حاضر متضـمن واقعیـات مـاهوی و حقـوقی
است که در مقام مقایسه با سایر پروندههای مطروح در دیوان داوری ،نه آنچنان غامض و در عین حا  ،نه چندان
ساده است ،دیوان بر این نظر است که  50.000دالر مبلغ معقولی است که موانده باید بابت هزینهها بپردازد11)(.
هـ) ادعاهای متقابل
الف الف) مانده پیشپرداخت خوانده

موانده مانده منظور نشده پیشپردامت مود را مطالبه میکند .مواهان موقع محاسبه صورتحسابهای شـماره ،19
 20و  21جزء مستهلك نشده پیشپردامت موانده را به حساب بستانکار وی منظور نموده است .همانگونه که در
باال ذکر شد ،دیوان داوری این روش محاسبه را که مواهان در صورتحسابهای مود به کار برده ،پذیرفتـه اسـت.
بنابراین ،موانده نمیتواند مانده پیشپردامت را مجدداً وصو نماید.
ب ب) اقالم تحویلی

در مورد وسایلی که موانده در «پیوست ادعاهای متقابل» مود تقاضای تحویل آنها را کـرده ،دیـوان در وضـعیت
ماصی قرار گرفته ،زیرا مواسته مورد نظر موانده روشن نیست و اسناد مربوط به این موضـوع نیـز چنـدان کـافی
نیست .موانده در دادمواست متقابل اولیه مود ،ضمن ادعای نقض قرارداد توسط مواهان ،عدم تحویل وسـایلی را
که مواهان جهت استفاده در مؤسسه آموزشی در امتیار داشته ،بهعنوان یکی از موارد نقض قـرارداد ذکـر کـرده و
مواهان پاس داده است که چون موانده تأسیسات آموزشی در ایران را هرگز تکمیل ننمود ،لذا وسایل آموزشی به
ایران منتقل نگردید .مواهان تصدیق میکند که اموا متعلق به موانده را در امتیار داشـته و ایـن موضـوع را بـه
موانده اطالع داده است .مواهان متذکر شده است که هرگاه موانده هزینه انبارداری وسایل مزبور را بـه مواهـان
بپردازد و ترتیب انتقا آنها را فراهم آورد ،وسایل مزبور در امتیار موانده گذاشته مواهد شـد .مواهـان همننـین
اطالع داده که مقداری از ملزومات و اثاث اداری را به حسـاب موانـده فرومتـه و ادعـای حاضـر را معـاد مبلـغ
دریافتی کاهش داده است .موانده در پاس به جوابیه مواهان مجدداً از عدم تحویل وسایل بهعنوان نقض قـرارداد
توسط مواهان یاد کرده است.
موانده طی «پیوست ادعای متقابل» مود که بعد از انقضای تاری تعیین شـده جهـت تسـلیم مسـتندات ایـن
پرونده به ثبت رسیده ،برای نخستین بار تقاضا کرد که حکمی دائر بر الزام (مواهان) به تحویل وسایل صادر گردد.
در پیوست مزبور بحثی از هزینههای انبارداری به میان نیامده است .موانده بعـداً در الیحـه قبـل از اسـتماع مـود
مجدداً ذکری از وسایل مؤسسه آموزشی ،آنهم تنها در ارتباط با نقض ادعایی قرارداد توسـط مواهـان ،بـه میـان
آورده است .در جلسه استماع هیچیك از طرفین توضیحی درباره موضوع نداد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11به نظر قاضی هولتزمن ،میزان معقو هزینهها  265.000دالر است ،اما برای اینکه اکثریتی حاصـل شـود ،ایشـان بـا ایـن حکـم
موافقت میکنند.
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تاریخنه مدافعات و نیز این واقعیت که موانده در آمرین مدافعات مـود مجـدداً مواسـتهای را کـه در ادعـای
متقابل مود تقاضا کرده ذکر میکند ،اما صحبتی از تحویل وسایل به میان نمیآورد ،ممکن است ایـن اسـتنباط را
ایجاد نماید که موانده فیالواقع طالب تحویل وسایل نیست .در هـر صـورت ،موانـده هرگـز مسـأله هزینـههـای
انبارداری و حمل را مورد بحث قرار نداده است.
حتی اگر درمواست صدور حکم الزام مواهان به تحویل وسایل ،کماکان جزئی از مواسته مورد تقاضای موانده
باشد ،دیوان طبق ماده  20قواعد مود باید ایـن تقاضـا را بـهعنوان اصـالح ادعـای متقابـل ،غیـر مجـاز شناسـد.
درمواست بعد از تاریخی به ثبت رسید که طرفین ثبت کلیه لوایح مستندی را که از آنها مواسته شده بود ،تکمیل
کرده بودند و مواهان فرصت نداشت که اسناد و مدارکی در مورد صحت و سقم فهرست تسلیم نمایـد .در نتیجـه،
در پرونده ادله و مدارك روشنی راجع به اینکه کدامیك از وسایل در انبار مواهان در ایاالت متحده موجود اسـت،
چه اقالمی در ایران مانده و کدامیك را مواهان به حساب موانده فرومته ،وجود ندارد .از این رو ،چون در اثر قبو
اصالحیه ،به مواهان لطمه شدیدی وارد آمده و جریان رسیدگی نیز بهشدت مختل مواهد شد ،بنابراین ،نمیتـوان
اصالحیه مزبور را پذیرفت.
ج ج) حق بیمههای اجتماعی

موانده در ادعای متقابل مود بابت حق بیمه اجتماعی ،مدعی است که مواهـان حـق بیمـه کارکنـان مـود را بـه
سازمان بیمههای اجتماعی پردامت نکرده است .موانده با نقل مفاد قانون تأمین اجتماعی میگوید که قانون مزبور
در مورد مواهان قابل اعما بوده و متذکر میشود که مواهان «به وظیفه قانونی مود عمل نکرده و لذا قانوناً ملزم
به پردامت حق بیمه» به اضافه مبلغی جریمه است .موانده نامهای از سازمان بیمههای اجتماعی تسلیم کرده ،دائر
بر اینکه مبلغ کل بدهی از این بابت  248.892.835ریا میباشد.
مواهان وجود هرگونه بدهی به موجب قانون تأمین اجتماعی را رد و تأکید میکند که در هـر حـا  ،قـرارداد،
وی را از هرگونه مسئولیتی بابت حق بیمههای اجتماعی معاف مینماید .مواهان مدعی است که قید مشروحه زیر
در مورد بازپردامت مندر در ماده  5/6قرارداد ،در مورد حق بیمههای اجتماعی صادق است:
«کلیه مالیاتها و عوارضی که ممکن است توسط دولت ایران بر پیمانکار یا کارمندان او وضع گـردد ،وسـیله
مریدار بازپردامت مواهد شد .در صورتی که پیمانکار ملزم به پردامت چنین مالیاتهـا و عوارضـی باشـد ،مریـدار
وجه آنها را به پیمانکار مسترد مواهد کرد».
مواهان همننین مدعی است که طی مکاتباتی که بعداً با نمایندگان موانده به عمل آمد ،مشخصاً تأیید گردید
که مواهان از پردامت حق بیمههای اجتماعی معاف است.
طبق بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت دیوان جهت رسیدگی به ادعاهای متقابل محدود بـه
آن دسته از ادعاهای متقابلی است «که از همان قرارداد ،معامله یا پیشامدی که موضوع (ادعای اصلی را) تشـکیل
میدهد ناشی شود» .تعهد مورد ادعا جهت پردامت حق بیمههای اجتماعی در این پرونده ،نه بهوسیله قرارداد کـه
موضوع این ادعا است بلکه در اثر شمو قانون تأمین اجتماعی ایران ،وضع شـده اسـت .همـانطور کـه دیـوان
داوری در صــفحه  24حکــم شــماره 114ـ ـ140ـ ـ 2مــورخ  16مــارس  25( 1984اســفندماه  )1362در پرونــده
تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتد و ایران نظر داده ،هر تعهدی از این دست یك «رابطه حقـوقی اسـت کـه از شـمو
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قانون بر وضعیتی که هریك از طرفین منفرداً در آن قرار میگیرد» ناشی میشود و نه از یـك «رابطـه قـراردادی
فیمابین طرفین».
این وضعیت با حکم شماره 141ـ 6ــ 2مورخ  29ژوئن  8( 1984تیرماه  )1362صادره در پرونده تیپتس ،ابـت،
مك کارتی ،استراتن و شرکت مهندسین مشاور تامز ـ آفـا ایـران و سـایرین کـه در آن دیـوان داوری بـه منظـور
محاسبه ارزش حقوق مواهان در موقع انحال یك مشارکت ،ارزش کلیه داراییها و بدهیهای شرکت مهندسـی
مربوط و از جمله تعهدات بیمههای اجتماعی آن را تعیین کرد ،متفاوت است .در آن پرونده ،حـق مـورد رسـیدگی،
حقی بود که مواهان طبق حقوق بینالملل برای وصو ارزش مال حقوقی که از آن محروم شده بود داشت .در
پرونده حاضر ،نظیر پرونده تی .سی .اس .بی .مواهان استحقاق دارد که ما به ازای حق قراردادی مـود را دریافـت
نماید و تنها بدهیهایی را میتوان در محاسبه منظور کرد که مشخصاً در قرارداد قید شده است.
بنا به دالیل مذکور ،ادعای متقابل موانده بابت حق بیمههای اجتماعی از حیطه صالحیت دیوان داوری مار
است.
د د) وصول ضمانتنامههای بانكی

موانده مدعی است که چون مواهان قرارداد را نقض کرده است ،موانده طبق قرارداد ،حـق دارد ضـمانتنامههـای
بانکی را وصو نماید و مواهان حق نداشته که از دادگاه ایاالت متحده قرار توقیف امذ کنـد .موانـده درمواسـت
میکند که دیوان با صدور حکمی «مواهان را ملزم نماید که تضییقاتی را که جهت وصو وجـه ضـمانتنامههـای
بانکی ایجاد کرده ،رفع کند» .به نظر دیوان داوری ،مواهان قرارداد را نقض نکرده است و از این رو ،موانـده حـق
ندارد ضمانتهای حسن انجام کار را وصـو نمایـد و همـانطور کـه در بـاال ذکـر شـد ،جـزء مسـتهلك نشـده
پیشپردامت در محاسبه ادعای مواهان بابت هزینههایی که وی متحمل شـده ،منظـور گردیـده اسـت .بنـابراین،
موانده حق وصو ضمانت پیشپردامت را ندارد .لـذا ادعـای متقابـل مربـوط بـه «رفـع تضـییقات وصـو وجـه
ضمانتنامههای بانکی» رد میشود.
چهارم) حكم

بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر میکند:
ضمانتنامههای شـماره  77/11 ،77/10 ،77/9 ،77/8 ،77/7 ،77/6و  77/12صـادره توسـط بانـك ایرانشـهر
منتفی هستند و بدینوسیله به موانده (دولت جمهوری اسالمی ایران) دستور داده میشود که کلیه درمواستهـای
مربوط به ضمانتنامههای مزبور را مسترد داشته و از مطالبه مجدد آنها مودداری نماید.
دیوان داوری بدینوسیله به موانده (دولت جمهوری اسالمی ایران) دستور میدهد که کلیه اقدامات الزم را به
عمل آورده و اطمینان حاصل کند که ضمانتنامههای مزبور توسط بانك ایرانشهر لغو و اعتبـارات اسـنادی شـماره
 013490و  013491صادره توسط بنك آو امریکا ،آزاد گردیده و کلیه درمواستهای مربوط به پردامت اعتبـارات
اسنادی یادشده مسترد و از مطالبه مجدد آنها مودداری شود.
دیوان داوری صالحیت رسیدگی به این پرونده را برای مود محفوظ نگه میدارد تا چناننه دستور حاضر ظرف
 90روز پس از تاری صدور این حکم ،رعایت نشود ،دیوان هرگونه اقدام دیگری (را که الزم بداند) به عمل آورد.
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دعاوی متقابل جمهوری اسالمی ایران علیه سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد مردود شنامته میشوند.
موانده (دولت جمهوری اسالمی ایران) مکلف است که مبلغ هفـت میلیـون و سیصـد و سـی و یـك هـزار و
یكصد و پنج دالر و پنجاه و هشت سنت ( 7.331.105/58دالر) به اضافه بهره به نرخ  12درصد در سا از تاری
 16ژوییه  25( 1979تیرماه  )1358تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پردامت از حساب تضمینی را به بانك امین
صادر نماید ،بهعالوه ،مبلغ  50.000دالر بابت هزینههای داوری به مواهان سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد
بپردازد.
این تعهد با پردامت از حساب تضمینی مفتوح طبق بند  7بیانیه مـورخ  19ژانویـه  29( 1981دیمـاه )1359
دولت جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر ایفا مواهد شد.
بدینوسیله حکم حاضرجهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  27ژوئن  1985برابر با  6تیرماه 1364
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یك
محسن مصطفوی
نظر مخالف

هوارد ام .هولتزمن
موافق با حكم و نظر جداگانه درخصوص هزینهها

پرونده شماره 161ـ شعبه يك
حكم شماره 184ـ161ـ1
خواهان :آی.ان.آ .کورپوریشن
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ1364/6/21 :
حكم
حاضران

از طرف خواهان :آقای ترنس اف .گیلهینی و آقای لئونارد ون سندیك ،وکالی مواهان
آقای ارنست آوئرباك ،نماینده آی.ان.آ ..کورپوریشن
از طرف خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای اسداهلل نوری ،آقای غالمحسین جباری و مانم طیبه رجائی ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
آقای مهرداد باقری ،معاون بیمه مرکزی ایران
سایر حاضران:مانم جیمیسون ام .سلبی .دستیار نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریکا
اول (یك) پیشینه امر

در تاری  17دسامبر  26( 1981آذرماه  )1360آی.ان.آ .کورپوریشن (امتصاراً آی.ان.آ ،).یك شرکت امریکایی کـه
طبق قوانین ایالت پنسیلوانیا تشکیل گردیده ،ادعایی بابت غرامت سلب مالکیـت از  20درصـد سـهامش در بیمـه
شرق (شرکت سهامی عام) (امتصاراً بیمه شرق) ،یك شرکت بیمه ایرانی ،در دیـوان داوری اقامـه نمـود .آی.ان.آ.
مبلغ  285.000دالر امریکا که حسب ادعا معاد ارزش سهام وی براساس اصـل مؤسسـه دایـر بـهعالوه بهـره
متعلقه به نرخ  17درصد و هزینههای حقوقی() 1میباشد مطالبه میکند.
آی.ان.آ .سهام مود را به موجب موافقتنامهای تحصـیل نمـود کـه در تـاری  3مـه  13( 1978اردیبهشـتماه
 )1357بین آی.ان.آ .اینترنشنا اینشورنس کامپنی لیمیتـد (امتصـاراً آی.ان.آ .اینترنشـنا ) ،شـرکت فرعـی تمامـاً
متعلق به آی.ان.آ .که در برمودا تشکیل شده و بیمه شرق و مطوط کشتیرانی آریا (امتصـاراً آریـا) منعقـد گردیـد.
طبق این موافقتنامه ،آی.ان.آ .اینترنشنا  20درصد سهام آریا در بیمه شرق را که معاد  4.000سـهم از 20.000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 going concern value .یا ارزش براساس اصل بقای شرکت (مترجم فارسی).
 .1در دادمواست مبلغی تقریباً معاد  15.000دالر نیز که معاد سهم آی.ان.آ از سود بیمه شرق در طو مدت کوتاه مالکیت وی بـود،
گنجانده شده ،ولی این ادعا را مواهان تعقیب نکرده است.
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سهم منتشره بود مریداری کرد .طبق اساسنامه بیمه شرق ،حداکثر مقدار سهمی که هر سهامدار میتوانست داشته
باشد  20درصد بود .پیشنهاد سرمایهگذاری آی.ان.آ .اینترنشنا طبق نامه مورخ  27دسامبر  9( 1977آذرماه )1356
به بیمه شرق مورد تصویب بیمه مرکزی ایران ،مؤسسه دولتی ( )government bodyمسئو تنظیم فعالیتهـای بیمـه در
ایران ،قرار گرفت .به موجب این موافقتنامه ،آی.ان.آ .اینترنشنا مبلغ  20میلیون ریا بابت  4.000سهم آریـا در بیمـه
شرق به آریا پردامت کرد.
بیمه شرق در سا  1949با سرمایه اولیه  100میلیون ریا که به صورت سهام منتشـر گردیـد طبـق قـوانین
ایران تشکیل شد .در سا  1974که سرمایه بیمه شرق به  200میلیون ریا افزایش یافت ،سرمایه افـزوده را نـه
آریا و نه سهامداران دیگر در آن تاری پردامت نکرده ،بلکه متعهـد شـدند کـه بعـداً آن را بپردازنـد .ایـن امـر در
موافقتنامه مرید منعکس است .ماده  1موافقتنامه مقرر میداشت که آی.ان.آ .اینترنشنا بابت مرید  20درصـد یـا
 4.000سهم از  20.000سهم بیمه شرق به ارزش اسمی هر سـهم  10.000ریـا ( 50درصـد آن پردامـت و50
درصد دیگر تعهد شده است) مبلغ  20میلیـون ریـا بپـردازد .مـاده  2موافقتنامـه مقـرر مـیداشـت کـه آی.ان.آ.
اینترنشنا باید حداکثر تا تاری  17ژوئن  27( 1979مردادماه  )1358مابقی سـهم مـود بابـت  20میلیـون ریـا
افزایش سرمایه را پردامت کند.
طبق ادعای آی .ان .آ ،اندکی قبل از فرا رسیدن موعد ،با تصویب بیمه مرکزی ایران پردامت مابقی مبلـغ تـا
تاری  17ژوئن  27( 1981مردادماه  )1360تمدید گردید .موانده این ادعا را نپذیرفته و در دفاعیه مـود اسـتدال
کرده است که ماده  118قانون تجارت ایران مقرر میدارد که کلیه افزایش سرمایه باید در موقع پذیرهنویسی نقـداً
پردامت شود و عدو از این شرط جایز نیست.
سهام مریداری شده از آریا در تاری  3مه  13( 1978اردیبهشتماه  )1357در دفاتر بیمه شرق به نام آی.ان.آ.
کورپوریشن ،نه آی .ان.آ .اینترنشنا اینشورنس کامپنی لیمیتد ثبت گردیده است .در مـورد ایـن امـتالف آی.ان.آ.
طی پاس مود به دستور مورخ  21ژانویه ( 1983او بهمنماه  )1361دیوان در صدد توضیح برآمده ،اشعار داشـت
که ثبت سهام مذکور به نام آی.ان.آ .مود اشتباه بوده است و موقعی که اشتباه کشف شد در اکتبر  1979سهام بـه
نام آی.ان.آ .اینترنشنا انتقا داده شد ،هرچند مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این انتقا رسـماً در دفـاتر ثبـت
سهام بیمه شرق منعکس شده باشد.
دیوان طی دستور مورخ  19اوت  28( 1983مردادماه  )1362تصمیم گرفت ابهام حاصله در هویت مواهـان را
بدین صورت حل کند که منحصراً در این پرونده آی.ان.آ .کورپوریشن را صاحب مسـتقیم  20درصـد منـافع بیمـه
شرق و در نتیجه ،مواهان مناسب شناسد .بعد از توافق طرفین و به درمواست دیوان ،آی.ان.آ .اینترنشنا در ضمن
جلسه استماع پرونده ،دولت و بیمه مرکزی ایران را که بـدواً موانـده قـرار داده بـود «از کلیـه ادعاهـای آی.ان.آ.
اینترنشنا انشورنس کامپنی علیه مواندگان مذکور که ناشی از موضوع این پرونده باشد» بریالذمه نمود.
در تاری  25ژوئن  4( 1979تیرماه  )1358قانون ملی کردن مؤسسات بیمه و اعتباری در ایـران بـه تصـویب
رسید .ماده  1قانون مزبور مقرر میدارد که :به منظور حفظ حقوق بیمهگزاران و گسترش صنعت بیمـه در سراسـر
کشور و گماردن بیمه به مدمت مردم از تاری تصویب این قانون کلیه مؤسسات بیمه کشـور ضـمن قبـو اصـل
مالکیت مشروع مشروط ملی اعالم میشود.
طبق این قانون ،بیمه شرق همراه با شرکتهای بیمه ایرانی دیگری زیر نظـر یـك هیـأت مـدیره مشـترك،
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مرکب از رئیس سازمان بیمه مرکزی ایران و مدیر اجرایی بیمه مرکزی ایران و نمایندگان چند وزارتخانـه دولتـی
قرار گرفت.
دو) موارد اختالف

اساس امتالف طرفین بر سر ملی شدن (شرکتهای بیمه) که وقوع آن مورد توافق است ،نبوده ،بلکه بر سر تعیین
میزان غرامت احتمالی است که باید در نتیجه ملی شدن به سهامداران بیمه شرق پردامت گردد .تـاکنون غرامتـی
پردامت نشده است .آی.ان.آ .استدال میکند که هم براساس اصو کلـی حقـوق بـینالملـل و هـم بـر مبنـای
عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ  15اوت  14( 1955مردادماه  )1334غرامت باید فـوری،
کافی و مؤثر باشد .آی.ان.آ .از دیوان تقاضا دارد که میزان سـرمایهگـذاری اولیـه وی در بیمـه شـرق را بـهعنوان
بهترین شام موجود برای ارزش شرکت بهعنوان یك مؤسسه دائر در تاری ملی شدن که اندکی بـیش از یـك
سا بعد صورت گرفت ،بپذیرد.
آی.ان.آ .در تأیید موضع مود به آمرین حسابرسی ساالنهای استناد میکند که توسط مؤسسه حسابرسی دقیق
و شرکا انجام گرفته و مبلغ  1.913.475ریا سود مال در سا  1357یعنی ،سا منتهی بـه  20مـارس 1979
نشان میدهد.
دولت موانده اذعان دارد که منطوق ماده  1قانون ملی کردن شرکتهـای بیمـه بـهطـور اصـولی و در مـورد
مقتضی ،پردامت غرامت به سهامداران مصوصی شرکتهای بیمه ملی شده را پیشبینی میکند؛ لکن میگوید که
میزان غرامت باید بر مبنای ارزش مال دفتری شرکت محاسبه شود .موانده توضـیح داده اسـت کـه مکـانیزمی
برای ارزشیابی و پردامت غرامت وجود دارد که طبق آن ،بیمه مرکزی یك ارزشیابی رسمی به وسیله یك مؤسسه
حسابرسی مستقل به عمل آورد تا ارزش هریك از دوازده شرکت بیمه ملی شده را در تاری ملی شدن تعیین کنـد
و در ادامه توضیح اضافه کرده است که قرار بود بیمه مرکزی گزارش تلفیقی از این ارزشـیابی تهیـه و بـه مجمـع
عمومی مشترك که مرکب از پنج وزیر دولت است تسلیم کند و این مجمع متعاقباً میزان غرامـت احتمـالی را کـه
باید پردامت گردد به دولت توصیه نماید.
در مورد بیمه شرق ،حسابرسی توسط مؤسسه حسابرسی ایرانی امین و شرکا بـه عمـل آمـد .شـرایط و نحـوه
ارزشیابی مؤسسه مزبور طبق موافقتنامه منعقده بـا بیمـه مرکـزی در تـاری  14اوت  23( 1979مردادمـاه )1358
تعیین شده بود.
گزارش حسابرسی امین ،مبلـغ  4.289.915ریـا زیـان در تـاری  25ژوئـن  4( 1979تیرمـاه  )1358نشـان
میدهد .برای تعیین ارزش مال بیمه شرق از دو روش استفاده شده که طبق هر دو روش ،حاصل منفی و میزان
آن به ترتیب  69.206.871ریا و  95.008.871ریا به دست داده شده است.
در تاری  31اوت  9( 1983شهریورماه  )1362که استماع این پرونده برگـزار شـد ،گـزارش تلفیقـی در حـا
تدوین بود .موانده ادعا میکند که براساس یافتههای مؤسسه حسابرسی امین و شـرکا ،بیمـه شـرق ارزش منفـی
داشته و غرامتی بابت آن نباید پردامت شود .طبق استدال وی ،بیمه شرق نهتنها سودآور نبوده ،بلکه دائمـاً ضـرر
میداده است .قیمتی که آی.ان.آ .بابت سهام مود پردامته ،بیش از ارزش واقعی سهام در بازار بوده و اینکه قابـل
استرداد نیست.
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آی.ان.آ .استدال میکند که در مورد مبنای ارزشیابی انجام شده توسط مؤسسه حسابرسی امین و شرکا و نیز
راجع به اصو مورد استفاده در ارزشیابی و اسناد و دادههای مبنای کار ،اطالعات کافی در امتیار دیـوان قـرار داده
نشده تا بتوان برای ارزشیابی سندیت قائل شد .در دستور مـورخ  21ژانویـه ( 1983او بهمنمـاه  ،)1361دیـوان
ضمناً مواسته بود مدارکی که در امتیار مؤسسه حسابرسی امین قرار گرفته ،تسلیم شود؛ ولی چنـین مـدرکی ثبـت
نشد و موانده در جلسه استماع ادعا کرد که مدارك آنچنان حجیم است که گردآوری آنها بهآسانی میسر نیست.
دیوان تصمیم گرفت گزارش حسابرسی امین را بهعنوان مدرك بپذیرد ،ولـی فقـدان مـدارك و اسـناد مؤیـد را در
بررسی ارزشی که به ادله داده میشود در نظر گیرد.
موانده ادعای متقابلی مطرح و از دیوان درمواست کرده است که آی.ان.آ .را بابت مبلغ نامشخصی که معـاد
ارزش منفی سهام آن شرکت در بیمه شرق باشد مسئو بشناسد .آی.ان.آ .چنین مسئولیتی را از مـود سـلب و بـه
اصل محدود بودن مسئولیت سهامداران که در ماده  1قانون تجارت ایران آمده ،استناد میکند.
موانده مضافاً مبلغ  20میلیون ریا بابت ارزش  50درصد سهام پردامت نشده آی.ان.آ .در بیمه شـرق کـه از
تاری افزایش سرمایه معوق مانده ،از آی.ان.آ .مطالبه میکند .آی.ان.آ .ادعا میکند که این مبلغ بدهی آی.ان.آ .به
بیمه شرق بوده که یا به مجرد ملی شدن ،اسقاط ویا به دولت ایران منتقل گردیده است .آی.ان.آ .ادعا میکند کـه
تمدید مهلت پردامت دین تا  17ژوئن  17( 1981مردادماه  )1360این ادعا را از حیطـه صـالحیت دیـوان مـار
میسازد.
ادعا به صورتی که بدواً ثبت گردید ،عالوه بر جمهوری اسالمی ایران ،بیمه مرکزی ایران را نیز موانده عنوان
کرده است .طبق درمواست بیمه مرکزی ایران ،دیوان طی جلسه استماع ،نظر داد که بیمه مرکزی ایران در ادعای
مبتنی بر سلب مالکیت ،یك موانده مناسب یا الزم نیست .بر این اساس ،ادعای مطروح علیه بیمه مرکزی ایران و
ادعای متقابل مردود شنامته شده و در حدودی که توسط دولت اقامه شده باقی ماند2)(.
دوم) حقوق بینالملل عام و خاص که در این پرونده قابل اعمال است

مواهان عدم تعیین و پردامت غرامت توسط دولت ایران به وی بهعنوان سهامدار بیمه شرق در تاری ملـی شـدن
شرکت را عملی غیرقانونی توصیف و بهعالوه استدال کرده است که ضابطه غرامـت «کامـل» یـا «کـافی» بـه
عنون شام تعیین ارزش سهام وی در یك شرکت دائر باید در وضعیت حاضر در نظر گرفته شود .موانده منکـر
آن نیست که اصوالً باید به آی.ان.آ .غرامت پردامت شود ،بلکه اظهار میدارد غرامت باید براساس ارزش مـال
دفتری سهام ملی شده ،محاسبه گردد.
دیر زمانی است این اصل پذیرفته شده که سلب مالکیت به ماطر اهداف عمومی و طبق شرایطی کـه قـانون
پیشبینی کرده ،یعنی آن نوع سلب مالکیتی که بتوان آن را «ملـی کـردن» توصـیف کـرد ،فینفسـه غیرقـانونی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2در تاری  17ژانویه  27( 1983دیماه  )1361بیمه مرکزی ،ادعای متقابل مکملی علیه شرکت فرعی بلژیکـی آی.ان.آ .طـرح و مبلـغ

 17.920.491ریا که حسب ادعا به موجب یك قرارداد بیمه اتکایی واجباالدا بود ،مطالبه کرد؛ ولی دیوان ایـن ادعـای متقابـل را طـی
دستور مورخ  26ژانویه  6( 1983بهمنماه  )1361مود مجاز ندانست.
. the general and particular international law
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نیست؛ لکن ملی کردن قانونی ،دولت ذینفع را متعهد به پردامت غرامت میکند.
ع الوه بر آن ،مورد حاضر نمونه بارزی است از ملی شدن رسمی و سیستماتیکی که با تصـویب قـانون انجـام
شده و تمامی یك گروه از مؤسسات تجاری را که برای اقتصاد کشور واجد اهمیت اساسی محسوب مـیشـوند ،در
بر میگیرد .در جریان تجدید بنای اقتصادی بعد از انقالب در ایران ،بانكها در تاری  7ژوئن  17( 1979مردادماه
 )1358ملی شدند .شرکتهای بیمه از جمله بیمه شرق طبق قانون در تاری  25ژوئـن  4( 1979تیرمـاه  )1358و
متعاقب آن در تاری  5ژوییه  14( 1979تیرماه  )1358صنایع سـنگین ،ملـی شـدند .ایـن قبیـل تـدابیر از جملـه
ریسكهایی است که سرمایهگذاران باید آمادگی مواجهه با آنها را داشته باشند.
حقوق بینالمللی در مورد این قبیل ملی شدنهای گسترده و ماهیتاً قانونی ،دستخوش یك ارزیـابی تـدریجی
شده که نتیجه آن میتواند تضعیف دکترین غرامت «کامل» یا «کافی» (در مواردی که معاد «کامـل» بـه کـار
برده می شود) و در این پرونده پیشنهاد شده است ،گردد3)(.
معهذا نظر دیوان این است که در پروندهای مانند پرونده حاضر که به مبلغ نسبتاً کمی سرمایهگذاری در کوتاه
مدتی قبل از ملی شدن مربوط میگردد ،حقوق بینالمللی غرامتی معاد ارزش عادله بـازار آن سـرمایهگـذاری را
مجاز میداند.
بهعالوه ،در این مورد ما با قانون ماصی ( )lex specialisبه صورت عهدنامـه مـودت روبـهرو هسـتیم کـه
اصوالً بر قواعد کلی رجحان دارد.
موانده در هیچیك از لوایح مود در این پرونده منکر استمرار صحت و اثـر عهدنامـه نگردیـده اسـت .نماینـده
رابطه دولت ایران ،در جلسه استماع مقدماتی این پرونده که در تاری  18ژانویه  28( 1983دیماه  )1361برگـزار
گردید اشاره کرد که دولت متبوع وی در آن مرحله آمادگی نداشت نظر قطعی مود را در مورد اعتبار عهدنامه ابـراز
نماید .هیچگونه استداللی در دفاعیات بعدی یا در طو جلسه استماع راجع به این موضوع ارائه نشده و طرفین نیز
به هیچگونه «تغییر اوضاع و احوا » یا اصو حقوق بینالملل که بتواند موجب ابطا  ،تعلیق یـا اصـالح عهدنامـه
شود ـ و دیوان نیز ملزم است آنها را طبق مفاد ماده  5بیانیه حل و فصل دعاوی در کلیه پروندهها مـدنظـر قـرار
داده ،یا بهکار برد ـ استناد نکردهاند 4)(.بنابراین ،دیوان باید بپذیرد که عهدنامه بهنحوی که تدوین شـده در پرونـده
حاضر الزامآور است.
دیوان قبالً متذکر شده که «نه در ماده دو و نه در ماده چهار عهدنامه ،نکتـهای نیسـت کـه دامنـه مسـئولیت
بینالمللی هریك از دولتین را فراتر از آن اعمالی که طبق حقوق بینالملل باعث ایجاد مسـئولیت در قبـا سـلب
مالکیت میشود ،وسعت بخشد»؛() 5لکن عهدنامه ضوابطی را در مورد پردامـت غرامـت در صـورت گـرفتن امـوا
( )takingتعیین مینماید .بند  2ماده چهار عهدنامه به شرح زیر مقرر میدارد:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3ر.ك :نظرات جداگانه.
 .4ماده  5بیانیه حل و فصل دعاوی به شرح زیر مقرر میدارد:

هیأت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام مواهد داد و مقررات حقوقی و اصو حقوق تجارت و حقـوق
بینالملل را به کار مواهد برد و در این مورد ،کاربردهای عرف بازرگانی ،مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوا را در نظر مواهد گرفت.
 .5حکم شماره 135ـ33ـ 1مورخ  22ژوئن ( 1984او تیرماه  )1363شعبه یك در پرونـده سـیلند سـرویس اینکورپوریتـد و جمهـوری
اسالمی ایران ،سازمان بنادر و کشتیرانی صفحه  27متن فارسی.
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 .1اموا اتباع و شرکتهای هریك از طرفین معظمین متعاهدین از جمله منافع اموا  ،از حد اعالی حمایت و
امنیت دائم بهنحوی که در هیچ مورد کمتر از مقررات قانون بینالمللی نباشد در دامل قلمرو طرف متعاهد معظـم
دیگر برموردار مواهد بود .این اموا جز به منظور نفع عامه ،آنهم بیآنکه غرامت عادالنه آنها با سـرع اوقـات
پردامت شود گرفته نخواهد شد .غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معـاد مـالی
مواهد بود که گرفته شده است و قبل از آنکه گرفته شود یا در حین گرفتن ما  ،قرار کـافی جهـت تعیـین مبلـغ
غرامت و پردامت آن داده مواهد شد.
با توجه به شرایط این پرونده ،نظر دیوان این است که عبارت «به نحو کامل معاد مالی مواهد بود که گرفته
شده است» به مواهان حق میدهد غرامتی معاد ارزش عادله بازار سهام مود در بیمه شرق را که در تاری ملـی
شدن ارزیابی شود ،دریافت کند6)(.
سوم) ارزشیابی

همانطور که در فوق ذکر گردید مواهان حق دارد ارزش عادلـه بـازار  20درصـد سـهام مـود در بیمـه شـرق را
دریافت کند« .ارزش عادله بازار» را میتوان بهعنوان مبلغی ذکر کرد که مریدار راغبی به فروشـنده راغبـی بابـت
سهام مؤسسه دائر وی بدون توجه به هیچگونه کاهش ارزش در اثر نفس ملی شدن یا پیشبینی ملی شدن و نیـز
بدون در نظر گرفتن حوادث بعدی که ممکن است ارزش سهام را افزوده یا کاهش دهد ،مـیپـردازد 7)(.در پرونـده
حاضر ،ادله و مدارك حاکی از آن است که آی.ان.آ .بهعنوان مریدار راغب ،سهامی را از فروشنده راغبی تقریباً یك
سا قبل از ملی شدن مریداری کرد .هیچگونه دلیلی وجود ندارد که این معامله بر مبنایی سوای منـافع شخصـی
هر طرف صورت گرفته باشد .آی.ان.آ .ادعا میکند قیمتی که پردامت ارزش عادله سهام در تاری ملی شدن بود؛
زیرا وضعیت مالی بیمه شرق در آن زمان حداقل همان قدر موب بود که در تاری مرید .آی.ان.آ .اظهـار مـیدارد
که اگر در ارزشیابی سودهای آتی نیز در نظر گرفته شده و ارزش فعلی آن سود به تاری ملی شدن تنزیل میشـد،
غرامت وی بیشتر می بود؛ ولی آی.ان.آ .معتقد است که با توجه به مبلغ نسبتاً قلیلـی کـه در ایـن پرونـده مطـرح
است ،هزینه این نوع ارزشیابی منطقی نبود .بنابراین ،آی.ان.آ .فقط مبلغی معاد قیمت مرید سهام مطالبه میکند.
اگر آن طور که آی.ان.آ .ادعا میکند ،ارزش بیمه شرق بین تاری مرید سهام توسط وی و تاری ملـی شـدن
ثابت مانده باشد ،این روش ارزشیابی ،روش معقولی است .بدین ترتیب ،دیوان باید برای تعیین این موضوع که آیـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6اصطالح کالسیکی ( )Iocus classicusکه در وضعیتهایی مانند پرونده حاضر به کار میرود همان تعریفی است که دیوان دائمی دادگستری بینالمللی

از غرامت ضبط قانونی به دست داده« ،یعنی ارزش کسب و تجارت در لحظه ملع ید به عالوه بهره آن تا روز پردامت» (غرامت) .رجوع کنیـد بـه :دعـوای
کارمانه موروژوف (ماهیت) )Chorzow Factory Case (Merits
PCIJ, Ser. A. NO. 17 (1928) PP. 46-47.

 .7ر.ك :پرونده امریکن اینترنشنا گروپ اینکورپوریتد و جمهوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره 93ــ2ــ( 3شـعبه سـه 19 ،دسـامبر
 1983/28آذرماه  )1362صفحات 16ـ15متن فارسی.
 arm’s length .در فرهنگ حقوقی  Blackاصطالح  arm’s length transactionچنین تعریف شده است :معاملهای کـه طـرفهـای
غیرمرتبط با یکدیگر بر سر آن مذاکره کرده و هر یك از طرفین براساس منافع شخصی مود عمل میکند .مبنای تعیین ارزش عادله بازار
(مترجم فارسی).
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وضعیت مالی بیمه شرق در تاری ملی شدن ،یعنی  25ژوئن  4( 1979تیرمـاه  )1358اساسـاً بـه همـان وضـعیت
تاری مرید سهام ،یعنی سوم مه  13( 1978اردیبهشتماه  )1357بوده یا میر ،مدارك نزد مود را بررسی کند.
آی.ان.آ .برای اینکه نشان دهد هیچ حادثهای که ارزش سرمایهگذاری وی را قبل از ملـی شـدن تقلیـل داده
باشد رخ نداده ،ترازنامههای سه سا آمر قبل از  20مارس  29( 1979اسـفندماه  )1357را ارائـه داده اسـت .ایـن
ترازنامهها بعضاً مبتنی بر حسابرسیهای منظم ساالنهای است که یك مؤسسه حسابرسی رسمی ایرانـی ،مؤسسـه
دقیق و شرکا ،انجام داده است .صورت وضعیتها نشـان مـیدهـد کـه بیمـه شـرق از نظـر مـالی سـالم بـوده و
سودآوریاش بهتدریج افزایش مییافته است .آی.ان.آ .جهت تأیید اظهارات مود مبنی بر اینکه ارزش سـهام وی
در تاری ملی شدن ،اگر بیشتر نبوده دستکم به همان میزان زمان سرمایهگذاری اولیه بود ،به این مدارك استناد
میکند.
موانده ادعای مود دایر بر اینکه بیمه شرق ارزش منفی داشته است را عمدتاً بـر حسابرسـیای قـرار مـیدهـد کـه
توسط یك مؤسسه حسابرسی ایرانی ،امین و شرکا ،بعد از ملـی شـدن صـورت گرفـت .آی.ان.آ .و موانـدگان در جلسـه
استماع در مورد ارقام اساسی که در صورتهای مالی تسلیمی آی.ان.آ .نشان داده شده به توافـق رسـیدند؛ لکـن موانـده
ادعا میکند که حسابرسی جدید توسط امین و شرکا (که تنها سهماهه بین آمرین حسابرسی انجام شده توسط حسابرسی
دقیق و ملی شدن شرکت را شامل میشود) نشان میدهد که ارقام تسلیمی آی.ان.آ ..باید مشروط تلقـی و تکمیـل شـود
که در این صورت ،موجب منفی شدن ارزش مال سهام مواهد شد .موانده همننین اظهار میدارد که آمـرین گـزارش
ساالنه مؤسسه دقیق ،مود حاوی توضیحاتی است که معلوم میکند بیمه شرق سودآور نبوده اسـت .ذیـالً گـزارشهـای
مؤسسه دقیق و مؤسسه امین مورد بحث قرار داده میشوند.
گزارش حسابرسی مورخ  16ژوئن  26( 1979مردادماه  )1358مؤسسه دقیق ( 9روز قبل از ملی شـدن بیمـه
شرق) حاوی ترازنامهای است که ارقام اساسی ترازنامههای تسلیمی آی.ان.آ .را تأیید میکنـد .امـا موانـده اظهـار
میدارد بعضی توضیحات مندر در گزارش مؤسسه دقیق ،تصویر سودآوری را که ترازنامههای بیمه شـرق نشـان
میدهد نفی میکند.
مطالعه دقیق توضیحات مؤسسه اساساً فقط دو نوع اظهارنظر را که میتوان منفی تفسیر کرد نشان میدهد:
 .1توضیحاتی در مورد موضوعاتی (از قبیل ارزشیابی زمینهای متعلق به بیمه شرق) که تاری آنها به قبل از
سرمایهگذاری آی.ان.آ .مربوط میشود ،و
 .2توضیحاتی در مورد عدم دریافت برمی اطالعات تأییدی.
درباره توضیحات نوع او  ،در نبود مدارك معارض باید فرض را بر این نهاد کـه ایـن موضـوعات کـه سـابقه
طوالنی دارند در گزارشهای مالی و اطالعات تجاری که آی.ان.آ .قبل از سرمایهگذاری بررسـی کـرده مـنعکس
بوده است .بنابراین ،باید فرض کرد که در تعیین ارزش سهام آی.ان.آ .در بیمه شرق در سا  1978این موضوعات
مدنظر قرار گرفته است .در مورد توضیحات نوع دوم ،اغلب توضیحات مورد بحث به قصـور مؤسسـات دولتـی یـا
شرکتهای مصوصی در ارسا برمی اطالعیهها یا اطالعات تأییدی جهت بیمه شرق یا مؤسسـه دقیـق مربـوط
میشود.
نه بیمه شرق و نه آی.ان.آ .را نمیتوان مسئو قصور سازمانهایی دانست که در ارسا اطالعات درمواستی،
کنترلی بر آنها نداشتهاند .هیچگونه تفسیر منفی از این اوضاع و احوا امکانپذیر نیست .گزارش مؤسسـه دقیـق،
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در مجموع ،این واقعیت را که بیمه شرق در سا های قبل از ملی شدن بهتدریج سودآورتر میشده ،نفی نمیکند.
گزارش حسابرسی امین بعد از ملی شدن شرکت و طبق قراردادی با بیمه مرکـزی کـه روشهـای گونـاگون
حسابرسی را مقرر و امین را ملزم به پیروی از آنها میکرد ،تهیه شده اسـت .گـزارش مزبـور حـاوی توضـیحات
متعددی است که گزارش را آنچنان مشروط میکند که بدون بررسـی اسـناد یـا بـه روشهـای متعـدد و مـاي
حسابداری (که به آنها اشاره شده ،ولی توضیح داده نشده یا نقل نشدهاند) ارزیـابی نتیجـه حسابرسـی غیـرممکن
است .برای نمونه در یکی از این توضیحات آمده است :صورت وضعیتهای مالی پیوست براساس اصـو حسـابداری
پذیرفتهای که دیگر شرکتهای بیمه شاغل بهکار میبرند و بهنوبهمود براساس اصو مؤسسـه دائـر آنهـا اسـت تهیـه
نشده است.
نظر به آنکه غرامت سهام مواهان باید مبتنی بر ارزش شرکت بهعنوان یك مؤسسه دائر باشد ،این شرط بهتنهـایی
استفاده از گزارش مؤسسه امین جهت ارزشیابی سهام ملی شده را منتفی میکند .یـك نمونـه دیگـر اشـکا اسـتناد بـه
گزارش امین ،یادداشتی است که میگوید بعضی تعدیلها به عمل آمده؛ زیرا «شرکت مانند گذشته به فعالیـتهـای مـود
ادامه نمیدهد» (یعنی قبل از ملی شدن).
اشارات متعدد گزارش به قواعد و دستورالعملهای مـاي بیمـه مرکـزی نیـز قضـاوت در اعتبـار روشهـای
ارزشیابی به کار رفته را برای دیوان غیرممکن میسازد .موانده نه متون اصلی این قواعـد و دسـتورالعملهـا و نـه
اسناد موضوعه را علیرغم دستور دیوان ،ارائه نداده است .کوشش موانده در معـذور نمـودن مـود از عـدم رعایـت
دستور دیوان صرفاً با ذکر اینکه این اسناد «حجیم» است قانعکننده نمیباشد .موانـده تـا جلسـه اسـتماع ،یعنـی
مدت ها بعد از سپری شدن تاری تسلیم این اسناد به این عذر متوسل نشده و حتی در آن زمان نیـز اشـارهای بـه
میزان واقعی اسناد مربوط نکرده یا شرحی در مورد مشکالت ادعایی مربوط که مانع تسلیم اسناد توسط موانده یـا
بازرسی آن ها به وسیله آی.ان.آ .باشد ،ارائه ننمود .در تعیین اعتبار و قابلیت استناد به گزارش امین ،دیوان الجرم از
قصور موانده در تسلیم مدارکی که دستور تهیه آنها را داده ،اسـتنباط منفـی مـیکنـد 8)(.اجمـاالً اینکـه گـزارش
مؤسسه امین به اندازهای مشروط و محدود است و به حدی تحت تأثیر روشهای حسابداری توضیح داده نشدهای
است که بهطور ام اتخاذ گردیده (و نه اینکه عموماً مورد قبو باشد) که نمیتوان آن را منعکسکننـده ارزش
بیمه شرق در تاری ملی شدن دانست.
ترازنامهها و شهادتهایی که آی.ان.آ .ارائه نموده ،مدارك قانعکنندهای محسـوب مـیشـود ،حـاکی از آنکـه
ارزش بیمه شرق در سا بعد از سرمایهگذاری آی.ان.آ .اگر تغییری کرده باشد ،سیر تغییر آن صعودی بوده است.
نه زیرنویسهای گزارش مؤسسه دقیق و نه گزارش مؤسسه امین ،هیچیك این نتیجهگیری را نفی نمیکنـد.
بدین ترتیب ،پیشنهاد آی.ان.آ .در مورد نحوه ارزشیابی بیمه شرق (و از این رو  20درصد منـافع آی.ان.آ .در بیمـه
شرق) در سطح سا  1978ظاهراً نهتنها منطقی ،بلکه در واقع محافظهکارانه نیز هست.
در پرونده حاضر ،رقم  258.000دالر و بهره آن ،تنها رقمی است که تاکنون بهعنوان معاد  20میلیون ریـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8
;. D. Sandifer, Evidence Before International Tribunals (rev. ed. 1975) 108, 115-18, 150-53, 172-74
Witenberg, La Theorie des preuves devant les juridictions internationales, vol. 56 Recueil des cours (II-1939), P.5,
at PP. 47-48.

94



گزارش آرای دیوان داوری دعاو ی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد ششم

سرمایه گذاری شده ،ذکر گردیده است .هیچ بحثی در مورد این سؤا حساس که تبدیل این مبلغ ریالی به دالر در
چه تاریخی باید صورت گیرد ،یعنی در تاری ملی شدن یا تاری صدور حکم یا تاری دیگری ،به عمل نیامده است
(در این پرونده ،تاری صدور حکم تقریباً تاری پردامت مبلغ حکم است) .هیچگونـه اسـتداللی نیـز در مـورد ایـن
سؤا که اگر تاریخی غیر از روز ملی شدن انتخاب شود ،چه کسی باید ریسـك تغییـرات ارزش پـو را متحمـل
شود ،در دیوان مطرح نشده است .بنابراین ،دیوان آماده است در این پرونده رقم  285.000دالر را بهعنوان معـاد
ارزش منافع آی.ان.آ .در بیمه شرق در تاری ملی شدن بپذیرد.
چهارم) ادعای متقابل

موانده استدال میکند که سهم آی.ان.آ .از  50درصد سرمایه پردامت نشده بیمه شرق به صورت یك بدهی مستمر
 200میلیون ریالی از طرف آی.ان.آ .به شرکت باقی است .موانده میپذیرد که در موافقتنامه مریـد سـهام قیـد شـده
است که پردامت مانده سرمایه تا  17ژوئن  27( 1979مردادماه  )1358صورت گیرد ،ولی این ادعا را که تاری مزبـور
تا  17ژوئن  27( 1981مرداد  )1360تمدید گردیده ،قبو نداشته و میمواهـد از طریـق ادعـای متقابـل  20میلیـون
ریا را وصو کند.
به نظر دیوان ،چنین ادعای متقابلی ،اعم از آنکه مهلت پردامت تمدید شده یا نشـده باشـد ،منطقـی نیسـت.
آی.ان.آ .هرگز نفعی از این مبلغ اضافه سرمایه تحصیل و هیچگونه حـق مـالکیتی در مـورد آن اعمـا نکـرده یـا
نمی توانسته اعما کرده باشد و از تاری ملی شدن ،چنین امکانی وجود نداشته است .قریبالوقوع بودن این تدابیر
باید تا  17ژوئن  27( 1979مردادماه  )1358که فقط  8روز قبل از اعالم قانون بود ،معلوم میبـود .بـدین ترتیـب
باید این وضع را مشابه وضعیتی دانست که هدف قسمتی از قرارداد منتفی شده است .چون عوض ساقط شـده ،در
نتیجه باید دین را اسقاط شده دانست .بنابراین ،ادعای متقابل بهناچار رد میشود.
مضافاً موانده حق مود را جهت درمواست مسئو دانستن آی.ان.آ .بابت مبلغ نامشخصـی کـه معـاد ارزش
منفی ادعایی بیمه شرق در حدود سهام آن باشد ،محفوظ داشته است .هرگونه درمواستی از این قبیل با توجـه بـه
اصل محدودیت مسئولیت سهامداران و نظر دیوان مبنی بر اینکه ارزش بیمه شرق منفی نیست ،مردود است.
این سؤا نیز مطرح شده که آیا ادعاهای متقابل که مبتنی بر موافقتنامه مرید سهام و مسـئولیت سـهامداران
است ،در حالی که ادعای مواهان ادعای غرامت سلب مالکیت است ،واقعاً در صالحیت دیوان میباشد یا میر .لکن
دیوان با توجه به نتیجهگیریهای مود پردامتن به این سؤا را ضروری نمیداند.
پنجم) بهره

دیوان معتقد است که مواهان استحقاق دارد بهره مبلغ غرامت را به نرخ معقو  8/5درصد در سا  ،از تاری ملـی
()9
شدن یعنی از  25ژوئن  4(1979تیرماه  )1358دریافت نماید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9در این باره ،دیوان نرمی را اعما میکند که شعبه سه در ادعای مشابهی راجع به ملی شـدن یـك شـرکت بیمـه ،یعنـی در پرونـده

امریکن اینترنشنا گروپ تعیین نمود .رجوع کنید به :زیرنویس شماره  7فوق.
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ششم) هزینهها

دیوان مقرر میدارد که هریك از طرفین مسئو پردامت هزینههای داوری مربوط به مود باشد.
به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم میدهد:
 )1دولت جمهوری اسالمی ایران ملزم است مبلغ دویست و هشتاد و پنجهزار دالر امریکا ( 285.000دالر) بـا
بهره ساده به نرخ  8/5درصد در سا از تاری  25ژوئن  4( 1979تیرماه  )1358تا تـاری ایـن حکـم بـه آی.ان.آ.
کورپوریشن پردامت نماید.
تعهد فوق با پردامت از محل حساب تضمینی که به موجب بند  7بیانیه مـورخ  19ژانویـه  29( 1981دیمـاه
 )1359دولت جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر افتتاح گردیده ،ایفا مواهد شد.
 )2ادعاهای متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران رد میگردد.
 )3هریك از طرفین مسئو پردامت هزینههای داوری مربوط به مود میباشد.
حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  12اوت  1985برابر با  21مردادماه 1364
گونارالگرگرن رئیس شعبه یك
(نظر جداگانه)
به نام خدا
کورش ـ حسین عاملی
(نظر مخالف)

هوارد ام .هولتزمن
(نظر جداگانه)

پرونده شماره 302ـ شعبه سه
حکم شماره 186ـ302ـ3
خواهانها :اینترنشنال تكنیكـال پـرداکتس کورپوریشـن و شـرکت فرعـی تمامـاق متعلـق بـه آن،
آی.تی.پی .اکسپورت کورپوریشن
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران و سـازمانهـای تابعـه آن ،نیـروی هـوایی جمهـوری
اسالمی ایران و وزارت دفاع ملی ،وکالتاق از جانب سازمان هواپیمایی کشوری
تاریخ1364/9/21 :
حكم جزئی

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

آقای محمد تقی نادری ،مشاور حقوقی نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای غالمرضا داوریان ،مشاور حقوقی وزارت دفاع ملی و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
آقای منصور تهرانی ،آقای علی عزیزی ،آقای محمدرضا پدرام ،نمایندگان نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
آقای حسن شی االسالم ،دستیار هیأت نمایندگی نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
آقای محسن کاکاوند ،نماینده بانك تجارت
سایر حاضران :آقای جان آر .کروك ،نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
فهرست مطالب

او ) جریان رسیدگی
دوم) صالحیت
الف) تابعیت
ب) ورشکستگی
) مابقی ایرادات
د) نتیجهگیری
سوم) ادعاها و ادعاهای متقابل
الف) امرا غیرقانونی
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ب) ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به راپکن و قراردادهای کار سامتمانی
 .1سابقه امر
 .2ادعاهای مربوطه به قرارداد راپکن
الف) ادعاهای مبتنی بر صورتحسابها
ب) ادعای مربوطه به اعتبارات اسنادی
) ادعا و ادعای متقابل مربوط به نمایندگان مدمات در محل کار
د) ادعاهای مربوطه به سپرده حسن انجام کار و عدمالنفع
 .3سایر ادعاهای متقابل مربوطه به قرارداد راپکن
الف) نصب
ب) قطعات یدکی
) ضمانتنامه بانکی
 .4ادعاها و ادعاهای متقابل مربوطه به قرارداد کارهای سامتمانی
الف) سابقه امر
ب) صالحیت
 .5ادعاهای مبتنی بر اعتبارات اسنادی مربوطه به قرارداد کارهای سامتمانی
الف) ادعاها
ب) ادعاهای متقابل بانك تجارت
 .1ادعای متقابل مربوطه به اعتبارات اسنادی
 .2سایر ادعاهای متقابل
 .6ادعای متقابل مربوطه به مالیات بر درآمد
) ادعاها و ادعاهای متقابل مربوطه به قرارداد دورتاك /تاکان
د) ادعاها و ادعاهای متقابل مربوطه به قرارداد سازمان هواپیمایی کشوری
 .1ادعاهای مربوطه به صورتحسابها
 .2ادعاهای متقابل
هـ) ادعاهای سلب مالکیت
و) ادعاهای مطروح علیه ایران بابت هزینههای فوقالعاده ناشی از امرا غیرقانونی
ز) ادعای هزینهها
چهارم) بهره
پنجم) حکم
اول) جریان رسیدگی

اینترنشنا تکنیکا پرداکتس کورپوریشن («آی.تی.پی .سی») ،اصالتاً و «وکالتاً» از جانـب شـرکت فرعـی تمامـاً
متعلق به مود ،آی.تی.پی .اکسپورت کورپوریشن («آی.تی.پی .اکسپورت») در تاری  15ژانویه  25( 1982دیمـاه
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 )1360دادمواستی را به ثبت رساند .مواندگان نام بـرده شـده در دادمواسـت عبـارت بودنـد از :دولـت جمهـوری
اسالمی ایران («ایران») ،نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران («نهاجا») که قائممقام نیروی هوایی شاهنشـاهی
(«ن.هـ.ش )».است و اداره تسلیحات وزارت جنگ («تسلیحات») .اکنون وزارت دفـاع جمهـوری اسـالمی ایـران
(«وزارت دفاع») در رابطه با یکی از قراردادهای موضوع ادعا اقدام نموده است .دعوا مرکب از هشت فقره امتالف
جداگانه است ،از جمله ادعاهای مربوطه به نقض قرارداد ،سلب مالکیت از اموا غیرمنقو  ،لغو اعتبارات اسنادی و
ضمانتنامههای بانکی ،امرا و هزینههای دادرسی.
در تاری  16ژوئن  26( 1982مردادماه  )1361نهاجا ،ایران و سازمان هواپیمایی ،دفاعیههایی بهطور جداگانـه
ثبت کردند .هم نهاجا و هم سازمان هواپیمایی ادعاهای متقابلی را ضمیمه لوایح دفاعیه مود کردند.
در  22ژوئن ( 1982او تیرماه  )1361دفاعیه جدیدی توسط نهاجا و شرکت سامتمانی فریدن («فریدن») به
ثبت رسید .فریدن که حسب ادعاها پیمانکار فرعی یکی از قراردادهای مورد امتالف فیمابین آی.تی .اکسپورت و
ن.هـ.ش .بود ،ادعای متقابلی را نیز به الیحه دفاعیه ضمیمه کرد.
در  21ژوئن  31( 1982مردادماه  )1361دو جلد اسناد و مدارك اسناد و مدارك مؤید تحـت عنـوان «الیحـه
دفاعیه» ،ظاهراً توسط نهاجا به ثبت رسید.
در دوم ژوییه  11( 1982تیرماه  )1361بانك تجارت الیحه دفاعیه و ادعاهای متقابلی به ثبت رسـاند .بانـك
تجارت جانشین حقوق و منافع بانك ایرانیان سابق است .شرکت بانك یادشده (در این پرونده) اساساً در رابطـه بـا
ادعای مبتنی بر اعتبار اسنادی است که به بانك ایرانیان مربوط میشد و نیز مرتبط بـا ادعـای سـلب مالکیـت در
رابطه با ملکی است که رهن بانك ایرانیان بوده است.
آی.تی.پی.سی .و آی.تی.پی .اکسپورت (که مجموعا «مواهانها» نامیـده مـیشـوند) جوابیـه مـود در لـوایح
دفاعیه و ادعاهای متقابل را در  16سپتامبر  25( 1982شهریورماه  )1361ثبت نمودند.
در تاری  4آوریل  15( 1983فروردینماه) بانك تجارت جوابیه متقابلی را به ثبت رساند .سـازمان هواپیمـایی
جوابیه متقابل مود را در  11آوریل  22( 1983فروردینماه  )1362به ثبت رساند.
مواهانها طی نامهای که در  18آوریل  29( 1983فروردینماه  )1362ثبت شد ،درمواسـت برگـزاری جلسـه
استماعی را نمودند .دیوان طی دستور مورخ  13فوریه  24( 1984بهمنمـاه  )1362روز  25مـه ( 1984مردادمـاه
 )1363را برای جلسه استماع مقدماتی پرونده تعیین کرد.
جلسه استماع مقدماتی طبق برنامه برگزار شد.
دیوان طی دستور مورخ  30مه  9( 1984مردادماه  ،)1363ثبت پارهای اسناد و مدارك را از طرفین تقاضا کرد.
مواهانها که درگیر دعوای ورشکستگی مطروح در ایاالت متحده به موجب فصل  7عنوان  11مجموعـه قـوانین
ایاالت متحده هستند ،در  12ژوییه  21( 1984تیرماه  )1363نس درمواستی قسمتهای ذیربط قـانون را تسـلیم
کردند .در  19ژانویه  28( 1984تیرماه  )1363موانده (نهاجا) اسنادی را که از وی مواسته شده بود تسلیم کرد.
دیوان داوری طی دستور مورخ  30ژوییه  8( 1984مردادماه  )1363روز  24ژانویه  4( 1985بهمنمـاه )1363
را برای جلسه استماع پرونده مقرر نمود.
سازمان هواپیمایی در  13نوامبر  22( 1984آبانماه  )1363پاسخی راجع به الیحه مواهانهـا ثبـت نمـود .در
دوم ژانویه  12( 1985دیماه  )1363بانك تجارت اظهاریهای در پاس به الیحه مواهانهـا بـه ثبـت رسـاند .در
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همان تاری  ،نهاجا الیحه و مدارك مستندش را تسلیم کرد.
در سوم ژانویه  13( 1985دیماه  )1363سازمان هواپیمایی اظهاریه تکمیلی در مورد ادعاهای متقابل مـود را
به ثبت رساند.
در  7ژانویه  17( 1985دیماه  )1363نهاجا الیحهای تکمیلی راجع به بدهیهای آی.تی.پی.سی .به سـازمان
تأمین اجتماعی ایران ثبت نمود.
مواهانها الیحه جوابیه و مدارك معارض مود را در  21ژانویه ( 1985او بهمن  )1363ثبت کردند.
در همین تاری  ،نهاجا نیز ادعای متقابلی را بابت مالیات بر درآمد به ثبت رساند.
در  24ژانویه  4( 1985بهمنماه  )1363بانك تجارت تکملهای بر اظهاریه قبلـی مـود ،در پاسـ بـه الیحـه
مواهانها ثبت کرد.
استماع پرونده طبق برنامه برگزار و به طرفین فرصت داده شد لوایح پس از استماعشان را به ثبت رسانند.
موانده (بانك تجارت) در تاری او مارس  10( 1985اسفندماه  ،)1363الیحه توجیهی مکملـی حـاوی مـتن
انگلیسی ضمائمی که همراه متن فارسی اظهاریه دوم ژانویه  12( 1985دیماه  )1363در پاس به الیحه مواهان
به ثبت رسیده بود ،تسلیم کرد .در  19آوریل  30( 1985فروردینماه  )1364بانك تجارت نسخهای از صفحه آمـر
اظهاریه او مارس  10( 1985اسفندماه  )1363مویش را که در اظهاریه متن جا افتـاده بـود ،ثبـت نمـود .بانـك
تجارت پس از ثبت سندی در او مه  11( 1985اردیبهشتماه  )1364به دیوان اطالع داد که دیگر مطلبی بـرای
ارائه ندارد .در تاری  14مه  24( 1985اردیبهشتماه  )1364نماینده رابـط جمهـوری اسـالمی ایـران ،ظـاهراً بـه
نمایندگی بانك تجارت ،متن انگلیسی تازهای از بعضی قسمتهای یکی از ضمائم را که قبالً در دوم ژانویه 1985
( 12دیماه  )1363و مکمل آن در  19آوریل  30( 1985فروردینماه  )1364ثبت گردیده بود ،به ثبت رساند.
مواهانها لوایح پس از استماعشان را در  14مارس  23( 1985اسفندماه  )1363ثبت کردند.
موانده (سازمان هواپیمایی) در  29آوریل  9( 1985فروردینماه  )1364مـدارك جدیـدی را بـه ثبـت رسـاند.
غرض از ثبت این مدارك ارائه نس پنج صفحه از اسنادی بود که قبالً طی الیحـه دعـوای متقابـل  ...مـورخ 13
مارس  22( 1983اسفندماه  ،)1362تسلیم شده بود .قبالً هیچ سندی به این تاری توسط سـازمان هواپیمـایی بـه
ثبت نرسیده بود .نامبرده در  4آوریل  15( 1983فروردینماه  )1362پاسخی به جوابیه ثبت کرده بـود؛ لکـن ایـن
سند هیچکدام از مدارکی را که بدین شرح پیشنهاد شده بود در بر نداشت.
نهاجا الیحهای در  30مه  9( 1985مردادماه  )1364به ثبت رساند که بهعنوان جوابیه الیحه تسـلیمی مـورخ
 21ژانویه ( 1985او بهمنماه  )1363مواهان توصیف شده بود.
دوم) صالحیت

مواندگان تعدادی ایراد کلی نسبت به صالحیت دیوان مطرح میسازند .نهاجـا و سـازمان هواپیمـایی بـه تابعیـت
مواهانها و اجازه و امتیار وکیلی که دادمواست را به ثبت رسانده و به ادغام یك ادعای کـمتـر از  250.000دالر
در ادعاهای بزرگ تر در یك دادمواست واحـد ،اعتـراض دارنـد .همننـین در رابطـه بـا ماهیـت جریـان دعـوای
ورشکستگی در ایاالت متحده و اثرات آن بر صالحیت دیوان نیز سؤاالتی مطرح شده است.
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الف) تابعیت

مواهانها گواهی سرپرست مسئو شرکتهای ناحیه کلمبیای ایاالت متحده امریکا را ارائـه کـردهانـد کـه در آن
شهادت داده شده که مواهان (آی.تی.پی.سی) در تاری او فوریه  12( 1962بهمنمـاه  )1340در حـوزه قضـایی
یادشده تشکیل یافته و گواهینامه و اساسنامه آن مدتها پس از آنکه آقای دانیل ا  .باکست طبق مفاد فصـل 7
قانون ورشکستگی ایاالت متحده ،در نوامبر  1979بهعنوان امین ورشکستگی منصوب گردید ،معتبـر بـوده اسـت.
گواهینامه مشابهی نیز در رابطه با مواهان دیگر یعنی آی.تی.پی .اکسپورت ارائه گردید ،حاکی از آنکه نـامبرده در
هفتم اوت  16( 1972مردادماه  )1351تأسیس یافته و تا بعد از انتصاب آقای باکست در نوامبر  ،1979دایـر بـوده
()1
است.
گواهینامههای فرست امریکن بنك ،نشنا اسوسیایشن واشنگتن دی.سی .ایـاالت متحـده امریکـا ،نماینـده
معامالت سهام مواهان ،آی.تی.پی.سی حاکی است که در تاری  31دسامبر  1977و  12فوریه ( 1985بـه ترتیـب
 10دیماه  1356و  23بهمنماه  )1363مواهان یادشده تعداد  694.570سهم عـادی صـادره و در دسـت معاملـه
داشته که کالً در امتیار یازده سهامدار بوده که دو نفر از آنان در هر دو تاری مزبور کالً تعداد  502.660سـهم (یـا
بیش از  72درصد) سهام را در امتیار داشتند .این دو نفر یکی آقای جـوزف ا  ،جـارویس جـونیر بـوده اسـت (بـا
 364.460سهم) و دیگری آقای ویلیام سی .مكکانل (با  138.200سهم) .بهعـالوه ،دو نفـر از شـرکای مؤسسـه
حسابرسی توش راس اند کامپنی به قید سوگند اظهار داشتهاند که سراسر مدتی کـه ایـن مؤسسـه مسـئو تهیـه
گزارشهای اعتباری و اظهارنامههای مالیاتی تلفیقی برای «مواهـان آی.تی.پـی .سـی .و شـرکتهای فرعـی آن
بوده» تا آنجا که اطالع و باور داریم  ...جوزف ا جـارویس جـونیر اکثریـت سـهام صـادره و در جریـان معاملـه
()2
آی.تی.پی.سی .را در دست داشت» .هر دو سهامدار نامبرده ،اظهاریهای به قید سوگند تسلیم نموده و ضمن آن
در دست داشتن این سهام را تأیید و شهادت دادهاند که در ایـاالت متحـده متولـد شـده و در تمـامی مـدت عمـر
شهروند ایاالت متحده بودهاند .بهعالوه ،نس گذرنامههای امریکایی ایشـان نشـان مـیدهـد کـه گذرنامـه آقـای
جاویس از  2نوامبر  1971تا  25مارس  11( 1984آبانماه  1350تا  5فروردینماه  )1363و از او اکتبر  1984تـا
 30سپتامبر  9( 1994مهرماه  1363تا  8مهرماه  )1373و گذرنامه آقای مكکانل از  2دسـامبر  1971تـا  14مـه
 11( 1984آذرماه  1350تا  24اردیبهشتماه  )1363و از  17مه  1984تا  16مه  27( 1994اردیبهشـتماه 1363
تا  26اردیبهشتماه  )1373معتبر میباشد .همینطور نسخهای از شناسنامه نامبرده مبنی بـر گـواهی تولـد وی در
بوستن ،ماساچوست ایاالت متحده امریکا ارائه گردیده است.
در همان گواهینامههای نماینده معامالت سهام قید شده است که تعداد  7.500سهم دیگر متعلق به پـنج نفـر
دیگر است و آقای مكکانل به قید سوگند اظهار داشته که این عده «اعضای مانواده من و همگی شهروند ایاالت
متحده بوده و هستند» .عالوه بر این ،آقای جاویس به قید سوگند اظهار داشته که « 90درصد سـهام آی.تی.پـی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1آقای باکست در تاری  18ژوییه  27( 1984تیرماه  )1363بهطور جداگانه بهعنوان امین ورشکستگی آی.تی.پـی .اکسـپورت منصـوب
گردید ،لکن عمالً هنگام انتصاب قبلی مود بهعنوان امین ورشکسـتگی مواهـان ،آی.تی.پـی ،مسـئو آی.تی.پـی .اکسـپورت شـد؛ چـه
آی.تی.پی .اکسپورت به شرح مذکور در زیر ،آن موقع مالك انحصاری آی.تی.پی .بود.
 .2ذیحساب قبلی مواهان ،آی.تی.پی.سی؛ یعنی آقای فیلیپس ام .الیتزینگر به قید سوگند اظهار داشـته اسـت کـه ایـن دوره« ،آوریـل
 1974تا سپتامبر  »1979را در بر میگرفته است.
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متعلق به شهروندان امریکایی بوده است» و اظهار مود را بر ایـن واقعیـت اسـتوار مـیسـازد کـه «آی.تی.پـی .و
شرکتهای فرعی آن قراردادهایی با دولت ایاالت متحده داشتند و بدین جهت میزان مالکیت مارجی آی.تی.پـی.
مرتباً توسط دولت یادشده کنتر میشد تا معلوم شود آی.تی.پی .طبق قـوانین ایـاالت متحـده همننـان از نظـر
()3
امنیتی صالح است یا میر».
آقای جاویس همننین در  20فوریه ( 1985او اسفندماه  )1363به قیـد سـوگند اظهـار نمـود کـه مواهـان،
آی.تی.پی .اکسپورت «از زمان تأسیس در سا  1972تا امروز تماماً متعلق به آی.تی.پی .بـوده اسـت» کـه ایـن
واقعیت را سوگندنامه سابقالذکر دو نفر از شرکای توش راس اند کامپنی برای دوره همکاری مؤسسـه یادشـده بـا
مواهان و اظهاریه به قید سوگند آقای باکست ،امین ورشکستگی ،برای دورهای که از نوامبر  1979شروع میشود،
تأیید میکند.
باالمره آقای باکست در جلسه استماع پرونده شهادت داد و بعداً نیز به قید سوگند این مطلب را مجـدداً مـورد
تأیید قرار داد که نامبرده در تمام عمر شهروند ایاالت متحده بوده است .آقـای باکسـت ،بـهعنوان مـدرك مؤیـد،
شناسنامه و گذرنامه امریکایی فعلیاش را در جلسه استماع تسلیم و بعداً طـی اظهاریـه بـه قیـد سـوگندی ،نسـ
گذرنامههای امریکاییاش را که برای دورههای  9ژوییه  1979تا  8اکتبر  18( 1979تیرماه  1358تـا  16مهرمـاه
 )1358و  10ژانویه  1985تا  9ژانویه  20( 1995دیماه  1363تا  19دیماه  )1373معتبر بوده ،ارائه نمود.
بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان داوری نتیجه میگیرند که آی.تی.پی.سی .و آی.تی.پی .اکسپورت ،هـر دو تبعـه
ایاالت متحده در مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی هستند (مقایسه شود با :فلکسی ـ ون لیسینگ
اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،دستور ثبت شده در  20دسامبر  29( 1982آذرماه reprinted in ،)1361
;1 Iran-U.S.C.T.R. 455
جنرا موتورز کورپوریشن و دولت جمهوری ایران ،دستور ثبت شده در  21ژانویه  ،1983او بهمنماه 1361
reprinted in 3 Iran-U.S. C.T.R. 1

دیوان همننین بر این نظر است که کلیه مواندگان این پرونده ،از جمله هواپیمایی کشوری و بانـك تجـارت،
جزء مؤسسات یا سازمانهای تحت کنتر دولت ایران هستند .هیچیك از مواندگان به صالحیت دیوان از این نظر
ایراد نگرفته است.
ب) ورشكستگی

نظر دیوان داوری این است که مطرح بودن جریان دعوای ورشکستگی مربوط به آی.تی.پی .سـی .و آی.تی.پـی.
اکسپورت در ایاالت متحده ،تأثیری در صالحیت دیوان نسبت بـه ادعاهـای نامبردگـان نـدارد .مواهـانهـا ثابـت
کردهاند که آی.تی.پی.سی .اکسپورت و امین ورشکستگی ،در کلیه مواقع ذیـربط تبعـه ایـاالت متحـده بـودهانـد.
بنابراین ،صرفنظر از اینکه ادعاها متعلق به آی.تی.پی.سی .و آی.تی.پی .اکسپورت یا متعلـق بـه امـین شـنامته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3در جلسه استماع ،شهادت حداقل سه شاهد ،همراه با سوابق مربوط به دعوای ورشکستگی ،مـدلل سـامت کـه حـداقل از او ژانویـه

 11( 1978دیماه  )1356تا تاری استماع پرونده ،دستکم حدود  82درصد از سهام مواهان ،آی.تی.پس.سـی .متعلـق بـه سـه شـهروند
امریکایی بوده است.
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شود ،دیوان صالحیت رسیدگی بدانها را دارد.
ج) بقیه ایرادات

نظر دیوان این است که مابقی ایرادات کلی مواندگان بیمورد است .طبق قواعد دیوان ،تسـلیم وکالتنامـه الزامـی
نیست .دیوان متقاعد شده است که ادعای حاضر توسط نماینده مجـاز مواهـانهـا ثبـت گردیـده اسـت .در مـورد
اعتراض مواندگان راجع به ادغام ادعاها ،دیوان داوری نظر داده است که تلفیـق یـك یـا چنـد ادعـای کـمتـر از
 250.000دالر در سایر ادعاها (اعم از اینکه هرکدام بهتنهایی بابت  250.000دالر یا بیشتر باشد) تا آنجا که به
صالحیت دیوان مربوط میشود ،چناننه کل مبلغ مواسته  250.000دالر یـا بـیشتـر باشـد ،مجـاز اسـت (فـورد
اروسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،قرار موقت شماره 39ــ159ــ،3
ي  10انگلیسی ،مورخ  4ژوئن  14/1984مردادماه  1363که ضمن آن به صورتجلسه بیست و چهارمین نشسـت
دیوان که در تاری  18دسامبر  27/1981آذرماه  1360برگزار شد ،استناد شده است).
د) نتیجهگیری

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

مواهانها اظهار میدارند که در نتیجه پارهای اقدامات و ترك فعل ایران ،در دسامبر  1978بهطور قانونی از ایـران
امرا شدهاند .این ادعا نهتنها مبنای ادعای هزینههای فوقالعادهای شده که مواهان به علت مـرو شـتابزده از
ایران متحمل گردیده ،بلکه به برمی از ادعاها و ادعاهای متقابل قراردادی نیز مربوط میشود .از این رو ،ابتـدا بـه
این موضوع میپردازیم که آیا ایران مواهانها را بهطور غیرقانونی امرا کرده است یا نه؟
مواهانها ادعا میکنند که در اوامر سا  ،1978مشونتهای ضد امریکایی در ایران ،نامبرده را ناگزیر سامت
که فرامواندن پرسنلش را به کویت آغاز کند .مواهانها مضافاً اظهار میدارند که این کار جنبـه مـوقتی داشـت و
ایشان امیدوار بودند که بتوانند به ایران مراجعت نموده ،کار مود را در پروژههای مختلـف بـه پایـان رسـانند و بـه
محض اینکه اوضاع و احوا اجازه داد ،کار دیگری جستجو کنند.
مواهانها در شرح مطراتی که پرسنلشان در پایان سا  1978با آن مواجه بودند ،به گزارشهای روزنامـههـا
راجع به مشونت در ایران ،از جمله وقایع حادث در منـاطقی کـه پرسـنل ایشـان کـار مـیکردنـد و مـرو سـایر
شرکتهای امریکایی در نوامبر و دسامبر  ،1978بهعنوان مدرك ومامت اوضاع برای امریکاییان اشاره مینماینـد.
مواهانها بهویژه چهار مقاله مطبوعاتی که در نیویورك تایمز و یك مقاله کـه در نشـریه اویایشـن انـد اسـپیس
تکنالوجی چاپ شد ،به منظور اثبات واقعیتهای زیر اشاره مینمایند:
 4000 .1امریکایی در هفته آمر نوامبر و اوایل دسامبر  ،1978ایران را ترك کردند.
 .2شرکتهای مختلف امریکایی تا آن موقع به کارکنانشان دستور مرو از ایران را داده بودند.

حکم شماره 186ـ302ـ3



103

 .3مشونتهایی در شهرهای مختلف ایران روی میداد و
 .4دولت ایاالت متحده اعالم کرده بود که هزینه سفر وابستگان کارکنانش را از ایران ،پردامت مواهد کرد.
مواندگان اظهار میدارند مواهانها هنگامی که ایران را ترك کردند ،مجبور بـه ایـن کـار نبودنـد و هرگونـه
مصومتی که نسبت به امریکاییان در آن موقع ابراز شده ،نتیجه احساسات ضد مارجی بـوده ،نـه احساسـات ضـد
امریکایی .مواندگان همننین استدال میکنند که دولت ایاالت متحده به اتباع امریکایی دستور داد کـه ایـران را
ترك کنند .نامبردگان مضافاً اظهار میدارند که مسأله امرا نمیتواند مطرح باشد ،زیرا هیچ دلیلی و مدرکی راجع
به اینکه پروانههای اقامت لغو ویا افراد مورد بحث به زور از ایران امرا شده باشند ،وجود ندارد.
در این رابطه دیوان باید تعیین نماید که  )1آیا اقدامات مورد ادعا در حکم امرا بوده و اگر بوده )2 ،آیا اقـدام
به امرا طبق حقوق بینالملل غیرقانونی بوده است یا میر؟ در پردامتن به موضوع او  ،دیوان باید کار مود را بـا
بررسی مفهوم «امرا » به شرح مستفاد در حقوق بینالملل شروع کند .مطابق تعریف عادی«،کلمه امـرا عمومـاً
به معنای آنگونه اعما قدرت دولتی به کار میرود که متضمن مار سامتن بیگانهای از ماك آن کشـور ،مـواه
بهطور داوطلبانه ،یعنی با تهدید به اعما زور و مواه با اعما زور میباشد»
(Goodwin-Gill, Internatinal Law and the Movement of Persons between States,
201, 1978).

شکی نیست که اقدامات مبتنی بر مقررات داملی مربوط به اتباع بیگانه ویا اقامت آنان ،که به موجب آن یك
فرد مارجی ،یا واقعاً توسط مقامات دولتی از کشور امرا ویا با تعهد به امرا قهری ،به وی دستور داده مـیشـود
که ظرف مدت معینی کشور را ترك کند ،طبق حقوق بینالملل امرا تلقی میشوند .در اصل ،ایـن مسـأله مهـم
نیست که این قبیل اقدامات طبق قوانین داملی ،امرا (“ )”expulsionیا تبعید (“ )”deportationموانده شود
ویا به اشکا دیگری نظیر لغو پروانه اقامت اعما گردد .از سوی دیگر ،این نیز کـامالً پذیرفتـه شـده اسـت کـه
تحتالحفظ همراهی کردن یك تبعه بیگانه تا مرز توسط مقامات کشـور در حقـوق بـینالملـل ،امـرا محسـوب
میشود ،ولو اینکه این کار در مار از چارچوب قوانین داملی حاکم بر اتباع بیگانه صورت پذیرد.
در پرونده حاضر ،امتالفی در این نیست که رسماً هیچگونه دستوری جهت امرا کارکنان مواهانها صادر یـا
تصمیمی د ر این مورد اتخاذ نشده است .همننین امتالفی نیست که افراد مورد بحث واقعاً توسط مقامات ایرانی یا
اشخاصی که ایران مسئو اعمالشان باشد ،تحتالحفظ به مار فرستاده نشدهاند .این امر مورد تصدیق مواهانها
است .ایشان در الیحه مود به شرایط حاکم بر ایران در آن زمان اشاره نموده و اظهار میدارنـد کـه «تحـت ایـن
اوضاع و احوا  ،مواهان تصمیم گرفت بهناچار از عملیاتش در ایران صرفنظر کند ...و پرسنل و افراد مانوادهشـان
را از ایران مار سازد».
در اینجا سؤالی که مطرح میشود این است که آیا مرو ظاهراً «داوطلبانه» در اثر اوضاع و احـوا عمـومی
کشور (که باالم ناشی از اقدام مشخصی از جانب دولت از قبیل دستور تا امرا یا اعما زور ،بهویژه نسبت بـه
فرد ذیربط نباشد) را میتوان امرا محسوب کرد یا میر؟ دیوان داوری از آرای ویژه سایر دیوانهای بینالمللی که
بهموجب آنها چنین مروجی منجر به صدور حکمی بر مبنای امرا شده و نتایج حقـوقی مـاي ناشـی از چنـین
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()4

نتیجهگیری را در برداشته باشد ،آگاه نیست.
گرچه روشن است که هر ناراحتی و دشواری که موجب ترك کشور توسط بیگانهای شود را نمیتوان در حکم
امرا دانست ،با این حا  ،دیوان داوری این احتما را اصوالً میپذیرد که عناصر متشکله امـرا («مـرو مـواه
داوطلبانه ،یعنی با تهدید به امرا قهری ویا با توسل به زور») میتواند در موارد استثنایی ،حتی در حالتی که تبعـه
بیگانهای بدون آنکه مستقیماً یا فوراً به زور از کشور مار ویا رسماً به او دستور مرو داده شود ،کشـور را تـرك
میکند ،تحقق یابد .این قبیل موارد ظاهراً مبتنی بر این فرض است که حداقل  )1اوضـاع و احـوا کشـور محـل
اقامت آنچنان باشد که منطقاً نتوان تصور کرد که تبعه بیگانه واقعاً چارهای (جز ترك کشور) داشته باشد ،و  )2در
ورای حوادث یا اعمالی که منتهی به مرو میشود ،قصد امرا تبعه بیگانه نهفته بوده و بـهعـالوه ،ایـن اعمـا ،
طبق اصو مسئولیت دولت ،قابل انتساب به دولت باشد.
پس از ذکر این مطلب ،دیوان داوری به این نتیجه رسیده است که احتیاجی به تعیین این مسأله نیست که آیا
در این پرونده شرایط مورد لزوم تحقق یافته و امرا محسوب میشده است یا میر .دیوان قـادر اسـت بـر مبنـای
دالیل دیگر ،به ادعاها و ادعاهای متقابلی که طبق استدال  ،تحت تأثیر امرا غیرقانونی ادعـایی واقـع شـدهانـد،
رسیدگی نماید .بدین طریق دیوان میتوانـد رسـیدگی بـه موضـوعات مطـروح در اینجـا را تـا طـرح پرونـده یـا
پروندههای دیگری که امیدوار است طرفین آنها ،دفاعیات و مدارك و استدالالت مفصلتری نسبت بـه طـرفین
()5
پرونده حاضر ارائه نمایند ،به تعویق اندازد.
ب) ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به راپكن و قراردادهای کارهای ساختمانی
 .1سابقه امر

در تاری  23دسامبر ( 1973دوم دیماه  )1352آی.تی.پی .اکسپورت و ن.هـ.ش .قراردادی به شـماره 08/81211
منعقد سامتند که طبق آن آی.تی.پی .اکسپورت موافقت کرد سیستمهای کنتـر رادار («راپکـن») در نـه پایگـاه
هوایی ن.هـ.ش در سراسر ایران نصب نماید («قرارداد راپکـن») .سیسـتم راپکـن عبـارت اسـت از یـك سیسـتم
مخابراتی ردیابی با رادار به صورت زمین به هوا و هوا به زمـین .قـرارداد راپکـن همننـین مقـرر مـیداشـت کـه
آی.تی.پی .اکسپورت قطعات یدکی و وسایل آزمایش و مدمات پشتیبانی مهندسی به مدت دو سا  ،کالً به قیمت
قراردادی  40.395.251دالر ،ارائه نماید .قرارداد راپکن متعاقباً با سـه الحاقیـه تکمیـل و بهـای قـرارداد تـا مبلـغ
 40.746.783دالر افزایش داده شد و در نـوامبر  1977مجـدداً تنظـیم گردیـد (اصـالحیه  .)01اصـالحیه مـذکور
متضمن توافقی بود بین طرفین جهت پردامـت مبلـغ  1.488.076بـه منظـور مصـالحه ادعـایی کـه آی.تی.پـی.
اکسپورت تسلیم و ضمن آن بابت کارها و مواد اضافی و تأمیرهای ن.هـ.ش .مواستار غرامت شده بود.
آی.تی.پی .اکسپورت و ن.هـ.ش .موافقتنامه دومی (به شماره  )5411در تـاری او ژوییـه  10( 1975تیرمـاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4دیوان داوری این مسأله را بررسی نکرده است که آیا اوضاع و احوالی که منجر به عزیمت یك تبعـه بیگانـه شـده ،صـدور حکـم بـر
مبنای «استنکاف از احقاق حق»« ،عدم حمایت» ویا نقض حداقل ضوابط مربوط به رفتار با اتباع بیگانه که طبق حقوق بینالملل در یك
کشور الزامی است را توجیه مینماید یا میر؟
 .5دیوان داوری آگاه است که مسأله امرا  ،ضمن مطالب دیگـر ،در بعضـی از پرونـدههـای حـاوی ادعاهـای کـمتـر از  250.000دالر
بهتفصیل مطرح شده است.
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 )1354منعقد سامتند .موافقتنامه مزبور متضمن انجام پارهای کارهای سامتمانی در هریـك از نـه پایگـاه بـود تـا
نصب سیستمهای راپکن امکانپذیر گردد («قرارداد کارهای سامتمانی») .قیمت قرارداد کالً  920.354.823ریـا
تعیین شده بود که بعداً بسته به میزان کار انجام شده و مواد مصرف شده و پارهای تعدیالت بابت تورم ،میتوانست
تغییر یابد.
آی.تی.پی .اکسپورت برای انجام تعهدات مویش بابت عملیات مهندسی ،با یك شرکت سهامی ایرانی به نـام
شرکت تکنولوژی پیشرفته ایران («یاتکو») توافق کرد که کار را مشترکاً انجام دهند .یاتکو نیـز بهنوبـهمود بـرای
انجام بعضی از کارهای سامتمانی با یك شرکت دیگر ایرانی به نام «فریدن» قرارداد بست.
 .2ادعاهای مربوط به قرارداد راپكن

مواهـانها پنج فـقره ادعـا بابت پردامتهایی که حسب ادعـا به موجب قــرارداد راپکـن واجباالدا است ،مطرح
سامتهاند.
الف) ادعاهای مبتنی بر صورتحسابها

مواهانها وجه دو صورتحساب مربوط به محموالت قطعات یدکی را که ادعـا مـیکننـد پردامـت نشـده مطالبـه
میکنند :صورتحساب شماره  78/01/0001به تاری  7ژانویه  17( 1978دیماه  )1356به مبلـغ  45.568/74دالر
بابت محموالتی که در تـاری  22دسـامبر ( 1977او دیمـاه  )1356ارسـا شـده و صورتحسـاب شـماره الـف
 78/01/0011به تاری  10ژوییه  19( 1978تیرماه  )1357بابت محموالتی که در  12دسـامبر  21( 1977آذرمـاه
 )1356ارسا گردید ،به مبلغ  71.639/72دالر بهعالوه بهره آنها.
مدارك مستند مواهانها شامل دو صورتحساب و یك نامه به تاری  10مه  20( 1978اردیبهشـتماه )1357
است که طی آن مطالبه وجه کردهاند .عالوه بر آن ،شهادتنامه هـوارد ا  .فیتـز هیـو ،مـدیر قراردادهـای شـرکت
مواهانها در فاصله مه  1976و نوامبر  1978گواه بر حمل قطعات یدکی و عـدم پردامـت صورتحسـابها اسـت.
مضافاً شهادتنامه فیلیپ ام .الیتزینگر ،ذیحساب شرکت مواهانها از آوریل  1974تا سپتامبر  1979نیز دلیل بر آن
است که صورتحسابها درست بوده و پردامت نشده است.
تنها دفاعی که نهاجا ارائه میکند مبتنی بر این است که موانده مزبور ،نامهای در تـاری  9ژوییـه 18( 1978
تیرماه  )1357برای آی.تی.پی.سی .ارسا داشته ،دائر بر آن که تا مواهان وضعیت مـالی و قصـد مـود در ایفـای
قرارداد راپکن را روشن نکند ،دیگر وجهی به وی پردامت نخواهد کرد .حسب ادعا آی.تی.پی.سی .بـه ایـن نامـه
پاس نداده است.
نظر به اینکه نهاجا به اعتبار صورتحسابها ویا به تعهدات موضوع آنها اعتراضی نکرده است ،دیوان نهاجا را
مسئو پردامت صورتحسابها دانسته ،حکم به پردامت مبلغ  71.639/72دالر به نفع مواهانها میدهد.
ب) ادعای مربوط به اعتبارات اسنادی

مواهانها در دومین ادعایی که بر مبنای قرارداد راپکن مطرح سامتهاند ،مبلغ  50.000دالر بهعالوه بهره آن بابت
کسر موجودی ن.هـ.ش .در اعتبار اسنادی شماره  08/81211که اعتبار اسنادی اصلی پردامت وجه قرارداد راپکـن
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به مواهانها بود ،مطالبه کردهاند .بهموجب شهادتی که ذیحساب سابق شرکت مواهانها در جلسه اسـتماع ارائـه
کرد معلوم شد که این ادعا بابت پولی بود که آی.تی.پی .اکسپورت بابت قرارداد اصلی طلبکار بوده است.
مواهانها ادعا میکنند که این مبلغ را از اعتبار اسنادی برداشت نکردهاند؛ زیرا آی.تی.پی .اکسپورت به بانـك
دستور داده بود تنها قسمتی از آمرین صورتحساب وی را بپردازد ،تا اینکه مبلغ  50.000دالر در اعتبار باقی بماند.
مواهانها میمواستند این اعتبار مفتوح باشد تا تجدید آن جهت انجام پردامتهای موضوع اصـالحیه  01کـه در
مذاکره بود تسهیل گردد .آی.تی.پی .اکسپورت انتظار داشت مبلغ  50.000دالر را بهعالوه وجوهی که بـه موجـب
اصالحیه طلبکار بود دریافت کند ،ولی وقتی وجوه موضوع اصالحیه  01مسـتقیماً و نـه از طریـق اعتبـار اسـنادی
پردامت شد ،سررسید اعتبار اسنادی منقضی شده بود.
طبق اظهار نهاجا ،مواهانها حقی برمانده اعتبار اسنادی ندارند؛ زیرا هرگز نتوانستهاند اسـناد الزم را در مـورد
تکمیل تعهدات مود به بانك ارائه دهند .ولی دیوان متقاعد شده است که طبق توضیح مواهانها ،در موقع آمرین
برداشت از محل اعتبار اسنادی ،ایشان میتوانستند کلیه مبلغی را که حق داشتند ،برداشت کنند ،ولی ترجیح دادنـد
چنین نکنند  .چون چنین حقی باقی است ،دیوان بر این نظر است که نهاجا مبلـغ  50.000بـه مواهانهـا بـدهکار
است.
ج) ادعا و ادعای متقابل مربوط به نمایندگان خدمات در محل کار

ادعای سوم مواهانها به موجب قرارداد راپکـن بابـت جمعـاً  52نفـر مـاه “ ”man-monthsمـدمات پشـتیبانی
مهندسی در محل کار است که در چندین محل عملیات راپکن و قبل از عزیمـت مواهانهـا در دسـامبر  1978از
ایران انجام شده است .مواهانها مبلغ  170.444دالر ( 3.277/76دالر بابت هر نفرــ مـاه × )52بـهعـالوه بهـره
متعلقه مطالبه میکنند.
در ماده  2قرارداد راپکن قید شده که آی.تی.پی .اکسپورت باید برای مدت دو سا  ،پشتیبانی مهندسی الزم را
در محل کار در ازای دریافت مبلغ  706.917دالر تأمین نماید و این مبلغ جزء قیمت دستگاههـای راپکـن منظـور
شده بود .ظاهراً قرار بود یك مهندس در هر محل مستقر شود .در اصالحیه شماره  1مـورخ  20ژوییـه 29( 1974
تیرماه  )1353قرارداد ،طرفین هزینه پشتیبانی در محل کار را از قیمت سیستم راپکن تفکیك کرده ،مقـرر داشـتند
بابت آن جداگانه به ریا پردامت شود .پیوست ( Fو) اصالحیه  01که شامل برنامه پردامتها است ،نشان میدهد
که مبلغ  706.917دالر بابت پشتیبانی مهندسی در محل کار باقی بود که طبق یك موافقتنامه تکمیلی که ظـاهراً
هرگز به امضا نرسید باید «به ریا » پردامت میشد.
مواهانها در تأیید ادعای مود ،شهادتنامه مدیر سابق قراردادهای مود را ارائـه دادهانـد کـه طـی آن نـامبرده
اظهار داشته است« :ما از مجموع  216نفر ـ ماه الزم ( 42 ،)9×24نفر ـ ماه ارائه دادیم ،ولی هرگز وجهـی از ایـن
بابت دریافت نکردیم» .موانده (نهاجا) در دفاعیه مود اذعان داشته که  36نفر ـ ماه مدمات مهندسی ارائه شده بود
و ادعای متقابلی به مبلغ  5.301.877/50دالر طرح و بابت قیمتی که ظاهراً جهت مابقی مدمات مهندسـی ارائـه
()6
نشده پردامت کرده ،مطالبه میکند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6ظاهراً مبلغ ادعای متقابل ،ناشی از سوءتفاهمی است که از شرایط قیمت قرارداد به وجود آمد ،ماده  02قلم  0003قرارداد و اصـالحیه
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به نظر دیوان به دلیل نبود الحاقیه موافقتنامه مورد اشاره در اصالحیه شماره  01و شـهادت بالمعـارض مـدیر
سابق قراردادهای مواهانها ،هیچ گونه وجهی بابت مدمات مهندسی در محل کار پردامت نشده است .با توجه بـه
فقدان هرگونه مدرك معارض در مورد تعداد نفرـ ماه مدمات ارائه شده ،دیوان به مدرك شهادتنامه مواهان استناد
کرده ،نتیجه میگیرد که مواهانها حق دارند به میزان  42نفرـ ماه مدمات مهندسی در محل کـار وجـه دریافـت
کنند که این مبلغ به شرح زیر محاسبه میشود:
قیمت قرارداد بابت  216نفر ـ ماه
تقسیم بر :نفر ـ ماه
قیمت یك نفر ـ ماه
نفر ـ ماه مدمت ارائه شده
مبلغ بدهی بابت  42نفر ـ ماه مدمات مهندسی

 706.917دالر
216
× 3.272/76
42
 137.455/92دالر

بر این اساس ،به نظر دیوان ،نهاجا باید مبلغ  137.455/92دالر بابت مدمات پشتیبانی مهندسی در محل کار
به مواهانها بپردازد .ضرورتاً ادعای متقابل نهاجا بابت استرداد وجوهی که هرگز نپردامته است باید رد گردد.
د) ادعاهای مربوط به سپرده حسن انجام کار و عدمالنفع

مواهانها بابت مدمات انجام نشده پشتیبانی مهندسی در محل کار که براساس  25درصد سود قیمـت قـراردادی
مدمات انجام نشده محاسبه گردیده ،عدمالنفع مطالبه میکنند .مواهانها همننین اسـترداد مبلـغ  300.000دالر
سپرده حسن انجام کاری را که ن.هـ.ش .طبق شروط تغییر شماره  01اصالحیه  01تا تکمیل قرارداد نگاه داشـته،
مطالبه مینمایند.
مواهانها استدال میکنند که شرایط فورسماژور مانع شد که بتوانند اجـرای کـار را طبـق قـرارداد راپکـن
تکمیل کنند .طبق شروط فورسماژور آن قرارداد ،استحقاق بازپردامت سپرده حسن انجام کار و مسارات عدمالنفع
را دارند .مواهانها به نامههای مورخ  21اکتبر  29( 1978مهرمـاه  )1357و  5دسـامبر  14( 1978آذرمـاه )1357
مود به ن.هـ.ش .و اعالم وجود وضعیت فورسماژور به ن.هـ.ش .استناد میکنند.
موانده (نهاجا) اظهار میدارد که مواهانها مجبور نبودند در دسامبر  1978ایران را ترك کنند و با ماتمه دادن
()7
به کار مود قرارداد را نقض کردهاند .موانده به نامههای مورخ  21اکتبر  29(1978مهرماه  )1357و  24دسامبر
( 1978سوم دیماه  )1357مود که اظهارات مربوط به فورسماژور را رد کرده و به آی.تی.پی.سی .اطالع میدهد
که هیچگونه تأمیری را در کار آی.تی.پی.سی .نمیپذیرد ،استناد میکند.
شرط فورسماژور قرارداد ،یعنی ماده  14اصالحیه  01به شرح زیر مقرر میدارد:
شماره  01هر دو نشان میدهند که قیمت قرارداد برای مدمات پشتیبانی مهندسی در محل کار کالً  706.917دالر بود و بـرمالف آننـه
که در ادعای متقابل فرض شده ،این مبلغ بابت یك محل نبوده است.
 .7ادعاهای متقابلی که نهاجا بابت نقض قرارداد مطرح میکنند که در بخش بعدی این حکم مورد بررسی واقع شدهاند.
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 .1تقصیر ویا تأمیر هریك از طرفین پیمان در اجرای تعهدات مندر در پیمان به علل جنگ ،شورش ،جنـگ
داملی ،نافرمانی ،اعتصاب ،بسته شدن ویا اتفاقات ناگواری که مار از کنتر عادی آنها باشـد و بـدون ایـنکـه
تقصیر طرف پیمان باشد ،عذر موجه میباشد ،مگر در مورد تأمیر ویـا تقصـیر در پردامـت کـه در هـر حـا بایـد
پردامت گردد.
 .2هیچیك از طرفین پیمان از اینکه نهایت سعی مود را در پرهیز از یـا برطـرف کـردن کلیـه آن اشـکاالت
مصروف دارند معذور نیستند و به محض اینکه آن موانع برطرف شدند بایـد اجـرای تعهـدات قـراردادی را ادامـه
دهند.
 .3هر طرف که ادعای تأمیر و تقصیر در اجرای پیمان را مینماید میبایـد بالفاصـله طـرف دیگـر را کتبـاً از
احتما وقوع چنان تقصیر و تأمیر مطلع نموده و همینطور اطالع دهد که برای چه مدت انتظار میرود کـه ایـن
تأمیر و تقصیر به طو انجامد و دلیل تأمیر مذکور یا تقصیر چیست و چه اقداماتی جهـت برطـرف کـردن آنهـا
مواهد داد (نقل از الیحه).
نظر به اینکه شرط مزبور بهطور نامحدود طرفین را اجرای قرارداد معـذور نمـیدارد ،بنـابراین کـامالً موضـع
مواهانها را تأیید نمیکند و به همین نحو ،استدال مواهان در مورد ادعای عدمالنفع را پاراگراف یك شرط مزبور
که به موجب آن «عذر هیچیك از طرفین بابت عدم پردامت یا تأمیر در پردامت وجوه قـراردادی موجـه نیسـت»
تأیید نمینماید .مسلماً در اینجا اشاره به پردامتهایی است که قبل از شروع حالت فورسماژور موعـد آنهـا فـرا
رسیده بود.
لکن به نظر میرسد که مواهانها ادعای عدمالنفع و استرداد سپرده حسن انجـام کـار را بـر ایـن پایـه قـرار
میدهند که اعما دولت ایران ،مانع تکمیل قرار داد راپکن شد .مواهانها اظهار داشتهاند کـه بعـد از عزیمـت از
ایران به علت امرا یا فورسماژور « ...آماده و قادر بودند که به محض اعاده نظم و قانون در آن کشور ناآرام بـه
ایران مراجعت و کار را تمام کنند».
در حقیقت میتوان نتیجه گرفت که حداقل در موقع ارسا نامـه مـورخ  5دسـامبر  14( 1978آذرمـاه )1357
آی.تی.پی.سی ،شرایط در ایران به وضعیت فورسماژور در آمده بود .دیوان همانطور که در پروندههای دیگر نظر
داده:
«تا دسامبر  ،1978اعتصابات و سایر کشمکشهای داملی در جریـان انقـالب اسـالمی ،الاقـل در شـهرهای
بزرگ ایران ،شرایط کالسیك فورسماژور را به وجود آورده بـود .منظـور مـا از فورسمـاژور عبـارت از نیروهـای
()8
اجتماعی و اقتصادی است که از قدرت کنتر دولت ،علیرغم اعما مجاهدت الزم ،مار باشد».
بدینترتیب ،مواهانها حق داشتند کارمندان مود را از ایـران مـار کـرده و اجـرای قـرارداد را بـرای مـدت
فورسماژور به حالت تعلیق در آورند .به همین نحو ،عذر نهاجا در عدم اجرای تعهدات قراردادی مود بـه اسـتثنای
پردامت بابت کاری که قبالً انجام شده بود موجه است .لکن چون شرط فورسمـاژور قـرارداد ،تعهـد اجـرا را لغـو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8گولد مارکتینگ اینکورپوریتد و وزارت دفاع ملی ایران ،قرار اعدادی شماره 24ـ49ـ 2صفحه  27( 11ژوییه  1983/5مردادمـاه )1362

تجدید چاپ در 3 Iran-U.S. C.T.R. 147, 152؛ سیلوانیا تکنیکا سیستمز و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شـماره 180ــ64ــ1
صفحه  27 ،15ژوئن  6/1985تیرماه .1364
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نکرده ،بلکه به حالت تعلیق در میآورد ،مواهانها برای آنکه ادعای عـدمالنفـع مـدمات پشـتیبانی انجـام نشـده
مهندسی در محل کار را اثبات کنند باید نشان دهند که در نقطهای از وضعیت فورسماژور که طرفین را از انجـام
تعهدات مود معذور میداشت ،اوضاع به حالتی برگشت که در آن ،آی.تی.پی .اکسپورت کماکان نمیتوانسـت کـار
مود را مجدداً شروع کند ،ولی نهاجا دیگر نمیتوانست به حالت فورسماژور استناد نماید .مواهانها همننین بایـد
اثبات کنند که در نتیجه ،قبل از  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359قرارداد دیگر اعتبار نداشت تا ادعای عدمالنفع
در آن تاری پابرجا بوده باشد .برای اثبات ادعای سپرده حسن انجام کار کافی است که مواهانهـا تـا  31دسـامبر
 10( 1980دیماه  )1359کار را به نحو احسن انجام داده باشند .شرط مربوطه تغییر شماره  01مقرر داشـته اسـت
که سپرده حسن انجام کار تودیعی به نفع ن.هـ.ش .به مبلغ  300.000دالر تا  31دسامبر  10(1980دیماه )1359
معتبر مواهد بود.
هیچگونه مدرك کاملی راجع به اینکه چه موقع شرایط فورسماژور دیگر وجود نداشت یا تبـدیل بـه شـرایط
دیگری شد ،ارائه نشده است .نظر به اینکه مدرکی وجود ندارد که از آی.تی.پی .اکسـپورت بـرای شـروع مجـدد
اجرای کار قبل از  30اکتبر  8( 1979آبانماه  )1358دعوت شده باشد ،دیوان معتقد است که مواهـانهـا مجبـور
نبودند طی آن مدت به ایران مراجعت کنند .مدارك حاکی از آن است کـه در آمـرین روز مـذکور ،نهاجـا نامـهای
جهت آی.تی.پی.سی .اکسپورت ارسا و درمواست کرد جهت مذاکره درباره پروژه راپکـن نماینـده مـود را اعـزام
دارد؛ ولی این نامه فقط چند روز قبل از  4نوامبر  13( 1979آبانماه  ،)1358یعنی تاریخی که بحران گروگانگیری
()9
آغاز شد ،ارسا گردید .دیوان قبالً نتیجه گرفته است که الاقل بعد از  4نوامبر  13( 1979آبانمـاه  )1358آن
تعداد شرکتهای امریکایی که در ایران باقی ماندند «ناچار شدند پروژههای مود را ترك و پرسنل مود را از ایران
مار نمایند» و دولت ایران نمیتواند به مرو پرسـنل بـهعنوان توجیـه عـدو از تعهـدات قـانونی مـود اسـتناد
()10
کند .دیوان همننین در این پرونده مقرر میدارد که مخاطرات اتباع امریکایی را در رابطه بـا اوضـاعی کـه از
نوامبر  1979شروع شد ،نمیتوان فورسماژور به مفهوم حوادثی که طرفین را معذور میکند ،نظیر حوادث دسامبر
 1978قلمداد کرد ،بلکه این مخاطرات به مواهانها عذر موجهی داد که علیرغم نامه فوقالذکر نهاجا ،کار را اجـرا
نکنند .اما از سوی دیگر ،نهاجا نیز در وضعیت جدید ،نمیتواند در رابطه قراردادی مود با آی.تی.پی .اکسپورت بـه
اوضاع فورسماژور استناد کند.
در شرایط معمو  ،نتیجهای که بالفاصله گرفته میشود این است که به علت اوضاع ایران ،از جمله و بهویـژه
بحران گروگانگیری ،قرارداد راپکن تا  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359به پایـان رسـیده بـود .لکـن اظهـارات
طرفین ابهاماتی در این مورد ایجاد میکند .در نامه مورخ  8فوریه  19( 1980بهمنماه  )1358که ظاهراً در پاسـ
نامه مورخ  30اکتبر  8( 1979آبانماه  )1358نهاجا نوشته شده ،آی.تی.پی .اکسپورت ضمن سایر مطالب میگوید:
«شرایط فورسماژور ی که موجب تعلیق اجرای پروژه شد کماکان ادامه داشته و از شدت آن کاسته نشده اسـت».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9مواهانها ادعا میکنند که «با گروگانگیری دیپلماتهای امریکا در نوامبر  ،1979امید مراجعت به ایران زایل شد.»...
 .10ر.ك :استارت هاوزینگ کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،قـرار اعـدادی شـماره 32ــ24ــ 1صـفحه  53انگلیسـی 19
دسامبر  1983/28آذرماه  .1352مقایسه شود با پرونده مربوط به کارمندان سیاسـی و کنسـولی ایـاالت متحـده در تهـران ،نشـریه 1980
دیوان دادگستری بینالمللی ،شماره ( 3رأی مورخ  24مه سوم مردادماه) ،تجدید چاپ در:
19 Int’l L . Mat’ ls 553 (1980).
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از طرف دیگر ،نهاجا ضمن سایر مطالب در دفاعیه مود مواستار اجرای عین باقیمانده تعهـدات مواهانهـا شـده و
بدین ترتیب ،کماکان قرارداد را معتبر فرض کرده است .ولی دیوان در مقابل تمام این ادعاها نتیجه مـیگیـرد کـه
رابطه قراردادی طرفین تا  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359به پایان رسیده بود .همانطور که قبالً اعـالم شـد،
اوضاعی که از نوامبر  1979در ایران ایجاد شد ،برای مواهانها ،ولی نه برای نهاجا به منزله عـذر مـوجهی بـرای
عدم انجام تعهدات قراردادی بود .اینکه مواهانها علیرغم نامه مورخ  8فوریه  19( 1980بهمنمـاه  )1358مـود
عمالً مود را ملزم به اجرای قرارداد ندانستند ،میتواند از این نکته استنباط شود که طی یازده مـاه بـین تـاری آن
نامه و  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359مواهانها کوششی برای مذاکره در مـورد امکـان شـروع مجـدد کـار
نکردند .باید چنین تلقی کرد که نهاجا نیز این موضع مواهانها را درك کرده بود ،زیـرا بعـد از نامـه اکتبـر 1979
مود ،دیگر اقدامی در مورد درمواست ادامه کار به عمل نیاورد.
با این تحلیل و نظر به اینکه در پرونده حاضر نهاجا در دفاع مود به شرایطی استناد نکرده که بـه موجـب آن
مواهانها منطقاً نمی توانستند بابت مدمات پشتیبانی مهندسی در محل کار مـود در آینـده انتظـار سـودی داشـته
باشند ،بنابراین ،مواهانها حق دارند چنین سودی را که احتماالً از آن محروم شدهاند ،دریافت کنند .مواهانهـا در
دادمواست مود در همان آغاز صریحاً  25درصد سود مابقی مدمات انجام نشده را مواسـتار شـدهانـد .شـهادتنامه
مدیر سابق قراردادها و رئیس شرکت مواهانها ،حکایت از تأیید این ادعا دارد و مواندگان نیز نه در دفاعیات مـود
و نه با ارائه مدارك در مقام رد آن بر نیامدهاند.
تحت شرایط حاضر ،دیوان باید این ادعا را بپذیرد و میزان سود مورد ادعا را معقو مییابـد و بنـابراین ،مبلـغ
 142.365/27دالر که به ترتیب زیر محاسبه شده ،به نفع مواهانها حکم میدهد:
قیمت قرارداد برای  216نفر ـ ماه
کسر میشود :حکم بابت  42نفر ـ ماه مدمات انجام شده
بقیه :ارزش کار انجام نشده
نرخ سود
عدمالنفع

ـ 706.917/دالر
137.455/92
×  569.461/08دالر
25%
 142.365/27دالر

در مورد سپرده حسن انجام کار ،نهاجا اذعان دارد که مبلغ  300.000دالر را ضـبط کـرده اسـت و از قـرارداد
روشن است که قرار بود این سپرده فقط تا  31دسامبر  10( 1980دیماه  )1359اعتبـار داشـته باشـد .مواهانهـا
شهادتنامهای ارائه دادهاند؛ مبنی بر اینکه تا موقع عزیمت از ایران در اوامر سا  ،1978تعهدات قرارداد راپکـن را
ایفا نموده بودند .بدین ترتیب ،مدارك حاکی از آن است که کلیه  9دستگاه سیستم راپکن مـدتها قبـل از شـروع
اوضاع فورسماژور که حداکثر دسامبر  1978بود به ایران تحویل داده شده و کار نصب آنها در حا پیشرفت بود.
عذر مواهانها در عدم انجام کار در فاصله دسامبر  1978و  31دسامبر  10( 1980دیماه  )1359موجه بوده است؛
اوالً به علت حالت فورسماژوری که هم اکنون به آن اشاره شد و ثانیاً بهعلت اوضاعی کـه از نـوامبر  1979آغـاز
گردید .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که تا  31دسامبر 10( 1980دیماه  ،)1359یعنی تا روزی که سپرده حسـن
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انجام کار اعتبار داشت ،مواهانها شرط حسن انجام کار را انجام داده و بنـابراین ،مسـتحق پـس گـرفتن سـپرده
بودند.
با توجه به مراتب فوق ،دیوان حکمی به مبلغ سپرده حسن انجام کار ،یعنی  300.000دالر به نفع مواهانهـا
صادر میکند که بر عهده نهاجا میباشد.
 .3سایر ادعاهای متقابل در رابطه با قرارداد راپكن

نهاجا در ادعای متقابل مود مدعی شده است که از نه دستگاه راپکن که قرار بود نصب شود ،تنها سه دستگاه به-
طور موقت تحویل داده شده که در وضعیت ناقصی بودهاند و ظاهراً شش دستگاه باقیمانده قابل اسـتفاده نیسـتند.
اولین مواسته موانده این است که به مواهانها دستور داده شود تعهدات مود را به موجب قـرارداد راپکـن انجـام
دهند .نهاجا مواسته مود را بهنحو تخییری نیز مطرح کرده و مساراتی به شرح بندهای «الف» و «ب» زیر مطالبه
میکند .نهاجا همننین اظهار میدارد که آی.تی.پی .اسکپورت برمالف قانون ،وجه ضمانتنامههای بـانکی حسـن
انجام کار را که به نفع نهاجا صادر شده بود ،وصو کرده است.
دیوان درمواست نهاجا بابت اجرای مستقیم تعهدات را رد میکند؛ زیرا همانطور که در فوق ذکر شـد ،طبـق
قرارداد ،مواهانها قانوناً از ادامه اجرای قرارداد معذور بودهاند.
الف) نصب

نیروی هوایی مبلغ  4.241.502دالر بابت جبران مبالغی که جهت مدمات نصب در شش محل نصـب پردامتـه و
طبق ادعای وی کار نصب تکمیل نگردیده است ،مطالبه میکند .به نظر میرسد مبلغ ادعـای متقابـل مبتنـی بـر
 706.917دالر قیمت نصب هر محل باشد (قرارداد راپکن و اصالحیه شماره  1آن ،در مورد اینکه رقـم 706.917
دالر قیمت نصب هر محل باشد) .قرارداد راپکن و اصالحیه شـماره  1آن ،در مـورد اینکـه رقـم  706 .917دالر
تصریح شده ،کل قیمت مدمات نصب یا اینکه بابت قیمت نصب در هر محل است ،تا حدودی مـبهم مـیباشـد،
زیرا که شرط مربوطه تعداد « »9محل را مشخ و سپس در مقابل دو ستون ،تحـت عنـوان «قیمـت واحـد» و
«قیمت کل» رقم  706.917دالر را جزء قلم  ... 1ذکر کرده است» که قیمت دستگاههای راپکن است .در تفسـیر
این شرط قیمت ،دیوان مالحظه کرده است که در تمام شروط مربوط به قیمت قرارداد ،هـر جـا ذکـری از قیمـت
شده ،قیمت واحد نبوده  ،بلکه قیمت کل بوده است .در مورد مقدار کار مربوط به نصب ،دیوان متذکر میشـود کـه
کلیه کارهای مقدماتی ،منجمله کار سامتمان و کارهای برقی ،مشمو پیمان عملیات مهندسی بوده و قرار بود کار
نصب به موجب قرارداد راپکن در هر محل نصب حداکثر ظرف  45روز اجرا شود .بنابراین به نظر دیوان ،منطقیتر
آن است که رقم  706.917دالر ،قیمت کل مورد نظر بوده باشد و نه قیمت نصب در هر محل.
مواهانها در اظهاریههای کتبی مود گفتهاند که بخش اساسی کار نصب پنج محل را قبل از امـرا از ایـران
تمام کرده بودند .جان .آر ویتفورد ،رئیس سابق شرکت آی.تی.پی.سی .در جلسه استماع شهادت داد که «چهار یـا
پنج دستگاه» نصب شده بود .مواهانها همننین اظهار میدارند که کارهای نقشهبرداری و مساحی محل نصب را
در مورد تمامی نه محل که قسمت نامشخصی از قیمت قراردادی نصب را تشکیل میدهد ،انجام داده بودند.
دیوان بعد از بررسی گواهیهای تحویل سیستمهای راپکن نصب شده و صورتجلسههـای مختلـف حـاکی از
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وضعیت پروژه ،نتیجه میگیرد که آی.تی.پی .اکسپورت تا دسامبر  1978کار نصب دسـتگاههـا را در چهـار محـل
تمام کرده و تعهدات مود را از نظر رفع نقای ظاهر شده ،ایفا نموده است .مـابقی محـلهـا در مراحـل مختلـف
تکمیل بودند ،بهطوری که تقریباً پنجنهم مجموع کار نصب مقـرر در قـرارداد ،از جملـه مسـاحی و نقشـهبـرداری
محلها انجام شده بوده است .هیچگونه مدرکی دا بر اینکه کار نقشهبرداری و مساحی کلیه نه محل انجام نشده
باشد ارائه نشده و با توجه به آنکه کار نصب در کلیه محلهای نصب آغاز شده بود ،دیوان نتیجـه مـیگیـرد کـه
کلیه نقشهبرداریهای و مساحیهای الزم از محل حساب انجام شده بود است.
دیوان قبالً نظر داد که وضعیت فورسماژور ابتدا آی.تی.پی .اکسپورت را از تکمیل قرارداد معذور داشته و بعداً
انجام کاری را غیر ممکن سامت .این عدم امکان ضرورتاً مواهانها را از هرگونه تعهد قراردادی انجام نشده مـود
در قبا نهاجا مبرا نموده ،لکن ضبط وجوه دریافتی مواهانها را بابت کاری که هنـوز تمـام نکـرده و بایـد انجـام
میدادند ،توجیه نمیکند .نظر به آنکه آی.تی.پی .اکسپورت تمامی مبلـغ قـرارداد ،یعنـی  706.917دالری را کـه
بابت مدمات نصب از جمله نقشهبرداری و مساحی محلها تخصی داده شده بود دریافت کرده ،متعهد است مبلغ
متناسب با قیمت تکمیل نشده کار تا دسامبر  1978را به نهاجا مسترد نماید .دیوان استدال مواهانها را مبنی بـر
آنکه حق دارند بر مبنای شرط فورسماژور قرارداد ،وجوه دریافتی بابت کارهای انجام نشده قرارداد را نگه دارنـد،
رد میکند .همانطور که قبالً بحث شد ،بند یك ماده  14اصالحیه شماره  01دائر بر آنکه با وقوع فـورسمـاژور،
تعهد پردامت نیروی هوایی ساقط نمیشود ،در واقع پیشبینی میکند که آی.تی.پی .اکسپورت باید نهایتاً کار را به
اتمام برساند .در مواردی مانند مورد حاضر که یك طرف از ادامه کار معذور دانسته میشود ،طرف دیگر نیز باید از
پردامت بابت مدمات انجام نشده معاف شنامته گردد.
با توجه به این امر که پنج نهم کار نصب انجام شده بوده و با توجه به شهادت آقای ویتفورد در جلسه استماع،
دائر بر آنکه معاد «چندین صد هزار دالر» کار نصب باقی بود و باید انجام میشد ،دیوان معتقد است که معاد
 300.000دالر از کار نصب موضوع قرارداد راپکن ،باقی مانده بوده بر این اساس ،آی.تی.پی .اکسپورت این مبلـغ
را به نیروی هوایی بدهکار است .نظر به آنکه شهادتنامه رئیس سابق شرکت مواهان تأیید مـیکنـد کـه هزینـه
واقعی پیشبینی شده کار نصب باقی بیش از این مبلغ است ،صحیح به نظر نمیرسد که مبلغی از این رقـم بابـت
یك سود فرضی کسر گردد.
ب) قطعات یدکی

نهاجا مبلغ  4.218.907دالر بابت کسریهای ادعایی در قطعات یدکی و دستگاه آزمایش که آی.تی.پی .اکسپورت
ملزم به ارائه آن بوده ،مطالبه میکند .مواهان اظهار میدارد که کلیه قطعات یـدکی و دسـتگاه آزمـایش مقـرر در
قرارداد را حمل کرده و نیز اظهار میدارد که مرابکاری و عدم حفاظت به مفقود شدن قطعات کمـك کـرد و ایـن
کسریها موقعی اتفاق افتاد که قطعات در امتیار و تصرف نیروی هوایی بود.
مدارك ،ادعاهای کلی نهاجا در مورد کسری قطعات یدکی را تأیید نکرده و سند تغییر شماره  01اصالحیه 01
نیز مالف آن را ثابت میکند .سند تغییر مذکور که در اوامر  1977یـا اوایـل  1978هـم بـه امضـای آی.تی.پـی.
اکسپورت و هم به امضای نمایندگان ن.هـ.ش .و هم به امضای نمایندگان ن.هـ.ش .رسیده است ،نشان میدهـد
که در تاری امضای سند تغییر ،طرفین توافق داشتند که ارزش قطعات یدکی حمل شدهای که اثبات نگردیده فقط

حکم شماره 186ـ302ـ3



113

معاد  268.792دالر بوده است .مضافاً آنکه ن.هـ.ش .معاد این مبلـغ را از وجـوهی کـه بایـد بـه آی.تی.پـی.
اکسپورت می پردامته ،کسر و ضبط کرده است .مدرکی وجود ندارد که نشان دهد چرا و چگونه بعد از این ممیزی،
کسری به وجود آمده است.
لکن نهاجا نامهای به تاری  7مـارس  16( 1977اسـفندماه  )1355ارائـه داده اسـت کـه آی.تی.پی.سـی .بـه
ن.هـ.ش .نوشته و در آن لیست قطعات بستهبندی شدهای را که باید در ایاالت متحده تعمیر ویـا تعـویض شـوند،
ارسا داشته است .ارزش این قطعات بهطوری که در لیست بستهبندی ذکر شده ،مجموعاً  116.278/36دالر بوده
است .هر دو طرف میپذیرند که قطعات به ایاالت متحده حمل شده است ،ولی راجع به اینکه هیچگاه قطعات به
ایران برگشت داده شده باشد ،با یکدیگر امتالفنظر دارند.
به نظر دیوان ،لیستهای بستهبندی که نهاجا ارائه داده و شهادت شهود مواهانها در جلسه استماع به منزلـه
مدرك محمو بر صحت ی است که قطعات مذکور در لیست ،به ایاالت متحده حمل شـده اسـت .نظـر بـه آنکـه
مواهانها مدرك حمل مجدد هیچیك از این قطعات به ایران ،مانند بارنامه را ارائه ندادهاند ،دیـوان مواهـانهـا را
بابت ارزش کامل قطعات مرجوعی به ایاالت متحده ،یعنی مبلغ  116.278/36در برابر نهاجا مسئو میشناسد.
ج) ضمانتنامه بانكی

نهاجا اظهار میدارد که شرایط اعتبار اسنادی کـه طبـق آن بـه آی.تی.پـی .اکسـپورت پردامـت مـیشـد ،بانـك
صادرکننده اعتبار را مکلف میکرد که  10درصد مبلغ صورتحسابهای ارائه شده برای پردامت را بهعنوان سـپرده
حسن انجام کار نگاه دارد و ادعا میکند که بانك این  10درصد را از مبلغ ضمانتنامه کسر نکـرده و از مواهانهـا
مبلغ  3.977.856دالر ( 10درصد کل صورتحسابهای مود) مطالبه میکند .نهاجا این ادعا را به صورت تخییـری
نیز مطرح و به جای رقم فوق ،مبلغ نامعینی بهعنوان بهره بر مبنای تئوری دارا شدن بالجهت ادعا مینماید.
مواهانها منکرند که طبق قرارداد راپکن یا اعتبار اسنادی ،چنین سپرده حسن انجام کاری الزم بوده و اظهـار
میدارند که به فرض که چنین سپرده شرطی هم در ضمانتنامه وجود میداشـت ،بانـك بـهعنوان ذینفـع مسـئو
میبود ،نه مواهان .دیوان متذکر میگردد که قرارداد راپکن حاوی هیچگونه شـرط و الزامـی در مـورد ضـمانتنامه
بانکی حسن انجام کار نیست و مواندگان هیچگونه سندی و مدرکی در تأیید این ادعا ارائه نـدادهانـد .بنـابراین در
نبود مدرك مؤید ،ادعای متقابل بابت کسر سپرده انجام کار رد میگردد.
 .4ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد کارهای ساختمانی
الف) سابقه امر

در مورد قرارداد کارهای سامتمانی ،مواهانها ادعا میکنند که عمالً تعهدات مود بابت اجـرای قـرارداد را قبـل از
ترك ایران کامالًً ایفا کرده بودند و چناننه کاری هم باقی مانده بود ،توسط فریدن ،مقاطعهکار دسـت دوم یـاتکو
انجام شد .در نتیجه ،مواهانها طبق شرایط پردامت قرارداد ،حقالزحمه و سپردههای کسر شده حسن انجام کار را
مطالبه میکنند .کل ادعاهای مواهانها بدواً مبلغ  229.144.972ریا بود که بعداً در لوایح مود آن را تعدیل و به
مبلغ  230.857.091ریا افزایش دادند .مواهانها ها بهره این مبلغ را نیز مطالبه کردهاند.
ادعای قرارداد کارهای سامتمانی از چهار عنصر تشکیل میشود .اوالً مواهانها بابت مدماتی که انجام داده و
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صورتحساب را قبل از عزیمت از ایران ارسا داشتند و تاکنون پردامت نشده باقی مانده ،مبلغ  59.326.000ریـا
مطالبه میکنند .به نظر میرسد که این مبلغ پس از وضع سه فقره کسور قراردادی که جمعـاً  15/7درصـد بـوده،
حاصل شده است؛ بدین ترتیب 10 :درصد بابت حسن انجام کار 5/5 ،درصد بابت حق بیمه اجتماعی و  0/2درصد
بابت حق آموزش .ثانیاً مواهانها مبلـغ  136.633.091ریـا معـاد ارزش کـاری کـه صورتحسـاب آن ارسـا
نگردیده ،مطالبه میکنند که کسور مربوط باید از آن برداشت شود .این مبلغ بابت کاری است که به صورت اضافی
()11
بـدین ترتیـب،
و طبق قرارداد و لکن مار از حدودی که بدواً پیشبینی شده بود ،حسب ادعا انجام دادهانـد.
مبلغی که عمالً مطالبه شده  115.181.696ریا اسـت کـه معـاد مبلـغ نامـال  136.633.091ریـا منهـای
 13.663.309ریا بابت  10درصد سـپرده حسـن انجـام کـار و  7.789.796ریـا بابـت کسـور مالیـاتی ()5%/7
میباشد .ثالثاً مواهانها مبلغ  37.827.000ریا بابت افزایش حقالزحمه در اثر تورم مطالبه میکنند که مالیات از
آن کسر ،ولی سپردههای حسن انجام کار در آن منظور نشده است .باالمره مواهانها تقاضا دارند که سپردههـای
ضمانتنامه بانکی و حسن انجام کار مسترد شود که بعد از تعدیل بابت افـزایش ارزش کارهـای اضـافی مـذکور در
الیحه معارض مواهانها جمعاً به  37.369.309ریا بالغ میشود .این مبلغ نمایـانگر  13.663.309ریـا سـپرده
حسن انجام کار بابت کارهای اضافی بهعالوه  23.706.000ریا بابت ضمانتنامههای بانکی تصفیه نشـده اسـت.
در جلسه استماع این پرونده ،مواهانها تصدیق کردند که مبلغ  48.521.917ریالی که نهاجا بابت پیشرفت کار در
تاری  4نوامبر  13( 1978آبانماه  )1357پردامته بود در ادعای آنها منظور نشده است .مواهانها اذعان دارند که
میبایست نامال این مبلغ محاسبه و از مبلغ ادعا کسر شود ،زیرا مبلغ دریافتی ،مال بوده و کسر مربوط از آن
برداشت شده است .به عبارت دیگر ،مبلغ دریافتی کمتر از قیمت واقعی مدمات انجام شده بود؛ زیرا این رقم پـس
از وضع  15/7درصد کسور الزم حاصل شده است .بنابراین ،این قبیل مبالغ کسر شده باید به مال مبلغ پردامتی
اضافه گردد تا ارزش نامال مبلغ پردامت شده تعیین شود .محاسبات مربوطه مبلغ  57.558.620ریا به صورت
نامال نشان میدهد15%/7( :ـ )48.521.917( / )%100کـه شـامل  48.521.917ریـا پردامتـی ن.هــ.ش .و
 5.755.862ریا سپردههای حسن انجام کار و  3،280،841ریا کسور مالیاتی میباشد .لکن مواهانها اسـتدال
میکنند که باید سپرده حسن انجام کار را دریافت نمایند.
موانده (نهاجا) اظهار میدارد که به موجب قید انتخاب مرجع رسیدگی مندر در قرارداد کارهـای سـامتمانی،
دیوان داوری صالحیت رسیدگی به این ادعا را ندارد.
در مورد ماهیت ادعا ،نهاجا اظهار میدارد وجه کلیه صورتحسابهای کارهـای تکمیـل شـده قبـل از دسـامبر
 1978را پردامته و منکر آن است که مواهانها کار هیچیك از نه محل را قبل از عزیمت از ایران تکمیـل کـرده
باشند و میگوید که قسمت عمده کار باقی مانده و اجرا نشده بود و فریدن آنها را انجام داد و نهاجا مستقیماً بابت
آن کار به فریدن پردامت کرد.
در مورد ادعای افزایش پردامت بابت کارهای اضافی ،نهاجا استدال میکند که در قرارداد کارهای سامتمانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11در قرارداد کارهای سامتمانی توافق شده بود که حدود کارهایی که باید انجام شود در موقع امضای قرارداد دقیقاً قابل تعیـین نبـود.
بنابراین ،شرط شد که قیمت قرارداد بابت هر مقدار کار اضافی که برای نیل به اهداف پروژة قرارداد کارهای سامتمانی الزم باشد ،تعـدیل
گردد.
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قید شده بود که هرگونه کار اضافی باید به تصویب ن.هـ.ش .رسیده و نیز اینکه آی.تی.پی .اکسپورت باید بابـت
کارهای اضافی انجام شده ،گزارشهای موقت پیشرفت کار ارائه میداد .نهاجا ادعا میکند که تصـویبهـای الزم
صورت نگرفته و گزارشهای پیشرفت کار نیز تسلیم نگردیده است .موانده (نهاجا) همننین نسبت به آزاد کـردن
ضمانتنامه حسن انجام کار اعتراض میکند؛ به این دلیل که مواهانها تعهدات مود را صددرصد انجام ندادهاند.
نهاجا سه نوع ادعای متقابل به ثبت رسانیده که در یکی از آنها فریدن به موانده ملحـق گشـته اسـت .ایـن
ادعاها شامل مطالبه وجوهی است کالً به مبلغ  160میلیون ریا که حسب ادعا به فریدن پردامت شده ،بـهعالوه
 124.191.191ریا بابت حق بیمه اجتماعی و  737.393ریا بابـت حـق آمـوزش غیـر از جریمـههـا ،بـهعالوه
ادعاهای دیگری بابت نقض قرارداد کارهای سامتمانی که به  4/2میلیون دالر بالغ میشود.
ب) صالحیت

اولین موضوعی که ادعاهای مربوط به قرارداد کارهای سامتمانی مطرح میکند ،این اسـت کـه آیـا قیـد انتخـاب
مرجع رسیدگی مندر در ماده  53شرایط عمومی قرارداد ،از دیوان سلب صالحیت میکند یا میر .بنـد  1مـاده دو
بیانیه حل و فصل دعاوی ،ادعاهای ناشی از قراردادهای الزامآور کـه در آنهـا «مشخصـاً» رسـیدگی بـه دعـاوی
مربوطه در صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران ،با توجه به نظر مجلس شورای اسالمی ایران باشـد را از
این امر مستثنا میکند.
ظاهراً قرارداد فقط به فارسی تهیه و امضا شده و ترجمهای که طـرفین از مـاده  53بـه زبـان انگلیسـی ارائـه
دادهاند از چند نظر با یکدیگر امتالف اساسی دارند .مواهانها به همراه دادمواست مود ترجمه گواهی نشـدهای از
قرارداد را تسلیم نمودند که در آن ،ماده  ،53به شرح زیر ترجمه شده:
Article 53.Settlemente of Disputes: Any disputes that may arise between the
contractor and the Employer whether relating to execution of the works subject
matter of the Contract or relating interpretation of any of the Articles of the
Contract Booklet the General Conditions or other documents attached to the
Contract, and which cannot be settle: (sic) amicably through mutual agreements,
shall be settled through the appropriate courts of the Ministry of Justice.

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

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

ماده  53که بدین ترتیب به صورتهای مختلف ترجمه شده دو سؤا را در ارتباط با استثنای صالحیتی مندر
در بند یك ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی مطرح میسازد )1 :آیا این ماده شرط انحصاری مندر در آن اسـتثنا
را مشخصاً با قید 3صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران تحقق میبخشد؟ (بـرای مثـا  ،رجـوع شـود بـه:
هوارد نیدلزتامن اند برگندوف و دولت جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره 3ـ68ـ دیوان عمومی 5 ،نوامبر
 14/1982آبانماه  ،1361تجدید چاپ در )1Iran-U.S. C.T.R. 248. 2 :آیا جامعیت ماده  53به حدی هست
که هر امتالف ناشی از قرارداد را به صورتی که در شرط استثنا مقرر گردیده است ،شامل بشود؟ (رجوع شـود بـه:
فورد ارو اسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و نیروی هـوایی جمهـوری اسـالمی ایـران ،قـرار اعـدادی شـماره
6ـ159ـ دیوان عمومی 5 ،نوامبر  14/1982آبانماه  ،1361تجدیـد چـاپ در .1 Iran-U.S. C.T.R. 268( :در
مورد موضوع او  ،ترجمه موانده بدون آنکه صراحتاً اشارهای به ایران بکند ،با ترجمـه گـواهی شـده مواهـان در
اشاره به «محاکم و مراجع صالحه قضایی» ( )competent judicial courts and foraمطابقـت دارد .لکـن
نهاجا استدال میکند که از متن اصلی فارسی تلویحاً باید چنین اشارهای استنباط شود و اظهار مـیدارد کـه «بـا
توجه به مفهوم کلی ماده  53آننه که از عبارات «محاکم و مراجع صـالحه قضـایی» اسـتنباط مـیشـود «وزارت
دادگستری» و «ایران» است و این نکتهای است که با استنتا از ترجمه او و گواهی نشده مواهان در آنجا کـه
عبارت «محاکم صالحه وزارت دادگستری» (“ )”appropriate courts of the Ministry of Justiceرا به
کار میبرد ،تأیید میگردد.
در مورد نکته دوم وجوه امتالف روشنتر است :به نظر میرسد هـر دو ترجمـه تسـلیمی مواهـان ،پرونـده را
مشمو تصمیم متخذه در پرونده فورد ارواسپیس مینماید ،در حالی که ترجمه موانده ظاهراً نتیجهای مخـالف بـا
آن را به دست میدهد.
نکتهای که موضوع را باز هم پینیدهتر میکند که به استنباط دیوان ،متن فارسی عبارات مربوطه در مـاده 53
عیناً مانند متن فارسی عبارت قید شده در پرونده زوکور اینترنشنا اینکورپوریتد و دولت ایران است ،که در دیـوان
عمومی مطرح شده بود (قرار اعدادی شماره 7ـ254ـ دیوان عمـومی 5 ،نـوامبر  14/1982آبانمـاه  ،1361تجدیـد
چاپ در .1 Iran- U.S. C.T.R. 271( :در پرونده زوکور نیز «قراردادهای مورد امتالف» به فارسی تنظیم شده
بودند و دیوان به ترجمه ای استناد کرد که بعد از برسی مدارك پرونده مزبور معلوم شد که مواهان در الیحه مـود
درباره صالحیت ،آن را ارائه نموده بود.
Article 45: Settlement of Disputes: Should a dispute arise between the Manufacturer and
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the Employer, whether related to execution of the contractual works or about the
interpretation of the Articles of the contract, general conditions of the contract and
other contractual documents, and if the dispute is not resolved in amicable way, the
same shall be referred to competent judicial authorities and courts according to the
laws in force in Iran …

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

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

دیوان عمومی بعد از بررسی دفاعیاتی که طرفین ثبت کرده بودند و پس از دادن فرصت کافی جهـت اسـتماع
: مقرر نمود که ماده مذکور به دو دلیل صالحیت را از دیوان سلب نمیکند،دفاعیات آنان
، حاوی هیچ قیدی که بدون هیچگونه ابهامی صالحیت را محدود به دادگاههای ایران کرده باشد... 45 «ماده
 ماده دو بیانیه حـل و فصـل1  ماده مزبور با صراحت کافی شرایط مقرر در شرط استثنای ذیل بند، بالنتیجه.نیست
.»دعاوی را تحقق نمیبخشد
 دادگاهها و مراجع قضایی را فقط در مورد امتالفهای ناشی از اجرای عملیات موضوع قرارداد یـا... 45 «ماده
 این نحـوه تنظـیم قـرارداد حـاکی از آن اسـت کـه... تفسیر و تعبیر قرارداد و سایر اسناد پیوست صالح میشناسد
 به فرض که چنین دادگاههایی مدنظر،طرفین جنبههای مهمی از قرارداد را از حیطه صالحیت دادگاههای منتخب
 فورد ارو اسـپیس159  در پرونده شماره1361  آبانماه14 ،1982  نوامبر5  مار کردهاند (قرار اعدادی مورخ،بوده
 ـ دیـوان6ــ159  حکـم شـماره، فورد ارو اسپیس و نیروی هوایی ایران159  حکم شماره،و نیروی هوایی ایران
(1 Iran- U.S. C.T.R. 268(.  تجدید چاپ در،عمومی
 از یك طرف میتوان استدال کـرد.تحت این شرایط صالح دیدیم که با بخش ترجمه دیوان مشورت نماییم
 جـر: محدود میگردد (رجوع شود بـه، کار دیوان به مدارکی که طرفین ثبت نمودهاند،که در بررسی واقعیات امر
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دراکر ،جونیز و شرکت معامالت مـارجی ،قـرار اعـدادی شـماره 121ــ  4ـ دیـوان عمـومی ،صـفحات 3ــ5( 2
نـوامبر 14/1982آبانمـاه  ،)1361تجدیـد چـاپ در  1 Iran- U.S. C.T.R 252,253کـه در آن دیـوان بـه
ترجمه های انگلیسی ارائه شده توسط طرفین ،از قراردادی که فقط به زبان فارسی تهیه و امضا ،ولی متون فارسی
و انگلیسی در صفحات مقابل یکدیگر در شده بود ،استناد کرد ،بیآنکه از بخش ترجمه دیوان بخواهد قرارداد را
مجدداً ترجمه کند) .موارد عادی که طبق ماده  27قواعد دیوان به کارشـناس ارجـاع مـیشـود ،معمـوالً مسـتلزم
رس یدگی ترافعی است .از طرف دیگر ،دیوان ملزم است که با نهایت دقـت صـالحیت مـود را بررسـی کـرده و در
اعما آن ،نه از حدودی که بدان تفویض شده تجاوز و نه در اثر بیدقتی یا از سایر جهات کوتاهی نماید .با توجـه
به این مالحظات ،دیوان بهطور کامالً محدودی کتباً از بخش ترجمه استفسار کرد .این سؤا دیوان و پاس بخش
ترجمه به ترتیب عنوان پیوستهای «الف» و «ب» ضمیمه این دستور است.
شرایط مذکور در فوق مسائل زیر را مطرح میسازد:
 .1آیا دیوان در این پرونده ملزم به اجرای تصمیم متخذه در پرونده زوکور میباشد؟
 .2در صورتی که دیوان ملزم به اجرای تصمیم متخذه در پرونده زوکور نباشد ،در آن صورت:
الف) اگر قید مزبور به نحوی از انحا مبهم باشد ،آیا باز هم میتوان گفت که چنان قیدی در چارچوب مفهـوم
بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعـاوی «مشخصـاً» رسـیدگی بـه دعـاوی مربوطـه را در صـالحیت انحصـاری
دادگاههای صالحه ایران قرار میدهد؟
ب) اگر احتماالً چنین قیدی مبهم باشد ،چگونه باید ابهامات مطروح در این مورد حل شود؟
دیوان نتیجه میگیرد که بهویژه با توجه به ماده  27قواعد دیوان جا دارد به طرفین فرصت داده شـود دربـاره
پاس بخش ترجمه (پیوست «ب») در مورد این موضوعات اظهارنظر نمایند و این فرصت را طی دسـتور جداگانـه
به آنان میدهد .بنابراین ،دیوان حق امذ تصمیم در مورد کلیه ادعاها و ادعاهای متقابل ناشی از قـرارداد کارهـای
سامتمانی را که موضوع حکم بعدی مواهد بود برای مود محفوظ نگه میدارد.
 .5ادعاهای اعتبار اسنادی مربوط به قرارداد کارهای ساختمانی و ادعاهای متقابل
الف) ادعاها

مواهانها عالوه بر ادعاهای مستقیم مود به موجب قرارداد کارهای سامتمانی ،ابطا اعتبار اسنادی شماره اس ـ
 13576را که فرست نشنا بنك آو بوستون از طرف آی.تی.پی .اکسپورت جهت تأمین سپرده حسن انجام کار در
برابر ن.هـ.ش .و به نفع بانك ایرانیان صادر کرده و همننین ابطا سایر ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی
صادره در رابطه با قرارداد کارهای سامتمانی را مواستارند .مواهانها همننین بابت حقالوکاله و هزینـههـا جمعـاً
مبلغ  30.000دالر بهعالوه بهره آن از تاری  30ژوئن  9( 1980تیرماه  )1359که در رابطه با تحصیل قرار موقت
از دادگاه فدرا ایاالت متحده و جلوگیری از پردامت وجوه دو اعتبار از اعتبارات اسنادی مذکور به نهاجـا متحمـل
شدهاند را مطالبه میکنند .مواهانها هیچ بانکی را بهعنوان موانده در این پرونده طرف دعوا قرار ندادهانـد .معهـذا
بانك تجارت ،جانشین بانك ایرانیان ،با ثبت دفاعیات و ادعاهای متقابـل در جریانـات رسـیدگی بـه ایـن پرونـده
شرکت جسته است.
نظر به آنکه این ادعاها به نحوی الیتجزا به ادعاها و ادعاهای مطروح در رابطه با قرارداد کارهای سامتمانی
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مربوط است ،دیوان حق امذ تصمیم درباره مسائل مطروحه را محفوظ نگه میدارد.
ب) ادعاهای متقابل بانك تجارت
 .1ادعاهای متقابل مربوط به اعتبارات اسنادی

بانك تجارت در صدد برآمده است که به طرقی ،از جمله طرح ادعای متقابل علیه مواهانها بـر مبنـای اعتبـارات
اسنادی صادره فرست نشنا بنك آو بوستون به نفع مواهان ،وارد جریان رسیدگی شود .بانك تجارت بـدواً مبلـغ
کامل اصل دو اعتبار اسنادی ،یعنی  84.976.911ریا را مطالبه کرد؛ ظاهراً به این دلیل که فرست نشـنا بنـك
آنها را تمدید یا پردامت نکرده است ،اما بعداً ادعای مود را به  54.716.093ریا که جمع مبالغ تصفیه نشـده دو
اعتبار اسنادی ،بهعالوه بهره متعلقه است ،تقلیل داد.
این ادعای متقابل ،دو مسأله را از نظر صالحیت مطرح میکند .او اینکـه آیـا بانـك تجـارت کـه در هـیچ
()12
ادعایی موانده واقع نشده است میتواند حقاً ادعای متقابلی در دیوان به ثبت رسـاند؟ دوم اینکـه آیـا ادعـای
متقابل از همان قرارداد ،معامله یا پیشامد منشأ هیچیك از ادعاها ناشی میشود؟ نظر به آنکه دیوان نتیجه گرفت
که صالحیت رسیدگی به موضوع ادعای متقابل را ندارد ،نیازی نمیبیند که در مورد مسأله او تصمیم گیرد.
در پرونده ایاالت متحده و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره  108ـ  /582/591الف  16ـ دیـوان عمـومی
( 25ژانویه  5/1984بهمنماه  )1362دیوان نظر داد که بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت رسیدگی به ادعاهای
مستقیم بانكهای ایرانی علیه بانكهای امریکایی یا سایر اتباع ایاالت متحده را به دیوان اعطا نکرده است .دیوان
همننین به شرح زیر نظر داد:
مسأله الحاق ادعای مبتنی بر اعتبار اسنادی اتکایی یك بانك ایرانی بهعنوان ادعـای متقابـل علیـه پیمانکـار
مربوطه ایاالت متحده ،موضوعی است که هریك از شعب باید طبق قواعد دیوان دربـاره صـالحیت رسـیدگی بـه
ادعاهای متقابل مورد رسیدگی قرار دهد (همان مأمذ ،صفحه .)21
بدین ترتیب ،موضوعی که دیوان عمومی راجع به آن تصمیم نگرفته ،و تعیین تکلیف آن را مورد به مـورد بـه
شعب واگذار کرد ،اکنون در این شعبه مطرح است.
اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی ،تعهدات مستقلی بوده ،ارتباطی به تعهدات اصلی که مـود جزئـی از
آنها میباشند ،ندارد (رجوع شود به :هارزا انجینیرینگ کامپنی و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 19ـ98ـ2
صفحه  30 ،14دسامبر  9/1982دیماه  .)1361بدین ترتیب ،تعهدات بانكها در برابر یکدیگر ،متمایز و مستقل از
تعهدات طرفین معامله اصلی در برابر یکدیگر است.
در مواردی که از قبیل پرونده حاضر که ادعای مواهان منحصراً مربوط به تعهدات طـرفین نسـبت بـه تعهـد
اصلی است ،ادعای متقابل مربوط به اعتبارات اسنادی و تعهدات بانكهای مربوطه ،از همـان قـرارداد ،معاملـه یـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12در این رابطه ،دیوان متذکر میگردد که بانك تجارت ،جداگانه ادعای مستقیمی ثبت و وجه این اعتبارات اسنادی را مطالبه نمـود و

فرست نشنا بنك آو بوستون و دولت ایاالت متحده را بهعنوان مواندگان پرونده ذکر کرده است؛ لکن این ادعا طبق تصـمیم دیـوان در
پرونده ایاالت متحده امریکا و جمهوری اسالمی ایران رد گردید (حکم شـماره 108ــ /582/591الـف 16ــ دیـوان عمـومی 25 ،ژانویـه
 1984/5بهمنماه .)1362
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رویداد منشأ ادعا که بند یك ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر میدارد ،ناشی نمیشود .صـحت ایـن نظـر را
ادعای متقابل مورد امتالف در اینجا تأیید میکند .در این ادعای متقابل ،تخلف ادعایی ،نه به مواهان ،بلکـه بـه
بانك امریکایی صادرکننده اعتبار ،یعنی فرست نشنا بنك نسبت داده شده است .از آنجا که فرست نشنا بنـك
طرف دعوای حاضر نیست ،بنابراین ،دیوان داوری نمیتواند صالحیت رسیدگی به تعهـدات وی نسـبت بـه بانـك
تجارت را داشته باشد .حداکثر کاری که دیوان میتواند انجام دهـد ایـن اسـت کـه حقـوق طـرفین را نسـبت بـه
اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی مربوط به قرارداد سامتمانی تعیین کند.
بر این اساس ،ادعای متقابل بانك تجارت که مبتنی بر اعتبارات اسنادی اسـت بـه دلیـل فقـد صـالحیت رد
میشود.
 .2سایر ادعاهای متقابل

بانك تجارت دو ادعای متقابل دیگر نیز به ثبت رسانیده است .ادعای او علیـه آی.تی.پـی .اکسـپورت مطـرح و
مربوط به مبلغ مال بدهیهای تصفیه نشده دو حساب جاری به نام آی.تی.پی .اکسپورت در بانك ایرانیان است.
ظاهراً این ارقام بدهکار ،حاصل کارمزدهایی است که بانك تجارت بابـت تمدیـد ضـمانتنامههـای بـانکی تـأمین
پیشپردامتها و اجرای قرارداد منظور کرده است .نظر به آنکه تعهد پردامت چنین کارمزدهایی از پیمان عملیات
مهندسی ناشی نشده ،بلکه ناشی از ضمانتنامههای بانکی است ،دیوان معتقد است کـه ادعـا بایـد بـه دلیـل فقـد
صالحیت رد شود .ضمانتنامههای بانکی مانند اعتبارات اسنادی اتکایی متقابل آنها ،تعهـداتی مسـتقل از معاملـه
اصلی را تشکیل میدهند.
دیوان همننین مالحظه کرده است که بانك تجارت مبالغی را که حسب ادعا در دو حساب یادشده واجباالدا
بودهاند ،به ترتیب  302.519ریا و  352.704ریا ذکر کرده ،ولی مدرکی در مورد وجود این حسـابها یـا وجـود
ماده بدهکار در آنها ارائه نکرده است .بنابراین ،اگر دیوان صالحیت رسیدگی به ادعا را هم میداشت ،باز هم ادعا
در اساس به علت فقدان دلیل مردود میبود.
ثانیاً بانك تجارت مبلغ  2.990دالر به عالوه بهره آن بابت یك فقره چك که حسب ادعا یك صـاحب امضـا
شرکت آی.تی.پی .اکسپورت به دالر بر عهده حساب دالری یك کارمند دیگر آی.تی.پی .اکسپورت کشیده اسـت
از آی.تی.پی .اکسپورت مطالبه میکند .بانك تجارت مبلغ چك را که بعداً بانك پردامتکننده امریکایی بـه علـت
کسر موجودی حساب عودت داده است ،پردامت کرد .این ادعای متقابل هـیچ ارتبـاطی بـا هیچیـك از ادعاهـای
مطروحه مواهانها ندارد و بنابراین ،دیوان به دلیل فقد صالحیت ،دستور رد آن را صادر میکند.
 .6ادعای متقابل مربوط به مالیات بر درآمد

عالوه بر ادعاهای متقابل متعددی که در فوق بحث شد و در دفاعیه نهاجا مطرح شده ،نهاجا در تـاری  21ژانویـه
( 1985او بهمنماه  )1363ادعای متقابلی مجموعاً به مبلغ  372/104/533ریا به عالوه بهـره و جریمـههـای
متعلقه بابت مالیات بر درآمدهای موضوعه دولت ایران برای سا های  1973تا  1978و  1980که حسب ادعـا بـر
عهده مواهان است ،اقامه نمود .این ادعای متقابل بهناچار به موجب بند  3ماده  19قواعد دیـوان بـه دلیـل ثبـت

حکم شماره 186ـ302ـ3

مار از موعد ،مردود شنامته میشود.
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ج) ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد ورتا

 /تاکان

دادمواست مواهانها شامل ادعایی به مبلغ  122.340/46دالر علیه نهاجا و بابت سه صورتحساب است که حسب
ادعا مواهانها به موجب قرارداد شماره 7308ـ 79دستگاه ورتاك /تاکان ارائه دادهاند .این قرارداد که به تاری 18
دســامبر  27( 1973آذرمــاه  )1352اســت توســط ن.ه ــ.ش .و اینترنشــنا تکنیکــا پــرادکتس (کانــادا) لیمیتــد
(«آی.تی.پی .کانادا») امضا شده است.
نهاجا دفاعیات متعددی مطرح نموده و از جمله به صالحیت دیوان درباره رسـیدگی بـه ادعـای یـك شـرکت
کانادایی ایراد گرفته است .نهاجا همننین دو ادعای متقابل طرح کرده که اولین آن در الیحه دفاعیه مندر بـوده
و بابت عدم نصب و کاراندازی تأسیسات ورتاك و تاکان مبلغ  2.190.813دالر ادعا کرده است .دومین ادعا که در
پاس به جوابیه مطرح شده ،ادعایی به مبلغ  122.150/56دالر است بابت برگشت اضافه پردامتی که حسب ادعـا
از امتالف راجع به اینکه قیمت قرارداد بر حساب دالر امریکا یا کانادا بوده ،ناشی شده است.
وکیل مواهانها طی جلسه استماع متذکر گردیـد کـه بـا وجـود آنکـه آی.تی.پـی .کانـادا تمامـاً متعلـق بـه
آی.تی.پی.سی .یعنی یك تبعه ایاالت متحده است ،در موقع بروز ادعا ،آی.تی.پی.سی] ،شرکت[ آی.تی.پی .کانادا
را در اوامر سا  1979به یك شرکت کانادایی فرومت .بنابراین ،وی تصدیق کرد که بـا توجـه بـه شـرط تـداوم
تابعیت موضوع بند  2ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعا را نـدارد .ایـن شـرط
مقرر میدارد که ادعا باید بر حسب مورد «از تاری به وجـود آمـدن تـا تـاری رسـمیت ایـن بیانیـه» ( 19ژانویـه
 29/1981دیماه « )1359مستمراً در امتیار» یك تبعه ایران یا ایاالت متحده بوده باشد.
موانده (نهاجا) با استرداد این ادعا به وسیله مواهانها موافقت ،ولی تقاضا کرده است ادعـای متقابـل مـود را
حفظ کند؛ لکن دیوان نظر داده است که صالحیت وی نسبت به ادعای متقابل منوط به داشتن صالحیت نسبت به
ادعای اصلی است .بدین ترتیب ،وقتی ادعایی رد یا به علت فقد صالحیت مختومه شد ،ادعاهای متقابل مربوط به
چنین ادعایی نیز باید مردود شنامته شود (رجوع شود به :ریالینیس گروپ اینکورپوریتد و شرکت ملی نفت ایـران،
حکم شماره 15ـ90ـ 2صفحه  8 ،3دسامبر  17/1982آذرماه  ،)1361بهرینگ اینترنشنا اینکورپوریتد و جمهوری
اسالمی ایران ،قرار موقت و اعدادی شماره 52ـ382ـ 3صفحه  21 ،38ژوئن  31/1985مردادماه  .)1364بـر ایـن
اساس ،چون دیوان متقاعد شده است که صالحیت رسیدگی به ادعایی را که اکنون مسترد شده است ،نمیداشت،
بنابراین ،مقرر میدارد که ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد ورتاك /تاکان به دلیل فقد صالحیت رد میگردند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13قاضی براوئر ترجیح میداد که دیوان همننین تصریح کند که این ادعای متقابل مالیات بـر درآمـد ،بـه هـر حـا  ،بـه دلیـل فقـد
صالحیت میبایست رد شود ،زیرا نمیتوان آن را ناشی از هیچ قرارداد ،معامله یا پیشامد منشأ ادعای مواهان که بند یـك مـاده دو بیانیـه
حل و فصل دعاوی مقرر میدارد ،دانست (رجوع شود به :تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتـد و ایـران ،حکـم شـماره 114ــ140ــ 2صـفحات
24ـ 16 ،23مارس  25/1984اسفندماه .)1362
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د) ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد سازمان هواپیمایی کشوری
 .1ادعاهای مربوط به صورتحساب

آمرین ادعای مواهانها مربوط به قرارداد مورخ  19مـارس  28( 1977اسـفندماه ( )1355بـه شـماره 8998ــ)79
است که بین آی.تی.پی.سی .و وزارت جنگ منعقد گردیده و وزارت جنگ در آن موانـده واقـع شـده اسـت .ایـن
قرارداد که وزارت دفاع آن را از طرف سازمان هواپیمایی کشوری امضا کرده ،به انجام برمی تغییرات و نیز نصـب
دستگاههای اطالعات پرواز غیر مودکار در دو هواپیما («قرارداد سازمان هواپیمایی») مربوط است.
ادعا به دو صورتحساب پردامت نشده بابت هزینهها و کار انجام شـده روی دسـتگاههـای مشـخ شـده در
قرارداد سازمان هواپیمایی ارتباط دارد .مواهان وجه چهار صورتحساب را کالً به مبلغ  38.403/28دالر بـه عـالوه
بهره متعلقه مطالبه میکند .صورتحساب او به تـاری  23مـه ( 1978دوم مردادمـاه  )1357و مبلـغ 31.198/24
دالر و بابت حقالزحمه «تعمیرات اصالحی» انجام شده روی دو هواپیما «به موجب اصالحیه شـماره  »2قـرارداد
میباشد .صورتحساب دوم نیز به تاری  23مه ( 1978دوم مردادماه  )1357و مبلـغ  3.805/04دالر اسـت ،بابـت
«راهنماهای قابلیت پرواز» هریك از دو هواپیما که «طبق اصالحیه شماره  »1تهیه شده است .صورتحساب سوم
به تاری  5مه  15( 1978اردیبهشتماه  )1357و به مبلغ  1000دالر است و استرداد ایـن مبلـغ را بابـت اسـترداد
پیشپردامت هزینه سفر چهار نماینـده سـازمان هواپیمـایی کشـوری در آوریـل  1978مطالبـه مـیکنـد .آمـرین
صورتحســاب بــه تــاری  27مــارس  7( 1978فروردینمــاه  )1357و مبلــغ  2000دالر و آن نیــز بابــت جبــران
پیشپردامت هزینه سفر است .در دو صورتحساب امیر ذکر شده که پیشپردامت هزینه سفر مربوط به بازرسـی و
قبو هواپیما در کالیفرنیا میباشد و رونوشت امضا شده رسید این پیشپردامتها نیز پیوست شده است؛ لکن نس
این رسیدها در امتیار دیوان گذارده نشده است.
هرچند از سازمان هواپیمایی کشوری بهعنوان موانده مستقیم نام برده نشده ،با این حا  ،سازمان مزبور اصالتاً
دفاعیه و ادعاهای متقابلی تسلیم نمود؛ در حالی که وزارت جنگ که موانده واقع شده در رسیدگی شـرکت نکـرده
است .مواهانها با شرکت مستقیم سازمان هواپیمایی کشوری مخالفتی نکـرده و بـه عقیـده دیـوان ایـن ترتیـب
صحیح است؛ زیرا سازمان هواپیمایی طرف اصلی دعوا میباشد.
سازمان هواپیمایی دو موضوع را مشخصاً از نظر صالحیت و نکاتی را در مورد ماهیت ادعـا در دفاعیـات مـود
مطرح مینماید .در مورد صالحیت وی اوالً استدال میکند که تبعه ایران است و ادعا باید به دادگاههـای صـالح
ایرانی ارجاع شود و ثانیاً آنکه مدت قرارداد سازمان هواپیمـایی در  22ژوئـن ( 1978او تیرمـاه  )1357منقضـی
گشته و در نتیجه ،ادعا در تاری بیانیههای الجزیره وجود نداشته است .در مورد ماهیت ادعا ،سازمان هواپیمایی بـه
صورتحسابهای هزینه سفر اعتراض کرده ،ادعا میکند که اوالً سازمان هواپیمایی هزینههای سـفر و فـوقالعـاده
روزانه افراد مربوط را پردامته است ،ثانیاً ادعا باید با ارائه رسید باشد و نشان دهد که واقعاً هزینهای وجـود داشـته
است ،ثالثاً هزینهها بعضاً در نتیجه تأمیرات مواهان ایجاد شده و رابعاً طبق قرارداد ،سازمان هواپیمایی موظف بـه
پردامت هزینه سفر نیست .در مورد صورتحسابهایی که بابت کار اضافی ارسا و وجه آنها مطالبه شده ،سازمان
هواپیمایی اظهار میدارد که هرگز چنین مدماتی را سفارش نداده و مواهان اسناد کافی دا بر اجرای این مدمات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. airworthiness directives
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ارائه نداده است .موانده مضافاً استدال میکند که تمامی دیون مود را طبق قرارداد سـازمان هواپیمـایی پردامتـه
است و صرف وجود یك صورتحساب نمیتواند دلیل و مدرك یك ادعا باشد.
دیوان در پاس به ایرادات صالحیتی موانده ،معتقد است که ادعاهـای صورتحسـابهـا در حیطـه صـالحیت
دیوان قرار دارند .صورتحسابهای مورد مطالبه تماماً در مارس و مه  1978صادر شده و حسب ادعـا در تـاری 19
ژانویه  29( 1981دیماه  )1359الزمالتأدیه بوده و تصفیه نشده بود و بدین ترتیب ،در تاری بیانیههای الجزیـره و
به مفهوم بند یك ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،پابرجا بودهاند .موانده اثبات نکـرده اسـت کـه قیـد انتخـاب
مرجع رسیدگی در قرارداد سازمان هواپیمایی ،از دیوان سلب صالحیت میکند .صـرف ایـن واقعیـت کـه سـازمان
هواپیمایی یك تبعه ایران است ،طبق مفاد بند یك ماده دو استثنای صالحیت ،تأثیری در صالحیت دیـوان نـدارد.
در مورد ایراد صالحیتی دوم موانده ،نظر دیوان این است که انقضای مدت قرارداد موضوع ادعا ارتباطی به تعیـین
تاری های سررسید دیون موضوع صورتحسابها ندارد.
در مورد ماهیت ادعا ،دیوان معتقد است که صورتحسابهای مدمات را نباید جدا از صورتحسابهـای هزینـه
سفر مورد رسیدگی قرار داد .در مورد صورتحسابهای او  ،مواهانها رونوشت گواهی هریك از دو هواپیما را ارائه
دادهانــد کــه در تــاری هــای  8مــارس  17( 1978اســفندماه  )1356و  8آوریــل  19( 1978فروردینمــاه )1357
نمایندگان وزارت دفاع آن را امضا کرده و تحویل و نصب دستگاهها را رسید دادهاند .در نبـود مـدرکی مـالف آن،
دیوان بهناچار چنین تلقی میکند که تعمیرات اصالحی و نصب راهنماهای قابلیت پرواز ،قبل از تحویـل در مـورد
هواپیم ا انجام شده است و بدین ترتیب ،قبو تحویل توسط وزارت دفاع ،به منزله اعالم وصـو و قبـو مـدمات
موضوع صورتحسابها است .بنابراین ،دیوان بر این نظر اسـت کـه وزارت دفـاع و سـازمان هواپیمـایی متضـامناً
مسئولند مبلغ  35.003/28دالر بابت دو صورتحساب به مواهانها بپردازند.
در مورد صورتحسابهای هزینه سفر ،دیوان متذکر میگردد که مواهانها نه رسیدی حاکی از پردامت وجه و
نه رونوشت قرارداد سازمان هواپیمایی را ارائه ندادهاند .در نتیجه دیوان نمیتواند تعیین کند که واقعاً پیشپردامتـی
صورت گرفته ویا تعهدات قراردادی طرفین در مـورد هزینـه سـفر چـه بـوده اسـت .بنـابراین ،دیـوان ادعـای دو
صورتحساب هزینه سفر را به دلیل فقد مدرك نمیپذیرد.
 .2ادعاهای متقابل

سازمان هواپیمایی دو ادعای متقابل علیه آی.تی.پـی .اکسـپورت بابـت دو فقـره نقـض ادعـایی قـرارداد سـازمان
هواپیمایی طرح کرده و ادعا میکنـد کـه آی.تی.پـی .اکسـپورت بـا نصـب چهارگیرنـده نـاوبری سـامت کـالینز
( ،)Collinsقرارداد را نقض کرده؛ زیرا در قرارداد تصریح شده بود که گیرندههای بندیکس ( )Bendixباید نصب
شود .سازمان هواپیمایی در تأیید ادعای مود یك نسخه از شرح کاری را که ظاهراً جزء قرارداد سازمان بـود ارائـه
داده است که در قسمت مربوطه آمده است که :دستگاههای گیرنده اولیه در هر هواپیما شـامل  2دسـتگاه گیرنـده
ناوبری کالینز مواهد بود .دوازده ( )12ماه بعد از تاری اجرای این قرارداد باید این گیرندهها تعویض شده ،به جـای
آنها و بدون افزایش قیمت قرارداد ،گیرندههای بندیکس نصب شود.
موانده استدال میکند که از نظر فنی ،گیرندههای کالینز پستتر بـود و درمواسـت مـیکنـد ضـمن صـدور
حکمی ،از مواهان مواسته شود یا چهار دستگاه گیرنده بنـدیکس تحویـل دهـد ویـا مبلـغ  50.000دالر مسـارت
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بپردازد.
سازمان هواپیمایی در اولین ادعای متقابل مود مدعی شده است که مواهانها  46مجلـد راهنماهـای فنـی را
که در قرارداد سازمان هواپیمایی مقرر شده بود ،تحویل ندادهاند و مسارتی به مبلغ  50.000دالر مطالبه میکند.
مواهانها هر دو ادعای متقابل را رد میکنند .ایشان با اینکه منکر نیستند که در قرارداد سـازمان هواپیمـایی
گیرندههای بندیکس قید شده ،ولی پاس میدهند که گیرندههای کالینز جایگزینهای کامالً رضایتبخشی بـوده و
قرارداد به آنها اجازه تغییر در دستگاهها را میداده است .مواهانها همننین اظهار میدارند که ن.هـ.ش .مـود از
آنها مواسته بود رادیوهای کالینز به کار برند؛ زیرا جزء وسایل استاندارد ن.هـ.ش .بوده است .در مورد راهنماهای
فنی ،مواهانها هیچ استدال ماصی ارائه نکرده ،تنها اظهار میدارند که سازمان هواپیمایی هرگز کسری و فقدان
این راهنماها را اطالع نداده است.
به نظر دیوان داوری ،این ادعای متقابل از لحاظ ماهوی موجه است؛ لکن مسارت ادعا شـده اثبـات نگردیـده
است .هرچند طرفین استدالالت متعددی در مورد مزایای فنی گیرندههای بندیکس در برابر کـالینز ارائـه دادهانـد،
معهذا هیچ مدرکی در تأیید ادعای مود ارائه نکردهاند .در واقع ،این حقیقت که در قرارداد قیـد شـده کـه «بـدون
افزایش قیمت قرارداد» دو نوع گیرنده با یکدیگر تعویض شوند ،ظاهراً حـاکی از آن اسـت کـه ارزش بـازار آن دو
برابر است .موانده (سازمان هواپیمایی) که بار اثبات ادعای متقابل را بر دوش دارد ،نشان نداده کـه رقـم 50.000
دالر مسارت را از کجا به دست آورده است .به همین نحو ،موانده دلیلی برای اثبات مساراتی که احیاناً در رابطه با
عدم تحویل راهنماهای فنی به وی وارد شده ،ارائه نکرده و در این مورد نیز نشان نداده که رقم  50.000دالر را از
کجا به دست آورده است .بنابراین ،دیوان تنها میتواند حکمی سمبولیك ( )nominalبه مبلغ  1000دالر مسارت
()14
به نفع سازمان هواپیمایی صادر کند.
هـ) ادعاهای سلب مالكیت

عالوه بر ادعاهای قراردادی علیه نهاجا و سازمان هواپیمایی که در فوق مورد بحث قرار گرفت ،مواهانها ادعـایی
بابت سلب مالکیت از ملك مود علیه ایران مطرح میکنند .مواهانها ظاهراً ادعا میکنند که در کلیه اوقات ذیربط
یا مالك منافع ویا مالك قانونی سامتمانی مرکب از هشت دستگاه آپارتمان واقع در تهران بودهاند .مواهانها بـدواً
ادعای مود را براساس قصور ادعایی دولت شاهنشاهی ایران و جانشین آن ،یعنی دولـت فعلـی ایـران در حفـظ و
حمایت از سامتمان و در نتیجه محروم کردن مواهانها از استفاده و منافع سامتمان ،حتی قبل از عزیمت آنان در
دسامبر  1978از ایران قرار دادهاند.
مواهانها اظهار میدارند که ملك مزبور که در مه  1978طبق برآورد یك مهنـدس  48میلیـون ریـا ارزش
داشته ،در مقابل مبلغی معاد  216.915دالر از دسامبر  1978در رهن بانـك ایرانیـان بـوده اسـت .در بـدو امـر،
مواهانها قید کردند که چناننه متعهد به تصفیه وام باشند ،مبلغ  48میلیـون ریـا ( 682.303دالر) بابـت ارزش
سامتمان در دسامبر  1978به عالوه بهره از تاری مزبور مطالبه و چناننه تعهدی نسبت به وام نداشته باشند ،مبلغ
 465.388دالر بابت ارزش مال ما الرهانه به عالوه بهره آن مطالبه میکنند .لکن مواهانها در الیحه معارض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14قاضی براوئر ترجیح میداد که هیچگونه مسارتی داده نشود.
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مود ادعا کردند که سامتمان در حا حاضر طبق «برآوردی که به صورت تخمینی» صورت گرفته ،بـیش از 180
میلیون ریا قیمت دارد.
مدارك نشان میدهد که در کلیه اوقات ذیربط قبل از دسامبر  1978ملك مزبور قانوناً متعلق بـه مینـل انـد
رابرتز ،یك شرکت سهامی ماي ایرانی ،بوده است .بانك تجارت ،جانشین بانك ایرانیان که مرتهن ملـك مزبـور
است ،ظاهراً بهعنوان نماینده ایران نیز به امتیار مواهانها جهت طرح ادعا از طرف مینل اند رابرتز و همننین به
صالحیت دیوان برای رسیدگی به ادعای یك شرکت ایرانی ،ایراد گرفته است.
بحثی نیست که بعد از عزیمت مواهانها در دسامبر  1978از ایران ،کنتر سامتمان به دست بانـك تجـارت
افتاد .بانك تجارت در اولین دفاعیات مود اشاره کرد که طبق قرارداد فروشی که با آقای عطار به وکالت از طـرف
مینل اند رابرتز منعقد کرد ،قرار بود مالکیت قانونی ملك به بانك انتقا یافته و بعداً در غیاب آقای عطار از ایران،
اسناد انتقا را دادستان انقالب که به موجب قانون ایران امتیار دارد ،امضا کند .حسب ادعا آقـای عطـار موافقـت
کرده بود سامتمان را به مبلغ  21.200.000ریا به بانك ایرانیان فرومته و بانك قصد داشت آپارتمـانهـا را بـه
عدهای از کارمندان مود بفروشد.
بانك تجارت در لوایح بعدی مود و در جلسه استماع ،موضع مود را روشن و اظهار کرد که چـون مینـل انـد
رابرتز وام مود را نپردامته بود ،با توقیف سامتمان ،مالك ملك مزبور شده است .بانك تجارت ادعا میکند کـه در
 19سپتامبر  28( 1983شهریورماه  )1362طبق مقررات ماده  34قانون ثبـت امـالك و اسـناد ،بـا توقیـف ملـك،
مالکیت آن را تحصیل نموده است.
بدین ترتیب ،ادعای حاضر مسائل حقوقی پینیدهای را چه از نظر صالحیت و چـه بـه لحـاظ ماهیـت مطـرح
میکند .دیوان به این نتیجه رسیده است که برای مطالبه و شور درباره این موضوعات ،نیاز به وقت بیشتری دارد.
بنابراین ،دیوا ن حق امذ تصمیم در مورد ادعای سلب مالکیت از مواهان را محفوظ نگه میدارد (رجـوع شـود بـه:
هارنیشفگر کورپوریشن و وزارت راه حکم شماره 144ـ180ـ 3صفحه  13 ،13ژوییه  22/1984تیرماه .)1363
و) ادعاهای مطروح علیه ایران بابت هزینههای فوقالعاده ناشی از اخراج غیرقانونی از ایران

مواهانها همننین ادعایی بابت هزینههای فوقالعادهای که حسب ادعا در نتیجه امرا غیرقانونی مـود از ایـران
متحمل شدهاند ،علیه ایران مطرح کردهاند .مواهانها مشخصاً مبلغ  60.800دالر بابت بازمرید مدمت  18نفـر از
کارمندان امریکایی مود و مبلغ  30.250دالر بابت بازمرید مدمت  11نفر از کارمندان ایرانی مـود و مبلـغ 3.400
دالر بابت هزینه فس اجاره مانه نایب رئیس مود در تهران و مبلغ  20.325دالر بابت هزینه حمل و  10.000دالر
بابت حرا اجباری اثاثه شخصی و  25.000دالر بابت حقالوکاله مخصـوي و  148.000دالر بابـت حـقالزحمـه
نمایندگی و مدمات نگاهداری بعد از عزیمت مود ،بهعالوه مبلـغ  79.518دالر بابـت مشـاور و مـدمات پیمانکـار
فرعی (که عمدتاً حقالزحمه آقای عطار است) مطالبه کردهاند .مواهانها همننین بابت این هزینهها که کـالً بـه
 377.293دالر بالغ میشود ،بهره مطالبه میکنند.
مواهانها در الیحه معارض مود درصدد برآمدند که ادعای امرا مود را اصالح و ادعایی به مبلغ  10میلیون
دالر بابت غرامت عدمالنفع کسب و کار آتی مود اضافه کنند؛ لکن این ادعـای جدیـد را در جلسـه اسـتماع پـس
گرفتند .موانده (ایران) اظهار میدارد که ادعای مربوط به هزینههای امرا از ایران بدون پایه و اساس است .نهاجا
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منکر است که چه وی و چه ایران ،مسئولیتی بابت رفتن مواهانها از ایران داشته باشند.
تنها مدرکی که مواهانها درباره این مسارتهای مرتبط با امرا مود ارائه دادهاند ،اظهاریهای است که عطار
و شرکا ،یعنی نماینده مواهانها در ایران بعد از  1978شامل مخارجی که از طرف مواهانها از جمله هزینههـایی
بابت مینل اند رابرتز ،صرف شده است.
هزینههایی که عطار و شرکا صورت داده ،جمعاً  7.379.820ریا و شامل انواع هزینههای زیر میباشد:
بازمرید مدمت کارمندان ،مالیات فس  ،هزینههای حمل ،حقالوکاله و مخـار محضـر ،هزینـههـای مربـوط بـه
حقوق کارمندان (از جمله مالیات و حق بیمههای اجتماعی) ،تصفیه اضافه کار ،هزینه زیـراکس ،هزینـههـای حمـل و
نقل و روادید .بههیچوجه روشن نیست که آیا و تـا چـه حـد ،هریـك از هزینـههـای سـیاهه شـده ،در واقـع ،هزینـه
فوقالعادهای بوده که در اثر رویدادهای وقت ایجاد شد و هزینه عادیای که دیـر یـا زود و طبـق قراردادهـای متعـدد
صرف میشد ،نبوده است .در نبود مدارك کافی ،دیوان بهناچار این ادعا را رد میکند.
ز) ادعای هزینهها

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

نظر دیوان این است که مواهانها حق دارند بهره ساده به نرخ  10درصد در سا از تاری او ژانویـه 11( 1980
دیماه  )1358نسبت به مال مانده مبالغ حکم در مورد ادعاها و ادعاهای متقابـل مربـوط بـه قـرارداد راپکـن و
سازمان هواپیمایی دریافت کنند .دیوان او ژانویه  11( 1980دیماه  )1358را بهعنوان روز شروع پردامـت بهـره
تعیین کرده است؛ زیرا به نظر دیوان ،این تاری میانگین تاری های سررسید اصلی مبالغ احکـام صـادره دیـوان در
()15
مورد ادعاها و ادعاهای متقابل میباشد.
 .5حكم

با توجه به مراتب پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم میدهد:
 .1مواندگان (نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران و ایران) متضامناً مکلفند مبلغ دویست و هشتاد و پنج هـزار و
یكصد و هشتاد و دو دالر و پنجاه و پنج سنت ( 285.182/55دالر) به عالوه بهره آن به نرخ  10درصد در سـا
( 365روز) از تاری او ژانویه  11( 1980دیماه  )1358تا تاریخی که کارگزار امانی به بانك امین دستور پردامت
حکم ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد راپکن را صـادر مـیکنـد ،بـه مواهانهـا (اینترنشـنا تکنیکـا
پرادکتس کورپوریشن و آی.تی.پی .اکسپورت کورپوریشن) بپردازند.
 .2مواندگان (سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت دفاع ملی) متضامناً مکلفند مبلغ سـی و چهـار هـزار و سـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15قاضی براوئر ترجیح میدهد که شعبه مستمراً فرمو بهرهای را بپذیرد و به کار بندد که بـا اوضـاع بـازار ارتبـاط داشـته و بـهطـور
واقعبینانهتری مسارات متحمله را جبران کند (رجوع کنید به :پرونده سیلوانیا ،مذکور در فوق ،زیرنویس  8صفحات 34ـ 30متن انگلیسـی
( 27ژوئن  6/1985تیر ماه  .)1364بر چنین مبنایی ،ایشان حکم بهره به نرخ  12درصد میدهند.
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دالر و بیست و هشت سنت ( 34.003/28دالر) بهعالوه بهره ساده به نرخ  10درصد در سا ( 365روز) از تـاری
او ژانویه  11( 1980دیماه  )1358تا تاریخی که کارگزار امانی به بانك امین دسـتور پردامـت حکـم ادعاهـا و
ادعاهای مربوط به قرارداد سازمان هواپیمایی کشوری را صـادر مـیکنـد ،بـه مواهـانهـا (اینترنشـنا تکنیکـا
پرادکتش کورپوریشن و آی.تی.پی .اکسپورت کورپوریشن) بپردازند.
 .3این مبالغ از محل حساب امانی مفتوح به موجب بند  7بیانیه مـورخ  19ژانویـه  29( 1981دیمـاه )1359
دولت جمهوری دمکراتیك و مردمی الجزایر پردامت مواهد شد.
 .4بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  19اوت  1985برابر با  28مردادماه 1364
نیلس منگارد ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
چارلز ان .براوئر

پرویز انصاری معین
موافق با قسمتی و
مخالف با قسمت دیگر

پرونده شماره 325ـ شعبه سه
حكم شماره 187ـ 325ـ3
خواهان :فیوتورا تریدینگ اینكورپوریتد
خوانده :سازمان آب و برق خوزستان
حكم

حاضران

از طرف مواهان :آقای آلن .ئی .گلمب ،وکیل مواهان
از طرف خوانده :آقای نعمت مختاری ،نماینده و مشاور حقوقی نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای نوذر دبیران ،مشاور حقوقی نماینده رابطه جمهوری اسالمی ایران
آقای سهراب ربیعی ،دستیار نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای سید محمدصادق آ محمد ،مشاور حقوقی نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای محمدرضا فاطمی ،مشاور فنی موانده
آقای م .ح .مان ،کارشناس مالی و کارپردازی موانده
همچنین :آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
مانم لورتا پالك ،از دفتر نماینده رابطه ایاالت متحده امریکا
اول) جریان رسیدگی

مواهان ،فیوتوراتریدینگ اینکورپوریتد («فیوتورا») در تاری  15ژانویه  25( 1982دیماه  )1360دادمواستی علیـه
موانده ،سازمان آب و برق موزستان ،به ثبت رسانید.
در تاری  21ژرئن  31( 1982مرداد  )1361موانده الیحه دفاعیه و دادمواست متقابل مود را ثبت نمود.
الیحه معارض و جوابیه ادعای متقابل موانده در تاری  4اوت  13( 1982مردادماه  )1361توسط مواهـان بـه
ثبت رسید که موانده پاس مود نسبت به آن را در تاری  2مه  12( 1984اردیبهشتماه  )1363به ثبت رسانید.
مواهان در تاری  17سپتامبر  26( 1984شهریورماه  )1363الیحهای به انضمام شهادتنامه محمود صـدر کـه
در تاری  14سپتامبر  23( 1984شهریورماه  )1363سوگند یـاد کـرده بـود و نامـه مـورخ  11سـپتامبر 20( 1984
شهریورماه  )1363آقای اپیتز ،مزانهدار شرکت مواهان به ثبت رسانید و متعاقب آن در تاری  18اکتبـر 16( 1984
مهرماه  )1363نامه مورخ  2اکتبر  10( 1984مهرماه  )1363وکیل مواهان به دیـوان بـه ضـمیمه گـواهی حسـن
اعتبار شرکت مواهان که در تاری  18سپتامبر  27( 1984شهریورماه  )1363توسط دبیر ایالتی ایالت دلهور صـادر
شده بود ،به ثبت رسید.
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مواهــان در تــاری  7فوریــه  18( 1985بهمنمــاه  )1363رونوشــت شناســنامه پاتریشــیا آن اوهــرن و نیــز
گذرنامههای امریکایی فردریك و دوروتی حین اروینگ را که در سند ارسالی همـراه بـا الیحـه تقـدیمی از آنـان
بهعنوان اتباع امریکایی دارنده بیش از  50درصد سهام سرمایه شرکت مواهان نام برده شده بود و نیـز گواهینامـه
مورخ  22اوت  31( 1980مردادماه « )1359تجدید و تمدید اجارهنامه شرکت مواهان» ،صادره از طرف دبیر ایالتی
ایالت دلهور را به ثبت رسانید.
موانده در تاری  20فوریه ( 1985او اسفندماه  )1363اظهاریهای تحت عنوان« :الیحه تکمیلی ...و تکمیـل
دادمواست متقابل و تقدیم استشهادیه اسـتنادی» و متعاقـب آن در تـاری  25فوریـه  6( 1985اسـفندماه )1363
«الیحه جلسه استماع» مود را به ثبت رسانید.
در تاری  26فوریه  7( 1985اسفندماه  )1363جلسه استماعی در باب کلیه موضوعات مـورد امـتالف در ایـن
پرونده برگزار گردید.
پس از جلسه استماع فوقالذکر ،دیوان طی دستور مورخ  7مارس  16( 1985اسفندماه  )1363مود به طـرفین
اجازه داد که تا  15آوریل  26( 1985فروردین  )1364الیحه بعد از استماع مود را بـه ثبـت رسـانند و بـه موجـب
دستور مورخ  26مارس  6( 1985فروردینماه  )1364مهلت مزبور را تا تاری  30آوریـل  10( 1985اردیبهشـتماه
 )1364تمدید نمود.
مواهان الیحه بعد از استماع مود را در تاری  25آوریل  5( 1985اردیبهشتماه  )1364بـه ثبـت رسـانید .بـه
الیحه مزبور گواهی مورخ  27مارس  7( 1985فروردینماه  )1364دبیر ایالتی ایالت دلهور و اظهاریه کتبـی مـورخ
 18مارس  27( 1985اسفندماه  )1363پاتریشا اوهرن مطاب به دیوان ضمیمه شده بود.
به موجب دستورهای مورخ  8مه و  10ژوئن  18( 1985اردیبهشتماه و  20مردادمـاه  )1364مهلـت موانـده
جهت ثبت الیحه بعد از استماع تا  28ژوئن  7( 1985تیرماه  )1364تمدید شد و الیحه مزبور در تاری امیرالـذکر
به ثبت رسید.
رئیس شعبه سوم بعد از جلسه مستعفی گردید و طبق بند  5مـاده  13قواعـد دیـوان در صـدور حکـم حاضـر
شرکت نمود.
دوم) صالحیت
الف) اظهارات طرفین

مواهان اظهار میدارد که به مفهوم بند  1ماده دو و بند  1ماده هفت بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی ،تبعـه ایـاالت
متحده است .عالوه بر این ،مواهان مدعی است که شرکتش به موجب قوانین ایالت دلهور تشکیل شـده در تمـام
اوقات ذیربط ،طبق همان قوانین موجودیت داشته و بیش از  50درصد سهام آن متعلق به اتباع ایاالت متحده بوده
است.
مواهان بهعنوان دلیل تابعیت امریکایی مورد ادعـای مـود ،نامـه مـورخ  11سـپتامبر  20( 1984شـهریورماه
 )1363مزانهدار شرکت مود را تقدیم نموده که در آن اظهار گردیده« :فیورتورا یك شرکت امریکایی است کـه در
ایالت دلهور به ثبت رسیده است».
در جلسه استماع ،مواهان یك فقره گواهی مورخ  3اکتبر  11( 1975مهرماه  )1364دبیر ایالتی ایاالت دلـهور
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را نیز تقدیم نموده که نسخهای از گواهینامه تأسیس شرکت «فیوتورا اینکورپوریتد» (که طبق اظهار مواهـان نـام
قبلی شرکت مواهان بوده) ضمیمه آن بود .بهعالوه ،مواهان گواهینامههـای مـورخ  22اوت  1980و  27مـارس
 31( 1985مردادماه  1359و  7فروردینماه  )1364دبیر ایالتی ایالت دلهور را تقدیم نمود که در آنها گواهی شـده
که گواهینامه تأسیس «فیوتـورا اینکورپوریتـد» در تـاری  3اکتبـر  11( 1975مهرمـاه  )1354و گواهینامـههـای
اصالحی تغییر نام شرکت بـه «فیوتوراتریـدینگ اینکورپوریتـد» در تـاری  24اکتبـر  2( 1975آبانمـاه  )1354و
گواهینامه تجدید و تمدید اجارهنامه فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد در تـاری  22اوت  31( 1980مردادمـاه )1359
ثبت گردیده است .همننین در گواهینامه مـورخ  27مـارس  7( 1985فروردینمـاه  )1364و گواهینامـه جداگانـه
دیگری از دبیر ایالتی ایاالت دلهور ،صادره به تاری  19سپتامبر  27( 1984شهریورماه  )1363اظهار شده است که
فیوتوراتریدینگ اینکورپوریتد از تاری های مربوطه فوق ،قانوناً در آن ایالت به ثبت رسـیده و شـرکتی بـوده اسـت
واجد حسن اعتبار و موجودیت قانونی.
نامه مورخ  11سپتامبر  29( 1984شهریورماه  )1363مزانهدار شرکت مواهان حاکی است که «بیش از پنجاه
درصد از سهام فیوتورا متعلق به اتباع ایاالت متحده ،یعنی پاتریشیا اوهرن (و) فردیریك ایروینـگ مـیباشـد» .در
جلسه استماع ،وکیل مواهان اظهار داشت که دو شخ نامبرده حداقل از ابتدای سـا  1979در واقـع ،مالکیـت
قریب  80درصد سهام شرکت مواهان را در دست داشتهاند .مواهان ،شناسنامه پاتریشـیا آن اوهـرن را بـه دیـوان
تقدیم نموده که نشان میدهد نامبرده در ایاالت متحده متولد شده است .مواهان همننـین اظهارنامـه مـورخ 18
مارس  27( 1985اسفندماه  )1363بدون قید سوگند پاتریشیا اوهرن را تقدیم دیوان نموده که در آن اظهار گردیده
که «اینجانب در حا حاضر مالك  51درصد سهام شرکت مواهان ،فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتـد مـیباشـم و از
سپتامبر ( 1979شهریورماه  ،)1358یعنی پیش از به وجود آمدن ادعای مورد بحث تـا ایـن تـاری مسـتمراً مالـك
سهام مزبور بودهام» .مواهان همننین رونوشت گذرنامه امریکایی فردریك ایروینگ را در دیوان ثبت نموده است.
طبق رونوشت مزبور ،آقای ایروینگ در ایالت رودآیلند امریکا متولد شده و گذرنامـه او در تـاری  8دسـامبر 1983
( 17آذرماه  )1362صادره گردیده و مدت ده سا اعتبار دارد.
موانده در الیحه تکمیلی مورخ  26دسامبر  5( 1984دیماه  )1363و لوایح بعدی مود ،تابعیت امریکایی مورد
ادعای مواهان را مورد اعتراض قرار داد .به عقیده سازمان آب و برق موزستان ،ادله و مدارك کافی در ایـن بـاره
توسط مواهان ارائه نشده است .موانده اظهار داشته است که نامه مزانهدار شـرکت مواهـان و گذرنامـه فردریـك
ایروین گ و شناسنامه پاتریشیا اوهرن که در فوق بدان اشاره شـد بـه طـور کـافی تابعیـت امریکـایی آن را اثبـات
نمینماید .در الیحه کتبی موانده استدال شده است که نامه مزانهدار شرکت ،عالوه بـر آنکـه بـه علـت وجـود
رابطه مادم و مخدوم بین مزانهدار شرکت و مواهان ،قابل قبو نیست ،تعداد سهام سهامداران و استمرار مالکیـت
سهامداران مختلف را مشخ نمینماید و گذرنامه و شناسنامه نیز تعداد سهام مورد تملـك افـراد مـورد بحـث را
نشان نمیدهد .موانده همننین اظهار میدارد که اظهاریه پاتریشیا اوهرن به علت آنکه «مـورد گـواهی مقامـات
رسمی قرار نگرفته» فاقد اعتبار است و صرفاً اظهارات فردی است که مود شخصاً طـرف ذینفـع در دعـوا اسـت.
سازمان آب و برق موزستان اظهار میدارد که عالوه بر این ،هیچ دلیلی بر تداوم تابعیت این شـخ یـا اسـتمرار
مالکیت او بر بیش از  50درصد سهام وجود ندارد .موانده بدون آنکه موجودیـت شـرکت از سـا  1975را مـورد
اعتراض قرار دهد ،در دنباله اظهارات مود میگوید که «هنوز معلوم نیست که بین سه شرکت فیوتورا اینکورپوریتد
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و فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد و امریکن فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد چه ارتباطی وجود دارد و کدامیك از سـه
نام مذکور ،نام واقعی و صحیح شرکت مواهان است».
عالوه بر این ،موانده در الیحه بعد از استماع مود که در  28ژوئـن  7( 1985تیرمـاه  )1364بـه ثبـت رسـید
اظهار میدارد که «اتخاذ تصمیم در مورد تابعیت ،موکو به صدور رأی در پرونده «الـف» 20گـردد» ویـا الاقـل،
لوایح تسلیمی دولت جمهوری اسالمی ایران در آن پرونده ،در پرونده حاضر مورد توجه قرار گیرد.
موانده همننین در الیحه دفاعیه و نیز در الیحه تکمیلـی مـورخ  26دسـامبر  5( 1984دیمـاه  )1363مـود
اظهار داشته که تنها دادگاههای ایران صالحیت رسیدگی به این دعوا را دارند .در دفاعیات صالحیتی و شکلی نیـز
موانده مدعی است که ادعای مزبور متوجه سازمان آب و برق موزستان نمیباشد.
اظهارات طرفین در مورد صالحیت رسیدگی دیوان به ادعای متقابل ذیالً در قسمت چهارم تشریح میگردد.
ب) یافتههای دیوان

با توجه به مدارکی که مواهان تسلیم کرده و نظر به اینکه موانده تا تقریبـاً سـه سـا پـس از ثبـت دادمواسـت
مواهان ،اعتراضی نسبت به تابعیت مواهان نکرده و هیچگونه مدرکی در این باره تسلیم ننموده ،دیوان بحق چنین
()1
نتیجهگیری مینماید که شرکت مواهان شرکتی است که طبق قوانین ایالت دلهور تشکیل شده و مالکیـت آن
به اندازه مورد لزوم بهطوریکه بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر داشته از زمان ادعایی پیـدایش ادعـا
در نوامبر  1979الی  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359مستمراً به اتباع ایاالت متحده تعلق داشته است.
این استدال که احراز تابعیت (و طبعاً صدور حکم) موکو به صدور رأی دیوان عمومی در پرونده «الـف»20
گردد ،مشابه درمواستی که در حکم شماره 145ـ35ـ 3مورخ  6اوت  15( 1984مردادماه  )1363در دعـوای آر. .
رینولدز و جمهوری اسالمی ایران مورد بحث قرار گرفته ،اسـت .در صـفحه  19حکـم مزبـور ،ایـن شـعبه چنـین
اظهارنظر کرده است:
باالمره این استدال که حکم به پردامت بهره تا صدور رأی دیوان عمومی در پرونده «الف» 19مجاز نیست،
نمیتواند بر نتیجهگیریهای باال تأثیر گذارد .قبالً هنگامی که موضوع بهره بهطور غیررسـمی در دیـوان عمـومی
مطرح گردید ،نظر غالب این بود که تا تعیین تکلیف نهایی موضوع توسط دیوان عمومی ،هر شعبه باید موضوعات
مربوط به بهره در پروندههای تحت رسیدگی را بنا به صالحدید مود رأساً حل نماید .شعب سهگانه همواره به ایـن
ترتیب عمل کردهاند .اقدام مالف آن بدان معنا میبود که برای مدت نامعلومی از کار دیوان جلـوگیری بـه عمـل
آید ،چه عمالً در هر پروندهای ،بهره مطالبه شده است.
همین مالحظات در پرونده حاضر بیشتر مصداق دارد .تعلیق اتخاذ تصمیم در مورد بهره ،مانع صدور حکم در
ماهیت (به استثنای بهره در آن زمان) نمیگردد؛ لکن تعلیق تصمیمات مربـوط بـه صـالحیت بـه مـدت نـامعلوم،
موجب تعطیل کار دیوان میشود ،زیرا که اتخاذ این نوع تصمیمات تقریباً در مورد هر پروندهای ضروری است .بـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1دیوان مالحظه کرده است که گرچه در عناوین اولیه در این پرونده نام «امریکن فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد» نوشته شده ،در مـتن
کلیه لوایح مواهان ،نام «فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد» به کار رفته است .طرفین عنوان نادرست فوق را از وقتی مورد استفاده قرار دادند
که دیوان اشتباهاً آن عنوان را در دستور مورخ  2ژوییه  11( 1982تیرماه  )1361مود به کار برد.
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دالیل فوق ،علیرغم روشن نشدن تکلیف پرونده «الف» 20هر سه شعب دیوان همواره در مورد تابعیت شرکتهـا
تصمیم گرفتهاند .بنابراین ،درمواست موانده مردود شنامته میشود.
از آنجا که قید انتخاب مرجع رسیدگی در پرونده حاضر مطرح نیست ،اعتراض موانده بـه صـالحیت دیـوان،
براساس اینکه تنها دادگاههای ایران صالحیت رسیدگی به این ادعا را دارند ،قابل قبو نمیباشد.
مواهان مدعی است و موانده تصدیق مینماید که موانده ،مؤسسه ،تشکیالت و واحـد تحـت کنتـر دولـت
ایران میباشد.
چون ادعای مواهان مربوط به کاالیی است که قبل از  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359فرومته و تحویـل
شده است ،بنابراین ،روشن است که ادعای حاضر ناشی از دین یا قراردادی به مفهوم بند  1ماده دو بیانیـه حـل و
فصل دعاوی میباشد.
سوم) ماهیت ادعا
الف) واقعیات و اظهارات طرفین

در تاری  9اوت  18( 1978مردادماه  )1357موانده ،سـازمان آب و بـرق موزسـتان ،قـراردادی («قـرارداد شـماره
دی.پی )»7.با شرکت ایسکو ایران لیمیتد («ایسکو») که یك شرکت سهامی ماي ایرانی است ،منعقد نمود .ایـن
قرارداد حسب ادعا متضمن یك پروژه سامتمانی جهت مطوط انتقا نیرو بود.
طبق اظهار فیوتورا این شرکت به عنوان پیمانکار تهیه مواد و مصالح پروژه مطوط انتقا نیرو انتخاب و توسط
آیسکو به سازمان آب و برق موزسـتان معــرفی گردیــد .مواهـان در تاری هـای  15و  21اوت  24( 1978و 30
مردادماه  )1357نامههایی حاوی پروفورما به آدرس «سازمان آب و برق موزستان ،قسمت مطـوط نیـرو ـ اهـواز
توسط آیسکوی ایران ـ سامتمان شماره  222ـ تهران ـ ایران» جهت «توجه و تصویب گیرنده» تسـلیم نمـود .در
این دو پروفورما که با شمارههای ( IR/1) 13578-IR/1و  (IR/2) 13578-IR/2مشخ شده و به قرارداد
دی.پی 7.اشاره مینمود ،فروش و تحویل کاالهای مختلف ،منجمله تیرهای چوبی اندود شده به قیمتهای کلـی
مندر در هریك از پروفورماها پیشنهاد شده بود :در پروفورمای  IR/1بـه مبلـغ  028،968،4دالر و در  IR/2بـه
مبلغ  1.102.500دالر .در هر دو نامه قید شده بود «مـدت اعتبـار 45 :روز از تـاری ایـن پروفورمـا» و در هـر دو
درمواست شده بود فوراً اعتبار اسنادی که تا تاری  20مارس  29( 1979اسفندماه  )1357معتبر باشد ،افتتاح گردد.
موانده اظهار میدارد که دو پروفورمای اصلی صادره در اوت  1978مورد قبو او واقـع نگردیـد ،زیـرا حـاوی
قیمتهای ریز اقالم نبود و بنابراین ،نمیتوانست مبنای افتتاح اعتبار اسنادی باشد .موانده مدعی اسـت کـه یـك
نسخه اصالح شده دو پروفورمای مزبور بعـداً توسـط مواهـان تسـلیم گردیـد کـه دارای همـان شـماره و تـاری
پروفورماهای اصلی بود ،اما چند قلم کاال از آنها حذف شده و قیمتها نیز تقلیل یافتـه بـود و در نتیجـه ،قیمـت
جدید در  IR/1مبلغ  4.143.484/42دالر و در  IR/2مبلغ  992.250دالر و جمعاً مبلـغ  5.135.734/42دالر بـه
جای  6.070.528دالر قیمت اولیه بود .در جلسه استماع ،موانده اظهار نمود که این پرورفورماهای حـاوی قیمـت
کمتر ،از لحاظ مدت اعتبار محدودیتی نداشته است .مضافاً موانده میگوید که اعتبار اسنادی را کامالً طبق شرایط
مندر در پروفورماهای اصالحی و «معتبر» افتتاح نمود و در همین موقع بود که قراردادی جهت تحویل کاالهای
مندر در این پروفورماها و به قیمت مندر در آنها منعقد گردید.
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فیوتورا منکر آن است که اصوالً پروفورماهای اصالحی و توافق شدهای وجود داشته است و معتقد اسـت کـه
وقتی سازمان آب و برق موزستان ،اعتبار اسنادی الزم را ظرف  45روز افتتاح ننموده ،پیشنهاد او (چه اصلی و چـه
اصالح شده) از درجه اعتبار ساقط گردید.
در تاری  9مه  19( 1979اردیبهشتماه  )1358سازمان آب و برق موزستان ،ابتـدا از طریـق بانـك مرکـزی
ایران (بانك صادرکننده) اعتبارنامهای به شماره  09/96623مربوط به پروفورمای  IR/1بـه مبلـغ 4.143.484/42
دالر به نفع مواهان نزد منیوفکنرز هانور تراست کامپنی نیویورك (بانك کارگزار) افتتـاح نمـود .مواهـان بعـد از
آنکه در مارس  1979بهطور غیر رسمی اطالع یافت که چنین اعتباری قرار است افتتاح شود ،در تاری  4آوریـل
 15( 1979فروردینماه  )1358طی نامهای که به آبسکو نوشـت ،منجملـه قیـد کـرد کـه مبلـغ مزبـور «از مبلـغ
 4.968.028دالر قیمت اصلی پیشنهادی این شرکت در پروفورمای مورخ  15اوت  24( 1978مردادماه  )1357که
مدت اعتبار آن  45روز از تاری پروفورما بوده ،کمتر میباشد» .در نامه مزبور همننین ماطرنشان شده بود که بـه
علت افزایش هزینهها ،قیمت مصالح مختلف از تاری صدور پروفورما افزایش یافته و منجمله قیمت تیرهای چوبی
اندود شده  22درصد باال رفته است.
در تاری  29ژوئن  8( 1979تیرماه  )1358به مواهان اطالع داده شده که مبلغ اعتبار به میزان  992.250دالر
اضافه شده است .در تاری  9اکتبر  17( 1979مهرماه  )1358مبلـغ اعتبـارنامـه مجـدداً بـه میـزان 327.740/78
()2
دالر اضافه شد و جمع کل اعتبار به  5.463.475/20دالر بـالغ گردیـد .حتـی پـس از ایـن افـزایشهـا ،مبلـغ
اعتبارنامه تکافوی مبلغ پروفورمای اصلی ،یعنی مبلغ  6.070.520دالر را نکرد و مواهان مدعی است که این مبلغ
امیر هم سرانجام به  654،838،6/98دالر افزایش یافت.
در تاری  12ژوییه  21( 1979تیرماه  )1358مواهان تلکسی به آیسکو ارسا و در آن ،ضـمن سـایر مطالـب
اظهار نمود که «قیمتهای فوب تا تاری  9( 1979/8/31شهریورماه  )1358بـه اعتبـار مـود بـاقی مواهـد بـود،
مشروط بر اینکه مبلغ اعتبارنامه از بابت هزینه اضافی حمل (که بـالغ بـر  570.000دالر اسـت) افـزایش یابـد».
مواهان در همان روز تلکس دیگری به آیسکو ارسا نموده و توضیح داد که منظور از ایـن «قیمتهـای فـوب»،
قیمتهای افزایش یافتهای است که در نامه مورخ  4اوت  13( 1979مردادماه  )1358بدان اشاره شده اسـت .امـا
فقط مفاد تلکس او توسط آیسکو به اطالع سازمان آب و برق موزستان رسید .مواهان حتی قبل از اینکه مبلـغ
اعتبارنامه به  5.463.475/20دالر فوقالذکر برسد ،شروع به حمـل مصـالح منـدر در دو پروفورمـای اوت 1978
نموده و تحویل این مصالح را تا آوریل  1980ادامه داد و بابت حمل این محمولـههـا صورتحسـابهایی بـالغ بـر
 5.642.894/52دالر تسلیم کرد.
در تاری  2نوامبر  11( 1979آبانماه  )1358یا در آن حدود ،مواهان ترتیب حمل تعداد  2000تیرچوبی انـدود
شده را فراهم نمود که در صورت بستهبندی آن قید شده بود« :فرومته شـده بـه :سـازمان آب و بـرق موزسـتان،
توسط آیسکوی ایران  .»...همننین در گواهی مبدأ مورخ  2نوامبر  11( 1979آبانماه  )1358قید گردیده بود کـه
تیرهای مزبور به سازمان آب و برق موزستان فرومته شده است .به همین ترتیب ،مواهان صورتحساب مربوط به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2به نظر میرسد که این رقم ،مبلغی باشد که موانده ادعا میکند بابت برمی از اقالم در پروفورماهای اصالحی مورد ادعا اظهـار شـده،
ولی بعداً از آنها حذف شده باشد.
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تیرها را به تاری  19نوامبر  28( 1979آبانماه  )1358به نام سازمان آب و برق موزستان ،به مبلغ  543.809دالر
صادر نمود .یك برات دیداری به تاری  21نوامبر  30( 1979آبانماه  )1358به مبلغ مندر در صورتحساب مزبـور
نیز جهت برداشت از اعتبار اسنادی به منیوفکنرز هانور تراست کامپنی ارسا گردید .این محموله است که اساس
ادعای مواهان را به مبلغ  542.809دالر ،به اضافه بهره به نرخ  18درصد در سا  ،تشکیل مـیدهـد؛ زیـرا مبلـغ
مزبور هیچگاه پردامت نگردید.
در فوریه  1980طرفین ترتیب انتقا مانده وجه اعتبار اسنادی را به بانکی در سوئیس فراهم آوردند تا پردامت
وجه بابت محمولههای بعدی تسهیل گردد .در تـاری  10آوریـل  21( 1980فروردینمـاه  ،)1359بانـك مرکـزی
ایران طی تلکسی از بانك سوئیس درمواست نمود که «از هرگونه معامله اسناد حمل تا اطـالع ثـانوی مـودداری
نماید» و اعتبار اسنادی در تاری  23مـارس  3( 1981فروردینمـاه  )1360طبـق شـرایط منـدر در آن منقضـی
گردید.
موانده ،سازمان آب و برق موزستان ،تصدیق میکند که تیرهای چوبی را دریافت نموده؛ ولی اظهـار مـیدارد
که فروش مزبور طبق قرارداد منعقده فیمابین مواهان و آیسکو به عمل آمده و موانده اعتبار اسنادی را صرفاً بـه
منظور ایجاد تسهیالتی برای آیسکو جهت وارد کردن مصالح از مار و طبق ترتیبات قراردادی فیمابین سـازمان
آب و برق موزستان و آیسکو به هزینه آیسکو افتتاح نموده است .سازمان آب و برق موزستان استدال میکند که
در افتتاح اعتبار اسنادی صرفاً به نمایندگی آیسکو عمل نموده و بنابراین ،ادعا متوجه آیسکو میباشد و نـه متوجـه
سازمان آب و برق موزستان.
مواهان اظهار مینماید که هیچگونه ترتیبات قراردادی فیمابین مواهان و آیسکو وجـود نداشـته ،بلکـه ایـن
سازمان آب و برق موزستان است که مسئو افتتاح اعتبار اسنادی و به عبارت دیگر ،طرف مواهـان در معـامالت
مربوط به تحویل مصالح بوده است .طبق اظهار مواهان ،آیسکو تنها بهعنوان نماینده و عامل سـازمان آب و بـرق
موزستان و عمدتاً به منظور کسب اطالعات از جانب اصیل مود عمل میکرده است.
موانده با تأکید بر اینکه تحویل تیرهای چوبی ،یك معامله جداگانه نبوده ،بلکه جزئی از یك معاملـه بـزرگ-
تری بوده که در هر حا  ،مواهان ظاهراً تا به حا بابت آن مبلغ کالنی دریافت نموده ،ماهیت ادعـای فیوتـورا را
منکر میشود.
سازمان آب و برق موزستان مدعی است که مواهان کلیه کاالهای سفارش شده را تحویل نداده است و ایـن
نقض قرار داد ،تعهد پردامت از طرف موانده را ساقط مینماید .مواهان پاس میدهد که عدم توانایی اولیـه او در
حمل برمی از کاالها به علت تأمیر سازمان آب و برق موزستان در گشایش اعتبار اسنادی بوده و سـپس تحـریم
رسمی صادرات به ایران از طرف دولت امریکا مانع ارسا محمولههای بعدی گردیده و در هر حا  ،عدم پردامـت
وجه از طرف موانده بابت  2000تیر چوبی ،فیوتورا را انجام هرگونه تکلیف قراردادی که احیاناً داشته مبرا و معـاف
مینمود .مواهان استدال میکند که در هر حا  ،عدم تحویل برمی از اقالم کاالها ،سازمان آب و برق موزستان
را از تعهد پردامت بابت آننه واقعاً تحویل شده معاف نمینماید؛ زیرا که سازمان آب و برق موزستان از آن طریق،
بالجهت دارا شده است .موانده در پاس اظهار میدارد که تحریم صادرات نمیتواند حداقل بعـد از انتقـا اعتبـار
اسنادی بانك سوئیس بهعنوان دلیل قانعکننده عدم اجرای تعهدات قراردادی قابل استناد باشد.
موانده استدال میکند که قیمتهایی که برای کاالهای تحویل شده محاسبه و پردامت گردیده ،در بسیاری
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موارد ،از قیمتهای مندر در پروفورما بیشتر بوده است و بنابراین ،قیمت واقعـی منـدر در پروفورمـای اصـالح
شده بابت  2000تیرچوبی در واقع تا به حا به مواهان پردامت شده است .به این ترتیب ،فیوتورا بابت کاالهـای
()3
حمل شده مبلغ  5.642.894/52دالر صورتحساب ارسا و مبلغ  5.249.256/52دالر دریافت کرده که موانده،
ارزش کاالهای حمل شده را براساس پروفورمای اصالح شده ادعایی مود ،مبلغ  4.465.799دالر تعیین میکند و
در مورد تیرهای چوبی که در سه محموله حمل گردیده (و محموله سوم مبنای ادعای مواهان را تشکیل میدهد)،
اضافه قیمت ادعایی را بالغ بر  101.527/08دالر محاسبه مینماید.
فیوتورا استدال میکند که آیسکو افزایش قیمتها را به سازمان آب و بـرق موزسـتان اطـالع داده و قبـو
کاالها منجمله تیرهای چوبی از طرف سازمان آب و برق موزستان ،نشانه قبو قیمتهای افـزایش یافتـه اسـت.
اینکه وجه صورتحسابهای تسلیم شده بابت کاالهای مختلف از مبلغ مندر در اعتبار اسنادی بیشتر بـوده ،بـه
نظر مواهان ،وظیفه پردامت را از دوش سازمان آب و برق موزستان بر نمـیدارد؛ زیـرا اعتبـار اسـنادی هـیچگـاه
قیمتهای صحیح را منعکس نمیکرده است .فیوتورا اظهار میدارد که به این ترتیب ،در مورد  2000تیـر چـوبی،
سازمان آب و برق موزستان ،آنها را با اطالع کامل از افزایش قیمتها و قیمت واقعـی آن ،یعنـی  542.809دالر
تحویل گرفته و قانوناً متعهد به پردامت قیمت آن میباشد.
سازمان آب و برق موزستان انکار مینماید که اصوالً از افزایش قیمتها حسب ادعای مواهان اطالع حاصـل
کرده است و در هر حا  ،موانده اظهار میدارد که قیمت مندر در صورتحساب ارسالی بابت تیرها بیش از قیمـت
واقعی است .در پروفورما مبلغ  441.282دالر قید شده بود و قیمتی که سازنده برای مواهان حسـاب کـرده ،مبلـغ
 309،420/60دالر بوده است .فیوتورا اظهار میدارد که این قضیه بههیچوجه ربطی به موضوع ندارد ،زیرا عالوه بر
سود عادلهای که فیوتورا باید ببرد و بیعانهای که بـه سـازنده پردامـت شـده ،امـتالف مـذکور شـامل بسـیاری از
هزینههایی بوده که فیوتورا متحمل شده و کامالً معقو بوده اسـت و بـهعالوه ،موانـده هیچگونـه وجهـی بابـت
تیرهای مورد بحث پردامت نکرده است.
باالمره سازمان آب و برق موزستان استدال میکند که مواهان نمیتواند بهعنوان مبنای ادعای مود به دارا
شدن بالجهت استناد کند؛ زیرا که این فرضیه را با تأمیر بسیار و اولین بار در جلسه استماع مطرح کرده است.
ب) یافتههای دیوان
 .1مبنای قراردادی ادعا

مواهان اساس ادعای مود را بر فروش و تحویل و قبو واقعی  2000تیـر چـوبی قـرار مـیدهـد .موانـده اظهـار
میدارد که حمل  2000تیر چوبی تنها قسمتی از یك قرارداد بزرگتر جهت فروش کاال بوده است .دیـوان چنـین
نتیجهگیری مینماید که هیچگونه قراردادی در ارتباط با معامالت مورد بحث در این پرونده منعقد نگردیده است.
مواهان طی نامه مورخ  15اوت  24( 1978مردادماه  )1357به سازمان آب و برق موزستان از طریق آیسـکو
«پروفورمای شماره  IR/1مود را در سه نسخه جهت توجه و تصویب آن سازمان» تسلیم و درمواست کـرد فـوراًً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3طبق مندرجات الیحه دفاعیه ،مواهان مبلغ  5.035.085/52دالر دریافت کرده بود ،لکن در الیحهای که موانده در تاری  26دسـامبر
 5( 1984دیماه  )1363به ثبت رساند ،مبلغ مندر در متن حکم ذکر شده است.
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اعتبارنامهای که تا  20مارس  29( 1979اسفندماه  )1357معتبر باشد افتتاح شود و اظهار داشت که پیشنهاد مزبور
به مدت  45روز از تاری پروفورما اعتبار مواهـد داشـت .در تـاری  21اوت  30( 1978مردادمـاه  )1357مواهـان
پروفورمای دیگری ( )IR/2همراه با نامهای متضمن همان شرایط و همان محدودیتهای منـدر در نامـه مـورخ
 15اوت  24( 1978مردادماه  )1357تسلیم نمود.
هرچند مواهان قویاً اظهار میدارد که هیچگاه با تجدیدنظر در قیمتهای پیشنهاد شده در پروفورماهای اولیـه
موافقت ننموده ،دیوان به این نتیجه رسیده است که دالیل قوی وجود دارد که مواهان با این تجدیدنظر موافقـت
کرده است .ظاهراً کلیه صفحات پروفورماهای اصالح شده توسط ادوارد جیمس برد سا  ،مدیرعامل وقت فیوتـورا
امضا شده است .عالوه بر این ،مواهان در تلکس او مود در تاری  12ژوییه  21( 1979تیرمـاه  )1358در اشـاره
به قیمتهای اصلی ،از قیمتهای مندر در پروفورماهای اصالح شدهای که سازمان آب و بـرق موزسـتان ارائـه
نموده ،نام میبرد؛ لکن حقیقت امر هر چه بوده ،موانده ظرف مـدت  45روز مقـرر ،مبـادرت بـه گشـایش اعتبـار
()4
اسنادی ننمود و مدت اعتبار پیشنهاد مواهان منقضی گردید.
همننین دیوان نتیجهگیری مینماید که موانده پیشنهاد بعدی ،یعنـی پیشـنهاد مـورخ  12ژوییـه 21( 1979
تیرماه  )1358مواهان را قبو نکرد .مبلغ اعتبار اسنادی آن طور که درمواست شده بود ،اضافه نشد؛ یعنی اقـدامی
که یکی از شرایط قبو پیشنهاد بوده و به طور قطع نشانه موافقت موانده با قیمتهای پیشنهادی میبود ،به عمل
نیامد .همننین قبو برمی محمولهها در این مورد ،نشـانگر قبـو پیشـنهاد مـورخ  12ژوییـه ( 21تیـر) نیسـت.
بنابراین ،دیوان چنین نتیجه میگیرد که در هیچ زمانی هیچ قرارداد کلی جهت فروش و تحویل اقـالم منـدر در
پروفورماها به قیمت تعیین شده توسط مواهان ،با هیچ کسی منعقد نشده است.
همننین به نظر دیوان ،صرف تحویل و قبو محمولهای ،موجد قراردادی جهت فروش آن محمولـه نیسـت،
زیرا در این مورد نیز به نظر نمیرسد که طرفین در مورد قیمت توافق کرده باشند.
با توجه به این که هیچ قراردادی حاکم بـر معـامالت انجـام شـده نیسـت و دیـوان نیـز محـدود و مقیـد بـه
فرضیههای حقوقی مطروحه طرفین نبوده ،بلکه میتواند رأساً امتالف مورد بحث را از نظر حقوقی تحلیـل کنیـد،
بنابراین ،دیوان اینك مبنای دیگری ،یعنی دارا شدن بالجهت را برای جبران مسارت ،مورد بررسی قرار میدهد.
 .2دارا شدن بالجهت

فیوتورا مدارك متعددی در ارتباط با این محموله تسلیم نموده است که کلیه آنها حاکی است کـه سـازمان آب و
برق موزستان ،گیرنده مورد نظر و واقعی  2000تیرچوبی است .صورتحساب مورخ  19نـوامبر  28( 1979آبانمـاه
 )1358فیوتورا برای این محموله ،حاکی است که کاال «فرومته شده به :سازمان آب و برق موزستان» .درمواست
مورخ  21نوامبر  30( 1979آبانماه  )1358فیوتورا از منیوفکنررز هانور تراست کـامپنی بـرای پردامـت از محـل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4در جلسه استماع ،از طرف موانده استدال شد که نامهای که متضمن قید مهلت  45روزه قبولی باشد ،همراه با سری دوم پروفورماهـا
تسلیم نشده بود؛ لکن در پاراگراف  6شهادتنامه حسین پدیدار که توسط موانده (به دیوان) تسلیم شده ،اظهار گردیده اسـت کـه« :مضـافاً
من اطالع دارم که فیوتورا در پروفورماهای مذکور و طبق شرایط مود ،مهلت  45روزه تعیین نموده بود  .»...تـا آنجـا کـه دیـوان از روی
مدارك موجود نزد مود میتواند تشخی دهد ،تاری پروفورماهای اصالحی ،اوامر اوت  1978بوده است.
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اعتبار اسنادی ،حاکی است که مبلغ دریافتی باید «به حساب سازمان آب و برق موزستان منظور شود» .همننـین
گواهی مبدأ و صورت بستهبندی همراه محموله ،حاکی از آن است که  2000تیر چوبی مزبور به سازمان آب و برق
موزستان فرومته شده است .در تلکسی که از طرف فروشنده تیرها به بانك مرکـزی ایـران ارسـا شـده ،اظهـار
گردیده که «تیرها وارد اهواز شده و مورد قبو سازمان واقع گردیده است» .در تلکـس مشـابهی از فروشـنده بـه
سازمان آب و برق موزستان نیز اظهار شده که «تیرها وارد اهواز شده و مورد قبو شما قرار گرفته است».
طرفین قبو دارند که از طریق معامله اسناد حمل ،وجهی از محل اعتبار اسنادی به مواهـان پردامـت نشـده
است.
مواهان اظهار میدارد که چون طبق مدارك موجود ،سازمان آب و برق موزستان تیرهـای چـوبی را تحویـل
گرفته ،ولی قیمت آنها را پردامت نکرده ،بنابراین ،بالجهت دارا شده است .سازمان آب و برق موزستان استدال
میکند که آیسکو پیمانکار مستقلی بوده که پروژهای را تا مرحله راهاندازی ( )turnkeyبرای سـازمان آب و بـرق
موزستان اجرا میکرده و از این لحاظ آیسکو در اجرای پروژه مزبور مریدار  2000تیر چوبی بوده اسـت .بنـابراین،
این سؤا مطرح می شود که شاید بتوان گفت آیسکو شرکتی است که بالجهت دارا شده و نه سازمان آب و بـرق
موزستان.
رابطه حقوقی فیمابین سازمان آب و برق موزستان و آیسکو را نمیتوان بهروشنی از مدارك موجود در دیوان
مشخ نمود .در این مدارك ،دالیل فراوانی وجود دارد که نشان میدهد قراردادی به نام دی.پی 7.بین سازمان و
آیسکو وجود داشته .سازمان آب و برق موزستان که تنها طرف در پرونده حاضر است که میتوانسته قرارداد مزبور
()5
را در امتیار داشته باشد ،نسخهای از آن را در امتیار دیوان قرار نداده است .از نظر حقوقی ،مابین یـك عامـل و
یك پیمانکار مستقل نمی توان صرفاً از روی شیوه کار آن مؤسسه تمایز قائل شد .یك عامل ممکن است با نهایت
استقال عمل کند؛ در حالی که اگر ترتیبات قراردادی نسبتاً پینیدهای در میان باشد ،چه بسا یك پیمانکار مستقل
از مؤسسهای که بدان مدمت میکند ،قابل تمیز نباشد .در این مفهوم ،از نظر حقوقی ،وجه تمایز بین یك عامل و
یك پیمانکار مستقل را تنها با مراجعه به قراردادی که ارتباط فیمابین آنها را معین مینماید ،میتـوان مشـخ
نمود و دیوان در پرونده حاضر چنین قراردادی را در امتیار ندارد و بدین ترتیـب ،سـازمان آب و بـرق موزسـتان از
()6
عهده اثبات اینکه در این معامله ،آیسکو منتفع گردیده و نه مود سازمان آب و برق موزستان ،بر نیامده است.
علیهذا دیوان چنین نتیجه میگیرد که سازمان آب وبرق موزستان ،طرفی است که دارا شده است.
به نظر دیوان ،رقم  542.809دالر مندر در صورتحساب ،میـزان معقـولی از دارا شـدن سـازمان آب و بـرق
موزستان را به دست میدهد .قیمت پیشنهادی برای کلیه تیرهای چوبی در اوت  1978در پروفورماهای اصـالحی
با وعده تحویل آنها در ماههای او سا  1979مبلغ  2.299.000دالر بود .کل قیمت مندر در صورتحسابی که
مواهان بابت هر سه محموله تیرهای تحویلی در پاییز  1979برای موانده ارسا نمود 2.400.528/92 ،دالر بـود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5سازمان آب و برق موزستان ،متونی را که حسب ادعا «بندهای  20و  »24و «ماده  »12قرارداد دی.پی 7.میباشد در لوایح مود ذکـر
میکند .دو بند و ماده فوق بدون آنکه مستند به سندی باشند ،ذکر گردیده و به نظر دیوان ،حتی اگـر مـورد قبـو قـرار گیرنـد ،موضـع
آیسکو را به عنوان یك پیمانکار مستقل در این مورد کامالً محرز نمینمایند.
 .6دیوان همننین مالحظه کرده است که ادعایی نشده یا مدرکی ارائه نگردیده که نشان دهد که سازمان آب و برق موزسـتان ،قیمـت
تبرها را به آیسکو پردامت نموده و با اینکه آیسکو از این بابت مطالبهای کرده باشد.
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افزایش مزبور با توجه به تاری مؤمر حمل کامالً معقو به نظر میرسد .بنابراین ،دیوان حکمی به مبلغ 542.809
دالر به نفع مواهان صادر مینماید.
 .3نقض ادعایی قرارداد توسط خواهان

موانده اظهار میدارد که مواهان با عدم تحویل بسیاری از اقالم مندر در پروفورماها ،تعهدات قـراردادی مـود را
نقض کرده و بدان سبب ،وظیفه سازمان آب و برق موزستان در پردامت صورتحسابهای مواهان ساقط گردیـده
است؛ لکن از آنجا که فوقاً نظر داده شده که در پرونده حاضـر هیچگونـه قـراردادی منعقـد نشـده اسـت ،دیـوان
نتیجهگیری مینماید که مواهان وظیفهای نداشته است که محمولههای دیگری به ایران ارسا نماید.
 .4اجحاف ادعایی در قیمتگذاری کاالهای تحویل شده

موانده همننین استدال میکند که چون مواهان در تعیین قیمت سایر اقالم حمل شده با ایران ،اجحاف کـرده و
بهای آن اقالم را دریافت نموده ،مواهان در واقع ،وجه  2000تیرچوبی را که در نوامبر  1979ارسا داشته ،قبالً از
اعتبار اسنادی دریافت نموده است .به طوری که در باال ذکر شـد ،دیـوان نتیجـه مـیگیـرد کـه در مـورد قیمـت
کاالهایی که موانده مدعی است گزاف بوده ،بین طرفین توافقی به عمل نیامده بوده اسـت .موانـده مـدارکی کـه
نشانگر ارزش سایر اقالم باشد به دیوان تسلیم ننموده و بنابراین ،اثبات نکرده است که نسبت به تهاتر منصفانهای،
ذیحق است .دیوان پس از بررسی کلیه مدارك موجود نزد مود در ارتباط با کاالهای تحویل و پذیرفته شده ،هـیچ
دلیلی نمییابد که نشان دهد در نبود توافق در مورد قیمت ،قیمتهای محاسبه شده بـرای ایـن کاالهـا بـاالتر از
قیمت روز بازار و نتیجتاً غیرمعقو بوده است.
چهارم) ادعای متقابل
الف) اظهارات طرفین

موانده ،سازمان آب و برق موزستان ،سه ادعای متقابل مطرح کرده است و اظهار مـیدارد کـه دیـوان صـالحیت
رسیدگی به آنها را دارد؛ زیرا «ادعاهای متقابل این سازمان و ادعای ثبت شده مواهان ناشی از یك منشأ بـوده و
هر دو مربوط به اعتبار اسنادی مشاره  09/96623میباشند» .موانده در تأیید ماهیت ادعاهای متقابل مود ،همـان
اظهاراتی را مطرح مینماید که بهعنوان دفاع در مقابل ادعای مواهان عرضه کرده بود.
موانده در ادعای متقابل او مود ،مدعی است که مواهان با تسلیم صورتحسابهایی بـه بانـك کـارگزار بـه
مبالغی متجاوز از قیمتهای قراردادی مورد ادعا ،مبلغ  1.166.653/92دالر از اعتبار اسنادی اضافه برداشت کـرده
است .ثانیاً موانده اظهار میدارد که مواهان کاالهایی را که به موجـب قـرارداد طـی پروفورماهـا بـه قیمـت کـل
 655.263/20دالر وعده کرده بود تحویل نداده است .ثالثاً سازمان آب و بـرق موزسـتان ،بابـت «مسـارت عـدم
()7
اجرای» پروژهای که مواهان مواد و مصالح آن را تأمین مینمـود ،مبلـغ  140.000.000ریـا مطالبـه کـرده و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7موانده در دادمواست متقابل مود ،مبلغ  1.177.095/52دالر بابت اضافه برداشت ادعایی از اعتبـار اسـنادی و نیـز مبلـغ 2.731.740
دالر بابت مسارات ادعایی متحمله به علت تأمیر در اجرای پروژه عمرانی به دلیل عدم حمل کلیه اجنـاس سفارشـی سـازمان آب و بـرق
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مدعی است که مسارت مزبور ناشی از عدم تحویل برمی از مواد و مصالح میباشد.
مواهان ،ماهیت ادعاهای متقابل را رد کرده و میگوید که نه از اعتبار اسنادی اضافه برداشت نمـوده و نـه بـا
مودداری غیرموجه از حمل کاال ویا به طرق دیگر ،موجب تأمیر در اجرای پروژه گردیده است.
ب) یافتههای دیوان

از آنجا که ماهیت استدالالت موانده ،مبنی بر اینکه مواهان برمی از اقالم را تحویل نداده و در احتساب قیمـت
برمی دیگر که تحویل شده اجحاف نموده ،در قسمتهای فوق ،موقع طرح دفاعیات موانده در برابر ادعای فیوتورا
مورد بحث قرار گرف ت و رد شد ،دیوان نیازی به اتخاذ این تصمیم ندارد کـه آیـا صـالحیت رسـیدگی بـه ادعـای
متقابل او موانده را دارد یا میر .آمرین ادعای متقابل موانده در مورد مسارت تبعی نیز مبتـی بـر همـان ادعـای
عدم تحویل بوده و بنابراین ،رسیدگی به آن نیز لزومی نـدارد .علیهـذا ادعاهـای متقابـل موانـده مـردود شـنامته
میشود.
پنج) بهره

دیوان مقرر میدارد که بهرهای به نرخ ده درصد در سا از تاریخی که مواهان یك فقـره بـرات دیـداری تسـلیم
نموده ،یعنی از  21نوامبر  30( 1979آبانماه  )1358تا تاری پردامت مبلغ این حکـم توسـط کـارگزار امـانی ،بـه
()8
مواهان پردامت گردد.
شش) هزینهها

در جریان رسیدگی به این پرونده ،مواهان هیچگاه درمواست هزینههای نمایندگی و دسـتیاری حقـوقی ننمـوده و
مدارکی نیز درباره سایر هزینههای مود به دیوان تسلیم نکرده است .در چنین شرایطی ،دیوان به موجب مـواد 38
و  40قواعد مود ناچار است نظر دهد که هریك از طرفین ،هزینههای داوری مربوط به مود را رأسـاً تقبـل نمایـد
( رجوع شود به :سیلوانیا تکنیکا سیستمز جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 180ـ64ـ 1ي 41ـ( 40فارسـی)،
مورخ  27ژوئن  6/1985تیرماه .)1364
هفت) نتیجه

بنا به دالیل فوق ،دیوان حکمی به شرح زیر صادر مینماید:
موزستان ،مطالبه نموده است .سه ادعای متقابل موانده به صورت کم و بیش نهایی مود در اظهاریهای کـه موانـده در تـاری  20فوریـه
( 1985او اسفند  )1363تحت عنوان «الیحه تکمیلی ...و تکمیل دادمواست متقابل و تقدیم استشـهادیه اسـتنادی» تسـلیم و بـه ثبـت
رسانده ،تشریح گردیده؛ اما مبلغ مسارت ادعایی بابت ادعای متقابل سوم ،تا تاری  25فوریه  6( 1985اسفندماه  )1363که الیحه جلسـه
استماع به ثبت رسید ،ذکر نشده بود.
 .8قاضی براوئر ترجیح میدهد که شعبه مستمراً فرمو بهرهای را پذیرفته و به کار بندد که با اوضاع بازار ارتباط داشته باشد تا مسـارات
وارده به طور واقعبینانهتری جبران گردد (رجوع کنید به :سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایـران ،حکـم شـماره
180ـ64ـ ،1ي 40ـ ،35فارسی 27 ،ژوئن  1985برابر با  6تیر ماه  .)1364بر این اساس ،نامبرده نرخ بهره را  12درصد تعیین میکند.
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سازمان آب و برق موزستان متعهد است که مبلغ پانصد و چهل و دو هـزار و هشتصـد و نـه دالر (542.809
دالر) به اضافه بهره آن به نرخ ده درصـد در سـا ( 365روز در هـر سـا ) از روز  21نـوامبر  30( 1979آبانمـاه
 )1358تا پایان روزی که کارگزار امانی دستور پردامت از حساب تضمینی را به بانك امـین صـادر مـینمایـد ،بـه
فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد بپردازد.
ادعاهای متقابل سازمان آب و برق موزستان مردود شنامته میشود.
تعهد فوقالذکر از حساب تضمینی که به موجب بند  7بیانیه مورخ  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359دولـت
جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر افتتاح گردیده ،ایفا مواهد شد.
این حکم جهت ابالغ به کاگزار امانی ،به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  19اوت  1985برابر با  28مردادماه 1364
نیلس منگارد ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
پرویز انصاری معین
نظر مخالف

چارلز ان .براوئر

پرونده شماره 458ـ شعبه سه
حكم شماره 189ـ458ـ3
خواهانها :برتون مارکس و هری اومان
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ1364 /6/ 21 :
حكم نهایی
یك) جریان رسیدگی

دیوان داوری در قرار اعدادی شماره 53ـ458ـ 3مورخ  26ژوئن  5( 1985تیرماه  )1364مود که در همـان تـاری
نیز به ثبت رسید ،نظر داد که صالحیت رسیدگی به هیچیك از ادعاهای مطروح در ایـن پرونـده را نـدارد .دیـوان
ادعاهای مزبور را مردود شنامته و اعالم کرد که «البته این تصمیم ،تأثیری در حق تسلیم اصالحیه دادمواست که
ظرف  45روز از تاری قرار قابل ارائه است ،ندارد» .مهلت چهل و پنج روزه تا بـه حـا منقضـی گردیـده و لکـن
اصالحیه دادمواست تسلیم نشده است.
دو) حكم

به دالیل مذکور فوق ،ادعای مواهانهای پرونده حاضر بهطور قطعی مردود شنامته میشود.
الهه ،به تاریخ  12سپتامبر  1985برابر با  21شهریورماه 1364
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
چارلز ان .براوئر

پرویز انصاری معین

پرونده شماره 59ـ شعبه يك
حكم شماره 191ـ59ـ1
خواهان :کوئستك اینكورپوریتد
خوانده :وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران
حكم

حاضران
از جانب خواهان :آقای ان .اچ .سینگر ،آقای آر .ا .ریچ .وکالی مواهان ،آقای دبلیو .ای .بیگلرجونیر ،نماینده مواهان
از جانب خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران

آقای علی اکبر ریاضی ،آقای نوذر دبیران ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
آقای حسین پیران ،دستیار مشاوران حقوقی ،آقای عبدالحسین فاطمی ،وکیل
آقای صمیمی ،نماینده موانده
آقای احمد شاملو ،آقای علی اکبر استادیفر ،نمایندگان نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
سایر حاضران :آقای  .آر .کروك ،نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
مانم ا  .پالك ،دستیار نماینده رابط
ادعای مطروح در پرونده حاضر از قراردادی ناشی میشود که جزئی از یـك پـروژه مـدرنیزه کـردن و توسـعه
سیستم الکترونیکی جمعآوری اطالعات را در ایران تشکیل میداده است .این پروژه کـه بـه «آیـبکس» معـروف
است ،در حکم شماره 180ـ64ـ 1مورخ  27ژوئـن  6( 1985تیرمـاه  )1364دیـوان در پرونـده سـیلوانیا تکنیکـا
سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران نیز مورد رسیدگی واقع شـده اسـت .قـرارداد موضـوع ایـن
پرونده ،مقرر میداشت که مواهان ،یعنی کوئستك اینکورپوریتد (کوئستك) ،برنامه آموزشی طراحـی و اجـرا شـده
توسط مواهان پرونده ،سیلوانیا ،را ارزشـیابی نمـوده و میـزان پیشـرفت دانشـجویان را در برنامـه گـواهی نمایـد.
کوئستك مدعی است که موانده ،وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران («وزارت دفـاع») ،قـرارداد را در سـا
 1979نقض کرد .وزارت دفاع ادعا میکند که مواهان قرارداد را نقض کرده و ادعای متقابلی را مطرح مـیسـازد.
قبالً قرار موقت ی در پرونده حاضر صادر و ضمن آن از دولت ایران مواسته شد که جهت توقیف رسیدگی قضایی در
دادگاه عمومی تهران در رابطه با ادعاهای مطروح توسط وزارت دفاع که مشـابه بـا ادعاهـای متقابـل مطـروح در
دیوان داوری است ،اقدام نماید (قرار موقت شماره 15ـ59ـ ،1او مارس  10/ 1983اسفندماه .)1361
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اول) موضوعات شكلی

در تاری  13آوریل  24( 1983فروردینماه  )1362جلسه استماع مقدماتی برگزار شد .در این جلسه ،دیـوان داوری
و طرفین موافقت کردند که در این پرونده ،دعوا متوجه وزارت دفاع است و جمهوری اسالمی ایران که قبالً طرف
دعوا واقع شده بود ،باید از شمار مواندگان حذف شود .استماع پرونـده در  28فوریـه و او مـارس  9( 1985و 10
اسفندماه  )1363برگزار گردید .پارهای موضوعات شکلی که پیش از جلسه استماع ویا حین جلسه اسـتماع مطـرح
شد توسط دیوان مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و پس از جلسه استماع ،در جریـان شـور مـورد رسـیدگی واقـع
گردید .اوالً موانده طی الیحهای که در  5فوریه  16( 1985بهمنماه  )1363به ثبت رسید ضـمن طـرح مطـالبی
تأکید کرد که «دیوان باید اصوالً دو مجلد مستندات ثبت شـده توسـط مواهـان در  10اوت  19( 1984مردادمـاه
 )1363را بپذیرد»؛ زیرا هیچگونه توضیحی راجع به آن مستندات که بنا به اظهار موانده در ماده  18قواعد دیـوان
«توصیه» شده ،ارائه نگردیده است .موانده اعالم نمود که با این حا  ،چناننه دیوان بخواهد این مدارك را مـورد
مالحظه قرار دهد ،وی در جلسه استماع راجع به آن اظهـارنظر مواهـد کـرد .دیـوان داوری قبـو دارد کـه ارائـه
پیشاپیش توضیحات کتبی در مورد مستندات از نظر تسهیل و آماده کردن پرونده ،هم بـرای موانـده و هـم بـرای
دیوان ،میتوانست مفید باشد ،لکن این را دلیل کافی برای اجابت تقاضای موانده نمیداند .اوالً دیوان ماطرنشـان
میسازد که مواهان در جلسه استماع به این مدارك اشاره نموده و به آنها استناد کرد و موانده نیـز راجـع بـه آن
اظهارنظر نمود .ثانیاً متن ماده  18مورد استناد موانده ،ارتباطی به توضیح مستندات نداشته ،بلکـه بیشتـر مربـوط
است به ضمیمه کردن مدارك مستند به دادمواست و اشاره به مدارك در دادمواست که موضـوع دیگـری اسـت.
باالمره همانطور که موانده تصدیق میکند ،متن بند  2ماده  18ماهیتاً جنبه پیشنهاد و توصیه داشته و الزامـی و
اجباری نیست .گو اینکه میتوان پذیرفت که غرض از ماده  18تعیین حداقل شرایط ارائه لوایح مرتب و قابل فهم
است ،به نحوی که در موارد استثنایی عدم رعایت این شرایط ممکن است باعـث رد لـوایح شـود ،بـا ایـن حـا ،
مدارك تسلیمی مواهان در این مورد جزء این موارد استثنایی نیست .ثانیاً در  27فوریه  8( 1985اسفندماه ،)1363
یعنی یك روز قبل از استماع پرونده حاضر ،مواهان «مالصه بهروز درآمدهای از مسارات» را همراه با سوگندنامـه
تکمیلی یکی از اعضای مؤسسه حسابرسی که در تهیه مالصه مذکور شرکت داشته اسـت و همننـین «مالصـه
ادعاها با ذکر مأمذ و سوابق مؤید» را به ثبت رساند .در همان روز ،موانـده اعتراضـیهای نسـبت قبـو «مالصـه
بهروز درآمده مسارات» ثبت و ادعا نمود که این امر به حق دفاع وی لطمه وارد میسازد؛ زیـرا بـا توجـه بـه ایـن
واقعیت که مالصه یادشده فقط یك روز قبل از استماع مقرر ثبت شده ،وی نمیتواند پاس مناسبی برای آن تهیه
نماید .در جلسه استماع ،موانده همننین به قبو «شرح مالصه ادعاهای» مواهان که بنا به اظهار وی دیر وقـت
ثبت شده بود ،اعتراض کرد.
دیوان داوری بهکرات اعالم کرده است که هیچ طرفی نباید حین جلسه استماع ویا در فاصله کوتاهی قبـل از
استماع ،مدرکی ارائه کند؛ به نحوی که طرف دیگر نتواند به نحو مقتضی و بدون اینکه لطمهای متوجه وی شود،
بدان پاس گوید .در مورد «مالصه بهروز درآمده مسارات» ،دیوان تسلیم دیر وقت قسمت اعظم سند را بیعدالتی
نمیداند ،زیرا سند مزبور صرفاً ادعاهای مواهان در مورد بهره و هزینهها را تقریباً تا تاری استماع بهروز در آورده و
مبلغ ادعاها را از بعضی جنبهها کاهش داده است .یك گواهی حسابرسی که قبالً تسـلیم شـده بـود بـرای منظـور
کردن این تغییرات ضمیمه شده است .تغییرات یادشده در مدارکی که موهان قبالً به ثبت رسانده بود ،پـیشبینـی
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شده و موانده میتوانست بدانها پاس گوید و چنین نیز کرد .معهذا عـالوه بـر ایـن ،گـواهی حسابرسـی حـاوی
گزارشی است از نتایج بررسی جدید اسناد اصلی صورتحسابهای مواهان .به عبـارتی ،ایـن مـدارك تـازه ،نتـایج
بررسی قبلی نمونهای از اسناد را تأیید میکند ،لکن هیچ توضیحی داده نشده که چرا تأییدیه این قدر دیـر تسـلیم
شده است .دیوان نمیداند که اگر تأییدیه جدید زودتر به موانده داده شده بود ،وی چه پاسخی بدان میداد .لذا این
پاراگراف از سوگندنامه تکمیلی نباید پذیرفته شود و دیوان در صدور حکم مود آن را مورد توجه قرار نمیدهـد .در
رابطه با «شرح مالصه ادعاهای» مواهان ،دیوان داوری متذکر میشود که شرح مزبـور چناننـه مـدعی پـیش از
جلسه استماع به ثبت رسیده بود در آماده کردن پرونده به موانده و دیوان کمك میکرد .لکن شـرح مـورد بحـث،
بسیار کوتاه و کالً شامل سه صفحه است ،هیچ دلیل و مدرك تازهای در برنداشته ،و صرفاً حاوی رئوس اظهـارات
شفاهی مواهان در جلسه استماع میباشد .از این رو ،تأمیر در تسلیم آن ،حقی از موانده تضییع نکرده و مللـی در
کار دیوان وارد نسامته است.
ثالثاًً در جریان استماع ،موانده به اسنادی اشاره و استناد کرد که بهعنوان دلیل در پرونـدههـای دیگـر تحـت
رسیدگی دیوان که به پیمانکاران آیبکس مربوط میشود ،ارائه شده اسـت .مواهـان متـذکر شـد کـه ایـن اسـناد
بهعنوان دلیل و مدرك در پرونده حاضر ارائه نشدهاند .دیوان داوری حسب معمو به طرفین دستور میدهد نسـ
مدارك کتبی را که مایلند بدان استناد ورزند ،پیش از استماع پرونده به ثبـت رسـانند .چنـین دسـتوری در پرونـده
حاضر نیز صادر شده بود .گرچه ممکن است در موارد استثنایی طرفین برای اولین بار در جلسه استماع بـه ادلـه و
مدارك پروندههای دیگر اشاره نمایند ،با این حا  ،مورد حاضر مشمو این اسـتثنا نیسـت .هـیچ دلیلـی در دسـت
نیست که ثبت پیشاپیش این مستخرجات امکانپذیر نبوده باشد و بهعالوه اسناد مورد اشاره کامالً مفصـل و فنـی
نیز هستند .البته دیوان از سایر پروندههایی که به آیبکس مربوط میشود آگاه است ،لکن حاضـر نیسـت کـه ایـن
آگاهی کلی موجب تضییع حق یك طرف در پاسخگویی به دالیل مـورد اسـتناد علیـه وی گـردد .علیهـذا دیـوان
اسنادی را که در جلسه استماع مورد استناد و اشاره موانده واقع شده ،ولی در این پرونده به ثبت نرسیدهانـد ،مـورد
استناد قرار نخواهد داد.
در جلسه استماع ،موانده از دیوان تقاضا کرد که ادعای بازپردامت برمی هزینههای متحمله به صورت نقدی
را بهعنوان اصالحی که طبق ماده  20قواعد دیوان غیر مجاز است مردود شناسد .این درمواست در قسـمت سـوم
2ـ (ب ب) زیر ،در رابطه با سایر مسارات مورد ادعای مواهان ،مورد رسیدگی قرار مواهد گرفت.
دوم) واقعیات و اظهارات

همانطور که مالحظه شد ،قرارداد مربوط به پرونده حاضر ،بخشی از پروژه آیبکس را تشکیل میداد .ایـن پـروژه
شامل برنامهای بود که در آن نیروی هوایی ایران در اواسط دهه  1970با استفاده از یك سیستم جدید تکنولـوژی
پیشرفته ،موسوم به آیبکس ،سیستمهای الکترونیکی جمعآوری اطالعات مود را مدرنیزه کـرده و توسـعه مـیداد.
پروژه آیبکس تهیه وسایل الکترونیك ،آموزش افـراد جهـت کـارکردن بـا وسـایل و نگهـداری آنهـا ،سـامتمان
تأسیسات جهت آموزش ،جمعآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل اطالعـات و توسـعه مـدمات لجسـتیکی را در بـر
میگرفت .سیستم آیبکس پس از تکمیل میتوانست بـا اسـتفاده از دو نـوع هواپیمـا ،تأسیسـات ثابـت زمینـی در
شماری از پایگاههای نظامی در نزدیکی مرزهای ایران ،و وانتهای قابل حمل ،اطالعات جمعآوری کند .قرار بـود
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یك مجتمع اصلی جهت استقرار کامپیوترهای تحلیل اطالعـات ،یـك مؤسسـه دائمـی آموزشـی و یـك آمادگـاه
مرکزی لجستیکی در پایگاه نیروی هوایی دوشان تپه تهران احداث شود و مرکـز تجزیـه و تحلیـل ،اطالعـات را
بررسی نموده ،گزارشهای اطالعاتی تهیه نماید.
دولت شاهنشاهی ایران با تعدادی از شرکتهای امریکایی جهت تهیه وسایل ارائه مدمات و نظارت بـر کـار
موضوع پروژه و کمك به دولت ایران در اجرای این سرمایه ،قرارداد بست.
قرارداد شماره «( 114قرارداد») در تاری  11مه  21( 1977اردیبهشتماه  )1356با مواهان منعقد شد .قرارداد
که مبنای ادعای حاضر است ،مقرر میداشت که کوئستك طرحریزی و اجرای برنامه آموزشی سیسـتم آیـبکس را
که قرار بود توسط سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد («سیلوانیا») انجام شود ،ارزیابی نماید .سیلوانیا بهعنوان
پیمانکار بخش آموزش پروژه آیبکس شنامته میشد .مواهان همننین میبایست آزمونهـای دورهای و نهـایی از
دانشجویان شاغل در برنامه به عمل آورده ،گواهی نماید که آیا مهارت یا دانش الزم را کسب کردهاند یا نه.
شرح کار منضم به قرارداد ،تحت عنوان پیوست یك ،شامل فهرست یك سلسله کارهایی اسـت کـه مواهـان
میبایست انجام دهد؛ بدین قرار :بررسی و ارزشیابی اسناد ،طرحریزی برنامه آموزش و همننین برنامه تحصیلی و
مطالب و جزوات آموزشی ،ارزیابی میزان پیشرفت آموزش رسمی و گواهی میزان پیشرفت دانشـجویان ،ارزیـابی و
صدور گواهی «پرورش مهارت» (آموزش حین مدمت) ،ارزیابی قابلیت مربیان سیلوانیا و بررسی نحـوه گـزینش و
تخصی دانشجویان .مدت اجرای قرارداد  36ماه و هزینه تقریبی آن  3.880.000دالر پیشبینی و افـزایش ایـن
رقم تا  4.130.000دالر مجاز دانسته شد.
مواهان اظهار میدارد تا بهار سا  1979وی کلیه تعهدات قراردادیاش را با ارائه مدمات در ایاالت متحده و
ایران ،تا حدی که اوضاع و احوا آن وقت اجازه میداد ،اجرا نموده است .مواهان اظهار میدارد که در بهار سـا
 1979یعنی پس از انقالب اسالمی در ایران ،موانده به صورتهای زیر قرارداد را نقض کرد:
 .1عدم پردامت صورتحسابهایی که طبق قرارداد الزماالجرا و قابل پردامت بود.
 .2عدم ارائه دستورات و رهنمودهایی که برای اجرای قرارداد الزم بود.
 . 3عدم ارزیابی کار انجام شـده توسـط مواهـان طبـق قـرارداد کـه بـه موجـب روشهـای متعـدد در مـورد
پردامتهای قراردادی الزامی بود .مواهان میگوید که علیرغم این تخلفات وی تا آنجا که مقدور بود ،تا او مـه
 11( 1979اردیبهشتماه  )1358همننان طبق قرارداد به کار مود ادامه داد .مواهان طی نامـهای بـه موانـده بـه
همان تاری  ،با استناد به شرط فورسماژور موضوع ماده 2ـ 6قرارداد اعالم داشـت کـه بـه علـت «محـیط نـاآرام
آموزشی در ایران» و قطع فعالیتهای آموزشی سیلوانیا در ایاالت متحده ،اجـرای قـرارداد را بـه حالـت تعلیـق در
میآورد.
سپس موانده طی نامهای به مواهان به تاری  16ژوییه  25( 1979تیرماه  )1358اعالم نمود که از تاری 10
فوریه  21( 1979بهمنماه « )1357انجام کلیه کارها و پردامتهای موضوع قرارداد شماره  ،114به علت تحوالت
امیر ناشی از انقالب اسالمی ایران متوقف شده تلقی میگردد» .در نامه از مواهان تقاضـا شـده بـود کـه جهـت
«مذاکره در مورد قرارداد» نمایندگانی به تهران اعـزام دارد .سـپس در تـاری  15سـپتامبر  24( 1979شـهریورماه
 )1358جلسه مالقاتی بین طرفین برگزار شد .مواهان اظهار میدارد که وی از نامه و جلسه مالقات چنین استنباط
کرد که قرارداد به موجب شروط مربوط به لغو قرارداد به علت فورسماژور ،لغو گردیده است.
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مواهان استدال میکند که معذلك موانده به شرایط قراردادی مربوط به لغو قرارداد به علت فورسماژور ،از
قبیل شروط ناظر بر پردامت و آزاد کردن ضمانتنامه بانکی حسن انجام کار که توسط مواهان ارائه شده بود ،عمل
نکرد .مواهان مدعی است که لغو قرارداد و آزاد کردن ضـمانتنامه بـانکی ،مـود مـوارد دیگـری از نقـض قـرارداد
محسوب میشوند.
به اظهار مواهان ،هرگونه شرایط فورسماژور ناشی از انقالب اسالمی ایران که موانـده را از ایفـای تعهـدات
قراردادیاش باز میداشت ،بیش از دو یا سه هفته پس از موفقیت انقالب  10فوریه  21( 1979بهمنمـاه ،)1357
طو نکشیده است.
مواهان کالً  2.618.398دالر بابت مسارت نقض قرارداد تـا  28فوریـه  9( 1985اسـفندماه  )1363مطالبـه
میکند .این رقم شامل  576.438دالر بابت مبالغی است که سیاهه شده و پردامـت نشـده 229.401 ،دالر بابـت
عدمالنفع 388.000 ،دالر بابت استرداد مبلغ تودیعی جهت تحصیل ضمانتنامه حسن انجـام کـار 1.012.677 ،دالر
بابت عدمالنفع مبالغ پردامت نشده (موسوم به «نقصان سرمایه») 556،24 ،دالر بابت هزینههای مستقیم دیگـر و
 387.326دالر بابت هزینههای داوری است .مواهان بابت ادعای نقصان سرمایه مویش ،به نحـو تخییـری مبلـغ
 495.786دالر مطالبه مینماید که به گفته وی ،هزینه واقعی استقراض بابت مبالغ پردامت نشده است ،بـهعالوه
 89.835دالر که به اظهار نامبرده ،مابهالتفاوت هزینه استقراض وجه ضمانتنامه تودیعی و مبلغ کمتری است که از
وجوه تودیعی عایدش شد .طبق این ادعای تخییری ،کل مسارات مورد مطالبه ،به  2.191.342دالر بالغ میشود.
مواهان بهعنوان مواستهای دیگر تقاضا دارد دیوان با صدور دستوری ،موانده را ملزم به عدم اجـرای حکمـی
کند که نامبرده از دادگاه عمومی تهران در مورد ادعاهای مشابه ادعاهای متقابلی کـه وی در ایـن پرونـده مطـرح
سامته ،علیه مواهان تحصیل نموده است .موانده طی الیحهای که در  30مارس  10( 1984فروردینمـاه )1363
به ثبت رساند ،متعهد شد که «از اجرای حکم ،تا اعـالم نظـر دیـوان در مـورد صـالحیت رسـیدگی بـه ادعاهـای
کوئستك ،مودداری کند» .تعهد مزبور به موجب شرایط مویش ،پس از ثبت این حکم منقضی میشود.
موانده دفاعیاتی در برابر این ادعاها اقامه نموده و ادعای متقابلی نیز مطرح سامته است.
موانده بدواً دو اعتراض در مورد صالحیت دیوان نسبت به این ادعا مطرح میسازد .نامبرده استدال مـیکنـد
که به موجب شرط حل امتالف فیمابین طرفین در قرارداد ،ادعای حاضر در حیطه صالحیت انحصـاری دادگـاه-
های ایران بوده و لذا مار از صالحیت دیوان است .وی مضافاً اظهار میدارد که مواهان دلیل کافی برای اثبـات
تابعیت امریکایی مویش ارائه نکرده است .مواهان هر دو اعتراض را مردود میشناسد.
موانده طی دفاع مود در مورد ماهیت دعوا ،مدعی شده است که مواهان هیچیك از «وظایفش» را بـه طـور
صحیح طبق قرارداد انجام نداده و نیز انجام کلیه کارهای موضوع قرارداد را متوقف سامته و بدینسان قـرار داد را
نقض کرده و موجب ورود مسارات به موانده شده است .موانده این استدال مواهان را که نامه مـورخ  16ژوییـه
 26( 1979مردادماه  )1358وی ویا جلسه مالقات  15سپتامبر  24( 1979شهریورماه  )1358در حکم لغو یکجانبه
قرارداد بوده است رد کرده ،اظهار میدارد که نامه منعکسکننده این واقعیت است که مواهـان اجـرای قـرارداد را
متوقف سامته بود .بدین جهت ،وی مواهان را به جلسهای برای «مذاکره در مورد قرارداد» دعـوت نمـود .موانـده
استدال میکند که شرایط فورسماژور ،مدتها پس از فوریه  ،1979در ایـران ادامـه داشـته و بعـداً از اوضـاع و
احوالی که تحت آن قراردادهای آیبکس ،از جمله قرارداد منعقد با مواهان منعقد شده بود ،آنچنـان تغییـر بنیـادی
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یافت که طرفین را از ادامه اجرای قرارداد معذور سامت.
موانده ادعای متقابلی جمعاً به مبلغ  4.725.796دالر بابت مسارات ناشـی از نقـض ادعـایی قـرارداد توسـط
مواهان ،مطرح سامته است .این مبلغ شامل  1.801.058دالری است کـه موانـده بـه موجـب قـرارداد پردامتـه،
بهعالوه بهره سا های  1977الی  1980به مبلـغ  924.738/38دالر و «مسـارات جنبـی ناشـی از عـدم اجـرای
تعهدات» توسط مواهان ،به مبلغ  2.000.000دالر.
موانده همننین ادعای متقابلی بابت حق بیمه اجتماعی و جرائم به مبلغ  18.296.465ریا و ادعای متقابـل
دیگری بابت مالیات بر درآمد و سایر مالیاتها ،به مبلغ  29.084.461ریا مطرح سامته است .مواهـان منکـر آن
است که دینی بابت حق بیمه یا مالیات دارد و استدال میکند که به هر صورت ،این ادعاهـای متقابـل مـار از
صالحیت دیوان است؛ زیرا آنها حسب ادعا طلب مؤسساتی است که طرف این پرونده نیسـتند و ناشـی از قـرارداد
فیمابین طرفین هم نیست.
موانده مضافاً تقاضا دارد که «دیوان ( )...به مواهان دستور دهد که ادعایش را از دادگاه ایاالت متحده مسـترد
نماید» .این درمواست مربوط به دعوای فعالً معلقی است که مواهان در  28اکتبـر  16( 1980آبانمـاه  )1359در
دادگاه ناحیهای ایاالت متحده ناحیه شرقی ویرجینیا علیـه ایـران و وزارت دفـاع ایـران ثبـت نمـوده و ضـمن آن
درمواست کرده است که حکمی علیه مدعیعلیهم ،جمعاً به مبلغ  1.133.092دالر بابت نقض قرارداد و اعالمی از
جانب دادگاه« ،مبنی بر اینکه قرارداد به دلیل فورسماژور لغو گردیده» صادر شود.
باالمره موانده استرداد هزینهها و مخار  ،منجمله در رابطه با دفاع دعوا و ادعاهای متقابلش را مواستار است.
سوم) دالیل حكم
 .1صالحیت
الف) «قید انتخاب دادگاه»

ماده  8قرارداد حاوی قید حل امتالفی به شرح زیر است:
کلیه امتالفات و منازعاتی که ممکن است میان طرفین در نتیجه تغییر و تفسیر مـواد قـرارداد یـا انجـام
کارها به وجود آید که نتوان آنها را به طور دوستانه حل و فصل نمود ،باید طبق مقررات و قوانین ایران،
از طریق مراجعه به دادگاههای صالحه ایران حل و فصل گردد.
موانده استدال میکند که این قیدی است که به موجب بند  1ماده دو بیانیه حل و فصـل دعـاوی ،متضـمن
صالحیت انحصاری دادگاههای ایران نسبت به کلیه امتالفات قراردادی اسـت .موانـده اسـتدال اصـلیاش را در
تفسیر معاد فارسی واژه انگلیسی «( »workکار) مییابد و اظهار میدارد که واژه «کـار» در زبـان فارسـی کـه
طبق ماده  12قرارداد در صورت امتالف بین دو متن ،زبان حاکم است ،آنچنان معانی وسیع و متفـاوتی دارد کـه
تصور امتالفی که مشمو این قید نباشد ،غیرممکن است.
دیوان داوری طی دستور مورخ  18نوامبر  27( 1982آبانماه  )1361اعالم داشت که «ظاهراً قید مذکور طبق
شرایط بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی از دیوان داوری سلب صالحیت نمیکند» .این نظر مبتنی بر قـرار
اعدادی شماره 159ـ ،6مورخ  5نوامبر  14( 1982آبانماه  )1361دیوان عمـومی در پرونـده فـورد ارواسـپیس انـد
کامیونیکیشنز کورپوریشن و سایرین و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران و سایرین است که ضمن آن ،دیـوان
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عمومی نظر داد که قید عمالً مشابهی در مورد انتخاب دادگاه ،صالحیت را از دیوان سلب نمیکند .شعبه بـه ایـن
نکته توجه دارد که دیوان عمومی در قرارداد اعدادی شماره  159ـ  6مود صریحاً به تفسیر واژه فارسـی «کـار» و
تأثیر آن بر حدود صالحیت دیوان ،اشارهای ننموده است .معذلك همانطور که دیوان در حکم شماره 180ـ64ـ1
مورخ  27ژوئن  6( 1985تیرماه  )1362مود در سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسـالمی
ایران نظر داد ،این واقعیت که کلمه «کار» این همه معانی مختلف و گسـترده در زبـان فارسـی دارد ،بـدان معنـا
نیست که طرفین در مورد کلیه این معانی با یکدیگر به توافق رسیده باشند .قرارداد هم به زبان فارسی و هـم بـه
زبان انگلیسی تنظیم و امضا شده است .گرچه قرارداد مقرر کرده است که در صورت امتالف بـین دو مـتن ،مـتن
فارسی معتبر مواهد بود ،با اینحا  ،معانی بسیار متفاوت کلمه «کـار» در فارسـی موجـب ابهـام در مـتن فارسـی
میشود .لذا شایسته است که برای رفع این ابهام به متن انگلیسی مراجعه شود .بهترین دلیـل اینکـه کـدامیك از
مفاهیم فارسی منظور نظر طرفین بوده ،مفهومی است که در معاد انگلیسـی آن ،یعنـی کلمـه « »workیافـت
میشود .مؤید این تفسیر ،استفاده از کلمه «کار» در جاهای دیگر متن فارسی قرارداد است .مـاده3ــ 2کـه حـاوی
کلمه کار در فارسی است ،هنگامی که از «اتمام کلیه کارها» و «کارهای انجام شـده توسـط پیمانکـار» صـحبت
میکند بهوضوح فقط به مدماتی که باید توسط پیمانکار ارائه شود ،اشاره دارد .در عنوان «شرح کار» کـه بـا ذکـر
مأمذ در قرارداد در گردیده و منحصراً ناظر تعهدات اجرایی پیمانکار است ،همان کلمـه «کـار» در مقابـل کلمـه
« »workبه کاررفته است.
بنابراین  ،دلیلی ندارد که این شعبه این قید انتخاب دادگاه را به نحوی غیـر از آننـه دیـوان عمـومی در قـرار
اعدادی شماره  159ـ 6مود تفسیر نموده ،تعبیر و تفسیر کند .در آنجا نیز مثل مورد حاضر« ،جنبههـای مهمـی از
قرارداد  ...مار از صالحیت دادگاههای منتخب قرار داده شده است» و «ایـن محـدودیت صـالحیت» ،ایـن قیـد
انتخاب مرجع رسیدگی را مار از شمو این شرط قرار میدهد که منحصـراً دادگاههـای ایرانـی بایـد صـالحیت
رسیدگی به امتالفات ناشی از قرارداد مذکور را داشته باشند.
ب) تابعیت امریكایی خواهان

بر مبنای ادله و مدارك تسلیمی مواهان که شرایط مقرر توسـط دیـوان در دسـتور مـورخ  20دسـامبر 29( 1982
آذرماه  ،)1361صادره در پرونده شمار ( 36فلکسی ون لیسینك اینکورپوریتد و جمهوری اسـالمی ایـران در مـورد
اثبات تابعیت شرکتها را برآورده میکند ،دیوان داوری متقاعد شده است که مواهان تبعه ایاالت متحده در مفهوم
بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی است.
 .2ماهیت دعوا

در این بخش از حکم ،دیوان ابتدا به ادعاهای هر طرف مبنـی بـر اینکـه طـرف دیگـر ،قـرارداد را نقـض کـرده
میپردازد .طرفین موافقت دارند که در حوالی  10فوریه  21( 1979بهمنمـاه  ،)1357یعنـی زمـان وقـوع انقـالب
اسالمی ایران ،وضعیت فورسماژوری وجود داشته که یك یا هر دو طرف را از ایفای برمی از تعهـدات قـراردادی
مویش باز داشته و از آن پس ،مراودات قراردادی طرفین دستخوش تغییرات فراوانی شده است .لذا دیوان ابتدا بـه
ادعای موانده مبنی بر اینکه مواهان بـیش از آن تـاری قـرارداد را نقـض کـرده مـیپـردازد .سـپس دیـوان بـه
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استدالالت طرفین راجع به اوضاع و احوالی که موجب متم قرارداد در دوره پـس از  10فوریـه  21( 1979بهمـن
 )1357گردید ،پردامته و پیامدهای حقوقی ناشی از متم قرارداد در آن اوضاع و احوا ماي را مورد مالحظه قرار
میدهد .باالمره ادعاهای متقابل موانده مورد رسیدگی قرار میگیرند.
الف) ادعای نقض قرارداد بیش از  10فوریه  21( 1979بهمنماه )1357

در این رابطه ادعا نشده است که موانده پیش از  10فوریه  21( 1979بهمنماه  )1357قرارداد را نقض کرده باشد.
اما موانده مدعی است که پیش از انقالب اسالمی ،مواهان با عدم ارائه مدمات و مواد مورد لزوم ،قرارداد را نقض
کرده است .دیوان داوری بر این نظر است که ادله و مدارك موجود نزد وی این ادعا را تأیید نمیکند و معتقد است
که مواهان به تعهدات قراردادی مویش عمل کرده است.
برمی از کاستیهایی که موانده به مدمات ارائه شـده توسـط مواهـان نسـبت مـیدهـد ،در واقـع در حیطـه
مسئولیت سیلوانیا بوده است .در تعدادی سوگندنامه توسط دانشجویان قبلی برنامه آموزشی «آیبکس» کـه توسـط
موانده به ثبت رسیده ،ادعا شده است که بعضی از مربیان ،فاقد صالحیت بودند ،آموزش ناق بود ،و منابع کافی
به آموزش امتصاي داده نمیشد .موضوع مورد تأکید در سوگندنامهها این است که کیفیت ناز ادعـایی آمـوزش
حاکی از آن اسـت کـه ارزیـابیهـای مواهـان از برنامـه و گـواهی (مهـارتهـای مکتسـبه توسـط) دانشـجویان
فارغالتحصیل به طور ناق انجام میشد .معذلك این سوگندنامهها به موجب مفاد مود به کار انجام شده توسـط
راك و اینترنشنا اینکورپوریتد («راك و ») سلف سیلوانیا در پروژه «آیبکس» ،مربوط میشوند .مواهان طبـق
قرارداد ،ملزم به ارزیابی کار راك و نبوده ،بلکه میبایست کار سیلوانیا را ارزشیابی کند .نکات مربوط به سـیلوانیا
حاکی از آموزش ناقصی نیست که ارزیاب بیکفایتی بر آن سرپوش نهاده باشد .دانشجویان اظهـار مـیدارنـد کـه
ایشان مجبور بودند موضوعات امتحانی را مود بیاموزند و بیشتر افسران نیروی هوایی بودند که به آنها آمـوزش
میدادند تا نفرات سیلوانیا .به نظر میآید که این روش در یك برنامه آموزشی که هـدفش ایـن بـوده تـا نیـروی
هوایی را قادر سازد که سرانجام کار آموزش را رأساً به عهده بگیرد ،مناسب بوده باشد .دانشـجویان همننـین بـه
ابتدایی بودن سطح مهارت الزم جهت آزمونهای مواهان اشاره میکنند .معهذا همـه دانشـجویان در آزمـون او
قبو نشدند ،گرچه عموماً در مرحله بعد توفیق حاصل کردند و به نظر میآید که در مجمـوع توانسـتند همـانطور
که هدف آموزش بود ،با وسایل کار کنند یا طرز کار آنها را فراگیرند.
بهعالوه ،ادله و مدارك فراوانی در دست است ،حاکی از آنکه مواهان تعهداتش را بـه موجـب قـرارداد ایفـا
نموده است .بهویژه مشاور قبلی مدیر برنامه آیبکس در مورد آموزش زبان که بر قسمت آموزش انگلیسی سـیلوانیا
نظارت میکرد و به اعتبار سمت مود بهعنوان مشاور با ارزشیابیهای انجام شـده توسـط مواهـان از برنامـههـای
آموزشی آشنا بود ،گواهی نمود که آزمونها و مطالب امتحانی مواهان مطابق با شرایط قراردادی بوده است.
عالوه بر گواهی کردن میزان پیشرفت دانشـجویان و نظـارت بـر فعالیـتهـای آموزشـی سـیلوانیا ،مواهـان
همننین طبق قرارداد ملزم بود که تعدادی طرح و گـزارش و یادداشـت بـه موانـده تسـلیم کنـد .مواهـان نسـ
گزارشهای پیشرفت کار ماهانه ،مالصه گزارشهای فرماندهی ،گزارشهای مخصوي و یادداشتهای تسـلیمی
از  1978الی مارس  1979را به ثبت رسانده است .در این گزارشها در همان تاری تهیه ،کلیه کارهای انجام شده
در ماه ،از جمله بازدیدهایی که به منظور ارزیابی صورت میگرفته ،آزمونهایی که به عمل میآمده ،تعداد صفحات
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طرحهای درسی بازبینی شده و سفرهایی که به نقاط مختلف ایران صورت میگرفته ،بهتفصـیل شـرح داده شـده
است .مضافاً مواهان نس گزارشهای مورد لزوم برای دوره ژوئن  1977الـی نـوامبر  1978را جهـت بررسـی در
جلسه استماع در امتیار داشت؛ ولی موانده در آن موقع ،تقاضای هیچگونه بررسی و بازبینی ننمود .عالوه بـر ایـن،
هیچ دلیل و مدرکی در دست نیست که موانده در جریان انجام کار در مـورد کیفیـت مطالـب و جـزوات آموزشـی
شکایت کرده ویا اظهار داشته که آنها را دریافت ننموده است.
بهعالوه ،موانده بر مالف شرط ماده  1ـ  6قرارداد در مورد تخلفاتی که اکنون ادعا میکند ،به مواهان امطار
نکرده یا فرصت اصالح آنها را به وی نداده است .حتی در نامهای که سازمان ارتباطات و الکترونیـك موانـده در
تاری  16ژوییه  25( 1979تیرماه  )1358برای مواهان فرستاد و ضمن آن اعالم کرد که «به علت تحوالت ناشی
از انقالب اسالمی ایران ،قرارداد متوقف شده تلقی میگردد» ،هیچگونه ذکری از هرگونـه نقـض ادعـایی قـرارداد
توسط مواهان ،به عمل نیامده است .بنابراین ،اثبات نشده است که مواهان قرارداد را به علت عـدم ایفـای تعهـد
نقض کرده باشد.
ب) ختم قرارداد پس از  10فوریه  21( 1979بهمنماه )1357

بعد از  10فوریه  21( 1979بهمنماه  ،)1357اجرای قرارداد توسط هر دو طرف متوقف ویا تدریجاً کُند و بـاالمره
متوقف شد .موانده هیچیك از صورتحسابهایی را که برای وی ارسا شده بود ،یعنی صورتحسابهای مورخ 19
ژانویه  29( 1979دیماه  26 ،)1357فوریه  7( 1979اسفندماه  14 ،)1357مارس  23( 1979اسفندماه 10 ،)1357
آوریل  21( 1979فروردینماه  )1358و  4مه  14( 1979اردیبهشتماه  )1358را پردامت نکرد .طبق ماده  4ـ 14
قرارداد ،موانده ملزم بود ظرف چهار هفته پس از دریافت صورتحساب ،آن را پردامت کند ،مگر آنکه ظـرف ایـن
مدت اعتراض میکرد .در مورد مواهان ،هنگامی که مدیر وی در ایران و سایر پرسنل او ،در  16فوریه 27( 1979
بهمنماه  )1357ایران را ترك گفتند ،کار وی در ایران متوقف شد .فعالیتهـای مواهـان در ایـاالت متحـده نیـز
کاهش یافت .نامبرده برای چندین ماه مطالب آموزشی موجود را مورد بررسـی قـرار داده و بـه تهیـه برنامـههـا و
گزارشها ادامه میداد .معذلك آمراالمر وی اجرای مدمات موضوع قرارداد را متوقف و طی نامـه مـورخ او مـه
 11( 1979اردیبهشتماه  )1358مویش به موانده ،اعالم کرد که ارزیابی برنامههای آموزشی را نامواسته متوقـف
میکند .دیوان بر این نظر است که همانطور که هر طرف در مورد تعهدات مود استدال میکنـد ،طـرفین بـرای
دوره معینی در حوالی  10فوریه  21( 1979بهمنماه  ،)1357به علت وجود شرایط فورسماژوری که مـانع ایفـای
تعهدات ایشان میشده ،از انجام تعهدات مربوطه مویش مبرا و معاف بودهاند .اوالً همانطور که دیوان طی حکم
شماره 180ـ64ـ 1در اوضاع و احوالی بسیار مشابه نظر داده است« ،روشن اسـت کـه شـرایط انقالبـی موجـود در
حوالی (انقالب) منجر به فورسماژور شده و مانع گردیده که اقـدامی در مـورد صورتحسـابهـا و پردامـت آنهـا
صورت گیرد ....و نیز مانع سایر همکاریهایی شد که مواهان برای ادامه مـدمات قـراردادیاش از جانـب موانـده
احتیا داشت» (حکم شماره 180ـ64ـ 1مورخ  27ژوئن  /1985تیرماه  1364در مورد سیلوانیا تکنیکا سیسـتمز
اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران ،ي 19ـ  .)18ثانیاً عمل مواهـان در فراموانـدن نفـرات مـویش از
ایران در  16فوریه  27( 1979بهمنماه  )1357موجه بوده است ،زیرا این امر در زمانی صورت گرفت کـه نـاآرامی
انقالبی حکمفرما و نظم در تهران ،از جمله به دلیل زد و مورد در پایگاه هوایی دوشـان تپـه کـه کارکنـان در آن
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مستقر بودند ،به طور جدی مختل شده بود .در  16فوریه  27( 1979بهمنماه  ،)1357امنیت پرسنل مواهان دیگر
قابل تضمین نبود .باالمره اقدام مواهان در کاهش فعالیتهای مود در زمینه ارزیابی برنامههـا در ایـاالت متحـده
نیز موجه بوده است؛ زیرا نامبرده دیگر دستورات یـا وجهـی از مشـتری مـود در ایـران دریافـت نمـیکـرد و بـه
دانشجویان برنامه آموزشی سیلوانیا دستور داده شده بود که به ایران مراجعت نمایند و آموزش متوقف شده بود.
موانده استدال میکند که شرایط فورسماژور ،حداقل در رابطه با تعهدات مـودش ،در دوره بعـد  10فوریـه
( 21بهمنماه  )1357نیز ادامه داشته و حتی در  16ژوییه  25( 1979تیرماه  )1358که وی نامهاش را دربـاره لغـو
قرارداد نوشت ،موجود بوده است .از آنجا که فورسماژور استثنایی است بر تعهد اجرای قرارداد ،لذا طرفی که بدان
استناد میکند ،بار اثبات وجود شرایط فورسماژور در رابطه با تعهدات قراردادی مختلفش را برعهده دارد1)(.
دیوان داوری بر این نظر است که موانده ادله و مدارك کافی در اثبات این امر ارائه نکرده اسـت کـه شـرایط
فورسماژور تا اواسط ژوییه  1979و بعد از آن وجود داشته و مانع شده است که وی تعهداتش را طبق قرارداد ایفا
نماید .دیوان الزم نمیداند تعیین کند که شرایط فورسماژور دقیقاً در چه تـاریخی ماتمـه یافـت؛ بـه نحـوی کـه
موانده دیگر از عدم اجرای قرارداد معاف و معذور نبوده است .حتی بعید است که بتوان راجع به این موضـوع نظـر
کلی داد ،زیرا مسأله فورسماژور باید در رابطه با هر تعهد قراردادی مشخ بررسـی شـده و در مـورد هـر تعهـد
ممکن است نظری متفاوت داده شود .لکن دیوان بر این عقیده است که دالیل کافی در تأیید این اظهار موانده در
دست نیست که شرایطی که مار از کنتر وی بوده تـا  16ژوییـه  25( 1979تیرمـاه  )1358و بعـد از آن ادامـه
داشته و همننان وی را از انجام پردامتهای قراردادی و آزاد سامتن اعتبارات اسنادی باز میداشته است.
بهعکس ،دیوان بر این عقیده است که دولت ایران بر مبنای یك سیاسـتگذاری حسـاب شـده ،قراردادهـای
منعقد با پیمانکاران امریکایی را که به عملیات سری اطالعات نظـامی مربـوط مـیشـد ،ادامـه نـداد .مؤیـد ایـن
نتیجهگیری ،متن نامه مورخ  16ژوییه  25( 1979تیرماه  )1358موانده است که در آن ذکر شـده :غـرض از ایـن
نامه اعالم این مطلب است که «انجام کلیه کارها و پردامت هزینههای موضوع قـرارداد ( .)...بـه علـت تحـوالت
امیر ناشی از انقالب اسالمی ایران ،متوقف شده تلقی میشود» .به نظر میآید که مقصود از عبارت امیـر ،اعـالم
تصمیمی است با توجه به یك تحو تاریخی که در مورد قرارداد اتخاذ شده و منظور این بوده که اجـرای قـرارداد
توسط دولت ایران به واسطه وقایعی مار از کنتر او غیرممکن گردیده است .با در نظر گـرفتن ایـران و ایـاالت
متحده قبل و بعد از انقالب اسالمی ،این استنباط منطقی است که پـس از فوریـه  ،1979لغـو قراردادهـایی نظیـر
قرارداد موضوع پرونده حاضر ،معلو آن دسته از مالحظات سیاسی بود که رهبران انقالب قبل از ماه فوریه 1979
علناً اعالم کردند ،بدین ترتیب که قراردادهای منعقده با امریکاییان و سایر مارجیان که دولت جدید آنها را مالف
مصالح عالیه ایران تشخی دهد ،لغو مواهد شود .بعداً نیز نمایندگان دولت انقالبی در اظهارات مود که همگان از
آن مطلعند ،این موضوع را تأیید و تکرار کردند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این شرط که بهطور کلی مورد قبو میباشد ،در ماده  227قانون مدنی ایران نیـز مـنعکس اسـت« :متخلـف از انجـام تعهـد وقتـی

محکوم به تأدیه مسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت مارجی بوده است که نمیتوان مربوط بـه او نمـود»
(همننین رجوع شود به :حکم شماره 180ـ64ـ 1مورخ  27ژوئن  6 ،1985تیرماه  1364در سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد ،دولت
جمهوری اسالمی ایران ،ي ،20 .انگلیسی ،ي  22فارسی.
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ج) پیامدهای حقوقی لغو قرارداد توسط خوانده

در تعیین پیامدهای سیاستی که موانده در مورد لغو قرارداد اتخاذ کـرده ،بایـد دسـتکـم بـهعنوان یـك موضـوع
مقدماتی ،مفاد مود قرارداد را مورد توجه قرار داد.
گرچه در قرارداد پیامدهای قصور پیمانکار و فورسماژور پیشبینی شده ،بـا ایـن حـا  ،قـرارداد حـاوی هـیچ
شرطی نیست که مستقیماً به پیامدهای حق موانده در اتخاذ این چنین سیاستها و لغـو قـرارداد بـهطور یکجانبـه
بپردازد .الزم به تذکر است که قرارداد حاوی قیدی نیست که موانده اجازه دهد قرارداد را به صالحدید مود فسـ
کند .ماده  8ـ  2به «کارفرما حق» میدهد که «در هر موقع  ...تا مبلغ معقو و مناسبی مـدمات مـورد احتیـا را
تغییر داده و بعضی مدمات را حذف یا اضافه نماید» .این شرط فقط به موانده حق داده است کـه میـزان مـدمات
مورد نیاز طبق قرارداد را تغییر دهد ،لکن وی را در لغو قرارداد بنا به مصالح شخصی مویش ،آزاد نگذاشـته اسـت.
همانطور که مواهان در جلسه استماع پرونده ماطرنشان سـامت ،قـرارداد قبلـی بـین نـامبرده و نیـروی هـوایی
شاهنشاهی ایران حاوی قیدی بود که نیروی هوایی را مجاز میسامت که چناننه لغـو قـرارداد را موافـق مصـالح
عالیه مویش تشخی دهد ،به چنین کاری اقدام کند .فقدان چنین قیدی در قرارداد شماره  114مؤید آن است که
قصد طرفین این قرارداد این نبوده که موانده بتواند به صالحدید مود آن را فس نماید.
معذلك قرائن و نشانههایی در قرارداد هست ،مبنی بر اینکه طرفین قبو کرده بودند که موانـده مـیتوانـد
حتی در غیر مورد فورسماژور ویا قصور مواهان ،قرارداد را فس کند .ماده  4ـ  7قرارداد میگوید:
«در صورتی که به علت فورسماژور قرارداد فس شود یا کارفرما بنا به هر علتی ،غیر از قصـور پیمانکـار،
قرارداد را فس نماید ،کلیه ضمانتنامههای بانکی حسن انجام کار فوراً آزاد مواهند شد».
گو اینکه این شرط پیامدهای حقوقی لغو یکجانبه قرارداد را به طور جامع مشخ نمیکنـد ،بـا ایـن حـا ،
حاکی از آن است که طرفین پیشبینی کرده بودند که موانده میتواند قرارداد را به دالیلی غیر از آنکه صریحاً در
قرارداد ذکر شده ،فس نماید .در این رابطه ،ابتدا باید توجه داشت کـه قـرارداد مـورد بحـث در اینجـا یـك عقـد
مصوصی است که به موجب ماده  10آن ،تابع قانون ایران است .ثانیاً نظر به اینکه قرارداد جزئی از طرح آیبکس
بود ،ریشه در همکاری نظامی داشت و حتی به یـك سیسـتم بسـیار سـری جمـعآوری اطالعـات و بنـابراین بـه
جنبههای فوقالعاده حساس منافع و سیاستهای دفاعی دولت طرف قرارداد مربوط میشد .در این اوضاع و احوا
ویژه ،روابط سیاسی دو ذیربط اهمیت بیشتری نسبت به روابط عادی تجاری پیدا میکند و در این مورد ماي،
نسبت به قراردادهای فروش وسایل و مدماتی که از نظر نظـامی حساسـیت کمتـری دارنـد ،بـه مراتـب اهمیـت
بیشتری نیز دارد .اگر در جریان اجرای قراردادی نظیر قرارداد حاضر ،این اوضاع و احوا دستخوش دگرگونیهای
بنیادی شوند که طرفین قبالً آن را پیشبینی نکرده باشند ،در این صورت ،یکی از پیامدهای آن میتواند این باشد
که یك طرف قرارداد از اقدام به فس آن در چنین وضعیتی ،ممنوع نخواهد بود.
این مفهوم تغییر اوضاع و احوا (یا اوضاع و احوا تغییر یافته) که عبارت التینـی clausula rebus sic
 2)(stantibusنیز به همان معنا به کار میرود ،در شکل اساسی مـود در بسـیاری نظامهـای حقـوقی وارد شـده،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2این مفهوم مشتق از قاعده حقوقی رمی « ( »conventio omnis intelligitur rebus sic stantibusبه معنای فرض بر این است که

هر قراردادی مبتنی بر اوضاع و احوالی است که هنگام عقد آن وجود داشته ،است).
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بهطوری که میتوان آن را یك اصل عام حقوقی دانست 3)(.اصل مزبور همننـین در مـاده  62کنوانسـیون 1969
وین درباره قانون معاهدات منعکس گردیده و قبو عام یافته است 4)(.گرچه میتوان استدال کرد که با توجـه بـه
تعاریف وسیع و محدود مفهوم مورد بحث در نظامهای حقوقی متفاوت و پارهای تفـاوتهـا در کـاربرد عملـی آن،
تعیین وجه اشتراك یك چنین اصل حقوقی عامی کار سادهای نیست ،با این حا  ،قبو اوضاع و احوا تغییریافته
در مورد حاضر به موجب متن صریح ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،مجاز و موجه است .ایـن شـرط نـهتنها
قانون مورد اعما توسط دیوان را تعیین میکند ،بلکه همننین دیوان را موظف میسازد که «در رسیدگی به کلیه
دعاوی ،عرف معمو تجاری ،شرایط قرارداد و تغییرات اوضاع و احوا را در نظر گرفته» و بدین طریق« ،تغییرات
اوضاع و احوا » را همطراز و هم سطح «شرایط قرارداد» قرار مـیدهـد .در چـارچوب بیانیـههـای الجزیـره ،در
عبارت «تغییرات اوضاع و احوا » بدین معنا است که تغییراتی که جزء الینفك و منتج از انقالب ایران است ،باید
مد نظر قرار داده شود.
تغییرات بنیادی در اوضاع سیاسی ایران در نتیجه انقالب ،طرز برمورد متفاوت دولت جدید و سیاست مارجی
جدید ،بهویژه در رابطه با ایاالت متحده که قویاً مورد تأیید تودههای وسیع مـردم بـود ،تغییـر فـاحش در اهمیـت
قراردادهای بسیار حساس نظامی نظیر قرارداد حاضر ،بهویژه آنهایی که با کمپانیهای امریکایی منعقد شده بـود،
همگی عواملی هستند که موجب آنچنان تغییری در اوضاع و احوا شدند که موانده را ذیحق بـه فسـ قـرارداد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3راجع به این اصل در حقوق انگلیسی بهعنوان مثا رجوع شود به:
D. H. Parry, Sanctity of Contracts in English Law, 1959, at 47 and C. Schmitthoff, Frustration of International
Contracts of Sale in English and Comparative Law: Report of the Proceedings of the International Association of
Legal Science, 1961, at 127 et seq.

گرچه اصل مزبور در ایاالت متحده قبو عام نیافته ،با این حا  ،با استناد به شرایط ضمنی یا حالیه به انتفای موضوع قرارداد ،غالباً نتـایج
مشابهی حاصل میشود .رجوع شود به:
R. B. Schlesinger, Comparative Law - Cases , Text and Materials, 4th. ed., 1980, at 693 et seq.

دکتر ین فرانسوی «( »imprevisionبه معنای عدم قابلیت پیشبینی) که شورای دولتی آن را در دعـاوی مربـوط بـه قراردادهـای اداری
ابداع کرد ،توسط دادگاههای مدنی پذیرفته نشده و بدین جهت منجر به آن شد که وضعیتهای فوقالعاده مقررات قانونی وضع گردد.
فیالمثل رجوع کنید به:
Savatire, La theorie de i'imprevision: dans les contrats, etudes de droit contempcrain, Vol. II (1959), at 1 et seq.

در ممالك اسکاندیناوی این مفهوم پذیرفته شده است که چناننه طرفین بهطور ضمنی فرض کنند که اوضاع و احوا اصـلی (موجـود در
هنگام عقد قرارداد) تغییر بنیادی نخواهد کرد ،فرض آنها نافذ و معتبر شنامته مواهد شد .رجوع کنید به:
Rodhe, Adjustment of Contracts on Account of Changed Conditions, Scandinavian Studies in Law, Vol. 3 , at 151
– 159, 166 (1959).

درمورد امکان فس قراردادهای تحمیلی و یکطرفه ،رجوع شود به :مواد ( 1467و مواد بعد از آن) قانون مدنی  1942ایتالیا و مـاده مشـابه
آن در قانون مدنی سا  1948یونان ،یعنی ماده  .388در انواع ماصی از قراردادها (ماده  939قـانون مـدتی اتـریش و مـاده  373قـانون
تعهدات سوئیس) نیز مفهوم اوضاع و احوا تغییر یافته را پذیرفتهاند.
این دکترین از جنبه قضایی بر مبنای ماده  242قانون مدنی آلمان که مقرر میدارد :قراردادها باید با حسن نیت اجرا شوند و تغییر آنهـا
را در شرایط ماي مجاز میشمارد ،در این کشور کاربرد گستردهای یافته است .رجوع شود به:
K. larenz, Geschaftsgrundlege und Vertragserfullung, 3rd, ed . (1963).

4
. Text of the Convention in International Legal Materials, Vol. 8 (1969), at 679 et seq.
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سامتند .هنگامی که وزارت دفاع تصمیم گرفت که به قرارداد شماره  114ادامه ندهد و تصمیم مـود را طـی نامـه
مورخ  16ژوییه  25( 1979تیرماه  )1358بـه مـواهـان اطالع داد ،اقـدام بـه لغـو قـراردادی نمود کـه طرفین ،در
صورتی که میدانستند چنین تغییرات بنیادی به وقوع مواهد پیوست ،احتماالً اقدام به عقد آن نمیکرند.
این واقعیت که قرارداد حاوی شرطی نیست که موانده را مجاز سازد قرارداد را به صالحدید مـود فسـ کنـد،
تغییری در این نتیجهگیری نمیدهد .اقدام موانده در اینجا ،لغو قرارداد بنا به مصالح شخصی ،آن طور که گهگـاه
در عقود حقوق مصوصی پیشبینی میشود ،نیست .در نبود شرایط صریح ناظر بر لغو قرارداد ،استناد به اصل تغییر
اوضاع و احوا جایز است .عالوه بر این ،با در نظر گرفتن ماهیت این قرارداد و همننین این واقعیت که طرف آن
یك دستگاه دولتی است که باالم از تغییرات بالقوهای که در باال مورد اشاره واقع مـیشـده ،تـأثیر مـیپـذیرد،
مواهان میبایست واقف به این امر میبود که این قبیل تغییرات در این زمینه بخصوي بیشتر قابل انتظار اسـت
تا در سایر زمینههای مناسبات قراردادی .لذا مواهان نمیبایست متوقع باشد که قرارداد ،در قلمروی چنین حساس
از نظر نظامی ،از تغییرات برکنار بماند.
نتیجه لغو قرارداد توسط موانده این است که نامبرده ملزم است مسارات متحمله مواهان بر اثر چنین اقدامی
را جبران کند .این مسارات شامل بازپردامت هزینههای متحمله معـاد مبـالغ صورتحسـابهـای ارسـا شـده و
پردامت نشده ،از جمله سود تا تاری لغو و همننین سایر هزینههای مستقیم است .لکـن سـود آتـی کـه مواهـان
ممکن بود بر اثر عدم لغو قرارداد تحصیل کند جزء این مسارات نیست؛ زیرا در این صورت ،بدان معنا مواهـد بـود
که موانده ملزم به ادامه اجرای قرارداد بوده است ،حا آنکه به دلیل تغییر اوضاع و احوا که شرح داده شد ،این
امر در اینجا صادق نیست5)(.
از آنجا که قانون ایران طبق انتخاب صریح طرفین ،حاکم بر قرارداد است و از آنجا که قرارداد حـاوی هـیچ
شرط حمایت در برابر تغییرات یکجانبه توسط دولت طرف قـرارداد نیسـت ،دیـوان الزم نمـیدانـد بـه مالحظـات
دیگری بپردازد که الزم است در موارد دیگر مد نظر قرار گیرند ،از قبیل لغو قراردادها که تـابع حقـوق بـینالملـل
عمومی شنامته میشود ،یا قراردادهای حاوی شروط ویژه حمایت در قبا تغییرات یا لغو یکجانبه قرارداد.
همننین در اوضاع و احوا این پرونده ،لزومی به بررسی قواعد حقوقی حاکم بر سلب مالکیت یا ملی کـردن
اموا مارجی نیست ،زیرا پیامدهای حقوقی مشروح در این بخش ،ناشی از روابط قراردادی طرفین و اصو قانونی
حاکم بر قرارداد میباشد.
الف الف) هزینههای متحمله خواهان تا اول مه  11( 1979اردیبهشـتمـاه  )1358کـه بابـت آن
صورتحساب داده شده

مواهان پردامت هفت فقره صورتحساب ،جمعـاً بـه ملبـغ  576.439دالر بابـت حـقالزحمـه کـار انجـام شـده و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5سایر احکام دیوان که در آنها عدمالنفع در اثر لغو قرارداد قابل پردامت دانسته شده را باید از لحاظ واقعیات مـورد بحـث در آنهـا از

این مورد متمایز دانست ،زیرا در این احکام اشارهای به شروط قراردادی یا اوضاع واحوا استثنایی نظیر مورد حاضـر ،نشـده اسـت .بـرای
مثا رجوع شود به :حکم شماره 50ـ40ـ 3مورخ  8ژوئن  18( 1983مردادمـاه  )1362در آر .ان .پـامروی و سـایرین و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران 2 Iran – U.S. C.T.R. 372 ،و حکم شماره 51ـ41ـ 3مورخ  8ژوئن  18( 1983مردادماه  )1362در پامروی کورپوریشـن
و دولت جمهوری اسالمی ایران.Reprinted in 2 Iran – U.S. C.T.R. 391 .
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هزینههای متحمله ،از او دسامبر  1978الی  30آوریل  10( 1979آذرماه  1357الی  10اردیبهشـتمـاه  )1358و
همننین هزینه حضور در جلسه مالقات مورخ  15سپتامبر  24( 1979شهریورماه  )1358تهـران و تهیـه مالصـه
گزارشهای مورخ  15سپتامبر  1979و سوم اکتبر  24( 1979شهریورماه و  11مهرماه  )1358را مطالبه میکند.
فقط در مورد یکی از این صورتحسابها ،یعنی صورتحساب مـورخ  19ژانویـه  29( 1979دیمـاه  )1357بـه
مبلغ  129.953دالر بابت مدمات ارائه شده از او دسامبر الی  31دسامبر  10( 1978آذرماه الی  10دیماه )1357
مطابق رویه مورد توافق طرفین راجع به گواهی پردامت صورتحسابها ،اقدام به عمل آمد .به موجب ایـن رویـه،
توش راس اند کامپنی ،پیمانکار مشاور حسابرسی موانده ،میبایست صورتحسـابهـا را بررسـی و پردامـت آن را
توصــیه نمایــد .معــذلك در صــدور حکــم پردامــت مســارت بــه مواهــان بــه دلیــل لغــو قــرارداد ،الزم نیســت
صورتحسابهایی که حاوی هزینههای متحملهاند طبق این رویه تسلیم شده باشند .در غیر این صـورت ،هـدف و
منظور جبران مسارات ،بدون اینکه تقصیری متوجه مواهان باشد برآورده نخواهد شد .فـیالمثـل در ایـن مـورد،
رعایت تشریفات گواهی صورتحسابها ،در حوالی انقالب متوقف شد .البته مواهان باید اینگونه هزینهها را در حد
معقولی اثبات نموده و دیوان را متقاعد سازد که هزینههای مزبور را جهت اجرای قرارداد متحمل شده است.
همانطور که اشاره شد ،صورتحساب مورخ  19ژانویه  29( 1979دیماه  )1357طبق رویـه مقـرر در قـرارداد
توسط توش راس رسیدگی و پردامت آن توصیه شد .گرچه توش راس رسیدگیهای روزمره هزینههـا را فقـط تـا
آمر ژوییه 1978 ،و نه آمر دسامبر  1978که دوره موضوع صورتحساب است ،انجـام داده بـود ،بـا ایـن حـا  ،در
جریان رویه قراردادی گواهی صورتحسابها ،موانده اعتراضی به ارقام آن صورتحساب یا توصـیه تـوش راس بـه
پردامت آن نکرد .دلیل و مدرکی هم نیست که پس از تسـلیم و پردامـت صورتحسـابی ،تعـدیل هزینـهای در آن
صورت گرفته باشد ،چه رسد به اینکه این تعدیالت چشمگیر هم باشد .با توجه به دالیل و مدارك و رویـه مـورد
عمل دیوان ،دیوان داوری متقاعده شده است که مواهان هزینههای مندر در صورتحساب  19ژانویـه 29( 1979
دیماه  )1357را متحمل گردیده است.
صورتحساب حاوی تخفیفی است به میزان  5درصد بابت «ضریب نقصان» تکمیل قرارداد که مواهـان آن را
بر مبنای ارزیابی کار انجام شده در ماههای اکتبر و نوامبر  1978که آمرین ارزیابی انجام شده در جریان پیشـرفت
کار طبق قرارداد است ،منظور کرده است.
«ضریب نقصان» در رابطه با «برنامه مالی» قرارداد محاسبه میشد و از آنجا که این «ضـریب نقصـان» بـه
هزینههای واقعی متحمله مواهان که موضوع مورد بحث در جبران مسارات ناشی از لغـو قـرارداد توسـط موانـده
است مربوط نمیشود ،لزومی ندارد که در محاسبه مسارات مزبور این تخفیف منظور گـردد .همـانطور کـه ذیـالً
بهتفصیل بیشتری بحث شده ،مواهان طبق دستور پیمانکار مشاور حسابرسی موانده ،صورتحساب مـورخ  14مـه
 24( 1979اردیبهشتماه  )1358را جهت استرداد  5درصد ضریب نقصان برای موانده فرسـتاد تـا بـدین ترتیـب،
جبران نقای گذشته شده باشد و دیوان داوری متقاعد شده است که مواهان ،هزینههـای مـذکور در فسـ ایـن
صورتحساب را متحمل شده است .از این رو« ،ضریب نقصان» مورد عمل در صورتحساب مورخ  19ژانویه 1979
( 29دیماه  )1357به صورتی که در آن صورتحساب منظور شده ،صحیح بوده و لزومی به تغییر مبلغ هزینههـای
مندر در آن نیست.
صورتحسابهای مواهان بات ماههای ژانویه ،فوریه ،مارس و آوریل  ،1979کالً به مبلغ  306.713دالر ،بدون
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اینکه کار این ماهها طبق رویه گواهی صورتحسابها توسط موانده ارزیابی شود ،تهیه شد؛ زیرا این ارزیابیها که
توسط مشاوران امریکایی بـا مشـورت مـدیر برنامـه و پرسـنل وی صـورت مـیگرفـت ،دیگـر انجـام نمـیشـد.
صورتحسابهای صادره از زمان انقالب و پس از آن توسط توش راس با ذکر «جهت اقدام الزم بـرای پردامـت»
به موانده تسلیم میشد و هیچگونه توصیهای در مورد پردامت به عمل نمیآمد.
ادله و مدارك تسلیمی مواهان ،با اینکه یکایك اقالم هزینه را جزء به جزء اثبات نمیکند ،با این حا  ،ایـن
استنباط را ایجاد میکند که مواهان هزینههای مندر در صورتحسابها را متحمل شده است .بـا توجـه بـه ایـن
واقعیت که هیچ قلم ماصی از صورتحسابها مورد اعتراض یا ایراد موانده واقع نشده ،صرف این ادعای کلـی کـه
مواهان آن هزینهها را به میزان مورد مطالبه ،متحمل نشـده اسـت ،کـافی بـرای بطـالن ایـن اسـتنباط نیسـت.
همانطور که در باال ،در قسمت سوم«2الف» تشریح گردید ،مواهان به تعهدات مود طبـق قـرارداد عمـل کـرده
است .مواهان پیشنهاد کرد مطالب و مدارك مؤید ،نظیر کارتهای ساعت ورود و مـرو  ،گـزارشهـای مخـار ،
گزارشهای ماهانه و سایر مدارك مؤید را که جهت رسیدگی ،در جلسه استماع به همراه داشت ارائه نماید .مدارك
مؤید مورد استفاده در تهیه صورتحسابها توسط مؤسسه حسابرسی مواهان (آلکساندر گرانت اند کامپنی) که یك
مؤسسه حسابرسی رسمی است رسیدگی شده و ایشان گواهی کردهانـد کـه «مبـالغ منـدر در مالصـه مسـارات
مواهان ( )...از کلیه جنبههای مهم ،معقو میباشند» .موانده ،به مبلغ هیچ قلم ماصـی از صورتحسـابهـا ایـراد
نگرفته و تقاضا نکرد که برای بررسی مدارك مؤیدی که مواهان در جلسه استماع به همراه داشت و پیشنهاد ارائه
آنها را کرد ،به وی فرصتی داده شود .با توجه به این واقعیـت ،دیـوان داوری متقاعـد شـده اسـت کـه مواهـان،
هزینههای مندر در صورتحسابهای ماههای ژانویه ،فوریه ،مارس و آوریل  1979را متحمل شده است.
مبلغ مندر در این صورتحسابها که فوقاً ذکر شد ،پس از کسر پنج درصد تضمین قـراردادی حسـن انجـام
کار از مبالغ مورد دین به مواهان بابت هزینههای متحمله ،محاسبه شده است .از آنجا که به نظر دیوان ،مواهـان
تعهداتش را طبق قرارداد انجام داده است ،نامبرده استحقاق دارد مبالغ کسر شـده را کـه در صورتحسـاب  14مـه
 24( 1979اردیبهشتماه  )1358ذکر گردیده دریافت نماید .جمع مبالغ ذکر شده تا پایـان آوریـل  1979کـه دوره
مربوط به صورتحساب است 117.775 ،دالر بوده که بایستی به کل مبلغ مندر در صورتحسابهای دوره دسامبر
 1978الی آوریل  ،1979اضافه گردد که بدین ترتیب ،جمع آن به  554.441دالر بالغ میشود.
مواهان مضافاً طالب  21.998دالر بابت «بخشی از هزینـههـای فسـ  ....الـی  25سـپتامبر ( »1979سـوم
مهرماه  )1358میباشد که در صورتحساب مورخ  30آوریل ( 1980دهـم اردیبهشـتماه  )1359در شـده اسـت.
مواهان این هزینهها را برای حضور در جلسه مالقات  15سـپتامبر  24( 1979شـهریورماه  )1358تهـران و تهیـه
مالصه گزارش مورخ  15سپتامبر  24( 1979شهریورماه  )1358که در جلسه مذکور تسلیم شد و نیز یك مالصـه
گزارش دیگر به تاری سوم اکتبر  11( 1979مهرماه  )1358متحمل گردیده است .طرفین موافقت دارند که موانده
طی نامه  16ژوییه  25( 1979تیرماه  )1358مود تشکیل این جلسه را مواستار گردید و در همان جلسه ،گـزارش
مورخ سوم اکتبر را تقاضا نمود .دیوان داوری بر این نظر است که این هزینهها طبق قرارداد منصفانه بوده است.
بدینسان ،مواهان استحقاق دارد حکمی به مبلغ  576.439دالر بابت هفت فقره صورتحساب جهت مـدمات
انجام شده طبق قرارداد دریافت نماید.
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ب ب) سایر هزینههای نقدی

مواهان در «مالصه مسارات» تسلیمی مود در تاری  10اوت  19( 1984مردادماه  )1363برای اولین بـار ادعـای
جداگانهای بابت سایر هزینههای مستقیم (که بعداً «هزینههای نقدی» نامیده شد) مطرح سامته اسـت .در جلسـه
استماع ،موانده درمواست کرد که ادعا طبق ماده  20قواعد دیوان ،بهعنوان اصالحیه غیرمجـاز رد شـود .مواهـان
نشان داده است که اکثر هزینههای نقدی که تحت عنوان جداگانهای در مالصـه مسـارات مـود فهرسـتوار ذکـر
کرده ،جزء تعداد دیگری از صورتحسابها که مواهان بدواً پیوست دادمواستش تسلیم نموده بود ،منظور شده و در
جداو پیوست آن دادمواست ذکر گردیده است .در هر صورت ،این ادعاها بدواً پـیش از آنکـه مواهـان مـدارك
مستند یا معارض مود را تسلیم کند ،جداگانه مطرح شده بود .بدینسان ،موانده فرصـت کـافی بـرای پاسـخگویی
بدانها را داشته است و به نظر دیوان ،این رویه حقی از موانده تضییع نمیکند و لذا دیوان ایـن بخـش از ادعـا را
میپذیرد.
دو فقره مبلغ مورد ادعا بهعنوان هزینههای نقدی عبارتند از  16.687دالر که مواهان به مدیر مـود در ایـران
بابت اسباب و اثاثهای که هنگام مرو از ایران در  16فوریه  27( 1979بهمنماه  )1357به جا گذاشـته ،پردامـت
کرده است و مبلغ  7.869دالر پردامتی به یك پیمانکار دیگر آیبکس بابت هزینههایی که نامبرده بابت نقل مکان
مدیر مواهان در ایران و یکی از کارکنان وی از تهران در  16فوریـه  27( 1979بهمنمـاه  )1357متحمـل شـده
است .دیوان براساس ادله و مدارك تسلیمی ،متقاعد شده است که مواهان این هزینهها را جمعاً به مبلـغ 24.556
دالر در جریان اجرای قرارداد متحمل شده و نیز اینکه اقدام مواهان در تسویه این مطالبات از محل قرارداد برای
احتساب از هزینههای باالتری که ممکن بود در اثر تعقیب دعوا ایجاد شود ،موجه بوده است.
ج ج) خسارت عدمالنفع

مواهان مبلغ  229.401دالر بابت «سود از دست رفته مربوط به بخش اجرا نشده قرارداد» مطالبه میکند .مواهان
این رقم را با ذکر مبلغ سیاهه شده بابت کاری که طبق قرارداد انجام داده و منجملـه صورتحسـابهـای موضـوع
دعوای فعلی وی ( 2.377.499دالر) از کل قیمت تخمینی قرارداد ( 3.880.000دالر) به دست آورده است .نامبرده
سود متعلقه به  1.502.501دالر بقیه را با اعما نرخ  18/02درصد «ضـریب سـود قـرارداد» محاسـبه مـیکنـد.
مواهان نرخ سود مذکور را از برگهایی که حاوی محاسبه قیمت قرارداد است و در پیشنهاد قـرارداد یـا در طـو
مذاکرات به موانده ارائه شده بود استخرا کرده است .این برگهای مؤید قیمتگذاری ،حاوی ستونی اسـت بـرای
«حقالزحمه» که نمایانگر نرخ سودی به میزان  18درصد است .قیمت هر ساعت کار حرفهای و هزینههای دیگـر
که در این برگهای مؤید محاسبه شده ،توسط موانده پذیرفته شده و در قـرارداد در گردیـده اسـت .بـه دالیـل
مذکور در قسمت « » باال ،دیوان بر این نظر است که در اوضاع و احوا ویژه این پرونده ،بابت عدمالنفـع ،حکـم
مسارتی نباید داده شود.
د د) بهره و نقصان سرمایه

مواهان دو روش مختلف برای محاسبه مسارات وارده به وی در اثر تأمیر در پردامت ادعاهای مود ارائه مینماید.
طبق اولین روش ،فرض شده است که اگر مواهان مبالغ دریافت نشـده را در کسـب و کـار مـود سـرمایهگـذاری
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میکرد ،معاد بازده حاصل از سرمایهگذاری در سا های ذیربط منفعت میبرد .بدینسان ،مواهان نرخهای زیر را
بهعنوان نرخ بازده سرمایه نسبت به آننه که وی اصل «سرمایه نقصان یافته» میمواند اعما کرده است:
 23درصد برای سا  16 ،1979درصد برای سا  18 ،1980درصد برای سا  14 ،1981درصد بـرای سـا
 41 ،1982درصد برای سـا  1983و  20درصـد بـرای سـا  .1984ایـن محاسـبه منـتج بـه ادعـایی بـه مبلـغ
 1.012.677دالر بابت عواید از دست رفته تا پایان سا  1984میشود .طبق روش دوم ،مواهـان بـرای محاسـبه
هزینههای ناشی از تأمیر در پردامت ،هزینه واقعی وامی را کـه بـه دلیـل عـدم وصـو مبلـغ صورتحسـابهـا و
ضمانتنامه (حسن انجام کار) آزاد نشده گرفته ،منظور کرده است .مواهان اظهار داشته که نرخ وام وی ،یك درصد
باالتر از نرخ ممتاز بوده است .با اعما این نرخ ،نامبرده  585.621دالر تا پایان استماع پرونده مطالبه میکند کـه
در این مبلغ ،تخفیفی بابت بهره حاصل از ضمانتنامه حسن انجام کار آزاد نشده ،منظور گردیده است.
دیوان اولین روش پیشنهادی مواهان را مردود میشمارد .چناننه مواهـان بابـت مبـالغ پردامـت نشـده ،بـا
هزینهای کمتر از آننه که مدعی است از محل مبالغ مزبور عایدش میشد ،استقراض نموده ویـا مـیتوانسـته وام
گیرد ،در این صورت ،نامبرده نمیتواند طالب حکمی برای عوایـد از دسـت رفتـه در نتیجـه عـدم پردامـت مبـالغ
واجباالدا توسط موانده باشد .اگر آنچنانکه از ظاهر بر میآید ،مواهان بابت این مبالغ ،وام گرفته و آن را به کار
اندامته ،آننه که اکنون مطالبه میکند فیالواقع عایدش شده و لذا مواستار مسارت مضاعف اسـت .اگـر در واقـع
برای تأمین وجه صورتحسابهای پردامت نشده ،وامی نگرفته و زیان بیشتری را متحمل شـده بـود ،بـه اغلـب
احتما در انجام اقدامات معقولی که به موجب حقوق عمومی قراردادها برای تقلیل مسارت وارده به مود ،ملزم به
آن بوده ،قصور کرده است.
مواهان مبلغ  495.786دالر بابت «هزینههای مستقیم مربوط به بهره متعلقة مبالغ صورتحسابهای پردامـت
نشده» ،از سه ماه پس از تاری هر صورتحساب ،تا پایان استماع پرونده مطالبه میکند .نـامبرده سـوگندنامـهای از
حسابرس مود الکساندر گرانت اند کامپنی تسلیم نموده ،مبنی بر آنکه محاسبات بهره ،مبتنی است بر نرخ ممتـاز
ماهانه وقت به اضافه یك درصد ،که نرخ استقراضی مواهان بوده و نیز اینکه بهره مورد مطالبه معاد «بخشی از
بهره ای است که کوئستك بعضاً به علت نیاز به سرمایه جـاری در نتیجـه عـدم پردامـت مبـالغ هفـت ( )7فقـره
صورتحساب ،پردامته است» .با توجه به مشکالت اثباتی در رابطه با صدور حکم بهره بـه نفـع مواهـان بـه نـرخ
واقعی استقراض وی و با در نظر گرفتن مالحظات کلی مندر در حکم شماره 180ـ64ـ 1مورخ  24ژوئـن 1985
(سوم تیرماه  )1364در پرونده سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران (صفحه 36
به بعد متن فارسی) ،دیوان داوری بر این نظر است که دوازده درصد ،نـرخ معقـولی اسـت کـه بابـت بهـره مبـالغ
پردامت نشده میتوان اعما کرد.
بنابراین ،مواهان استحقاق دارد بهرهای به نرخ  12درصد به مبلغ صورتحسابهای پردامت نشده بـه میـزان
 600.995دالر از تاری  16ژوییه  25( 1979تیرماه  )1358تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پردامـت از محـل
حساب شخصی را به بانك امین بدهد ،دریافت نماید 16 .ژوییه  25( 1979تیرماه  )1358تاری مناسبی است؛ زیرا
که منطبق با تاری نامه موانده راجع به لغو قرارداد است.
بهره دیگری که مواهان مطالبه میکند ،تفاوت بهره در رابطه با اعتبار اسنادی است که نامبرده نـزد نشـنا
بنك آو واشینگتن («ا.ن.ب.و») جهت تضمین ضمانتنامه حسن انجام کار صادره به موجب قرارداد ،افتتـاح نمـوده
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است .مواهان برای تأمین وجه اعتبار اسنادی مزبور مبلغ  388.000دالر نـزد آن بانـك تودیـع نمـوده و از زمـان
تودیع ،بابت مبلغ مندر روی ضمانتنامه ،بهره دریافت کرده است .تفاوت بهرهای کـه مواهـان مطالبـه مـیکنـد،
مابهالتفاوت آن بهره و بهره ای است که بنا به اظهار وی ،ناگزیر بـوده بـه علـت مـودداری موانـده از آزاد کـردن
ضمانتنامه بابت استقراض بپردازد .مواهان نرخ استقراض را به نرخ بهـره ممتـاز بـهعالوه یـك درصـد کـه نـرخ
استقراض وی در آن موقع بوده ،محاسبه نموده و مواستار بهره از  15سپتامبر  24( 1979شهریورماه  )1358به بعد
میباشد؛ اما نمیگوید که از مبلغ  388.000دالر چه مقدار عایدش شده است.
همانطور که در قسمت سوم ـ  2ـ ) هـ هـ) زیر بهتفصیل بیشتری بحث شـده ،موانـده متعهـد بـه آزاد
کردن اعتبار اسنادی بوده است .این تعهد در  15سـپتامبر  24( 1979شـهریورماه  )1358وجـود داشـته و موانـده
میتوانسته است به تعهد مود عمل کند .معذلك مواهان استحقاق دریافت بهرهای اضافه بر آننه که قبالً از مبالغ
تودیعی عایدش شده ،ندارد .به نظر میرسد که وجوه مزبور تا تاری  23آوریل ( 1980سـوم اردیبهشـتماه )1359
به صورت سپرده بهرهدار توسط «ا.ن.ب.و» نگهداری میشده اسـت .از آن تـاری بـه موجـب شـرطی در جریـان
دعوای فیمابین و بانك مذکور در ایاالت متحده ،مواهان منحصراً حق داشته مادام که آن وجوه در بانك یادشـده
به کار اندامته میشود ،نوع سرمایهگذاری وجوه را تعیین کند .بدینسان ،محتمل است که مواهان ،بهرهای حداقل
به نرمی که دیوان اعما میکند و مبتنی بر نرخهای بهره پردامتی به سپردههای شـشماهه در ایـاالت متحـده
است ،به دست آورده باشد.
هـ هـ) اعتبار اسنادی اتكایی و ضمانتنامه بانكی

مواهان طبق قرارداد و به منظور تضمین ضمانتنامه حسن انجام کاری کـه بانـك تجـارتی ایـران و هلنـد (بانـك
تجارت فعلی) به نفع موانده صادر کرده بود ،یك فقره اعتبار اسنادی اتکایی توسط «ا.ن.ب.و» افتتاح کرد .مواهان
برای تأمین وجه این اعتبار اسنادی ،مبلغ  388.000دالر نزد بانك امریکایی یادشده تودیـع کـرد .تـاری انقضـای
اعتبار اسنادی  31اوت ( 1980نهم شهریورماه  )1359بود .در مارس  ،1980مواهان دعوایی علیه بانك مـذکور در
دادگاه ناحیهای ایاالت متحده اقامه نمود تا نامبرده را از پردامت هرگونه وجهی که از محل اعتبار اسنادی مطالبـه
شود منع کند .با موافقت طرفین آن دعوا ،تصمیم راجع به اعتبار اسنادی و وجوه تودیعی مواهان جهت تأمین وجه
آن ،به دادگاه واگذار شد .ا.ن.ب.و .ادعای غرامتی علیه موانده مطرح سامت .سپس بانك تجارت طی نامـه مـورخ
 13مه  23( 1980اردیبهشتماه  )1359اقدام به مطالبه وجه اعتبار اسنادی کرد ،لکـن ا.ن.ب.و .بـا اجـازه دادگـاه
ناحیهای از پردامت مودداری ورزید؛ زیرا مطالبه ،منطبق با شروط اعتبار اسنادی نبود .متعاقـب انعقـاد بیانیـههـای
الجزیره ،جریان دعوای مزبور در ایاالت متحده متوقـف گردیـد و در تـاری  18ژانویـه  28( 1982دیمـاه )1360
بانك تجارت ادعایی نزد دیوان (پرونده شماره  )608علیه نشنا بنك آو واشینگتن و دولت ایاالت متحده امریکـا
مطرح کرده و پردامت مبلغ  388.000دالر اعتبار اسنادی فوق را مواستار شد.
مواهان طی اظهاریههای کتبی که در این پرونده به ثبت رسانده ،استرداد مبلغ مطرح در اعتبـار اسـنادی را از
موانده مطالبه میکند .وی استدال میکند که اوالً اعتبار اسنادی به موجب شـرایط مـود منقضـی شـده و ثانیـاً
مواهان بهطور کامل قرارداد را اجرا نموده و موانده مکلف بوده ضمانتنامه حسن انجام کار را هنگام لغو قرارداد آزد
سازد .مواهان در پاس به سؤاالت دیوان ،طی جلسه استماع تأیید کرد که وی مواسـتار اسـترداد مبلـغ مطـرح در
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اعتبار اسنادی است و طالب هیچ مواسته دیگری نیست ،زیرا ظاهراً نامبرده نگران است که مبـادا در آزاد سـامتن
وجوه تودیعی وی توسط ا.ن.ب.و .اشکاالتی پدید آید .اجابت این مواسته مواهان میسر نیست ،زیرا موانده هنگـام
لغو قرارداد ،ملزم نبوده مبلغ مطرح در اعتبارات اسنادی را بپردازد .معذلك دیوان معتقـد اسـت کـه چـون قـرارداد
توسط موانده فس شده و مواهان نیز تعهدات قراردادیاش را ایفا نمـوده ،لـذا ضـمانتنامه بـانکی صـادره جهـت
تضمین حسن انجام کار مواهان دیگر منتفی است .عالوه بر این ،طبق ماده 4ـ  7قرارداد ،موانده ملزم بوده اسـت
هرگاه قرارداد را بدون اینکه قصوری متوجه مواهان باشد لغو کند ،ضمانتنامه بانکی حسن انجام کار را آزاد سازد.
لذا موانده ملزم است منبعد از مطالبه ضمانتنامه بانکی مودداری نموده و بهعالوه ،آن را لغو و موجبات آزاد شـدن
اعتبار اسنادی مربوط را فراهم کند .دیوان داوری ماطرنشان میسازد که وجوه تودیعی ا.ن.ب.و .جهت تأمین وجه
اعتبار اسنادی که اکنون منتفی میباشد ،همننان در امتیار یك دادگاه امریکایی است که نسبت به ایـن موضـوع
در دعوایی که توسط کوئستك اینکورپوریتد علیه ا.ن.ب.و .اقامه گردیده ،صالحیت رسیدگی دارد.
و و) ختم نهایی رسیدگی قضایی دادگاه عمومی تهران

موانده ادعاهای متقابل مود در این پرونده را در تاری  30مارس  10( 1982فروردینماه  )1361به ثبت رساند .در
تاری  21سپتامبر  30( 1982شهریورماه  )1361یا پیش از آن ،موانده دعوایی علیـه مواهـان در دادگـاه عمـومی
تهران اقامه و ضمن آن ،ادعاهایی مشابه با ادعاهای متقابلی که آن موقع در دیوان تحـت رسـیدگی بـود ،مطـرح
نمود .هم در ادعاهای متقابل مطروح نزد دیوان و هم در ادعای مطروح در تهران ،مسارات نقـض قـرارداد و حـق
بیمههای اجتماعی مواسته شده است (ادعای متقابل موانده بابت مالیاتها بعداً در  13دسامبر  22 / 1983آذرمـاه
 )1362نزد دیوان ثبت گردید) .به تقاضای مواهان که جهت حضور در رسیدگیهای تهران احضار شده بود ،دیوان
داوری در تاری او مارس  10( 1983اسفندماه  )1361قـرار موقـت شـماره 15ــ59ــ 1را در پرونـده کوئسـتك
اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران و سایرین صادر و ضمن آن مقرر نمود کـه دولـت ایـران در مـورد توقیـف
رسیدگیهای دادگاه عمومی تهران تا صدور رأی دیوان راجعبه صالحیتش نسبت به ادعای کوئستك اقـدام کنـد.
متعاقب احضاریه دوم ارسالی برای مواهان جهت حضور در دادگاه تهـران دیـوان طـی دسـتوری کـه در  12اوت
 21( 1983مردادماه  )1362به ثبت رسید« ،توجه مواندگان را به دستور قبلی مود در قرار موقت شماره 15ـ59ـ1
جلب نمود» .در  21سپتامبر  30( 1983شهریورماه  )1362دادگاه عمومی تهران حکم غیابی علیه مواهان و به نفع
موانده صادر نمود .موانده در پاس به درمواست اظهارنظر راجع به تقاضای بعدی مواهـان مبنـی بـر دسـتور بـه
موانده جهت تبعیت از قرار موقت صادره دیوان ،اعالم کرد ضمن تأکید بر اعتراضـات مـود بـه صـالحیت دیـوان
نسبت به ادعای کوئستك و «با تأکید ( )...بـر حقانیـت مـود در تعقیـب دعـوا در محـاکم ایـران و اجـرای حکـم
صادرشده (موانده) به احترام دادگاه ( )...تا اعالم نظر دادگاه در مورد صالحیت رسیدگی به ادعاهای کوئسـتك ،از
اجرای حکم مودداری مواهد کرد» .دیوان طی دستور صادره در  11آوریـل  22( 1984فروردینمـاه  )1363مـود،
این اظهار موانده را در و مورد مالحظه قرار داد.
مواهان مواستار «متم نهایی رسیدگی قضایی دادگاه عمومی تهران» است .نظر به اینکـه دیـوان طـی ایـن
حکم ،تصمیم نهایی مود را درباره صالحیت رسیدگی به ادعاهای مواهان و نیز ماهیت ادعاهـای وی و ادعاهـای
متقابل موانده اتخاذ کرده است ،لذا قرار موقت صادره در این پرونده ،بـه موجـب شـرایط مـود منقضـی و بالاثـر
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میشود .با قبو صالحیت نسبت به ادعاها و ادعاهای متقابل در این پرونده (به استثنای ادعاهای متقابـل موانـده
بابت مالیات و حق بیمههای اجتماعی ـ رجوع شود به :قسمت سوم ـ  2ـ د) ) و د د) زیر ،این قبیل ادعاهـا و
ادعاهای متقابل از تاری ثبت نزد دیوان ،از حیطه صالحیت هر دادگاه دیگری مار بودهاند .این پیامد بند  2مـاده
هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،طی رویه ثابتی که دیوان از زمان صدور قرار موقت شماره  13ـ  388ـ دیـوان
عمومی مورخ  4فوریه  15( 1983بهمنماه  )1361در ئی ـ سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران،
اتخاذ کرده ،مورد تأکید قرار گرفته است (اصطالح «ادعاها» در بیانیه حل و فصل دعاوی ،بدین منظور ،ادعاهـای
متقابل را نیز شامل میشود) .دیوان داوری این نظر را طی قرار موقت شماره 15ـ59ــ 1مـورخ او مـارس 1983
( 10اسفندماه  ،)1361در رابطه با همین پرونده ،مجدداً اعالم کرد .اثر احـراز صـالحیت در پرونـده حاضـر توسـط
دیوان این است که از تاری  30مارس  10( 1982فروردینماه  ،)1361یعنی تاری ثبت ادعاهـای متقابـل موانـده
نزد دیوان ،دادگاه تهران دیگر جهت رسیدگی به موضوع دعوای مطروحـه مواهـان نـزد آن دادگـاه در تـاری 21
سپتامبر  30( 1982شهریورماه ( )1361غیر از بخش مربوط به بیمههای اجتماعی) ،صالح شنامته نمیشود و حکم
صادره به نفع موانده در دادگاه تهران ،از دادگاهی تحصیل شده که نسبت به ادعـای مطـروح نـزد آن صـالحیت
نداشته است .ضمن تأیید این پیامد حقوقی بند  2ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی و با توجـه بـه قـرار موقـت
صادره در این پرونده ،دیوان داوری ضرورت یا مبنایی جهت صدور قرار «مداوم» ویا هرگونه قرار دیگـری غیـر از
آننه قبالً حکم داده شده ،نمییابد.
ز ز) هزینهها

مواهان جمعاً  387.326دالر بابت «حقالوکالههای پردامتی و پردامتنی» به مبلـغ  325.060دالر و هزینـههـای
متحمله «از جمله هزینههای حسابرسان» به مبلغ  62.266دالر مطالبه میکند.
دیوان داوری ماطرنشان میسازد کـه مواهـان در مالصـه مسـارات تسـلیمی در تـاری  10اوت 19( 1984
مردادماه  )1363مود ،هزینههایی به مبلغ  100.000دالر که صورتحسابهای حسابرسان را نیز شـامل مـیشـود،
مطالبه کرده است .نامبرده در مالصه مسارات بهروز درآمده مود که برای جلسه استماع به ثبت رساند ،ایـن مبلـغ
را به  62.266دالر کاهش داد که  42.266دالر آن بابت هزینهها است .دیوان مضـافاً ماطرنشـان مـیسـازد کـه
مواهان در مالصه مسارات مود ،رقم  300.000دالر بابت حقالوکالهها ادعا کرده است .طی سوگندنامهای که در
 16نوامبر  25( 1984آبانماه  )1363به ثبت رسید ،،وکیل مواهان اظهار داشت کـه مؤسسـه حقـوقی وی تـا او
نوامبر  10( 1984آبانماه  )1363کالً معاد  266.060دالر وقت صرف این پرونده کرده ،لکن مواهان نگفته کـه
وی واقعاً صورتحسابی به این مبلغ دریافت کرده است .مواهان در مالصه مسارات بهروز درآمده مـود325.000 ،
دالر بابت حقالوکالهها ادعا کرده ،لکن هیچگونه اسناد و مدارك مؤید دیگری ارائه نشده است.
با توجه به ضوابط و موازین مورد اشاره در حکم شماره 180ـ64ـ 1مورخ  27ژوئـن  6( 1985تیرمـاه )1364
صادره در پرونده سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران (ي 35تـا  38مـتن
انگلیسی 41/تا  44متن فارسِی) و با در نظر گرفتن مالحظات فوق و موضوعات مـاهوی و حقـوقی ایـن پرونـده،
دیوان داوری بر این نظر است که مبلغ  30.000دالر ،رقم معقولی است کـه موانـده بایسـتی بابـت هزینـههـای
حقوقی مواهان بپردازد.
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د) ادعاهای متقابل
الف) مبالغ پرداخت شده توسط خوانده طبق قرارداد

موانده به این دلیل که مواهان تعهدات قراردادیاش را به طور صحیح انجام نداده ،مبلغ  801.058.1دالر ،معاد
کلیه وجوهی که بابت ضمانتنامه موجب قرارداد به مواهان پردامته ،به اضافه بهره مطالبه مـیکنـد .از آنجـا کـه
دیوان نظر داده که مواهان قرارداد را نقض ننموده ،بلکه به تعهـدات قـراردادیاش عمـل کـرده ،ایـن قسـمت از
ادعاهای متقابل موانده بایستی مردود شنامته شود.
ب ب) خسارات جنبی

موانده مدعی است که در نتیجه عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط مواهان ،متحمل مسارات جنبی شده اسـت.
نامبرده مبلغ  200.000دالر به صورت تخمینی بابت این مسارات مطالبه میکند .نظیر ادعای متقابـل مربـوط بـه
مبالغ صورتحسابها ،در اینجا نیز به دلیل عدم نقض قرارداد توسط مواهان ،دلیلی برای ادعای مسارات جنبی یـا
تبعی وجود نداشته و لذا این بخش از ادعاهای متقابل موانده نیز باید مردود شنامته شود.
ج ج) مالیاتها

موانده در ادعای متقابل مود بابت مالیاتها که مدعی است آن را «بر مبنای قـوانین مالیـاتی جمهـوری اسـالمی
ایران مطرح میکند» ،اظهار میدارد که مواهان بابت مالیات بر درآمد و «مالیات اضافی سهم» شهرداریها و اتاق
بازرگانی و اتاق منابع و اتاق اصناف ،بدهکار است .موانده مقررات قانون مالیاتهای مستقیم را کـه مـدعی اسـت
مواهان مشمو آن است نقل نموده و اظهار میدارد که مواهان ،دیون مالیاتی داشته ،ولی «تاکنون بدهی معوقـه
مود را تأدیه ننموده و بدین لحاظ  ...بابت جرائم دیرکرد و نظایر آن ،مسارتی وارد نموده است».
موانده یك نسخه برگ ارزیابی مالیات بر درآمد را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در آن قیـد
شده بود که کالً مبلغ  29.084.461ریا الزماالدا است ،تسلیم نموده است.
مواهان منکر آن است که دینی بابت مالیات دارد .نامبرده سـوگندنامـههـایی ارائـه نمـوده کـه طـی آنهـا،
مذاکرهکنندگان قرارداد شهادت دادهاند که هنگامی که مواستار در قیدی در قرارداد مبنـی بـر الـزام موانـده بـه
بازپردامت مالیاتهای (متعلقه دولت) ایران به مواهان شدند ،هم نماینده موانده در مذاکرات و هم تیمسار نیـروی
هوایی که قرارداد را امضا کرد ،صریحاً تأیید کردند که مواهان از مالیاتهای (متعلقه دولت) ایران معاف است و لذا
در چنین قیدی ضروری نمیباشد .در سوگندنامهها همننین اظهار شده است که مواهان در تعیین قیمـت مـود،
این تفاهم را منظور کرده است.
به موجب بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت دیوان ،نسبت به ادعاهای متقابـل ،محـدود بـه
آنهایی است «که ناشی از همان قرارداد ،معامله یا رویدادی باشد که موضوع ادعای اصلی را تشکیل مـیدهـد».
تعهد ادعایی ،مبنی بر پردامت مالیات دراین مورد ،نه توسط قراردادی که موضوع ادعا است ،بلکه به وسیله قوانین
مالیاتی ذیربط ایران ،وضع شده است .موانده مود اظهار مینماید که «ادعا مبتنـی بـر قـوانین مالیـاتی جمهـوری
اسالمی ایران است» .تعهد پردامت مالیات ،رابطهای است حقوقی ناشی از شمو قـانون بـر وضـعیتی کـه یـك
شخ حقیقی یا حقوقی در آن قرار میگیرد و به رابطهای قراردادی که به موجب قرارداد بین طـرفین آن وجـود
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داشته است .بنا به دالیل ،ادعای متقابل موانده بابت مالیاتها مار از صالحیت دیوان است.
د د) حق بیمه اجتماعی

موانده طی ادعای متقابل مود بابت حق بیمه اجتماعی اظهار میدارد که مواهان حق بیمه اجتمـاعی مربـوط بـه
کارکناش را به سازمان تأمین اجتماعی نپردامته است .موانده مقررات قانون تأمین اجتماعی را کـه مـدعی اسـت
مواهان مشمو آن است ذکر کرده و اظهار میدارد که مواهان «هیچیك از وظایف و تکالیف قانونی مود را اجـرا
نکرده» و لذا «مسئو پردامت مطالبات سازمان بیمههای اجتماعی که شامل جرائمی نیـز مـیشـود» مـیباشـد.
موانده مضافاً ادعا میکند که در ماده 10ـ 2قرارداد ،مواهان مشخصاً تعهد کرده است که حق بیمههای اجتمـاعی
در ایران را بپردازد.
ماده 10ـ 2قرارداد بدین شرح است« :وظایف پیمانکار» :پردامت کلیه مالیاتها ،مخـار  ،عـوارض و حقـوق
دولتی مربوط به این قرارداد و پرسنل پیمانکار و پیمانکاران دست دوم او در مار از ایران.
موانده نامهای از سازمان تأمین اجتماعی ارائه نموده ،مبنی بر اینکه جمعاً مبلغ  18.296.465ریـا الزماالدا
میباشد.
مواهان منکر آن است که دیوان نسبت به این ادعا صالحیت داشته باشد و مضافاً منکر هرگونـه مسـئولیت و
تعهدی به موجب قانون تأمین اجتماعی است .مواهان اظهار میدارد که اظهـارات نماینـدگان موانـده در جریـان
مذاکرات مربوط به قرارداد مشخصاً مؤید آن بوده که از پردامت حق بیمه اجتماعی معاف است .نـامبرده اسـتدال
میکند که تعهدات مندر در ماده 10ـ 2قرارداد منحصراً ناظر بر مالیاتها و حقوق و عوارض حقـوقی اسـت کـه
توسط سازمانهای دولتی ایاالت متحده وضع شده است .به نظر دیوان داوری منطقاً نمیتوان ماده 10ـ 2قـرارداد
را ناظر بر مالیاتها و حقوق و عوارض موضوعه هیچیك از سازمانهای ایرانی دانست .ماده یادشـده ،بـه موجـب
شرایط مود ،فقط به مالیاتها و عوارض و حقوق دولتی در «مار از ایران» مربوط میشود.
به موجب بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت دیوان نسبت به ادعاهـای متقابـل ،محـدود بـه
ادعاهای متقابلی است که «ناشی از همان قرارداد ،معامله یا رویدادی که موضوع ادعای اصلی» قرار گرفته اسـت،
باشد .تعهد ادعایی پردامت حق بیمه اجتماعی در این مورد نه به وسیله قراردادی که موضوع ادعا است ،بلکـه بـه
موجب قانون ذیربط بیمههای اجتماعی ایران وضع گردیده است .همانطور که دیوان در حکم شماره 114ـ140ـ2
مورخ  16مارس  26( 1984اسفندماه  )1362مود در پرونده تی.سی.اس.پی .و ایران (ي  20متن انگلیسی) نظـر
داده و در حکم شماره 180ـ64ـ 1مورخ  27ژوئن  6( 1985تیرماه  )1364در پرونـده سـیلوانیا تکنیکـا سیسـتمز
اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران (ي  48فارسی) ،آن را مورد تأیید قرارداده است ،هر تعهدی از ایـن
دست(« ،رابطه ای) حقوقی است که از شمو قانون بر وضعیتی که هریك از طرفین منفرداً در آن قرار میگیرنـد،
ناشی میشود و نه از نفس یك رابطه قراردادی فیمابین طرفین» .لذا دیوان هیچگونه صالحیتی نسبت به ادعای
متقابل موانده بابت حق بیمههای اجتماعی ندارد.
هـ هـ) دعوای خواهان در ایاالت متحده

در تاری  28اکتبر  16( 1980آبانماه  )1359مواهان دعوایی علیه دولت و وزارت دفاع ایران نزد دادگاه ناحیـهای
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گزارش آرای دیوان داوری دعاو ی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد ششم

ایاالت متحده در ناحیه شرقی ایالت ویرجینیا ثبت و ادعا نمود که ایران قرارداد را نقض کرده است .طی این دعـوا
مساراتی کالً به مبلغ  1.133.092دالر ،بهعالوه بهره و هزینهها و «اعالم رأیی مبنی بر اینکه قـرارداد بـه دلیـل
فورسماژور لغو گردیده است» ،مواسته شده بود .جریان دعوا به دنبا انعقاد بیانیههای الجزیره متوقف شد.
موانده از دیوان درمواست کرده است که «به مواهان دستور دهد دعوایش را از دادگاه ایاالت متحده مسـترد
نماید» .جمله دوم بند  2ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر میدارد که ادعاهای ارجاعی به دیوان ،از تاری
ثبت این ادعاها نزد دیوان داوری ،مار از صالحیت دادگاههای ایران ،ایاالت متحده ویا هر دادگـاه دیگـری قـرار
مواهد گرفت (همننین رجوع شود به :قرار موقت شماره 13ــ388ــ دیـوان عمـومی مـورخ  4فوریـه 15/1983
بهمنماه  1361در پرونده ای ـ سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران) .نظر دیوان در ایـن حکـم
این است که نسبت به ادعای مواهان صالحیت دارد .ادعای حاضـر اساسـاً مشـابه ادعـایی اسـت کـه در دادگـاه
ناحیهای ایاالت متحده مطرح گردیده است .اثر احراز صالحیت توسط دیوان نسبت به ادعای حاضر این است کـه
از  17نوامبر  26( 1981آبانماه  )1360که مواهان ادعایش را نزد دیوان به ثبت رسانده ،صالحیت دادگاه ایـاالت
متحده نسبت به دعوای مطروحه مواهان در  28اکتبر  16( 1980آبانماه  )1359باید منتفی شنامته شود .با توجه
به این پیامد حقوقی روشن بند  2ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،لزومی نیست که دیوان دستور دیگـری در
رابطه با دعوای مطروح در دادگاه ناحیهای ایاالت متحده صادر نماید.
این تصمیم تأثیری در ادعای (تسلیمی) جمهوری اسالمی ایران در پرونده شماره «الف»( 15قسـمت چهـارم:
«الف») نخواهد داشت .در ادعای مذکور ،جمهوری اسالمی ایران مدعی شده است که دولـت ایـاالت متحـده بـه
جای متم ادعاهایی که در تاری  19ژانویـه  19( 1981دیمـاه  )1359در دادگاههـای ایـاالت متحـده در دسـت
رسیدگی بوده ،آنها را به حالت تعلیق درآورده و بدین ترتیب ،اصل کلی «ب» بیانیه عمومی و بند  2مـاده هفـت
بیانیه حل و فصل ادعاها را نقض کرده است.
چهارم) حكم

بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
در رابطه با درمواست کوئستك اینکورپوریتد جهت متم نهایی دعوایی که توسط وزارت دفاع ملـی جمهـوری
اسالمی ایران در دادگاه عمومی تهران اقامه شده ،دیوان بر این نظر است که ادعاهایی که به موجب این حکم در
حیطه صالحیت دیوان شنامته شدهاند ،از تاریخی که این ادعاها به صورت ادعاهـای متقابـل در دیـوان بـه ثبـت
رسیده ،از حیطه صالحیت آن دادگاه یا هر دادگاه دیگری به موجب شرایط بیانیه حل و فصل دعاوی ،مار بوده و
مواهند بود.
در رابطه با درمواست وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ،مبنی بر اینکه دیوان کوئستك اینکورپوریتـد
را ملزم به استرداد دعوای مطروحه علیه آن وزارتخانه و دولت ایران در دادگاه ناحیهای ایاالت متحده ،ناحیه شرقی
ویرجینیا نماید ،دیوان بر این نظر است که ادعاهایی که به موجب این حکم در حیطـه صـالحیت دیـوان شـنامته
شدهاند ،از تاریخی که این ادعاها به صورت ادعاهای متقابل در دیوان به ثبت رسیده ،از حیطه صالحیت آن دادگاه
یا هر دادگاه دیگری به موجب شرایط بیانیه حل و فصل دعاوی ،مار بوده و مواهند بود.
موانده ،وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است مبلغ ششصد هزار و نهصـد و نـود و پـنج دالر
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امریکا ( 600.995دالر) به اضافه بهره به نرخ  12درصد در سا  ،از تاری  16ژوییه  25( 1979تیرمـاه  )1358تـا
تاریخی که کارگزار امانی دستور پردامت از محل حساب تضمینی را به بانك امـین بدهـد ،بـهعالوه هزینـههـای
داوری به مبلغ  30.000دالر ،به مواهان کوئستك اینکورپوریتد بپردازد.
تعهد مزبور با پردامت از محل حساب تضمنی مفتوح طبق بنـد  7بیـان مـورخ  19ژانویـه  19( 1981دیمـاه
 )1359دولت جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر ایفا مواهند شد.
مابقی ادعاها و ادعاهای متقابل مردود شنامته میشوند.
بدینوسیله این حکم جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  30سپتامبر  1985برابر با  29شهریورماه 1364
کارلـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یك
به نام خدا
محسن مصطفوی

( )1مخالف با این نتیجهگیری که موانده قرارداد را لغو کرده است،
( )2مخالف با حکم مسارات،
( )3مخالف با حکم بهره و هزینهها،
( )4مخالف با رد ادعاهای متقابل ،و
( )5مخالف با این نظرکه دادگاههای ایران فاقد صالحیت میباشند.
موافق جهت حصـو اکثریـت ،در مـورد رد ادعـای عـدمالنفـع بـر مبنـای اصـل clausula rebus sic
 ،stantibusموافق با تفسیری که در حکم از شروط مربوط به فس قرارداد شده است.
موافق با این نتیجهگیری که دادگاههای ایاالت متحده فاقد صالحیت رسیدگی به ادعاها هستند.
هوارد ام .هولتزمن
()1مخالف در مواردی که حکـم مبتنـی بـر اصـل «تغییـر اوضـاع و احـوا » ،یعنـی “clausula rebus sic

” stantibusاست و ( ) 2مخالف با تفسیری که در حکم از شروط مربوط به فس قرارداد شده است .موافـق بـا
میزان مسارات مورد حکم به دالیل دیگر ،موافق با میزان هزینههای مورد حکم ،جهـت حصـو اکثریـت .کـامالً
موافق با بقیه حکم (رجوع شود به :نظر جداگانه).

پرونده شماره 285ـ شعبه دو
حكم شماره 192ـ285ـ2
خواهانها :جنرال داینامیكس تلفن سیستمز سنتر اینكورپوریتد (سـابقاق مشـهور بـه اسـترامبر

ـ

کارلسون کورپوریشن) و جنرال داینامیكس اینترنشنال کورپوریشن
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران ،دولت جمهوری اسالمی ایـران ،شـرکت مخـابرات ایـران و
بانك ملی ایران
حكم

حاضران
از طرف خواهانها :آقای داوید .ای .مك گیفرت ،آقای جی .وی .مورتن مینتن ،آقای داگـالس ای .فیلیـپس،

وکالی مواهانها
آقای آرنولد کریك ،آقای تونی السن ،آقای رینارد ویلسون ،نمایندگان مواهانها
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای سیف اله محمدی ،مشاور حقوقی نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای حسنعلی بخشی ،آقای میراله رفیعی
آقای رسو غفاری ،دستیار مشاور حقوقی نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای حیدرعلی پاینده ،وکیل وزارت دفاع
آقای حسن کالنترکاشی ،نماینده وزارت دفاع
همچنین :مانم جمیسن .ام .سلبی ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده
آقای دانیل پرایس ،مشاور حقوقی نماینده رابط ایاالت متحده
اول) ادعا

مواهانها ،جنرا داینـامیکس تلفـن سیسـتمز سـنتر اینکورپوریتـد (سـابقاً مشـهور بـه اسـترامبرگ ـ کارلسـون
کورپوریشــن) («جنــرا داینــامیکس») و جنــرا داینــامیکس اینترنشــنا کورپوریشــن («جنــرا داینــامیکس
اینترنشنا ») که هر دو شرکت در ایالت دلهور تأسیس شدهاند ،مساراتی مطالبه میکنند که حسب ادعا از نقض و
فس قرارداد شماره  105منعقده فیمابین استرامبرگ ـ کارلسون کورپوریشن («استرامبرگ ـ کارلسون») و وزارت
جنگ دولت ایران ناشی شده است .قرارداد مذکورکه در تاری  6اکتبر  14( 1976مهـر  )1355منعقـد گردیـد ،بـه
منظور طراحی ،سامت ،نصب و نگهداری یك ساله وسایل مخابراتی در دو پایگاه نیـروی هـوایی ایـران واقـع در
چابهار و امیدیه و نیز آموزش پرسنل ایرانی در کاربرد وسایل مذکور بود .مواهانها که هم ادعا مـیکننـد قـرارداد
توسط دولت ایران نقض وهم به علت فورسماژور فس گردیده ،تقاضای مبلغی بالغ بر  626،868،1دالر دارند که
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طلب آنها بابت صورتحسابهای پردامت نشده برای کارهای انجام شده ،بازپردامت هزینههای متقبلـه ناشـی از
تأمیر دولت ایران قبل از نقض قرارداد ،عدمالنفع کار ناتمام و هزینههای فسـ مـیباشـد .مواهـانهـا همننـین
غرامتی به مبلغ  96.000دالر که حسب ادعا بابت مصادره غیرقانونی اموالشان میباشـد مطالبـه مـیکننـد و نیـز
درمواست مینمایند که ضمانت پیشپردامت آنها به مبلغ  390.230،1دالر و ضمانت حسن اجرای کارشـان بـه
مبلغ  571.065دالر و اعتبارات اسنادی اتکایی که متعاقب عقد قرارداد به نفع دولت ایران تأمین شده بود آزاد شود
ویا به جای آن ،مسارات اضافی به مبلغ  1.961.295دالر که معاد ضمانتنامهها و اعتبـارات اسـنادی آزاد نشـده
است پردامت گردد .مواهانها تقاضای پردامت بهره و هزینههای مربوطه را نیز دارند.
وزارت دفاع ملی (وزارت جنگ سابق) (وزارت دفاع) نقض قرارداد را انکار نموده و اظهار میدارد که تنها مورد
نقض قرارداد عبارت از قصور استرامبرگ ـ کارلسون در نصب و نگهداری وسایل و عزیمت غیرمجـاز و غیرموجـه
این شرکت از ایران در فوریه ( 1979اسفندماه  )1357بوده است .موانده وجود شرایط فورسماژور را در نقاطی که
مواهان متعهد به ایفای تعهدات قراردادی بوده انکار و اظهار مینماید که هرگونـه تـأمیر در نصـب سیسـتمهـای
مخابراتی یا از طرف مواهان ویا مورد توافق او بوده است .وزارت دفاع با تصریح به اینکه تنها بـین  10تـا 12/5
درصد سیستم امیدیه تکمیل شده و سیستم چابهار به علت عدم نگهداری ،قابل بهرهبرداری نیست متقابالً ادعایی
به مبلغ  3.437.094دالر و  60.315.246ریا دارد که به استرامبرگ ـ کارلسون پردامت نموده است .وزارت دفاع
همننین متقابالً ادعایی به مبلغ  1.973.442ریا دارد که حسب ادعا بابت مالیاتهـای معوقـه مـارس  1978تـا
مارس ( 1979سا  )1358میباشد.
وزارت دفاع در ادعای متقابل دیگری که برای اولین بار ضمن ثبت مدارك مـود در تـاری  16ژانویـه 1984
( 26دیماه  )1362عنوان نمود ،مبلغ  23.767.908ریا نیز که حسب ادعا بابت حقوق معوقه بیمههای اجتمـاعی
است ،مطالبه میکند .وزارت دفاع همننین مواستار بهره و هزینههای مربوطه است.
شرکت مخابرات ایران ،به دلیل آنکه طرف قرارداد شماره  105نبوده ،معتقد است که ادعا نمیتوانـد متوجـه
آن باشد .دولت ایران انکار مینماید که دعـوا متوجـه آن اسـت و اظهـار مـیدارد کـه چـون جنـرا داینـامیکس
اینترنشنا طرف قرارداد نبوده ،نمیتواند طرح دعوا نماید.
بانك ملی ایران انکار مینماید که دعوا متوجه آن است و استدال مینماید کـه هرگونـه ادعـای مربـوط بـه
ضمانتنامهها باید علیه طرف ذینفع اقامه شود.
جلسه استماع این پرونده در تاری او مه  11( 1984اردیبهشتماه  )1363برگزار گردید.
دوم) صالحیت

به دالیل زیر ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعای حاضر را دارد .جنرا داینامیکس که قبل از  26ژوییـه 4( 1982
مردادماه  ،)1361مشهور به استرامبرگ کارلسون بـود() 1و جنـرا داینـامیکس اینترنشـنا  ،هـر دو شـرکتهـایی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در ژوییه ( 1982مردادماه  ،)1361استرامبرگ کارلسون ،قسمتی از داراییها منجمله نام شرکت مـود را بـه اشـخاي ثالـث فرومـت.

متعاقب معامله مزبور ،شرکت دو بار اسم مود را تغییر داد و نتیجتاً از  26ژوییه  4( 1982مردادماه  )1361استرامبرگ ـ کارلسـون بـه نـام
جنرا داینامیکس تلفن سیستمز سنتر اینکورپوریتد نامیده شد.
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هستند که در ایالت دلهور تأسیس شده و کالً متعلق به جنرا داینامیکس کورپوریشن میباشند که آن هم شرکتی
است که در دلهور تأسیس شده است.
مواهانها برای اینکه ثابت کنند که جنرا داینامیکس کورپوریشن به تعریف مندر در بند یك مـاده هفـت
بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده میباشد ،مـدارکی از جملـه نسـخههـای اظهاریـههـای توکیـل در
زمانهای مربوطه را تسلیم نمودهاند .هیچ تردیدی نیست که کلیه مواندگان ،مشمو تعریف ایران ،مندر در بنـد
 3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی میباشند .لکن مواندگان اظهار داشتهاند که قرارداد مورد بحث حاوی قیـد
انتخاب دادگاه است که صالحیت را از دیوان سلب مینماید .قید مذکور یعنی ماده  9قرارداد به شرح زیر است:
کلیه امتالفاتی که ممکن است میان طرفین در زمینه تعبیر و تفسیر مواد قرارداد یا انجام کارها به وجود آید و
نتوان آنها را به طور دوستانه حل و فصل نمود ،باید طبق مقررات قوانین ایران ،از طریق مراجعه به دادگـاههـای
صالحه ایران حل و فصل گردد.
بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل مقرر میدارد که برای آنکه دیوان صالحیت رسـیدگی نداشـته باشـد ،الزم
است که قید انتخاب دادگاههای ایران مندر در قرارداد ،شامل کلیه ادعاهـای ناشـی از قـرارداد باشـد .در پرونـده
حاضر ،صالحیت دادگاههای ایران صراحتاً محدود به امتالفات ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد و انجـام کارهـا
شده است و امتالفات مربوط به سایر جنبههای قرارداد ،منجمله پردامتها ،مار از حیطه صـالحیت دادگاههـای
منتخب قرار گرفته است .این تحدید صالحیت موجب میگردد که ماده  9قرارداد منحصر به صالحیت انحصـاری
دادگاههای صالحه ایران جهت رسیدگی به هر امتالف ناشـی از قـرارداد بشـود .بنـابراین ،مـاده  9قـرارداد ،مـانع
صالحیت دیوان در رسیدگی به ادعاهای ناشیه از قرارداد نمیگردد (رجوع شود به:
 Ford Aerospace and the Air Force of Iran Interloculory Award, no. ITL 6 - 159FT, reprinted in 1 Iran – U.S. C.T.R. 268, (5 November 1982).
در این رابطه ،دیوان آننه را که در قرار اعدادی صادره در پرونده ITEL International Corp., and Social

) Security Organization of Iran, et al., ITL 43 - 476- 2 (filed 29 June 1984گفتـه ،تکـرار
مینماید که صالحیت دیوان داوری منحصراً منبعث از مفاد بیانیه حل و فصل دعاوی است.
بنابراین ،دیوان داوری نه وارد مسأله قصد طرفین امتالف ،اعم از قصد واقعی یا ضمنی یـا فرضـی آنهـا در
مورد قید حل و فصل امتالفات مندر در قرارداد و نه وارد عوامل ارتبـاطی فیمـابین انجـام تعهـدات منـدر در
قرارداد و صالحیت یك کشور معین و اوضاع و احوالی که قرارداد تحـت آن منعقـد گردیـده ،شـده اسـت .دیـوان
داوری جهت احراز این که آیا قرارداد حائز شرایط مقرر در بیانیه هست یا میر ،تنها متون قیود ذیربط قـرارداد را در
نظر میگیرد.
مسائل صالحیتی مربوط به ادعای متقابل ذیالً در بخش سه«و» مورد بحث قرار گرفته است.
سوم) ماهیت دعوا
الف) نقض قرارداد یا فورسماژور

مواهانها در دادمواست اولیه و لوایح بعدی ادعا کردهاند که اقدامات مختلف موانـدگان در حکـم نقـض قـرارداد
شمارده  105بوده است .بنا به اظهار مواهانها ،اقدامات فوقالذکر شامل تأمیر ممتد در ابتدای کار در آماده کردن
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محل برای سیستم مخابرات ،قصور در تأمین امنیت پرسنل مواهانها ،وارد کردن استرامبرگ ـ کارلسون به تعلیق
عملیات نصب در امیدیه در اکتبر ( 1978مهر و آبان  )1357و تعطیل کلیه کارها در فوریـه ( 1979اسـفند ،)1357
عدم همکاری با مواهانها به منظور شروع مجدد کار ،عدم پردامـت هزینـههـای ناشـی از تـأمیر و هزینـههـای
کارهای انجام شده به استرامبرگ ـ کارلسون و فراهم آوردن موجبات ورود مسـارات بـه امـوا مواهانهـا بـوده
است.
لکن موضع فوقالذکر با اعما استرامبرگ ـ کارلسون در هنگام نقض ادعایی قرارداد منافات دارد .مواهانها
پیش از ثبت ادعای حاضر در دیوان ،مستمراً چنان عمل میکردند که گـویی اسـترامبرگ ـ کارلسـون بـه علـت
فورسماژور ،قرارداد را فس نموده است .استرامبرگ ـ کارلسـون در  18اکتبـر  26( 1978مهرمـاه  )1357اولـین
اطالعیه راجع به تعلیق کار در پایگاه امیدیه را به شرکت مخابرات که مدیریت پروژه را از طـرف وزارت دفـاع بـه
عهده داشت ارسا نموده و ضمن آن متذکر شده که «اعتصاب کارکنان ایرانی موجب از دست رفتن کمـكهـای
کارگری و مسکن شده و در نتیجه ،مجبور شدیم عملیات نصب را قطع نموده و وضع فورسماژور اعالم کنیم».
در اطالعیه مذکور ،استرامبرگ ـ کارلسون برآورد نمود که مدت وضع فورسماژور حداقل دو هفته مواهد بود.
در تاری  25اکتبر ( 3آبان) اعتصاب به پایان رسید و عملیات نصب از سر گرفته شد .اسـترامبرگ ـ کارلسـون در
تاری  28اکتبر  6( 1978آبان  )1357اطالعیهای در باب این موضوع ارسا نمود .در تـاری  7نـوامبر 16( 1978
آبان  ،)1357متعاقب اغتشاشاتی در اهواز (نزدیك پایگاه امیدیه) و دمالت ارتش ایران ،مواهانها اطالعیه دیگری
راجع به تعلیق کار جهت شرکت مخابرات ارسا داشته و اطالع دادند که به علت اغتشاشـات و نـاآرامیهـا کـار
نصب در امیدیه مجدداً در تاری  31اکتبر ( 9آبانماه) متوقف گردیده و ضمناً گروه نصب بـه علـت بـیم از امنیـت
جانی ،ایران را ترك کردهاند .استرامبرگ ـ کارلسون همننین به شرکت مخابرات اطـالع داد کـه کلیـه وسـایل و
ابزار را جهت حفاظت در سامتمان مخصوي وسایل گذاشته و درب سامتمان قفل شده است.
در پایگاه چابهار کار در تاری  7فوریه  18( 1979بهمنماه  )1357تعطیل شد .اطالعیه مربوطه که در تـاری
 12فوریه  23( 1979بهمنماه  )1357به شرکت مخابرات و وزارت جنگ ارسا گردیده ،به شرح زیر است:
بر طبق ماده 6ـ 7قرارداد شماره  ،...105بدینوسیله به اطالع شما میرساند که کلیه کارهای باقیمانده ،شامل
نگاهداری و تعمیرات وسایل ئی .بی .ای .بی .ایکس.ئی در چابهار در تاری  28فوریه  1979به سبب قـوه قهریـه
(فورسماژور) متوقف مواهد شد.
ادامه ناآرامیهای داملی کشور ،ما را ملزم میسازد (به توصیه وزارت امور مارجه امریکا) که تمامی کارکنـان
امریکایی را که در اجرای پروژه پیس سپتر  2شرکت دارند از این کشور مار کنیم.
طبق امطار رسمی مورخ  7نوامبر  1978آقای تی .آر .ردینگتون ،مدیر پـروژه پـیس سـپتر  2اسـترامبرگ ـ
کارلسون ،شرایط فورسماژور در بخش تأسیسات امیدیه موضوع قرارداد از تاری  31اکتبر  1978به اجـرا درآمـده
است .به نظر ما در آینده قابل پیشبینی ،تغییراتی در اوضاع کنونی داده نخواهد شد.
پیرو بند  2ماده  7/ 6قرارداد ما مایلیم با شما همکاری کنیم تا بتوانیم راهی برای تکمیل قرارداد بیابیم.
از ماه مارس تا ماه اکتبر ( 1979فروردین الی آبانماه  )1358استرامبرگ ـ کارلسـون دربـاره شـروع مجـدد
عملیات نصب توسط مواهانها با مقامات وزارت دفاع و شرکت مخابرات مالقات و مکاتبه نمود .در تاری  6اکتبر
 4( 1979مهرماه  )1358اوضاع به نحوی بود که چناننه مسائل اداری از جمله مسأله پردامت صورتحسـابهـای
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معوقه حل و فصل میگردید ،استرامبرگ ـ کارلسون آماده بود که عملیات نصب در پایگاه امیدیه را از سر گیرد.
به دنبا تصرف سفارت ایاالت متحده در تهران در نوامبر ( 1979آبان  )1358استرامبرگ ـ کارلسـون طـی
نامه به شرکت مخابرات اطالع داد که اتباع ایاالت متحده دیگر نمیتوانند با امنیت وارد ایـران شـوند و پیشـنهاد
نمود که کار نصب در امیدیه توسط نماینده اردنی مواهان تکمیل شود و به منظور تعیین جزئیات امـر ،درمواسـت
تشکیل جلسه در آتن کرد .اما وزارت دفاع اصرار نمود که جلسه مذکور در تهران تشکیل شود و سـرانجام پـس از
آنکه مکاتبات بعدی نیز منجر به توافق نگردید ،استرامبرگ ـ کارلسون در تاری  24مارس  4( 1980فروردینماه
 )1359اطالعیه کتبی به وزارت دفاع ارسا نمود؛ بدین منظور که قرارداد به علت فورسماژور فس شده است .در
نامه مزبور پس از تکرار مطالب نامههای قبلی راجع به تعلیق کار و کوششهای ناموفق طرفین در یـافتن راهحـل
مرضیالطرفین ،چنین اظهار شده است:
شرایط فورسماژور کماکان ادامه داشته ،مانع اجرای قرارداد است .با توجه به منـدرجات و بـه آننـه در فـوق
گفته شد ما بدین وسیله در این تاری  ،فس قرارداد را به شما اعالم میداریم ،به نحوی که تاری اجـرای آن سـه
ماه از این تاری مواهد بود .ضمناً شما صورتحسابهای مربوطه به امور انجام یافته ،ماشینآالت و ادوات تحویلی
را تاکنون پردامت ننمودهاید و با وصف یادآوریهای مکرر ،این عدم انجـام تعهـد هنـوز ادامـه دارد .در نتیجـه در
ظرف مدت فوقالذکر به تسلیم مجدد صورتحسابهای مربوطه به مدمات و کارهای انجام یافته مبادرت مـواهیم
نمود.
وزارت دفاع  ،دو ماه بعد از آن ،طی پاس مود اعالم داشت که فس قرارداد از جانب استرامبرگ ـ کارلسـون
نقض آن محسوب میشود .در تاری  26ژوئن  5( 1980تیرماه  ،)1359استرامبرگ ـ کارلسون پیشـنهادی جهـت
حل و فصل مسائل مالی طرفین به دولت ایران تسلیم نمود() 2که دولت ایران به آن پاسخی نداد.
به این ترتیب ،از اومر سا  1978تا اواسط سا  1980استرامبرگ ـ کارلسون اعتقاد داشته کـه بـا وضـعیت
فورسماژور مواجه بوده و طبق آننه که قرارداد در آن بابت مقرر داشته عمل میکرده است.
3
)
(
استرامبرگ ـ کارلسون امطار الزم در مورد رویدادهای موجب بروز فورسماژور را ابالغ نمود .هر دو طـرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2در پیشنهاد حل و فصل ،درمواست شده بود که دو ضمانتنامه بانکی موجود و اعتبارات اسنادی مربوطه آزاد و کـالً مبلـغ 1.720.429

دالر بابت حل و فصل حسابها پردامت شود .مبلغ مزبور شامل مبلغ  218.351دالر بابت صورتحسـابهـای پردامـت نشـده667.923 ،
دالر بابت هزینههای ناشی از تأمیر قبل از فس قرارداد به علت فورس ماژور و مبلغ  834.155دالر بابت مسارت وارده به علـت فـورس
ماژور فس قرارداد بود.
 .3ماده  6ـ  7قرارداد شماره  105به شرح زیر مقرر میدارد:
 6ـ  .7درصورت وقوع فورس ماژور که اجرای این قرارداد را غیرممکن میسازد ،طرف زیاندیده باید طرف دیگر قرارداد را کتباً
در مورد وقوع اتفاق ویا اتفاقات مذکور مطلع سازد و نیز بهطور تقریبی طو مدت زمانی را که این وضع ادامه مواهـد یافـت در
نامه مود قید نماید .آنگاه طرفین این قرارداد باید به منظور یافتن راهحلهایی جهت مقابله با اینگونه رویدادها و مقتضـیات بـا
یکدیگر مشورت و تباد نظر نمایند.
در هر صورت ،چناننه ظرف مدت سه ماه از تاری درمواست مذاکرات به وسیله هریك از طرفین راهحلـی کـه مـورد موافقـت
متقابل باشد پیدا نشود ،هریك از طرفین قرارداد میتواند به نظر و تشخی مود با دادن یك امطاریه کتبی سه ماهه به طرف
دیگر ،قرارداد را فس نماید.
در این صورت ،طرفین بایستی ظرف مدت سه ماه بعد از تاری فس قرارداد نسبت به تسویهحساب اقدام کننـد و بایـد بهـای
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به منظور حل و فصل مسأله مشورتهایی کردند و سرانجام وقتی ظرف سه ماه از تاری درمواسـت بـرای انجـام
مذاکرات ،راهحلی که مورد قبو طرفین باشد پیدا نشد ،استرامبرگ ـ کارلسون به حق قراردادی مود ،یعنـی فسـ
قرارداد بر مبنای فورسماژور با امطار سهماهه عمل کرد.
استرامبرگ ـ کارلسون که آنچنان در عقیده مود دایر بر فس قرارداد بـر مبنـای فورسمـاژور راسـ بـوده و
قرارداد را هم بر آن اساس فس کرده ،اینك در طرح ادعای مود تحت عنوان نقض قرارداد متقاعدکننده نیست.
با توجه به تمامی مدارك ،دیوان متقاعد شده است کـه اسـتناد بـه فورسمـاژور صـحیح و عزیمـت پرسـنل
استرامبرگ ـ کارلسون از ایران به دلیل تهدید و احساس تهدید نسبت به امنیت آنها ،موجه بـوده اسـت .هرچنـد
شرایط در نقاط دور افتاده ،بخصوي چابهار ،مانند شرایط در شهرهای بزرگ ایران نبوده ،لکن مدارك بهطور کلی
بهوضوح اثبات میکند که نگرانی استرامبرگ ـ کارلسون بابت امنیت کارمندانش واقعی و قابل درك بوده است.
بنابراین ،نظر دیوان این است که قرارداد شماره  105به علت فورسماژور فس شده و استرامبرگ ـ کارلسون
طبق ماده  6ـ  7آن قرارداد حق دارد بهای تجهیزاتی را که به وزارت دفاع تحویـل داده یـا مـورد تصـویب وزارت
دفاع قرار گرفته و قیمت مدمات انجام شده تا تاری فس قرارداد را کـه  24ژوئـن  3( 1980تیرمـاه  )1359بـوده
است ،دریافت کند .محاسبه مبلغ قابل پردامت که طبق ماده  6ـ  7قرارداد مواهانها حق دارند دریافـت کننـد در
بخش سوم « » ،در زیر صورت گرفته است.
نظر به آنکه ماده  6ـ  7قرارداد ،مبالغی را که استرامبرگ ـ کارلسون حق دارد بعد از فس قرارداد بـه علـت
فورسماژور دریافت کند بهصراحت مشخ میکند ،دیوان بر این نظر است که مواهـانهـا طبـق قـرارداد ،حـق
ندارند بابت فوت منفعت برای کار تکمیل نشده ،هزینه نگهداری دفتر جنـرا داینـامیکس اینترنشـنا در تهـران،
هزینه تعطیل عملیات در ایران ،از جمله مخار فس کردن و هزینه کمكهای حقوقی مربـوط بـه آن را دریافـت
کنند.
ب) هزینههای تأخیرهای قبل از پیدایش شرایط فورسماژور

پیوست  4قرارداد شماره  105حاوی یك برنامه زمانی بود که طبق قرارداد میبایسـتی عملیـات ،ظـرف آن مـدت
انجام شود .طبق آن برنامه ،کار نصب در محل چابهار میبایستی در  25مارس  4( 1977فروردینماه  )1356و در
امیدیه در  17ژوئن  27( 1977مردادماه  )1356آغاز شود .قرار بر این بود که کلیه کارهای نصب ظرف هشت ماه
از تاری شروع ،تکمیل و متعاقب آن به مدت یك سا در هر محل کار نگاهداری و تعمیـرات انجـام شـود .لکـن
محلهایی که وزارت دفاع طبق قرارداد متعهد بود قبل از کار نصب آماده نماید ،آماده نبود .در نتیجه ،وزارت دفـاع
دستور داد تجهیزات الزم برای نصب به جای ارسا با هواپیما ،بهطوری که بدواً در قرارداد پیشبینی شده بود ،به
وسیله کشتی حمل شود.
علیرغم اینکه کار آمادگی محلها به وسیله وزارت دفاع تکمیل نشـده بـود ،متخصصـین نصـب تأسیسـات

دستگاههایی را که تاکنون تدارك شده ویا در دست تهیه میباشد و همننین قیمت مدماتی که تا این زمان انجام گردیـده بـر
طبق گزارش اصلی و آمرین گزارش ماهیانه پیشرفت که مورد قبو مریدار واقع شده ،پردامت شود.
فس قرارداد در اثر فورس ماژور باید بهعنوان نقض قرارداد با اهما طرفین قرارداد تلقی گردد.
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استرامبرگ ـ کارلسون عملیات نصب در چابهار را در اکتبر  1977آغاز کردند .تا اواسط نوامبر حتی با آنکـه هنـوز
دستگاههای تهویه الزم برای حفظ تجهیزات و نیروی برق دائم وجود نداشـت ،عملیـات نصـب بـه میـزان قابـل
مالحظه ای تکمیل شده بود .لکن ظاهراً به علت عدم تأمین نیروی برق توسط وزارت دفاع ،آزمایش تجهیزات تـا
ژانویه  1978به تعویق افتاد .علیرغم مشکالت دائم در مورد تأمین نیروی برق ،آزمایش سیستم در ماه مـه 1978
تکمیل گردید .تا ژوئن آن سا  ،سیستم به کـار افتـاد و در تـاری  27سـپتامبر  5( 1978مهرمـاه  ،)1356نیـروی
هوایی به استثنای چند مورد جزئی که تأثیری در کار سیستم نداشـت ،موقتـاً سیسـتم چابهـار را تحویـل گرفـت.
نگاهداری سیستم بالفاصله آغاز شد و تا فوریه  1979به مدت  5ماه ادامه یافت .تأمیرهای مکـرر ،چـه در زمینـه
آماده نبودن محل نصب یا مشکالت مربوط به تأمین نیروی برق در پایگاه امیدیه نیز پیش آمد .هرچند استرامبرگ
ـ کارلسون به درمواست وزارت دفاع تجهیزات سیستم مخابراتی را در فوریه  1978تحویل داد ،اما به علت آمـاده
نبودن محل نصب ،عملیات نصب به درمواست کتبی شرکت مخابرات ایران تا سـپتامبر  1978بـه تعویـق افتـاد.
وقتی گروه نصب استرامبرگ ـ کارلسون در سپتامبر به ایران وارد شد ،عملیات نصب به علت کمبود نیروی برق به
تعویق افتاد .سرانجام عملیات نصب در  23سپتامبر  1978او مهرماه  1357آغاز شد .مواهانها اینك بـه اسـتناد
ماده  8ـ  7قرارداد هزینههایی را مطالبه میکنند که استرامبرگ ـ کارلسون در نتیجـه آن تأمیرهـا متحمـل شـده
است .ماده  8ـ  7قرارداد مقرر میدارد:
 8ـ  .7در صورتی که انجام قرارداد به دالیلی مربوط به مریدار یا سایر مقامات ایرانـی بـه تـأمیر افتـد،
مریدار با موافقت فروشنده ،مدت زمان مشخ شده را تمدید مواهد کـرد تـا کارهـا تکمیـل شـود و در
صورت درمواست فروشنده ،مریدار هزینههای اضافی حاصله از این تأمیرات را طبق صورتحسـابهـایی
که به تأیید مریدار رسیده باشد به فروشنده مواهد پردامت.
مدارك تسلیمی ثابت میکند که علل عمده تأمیر در نصب ،مواه در چابهار و مواه در امیدیـه ،حاضـر نبـودن
محلهای نصب و نارسایی سیستم تولید نیروی برق بود و مسئولیت هر دو عامل ،طبق پیوست  1قرارداد بر عهده
وزارت دفاع بوده است .هرچند موانده ادعا کرده است که تأمیرها در نتیجه نق قطعات تحـویلی اسـترامبرگ ـ
کارلسون و قصور مواهانها در تأمین قطعات یدکی کافی بوده است ،لکن مدارك ،این ادعـا را تأییـد نمـیکننـد.
بهعالوه ،هرچند ماده  1ـ  7قرارداد وزارت دفاع را ملزم میکرد که ایرادات کار را به استرامبرگ ـ کارلسون اطالع
دهد و وزارت دفاع حق داشت در صورتی که مواهانها ایرادات را رفع ننمایند ،از محل ضمانتنامه حسن انجام کار
برداشت کند ،مدرکی حاکی از اینکه وزارت دفاع چنان اقداماتی به عمل آورده است ،وجود نـدارد .اسـترامبرگ ـ
کارلسون در تاری  15نوامبر  24( 1979آبانماه  )1358طی نامهای هزینههای اضافه را که در نتیجـه تأمیرهـای
مزبور متحمل شده بود ،به وزارت دفاع اطالع داد و طبق قرارداد ،صورتحسابهای ماصی به دالر امریکـا و ریـا
ایران به مبلغ  397.667/55دالر و  22.516.576ریا تسلیم نمود .استرامبرگ ـ کارلسون بعداً نیز درمواست کرد
که این صورتحسابها پردامت شود .با اینکه وزارت دفاع طبق پیوست  3قرارداد مکلف بود «در صورتی که ایراد
منطقی نداشته باشد» این صورتحسابها را ظرف مدت چهار هفته از تاری تسلیم و طبق مـاده  8ـ  7قـرارداد و
«هرگونه هزینـههـای اضـافی فروشـنده» ناشـی از ایـن تأمیرهـا را بـه فروشـنده بپـردازد ،معهـذا وزارت دفـاع
صورتحسابها را پردامت نکرد .با آنکه قرارداد مکانیزم پردامت را تسلیم صورتحسابهـا بـه وسـیله فروشـنده و
تصویب آنها توسط مریدار مقرر داشته ،دیوان این مکانیزم را اصوالً تعبیر بر اسقاط تعهـد پردامـت هزینـههـای
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اضافی نمیکند .اگر مریدار صورتحسابها را تأیید نمیکرد ،مسأله به مراجع حل امتالف ارجاع میگردیـد .در آن
صورت ،مریدار نمیتوانست به دلیل متعهد نبودن به پردامت چیزی غیر از آننه که مایل به پردامت آن اسـت از
عدم تأیید مود دفاع کند.
در این باره که استرامبرگ ـ کارلسون قبل از  15نوامبر  24( 1979آبانماه  )1358به وزارت دفاع اطالع داده
باشد که وزارتخانه مزبور مسئو پردامت هزینههای اضافی ناشی از تأمیرها است ،مدرکی وجود ندارد .حتی وقتی
که طرفین در اکتبر  1977مذاکراتی درباره تجدیدنظر در برنامه کار به عمل آورند و تاری های جدیدی برای آماده
کردن دو محل نصب تعیین کردند ،هیچگونه قرینهای حاکی از اینکه استرامبرگ ـ کارلسون هزینههای اضافی را
به وزارت دفاع اطالع داده باشد ،در دست نیست.
وزارت دفاع ادعا کرده که استرامبرگ ـ کارلسون اوالً با مطلع سامتن وزارت دفاع از آن هزینههـا تـا نـوامبر
 1979و ثانیاً با توافق با برنامه جدید کار و تغییر تاری های آمادگی محلها ،از هرگونه ادعـایی بابـت هزینـههـای
ناشی از تأمیر ،اعراض کرده است.
در مورد تأمیر استرامبرگ ـ کارلسون در اطالع دادن هزینههای ناشی از تأمیر به وزارت دفاع ،دیوان مالحظه
مینماید که ماده  8ـ  7قرارداد ،مهلتی برای استرامبرگ ـ کارلسون جهت درمواست پردامت هزینههـای اضـافی
تعیین نمیکند .مضافاً همانطور که مواهانها ادعا میکنند ،محاسبه دقیق کل هزینههای ناشـی از ایـن تأمیرهـا
فقط بعد از تکمیل کار توسط استرامبرگ ـ کارلسون امکانپذیر بوده است .تحت این شرایط ،تأمیر استرامبرگ ـ
کارلسون در مطلع سامتن وزارت دفاع از هزینههای مذکور را نمیتوان اعراض از حـق قـراردادی وی نسـبت بـه
اینگونه هزینهها تلقی کرد.
در مورد برنامه زمانی تجدیدنظر شده ،تنها مدرك تسلیمی ،نامه ارسالی استرامبرگ ـ کارلسـون در تـاری 30
اکتبر  9( 1977آذرماه  )1356است که طی آن با تغییر تاری های آماده شدن دو محل نصب موافقت شده است.
این نامه با مفاد ماده  8ـ  7قرارداد که مقرر میدارد وزارت دفاع با موافقت استرامبرگ ـ کارلسون میتواند به
منظور تکمیل عملیات ،مهلت را تمدید کند ،کامالً مطابقت دارد .در آن نامه ،مطلبی حاکی از اعراض استرامبرگ ـ
کارلسون از حق مود نسبت به هزینههای ناشی از تأمیرها وجود ندارد.
بنابراین ،دیوان بر این نظر است که استرامبرگ ـ کارلسون حق دارد هزینههای ناشـی از تأمیرهـایی را کـه
باعث آنها مواندگان بودهاند ،دریافت کند .محاسبه میزان هزینههای قابل پردامت در بخش سوم « » در زیر به
عمل آمده است.
ج) خسارات

نظر دیوان بر این است که مواهانها طبق ماده  6ـ  7قرارداد شماره  105حـق دارنـد غرامـت هزینـه تجهیـزات
تحویلی و مدمات انجام شده تا تاری فس قرارداد و طبق ماده  8ـ  7قرارداد ،هزینه تأمیرهای منسوب بـه وزارت
دفاع را دریافت کنند.
مدارك تسلیمی ثابت میکند که بهای تجهیزات و مدماتی کـه پردامـت نشـده جمعـاً مبلـغ  145.568دالر
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امریکا و مبلغ  10.298.909ریا ایران یا بعد از تبدیل ریا بـه دالر() 4کـالً مبلـغ  291.136دالر امریکـا اسـت و
مبلغی که استرامبرگ ـ کارلسون حق دارد بابت هزینه تأمیرها دریافت کند  262.000دالر است که معـاد کلیـه
هزینههای متحمله تا پایان سا  1978میباشد .در رابطـه بـا موضـوع امیرالـذکر ،دیـوان متـذکر مـیگـردد کـه
تقاضاهای مواهان بابت هزینههای تأمیر برآوردهای مبتنی بر نرخ تورم« ،بودجه» دفتر طرح در تهران (بـه جـای
مدارك مربوط به هزینههای واقعی دفتر) بابت مدت بعد از تعلیق در اثر فورسماژور و قیمتهای مندر در قرارداد
به تناسب مدتهای تأمیر (که نتیجتاً به موازات هزینههای واقعی شامل هزینههای عمومی باالسری و سـود هـم
میشود) را در بر میگیرد .دیوان مقرر میدارد که تنها آن قسمت از هزینهها کـه بـرآورد معقـولی از هزینـههـای
واقعی ناشی از تأمیر بوده است ،پردامت گردد .لکن برای تعیین مبلغی که مواهانها حق دارند دریافت کنند الزم
است مبالغ مذکور کاهش یابد .استرامبرگ ـ کارلسون در او قـرارداد ،مبلغـی معـاد  25درصـد قیمـت قـرارداد
بهعنوان پیشپردامت دریافت کرد .در تاری فس قرارداد ،کلیه مبلغ پیشپردامتـی بـه اسـتثنای  229.189دالر و
 16.215.127ریا  ،با انجام پردامتهایی به استرامبرگ ـ کارلسون ،مستهلك شده بـود 5)(.بنـابراین از کـل مبلـغ
قابل پردامت به مواهانها باید جمعاً مبلغی معاد  458.378دالر که پیشپردامت تصفیه نشده است کسر گردد.
ثانیاً روش قراردادی طرفین این بوده که وزارت دفاع  5/5درصد از مبالغ ریـالی صورتحسـابهـای مواهـان
بابت مالیات کسر میکرد .بنابراین ،دیوان مقرر میدارد که مبلغ  566.440ریا یا  8.006دالر امریکا کـه معـاد
 5/5درصد مبالغ ریالی صورتحسابهای ارسالی بوده و به استرامبرگ ـ کارلسون قابل پردامت است ،از مبلغ طلب
مواهانها کسر گردد.
دیوان مدارك مربوط به کارآموزی پرسنل وزارت دفاع را که استرامبرگ ـ کارلسون در ایران و ایاالت متحـده
تأمین نموده ،بررسی کرده و نظر داده است که هیچگونه دلیلی برای کاهش مبلـغ قـراردادی  69.000دالری کـه
قبالً بابت این مدمات به مواهان پردامت شده است ،وجـود نـدارد .در ایـن رابطـه ،دیـوان متـذکر مـیشـود کـه
استرامبرگ ـ کارلسون تنها بابت  18هفته کارآموزی صورتحساب فرستاده و وجه دریافت کرده و بابت شش هفته
اضافی پیشبینی شده در اصالحیه قراردادی که هرگز به مورد اجرا گـذارده نشـد ،وجهـی دریافـت نکـرده اسـت.
بنابراین ،دیوان بر این نظر است که مواهانها حق دارند مبلغ  86.752دالر که معاد مبالغی است که طبق مـواد
 6ـ  7و  8ـ  7قرارداد به آنها قابل پردامت اسـت ،منهـای مبـالغ مـذکور در فـوق ،بابـت قیمـت تصـفیه نشـده
پیشپردامت و  5/5درصد مالیات پردامتهای ریالی دریافت کنند.
د) ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی

استرامبرگ ـ کارلسون ،طبق قرارداد از وزارت دفاع مبلغ  1.390.230دالر که معاد  25درصد مبلـغ قـرارداد بـود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4برمالف اکثر پروندهها که در آنها دیوان با مشکل انتخاب نرخ تغییر روبهرو بوده ،در این پرونده ،طرفین نرخ قراردادی  75/70ریـا

به هر دالر را در محاسبه پردامتهای ریالی مقرر در این پیوست  3قرارداد ،بابت مدماتی که در پیوست  5بـه دالر قیمتگـذاری شـده بـه
کار بردهاند .با توجه به نرخ تغییری که در قرارداد مورد استفاده قرار گرفته ،دیوان معتقد است که در حکم حاضـر ،اسـتفاده از همـان نـرخ
توجیهپذیر است.
 .5این مبلغ به علت وجود مبالغ پردامت نشدهای که طبق نظر دیوان در بند قبل باید پردامت شود ،کاهش نیافته؛ زیرا آن مبـالغ شـامل
 25درصدی بوده که از پیشپردامت مستهلك میشده است.
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بهعنوان پیشپردامت دریافت کرد .استرامبرگ ــ کارلسـون بـرای تضـمین ایـن پـیشپردامـت ،ترتیـب صـدور
ضمانتنامهای را (ضمانتنامه شماره د  28228 /بانك ملی) به مبلغ پیشپردامت به نفع دولت ایـران توسـط بانـك
ملی داد و اعتبار اسنادی اتکایی (شماره  863712به سررسید  3نوامبر  1980ـ  12آبانماه  )1359به همان مبلغ را
به نفع بانك ملی نزد کانتیننتا بنك آو شیکاگو افتتاح نمـود .طبـق مـاده  5ـ  8قـرارداد ،قـرار بـود ضـمانتنامه
پیشپردامت «چهار هفته پس از تسویه مبلغ پیشپردامت آزاد شود».
بهعالوه ،همانطور که در قرارداد مقرر شده بود ،استرامبرگ ـ کارلسون یـك ضـمانتنامه حسـن انجـام کـار
(شماره د  )28229 /به مبلغ  571.065دالر که معاد  10درصد قیمت قرارداد است از بانك ملی دریافـت نمـود و
یك اعتبار اسنادی اتکایی به همان مبلغ ضمانتنامه (به شماره  8636701به سررسید  7نوامبر  1980ـ  16آبانماه
 )1359به نفع بانك ملی نزد کانتیننتا بنك افتتاح کـرد .طبـق مـاده  4ـ  8قـرارداد ،در صـورتی کـه بـه علـت
فورسماژور قرارداد فس شود ،ضمانتنامه حسن انجام کار باید «بالفاصله آزاد گردد».
نه ضمانتنامه و نه اعتبارات اسنادی اتکایی مربوط را دولت ایران و بانك ملی آزاد نکردهانـد .بانـك ملـی در
فوریه  1981درمواست کرد که هر دو فقره اعتبار اسنادی تمدید یا وجه کامل آنها پردامـت گـردد .مواهـان کـه
ادعا میکند ضمانتنامه پیشپردامت مستهلك شده و فس قرارداد بـه علـت فورسمـاژور ایجـاب مـینمایـد کـه
ضمانتنامه حسن انجام کار آزاد شود ،از دیوان درمواست دارد به مواندگان دستور دهد هر دو ضمانتنامه و اعتبارات
اسنادی مربوط را آزاد کنند .نظر به آنکه در حکم حاضر ،مبلغ تصفیه نشده پیشپردامت بـه نفـع موانـده منظـور
شده است ،نتیجتاً دولت ایران یا وزارت دفاع یا بانك ملی قانوناً نمیتوانند پردامت ضـمانتنامه بـانکی (شـماره د/
 28228بانك ملی) بابت پیشپردامت و اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت مربوط (اعتبار اسنادی شماره )8636712
را مطالبه نمایند.
به همین نحو ،همان طور که در قرارداد شماره  105صریحاً مقرر شده ضمانتنامه حسن انجام کار باید بعـد از
فس قرارداد به علت فورسماژور بالفاصله آزاد شود ،دولت ایران ،وزارت دفاع بـا بانـك ملـی قانونـاً نمـیتواننـد
پردامت ضمانتنامه (ضمانتنامه بانکی شماره د )28229/حسن انجام کار اعتبـار اسـنادی مربـوط (اعتبـار اسـنادی
شماره  )8636701را مطالبه میکنند.
هـ) زیان وارده به اموال خواهانها

مواهانها ادعا کردهاند که بعد از فس قرارداد ،دولت ایران پارهای از اموا مواهانها در چابهار ،امیدیه و تهران را
که در اصل تقریباً  240.000دالر امریکا ارزش داشته و بعداً به حدود  96.000دالر تقلیل یافته یا گرفته ویا سـبب
از دست رفتن آنها شده است .از کـل مبلـغ ،تجهیـزات و قطعـات یـدکی تأسیسـات بـه بهـای  72.506دالر در
اتاقهای قفل شده پایگاههای نیروی هوایی وزارت دفاع در امیدیه و چابهار یا در اداره گمرك ایران بوده و از ایـن
لحاظ میتوان مواندگان را مسئو از دست رفتن این اموا شنامت.
مواهان در  1980غرامت این اموا را از موانده مطالبه کرد؛ لکن در مورد سایر اموا  ،مواهانها نتواسـتهانـد
ثابت کنند که مواندهای در از بین رفتن آن اموا دمیل بوده است .در نبـود مـدارك مغـایر ،ارزش ایـن اقـالم را
میتوان معاد قیمت آنها دانست .بنابراین ،دیوان بر این نظر است که مواهانها حق دارنـد مبلـغ  72.506دالر
امریکا معاد ارزش اموالی که به امانت نزد دولت ایران گذاشتهاند ،دریافت نمایند.
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و) ادعاهای متقابل

وزارت دفاع با ذکر اینکه کلیه تأمیرها در نتیجه قصور استرامبرگ ـ کارلسون در تحویل بهموقع تجهیزات بوده و
پرسنل استرامبرگ ـ کارلسون بدون اجازه ایران را ترك کردهاند و تأسیسات امیدیه فقط  10تا  12درصد تکمیـل
شده و تجهیزات چابهار به علت عدم نگاهداری بعد از عزیمت پرسـنل اسـترامبرگ ـ کارلسـون در فوریـه 1979
معیوب شده ،ادعا مینماید که استرامبرگ ـ کارلسون قرارداد را نقض کرده است .وزارت دفاع با اعتقاد بـه اینکـه
تجهیزات نصب شده ارزشی برای آن وزارتخانه ندارد ،ادعاهای متقابلی بابت جمع مبالغ پردامتی به مواهان ،یعنی
 3.473.094دالر و  60.315.246ریا طرح و مسارات دیگری که حسباالدعا ناشی از تأمیر بوده است ،مطالبـه
میکند.
دیوان قبالً نظر داده بود که استرامبرگ ـ کارلسون باعث تـأمیر در نصـب در هیچیـك از دو محـل نبـوده و
عزیمت پرسنل استرامبرگ ـ کارلسون با شرایط فورسماژور موجود در ایران قابل توجیه بوده است.
در مورد پایگاه امیدیه هر دو طرف قبو دارند که کار نصب در آن محل فقط تقریباً  10تا  12/5درصد تکمیل
شده است .لکن عدم تکمیل نصب سیستم اصالً ناشی از قصور وزارت دفاع در آماده کردن کامـل محـل و تـأمین
نیروی برق کافی بوده است .ماده  6ـ  7قرارداد مقرر میدارد که فس قرارداد در اثر فورسماژور را نباید بـهعنوان
نقض قرارداد یا اهما طرفین قرارداد تلقی گردد .استرامبرگ ـ کارلسون را نمیتوان به علت تمام نکردن عملیات
نصب در امیدیه مسئو شنامت.
در مورد نقض تجهیزات در محل چابهار ،مدارك حاکی از آن است کـه نیـروی هـوایی ایـران در تـاری 27
سپتامبر  5( 1978مهر )1357سیستم را بهطور موقت تحویـل گرفتـه اسـت .از آن تـاری تـا  7فوریـه 18( 1979
بهمنماه  ،)1357یعنی تاری عزیمت تیم نگاهداری مواهان ،تیم مزبور کار نگاهداری و تعمیرات سیستم را انجـام
میداده است .تجهیزات کار میکرده ،دستورالعملها و راهنماییهای کاراندازی و تعمیرات در محل نصـب موجـود
بود .بعد از عزیمت پرسنل مواهان ،کار نگاهداری تجهیزات توسط پیمانکار ایرانی مواهان تا  28فوریـه 9( 1979
اسفنده ماه  )1357انجام میشد ،مدارك حاکی از آن است که بعد از  28فوریه  9( 1979اسـفندماه  )1357در اثـر
نبودن نیروی برق و تهویه در نگاهداری تجهیزات غفلت به عمل آمده و تجهیـزات در محـیط مرطـوب و درجـه
حرارت بیش از یكصد درجه فارنهایت نگاهداری میشده است .در حالی کـه ممکـن اسـت تجهیـزات در چنـین
شرایطی آسیب دیده باشد ،ولی این مسارات را نمیتوان به مواهان نسبت داد.
بنابراین ،دیوان بر این نظر است که ادعای متقابل بابت نقض قرارداد باید رد شود.
عالوه بر این ،وزارت دفاع ادعـای متقـابلی بابـت مالیاتهـا و حـق بیمـههـای اجتمـاعی کـه حسـباالدعا
استرامبرگ ـ کارلسون بدهکار بوده ،مطرح کرده است 5/5 .درصدی که طبـق روش قـراردادی طـرفین از وجـوه
ریالی پردامتی به مواهان بابت مالیات کسر میشده ،قبالً در محاسبه مبلغی که مواهانها حق دارند دریافت کنند،
منظور شده است .در مورد سایر مالیاتهایی که حسباالدعا پردامت نشده ،قرارداد صرفاً طـرف مسـئو پردامـت
آن مالیاتها مشخ کرده بود؛ لکن تعهد پردامت این قبیل مالیاتها ناشـی از قـرارداد نبـوده ،بلکـه مبتنـی بـر
قوانین ایران است .بنابراین ،به نظر دیوان ،هرگونه مسئولیت استرامبرگ ـ کارلسون بابت این قبیـل مالیـاتهـا را
نباید ناشی از قرارداد دانست ،بلکه باید ناشی از اعما قوانین ایران بر آنها محسوب کرد ،بنابراین ،ادعاهای مزبور
مار از صالحیت دیوان میباشند (رجوع شود به :تی.سی.اس.پی .اینکورپوریتد و ایران ،حکم شماره 114ـ140ـ،2
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 16مارس  1984ـ  25اسفندماه  .)1362ادعاهای متقابل مالیاتی ،غیر از ادعای  5/5درصد مالیـات قـرارداد بابـت
پردامتهای ریالی ،باید به دلیل فقد صالحیت رد شوند.
ادعای متقابل بابت حق بیمههای اجتماعی تا  16ژانویه  26( 1984دیماه  ،1362یعنی قریـب یـك سـا و
نیم بعد از ثبت دفاعیه وزارت دفاع و بدون هیچگونه توضیح قابل توجهی در مورد تأمیر بـه ثبـت نرسـیده بـود .از
آنجا که این تأمیر برای دیوان قابل توجه نیست ،بنابراین ،طبق بند  2ماده  19قواعد دیوان ،این ادعـای متقابـل
مردود است.
چهارم) بهره

برای جبران مساراتی که مواهانها در نتیجه تأمیر پردامتها متحمل شدهاند به نظر دیـوان منصـفانه اسـت کـه
بهرهای به نرخ  12درصد در سا به مبالغ معوقـه پردامـت گـردد .ایـن بهـره از  31ژوییـه  9( 6)(1980مردادمـاه
 )1359تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پردامت مبلغ حکم را به بانك امین صادر مینماید ،به کلیه مبالغ بدهی
قابل پردامت مواهد بود.
پنجم) هزینهها

هر طرف مسئو پردامت هزینههای داوری مود میباشد.
حكم

دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر میکند:
موانده (جمهوری اسالمی ایران) باید مبلغ  159.258دالر امریکا بهعالوه بهره سـاده بـه نـرخ  12درصـد در
سا  ،از روز  31ژوییه  9( 7)(1980مردادماه  )1359تا تاری دستور کارگزار امانی بـه بانـك امـین جهـت پردامـت
مبلغ حکم به مواهان (جنرا داینامیکس تلفن سیستمز اینکورپوریتد) بپردازد .تعهـد مزبـور بـا پردامـت از محـل
حساب تضمینی مفتوح به موجب بند  7بیانیه مورخ  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359جمهـوری دموکراتیـك و
مردمی الجزایر ایفا مواهد شد.
ضمانتنامههای شماره د 28228 /و د  29229 /بانك ملی و اعتبارات اسـنادی اتکـایی (شـماره  8636712و
 )8636701کانتیننتا بنك آو شیکاگو ،منتفی بوده و طرفین دیگر اقدامی در مورد مطالبه یـا وصـو هیچیـك از
آنها نخواهند کرد.
مابقی ادعاها و ادعای متقابل بابت نقض قرارداد ماهیتاً مردود شنامته میشوند.
ادعای متقابل بابت مالیاتهای ایران ،به استثنای ادعای متقابل بابت  5/5درصد مالیات قرارداد کـه بـه ریـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6در تاری  26ژوییه  5( 1980تیرماه  )1359استرامبرگ ـ کارلسون کلیه مبالغی را که مدعی بود طبق مواد  6ـ  7و  8ـ  7قرارداد بایـد
به آن پردامت شود ،به وزارت دفاع اطالع داد و همزمان با آن ،صورتحسابهای مربوطه را تسلیم کرد .طبـق پیوسـت  3قـرارداد ،وزارت
دفاع ملزم بود ظرف چهار هفته از تاری تسلیم صورتحسابها وجوه آنها را بپردازد .بنابراین ،دیوان تـاری  31ژوییـه  9( 1980مردادمـاه
 )1359را به عنوان تاری مناسبی برای شروع محاسبه بهره اعالم مینماید.
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ایران قابل پردامت بوده و در حکم صادره منظور شده ،به دلیل فقد صالحیت رد میشود.
ادعای متقابل بابت حق بیمههای اجتماعی ،طبق بند  3ماده  19قواعد دیوان مردود شنامته میشود.
هریك از طرفین مسئو پردامت هزینههای داوری مربوط به مود در این دعوا میباشد .بـدین وسـیله حکـم
حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه 4 ،اکتبر  1985برابر با  12مهرماه 1364
ویلم ریپهاخن ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی
نظر مخالف

پرونده شماره 111ـ شعبه يك
حكم شماره 194ـ111ـ1
خواهان :اینترنشنال اسكولز سرویسز اینك
خوانده :شرکت ملی صنایع مس ایران
تاریخ 18 :مهرماه 1364
حكم

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

آقای سی .دبلیو .شولتایس ،نماینده مواهان
از طرف خوانده :آقای پرویز انصاری ،مشاور حقوقی شرکت ملی صنایع مس ایران
آقای مسرو برادری ،آقای  .نبوی ،آقای مرتضی نصیری ،نمایندگان موانده.
سایر حاضران :آقای محمدکریم اشراق ،قائممقائم نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
مانم جی .ام .سلبی ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
 .1شرح ماوقع و اظهارات

دعوای حاضر ناشی از قراردای است که به منظور اداره مدرسهای برای اطفا امریکایی در ایـران ،منعقـد گردیـد.
مواهان پرونده ،اینترنشنا اسکولز سرویسز اینك (آی.اس.اس) است که شرکتی است غیرانتفاعی و بدون سهام و
به موجب قوانین حوزه کلمبیای ایاالت متحده امریکا ،تشکیل یافته اسـت .ادعـا در تـاری  18نـوامبر 27( 1981
آبانماه  )1360علیه شرکت ملی صنایع مس ایران («صنایع مس») که طبق اظهار مواهان یکـی از سـازمانهای
جمهوری اسالمی ایران است 1)(،به ثبت رسید .در این پرونده ،یك قرار اعدادی صادر گردید که طـی آن مواهـان
طبق مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی درباره صالحیت« ،تبعه ایاالت متحده» شنامته شده اسـت (قـرار اعـدادی
شماره 111ـ 37ـ دیوان عمومی ،مورخ  6آوریل  7 /1984فروردینماه .)1363
در قرارداد فیمابین که طرفین در او ژوییه  10( 1974فروردینماه  )1353یا در آن حوالی ،منعقد و متعاقبـاً
اصالح کردند (امتصاراً «قرارداد») مقرر شده بود که مواهان یك دبستان امریکـایی در سرچشـمه واقـع در ایـران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مواهان در عنوان دادمواست مود« ،جمهوری اسالمی ایران ،شرکت ملی صنایع مس ایران» را موانده قرار داده اسـت؛ ولـی بعـداً در

همان دادمواست ،شرکت ملی صنایع مس ایران را بهعنوان موانده مشخ کرده است .مواهان به منظور رفـع هرگونـه ابهـام در مـورد
هویت موانده ،طی جلسه استماع شعبه ،هرگونه ادعایی که ممکن است علیالظاهر علیه جمهوری اسالمی ایران ثبت شده باشد را مسترد
داشت.
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برای اطفا تحت تکفل کارمندان امریکایی موانده تأسیس و اداره نماید 2)(.مواهان اظهار مـیدارد کـه در ژانویـه
 1979مجبور شد «به علت ناآرامیهای سیاسی در ایران» مدرسه را بسته ،اجرای قرارداد را متوقف نماید .مواهان
مبلغ  170،626/63دالر بابت وجه صورتحسابهای پردامت نشده مربوط به اجناس فرومته شده و کاالهای ارائـه
شده ،به موجب قرارداد و عالوه بر آن ،مبلغ  65.376دالر نیز که طبق اظهـار وی در صـورتی کـه قبـل از تـاری
انقضای قرارداد مجبور به ترك ایران نشده بود ،عایدیش میشد ،بـهعنوان «عـدمالنفـع» مطالبـه مـینمایـد .وی
همننین بهره و هزینههای داوری را مواستار است.
طبق مفاد قرارداد ،هم به صورتی که در اصل امضا شده و هم به صورتی که بعداً اصالح گردید ،قرار بود کـه
مواهان کادر آموزشی و اداری مدرسه و همننین کتب و ملزومات آموزشی الزم را تأمین نماید .قرار بـود مواهـان
دفاتر و سوابق کار مود در رابطه با این طرح را نگاهداری کرده و برای بازرسی توسط موانده در کلیه اوقات آمـاده
داشته باشد و موانده ،سامتمان و زمین بازی مدرسه را همراه با مدمات نگهبـانی و حفاظـت و همننـین مسـکن
کارمندان تأمین نماید .برای تأمین حقوق و مزایای کارمندان قرار بود به مواهان مبلغ ثابتی پردامت شده ،بهعالوه
هزینههای واقعی ملزومات و کتب و نیز هزینه حمل آنها ،به وی بازپردامت شود .قرار بود مواهان حقالزحمهای
معاد  16درصد کلیه این مخار  ،بهعالوه یك حقالزحمه اداری که بدواً مبلـغ آن  10.000دالر در سـا تعیـین
گردید و بعداً به  12.000دالر افزایش یافت ،دریافت نماید .مضافاً میبایست هزینههای مستقیم مواهان ،از جملـه
هزینه سفر ،فوقالعاده روزانه و هزینه حمل وسایل شخصی وی ،به وی بازپردامت شود.
قرارداد سا  1974تا پایان ژوئن  1975ادامه داشته و هر سا تمدید میشد ،مگر اینکه یکی از طـرفین آن
را فس کند .در قرارداد پیشبینی شده بود که هریك از طرفین بتواند با یك امطار  90روزه قرارداد را فسـ کنـد.
همننین در صورت فس  ،محاسبهای به عمل آید .مضافاً در بند  11شرایط و مقررات عمومی قـرارداد  1974قیـد
شده بود که «نه آی.اس.اس ،نه صنایع مس ،مسئو عدم انجام قرارداد تحت شرایط اضـطراری ،جنـگ ،اوضـاع
مشابه یا قوه قهریه نخواهد بود» .به استثنای مواردی که در زیر ذکر میشود ،اصالحات بعدی ،این شروط و قیـود
قراردادی را تغییر ندادند.
در قرارداد  1974بدواً پیشبینی شده بود که یك معلم ـ مدیر و دو آموزگار تأمین گردد .طی سا های بعد این
قرارداد شش بار اصالح شد تا جوابگوی توسعه کادر آموزشی و افزایش هزینه ملزومات و کتـب آموزشـی و سـایر
تغییراتی که همگام با توسعه مدرسه ضرورت مییافت باشد .در اصالحیه نهایی ،یعنی اصالحیه شماره  6کـه در 7
ژوئن  17( 1978مردادماه  )1357امضا شـد ،اسـتخدام  22نفـر جهـت کـادر آموزشـی و احتمـا ثبـت نـام 220
دانشآموز پیشبینی شده بود .در اصالحیه همننین ذکر شده بود کـه مـدت قـرارداد در او سـپتامبر 10( 1979
شهریورماه  )1358منقضی میشود و پیشبینی شده بود که طرفین راجع به طرح جدیدی بـرای تـأمین نیازهـای
درازمدت منطقه سرچشمه مذاکره کنند.
مواهان اظهار میدارد که تا اوایل ژانویه  1979طبق قرارداد ،مدرسه را اداره کرد ،ولی بابت آن بهطور کامـل
به وی پردامت نشده است .نامبرده اظهار میدارد که به علـت شـرایط حـاکم در ایـران در پـاییز  1978و ژانویـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2هنگامی که قرارداد اصلی امضا شد ،طرف ایرانی به شرکت معادن مس سرچشمه مشهور بـود .در  1976ایـن نـام بـه شـرکت ملـی
صنایع مس ایران تغییر یافت .در این حکم ،هر دو به صورت «موانده» یا «صنایع مس» نام برده میشوند.
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 ،1979وی مجبور شد اجرای قرارداد را متوقف سازد .در اکتبر  1978عـدم اطمینـان روزافزونـی در مـورد امنیـت
اطفا و کارمندان احساس می شد که طی ماه نوامبر نیز ادامه داشت .در نتیجـه ،تعطـیالت زمسـتانی یـك هفتـه
زودتر از موقع شروع شد و کلیه اطفا و کارمندان تا هفته دوم دسامبر  1978ایران را ترك کردند.
مواهان اظهار میدارد با اینکه قصد داشت مجدداً مدرسه را در ژانویه باز کند ،در  6ژانویه  16( 1979دیماه
 )1357به این نتیجه رسید که باز شدن مدرسه مورد ندارد؛ زیرا دانشآموزان و مانوادههایشان در نتیجـه اوضـاع
حاکم در ایران مراجعت نخواهند کرد .چـون دیگـر وجـود پرسـنل آی.اس.اس .در ایـران کـه شـرایط برایشـان
غیرممکن بود مفهومی نداشت ،طبق اظهار مواهان ،ادامه اجرای قرارداد هم غیرضروری و هم غیرممکن شده بود
و وی ناچار به ترك ایران گشت .در این رابطه مواهان اظهار میدارد که مرو وی با آگـاهی کامـل و مسـاعدت
موانده و عمالً با رضایت او صورت گرفت.
مواهان اظهار میدارد که موانده همه هزینهها و حقالزحمههایی را که طبق قرارداد در مدت دو سـا از او
ژوییه  10( 1977تیرماه  )1356تا  30ژوئن  9( 1978تیرماه  )1357و از او ژوییه  10( 1978تیرماه  )1357تا 30
ژوئن  9( 1979تیرماه  )1358باید میپردامت ،نپردامتـه اسـت .مواهـان اظهـار مـیدارد کـه هنـوز جمعـاً مبلـغ
 303.515/30دالر بابت فاصله او ژوییه  10( 1977تیرماه  )1356تا  30ژوئن  9( 1978تیرمـاه  )1357پردامـت
نشده باقی است .در حالی که قرار بود حقوق و مزایای کارکنان و حقالزحمههای اداری (جـداو «الـف» و «ب»
قرارداد) هر سه ماه پیشپردامت شود ،صورتحساب سایر هزینههای دیگر (جـدو « » قـرارداد) مسـتقیماً بـرای
موانده ارسا میشد .چون پیشپردامتهای سه ماه بهموقع انجام نمیشد ،مواهان گهگاه اقالمی را که عادتاً باید
پیشاپیش پردامت مـیشـد ،در صورتحسـابهـای ماهانـه مـود جـزء جـدو « » منظـور مـیکـرد .جـزء ایـن
صورتحسابها 16 ،درصد هزینه عمومی و حقالزحمه ساالنه  12.000دالری که در قرارداد مقرر شده بود ،منظـور
شده است .مواهان متذکر میشود که آقای پورنادر که یکی از کارمندان امور مالی موانده است ارقام سا های 78
ـ  1977را حسابرسی و صحت آنها را تأیید کرده و به مدیر سابق مدرسه اطالع داده بود که مبالغ مذکور پردامت
مواهند شد.
مواهان بابت مدت یك ساله او ژوییه  10( 1978تیرماه  )1357تا  30ژوئن  9( 1979تیرمـاه  )1357مبلـغ
 322.655/33دالر مطالبه میکند .این مبلغ شامل حقوق ،مزایا ،هزینهها ،حقالزحمهها و سایر هزینههـایی اسـت
که در اجرای قرارداد ،صرف شده است .جزء مبالغ پردامت نشده ،اقالمی منظور شـده کـه طبـق اظهـار مواهـان،
هزینههای قراردادی بوده و بابت تعطیل عملیات ،از جمله هزینه سفر ،فوقالعاده روزانه ،هزینه حمل اثاثه شخصی
کارکنان و حقوق آمرین ماه کارکنان مدرسه پردامت شده است .هزینههای نهایی کارکنان شامل یك ماه حقـوق
و حقوق مرمصی استحقاقی است .مواهان اظهار میدارد که در قراردادهای وی با کارکنانش شرط شده بود که یا
از سی روز قبل ،ماتمه مدمت آنان را به ایشان اطالع دهد ،یا به آنان معاد یك ماه حقوق بپردازد .طبـق اظهـار
مواهان ،چون به علت شرایط حاکم در ایران ،موقعی که او کشور را ترك میکـرد ،دادن امطـار یـك مـاه طبـق
قرارداد ،امکان نداشت ،وی ناچار بود به جای امطار ،به آنها حقوق بپردازد .مواهان همننین ادعـا مـیکنـد کـه
موانده ملزم است طبق قرارداد ،کلیه این مبالغ را بپردازد .او ضمناً اظهار میدارد که صورتحسابهای سـا  79ـ
 1978را به همان طریقی که سا های قبل عمل کرده بود ،تسلیم کرد؛ اگرچه در آن سـا حسابرسـی بـه عمـل
نیامد.
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مواهان اظهار میدارد که در طو سا هایی که بین طرفین رابطه قراردادی وجود داشت و همننـین بعـد از
یك جلسه حل و فصلی که طرفین در اکتبر  1981تشکیل دادند ،نسخی از کلیه صورتحسابهـا و مـدارك مؤیـد
برای صنایع مس ارسا شد و مواهان مجدداً نس صورتحسابها و مدارك مؤید را در جلسـه اسـتماع بـه شـعبه
تسلیم نمود.
مبلغ  65.376دالر مورد ادعا بابت «عدمالنفع» را مواهان بهعنوان مبلغی توصیف میکند که در صورت عدم
فس قرارداد قبل از تاری مقرر جهت انقضا ،عاید وی میشد .این رقم شامل بخشی از  12.000دالر حـقالزحمـه
اداری و  16درصد هزینههای ثابتی است که وی میتوانست در فاصله  6ژانویه تا پایـان ژوییـه  1979بـه دسـت
آورد.
مواهان همننین بهرهای به نرخ حداقل  12درصد و نیـز مبلـغ  159.024/98دالر بابـت هزینـههـای داوری
مطالبه میکند.
موانده در مورد صالحیت دیوان سه ایراد مطرح کـرده اسـت :اوالً موانـده اظهـار مـیدارد کـه آی.اس.اس.
نمیتواند «تبعه ایاالت متحده» باشد و بنابراین ،نمیتواند به صالحیت دیوان استناد کند؛ زیرا سـهام و سـرمایهای
صادر نکرده و در نتیجه ،اتباع ایاالت متحده  50درصد یا بیشتر سهام آن را به نحوی کـه مـاده  7بیانیـه حـل و
فصل دعاوی مقرر میدارد ،در دست ندارند .موانده همننین استدال میکند که بند «1ب» ماده  7بیانیـه حـل و
فصل دعاوی ،تنها به مؤسسات تجاری مربوط میشود .درباره این موضوع در قرار اعدادی شـماره  111ـ  137ـ
دیوان عمومی که ذیالً شرح داده میشود ،تصمیم گرفته شد.
ثانیاً موانده استدال میکند که این پرونده در صالحیت دیوان نبوده ،بلکـه در صـالحیت دادگاههـای ایـران
است؛ چون هیچ شرط ماصی در قرارداد در مورد قانون حاکم بر حل و فصل امتالفات وجـود نـدارد ،آی.اس.اس.
میتوانست ادعای مود را که قبل از انعقاد بیانیههای الجزیره وجود داشته ،پیش از ترك ایران در دادگاههای ایرانی
مطرح کند .به نظر موانده ،این امر توأم با این واقعیت که قرارداد در ایران به امضا رسـیده و در ایـران بایـد اجـرا
میشده ،صالحیت رسیدگی به این امتالف را به دادگاههای صالحه ایرانی تفـویض مـیکنـد و بنـابراین ،ادعـا از
حیطه صالحیت دیوان مار است .مواهان با این نحوه تفسیر «قید انتخاب دادگاه» موضوع بند  1مـاده دو بیانیـه
حل و فصل دعاوی مخالف بوده ،میگوید که این تفسیر ،موارد عدم شمو صالحیت دیوان را به کلیه مواردی که
احتما طرح آنها در یك دادگاه ایرانی وجود داشته تسری میدهد .ثالثاًً موانده استدال میکند که ادعا مـار از
صالحیت دیوان است؛ زیرا مسارات و زیانهایی از نهضتهای مردمی در جریان انقالب اسالمی ایران بـوده و در
نتیجه ،طبق بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،ادعاها از حیطه صالحیت دیوان مار است.
در مورد ماهیت دعوا ،موانده اظهار میدارد که قرارداد با آی.اس.اس .غیرمنصفانه و یکطرفه بوده و بـه دلیـل
رابطه نابرابری که قبل از انقالب اسالمی بین ایران و ایاالت متحده وجود داشت ،بر موانده تحمیل شـده و حتـی
«مغایر قانون» بوده است .وی بهویژه به شروطی اشاره میکند که به موجب آنها کلیه مالیاتهای ایرانی کـه بـر
عهده آی.اس.اس .یا پرسنل آن بوده را موانده باید میپردامته و اظهار میدارد که چنین شروطی با بند  4مـاده 1
و بند « » ماده  80قانون مالیاتهای مستقیم ایران مغایرت دارد .بر این اساس ،موانده ادعا میکند که طبق مواد
 265و  267قانون مدنی ایران ،حق داد مالیاتهایی را که در این رابطـه پردامتـه وصـو نمایـد .مواهـان انکـار
میکند که قرارداد غیرمنصفانه یا غیرقانونی بوده و اشاره میکند که صرفاً در جهت رعایت حقوق و منافع طـرفین
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( (negotiated at arm's lengthمنعقد شده و حـاوی همـان شـروط عادالنـه موجـود در سـایر قراردادهـای
مشابهی بود که در سایر کشورها منعقد کرده است.
موانده استدال میکند که قرارداد  1974و اصالحیههای بعدی به نحوی که اساسـنامه صـنایع مـس مقـرر
داشته امضا نشده و بنابراین ،نمیتواند هیچگونه تعهد قانونی برای صنایع مس ایجاد نماید.
موانده همننین اظهار میدارد که آی.اس.اس .تعهدات را طبق قرارداد ،بهطور کامل انجام نـداده و مهمتـر از
همه اینکه هنگامی که آی.اس.اس .ایران را به میل مود و بدون اجازه موانده و قبـل از انقضـای مـدت قـرارداد
ترك کرد ،قرارداد را نقض نمود .طبق اظهار موانده ،آی.اس.اس .به دنبا تصمیمی که ماهها قبـل از عزیمـت از
ایران گرفته بود ،ایران را ترك کرد و علت آن ،نامطمئن بودن اوضاع سیاسی که ادعا کرده ،نبوده اسـت .مواهـان
در پاس میگوید که موضوع بسته شدن مدرسه در اکتبر  1978مطرح شد و دلیل آن هم صرفاً نقایصی بود که در
آن هنگام در وضع فیزیکی و سامتمان مدرسهای که صنایع مس در امتیار گذارده بود ،وجود داشت.
موانده مضافاً استدال میکند که مواهان قرارداد را نقض کرده و قوانین ایران که به گفته وی به دلیل محل
امضا و اجرای قرارداد در ایران ،حاکم بر آن است ،به طـرف متخلـف حـق مطالبـه غرامـت بابـت هزینـه سـفر و
فوقالعاده روزانه و کرایه حمل اثاثه شخصی و هزینههای فس را نمیدهد .مضافاً موانده اظهار میدارد که طرفین
در آمرین اصالحیه شماره  6قرارداد مورخ  7ژوئن  17( 1978مردادماه  )1357توافق کرده بودنـد کـه قـرارداد در
او سپتامبر  10( 1979شهریورماه  )1358ماتمه یابد .در آن اصالحیه ذکری از پردامت هزینه سفر و فس نشـده
بود .بنابراین ،بابت هزینه فس  ،وجهی قابل مطالبه نیسـت .موانـده در ایـن رابطـه اظهـار مـیدارد کـه مواهـان
همننین بند  9شرایط و مقررات عمومی قرارداد را که مقرر میدارد طرف فس کننده قصد مود را با امطـار کتبـی
 90روزه به طرف دیگر اطالع دهد ،رعایت نکرده است.
مواهان راجع به اینکه اصالحیه شماره  6قرارداد ،تاری ماتمه قرارداد را او سپتامبر  10( 1979شـهریورماه
 )1358قید کرده مخالفتی ندارد ،لکن اظهار میدارد که در قرارداد شرط شده است که بعد از فس باید حسابرسـی
به عمل آمده و در صورتی که محاسبات نشان دهد که باید مبالغی به آی.اس.اس .پردامت شود ،آن مبالغ بـه وی
پردامت مواهد شد .برمالف اظهار موانده ،بند  11شـرایط و مقـررات عمـومی قـرارداد کـه قیـد مـیکنـد« :نـه
آی.اس.اس .و نه صنایع مس مسئو عدم اجرای قرارداد تحت شرایط اضطراری ،جنـگ ،اوضـاع مشـابه یـا قـوه
قهریه نخواهد بود» ،پردامت هزینههای فس را مستثنا نکرده ،زیرا پردامت اینگونـه هزینـههـا در مـود قـرارداد
پیشبینی شده است.
در مورد حسابرسی ادعایی و تصویب صورتحسابهای  78ـ  1977مواهان توسط یك کارمند مـالی صـنایع
مس ،موانده اظهار میدارد که کارمند مذکور مبالغ سیاهه شـده را تأییـد نکـرده و بررسـی سـطحی وی در مـورد
مدارك نتوانسته است شك و تردیدهایی را که موانده هنوز هم در مورد صحت کلیه صورتحسابها دارد ،برطـرف
کند .موانده همننین به پارهای موارد افزایش نامتناسب بودجه که به نظر وی موجه نبوده اشاره میکند و مواهان
توضیح میدهد که این افزایشها معلو ازدیاد تعداد اطفا شاغل به تحصیل در مدرسه بود .موانده معتقـد اسـت
که نمیتوان بر مبنای صورتحسابها قضاوتی کرد ،مگر آنکـه صـنایع مـس فرصـت یابـد کـه دفـاتر و سـوابق
آی.اس.اس .راجع به مدرسه مس سرچشمه را به نحو مقرر در بند  5شرایط و مقررات عمـومی قـرارداد ،بازرسـی
کند.
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گزارش آرای دیوان داوری دعاو ی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد ششم

در مورد ادعای عدمالنفع از بستن مدرسه ،موانده اظهار میدارد که مواهان ایـن ادعـا را ثابـت نکـرده اسـت.
بهعالوه ،موانده اظهار میدارد که بند  11شرایط و مقررات عمومی درباره عدم اجرای قرارداد ،بـه علـت جنـگ و
شرایط مشابه ،ادعای عدمالنفع را مستثنا میکند.
و باالمره موانده استدال میکند که مسئو پردامت دیونی که در واقع از تعهدات دولت شـاه سـابق ناشـی
شده و به دولت فعلی ایران قابل انتساب نیست ،نمیباشد.
جلسه استماع این پرونده در روزهای  2و  3دسـامبر  11( 1982و  12آذرمـاه  )1361در ایـن شـعبه تشـکیل
گردید.
 .2دالیل حكم
 .1صالحیت
الف) تابعیت امریكایی خواهان

اولین ایراد موانده به صالحیت دیوان این بود که مواهان «تبعه ایاالت متحده» نیست؛ زیرا سهام سرمایهای صادر
نمیکند و در نتیجه طبق تعریف ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،اتباع ایاالت متحده صـاحب  50درصـد یـا
بیشتر سهام آن نیستند .موانده همننین استدال میکند که بند «1ب» ماده هفت بیانیه حـل و فصـل دعـاوی،
منحصراً به مؤسسات تجاری مربوط بوده و در نتیجه ،مؤسسات غیرانتفاعی از طـرح ادعـا در دیـوان داوری مـار
شدهاند.
این موضوع فعالً در دیوان مورد بررسی واقع و حل شده است .شعبه طی دستور مـورخ  18مـارس 27( 1983
اسفندماه « ) 1361جهت رسیدگی به این موضوع که آیا ادعای آی.اس.اس .ادعای یك تبعه ایـاالت متحـده ،بـه
مفهوم ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی میباشد یا میر ،به نفع دیوان عمومی از مود سلب صالحیت کرد» .از
طرفین و دولتین جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده دعوت شد نظرات مود را درباره این مسأله تسلیم نمایند
و آنان نیز چنان کردند .در تاری  9دسامبر  18( 1983آذرماه  )1362جلسه استماع دیوان عمـومی تشـکیل شـد و
دیوان در تاری  6آوریل  17( 1984فروردینماه  )1363یك قرار اعدادی به شماره  111ـ  37ـ دیوان عمـومی در
باره این موضوع صادر کرد .دیوان عمومی در قرار اعدادی مود نتیجه گرفت «آی.اس.اس» به مفهوم بنـد «ب»
( )1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی« ،تبعه ایاالت متحده» است .طبق قرار اعدادی ،پرونده برای طی مراحل
بعدی رسیدگی به شعبه یك اعاده گردید.
ب) صالحیت دادگاههای ایران

در مورد استدال موانده مبنی بر آنکه دادگاههای ایرانی منحصراً برای رسیدگی به این ادعا صالح میباشد ،دیوان
متذکر میگردد که نه قرارداد  1974و نه اصالحیههای بعدی آن ،حاوی قید انتخاب مرجع رسیدگی یا حتـی قیـد
قانون حاکم نمیباشند .با نبود شرط مشخصی در قرارداد که به نحو مقرر در بیانیه حل و فصل دعاوی ،صـالحیت
رسیدگی را به دادگاههای صالح ایرانی تفویض کرده باشد ،دیوان معتقد است که صالحیت وی برای رسیدگی بـه
این ادعا مار نشده است.
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ج) بند  11بیانیه عمومی

موانده استدال میکند که به موجب بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی و بند  11بیانیه عمومی ،این ادعا از
صالحیت دیوان مار است؛ زیرا مسارات و زیانهایی که مطالبه شده ،حسب ادعا از نهضتهای عمومی در طو
انقالب اسالمی ایران که قابل انتساب به دولت ایران نیست ،ناشی شدهاند .با توجه به نظر دیـوان در مـورد فسـ
قرارداد (رجوع شود به :بخش دوم ـ  » « 2زیر) دیوان الزم نمـیدانـد بـه بررسـی موضـوعاتی کـه ایـران ایـراد
صالحیتی مطرح میکند ،بپردازد.
 .2ماهیت ادعا
الف) صحت قرارداد

موانده به صحت قرارداد ایراد گرفته ادعا میکند که غیرمنصفانه ،یکجانبه و «حتی مغایر قـانون» بـوده و بـر وی
تحمیل شده است .وی همننین استدال میکند که قرارداد نمیتواند هیچگونه تعهد قـانونی ایجـاد نمایـد؛ زیـرا
توسط دو نماینده مجاز صنایع مس که امضاهایشان طبق اساسنامه ضرورت داشته ،امضا نشده است.
اگرچه ظاهراً تمامی اصالحیهها ،امضای نمایندگان الزم را ندارد ،دیوان متذکر میگردد که دو اصالحیه امیـر
(شمارههای  5و  )6هر دو توسط آقای مهدی ضرغامی ،مدیرعامل وقت صنایع مس و دکتر علـی رشـیدی ،یکـی
دیگر از اعضای وقت هیأت مدیره امضا شده و بدین ترتیب ،شرایط اساسنامه ایفـا شـده اسـت .بنـابراین ،شـرکت
حداقل بابت این دو اصالحیه ،صراحتاً ملزم و مقید است .لذا هرگونه نقضی که احیاناً در الزامآور بودن قـرارداد بـه
دلیل نبود امضاهای مجاز وجود داشته ،با توافق راجع به دو اصالحیه شماره  5و  6که طی آنهـا قـرارداد تنفیـذ و
اصالح شده ،برطرف گردیده است .مؤید این نتیجهگیری ،این واقعیت است که موانده تا هنگام طرح دعوا در ایـن
دیوان ،به اعتبار قرارداد ایراد نگرفته بود و بهعالوه ،دیوان نیز مدرکی دا بر غیرمنصفانه بودن قرارداد نمییابد.
ب) فسخ قرارداد

اکنون که دیوان احراز کرده است که قرارداد برای طرفین الزامآور است ،باید وضعیت حقوقی فیمـابین طـرفین را
در زمان متوقف شدن اجرای قرارداد ارزیابی کند .دیوان نمیتواند با موانده همعقیده باشد که مواهـان بـا بسـتن
مدرسه سرچشمه در ژانویه  1979قرارداد را نقض کرده است .همانطور که دیوان قـبالً در قـرار اعـدادی شـماره
24ـ49ـ 2مورخ  27ژوییه  5( 1983مردادماه  )1362در پرونده گولد مارکتینگ اینکورپوریتـد و وزارت دفـاع ملـی
ایران (صفحه  )11نظر داد و در حکم شماره 180ـ64ـ 1مورخ  27ژوئن  6( 1985تیرماه  )1364در پرونده سیلوانیا
تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران (صفحه  )16آن را تأیید کرد« ،تـا دسـامبر ،1978
اعتصابات ،اغتشاشات و سایر کشمکشهای دامی در جریان انقالب اسـالمی الاقـل در شـهرهای بـزرگ ایـران،
شرایط کالسیك فورسماژور را به وجـود آورده بـود .منظـور از «فورسمـاژور» عبـارت از نیروهـای اجتمـاعی و
اقتصادی است که از قدرت کنتر دولت با اعما مجاهدات الزم ،مار است» .ناآرامیهای داملـی ،اعتصـابات و
نظایر آن و شورشها ،در حکم دگرگونی و تحولی بود که در آن زمان در منطقه صنعتی معدنی اطـراف سرچشـمه
نیز به وجود آمده بود.
در اثر این اوضاع و احوا  ،امکان اجبار به تعطیل مدرسه قبالً در نوامبر  1978مورد بررسی واقع شده بـود .تـا
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هفته دوم دسامبر در نتیجه شرایطی که توصیف شد کلیه دانشآموزان و کارکنان مدرسه ،یك هفته قبل از شـروع
تعطیالت عادی زمستانی ،ایران را ترك کرده بودند و نظر به ادامه این شرایط ،اطفا و مانوادههـایشـان بعـد از
تعطیالت به ایران مراجعت نکردند و مواهان در اوایل ژانویه  1979تشخی داد که افتتاح مجـدد مدرسـه دیگـر
مفهوم ندارد .معلوم بود دانشآموزانی که احتماالً برای باقیمانده سا تحصیلی در جـای دیگـری ثبـت نـام کـرده
بودند ،قبل از انقضای مدت قرارداد که قرار بود او سپتامبر  10( 1979شـهریورماه مـاه  )1358باشـد ،بـه ایـران
مراجعت نخواهند کرد .بدین ترتیب ،حالت فورسماژور منجر به انتفای قرارداد شد .با توجه به مراتـب پیشـگفته،
دیوان معتقد است که قرارداد در اوایل ژانویه  1979منتفی شد و نظر به آنکه دالیل چندانی در مورد تاری دقیـق
متم قرارداد وجود ندارد ،دیوان به منظور سهولت ،او ژانویه  10( 1979دیماه  )1357را بهعنوان آن تاری تعیین
میکند.
ج) پیامدهای حقوقی فسخ قرارداد

اولین پیامد حقوقی انتفای قرارداد این است که از او ژانویه  10( 1979دیماه  )1357مواهان و همننین صـنایع
مس از ادامه اجرای قرارداد معذور و هر دو طرف از ایفای وظیفه اجرای تعهدات قراردادی که هنوز هنگام اجـرای
آنها فرا نرسیده بود مبرا شدند .در بند  11شرایط و مقررات عمومی قرارداد اصلی که اصالحیههـای بعـدی در آن
تغییری نداد ،این اصل با قید اینکه « نه آی.اس.اس .و نه صنایع مس مسئو عدم انجام قـرارداد ،تحـت شـرایط
اضطراری ،جنگ ،اوضاع مشابه یا قوه قهریه نخواهد بود» گنجانده شده است .ماده  229قانون مدنی ایران نیز که
مقرر میکند «اگر متعهد به واسطه حادثهای که دفع آن مار از حیطه اقتدار او است ،نتواند از عهـده تعهـد مـود
برآید ،محکوم به تأدیه مسارت نخواهد بود» ،طرف قرارداد را در صورت فورسماژور از تعهد مود مبرا مینماید.
قاعده حاکم در مورد حقوق و مسئولیتهای طرفین تحت این شرایط این است که «ضرر باید محدود به جایی
باشد که وارد میشود» .همانطور که دیوان در رابطه با این قاعده ماطرنشان کرده« ،تسهیم زیان عموماً منوط
به نظر منصفانه دیوان است و قرارداد بهعنوان چارچوب و مالك مراجعه مورد استفاده قرار میگیرد» (حکم شماره
37ـ172ـ 1مـورخ  15آوریـل  26 /1983فروردینمـاه  ،1362در پرونـده کـوئینزآفیس تاوراسوشـیتس و شـرکت
هواپیمایی ملی ایران ،ي  .) 11در تسهیم زیانهای موضوع این پرونده ،دیوان معتقد است کـه در جهـت اعمـا
اصو فوقالذکر ،هزینهها و حقالزحمههایی که مواهان تا او ژانویه  10( 1979دیماه  )1357متقبل شده ،ولـی
نه هزینهها و حقالزحمهای که بعد از آن تاری متحمل گشته ،باید جبران گردد و بابـت «عـدمالنفـع» نیـز نبایـد
وجهی به وی پردامت شود.
د) مبالغ موضوع حكم

اوالً مواهان حق دارد مبالغ پردامت نشده مندر در صورتحسابهایی را که تاریخشان تا پایان ژانویه  1979بـوده
و شامل دوره منتهی به آمر دسامبر  1978میشود ،دریافت کند .این استحقاق ،به تبع نتیجهگیری شعبه دایـر بـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. frustration
. the loss must lie where it falls
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اینکه هزینهها و حقالزحمه متحمله توسط مواهان تا او ژانویه  10( 1979دیمـاه  )1357بایـد جبـران گـردد،
ایجاد میشود .براساس مدارك موجود ،دیوان متقاعد شده است که مواهان ،مدمات و ملزوماتی را که بابت آنهـا
در فاصله ژوییه  1977تا پایان دسامبر  1978به موانده صورتحساب داده ،تـأمین نمـوده اسـت .دیـوان همننـین
متقاعد شده است که مواهان ،هزینهها و حقالزحمههای مندر در این صورتحسابها را طبق مبالغ مورد مطالبـه،
متقبل گ شته و مستحق دریافت آن است .تنها ارقامی که برای موانده ایجاد سؤا کرده ،مربوط به افزایش هزینـه
ملزومات و کتب بوده است .دیوان میپذیرد که این افزایشها معلو توسعه مدرسه و افزایش تعداد دانـشآمـوزان
مدرسه بوده است .از آنجا که ایراد دیگری نسبت به اقالم یا ارقامی که در صورتحسـابهـای مواهـان مـنعکس
است گرفته نشده و موانده نیز همزمان با ارسا صورتحسابها ،اعتراض نکرده است ،اماره و قرینهای که مدارك
مواهان ایجاد کرده ،مبنی بر آنکه وی استحقاق دریافت مبالغ مندر در صورتحسابهـای مربوطـه آن مـدت را
دارد ،به وسیله موانده رد نشده است .بنابراین ،مواهان حق دارد مبلغ  507.156/41دالر بابت مدمات و ملزومـات
تا پایان دسامبر  1978دریافت کند که شامل  303.515/30دالر بابت دوره او ژوییه  10( 1977تیرماه  )1356تـا
 30ژوئن  9( 1978تیرماه  )1357و مبلغ  203.641/11دالر بابـت دوره او ژوییـه  10( 1978تیرمـاه  )1357تـا
پایان  31دسامبر  10( 1978دیماه  )1357میباشد3)(.
ثانیاً مواهان حق دارد هزینهها و حقالزحمههایی را که بعد از ژانویه  1979صورتحساب داده ،ولی قبل از او
ژانویه  10( 1979دیماه  )1357متحمل گشته ،دریافت کند .صورتحسابی که به ماه ژانویه  1979مربوط میشـود
شامل رقمی به مبلغ  70.378/33دالر و مربوط به پردامت حقوق کادر آموزشی مدرسه میباشد .ایـن مبلـغ بابـت
یك ماه حقوق ماتمه مدمت و حقوق مرمصی اسـتحقاقی پردامـت شـده اسـت 4)(.مواهـان اظهـار مـیدارد کـه
کارکنان آموزشی حق داشتند یا از سی روز قبل ماتمه مدمتشان به ایشان امطار داده شود ویا حقوق یـك مـاه را
دریافت کنند و چون مواهان نمیتوانست امطار سی روزه بدهد ،یك ماه حقوق پردامت کرد .این مبلغ منحصراً به
ماتمه مدمت ارتباط داشته و طبق اصو مشروح در فوق ،هزینهای است که مواهان باید متحمل گردد.
لکن پردامت حقوق مرمصی استحقاقی مطلب دیگـری اسـت .همـانطور کـه در صورتحسـابهـای سـا
تحصیل  78ـ  1977مدرسه مالحظه میشود ،حقوق و مزایای تعطیالت تابستانی کارکنان مواهان در پایان سـا
تحصیلی به صورت یکجا پردامت شده است .این مبلغ به تناسـب مـاههـای مـدمت در طـو سـا بـه حسـاب
استحقاق کارکنان منظور میشود ،به نحوی که در پایان دسامبر  ،1978کارکنان استحقاق داشتند قسمتی از حقوق
مرمصی استحقاقی را دریافت کنند .بدین ترتیب ،قسمتی از حقوق مرمصی استحقاقی قبل از فس قرارداد ،یعنـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3موانده در جلسه استماع شعبه برای اولین بار اظهار داشت که مواهان هنگام ترك ایران ،کلیه ملزومات و کتبی را که بابت آنهـا بـه

موانده صورتحساب داده بود در ایران باقی نگذاشته و سیاهه اقالمی را که در مدرسه باقی مانده بود ،تسلیم نکرده است .موانده اسـتدال
کرد که این شرایط باید در نظر گرفته شده و مبلغ حکمی که به نفع مواهان صادر میگردد بر آن اساس تقلیل یابد .نظر بـه آنکـه ایـن
ادعا در لوایح قبلی مطرح نشده و با توجه به فقدان هرگونه مدرکی در این مورد ،دیوان معتقد است که بابت این موضـوع نبایـد از مبلغـی
که حق مواهان است چیزی کسر شود.
 .4این مبلغ شامل حقوق مدیر مدرسه نیز میباشد .مدارك نشان نمیدهد که آیا این مبلغ بابت ماتمه مدمت یا حقـوق بـوده ،زیـرا بـه
مدیر مدرسه بابت ماه فوریه نیز حقوق پردامت شده است .در هر صورت ،این مبلغ بعد از او ژانویـه  10( 1979تیرمـاه  )1357پردامـت
شده و بنابراین ،قابل مطالبه نیست.
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در او ژانویه  10( 1979دیماه  )1357قابل پردامت بوده و بنابراین ،موانده باید آن را بپردازد.
مواهان ذکر نکرده است که چه میزان از  70.378/33دالری که در صورتحساب ژانویـه  1979منظـور شـده،
مربوط به ماتمه مدمت یا حقوق بوده و چه میزان به حقوق مرمصی استحقاقی تعلق دارد .مقایسه مبالغ حقـوق و
مزایایی که بابت ماه ژانویه  1979به کارکنان پردامت شده و مبالغی که طی چهار ماه قبل سا تحصیلی مزبور به
همان کارکنان پردامت شده ،نشان میدهد که تقریباً  35درصد رقم  70.378/33دالر (یا  24.632دالر) مذکور در
صورتحساب ماه ژانویه به حقوق ماتمه مدمت یا حقوق ارتباط دارد 45.746/33 .دالر بقیه ،مربوط است به حقوق
مرمصی استحقاقی که موانده باید آن را به مواهان بازپردامت نماید.
آمرین قسمت از هزینهها که در صورتحسابهای ارسالی بعد از ژانویه  1979منظور ،ولی قبـل از او ژانویـه
 10( 1979دیماه  )1357صرف شده ،مربوط به کتب و ملزومات آموزشی است .مواهان بابت مدت بعد از ژانویـه
 ،1979بیش از مبلغی که بابت این کتب و ملزومات صورتحساب داده ،به بستانکار حسـاب موانـده منظـور کـرده
است .این رقم مال بستانکار که کالً  569/75دالر است در واقع ،ارزش کتب و ملزوماتی است که موانده قبـل
از فس پردامته ،ولی آن را تحویل نگرفته است .دیوان در اعما نظر منصفانه مود معتقد است که این مبلغ بایـد
از مبلغ قابل پردامت به مواهان کسر شود.
مابقی حقالزحمهها ،هزینهها و مخار (از جمله کرایه حمل کارکنان و اثاثه شخصی آنان به ایاالت متحـده)
که در صورتحسابهای بعد از ژانویه  1979منظور شده ،قبـل از او ژانویـه  10( 1979دیمـاه  )1357صـرف و
پردامت نشده ،طبق اصولی که در فوق تشریح گردید ،نباید بازپردامت گـردد .بـه همـین نحـو ،نمـیتـوان مبلـغ
 65.376دالری را که مواهان بابت «عدمالنفع» مطالبه کرده به نفع وی حکم داد.
هـ) بهره و هزینهها

در شرایط پرونده حاضر ،مواهان حق دارد بهرهای به نـرخ  10درصـد در سـا از او ژانویـه  11( 1979دیمـاه
 )1357نسبت به مبلغ حکم دریافت کند.
بابت هزینه داوری مبلغ  20.000دالر به نفع مواهان حکم داده میشود.
 .3حكم

به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری به شرح زیر حکم میدهد:
موانده ،شرکت ملی صنایع مس ایران ،ملزم است که مبلغ پانصد و پنجاه و دو هزار و سیصد و سی و سه دالر
امریکا ( 552.333دالر) بهعالوه بهره ساده به نرخ  10درصد در سا (براساس  365روز) از او ژانویه 11( 1979
دیماه  )1357تا پایان روزی که کارگزار امانی به بانك امین ،دستور پردامت ملغ حکم را از حساب تضمینی صادر
میکند ،بهعالوه مبلغ  20.000دالر بابت هزینه داوری ،به مواهان ،اینترنشنا اسکولز سرویسز اینك ،بپردازد.
تعهد مذکور با پردامت از محل حساب تضمینی مفتوح به موجب بند هفت بیانیه مورخ  19ژانویـه 29( 1981
دیماه  )1359دولت جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر ایفا مواهد شد.
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حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  10اکتبر  1985برابر با  18مهرماه 1364
گونار الگرگرن ـ رئیس شعبه یك
کورش ـ حسین عاملی

موافق با  )1رد عدم النفع ،و  )2عدم جبران حقوق آمرین ماه که به کارکنان مدرسه پردامـت شـده و هزینـه
سفر و حمل اثاثه شخصی آنان به ایاالت متحده .مخالف با بقیه حکم .رجوع شود به :نظر جداگانه.
هوارد ام .هولتزمن

موافق کامل با حکم به استثنای)1 :موافق با پردامت فقط  10درصـد بهـره و  20000دالر هزینـه صـرفاً بـه
منظور حصو اکثریت ،و  )2مخالف با عدم جبران حقوق آمرین ماه که به کارکنان مدرسه پردامت شده و هزینـه
سفر و حمل اثاثه شخصی آنان به ایاالت متحده .رجوع شود به :نظر جداگانه.

پرونده شماره 302ـ شعبه سه
حكم شماره 196ـ302ـ3
خواهانها :اینترنشنال تكنیكـال پـرادکتس کورپوریشـن و شـرکت فرعـی تمامـاق متعلـق بـه آن،
آی.تی.پی .اکسپورت کورپوریشن
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران و سازمانهـای تابعـه آن ،نیـروی هـوایی جمهـوری
اسالمی ایران و وزارت دفاع ملی ،وکالتاق از جانب سازمان هواپیمایی کشوری
تاریخ 6 :آبانماه 1364
حكم نهایی

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

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

در  19اوت  28( 1985مردادماه  )1364دیوان داوری یك حکم جزئی (به شـماره 186ــ302ــ )3در ایـن پرونـده
صادر و در مورد کلیه عناصر ادعا ،غیر از چهار عنصر که تصمیم راجع به آنها به بعد موکـو گردیـد ،رأی صـادر
نمود .چهار جنبه از پرونده که دیوان حق مود را جهت امذ تصمیم درباره آنها محفوظ نگه داشت ،عبـارت بودنـد
از )1 :ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد کارهای سامتمانی )2 ،ادعاهای اعتبارات اسنادی که آنها نیز به
قرارداد کارهای سامتمانی مربوطند )3 ،ادعای سلب مالکیت از سامتمانی در تهران ،و  )4هزینهها.
دیوان داوری ،طی دستور مورخ  19اوت  28( 1985مردادماه  )1364مود از طرفین درمواسـت کـرد نظـرات
مود را درباره موضوعات ناشی از قید انتخاب مرجع رسیدگی مندر در قرارداد کارهای سامتمانی اعالم دارند.
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مواهانها ،اینترنشنا تکنیکا پرادکتس کورپوریشـن و آی.تی.پـی .اکسـپورت کورپوریشـن («آی.تی.پـی.
اکسپورت») (که مجموعاً «مواهانها» نامیده میشوند) در تاری  10اکتبر  18( 1985مهرماه  )1364در پاس بـه
دستور مورخ  19اوت  28( 1985مردادماه  )1364پیشگفته ،الیحهای همراه با سوگندنامههایی به ثبت رساندند.
نماینده رابط ایران نیز در  9اکتبر  17( 1985مهرمـاه  )1364در پاسـ بـه دسـتور مـورخ  19اوت 28( 1985
مردادماه  )1364نامهای به ثبت رساند و به دنبا آن در  16اکتبر  24( 1985مهرماه  )1364موانده ،نیروی هوایی
جمهوری اسالمی («نهاجا») ،قائممقام نیروی هوایی شاهنشاهی ایران (ن.هـ.ش ).که از این پس غالبـاً بـه جـای
نیروی هوایی شاهنشاهی به آن اشاره میشود ،الیحهای در دیوان ثبت نمود.
دیوان داوری در مورد ادعای سلب مالکیت لوایح دیگری درمواست نکرد.
دوم) دالیل صدور حكم
الف) ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد کارهای ساختمانی
 .1سوابق امر

همانطور که در حکم جزئی توصیف شـد ،آی.تی.پـی .اکسـپورت و ن.هــ.ش .در او ژوییـه  10( 1975تیرمـاه
 )1354قراردادی (به شماره  )5411جهت انجام پارهای کارهای سامتمانی در نه پایگـاه نیـروی هـوایی(«قـرارداد
کارهــای ســامتمانی») بــه منظــور نصــب دســتگاههای ردیــابی رادار («راپکــن») منعقــد نمودنــد .مبلــغ قــرارداد
 920.354.823ریا به صورت یك رقم کلی بود که میبایست بعـداً مطـابق بـا کـاری کـه واقعـاً انجـام شـده و
مصالحی که به کار رفته و نیز بابت افزایش قیمت در اثر تورم تعدیل میشد.
آی.تی.پی .اکسپورت برای انجام تعهدات مود به موجب قرارداد کارهای سامتمانی با یـك شـرکت سـهامی
عام ایرانی به نام شرکت تکنولوژی پیشرفته ایران («یاتکو») توافق کرد که کار را مشترکاً انجام دهـد .یـاتکو نیـز
بهنوبهمود با یك شرکت ایرانی دیگر به نام شرکت سامتمانی فریدن (امتصاراً «فریـدن») بـرای انجـام کارهـای
سامتمانی مورد نیاز قرارداد بست.
مواهانها ادعا میکنند که قبل از ترك ایران در دسامبر  ،1978تمام تعهدات قراردای مـود را عمـالً انجـام
داده بودند و اگر کاری هم باقی مانده بود ،فریدن ،پیمانکار فرعی یاتکو ،آن را تکمیل کرد .در نتیجه ،مواهـانهـا
طبق شروط مربوط به پردامت در قرارداد ،غرامت و استرداد سپرده حسن انجام کـار را مطالبـه مـیکننـد .ادعـای
مواهانها در بادی امر جمعاً بالغ بر  229.144.972ریا بود و در لوایح بعدی به مبلغ  230.857.091ریا تعـدیل
شد .ایشان همننین بهره این مبلغ را مطالبه مینمایند.
ادعای قرارداد کارهای سامتمانی از چهار عنصر تشکیل میشود .اوالً مواهانهـا بابـت مـدماتی کـه قبـل از
عزیمتشان از ایران انجام و صورتحساب آن را ارسا داشتند و وجه آن تاکنون پردامت نشـده بـاقی مانـده ،مبلـغ
 59.326.000ریا مطالبه میکنند .این رقم ظاهراً پس از وضع سه فقره کسوری که جمعاً  15/7درصد بوده و در
قرارداد پیشبینی شده ،به دست آمده است ،بدین ترتیب 10 :درصد بابت حسن انجام کار و  5/5درصد بابت حـق
بیمه اجتماعی و  0/2درصد بابت حق آموزشی .ثانیاً مواهانها درمواست دارند مبلغ  136.633.091ریا که معاد
ارزش کارهای اضافی انجام شده و سیاهه نشده بوده و مواهانهـا آن را طبـق قـرارداد ،لکـن مـار از محـدوده
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کارهای پیشبینی شده اولیه انجام دادهاند ،پس از وضع کسور مربوط ،به آنان پردامت شود 1)(.بدین ترتیـب ،مبلـغ
واقعی مورد درمواست 115.181.696ریا است که معاد ارزش غیر مال  ،یعنـی  136.633.091ریـا منهـای
 13.663.309ریا سپرده حسن انجـام کـار ( )10%و  7.789.796ریـا کسـور مالیـاتی ( )5%/7مـیباشـد .ثالثـاً
مواهانها مبلغ  37.827.000ریا بابت افزایش قیمت ناشی از تورم مطالبه میکنند که مالیات از آن کسـر ،لکـن
سپرده حسن انجام کار از آن کسر نشده است .و باالمره مواهانها استرداد ضمانتنامههای بانکی و سـپرده حسـن
انجام کار را مطالبه میکند که بعد از تعـدیل بابـت افـزایش ارزش کارهـای اضـافی منـدر در الیحـه معـارض
مواهانها جمعاً به  37.369.309ریا بالغ میشود .این رقم شامل مبلغ  13.663.309ریا سپرده حسن انجام کار
بابت کارهای اضافی به عالوه  23.706.000ریا بابت بقیه ضمانتنامههای بانکی میشود2)(.
در جلسه استماع ،مواهانها اقرار کردند که یك فقره به مبلغ  48.521.917ریا را که نهاجـا بابـت پیشـرفت
کار در  4نوامبر  13( 1978آبانماه  )1357پردامته بود ،در ادعایشان منظور نکردهاند و پذیرفتهاند که برای منظور
کردن این رقم ،ادعا تقلیل داده شود ،لکن از آنجا که کسور مربوط قبالً در رقم یادشده منظور گردیده ،بایـد ابتـدا
رقم نامال محاسبه و سپس از ادعا کسر شود .به عبارت دیگر ،وجه دریافتی کمتر از مبلغی بود کـه مـیبایسـت
بابت مدمات انجام شده دریافت گردد ،زیرا  15/7درصد بابت کسور از آن کسر شده بـود و بنـابراین ،بایـد همـان
مبلغ کسر شده به مبلغ مال اضافه شود تا ارزش نامال رقم پردامتی تعیـین گـردد .محاسـبات مربـوط ،رقـم
نامالصی برابر  57.558.620ریا به دست مـیدهـد [( 15%/7ــ  )100%تقسـیم بـر ( ])48.521.917کـه شـامل
 48.521.917ریا پردامتی توسط نهاجا و  5.755.862ریا سپرده حسن انجام کـار و  3.280.841ریـا کسـور
مالیاتی است .معهذا مواهانها استدال میکنند که استحقاق دارند مبالغی را که بابت سپرده حسن انجام کار کسر
شده ،دریافت نمایند.
موانده (نهاجا) به صالحیت دیوان برای رسیدگی به این ادعا براسـاس قیـد انتخـاب مرجـع رسـیدگی کـه در
قرارداد کارهای سامتمانی مندر است ایراد میگیرد.
نهاجا در مورد ماهیت ادعا اظهار میدارد که وجه کلیه صورتحسابهای مربوط به کارهای تکمیل شده قبـل
از دسامبر  1978را پردامت کرده و قبو ندارد که مواهانها قبل از عزیمت از ایران ،کارهای سامتمانی هیچیـك
از نه پایگاه را تکمیل کرده باشند ،بلکه اظهار میدارد که قسمت اساسی کار ناتمام باقی ماند و فریدن آن را انجام
نداد و نهاجا مستقیماً بابت آن به فریدن پردامت کرد.
در مورد ادعای پردامت بابت کار اضافی ،نهاجا استدال میکند که طبـق قـرارداد کارهـای سـامتمانی ،هـم
نیروی هوایی باید هر کار اضافی را تصویب میکرد و هم آی.تی.پی .اکسپورت گزارشهای موقتی از پیشرفت کار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در قرارداد کارهای سامتمانی ،طرفین پذیرفته بودند که حدود کارهایی که باید انجام شود در موقع امضای قرارداد دقیقاً قابـل تعیـین

نبود .بنابراین ،شرط شد که قیمت قرارداد بابت هر مقدار کار اضافی که بابت نیل به اهداف پروژه قرارداد کارهای سـامتمانی الزم باشـد،
تعدیل گردد.
 .2باید توجه داشت که مجموع تك تك ارقام ادعا به  249.704.005ریا  ،یعنی حـدود  19میلیـون ریـا بـیش از رقـم مـورد ادعـای
مواهانها ،بالغ میشود .نظر به اینکه این تفاوت ظاهراً ناشی از اشتباه محاسبهای است که مواهانها در تجدید محاسبه ادعای مود بعـد
از دریافت اطالعات الزم از مواندگان و فریدن ،مرتکب شدهاند و مبلغ واقعی ادعا از اظهاریهها و لوایح آنان قابل تشخی مـیباشـد ،بـه
نظر دیوان ،نیازی نیست که حکم محدود به کل ادعاهای اظهار شده گردد.
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اضافی انجام شده را ارائه میداد .نهاجا ادعا میکند که تصویبهای الزم به عمل نیامده و گزارشهـای پیشـرفت
کار تسلیم نشده است .موانده (نهاجا) همننین به آزاد کردن ضمانتنامههای حسن انجام کـار بـه ایـن دلیـل کـه
مواهان صددرصد تعهدات مود را انجام نداده ،اعتراض دارد.
نهاجا در مخالفت با افزایش قیمت مورد ادعا بابت تورم اظهار میدارد که با توجه بـه تأمیرهـایی کـه حسـب
ادعای وی در انجام کار توسط آی.تی.پی .اکسپورت رخ داده ،متعهد به پردامت چنین اضافه بهایی نیست.
هم نهاجا و هم فریدن ،ادعاهای متقابلی مطرح کردهاند که در قسمتهای بعدی حکم مـورد رسـیدگی قـرار
مواهند گرفت.
 .2صالحیت

موضوعات صالحیت که قید انتخاب مرجع رسیدگی مندر در ماده  53قرارداد کارهای سـامتمانی مطـرح کـرده،
بهتفصیل در حکم جزئی در گردیده و نیازی به تکرار آنهـا در اینجـا نیسـت .اجمـاالً آنکـه قـرارداد کارهـای
سامتمانی تنها به زبان فارسی تهیه و امضا شده بود .طرفین ترجمههای متفاوتی از ماده  53ارائه دادهاند و دیـوان
از بخش ترجمه مود ترجمه دیگری درمواست و دریافت کـرده اسـت .ترجمـههـای مختلفـی کـه ارائـه شـده از
جنبههای حساس و اساسی با یکدیگر تفاوت دارند ،مضافاً آنکه متن فارسی قید مرجع رسیدگی بـا مـتن فارسـی
تسلیمی به دیوان عمومی در پرونده زوکور اینترنشنا اینکورپوریتد و دولت ایران (قرار اعـدادی شـماره 7ــ254ــ
دیوان عمومی ( 5نوامبر  1982ـ  14آبانماه  )1361که در ي  271مجلد  1گزارش احکام دیوان داوری دعـاوی
ایران ـ ایاالت متحده چاپ گردیده) ،از هر لحاظ یکسان اسـت .در آن پرونـده ،دیـوان نظـر داد کـه قیـد مرجـع
رسیدگی ،از دیوان سلب صالحیت نمیکند.
با توجه به شرایط مزبور ،دیوان از طرفین درمواست کرد درباره موضوعات زیر اظهارنظر کنند:
 .1آیا دیوان در این پرونده ملزم به اجرای تصمیم متخذه در پرونده زوکور میباشد؟
 .2در صورتی که دیوان ملزم به اجرای تصمیم متخذه در پرونده زوکور نباشد ،در آن صورت:
الف) اگر قید مزبور به نحوی از انحا مبهم باشد باز هم میتوان گفت که چنان قیدی در چارچوب مفهوم بند 1
ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی مشخصاً رسیدگی بـه دعـاوی مربوطـه را در صـالحیت انحصـاری دادگاههـای
صالحه ایران قرار میدهد؟
ب) اگر احتماالً چنین قیدی مبهم باشد ،چگونه باید ابهامات مطروح در این مورد حل شود؟
بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعـاوی ...« ،ادعاهـای ناشـی از قراردادهـای تعهـدآور فیمـابین کـه در آن
قراردادها مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوطه در صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران بـا توجـه بـه نظـر
مجلس شورای اسالمی ایران باشد» را از صالحیت دیوان مستنثا میکند .موانده (نهاجا) از دیوان درمواست کرده
است که دیوان نظر دهد که ماده  53قرارداد کارهای سامتمانی مشمو این استثنا صالحیت شده و بنـابراین ،هـر
ادعای مبتنی بر قرارداد از صالحیت دیوان مار است .نظر به اینکه متن فارسی اصلی ماده  53که مـورد توافـق
است از کلیه جنبههای اساسی با متن فارسی قراردادی که دیوان عمومی در پرونده زوکور() 3بررسی کرده یکسـان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3در پرونده «زوکور» دو قرارداد به دیوان عمومی ارائه گردید که قید مرجع رسیدگی در هر دو یکسان بود و دیوان عمومی بـه ترجمـه
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. نهاجا نتیجهای را مواستار میباشد که کامالً مخالف با نظر دیوان در آن پرونده است، بنابراین،است
 بهروشنی مشکالتی را که تفاوتهـای ظریـف و،تحلیل و تجزیه دقیق استدالالت ارائه شده در این موضوع
، در پرونده زوکور. نشان میدهد، مانند این دیوان داوری ایجاد نماید،دقیق معانی میتواند در یك دیوان بینالمللی
قراردادهای مورد امتالف «به فارسی تهیه و تنظیم» شده و ترجمه انگلیسی شروط یکسـان آنهـا در مـورد حـل
 توسط مواهان تهیه و مورد ایراد اساسی مواندگان ایرانـی واقـع نشـده،امتالف که مورد استناد دیوان قرار گرفت
 تشـخی داد کـه، بعد از بررسی دفاعیات و لوایح طرفین و دادن امکان استماع اظهاراتشـان4)( دیوان عمومی.بود
:شرط منقو در فوق به دو دلیل نمیتواند صالحیت را از دیوان سلب کند
 و با صـراحت...  حاوی شرطی نیست که بهروشنی صالحیت را منحصر به دادگاههای ایران نماید... 45 ماده
. ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی نمیباشد1  حائز شرط استثنای مندر در بند،کافی
 تنها در مورد امتالفات و منازعات فیمابین طرفین که ناشی از تعبیـر و تفسـیر قـرارداد و مـدارك... 45 ماده

 در آن پرونده استناد کرد که طبق مدارك موجود در پرونده زوکور توسط «یك مترجم رسـمی و،زیر از قیود مرجع رسیدگی مورد امتالف
:وزارت دادگستری ایران» به عمل آمده بود
Article 45. Settlement of Disputes: Should a dispute arise between the Manufacturer and the Employer, whether
related to the execution of the contractual works or about the interpretation of the Articles of the contract, general
conditions of the contract and other contractual documents, and if the dispute is not resolved in an amicable way,
the same shall be referred to competent judicial authorities and courts and shall be resolved in accordance with the
Laws in force in Iran unless there is a convention between the Imperial Government and the Government of the
country of the Manufacturer.

)1363  اسـفندماه22( 1985  مـارس13 ) در تـاری3ــ254ـ168  حکم مبتنی بر شرایط مرضیالطرفین (به شماره،متعاقب تصمیم دیوان
. دالر از حساب تضمینی در آن قید شده بود6.527.000  پردامت مبلغ،صادر گردید که ضمن سایر شروط
 دیوان به ترجمهای استناد کرد که بعد از بررسی مدارك پرونده معلوم شد مواهان در الیحه مود درباره صالحیت به دیوان ارائـه داده.4
 هـم بـه، موانده در الیحـه مـود دربـاره صـالحیت.و از چندین لحاظ با ترجمهای که قبالً در دادمواست مود ارائه داده بود تفاوت داشت
.ترجمه اصلی مواهان استناد کرد و هم مود ترجمهای ارائه داد
:ترجمهای که مواهان بدواً ارائه داد به صورت زیر بود
Article 45. Settlement of Disputes: If a disagreement arises between the Manufacturer and the Employer, because
of expenses concerning the execution of the contractual works or about the interpretation of the Articles of the
contract, general conditions of the contract and other contractual documents, and if the disagreement is not
resolved in an amicable way, this disagreement will be taken to court according to the laws in force in Iran unless
there is a convention between the Imperial Government of Iran and the Government of the country of the
Manufacturer.

:ترجمه موانده به صورت زیر بود
In the event a dispute arises between employer and manufacturer, irrespective of whether it relates to performance
or interpretation of the provisions of the contract, the General conditions, or other documentations appended to the
contract, in case the parties are not capable of settling the dispute through compromise, the dispute shall be settled
by reference to the competent courts of justice, under the laws of Iran, unless there is in force between (sic) Iran
and the manufacturer’s Government a contract or other regulations in this respect.
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ذیربط باشد  ...تفویض صالحیت میکند  ...این نحوه انشای عبـارت بـه ایـن مفهـوم اسـت کـه طـرفین برمـی
جنبههای قرارداد را از صالحیت دادگاههای منتخب ،در صورتی که وجود داشـته باشـند ،مسـتثنا نمـودهانـد (قـرار
اعدادی مورخ  5نوامبر  14( 1982آبانماه  )1361در پرونده شماره ( 159فورد اوراسپیس و نیروی هـوایی ایـران)،
قرار اعدادی شماره 6ـ159ـ دیوان عمومی که در صفحه  286مجلد  1گزارش احکام دیوان داوری ایـران ایـاالت
متحده به طبع رسیده است).
دعوای زوکور حاکم بر مورد حاضر در صورت ظاهر آن است .گذشته از آنکه ماده  53قرارداد که متن فارسی
آن حاکم است با متن ماده  45در پرونده زوکور تا آنجا که عبارات حساس مـد نظـر اسـت ،یکسـان مـیباشـد5)(،
طرفین هر دو ،ترجمههایی به انگلیسی به دیوان ارائه دادهاند که در هر دو آنها آمده است که امتالفات بایـد بـه:
“( ”competent judical courts and foraمحاکم و مراجع صالحه) ارجاع شود ،بدون آنکه صراحتاً ذکری
از ایران رفته باشد .این اشاره اساساً با ترجمه انگلیسی در پرونده زوکور که در دیوان عمـومی مطـرح شـده یعنـی
“ ”competent judical authorities and courtsیکسان است 6)(.عاملی که بر اعتماد به دقت این ترجمـه
میافزاید ،این است که ترجمه مواهان توسط مترجم حرفهای فارسی ـ انگلیسی  /انگلیسی ـ فارسی انجـام شـده
که سابقاً دارنده پروانه مترجمی رسمی از وزارت دادگستری بوده است.
با چنین سابقه ای ،نهاجا در دفاعیه مود استداللی را مطرح کرده که در دیوان عمومی در پرونده زوکـور قابـل
طرح نبوده یا حداقل به آن دقت قابل طرح نمیبود :نهاجا ادعا میکند که کلمه «ایرانی» یـا «ایـران» یـا عبـارت
«وزارت دادگستری ایران» در بطن عبارت «محاکم و مراجع صالحه قضایی» مستتر است .نهاجا در عین حا کـه
تصدیق میکند که هیچ اشاره صریحی به این عبارت ماي ،در متن اصلی فارسی نشده ،معهذا استدال مـیکنـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5نهاجا مود ترجمهای به صورت زیر تسلیم نموده است:
where disputes arise between the owner and the contractor including but not Iimited to those disputes arising out in
relation to the performance of the operations under the contract and/or to the interpretation and construction of the
provisions of the contract and to the General Terms and other instruments and documents attache thereto (sic) if
the parties fail to resolve such disputes through agreement, recourse shall be had to competent judicial courts and
fora.

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

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

مفهوم روشنی داشته ،مانع اعما صالحیت توسط دیوان در پروندههای زوکور و فورد اوراسپیس نمیشود ،لکن ترجمهای که نهاجـا ارائـه
داده و در آن ،عبارت ”“including but not limited toرا به کار برده ،ظـاهراً و بـهتنهایی مـانع اعمـا قیـد اسـتثنا (مرجـع رسـیدگی)
نمیگردد.

196



گزارش آرای دیوان داوری دعاو ی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد ششم

که از عبارت ماي فارسی که در اینجا به کار رفته بایـد مفهـوم «دادگاههـای تابعـه وزارت دادگسـتری ایـران»
استنباط شود :با توجه به مفهوم کلی ماده  53در بطن عبارت «محاکم و مراجع صالحه قضایی» کلمـات «وزارت
دادگستری» و «ایران» باید استنباط شود.
ترجمه غیر مصدقی که مواهان قبالً با دادمواست مود تسلیم کرده و در مورد مترجم آن به دیوان توضـیحی
داده نشده و در آن عبارت “ ”the appropriate courts of Ministry of Justiceبه کار رفته ،تصادفاً نظر
وزارت دفاع را تأیید میکند 7)( .از طرف دیگر ،شگفتآور است که چنین استداللی در مورد پرونـده زوکـور مطـرح
نشد .از ترجمه تسلیمی مواندگان ایرانی آن پرونده کـه بـه «محـاکم صـالحه دادگسـتری» “ the competent
 ”courts of justiceاشاره میشده ،معلوم میشود در صورتی که چنین موضوعی مطرح میبود باید از آن آگـاه
میبودند (رجوع شود به :زیرنویس  4فوق).
در این شرایط ،دیوان از بخش ترجمه مود نظر مواست (رجوع شود به :حکم جزئی (بهویژه ضمائم «الـف» و
«ب») و دستور مورخ  19اوت  28/1985مردادماه  .)1364نتیجه این مشاوره تأیید کرد کـه کلمـات «ایـران» یـا
«ایرانی» یا لغاتی به آن معنا ،در ماده  53صراحت مالی از ابهام نداشته ،بلکه برای رسـیدن بـه چنـین نتیجـهای،
عبارت مربوط مستلزم قدری تعبیر ویا تفسیر است8)(.
نیاز به چنین استنباطی با ترجمههای مختلفی که در فوق نقل شد تأیید میگردد .ظـاهراً نیـز بخـش ترجمـه
دیوان بهعنوان معاد فارسی عبارت « »competent Iranian courtsمندر در بند  1مـاده دو بیانیـه حـل و
فصل دعاوی ،عبارتی را به کار میبرد که با عبارت مورد استفاده در ماده  53یا ماده  45در پرونده زوکـور یکسـان
نبوده ،بلکه عبارتی است حاوی اشاره صریحی به ایران .مضافاً واژهنامه حقوقی انگلیسـی بـه فارسـی کـه توسـط
بخش ترجمه دیوان چاپ شده کلمه فارسی مـورد نظـر را در ترجمـه واژه « »justiceدر دو عبـارت « justice
 »international court of» «permanent court of justiceبه کار برده است.
لوایح ماصی که طرفین درباره این موضوع ارائه دادهاند در اساس ،اظهارات پیشین آنان را تأیید میکند .هـم
نماینده رابط ایران و هم نهاجا لوایحی تسلیم نمودهانـد کـه موضـع اولیـه نهاجـا را تکـرار مـیکنـد .مواهـانهـا
سوگندنامهها یا اظهارنظر چهار کارشناس را تسلیم کردهاند که تأیید میکند هر اشارهای به «ایران»« ،ایرانی» یـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7
. Article 53. Settlement of Disputes: Any disputes that may arise between the contractor and the Employer
whether relating to execution of the works subject matter of the Contract or relating interpretation of any of the
Articles of the contract Booklet the General conditions or other documents attached to the contract, and which
cannot be settle (sic) amicably through mutual agreements, shall be settled through the appropriate courts of the
Ministry of Justice.

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

میشود ،صرفنظر از اینکه اشاره آمر عبارت به «دادگاههای» چگونه تعبیر شود ،دیوان میبایست در پروندههای زوکور و فورد ارواسـپیس
اعما صالحیت میکرد.
 .8لکن در گزارش بخش ترجمه دیوان نظر داده شد که هرچنـد مـیتـوان عبـارت مـذکور را بـه ” “Justiceیـا “administration of
” justiceکه مفهوم عادی آن است ترجمه کرد ،لکن تنها مفهوم قابل قبو از آن متن« ،وزارت دادگستری» است.
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شود9)(:

«وزارت دادگستری ایران» در اصطالح مورد بحث بهطور صریح نبوده ،بلکه باید تلویحاً استنباط
 . 1اظهارات دکتر دبلیو ام .تاکستون ،جونیر ،استاد رشته زبان فارسی دانشگاه هاروارد مشعر بـر آنکـه عبـارت
فارسی مورد امتالف را میتوان یا بهعنوان اسم معنا به مفهوم ،اجرای عدالت (یا قوه قضاییه) یا بهعنوان صفت به
مفهوم «قضایی» به کار برد و نتیجه میگیرد که «ترجمه ارجح (عبارت مورد امتالف) ،یا
“ ”recourse to the competent courts and authorities of the judiciaryویـا “ recourse
 ”)to the competent judicial courts and authorities (or foraمیباشد».
 .2ترجمه مصدقی که مؤسسه ترجمه برلیتس از ماده  53ارائه داده ،به شرح زیر:
Article 53 . Resolution of Dispute: In case of disputes between principal and
contractor, whether related to performance of the contract or to the interpretation of
the articles contained there in, the general conditions, or other attached documents,
the parties, if unable to resolve the subject of dispute by way of agreement, will
refer the matter to the courts of justice for resolution.

 .3سوگندنامه مفصل یك مترجم حرفهای و مترجم رسمی سابق وزارت دادگستری ایران کـه مـاده  53مـورد
استناد مواهانها را ترجمه کرده بود ،در تأیید ترجمه مود و نتیجهگیریهایش.
 .4سوگندنامهای از حمید صبی «وکیل ایرانـی کـه در کلیـه دادگـاههـای ایـران حـق حضـور دارد» و در آن
بهتفصیل در مورد این موضوعات بحث و نتیجهگیری شده کـه مـتن مـاده « 53حـاوی عبـارتی کـه بـه نحـوی
غیرمبهم ،صالحیت رسیدگی را منحصراً به دادگاههای صالحه ایران واگذار کند ،نیست».
بدین ترتیب ،سوای این موضوع که تصمیم قبلی دیوان در پرونده زوکور ماهیتاً الزامآور است ،مسأله عمـدهای
که در مقابل دیوان قرار دارد این است که آیا یك قید انتخاب مرجع رسیدگی کـه در آن ،واژه «ایـران» بـه نحـو
مالی از ابهام قید نشده ،میتواند «مشخصاً هر امتالف ناشی از آن را منحصـراً در صـالحیت دادگـاههـای ایـران
قراردهد» .به نظر دیوان چنین امری امکان ندارد .یك اشاره ضمنی نمیتواند صراحت داشته باشـد و مسـتلزم آن
است که بهطور قاطع ذکر شود  ).Concise Oxford Dictionary 1101, 6th ed(.دیوان عمومی ،در مورد
کاربرد اشاره به «دادگاههای صالح ایران» در بند  1ماده دو ،نظر داده است که مشخصاً در واقع به مفهوم «مـالی
از ابهام» است (برای نمونه رجوع شود به :گیپس اند هیل اینکورپوریتد و توانیر قرار اعدادی شماره 1ــ6ــ دیـوان
عمومی ي  5ـ  5 ،4نوامبر  14 / 1982آبانماه  1361که در صفحات  238ـ  236مجلد  1گزارش احکام دیـوان
داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده به چاپ رسیده و اچ.ان.تی.بی .و ایران ،قرار اعدادی شـماره 3ــ68ــ دیـوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9نماینده رابط ایران طی نامهای که در  15اکتبر  23( 1985مهرماه  )1364ثبت نمود از دیوان درمواسـت کـرد ایـن الیحـه کـه «بـر

مالف دستور مورخ  19اوت  28( 1985مردادماه  )1364دیوان است و نامـه مـورخ  9اکتبـر  17( 1985مهرمـاه  )1364نماینـده رابـط در
پاس به آن تسلیم شده ،مردود شنامته شود؛ لکن در دستور مذکور ذکر شده بود که «دیوان طی حکم جزئی مود به شماره 186ـ302ــ3
در این پرونده تشخی داد که پارهای موضوعات ،مستلزم اظهارنظر طرفین بوده» و از طرفین مواست «در مورد چگونگی حـل ابهامـات
مطروح» نظر مود را به دیوان اطالع دهند .قسمت مربوط به حکم جزئی به دستور پیوست و صـریحاً قیـد شـد کـه بـه طـرفین فرصـت
اظهارنظر درباره پاس بخش ترجمه دیوان درباره این موضوعات داده میشود و طی دستور جداگانهای ،مهلـت انجـام ایـن کـار را تعیـین
کرد .اظهاریه مواهان بهروشنی در پاس به این دعوت ارائه شده و بنابراین ،دیوان باید آن را مورد رسیدگی قرار دهد.
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عمومی ،ي  4ـ  5 ،3نوامبر  14 / 1982آبانماه  1361که در صفحات  250ـ  248مجلد  1گزارش احکام دیوان
داوری دعاوی ایران ایاالت متحده به طبع رسیده و تی سی اس بی اینکورپوریتد و ایران ـ قـرار اعـدادی شـماره
5ـ140ـ دیوان عمومی ي  5 ،3نوامبر  14 / 1982آبانماه  1361که در صفحات  261تا  363مجلـد  1گـزارش
احکام دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده به طبع رسیده و زوکور اینترنشنا اینکورپوریتـد و ایـران مـورد
اشاره در زیرنویس  3فوق که در صفحه  273مجلد  1گزارش احکام دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایـاالت متحـده
به چاپ رسید) .معهذا آننه که نیاز به استنباط را ایجاد کرده ابهام عبارت است .مضـافاً در هیچیـك از تصـمیمات
متخده ،صالحیت دیوان به موجب مفاد قید مرجع رسیدگی در بند  1ماده دو سلب نشده است ،مگر براساس یـك
قید انتخاب مرجع رسیدگی که صراحتاً به دادگاههای «ایران» اشاره کرده باشـد()(10بـرای نمونـه رجـوع شـود بـه:
هالیبرتن کامپنی و دورین ایمکو ،قرار اعدادی شماره 2ـ51ــ دیـوان عمـومی ،ي  7ـ  5 ،4نـوامبر 14 / 1982
آبانماه  1361که در صفحات  67ـ  245مجلد  1گزارش احکام دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایـاالت متحـده بـه
چاپ رسید و جر دبلیو دراکر جونیر و شرکت معامالت مارجی ـ قرار اعدادی شماره 4ـ121ـ دیوان عمـومی ي
 7ـ 5 ،2نوامبر  14 / 1982آبانماه  1361که در صفحات  56ـ  253و  252مجلد  1گزارش احکام دیـوان داوری
دعاوی ایران ـ ایاالت متحده به طبع رسید و تی سی اس پی اینکورپوریتد و ایران ـ مذکور در فوق ،صفحات  8ـ
 4که در صفحات  276ـ  263مجلد  1گزارش احکام دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده به طبع رسیده و
استون اند وبستر و شرکت ملی پتروشیمی ـ قرار اعدادی شماره 8ـ293ــ دیـوان عمـومی ،ي  6ـ  5 ،3نـوامبر
 14 / 1982آبانماه  1361که در صفحات  77 ،274ـ  275مجلد یك گزارش احکام دیوان داوری دعاوی ایران ـ
ایاالت متحده به چاپ رسیده است) .بنابراین ،در این پرونده ،دلیلی برای عدو از تصمیم متخذه در پرونده زوکـور
نمییابیم و در نتیجه معتقدیم که دیوان صالحیت رسیدگی به ادعاهـای ناشـی از قـرارداد کارهـای سـامتمانی را
دارد11)(.
 .3ماهیت ادعا
الف) خدمات انجام شده که صورتحساب آنها صادر شده است

مواهانها در مورد ادعاهای مربوط به مدماتی که انجام داده و بابت آنها صورتحساب ارسا داشتهاند ،نسـخهای
از یك صورتحساب به تاری  27اوت  5( 1978شهریورماه  )1357به مبلغ  59.326.067ریـا تسـلیم نمـودهانـد.
مواهانها همننین سوگندنامه مدیر سابق قراردادهای مود را ارائه دادهاند ،دایر بر آنکه قبل از عزیمت مواهانها
از ایران ،معاد  59.326.000ریا  ،طبق قرارداد کارهای سامتمانی ،کار انجام شـده بـود ،لکـن موانـده مـدرکی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10ضمن اینکه ظاهراً در چند پرونده ،عباراتی از قبیل «مراجع قانونی» مورد تفسیر واقع گردیده تا احراز شود که مراد از آن «دادگاه»

است؛ فیالمثل در پرونده جر دبلیو دراکر جونیر و شرکت معامالت مارجی ،قرار اعدادی شماره 4ـ121ـ دیوان عمومی صـفحات  3تـا 4
( 5نوامبر  14 / 1982آبانماه  )1361که در صفحات  252تا  254مجلد  1گزارش احکام دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحـده بـه
چاپ رسیده .معذلك در مواردی که ماهیت «ایرانی بودن» این چنین مراجعی در قید انتخاب مرجـع ،تلـویحی بـوده و صـراحت نداشـته،
صالحیت دیوان نفی شده است.
 .11بدین ترتیب ،نیازی نیست که دیوان در مورد عبارت فارسی دیگری که مورد امتالف است و طبق نظر بخـش ترجمـه دیـوان «...
ممکن است ابهامی را که در متن اصلی فارسی وجود ندارد  ...در ترجمه ایجاد نماید» بهطور جداگانه نظر دهد.
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حاکی از یك فقره پردامت بابت پیشرفت کار ارائه داده که اینك مورد تصدیق مواهانها اسـت .پردامـت مزبـور،
مبلغ  57.558.620ریا از رقم  59.326.000ریا صورتحساب داده شده مورد مطالبه را تشکیل میدهد .نظر به
آنکه موانده هیچگونه توضیحی در مورد تفاوت دو رقم ،یعنی  1.767.380ریا ارائه نکـرده ،نظـر دیـوان بـر آن
است که مبلغ مزبور کماکان بر عهده نهاجا میباشد.
ب) کارهای اضافی

مبلغی که مواهانها بابت کار اضافی درمواست کردهاند از محاسبات مورخ  7نوامبر  18( 1979آبانماه  )1358که
توسط فریدن به عمل آمده و از طریق نماینده مواهانهـا در ایـران بـه آنـان تسـلیم شـده ،اسـتخرا گردیـده و
مواندگان هیچگونه مدرکی در رد آن ارائه ندادهاند .هرچند مـدرکی کـه موانـده (نهاجـا) در  21ژوئـن 31( 1982
مردادماه  )1361در تأیید دفاعیه و ادعای متقابل مود ثبت نمود ،حـاوی صورتجلسـه مـورخ  16اکتبـر 24( 1978
مهرماه  )1357میباشد که طی آن ،فریدن ،آی.تی.پی .اکسپورت و یاتکو به قصد حل و فصل این ادعـا بـه مبلـغ
کمتری مذاکره میکردند ،به نظر میرسد که موافقتنامه حل و فصل پیشنهادی منضم به آن هرگز به امضا نرسید.
این مطلب با رقم باالتری که فریدن بعداً در  7نوامبر  16( 1979آبانماه  )1358ادعا کـرد و اینـك مـورد مطالبـه
مواهانها است ،تأیید میگردد .با توجه به اینکه فریدن در واقع سعی کرده در جریان رسـیدگی بـه ایـن پرونـده
بهعنوان مواهان متقابل وارد شود ،دیوان محاسبه فریدن را در مورد مانده حساب تصفیه نشده ،برای اثبات ادعـای
کار اضافی به مبلغ  136.633.091ریا معتبر و کافی میداند.
دیوان همننین معتقد است که دفاعیات حقوقی نهاجا در مورد پردامت ،فاقد اعتبار است .در مورد دفاع نهاجـا
مبنی بر آنکه آی.تی.پی .اکسپورت گزارشهای پیشرفت کار مقرر را ارائه نداده ،دیوان متذکر میگـردد کـه تنهـا
گزارش پیشرفت کاری که در قرارداد مقرر شده ،شرح کارهای ماهانه است.
ماده  37شرایط عمومی قید میکنـد کـه ایـن شـرح کارهـای ماهانـه را نبایـد پیمانکـار (یعنـی آی.تی.پـی.
اکسپورت) تهیه کند ،بلکه تهیه آنها به عهده هیأت ناظر منتخب کارفرما (ن.هـ.ش) با همکاری نماینده پیمانکـار
است .بنابراین ،تهیه شرح کارها وظیفه آی.تی.پی .اکسپورت نبوده و قصور در تهیه چنین گـزارشهـایی از ناحیـه
هیأت ناظر ،بدون آنکه بتوان این قصور را به آی.تی.پی .اکسپورت نسبت داد ،نمیتواند نهاجا را از تعهـدات مـود
در مورد پردامتها معذور نماید.
به همین نحو ،دیوان استدالالت نهاجا را در مورد لزوم تصویب کار اضافی وارد نمیداند .نهاجا در هیچ مـورد
ادعا نکرده که کارهای الزم برای نیل به هدفهای قرارداد ،غیرضـروری بـوده یـا وی آنهـا را نپذیرفتـه اسـت.
بنابراین ،صرفنظر از آنکه تصویب قبلی صورت گرفته ،یا در واقع ضروری بوده یا نبوده ،واضح به نظر مـیرسـد
که نهاجا با رغبت از کارهای اضافی بهره برده و متقابالً متعهد است ـ اگر نه به استنناد قرارداد ،بلکه طبق تئـوری
اجرتالمثل ـ اجرت این کار را بپردازد .معالوصـف ،در قـرارداد کارهـای سـامتمانی در مـورد مقـدار کـار اضـافی،
محدودیتهایی قید شده است .ماده  30شرایط عمومی قید میکند که کل هزینه «کارهـای جدیـد» نبایـد از 10
درصد مبلغ اولیه قرارداد که  920.354.823ریا بود تجاوز کند؛ لکن «کارهای جدید» تنها کارهایی را کـه مـار
از محدوده قرارداد اصلی بوده و برای آنها قیمتهای واحد مشخ نشده ،شامل میشود .ماده  29کـه نـاظر بـر
«تغییر در مقدار کارها» است و قیمتهای واحد آن کارها در قرارداد اصلی تعیین شده است ،قید میکند کـه ایـن
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قبیل کارهای اضافی نمیتواند از  25درصد قیمت اولیه قرارداد تجاوز کند .به نظر دیوان ،این فرض منطقی اسـت
که کارهای اضافی مذکور در صورت وضعیت فریدن ،هم شامل «کارهای جدید» و هـم شـامل «تغییـر در مقـدار
کارها» است و مبلغی که فریدن بدین ترتیب ،مشخ کرده از حدود مقرر در قرارداد تجاوز نمیکنـد؛ زیـرا فقـط
 12/5درصد قیمت اصلی قرارداد را تشکیل میدهد .مؤید این نتیجهگیری آن است که نهاجا شرط محدودیتها را
بهعنوان یك موضوع مورد امتالف مطرح نکرده است.
بر این اساس ،طبق تشخی دیوان ،نهاجا طبق محاسبهای که فریدن پس از وضع کسورات مربوط به عمل
آورده ،مبلغ  115.181.696ریا بابت قیمت مال کارهای اضافی ،به مواهانها بدهکار است.
ج) افزایش قیمتها

در ماده  7شرایط عمومی پیوست قرارداد کارهای سامتمانی «ماده ( »30مکرر) منضم به شـرایط عمـومی و مـاده
 13شرایط ویژه همان قرارداد ،افزایش قیمتهایی پیشبینی شده است .مواهانها بابت این قبیل افزایش قیمتها
محاسبات زیر را تسلیم نمودهاند:
(ارقام به  1000ریا )
65.338
 .1مال مبالغ وصولی بابت افزایش قیمتها
77.507
نامال وصولی= 338،65÷ 0/843 :
 .2حق مواهانها نسبت به افزایش قیمت نهایی با اعما شام سا های تقـویمی  56و  57در پردامتهـای
094،26
ضمن کار تا صورتحساب پردامت شماره 8
 .3حق مواهانها نسبت به افزایش مانده قیمت اصلی قـرارداد بـا فـرض تحویـل موقـت مسـلم و (تعـدادی از
5.800
محلها) در طو سهماهه دوم  /سوم سا تقویمی 57
109.401
 .4مبلغ نامال اضافی پردامت مورد ادعا
103.165
حق مال مواهانها (یعنی با کسر  5/7درصد)
()65.338
منهای مبلغی که قبالً به صورت مال بابت افزایش قیمت پردامت شده
37.827
 .5مال مانده افزایش قیمت مورد استحقاق
موانده (نهاجا) اظهار داشت که مواهانها حق مطالبه هیچگونه افزایش قیمتی را ندارند؛ زیرا طبـق اسـتدال
وی ،این قبیل افزایش قیمتها تنها ناشی از تطویل مدتی است که در اثر تأمیر مواهانها در انجام کار ایجاد شده
است .لکن همانطور که دیوان ذیالً در رد ادعای متقابل مبتنی بر همین اظهارات متذکر گردیده ،نهاجا هیچگونـه
مدرکی در تأیید ادعای متقابل مود ارائه نداده است .دیوان مقرر میدارد که مواهانها حق دارند تمامی مبلغ مورد
ادعای مود را منهای  10درصد سپرده حسن انجام کاری که از محاسبات مود کسر نکردهاند دریافت نمایند .مبلغ
مورد درمواست بابت افزایش قیمتها نیز نظیر مبلغ مورد مطالبه بابت کارهای اضافی ،از محاسـبات انجـام شـده
توسط فریدن استخرا گردیده و به نظر دیوان ،محاسبات مزبـور صـحیح اسـت12)(.از آنجـا کـه موانـده (نهاجـا)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12صورت وضعیت فریدن ،حاوی محاسباتی در مورد افزایش قیمت کارهای اضافی نیز هست ،لکن نظر بـه آنکـه مواهانهـا از ایـن
بابت افزایش قیمتی مطالبه نکردهاند ،دیوان تعیین حق آنان از این بابت را ضروری نمیداند.
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ایرادی به محاسبات نگرفته ،به نظر دیوان ،نهاجا بابت افـزایش قیمـت مبلـغ  26.887.043ریـا بـه مواهانهـا
بدهکار است که به نحو زیر محاسبه میشود:
 109.401.000ریا
نامال افزایش قیمت مورد مطالبه
17.175.957
منهای  15/7درصد کسور مربوط
92.225.043
مال حق مواهانها کسر میشود:
65.338.000
پردامتهای قبلی بابت افزایش قیمتها
26.887.043
مبلغ بدهی بابت افزایش قیمتها
د) ضمانتنامههای بانكی و سپرده حسن انجام کار

چهارمین عنصر ادعای مواهانها به موجب قرارداد کارهای سامتمانی ،مربوط به ضمانتنامههای بـانکی و مبـالغی
است که بابت سپرده حسن انجام کار کسر گردید .در ماده  35شرایط عمومی قرارداد پیشبینـی شـده بـود کـه از
کلیه صورتوضعیتهای تسلیمی آی.تی.پی .اکسپورت 10 ،درصد بابت سپرده حسن انجام کار کسـر و در حسـاب
جداگانهای توسط ن.هـ.ش .نگاهداری شود .قرار بود نیمی از مبلغ کسر شده بعد از تصویب صورتوضعیت نهایی،
مسترد و نصف دیگر باقیمانده بعد از انقضای یك مدت ضمانت دو ساله ،پردامت شود .ماده  35مضافاً قید میکرد
که آی.تی.پی .اکسپورت میتواند با سپردن ضمانتنامه بانکی بابت کلیه مبالغ برداشتی ،از حساب سـپرده ،مبـالغی
برداشت کند .این برداشتها به عمل آمد و ضمانتنامههای بانکی صادر گردید .در نتیجه ،ضـمانتنامههـای بـانکی
همان ضمانتنامههای حسن انجام کار بوده و ابطا آنها مانند استرداد سپردههای کسر شده ،طبق قـرارداد منـوط
به این است که مواهانها کار را به نحو احسن انجام داده باشند.
راجع به مسارت مورد ادعا ،مواهانها اظهار میدارند که میزان ضمانتنامههای بانکی در موقع عزیمتشـان از
ایران معاد  23.706.000ریا بود و مواندگان نیز به این رقم اعتراضی نکردهاند .مواهانها اظهار میدارنـد کـه
مبلغ مذکور معاد مبالغی است که از مبلغ اصلی ضمانتنامهها کسر شده و نهاجا پس از تحویل موقت شش محـل
از نه محل ،اجازه کسر این مبلغ را داد است .مواهانها اصل مبلغ ضمانتنامهها را در محاسبه وجوهی که از نهاجـا
طلب دارند منظور کردهاند .مواهانها همننین استرداد مبالغ کسر شـده از پردامـت پیشـرفت کـار نـوامبر ،1978
پردامت بابت کارهای اضافی و پردامتهای مربوط به افزایش قیمت را که در فوق در رابطه بـا ادعـای پردامـت
اقالم یادشده اشاره گردید ،مطالبه میکنند.
در مورد تعهد حسن انجام کار مواهانها ،مدارك مستند حاکی از آن است که نامبردگان کار مود را بـه نحـو
رضایتبخش انجام دادهاند .نس صورتجلسات و گواهیهای قبولی که به دیوان ارائـه شـده ،معلـوم مـیکننـد کـه
حداقل هفت محل از نه محل سامتمان بهطور موقت تحویل ن.هـ.ش .شده و محل هشتم (بندرعباس) قرار بـود
در او نوامبر  10( 1978آبانماه  )1357بهطور موقت تحویل شود ،ولی نماینده ن.هـ.ش .نتوانسته بود بـه علـت
اعتصاب مطوط هواپیمایی در جلسه حضور یابد .طبق قرارداد ،تحویل موقت وقتی صورت میگرفت که کار محـل
ماصی حداقل به میزان  97درصد تکمیل شده باشد .هرچند در گواهیهای قبولی ،نقایصی که باید رفع شود ذکـر
گردیده بود ،اسنادی که بعداً مقامات ن.هـ.ش .امضا کردند حاکی از آن است که گواهی رفع نقای اغلب محلها
ارائه گردید .به نظر دیوان ،دلیلی وجود ندارد که مابقی نقای سایرمحلها به همین نحو رفع نشده باشد.
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با توجه به مراتب فوق ،دیوان معتقد است که مواهانها در موقع عزیمت از ایران ،تعهدات قراردادی مـود را
در مورد حسن انجام کار اجرا کرده بودند .نظراتی که دیوان در حکم جزئی داده روشن میسازد که مواهـانهـا از
ادامه اجرای کار معذور بودهاند و در نتیجه استحقاق دارند که کلیه مبالغی را که بابت حسن انجام کار کسر شده ،از
نهاجا دریافت نمایند .این کسور جمعاً بالغ بر  30.359.271ریا و به شرح زیر است:
755.862.5
مبلغ کسرشده از پردامت پیشرفت کار مورخ  4نوامبر 13(1978آبانماه )1357
13.663.309
مبلغ کسرشده از کارهای اضافی (فرضی)
10.940.100
کسر شده از ارقام پردامتی بابت افزایش قیمتها (فرضی)
13
)
(
30.359.271
کل طلب مواهان
بابت مبالغ کسر شده از سایر اقالمی که صورتحساب آنها صادر و وصو شـدهانـد ،ادعـایی مطـرح نشـده و
دیوان ناگزیر چنین تلقی میکند که مواهانها تمامی این قبیل مبالغ کسرشده را با دادن ضـمانتنامههـای بـانکی
برداشت کردهاند.
در مورد ارزش ضمانتنامههای بانکی که مورد مطالبه مواهانها است ،دیوان نمـیتوانـد مبنـای حقـوقی ایـن
مطالبه را درك کند .مواهانها نه ادعا و نه اثبات کردهاند که نهاجـا وجـه ضـمانتنامههـا را وصـو کـرده اسـت.
بنابراین ،میتوان گفت که مواهانها حداکثر حق دارند ضمانتنامهها باطل شود؛ زیـرا ضـمانتنامههـا بـرای تـأمین
مبالغ کسر شدهای صادر شده که مواهانها قبالً برداشت کردهاند .در نبود مدرکی دا بر آنکه وجه ضمانتنامههـا
پردامت و در نتیجه مواهانها متضرر شده باشند ،صدور حکم پردامت مابازای ضمانتنامهها به منزله این است که
مبالغ کسر شده بابت حسن انجام کار ،دو بار پردامت شود.
مضافاً دیوان نمیتواند دستور ابطا ضمانتنامهها را صـادر کنـد؛ زیـرا بانـك یـا بانكهـای درگیـر ،در ایـن
رسیدگیها طرف دعوا نمیباشد .در واقع ،حتی نام و نشان بانك یا بانكها به دیوان اطالع داده نشده است.
معذلك دیوان میتواند و موظف است که به حقوق مواهانها و نهاجا نسبت به تعهدات موضوع ضمانتنامهها
رسیدگی کند .اکنون که دیوان نتیجه گرفته است که مواهانها تعهد مود را در مورد حسن انجـام کـار ،تـا تـاری
عزیمت از ایران انجام داده و از ادامه آن ،بعد از آن تاری معذور بودهاند ،نظر دیوان این است که ضـمانتنامههـای
بانکی برای تأمین برداشت از محل سپردههای حسن انجام کار صادر شده ،دیگر بالاثر اسـت و بـه نهاجـا دسـتور
میدهد که از آن بابت هیچ مطالبهای نکند (رجوع شود به :موریس کنودسن پسیفیك لیمیتد و وزارت راه وترابری
حکم شماره 143ـ127ـ 3ي  13 ،45ژوییه  22 / 1984تیرماه  ،1363گولد مارکتینگ اینکورپوریتد و وزارت دفاع
جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 136ـ50/49ـ 2ي ي 27 .ـ  29 ،26ژوئن  8 / 1984تیرماه .)1363
 .4ادعاهای متقابل

نهاجا سه نوع ادعای متقابل ثبت نموده که فریدن در یکی از آنها به وی ملحق شده اسـت .ایـن ادعاهـا شـامل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13این رقم بیش از مبالغ مورد ادعای مواهانها است؛ صرفاً به این علت که دیوان ترجیح داده به جای اینکه این مبالغ را آنطور که
مواهان درمواست کرده ،بهطور یکجا از ادعا منظور کند ،مبالغ کسر شده از پردامت ضمن کار و پردامتهای افـزایش قیمـت را جداگانـه
منظور نماید.

حکم شماره 196ـ302ـ3
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مطالبه وجوهی است که حسب ادعا نهاجا به فریدن پردامته و نیز شامل مطالبه حق بیمه اجتماعی و حق آمـوزش
و نقض قرارداد است (چهارمین ادعای متقابل که بابت مالیاتها است ،در حکم جزئی شـماره 186ــ302ــ19( 3
اوت  28 / 1985مردادماه  )1364رد گردید .رجوع شود به :صفحه  41حکم مزبور).
الف) وجوه پرداختی به فریدن

در الیحه دفاعیه جداگانهای که نهاجا و فریدن مشترکاً به ثبت رساندهاند ،ادعا شده که بعد از عزیمت مواهانها از
ایران ،فریدن کارهای سامتمانی را تمام کرد .نهاجا و فریدن اظهار میدارند که مواهانها بابت مدمات فریدن بـه
وی پولی نپردامتند و مبلغ  60.381.540ریا و بهره آن را بهعنوان مسارت مطالبه میکنند .نهاجا بعداً مبلغ مورد
مطالبه را به  160میلیون ریا افزایش داد که ظاهراً مطابق با وجوهی است که مستقیماً توسط نهاجا بابت کـاری
که انجام داده به فریدن پردامت شده بود.
نهاجا استدال میکند که مواد  22و  24شرایط عمومی قرارداد کارهای سامتمانی ،آی.تی.پـی .اکسـپورت را
ملزم میکند وجوهی را که حسب ادعا نهاجا به فریدن پردامته مسترد دارد .مضافاً نهاجا اظهار میدارد کـه جهـت
پردامت به فریدن ،مود را با دادن ضمانتنامهای متعهد نموده و در تأیید ادعای متقابل مـود بـه مـواد  684و 698
قانون مدنی ایران استناد مینماید.
مواهانها استدال میکنند که دیوان صالحیت رسیدگی به ادعای متقابل را تاحدودی که ادعای یك شرکت
مصوصی ایرانی علیه یك شرکت مصوصی امریکایی را تشکیل میدهد ،ندارد و ادعای متقابل ،مغایر با بیانیه حل
و فصل دعاوی است (رجوع شود به :بند  1ماده دو) .مواهانها همننین به ماهیت ادعـای متقابـل ایـراد دارنـد و
استدال میکنند که نهاجا تعهدی در مورد پردامت به فریدن نداشته و متذکر میشوند که نهاجا ثابت نکـرده کـه
عمالً وجهی به فریدن پردامته باشد.
دیوان معتقد است که ادعای متقابل ،تنها تا حدودی در صالحیت دیوان است که به ادعـای نهاجـا مربـوط و
مبتنی بر تعهدات آی.تی.پی .اکسپورت در مقابل نهاجا بوده و مستقیماً از قرارداد کارهای سـامتمانی ناشـی شـود.
لکن به عقیده دیوان ،ادعای متقابل به دلیل آنکه نتوانسته مبانی حقیقی الزم راجع به صالحیت دیـوان را اثبـات
کند باید مردود شنامته شود.
مواندگان اثبات نکردهاند که نهاجا متعهد بوده وجهی به فریدن بپردازد و بنـابراین ،نمـیتواننـد تعهـد را بـه
قرارداد کارهای سامتمانی نسبت دهند .سلف نهاجا یعنی ن.هـ.ش .هیچگونه رابطه قراردادی مستقیمی بـا فریـدن
نداشته است .قرارداد کارهای سامتمانی ،نهاجا را مکلف به تضمین تعهدات پیمانکار فرعی نمیکند و نهاجـا هـیچ
مدرکی دا بر آن که به فریدن تضمین داده باشد ،ارائه نکرده است.
مقررات قانون مدنی ایران که نهاجا بدان استناد کرده ،حتی اگر بپذیریم کـه قـانون ایـران قـانون حـاکم بـر
قرارداد است ،نشان نمیدهد که ضمانتی ،اعم از قراردای یا قانونی وجود داشته است .ماده  684قانون مدنی صرفاً
ضمانت قراردادی را تعریف میکند ،در حالی که ماده  698قید میکند که عقد ضمان ،تعهد بدهکار اصلی را رفع و
ضامن را در برابر داین متعهد میکند.
به همین نحو ،مواد  22و  24شرایط عمومی قرارداد ،دلیل تعهدی از جانب نهاجا بـرای پردامـت بـه فریـدن
نیست .ماده  22چنین مقرر میدارد:
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هرگاه پیمانکار در اجرای قسمتی یا تمام موارد مندر در ماده  21سهلانگاری یا کوتـاهی کنـد و بـر اثـر آن
مسارتی وارد آید و همننین از تعهداتی که در آن ماده به عهده گرفته است مودداری نماید کارفرمـا حـق مواهـد
داشت آن تعهدات را به جای پیمانکار انجام داده و هزینههای مربوطه را از محل مطالبات ویا تضمینهای پیمانکار
و به حساب او پردامت کند .در این صورت ،هرگونه ادعای پیمانکار نسبت بـه ایـن قبیـل پردامتهـا و همننـین
نسبت به تشخی کارفرما ،مواه از نظر اساس تخلف و مواه از نظر مبلغ پردامتی ،بالاثر مواهد بود.
ذکر این ماده در اینجا بیمناسبت است؛ زیرا منحصراً در مورد تعهدات مندر در ماده  21مصداق دارد که بـه
حفاظت کارگاهها و تأسیسات در برابر حوادث مربوط بوده و ارتباطی به اتمام کارها ندارد.
ماده  24به ن.هـ.ش .امتیار میدهد که به امتالفات ناشی از پردامت بین آی.تی.پی .اکسپورت و پیمانکـاران
جزء رسیدگی کرده و در صورتی که آی.تی.پی .اکسپورت تصـمیم وی را رعایـت نکنـد ،بـه حسـاب آی.تی.پـی.
اکسپورت ،طلب پیمانکاران جزء را بپردازد .هرچند این شرط میتواند توجیه کند که نهاجا به آی.تی.پی .اکسپورت
دستور دهد که وجوه پردامتی نهاجا را مستقیماً به فریدن انتقا دهـد ،لکـن نهاجـا مـدرکی دا بـر آنکـه روش
مصرح در ماده  24را اعما کرده یا واقعاً آن روش قابل اعما بوده ،ارائه نداده است .هیچ مدرکی در مورد وجـود
امتالف مالی بین آی.تی.پی .اکسپورت و فریدن وجود ندارد و هیچ مدرکی حـاکی از رسـیدگی نهاجـا بـه چنـین
امتالفی در دست نیست و مدرکی نیز وجود ندارد که آی.تی.پی .اکسپورت چنین تصمیمی را رعایت نکرده باشـد
و باالمره هیچ مدرکی مبنی بر آنکه نهاجا واقعاً وجهی به فریدن پردامته ،وجود ندارد.
اینك که مشخ شد نهاجا از عهده اثبات این مطلب که قانوناً متعهد به پردامـت وجهـی بـه فریـدن بـوده
برنیامده و اثبات نیز نکرده که در واقع وجهی به فریدن پردامته ،دیوان مقرر مینماید که ادعای متقابل مربوط بـه
فریدن رد گردد.
ب) حق بیمه اجتماعی و حق آموزش

در ادعای متقابل نهاجا ،به نحو مندر در دفاعیه وی که از کلیه جهات دیگر به قرارداد راپکن ارتبـاط دارد ،اشـعار
گردیده که «موانده بابت حق بیمه اجتماعی مبلغ  1.613.012/75دالر بدهکار اسـت» .هـیچ توضـیحی در مـورد
ماهیت یا مبنای این بدهی داده نشده .متعاقباً نهاجا در الیحه مـورخ دوم ژانویـه  12( 1985دیمـاه  )1363مـود
مبلغ این ادعای متقابل را به  2.202.208دالر افزایش داده و آن را به قرارداد کارهای سامتمانی ربط داد.
نهاجا در الیحه تکمیلیای که در  7ژانویه  17( 1985دیماه  )1363ثبت شده ،ادعاهـای متقـابلی بـه مبلـغ
 124.191.191ریا بابت حق بیمه اجتماعی ،غیر از جرائم و  737.393ریا بابت حق آموزش ،غیر از جرائم آن با
ذکر جزئیات ارقام ،طرح و استدال میکند که ماده  23شرایط عمومی و ماده  24شرایط ویـژه قـرارداد ،مشخصـاً
قید میکند که آی.تی.پی .اکسپورت باید حق بیمههای اجتماعی را بپردازد.
مواهانها به دو دلیل صالحیتی ،به ادعای متقابل ایراد دارند .اوالً مواهانها استدال میکنند که ادعـا یـك
ادعای مستقیم غیرموجهی است که توسط یك سازمان ایرانی علیه یك تبعه ایاالت متحده مطرح شده است .ثانیاً
مواهانها اظهار میدارند که ادعای متقابل ،با قرارداد مورد ادعا ارتباط ندارد؛ زیرا قرارداد کارهای سامتمانی ،نهاجا
را متعهد نمیکند که دیون مواهانها بابت حق بیمه اجتماعی را بپردازد .مواهانها همننین اظهار مـیدارنـد کـه
یقیناً تمامی حق بیمه اجتماعی و حق آموزش مربوط را پردامتهاند.
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به نظر دیوان ،ادعاهای متقابل بابت حق بیمه اجتماعی و حق آموزش در صالحیت دیوان نیست؛ زیرا طبـق
بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،هیچیك از این دو ادعا «ناشی از همان قرارداد ،معامله یـا رویـدادی کـه
موضوع ادعا را تشکیل دهد» نیست .نهاجا برای ربط دادن ادعای متقابل مود به قـرارداد کارهـای سـامتمانی بـه
ماده  23شرایط عمومی قرارداد استناد میکند؛ لکن استناد وی غیر موجه است.
ماده  23چنین قید میکند :پیمانکار تأیید میکند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط بـه کـار و بیمـههـای
اجتماعی و حفاظت فنی و همننین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کامالً مطلع بـوده و متعهـد اسـت همـه
آنها را رعایت کند .در هر حا  ،مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوقالذکر متوجه کارفرما نخواهد بود.
ماده  23به جای آنکه نهاجا را متعهد به پردامت حق بیمه اجتماعی و حق آموزش به آی.تی.پی .اکسـپورت
کند ،تعهدی که احتماالً میتواند موجد ادعای متقابل قابل طرحی در دیـوان شـود ،دقیقـاً اثـر معکـوس داشـته و
تصریح میکند که نهاجا طبق قرارداد چنین تعهدی ندارد .در واقع ،حتی ادعا نشده که نهاجا واقعاً ملزم به پردامت
هیچیك از این وجوه بوده باشد.
به همین نحو ،ماده  24شرایط امتصاصی قرارداد ،هیچ تعهد مشخصی در مورد مالیات ویا حـق بیمـه تعیـین
نمیکند .ماده  24چنین قید میکند :مقررات این قرارداد تابع قوانین ایران بـوده و بـه موجـب آن تعبیـر و تفسـیر
میشود و هرگونه مالیات و عوارض و هزینههای بیمه و بیمههای اجتماعی و سـایر هزینـههـای مربـوط بـه ایـن
قرارداد و کارکنان شرکت به عهده آی.تی.پی .میباشد و آن قسمت از این مبالغ که بایستی به وسیله کارفرما کسر
شود توسط نیروی هوایی شاهنشاهی از مطالبات آی.تی.پی .کسر میشود و به مراجع مربوطه پردامـت و مـدارك
الزم به آی.تی.پی .داده مواهد شد.
نظر به آنکه ماده  ،24میزان کسور مالیاتی و حق بیمه احتمالی قابل برداشت را تعیین نمـیکنـد ،ادعـا بابـت
مبالغی که برداشت نشده نیز به همین نحو مار از صالحیت دیوان مواهد بود؛ لکن دیوان متذکر مـیگـردد کـه
قبالً در مبالغ مورد مطالبه مواهانها که در فوق مورد حکم واقع شد ،وجوهی که معموالً بابت حق بیمه اجتمـاعی
و حق آموزش توسط سازمانهای ایرانی کسر شده ،منظور گردیده است.
در نتیجه ،چناننه آی.تی.پی .اکسپورت بابت پردامت حق بیمه و مالیاتها ،تعهدی هم میداشته ،آن تعهد از
قرارداد ناشی نشده و بلکه مستقالً از مقررات ذیربط قوانین داملی ایران ناشی شده است .بدین ترتیب ،تعهدی که
ادعای متقابل مبتنی بر آن است ،از قرارداد کارهای سامتمانی یا هر قرارداد معامله یا رویداد دیگـری کـه بـا ادعـا
ارتباط داشته باشد ناشی نشده است (رجوع شود به :تی سی اس بی اینکورپوریتد و ایران حکم شماره 114ـ140ـ2
ي  24ـ  16( 23مارس  25 / 1984اسفند  )1362سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و دولـت ایـران ،حکـم
شماره 180ـ64ـ 1ي  41ـ  27( 40ژوئن  6 / 1985تیرماه  ،)1364کوئستك اینکورپوریتـد و وزارت دفـاع ملـی،
حکم شماره 191ـ59ــ 1ي  40ـ  25( 37سـپتامبر  / 1985سـوم مهرمـاه  ،)1364جنـرا داینـامیکس تلفـون
سیستمز سنتر اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شـماره 192ــ285ــ 2ي  4( 25اکتبـر 12 / 1985
مهرماه  )1364مقایسه شود با بهرینگ اینترنشنا اینکورپوریتد و نیروی هـوایی جمهـوری اسـالمی ایـران ،قـرار
موقت و اعدادی شماره 52ـ382ـ 3ي  21 ،43ژوئن  31 / 1985مردادماه  .)1364بر این اساس ،دیـوان ادعـای
متقابل بابت حق بیمه اجتماعی و حق آموزش را به دلیل فقد صالحیت مردود میشناسد .با توجـه بـه ایـن نظـر،
دیوان نیازی نمیبیند که به ایراد دیگری که مواهان راجع به صالحیت رسیدگی بـه ایـن ادعـای متقابـل مطـرح
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کرده ،بپردازد.
ج) ادعاهای متقابل مربوط به نقض قرارداد

نهاجا طی الیحهای که فقط  24روز قبل از جلسه استماع ،یعنـی در دوم ژانویـه  12( 1985دیمـاه  )1363ثبـت
نمود ،برای اولین بار چند ادعای متقابل بابت مساراتی که حسب ادعا در اثر نقض قـرارداد کارهـای سـامتمانی از
ناحیه آی.تی.پی .اکسپورت دیده ،مطرح کرد .این ادعاهای متقابل بهموقع ثبت نشده و توضیحی نیز در مورد دلیل
تأمیر آنها ارائه نشده است ،دیوان طبق بند  3ماده  9قواعد مود ،آنها را رد میکند.
حتی اگر این ادعاهای متقابل بهموقع نیز ثبت شده بود ،به تشخی دیوان به سبب فقد دلیل میبایسـت رد
میشد .نهاجا ادعای متقابلی به مبلغ  2.214.229دالر به ماطر تأمیر در تکمیل کارهای سـامتمانی مطـرح کـرده
است؛ ولی هیچگونه مدرکی دائر بر آنکه آن تأمیرها میتوانسته متوجه آی.تی.پی .اکسپورت باشـد یـا در هنگـام
حدوث تأمیر شکایتی کرده باشد ،ارائه نداده است .مضافاً نهاجا ورود مسارت را اثبات نکرده است .ضـمائم الیحـه
که روش محاسبه را نشان میدهد ،بر مالف مقررات دیوان ،به انگلیسی ترجمه نشده و توضیح دیگـری هـم داده
نشده است .به همین نحو ،ادعای  2میلیون دالر مساراتی که نهاجا حسب ادعا در نتیجه سومتن ترانسـفورماتورها
یا عیوب و نقای دیگر متحمل شده ،فاقد مدرکی دا بر اینکه مشکالت مزبـور متوجـه آی.تی.پـی .اکسـپورت
بوده ،میباشد.
نهاجا در آمرین ادعای متقابل مود در این باره ،استرداد کلیـه تعـدیل قیمـتهـای پردامتـی بـه آی.تی.پـی.
اکسپورت (یعنی وجوه پردامتی بابت افزایش قیمتها) را با استناد به اینکه شرکت یادشده مسئو تأمیرها بـوده،
مطالبه میکند .نهاجا استدال میکند که آی.تی.پی .اکسپورت صریحاً تعهد کرده بود در صورتی که معلـوم شـود
هرگونه تأمیری ناشی از عدم ایفای تعهد شرکت بوده ،آن مبالغ را مسترد دارد؛ لکن نهاجا مدرکی دا بـر آن کـه
هیچیك از تأمیرات واقعاً متوجه آی.تی.پی .اکسپورت بوده ،ارائه نداده است .مضافاً تعهدی که نهاجا بـدان اسـتناد
میکند ،در قسمت ذیربط تنها قید میکند« :در صورتی که بعد از بازرسی از پیشرفت کار معلوم شود کـه پیمانکـار
(آی.تی.پی .اکسپورت) بابت پردامت جریمه یا اضافه پردامت مسئو بوده ،شرکت آی.تی.پی .تعهد میکنـد ،ایـن
اضافه پردامتی را فوراً مسترد دارد  .»...در این تعهد هیچ اشارهای به تعدیل قیمت یا افزایش قیمت نشـده و هـیچ
تعهد جدیدی برای آی.تی.پی .اکسپورت که طبق قرارداد کارهای سامتمانی مسـئو پردامـت جـرائم یـا اضـافه
پردامت است ،ایجاد نمیکند.
 .5نتیجهگیری و تبدیل نرخ ارز

اسـت14)(.تعهـد

مجموع مبلغ حکم صادره علیه نهاجـا در مـورد قـرارداد کارهـای سـامتمانی  174.195.390ریـا
موضوع این حکم در دسامبر  1978که از آن پس ،ادامه اجرای قرارداد غیرممکن گردید ،ایجاد شـده اسـت .طبـق
نظر د یوان ،نرخ صحیحی که باید در تبدیل مبلغ حکم به دالر امریکا به کار رود ،نرخ رایـج بـازار ارز در آن تـاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14که به این ترتیب محاسبه شده  1،767،380ریا (بابت مـدمات انجـام شـده و صورتحسـاب داده)  151،181،696 +ریـا (بابـت
کارهای اضافی)  26،887،043 +ریا (بابت افزایش بها)  30،359،271 +ریا (سپرده حسن انجام کار).
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است که هر  70/475ریا معاد یك دالر امریکا بـود (آمـار مـالی بـینالمللـی ( International Financial

 )Statisticsضمیمه مربوط به نرخ ارزها ،صندوق بینالمللی پو  .)1981بر این اساس ،دیـوان در مـورد ادعـای
قرارداد کارهای سامتمانی ،حکمی به مبلغ  2.471.733دالر به نفع مواهانها و علیه نهاجا صادر مینماید.
ب) ادعاهای اعتبارات اسنادی مربوط به قرارداد کارهای ساختمانی و ادعاهای متقابل

مواهانها عالوه بر ادعاهای غیرمستقیم مود به موجب قرارداد کارهای سامتمانی ،ابطا اعتبـار اسـنادی شـماره
 13576ـ اس را مطالبه میکنند که فرسـت نشـنا بنـك آو بوسـتون («اف.ان.بـی.بـی») از طـرف آی.تی.پـی.
اکسپورت جهت تأمین وجه ضمانتنامه حسن انجام کار در برابر ن.هـ.ش ،.به نفـع بانـك ایرانیـان صـادر کـرده و
همننین ابطا تمامی ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی اتکایی دیگری را که در رابطه با قرارداد کارهـای
سامتمانی صادر شده است ،درمواست مینمایند .مواهانها همننین بازپردامت حقالوکالهها و هزینههـایی جمعـاً
به مبلغ  30.000دالر امریکا که در تحصیل قرار موقت از دادگاه فدرا ایاالت متحده به منظور ممانعت از پردامت
دو اعتبارنامه اسنادی مذکور متحمل شدهاند را بهعالوه بهره آن از تاری  30ژوئن  9( 1980تیرماه  )1359مطالبه
میکنند .مواهانها هیچیك از بانكهای مربوطه را بهعنوان موانده نـام نمـیبرنـد ،هرچنـد کـه بانـك تجـارت،
جانشین بانك ایرانیان ،در جریان رسیدگی به این پرونده با ثبت دفاعیات و ادعاهای متقابلی کـه در حکـم جزئـی
شماره 186ـ302ـ 3رد شد ،کوشش کرد وارد دعوا شود.
طبق ماده  34شرایط عمومی قرارداد کارهای سامتمانی ،آی.تی.پی .اکسـپورت مـیبایسـت یـك ضـمانتنامه
بانکی به میزان  5درصد مبلغ اولیه قرارداد بهعنوان ضمانتنامه «انجام تعهدات ناشی از قـرارداد» در امتیـار نهاجـا
قرار دهد .این ضمانتنامه بانکی را بانك ایرانیان تحت شماره  6/204تأمین نمود که متقـابالً بـا اعتبـار اسـنادی
اتکایی دیگری به شماره ( 13576ـ اس) صادره توسط فرست نشنا بنك آو بوستون به نفـع بانـك ایرانیـان بـه
همـان مبلــغ تضـمین گردیــد .در سـپتامبر  1978مبلــغ اعتبـار اســنادی از مبلـغ اولیــه آن ،یعنــی  691.788دالر
( 46.017.741ریا ) متناسباً بابت تحویل موقت شـش محـل از نـه محـل سـامتمان ،طبـق مفـاد مـاده  ،37بـه
 15.756.923ریا کاهش یافت .ظاهراً بعد از آن تاری  ،اعتبارنامه به این مبلغ مفتوح مانده است.
طبق ماده  36شرایط عمومی ،یك اعتبارنامه اتکایی دومی نیز به شماره ( 13575ـ اس) بـه منظـور تـأمین
ضمانتنامه بانکی دوم (به شماره  )6/216صادر شد .قرار بود این ضمانتنامه جهت تأمین وجوهی باشد که نهاجا بـه
مواهانها پیشاپیش میپردامت و طبق مفاد ماده  36قرار بود بهتدریج که نهاجـا هـر مـاه مبـالغی بابـت قـرارداد
کارهای سامتمانی به مواهانها میپردامت ،قسمتی از مبالغ بدهی بابت پیشپردامتها از آن کسر شود .ظاهراً تا
اومر سا  1978مبلغ ضمانتنامه به  38.959.170ریا تقلیل یافته بود ،ولی از آن به بعد از ضمانتنامه و متناسباً از
اعتبارات اسنادی رقمی کسر نشد.
مواهانها همننین ادعا میکنند که در ماه  1980بانك تجارت ،مانده اعتبار اسنادی شماره  13576ـ اس را
مطالبه کرد و مواهانها چنین تصور میکنند کـه دلیـل ایـن مطالبـه ظـاهراً ایـن بـود کـه بانـك تجـارت مبلـغ
 15.756.923ریا بابت ضمانتنامه مربوط ( )6/204به نهاجا پردامته بود .مواهانها همننین ادعـا مـیکننـد کـه
نهاجا ظاهراً مبلغ  38.959.170ریا دیگر از بانك تجارت بابت ضمانتنامه شماره  6/216دریافت کرده ،زیرا بانك
تجارت اعتبار اسنادی اتکایی مربوطه ( 13575ـ اس) را مطالبه نموده اسـت .مواهـانهـا ظـاهراً از طریـق اقـدام
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قضایی در ایاالت متحده مانع هر دو مورد مطالبه شدهاند.
بانك تجارت اظهار میدارد که نیروی هوایی تقاضای تمدید ضمانتنامهها را کـرد و بنـابراین ،وی از فرسـت
نشنا بنك آو بوستون تقاضا کرد اعتبار اسنادی مربوطه نیز تمدید گردد .وقتی فرست نشنا بنك ظاهراً از تمدید
امتناع کرد ،بانك تجارت پردامت وجه آن را مطالبه نمود .حسب ادعا ،فرست نشـنا بنـك پاسـ داد کـه وجـوه
اعتبارنامه مذکور طبق دستور اجرایی شماره  12170رئیس جمهوری ایاالت متحده ( 14نوامبر  22 / 1979آبانماه
 )1358مبنی بر مسدود نمودن داراییهای ایران در حوزه قضایی ایاالت متحده ،مسدود شده است15)(.
در مورد اعتبار اسنادی شماره  13576ـ اس مربوط به ضمانتنامه حسن انجام کار ،مواهانها اظهار میدارند با
وجود آنکه مواهانها اساساً کار مود را تکمیل کرده بودند ،نهاجا من غیر حق از ابطا اعتبارنامه مودداری کـرده
است .نهاجا استدال میکند که حق دارد مابقی ارزش اعتبار اسـنادی را تـا تکمیـل و تحویـل قطعـی بـه محـل
سامتمان که طبق اظهار وی صورت نگرفته نگه دارد .وی همننین ادعا میکند که نقایصی در کار یافت شده بود
و بنابراین ،حق داشته است ضمانتنامه حسن انجام کار را نگه دارد.
طرفین در مورد اعتبار اسنادی شماره  13575ـ اس مربوط به پیشپردامتها هیچگونه استدال ماصی ارائه
نکردهاند.
حقوق و تعهدات طرفین نسبت به این ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی عیناً مانند حقوق و تعهداتی است کـه
در مورد ضمانتنامه بانکی حسن انجام کار در فوق مورد بحث قرار گرفت .نظر به اینکه ایران ادامه اجرای قرارداد
کارهای سامتمانی را غیرممکن سامته ،کلیه ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی مربوط به قرارداد ،منتفـی و
بالاثرند .بنابراین ،دیوان مقرر مینماید که نهاجا هرگونه مطالبه پردامـت آن ضـمانتنامههـا را مسـترد داشـته و از
مطالبه مجدد آنها مودداری کند.
عنصر باقیمانده ادعا ،یعنی مطالبه  30.000دالر بابت حقالوکاله و هزینهها ،برای این مسأله که آیا به موجـب
اصو حقوقی قابل اعما  ،مطالبه این مبالغ صحیح است یا میر ،به حد کافی مستند نبوده و بنابراین ،مردود است.
ج) ادعای سلب مالكیت
 .1ادعا

سومین ادعایی که دیوان حق تصمیم مود را طی حکم جزئـی محفـوظ داشـت ،ادعـای سـلب مالکیـت از ملـك
مواهانها است که علیه دولت ایران طرح شده است .همانطور که در حکم جزئـی متـذکر گردیـده ،مواهـانهـا
ظاهراً ادعا میکنند که در کلیه اوقات ذیربط یا مالك منافع ویا مالك قانونی سامتمانی مرکـب از هشـت دسـتگاه
آپارتمان واقع در تهران بودهاند .مواهانها بدواً ادعای مود را براساس قصور ادعـایی دولـت شاهنشـاهی ایـران و
جانشین آن ،یعنی دولت فعلی ایران در حفظ و حمایت از سامتمان و در نتیجه ،محروم کردن مواهانها از استفاده
و منافع سامتمان ،حتی قبل از عزیمت آنان در دسامبر  1978از ایران ،قرار دادهاند .مواهانهـا در آمـرین الیحـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15مواهانها مدارك دادگاه را تسلیم نمودهاند که به موجب آن ،دادگاه بخش ایاالت متحده ،ناحیـه ماساچوسـتس در حـوالی  15مـه

 25( 1980اردیبهشتماه  )1359قرار توقیف موقتی جهت ممانعت از وصو وجه اعتبار اسنادی  13576ـ اس توسط بانك ایرانیان صـادر
کرده است .دادگاه در  16مه  26( 1980اردیبهشتماه  )1359قرار موقتی به همان مضمون صادر کرد که هنوز به اعتبار مود باقی است.
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مود درباره این موضوع و نیز در الیحه جوابیه و معارضی که در  21ژانویه  30( 1985تیرماه  )1364ثبت نمودهاند،
اظهار داشتند که بانك تجارت با اقدامات مود و با «تصویب رسمی و شرکت فعا دولت جمهوری اسالمی ایـران
از طریق دادستان انقالب و نیز به وسیله سازمان ثبت امالك و اسناد» سامتمان را تصاحب کرده است.
مواهانها اظهار میدارند که ملك مزبور در مه  1978طبق بـرآورد یـك مهنـدس 48 ،میلیـون ریـا ارزش
داشته و در مقابل مبلغی معاد  915،216دالر از دسامبر  1978در رهن بانك ایرانیـان بـوده اسـت .در بـدو امـر
مواهانها قید کردند که چناننه متعهد به تصفیه وام باشند مبلـغ  48میلیـون ریـا ( 682.303دالر) بابـت ارزش
سامتمان در دسامبر  1978به عالوه بهره از تاری مزبور و چناننـه تعهـدی نسـبت بـه وام نداشـته باشـند ،مبلـغ
 465.388دالربابت ارزش مال عین مرهونه بهعالوه بهـره آن ،مطالبـه مـیکننـد .لکـن مواهانهـا در الیحـه
معارض مود ادعا کردند که سامتمان در حا حاضر طبق «برآوردی که به صورت تخمینی» صورت گرفته ،بـیش
از  180میلیون ریا قیمت دارد.
 .2تابعیت ادعا

در آغاز دیوان باید تعیین کند که آیا این ادعا ،ادعای یك تبعه ایاالت متحده به مفهوم بند  2ماده هفت بیانیه حل
و فصل دعاوی هست یا میر.
مدارك نشان میدهد که در کلیه اوقات ذیربط تا قبل از دسامبر  ،1978ملك مزبور قانوناً متعلق به مینل اند
رابرتز ،یك شرکت سهامی ماي ایرانی ،بوده است .بانك تجارت ،جانشین بانك ایرانیان که مرتهن ملـك مزبـور
است ،ظاهراً بهعنوان نماینده ایران نیز به امتیار مواهانها جهت طرح ادعا از طرف مینل اند رابرتز و همننین به
صالحیت دیوان برای رسیدگی به ادعای یك شرکت ایرانی ،ایراد گرفته است.
مواهانها دو سوگندنامه از آقای الکساندر پاتریك تسلیم کردهاند ،گواه بر اینکـه نـامبرده تـا دسـامبر 1978
مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره مینل اند رابرتز و مالك قانونی اکثریت سـهام مینـل انـد رابرتـز بـوده کـه آن
شرکت را «بهطور امانی» از طرف مواهان آی.تی.پی .در دست داشته است .نامبرده همننین گواهی میدهد کـه
مینل اند رابرتز مالك قانونی منحصر به فرد ملك مورد امتالف بود که تنها در مقابل مبلغ تقریبی  216.000دالر
(اصل مبلغ) در رهن بانك ایرانیان (بانك تجارت کنونی) قرار داشت .مضافاً آقای پاتریـك گـواهی مـیدهـد کـه
آی.تی.پی.سی .مالك منافع کلیه سهام مینل اند رابرتز بوده و تقاضای تشکیل آن شرکت را کرده و بودجـه الزم
برای مرید سامتمان دفتر مرکزی شرکت آی.تی.پی .در تهران را تأمین کـرده و ضـمناً اینکـه نـامبرده مالکیـت
قانونی  89سهم مود در مینل اند رابرتز را در مقابل عـوض در دسـامبر  1978بـه ای.تی.پی.سـی .انتقـا داد16)(.
بهعنوان مدرك منافع مالکانه مود ،مواهانها نس قرارداد انتقا  89سهم به تاری  14دسامبر  23( 1978آذرمـاه
 )1357و صورتحسابی به تاری  11مه  21( 1976اردیبهشتماه  )1355کـه شـرکت ایـران امـریکن اینترنشـنا
اینشـورنس کــامپنی بابــت حــق بیمــه ســامتمان و اثـاث و لــوازم آن در ســا  77ـ  1976بــرای «آی.تی.پــی.
کورپوریشن» ارسا داشته بود را در دیوان ثبت نمودهاند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16آقای پاتریك همننین اظهار میدارد که همسر نامبرده ،یك درصد سهام را در دست داشت و وی نیـز منـابع مالکانـه مـود را بـه
مواهان (آی.تی.پی .سی) واگذار کرد.
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مالکیت منافع مواهانها را دو سوگندنامه از ذیحساب سابق مواهانهـا ،آقـای فلیپـپ ام .الیتزینگـر بیشتـر
اثبات و روشن میکند .نامبرده در سوگندنامه او گواهی میدهد که آی.تی.پی .پـو مریـد سـامتمان و تشـکیل
مینل اند رابرتز را که سند مالکیت ملك به نامش بود ،تامین نمود و این امر تماماً طبق توصیه وکیـل ایرانـی مـا
صورت گرفت» .آقای الیتزینگر همننین گواهی داد که آقای پاتریك قانوناً مالك  89سهم از  100سـهم مینـل
اند رابرتز بود.
سوگندنامه دوم آقای الیتزینگر گواه بر این است که وقتی سامتمان در رهن گذارده شد (که قبل از مورد این
دعوا نیز یك بار به رهن گذارده شده بود) ،وامهایی که از طریق ارتهان امـذ مـیگردیـد بـه آی.تی.پـی .منتقـل
میشد  ...و آی.تی.پی .در کلیه اوقات ،تعهد رهن سامتمان واقع در تهران را پذیرفته و آن را در حسـابهای مـود
بهعنوان بدهی ثبت کرده بود .سامتمان نیز بهعنوان دارایی آی.تی.پی .در دفاتر منعکس شده و هم دارایـی و هـم
تعهدات آی.تی.پی.سی .در ترازنامههای مالی مورخ  31دسامبر  10( 1978دیماه  )1357آن شـرکت کـه توسـط
توش راس اند کامپنی حسابرسی شده ،گزارش شده است.
توش راس اند کامپنی طی شرحی که دو نفر از شرکای آن به قید سوگند امضا کردهانـد تأییـد مـیکنـد کـه:
آی.تی.پی.سی .از نظر حسابداری مالی ،مالك منافع یك سامتمان دفتری در تهران بود ...
این مدارك با شرحی که آقای باکست مدیر تصفیه هر دو مواهانها به قید سـوگند اظهـار نمـود ،مبنـی بـر
آنکه « 90درصد  ...مینل اند رابرتز  ...شرکت فرعی و متعلق به آی.تی.پی .میباشـد» و بـا شـرحی کـه آقـای
جارویس به قید سوگند در مورد منشأ مینل اند رابرتز در زیر اظهار داشته تأیید میگردد:
شرکت فرعی دیگری که متعلق به آی.تی.پی .بود مینل اند رابرتز ،یك شرکت سهامی ماي ایرانی اسـت.
از نظر قوانین ایران درباره مالکیت امالك در ایران ،اطالع یافتم که الزم بود یك شرکت ایرانی که عنوان مالکیت
سامتمان شرکت ما را در تهران داشته باشد تشکیل دهیم .بنابراین ،نایب رئیس آی.تی.پی .در ایران ،یعنـی آقـای
الکساندر پاتریك  ...در سا  1975یا  1976به درمواست آی.تی.ی ،مینل اند رابرتز را تشکیل داد و بهطور امانی
اکثریت سهام آن را از طرف آی.تی.پی .در دست گرفت.
بهعالوه ،نامه رئیس وقت آی.تی.پی.سی .به آقای پاتریك در تـاری  14ژوئـن  24( 1976مردادمـاه )1355
مؤید این است که آی.تی.پی.سی .مالك بوده و به آقای پاتریك اجازه امذ وام رهنی را داده است.
تابعیت ایاالت متحده آقای پاتریك با اظهارات به قید سوگند وی ،مبنی بر آنکه «در ایاالت متحـده امریکـا
متولد شده و در تمام عمر مود تبعه امریکا بوده» اثبات و با تسلیم گواهی تولد وی که محل تولد را اسپرینگ فیلد،
اوهایو در ایاالت متحده قید کرده و فتوکپی گذرنامههای امریکایی وی که از  27فوریه  1973تا  26فوریـه 1978
( 7اسفندماه  )1356و از  14دسامبر  1982تا  13دسامبر  22( 1987اسفندماه  )1346اعتبار داشته ،تأیید میشـود.
شرحی که آقای جارویس به قید سوگند نوشته ،مبنی بر آنکه «آقای الکساندر پاتریك  ...را بـهعنوان یـك تبعـه
ایاالت متحده میشناسم» این مطلب را تأییـد مـیکنـد .عـالوه بـر آن ،آقـای جـان آ .رویتفـورد ،رئـیس سـابق
آی.تی.پی.سی« ،.در جلسه استماع گواهی داد که آقای پاتریك مستمراً تبعه ایاالت متحده بوده است.
بانك تجارت در رد این ادعا اظهار میدارد که به موجب قوانین ایران ،مالك واقعی سامتمان ،کسی است که
مالکیت ملك را در دست دارد و سند مالکیت سامتمان مورد امتالف به نام مینل اند رابرتز بوده ،نه مواهانها.
دیوان بر مبنای سوگندنامهها ،شهادتها و مدارك تسلیمی بالمعارض مواهانهـا ،معتقـد اسـت کـه در کلیـه
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اوقات ذیربط قبل از  14دسامبر  23( 1978آذر  )1357مواهانها کالً مالك منافع مینل اند رابرتز و از آن طریق،
مالك ملك مورد امتالف بودند و به حکایت مدارك موجود ،مینل اند رابرتز دارایی یا تعهد دیگری غیـر از رهـن
مزبور نداشته و مینل اند رابرتز صرفاً به منظـور تملـك قـانونی سـامتمان ایجـاد شـده بـود .پـس از آن تـاری ،
مواهانها همننین مالکیت قانونی حداقل  89سهم از  100سهم مینل اند رابرتز را حفظ کردند .دیوان همننـین
بر این نظر است که آقای پاتریك درکلیه اوقات ذیربط ،تبعه ایاالت متحده بوده است.
با در نظر گرفتن این واقعیات ،دیوان نظر میدهد که با توجه به شرایط ماي این پرونـده ،مواهـانهـا حـق
دارند ادعای ملك مود را در دیوان مطرح کنند و مینل اند رابرتز بهعنوان یك شرکت ایرانی حق ندارد طبق مفاد
بیانیه حل و فصل دعاوی رأساً ادعایی طرح نماید17)(.معهذا بنـد  2مـاده هفـت بیانیـه در مـوارد زیـر اجـازه طـرح
ادعاهای اتباع ایاالت متحده یا ایران را داده است :ادعاهایی که بهطور غیرمستقیم ،از طریق مالکیت سـرمایه ویـا
سایر عالیق مالی ،در مورد اشخاي حقوقی ،در مالکیت این اشخاي بودهاند؛ مشروط بـر اینکـه منـافع مالکیـت
چنین اتباعی ،مجتمعاً در زمان اقامه ادعا برای کنتر شرکت یا شخ حقوقی دیگر در حد الزم بوده و عالوه بـر
آن ،مشروط بر اینکه شرکت ویا شخ حقوقی ،مود در چارچوب این بیانیه حق اقامه و دعوا نداشته باشد.
مواهانها ،هم به استناد  100درصد منافع مالکانه مود در مینـل انـد رابرتـز قبـل از  14دسـامبر 23( 1978
آذرماه  )1357و از آن تاری و هم به اتکای مالکیت قانونی حداقل  89درصد از سهام سرمایهای آن شـرکت از آن
تاری ()18به بعد ،به مفهوم این بند ،بهطور غیرمستقیم مالك ادعایی هستند که در اینجا اقامه میکنند19)(.
 .3شرح واقعیات و اظهارات طرفین

در مورد ماهیت دعوا دیوان مالحظه کرده اسـت کـه توضـیح واقعیـات و تئـوریهـای حقـوقی مطروحـه توسـط
مواهانها طی جریان رسیدگی به پرونده تغییر یافته است .تئوری اولیه آنان در مـورد مسـئولیت ،تئـوری مصـادره
بالفعل بود .مواهانها استدال میکردند که دولت شاهنشاهی ایران ،با قصور در محافظت سامتمان و ساکنان آن
قبل از دسامبر  ،1978سامتمان را غیرقابل سکونت کرده بود .مواهانها همننین ادعا کردند که متعاقباً سـامتمان
در اشغا نیروهای نظامی ایران درآمد.
لکن مدارك مود مواهانها ،ناقض این ادعاها است .تلکس مورخ  4مارس  13( 1979اسفندماه  )1357آقـای
فرامرز عطار ،وکیل مواهانها بعد از دسامبر  1978در ایران ،حاکی از آن است که آقای عطار در آن تاری  ،ترتیب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .17این نتیجهگیری هیچگونه تأثیری در تصمیم دیوان عمومی راجع به یکی از موضوعات مطروح در پرونده «الف» 22مبنی بر اینکـه

آیا یك شرکت امریکایی علیالقاعده حق دارند ادعای یك سازمان ایرانی را طبق بند  2ماده  7بیانیه حل و فصل دعاوی بهعنوان ادعـای
غیرمستقیم مود در دیوان مطرح نماید یا میر ،نخواهد داشت.
 .18از آنجا که دیوان به این نتیجه رسیده است که به علت مالکیت مواهان نسبت به صد درصد منافع ،صالحیت رسیدگی بـه ادعـا را
دارد ،دیوان در مورد این که آیا ادعاهای غیرمستقیم اتباع ایاالت متحده که متضمن مالکیت کمتر از  100درصد باشد ،محدود بـه میـزان
مالکیت آنها میشود یامیر ،تصمیمی نمیگیرد :دیمز اند مور و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 97ـ54ــ 3ي  10و  32ـ 20( 31
دسامبر  1983ـ  29آذرماه .)1362
 .19استدال بانك تجارت در مورد مالکیت سامتمان به موجب قوانین ایران ،کامالً با مالحظات صالحیتی مقرر در بیانیه حل و فصـل
دعاوی بیارتباط است.
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تعمیرات و محافظت سامتمان را میداده و با مقامات بانك برای فك رهن سامتمان و نیز بـا همسـایگان محـل،
برای آنکه کاری به سامتمان نداشته باشند ،مالقات میکرده است .این اقدامات وکیل مواهانها بهروشنی معلوم
میکند که در مارس  ،1979مواهانها هنوز بر سامتمان اعما تسلط و کنتر میکردند.
لکن بحثی نیست که متعاقباً کنتر سامتمان به دست بانك تجـارت افتـاد .بانـك تجـارت بـه نوبـه مـود،
توضیحات متفاوتی در مورد چگونگی انتقا کنتر و متعاقباً انتقا مالکیت قانونی ملك میدهد .بانك تجـارت در
الیحه دفاعیه مود اشاره میکند که قرار بود حداقل در ابتدا ،انتقا ملك طبق یك قرارداد فروش که در مورد آن،
با آقای عطار ،وکیل مینل اند رابرتز مذاکره میشد ،صورت گیرد .دفاعیه در مورد این نکته حاوی توضیحات زیـر
است:
مدت بازپردامت وام مذکور ،یك سا از تاری  1357/2/11تا تاری  1358/2/11بوده است؛ ولـی وامگیرنـده
مذکور در سررسید مقرر نسبت به بازپردامت وام اقدامی ننمود.
چون شرکت قادر به بازپردامت وام نبود ،علیهذا متعاقب مذاکراتی که بین بانك و نماینده شـرکت بـه عمـل
آمد ،وکیل ثابتالوکاله شرکت به بانك پیشنهاد کرد که شرکت حاضر اسـت سـامتمان را بـه مبلـغ 000.21.200
ریا به بانك بفروشد و از بانك درمواست نمود مبلغ  1.000.000ریا بهطور علیالحساب جهت تسویه بـدهیها
بابت آب و برق و تلفن و غیره پردامت گردد (ضمیمه شماره  2و  .)3چون بانـك مایـل بـه تملیـك ملـك نبـود،
علیهذا ،بانك به مجرد وصو پیشنهاد شرکت ،مراتب را به اطالع کارمنـدان بانـك رسـانید و از داوطلبـان مریـد
مواست پیشنهاد مود را تقدیم کنند و در ضمن ،چون آپارتمان مالی بوده ،لذا در تاری  1358/7/29ملـك مـذکور
جهت حفاظت به موجب صورتجلسهای به همان تاری از طرف نماینده مالك به نمایندگان بانك تحویل داده شد.
در این موقع ،بانك و وکیل ثابتالوکاله شرکت توافق کردند قبل از صدور اجراییه  8آپارتمان مسکونی به کارکنان
فرومته شود.
بهعنوان مدرك قرارداد فروش ،بانك تجارت نسخهای از نامه مـورخ  23سـپتامبر ( 1979او مهرمـاه )1358
آقای عطار به بانك ایرانیان را که تنها به فارسی است ،تسلیم کرده که طـی آن آقـای عطـار بـهعنوان «نماینـده
رسمی شرکت مینل اند رابرتز» اشعار میدارد ...« :بدینوسیله موافقت مود را با مبلـغ  21.200.000ریـا بابـت
بهای سامتمان شرکت مینل اند رابرتز  »...اعالم  ...میدارد  ...لکن در کنار امضای نامه توضـیح داده شـده« :بـا
جریان روز و وضعی که پیش آمده و نمیتوان وجهی از شرکت در شرایط فعلی وصو نمود موافقم که هم بانـك
به طلب مود برسد و هم کارمندان صاحب مانه شوند» .بانك تجـارت همننـین نسـخهای از وکالتنامـه مـورخ 4
ژانویه  14( 1979دیماه  )1357آقای عطار را که در سفارت انگلیس در کویت توسـط آقـای ویلیـام دبلیـو بـاروز
بهعنوان مدیرعامل شرکت مینل اند رابرتز امضا و در گواهی مزبور اشاره شده که وکالـت از طـرف «اینترنشـنا
تکنیکا پرداکتس کورپوریشن» نیز میباشد ،ارائه داده است .سند مذکور ضمن سایر مطالب ،به آقای عطار امتیار
تام بالشرط جهت «فروش امالك غیر منقو  ...از جمله سامتمان دفتری تهران  »...را میدهد.
مواهانها تصدیق میکنند که آقای عطار در مورد سامتمان مینل اند رابرتز امتیاراتی داشت ،لکن نمیپذیرند
که وی در مورد فروش مجاز سامتمان مذاکراتی کرده باشد .رئیس سابق شـرکت مواهـانهـا ،آقـای ویتفـورد در
سوگندنامه مود اشعار داشت که «در سا  »1977برای «(فروش داراییهایمان در ایران) تحت پارهای شرایط به
آقای عطار وکالت داده شده بود» .ذیحساب سابق مواهانها ،آقای الیتزینگر نیز در سوگندنامه مود اشـعار داشـت
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که «ما  ...از آقای عطار مواستیم که بعد از رفتنمـان از ایـران ،سـامتمان را بـه فـروش رسـاند» .آقـای ویتفـورد
همننین اظهار داشت ،لکن اجازه مشروط به این بود که هرگاه فروش عملی میشد ،موافقـت مینـل انـد رابرتـز
کسب شود و آقای عطار بعداً وصو «پیشنهاد بسیار نازلی را به ایشان اطالع داد که مورد قبو آقای ویتفورد قرار
نگرفت» .آقای الیتزینگر نیز اشعار داشته که تا سپتامبر  1979در مورد فروش «مطلبی به وی اطـالع داده نشـده
بود» .مواهانها در الیحه مود اشعار میدارند که «اجماالً تا حدودی اجبار در کار بوده است».
بانك تجارت ،مود اظهار میدارد که ظرف یك ماه از فروش ادعایی ،عمالً تصرف و اعما کنتر بر ملك را
آغاز کرد .همانطور که در فوق اشاره شد ،در دفاعیه بانك ذکر شده کـه در  21اکتبـر  29( 1979مهرمـاه )1358
«طبق صورتجلسهای به همان تاری » که ارائه نشده است« ،سامتمان تحویل نمایندگان بانك شد» .طبق الیحه
دفاعیه از آن تاری « ،سامتمان جهت حفاظت در امتیار بانك تجارت قرار گرفته اسـت» .همـانطور کـه در فـوق
اشاره شد قرائنی وجود دارد ،حاکی از آنکه بانك در آن تاری «برای پردامـت بـدهی آب و بـرق و تلفـن» مبلـغ
 1.000.000ریا  ،پردامت کرده بود.
بدیهی است که بانك ،فروش ملك را تنها با شرط انجام تشریفات قانونی ،یك معامله معتبر تلقی میکرد .در
الیحه دفاعیه چنین آمده :اسناد انتقا آماده شد ،ولی دفترمانه اسناد رسمی از ثبت معامله مـودداری نمـود .چـون
طبق تصمیم متخذه از طرف دادستان انقالب ،انجام معامله به استناد وکالتنامههای تنظیم شده در مار منع شـده
بود ،به این جهت انجام معامله میسر نگردید ...
در این موقع ،بانك برای حل مشکل سعی کرد با کسب مجوز از دادستان انقالب استثنائاً به اتکای وکالتنامـه
تنظیم شده در مار  ،این معامله انجام گردد .به این ترتیب ،مجوز تحصیل شد و سند تنظیم گردید ...
ظاهراً آقای عطار که «تبعه ایران» بود20)(،احتماالً به قصد هند کشور را تـرك کـرد و امـذ امضـای وی کـه
ظاهراً در سند انتقا قطعی الزم بود ،غیرممکن گردید .طبق الیحه دفاعیه بانك تجارت :برای اینکه موضوع بـه
نحوی ماتمه پیدا کند از دادستانی انقالب تقاضا شد با توجه به سابقه کار ،سند معامله توسط نماینده دادسـتان بـه
نام فروشنده (یعنی به جای آقای عطار) امضا گردد .علیهذا معامله مورد اشاره اکنـون (یعنـی در  11تیـر  )1361در
جریان وقوع میباشد21)(.
بانك تجارت در دفاعیه مود موافقت کرد :مازاد حاصل از فروش ( 21.200.000ریا ) ،پس از کسـر مبلـغ وام
( 14.000.000ریا ) و مبلغ یك میلیون ریا وجه ضمانتنامه صادره (ضمیمه شماره  )13که بابت تصـفیه مالیـاتی
سا های  1357و  1358بایستی در وجه حوزه مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی پردامت گـردد و بهـرههـای
متعلقه و مسارت تأمیر ،به مواهان تعلق مواهد داشت و در هر صورت ،این مبلغ باقیمانده باید جوابگـوی ادعـای
متقابل ضمیمه این دادمواست بوده باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .20در وکالتنامه به این نحو معرفی شده است.
 .21بانك تجارت بعداً در پاس به جوابیهای که در  4آوریل  15( 1983فروردینماه  )1362ثبت نمود ،موضوع را به شـرح زیـر تشـریح

کرد:

تنها مانع انجام معامله ،معذوریت نماینده فروشنده برای امضای سند بود .علیهذا با توسـل بـه قـانون کـه در پـارهای از مـوارد
استثنایی به دادستان امتیار داده میشود به نمایندگی طرف معذور ،سند را امضا کنـد ،از دادسـتان انقـالب درمواسـت شـد بـه
استناد موافقتنامه وکیل مینل اند رابرتز ،آن اسناد را از طرف نماینده فروشنده به علت معذوریت از حضور سند امضا کند.
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آمراالمر بانك تجارت برای تأیید انتقا در صدد تعقیب راههای دیگری نیز برآمد که در دفاعیه مود ،موضـوع
را به شرح زیر توضیح میدهد :عدم انجام معامله ،بانك را وادار نمود برای استیفای حقوق و مطالبات مود مبادرت
به صدور اجراییه نماید .لذا اجراییه در تاری  59/6/11صادر گردید که مستلزم انجام تشریفاتی طوالنی بوده اسـت
و چون فعالیت شرکت متوقف شده و کارکنان شرکت نیز ایران را ترك کرده بودند ،علیهذا ابالغ اجراییه بـه علـت
غیبت بدهکار به تأمیر افتاد که در پایان منجر به اعالن از طریق جراید گردید ...
شرح فوق در اشاره به «اجراییهای» است که سازمان ثبت اسناد و امالك وزارت دادگسـتری در مـورد ملـك
صادر کرده است .اجراییه در ظاهر به صورت مطالبه پردامت وام رهنی است که براساس اصل مبلغ 15.000.000
ریا به میزان  18.551.013ریا تعیین شده و در صورت عدم پردامت تهدید به توقیف عین مرهونه شده است.
مواهانها از این جریانات اظهار بیاطالعی میکنند .آگهی اجراییه چهـارده مـاه بعـد از صـدور اجراییـه در 9
نوامبر  18( 1981آبانماه  )1360در یکی از روزنامههای تهران منتشر شد .در آگهی در توضیح این مطلب که چرا
مستقیماً اطالع داده نشده ،صرفاً به ذکر «مجهو المکان بودن» مینل اند رابرتز از نظر مـأمور ابـالغ اکتفـا شـده
است.
بانك تجارت طی اظهاریه مورخ دوم ژانویه  12( 1985دیماه  )1363مود اظهار میدارد که ملك مواهانهـا
را نهایتاً نه از طریق مرید مورد توافق ادعایی در پنج سا قبل ،بلکه طبق ماده  34قانون ثبت امالك و اسـناد بـا
سندی به تاری  17سپتامبر  26( 1983شهریورماه  )1362و در نتیجه توقیف عین مرهونه تحصیل نمـوده اسـت.
ماده  34قانون مزبور چنین مقرر میکند :در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند ،بـدهی مـود را نپـردازد
بستانکار میتواند وصو طلب مود را توسط دفترمانه تنظیمکننده سند درمواست کند.
دفترمانه بنا به تقاضای بستانکار ،اجراییه برای وصو طلب و اجور و مسارت دیرکرد صادر مواهد کـرد و بـه
اداره ثبت ارسا مواهد داشت و بدهکار از تاری ابالغ اجراییه ،هشت مـاه مهلـت مواهـد داشـت کـه نسـبت بـه
پردامت بدهی مود اقدام نماید .بدهکار میتواند ظرف شش ماه از تاری ابالغ اجراییه ،درمواست نماید که ملك از
طریق حرا به فروش برسد .در صورتی که تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محـل واصـل نشـود
پس از انقضای هشت ماه مذکور در این قانون ،ملك با امذ کلیه حقوق و عوارض و هزینههای قانونی بـه موجـب
سند انتقا رسمی به بستانکار واگذار مواهد شد (اصالحیه مورخ  27دیماه  1312مـاده  34قـانون ثبـت اسـناد و
امالك .در متن انگلیسی حکم ،اصالحیه مزبور به وسیله بخش ترجمه دیوان به انگلیسی ترجمه شده است).
موانده ،بانك تجارت ،ادعا میکند که مواهانها ظرف شش ماه از تـاری نشـر آگهـی  9نـوامبر 18( 1981
آبانماه  )1360تقاضای حرا ملك را نکرده و ظرف هشت ماه بعد از آن تاری بدهی مود را نپردامتـه ،در نتیجـه
به انتقا قانونی ملك به بانك تجارت تن در دادند.
 .4یافتههای دیوان
الف) قابلیت انتساب سلب مالكیت به دولت ایران

مواهان دعوای حاضر را علیه دولت ایران با استناد به اینکه دولت ،عین مرهونه را بر مـالف حقـوق بـینالمللـی
مصادره کرده یا گرفته ،اقامه نموده است .این نکته مورد انکار نیست که گرفتن ادعایی سامتمان از طریـق سـلب
مالکیت رسمی صورت نگرفته ،لکن این امر امکان تحقق سلب مالکیت را منتفی نمیکند .دیوان در پرونـدههـای
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دیگر نظر داده که «چناننه دولتی به نحو غیرموجهی در استفاده از اموا مدامله نماید ،حتی در صورت عدم ملـی
کردن یا سلب مالکیت رسمی ،این عمل طبق حقوق بینالملل ،ضبط اموا محسوب میگردد» (هارزا انجینیرینگ
کامپنی و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 19ــ98ــ 2ي  30( 9دسـامبر  9 / 1982دیمـاه  )1361کـه در
صفحات  504و  499مجلد  1گزارش احکام دیوان داوری دعاوی ایران ایاالت متحده به طبع رسیده است) .یـك
شرط اساسی برای آن که «مدامله ناموجه» ،سلب مالکیت شنامته شود ،این است که مدامله متوجه دولت باشد.
در پرونده حاضر ،بانك تجارت است که کنتر سامتمان را به دست گرفت و آمراالمر صاحب قانونی آن شد.
الزمه مسئو شنامتن دولت آن است که یا:
22
)
(
 .1در موقع تصاحب ملك ،بانك تجارت رأساً در مقام یك ارگان دولتی عمل کرده باشد ،و یا
 .2دولت یا یکی از ارکان آن در انتقا ملك معاونت داشته باشد.
بانك تجارت یك بانك متعلق به دولت است که شخصیت حقوقی جداگانهای دارد .هرچند میتوان گفت کـه
بانك مزبور از بعضی لحاظ وظایف دولتی را انجام میدهد ،یعنی یك «ارگان دولتی» است ،ولـی اغلـب بـه نظـر
میرسد که بهعنوان یك واحد تجاری مصوصی عمل میکند .طبعاً چنین تصور میشود که بانك تجـارت هنگـام
تصاحب ملك ،نقش امیرالذکر را داشته است .در پرونده حاضر ،مدارك حاکی از آن نیست که بانك تجارت هنگام
تصاحب ملك به دستور دولت عمل کرده یا وظایف دولتی انجام داده باشد .بنابراین ،حتی اگر نظر داده میشد کـه
بانك به نحو غیرقانونی سامتمان را تصاحب کرده ،طبق حقوق بینالملل این عمل مودبهمود ،مسئو بودن دولت
را اثبات نمیکند ،بلکه عالوه بر آن باید ثابت کرد که ارگان دولتی دیگری (که در آن مقام عمل کرده) ،با اعمـا
یا ترك فعل مود در انتقا ملك به بانك تجارت شرکت داشته و در نتیجه برمالف حقوق بینالملل ،مواهانها را
از ملك مود محروم نموده است.
تنها اعما واضح و عینی قابل انتساب به دولت ایران که در مورد این دعوا ادعا مـیشـود ،اعمـا دادسـتان
انقالب و سازمان ثبت اسناد و امالك است .تنها عملی که بدین نحـو و بهوضـوح قبـل از  19ژانویـه 29( 1981
دیماه  )1359صورت گرفته ،صدور «اجراییه» در دوم سپتامبر  11( 1980شهریورماه  )1359میباشد .محتمل بـه
نظر می رسد که ممنوعیت استفاده از وکالتنامه تنظیمی در مار از ایران ،توسط دادستان انقالب قبل از  19ژانویه
 29( 1981دیماه  )1359وضع گردیده باشد .صرفاً با حدس و گمان مـیتـوان دریافـت کـه آیـا تصـویب بعـدی
وکالتنامه مزبور ،توسط دادستان انقالب قبل یا بعد از آن تاری صورت گرفته است .براسـاس سـوابق موجـود نیـز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22رجوع شود به:
Article 5 of the International Law Commission's Draft Articles on State Responsibility

(«از نظر مواد حاضر ،رفتار هر یك از ارگانهای دولتی که طبق قـوانین داملـی آن کشـور چنـان وضـعی را داشـته باشـد ،طبـق حقـوق
بینالملل به منزله عمل دولت مربوطه شنامته میشود ،مشروط بر آنکه آن ارگان در دعوای مورد بحث در مقام ارگان دولتی عمل کـرده
باشد») .برای متن پیشنویس و اظهارنظرها رجوع شود به:
(1979) Y. B. Int'l L. Comm'n Vol. II, part 2, at 90 et seq. and ( 1980 ) Y.B. Int'l L. Comm'n Vol. II, part 2, at 14 et
seq.

همننین رجوع شود به :بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل ،دایر بر آنکه عبارت «ایران» به نحوی که در بیانیـه بـه کـار رفتـه( ،شـامل
بانك تجارت هم میشود) مفهوم وسیعتری از «دولت ایران» دارد.
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جای تردید است که بتوان قصور در ابالغ حکم اجرایی را که به جای اینکه در فاصله بین صـدور ابالغیـه ،یعنـی
دوم سپتامبر  11( 1980شهریورماه  )1359و  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359صورت گیرد ،فیالواقع تا تـاری
واقعی ابالغ ـ از طریق انتشار ،در روزنامه ،یعنی تا  9نوامبر  18( 1981آبانمـاه  )1360بـه تعویـق افتـاده اسـت،
مبنایی برای مسئولیت دولت قرار داد .در مجموع ،دیوان یقین ندارد که عمل یا ترك فعلی که مستدالً بتوان آن را
در حیطه مسئولیت بینالمللی دولت ایران دانست ،ظرف مدتی که برای احراز صالحیت دیوان الزم است ،از ناحیه
دولت حادث شده باشد.
ب) فروش ادعایی

مواهانها استدال میکنند که فروش ادعایی به بانك تجارت در واقع یك «فروش اجباری» بوده و بنـابراین ،بـا
حسننیت انجام نشده است .ایشان استدال میکنند کـه بانـك تجـارت در  21اکتبـر  28( 1979مهرمـاه )1358
براساس چنین «فروشی» ،سامتمان را تصرف کرد ،با تصاحب آن از آن تاری به حقوق مواهانهـا تجـاوز کـرده،
مقصر است .ایشان اظهار میدارند که فروش عین مرهونه که متعاقباً صورت گرفت ،بههیچوجه یك وسیله حقیقی
و توأم با حسن نیت برای تملك سامتمان نبوده و صرفاً یك وسیله جنبـی بـرای انجـام تشـریفات داملـی انتقـا
مالکیت قانونی سامتمانی که قبالً مواهانها بهطور قطع از آن محروم شده بودند ،بوده است.
دیوان متذکر میگردد که توضیحی که بانك تجارت در دفاعیه مود (که در باال ذکر شد) در مورد منظور مود
از تصرف سامتمان داده ،با توجه به شرایط حاکم در ایران در تاری ذیربط نا مسموع نیست ،زیرا سـامتمان مـالی
بوده و ظاهراً چند ماه قبل ،مساراتی به آن وارد آمده بود .ممکن است استدال شود که در آن شرایط ،آقای عطار
احساس کرد که با عقد قرارداد فروش و تحویل سامتمان به مریدار و ماصه اگر اندك زمانی بعد قصد ترك کشور
را داشت ،در واقع به نفع موکل مود عمل کرده است.
حتی اگر بپذیریم که دالیل له و علیه این موضوع از وزن یکسانی برموردارند ،دیوان متقاعد نشده که معاملـه
فروش ،یك معامله با حسننیت نبوده است .چون به نظر میرسد که فروش هرگز قطعی نشده ،لزومـاً دیـوان بـه
بررسی جداگانه موضوع توقیف عین مرهونه میپردازد.
ج) جریان فروش غیرقانونی عین مرهونه

مالکیت سامتمان تا  17سپتامبر  26( 1983شهریورماه  )1362به بانك تجارت منتقل نگردید .بنابراین ،سؤالی که
مطرح می شود این است که آیا فروش قانونی عین مرهونه ،حتی اگر این کار را نوعی تجـاوز بـه حقـوق مواهـان
بدانیم به حد کفایت قبل از  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359صورت گرفته بود که مبنای صالحیت دیوان قرار
گیرد یا میر.
بانك تجارت اظهار میدارد که در  25اوت ( 1980سوم شهریورماه  )1359تقاضای صدور اجراییـه کـرد و در
دوم سپتامبر  11( 1980شهریورماه  )1359اجراییه را دریافت داشت .بانك ادعا میکنـد کـه اجراییـه در تـاری 9
نوامبر  18( 1981آبانماه  ،)1360از طریق انتشار آگهی در روزنامه به بدهکار ابالغ گردید و مضافاً ادعـا مـیکنـد
چون بدهکار ظرف شش ماه مدت مقرر در ماده  34تقاضای حرا ملك را نکرد ،در تاری  17سـپتامبر 26( 1983
شهریورماه  )1362بانك تجارت مالکیت سامتمان را به دست آورد .اعتبار مدرکی که بانك تجارت در این موضوع
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ثبت نموده ،مورد ایراد واقع نشده است.
ادعای گرفتن در روز گرفتن ایجاد میشود .اما وقتی که سلب مالکیت ادعایی از طریق یك رشته مـدامالت
در استفاده از ملك انجام میشود ،تخلفی که اسباب دعوا را تشکیل میدهـد در روزی بـه وقـوع مـیپیونـدد کـه
مدامله کم و بیش به محرومیت قطعی از ملك منتهی شود و نه در تاری شروع رویدادها23)(.نقطـهای کـه دمـل و
تصرف به گرفتن منتهی می شود بستگی به اوضاع و احوا پرونده داشته و مستلزم آن نیست که مالکیـت قـانونی
منتقل شده باشد.
این امر که مالکیت قانونی ملك تا  17سپتامبر 26( 1983شهریورماه  )1362منتقل نشده بود ،لزومـاً بـه ایـن
معنا نیست که ادعا در  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359پا برجا نبوده است .آننه تعیینکننده است تاری اسـت
که مواهانها به نحوی غیر قابل برگشت ،تصرف و کنتر ملك را از دست دادهاند .طبـق مـاده  34قـانون ثبـت
اسناد و امالك ،بدهکار هشت ماه از تاری ابالغ اجراییه در  9نوامبر  18( 1981آبانماه  ،)1360یعنی تـا  9ژوییـه
 18( 1982تیرماه  ) 1361مهلت داشت که بدهی مود را تأدیه و مالکیت سامتمان را حفظ کند یا به استناد همـان
ماده ،ظـرف شـش مـاه از آن تـاری یعنـی ،از  9نـوامبر  18( 1981آبانمـاه  ،)1360یعنـی تـا  9مـه 19( 1982
اردیبهشتماه  )1361صاحب ملك حق داشت تقاضای حرا ملك و استرداد مازاد حاصل از فروش بـه بـدهکار را
بنماید .بدین ترتیب ،از دست دادن ملك تا مه  1982قطعی و غیرقابل برگشت نبود .دیوان از استدال مواهانهـا
مبنی بر آنکه انتشار آگهی با تأمیر انجام شده ویا قانوناً ناکافی بوده ،واقف است .حتی اگر مهلتهای شش مـاه و
هشت ماه یادشده به ترتیب از همان لحظه صدور اجراییه در دوم سپتامبر  11( 1980شـهریورماه  )1359محاسـبه
شده و در همان تاری اجراییه بهدرستی ابالغ میشد ،باز هم محرومیت نهایی و قطعـی بعـد از  19ژانویـه 1981
( 29دیماه  )1359واقع میشد .در نتیجه ،دیوان فاقد صالحیت رسیدگی است24)(.
سوم) بهره

دیوان بر این نظر است که مواهانها حق دارند از تاری بروز ادعا ،نسبت به مبالغ حکم ،بهره سادهای به نـرخ 10
درصد در سا دریافت کنند25)(.بنابراین ،به عقیده دیوان در مـورد مبـالغی کـه طبـق قـرارداد کارهـای سـامتمانی
واجباالدا است ،از او مارس  10( 1979اسفنده ماه  ،)1357بهره تعلق میگیرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .23رجوع شود به :پرونده تیپتس ،ایت ،مكکارتی ،استراتون و مهندس مشـاور تامسافـا ایـران ،حکـم شـماره 141ــ7ــ 29( 2ژوئـن

 8/1984تیرماه ( .)1363گرفتن ملك از طریق مدامالت مختلف ،از شروع دمل و تصرف واقع نشده ،بلکه بعداً واقع گردیـد و در نتیجـه،
بهره از همان تاری دیرتری که تاری گرفتن یا محرومیت باشد ،محاسبه شد).
 .24با توجه به نظری که راجع به این ادعا داده شد ،دیوان نیازی نمیبیند راجع به این موضوع تصمیم گیرد که آیا بانك تجارت کـه در
دادمواست از آن بهعنوان «موانده» نامبرده نشده ،ولی در پاس به اقامه این ادعا علیه دولت ایران ،در جریان رسیدگی شـرکت کـرده ،در
دعوای مطروحه در دیوان ،موانده واقعی هست یا میر.
 .25قاضی براوئر ترجیح میدهد که شعبه سه مستمراً فرمو بهرهای را تعبیر و اعما کند که شـرایط بـازار در نظـر گرفتـه و مسـارت
متحمله را به نحو واقعبینانهتری جبران کند .رجـوع شـود بـه :سـیلوانیا تکنیکـا سیسـتمز اینکورپوریتـد و دولـت ایـران ،حکـم شـماره
180ـ64ـ 1ي  34ـ  27( 30ژوئن  6 / 1985تیرماه  .)1364بر این اساس ،ایشان حکم بهرهای به نرخ  12%میدهند.
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چهارم) هزینهها

مواهانها بابت هزینهها ،مبلغ  512.000دالر که شامل  375.000دالر حقالوکاله و  137.500دالر پردامتهـای
نقدی است ،درمواست کردهاند .رقم او شامل  2500ساعت مدمات مشاورهای مخصوي به میزان سـاعتی 150
دالر و رقم دوم شامل هزینه ترجمه ،شاهد و حقالزحمه مشاور فنی ،هزینه سفر ،نسخهبرداری و صـحافی و سـایر
هزینههای متفرقه است .حقالزحمهها و هزینههایی که حسب ادعا مواهانها متحمـل شـدهانـد بـدون هیچگونـه
مدرك مؤیدی ادعا شده است.
بند  1ماده  38قواعد دیوان ،دیوان را مکلف میکند که میزان حقالوکاله و هزینه معاضدت حقوقی محکومٌله
را تعیین نماید ،مشروط بر اینکه اینگونه هزینهها طی جریان داوری مطالبه شـده و دیـوان میـزان آن را معقـو
تشخی دهد .دیوان متذکر میشود که برمی از ادعاهای مواهانها رد شده و یکی از ادعاها در یکـی از مراحـل
بعدی رسیدگی مسترد گردیده و بهعالوه ،مواندگان نیز در بعضی از ادعاهای متقابل مود حاکم شدهاند .با توجه به
این مراتب و با در نظر گرفتن مالحظات مندر در پرونده سیلوانیا ،مذکور در فوق (زیرنـویس  24ي  ،)37دیـوان
مبلغ  75.000دالر که مبلغ معقـولی بـرای هزینـههـای حقـوقی اسـت و موانـدگان بایـد آن را بپردازنـد ،تعیـین
میکند؛()26لکن چون هیچیك از پردامتهای نقدی مورد مطالبه ،مستند نبوده ،دیوان وجهـی بـرای آنهـا تعیـین
نمیکند (رجوع شود به :سیلوانیا ،مذکور در فوق (زیر نویس  24ي .)35
پنجم) حكم

با توجه به مراتب پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
 .1ضمانتنامههای شماره  6/216 ،6/204و کلیه ضمانتنامههای دیگـری کـه بانـك ایرانیـان سـابق (بانـك
تجارت کنونی) در رابطه با قرارداد کارهای سامتمانی صادر کرده ،دیگر فاقد اثر بوده و بدینوسیله مقرر مـیگـردد
که موانده ،نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،هرگونه مطالبه پردامت ضمانتنامههای فوق را مسترد داشـته و
منبعد نیز از مطالبه وجه آنها مودداری کند.
 .2موانده ،نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است و باید مبلغ دو میلیون و چهارصد و هفتاد و یك
هزار و هفتصد و سی سه دالر ( 2.471.733دالر) بهعالوه بهره ساده بـه نـرخ ( )10درصـد در سـا ( 365روز) از
تاری او مارس  10( 1979اسفندماه  )1357تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پردامت حکم را به بانـك امـین
صادر میکند ،بابت ادعای مربوط به قرارداد کارهای سامتمانی بـه مواهـانهـا ،اینترنشـنا تکنیکـا پـرادکتس
کورپوریشن و آی.تی.پی .اکسپورت کورپوریشن ،بپردازد.
 .3مواندگان (دولت جمهوری اسالمی ایران ،نیروی هـوایی جمهـوری اسـالمی ایـران ،سـازمان هواپیمـایی
کشوری ایران و وزارت دفاع ملی) منفرداً و متضامناً ملزم میباشند که مبلغ هفتاد و پنج هـزار دالر ( 75.000دالر)
بهعنوان هزینههای داوری به مواهانهـا (اینترنشـنا تکنیکـا پـرادکتس کورپوریشـن و آی.تی.پـی .اکسـپورت
کورپوریشن) بپردازند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26قاضی براوئر ترجیح میدهد که شعبه ،مبلغ  300.000دالر بابت هزینههای مربوط به حقالوکاله به نفع مواهانها حکم صادر کنـد
و معتقد است که با پردامت چنین مبلغی ،اصو مشروح پرونده سیلوانیا ،زیرنویس  24فوق ،به نحو صحیحتری اعما میشود.
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 .4مبالغ مذکور باید از حساب تضمینی مفتوح به موجـب بنـد  7بیانیـه مـورخ  19ژانویـه  29( 1981دیمـاه
 )1359دولت جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر پردامت گردد.
 .5بدینوســیله ،ادعاهــای مواهــان ،اینترنشــنا تکنیکــا پــرادکتس کورپوریشــن ،بابــت تمــامی مبــالغ
ضمانتنامههای حسن انجام کار و ادعای سلب مالکیت از سامتمانی واقـع در تهـران و ادعاهـای متقابـل موانـده،
نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،بابت وجوهی که به «فریدن» پردامته و ادعای متقابل حق بیمه اجتمـاعی
و حق آموزش و نقض قرارداد که در رابطه با قرارداد کارهای سامتمانی مطرح گردیده ،مردود اعالم میشوند.
 .6بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  24اکتبر  1985برابر با دوم آبانماه 1364
نیلس منگارد ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
چارلز ان .براوئر
نظر موافق و مخالف

پرویز انصاری معین
موافق با قسمتی و مخالف با قسمت دیگر
به منظور حصول اکثریت

پرونده شماره 480ـ شعبه يك
حكم شماره 197ـ480ـ1
خواهان :توش راس اند کامپنی ،یك شرکت مدنی
خوانده :جمهوری اسالمی ایران ،خوانده
حكم

حاضران
از جانب خواهان :آقای جان بهرنت ،آقای دانیل کولکی ،آقای ویلیام وان درفلتز ،وکالی مواهان

آقای جان هایل ،آقای نورمن گراسمن ،مانم لوسیل کوریر ،نمایندگان توش راس اند کامپنی
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای علیاکبر ریاضی ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای حیدرعلی پاینده ،وکیل وزارت دفاع ،آقای علیاکبر استادیفر ،آقای احساناهلل صمیمی
نمایندگان وزارت دفاع
سایر حاضران :آقای جان کروك ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریکا
اول) پیشینه پرونده
الف) گردشكار

در تاری  18ژانویه  28( 1982دیماه  )1360مواهان («توش راس») که شرکتی مدنی اسـت کـه طبـق قـوانین
ایالت نیویورك تشکیل یافته و در رشته حسابداری فعالیـت دارد ،ادعـایی را نـزد دیـوان علیـه موانـده ،جمهـوری
اسالمی ایران ،ثبت و ضمن آن مبالغی را مطالبه کرد که حسب ادعا طبـق قـرارداد شـماره  115منعقـد فیمـابین
طرفین در  11ژوئن  21( 1977مردادماه «( )1356قرارداد») بابت انجام پارهای مدمات حسابرسـی بایـد پردامـت
گردد .ادعا از جمله شامل  172،866دالر بابت مدماتی است که طبق قرارداد قبـل از  25ژوئـن  4( 1979تیرمـاه
 )1358انجام شده است .توش راس قرارداد را در  17ژوییه  26( 1979تیرماه  )1368به استناد شرایط فورسماژور
مندر در آن فس نمود .بهعالوه ،توش راس ،مبلغ  8.675دالر نیز بابت هزینههای شرکت در جلسهای کـه بعـداً
بین طرفین در تهران تشکیل شد ،مطالبه میکند.
در تاری دوم نوامبر  11( 1982آبانماه  )1360موانده الیحه دفاعیه و ادعـای متقـابلی را بـه ثبـت رسـاند و
ضمن آن ،از جمله مطالب دیگر مواستار شد که مبالغ پردامتی به توش راس طبق قرارداد بـه میـزان 1.177.886
دالر امریکا ،به دلیل آنکه نامبرده قرارداد را بـه طـور غیرقـانونی فسـ کـرده ،مسـترد شـود .موانـده همننـین
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بدهیهای مربوط به بیمههای اجتماعی را مطالبه نمود.
در جریان رسیدگی به پرونده در دیوان ،یك برنامه زمانی تعیین گردید که طرفین مطابق آن اقـدام بـه ثبـت
ادله و مدارك نمایند .توش راس در تاری دوم اوت 11( 1983مردادماه  )1362مدارکش را درمصوي ماهیت دعوا
و در تاری ششم اکتبر  14( 1983مهرماه  )1362دالیل مربوط به تابعیت امریکایی مـود و در  15سـپتامبر 1983
( 24شهریورماه  )1362مدارك مربوط به اعتبار تجاریاش را به ثبت رساند .مواندگان تا پیش از جلسه استماع که
در تاری  19اکتبر  27( 1983مهرماه  )1362برگزار گردید ،هیچگونه مدرکی به ثبت نرسانده بودند.
در جلسه استماع ،مواهان درمواست کرد که به وی اجازه داده شود که دادمواست مود را اصـالح نمایـد ،بـه
نحوی که شامل تقاضایی دائر بر صدور دسـتوری جهـت آزاد سـامتن اعتبـار اسـنادی شـود کـه جهـت تضـمین
ضمانتنامه حسن اجرای قرارداد افتتاح شده() 1بود .با درمواست اصالح دادمواست موافقت شد.
موانده درمواست کرد که جلسه استماع به وقت دیگری موکو و برای تسلیم مدارك جدید فرصتی بـه وی
داده شود ،لکن این تقاضا در آن مرحله از رسیدگی رد شد .معذلك دیوان طی دستور مـورخ  11نـوامبر 20( 1983
آبانماه  )1362اجازه داد موانده الیحهای را به ثبت رساند که شامل مالصه استدالالت وی در موضوع صالحیت
ناشی از قید «انتخاب دادگاه» مندر در قرارداد باشد .موانده الیحه مورد نظر را بـه ثبـت رسـاند و مواهـان نیـز
جوابیهای ثبت کرد .مضافاً موانده مجدداً درمواست کرد که جلسه استماع دیگری تشکیل شود.
در همان دستور مورخ  11نوامبر  20( 1983آبانمـاه  )1362دیـوان بـه مواهـان دسـتور داد نسـ برمـی از
گزارشهای پیشرفت کار ماهانه را که در قرارداد بدان اشاره شده بود به ثبـت رسـاند .در پاسـ بـه ایـن دسـتور،
مدارکی توسط توش راس به ثبت رسید و موانده نیـز راجـع بـه آنهـا اظهـارنظر کـرد .در  12ژوئـن 22( 1984
مردادماه  )1363توش راس «جوابیهای» به اظهارنظرهای موانده به ثبت رساند .موانده ابتدا بـه ثبـت ایـن سـند
اعتراض کرد و سپس در تاری  7مارس  16( 1985اسفندماه « )1363الیحه تکمیلی» و مدارکی را در پاس بدان
به ثبت رساند .توش راس در  18ژوئن  28( 1985مردادماه  )1364تقاضا کرد که (به موانده) اجـازه ثبـت مـدرك
امیر داده نشود.
ب) قرارهای موقت

وزارت دفاع ایران در  16نوامبر  25( 1982آبانماه  )1361دعوایی را علیه تـوش راس در دادگـاه عمـومی تهـران
طرح و ضمن آن درمواست کرد که دادگاه عالوه بر اعالم بیاعتباری فس قرارداد ،مقرر دارد کـه مبلـغ یكصـد
میلیون ریا بابت جبران مسارات پردامت شود .در  26مه  5( 1983مردادماه  )1362تـوش راس طـی الیحـهای
که در دیوان ثبت نمود درمواست کرد که قرار موقتی به صورت دستوری مبنی بر رد یا توقیف دادرسی در دادگـاه
تهران صادر شود.
دیوان داوری پس از آگاهی از اینکه موضوع ادعای مطروح وزارت دفاع در تهران ذاتاً همان ادعای متقـابلی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1پرونده شماره  891که طی آن ،بانك صادرات ایران علیه دولت ایاالت متحده امریکا و مینوفکنرز هانور تزاسـت کـامپنی ،نیویـورك،

در رابطه با همان اعتبار اسنادی ادعایی در دیوان مطرح کرده بود ،طی دستور مورخ دوم ژوییه  11( 1985تیرمـاه  )1364مختومـه اعـالم
شد.
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بوده که قبالً جمهوری اسالمی ایران در دیوان ثبت کرده و با مالحظه اینکه به موجب بند  2مـاده هفـت بیانیـه
حل و فصل دعاوی ،موضوع ادعای متقابل از تاری ثبت در دیوان ،از صالحیت دادگاههای ایران مار است ،مگـر
در صورتی که دیوان تشخی دهد که نسبت به آن صالحیت رسیدگی ندارد ،طی قرار موقت شماره 22ـ480ــ1
مورخ  14ژوئن  23( 1983مردادماه  )1362از موانده تقاضا کـرد کـه «کلیـه اقـدامات الزم را بـه عمـل آورد تـا
اطمینان حاصل کند که جریـان دعـوای مطـروح در دادگـاه عمـومی تهـران  ...حـداقل او سـپتامبر 10( 1983
شهریورماه  )1362متوقف گردد».
دیوان متعاقب دریافت لوایح توجیهی از طرفین ،قرار موقت دومی به شـماره 26ــ480ــ 1در تـاری  17اوت
 26( 1983مردادماه  )1362صادر و تقاضای مود با صدور رأی نهایی دیوان در مورد پرونده شماره  480را تجدیـد
کرد .در  21مه  31( 1984اردیبهشتماه  ،)1363شعبه  9دادگاه عمومی تهران با صدور رأیی اعالم کرد که فسـ
قرارداد به دلیل فورسماژور طبق شرایط مندر در قرارداد را نمیتوان نقض یا عدم اجرای قرارداد تلقـی کـرد ،در
ضمن راه برای طرح دعوای جداگانهای در مورد قرارداد ،در صورتی که وزارت «معتقد باشد که (توش راس) مفـاد
قرارداد را سوء تعبیر یا از آن سوءاستفاده کرده است» باز گذاشت ،از این حکم پژوهش مواسته شده است.
توش راس طی سندی که در  12ژوئن  22( 1984مردادماه  )1363بـه ثبـت رسـاند ،درمواسـتش را جهـت
صدور دستور رد یا توقیف دعوای تهران تجدید کرد.
ج) واقعیات و اظهارات طرفین

ادعای مطروح در پرونده حاضر از قراردادی ناشی میشود که جزئی از پروژه موسوم به «آیبکس» ،جهت مـدرنیزه
کردن و توسعه سیستم الکترونیك جمعآوری اطالعات نیروی هوایی ایران را تشکیل میداده است .نیروی هوایی
چندین پیمانکار برای طراحی و سامتن جنبههای مختلف پروژه ،آموزش و کمك به اداره پروژه استخدام کـرد؛ بـه
صورت قرارداد شماره  115که در تاری  11ژوئن  31( 1977مردادماه  )1356منعقد گردید .تـوش راس ،پیمانکـار
مشاور در امور حسابرسی پروژه بود.
وظایف توش راس در قرارداد در شرح کار مشخ شده بود .طبق شـرح کـار مزبـور ،تـوش راس ،از جملـه
موظف بود که برنامهها ،سوابق و روشهای مالی چند پیمانکار دیگر پروژه آیبکس را حسابرسی ،آزمایش ،بررسـی
و تجزیه و تحلیل نموده و گزارشهای ماهانه و سهماهه تهیه کند .توش راس همننین ملـزم بـود کـه در معیـت
نمایندگان موانده ،صورتحسابهایی را که سایر پیمانکاران آیبکس تسلیم میکردند ،بررسی و پردامتها را تصفیه
و در تهیه پیشنهادهای مربوطه بـه سـایر جنبـههـای برنامـه شـرکت نمایـد .بـهعالوه ،تـوش راس موظـف بـود
دستورالعملهایی حاوی اصو و روشهای محاسبه قیمت تمام شده بـرای هریـك از پیمانکـاران آیـبکس تهیـه،
میزان متابعت پیمانکاران از دستورالعملهای مزبور را تعیین ،گزارشهای ویژهای راجع به امـور مـالی پیمانکـاران
تهیه و صادر ،پیشنهادهای مربوط به تغییر در قرارداد را ارزیابی و ظرف سـی روز از تـاری قطعـی شـدن قـرارداد،
برنامه کار و سرمایه مالی ،شامل پیشنهادهایی برای هر پیمانکار را تهیه و تسلیم نماید .توش راس وظیفـه داشـت
که در حدود  64.000نفر ـ ساعت کار حرفهای ،جمعاً به مبلـغ قـراردادی حـدود  4.000.000دالر امریکـا کـه بـر
مبنای آن تعداد ساعت کار انجام شده محاسبه شده بود ،طی مدت  36ماه عرضه نمایـد .موانـده مـیبایسـت بـر
مبنای پیشرفت کار و در مقابل صورتحسابهای ماهانه گواهی شده توسط موانده ،بابت کارهای انجام شده توسط
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توش راس ،گواهی پردامت صادر نماید .قرار این بود که در صورت عدم اعتراض موانده به صورتحسابها ،گواهی
پردامت ظرف مدت چهار هفته از تاری دریافت صورتحسابها صادر گردد .سپس صورتحسـابهـایی کـه جهـت
پردامت گواهی شده بود ،میبایست به بانکی که اعتبار اسنادی در آن گشایش یافته بود ،ارائه گردد.
توش راس ،به استثنای شرکت در جلسات پیشرفت کار ،تقریباً کلیه کارهایی را که باید طبـق قـرارداد انجـام
دهد ،با استفاده از آمار و اسنادی که پیمانکاران متعدد مورد بحث آیبکس در امتیارش قـرار مـیدادنـد ،در ایـاالت
متحده انجام میداد .توش راس ادعا مینماید که تا آمر سپتامبر  1978تعهداتش را طبق قرارداد بدون وقفه انجام
داده است .نامبرده مدعی است که گزارشهای ماهانه تسلیم و صورتحسابهـا پردامـت شـده اسـت .وی اظهـار
میدارد که از آن به بعد ،کسب دستورات از دولت ایران راجع به کار مورد لزوم تدریجاً مشکلتر شـد .تـوش راس
ادعا میکند که با آغاز سا ( 1979از  11دیماه  1357به بعد) ادامه کار به علت مختل شدن امور در اثر انقالب و
عدم امکان یافتن افراد مسئو قرارداد یا تماس گرفتن با افرادی که بتوانند راجع بـه کارهـای مـورد نظـر دسـتور
بدهند ،غیرممکن گردید.
در تاری دهم آوریل  21( 1979فروردینماه  )1358توش راس طبق ماده 2ــ 6قـرارداد و بـه اسـتناد شـرط
فورسماژور به دلیل غیرممکن شدن ادامه کار ،امطار کتبـی تسـلیم نمـود .بعـد از آن ،طـرفین طبـق مـاده 2ــ6
میبایست با یکدیگر مشورت نموده و راههایی برای حل مسأله فورسماژور بیابند .هرگاه ظرف سه مـاه هیچگونـه
راهحل مرضیالطرفین پیدا نمی شد ،هریك از طرفین مختار بود که با دادن امطار کتبی به طرف دیگر ،قـرارداد را
فس نماید .در امطار توش راس به ماده 3ـ 6قرارداد اشاره شده بود که طبق آن ،فورسماژور نمـیبایسـت نقـض
قرارداد یا قصور تلقی شود .پس از آنکه هیچگونه راهحل مرضیالطرفین پیدا نشد ،توش راس در  17ژوییه 1979
( 26تیرماه  ،)1358به موجب قید فورسماژور Uامطار کتبی دایر بر فس قرارداد تسلیم نمود .تـوش راس مـدعی
است که در آن تاری بابت مدماتی که طبق قرارداد تا  25ژوئن  4( 1979تیرماه  )1358انجـام یافتـه بـود ،مبلـغ
 866.172دالر طلبکار بوده است .این رقم جمع دو فقره صورتحساب کلی بود که در جلسـه فیمـابین طـرفین در
اوت  1979تسلیم و جانشین صورتحساب تسلیمی قبلی به شرح زیر بود:
صورتحساب شماره  4376به مبلغ  777.597دالر تا (بابت دوره منتهـی بـه)  10فوریـه  21( 1979بهمنمـاه
 )1357و  25ژوئن  21( 1979بهمنماه  )1357که پردامت نشده و صورتحساب شـماره  4375بـه مبلـغ 88.575
دالر پردامت نشده بابت دوره بین  11فوریه  22( 1979بهمنمـاه  )1357و  25ژوئـن  5( 1979بهمنمـاه )1358
یعنی تاریخی که باالمره کار متوقف شد .مابقی ادعا شامل  8.675دالر بابت هزینههایی است که نمایندگان توش
راس جهت شرکت در جلسهای با مقامات وزارت دفاع ایران در تهران در اوت  ،1979متحمل شدهانـد .بابـت ایـن
مبلغ ،صورتحساب جداگانهای به شماره  4905در ژانویه  1980صادر گردید ،ولی پردامت نشد .مواهـان همننـین
بهره این مبالغ را مطالبه نموده و مواستار هزینههای داوری نیز میباشد .ادعایی بابت عدمالنفع مطرح نشده است.
موانده ،هم از لحاظ صالحیت دیوان و هم از نظر ماهیت دعوا معترض است.
وزارت دفاع ،طی مدافعاتی که از جانب جمهوری اسالمی به ثبت رسانده ،موضوع را در باب صالحیت مطرح
سامته است .اوالً نامبرده استدال میکند که توش راس بهعنوان شرکت مـدنی ،سـهام سـرمایهای نـدارد و لـذا
نمیتواند مشمو مفهوم «تبعه» ایاالت متحده به شرحی که در بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی تعریف
شده گردد.
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ثانیاً موانده در جلسه استماع نیز اظهار داشت که کنارهگیری شرکا از شرکت ،موجب انقطاع استمرار مالکیـت
که طبق بند  2ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر گردیده ،شده ویا دستکم تقلیـل ادعـا را بـه آن نسـبت
الزامی سامته است.
سومین استدال این است که چون ادعا در صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران است ،لذا به موجب
بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،از صالحیت دیوان مار است .قید انتخاب دادگاه در قرارداد شـماره 115
به شرح زیر است:
ـ  .8حل امتالفات :کلیه امتالفات و منازعاتی که ممکن است میان طـرفین در نتیجـه تعبیـر و تفسـیر مـواد
قرارداد یا انجام کارها به وجود آید که نتوان آنها را به طور دوستانه حل و فصل نمود باید طبق مقررات و قوانین
ایران از طریق مراجعه به دادگاههای صالحه ایران حل و فصل گردد.
توش راس منکر آن است که طبق شرایط صالحیت منـدر در بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی ،صـدور سـهام
سرمایهای برای مواهان شنامته شدن واحدی ،الزامی است و اظهار مینماید که طبق موافقتنامـه مشـارکت ،ادعـا
مستمراً به شرکت مدنی و به فرد فرد شرکا تعلق داشته است و شرکایی که کنارهگیری کردهاند هـیچ حقـی در آن
ندارند .توش راس همننین منکر آن است که قید انتخاب دادگـاه ،بـه موجـب بنـد بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی
صالحیت را از دیوان سلب میکند.
در مورد ماهیت دعوا ،موانده وجود هرگونه مدرکی را دا بر اینکه توش راس بعد از سپتامبر  1978مـدمتی
انجام داده ،انکار میکند .موانده دریافت هرگونه صورتحسابی پس از آن تاری ویا در هر حـا  ،تصـویب آنهـا را
انکار نموده و استدال مواهان را مبنی بر اینکه صورتحسابها را باید تصویب شده و آماده برای پردامـت تلقـی
کرد ،مگر آنکه عدم تصویب ظرف چهار هفته عمالً اعالم شده باشد را نمیپذیرد .وی همننین میگوید که پس
از آن تاری  ،گزارشهای ماهانه پیشرفت کار را که باید طبق قرارداد تسلیم میشد ،دریافت نکرده است.
موانده یادآور میشود که توش راس معترف است که حقالزحمه مدمات وی تا پایـان سـپتامبر  1978تمامـاً
پردامت شده و وی در آن رابطه هیچگونه ادعای دیگری نکرده است .از این رو ،موانده اظهار میدارد کـه منظـور
کردن مبلغ  330.682دالر در صورتحساب شماره  8921ـ  015مورخ  26فوریـه ( 1979هفـتم اسـفندماه )1357
توش راس بابت تعدیل مانده طلب بابت دوره بین  26ژوییه  1977تا  25دسـامبر  4( 1978مردادمـاه  1356تـا 4
دیماه  )1357بههیچوجه قابل توجیه نیست .مضافاً برای چنین طلبی ،هیچ مبنای قراردادی وجود نـدارد .علیـرغم
اینکه حقالزحمه مدمات مواهـان تـا اکتبـر  1978بـه طـور کامـل پردامـت شـده ،بـا ایـن حـا  ،تـوش راس
صورتحسابهای جدیدی برای ماههای قبل تنظیم کرده که آن نیر مبنای قراردادی ندارد .موانده بهویژه از قبـو
این مطلب که پس از  10فوریه  21( 1979بهمنماه  ،)1357یعنی تاریخی که دولت جدیـد ایـران کلیـه کارهـا را
متوقف شده اعالم کرد ،توش راس میتوانسته کاری انجام دهد ،امتناع میورزد .تاری مزبور در نامهای که در 16
ژوییه  25( 1979تیرماه  )1358برای مواهان ارسا گردیده ،به صورت عطف بـه سـابق تعیـین شـده و ضـمناً از
مواهان دعوت به عمل آمده که در مذاکرات ماه اوت همان سا حضور به هم رساند .از نظر موانـده ،تـوش راس
قرارداد را به طور غیر موجه و بدون توجه به پیشنهاد مذاکره فس کرده است .موانده وجود اوضاع و احوالی را کـه
موجب فورسماژور به نحوی شده باشد که لغو قرارداد را ایجاب نماید ،رد میکند و بـالعکس مـدعی اسـت عمـل
توش راس در ترك پروژه ،ناقض قرارداد بوده است .وی همننین اظهار میدارد که موافقت توش راس به شرکت
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در مذاکرات ،استناد قبلیاش به فورسماژور را منثی میکند.
موانده ادعای متقابلی را مطرح میسازد ،مبنی بر اینکه توش راس با استناد بیجهت به فورسماژور و فس
قرارداد ،قرارداد را نقض کرده است .نامبرده مواستار استرداد  1.177.886دالر به اضافه بهره مبالغ مزبور است کـه
طبق صورتحسابهای تسـلیمی قبلـی بـه تـوش راس پردامتـه اسـت .عـالوه بـر آن ،موانـده مبلغـی در حـدود
 1.200.000دالر امریکا بابت مسارات و منافع از دست رفته ناشی از قصور مواهان در ایفای تعهداتش ،به اضـافه
بهره و هزینه مطالبه میکند .همننین مساراتی بابت زیانهای ناشی از امتاللی کـه بـه گفتـه وی در اثـر تـرك
پروژه توسط مواهان در کار هجده پیمانکار دیگر به وجود آمده و در این رابطه نامبرده مواستار تعیـین کارشـناس
است.
همننین ادعای متقابلی به مبلغ  1.948.280ریا بابت حقوق بیمههای پردامت نشـده بـه سـازمان تـأمین
اجتماعی برای دوره بین  11ژوئن  1977تا سوم نوامبر  21( 1981مردادماه  1356تا  12آبانمـاه  )1360از جملـه
جرائم دیرکرد مطرح میباشد.
توش راس منکر مسئولیت در قبا هریك از ادعاهای متقابل است .وی اظهار مـیدارد کـه کـار مربـوط بـه
قراردادهای مختلف آیبکس در اثر حوادث پیرامون انقالب مختل شد و نه در نتیجه اقدامی از ناحیـه تـوش راس.
نامبرده هرگونه بدهی بابت حقوق بیمههای اجتماعی را رد میکند؛ زیرا که تقریباً کلیه کارهای موضوع قرارداد ،نه
در ایران ،بلکه در لوسآنجلس انجام شده است.
دوم) دالیل حكم
 .1صالحیت
الف) شرکت مدنی بهعنوان خواهان

بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،ضمن مطالب دیگر« ،تبعه» ایران یا ایاالت متحـده را بـه شـرح زیـر
تعریف میکند« :شرکت ویا شخ حقوقی دیگری که طبق قوانین ایران ویا ایاالت متحده ویا هریك از ایـاالت
نواحی آن ،ناحیه کلمبیا ویا مشتركالمنافع پورتوریکو تشکیل یافته باشد ،مشروط به اینکه اشخاي حقیقی تبعـه
آن کشور مجتمعاً به صورت مستقیم ویا غیرمستقیم در چنین شرکت یا شخصیت حقوقی ،سهمی معاد  50درصد
ویا بیشتر از سرمایه آن را داشته باشند» .دیوان عمومی طی قرار اعدادی شماره 37ـ111ـ مورخ  6آوریـل 1984
( 17فروردینماه  )1363در پرونده اینترنشنا اسکولز سرویسز اینکورپوریتد و شرکت ملی صنایع مس ایران ،اعالم
داشت که این تعریف «وجود پیوندهای الزم بـین ایـن قبیـل واحـدها و کشـورهای محـل تأسـیس آنهـا را بـه
انعطافپذیرترین نحوی بیان کرده و بدان ترتیب کلیه اشکا شرکتها و سایر شخصیتهای حقوقی ،صرفنظر از
آنکه به قصد انتفاع تشکیل شده یا غیر انتفاعی بوده ،سهام منتشر کرده یـا نکـرده باشـند را مشـمو صـالحیت
دیوان داوری نموده است» (ي 2)(.)7
طبق تصمیم متخذه در آن پرونده ،طبقه «شخ حقوقی دیگر» یك شرکت غیـر انتفـاعی را در بـر گرفـت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2بهعالوه ،همانطور که رئیس الگرگن در صفحه  3نظر مخالف مود در همان پرونده ماطر نشان سامته است« :عالقه مالی معـاد »
پنجاه درصد سهام سرمایهای« ،به احتما قوی ،در شرکت مدنی یافت مواهد شد».
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پیوندهای تابعیت در مورد شرکت مدنی ،نظیر مورد حاضر با وضوح بیشتری قابل تشـخی اسـت .دیـوان طـی
حکم شماره 37ـ172ـ 1مورخ  15آوریل  26( 1983فروردینماه  )1362در کوینز آفیس تاور اسوشیتس و شـرکت
هواپیمایی ملی ایران  ،تأیید نموده که شرکت مدنی محدودی که آن نیز بر طبق قوانین ایالـت نیویـورك تشـکیل
یافته ،حق اقامه دعوا در دیوان را دارد (در آن پرونده موانده اعتراضی به طرح ادعا توسط شرکت مدنی نکرد).
لذا دیوان استدال موانده را مبنی بر اینکه توش راس به علت فقدان سهام سرمایهای نمیتواند اقامه دعـوا
کند ،مردود میشمارد .این واقعیت که مواهان یك شرکت مدنی است ،به مودی مود هیچگونه تأثیر منفی نـدارد،
مشروط بر اینکه نامبرده بتواند میزانی از مشارکت توسط اتباع ایاالت متحده را اثبات نماید که برای احـراز پیونـد
الزم با آن کشور کافی باشد.
شرکت مدنی مورد بحث ،طبق قوانین ایالت نیویورك تشکیل یافته و طبق همان قانون ،صالحیت طرح دعوا
و طرف دعوا واقع شدن را دارد3)(.
ادله و مدارك ت سلیمی توش راس در پاس به درمواست دیوان ،حاکی از آن اسـت کـه در پایـان سـا مـالی
منتهی به  31اوت  9( 1980اردیبهشتماه ماه  ،)1359یعنی سالی که ادعا به وجود آمد ،تعدا شرکا  665و نشـانی
 99درصد آنها در ایاالت متحده بوده است .یك سا بعد در  31اوت  9( 1981شـهریورماه  )1360تعـداد شـرکا
 675و نشانی  99درصد آنان در ایاالت متحده بود .در جلسه استماع گفته شد که از تاری به وجود آمدن ادعـا تـا
 19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359فقط معدودی تبعه غیر امریکایی در بین شرکا وجود داشته اسـت .بدینسـان
دیوان این استنباط را منطقی مییابد که «عالیقی  ...معاد پنجاه درصد یا بیشتر سهام سرمایهای آن» در امتیـار
اشخاي حقیقی است که تبعه ایاالت متحده میباشند.
موانده پیشنهاد کرده است که ادعا باید به نسـبت اعضـایی کـه از زمـان بـه وجـود آمـدن ادعـا از مؤسسـه
کنارهگیری کردهاند ،کاهش یابد ویا اینکه کنارهگیری شرکا موجب میشود که استمرار مالکیت که در بیانیه حل و
فصل دعاوی مقرر شده است ،قطع گردد .دیوان نمیتواند این پیشنهاد را نپذیرد .طبق شرکتنامه ،کنارهگیـری یـا
الحاق شرکا در مالکیت داراییهای شرکت مدنی تأثیری ندارد.
ب) قید «انتخاب مرجع رسیدگی»

آمرین موضوع راجع به صالحیت دیوان مربوط به قید «انتخاب دادگاه» در قرارداد است .بـرای اینکـه امتالفـی،
طبق بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی مار از صالحیت دیوان باشد ،قید «مرجع رسیدگی» باید مشخصـاً
مقرر نماید که «هرگونه امتالفی طبق آن قرارداد در صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایـران ،در پاسـ بـه
موضع مجلس مواهد بود».
از قضا نحوه انشای قید مورد بحث از کلیه جنبههای مهم ،مشابه قیدی است که قبالً دیوان عمومی طی قرار
اعدادی شماره 6ـ 159مورخ  5نوامبر  14( 1982آبانماه  )1361در پرونـده فـورد ائروسـپیس انـد کامیونیکیشـنز
کورپوریشن و سایرین و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،نظر مود را در آن باره ابراز کرده اسـت.
در قرار مزبور ،دیوان نظر داد که محدود کردن صریح شرط به امتالفهای ناشی از تفسیر قرارداد و اجرای کارها،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3رجوع شود به :قانون دادرسی مدنی نیویورك ،ماده .1025
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آن را از حیطه استثنا مار میکند .دیوان با اعالم این نظر که متن ماده  8قرارداد حاضر ،مانع از شمو صالحیت
نسبت به کلیه ادعاهای ناشی از آن قرارداد نمیشود ،بار دیگر استدال مزبور را تأیید مینماید.
ج) جریان دادرسی در دادگاه عمومی تهران

گردش کار ادعای مطروحه توسط وزارت دفاع علیه توش راس و واکنش دیوان نسبت بدان در بـاال تشـریح شـده
است .توش راس در بندی که در  12ژوئن  22( 1984مردادمـاه  )1363بـه ثبـت رسـانده ،درمواسـتش را بابـت
جوابیهای علیه ادامه دادرسی در تهران که در حا حاضر وزارت دفاع از آن پژوهش مواسته ،تجدید نمود.
از آنجا که در حکم حاضر ،دیوان نسبت به صالحیت مویش و همننین ماهیت ادعاهـا و ادعاهـای متقابـل
مربوط رأی آمر را صادر میکند ،لذا رأی موقت صادره در قرار موقت قبلی شماره 26ـ480ـ ،1طبق شرایط مندر
در آن منتفی است .نظر به اینکه دیوان مود را جهت رسیدگی به ادعاها و ادعاهای متقابل صـالح شـنامته ،ایـن
دعاوی باید از تاری ثبت در دیوان مار از صالحیت هر دادگاه دیگری محسوب شوند .این پیامد بند  2ماده هفت
بیانیه حل و فصل دعاوی با رویه ثابت دیوان از هنگام صدور قرار اعدادی شماره 13ـ 388مـورخ  4فوریـه 1983
( 15بهمنماه  )1361توسط دیوان عمومی در پرونده ایـ سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایـران،
تأیید شده است .دیوان داوری این نظر را در قرار اعدادی که قبالً در رابطه با پرونده حاضر مورد اشاره قرار گرفته،
تکرار نموده است .احراز صالحیت دیوان نسبت به پرونده حاضر ،حائز این اثر اسـت کـه از دوم نـوامبر 11( 1982
آبانماه  ،)1361یعنی تاریخی که موانده ادعاهای متقابل مود را در دیوان ثبت کرده ،دادگاه تهـران دیگـر نمـی-
توانسته است برای رسیدگی به موضوع ادعایی که موانده در  16نوامبر  25( 1982آبانمـاه  )1361نـزد آن اقامـه
نموده ،صالحیت داشته باشد .بنابراین ،حکم مورخ  21مـه  31( 1984اردیبهشـتماه  )1363دادگـاه تهـران فاقـد
اعتبار قانونی است و ادامه د ادرسی در تعقیب ادعایی که حکم بر مبنای آن صادر شده نیز قانوناً بالاثر و فاقد اعتبار
مواهد بود.
 .2ماهیت دعوا
الف) فورسماژور

موضوع اساسی در مسأله مسئولیت این است که آیا امطار و سپس فس قرارداد توسط توش راس قانونی بوده ویا
آنطور که موانده اظهار میدارد توش راس بر مالف تعهدات مستمری که بر عهده داشته ،قرارداد را نقض کـرده
است.
امتال اموری که باعث شد توش راس به چنین اقدامی دست بزند ،امری تـدریجی بـود کـه انـدکی بعـد از
سپتامبر  1978آغاز شد و به عز آقای هامفری ،نماینده مسئو وزارت دفاع برای هماهنگ کردن کار توش راس
با سایر پیمانکاران امریکایی در فوریه یا مـارس  1979انجامیـد .از آن تـاری  ،تـوش راس بـه کسـی کـه بتوانـد
دستورات جدید را به نامبرده ابالغ کند ،دسترسی نداشت .کاری که پس از آن انجام شد ،محدود به اموری بود که
با استفاده از اطالعات موجود میشد در کالیفرنیا انجام داد و عبارت از تکمیل پروژهها و بررسی صورتحسابهـای
موجود بود که توش راس به منظور اتمام کارهای جاری ،حداکثر سعی مود را در انجام آنها مبذو میداشت.
دیوان داوری در جای دیگر تصدیق کرده است که در هنگام انقالب ،اوضاع و احوالی در ایران وجـود داشـته
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که در حکم فورسماژور و به نحوی بوده است که طرفین را به میزان قابل مالحظهای از اجـرای تعهداتشـان بـاز
میداشته است .در صفحه  11قرار اعدادی شماره 24ـ49ـ 2مورخ  27ژوییـه  5( 1983مردادمـاه  )1362در گولـد
مارکتینگ اینکورپوریتد و وزارت دفاع ملی ایران ،دیوان ماطرنشان سامته است که «تا دسامبر  ،1978اعتصـابات،
اغتشاشات و سایر کشمکشهای داملی در زمـان انقـالب اسـالمی ،الاقـل در شـهرهای بـزرگ ایـران ،شـرایط
کالسیك فورسماژور را به وجود آورده بود .منظور ما از فورسماژور عبارت از نیروهای اجتماعی و اقتصادی است
که از قدرت کنتر دولت یا اعما مجاهدت الزم مار است» .در حکم مزبور همننین گفته شـده کـه برمـی از
شرایط فورسماژور ،همننان تا ژوئن  1979ادامه داشت .در این پرونده ،دیوان چنین نتیجه میگیـرد کـه شـرایط
فورسماژور ،حداقل تا  17ژوییه  26( 1979تیرماه  )1358توش راس از انجـام تعهـدات قـراردای مـود بازداشـته
است4)(.
روشن است که توش راس با دادن امطار دهم آوریل  21( 1979فروردینماه  )1358طبـق مـاده  6قـرارداد،
مبنی بر استناد به فورسماژور به علت غیرممکن شدن ادامه کار ،روش صحیحی را که در مـاده  6قـرارداد مقـرر
شده رعایت کرده است .علیرغم درمواست مذاکره در امطار آوریل ،هیچ سابقهای از تباد نظر بـین طـرفین طـی
سه ماه بعد از آن تاری در دست نیست .به همین جهت توش راس از مدت  90روز ،نامه مـورخ  17ژوییـه 1979
( 26تیرماه  )1358را مبنی بر فس قرارداد ارسا داشت.
نامهای که سر انجام سرهنگ اسکندرزاده در  16ژوییه  25( 1979تیرماه  )1358نوشت ،نـه فقـط مغـایر بـا
نحوه ارزیابی توش راس از اوضاع و احوا بود ،بلکه تأیید میکرد که «انجـام کلیـه کارهـا و هزینـههـای تحـت
قرارداد شماره  ، 115به علت تحوالت امیر ناشی از انقالب اسالمی ایران ،متوقف شده تلقی گردیـده اسـت» و در
همان تاری  ،شروع این وضعیت  10فوریه  21( 1979بهمنماه  ،)1357یعنی دو ماه پیش از تسـلیم امطـار تـوش
راس تعیین شده بود .منطقاً میتوان از این نامه استنباط کرد که اجرای قراداد از دهم فوریـه  21( 1979بهمنمـاه
 )1357تا  17ژوییه  26( 1979تیرماه  )1358که توش راس عمالً آن را فس کرد ،حداقل به حالت تعلیق در آمده
بوده است .روشن است که در طو مدت 5)(،کمیتهای که متناوباً پیشرفت کـار انجـام شـده توسـط تـوش راس را
ارزیابی میکرد ،هیچگونه جلسهای تشکیل نداد و میتوان نتیجه گرفت که در آن اوضاع و احوا چنـین جلسـاتی
قابل تشکیل هم نبود.
در رابطه با ادعای موانده ،مبنی بر اینکه توش راس با استناد به فورسماژور تعهداتش را نقـض کـرده بایـد
متذکر شد که در ماده  3ـ  6قرارداد صراحتاً مقرر گردیده که فس قرارداد به دلیل فورسماژور نقـض قـرارداد یـا
قصور طرفین قرارداد باید تلقی شود« .همان طور که قبالً هم اشاره رفت ،دیوان بر این نظر است که تـوش راس
در استناد به فورسماژور صحیحاً طبق قرارداد عمل کرده است6)(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4ر.ك :حکم شماره 135ـ33ـ 1ثبت شده در تاری  22ژوئن ( 1984او تیرماه  )1363در پرونده سی ـ لیـد سـرویس اینکورپوریتـد و
دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،صفحات  24ـ  ،22حکم شماره 180ـ64ـ 1مورخ  27ژوئن  6( 1985تیرمـاه  )1364در سـیلوانیا
تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران ،صفحات  21ـ .14
 .5آقای هامفری در سوگندنامه مود این مطلب را تأیید کرده است.
 .6جالب توجه است که دادگاه عمومی تهران در حکم مورخ  21مه  31( 1984اردیبهشتماه  )1363مود متذکر شـده اسـت کـه تـوش
راس با استفاده از حق مود در فس قرارداد به علت فورس ماژور ،مود را از هرگونه مسئولیتی در قبا نقض قرارداد مبرا کرده است.
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به نظر دیوان ،توش راس در جلسه مذاکره با نمایندگان نیروی هوایی و سایرین در تهـران ،در  27اوت 1979
( 5شهریورماه  )1358و با ارسا نامه مورخ  18سپتامبر  27( 1979شهریورماه  )1358بـه سـرهنگ اسـکندرزاده،
مبنی بر بررسی امکان همکاری در آینده ،موجب منثی شدن اثر استناد به فورسماژور نمیشود .قرارداد قبالً پیش
از  27اوت  5( 1979شهریورماه  ،)1358طی نامه مورخ  17ژوییه  26( 1979تیرماه  )1358توش راس ،قانوناً لغـو
شده بود .فقط پس از ارسا آن نامه بود که توش راس نامه مورخ  16ژوییه  25(1979تیرماه  )1358را که توقـف
کار را تأیید نموده و حاوی دعوتی برای اعزام نماینده مجاز به ایران جهت انجام مذاکراتی در مورد قرارداد در مـاه
اوت بود ،دریافت کرد.
در صورتجلسه این نشست که توسط موانده تهیه و بعداً در جریان دادرسی در دادگاه تهران بـه ثبـت رسـیده،
ذکری از اینکه نمایندگان ایران ادعایی در مورد فس غیرقانونی قرارداد از جانب توش راس مطرح کرده باشند ،به
میان نیامده است .صورتجلسه در واقع متوقف شدن کـار را تأییـد مـیکنـد .مسـأله مهـم اینکـه در صورتجلسـه
بهوضوح قید گردیده که یکی از نتایج مهم جلسه این بود که موانده تقبل نمود که صورتحسابهای مربوط به کار
انجام شده تا زمان انقالب را بررسی و قابل پردامت بودن یا نبودن آنها را مشخ نماید.
همانطور که مالحظه شد ،دو صورتحساب حاوی مالصه کار انجام شده توسط تـوش راس پـیش از فسـ
قرارداد که متضمن مبالغ پردامت نشـده از صورتحسـابهـای قبلـی بـود ،در جلسـه مـاه اوت تسـلیم شـد .ایـن
صورتحسابها عبارت بودند از صورتحساب شماره  4376به مبلغ  777.597دالر در رابطه با کار انجام شده تـا 10
فوریه  21( 1979بهمنماه  )1357و صورتحساب شماره  4375به مبلغ  88.575دالر در رابطه با کار انجام شده در
فاصله بین  11فوریه و  25ژوئن  22( 1979بهمنماه  1357و  4تیرماه .)1358
در مدافعات توش راس راجع به این مطلب که آیا تاکنون بابت ماه سپتامبر  1978هم مبلغی ادعا میشـود یـا
میر ،ابهام وجود دارد .در دادمواست آمده که توش راس «بابت مدماتش طبـق قـرارداد  ...لغایـت سـپتامبر 1978
حقالزحمه دریافت کرده است» .در جوابیه الیحه دفاعیه ،ادعا «شامل مبلغ  866.172دالر بابت مدمات ارائه شده
طبق قرارداد ،از اکتبر  1978تا  25ژوئن  »1979ذکر شده است .بهعالوه در جلسه استماع ،اظهاری به این مفهوم
شد که صورتحسابها «تا سپتامبر  »1978به طور کامل پردامت شده است.
به نظر دیوان ،این مسأله را میتوان با بررسی مبلغ مورد مطالبه در صورتحساب شـماره  4376تـا  10فوریـه
 21( 1979بهمنماه  ،)1357یعنی رقم  777.597دالر حل کرد .توش راس سندی تحت عنوان «صورت مالصـه
حقالزحمههای مربوط به وقت صرف شده در و هزینههای مربوط به قرارداد شماره  »115به ثبت رسانده که ارقام
ماهانه اوقاتی که از  26ژوییـه  1977الـی  10فوریـه  4( 1979مردادمـاه  1356الـی  21آبانمـاه  )1357صـرف
(قرارداد) شده ،در آن در گردیده است .هریك از این ارقام بیشتر از میزانی است که در صورتحساب مربوط به هر
ماه قید شده است .دلیل این امتالف تا حدی وجود اقالمی که طبق قرارداد «غیر قابل در در صورتحساب» بوده
و تا حدی نیز استفاده از «پیش پردامتهای»  80.000دالر و  144.023دالری که در امتیار توش راس بوده ،ذکر
شده است .ظاهراً این مبالغ در صورتحسابهای ارسالی ،یعنی از نخستین صورتحساب تا صورتحسـاب مـورخ 28
اوت  6( 1978شهریورماه  )1357منظور گردیده ،بهطوری که مانده پیشپردامتهـا در آن تـاری بـه  4.701دالر
رسیده است .اگر این رقم از کل مبلغ قابل مطالبه برای مـدتی کـه از  26اوت  4( 1979شـهریورماه  )1358آغـاز
شده ،کسر شود ،ماندهای به میزان  777.597دالر به دست میآید که رقم دقیق صورتحساب شماره  4376اسـت.
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این امر حاکی از آن است که مبلغ ادعـا شـامل مـاه سـپتامبر  1978نیـز بـوده اسـت .مؤیـد ایـن نتیجـهگیـری،
صورتحساب مورخ  28اوت  6( 1978شهریورماه  ،)1357یعنی آمرین صورتحسابی است کـه جهـت پردامـت بـه
تأیید موانده رسیده و توسط وی (به دیوان) ارائه شده است.
پس از فس قرارداد دیگر نمـیشـد از مـدت چهـار هفتـهای کـه ظـرف آن ،هرگونـه اعتراضـی نسـبت بـه
صورتحسابهای تسلیمی میبایست به عمل آید استفاده کرد .معذلك دیوان داوری معتقد است کـه الزم بـود بـه
توش راس هشدار داده شود که هرگاه موانده نسبت به صورتحسابها ایراداتی داشته باشد ،آنها را ظـرف مـدت
معقولی پس از جلسهای که در آن ،وی تعهد مود برای بررسی صورتحسابهـای کارهـای انجـام شـده تـا زمـان
انقالب را تجدید و تأیید کرده بود ،اطالع مواهد داد .به نظر میرسد که در آن شرایط ،تـاری  31اکتبـر 9( 1979
آبانماه  )1358مهلت معقولی جهت بررسی صورتحسابهـا توسـط موانـده باشـد .نظـر بـه اینکـه موانـده ،نـه
صورتحسابها را تأیید و نه در آن مورد به توش راس اعتراضی نکرد ،دیوان بر این نظر اسـت کـه موانـده از او
نوامبر  10( 1979آبانماه  )1358متعهد پردامت صورتحساب شماره  4376به شمار میرود7)(.
عالوه بر این ،توش راس مدارکی حاکی از آن ارائه داده که وی حتی پس از انقالب هـم ،هرچنـد بـه میـزان
بسیار محدودی ،به انجام کارهایی که وی بهدرستی هنوز جزء تعهدات قراردادی مـود تلقـی مـیکـرد ،ادامـه داد.
دیوان بر این نظر است که عمل مواهان صحیح بوده است .از اینکه میتوان از اسـتناد قـانونی بـه فورسمـاژور
به عنوان دفاعی در سراسر ادعاهای احتمالی نقض قرارداد بر مبنای قصـور در اجـرا اسـتفاده کـرد ،امـا در شـرایط
پرونده حاضر (چنین دفاعی) طرف استنادکننده را از تعهد انجام هر کاری که بـهطور معقـو در اجـرای وظـایفش
طبق قرارداد هنوز امکانپذیر باشد مبرا نمیسازد .دیوان بر وفق این تصمیم که قـرارداد تـا  17ژوییـه 26( 1979
تیرماه  )1358ادامه داشته ،بر این نظر است که موانده متعهد بوده که صورتحساب شماره  4375را که شامل دوره
پس از انقالب است ،جهت پردامت بررسی نماید .عدم اعتراض وی به این صورتحسـاب ،ظـرف مـدتی معقـو ،
نشانه آن است که یا صورتحساب تأیید شده ویا به هر تقدیر میبایستی پذیرفته شود .دیوان داوری نتیجه میگیرد
که این صورتحساب نیز از او نوامبر ( 1979دهم آبانماه  )1358قابل پردامت شده است.
علیهذا نظر دیوان این است که موانده متعهد است حقالزحمه کاری را که طبق قرارداد تا تاری فسـ انجـام
شده ،به شرح مندر در دو فقره صورتحساب یادشده ،به توش راس بپردازد.
آمرین جزء ادعا مربوط است به هزینههای توش راس برای شرکت در جلسه اوت  1979تهران کـه مبلـغ آن
طبق صورتحساب شماره  4905مورخ  10ژانویه  20( 1980دیماه  8.675 ،)1358دالر اسـت .گرچـه جلسـه بـه
درمواست موانده (ابتدائاً در نامه مورخ  16ژوییه  25 / 1979تیرماه  )1358تشکیل و هدف آن انجـام «مـذاکرات
قراردای» ذکر شده ،با این حا  ،دیوان هیچ مبنایی در قرارداد یا در جای دیگر برای متعهد شنامتن موانـده بابـت
اینگونه هزینهها نمییابد .بهعکس ،چون هدف آن جلسه ،برقراری تماس مجدد و کوشـش بـرای یـافتن طرفـی
برای همکاری احتمالی در آینده بوده ،لذا منطقی است که توش راس مـود هزینـههـای شـرکت در آن جلسـه را
متحمل شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7اسناد و مدارك تسلیمی طرفین که مورد بررسی دیوان واقع شده ،با رقم مندر در این صورتحساب هماهنگ به نظر میرسد.
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ب) اعتبار اسنادی

طبق ماده  1ـ  7قرارداد ،توش راس ملزم بود ضمانتنامه بانکی معاد  10درصد قیمت کل قرارداد ،بهعنوان وثیقه
اجرای صحیح قرارداد تسلیم نماید .ضمانتنامه بانکی به نحو مقتضی در برابر اعتبار اسنادی شماره 148535به مبلغ
 400.000دالر که توسط منیوفکنرز هانور تراست کامپنی به نفع بانك صادرات صادر شده بود ،افتتاح گردید.
ماده  4ـ  7قرارداد مقـرر مـیدارد کـه در صـورتی کـه بـه علـت فورسمـاژور ،قـرارداد فسـ شـود« ،کلیـه
ضمانتنامههای بانکی حسن انجام کار فوراً آزاد مواهد شد» .علیرغم درمواستهـای تـوش راس مبنـی بـر تأییـد
آزادی ضمانتنامه بانکی پس از فس قراداد در  17ژوییه  26( 1979تیرماه  ،)1358موانـده از ایـن کـار مـودداری
ورزید .گرچه در دادمواست توش راس فقط از مسارات تبعی که ممکن بود از چنین امتناعی ناشی شود ،ذکری به
میان آمده ،با این حا  ،طی استماع توضیح داده شد که موانده کوششی جهت برداشت از اعتبار اسنادی بـه عمـل
آورده ،ولی از این اقدام با قراری که از دادگاه نیویورك امذ شده ،ممانعت به عمل آمده است .بر این اساس ،توش
راس از دیوان تقاضا مینماید که بهعنوان بخشی از حکم حاضر ،دستور دهد کـه اعتبـار اسـنادی مزبـور آزاد و در
صورتی که وی ملزم به پردامت اعتبار اسنادی شود مسارات تبعی معاد مبلـغ اعتبـار اسـنادی در حکـم منظـور
گردد.
دیوان داوری بر این نظر است که چون قرارداد فس شده و بعد از فسـ قـرارداد ،کـاری وجـود نداشـت کـه
تضمین شود ،ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی ،دیگر منتفی و بالاثر مـیباشـد .بـه موجـب شـرایط فورسمـاژور
قرارداد ،موانده متعهد است درمواستش را جهت پردامت مسترد داشته و از درمواست مجدد در آن باره مـودداری
ورزد .بهعالوه ،موانده ملزم است ضمانتنامه بانکی را لغو و اعتبار اسنادی را آزاد نماید.
ج) ادعاهای متقابل

موانده بدواً سه فقره ادعای متقابل به شرح مذکور در فوق مطرح سامت که بر این پایه استوار بود که تـوش راس
با دادن امطار فس به دلیل فورسماژور ،قـرارداد را نقـض کـرده اسـت .موانـده اسـترداد مبـالغ پردامتـی بابـت
صورتحسابها ،مسارات و عدمالنفع و بهویژه مسارات متحمله به علت ورود لطمـه بـه کـار سـایر پیمانکـاران در
نتیجه اقدامات توش راس را مطالبه کرده است.
دیوان داوری حوادثی را که منتهی به فس قرارداد گردیده ،تجزیه و تحلیل نموده و به این نتیجه رسیده است
که استناد به فورسماژور قانونی بوده و لذا نمیتواند منشأ ادعا بابت جبران مسارات علیه طرفی که بـدان اسـتناد
کرده است باشد .نتیجه این تحلیل آن است که ادعاهای متقابل موانده در این رابطه باید مردود شنامته شود.
موانده در الیحه توجیهی تکمیلی مود که حاوی اظهارنظر راجع به گزارشهای پیشرفت کار تسلیمی تـوش
راس در رابطه با صورتحساب شماره  4376است و در  7مارس  16( 1985اسفندماه  )1363پس از جلسه اسـتماع
به ثبت رسیده است ،برای اولین بار ،این مسأله را مطرح کرده که نقض قرارداد به وسیله توش راس نه بـه سـبب
عمل وی در استناد به فورسماژور  ،بلکه به این علت بوده که کارهای قبلی وی ناق و توأم با تـأمیر بـوده کـه
موجب ایراد زیانهایی به موانده است .صرفنظر از تعیین این مسأله که آیا دیوان این سند را که مـورد اعتـراض
توش راس واقع شده ،ادعای متقابل صحیحی توصیف نماید ویا آن را نپذیرد ،این تصمیم دیوان که موانده ظـرف
مدت معقولی صورتحساب شماره  4376را بررسی نکرده ،جوابگوی موضوعاتی است که در آن سند مطرح گردیده
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است.
آمرین ادعای متقابل مطروحه ،ادعایی است به مبلغ  11.948.280ریا بابت حقوق بیمههـای اجتمـاعی .در
تأیید این ادعای متقابل ،سند منحصر به فردی ارائه شده که عبارت اسـت از نامـه مـورخ  31دسـامبر 10( 1981
دیماه  )1360سازمان تأمین اجتماعی جمهوری اسالمی ایران به وزارت دفاع ملی که در آن قید شده بدهی توش
راس «طبق محاسبه بر مبنای  1.177.886دالر کارکرد» در دوره بین  11ژوئن  1977الی  27دسامبر 21( 1981
مردادماه  1356الی  6دیماه  )1360به اضافه جرائم ،رقمی است که اکنون مورد ادعا اسـت .هیچگونـه قرینـهای
دا بر اینکه قبالً امطاریهای به توش راس اعالم ویا در این مورد مطالبـهای از وی شـده باشـد ،وجـود نـدارد و
نامبرده منکر وجود سابقهای در مورد این بدهی است.
لذا دیوان این ادعای متقابل را به دلیل غیر مستد بودن مردود میشناسد .از این رو ،نیازی نیست که مسائل
صالحیت از قبیل اینکه آیا ادعا از مود قرارداد ناشی شده یا از اعما قوانین داملی ایران 8)(،ویا اینکه اصالً ادعـا
در تاری  19ژانویه  29( 1981دیماه  ،)1359یعنی در مهلت مقرر در بیانیه حل و فصل دعـاوی «پابرجـا» بـوده
است یا نه ،مورد بررسی قرار گیرند.
د) موضوعات شكلی

به دو مطلب شکلی نیز باید رسیدگی شود .اوالً هریك از طرفین به تسلیم لوایح پس از استماع توسط طرف دیگر
اعتراض کرده است .گرچه الیحه تسلیمی موانده که مورد اعتراض مواهان واقع شده ،حـاوی مسـتندات جدیـدی
است ،دیوان هر دو الیحه تسلیمی را بررسی نمود و چون در صدور این حکم به مطالب و مدارك استناد نکرده ،لذا
بر این نظر است که لوایح مزبور هیچگونه لطمهای به حقوق طرفین نزده و از این رو ،ضرورتی نـدارد کـه دیـوان
آنها را رد کند .ثانیاً موانده همننان مواستار برگزاری استماع جدیدی است .دیوان متذکر میشود که هم قبـل از
استماع پرونده که در  19اکتبر  27( 1983مهرماه  )1362برگزار شده و هم در حـین اسـتماع ،فرصـت کـافی بـه
طرفین داده شد تا مدافعات مود را ارائه نمایند .از آن به بعد هم لوایح دیگری از طرفین مواسته شد و هر دو طرف
از این فرصت استفاده کردهاند .بهعالوه ،همانطور که اشاره رفت ،طرفین لوایح دیگری هم به ثبت رساندهاند .لذا
دیوان هیچ نیاز یا دلیلی برای اطاله بیشتر جریان رسیدگی نمیبیند.
هـ) بهره

از نظر دیوان داوری ،پردامت بهره به نرخ  10درصد در سا بابت اصل مبلغ مورد حکم بـه تـوش راس از تـاری
او نوامبر  10( 1979آبانماه  ،)1358منطقی میباشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8دراین رابطه رجوع کنیـد بـه :حکـم شـماره 180ــ64ــ 1مـورخ  27ژوئـن  6( 1985تیرمـاه  )1364در سـیلوانیا تکنیکـا سیسـتمز
اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران ،ي  ،41حکم شماره 192ـ285ــ ،2مـورخ  4اکتبـر  12( 1985مهرمـاه  )1364در جنـرا
داینامیکس تلفن سیستمز سنتر اینکورپوریتد و سایرین و جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،ي  .25رجوع کنید همننین به:

Dicey & Morris, The Conflict of Laws, Tenth Edition, London, 1980, Vol. I. at pp. 89-94.
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و) هزینهها

دیوان بر این نظر است که موانده باید ملزم به پردامت هزینههای معقو دادرسی به میزان  25.000دالر امریکـا
به توش راس گردد.
به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
 .1حکم مورخ  21مه  31( 1984اردیبهشتماه  )1363دادگاه عمومی تهران فاقد اثر حقوقی اسـت و هرگونـه
دادرسی جدید در تعقیب ادعایی که مبنای آن حکم واقع شده نیز فاقد اثر حقوقی مواهد بود.
 .2ضمانتنامه بانکی که به موجب ماده  1ـ  7قرارداد توسط بانك صادرات صادر شده و اعتبار اسنادی شـماره
 148535که توسط منیوفکنرز هانور تراست کامپنی صادر گردیده اسـت موضـوعیت بیشتـری ندارنـد .موانـده،
جمهوری اسالمی ایران ،باید کلیه تقاضاهایش را جهت پردامت در رابطه با ضمانتنامه ،مسترد نموده و از هرگونـه
تقاضای جدید نسبت به آن مودداری نماید .موانده باید کلیـه اقـدمات الزم را بـه عمـل آورد تـا بانـك صـادرات
ضمانتنامه را لغو و اعتبار اسنادی را آزاد نماید .همننین کلیه تقاضاهای پردامـت در ارتبـاط بـا اعتبـار اسـنادی را
مسترد و از هرگونه تقاضای جدید نسبت به آن مودداری کند.
 .3ادعاهای متقابل جمهوری اسالمی ایران علیه مواهان توش راس اند کامپنی رد میشوند.
 .4موانده ،جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است مبلغ هشتصد و شصت و شش هزار و یكصد و هفتـاد و دو
دالر امریکا ( 866.172دالر) به اضافه بهره ساده بـه نـرخ  10درصـد در سـا (براسـاس  365روز) از او نـوامبر
 1979تا موقعی که کارگزار امانی دستور پردامت از حساب امانی را به بانك امین بدهـد ،بـه اضـافه هزینـههـای
داوری به مبلغ  25.000دالر به مواهان توش راس بپردازد.
تعهد مزبور با پردامت از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  7بیانیه مورخ  19ژانویـه  29( 1981دیمـاه
 )1359دولت جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر ایفا مواهد شد.
بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ یازدهم اکتبر  19( 1985مهرماه )1364
گونار الگرگرن ـ رئیس شعبه یك
به نام خدا
کورش ـ حسین عاملی
نظر مخالف
هوارد ام .هولتزمن

کامالً موافق با حکم ،به استثنای موارد زیر که صرفاً به ماطر حصو اکثریت با حکم موافقت مـیکـنم )1 :حکـم
پردامت  10درصد بهره (رجوع شود به :نظر جداگانه اینجانب در اینترنشنا اسکولز سرویسز اینکورپوریتد و شرکت
ملی صنایع مس ایران ،حکم شـماره 194ــ111ــ ،1ي 4ــ 10 ،3اکتبـر  18/1985مهرمـاه )1364؛ و  )2حکـم
پردامت هزینهها فقط به مبلغ  25.000دالر (رجوع شود به :نظر جداگانه در سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد
و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 180ـ64ـ 27 ،1ژوئن  6/1985تیرماه .)1364

پرونده شماره 174ـ شعبه يك
حكم شماره 201ـ174ـ1
خواهان :هاوزینگ اند اربن سرویسز اینترنشنال اینك
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران ،شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران
تاریخ :اول آذرماه 1364
حكم

حاضران
از جانب خواهان :آقای ا  .اس .سندلز ،وکیل

آقای تی .لیبمن ،آقای پی .دبلیو .ونت ،نمایندگان هاوزینگ اند اربن سرویسز اینترنشنا اینك
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،قائممقام نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای پرویز انصاری ،مشاور حقوقی نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای م .معظمی ،نماینده شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران
سایر حاضران :مانم جیمیسون سلبی ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
آقای پی .نورتن ،دستیار نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
اول) گردش کار
 .1سابقه

تئودور لیبمن ،مهندس معماری است اهل نیویورك .رحمان گلزار یك مقاطعهکار موفق ایرانی اسـت .ایـن دو نفـر
توسط دیهتر اسووبودا که برای یك شرکت تجاری آلمانی در ایران کار میکرد به یکدیگر معرفی شـدند .اسـنادی
که این سه نفر در رابطه با یك پروژه مانهسازی که قرار بود در تهران احداث شود ،تهیه کردنـد ،از نظـر حقـوقی
فاقد دقت است .اوراق و اسناد مزبور پراکنده و ناق  ،مملـو از ابهامـات و تناقضهـایی اسـت کـه ریشـه اصـلی
موضوعات عمده در پرونده حاضر را تشکیل میدهند.
به عبارت ساده ،واقعیات عمده دعوا بدین قرارند که :شرکتی که لیبمن رئیس آن بود ،یعنی هاوزینگ اند اربن
سرویسز اینترنشنا اینك (« 1)() »HAUSقرار بود مدمات معماری در رابطـه بـا پـروژه پیشـنهادی ارائـه نمایـد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1همانطور که در قسمت «2الف» بخش سوم زیر بحث شده ،یك شرکت سـهامی نیویـورکی بـه نـام هاوزینـگ انـد اربـن سرویسـز
اینترنشنا اینك وجود دارد که اغلب به امتصار «هاوس اینترنشنا اینك» موانده میشود .یك شرکت سهامی ایالت دلـهور موسـوم بـه
هاوس اینترنشنا اینك نیز وجود داشته است .به دالیل مذکور در ذیل ،دیوان شرکت نیویورکی را مواهـان پرونـده مـیشناسـد .از نظـر
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شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران («عمران تهران») که تحت کنتر مدیریت گلزار بود ،قرار بـود پـروژه را
احداث نموده و هاوس میبایست به کارفرمای اسوبودا ،یعنی معاپالن ( )Meaplanآ .گ .بابت یافتن معامله و ارائـه مـدمات
ترجمه وکمك اداری  15درصد پردامت کند .همانطور که در زیر به طرز مشروحتری بیان شده ،هاوس ،معـاپالن و عمـران
تهران ،همگی قراردادی موسوم به «موافقتنامه آرشیتکت» ( )architect’s agreementامضا نمودند.
ادعاهای هاوس ،مبتنی بر موافقتنامه آرشیتکت بوده و متضمن تقاضای پردامت مابقی حقالزحمههایی است
که حسب ادعا تعلق میگرفته ،ولی پردامت نشده است .ادعای مطروح علیه عمران تهران بابت نقض ادعـایی آن
قرارداد و ادعای مطروح علیه دولت جمهوری اسالمی ایران بابت مدامله دولت در اجـرای همـان قـرارداد توسـط
عمران تهران است ،مبلغ مورد مطالبه  749.545/71دالر به اضافه بهـره و هزینـههـا اسـت .همننـین ادعاهـای
متقاب لی مطرح گردیده که ضمن آن ،عمران تهران ادعا نمود که هاوس کار را ناق و توأم بـا تـأمیر انجـام داده
است.
ماهیت حقوقی دقیق رابطه بین هاوس و معاپالن در پرونده حاضر حائز اهمیت اساسی است ،زیـرا موانـدگان
در سراسر جریان رسیدگی ادعا نمودهاند که آن دو طبق حقوق ایران ،شریك محسوب میشدهاند و یـك شـرکت
نمیتواند اقدام به طرح دعوا نماید ،مگر آنکه شریك دیگر نیز به دعوا بپیوندد .مواندگان اظهار مینمایند که پیامد
این امر ،ممنوعیت هاوس از طرح ادعا در دیوان است .ایشان استدال میکنند که هاوس نمیتواند بدون معاپالن
ادعایی را اقامه کند و طبق بیانیه حل و فصل دعاوی ،معاپالن اهلیتی نزد دیوان ندارد؛ زیرا تبعـه ایـاالت متحـده
نیست .بدینسان این مسأله کلی ،برای اولین بار توسط دیوان در حکم حاضر مطرح میشود.
 .2تاریخچه رسیدگی

مسائل مطروح راجع به مشارکت ،تاریخنه رسیدگی پرونده حاضر را از جنبههای مهمی تحت تأثیر قرار داده است.
در جلسه استماع مورخ سوم مارس  12( 1983اسفندماه  ،)1361دیوان داوری برای اولین بار اطالع یافت کـه هــاوس و
معـاپالن ،عالوه بر اینکه موافقتنامه آرشیتکت را مشترکاً امضا کرده بودند ،رابطه مود را در مدرکی موسوم به «قرارداد تجارت
مشترك» ( )joint venture agreementسندیت بخشیده بودند .به علت اهمیت روشن سـامتن ایـن رابطـه ،دیـوان بـه
مواهان دستور داد نسخهای از قرارداد امیرالذکر را ظرف سه هفته تسلیم نماید و از مواندگان نیز دعـوت کـرد کـه در مـورد
قرارداد اظهارنظر نمایند .مواهان در تاری  10مارس  19( 1983اسفندماه  )1361قـرارداد تجـارت مشـترك را بـه
ثبت رساند .عمران تهران نظراتش را طی سندی تحت عنوان «پاس به دستور دیـوان» در  20ژوییـه 29( 1983
تیرماه  )1362ثبت کرد .معذلك سند مزبور نهفقط حاوی اظهارنظر راجع به قـرارداد تجـارت مشـترك بـود ،بلکـه
حاوی مطالبی نیز بود که به گفته عمران تهران« :به منظور تبیین هرچه بیشتر بیاساس بودن ادعـا و تناقضـات
متعدد در دعوای مطروحه و مطالب بیان شده مواهان در جلسه رسیدگی  ...به استحضار  ...میرسد» .موانده ادله و
مدارك جدیدی را نیز ضمیمه آن کرده بود.
مواهان در مقابل ،ضمن ثبت نامهای تقاضا کرد که پاس عمران تهران کالً نادیده گرفته شـود ،زیـرا از حـد
اظهارنظر راجع به قرارداد تجارت مشترك که در دستور دیوان تجویز شده تجاوز نموده و اظهارات ماهوی جدیدی
سهولت ،در حکم حاضر از مواهان بهعنوان «هاوس» نام برده شده است.

236



گزارش آرای دیوان داوری دعاو ی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد ششم

را پیش کشیده که بسیاری از آنها دیرتر از موقع مطرح شدهاند .مواهان تقاضا کرد که اگر دیـوان تصـمیم گیـرد
پاس عمران تهران را بررسی کند در آن صورت« ،پاس به یادداشت عمران تهران» را که ضمیمه است و بهویژه
سوگندنامه تئودور لیبمن را که پیوست «پاس » است ،مورد توجه قرار دهد .تصمیم دیوان راجـع بـه ایـن موضـوع
شکلی ذیالً تشریح میشود.
بررسی متن قرارداد تجارت مشترك توسط دیوان ،سؤاالت بیشتری را مطرح سامت .از این رو ،دیوان دستور
دیگری به شرح زیر صادر نمود:
بدینوسیله به مواهان دستور داده میشود که تا تاری  15آوریل  16( 1984فروردینماه  )1363الیحهای بـه
ثبت رسانده و در آن به سؤاالت ذیل پاس گوید:
 .1حقوق حاکم بر روابط فیمابین هاوس اینترنشنا اینکورپوریتد («هاوس») و معـاپالن ا .گ«( .معـاپالن»)
که در اثر دو موافقتنامه زیر ایجاد شده است ،در صورتی که دو موافقتنامه مزبور توأماً در نظر گرفتـه شـوند ،کـدام
است:
یك) «موافقتنامه مهندس معمار» مورخ  5دسامبر  14( 1977آذرماه  )1356به امضـای هـاوس و معـاپالن از
یك سو و شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران از سوی دیگر ،و
دو) «قــرارداد تجــارت مشــترك» مــورخ  10دســامبر  19( 1977آذرمــاه  .)1356آیــا طبــق قــانون مزبــور،
موافقتنامههای مورد اشاره یك شرکت مدنی ( )partnershipیا نوع دیگـری از شـرکت ( )associationایجـاد
کردهاند؟
 .2اگر طبق حقوق حاکم ،شرکتی به صورت مدنی یا به شکل دیگر ( )associationتشکیل شده باشـد ،آیـا
هاوس طبق قانون مزبور یا طبق حقوق بینالملل این حق را دارد که رأساً جهـت مسـاراتی کـه حسـب ادعـا بـه
شرکت مدنی یا غیر آن وارد شده ،ادعایی در دیوان طرح نماید؟ و در صورتی که هاوس چنین حقی داشته باشد آیا
حق دارد که رأساً بابت  100درصد مسارات وارده به شرکت مدنی طرح ادعـا کنـد ویـا اینکـه صـرفاً بـه نسـبت
مسارات وارده به هاوس حق طرح دعوا را دارد؟
الیحه مواهان در پاس به این دستور در سوم آوریل  14( 1984فروردینماه  )1363به ثبت رسید .طی دستور
مورخ چهارم آوریل  15( 1984فروردینماه  )1363از مواندگان دعوت شد تا پاس مود به الیحـه مواهـان را بـه
ثبت رسانند.
عالوه بر الیحه مواهان ،دیوان داوری اظهاریهای از جانب نماینده رابط ایاالت متحـده دریافـت کـرد ،تحـت
عنوان تذکاریه ایاالت متحده در باب صالحیت رسیدگی به ادعاهای اتباع ایاالت متحده که با افراد غیـر تبعـه در
شرکتها (ی مدنی) و مؤسسات مشارکت مینماید .نماینده رابط ایاالت متحده ضمن تسـلیم الیحـه ماطرنشـان
سامت که دستور دیوان متضمن طرح مسایل تفسیری است که «کاربرد بالقوه وسیعی دارند» .نامبرده تقاضا کـرد
که دیوان طبق تبصره  5ماده  15قواعد مود که مقرر میدارد ،دیوان میتواند بـه دو دولـت اجـازه دهـد بـه ثبـت
اظهاریههایی که احتماالً به اجرای وظایف دیوان یاری مواهد کرد ،اقدام نمایند ،الیحـه را بپـذیرد .دیـوان الیحـه
مزبور را پذیرفت و از مواندگان دعوت کرد که راجع به آن اظهارنظر کنند .سپس عمران تهران و دولت ایران ،هـر
دو ،پاس هایی را در مورد این موضوع به ثبت رساندند.
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دوم) واقعیات و اظهارات

مبنای اصلی این ادعا موافقتنامه آرشیتکت است که در  5دسامبر  14( 1977آذرماه  )1356در تهران منعقد گردید.
مواهان مدعی است که عمران تهران یك نسخه از موافقتنامهای را که قبالً در معامله دیگری از آن استفاده کرده
بود ،بهعنوان نمونه جهت تنظیم موافقتنامه آرشیتکت ارائه کرد .هاوس تغییـرات و اصـالحاتی را پیشـنهاد و روی
پیشنویس مشخ سامته و جهت تجدید تایپ به اسووبودا داد .مواهان ادعا مینماید که اسووبودا هنگـام تایـپ
مجدد سند مایل بود نام معاپالن را در آن در کند تا مشارکت نامبرده را بهویژه از لحاظ  15درصد کـه قـرار بـود
توسط هاوس بدان پردامت شود ،به نحوی پایهگذاری نماید .از ایـن رو ،ادعـا مـیشـود کـه وی (اسـووبودا) نـام
معاپالن را در مقدمه موافقتنامه آرشیتکت در کرد که با این تغییر ،در مقدمه قید شده است کـه موافقتنامـه بـین
شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران که از این بعد مالك موانده میشود ،هاوس اینترنشنا اینك ـ معـاپالن،
آرشیتکتها که بعد از این آرشیتکت موانده میشوند ،منعقد میگردد .بنا به اظهار ،اسووبودا همننین نام معـاپالن
را بهعنوان طرفی که امطاریهها و ابالغها را دریافت میکند و نیز طرف امضاکننده در پای سند موافقتنامه اضـافه
نمود .در موافقتنامه آرشیتکت دیگر ،ذکری از معاپالن نمیشود .هاوس و عمران تهران نیز مخالفتی از نظر افزودن
نام معاپالن با اسووبودا نکرده و سپس هر سه شرکت ،موافقتنامه آرشیتکت را امضا نمودند .موافقتنامـه آرشـیتکت
مقرر میداشت که آرشیتکت کلیه طرحهای معماری ،طراحی محوطه و مدمات مهندسی یـك مجتمـع مسـکونی
شامل حدود  5000دستگاه آپارتمان را که قرار بود توسط عمران تهران سامته شود ،ارائـه نمایـد .عمـران تهـران
موافقت کرد مبلغ  2.300.000دالر بابت حقالزحمه این مدمات به آرشیتکت بپردازد .از این مبلغ  5/5درصد بابت
مالیاتهای ایران کسر میگردید .قرار بود حقالزحمه آرشیتکت مطابق جدولی پردامت شود که به موجب آن پس
از تسلیم مجموعه نهایی اسناد معماری و مهندسی قراردادی ،کالً  80درصد حقالزحمه پردامت میشد .بعـد از آن
 10درصد دیگر از حقالزحمه ،پس از اشغا  50درصد از واحـدهای مسـکونی  ،سـامتمانهـای دولتـی و منطقـه
تجاری مشمو پروژه ،قابل پردامت میبود 10 .درصد آمر  18مـاه پـس از صـدور گواهینامـه تکمیـل سـامتمان
توسط عمران تهران الزمالتأدیه میبود .موافقتنامه آرشیتکت صریحاً مقرر میداشت که کلیه این پردامتها باید به
هاوس صورت گیرد .هیچگونه شرطی راجع به پردامت  15درصد یا هر مبلغ دیگری به معـاپالن ،وجـود نداشـت.
موافقتنامه مقرر میداشت که قوانین ایران حاکم بر آن است.
چند روز بعد ،هاوس و معاپالن قراردادی جهت سندیت بخشیدن به روابط مود منعقد سامتند .گرچـه تـاری
این قرارداد  10دسامبر  19( 1977آذرماه  )1356است ،با این حا  ،در آن قید شده که قرارداد عطـف بـه ماسـبق
گردیده از  20نوامبر  29( 1977آبانماه  ،)1356یعنی پیش از تاری موافقتنامه آرشیتکت به مرحله اجرا در میآید.
همکار لیبمن ،پیتر ونت ،بازرگانی که رئیس هیات مدیره هاوس بود ،اوضاع و احوا مربوطه را طی سوگندنامـه و
نیز در جلسه استماع تشریح کرد .وی گفت :اسووبودا در حضور ونت ،پیشنویس سند را تهیه و شخصاً آن را تایپ
کرد .عنوان قرارداد «قرارداد تجارت مشترك» نامیده شد .دیوان داوری ماطرنشان میسازد که گرچه ایـن عنـوان
احتماالً حاکی از قصد ایجاد نوعی رابطه شراکتی ( )partnershipاست ،با این حا  ،متنی که به دنبا آن آمـده،
چندان گویای آن نوع روابطی که معموالً در موافقتنامه شرکت مدنی مشـاهده مـیشـود ،نمـیباشـد .بدینسـان،
فیالمثل هیچ شرطی راجع به تقسیم سود و زیان وجود ندارد .در قرارداد تجارت مشترك ،ذکر شده که هدف از آن
«همکاری نزدیك در زمینه فعالیتهای زیر است:
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الف) برنامهریزی و طراحی معماری ،ب) مهندسی ،ج) مدمات مدیریت ،د) مدیریت سامتمان» .موافقت شـده
بود که «با توجه به عالیق مشترك تجاری طرفین ،به هاوس اجازه و امتیار داده میشود که از کادر پرسنلی ،مواد
و مصالح ،و تجارب سازماندهی معاپالن استفاده نماید» .قرار بود معاپالن کمیسـیونی بـه میـزان  15درصـد کـل
قیمت هر قرارداد منعقد توسط هاوس که «ناشی از زمینههای فعالیت مصرح» در شرط مربوط به هدف موافقتنامه
باشد ،دریافت دارد .موافقتنامه آرشیتکت از نوع قراردادی بود که  15درصد کمیسیون بدان تعلق میگرفت.
مواهان اظهار میدارد که پس از امضای موافقتنامه آرشیتکت ،عمران تهران شرکت سهامی ،گسترش شـما
شهیاد («شما شهیاد») را تأسیس کرد تا بهعنوان «شرکت پروژه» یا «نماینده عامل» بر کار سامتمان و اجـرای
پروژه نظارت نماید .شما شهیاد ،حسب ادعا ،متعلق به همان سهامداران و مسئولین عمران تهران و تحت کنتر
ایشان بوده است.
مواهان مدعی است در اوت  1977پس از آنکه گلزار ،مدیر کل عمران تهران ،بـه هـاوس اطمینـان داد کـه
برای طراحی و کارهای معماری پروژه از مدمات هاوس همننان استفاده مواهد شد ،کـارش را روی پـروژه آغـاز
کرد .موافقتنامه آرشیتکت کار را به سه مرحله جداگانه تقسیم میکرد .مواهان اظهار میدارد که کار مراحل او و
دوم را طبق برنامه تکمیل کرد ،کارش به تصویب عمران تهران رسید و پردامتهای الزم توسط شما شهیاد بـه
وی صورت گرفت .مواهان میگوید که مرحله سوم نیز بهموقع تکمیل شده و به تصویب عمران تهران رسید .وی
مدعی است که  7اکتبر  15( 1978مهرماه  )1357نقشههای مرحله نهایی سوم را به عمران تهـران تسـلیم کـرد.
مواهان مضافاً اظهار میدارد که این نقشهها به وسیله دو نفر از کارمندان مجاز عمران تهـران تصـویب گردیـد و
متعاقباً مبلغ  10.000.000ریـا (یـا  119،854/29دالر )() 2بابـت مرحلـه سـوم بـه هـاوس پردامـت شـد .مبلـغ
 340،145/71دالر بقیه که حسب ادعا طبق موافقتنامه آرشیتکت واجباالدا است ،هنوز پردامت نشده است.
مواهان ادعا میکند که دولت ایران ،مقامات و مدیران عمران تهران را امرا و مدیران جدیدی منصوب نمود
و کنتر تصمیمگیریهای مدیریت عمران تهران را به دست گرفت و بهویژه از پردامت وجه توسط عمران تهران
به مواهان جلوگیری کرد .بالنتیجه ،مواهان استدال میکند که عمران تهران ،واحد تحت کنتر دولت ایـران در
مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی است .این اقدامات عیناً در مورد شما شهیاد که به نظر مواهان
همراه با عمران تهران مشترکاً مسئو پردامت به هاوس بود ،صورت گرفت .به هر تقدیر ،مواهان مدعی است که
دولت ایران مسئو مسارات است ،زیرا با ممانعت از پردامت به مواهان توسط عمران تهران و شـما شـهیاد در
موافقتنامه آرشیتکت ،مدامله مستلزم ضمان قهری ( )tortiously interferedکرده است.
مواهان مبلغ  314.845/71دالر بابت بقیه مبلغ واجباالدا در هنگام تکمیل نقشهها مطالبه میکند .این مبلغ
معاد  460.000دالری است که باید بابت تکمیل نقشههای مرحله سوم پردامت مـیشـد .منهـای 119،854/29
دالری که عمران تهران از این بابت پردامته و  5/5درصد که بابت مالیاتهای ایران از آن کسر میشود ،مواهـان
همننین مبلغ  434.700دالر بابت  20درصد باقیمانده حقالزحمه منهای  5/5درصد مالیات مطالبه مینماید .کـل
اصل مبلغ مورد مطالبه  749.545/71دالر است .مواهان بهره مبلغ  314.845/71دالر را از تـاری  7اکتبـر 1978
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2مواهان در صورتحساب مورخ  4مه  14( 1979اردیبهشتماه  )1358تسلیمی به عمران تهران نوشـت کـه مبلـغ  10.000.000ریـا
پس از تبدیل به  29/119.854دالر امریکا بالغ میشود.

حکم شماره 201ـ174ـ1



239

( 15مهرمــاه  )1357و بهــره مبلــغ  217.350دالر را از  7اکتبــر  15( 1980مهرمــاه  ،)1359یعنــی تــاریخی کــه
پیشبینی میشد  50درصد سامتمانها اشغا شود و بهره مبلغ  217،350دالر از  7مـارس  16( 1982اسـفندماه
 ،)1360یعنی تاریخی که حسب اظهار مابقی حقالزحمه باید پردامت میشد مطالبه میکند .مواهان تقریبـاً مبلـغ
 16،700دالر نیز بابت هزینههای نقدی و حقالوکاله معقو تقاضا مینماید.
عمران تهران ایراداتی در مورد صالحیت دیوان جهت رسیدگی به ادعای حاضر گرفته اسـت .اوالً وی اظهـار
میدارد که مواهان و طرف قرارداد یك شرکت سهامی تأسیس یافته در دلهور به نام «هاوس اینترنشنا اینـك»
است و نه شرکت سهامی تأسیس شده در نیویورك ،به نام «هاوزینگ اند اربن سرویسـز اینترنشـنا اینـك» و از
آنجا که از او مارس  10( 1980اسفند  )1358شرکت تأسیس یافته در دلهور دیگر وجود نداشته ،ادعا نمیتوانـد
طبق شرط بیانیه حل و فصل دعاوی بهطور مستمر از تاری بروز تا  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359متعلق به
یك تبعه ایاالت متحده بوده باشد .ثانیاً عمران تهران اظهار میدارد که در هـر حـا  ،طـرف مسـئو بـه موجـب
موافقتنامه آرشیتکت ،عمران تهران نبوده ،بلکه شما شهیاد است و عمران تهـران در موقـع امضـای موافقتنامـه
مزبور تنها بهعنوان نماینده وی عمل کرده است.
در این زمینه ،عمران تهران به نامهای اشاره میکند که روز امضای موافقتنامه آرشیتکت به لیبمن و اسووبودا،
دایر بر آن که «شرکت سهامی نوسازی و عمران تهـران در قـرارداد مـورخ  5دسـامبر  14( 1977آذرمـاه )1356
بهعنوان نماینده شرکت سهامی گسترش شما شهیاد عمل میکند» اشاره مـینمایـد .عمـران تهـران همننـین
اظهار میدارد که سهامداران و مقامات شما شهیاد ،غیر از سهامداران و مدیران عمران تهران بودند .ثالثاًً عمـران
تهران استدال میکند که چون طبق موافقتنامه ،امتالفات باید به داوری ارجاع شـود و حقـوق ایـران حـاکم بـر
موافقتنامه میباشد ،بنابراین ،دیوان هیچگونه صالحیتی ندارد .رابعاً عمران تهران منکر آن است کـه واحـد تحـت
کنتر دولت ایران میباشد.
باالمره مواندگان اظهار میدارند که حقوق ایران حاکم بر روابط ناشی از موافقتنامه آرشیتکت بوده و هـاوس
و معاپالن با امضای آن موافقتنامه ،شرکتی ( )partnershipطبق قانون مدنی ایران تشکیل دادهاند .طبق اظهـار
دولت ایران ،وضع آن شرکت «با موافقتنامه تجارت مشترك» بیشتر تأیید گردید .مواندگان استدال میکنند که
هاوس بدون شریك مود نمیتواند ادعایی طرح کند و معاپالن در دعوای مطروحه در دیـوان ،طـرف نمـیباشـد.
ایشان اظهار میدارند که بندهای  1و  2ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت رسیدگی به ادعای چنـین
شرکتی را به دیوان نمیدهد و دولتین در بیانیه مزبور قصد قائل شدن صالحیت در این مـورد را نداشـتند و قبـو
ندارند که چنین ادعایی طبق قواعد حقوق بینالملل عرفی مسموع باشد .ایشان استدال مـیکننـد کـه بنـابراین،
هاوس بهتنهایی نه میتواند بابت  100درصد مسارات ادعایی مود و نه بابت  85درصد سهمش ،ادعـایی را طـرح
نماید.
عمران تهران در مورد ماهیت ادعا ،اظهار میدارد که نقشههای تحویلی مواهان ،نـاق  ،معیـوب و غیرقابـل
استفاده بود و بعضی نقشهها بعد از تاری مقرر در موافقتنامه آرشیتکت تحویل شده و بعضی نیز ابـداً تحویـل داده
نشدند .عمران تهران مضافاً اظهار میدارد که مطالعات اجرایی طرح «بدون رعایت اصو زندگی ایرانی و بدون در
نظر گرفتن ضوابط اسالمی در سامتمان» صورت گرفته است و طرحها و نقشههای تسلیمی به نحـو صـحیح بـه
تصویب نرسیده ،حا آنکه تصویب باید کتباً به عمل میآمد.
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عمران تهران معتقد است که نتیجتاً هاوس به ناحق دارا شده است و بنابراین ،ادعـای متقـابلی علیـه هـاوس
مطرح و استرداد مبلغ  1.372.045/63دالری را که قبالً به موجب موافقتنامه آرشیتکت پردامته ،مطالبه مـیکنـد.
وی همننین مبلغ  750.000دالر بابت مساراتی که در نتیجه تأمیر در تکمیل کار موضوع قرارداد متحمـل شـده،
به عالوه هزینهها مطالبه میکند.
دولت ایران اظهار میدارد که عمران تهران یك شرکت سهامی مستقل است و تحت کنتر دولـت نیسـت و
ادعا قابل توجه به دولت نمیباشد و ضمن تأیید سلب مالکیت از سهام یکی از سهامداران عمران تهران که حسب
اظهار ،صاحب  60درصد سهام شرکت بوده ،اظهار میدارد که از مود عمران تهـران سـلب مالکیـت ننمـوده و آن
شرکت را به هیچ نحو دیگری کنتر نکرده اسـت .دولـت همننـین اظهـار مـیدارد کـه هـیچ اقـدامی در مـورد
سهامداران شما شهیاد که هنوز هم این شرکت مالك زمین مورد نظر برای سامتمان پـروژه مـیباشـد ،معمـو
نداشته است.
راجع به اینکه کدام شرکت سهامی طرف موافقتنامه آرشیتکت و در نتیجه مواهـان مناسـب در ایـن پرونـده
است ،مواهان اظهار میدارد موافقتنامه مذکور توسط شرکت سـهامی نیویـورکی «هاوزینـگ انـد اریـن سـرویس
اینترنشنا اینك» ،امضا شده که  HAUSتحت عنوان رسمی مود در تاری  28نـوامبر  7( 1977آذرمـاه )1356
به منظور اجرای مدمات طراحی و معماری عمدتاً برای پروژههای ایران تشکیل داده بود .مواهان اظهـار مـیدارد
که نام «هاوس» ترکیبی از حروف او کلمات هاوزینگ اند اربن سرویسز (در زبان انگلیسی) است و این شـرکت
تحت آن نام ،مشغو کسب و کار بود و عمران تهران از این موضوع آگاهی داشت« .هاوس اینترنشـنا اینـك»،
شرکتی که چند ماه بعد در دلهور تشکیل شد ،طبق اظهار مواهان تنها «شرکتی برای حفظ نام» شرکت بود که نه
سهامی صادر و نه هرگز فعـالیتی کـرد و از او مـارس  10( 1980اسـفندماه  )1358موجـودیتش ماتمـه یافـت.
بنابراین ،مواهان شرکت تأسیس یافته در نیویورك را مواهان مناسب میدانـد و اظهـار مـیدارد کـه آن شـرکت،
ادعای حاضر را به نحو صحیح مطرح کرده است.
مواهان در پاس به اظهارات عمران تهران ،مبنی بر آنکه در موقع امضـای موافقتنامـه آرشـیتکت بـهعنوان
نماینده شما شهیاد عمل کرده ،اظهار میدارد طبق موافقتنامه اساساً عمران تهران مسئو بـوده و کماکـان نیـز
مسئو میباشد .هرچند شما شهیاد بهعنوان عامل وابسته عمران تهران ،چكهایی در وجه هاوس صادر کـرده،
مواهان اظهار میدارد که طبق نامه مورخ  5دسامبر  14( 1977آذرماه  )1356لیبمن که منظور از آن ،نه بریالذمه
کردن عمران تهران ،بلکه تأیید مسئولیت وی بوده ،شما شهیاد مشترکاً با عمران تهران مسئو واقع شد.
در مورد رابطه بین هاوس و معاپالن و حق هاوس جهت طرح ادعای مود ،مواهان بر این عقیـده اسـت کـه
طبق قوانین ایران ،معاپالن صرفاً عامل فروش یا پیمانکار مستقل هاوس بود و هاوس میتواند ادعای حاضر را به
نام مود اقامه نماید .طبق اظهار مواهان ،حقوق بینالملل نیز همین نظر را تأیید میکند .موضع اصلی هاوس ایـن
است که ولو رابطه مذکور رابطه عامل فروش یا یك شرکت بوده باشد ،هاوس میتواند بابت تمامی مبلغ ادعا کند؛
لکن اشاره میکند در صورتی که یك شرکت مدنی تشکیل یافته باشد مبلغ قابل اسـترداد بـه مواهـان مـیتوانـد
محدود و متناسب با  85درصد سهم مود باشد.
دولت ایاالت متحده در الیحه مود اشعار میدارد اگر «از نظر صحت بپذیریم که هاوس طبق قـوانین داملـی
می توانسته عضو یك شرکت مدنی باشد ،در آن صورت ،صالحیت دیوان در پرونده حاضر ،باید با استناد به بیانیـه

حکم شماره 201ـ174ـ1



241

حل و فصل دعاوی تعیین شود .دولت ایاالت متحده نتیجه میگیرد کـه بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی بـه دیـوان
صالحیت رسیدگی به ادعای حاضر را اعطا کرده و صالحیت مذکور با وجود یك طرف غیرتبعه در قـرارداد تغییـر
نمیکند و این نتیجهگیری مطابق با و مورد تأیید حقوق بینالملل عرفی میباشد کـه بـه موجـب آن ،در مـواردی
مانند پرونده حاضر ،شریك امریکایی میتواند به نسبت سهم مود در شرکت مدنی ،مواسته را مطالبه کند.
مواهان اظهار میدارد که تعهدات قراردادی مود را تماماً اجرا کرده و بهویژه تمام نقشهها را بهموقع تسلیم و
شروط قرارداد را رعایت نموده و ادعاهای عمران تهران را مبنی بر اینکه نقشهها ناق و غیرقابل استفاده بوده،
یکایك رد میکند .نظر به اینکه عمران تهران نقشههای مواهان را تصـویب و طبـق قـرارداد ،وجـوهی بـه وی
پردامت کرده و در آن موقع به کار مواهان ایرادی نگرفته ،به عقیده مواهان ،اکنون از حـق شـکایت نسـبت بـه
مبالغ پردامتی اعراض کرده است .به نظر مواهان ،در صورتی که هریك از کارها تکمیل نشده باشد ،این امـر بـه
علت «قصد نقض پیشاپیش قرارداد ( )antioipatory breach of contractو مدامله مستلزم ضـمان قهـری
ایران در قرارداد» بوده که کاری را برای مواهان غیرممکن سامت .در نتیجه ،مواهان نمیپذیرد که مبنایی جهـت
طرح ادعای متقابل وجود داشته باشد و درمواست رد آن را دارد.
سوم) دالیل صدور حكم
 .1موضوعات شكلی

همان طور که در فوق اشاره شد ،دیوان باید اکنون تصمیم بگیرد که آیا با درمواسـت مـورخ  20ژوییـه 29( 1983
تیرماه  )1362مواهان مبنی بر عدم رسیدگی به «پاس عمران تهران به دستور دیوان» موافقت کند یا میر .روشن
است که عمران تهران طی پاس مزبور ،صرفاً از اظهارنظر درباره موافقتنامه تجارت مشترك که مـورد درمواسـت
دیوان بود ،فراتر رفته و در عوض به سایر جنبههای پرونده ،منجمله ارائه مدارك مستند جدید پردامته است .نحوه
صحیح رسیدگی ایجاب میکند که این قبیل لوایح غیرمجاز ،بهویژه وقتی بعد از استماع ارائه مـیشـوند ،پذیرفتـه
نشوند .لکن در شرایط پرونده حاضر به نظر میرسد که قبو پاس مـذکور توسـط دیـوان لطمـهای بـه مواهـان
نمیزند .مواهان برای آماده کردن پاس مود فرصت کافی داشته و در واقع از آن فرصت نیز استفاده کرده اسـت.
بنابراین ،پاس عمران تهران که در 20ژوییه  29( 1983تیرماه  )1362به ثبت رسیده ،پذیرفته میشود و به مـاطر
رعایت تساوی ،پاس مواهان نیز که در  8اوت  17( 1983مهرماه  )1362به ثبت رسید مورد قبو واقع میگردد.
 .2صالحیت
الف) هاوزینگ اند اربن سرویسز اینترنشنال اینك بهعنوان خواهان

سوابق پرونده در مورد اینکه کدام شرکت ـ هاوزینگ اند اربن اینترنشنا اینك که در نیویورك به ثبت رسـیده،
یا هاوس اینترنشنا اینك که در دلهور ثبت شده ـ مواهان مناسب میباشد روشـن نیسـت .دادمواسـت و لـوایح
بعدی و مدارکی که مواهان ثبت نموده تنها به صورتی غیردقیق ،هویت شرکتی که ادعای حاضـر را طـرح نمـود
مشخ کرده است .در دادمواست ،مواهان بهعنوان «هاوس اینترنشنا اینك که حسب اظهـار در نیویـورك بـه
ثبت رسیده ،توصیف شده است .در موافقتنامه آرشیتکت که دعوا بر مبنای نقض ادعـایی آن مطـرح شـده اسـت،
«هاوس اینترنشنا اینكـ معاپالن ،آرشیتکتهـا» بـهعنوان طـرف موسـوم بـه «آرشـیتکت» نـام بـرده شـده و
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موافقتنامه مزبور سوای افراد دیگر ،توسط «تیودور لیبمن ،هاوس اینترنشنا اینك ،نیویـورك ،نیویـورك ،ایـاالت
متحده« ،آرشیتکت» امضا شده است .قرار داد تجارت مشترك بین معاپالن و «هاوس اینترنشنا اینك ،هاوزینگ
اند اربن سرویسز ،مهندسان و طراحان مجتمعهای مسکونی» منعقد گشته است .در نقشههایی که طبق موافقتنامه
آرشیتکت تسلیم شده ،هر دو نام «هاوزینگ اند اربن سرویسز اینترنشنا اینك» و «هـاوس اینترنشـنا اینـك».
مشاهده میشود .در تمام مدت اجرای موافقتنامه آرشیتکت ،مکاتبات با عمران تهران و شما شهیاد گاهی اوقـات
توسط «هاوس اینترنشنا اینك ».امضا شده؛ ولی در کاغذهایی با سربرگ شرکت ثبت شده در نیویـورك بـا نـام
کامل و نشانی نیویورك نوشته شده است.
وکیل مواهان در جلسه استماع اظهار داشت که مواهان پرونده حاضر (هاوزینگ اند اربن سرویسز اینترنشنا
اینك) ،شرکت نیویورکی است که نام امتصاری آن  HAUSاست و معموالً تحـت عنـوان «هـاوس اینترنشـنا
اینك» به آن اشاره شده است .نامبرده اضافه نمود شرکت دیگری که در دلـهور بـه ثبـت رسـید بـه نـام هـاوس
اینترنشنا اینك ،توسط لیبمن و جهت حفظ نام «هاوس» برای استفاده شخصی تشکیل شده بود ،لکن اجازه داده
شد از او مارس  10( 1980اسفندماه  )1358از بین برود.
پس از ارزیابی مدارکی که مسلماً از این نظر مبهم است ،دیوان متقاعد شده که موافقتنامه آرشیتکت با شرکت
ثبت شده در نیویورك ،یعنی «هاوزینگ اند ارین سرویسز اینترنشنا اینـك» منعقـد گشـته و ادعـای مطـروح در
پرونده حاضر را همان شرکت اقامه کرده است .طرفین ایـن قراردادهـا بـهکرات ،هـم در موافقتنامـههـا و هـم در
مراودات بعدی مود ،عنوان «هاوس اینترنشنا اینك» را برای اشاره به شرکت نیویورکی به کار بردهانـد .شـرکت
ثبت شده در نیویورك تنها شرکتی بود که تاکنون سهامی منتشر کرده یا فعالیتی داشته است .عمران تهران مسلماً
میدانست با کدام شرکت معامله میکند .تحت این شرایط و با توجه به توضیحاتی که در جلسه استماع داده شـد،
دیوان مقید به اصطالحاتی که عوام در این پرونده به کار بردهاند نیست .شـرکت ثبـت شـده در نیویـورك طـرف
موافقتنامه آرشیتکت بوده و صحیحاً در این پرونده مواهان میباشد.
جای تردید نیست که مواهان که اکثریت سهامش متعلق به یك تبعه ایاالت متحده بـود ،طبـق بنـد  1مـاده
هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده میباشد.
ب) خواندگان مناسب
الف الف) ادعای مطروح علیه عمران تهران

هاوس به ماطر نقض موافقتنامه آرشیتك توسط عمران تهران که حسـب اظهـار وی یـك واحـد تحـت کنتـر
میباشد ،علیه آن اقامه دعوا میکند .عمران تهران انکار میکند که طرف آن موافقتنامه بوده و اظهار میدارد کـه
در موقع امضای قرارداد ،بهعنوان نماینده شما شهیاد عمل کرده و بدین ترتیب ،شرکت یادشـده ،طـرف قـرارداد
بوده است .عمران تهران در این زمینه به نامهای استناد میکند که حسب ادعا ،هاوس این مطلب را طی آن تأیید
کرده است .این نامه توسط لیبمن رئیس هاوس و اسووبودا به نمایندگی معاپالن مطـاب بـه عمـران تهـران و در
تاری امضای موافقتنامه آرشیتکت نوشته شده است .در قسمت ذیربط نامه نوشته شده :اعالم مینماید که شرکت
سهامی نوسازی و عمران تهران در قرارداد مورخ  5دسـامبر  14( 1977آذرمـاه  )1356بـهعنوان نماینـده شـرکت
سهامی گسترش شما شهیاد عمل میکند و این اعالم «به منزله تأیید موضوع توسط هر دو طرف» میباشد.
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ابتدا باید توجه داشت که در موافقتنامه آرشیتکت از عمران تهران بهعنوان یك طرف قرارداد نام برده شـده و
مدیر عامل عمران تهران ،قرارداد را امضا کرده است .در نبود هیچ قرینهای بر مالف آن ،باید پذیرفت که حقوق و
تعهدات موضوع قرارداد متوجه عمران تهران میباشد .مالف این اثبات علیالظاهر ( )prima facieاثبات نشـده
است .درست است که نامه مورخ  5دسامبر  14( 1977آذرماه  )1356به نکتهای مالف این امر اشاره میکند ،ولی
مواهان این مطلب را توضیح داده و با سوگندنامه چندین نفر که با موافقتنامه آرشیتکت و اجـرای آن آشـنا بودنـد
تأیید شده که نامه مزبور به ابتکار هاوس و برای حصو اطمینان از آن که شما شهیاد و عمران تهران هر دو به
موجب قرارداد مسئو باشند نوشته شده و منظور این نبوده است که عمران تهران از تعهداتش مبرا شود .در مدت
اجرای قرارداد ،هاوس نامههایی به عمران تهران و شما شهیاد نوشته است .عمران تهران شرکت بزرگی بود که
حسب اظهار ،حدود ده هزار نفر کارمند داشت و از اوامر سا  1974موجودیت و تعـدادی شـرکت فرعـی داشـت؛
حا آنکه شما شهیاد را صاحبان عمران تهران تنها بهعنوان یك شرکت اجرایی پروژه که موافقتنامه آرشیتکت
به ماطر آن منعقد گردیده بود تشکیل دادند.
بنابراین ،هرچند کامالً امکان داشت و واقعاً قصد نیز بر این بود که بعضی از وظـایف و کارهـای مربـوط بـه
پروژه به شما شهیاد محو شود ،این امر به این مفهوم نبود که شما شهیاد بعد از امضای موافقتنامه آرشیتکت،
جانشین طرف اصلی قرارداد ،یعنی عمران تهران شد .مؤید این نکته که عمران تهـران مـود را طبـق قـرارداد در
مقابل مواهان مسئو میشنامت ،تلکسی است به تـاری  17مـه  27( 1979اردیبهشـتماه  )1358کـه عمـران
تهران در پاس به صورتحساب ارسالی هاوس حاوی مانده الزمالتأدیه ارسا و اعالم داشته« :به اطالع میرسـاند
در نتیجه پارهای تغییرات سازمانی در مدیریت شرکت ،ناگزیر از شما تقاضا میکنیم کـه لطفـاً بـرای تصـفیه ایـن
حساب ،مهلت بیشتری به ما بدهید».
ب ب) عمران تهران یك «واحد تحت کنترل» میباشد

دیوان داوری قبالً در یك مورد نظر داده است که عمران تهران به مفهوم بند  3ماده هفـت بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی ،یك واحد تحت کنتر دولت ایران میباشد (رجوع شود به :دیـك آو دلـهور ،اینـك و سـایرین و شـرکت
سهامی نوسازی و عمران تهران و سایرین ،حکم شماره 176ـ255ـ 3ي  26 ،15آوریل  6 -1985اردیبهشـتماه
 .)1364مواهان این پرونده مدارکی تسلیم نموده که تأیید مینماید در  13نوامبر  23( 1979آبانماه  )1358دولت
از طریق وزارت مسکن و شهرسازی ،مدیر عاملی برای عمران تهران و همننـین اشـخاي دیگـری را در هیـأت
مدیره منصوب نمود و با تصویب قانونی که این انتصابات به موجب آن صورت گرفت از مدیران و متصدیان قبلـی
«سلب صالحیت» گردید .عمران تهران در سا  1981طی نامهای به وزارت امور مارجه جمهوری اسالمی ایران
تأیید نمود که «تحت مدیریت دولت و نظارت وزارت مسکن و شهرسازی» میباشد و باالمره مواهان نامهای بـه
تاری سا  1981تسلیم نمود که در آن ،وزارت مسکن و شهرسازی مطاب به عمران تهران میگوید« :مـدیر یـا
مدیران منصوب دولت ،قائممقام قانونی مدیران اصلی شرکتها  ...بوده و جهت اداره امور جاری شرکتها نیاز بـه
تحصیل اجازه مخصوي مدیران یا صاحبان اسبق شرکتها ندارند» .این مدرك حـاکی از آن اسـت کـه عمـران
تهران ،یك واحد تحت کنتر دولت ایران و بنابراین ،در حیطه صالحیت دیوان میباشد.
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ج ج) ادعای مطروح علیه دولت ایران

مواهان بدواً مدعی بود که عمران تهران به ماطر عـدم پردامـت مبـالغی کـه بـه موجـب موافقتنامـه آرشـیتکت
الزمالتأدیه بوده ،مسئو است .بهعالوه ،مواهان اظهار داشته است که «حتی اگر مشخ شود که ایران ،مدیریت
عمران تهران را در کنتر نگرفته» ،مواهان به دلیل مدامله مستلزم ضمان قهری قرارداد ،مسـتقیماً علیـه دولـت
ایران ادعا دارد .به نظر دیوان این ادعا ادعایی است تخییری نسبت به ادعای اصلی که علیه عمران تهران مطـرح
گردید .دیوان معتقد است که دولت بر مبنای این تئوری تخییری مسئولیت ،بهدرستی موانده نامیده شده است ،اما
از آنجا که دیوان نظر داد عمران تهران یك واحد تحت کنتر است ،ادعـای مطـرح علیـه دولـت ایـران مـردود
شنامته میشود.
ج) حق خواهان در طرح ادعای خود
الف الف) موضع خواهان به موجب قرارداد موافقتنامه آرشیتكت و قرارداد تجارت مشتر

موضع اصلی صالحیت در پرونده حاضر ،حق اقامه دعوا ( )locus standiاست؛ بدین مفهوم که آیا هـاوس حـق
دارد ادعا را در دیوان مطرح نماید و در صورتی که حق دارد ،حدود آن کدام است .اولین مسألهای که در آن رابطه
باید مشخ گردد ماهیت رابطه حقوقی است که با موافقتنامه آرشیتکت و قرارداد تجارت مشترك بین هـاوس و
معاپالن ایجاد شده است .به نظر دیوان باید موافقتنامه آرشـیتکت و قـرارداد تجـارت مشـترك را «توأمـاً در نظـر
گرفت»؛ زیرا یکی از اهداف قرارداد تجارت مشترك ،تعیین درصد سهم هریك از دو شرکت (هاوس و معاپالن) از
حقالزحمهای بود که طبق موافقتنامه آرشیتکت دریافت میشد .ولو اینکه فقط هاوس و معاپالن طرفین قـرارداد
تجارت مشترك میبودند نیز تغییری در این مواقعیت حاصل نمیشد .به این دلیل ،دیوان طی دسـتور فـوقالـذکر
مود از طرفین دعوت نمود در مورد این موضوع ،دو قرارداد را توأماً در نظر گرفته ،اظهارنظر کننـد .مواهـان طـی
الیحه مود اظهار داشت که برای تعیین ماهیت رابطه بین هاوس و معاپالن باید دو قرارداد را توأماً در نظر گرفـت
و دولت ایران اظهار داشت که قرارداد تجارت مشترك ،رابطهای را که موافقتنامه آرشیتکت ایجاد کرده بود ،تأییـد
میکند .دلیلی نیست که قرارداد تجارت مشترك اصالت و صحت نداشته باشد و دیوان نیز آن را بـه ایـن صـورت
میپذیرد .در حقوق ایران که ذیالً تشریح میشود ،پیشبینی شده که رابطه بین دو طرف میتوانـد بـا یـك سـند
ایجاد و ضمن سند دیگری بیشتر تعریف شود (برای نمونه رجوع شود به :زیرنویس  7ذیل).
طرفین قبو دارند و از نظر دیوان نیز مبدأ صحیح بحث آن است که حقوق ایران حـاکم بـر هـر دو قـرارداد
بوده و نتیجتاً حقوق ایران ،تعیینکننده رابطه بین هاوس و معاپالن است .طرفین همننین میپذیرنـد کـه رابطـه
بین هاوس و معاپالن ،یك رابطه مشارکت به موجب قانون تجارت ایران نیست .طبـق قـانون مزبـور الزم اسـت
مشارکت نزد دولت رسماً به ثبت رسیده و شرکت دارای یك نام مشخ باشد ،حا آنکه هیچیك از این دو کار
در مورد حاضر صورت نگرفته است .شرکتهای مدنی که به موجب قانون تجارت تشکیل مـیشـوند واجـد یـك
شخصیت حقوقی جداگانه هستند.
لکن عالوه بر قانون تجارت ،قانون مدنی ایران نیز امکان ایجاد شرکت مدنی را پیشبینی نموده است .چنـین
«شرکتهای مدنی» یا «شرکتهای قانون مدنی» مصوصیتی کامالً متفاوت داشته ،شخصیت حقوقی جداگانهای
ندارند .طرفین در مورد این که رابطه بین هاوس و معاپالن ،طبق قانون مدنی ایران ،تشکیل یك شرکت مـدنی را
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داده ،با یکدیگر موافق نیستند.
مقررات اساسی درباره «شرکتهای مدنی» یا «شرکتهای قانون مدنی» در مواد  571تا  606فصـل هشـتم
قانون مدنی تعریف شده و تعریف کلی یك شرکت مدنی در ماده  571به صورت زیر آمده:
« شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه»3)(.
طبق اطالع دیوان ،به عقیده فقهای ایران ،دیون مدیون به اشخاي متعدد به مفهوم ماده  ،571ما مشترك
تلقی میشوند 4)(.دیوان این استنباط منطقی از عبارت قانون را میپذیرد.
مسأله مهم در پرونده حاضر این است که آیا هـاوس و معـاپالن در موافقتنامـه آرشـیتکت و قـرارداد تجـارت
مشترك ،قصد داشتند حقوق قراردادی از جمله حق دریافت وجه را به صورت اشـاعه (مشـترك و تقسـیم نشـده)
داشته باشند؟()5
بررسی دو قرارداد نشان میدهد که قصدشان همین بوده اسـت .اوالً موافقتنامـه آرشـیتکت صـراحتاً پـارهای
حقوق را مشترکاً به هاوس و معاپالن ،تفویض میکند .قرارداد مزبور بین عمران تهران از یك طـرف و «هـاوس
اینترنشنا اینك ـ معاپالن ،آرشیتکتها» که بهعنوان «آرشیتکت» به ایشان اشاره شده ،از طرف دیگـر ،منعقـد
شده است و بنابراین ،طبق آن قرارداد ،حقوق متعددی مانند حق ارجاع امتالفات به داوری و تعیین داوران و حـق
بازپردامت هزینهها ،به «آرشیتکت» که هاوس و معاپالن مشترکاً به آن عنوان نامیده میشدند ،داده شـده اسـت.
درست است که زیر امضاهای طرفین در ذیل موافقتنامه ،عنوان «آرشیتکت» تنها زیر امضای لیبمن به نماینـدگی
از طرف هاوس ،مشاهده میشود ،لکن دیـوان معتقـد نیسـت کـه ایـن امـر مـیتوانـد تعریـف صـریح اصـطالح
«آرشیتکت» در متن قرارداد را نقض کند .اگر معاپالن ،جزء عنوان آرشیتکت محسوب نمیشد ،حقوق و تعهـداتی
به موجب آن قرارداد نمیداشت ،حا آنکه قرارداد را امضا کرده است.
ثانیاً به نظر دیوان قصد هاوس و معاپالن بر این بوده که حق مهم دریافت وجه را بـه صـورت اشـاعه واجـد
باشند .نمیتوان انکار کرد که در موافقتنامه آرشیتکت ،صریحاً قید شده که کلیه پردامتهای مربوط به مدمات در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3دولت ایران ماده مزبور را ضمن نظرات مود که طبق دستور مورخ  17ژانویه  27( 1984دیمـاه  )1362ثبـت نمـوده ،بـه شـرح زیـر

ترجمه کرده است:

”“partnership means the combination of the rights of a number of proprietors in a single object in joint manner
(Emphasis omitted ).

منابع دیگر ،ترجمههایی به صورت زیر ارائه دادهاند:
“A partnership is defined as the combination of the rights of several proprietors in one single thing by way of
undivided shares”. (Translation by Musa sabi, The Civil Code of Iran, 1973). “A partnership is defined as the
collection of the rights of several owners in a single object in joint manner”. (Translation by G. H. Vafai,
Commercial Laws of the Middle East, Iran, Civil Code, 1982).

به نظر دیوان ،تفاوت میان این سه ترجمه مهم نیست.
 .4رجوع شود به :سید حسن امامی ،حقوق مدنی ،جلد  ،2ي  ،)1333( 129ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی :مشارکتها ،صـلح ،عطایـا ،ي
.1362 ،11
 .5طرفین در لوایح مود بر اهمیت قصد تأکید کردهاند .برای نمونه دولت ایران در الیحه مورخ  4ژانویه  14( 1985دیمـاه  )1363مـود
اشعار میدارد که «در تفسیر قراردادها الزم است سعی شود که قصد طرفین احراز گردد».
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وجه هاوس صورت گیرد و نه در وجه «آرشیتکت» ،لکن این امر به این مفهوم نبـود کـه هـاوس منحصـراً حـق
دریافت آن مبالغ را داشته است .در جای دیگری از قرارداد ،صحبت از وظیفه عمران تهران «در جبران هزینههای
آرشیتکت» میشود و روشن است که نیت این بود که پردامتها بابت جبران مدماتی باشد که «آرشیتکت» ،یعنی
هاوس و معاپالن مشترکاً ارائه میدهند .مواهان مود برمی کارها و وظایفی را که معاپالن باید به موجب قـرارداد
انجام میداد و واقعاً نیز انجام داد ،توصیف کرده است .بنابراین ،منصفانه است اگر بپذیریم که معاپالن بـا امضـای
قرارداد ،حقی به صورت اشاعه نسبت به وجوه پردامتی به هاوس کسـب نمـود و ضـمناً اینکـه منظـور از شـرط
پردامت وجه به هاوس ،صرفاً ایجاد مکانیزم مناسبی برای پردامت بوده است.
قرارداد تجارت مشترك که در  10دسامبر  18( 1977مهرماه  )1356توسط هاوس و معـاپالن امضـا شـد و از
تاری  20نوامبر  29( 1977آبانماه  )1356عطف به سـابق شـد و بنـابراین ،موافقتنامـه آرشـیتکت را نیـز شـامل
میگردید ،این نتیجهگیری را تأیید میکند .عنوان قرارداد تجارت مشترك بهتنهایی اشاره بـه همـین جهـت دارد.
بهعالوه در قرارداد به «عالیق مشترك تجارتی» طرفین و اینکه ایشان توافـق کـرده بودنـد در امـوری از قبیـل
برنامهریزی و طراحی ،معماری و مدیریت سامتمان با یکدیگر» همکاری نزدیك داشته باشند اشـاره شـده اسـت.
مضافاً قرارداد مزبور روشن میسازد که وجوهی که به موجب قراردادها ،مانند موافقتنامه آرشیتکت وصو میشـد،
مشترکاً به طرفین تعلق میگرفت؛ زیرا قرارداد سهم هر شریك را بابت اینگونـه پردامـت تعیـین مـیکـرد .ایـن
واقعیت که وظایف هاوس و معاپالن در قرارداد تجارت مشترك متفاوت بوده به ایـن مفهـوم نیسـت کـه شـرکت
مدنی نمیتوانست وجود داشته باشد؛ زیرا شرکتهـای مـدنی ایرانـی منحصـراً محـدود بـه اجتمـاع اشـخاي در
حرفههای مشابه نیست 6)(.در نتیجه ،دیوان معتقد است که هاوس و معاپالن طبق قانون ایران ،یك شرکت مـدنی
ایرانی تشکیل دادهاند 7)(.مسألهای که باقی میماند این است که پیامدهای این نظر در رابطه بـا صـالحیت دیـوان
نسبت به ادعا تعیین شود.
ب ب) حق خواهان جهت اقامه دعوا ()locus standi

قانون مدنی ایران مشخصاً به این مسأله که آیا یك شریك میتواند در غیاب شرکای دیگر برای وصـو «دیـون
مشترکاً» اقامه دعوا نماید یا میر ،نمیپردازد .فقهای ایران تا حدودی در مورد این مسأله بـا یکـدیگر امتالفنظـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6دکتر امامی درباره شرایط مختلفی که طبق مواد  571تا  588شرکتهای مدنی ایجاد میشوند بهتفصیل شرح داده است .وی با ذکـر

نمونهای از زمانهای قدیم میگوید یکی از آن قبیل شرایط ،موقعی است که «دو یا چند نفر با یکدیگر قراردهند که هرکـدام هرچـه بـه
وسیله عمل مود به دست آورد همگی در آن شریك باشند ،مواه عمل آنان از یك نوع باشد ،چنانکه همگی میاطی بنمایند ،یا مختلـف،
چنانکه یکی نجاری بنماید ،دیگری بنایی» .هرچند ممکن است «مقدار کار» اعضای چنین شرکتی «متساوی نباشد» ،شرکت «محقق»
است؛ مشروط بر آن که «میاط ویا بنا و نجار سهمی از منفعت مود را برای مدت معینی بـه دیگـری در مقابـل سـهمی از منفعـت او در
همان مدت صلح نماید» :سید حسن امامی ،حقوق مدنی ،جلد  ،2ي  139ـ  .1333 ،138همننین رجـوع شـود بـه :مـواد  571تـا 574
قانون مدنی ایران.
 .7نظر به اینکه شرکت مدنی به نحوی که ذکر شد ،طبق قوانین ایران ،واجد شخصیت حقوقی مستقلی نیست ،همانطور کـه مواهـان
میگوید ،ادعای حاضر مشمو بند  2ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی که طرح ادعاهای غیرمسـتقیم توسـط «اشـخاي حقـوقی» را
پیشبینی کرده ،نمیشود.
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دارند؛ لکن به نظر می رسد راجع به این قضیه که در صورت وجود شرکت مدنی ،دعـوا بایـد بـه نـام کلیـه شـرکا
بهعنوان مالکین مشاع تعقیب شود ،منابع متعددی وجود دارد 8)(.چنین ادعایی ظاهراً توسط یکی از شرکا بـهتنهایی
قابل طرح نیست مگر ،آنکه با اذن سایر شرکا باشد9)(.
در پرونده حاضر ،چنین اجازهای برای آنکه شریکی بتواند اقامه دعوا نماید در نامه مورخ  11نوامبر 20( 1981
آبانماه  )1360مشاهده میشود که ضمن آن ،معاپالن به هاوس اجازه داده است جهت مذاکره و حل و فصل کلیه
ادعاهای مطروح علیه مواندگان که از موافقتنامه آرشیتکت ناشی شده ،اقدام کند .لکن چـون اذن بـرای مـذکرات
حل و فصل بوده و قبل از ثبت ادعای حاضر در دیوان اعطا شده ،بهتنهایی برای احراز حق مواهـان جهـت اقامـه
دعوا در دیوان کافی نیست.
با این حا  ،دیوان یك مرجع رسیدگی بینالمللی است که طبق معاهدهای تشکیل شده که اقامه ادعا توسـط
طرفهایی که تبعه یکی از دو کشور ایاالت متحده یا ایران نباشد را منع کرده است .بـدین ترتیـب ،در حـالی کـه
دیوان میتواند بهعنوان «مبدأ بررسی» به حقوق داملـی اسـتناد نمایـد10)(،در مـورد ایـن مسـأله بایـد بـه حقـوق
بینالملل نیز توجه داشته باشد11)(.
هرچند به نظر میرسد که طبق حقوق بینالملل قاعدتاً یك شریك نمیتواند تنها به نام مود اقامه دعوایی را
که به شرکت مدنی تعلق دارد اقامه کند ،هر جا که دالیل یا شرایط ماصی ایجاب نموده« ،دیوانهای بـینالمللـی
در تفکیك عالیق شرکا و در مجاز داشتن» شـرکا بـه وصـو سـهم نسـبی مـود از مطالبـات شـرکت ،مشـکلی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8برای مثا رجوع شود به :سید حسن امامی ،حقوق مدنی ،جلد  ،2ي 1333 ،140؛ میرزای قمی (متوفی به سا  1231هـ.ق) ،جـامع

الشتات ،جلد  ،1ي 249؛ عالمه حلی (متوفی به سا  676هـ .ق ،) .تـذکره الفقهـا ،جلـد  ،2ي  277و ي  .228بـرای منـابع بیشتـر
رجوع شود به :ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی :مشارکتها ،صلح ،عطایا ،ي  ،49زیرنویس .)1362( 1
 .9برای نمونه رجوع شود به :محقق ،شرایع االسالم ،جلد  ،2ي  .)1347(130دولت ایران ضمن نظرات مود درباره این موضـوع اشـعار
داشته که طبق قوانین ایران ،ادعای مربوط به شرکت مدنی میتواند به وسیله هر دو شریك یا یکی از دو شریك با اذن شریك دیگر ،بـه
عبارت دیگر به نمایندگی از سوی شرکت ،اقامه شود.
 .10رجوع شود به:
Barcelona Traction, Light & Power Co. Ltd. (Judgmentt, (1970) I.C.J. Reports 3,37

دیوان (بینالمللی دادگستری) در آن پرونده نیز در مورد موضوعی نسبتاً مشابه ،یعنی حمایت دیپلماتیك سهامدارانی کـه حسـب ادعـا در
نیتجه عدم پردامت مطالبات یك شرکت (با مسئولیت محدود) متضرر شده بودند ،متذکر گردید:
«در این زمینه ،از حقوق بینالملل انتظار میرود نهادهای قوانین داملی را که نقش مهـم و گسـتردهای در زمینـه بـینالمللـی دارنـد بـه
رسمیت شناسد .این امر لزوماً به این معنا نیست که حقوق بینالملل بین نهادهای مود و نهادهای حقوق داملی بـه مقایسـه پـردازد ویـا
اینکه قواعد حقوق بینالملل را تابع مقوالت حقوق داملی قرار دهد و تنها به این مفهوم است که حقوق بینالملل بایـد وجـود شـرکت را
به عنوان نهادی که کشورها ،اساساً در قلمرو تحت صالحیت داملی مود ایجاد کردهاند به رسمیت شناسد .این مود مستلزم آن است کـه
هرگاه مسائلی حقوقی در مورد حقوق کشورها نسبت به رفتار با شرکتها و سهامداران بروز نماید و حقوق بـینالملـل ،مـود قواعـدی در
مورد آن حقوق وضع نکرده باشد ،ناگزیر باید به مقررات مربوطه در حقوق داملی رجوع شود .اگر دیوان بدون توجه به نهادهـای مربوطـه
حقوق داملی ،راجع به دعوا تصمیم بگیرد ،به نحوی غیر قابل توجیه ،معضالت حقوقی ایجاد میکند (ایضاً ،ي  34ـ  33و ي .)37
 .11در این رابطه ماده  5بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر میدارد :هیأت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون
انجام مواهد داد و مقررات حقوقی و اصو حقوق تجارت و حقوق بینالملل را بـه کـار مواهـد بـرد و در ایـن مـورد ،کاربردهـای عـرف
بازرگانی ،مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوا را در نظر مواهد گرفت.
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نداشتهاند12)(.یکی از «شرایط ماصی» که بیش از هر چیز با این مفهـوم مطابقـت دارد مـوقعی اسـت کـه ادعـای
شریك صرفاً بابت عالیق شخ مود که مستقل از ادعای شرکت و بهآسانی از آن قابل تشخی است ،باشد.
برای نمونه در دعوای رودن ( )Rudenکمیسیون دعاوی ایاالت متحده ـ پرو نظر داد که در شرکتی کـه بـه
تشخی کمیسیون ،امریکایی نبوده و یکی از شرکای آن امریکایی و سـایر شـرکا غیـر امریکـایی بودنـد« ،تنهـا
عالیق شخصی رودن در شرکت بهدرستی در این کمیسیون مطرح گردیده است»13)(.کمیسیون دعاوی بریتانیـا ـ
مکزیك نیز بر همان اساس ،به ادعاهای مطروحه از طرف یکایك شرکا در دعوای اسـپیلین ()Spillane Case
رسیدگی کرد14)(.
در دعوای زیات بن کیران (( )Ziat, Ben Kiranانگلستان  /اسپانیا ،راجـع بـه دعـاوی مـراکش  /اسـپانیا)
ماکس هوبرـ نظر داد که:
«با وجود آنکه در بسیاری نظامهای حقوقی موجودیت مستقل مشارکتها پذیرفته شده ،اکثریـت قریـب بـه
اتفاق آرای دیوانهای داوری از نظر ترافعات بینالمللی پذیرفتهاند امکان دارد بین سهمی که هر شـریك آورده از
یك طرف ،در مقابل سهام مود شرکت از طرف دیگر ،تمایز قائل شد .حقوق بینالملل کـه در ایـن زمینـه عمـدتاً
مبتنی بر اصو انصاف است ،هیچ ضابطه رسمی برای حمایت یا عدم حمایت سیاسی از مصالح ملی که با عالیق
اشخاي واجد اتباع مختلف در هم آمیخته باشد تعیین نکرده است .در این شرایط  ...الزم [است] که ماهیـت هـر
مورد ماي سنجیده شود تا بتوان تعیین کرد آیا مسارت مورد بحث مستقیماً شخ را که ادعا به نفـع وی طـرح
دیگری بوده که مستقیماً متضرر شده است15)(.
شده ،متضرر سامته یا آنکه آن شخ صرفاً بستانکار شخ
این دعاوی معموالً متضمن مشارکتهای مـدنی بـود کـه طبـق حقـوق داملـی ذیـربط ،شخصـیت حقـوقی
جداگانهای داشتند .منطق مسموع دانستن ادعاهای انفردای چنین شرکایی ،تا حدی است که بر مالف سهامداران
شرکتها (ی سهامی) که معموالً نمیتوانند دعاوی شرکت را تعقیب نمایند ،یك شریك آن طور که یك سهامدار
از شرکت (سهامی) جدا است ،از شـرکت (مـدنی) ( )societeکـامالً مجـزا نیسـت»16)(.چـون ایـن امـر در مـورد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12. D. C. Ohly, A Functional Analysis of Claimant Eligibility, in International Law of State Responsibility for
Injuries to Aliens 291 (R. B. lillich ed. 1983).

13
. Decision of 20 February 1870, as described in II J. B. Moore, International Arbitrations 1654 (1898).
کمیسیون موظف بود در مورد ادعاها براساس «عدالت و انصاف» تصمیم گیرد.
14
. Case No. 108, reported in 5 G. Hackworth, Digest of International Law (1943 ).
داور دعوای شوفلت ( )Shufeldt Caseبه همان نتیجه رسیده ،نظر داد که حقوق بینالملل نباید مقید بـه چیـزی جـز «عـدالت طبیعـی»
باشد.
 98 (1930 ).ـ Decision of 24 July 1930, 2 RIAA 1083, 1079
جر پنجم ،پادشاه انگلستان نیز که در دعوای السوپ ( )Alsop Claimبراساس اصل انصاف و عدالت داوری میکرد ،بـه همـین نتیجـه
رسید2 RIAA 355, 360 (1911) .
15
 30 (1924) (translation form 8 M. Whit eman, Digest of International Lawــ . Claim No 25, 2 RIAA 729, 729
1283 (1967).

16
. E. Jimenez de Arechaga, Diplomatic Protection of Shareholders in International Law, 4 Philippine
International Law Journal 71, 87 (1965).
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مشارکتهای مدنی واجد شخصیت حقوقی مستقل صدق میکند ،بـه طریـق اولـی در مـورد شـرکتهایی ماننـد
شرکت مدنی حاضر که واجد شخصیت حقوقی نیستند نیز صادق است.
مضافاً نظامهای حقوقی کشورهای مختلف ،در نحوه برداشت و تأکید مود بر امتیـازاتی کـه دادگاههـا از نظـر
انصاف در زمینه پیوستن اجباری اشخاي متعدد به جریـان دادرسـی ()compulsory plurality or joinder
دارند ،قابلیت انعطاف مشابهی نشان دادهاند .پروفسور ارنست جی .کوهن ( )Ernst J. Cohnبعد از بررسی مفـاد
پارهای قوانین داملی در این موضوع نتیجه گرفته است که:
«جای تردید است که هر فرمولی که بتواند (در مورد پیوستن اجباری اشخاي متعدد) اتخاذ شود ،در واقع
چیزی جز این باشد که از دادگاهها مواسته شود امتیارات مود را هم با توجه به شرایط هر مـورد ماصـی
که تحت رسیدگی است و هم براساس تجربیاتی که در دادگاهها از دعاوی گذشته کسب نمودهاند ،اعما
کنند».
گاهی ضرورت مسلم ایجاب میکند که از به هم پیوستن کلیه کسانی که به مفهوم ام یك قاعده حقـوقی
باید در دعوا به هم بپیوندند استثنا قائل شد .بنابراین ،میتوان انتظار داشت که بخش رو به تزایدی در ایـن زمینـه
به امتیار و تشخ ی قضات واگذار شود که با الهام از قواعد عملی یا کم و بیش از سوابق قضایی منعطف تصـمیم
گیرند17)(.
با اعما این ضوابط در پرونده حاضر ،دیوان مالحظه میکند که حق هاوس نسبت به مبالغی که حسب ادعا
از عمران تهران طلبکار است ،از حقوق شریك وی بهسهولت قابل تشخی و تفکیك است .بنابراین ،حق هاوس
بهطور انفرادی متعلق به او است و هیچگونه مطر پردامت مسارت مضاعف یا لطمـه بـه حقـوق معـاپالن ،یعنـی
شریك غایب وجود ندارد ،زیرا وی حق دارد در مرجع دیگری بابت  15درصد سهم مـود از مبـالغ پردامـت نشـده
ادعایی ،اقامه دعوا کند .دیوان همننین متذکر میگردد که دلیلـی کـه غالیـاً در مـورد قابلیـت تفکیـك ادعاهـای
شخصی یك شریك ذکر میشود ـ مبنی بر اینکه در غیر این صورت به علت عدم اهلیت شریك مـارجی ،مـود
شریك از طرح دعوا در یك مرجع بینالمللی منع مواهد شد18)(-،در چارچوب شرایط تابعیت مندر در بیانیـه حـل
و فصل دعاوی صدق میکند .بدین ترتیب ،دیوان معتقد است که حقوق بینالملل در شرایط ماي این پرونده ،به
هاوس اجازه میدهد بابت سهم مود از مبالغ تسویه نشده ،اقامه دعوا نماید .همانطور که طرفین و دولتین هم تا
حدی اذعان دارند ،هاوس نمیتواند بابت تمامی مبلغ مورد ادعا ،ادعاهایی طرح نماید.
مود مواهان نیز استدال کرده است که اگر محرز شد که شـرکت مـدنی تشـکیل شـده ،سـهم هـاوس از
مواسته به عالیق نسبی وی که  85درصد بود محدود میشود .به عالوه ،منابعی که قبالً ذکر شد ـ و تمام آنهـا
به مواهان شریك اجازه میدادند به نسبت سهمش اقامه دعوا کند ـ حاکی از توافق نظر وسیعی اسـت ،مبنـی بـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17
. E. J. Chon, Parties, in XVI International Encyclopedia of Comparative Law (Civil Procedure) 45 (M.
Cappelletti ed 1976).

 .18بنا بر نوشته رالستون« :موضوعات مربوط به مشارکت بهکرات مطرح شده و غالباً دعـاوی یـك شـریك بابـت سـهم مشـاعش در
موضوع دعوا ،در صورتی که شرکای وی در شرکت مدنی به دلیل تابعیت مود یا علل دیگر حق طـرح ادعاهـای مـود را نـزد کمیسـیون
نداشتهاند ،مسموع دانسته شده است».
j. Ralston , The Law and Procedure of International Tribunals, 139 (1926).
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اینکه وقتی ادعاهای شرکای منفرد بابت عالیق شخصی ایشان مجاز شنامته میشود ،آن ادعاها به تناسب میزان
عالیق ،محدود مواهد شد.
بدین ترتیب ،دیوان صالحیت رسیدگی به آن میزان از ادعاهای هاوس را که برابر  85درصد مبالغ واجباالدا
به موجب موافقتنامه آرشیتکت است ،دارد.
د) قید «انتخاب مرجع رسیدگی»

عمران تهران اظهار میدارد که قید انتخاب مرجع رسیدگی در موافقتنامـه آرشـیتکت کـه امتالفـات را بـه داوری
ارجاع میدهد و قیدی که مقرر میدارد حقوق ایران حاکم بر موافقتنامه است ،این ادعا را از صالحیت دیوان مار
مینماید؛ لکن این دو قید مشخصاً مقرر نمیکنند که هرگونه امـتالف ناشـی از قـرارداد بایـد تنهـا در صـالحیت
دادگاههای صالح ایران باشد .بنابراین ،طبق بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان با وجود قیود ،از اعما صالحیت بـر
ادعاهای ناشی از موافقتنامه آرشیتکت منع نشده است.
ج) ادعاهایی که «پابرجا نیستند»

این سؤا در مورد یك قسمت از ادعا مطرح است که آیا به مفهوم بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،ادعـا
در  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359پا برجا بود یا میر .هرچند طرفین به بحث درباره این موضوع نپردامتهانـد،
دیوان همیشه باید از صالحیت مود اطمینان حاصل نماید و بنابراین ،اینك به بررسی موضوع میپردازد.
به ماطر داریم که در موافقتنامه آرشـیتکت مقـرر شـده بـود کـه موعـد آمـرین پردامـت ،یعنـی  10درصـد
حقالزحمه ،تا  18ماه بعد از صدور گواهی پایان سامتمان ذیربط توسط عمران تهران فرا نمیرسید .گرچـه هرگـز
چنین گواهیای صادر نشده ،معهذا مواهان بر این اساس که طبق پیشبینی ،سامتمان ظرف سه سـا از تسـلیم
نقشههای نهایی ،یعنی اکتبر  ،1981تکمیل میشد و  10درصد نهایی در مارس  1982قابل پردامت میبـود ،ایـن
مبلغ را مطالبه میکند19)(.
به موجب ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت دیوان به ادعاهایی که در  19ژانویه  29( 1981دیماه
 )1359پابرجا بودهاند محدود شده است .هرچند مواهان بهامتصار و بهطور سطحی اظهار نموده که عمران تهـران
قبل از  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359قصد داشت قرارداد را پیشاپیش نقـض نمایـد ،آن اظهـارات تنهـا بـه
صورت تخییری در مقام دفاع در برابر یکی از ادعاهای متقابل مطرح شد و در رابطه با ادعای  10درصـد پردامـت
نهایی ،مطرح و توضیح داده نشده و اثبات نگردید .برعکس ،بین لوایح مواهان در مورد  10درصد پردامت نهایی و
ادعاهای مبتنی بر پیشبینی نقض پیشاپیش قرارداد ،قبل از  19ژانویه  29( 1981دیمـاه  )1359کـامالً تنـاقض
وجود دارد .آمرین الیحه مواهان درباره ماهیت که در  8اوت  17( 1983مردادماه  )1362به ثبت رسـید و حـاوی
جدو مفصلی از مالصه مبالغ ادعاهای وی بود ،بهتر از هر چیز ایـن مطلـب را اثبـات مـیکنـد .جـدو مزبـور،
تاری هایی را که حسب ادعای مواهان موعد پردامت هریك از اقساط بوده ،نشان میدهد .بـدین ترتیـب ،جـدو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .19اگر بپذیریم که طبق اظهار مواهان ،زمان پیشبینی شده برای تکمیل سامتمان ،اکتبر  1981بود .این  10درصد فیالواقع تا مارس
 1983واجباالدا نمیبود.
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نشان میدهد که تاری پردامت «مابقی مبلغ پردامتی بابت مرحلـه سـوم»  7اکتبـر  15( 1978مهرمـاه  )1357و
تاری تأدیه مبلغی که باید در موقع اشغا  50درصد سامتمانها پردامت میشد اکتبر  1980بوده است« .در مورد
پردامت آمرین  10درصد در جدو صرفاً قید شـده کـه مبلغـی کـه موعـد پردامـت آن»  18مـاه بعـد از اشـغا
سامتمانها است ،از ماه مارس  1982باید پردامت شود که بـدین ترتیـب ،مـدتها بعـد از  19ژانویـه 29( 1981
دیماه  )1359مقرر در بیانیه حل و فصل دعاوی بوده است.
بر این اساس ،دیوان نتیجه میگیرد که ادعای مطروح بابت آمرین  10درصد به مفهوم بند  1مـاده دو بیانیـه
حل و فصل دعاوی در  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359پابرجا نبـوده و در نتیجـه ،مـار از حیطـه صـالحیت
دیوان میباشد.
 .2ماهیت

همانطور که در فوق بحث شد ،دیـوان صـالحیت رسـیدگی بـه ادعـای  85درصـد از کلیـه مطالبـات موضـوع
موافقتنامه آرشیتکت را که در تاری  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359پابرجا بـوده ،دارد .بـرای تعیـین ایـنکـه
ادعای حاضر موجه است ابتدا باید نحوه اجرای موافقتنامه توسط مواهان و سـپس اجـزای مختلـف ادعـا را مـورد
بررسی قرارد داد.
الف) نحوه اجرای موافقتنامه آرشیتكت توسط خواهان

طرفین راجع به این نکته امتالفی ندارند که مواهان تا پایان مرحله دوم ،تعهدات مود را به موجب قـرارداد انجـام
داده و حقالزحمه الزم را دریافت کرده است .امتالف طرفین درباره نحوه اجرای قرارداد توسط مواهـان در مـورد
مرحله سوم است .مواهان اظهار میدارد که کلیه طرحها و نقشههای مقرر را تسلیم نمـوده و عمـران تهـران ،آن
قسمت از کار را تصویب کرده است .عمران تهران ادعا میکند که قسمتی از نقشهها اصالً تحویل نشده و قسمتی
هم که تحویل شده با تأمیر زیاد و ناق بوده و با مشخصات مطابقت نداشته و مهمتر از همه آنکه بـه تصـویب
نرسیده است.
دیوان متقاعد شده است که مواهان اساساً نقشههای مرحله سوم را عمدتاً بهموقع به عمـران تهـران تسـلیم
کرده و عمران تهران آنها را تصویب نموده است .مواهان سوگندنامهای از جان بری که در آن تاری «آرشیتکت
مسئو مواهان» در ایران بوده ،تسلیم نموده ،حـاکی از آن کـه نـامبرده شخصـاً در  7اکتبـر  15( 1978مهرمـاه
 )1357نقشهها را به عمران تهران تحویل داده است .مضافاً هاوس طی نامهای که در  4دسامبر  13( 1978آذرماه
 )1357به شما شهیاد نوشته ،اظهار داشته است که نقشهها تا پایان اکتبر به تصویب رسیده بودند .دیوان متـذکر
میشود که در موافقتنامه آرشیتکت قیده نشده که نقشههای تسلیمی توسط هاوس باید کتباً به تصویب رسند و در
عین حا  ،مدرك روشنی حاکی از آنکه عمران تهران نقشههای مرحله دوم را هم دریافت و هم تصـویب کـرده،
وجود داد .این مدرك به صورت پردامت قسمتی از حقالزحمه توسط عمران تهران بابت نقشهها نیـز بـه صـورت
مبادله تلکسهایی بین هاوس و عمران تهران است که تصویب نقشهها توسـط عمـران تهـران را مضـافاً نشـان
میدهند.
در مورد پردامت قسمتی از حقالزحمه ،مدارك حاکی از آن است کـه شـما شـهیاد در دسـامبر  1978مبلـغ
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 10.000.000ریا به مواهان پردامت و مواهان ،وصو آن را بهعنوان پردامت قسـمتی از  460.000دالری کـه
بعد از تسلیم نقشههای مرحله سوم باید پردامت میشد طی نامه مورخ  4دسـامبر  13( 1978آذرمـاه  )1357مـود
تأیید کرد .بنابراین ،این مبلغ که ظاهراً کل وجهی بود که عمران تهران میتوانست در آن تـاری بپـردازد و عـدم
اعتراض به نقشههای تسلیمی میتواند به منزله تصویب نقشهها تلقی شود؛ بهویژه وقتی که توأم بـا تلکـسهـای
متبادله بین هاوس و عمران تهران که گویای تصویب نقشهها است ،در نظر گرفته شود.
مبادله تلکسها در  4مه  14( 1979اردیبهشتماه  )1358آغاز شد که هاوس تلکسی حاوی «صورتحسـاب»
برای عمران تهران ارسا داشت .در تلکس قید گردیده که اسناد نهایی قرارداد (نقشههای مرحله سوم) به عمـران
تهران تسلیم گردیده و به تصویب وی رسیده است .در تلکس ،مبلغ  460.000دالری که بابت تسلیم این نقشهها
واجباالدا بوده ،و وصـو مبلـغ  10.000.000ریـا (کـه معـاد  119.854/29دالر مـیشـد) بابـت قسـمتی از
حقالزحمه قید ،و پردامت مابقی مبلغ بدهی مطالبه شده است .عطف به ایـن تلکـس ،عمـران تهـران در  17مـه
 27( 1979اردیبهشتماه  )1358تلکسی به هاوس مخابره و بـه وی اطـالع داد کـه «بـه علـت برمـی تغییـرات
سازمانی در مدیریت شرکت ناگزیریم از شما درمواست کنیم برای تصفیه این حسـاب ،مهلـت بـیشتـری بـه مـا
بدهید» .در تلکس عمران تهران ،نه ایرادی به نقشهها گرفته شده و نه اظهارات هاوس در تلکس قبلی وی ،مبنی
بر آنکه عمران تهران نقشهها را پذیرفته بوده مورد اعتراض واقع شده است .مضافاً آنکه تا قبل از شروع جریـان
رسیدگی در دیوان ،عمران تهران هرگز ادعا نکرده بود که نقشهها را دریافت و تصویب نکرده است .بـا توجـه بـه
این مدارك و در نبود هر اعتراض دیگری از ناحیه عمران تهران ،دیوان معتقد است کـه مواهـان در اوایـل اکتبـر
 ،1978نقشههای مرحله سوم را تسلیم نمود و آن نقشهها در اوامر آن ماه به تصویب عمران تهران رسیده است.
تکلیف ادعای عمران تهران مبنی ،بر آنکه نقشهها مطابق با مشخصات نبوده را دیوان با نتیجهگیری مـود،
مبنی بر آنکه عمران تهران آن نقشهها را تصویب کرده بود ،روشن کرده است .مضافاً آنکه مواهـان پاسـ های
مفصل و قانعکنندهای به یکایك ادعاهای عمران تهران در این مورد داده است.
ب) مبلغ بدهی بابت نقشههای مرحله سوم

به موجب پاراگراف  5ماده  4موافقتنامه آرشـیتکت ،قـرار بـود  20درصـد کـل حـقالزحمـه توافـق شـده ،یعنـی
 2.300.000دالر ،بعد از تصویب اسناد مرحله سوم توسط عمران تهران پردامت شـود .موافقتنامـه همننـین قیـد
میکند که  4/5درصد کل حقالزحمه بابت انجام «کارهای برقکشی» توسط هاوس ،پردامـت مـیشـود .بعـد از
امضای موافقتنامه ،عمران تهران به هاوس اطالع داد که مایل است کارهای برقی پـروژه را رأسـاً انجـام دهـد و
هاوس با این امر موافقت کرد .بر این اساس ،از هریك از اقساط پردامتی عمران تهران بابت قـرارداد ،بـه میـزان
 4/5درصد کاسته میشد ،لکن مواهان از مبلغ ادعای مود بابت مرحله سوم این درصد را کسر نکـرده؛ ظـاهراً بـه
این دلیل که آمراالمر مود مقداری ـ ولی البته نه کلیه ـ کارهای برقکشی پروژه به را کـه حسـب ادعـا عمـران
تهران انجام نداده بود ،انجام داد .لکن قبل از این دعوا ،مواهان تصدیق کرده بود که باید از مبلـغ تصـفیه نشـده،
رقمی بابت کارهای برقی کسر شود .مواهان بعد از تکمیل و تسلیم کار مود در نامه مـورخ  4دسـامبر 13( 1978
آذرماه  )1357اظهار داشت که بعد از تصویب نقشهها  20درصد کل حقالزحمه ،منهای رقمـی کـه متناسـباً بابـت
کارهای برقکشی باید کسر شود ،طلب وی میباشد .مواهان که در آن موقع از دریافت  4/5درصد بابت کارهـای

حکم شماره 201ـ174ـ1



253

برقی صرفنظر نکرده ،اینك نمیتواند از آن بابت ادعایی داشته باشد .بنابراین از  20درصد کل حقالزحمهای کـه
باید بعد از تصویب نقشههای مرحله سوم پردامت میشد باید به میزان  4/5درصد کسر شود که بـر ایـن اسـاس،
مبلغ  439.300دالر باقی میماند.
مضافاً همانطور که مواهان مود تصدیق میکند ،بابـت مالیاتهـای ایـران  5/5درصـد از هریـك از وجـوه
پردامتی به موجب قرارداد کسر میشد و بنابراین ،همین درصد باید از مبالغی که اکنـون واجـباالدا اسـت ،کسـر
شود .بدین ترتیب ،مبلغی که بعد از تصویب نقشههای مرحله سوم باید پردامت میشد 415.138/50 ،دالر است.
عمران تهران مبلغ  10.000.000ریا از بدهی را پردامته است .در قرارداد پیشبینی شده بود که پردامتهـا
به دالر امریکـا صـورت گیـرد .مواهـان بـا اسـتفاده از نـرخ تبـدیل  84ریـا بـه ازای هـر دالر مبلـغ پردامتـی
( 10.000.000ریا ) به رقم  119.854/29دالر رسیده است و همین نرخ را نیز در تلکس مورخ  4مـه 14( 1979
اردیبهشتماه  )1358مود در مورد صورتحساب قراردادی که برای عمران تهران ارسا داشت به کار بـرده اسـت.
عمران تهران به نرخ تبدیل مورد استفاده مواهان اعتراض نکرده است .بنابراین ،دیوان ،محاسبات مواهان را مبنی
بر اینکه عمران تهران مبلغی معاد  119.854/29دالر بابت مبلغ الزمالتأدیه بعد از تسلیم نقشههای مرحله سوم
پردامته ،میپذیرد .با کسر رقم مزبور 295.284/21دالر بـاقی مـیمانـد کـه پردامـت نشـده اسـت .بـا توجـه بـه
نتیجهگیری دیوان ،مبنی بر آنکه مواهان فقط نسبت بـه  85درصـد هـر مبلغـی کـه تـاکنون طبـق موافقتنامـه
آرشیتکت طلبکار است استحقاق دارد ،دیوان مقرر مینماید که مواهان حق دارد بابت باقیمانده حقالزحمـه قابـل
پردامت بعد از تسلیم نقشههای مرحله سوم ،مبلغ  250.991/57دالر دریافت کند.
هـ) مبلغ الزمالتأدیه بعد از اشغال  50درصد واحدهای مسكونی

طبق پاراگرف  5ماده  4موافقتنامه آرشیتکت ،قرار بود  10درصد کل حقالزحمه توافـق شـده ،یعنـی 2.300.000
دالر بعد از اشغا  50درصد از واحدهای مسکونی و سامتمانهای دولتی و منطقه تجارتی کـه نقشـههـای آنهـا
طبق قرارداد تحویل میشد ،پردامت گردد .مواهان اظهار داشته است که پیشبینی شده بود تقریباً دو سا بعـد از
شروع سامتمان 50 ،درصد سامتمانها اشغا شود .قرار بود کار سامتمان بعد از تسلیم نقشههای مرحله سوم کـه
در اوامر اکتبر  1978صورت گرفت ،آغاز شود .بنابراین ،مدت دو سا  ،در اکتبر  1980به پایان میرسـید .عمـران
تهران ایرادی به این پیشبینی زمانی نگرفته است.
در مورد طرحها و نقشهها ،مواهان کلیه تعهدات قراردادی مود را با تسلیم نقشههای مرحلـه سـوم در اکتبـر
 1978انجام داد .بنابراین ،استحقاق  10درصد دیگر از کل حقالزحمه را میداشت؛ هرچنـد کـه طبـق موافقتنامـه
آرشیتکت ،موعد پردامت مبلغ امیرالذکر تا اکتبـر  1980فـرا نمـیرسـید .بنـابراین ،مواهـان در آن تـاری  ،مبلـغ
 230.000دالر منهای سه فقره کسوری که در زیر بحث میشود طلبکار بود.
اولین رقمی که باید از  230.000دالر کسر شود  4/5درصد مربوط به کارهای برقکشی است که در فوق ذکر
شد و مبلغ بدهی را به  219،650دالر کاهش میدهد .مبلغ دیگری نیـز بایـد بـه موجـب پـاراگراف  2مـاده یـك
موافقتنامه آرشیتکت کسر شود که مقرر میداشت مهندس مسئو باید در تمام طو مـدت قـرارداد در تهـران یـا
محل دیگری برای مشاوره در دسترس عمران تهران باشد .از آنجا که عمران تهران در صورت ادامـه پـروژه بـه
نحو پیش بینی شده ،حق داشت از چنین مدمتی استفاده کند و احتماالً چنین مدمتی را درمواسـت نیـز مـیکـرد،
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بنابراین ،بابت مدمتی که مواهان مجبور به ارائه آن نگردیده باید مبلغی کسر شود .به نظر دیـوان ،مبلـغ 50.000
دالر رقم معقولی جهت تعدیل مبلغ قرارداد بابت این مدمات میباشد کـه در نیتجـه ،مبلـغ بـدهی  169.650دالر
میشود .این رقم ،بعد از کسر رقم سوم ،یعنی  5/5درصد بابت مالیاتهای مربوط به رقم  160.319/25دالر بـالغ
میگردد.
با توجه به تشخی دیوان ،مبنی بر آنکه مواهان تنها نسبت به  85درصد از هرگونه مبلغ الزمالتأدیـه بابـت
موافقتنامه آرشیتکت استحقاق دارد ،دیوان مقرر میدارد که مواهان بابت باقیمانده حقالزحمهای کـه بایـد بعـد از
اکتبر  1980پردامت میشد ،حق دارد مبلغ  136.271/36دالر دریافت کند.
همانطور که در قسمت سوم ،بند « 1هـ» مشخ گردید ،ادعای مواهان بابت آمرین  10درصد حقالزحمه
موضوع موافقتنامه آرشیتکت در تـاری  19ژانویـه  29( 1981دیمـاه  )1359پابرجـا نبـوده و بنـابراین ،از حیطـه
صالحیت دیوان مار است.
د) کل اصل مبلغ حكم

بنا بر تحلیل و محاسبات فوق ،دیوان مقرر میدارد که مواهان حق دارد کالً مبلـغ  387.262/93دالر بابـت حـق
مود از  85درصد پردامتهای واجباالدای موضوع موافقتنامه آرشیتکت از عمران تهـران دریافـت نمایـد .دیـوان
متذکر میگردد که این مبلغ شامل هیچگونه وجهی که معاپالن احتماالً به موجـب موافقتنامـه مزبـور بـا قـرارداد
تجارت مشترك طلبکار است ،نمیشود.
هـ) ادعاهای متقابل

همانطورکه در فوق بحث شد ،عمران تهران دو ادعای متقابل مطرح مینماید .عمران تهران بر مبنای این فرض
که نقشههای تسلیمی مواهان ناق بوده ،استدال میکند کـه مواهـان بـا مبـالغی کـه بـه موجـب موافقتنامـه
آرشیتکت دریافت نموده ،به ناحق دارا شده است .در نتیجه ،عمران تهران استرداد مبلـغ  1.372.045/63دالری را
که قبالً طبق قرارداد به مواهان پردامته است مطالبه میکند .عمران تهران همننین مبلـغ  750.000دالر بابـت
جبران مسارات ناشی از تأمیرهایی که در تکمیل کار موضوع قرارداد رخ داده ،ادعا میکند.
با نتیجهگیریهای دیوان در فوق (بخش سوم بند « 2الف») ،مبنی بر اینکه مواهان بهموقع و بـهطور کامـل
تعهدات قراردادی مود را انجام داده ،پاس این موضوعات داده شده است .بنابراین ،ادعاهای متقابـل ،در ماهیـت،
مردود شنامته میشوند.
و) بهره

دیوان داوری منطقی تشخی میدهد که بهرهای به نرخ  10درصد در سا نسبت به اصل مبالغ مورد حکـم بـه
مواهان پردامت شود .با توجه به نتیجهگیریهای دیوان در مورد موعد پردامت این مبالغ ،باید از او نوامبر 1978
( 10آبانمــاه  )1357بهــره مبلــغ  250،991/57دالر و از او نــوامبر  10( 1980آبانمــاه  )1356بهــره مبلــغ
 136،271/36دالر محاسبه و پردامت شود.
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ز) هزینهها

دیوان معتقد است که مبلغ  17.500دالر ،رقم معقولی است که عمران تهران باید بابت هزینـههـای مواهـان بـه
نامبرده بپردازد.
چهارم) حكم

به دالیل مشروح در فوق ،دیوان داوری به شرح زیر تصمیم میگیرد:
 .1موانده (شرکت سهامی نوسازی عمران تهران) ملزم است که مبلغ سیصد و هشتاد و هفت هزار و دویسـت
و شصت و دو دالر و نود و سه سنت ( 387.262/93دالر امریکا) به عالوه بهره ساده نسبت به مبلغ 250.991/57
دالر به نرخ  10درصد در سا (براساس  365روز) از او نوامبر  10( 1978آبانماه  )1357تا تاریخی که کـارگزار
امانی دستور پردامت مبلغ حکم از حساب تضمینی را به بانك امین صادر مینماید و بهره سـاده نسـبت بـه مبلـغ
 136.271/36دالر به نـرخ  10درصـد در سـا (براسـاس  365روز) از او نـوامبر 10( 1980آبانمـاه  )1359تـا
تاریخی که کارگزار امانی دستور پردامت مبلغ حکم از حساب تضمینی را به بانك امین صادر مینمایـد ،بـهعالوه
هزینههای داوری به مبلغ  17.500دالر به مواهان (هاوزینگ اند ارین سرویسز اینترنشنا اینك) بابـت مـدماتی
که انجام داده است ،بپردازد.
تعهد فوق با پردامت از حساب تضمینی مفتوح به موجب بیانیه مـورخ  19ژانویـه  29( 1981دیمـاه )1359
دولت جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر ایفا مواهد شد.
 .2مابقی ادعاها و ادعاهای متقابل مردود اعالم میشوند.
بدین وسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  22نوامبر  1985برابر با اول آذرماه 1364
گونار الگرگن
رئیس شعبه یك
به نام خدا
کورش ـ حسین عاملی
نظر مخالف
هوارد ام .هولتزمن

موافق کامل با حکم؛ غیر از دو مورد زیر که صرفاً به منظور وصو اکثریت ،رأی موافق داده شد )1 :حکم به پردامت فقط 10
درصد بهره (رجوع شود به :نظر جداگانه اینجانب در پرونده اینترنشنا اسکولز سرویسز اینکورپوریتد و شرکت ملی صنایع مس
ایران ،حکم شماره 192ـ111ـ 1ي 4ـ 10 ،3اکتبر 18/ 1985مهرماه )1364؛ و  )2حکم به پردامت تنها مبلغ 17.500
دالر بابت هزینهها (رجوع شود به :نظر جداگانه اینجانب در پرونده سیلوانیا تکنیکا سیسـتمز اینکورپوریتـد و
جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 180ـ64ـ 27 ،1ژوئن  6/1985تیرماه .)1364

پرونده شماره 292ـ شعبه دو
حكم شماره 202ـ292ـ2
خواهان :میدل ایست منیجمنت اند کانستراکشن کورپوریشن
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
حكم

حاضران
از جانب خواهان :آقای کنراد اف .گالیکسون ،وکیل و نماینده مجاز ،آقای جك کیلبورن ،آقای مایکل بهروش

آقای دلپ جانسون ،آقای داریل کان
از جانب خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای سهراب رفیعی ،دستیار نماینده رابط
آقای اکبر شیرازی ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای علی اصغر عصاری ،نماینده حقوقی وزارت راه و ترابری
آقای اردشیر بهمنی ،نماینده فنی وزارت راه و ترابری
سایر حاضران :آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
مانم لوسی اف .رید ،مشاورر نماینده رابط
اول) واقعیات و اظهارات طرفین

 .1مواهان ،مید ایست منیجمنت اند کانستراکشن کورپوریشن («ممکـو») ،شـرکتی کـه تحـت قـوانین ایالـت
کالیفرنیای ایاالت متحده امریکا تشکیل یافته ،در  15ژانویه  25( 1982دیماه  )1360دادمواستش را علیه دولـت
ایران ،به ثبت رساند .ادعا بابت مساراتی به میزان  56.995.000دالر امریکا و مبتنی بر پنج فقره قرارداد جداگانـه
است که یکی از آنها ،حسب ادعا بین اینترنشنا مارکتینگ اند دیستریبیوتینگ کـامپنی («ایمـدیکو») و شـرکت
تعاونی کارکنان وزارت راه و ترابری («تعاونی مسکن») و بقیه بین ممکو و چهار نفـر ایرانـی منعقـد شـده اسـت.
مواهان طی الیحه نهـایی مـورخ  30ژانویـه  10( 1984بهمنمـاه  )1362مـود چهـار فقـره ادعـای مبتنـی بـر
قراردادهای منعقده با افراد ایرانی را مسترد نموده و فقط ادعای او مود را که ضمناً به  64میلیـون دالر افـزایش
یافته بود دنبا کرد.
 .2اساس ادعای مزبور دو فقره قرارداد است ،یکی از قراردادها ظاهراً بین ایمدیکو و تعاونی مسکن و دیگـری
بین ممکو و ایمدیکو منعقد شده است .مواهان در انتخاب تئوری مشخصی کـه ادعـایش را بـر آن اسـتوار سـازد،
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روش ثابتی نداشته است ،لکن طی استماع مورخ  30اکتبر  8( 1985آبانماه  )1364ادعای مود را بهعنوان ادعای
غیرمستقیم مبتنی بر ادعای مستقیم ایمدیکو علیه تعاونی مسکن و بر مبنای اینکه کلیـه سـهام ایمـدیکو حسـب
ادعا در طو مدت ذیربط از ژانویه  29( 1979دیماه  ،)1357یعنی هنگامیکه ظاهراً ادعـا بـه وجـود آمـد تـا 19
ژانویه  29( 1981دیماه  )1359در امتیار مواهان بوده است ،مطرح کـرد .قـرارداد مـورد اسـتناد مواهـان در 14
سپتامبر  23( 1977شهریورماه  )1356بین ایمدیکو و تعاونی مسکن منعقد شده است .در قرارداد ،سـامتمان یـك
پروژه عظیم احداث مسکن برای تعاونی مسکن پیشبینی شده بود.
 .3مواهان اظهار میدارد که تعاونی مسکن کـامالً تحـت کنتـر وزارت راه و ترابـری («وزارت راه») بـوده
است؛ زیرا وزیر شخصاً در تأیید و تصویب پروژه دست داشته است .مواهان اظهارات مود را به نحو دیگری عنوان
میکند؛ بدین قرار که طبق اساسنامه تعاونی مسکن ،وزارت تعاون و امور روستاها آنچنان بـر تصـمیمات تعـاونی
مسکن مسلط بود که تعاونی یادشده را باید تحت کنتر وزارت تعاون و امور روستاها و لذا یك واحد تحت کنتر
شنامت.
 .4مواهان مضافاً اظهار میدارد که وزارتخانه یادشده به حدی در این پروژه دمالت داشته که میتوان گفـت
قرارداد عمالً ( )de factoبا وزارت راه منعقد شده ویا اینکه طبق اصل شخصیت ثانوی ( )alter egoیا قاعدهها
ملیت ،وزارتخانه حداقل مسئو تعهدات تعاونی مسکن میباشد.
 .5مواندگان ،وزارت راه و تعاونی مسکن ،اساساً معتقدند که دیوان صالحیت رسیدگی به دعوا را نـدارد؛ چـه
تعاونی مسکن شرکتی مصوصی و غیردولتی است و اساسنامه ماي مود را دارد و نه نماینده وزارت راه است و نه
عامل آن و نه واحدی است که تحت کنتر آن وزارتخانه .آنان .مضافاً بر این نظرنـد کـه ایمـدیکو یـك شـرکت
مصوصی ایرانی است و ممکو از اقامه ادعای غیرمسـتقیم از جانـب یـك شـرکت ایرانـی در ایـن دیـوان ممنـوع
میباشد.
 .6آمرین مدرك مواهان در  30ژانویه  10( 1984بهمنماه  )1364و آمرین مـدارك وزارت راه در  30ژوییـه
 8( 1984مردادماه  )1363و مدارك تعاونی مسکن در  30سپتامبر  8( 1983مهرماه  )1362دریافت گردیده اسـت.
بدواً قرار بود جلسه استماعی در روزهای  11و  12دسامبر  20( 1984و  21آذرماه  )1363تشکیل شود و سـرانجام
قرار شد که استماع در روزهای  30و  31اکتبر  8( 1985و  9آبانماه  )1364برگزار گـردد .در  28اکتبـر 6( 1985
آبانماه  )1364وزارت راه الیحهای (مشتمل بر  32صفحه) همراه با تعـدادی سـند و مـدرك بـه ثبـت رسـاند .در
استماع روز  30اکتبر  8( 1985آبانماه  )1364مواهان اسناد مختلفی با تاری هایی بین  1968و  1979ارائـه کـرد
که پیدا بود وی همیشه آنها را در امتیار داشته و اصالً بـهعنوان مـدرك معـارض اسـناد ثبتـی وزارت راه در 28
اکتبر  6( 1985آبانماه  )1364ضروری نبوده ،بلکه به مسائل اثبات تابعیت و انتقا سـهام ایمـدیکو بـه مواهـان
مربوط میشد.
 .7در جلسه استماع مورخ  30اکتبر  8( 1985آبانمـاه  )1364دیـوان اسـتدالالت هـر دو طـرف را در مـورد
موضوعات مربوط به صالحیت استماع کرد .دیوان چنین پیشبینی کرده بـود کـه طـرفین در  31اکتبـر 9( 1985
آبانماه  )1364استدالالتشان را درمصوي ماهیت دعوا اقامه مواهند کرد .دیوان پس از متم استماع مربـوط بـه
موضوعات صالحیتی به شور پردامت .به طوری که در زیر بحث مواهد شد ،دیوان نتیجـه گرفـت کـه صـالحیت
رسیدگی به دعوا را ندارد .لذا با توجه به اوضاع و احوا این امر و ادامه استماع طبق برنامه ،دیوان لزومی به ادامه
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رسیدگی ندید .از این رو ،رئیس شعبه در آغاز جلسه استماع روز  31اکتبـر  9( 1985آبانمـاه  )1364طـرفین را از
مضمون حکم دیوان آگاه سامت و متم استماع را اعالم کرد.
دوم) دالیل حكم
الف) لوایح غیر مجاز

 .8آمرین مدرك مجازی که در مورد ماهیت دعوای پرونده حاضر تسلیم شده ،الیحه موانـده (وزارت راه ) (سـند
شماره  )84بود که در  30ژوییه  8( 1984مردادماه  )1363به ثبت رسید .با این حا  ،همان موانده دو روز پیش از
استماع ،یادداشت حین استماعی تسلیم و مواهان نیز ضمن استماع ،اسناد و مدارك مختلفی را ارائـه نمـود .کلیـه
این لوایح و مدارك لحظات آمر بسیار دیرتر از موعد تسلیم شدهاند .با توجه به چهل و پـنج مـاه فاصـله زمـانی از
هنگام ثبت ادعا و پانزده ماه وقت از تاری ثبت آمرین الیحه در ژوییه  1984تا تاری برگزاری استماع ،قابل قبو
نیست که طرفین در ارائه کامل استدالالت و ادله و مدارکشان این چنین تأمیر روا دارند .دیوان نمـیتوانـد چنـین
مدارك دیرتر از موعدی را بدون اینکه به حقوق طرف یا اطراف دیگـر پرونـده و بـه جریـان منصـفانه و مـنظم
رسیدگی لطمه زند ،بپذیرد .بنابراین ،کلیه مدارك و اسناد مزبور به علت ثبت دیر از وقت رد میشوند.
ب) صالحیت

 .9گرچه ادله و مدارك حاکی است که وزیر راه و ترابری به موفقیت اقدامات ایمدیکو جهت تهیه مسـکن بـرای
کارکنان وزارتخانه طبق قرارداد مورد بحث در پرونده حاضر عالقهمند بوده ،بـا ایـن حـا  ،مـدارك مزبـور بسـیار
ضعیفتر از آن است که ثابت کند که وزارت راه ،مواه مستقیماً و مواه از طریق رابطه نمایندگی ،با تعاونی مسـکن
طرف قرارداد بوده است .حضور وزیر راه در جلسه مدیران تعاونی مسکن و نماینده ایمدیکو و بازدید وزیر از محـل
آتی پروژه ،اعمالی هستند که بیشتر مربوط به عالقه و پشتیبانی میشوند تا به تعهد قانونی .تعاونی مسکن طرف
قرارداد منعقد با ایمدیکو بوده ،نه وزارت راه و هیچ دلیلی نیست که نشان دهد تعاونی بـهعنوان عامـل وزارتخانـه
عمل میکرده و یا وزارتخانه شخصیت ثانوی تعاونی مسکن بوده است .مطمئناً ایمدیکو میدانسته که عقد قرارداد
با تعاونی مسکن مساوی با انعقاد قرارداد با وزارتخانه نیست.
 .10بهعالوه ،ادله و مدارك نشان نمیدهد که تعاونی مسکن تحت کنتر وزارت راه ویا دولـت ایـران بـوده
است .هرچند ممکن بوده که در صورت مخالفت وزیر ،تعاونی مسکن در عقد قرارداد با پیمانکار سامتمان تردید به
مود راه دهد ،ولی ادله و مدارك حاکی است که مقامات تعاونی مسکن در مذاکرات شرکت کرده و هـیچ مـدرکی
نیست که نشان دهد مقامات مزبور ،طبق دستور وزیر عمل میکردهاند .نه اساسنامه تعـاونی مسـکن و نـه ادلـه و
مدارك استنادی مواهان ،نشان نمیدهد که بین تعاونی مسکن و وزارت راه آنگونه پیوندی که حـاکی از کنتـر
وزارتخانه بر تعاونی مسکن باشد وجود داشته است .به نظر میآید که زمین پروژه به طور مصوصی مریداری شده
و قرار بود بودجه از محل وامهایی که دولت در اعطای آنها دستی نداشت ،تأمین گردد ،هرچند که شـرکت بیمـه
ایران در تضمین پردامت وامها دمیل بود .اگر بتوان مطلبی در این زمینه گفت این است که ظاهراً پرونده حاضـر
از کنتر تعاونی مسکن توسط سازمان دولتی ذیربط ضعیفتر از مورد شرکت تعاونی مسـکن افسـران ژانـدارمری
است که در آن ،شعبه سه نظر داد که تعاونی مزبور تحت کنتر ژاندارمری نبوده است (رجوع شـود بـه :امـریکن
هاوزینگ اینترنشنا اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم شماره 117ـ199ـ 19 ،3مارس
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 29 / 1984اسفندماه .)1362
 .11مواهان همننین استدال مینماید که تعاونی مسکن تحت کنتر دولت بوده ،زیـرا اساسـنامه تعـاونی
مذکور در چند جا از وزارت تعاون و امور روستاها نام میبرد .هیچگونه دلیل و مـدرکی دائـر بـر اینکـه وزارتخانـه
مذکور چیست ،وظایف و مسئولیتهای آن کدام است و آیا اصالً در پروژه مورد بحث در اینجا دمالـت داشـته یـا
میر ارائه نشده است .به هر تقدیر ،اشارات مندر در اساسنامه تعاونی مسکن که مورد استناد موانده است ،طـوری
نیست که حاکی از کنتر فعالیتها و تصمیمات تعاونی یادشده باشد ،بلکه به نظر مـیآیـد کـه نقـش وزارتخانـه
یادشده منحصراً به مواردی بوده که تعاونی دچار مشکالت جدی میشده است.
 .12دیوان پس از بررسی مدارك کتبی و شهادت شهود در استماع پرونـده ،نتیجـه مـیگیـرد کـه مواهـان
نتوانسته است ثابت کند که تعاونی مسکن در مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی در کنتـر دولـت
ایران بوده است .لذا ادعای مبتنی بر قرارداد منعقده با تعاونی مسکن ،ادعا علیه ایران طبق تعریف ماده مزبور نبوده
و بنابراین در حیطه صالحیت دیوان نمیباشد.
 .13بنا بر این تصمیم ،الزم نیست که دیوان تاری به وجود آمدن ادعا ،استمرار تابعیـت مواهـان در فاصـله
بین آن تاری تا تاری رسمیت یافتن بیانیه حل و فصل دعاوی ویا تعلق ایمدیکو به مواهـان و کنتـر آن توسـط
وی در تاری بروز ادعا را تعیین نماید.
 .14در مورد ادعاهای شماره  2تا  5مربوط به قراردادهای منعقده با افراد مصوصی ،مواهان طی الیحه مورخ
 30ژانویه  10( 1984بهمنماه  )1362مود (سند شماره  )67اظهار داشته کـه وی دلیلـی بـرای اثبـات صـالحیت
دیوان ندارد و رد آن دعاوی توسط دیوان را میپذیرد .موانده ایراد نگرفته و اظهار نموده است که ادعاهـای مـورد
بحث در حیطه صالحیت دیوان نمیباشد .دیوان نیز با این نظر موافق است.
سوم) هزینهها
 .15هر طرف هزینههای داوری مویش را متقبل مواهد شد.
چهارم) حكم
 .16به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
 .17بدین وسیله الیحه قبل از جلسه استماع (سند شماره  )98موانده (وزارت راه و ترابری) که در  28اکتبـر

 6( 1985آبانماه  )1364ثبت گردیده و اسناد مختلف تسلیمی مواهان در استماع ،به علـت ثبـت دیـر از موعـد و
ایراد لطمه به حقوق طرف یا طرفین متقابل و جریان صحیح و منظم رسیدگی ،رد میشوند.
 .18بدینوسیله ادعاهای مطروح به علت فقد صالحیت مردود شنامته میشوند.
 .19هریك از طرفین هزینههای داوری مود در این پرونده را تقبل مواهد کرد.
الهه ،به تاریخ  25نوامبر  1985برابر با  4آذرماه 1364
روبرت برینر ـ رئیس شعبه
به نام خدا
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی احمدی

پرونده شماره 237ـ شعبه دو
حكم شماره 204ـ237ـ2
خواهان :لیال دانش ارفع محمود
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
حكم

حاضران
از طرف خواهان :آقای ا .الن هنشا ،واترفا  ،ایکانومیدیس ،کالدو اند هنشا ،پی .سی .توسان اریزونا ،وکیل
از طرف خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،قائممقام نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران

استاد  .نیاکی ،آقای م .ماور ،مشاور حقوقی نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
سایر حاضران :آقای آرتور دبلیو رواین ،نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
اول) جریان رسیدگی

 .1بانو لیال دانش ارفع محمود (که منبعد «مواهان» نامیده میشود) که حسب اظهار از تاری  20اوت 29( 1979
مردادماه  )1358شهروند اکتسابی ایاالت متحده امریکا بوده ،در تاری  12ژانویه  22( 1982دیماه  )1361ادعـای
حاضر را در دیوان به ثبت رسانده و ضمن آن بابت سلب مالکیت ادعایی از سه چهـارم سـهم مشـاعش در ملکـی
واقع در مار تهران ،مطالبه غرامت کرده است.
 .2جمهوری اسالمی ایران (که منبعد «موانده» نامیده مـیشـود) در  10ژوئـن  20( 1982مردادمـاه )1361
دفاعیهای ثبت و صالحیت دیوان داوری جهت رسیدگی به این ادعا را به این دلیل که مواهان تبعه ایران بـوده و
طبق قوانین ایران هرگز تابعیت ایرانی مود را ترك نکرده است ،رد نمود .مواهان متعاقباً لـوایحی شـامل مـدارك
مستند به ثبت رسانده و طی آنها موضوعات مربوط به صالحیت ،سلب مالکیت و ارزیابی را مورد بررسی قرار داد؛
در حالی که موانده تقریباً فقط به موضوع صالحیت پردامته است.
 .3در تاری  5نوامبر  14( 1982آبانماه  )1361جلسه استماعی تشکیل شد که مواهان طی آن ادای شهادت
نمود .هر دو طرف لوایح بعد از استماع مود را تسلیم کردهاند.
 .4با توجه به اینکه طرفین موضوع تابعیت را به اندازه کافی بررسی کرده بودند ،دیوان داوری که به ترتیـب
مقرر در بند یك ماده  13قواعد مود تشکیل یافته ،نتیجه میگیرد که بدون آنکه نیازی به تشکیل جلسه اسـتماع
دیگری باشد ،میتواند بر مبنای مدارك تسلیمی در مورد صالحیت مود تصمیم اتخاذ نماید.
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دوم) واقعیات

 .5مواهان طی مدت ذیربط از تاری بروز ادعا تا  19ژانویه  29( 1981دیماه  ،)1359یعنی تاری نافذ شدن بیانیه
حل و فصل دعاوی ،هم به موجب قوانین داملی ایران و هم قوانین داملی ایاالت متحده ،تبعه هر دو کشور بـوده
است .وی در تاری دوم مـارس  11( 1924اسـفندماه  )1303از والـدین ایرانـی در کشـور فرانسـه متولـد شـده و
شناسنامه ایرانی نامبرده به شماره  18074در  24آوریل  4( 1931اردیبهشتماه  )1310در تهران صادر شده است.
بحثی نیست که نامبرده در موقع تولد تبعه ایران بوده و بهعالوه هرگز به مفهوم قوانین داملی ایران که حاکم بـر
این قبیل موضوعات است ،آن تابعیت را ترك نکرده است.
 .6مواهان در اوت  1969در تهران با هرمز محمود که استاد دانشگاه اریزونا است ازدوا و یك مـاه بعـد بـه
توسان در ایاالت اریزونا نقل مکان نمود .آقای محمود ،اصالً ایرانی بوده و در آوریل  1958تابعیت ایاالت متحـده
را کسب نمود .مواهان طبق سوگندنامهای که به ثبت رسانده ،از آن وقت تا به حا بهعنوان یك مانهدار با همسر
مود در شهر توسان اقامت داشـته اسـت .مواهـان در  5آوریـل  16( 1979فروردینمـاه  )1358از اداره مهـاجرت
ایاالت متحده تقاضای تابعیت کرد .نامبرده در  20اوت  29( 1979مردادماه  )1358به موجـب درمواسـت شـماره
 8315در دادگاه بخش ایاالت متحده در توسان به تابعیت ایاالت متحـده در آمـد .در تـاری  6نـوامبر 15( 1979
آبانماه  )1358گذرنامه امریکایی گرفت و در انتخابات سا  1980ایاالت متحده رأی داد.
 .7مادر مواهان ،هیلدا دانش ارفع ،در تاری  8ژوئن  18( 1970مردادماه  )1349در تهران فوت کـرد .دادگـاه
بخش تهران به موجب رأی مورخ  6دسامبر  15( 1970آذرماه  )1349مود ،نـامبرده و پـدر وی ،سرلشـکر حسـن
دانش ارفع را وارث منحصر متوفاه شنامت .طبق قوانین ایران در مورد وراثت بدون وصیتنامه ،مواهان سه چهـارم
سهم مشاع و پدر وی (سرلشکر ارفع) یك چهارم سهم مشاع ملك متوفاه را به ارث بردند.
 .8مادر مواهان ،در موقع فوت ملکی به مساحت  221.697متر مربع در الرك نزدیکی تهران داشت که سـند
مالکیت آن در  30ژوییه  8( 1937مردادماه  )1316به ثبت رسیده بود .بعداً قسمتی از زمین ،وقف آرامگاهی گردید
و قسمت دیگری ظاهراً برای پردامت مالیات بر ارث بفروش رسید و بقیه ملك که  143.197متـر مربـع بـود بـه
مواهان و پدر وی رسید.
 .9مدارك مواهان حاکی است که الرك عمدتاً یك ملك مزروعی و دارای چند بنـا و نیـز یـك مانـه بـوده
است .ملك مزبور حقابه قابل توجهی از نهر دارآباد داشت.
 .10در فاصله بین اوایل سا  1975و  7اکتبر  15( 1978مهرماه  )1357مواهان و پدر وی  9قطعه از ملـك
مزبور را که بالغ بر  13.746/35متر مربع میشد به فروش رساندند و باقیمانـده ،شـامل  450،129/65متـر مربـع
زمین و اعیانی بود.
 .11مواهان اظهار میدارد که اشخاصی وابسته به کمیته انقالب محـل در مـارس  /آوریـل  1980در الرك
سکونت گزیدند و اعضای مانواده مواهان را وادار به ترك الرك نمودند .طبق اظهـار ،ملـع یـد ادعـایی بعـداً بـه
تصویب اعضای کمیته رسیده است .بنا بر توضیحات مواهان ،حق استفاده وی از ملکش ،سلب و عوائدش از محل
دامداری و تأمین شیر برای تهران ،قطع گردید .موانده سلب مالکیت از مستقل مزبور را انکار کرده است.
 .12مواهان ادعای حاضر را به منظور وصو غرامت از موانده بابت سلب مالکیت ادعایی از سه چهارم سهم
مود در مستغلی به ارزش  3.100.289/60دالر امریکا یا  228.154.768ریا مطرح نموده است.

262



گزارش آرای دیوان داوری دعاو ی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد ششم

سوم) موضوع صالحیت
الف) قانون قابل اعمال

 .13دیوان عمومی در پرونده شماره «الف» 18تصمیم شماره «الف» 18ـ  32دیـوان عمـومی ( 16آوریـل /1984
 17فروردینماه  )1363نظر داد که « ...صالحیت رسیدگی به دعاوی دارنـدگان تابعیـت مضـاعف (اتبـاع ایـران و
ایاالت متحده) علیه ایران را در مواردی که تابعیت غالب و مؤثر مواهان طی دوره ذیربط ،یعنی از تاری ایجاد ادعا
تا  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359تابعیت ایاالت متحده بوده است  ...دارد» .دیوان برای اینکه ضابطه مزبور
را اعما نماید ،نتیجه گرفت که باید کلیه عوامل ذیربط را که شامل «محل اقامت معمولی ،کانون عالیق و منافع،
پیوندهای مانواگی ،مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد دلبستگی» میباشد ،در نظر گیـرد» (همـان مأمـذ،
صفحه  ،19/20متن فارسی).
ب) اعمال قانون در مورد واقعیات این پرونده

 .14موضوعی که در دیوان مطرح میباشد این است که آیا تابعیت غالب و مؤثر مواهان طی مدت ذیربط ،یعنـی
از آغاز به وجود آمدن ادعای ظاهری (در مارس ـ آوریل  )1980تا  19ژانویـه  29( 1981دیمـاه  )1359تابعیـت
ایاالت متحده بوده است یا میر.
 .15دیوان عمومی در تصمیم مود در پرونده «الف» 18ضمن نقل تصـمیم متخـذه در پرونـده نوتـهبوهم از
همان قاعدهای که  ...به تجنس «پیوندهای واقعی مستحکمتر شخ ذیربط با یکـی از دولتهـای متبـوع او »...
میپردامت تبعیت کـرد ( )1955 I. C. J. 4, P.22 ،Liechtenstein v. Guatemalaایـن جسـتجو بـرای
یافتن پیوندهای واقعی مستحکمتر به این مفهوم است که هرگاه یکی از دو تابعیت ،واقعی و مؤثر باشد ،دیوان باید
تابعیت غالب را مشخ کند .دیوان در اعما این ضابطه ،بـه منظـور تعیـین ارتبـاطهـای غالـب مواهـان ،بایـد
ارتباطهای وی با ایاالت متحده و ایران را در گذشته و حا و بعد از تاری بروز ادعا بررسی کند.
 .16مدارك موجود در دیوان در مورد فعالیت مواهان طی دوره ذیربط ،حاکی است که نـامبرده در انتخابـات
سا  1980ایاالت متحده رأی داده و همننان با شوهر مود در اریزونا زنـدگی کـرده اسـت .مـدت ذیربطـی کـه
مواهان طی آن تبعه ایاالت متحده بوده ،زمانی بسیار کوتاه و مصادف با انقالب ایران بوده و مسلماً طی آن مدت،
تماسهای وی با ایران محدود بوده است.
 .17بهطور کلی ،مدارك مؤید تابعیت غالب ایاالت متحده مواهان عبارتند از :کسـب تابعیـت در اوت ،1979
ازداو با یك تبعه اکتسابی ایاالت متحده از سا  1969و اقامت از سا  1969در ایاالت متحده با شـوهرش کـه
شغل دائم داشته است.
 .18واقعیات مؤید این نظر که تابعیت غالب مواهان ایرانی بوده عبارتند از :آنکه مواهان طـی  55سـا او
عمر مود منحصراً تابعیت ایرانی داشته و تنها پس از نه سا یا بیشتر اقامت در ایاالت متحده ،تقاضـای تابعیـت
آن کشور را کرده (علیرغم آن که طبق قوانین ایاالت متحده میتوانسته بسی قبل از آن تاری تقاضا کند) و تنهـا
هشت ماه قبل از تاری بروز ادعا تبعه ایاالت متحده شده و تا قبل از تاری بروز ادعا ،عالیـق مهـم مـانوداگی در
ایران ،ماصه در مورد ملك مورد امتالف در پرونده حاضر را حفظ کرده است.
 .19در رابطه با ملك ،مواهان تنها بهعنوان یك تبعه ایران میتوانست در سا  1970ملك مزبور را به ارث
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برد و بهعنوان مالك همننان از منافع آن بهرهمند شود و تا پاییز سا  ،1978معامالتی روی ملـك انجـام دهـد.
مواهان بعد از کسب تابعیت ایاالت متحده تا تاری سلب مالکیت ادعایی ،کماکان عالیق مود را در ملـك مزبـور
حفظ کرد.
 .20قوانین تابعیت ایران ،تابعیت مضاعف را به رسمیت نمیشناسـد .مـواد  976و  991قـانون مـدنی ایـران،
اشخاصی را که تبعه ایران محسوب میشوند تعریف میکند ،در حالی کـه مـاده  988شـرایطی کـه یـك ایرانـی
میتواند ترك تابعیت کند را مشخ مینماید.
 .21طبق ماده  988قانون مدنی ،اتباع ایرانی که ترك تابعیت میکنند ،باید قبالً تعهد نمایند که «ظرف یـك
سا از تاری ترك تابعیت ،حقوق مود را بر اموا غیرمنقو که در ایران دارا میباشند ویا ممکن است بالوراثه دارا
شوند  ...به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند» .عدم رعایت مفاد ماده فوقالذکر به مدعیالعموم محل حـق
میدهد طبق مفاد ماده  989قانون مدنی ،کلیه اموا غیرمنقوله شخ را به فروش رسانده و پس از وضع مخار
فروش ،قیمت آن را به او بدهد .ماده  989شامل مواردی مانند مورد مواهان نیز که تابعیـت دومـی کسـب کـرده،
لکن برای ترك تابعیت ایرانی مود کوششی به عمل نیاورده است ،میشود.
 .22بنابراین ،طبق قوانین ایران ،مواهان میتوانسته بعد از به دست آوردن تابعیـت اکتسـابی ،ملـك مـود را
فقط به مدت یك سا حفظ کند .در تاری سلب مالکیت ادعایی ،یك سـا مزبـور منقضـی نشـده بـود و بـدین
ترتیب ،این سؤا که آیا استفاده از حقوق مالکیت نامبرده بر مالف قوانین ایران بوده یا میر ،مطرح نمیگـردد تـا
در آن باره تصمیم گرفته شود .مواهان تا تاری سلب مالکیت ادعایی ،همننـان از مالکیـت منـافع مـود در الرك
بهرهمند شده است.
 .23مضافاً نظر به آنکه مواهان تا کسب تابعیت مود در  ،1979منحصراً تبعه ایران بوده و قانوناً میتوانسته
تا اوت  ،1980مالك ملك مود در ایران باشد ،نمیتوان ادعا کرد که نامبرده از یك تابعیت استفاده تقلبآمیز کرده
است.
 .24در اوضاع و احوا پرونده حاضر که مدت ذیربط آنقدر کوتاه و ادله مربوط به مدتهای مختلف همسنگ
میباشد ،این سؤا برای دیوان مطرح میشود که عوامل مهم را چگونه بسنجد و به واقعیت تابعیـت مواهـان ،در
شرایطی که قبل از تقاضای مدت مدیدی صبر کرده ،چه اندازه اهمیت قائل شود؟ تابعیتی که از روی میـل و اراده
کسب میشود ،امری است که یك فـرض قـانونی قـوی ایجـاد مـیکنـد و بهسـادگی قابـل رد نیسـت (مقایسـه
شـود Jennings, R., “General Course on Principles of International Law” Recueil des
 )Coure, 121, 1976/II, p. 459لکن وقتی شخ عمداً تصمیم میگیـرد موضـوع اکتسـاب تابعیـت را بـه
تعویق اندازد و ضمناً در همان مدت هم توانسته است به لحاظ تابعیت دیگر مود از ملك مورد امتالف بهرهبرداری
نماید و با نداشتن تابعیت امیر ،چنین استفادهای میسر نمیشده اسـت ،بـار آن طـرف در ارائـه ادلـه اثبـات دعـوا
سنگینتر است.
 .25مواهان که با شوهر مود در اریزونا زندگی میکرده و حسب ادعا کامالً تحـت تکفـل وی بـوده اسـت،
عالیق محکم مانوادگی مود را در ایران حفظ کرده و از این واقعیت که تا سا  1979تبعه امریکا نشده ،اسـتفاده
کرده است .مواهان بدان وسیله توانسته است از تابعیت ایرانی مود که به وی اجازه میداده از حقوق مود بهعنوان
مالك ملکی که در  1970از مادرش به ارث برده بود ،بهرهمند شود ،استفاده کند.
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 .26با توجه به کلیه موضوعات فوقالذکر ،مواهان نتوانسته است دیوان را متقاعد کنـد کـه تابعیـت قالـب و
مؤثر وی طی مدتهای ذیربط ،تابعیت ایاالت متحده بوده است.
چهارم) هزینهها

 .27هریك از طرفین مسئو پردامت هزینههای داوری مود میباشد.
پنجم) حكم

به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
 .1ادعا به دالیل عدم صالحیت مردود است.
 .2هریك از طرفین مسئو پردامت هزینههای داوری مود است.
الهه ،به تاریخ نوامبر  1985برابر با آبانماه 1364
روبرت برینر ـ رئیس شعبه
به نام خدا
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی احمدی
به جهت مردود بودن این نوع
دعاوی با رد این پرونده موافقم

پرونده شماره 34ـ شعبه يك
حكم شماره 206ـ34ـ1
خواهان :فرست تراول کورپوریشن (که تحت نام «ترانسپورتیشن کانسالتنتس اینترنشنال» فعالیـت
تجارتی میکند)
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران و شرکت هواپیمایی ملی ایران (هواپیمایی ملی)
حكم

حاضران
از طرف خواهان :آقای سی .اس .هرد ،آقای آر .کالین ،وکالی مواهان

آقای دی .آر .هاو ،آقای  .آ .یوبروث ،نمایندگان مواهان
از طرف خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
دکتر سیدملیل ملیلیان ،مشاور نماینده رابط ،آقای محسن آزاده ،دستیار نماینده رابط
آقای محمدرضا عسگری ،وکیل هواپیمایی ملی ،آقای سی .منصوریان ،مشاور هواپیمایی ملی
سایر حاضران :آقای دانیل پرایس ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
آقای  .آلوارز ،مشاور نماینده رابط
اول) واقعیات و اظهارات طرفین

در تاری  16نوامبر  25( 1981آبانماه  )1364ترانسپورتیشن کانسالتنتس اینترنشنا (تی.سـی.آی) دادمواسـتی را
در دیــوان داوری بــه ثبــت رســانده ،تقاضــا کــرد مبلــغ  2.132.854دالر بــهعالوه بهــره و هزینــههــا ،ســاعت
حقالزحمههایی که حسب ادعا به موجب یك موافقتنامه بازاریابی مورخ او مه  11( 1976اردیبهشـتماه )1355
فیمابین تی.سی.آی .و هواپیمایی ملی واجباالدا است ،به وی پردامت شود .در آن زمان ،تی.سی.آی .شرکتی بود
که در زمینه تأمین مدمات مشورتی برای صنعت مسافربری اشتغا داشت.
دولت جمهوری اسالمی ایران ،الیحه دفاعیهای ثبت نکرد ،ولی اظهار داشت چـون ادعـا مبتنـی بـر قـرارداد
است ،لذا متوجه آن نیست؛ هرچند که بنا به استدال تی.سـی.آی .از آنجـا کـه دولـت مالـك منحصـر بـه فـرد
هواپیمایی ملی میباشد ،لذا باید دولت و هواپیمایی ملی را منفرداً و متضامناً مسئو شـنامت .موضـوع فـوق طـی
دستوری که دیوان داوری در تاری  2دسامبر  11( 1982آذرماه  )1361به ثبت رساند ،بـه ماهیـت پرونـده منضـم
گردید.
ولی هواپیمایی ملی الیحه دفاعیه ای ثبت کرد که طی آن به تابعیت امریکایی تی.سی.آی .و اهلیت وی برای
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اقامه دعوا اعتراض کرده و ماهیت دعوا را نیز مورد تردید قرار داد .طرفین لوایح و مدارك کتبـی بیشتـری را بـه
نحو مقرر به ثبت رسانیدند.
در تاری  19اکتبر  27( 1982مهرماه  )1361جلسه استماع مقدماتی و در تـاری  2ژوییـه  11( 1985تیرمـاه
 )1364جلسه استماع شفاهی توسط دیوان تشکیل شد .در جلسه امیرالذکر ،دیوان استدالالت و شـهادت شـفاهی
طرفین را استماع کرد.
هدف از موافقت بین طرفین که موضوع دعوای حاضر میباشد ،یعنی «موافقتنامه» ،در ماده یك موافقـت بـه
شرح زیر توصیف شده است:
«پیش بردن و تأمین ،توسعه و افزایش اساسی و برجسته در تجارت و درآمد هواپیمایی ملی تا حداکثر امکان
در مناطق مورد قرارداد با کمترین نسبت ممکن هزینه به درآمد ( »...به نقل از متن فارسی موافقتنامه) .طرفین در
این زمینه همعقیدهاند که موافقتنامه فوق از لحاظ مفهوم با نوع استاندارد موافقتنامـه عمـومی نماینـدگی فـروش
«یاتا» ( )IATAتفاوت اساسی دارد .در این مورد ،رابطه بین طرفین نمایندگی نبوده ،بلکه مشورتی بوده است .به
منظور نیل به هدف تعیین شده تی.سی.آی .میبایست یك رشته «مدمات ،تسهیالت ،وظایف و پرسـنلی» را کـه
در قسمتهای «ا» تا «جی» ماده  2ذکر شده تأمین نماید ،منجمله ایجاد دفاتر ترویج فروش بلیتهای مسافرتی،
تأمین تعداد کافی پرسنل واجد شرایط و کارامد برای ترویج و جلب فعالیت و درآمد جدید ،شـامل مـدمات حـداقل
تعداد معینی از فروشندگان حرفهای تمام وقت ،تهیه برنامههای ساالنه بازاریابی و اجرای آن بعد از تصویب توسط
هواپیمایی ملی ،توسعه و ترویج مسافرتهایی که شامل هزینه بلیت و هتل و غیره میباشد و انواع دیگـر مـدمات
ترویجی .موافقتنامه در تاری  15مه  25( 1976اردیبهشتماه  )1355به مورد اجرا گذارده شد و قرار بود به مـدت
پنج سا به قوت مود باقی باشد ،مگر اینکه قبل از انقضای آن مدت ،توسط هواپیمایی ملی و بـر طبـق شـرایط
مذکور در ماده  17فس گردد .تنها متن انگلیسی موافقتنامه ،امضا شده است.
در ماده پنج موافقتنامه ،پیشبینیهایی برای حقالزحمه به عمل آمده و تفسیر آن در دعوای حاضـر ضـروری
است .ماده فوق مقرر میدارد:
 .1میزان حقالزحمه

بهعنو ان جبران کامل کلیه مدمات ،وظایف ،وسایل و امکانات ،شایستگی و لیاقت تی.سی.آی .کـه بـه هواپیمـایی
ملی ارائه میشود ،هواپیمایی ملی به قرار زیر به تی.سی.آی .پردامت مواهد نمود:
.1حقالزحمه ماهیانهای به مبلغ  3.600دالر (سه هزار و ششصد دالر)؛
(بی) حقالزحمه اضافهای چناننه قابل محاسبه باشد ،برابر با  3درصد (به درصد) از درآمد حاصـله از منـاطق
نامبرده در این موافقتنامه که بیشتر از درآمد پایهای باشد که موافقت گردیـده اسـت .بـه منظـور محاسـبه ،مبلـغ
اضافی قابل پردامت از پایه موافقت شده ( 3.200.000سه میلیون و دویست هزار دالر) مواهد بود.
در ضمیمه «ا» موافقتنامه ،صورت «مناطق قرارداد» که میبایستی تحت پوشش موافقتنامه قرار گیرد ،ذکـر
شده است.
موافقتنامه بین طرفین همننان به اعتبار مود باقی ماند تا اینکه توسط هواپیمایی ملی فس گردید.
در تاری  30ژانویه  10( 1979بهمنماه  )1357آقای بهمن نصیری ،مدیر منطقهای هواپیمایی ملی در امریکا،
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نامهای با عبارات زیر بهعنوان آقای دونالد هاو ،رئیس وقتی تی.سی.آی .نوشت:
«آقای هاو عزیز ،بر طبق مواد  14و  17موافقتنامه مورخ او مه  11( 1976اردیبهشـتماه  )1355فیمـابین
شرکت هواپیمایی ملی ایران (هواپیمایی ملی) و ترانسپورتیشن کانسالتنتس اینترنشنا  ،با توجه به مسائل ناشی از
اوضاع فعلی سیاسی در ایران ،هواپیمایی ملی بدینوسیله موافقتنامه او مه ( 1976اردیبهشت ماه  )1355را فس
مینمایـد و تـاری اجـرای فسـ او فوریـه  12( 1979بهمنمـاه  )1357مواهـد بـود .مـا از کوشـشهایی کـه
ترانسپورتیشن کانسالتنتس اینترنشنا در گذشته از جانـب هواپیمـایی ملـی بـه عمـل آورده قـدردانی مـیکنـیم.
ارادتمند (امضا) بهمن نصیری ،مدیر منطقه امریکا
در تمام مدت موافقتنامه ،حقالزحمه ماهانه موضوع ماده پنج «1الـف» مرتبـاً پردامـت شـد .از طـرف دیگـر،
کمسیون تشویقی قابل پردامت به موجب ماده پنج «1ب» فقط بر مبنای اطالعات مربوط به درآمـد کـه تنهـا در
دسترس هواپیمایی ملی بود ،قابل محاسبه بود .در تاری  16نوامبر  25( 1979آبانمـاه  )1358تی.سـی.آی .طـی
نامهای به عنوان دفتر هواپیمایی ملی در نیویورك ،ارقامی را که از یك کارمنـد هواپیمـایی ملـی راجـع بـه درآمـد
شرکت فوق در مناطق مشمو موافقتنامه طی مدت  15مه  25( 1976اردیبهشـتماه  )1355لغایـت  31دسـامبر
 10( 1978دیماه  )1357به دست آورده بود ،ارائه داد و مبلغ  2.132.854دالر که همان میزان ادعای فعلی است
بابت کمیسیون تشویقی ،مطالبه نمود .به نظر میرسد که این اولین موردی است که کمیسیون تشویقی بـر طبـق
ماده پنج «1ب» موافقتنامه کتباً مطالبه شده است ،هرچند تی.سی.آی .اظهار میدارد که گهگـاه شـفاهاً تقاضـای
دریافت ارقام درآمد هواپیمایی ملی را میکرده است.
پایه موافقت شده ماهانه یا ساالنه

ادعای مورخ  16نوامبر  25( 1979آبانماه  )1358بر مبنای ایـن فـرض کـه «پایـه موافقـت شـده»  3/2میلیـون
دالری ،یك رقم ساالنه بوده ،محاسبه شده است و این تفسیری است که تی.سی.آی .در سراسر جریان رسـیدگی
حفظ نموده است.
در مقابل ،هواپیمایی ملی استدال میکند کـه منظـور از مبلـغ  3/2میلیـون دالر ،یـك پایـه ماهانـه بـوده و
میبایست از درآمد مربوطه ماهانه کسر گردد تا مبلغی را که بر مبنای آن ،حقالزحمه  3درصد قابل پردامت است،
به دست دهد.
هر دو طرف در تأیید نظرات مربوطه مود استدالالت و مدارکی ،هم به صورت کتبـی و هـم شـفاهی ،ارائـه
دادهاند .تی.سی.آی .به سهم مود ادعا میکند که تفاهم و منظور طرفین در طو مذاکراتی که منجـر بـه امضـای
قرارداد شد ،این بود که «پایه» یك رقم ساالنه است .تی.سی.آی .ادعا میکند که هواپیمـایی ملـی شـرط «پایـه
موافقت شده» را به صورت اصالحیه ،پیشنویسی کـه تی.سـی.آی .بـدواً پیشـنهاد کـرده بـود ،گنجانیـد و آقـای
شامیلزاده که در آن وقت مدیر مسئو بازاریابی و فروش هواپیمایی ملی در شما امریکـا بـود بـه تی.سـی.آی.
توضیح داد که منظور از «پایه موافقت شده» این است که میزان درآمد ساالنه حاصل از بلیتهـای تخفیـفداری
که توسط هواپیمایی ملی به دانشجویان و مقامات دولتی ایران فرومته شده و به نظـر هواپیمـایی ملـی مناسـبتی
نداشت که تی.سی.آی .نسبت به این قبیل بلیتها حقالزحمه دریافت دارد ،منظور گردد .تی.سی.آی .ادعا میکنـد
که بنا به دالیل اقتصادی هیچگاه با این قبیل پایه ماهانه موافقت نمـیکـرد ،زیـرا در آن صـورت ،قبـل از آنکـه
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تی.سی.آی .استحقاق دریافت هرگونه حقالزحمهای را پیدا کند ،در آمد هواپیمایی ملی میبایست تـا میـزان 600
درصد در سا افزایش یابد که دستیابی به این رقم ،مار از ظرفیت هواپیمایی بود .تی.سـی.آی .ضـمناً بـه رویـه
عمومی صنعت هواپیمایی استناد میکند که بنا به ادعای وی ،با توجه بـه مشـکالت و تـأمیراتی کـه معمـوالً در
گردآوری اطالعات مربوط به درآمد از شرکت هواپیمایی وجود دارد ،محاسبه کمیسیون تشویقی به صورت سـاالنه
یا سهماهه مرجح است.
هواپیمایی ملی مدعی است که تفاهم بر این بوده که «پایه موافقـت شـده»  3/2میلیـون دالری ،یـك پایـه
ماهانه باشد .شرکت فوق استدال میکند که قبالً و پیش از (انعقـاد) موافقتنامـه بـا تی.سـی.آی .درآمـد سـاالنه
مسافری آن ،دو برابر میزان پایه بوده و نیز اینکه هواپیمایی ملی نمیتوانست ،قبـل از آنکـه تی.سـی.آی .حتـی
شروع به اجرای تعهدات مود نماید ،به طور اتوماتیك و بالفاصله برای تی.سی.آی .تضمین درآمد کند .هواپیمـایی
ملی همننین مدعی است که روش معمولی صنعت هواپیمایی این است که کمیسیون تشـویقی براسـاس ماهانـه
محاسبه میشود و نیز اینکه شرط حقالزحمه ماهانـه منـدر در بنـد «1الـف» همـان مـاده پـنج موافقتنامـه بـا
تی.سی.آی ،مود دلیل بر این تفسیر است که کمیسیون تشویقی نیز میبایست براساس ماهانـه محاسـبه گـردد و
باالمره اینکه مود این واقعیت که قبل از نوامبر  1979تی.سی.آی .هیچگاه چنین کمیسـیونی را مطالبـه نکـرده،
نشان میدهد که تی.سی.آی .میدانسته که منظور ،ماهانه بوده و صرفاً دسترسی بدان هیچگاه حاصل نشده است.
«درآمد واقعی حاصله»

دومین موضوع مورد امتالف بین طرفین در مورد تفسیر موافقتنامه ،مربوط میشود بـه مفهـومی کـه بایـد بـرای
عبارت «درآمد واقعی حاصله» که در ماده پنج «1ب» ذکر شده و مبنای کمیسیون قابل پردامت موضوع آن مـاده
را تعریف میکند قائل شد.
تی.سی.آی .مدعی است که درآمدهایی که میبایست منظور گردد باید درآمد نامال (حاصل از فروش بلیت)
مسافری که در سوابق مود هواپیمایی ملی منعکس است ،بوده و کسوری نسبت به آن وضع نشود .تی.سی.آی .در
تأیید این مسأله به مفهوم طبیعی شرایط قرارداد و نیز به این واقعیت که تخفیـفهـا قـبالً بـا در عبـارت «پایـه
موافقت شده» منظور شده بود و باالمره به رویه صنعت هواپیمایی که معموالً این قبیل کسور صریحاً ذکر میشود
استناد میکند.
بالعکس هواپیمایی ملی استدال مینماید که «در آمد واقعی حاصله» عبارت است از درآمد نامال پـس از
وضع بعضی کسور شنامته شده .هواپیمایی ملی ایران این کسور را به شرح زیر بر میشمرد:
فروش بلیت تخفیفدار به دانشجویان و کارمندان دولت ایران ،فروش بلیتهای هواپیمایی ملی توسـط سـایر
مطوط هواپیمایی یا آژانسهای مسـافری («اینتـرالین») ،فـروش بلیـت توسـط هواپیمـایی ملـی بـا اسـتفاده از
صندلیهای سایر مطوط هوایی ،مبالغ مسترد شده به مسافرین ،بلیتهایی که بر طبق دستور دولت ایران فرومتـه
شده ،کمك مالی دولت برای اینکه دانشجویان بتوانند با استفاده از تخفیف در قیمت بلیت مسافرت کنند و مالیات
وصولی (روی بهای بلیتها) که به دولت ایاالت متحده پردامت شده است.
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میزان استحقاق نسبت به کمیسیون

سومین موضوع مورد امتالف در تفسیر به وجود محدودیتهای ضمنی نسبت به منابع درآمدی مربوط میشود که
از آن ،تی.سی.آی .استحقاق تحصیل کمیسیون مود را میداشت .هواپیمایی ملی ادعا میکند که منظور طرفین در
هنگام مذاکره درباره موافقتنامه ،این بوده که حقالفعل فقط از محل درآمدهایی قابل پردامت مواهـد بـود کـه در
نیتجه مساعی تی.سی.آی .و در مناطقی که قبالً تحت پوشش دفتر منطقهای هواپیمایی ملـی نبـوده ایجـاد شـده
باشد و ضمناً درآمد چهار دفتر منطقهای هوایپمایی ملی میبایستی از این محاسبات مستثنا شوند.
تی.سی.آی .استدال میکند که چنین محدودیتهایی در کار نبوده و حقالعمل از محل درآمدهای حاصله در
سرتاسر «منطقه موافقتنامه» بر طبق تعریف مندر در ضمیمه «ا» موافقتنامه قابـل پردامـت بـوده ،صـرفنظر از
اینکه کوششهای چه کسی موجب ایجاد آن در آمد گردیده باشد .تی.سی.آی .در تأیید استدال مویش به مـود
عبارت موافقتنامه و نیز این واقعیت اشاره مینماید که چون تی.سی.آی ،بر مالف سایر نمایندگان فـروش «یاتـا»
(سازمان بینالمللی حمل و نقل هوایی) ،بلیتهای هواپیمایی ملی را در امتیار نداشت و مسـاعی آن روی فـروش
مستقیم بلیت متمرکز نبود ،لذا تشخی میزان در آمدی که در نیتجه مسـاعی تی.سـی.آی .حاصـل شـده باشـد،
غیرممکن میبود.
اجرای موافقتنامه

گذشته از موضوعات مربوط به تفسیر صحیح موافقتنامه ،هواپیمایی ملی همننین استدال نموده که تی.سـی.آی.
به علت وجود کاستیهایی در انجام تعهدات قراردادیاش ،استحقاق دریافت حـقالزحمـه مـورد مطالبـه را نـدارد.
هواپیمایی ملی منکر آن است که تی.سی.آی .هیچیك از وظایف ماصی را که بر طبق ماده  2موافقتنامه ملزم بـه
انجام آن بوده ،اجرا کرده باشد و ضمناً ادعا میکند که هرگونه افزایش کسب و کار و درآمـد هواپیمـایی در طـو
مدت موافقتنامه محصو کوششهای بازاریابی مود هواپیمایی بـوده و در واقـع ،انگیـزه فسـ موافقتنامـه ،عـدم
رضایت از طرز کار تی.سی.آی .بوده است.
تی.سی.آی .اظهار میدارد که کلیه تعهدات مود را به نحوی که مورد رضایت هواپیمایی ملی بوده ایفا نموده،
بجز در مواردی (از قبیل ارائه برنامه ساالنه بازاریابی) که هواپیمایی ملی صراحتاً وی را از اجرای آن معذور داشـته
است .تی.سی.آی .استدال میکند که درآمد هواپیمایی ملی در طو مدت موافقتنامه  500درصد افـزایش یافـت،
«حقالزحمه» ماهانه بر طبق ماده پنج « 1الف» در طو آن مدت پردامت شد ،تا قبل از ثبت الیحـه دفاعیـه در
جریان دعوا هیچ شکایتی دریافت نشد ،و باالمره اینکه نهتنها در نامه فس هیچگونه عدم رضایتی ابراز نگردیده،
بلکه هواپیمایی اظهار قدردانی نیز از مدمات تی.سی.آی .نموده است.
ارقامی را که تی.سی.آی .برای محاسبه کمیسیون مود بدان استناد میکند در سا  1979و بهطور غیررسمی
از آقای شامیلزاده ،بعد از آنکه وی دیگر در استخدام هواپیمایی ملی نبود ،به دست آورد .این امر مورد قبو است
که میزان استحقاق نسبت به کمیسیون فقط از ارقامی که مود هواپیمایی گردآوری و ارائه میکرد قابـل احتسـاب
بود ،زیرا فقط هواپیمایی ملی به اطالعات مربوط به درآمد مسافری دسترسی داشت؛ ولی در طی جریان رسیدگی،
هواپیمایی ملی یك سلسله ارقام درآمد تجدیدنظر و تعدیل شده ،مربوط به دورهای که موافقتنامـه بـه قـوت مـود
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باقی بود را تسلیم نمود .طبق این ارقام ،درآمد نامال در طو مدت همان دوره ،مبلغ  78.480.936دالر
در حالی که ارقامی که قبالً تی.سی.آی .بدان استناد میکرد مبلغ  79.628.478دالر بوده است.

بـوده1)(،

دوم) دالیل حكم
 .1صالحیت
الف) تابعیت و اهلیت خواهان

بر طبق مدارکی که به دیوان تسلیم گردیده ،در تاریخی که ادعا حسب اظهار ،ایجـاد شـده ،یعنـی فوریـه ،1979
تی.سی.آی .یك شرکت فرعی صددرصد متعلق به فرسـت تـراو کورپوریشـن («اف.تـی .سـی») یـك شـرکت
کالیفرنیایی بود .براساس مدارك تسلیمی ،دیوان متقاعد شده است که از زمـان بـروز ادعـا تـا تـاری بیانیـههـای
الجزیزه ،یعنی  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359اشخاي حقیقی اتباع ایاالت متحده ،پیوسته مالك بیش از 50
درصد سهام سرمایهای اف.تی.سی .بودند ،هرچند که در طو مدت ،تغییرات مختلفی در سازمان شرکت و مالکیت
اف.تی.سی .به وقوع پیوست .مدارك و شواهد ثبت شده در دیوان نشان میدهـد کـه در جریـان تجدیـد سـازمان
شرکت که در  31دسامبر  10( 1980دیماه  )1359به وقوع پیوست ،تی.سی.آی .کلیه داراییها و بدهیهای مود
را به اف.تی.سی .منتقل نمود و از آن پس شرکت امیرالذکر تی.سی.آی .را بهعنوان یك واحد مود اداره نمـود .بـا
وجودی کـه بعداً یعنی در ژوییه  ،1982اسم و سـایر داراییهـای تی.سـی.آی .بـه شـرکت آلفـرد لژرانتـز پرایـزز
( )Alford Leisure Enterprises, Inc.فرومته شد ،ولی واضح است که دعوای حاضر تی.سی.آی .مشخصاً
از آن فروش مستثنا گردید .لذا واحد حقوقی واقعی که در حا حاضر صاحب دعوا میباشد (یعنـی اف.تی.سـی ).را
باید به عنوان مواهان قلمداد نمود که بدان وسیله از شرکت موجود که در حا حاضر موسوم به تی.سی.آی .بوده و
متعلق به آلفرد لژرانتز پرایزز میباشد ،متمایز گردد .این توضیح ،با نظر دیوان عمومی در تصمیم مـورخ  8دسـامبر
 17( 1982آذرماه  )1361در مورد امتناع از ثبت ادعای آ.ام.اف .اورسیز کورپوریشـن (تصـمیم شـماره DEC 17-
 ،Ref 20-FTتجدید چاپ در  )1 Iran - U. S. C. T. R. P. 392مطابقت دارد.
ب) دولت جمهوری اسالمی ایران بهعنوان خوانده

مواهان از دولت جمهوری اسالمی ایران بهعنوان موانده نام برده و مدعی است چـون کـه دولـت ایـران ،مالـك
منحصر به فرد یك شرکت دولتی است ،لذا بهطور تبعی مسئو قصور ادعایی در مورد پردامت وجـوه الزمالتأدیـه
به موجب موافقتنامه میباشد .دولت در الیحه دفاعیه مود استدال نموده که این ادعا صرفاً قراردادی بـوده و لـذا
نمیتوان آن را متوجه دولت دانست .هیچکدام از طرفین توضیحات مشروحی درباره این موضوع ندادهاند .از آنجـا
که در این پرونده ،مبلغ حکم از طریق پردامت از محل حساب تضـمینی تـأمین مواهـد شـد ،لـذا دیـوان لزومـی
نمیبیند درباره اینکه آیا صرفاً هواپیمایی ملی مسئو است یا اینکه دولت نیز شریك تعهدات میباشـد ،تصـمیم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1تی.سی.آی .فقط بابت دورهای که به  31دسامبر  10( 1978دیماه  )1357منتهی میشود ،مطالبه حقالزحمه مینمایـد؛ بـا وجـودی
که موافقتنامه برای یك ماه بعد از آن نیز به قوت مود باقی ماند ،در زمان ثبت ادعا ارقام درآمد مربـوط بـه بعـد از پایـان سـا  1978در
دسترس نبود.
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گیرد.
 .2ماهیت «پایه موافقت شده»

موضوعی که بیش از هر چیز دیگر در پرونده فعلی منشأ امتالف میباشد ،این است که آیا منظـور از مبلـغ «پایـه
موافقت شده»  3/2میلیون دالری ،مندر در ماده پنج « 1ب» موافقتنامـه ،یـك رقـم سـاالنه اسـت یـا ماهانـه.
استدالالت مربوطه تی.سی.آی .و هواپیمایی ملی درباره این موضوع فوقاً ذکر شده است.
از صورت ظاهر دومین جمله ماده پنج « 1ب» میتوان حداقل هریـك از دو مفهـومی را کـه طـرفین ارائـه
دادهاند استنباط نمود .جمله فوق به شرح زیر است:
«به منظور محاسبه مبلغ اضافی قابل پردامت در زیر ،پایه موافقت شده( 3.200.000 ،سه میلیـون و دویسـت
هزار) دالر مواهد بود» .در مود عبارت قراردادی ،ابهام وجود دارد .اکنون که دیـوان بـا ایـن ابهـام مواجـه شـده،
می تواند به بعضی اوضاع و احوا جانبی متوسل گردد که در مـوارد مجمـل و غیـر قـاطع بـودن عبـارت قـرارداد
بهعنوان راهنما و کمك راهنما در امر تفسیر شنامته شدهاند.
عرف بازرگانی یك چنین مبلغی است که طرفین درباره آن بهتفصیل بحث کرده و هرکـدام از آنهـا ضـمن
ارائه نمونههای مختلف ،کوشیدهاند نتیجهگیریهای گوناگونی به عمل آورند .به هر حا  ،به نظر دیوان نمـیرسـد
که روش صنعت هواپیمایی در مورد کمیسیون تشویقی ( )override commissionsتا آن حـد معـین و ثابـت
باشد که بتواند چندان رهنمودی به دست دهد .این امر مخصوصاً از آن لحاظ مصداق دارد که هـم تی.سـی.آی .و
هم هواپیمایی ملی مواستهاند با کوشش بسیار توضیح دهند که مفهوم موافقتنامه آنها با مفهوم نمایندگی عمومی
فروش تفاوت داشته ،بلکه یك موافقتنامه ترویج فروش ( )sales promotion agreementبوده است.
طرز رفتار طرفین و روش بعدی آنها در اجرای موافقتنامه نیز غالباً منبع مهم دیگری برای شواهد و مـدارك
است .در مورد پرونده فعلی ،هواپیمایی ملی استدال کرده که چون در طو قرارداد تا نـوامبر  ،1979تی.سـی.آی.
هیچگاه تقاضای حقالزحمه تشویقی نکرده ،لذا از آن طرز رفتار میتوان استنباط کرد که تی.سی.آی .پذیرفته کـه
حقالزحمهای به وی تعلق نمیگیرد؛ لکن در این استنباط یك موضوع اساسی نادیده انگاشته شده ،بدین معنا کـه
تی.سی.آی .نمیدانسته که احیاناً حقالزحمهای به وی تعلق میگرفته تا آنکه هواپیمایی ملی ارقام درآمد مـود را
ارائه داده و براساس آن ،انجام محاسبات امکانپذیر گردید .منبع دیگری برای کسب این اطالعات وجود نداشـت.
تی.سی.آی .ادعا کرده که شفاهاً تقاضای ارقام فوق را نموده و آماده بود که تأمیرهایی را کـه الجـرم هواپیمـایی
ملی ضمن جریان گردآوری اطالعات با آن مواجه میشد ،بپذیرد .ولی به مجرد آنکه تی.سی.آی .ارقام فوق را در
امتیار داشت ،سریعاً تقاضای پردامت حقالزحمه نمود.
لذا وظیفه ای که دیوان با آن مواجه است ،این است که منظور هریـك از طـرفین را از عبـارات موافقتنامـه در
زمان امضای آن مورد بررسی قرار میدهد تا امکان وجود یك منظور مشترك را مشخ نموده یا دستکم بـرای
کلمات ،اثر و مفهومی قائل شود که به منطقیترین نحو با منظور و زمینه قرارداد تطبق نمایـد .در مـواردی نظیـر
پرونده حاضر که مود قرارداد کتبی مبهم است ،میتوان به مدارك شفاهی و کتبی توسل جست.
تی.سی.آی .شواهد و مدارك راجع به این نکته را به صورت سوگندنامه آقای رینارد سارجنت ارائـه داده کـه
در سا  1976رئیس هیأت مدیره تی.سی.آی .بود و درباره موافقتنامه ،مذاکره و آن را منعقد کرد .آقای سـارجنت
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شخصاً نیز در جلسه استماع شهادت داد .هواپیمایی ملی سوگندنامه و متعاقباً نامهای از آقای گیـو وزیـری تسـلیم
کرد که بهعنوان مدیر عامل هواپیمایی ملی در امریکای شمالی تا سپتامبر  ،1976مسئو انعقاد موافقتنامـه بـود و
در مذاکرات نهایی که منجر به امضای آن شد ،شرکت داشت و آن را امضا نمود .آقای وزیری نیز شخصاً در جلسه
استماع گواهی داد .هواپیمایی ملی مدرکی نیز به صورت سوگندنامه و شهادت شفاهی آقای هوشنگ تجدد تسلیم
کرد که در مقام معاون مدیرعامل وقت هواپیمایی ملی ،قرارداد را برای امضا تصویب کرد؛ هرچنـد کـه نقشـی در
مذاکرات قبلی با تی.سی.آی .ایفا ننمود.
آقای سارجنت شهادت داد که از زمان انعقاد اولین قرارداد در سا  1975به منظور بر قراری رابطه بازاریـابی،
وی منحصراً با آقای شامیلزاده که بهعنوان مجرای ارتباطی بین تی.سی.آی .و مقام مسئو هواپیمایی ملی انجام
وظیفه مینمود ،سر و کار داشته است .در تاری  16ژوییه  25( 1975تیرماه  )1354آقای سارجنت پیشنهاد مطروح
تی.سی.آی .را در مورد شکل یك موافقتنامه با هواپیمایی ملی به ضمیمه نامهای بـرای آقـای شـامیلزاده ارسـا
نمود .پیشنهاد مربوط به حقالزحمه به صورت عبارات زیر است:
«هشت :حقالزحمه :در قبا مدمات تصریح شده ،منجمله مدمات کامل ،دفـاتر فـروش و بازاریـابی و دفـاتر
فروش و بازاریابی اضافی ،تی.سی.آی .حقالزحمه ماهانهای به مبلغ  3.600دالر دریافت مواهد نمود .عالوه بر آن،
یك کمیسیون تشویقی برابر با  3درصد درآمد نامال دالری حاصـله از مسـافرین و ناشـی از منطقـه مسـئولیت
تی.سی.آی ،براساس سه ماه پردامت مواهد شد .طرفین درباره مناطق مسئولیت متقابالً و صریحاً توافـق مواهنـد
نمود .ما به نحو بازاری قادر مواهیم بود که افزایش چشمگیری در درآمـد حاصـل از منـاطق ویـژه نشـان دهـیم،
بهطوری که کمسیون تشویقی را توجیه نماید».
آقای سارجنت شهادت داد که هواپیمایی ملی بعد از مذاکرات بیشتر ،پیشنویس قراردادی را تسلیم نمود که
بسیار شبیه پیشنهاد تی.سی.آی .در مورد حقالزحمه بود؛ به استثنای یـك امـتالف مهـم و آن اینکـه ،بـه جـای
پیشبینی  3درصد کمیسیون از درآمد نامال حاصل از مسافرین ،حاوی فرمولی بود که عیناً در ماده پنج « 1ب»
قرارداد نهایی گنجانیده شد و روش «پایه موافقت شده»  3/2میلیـون دالری را مطـرح نمـود .آقـای سـارجنت در
سوگندنامه مود اظهار داشت که علت طرح این روش ،به نحو زیر برای وی تشریح شد:
«آقای شامیلزاده در جریان ادامه مذاکرات فوق به من اطالع داد که هواپیمایی ملـی مـیمواهـد رقـم پایـه
ساالنه به مبلغ  3،200،000دالر را در محاسبات حقالزحمهها منظور نماید .وی پیشـنهاد نمـود کـه تی.سـی.آی.
استحقاق دریافت  3درصد کمیسیون از درآمدها ،عالوه بر مبلغ پایه ساالنه حاصله از مناطق مشمو موافقتنامـه را
مواهد داشت .آقای شامیلزاده توضیحاً اظهار داشت که مبلغ  3/2میلیون دالر ،نشاندهنده درآمد هواپیمایی ملی از
فروش بلیتهایی است که با تخفیف قابل مالحظه به دانشجویان و مأمورین دولت ایران در سـا  1975فرومتـه
شده است .هواپیمایی ملی تصور نمیکند که تی.سی.آی .استحقاق دریافت کمیسیون از محل این قبیل درآمدها را
داشته باشد».
آقای سارجنت در جلسه استماع اظهار داشت که تی.سی.آی .این تغییر را بر مبنـای تشـخی مـود در امـور
تجاری پذیرفت.
چنین به نظر میرسد که پیشنویس تجدیدنظر شده در جلسهای که در آوریل سا  1976در دفتر هواپیمایی
ملی در نیویورك برگزار شد ،مطرح گردید .آقای سارجنت همراه نماینده دیگری از تی.سـی.آی .در جلسـه حضـور
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یافت .عالوه بر آقای شامیلزاده ،آقای گیو وزیری ،مقام دیگری از هواپیمایی ملی موسوم به آقای فاتح و عضـوی
از اداره حقوقی به نام آقای نیكآیین ،به نمایندگی هواپیمایی ملی در جلسه فوق شرکت کردند .ماطرهای که آقای
سارجنت از جلسه فوق دارد این است که یك نفر از «مقامات هواپیمایی ملی» (و مشخ نمـیکنـد کـدامیك از
آنها) شفاهاً تفاهمی را که وی قبالً داشته تأیید کرد ،مبنی بر اینکه رقم  3/2میلیون دالری ،یـك پایـه سـاالنه
بوده تا فروش بلیتهای با تخفیف را شامل شود و نیز اینکه کسور دیگری منظور نخواهد شد.
به نظر میرسد که تا تاری جلسه فوق ،راجع به عناصر اصلی موافقتنامه تصمیمگیـری شـده بـود .نـه آقـای
سارجنت و نه آقای وزیری ،اشارهای حاکی از انجام هرگونه مـذاکره مشـروح یـا اساسـی در جلسـه آوریـل 1976
ننمودند.
آقای وزیری تاریخنه عملیات هواپیمایی ملی در ایاالت متحده را برای دیوان تشـریح کـرد .تـا سـا 1975
هواپیمایی ملی چهار دفتر فروش در نیویورك ،لوسآنجلس ،هیوستون و شیکاگو داشت .مقـارن افتتـاح پروازهـای
روزانه به تهران ،چنین تصمیم گرفته شد کـه از متخصصـین بازاریـابی کمـك گرفتـه شـود و آقـای شـامیلزاده
مذاکراتی را با تی.سی.آی .آغاز نمود .در مورد مندرجات مود موافقتنامه باید گفت کـه اسـتنباط آقـای وزیـری در
مورد مبنا و منطق رقم پایه  3/2میلیون دالری با برداشت آقای سارجنت تفاوت بسیاری داشته و دارد.
آقای وزیری در جلسه استماع تشریح کرد که چگونه مرکز اصلی شرکت هواپیمایی در تهران ،سهمیه یا رقـم
مورد هدفی را که هر منطقه باید ضمن فعالیت ساالنه مود بدان دست یابد تعیین مینمود .این سهمیهها از ارقـام
فروش سا قبل استخرا و روندهای اقتصادی و ظرفیت پیشبینی شده ،در تعیین آنها منظور میگردیـد .آقـای
وزیری اظهار داشت که سهمیه امریکای شمالی که در سا  1975برای سا بعد تعیین شد 35 ،میلیون دالر بـود.
وی توضیح داد که با تقسیم این رقم به  ،12آن را به اهداف ماهانه تفکیك کرد و با این فرض که هواپیمایی ملی
قادر مواهد بود با استخدام کارمندان جدید و صرفنظر از به کار گرفتن مشاورین مارجی ،به میـزان فـروش مـود
بیفزاید 10 ،درصد به ارقام ماهانه میافزود .این نحوه برآورد ،رقم ماهانه  3/2میلیون دالری را بهعنوان رقم مـورد
هدف به دست داد که طبق گفته وی ،هواپیمایی ملی میبایست بدان نایل میشد .طبق توضیحات آقای وزیـری،
رقم پایه  3/2میلیون دالر بهعنوان کسور ماهانه در نظر گرفته شده بود تا دقیقاً رقم فـوق را مـنعکس نمایـد .وی
تکذیب کرد که پایه فوق ارتباطی با فروش بلیتهای تخفیفدار سا قبل داشته ،یا اینکه اصوالً رقم ساالنه بوده
است.
با وجودی که آقای وزیری معتقد بود که تی.سی.آی .از نحوه استخرا و چگونگی «پایه موافقت شده» ،یعنی
پیشنهادی که هواپیمایی ملی مطرح کرده بود ،آگاهی داشت ،ولی در جلسه استماع تصدیق کرد که شخصاً دربـاره
مود پایه یا مبنای سهمیه ،با آقای سارجنت مذاکرهای نکرده است .وی الزم نمیدانست که آقای سارجنت چیـزی
درباره سهمیه بداند ،زیرا این موضوع به عملیات هواپیمایی ملی مربوط میشد و ارتباطی به تی.سـی.آی .نداشـت.
آقای تجدد در شهادت مود طی جلسه استماع ،نحوه استنباط و برداشـت آقـای وزیـری دربـاره انتظـارات داملـی
هواپیمایی ملی را مورد تأیید قرارداد؛ ولی او نیز این موضوع را به تی.سی.آی .اطالع نـداده بـود .لـذا از تجزیـه و
تحلیل دیوان از ماوقع چنین بر میآید که کامالً ممکن است استنباط طرفین از «پایه موافقت شده» در زمانی کـه
موافقتنامه بین آنها به امضا رسید متفاوت بوده باشد (و این تفسیر با شهادت سارجنت ،وزیری و تجـدد مطابقـت
دارد) .بر عهده دیوان است که تصمیم بگیرد کدامیك از تفسیرات متضاد از لحاظ قرارداد الزامآور است.
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آقای سارجنت در جلسه استماع اظهار داشت در حـالی کـه پایـه سـاالنه  3/2میلیـون دالری منطقـاً از نظـر
تجاری قابل قبو بود ،ولی رقم ماهانه  3/2میلیون دالری نمیتوانست این چنین باشد ،زیرا در غیر ایـن صـورت
بدان معنا میبود که در آمد هواپیمایی ملی میبایستی تا  38/4میلیون دالر در سا افـزایش یابـد ،قبـل از آنکـه
تی.سی.آی .استحقاق دریافت هر مقدار کمیسیونی را عالوه بر حقالزحمه ماهانه داشته باشد .آقای سارجنت قبـل
از جلسه ماه آوریل بهروشنی چنین استنباط کرده بود که پایه موافقتنامه ،ساالنه مواهد بود و این استنباط بهوضوح
از مذاکراتی ایجاد شده بود که وی با آقای شامیلزاده از طرف هواپیمایی ملی انجام داده بود .این نظر میتوانست
کامالً معقو باشد و مدارك نیز ظاهراً تأیید میکند که مطلبی در جلسه آوریل اظهار نشد که موجب شـود وی در
صحت آن نظر تردید نماید .لذا بر مبنای این نظر بود که تی.سی.آی .قرارداد را منعقد نمود.
کارمند مود هواپیمایی ملی ،این اعتقاد را در تی.سی.آی .به وجود آورده بود که پایه فوق ،ساالنه بوده اسـت.
آقای وزیری موکداً اظهار داشت که وی مطالبی نگفت که نظر و اعتقـاد تی.سـی.آی .را تغییـر دهـد ،زیـرا کـه او
موضوع میزان فروش مورد انتظار شرکت را امری داملی تلقی میکرد .در چنین حـالتی ،هواپیمـایی ملـی را بایـد
ملزم و مقید به تفسیری دانست که مود در تی.سی.آی .القا کرده بود و آن تفسـیر ،بالمعـارض نیـز بـاقی مانـد و
ظاهراً استنباط و درك کامالً معقولی از مود کلمات نیز بوده است .دیوان از دو تفسیر متفاوت ارائه شده ،ملزم است
از تفسیری جانبداری نماید که به طرف دیگر اعالم و مورد اصو وی واقع گردیده است (رجوع شود بهCorbin :
 )on Contracts, vol. 3, § 537, at pp. 51-51,1960عالوه بر آن ،هواپیمایی ملی طرفی بوده که مـاده
پنج « 1ب» موافقتنامه را پیشنهاد و پیشنویس آن را تنظیم نموده است .بدین ترتیب و در نهایت امر ،این نتیجـه
مورد تأیید قاعده تبعی تفسیر موسوم به «بـه ضـرر تدوینکننـده» ( )contra proferentemمـیباشـد کـه در
مواردی مصداق پیدا میکند که بعد از استفاده از کلیه روشهای معمولی تفسیر ،هنوز دربـاره اینکـه کـدامیك از
مفاهیم را باید مورد اجرا گذارد ،شك و تردید وجود داشته باشد .کوربن این قاعده را به طریق زیر بیان میکند:
«...اگر روشن باشد که طرفین مساعی مود را برای انعقاد قرارداد معتبری بـه کـار بـردهانـد و شـك و تردیـد
باقیمانده درباره تفسیر صحیح ،صرفاً این باشد که کدامیك از دو مفهوم ممکن و معقو را باید انتخـاب نمـود ،در
آن صورت ،دادگاه تفسیری را قبو مواهد کرد که تأثیر حقوقی آن کمتر به نفع طرفـی اسـت کـه آن کلمـات را
انتخاب کرده است» (همان مأمذ ،بخش  ،559صفحه 2)(.)262
ب) میزان استحقاق و نسبت به حقالزحمه

ماده پنج « 1ب» موافقتنامه مقرر میدارد که حقالزحمه  3درصد باید براساس «درآمد واقعـی حاصـله از منـاطق
نامبرده زیر» محاسبه گردد و محدودیت دیگری درباره منابع درآمدی که میبایسـتی در نظـر گرفتـه شـود ،قائـل
نشده است .عبارت «مناطق نامبرده زیر» را بایـد متـرادف بـا «منـابع قـراردادی» موصـوف در مـاده دو «الـف»
موافقتنامه که در ضمیمه «الف» در شده است تلقی نمود .هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد تی.سی.آی .حق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2دیوان ضمناً ماطر نشان میسازد که هواپیمایی ملی هیچگونه مدرك مسـتندی دربـاره سـهمیه  35میلیـون دالری سـا  1976کـه
براساس آن ،بنا به گفته وی ،مبلغ پایه محاسبه گردیده ارائه نداده است .درآمد نامال حاصل از فروش بلیت بـه مسـافرین در امریکـای
شمالی ،برای سا  ،1975یعنی سا قبل از تعیین سهمیه ،حدوداً به  11میلیون دالر و در سا  1976به  16میلیون دالر بالغ گردید.
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نداشته است که این قبیل درآمدها را منظور نماید .میزان محدودیت تلویحی در تعریف «درآمدهای واقعی حاصله»
ذیالً مورد بحث قرار گرفته است.
ج) مفهوم «در آمدهای واقعی حاصله»

این نکته شایان توجه است که در حالی که عبارت پیشـنهادی تی.سـی.آی .در مـورد حـقالزحمـه از «کمیسـیون
تشویقی  3درصد از درآمد حاصله از فروش بلیت به مسافرین که در مناطق تحـت مسـئولیت تی.سـی.آی .ایجـاد
شده است» صحبت میکند ،ولی عبارتی که هواپیمایی ملی جانشین آن سامته و در موافقتنامـه نهـایی گنجانیـده
شده ،با آن عبارت تا اندازهای تفاوت دارد :طبق ماده پنج « 1ب» ،حقالزحمه « ...بر مبنای  3درصد (سـه درصـد)
درآمد واقعی حاصله از مناطق نامبرده در این موافقتنامه که مازاد بر پایه موافقت شده باشد ،محاسـبه مـیگـردد».
چنین به نظر دیوان میرسد که باید بین «در آمد نامال » و «درآمد واقعی حاصله» وجه تمایزی ،وجود داشـته و
عبارت امیرالذکر ،مفهوم محدودتری داشته باشد.
بنابراین در ارزیابی استحقاق نسبت به حقالزحمه و با منظور داشتن ارقام موجـود درآمـد نامـال بـهعنوان
نقطه شروع ،باید انواع کسور پیشنهادی هواپیمایی ملی را با این معیار سنجید که آیـا درآمـد مـورد نظـر «در آمـد
واقعی حاصله» در منطقه مشمو قرارداد بوده است یا نه و این روشی است که دیوان در نظر دارد به کار گیرد.
درباره مود ارقام ،همانطوری که قبالً ماطرنشان گردید ،بین اطالعـاتی کـه تی.سـی.آی .بـهعنوان اسـاس
ادعایش به کار برد و ارقامی که هواپیمایی ملی در جریان رسیدگی حاضر ارائه داده ،امتالفاتی وجود دارد .با توجه
به اینکه تفاوتها نسبتاً کوچك بوده و ارقام چندان مورد امتالف نیست و نظر به اینکه در هر حا  ،تی.سی.آی،
برای محاسبه حقالزحمه مود باید به ارقام درآمدی که توسط هواپیمایی ملی ارائـه شـده تکیـه کنـد ،لـذا دیـوان
آمرین ارقام هواپیمایی ملی را بهعنوان مبنای صحیحی برای محاسبه میـزان اسـتحقاق تی.سـی.آی .نسـبت بـه
حقالزحمه میپذیرد .بنابراین ،رقم درآمد نامال حاصله از فروش بلیت به مسافرین برای دوره  15مه 25( 1976
اردیبهشتماه  )1355تا  31دسامبر  10( 1978دیماه  78.480.936 )1357دالر در نظر گرفته میشود.
کسوری که بنا به ادعای هواپیمایی ملی مشمو حقالزحمه نیست به شرح زیر میباشد:
 .1وجوه مسترد شده به مسافرین :وجوهی که طی دوره مورد بحث ،بنـا بـه دالیـل گونـاگون بـه مسـافرین
مسترد شده ،بالغ بر  418،085،3دالر میباشد« .یاتا» چنین مبلغی را «درآمد» محسوب نمیکند و روشن است که
این مبلغ ،درآمد واقعی حاصله نبوده و باید کسر گردد.
 .2فروش (بلیتهای هواپیمایی ملی توسط سایر مطوط هوایی) «اینتـرالین» :منظـور از فـروش اینتـرالین،
عبارت از بلیتهایی است که بر طبق موافقتنامه چندجانبه «یاتا» ،یـك مؤسسـه حمـل و نقـل هـوایی در مسـیر
مؤسسه دیگر میفروشد .هواپیمایی ملی ادعا میکند که طی دوره مورد بحث ،فروش حاصل توسط سـایر مطـوط
هواپیمایی بااستفاده از صندلیهای آن شرکت ،بالغ بر  5.739.190دالر بوده است .تنهـا مسـألهای کـه در مقابـل
دیوان مطرح است این است که آیا مبلغ فوق ،درآمد حاصله در منطقه مشمو موافقتنامه میباشـد یـا میـر و اگـر
چنین است ،میزان آن چقدر است .چون این مسأله که چه کسی درآمد فوق را ایجاد کرده بـیاهمیـت اسـت ،لـذا
چندان مناسبتی ندارد تذکر دهیم که بر طبق نظـام «یاتـا» ،کمیسـیون تشـویقی معمـوالً در مـورد فـروشهـای
اینترالین قابل پردامت نیست ،مگر اینکه در موافقتنامه بین دو مط هوایی مربوطـه مخصوصـاً قیـد شـده باشـد.
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بررسی ارقامی که تی.سی.آی .به صورت گزارش ماهانه مود هواپیمایی ملی تحت عنوان «مالصـه فعالیـتهـای
فروش شما امریکا» ارائه داده ،نشان میدهد که ارقام فروش اینترالین بـرای هـر کـدام از چهـار دفتـر فـروش
منطقهای ،احتماالً بر حسب اینکه وجوه فوق به حساب بستانکار کدامیك گذارده شده ،مشـخ و در جمـع کـل
منظور گردیده است .به عقیده دیوان ،وجوه فوق را باید «درآمـد واقعـی حاصـله» در منطقـه مشـمو موافقتنامـه
قلمداد نمود.
 .3فروش بلیت سایر مطوط هوایی :در مقابل با مورد فوق و با اعما همان اصل منطقی ،بلیتهـایی را کـه
هواپیمایی ملی با استفاده از صندلی هواپیمـایی سـایر مؤسسـات فرومتـه ،یعنـی عکـس فروشهـای اینتـرالین،
نمیتوان درآمد حاصله توسط هواپیمایی ملی به حساب آورد .لذا مبلـغ  7.260.784دالر را بایـد از مبلـغ نامـال
کسر نمود.
با توجه به فقدان هرگونه مدارکی ،دا بر اینکه هواپیمایی ملی احیاناً حقالعملی دریافت داشـته ،بـه عقیـده
دیوان میتوان این موضوع را نادیده گرفت.
 .4فروش بلیتهای تخفیف دار به دانشجویان و کارمندان دولت :مطابق مقررات ویژه وضع شده توسط دولت
ایران ،هواپیمایی ملی مجبور بوده به دانشجویان ایرانی و کارمندان دولت که بین ایران و ایاالت متحده مسـافرت
میکردند ،با تخفیف قابل مالحظهای تا میزان  65درصد بلیت بفروشد تا قسمت مهمی از این درآمد را بـه طـرف
مطوط هواپیمایی ایران جلب نماید .رقمی که هواپیمایی ملی بابت درآمد مال حاصله از فروش اینگونه بلیتها
طی دوره مورد بحث ارائه کرده ،مبلغ  25.694.885دالر بوده است .ولی این رقـم نشـاندهنده فـروش در منطقـه
موافقتنامه شما امریکا بوده و هواپیمایی ملی درآمد فوق را هرچند با تخفیف ،در آن منطقه دریافت کـرده اسـت.
بنابراین ،مبنایی برای کسر آن از درآمد نامال وجود ندارد.
 .5کمكهای دولت :طبق مقررات «یاتا» و سازمان هوانوردی ایاالت متحده ،هواپیمـایی ملـی نمـیتوانسـته
تخفیفی بیشتر از  40درصد اعطا نماید .به منظور جبران مابهالتفاوت  40درصـدی کـه یاتـا مجـاز دانسـته و 60
درصد و  65درصد تخفیفی که به دانشجویان داده میشد ،مود دولت ایران مبلغی اضافی بابت فروش بلیـتهـای
دانشجویی پردامت نموده است .در روشهای حسابداری داملی هواپیمایی ملی ،درآمـد فـوق بـه دفـاتر امریکـای
شمالی نسبت داده شده و در گزارشهای ارسالی به دفتر مرکزی تهران ،این درآمد جزئی از مبلغ فروش بلیت بـه
مسافرین منظور گردیده است .مبلغ پردامتی توسط دولت از این بابت برای دوره موافقتنامه ،به  10.061.769دالر
بالغ شده است .ولی از لوایح هواپیمایی ملی چنین بر میآید که مبلغ پردامتی توسط دولت به صورت کمك مـالی
مستقیم به هواپیمایی ملی در تهران بوده ،هرچند که منظور آن ،جبران تخفیفهـای فـروش در منطقـه مشـمو
موافقتنامه بوده است .کمك مالی دولت را بنا بر ماهیت آن ،نمیتوان بهعنوان «درآمد واقعی حاصـله» در منطقـه
مشمو موافقتنامه به حساب آورد .لذا مبلغ  10.061.769دالر را باید کسر نمود.
 .6فروش بلیت به دولت :عالوه بر بلیتهایی که طبق برنامه تخفیف فوقالذکر در امریکای شـمالی فرومتـه
شده ،بلیتهایی نیز مستقیماً به دولت ایران ،بابت نقل و انتقا کارمندان دولت که برای انجام مأموریت مسـافرت
میکنند فرومته شده است .این معامالت ،طبق دستوراتی که بـه هواپیمـایی ملـی در تهـران داده شـده ،صـورت
پذیرفته و به نظر نمیرسد هیچگونه ارتباطی با فعالیتهای تی.سی.آی .یا هواپیمایی ملی در مود منطقه مشـمو
موافقتنامه داشته باشد .لذا مبلغ  3.930.269دالر دیگر را نیز باید از این بابت کسر نمود.
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 .7مالیاتها  :هواپیمایی ملی مجبور بوده مالیات غیرمستقیم نقل و انتقا (مسـافر) را بـه صـورت قسـمتی از
قیمت بلیت ،وصو و آن را به مقامات مالیاتی ایاالت متحده بپـردازد .ایـن مبلـغ در طـو مـدت موافقتنامـه بـه
 280.190دالر بالغ گردید .از آنجا که مبلغ فوق را نمیتوان بهعنوان درآمد واقعی حاصله به حساب آورد ،لذا بایـد
آن را از رقم درآمد نامال کسر نمود.
د) علمیات تی.سی.آی

در مورد ادعای هواپیمایی ملی (که قبل از شروع جریان رسیدگی در دیوان هیچگاه طـرح نشـده یـا دسـتکم بـه
تی.سی.آی .ابالغ نگردیده است) ،مبنی بر اینکه عملیات تی.سی.آی .فاقـد کـارایی بـوده ،دیـوان نـاگزیر چنـین
نتیجهگیری میکند که هیچگونه مدرکی در تأیید این ادعا وجود ندارد ،یا مدرك اندکی وجود دارد .جانشـین آقـای
وزیری نوشته است که وی درصدد بود که موافقتنامه را به علت رضایتبخش نبودن طرز اجرای آن ،فسـ نمایـد؛
ولی این امر در مکاتباتی که بین هواپیمایی ملی و تی.سی.آی .مبادله شده ،منعکس نگردیده اسـت .بـرای ایـران
آسان بود که در هر زمانی که صالح بداند به موافقتنامه ماتمه دهد و حق این کار را نیز داشته ،ولی از آن استفاده
ننموده است و مضافاً اینکه ،کلمات تشکرآمیز مندر در نامه مربوط به فس موافقتنامه که سرانجام ارسا شـد را
باید بهعنوان مالف هرگونه مدرك و دلیـل مغـایر آن تلقـی نمـود .بـاالمره اینکـه تی.سـی.آی .مـدارك قابـل
مالحظهای درباره اجرای تعهد مود تسلیم نموده است.
هـ) محاسبه حقالزحمه

با استفاده از کسور فوق ،رقم مال زیر به دست میآید که از آن ،رقم «پایه موافقت شده»  3/2میلیون دالری را
باید متناسباً و در طو تمام مدت موافقتنامه تفریق نمود:
 78.480.936دالر
در آمد مال
کسر میشود:
 085.418.3دالر
مبلغ مسترد شده به مسافرین
 260.784.7دالر
فروش بلیت سایر مطوط هوایی
 10.061.769دالر
کمكهای دولت
 930.269.3دالر
فروش بلیت به دول ت
 280.190دالر
مالیات
 24.618.430دالر
 53.862.506دالر
«در آمد واقعی حاصله» در طو مدت موافقتنامه =
کسر میشود :پایه  3/2میلیون دالر
 400.000.8دالر
در سا به تناسب =
 45.462.506دالر
به دست میآید :در آمد مشمو حقالزحمه
 1.363.875دالر
حقالزحمه از قرار  3درصد بر مبنای مبلغ  45.462.506دالر =
بنابراین ،دیوان بر این نظر است که تی.سی.آی .استحقاق دارد مبلغ  1.363.875دالر حقالزحمه برای مـدتی
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که از  15مه  25( 1976اردیبهشتماه  )1355شروع و در  31دسامبر  10( 1978دیماه  )1357ماتمه مـیپـذیرد
دریافت نماید.
سوم) بهره

این شعبه در حکم مود در پرونده سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینك و دولت جمهوری اسالمی ایران (حکـم شـماره
180ـ64ـ 1مورخ  27ژوئن  6 ،1985تیرماه  ،)1364قصد مود را مبنی بر تعیین و اعما یك روش ثابت در مـورد
اعطای بهره در پروندههای مطروحه نزد آن اعالم نمود .در مواردی که نرخ بهـره در قـرارداد منعقـد صـریحاً قیـد
نشده باشد ،مطمشی دیوان این است که نرخ بهره را تقریباً بر مبنای مبلغی محاسبه کند که اگر محکومٌله وجوه را
در امتیار میداشت ،از طریق نوعی سرمایهگذاری تجاری متداو در کشور مود میتوانست بـه آن میـزان منتفـع
شود .سپردههای ششماهه در ایاالت متحده از این قبیل سرمایهگذاری است که میانگین نرخهای بهـره آنهـا را
میتوان با مراجعه به منابع موثق رسمی به دست آورد.
در مورد پرونده سیلوانیا ،دیوان نرخ بهرهای را اعما نمود که تقریباً برابر با میانگین نـرخ بهـره سـپردههـای
ششماهه برای دوره مربوط در آن پرونده ،یعنی سا  1979تا  1984بود .نرخ بهره به کار برده شده در آن پرونده
 12درصد بود .در مورد پرونده حاضر ،دوره مربوطه کمی دیرتر شروع شد ،زیرا نامه مربوط به مطالبه حقالزحمه در
نوامبر  1979ارسا گردید و همننین دیرتر ماتمه مییابد ،زیرا این حکم چند ماه دیرتر از حکـم پرونـده سـیلوانیا
صادر میشود و بنابراین ،باید تغییراتی را که در نرخ بهره از آن زمان اتفاق افتاده ،مـنعکس نمایـد .میـانگین نـرخ
بهرهای که از آغاز سا  1980تا تاری صدور این حکم در مورد سپردهای ششماهه پردامـت شـده ،تقریبـاً 11/5
درصد می باشد و این همان نرمی است که دیوان در مورد این پرونده اعما میکند3)(.
چهار) هزینهها

به همین نحو ،این شعبه در حکم صادره در پرونده سیلوانیا ،مالحظات کلی و نیز عوامل مربوط به هر پرونده مجزا
را که باید در مورد تعیین حدود و میزان معقو هزینههـای نماینـدگی و دسـتیاری حقـوقی مـورد توجـه قـرار داد
برشمرد .در پرونده حاضر ،تی.سی.آی .کالً  205.000دالر ادعای هزینه کرده است .با در نظر گرفتن اینکه تمامی
مبلغ مورد ادعا اعطا نشده و نیز با توجه به سایر شرایط مربوطه پرونده ،دیوان چنین نظر میدهد که مبلغ 10.000
دالر ،رقم معقولی است.
پنج) حكم

بنا به مراتب فوق ،دیوان حکمی به شرح زیر صادر میکند:
موانده ،شرکت هواپیمایی ملی ایران ،متعهد است که مبلغ  1.363.875دالر امریکا ،به اضافه بهرهای به نرخ
 11/5درصد در سا  ،بابت فاصله از او ژانویه  11( 1980دیماه  )1358تا تاریخی که کارگزار امـانی بـه بانـك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3دیوان از آمرین نرخ منتشر شده که در امتیار دارد ،استفاده و نرخ اعطایی را تا  25صدم درصد به صورت نقصـانی یـا اضـافی تعـدیل
میکند.

حکم شماره 206ـ34ـ1

279 

امین دستور پردامت از محل حساب تضمینی را بدهد ،بـه اضـافه هزینـههـای داوری بـه مبلـغ  000،10دالر بـه
مواهان ،فرست تراو کورپوریشن (که تحـت عنـوان ترانسپورتیشـن کانسـالتنتس اینترنشـنا  ،فعالیـت تجـارتی
میکند) بپردازد.
این تعهد با پردامت از محل حساب تضمینی که طبق بند  7بیانیه عمومی مورخ  19ژانویه  29( 1981دیماه
 )1358دولت دموکراتیك و مردمی الجزایر افتتاح شده ایفا مواهد شد.
بدینوسیله این حکم جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  3دسامبر  12( 1985آذرماه )1364
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یك
به نام خدا
محسن مصطفوی
نظر مخالف
هوارد ام هولتزمن

موافق کامل با حکم ،با این استثنا که در مورد پردامت  10.000دالر هزینه ،این موافقت صرفاً به منظـور حصـو
اکثریت بوده است (رجوع شود به :نظر جداگانه من در پرونده سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینـك و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران ،حکم شماره 180ـ64ـ 27 ،1ژوئن  6 ،1985تیرماه )1364

پرونده شماره 217ـ شعبه دو
حكم شماره 207ـ217ـ2
خواهان :شانون اند ویلسون اینكورپوریتد
خوانده :سازمان انرژی اتمی ایران
حكم

حاضران
از جانب خواهان:آقای ا  .هاکینز ،وکیل

آقای والتر ا  .رایت ،نماینده و شاهد
از جانب خوانده :آقای نیاکی ،از جانب نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای شیرازی ،مشاور حقوقی نماینده رابط ایران
آقای دورچهزاده ،مشاور حقوقی نماینده رابط ایران
آقای کوششی ،دستیار مشاوارن حقوقی
مانم مطاطان ،وکیل سازمان انرژی اتمی
آقای پوستی ،نماینده فنی سازمان انرژی اتمی
سایر حاضران :آقای دانیل پرایس ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
آقای مایکل گالنز ،مشاور حقوقی قائممقام نماینده رابط
اول) ادعا

 .1مواهان ،شانون اند ویلسون اینکورپوریتد («اس .دبلیو») ،ادعایی را علیه سازمان انرژی اتمی ایـران («انـرژی
اتمی») به مبلغ  552.095دالر به اضافه بهره ،بابت حقالزحمه مدمات ژئوتکنیکی و مهندسـی کـه حسـباالدعا
توسط اس .دبلیو برای انرژی اتمی ارائه شده ،مطرح سامته است .ادعای مذکور مبتنی است بر موافقتنامـه منعقـد
بین اس .دبلیو و انرژی تکنولوجی کانسالتنتس («انرتـك») در  11دسـامبر  20( 1977آبانمـاه  ،)1364اصـالحیه
مورخ  11مارس  20( 1978اسفندماه  )1356آن (توأماً «موافقتنامه») و قرارداد منعقد بین انرژی اتمی و انرتك در
تاری  28ژوئن  7( 1978تیرماه «( )1357قرارداد») .انرتك یك شرکت سهامی مصوصی ایرانی است که بهعنوان
شرکت مختلط به وسیله سه واحد مصوصی ایرانی (پارس کانسالت ،اکو ـ زیست و تهران برکلـی) تشـکیل یافتـه
است.
 .2قرارداد انرتك را ملزم میسامت که در رابطه با مطالعات و تحقیقـات مربـوط بـه دو قطعـه زمـین جهـت
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استقرار دو واحد نیروگاه هستهای در منطقه ساوه به ایران مدمات ژئوتکنیکی و مطالعات تأییدی زمینشناسی ارائه
نماید .موافقتنامه اس .دبلیو .را ملزم میسامت که پارهای مدمات ،شامل برمی مطالعات زمینشناسی ،ژئوفیزیکی،
زلزلهشناسی ،مهندسی زلزله ،ژئوهیدرولیکی و مهندسی ژئوتکنیکی ارائه نماید .این قبیل مدمات در شمار مدماتی
بود که انرتك می بایست طبق قرارداد با انرژی اتمی به انجام رسـاند و تعـدادی از پرسـنل اس .دبلیـو در نمـودار
سازمانی انرتك که منضم به قرارداد بود منظور شده بودند و گرچه بهطور مشـخ بـهعنوان پرسـنل اس .دبلیـو
محسوب نمیشدند ،هیچگونه رابطه قراردادی بین اس .دبلیو و انرژی اتمی وجود نداشت.
 .3انرتك به موجب قصدنامه منعقد در  26دسامبر  5( 1977دیماه  )1356بین انرتك و انرژی اتمی ،پیش از
مبادله قرارداد ،کارش را با کمك و مساعدت اس .دبلیو آغاز کرد .طبق شرایط قصـدنامه ،انرتـك مبلـغ 700.000
دالر پیشپردامت دریافت نمود .کار تا هنگام لغو قرارداد در دسامبر  1978توسط انرژی اتمـی ادامـه داشـت .کـار
قرارداد شامل سه مرحله بود .نماینده فنی انرژی اتمی در جلسه استماع پرونده اظهار داشت که انرتك کار مرحلـه
او را که شامل  15ـ  10درصد کل کار مورد اجرا بود ،به پایان رسانده است.
 .4در  29نوامبر  18( 1978آذرماه  )1357انرتك به شرکت تشکیلدهنده آن ،توافقتنامهای بـا اس .دبلیـو را
بابت کاری که شرکت امیرالذکر به موجب قرارداد انجام داده بود ،مشخ سامتند .انرتك تصدیق نمود که بابـت
اینگونه مدمات ،غیر از مبلغ  327.176دالری که قبالً پردامته بود ،مبلغ  520.824دالر بـه اس .دبلیـو .بـدهکار
بوده است .مبلغ مورد ادعا شامل این  520.824دالر به اضافه مبالغ دیگری است که صورتحسابهای آن مجموعاً
به مبلغ  31.000دالر در فاصله زمانی نوامبر  1978الی مارس  1979به انرتك داده شده است .صورتحسابهـای
امیرالذکر به اقدامات مواهان جهت تحصیل وجه از انرتك پس از مرو مواهان از ایران ،مربوط میشد و مواهان
در جلسه استماع پرونده قبو کرد که مبالغ این صورتحسابها را نمیتوان از انرژی اتمی ادعـا کـرد .اس .دبلیـو.
هرگز مستقیماً صورتحسابی به انرژی اتمی نمیداده و کلیه صورتحسابهای وی به نـام انرتـك صـادر مـیشـده
است.
 .5سوابق نشان میدهد که در  21اکتبر  29( 1978مهرماه  )1357اس .دبلیو جهت تحصیل مطالبـات مـود
در یك دادگاه ایرانی علیه انرتك ،تهران برکلی ،اکو ـ زیست و پارس کانسالت اقامه دعـوا نمـود .وکیـل مواهـان
اظهار داشت که به نظر وی ،دعوای مذکور به علت عدم صالحیت رد شده است ،حا آنکه مشاور حقوقی نماینده
رابط ایران گفت که دعوا تا صدور رأی دیوان در این پرونده به حالت تعلیق درآمده است .وضعیت دقیق این دعـوا
برای دیوان معلوم نیست .همننین در مورد وضعیت کنونی انرتك نیز دلیل و مدرکی ارائه نشده است.
 .6اس .دبلیو ضمن ادعای مویش در دیوان ،به موجب یکی از سه فرضیه زیر مواستار جبران مسـارت مـود
توسط انرژی اتمی شده است:
اوالً اس .دبلیو ادعایش را بر مبنای قرارداد استوار میسازد .نامبرده استدال میکند که به موجب موافقتنامهها
وی عمالً ( )de factoیك سرمایهگذار مشترك در انرتك بوده و اظهار میدارد که پرسنل مأمور وی به پـروژه و
کادر پرسنلی انرتك ،به طرز همگونی در هم ادغام شده بودند ،به نحوی که اس .دبلیو بستانکار فرعـی محسـوب
نشود .معالوصف اس .دبلیو در جلسه استماع از این فرضیه صرفنظر کرد .ثانیاً اس دبلیو اظهـار مـیدارد کـه وی
ذینفع ثالث قرارداد بوده است و ثانیاً اس .دبلیو ادعایش را تحت فرضیه دارا شدن غیر عادالنه مطرح مینماید.
 .7انرژی اتمی منکر آن است که دعوا متوجه او است و اظهار میدارد کـه ادعـای اس .دبلیـو فقـط متوجـه
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انرتك است .در رابطه با اصل دعوا ،انرژی اتمی مدعی است که بابت مدمات انرتك که شامل مدمات اس .دبلیو
نیز میگردید قبالً حقالزحمه اضافی به انرتك پردامت کرده است.
 .8ظاهراً انرتك و انرژی اتمی هرگز امتالفشان را در مورد مبالغ واجباالدای احتمالی توسط انرژی اتمی به
انرتك ،یا بالعکس حل نکردهاند .انرژی اتمی اظهار میدارد که جمعاً مبلغ  137.420.000ریا (حـدود دو میلیـون
دالر) به انرتك پردامته که مبلغ مزبور حدوداً معاد یك چهارم کل قیمـت قـرارداد اسـت .نایـب رئـیس شـرکت
مواهان شهادت داد که ارزش کار انجام شده توسط انرتك ،چناننه در ایاالت متحده انجام میشد ،بالغ بر رقـم 4
ـ  3/2میلیون دالر میگردید .هیچیك از طرفین دلیل و مدرکی راجع به مبلغ صورتحسـابهـای پردامـت نشـده
فیمابین انرتك و انرژی اتمی ارائه نکرده است.
 .9در هفتم اکتبر  15( 1985مهرماه  )1364جلسه استماعی برگزار گردید.
دوم) دالیل حكم
الف) صالحیت
 .1تابعیت اس .دبلیو

 .10مواهان دیوان را متقاعد نموده است که به موجب تعریف مندر در بند  1مـاده هفـت بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی ،تبعه ایاالت متحده میباشد .اس .دبلیـو در تـاری  23فوریـه ( 1962چهـارم اسـفندمـاه  )1340در ایالـت
واشینگتن به ثبت رسید .آنطور که اسناد و مدارك شرکت و شناسنامهها و گذرنامههای شانزده نفر از سـهامداران
آن نشان میدهد ،اس .دبلیو یك شرکت سهامی ماي بوده و قسمت اعظم سهام منتشره و فـروش رفتـه آن در
کلیه مواقع ذیربط ،متعلق به اتباع ایاالت متحده بوده است .لذا الزم نیست که دیوان تابعیت غالب و مؤثر آقای م.
مایك علیزاده را که طبق قوانین ذیربط ایاالت متحده و ایران ،تابعیت هر دو کشور را دارا است ،تعیین نماید .آقای
علیزاده در مواقع ذیربط ،مالك حداکثر  5/3درصد از سهام اس .دبلیو نبوده و اس .دبلیو میزان مالکیت مورد لـزوم
توسط اتباع ایاالت متحده را بدون احتساب اینگونه سهام ،به اثبات رسانده است.
 .2صالحیت نسبت به انرتك

 .11بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت دیوان را محدود به ادعاهایی نموده کـه علیـه دو کشـورهای طـرف،
مؤسسات ،سازمانها و واحدهای تحت کنتر آنان مطرح میشود (رجوع شود به :بنـد  1مـاده دو ،بنـد  3و بنـد 4
ماده هفت) .گرچه از دادمواست بهعنوان ادعایی منحصراً علیه انرژی اتمی نام برده شده ،با این حا  ،در آن انرتك
بهعنوان یك سازمان ایرانی و طرف دعوا قید شده است.
 .12معهذا ادله و مدارك حاکی است که انرتك یك شرکت سهامی مصوصی است کـه در  19ژانویـه 1978
( 29دیماه  )1356در تهران به ثبت رسیده است .هیچ مدرکی ارائه نشده که داللت کند انرتـك در هنگـام بـروز
ادعا یا در  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359ویا فیالواقع ،در هر زمان دیگری تحت کنتر انرژی اتمی یا دولت
جمهوری اسالمی ایران بوده است .بنابراین ،دیوان داوری چنین نتیجه میگیرد کـه انرتـك شـرکتی نیسـت کـه
کنتر آن در دست دولت ایران باشد .بر این اساس ،دیوان فاقد صالحیت رسیدگی بـه ادعـای مطـروح علیـه آن
است.
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 .3صالحیت نسبت به انرژی اتمی

 .13امتالفی در این نیست که انرژی اتمی مشمو تعریف «ایران» در بنـد  3مـاده هفـت بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی میباشد .بنابراین ،ادعا علیه انرژی اتمی در حیطه صالحیت دیوان قرار میگیرد.
 .4سایر موضوعات صالحیتی

 .14به موجب بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعاهـای «ناشـی از دیـون،
قراردادها  ...مصادره اموا یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت» را دارد .ادعاهای مطروحه بابت مدمات انجـام
شده بر مبنای نظریههای دارا شدن غیر عادالنه با ذینفع ثالث ،در حیطه قید صالحیتی فوق قرار میگیرند (رجـوع
شود به :سی ـ لند و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم شماره 135ـ33ـ ،1صفحات  17ـ  30 ،16ـ
 27انگلیسی 22 ،ژوئن  / 1984او تیرماه 1363؛ بنجامین آر ،آیزیـا و بانـك ملـت ،حکـم شـماره 35ــ219ــ2
صفحات 11ـ 7انگلیسی 30 ،مارس  10 / 1983فروردینماه .) 1362
 .15معذلك انرژی اتمی ،استناد مواهان به تئوری دارا شدن غیرعادالنه را مورد اعتراض قرارداده و اسـتدال
میکند که ادعایی بر مبنای این فرضیه در دادمواست عنوان نشده و اقامه بعدی در حکم ثبت دیر از موقع ادعـای
جدید میباشد که به او لطمه وارد میآورد .گرچه عبارت «دارا شدن غیـر عادالنـه» صـریحاً در دادمواسـت ذکـر
نشده ،با این حا  ،عناصر اصلی مورد لزوم آن عنوان گردیده است .تغییر فرضیههای جبران مسارت ،ادعای جدید
محسوب نمیشود؛ به شرط آنکه واقعیت مبنای آن بهروشنی ذکر گردد و موجب لطمه نشود (رجوع شود به :کا
ـ مین فودز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین133 ،ــ340ــ ،3ي  12انگلیسـی 11 ،ژوئـن
 21 / 1984مردادماه  .)1363از آنجا که در پرونده حاضر هیچگونه بیعدالتی مشاهده نمیشود لذا دیوان ماهیـت
ادعای اس .دبلیو بر مبنای فرضیه دارا شدن غیر عادالنه را مورد بررسی قرار میدهد.
ب) اصل دعوا
 .1ادعای ذینفع ثالث

 .16ذینفع ثالث را میتوان به شرح زیر تعریف کرد:
«کسی که تعهدی به نفع او در قراردادی پذیرفته میشود ،ولی مود طرف آن قرارداد نیست» Black's Law
 Dictionary, p. 1327, 5th edرجـوع شـود همننین به :مـاده  196قانون مـدنی ایـران و همننیـن بــه:
) 4 A. Corbin, Contracts § 774 (1951اس .دبلیو ادعا مینماید که وی بنا به مفاد موافقتنامه که مقرر
میدارد انرتك باید به محض دریافت وجوه از انرژی اتمی ،حقالزحمه کار انجام شده توسط اس .دبلیو را بپـردازد،
ذینفع مورد نظر قرارداد است .معهذا اس .دبلیو به هیچ شرطی در قرارداد که صریحاً یا تلویحاً متضمن تعهدی بـه
نفع نامبرده باشد ،اشاره ننموده است .ادله و مدارك حاکی از آن است که کلیه طرفهـای دیگـر ،از جملـه انـرژی
اتمی مدمات مواهان را صرفاً بهعنوان جزئی از اجرای قرارداد توسط انرتك تلقی میکردنـد .در چنـین شـرایطی،
فرضیه مورد استناد مواهان نمیتواند مسموع باشد.
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 .2ادعای دارا شدن غیر عادالنه

 .17مفهوم دارا شدن غیر عادالنه به اشکا گوناگون در نظامهای مختلف حقوقی جهان ،از جمله نظـام حقـوقی
ایران (رجوع شود به :مواد  336و  337قانون مدنی ایران) دیده میشود و «بـا چنـان وسـعتی مـورد قبـو واقـع
گردیده که گویی جزئی از اصو کلی حقوقی مورد عمل دیوانهای بینالمللی شده است» (سی ـ لنـد ،بـاال ي
 .)28مفهوم مزبور مبین اصلی است مبتنی بر عدالت و انصاف و لذا «الزم مینماید کـه کلیـه شـرایط و اوضـاع و
احوا هر مورد ماي در نظر گرفته شود» 1)(.همانطور که دیوان در پرونده سی ـ لنـد (بـاال ،ي  )29نظـر داد
برای اینکه بتوان به اصل دارا شدن غیر عادالنه توسل جست« ،الزم است که یك طرف به ضرر طرف دیگر دارا
شده و این هر دو باید پیامد عمل یا رویداد واحدی باشد .برای دارا شدن باید تـوجیهی وجـود نداشـته و از طریـق
قرارداد یا طرق دیگر ،وسیلهای در امتیار طرف زیاندیده نباشد که وی با اسـتفاده از آن بتوانـد از طرفـی کـه دارا
شده مطالبه مسارت کند».
 .18اس .دبلیو استدال میکند که این غیرعادالنه است که انرژی اتمی موجب صرف هزینههـا توسـط اس.
دبلیو جهت تولید نتایج مورد نظر انرژی اتمی و طبق دستور آن گردیده و سپس از پردامت قیمت معقو کار انجام
شده مودداری ورزد .وی مضافاً استدال مینماید که دکترینهای اعاده به وضع قبلی و اجرتالمثـل بـه گونـهای
است که امکان استفاده از دستاورد غیرمنتظرهای را که انرژی اتمی مواستار حفظ آن است ،منتفی سازد.
 .19انرژی اتمی ،در مقام رد ،استدال میکند که قبو چنین ادعایی در یـك رابطـه مثلثـی کـه ضـمن آن
انرژی اتمی و اس .دبلیو هر دو قراردادهای جداگانه با انرتك داشتند ،غیرممکن است .عالوه بر این ،انرژی اتمـی
اظهار میدارد که استناد به این فرضیه فقط در حالتی ممکن است که راهحل نهایی و منحصر به فرد موجود جهت
جبران مسارت طرف زیاندیده باشد و در صورت وجود قرارداد یا سند مشابه دیگری که قانوناً معتبر و قابـل اجـرا
است ،هیچ مبنای حقوقی جهت توصیه اقامه ادعا بر یك اساس فرعی یا امتیاری باقی نمیماند.
 .20در این رابطه ،دیوان متذکر میگردد که اس .دبلیو .ممکن است در تحصیل مسارات طبق قراردادش بـا
انرتك با مشکالت جدی مواجه گردد؛ چه به هر حا  ،اس .دبلیو طبق قرارداد منحصراً با انرتـك و نـه بـا انـرژی
اتمی ،این ریسك را تقبل کرده که ممکن است نتواند کلیه وجوهی را که انرتـك از انـرژی اتمـی طلبکـار اسـت،
دریافت نماید .موافقتنامه مقرر میدارد که «انرتك حداکثر ظرف پنج ( )5روز اداری ایرانی پـس از پردامـت بابـت
هریك از اقالم هر صورتحساب توسط انرژی اتمی ،موجبات پردامت کامل آن قلم از آن صورتحساب را (با کسـر
ده درصد) فراهم مواهد آورد ،مشروط بر آنکه در هر صورت ،انرتك حداکثر تا نود ( 90روز) از تاری صورتحساب
 ...مبلغ کامل آن صورتحساب را پردامت نماید» .بدینسان ،در موافقتنامه مقرر شده بود که حتی در صورت عـدم
پردامت توسط انرژی اتمی ،اس .دبلیو حق مراجعه به انرتك را دارد.
 .21با توجه به اینکه رابطه قراردادی بین اس .دبلیو و انرتك وجود دارد ،ادعای اس .دبلیـو بـر مبنـای دارا
شدن به ناحق ،حداکثر میتواند یك طریق فرعی برای جبران مسارت باشد .معهذا دیوان لزومـی بـه تعیـین ایـن
مطلب نمیبیند که آیا مواهان می تواند به چنین دادمواهی متوسل شود یا نه ،چه نامبرده نتوانسته است ثابت کنـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1سی ـ لند (باال ،ي  ،)29ضمن نقل قو از:

 300.ـ Jimenez de Arechaga, " International Law in the Past Third of a Century, " Recueil des Cours, 1978 at 299
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که انرژی اتمی به ناحق دارا شده است.
 .22مواهان ادله و مدارکی ارائه نموده ،مبنی بر اینکه وی به نفع سازمان انـرژی اتمـی کـار انجـام داده و
مدارکی نیز دا بر ارزش مادی این کار تسلیم کرده اسـت .توافقنامـه مـورخ  29نـوامبر  8( 1978آذرمـاه )1357
فیمابین انرتك ،شرکتهای متشکله آن و مواهان ،نحوه قیمتگذاری کار مواهان توسـط طرفهـای یادشـده را
بیان میک ند؛ لکن مواهان مدارك بسیار ناچیزی راجع به ارزش کاری که انرتك برای موانده انجـام داده ،تسـلیم
داشته است .با وجود این ،مواهان نس صورتحسابهایی را که برای انرتك ارسا داشـته و مـیتوانسـت میـزان
مدمات انجام شده را روشنتر سازد ،ارائه نکرده است .به هر تقدیر ،حتی به فرض اینکه انرژی اتمی به وسیله کار
مواهان دارا شده و دیوان نیز می توانست میزان این دارا شدن را معلوم نماید ،باز مواهان نتوانسته است ثابت کنـد
که انرژی اتمی ،ارزش کامل کار را به انرتك نپردامته است .ادله و مدارك نزد دیوان فقط حاکی است که مبلغـی
معاد  2میلیون دالر به انرتك پردامت شده است .دیوان از کل مبلغ صورتحسابهای انرتك اطالع ندارد .مضافاً
این که مدارك مربوط به کمیت و کیفیت کار انرتك ،اندك و تناقض است .در نبود ادله و مدارك قانعکننده مبنـی
بر اینکه بابت کار انجام شده ،به انرتك وجه کافی پردامت نشده است ،دیوان داوری نمـیتوانـد نظـر دهـد کـه
انرژی اتمی به ناحق دارا شده است .بنابراین ،در شرایطی که مواهانی ادعای قراردادی علیه طـرف ثـالثی داشـته،
ولی چنین ادعایی علیه موانده ای که به ناحق دارا شده است ندارد ،الزم نیست که دیوان درباره پردامت یـا عـدم
پردامت مواسته تصمیم گیرد.
 .23به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) ادعا مردود شنامته میشود.
ب) هر طرف هزینههای داوری مود را تقبل مواهد کرد.
الهه ،به تاریخ  5دسامبر  13 /1985آذرماه 1364
روبرت برینر ـ رئیس شعبه
به نام خدا
جورج اچ.آلدریچ

حمید بهرامی احمدی
موافق در نتیجه

پرونده شماره 437ـ شعبه سه
حکم شماره 212ـ437ـ3
خواهان :اچ .ا .اسپالدینگ اینكورپوریتد
خواندگان :وزارت راه و ترابری جمهوری اسالمی ایران و
جمهوری اسالمی ایران
تاریخ1365/1/6 :
حكم

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

مانم ایلین ام .مالونی ،وکیل
آقای اچ .ا .اسپالدینگ ،نماینده
از طرف خواندگان :دکتر جعفر نیاکی ،جانشین نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
دکتر نوذر دبیران ،مشاور حقوقی نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای حسن غالمی ،دستیار نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای غالمرضا جعفری ،وکیل وزارت راه و ترابری جمهوری اسالمی ایران
سایر حاضران :آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
مانم لرتا پالك ،از دفتر نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
یك) سابقه امر

 .1مواهــان ،اچ .ا .اســپالدینگ اینکورپوریتــد («اســپالدینگ») ،در تــاری  18ژانویــه  28( 1982دیمــاه )1360
دادمواستی علیه مواندگان ،وزارت راه و ترابری جمهوری اسالمی ایران(«وزارت راه») و جمهوری اسالمی ایـران
(«ایران») به ثبت رساند .ادعا مبتنی بر قراردادها و کارهایی است که حسب ادعا در رابطه با چند پـروژه راهسـازی
در ایران منعقد و انجام شده است.
 .2در تاری  3سـپتامبر  12( 1982شـهریورماه  )1361وزارت راه دفاعیـه مـود را تسـلیم کـرد و ایـران نیـز
دفاعیهای در  10دسامبر  19( 1982آذرماه  )1361به ثبت رساند.
 .3الیحه مواهان همراه با مدارك مستند و شهادتنامه در  9ژانویه  19( 1985دیماه  )1363و الیحه متقابـل
وزارت راه (به انضمام چند مدرك مستند در  8مارس  17( 1985اسفندماه  )1363به ثبت رسید.
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 .4جلسه استماع کلیه موضوعات این پرونـده در  15مـارس  24( 1985اسـفندماه  )1363در دیـوان تشـکیل
گردید و طبق اجازه دیوان متعاقباً لوایح بعد از استماع مواهان و وزارت راه بـه ترتیـب در  10سـپتامبر 19( 1985
شهریور ماه  )1364و  14ژانویه  24( 1986دیماه  )1364به ثبت رسید1)(.
دو) صالحیت

 .5مواهان ادعا میکند که شرکتی است که به موجب قوانین یکی از ایاالت امریکا تشکیل شده و کالً متعلق بـه
آقای اچ .ا .اسپالدینگ ،تبعه ایاالت متحده امریکا و حایز کلیه شرایط دیگر از نظر صالحیت میباشد.
مواندگان اظهار میدارند که مواهان برای اثبات تابعیت امریکایی مود مدارك کافی ارائه نداده است و وزارت
راه هم استدال میکند که در تاری  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359ادعای پابرجایی موجود نبوده است.
 .6مواهان به عنوان مدرك تابعیت امریکایی مود ،یك گواهی به دیوان ارائه داده که دبیـر فرمانـداری ایالـت
کنتاکی صادر و گواهی کرده است که نامبرده در تاری  4نـوامبر  13( 1963آبانمـاه  )1342طبـق قـوانین ایالـت
کنتاکی به صورت شرکت تشکیل شده و تا تـاری  26اکتبـر  4( 1984آبانمـاه  )1363کماکـان دایـر و از حسـن
شهرت برموردار بوده است .مواهان همننین سوگندنامهای به تاری  1ژانویـه  11( 1985دیمـاه  )1363تسـلیم
نموده که طی آن آقای اچ .ا .اسپالدینگ اظهار میکند که مستمراً از تاری تأسـیس ،صـاحب بـیش از  50درصـد
سهام مواهان بوده است .مواهان در جلسه استماع ،اصل ورقه سهمی که در تاری  14نـوامبر  23( 1963آبانمـاه
 )1342بابت  9سهم سرمایه آن به نام آقای اسپالدینگ صادر گردیده بود ،به اضافه نسـخه مصـدقی از اساسـنامه
شرکت را که به موهان اجازه میداد جمعاً ده سهم منتشر نماید را ارائه کرد.
 .7آقای اسپالدینگ در سوگندنامه مذکور همننین اظهار میکند که نامبرده از زمان تأسیس مواهان بـهطـور
مستمر تبعه ایاالت متحده امریکا بوده است .رونوشت گذرنامه امریکـایی هنـری الیسـون اسـپالدینگ کـه در 10
ژانویه  20( 1975دیماه  )1353صادر و تا  9ژانویه  19( 1980دیماه  )1358اعتبار داشـته و بـه علـت تقاضـای
گذرنامه جدید در  12فوریه  23( 1980بهمنماه  )1358باطل گردیده ،پیوست سوگندنامه میباشد .در گذرنامه ذکر
گردیده که آقای اسپالدینگ در  20مارس  29( 1899اسفندماه  )1277در ایالت کنتاکی ایاالت متحده متولد شـده
است.
 .8دیوان داوری براساس این مدرك و در نبود هیچگونه مدرك معارض ،مواهان را از تـاری  4نـوامبر 1963
( 13آبانماه  2)()1342مستمراً تبعه ایاالت متحده میشناسد.
 .9بدیهی است که وزارت راه ،یك سازمان ،تشکیالت یا واحد تحت کنتر ایران بوده و در نتیجه ،دیـوان در
مورد هر دو موانده صالحیت دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الیحه بعد از استماع مواهان ،تعدادی پیوست داشت که جز یکی از آنها ،مابقی قبالً به دیوان تسلیم شده بود.
 .2مواهان گهگاه در جریان رسیدگی اظهار داشته که از طرف «کنسرسیومی» هم که در صـورت بـه مرحلـه سـامتمان رسـیدن پـروژه

راهسازی عمالً در کار سامتمان آن شرکت مینمود ،ادعا کرده است؛ لکن دیوان مالحظه میکنـد کـه مواهـان فقـط اصـالتاً مـدارکی در
اثبات حق مود بر ادعا تسلیم نموده است .با توجه به نتایج حاصله در مورد ماهیت دعوا ،موضوع صـالحیت در مـورد کنسرسـیوم محتـا
بحث بیشتری نیست.
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 .10ادعایی که مواهان اقامه نموده ،مرکب است از مطالبه بازپردامت مبلغ  3)(1.222.187/07دالر که حسـب
ادعا بابت هزینه مدماتی است که به درمواست وزارت راه انجام گرفته است و سودی به مبلغ  6.000.000دالر که
از قراردادهای مذکور با مواندگان و در نتیجه معامالتی که از  1975آغاز و قبـل از  19ژانویـه  29( 1981دیمـاه
 )1359متم گردیده ،عاید وی میشده است.
 .11دیوان داوری براساس مراتب فوق نتیجه میگیرد که طبق مفاد بیانیه حل و فصل دعاوی ،نسبت به ادعا
و طرفین صالحیت دارد4)(.
سه) ماهیت
الف) واقعیات و اظهارات طرفین

 .12مواهان شرکتی است که در راهسازی تخص دارد .ظاهراً در سا  1975آقای اسپالدینگ به وجود امکانـات
انعقاد قراردادهای راهسازی برای شرکت مود در ایران پی برده بود و با این اندیشه با آقای میرکاظم کاشـانی کـه
یك مهندس ایرانی مقیم کالیفرنیا بود تماس گرفت .این شخ در ژانویه  1975ظاهراً به منظور تأسیس دفتـری
برای مواهان به تهران رفت .آقای اسپالدینگ نیز شخصاً به تهران رفت و آقـای کاشـانی بـا عنـوان «نماینـده و
کارگزار مجاز» مواهان با حقوقی که تا اکتبر  1978یعنی تا موقعی که آقای کاشانی تهران را ترك کرد ،جمعاً بالغ
بر  324.000دالر شده بود ،به منظور به دست آوردن قراردادهای جادهسازی در تهران ماند.
 .13مواهان ادعا میکند که مذاکرات با وزارت راه و ایران منتهی به عقد «قرارداد اصلی» شدکه بـه موجـب
آن «مواهان ملزم گردید  ...هر موقع و در هر نقطهای که وزارت راه و سازمانهای مربوط دولت تعیـین نماینـد ...
شاهراههایی  ...طرح و احداث نموده و مورد بهرهبرداری قرار دهد» .بر این اساس ،مواهان همننین ادعا مـیکنـد
که یك رشته معامالتی صورت گرفت که منتهی به انعقاد قراردادهای الزامآور فیمابین اسپالدینگ و وزارت راه در
مورد سه پروژه مختلف راهسازی گردید:
او قرارداد منعقده در ژوئن  1975جهت اجرای مـدمات مهندسـی ،طـرح و معمـاری پـروژه شـاهراه قـم ـ
اصفهان ،دوم قرارداد منعقده در سا  1976یا  5)(1977در مورد پروژه سامتمان شاهراه اراك ـ اندیمشـك (گردنـه
زا ) و سوم قرارداد منعقده در  15ژانویه  29( 1978دیماه  )1356که وزارت راه قصد مود راجع بـه نقـض آن را
اعالم کرده ،در مورد سامتمان جاده بین بندرعباس و سیرجان.
 .14طبق اظهار مواهان ،بسیاری از مدارك مؤید پروژهها اضطراراً در تهران باقی مانده و در نتیجـه مواهـان
بدانها دسترسی ندارد ،لکن در دسترس مواندگان میباشـد؛ تـا آنجـا کـه مـدارك موجـود بـرای اثبـات وجـود
قراردادهای ادعایی به مفهوم دقیق کافی به نظر نمیرسد .مواهان معتقد است که این مدارك به هر حـا نشـان
میدهد که بین وزارت راه و مواهان مبادالتی به عمل آمده که مواهان براساس آنها مدماتی انجـام داده و حقـاً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3در این پرونده ،منظور از دالر ،دالر ایاالت متحده است.
 .4مواندگان به عنوان ایراد مقدماتی به ادعای مواهان به این نکته نیز اشاره کردهاند که نمایندگان مواهان ،مـدرك وکالتنامـهای ارائـه
ندادهاند .دیوان متذکر میگردد که طبق قواعد دیوان ،ارائه وکالتنامه ضروری نیست.
 .5با زیرنویس  6مقایسه شود.
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انتظار داشته که حقالزحمهای دریافت نماید .مواهان مضافاً استدال میکند در صورتی که حکمی برای پردامـت
غرامت به مواهان صادر نشود ،مواندگان از باب استفاده از حاصل مدمات مواهان ،طی مدت چهار سا بالجهـت
دارا شدهاند.
 .15مواهان مبلـغ  1.222.182/07دالر بـهعنوان مسـارات هزینـههـای متحملـه و  6.000.000دالر بابـت
عدمالنفع مطالبه میکند .مواهان ظاهراً برای اینکه مبلغ امیر را مشخ تر کند ،در الیحه بعد از استماع مود ذکر
کرده که به موجب قرارداد بندرعباس ـ سیرجان ،حداقل مبلغ  500.000دالر طلبکار است ،زیرا وزارت راه تضمین
کرده بود که در صورت نقض قرارداد  10درصد مبلغ قرارداد (که حسب ادعا  5.000.000دالر اسـت) را کـه طـی
باقیمانده مدت قرارداد ،قابل پردامت میباشد ،بپردازد.
 .16موانده (وزارت راه) تکذیب میکند که قراردادهای ادعایی هرگز منعقد شده یا هرگونه وجهی به هر دلیل
دیگری مانند داراشدن بالجهت به مواهان بدهکار باشد .وی داشتن دسترسی به مدارکی که حسب ادعای مواهان
در تهران جا گذاشته است را نیز تکذیب میکند .موانده ،ایران ،ادعای مطروح را متوجه مود نمیداند.
 .17کلیه طرفهای پرونده ،هزینههای داوری مود را مطالبه کردهاند.
ب) یافتههای دیوان

 .18اظهارمواهان مبنی بر اینکه یك «قرارداد اصلی» با وزارت راه منعقد کـرده و بـه موجـب آن ،حتـی قبـل از
آنکه محل پروژهها تعیین شود ،اسپالدینگ بهعنوان پیمانکار پروژههای راهسازی انتخاب شده ،غیر عـادی اسـت.
مدارك تسلیمی نشان نمیدهد که وزارت چنین تعهدی کرده باشد .این که آیا وزارت راه راجع به سه پروژه حاضر
مورد استناد مواهان ،قراردای با وی منعقد کرده یا نکرده ذیالً به نحو مشخ تر و بهطور جداگانـه در مـورد هـر
پروژه بحث میشود.
 .1پروژه شاهراه قم ـ اصفهان

 .19حسب ادعا اولین قراردادی که منعقد گردید ،قرارداد سامتمان شاهراه قم ـ اصفهان بود .مواهان برای اثبـات
ادعایش مبنی بر اینکه طبق قرارداد برای اجرای کارهای مهندسی ،طرح و معماری شاهراه مزبور (با وجود اینکه
برای احداث چنین شاهراهی استخدام نشده بود) ،به مدمت وزارت راه درآمده بوده ،به مدارك زیر استناد میکند:
الف) نامه مورخ  6آوریل  17( 1975فروردینماه ( )1354پیوست  Aالیحه بعـد از اسـتماع) (کـه مواهـان در
جلسه استماع تاری مزبور را به  22آوریل  6/1975اردیبهشتماه  54اصالح نمود) وزارت راه به آقای کاشانی کـه
طی آن وزارتخانه مزبور وصو پیشنهاد آقای کاشانی را اعالم میکند و به نامبرده اطـالع مـیدهـد کـه دو راه از
راههای پیشنهادی ،یعنی شاهراه تهران ـ قم و تهران ـ قـزوین «در دسـت سـامتمان اسـت» و در ماتمـه از وی
میمواهد که «پیشنهاد مود را» در مورد پروژه سوم ،یعنی شاهراه «قم ـ اصفهان» ویا «تهران به شـما » تحـت
شرایط مذکور تسلیم نماید.
ب) نامه مورخ  9ژوئن  19( 1975مردادماه  )1354آقای کاشانی (پیوست  Hالیحه) به وزارت راه با عطف به
نامه فوقالذکر «که طی آن پیشنویس قراردادی را جهت طرح و احداث با راه بین قم ـ اصفهان برای مطالعه و
تصویب ارسا داشته است».

290



گزارش آرای دیوان داوری دعاو ی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد ششم

) نامه مورخ  22ژوئن ( 1975او تیرمـاه ( )1354پیوسـت  Bالیحـه بعـد از اسـتماع) وزارت راه بـه آقـای
کاشانی که طی آن ،وزارت راه وصو پیشنهاد فوقالذکر مربوط به «با راه قم ـ اصفهان» را اعالم داشـته و بـه
وی اطالع داده است که وزارت راه برای احداث با راه به «کسب مجوز قانونی ماي» نیاز دارد و «برای کسـب
مجوز قانونی  ...قبالً اقدام شده است» و متذکر گردیده که در هر صورت ،پروژه سامتمان این شاهراه قـبالً تهیـه
شده و آننه مورد نظر است ،طرح تکمیلی و تأمین اعتبار هزینه سامتمان شاهراه مزبور میباشد.
د) نامه مورخ  23ژوئن  2( 1975تیرماه  )1354آقای کاشانی (پیوستهای  Iو  Kالیحه) به وزارت راه ،عطف
به نامه مورخ  22ژوئن ( 1975او تیرماه  )1354فوقالذکر که ضمن آن ،وی از تصویب نامـه «بـا اسـتثنائاتی در
مورد پیشنهاد مربوط به طرح سامتمان ،نظارت ،اداره و تأمین مالی از طریق فروش اوراق قرضه با راه بین قم ـ
اصفهان» تشکر و درمواست دسترسی به طرحهای موجود نموده و اجازه مواسته است که «این نقشهها را ارزیابی
و نقشه های مقدماتی راه را طراحی و هزینه اولیه و میزان عبور و مرور و سایر عوامل را محاسبه نمایـد تـا بتوانـد
هزینه قرضه و نحوه بازپردامت آن را به اطالع وزارت راه برساند .»...
 .20بنابراین ،بین مواهان و وزارت راه در مورد پروژه مورد بحث مذاکرات مقدماتی به عمل آمده بود؛ لکن بر
مالف اظهار آقای کاشانی و ادعای مواهـان ،نامـه مـورخ  22ژوئـن ( 1975او تیرمـاه  )1354وزارت راه و نیـز
هیچیك از مدارك دیگر حاکی از آن نیست که مذاکرات مزبور به مرحله قرارداد رسیده یا در حکـم درمواسـتی از
طرف وزارت راه برای انجام مدمات تخصصی در قبا پردامت حقالزحمه باشد.
 .2پروژه شاهراه ارا

ـ اندیمشك

 .21مدارك مربو ط به پروژه دوم ،یعنی راه گردنه زا بین اراك و اندیمشك حاکی است که مذاکرات مربـوط بـه
این پروژه به مرحله پیشرفتهتری از قرارداد ادعایی او رسیده بود .مدارك این پروژه عبارتند از:
الف) یك نامه صرفاً داملی آقای کاشانی به آقای اسپالدینگ (پیوست  Cالیحه بعد از اسـتماع) کـه در تـاری
 21مارس ( 1976او فروردینماه  )1355نوشته شده و مشعر بر آن است که «ما یا قراردادهای مهندسی راه قم ـ
اراك ـ اندیمشك ـ بندر شاهپور  ...یا راه قم ـ اصفهان ـ شیراز ـ بندر عباس را مواهیم گرفت» و «در صورتی که
یکی از قرارداها به ما اعطا شود» ،نتایجی در بر مواهد داشت .و جلسه مذاکرات تهران بـرای «مـذاکرات شـرایط
نهایی» که باید برای «آن آمادگی کامل داشته باشیم  »...را به آقای اسپالدینگ اطالع داده و از او درمواست کرده
است کلیه مدارك الزم در مورد حایز شرایط بودن بهعنوان مهنـدس مشـاور کـه «بایـد بـهعنوان یـك شـرکت
مهندسی درجه او تأیید شده باشد» و همننین «سایر مدارکی که باید تأیید گـردد» را همـراه بیـاورد و نیـاز بـه
داشتن امتیاراتی جهت «مذاکره» را ماطرنشان سامته است.
ب) یك «قرارداد» دو صفحهای (پیوست  Dالیحه بعد از استماع) (با تاری دستنوشته «ژوییه  )»1976مربوط
به سامتمان «شاهراه اراك ـ اندیمشك» .با اینکه مواهان ادعا میکند که ایـن قـرارداد بـه امضـا رسـیده ،لکـن
نسخه تسلیمی به دیوان فاقد امضا است .مضافاً بند آمر این سند حاکی است که «این موافقتنامه پس از تصـویب
سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی  ...الزامآور مواهد بود».
) نامه مورخ  17نوامبر  26( 1976آبانماه ( )1355پیوست  Eالیحه بعد از استماع) وزارت راه به مواهان که
در آن به «مذاکرات قبلی در مورد سامتمان شاهراه به صورت تجارتی و دریافت با راه در ایران» (کـه مشـخ
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نشده است) اشاره و شرایطی که وزارت راه طبق آن میتواند عمل کند را ذکر کرده و اطالع داده است که دولـت
ایران «واگذاری کار به شما را بالمانع میداند» ،مشروط بر اینکه مواهان «شرایط فـوق را» رعایـت نمایـد و در
پایان از مواهان درمواست کرده است «قبولی مود را برای مذاکره درباره قرارداد کتباً اعالم نماید».
د) نامه مورخ  20نوامبر  29( 1976آبانماه  )1355مواهان (پیوست  Fالیحه بعد از استماع) به وزارت راه کـه
در آن به نامه قبلی اشاره کرده و متذکر شده است که «آمـادگی مـود را بـرای عقـد قـرارداد اعـالم مـیدارد» و
ضروری بودن تضمین ماصی از طرف دولت ایران را مجدداً ماطرنشان سامته و درمواست کرده اسـت «تـاری و
محل شروع مذاکرات با مقامات وزارت برای عقد قرارداد را اعالم فرمایید».
هـ) نامه مورخ  28نوامبر  7( 1976آذرماه  )1355وزارت راه (پیوست  Vالیحه) به مواهان که در آن وصـو
«قرارداد» منضم به نامه مورخ  26دسامبر  5( 1976دیماه  )1355اعالم و ذکر شده است کـه وزارت راه قبـل از
ارسا به سازمان برنامه و وزارت امور اقتصادی و دارایـی بـرای تصـویب ،آن را مطالعـه و تأییـد مواهـد کـرد .از
اظهارات آقای کاشانی به نظر میرسد که قرارداد پیوست نامه واقعاً پیشنویس کامل قرارداد تأمین اعتبار کارهـای
مهندسی ،سامتمان و نگاهداری شاهراه «اراك ـ اندیمشك» و بـاجگیری بـوده اسـت (پیوسـت  Jالیحـه بعـد از
استماع)؛ لکن مواهان صریحاً اظهار میدارد که قرارداد مزبور هرگز به امضا نرسید.
و) نامه مورخ  8فوریه  19( 1977بهمنماه  )1355وزارت راه (پیوست  Wالیحه) به «وزیر امـور اقتصـادی و
دارایی» که طی آن« ،پیشنهاد» بعدی مواهان (ظاهراً به تاری  7فوریه  18 / 1977بهمنماه  1355کـه فعـالً در
امتیار مواهان نیست) در مورد قطعه «اراك ـ اندیمشك» شاهراه را ارسا و درمواست کرده است که در صـورت
قابل قبو بودن «پیشنهاد» مراتب را «جهت اقدام» به وزارت راه اطالع دهند.
ز) نامه مورخ  15فوریه  26( 1977بهمنماه  )1355مواهان (پیوست  Hالیحه بعد از اسـتماع) بـه وزارت راه
که در آن نیز پیرو پیشنهاد مورخ  7فوریه  18( 1977بهمنماه  )1355مود تأیید کرده است که «فرم قراردادی با
راه اراك ـ اندیمشك برای مطالعه و تصویب به وزارت تقدیم گردیده است» .پیشنهادهای مختلفی را جهت تأمین
اعتبار آن راه بررسی و در ماتمه اضافه کرده است که «امیدواریم که یکی از دو پیشـنهاد بـاالمره مـورد  ...قبـو
قرار گیرد .»...
ح) نامه مورخ  22ژوییه  31( 1977تیرماه  )1356وزارت راه (پیوست  Uالیحه) بـه «وزیـر امـور اقتصـادی و
دارایی» که طی آن یك نسخه از موافقتنامه پیشنهادی «که بین وزارت راه و مواهان منعقد گردیـده» و «پـس از
تصویب آن وزارتخانه و سازمان برنامه الزامآور مواهد بود» ارسا و از وزیر امور اقتصـادی و دارایـی تقاضـا شـده
«چناننه با مفاد آن موافقت دارند ،مراتب را به منظور عقـد قـرارداد قطعـی و تفصـیلی سـامتمان شـاهراه اعـالم
فرمایند».
 .22مدارك تسلیمی به دیوان برای تأیید این نتیجه که مرحلهای از تأییـدها و «تصـویبهـای» الزم انجـام
شده ،کافی نمیباشد .آقای کاشانی در سوگندنامه مود شهادت داده که «قرارداد اصلی» پروژه اراك ـ اندیمشـك
در «ژوییه  »1976به امضا رسید و در تاریخی که ذکر نشده ،وزیر راه و ترابری بـه وی اطـالع داده کـه تصـویب
الزم تحصیل گردیده است؛ لکن مدارك مود مواهان که در فوق در گردیده و نشان میدهد که مذاکرات مربوط
به قرارداد تا مدتی از سا  1977ادامه داشته ،ناقض این ادعا است .از طرف دیگر ،اگر فرض شود که قرارداد بعـد
از نامه مورخ  22ژوییه  31( 1977تیرماه  )1356وزارت راه به تصویب رسیده باشد مدرکی که مؤید چنین فرضـی
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باشد نیز وجود ندارد 6)(.در عین حا که مدارك حاکی از آمـادگی متقابـل بـرای همکـاری مـیباشـد ،ولـی ثابـت
نمی کند که بین وزارت راه و مواهان قراردادی وجود داشته ویا وزارت راه یا ایـران بـه نحـوی از انحـا در مقابـل
مواهان تعهد حقوقی داشتهاند.
 .3پروژه(های) بندرعباس ـ سیرجان (و تهران ـ چالوس)

 .23مبنای سوم ادعا یعنی قرارداد ادعایی مربوط به راه بندرعباس ـ سیرجان ،مسأله دیگری را مطرح میکنـد .در
این مورد قرارداد امضا شدهای به تاری  15ژانویه  25( 1978دیماه ( )1356پیوست  Iالیحه بعد از استماع) ارائـه
شده ،لکن وزارت راه صحت امضای قرارداد را که حسب ادعا امضای وزیر است ،تکذیب میکنـد .معـذلك وزارت
راه صحت امضای وزیر راه در نامه مورخ  16دسامبر  25( 1977آذرماه  )1356به مواهان (پیوست  Hـ  1الیحـه
بعد از استماع) که به این قرارداد اشاره میکند را تکذیب نمینماید .از مقایسه این امضـا بـا امضـای روی قـرارداد
معلوم میشود که هر دو امضا یکی میباشد؛ لکن لزومی ندارد که دیوان در این مورد تصمیم بگیرد ،زیرا بـه نظـر
میرسد که مواهان بعداً از هرگونه حقوقی که به موجب آن قرارداد میداشته ،اعراض کرده است.
 .24مواهان اظهار داشته که اندکی بعد از امضای قرارداد ،وزارت راه صریحاً به مواهان اطالع داده که «قصد
ندارد قرارداد را اجرا نماید» .در عوض طبق اظهار مواهان ،به وی پیشنهاد شد در کار قسمت شمالی راه تهران ـ
چالوس به دریای مزر که پروژه آن قبالً به «گروه مجم» داده شده ،شرکت کند و مواهـان بهنوبـهمود مشـارکت
مجم در پروژه مورد بحث اراك ـ اندیمشك را بپذیرد .اسپالدینگ استدال میکند مواهان که بـا ابطـا قـرارداد
توسط وزارت راه مواجه شده بود« ،با پیشنهاد وزارت راه در مورد مشـارکت بـا گـروه مجـم در تکمیـل دو پـروژه
موافقت نمود» .دیوان بر این اساس نتیجه میگیرد که مواهان به منظور شرکت در پروژه راه تهران ـ چـالوس از
هرگونه حقی که به موجب قرارداد بندرعباس ـ سیرجان داشته ،صرف نظر کرده است7)(.
 .25صرفنظر از اینکه دیوان قبالً نظر داده که قراردادی تحت عنوان قرارداد اراك ـ اندیمشك بـا مواهـان
منعقد نشده (که مشارکت مجم در آن پروژه حسب ادعا شرط الینفك جانشینی بوده است) ،مواهان نتوانسته است
دیوان را متقاعد کند که اصالً قراردادی در مورد پروژه تهران ـ چالوس به امضا رسیده اسـت .مواهـان یـك سـند
یك و نیم صفحهای بدون تاری را که ظاهراً «ترجمه قرارداد مقدماتی با شرکت مجم ایران» است ،ارائه میدهـد
(مدرك  Jالیحه بعد از استماع) .حتی با فرض انعقاد نوعی قـرارداد مشـارکت بـین دو شـرکت ،مـدارك تسـلیمی
مواهان در مورد قرارداد تهران ـ چالوس کافی نیست.
 .26مواهان در الیحه بعد از استماع در واقع به عدم کفایت مدارك مود بـدین شـرح اعتـراف مـیکنـد کـه
«امضای قرارداد نهایی» پروژههایی که قرار بود اسپالدینگ و مجم اجرا نمایند «به سبب شرایط سیاسی ایـران در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6در مورد این امر که قرارداد حسب ادعا در ژوییه  1976یا یك سا بعد ،یعنی در  1977به امضا رسیده ،ابهام وجود دارد .در هر حـا ،

قرارداد مذکور در بند «ب» فوق که طبق اظهار آقای کاشانی در ژوییه  1976به امضا رسیده ،همان است که پیوست نامه مورخ  22ژوییه
 31( 1977تیرماه  )1356وزارت راه میباشد.
 .7با توجه به این امر ،لزومی ندارد که دیوان در مورد بند «2د» ماده  17قرارداد بحث کند که در بعضی از موارد فس مقرر مـیدارد کـه
به مواهان «مبلغی برابر با ده درصد حقالزحمهای که برای انجام بقیه کارهای مورد نظر این قرارداد در تـاری فسـ بـه پیمانکـار تعلـق
میگیرد به عنوان جبران مسارت بپردازد».
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اوامر سا  1978انجام نشد» .معهذا استدال میکند که احتما میرفت که مذاکرات جاری منتهی بـه واگـذاری
پروژه به دو شرکت شود ،لکن مدارکی که حسب ادعا در تأیید این مذاکرات ارائه شده (پیوست  Kو  Lالیحه بعد
از استماع) تنها حاکی از آن است که مقامات ایرانی ،واگذاری قرارداد راه تهران ـ چالوس به اسـپالدینگ /مجـم را
بررسی میکردند .این مدارك از عهده اثبات وجود یك مبنای حقوقی در مورد واگذاری پروژه راه مزبور برنمیآیند.
 .4کیفیت مدار

خواهان

 .27عالوه بر بحثی که در مورد پروژههای مشخ ادعایی شد ،جا دارد که درباره عدم کفایـت مـدارك تسـلیمی
تذکرات کلی بیشتری داده شود .عالوه بر سوگندنامه آقای کاشانی که سوگندنامه آقای اسپالدینگ آن را تنها بـه
صورت میلی کلی تأیید مینماید ،مدارك مواهان در مورد مسئولیت ،جمعاً مرکب از  34سند اسـت (کـه پیوسـت
سوگندنامه آقای کاشانی و الیحه بعد از استماع مواهان است) .این واقعیـت کـه طـی مـدت قریـب چهـار سـا
درگیری ادعایی شدید در کار قرارداد با دولت ایران ،بهطور متوسط کمتر از یك صفحه سند در مـاه تنظـیم شـده،
مود در مور توجه است.
 .28لکن گویاتر آنکه فقط مدارك مستند مؤید ادعا ،تحتالشعاع کیفیت مدارك تسلیمی قرار میگیرد .نیمی
از آن مدارك یا مکاتبه بین آقای کاشانی و آقای اسپالدینگ یا مکاتبه مواهان (یعنی آقای کاشانی) با وزارت راه یا
سایر واحدها است که بهطور کلی نمایانگر درمواست و تشبث و مذاکره است تا روابط واقعـی قـراردادی یـا ارائـه
مدمتی در مور پردامت حقالزحمه  .تنها شش فقره نامه که وزارت راه به مواهان نوشـته ،همـراه بـا شـش فقـره
مکاتبه داملی بین مقامات دولت ایران تسلیم شده است .اصل فارسی بعضی از این مدارك تسلیم نشده است.
 .29منطقی است که اگر شرکت معتبری با سابقه ممتد در جادهسازی طی مدت چهار سـا تنهـا بـه تشـبث
برای به دست آوردن قراردادهایی در تهران سرگرم نبوده ،بلکه طبق ادعا عمـالً بـه انجـام کارهـای مهندسـی و
مدمات و طرح و معماری اشتغا داشته ،میبایست اسناد بیشتری در امتیار داشته باشد .هم آقای کاشانی و هـم
آقای اسپالدینگ ادعا میکنند که کلیه مدارکی که در تهران نگاه داشته میشد ،اکنون در دسـت و تحـت کنتـر
دولت ایران است و آقای کاشانی موقعی که در اکتبر  1978ایران را ترك میکرده ،آن مدارك را جا گذارده اسـت.
با این که فرض ضبط و کنتر اسناد شرکتی که بعد از انقالب تحت کنتر ایران درآمده ممکن است منطقـی بـه
نظر آید ،اما این فرض در مورد فردی که ظاهراً بهتنهایی عمل میکرده و ادعایی در مورد سلب مالکیت از تجارت
وی نشده ،طبیعی نیست .بنابراین ،هرچند مدارکی که مواهان در تهران داشته ،دیگر در امتیار وی نمیباشد ،ولـی
این امر به این مفهوم نیست که مدارك مزبور در دسترس مواندگان قرار دارد و بدان جهت میتوان از آن بابت به
ضرر مواندگان نتیجهگیریهایی نمود.
 .30به هر حا با در نظر گرفتن روش کار آقای کاشانی که ظاهراً با اطالع مواهان بوده ،بجـا اسـت فـرض
شود که اگر وزارت راه واقعاً مود را در قبا کار راهسازی واقعی در مقابل مواهـان متعهـد کـرده بـود ویـا آنکـه
مواندگان مواهان را به انجام مدمات اساسی ترغیب نموده و او نیز مدمات را انجـام داده و مـدمات مزبـور مـورد
قبو مواندگان قرار گرفته بود ،در آن صورت ،اسناد و مدارك بیشتری بـین طـرفین مبادلـه مـیشـد و مواهـان
نسخههایی از اسناد مزبور را در امتیار داشته ،در مار از ایران نگاهداری میکرد.
 .31امکان وجود این ادعا هنگامی مورد تردید بیشتری قرار میگیرد که به آننه که مواهان عرضه نداشـته
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توجه شود .این فکر به ذهن متبادر میشود که اگر مواهان آنطور که ادعا میکند ،چه به موجب قرارداد کتبی یـا
غیره به درمواست و برای وزارت راه ،کار اساسی مهندسی و طراحـی و معمـاری انجـام داده بـود ،آقـای کاشـانی
حداقل میبایست بتواند شهادتنامههایی در مورد شرح کار واقعی انجام شده ،ارائه دهد .فرض بر این هم هست که
برای تأیید ادعاها اسناد هزینه وجود میداشت .اما برعکس ،سوگندنامه ایشان تنها حاوی ادعاهایی است که جنبـه
استنتاجی محض دارند .مضافاً اینکه هیچگونه مدرك معتبری در اثبات اینکه واقعاً مدمات حرفهای انجام گرفته،
تسلیم نگردیده است .در آن صورت ،مواهان طبیعتاً میبایست برای کار انجام شده صورتحساب بفرستد و مطالبـه
وجه کند و او هرگز در این باره اقدامی نکرده است .باالمره اگر کار واقعی انجام شده بود بایـد مـدارکی در مـورد
کوششهایی که عمالً برای تشکیل «یك کنسرسیوم» راهسازی مبذو گردیده ،بهطوری که بهکرات در مکاتبات
و دفاعیات از آنها یادشده است ،وجود میداشت .حا آنکه هیچگونه مدرکی در این مورد وجود ندارد.
 .32قلت مدارك مربوط به مسارت نیز نتیجهگیری فوق را در مورد ضعف مبنای ادعا تأیید میکنـد .مواهـان
ادعا میکند که هزینههای پردامت نشده پروژههای راهسازی در ایران جمعاً بـالغ بـر  1.198.561/01دالر (یعنـی
 1.222.182/07دالر منهای  23.621دالر بابت بهره احتسابی) میباشد؛ لکن بدیهی است که قسمت اعظـم ایـن
مبلغ ،وجوهی است که در امتیار آقای کاشانی گذاشته شده است .حقوق وی در طو مدت مورد بحث ،به طـوری
که مود آقای کاشانی تأیید کرده 324.000 ،دالر بوده است .عالوه بر آن ،تمامی مبلغ 186.900دالر ،یعنی بـیش
از نیمی از «کل هزینههای نقدی مستقیم» قراردادی فقط به صورت «مساعده نقدی به آقای کاشانی» بوده است.
وقتی  90درصد هزینههای باالسری که مواهان به بعضی هزینههای نقدی مستقیم افزوده به مبلغ  186.900دالر
اضافه شود ،معلوم میگردد که کل حقوق و مساعدههای آقای کاشانی (از جمله هزینـههـای باالسـری مربوطـه)،
مبلغی معاد  679.110دالر میشود.
 .33بهعنوان بخشی از مسارات ،مبلغ  284.034/53دالر بابت «هزینههای شـرکت هرسـت روش انجینیـرز
اینکورپوریتد» از طرف «اچ .ا .اسپالدینگ اینکورپوریتد» ادعا شده ،ولی توضـیح داده نشـده کـه آن شـرکت چـه
مدماتی را در رابطه با این دعوا برای مواهان انجام داده است؛ امـا در کاغـذی بـا مـارك شـرکت هرسـت روش
انجینیرز اینکورپوریتد 19 ،قلم (بیش از نصف و به مبلغ  95.106دالر) از اقالم هزینههای مستقیم ،جمعاً بـه مبلـغ
 159.292/54دالر مربوط به آقای «م .ك .کاشانی» بوده است .در اینجـا نیـز «هزینـههـای باالسـری بـه نـرخ
متوسط» ( 78/31درصد) به آن مبلغ اضافه شده ،با کل مخار  ،رقم دیگری به میزان  74.477/50دالر به حساب
آقای کاشانی را در برگیرد .بنابراین ،آقای کاشانی مستقیماً ویـا بـهطور غیرمسـتقیم مسـئو  169.583/50دالر از
صورتحساب هرست روش انجینیرز ایکورپوریتد میباشد.
 .34بدین ترتیب ،از  1.198.561/01دالری که مواهان بابت هزینـههـایش در ایـران مطالبـه کـرده ،تقریبـاً
 850.000دالر یا حدود  70درصد آن ،حقوق ،مساعده یا هزینههای باالسری مربوط به آقـای کاشـانی مـیباشـد.
وقتی  100.000دالر به عالوه  90درصد هزینههای باالسری در مورد مدمات آقای اسپالدینگ به آن افزوده شود،
نتیجه آن است که بیش از  85درصد مجموع هزینههای ادعا شده بابت این دو نفر بوده است .این امـر منطقـاً بـا
ادعای اینکه مواهان طی مدتی قریب چهار سا تا حدودی به موجب قراردادهایی ،مدمات مهندسـی ،طراحـی و
معماری زیادی برای وزارت راه انجام داده ،سازگار نیست.
 .35بنابراین ،دیوان به این نتیجه میرسد که مواهان از عهده اثبات ادعای مود بر نیامده است .تا آنجـا کـه
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ادعا بر انجام مدمات ادعایی که منفعتی عاید مواندگان کرده مبتنی است ،مواهـان از بابـت اینکـه اوالً مـدمات
مزبور انجام شده و ثانیاً اگر انجام شده به درمواست مواندگان بوده ،دیوان را متقاعد نکرده است تا انتظار موجهی
برای دریافت حقالزحمه ایجاد کند .تا حدودی که ادعا مبتنی بر حقوق صـریح قـراردادی اسـت ،دیـوان مالحظـه
میکند که احتماالً یك قرارداد امضا شده ،لکن مدرکی وجود ندارد که مسارات ناشی از نقض آن قرارداد را اثبـات
کند .بنابراین ،ادعای مواهان رد میشود.
چهار) هزینهها

 .36هریك از طرفین مسئو تقبل هزینههای داوری مود

میباشد8)(.

پنج) حكم

به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر میکند:
 .1ادعای مواهان اچ .ا .اسپالدینگ اینکورپوریتد ،علیه مواندگان مردود اعالم میشود.
 .2هریك از طرفین مسئو تقبل هزینههای داوری مود میباشد.
الهه ،به تاریخ  24فوریه  1986برابر با  5اسفندماه 1364
نیلس منگارد ـ رئیس شعبه سه
چارلز ان براوئر
نظر موافق

پرویز انصاری معین
نظر موافق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8قاضی منگارد ترجیح میداد که برای پردامت مبلغ معقولی بابت حقالوکاله و هزینههای قضایی ،حکمی به نفع وزارت راه صادر شود.

پرونده شماره 61ـ شعبه يک
حکم شماره 213ـ61ـ 1
خواهانها :والتر دبلیو .آرنسبر

و سایرین که تحت عنوان شرکت مدنی اسكید مور اوینگز انـد

مریل تجارت میکنند
خوانده :وزارت مسكن و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران
تاریخ1364/12/13 :
حكم

حاضران
از جانب خواهان :آقای فرانك سیسرو ،آقای رینارد گادفری ،وکالی مواهان از دارالوکاله کرکلند اند الیس

آقای جیمز دستفانو ،شریك در اسکید مور اوینگز اند مریل
از جانب خوانده :آقای اصغر فخریه کاشان ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای محمدکریم اشراق ،قائممقام نماینده رابط
آقای پرویز انصاری معین ،آقای امیر عراقی ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
آقای گلزار زاده ،دستیار مشاوران حقوقی نماینده رابط
آقای یوسف موالیی ،آقای ایر امیری ،نمایندگان وزارت مسکن
سایر حاضران :مانم جمیسون سلبی ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
مانم لین اسپلی ،مشاور حقوقی نماینده رابط
اول) واقعیات و اظهارات
یك) مبنای حقوقی ادعا

در تاری  17نوامبر  26( 1981آبانماه  ،)1360دادمواستی توسط شرکت اسـکیدمور اوینگـز انـد مریـل («اسـکید
مور») اصالتاً از جانب مود و وکالتاً از طرف شرکای شرکت در دیوان به ثبت رسید .اسکیدمور شرکتی مدنی است،
متشکل از معماران ،مهندسین و طراحان که به موجـب قـوانین ایالـت ایلینـوی دایـر بـوده و مرکـز اصـلی آن در
شیکاگو ،در ایالت ایلینوی واقع است .موانده ،وزارت مسکن و شهرسازی است .وزارتخانه یادشده جانشین سازمان
شهرسازی موزستان («شهرسازی موزستان») است که پس از انحال سازمان متعاقب انقالب اسالمی« ،وظایف،
مسئولیتها ،اموا  ،داراییها و کارمندان» آن بدان منتقل شد (رجـوع شـود بـه :الیحـه قـانونی انحـال شـرکت
سهامی سازمان شهرسازی موزستان مورخ او فروردینماه  21( 1360مارس .)1981

حکم شماره 213ـ 61ـ1



297

مواهان در وهله او مبلغ  1.126.612دالر که معاد  78.862.640ریا اسـت() 1مطالبـه مـیکنـد .نـامبرده
مدعی است که این رقم به موجب صورتجلسه مربوط بـه تسویهحسـاب («موافقتنامـه تسویهحسـاب») فیمـابین
شهرسازی موزستان از یك طرف و مواهان و شریك ایرانی وی ،مانداال کوالبوریتیو («مانداال») ،از سوی دیگـر،
باید پردامت گردد .موافقتنامه یادشده به برمی از امتالفات فیمابین طـرفین کـه از یـك سلسـله قـرارداد جهـت
عرضه مدمات معماری ،مهندسی و طرحریزی ناشی شده بود ،فیصـله داد .مواهـان مبلـغ  7.220دالر هـم بابـت
هزینه تمدید یك فقره اعتبار اسنادی احتیاطی مربوط به ضمانتنامه حسن اجرا بـه اضـافه بهـره پـیش از حکـم و
هزینههای دادرسی را نیز مطالبه میکند.
دو) سابقه امر

در اکتبر  ،1974اسکیدمور ،در یك سرمایهگذاری مشترك با مانداال ،سه فقره قـرارداد در رابطـه بـا احـداث شـهر
جدیدی به نام رامشهر در استان موزستان ،با سازمان شهرسازی موزستان منعقد سامت .در قراردادها ،اسکیدمور و
مانداال ،مجتمعاً «مهندس مشاور» موانده شدهاند .نامبردگان حساب مشترکی در بانك ایرانیان افتتـاح کردنـد کـه
حقالزحمههای موضوع قرارداد بدان واریز میشد .قراردادهای موزستان عبارت بودند از:
یك) قرارداد شماره  247طرح گسترش (طرح تفصیلی) جهت تهیه دو طرح پنج ساله متوالی برای شهر جدید،
دو) قرارداد شماره  1186طرح مدیریت جهت مدمات مربوط به تهیه طرح مـدیریت بـرای اجـرای طرحهـای
شهرسازی ،و
سه) قرارداد شماره  485مدمات مهندسی مشاور جهت مدمات معمـاری و مهندسـی در رابطـه بـا طراحـی و
سامتمان شهر جدید.
اسکیدمور مدعی است که کار مربوط به دو قرارداد او را به پایان رسانده و سرگرم کار قرارداد سوم بوده کـه
شهرسازی موزستان در  24ژوییه ( 1976دوم مردادماه  )1355یا مقارن آن ،فس قرارداد مدمات مهندسی مشـاور
را به وی ابالغ نمود .اسکیدمور معترض بوده که متم قرارداد ،موجه و مطابق با مفاد قرارداد نبوده است .بـهعالوه،
شهرسازی موزستان از پردامت مانده مورد مطالبه به موجب دو قرارداد او مودداری کرد .بنا به اظهار اسکیدمور،
بابت مدماتی که تا آن موقع انجام شده بود ،طبق سه قرارداد ،وی مبلغی متجاوز از  150.000.000ریـا طلبکـار
بود.
مذاکراتی بین اسکیدمور ،مانداال و شهرسازی موزسـتان صـورت گرفـت کـه منجـر بـه امضـای موافقتنامـه
تسویهحساب هر سه قرارداد در تاری  12اکتبر  20( 1976مهرماه  )1355گردید .این موافقتنامه تسویهحسـاب بـه
صورت صورتجلسهای به تاری  12اکتبر  20( 1976مهرماه  )1355از جلسهای است که روز قبل بـین طرفهـای
سه قرارداد برگزار شده بود .متن اصلی فارسی (موافقتنامه) به امضای نمایندگان اسکیدمور ،مانداال و شهرسـازی و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در واقع ،در یکی از شانزده فقره صورتحسابی (صورتحساب شماره  )16که همراه با صورتمجلس ،موافقتنامه تسویهحسـاب را تشـکیل
میدهد مبلغ بدهی به دالر قید شده است .مواهان برای سهولت محاسبه در طرح ادعـا ،مبلـغ  57.000دالر را بـه نـرخ جـاری در تـاری
موافقتنامه تسویهحساب ،یعنی هر دالر را به نرخ  70ریا تسعیر نموده است .همانطور که در زیر مالحظه مواهد شـد ،بـه هـر صـورت،
همان هزینهها بر حسب ریا در صورتحساب دیگری (شماره  )1منظور شده است.
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دو ترجمه انگلیسی آنها ،با اندکی تفاوت ،جزء لوایح طرفین تسلیم گردیده که به نظر دیوان ،مضمون آنها اساساً
یکسان است .در موافقتنامه تسویهحساب قید شده که صورتحسابهای مهندس مشاور به وسیله طرفهای حاضر
در جلسه ،بررسی ،قبـو و امضـا شـده و دسـتور پردامـت آنهـا صـادر مواهـد گردیـد .مـتن نوشـته ،مبـالغ یـا
صورتحسابهای ماصی را مشخ ننموده ،یا تعداد صورتحسابها را ذکر نمیکند.
موافقتنامه تسویهحساب ،مضافاً مقرر میدارد که نماینده مهندس مشاور بایـد جهـت وصـو وجـه ،دسـتورات
پردامت را در ذیحسابی پیگیری نماید .مهندس مشاور ملزم بـود پـیش از دریافـت وجـوه کلیـه اسـناد ،سـوابق و
نقشههای اصلی متعلق به شهرسازی موزستان را طبق قرارداد به نامبرده تحویل دهد .قرار بود دو فقره ضمانتنامه
پیش پردامت طبق قرارداد همزمان با پردامت وجه آمرین صورتحساب آزاد شوند ،قراردادها مختومه تلقی گردنـد،
مهندس مشاور از ادعای بهره صرفنظر کند و هـر دو طـرف از کلیـه ادعاهـای ناشـی از قـرارداد علیـه یکـدیگر
چشمپوشی نمایند.
اسکیدمور شانزده فقره صورتحساب ،بهعنوان صورتحسابهایی که پردامت وجوه آنها در جلسـه فـوقالـذکر
تصویب شده ،مشخ کرده است .تعدادی از آنها حاوی حاشیهنویسیهایی است که توسط آقای دارایی ،نماینده
شهرسازی ،امضا شده که ذیالً مورد بررسی قرار مواهد گرفت .جمع کل صورتحسـابها بـه  101.820.107ریـا
بالغ میشود .از این رقم ،مبلغ  22.957.267ریا در تـاری  20نـوامبر  29( 1976آبانمـاه  )1355یـا مقـارن آن
توسط وزارت دارایی ایران به اسکیدمور پردامت گردیده است .اینکه مبلغ مزبور بابت چه صورتحسـابی پردامـت
گردیده ،مشخ نشده است .ضمانتنامههای بانکی آزاد نشدند و موعد یکی از آنها نیز منقضی شد .بـه تقاضـای
شهرسازی موزستان ،اسکیدمور اعتبار اسنادی احتیاطی مربوط به ضمانتنامه دیگر را تـا تـاری  11مـه 21( 1980
اردیبهشتماه  )1359تمدیدکرد که این ضمانتنامه نیز پس از آن تاری منقضی گردید.
سه) موضوعات مورد اختالف فیمابین طرفین

اسکیدمور اظهار میدارد که صورتحسابهایی که وی مشخ سامته مـیبایسـت تـا اواسـط نـوامبر  1976کـالً
پردامت میشد .از نظر وی ،ادعا در تاری  20نوامبر  29( 1976آبانماه  )1355یا مقارن آن ،یعنی در تاریخی کـه
نامبرده مبلغ  22.957.267ریا به جای  101.820.107ریا دریافت کرده ،به وجود آمده است.
موانده در الیحه دفاعیه و ادعای متقابل مویش به دالیل زیر به صالحیت دیوان ایراد گرفته است:
اوالً چون مواهان یك شرکت ثبت شده ایرانی بوده ،اهلیت طرح دعوا نداشته است و ثانیاً قراردادهای اصـلی،
تنها صالحیت دادگاههای ایران را مقرر میدارند.
اسکیدمور پاس داده است که شعبه ایرانی وی ،که شخصیت حقوقی مستقلی نداشته ،هم قراردادهای اصلی و
هم موافقتنامه تسویهحساب را امضا کرده اسـت .بـا اینکـه اسـکیدمور یـك شـرکت فرعـی ایرانـی موسـوم بـه
«اسکیدمور اوینگز اند مریل و شرکا» داشت معذلك شرکت مزبـور هرگـز در قـراردادهـای منعقـد بـا شهرسـازی
موزستان دمالت نداشته است .عالوه بر آن ،اسکیدمور معتقد است که چون ادعا بر موافقتنامه تسویهحساب مبتنی
است ،هرگونه قید انتخاب دادگاه در قراردادهای اصلی فاقد اهمیت است.
موانده همننین اظهار میدارد که چون اسکیدمور با مانداال تجارت مشترکی دارد ،بنابراین ،نمیتواند مسـتقل
از مانداال اقدام به طرح دعوا کند .نامبرده ماطرنشان میسازد که آن دو مشـترکاً در قراردادهـا بـهعنوان مهنـدس
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مشاور موانده شدهاند و شهرسازی موزستان کلیه پردامتها را به طور مشـترك در وجـه آنهـا انجـام مـیداده و
اسکیدمور هرگز ،نه در مورد قراردادها و نه در مورد موافقتنامه تسویهحساب ،رأساً طرف معامله نبوده است .بنـا بـه
اظهار موانده ،حداقل اسکیدمور نمیتواند تمام طلب را که به هر دو شریك مشترکاً مدیون است ،مطالبه نماید.
اسکیدمور اظهار میدارد با اینکه تجار مشترك قراردادها را به اتفاق با شهرسازی موزستان منعقد سامتند ،بـا
این حا  ،هرگز شرکت علیحدهای تشکیل نداده ،هر کدام شخصـیت حقـوقی مسـتقل مـویش را در تمـام دوران
همکاری حفظ کرد .اسکیدمور استدال میکند که حساب بانکی مشترك فقط از نظر تسهیل کارهـا افتتـاح شـد؛
بدین نحو که شهرسازی موزستان وجوهی را که طبق قرارداد پردامت مینمود به حساب مزبور واریـز مـیکـرد و
سپس اسکیدمور و مانداال این وجوه را اساساً بر مأمذ مقدار کاری که هریك انجـام داده بـود ،بـین مـود تقسـیم
میکردند .اسکیدمور به دنبا تعطیل کار موضوع قراردادهای ،در جریان برچیدن عملیات مود در ایران با مانداال به
توافقی رسید که به موجب آن ،کلیه روابط قراردادی بین آنها فیصله یافت .در آن توافق («یادداشت تفاهم») کـه
در تاری  14نوامبر  23( 1976آبانماه  )1355تنظیم گردیده ،ضمن مطالب دیگر ،این نیز مقرر شده بود که مانداال
کلیه حقوق مربوط به وصو بقیه حقالزحمهها به موجب قراردادها را به اسکیدمور واگذار و از کلیـه حقـوق مـود
نسبت به حساب بانکی مشترك به نفع اسکیدمور صرف نظـر کنـد .لـذا بنـا بـه اظهـار اسـکیدمور ،نـامبرده حـق
انحصاری تعقیب ادعاهای تجار مشترك علیه شهرسازی موزستان را به دست آورد.
موضع مواندگان در مورد موافقتنامه تسویهحساب این است که چـون «کلیـه نقشـههـا و پـروژههـا  ...دارای
نواق و معایب جدی بوده» و راجع به این موارد امطاریه مشروحی به مهندسین مشـاور داده شـده بـود ،قـرارداد
مدمات مهندسی مشاور در ژوییه  1976فس گردید .موانده اظهار مـیدارد کـه موافقتنامـه تسویهحسـاب ،نحـوه
تسویه نهایی حسابهای مربوط به قرارداد را بیان میکند و این موافقتنامه به هیچ روی جنبه سازشی نداشت کـه
حقوق و وظایف مستقلی به وجود آورد .طرفین ،ضمن آن از کلیه دعاوی آتی مبتنی بر قراردادها اعراض نمودنـد و
بدین قرار ،هیچ امتالف حل نشدهای بین آنها باقی نمیماند.
موانده مدعی است که یك محاسبه کلی نشان میدهد کـه مبلـغ واقعـی بـدهی بـه مهنـدس مشـاور طبـق
صورتحسابهای تسلیمی  34.957.214ریا بوده ،در حالی که مبلغ  34.968.502ریا بهعنوان پیش پردامـت و
علیالحساب پردامت شده بود .ادعای متقابل نامبرده ،شامل رقم 11.288ریا بابت این اضـافه پردامـت ادعـایی
است.
موانده این مطلب را کـه موافقتنامـه تسویهحسـاب صـرفاً موجـد تعهـدی جهـت پردامـت وجـوه منـدر در
صورتحسابها بوده است ،رد میکند .هیچ رقم ماصی در متن موافقتنامه ذکر نشده است .نامبرده استدال میکند
که تعبیر و تفسیر صحیح موافقتنامه این است که کلیه صورتحسابها منوط بـه تصـویب دفتـر ذیحسـابی وزارت
دارایی و مشمو پاره ای کسورات قراردادی توسط دفتر مزبور بوده است .در صورتحساب او قید شـده کـه بقیـه
حقالزحمه «به محض وصو تصویب پروژه در کمیسیون ماده  5پردامت مواهد شد» ،که اشارهای بـه تشـریفات
رسمی تصویب طرحهای شهرسازی مندر در قرارداد اصلی است .سایر صورتحسابها شامل مبالغی بوده که بدواً
بهعنوان سپرده حسن اجرا کسر گردیده بوده و فقط با تصویب مجمع عمومی شهرسازی موزستان قابـل اسـترداد
میباشد .بدینسان ،قبل از طی کامل این تشریفات نمیتوان مبلغ قطعی را تعیین نمود .موانده اظهار میدارد کـه
شهرسازی موزستان آننه را که الزم بوده انجام داده و به هر صورت ،این بر عهده اسکیدمور و مانـداال بـوده کـه
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بعد از جلسه ،جریان پردامتها را «پیگیری» نمایند.
اسکیدمور مدعی است که وی وجوهی را که طبق موافقتنامه تسویهحساب قابل پردامـت بـوده از شهرسـازی
موزستان ،دفتر ذیحسابی و سایر واحدهای ایرانی مطالبه کرده ،ولی توفیقی به دست نیاورده اسـت ویـا مسـافرت
تامسون ،کارمند اسکیدمور ،در  31اکتبر  9( 1976آبانماه  )1355به اهواز برای تحویل کلیه اسـناد و نقشـههـای
اصلی به آقای رشدیه عضو شهرسازی موزستان (اسکیدمور) به آمرین تعهد مود عمل کرده اسـت .طـی اسـتماع
پرونده ،مواهان کپی نقشههای مزبور را که حاوی پاراف آقای رشدیه و به گفته وی ،دا بر وصو آنها بود ،ارائه
داد .موانده دریافت نقشهها را انکار نموده و نسبت به اعتبار پاراف حاکی از وصو آنهـا ایـراد مـیگیـرد .مضـافاً
اسکیدمور استدال میکند که دالیل ادعایی شهرسازی موزستان جهت فس قـرارداد ،ربطـی بـه ایـن ادعـا کـه
منحصراً از موافقتنامه تسویهحساب ناشی میشود ،ندارد .به همین دلیل ،اسکیدمور استدال مـیکنـد کـه دالیـل
ادعایی شهرسازی موزستان جهت فس قرارداد ،ربطی به این ادعا که منحصراً از موافقتنامه تسویهحسـاب ناشـی
میشود ،ندارد .به همین دلیل ،اسکیدمور بر عمل موانده که میمواهد بر مبنای سوابق داملی ،میزان بدهی طبـق
صورتحسابهای مختلف «مورد توافق» در جلسه تسویهحساب را مجدداً محاسبه نماید ،معترض است .اکسـیدمور
استدال میکند تنها کسوراتی که حقاً باید از صورتحسابها کم شود ،مبالغی است که در مود صورتحسابها ذکر
شده و وی این کسورات را در تعیین مبلغ ادعا منظور کرده است.
موانده در ادعای متقابل مود علیه اسکیدمور ،اعاده مبلغ  11.288ریا اضـافه پردامتـی 12.372.229 ،ریـا
مبلغ قابل استرداد طبق دو فقره ضمانتنامه ،حدود  6میلیون ریا حق بیمه اجتماعی و مهمتر از همه ،مالیاتهایی
را که در هنگام برگزاری استماع در تاری  2ژوئن  12( 1983مردادماه  )1362به میزان  76.556.210ریا برآورد
شده بود ،مطالبه میکند .بنا بر مندرجات ادعای متقابل ،این ارقام به سا های  1354تا  1357شمسی (مطـابق بـا
 )1978 ،1975مربوط و شامل جرائم دیرکرد و مالیات انحال شرکت فرعی ایرانی ،یعنی «اسکیدمور اوینگـز انـد
مریل و شرکا» میباشد.
در پاس به ادعای متقابل ،اسکیدمور منکر آن است که اضافه پردامتی صـورت گرفتـه یـا در اثـر قصـور وی
موعد ضمانتنامههای بانکی منقضی شده است .اسکیدمور همننین بدهکاری بابت مالیاتها یا حق بیمه اجتمـاعی
را انکار میکند .اسکیدمور در مورد مالیاتها ،اوالً اظهار میدارد که کلیـه تعهـدات مالیـاتی مـود را ایفـا نمـوده و
صورتحسابهایی که جزء موافقتنامه تسویهحساب هستند کلیه کسورات حقه مالیاتی را منعکس مـیسـازند .ثانیـاً
نامبرده ماطرنشان میسازد که بخشی از مالیاتهای مورد ادعا ،از شرکت فرعی ایرانی اسکیدمور مطالبه میشـود
که از بابت مالیات ،هیچگو نه بدهی نداشته و به هر تقدیر ،دیوان صالحیت رسیدگی بدان را ندارد .ثالثاً اسـکیدمور
ادعا مینماید که ارزیابی مالیاتی مبتنی بر پردامتهای شهرسازی موزستان به تجار مشترك بوده و در آن ،سـهم
مانداال یا وجوه پردامتی به پیمانکاران فرعی در نظر گرفته نشده است .رابعاً اسکیدمور استدال میکند کـه چـون
مبالغ مورد ادعای حاضر قبالً از وی مطالبه نشده ،لذا ادعا نمیتوانسته است در تاری  19ژانویه  29( 1981دیماه
 )1359پابرجا باشد .مامساً اسکیدمور اظهار میدارد که قراردادها صریحاً وی را در برابـر قـوانینی کـه پـس از آن
تاری تصویب شود ،حمایت نموده ،در حالی که بخشهایی از ادعاهای متقابل مبتنی بر این قبیـل قـوانین اسـت.
سادساً نامبرده استدال میکند که تعهد ادعایی مربوط به بیمه اجتماعی ،در واقع ،مربـوط بـه قصـور شهرسـازی
موزستان است که مالیاتهای کسر شده از وجوه پردامتی بـه اسـکیدمور را بـه مقامـات ذیـربط نپردامتـه اسـت.
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باالمره اسکیدمور اظهار میدارد که دیوان هیچگونه صالحیتی نسبت به ادعاهای متقابل مربوط به مالیات و حـق
بیمههای اجتماعی ندارد ،زیرا تخلفات مورد بحث از قرارداد ،معامله یا رویدادی که ادعای اسکیدمور بر آنها مبتنی
است ،ناشی نمیشود.
دیوان داوری ،در روزهای  2و  3ژوئن  12( 1983و 13مردادماه  )1362جلسه استماعی برگزار نمود که ضمن
آن ،طرفین در تکمیل مدافعات کتبی و مدارك مود ،اسناد و مدارك و استدالالت شفاهی بیشتری ارائه نمودند.
دوم) دالیل حكم
یك) موضوع شكلی

دیوان داوری اسناد تسلیمی هر دو طرف ،طی استماع پرونده را میپذیرد ،زیرا این اسـناد بـهگونـهای نبودنـد کـه
موجب تضییع حقی گردند.
دو) صالحیت
الف) شرکت مدنی (پارتنرشیپ) بهعنوان خواهان

همانطور که ذکر شد ،مواهان یك شرکت مدنی است که طبق قوانین ایلینوی ،ایالتی از ایاالت متحـده امریکـا،
تشکیل شده است .طبق قوانین ایلینوی ،مواهان ادعای حاضر را به نمایندگی از جانب فرد فرد شرکای شرکت نیز
مطرح میسازد .بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل« ،تبعه» ایران یا ایاالت متحده را به شرح زیر تعریف میکند و
از جمله میگوید:
« شرکت ویا شخ حقوقی دیگری که طبق قوانین ایران ویا ایاالت متحده ویا هریك از ایاالت و نواحی
آن ،ناحیه کلمبیا ویا مشتركالمنافع پورتوریکو تشکیل یافته باشد ،مشروط به اینکه اشخاي حقیقی تبعه
آن کشور مجتمعاً به صورت مستقیم ویا غیرمستقیم در چنین شرکت یا شخصیت حقوقی ،سهمی معـاد
 50درصد ویا بیشتر از سرمایه آن را داشته باشند».
در پرونده اینترنشنا اسکولز سرویسز اینکورپوریتد و شرکت ملی صنایع مس ایران ،دیوان عمومی در صـفحه
 7قرار اعدادی شماره 37ـ 111مورخ  6آوریل  17( 1984فروردینماه  )1353اعالم نمود که این تعریـف «بسـیار
انعطافپذیر»« ،کلیه شرکتهای و سایر شخصیتهای حقوقی را صرفنظر از آنکه به قصد انتفاع تشکیل شده یا
غیرانتفاعی بوده ،سهام منتشر کرده یا نکرده باشند ،مشمو صالحیت دیوان داوری نموده است».
عبارت «شخصت حقوقی دیگر» در ماده هفت صراحتاً شرکتهای مدنی (پارتنرشیپ) ،که یك شـکل عـادی
سازمان تجاری بوده و سهم منتشر نمیکنند ،را در بر میگیرد .بر این اساس ،دیوان شرکتهـای مـدنی را جهـت
طرح دعوا ذیحق شنامته است (رجوع شود به :توش راس اند کامپنی و جمهوری اسالمی ایران ،ي  11مورخ 30
اکتبر  8 ،1985مهرمـاه 1364؛ کـویینز آفـیس تـاور اسوشـیتیس و هواپیمـایی ملـی ایـران ،ي  2حکـم شـماره
37ـ172ـ ،1مورخ  15آوریل  26 ،1983فروردینماه  .)1362مواهان ادله و مدارکی بـه شـکل سـوگندنامـههـا و
گذرنامهها ارائه نموده که برای اثبات اینکه شرکت مدنی در تمام مدت ذیربط ،متشـکل از شـهروندان امریکـایی
بوده ،کفایت میکند .دیوان نتیجه میگیرد که نسبت به مواهان صالحیت دارد.
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ب) قید انتخاب مرجع رسیدگی

موانده اظهار میدارد که کلیه قرارداهای اصلی که بنا بر ادعای نامبرده ،دعوا واقعاً بر آنها مبتنی است ،حاوی قید
مشابهی برای انتخاب دادگاه هستند که به موجب بند  1مـاده دو بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی ،ادعـا را از حیطـه
صالحیت دیوان مار میسازند .مواهان این استدال را وارد نمیداند ،زیرا معتقـد اسـت کـه ادعـا از موافقتنامـه
تسویهحساب ناشی میشود.
حتی اگر قیود انتخاب دادگاه مذکور در قراردادهای اصلی ،ناظر بر ادعای حاضر تلقـی مـیشـدند ،بـاز دیـوان
صالحیت رسیدگی به ادعا را داشت .بند  1ماده دو ،ادعاهای ناشـی از قراردادهـای تعهـدآور فیمـابین کـه در آن
قراردادها مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوطه در صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران ،با توجه به موضـع
مجلس باشد را از صالحیت دیوان مستثنا میکند.
قید مربوطه در هریك از قراردادهای موزستان به شرح زیر مقرر میدارد:
«ماده  .22حل امتالفات :کلیه امتالفات که ممکن است بر اثر این قرارداد یا تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین
طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاکره یا مکاتبه به طور دوستانه توافـق و حـل و فصـل نمـود،
مقدمتاً در کمیتهای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و کارفرما و مهندس مشـاور بـرای دفـع امتالفـات مطـرح
میگردد و در صورت عدم توافق و یاعدم تسلیم یکی از طرفین قرارداد به نظر اکثریت کمیته ،حل امتالفات بایـد
بر طبق قوانین ایران از طریق مراجعه به دادگاههای صالحه حل و فصل گردد».
دیوان داوری مالحظه مینماید که قید مزبور مقرر میدارد که کلیه امتالفات ناشی از قرارداد یا تعبیر و تفسیر
آن ،چناننه به طریق دوستانه حل نشود باید بر طبق قوانین ایران و مراجعه به «دادگاههای صالحه» حل و فصـل
گردد .قید مذکور ،ذکری از دادگاههای ایران به میان نمیآورد و لذا نمیتوان گفت که مشخصاً متضمن صـالحیت
انحصاری دادگاههای آن کشور است (رجوع شود به :گیبس اند هیل اینکورپوریتد و شرکت تولید و انتقـا نیـروی
ایران ،صفحات 5ـ 4قرار اعدادی شماره 1ـ 6ـ دیوان عمومی ،مـورخ  5نـوامبر  14( 1982آبانمـاه  ،)1361چـاپ
شده در جلد یك  Iran-U. S. C. T. R.صفحات .)238 ،236
ج) اهلیت اسكیدمور در طرح دعوا

اسکیدمور مدعی است که به موجب یادداشت تفاهمی که نامبرده و مانداال در تاری  14نوامبر  23( 1976آبانمـاه
 )1355منعقد سامتند ،وی حق دارد تمام طلب موضوع موافقتنامه تسویهحساب را وصو نماید .یادداشـت تفـاهم
مذکور کاشف از قصد انحال تجارت مشترك و تقسیم انواع تعهدات انجام نشده بین دو شریك ،بهعنوان جزئی از
تعطیل عملیات اسکیدمور در ایران است .در بند آمر آن ذکر شده که :پس از امضا ،کلیه روابط قراردادی فیمـابین
دو شرکت ،به استثنای موضوعاتی که مربوط به پردامت طلب به هر دو طرف میباشد ،ماتمه مواهد یافت .سپس
هر دو طرف ،سند ابراء کلی به طرف دیگر مواهد داد .در بند جداگانهای نحوه تقسیم تعهدات بهتفصیل بیان شـده
است .آننه که به دعوای مطروح در اینجا مربوط میشود ،این است که طبق یادادشت تفاهم ،اسکیدمور ملزم بود
که در رابطه با برنامه کوتاهمدت قرارداد شماره  485مبلغ معینی به مانداال بپردازد .مانـداال ملـزم بـود کـه کنتـر
حساب بانکی مشترکشان را به اسکیدمور واگذار کند و حق انحصاری پیگیری مانده مطالبات تجار مشـترك بابـت
حقالزحمههای قراردادی را به اسکیدمور تفویض نماید .در اینکه اسکیدمور مبلغی را که باید در رابطه بـا قـرارداد
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شماره  485به مانداال میداد ،پردامته است ،امتالفی نیست و اسکیدمور نامه مانداال به بانـك دایـر بـر واگـذاری
کنتر حساب بانکی مشترك را تسلیم کرده است .هیچ دلیل و مدرکی دایر بر عدم نفاذ حل و فصـل پـیشبینـی
شده در یادادشت تفاهم در دست نیست و موانده نیز چنین ادعایی نمیکند .دیوان داوری همننین نتیجه میگیرد
که یادداشت تفاهم ،قبل از تاری پیدایش ادعای حاضر نفاذ یافته است .این تاری را دیوان ذیالً او فوریـه 1977
( 12بهمنماه  ) 1355معین کرده است .بنابراین ،اسکیدمور حق تعقیب ادعا بابـت وجـوهی کـه هنـوز بایـد طبـق
موافقتنامه تسویهحساب پردامت گردد را دارد.
یادداشت تفاهم ،مکانیسمی نیز برقرار کرد که طبق آن ،اسکیدمور چك بدون تاریخی به مبلغ بخشی از حق-
الزحمههایی که تجار مشترك طبق قرارداد طرح تفصیلی از شهرسازی موزستان میمواستند را نزد بانك ایرانیـان
به عنوان امین ،تودیع نمود .قرار بود چك فقط هنگامی به مانداال پردامت شود که نامبرده تعهدات مود (مبنـی بـر
انجام اقدامات الزم جهت تحصیل تصویبات کمیسیون شهرسازی) را ایفا نموده و (اسکیدمور) چکی بابت پردامت
تمام و کما طبق قرارداد شماره  247طرح تفصیلی را از (شهرسازی موزستان) دریافت کرده باشـد .از آنجـا کـه
نظر دیوان در مورد ماهیت دعوا آن است که موانده برای پردامت صورتحسابهای شماره  1و  61طبـق قـرارداد
شماره  247طرح تفصیلی هیچ تعهدی ندارد (رجوع شود به :زیر) ،به بررسی اثر این توافق بر اهلیت اسـکیدمور در
تعقیب این بخش از ادعا نیازی نیست.
د) وضعیت سازمان شهرسازی خوزستان

در اینکه سازمان شهرسازی موزستان که پیش از انحال  ،مؤسسه ،تشکیالت یا واحد تحت کنتر دولـت ایـران
در مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی بوده است ،امتالفی نیست .همانطور که ذکر شـد ،موانـده
فعلی ،یعنی وزارت مسکن و شهرسازی ،از زمان انحال سازمان شهرسازی موزستان ،وظـایف آن سـازمان را بـه
عهده گرفته است.
سه) ماهیت دعوا
الف) موافقتنامه تسویهحساب

همانطور که پاراگرافهای  5و  7آن تصریح میکنند ،موافقتنامه تسویهحساب جانشین قراردادهای فیمابین تجار
مشترك و شهرسازی موزستان شده و به جای آنها یك رشته تعهدات متقابل قراردادی جدیدی به وجود آورد .در
عین حا  ،الزم است این تعهدات و بهویژه قیود و شرایطی که در زیرنویسهای آقای دارایی منعکس گردیـده ،در
پرتو قراردادهای اصلی و طرز عمل طرفین تعبیر و تفسیر شوند.
شرایط ذیربط موافقتنامه تسویهحساب به شرح زیر است:
« .1صورتحسابهای مهندس مشاور براساس اقالمی که در کمیسیون بررسی گردید ،محاسبه و بـرای آنهـا
دستور پردامت صادر گردد و نماینده مهندس مشاور بایستی دستور پردامتها را از ذیحسابی پیگیری و وجوه آنها
را دریافت نماید.
 .2کلیه صورتحسابها رسیدگی و مورد توافق و به امضای طرفین رسیده است و براساس همین اسناد عمـل
مواهد شد.
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 .3مهندس مشاور بایستی قبل از امذ مطالبات مود ،تمام مدارك ،اسناد و اصـل نقشـههـا را کـه طبـق مفـاد
قراردادها متعلق به سازمان میباشد به دفتر سازمان تحویل و رسید دریافت دارد.
 .4ضمانتنامههای پیشپردامت قراردادهای مهندس مشـاور ،همزمـان بـا پردامـت آمـرین صورتحسـاب آزاد
میشود».
اسکیدمور تعهد مود در مورد تحویل اسناد ،سوابق و نقشههای مذکور در بنـد  3را در تـاری  31اکتبـر 1976
( 19آبانماه  ،)1355به هنگام بازدید آقای تامسون از شهرسازی موزستان و مالقات با آقای رشدیه ،معاون مـدیر
شهرسازی ،ایفا نمود .طبق سوگندنامه آقای تامسون ،وی شخصاً اسناد الزم را همراه با نامهای از آقای موشنهایم،
از اسکیدمور ،که نسخه ای از آن نیز نزد دیوان است ،به آقای رشدیه داد .آقای تامسون میگوید که آقـای رشـدیه
دریافت اسناد را با پاراف کردن رونوشت آنها که اسکیدمور نگاه میداشت ،اعالم نمود .رونوشت پاراف شده اسناد
طی استماع پرونده به رؤیت دیوان رسید و دیوان گزارش آقای تامسون از این رویدادها را میپذیرد.
مابقی تعهدات عبارت از تعهدات شهرسازی موزستان برای پردامت مبالغ صورتحسـابهای مـورد توافـق در
جلسه تسویهحساب میباشند .در این که شانزده فقره صورتحسابی که اسکیدمور مشخ کرده ،صورتحسابهایی
است که همراه با صورتمجلس ،موافقتنامه تسویهحساب را تشکیل میدهد ،در این هم امتالفی نیست که مواهان
مالحظاتی را که آقای دارایی قید کرده ،پذیرفته و متعهد شده است .معهذا موانـده معتقـد اسـت کـه مفـاد بنـد 1
موافقتنامه تسویهحساب ،مبنی بر اینکه مهندس مشاور مـیبایسـت از طریـق ذیحسـابی ،دسـتورات پردامـت را
«پیگیری» نماید ،این امتیار را برای اداره مزبور حفظ کرده که به منظور تعیین رقم نهایی بدهی ،مبالغ دیگـری از
وجه صورتحسابها کسر نماید .طبق اظهار موانده ،ذیحسابی پـس از انجـام ایـن محاسـبات ،بـا پردامـت مبلـغ
 22.957.267ریا در تاری  20نوامبر  29( 1976آبانماه  )1355یا مقارن آن تاری  ،تعهد مود را کامالً ایفا نموده
است .اسکیدمور معترض است که این استدال  ،شرایط موافقتنامه تسویهحساب را نادیده میگیرد .وی ماطرنشان
میسازد که پس از شرکت در مذاکراتی که به انعقاد موافقتنامه تسویهحساب منجر شد ،نـامبرده مبلغـی در حـدود
 150میلیون ریا بابت کارهایی که قبالً انجام شده بود ،مطالبه نمود؛ حا آنکه طبق موافقتنامـه تسویهحسـاب،
میتوانست حداکثر در حدود  100میلیون ریا وصو نماید .لذا نامبرده استدال میکنـد کـه مبلغـی کـه وی بـه
قبو آن تن در داد ،مشمو کسورات بیشتر و یکجانبه ذیحسابی نمیشد.
با در نظر گرفتن کلیه اوضاع و احوا پرونده ،دیوان نتیجه میگیرد که منظور طرفین موافقتنامه تسویهحساب
این بوده که در صورت لزوم ذیحسابی بتواند صورتحسابها را پیش از پردامت نهایی از نظر وزارتخانه و اساسـاً از
نظر انشایی اصالح نماید .مضافاً همانطور که ذیالً در رابطه با تكتك صورتحسابها به طور مشروحتری بحـث
مواهد شد ،این مطلب نیز مورد قبو طرفین واقع گردید که پردامت پارهای از وجوه ،منوط بدان مواهـد بـود کـه
تشریفات تصویب مصرح در زیرنویسهای آقای دارایی طی شود .معذلك موانده در استدال مود امتیارات وسیعی
برای ذیحسابی در مورد کسر مبالغ زیادی ،بهمراتب بیش از آننه در صورتحسابها ذکر گردیده ،قائـل مـیشـود.
هیچ بازرگان عاقلی با تسویهحسابی که به طرف دیگر امتیار یکجانبه که چهـار پـنجم از میـزان طلـب را بدهـد،
موافقت نمیکند .مطلقاً نه از صورتمجلس و نه از هیچیك از صورتحسابها ایـن مطلـب مسـتفاد نمـیشـود کـه
طرفین میمواستهاند به ذیحسابی اجازه دهند که عمالً موافقتنامه فیمابین آنها را از نو بنویسد.
از این رو ،دیوان نتیجه میگیرد که تنها کسورات حقه از مبالغ مندر در صورتحسابها ،کسوراتی است که در

حکم شماره 213ـ 61ـ1



305

یادداشتهای آقای دارایی ذکر شده است .بدینسان ،پردامتی شهرسازی موزستان در نوامبر  1976فقط بخشی از
بدهی آن سازمان به اسکیدمور را اسقاط نموده است .با ملحوظ داشتن مهلت برای ذیحسابی جهت اقدام در مـورد
صورتحسابها ،اسکیدمور منطقاً میتوانست متوقع باشـد کـه تـا او فوریـه  12( 1977بهمنمـاه  ،)1355مانـده
پردامت شود .لذا دیوان همننین نتیجه میگیرد که ادعا در آن تاری به وجود آمده است.
اینك یکایك صورتحسابها بررسی میشود.
صورتحساب شماره 1
در صورتحساب او که به تاری نهم اکتبر  17( 1976مهرماه  )1355میباشد ،حقالزحمههای تهیـه گـزارش
جهت احداث شهرك جدید رامشهر طبق قرارداد شماره  247طرح تفصیلی مطالبه شده است .پس از کسر مالیـات
پیمانکار ،سهمیه کارآموزی و پیشپردامتهای قبلی ،مبلغ قابل پردامت به  31.240.000ریـا بـالغ شـده اسـت.
مبلغ نامال صورتحساب  3.990.000ریا است که هزینه پیمانکار فرعی «جهت مطالعه طرح ترافیك و عبور و
مرور منطقهای» را نیز در بر میگیرد.
آقای دارایی این صورتحساب را در تاری ( 11اکتبر  )1976به این مضـمون زیرنویسـی کـرده اسـت« :بقیـه
حقالزحمه باقیمانده به محض وصو تصویب پروژه در کمیسیون ماده  5پردامت مواهـد شـد» .مـاده  5قـرارداد
طرح تفصیلی بهنوبهمود ،تصویب طرح را منوط بـه «تصـویب کمیسـیون موضـوع مـاده  5قـانون شـورایعـالی
شهرسازی و معماری ایران» نموده است .اعم از اینکه آقای دارایی به ماده  5قرارداد اشاره کرده باشد یا به مـاده
 5قانون شورای عالی شهرسازی ،واضح است که زیرنویس وی ،پردامت ایـن صورتحسـاب را منـوط بـه تحقـق
شرطی مقدم بر آن ،یعنی تصویب کمیسیون شهرسازی نموده است .همینطور روشن است که مواهـان مشـروط
بودن (پردامت) را پذیرفته است .اوالً نماینده اسکیدمور ،آقای دستفانو در نامه مـورخ  5اکتبـر  13( 1976مهرمـاه
 )1355مود به آقای دارایی ،که در آن جهت آمادگی برای جلسه نهایی مذاکرات مربوط به تسویهحسـاب مالصـه
شده است ،تصدیق میکند که حقالزحمههای طرح تفصیلی «پس از تحصیل موافقت مذکور در ماده  5قـرارداد»
پردامت مواهد شد .ثانیاً یادداشت تفاهم که اسکیدمور و مانداال بعداً به موجب آن بـه روابـط مـود ماتمـه دادنـد،
ضمن اشاره تلویحی به کمیسیون ماده  ،5مانداال را ملزم میسازد که «با قبـو مسـئولیت کامـل ،هرگونـه اقـدام
فوری را که جهت تحصیل تصویبهای مورد لزوم از مقامات ذیربط قرارداد شماره  247طرح تفضیلی الزم باشـد،
به عمل آورد».
همان طور که موانده در الیحه دفاعیه مود ماطرنشان سامته ،مواهان هیچ مدرکی دا بر اینکـه کمیسـیون
تصویب مورد لزوم را تحصیل کرده ،ارائه نداده است .مواهـان در پاسـ  ،اسـتدال نمـوده کـه مـاده  5در اینجـا
بیمورد است ،چه موافقتنامه تسویهحساب ،قرارداد اصلی را لغو کرده است .این استدال  ،الحاق مکانیسم تصـویب
کمیسیون به موافقتنامه تسویهحساب مصرح در زیرنویس آقای دارایی را نادیده میگیرد .عالوه بر این ،همـانطور
که ذکر شد ،مانداال ،شریك پیشین اسکیدمور ،مسئولیت انجام اقدامات الزم جهت تحصیل تصـویب کمیسـیون را
بر عهده داشت و لذا اسکیدمور به مدارك کتبی این تصویب دسترسی میداشت ،مشروط بر اینکه تصویب مزبـور
به عمل آمده باشد .عالوه بر این ،رویدادهای مورد بحث در اینجا مدتها پیش از انقالب اسالمی ،یعنی در زمانی
به وقوع پیوسته که بین ایاالت متحده و ایران مشکالت ارتباطی وجود نداشته است .با این حا  ،مواهان مـدرکی
حاکی از تصویب کمیسیون ،که مود آن را بهعنوان شرط قبلی پردامت صورتحساب شماره  1پذیرفتـه بـود ،ارائـه
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نداده است .از این رو ،دیوان ادعای مربوط به مبلغ این صورتحساب را مردود میشمارد.
صورتحسابهای شماره  2تا  5و  7تا 12
آقای دارایی صورتحساب شماره  2را در تاری  11( 35/7/19اکتبر  ،)1376به این مضمون زیـرنویسـی کـرده
است« :دستور پردامت بالفاصله داده مواهد شد .فقط استرداد  10درصد ،پـس از تصـویب مجمـع عمـومی قابـل
پردامت میباشد» .صورتحسابهای شماره  3تا  5و  7تا  12نیز تا حد قابل مالحظهای عیناً حاوی زیرنویسهایی
به همان مضمون است 10« .درصد»ی که در زیرنویسها بدان اشاره شده ،مبالغی است که بهعنوان وجهالضـمان
حسن اجرا قابل کسر میباشد .گرچه شکل و فرم صورتحسابها و زیرنویسها متفاوتند ،با این حا  ،مـیتـوان در
هریك ،مبلغ « 10درصد» را که اکثراً بر مأمذ مبلغ اسـمی صورتحسـاب نیسـت ،معلـوم نمـود .منظـور از مجمـع
عمومی مذکور در زیرنویسها مجمع عمومی سازمان شهرسازی موزستان است.
روشن است که زیرنویسهای مندر  ،مثل مورد صورتحساب شماره  ،1در آنها ،پردامت وجوه مورد بحـث را
منوط به تحقق شرطی مقدم نمودهاند و این نیز روشن است که مواهان طبق موافقتنامـه تسـویهحسـاب ،کیفیـت
مشروط حق مویش نسبت به « 10درصدها» را درك میکرده است .در قسمت مربوط نامه مـورخ  5اکتبـر 1976
( 13مهرماه  ،)1355آقای دیاستفانو به آقای دارایی چنین آمده است:
«آزاد نمودن  ...وجوه ضبط شده  ...مستلزم اتخاذ تصمیم مجمع عمـومی سـازمان شهرسـازی موزسـتان
مواهد بود  ...چنین استنباط میگردد که جنابعالی بهعنوان جزئی از مصالحه مسالمتآمیز ،تمـام مسـاعی
مود را برای  ...آزاد نمودن وجوه مذکور به کار مواهید برد».
همینطور مثل مورد صورتحساب شماره  ،1مواهان برای اثبات اینکه مجمع عمـومی بـا ایـن امـر موافقـت
کرده ،مدارك کافی ارائه نداده است .مستند مواهان ،یادداشت داملـی مـورخ  5ژانویـه  15( 1977دیمـاه )1355
شهرسازی موزستان است که در آن ،تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی شهرسـازی ثبـت شـده اسـت .در
قسمت مربوط یادداشت چنین آمده است:
«نامه (مورخ  6آبانماه  28/1355اکتبر  )1976سازمان شهرسـازی موزسـتان دربـاره تصـمیم راجـع بـه
استرداد  10درصد وجهالضمان مهندسین مشاور مانداال ( /اسکیدمور) کـه قـراردادش ماتمـه یافتـه تلقـی
گردیده است ،مورد بحث قرار گرفت  ...نظر به اینکه مهندس مشاور ،وظایف محوله را به نحـو مطلـوب
انجام نداده است ،با کسر  10درصد سپرده حسن اجرای کار مهندس مشاور موافق میباشد».
اسکیدمور استدال مینماید که این یادداشت ،لغو تصمیم قبلی دایر بر موافقت با پردامت سپردهها را منعکس
میکند .اسکیدمور ادامه میدهد که چون تعهد پردامت به مجرد تصویب به وجود آمده ،لذا هر اقدامی جهـت لغـو
آن ،میبایستی بالاثر تلقی شده و وی باید این وجوه را وصو نماید.
هیچیك از طرفین نامه مورخ  6آبان مورد اشاره ،یادداشت مذکور را ارائه نکـرده اسـت .اسـکیدمور اسـتدال
میکند که اقدام وی در تحویل نقشهها در تاری  9آبان ،یعنی سه روز پس از آن نامه ،در ایفای تعهدی که طبـق
موافقتنامه تسویهحساب داشته ،حاکی است که وی تصور میکرده که تصـویب الزم تحصـیل شـده اسـت .لکـن
موافقتنامه تسویه حساب ،تعهد اسکیدمور را نه از نظر زمانی و نه از جهات دیگر ،به تصویب مجمع عمـومی منـوط
نمی سازد .عالوه بر این ،متن یادداشت شهرسازی موزستان ،در بهترین حالت ،مـبهم اسـت .جملـه او را از یـك
طرف میتوان بهآسانی بر درمواست از مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم یا بر تمایل مشـروط آقـای دارایـی بـه
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استرداد وجوه سپرده تعبیر کرد و از طرف دیگر میتوان آن را مطاب به مجمع عمومی ،دایر بر تصویب تعبیر نمود.
از آنجا که این رویدادها پیش از انقالب اسالمی به وقوع پیوسته ،مواهان قادر نیست از اوضاع و احوالی نام ببـرد
که از اقدامات وی در پیگیری و تحصیل مدرك مربوط به هرگونه موافقت صـادره ،ممانعـت کـرده باشـد .دیـوان
داوری نتیجه می گیرد که مواهان تحقق شرط مقدم بر پردامت وجوه سپرده را اثبات نکرده است .بـرعکس ،تنهـا
مدرك موجود در پرونده ،حکایت از آن دارد که نظر مجمع عمومی آن بوده که کسورات  10درصد ضبط شـود .از
این رو ،دیوان مبالغ مقتضی از صورتحسابهای حاوی این زیرنویسها کسر مواهد کرد.
صورتحساب شماره 6
هر دو طرف تصدیق میکنند که صورتحساب شماره  6عبارت از بستانکاری شهرسـازی موزسـتان بـه مبلـغ
 9.878.704ریا بابت میابانسازی طبق یك قرارداد جداگانه است .از این رو ،آقای دارایی در ذیـل صورتحسـاب
چنین نوشته است« :در وقت پردامت صورتحساب ،محاسبه و کسر میشود».
صورتحسابهای شماره  13و 15
این صورتحسابها نه حاوی زیرنویسند و نه در آنها از کسر (سپرده حسن اجرا) ذکری شده است .لذا دیـوان
مبالغ مالصی را که در هریك از آنها ذکر شده ،قابل پردامت میداند.
صورتحساب شماره 14
صورتحساب شماره  14مربوط است به درمواسـت تجدیـدنظر شـده نهـایی مهنـدس مشـاور ،بابـت تعـدیل
حقالزحمه ،طبق قرارداد شماره  .485سابقه مربوط به مبلغ صورتحساب مغشوش و متناقض است و این مسأله در
جلسه استماع نیز روشن نشد .در متن انگلیسی ،میزان مال صورتحساب « 2.518.209ریا » قید شده است .در
متن فارسی ،مبلغ  8.004.638ریا ذکر شده است و این مقداری است که مواهان آن را مطالبه میکنـد و تـاری
متن فارسی  5اکتبر  13( 1976مهرماه  )1355و تاری متن انگلیسی  9اکتبر  17( 1976مهرماه  )1355میباشـد.
مواهان علت این امتالف را توضیح نداده است .موانده نیز طریق احتساب دیگری ارائه ننموده است .آقای دارایی
زیرنویسی به این عبارت نوشته است:
«موافقت میشود که تمام دستور پردامتهای از تاری  22( 2535/4/1ژوئن  )1976به بعد محاسبه و ضریب
تعدیل بانك مرکزی نسبت به آنها محاسبه و پردامت شود».
به نظر دیوان ،امتالف ارقام ،تقریباً معاد  5/5درصد مالیات و  2درصد کسری بابت سهمیه کارآموزی اسـت
که صورتحسابهای دیگر نیز به طور معمو مشمو آن کسورات بودند .در چنین وضعی ،دیوان این نتیجهگیـری
را منطقی میداند که مبلغ کمتر و مؤمر ،میبایستی پردامت شود.
صورتحساب شماره 16
همانطور که مالحظه شد ،صورتحساب شماره  1به حقالزحمه مدمات مهندس مشاور ،جهت تهیـه گـزارش
طبق قرارداد شماره  247طرح تفصیلی مربوط میشد .صورتحساب مزبـور بـر مبلـغ نامـال  61.027.500ریـا
مبتنی است .این رقم به ترتیب زیر تفکیك شده است:
 57.037.500ریا بابت مدمات مهندس مشاور و  3.990.000ریا بدهی به یك پیمانکار فرعی که گـزارش
طرح ترافیك را تهیه کرده است .دیوان داوری نظر داده است که صورتحساب شماره  1به دالیل مـذکور در فـوق
قابل پردامت نیست .صورتحساب شماره  16المثنای کامل آن قسمت از صورتحساب شماره  1است که مربوط به
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پیمانکار فرعی میباشد .مبلغ  3.990.000ریا مورد ادعای اسکیدمور عیناً برابر مبلغی است کـه در صورتحسـاب
شماره  1در شده و صورتحساب شماره  16صریحاً نیز به صورتحساب شماره  1اشاره میکند .با اینکـه موانـده
توجه را به این نکته جلب نموده است ،معذلك اسکیدمور درباره این که چرا باید این مبلغ جداگانه پردامـت شـود،
توضیح ماصی نداده است .ذیحسابی حق داشته که در انجام وظایف قانونی مود به احتساب مجدد اعتـراض کنـد.
لذا دیوان نمیتواند ادعا بابت این مبلغ را بپذیرد.
محاسبه

با به کار بردن محاسبات باال در مورد شانزده فقره صورتحساب ،با استفاده از مدارك پرونده ،نتایج زیـر بـه دسـت
میآید:
صورتحساب
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

قرارداد طرح
تفصیلی
قرارداد طرح
مدیریت
قرارداد 164
قراردادهای
شماره
2518/2968
قراردادهای
شماره
1344/2992
قرارداد 2515
جابهجا نمودن
تسهیالت
کارهای
پیادهروسازی
بر آب
محوطهسازی و
نهالستان

مبلغ
مدعیبه
31.240.000

مبلغ
غیر قابل قبو
31.240.000

مبلغ
قابل پردامت
___

11.538.818

1.583.550

9.955.268

30.973.508
6.701.254

11.283.444
1.232.670

19.690.064
5.468.584

3.761.921

1.754.160

2.007.761

282.689

11.100

( 9.878.704بستانکار)
271.589

424.604

163.880

260.724

1.881.285
702.346

199.500
74.480

1.681.785
627.866
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تسهیالت
شهری

946.170

946.170

___

12

کارهای
سامتمانی
مطالعات
ژئوتکنیکی
تعدیل
حقالزحمه
هزینه برچیدن
تسهیالت
طرح ترافیك

7.042.118

746.778

6.295.340

609.060

___

609.060

8.004.638

486.329

7.518.209

3.600.000

___

3.600.000

3.990.000

3.990.000

___

13
14
15
16

جمع
منهای مبالغ پردامتی
جمع مبلغ قابل پردامت به اسکیدمور
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48.107.546
22.957.267
25.150.279

ب) ادعا بابت تمدید اعتبار اسنادی

اسکیدمور مبلغ دیگری به میزان  7.220دالر بهعنوان هزینـههـای تمدیـد اعتبـار اسـنادی احتیـاطی ضـمانتنامه
بانکیاش که بنا به درمواست شهرسازی موزستان انجام شده ،ادعا کرده است .لکن مواهان این بخش از ادعایش
را به قدر کافی توضیح نداده و اثبات نکرده و ارتباط این ادعا را با شـرایط موافقتنامـه تسویهحسـاب در رابطـه بـا
ضمانتنامههای بانکی ،روشن نسامته است .از این روی ،دیوان براساس سوابق موجود نمیتواند این بخش از ادعـا
را بپذیرد.
ج) ادعاهای متقابل

تا آنجا که ادعاهای متقابل به «اسکیدمور اوینگز اند مریل و شـرکا» ،یعنـی واحـد مسـتقلی کـه بـا شهرسـازی
موزستان درگیر نبوده ،مربوط میشود ،نمیتوان آنها را طبق مفاد بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،ناشی
از «همان قرارداد ،معامله یا رویدادی که موضوع ادعا را تشکیل میدهند» ،محسوب کرد.
مابقی ادعاهای متقابل قراردادی را که همگی به اسکیدمور مربوط میشوند ،باید طبق موافقتنامه تسویهحساب
فیصله یافته تلقی کرد .امکان ندارد روابط قراردادی را مجدداً بین طرفین برقرار کرد و ادعاهای متقابـل حاضـر را
منظور نمود .لذا ادعاهای متقابل باید مردود شنامته شوند.
بقیه ادعاهای متقابل مربوط به مالیات و حق بیمه اجتماعی که ویژگی حقوق عمومی را دارند ،به علـت عـدم
اثبات و توضیح کافی مردود شنامته میشوند .بنابراین ،مثل پرونده توش راس انـد کـامپنی و جمهـوری اسـالمی
ایران (ي  21حکم شماره 197ـ480ـ 1مورخ  30اکتبر  8 ،1985آبانماه  ،)1364دیوان داوری بر این نظر اسـت
که نیازی بدان نیست که مسائل مربوط به صالحیت که آیا ادعا از مود قرارداد ناشی شده یا به دلیل اجرای قوانین
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داملی ایران ،ویا اینکه ادعا واقعاً در تاری  19ژانویه  29( 1981دیماه  ،)1359به شـرح مقـرر در بیانیـه حـل و
فصل دعاوی اصالً «پابرجا» بوده است یا نه ،مورد بررسی قرار گیرد.
د) تاریخ تسعیر ارز

اسکیدمور در دفاعیات تسلیمی مود به دیوان ،ادعا را به دالر امریکا ،با محاسبه بـه نـرخ تسـعیر دالری  70ریـا
مطرح سامته است .نه در مدافعات کتبی و نه در جلسه استماع ،راجع به این مسأله که برای تبدیل مبالغ ریالی بـه
دالر قانوناً چه تاریخی باید مالك عمل قرار گیرد ،هیچ بحثی نشده است .از این رو ،دیوان نرخ تبدیل پیشـنهادی
مواهان در این پرونده را همانطور که در پرونده آی .ان .ا .کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران (ي 15
حکم شماره 184ـ161ـ 1مورخ  13اوت  22 ،1985مردادماه  )1364قبو کرده ،مـیپـذیرد .معـاد دالری مبلـغ
 25.150.279ریا به نرخ تسعیر پیشنهادی  359.289/70دالر امریکا است.
هـ) بهره

گرچه در موافقتنامه تسویه مقرر شده که طبق آن هیچ بهرهای قابل پردامت نیست ،با این حا  ،نمیتوان منطقاً از
آن چنین تعبیر کرد که پردامت بهره مسارات بابت نقض موافقتنامه منع شده باشد .به نظر دیوان داوری ،پردامت
بهره به نرخ  10درصد نسبت به مبلغ حکم از تاری او فوریه  12( 1977بهمنماه  ،)1355یعنی تاریخی کـه بـه
نظر دیوان ادعا به وجود آمده ،منطقی میباشد .مواهان تا تاری صدور حکم ،تقاضای بهره نموده و لذا فقط تـا آن
تاری با پردامت بهره موافقت میشود.
و) هزینهها

به نظر دیوان داوری ،موانده ملزم است هزینههای معقو داوری بـه میـزان  12.000دالر امریکـا را بـه مواهـان
پردامت نماید.
سوم) حكم

به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
موانده ،وزارت مسکن و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است مبلغ سیصـد و پنجـاه و نـه هـزار و
دویست و هشتاد و نه دالر و هفتاد سنت ( 359.289/70دالر امریکا) به اضافه بهره ساده به نرخ ده درصد در سا
(به مأمذ  365روز) از تاری او فوریـه  12( 1977بهمنمـاه  )1355تـا تـاری صـدور حکـم حاضـر ،بـه اضـافه
هزینههای داوری به مبلغ  12.000دالر امریکا به مواهان ،اسکیدمور اونیگز اند مریل ،بپردازد.
تعهد مزبور با پردامت از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  7بیانیه مـورخ  19ژانویـه  29( 1981دیمـاه
 )1359دولت جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر ایفا مواهد شد.
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ادعاهای متقابل وزارت مسکن و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران ،مردود شنامته میشوند.
حکم حاضر ،جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  27فوریه  1986برابر با  8اسفندماه 1364
گونار الگرگرن ـ رئیس شعبه یك
به نام خدا
کورش ـ حسین عاملی
موافق با بخشی از حكم
مخالف با بخشی دیگر
(رجوع شود :به نظر جداگانه)
هوارد ام .هولتزمن

کامالً موافق با حکم ،به استثنای موارد مربوط به )1 :پردامت بهره فقط به نرخ  10درصد (رجـوع شـود بـه :نظـر
جداگانه اینجانب در اینترنشنا اسکولز سرویسز اینکورپوریتد و شرکت صنایع ملی مس ایران ،صفحات 4ـ 3حکم
شماره 194ـ111ـ 1مورخ  10اکتبر  18 ،1985مهرماه  ،)1364و  )2پردامت هزینهها فقط به میزان  12.000دالر
(رجوع شود به :نظر جداگانه اینجانب در سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسـالمی ایـران،
حکم شماره 180ـ64ـ 1مورخ  27ژوئن  6 ،1985تیرماه  )1364که صرفاً برای تشکیل اکثریت با آنها موافقم.

پرونده شماره 52ـ شعبه يك
حكم شماره 215ـ52ـ1
خواهان :بالنت برادرز کورپوریشن
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران
شرکت خانهسازی ایران
تاریخ1364/12/15 :
حكم

حاضران
از طرف خواهان :آقای ا.ا .گیدی ،آقای ا  .دیویس ،وکالی مواهان

آقای  .تی .هونان ،آقای ا  .کواید ،نمایندگان بالنت برادرز کورپوریشن
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
دکتر سیدملیل ملیلیان ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای سعید نیازی ،مشاور نماینده رابط
آقای محسن آزاده ،دستیار نماینده رابط
دکتر ابوالفتوح ،وکیل شرکت مانهسازی ایران
آقای طاهباز ،مشاور فنی شرکت مانهسازی ایران
آقای همدانی ،مشاور مالی شرکت مانهسازی ایران
سایر حاضران :آقای .آر.کروك ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده
اول) مقدمه
الف) سوابق امر

در تاری  16نوامبر  25( 1981آبانماه  )1360مواهان ،بالنت برادرز کورپوریشن («بی.بی.سی ،)».ادعایی را علیـه
مواندگان ،دولت جمهوری اسالمی ایران و شرکت مانـهسـازی ایـران («مـانیران») بـه ثبـت رسـاند و طـی آن
درمواست پردامت وجوهی را نمود که حسب ادعا به موجب قراردادی که در تاری  16فوریه  27( 1975بهمنمـاه
 )1353بین شرکت فرعی ایرانی مواهان ،بی.سی.جی .دیولوپمنت کامپنی («بی.سی.جی )».و مانیران منعقد شـده
بود الزمالتأدیه است .قرارداد مزبور مربوط به احداث مسکن برای کارگران در شهر بوشهر واقـع در ایـران و مبلـغ
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مورد ادعا در آمرین لـوایح کتبـی  5.487.676دالر() 1اسـت کـه معـاد  386.058.044ریـا مـیباشـد .بهـره و
هزینههای حقوقی نیز مطالبه شده است .بی.بی.سی .همننین درمواسـت کـرده اسـت دو ضـمانتنامهای کـه بـه
صورت چك سپرده بود ،آزاد شود.
ادعا به صورتی که بدواً مطرح شده بود ،به صورت ادعای غیرمستقیمی که طی آن بی.بی.سی .وجوهی را که
طبق بند  2ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،به شرکت فرعی آن تعلـق مـیگیـرد ،مطالبـه کـرده بـود .ادعـا
همننین به نحو تخییری و بهعنوان ادعای غرامت بابت سلب مالکیت ادعایی  90درصـد عالیـق بی.بی.سـی .در
بی.سی.جی .که دارایی عمدهاش مطالبات آن به موجب قرارداد با مانیران میباشد ،مطرح شـده اسـت .در جلسـه
استماع ،بی.بی.سی .تصدیق کرد که برای ادامه رسیدگی به دعوا بر مبنای سلب مالکیت ،مدارك کافی وجود ندارد
و تأیید کرد که قصد دارد تنها ادعای موضوع قرارداد را ادامه دهد.
مـانیران در تـاری  20آوریـل  31( 1983فروردینمـاه  )1361و دولـت ایـران در تـاری  2ژوئـن 12( 1983
مردادماه  )1362لوایح دفاعیهای به ثبت رساندند .جلسه استماع مقدماتی در تاری  12نـوامبر  21( 1982آبانمـاه
 )1361برگزار شد .مانیران در الیحـه دفاعیـه مـود منکـر مسـئولیت و بـدهی شـده و کوشـید از طریـق تهـاتر،
بی .سی.جی .را بابت دیون ،منجمله مبالغ مربوط به هزینه تعمیرات ،حق بیمه اجتماعی کـارگران ،دیـون صـندوق
کارآموزی و مالیات بر درآمد مسئو قرار دهد .مانیران در تاری  31اکتبر  9( 1984آبانماه  )1363الیحه دیگری
راجع به مطالب ات مود در مورد حق بیمه اجتماعی به ثبت رساند .بی.بی.سی .صالحیت دیوان را نسبت به دعـاوی
مالیات و بیمه اجتماعی نمیپذیرد .متعاقب تباد لوایح و مدارك دیگـر طـرفین ،یـك جلسـه اسـتماع شـفاهی در
تاری های  18و  19سپتامبر  27( 1985و  28شهریورماه  )1364برگزار شد.
به موجب اصالحیه بند  2ماده  13قواعد دیوان و طبق توافق دولتین جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده
امریکا ،آقای رینارد ماسك در جلسه استماع و صدور حکم پرونده حاضر شرکت کرد.
ب) واقعیات و اظهارات طرفین

در تاری  16فوریه  27( 1975بهمنماه  )1353بی.سی.جی .با مانیران ،قراردادی («قرارداد») بـه منظـور احـداث
 330دستگاه مانه کارگری در بوشهر منعقد کرد .بی.سی.جی .در ژانویه  1975صرفاً به منظور اجرای این پروژه در
ایران تشکیل شد .در آن زمان  45سهم بی.سی.جی .متعلق به بی.بی.سی 45 ،سهم آن متعلـق بـه یـك شـرکت
ایرانی ،موسوم به جهانبین و شرکا و  10سهم آن متعلق به شرکت چارتر ایران دیولوپمنت بود .بی.بی.سی .ادعـا
میکند که  45سهم جهانبین را در سا  1977مریداری کرده و بدین ترتیب  90درصد از سـهام بی.سـی.جی .را
به دست آورده ،لکن مانیران معتبر بودن این انتقا را مورد تردید قرار میدهد .مضافاً در مـورد تابعیـت امریکـایی
مود بی.سی.جی .و همننین حق طرح ادعا توسط وی نسبت به  %100از هر آننه متعلق به بیسیجی است ویـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مواهان ادعا را به دالر امریکا و با نرخ  35/70ریا به ازای هر دالر محاسبه نموده است؛ ولی چون قـرارداد تمامـاً بـر حسـب ریـا

قیمتگذاری ،پردامت و انجام شده ،لذا دیوان در بحث مود مبالغ ریالی را به کار مواهد برد .ذکر این نکته نیز الزم است کـه از رقـم فـوق
باید مبلغ  698.000ریا که در جلسه استماع مورد توافق قرار گرفت ،کسر گردد .این رقم به ادعای کارهای اضافی مربوط بـوده و ذیـالً
(در صفحه  )21مورد بحث قرار مواهد گرفت.
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راجع به اینکه یك شرکت فرعی غیر ایرانی بتواند به هر نحو ،دعوای غیرمستقیمی طرح کند ،امتالفنظر وجـود
دارد.
بی.بی.سی .ادعا میکند که مانیران مشمو تعریف «ایران» مندر در بند  3ماده هفت بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی بوده و بدین لحاظ ،در حیطه صالحیت دیوان قرار دارد .مانیران انکار میکند که تحت کنتر دولت ایـران
ویا هریك از تقسیمات فرعی سیاسی آن میباشد.
مانیران مضافاً ادعا میکند که ماده  14قرارداد که مربوط به داوری است ،رسیدگی به این دعوا را بـه موجـب
بند یك ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،از شمو صالحیت دیوان مستثنا مینماید .بی.بی.سی .منکر این ادعـا
است.
در بادی امر در قرارداد پیش بینی شده بود که بعد از صدور پروانه سامتمان توسط شهرداری محل و واگـذاری
زمین توسط مانیران به بی.سی.جی 330 ،.دستگاه مانه در مدت  20ماه احداث شود که این تعـداد بعـداً یعنـی در
تاری  16اوت  25( 1975مردادماه  )1354کتباً به  376دستگاه مانه افـزایش یافتـه ،قـرار شـد در مـدت  23مـاه
سامته شود .مانیران متعهد شده بود که زمین را مریداری و در امتیار قرار دهد و همننین مسئو سامتن جـاده و
فاضالب و سایر تأسیسات زیربنایی الزم بود .قرار بود بی.سی.جی .مانهها را احداث نماید و مانیران متعهد بود که
به مجرد احداث مانهها ،آنها را به قیمت ثابت به فروش رسانده و بهای آن را پس از کسر  5درصـد بـه حسـاب
بستانکار بی.سی.جی .منظور نماید ویا اینکه قیمت کلیه مانهها را ظرف  15روز پس از اتمام آنها و پس از کسر
 5درصد به بی.سی.جی .بپردازد ،صرف نظر از اینکه مانهها به فروش رفته یا نرفته باشند .قرار بود بهای تضمین
شده ،طبق فرمولی که در قرارداد مندر است افزایش یابد.
بی.بی.سی .ادعا میکند که قبل از پایان سا  ،1978کلیه  376دستگاه مانه تکمیل و مـورد قبـو مـانیران
واقع شد ،ولی مانیران فقط قسمتی از بهـای اولـین  274مانـه را پردامـت نمـود .مبلـغ  5.487.676دالر (یعنـی
 386.058.044ریا ) مورد مطالبه وی از ارقام زیر تشکیل شده است:
 .1جزء پردامت نشده بهای اولین  274مانه و قیمت پردامت نشده بقیه  102مانه
 104.791.979ریا
( 120.076.395ریا منهای  15.284.416ریا
طلب مانیران بابت دیوارکشی و حیاطسازی)
 12.062.381ریا
 .2کارهای اضافی انجام شده
 194.881.160ریا
 .3افزایش بها
 74.322.524ریا
 .4هزینه های ناشی از تأمیر
 386.058.044ریا
بی.بی.سی .ادعا میکند که مانیران مسئو چند مورد تأمیری بود که منجر به افزایش مبلغ پیشبینی شده در
قرارداد گردید .بی.بی.سی .مخصوصاً ادعا میکنـد کـه مـانیران در تـأمین نقشـههـا و مسـاحی الزم بـه منظـور
امکانپذیر سامتن شروع کارهای سامتمانی ،چندین ماه تأمیر کرد .شرکت برق محلـی ،قسـمتی از زمـین محـل
طرح را برای احداث نیروگاه تصرف نمود و لذا الزم شد که نقشهها از نو کشیده شـوند .کمبـود سـیمان در سـطح
کشور عرضه سیمان را بهشدت محدود کرده ،آن را تا حدود ده درصد تا بیست درصد مقـداری کـه بـرای اجـرای
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بهموقع پروژه الزم بود تقلیل دارد .و باالمره اینکه کمبودهای مکرر در مورد قیر و آب گـرم کـن وجـود داشـت.
بی.بی.سی .عقیده دارد که کلیه مانهها سامته و بعد از اتمام به نحو مقرر مورد قبو مانیران واقع شد و نیز اینکه
مانهها به صورت سالم و عاری از نواق سامتمانی بود.
مانیران این اظهارات را انکار نموده و مخصوصاً مدعی است که در تهیه طرحها و نماها تـأمیر نکـرده ،بلکـه
بی.سی.جی .در کسب پروانه سامتمانی الزم از مقامات محلی جهت اجازه شروع کار قصور کرده است.
همانطوری که مانیران در جریان رسیدگی اشاره کرد ،عواقب احتمالی قصور بی.سی.جی .در تهیه این پرونده
متفاوت بوده ،در بدترین حالت ،شهرداری از امتیارات مود برای تخریب سامتمانها استفاده میکرده و این مطر را
نیز در بر نداشته که مانیران نتواند بدون داشتن پروانه مانهها را بفروشد.
مانیران انکار میکند که هرگونه تعهدی از نظر تضمین تهیه سیمان داشـته و در عـوض ادعـا مـیکنـد کـه
تأمیرهای ناشی از کمبود سیمان در سطح کشور را باید مشمو مقررات فورسماژور قـرارداد (مـاده  )12دانسـت.
مانیران اظهار میدارد که از مجموع  20ماه تأمیر فقط  6ماه آن را میتـوان ناشـی از تخلـف مـود بی.سـی.جی.
ندانست .مانیران محاسبات بی.سی.جی .درباره افزایش بها را نپذیرفته و مسئولیت بعضی از اقالم کارهای اضـافی
را انکار میکند.
مانیران ادعا میکند که بی.سی.جی .مصالح نامناسب و غیرکافی در کارهای سامتمانی به کار بـرده و بعـد از
تحویل گرفتن سامتمانها به وسیله مانیران ،نواق و معایب جدی در آنها ظاهر شـد .مـانیران همننـین ادعـا
میکند که نواقصی که قبالً اعالم و اصالح آنها درمواست شده بود ،مخصوصاً نشت کردن سقفها ،رفع نگردید.
مانیران به این واقعیت اشاره میکند که گواهی پایان کاری که طبق ماده  7قرارداد الزم بود ،صادر نشـده و ادعـا
میکند که به علت معایب قابل انتساب به بی.سی.جی ،مانهها به فروش نرفت و اینگونه مـوارد تخلـف از ناحیـه
بی.سی.جی ،.نمایندگی فروش مانهها توسط مانیران از جانب بی.سی.جی .را لغو و باطل کرد و لهـذا تحـت ایـن
شرایط ،مانیران نباید متعهد به پردامت بهای مانهها باشد.
مانیران در ادعایی که به صـورت تهـاتری طـرح کـرده ،جمعـاً مبلـغ  1.612.794ریـا بابـت حـق بیمـه و
 22.667.615ریا بابت مالیات که حسب ادعای وی بر ذمه بی.سی.جی .میباشد ،مطالبه نموده است.
دوم) دالیل حكم
الف) صالحیت

دیوان متقاعد شده که تابعیت مود بی.بی.سی .احراز گردیده است .اوراق تفویض حق رأی و سوگندنامههـایی کـه
دبیر شرکت ارائه داده ،نشان میدهند که بی.بی.سی .در تمام اوقات ذیربط کالً متعلق به شرکت بالنت اینترنشنا
لیمیتد بوده که بهنوبـهمود تمامـاً بـه بالنـت اینکورپوریتـد تعلـق داشـته و  98/95درصـد از سـهامداران بالنـت
اینکورپوریتد دارای نشانیهایی در ایاالت متحده هستند2)(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2همننین رجوع شود به :حکم شماره 74ـ62ـ 3مورخ  2سپتامبر  11( 1983شهریور ماه  )1362در پرونده بالنت برادرز کورپوریشـن و

وزارت مسکن و شهرسازی و سایرین که در  3 Iran- US C. T. R. P. 225به طبع رسیده و طی آن ،تابعیت امریکایی بی .بی.سی .احراز
شده است.
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مدارك مربوط به کنتر بی.بی.سی .بر بی.سی.جی .به صورت سـوگندنامه آقـای پـر بـیلنـد ،رئـیس سـابق
عملیات ماورای بحار بی.بی.سی .در ایران ،تسلیم شده است .بی.سی.جی .در ژانویه  1975در ایران تشکیل شده و
طبق مقررات به ثبت رسید .تا سا  45 ،1977سهم آن متعلق به بی.بی.سی .و  10سهم آن متعلق به چارتر ایران
دیولوپمنت کامپنی و  45سهم بقیه متعلق به شرکت سامتمانی جهانبین و شرکا («جهـانبین») بـود .در مجمـع
سهامداران منعقده در تاری  31ژوییه  9( 1977مردادماه  )1356که یك کپی از صورتجلسه آن نزد دیـوان اسـت،
جهانبین عنوان کرد که  45سهم مود در بی.سی.جی .را به بی.بی.سی .منتقل مینماید که بـدین ترتیـب ،سـهم
بی.بی.سی .در بی.سی.جی .تا  90درصد کل سـهام افـزایش یافـت .بـه منظـور ثبـت صورتجلسـه در اداره ثبـت
شرکتها و امضای کلیه اسناد الزم از جانب سهامداران ،یك نفر وکیـل منصـوب شـد .در آگهـیای کـه بعـداً در
روزنامه رسمی انتشار یافت ،تنها به مصوبات واقعی جلسه اشاره شده و نه به مود انتقا  .مـانیران مـیگویـد اگـر
چنین انتقالی به نحو مقرر به ثبت نرسیده باشد ،اعتبار و رسمیت آن مورد تردید است.
راجع به این موضوع ،نظر دیوان این است که با توجه به فقـدان هرگونـه مـدرك مغـایر ،مـود صـورتمجلس
فینفسه دلیل کافی بر وقوع انتقا واقعی بوده و حداقل ،تملك  90درصد از سهام بی.سی.جی .توسط بی.بی.سی.
از آن تاری را محرز مینماید .کنتر سهام ،منتقل شده ،حتی اگر مالکیت رسمی منتقل نشده باشـد .بنـابراین بـه
نظر میرسد که بی.بی.سی .شرط مقرر در بند  2ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی را مبنـی بـر اینکـه منـافع
مالکیت چنین اتباعی ،مجتمعاً در زمان اقامه ادعا برای کنتر شرکت یا شخ حقوقی دیگر در حـد الزم بـوده و
عالوه بر آن ،مشروط بر اینکه شرکت یا شخ حقوقی ،مود در چارچوب این بیانیه حق اقامه دعوا نداشته باشـد
احراز نموده ست.
این مسأله که طبق بند  2ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،چه ادعـایی را مـیتـوان ادعـای غیرمسـتقیم
صحیح محسوب کرد ،در پرونده «الف» 22در دیوان عمومی مطرح است .دولت جمهـوری اسـالمی ایـران تقاضـا
نموده که اتخاذ تصمیم درباره این موضوع در پرونده حاضر تا روشن شدن نتیجه پرونده «الف» 22به تعویق افتد.
پروندههای متعددی حاوی ادعاهای غیرمستقیم در دیوان مطرح است .همانطور کـه قـبالً در حکـم شـماره
187ـ325ـ 3مورخ  19اوت  28( 1985مردادماه  )1363صادره در پرونده فیوترا تریدینگ انیکورپوریتـد و سـازمان
آب و برق موزستان در ارتباط با درمواست مشابهی در مورد تعیین تابعیت شرکت اعـالم شـد ،تعلیـق تصـمیمات
مربوط به صالحیت به مدت نامعلوم ،با توجه به اینکه این موضوعات بهکرات مطرح میشود ،موجب توقـف کـار
دیوان میگردد 3)(.به این دالیل ،هر سه شعبه دیوان مداوماً رأی به قابل پذیرش بودن دعاوی غیرمستقیم دادهانـد
و لذا تقاضای تعویق دراین پرونده رد میشود.
راجع به اینکه چه ادعایی از نقطهنظر صالحیت دیوان ،ادعای غیرمستقیم محسوب میشـود ،عبـارت صـریح
بند  2ماده هفت ،دو شرط به مورد قائل شده است« :منافع مالکیت» باید «برای کنتر شرکت یا شخ حقـوقی
دیگر» در زمان بروز ادعا کافی بوده و مود شخ حقوقی مورد بحث نیز نباید حق اقامه دعوا داشته باشد .دربـاره
این که شخ حقوقی مورد بحث تبعه امریکا باشد الزامی وجود ندارد و در واقع ،بیانیه از این نظـر بـین اشـخاي
حقوقی ایرانی و سایر ملیتها هیچگونه وجه تمایزی قائل نشده است .صرفنظر از اینکه موضع اصو کلی حقـوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3صفحه ( 7متن انگلیسی حکم).

حکم شماره 215ـ 52ـ1
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بینالملل در این مورد چیست ،دیوان ملزم و مقید به عبارات صریح بیانیه حل و فصل دعاوی است که سند حـاکم
بر کار آن است و این تفسیری است که دیوان در کار داوری مـود تـا ایـن تـاری پیوسـته اعمـا نمـوده اسـت.
نمونههای بیشماری را میتوان ذکر کرد که دعاوی غیرمستقیم که توسط یك شرکت غیرامریکایی مطرح گردیده،
پذیرفته شده است .مضافاً از حکم شماره 138ـ82ـ 2مورخ  29ژوئـن  8( 1984تیرمـاه  )1363صـادره در پرونـده
بایکوف و ایزن پرسر و جمهوری اسالمی ایران  ،روشن است که دیوان آماده بود نسبت به دعوای متعلق بـه یـك
شرکت ایرانی احراز صالحیت کند ،لکن صرفاً به این دلیل که کافی بودن میزان کنتر محـرز نشـد ،دیـوان نیـز
احراز صالحیت نکرد .بنابراین ،دیوان بر این نظر است که صالحیت رسیدگی به دعوای حاضر را دارد.
موضوع صالحیتی دیگر مطروح در این پرونده ،آن است که آیا مانیران مشمو تعریف «ایران» بهعنوان هـر
نوع مؤسسه ،واحد و تشکیالتی که به وسیله دولت ایران یا سازمانهای سیاسی فرعی آن کنتر میشود هست یا
میر .این نکته موضوع استدالالت و مدارکی است که طرفین ضمن لوایح کتبی مود ارائه کردهاند ،لکن دیـوان در
تصمیم متخذه در حکم شماره 61ـ188ـ 2مـورخ  27ژوییـه  5( 1983مردادمـاه  )1362صـادر در پرونـده گـروئن
اسوشیایتس اینکورپوریتد و شرکت مانهسازی ایران و سـایرین کـه در «  »3 U. S- Iran CTR at p.97بـه
طبع رسیده  ،تکلیف این موضوع را روشن کرده است .دیوان ضمن رسیدگی بـه همـان موضـوع راجـع بـه همـان
موانده ،چنین نظر داد که مدارك ارائه شده در آن پرونده ،هرگونه شك و تردید درباره موقعیت مانیران را برطرف
کرده و اینننین نتیجهگیری کرد که «ادعای مطروح علیه شرکت مانهسـازی ایـران ،ادعـا علیـه «ایـران» طبـق
مفهوم بیانیه میباشد».
مسأله دیگر این است که آیا ادعاهای ناشی از قرارداد حاضـر ،از حیطـه شـمو صـالحیت دیـوان داوری بـه
موجب بند یك ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی مستثنا میباشند یا میر .بند یك ماده دو فوق مقرر مـیدارد کـه
دعاوی ناشی از «قراردادهای تعهدآور فیمابین کـه در آن قراردادهـا مشخصـاً رسـیدگی بـه دعـاوی مربوطـه در
صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران ،با توجه به نظر مجلس شـورای اسـالمی ایـران باشـد» ،از شـمو
صالحیت دیوان مستثنا هستند.
ماده  14قرارداد مقرر میدارد ،چناننه طرفین نتوانند درباره امتالفات مربوط به بعضی جنبههـای قـرارداد بـه
توافق برسند ،در آن صورت ،امتالفات مورد بحث از طریق داوری و طبق مقررات قانون مدنی حل و فصل مواهد
شد « .دیوان قبالً در مورد قیود داوری مشابهی نظر داده و به این نتیجه رسیده که مراد از این قیود ،این نیست که
امتالفات باید بهطور ام به محاکم ایران ارجاع شود() 4بنابراین ،در پرونده حاضر ،دیوان بر این نظـر اسـت کـه
ادعا از شمو صالحیت آن مستثنا نیست.
مسأله دیگری نیز مطرح است که هرچند به معنای ام کلمه صالحیتی نیست ،با این حا  ،از مقررات ویژه
صالحیتی بیانیه حل و فصل دعاوی ناشی می شود و مربوط به این است که آیا بی.بی.سی .حق دارد کل مبلغی را
که دیوان احیاناً واجباالدا به بی.سی.جی .تشخی میدهد دریافت نماید یا فقط  90درصد آن را که معاد سهام
بی.بی.سی .در بی.سی.جی .میباشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4رجوع شود به :قرار اعدادی شماره 1ـ6ــ مـورخ  5نـوامبر  14( 1982آبانمـاه  )1361دیـوان عمـومی در پرونـده گیبـز انـد هیـل،
اینکورپوریتد و توانیر و سایرین (قسمت سوم).
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بی.بی .سی .دیوان را متقاعد سامته که حق دارد ادعای غیرمستقیمی طبق مفهوم بند دو ماده هفت بیانیه حل
و فصل دعاوی ،اقامه نماید .در زمان بروز ادعا ،بی.بی.سـی« .عالیـق مالکانـهای» نسـبت بـه  90درصـد سـهام
بی.سی.جی .که مود رأساً حق اقامه دعوا ندارد ،داشته که برای کنتر شرکت امیرالذکر کافی بوده اسـت (رجـوع
شود به :صفحه .)7
اصل مسأله این است که آیا این ادعا را باید بهعنوان ادعای شرکتی که تبعه ایاالت متحده نبوده و حق اقامـه
دعوا ندارد (یعنی بی.سی.جی .در پرونده حاضر) ،مورد رسیدگی قرارداد یا بهعنوان ادعای یك تبعه ایاالت متحـده
(یعنی بی.بی.سی .در پرونده حاضر) به تناسب سهمش در ادعای بی.سی.جی.؟
در احکام قبلی دیوان که حکم پردامت مسارت بابت دعاوی غیرمستقیم صادر شـده ،شـرکتهایی کـه حـق
طرح دعوا نداشتند کالً متعلق به مواهان یا مواهانهای ایاالت متحده بودند .در پرونده دیمز اند مـور و جمهـوری
اسالمی ایران و سایرین (حکم شماره 97ـ54ـ 3مورخ  20دسـامبر  20 / 1983آذر  )1362مواهـانهـا مالـك 90
درصد سهام به ثبت رسیده شرکت فرعی مورد بحث و نیز ظاهراً مالك منافع  10درصد بقیه سـهام بودنـد کـه در
امتیار نمایندگان ایشان بود .صددرصد مبلغ حکم به مواهانهای آن پرونده اعطا شد.
ولی در مورد بی.سی.جی ،ده درصد سهام آن متعلق به شرکت چارتر دولوپمنت کامپنی ایران میباشد .دربـاره
تابعیت این شرکت ،مدارك قاطعی در دست نیست و مسلماً با بی.بی.سی .مرتبط نبوده و ممکن است یك شرکت
ایاالت متحده بوده یا نبوده باشد.
دیوان داوری بر این عقیده است که نظری بهتر و در عین حا  ،سازگار با روح بیانیههای الجزایـر وجـود دارد:
در حالی که یك ضابطه کنتر برای احراز صالحیت رسمی و مجاز سامتن اتباع ایاالت متحده به طرح ادعایی که
مالکیت آن را از طریق کنتر عالیق واحد یا مؤسسهای در دست دارند ،کافی است ،ولی این امر الزاماً بدان معنـا
نیست که این قبیل اتباع ایاالت متحده باید مجاز باشند تمامی مبلغ مـورد ادعـا و منجملـه قسـمتی از آن را کـه
ممکن است تا  49درصد بوده و به اشخاصی غیر از اتباع ایاالت متحده و به فرض بعید ،به اتباع ایران تعلق داشته
باشد ،وصو کنند .در این پرونده ،دلیل و مدرکی ارائه نشده است که اتباع ایـاالت متحـده در قبـا واحـد تحـت
کنتر مود ویا سهامداران غیرتبعه ایاالت متحده در آن واحد ،مسئو و پاسخگو مواهند بود .بنابراین ،لزومی ندارد
که دیوان به بررسی این مسأله بپردازد که آیا در چنین موردی الزم است مالحظات دیگری نیز مـورد توجـه قـرار
گیرد یا میر .دیوان در مورد این قبیل پروندهها به نفع مود اتباع ایاالت متحده حکم صادر میکنـد و نـه بـه نفـع
شرکتی که حق اقامه دعوا نداشته و شخصاً طرف دعوا نیست .اگر به نحوی غیر از این ،نتیجهگیری شود ،بالقوه و
بالذاته موجب بیعدالتی مواهد شد ،زیرا به مجرد آنکه دیوان درباره ادعای غیرمستقیمی ،منجمله قسمتی از آن که
متعلق به سهامداران اقلیت میباشد ،حکمی صادر کند ،این سهامداران اقلیـت رأسـاً حـق مراجعـه بـه مرجعـی را
نخواهند داشت ،مگر در موارد و حدودی که به موجب قوانین قابل اعما شرکتها بتوانند سهم مود را از اکثریت
امذ کند .چناننه سهامداری در دعوای مطروحی ،محکومٌله اعالم و صددرصد مبلغ حکم را وصـو نمایـد ،در آن
حالت ،دیوان وسیله ای در امتیار نخواهد داشت که وی را مجبور نماید عواید ناشی از ادعای مود را توزیع کند.
عالوه بر این ،چناننه در یك چنین ادعای غیرمستقیمی ،صددرصد مبلغ حکم اعطا گردد ،کماکان این ریسك
وجود دارد که مود شرکت در برههای از زمان ،ادعایی را بر مبنای همان واقعیات علیـه همـان موانـده ،در مرجـع
دیگری اقامه نماید.
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بنا بر دالیل فوق ،دیوان بر این نظر است که بر مبنای واقعیات این پرونـده ،بی.بی.سـی .حـق دارد فقـط 90
درصد از مبلغ حکمی را که علیه مواندگان پرونده حاضر صادر میشود ،وصو نماید.
و باالمره بهطوری که ذیالً مورد بررسی قرار گرفتـه ،دیـوان داوری فاقـد صـالحیت رسـیدگی بـه ادعاهـای
مواندگان بابت حق بیمه اجتماعی است.
ب) ماهیت
 .1طرز اجرای قرارداد توسط بی.سی.جی.

اجزای اصلی مبلغی که بی.بی.سی .مطالبه میکند بهطور کلی عبارتند از :بقیه قیمت قرارداد کـه مشـمو پـارهای
کسور است ،همراه با وجوه دیگری بابت افزایش قیمت قرارداد و اضافه شدن هزینههای عمومی در اثر تأمیر.
جزء استدالالتی که مانیران مطرح میکند ،دو استدال مستقیماً به موضوع حق بی.بی.سی .نسبت به وصو
بهای قرارداد مربوط می شود .این دو استدال به معایب و نواق ادعایی در طرز کار بی.سی.جی .و نیـز بـه ایـن
ادعا که بی.سی.جی ،بدون امذ پروانه معتبر سامتمان از شهرداری محل ،شـروع بـه عملیـات سـامتمانی نمـوده،
ارتباط پیدا میکند.
مانیران انکار نمیکند که تا پایان سا  1978تعداد  376دستگاه مانه به اتمـام رسـیده بـود .در واقـع تـا آن
تاری  ،مانیران مبلغ  244.549.597ریا در قبا کار انجام شده پردامت کرده بود .مفاد قراداد شامل شروط ذیـل
میباشد:
«ماده  .7گواهی ماتمه کار :پس از ماتمه کار کارهـای سـامتمانی و تأسیسـاتی طبـق شـرایط و مشخصـات
قراردادی ،بهطوری که مانهها آماده فروش و استفاده باشد ،شرکت ضمن معرفی نماینده مـود مراتـب را کتبـاً بـه
مانیران و نماینده دستگاه نظارت اطالع داده و تقاضای تشکیل کمیسـیون بازدیـد و صـدور گـواهی ماتمـه کـار
می نماید  ...پس از انجام تشریفات مذکور ،دستگاه نظارت ،گواهی ماتمه کار مربوطه را صادر مواهند نمود.
ماده  .8دوران تضمین و وجهالضمان حسن انجام کار :شرکت ،سامتمان و تأسیسـات موضـوع قـرارداد را بـه
مدت یك سا از تاری صدور گواهی ماتمه کار تضمین مینماید ،بدین معنا کـه متعهـد اسـت هرگونـه عیـب و
نقصی که ظرف سا مذکور در سامتمانها و تأسیسات آن پدید آید یا کشف شود  ...برطرف نماید  ...برای تأمین
مقررات فوقالذکر ،مانیران معاد پنج درصـد قیمـت اعیـانی مانـههـا را هنگـام پردامـت بـه شـرکت بـهعنوان
وجهالضمان کسر مینماید ...
ماده  .9گواهی ماتمه تعهدات :در پایان دوران یك ساله  ...کمیسیون بازدید  ...اقدام به بازدید سامتمانهـای
مورد بحث نموده  ...و در صورت وجود عیب و نق طبق مقررات ماده  7اقدام مواهـد کـرد .دسـتگاه نظـارت ...
اقدام به صدور گواهی ماتمه تعهدات مواهد نمود  ...مانیران وجهالضمان ویا باقیمانده وجهالضمان را (در صـورتی
که مبلغی طبق ماده  8این دفتر شرایط صرف تعمیرات شده باشد) ظرف پانزده روز از تاری صدور گـواهی ماتمـه
تعهدات به حساب شرکت واریز مواهد نمود ( ...نقل از متن فارسی قرارداد).
بی.بی.سی .تصدیق میکند که رسماً گواهی پایان کاری ،طبق مفهوم ماده  7قرارداد صـادر نگردیـد؛ ولـی از
مکاتبات قراردادی موجود در سوابق روشن است که اولین  274واحد مسکونی مورد قبو داض بوشهر ،مهندسین
مشاور مانیران قرار گرفت .مؤسسه امیر کتباً تأیید کرد که معایبی که قبالً اعالم شده رفع گردیده است .چنین بـه
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نظر میرسد که اولین  82واحد مسکونی در تاری  26سپتامبر  4( 1977مهرماه  76 ،)1356واحد دیگر در  25مـه
 4( 1978مردادماه  85 ،)1357واحد در چهارم ژوئن  14( 1978مردادماه  )1357و  31واحد در  11سپتامبر 1978
( 20شهریورماه  )1357مورد قبو قرار گرفت که جمعاً به  274واحد بالغ میگردد .چهـار صورتحسـاب جمعـاً بـه
مبلغ  220.745.676ریا () 5بابت این گروه واحدها تسلیم شد .مانیران  182.549.597ریا از مبلغ فوق را پـس از
وضع کسوری که موجـه تشـخی داد ،پردامـت نمـود کـه تتمـه آن  38.196.079ریـا مـیباشـد .رقـم فـوق
پردامتهای مربوط به افزایش بها را که اکنون بابت اولین  274واحد مسکونی تکمیل شده مطالبه میشود ،در بر
نمیگیرد.
طبق اسناد ضمیمه صورتحسابهای فوق ،بعد از آنکه بی.سی.جی .معایب و نواقصی را که قبالً اعـالم شـده
بود رفع و ترمیم کرد ،داض بوشهر قبولی (واحدهای مسکونی) را گواهی نمود.
از مدارك ارائه شده به دیوان به نظر میرسد که بقیه  102واحـد مسـکونی تـا اکتبـر  1978تکمیـل و مـورد
پذیرش داض بوشهر نیز قرار گرفت که قبولی مود را طی نامههای مورخ  20نـوامبر  29( 1978آبانمـاه  )1357و
 23دسامبر  2( 1978دیماه  )1357تأیید کرد .بی.سی.جی .صورتحسابهایی جمعاً بـه مبلـغ  81.879.616ریـا
تسلیم کرد که هیچکدام پردامت نشد .مانیران به هیچیك از این صورتحسابها ایراد نگرفته است.
بدین ترتیب ،تکمیل و قبولی کلیه  376واحد مسکونی ،علیالظاهر حق بی.سی.جی .را نسبت به بهای قرارداد
محرز میسازد .ولی این استحقاق منوط به تعهد ضمانت یك ساله مندر در ماده  8قرارداد میباشد که به موجب
آن ،بی.سی.جی .ملزم بود نواق و معایبی را که ظرف یك سا از تاری قبولی بروز میکرد و توسط مانیران بـه
وی اعالم می شد رفع و ترمیم نماید .البته مانیران حق داشت که از مبلغ پردامت شـده در زمـان قبـولی اولیـه5 ،
درصد کسر نماید ،با این قرار که در صورت رضایتبخش بودن کار بعد از انجام بازرسی در پایان دوران یك سـاله،
مبلغ فوق پس از کسر هزینههای ترمیم معایب مکشوفه ،مسترد گردد.
به پردامتهای مزبور بهعنوان «تضمین سرمایهگذاری» اشاره شده است ،ولی بـه موجـب قـرارداد ،مـانیران
متعهد بود که بهای واحدها را به مجرد قبولی آنها بپردازد .بدینسان ،اصرار مانیران مبنـی بـر توصـیف قـرارداد
بهعنوان «قرارداد سرمایهگذاری» با توجه به تعهدات اساسی طرفین ،به هیچ نتیجه دیگری نخواهد انجامید.
از مکاتبات چنین بر میآید که داض بوشهر در تاری  20نـوامبر  29( 1978آبانمـاه  )1357اولـین  82واحـد
مسکونی را که بدواً در تاری  26سپتامبر  4( 1977مهرماه  )1356مورد قبو قرار گرفته بود جهت تحویل نهـایی
گواهی کرد .دوره یك ساله در مورد بقیه واحدهای مسکونی تا بعد از مرو پرسنل بی.سی.جی .از ایران منقضـی
نشد .با وجود این ،هیچگونه نشانهای حاکی از اینکه در طو آن مدت ،مانیران معایبی را که اکنون مورد شکایت
است کتباً ذکر ویا به بی.سی.جی .امطار کرده باشد کـه طبـق مفـاد قـرارداد تعمیراتـی الزم بـوده ،وجـود نـدارد.
همننین هیچگونه اعتراضی بر مبنای تأمیر در تحویل واحدها مطرح نشده است .در واقع ،مدارکی در دست اسـت
که مانیران پارهای معایب را به بی.سی.جی .اطالع داد و معایب مزبور رفع شد.
مانیران اکنون در الیحه دفاعیه تسلیمی مود در این جریان رسیدگی ،ادعـا کـرده اسـت کـه بعـد از تحویـل
گرفتن سامتمانها ،معایبی جدی پدیدار شد که قبالً مخفی بود و عدم موفقیت در فروش مانهها را بـه بـروز ایـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5این رقم ،نامال است و طلب عمران تهران بابت دیوارکشی ویا  5درصد کسور قراردادی در آن منظور نشده است.
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قبیل معایب و معایب را به بی.سی.جی .نسبت میدهد .مانیران در تأیید ادعای مود ،به عکسهـای مختلفـی کـه
تاری مشخصی ندارد ،بهعنوان مدرك وضعیت سامتمانها استناد جسته است .هیچگونه مکاتباتی که همزمان (بـا
بروز معایب) صورت گرفته باشد ارائه نشده است.
آقای تری هونان که در مقام مدیر پروژه بی.بی.سی .از اواسط سا  1977تـا اوامـر اکتبـر  1978بـر احـداث
سامتمانهای بوشهر نظارت میکرد ،هم از طریق سوگندنامه و هم شخصاً در جلسه استماع ،در دیوان شهادت داد
و به موضوع معایب ادعایی پردامت .وی تأیید کرد که داض بوشهر مصالح و کار بـی.سـی.جی .را در هـر مرحلـه
نظارت و آنها را تصویب میکرد .نامبرده توضیحاً اظهار داشت که مسأله ماي نشت کردن سقف ،معلو استفاده
از نقشه ناقصی بود که مانیران اصرار در به کار بردن آن داشت ،حا آنکـه بی.سـی.جی .پیشـنهاداتی مبنـی بـر
اصالح نقشه ارائه کرده بود که قابل اعما میبود .تأمین تأسیسات عمده محوطه ،نظیر سیمکشی ،لولهکشـی آب
و فاضالب ،طبق قرارداد جزء مسئولیتهای بی.سی.جی .نبود .این عملیات موضوع قرارداد جداگانه بود که مانیران
در اوامر سا  1978با پیمانکار دیگری منعقد نمود ،ولی از قرار معلوم این کارها انجام نشد .غالب مدارك حاکی از
آن است که عدم موفقیت مانیران در فروش مانهها بیشتر معلو قصور این شرکت در تأمین زیر بنا و آب و برق
کافی بوده تا هرگونه معایب و نواق ناشی از طرز کار با مصالح مورد استفاده توسط بی.سی.جی .که اکنون مورد
ادعا است ،ولی هیچگاه در آن زمان اعالم نشده بود.
نتیجهگیری دیوان این است که کل قیمت قرارداد که در صورتحساب مندر است ،یعنی مبلغ 302.625.992
ریا میبایستی به بی.سی.جی .پردامت میشد؛() 6چون به علت عدم امطار نق و عیبی در دوره یك سـاله بعـد
از تکمیل ،وجهی صرف ترمیم و رفع نواق نشد .لذا دلیلی جهت کسر  5درصد از این رقم نامال وجود ندارد.
مانیران همننین ادعا کرده که احداث کلیه  376واحد مسکونی ظاهراً بـدون امـذ پروانـه سـامتمانی الزم از
شهرداری محل انجام گرفته است .در قرارداد قید شده است که تاری آغاز پروژه میبایستی تاری تحویل زمین یا
صدور پروانه ،هر کدام که مؤمر باشد ،مواهد بود.
تبصره یك ماده  2چنین مقرر میدارد« :امذ پروانه سامتمان از شهرداری مطابق نقشههای پیوست قرارداد به
عهده شرکت بوده و مانیران اقدامات الزم را به منظور تسریع در اعطای پروانه نزد شهرداری محل به عمل مواهد
آورد».
هرچند که بی.بی.سی .نتوانست پروانه را بهعنوان مدرك ارائه دهد ،ولی آقای هونان در جلسه اسـتماع اظهـار
داشت ،با وجودی که وی شخصاً هیچ وقت پروانه را ندیده ،ولی همکارانش در بی.سی.جی .تأیید کرده بودنـد کـه
پروانه طبق مقررات ،قبل از شروع فعالیت سامتمانی تحصیل شده بود .آقای هونان اظهار داشت که چنین سـندی
همراه با سایر اسناد مهم قراردادی احتماالً در دفتر محلی کارگاه در بوشهر نگهداری میشـد و لـذا جـزء اسـنادی
است که بی .سی.جی .بعد از مرو از ایران بدان دسترسی نداشته است .همننین باید متذکر شـد کـه مـانیران از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6در مورد رویه دیوان راجع به صورتحسابهایی که مورد اعتراض واقع نشده ،برای نمونه رجوع شود بـه :حکـم شـماره 176ــ255ــ3

مورخ  26آوریل  6( 1985اردیبهشت  ،)1364صادره در پرونده دیك آو دلهور اینکورپوریتـد و یـك مواهـان دیگـر و شـرکت نوسـازی و
عمران تهران و یك موانده دیگر ،صفحات 28ـ .27حکم شماره 143ـ127ـ 3مورخ  13ژوییه  22( 1984تیرماه  )1363صادره در پرونـده
موریسن کنودسن پاسیفیك لیمیتد وزارت راه و ترابری و یك موانده دیگر ،صفحات 35ـ.34
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نظر قرارداد متعهد بود که اقدامات الزم را به منظور تسریع در اعطای پروانه نزد شهردای محل به عمل آورد.
با توجه ب ه ماهیتی که پروانه اساساً واجد است و نیز این واقعیت که هم به موجب مود قرارداد و هم از لحـاظ
مقررات محلی ،شروع سامتمان بستگی به صدور آن داشته ،کامالً بعید بوده کـه کـار سـامتمان در محـل ،بـدون
چنین اجازهای بتواند ادامه یابد .یا شهرداری یا مانیران قطعاً به ادامه سامتمان اعتراض میکردند ،ولـی سـابقهای
دا بر اینکه هیچیك از این دو چنین اعتراضی کرده باشد وجود ندارد .مضافاً به فرض بعیـد کـه پروانـهای هـم
تحصیل نشده بود ،چون مانیران اجازه داد که کار ادامه یابد و مانههای تکمیل شده را نیز قبو کرد ،لذا باید ایـن
طور تلقی کرد که از هرگونه اعتراضی که به موجب مفاد قرارداد حق طرح آن را داشته ،صرفنظر کرده است .پس
دیوان نتیجه میگیرد که اعتراض مانیران در این مورد بیاساس است.
 .2تعدیالت نسبت به قیمت قرارداد

اکنون که دیوان در مبدأ رسیدگی نتیجه گرفت که بی.سی.جی .در بـادی امـر اسـتحقاق دریافـت 302.625.992
ریا قیمت قراردادی سیاهه شده را داشته ،اکنون الزم است اضافات و کسوری که حسب ادعای طرفین و با توجه
به شرایط قرارداد و اوضاع و احوا اجرای آن باید اعما شود مورد بررسی قرار گیرند.
الف) مبالغی که باید کسر شود
یك) وجوهی که خانیران پرداخت کرده است

بی.بی.سی .تصدیق میکند که مبالغ پردامتی توسط مانیران بابت اولین  274واحد مسکونی کـالً 182.549.597
ریا بوده است .مانیران نیز پذیرفته که رقم فوق ،بابت صورتحسابهای شماره  30 ،26 ،20و  40پردامـت شـده
است .دستور پردامت مربوط به سه مبلغ پردامتی او جزء مدارك مستندی است که مانیران به ثبت رسانده است.
مانیران  62.000.000ریا دیگر نیز به بی.سی.جی .پردامت نموده کـه بی.بی.سـی .آن را مـیپـذیرد؛ ولـی
طرفین راجع به اینکه این رقم از چه بابتی پردامت شده با یکدیگر امتالفنظر دارند .بی.بی.سی .اظهـار مـیدارد
که رقم فوق بابت ماکریزی اضافی محوطه که توسط بی.سی.جی .انجام شده پردامـت گردیـده اسـت .مـانیران
معتقد است که مبلغ فوق پیشپردامت بابت مود قیمت قرارداد بوده است.
رقــم  62.000.000ریــا مزبــور ،هــم در ترازنامــه بی.ســی.جی .بــرای ســا منتهــی بــه  20مــارس 1978
( )56/12/29ذکر شده که تحت عنوان «پیشدریافت» منظور گردیده و هم در صورتحساب درآمد سا منتهی بـه
 21مارس  29( 1979اسفندماه  )1357که در آن بهعنوان «پیشپردامت برای محوطهسازی» توصیف شده است.
ولی ظاهراً روشن است که بی.سی.جی .کارهای اضافی به صورت ماکریزی محوطه در مراحل مختلـف طـی
اولین قسمت پروژه انجام داده و این کار ،اضافه بر عملیات پیشبینی شده در قرارداد بوده و صورتحسـاب آن نیـز
متعاقباً صادره شده است؛ بهویژه آنکه داض بوشـهر طـی نامـه مـورخ  29اوت  7( 1975شـهریورماه  )1354بـه
بی.سی.جی .اجازه داد که «محوطه پروژه را ماکریزی و تسطیح نماید» و اضافه کرد که به مجـرد تعیـین قیمـت
«تغییر دستور رسمی برای جبران این کار اضافی» انجام و ارسا مواهد شد .صورتجلسه نشستی کـه در تـاری 2
سپتامبر  11( 1975شهریورماه  )1354برگزار گردید نیز موضوع فوق را تأیید میکند .مضافاً در نامـهای بـه تـاری
 16مه  26( 1976اردیبهشتماه  )1355از آقای لند از بی.سی.جی .بهعنوان مانیران ،به صورتحسابی اشـاره شـده
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است که در تاری  10مه  20( 1976اردیبهشتماه  )1355به مانیران تسـلیم شـده ،حـاکی از آنکـه هزینـه کـار
تسطیح انجام شده تا تاری او آوریل  12( 1976فروردینماه  )1355به  103.959.164ریا بالغ میشـده اسـت.
در همان نامه به یك توافق قبلی اشاره شده ،مبنی بر اینکه پردامت بابت کار تسطیح محوطه بـه اقسـاط انجـام
مواهد شد و قرار بود مبلغ  50.600.000ریا در مه  1976به صورت علیالحساب از آن بابت پردامت شود.
در واقع به نظر میرسد که پردامت مورد بحث در مه  1976انجام گرفته است .دو چکـی کـه بـی.سـی.جی.
بهعنوان تضمین مبلغ فوق صادر کرده ،یکی به مبلغ  36.000.000ریا و دیگـری بـه مبلـغ  26.000.000ریـا ،
مؤید این استدال است که مبلغ فوق به صورت پیشپردامت بوده است .ولی به نظر دیوان ،یك سند بخصـوي،
پردامت فوق را به کار تسطیح اضافی مربوط میکند و آن عبارت است از نامهای بـه تـاری  28آوریـل 8( 1978
اردیبهشتماه  )1357از جانـب مـانیران بـهعنوان بی.سـی.جی .کـه در آن قیـد شـده کـه «مبـالغی بـه صـورت
علیالحساب بابت ماکریزی محوطه سامتمان پروژه بوشهر بـه آن شـرکت پردامـت گردیـد» .در نامـه سـپس از
بی.سی.جی .درمواست شده که در ارسا گزارش پیشرفت کار ،حاوی جزئیات کارهایی کـه واقعـاً انجـام گرفتـه،
تسریع به عمل آورد و امطار شده است که چناننه گزارش فوق ظرف  45روز واصل نگردد شـرکت مانـهسـازی
مبالغ پیشپردامت را از مطالبات شرکت بابت واحدهای مسکونی کسر مواهد نمود.
بر این اساس ،دیوان میپذیرد که منظور از پردامت مبلغ  62.000.000ریا این نبوده که بابت قیمت قرارداد
حساب شود و لذا نباید از مبلغی که اکنون مطالبه شده ،کسر گردد.
چون کار به اتمام رسیده و بابت آن پردامت به عمل آمده ،لذا دو چکی که بی.سی.جی .بهعنوان تضمین داده،
یکی به مبلغ  26.000.000ریا و دیگری به مبلغ  36.000.000باید باطل شده محسوب شود7)(.
دو) مبلغی که بابت کارهای انجام شده توسط خانیران باید به بستانكار حساب آن منظور شود

بی.سی.جی .تصدیق میکند که بابت دیوارکشی و حیاطسازی که توسط کارکنان مانیران انجام گرفته ،مبلغی باید
به حساب بستانکار مانیران منظور میشد که عیناً در صورتحسابهای وی منظور شده است .این مبلغ که مانیران
ایرادی نسبت به آن ندارد  15.284.416ریا اعالم شده است.
ب) مبالغی که باید اضافه شود
یك) کارهای اضافی که توسط بی.سی.جی .انجام شده

بی.سی.جی .ادعا میکند که کارهای اضافی مختلفی طبق قرارداد ،جمعاً به مبلـغ  12.062.381ریـا انجـام داده
است .مانیران منکر وجود اجازه کتبی برای بعضی از این کارها است ،اما انکار نمیکند که کار انجام شده است.
بی.سی.جی .در تأیید ادعای مود ،به صورتحساب ارسالی مورخ  27دسامبر  6( 1978دیماه  )1357بـه مبلـغ
فوق که بر حسب نوع کار اضافی به پنج رقم تجزیه شده ،استناد میکند .این پنج نوع کار به صورت جداگانه ذیالً
مورد بحث قرار میگیرند:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7رجوع شود به :حکم شماره 143ـ127ـ 3مورخ  13ژوییه  22( 1984تیر ماه  )1363صـادره در پرونـده موریسـن کنودسـن پاسـیفیك
لیمیتد و وزارت راه و ترابری و جمهوری اسالمی ایران ،صفحات 46ـ.41
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الف) کارهای اضافی بابت تسطیح ،ماکبرداری ،پشتریزی و استفاده از بتن آرمه به مبلـغ  282.302.4ریـا .
این کار طبق تصمیم متخذه در جلسهای که در تاری  13مارس  22( 1978اسفندماه  )1356بـا حضـور مـانیران،
داض بوشهر و بی.سی.جی .برگزار شد ،انجام گرفته و در صورتمجلس آن چنین آمده است:
 .1نظر به اینکه در طرح سیستم فاضالب محوطه با توجه به باال بودن آبهای تحتاالرضی و ایجاد شـیب
مناسب جهت سوار شدن فاضالب در قسمتهای  G،F،Eواحدهای مسکونی مـذکور ،احتیـا بـه کرسـیچینی و
ماکریزی اضافه دارد ،لذا مقرر گردید مهندسین مشاور داض بوشهر دستور کارهـای الزم را در مـوارد فـوقالـذکر
متناسب با عوارض زمین صادر و به شرکت عمرانی بی.سی.جی .ابالغ نماید.
عالوه بر آن ،مکاتباتی به تاری ماههای ژانویه و فوریه  1978وجود دارد کـه طـی آن بی.سـی.جی .تقاضـای
اجازه انجام این کار را نموده تا بتواند احداث آمرین سری مانهها را آغاز نماید .در تأیید این صورتحساب ،فهرست
مفصلی ارسا گردید که میزان ماکریزی برای هریك از این واحدها را نشان میدهد .بنابراین ،دیوان میپذیرد که
کار مجاز بوده و اجرا گردیده و مانیران باید وجه آن را پردامت نماید.
ب) استفاده از سیمان نوع  5به جای سیمان نوع 1ـ  783.416ریا  .در صورتحساب بـه دسـتوری کـه داض
بوشهر در تاری  14اکتبر  22( 1975مهرماه  )1354داده اشاره شده ،مبنـی بـر اینکـه بـرای احـداث سـامتمان،
سیمان نوع  5باید مصرف شود و صورتی که میزان سیمان به کار رفته را نشان میدهد ،در تأیید آن ارسـا شـده
است .گو اینکه مانیران در بادی امر مسئولیت مود را با استناد به اینکه دستور اجازه ظاهراً امضا نشده است انکار
کرد ،ولی در تمام مکاتبات ،راجع به تهیه این نوع سیمان بهکرات اشاره به عمل آمده است .عالوه بر این ،مانیران
در صورتی ،حاوی مالصه کارهای اضافی که مود ارائه نموده ،به مبلغی که اکنون مورد مطالبه است اشاره کرده و
لذا باید چنین فرض کرد که آن را پذیرفته است.
) قسمتی از کار انجام شده روی چهار واحد که بعداً حذف گردید ـ  45.108ریا  .چهار واحد به شمارههـای
«ب»« ،1ب»« ،2ب» 34و «ب» 35از پروژه حذف گردید .ماکبرداری و تسطیح پی دو واحد از ایـن چهـار واحـد
انجام شده بود.
حذف ایـن دو واحـد در نامـهای از داض بوشـهر کـه در روز  9ژانویـه  19( 1978دیمـاه  )1356بـه دسـت
بی.سی.جی .رسید تأیید شده است .داض بوشهر با امضای کپی نامه مـورخ  15اکتبـر  23( 1978مهرمـاه )1357
بی.سی.جی .قبولی مود را در مورد محاسبات بی.سی.جی .راجع به مقادیر کار انجام شده اعـالم داشـته اسـت .در
لوایح و دفاعیات کتبی و شفاهی ،هیچ نشانهای حاکی از اینکه مانیران به رقم مورد ادعا ایراد گرفته باشد ،وجـود
ندارد و لذا دیوان آن را میپذیرد.
د) نصب پریزهای اضافی تلفن با سیم کشی ـ  39.165ریا  .بی.سی.جی .در صورتحساب مود بـه دسـتوری
درباره این قلم اشاره میکند که در تاری  19آوریل  30( 1978فروردینماه  )1357توسط داض و مـانیران صـادر
شده است .مبلغ مورد ادعا توسط بعضی اسناد محاسبات که از پروندههای داملی بی.سی.جی .استخرا شده ،تأیید
گردیده و نامهای به تاری  4اکتبر  22( 1978مهرماه  )1356به امضای داض بوشهر وجود دارد که نصب پریزها و
سیمکشی را تأیید مینماید .مانیران در لوایح و دفاعیات کتبی و شفاهی مود به مبلغ مورد مطالبه ایـراد نگرفتـه و
لذا باید آن را پذیرفت.
هـ) بتن آرمه اضافی مورد لزوم به علت تغییر طرح  6.912.390ریـا  .بی.سـی.جی .مـدعی اسـت کـه داض
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بوشهر نقشههای تجدیدنظر شدهای به شمارههای  4238و  4240صادر کرد کـه مسـتلزم اسـتفاده از بتـون آرمـه
اضافی در گوشههای واحدهای مسکونی بود .دیوان این نقشهها را که ظاهراً دیگر در امتیـار بی.بی.سـی .نیسـت،
رؤیت نکرده و فقط دستنویس محاسبات مختلفی در پروندههای داملی بی.سی.جی .را دیده است .نامهای به تاری
 5ژوییه  14( 1975تیرماه  )1354از آقای مینباشیان ،مدیر عامل مانیران موجود است که ظـاهراً همـراه بـا پـنج
نقشه ،منجمله دو نقشه به شمارههای  4238و  4240بوده و برای بی.سی.جی .ارسا شده است.
در واقع بی.سی.جی .در نامه مورخ  14ژوییه  23( 1975تیرماه  )1354ماطرنشان مـیسـازد کـه در تـاری 7
ژوییه  16( 1975تیرماه  )1354یك طرح جدید فنداسیون (پی) دریافت شده و بسیار محتمل است که این مطلـب
در اشاره به نقشههایی باشد که در تاری  5ژوییه  14( 1975تیرماه  )1354ارسـا شـد .اشـارات دیگـری کـه در
همان ماه به «آمرین نقشههای محوطه» شده ،مؤید این امر است که تغییراتی در طرح و نقشـه داده شـده بـود و
آقای هونان در جلسه استماع درباره لزوم استفاده از بتون مسلح در گوشههای واحدهای مسکونی سخن بـه میـان
آورد.
از طرف دیگر ،مانیران این جنبه ادعا را فقط به دلیل عدم کفایت مدارك مستند انکار نمـوده ،ولـی منکـر آن
نیست که عملیات مجاز بوده یا انجام شده است .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که بی.سی.جی .استحقاق دریافت
مبلغ مورد ادعا بابت این قسمت از کار را دارد.
به طور مالصه ،دیوان نتیجه میگیرد که بی.سـی.جی .حـق وصـو مبلـغ  12.062.381ریـا دیگـر بابـت
کارهایی که به صورت فوقالعاده انجام شده را دارد.
از این رقم کل باید مبلغ  698.000ریا بابت هزینه نصب یك نوع لوله از نوع بهتر کـه مـانیران در جریـان
کارهای اضافی ،هزینه آن را متحمل شده و بی.بی.سی .در جلسه استماع آن را بهعنوان طلـب مـانیران پذیرفتـه،
کسر گردد.
 .3اثرات تأخیر در حقوق قراردادی طرفین

آثار تأمیرهایی که در تکمیل پروژه به وقوع پیوست به دو صورت در ادعای بی.بی.سی .ظاهر میشـود .یکـی بـه
صورت افزایش پردامتهای قراردادی و دیگری به صورت افزایش هزینههای عمومی .تأیید این ادعاهـا از جانـب
دیوان بستگی به این دارد که دیوان متقاعد شود مانیران طبق قرارداد ،مسئو تأمیرها بـوده اسـت .لـذا دو علـت
تأمیر ،از این دیدگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار مواهند گرفت.
الف) تأخیر در شروع احداث ساختمان

طبق ماده  2قرارداد ،مانهها میبایستی ظرف بیست ماه (که بعـداً  ،23مـاه تعیـین شـد) پـس از تحصـیل پروانـه
سامتمان و تحویل گرفتن زمین ،آماده بهرهبرداری شوند .قرارداد در تاری  15فوریـه  26( 1975بهمنمـاه )1353
به امضا رسید و زمین در تاری  27فوریه  8( 1975اسفندماه  )1353واگذار شد .کارهای مقدماتی در مارس 1975
آغاز شد ،ولی بی.بی.سی .اظهار میدارد که با توجه به آماده نبودن نقشهها و نماها و عدم انجام مساحی کـه قـرار
بود مانیران آنها را تهیه کند ،کار پروژه نمیتوانست بهموقع شروع شود .در نامـهای کـه آقـای لنـد مـدیر عامـل
بی.سی.جی .در تاری  29ژوئن  8( 1975تیرماه  ،)1353به مانیران نوشت ،مسائلی که طی ماههـای اولیـه بـا آن

326



گزارش آرای دیوان داوری دعاو ی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد ششم

مواجه بودهاند به ترتیب تاری مشروحاً ذکر شده است .این نامه نشان میدهد که بی.سی.جی .قسـمتی از نقشـه و
نمای محوطه را در تاری او ژوئن  11( 1975مردادماه  )1354دریافت کرد که تا آن تـاری مبلـغ 29.000.000
ریا برای کارهای مقدماتی به مصرف رسانده بود .بعد از آن ،دو هفته دیگر تأمیر شد تا ضمن آن ،داض بوشهر و
مانیران راجع به نوع سیمانی که باید به کار رود تصمیم گیرند .در تاری  23ژوئن همـان سـا ( 2تیرمـاه ،)1354
بی.سی.جی ،.داض بوشهر و مانیران تشکیل جلسه داده و تصمیم گرفتند از سیمان نوع  5استفاده کرده و طرحهـا
و نقشههای جدیدی برای محوطه تهیه شود .تا  29ژوئن  8( 1975تیرماه  )1354حدود  35.750.000ریـا مـر
شده بود .در همان نامه بی.سی.جی .قصد مود را مبنی بر مطالبه غرامت برای هزینههای ناشی از تقریباً چهار مـاه
تأمیر به مانیران اعالم نمود.
در تاری  14ژوییه  23( 1975تیرماه  ،)1354آقای بورژوا ،مدیر امور سامتمانی بی.سی.جی .گـزارش دیگـری
به مانیران تسلیم و طی آن اظهار داشت که هیچگونه اطالع رسمی درباره نوع سیمانی که باید به کار برده شـود،
دریافت نکرده تا بتواند آن را سفارش دهد .وی ماطرنشان سامت که بی.سـی.جی .در تـاری  7ژوییـه 16( 1975
تیرماه  )1354جزئیات طرح جدید فنداسیون را دریافت کرده و بر آن اساس کار در مورد طرح محوطه شروع شـده
است .ولی در تاری  22نوامبر ( 1975او آذرماه  )1354بود که مانیران نماهای نهایی محوطه را تمام کرد که در
نتیجه ،شروع واقعی کار سامتمان امکانپذیر شد و عملیات سامتمانی نیز بیدرنگ آغاز گردید.
چنین به نظر میرسد که این دوره دهماهه تأمیرهای اولیه قبل از آغاز کارهای سامتمانی ،تقریباً بهطور کامل
قابل انتساب به قصور مانیران در انجام مساحی و ماکریزی و ارائه طرحهـا اسـت کـه بـدون آن ،کـار سـامتمان
نمیتوانست شروع شود .مانیران هیچگونه مدرکی دا بر اینکه مود بی.سی.جی .اساساً مسئو این تأمیرها بوده،
ارائه نداده است.
از آن به بعد ،علت اصلی طوالنی شدن مدت کار واقعی سامتمان ،کمبود سیمان بـود .چـون بـه نظـر دیـوان
مالحظات مختلف حقوقی در مورد این مسأله بخصوي مصداق مییابد ،لذا این موضوع بـه طـور جداگانـه مـورد
بررسی قرار میگیرد.
مجموع عواملی که موجب شد زمان احداث سـامتمان طـوالنی شـده تـا اکتبـر  1978ادامـه یابـد ،موضـوع
جلسهای است که در تـاری  19آوریـل  30( 1978فروردینمـاه  )1357بـا شـرکت بی.سـی.جی .داض بوشـهر و
مانیران برگزار گردید و طی آن ،راجع به یك برنامه زمانی تجدیدنظر شده موافقت و مدت اجرای پروژه تمدیـد و
پیشبینی شد که آمرین واحدهای مسکونی در ماههای سپتامبر و اکتبر  1978به اتمام مواهد رسـید .ایـن امـر در
نامه مورخ  22مه ( 1978او مردادماه  )1357مانیران تأیید شده است .دیوان چنین تفسیر میکند کـه ایـن امـر،
توافقی بوده است جهت تمدید مدت قرارداد با همان شرایط.
ب) تأخیر ناشی از کمبود سیمان ـ مسأله فورسماژور

حتی قبل از آنکه پروژه بوشهر به جریـان افتـد ،کمبـود شـدید سـیمان بـه علـت افـزایش چشـمگیر در برنامـه
سامتمانسازی کشور ،بروز کرده بود .این بحران دولت را وا داشت که با سهمیهبندی برای وزارتخانههای مربوطه،
کنتر عرضه سیمان را به دست گیرد .سپس هر وزارتخانه سهمیه مود را بین پروژههـایی کـه مسـئو آن بـود،
توزیع مینمود .در مورد پروژه بوشهر ،مانیران مجبور بود تقاضاهای مخصوصی بـرای سـهمیه ماهانـه بـه وزارت
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بازرگانی ارائه نماید.
از مکاتبات چنین بر میآید که از ژانویه  1976سیمانی در بوشهر یافت نمیشد .لذا فعالیت پروژه موقتاً متوقف
گردید .با کمك مانیران سیمان اجباراً با قیمت باالتر از شیراز تهیه شد .در نوامبر  1976مانیران از وزارت بازرگانی
یك سهمیه  84تن در ماه برای پروژه بوشهر دریافت نمود .بی.سی.جی .در آن زمان به مـانیران اعـالم کـرد کـه
چناننه قرار باشد عملیات سامتمانی بهطور منظم ادامه یافته و به میزانی انجام شود که پروژه بهموقع مود تکمیل
گردد ،به  1250تن سیمان در ماه نیاز مواهد بود و در نامههای پیاپی ،دربـاره هزینـه اضـافی ناشـی از تأمیرهـا و
تعطیل فعالیتی که در صورت ادامه کمبود رخ مواهد داد ،به مانیران امطـار کـرد .در تـاری  16ژوئـن 26( 1977
مردادماه  ،)1356آقای بورژوا از بی.سی.جی .به داض بوشهر اعالم کرد که به علت این مسأله ،کار بـا  20درصـد
ظرفیت جریان دارد و پنج روز بعد ،کار متوقف شد .پیشرفت کماکان کند بود تا اینکـه در نـوامبر  1977وضـعیت
بهبود یافت و بالفاصله آهنگ فعالیت سامتمانی تسریع شد .در برنامه زمـانی تجدیـدنظر شـدهای کـه در آوریـل
 1978مورد توافق قرار گرفت و فوقاً بدان اشاره شد ،این تأمیرها در نظر گرفته شد.
بی.بی.سی .در لوایح مود کوشید که مانیران را بابت هزینههایی که در نتیجه این تأمیرها متحمل شـده بـود،
مسئو قرار دهد ،بدان علت که دولت ایران بر سهمیهبندی سیمان نظارت داشته و بنـابراین ،مـانیران ،بـهعنوان
یك شرکت دولتی ،می توانسته عرضه کافی سیمان را تضمین نماید .ولی مانیران استدال کرد که وضعیت از نوع
فورسماژور و معلو شرایطی بود که از امتیار و کنتر وی مار بود.
دیوان مالحظه کرده است که در قرارداد به اینکه مانیران تعهدی بابت تهیه سیمان داشته یا حتی ملـزم بـه
کمك در تهیه آن بوده ،هیچگونه اشارهای نشـده؛ هرچنـد روشـن اسـت کـه مـانیران در مـوارد متعـدد از جانـب
بی.سی.جی .مدامله کرده است .با توجه به اینکه در قرارداد به نحو دیگری تصریح نشده ،این نوع ریسك را مود
بی.سی.جی .که مسئو تهیه سیمان مورد نیاز مود بوده ،بر عهده گرفته بوده است.
دیوان قبو میکند که کمبود سیمان در آن زمان ،مبین کلیه کیفیات بارز و کالسیك یك حالت فورسمـاژور
است و بدین نحو بی.سی.جی .یقیناً میتوانسته در مقام دفاع در قبا ادعای نقض قرارداد بدان استناد کند .قیـدی
به صورت ماده  12شرایط قرارداد ،وجود دارد که امکان فورسماژور در آن پذیرفته شده ،ولی در مورد فس قرارداد
در نتیجه فورسماژور ،یا راجع به آثار فورسماژور بر ادامه تعهدات طرفین ،هیچگونه شرط و قیـدی وجـود نـدارد.
بی.سی.جی .و مانیران هیچکدام با این قید استناد نکـرده و بـه جـای آن تـرجیح دادنـد کـه علیـرغم تأمیرهـا و
همانطور که توافق حاصله در آوریل  1978راجع به تمدید مدت ،مؤید این امر است ،پروژه را ادامه دهند.
راجع به موقعیت شرکتهای دولتی در شرایط فورسماژور ،بحثهای مفصلی شده اسـت .در ایـن بحـثهـا،
اصلی که بهعنوان نقطه شروع مورد قبو قرار گرفته است این است که تفکیك و استقال یك شرکت دولتـی از
مود دو لت ،باید محترم شمرده شود که در نتیجه ،اقدامات ناشی از اعما امتیارات عمومی توسـط دولـت ممکـن
است اثر فورس ماژور را داشته و شرکت دولتی را از مسئولیت مبرا سازد .در بررسی واقعیات در هر مورد ماي ،بـه
منظور تصمیمگیری درباره اینکه آیا چنین اقداماتی اثر فورسماژور را دارد یا میـر ،بایـد نسـبت بـه شـرکتهای
دولتی در مقایسه با شرکتهای مصوصی ،نه امتیاز و نه تبعیضی قائل شد.
بعضی امارات کلی را میتوان در این گونه موارد صادق دانست کـه شـاید قـویتـرین آنهـا ایـن باشـد کـه
غیرمحتمل است دولتی ضمن اعما امتیارات اجرایی مود ،به زیان ارگانهای تجارتی مود عمل کند .ولی در این
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مورد ،جای هیچ گونه بحثی نیست که اقدامات انجام شده توسط دولت ایران ،به منظور مقابله بـا مشـکلی صـورت
گرفته که شایع و متداو و دامنگیر عموم بوده و مانیران فقط یکی از تعدادی مؤسسه بازرگانی بوده است کـه بـه
این مسأله مبتال بوده است .لذا دیوان میپذیرد که کمبـود سـیمان ،یـك حالـت فورسمـاژور بـوده و مـانیران را
نمیتوان بابت آن مسئو دانست.
ج) ادعای افزایش قیمت قرارداد

اظهارات طرفین در مورد پردامت افزایش قرارداد را باید با توجه به سابقه تأمیرهایی که در فوق بحث شـد ،مـورد
بررسی قرار داد .طبق قرارداد ،مانیران میبایستی افزایش قیمت قرارداد را که طبق شام هـای منتشـره توسـط
سازمان برنامه و بودجه ایران محاسبه میشد پردامت نماید .این یك شرط قراردادی معمولی است که هـدف آن،
تأمین در مقابل تورم در طو مدت سامتمان است .بی.بی.سی .مبلغ  194.881.160ریا بابت افزایش قیمت ادعا
میکند ،در صورتی که مانیران اظهار میدارد که فقط مبلغ  61.558.842ریا قابل پردامت است .در حالی که هر
دو طرف از شام و فرمو واحدی استفاده میکنند ،ولی متغیرهای به کار رفته در محاسبات هرکـدام از آنهـا،
نشان میدهد که تفاوتهای وسیعی در روش محاسبه آنها وجود دارد .ارقام بی.بی.سی .مبتنی بر دوره واقعی کار
سامتمان است که از  22نوامبر ( 1975او آذرماه  )1354شروع شد و  36ماه بعد ماتمه یافت .در این محاسـبات،
تغیی رات در سرعت کار سامتمان منظور شده است .ارقـام مـانیران مبتنـی بـر ایـن فـرض اسـت کـه سـامتمان
میبایسـتی در تـاری  27آوریـل  7( 1975اردیبهشـتماه  )1354شـروع شـده و در تـاری  27مـارس 7( 1977
فروردینماه  )1356ماتمه مییافت .هیچیك از تأمیرهایی که عمالً در طو مدت سامتمان به وقـوع پیوسـت در
محاسبه منظور نشده است.
دیوان معتقد است که روش بی.بی.سی .با منظور اساسی این قبیل شروط افزایش قیمت کـه همـان حمایـت
پیمانکار در مقابل افزایش مزد کارگر و بهـای مـواد و مصـالح در طـو دوره واقعـی سـامتمان اسـت ،مطابقـات
بیشتری دارد .همانطوری که دیوان قبالً ماطرنشان سامته ،تأمیرهایی که موجب تعویق شـروع کـار تـا نـوامبر
 1975شد ،اساساً قابل انتساب به مانیران میباشد و نه به «بی .سی.» .
همان طور که ذکر شد ،کمبودهایی که بعداً در مورد سیمان به وقوع پیوست و پیشرفت کار سامتمانی را بـین
ژانویه  1976و نوامبر  1977به تأمیر اندامت ،ناشی از تقصیر یا مسئولیت قراردادی هیچیك از طرفین نبوده است.
تعهدات مربوطه طرفین را باید تابع شروط قراردادی دانست که در آن زمان بین ایشـان مجـری بـوده اسـت.
دیوان قبالً نظر داده که در نتیجه توافق حاصله در  19آوریـل  30( 1978فروردینمـاه  )1357بـین بی.سـی.جی،
مانیران و داض بوشهر ،مدت قرارداد نهایی تمدید شد .جلسه مزبور در پاس به نامه مـورخ  18آوریـل 29( 1978
فروردینماه  ) 1357بی.سی.جی .تشکیل شد کـه ضـمن آن ،تأمیرهـای مختلـف و دالیـل آن تشـریح و بـهویژه
تقاضای تمدید مدت شده بود .در آن جلسه ،برنامه زمانی جدید پیشنهادی بی.سی.جی .مورد قبو قرار گرفت.
متعاقباً مانیران نامهای به تاری  22مه ( 1978او مردادماه  )1357ارسا داشت کـه در آن از بی.سـی.جی.
تقاضا شد که سعی کند تا سپتامبر ـ اکتبر آن سا  ،مانهها به اتمام برسند تا اینکه مانیران بتواند درباره تقاضـای
شما در زمان تکمیل پروژه اقدام نماید که احتماالً بدان معنا بود کـه پیامـدهای مـالی (تمدیـد مـدت) بعـداً مـورد
تجدیدنظر واقع مواهند شد .در صورتجلسه فوق ،اشارهای به اینکه تغییراتی در مورد هریك از شـروط قـراردادی،
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انجام یا پیشن هاد شده باشد ،به عمل نیامده و لذا باید چنین نتیجه گرفت که آن شروط کالً همننان به قوت مـود
باقی ماندند .نتیجه طبیعی و مود به مود این امر آن است که شرط افزایش قیمت کمافیالسابق مجری بود .تنهـا
استثنا در صورتی به وقوع میپیوست که تمدید مدت ،قابل انتساب بـه مـود بی.سـی.جی .و ناشـی از قصـور وی
دانسته میشد ،زیرا در این صورت به وی اجازه داده نمیشد که از قصور مود منتفع گردد.
مانیران به این نکته اشاره کرد که بی.سی.جی .قبل از شروع عملیـات سـامتمانی ،مبلغـی معـاد  12درصـد
قیمت قرارداد را مر کرده بود و استدال نمود که به این دلیل ،فرمو افزایش بها میبایستی فقط نسبت بـه 88
درصد بقیه اعما گردد .ولی افزایش بها ،یك فرمو فنی است که در مورد قیمت قراردادی مانهها و در ارتباط بـا
تاری سامتمان آنها به کار میرود و نه در مورد هزینههای مقدماتی و سایر مخار متحمله توسط سازنده .بررسی
محاسبات بی.بی.سی .در این مورد نشان میدهد که شام سازمان برنامه و بودجه فقط از تـاری احـداث اولـین
سری مانهها ،یعنی شش واحد تکمیل شده طی سه ماهه سوم سا  1354کـه تقریبـاً معـاد ماههـای اکتبـر تـا
دسامبر سا  1975است ،اعما شده است .بـا توجـه بـه نتیجـهگیـریهـای دیـوان در مـورد مسـئولیت تـأمیر،
بی.بی.سی .استحقاق دارد که کلیه مبلغ  194.881.160ریا را از این بابت وصو نماید.
د) ادعای افزایش هزینههای عمومی

بی.بی.سی .ادعای دیگری در مورد افزایش هزینههای عمومی سامتمان مطرح سامته است .این ادعـا مبتنـی بـر
جملهای در ماده  5قرارداد است که به موجب آن مانیران با تأمین زمین موافقت کـرده ،بـه ایـن شـرح کـه« :در
صورت بروز مانع ،مانیران متعهد است در رفع آن اقدام کند و چناننه از این بابت مسـارتی بـه شـرکت وارد آیـد،
جبران نماید».
بی.بی.سی .ادعا میکند که به علت تأمیرهای مذکور در فوق ،بی.سی.جی .مجبور گردید پرسـنل مـدیریت و
تجهیزات مود را برای مدتی به مراتب طوالنیتر از آننه در زمان توافق درباره قیمت کار ،پیشبینی شـده بـود در
محل نگه دارد و بر این اساس ،کالً مبلغ  74.322.524ریا مطالبه میکند .مانیران ادعای فوق را رد کرده است.
به نظر دیوان ،این ادعا از لحاظ ماهیت با ادعای افزایش قیمت تفاوت دارد ،هرچند کـه هـر دو از یـك علـت
واحد ،یعنی تأمیر ،ناشی شده است .همانطور که قبالً ذکر شـد ،شـرط افـزایش قیمـت در قـرارداد قیـد شـده و
بهعنوان نتیجه مستقیم تصمیمی که طرفین در آوریل  1978راجع به تمدید مدت قرارداد اتخاذ کردند ،قابل اعما
است .ولی این موضوع در مورد افزایش هزینههای عمومی صادق نیست .به نظر دیوان ،ماده  5قرارداد به هر نحو
که تفسیر شده و تفسیر آن هر قدر هم که موسع باشد ،نمیتوان ماده قراردادی مزبور را به منزله موافقت مـانیران
برای قبو مسئولیت افزایش هزینههای عمومی تلقی کرد .هیچگونه مبنای قـراردادی دیگـری نیـز بـرای چنـین
ادعایی وجود ندارد .عالوه بر این ،باید چنین فرض کرد که بی.سی.جی .بـا پیشـنهاد و موافقـت بـا تمدیـد مـدت
قرارداد ،فیالواقع موافقت نموده که هزینههای عمومی اضافی ناشی از تمدید و قبل از تمدید مدت قرارداد را تقبل
کند .بدین ترتیب ،ادعای افزایش هزینههای عمومی باید مردود شنامته شود.
ادعای تهاتر

بنا به دالیلی که در باال راجع به مدارك طرز اجرای کار ،برشمرده شد ،ادعاهای مانیران بابـت معایـب و نـواق
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ادعایی در کار سامتمان مردود شنامته میشود.
در مورد ادعای مانیران ،مبنی بر اینکه  5/5درصد بابت مالیات پیمانکار باید از مبالغی که طلـب بی.بی.سـی.
تشخی داده میشود کسر گردد ،دیوان از نظر هماهنگی با تصمیمات قبلی مود ،بر این نظر است که این قبیـل
کسور فقط در مواردی قابل قبو است که در جریان اجرای قرارداد معموالً کسـر شـده باشـد .بـه عبـارت دیگـر،
بی.بی.سی .حق ندارد در اثر طرح دعوای حاضر ،مبلغی زاید بر آننه که بی.سی.جی .در صورت ادامه روابط عادی
قراردادی فیمابین دریافت میکرد ،وصو نماید .مدارکی در پرونده حاضر وجود دارد ،حاکی از ایـن تفـاهم کـه از
صورتحسابهای تسلیمی بی.سی.جی ،بهطور عادی  5/5درصد بابت مالیات کسرمی شد ،هرچند کـه در قـرارداد،
شرط ماصی درباره مجاز بودن این کسور وجود ندارد .با توجه به رویه معمو قراردادی طرفین ،دیوان بر این نظر
است که همان  5/5درصد باید در مورد مبالغی که بابت قیمت پردامت نشده واحدهای مسکونی و کارهای اضافی
و افزایش بها حکم داده میشود ،اعما گردد.
ولی در مورد حق بیمه اجتماعی ،مالحظات دیگری وجود دارد .درباره حق بیمه ،هیچ رویه معینی بین طـرفین
وجود نداشته است .همان طوری که دیوان در احکام قبلی مود ماطرنشان سامته ،حق بیمه اجتمـاعی بـه موجـب
قوانین ایران قابل پردامت است و از مود قرارداد ناشی نمیشود .بدین ترتیب ،ادعای مربوط به حق بیمه اجتماعی
باید مردود شنامته شود ،زیرا مار از حیطه صالحیت دیوان قرار دارد8)(.
تاریخ تبدیل ریال به دالر

ادعا تماماً بر حسب دالر امریکا و با نرخ  70/35ریا به ازای هر دالر مطرح شده که نرخ رایج در تـاریخی اسـت
که ادعا حسب اظهار ،ایجاد شده ،یعنی او ژانویه  11( 1979دیمـاه  )1358یـا در آن حـدود کـه تـاری مـرو
بی.بی.سی .از ایران است .قرارداد تماماً بر حسب ریا قیمتگذاری و اجرا و صورتحسابهـا نیـز بـر حسـب ریـا
تنظیم گردیده است .لذا این سؤا مطرح میشود که مبالغ ریالی که قابل پردامت تشخی داده میشـود بایـد در
چه تاریخی به دالر تبدیل گردد.
ضابطهای که د یوان در احکام قبلی مود به کار برده ،این است کـه تـاریخی را انتخـاب نمایـد کـه تعهـدات،
واجبالتأدیه می شوند و سپس نرخ رایج در آن تاری را جهت تبدیل اعما نماید؛ با این شرط کـه دیـوان متقاعـد
گردد که چناننه مواهان وجوه را در موعد مقرر دریافت مـیداشـت عادتـاً آن را تبـدیل و منتقـل مـینمـود 9)(.در
پرونده حاضر ،مدارك حاکی از آن است که قبل از پایان سا  ،1978کار اساساً تکمیل شده بود و قرینهای حـاکی
از اینکه مبالغ دریافتی بابت قرارداد در ایران نگهداری میشد وجود ندارد .فیالواقع در مدارك تسلیمی به دیـوان،
طی جلسه استماع پرونده شماره  53که مرتبط به پرونده حاضر بوده و مربوط به تالشهایی است که جهت انتقا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8رجوع شود به :حکم شـماره 180ــ64ــ 1مـورخ  27ژوئـن  6( 1985تیرمـاه  )1364صـادره در پرونـده سـیلوانیا تکنیکـا سیسـتمز

اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران صفحه .40
 .9رجوع شد به :حکم شماره 74ـ62ـ 3صادره در پرونده بالنت برادرز کورپوریشن و وزارت مسـکن و سـایرین کـه در صـفحات  255و
 .3 Iran- U. S C. T. R. 233تجدید چاپ شده ،در مورد پروژه دیگـری کـه همـان مواهـان عهـده دار شـده بـود و نیـز حکـم شـماره
196ـ302ـ 3مورخ  28اکتبر  6( 1985آبانماه  ،)1364صادره در پرونده اینترنشنا تکنیکا پـرادکتس کورپوریشـن و سـایرین و دولـت
جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،صفحه .31
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(وجوه موجود در) حسابهای بانکی به عمل آمده ،مقامات بی.بی.سی .اظهار داشتند که در جریان عـادی قـرارداد،
کلیه وجوه بجز آننه که برای هزینههای آنی اجرای طـرح بوشـهر الزم بـود ،بـه طـور مـنظم بـه مـار منتقـل
می گردید .با توجه به ادله و مدارك مطروح در دیوان در رابطه با این پرونده ماي ،لزومی ندارد راجـع بـه اینکـه
شرایط و مقررات حقوق بینالملل عمومی و اوضاع و احوا متفاوت محتمالً چه مواهد بود ،وارد استدالالت کلیتر
شد.
بر این اساس ،دیوان بر این نظر است که نرخ صحیحی که باید اعما گردد ،نرمی است که در تاری مربوطه
در بازار متداو بوده است10)(.طبق ضمیمه نشریه آمار مالی بینالمللی راجع به نرخ ارز (صـندوق بـینالمللـی پـو ،
 ،)1981نرخ رسمی در تاری او ژوییه  10( 1979تیرماه  70/475 ،)1358ریا به ازای یك دالر بوده است.
بدین ترتیب ،مبلغ قابل پردامت به بی.بی.سی .را میتوان به شرح زیر محاسبه نمود:
 302.625.992ریا
کل بهای قرارداد که صورتحساب آن ارسا شده:
کسر میشود :مبلغی که بابت دیوارکشی باید
(به بستانکار حساب مانیران) منظور شود.
 15.284.416ریا
 287.341.576ریا
باقیمانده:
اضافه میشود :الف) کارهای فوقالعاده
 4.282.302ریا
یك) ماکریزی
 783.416ریا
دو) سیمان نوع 5
 45.108ریا
سه) واحدهای حذف شده
 39.165ریا
چهار) سیمکشی تلفن
 6.912.390ریا
پنج) بتن آرمه
 12.062.38ریا
اضافی
کسر میشود :مبلغی که بابت لولهکشی بابت
حساب بستانکار منظور میشود.
 698.000ریا
 11.364.381ریا
11.364.381
194.881.160
194.881.160
ب) پردامت بابت افزایش بها
 493.587.117ریا
27.147.291
27.147.291
کسر میشود 5/5 :درصد مالیات پیمانکار
 466.439.826ریا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10تاری سررسید پردامتهاي مختلف با یکدیگر تفاوت داشته و چندان معلوم نیست .از جهت محاسبه نرخ تسعیر و نرخ بهره ،دیـوان
تاری او ژوییه  10( 1979تیرماه  )1358را کالً بهعنوان نرخ قابل اعما در مورد تمامی مبلغ حکم انتخاب میکند.
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کسر میشود :مبلغ پردامتی توسط مانیران
 90درصد  283.890.229برابر است با
با احتساب  70/475ریا به ازای هر دالر=

182.549.597

182.549.597
283.890.229
 255.501.206ریا
 625.416.3/19دالر امریکا

بهره

این شعبه در حکم مود در پرونده سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایـران (حکـم
شماره 180ـ64ـ 1مورخ  27ژوئن  6 ،1985تیرماه  )1364قصد مود را مبنی بر ابداع و اعما یك روش ثابـت در
مورد اعطای بهره در پروندههای مطروح نزد مود اعالم نمود .در مواردی که نرخ بهره در قرارداد منعقـده صـریحاً
قید نشده باشد ،مط مشی دیوان این است که نرخ بهره را تقریباً بر مبنای مبلغی محاسبه کند که اگـر محکـومٌلـه
وجوه را در امتیار میداشت از طریق نوعی سرمایهگذاری تجاری متداو در کشور مود میتوانست بـه آن میـزان
منتفع شود .سپردههای شش ماهه ،یك چنین سرمایهگذاری است که میانگین نرخهای بهره آنها را میتـوان بـا
مراجعه به منابع موثق رسمی به دست آورد.
در مورد پرونده سیلوانیا ،دیوان نرخ بهرهای را اعما نمود که تقریباً برابر با میانگین نـرخ بهـره سـپردههـای
ششماهه برای دوره مربوطه در آن پرونده ،یعنی سا  1979تا سا  1984بود.
در مورد پرونده حاضر ،دوره مربوطه از او ژوییه  10( 1979تیرماه  )1358شـروع شـده ،ولـی دیرتـر ماتمـه
مییابد؛ زیرا این حکم چند ماه دیرتر از حکم پرونده سیلوانیا صادر میشود و بنابراین ،باید تغییراتی را کـه در نـرخ
بهره از آن زمان اتفاق افتاده ،منعکس نماید .میانگین نرخ بهره سپردههـای شـشماهه از ژوییـه  1979تـا تـاری
صدور این حکم تقریباً  11/5درصد میباشد و همین نرخ را نیز دیوان در مورد این پرونده با استفاده از آمرین نرخ
منتشره ای که در امتیار دارد و با تعدیل نرخ اعطایی تا یك چهارم درصد به صـورت نقصـانی یـا اضـافی ،اعمـا
میکند.
هزینهها

در پرونده حاضر ،بی.بی.سی .مبلغ  148.500دالر بابت هزینـههـای حقـوقی و مبلـغ  60.460دالر بابـت مخـار
مطالبه نموده است .به همین نحو ،این شعبه در حکم صادره در پرونـده سـیلوانیا ،مالحظـات کلـی و نیـز عوامـل
مربوط به هر پرونده مجزا را که باید در مورد تعیین حدود و میزان معقو هزینههای نمایندگی و دستیاری حقوقی
مورد توجه قرار داد ،برشمرد .با اعما این مالحظات و عوامل در مورد پرونده حاضر ،دیوان بر این نظر اسـت کـه
مبلغ کلی  30.000دالر بابت هزینهها رقم معقولی است.
سوم) حكم

بنا به دالیل فوق ،دیوان حکمی به شرح زیر صادر میکند:
موانده ،شرکت مانهسازی ایران ،متعهد است که مبلغ  3.625.416/19دالر امریکا (سـه میلیـون و ششصـد و
بیست و پنج هزار و چهار صد و شانزده دالر و نوزده سنت) به اضافه بهره به نرخ  11/5درصد در سـا (براسـاس
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 365روز) از او ژوییه  10( 1979تیرماه  )1358تا پایان روزی که کارگزار امانی به بانك امین دستور پردامـت از
محل حساب تضمینی را بدهد ،به اضافه  30.000دالر امریکا بابت هزینههای داوری ،به مواهـان ،بالنـت بـرادرز
کورپوریشن ،بپردازد .این تعهد با پردامت از محل حساب تضمینی که طبق بند  7بیانیه مورخ  9ژانویه 29( 1981
دیماه  )1359دولت دموکراتیك و مردمی الجزایر افتتاح شده ،ایفا میگردد.
چكهای شماره  T0428637و  T0428658به ترتیب به مبلغ  26.000.000ریـا و  36.000.000ریـا
که بی.سی.جی .دیولوپمنت کامپنی ،عهده بانك اعتبارات ایران صادر کرده ،باطل اعالم میشود.
بقیه ادعاهای بالنت برادرز کورپوریشن و نیز ادعاهـای تهـاتری شـرکت مانـهسـازی ایـران مـردود شـنامته
میشوند.
بدینوسیله این حکم جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  28فوریه  9( 1986اسفندماه )1364
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یك
ریچارد ام .ماسك
نظر موافق

محسن مصطفوی
مخالف با قسمتی و موافق با قسمتی
رجوع شود به نظر مستقل

پرونده شماره 53ـ شعبه يك
حكم شماره 216ـ53ـ1
خواهان :بالنت برادرز کورپوریشن
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران،
بانك تجارت ،بانك صادرات ،بانك رفاه کارگران
تاریخ1364/12/15 :
حكم

حاضران
از جانب خواهان :آقای ا .کی .گیدی ،آقای ا  .بی .دیویس ،وکالی مواهان

آقای جی .تی .هونان ،نماینده بالنت برادرز کورپوریشن
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر سیدملیل ملیلیان ،مشاور نماینده رابط
آقای غالمی ،دستیار نماینده رابط
آقای نظری ،مشاور بانکی نماینده رابط
آقای محسن کاکاوند ،نماینده بانك تجارت ،بانك صادرات و بانك رفاه کارگران
سایر حاضران :آقای جی .آر .کروك ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریکا
 .1سوابق امر

در تاری  16نوامبر  25( 1981آبانماه  )1360مواهان ،بالنت برادرز کورپوریشـن («بی.بی.سـی») دعـوایی علیـه
موانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،نزد دیوان ثبت و مواستار مساراتی بـه مبلـغ  262.514دالر امریکـا بابـت
موجودی هفت حساب بانکی که به نام بی.بی.سی .یا شرکت فرعی ایرانی آن ،بی.سـی.جی .دیولوپمنـت کـامپنی
(«بی.سی.جی»)() 1نزد بانكهای ایرانی مفتوح بود ،گردید .بهره و هزینههای حقوقی نیز مطالبه شده است.
ادعا حسب اظهار به نحو تخییری بر مبنای نقض قرارداد توسط مود بانـكهـا ،سـلب مالکیـت از  90درصـد
حقوق منافع بی.بی.سی .در بی.سی.جی ،از جمله حسابهای بـانکی آن و بـاالمره بـر مبنـای مداملـه در حقـوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در جلسه استماع این پرونده ،طرفین توافق و دیوان داوری نیز تأیید کرد که به جای دو بانك ،یعنی بانك اعتبارات و بانـك ایرانیـان
که بدواً درگیر و دمیل بودهاند ،جانشینان آنها یعنی بانك تجارت ،بانك صادرات و بانك رفاه کارگران نیز عـالوه بـر دولـت بـه عنـوان
موانده منظور گردند.
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قراردادی (مواهان) از جانب دولت ،عنوان شده است .واقعیات مورد استناد در تأیید هریك از سـه طـرز اسـتدال ،
یکسان و مشابه است.
لوایح دفاعیهای توسط دولت جمهوری اسالمی ایران ،بانك تجارت ،بانك صادرات و بانك رفاه کـارگران بـه
ثبت رسید .در تاری سوم دسامبر  12( 1982آذرماه  )1361جلسه استماع مقدماتی برگـزار شـد .بانـك تجـارت در
یك الیحه توجیهی که در تاری  30اکتبر  8( 1984آبانمـاه  )1363بـه ثبـت رسـاند ،ادعـای متقـابلی بـه مبلـغ
 11.473.813ریا بابت دیون مالیاتی ادعایی بی.سی.جی .که دستور انسدادی در آن مورد در تاری  9اکتبر 1983
( 17مهرماه  )1362به بانك ابالغ شده بود ،مطرح کرد .به دنبا تباد لوایح دیگری بین طرفین ،جلسـه اسـتماع
شفاهی در تاری  17سپتامبر  26( 1985شهریورماه  )1364برگزار گردید.
آقای رینارد ام .ماسك ،به استناد بند ( 2اصالحی) ماده  13قواعد دیوان و بنـا بـر توافـق دولتـین جمهـوری
اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا در جلسه استماع و صدور حکم مربوط به این پرونده شرکت نمود.
 .2واقعیات و اظهارات طرفین

بی.بی .سی .یك شرکت سامتمانی است که به موجب قوانین ایاالت متحده امریکا تشـکیل یافتـه اسـت .شـرکت
مزبور در سا  1974در ایران شروع به فعالیت کرد و انجام چهار پروژه سامتمانی را بر عهده گرفـت کـه یکـی از
آن ها متضمن سامتن مسکن برای کارگران در بوشهر بود .یك شرکت فرعی ایرانی به نـام بی.سـی.جی .کـه 90
درصد آن متعلق به بی.بی.سی .بود به منظور اجرای پروژه مزبور تأسیس گردید .حسابهای بـانکی کـه موضـوع
ادعای حاضر است در ارتباط با پروژه سامتمانی بوشهر افتتاح شده و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت .ادعـا بـه
حسابهای بانکی زیر مربوط میشود:
مبلغ
شماره حساب صاحب حساب نوع حساب
نام بانك
 1.729دالر
دالری
بی.بی.سی.
2ـ71051
 .1ایرانیان
 5.699.130ریا
ریالی
بی.بی.سی.
60670
 .2ایرانیان
 355.191ریا
ریالی
بی.بی.سی.
313
 .3ایرانیان
 11.967.171ریا
ریالی
بی.سی.جی.
85871ـ01
 .4اعتبارات
 55.038ریا
ریالی
بی.سی.جی.
673
 .5اعتبارات
 36.380ریا
ریالی
بی.سی.جی.
ـ
 .6صادرات
 6.972ریا
ریالی
بی.سی.جی.
50731
 .7رفاه کارگران
به استثنای حساب بانك صادرات ،در مورد وجود حسابهای یادشده و مانده آنها امتالفی نیست.
بی.بی.سی .عمدتاً به فرضیه نقض قرارداد استناد میکند .بی.بی.سی .این دعوا را مستقیماً از جانب مود و بـه
موجب بند  2ماده هفت بیانیه حـل و فصـل دعـاوی ،بـه طـور غیرمسـتقیم بـهعنوان صـاحب  90درصـد سـهام
بی.سی.جی .اقامه مینماید .بی.بی.سی .ادعا میکند که بانكهای موانده ،تعهد قراردادی داشتند که اجازه برداشت
وجوه از حساب ها را عندالمطالبه بدهد؛ لکن وقتی که مبادرت به انتقا مبالغی بـه حسـاب دالری بی.بی.سـی .در
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ایاالت متحده شد ،بانكهای موانده به تعهدات مود عمل نکردند .بی.بی.سی .ادعا میکند که تا آنجا که امتنـاع
از انتقا وجوه مبتنی بر کنتر های ارزی بوده که بانك مرکزی برقرار کرده است ،این قبیل محدودیتهـا نـاقض
عهدنامه مودت بوده است؛() 2زیرا که این محدودیتها بدون موافقت صندوق بینالمللی پو برقرار شده است.
مواندگان اظهار میدارند تا آنجا که ادعاها به حسابهای بانکی متعلق به بی.سی.جی .مربوط میشود ،دیوان
داوری نسبت به آنها صالحیت ندارد ،زیرا بی.سی.جی یك شرکت ایرانی است که هیچ ادعـای غیرمسـتقیمی از
جانب آن پذیرفته نیست .ایشان مضافاً استدال میکنند که هیچ مدرکی دا بر درمواسـت مـار سـامتن وجـوه
مورد بحث و امتناع از آن ،قبل از  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359که بتواند طبق مفهوم بیانیه حـل و فصـل،
موجد ادعای «پابرجایی» گردد ،وجود ندارد .و باالمره ایشان اظهار میدارنـد کـه وجـوه مـورد بحـث کماکـان در
دسترس صاحبان مربوطه حسابها بوده و مسأله سلب مالکیت از حسابها مطرح نیست.
 .3دالیل صدور حكم

از پروندههایی که در گذشته در دیوان مطرح شدهاند ،این نکته کامالً احراز گردیده که صرف داشتن پـو در یـك
حساب بانکی ،موجد یك حق قراردادی نسبت به پردامت آن میگردد؛ لکن این امر ،فی نفسه ،بـهعنوان ادعـایی
که «در تاری این بیانیه پابرجا بوده ،اعم از اینکه در دادگاهی مطرح شده یا نشده» باشد ،مشمو تعریـف بنـد 1
ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی نمیگردد 3)(.از این رو ،مواهان باید ثابت کند که ادعا بـه صـورتی کـه در حـا
حاضر در دیوان مطرح است ،قبل از آن تاری قطعیت یافته است.
در جلسه استماع  ،آقایان هنری کواد و تری هونان ،به ترتیب ،مدیر عملیات و مدیر پروژه وقت بی.بی.سی .در
پروژه بوشهر ،مدارکی راجع به نحوه اداره حسابهای مختلف بانکی بی.بی.سی .و بی.سی.جی که آنان مسئولشان
بودند ،به دیوان تسلیم کردند .هریك از این حسابها در تأمین مالی پـروژه بوشـهر جهـت منظـور ماصـی مـورد
استفاده واقع میشد .آقای کواد توضیح داد هنگامی کـه مجموعـه موجـودی ریـالی از حـد نیازمنـدیهای جـاری
بی.بی.سی .تجاوز میکرد ،مازاد مذکور از طریق حساب اصلی شماره  60670بانك ایرانیان ،به دالر تسـعیر و بـه
حساب بی.بی.سی .نزد بنك آو امریکا در ایاالت متحده منتقل میگردید .طبق اظهار آقای کـواد ،پـیش از نـوامبر
 ،1978هیچگونه مشکلی در انتقا وجوه بدین ترتیب ،پیش نیامده بود .اولین مورد مواجهه با مشـکل در اینگونـه
انتقا ها در نوامبر  1978پدیدار شد و آن هنگامی بود که بنك آو امریکا اطالع داد که موفـق نشـده اسـت بابـت
وجوهی که وی به دالر به بستانکار حساب بی.بی.سی .در ایاالت متحده منظور کرده بود از بانك ایرانیـان ،ریـا
دریافت کند .معامله مورد بحث جزئی از ادعای حاضر نیست.
بنا بر اظهار شهود مواهان ،بعداً در طو ماههای نوامبر و دسامبر  1978و ژانویه  1979دورهای فرار رسید که
در اثر اعتصابات ،تعطیلیها و تظاهرات ،فعالیتهای عادی بانکی بی.بی.سی .جداً مختـل گردیـد .در مـواقعی کـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی فیمابین دولت ایاالت متحده امریکـا و ایـران کـه در تـاری  15اوت 24( 1955

مردادماه  )1334امضا و در تاری  16ژوئن  26( 1957مردادماه  )1336به اجرا گذارده شده است.
 .3در جلسه استماع ،ادعا بر مبنای نقض قرارداد مطرح شد و مواهان هیچگونه دلیل و مدرك و استدال دیگری راجع به سلب مالکیـت
(از حسابها) ارائه ننمود.
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بانكها اغلب تعطیل بودند ،حتی عملیات روزمره ،نظیر پردامت به مقاطعهکاران فرعی مشـکل شـده بـود .شـهود
اظهار داشتند که بانكها حتی در مواقعی که باز بودند ،ظاهراً از کمبود پو نقـد بـرای پردامـت وجـوه چكهـای
مشتریان و کمبود پرسنل حتی جهت انجام معامالت عادی در زحمت بودند.
آقای کواد توضیح داد که تماس با بانك از طریق مراجعات شخصی مدیر دفتر بی.بی.سی .حفظ میگردید .در
دسامبر  ،1978به مدیر دفتر دستور داده شد که به بانك ایرانیان مراجعه و سعی کند ترتیب انتقا  50میلیون ریا
از حساب شماره  60670را به ایاالت متحده بدهد .هیچگونه سابقه و مدرکی راجع به تسلیم این تقاضا ویا اقـدامی
در اثر آن ،در دست نیست و به هر حا  ،چنین انتقالی هرگز صورت نگرفت.
در پاس به سؤا یکی از داوران که این تقاضا به چه نحو بوده ،آقای کواد گفت که این قبیل تقاضاها از بانك
همیشه بهطور شفاهی به عمل میآمد و هرگز به صورت کتبی انجام نمیشد.
آقای هونان تا زمان مراجعتش به ایاالت متحده در اکتبر  1978مسئو اداره امور مالی پروژه بوشهر بـود .وی
اظهار داشت که بعد از بازگشت به امریکا در فعالیتهای مربوط به مـار سـامتن وجـوه بی.بی.سـی .از ایـران از
نزدیك دمیل بوده و از اقداماتی که کارکنان ایرانی بی.بی.سی .طی سا  1979به دنبا فعالیـتهـای قبلـی بـه
عمل میآوردند ،اطالع داشت.
آقای هونان کوششهایی را که بی.بی.سی .برای مار سامتن وجوه به عمل آورده بود ،تشریح کرد .ظاهراً به
توصیه بنك آو امریکا ،بی.بی.سی .دو نامه به اداره معامالت ارزی بانك مرکزی ایران در تهـران نوشـت .در نامـه
او که به تاری  27ژوییه  5( 1979مردادماه  )1358بود ،از بانك درمواست کرد کـه انتقـا مبلـغ 14.500.000
ریا از حساب شماره  85871بی.سی.جی در بانك اعتبارات را تصویب نمایـد .در نامـه دوم ،بـه تـاری  23اکتبـر
( 1979او آبانماه  )1358صرفاً به حساب بانکی ریالی ما در تهران اشاره شده و شماره حسـاب ویـا مبلغـی کـه
اجازه انتقا آن مورد درمواست بود ،ذکر نگردیده بود .برای هیچیك از نامهها پاسخی دریافـت نشـد .در واقـع در
جلسه استماع ،وصو هر دو نامه مورد انکار قرار گرفت.
پیش از آن ،بی.سی.جی رأساً طی نامـه مـورخ دوم آوریـل  13( 1979فروردینمـاه  )1358از کردیـت لیونـه
نیویورك جهت انتقا وجوه از همان حساب بانك اعتبارات به مار استمداد کرده بود .کردیت لیونه نتوانسته بـود
در این زمینه کمکی بکند.
هیچگونه سابقه مکاتبهای با بانكهایی که حسابها نزد آنها بوده ،در دست نیست و آقایان کواد و هونان نیز
به یاد ندارند که اقدامی غیر از آننه که شفاهاً انجام گرفته ،به عمل آمده باشد .پس از حوادث نوامبر  1979اقـدام
جدیدی برای انتقا وجوه از ایران به عمل نیامد ،گو اینکـه در جریـان دعـوایی کـه بی.بی.سـی .در دادگاههـای
ایاالت متحده اقامه نمود ،ادعایی بابت چند حساب بانکی مطرح شده بود .با وجود این ،بعضی از حسابها تا مدتی
بعد ،یعنی تا نوامبر  1980فعا بود و بهویژه چكهایی عهده حساب بانکی شـماره  60670بانـك ایرانیـان تـا آن
تاری صادر و وجوه اکثر این چكها از حساب مزبور پردامت میگردید.
در پرونده هارزا انجینیرینگ کامپنی و جمهوری اسالمی ایران (حکم شماره 19ـ98ـ 2مورخ  30دسامبر  9/1982دیمـاه
 ،1361چاپ مجدد در )Iran- United States C. T. R. Vol.1, p. 499 :نظر داده شد که صرف حق پردامت از یك
حساب بانکی ،یك ادعای «پابرجا» در محدوده مفهوم بیانیه حل و فصل ادعاها به شمار نمیآید؛ اما ادعای اینکـه از
استفاده از حساب بدون دلیل ممانعت به عمل آمده یا حساب به نحوه دیگری ضبط شده ،چنین ادعایی را به وجود
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میآورد (ي  .)504پرونده مزبور ،برمالف پرونده حاضر ،اصالً بهعنوان ادعای سلب مالکیت مطرح و بـه مداملـه
ادعایی در حق مواهان در برداشت از حساب بانکی مود در ایران مربوط میشد .موضوع انتقا وجوه به مـار  ،در
آن پرونده مطرح نبود.
پرونده دیگری کـه در دیـوان مطـرح و تقریبـاً موضـوعات مشـابهی در آن عنـوان گردیـد ،پرونـده شـرینگ
کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران بود (حکم شماره 122ـ38ـ ،3ثبت مورخ  16آوریـل  27/1984فروردینمـاه
 .) 1363در پرونده یادشده ،مواهان ،ضمن مطالب دیگر ،ادعا کرد که بانـك مرکـزی بـه طـور غیرقـانونی از دادن
اجازه به بانك تجارت مارجی ایران جهت پردامت وجوه دو فقره براتـی کـه بـه دالر بـه نفـع دو شـرکت فرعـی
مواهان صادر شده بود ،امتناع کرد .ادعا ،به دلیل اینکه مودداری بانك مرکزی مبتنی بر ،یا قابل توجه با مقررات
قانونی جاری ایران نبود ،تأیید گردید.
لکن دیوان بر این نظر است که بین پرونده شرینگ و واقعیات پیرامون پرونده حاضر ،وجه تمایز مهمی موجود
است .در پرونده شرینگ ،دو فقره برات صادره شده و تقاضای انتقالی با اشاره صـریح بـه ایـن بـروات ،بـه بانـك
مرکزی تسلیم شده بود .بنابراین ،در وجود یك ادعای پابرجا شبههای نبود.
از نظر دیوان ،تمایز این پرونده ،فقدان کامل و بارز هرگونه تقاضای کتبی برای انتقا پو از بانكهایی است
که حسابها در آنها نگاهداری میشد .عالوه بر آن ،مدارك نشان میدهد که چكهایی عهده بعضی از حسـاب
صادر و پردامت شده و این امر با کوششهای ادعایی جهت مار سامتن کلیه وجوه منافات دارد .گرچه همانطور
که بی.بی.سی .اطالع داشت ،بانك مرکزی میبایست اجازه انتقا را صادر کند ،با این حـا بـرای اینکـه بتـوان
ادعایی را علیه بانكهای نگهدارنده حسابها مطرح سامت ،الزم بود که دلیل و مدرکی دا بر تسـلیم تقاضـا بـه
آنها جهت اقدام به انتقالی که اجازه برای آن درمواست شده بود ،وجود داشته باشـد .ایـن امـر ،بـهویژه در مـورد
پرسنل هوشیار و بصیر شرکتی که به تصدیق مودشان از راهنماییهای کارشناسان امور بـانکی بهـرهمنـد بودنـد،
صادق است .بدیهی است ،این امر مستلزم آن بود که بی.بی.سی .یا بی.سی.جی کوششی به عمل آورده و تکلیـف
وجوه معینی را بهصراحت روشن کند .در آن صورت ،امتناع (بانكها) از آن ،یا بـه منزلـه نقـض قـرارداد از جانـب
بانكهای نگهدارنده حسابها تلقی میشد ،ویا اینکه موجد ادعایی علیه بانك مرکزی ،به سـبب مداملـه مـالف
قرارداد میگردید.
در پرونده حاضر ،مدرکی راجع به یك فقره تقاضای مشخ از بانك مرکـزی در ارتبـاط بـا حسـاب شـماره
 85871بانك اعتبارات وجود دارد که عبارت از نامه مورخ  27ژوییه  5( 1979مردادماه  )1358میباشـد .تقاضـای
کتبی دیگری ،یعنی نامه مورخ  23اکتبر ( 1979او آبانماه  )1358توسـط بالنـت اینترنشـنا لیمیتـد بـه بانـك
مرکزی تسلیم و با چنان عبارات کلی تحریر شده بود که بدون توضیحات بیشتر ،بانك مرکزی نمیتوانست بدان
رسیدگی نماید.
واضح است که وظایف بانك در پردامت چكها و انجام ترتیبات یا انتقاالت مورد درمواست مشتری ،منحصراً
موقعی به صورت تعهدی مشخ در میآید که چکی یا تقاضایی در رابطه با وجوه معینی تسلیم شود .در غیر این
صورت ،موجودی همننان دست نخورده در حساب باقی میماند؛ یعنی دقیقاً به صـورت کنـونی کـه مـورد قبـو
طرفین نیز میباشد.
بنابراین ،دیوان براساس واقعیات ماي این پرونـده نتیجـه مـیگیـرد کـه ادلـه و مـدارك دا بـر اینکـه از
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بانكهایی که حسابهای مربوطه بی.بی.سی .و بی.سی.جی در آنها نگهداری میشد ،تقاضاهایی به عمل آمده تا
مؤید این نظر باشد که در تاری  19ژانویه  29( 1981دیماه « )1359ادعای پابرجا» یی وجود داشته است ،کافی
نیست.
ادله شفاهی ارائه شده در استماع پرونده ،مبنی بر اینکه ادعاهای مبتنی بر بعضی از همان حسابهای بانکی،
جزئی از جریان دعوایی بوده که پیش از آن تاری در ایاالت متحده مطرح گردیده اسـت ،در نتیجـهگیـری حاضـر
تأثیری ندارد .ادله مزبور در رد این اظهار مواندگان که بانك مرکزی ،هرگـز دو نامـه ارسـالی بـه وی را دریافـت
نکرده است ،ارائه شد .اظهاراتی که از طرف بی.بی.سی .به عمل آمد در مورد مبلـغ مـاي و حسـابهایی کـه در
رابطه با آنها در دادرسیهای ایاالت متحده ،تقاضای جبران مسارت شده ،به قدر کافی مشخ نبود تا با مبالغ و
حسابهای موضوع ادعای حاضر مطابقت داشته باشد .دیوان همننین نمیتواند نسخهای از توافق طرفین در مورد
ابالغ را که مواهان برای اولین بار در استماع پرونده ارائه و اجازه ثبـت آن را مواسـت ،بـهعنوان مـدرك بپـذیرد.
بنابراین ،دیوان به این مسأله که اگر سند مزبور بهموقع تسلیم میگردید ،تأثیری در این نتیجهگیری میداشـت یـا
در آن بیتأثیر میبود ،نمیپردازد.
با توجه به نتیجهگیری دیوان در این موضوع ،دیگر لزومی به پردامتن به موضوعات مطروحه راجع به تابعیـت
بی.بی.سی .یا اهلیت وی در اقامه ادعای غیرمستقیم بر مبنای مالکیت  90درصد سهم بی.سی.جی توسط نـامبرده
نیست.
ادعای متقابل

ادعای متقابلی که بانك تجارت به ثبت رسانده مربوط به توقیف یا انسداد حسابهای بی.بی.سی .تا میـزان مبلـغ
 11.473.813ریا ظاهراً بابت بدهیهای مالیاتی است .در تأیید ادعای متقابل ،به نسخهای از تصـمیم مـورخ 30
سپتامبر  8( 1982مهرماه  )1361کمیسیون تشخی مالیاتی اشاره شده که ضمن آن ،دستور توقیـف حسـابهای
مذکور صادر گردیده است .معذلك دلیل و مدرکی دا بر اینکه بدهی اصلی پیش از تاری  19ژانویـه 29( 1981
دیماه  )1359به وجود آمده ویا اینکه مراتب پیش از این تاری به صاحب حساب اطالع داده شده است ،در دست
نیست .از این رو ،نیازی به پردامتن به مسائل صالحیتی که آیا ادعا که مبتنی بر اجرای قوانین داملی ایران است،
ادعایی است که میتوان قانوناً در این دیوان مطرح سامت یا نه ،یا اینکه میتوان گفت که ادعـا ناشـی از همـان
قرارداد ،معامله یا رویدادی است که ادعای اصلی بر آن مبتنی است ،نمیباشد.
هزینهها

در اظهاریهای که دولت جمهوری اسالمی ایران در تاری  8اکتبر  16( 1984مهرماه  )1363به ثبت رساند ،تقاضـا
کرد که دیوان ،حکم پردامت «هزینههای داوری و حقالوکاله وکیل» را صادر نماید؛ لکن چون درمواسـت مزبـور
مستند به مدارك مثبته نمیباشد ،دیوان نمیتواند چنان حکمی در مورد پرونده حاضر صادر کند.
به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
ادعای بالنت برادرز کورپوریشن علیه جمهوری اسالمی ایران ،بانك تجـارت ،بانـك صـادرات و بانـك رفـاه
کارگران مردود شنامته میشود.
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ادعای متقابل بانك تجارت علیه بالنت برادرز کورپوریشن مردود شنامته میشود.
هریك از طرفین مسئو تقبل هزینههای داوری مربوط به مود میباشد.
الهه ،به تاریخ  28فوریه  1986برابر با  9اسفندماه 1364
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یك
به نام خدا
محسن مصطفوی

ریچارد ام .ماسك

نظر جداگانه راجع به هزینههای داوری

نظر مخالف

پرونده شماره 99ـ شعبه دو
حكم شماره 217ـ99ـ2
خواهانها :فلپس داج کورپوریشن و
اورسیز پرایوت اینوستمنت کورپوریشن
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ1364/12/28 :
حكم

حاضران
از طرف خواهانها :آقای مارك آر .جولسون ،آقای ژوزف پی .گریفین ،آقای مولیو باگه

آقای براین هاروی ،نمایندگان فلپس دا کورپوریشن
مانم جین اچ .چالمرز ،نماینده اورسیز پرایوت اینوسمنت کورپوریشن
آقای کنت دبلیو .مك گرا ،شاهد کارشناس از استاندارد ریسرچ کانسالتنتس
از طرف خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای ابوالحسن محمدی ،آقای احمد قطینه ،آقای محمدعلی هدایتی ،مشاورین حقوقی نماینده رابط
آقای ابوالفضل کوششی ،دستیار نماینده رابط
آقای سیدجال سیدی ،آقای محمود عبدلی ،آقای بهرام فخری ،نمایندگان بانك صنعت و معدن
سایر حاضران :آقای دانیل پرایس ،دستیار نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
مانم لوسی رید ،مشاور نماینده رابط ایاالت متحده
اول) واقعیات

 .1در سا  ،1974مواهان ،فلپس دا کورپوریشن (که منبعـد «فلـپس دا » نامیـده مـیشـود) ،شـرکتی کـه در
نیـویورك تشکیل یافتـه ،شرکت ایـرانی سیکاب را که به منظور تولید انــواع سـیم و کابـل در ایـران و فــروش
محصوالت فـوق تأسیس شد ،با مشارکت دیگران بنیانگذاری کرد .سایر سرمایهگذاران اولیـه در سـیکاب عبـارت
بـودند از :بانك توسعه صنعتی و معدنی ،بانك ایرانیان ،چند سرمایهگذار مصوصی ایرانی و یك شرکت دانمـارکی
سازنده سیم و کابل ،موسوم به ( A/S Nordiske kabel-og Traadfabfabrikerا  /اس نور دیسکه کابـل
اگ ترادفابریکر) («ان.ك.تی .)».سهام سیکاب به دو طبقه «الف» و «ب» تقسیم میشد .سهام طبقه «ب» بـین
فلپس دا و ان.ك.تی .تقسیم شده و  35درصد از کل سهام را تشکیل میداد که از آن میزان  25درصـد بـه نـام
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فلپس دا و  10درصد دیگر به نام ان.ك.تی .منتشر شده بود .فلپس دا در ازای سـهام مـود ،مبلـغ 860،437،2
دالر امریکا پردامت نمود .در نتیجه افزایش سـهام سـرمایهای در سـا  1977کـه سـهامداران نـوع «ب» در آن
مشارکت ننمودند ،سهم فلپس دا در سرمایه سیکاب به  19/36درصد تقلیل یافت.
 .2مواهان دیگر ،اورسیز پرایوت اینوستمنت کورپوریشن («اوپیك») یك سازمان دولت ایاالت متحـده اسـت
که چـون در تـاری  16دسـامبر  25( 1974آذرمـاه  )1353یـك قـرارداد بیمـه ریسـك سیاسـی جهـت تضـمین
سرمایه گذاری فلپس دا در سیکاب با فلپس دا منعقد نموده بـود ،در پرونـده حاضـر وارد شـد .بـه موجـب ایـن
قرارداد ،اوپیك در تاری  17ژوئن  27( 1981مردادماه  )1360مصالحهنامهای با فلپس دا امضا کرد که به موجب
آن مقرر شد که اوپیك مبلغی به فلپس دا پردامته و فلپس دا در عوض ،حق انتفاع  90درصـد سـهام مـود در
سیکاب را به اوپیك منتقل نماید 1)(.مبلغ پولی که اوپیك به فلـپس دا پردامـت ،نـزد دیـوان داوری افشـا نشـده
است .مواهان بابت سلب مالکیت ادعایی از منافع مالکانه فلپس دا در سیکاب توسط موانده ،جمهوری اسـالمی
ایران ،مطالبه غرامت مینمایند.
 .3انتشار سهام جداگانهای به صورت سهام طبقه «ب» به دالیلی صورت گرفت ،از جمله اینکه بنیانگـذاران
سیکاب توافق کرده بودند که سرمایهگذاران غیرایرانی از نظر کنتر و مدیریت ،واجد امتیاراتی بیش از آننـه کـه
بهطور معمو به صاحبان  35درصد از سهام تعلق میگیرد ،باشند .بهویژه دارندگان سهام طبقه «ب» حق داشـتند
دو نفر از پنج عضو هیأت مدیره را انتخاب کنند و پارهای از تصمیمات مهم مستلزم رأی موافق چهار مدیر بود .بـا
امضای چند موافقتنامه جداگانه ،فلپس دا جنبههای مهمی از کنتر توسعه و فعالیتهـای سـیکاب را بـه دسـت
گرفت .این موافقتنامهها چهار فقره بود که در سا  1974به امضا رسید :موافقتنامه سـهامداران در مـورد محـدود
کــردن فــروش و انتقــا ســهام ،یــك موافقتنامــه مهندســی و طراحــی بــین ســیکاب و فلــپس دا ایندســتریز
(«پی.دی.آی») که یك شرکت فرعی کامالً متعلق به فلپس دا بود ،یك موافقتنامه کمك فنـی و آمـوزش بـین
سیکاب و فلپس دا اینترنشنا کورپوریشن («پی.دی.آی .سی») ،شرکت فرعی دیگری که صددرصد متعلـق بـه
فلپس دا بود و یك موافقتنامه مدیریت فنی که آن هم بین سیکاب و پی.دی.آی.سی .به امضا رسید ،به موجـب
موافقتنامههای مزبور ،فلپس دا میتوانست طرحهای اساسی کارمانه را ارائه ،دستگاهها را انتخـاب و مـدیر فنـی
سیکاب را منصوب نموده ،پرسنل سیکاب را آموزش بدهد ویا دانش فنی را به سیکاب منتقل نمـوده ،بـر عملیـات
تولیدی آن نظارت کند .مدارك نشان میدهد کـه فلـپس دا اعمـا ایـن قبیـل کنتـر هـا را شـرط الزم بـرای
سرمایهگذاری مود قرار داده بود.
 .4در نتیجه انعقاد یك موافقتنامه تکمیلی که در  9ژوییه  18( 1977تیرماه  )1365بین بعضی از سـهامداران
به امضا رسید ،امتیارات فلپس دا جهت کنتر سیکاب به میزان قابل مالحظهای افزایش یافت و به موجـب آن،
فلپس دا متعهد شد که در پروژه تولید سیم و کابل همننان فعاالنه دمالت داشته باشد و بانك توسعه صـنعتی و
معدنی تعهد کرد که وجوه اضافی الزم را که از طریق افزایش سرمایه تحصیل نمیشد ،از طریق اعطای وام تأمین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این  90درصد ظاهراً از محدودیتهای قرارداد بیمه ناشی میشود .دیوان داوری متذکر میگردد که قـانون ایـاالت متحـده راجـع بـه
تشکیل اوپیك ،میزان بیمه را محدود کرده ،بهطوری که بیمهگزار حداقل ده درصد از ریسك زیان را متحمل میشود .رجوع شود به:
22 U. S. C. & 2179(F).
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نماید .تعهد بانك توسعه صنعتی و معدنی منوط به دو شرط بود« :الف) فلپس دا به کمكهای فنـی و مـدیریت
اجرایی مود در پروژه ادامه دهد ،ب) فلپس دا برآوردهایی از عملیات آتی سیکاب را کـه بـه عقیـده وی بـهطور
معقو قابل حصو بوده و نشان دهد که سرمایهگذاری ظرف پنج سا یازده معقولی حاصل مـیکنـد» در امتیـار
بانك مزبور قرار دهد.
 .5در اوت  1976احداث کارمانه سیکاب شروع شد ،ولی قبل از ژوییه  1978به اتمام نرسید .قبـل از دسـامبر
 1978اغلب تجهیزات پیشبینی شده در محل کارمانه موجود و بسیاری از آنها نصب شده بـود؛ لکـن پـارهای از
ماشینآالت و تجهیزات آزمایشی هنوز وارد نشده و بعضی از تجهیزات وارده هنوز نصب و راهانـدازی نشـده بـود.
کارمانه جهت تولید چهار نوع محصو طراحی شده بود :سیم لخت (بدون پوشش) ،سیم سامتمان ،کابل تلفـن و
( xlpیك نوع کابل فشار قوی) .در اوامر سا  1978تولید دو نوع او از محصـوالت مزبـور بـه میـزان محـدود
شروع شده بود ،ولی تأسیسات الزم جهت تولید و آزمایش کابل تلفن و  xlpهنوز به اتمام نرسیده بـود .تـا سـا
 1978ارزش دارایی مال سهامداران سیکاب به  12/3میلیون دالر امریکا و بدهیهای دراز مدت ( 6فقـره وام از
بانك توسعه صنعتی) جمعاً به  25/8میلیون دالر امریکا بالغ میشد .در اوامر سا  1978تعداد  9کارمنـد مـارجی
فلپس دا یا شرکتهای فرعی آن مأمور مدمت در سیکاب شده و در ایران اقامت داشتند.
 .6مدارك حاکی از آن است که چناننه انقالب ایران در زمانی که اتفاق افتاد به وقوع نمیپیوسـت ،کارمانـه
سیکاب در اواسط سا  1979به اتمام میرسید ،به نحوی که تولید تجارتی هر چهار نـوع محصـو تـا آن زمـان
میسر میبود؛ ولی ناآرامیهای فزاینده در اوامر سا  1978و مخاطرات احتمالی که کارمندان مارجی یك شرکت
تحت کنتر امریکا را تهدید میکرد ،باعث شد که در سـا  1978پرسـنل مـارجی فلـپس دا ایـران را بـهطور
ناگهانی ترك گویند .بعضی از کارمندان موقتاً به بمبئی که فلپس دا تأسیساتی در آنجا داشت اعزام شدند ،بدان
امید که بتوانند بهزودی مراجعت کنند .پی.دی.آی.سـی .طـی نامـه مـورخ  15دسـامبر  24( 1978آذرمـاه )1357
موضوع مرو کارکنان را به رئیس هیأت مدیره سیکاب اطالع داد .در مورد موافقتنامهها ،در نامه مزبور قید شـده
بود که :ما تحوالت ایران را از نزدیك دنبا مواهیم کرد و در عین حا که موافقتنامـه مـدیریت فنـی را عجالتـاً
فس نمیکنیم ،میل داریم به اطالعتان برسانیم تحت شرایطی که اکنون حکمفرمـا اسـت نمـیتـوانیم طبـق آن
موافقتنامه عمل نموده ،یا موافقتنامه کمك فنی را در ایران به مورد اجرا گذاریم.
 .7در اوایل ژانویه  1979فلپس دا تصمیم گرفت کارمندانی را که موقتاً به بمبئی اعزام شده بودند به ایاالت
متحده بازگرداند .طی نامه مورخ  5ژانویه  15( 1979دیماه  ،)1357پی.دی.آی.سـی .فسـ موافقتنامـه مـدیریت
فنی و تعلیق موافقتنامه کمكهای فنی و آموزش را به رئیس هیأت مدیره سیکاب اطالع داد.
 .8در طو بقیه سا  1979و بعد از آن ،تماس فلپس دا با سیکاب تدریجاً کـاهش یافـت .در آوریـل سـا
 ،1979نمایندگان فلپس دا و ان.ك.تی .جلسهای با رئیس هیأت مدیره و معاون مدیر عامل سـیکاب در پـاریس
تشکیل داده و طی آن ،حسب ادعا ،مقام امیرالذکر به ایشـان اطـالع داد کـه در کارمانـه ،کمیتـهای از کـارگران
تشکیل شده و کنتر را عمالً به دست گرفته است .در ژوئن  1979دو بانکی که در سیکاب سرمایهگـذاری کـرده
بودند ،یعنی بانك توسعه صنعتی و معدنی و بانك ایرانیان ،ملی اعالم شدند و فلپس دا اطالع یافـت کـه سـهام
متعلق به چند سهامدا ر ایرانی نیز ملی و به بنیاد مستضعفان منتقل گشته است .از آن تاری به بعد ،تماسهایی بـه
صورت پراکنده انجام گرفت که حاکی است چند مدیر عامل ،یکـی بعـد از دیگـری منصـوب شـده و فلـپس دا
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انتصاب ایشان را بعد از وقوع ،تصویب کرده است و در پاس به تقاضاهای بانك توسعه صـنعتی ،وکالـت مشـروط
جهت شرکت و دادن رأی در جلسات سهامداران به بانك توسعه صنعتی داده؛ ولی ظاهراً بانـك مزبـور وکالـت را
قبو نکرده و مورد استفاده قرار نداده است .آمرین تماس در  13نوامبر  22( 1980آبانماه  )1359صورت گرفـت
که نماینده فلپس دا در هیأت مدیره سیکاب ،بهعنوان مدیر سهام نوع «ب» طی تلکسی موافقت مود را نسـبت
به تصمیماتی که قبالً به تصویب مدیران سهام طبقه «الف» رسیده بود ،اعالم کرده و صورتهای مالی مربوط به
سا های  1979و  1980را درمواست کرد .ولی فلپس دا ظاهراً به دلیل آنکه در مـدیریت کارمانـه سـیکاب در
ایران تغییرات مهمی انجام گرفته بود ،پاس آن تلکس را هرگز دریافت نکرد.
 .9در تاری  27اکتبر  5( 1980آبانماه  )1359هیأت حمایت صـنعتی ایـران کـه یـك هیـأت دولتـی اسـت،
تصمیم گرفت مدیریت سیکاب به بانك صنعت و معدن (جانشین بانك توسعه صنعتی و معدنی ایـران) و سـازمان
صنایع ملی که هر دو سازمان دولتی هستند ،منتقل گـردد .ایـن انتقـا بـه موجـب «قـانون حمایـت از صـنایع و
جلوگیری از تعطیل کارمانههای کشور» ،مصوب سا  1343انجام گرفت .بانك صنعت و معدن مطالبه بازپردامت
وامهای اعطایی توسط بانك توسعه صنعتی به سیکاب را تسریع نموده و در  6نـوامبر  15( 1980آبانمـاه )1359
اجراییهای علیه سیکاب تحصیل کرد (اموا سیکاب بهعنوان وثیقه وامها در گرو بانك بود) .در تـاری  15نـوامبر
 24(1980آبانماه  )1359هیأت حمایت صنعتی ،طی تصویبنامه شماره  ،6777مقرر داشت کـه مـدیریت کارمانـه
سیکاب به بانك صنعت و معدن و سازمان صنایع ملی واگذار شود .از آن تاری به بعـد ،کارمانـه مزبـور زیـر نظـر
مدیران منصوب دو سازمان دولتی فوق اداره شده ،هیأت مدیره با سهامداران تشـکیل جلسـه نـداده و فلـپس دا
هیچگونه اطالعی درمصوي فعالیتهای بازرگانی و امور مالی سیکاب دریافت نکرده است.
 .10پرونده حاضر از نظر رسیدگی ،با پرونده شماره  135که متضمن طرفها و واقعیـات مـرتبط بـه یکـدیگر
است ،ادغام و جلسه استماعی در تاری  25و  26نوامبر  4( 1985و  5آذرماه  )1364برگزار گردید.
دوم) صالحیت

 .11در این پرونده ،دو موضوع مهم صالحیتی مطرح است که هر دو موضوع با اهلیت دو مواهـان ،یعنـی فلـپس
دا و اوپیك ،جهت اقامه دعاوی ارتباط پیدا میکند .بر سر این موضوع امتالفی نیست که دیـوان صـالحیت دارد
به ادعای غرامت یك تبعه امریکا که حسب ادعا ،جمهوری اسـالمی ایـران در نـوامبر  1980از امـوا وی سـلب
مالکیت کرده ،رسیدگی کند .ولی درباره دو موضوع امتالفنظر وجود دارد :او اینکه آیا اوپیك اهلیت اقامه دعوا
در این دیوان را دارد یا میر؟ ثانیاً آیا فلپس دا  ،بعد از انعقاد مصالحهنامه با اوپیك ،کماکان حق اقامه دعوا دارد یا
میر؟
 .12فلپس دا با ارائه ادله و مدارك کافی ،دیوان را متقاعد سامته که در تمام مدت ذیربط ،یك تبعه ایـاالت
متحده طبق تعریف بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی بوده است؛ بدین ترتیب کـه در سـا  1885طبـق
قوانین ایالت نیویورك تشکیل شده و از زمان بروز ادعا تا تاری  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359همننـان بـه
صورت یك شخصیت حقوقی موجود بوده و در طو آن مدت ،اشخاي حقیقـی اتبـاع ایـاالت متحـده ،منـافع و
عالیقی برابر با حداقل پنجاه درصد از سهام سرمایهای آن شرکت را در امتیار داشتهاند.
 .13موانده استدال میکند که اوپیك« ،تبعه» ایاالت متحده طبق تعریف بند  1ماده هفت بیانیه نیست؛ زیرا
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یك سازمان دولتی ایاالت متحده است و سازمانهای دولتی مجازند فقـط دعـاوی رسـمی معینـی طبـق تعریـف
مندر در بند  2ماده دو بیانیه طرح نمایند .در دادمواست تصدیق شده که اوپیك یـك سـازمان (دولتـی) ایـاالت
متحده است ،ولی ضمناً اظهار گردیده که این شرکت طبق قوانین ایاالت متحده تشکیل و کلیه سهام آن بـه نـام
وزیر مزانه داری که تبعه ایاالت متحده است ،صادر شده است .در پرونده حاضر ،دیـوان ملـزم نیسـت دربـاره ایـن
موضوع که آیا اوپیك تبعه ایاالت متحده هست یا میر ،تصمیم گیرد؛ زیرا از سوابق امر روشـن اسـت کـه اوپیـك
قبل از انعقاد مصالحهنامه مورخ  17ژوئن  27( 1981مردادماه  )1360با فلپس دا  ،مالـك هـیچ قسـمتی از ادعـا
نبوده است.
 .14بند یك ماده دو بیانیه به دیوان صالحیت میدهد که «دعاوی اتباع» ایاالت متحده و ایران را رسـیدگی
کند .در بند  2ماده هفت بیانیه« ،دعاوی اتباع» ایاالت متحده بهعنوان ادعاهایی تعریف شده است که از تاری بـه
وجود آمدن ،تا تاری رسمیت یافتن این بیانیه مستمراً در امتیار اتباع آن کشور بوده است .این تنها شرطی است در
بیانیه که استمرار تابعیت ادعا را مقرر داشته است (رجوع شود به :گروئن اسوشییتس اینکورپوریتد و شرکت مانـه-
سازی ایران و سایرین ،حکم شماره 61ـ188ــ 2مـورخ  27ژوییـه  5 ،1983مردادمـاه  )1362کـه در آن ،دیـوان
اظهارنظر کرد که انحال شرکت مواهان در سا  1982تأثیری در موضوع تابعیت ندارد؛ «زیرا از لحاظ صالحیت،
دوره ذیربط فقط از تاری بروز ادعا تا  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359میباشد» .بدین ترتیب ،ادعاهایی که در
پرونده حاضر طرح شدهاند« ،دعاوی اتباع» ایاالت متحدهاند که دیوان نسبت بدانها صالحیت رسیدگی دارد؛ اعم
از آنکه اوپیك چنین تبعهای باشد یا نباشد.
 .15موانده مضافاً استدال میکند که فلپس دا به دلیل مصالحهنامهای که در تـاری  17ژوئـن 27( 1981
مردادماه  )1360با اوپیك منعقد نموده و به موجب آن قسمتی از غرامت مود را از طریق بیمهنامه اوپیك دریافـت
کرده و ضمن حفظ مالکیت قانونی مطالبات ،حق انتفاع  90درصد از مطالبات مود را به اوپیك واگذار نموده ،لذا به
نحوی حق طرح ادعای مویش در دیوان را از دست داده است؛ ولی چنانکه فوقاً اشـاره شـد ،فلـپس دا تمـامی
مطالبات مود را به اوپیك واگذار نکرده ،بلکه عالوه بر مالکیت قانونی تمامی مطالبات ،مالکیت منـافع مطالبـه 10
درصد از سرمایهگذاری مود را حفظ و از این لحاظ و به موجب قرارداد بیمه ،ریسك زیان را پذیرفته است .عـالوه
بر این ،از بند  2قرارداد بیمه چنین به نظر میرسد که چناننه فلپس دا  ،طی داوری حاضر ،وجهی زاید بـر مبلـغ
دریافتی از اوپیك بابت بیمه و همننین هزینه متحملـه توسـط اوپیـك از تـاری  17ژوئـن  27( 1981مردادمـاه
 )1360در ارتباط با دعاوی وصو نماید ،میتواند آن را برای مود نگه دارد .بنابراین ،فلـپس دا مالکیـت حـداقل
قسمتی از دعاوی مطروح در پرونده حاضر را حفظ کرده و اهلیت اقامه آن را دارد.
 .16دیوان بر این نظر است که واجد صالحیت رسیدگی به ادعاهای مطروح در پرونده حاضر میباشد.
سوم) موضوعات شكلی

 .17دو موضوع شکلی باقی مانده که باید دربـاره آنهـا در حکـم حاضـر تصـمیم گرفتـه شـود .اولـین موضـوع،
درمواست موانده است ،مبنی بر اینکه طی دستوری از مواهانها مواسته شود مبلغ پولی را که اوپیك به موجـب
مصالحهنامه مورخ  17ژوئن  27( 1981مردادمـاه  )1360پردامـت نمـوده ،افشـا کننـد .مواهـانهـا نسـخهای از
مصالحهنامه را بهعنوان ضمیمه الیحه معارض مورخ  16ژانویه  26( 1984دیماه  )1362مود ثبـت ،لکـن مبلـغ
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پردامت شده را حذف کردند .موانده طی الیحه معارض مود که در تاری  29مارس  9( 1984فروردینماه )1363
به ثبت رساند ،از دیوان تقاضا کرد به مواهانها دستور دهد که مبلغ مزبور را افشا نماینـد .مواهـانهـا در پاسـ ،
استدال کردند مبلغی که فلپس دا از بیمهگر مود دریافت کرده ،ربطی با ادعا ندارد و بهعالوه ،اطالعات مصـون
از افشا بوده و افشای آن ممکن است موجب متضرر شدن فلپس دا گردد .همانطور که در قسمت قبلی ذکر شد،
دیوان قبو می کند که وجوه دریافتی فلپس دا بابت بیمه ،ربطی به جریان رسیدگی حاضر ندارد .بنابراین ،دیوان
از صدور دستور به مواهانها جهت افشای آن مودداری مینماید.
 .18ثانیاً موانده در تاری  20نوامبر  29( 1985آبانماه  )1364یعنی فقط پنج روز قبل از جلسه استماع پرونده
حاضر ،گزارشی (مدرك شماره  )144از یك مؤسسه حسابرسی درباره ارزش سیکاب به ثبـت رسـاند .سـند مزبـور
اساساً در رد گزارشی از یك مشاور بود که مواهانها در تاری او اوت  10( 1983مردادماه  )1362بهعنوان جزئی
از مدارك مود به ثبت رسانده بودند .آمرین تاریخی که دیوان جهت تسلیم ادله و مدارك معارض اجازه داده بـود،
 15ژوئن  25( 1984مردادماه  )1363بود .با این حا  ،موانده در واقـع مـدارکی در ماههـای ژوییـه ،اوت و اکتبـر
 1984به ثبت رساند .در جلسه استماع ،مواهانها از دیوان تقاضا کردند گزارشی را که موانده بدون اجـازه انـدکی
قبل از جلسه استماع به ثبت رسانده ،قبو نکند؛ لکن دیوان اتخاذ تصمیم درباره این امر را به بعد از جلسه استماع
موکو کرد .نمایندهای از طرف مؤسسه مشاوری که گزارش ثبت شـده توسـط مواهـانهـا را تهیـه کـرده بـود،
به عنوان شاهد در جلسه استماع حضور یافت و موانده در رد شهادت نماینده فوق ،بسیاری از استدالالت مندر در
گزارشی که دیرتر از موعد به ثبت رسیده بود را مطرح سامت .با آنکه دیوان استدالالت مطروح در جلسه استماع
را مالحظه نموده ،ولی معتقد است که رعایت عدالت و انصاف و نظم و احتما تضییع حقـوق طـرفهـای دیگـر
ایجاب میکند که گزارش فوق نادیده گرفته شود .بین تاری انقضـای مهلتـی کـه دیـوان جهـت تسـلیم مـدارك
معارض تعیین کرده بود و تاری ثبت گزارش مورد بحث ،بیش از هفده ماه فاصله وجود داشت .نکته مهمتر آنکه
گزارش فقط چند روز قبل از تشکیل جلسه استماع به ثبت رسید و پذیرش آن موجـب تضـییع حقـوق طرفهـای
دیگر شده و همننین مانع میشد که جلسه استماع پرونده حاضر ،طبق برنامهای که دیوان تعیین کـرده بـود ،بـه
صورت نهایی و عادالنه برگزار شود .لذا دیوان گزارش را نادیده میگیرد.
چهار) ماهیت دعوا
الف) مسئولیت

 .19همانطوری که در فوق تشریح شد ،واقعیات پرونده حاضر نشان میدهد کـه طـی سـا های  1979و 1980
توانایی فلپس دا در اعما حقوق مالکانه مود در سیکاب به نحو روزافزونی کاهش یافته و رو بـه تحلیـل رفـت.
حق فلپس دا در انتصاب پرسنل مود در سمتهای اصلی مدیریت ،از عناصر مهم کنتر بود و از دست دادن آن
عناصر کنتر  ،ناشی از شرایط انقالبی در ایران بود که شرکت را وادار نمود در دسامبر  1978پرسنل مود را مار
سامته ،در ژانویه  1979موافقتنامه مدیریت فنی را فس نموده و موافقتنامه کمك فنی و آموزش را به حالت تعلیق
درآورد .طی ماه های بعد ،منافع کارگران کارمانه سیکاب در حفظ درآمد مود و منافع بانك توسعه صنعتی و معدنی
و جانشین ملی شده آن ،یعنی بانك صنعت و معدن در حفظ حقوق مود بابت  6فقره موافقتنامه ،طبعـاً نسـبت بـه
منافع سهامداران مارجی ارجحیت و اولویت یافت که امری مالف انتظار نبود .عالوه بر این ،یك سـهامدار دیگـر،
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یعنی بانك ایرانیان ،ملی اعالم و چندین سهامدار دیگر ،منجمله شرکت فیروز و مـانواده ثابـت نیـز ملـی شـدند،
بهطوری که در تابستان سا  1979موانده مالك اکثریت سهام سیکاب گردید .فلـپس دا گهگـاه گـزارشهـای
مختصری درباره فعالیتهای سیکاب دریافت میکرد و چندین مدیر عامل متوالیاً منصوب شدند ،بدون آنکه طبق
مقررات اساسنامه شرکت ،قبالً با مدیران صاحب سهام طبقه «ب» مشورتی به عمل آمده و موافقتشان جلب شده
باشد؛ هرچند ظاهراً فلپس دا کلیه انتصابات دیگر غیر از آمرین انتصاب را بعد از وقوع آنها مورد تصـویب قـرار
داد .در چند مورد از فلپس دا درمواست شد جهت شرکت در جلسه سهامداران وکالت دهد و وی وکالت نیـز داد؛
ولی معموالً دادن وکالت را مشروط به این میکرد که قـبالً اطالعـاتی دریافـت نمـوده و پیشـنهادات ماصـی بـه
تصویب برسد .ولی به نظر نمیرسد که وکالتی که به طرفهای ایرانی داده میشد ،مورد استفاده ایشان واقع شده
باشد.
 .20علیرغم این مشکالت ،فلپس دا ادعا نمیکند که قبل از نوامبر  ،1980عالیق مالکانه وی توسط موانده
گرفته شده باشد .ادله و مدارك حاکی از آن است که قبل از نوامبر  ،1980یعنی زمانیکه اقـداماتی جهـت انتقـا
مدیریت کارمانه به عمل آمد ،هر دو طرف بر این نظر بودند که فلپس دا بهعنوان سهامدار میبایست از حـداقل
سهمی در مدیریت کارمانه برموردار باشد.
 .21همانطوری که در بخش یك فوق ماطرنشان گردید ،مدارك نشان میدهد که موانده ،از طریق هیـأت
حمایت صنعتی و طبق «قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیل کارمانـههـای کشـور» ،مـدیریت کارمانـه
سیکاب را به موجب تصویبنامه شماره  6777مورخ  15نوامبر  24( 1980آبانماه  ،)1359به بانك صنعت و معـدن
و سازمان صنایع ملی (که هر دو سازمانهای دولتی هستند) منتقل نمود .از زمان انتقـا مـدیریت ،ظـاهراً هیـأت
مدیره یا مجتمع عمومی صاحبان سهام ،هیچ جلسهای تشکیل نداده و فلپس دا سود سهام یـا اطالعـاتی دربـاره
عملیات کارمانه یا وضع مالی سیکاب دریافت نداشته است .این امر مالف انتظار نیسـت؛ چـون کارمانـه ،دارایـی
اصلی سیکاب بود و قانون فوق صراحت دارد که منظور از انتقا مدیریت در مواردی از این قبیل ،این است کـه از
تعطیل کارمانه جلوگیری شده و حقوق و دستمزد کارگران و دیون کارمانه به دولت تأمین و تضمین شود .با آنکه
قانون فوق مدیران را بهعنوان «امین» و اداره کارمانه را «موقتی» توصیف مـیکنـد ،ولـی اشـاره نمـیکنـد کـه
مدیران ،امین سهامدارانند و همننین قانون مزبور تصریح میکند که کارمانهها نباید به صاحبانشان مسترد شـوند،
مگر در زمانی که کارمانه دیون مود به دستگاههای دولتی را اعم از دیون سـابق و دیـونی کـه تحـت سرپرسـتی
مدیران منصوب دولت ایجاد شده ،پردامت نماید (بهویژه رجوع شود به :مواد  7 ،2و  10قانون مزبور).
 .22الجرم باید چنین نتیجه گرفت که از تاری  15نوامبر  24( 1980آبانماه  )1359موانده کنتـر کارمانـه
سیکاب را به دست گرفت و بدان وسیله فلپس دا را از کلیه ارزش واقعی حقوق مالکانـهاش در کارمانـه محـروم
کرد .تردیدی نیست که این محرومیت پنج سا طو کشیده و برای دیوان روشن به نظر میرسد که ایـن وضـع
احتماالً تا مدت نامعلومی ادامه مواهد یافت .دیوان دالیلی را که به موجـب آن موانـده جهـت حفـظ منـافع مـود
ناگزیر به انتقا مدیریت شد و نیز نگرانیهای مالی و اقتصادی و اجتماعی را که الهامبخش قانونی بود که موانده
به موجب آن اقدام کرد ،کامالً درك میکند .با این حا  ،آن دالیل و نگرانیها نمیتواند رافع تعهد موانـده بـرای
جبران زیان فلپس دا باشد .چنانکه دیوان در یکی از احکام قبلی مود اعالم کرده« :محروم کـردن از امـوا یـا
گرفتن آن میتواند طبق حقوق بینالملل از طریق مدامله دولت در استفاده از ما یا بهرهمند شدن از مزایـای آن
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صورت گیرد ،حتی وقتیکه این عمل تأثیری در مالکیـت قـانونی آن نداشـته باشـد(مأمذ حـذف شـده اسـت) .در
حالیکه به دست گرفتن کنتر اموا توسط دولت ،مودبهمود و بالفاصله این نتیجهگیری را که دولت آن اموا را
ضبط کرده و بنابراین ،طبق حقوق بینالملل ،ملزم به پردامت غرامت است توجیه نمیکند ،معهذا هرگاه رویـدادها
نشان دهد که مالك از حقوق اساسی مالکیت محروم شـده و ظـاهراً محرومیـت امـری صـرفاً گـذرا نبـوده ،ایـن
نتیجهگیری قابل توجیه است .قصد دولت ،اهمیت کمتری از آثار اقدامات دولت بر صـاحب مـا داشـته و شـکل
کنتر یا دمل و تصرف ،از واقعیت اثر آن کنتر و مدامله ،حایز اهمیت کمتـر مـیباشـد» (تیپـتس ،ابـت ،مـك
کارتی ،استراتون و تامس ـ افا ،مهندسین مشاور ایران و سـایرین ،حکـم شـماره 141ــ7ــ ،2صـفحات  10و 11
انگلیسی 29 ،ژوئن 1984ـ 8مردادماه  1363و شبیه آن ،پرونده استارت هاوزینگ کورپوریشن و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران و سایرین ،قرار اعدادی شماره 32ـ24ـ 1صفحات 54ـ 51انگلیسی 19 ،دسـامبر 1983ــ 28آذرمـاه
.)1362
 .23در پرونده حاضر ،موانده کنتر کارمانه سیکاب را به دست گرفته و آن را به نفـع مـود اداره مـیکنـد و
ظاهراً این وضع تا مدت نامحدودی ادامه مواهد داشت .لذا موانده عمالً اموا فلپس دا را گرفتـه و بابـت ارزش
آن اموا به مواهانها بدهکار است.
ب) ارزشگذاری

 .24طرفین در مورد ضابطه مناسب برای پردامت غرامت ،با یکدیگر امتالفنظر دارند؛ هم از ایـن نظـر کـه آیـا
ضابطهای به موجب یك عهدنامه حاکم (بر روابط طـرفین) وجـود دارد یـا میـر و هـم در مـورد مقـررات حقـوق
بینالملل عمومی ،در مواردی که چنین ضابطهای در دست نباشد.
 .25عهدنامه مودت و رابطه اقتصادی و حقوق کنسولی در سا  1955بین ایران و ایاالت متحـده بـه امضـا
رسید و در  16ژوئن  26( 1957مردادماه  )1356رسمیت یافت .بند  2ماده چهار عهدنامه فوق به شرح زیـر مقـرر
میدارد:
«اموا اتباع و شرکتهای هریك از طرفین معظمین متعاهـدین ،از جملـه منـافع امـوا  ،از حـد اعـالی
حمایت امنیت دائم ،به نحوی که در هیچ مورد کمتر از مقررات قانون بینالمللی نباشـد ،در دامـل قلمـرو
طرف متعاهد معظم دیگر برموردار مواهد بود .این اموا جز به منظور نفع عامه ،آنهم بیآنکه غرامـت
عادالنه آنها به اسرع اوقات پردامت شود گرفته نخواهد شد .غرامت مزبور باید بـه وجـه مـؤثری قابـل
تحقق باشد و به نحو کامل معاد مالی مواهد بود که گرفته شده است و قبل از آنکه گرفته شود یـا در
حین گرفتن ما  ،قرار کافی جهت تعیین مبلغ غرامت و پردامت آن داده مواهد شد».
 .26عهدنامه مودت همننین حاوی مادهای است (بند  1ماده بیست و سه) که مقرر میدارد« :ایـن عهدنامـه
مدت ده سا معتبر مواهد بود و پس از آن تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه ماتمه پذیرد به قوت مود
باقی مواهد ماند» .در بند  3همان ماده ،شرط فس به شرح زیر ذکر شده است:
«هریك از طرفین معظمین متعاهدین میتواند با دادن امطار کتبی به مدت یك سـا بـه طـرف معظـم
متعاهد دیگر در انقضای مدت ده سا او یا هر موقع پس از آن ،این عهدنامه را ماتمه دهد».
 .27هیچیك از طرفین ادعا نمیکند که عهدنامه ،طبق مفاد آن ،هرگز فس شده است ،ولی موانده اسـتدال
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میکند که در نتیجه تحریمهای اقتصادی و نظامی که در اوامر سا  1979و طی سا  1980ایاالت متحـده بـه
ایران تحمیل کرد ،عهدنامه «بهطور ضمنی» فس گردید .مواهان استدال میکند که عهدنامه همننان به قـوت
مود باقی است .البته دولت متعاهد دیگر ،یعنی ایاالت متحده امریکا ،طرف این جریان رسـیدگی نیسـت؛ لکـن در
پرونده حاضر دیوان داوری الزم نمیبیند درباره اینکه اکنون عهدنامه فوق بین دو کشور همننان به قـوت مـود
باقی است یا میر تصمیم گیرد؛ زیرا دیوان متقاعد شده است که در زمان بروز ادعا بند  2ماده چهار در هر حا در
مورد سرمایهگذاری موضوع امتالف در پرونده حاضر ،آشکارا قابـل اعمـا بـوده اسـت 2)(.بنـابراین ،صـرفنظر از
اینکه عهدنامه مودت در حا حاضر هنوز به قوت مود باقی است یا میر ،منبع قانونی ذیربطی است که بر مبنای
آن ،دیوان حق دارد در اتخاذ تصمیم مود بدان توسل جوید.
 .28با اعما قاعده مقرر در ماده چهار عهدنامه مودت در مورد پرونده حاضر ،واضح است کـه گـرفتن امـوا
فلپس دا  ،یعنی حقوق مالکانه وی در سیکاب ،مستلزم آن است که در اسـرع اوقـات «غرامـت عادالنـه»ای کـه
«کامالً معاد » اموا گرفته شده باشد ،پردامت گردد .بنابراین ،ضابطه فوق ،هرچند با ضوابطی کـه دیـوان قـبالً
اعما کرده یکسان نیست ،لکن با آن ضوابط شباهت دارد (رجوع شود به :امریکن اینترنشنا گروپ اینکورپوریتد
و سایرین و جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم شماره 93ـ2ـ 19 ،3دسامبر 1983ـ 28آذرماه  :1362تیپتس،
ایت ،ماكکارتی ،استراتون ،به شرح باال).
 .29موضوعی که باید درباره آن تصمیم گرفته شود این است که «معاد کامل»  19/36عالیـق فلـپس دا
در سیکاب چقدر است .مواهانها ادعا میکننـد کـه ارزش شـرکت در تـاری گـرفتن بایـد براسـاس ارزش یـك
«مؤسسه دایر» تعیین گردد ،یعنی همان روشی که در مورد پرونده امریکن اینترنشنا گروپ به کار بـرده شـد .در
گزارش تحقیقی که توسط مشاور تهیه شده و مواهان آن را به دیوان تسلیم کرده ،درآمدهای آتی سیکاب بـرآورد
شده است .در تهیه این برآورد ،مشاور مزبور یك برآورد انجام شده در سـا  1978از درآمـدهای آتـی سـیکاب را
مورد استفاده قرار داده؛ زیرا در مقایسه با عملکرد واقعی سه شرکت دیگر غیرایرانی که در زمینه تولید سیم و کابل
فعالیت دارند و نیز با ملحوظ داشتن سایر عوامل ،برآورد مزبور به نظر وی معقو بوده است .سـپس مشـاور بـرای
محاسبه ارزش سهام سیکاب در بازار ،برآوردهایی از عملکرد سیکاب را با عملکرد گروهی از شـرکتهای سـهامی
عام ایاالت متحده ،مقایسه و بر آن اساس ،ضریب درآمدی را محاسبه کرده است .در این بررسـی ،چنـین فـرض
شده که انقالب ایران اثر درازمدتی نداشته و فقط موجب چند ماه تأمیر مواهد شد و این طور نتیجهگیری شده که
ارزش سهام فلپس دا  7/5میلیون دالر امریکا است .موانده مدعی است که روش صحیح ارزشگذاری ،استفاده از
ارزش مال دفتری است و بر آن اساس اظهار میدارد که ارزش سهام فلـپس دا در پایـان سـا  ،1980مبلـغ
 30.003.750ریا بوده است .موانده همننین ادعا میکند که زیانهای بعدی ارزش فعلی را منفی سـامته ،ولـی
البته دیوان فقط به ارزش سهام در زمان گرفتن آن توجه دارد.
 .30دیوان نمیتواند بپذیرد که قبل از نوامبر  ،1980سیکاب یك «مؤسسه دایر» بـوده ،بـهطوری کـه بتـوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2دیوان داوری متذکر میشود که دیوان بینالمللی دادگستری در مه  1980به نتیجه مشابهی رسید .رجوع شود به :پرونـده مربـوط بـه

هیأت دیپلماتیك و کنسولی ایاالت متحده در تهران ،سا  ،1980دیوان بینالمللی دادگستری ،ي ( 28حکم مورخ  24مه ـ  3مردادماه)
که در ) Int’l L. Mat’ ls 566 (1980به طبع رسیده است.
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بعضی اجزا و عناصر ارزش ،از قبیل منافع آتی و حسن شهرت تجاری را با اطمینان تقویم کرد .در مـورد سـیکاب،
هرگونه نتیجهگیری درباره این موضوعات ،تا حدود زیادی مبتنی بر حدس و گمان مواهد بود .در عـین حـا کـه
نمی بایست به علت احتما گرفتن اموا  ،ارزش آنان را تقلیل دارد ،لکن در عین حا  ،شایسته نیسـت کـه دیـوان
اثرات منفی آشکار و مهم انقالب ایران در دورنمای تجاری سیکاب را حـداقل در کوتاهمـدت و میانمـدت نادیـده
گیرد .در نوامبر  1980برای سهام فلـپس دا بـازاری وجـود نداشـت .اگـر سـیکاب بـهطور مـداوم بـه تخصـ
تکنولوژیکی دسترسی نمیداشت ،ارزش آن قطعاً تقلیل مـییافـت .بـدین ترتیـب ،مریـدار سـهام فلـپس دا یـا
میبایستی شرکتی مانند مود فلپس دا با تخصصی فنی الزم میبود که آن را در امتیار سـیکاب قـرار دهـد ویـا
این که قیمت سهام الزاماً تنز فاحش یابد .به فرض که ایـن قبیـل تخصـ  ،کماکـان در امتیـار سـیکاب قـرار
میگرفت ،دیوان معتقد است هرچند سیکاب زیر بار دیون سنگینی بوده ،با این حا  ،چون کارمانه بسیار مجهـزی
در امتیار داشته و بدهی آن نیز مربوط به یکی از سـهامداران اصـلی آن بـوده ،لـذا منطقـاً امکـان داشـت کـه در
درازمدت سودآور گردد .معذلك در نوامبر  1980دورنمای تجاری سیکاب در کوتاهمدت یقیناً به انـدازهای نـامعلوم
بوده که الزاماً منافع درازمدت احتمالی آن را تا میزان قابل مالحظهای کاهش میداده است .این واقعیت که فلپس
دا و ان.ك.تی .در سا  1977از مشارکت در افزایش سرمایه سیکاب مودداری کردند ،نشان میدهد که حتی در
آن زمان ،دورنمای تجاری سیکاب چندان مشخ نبوده است .عالوه بر ایـن ،در صـورتمجلس مـورخ  26ژوئـن
 5( 1978تیرماه  ) 1357هیأت مدیره سیکاب ،این نکته پذیرفته شده کـه سـودآور شـدن شـرکت در آتیـه ،امـری
چندان مسلم و بدیهی نیست و در آن جلسه ماطرنشان گردید که باید کوششهایی جهـت جلـب حمایـت دولـت
ایران به عمل آید ،زیرا انتظار میرفت که  60تا  70درصد از فعالیت سیکاب ،متکی بـه سفارشـات دولـت باشـد و
چناننه سیکاب موفق به تحصیل سفارشهای قابل مالحظهای از دولت نمیشـد ،نمـیتوانسـت روی پـای مـود
بایستد.
 .31با ملحوظ داشتن کلیه مدارك ذیربط ،دیوان نتیجه میگیرد که در تـاری  15نـوامبر  24( 1980آبانمـاه
 )1359ارزش عالیق مالکانه فلپس دا در سیکاب برابر با سرمایهگذاری آن ،یعنی مبلـغ  2.437.860دالر امریکـا
بوده است و مواهانها حق دارند مبلغ فوق را بهعنوان غرامت دریافت کند .چون دیـوان اطالعـی دربـاره اینکـه
مواهانها چگونه مبلغ غرامت را بین مود تقسیم مواهند کرد ،ندارد ،لذا دیوان الزم میداند دستور دهد که وجه به
فلپس دا پردامت گردد ،با این تفاهم که قانون جانشینی() 3از منافع بیمهگر و بیمهگزار حمایت مواهد کرد.
پنج) بهره

 .32فلپس دا حق داشته «غرامت را در اسرع اوقات» دریافت دارد .به منظور جبران مسارتی کـه مواهانهـا بـه
علت تأمیر تأدیه متحمل شدهاند ،به نظر دیوان عادالنه است که مواهانها بهرهای به نرخ  11/25درصد از تاری
گرفتن ،یعنی از  15نوامبر  24( 1980آبانماه  )1359دریافت نمایند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .law of subrogation .3در مواردی که شرکت بیمه ،مسارت بیمهگزار را میپردازد ،در مقابل واردکننده مسارت ،قائممقام بیمهگزار میشود.
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شش) هزینهها

 .33هریك از طرفها هزینههای مود بابت داوری این ادعا را متحمل مواهد شد.
حكم

 .34بنا به دالیل فوق ،دیوان داوری حکمی به شرح زیر صادر میکند:
الف) موانده ،جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است مبلغ دو میلیون و چهار صد و سی و هفت هزار و هشتصـد
و شصت دالر امریکا ( 2.437.860دالر) به اضافه بهره ساده به نرخ  11/25درصد در سا ( 365روز هر سـا ) ،از
تاری  15نوامبر  24( 1980آبانماه  )1359لغایت تاریخی کـه کـارگزار امـانی دسـتور پردامـت از محـل حسـاب
تضمینی را به بانك امین بدهد به مواهان ،فلپس دا کورپوریشن ،پردامت نماید.
ب) این تعهد با پردامت از محل حساب تضمینی که به موجب بند  7بیانیه مورخ  19ژانویه  29( 1981دیماه
 )1359دولت جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر افتتاح شده ،ایفا مواهد گردید.
) هریك از طرفین هزینههای مود در مورد داوری این ادعا را متحمل مواهد شد.
الهه ،به تاریخ  19مارس  1986برابر با  28اسفندماه 1364
رابرت برینر ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی احمدی
نظر مخالف

پرونده شماره 135ـ شعبه دو
حكم شماره 218ـ 135ـ2
خواهان :فلپس داج اینترنشنال کورپوریشن
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ1364/12/28 :
حكم

حاضران
از جانب خواهان :آقای جوزف پی .گریفین ،آقای مارك آر .جوئلسون ،نمایندگان مواهان

آقای براین هاروی ،وکیل مواهان
آقای مولیو باگه ،نایب رئیس ،آقای کنت دبلیو ،مك گرا
شاهد کارشناس از استاندارد ریسرچ کانسالتنتس
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای ابوالحسن محمدی ،آقای احمد قطینه ،آقای محمدعلی هدایتی ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
آقای ابوالفضل کوششی ،دستیار نماینده رابط
آقای سیدجال سیدی ،آقای محمود عبدلی ،آقای بهرام فخری ،نمایندگان بانك صنعت و معدن
سایر حاضران :آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده
مانم لوسی رید ،مشاور نماینده رابط
مانم جین اچ .چالمرز ،از اورسیز پرایوت اینوستمنت کورپوریشن
اول) سوابق امر

 .1مواهان ،فلپس دا اینترنشنا کورپوریشن («پی.دی.آی.سی» یا «پدیك») یك شرکت ایالت دلهور از ایـاالت
متحده امریکا ،در تاری  19نوامبر  28( 1981آبانماه  )1360دادمواستی ثبت کـرده ،در آن از «ایـران» بـهعنوان
موانده به مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،نام برد .در دادمواست ادعا شده است که «ایران» ،از
طریق دولت ایران ،بانك توسعه صنعتی و معدنی ایران ،بانك ایرانیان ،بنیـاد مستضـعفان ،شـرکت سـهامی عـام
سیکاب («سیکاب») ،کمیته حمایت از صنایع کارمانه سیکاب و کمیته کارگری سیکاب ،پارهای حقـوق قـراردادی
متعلق به مواهان را نقض و آن را مصادره نموده اسـت .جمـع مسـارات درمواسـتی  2.284.190/80دالر بـوده و
بهعالوه ،بهره و هزینه نیز مطالبه شده است.
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 .2بانك تجارت (جانشین بانك ایرانیان) ،بنیاد مستضعفان ،بانـك صـنعت و معـدن (جانشـین بانـك توسـعه
صنعتی و معدنی ایران) ،سازمان صنایع ملی ایران ،سیکاب و کمیته حمایت صنایع کارمانه سـیکاب (کـه مجتمعـاً
«مواندگان» موانده میشوند) لوایح دفاعیهای به ثبت رساندند .کمیته حمایت از صنایع کارمانه سیکاب ،همننین
ادعای متقابلی علیه پی.دی.آی.سی .بابت نقض قرارداد مطرح نمود و ضمن آن مواستار مساراتی حداقل به مبلـغ
 10میلیون دالر گردید.
 .3از جهت رسیدگی ،پرونده حاضر با پرونده شماره  99که متضمن طرفها و واقعیتهای مرتبط بـا یکـدیگر
است ،تلفیق و جلسه استماعی در تاری های 26ـ  25نوامبر  5( 1985ـ 4آذرماه  )1364برگزار شد.
دوم) واقعیات و اظهارات
الف) قراردادها

 .4در تــاری  5ژوئــن  15( 1974مردادمــاه  )1353پی.دی.آی.ســی .و ســیکاب ،دو قــرارداد راجــع بــه احــداث و
بهرهبرداری از کارمانه ای جهت تولید سیم و کابل در شهرستان قزوین منعقد سامتند .در یکی از قراردادها که بـه
«قرارداد کمك و آموزش فنی» موسوم است ،قید شده بود که پی.دی.آی.سی .در مورد روشهای تولید و بازاریابی
سیم و کابل مسی و آلومینیومی ،به سیکاب نظر مشورتی داده و دانش فنی مود را در این زمینه در امتیار نـامبرده
قرار مواهد داد .در قرارداد دوم ،تحت عنوان «قرارداد مدیریت فنی» مقرر شده بود که پی.دی.آی.سی .امور فنی و
اداری کارمانه سیکاب را در طو سامتمان و پس از شروع بهرهبرداری ،اداره مواهد کرد.
 .5دو قرارداد فوقالذکر ،بخشی از مجموعه قراردادهایی بود که از طریق آنها شرکت مـادر پی.دی.آی.سـی،
یعنی فلپس دا کورپوریشن («پی.دی.سی )».و چند سـرمایهگـذار مشـترك دیگـر ،سـیکاب را تأسـیس نمودنـد.
پی.دی.سی .ادعای جداگانهای علیه ایران ،تحت پرونده شماره  99بابـت مصـادره ادعـایی  19/36درصـد حقـوق
مالیاش در سیکاب به ثبت رسانده است.
 .6به موجب قرارداد کمك و آموزش فنی ،پی.دی.آی.سی .متعهد بـود مـدمات فنـی متعـددی را بـر مبنـای
تقاضای سیکاب ،در امتیار نامبرده قرار دهد .این مدمات شامل آموزش کارکنان سیکاب در ادارات و کارمانههـای
پی.دی.آی.سی .در ایاالت متحده و جاهای دیگر ،اعزام کارکنان پی.دی.آی.سی .و شـرکتهـای مربوطـه جهـت
استخدام در ایران به منظور ارائه مشاوره راجع به بهرهبرداری از کارمانه و آموزش سرپرستان ،ارائه دانش فنـی در
مورد محصوالت جدید و روشهای مهندسی در صنعت سیم و کابل ،ارائه اطالعـات مهندسـی و سـایر اطالعـات
درمصوي تولید سیم و کابل و برنامهریزی و ارائه مشاوره راجع به توسعه کارمانهها بود .قرار بـود موافقتنامـه بـه
مدت  15سا از تاری اولین «تولید تجارتی» سیکاب که رسماً توسط وزارت اقتصاد ایران تعیـین مـیشـد ،ادامـه
یابد.
 .7سیکاب قرار بود به دو طریق به پی.دی.آی.سی .حقالزحمه بپردازد .اوالً سیکاب موافقت کرده بود حقوق و
هزینههای مربوطه پرسنل اعزامی پی.دی.آی.سی .به ایران جهت انجام وظایف مصرح در موافقتنامه را پردامتـه و
هزینه آموزش پرسنل اعزامی سیکاب در تأسیسات مختلف پی.دی.آی.سی .را به نامبرده مسترد نماید .ثانیاً سیکاب
متعهد بود به مدت  15سا از تاری شروع اولین تولید تجارتی ،هر شش ماه یك بار ،حقالزحمهای تحـت عنـوان
حق الزحمه کمك فنی به پی.دی.آی.سی .بپردازد .سیکاب متعهد بود در سه سا او تولید تجارتی ،حقالزحمهای
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بر مبنای  1/5درصد کل فروش مال مود ،قبل از کسر مالیات به پی.دی.آی.سی .بپـردازد .ایـن حـقالزحمـه از
سا چهارم تا پانزدهمین سا تولید تجارتی ،به یك درصد تقلیل مییافـت .حـداکثر حـقالزحمـه قابـل پردامـت
ساالنه  400.000دالر بود.
 .8طبق قرارداد مدیریت فنی ،پی.دی.آی.سی .موافقت کرده بود که مدیریت فنی کارمانـه را عهـدهدار شـده،
یك مدیر فنی مجرب پی.دی.آی.سی .را بهعنوان مدیر فنی سیکاب تعیین و برمی دیگر از کارکنان مود را جهت
کار در سیکاب اعزام نماید .سیکاب بهنوبهمود متعهد بود حقوق و هزینههای پرسنل اعزامـی پی.دی.آی.سـی .بـه
سیکاب را بپردازد .بخش  6قرارداد مدیریت فنی به شرح زیر مقرر میداشت :حقـوق یـا سـایر اجرتهـا ،از جملـه
هزینه کلیه مزایای جنبی آنها و دیگر هزینهها ،از جمله هزینه سفر ،تغییر محل ،مسکن ،مأموریت مار از کشـور
و سایر مزایای متعلقه به کلیه کارمندان مأمور مدمت در ایرانکو در ایران ،یا براساس موقت یا براسـاس دائـم ،بـه
موجب این قرارداد توسط ایرانکو (سیکاب) پردامت مواهد شد (به نقل از الیحه فارسی مواهان).
 .9سیکاب همننین متعهد بود (در ماتمه قرارداد) در امر بازگشـت پرسـنل پی.دی.آی.سـی .و اثـاث و لـوازم
شخصی آنها کمك نماید .بخش  11قرارداد بدین شرح مقرر میداشت که :بـه هنگـام انقضـای ایـن قـرارداد در
موعد مقرر به نحو مشروح در بخش  12این سند ،یا در صورت فس این قرارداد به هر دلیلی که در بخشهای 10
و  13این سند ذکر شده ،ایرانکو (سیکاب) کلیه کمكهای الزم را به پدیك مواهد کرد تا پـدیك ،رئـیس فنـی و
کارمندان دیگر مود را که توسط پدیك مأمور مدمت در (سیکاب) شدهاند ،یا مانوادهها و لوزام شخصی آنـان را از
ایران مار کند و (سیکاب) هزینه بازگشت اینگونه کارمندان و مانوادههای آنهـا و لـوازم شخصـی آنـان را بـه
کشور مبدا تأدیه مواهد کرد (به نقل از الیحه مواهان).
 .10بخش  10مقرر میداشت که «اگر تأسیسات ایرانکو (سیکاب) ملی بشود ویا قوه قهریهای پیش آیـد کـه
ادامه عملیات تولیدی ایرانکو (سیکاب) را به نحوی غیرمتعارف برای پدیك (پی.دی.آی.سی ).شاق بسازد ،پـدیك
حق مواهد داشت در هر زمان با تسلیم امطار کتبی سه ( )3ماههای به ایرانکو ،این قرارداد را فس کند (به نقل از
الیحه مواهان).
بخش  13مقرر مینمود که در صورتی که قرارداد کمك و آموزش فنی فسـ شـود ،قـرارداد (مـدیریت) نیـز
مودبهمود فس مواهد شد و بهعالوه مقرر مینمود که به مجرد فس قرارداد ،به موجب بخشهای  12 ،10و ،13
سیکاب مسئو پردامت مبالغی مواهد بود که طبق ماده  6به پی.دی.آی.سی .الزمالتأدیه است .قـرارداد کمـك و
آموزش فنی حاوی هیچگونه قید مشابهی که فس قرارداد مدیریت مودبهمود بدان سرایت یابـد ،نبـود .تنهـا قیـد
مربوط به فس در آن موافقتنامه مقرر میداشت  ...در صورتی که کارمانه سیکاب پس از احـداث و بهـرهبـرداری
متوقف شود و کار تولید محصوالت مسی و آلومینیومی را کالً متوقف سازد ،آنگاه این قرارداد بدون ایجاد هیچگونه
مسئولیتی برای طرفین فس مواهد شد .»...
ب) تعلیق و فسخ قراردادها

 .11اجرای دو قرارداد فوقالذکر ،بدون امتالف عمدهای تا پایان سا  1978که انقالب ایران شدت گرفت ،ادامـه
یافت .ادله و مدارك حاکی است که اعتصابات موجب گردید که سامتمان و بهرهبرداری از کارمانه سـیکاب دچـار
وقفه شود و ضمناً چند تن از کارکنان پی.دی.آی.سی .مورد آزار و اذیت قـرار گرفتنـد .در دسـامبر  1978مواهـان
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بهعنوان مقابله با اوضاع و احوا مطرناکی که از نظر وی در آن هنگام در ایران وجود داشت ،کارکنانش را موقتـاً
از ایران مار و به بمبئی در هند منتقل کرد .پی.دی.آی.سی .در نامه مورخ  15دسامبر  24( 1978آذرمـاه )1357
مود به آقای باقر برادر ،مدیر سیکاب که در عین حا معاون ارشد مدیرعامل بانك توسعه صنعتی و معدنی ایـران
نیز بود ،توضیح داد که نگرانی بابت امنیت جانی کارکنانش باعث شده است کـه آنـان را از ایـران مـار سـازد و
ماطرنشان سامت که :در حالی که در این موقع ،قرارداد مدیریت فنی را فس نمیکنیم ،ولی مایلیم که شما بدانید
تحت شرایط فعلی ایران نمیتوانیم طبق قرارداد مزبور عمل نموده ویا کمكهای فنـی را در ایـران انجـام دهـیم
(نقل از الیحه مواهان).
 .12در  5ژانویه  15( 1979دیماه  )1357پی.دی.آی.سی .رسماً قرارداد مدیریت فنی را فس و نیز بالفاصله
قرارداد کمك و آموزش فنی را به حالت تعلیق درآورد .نامهای بدین منظور تهیه و به وسیله پیك هوایی ارسا شد
که در قسمت ذیربط آن چنین آمده است :این نامه در حکم اطالعیه رسمی فسـ قـرارداد مـورخ  5ژوئـن 1974
مدیریت فنی فیمابین فلپس دا اینترنشنا کورپوریشن (پی.دی.آی.سی ).و شرکت سهامی سیکاب میباشد .بـه
محض دریافت این نامه توسط شما و به شرح مقرر در ماده  10قرارداد ،فس قرارداد رسمیت مـییابـد .ایـن نامـه
همننــین بــه منزلــه اطالعیــه کتبــی تعلیــق قــرارداد مــورخ  5ژوئــن  1974کمــك و آمــوزش فنــی فیمــابین
پی.دی.آی.سی .و سیکاب میباشد.
این اقدامات در نامهای به تاری  23ژانویه ( 1979سوم بهمنماه  )1357بهعنوان آقای برادر ،مجدداً تأیید شد.
پی.دی.آی.سی .دستور داد که کارکنان وی تا تاری  22ژانویه  2( 1979بهمنماه  )1357ایران را ترك کنند.
 .13در پاس به نامه مورخ  5ژانویه  1979پی.دی.آی.سی ،.آقای برادر طی نامـه مـورخ  24ژانویـه 4( 1979
بهمنماه  )1357اعالم کرد« :از اینکه تصمیم به فس هـر دو قـرارداد مـدیریت فنـی و کمـك و آمـوزش فنـی
گرفتهاید ،متأسفم» .در نامه همننین ذکر شده بود که «به نظر ما ،جریان فعلی حوادث ،اقـدام یکجانبـه از طـرف
شما را توجیه نمینماید و لذا از شما میمواهیم در اقدامات متخذه مود تجدیدنظر نمایید».
 .14پی.دی.آی.سی .اظهار میدارد که پس از مروجش از ایران نیز همننان در اجرای درمواستهای متفرقه
سیکاب ،گاه به گاه به ارائه مشاوره و کمك فنی از طریق تلفن یا تلکس ادامه میداد .طـرفین در مـورد وضـعیت
بهرهبرداری از سیکاب در هنگام مرو مواهان از ایران امتالفنظر دارند ،لکـن وضـعیت دقیـق بهـرهبـرداری از
کارمانه ،ارتباطی با هیچیك از موضوعات مطروح در پرونده حاضر ندارد.
ج) ملی شدنها و آثار اجرای قانون حمایت صنعتی

 .15در هنگام مرو مواهان از ایران ،اکثریت سهام سیکاب متعلق به شرکتهای مصوصی و اشـخاي حقیقـی
بود و توسط مدیران و هیأت مدیره مورد تأیید این قبیل سرمایهگذاران مصوصی اداره میشد .این سرمایهگذاران از
جمله عبارت بودند از :پی.دی.سی ،.آ/اس نوردیسکه کابلـه ـ اوگ تـراد فـابریکر («ان.کی.تـی )».یـك مؤسسـه
دانمارکی سازنده سیم و کابل ،بانك توسعه صنعتی و معدنی ،بانك ایرانیـان و عـدهای ایرانـی ،از جملـه اعضـای
مانواده ثابت .این وضعیت بهزودی تغییر یافت .در رابطه با مالکیت ،به نظر میرسد کـه دولـت ایـران بـه موجـب
قانون مورخ  17مردادماه  1357ملی شدن بانكها و قانون مورخ  16تیرماه  1357مربـوط بـه حمایـت از صـنایع
ایران ،دارایی های بانك توسعه صنعتی و معدنی ،بانك ایرانیان و سهامداران ایرانی عمده سیکاب ،از جمله اعضای
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مانواده ثابت را ملی اعالم و سهام گروه امیر را به بنیاد مستضعفان منتقل کرد.
 .16در مورد امتیارات مدیریت ،چنین به نظر میرسد که هیأت حمایت از صـنایع از نـوامبر  ،1980یـا در آن
حدود ،مدیریت سیکاب را به دست گرفت .هیأت مرکب است از نمایندگان پنج سازمان مختلف دولت ایران .هیأت
در تاری  27اکتبر ( 1979پنجم آبانماه  )1358تصمیم گرفت که بانك صنعت و معـدن و سـازمان صـنایع ملـی
ایران را جهت اداره کارمانه سیکاب منصوب نماید .این دستور ظاهراً تا  15نوامبر  24( 1980آبانماه  )1359اعالم
نشد.
د) ادعا

 .17ادعای مورد بحث در این پرونده ،شامل دو ادعای فرعی اسـت .اوالً مواهـان مبلـغ  219.466/30دالر بابـت
صورتحسابهای پردامت نشدهای که به موجب قرارداد مدیریت فنی یا قرارداد کمك و آموزش فنی برای سیکاب
ارسا داشته بود ،مطالبه میکند .مواهان نس  84فقره صورتحساب را به ثبـت رسـانده کـه دارای تاری هـایی از
اواسط  1978تا اوایل  1981بوده و شامل چهار گروه کلی هزینه ،به شرح زیر است:
 )1حقوق ،فوقالعادهها و هزینههای مربوط )2 ،فروش و تحویل کاال به سیکاب و هزینههای متحمله از جانب
سیکاب )3 ،هزینههای آموزشی و  )4هزینههای مراجعت پرسنل .ادعای مزبور علیه سیکاب کـه دیـون ادعـایی را
نپردامته و نیز علیه ایران که سازمانها و نهادهای وی حسب ادعا در پردامت دیون مدامله و از اجازه تأدیه آنهـا
مودداری کردند مطرح شده است.
 .18ثانیاً مواهان مبلغ  2.064.724/50دالر بابت ارزش ادعایی فعلی و تنزیل شده حقالزحمه کمكهای فنی
که حسب ادعا میبایست در طو  15سا عمر قرارداد کمك و آموزش فنی دریافت کند ،مطالبه مینماید.
مواهان اوالً مدعی است که «مودداری مداوم سیکاب از قبو و تصدیق حقـوق و تعهـدات مسـتمر طـرفین
طبق قرارداد کمك فنی در حکم فس آن قـرارداد توسـط سـیکاب و نقـض پیشـاپیش و بـا قصـد قبلـی حقـوق
پی.دی.آی.سی .در آن قرارداد میباشد».
 .19مواهان ادعای مود را به نحو تخییری و بر مبنای فرضیه سلب مالکیت ،علیه دولت ایـران مطـرح کـرده
است .مواهان بدواً اظهار داشته که اوضاع ناامن در ایران در هنگام مرو مواهان ،ناشی از اعما و اقداماتی بوده
« که به تحریك و تشویق و با اجازه و مسامحه و تأیید ایران صورت گرفته و ایـران از آن اقـدامات بهـرهبـرداری
کرده است» و لذا آن اوضاع ،قابل انتساب به دولت ایران بوده و نامبرده بابت آنها مسئو اسـت .در ایـن رابطـه،
مواهان ادعا می کند که استمرار شرایط ناامن مورد بحث مانع شده و کماکان مانع از آن است که وی پرسنل مود
را جهت انجام وظایفش طبق قرارداد کمك و آموزش فنی به ایران اعزام نموده و ایشان را در آنجا نگه دارد و لذا
حقوق وی نسبت به ارائه مدمات و دریافت حقالزحمه کمك فنـی «بـر اثـر اقـدامات ایـران در تشـویق و تـداوم
بخشیدن به این شرایط ناامن عمالً نقض شده است» .عالوه بر این در دادمواست مواهان ادعـا شـده اسـت کـه
ایران محدودیتهایی وضع و اقداماتی به عمل آورده بود کـه مـانع پردامـت حـقالزحمـههـای کمـك فنـی بـه
پی.دی.آی.سی .میشد؛ از جمله ،ولی بدون قید انحصار ،پارهای محدودیتهای ارزی و مصوبات مربـوط بـه ثبـت
دیون و بدهیها که این اقدامات بـه مـودی مـود موجـب نقـض و تضـییع حقـوق پی.دی.آی.سـی .نسـبت بـه
حقالزحمه های کمك فنی گردید .این اقدامات بنا به اظهار مواهان ،منجر به آن شد که از حقوق مالکانه با ارزش
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مواهان که به صورت حقالزحمههای پیشبینی شده در قرارداد کمك فنی برای پی.دی.آی.سـی .در نظـر گرفتـه
شده بود ،بدون اینکه غرامتی در ازای آن پردامت شود ،سلب مالکیت به عمل آید.
 .20مواهان در الیحه مود ،استدال مویش در مورد سلب مالکیت را تا حـدودی دقیـقتـر مطـرح سـامته و
اظهار میدارد که «سلب مالکیت از سرمایهگذاری پی.دی.سی .در سیکاب ،الزاماً به معنای سلب مالکیت همزمـان
از حق پی.دی.آی.سی .نسبت به دریافت حقالزحمه طبق قرارداد کمك (و آموزش) فنی  ...است» .مواهـان مبلـغ
مدعابه را معاد ارزش کامل حقوق مالکانه مصادره شدهاش قرار میدهد که به نظر وی ،ضابطه غرامت مقـرر در
عهدنامه مودت 1)(،یعنی عهدنامه حاکم بر سرمایهگذاری ایاالت متحـده در ایـران و نیـز ضـابطه مقـرر در حقـوق
بینالملل عرفی است .مواهان حقوق مالکانه مـود را از نـوامبر  1980کـه تـاری ادعـایی سـلب مالکیـت اسـت،
ارزشگذاری میکند.
 .21مواندگان ایرادات مختلفی راجع به صالحیت و نیز دفاعیاتی در ماهیت دعوا مطرح میسـازند .موانـدگان
بدواً به صالحیت دیوان نسبت به ادعا ایراد میگیرند .در مورد ادعای مربوط به صورتحسـابها ،موانـدگان اظهـار
میدارند که سیکاب یك شرکت مصوصی اسـت کـه تحـت کنتـر ایـران نیسـت .در مـورد ادعـای مربـوط بـه
حقالزحمه کمك فنی ،مواندگان همننین ادعا میکنند که اقدامات مورد شکایت ،اساساً شامل ایجاد شرایط ناامن
برای کارکنان پی.دی.آی.سی .در نیمه آمر سا  1978است و این اقدامات به اظهـار نامبردگـان بـه موجـب بنـد
«11د» بیانیه عمومی از صالحیت دیوان مستثنا شده است2)(.
 .22راجع به ماهیت دعوا ،بانك تجارت ،بنیاد مستضعفان و بانك صنعت و معدن که همگی به علـت قـوانین
ملی شدن که در فوق ذکر شد ،سهامدار سیکاب شدند ،اظهار میدارند که بهعنوان سهامدار ،مسئو دیون شرکت
نیستند.
 .23در مورد ادعای مربوط به صورتحسابها ،مواندگان مضافاً استدال میکنند که فقط مبلـغ 180.970/95
دالر از صورتحسابها تسویه نشده که از آن مقدار فقط رقم  40.732/08دالر را مـیپذیرنـد .معـذلك موانـدگان
توضیح نمیدهند کـه کـدامیك از صورتحسـابها را قبـو دارنـد و کـدام را قبـو ندارنـد ویـا دلیلـی بـرای رد
صورتحسابها ،به استثنای صورتحسابهای مربوط به هزینههای عزیمت ،ارائه نمیدهند .مواندگان منکر آنند که
مواهان حقی نسبت به دریافت وجه این صورتحسابها داشته باشد؛ به این دلیل که در قرارداد مدیریت فنی مقرر
شده که این قبیل هزینهها فقط در هنگام فس قرارداد قابل پردامت است و فس قرارداد نیز بهنوبـهمود مسـتلزم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1عهدنـامه مـودت ،روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مـورخ  15اوت  24( 1955مـردادماه  )1333ایاالت متحـده ـ ایــران8 U. S. ،

 T. 900 T. I. A. S. NO. 3853که در  16ژوئن  26( 1957مردادماه  )1335به مورد اجرا در آمد.
 .2بیانیه مورخ  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359دولت جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر راجع به حـل و فصـل دعـاوی توسـط
دولتین ایاالت متحده امریکا و جمهوری اسالمی ایران .قسمت ذیربط ماده  11بیانیه ،ایاالت متحده را ملزم میسازد کـه تمـام ادعاهـای
مطروح توسط ایاالت متحده ویا اتباع ایاالت متحده در رابطه :الف) دستگیری  52نفر اتباع ایاالت متحده در  13آبانماه  4( 1358نـوامبر
 ،)1979ب) توقیف دستگیرشدگان ) ،مسارات وارده به اموا ایاالت متحده ویا اموا اتبـاع ایـاالت متحـده در دامـل محوطـه سـفارت
امریکا در تهران بعد از  12آبانماه  3( 1358نوامبر  ،)1979و د) صـدمات وارده بـه اتبـاع ایـاالت متحـده ویـا امـوا آنهـا را در نتیجـه
جنبشهاي مردمی در جریان انقالب اسالمی ایران که ناشی از عمل دولت ایران نبوده است ،پس گرفته ،طرح آنها را ممنوع سازد .بنـد
 1ماده  11بیانیه حل و فصل دعاوی ،ادعاهای موصوف در ماده  11بیانیه (عمومی) را از صالحیت دیوان مستثنا نموده است.

 358

گزارش آرای دیوان داوری دعاو ی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد ششم

آن بود که از سه ماه قبل ،امطاریه کتبی داده شود .مواندگان متذکر میشوند که هیچگونـه امطـار کتبـی از قبـل
داده نشده و هزینههای مورد ادعا پیش از تاری  5ژانویـه  15( 1979دیمـاه  )1357صـورت گرفتـه اسـت .ثانیـاً
مواندگان مدعیاند که سیکاب به موجب قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارمانهها ،در طو مدتی که
هیأت حمایت ،کنتر کارمانه را به دست دارد ،از پردامت بـدهیها ممنـوع مـیباشـد .ثانیـاً موانـدگان اسـتدال
مینمایند که پردامت صورتحسابها به علت کنتر های ارزی ایران ممنوع بوده است.
 .24در رابطه با ادعای مربوط به حقالزحمه کمكهای فنی ،مواندگان دو دفاع عمده مطرح میسازند .ایشان
اوالً ادعا میکنند که قرارداد مدیریت فنی و قرارداد کمك و آموزش فنی آنچنان به هم پیوستهاند که فس اولـی
توسط مواهان ،تلویحاً به معنای فس قرارداد دوم نیز میباشد .ثانیاً مواندگان اظهار میدارند که کارمانه سـیکاب
هرگز تولید تجارتی را آنطوری که در قرارداد کمك و آموزش فنی تعریف شده ،آغاز نکـرد و لـذا تعهـد سـیکاب
نسبت به پردامت حقالزحمه کمكهای فنی هنوز شروع نشده است.
هـ ) ادعای متقابل

 .25در ادعای متقابل مطروح توسط «کمیته حمایت صنعتی کارمانه سیکاب» ،ادعا شده است که پی.دی.آی.سی.
با فرا مواندن پرسنلش از ایران ،قرارداد کمك فنی را نقض کرده و آن را منغیرحق به حالت تعلیق درآورده است.
کمیته حمایت اظهار میدارد که این تعلیق طبق قرارداد مجاز نبوده و در واقع ،اقدامات پی.دی.آی.سـی .در حکـم
فس عمدی قرارداد بوده است .بالنتیجه ،به گفته کمیته حمایت ،نصب ماشینآالت در کارمانه سـیکاب بـه تـأمیر
افتاد و پارهای تکنولوژیهای تولید منتقل نشد که این مود منجر به ورود زیانهـایی متجـاوز از  10میلیـون دالر
گردید .کمیته حمایت ظاهراً شامهای از هیأت حمایت صنعتی میباشد.
 .26مواهان به اهلیت کمیته حمایت که بهعنوان موانده طرف دعوا واقع شده ،جهت ثبت ادعای متقابل ایراد
گرفته و در مقام دفاع نسبت به ماهیت ادعای متقابل دیگر ،اظهار میدارد که )1 :پی.دی.آی.سـی .کلیـه مـدمات
مقرر طبق قرارداد کمك و آموزش فنی را غیر از مواردی که به علت عدم پردامت حقالزحمه توسط سـیکاب ،یـا
اقدامات غیرقانونی ایران ،یا به وسیله فورسماژور ،از اجرای آنها ممنوع و متعـذر گردیـده ،انجـام داده اسـت؛ )2
پی.دی.آی.سی .قرارداد را فس نکرده؛  )3کمیته کارمانه سیکاب متحمل هیچگونه مسارتی کـه پی.دی.آی.سـی.
بابت آن قانوناً مسئو باشد ،نشده است؛ و ( )4بخش  15قرارداد ،طرح ادعای متقابل را ممنوع سامته است3)(.
سوم) دالیل حكم
الف) صالحیت
 .1تابعیت خواهان

 .27پی.دی.آی.سی .ادله و مدارکی ارا ئه نموده که دیوان را به قدر کافی متقاعد سامته که نامبرده در کلیه مواقـع
ذیربط ،تبعه ایاالت متحده به مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی بوده ،از سا  1966طبق قـوانین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3بخش  15مسئولیت پی.دی.آی.سی .را طبق قرارداد «به زیان یا مسارتی که عامداً توسط پی.دی.آی.سی .یـا هریـك از شـرکتهای
وابسته یا کارکنان مربوطه آنان وارده شده باشد» ،محدود سامته است.
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ایاالت دلهور تأسیس گردیده و دایر بوده ،همواره شرکت فرعی تماماً متعلق به پی.دی.سی .بوده ،یعنی شرکتی که
مود ،طبق قوانین ایاالت نیویورك در سا  1885تأسیس یافتـه و از آن تـاری تـا  19ژانویـه  29( 1981دیمـاه
 ،) 1359یعنی تاریخی که ادعا به وجود آمد ،همننان دایر بوده است و در طو این مـدت ،اشـخاي حقیقـی کـه
شهروند ایاالت متحده بودهاند ،حقوق و عالیقی معاد پنجاه درصد یا بیشتر از پنجـاه درصـد سـهام سـرمایهای
پی.دی.سی .را در امتیار داشتهاند.
 .2صالحیت نسبت به خواندگان

 .28هیچگونه امتالفی در این مورد نیست که کلیه اشخاي (حقوقی) که در دادمواست از آنها بـهعنوان موانـده
نام برده شده و همننین اشخاي حقوقی دیگری که اقدام به ثبت دفاعیه نمودهانـد ،غیـر از سـیکاب ،واحـدهای
تحت کنتر دولت ایران در مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی هستند .موانـدگان منکـر آننـد کـه
سیکاب تحت کنتر دولت است؛ لکن دیوان به نتیجهای مخالف ادعای مواندگان رسیده است.
 .29ادله و مدارك نمایانگر آن است که از زمان صدور مصوبات ملی شدن در ماههای ژوئـن و ژوییـه ،1979
مؤسسات و سازمانهای دولت ایران ،از جمله بانك صنعت و معدن ،سازمان صنایع ملی ایران و بنیاد مستضـعفان
مجموعاً بیش از  60درصد سهام سیکاب را مالك شـدند .دیـوان قـبالً نظـر داده اسـت کـه اگـر دولـت یکـی از
کشورهای طرف دعوا به صورت غیرمستقیم مالکیت سهامی را توسط سـایر دسـتگاههای تحـت کنتـر مـود در
دست داشته باشد ،کنتر وی بر سهام قابل احراز بوده ،لزومی ندارد که مستقیماً سـهام را در دسـت داشـته باشـد
(رجوع شود به :ایکانامی فورمز و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکـم شـماره 55ــ165ــ ،1صـفحات
11ـ 10انگلیسی 14 ،ژوئن  24/1983مردادماه  1362و همننین رجوع شـود بـه :آلتـرا سیسـتمز اینکورپوریتـد و
جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم شماره 27ـ84ـ ،3صفحات 9ـ 8انگلیسی 4 ،مـارس  13/1983اسـفندماه
 .)1361در هر مورد که مالکیت ،شامل اکثریت سهام واجد حق رأی شرکت گردد ،دولـت علـیالقاعـده شـرکت را
تحت کنتر دارد.
 .30عالوه بر این ،انتقا امتیارات مدیریت در نوامبر  ،1980از هیأت مدیره منتخب سـیکاب بـه سـهامداران
بانك صنعت و معدن و سازمان صنایع ملی که هر دو جزء تشکیالت دولت هستند ،این مطلب را مسلم سامت که
ایران ،سیکاب را تحت کنتر دارد .در این رابطه ،دیوان ماطرنشان میسـازد کـه موانـدگان در دادمواسـت مـود
تصدیق میکنند که سیکاب برای مدت محدودی تحت کنتر دولت قرار گرفته است «و بانك صنعت و معـدن»
طبق امتیارات تفویضی از طرف هیأت حمایت از صنایع به تعیین مدیر اقدام نموده است .صرفنظر از اینکـه آیـا
این تفویض امتیارات مدیریت توسط دولت ایران و نصب مدیران در حکم سلب مالکیت هسـت یـا نـه ،اینگونـه
اقدامات بهروشنی داللت بر کنتر دارد (برای مثا رجوع شود به :ریگو واگنـر ایکویپمنـت کـامپنی و اسـتارالین
کامپنی ،حکم شماره 20ـ17ـ ،3صفحات 6ـ 15 ،5دسامبر  24/1982آذرماه  ،1361ارائـه دلیـل مبنـی بـر اینکـه
موانده تحت اداره اشخاي منصوب توسط یك مرجع دولتی بوده و نه تحت اداره مدیر عامل و هیأت مدیره مورد
نظر ،مود علیالظاهر ،دلیل بر این است که موانده تحت کنتر دولـت ایـران قـرارداد؛ رکسـنورد اینکورپوریتـد و
جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 21ـ132ـ ،3ي  8انگلیسی 10 ،ژانویه  20/1983دیماه « :1361مدارك و
اسناد  ...بهوضوح نشان میدهد که  ...امتیار نصب و عز مدیران و رؤسای مسئو  ...با دولت ایران  ...بوده است
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 .»...با توجه به این امر و صرفنظر از اینکه دو شرکت مذکور عمالً توسط دولت ایران ،ملی یا مصادره شدهاند یا
میر ،دیوان داوری بر این نظر است که (مواندگان) هر دو واحدهای تحت کنتر دولت ایران هستند») .با توجه به
مراتب باال ،دیوان نتیجه میگیرد که سیکاب ،واحد تحت کنتر دولت ایران در مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل
و فصل دعاوی است.
 .3صالحیت رسیدگی به موضوع دعوا

 .31ادعای مربوط به صورتحسابهای مواهان را میتوان یا بهعنوان ادعای دین ویا ادعای نقض قرارداد ،توصیف
کرد .به همین نحو ،ادعای وی بابت حقالزحمههای کمك فنی را میتوان یا ادعای نقض قرارداد ویا ادعای سلب
مالکیت توصیف نمود .کلیه انواع دعاوی باال «ناشی از دیون ،قراردادها  ...سلب مالکیتها ویا سایر اقـدامات مـؤثر
در حقوق مالکیت» بوده و لذا در حیطه صالحیت دیوان قرار دارند (بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی).
 .32گرچه در دادمواست  ،دولت ایران ،مقصر شنامته شده و ادعا شده که قسمتی از این تقصیر به ماطر ایجاد
و مداومت بخشیدن به شرایط ناامن است ،با این حا  ،هیچکدام از دعاوی ،متکی به اثبات چنین تقصیری نیسـت.
لذا دیوان الزم نمیداند به این اظهار مواندگان بپردازد که ادعاها به موجب بند «د» ماده  11بیانیه عمومی ،مـار
از حیطه صالحیت دیوان است.
 .4ادعای متقابل

 .33ادعای متقابل کمیته حمایت صنعتی کارمانه سیکاب ،مربوط به قرارداد کمك و آموزش فنی بوده و بدینسان
ناشی از «همان قرارداد ،معامله یا رویدادی است که موضوع ادعا را تشکیل میدهد» .از ایـن رو ،ادعـای متقابـل
مزبور در حیطه صالحیت دیوان قرار دارد .بند  1ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی ،راجع به این اسـتدال مواهـان
که کمیته فاقد اهلیت اقامه ادعا است ،به این دلیل که موانـده موسـوم در پرونـده نیسـت ،دیـوان داوری متـذکر
میشود که کمیته در حا حاضر سیکاب را تحت کنتر داشته ،بنابراین ،حق دارد از جانـب سـیکاب ،ویـا اصـالتاً
بهعنوان سیکاب ،اقدام به ثبت دفاعیه و ادعای متقابل بنماید.
ب) ماهیت دعوا
 .1حقالزحمه کمكهای فنی

 .34همانطور که در باال اشاره شد ،مواهان دو فرضیه حقوقی در تأیید ادعای مود بابت حـقالزحمـه کمكهـای
فنی مطرح میسازد .اوالً مواهان اظهار میدارد که سیکاب منغیرحق قرارداد کمـك و آمـوزش فنـی را فسـ و
پیشاپیش و با قصد قبلی آن را نقض کرد .ثانیاً مواهان استدال مـینمایـد کـه دولـت ایـران بـا ممنـوع سـامتن
پی.دی.آی.سی .از ادامه اجرای قرارداد و سلب مالکیت از عالیق وی در سیکاب ،حقوق پی.دی.آی.سی .نسبت به
قرارداد کمك فنی را مصادره کرده است .به دالیل مشروح در زیر ،دیوان هیچیك از این تئوریها را متقاعدکننـده
نمییابد.
 .35اولین تئوری مواهان راجع به مسئولیت ،مبتنی بر این فرض است که سیکاب به طور صریح یـا ضـمنی،
قرارداد کمك و آموزش فنی را لغو کرده است .معهذا ادله و مدارك پرونده ،این فرض را تأیید نمیکند .به عکس،
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مدارك حاکی است که پی.دی.آی.سی .در تاری  5ژانویه  15( 1979دیماه  )1357قـرارداد را بـه حالـت تعلیـق
درآورد و هیچ یك از طرفین ،مواه به طور صریح و مواه به طور ضمنی ،اقدامات قاطعی جهت رفع ایـن تعلیـق یـا
فس قرارداد به عمل نیاورد.
 .36مواهان در تأیید موضع مود قویاً به نامه مورخ  24ژانویه  4( 1979بهمنماه  )1357آقـای بـرادر اسـتناد
میکند که در آن از تصمیم پی.دی.آی.سی .دایر بر فس هر دو قرارداد مـدیریت فنـی و کمـك و آمـوزش فنـی،
اظهار تأسف شده است .معذلك با توجه به درمواست آقای برادر در همان نامه ،مبنی بر اینکه پی.دی.آی.سی .در
تصمیم مود تجدیدنظر نماید ،مشکل بتوان اظهارات آقای برادر راجع به اقدامات پی.دی.آی.سی .را فسـ قـرارداد
توسط سیکاب تلقی کرد.
 .37عالوه بر این ،مواهان با این اظهار که نامه ماه ژانویه  1979داللت بر فس قرارداد توسط سیکاب دارد و
این ادعا که قرارداد در بهار سا  1979به واسطه نحوه عمل طرفین از حالت تعلیق در آمـد ،دچـار تنـاقضگـویی
شده است .چناننه قرارداد در بهار سا  1979نافذ و معتبر بوده ،نمیتوانسته در ابتدای آن سا لغو شده باشد.
 .38اقدام مواهان به اثبات ادعای مود به نحو تخییری ،بر این مبنا که سیکاب قرارداد را پـس از بهـار سـا
 1979نقض یا فس کرده نیز فاقد مدارك مؤید است .تنها مدرك مورد استناد راجع بـه نحـوه عمـل طـرفین کـه
مستدالً داللت بر این دارد که قرارداد از حالـت تعلیـق در آمـده بـود ،شـهادت آقـای مولیـو باگـه ،نایـب رئـیس
پی.دی.آی.سی .اسـت ،مبنـی بـر اینکـه در تـاریخی پـس از مـارس  ،1979پی.دی.آی.سـی .در مـورد فـروش
ماشینآالت متع لق به سیکاب که در فرانسه انبار شده بود ،به سیکاب کمك کرده است .معذلك ایـن رویـداد نیـز
بهتنهایی قاطع و تعیینکننده نیست و بهزحمت میتواند مستند نوعی رفتار معمو طـرفین باشـد .ماهیـت کمـك
ارائه شده را میتوان صرفاً نوعی کمك توسط یك سهامدار عمده توصیف کرد و قطعاً از مقوله کمكهایی کـه در
قرارداد پیشبینی شده ،نیست .در این رابطه دیوان داوری ماطرنشان میسازد که در صورتجلسه مـورخ  26ژوئـن
 5( 1978تیرماه  )1357هیأت مدیره سیکاب ،به اقداماتی اشاره شده است که جهت فروش دسـتگاههای واقـع در
اروپا به عمل آمده و نیز به درمواستهایی که از فلپس دا و ان.کی.تی .جهت کمـك در فـروش آنهـا صـورت
گرفته است .مشارکت ان.کی.تی .با این اظهار مواهان که اقدامات پی.دی.آی.سی .بـه موجـب قـرارداد کمـك و
آموزش فنی انجام گرفته ،منافات دارد؛ زیرا که ان.کی.تی .هیچگونه تعهد مشابهی نداشته است.
 .39بهعالوه ،پی.دی.آی.سی .که قرارداد را کتباً به حالت تعلیق در آورد ،به قدر کافی توضیح نـداده کـه چـرا
کتباً نیز از آن رفع تعلیق نکرد .مضافاً این اظهار مواهان که قرارداد از سرگرفته شد ،متضمن این فرض اسـت کـه
مواهان در آن هنگام قادر بوده تعهدات مود بابت قرارداد کمك فنی را بهطور کامل اجرا نماید .در رابطـه بـا ایـن
توضیح پی.دی.آی.سی ،.دیوان تردید دارد که وی میتوانسته تعهدات قـراردادیاش را بـا ارائـه کمـك از طریـق
تلکس یا تلفن بهطور کافی ایفا نماید .چناننه این اظهار صحیح باشد ،اصوالً دلیلی بـرای تعلیـق قـرارداد توسـط
پی.دی.آی.سی .وجود نداشته است .مواهان که مود عامل تعلیق قرارداد بوده ،نمیتواند بدون اینکه حداقل ثابـت
کند که وی بعداً تعلیق را رفع شده تلقی کرده و مراتب را به سـیکاب اطـالع داده ،مـدعی نقـض قـرارداد توسـط
سیکاب شود .پرونده فاقد ادله مثبت این ادعا است.
 .40مطلب دیگری که مواهان ضمن ادعای مود عنوان کرده ،یعنی نقض پیشاپیش قـرارداد نیـز بـه همـان
اندازه غیرقابل قبو است .تنها مورد نقض قابل ادعا ،عدم پردامت حقالزحمه کمك فنی توسـط سـیکاب اسـت.
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معذلك این نقض ادعایی نیز موقعی اتفاق افتاد که قرارداد در حالت تعلیق بود .بهعالوه ،نحوه رفتار مود مواهان با
این موضع وی که قرارداد از حالت تعلیق در آمده و حقالزحمـههـا الزمالتأدیـه شـده بـود ،منافـات دارد .چناننـه
مواهان معتقد بود که حقالزحمهها قابل پردامت است ،منطقاً میبایست صورتحساب این قبیل حـقالزحمـههـا را
برای سیکاب میفرستاد ویا پیش از ثبت ادعایش در دیوان ،تسویه آنها را تقاضا میکرد .مدرکی راجع به اینکـه
مواهان چنین اقدامی کرده باشد ،وجود ندارد.
 .41استدالالت مواهان بر مبنای تئوریهای سلب مالکیت و مدامله در حقوق قراردادی نیز به دالیل مشـابه
مردود است .تعلیق قرارداد توسط پی.دی.آی.سی .هم به منزلـه تعلیـق تعهـدات و هـم بـه منزلـه تعلیـق حقـوق
قراردادی او ست .هر حقی که نامبرده طبق قرارداد داشته ،منوط به رفع تعلیق بوده و رفع تعلیق به تحقق نپیوسته
است .گرچه این استدال مواها ن که سلب مالکیت از عالیق پی.دی.آی.سی .در سـیکاب ،الزامـاً در حکـم سـلب
مالکیت از حقوق پی.دی.آی.سی .در رفع تعلیق و آغاز وصو حقالزحمههای کمك فنی مصادره شده بوده ،با این
حا  ،نتیجهگیری دیوان غیر از این است .حقوق قراردادی پی.دی.آی.سی .وابسته به حقوق پی.دی.سی .بـهعنوان
سهامدار نبوده است .بنابراین ،هرگونه ملی شدن یا سلب مالکیت از عالیق پی.دی.سی .بهعنوان سهامدار ،فینفسه
پی.دی.آی.سی .را از حق مود نسبت به حقالزحمههای کمك فنی محروم نمیسازد.
 .2ادعای مربوط به صورتحسابها

 .42همانطور که در باال اشاره شد ،ادعای مواهان در مورد صورتحسابها کالً شامل چهـار دسـته هزینـه کلـی
است .صورتحسابها شامل صورتحسابهای بدهکار به مبلغ  342.307/52دالر و صورتحسابهای بسـتانکار بـه
مبلغ  122.841/22دالر بوده و مال مانده بدهی  219.466/30دالر میباشد .مواندگان در مقام دفـاع ،هرگونـه
دین بابت کلیه صورتحسابها را به استثنای صورتحسابهای نامشخصی بـه ارزش  40.732/08دالر کـالً منکـر
نشده ،لکن ایراداتی نسبت به مبالغ مورد ادعا بابت هزینههـای مراجعـت پرسـنل مطـرح مـیکننـد .در رابطـه بـا
صورتحسابهایی که مواندگان ایرادات مستدلی راجع به آن مطرح نسامتهاند ،چناننه علیالظاهر معلوم شـود کـه
صورتحساب معتبر و قابل پردامت است ،مسئولیت ایشان محرز مواهـد بـود .ذیـالً هـر دسـته از صورتحسـابها،
بهطور مجزا مورد تجزیه و تحلیل واقع میشود.
الف) حقوق ،مزایا و هزینههای مربوطه

 .43این دسته از صورتحسابها شامل حقوق و مزایای کارکنان مأمور پی.دی.آی.سی .در سیکاب و هزینه انتقـا
آنان به ایران و هزینه نگهداری لوازم و اثاث شخصی آنها است که به ایران برده نشده است .به طور کلـی ،ایـن
هزینهها مشمو بخش  6قرارداد مدیریت فنی بوده 4)(،لذا سیکاب مسئو پردامت آنهـا اسـت .معهـذا پـارهای از
این صورتحسابها بهوضوح مار از حیطه شمو بخش  6قرار میگیرند؛ به این دلیل که به هزینههـایی مربـوط
میشوند که مشمو این بخش نیست ،ویا به این دلیل که متضمن هزینههایی است که پـس از فسـ قراردادهـا
صورت گرفته است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4رجوع شود به صفحه  5باال.
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 .44در این رابطه دیوان داوری متذکر میشود ،با وجودیکـه پی.دی.آی.سـی .قـرارداد را در  5ژانویـه 1979
( 15دیماه  )1357فس کرد ،لکن کماکان صورتحسابهایی بابت حقوق برمی از پرسنل مأمور مـود در سـیکاب
بابت  5ژانویه به بعد ،برای سیکاب میفرستاد .گرچه پی.دی.آی.سی .از تاری  5ژانویه  15( 1979دیمـاه )1357
ارسا صورتحساب بابت حقوق و هزینههای اغلب کارکنانش را متوقف سامت ،با این حا  ،همننـان بـه ارسـا
صورتحساب بابت هزینه کارکنانی که گرچه در دسامبر  1978از ایران مار شده بودند ،ولی تا مدتی بعد رسـماً از
سیکاب استعفا نکردند ،ادامه داد .این کارکنان عبارت بودند از :آقای بـاوئر ،مـدیر عامـل سـیکاب و آقـای ویکـرا
ماسوریا ،مدیر مالی سیکاب .آقایان باوئر و ویکرا ماسوریا به ترتیب در  9آوریل و  12فوریه  20( 1979فروردینماه
 1358و  23بهمنماه  )1357از سیکاب استعفا نمودند و پی.دی.آی.سی .بابت حقوق آنان تا تاری های یادشده بـه
سیکاب صورتحساب داد.
 .45دیوان داوری دلیلی نمییابد که این گونه مطالبات مربوط به بعد از تاری فس قرارداد را مجـاز شـمرد و
لذا این قبیل صورتحسابها را مردود میشناسد .به مجرد فس قرارداد ،سیکاب از تعهد مود طبق بخش  6مبنـی
بر بازپردامت هزینههای متحمله بابت سیکاب به پی.دی.آی.سی .مبرا گردید .بنابراین ،پس از تاری فس قرارداد،
هیچگونه ادعایی بابت حقوق و هزینههای مربوطه بر مبنای قرارداد ،قابل طرح نیست .گرچه میتوان دعـوایی بـر
مبنای دارا شدن بالجهت مطرح سامت ،به شرط آنکه پی.دی.آی.سی .بتواند ثابت کند که افراد مورد بحث پـس
از فس قرارداد ،مدماتی برای سیکاب انجام دادهاند که سیکاب از آن متنفع گردیده ،لکن دلیل و مـدرکی در ایـن
باب ارائه نشده است .علیهذا کلیه صورتحسابهای مربوط به حقوق ،مزایا و هزینههای مربوطه که بعد از  5ژانویه
 15( 1979دیماه  )1357صورت گرفته و کالً بالغ بر  36.744دالر است ،مردود شنامته میشود5)(.
 .46دیوان همننین ماطرنشان میسازد که صورتحسابهای مورد بحث شامل دو فقره صورتحسـاب جهـت
مسارات شخصی متحمله توسط کارکنان پی.دی.آی.سی .در ایران است که به  1.469/62دالر بالغ میشود .تنهـا
مبنای مورد استناد برای مطالبه این مبالغ ،مود قراردادها است .نظر دیوان این است کـه صورتحسـاب مربـوط بـه
مبالغ بازپردامتی به آقـای اف .پاسـکوالونی جهـت وسـایل بـاقی گذاشـته شـده در ایـران (صورتحسـاب شـماره
6981ـ )85و صورتحساب مربوط به مبالغ بازپردامتی به آقای آر .پورته بابت مسارت وارده به لـوازم شخصـیاش
که در ایاالت متحده نگهداری میشده (صورتحساب شماره 7515ـ ،)85طبق قراردادها مار از حیطـه مسـئولیت
سیکاب میباشند .از این رو ،ادعای مبتنی بر آنها مردود شنامته میشود.
 .47این دسته از صورتحسابها عمدتاً شامل ملزومات و مدماتی است که توسط پی.دی.آی.سـی .در ایـاالت
متحده برای سیکاب مریداری شده و نیز شامل برمی هزینههای متحمله توسط پرسنل مأمور پی.دی.آی.سی .در
سیکاب است .صورتحسابهای گروه او همگی مربوط به هزینههای متحملـه در سـا  1978اسـت .هیچگونـه
دلیل و مدرکی نیست که سیکاب به این گروه صورتحسابها ایراد گرفته باشد و لذا دیـوان نتیجـه مـیگیـرد کـه
سیکاب متعهد به پردامت آنها است .پارهای از صورتحسابهای گـروه دوم دارای همـان اشـکالی اسـت کـه در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5صورتحسابهایی که کالً یا بعضا شامل این هزینهها است ،عبارتند از صورتحسابهای زیر:

6371ـ( 85که با ارسا صورتحساب بستانکار شماره 6549ـ 85اصالح گردید)6403 ،ـ6472 ،85ـ6515 ،85ـ6548 ،85ـ6607 ،85ــ،85
6938ـ 85و 6939ـ.85
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بخش «الف» باال بحث شد؛ زیرا بابت مسافرتهایی است که پس از تـاری  5ژانویـه  15( 1979دیمـاه )1357
ظاهراً به ماطر سیکاب صورت گرفته است .دو فقره صورتحساب که متضمن هزینه سـفر متحملـه توسـط آقـای
دبلیو .باوئر در مارس و آوریل  1979است ،جزء این گروه قرار میگیرنـد .ایـن صورتحسـابهـا (بـه شـمارههـای
6495ـ 85و 6546ـ )85نیز که جمعاً به  4.100دالر ،بالغ میشوند ،به دالیل مشروح در فوق باید مـردود شـنامته
شوند.
ج) هزینههای آموزشی

 .48صورتحسابهای مورد بحث که شامل هزینههای متحمله توسط پی.دی.آی.سی .در دوره اوت  1978لغایـت
دسامبر  1978جهت آموزش برمی از کارکنان ایرانی سیکاب است ،بهوضوح در حیطـه شـمو بخـش  6قـرارداد
کمك و آموزش فنی قرار میگیرد .بدین جهت ،دیوان سیکاب را بابت آنها متعهد میشناسد.
د) هزینههای بازگشت پرسنل

 .49ادعای مربوط به هزینههای بازگشت عمدتاً شامل صورتحسابهایی است بابـت هزینـههـای نقـل و انتقـا
متحمله توسط پرسنل مأمور پی.دی.آی.سی .در سیکاب و مانوادههای آنـان (شـامل بلیـت هواپیمـا ،حمـل اثـاث
شخصی و بیمه) و صورتحسابهایی بابت «مسارت ارزی» متحمله توسط این افراد ،بابت تبدیل وجوه ریالی مـود
به دالر در ایاالت متحده ،به نرمی ظاهراً پایینتر از نرخ تبدیل رایج در ایران .هزینههای سفر عمومـاً مربـوط بـه
مسافرتهایی است که در سا  1978صورت گرفته ،یعنی زمانی که پرسنل پی.دی.آی.سی .تهـران را بـه قصـد
بمبئی ترك گفتند تا نهایتاً به موطن مود در ایاالت متحده و جاهای دیگر باز گردند .از سوابق پرونده دقیقاً معلـوم
نیست که بابت چه قسمتهایی از این مسافرتها صورتحساب برای سیکاب ارسا شده .معهذا مشخ است که
صورتحسابها شامل حداقل یك فقره صورتحساب بابـت دو هفتـه اقامـت در هتلـی در بمبئـی اسـت ،بـه مبلـغ
 1.172/50دالر که آقای ام .فلدستاین متحمل آن شده است (صورتحساب شماره 6487ـ.)85
 .50همانطوریکه اشاره شد ،مواندگان انکار میکنند که مواهان حقی بابـت هرگونـه هزینـه مراجعـت بـه
موجب قرارداد مدیریت فنی دارد ،زیرا که این قبیل هزینهها بعضاً پیش از فسـ قـرارداد توسـط پی.دی.آی.سـی.
صورت گرفته و نیز بدین علت که قرارداد بدون دادن امطار کتبی سهماهه الزم ،فس شده است.
 .51دیوان داوری بر این نظر است که پی.دی.آی.سی .حق دارد کل مبلغ مـورد مطالبـه بابـت هزینـه بلیـت
هواپیما و نقل مکان را دریافت کند ،لکن استحقاقی بابت مسارات ارزی و هزینههای مربوط به دو هفته اقامت در
بمبئی ندارد .رأی دیوان این است که طبق بخش  11قرارداد مدیریت فنی ،امطار کتبی سـه ماهـه ،یـك شـرطی
تعلیقی نبوده که تعهد سیکاب بابت بازپردامت هزینههای مراجعت منوط بدان باشد .به هر صورت ،دیـوان معتقـد
است که مواهان ،بابت مرو از ایران و ندادن امطار کتبی سهماهه مبنی بر فس قرارداد ،مبرا از مسئولیت اسـت؛
زیرا این هر دو ،معلو شرایط فورسماژور حاکم در آن وقت در ایران بوده و بهروشنی هم بر وضع پرسنل مواهان
و هم بر عملیات سیکاب تأثیر میگذاشته است (مقایسه شود با گولد مارکتینگ اینکورپوریتـد و وزارت دفـاع ملـی
ایران ،قرار اعدادی شماره 24ـ49ـ ،2ي  11انگلیسی 27 ،ژوییه  5/1983مردادماه .)1362
 .52در صورت نبود شرط قراردادی مخالف ،هزینههای متحملـه ناشـی از فورسمـاژور عمومـاً در مسـئولیت
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طرفی است که آن را متحمل میشود که البته عموماً این امر منوط به نظر منصفانه دیـوان بـوده و قـرارداد بایـد
بهعنوان چارچوب و مالك مراجعه ،مورد استفاده قرار گیرد (کوئینز آفیس تاور اسوشیایتس .هواپیمایی ملی ایران،
ي  14انگلیسی ،حکم شماره 37ـ172ـ 15 ،1آوریل  26/1983فروردینماه 1362؛ گولد مارکتینگ اینکورپوریتـد
و وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ،ي 5ـ 4انگلیسی ،حکم شماره 136ــ49/50ــ 29 ،2ژوئـن 8/1984
تیرماه  .)1363با اعما این قاعده ،دیوان چنین نتیجه میگیرد که هرگونه هزینه متحمله توسط مواهان در بمبئی
در انتظار پایان یافتن دوره فورسماژور که تنها صورتحساب مربوط به آن ظاهراً همان صورتحساب هتل است ،بر
عهده مود وی مواهد بود .معذلك به مجرد اینکه این شرایط فورسماژور منجر به فس واقعی قـرارداد مـدیریت
فنی شد ،سیکاب به موجب بخش  11قرارداد ،ملزم به پردامت هزینههای مراجعت میشود که الزامـاً هزینـههـای
سفر و نقل و انتقا را صرفنظر از اینکه چه موقع صورت گرفته ،در بر میگیرد.
 .53مورد حاضر از پارهای جنبههای اساسی با پرونده اینترنشـنا اسـکولز سرویسـز اینکورپوریتـد و سـازمان
صنایع ملی مس ایران ،حکم شماره 194ــ111ــ 10( 1اکتبـر  18/1985مهرمـاه  )1364تفـاوت دارد .در پرونـده
امیرالذکر ،دیوان ادعای پارهای هزینههای مراجعت را که پس از منجر شدن شرایط فورسماژور به فس قـرارداد،
صورت گرفته بود ،مردود شمرد .قرارداد مورد بحث در اینجا صریحاً مقرر میدارد که طرف ایرانی باید هزینههای
مراجعت را بپردازد .در پرونده اینترنشنا اسکولز ،قرارداد حاوی هیچ شریط صریحی راجع به تقسیم مسئولیت بابت
این قبیل هزینهها نیست .بهعالوه ،دیوان متذکر میشود که قسمت اعظم هزینههـای مراجعـت پی.دی.آی.سـی،.
برمالف اسکولز ،پیش از تاری لغو قرارداد صورت گرفته است.
 .54معذلك دیوان دو فقره صورتحساب (به شمارههای 6408ــ 85و 6588ــ )85را کـه شـامل هزینـههـای
انبارداری اموا دو تن از کارکنان بابت  5ژانویه  15( 1979دیماه  )1357به بعد است ،غیرضروری دانسته ،مردود
میشمارد .جمع مبلغ این صورتحسابها  536/28دالر میباشد.
 .55در رابطه با ادعای مسارات ارزی ،دیوان بر این نظر است که این قبیل مسارات ،رابطه بسـیار بعیـدی بـا
مراجعت دارند ،به طوری که نمیتوان آنها را هزینههای مراجعت تلقـی کـرد .لـذا صورتحسـابهای ایـن قبیـل
هزینهها که جمعاً به  6)(6.573/11دالر بالغ میگردد ،مردود شنامته میشوند7)(.
هـ) نتیجهگیری

با توجه به مراتب باال ،ادعای مربوط به صورتحسابهای مواهان که جمعاً به  219.466/30دالر بالغ میشود ،باید
به میزان مبالغ مردود دانسته شده ،یعنی معاد  50.595/51دالر ،کاهش داده شود .موانـده (سـیکاب) متعهـد بـه
پردامت  168.870/79دالر بقیه است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6شامل مبالغ مندر در صورتحسابهای شماره 6487ـ 85و 6831ـ 85است ،منهای مبالغی که طبق صورتحساب شـماره 6718ــ85
به بستانکار حساب منظور شده است.
 .7گرچه آقای باوئر ،مدیر عامل وقت سیکاب که در عین حا کارمند پی.دی.آی.سی .نیز بوده ،ظاهراً طی نامه مـورخ  27ژانویـه 1979
( 7بهمنماه  )1357و یادداشت مورخ  25ژانویه  5( 1979بهمنماه  ،)1357پردامت «این مسارات» را اجازه داده بود ،با این حا  ،دیـوان
بر این نظر است که در آن برهه از زمان ،آقای باوئر (به دلیل تصدی هر دو سمت) بهوضوح دچار تضاد منافع بوده است .لذا هرگونه اجازه
پردامت مار از حیطه قراردادهای موجود ،میبایست به تصویب هیأت مدیره سیکاب میرسید.
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ج) ادعای متقابل

 .56ادعای متقابل کمیته حمایت صنعتی کارمانه سیکاب ،بابت نقض قرارداد کمك و آموزش فنی ،متکی بر ایـن
نظر است که مواهان (پی.دی.آی.سی) قرارداد را فس کرده است .دیوان در بخش سوم (ب) ( )1باال ،نظر داد که
قرارداد مزبور هرگز فس نشده ،بلکه همننان در حالت تعلیق میباشد .عالوه بر این ،دیـوان نظـر داد کـه مـرو
مواهان از ایران و لذا تعلیق قرارداد ،به علت شرایط فورسماژور حاکم در ایران در آن هنگام ،موجه بوده است .در
رابطه با استدال موانده ،مبنی بر اینکه فس قرارداد مدیریت فنی ،الزاماً متضمن فس قرارداد کمـك و آمـوزش
فنی نیز بوده است ،دیوان فقط یادآور میشود که گرچه قرارداد مدیریت فنی حاوی یك قید سرایت فس است ،بـا
این حا  ،قرارداد کمك و آموزش فنی شامل چنین قیدی نیست .لذا طرفین به طور ضمنی چنین پیشبینی کـرده
بودند که لغو قرارداد مدیریت فنی ،فینفسه منجر به لغو قرارداد کمك آموزش فنی نمیشود .به هر صورت ،موانده
دلیل و مدرکی در تأیید ادعای مسارتش ارائه نداده است .از این رو ،دیـوان ادعـای متقابـل را در ماهیـت مـردود
میشناسد.
چهارم) بهره

 .57با توجه به تعداد کثیر صورتحسابهای مورد امتالف در این پرونده ،مواهان از نظر تسهیل امـر ،بابـت کلیـه
مبالغ فقط از نوامبر  1980بهره مطالبه میکند .گرچه تعدادی از صورتحسابها پس از آن تاری صادر شده ،با این
حا  ،اکثریت آنها بیش از تاری مزبور صادر گردیـده و دیـوان ادعـای بهـره را از تـاری او نـوامبر 10( 1980
آبانماه  )1359میپذیرد .دیوان مضافاً بر این نظر است که نرخ بهره ساده به میزان  11/25درصد در سـا  ،نـرخ
مناسبی است.
پنجم) هزینهها

 .58هر طرف هزینههای داوری مویش را متحمل مواهد شد.
ششم) حكم

 .59به دالیل مذکور در فوق ،بدینوسیله دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) جمهوری اسالمی ایران ،به دلیـل کنتـر شـرکت سـهامی عـام سـیکاب ،متعهـد اسـت بابـت ادعـای
صورتحســابها مبلــغ یكصــد و شصــت و هشــت هــزار و هشتصــد و هفتــاد دالر و هفتــاد و نــه ســنت امریکــا
( 168.870/79دالر) به اضافه بهره ساده به نرخ  11/25درصد در سا ( 365روز) از تاری او نـوامبر 10( 1980
آبانماه  )1359تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پردامت مبلغ حکم از محل حساب تضمینی را بـه بانـك امـین
بدهد ،به مواهان ،فلپس دا اینترنشنا کورپوریشن ،بپردازد.
ب) ادعای مربوط به حقالزحمههای کمك فنی و ادعای متقابل بابت نقض قرارداد کمك و آموزش فنـی ،در
ماهیت رد میشوند.
) هر طرف هزینههای داوری مویش را متحمل مواهد شد.
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د) تعهد مذکور در فوق از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  7بیانیه مورخ  19ژانویـه  29( 1981دیمـاه
 )1359دولت جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر ایفا مواهد شد.
هـ) حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  19مارس  1986برابر با  28اسفندماه 1364
رابرت برینر ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی احمدی
موافق با قسمتی و مخالف با قسمت دیگر

پرونده شماره  947ـ شعبه دو
حکم شماره 219ـ947ـ2
خواهان :شهرام مبصر
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ1365/1/4 :
حكم
اول) جریان دعوا و واقعیات

 .1در تاری  18ژانویه  28(1982دیماه  )1360مواهان ،شهرام مبصر ،دادمواستی علیه دولت جمهوری اسـالمی
ایران («ایران») به ثبت رساند و طی آن ،مسارتی به مبلغ  100.000دالر بابت سلب ادعایی مالکیـت از  250اکـر
زمین کشاورزی توسط ایران ،مطالبه نمـود .در دادمواسـت ادعـا شـده کـه مواهـان در تـاری  21اوت 30(1981
مردادماه  )1360شهروند ایاالت متحده امریکا شده است.
 .2در تاری  12مارس 21(1982اسفندماه  ،)1360دفتر دیوان به دلیل آنکه ادعا کمتر از مبلغ  250.000دالر
بوده و لذا میبایستی توسط دولت ایاالت متحده امریکا مطرح شود ،از ثبت ادعا امتناع نمـود .متعاقبـاً مواهـان بـا
افزایش مواسته ،مبلغ  300.000دالر امریکا ،ادعای مود را اصالح و درمواست رسیدگی به عدم ثبت نمود .دیوان
طی تصمیم شماره 3ـ 5مورخ  25ژوئن  4( 1982تیرماه  )1361راجع به امتناع از ثبت ،تصمیم گرفت ادعا را قبو
کند.
 .3در تاری  23نوامبر 2(1982آذرماه  )1361دیوان بـه موانـده دسـتور داد تـا تـاری  30مـارس 10( 1983
فروردینماه  ) 1362الیحه دفاعیه مود را به ثبت رساند .بعد از تقاضای موانده دایر بر تمدید مهلت مزبـور ،دیـوان
داوری طی دستور مورخ  14آوریل 25(1983فروردینماه  )1362مود به طرفین اطالع داد که بر مبنای دادمواست
در مورد مسأله صالحیت مود نسبت به این دعوا تصمیم مواهد گرفت ،مگر آنکه یکی از طرفین درمواستی برای
تشکیل جلسه استماع به ثبت رساند .در تاری  31مه  10(1983مردادماه  )1362نماینده رابط جمهـوری اسـالمی
ایران ت قاضا کرد که رسیدگی به پرونده حاضر بـه بعـد از صـدور حکـم دیـوان عمـومی در مـورد پرونـده شـماره
«الف» 18در رابطه با صالحیت دیوان نسبت به دارندگان تابعیت مضاعف ،موکو گردد.
 .4دیوان طی دسـتور مـورخ  9ژوییـه  18(1985تیرمـاه  ،)1364تصـمیم شـماره  32ـ «الـف» 18مـورخ 6
آوریل 17( 1984فروردینماه  )1363دیوان عمومی در مورد پرونده شماره «الف» 18را به اطالع طرفین رسانید.
دیوان در حکم فوق چنین اظهارنظر کرده است :صـالحیت رسـیدگی اتبـاع مضـاعف ،اتبـاع ایـران و ایـاالت
متحده ،علیه ایران را در مواردی دارد که تابعیت غالب و مؤثر مواهان طی دوره ذیربط (از تاری ایجاد ادعا تـا 19
ژانویه  29 / 1981دیماه  )1359تابعیت ایاالت متحده بوده است.
از این رو ،دیوان یك برنامه زمانی تعیین نمود تا طی آن ،مواهان مـدارك و لـوایح تـوجیهی دربـاره موضـوع
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تابعیت غالب و مؤثر مود را تسلیم نماید .دیوان تا تاری  5اکتبر  13( 1985مهرماه  )1364به مواهـان مهلـت داد
که مدارك مود را به ثبت رساند.
 .5مواهان تا تاری مزبور اظهاریهای تسلیم ننمود .سپس دیوان در تاری  20نوامبر  29( 1985آبانماه )1364
دستور دومی صادر و از مواهان مواست تا تاری  18ژانویه  28( 1986دیماه  )1364به دیوان اطالع دهد که آیـا
قصد تعقیب ادعای مود را دارد یا میر .در دستور مضافاً تذکر داده شده بود چناننـه مواهـان بـدون دلیـل کـافی،
آمرین مهلت را رعایت نکند ،دیوان طبق ماده  28قواعد مود ،اقدام در آن باره را مورد بررسی قرار مواهد داد.
 .6مواهان نه مدارك یا الیحه توجیهی به ثبت رسانده و نه تقاضای تمدید مهلـت کـرده اسـت .هیچیـك از
طرفین تقاضای تشکیل جلسه استماع در مورد پرونده حاضر نکرده است.
دوم) دالیل حكم

 .7بند دو ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر میدارد :ادعاهای اتباع ایران ویا ایاالت متحده بر حسب مورد
عبارت است از ادعاهایی که از تاری به وجود آمدن ادعا تا تاری رسمیت یافتن این بیانیه ،مستمراً در امتیار اتبـاع
آن کشور بودهاند . ...
مواهان ادعا میکند که بعد از  19ژانویه  29( 1981دیماه  ،)1359یعنی تاریخی که بیانیه رسمیت یافـت ،از
طریق کسب تابعیت ،شهروند ایاالت متحده شده است .لذا ادعا حایز شرایط «ادعای اتباع» ایاالت متحده نیسـت،
زیرا مواهان طی دوره صالحیتی الزم ،عالوه بر آنکه دارای تابعیت غالب و مؤثر نبوده ،حتی شـهروندی ایـاالت
متحده را هم نداشته است.
 .8بنابراین ،دیوان بر این نظر است که صالحیت رسیدگی به این ادعا را ندارد.
حكم

 .9بنا به دالیل فوق دیوان داوری حکمی به شرح زیر صادر میکند:
الف) ادعای شهرام مبصر علیه دولت جمهوری اسالمی ایران به دلیل عدم صالحیت رد میشود.
ب) هریك از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به مود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  20مارس 1986برابر با  29اسفندماه 1364
رابرت برینر ـ رئیس
به نام خدا
به جهت مردود بودن این نوع دعاوی
با رد این پرونده موافقم
جورج اچ .آلدریج

حمید بهرامی احمدی

پرونده شماره  947ـ شعبه دو
حکم شماره 219ـ947ـ3
خواهان :شهرام مبصر
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ1365/1/15 :
تصحیح حكم

حکم پرونده حاضر در  24مارس  4( 1986فروردینماه  )1365به ثبت رسید.
بدینوسیله اشتباه تایپی «تصمیم شماره 3ـ 5راجع به امتناع از ثبـت» منـدر در سـطر هفـتم پـاراگراف دوم
صفحه دو (متن انگلیسی /سطر او صفحه دو متن فارسی) ،طبق ماده  36قواعد دیـوان بـه شـرح زیـر تصـحیح
میشود:
«تصمیم شماره  10شعبه سوم امتناع از ثبت .»15
الهه ،به تاریخ آوریل  1985برابر با فروردینماه 1365
روبرت برینر ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی احمدی

پروندههاي شماره  37و  231ـ شعبه يك
حكم شماره 220ـ 37/231ـ1
پرونده شماره 37
خواهانها :فورموست تهران اینك ،فورموست شیر اینك ،فورموست ایـران کـور  ،فورموسـت
فودز اینك
فورموست ـ مكکسون اینك ،اورسیز پرایوت اینوستمنت کورپوریشن («اوپیك»)
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان مالی گسترش
مالكیت واحدهای تولیدی ،شرکت سرمایهگذاری ملی ایران ،بانـك صـنعت و معـدن (بـهعنوان
جانشین بانك توسعه ،صنعتی و معدنی ایران) ،بنیاد مستضعفان ،شرکت سـهامی لبنیـات پاسـتوریزه
پا
پرونده شماره 231
خواهانها :فورموست تهران اینك ،فورموست شیر اینك ،فورموست ایـران کـور  ،فورموسـت
فودز اینك ،فورموستـمكکسون اینك
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان مالی گسترش
مالكیت واحدهای تولیدی ،شرکت سرمایهگذاری ملی ایران ،بانـك صـنعت و معـدن (بـهعنوان
جانشین توسعه صنعتی و معدنی ایران) ،بنیاد مستضعفان ،بانك مرکزی ایران ،شرکت سهامی لبنیات
پاستوریزه پا
تاریخ1365/3/21 :
حكم

حاضران
از طرف خواهانها :آقای مارك آر .جوئلسن ،مانم سیدنی کیس ،آقای لئونارد وان سندیك
وکالی مواهان
آقای رینارد استرن ،وکیل اوپیك ،آقای سابین فلپس ،آقای لئونارد ام .پاترسن
نمایندگان فورموستـمكکسون اینك
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای علیاکبر ریاضی ،مشاور حقوقی نماینده رابط
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آقای محسن کرباسی ،نماینده لبنیات پاك ،آقای یحیی علیزاده ،آقای علیاکبر صالحی
مشاورین حقوقی لبنیات پاك
آقای رضا عقیل آبادی ،دستیار نماینده لبنیات پاك
سایر حاضران :آقای جان رینولدز ،مشاور حقوقی نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریکا
اول) واقعیات و اظهارات
الف) سوابق شكلی امر

در این حکم در مورد دو پرونده ،جداگانه تصمیم گرفته میشود .عنصر اساسی دعاوی در هر دو پرونـده عبـارت از
مصادره ادعایی سهام متعلق به شرکتهای وابسته امریکایی در یك شرکت لبنیات در ایران میباشـد .قسـمتی از
این سرمایهگذاریها در مقابل مطر مصادره بیمه شده بود .یکی از این دو پرونده ،یعنی پرونده شـماره  37مربـوط
به قسمت بیمه شده دعاوی و بیمهگر ،یکی از طرفهای دعوا میباشد .پرونده دیگـر ،یعنـی پرونـده شـماره 231
حاوی قسمتهای بیمه نشده دعوای مصادره بوده و در آن ،بیمه گر یکی از طرفهای دعـوا نیسـت .پرونـده دوم
همننین شامل ادعاهایی بابت نقض ادعایی قرارداد میباشد که در مورد آن ،بیمهای وجود نداشته است.
با توجه به تشابه واقعیات و مسائل اساسی این دو پرونده و نظر به اینکه اکثر اطراف دعوا در هـر دو پرونـده
حضور دارند ،استماع این دو پرونده هماهنگ شد (رجوع کنیـد بـه پـاراگراف  1راهنمـای داملـی ()guidelines
دیوان داوری که در  1 Iran- U. S. C. T. R. 98نیز چـاپ شـده اسـت) .جلسـه اسـتماع هـر دو پرونـده در
روزهای  14و  15دسامبر  23( 1983و  24آذرماه  )1362برگزار شد و هر دو پرونده ،اکنـون موضـوع یـك حکـم
واحد قرار داده میشوند.
یك) پرونده شماره 37

در تاری  16نوامبر  25( 1981آبانماه  )1360دادمواست پرونده شماره  37بـه وسـیله فورموسـت تهـران اینـك،
فورموست شیر اینك ،فورموست ایران کورپ ،فورموست فودز اینك ،فورموست.مكکسون اینك (که از این به بعد
مجتمعاً «فورموست» نامیده مواهند شد) و اورسیز پرایوت اینوستمنت کورپوریشن («اوپیك») در دیـوان بـه ثبـت
رسید .مواهانها ادعا میکنند که  31درصد سهام تعدادی از شـرکتهای فورموسـت در شـرکت سـهامی لبنیـات
پاستوریزه پاك («لبنیات پاك») که یك شرکت سهامی ایرانی است ،مصادره شده است .مواسته این دعوا جبـران
مسارتی به مبلغ  7.040.000دالر بابت قسمت بیمه شده ،یعنی  64درصد از  31درصد سهام مـورد بحـث اسـت.
بهعالوه ،ادعایی نیز بابت مصادره دو فقره سود سهام که در سا های  1979و  1980به اسـتثنای فورموسـت بـه
سایر سهامداران پردامت شده ،مطرح میباشد .مواهانها بهعنوان جبران مسارت  64درصد بیمه شده سود سـهام
پردامت نشده ،مبلغ  577.814دالر مواستارند و بهره ادعاهای مزبور را نیز مطالبه مینمایند.
اوپیك یکی از مؤسسات دولت ایاالت متحده امریکا است که سرمایهگذاریهای مارجی اتباع ایـاالت متحـده
امریکا را بیمه میکند .به موجب حقوقی که اوپیك بر طبق شرایط انتقا مشروح زیر ،مندر در دو موافقتنامه حل
و فصــل مــورخ  29ژوییــه  7( 1980مردادمــاه  )1359و  3اوت  12( 1981مردادمــاه  )1360دارد و طبــق آن دو
موافقتنامه ،مسارات ناشی از سرمایهگذاری فورموست در لبنیات پاك را به موجب قراردادهای بیمه مربوط پردامت
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نموده است ،بهعنوان یکی از مواهانهای پرونده شماره  37منظور شده است.
مواندگان این دعوا عبارتند از :دولت جمهوری اسالمی ایران ،وزارت امور اقتصادی و دارایـی ،سـازمان مـالی
گسترش مالکیت واحدهای تولیدی («سازمان مالی») ،شرکت سرمایهگذاری ملی ایران («نی.سی») ،بانك صنعت
و معدن («آی.ام.پی») 1)(،بنیاد مستضعفان و لبنیات پاك و مواهانها برآنند که کلیه واحدهای مزبـور را مجتمعـاً و
منفرداً مسئو قلمداد کنند.
دو) پرونده شماره 231

پرونده دوم ،یعنی پرونده شماره  231در تاری  12ژانویه  22( 1982دیماه  )1360به ثبت رسیده است .مواهانها
همان شرکتهای فورموست پرونده  37بوده ،ولی در این پرونده ،اوپیك یکی از طرفهای دعوا نیست .مواندگان
این پرونده عیناً همان مواندگان پرونده شماره  37به اضافه بانك مرکزی ایران هستند .این دعوا متشـکل از سـه
قسمت میباشد .قسمت او که عنصر اساسی است ،به همان حقایق ادعایی استناد مـیکنـد کـه اسـاس دعـاوی
پرونده  37را تشکیل میدهند .فورموست بابت  36درصد بیمه نشدة  31درصد سـهام مـود در لبنیـات پـاك کـه
حسب ادعا مصادره شده ،مسارتی به میزان  3.960.000دالر مطالبه میکند .همننین مسارتی به مبلغ 325.021
دالر بابت  36درصد بیمه نشده دو فقره سود سهام پردامت نشده ،مطالبه شده است .فورموست بـر آن اسـت کـه
مواندگان را مجتمعاً و منفرداً مسئو قلمداد کند و مواستار بهره بابت دعاوی مزبور میباشد.
در قسمت دوم این دعوا ادعا شده که چهار فقره قراردادی که به موجب آنها لبنیات پاك ماشینهای شیر پرکنی
را اجاره کرده ،نقض گردیده است .از ماشینهای مزبور دو دستگاه توسط فورموست فودز که سابقاً به نـام اینترنشـنا
دیری اینجینیرینگ کامپنی معروف بوده و دو دستگاه دیگر به وسیله فورموست ـ مكکسون اجاره داده شده است .دو
شرکت مزبور تنها مواهانهای این قسمت دعوا میباشند .براساس محاسبه مسـارت بـه روش تخییـری ،مواهانهـا
اجارهبهای ماهانه پردامت نشده ماشینها و ارزش ماشینها را که لبنیات پاك نگاه داشته مطالبه میکنند .مواهـانهـا
نخست پیشنهاد میکنند که حکمی صادر و به موجب آن اجارهبهای پردامت نشده ماشینها تا تاری پردامـت قیمـت
آنها و همننین قیمت ماشینها به ایشان پردامت شود .در غیر این صورت ،مواهانها پیشنهاد مـیکننـد دیـوان بـا
صدور حکم پردامت اجارهبهای پردامت نشده ماشینها تا تاری  5دسامبر  14( 1980آذرماه  ،)1359یعنی تاریخی که
لبنیات پاك در جواب به درمواست فورموست موظف به استرداد ماشـینها بـوده اسـت و همننـین پردامـت قیمـت
ماشینها ،قاعده ریگو واگنر ایکوئیپمنت کامپنی و استارالین ایـران کـامپنی ،حکـم شـماره 20ــ17ــ 15( 3دسـامبر
 24/1982آذرماه )1361
) U. S. C. T. R. 411ـ (reprinted in 1 Iran
را اعما نماید .مواه احتساب مواسته به طریق او و مواه به طریق دوم به عمل آیـد ،مواهانهـا در هـر دو
صورت ،بهره برای مبالغ مندر در حکم میباشند.
در قسمت سـوم ایـن دعـوا ادعـا شـده کـه قـرارداد کمـك فنـی («تـی.ا.ا )».منعقـده بـین لبنیـات پـاك و
فورموستـمكکسون ،یعنی تنها مواهان این قسمت از ادعا ،نقض شده اسـت .مواهـان مبلـغ  157.013/70دالر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1جانشین بانك توسعه صنعتی و معدنی ایران («آی.ام.دی.بی.ای») و چند بانك دیگر.
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بهعالوه بهره ،بابت صورتحسابهای پردامت نشده ،پروانه عالمت تجاری ،حقالزحمه و مبالغ دیگری که حسـب
ادعا باید به موجب تی.ا.ا .پردامت گردد ،مطالبه میکند.
قسمتهای دوم و سوم علیه لبنیات پاك و نیز سایر مواندگانی که بنا به ادعای فورموست ،جهت دریافت وجه
از شرکت در حقوق قراردادی نامبرده مدامله کردهاند ،مطرح گردیده است.
ب) اظهارات طرفین
یك) صالحیت

مواندگان از چند جهت به صالحیت ایراد دارند .در مورد هر دو پرونده ،یعنی پروندههای شماره  73و  ،231ایشـان
نخست استدال مینمایند که فورموستـمكکسون سهمی در لبنیات پاك نداشته و بنابراین ،نمیتوانـد مواهـان
دعوای مبتنی بر مصادره باشد .مواندگان ماطرنشان میسازند که در مورد همان ادعا ،فورموست فودز فقط بابت 1
درصد سهمی مواهان میباشد که در دفتر شرکت به نام فرانك فیشر ،نماینده فورموست که عضـو هیـأت مـدیره
لبنیات پاك بوده ،ثبت شده است .بهعالوه ،مواندگان نسبت به اینکه فورموست فودز بتواند در مورد سهامی که به
نام آقای فیشر ثبت شده است اقامه دعوا کند ،اعتراض و در این رابطه استدال میکنند که طبق ماده  40قـانون
(اصالحی) تجارت ایران ،با ثبت سهام (در دفتر ثبت سهام شرکت) مالکیت قطعی میشود؛ بهطوری که حتی اگـر
موافقتنامهای هم بین آقای فیشر و فورموست فودز وجود میداشت ،نمیتوانست علیه شرکت ویا شخ ثالثی بـه
مورد اجرا گذاشته شود.
مواندگان سپس در مورد پرونده شماره  37استدال میکنند که اکنون مالکیت قانونی دعوا به اوپیك واگـذار
شده و بنابراین ،شرکتهای فورموست هیچگونه اهلیتی برای اقامه دعوا ندارند .آنها همننین استدال مـیکننـد
که اوپیك در اوت  1981یعنی هنگامیکه دومین موافقتنامه حل و فصل امضا شد ،حقوق مود نسبت به قسمتی از
ادعایش را کسب نمود و بنابراین در تاری  19ژانویه  29( 1981دیمـاه  )1359مالـك آن قسـمت از ادعـا نبـوده
است2)(.مواندگان مضافاً اظهار میدارند که اوپیك که یك مؤسسه دولتی است ،به مفهوم بند  1ماده هفـت بیانیـه
حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده امریکا به شمار نمیآید و بنابراین ،طبق مفاد بند  2ماده دو فقط میتوانـد
ادعای « ناشی از ترتیبات قراردادی بین (ایران و ایاالت متحده امریکا) برای مریـد و فـروش کـاال و مـدمات» را
اقامه کند و واضح است که ادعای مربوط به مصادره از نوع آن دعاوی نیست.
بهعالوه مواندگان اظهار میدارند که چون فورموست از اوپیك مسارت کامل دریافـت کـرده ،دیگـر ادعـایی
ندارد .آنها همننین به عنوان یك مسأله مربوط به ادله ،به حذف ارقام مبین مبالغ پردامت شده توسط اوپیـك از
نس دو موافقتنامه حل و فصل ثبت شده در دیوان داوری ،اعتراض مینمایند.
لبنیات پاك که مود را یك شرکت مصوصی میمواند ،استدال مینماید که به مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه
حل و فصل دعاوی ،یك «واحد تحت کنتر دولت ایران  »...نیست .بنابراین ،لبنیـات پـاك اظهـار مـیدارد کـه
مشمو صالحیت دیوان داوری نیست .نی.سی و بنیاد مستضعفان نیز میگویند واحدهای تحت کنترلی که دیـوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2ادعا در صورتی مشمو صالحیت دیوان میشود که در تاری  19ژانویه  29( 1981دیماه « )1359پابرجا» بوده باشـد .رجـوع کنیـد
به :بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی.
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داوری میتواند در مورد آنها صالحیت داشته باشد ،نیستند.
باالمره مواندگان استدال مینمایند که در قانون جلب و حمایت سرمایههای مارجی که پروانه سرمایهگذاری
فورموست در ایران به استناد آن قانون صادر شده است ،روشی برای حل و فصل امتالفات پیشبینی شده که بـه
موجب بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،سالب صالحیت دیوان داوری است.
مواهانها اظهار میدارند که نه فورموستـمكکسون و نه اوپیك ،طرف الزم ادعای مطروح در پرونده شماره
 37نیستند .آنها اذعان دارند که مود فورموستـمكکسون هیچ سهمی در لبنیـات پـاك نداشـته ،ولـی توضـیح
میدهند که فورموستـمكکسون بدان جهت بهعنوان مواهان ذکـر شـده کـه مالـك  100درصـد سـهام سـایر
شرکتهای فورموست است و در دو موافقتنامه حل و فصل با اوپیك بهعنوان طرف نام برده شده است .به عقیده
مواهانها ،از آنجا که اوپیك فقط دارای عالیق انتفاعی است ،میتوانسته به فورموست اجازه دهد بهعنوان مالك
قانونی و مستمر ،ادعا را تعقیب کند و سپس طلب مود را از فورموست وصو نماید .بنابراین ،مواهانها آمـادهانـد
که از اوپیك بهعنوان مواهان صرفنظر کنند.
ایشان به هر حا  ،اظهار میدارند مبالغی که اوپیك در حـل و فصـل دعـاوی بیمـه بـه فورموسـت پردامتـه،
ارتباطی به موضوعات این دادرسی ندارد.
مواهانها اظهار میدارند که لبنیات پاك به اعتبار تعلق اکثریت سهامش به سایر واحدهای تحت کنتر و بـه
دلیل آنکه اکثریت اعضای هیأت مدیره آن ،نمایندگان واحدهای تحت کنتر میباشند ،مطابق مفهوم بند  3ماده
هفت یك واحد تحت کنتر است .مواهانها باالم ادعا میکنند که سازمان مالی ،نی.سی ،آی.ام.پی ،شـرکت
سرمایهگذاری بانكهای ملی ایران («تی بیك») و بنیاد مستضعفان تحت کنتر دولت بـوده و جمعـاً  52درصـد
سهام لبنیات پاك به آنها تعلق دارد و بنـابراین ،لبنیـات پـاك تحـت کنتـر آنهـا اسـت .بـاالمره مواهـانهـا
ماطرنشان میسازند که مقررات حل و فصل امتالفات که در قانون جلب و حمایت سرمایههای مارجی پیشبینی
شده« ،قرارداد الزامآوری» نیست که استثنای موضوع بند  1ماده دو را تحقق بخشد و ادعـای مصـادره آنهـا بـر
«قانون ماصی» که مربوط به مصادره باشد ،استوار نیست.
دو) ماهیت دعوا

در سا  1959گروه شرکتهای فورموست در تأسیس لبنیات پاك در ایران شرکت نمود و در بدو امر  50درصد از
سهام آن را در دست داشت .شرکتهای مزبور ضمن موافقتنامههای جداگانهای ،به لبنیات پاك کمك فنی عرضه
کرده و بدان اجازه دادند که از عالمت تجاری (فورموست) استفاده کند .بعداً سهام فورموست تغییر کرده و زمانی تا
 86درصد رسید؛ ولی بعداً بر اثر چند فقره فروش ،سهام آن بهطور قابل مالحظهای تقلیل یافت .در اینکه در آمـر
سا مالی  1979فورموست  30درصد سهام لبنیات پاك را در دست داشته ،امتالفی نیست؛ حا آنکه همـانطور
که در فوق گفته شد ،در مورد مالکیت فورموست نسبت به  1درصد سهم اضافی ثبت شده بـه نـام آقـای فرانـك
فیشر ،امتالف است .از سهامی که ادعای فورموست بر آن مبتنی است  10درصد بـه نـام فورموسـت تهـران10 ،
درصد به نام فورموست شیر 10 ،درصد به نام فورموست ایران و  1درصد به نام آقای فیشر بوده است .فورموسـت
فودز مالك  100درصد سهام هریك از شرکتهای فورموست نامبرده است و بهنوبهمود شرکت تابعه کـالً متعلـق
به مواهان دیگر ،یعنی فورموستـمكکسون ،میباشد.
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فورموست ادعا میکند که از طریق تأمین مهارتهای مدیریت و پرسنل ،منجملـه شـرکت در هیـأت مـدیره،
نقش مهمی در مدیریت لبنیات پاك ایفا نموده است.
فورموست ادعا میکند که از اوامر سا  1978واحدهای دولتـی ایرانـی کـه در لبنیـات پـاك سـهم داشـتند،
تصمیماتی را به مورد اجرا گذاردند که عمالً فورموست را از استفاده و انتفاع از  31درصد سهم مود در آن شـرکت
محروم سامت .اوالً فورموست مشخصاً ادعا میکند که وجود جو مصمانه نسبت به اتباع ایـاالت متحـده ،پرسـنل
مارجی آن در ایران ،منجمله آقایان فیشر و لوی شینگر را که به ترتیب تا نوامبر  1979مدیر عامل لبنیات پـاك و
مهندس ارشد آن بودند ،در آمر سا  1978مجبور به ترك کشور نمود .طبق ادعای فورموسـت ،اوضـاع و احـوا
حاکم بکلی مانع از بازگشت آقای لوی شینگر گردید ،در حالی که آقای فیشر که در مال سا  1979سـه مرتبـه
به ایران سفر کرده بود ،پس از آمرین عزیمت مود در او نوامبر  10( 1979آبانماه  )1358بازگشت بـه ایـران را
غیرممکن یافت .غیبت اجباری پرسنل فورموست شدیداً مانع از آن شد که فورموست ارزش سرمایهگذاری مـود را
حفظ کند .ثانیاً فورموست ادعا میکند که با اینکه لبنیات پاك در سا های  1979و  1980و  1981سود سـهام را
که هر سا براساس میزان سود سا قبل محاسبه می شد ،اعالم و به سهامداران ایرانی پردامت نمود ،ولی طبـق
تصمیم هیأت مدیره لبنیات پاك ،دایر بر عدم پردامت سود بـه سـهامداران مـارجی ،از پردامـت سـود سـهام بـه
فورموست امتناع ورزید .همینطور لبنیات پـاك در سـا های  1979و  1980سـهام جـایزهای اعـالم و بـه کلیـه
سهامداران ایرانی توزیع نمود؛ حا آنکه فورموست فقط سهام جایزهای سـا  1979را دریافـت کـرد و از سـهام
جایزهای اعالم شده در سا  1980چیزی به دست نیاورد.
ثالثاً فورموست ادعا میکند که در نـوامبر  1980نماینـدگان دولـت ،آقـای فیشـر ،یعنـی یکـی از دو نماینـده
فورموست در هیأت مدیر لبنیات پاك را عز کردند .در همان حا  ،نمایندگان دولت با رد نادرست وکالتنامه آقـای
وحدتی که نماینده دیگر فورموست بود ،از انتخاب جانشین آقای فیشر به وسیله فورموست ممانعت به عمـل آورده
و بنابراین ،فورموست را از انتخاب نماینده که طبق مقرره قانون (اصـالحی) تجـارت ایـران نـاظر بـر رأیگیـری
مضاعف محق بود ،محروم نمودند .رابعاً فورموست ادعا میکند که آقای دکتر محسن عاملی رئیس هیـأت مـدیره
لبنیات پاك که در استخدام دولت بود ،به آقای اصـغری ،مـدیر عامـل و جانشـین آقـای فیشـر ،دسـتور داد تـا از
فرستادن حسابها ،صورتحسابهای مالی یا اطالعات دیگر به شهروندان ایاالت متحده ویا ترجمه آنها به زبـان
انگلیسی که قبالً معمو بود ،مودداری نماید .باالمره فورموست قصور لبنیات پاك را در پردامت اجارهبها و وجـوه
دیگر الزم التأدیه به موجب موافقتنامهها که قسمتهای دوم و سوم پرونده  231را تشکیل میدهد ،بهعنوان عامل
مؤثری در مصادره ذکر میکند.
طبق ادعای فورموست ،در مجموع ،اثر این اقدامات در تاری  27مه  6( 1980مردادماه  ،)1359یعنی تاریخی
که آقای اصغری تلکسی به فورموست فرستاده و طی آن تصمیم هیأت مدیره مبنـی بـر عـدم پردامـت هرگونـه
وجهی به سهامداران مارجی را ابالغ نمود ،به حد مصادره رسید .فورموست با استناد به گزارش تهیه شـده توسـط
استاندارد ریسرچ کانسالتنتس («اس.آر.سی») در مورد تعیین ارزش سهام لبنیات پاك ادعا مـیکنـد کـه در تـاری
مزبور ارزش مؤسسه دایر  31درصد سهام فورموست در لبنیات پاك  11میلیون دالر بوده است .در جلسه اسـتماع،
آقای کنت مك گرا نماینده استاندارد ریسرچ ،مدارکی در مورد تجزیه و تحلیل مقایسهای شرکتها و روش تعیـین
ارزشی که مورد استفاده استاندارد ریسرچ بوده ارائه کرده و درباره ضرایبی که به کار رفته ،بحث نمود.
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مواندگان انکار میکنند که لبنیات پاك تحت کنتر دولت بوده ویا اینکه واحدهایی که موانده واقـع شـده و
سهامدار هستند ،از حق مود بهعنوان سهامدار برای اعما مطمشی دولت استفاده نموده باشند .لبنیات پاك اظهار
میدارد که الاقل نصف سهامی که مواهانها بهعنوان سهام سازمان مالی به حساب مـیآورنـد در واقـع بـه نـام
زارعین و کارگران ،یعنی کسانی ثبت شده که هدف آن سازمان ،انتقا مالکیت سهام به افراد مزبور میباشد .طبق
ادعای لبنیات پاك با اینکه سازمان مالی بابت این سهام رأی میدهد ،ولی آن را صرفاً طبق موافقتنامـه مریـد و
کارگزاری انجام میدهد که به موجب آن ،مالکیت سهام به افراد منتقل میشود؛ ولی مادامیکه قیمت مرید سهام
پردامت نشده ،حق رأی برای سازمان مالی محفوظ میماند .لبنیات پاك اظهار میدارد که در سا های منتهی بـه
دسامبر  1979و دسامبر  ،1980مؤسسات ،بانكها و شرکتهای ایرانی  41درصد ،شرکتهای مارجی  30درصـد،
و اشخاي حقیقی ،منجمله کارگران و کشاورزان  29درصد از سهام را مالك بودند.
مواندگان مضافاً هرگونه مداملهای در حقوق فورموست بهعنوان یك سهامدار ویا هرگونه مصادره عالیـق آن
را انکار میکنند .مواندگان اظهار میدارند که احراز تحقق مصادره ،مستلزم وجود فرمان یا قانون ماصی است کـه
در این پرونده موجود نیست .مواندگان بر تمایز موجود بین مصادره و مالکیـت اکثریـت سـهام توسـط واحـدهای
مختلف دولتی که به عقیده آنها اساساً مصلت مصوصی بودن شرکت را تغییر نمیدهد ،تأکید میکنند .آنها ادعا
میکنند که لبنیات پاك کماکان یك شرکت مصوصی مستقل است و امتالف موجود را امتالفـی ناشـی از عـدم
رضایت صاحبان اقلیت سهام از استفاده صاحبان اکثریت سهام از حقوق مشروع مدیریت مود توصیف میکنند .بـه
عقیده مواندگان ،چنین شکایاتی باید در دادگاههای ایران مطرح شود.
لبنیات پاك ادعای مشخ فورموست در مورد مدامله را انکار کرده و اظهار میدارد کـه هیچیـك از پرسـنل
فورموست از مدیریت امرا نشده است .در مورد آقای فیشر باید گفت که وی پس از عزیمت مود در نوامبر 1979
با لبنیات پاك کماکان در تماس بود .لبنیات پاك اظهار میدارد که هیچگونه رفتار مالف قاعـدهای طـی جلسـات
هیأت مدیره صورت نگرفته و وکالتنامهای کـه در جلسـه  16نـوامبر  25( 1980آبانمـاه  )1359مجمـع عمـومی
غیرقابل قبو تشخی داده شد ،صحیحاً بیاعتبار شنامته شده ،زیرا وکالتنامه مزبور بـه ترتیـب صـحیح گـواهی
نشده و فقط مربوط به جلسه مورخ  11اکتبر  19( 1980مهرماه  )1359بوده است .مشارکت فورموسـت در هیـأت
مدیره فقط زمانی پایان یافت که فورموست نمایندگان مود را طـی تلکـس مـورخ  23اکتبـر ( 1981او آبانمـاه
 )1360فرا مواند و از تعیین جانشین آنها مودداری کرد.
لبنیات پاك استدال میکند که در مورد پخش گزارشات و اطالعیههای شرکت بـا کلیـه سـهامداران بـهطور
یکسان رفتار شده و در این رابطه فورموست مستحق هیچگونه امتیاز ماصی نبود .لبنیات پاك اظهار میدارد که تا
سپتامبر  1981اطالعات در امتیار فورموست قرار داده میشد .در مورد پردامت سود سهام ،لبنیات پاك اذعان دارد
که مجبور بوده سود را به ریا پردامت کند .ولی ملزم نبوده که سود سهام را به دالر تبدیل نماید .تلکـس مـورخ
 27مه  6( 1980مردادماه  )1359آقای اصغری مبنی بر عدم پردامت سود سـهام بـه سـهامداران مـارجی ،بـدون
اجازه بوده و با اعالم آمادگی لبنیات پاك دایر بر پردامت هرگونه بدهی بابت اجارهبهـا و سـود سـهام نسـ شـده
است.
لبنیات پاك به روش پیشنهادی فورموست جهت تعیین ارزش سهام ،معترض بوده و اظهار مـیدارد کـه روش
استاندارد ریسرچ بدان جهت اتخاذ گردیده که باالترین رقم به دست آید ،نه اینکه دقیقترین نتایج حاصـل شـود.

 378

گزارش آرای دیوان داوری دعاو ی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد ششم

لبنیات پاك شکایت میکند که در روش مزبور ،میزان کمكهای مالی (دولت) در نظر گرفته نشده و از گزارشـات
حسابرسی استفاده شده که در آنها اندومتههای الزم منظور نگردیده است .لبنیات پاك گزارش آقای ماتمی عضو
مؤسسه حسابرسی و مدمات مدیریت سپار را به صورت الیحه بعد از استماع تسلیم نمـوده کـه در آن ،روشهـای
دیگری جهت تعیین ارزش پیشنهاد شده است.
لبنیات پاك در مورد دعاوی مربوط به اجارهبهای ماشینها اظهار میدارد که قراردادهای اصلی« ،تحمیلـی» و
«یکجانبه» بوده و اجارهبهایی که برای مدت زمان بعد از  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359مطالبه مـیشـود از
صالحیت دیوان مار است .لبنیات پاك اظهار تمایل نموده اجارهبهای پنج ساله را براساس دفاتر شرکت به ریـا
پردامت کند و موافقت مینماید که قیمت عادله ماشینها را بپردازد؛ ولـی مبلغـی را کـه فورموسـت بابـت ارزش
جاری آنها برآورد کرده ،نمیپذیرد و اظهار میدارد که ارزش ماشینها باید به وسیله کارشناس تقویم شود .لبنیات
پاك در مورد پردامت مبالغ الزمالتأدیه به موجب تی.ا.ا .مخالفتی ندارد و معتقد است که باید مبالغی را که در دفاتر
آن شرکت منعکس است بپردازد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،نی.سی ،بنیاد مستضعفان ،سازمان مالی آی.ام.پی .و بانك مرکزی ایران ،توجه
دعوا نسبت به مود را انکار میکنند.
کلیه طرفها هزینههای مربوط به داوری را مطالبه کردهاند.
دوم) دالیل حكم
الف) مسائل شكلی

مواندگان درمواست نمودهاند که بعضی از مستندات مواهانها که جزء ادله کتبی ایشـان تسـلیم گردیـده ،حـذف
شود .از آنجا که هیچ دلیل معتبری برای حذف مستندات مورد نظر ارائه نشده است ،دیوان داوری کلیه مدارك را
میپذیرد.
با توجه به تصمیم دیوان در مورد ادعای مربوط به مصادره که ذیالً در شده است ،دیـوان داوری نیـازی بـه
تصمیم گیری در مورد اعتراض مواندگان راجع به حذف مبالغ پردامت شده به وسیله اوپیك از نس ثبـت شـده دو
موافقتنامه حل و فصل نمیبیند.
ب) صالحیت
یك) خواهانها

مواندگان دیگر نسبت به این امر که شرکتهای فورموست مطابق تعریف بند  1ماده هفـت بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی ،اتباع ایاالت متحده امریکا میباشند ،اعتراضی ندارند.
همانگونه که فوقاً دیده شد ،مواهانها اظهار داشتهاند که اوپیك یکی از طرفهـای الزم پرونـده شـماره 37
نبوده و از آنجا که ادعا قانوناً به فورموست تعلق دارد و میتواند صحیحاً توسط فورموست بـهتنهایی طـرح شـود،
میتوان اوپیك را از عداد مواهانها حذف نمود .مواندگان اسـتدال مـیکننـد کـه چـون اوپیـك بـه موجـب دو
موافقتنامه حل و فصل مورخ  29ژوییه  7( 1980مردادماه  )1359و  3اوت  12( 1981مردادماه  )1360زیانهـای
ادعایی فورموست را پردامت نموده ،فورموست دیگر دارای ادعای مصادرهای نیسـت کـه در دیـوان داوری طـرح
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نماید .آنها اظهار میدارند اگر ادعایی وجود داشته باشد ،چنین ادعایی به اوپیك واگذار شده است.
دیوان از مطالعه مفاد موافقتنامههای حل و فصل به نتیجه متفاوتی میرسد .موافقتنامه او کـه در تـاری 29
ژوییه  7( 1980مردادماه  )1359منعقد گردیده ،مربوط به سهم فورموست از سود سهام اعالم شده توسـط لبنیـات
پاك در سا  1979است .آن موافقتنامه مقرر میدارد که فورموست «کلیه عالیق انتفاعی» مـود در سـود سـهام
بیمه شده را منتقل نماید .ولی در عین حا  ،فورموست مالکیت قانونی ادعا و همراه با آن ،حق و تکلیف اقامه دعوا
برای وصو آن را به نام مود حفظ نماید .در موافقتنامه دوم نیز که در تـاری  3اوت  12( 1981مردادمـاه )1360
منعقد و مربوط به سود سهام اعالم شده در سا  1980و همننین کلیه سهام فورموست در لبنیـات پـاك اسـت،
شرطی در شده که طبق آن« ،عالقه انتفاعی» فورموست ،منجمله در «هرگونه ادعا ،اسباب دعوا ویا سایر حقوق
فورموست» در رابطه با داراییهایی که حسب ادعا مصادره شـده اسـت ،بـه اوپیـك واگـذار گردیـده اسـت .ایـن
موافقتنامه همننین مقرر میدارد که:
«فورموست مالکیت قانونی کلیه اقالم فوقالذکر را حفظ و نهایت سعی مود را برای نگهداری آن به نفـع
اوپیك و به نیابت از طرف آن به عمل مواهد آورد ،مگر آنکه ذیالً مالف آن مقرر شده باشد».
بدین قرار  ،فورموست قانوناً حق دارد برای جبران قسمت بیمه شده و نیز بیمه نشده مسارات مود طـرح دعـوا
نماید .فورموست مالکیت قانونی کل ادعا را از تاری ایجاد آن تا تاری  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359مستمراً
دارا بوده و با وجود مصالحههایی که در ضمن با اوپیك نموده ،پس از آن تاری نیز کماکان مالك تمامی ادعا بوده
است .بنابراین ،دریافت مقداری مسارت به وسیله فورموست از بیمهگران مود نمیتواند تأثیری بر مالکیت ادعـای
آن علیه مواندگان حاضر داشته باشد.
به نظر میرسد که این نتیجهگیری با قانون حاکم بر موافقتنامههای حل و فصل ،یعنی قانون منطقـه کلمبیـا
هماهنگ باشد که همانند سایر سیستمهای «کامانال» (حقوق عرفی) مقرر میدارد کـه بیمـهگـزاری کـه عالقـه
انتفاعی محدودی به بیمهگر مود منتقل میکند برای اقامه دعـوا جهـت جبـران کلیـه مسـارات ،طـرف مناسـب
میباشد3)(.
با توجه به آننه گذشت و با در نظر گرفتن اظهارات مواهان که اوپیك یـك طـرف الزم دعـوا نمـیباشـد و
میتوان از وی صرفنظر کـرد ،اوپیـك از ردیـف مواهـانهـای پرونـده شـماره  37حـذف مـیگـردد .همننـین
فورموستـمكکسون که مود سهامی در لبنیات پاك نداشت ،اما بهعنوان یکی از اطراف موافقتنامه حل و فصل با
اوپیك بوده نیز از زمره مواهانهای پرونده شماره  37حذف میشود.
موضوع مقدماتی دیگر آن است که آیا فقط  30درصد یا اینکه  31درصد سهام لبنیـات پـاك بـه فورموسـت
تعلق داشت .رقم آمر نه تنها شامل سهامی است که به نام سه شرکت فورموست در دفاتر لبنیات پاك ثبـت شـده،
بلکه تعداد  910سهمی را که به نام فرانك فیشر به ثبت رسیده نیز در بر میگیرد .استدال مواندگان آن است که
طبق دفتر ثبت شرکت  910سهم مورد امتالف که  1درصد سهام منتشره لبنیات پاك را تشکیل میدهد بـه نـام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3بهعنوان مثا رجوع شود به:
American Law Institute, Restatement (Second) of Trusts & 280 (1959): Stanley v. Colt 72 U. S. (5 Wall.) 119 168
(1867): Mobile and Montgomery Railway Co. v. Jurey and Gillis 111 U. S. 584 (1883).
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فرانك فیشر ثبت گردیده ،لذا فورموست نمیتواند ادعای مالکیت این سهام را بنماید .مواندگان به ماده  40قـانون
(اصالحی) تجارت ایران که به نظر آنان ،ثبت اسمی سهام ،دا بر مالکیت قطعی است ،استناد مینمایند.
لکن در پروندههای حاضر ،مدارك فراوانی موجود است که نشان میدهد لبنیات پاك اطالع داشته ـ و طبـق
این اطالع نیز عمل میکرده ـ که آقای فیشر غیر از  161سهمی که شخصاً داشته 910 ،سهم مورد امتالف را نیز
به عنوان نماینده فورموست فودز در امتیار داشـته اسـت .او  ،در فهرسـت سـهامداران لبنیـات پـاك ،دو دسـته از
سهامی که در امتیار آقای فیشر بوده بهطور جداگانه به ثبت رسیده است .دوم آقای فیشـر بـهعنوان مـدیر عامـل
لبنیات پاك در نامه مورخ  3ژوییه  12( 1979تیرمـاه  )1358مطـاب بـه وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی تقاضـا
مینماید که به لبنیات پاك اجازه داده شود که معاد دالری  31درصد از سود اعـالم شـده در سـا  1979را بـه
فورموست منتقل نماید .سوم ،از گزارش حسابرسی مالیات بر درآمد لبنیات پاك مربوط بـه سـا  1979چنـین بـر
میآید که مالیات سود سهام آقای فیشر با نرخ متفاوتی ــ که منطبق با مالکیت متفاوت این سهام است ـ محاسبه
شده است .چهارم ،فورموست در جلسه استماع اظهار داشت که روا معمو این بود که سود کل  31درصد سـهام
طی یك فقره چك دریافت میگردید.
بهعالوه ،شرایط ویژه این پرونده ،هر نوع نتیجهگیری دیگری را غیرمنصفانه و غیرمنطقی مینماید .او  ،آقای
فیشر تنها فردی که میتواند مالك دیگر سهام مورد امتالف باشد ،در شهادتنامهای که در تأیید ادعای فورموسـت
تسلیم داشته ،متذکر میگردد که فورموست مالك  31درصد سهام لبنیـات پـاك بـوده اسـت .دوم ،فورموسـت در
جلسه استماع اظهار داشت که آقای فیشر «وکالتنامه» بدون تاریخی بابـت «سـهام» امضـا کـرده و طـی آن بـه
فورموست اجازه داده است که مالکیت  910سهم را در هر زمانی که بخواهد به نـام مـود انتقـا دهـد .سـوم ،در
پرونده شماره  10755که لبنیات پاك بدان اشاره نموده و عناصر آن نیز همان واقعیات پروندههـای حاضـر اسـت،
آقای فیشر دادمواستی تسلیم نموده که در آن فقط مالکیت  161سهم را ادعا مـیکنـد و او و فورموسـت همـواره
اظهار داشتهاند که سهام شخصی وی د ر شرکت محدود به همین تعداد سهام بوده است .دیوان با توجـه بـه تمـام
مالحظات فوق نتیجه میگیرد که از نظر انصاف و از لحـاظ پرونـدههـای حاضـر میبایسـت فورموسـت فـودز را
بهعنوان مالك حقیقی  1درصد سهام لبنیات پاك که به نام آقای فیشر ثبت شده ،دانست .بنابراین ،فورموست حق
اقامه دعوا بابت کل  31درصد سهام را دارد.
دو) خواندگان

از نظر صالحیت دیوان نسبت به واحدهای موانده ،در این نکته امتالف نیست که بانك مرکـزی ایـران مشـمو
تعریف «ایران» طبق بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی میشود .دیوان قـبالً نظـر داده اسـت کـه بنیـاد
مستضعفان نیز یك مؤسسه تحت کنتر دولت جمهوری اسالمی ایران است و بنابراین ،مشمو صالحیت دیـوان
میگردد (رجوع شود بـه :صـفحات  23تـا  31قـرار اعـدادی شـماره 54ــ34ــ ،1مـورخ  17سـپتامبر 26( 1985
شهریورماه  )1364در پرونده هایت اینترنشنا کورپوریشن و سایرین و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین).
در مورد سایر مواندگان باید گفت که سازمان مالی ،مشمو تعریف مقرر (در بیانیه) بودن مود را انکار نکرده و
سوابق امر نیز حاوی مدارك قانعکنندهای دایر بر این است که واحد مزبور یك واحد دولتی میباشد .اساسـنامه آن
که به تصویب مجلس ایران رسیده ،مبین آن است که وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایـی اسـت و وزیـر آن
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وزارتخانه ،ریاست جلسات مجمع عمومی آن را بر عهده دارد .بهعالوه ،نامهای که بهعنوان پیوست الیحـه بعـد از
جلسه استماع لبنیات پاك به ثبت رسیده ،نمایانگر آن است که میان سهامی که سـازمان مـالی بـهعنوان نماینـده
کارگران و کشاورزان در لبنیات پاك داشته و سهام «متعلق به دولت» که مود در تملك داشته ،از لحـاظ مالیـاتی
تفاوت وجود داشته است .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که نسبت به سازمان مالی دارای صالحیت است.
نی.سی مود را مشمو تعریف «ایران» در بند  3ماده  7بیانیه حل و فصل دعـاوی نمـیدانـد؛ ولـی در تأییـد
موضع مود مدرکی ارائه نداده ،حا آنکه مدارك زیادی بر مالف آن وجود دارد .نی.سی در سا  1975بـهعنوان
یك شرکت سهامی و ظاهراً به موجب قانون مربوط برای تشویق سرمایهگـذاری در واحـدهای تولیـدی ،تأسـیس
گردید .چهار بانك و دو شرکت بیمه ،سهامداران مؤسس این شرکت بودند .کلیه بانكهای ایران به موجب قـانون
ملی کردن بانكها در تاری  7ژوئن  17( 1979مردادماه  )1358و کلیه شرکتهای بیمه طبق قانون ملی کـردن
شرکتهای بیمه در تاری  25ژوییه  4( 1979تیرماه  )1358ملی اعالم شدند .در فهرست اسامی نه عضـو هیـأت
مدیره این شرکت ،اسامی چهار بانك و دو شرکت بیمه فوق به اضافه سه شخ حقیقی دیده میشود .بنـابراین،
دیوان نتیجه می گیرد که نسبت به این موانده صالحیت دارد .آی.ام.بی .نیز به اعتبار ملی شدن کلیه بانكهـا کـه
در ژوئن  1979صورت گرفت ،تحت کنتر دولت میباشد.
فهرست اسامی سهامداران لبنیات پاك در پایان سا  1979نشان میدهد که  10درصد از سهام این شـرکت
به نام شرکت سرمایهگذاری بانكهای ملی ایران (نـی بیـك) بـوده اسـت .بحثـی نیسـت کـه ای.ام.بـی ،یعنـی
بزرگترین سهامدار نیبیك ،کنتر امور آن را در حدود ماه ژوئن  1979در دسـت گرفـت .بنـابراین ،بایـد نتیجـه
گرفت که نیبیك نهایتاً تحت کنتر دولت بوده است.
لبنیات پاك مود نیز در این پروندهها موانده میباشد .مسأله تحت کنتر دولت ایران قرار داشتن یك شرکت،
از لحاظ صالحیتی از مسأله مصادره شدن یا نشدن شرکت مزبور یـا بخشـی از آن متمـایز اسـت .گرچـه مـدارك
ذیربط ممکن است عمدتاً هم حد و مرز باشند ،ولی در ارزیابی آنها مالحظات متفاوتی اعما میشود.
دو شام عمده کنتر دولتی یك شرکت ،عبارتند از هویت سهامداران و ترکیب و رفتار هیأت مدیره آن که
میبایست توأماً مورد بررسی قرار گیرند .صورت اسامی سهامداران لبنیات پاك در دسـامبر  1979و دسـامبر 1980
که از گزارش ساالنه حسابرسان این شرکت استخرا شده ،نشان میدهد که  3/6درصد 10 ،درصـد 8/3 ،درصـد،
 9/5درصد و  9/6درصد سهام لبنیات پاك به ترتیب متعلق به آی.ام.بـی ،نیبیـك ،نی.سـی ،بنیـاد مستضـعفان و
سازمان مالی بوده است .پس واحدهای تحت کنتر  ،مستقیماً مالك  41درصد سهام لبنیات پاك بودهاند.
 11درصد دیگر از سهام به نام کارگران و کشاورزان است که از سازمان مالی مریداری کردهاند .بنابراین ،باید
معلوم کرد که آیا عمالً حقوق این سهام از طریق سازمان مالی اعما میشده است یا میر .سهام مذکور که به نام
کارگران و کشاورزان ثبت شده ،سهامی است که بـه موجـب قـانون گسـترش مالکیـت واحـدهای تولیـدی بـین
سا های  1974و  1978به سهامداران مزبور منتقل شده است .اما سازمان مـالی کـه در هـر مـورد بهـای سـهام
مریداری شده را وام داده بود ،طبق قراردادهای انفرادی مرید «وکالت غیرقابل عز » حـق رأی سـهام و منظـور
نمودن سود سهام به حساب وام پردامتی تا استهالك آن را برای مود حفظ نمود .فقط مریدارانی که بهای سـهام
را نقداً پردامته بودند حق رأی مود را حفظ کردند ،ولی به نظر میرسد که تنها عـده قلیلـی بهـای سـهام را نقـداً
پردامت کرده بودند .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که این  11درصد از سهام لبنیات پاك عمالً در کنتر سازمان
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مالی بوده و نتیجتاً جمع سهام سازمانهای دولتی تقریباً به  52درصد بالغ میگردد.
حتی اگر اکثریت سهام از نظر کنتر شرکت قطعیت نداشته باشد ،واضح است که در زمانی طی سـا ،1980
واحدهای تحت کنتر  ،هفت کرسی را در هیأت مدیره اشغا کرده و بر امور شرکت تسلط یافتند .بهعنوان مثـا ،
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مورخ  25آبانماه  16( 1359نوامبر  )1980حاکی اسـت کـه در
آن جلسه ،تصمیمی اتخاذ گردیده ،مبنی بر اینکه از آن پس هیأت مدیره مرکب مواهد بود از دکتر عاملی و آقای
کرباسی (هر دو از اعضای سازمان مالی) ،آقای وحدتی عضو فورموست شیر ،دو نماینده از طـرف نیبیـك و یـك
نماینده از هریك از آی.ام.بی .و بنیاد مستضعفان .بنابراین ،شش کرسی از تعداد هفت کرسی ،تحت کنتر دولـت
بوده است .مالکیت اکثریت سهام و کنتر هیأت مدیره توأماً ثابت میکنند که لبنیات پاك یك واحد تحت کنتر
دولت ایران در مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی است و در نتیجه ،یك موانـده مناسـب دعـاوی
فورموست میباشد که اکنون در دیوان مطرح است.
سوم) قید انتخاب مرجع رسیدگی

یك مسأله دیگر صالحیتی آن است که آیا شرط حل و فصل امتالف که در قانون جلب و حمایـت سـرمایههـای
مارجی ایران ،مصوب  1955پیشبینی شده ،آنطور که مواندگان استدال میکنند ،طبق بند  1ماده دو بیانیه حل
و فصل دعاوی ،سالب صالحیت دیوان است یا میر که به موجـب آن« :ادعاهـای ناشـی از قراردادهـای تعهـدآور
فیمابین که در آن قراردادها مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوط تنها در صـالحیت دادگاههـای صـالحه ایـران در
پاس به موضع مجلس باشد» را از صالحیت دیوان مار میکند .مـاده  3قـانون جلـب و حمایـت سـرمایههـای
مارجی بهنوبهمود مقرر میدارد که سرمایههایی که مطابق این قانون به ایـران وارد مـیشـود «مشـمو حمایـت
قانونی دولت» میگردد .همین ماده در مواردی که از صاحب سرمایهای با وضع «قانون ماصـی» سـلب مالکیـت
شود« ،جبران عادالنه» مسارت وارده را تضمین میکند و نیز مقرر میدارد که «در صورت بروز امتالف ،رسیدگی
به ادعای جبران عادالنه مسارت واردهای که دولت آن را تضمین میکند در محاکم صـالحیتدار ایـران بـه عمـل
میآید».
به نظر دیوان ،بحث موانده باید مردود شنامته شود .دعوای مطروحه در دیوان مربوط به یك مصـادره اسـت،
ولی بر ادعاهایی دایر بر یك سلسه اقدامات دولتی که سرانجام به سطح مصادره رسیده است ،مبتنی میباشد .این
ادعا نشده است که هیچ «قانون ماصی» حقوق مالکیت فورموست را سلب کرده باشد .بهعالوه ،هر چهار شـرکت
فورموست که در لبنیات پاك سهامدار هستند ،دعاوی مصادره را در دیوان مطرح کردهانـد .اجـازه وزارت بازرگـانی
طبق قانون جلب و حمایت سرمایههـای مـارجی بـرای سـرمایهگـذاری اولیـه ،تنهـا بـه نـام اینترنشـنا دیـری
اینجینیرینگ کامپنی که بعداً به فورموست فودز تغییر نام یافت ،صادر گردید .بنابراین ،آن قسمت از ادعا که متعلق
به سه شرکت دیگر است ،در هر صورت ،مار از حیطه شمو شرط حل و فصل امتالف قانون جلـب و حمایـت
سرمایههای مارجی میباشد.
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ج) ماهیت
یك) ادعای مصادره

فورموست مدعی است که  31درصد سهامی که وی در لبنیات پاك داشته ،به وسیله اقـدامات دولـت و مؤسسـات
آن مصادره شده و استدال مینماید که این مصادره قبل از تـاری  27مـه  6( 1980مردادمـاه  ،)1359یعنـی در
تاری تلکس آقای اصغری ،مشعر بر اینکه به سهامداران مارجی پردامتی به عمل نخواهد آمد ،به وقـوع پیوسـته
است.
طبق رویه دیوان و مراجع دیگر این نکته پذیرفته شده که به موجب حقوق بینالملل ،دمالت دولت در استفاده
از ملك ویا برمورداری از منافع آن میتواند جنبه گرفتن آن ملك را پیدا کند .این مسأله ولو دسـتور مصـادره نیـز
صادر نشده باشد و حتی در حق رسمی مالکیت نیز تأثیری نگذاشته باشد ،باز مصـداق مـییابـد .دیـوان در حکـم
صادره در پرونده استارت هاوزینگ کورپوریشن و سایرین و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین متذکر گردید
که:
«در حقوق بینالمللی پذیرفته شده که اقدامات یـك دولـت در حقـوق مالکانـه ممکـن اسـت تـا حـدی
مداملهآمیز باشد و آن حقوق را طوری بیفایده نماید که میبایست آن را سلب شده تلقی نمود ،ولو اینکه
دولت آن را سلب شده اعالم نکرده و مالکیت ما رسماً به نام مالك اصلی باقی بماند»4)(.
فورموست مدعی است که مصادره اموا وی ،منتجه چندین مورد دمالت در اعما حقوقش بهعنوان سهامدار
است .فورموست این موارد را مشخصاً به شرح زیر اعالم میدارد:
امرا کارکنان مارجی آن از ایران ،امتناع از پردامت سود سهام به فورموست از سا  ،1979عز آقای فیشر
از هیأت مدی ره و دمالت در ارسا اطالعات اولیه به فورموست .بنابراین ،سؤالی که برای دیـوان مطـرح اسـت آن
است که آیا اثر جمعی فعل یا ترك فعلهای ادعایی یا در واقع ،اثر هریك از آنها برای محروم سامتن فورموست
از حقوق بنیانی او بهعنوان مالك  31درصد ازسهام لبنیات پاك ،کافی بوده است یا میر.
ادعای فورموست را میبایست با توجه به سابقه سرمایهگذاری آن و شرکتش در مدیریت لبنیات پاك ،همراه با
تحوالتی که بعداً رخ داده ،بررسی کرد .سرمایهگذاری اولیه در سا  1959انجـام گرفـت و همـانطور کـه قـبالً
مالحظه گردید در مقدار سهام فورموست بعداً نوساناتی ایجاد شد .آقای فیشر در شهادتنامه مود اظهار داشـته کـه
سهام فورموست در سا  1976از  51درصد به  31درصد ،یعنی سهام اقلیت ،تقلیل یافت و نتیجتاً حق تعیین مدیر
عامل را از دست داد؛ گو اینکه آقای فیشر تا زمان عزیمتش از ایران در نوامبر سا  1979همننان در این سمت
باقی ماند .جانشین وی آقای اصغری که تا سپتامبر  1980بهعنوان مدیر عامل انجام وظیفه میکرد یکی از اعضاء
هیأت مدیره بود که قبالً نمایندگی یکی از سهامداران مصوصی ،موسوم به شرکت تکنیساز را بر عهده داشت.
مقایسه سهامداران لبنیات پاك در سا  1976بـا فهرسـت اسـامی سـهامداران در پایـان سـا  1979نشـان
میدهد که با تعلق  30درصد از سهام لبنیات پاك به مؤسسات دولتی ،شرکت دولت در لبنیات پاك حتی در سـا
 1976بسیار محسوس بوده است .سازمان مالی  21درصد و نی.سی  9درصد سهام را در دست داشتند .ولی بعد از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( .4صفحه  47متن فارسی) .قرار اعدادی شماره 32ـ24ـ 1مورخ  19دسامبر  28( 1983آذرماه )1362
Reprinted in 4 Iran- U. S. C. T. R. 122/154.
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ژوئن  ،1979یعنی بعد از آنکه سهام سهامداران مصوصی به دست مؤسسات تحـت کنتـر دولـت افتـاد ،تغییـر
عمدهای در توازن مالکیت پدید آمد و میزان سهام واحدهای مزبور را به حدود  52درصد افزایش داد.
ایفای نقش عمده سازمان مالی در امور لبنیات پاك از اکتبر  1979آغاز گردید .در  14اکتبر  22( 1979مهرماه
 ) 1358دکتر عاملی و آقای کرباسی دو نماینده سازمان مالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شـدند و پـس از آن
تاری است که میتوان در روش هیأت مدیره گرایشی نیرومند و انعطافناپذیر در جهت اجرای سیاستهای دولـت
نوی ن یافت .تا آن تاری  ،فورموست در امور شرکت از موقعیتی مؤثر برموردار بود و حتی بـه دنبـا از دسـت دادن
اکثریت سهام ،باز به ماطر ارائه کمك فنی و مدیریت طی چندین سا و نفوذ آقای فیشر در مقام مدیر عامل ،این
موقعیت مؤثر را حفظ مینمود؛ اما از آن تاری به بعد ،نفوذ فورموست رو به زوا نهاد.
میزان سهام فورموست در آن زمان ،حق انتصاب مدیر عامل را به این شرکت نمیداد .به دنبا استعفای آقای
فیشر در نوامبر  ،1979پست مدیریت عامل در جلسه مورخ  24آبانماه  15( 1358نوامبر  )1979هیأت مـدیره بـه
همکار قدیمی وی آقای اصغری واگذار شد .هیأت مدیره پس از تشکر از مساعی چندین ساله آقای فیشر در مقـام
مدیریت عامل ،استعفای وی را پذیرفت .فورموست از طریق آقای فیشر که وکیلی از طرف مود معین نمود و آقای
نیل دینات به نمایندگی از جانب فورموست شیر ،دو کرسی مود را در هیـأت مـدیره حفـظ نمـود .در صورتجلسـه
نشست مذکور قید شده که دکتر عاملی یادداشتی به صورتجلسه ضمیمه و طی آن توصیه کـرده اسـت کـه کلیـه
قراردادهای مارجی که لبنیات پاك منعقد سامته میبایست مورد «تجدیدنظر» قرار گرفته و پردامـت دیگـری در
رابطه با آنها انجام نگیرد.
به دنبا آن ،جلسه هیأت مدیره به ریاست آقای حقشناس عضـو آی ام.دی.بـی.آی .در تـاری  28بهمنمـاه
 17( 1358فوریه  )1980به منظور بحث پیرامون حسابهای سا و تصمیمگیری در مورد توزیع سـود شـرکت در
محل سازمان مالی تشکیل گردید .دکتر عاملی از طرف سازمان مالی پیشنهاد کرد که «حـداقل سـود قـانونی بـه
سهامداران پردامت شود و مانده آن به منظور ایجـاد اندومتـهای جهـت بازمریـد مـدمت» بـه کـارگران شـرکت
امتصاي یابد .در آن جلسه پیشنهاد بازمرید مدمت که براساس توصیه حسابرس لبنیات پـاك مطـرح شـده بـود
بهتفصیل مورد بحث قرار گرفت .آقای وحدتی که بهعنوان وکیل هر دو مدیر فورموسـت عمـل مـیکـرد در ایـن
جلسه حضور نداشت؛ اما در جلسه بعدی که در تاری  19اسـفندماه  10( 1358مـارس  )1980بـه ریاسـت آقـای
حقشناس در دفتر دکتر عاملی تشکیل گردیده و طی آن همان بحث دنبا شد ،شرکت نمود .در آن جلسه تصمیم
گرفته شد که اندومتهای جهت بازمرید مدمت به وجود آید .دنباله بحث مربوط به سود سهام در صورتجلسه بدین
شرح آمده است که:
«نمایندگان سازمان مالی  ...نظر داشتند که حداقل سود بین صاحبان سهام تقسیم شود و بقیه به حسـاب
اندومته شرکت منظور گردد و سهام جایزهای نیز داده نشود و دلیل ایشان برای این امر ،وجود سهامداران
مارجی در شرکت میبود و بدین ترتیب ،مایل بودند وجوهی که به آنـان تخصـی مـییابـد در حـداقل
باشد».
یکی از عواملی که در تعیین سود سهام در مد نظر قرار داشت عبارت بود از« :سود حاصل شده در شرکت بـه
هر حا در حدود قوانین و مقررات جاری ،متعلق به شرکت است و صاحبان سهام به نسـبت سـرمایه مـود در آن
ذیحق میباشند .لذا صرف تقسیم نقدی یا دادن سهام جایزه یا نگاه داشتن قسمتی از سود به صورت سود تقسـیم
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نشده در شرکت ،تغییری از لحاظ اصولی در حق صاحبان سهام نسبت به سود تحصیل شده نمیدهـد؛ بخصـوي
که پردامت به سهامداران مارجی به علت امتالفات موجود بین دولتین ایران و امریکا فعالً معلق است».
در تاری  26فروردینماه  15( 1359آوریل  )1980تقسیم سود به صورت  18درصد نقـد و  10درصـد سـهام
جایزهای اعالم گردید.
واقعه مهم بعدی زمانی رخ داد که فورموست طی نامه مورخ  21مه  31( 1980اردیبهشتماه  )1359از آقـای
اصغری تقاضا کرد که سود سهام قابل پردامت به شرکتهای فورموست به مبلغ  29.864.280ریـا بـه حسـاب
بانکی جداگانهای به نام فورموستمكـکسون افتتاح و واریز نمایند .آقای اصغری طی تلکـس مـورخ  6مردادمـاه
 27( 1359مه  )1980به شرح زیر پاس داد:
« باید به اطالع شما برسانم که به علت تصمیم و دستور هیأت مدیره ،لبنیات پـاك نمـیتوانـد هیچگونـه
مبلغی به هیچ عنوانی به صاحبان سهام مارجی پردامت نماید .بنابراین ،نمیتوانم نسـبت بـه درمواسـت
شما هیچگونه اقدامی به عمل آورم».
درمواست فورموست جهت تأیید کتبی این تصمیم ،بالجواب مانـد .بـا وجـود اینکـه لبنیـات پـاك در طـو
مدافعات مویش این تلکس را غیرمجاز موانده ،در واقع ،تلکس مزبور هیچگاه بهطور مشـخ مـورد انکـار قـرار
نگرفته است .معذلك لبنیات پاك طی تلکسهای مورخ  6مهرماه  28( 1360سپتامبر  )1981و  20آبانماه 1360
( 11نوامبر  )1981اعالم آمادگی کرد که سود سهامی را که میگفت در دفاتر لبنیـات پـاك بـه حسـاب بسـتانکار
فورموست منظور گردیده به ریا پردامت نماید.
بررسی شرایط موجود در  27مه  6( 1980مردادماه  ،)1359یعنی روزی که فورموست مـدعی اسـت اقـدامات
سهامداران دولتی لبنیات پاك به صورت گرفتن متبلور گردید ،نشان میدهد که سود سـهام دو سـا کـه یکـی از
آنها فقط یك ماه قبل اعالم شده بود ،پردامت نشده است؛ حا آنکه فورموست هنوز مالـك  31درصـد سـهام
بوده ،هنوز دو کرسی در هیأت مدیره داشت و اعما حقوق مود را در این مورد از طریق حضور آقای وحدتی ادامه
میداد .فورموست بهعنوان یك سهامدار اقلیت نمیبایست انتظار میداشت بتواند با روشی کـه اکثریـت در اتخـاذ
تدابیری هماهنگ با سیاستهای دولت جدید انقالبی پیش گرفته بودند ،پیروزمندانـه مخالفـت کنـد .تنهـا اقـدام
اکثریت که بهوضوح علیه منافع فورموست انجام گرفته و میبایست دولت را در آن باره مسئو شنامت ،ممانعت و
جلوگیری از پردامت سود سهام بود .اما با اینکه چنین اقدامی به منزله دمالت مسلم در حقوق فورموسـت اسـت،
معذلك با توجه به ادامه مشارکت فورموست در امور شرکت ،ولو به میزان محدود ،این نکتـه نمـیتوانـد فینفسـه
بهعنوان مصادره منافع فورموست تعبیر گردد.
فورموست تا ماه مه  1980هنوز دو کرسی در هیأت مدیره داشت و ظاهراً بدون مواجهه با هیچگونه دمالتی به
اعما حقوق مود در این زمینه ادامه میداد.
اما بعداً تغییرات قابل توجهی بخصوي در مجمع عمومی مورخ  25آبانماه  16( 1359نوامبر  )1980به وجود
آمد که فوقاً در رابطه با کنتر دولت بر لبنیات پاك مورد بحث قرار گرفت .دو وکالتنامـه آقـای وحـدتی از لحـاظ
رسمیت آن جلسه فاقد اعتبار شنامته شد .مهمتر از آن ،آقای فیشـر بـه پیشـنهاد نماینـده بنیـاد مستضـعفان و بـا
«اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه» از عضویت هیأت مدیره عز گردید و آقایان حـقشـناس و اصـغری نیـز
استعفا دادند .سپس مجمع عمومی از مدمات آقای فیشر قدردانی کرد .به جای این سه نفر ،مدیرانی کـه از طـرف
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بنیاد مستضعفان ،آی.ام.بی .و نی.سی نمایندگی داشتند به عضویت هیأت مدیره انتخاب شدند .ایـن انتخـاب «بـه
اتفاق آرای سهامداران حاضر در جلسه» به عمل آمد .صورتجلسه مؤید آن است کـه فورموسـت شـیر هنـوز یـك
کرسی در هیأت مدیره داشت که در اشغا آقای وحدتی بود .دکتر عاملی در جلسه مزبور اظهار داشت که« :هدف
اصلی (شرکت) حفظ منافع کشور ،بقای صنعت و تأمین منافع کلیه سهامداران شرکت از جمله سهامداران جـزء در
چارچوب مصالح کلی مملکت بوده و هیأت مدیره شرکت تمام هم مود را در این مورد مصروف داشته».
سوابق نشان میدهد که آقای وحدتی کماکان در تصمیمات هیأت مدیره شرکت میجسـته و در یـك مـورد،
گزارشهایی درباره انتخاب کارکنان تسلیم داشته است .امضای وی برای آمرین بار در جلسهای که در ماه مـارس
برگزار شده ،دیده میشود .وی ظاهراً در فاصله بین ماههای مارس و ژوئن  1981استعفا داده است .اما صورتجلسه
نشست مورخ  17مردادماه  7( 1360ژوئن  )1981حاکی اسـت کـه نماینـدگان جدیـد فورموسـت ،یعنـی آقایـان
یحییزاده و سهرابی در آن تاری به عضویت هیأت مدیره انتخاب شدهاند .این دو نفـر تـا زمـان استعفایشـان در
اکتبر  1981عضویت هیأت مدیره را حفظ کرده و یکی از آنان ،یعنی آقـای یحیـیزاده بـهعنوان منشـی در تهیـه
صورتجلسات شرکت میکرده است5)(.
حا وظیفهای که دیوان دارد آن است که حقوقی را که فورموست در مدت قبل از مصادره ادعایی در لبنیـات
پاك داشته بررسی کند ،حدود کاهش این حقوق یا دمالت در آن را قبـل از  19ژانویـه  29( 1981دیمـاه )1359
معین سازد و باالمره تعیین نماید که آیا چنین دمالتهایی از نظر حقوقی میتواند بهعنوان مصادره تلقی گشـته و
حقی برای دریافت مسارت به وجود آورد .اتخاذ چنین تصمیمی مستلزم آن است که که دیـوان تعیـین نمایـد کـه
اقدامات انجام شده نه تنها آثار زیانبخش برای فورموست داشته ،بلکه از حدود امتیارات مشروع صـاحبان اکثریـت
سهام لبنیات پاك و هیأت مدیره قانوناً منتخب آن در اعما حق مویش برای اداره امور شرکت و به طریقی که به
نظر ایشان متضمن مصالح عالیه شرکت بوده ،فراتر رفته است.
فورموست از سا  1976صاحب اقلیت سهام بوده و دو کرسی از هفت کرسی هیأت مدیره لبنیات پـاك را در
امتیار داشته است .برای مدت هفت ماه ،یعنی از نوامبر  1980تا ژوئن  1981این نماینـدگی بـه یـك نفـر تقلیـل
یافته؛ ولی پس از آن تاری  ،دو مدیر جدید از طرف فورموست انتخاب شدند .ادلهای موجود است که نشان میدهد
که این دو مدیر« ،اسمی» صرف نبوده و تا موقعی که فورموست طی تلکس مورخ  23اکتبـر ( 1981او آبانمـاه
 )1360تصمیم به فرامواندن آنها گرفت ،نقش فعالی در امور شرکت ایفا میکردنـد .ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه
فورموست تا این تاری  ،مالکیت  31درصد سهام مود را حفظ کرده است .هیچ سابقهای در دست نیست که حاکی
از کوششی برای مصادره سهام واقعی فورموست باشد.
تنها اقدام مهمی که از جانب ارکان کنتر کننده لبنیات پاك سر زده و هدف آن ظاهراً تبعیض علیه فورموست
بوده ،ممانعت و جلوگیری از پردامت سود سهام نقدی اعالم شده طی دو سا متوالی اسـت .ایـن مسـأله ،تجـاوز
جدی به حقوق فورموست از نظر استفاده از عواید سهام مود در لبنیات پاك میباشد .همننین این تنها اقدام است
که میتواند بدون شك و تردید به دولت منتسب گردد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5لبنیات پاك استدال کرده که ادامه اعما حقوق سهامداری توسط فورموست تا اکتبر  ،1981موجب ممنوعیت ( )estoppelاز تعقیـب
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از نظر دیوان بین ادله ،توازن ظریفی وجود دارد .فورموست به منظـور توفیـق در ادعـای مصـادره مطـروح در
دیوان باید ثابت کند که در تاری  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359ادعای پابرجایی داشته است6)(.
دیوان در رابطه با عامل زمانی در موارد مصادره قبالً متذکر شده است« :ادعای گـرفتن در روز گـرفتن ایجـاد
میشود؛ اما وقتی که سلب مالکیت ادعایی از طریق یك رشته مدامالت در استفاده از ملك انجام میشود ،تخلفی
که اسباب دعوا را تشکیل میدهد در روزی به وقوع میپیوندد که مداملـه کـم و بـیش بـه محرومیـت غیرقابـل
برگشت (قطعی) از ملك منتهی شود و نه در تاری شروع رویدادها .نقطهای که دمل و تصرف به گـرفتن منتهـی
میشو د ،بستگی به اوضاع و احوا پرونده داشته و مستلزم آن نیست که مالکیت قانونی منتقل شده باشد7)(.
در مورد آنکه چه چیزی میتواند «کم و بیش محرومیت قطعی» تلقی گردد ،بررسی قیود و شـرایط عمـومی
بیمهنامه عادی اوپیك که مواهانها تسلیم داشتهاند ،آموزنده مواهد بود .ماده 13ـ 1شرایط آن« ،عمـل مصـادره-
ای» را به طور کلی چنین تعریف میکند :هر عملی که مورد تجویز ،تنفیذ یا اغماض دولت کشور محل پـروژه در
طو مدت بیمه ،مواه با پردامت یا بدون پردامت مسارات آغاز و به مدت یك سا مسـتقیماً باعـث محرومیـت:
الف)  ،...ب) سرمایهگذار از اعما مؤثر حقوق اصلی مود ،چه بهعنوان سهامدار و چه بهعنوان طلبکار در رابطه بـا
«مؤسسه اقتصادی» ( )enterpriseواقع در آن کشور گردد .»...
پروفسور جی .سی .کریستی نحوه برمورد قانون را با مصادره ادعایی سرمایهگـذاری مـارجی بهتفصـیل بیـان
کرده و مینویسد:
«از بررسی پروندهها و واقعیات اصلی آنها معلوم میشود که حق اداره مؤسسه اقتصادی توسط مالك ،حقـی
است که کمترین مدامله موفقیتآمیز در آن به عمل میآید .با این حا  ،حتی در اینجا نمیتـوان جزمیـت نشـان
داد .این واقعیت که کارفرمای مارجی ناگهان مجبور شود که اتباع محلی را به عضویت هیأت مدیره مود بپـذیرد،
به نظر نمیرسد که این عمل فینفسه منجر به مصادره گردد .همننین به نظر نمیرسد کـه اگـر مالـك مـارجی
ملزم به پذیرش نمایندگان کارگران در هیأت مدیره گردد ،مصادرهای انجام شده باشد .حتی ممکن است شـرایطی
به وجود آید که تحت آن ،کنتر اجرایی کامالً از مالك مارجی گرفته شـود ،بـدون آنکـه ایـن عمـل ،دولـت را
مسئو پردامت «مسارات» بابت استفاده از آن بنماید .فرض کنیم که دولتی چند مؤسسه اقتصادی مارجی را بـه
دست گرفت و با بصیرت آنها را اداره نمود و بازده عادله و شاید منافع واقعی مؤسسه اقتصادی را به صـاحبان آن
پردامت کرد .احتماالً چنین عملی پس از گذشت مدت زمان کافی به منزله مصادره مواهد بود؛ اما شخ جـرأت
نمی کند طو این مدت زمان را حدس بزند .هرگاه دولت قبالً اعالم کند که ضبط اموا تا رفع شرایط اضـطراری
اقتصادی موجود به طو مواهد انجامید ،ولی بههیچوجه مثالً از «پنج سا » تجاوز نخواهد کرد ،در ایـن صـورت،
جای تردید است که یك مارجی بتواند شکایت کند که ملکش مصادره شده است .قرائن محکمی در دست اسـت
که حداقل در امریکا ،تحت شرایط مشابه ،چنین ملکی را نمیتوان مصادره شـده تلقـی کـرد .تحـت ایـن شـرایط
ممکن است این سؤا پیش آید که آیا فرد مارجی میتواند ملك مود را در طو مدت ذکر شده انتقا داده و بـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6رجوع شود به :زیرنویس شماره  2فوق.
 .7صفحه  49حکم شماره 196ـ302ـ 3مورخ  28اکتبر  6( 1985آبانماه  )1364در پرونده اینترنشنا تکنیکا پروداکتـز کورپوریشـن و
سایرین و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین.
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این اساس ،مبادرت به حل امتالف نماید .تدوینکنندگان پیشنویس هاروارد آن را بهعنوان یـك ضـابطه ممکـن
پیشنهاد مینمایند .اما اگر مؤسسه اقتصادی به اندازه کافی بزرگ باشد ،از این ضابطه ،طرفی نمیتوان بست؛ زیـرا
بجز دولت مریداران احتمالی دیگر وجود نخواهد داشت.
(Christie, What Constitutes a Taking of Property Under International Law? 38 Brit.
)Y. B. Int’l L. 307. 333-34, 1962

دیوان پس از بررسی کلیات ادله موجود در این پروندهها به این نتیجه رسیده است که در مجموع ،مداملـه در
ماهیت حقوق فورموست تا  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359منجر به مصادره نمیگردد و (چنین مداملهای) تـا
 27مه  6( 1980مردادماه  )1359حتی کمتر هم بوده است.
بررسی اثر عزیمت کارکنان مارجی فورموست از ایران ،نتیجهگیری فوق را تغییر نمیدهد .بـا آنکـه عزیمـت
مذکور موجب کاهش استیفای فورموست از حقوق مود شده ،در کیفیت اساسی این حقوق تأثیر نداشـته اسـت .در
اینجا این نکته مهم است که پس از آنکه فورموست در ماه اکتبر  1981دو مدیر مود را فرامواند ،لبنیات پاك در
پاس آن ،طی تلکس مورخ  20آبانماه  11( 1360نوامبر  )1981پیشنهاد کرد که استعفا را مسترد داشته و مدیران
جدیدی تعیین نماید .همننین باید در نظر داشت که فورموست وجود هیچگونه محدودیت قانونی نسـبت بـه حـق
فروش یا انتقا سهام مود را ثابت نکرده و در گزارش استاندارد ریسرچ کانسالتنس ،ذکـری از چنـین محـدودیتی
نشده است؛ حا آنکه گزارش نتیجه میگیـرد کـه در  27مـه  6( 1980مردادمـاه « )1359ارزش عادلـه بـازار»
مؤسسه دایر  31درصد سهم فورموست در لبنیات پاك 11 ،میلیون دالر امریکا بوده است.
به نظر میرسد که وصف حقوقی مدامله در حقوق فورموست ،مشابه با وضعیت مواهانهای پرونده اسپورنگ
ولون روث ،دادگاه اروپایی حقوق بشر ،حکم مورخ  23سپتامبر ( 1982او مهرماه  )1361سری «الف» شماره 52
باشد8)( .
(Case of Sporrong and Lonnroth, European Court of Human Rights, Judgment of
23 September 1982 Series A no. 52).

در آن پرونده ،صدور اجازه مصادره طویلالمدت (به ترتیب  23سا و  8سا ) با منع سامتمان (به ترتیـب 25
سا و  12سا ) در دو قطعه مستقل در استکهلم همراه بود که شدیداً به حق مواهانها در استفاده از ملك مود و
انتقا آن لطمه زد ،هرچند به حق مالکیت آن مللی وارد نیاورد .از نظر دادگاه ،اقدامات مزبور مصادره نبوده است.
دادگاه در پرونده اسپورونگ چنین مقرر داشت« :به نظر دیوان ،کلیه آثاری که از آن شکایت میشود  ...ناشـی
از کاهش امکان انتقا امالك مورد بحث است .این آثار توسط محدودیتهای واضعه بر حق مالکیت ایجاد گشته
و حق مزبور را متزلز سامته و در نتیجه ،محدودیتهایی در ارزش سامتمان حاصل شده است .معهـذا بـا آنکـه
اساس حق مورد بحث مقداری از ماهیت مود را از دست داد ،ولی از بین نرفت .آثـار اقـدامات ذیـربط بـهگونـهای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. C.f: the Case of Ellerman v. The State of Poland, Decision of 29 July 1924 of Mixed German- Polish Arbitral
Tribunal, Recueil des decisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes Vol. V, P. 457

در این پرونده ،دیوان در مورد صدور دستور موقت جهت پردامت مسارت توسط دولت لهستان به مواهانی که از تصرف و از حـق انتفـاع
ملکی محروم شده بود که در مورد آن هنوز هیچگونه سند رسمی مصادره صادره نشده بود ،مود را صالح تشخی داد.
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نیست که بتوان آنها را به محرومیت از تصرف تشبیه کرد .دادگاه در این رابطه متذکر مـیگـردد کـه متقاضـیان
میتوانستند کماکان از تصرفات مود استفاده کنند و با آنکه فروش مستغالت در استکهلم به ماطر اجازه مصـادره
و ممنوعیت سامتمان مشکلتر گردید ،اما امکان فروش باقی ماند ( »...پاراگراف .)63
تا آنجا که میزان دمالت طبق بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،به منزله «سایر اقداماتی که بر حقوق
مالکانه اثر میگذارد» ثابت شده ،دیوان آزاد است که در مورد پروندههای حاضر ،بـه نتیجـه مشـابهی برسـد ،ولـو
آنکه آن اقدامات به حد گرفتن واقعی نرسیده باشد.
این دمالت ،قابل انتساب به دولت ایران یا سایر ارکان دولتی ایران ،در حالی که بـه حـد مصـادره نمـیرسـد،
باعث ایجاد حقی برای عدم استیفا از ملك مورد بحث میگردد.
دیوان همننین قانع شده است که ادعای مصادره فورموست باید شامل ادعایی بابت مداملـه مفیـفتـری در
حقوق وی تلقی شود.
لبنیات پاك موظف بود و هست که سود سهام اعالم شده را به کلیه سهامداران مود بپردازد .دیوان در مواجهه
با این تخلف آشکار لبنیات پاك از انجام وظیفه مود که به صورت جلوگیری از پردامت سود سـهام نقـدی اعـالم
شده قابل پردامت به فورموست در  1979و  1980بوده ،مقرر میدارد که مدامله از نـوع مداملـهای اسـت کـه در
فوق توصیف شده و مبلغ سود سهام مزبور ،معاد میزان صحیح مسارت قابل پردامت توسط دولت است.
بنابراین ،فورموست مسـتحق دریافـت  423.758دالر بـهعنوان سـود سـهام نقـدی اعـالم شـده در  1979و
 479.077دالر بهعنوان سود سهام نقدی اعالم شده در  1980میباشد .از سوابق پرونده چنین پیدا است که ایـن
اقالم ،مال بوده و مالیات از آنها کسر شده است.
فورموست در لوایحی که به دیوان تسلیم نموده ،ادعای مود را به دالر ذکر کرده است .چه در لوایح و چـه در
جلسه استماع ،بحثی درباره صحت این اقالم به میان نیامده است .بنابراین ،دیوان محاسبات پیشنهادی مواهان در
این پروندهها را میپذیرد.
سود سهام به ترتیب در  26فروردینماه  15( 1358آوریل  )1979و  26فروردینماه  15( 1359آوریـل )1980
اعالم شد .طبق ماده  57اساسنامه لبنیات پاك ،سود سهام میبایست «ظرف چهـار مـاه پـس از تصـویب مجمـع
عمومی» پردامت شود .از این رو ،دو فقره سود سهام مذکور به ترتیـب در  24مردادمـاه  15( 1358اوت  )1979و
 24مردادماه  15( 1359اوت  )1980واجباالدا شد .بابت سود سهام او  ،فورموست حق دارد از تاری  24مردادماه
 15( 1358اوت  )1979و بابت سهام دوم از نهم مهرماه ( 1359او اکتبر  )1980یعنی روزی که بهره از آن تاری
ادعا شده ،بهره دریافت کند.
به نظر دیوان داوری ،صدور حکمی برای پردامت بهره به نرخ  10درصد در سـا بابـت مبـالغی کـه در ایـن
پروندهها قابل پردامت تشخی داده شده ،منطقی میباشد.
از تقسیم دو فقره سود سهام بین چهار شرکت فورموست به نسبت سهام متعلقه به هریك از آنها ارقـام زیـر
حاصل میشود:
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الف) سود سهام اعالم شده در سا 1979
فورموست تهران ()10%
فورموست شیر ()10%
فورموست ایران ()10%
فورموست فودز ()1%
ب) سود سهام اعالم شده در سا 1980
فورموست تهران ()10%
فورموست شیر ()10%
فورموست ایران ()10%
فورموست فودز ()1%

 136.696/13دالر امریکا
 136.696/13دالر امریکا
 136.696/13دالر امریکا
 13.669/61دالر امریکا
 154.540/97دالر امریکا
 154.540/97دالر امریکا
 154.540/97دالر امریکا
 15.454/09دالر امریکا

در مورد این سود سهام ،حکمی علیه هیچیك از مواندگان بجز دولت صادر نشده است.
قصور لبنیات پاك در تسلیم گواهی سهام جـایزه اعـالم شـده در سـا  1980تجـاوز بیشتـری بـه اسـتفاده
فورموست از سهامداری مود بود .آقای فیشر شخصاً گواهی سهام جایزه اعالم شده در سا  1979را دریافت کرده
بود .با توجه به اطمینانی که لبنیات پاك در مورد پابرجا بودن حقوق فورموست داده است ،دیوان مسلم مـیپنـدارد
که لبنیات پاك گواهیهای سهام مربوط به سهام جایزه اعالم شده در سـا  1980را بـه فوریـت بـه فورموسـت
عودت مواهد داد.
دو) دعاوی مربوط به قرارداد

بخش دوم پرونده  231مربوط به چهار قرارداد اجاره ماشینهای شیر پرکنی به لبنیات پاك است .دو فقـره از ایـن
قراردادهای اجاره با فورموست فودز (که درآن زمان موسوم به اینترنشنا دیـری انجینیرینـگ کـامپنی بـود) و دو
فقره دیگر با فورموست ـمكکسون منعقـد شـده اسـت .تـاری قراردادهـای اجـاره بـه ترتیـب  4مـه 14( 1974
اردیبهشتماه  14 ،)1353ژوییه  23( 1975تیرماه  8 ،)1354ژوئن  18( 1976مردادماه  )1355و  19نوامبر 1977
( 28آبانماه  )1356بوده است .در هریك از این قراردادها مقرر گردیده بود که یك «اجارهبهای پایـه» در شصـت
قسط ماهانه متوالی که شروع هریك روز دهم هر ماه پس از نصب ماشین بود ،پردامت شود .بهعالوه ،اجارهبهایی
نیز برای تولید ماهانه در نظ ر گرفته شده بود که طبق فرمولی براساس تعداد و ظرفیت ظروف تولید شده و فروش
رفته در طو عمر ماشینها محاسبه میگردید .لبنیات پاك موظف بود تا دهم هـر مـاه ،گـزارش حـاوی جزئیـات
تعداد ظروف پر شده و فروش رفته ،منهای برگشتیها را ظرف ماه تقویمی قبل ،همراه با مبالغ قابل پردامـت بـه
فورموست تسلیم نماید .هر قرارداد اجاره ،شامل یك حداقل اجاره تولیـد و حـاوی قیـدی بـود کـه بـه فورموسـت
بهعنوان موجر امتیار میداد که در صورت نقض ،به قرارداد ماتمه داده و  30روز پس از امطار کتبی ،ماشـینها را
مجدداً در امتیار گیرد.
فورموست مدعی است که اجارهبهای ماهانـه ماشـینها پـس از  30مـه  9( 1979مردادمـاه  )1358پردامـت
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نگردیده و پس از ثبت ادعا ،اجارهبهای پایه به آمرین قرارداد از چهار فقره قرارداد و اجارهبهای تولید به هـر چهـار
ماشین کماکان تعلق میگرفت.
در  5نوامبر  14( 1980آبانماه  )1359هم فورموست فودز و هم فورموستـمكکسون طی نامههایی تخلـف
لبنیات پاك را به وی امطار و تقاضا کردند که طبق قراردادها ،یا مطالبات کالً پردامت شود ویـا ماشـینها ظـرف
 30روز مسترد گردد .لبنیات پاك نه پاسخی به آن نامهها داد و نه ماشینها را مسترد نمود.
فورموست شهادتنامه سوزان مك کالسکی از اکس ـ سل ـ او کورپوریشن ،سازنده ماشینها را به ثبت رسانده
که عمر مفید هر ماشین را از تاری نصب  12سا برآورد کرده و بر آن اسـاس ،ارزش ماشـینها را تعیـین نمـوده
است .از طرف دیگر ،لبنیات پاك منکر آن است که ماشینها بیشتـر از  5سـا داوم داشـته باشـد ،هرچنـد کـه
مدارکی در دست است که نشان میدهد این ماشینها بعد از این مدت همننان مورد استفاده بوده اسـت .لبنیـات
پاك به مدارك ارزیابی فورموست اعتراض کرده و مواستار نصب کارشناس شده است؛ اما معترف است که اجـاره
پایه پنج ساله ماشینها تا آنجا که تا  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359موعد تأدیه آن رسـیده ،قابـل پردامـت
بوده است.
لبنیات پاك نه از طریق استدال و نه با ارائه مدارك ،دیوان را قانع نکرده است که قراردادهـا «تحمیلـی» یـا
«یك طرفه» بودهاند .قصور لبنیات پاك در پردامت اجارهبهای متعلقه یا استرداد ماشینها در صورت مطالبه ،نقض
قرارداد محسوب میشود و فورموست را محق به دریافت مسارت مینماید .او آنکه فورموست مسـتحق هـر دو
اجارهبهای پایه و تولیدی است که از بابت استفاده از ماشینها تا  5دسامبر  14( 1980آذرماه  )1359یعنـی زمـانی
که لبنیات پاك تعهد به استرداد ماشین را داشت ،واجباالدا بوده است .از نظر سهولت کار ،دیوان معتقد است کـه
اجارهبها تا پایان دسامبر  1980و جبران ارزش ماشینها (به ذیل رجـوع شـود) در او ژانویـه  11( 1981دیمـاه
 )1359قابل پردامت بوده است .طبق جدولی که فورموست بهعنوان مـدرك ارائـه داده و ایـن جـدو مبتنـی بـر
اطالعاتی است که از لبنیات پاك دریافت شده ،اجاره پردامت نشده تا آمر دسـامبر  ،1980بـالغ بـر 112.932/90
دالر بوده است .فورموست همننین مستحق دریافت بهره بابت اجارهبها از تاری های مربـوط بـه سررسـید آنهـا
است .با این حا  ،دیوان از صدور حکم برای پردامت اجارهبهای اضافی به مبلغ  31.807دالر که «مبتنی بر ارقام
ادعایی تولید است ،مودداری میکند؛ چه فورموست نه به حد کافی توضیحاتی در آن باره داده و نه به حـد کـافی
این رقم را مسـتند کـرده اسـت .بنـابراین ،فورموسـت فـودز حـق دارد مبلـغ  45.263/78دالر بابـت اجارهبهـای
ماشینهای  QP 50886و  ،RPCF 3772دریافت دارد و فورموستـمكکسون محق است که مبلغ 67.669/12
دالر بابت اجارهبهای ماشینهای  LQP 51026و  QM 51253وصو نماید .عالوه بر آن ،دیوان داوری رأی به
پردامت بهره به فورموست فودز بابت اجارهبهایی که در دو قسمت به وی قابل پردامت میباشـد ،مـیدهـد :او ،
مبلغ  3.985/69دالر ،معاد  10درصد بهره اجارهبهای پردامت نشده از تاری سررسیدهای مربـوط تـا  10ژانویـه
 20( 1981دیماه  )1359و دوم  10درصد بابت  45.263/78دالر ،یعنی کل اجارهبهای پردامت نشده که از تاری
 10ژانویه ژانویه  20( 1981دیماه  )1359طلب فورموست فودز میباشد .به همین ترتیب ،دیوان داوری رأی بـه
پردامت بهره به فورموستـمكکسون بابت اجارهبهای قابل پردامت به وی ،به مبلـغ ،او  5.209/24دالر برابـر
 10درصد بهره اجارهبهای پردامت نشده از سررسیدهای مربوط تا تـاری  10ژانویـه  20( 1981دیمـاه  )1359و
دوم 10 ،درصد بابت مبلغ  67.669/12دالر یعنی کل اجارهبهای پردامت نشده که از تاری  10ژانویـه 20( 1981
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دیماه  )1359طلب فورموستـمكکسون میباشد .دوم ،به نظر دیوان تحت شـرایط پرونـده حاضـر ،فورموسـت
مستحق دریافت ارزش ماشینها میباشد .کارشناس فورموست که کارمند شرکت سازنده ماشـینها اسـت ،ارزش
چهار ماشین مورد اجاره را  331.595دالر برآورد کرده است .این رقم هر چه هست ،رقمی اسـت محافظـهکارانـه،
چه در شهادتنامه قید شده که این رقم ،ارزش «فعلی» ماشینها اسـت کـه تصـور مـیرود منظـور تـاری تسـلیم
شهادتنامه در سا  1983باشد .عالوه بر آن ،آقای فیشر در شهادتنامه مود مینویسد که ماشینها هنگام عزیمـت
وی از ایران در شرایط کاری موبی قرار داشتند .با آنکه ماشینها در امتیار لبنیات پاك بوده و در نتیجـه بهتـر از
فورموست میتوانسته وضع آنها را ارزیابی کند ،معذلك ادله معارضی در مورد ارزش ماشینها ارائه نـداده اسـت.
دیوان با پذیرفتن مدارك مربوط به تعیین ارزش فورموست که در واقع مورد مخالفت قرار نگرفته ،حکم به پردامت
مبلغ  331.595دالر به اضافه  10درصد بهره از او ژانویه  11( 1981دیماه  )1359برای جبران مسارات ناشـی
از قصور لبنیات پاك در استرداد ماشینها صادر میکند .از اصـل مبلـغ  132.055دالر بابـت ماشـینهای 50886
 QPو  RPCF 3772به فورموست فودز و  199.550دالر بابت ماشـینهای  LQP 51026و  QM 51253بـه
فورموست ـمكکسون قابل پردامت است.
بخش سوم پرونده  231مربوط به یك قرارداد کمك فنی اسـت (تـی  )11کـه بـین فورموست ـمكکسون و
لبنیات پاك در تاری  21دسامبر  30( 1970آذرماه  )1349منعقد شده است .فورموست مـدعی  157.013/70دالر
به اضافه بهره متعلقه ،بابت مبالغ مختلف صورتحساب شده و اجازه استفاده از عالمت تجاری است .ایـن ادعـا بـه
چهار بخش جداگانه تقسیم شده که دیوان به ترتیب آنها را مورد بررسی قرار میدهد:
الف) صورتحسابهای مربوط به لوازم ،مواد اولیه و قطعـات یـدکی ماشـینآالت بـه مبلـغ  12.981/92دالر.
فورموستـمكکسون صورتحسابهای مؤید این قلم از ادعا را تسلیم داشته و لبنیات پاك مشخصاً بدان اعتـراض
نکرده است .بنابراین ،صورتحسابهای مزبور تماماً پذیرفته میشود.
ب) اجازه استفاده از عالمت تجاری بابت سا های  1979و  1980به میزان ساالنه  7.500دالر جمعاً 15.000
دالر .با آنکه لبنیات پاك ادامه استفاده از عالمت تجاری فورموست را تکذیب مینماید معذلك قرارداد کمك فنی
که طبق آن ساالنه مبلغ  7.500دالر بابت حقاالمتیاز به فورموست قابل پردامت بود ،تـا  20دسـامبر 29( 1980
آذرماه  )1359به قوت مود باقی بود .بنابراین ،نظر دیوان این است که حقاالمتیاز مربـوط بـه سـا های  1979و
 1980قابل پردامت است.
) حقوق و مزایای کارمندان استخدامی لبنیات پاك  84.196/87دالر .لبنیات پاك طبق قرارداد کمك فنـی،
حقوق کارمندان فورموست را که برای لبنیات پاك کار میکردند به فورموست پردامت مینمود .ادعای حاضـر بـه
سه کارمند (آقای فیشر ،آقای لوی شینگر و آقای کارلسون ،سرپرست کارمانه) مربوط است.
صورتحسابهای مربوط به آقای فیشر اکثراً مربوط به اوقاتی در طو سـا  1979مـیباشـد کـه نـامبرده در
مار از ایران به سر میبرده؛ ولی طبق صورتحسابها ،وی «مدمات مدیریت برای لبنیـات پـاك انجـام مـیداده
است» .با آنکه مدرکی در دست نیست که نشان دهد مدمات مزبور چه بوده و چه نفعی از آنها عاید لبنیات پاك
میشده است ،بحثی نیست که آقای فیشر در سا  1979سه بار به ایران سفر کـرده اسـت .آقـای فیشـر هنگـام
مبادرت به این سفرها که جمعاً چند ماه طو کشید ،هنوز مدیرعامل لبنیات پاك و عضو هیأت مـدیره آن بـود .در
نبود مدارك دقیق تر ،به نظر دیوان منطقی است که حکم به پردامت حقوق و مخار به مبلغ  10.000دالر و نیـز
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به پردامت کرایه هواپیما جمعاً به مبلغ  3.103دالر صادر گردد.
به نظر دیوان ،مبالغ مورد ادعا در ارتباط به آقای کارلسون و لوی شینگر به حد کافی توضیح یا مستند نشده و
بنابراین ،مردود شنامته میشوند.
د) هزینههای حمل و نقل وسایل آقای فیشـر و آقـای لـوی شـینگر بـه مبلـغ  44.834/91دالر .فورموسـت
ـمكکسون صورتحسابهایی در تأیید این قلم از ادعای مویش تسلیم کرده که مورد اعتراض لبنیات پـاك قـرار
نگرفته است .بنابراین ،دیوان پردامت این مبلغ را منطقی میشمارد.
بنابراین ،کل مبلغ قابل پردامت به فورموستـمكکسون طبق قرارداد کمك فنی  85.919/83دالر است .بـه
نظر دیوان ،منطقی است که به اقالم بخش سه ،بهرهای به نرخ  10درصد از او ژانویه  11( 1981دیماه )1359
تعلق گیرد.
حکم مربوط به بخشهای دوم و سوم پرونده شماره  231مبتنی بر تعهدات قراردادی است کـه فقـط لبنیـات
پاك در قبا آنها مسئولیت دارد .در رابطه با دعاوی مزبور ،حکمی علیه هیچیك از مواندگان دیگری که نامشان
ذکر شده صادر نگردیده است.
د) هزینهها

هریك از طرفین هزینههای مود را متقبل مواهد شد.
سوم) حكم

به دالیل پیشگفته ،دیوان حکم زیر را صادر میکند:
 . 1ادعای فورموست تهران اینك ،فورموست شیر اینك ،فورموست ایران کورپ و فورموست فودز اینك ،بابت
مصادره سهام مود در لبنیات پاك مردود شنامته میشود.
 .2موانده (دولت جمهوری اسالمی ایران) متعهد است که در رابطه با دو فقره سود سهام پردامت نشده:
الف) مبلغ دویست و نود و یك هزار و دویسـت و سـی و هفـت دالر امریکـا و ده سـنت ( 291.237/10دالر
امریکا) به اضافه بهره ساده به نرخ ده درصد در سا (براساس  365روز) نسـبت بـه  136.696/13دالر امریکـا از
 15اوت  24( 1979مردادماه  )1358و نسبت به  154.540/97دالر امریکا از او اکتبـر  9( 1980مهرمـاه )1359
لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پردامت از حساب تضمینی را به بانك امین صـادر مـیکنـد ،بـه مواهـان
(فورموست تهران اینك) پردامت نماید.
ب) عین مبلغ مذکور در بند «الف» فوق به اضافه عین مبلغ بهرهای که در همان بند فرعی ذکر شده است به
مواهان (فورموست شیر اینك) پردامت نماید.
) عین مبلغ مذکور در بند «الف» فوق به اضافه عین مبلغ بهرهای که در همان بند فرعی ذکر شده است بـه
مواهان (فورموست ایران کورپ) پردامت نماید.
د) مبلغ بیست و نه هزار و یكصد و بیست و سه دالر امریکـا و هفتـاد سـنت ( 29.123/70دالر امریکـا) بـه
اضافه بهره ساده به نرخ ده درصد در سا (براساس  365روز) نسبت به  13.669/61دالر امریکا از تاری  15اوت
 24( 1979مردادماه  )1358و نسبت به  15.454/09دالر امریکا از تاری او اکتبر  9( 1980مهرماه  )1359لغایت
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تاریخی که کارگزار امانی دستور پردامت از حساب تضمینی را به بانك امین صادر میکند ،به مواهان (فورموسـت
فودز اینك) پردامت نماید.
 .3در رابطه با ادعاهای قراردادی ،موانده ((شرکت سهامی لبنیات پاستوریزه پاك) متعهد است مبلغ یكصد و
هشتاد و یك هزار و سیصد و چهار دالر امریکا و چهل و هفت سنت ( 181.304/47دالر) به اضافه بهره ساده بـه
نرخ ده درصد در سا (براساس  365روز) نسبت به  132.055دالر امریکا از او ژانویه  11( 1981دیماه )1359
و نسبت به  45.263/78دالر امریکا از  10ژانویه  20( 1981دیماه  )1359لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور
پردامت از حساب تضمینی را به بانك امین صادر کند ،به مواهان (فورموست فودز اینك) پردامت نماید.
 .4در رابطه با ادعاهای قراردادی ،موانده (شرکت سهامی لبنیات پاستوریزه پاك) متعهد است مبلـغ سیصـد و
پنجاه و نه هزار و سی و یك دالر امریکا و نوزده سنت ( 359.031/19دالر امریکا) به اضافه بهره ساده به نرخ ده
درصد در سا (براساس  365روز) نسبت به  285.459/83دالر امریکا از او ژانویـه  11( 1981دیمـاه  )1359و
نسبت به  67.669/12دالر امریکا از  10ژانویه  20( 1981دیماه  )1359لغایت تاریخی که کارگزار امـانی دسـتور
پردامت از حساب تضمینی را به بانك امین صادر میکند ،به مواهان (فورموستـمكکسون اینك) پردامت نماید.
 .5هریك از طرفین هزینههای مربوط به مود را متقبل مواهد شد.
این تعهدات با پردامت از حساب تضمینی مفتوح طبق بند  7بیانیه مورخ  19ژانویه  29( 1981دیماه )1359
دولت جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر اسقاط مواهد شد.
بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  10آوریل  21( 1986فروردینماه )1365
گونار الگرگرن ـ رئیس شعبه یك
به نام خدا
کورش ـ حسین عاملی

 .1الحاق به منظور حصو اکثریت در رد دعاوی مصادره،
 .2موافق با اجابت دعاوی مربوط به دو فقره سود سهام پردامت نشـده و مخـالف بـا پـاراگراف فرعـی «2د»
عبارت حکم،
 .3مخالف با اجابت ادعاهای قراردادی،
 .4الحاق به منظور حصو اکثریت در مورد هزینهها،
 .5مخالف با حکم در مورد بهره،
 .6مخالف با وجود صالحیت دیوان نسبت به بعضی از دعاوی و اطراف پرونده .چون اکثریت بـه ایـن نتیجـه
رسیده است که چنین صالحیتی وجود دارد ،اینجانب در چند مورد شرکت جسته و در ماهیت آن موارد رأی دادهام.
(رجوع شود به :نظر جداگانه).
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هوارد ام .هولتزمن

 .1مخالف با رد دعاوی مصادره،
 .2الحاق به منظور حصو اکثریت در مورد اجابت دعاوی مربوط به دو فقره سود سهام پردامت نشده،
 .3الحاق به منظور تشکیل اکثریت در مورد اجابت دعاوی قراردادی،
 .4مخالف با عدم پردامت هزینهها به مواهانها،
 .5الحاق به حکم صرفاً به منظور حصو اکثریت در مورد پردامت فقـط  10درصـد بهـره (رجـوع شـود بـه:
صفحات  3و  4نظر جداگانه اینجانب در ارتباط با حکم شماره 194ـ111ــ 1مـورخ  10اکتبـر  18( 1985مهرمـاه
 )1364در پرونده اینترنشنا اسکولز سرویسز اینك و شرکت ملی صنایع مس ایران).
(رجوع شود به :نظر جداگانه).

پرونده شماره  65ـ شعبه يك
حكم شماره 221ـ 65ـ 1
خواهان :کامپیوتر ـ ساینسز کورپوریشن
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران
وزارت دارایی
وزارت دفاع ملی
صنایع هواپیمایی ایران
ایز ایران
بانك ملت ،بانك تجارت
و جانشینان واحدهای زیر:
نیروی هوایی شاهنشاهی
نیروی زمینی شاهنشاهی
نیروی دریایی شاهنشاهی
ژاندارمری کل کشور
شهربانی کل کشور
ستاد بزر

ارتشتاران

تاریخ1365/1/27 :
حكم

حاضران
از جانب خواهان:

آقای بی .فیشبرن ،مانم سی .ولو ،آقای ام .کالدفلتر ،وکالی مواهان
آقای ای .گامبارو ،آقای تی .رابینسون ،آقای جی .پرینتی ،نمایندگان مواهان
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای سیدملیل ملیلیان ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای سهراب ربیعی ،دستیار نماینده رابط
آقای علی عزیزی ،نماینده وزارت دارایی
آقای محمد نبوی ،آقای علی اصغر زرگر ،آقای م .سجادی ،وکیل ایز ایران ،آقای نصراله سالمی
آقای جواد شنحنی ،نمایندگان ایز ایران
آقای حشمت امیری ،نماینده صنایع هواپیمایی ایران
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آقای سعید اشتری ،وکیل بانك ملت ،آقای آقامالیان ،نماینده بانك ملت
آقای محسن کاکاوند ،نماینده بانك تجارت
سایر حاضران :آقای دی .ام .پرایس ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
ادعاهای پرونده حاضر از سه قرارداد راجع به مدمات دادهپردازی مودکار برای سیستمهای اطالعاتی مدیریت
نظامی ،ناشی میشود .مواهان ،کامپیوتر ساینسز کورپوریشن («سی.اس.سی )».مدعی است که مواندگان (صنایع
هواپیمایی ایران« :صنایع هواپیمایی») و اینفرمیشن سیستمز ایـران («ایـز ایـران») قراردادهـا را بـه عـالوه یـك
موافقتنامه حل و فصل که بعداً منعقد گردید ،با عدم پردامت مبالغ الزمالتأدیه نقض کردهاند .نامبرده همننین ادعا
میکند که مواندگان برمی اثاثه و تجهیزات اداری را مصادره کـرده و منغیرحـق وجـوه تـودیعی در حسـابهای
بانکی در ایران را گرفته یا ضبط کردهانـد .موانـدگان ادعاهـای متقـابلی بابـت مسـارات متحملـه ادعـایی طبـق
قراردادها ،اضافه پردامتهای ادعایی بابت قراردادها ،مالیات و حق بیمه اجتماعی مطرح سـامتهانـد .در تـاری 18
آوریل  29( 1985فروردینماه  )1364دیوان قراری اعدادی در پرونده حاضر راجع به اعتبار موافقتنامه حل و فصل
مربوط به بخشی از ادعاها ،صادر نمود (قرار اعدادی شماره 49ـ65ـ.)1
اول) سوابق امر

دیوان داوری مقدمتاً به تعدادی موضوع شکلی که تصمیم راجع به آنها را به بعد از استماع پرونده موکـو کـرده
بود ،میپردازد.
طی دستوری که در  6فوریه  17( 1985بهمنماه  )1363به ثبت رسید ،جلسه استماعی در پرونـده حاضـر در
روزهای  27و  28ژوئن  6( 1985و  7تیرماه  )1364برگزار گردید.
در  15مارس  24( 1985اسفندماه  )1363دیوان داوری دستوری صادر و ضمن آن از طرفین تقاضا کرد که تا
تاری  30آوریل  10( 1985اردیبهشتماه  )1364کلیه ادله و مدارکی را که قبالً تسلیم نشده و طرفین مایلند بدان
استناد کنند و تا تاری  31مه  10( 1985مردادماه  )1364کلیه مدارك معارض را به ثبت رسانند .در او مه 1985
( 11اردیبهشتماه  )1364مواهان سه مجلد مدرك همراه با یك الیحه پیش از استماع به ثبت رساند .مواهان در
الیحه پیش از استماع مود کلیه دعاوی مویش را بهتفصیل مورد بحث قرار داد .عالوه بر این ،دیوان داوری طـی
قرار اعدادی صادره در تاری  18آوریل  29( 1985فروردین  )1364نظر داد که موافقتنامه حل و فصل مورد اشاره
در فوق معتبر و الزم الرعایه بوده و رسیدگی به دعوا باید براساس آن موافقتنامه و نه قراردادهای اصلی ،ادامه یابد.
بالنتیجه ،قسمت اعظم ادله و مدارك مواهان ،راجع به ادعای مود جهت نقض موافقت حل و فصل ،اولین بـار در
تاری او مه  11( 1985اردیبهشتماه  )1364ارائه گردید .مواندگان تا تاری مقرر برای تسلیم کلیه مـدارکی کـه
مایل بودند در اثبات ادعاهای متقابل مود مورد استناد قرار دهند ،هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکردنـد .دیـوان تـاری
تسلیم مدارك معارض را تا  21ژوئن  31( 1985مردادماه  )1364تمدید کرد و در آن تاری  ،مواهان استدالالت و
مدارك مود را درباره ادعاهای متقابل تسلیم نمود.
همننین در  21ژوئن  31( 1985مردادماه  )1364ایز ایران الیحهای در رابطه با جلسه اسـتماع مقـرر بـرای
روزهای  27و  28ژوئن  6(1985و  7تیرماه  )1364حاوی اسـتدالالت و مـدارك مربـوط بـه دفاعیـه و ادعاهـای
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متقابل مود ،به ثبت رساند و در  25ژوئن  4( 1985تیرماه  )1364بانك تجارت ،الیحهای تـوجیهی در پاسـ بـه
الیحه پیش از استماع مواهان ثبت کرد .در جلسه استماع ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران و ایز ایـران
درمواست تشکیل جلسه استماع دیگری را نموده ،استدال کردند کـه مـدارك پـیش از اسـتماع تسـلیمی توسـط
مواهان ،آنقدر دیر به ثبت رسیده و آنقدر حجیم است که مواندگان فرصت کافی برای پاسخگویی بدانها را پیش
از جلسه استماع نداشته اند .ایشان درمواست کردند که در غیر این صورت ،دیوان به ایشان اجازه دهـد کـه بعـد از
استماع ،مدارکی به ثبت رسانند .دیوان تصمیم راجع به این درمواستها را به بعد استماع موکو سامت.
طی دستوری که در دوم ژوییه  11( 1985تیرماه  )1364به ثبت رسید ،دیـوان «بـا در نظـر گـرفتن وضـعیت
استثنایی این پرونده» و «با توجه به سابقه ویژه رسیدگی به پرونده حاضـر ،ازجملـه صـدور قـرار اعـدادی شـماره
49ـ65ـ 1و با توجه به اظهاریههایی که پس از صدور قرار مزبور دریافت گردیده» به مواندگان اجـازه داد کـه تـا
تاری  5اوت  14( 1985مردادماه  )1364یك الیحه بعد از استماع به ثبت رسانند .قرار بود الیحه بعد از اسـتماع،
محدود به رد ادله و مدارك و استدالالتی باشد که مواهان قبالً در تأیید ادعاهای مود ارائه کرده و اولین بار ضمن
الیحه قبل از استماع مورخ او مه  11( 1985اردیبهشت  )1364اقامه گردیده بود .دیوان در آن دستور اعالم کرد
که مهلت داده شده برای تسلیم مدارك بعد از استماع مواندگان تمدید نخواهد شد.
در  5اوت  14( 1985مردادماه  )1364متن فارسی الیحه بعد از استماع توسط ایز ایران تسلیم گردید .اظهاریه
کتبی مذکور از آنجا که فقط به یك زبان تسلیم شده بود ،رسماً در دفتر دیوان به ثبت نرسید و بـه مواهـان نیـز
ابالغ نشد (رجوع شود به :تبصره  2ماده  17قواعد دیوان) .در همان زمان ،نماینده رابط دولت جمهـوری اسـالمی
ایران برای ثبت متن انگلیسی الیحه و تسلیم مدارك بعد از استماع سایر مواندگان ،تقاضای  15روز مهلت اضافی
نمود .مواهان با درمواست تمدید مواندگان اعتراض کرده و حق مود را جهت درمواست مهلت برای پاسـخگویی
به هرگونه مدرك پس از استماعی که موانـدگان مجـاز بـه ثبـت باشـند ،محفـوظ داشـت .در  8اوت 17( 1985
مردادماه  )1364ایز ایران ضمائم الیحه بعد از استماع مویش را بـه فارسـی تسـلیم کـرد .در  12اوت 21( 1985
مردادماه  )1364صنایع هواپیمایی الیحه پس از استماعی را ثبـت نمـود .در  14اوت  23( 1985مردادمـاه )1364
بانك ملت الیحه بعد از استماع مویش را به ثبت رساند .در  20اوت  29( 1985مردادمـاه  )1364الیحـه پـس از
استماع ایز ایران همراه با ضمائم آن به فارسی و انگلیسی به ثبت رسید .مواهان تقاضا کرد کـه یـا لـوایح بعـد از
استماع مواندگان غیرمجاز شنامته شده ویا به مواهان اجازه پاسخگویی داده شود.
دیوان داوری ،ضمن دستوری که در  4سپتامبر  1985به ثبت رسید ،لوایح بعد از اسـتماع ایـز ایـران ،صـنایع
هواپیمایی و بانك ملت را غیرمجاز شنامت .دیوان ضمن اشاره به نکتهای که صراحتاً در دستور ثبت شـده در دوم
ژوییه  11( 1985تیرماه  )1364قید شده بود ،مبنی بر اینکه مهلت داده شده جهت تسلیم لـوایح پـس از اسـتماع
تمدید نخواهد شد ،ماطرنشان سامت که «مواندگان هیچگونه دلیلی برای تأمیر در تسلیم لوایح مود ذکر نکرده و
ضمناً وجود هیچگونه شرایط غیرقابل پیشبینی که میتوانسته در ثبت لوایح بعد از استماع مؤثر باشـد ،بـه دیـوان
اطالع داده نشده است».
در  24سپتامبر ( 1985دوم مهرماه  )1364نماینده رابط دولت جمهوری اسـالمی ایـران درمواسـت کـرد کـه
دیوان در دستور ثبت شده در چهارم سپتامبر  13( 1985شهریورماه  )1364مویش تجدید نظر نموده و کلیه لـوایح
بعد از استماع مواندگان را بپذیرد .نامبرده استدال کرد که با عنایت به شرایط بحرانی و فشارهایی که بر مطـوط
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مواصالتی داملی و مارجی ایران حاکم است ،مطالب اظهار شده در درمواست تمدید ثبـت شـده در  5اوت 1985
( 14مردادماه  )1364وی ،مبنی بر اینکه لوایحی که هنوز ثبت نشدهاند ،تهیه و از ایران ارسا شده ،ولی هنوز به
دفتر وی نرسیدهاند«،به نحو بارز و گویا ،عذر قابل قبو و موجهی را بـرای عـدم ثبـت بـهموقع» آن لـوایح ارائـه
میدهند .نامبرده استدال کرد که «با توجه به  ...حقایق مشهور و دشواریهایی کـه موانـدگان بـا آن دسـت بـه
گریبانند»  ،اوالً مهلت تعیین شده برای ثبت لوایح پس از استماع مواندگان بسیار کوتـاه بـوده و ثانیـاً دیـوان بایـد
تأمیرات کوتاه در ثبت لوایح را همانطور که تا به حا معمو بوده ،مورد اغماض قرار دهـد تـا بـه هـر طـرف،
فرصت کامل برای اقامه دفاع به ترتیب مقرر در ماده  15قواعد دیـوان داده باشـد .بـاالمره نماینـده رابـط چنـین
استدال کرد که چون میتوان به م واهان فرصت پاسخگویی به لوایح بعد از استماع مواندگان را داد ،لـذا تسـلیم
این لوایح بیعدالتی نسبت به مواهان به شمار نمیرود .مواهان متعاقباً از دیوان درمواست کرد کـه تصـمیم مـود
مبنی بر عدم قبو لوایح بعد از استماع مواندگان را تأیید نماید.
دیوان داوری ماطرنشان میسازد که در درمواست نماینده رابط ایران که در  24سـپتامبر ( 1985دوم مهرمـاه
 )1364ثبت گردیده ،نه به هیچگونه اوضاع و احوا غیرقابل پیشبینی که در ثبت لوایح پس از استماع مؤثر بـوده
باشد ،اشاره شده و نه هیچگونه دلیل تازهای برای تأمیر در ثبت آن ارائه گردیده است .دیـوان داوری از مشـکالت
ارتباطی که مواندگان ایرانی با آن مواجهند آگاه بوده و این مشکالت را در پرونده حاضر مد نظر قرار داده است .با
توجه به این امر و نیز سابقه شکلی پرونده و ماهیـت ویـژه لـوایح بعـد از اسـتماع ،دیـوان هـیچ ضـرورتی بـرای
تجدیدنظر در تصمیم مود مبنی بر عدم قبو لوایح بعد از استماع مواندگان نمیبیند.
دوم) واقعیات و اظهارات

سه قرارداد اصلی در ایـن پرونـده مطـرح اسـت .اولـین قـرارداد در  18سـپتامبر  27( 1972اکتبـر  )1951توسـط
سی.اس.سی .و صنایع هواپیمایی منعقد شـد («قـرارداد  .)»1972دومـین آنهـا در  15ژوییـه  24( 1974تیرمـاه
 )1353بین سی.اس.سی .و ایز ایران («قرارداد  )»1974و قـرارداد سـوم در  19اکتبـر  27( 1975مهرمـاه )1354
توسط شرکت فرعی سی.اس.سی ،یعنی سی.اس.سی .سیستمز اینترنشنا اینکورپوریتد («سی.اس.سی.اس.آی)».
و ایز ایران («قرارداد  )»1975امضا گردید .در قراردادها مقرر شده بود که سی.اس.سی .بـا سی.اس.سـی.اس.آی.
«کمك فنی» یا «دانش تخصصی» «در قلمرو عمومی علوم کامپیوتری» ارائه نمایـد .دانـش و مهـارت و کمـك
مورد اشاره عبارت از مدماتی بود ،نظیر مهندسی سیستمهـای کـامپیوتری ،برنامـهنویسـی و مـدیریت تأسیسـات
کامپیوتری ،آموزش پرسنل ایرانی و مدمات پشتیبانی مشابه جهت توسعه سیستمهای اطالعـاتی بـرای مـدیریت
نظامی .در هریك از این قراردادها به ضمائمی اشاره شده بود که در همان وقـت یـا بعـداً امضـا گردیـده بـود .در
ضمائم فوق ،سازمانهای ایرانی که قرار بود از آن مدمات منتفع شوند ،کارمندان مورد نیاز ،مدت اجـرای قـرارداد،
قیمت قابل پردامت و سایر جزئیات تعهدات طرفین ،تشریح شده بود .راجع به این موضوع ،امتالفی نیست کـه در
مارس  ،1975حقوق و تعهدات صنایع هواپیمایی طبق قرارداد  1972به ایز ایران منتقل شد و نیـز اینکـه اجـرای
قراردادها توسط سی.اس.سی .عموماً از طریق سی.اس.سی.اس.آی .صورت میگرفت .عالوه بر این ،طرفین قبو
دارند که ماهیت روابط آنان از مارس  1977تغییر یافت و ایز ایران مواستار مسئولیت بیشتری جهـت مـدیریت و
کنتر پروژههای مختلف و نیز تغییرات دیگر گردید .همننین بر سر این موضوع نیز امتالفی نیست که هـر سـه
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قرارداد در فوریه  1979ماتمه یافت .سی.اس.سی.اس.آی ،.طی نامه مورخ  3فوریه  14( 1979بهمن  )1357مـود
از ایز ایران درمواست کرد که به علت اوضاع سیاسی ایران و وضع مالی ایز ایران ،سی.اس.سی.اس.آی« ،موقتاً از
تعهدات قراردادی مود ،بدون پردامت جریمه ،آزاد شـود» .ایـز ایـران طـی نامـه مـورخ  24فوریـه ( 1979پـنجم
اسفندماه  )1357اعالم کرد که «مایل است به کلیه قراردادهای فیمابین شرکت ایز ایران و سی.اس.سی.اس.آی،.
از او فوریه  12( 1979بهمنماه  )1357برای همیشه ماتمه دهد».
مواهان در دادمواست و لوایح بعدی مود ،مبلغ  15.900.107دالر بابت مدماتی که از او اوت  1974تـا 19
فوریه  10( 1979مردادماه  1353الی  30بهمنماه  )1357ارائه نموده بود ،از ایز ایران مطالبه کرده است .نـامبرده
تصدیق میکند که در دوم ژوییه  11( 1978تیرماه  )1357سی.اس.سـی.اس.آی .و ایـز ایـران موافقتنامـه حـل و
فصلی راجع به مبالغ الزمالتأدیه از آغاز روابط مواهان با ایز ایـران تـا  21مـارس ( 1978او فروردینمـاه )1357
منعقد سامتند .معذلك مواهان ادعا کرد که این موافقتنامه به دلیل عدم رعایت شرایط آن توسـط ایـز ایـران لغـو
گردیده و دیگر واجد اعتبار نیست .ایز ایران اظهار داشت که موافقتنامه حل و فصل هنوز نسبت به طرفین الزامآور
است و تنها مبنای ادعای احتمالی سی.اس.سی .میتواند این موافقتنامه باشد.
دیوان در قرار اعدادی شماره 49ـ65ـ 1مود که در  18آوریل  29( 1985فروردینماه  )1364بـه ثبـت رسـید،
نظر داد که موافقتنامه حل و فصل ،جایگزین قرارداد اصلی شده و هنگام انعقاد ،الزامآور بوده و کماکان نیز نسـبت
به مواهان و ایز ایران الزامآور است .دیوان مقرر نمود که رسیدگی به پرونده ،براساس موافقتنامه حل و فصل و نه
براساس قراردادهای اصلی جایگزین شده ،ادامه مواهد یافت.
بالنتیجه ادعاهای مواهان به شرح زیرند:
اوالً مواهان دیگر ادعای مود بابـت حـقالزحمـه مـدمات ارائـه شـده قبـل از تـاری  21مـارس ( 1978او
فروردینماه  ) 1357را بر مبنای قراردادهای اصلی استوار نسامته ،بلکه به جای آن ،مواستار مسـارت بابـت نقـض
موافقتنامه حل و فصل سا  1978میباشد .نامبرده مدعی است که ایز ایران از پردامت پنج فقـره از شـش فقـره
مبلغ الزمالتأدیه طبق موافقتنامه مودداری کرده و مواهـان ،مبلـغ  5.000.000دالر بابـت ارزش اقسـاط پردامـت
نشده مطالبه میکند.
ثانیاً مواهان مبلغ  3.921.240دالر بابت مدمات ارائه شده پس از  21مارس ( 1978او فروردینمـاه )1357
مواستار است .مواهان این ادعا را بر دو فرضیه مبتنی میسازد :یکی نقض قرارداد و دیگـری ،اجـرتالمثـل و دارا
شدن بالجهت که فرضیه امیر را مواهان به صورت تخییری مطرح میکند.
ثالثاً مواهان طالب هزینههای فس به صورت هزینه بازمریـد مـدمت کارکنـان مـأمور از طـرف مواهـان در
طرحهای ایز ایران و هزینههای مراجعت کارکنان مارجی و ماتمه دادن به مدمت کارکنان محلـیاش مـیباشـد.
این ادعا به  459.775دالر بالغ میشود.
رابعاً مواهان ادعا میکند که صنایع هواپیمایی ملزم است مالیات بر درآمد مکتسبه در سا های مـالی  1973و
 1974را که مواهان اضافه بر مبالغ کسر شده توسط صنایع هواپیمایی پردامتـه ،مسـترد نمایـد .عـالوه بـر ایـن،
مواهان مدعی است که ایز ایران ملزم است مالیات بر درآمد مکتسبه وی در سا های مـالی  1975الـی  1978را
که اضافه بر مبلغی است که طبق توافق ادعایی طرفین ،سی.اس.سی.اس.آی .میبایست بـه موجـب قراردادهـای
 1974 ،1972و  1975بپردازد ،به مواهان مسترد نماید .طبق اظهار مواهان ،در هریك از آن قراردادها قیـد شـده
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است که مازاد آن مبالغ به وی مسترد مواهد شد .نامبرده استدال میکند که از این ادعاهای مربـوط بـه مالیـات
اضافی که جمع آن  1.963.118دالر است ،در موافقتنامه حل و فصل  1978صرفنظر نشده است.
مامساً مواهان موجودی هفت فقره حساب بانکی ریالی و دالری مود در بانك تجارت و بانك ملت را که بـه
نام تعدادی از شرکتهای فرعی مواهان نگهداری میشده ،مطالبه میکنـد .مواهـان مـیگویـد کـه بانـكهـا از
پردامت این مبالغ به دلیل آنکه محدودیتهای ارزی دولـت ایـران پردامـت آنهـا را ممنـوع کـرده ،مـودداری
نمودهاند .مواهان استدال میکند که محدودیتهـای ارزی مـالف مفـاد موافقتنامـه صـندوق بـینالمللـی پـو
(«موافقتنامه آی.ام.اف») و عهدنامه مودت ،روابط اقتصادی و حقوق کنسـولی فیمـابین ایـران و ایـاالت متحـده
(«عهدنامه مودت») است .نامبرده مدعی است که یا دولت ایران ،مسئو ضبط غیرقانونی وجوه است ویا بانكهـا
بابت ضبط منغیرحق آن وجوه مسئو هستند .مبلغ مورد ادعا  219.678دالر است.
سادساً مواهان بابت اثاثه و تجهیزات اداری که حسب ادعا توسـط نماینـدگان کمیتـه انقـالب در حـدود او
آوریل  12( 1979فروردینماه  )1358مصادره شده ،مطالبه غرامت میکند .نامبرده مواستار ارزش مـال دفتـری
وسایل یادشده است که مدعی است به  24.397دالر بالغ میشود.
مواهان جمعاً  11.588.208دالر بهعنوان مسارت بابت این شش فقره ادعا مطالبـه مـیکنـد .عـالوه بـر آن،
نامبرده مواستار بهره به مبلغ  10.570.249دالر از تاری  30آوریل  10( 1985اردیبهشتماه  )1364به نرخ ممتاز
معمو ماهانه و هزینههای داوری ،جمعاً به مبلغ  361.635دالر مـیباشـد .وی همننـین مواسـتار صـدور حکـم
اعالمی است ،مبنی بر این که سی.اس.سی .و سی.اس.سی.اس.آی .راجع به هرگونه مالیات متعلقـه دولـت ایـران
بابت درآمدهای مکتسبه در سا های مالی  1975الی  1978و مبالغ پردامتی به موجب این حکم ،بریالذمه بـوده
و نیز اینکه صنایع هواپیمایی مسئو جبران مسارت مواهان بابت هرگونه تعهد مالیاتی نسبت به مبالغ مورد حکم
علیه نامبرده میباشد .مواهان میگوید :در صورتی که کلیه مبالغ مورد ادعا در فوق به نفـع وی حکـم داده شـود،
باید مبلغ  238.820دالر از ادعای وی کاسته شود .این مبلغ بابت مالیاتهای متعلقه دولت ایران نسبت بـه مبـالغ
مورد حکم است که مواهان قبو دارد طبق مفاد موافقتنامهها باید آن را بپردازد.
مواندگان تعدادی ایراد صالحیتی مطرح سامتهاند .ادعا شده است که مواهان تابعیت امریکایی مود را اثبـات
نکرده و سی.اس.سی .نمیتواند به موجب بند  2ماده هفت بیانیه حل و فصل دعـاوی ،ادعاهـای غیرمسـتقیمی از
جانب شرکتهای فرعی مود مطرح نماید.
ایز ایران همننین منکر آن است که طبق ادعای مواهان ،یك واحد تحت کنتر دولت ایران در مفهوم بند 3
ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی است .دولت ایران اظهار میدارد کـه چـون رابطـه قـراردادی یـا حقـوقی بـا
مواهان ندارد ،هیچ ادعایی متوجه او نیست .همین مطلب توسط جانشینان واحدهای زیر که از آنها نیـز بـهعنوان
موانده نام برده شده ،عنوان شده اسـت :نیـروی زمینـی شاهنشـاهی ایـران ،نیـروی دریـایی شاهنشـاهی ایـران،
ژاندارمری کل کشور ایران و شهربانی کل کشور ایران .سه موانده دیگر ،یعنی وزارت دفاع ملی ،جانشـین نیـروی
هوایی شاهنشاهی و جانشین ستاد بزرگ ارتشتاران ،لوایح دفاعیهای به ثبت نرساندند.
ایراد دیگری که توسط تعدادی از مواندگان مطرح شده و مواهان آن را نمیپذیرد این است که قیـود منـدر
در سه قرارداد اصلی که متضمن انتخاب قانون حاکم و مرجع رسـیدگی بـه امتالفـات اسـت ،ادعاهـا را از قلمـرو
صالحیت دیوان مار میسازد.
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مواندگان تعدادی ادعای متقابل مطرح میکنند .ایز ایران در بادی امر ،بهعنوان بخشی از دفاع در برابر ادعـا،
اظهار داشت که در طو عمر سه قرارداد اصلی ،کالً مبلغ  27.771.128دالر بـه مواهـان اضـافه پردامـت کـرده
است .نامبرده تصدیق میکند که از تقاضای استرداد این مبلغ ،به موجب شروط موافقتنامه حل و فصل که مواهان
را از ادعاهای ناشی از مدمات ارائه شده پیش از تاری  21مـارس ( 1978او فروردینمـاه  )1357معـاف و مبـرا
می سامت ،ممنوع شده است .در جلسه رسیدگی مقدماتی پرونده ،نماینده ایز ایران اظهار داشت که ایز ایران فقـط
در صورتی مواستار استرداد این مبلغ است که موافقتنامه حل و فصل معتبـر شـنامته نشـود .دیـوان داوری ،طـی
دستور مورخ  30ژانویه  10( 1984بهمنماه  )1362مود این مطلب را بهعنوان اصالحیه ادعاهای متقابل پذیرفت.
با وجود این ،گرچه در قرار اعدادی اعالم شده بود که موافقتنامه حل و فصـل معتبـر اسـت ،ایـز ایـران در جلسـه
استماع مجدداً ادعای متقابل مربوط به استرداد مبلغ  27.771.128دالر را مطرح کرد.
صنایع هواپیمایی مبلغ  4.600.000دالر به اضافه بهره متعلقه بابت مساراتی که حسب ادعا ،به علت نـواق
و غیرقابل قبو بودن مدمات قراردادی مواهان متحمل شده ،مطالبه میکند.
وزارت دارایی جمهوری اسالمی ایران مبلغ  1.180.421.972ریـا بابـت مالیـات بـر درآمـد پردامـت نشـده
ادعایی ،به اضافه «جرائم عدم پردامت» مالیات مطالبه میکند .ایز ایران طالب پردامت حق بیمه اجتماعی به مبلغ
 1.324.215.653ریا به اضافه جرائم دیرکرد است.
کلیه مواندگان ،هزینههای داوری را مطالبه میکنند.
اظهارات و استدالالت طرفین راجع به ماهیت هریك از ادعاها و ادعاهای متقابل ،ذیالً بهتفصیل بیشتری در
قسمتهای ذیربط بخش سوم حکم حاضر ،بیان شده است.
سوم) دالیل حكم
 .1ادعاها
الف) صالحیت

دیوان در وهله او به موضوعات مختلف صالحیتی که در رابطه با ادعاها مطرح گردیده ،میپردازد.
الف) قیود انتخاب دادگاه

در رابطه با قرارداد  ،1972صنایع هواپیمایی اظهار میدارد که چون قرارداد در ایران امضا شـده ،بنـابراین ،قـوانین
ایران حاکم بر آن است که طبق آن ،کلیه امتالفات باید به وسیله داوری یا طرح دعـوا در محـاکم ایـران ،حـل و
فصل شوند .مواهان بر این اظهار ایراد گرفته و استدال میکند که متن صریح قرارداد ،داللت بر مـالف آن دارد.
دو قید ذیربط قرارداد  1972به شرح زیرند:
ماده  .17قانون حاکم :حقوق و تکالیف طرفین در این قرارداد ،صرفنظر از اینکه هرگونـه اقـدام قـانونی یـا
دعوایی در رابطه با این قرارداد ،در چه محلی آغاز شود ،از هر نظر تابع قوانین ایاالت کالیفرنیا در ایـاالت متحـده
امریکا بوده و طبق آن تعبیر و تفسیر مواهند شد.
ماده  .18داوری :هرگونه امتالف یا ادعای ناشی از قرارداد ،یا مرتبط با آن ،یا نقض آن ،بـه وسـیله داوری در
شهر لوسآنجلس ،کالیفرنیا ،ایاالت متحده امریکا ،بر طبق آیین رسیدگی مقرر توسط انجمن داوری امریکـا مـورد
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رسیدگی واقع مواهد شد و حکم صادره توسط داوران میتواند توسط هر دادگاه ذیصالحی به ثبت رسد.
مرکز اصلی تجارت سی.اس.سی .در کالیفرنیا است .طبق بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صـالحیت
دیوان شامل ادعاهای ناشی از قراردادهای تعهدآور فیمـابین کـه در آن قراردادهـا رسـیدگی بـه دعـاوی مربـوط
مشخصاً در صالحیت انحصاری دادگاههای ایران ،با توجه به نظر مجلس باشد ،نمیشود .از متن دو قید قـراردادی
نقل شده ،روشن است که قرارداد متضمن اعما قوانین ایران یا ارجاع امتالفات قراردادی بـه دادگاههـای ایـران
نیست .لذا صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای ناشی از قرارداد  ،1972مستثنا نشده است.
قراردادهای  1975 ،1974حاوی قیود عمالً مشابهی راجع به قانون حاکم و حل امتالفات است که بـه گفتـه
ایز ایران صالحیت رسیدگی به هرگونه امتالف قراردادی را به دادگاههای ایران تفویض کرده است .دولـت ایـران
همین مطلب را در رابطه با قرارداد  1974که قیود ذیربط آن به شرح زیر است ،عنوان کرده است:
ماده  .15قانون حاکم :حقوق و تکالیف طرفین به موجب این قـرارداد ،صـرف نظـر از اینکـه هرگونـه اقـدام
قانونی یا دعوایی در رابطه با این قرارداد در چه محلی آغاز شود ،از هر نظر تابع قوانین ایران بوده و طبق آن تعبیر
و تفسیر مواهد شد.
ماده  .16داوری :هرگونه امتالف یا ادعای ناشی از این قرارداد ،یا مرتبط با آن ،یا نقض آن ،به وسـیله داوری
در ایران مورد رسیدگی قرار مواهد گرفت و حکم صادره توسط داوران میتواند در هر دادگاه ذیصـالحی بـه ثبـت
رسد.
این دو قید ،صالحیت را از دیوان سلب نمیکنند .دیوان داوری قبالً نظر داده است که داوری اساساً یك شـق
امتیاری در برابر تعقیب قضایی است و قید قراردادی رجوع به داوری در ایران ،متضـمن «صـالحیت انحصـاری»
دادگاه های ایران نیست (رجوع شود به :گیبس اند هیل اینکورپوریتد و شرکت تولید و انتقـا نیـروی ایـران ،قـرار
اعــدادی شــماره 6ـ ـ 1دیــوان عمــومی (قســمت ســوم) ،ي  6انگلیســی 5 ،نــوامبر  14/1982آبانمــاه ،)1361
 reprinted in 1 Iran-U. S. C. T. R. 236,240قید مربوط به انتخاب قانون ایران ،حتی اگر با یك چنین
قید حل امتالف توأم گردد ،باز ادعاهای ناشی از قرارداد مربوط را از حیطه صالحیت دیوان مار نمیسازد.
ب ب) تابعیت امریكایی خواهان

با توجه به ادله و مدارك تسلیمی مواهان که شرایط مقرر توسط دیوان در دستور مورخ  20دسامبر  29( 1982آذرمـاه
 )1361صادره در پرونده فلکسی ـ وان لیسینگ اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،پرونده شماره  ،36شعبه یـك
 reprinted in 1 Iran-U. S. C. T. R 455راجع به اثبات تابعیت شرکت را احراز کرده ،دیـوان داوری متقاعـد
شده است که مواهان ،تبعه ایاالت متحده در مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی است.
ج ج) طرح دعاوی به صورت ادعاهای غیرمستقیم

مواهان تعدادی ادعای غیرمستقیم از طریق مالکیت و کنتر ادعایی سه شـرکت از شـرکتهای فرعـی مـویش،
مطرح سامته است.
در رابطه با ادعاهای مربوط به سی.اس.سی.اس.آی ،.امتالفی نیست که سی.اس.سـی.اس.آی .یـك شـرکت
پانامایی است .معذلك ایز ایران استدال میکند که اوالً مواهـان ثابـت نکـرده کـه سی.اس.سـی.اس.آی .یـك
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شرکت فرعی تماماً متعلق به سی.اس.سی .است و ثانیاً بند  2ماده هفت بیانیه حل و فصـل دعـاوی «نمـیتوانـد
جهت طرح ادعاهای متعلق به  ...اتباع غیرامریکایی ،مورد استناد واقع شود» .عالوه بر این مسأله که آیا مـیتـوان
ادعای غیرمستقیمی را از جانب یك شرکت مارجی (در دیوان) طرح کرد یا میر ،در پرونده شماره «الف» 22دیوان
عمومی مطرح است .دولت جمهوری اسالمی ایران تقاضا نموده که دیوان رسیدگی به کلیـه پرونـدههـایی را کـه
موضوع صالحیتی فوق در آن مطرح است ،تا اتخاذ تصمیم راجع به پرونـده «الـف» 22بـه تعویـق انـدازد .تعـداد
کثیری پرونده در دیوان مطرح است که متضمن ادعاهای غیرمستقیم است .همانطور که قبالً در پرونده فیوتـورا
تریدینگ اینکورپوریتد و سازمان آب و بـرق موزسـتان (حکـم شـماره 187ــ325ــ ،3ي  19 ،8اوت 28/1985
مردادماه  )1364در رابطه با درمواست مشابهی مبنی بر رسیدگی به تابعیت شرکت اعالم شده« ،تعلیق تصمیمات
مربوط به صالحیت» با توجه به اینکه این موضوعات بهکرات مطرح میشوند« ،کار دیوان را به مـدت نـامعلومی
دچار وقفه مواهد کرد» .به دالیل مذکور ،شعب دیوان پیوسته رأی به قابل طرح بودن ادعاهای غیرمستقیم دادهاند
و لذا درمواست تعویق رد میشود.
بند  2ماده هفت در مورد دعاوی زیر قائل به صالحیت شده است:
« ادعاهایی که به طور مستقیم ،از طریق مالکیت سرمایه ویا سایر عالیق مالی ،در مورد اشخاي حقـوقی ،در
مالکیت این اشخاي بودهاند ،مشروط بر اینکه عالیق مالکیت چنین اتباعی مجتمعاً در زمـان اقامـه ادعـا بـرای
کنتر شرکت یا شخ حقوقی دیگر در حد الزم بوده و عالوه بر آن ،مشروط بر آنکه شرکت یا شخ حقوقی
در چارچوب این بیانیه حق اقامه دعوا نداشته باشد».
هیچ نکتهای در این متن نیست که طرح ادعاهای غیرمستقیمی از جانب اتباع غیرامریکایی را ممنوع سازد ویا
بهطور ضمنی داللت بر چنین محدودیتی نماید .بهعالوه ،دیوان در تعدادی از پروندهها نظـر داده اسـت کـه اتبـاع
ایاالت متحده حق طرح این قبیل دعاوی را از جانب شرکتهای مارجی تابعه مود دارند (برای مثا  ،رجـوع شـود
به :شرینگ کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 122ـ38ـ ،3ي  8انگلیسی 16 ،آوریل 27/1984
فروردینماه )1363
Reprinted in 5 Iran- U. S. C. T. R. 361 ،365.
کلمین فودز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسـالمی ایـران و سـایرین ،حکـم شـماره 133ــ340ــ ،3ي 9
انگلیســی 11 ،ژوئــن  21/1984مــرداد  )1363هارنیشــفگر کورپوریشــن و وزارت راه و ترابــری ،حکــم شــماره
144ــ180ــ 3ي ( 12انگلیسـی) ( 13ژوییـه  22/1984تیرمـاه  )1363آر . .رینولـدز توبـاکو کـامپنی و دولــت
جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم شماره 145ـ35ـ ،3صفحات 9ــ 8انگلیسـی 6 ،اوت  15/1984مردادمـاه
 .)1363مواهان ادله و مدارك مستندی تسلیم نموده که ثابت میکند سی.اس.سی.اس.آی .در کلیه مواقع ذیربط،
یك شرکت فرعی تماماً متعلق به سی.اس.سی .بوده است .در سا  ،1974شرکت مزبور اسم قبلی مود ،یعنی نیو
سی.اس.سی .کورپوریشن را به سی.اس.سی.اس.اس.آی .تغییر داد و تحت این نـام در تـاری  7اکتبـر 15( 1984
مهرماه  )1353به منظور تجارت در ایران به ثبت رسید .از آنجا که سی.اس.سی.اس.آی .مود حق اقامه ادعا طبق
بیانیه حل و فصل دعاوی را ندارد ،ادعاهای مواهان از جانب سی.اس.سی.اس.آی ،شرایط بند  2ماده هفت بیانیـه
حل و فصل دعاوی راجع به ادعاهای غیرمستقیم اتباع ایاالت متحده را احراز کرده است .مواهان ادعای اولیه مود
مبنی بر استناد به انتقا دعاوی سی.اس.سی.اس.آی .به وی را پس گرفته است.
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مواهــان بابــت موجــوی حســابهای بــانکی مــود نــزد بانــك ملــت بــه نــام کــامپیوتر کانســالتنتس ایــران
(«سی.اس.آی») که شرکت سهامی ماصی است که طبق قوانین ایـران تأسـیس یافتـه ،ادعـای غیرمسـتقیمی را
مطرح سامته است .سی.سی.آی .در کلیه مواقع ذیربط تماماً متعلق به کامپیوتر ساینسز سیستمز گ.ام.ب.ها بـوده
که یك شرکت آلمانی است که بهنوبهمود شرکت فرعی تماماً متعلق به سی.اس.سی .بوده است .راجع به اینکـه
بانك ملت مشمو تعریف بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی واقـع مـیشـود ،امتالفـی نیسـت .معـذلك
موضوع صالحیتی مطروح در این ادعا که دیوان در پروندههای قبلی مورد رسیدگی قرار نداده ،این اسـت کـه آیـا
مواهان امریکایی حق دارد از جانب شرکت فرعی مود که نه فقط یك شرکت مارجی ،بلکه شرکتی است کـه در
ایران نیز به ثبت رسیده ،ادعای غیرمستقیمی را مطرح سازد یـا میـر؟ (مقایسـه شـود بـا شـرینگ کورپوریشـن و
جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 122ـ38ـ ،3ي  9انگلیسی 16 ،آوریل  27/1984فروردینماه  1363کـه در
آن ،موضوع همننان مفتوح باقی گذاشته شده است).
Reprinted in 5 Iran-U. S. C. T. R. 361، 365.
گرچه بانك ملت که ادعای مربوط به سی.سی.آی .علیه وی مطرح شده ،در دفاعیه مـود ،مشخصـاً بـه ایـن
واقعیت نپردامته که سی.سی.آی .یك شرکت ایرانی است ،با این حا  ،مدعی اسـت کـه مواهـان «فاقـد اهلیـت
جهت طرح چنین ادعایی» است ،زیرا که دلیلی راجع به اینکه «قائممقام» سی.سی.آی .و سایر شرکتهای تابعـه
آن است ،ارائه نکرده است .عالوه بر این ،در پرونده شماره «الف» 22دولت ایران این سؤا را مطرح کرده که آیـا
ادعای غیرمستقیم از جانب یك شرکت ایرانی قابل طرح است یا میر؟ به هر تقدیر از آنجا که دیوان باید نسـبت
به صالحیت مود اطمینان حاصل کند ،لذا باید رأساً ( )proprio motuراجع به قابلیت طرح ادعا تصمیم گیرد.
متن صریح بند  2ماده هفت ،راجع به اینکه چه ادعایی از نظر صالحیت دیوان ادعاهای غیرمستقیم محسوب
میشود ،دو شرط قائل شده است .اوالً باید «عالیق مالکیت» برای کنتر شرکت یا شخ حقوقی دیگر در زمان
به وجود آمدن ا دعا در حد الزم بوده باشد و ثانیاً شخ حقوقی مورد بحث ،مود حق اقامه دعوا نداشته باشد .هیچ
شرطی وجود ندارد که شخ حقوقی باید تبعه ایاالت متحده باشد و در واقع ،بیانیـه از ایـن نظـر بـین اشـخاي
حقوقی ایرانی و سایر ملیتها هیچگونه وجه تمایزی قائل نشده است .صرفنظر از اینکه موضع اصو کلی حقوق
بین الملل در این مورد چیست ،دیوان مقید به شرایط صریح سندی است که حاکم بر کار او اسـت .ایـن تفسـیری
است که دیوان تاکنون در کار داوری مود ،پیوسته اعما کرده است (رجوع شود به :نمونههای فوقالذکر راجع بـه
ادعاهای غیرمستقیمی که یك طرف آن شرکت امریکایی بوده و در دیوان پذیرفته شدهاند) .عالوه بر این ،از رأی
صادره در پرونده ویلیام بیکوف و سایرین و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 138ـ82ــ 29( 2ژوئـن 8/1984
تیرماه  ) 1363روشن است که دیوان آماده بوده که نسبت به ادعای متعلق به یك شرکت ایرانی احـراز صـالحیت
کند؛ لکن صرفاً به این دلیل که کافی بودن میزان کنتر محرز نشد ،دیوان نیز احراز صالحیت نکرد 1)(.لذا دیـوان
نتیجه میگیرد که نسبت به ادعا صالحیت رسیدگی دارد.
با توجه به نتیجهگیری دیوان در مورد صالحیت نسبت به ادعاهای حسابهای بانکی ریالی (رجـوع شـود بـه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در حکم صادره در پرونده بیکوف ،دیوان نظر داد« :سوای مسأله کنتر زرشوران توسط مواهانها ،هیچگونـه مسـأله جـدی در مـورد
صالحیت در پرونده حاضر وجود ندارد» (ي.)6
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قسمت سوم ( )1ب) ه ه) زیر) ،دیـوان دیگـر نیـازی نمـیبینـد کـه راجـع بـه وضـعیت سیسـتمز ساینسـز ایـران
(«اس.اس.آی») یعنی شرکت ایرانی دیگری که بهعنوان صاحب یکی از این حسابهای ریالی از او نام برده شده،
تصمیم گیرد.
د) ایز ایران بهعنوان واحد تحت کنترل

در رابطه با استدال ایز ایران مبنی بر اینکه وی موانده واقعی نیست ،زیرا که واحد تحت کنتر در مفهوم بند 2
ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی نمیباشد ،متذکر میگردد که دیوان داوری قبالً نظر داده است که ایـز ایـران
واحد تحت کنتر دولت ایران است (رجوع شود بـه :آلتـرا سیسـتمز اینکورپوریتـد و جمهـوری اسـالمی ایـران و
سایرین ،حکم جزئی شماره 27ـ84ـ ،3صفحات 9ـ 8انگلیسی 4 ،مارس  13/1983اسفندماه .1362
Reprinted in 2 Iran-U. S. C. T. R. 100-105).

ادله و مدارك مستندی که در این پرونده ارائه شده ،مؤید این نتیجهگیری است که ادعاهای مطروح علیه ایـز
ایران در حیطه صالحیت دیوان قرار دارد.
ب) ماهیت دعوا

دیوان اکنون به ماهیت ادعاهای سی.اس.سی .میپردازد.
الف الف) نقض موافقتنامه حل و فصل 1978

همانطور که در باال اشاره شد ،در تاری دوم ژوییه  11( 1978تیرمـاه  )1357سی.اس.سـی.اس.آی .و ایـز ایـران
موافقتنامه حل و فصلی راجع به مبالغی که تا تاری  21مارس ( 1978او فروردینمـاه  )1357بابـت قراردادهـای
اصلی تسویه نشده بود ،منعقد سامتند .دیوان طی قرار اعدادی شماره 49ـ65ـ 1نظر داد که موافقتنامه حل و فصل
نسبت به مواهان و ایز ایران تعهدآور بوده و مقرر نمود که رسیدگی به پرونده باید براساس موافقتنامه حل و فصل
و نه قراردادهای اصلی جایگزین شده ،ادامه یابد.
مواهان اظهار میدارد که ایز ایران با عدم پردامت پنج قسط از شش قسطی که طبق موافقتنامـه الزمالتأدیـه
بوده ،موافقتنامه حل و فصل را نقض کرده است .نامبرده بابت نقض موافقتنامه ،مساراتی به مبلغ  5.000.000دالر
که حسب ادعای وی هنوز طبق موافقتنامه الزمالتأدیه است ،مطالبه میکند .امتالفی در ایـن مـورد بـین طـرفین
نیست که ایز ایران پس از آنکه قسط اولیه  1.460.000دالر را در ژوییه  1978تأدیه نمود ،از پردامت بقیه اقساط
که طبق موافقتنامه حل و فصل ملزم به پردامت آن بود ،مودداری کرد .دیوان داوری در قرار اعدادی صادره مـود
نظر داد که این «نقض آشکار موافقتنامه حل و فصل  ...مواهان را مستحق کلیه مسـاراتی مـیسـازد کـه قـانون
حاکم بر موافقتنامه و نقض آن برای چنین نقضی مقرر داشته است» .ایز ایران در جلسه استماع پرونده و در لوایح
تسلیمی مویش در رابطه با استماع ادعا کرد که از پردامت اقساط بعدی ،بهعنوان تضمین تعهدات ادعایی مالیـاتی
و حق بیمه اجتماعی مواهان ،مودداری شده است .این اظهار موانده مغایر مطلبی است کـه ایـز ایـران در لـوایح
کتبی قبلی مود پذیرفته ،بدین معنا که نامبرده ،مانده پردامت نشدة مبلغ موافقتنامه حـل و فصـل را (منهـای 5/5
درصد که به گفت ه وی کسر آن طبق قوانین ایران الزامی است) به مواهان بدهکار است .ایـز ایـران همننـین در
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اوت  1978ویا بعد از آن و فیالواقع تا قبل از ارائه لوایح امیر مود ،هیچگونه مطلبی در این مصوي عنوان نکرده
بود که بدان سبب از پردامت اقساط موضوع موافقتنامه مـودداری مـیکنـد کـه مواهـان را وادار بـه بازپردامـت
مالیاتها نماید .اظهار بعدی ایز ایران مبنی بر اینکه انسداد اندومتههای ارزی ایران بـه دنبـا پیـروزی انقـالب
اسالمی نیز وی را از انجام تعهدات موضوع موافقتنامه حل و فصل بازداشته ،مغایر با شرایط آن موافقتنامـه اسـت
که طبق آن ،ایز ایران متعهد گردید پنج قسط ماهانه باقیمانده را از اوت تا دسامبر  ،1978یعنی پـیش از پیـروزی
انقالب در فوریه  1979بپردازد .بنابراین ،دیوان داوری نتیجه میگیرد که ایز ایران با عدم پردامـت اقسـاط مـورد
لزوم ،موافقتنامه را نقض کرده و متعهد است  5.000.000دالر مانده پردامت نشده را به مواهان بپردازد.
اظهار دیگر ایز ایران مبنی بر اینکه ماده  76قانون مالیاتهای مستقیم ایران مقرر مـیدارد کـه نـامبرده 5/5
درصد از کلیه مبالغی که به مواهان میپردازد کسر کند و لذا مبلغ  355.300دالر بایـد از  5.000.000دالر مانـده
کسر شود قابل تأیید نیست (در محاسبه این رقم ،ایز ایران  5/5درصـد ،هـم از  5.000.000دالر مانـده پردامـت
نشده و هم از  1.460.000دالر قسط اولی که در  1978پردامته ،کسر کرده است .اینکه کسر چنین مبلغی طبـق
قوانین ایران واقعاً الزامی است یا میر ،مطلبی است که میتوان در اینجا مفتوح باقی گذارد .اوالً در موافقتنامه حل
و فصل قید شده که ایز ایران «مبلغ  6.460.000دالر به سی.اس.سی.اس.آی .پردامت مواهد کرد» که این رقـم
شامل  5.000.000دالر مانده ،به اضافه اولین قسط پردامت شده توسط ایز ایران اسـت .هـیچ ذکـری از کـاهش
مبلغی بابت مالیات نشده است .از سوی دیگر ،در قرارداد  ،1972مالیاتهایی که میبایست از پردامتها کسر شود،
مشخصاً ذکر شده بود .نمیتوان گفت که طرفین راجع به این مسأله فکر نکردهاند ،زیرا در موافقتنامه حل و فصل
به ادعای جداگانهای جهت «بازپردامت بدهی مالیاتهای ایران» بابت مـدمات موضـوع موافقتنامـه اشـاره شـده
است .این ادعا به طور جداگانه در جریان حل و فصل بود .ثانیاً شخصی که از جانب ایز ایران در مـورد موافقتنامـه
حل و فصل مذاکره کرده بود ،سوگندنامهای ارائه نموده و در جلسه استماع نیز حاضر شده و اظهار داشته است که
هرگز قصد طرفین این نبود که مالیاتی از مبلغ حل و فصل کسر شود .به عکس ،قصد این بـود کـه مبلـغ مزبـور
مال بوده ،مالیاتی از آن کسر نشود .ثالثاً مؤید شهادت مزبور نحوه عمل ایز ایران است .ایز ایران اولین قسـط را
در سا  1978بدون اینکه مبلغی بابت مالیات از آن کسر شود ،پردامت کرد و کالً به نظر میرسد که ایـن قبیـل
مبالغ را فقط در مواردی که مشخصاً در قرارداد مربوط تصریح شده بوده ،کسر میکرده اسـت .ایـن نحـوه عمـل،
نسبت به اظهار امیر ایز ایران مبنی بر اینکه طرفین قصد کسر مالیاتها را داشتهاند ،ایجاد شك و تردید میکنـد
(مقایسه شود با :اینترند اینترنشنا اینکورپوریتد و نیروی هوایی شاهنشاهی و سایرین ،حکم شماره 59ــ220ــ،2
ي  27 ،10ژوییه  5/1983مردادماه .1362
Reprinted in 3 Iran-U. S. C. T. R. 110،115:

«روش نیروی هوایی در عدم کسر مالیات از مبالغ پردامتی به دالر امریکا و عدم مطالبـه مالیـات مزبـور
پیش از طرح ادعای متقابل حاضر ،نسبت به ادعای مورد بحث نیـروی هـوایی ،مبنـی بـر اینکـه مبـالغ
پردامتی به دالر امریکا مشمو مالیات میشود ،ایجاد شك و تردید میکند»).
ب ب) خدمات ارائه شده پس از  21مارس ( 1978اول فروردینماه )1357

موافقتنامه حل و فصل سا  ،1978فقط در مواردی جایگزین ادعاهایی میشود که مواهان بابـت صورتحسـابها
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علیه ایز ایران مطرح کرده است که مدمات مربـوط پـیش از  21مـارس ( 1978او فروردینمـاه  )1357صـورت
گرفته باشد .ماده او موافقتنامه حل و فصل مقرر میدارد که:
«قصد ایز ایران و سی.اس.سی.اس.آی .از پردامت مبلغ حل و فصل ،تسویه حساب کامل و نهـایی بابـت
کلیه مدمات انجام شده توسط سی.اس.سی.اس .و سی.اس.سی .برای ایز ایران و مشتریان ایز ایران  ...تا
تاری  21مارس ( 1978او فروردینماه  )1357میباشد» و ماده سوم مقـرر مـینمایـد کـه بـه محـض
امضای موافقتنامه ،ایز ایران و کارکنان آن «از هر نوع ادعا و اسباب دعوا  ...که پیش از  21مارس 1978
(او فروردینماه  )1357به وجود آمده باشد ،معارف و بریالذمه شنامته میشوند».
مواهان اظهار میدارد که پس از  21مارس ( 1978او فروردینماه  ،)1357مدماتی را هم به موجب قـرارداد
 1974و پیوست «الف» آن و هم طبق قرارداد  1975منعقد با ایز ایران انجام داده است .نامبرده مضافاً مـیگویـد
که گرچه مدت اعتبار ضمائم قرارداد  1975در  21مارس ( 1978او فروردینماه  )1357منقضی شده بود ،با ایـن
حا  ،ایز ایران بعداً همننان به دادن اجازه انجام کار اضافی در مورد پروژههـای موضـوع ایـن قـرارداد کـه نظیـر
قرارداد  1974فقط با نامه مورخ  24فوریه  15( 1979اسفندماه  )1357ماتمه یافت ،ادامه داد .مواهـان مـیگویـد
صورتحساب کلیه حقالزحمههای این مدمات به نحو مقتضی تهیه و اجرای مدمات ،مورد قبو ایـز ایـران واقـع
شده است .مواهان با اعما نرخ  8.900دالر مـورد توافـق بـرای هـر نفر ـماه مـدمت ارائـه شـده ،جمعـاً مبلـغ
 3.921.240دالر ،بابت مدمات ارائه شده پس از  21مارس ( 1978او فروردینمـاه  )1357از ایـز ایـران مطالبـه
میکند.
ایز ایران استدال میکند که اوالً با توجه به اوضاع سیاسی وقت ،امکان نداشت کـه هیچگونـه مـدماتی بـه
وسیله ایز ایران اجازه داده شده یا تصویب شده باشد و مواهان نیز نمیتوانسـته پـس از مـارس  ،1978از طریـق
سی.اس.سی.آی .چنین مدماتی را برای مشتریان نظامی ایز ایران انجام داده باشد .ثانیاً ایز ایران اظهار میدارد که
برمی از مدمات به نحو رضایتبخشی انجام نشد و لذا مورد قبو مشتریانش قرار نگرفت و حقالزحمه آن پردامت
نگردید .ایز ایران میگوید که طبق قرارداد  ،1975نامبرده ملـزم نبـوده در صـورتی کـه مشـتریانش حـقالزحمـه
سی.اس.سی.اس.آی .را نپردامتند ،مود وی آن را بپردازد .باالمره ایز ایران اظهار میدارد که طبق ماده  76قانون
مالیاتهای مستقیم ایران ،وی مکلف بوده از مبالغ الزمالتأدیـه بـه مواهـان  5/5درصـد کسـر نمـوده و بـهعالوه
هرگ ونه مسارتی که به نفع مواهان حکم داده شود نیز باید به همین میزان کاهش یابد .مواهان دفاعیات ایز ایران
را فاقد دلیل و غیرمستد دانسته و اظهار میدارد که وی ادله و مـدارکی تسـلیم نمـوده کـه مـالف آن را ثابـت
میکند.
بر مبنای ادله و مدارك تسلیمی ،دیوان داوری متقاعد شده است که مدمات موضوع این قسـمت از ادعـا کـه
مواهان بابت آن حقالزحمه مطالبه میکند ،در واقع ،طبق اجازه و دستور ایز ایران انجام و ارائه شده است .مواهان
مکاتبات مفصل متبادله فیمابین سی.اس.سی.اس.آی .و ایز ایران را به ثبت رسانده کـه حـاکی اسـت ایـز ایـران
مقدار کاری را که میبایست پس از  21مارس ( 1978او فروردینماه  )1357انجام شود ،اجازه و دستور داده بوده
است .ایز ایران مود در الیحه دفاعیهاش قید کرده که در اغلب موارد در فاصله بین سا  1972و فوریه  1979که
مواهان ،کنتر مستقیم اجرای فنی پروژه و مسئولیت کامل حسن اجرای آن را ـ بجز در سا  1978و بحشـی از
سا  1977که طی آن مواهان براساس نفرـماه مدماتی برای ایز ایران ارائه کردـ بر عهده داشته است ،هیچکدام
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از صورتحساب های ماهانه تسلیمی به ایز ایران مورد ایراد واقع نشد و در همان موقع ،مطلبی راجع به عدم اجرای
مدمات مطرح نگردیـد .ایـز ایـران در نامـه مـورخ  24فوریـه  ،1979بـه مـاطر حسـن انجـام وظیفـه کارکنـان
سی.اس.سی.اس.آی .از نامبرده تشکر و اعالم کرد که «مایل است بـه کلیـه قراردادهـای فیمـابین ایـز ایـران و
سی.اس.سی.اس.آی .برای همیشه ماتمه دهد» .این مطلب نشان میدهد که نظر مود ایز ایـران ایـن بـوده کـه
اجرای قراردادهای  1974و  1975تا فوریه  1979ادامه داشته است .بـاالمره ایـز ایـران در الیحـه دفاعیـه مـود
تصدیق نموده که صرف نظر از ایراداتی که به کیفیت کار انجام شده گرفتـه ،وی اجـرای مـدماتی متجـاوز از 2/6
میلیون دالر (قبل از کسر مالیات) را اجازه و سی.اس.سی.اس.آی .نیز آن مدمات را انجام داده است.
دیوان داوری همننین متقاعد شده است که صورتحساب مورد مطالبه به ترتیب و به نرمـی کـه توسـط ایـز
ایران تعیین گردیده و مورد قبو سی.اس.سی.اس.آی .نیز واقع شده ،تهیه شده بوده است .سـوابق پرونـده نشـان
میدهد که سی.اس.سی.اس.آی .هر ماه صورتحسابها و مالصه صورتحسابهای پردامت نشده را به ایز ایـران
تسلیم میکرد .در فوریه  ،1979ایز ایران وصو مالصه کلیه صورتحسابهای پردامت نشده پـس از  21مـارس
( 1978او فروردینماه  )1978را که کالً مبلغ پردامت نشدهای متجاوز از  3/9میلیون دالر را نشان میداد ،اعالم
داشت .در صورتحسابها به تفکیك ،کارکنان مأمور در پروژههای مختلف و تاری ها و ساعات کار انجـام شـده ،و
نرخهای به کار رفته ،ذکر گردیده است .همان طور که گفته شد ،ایز ایران دلیل و مدرکی ارائه ننمـوده کـه در آن
وقت ،راجع به عدم صحت صورتحسابها به سی.اس.سـی.آی .اعتراضـی کـرده باشـد .نـامبرده حتـی در جریـان
رسیدگی حاضر ،هیچ دلیل و مدرك مشروحی از عدم اجرای تعهد یا اشتباه محاسبه ارائه نکرده است و لذا اکنـون
نمیتواند بدون ورود در جزئیات ،ادعا کند که سی.اس.سی.اس.آی .قرارداد را اجرا نکرده ویا ایز ایران صورتحساب
مدمات انجام شده را تصویب ننموده است.
ایز ایران همننین هرگونه تعهدی مبنی بر پردامت بابت مدمات ارائه شـده پـس از تـاری  21مـارس 1978
(او فروردینماه  )1357را با استناد به بند «د» ماده سه قرارداد  1975انکار میکند .در بند مزبور قید شـده اسـت
که « :تفاهم و توافق بر این است که چون مدمات ارائه شده به ایز ایران به موجب این قرارداد فرعی ،مربوط است
به قراردادی که ایز ایران با مشتری مود دارد ،لذا پردامت به پیمانکار فرعی بابت این قرارداد ،تناسب مسـتقیم بـا
مبالغی مواهد داشت که ایز ایران از مشتری مود دریافت میکند.
ایز ایران مدعی است که از مشتریان مود مبلغی دریافت نکرده و لذا هیچگونـه وجهـی بـه مواهـان بـدهکار
نیست.
در مورد مدمات ارائه شده طبق قرارداد  1974به این قید نمیتوان استناد کرد ،زیرا قرارداد حاوی قید مشابهی
نیست .در رابطه با قرارداد  ،1975مواهان استدال میکند که استناد به بند «د» ماده سه به دالیل زیر بـیمـورد
است:
 .1ایز ایران از مشتریان مود واقعاً پو دریافت کرده است،
 .2ایز ایران ثابت نکرده که متناسب با مبالغی که از مشتریان مود دریافت نمـوده ،بـه سی.اس.سـی.اس.آی.
پو پردامت کرده است،
 .3از آنجا که سی.اس.سی.اس.آی .فقط براساس نفرـ ماه کار ارائه داده ،لذا پردامت به وی نبایستی منوط به
دریافت وجه از مشتریان باشد و باالمره یك مؤسسه دولتی ایرانی نباید با استناد به اینکه از یك مؤسسـه دولتـی
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دیگر پولی دریافت نشده ،مجاز به فرار از مسئولیت باشد.
استناد ایز ایران به بند «د» ماده سه قابل قبو نیست .اوالً طرفین قبو دارند که از تـاری  21مـارس 1977
(او فروردینماه  )1356ماهیت رابطه مـود را تغییـر دادنـد .قـبالً سی.اس.سـی.اس.آی .در طراحـی و مـدیریت
پروژههای مختلفی که در آنها کار میکرد ،از نزدیك مشارکت داشت .نامبرده ظاهراً مسئو بود پروژههـا را پـس
از تکمیل ،تحویل دهد و بعداً حقالزحمـه مـود را از مشـتریان دریافـت دارد .از مـارس  1977بـه بعـد ،کنتـر و
مسئولیت مدیریت به ایز ایران منتقل شد و از آن به بعد سی.اس.سـی.اس.آی .فقـط مسـئو بـود کـه براسـاس
نفرـماه مدمت ارائه کند .بهعالوه ،موافقت شد که سی.اس.سی.اس.آی .حقالزحمه مود را بالفاصله ،یعنی ظـرف
شصت روز پس از تسلیم صورتحسابها ،دریافت کند .بدینسان ،گرچه بسیاری از شرایط قرارداد  ،1975همننـان
پس از  21مارس ( 1977او فروردینماه  )1356نیز مورد عمل بود ،با این حا  ،این توافق جدید ،جـایگزین بنـد
«د» ماده سه گردید .بنابراین ،بند مزبور نسبت به مدماتی که بابت آن اکنون حقالزحمه مطالبـه مـیشـود ،قابـل
اعما نبود (توافق ماه مارس  1977همننین بازپردامت مالیات بر درآمدهای مکتسبه که قبالً در اکثر پروژههـای
اجرا شده طبق قرارداد  1975در مسئولیت ایز ایران بود ،کالً بر عهده سی.اس.سی.اس.آی .گذارد .در عوض ،نـرخ
باالتری بر مبنای نفر ـ ماه به سی.اس.سی.اس.آی .داده شـد ،لکـن سـود مـورد انتظـار وی متناسـب بـا کـاهش
مسئولیت وی در مورد پروژهها ،تقلیل یافت).
به هر تقدیر ،حتی اگر بند «د» ماده سه مجرا میبود ،باز ادله و مدارك تسلیمی مواهان ،مبین آن است که ایز
ایران به طور مرتب از مشتریان نظامی مود پو دریافت میکرد .یکی از کارکنان پیشین ایـز ایـران کـه از سـا
 1976تا فوریه  1979مسئو مدیریت قراردادهای ایز ایران بوده ،در سوگندنامه مود اظهار داشـته کـه مشـتریان
عمده نظامی ،به استثنای وزارت جنگ ،به طور مرتب پردامتهایی به ایز ایران انجام میدادند .ایز ایـران در نامـه
مــورخ  26آوریــل  6( 1978اردیبهشــتماه  )1357مــود ،بــه تــوش راس انــد کــامپنی ،یعنــی حسابرســان
سی.اس.ســی.اس.آی ،تأییــد نمــوده کــه تــا  27ژانویــه  7( 1978بهمنمــاه  )1356حــدود  80درصــد مبــالغ
صورتحساب هایی را که در آن موقع به سی.اس.سی.اس.آی .بدهکار بوده ،از مشتریان مـود وصـو کـرده اسـت.
بدینسان ،ایز ایران ثابت نکرده که به شرح مقرر در بند «د» ماده سـه متناسـباً پردامتهـایی انجـام داده اسـت.
بالعکس ،مدارك حاکی است که مبالغ دریافتی بابت پروژههای ماي به تعهداتی امتصاي داده میشد که ربطـی
به این پروژهها نداشت .ایز ایـران کـه مـود بـه مفـاد بنـد «د» مـاده سـه عمـل نکـرده ،نمـیتوانـد آن را علیـه
سی.اس.سی.اس.آی .مورد استناد قرار دهد.
آمرین مطلبی که ایز ایران عنوان میکند این است که ماده  76قانون مالیاتهای مستقیم ایران ،وی را ملـزم
میسازد که  5/5درصد از کلیه وجوهی را که به مواهان میپردازد کسر نماید و لذا هر مبلغـی کـه بابـت مـدمات
موضوع این بخش از دعوا به نفع مواهان حکم صادر شود باید به همان میزان کاهش داده شود .گرچه مـیتـوان
این مسأله را که چنین کاهشی واقعاً طبق قوانین ایران الزامی است یا میر ،در اینجا مفتوح باقی گذاشت ،بـا ایـن
حا از ماهیت حقوقی چنین کسوری پیدا است که دیوان صالحیت رسیدگی بدان را نـدارد ،مگـر آنکـه در مـود
قرارداد مقرر شده ویا مود طرفین در عمل چنین درصدی را کسر کرده باشند .تقاضای کاهش  5/5درصد از کلیـه
مبالغ مورد حکم به نفع مواهان ،در حکم تهاتر یا ادعای متقابل است و لذا فقط در صورتی میتواند مورد رسیدگی
قرار گیرد که شرایط صالحیتی مربوط به ادعاهای متقابل و تهاتر احراز شود .همانطور که با تفصـیل بیشتـر در
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قسمت سوم  » «2زیر بحث شده ،ادعای تقابل یا تهاتر باید از همان قرارداد ،معامله یا رویدادی ناشـی شـود کـه
اساس ادعا را تشکیل داده است .این شرط در اینجا احراز نشده است.
دیوان داوری در پروندههای دیگر ،در محاسبه مبالغی که مواهانهـا براسـاس ادعاهـای قـراردادی ،مسـتحق
دریافت آن بودند ،کسر مالیاتهایی را که در یك «شرط قراردادی تصریح شده بوده ،منظور کرده اسـت .یکـی از
این موارد ،پرونده تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتد و ایران ،حکم شماره 114ـ14ــ ،2ي ( 15انگلیسـی)  16مـارس
 16/1984اسفندماه  )1362است
(Reprinted in 5 Iran-U. S. C. T. R. 160، 168).
در پرونده حاضر ،در هیچیك از قراردادهای ذیربط ،قید نشده که طرف ایرانی قرارداد  5/5درصد بابـت مالیاتهـا
کسر کند و مود آن طرف نیز از مبالغ پردامتی به مواهان چنین مبلغی را کسر نکـرده اسـت .بـه عکـس در قـرارداد
مشخ شده که چه طرفی مسئو پردامت مالیاتها بوده و چه بخشی از آن را باید بپردازد .به همین نحو ،ترتیبـات
جدید مربوط به پردامت که از مارس  1977اعما شد صرفاً تعهد پردامت مالیات را که قبالً در مسـئولیت ایـز ایـران
بود بر عهده سی.اس.سی.اس.آی .گذارد و مود تعهد مالیاتی را قانون مقرر میداشـت .در طـو دوره پـس از مـارس
 ،1977ایز ایران از مبالغی که پردامت میکرد  5/5درصد کسر نکرد و بنابراین ،روشن سامت که طـرفین در قـرارداد
مود ،در مورد کسر چنین مبلغی توافق نکردهاند .علیهذا هرگونه تعهدی بابت پردامت  5/5درصد مالیات ،از قراردادهـا
ناشی نشده ،بلکه از اجرای قوانین مالیاتی ایران ناشی میشود و لذا دیوان صالحیت وضـع چنـین کسـوری را نـدارد
(برای مثا  ،رجوع شود به :همان مامذ ،ي ( 24انگلیسی)
reprinted in 5 Iran-U. S. C. T. R. 173.

و اینترنشنا تکنیکا پراداکتس کورپوریشـن و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران و سـایرین ،حکـم شـماره
196ـ302ـ ،3ي  29انگلیسی 28 ،اکتبر  6/1985آبانماه .)1364
بنابراین ،ایز ایران متعهد است مبلغ  3.921.240دالر بابت مدمات ارائه شـده پـس از  21مـارس ( 1978او
فروردینماه  )1357به مواهان بپردازد.
ج ج) هزینههای فسخ

مواهان مبلغ  459.775دالر بابت هزینه بازمرید مدمت و مراجعت پرسنل ،به دلیـل فسـ قراردادهـا توسـط ایـز
ایران ،مطالبه میکند .مواهان بدواً مبلغ  308.761دالر ادعا کرده بود و بعداً در الیحه پیش از استماع مـود ،مبلـغ
مزبور را افزایش داد.
مواهان بهعنوان مبنای این ادعا ،به ماده  15قرارداد سا  1975استناد میکند .قسمت ذیربط این ماده مقـرر
میدارد« :در صورتی که ایز ایران از نظر رعایت مصالح مود ،این قرارداد را در طو مدت اعتبار آن و بدون اینکه
قصوری متوجه پیمانکار فرعی باشد ،فس کند ،اطالعیه سی ( )30روزهای مبنی بر فس تسلیم مواهد کرد .هزینه
واقعی بازگشت کارکنان مارجی به اقامتگاه اصلی ایشان را پیمانکار فرعی پردامت مواهد کرد .این هزینه شامل و
منحصر به بلیت هواپیمای درجه دو برای کارمند و مانوادهاش و انتقا اثاثه و وسایل شخصی ،حداکثر معاد وزن
اثاثه وارده به ایران میباشد .در صورتی که قرارداد به دلیل قصور پیمانکار فرعی یا نقض قرارداد توسط وی ،فس
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شود ،هیچیك از هزینههای مذکور در جمله پیشین به پیمانکار فرعی پردامت نخواهد
مواهـان اظهــار مــیدارد کــه ایـز ایــران ،طــی نامــه مـورخ  24فوریــه  5( 1979اســفندماه  )1357مــود بــه
سی.اس.سی.اس.آی ،.قراردادها را فس کرد .در نامه قید شـده اسـت کـه فسـ از تـاری او فوریـه 12( 1979
بهمنماه  )1357تحقق میپذیرد .مواهان این موضع را اتخاذ کرده که فس از  24مـارس  4( 1979فروردینمـاه
 )1358محقق شده است و معتقد است که به علت قصور ایز ایران در تسلیم اطالعیـه فسـ سـی ( )30روزه ،وی
استحقاق دارد برای هریك از  35نفر کارمند مارجی مأمور در پـروژههـای ایـز ایـران در مـاه فوریـه  8.900دالر
حقالزحمه نفرـماه مورد توافق در قرارداد را که جمعاً به مبلغ  311،500دالر بـالغ مـیشـود ،دریافـت نمایـد .وی
مضافاً بابت هزینههای بازگشت کارکنان و بازمرید مدمت کارکنان محلی ،مبلغی متجاوز از  148.275دالر مطالبه
میکند.
ایز ایران استدال میکنـد کـه تعطیـل عملیـات سی.اس.سـی.اس.آی« .معلـو اوضـاع سیاسـی ایـران» و
«منحصراً» نتیجه انقالب اسالمی ایران» بوده و لذا ایز ایران هیچگونه مسئولیتی بابت هزینههـایی کـه مواهـان
ممکن بود در نتیجه تعطیل عملیات متحمل شود ،ندارد .ایز ایران اظهار میدارد که نامه مورخ  24فوریه 5( 1979
اسفندماه  )1357وی صرفاً تأیید نهایی تعلیق تعهدات قراردادی بود که مود سی.اس.سی.اس.آی .هنگام استناد به
فورسماژور در نامه مورخ سوم فوریه  14( 1979بهمن  )1357مود به ایز ایران اعالم کرده بـود .بـاالمره اظهـار
میدارد که گرچه طبق شرایط فس قرار داد ،کارکنان سی.اس.سی.اس.آی .میبایست  30روز دیگر پـس از نامـه
مورخ  24فوریه  5( 1979اسفندماه  )1357ایز ایران بر سر کار میمانده و مدماتشان را ارائه میکردند ،با این حا ،
کارکنان مزبور قبل از آن موقع ،ایران را ترك کرده بودند و صورتحسابها فقط مدمات ارائـه شـده تـا  19فوریـه
 30( 1979بهمنماه  )1357را در بر میگرفت.
در رابطه با هزینههای بازگشت کارکنان مارجی سی.اس.سی.اس.آی ،دیوان داوری بر این نظر است که اکثـر
این هزینهها از تعلیق موقت عملیات که سی.اس.سـی.اس.آی .در نامـه مـورخ سـوم فوریـه  14( 1979بهمنمـاه
 )1357مود اعالم نموده ،ناشی شده است و نه از اطالعیه فسخی که ایز ایران طی نامه مورخ  24فوریه 5( 1979
اسفندماه  )1357مود ارسا داشت .سی.اس.سی.اس.آی .در نامه مورخ سـوم فوریـه  14( 1979بهمنمـاه )1357
مود اعالم کرد که «کلیه کارکنانش را از تعهدات قراردادی شخصیشـان آزاد نمـوده» و «تقریبـاً کلیـه کارکنـان
مارجی ترجیح مواهند داد که فوراً ایران را ترك کنند» .در نامه ذکر شده که سی.اس.سی.اس.آی .چند نفر کارمند
داوطلب با توافق طرفین تأمین مواهد کرد که تا اواسط مارس در ایران بمانند .از ادله و مدارك هزینههـای فسـ
چنـین بــر مــیآیــد کـه در تــاری  19فوریــه  30( 1979بهمنمــاه  )1357فقـط یــازده نفــر از کارکنــان مــارجی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2طرفین موافقت دارند که این شرط مندر در قرارداد  1975در مورد کلیه پروژههایی که سی.اس.سی.اس.آی .در فوریـه  1979در آن

شرکت داشت ،به استثنای یك پروژه ،مجرا بوده است .پروژه مذکور (پروژه آی.آی.ان) طبق یکی از ضمائم قـرارداد  1974اجـرا شـد کـه
حاوی شرطی مشابه ماده پانزده قرارداد  1975است .معذلك در شرط مندر در قرارداد  1974تسلیم اطالعه فس سی ( )30روزه صراحتاً
قید نشده است .مواهان استدال میکند که تفاهم طرفین بر این بوده که در این مورد نیز ،نظیر فس قرارداد به دلیـل نقـض آن توسـط
طرف دیگر ،اطالعیه  30روزه الزم بوده است .دیوان داوری به این مسأله نمـیپـردازد کـه آیـا چنـین اطالعیـهای طبـق قـرارداد 1974
ضروری بوده یا نه ،زیرا بهطوری که ذیالً بهتفصیل آمده ،ادعای مبتنی بر عدم ارائه اطالعیه ،حتی اگر چنـین الزامـی وجـود مـیداشـت،
مردود شنامته میشد.
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سی.اس.سی.اس.آی .هنوز مأمور پروژههای ایز ایران بودند .در فهرست اسامی کارکنانی که هزینههـای بازگشـت
دریافت نمودند ،فقط نام هفت نفر از این یازده نفر کارمند به چشم میمورد .قیـد فورسمـاژور قـرارداد مشـخ
نمیکند که اگر به دلیل یادشده ،قرارداد به حالت تعلیق در آیـد ،هزینـههـا بـر عهـده چـه کسـی مواهـد بـود .از
صورتحسابهای تسلیمی مواهان چنین به نظر میرسد که سی.اس.سی.اس.آی .حسب معمو فقط بابـت تعـداد
نفرـماه (مدمت انجام شده) صورتحساب میفرستاد و نه برای هزینههای بازگشـت کارکنـانی کـه بـه مدماتشـان
ماتمه داده شده بود .تحت این اوضاع و احوا  ،دیوان داوری نتیجه میگیرد که در یك چنین موردی از تعلیق بـه
علت فورسماژور ،هر طرف باید هزینههای مود را متحمل شود .تنها هزینههای مراجعتی که ایز ایران متعهـد بـه
بازپردامت آن است ،هزینههای موضوع ماده پانزده است .این ماده مقرر میدارد که هرگاه طرف ایرانی ،قرارداد را
با توجه به مصالح مویش فس کند باید این قبیل هزینهها را بپردازد .همانطور که مود مواهان اظهار میدارد ،ایز
ایران طی نامه مورخ  24فوریه  5( 1979اسفندماه  )1357به چنین فسخی اقدام کـرد و نـه قبـل از آن .بنـابراین،
مواهان استحقاق دارد هزینههای بازگشت آن دسته از کارکنانی را که در تاری اطالعیه فس هنوز در پروژههـای
ایز ایران مدمت میکردند ،دریافت نماید .صورتحسابهای مواهان حاکی است که در تاری  19فوریه 30( 1979
بهمنماه  )1357یازده نفر کارمند در ایز ایران مأمور بودند و مبلغ  25.763دالر بابت هزینههای بازگشت هفت نفر
از این یازده نفر مطالبه شده است .لذا مواهان استحقاق دارد مبلغ  25.763دالر بابت هزینههای بازگشـت ،از ایـز
ایران دریافت کند.
در مورد پردامت هزینه بازمرید مـدمت کارکنـان محلـی سی.اس.سـی.اس.آی ،دیـوان داوری هـیچ مبنـای
قراردادی جهت این ادعا ،در دست ندارد .پردامت چنین هزینهای ،چه در ماده  15و چه در سایر شروط قـراردادی،
مقرر نشده است .از این رو ،این بخش از ادعا باید مردود شنامته شود.
همین مطلب در مورد هزینه بازمرید مدمتی که مواهان بابت یك نفرـماه برای هریك از کارکنان مارجیاش
مطالبه میکند نیز صادق است .در این بخش از ادعا اساساً بابت نقض شرط مربوط به اطالعیـه  30روزه ،مطالبـه
مسارت شده است .به نظر مواهان ،یکی از هدفهای این شرط این است که هزینههـای پیمانکـار جهـت یـافتن
شغل جدید برای کارکنان مود و حقوق پردامتی بدانان تا تاری مأموریت جدید ،به وی بازپردامت شود .همانطور
که در باال اشاره شد ،اکثر کارکنان در تاری فس به موطن مود عزیمت کرده ویا قرار بـود کـه بـهزودی عزیمـت
کنند .بنابراین ،حتی اگر سی.اس.سی.اس.آی .در تاری  24فوریه  5( 1979اسفندماه  )1357اطالعیه سـی روزه را
دریافت کرده بود ،نمیتوانست بابت  35نفرـماه کار مورد ادعا ،به ایز ایران صورتحساب بدهد .در مـورد کارکنـانی
که در آن تاری هنوز در ایران بودند ،مواهان ثابت نکرده که در اثر عدم ارائه اطالعیه سی روزه متحمل مسـارتی
شده است .فیالمثل مواهان ثابت نکرده که چه موقع توانست کارکنان مزبور را در پـروژههـای دیگـری بـه کـار
گمارد .این واقعیت که کارکنان یادشده به هر صورتی میبایست تا اواسط مارس ایران را ترك میکردنـد ،حـاکی
است که احتماالً به کار گماردن مجدد آنها در مدتی کمتر از  30روز امکانپذیر بـوده اسـت .بـهعالوه مـیتـوان
تصور کرد که چناننه سی.اس.سی.اس.آی .به مدت  30روز دیگر به اجرای قرارداد ادامه داده بود ،در آن صـورت،
قادر بود از هزینههایی که متحمل میشد احتراز کند .با این حا  ،مواهان هیچگونه جزئیات مربوط به هزینههـای
اجرای مدمات یا هزینههای متحمله پس از فس را ارائه نداده است .مالصه اینکه شرط تسلیم اطالعیه نمیتواند
به مودی مود منظور قید مسارات تعیین شده را تأمین کند ،بلکه دستکم باید ثابت شود که مبلغ مورد ادعا منطقاً
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نزدیك به میزان مساراتی است که واقعاً وارد شده است.
د د) استرداد مالیاتهای اضافی

مواهان استرداد مالیاتهایی را که سی.اس.سی.اس.آی .بابت درآمد مکتسبه در سا های مالی  1974 ،1973بابت
قرارداد  1972پردامته و مدعی است که اضافه بر مالیاتهایی است که سی.اس.سی.اس.آی .طبق قراداد متعهد به
پردامت آن بوده ،از صنایع هواپیمایی مطالبه میکند .مواهان اظهار میدارد که طبـق دسـتور صـنایع هواپیمـایی،
سی.اس.سی.اس.آی .این مالیاتها را مطابق برگ تشخی های صادره به نحو علیالرأس توسط مقامات مالیـاتی
ایران پردامت کرده است« .طبق قرارداد ،صنایع هواپیمایی متعهد بود کلیه مالیاتهایی را که بهعنوان مالیـات بـر
شرکتها ،اضافه بر  2/5درصد مالیات پیمانکاران فرعی پردامـت مـیشـده و مـیبایسـت از مبـالغ پردامتـی بـه
سی.اس.سی.اس.آی .کسر کند ،به نامبرده مسترد نماید .مواهان میگویـد کـه صورتحسـاب مالیاتهـای اضـافه
پردامــت شــده را بــه صــنایع هواپیمــایی داده و نــامبرده تعهــد مــود را تصــدیق کــرده ،لکــن وجــه آن را بــه
سی.اس.سی.اس.آی .مسترد ننموده است .مواهان  777.290دالر بابت مبلغ صورتحساب مطالبه میکند .این رقم
شــامل  555.704دالر مالیــاتی اســت کــه اضــافه پردامــت شــده ،بــهعالوه مالیاتهــای متعلقــه بــه ایــن مبلــغ.
سی.اس.سی.اس.آی .اظهار میدارد که طبق قانون ایران ،مبالغ مسترد شده ،درآمد مشمو مالیات محسوب شـده
و صنایع هواپیمایی مسئو پردامت این قبیل مالیاتهای اضافی نیز میباشد .مواهان این ادعا را به نحو تخییـری
نیز مطرح کرده ،مبلغ  555.704دالر مطالبه و تقاضا میکند که از مسئولیت پردامـت هرگونـه مالیـات متعلقـه در
صورت صدور حکم استرداد این مبالغ ،مبرا گردیده و صنایع هواپیمایی مسارت وی را تضمین نماید.
صنایع هواپیمایی انکار نمیکند که سی.اس.سی.اس.آی ،مالیاتهایی به مبلغ مورد ادعا پردامت کـرده ،لکـن
انکار میکند که تعهدی نسبت به بازپردامت چنین مالیاتهایی داشته است .بالعکس ،نامبرده اظهـار مـیدارد کـه
استرداد مالیات ،منوط و مشروط به این بود که وی قبالً از مشتریانش پو دریافت کنـد و وی ایـن مطلـب را بـه
سی.اس.سی.اس.آی .اطالع داده بود و از آنجا که صنایع هواپیمایی مدعی است که پولی از مشـتریانش دریافـت
نکرده ،لذا هرگونه مسئولیت بابت استرداد مالیاتها را انکار مینماید.
هنگامی که صنایع هواپیمایی و سی.اس.سی.اس.آی .راجع به قرارداد  1972مذاکره میکردند ،چنـین فـرض
کردند که مسئولیت مالیات متعلقه به حقالزحمههای دریافتی سی.اس.سی.اس.آی .منحصر به مالیات پیمانکـاران
فرعی مواهد بود که در آن موقع  2/5درصد پردامتهای نامال قراردادی را تشکیل میداد .این مطلب در یـك
نسخه کاربرگ منضم به تفاهمنامهای که پیش از قرارداد امضا گردیده ،قید و در ماده سه قرارداد نیز منعکس شده
است .ماده مزبور مقرر میدارد که «کل هزینه مدمات ارائه شده به موجب این سند ،عبـارت مواهـد بـود از جمـع
مبالغ مذکور در ضمائم این سند .پردامتها صددرصد به دالر امریکا و پس از کسر  2/5درصد مالیـات پیمانکـاران
فرعی ،انجام مواهد شد».
توافق طرفین مبنی بر اینکه صنایع هواپیمایی مالیاتهای مازاد بر این مبلغ را متحمل مواهـد شـد ،در مـاده
شش قرارداد در گردیده که به شرح زیر مقرر مینماید:
« تفاهم و توافق بر این است که صنایع هواپیمایی ایران مسئو پردامت حقوق بیمه اجتماعی دولت ایران
و مالیات بر درآمد متعلقه به درآمدهای مکتسبه به موجب این قرارداد یا ضمائم آن مواهد بود».
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«مضافاً تفاهم و توافق بر این است که قیمت ضمائم شامل هیچگونه مالیات یا عوارض گمرکـی بـه هـر
شکل ،نخواهد بود؛ غیر از مالیات دولت ایران بر پیمانکاران فرعی».
در ماده شش مضافاً قید شده «که در صورتی که هرگونه تغییری در نرخ یا نحوه تخصی تعهد مالیاتی» بـر
ماده شش اثر گذارد ،سی.اس.سی.اس.آی .میتواند طبق شرط قراردادی مربـوط بـه «تغییـرات» ،تعـدیل قیمـت
قرارداد را مواستار شود.
بر اساس این شرایط ،صنایع هواپیمایی از کلیه پردامتهایی که به موجب قـرارداد  1972در طـو سـا های
مــالی  1973و  1974انجــام شــد 2/5 ،درصــد کســر و آن را بــه مقامــات مالیــاتی ایــران پردامــت کــرد.
سی.اس.سی.اس.آی .بدهی مالیاتی مود را طبق مقررات مربوط به مالیات پیمانکاران فرعی ،مندر در مـواد  76و
 79قانون مالیاتهای مستقیم ایران ،محاسبه ،اظهارنامههای مالیاتیاش را بر همان اساس تنظیم و تسلیم ،و بابت
سا های  1973و  1974مبلغ  1.468.476ریا یا  21.674دالر مالیات اضافی پردامت کرد .در  26فوریـه 1975
( 7اسفندماه  )1353مقامات مالیاتی ایران ،مالیات سی.اس.سی.اس.آی .برای سا های مالی  1973و  1974را بـر
این اساس تقویم نمودند که مدمات ارائه شده طبق قرارداد  ،1972از نوع کمكهای آموزشی و فنـی بـوده و لـذا
مشمو تبصره  2ماده  81قانون مالیاتهای مستقیم است و نه مواد  79 ،76ناظر بر مالیات پیمانکار فرعـی .ایـن
امر منجر به وضع مالیات قابل توجهی بالغ بر  30درصد دریافتیهای نامال مربوط به سـا  1973و  27درصـد
برای سا  1974گردید.
در سوم مارس  12( 1975اسفندماه  )1353سی.اس.سی.اس.آی .ضمن اینکه وصو برگ تشخی مالیـاتی
فوقالذکر را به صنایع هواپیمایی اعالم کرد ،به وی اطالع داد که «افزایش مذکور مشمو شرط تغییـرات (یعنـی
ماده شش مربوط به مالیاتها) بوده و لذا جزء مسئولیت صـنایع هواپیمـایی اسـت» .سـپس صـنایع هواپیمـایی و
سی.اس.سی.اس.آی .شفاهاً و کتباً راجع به اینکه چه اقدامی باید در مورد برگ تشخی مالیاتی انجام دهند ،بـه
بحث و مذاکره پردامته و بالنتیجه سی.اس.سی.اس.آی .نزد مقامات صالحه ایران و به ایـن برگهـای تشـخی
اعتراض کرد .سرانجام رأیی صادر شد ،مبنی بر اینکه مدمات سی.اس.سی.اس.آی .بابت قـرارداد  1972مشـمو
مفاد تبصره  2ماده  81قانون مالیاتهای مستقیم است .سی.اس.سی.اس.آی .بر مبنای برگهای تشخی نهایی،
مبلغ  37.097.386ریا یا  534.544دالر مالیات اضافی ،با قید اعتراض ،پردامت کرد.
در طو مذاکراتی که راجع به نحوه اقدام در مورد برگهای تشخی مالیاتی به عمل آمد ،صنایع هواپیمـایی
نامهای به سی.اس.سی.اس.آی .نوشت که مواهان آن را بـهعنوان تصـدیق تعهـد صـنایع هواپیمـایی ،مبنـی بـر
بازپردامت مالیاتهای اضافی به سی.اس.سی.اس.آی .تعبیر میکند .صنایع هواپیمایی نیز با استناد به همین نامه،
استدال میکند که استرداد این مالیاتها منوط و مشروط به این بود که وی قبالً از مشـتریان مـود حـقالزحمـه
مدمات را دریافت کند .در نامه ،ضمن مطالب دیگر ،از سی.اس.سی.اس.آی .درمواست شده است که:
 . 1با استفاده از کارشناسان مالیاتی در محل ،میزان مالیات تعیین شده را به حداقل تقلیل دهد.
 .2صورتحساب مالیاتها را طبق قرارداد ذیربط برای صنایع هواپیمایی ارسا دارد.
 . 3میزان معافیت مالیات بر درآمد مارجی شرکت را تعیین و آن را به بستانکار حساب صنایع هواپیمایی منظور
نماید.
در نامه همننین قید شده که در جلسه مالقات قبلی طـرفین« :اظهـار شـد کـه بـرگ تشـخی مالیـاتی را
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میتوان به موجب شرط تغییرات به صنایع هواپیمایی تسلیم کرد؛ لکن ،جرائم و بهره مطلب جداگانهای است.
به محض دریافت صورتحسابهای مستند و مدلل ،حاوی نسـ رسـید رسـمی پردامـت ،صـنایع هواپیمـایی
مطالبات مالیاتی شما را طبق مفاد قرارداد به مشتریان مربوط منتقل مواهد کرد و بـه مجـرد پردامـت بـه صـنایع
هواپیمایی ،بالفاصله (عین آن) به سی.اس.سی .مسترد مواهد شد».
این نامه نشان میدهد که برداشت صنایع هواپیمایی ،در آن موقع ،چنین بوده و هنوز هم هست کـه اسـترداد
مالیاتهای پردامت شده اضافی به سی.اس.سی.اس.آی .طبق قرارداد منوط به وصو وجه از مشتریانش است .از
آن جا که سی.اس.سی.اس.آی .به این نحوه تلقی در آن موقع ایراد گرفت و در جریان رسیدگی حاضر نیـز چنـین
کرده ،لذا این مسأله مطرح می شود که آیا این تفسیر واقعاً مبتنی بر شرایط قرارداد است یا میر .با مقایسه آن شرط
ماده شش قرارداد که قیمت مورد توافق در قرارداد را از هرگونه مالیاتی غیر از «مالیات پیمانکاران فرعی» مسـتثنا
نموده از یك طرف و آن شرط ماده مذکور که به سی.اس.سی.اس.آی .حق داده که طبـق مفـاد مـاده سـیزده ،در
صورت تغییر نرخ یا نحوه تخصی بدهی مالیاتی که بر میزان تعهد مالیاتی منـدر در مـاده شـش تـأثیر گـذارد،
درمواست «تعدیل» قیمت نماید ،از طرف دیگر ،کامالً روشن به نظر میرسد که سی.اس.سی.اس.آی .میتوانسته
استرداد مالیاتهای اضافی تعیین شده را مواستار شود و صنایع هواپیمایی نیز متعهد بـه پردامـت آن بـوده اسـت.
سی.اس.سی.اس.آی ،.در واقع ،بازپردامت چنین مبلغی را از صنایع هواپیمایی تقاضـا کـرد .نمـیتـوان از شـرایط
ذیربط قرارداد استنباط کرد که بازپردامت مالیات منوط به این بوده که صنایع هواپیمـایی قـبالً از مشـتریان مـود
وجهی دریافت کند .از این رو ،صنایع هواپیمایی نمیتواند قصور مشتریان در ایفای تعهداتشان را مستند عدم ایفای
تعهد مود قرار دهد.
مواهان مبلغ  777.290دالر بابت مالیات اضافی که معاد  53.943.928ریا است و در صورتحسـاب مـورخ
 12آوریل  23( 1976فروردینماه  )1355از صنایع هواپیمایی مطالبه شده تقاضا میکند .این مبلـغ مـورد مطالبـه،
همان مالیاتهای پردامتی اضافی است ،بهعالوه رقمی بابت مالیات متعلقه به مبلغ استردادی طبق ضوابط معمو
در بــرگ تشــخی مالیــاتی فوریــه 1975؛ بــهطوری کــه مــال مبلــغ مالیــات اضــافی کــه واقعــاً توســط
سی.اس.سی.اس.آی .پردامت شده  38.565.864ریا یا  555.704دالر است .مواهان اظهار مـیدارد کـه مبـالغ
ریالی طبق نرخ رایج در آن وقت به دالر تبدیل شده است.
چناننه دیوان اعالم نماید که سی.اس.سی .و سی.اس.سی.اس.آی .از مسئولیت پردامت هرگونه مالیات دولت
ایران نسبت به مبالغ مورد حکم مبرا بوده و بهعالوه ،صنایع هواپیمایی نیز مسئو تضمین مسارات مواهان بابـت
این قبیل تعهدات است ،در آن صورت ،مواهان فقط مبلغ  555.704دالر بابت مالیات اضافی مطالبه میکند.
دیوان داوری اوالً نتیجه میگیرد که مواهان فقط استحقاق دارد مبلغ  555.704دالر() 3که معاد رقمی اسـت
کــه سی.اس.ســی.اس.آی .واقعــاً بابــت مالیــات اضــافی پردامتــه ،از صــنایع هواپیمــایی دریافــت نمایــد.
سی.اس.سی.اس.آی .هیچگونه مالیات اضافی بابت این مبلغ نپردامته ویا چنین مالیاتی از او مطالبه نشده و صنایع
هواپیمایی یا هیچ موانده دیگری نیز پردامت چنین مالیاتی را از او نخواسته است .بنابراین ،هـیچ مبنـای حقـوقی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3برای محاسبه معاد دالری مالیات قابل استرداد ،مواهان بهدرستی از نرخ تبـدیل رایـج در تـاریخی کـه ایـن مالیاتهـا را بـه ریـا
پردامت کرده ،استفاده نموده و این مطلب مورد ایراد و اعتراض واقع نشده است.
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برای استرداد مبلغ باالتری وجود ندارد.
ثانیاً همانطور که در باال گفته شد ،طبق قرارداد  1972سی.اس.سی.اس.آی .متعهـد بـود فقـط  2/5درصـد
بابــت پردامتهــای قــراردادی مالیــات بپــردازد و صــنایع هواپیمــایی ملــزم بــود کلیــه مالیاتهــایی را کــه
سی.اس.سی.اس.آی .مازاد در این نرخ میپردازد ،مسترد نماید .هرگونه ادعایی بابت مالیاتهای موضـوعه دولـت
ایران نسبت به مبلغ  555.704دالر مورد حکم که پس از صدور حکم حاضر مطرح گردد ،مار از صالحیت دیوان
بوده و بدینسان دیوان صالحیت صدور حکم ابراء یا تضمین غرامت در برابر چنین تعهد بالقوه آتی را ندارد4)(.
عالوه بر استرداد مبلغ فوقالذکر از صنایع هواپیمایی ،مواهان بازپردامت مالیاتهایی را مطالبـه مـیکنـد کـه
سی.اس.سی.اس.آی .بابت درآمد مکتسبه مویش پردامته یا از پردامتهای قـراردادی در طـو سـا های مـالی
 1975الی  1978طبق قراردادهای  1974 ،1972و  1975کسرگردیده و به گفته وی ،میزان این مالیاتها زاید بـر
مبالغی بوده که طرفین توافق کرده بودند که سی.اس.سی.اس.آی .به موجب این قراردادها بپردازد .در هر کـدام از
این قراردادها فرمو متفاوتی برای توزیع بار اقتصادی پردامت مالیاتهای موضوعه دولت ایران بابـت درآمـدهای
قراردادی سی.اس.سی.اس.آی .تعیین شده است .همانطور که گفته شد ،قرارداد  1972صنایع هواپیمـایی و بعـداً
ایز ایران را ملزم می سامت که هرگونه مالیاتی که سی.اس.سی.اس.آی .تحت عنوان مالیات بر شرکتها زایـد بـر
 2/5درصد پردامتی نسبت به درآمد مکتسبه طبق قرارداد تأدیه مینمود را بـه نـامبرده مسـترد نمایـد .در قـرارداد
 1974مقرر گردید که مالیاتهای زاید بر  4درصد مسترد شود .قرارداد  1975سی.اس.سـی.اس.آی .را از پردامـت
هرگونه مالیات نسبت به درآمد مکتسبه به موجب قرارداد ،معاف نموده و ایز ایران را ملزم مـیسـامت ایـن قبیـل
مالیاتهای پردامتی را به وی مسترد دارد .مواهان با تخصی درآمد مکتسبه مود در سا های مـالی  1975الـی
 1978به قراردادهای مختلف ،کل مبلغ مالیاتی را که مدعی است سی.اس.سی.اس.آی .بر مبنای فرمـو مربـوط،
متعهــد بــه پردامــت آن بــوده ،محاســبه کــرده اســت .نــامبرده ســپس ایــن رقــم را از کــل مالیــاتهــایی کــه
سی.اس.سی.اس.آی .حسب ادعا پردامته یا در طو این مـدت از وی کسـر گردیـده ،کـم کـرده کـه حاصـل آن
 1.407.414دالر مالیات اضافی است که استرداد آن را از ایز ایران مطالبه میکند .مواهان مضافاً اعالم این مطلب
را از دیوان تقاضا می نماید که سی.اس.سی.اس.آی .از هرگونه مالیات دولت ایران که ممکن است به مبلـغ مـورد
حکم تعلق گیرد ویا هر مالیات اضافی که احتماالً به درآمد مکتسبه در سا های مالی  1975الی  1978تعلق گیرد،
معاف و مبرا میباشد.
ایز ایران دفاعیات زیر را در برابر این ادعا اقامه نموده که مواهان آن را رد کرده است .ایـز ایـران مـیگویـد:
فرمو تخصی بدهی مالیاتی قراردادها مغایر با قوانین ایران بوده و لذا قابل اجرا نیست .ضـمائم بعـدی قـرارداد
 1975جایگزین فرمو اولیه تخصی بدهی مالیاتی قراردادها شده و به موجب آن ،سی.اس.سی.اس.آی .مسئو
کلیه مالیات ها واقع شده است .این واقعیت که سی.اس.سی.اس.آی .به طور مسـتقیم مالیـات پردامتـه بـا ادعـای
استرداد آن منافات دارد .مواهان ثابت نکرده که مالیاتهایی که حسب ادعا ،پردامته به درآمد مکتسبه بـه موجـب
قراردادهای سهگانه مربوط بوده و هیچگونه مدرکی هم راجع به نحوه تخصی این پردامتها بین قراردادها ،ارائه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4در این رابطه همننین ماطرنشان میسازد که مواهان بدواً تقاضا کرد که مفاصاحساب مالیاتی توسط وزارت دارایی ایـران بـرای وی
صادر شود .نامبرده ،بعداً این ادعا را پس گرفت .در مورد جزئیات این ادعا رجوع کنید به :بخش سوم ـ  » «2زیر.
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ننموده است.
دیوان داوری نتیجه میگیرد که مواهان حق دارد قسمتی از مالیاتهایی را که زاید بر مبالغ مقـرر در قـرارداد
پردامت ه از ایز ایران مسترد نماید .ایز ایران ثابت نکرده که شرایط مربوط به بازپردامت مالیاتها کـه مواهـان بـه
استناد آن ادعایش را مطرح سامته ،مغایر با قوانین ایران است .دیوان داوری قبالً نظر داده است که قید مشـابهی
در مورد معافیت مالیاتی و استرداد هرگونه مالیات پردامتی ،مغایر با قوانین ایران نیست (رجوع شود به :امریکن بل
اینترنشنا اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسـالمی ایـران و سـایرین ،قـرار اعـدادی شـماره 41ــ48ــ 3ي 32
انگلیسی 11 ،ژوئن  21/1984مردادماه  .)1363عالوه بر این ،هیچگونه مبـاینتی بـین پردامـت مالیـات و سـپس
تقاضای بازپردامت آن براساس شرط استرداد مندر در قرارداد ،از متعاهد دیگر ،وجود ندارد.
باید توجه داشت که نتیجهگیری فوق منافاتی با این نظر دیوان ندارد که دیوان فاقد صالحیت رسیدگی نسبت
به کسر  5/5درصد مالیات از کلیه مبالغ پردامتی به مواهان است (رجوع شود به :بخش سوم ـ1ـ ب) ب ب) باال).
گرچه در قراردادها کسر چنین درصدی مقرر نشده ،با این حا  ،ادعای استرداد مـورد بحـث در اینجـا ،فـیالواقـع
مبتنی بر مود قرارداد است .مواهان در محاسبه مبلغ مورد ادعای اسـتردادی ،میـزان مالیـاتی را کـه مـیبایسـتی
پردامت میکرد از کل مالیاتی که بابت سا های مورد بحث پردامته ،کسر کرده است .غیر از مبلغ قلیلـی بهـره و
درآمد متفرقه که در زیر بحث مواهد شد ،ایز ایران هیچگونه دلیل و مـدرکی در رد ایـن اسـتدال مواهـان ارائـه
نکرده که این قراردادها تنها منبع درآمد مشمو مالیات سی.اس.سی.اس.آی .در طو سا های مورد بحـث بـوده
است .بهعالوه ،مقایسه اظهارنامه مالیاتی سا منتهی به  31مارس  1978کـه توسـط مواهـان تسـلیم گردیـده و
مدارك مود ایز ایران در مورد پردامتهایی که به موجب این قرارداد به عمـل آمـده ،ایـن نتیجـهگیـری را تأییـد
میکند.
با وجود این ،دیوان معتقد است که مواهان در توزیع درآمدش بین قراردادها ،فرمو هـای متفـاوت منـدر در
برمی از ضمائم قرارداد  1975در مورد توزیع مالیات و نیز فرمو جدید مورد توافق در  1977راجع بـه پردامـت را
به نحو مقتضی در محاسبه منظور نکرده است .ضمائم «الف»« ،ب» و « » قرارداد  1975حـاوی قیـودی اسـت،
مبنی بر اینکه قیمت ضمیمه طبق قوانین و مقررات جاری ایران در هنگام امضای آن ضـمیمه ،مشـمو مالیـات
مواهد بود .در قیود مزبور تصریح شده است که آن قیود ،جایگزین شرط معافیت مالیاتی و استرداد هرگونه مالیـات
پردامتی در قرارداد  1975میشوند .مواهان استدال میکند که ارقام درآمـد متعلقـه بـه ضـمائم «الـف» و « »
مشمو مالیات نبودند ،زیرا این مبالغ در ایاالت متحده عاید شده است ،نه در ایران و بـهعالوه ،وی وجهـی بابـت
ضمیمه «ب» دریافت نکرده است .معذلك در هر دو ضمیمه «الف» و « » (که به پروژه واحدی مربوط میشوند)
ذکر شده که بخشی از آن ها باید در ایاالت متحده و بخشی در ایران اجرا شوند و دیوان بر این نظر است که قیود
مزبور میبایستی بهطور ام بدین سبب در شده باشد که پیشبینی میشد دولت ایران بر درآمد حاصله از ایـن
ضمائم ،مالیاتهایی وضع کند .در مورد ضمیمه «ب» ،مواهان تصدیق میکند که مقـادیر زیـادی پردامـتهـای
مشخ نشده ،طبق قراردادها وصو نموده که قسمتی از آن را باید به آن ضمیمه مربوط دانست.
عالوه بر این ،از شهادت ادا شـده توسـط مـود مواهـان روشـن اسـت کـه در تـاری  21مـارس ( 1977او
فروردینماه  )1356نحوه تخصی تعهد مالیاتی و جدو پردامت امتصاصی بـدهی مالیـاتی مربـوط بـه قـرارداد
 1975کالً تغییر یافت .از آن به بعد ،سی.اس.سی.اس.آی .میبایست صورتحسابهایش را براساس نـرخ جدیـد و
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باالتری ،یعنی  8.900دالر برای هر نفرـماه تسلیم و مسئو پردامت کلیه مالیاتها باشد .گرچه به نظر مـیرسـد
که هیچیك از صورتحسابهای بعد از مارس سا  1977از طریق پردامتهای تخصیصی تأدیـه نشـده ،بـا ایـن
حا  ،بخشی از پردامتهای غیرتخصیصی را باید به آن صورتحسابها مربوط دانسـته و از محاسـبه مالیاتهـای
قابل استرداد مستثنا سامت .بنابراین ،مالیات متعلقه به هر مبلغ پردامتی که قابل انتساب بـه ایـن صورتحسـابها
باشد را باید مواهان بهطور کامل متحمل شود.
باالمره مواهان مسئو تقبل کلیه مالیاتهای متعلقه بـه بهـره و درآمـد متفرقـهای اسـت کـه در رابطـه بـا
قراردادها تحصیل نموده است .هیچیك از قراردادها ایز ایران را ملزم نسامته کـه هـر جزئـی از ایـن مالیاتهـا را
متحمل گردد.
بهطور مالصه ،عالوه بر مالیاتهایی که مواهان تصدیق میکند که طبق قرارداد باید متحمل شـود ،نـامبرده
میبایست کل مالیات متعلقه به درآمدهای زیر را نیز پردامت میکرد:
 .1درآمد حاصله از ضمائم «الف»« ،ب» یا « » قرارداد ،1975
 .2درآمد حاصل از پردامت صورتحسابها بر مبنای نرخ  8.900دالر برای هر نفر ـ مـاه پـس از  21مـارس
( 1977او فروردینماه  ،)1356و
 .3بهره و درآمدهای متفرقه دیگر.
بنابراین ،دیوان مبالغی از درآمد مواهان را که طبق قراردادها ،مالیات آن برعهده او است ،مجدداً محاسبه شده
است .اوالً دیوان پردامتهای تخصی نیافتهای را که قابل انتساب به هر پروژه اسـت ،محاسـبه نمـوده و مبـالغ
مزبور را بر حسب پروژه و سا به نسبت کل مبلغ صورتحسابهای معوقه متعلق به هر پروژه در پایان سا مـالی
مربوط ،تفکیك نمود .ثانیاً مبالغ تخصی یافته ،به مبالغی که مستقیماً بابت هر پروژه پردامـت شـده بـود اضـافه
گردید تا کل پردامتهای هر پروژه مشخ گردد .ثالثاً دیوان نرخ مالیاتی مصرح در قرارداد را اعما کـرد ،یعنـی
 2/5درصد در مورد درآمد حاصله طبق قرارداد  4 ،1972درصد در مورد درآمد حاصله طبـق قـرارداد  1974و نـرخ
مالیات مندر در اظهارنامه مالیاتی مواهان در مورد صورتحسابهای مبتنی بر نرخ  8.900دالر نفر ـ ماه و بهره و
درآمد متفرقه و ضمائم «الف»« ،ب» و « » (که مالیات آن تماماً بر عهده مواهان است)5)(.
با استفاده از این روش ،دیوان نتیجه میگیرد که از مبلغ  2.244.618دالر مالیات پردامتی توسط مواهـان در
طو سا های مالی  1975الی  ،1978به موجب قرارداد ،مواهان ملزم بوده که مبلغ  480.088دالر آن را متحمل
شود .بر این اساس ،ایز ایران متعهد است مبلغ  764.530دالر بابت مالیات اضافی به مواهان بازپردامت نماید6)(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5در واقع ،فقط نرخ متوسط در مورد سا مالی  1978مصداق مییابد .در سا  1975هیچگونه پردامتی که قابل انتساب بـه هریـك از
اقالم درآمد سا  1975که کامالً مشمو مالیات باشد ،به عمل نیامده و در سا های  1977 ،1976مواهان متحمل زیانهـای سـنگینی
در ایران گردید و لذا مالیاتی پردامت نکرد .در مورد سا مالی  1978متوسط نرخ مالیاتی مواهان  10/1967درصد بوده است.
 .6مالیاتهایی که مواهان باید پردامت کند 5/2 ،درصد و  4درصد مالیات مقرر در قرارداد نسبت به درآمد حاصله در سـا مـالی 1979
میباشد .مقدار این مالیاتها جمعاً  26.518دالر است .با وجودی که ادعای مواهان فقط سا های مالی  1975تا  1978را شامل میشود،
با این حا  ،نامبرده در محاسبه مالیات اضافی که استرداد آن را مطالبه میکند ،با کاهش آن به میزان مبلغ این مالیاتها (یعنـی 26.518
دالر) ،مبلغ مورد مطالبه را عمالً کاهش داد .چون مواهان بدین طریق مایل است ادعای مود بابت استرداد مالیـات را معـاد ایـن مبـالغ
کاهش دهد ،لذا دیوان همان روش را در محاسبات مویش به کار برده است .در مورد نرخ تبدیل به کار رفته رجـوع شـود بـه :پـانویس 3
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درمواست مواهان از دیوان مبنی بر اعالم این مطلب که مواهان از پردامت مالیات نسبت به مبلـغ 764.530
دالر مورد حکم« ،مبرا» شنامته شود به همان دالیلی که در رابطه با ادعای مالیات اضافی علیه صنایع هواپیمـایی
عنوان گردید ،رد می شود .همین مطلب در مورد هرگونه مالیات اضافی که پس از صدور این حکم ممکن است بـه
درآمد حاصله توسط سی.اس.سی.اس.آی .در سا های مالی  1975الی  1978تعلق گیرد نیز صادق مواهد بود7)(.
هـ هـ) وجوه بانكی

مواهان موجودی مجموعاً هفت حساب بانکی را که سی.اس.سی.اس.آی .و اس.اس.آی .در بانك تجارت و بانك
ملت داشتهاند ،مطالبه میکند .بعضی از این حسابها حساب ریالی و برمی حساب دالری بودند .به استثنای یـك
حساب پسانداز ریالی ،همه این حسابها ،حساب جاری بودند .مواهان میگوید که بانكها از اجابـت تقاضـاهای
مکرر او جهت دریافت وجه از این حسابها با استناد به مقررات ارزی جاری ایران مودداری کردهاند .مواهان مبلغ
 219.678دالر بابت کل موجودی (مانده بستانکار) حسابها مطالبه میکند.
مواهان از دولت جمهوری اسالمی ایران بهعنوان موانده اصلی نام برده و موجـودی حسـابهای بـانکی را از
وی مطالبه میکند .مواهان استدال میکند که مقررات ارزی مصوب دولت ایران مقرر میداشت کـه بانكهـای
ایرانی برای معامالت ارزی ،موافقت بانك مرکزی را کسب کنند و در مواردی که بانك تجـارت و بانـك ملـت از
اجابت تقاضاهای دریافت وجه از حسابها مودداری کردند ،اجرای مقررات ارزی در حکم مصادره بـوده و بـهویژه
اینکه امتناع از اجازه دریافت وجه از حسابها به استناد مقررات ارزی در حکـم مصـادره اسـت ،زیـرا وضـع ایـن
مقررات ،نقض موافقتنامه صندوق بینالمللی پو و عهدنامه مودت محسوب میشود.
مواهان ادعای مود را به نحو تخییری نیز مطرح کرده ،میگوید که حتی اگر مقررات ارزی ،ناقض موافقتنامه
بینالمللی پو و عهدنامه مودت نباشد ،بانك تجارت و بانك ملت مسئو عدم رعایت ایـن مقرراتنـد .بانكهـای
ایرانی نمیتواند بدون موافقت بانك مرکزی به هیچگونه معامله ارزی اقدام کنند و باید هرگونه تقاضـای دریافـت
وجه یا انتقا ارز را جهت تصویب به بانك مرکزی تسلیم نمایند .مواهان میگویـد کـه معلـوم نیسـت در پرونـده
حاضر اصالً از بانك مرکزی تقاضای موافقت شده باشد و استدال میکند که اگر بانك تجارت و بانك ملت اجازه
بانك مرکزی را نخواسته باشند ،فیالواقع قانون ایران را رعایت نکردهاند و لذا صـرفنظر از آنکـه مقـررات ارزی
قانونی بوده یا نبوده ،بابت ارزش کلیه وجوه بانکی که منغیرحق ضبط گردیده ،مسئو هستند.
مواهان بهعنوان ادعای تخییری ثالث ،موجودی حسابهای دالری در بانك تجارت و بانك ملـت را مطالبـه
میکند .مواهان استدال میکند که برداشت از حساب دالری ،معامله ارزی که مشمو مقررات ارزی ایران باشد،
نیست و حتی اگر آن مقررات معتبر شنامته شوند ،بانكهـا منغیرحـق آن را در مـورد تقاضـاهای دریافـت وجـه
حسابهای دالری اعما کردهاند .نامبرده مضافاً اظهار میدارد که بانكها حتی مدعی نشدهاند که امتناع آنها از

باال.
 .7در این زمینه ماطرنشان میشود که مواهان بدواً از وزارت دارایی ایران ،مفاصاحساب مالیاتی مواست و بعداً این ادعا را پـس گرفـت.
همننین ماطرنشان میشود که ادعای متقابل مالیاتی وزارت دارایی ایران ،مردود شنامته شده است .در مورد جزئیات این موضوع رجـوع
کنید به :بخش سوم ـ  » «2زیر.
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پردامت از حسابهای دالری طبق مقررات ارزی قابل توجیه بوده است.
دفاعیات بانك تجارت و بانك ملت در برابر ادعای مربوط به وجوه بانکی ،گرچه بهطور جداگانه اقامه شده ،بـا
این حا  ،توأماً مورد رسیدگی قرار مواهد گرفت ،زیرا اساساً اظهارات و استدالالت یکسانی را مطرح میسـازند .در
حالی که بانكها ایرادی به مالکیت و موجودی حسابها نمیگیرند (بعداً به یك فقره امـتالف حسـاب رسـیدگی
مواهد شد) ،با این حا  ،عموماً اظهار میدارند که انتقا مانده حسابها به مار از ایران امکانپـذیر نبـوده ،زیـرا
« به دنبا پیروزی انقالب اسالمی ،انتقا ارز به مار از ایران به علت شمو برمی محدودیتهای ارزی ،محدود
گردید» .بانك ها بر این نظرند که مقررات ارزی ایران ،با توجه به اوضاع و احوا ویژه حاکم بر ایران ،موجه بـوده،
متضمن تبعیض نسبت به مارجیان نیست و موافقتنامه بینالمللی پو را نیز نقض نمیکنـد .هـر دو بانـك اظهـار
میدارد که آماده بوده و هستند که مانده حسابهای ریالی را بپردازند و لکن چون هیچگونه تقاضایی برای دریافت
وجه از این حسابها به عمل نیامده ،لذا قبالً ملزم به پردامت آن نبودند .آنان همننین اظهار میدارند که چناننه
اجازه الزم با رعایت مقررات جاری صادر شود ،مانده حسابهای دالری نیز پردامت مواهد شد .بـاالمره بانكهـا
میگویند که برمی از تقاضاهای مربوط به برداشت از حسابهای دالری صحیح نبوده ،زیرا مبالغ مورد تقاضا بیش
از مانده حسابها بوده است.
دیوان داوری قبالً نظر داده که صرف حق دریافت وجه از یك حساب بانکی« ،ادعا» در مفهوم بیانیـه حـل و
فصل دعاوی به شمار نمیآید ،اما ادعای اینکه در استفاده از حساب ،بیدلیل مداملـه شـده یـا حسـاب بـه نحـو
دیگری ضبط شده ،چنین ادعایی را به وجود میآورد (رجوع شود به :هارزا انجینیرینگ کامپنی و جمهوری اسالمی
ایران ،حکم شماره 19ـ98ـ 2صفحه ( 7فارسی 30 ،دسامبر  9/1982دیماه .1361
Reprinted in 1 Iran-U. S. C. T. R. 499،504.

مواهان چنین ادعایی را در رابطه با کلیه حسابهای بانکی و در کلیه سه ادعای تخییریاش ،مطـرح سـامته
است.
برای آن که یك چنین ادعای بانکی پابرجا شنامته شود ،الزم است تقاضای دریافت وجه از حسـاب ،پـیش از
 19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359به عمل آمده باشد (رجوع شود به :تیپتس ،ابت ،مك کارتی ،استراتن و تامس
ـ آفا ،مهندسین مشاور ایران و سایرین ،حکم شماره 141ـ7ـ ،2ي  7انگلیسی 29 ،ژوئن  8/1984تیرمـاه .)1363
مواهان به عنوان مدرك ،مکاتبات انجام شده در همان زمان را تسلیم نموده کـه دیـوان را متقاعـد مـیسـازد کـه
تقاضاهای دریافت وجه از حسابهای دالری ،به نحوی بوده که ادعای مطروح بابت این مبالغ را پابرجا میسـازد.
بانــك تجــارت اســتدال مــیکنــد کــه تقاضــای دریافــت وجــه از حســاب دالری موجــود در بانــك بــه نــام
سی.اس.سی.اس.آی .صحیح نبوده ،زیرا مبلغ مورد تقاضا از مانده حساب که  990دالر بوده ،بیشتر بوده است .در
مارس  1979مواهان چکی عهده این حساب صادر کرد که مبلغ آن حدوداً  20درصد بیشتر از مانده حساب بـود.
بانك تجارت چك را بدون پردامت برگشت داد؛ لکن نامبرده دلیل برگشت چك را مبلغ آن ندانسـته ،بلکـه ذکـر
کرده است که چك به دلیل مقررات ارزی بانك مرکزی که انتقا ارز را ممنوع سـامته ،برگشـت داده مـیشـود.
تقاضای دومی که در نامه اکتبر  1979به عمل آمد ،به طور کلی بیجواب ماند .مواهان اظهار مـیدارد کـه دفـاتر
وی در آن موقع ،رقمی باالتر از آننه واقعاً در حساب بود ،نشان میداده و وی رقم واقعی موجودی را بعـداً کشـف
کرد و اکنون رقم مزبور را مطالبه میکند .دیوان داوری نتیجه میگیرد که در اوضاع و احوا پرونده حاضـر و نیـز
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بدین سبب که مودداری بانك تجارت از پردامت چك به دلیل عدم تکافوی موجـودی حسـاب نبـوده ،بنـابراین،
صدور چك به مبلغی باالتر از مانده حساب جاری را باید تقاضای کافی دانسـته ،ادعـای مطـروح بابـت موجـودی
واقعی حساب را پابرجا شنامت.
بانــك ملــت نیــز اســتدال مــیکنــد کــه صــدور چــك جهــت برداشــت از حســاب دالری کــه بــه نــام
سی.اس.سی.اس.آی .نزد وی وجود دارد ،صحیح نبوده؛ زیرا مبلغ مورد تقاضا بیش از مانده حساب بـوده اسـت .در
این جا نیز بانك هنگام برگشت دادن چك ،چنین دلیلی را ذکر نکرده و به تقاضای بعدی که طبق نامهای صـورت
گرفت نیز پاسخی نداد .عالوه بر این ،مبلغ  44.943/86دالری که در آن موقع مطالبه شـده و اکنـون مـورد ادعـا
است و حدود یك درصد از مبلغی که به ادعای بانك ملت ،مانـده حسـاب را تشـکیل مـیدهـد ،بـاالتر اسـت .در
اعالمیه بانکی صادره برای مواهان ،در مورد وامواست چـك ،بـهعنوان «مانـده» ذکـر شـده اسـت .بانـك ملـت
هیچ گونه مدارك مستندی در رد این مدرك ،مربوط به رقم مانده حساب ،ارائه نـداده اسـت .دیـوان داوری نتیجـه
میگیرد که ادعای مطروح بابت مبلغ  44.943/86دالر موجودی این حساب در بانك ملت ،ادعای پابرجـایی بـوده
است.
در رابطه با حساب دالری موجود در بانك ملت به نام سی.سی.آی ،بانك اظهار میدارد که سی.سی.آی .یـك
شرکت ایرانی است که تحت کنتر مواهان نیست و لذا ادعا بابت مانده این حساب متعلـق بـه مواهـان نیسـت.
مواهان به این مطلب ایرادی ندارد که سی.سی.آی .در اکتبر  ،1976طبق قوانین ایران تأسیس یافته و  51درصـد
سهام سرمایهای آن در امتیار یك گروه ایرانی و  49درصد متعلق به کامپیوتر ساینسز سیستمز گ.ام.ب.هـا ،یـك
شرکت فرعی آلمانی تماماً متعلق به سی.اس.سی ،بوده است .معذلك مواهان اظهار میدارد کـه «گـروه ایرانـی»
بعداً  51درصد عالیق مود در سی.سی.آی .را به شرکت آلمانی یادشده منتقل سـامت .مواهـان بـهعنوان مـدرك
انتقا  ،صورتجلسه مورخ  8اکتبر  17( 1978مهرماه  )1357هیأت مدیره سی.سی.آی .را تسلیم نموده که طی آن،
اعالم شد که اعضای «گروه ایرانی» مایلند سهامشان را منتقل سازند و انتقا نیز تصویب و ماطرنشان گردید که
مدیران «گروه ایرانی» استعفاهایشان را که الزمه چنین انتقالی بوده ،تقدیم داشتهانـد .در  23ژانویـه 13( 1979
دیماه « ،)1357گروه ایرانی» و «گروه سی.اس.سی ».انتقا سهام را کتباً تأیید کردند .سی.اس.سی .در اظهاریهای کـه در
نوامبر  1979نزد اداره درآمد داملی ایاالت متحده ( )United States Internal Revenue Serviceبه ثبت رساند ،اظهار
داشت که کلیه اقدامات مقرر طبق قوانین ایران جهت قطعی سامتن انتقا در  26فوریه  7( 1979اسفندماه  )1357انجام شد.
بانك ملت این مدرك را مورد بحث یا ایراد قرار نداده و دیوان داوری بر این اساس ،متقاعد شده است که در تـاری  26فوریـه
 7( 1979اسفندماه  )1357سی.سی.آی .از طریـق کـامپیوتر ساینسـز سیسـتمز گ.ام.ب.هـا ،بـه مالکیـت کامـل
سی.اس.سی .درآمد.
در ژانویه  ،1979سی.سی.آی .دو چك ،جمعاً به مبلغ  33.000دالر در وجه سی.اس.سی.اس.آی .صـادر کـرد
که بانك ملت آنها را در مارس  1980با استناد به مقررات ارزی ایران بدون پردامت ،برگشت داد .در  28مـارس
 8( 1979فروردینماه  )1358سی.سی.آی .چکی به مبلغ  43.050دالر در وجه سی.اس.سی.اس.آی .صـادر کـرد.
در دوم آوریل  13( 1979فروردینماه  )1358بانك امریکایی مواهان به نامبرده اطالع داد که بانك ملت چـك را
با توجه به مقررات ارزی برگشت داده است .در اوضاع و احوا پرونده حاضر ،تقاضاهای سی.سی.آی .را باید کافی
دانسته ،ادعای مواهان بابت مبلغ  86.073دالر موجودی حساب دالری نزد بانك ملت را پابرجا شنامت.
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در رابطه با نقض ادعایی مقررات ارزی ایران ،دیوان داوری متذکر میشود کـه بانـك تجـارت و بانـك ملـت
هیچکدام صریحاً نگفته اند که آیا به علت عدم موافقت بانك مرکزی با انتقـا ارز ،از پردامـت مانـده حسـابهای
دالری مودداری کردهاند ،یا اینکه اصالً نظر بانك مرکزی را مواستار نشدهاند .هر دو بانك اظهار مـیدارنـد کـه
انتقا مانده حسابها به مار از ایران امکانپذیر نبوده ،زیرا انتقا ارز به مار از ایران ،به علت شـمو مقـررات
ارزی ،محدود بوده است .هر دو بانك در آن زمان ،مستند عدم پردامت از حسـاب دالری را وجـود مقـررات ارزی
عنوان کردهاند ،نه اینکه بانك مرکزی از صدور مجوز مودداری کرده باشد .نظر به اینکه مواهان ایـن مسـأله را
عنوان کرده که آیا اصالً موافقت بانك مرکزی مواسته شده یا نه ،لذا بانكهای موانده بار اثبات این مطلب را بـر
عهده دارند که آنان ،همانطور که طبق مقررات موظف بودند ،در واقع چنین موافقتی را مواستار شدهانـد (رجـوع
شود به :بنجامین آر .ایسایا و بانـك ملـت ،حکـم شـماره 35ــ219ــ ،2ي  14انگلیسـی 30 ،مـارس 10/1983
فروردینماه .1362
Reprinred in 2 Iran-U. S. C. T. R. 232 ،239).
لکن بانكها با کسب چنین مجوزی اقدام نکردهاند و لذا باید چنین تلقی کرد که بانك تجارت و بانك ملـت،
تعهد مود مبنی بر کسب مجوز از بانك مرکزی را نقض کرده و وجوه را مالف قانون ،نزد مـود نگـه داشـتهانـد.
بنابراین ،بانك تجارت و بانك ملت متعهدند به ترتیب ،مبلغ  990دالر و مبلغ  131.037دالر به مواهان بپردازند.
در رابطه با حسابهای ریالی ،دیوان چنین نتیجه میگیرد که هیچگونه تقاضایی بـرای اینکـه بتـوان ادعـای
مطروح بابت موجودی حسابها را پابرجا شنامت در مورد آنها صورت نگرفته است .مواهـان معتـرف اسـت کـه
هیچگونه تقاضایی برای انتقا مانده حسابهای ریالی به دالر ،به عمل نیامده است .معذلك نامبرده اظهار میدارد
که با توجه به مودداری بانكها از پردامت از حساب دالری ،انتظار نمیرفت کـه هرگونـه انتقـا از حسـابهای
ریالی به صورت ارز ،اجازه داده شود و لذا وی بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه دیگـر هرگونـه درمواسـتی نسـبت بـه
حسابهای ریالی بینتیجه مواهد بود .در این رابطه ،اوالً ماطرنشان میسازد که طبـق اظهـار مواهـان ،نـامبرده
اولین بار در دوم آوریل  13( 1979فروردینماه  )135از مودداری بانك ملت و در سـوم ژوییـه  12( 1979تیرمـاه
 )1358از امتناع بانك تجارت از پردامت (وجه از حساب) اطالع حاصل کرد .اقدامات مواهان نسبت به برداشت از
وجوه حساب دالری و امتناع بانكها (از پردامت وجه) از تـاری  23ژانویـه  13( 1979دیمـاه  )1358تـا مـارس
 1980ادامه داشت .با توجه به اینکه آمرین قرارداد طی نامه  24فوریه  5( 1979اسفندماه  )1357ایـز ایـران لغـو
شد و بهعالوه با در نظر گرفتن اینکه ظرف چنین مدت قابل توجهی شرایط تقاضای دریافت وجه از حسـابهای
دالری ،مورد تصدیق مود مواهان بوده ،دیوان دلیلی نمییابد که ایـن شـرط کلـی بـرای پابرجـا شـنامته شـدن
ادعاهای وجوه بانکی ،حداقل یك بار در مورد حسابهای ریالی نیز رعایت نشده باشد .ثانیاً مواهان ثابـت نکـرده
است که در آن موقع ،تقاضایی برای برداشت ریا از این حسابها به عمل آمده؛ در حالی که مدعی است تا پـس
از تاری  24فوریه  5( 1979اسفندماه  )1357نیز فیالمثل برای پردامت هزینه بازمرید مدمت کارکنان محلیاش
در ایران ،وجوه ریالی مصرف کرده است .بنابراین ،از آنجا که ادعای مطروح بابت معاد دالری مانده حسابهای
ریالی در تاری  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359پابرجا نبوده ،لذا مردود شنامته میشود.
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و و) سلب مالكیت از اثاثه و وسایل اداری

مواهان اظهار میدارد که در او آوریـل  12( 1979فروردینمـاه  )1358یـا در آن حـدود ،اثاثـه و وسـایل دفتـر
سی.اس.سی.اس.آی .در تهران مصادره شد .نامبرده میگوید که نمایندگان کمیته انقالب ایران ،وارد دفتر شـده و
کلیه کارکنان سی.اس.سی.اس.آی .را وادار به ترك محل کرده و دستور دادند که چیـزی از شـرکت بیـرون بـرده
نشود .مواهان مضافاً می گوید که از آن به بعد سی.اس.سی.اس.آی .از دسترسـی بـه دفتـر مـود ممنـوع گردیـد.
مواهان بابت ارزش مال دفتری اثاثه و وسایلی که در دفتر به جای گذاشته ،مبلغ  24.397دالر بهعنوان غرامت،
از دولت ایران مطالبه میکند.
دولت ایران غیر از ایراد کل ی عدم توجه هرگونه دعوایی به وی ،به طور مشخ پاسخی به این ادعای سـلب
مالکیت فوق نداده است .معذلك ایران منکر آن است که کنتر امـوا دفتـر سی.اس.سـی.اس.آی .را در امتیـار
داشته ،ویا نامبرده یا هر موانده دیگری ،اموا را تصرف یا مصادره کرده است .ایز ایران همننین گفته اسـت کـه
مواهان دلیل و مدرکی حاکی از تحویل این اموا به نماینده دولت ،ارائه نکرده است.
مواهان سوگندنامه ای از ذیحساب وقت سی.اس.سی.اس.آی .در ایران تسلیم نمـوده کـه ضـمن آن ،نـامبرده
شهادت داده که وی در آوریل  1979هنگامی که نمایندگان کمیته انقالب وارد شرکت شده و به کارکنـان دسـتور
دادند محل را ترك کنند و چیزی را از دفتر مار نسازند ،در دفتر سی.اس.سی.اس.آی .در تهـران حضـور داشـته
است .این مدرك مورد ایراد واقع نشده و دیوان متقاعد شده است که سی.اس.سی.اس.آی .بدین ترتیب از استفاده
از اثاثه و وسایل اداری و سپس از دسترسی به آنها ممنوع شده است .همانطور که دیوان قبالً رأی داده ،تصرف
یکجانبه اموا و منع استفاده از آن توسط مالکان ذیحق ،میتواند حتی بدون تصویبنامه رسمی درمصوي مالکیت
اموا  ،مصادره تلقی شود (رجوع شود بـه :دیمـز انـد مـور و جمهـوری اسـالمی ایـران و سـایرین ،حکـم شـماره
97ـ54ـ ،3ي  20 ،18دسامبر  29/1983آذرماه ،1362
Reprinted in 4 Iran-U. S. C. T. R. 212 ،223).
مدامله در استفاده از اثاثه و وسایل اداری سی.اس.سی.اس.آی .که به موجب واقعیات مطروح در پرونده حاضر
احراز گردیده ،در حکم سلب مالکیت است.
آمرین مسألهای که باقی میماند این است که آیا دولت ایران مسئو این سلب مالکیت است یا میر؟ دیـوان
داوری در پرونده ویلیام ای .پریرا اسوشییتس ایران و جمهوری اسالمی ایران ،حکـم شـماره 116ــ1ــ ،3ي 43
انگلیسی 19 ،مارس  29/1984اسفندماه ،1362
(Reprinted in 5 Iran-U. S. C. T. R. 198, 227).

نظر داده است که طبق حقوق بینالملل عمومی ،دولت ایران را باید مسئو مصادرههایی شنامت کـه توسـط
پاسداران انقالب صورت گرفته است .همین امر در مورد اعما و اقـدامات نماینـدگان کمیتـه انقـالب در پرونـده
حاضــر نیــز صــادق اســت .بنــابراین ،مواهــان اســتحقاق دارد معــاد ارزشــی کــه اثاثــه و وســایل اداری دفتــر
سی.اس.سی.آی .در تهران در او آوریل  1979داشته است از دولت ایران دریافت دارد .قیمت این اثاثه و وسـایل
به ترتیبی که مواهان براساس ارزش مال دفتری محاسبه نموده و مورد اعتراض موانده نیز واقع نشده24.397 ،
دالر است.
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ز ز) بهره

این شعبه طی حکم صادره در پرونده سیلیوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهـوری اسـالمی ایـران،
حکم شماره 180ـ64ـ 27( 1ژوئن  6/1985تیرماه  ،)1364قصد مود را مبنی بر ابداع و اعمـا روش یکسـانی در
صدور حکم بهره در پروندههای مطروح نزد مود اعالم داشـت .در صـورت عـدم تصـریح نـرخ بهـره در قـرارداد،
مطمشی دیوان این است که نرخ بهره را بر مبنای مبلغی محاسبه کنـد کـه محکومٌلـه ،چناننـه محکومٌبـه را در
امتیار میداشت ،از طریق نوعی سرمایهگذاری تجاری متداو در کشور مود ،میتوانست به آن میزان منتفع شود.
سپردههای ششماهه در ایاالت متحده ،یك چنین نوع سرمایهگذاری است که متوسط نرخ بهره آنها را میتـوان
از منابع رسمی و موثق به دست آورد.
در مود پرونده سیلوانیا ،دیوان از نرخ بهرهای تقریباً برابر نرخ متوسط سپردههای ششماهه برای مدت مربوط
به آن پرونده که از حوالی سا  1979الی  1984ادامه داشت ،استفاده کرد .نرخ مورد اسـتفاده  12درصـد بـود .در
پرونده حاضر مدتهای ذیربط برای ادعاهای مختلف در مواقع متفاوتی در طو سا های  1976و  1978و 1979
شروع شدهاند .لذا دیوان از نرخهای متفاوتی برای هریك از ادعاها استفاده میکنـد .بـرای تسـهیل کـار محاسـبه
بهره ،دیوان ابتدا بهره هریك از مبالغ مورد حکم را از تاری به وجود آمدن ادعای مربوط تا  31دسامبر 10( 1979
دیماه  )1358با استفاده از نرخ بهره مربوط به هر دوره ،محاسبه کرده است .سپس دیوان نرخ بهره واحدی نسبت
به اصل مبلغ هر ادعا از تاری او ژانویه  11( 1980دیماه  )1358تا تاری این حکم ،اعما نموده است .از آنجا
که این مدت ،کمی دیرتر آغاز و دیرتر پایان یافته ،زیرا حکم حاضر ماههـا پـس از حکـم پرونـده سـیلوانیا صـادر
میشود ،لذا نرخ مورد استفاده در اینجا باید منعکسکننده تغییراتی باشد که نرخ بهره از آن زمان تا به حا داشته
است .متوسط نرخ بهرهای که از آغاز سا  1980تا تاری این حکم به سپردههای ششماهه تعلق میگرفته ،حدود
 11/5درصد بوده و دیوان نیز همین نرخ را برای آن مدت اعما میکند8)(.
 .2ادعاهای متقابل
الف) استرداد مبالغ پرداخت شده

همانطور که گفته شد ،در جلسه استماع پرونده حاضر ،ایز ایران تقاضای مود را جهت استرداد مبلغ 27.771.128
دالر که حسب ادعا طبق قراردادها به سی.اس.سی .و سی.اس.سی.اس.آی .اضافه پردامت کرده بود .تجدید نمود.
ایز ایران در محاسبه اضافه پردامتهای ادعاییاش ،مود اظهار داشته کـه غیـر از یـك رقـم  11.947دالر ،کلیـه
پردامتهایی که به گفته وی طبق قراردادها به عمل آمده ،پیش از  21مارس ( 1978او فروردینماه  )1357کـه
همان تاری موافقتنامه حل و فصل است ،صورت گرفته است .بنابراین ،براساس اظهـار مـود ایـز ایـران ،قسـمت
عمده این ادعای متقابل به موجب ماده چهار موافقتنامه حل و فصل  ،1978ممنوعالطرح است .در قسمت ذیـربط
ماده فوق قید شده است:
«به مجرد امضای این موا فقتنامه ،ایز ایران سی.اس.سی.اس.آی .و سی.اس.سی ... .را از کلیه ادعاها یا اسباب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8دیوان داوری ،آمرین نرخ منتشرهای را که در امتیار داشته مورد استفاده قرار داده و نرخ بهره مورد حکم را تا  4/1درصـد بـه صـورت
اضافی یا نقصانی تعدیل کرده است.
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دعــاوی ناشــی از انجــام هریــك از مــدمات ارائــه شــده توســط سی.اس.ســی.اس.آی .و فیمــابین ایــز ایــران و
سی.اس.سی ،.اعم از کتبی و غیره که در هر زمانی پیش از تاری  21مـارس ( 1978او فروردینمـاه  )1357بـه
وجود آمده باشد ،مبرا و بریالذمه میشناسد.
نماینده ایز ایران در جلسه رسیدگی مقدماتی که در پرونده حاضر برگـزار شـد ،اظهـار داشـت کـه درمواسـت
استرداد پردامتهای ایز ایران فقط در مقام دفاع مطرح شده ،نه بهعنوان ادعای متقابل و فقـط «در صـورتی کـه
دیوان موافقتنامه حل و فصل را ملغی شده بداند ،مناسبت پیدا میکند .از طرف دیگر ،چناننـه موافقتنامـه حـل و
فصل هنوز معتبر باشد  ...قید ابراء و ترك دعوای منـدر در موافقتنامـه ،تقاضـای اسـترداد پردامتهـا را ممنـوع
سامته».
مواهان در جلسه استماع هیچگونه اعتراضی به درمواست مجدد ایز ایران برای استرداد اضافه پردامت ادعایی
نکرد .بنابراین ،از آن جا که مواهان به طور کامل راجع به موضوع ،بحث و استدال کرده ،دیوان به ماهیت ادعای
متقابل در رابطه با  11.947دالر پردامتی پس از تاری موافقتنامه حل و فصل مـیپـردازد .ایـن بخـش از ادعـای
متقابل نیز باید مردود شنامته شود .ایز ایران ،در محاسبه اضافه پردامت ادعایی ،صورتحسابهایی را که از طریق
«پردامتهای تخصی یافته ،تأدیه میشده ،در جمع کل صورتحسابهای مواهان منظور نکرده ،بلکه سایر مبالغ
پردامتی را از صورتحسابها کسر کرده است .پردامتهای تخصی یافته ،پردامتهـایی بـود کـه مشخصـاً بـه
صورتحسابهای معینی تعلق میگرفت .با افزودن مبلغ این صورتحسابها به مبالغی کـه ایـز ایـران در محاسـبه
منظور کرده ،هرگونه اضافه پردامتی منتفی میشود.
ب) خسارات نقض قرارداد 1972

صنایع هواپیمایی ،ادعای متقابلی به میزان  4.600.000دالر بابت «غرامت مسارات متحمله» توسط وی به اضافه
بهره مطرح کرده است .نامبرده در تأیید ادعای متقابل مزبور اظهار میدارد که مدمات مواهـان از نظـر مشـتریان
صنایع هواپیمایی ،ناق و غیرقابل قبو بوده و بدین جهت بسیاری از مشتریان اعالم کردهانـد کـه قصـد دارنـد
علیه وی اقامه دعوا کنند .در جلسه استماع مقدماتی ،نماینده صنایع هواپیمایی تأیید کرد که هیچگونه اقدام رسمی
به عمل نیامده است .به عالوه ،صنایع هواپیمایی نگفته است که به علت تهدید ادعایی به اقامه دعوا واقعاً متحمل
هرگونه مسارتی شده است .بنابراین ،ادعای متقابل صنایع هواپیمایی مار از حیطه صالحیت دیـوان اسـت؛ زیـرا
طبق اظهار مود صنایع هواپیمایی ،هیچگونه زیان و مسارتی ،قبل از تـاری  19ژانویـه  29( 1981دیمـاه )1359
وارد نشده است.
ماده چهار موافقتنامه حل و فصل  1978نیز طرح ادعای متقابل صـنایع هواپیمـایی را ممنـوع سـامته اسـت.
بنابراین ،از تاری  21مارس ( 1975او فروردینماه  )1354قائممقام صنایع هواپیمایی بابت کلیه حقوق و تعهدات
موضوع قرارداد  1972گردید .همراه با این انتقا  ،هرگونه حق یا ادعای مربوط به عیب و نق در اجرای قـرارداد
توسط سی.اس.سی.اس.آی .نیز به ایز ایران منتقل شد .همانطور که در باال ،قسمت سوم ـ«2الف» توضیح داده
شد ،ایز ایران به موجب موافقتنامه حل و فصل  1978از هرگونه ادعایی که محتمالً در رابطه با قراردادها پـیش از
 21مارس ( 1978او فروردینماه  )1357وجود داشته ،صرفنظر کرده است.
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ج) مالیاتها

وزارت دارایی جمهوری اسالمی ایران ،ادعای متقابلی به مبلغ  1.180.421.942ریا بابت مالیاتهایی که حسـب
ادعا به درآمد مکتسبه توسط سی.اس.سی.اس.آی .از عملیاتش در ایران در طو سا های مالی  1975الی 1979
تعلق میگرفته« ،به اضافه مسارات ناشی از عدم پردامت» ،مطرح سامته است .وزارتخانه یادشده اظهـار مـیدارد
که تبصره  2ماده  81قانون مالیاتهای مستقیم ایران ،شامل درآمدی میشود که سی.اس.سـی.اس.آی .در ایـران
کسب کرده و این درآمد به نرخهای مصرح در ماده  134قانون مزبور ،مشمو مالیات بوده است .وزارتخانه مزبـور
نُس برگهای تشخی مالیاتی مربوط به سـا های مـالی  1975الـی ( 1979منتهـی بـه  31مـارس 11/1979
فروردینماه  )1358را همراه با یك برگ تشخی نهایی مربوط به مالیات سا  1977که برگ تشخی اولیه آن
مورد اعتراض سی.اس.سی.اس.آی .واقع شده بود ،ارائه کرده است.
در رابطه با صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای متقابل مالیـاتی ،وزارت دارایـی اسـتدال مـیکنـد کـه تعهـد
سی.اس.سی.اس.آی .به پردامت مالیات بر درآمد ،از شرایط ذیربط قراردادها ناشی میشود و سی.اس.سی.اس.آی.
این مطلب را با ادعای استرداد مالیاتهایی که حسب ادعا اضافه بر مالیاتهای مقرر در قرارداد پردامتـه ،تصـدیق
کرده است .وزارتخانه یادشده معتقد است که چون سی.اس.سی.اس.آی .مالیاتها را در محاسبه کل قیمت قرارداد
منظور کرده ،بنابراین ،لزومی به تأکید بر صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای مالیاتی نبوده و حکـم صـادره دیـوان
نباید زاید بر مبلغی که در صورت عدم بروز امتالف به محکومٌله تعلق میگرفت ،به وی بپردازد.
مواهان میگوید ادعای مالیاتی وزارت دارایی بابت مالیاتها باید به دلیل عدم صالحیت دیوان و همننین در
ماهیت ،مردود شنامته شود.
مواهان اوالً الیحه توجیهی عمومی جمهوری اسالمی ایران در تأیید ادعاهای مبتنی بر مالیاتهای معوقـه را
مورد بحث قرار داده است .الیحه مزبور در  24آوریل  4( 1985اردیبهشتماه  )1364نزد دیوان به ثبـت رسـیده و
نماینده رابط ایران درمواست کرده که «در هر پروندهای که مودداری از پردامت بدهیهای مالیـاتی مـورد بحـث
است» ،در نظر گرفته شود .گرچه به نظر مواهان ،هیچکدام از استدالالت مطـروح در الیحـه عمـومی ،اسـاس و
پایهای ندارد ،با این حا  ،نامبرده استدالالت مطروح در الیحه را مبنی بر اینکه دیوان واجد صالحیت رسیدگی به
ادعاهای متقابل مالیاتی مطروح توسط مواندگان ایرانی است ،اعـم از اینکـه مشخصـاً بـهعنوان ادعـای متقابـل
بدان ها رسیدگی شود یا نه ،مورد بحث و بررسـی قـرار داده اسـت .بالنتیجـه ،دیـوان نیـز در پرونـده حاضـر ،بـه
استدالالت مطروح در الیحه توجیهی عمومی و پاس های مواهان بدان رسیدگی مینماید.
اولین استداللی که دولت ایران در الیحه توجیهی عمومی اقامه میکند این است که طبق حقوق بـینالملـل،
هرگونه بدهی مالیاتی معوقه مواهان به دولت موانده ،صرفاً عاملی است کـه در محاسـبه مسـارات پردامتـی بـه
مواهان باید مد نظر قرار گیرد و این قبیل مالیاتها باید از مسارات وارده بر اثر عمل مالف آن دولت کسر شـود؛
زیرا مسارات اعطایی طبق حقوق بینالملل نباید بیش از میزان صدمه متحمله باشد ،بـه نحـوی کـه موجـب دارا
شدن بالجهت طرف ماسر گردد .طبق این استدال  ،موضوع بدهی مالیـاتی مواهـان ،مسـألهای اسـت در قلمـرو
قانون ماهوی و نه صالحیت دیوان.
مواهان به این فرضیه ایرادی ندارد که مسارات قابل اعطا به موجب حکم ،بابت نقض قرارداد ،بایـد مسـاوی
مبلغی باشد که در صورت عدم نقض قرارداد ،طبق قرارداد عاید میشد .در تعیین این مبلغ ،الزم اسـت هـم مبلـغ
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قابل پردامت به طرف ماسر به موجب قرارداد و هم هرگونه بدهی طرف یادشده بـه طـرف متخلـف کـه بخـش
اساسی مسارت را تشکیل میدهد ،مدنظر قرار گیرد .امتالفنظر در اینجا است که «بدهیهای ذیربط» که بایـد
از مسارات کسر شوند کدامند؟ گرچه در الیحه توجیهی عمومی استدال شده که هرگونه بـدهی از جانـب طـرف
ماسر به طرف متخلف ،باید مدنظر قرار گیرد .مواهان اظهار میدارد فقط آن دسته از دیونی که بر اثر اجرای تعهد
نقض شده ایجاد میشد ،مؤثر در مبلغ مسارت است و بدهیهای مالیاتی در حکم چنین «دیون متقابلی» نیسـت.
هم مواهان و هم دولت ایران در الیحه توجیهی عمومی مود ،اظهار مـیدارد کـه رویـه دولتهـا و آرای صـادره
توسط دادگاهها و دیوانهای بینالمللی ،مؤید فرضی است که هریك از ایشان اتخاذ کرده است.
در پرونده حاضر ،دیوان لزومی به تعیین این موضوع نمیبیند که در حقوق بینالملل عمومی ،قاعـده کلـی در
مورد مسارات و «بدهیهای متقابل چیست؟() 9در رابطه با مالیاتهـا ،دیـوان از حکـم صـادره مـویش در پرونـده
تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتد و ایران ،حکم شماره 114ـ140ـ 2ي  15انگلیسی 16 ،مارس  25/1984اسـفندماه
،1362
)(Reprinted in 5 Iran-U. S. C. T. R. 160 ،168
متابعت میکند .در حکم مزبور دیوان ،مبلـغ مالیـات قـراردادی دولـت ایـران را از پردامتهـای قـراردادی و
الزمالتأ دیه به مواهان کسر کرد؛ زیرا طرز عمل طرفین ،حاکی از آن بود که آنان توافـق کـرده بودنـد مبلـغ ایـن
مالیاتها را از مبالغ پردامتی به موجب قرارداد ،کسر کنند .معهذا در آن پرونده ،دیوان ادعای متقابل بابـت مالیاتهـا را
غیر از مالیاتهای تکلیفی ( ،)withholding taxesبه دلیل فقد صالحیت رد کرد ،زیرا معتقد بود که مالیاتهای مزبور ناشی
از اجرای قوانین مالیاتی ایران است10)(.بدینسان ،از آنجا که در قرارداد مورد بحث در پرونده حاضر ،قید نشـده کـه
مالیات رأساً از مبالغ پردامتی به مواهان کسر مواهد شد و از آنجا که نه صنایع هواپیمایی و نه ایز ایران ،در واقع،
مود چنین مالیاتهایی را رأساً از پردامتها کسر نکردند ،بنابراین ،مالیات بر درآمد مورد تقاضا در ادعـای متقابـل
وزارت دارایی از مسارات اعطایی در حکم به نفع مواهان ،طبق این قرارداد ها قابل کسر نیست11)(.
دومین استداللی که در الیحه توجیهی عمومی مطرح شده این است کـه ادعـای متقابـل بابـت مالیاتهـای
معوقه باید بهعنوان درمواست تهاتر در مقابل مسارات مورد ادعا تلقی شود و از آنجا که «حاوی واقعیـاتی اسـت
که به منظور دفاع مطرح گردیده» ،لذا تابع شرایط مندر در بند  1مـاده دو بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی ،جهـت
ادعاهای متقابل نیست .دولت ایران حق تهاتر را یك اصل کلی که «مورد قبو کلیه نظامهـای حقـوقی جدیـد»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9ماطرنشان میشود که در موارد سلب مالکیت مورد اشاره در الیحه توجیهی عمومی ،مسأله مورد بحث ،محاسبه مسارات وارده در اثر

نقض قرارداد نبوده ،بلکه ارزیابی اموا گرفته شده ،بوده است.
 .10همین نتیجه در پرونده جنرا داینامیکس تلفن سیستمز سنتر اینکورپوریتد و سـایرین و جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره
192ـ285ـ 2ي ( 25انگلیسی) (چهارم اکتبر  1985/12مهرماه  )1364و نیـز در پرونـده اینترنشـنا تکنیکـا پـرادکتس کورپوریشـن و
دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم شماره 196ـ302ـ ،3ي ( 29انگلیسی) ( 28اکتبر  1985/6آبانماه  )1364به دست آمد.
 .11به نظر میرسد که ایز ایران و وزارت دارایی به مقررات متفاوتی از قانون مالیاتهـای مسـتقیم کـه بـدهیهـاي مالیـاتی ادعـایی
مواهان مشمو آن است استناد میکنند .گرچه وجه مشترك این مقررات این است که کسـر مالیـات تکلیفـی ( )withholding taxesرا
مقرر میدارند ،با این حا  ،چنین مالیاتهایی در واقع کسر نشده و مواهان طبق شرایط دیگری از قانون مالیاتهای مسـتقیم ،اظهارنامـه
مالیاتی تسلیم کرده که در آن موقع ،مورد ایراد و اعتراض واقع نشده است.

حکم شماره 221ـ65ـ1



429

است ،شنامته و اجرای آن توسط دیوان را بهویژه به موجب بند  3ماده  19قواعد دیوان مجاز و موجه میدانـد .در
قسمت ذیربط این بند چنین مقرر شده« :موانده میتواند  ...ادعای متقابلی را مطرح نموده ویا بـه منظـور پایاپـای
کردن دعاوی به ادعایی استناد نماید ،مشروط بر آنکه چنین ادعای متقابل یا تهاتر ادعا طبق بیانیه حـل و فصـل
دعاوی مجاز باشد».
دولت ایران در تأیید استدال مود مبنی بر اینکه لزومی ندارد که ادعای تهاتر طبق شـرط نـاظر بـر ادعـای
متقابل ،از همان قرارداد ،معامله یا رویدادی که موضوع ادعا را تشکیل میدهد ،ناشی شود ،به قرار صـادره توسـط
دیوان در پرونده اوئنزـ کورنینگ فایبرگالس کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،قرار اعـدادی
شماره 18ـ113ـ 2ي 4ـ 13( 3مه  23/1983اردیبهشتماه )1362
)(Reprinted in 2 Iran-U. S. C. T. R. 322 ،324
اشاره مینماید که ضمن آن ،شعبه دو چنین نظر داده است ...« :حقاالمتیازی که (مواهان) استحقاق دریافت
آن را داشت ،مشمو مالیات بر درآمد بود .بنابراین ،مسأله میزان مالیاتی که احتماالً به حقاالمتیاز پردامت نشـده
تعلق میگیرد الزاماً بهعنوان مبلغی که باید با حقاالمتیاز قابل پردامت پایاپای شود ،مطرح میگـردد ،ولـو اینکـه
طرح دعوای متقابل برای دریافت این مبالغ مجاز نباشد».
مواهان استدال میکند که دیون مشمو حقوق عمومی را نمیتوان با مطالبات مشـمو حقـوق مصوصـی
پایاپای کرد .به نظر مواهان ،حتی اگر طرح ادعای متقابل مالیاتی بهعنوان ادعای تهاتر قابل توجه باشد ،از بنـد 1
ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی پیدا است که چنین تهاتری ،تابع همـان ضـوابط صـالحیتی اسـت کـه ادعـای
متقابل مشمو آن است .بنا به اظهار مواهان ،بند  3ماده  19قواعد دیوان ،محدودیتهای صـالحیتی یکسـانی را
در مورد طرح ادعاهای متقابل و ادعاهای تهاتر ،قائل شده است.
نظر دیوان آن است که تا آنجا که به صالحیت وی مربـوط مـیشـود ،ادعاهـای تهـاتر عمومـاً تـابع همـان
ضوابطی است که ادعاهای متقابل تابع آنند .مفهوم تهاتر الزاماً متضمن فرض وجود ادعایی است که بتـوان بـرای
چنین تهاتری از آن استفاده کرد .هنگامی که مواندهای متقاضـی پایاپـای کـردن مالیاتهـای معوقـه ادعـایی بـا
ادعاهای قراردادی است فقط در صورتی میتواند از حق ادعایی مود نسبت بـه پردامـت مالیـاتهـا بـرای تهـاتر
استفاده کند که این حق ،ادعای قابل طرحی طبق بیانیه حل و فصل دعاوی باشد .همانطور که دیوان عمومی در
پرونده شماره «الف» ،2تصمیم شماره «1الف» 2دیـوان عمـومی ( 13ژانویـه  23/1982دیمـاه  )1360نظـر داد،
بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت رسیدگی به دعاوی مطروح علیه اتباع دولت هر طرف را بـه دیـوان تفـویض
نکرده ،مگر آنکه این قبیل دعاوی بهعنوان ادعای متقابل مطرح شوند .بنـابراین ،فقـط در صـورتی مـیتـوان از
ادعاهای مالیاتی استفاده کرد که شرایط ادعاهای متقابل را که در بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل عمـومی مقـرر
گردیده ،احراز کنند .مؤید این نتیجهگیری ،مفاد بند  3ماده  19قواعد دیـوان اسـت کـه مقـرر مـیدارد« :موانـده
می تواند  ...ادعای متقابلی را مطرح نموده ویا به منظور پایاپای کردن دعاوی به ادعایی استناد نماید ،مشـروط بـر
آنکه چنین ادعای متقابل یا تهاتر ادعا ،طبق بیانیه حل و فصل دعاوی مجاز باشد».
شرایط بیانیه حل و فصل دعاوی در مورد ادعاهای متقابل ،صراحتاً در این بند در شده است .در بیانیه حل و
فصل دعاوی صراحتاً به تهاتر اشاره نشده است ،لکن از مقایسه بند  3ماده  19قواعد آنسـیترا بـا اصـالحیه بنـد
فوقالذکر در قواعد دیوان روشن میشود که ادعاهای متقابل و ادعاهای تهاتر ،تـابع شـرایط صـالحیتی یکسـانی
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هستند .بند  3ماده  19قواعد آنسیترا مقرر مینماید که« :موانده میتواند  ...ادعای متقابلی کـه ناشـی از همـان
قرارداد باشد اقامه ،یا به دعوایی که ناشی از همان قرارداد باشد به منظور پایاپای کردن ادعای مود ،استناد نماید».
از آنجا که شرح شرایط الزم برای ادعاهای قابل طرح در بیانیه حل و فصل دعـاوی از شـرح آن شـرایط در
قواعد آنسیترا متفاوت بود ،لذا این شرط بر همین اساس اصالح شـده اسـت .بنـد  3مـاده  19قواعـد دیـوان بـا
جایگزین سامتن دو شرط مشابه مربوط به ادعاهای متقابل و ادعاهای تهاتر در قواعد آنسیترا  ،با یك بـار اشـاره
به آنها در بیانیه حل و فصل دعاوی ،روشن سامته است که ادعاهای متقابل و ادعاهای تهاتر ،همانطور کـه در
قواعد آنسیترا مقرر بوده ،هر دو تابع ضوابط صالحیتی یکسانی هستند.
نتیجهگیری دیوان در پرونده اوئنزـ کورنینگ فایبرگالس کورپوریشن با این قاعده سازگار است .در آن پرونده،
دیوان نظر داد که مواهان طبق قرارداد ،استحقاق دارد حقاالمتیاز را پس از کسر مالیات دریافت دارد و لذا مسـأله
تهاتر مالیاتها با ادعای حقاالمتیاز پردامت نشده مطرح میگردید .تهاتر در آن وضعیت بدین معنـا مـیبـود کـه
دیون ،یعنی مالیاتهایی که طبق رویه طرفین از پردامتها (حقاالمتیازها)ی قراردادی کسر میشـد مـیبایسـت
کسر شود ،در محاسبه منظور گردد .همانطور که در مورد سایر مالیاتهای تکلیفی تصمیم گرفتـه شـده بـود ،در
پرونده امیر ،دیوان نظر داد که این مالیاتها نیز باید از مبالغ مورد حکم بر مبنای ادعـای قـراردادی کسـر شـوند.
معذلك ادعاهای مالیاتی غیر از مالیاتهای تکلیفی ،تنها در صورتی میتواند در حیطه صالحیت دیوان قـرار گیـرد
که شرایط ادعاهای متقابل را احراز کنند.
وزارت دارایی اظهار میدارد که حتی اگر دیوان ،دیون مالیاتی معوقه ادعایی مواهـان را بـا کسـر آن از مبـالغ
مورد حکم بهعنوان مسارت قرارداد  ،ویا به وسیله پایاپای کردن آن دیون با این گونـه مبـالغ در محاسـبه منظـور
نکند ،ادعای دیون مالیاتی معوقه بهعنوان ادعای متقابل قابل طرح است؛ زیرا شرایط بند  1ماده دو بیانیـه حـل و
فصل دعاوی را احراز میکند .وزارتخانه یادشده میگوید که ادعای متقابل از قراردادهـا ناشـی مـیشـود ،زیـرا در
محاسبه قیمت قرارداد ،مالیاتها منظور گردیده و بهعالوه قراردادها حاوی قیود استرداد مالیات است کـه مواهـان
ادعای مالیات اضافی مود را بر آن مبتنی سامته است .در الیحه توجیهی عمومی بهتفصیل در این مصوي بحث
شده که چرا چنین ادعای متقابلی ،ناشی از اجرای قوانین مالیاتی ایران نبوده ،بلکه «ناشـی از همـان قـرارداد ...ی
است که موضوع ادعا (ی قراردادی مواهان) را تشکیل میدهد» .مواهان با این نظر مخالف است.
دیوان در تعدادی از پروندهها نظر داده که تعهد پردامت مالیاتها ،غیر از مالیاتهایی که رأساً از درآمد کسر و
مشخصاً در قرارداد طرفین مقرر شده باشد ،حتی در مواردی که در قرارداد تعیین شـود کـه کـدام طـرف مسـئو
پردامت مالیاتها است ،از قوانین مالیاتی ایران ناشی میشود و نه از مود قرارداد .بالنتیجه دیوان ادعاهای متقابـل
مالیاتی را غیر از ادعاهای متقابل مربوط به مالیاتهای مکسوره از درآمد ،به دلیل فقـد صـالحیت رد کـرده اسـت
(رجوع شود به :اینترنشنا تکنیکا پرادکتس کورپوریشن وسایرین و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم نهـایی
شماره 196ـ302ـ ،3ي  29انگلیسی 28 ،اکتبر  6/1985آبانماه  1364و آرای مورد اشاره در آن) .دیـوان داوری
آرای مزبور را در پرونده حاضر نیز تأیید نموده و نتیجه میگیرد که ادعای متقابل مالیاتی وزارت دارایی از قراردادها
ناشی نمیشود ،زیرا هیچیك از قراردادها ،صنایع هواپیمایی یا ایز ایران را ملزم به کسر مالیات بر در آمـد از مبـالغ
پردامتی ننموده است.
استدال مواهان مبنی بر اینکه از ادعاهای مالیاتی مربوط به سـا  1975الـی  1978در موافقتنامـه حـل و
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فصل  1978صرف نظر شده است ،فقط در صورتی معتبر است که مالیاتها طی یـك ادعـای متقابـل قـراردادی،
مورد مطالبه ایز ایران (یا صنایع هواپیمایی) باشد .از آنجا کـه ادعـای متقابـل وزارت دارایـی از قراردادهـا ناشـی
نمیشود ،لذا موافقتنامه حل و فصل نمیتواند بر این ادعای متقابل تأثیر گذارد.
معذلك در پرونده حاضر ،مسأله در اینجا ماتمه نمییابد .مواهان در دادمواست مود از دیوان مواسـته اسـت
که دیوان به مسأله «رسیدگی نموده و اعالم نماید که بابت کلیه مالیاتهـای متعلقـه (طبـق قراردادهـای ،1974
 )1975مفاصاحساب مالیاتی به سی.اس.سی .داده شود» و از وزارت دارایی بهعنوان موانده ایـن تقاضـا نـام بـرده
است12)(.بدینسان ،گرچه ادعای متقابل وزارت دارایی در پرونده حاضر از همان قرارداد ناشـی نمـیشـود ،بـا ایـن
حا از همان معامله یا پیشامدی که موضوع ادعای اصلی مواهان برای مفاصاحساب مالیاتی بوده ،ناشـی گردیـده
است؛ بدین معنا که مواهان مواستار صدور رأیی است ،مبنی بر اینکه وی کلیه مالیاتهای متعلقه به فعالیتهای
مولد درآمدش در ایران در طو سا های معینی را پردامته و وزارت دارایی با این امر مخالفـت کـرده و پردامـت
دیون مالیاتی معوقه مربوط به همان فعالیتها را مطالبه میکند.
مواهان از همان موقع ،ادعای مود علیه وزارت دارایی را پس گرفته است .نامبرده در الیحه پـیش از اسـتماع
مود که در او مه  11( 1985اردیبهشت  )1364به ثبت رسید ،ذکر کرد که وی مـیتوانـد «مفاصاحسـاب مـورد
درمواستش را در رابطه با مالیاتهای پردامتی اضافی از صنایع هواپیمایی و ایـز ایـران بگیـرد» و «مفاصاحسـاب
مالیاتی که بدواً (از وزارت دارایی) درمواست شده ،برای رسیدگی مؤثر و صحیح به موضوعات مطروح نـزد دیـوان
غیرضروری است» .هنگامی که درمواست مورد بحث مسترد شد ،وزارت دارایی ادعای متقابل مالیاتیاش را ثبـت
و تکمیل کرده بود.
گرچه مواهان اظهار میدارد که «نیازی نیست دیوان نسبت به وزارت دارایی احراز صالحیت کنـد» ،بـا ایـن
حا  ،استدال نکرده و نمیتواند استدال کند که ادعای متقابل باید بر همین اساس رد شود .هنگامیکه مواهـان
به صالحیت دیوان نسبت به وزارت دارایی استناد کرد ،وزارتخانه حـق داشـت ادعـای متقـابلی بـه ثبـت رسـاند.
«هرچند مواهان آزاد است که هریك از ادعاها یا کلیـه آنهـا را مسـترد دارد ،ولـی چنـین اسـتردادی نمـیتوانـد
هیچ گونه تأثیری در صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای متقابل داشـته باشـد ،مگـر آنکـه دیـوان رأی دهـد کـه
صالحیت رسیدگی به ادعاها را به نحوی که در اصل اقامه شده ،ندارد» (بهرینگ اینترنشنا اینکورپوریتد و نیروی
هوایی جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،قرار موقت و اعدادی شماره 52ـ382ــ ،3ي  21 ،43ژوئـن 31/1985
مردادماه .)1364
معذلك در این پرونده ،دیوان فاقد صالحیت رسیدگی به ادعای (درمواست) صدور مفاصاحساب مالیـاتی بـوده
است .چنین ادعایی اساساً درمواستی است مبنی بر اینکه دیوان قوانین مالیاتی دولت حاکمی را اجرا نمایـد ،زیـرا
آننه مورد تقاضا است ،اعالم نظر تعهدآوری است راجع به دیون مالیاتی مواهان .طبق ماده هفـت بیانیـه حـل و
فصل دعاوی ،دیوان داوری مقید و مکلف است «قواعد حاکم بر انتخاب قانون و اصو حقوق بـینالملـل» را کـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12در تقاضای دیگری برای «مفاصاحساب» مالیاتی بابت مالیاتهای متعلقه طبق قرارداد  ،1972فقط از صنایع هواپیمایی بـه عنـوان
موانده نام برده شده است .به نظر میرسد این تقاضا در اساس ،درمواستی بوده مبنی بر اعالم این مطلب که طبق قرارداد  1972صـنایع
هواپیمایی ملزم است هرگونه مالیات دیگری را متقبل شود .رجوع شود به :بخش سومـ 1ـ ب) ب ب) باال.
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ناظر بر پرونده تحت رسیدگی تشخی میدهد ،اعما نماید .این یك «قاعده پذیرفته شـده عمـومی اسـت کـه
حقوق عمومی را نمیتوان مار از مرزهای کشور مربوط اعما کرد»13)(.قوانین مالیاتی از تجلیات حـق حاکمیـت
( )juer imperiiاست که فقط در دامل مرزهای یك کشور قابل اجرا است .عالوه بر ایـن ،قـوانین مربـوط بـه
درآمد نوعاً بسیار غامضند ،به نحوی که اجرای آنها غالباً به دادگاههای تخصصی یـا سـازمانهای اداری محـو
می شود .به همین دالیل ،دعاوی مربوط به اجرای قوانین مالیاتی عموماً فقط در دادگاههای داملی مربوطـه قابـل
طرح هستند .از نظر مبحث حاضر ،چندان تفاوتی نمیکند که قاعده مورد بحـث ،یـك قاعـده حقـوق بـینالملـل
عمومی تلقی شود یا حقوق بینالملل مصوصی14)(.البته دولتها میتوانند قاعده را به وسیله عهدنامه تغییـر دهنـد،
لکن با توجه به عرف مسلم و اعتقاد ریشهدار و عموماً پذیرفته شدهای که در مورد غیرقابل اجـرا بـودن ادعاهـای
مشمو قلمرو حقوق عمومی  juer imperiiاز نظر بینالمللی وجود دارد ،قائل شدن هرگونه قید و شـرط بـرای
قاعده عرفی ،متضمن این فرض است که قصد قانونگذاران بینالمللـی بـه صـریحترین وجـه ممکـن بیـان شـده
است15)(.در بیانیه حل و فصل دعاوی ،چنین عبارت صریحی مشاهده نمیشود و دیوان بر این نظر است کـه قائـل
شدن چنین صراحتی از عقل و منطق به دور است .بنابراین ،دیوان نسبت به ادعای درمواست مفاصاحساب مالیاتی
صالحیت ندارد.
از آنجا که دیوان نسبت به ادعای مربوط به مفاصاحساب مالیاتی صالحیت ندارد ،لذا نسبت به ادعای متقابل
وزارت دارایی که بر آن ادعا مبتنی است نیز فاقد صالحیت است و چون هیچگونه مبنای صالحیتی دیگری بـرای
ادعای متقابل وجود ندارد ،لذا ادعای متقابل باید مردود شنامته شود.
د) حقوق بیمه اجتماعی

ایز ایران ادعای متقابلی بابت حقوق بیمه اجتماعی به مبلغ  1.324.215.653ریا مطرح میسازد .وی مدعی است
که چنین حق بیمهای به حقوق کارکنان در رابطه با فعالیتهای مواهان و شرکتهای فرعی وی در ایران ،تعلـق
میگیرد .نامبرده اظهار میدارد که مواهان طبق شرایط قراردادهای  1975 ،1974متعهد به پردامـت چنـین حـق
بیمه ای بوده است و اگر دیوان ادعای متقابل ایز ایران را تأیید نکند ،در واقع ،نامبرده را ملزم میسازد که این حق
بیمه را دوباره بپردازد؛ زیرا طبق ماده  38قانون تأمین اجتماعی ایران ،نهایتاً ایز ایران مسئو پردامت حق بیمه به
سازمان تأمین اجتماعی مواهد بود .ایز ایران در الیحهای که پیش از جلسـه اسـتماع مـورخ  21ژوئـن 31( 1985
مردادماه  )1364به ثبت رساند ،همان استدالالتی را که دولت ایران در مورد ادعاهای متقابـل مالیـاتی در الیحـه
توجیهی عمومی مود ،که بهتفصیل در بخش سوم ـ  » «2باال بحث شد ،مطرح سامته است ،به نحو مختصرتری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13
& . F. A. Mann, Conflict of Laws and Public Law, 132 Recueil des Cours 107, 166 (1971). See also Dicey
Morris on the Conflict of Laws 90 (10 th ed. 1980), F. A. Mann, Prerogative Rights of Foreign States and the
Conflict of Laws, 40 Transactions of the Grotius Society 25, 28 (1955); Cheshire & Norths Private International
Law 131-134 (10 th ed. 1979); A. von Mehran & D. Trautman, The Law of Multistate Problems 797 (1965).

 .14رجوع شود به:
F. A. Mann, supra, 40 Transactions of the Grotius Society P. 29.

 .15همان مأمذ ،ي .32
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در رابطه با قابلیت طرح ادعای متقابل حاضر ،اقامه نموده است .ایزا ایران همننین در الیحه مود برای اولین بـار،
مبنا و نحوه محاسبه مبلغ  1.324.215.653ریالی را که اکنون مطالبه میکند بهتفضیل شرح داد .این رقم از مبلـغ
 725.508.634ریالی که نامبرده در پاس به جوابیه مواهان ادعا نموده و مبتنی بر نامه مورخ  16ژانویه 26( 1982
دیماه  )1360سازمان بیمههای اجتماعی به وی بوده ،بهمراتب باالتر است .عالوه بر اصل مبلغ ،ایز ایران روزانـه
مبلغ  259.086ریا از تاری  21مارس ( 1985او فروردینماه  )1364تا تاری پردامت اصل (را مطالبه) میکند.
مواهان اظهار میدارد که ادعای متقابل مزبور باید به دلیل فقد صالحیت رد میشود ،زیرا از قراردادهایی کـه
موضوع ادعاهای مواه ان است ،ناشی نشده ،ایز ایران اهلیت طرح این ادعای متقابل را ندارد ،و مود ادعا در تاری
 19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359پابرجا نبوده است .مواهان مضافاً میگوید که ادعـای متقابـل بـه سـه دلیـل
بیپایه و بیاساس است :اوالً از قسمت اعظم آن طی موافقتنامه حل و فصل  1978صرفنظر شده ،ثانیاً هیچگونه
دلیل و مدرك معتبری در تأیید آن ارائه نشده و ثالثاً ایز ایران ادعا یا اثبات نکرده که محتمل مسارتی شده است.
دیوان برای تعیین این مطلب که نسبت به این ادعای متقابل صـالحیت دارد یـا میـر ،در وهلـه او شـرایط
ذیربط قرارداد را مورد توجه قرار میدهد .در قسمت ذیربط ماده  3قرارداد  1974قید شده که «قیمت نامال هـر
پیوست ،شامل حق بیمه سازمان بیمههای اجتماعی متعلقه به حقوق کارکنان مواهد بود» .بنـد «هــ» مـاده سـه
قرارداد  1975مقرر مینماید که «پردامتها مشمو کسر حق بیمه و تأمین اجتمـاعی بـه شـرح منـدر در مـاده
بیست و یك این سند مواهد بود» و در ماده یادشده تصریح شده است که:
«سی.اس.ســی.اس.آی .کلیــه مفــاد قــانون و مقــررات بیمــههــای اجتمــاعی را در مــورد کارکنــان
سی.اس.ســی.اس.آی .کــه مــدماتی طبــق ایــن قــرارداد انجــام مــیدهنــد رعایــت مواهــد کــرد.
سی.اس.سی.اس.آی .بابت هرگونه مبلغی که ممکن است ایز ایران ،به علت عدم رعایت قانون و مقررات
بیمههای اجتماعی (توسط سی.اس.سی.اس.آی ).متعهد به تأدیـه آن باشـد ،بـه نـامبرده غرامـت مواهـد
پردامت».
طبق قرارداد  ،1974سی.اس.سی.اس.آی .میبایست حق بیمه اجتماعی را بپـردازد .معـذلك شـرط نـاظر بـر
پردامت از نوعی است که بار اقتصادی پردامت چنین حق بیمهای را تشخی میدهد ،نه اینکه تعهد پردامت را
ایجاد کند .بدینطریق ،در رابطه با قرارداد  ،1974تعهد ادعایی پردامت حق بیمه اجتماعی با اجرای قانون ذیـربط
تأمین اجتماعی ایران ،ایجاد میشود .همان طور که دیوان قبالً در رابطه با حقوق بیمه اجتماعی نظر داده ،هرگونه
تعهدی از این دست «رابطهای حقوقی است که از شمو قانون بر وضعیتی که هریك از طرفین منفرداً در آن قرار
میگیرند ،ناشی میشود و نه از نفس یك رابطه قراردادی فیمابین» (رجوع شـود بـه :کوئسـتك اینکورپوریتـد و
وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 191ـ59ـ ،1صفحه 41ـ 25 ،40سـپتامبر  3/1985مهرمـاه
 1364و آرای مورد اشاره در آن).
مفاد قرارداد  1975از این نظر مبهم است .گو اینکه ماده سه ایز ایران را مجاز میسازد که به شرح مقـرر در
ماده بیست و یك ،حق بیمه اجتماعی را کسر کند ،با این حا  ،ماده بیست و یك متضـمن هیچگونـه کسـر حـق
بیمهای نیست ،بلکه سی.اس.سی.اس.آی .را ملزم به رعایت قوانین ایران مینماید .معذلك با توجه به نتیجهگیری
دیوان در مورد اهلیت ایز ایران در مورد طرح ادعای متقابل بابت بیمههای اجتماعی ،دیوان لزومی به رسیدگی بـه
این مسأله نمیبیند ک ه آیا قیود قراردادی توأماً به قدر کافی روشن هستند که بتوان چنین ادعای متقابلی را ناشـی
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از قرارداد  1975دانست یا میر؟
ایز ایران در لوایح تسلیمی مویش بهصراحت تام اظهار داشته که وی ادعای متقابل بابت حق بیمه اجتمـاعی
را نه از جانب سازمان تأمین اجتماعی ایران ،بلکه اصالتاً مطرح سامته است .نامبرده بر «حقانیت مویش (ایز ایران)
در مطالبه حق بیمه اجتماعی» ،به علت «وجود رابطه قراردادی و مسئولیت مشترك براساس ماده  38قانون تأمین
اجتماعی» که «ایز ایران را مجاز به طرح این ادعای متقابل سامته» تأکید میکند؛ زیرا که «مواهان متقابل» (ایز
ایران) ،طبق ماده  38قانون بیمه اجتماعی ،ملزم به مطالبه این مبلغ و پردامت آن به صندوق بیمه اجتماعی بـوده
است» .قسمت ذیربط ماده  38قانون تأمین اجتماعی ،که ایز ایران برای اثبات اهلیت مویش اساسـاً بـدان اسـتناد
میکند ،چنین است:
«هرگاه کارفرما آمرین قسط مقاطعهکار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپـردازد ،مسـئو پردامـت
حق بیمه مقرر و مسارات مربوط مواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابـت بـه سـازمان پردامـت
است از مقاطعهکار مطالبه و وصو نماید».
از لوایح تسلیمی مود ایز ایران پیدا است که وی ،چه قبل از تاری  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359و چـه
تا این تاری  ،هیچگونه حق بیمه اجتماعی نپردامته است16)(.بدینسان ،ادعای متقابل ایـز ایـران بابـت حـق بیمـه
اجتماعی در مفهوم بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،پابرجا نبوده و لذا دیوان صالحیت رسیدگی بـه آن را
ندارد.
با توجه به این نتیجهگیری ،دیوان لزومی به رسیدگی به این مسأله نمیبیند که آیا افزایش مبلغ مـورد تقاضـا
بابت این ادعای متقابل ،مجاز است یا میر.
 .3هزینهها

مواهان بازپردامت مبلغ  299.936/82دالر بابت حقالوکالـه و  48.013/27دالر مخـار نقـدی بـه اضـافه بهـره
متعلقه را مطالبه میکند .این مبالغ شامل  35.170دالر حقالوکاله و  5.880/90دالر مخار نقدی پردامتی جهـت
دادمواهی در ایاالت متحده «پیش از تعلیق کلیه رسیدگیهای قضایی در ایاالت متحده و تأسـیس دیـوان داوری
در الهه» است.
دیوان همانطور که قبالً رأی داده ،بر این نظر اسـت کـه هزینـههـای متحملـه توسـط مواهـان در جریـان
دادمواهی در ایاالت متحده در حیطه شمو ماده  38قواعد دیوان قرار نمیگیرند .با توجـه بـه ضـوابط منـدر در
پرونده سیلوانیا تکنیکا سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران (حکم شماره 180ـ64ـ ،1صفحات
 35تا  38انگلیسی 27 ،ژوئن  6/1985تیرماه  )1364و با در نظر گرفتن نتیجه قرار اعدادی صادره در پرونده حاضر
و نیز واقعیات و موضوعات حقوقی این پرونده ،دیوان نتیجه میگیرد که رقم  40.000دالر ،مبلغ معقولی است کـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16مواهان به عنوان مدرك ،رأی صادره توسط دادگاه عمومی تهران به تاری دوم اکتبر  10( 1982مهرماه  )1361را که قـبالً توسـط
قائممقام نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران در پروندههای دیگر مطروح در دیوان به ثبت رسیده ،تسلیم داشته است .در رأی مزبور نظر
داده شده که «ادعا  ...بابت حق بیمه و مسارت تأمیر تأدیه حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و عدم ارسا لیست پس از پردامت (مبـالغ
ذیربط) قابل مطالبه است» .بالنتیجه از آنجا که عمالً هیچگونه پردامتی صورت نگرفته بود ،این قبیل دعاوی مردود شنامته شدند.

حکم شماره 221ـ65ـ1
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مواندگان باید بابت هزینههای داوری مواهان بپردازند.
چهارم) حكم

به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر میکند:
موانده ،ایز ایران ،متعهد است مبلغ ده میلیون و نهصد و هفتاد و یك هزار و نهصد و پنجاه و سه دالر امریکـا
( 10.971.953دالر) شامل  9.711.533دالر اصل مبلغ حکم به اضافه  1.260.420دالر بهره ساده متعلقه به اصل
مبلغ تا تاری  31دسامبر  10( 1979دیماه  )1358به مواهان ،کامپیوتر ساینسز کورپوریشن ،بپردازد .موانده ،ایـز
ایران ،مضافاً متعهد است بهـره سـادهای بـه نـرخ  11/5درصـد در سـا (بـر مبنـای  365روز) نسـبت بـه مبلـغ
 9.711.533دالر از تاری او ژانویه  11( 1980دیماه  )1358تا تاریخی کـه کـارگزار امـانی دسـتور پردامـت از
محل حساب تضمینی را به بانك امین بدهد به مواهان ،کامپیوتر ساینسز کورپوریشن ،بپردازد.
موانده ،صنایع هواپیمایی ایران ،متعهد است مبلغ هفتصد و دوازده هزار و سیصد و دو دالر امریکـا (712.302
دالر) شامل  555.704دالر اصل مبلغ حکم ،به اضافه  156.598دالر بهره ساده متعلقه به اصل مبلغ تا تـاری 31
دسامبر  10( 1979دیماه  )1358به مواهان ،کامپیوتر ساینسـز کورپوریشـن ،بپـردازد .بـهعالوه ،موانـده ،صـنایع
هواپیمایی ایران ،متعهد است بهره سادهای به نرخ  11/5درصـد در سـا (بـر مبنـای  365روز) نسـبت بـه مبلـغ
 555.704دالر از تاری او ژانویه  11( 1980دیماه  )1358تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پردامت از محـل
حساب تضمینی را به بانك امین بدهد ،به مواهان ،کامپیوتر ساینسز کورپوریشن ،بپردازد.
موانده ،بانك ملت ،متعهد است مبلغ یكصد و چهل و دو هزار و پانصد و شانزده دالر امریکا ( 142.516دالر)
شامل  131.037دالر اصل مبلغ حکم ،به اضافه  11.479دالر بهره متعلقه به اصل مبلغ تا تاری  31دسامبر 1979
( 10دیماه  )1358به مواهان ،کامپیوتر ساینسز کورپوریشن ،بپردازد .موانده ،بانك ملت ،مضافاً متعهد است بهـره
سادهای به نرخ  11/5درصد در سا (بر مبنای  365روز) نسبت به مبلغ  131.037دالر از تاری او ژانویـه 1980
( 11دیماه  ) 1358تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پردامت از محل حساب تضمینی را به بانك امین بدهد ،به
مواهان ،کامپیوتر ساینسز کورپوریشن ،بپردازد.
موانده ،بانك تجارت ،متعهد است مبلغ یك هزار و هفتاد و هفت دالر امریکا ( 1.077دالر) شـامل  990دالر
اصل مبلغ حکم ،به اضافه  87دالر بهره ساده متعلقه به اصل مبلغ مذکور تا تاری  31دسـامبر  10( 1979دیمـاه
 )1358به مواهان ،کامپیوتر ساینسز کورپوریشن ،بپردازد .موانده ،بانك تجارت ،مضافاً متعهد است بهـره سـادهای
به نرخ  11/5درصد در سا (بر مبنای  365روز) نسبت به اصل  990دالر ،از تاری او ژانویه  11( 1980دیمـاه
 )1358تا تاریخی که به بانك امین بدهد ،به مواهان ،کامپیوتر ساینسز کورپوریشن ،بپردازد.
موانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است مبلغ بیست و شـش هـزار و پانصـد و سـی و چهـار دالر
امریکا ( 26.534دالر) شامل  24.397دالر اصل مبلغ حکم ،به اضافه  2.137دالر بهره ساده متعلقه به اصل مبلـغ
تا تاری  31دسامبر  10( 1979دیماه  )1358به مواهان ،کامپیوتر ساینسز کورپوریشن ،بپردازد .به عالوه ،موانده،
دولت جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است بهره سادهای به نرخ  11/5درصد در سا (بر مبنای  365روز) نسـبت
به مبلغ  24.397دالر از تاری او ژانویه  11( 1980دیماه  )1358تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پردامـت از
محل حساب تضمینی را به بانك امین صادر کند ،به مواهان ،کامپیوتر ساینسز کورپوریشن ،بپردازد.
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مواندگان ،ایز ایران ،صنایع هواپیمایی ایران ،بانك ملت ،بانـك تجـارت و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران،
متعهدند مبلغ  40.000دالر امریکا بابت هزینههای داوری ،به مواهان ،کامپیوتر ساینسز کورپوریشن ،بپردازد.
تعهدات مزبور با پردامت از محل حساب تضمینی مفتوح طبق بند  7بیانیه مورخ  19ژانویه  29( 1981دیماه
 )1359دولت جمهوری دمکراتیك و مردمی الجزایر ،ایفا مواهد شد.
مابقی ادعاها و ادعاهای متقابل مردود شنامته میشوند.
بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  16آوریل  1986برابر با  27فروردینماه 1365
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یك
محسن مصطفوی
موافق با قسمتی و مخالف با قسمتی دیگر
هوارد ام .هولتزمن

کامالً با حکم موافقم ،به استثنای پردامت  40.000دالر هزینه دادرسی که فقط بـه منظـور حصـو اکثریـت ،بـه
حکم میپیوندم (رجوع شود به :نظر جداگانـه مـن در پرونـده سـیلوانیا تکنیکـا سیسـتمز اینکورپوریتـد و دولـت
جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 180ـ64ـ 27 ،1ژوئن  6/1985تیرماه .)1364

پرونده شماره  10517ـ شعبه يك
حكم شماره 222ـ10517ـ 1
خواهان :ادعای کمتر از  250.000دالر
امنای دانشگاه کلمبیا در شهر نیویور
مطروح توسط ایاالت متحده امریكا
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ1365/1/27 :
حكم

حاضران
از طرف خواهان :آقای دی ام پرایس ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده

مانم ا  .پلك ،آقای ام .ای .رابین ،دستیاران نماینده رابط
از طرف خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای علیاکبر ریاضی ،آقای ابوالحسن محمدی ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
آقای سهراب ربیعی ،دستیار نماینده رابط
آقای فرامرز مؤمنی ،وکیل سازمان انرژی اتمی ایران
اول) سوابق امر

 .1در تاری  19ژانویه  19( 1982دیماه  )1360ایاالت متحده امریکا دادمواستی را که متضمن ادعـایی کمتـر از
 250.000دالر از طرف هیأت امنای دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورك («مواهان») بود ،علیـه جمهـوری اسـالمی
ایران ،یا به طور ام  ،سازمان انرژی اتمی ایران («موانده») به ثبت رساند.
 .2در تاری  16دسامبر  25( 1983آذرماه  )1362پرونده به شعبه یك احالـه شـد کـه بـه موانـده دسـتور داد
الیحه دفاعیه مود را تا  15مارس  24( 1984اسفندماه  )1362به ثبت برساند.
 .3متعاقب تقاضای موانده دایر بر ارائه جزئیات بیشتر ،بـه مواهـان دسـتور داده شـد تـا  15مـه 25( 1984
اردیبهشتماه  )1363دادمواست تکمیلی ،مدارك مستند ،اظهارات کتبی شهود و یـك الیحـه تـوجیهی بـه ثبـت
برساند .مدارك مذکور در تاری  14مه  24( 1984اردیبهشتماه  )1363ثبت گردید.
 .4موانده در  14فوریه  25( 1985بهمنماه  )1363الیحه دفاعیه (منجمله ادعـای متقابـل) ،مـدارك مسـتند
اظهارات کتبی شهود و الیحه توجیهی مود را به ثبت رساند .در تاری  28فوریه  9( 1985اسفندماه  )1363موانده
در تأیید دفاعیه و ادعای متقابل مود ،شهادتنامهای از آقای دکتر مصطفی سهرابپور ،مدیر سـابق امـور آموزشـی
سازمان انرژی اتمی ایران ،به ثبت رساند.
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 .5مواهان در تاری  22مه ( 1985او مردادماه  )1364جوابیه مود را به الیحه دفاعیه و ادعـای متقابـل ،و
موانده در تاری  30اکتبر  8( 1985آبانماه  )1364پاس مویش را به جوابیه به ثبت رساندند.
 .6در  13دسامبر  22( 1985آذرماه  )1364مواهان اسناد دیگری را به ثبت رساند که در جلسه استماع بدانها
اشاره کرد .موانده اظهار داشت که در موقعیتی نیست که بتواند درباره مدارکی که دیرتر از موعـد مقـرر بـه ثبـت
رسیدهاند اظهارنظر کند ،ولی اعالم کرد نسبت به پذیرش آنها مخالفتی ندارد .رئیس شعبه اظهار داشت که دیوان
در مورد پذیرش اسناد فوق بعد از جلسه استماع تصمیم مواهد گرفت.
 .7جلسه استماع پرونده حاضر در  17دسامبر  26( 1985آذرماه  )1364تشکیل شد.
 .8در تاری  7مارس  16( 1986اسفندماه  )1364موانده یك اظهاریه کتبی را تحت عنوان مخالفت نسبت به
ثبت مار از موعد مدارك بیش تر توسط مواهان و مالحظات دیگر به ثبت رساند که طی آن ،نسبت بـه پـذیرش
اسنادی که اندکی قبل از جلسه استماع توسط مواهان به ثبت رسیده بود ،اعتـراض کـرد .اظهاریـه مزبـور شـامل
مطالبی درباره ماهیت دعوا نیز بود.
دوم) واقعیات و ادعاهای طرفین
الف) صالحیت

 .9مواهان یك شرکت مصوصی غیرانتفاعی نیویورك است که بدواً در سا  1754به نام «کینگز کالج» تشـکیل
شد .در سا  ،1912قوه مقننه ایالت نیویورك ،مواهان را بهعنوان یك شخصیت حقوقی و هیأت امنـای دانشـگاه
کلمبیا در شهر نیویورك به رسمیت شنامت .طبق سوگندنامه دبیر شرکت مواهـان ،دانشـگاه توسـط یـك هیـأت
دائمی امنا مرکب از  24عضو اداره میشود که همگی دارای نشانی در ایاالت متحده بوده و اتباع آن کشورند.
 .10موانده ادعا میکند که مواهان ،واحدی بدون سهام سرمایه بوده و لذا فاقد اهلیت جهـت اقامـه دعـوا در
دیوان میباشد و در تأیید ادعای مود به «حکم تفسیری دیوان در مورد پرونـده «الـف»  2و اسـتدال منـدر در
الیحه ایران در پرونده شماره  111استناد میکند.
ب) ادعا

 .11در تاری  20ژوئن  30( 1977مردادماه  ،)1356دکتر پی دبلیـو لیکینـز ،رئـیس دانشـکده مهندسـی و علـوم
(تجربی) دانشگاه به نمایندگی از طرف مواهان و دکتر مصطفی سهرابپور ،مدیر امـور آموزشـی سـازمان انـرژی
اتمی ایران ،قراردادی («قرارداد») به منظور تدریس دروس باالتر از لیسانس در رشـته مهندسـی بـه دانشـجویان
ایرانی بورسیه و منتخب سازمان مزبور منعقد نمودند.
 .12بند «ب» ماده  4موافقتنامه مقرر میدارد« :مصارف دانشگاهی عبارت است از هزینه نظارت ،هزینههـای
اداری اضافی ،ثبت نام ،بیمه بهداشت ،کامپیوتر و مصارف فرعی و هرگونه لوازم و مدمات (که در آن باره «»CU
و سازمان انرژی اتمی توافق نمایند) که عادتاً به دانشجویان دیگر به رایگان داده نمیشود .این مخار را سـازمان
انرژی اتمی مستقیماً و ظرف یك ماه از تاری صورتحساب به « »CUپردامت مواهد کرد .هزینه طرح و اجـرای
برنامه برای مدت این قرارداد ،مبلغ  126.764دالر است که از طرف « »CUروز یکم ژوییـه  1977صورتحسـاب
آن صادر مواهد شد .اگرچه نظر بر این است که الاقل تعداد  10نفر دانشجوی فوقلیسانس و  2نفر دکتری در این
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برنامه شرکت کنند ،معهذا این قرارداد هیچیك از طرفین را ملزم نمینماید که مود را به شماره حداقل دانشجویان
منطب ق سازند .با این وصف ،هزینه طرح و اجرای برنامه ،مبلغ ثابتی است و پردامت این مبلغ «توسـط »AEOIو
دریافت آن از طرف « »CUبدون توجه به تعداد دانشجویان شرکتکننده در این برنامه مواهد بـود .صورتحسـاب
هزینههای دیگر دانشگاهی برای هر سیمستر تحصیلی ،روز او ژوییه یا او دسامبر سا قبـل از طـرف «»CU
 ...صادر مواهد شد».
طبق نرمی که در قرارداد مقرر شده است.
 .13سازمان انرژی اتمی مبلغ الزم را برای طرح و اجرای برنامه پردامت نمود و اولین گروه دانشجویان برای
سا تحصیلی 78ـ57( 1977ـ )1356ثبت نام کردند .در سا تحصیلی بعد ،اعضای گروه او مجدداً ثبـت نـام و
دانشجویان جدیدی نیز در برنامه شرکت نمودند .ادعای حاضر بابـت هزینـههـای ادعـایی پردامـت نشـده بـرای
ترمهای تابستان و پاییز سا  1978و بهار سا  1979عنوان شده است.
اولین بخش ادعا

 .14مواهان ادعا میکند که  21دانشجو ،شامل  16دانشـجوی فوقلیسـانس و  5داوطلـب دوره دکتـری در تـرم
پاییزی سا  1978برنامه مزبور ثبت نام کردند و سه نفر از این دانشجویان نیز در ترم تابستان قبلی شرکت کردند
و سه نفر از این دانشجویان نیز در ترم تابستان قبلی شرکت نمودند .مواهان مضافاً ادعا میکند که هزینههای این
دانشجویان بابت ترمهای مزبور که موانده طبق قرارداد ملزم به پردامت آنها بوده ،تاکنون پردامت نشـده اسـت.
در صورتحساب ترم پاییزی  1978مواهان ،هزینههای مزبور به قرار زیر ذکر شده است:
 786.3دالر
 .1هزینههای اداری برای اولین گروه  12نفری دانشجویان
 .2هزینههای اضافی اداری بابت  9دانشجوی جدید از قرار  708دالر برای هر نفر
 6.372دالر
 42.846دالر
 .3شهریه و حق التدریس
 .4حق استاده از کامپیوتر برای پنج داوطلب دوره دکتری
 10.000دالر
از قرار  2.000دالر برای هر نفر
جمع  63.004دالر
دومین بخش ادعا

 .15مواهان ادعا میکند که پانزده دانشجو ،منجمله چهار داوطلب دوره دکتری ،در ترم بهـاره  1979ایـن برنامـه
ثبت نام کردند .طبق «صورتحساب بهار  »1979مواهان ،مبالغ زیر بابت دانشجویان مزبور هزینه شده است:
 786.3دالر
 .1هزینههای اداری برای اولین گروه  12نفری دانشجویان
 2.124دالر
 .2هزینههای اضافی اداری بابت دانشجوی جدید از قرار  708دالر برای هر نفر
 11.012دالر
 .3شهریه و حق التدریس
 2.000دالر
 .4حق استفاده از کامپیوتر برای چهار داوطلب دوره دکتری از قرار
 000.8دالر
برای هر نفر
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 .5هزینههایی که مواهان برای تهیه بلیتهای هواپیما جهت مراجعت
سه دانشجو و همسران دو نفر از آنان به ایران متحمل شده است

 115.2دالر
جمع  27.037دالر
 .16مواهان ادعا میکند که صورتحسابهای ترم پاییز  1978و بهـار  1979را بـه ترتیـب در تاری هـای 14
دسامبر  23( 1978آذرماه  )1357و  5ژوئن  15( 1979مردادماه  )1358جهت آقای دکتـر حسـین مهبـان ،نایـب
رئیس سازمان انرژی اتمی ارسا داشته است .مواهان اظهـار مـیدارد کـه بـار دیگـر در  13سـپتامبر 22( 1979
شهریورماه  )1358طی چندین صورتحساب و نامه که به آقای دکتر آشا ماکپور و آقای دکتر فریدون سـحابی کـه
هر دو از اعضای سازمان انرژی اتمی بودند ارسا داشته ،تقاضای پردامت کـل مبلـغ  90.041دالر نمـوده و نیـز
آقای پروفسور امیر نهاوندی ،مدیر برنامه ایرانی مواهان ،چندین بار به ایران مسافرت نموده و تماسهای متعددی
جهت تحصیل وجوه به عمل آورده ،ولی موفق به امذ آن نشده است.
 .17بنابراین ،مواهان مجموعه ادعایی به مبلغ  90.041دالر به عالوه بهره متعلق به آن را دارد و اضـافه بـر
آن ،یك و یك دوم درصد مبلغ ادعا ،یعنی  1.350دالر امریکا بابت هزینه تهیه این ادعا مطالبه مینماید.
 .18موانده تصدیق میکند که قراردادی در تاری  20ژوئن  31( 1977مردادماه  )1356بین سـازمان انـرژی
اتمی و دانشگاه مبادله گردیده ،ولی مدعی است که مواهان نتوانسته مجوز و موافقت کتبـی سـازمان درمصـوي
تمامی دانشجویان ادعایی را در این مورد ارائه نماید؛ زیرا که میبایستی برای ایـن سـازمان مشـخ گـردد کـه
دانشجویان ادعایی از کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بوده و طبق موافقت و مجوز کتبی ایـن سـازمان بـه آن
دانشگاه اعزام شدهاند .موانده ادعا میکند که چون بار اثبات ادعا به عهده مواهان است ،لذا وی باید اجازه کتبـی
سازمان انرژی در مورد کلیه دانشجویان بورسیه ادعایی را ارائه نماید.
 .19موانده همننین ادعا میکند که دروس الزم مندر در ماده  2قـرارداد «بـه دانشـجویان تـدریس نشـده
است»« ،هیچ آموزشی به دانشجویان داده نشده» « ،کمك الزم ،مؤثر و کافی در امتیار دانشجویان قرار نگرفته»
و اینکه «سرپرستی و نظارت و هماهنگی الزم و کافی برای دانشجویان» یا مطلقاً فراهم نشده یا کیفیت آن ناز
بوده است .موانده مضافاً مدعی است «نظر به اینکه دوره کامل سه ساله آموزشـی قـرارداد بـه اتمـام نرسـیده و
ناق بوده و تمامی دروس تدریس نگردیده و کارآموزان از دوره کارآموزی استفاده ننمودهاند»« ،نتیجتـاً بـه نظـر
موانده ،سازمان انرژی اتمی از لحاظ حقوقی مسئو نیست هزینه مدماتی را به مواهـان بپـردازد کـه وی انجـام
نداده است».
 .20در مورد هزینههایی که بابت استفاده از کامپیوتر منظور شده است ،موانده منکر آن است که «دانشجویان
عمالً از دستگاههای کامپیوتر استفاده کرده باشند» و ادعا میکند «نظـر بـه اینکـه کـارآموزان بـرای دورههـای
مربوطه از کامپیوتر استفاده ننمودهاند ،لذا قهراً صورتحسابها بـه دالیـل غیرموجـه و واهـی بـوده و از نظـر ایـن
سازمان غیرقابل قبو است».
 .21در مورد بازپردامت هزینه بلیتهای هواپیما که به سه دانشجو و همسران دو نفر از آنان جهـت مراجعـت
به ایران داده شده ،موانده اظهار مینمایند که «هزینه بازگشت دانشجویان ،ارتباطی به این سازمان ندارد و موانده
تعهدی در قبا مواهان نسبت به این نوع هزینه بر عهده نگرفته است» و همننین «به فرض اینکه دانشجویان
مزبور توسط سازمان انرژی اتمی تعیین و معرفی شده باشند ،باز هم دانشگاه رأساً و بدون اجازه سازمان اقدام کرده
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است».
ج) ادعای متقابل

 .22موانده ادعای متقابلی را به ثبت رسانده است .وی ادعا میکند که قرار بود مبلـغ  126.764دالر امریکـا ،بـه
شرح بند «ب» ماده  4قرارداد ،بابت هزینه طرح و اجرای برنامه برای یك دوره تحصیلی سه ساله به مصرف برسد
و چون موافقتنامه فقط به مدت دو سا اجرا شد ،لذا مواهان یكسوم مبلغ را به ناحق دریافت داشته است و بر آن
اساس ،ادعای متقابلی نسبت به مبلغ  37.779دالر امریکا اقامه نموده است .موانده مضافاً ادعـا مـیکنـد کـه بـا
پردامت صورتحساب قبلی ،وی مبلغ  20.000دالر امریکا اضافه پردامت ،بابت اسـتفاده از دسـتگاه کـامپیوتر کـه
حسب ادعای وی ،دانشجویان هرگز مورد استفاده قرارندادهاند به عمل آورده و لذا استرداد این مبلغ را نیـز مطالبـه
میکند .موانده اظهار میدارد که حتی در اوایل سا  ،1978طی تلگرامی به پردامت این مبلغ اعتراض کرده است
و نسخهای از تلگرام مزبور را بهعنوان پیوست الیحه دفاعیه مود ارائه داده است.
سوم) دالیل حكم
الف) قابل پذیرش بودن اسناد ثبت شده در خارج از مهلت

 .23در مورد اسنادی که مواهان در  13دسامبر  22( 1985آذرماه  )1364به ثبت رسانده ،باید متذکر شد که دیوان
هنگام امذ تصمیم درباره اینکه پذیرش سندی بعد از مهلت مقرر موجب تضییع حقوق یکی از طرفین میشود یـا
نه ،محتوای سند و طو مدت و علت تأمیر را مورد بررسی قرار میدهد .در این مورد ،مواهان ،تسلیم اسناد مزبور
را تا چند روز قبل از جلسه استماع به تأمیر اندامت و هیچ دلیل منطقی برای تأمیر مود ذکـر نکـرد .بنـابراین ،بـا
این که موانده با ثبت دیر هنگام اسناد مزبور مخالفتی ابراز نکرده ،با این حا  ،دیوان در صـدور ایـن حکـم ،اسـناد
مزبور را مورد توجه قرار نمیدهد.
با اتخاذ این تصمیم ،دیگر الزم نخواهد بود این امر مورد بررسی قرار گیرد که آیا مخالفت کتبی امیر موانـده
با پذیرش اسناد مزبور بهموقع انجام گرفته یا میر.
 .24الیحه نامواسته مورخ  7مارس  16( 1986اسفندماه  )1364موانده تا آن حـد کـه وارد مسـائل مـاهوی
میگردد ،مار از مهلت و لذا غیرقابل پذیرش میباشد و دیوان این حکم را بدون توجه بـه الیحـه مزبـور صـادر
مینماید.
ب) صالحیت

 .25بدیهی است که ادعا بنا به مفهوم بیانیه حل و فصل دعـاوی از «قـرارداد»ی ناشـی شـده و مسـتمراً تحـت
مالکیت مواهان و در  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359پابرجا بوده است.
 .26در مورد استدال موانده ،مبنی بر اینکه یك واحد غیرانتفاعی اهلیت اقامه دعوا در دیوان نـدارد ،دیـوان
عمومی در پرونده اینترنشنا اسکولز سرویسز اینکورپوریتد و شرکت ملی صنایع مس ایران (قرار اعـدادی شـماره
37ـ 111ـ دیوان عمومی ،مورخ  6آوریل  17 ،1984فروردینماه  )1363نظری مخـالف آن ابـراز و طـی حکمـی
اعالم نمود که بند «1ب» ماده  7بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت رسیدگی به دعاوی شرکتهای غیرانتفاعی
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و بدون سهام ایاالت متحده را به دیوان اعطا میکند.
 .27در این امر امتالفی نیست که سازمان انرژی اتمی ،یك واحد تحت کنتر دولت ایران ،بنا به تعریف بند
 3ماده  7بیانیه حل و فصل دعاوی ،میباشد.
 .28بنابراین ،دیوان متقاعد شده است که صالحیت رسیدگی به ادعای مزبور را دارد.
ج) ماهیت

 .29در مورد هویت دانشجویان شرکتکننده در برنامه ،دیوان مالحظه میکند رالف  .شوارتس ،معاون دانشـکده
مهندسی و علوم کاربری و منصوب مواهان ،سوگندنامهای را به ثبت رسانده است ،بدین مضمون که دانشـجویانی
که ادعای حاضر در رابطه با آنها اقامه شده ،توسط سازمان انرژی اتمی و بعد از مشورت با پروفسور امیر نهاوندی
که بهعنوان مدیر برنامه مدمت میکرد ،انتخاب شدند .صورتحسابهای قبلی دانشگاه بهموقع پردامت شد ،هرچند
که هیچگونه نامه و سند رسمی در تأیید اینکه دانشجویان در واقع بورسیه و منتخب سازمان انرژی اتمی بودهاند،
مبادله نگردید .دیوان متقاعد شده که دانشجویانی که ادعای حاضر در رابطه با آنها اقامه گردیده ،به نحـو مقـرر،
توسط سازمان انرژی اتمی انتخاب و معرفی شدند.
 .30دیوان در مورد کیفیت مدمات مواهان ماطرنشان میسازد که سـازمان انـرژی اتمـی هیچگـاه در طـو
برنامه درباره کیفیت مدمات مواهان شکایتی ابراز نکرد و مضافاً با توجه باینکه سازمان انرژی اتمی ،دانشـجویان
را برای دومین سا برنامه مجدداً ثبت نام کرده و دانشجویان جدیدی را نیـز بـرای آن سـا معرفـی نمـوده ،لـذا
میتوان منطقاً استنتا کرد که از کیفیت آموزشی که به دانشجویان داده میشد ،رضایت داشته است.
 .31موانده نسبت به هزینههای استفاده از کامپیوتر که بر مبنای بند « 5ب» ماده  4قرارداد میباشد اعتراض
کرده است:
ماده  .4بند « 5ب» :حد اعالی هزینه استعما کـامپیوتر و مخـار فرعـی آن کـه مـدیر یـا هماهنگکننـده
تصویب کرده باشد برای هر دانشجوی دکتری  2.000دالر در سیمستر مواهد بود و از  58هزار دالر در کل مـدت
تحصیل درجه برای هر دانشجو تجاوز نخواهد کرد .الزم است که این وجه به منظـور اجـرای برنامـههـای اتمـی
کامپیوتری که مصوصاً مدت طوالنی دائرند همواره آماده باشد .همه دانشجویان از تسهیالت کامپیوتری به همان
اندازه دیگر دانشجویان  CUمجاناً استفاده مواهند کرد.
 .32دیوان نتیجه میگیرد که در این ماده ،مقرر نشده که هزینههای دستگاه کامپیوتر باید در ازای مدتی کـه
«دانشجویان عمالً از دستگاه کامپیوتر استفاده مینمایند» پردامت گردد ،بلکه در قرارداد ،یـك حـقالزحمـه کلـی
برای هر دانشجوی دوره دکتری در هر سیمستر در نظر گرفته شده است .چون دانشجویان بورسیه سازمان انـرژی
اتمی در دوره دکتری به تسهیالت موضوع این حقالزحمه دسترسی داشتند ،لذا سازمان باید هزینههـای مزبـور را
بپردازد.
 .33در مورد بلیتهای هواپیما که توسط مواهان پردامت شده ،باید متذکر شد کـه طبـق بنـد « » مـاده 4
قرارداد ،سازمان انرژی اتمی متعهد بود که هزینههای دانشجویان ،منجمله هزینه مسافرت آنها را مستقیماً با مود
دانشجویان بپردازد .مواهان ظاهراً بلیتهایی در امتیار سه دانشجو و همسران دو نفر از آنها قرار داده ،زیـرا ایـن
گروه در ایاالت متحده سرگردان بوده و وجهی برای بازگشت به کشور مود نداشتند .سازمان انرژی اتمـی در هـر
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حا میبایستی مخار مربوط به سه دانشجو را متحمل میشد و در شـرایط موجـود در آن زمـان ،مواهـان حـق
داشت که هزینه کرایه هواپیمای آنها را تأمین کند .ولی طبق قرارداد ،سازمان انرژی اتمـی تعهـدی نداشـته کـه
کرایه هواپیمای همسران آنها را نیز بپردازد .لذا دیوان ،ادعا را تا آن حدی که به بازپردامت کرایه هواپیمای مـود
دانشجویان مربوط میشود ،میپذیرد؛ ولی بازپردامت کرایه هواپیمای همسران آنها را مردود میشمارد.
 .34در مورد اولین ادعای متقابل ،دیوان نتیجه میگیرد که هزینه طرح و اجرا ،حقالزحمـه ثـابتی اسـت کـه
معاد هزینه متحمله توسط مواهان بابت شروع و تشکیل دوره تحصیلی است .صرفنظر از تعداد دانشجویی کـه
عمالً در برنامه شرکت میکنند ،این رقم هزینه باید پیشاپیش پردامت شود و غیرقابل استرداد است .هزینه مزبـور
هرچند که برنامه قبل از انقضای کامل مدت قرارداد ماتمه یافته باشد ،پردامتنی بود .دیوان نتیجـه مـیگیـرد کـه
ادعای متقابل موانده جهت بازپردامت یك سوم حقالزحمه مزبور ،موجه نیست.
 .35در مورد دومین ادعای متقابل ،در ارتباط با بازپردامت مبلغ  20.000دالر امریکا حق اسـتفاده از دسـتگاه
کامپیوتر ،دیوان قبالً اظهار داشته است که تعهد موانده به موجب بند «ب» 5مـاده  4قـرارداد ،نـاظر بـر پردامـت
هزینه کامپیوتر و سایر مخار مربوطه ،منوط به استفاده عملی دانشجویان از وقت دستگاه کـامپیوتر نبـوده اسـت.
بنابراین ،ادعای متقابل مزبور رد میشود.
د) بهره و هزینهها

 .36صورتحسابهای نیم سا پاییز  1978و بهار سـا  1979بـه ترتیـب در تاری هـای  14دسـامبر 23( 1978
آذرماه  )1357و  5ژوئن  15( 1979مردادماه  )1358صادر شدهاند .بند «ب» مـاده  4قـرارداد مقـرر مـیدارد کـه
«صورتحساب هزینههای دیگر دانشگاهی برای هر نیمسا تحصیلی ،روز او ژوییه ( 10تیر) یا او دسـامبر (10
آذر) قبل ارسا مواهد شد» .به موجب همان ماده مقرر شده که هزینههای دانشگاهی باید ظرف یك ماه از تاری
ارسا صورتحساب پردامت گردد .با توجه به این امر و براساس رویه مندر در پرونده سیلوانیا تکنیکا سیسـتمز
اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران (حکم شماره 180ـ64ـ 1مورخ  27ژوئـن  6 ،1985تیرمـاه  ،)1363دیـوان
داوری بر این نظر است که بهره نسبت به مبالغ مورد حکم به طریق زیر باید محاسبه گردد:
در مورد اولین قسمت ادعا و نسبت به مبلغ مورد حکم ،یعنی مبلغ  63.004دالر امریکا ،به نـرخ  11/5درصـد
در سا  ،از تاری  14ژانویه  24( 1979دیماه  )1357در مورد دومین قسمت ادعا نسبت به مبلغ مورد حکم ،یعنی
مبلغ  26.191دالر امریکا به نرخ  11/5درصد در سا از تاری او اوت  10( 1979مردادمـاه  ،)1358یعنـی یـك
ماه بعد از تاری ارسا صورتحساب به نحو مقرره در قرارداد.
 .37در مورد هزینه باید گفت که اصوالً مانعی برای اعطای هزینه در مورد ادعاهای کـمتـر از  250.000دالر
وجود ندارد؛ ولی دیوان معتقد است که در پرونده حاضر ،مواهان میزان هزینهای را که جهت تهیـه و تسـلیم ادعـا
متحمل گردیده ،به طور رضایتبخش برای دیوان به اثبات نرسانده ،بنابراین ،دیوان حکمی در مورد هزینههای این
پرونده صادر نمیکند.
چهارم) حكم

 .38بنا به دالیل فوق ،دیوان داوری حکمی به شرح زیر صادر میکند:
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الف) موانده ،جمهوری اسالمی ایران ،ملزم است که مبلغ هشتاد و نه هزار و یكصد و نود و پنج دالر امریکـا
( ،)195،89به اضافه بهره ساده به نرخ  11/5درصد در سا که در مورد قسمت او ادعا ،یعنی شصت و سه هـزار
و چهار دالر امریکا ( 63.004دالر) از تاری  14ژانویه  24( 1979دیماه  )1357و نیز به نرخ  11/5درصد در سا
که در مورد قسمت دوم ادعا ،یعنی بیست و شش هزار و یكصد و نود و یك دالر امریکا ( 26.191دالر) از تـاری
او اوت  10( 1979مردادماه  )1358و در هر دو مورد تا تاریخی که کارگزار امانی به بانك امین دستور پردامت از
محل حساب تضمینی را بدهد ،محاسبه مواهد شد ،به مواهان ،هیأت امنای دانشـگاه کلمبیـا در شـهر نیویـورك،
بپردازد .این تعهد با پردامت از محل حساب تضمینی که طبق بند  7بیانیـه مـورخ  19ژانویـه  29( 1981دیمـاه
 )1359دولت جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر افتتاح شده ایفا مواهد گردید.
ب) بقیه ادعا و ادعای متقابل از لحاظ ماهیت رد میشود.
) هریك از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به مود را تقبل نماید.
د) بدینوسیله این حکم جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه 16 ،آوریل ( 1986فروردینماه )1365
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یك
به نام خدا
محسن مصطفوی موافق با قسمتی و مخالف
با قسمت دیگر
(رجوع شود به :نظر مخالف جداگانه)

هوارد ام هولتزمن

پرونده شماره  11713ـ شعبه يك
حكم شماره 223ـ11713ـ1
خواهان :رونالد استوارت کهلر ،ادعای کمتر از  250.000دالر که توسـط ایـاالت متحـده امریكـا
اقامه شده
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ1365/1/27 :
حكم

حاضران
از جانب خواهان :آقای جی .آر .کروك ،نماینده رابط ایاالت متحده امریکا

آقای دی .ام .پرایس ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریکا
آقای ام .اف .رابوین ،مانم ا  .پی .پلك ،دستیاران نماینده رابط
از جانب خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای علیاکبر ریاضی ،آقای ابوالحسن محمدی ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
آقای سهراب ربیعی ،آقای سعید نیازی ،دستیاران نماینده رابط
آقای م .شریف ،نماینده سازمان صنایع دفاع ایران
آقای رضا ترشیزی ،نماینده شرکت صنایع الکترونیك ایران
اول) تاریخچه رسیدگیها

 .1در تاری  19ژانویه  29( 1982دیماه  )1360ایاالت متحده امریکا دادمواستی حاوی ادعای کمتر از 250.000
دالر رونالد استوارت کهلر (مواهان) علیه جمهوری اسالمی ایران (موانده) به ثبت رساند.
 .2در  16دسامبر 25( 1983آبانماه  )1361پرونده حاضر به شعبه یك ارجـاع گردیـد و در  20دسـامبر 1983
( 29آذرماه  )1362به موانده دستور داده شد الیحه دفاعیهاش را ثبت کند.
 .3در  5نوامبر  14( 1984آبانماه  ،)1363موانده الیحه دفاعیهای از جانب سازمان صنایع دفـاع و الیحـهای
جداگانه از جانب بانك تجارت ،تحت عنوان جوابیه ادعا ،به ثبت رساند.
 .4مواهان در  29آوریل ( 1985نهم اردیبهشت  )1364اظهاریه کتبی دیگری به صورت متمم دادمواست بـه
ثبت رساند .سازمان صنایع دفاع و بانك تجارت ،در تاری  14اکتبر  22( 1985مهرماه  )1364هریك پاسـخی بـه
ثبت رساندند.
 .5قبالً در  29مه  8( 1985مردادماه  )1364موانده ادعای متقابلی را ثبـت کـرده بـود کـه مواهـان دفاعیـه
مربوط آن را در  15اوت  1985به ثبت رساند .موانده طی جوابیهای در  14اکتبر  22( 1985مهرماه  )1364راجـع
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به آن اظهارنظر کرد .مواهان نظراتش را راجع به اسناد ثبت شده از طرف ایـران در  14اکتبـر  22( 1985مهرمـاه
 )1364در تاری  14نوامبر  23( 1985آبانماه  )1364به ثبت رساند.
 .6در  18دسامبر  27( 1985آذرماه  )1364جلسه استماع پرونده برگزار شد.
 .7در جلسه استماع ،موانده سندی در تأیید دفاعیه سازمان صنایع دفاع تسلیم کرد .مواهان بـه ثبـت دیـر از
وقت این سند اعتراض کرد .دیوان به طرفین اطالع داد که تصمیم درباره پذیرش یا عدم پذیرش ثبـت آن سـند،
متعاقب جلسه استماع اتخاذ مواهد شد.
دوم) واقعیات و اظهارات طرفین
الف) صالحیت

 .8مواهان اظهار میدارد که وی به واسطه تولد ،تبعه ایاالت متحده بوده وبهعنوان مدرك ،رونوشت قسـمتهای
مربوط گذرنامهاش را تسلیم نموده است.
 .9در ادعای حاضر ،موانده جمهوری اسالمی ایران ،بهویژه شامل شرکت صـنایع الکترونیـك ایـران (صـنایع
الکترونیك) و بانك تجارت است .صنایع الکترونیك ،شرکت تابعه کامالً متعلق به سازمان صنایع دفـاع اسـت کـه
مود یك مؤسسه دولت ایران است .امتالفی نیست که صنایع الکترونیك و بانك تجارت ،واحدهای تحت کنتـر
دولت ایران در مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی میباشند.
 .10در این هم امتالفی نیست که ادعا از یك یا چند فقره «دیون» قراردادها  ،...سـلب مالکیتهـا یـا سـایر
اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت در مفهوم بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ناشی شده یا با آن مرتبط است
و مواهان به طور مد اوم آن را در امتیار داشته ،و به استثنای آن بخش از ادعا که به وجوه سپرده در بانك تجارت
مربوط میشود ،ادعا در تاری  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359پابرجا بوده است.
 .11در رابطه با آن بخش از ادعا که به وجوه سپرده در بانك تجارت مربوط میشود ،موانده اظهار میدارد که
مواهان قبل از بیانیه الجزایر ،وجوه حسابهای سپرده ثابت و جاری مویش را از بانك ایرانیان سابق مطالبه نکرده
و لذا هیچ امتالف یا ادعایی تا آن موقع بین مواهان و بانك وجود نداشته تا آن ادعا یا امـتالف پابرجـا محسـوب
شود .در نتیجه ،موانده مدعی است که این بخش از ادعا مار از صالحیت دیوان است.
 .12مواهان اظهار میدارد که در تاری  20مه  30( 1979اردیبهشتماه  ،)1357اندکی پیش از عزیمت مـود
از ایران ،شفاهاً تقاضا کرد که وجوه سپرده حساب جاریاش در بانك تجارت به دالر امریکا ،به حساب بـانکیاش
در ایاالت متحده منتقل شود .طبق اظهار نامبرده ،معاون شعبه بانك تجارت طرف معامله وی بـه وی اطـالع داد
که بانك مرکزی ایران با چنین انتقالی موافقت نخواهد کرد .نـامبرده اسـتدال مـیکنـد کـه در چنـین اوضـاع و
احوالی ،تنها چاره عملی این بود که وجوهش را در حسابهای سپرده ثابت نزد بانك تجارت باقی گذارد تا الاقـل
بهره به آن تعلق گیرد .در نتیجه ،ادعای وی مبنی بر مودداری بانك تجارت از انتقا ایـن وجـوه ،در ایـن تـاری
پابرجا بوده است.
 .13مواهان مضافاً ادعا مینماید که از مودداری بانك تجارت از انتقا بهره متعلقه به حسـاب شـماره 5265
در هنگامی که بانك نامبرده ،اصل مبلغ را منتقل مینمود و همننین از اطالعیه بانك طی نامه مـورخ  13اکتبـر
 21( 1980مهرماه  ،)1359مبنی بر اینکه برای انتقا سایر وجوه سپرده باید منتظر اجـازه بانـك مرکـزی مانـد،
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مواهان «دریافت» که بانك تجارت در واقع از انتقا سایر وجوه سپرده امتناع میورزد .مواهـان همننـین اظهـار
میدارد نرخ تبدیلی که طبق آن ،مبلغ  200.000ریا اصل حساب شماره  5265در ژوئن  1980به حساب وی در
ابوظبی انتقا یافت ،آنقدر نامساعد بود که در واقع در حکم ادامه امتناع از انتقا وجوه سایر حسابها بوده است.
 .14موانده اظهار میدارد که مواهان مدارك کافی در تأیید این ادعا ارائـه نکـرده کـه معـاون شـعبه بانـك
تجارت به وی اطالع داده است که بانك مرکزی با انتقا وجوه او موافقت نخواهد کـرد .وی بـه نامـه مـورخ 13
اکتبر  21( 1980مهرماه  )1359استناد میکند که هیچ ذکری از چنین امتناعی در آن نشده اسـت .موانـده اظهـار
میدارد نرخ تبدیل که جهت انتقا وجوه به ابوظبی در ژوئن  1980اعما شد ،توسط بانك مرکـزی ایـران مقـرر
گردیده بود.
ب) ادعا
مبلغ حاصله از اشتغال در صنایع الكترونیك ایران

 .15مواهان از تاری  9ژوییه  1973تا  22مه  18( 1979تیرماه  1352تا او مردادماه  )1358در استخدام شرکت
صنایع الکترونیك ایران بوده است .در طو این مدت ،مواهان شش فقره قرارداد استخدامی امضا کرد .آمرین این
قراردادها که وی در آن بهعنوان «مشاور مالی» نام برده شده است از تاری  22مه ( 1978او مردادماه  )1357به
مدت یك سا معتبر بوده است .به موجب این قرارداد ،مواهان حقـوق ماهانـهای بـه مبلـغ  4.900دالر دریافـت
میکرد .در تاری  10سپتامبر  19( 1978شهریورماه  )1357حقوق وی به  5.100دالر افزایش یافت و این افزایش
از تاری  22مه ( 1978او مردادماه  )1357احتساب شد .نصف حقوق وی به ریا پردامت میشد و نصف دیگـر
به دالر امریکا ،به حساب وی در منیوفکجررز هانور تراست کامپنی نیویورك واریز میگردیـد .قـرارداد در  22مـه
( 1979او مردادماه  )1358ماتمه مییافت.
مواهان ادعا مینماید که صنایع الکترونیك ،مبلغ  10.873دالر طلب وی بابت حقوق و مزایای دیگرش را که
به شرح زیر آنها را تفکیك میکند ،به وی نپردامته است:
 .1بخش حقوق قابل پردامت به دالر برای ماههای فروردین و اردیبهشت
 5.100دالر
( 21مارس  1979تا  22مه )1979
 1.948دالر
 .2بخش حقوق قابل پردامت به دالر بابت مرمصی با حقوق
 3.825دالر
 .3فوقالعاده نقل مکان یا استقرار مجدد
 10.873دالر
جمع کل
 .16موانده اظهار میدارد که مدمات مواهان در تاری انقضای قـرارداد ،یعنـی  22مـه ( 1979او مردادمـاه
 )1358ماتمه یافت و «مواهان کلیه مبالغی را که در پایان مدت قرارداد اسـتحقاقش را داشـت ،دریافـت کـرده و
بدینسان با شرکت  ...تسویه حساب نموده است» .موانده برای اثبات این مطلب که مبالغ مدعیبه مواهان بابـت
حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت وی و حقوق ایام مرمصیاش به وی پردامت شده ،به سند مورخ مـه 1979
حاوی توضیح زیر و امضای مواهان استناد میکند:
«پردامت در وجه آقای کوهلر ،بابت تسویه حساب با شرکت به شرح زیر.»...
در جلسه استماع ،موانده اصل سند مزبور را ارائه نمود .موانده اظهار مینمایـد در حـالی کـه مبلـغ 300.000
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ریا قابل پردامت به ریا  ،به وسیله چك تأدیه شد ،مبلغ  328.024ریالی کـه معـاد آن در سـند حاضـر ،قابـل
پردامت به دالر اعالم شده ،نقداً به مواهان پردامت شده است .موانده ،ضمن این استدال که شخصی با موقعیت
و سمت مواهان ،بدون اینکه تمامی مبالغ طلبش را دریافت کرده باشد ،چنین سندی را امضا نخواهد کرد ،مضـافاً
اظهار می دارد که سند حاضر نیز دلیل بر این واقعیت است که مواهان قبالً آن بخش از حقوق مـاه فـروردینش را
که قابل پردامت به دالر است ،دریافت کرده بوده است.
 .17مواهان منکر آن است که نصف مبلغ قابل پردامت به دالر بابت حقوق فروردینماهش را دریافت کـرده
است .وی دریافت نصف مبلغ قابل پردامت به دالر بابت حقوق اردیبهشتماه و همننین حقوق ایام مرمصـیاش
را نیز که به گفته وی حتی در سند مورخ مه  ،1979مبلغ  328.024ریـا قابـل پردامـت بـه دالر امریکـا اعـالم
گردیده ،انکار مینماید .مواهان اظهار میدارد که این سند فقط سند تسویهحساب ماه اردیبهشت اسـت و امضـای
وی در ذیل آن فقط بابت دریافت چك  300.000ریالی بـوده کـه وی قبـو دارد دریافـت کـرده اسـت .نـامبرده
میگوید که بنابراین ،امضای وی ،نـه ثابـت مـیکنـد کـه کلیـه مبـالغ طلـبش را دریافـت کـرده و نـه حـاکی از
تسویهحساب کامل است .مواهان توجه را به این واقعیت جلب میکند که در سند قیـد شـده کـه مبلـغ 000.300
ریا  ،قابل پردامت به ریا و معاد مبلغ  328.024ریا  ،قابل پردامت به دالر بوده است .مواهان اظهار مـیدارد
که گرچه چك دلیل بر پردامت مبلغ  300.000ریا است ،با این حا  ،موانده هیچ مدرکی دا بر پردامت معاد
دالری مبلغ  328.024ریا که در سند یادشده قابل پردامت به دالر ذکر شده ،ارائه نکرده است .مواهان همننین
بهعنوان مدرك عدم دریافت این مبالغ ،به دو نامه که وی در ژوییه  ،1979اندکی پـس از عـزیمتش از ایـران بـه
مقامات صنایع الکترونیك نوشته و در آن ،پردامت مبالغ مذکور را تقاضا کرده است ،استناد مینماید.
 .18مواهان تصدیق میکند که ماده شش قرارداد اسـتخدام ،فـوقالعـاده نقـل مکـان مجـدد را محـدود بـه
کارمندانی کرده که از مار از ایران استخدام شدهاند ،لکن وی به مدرکی استناد میکنـد کـه طبـق اظهـار وی از
آییننامه استخدامی صنایع الکترونیك استخرا شده است .در این مدرك ،فوقالعاده مزبور بهعنوان مزایـای قابـل
پردامت به اتباع امریکایی استخدام شده در ایران توصیف شده که شامل وضع استخدامی او میشده است .نامبرده
همننین به نامهای استناد میکند که وی در تاری  16مه  26( 1979اردیبهشتماه  )1358به مـدیرعامل صـنایع
الکترونیك نوشته و در آن ،ذکر کرده که این فوقالعاده به کارمندی به نام براین مالونی پردامت شده است.
 .19موانده به صحت و اصالت مدرکی که مواهان آن را مستخر از آییننامه استخدامی صـنایع الکترونیـك
قلمداد میکند ،ایراد میگیرد .نامبرده به ماده بیست و یك قرارداد استخدامی اشـاره مـیکنـد کـه مقـرر مـیدارد:
هرگونه تغییر و اصالحی در قرارداد باید «به صورت کتبی بوده و به امضای هر دو طرف برسد».
وجوه سپرده در بانك تجارت

 .20مواهان مدعی است که در  20مه  30( 1979اردیبهشتماه  ،)1358یعنی یك روز پیش از عزیمتش از ایران،
مبلغ  350.000ریا در چهار فقره حساب سپرده ثابت در یکی از شعبات بانك تجـارت ایـران تودیـع کـرد؛ زیـرا
معاون شعبه مزبور درمواست وی را برای انتقا وجوه حساب جاریاش به دالر به حساب بانکی وی در نیویورك،
رد کرد .مواهان ادعا می نماید که در عوض ،به وی اطالع داده شده که بانك مرکزی ایران با انتقا این وجوه بـه
دالر امریکا به حساب بانکی وی در نیویورك ،موافقت نخواهد کرد .وی همننین عالوه بر وجهی که در یك فقره
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حساب جاری داشت ،مبلغ  200.000ریا نیز از مارس  1979در حساب سپرده ثابت نگه داشـته بـود .مشخصـات
حسابهای مزبور به شرح زیرند:
شماره حساب

اصل مبلغ سپرده

1ـ5265
2ـ5902
3ـ5903
4ـ5904
5ـ 5905
6ـ حساب جاری شماره 7ـ 52908

 200.000ریا
 100.000ریا
 100.000ریا
 100.000ریا
 50.000ریا

جمع

مبلغ موجود در حساب
در تاری ثبت ادعا
 20.000ریا 
 108.500ریا
 108.500ریا
 108.500ریا
 54.250ریا
 65.331ریا
 465.081ریا

 .21مواهان مدعی است که در مارس  ،1980وی از بانك تجارت مواسـت مبلـغ موجـود در حسـاب شـماره
 5265را به آدرس وی ،در ابوظبی ،منتقل سازد .اصل مبلغ ،یعنی رقم  200.000ریا به نرخ تسـعیری کـه طبـق
اظهار بانك تجارت توسط بانك مرکزی مقرر شده بود ،منتقل شد؛ ولی بانك تجارت به مواهـان اطـالع داد کـه
بانك مرکزی اجازه انتقا مبلغ  20.000ریا را که معاد بهره متعلق به سپرده بـود ،نمـیدهـد .مواهـان اظهـار
میدارد که به همین دلیل ،وی «دریافت» که بانك تجارت فیالواقع از انتقا تمام موجـودی وی در حسـابهای
دیگرش مودداری مینماید و لذا کوشش دیگری برای انتقا این وجوه به عمـل نیـاورد .مواهـان ادعـا مـیکنـد
همانطور که در جدو باال نشان داده شده ،رقم پو های وی در حسابهایش نزد بانك تجـارت ،بـه 465.081
ریا بالغ میشود.
 .22موانده میپذیرد که مواهان وجوه سپردهای به شرح مـورد ادعـا دارد .معـذلك وی اظهـار مـیدارد کـه
«موجودی حسابهای مواهان نزد بانك تجارت ،بابت سپردهها و حساب جاری او به ریـا مـیباشـد و مواهـان
میتواند با استرداد اوراق سپرده ،وجوه سپردهها را به ریا مسترد دارد .مضافاً به اینکه در حا حاضر ،انتقا وجوه
ریالی تابع مقررات پولی و ارزی کشور است و بدون اجازه بانك مرکزی ایران مقدور نمـیباشـد» .موانـده اظهـار
میدارد که مواهان «میتواند از حساب جاری مود با ارائه امضای مجاز حسـاب طبـق مقـررات جـاری بـه ریـا
استفاده نماید» (نقل از الیحه موانده).
 .23در رابطه با اظهار موانده ،مبنی بر اینکه مواهان میتواند با استرداد گواهینامههای سپرده ،وجوه مـود را
به ریا دریافت کند ،مواهان میگوید که «مودداری مداوم ایران از انتقا وجوه مواهان به ارز قابل تبدیل آسان،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مواهان در دادمواست اصلیاش که در  19ژانویه  29( 1982دیماه  )1360به ثبت رسیده ،سپرده موجود در این حساب را بدون ذکـر

مبلغ آن ،مطالبه نمود ،لکن پس از ثبت الیحه دفاعیه که ضمن آن موانده اظهار داشت که مواهان در واقع اصل مبلغ را دریافـت کـرده،
مواهان در دادمواست تکمیلیاش شرح داد که وی فقط بهره متعلقه به مبلغ  20.000ریا را مطالبه میکند.
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در واقع ،مواهان را از استفاده از آن وجوه محروم میسازد .پیشنهاد بانك تجارت  ...مبنی بر اینکه مواهان ریا ها
را برداشت کند اصوالً منافی حق مواهان در استفاده از آنها است؛ چه اتباع ایاالت متحده به علت شرایط ایران از
ورود یا اقامت امن در آن کشور عمالً منع شدهاند» .مواهان بر مبنای سه تئوری مسئولیت به شرح زیر به قـانونی
بودن چنین امتناعی ایراد میگیرد:
یك) امتناع مزبور با وظایف و مسئولیتهای موانده ،هـم بـه موجـب عهدنامـه مـودت و هـم طبـق حقـوق
بینالملل ،منافات دارد،
دو) این امتناع ،مدامله در حقوق مالکیت مواهان نسبت به وجوه بوده و مصادره بالفعل به شمار میرود،
سه) ایران به نحو غیرعادالنهای دارا شده است.
 .24در جلسه استماع  ،آقای نیازی ،دستیار نماینده رابط جمهوری اسـالمی ایـران ،اظهـار داشـت کـه بانـك
تجارت حضور شخ مواهان در ایران را شرط الزم نمیداند ،لکن نامبرده توضیح داد که وجه یادشـده فقـط بـه
همان ارزی که تودیع شده بوده ،قابل استرداد است .وی تأکید که مواهان میتواند بـا کشـیدن چـك از مـار از
ایران ،از پو مود برداشت کند ویا فیالمثل برای مریـد کاالهـا جهـت حمـل بـه مـار از ایـران ویـا پردامـت
صورتحسابهای شخصی که به ایران سفر میکند ،وجوه مزبور را مورد استفاده قرار دهد.
ج) ادعای متقابل

 .25موانده ادعای متقابلی به مبلغ  4.900.186ریا مطرح سامته که مدعی است معاد بدهی مالیـاتی مواهـان
نسبت به حقوق دریافتی وی در طو تمامی مدت اشتغالش در صنایع الکترونیك میباشد .نامبرده همننین اظهار
می دارد که مواهان ،مسئو جریمه دیرکرد است؛ ولی میزان آن را مشخ ننموده .موانده ،طی الیحه بعدیاش،
اظهار داشت که اصل بدهی مالیاتی مواهان  5.366.919ریا اسـت و نـامبرده مبلـغ  180.590ریـا هـم بابـت
جریمه دیرکرد به عالوه بهره متعلقه به آنها بدهکار است .موانده مدعی است که تعهد مواهان به پردامـت ایـن
مالیاتها از یك سلسله قراردادهای استخدامی فیمابین نامبرده و صنایع الکترونیك ناشی میشود .عالوه بر ایـن،
موانده ادعا میکند که مواهان «از موقعیت مود در شرکت یادشده و شغلی که در این شرکت بهعنوان مدیر امـور
مالی و مشاور مالی و قائم مقام مدیر عامل شرکت مذکور داشته ،سوءاستفاده کرده و برمالف قانون و تعهد مـود و
شرایط امانت ،از کسر مالیاتهای مربوطه مودداری و تمام حقوق مود را بدون کسر مالیـات ،دریافـت و برداشـت
نموده است.
 .26مواهان استدال میکند که ادعای متقابل ،به شرح مقرر در بند  1ماده دو بیانیه حـل و فصـل دعـاوی،
ناشی از «همان قرارداد ،معامله یا رویدادی که موضوع ادعا (ی وی) را تشکیل میدهد» نیسـت ،بلکـه از قـوانین
مالیاتی ایران ناشی میشود و لذا از صالحیت دیوان مار است .مواهان مضافاً اظهار مینماید که به هر صـورت،
ادعا مبتنی است بر آمرین قرارداد استخدامی مورخ  22مـه ( 1978او مردادمـاه  ،)1357در حـالی کـه بـه قـرار
معلوم ،ادعای متقابل مبتنی است بر چندین قرارداد استخدامی که تاری آنها به  1973میرسد .مواهان همننین
استدال مینماید که ادعای متقابل بهموقع ثبت نشده ،موانده سازمان صنایع دفاع اهلیـت طـرح ادعـای متقابـل
بابت مالیاتها را ندارد ،و دیوان داوری فاقد صالحیت رسیدگی به ادعای متقابل است؛ زیرا دیوانهای بینالمللـی
عموماً صالحیت اجرای قوانین مالیات بر درآمد داملی تك تك کشورها را ندارند .مـدارك تسـلیمی موانـده بـرای
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اثبات تعهد مالیاتی کافی نیست و با توجه به حسابرسی منظم دفاتر شـرکت توسـط سـایر کارمنـدان و همننـین
مسئولیت سایرین در مورد مسائل مربوط به لیست حقوق کارکنان ،غیرقابل قبو است کـه مواهـان موفـق شـده
باشد در طو تمام دوره اشتغالش در صنایع الکترونیك از پردامت مالیات طفره رفته باشد و نیـز کارکنـان صـنایع
الکترونیك به موجب بند  10ماده ماده  95فصل سوم قانون مالیاتهای مستقیم ایران از پردامـت مالیـات معـاف
بودهاند .باالمره مواهان ادعای موانده ،مبنی بر رفتار مالف امالق را «ناهنجار و افترآمیز» توصیف میکند.
سوم) دالیل حكم
الف) پذیرش اسنادی که دیر به ثبت رسیده

« .27دیوان هنگام امذ تصمیم درباره اینکه آیا پذیرش سندی بعد از مهلت مقرر ،موجب تضییع حقـوق یکـی از
طرفین می شود یا نه ،محتوای سند و طو مدت و علت تأمیر را مورد بررسی قرار میدهد» (هیأت امنای دانشگاه
کلمبیا و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 222ـ10517ـ ،1بند  ،23آوریل  .)1986در اینجا موانده تا اسـتماع
پرونده منتظر ماند سندی را که میمواست بدان استناد کند ،ارائه نماید .نامبرده در توضیح علت این تـأمیر اظهـار
داشت که چون وی سندی را که توسط مواهان در مه  1979امضا شده ،به منزله دفاعیه کاملی در برابر بخشی از
ادعای ناشی از اشتغا در صنایع الکترونیك تلقی میکرده ،لذا الزم ندید که آن سند را بیشتـر تسـلیم نمایـد .از
آنجا که موانده نمیتوانست پیشبینی کند که دیوان نهایتاً چه اهمیت و اعتباری برای سند مورخ مه  1979قائـل
مواهد شد ،بنابراین ،دیوان توضیح مزبور را قانعکننده نمییابد .از این رو ،دیوان داوری تصمیم گرفته است کـه در
صدور حکم ،سند مزبور را مد نظر قرار ندهد.
ب) صالحیت

 .28دیوان داوری متقاعد شده است که مواهان تبعه ایاالت متحده امریکا است .امتالفی نیست که شرکت صنایع
الکترونیك و بانك تجارت ،واحدهای تحت کنتر در مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصـل دعـاوی هسـتند
(رجوع شود به :التراسیستمز اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 27ـ84ـ 3صفحات 9ـ 8انگلیسی،
 4مارس  13/1983اسفندماه  ،1361صنایع الکترونیك؛ هارزا انجینیرینگ و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شـماره
19ـ98ـ ،2ي  8انگلیسی 30 ،دسامبر  9/1982دیماه  ،1361بانك تجارت) .همننین امتالفی نیست که ادعا از
یك یا چند فقره «دین ،قرارداد  ...مصادره یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت» در مفهوم بند  1ماده دو بیانیـه
حل و فصل دعاوی ناشی شده یا با آن مرتبط است و به طور مستمر در امتیار مواهان بوده و آن بخش از ادعا که
از اشتغا در صنایع الکترونیك ناشی میشود در تاری  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359پابرجا بوده است.
 .29در رابطه با ادعای مربوط به وجوه سپرده حسابها در بانك تجارت ،عجالتاً به اسـتتثنای حسـاب شـماره
 ،5265به مبلغ  445.081ریا  ،دیوان داوری ماطرنشان میسازد که صرف داشـتن وجـه در حسـاب سـپرده ،گـو
این که برای ایجاد حق قراردادی نسبت به دریافت وجه کافی است ،با این حا  ،به مودی مـود در حیطـه تعریـف
بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل عمومی قرار نمیگیرد تا ادعای «پابرجایی در تاری این بیانیه» ایجاد نماید .برای
اینکه بتوان ادعایی واقعی بر مبنای نقض قرارداد علیه بانك مطرح سامت باید دلیل و مدرکی حاکی از تقاضا یـا
درمواست پردامت وجوه سپرده به تاریخی قبل از  19ژانویـه  29( 1981دیمـاه  )1359در دسـت باشـد .دیـوان
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داوری مالحظه مینماید برای انتقا وجوه مورد بحث ،هیچگاه درمواست مستقیمی به بانك تجـارت داده نشـده.
مواهان در نامه مورخ  9سپتامبر  18( 1980شهریورماه  )1359مود به بانك تجارت چنین نوشت« :مایلم توصـیه
شما را در این مورد بدانم که در مورد مبلغ  350.000ریا سپردههای ثابت دیگری که در حا حاضـر داریـم چـه
باید بکنم؟ مایل نیستم این وجوه را به نرخ تسعیری که در نامهتان ذکر کرده بودید ،یعنی  242/8ریا در برابـر 1
لیره استرلینگ ،تبدیل کنم .آیا امکانات دیگری برای سرمایهگذاری وجود دارد؟»
از نظر دیوان ،این نامه ،تقاضای انتقا وجه به شـمار نمـیرود .همننـین پاسـ مـورخ  13اکتبـر 21( 1980
مهرماه  )1359بانك تجارت نیز نمیتواند بهعنوان امتناع از انتقا این وجوه تلقی شود.
 .30برای ارزیابی این اظهار مواهان که وی در تاری  20مه  30( 1979اردیبهشتماه  )1358تقاضا نمود کـه
پو ها به حساب وی در نیویورك انتقا یابد و معاون شعبه بانك تجارت به وی اطالع داد که بانك مرکزی چنین
انتقالی را اجازه نخواهد داد ،دیوان باید اظهارات مواهان در سوگندنامهاش را با توجه به اوضاع و احوا پیرامون آن
و نیز نحوه عمل مود وی مورد بررسی قرار دهد .گرچه این مطلب قابل درك است کـه مواهـان احتمـاالً تـرجیح
میداده پولش را هنگام عزیمتش از ایران همراه ببرد ،با این حا  ،تودیع این مبالغ نزد بانك تجارت ،همننـین بـا
عدم تمایل وی به طی تشریفات کسب موافقت الزم از بانك مرکزی در آمرین روز اقامتش در ایران سازگار است.
بهعالوه ،دیوان داوری مالحظه مینماید که بانـك تجـارت ،در واقـع ،موافقـت بانـك مرکـزی را کسـب و مبلـغ
 200.000ریا موجود در حساب شماره  5265را منتقل نمود و در پاس مورخ  13اکتبر  21( 1980مهرماه )1359
مویش به مواهان اطالع داد که «درمصوي مبلغ  350.000ریا (سپرده ثابت) به مجرد ارسا گواهینامـههـای
مربوطه (در سررسید) ،پس از اجازه بانك مرکزی ایران به شما منتقل مواهیم کرد» .با توجه به چنین نحوة عمـل
بعدی بانك تجارت و با مالحظه اوضاع و احوا مربوط بـه تودیـع ایـن وجـوه توسـط مواهـان یـك روز قبـل از
عزیمتش ،دیوان متقاعد نشده است که مواهان مجبور بوده به علت امتناع بانك تجارت از انتقـا ایـن وجـوه بـه
ایاالت متحده ،وجوه مزبور را در حساب سپرده تودیع نماید.
 .31در چنین اوضاع و احوالی ،دیوان متقاعد نشده که برای انتقا این مبالغ ،درمواستی به عمل آمـده باشـد.
به همین دالیل ،دیوان بر این نظر است که آن بخش از ادعا که به رقم  445.081ریا سپرده نزد بانك تجـارت
مربوط میشود ،در تاری  19ژانویه  29( 1981دیماه  )1359پابرجا نبوده است .از این رو ،این بخش از ادعـا بـه
دلیل فقد صالحیت باید رد شود .معذلك دیوان توضیح آقای نیازی در جلسه استماع را راجع به طرقی که مواهان
میتواند از این وجوه استفاده کند ،یادآور میشود (رجوع شود به :بند  24باال).
 .32و اما مواهان برای انتقا مبلغ  20.000ریا بهره متعلقه به مبلغ  200.000ریا سـپرده حسـاب شـماره
 ،5265تقاضا به عمل آورد و بانك تجارت طی نامه مورخ  13اکتبر  21( 1980مهرماه  )1359به مواهـان اطـالع
داد که «بانك مرکزی ایران با انتقا وجه موافقت نکرده است» .بنابراین ،این بخش از ادعا در تـاری  19ژانویـه
 29( 1981دیماه  )1359پابرجا بوده و به همین دلیل در صالحیت دیوان میباشد.
ج) اصل دعوا

 .33مواهان نسبت به حقوق و سایر مزایایی که طبق شرایط قرارداد استخدامیاش بـه وی قابـل پردامـت بـوده،
صاحب حق است .استحقاق مواهان به دریافت حقـوق ماههـای فـروردین و اردیبهشـتماه  1358و حقـوق ایـام
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مرمصی مورد امتالف نیست .مواهان معترف است که نصف این مبلغ را که قابل پردامت به ریا بـوده ،دریافـت
کرده است .آننه که مورد امتالف است ،دریافت نصف دیگر مبلغ است کـه قابـل پردامـت بـه دالر بـوده اسـت.
موانده که بار اثبات پردامت این مبالغ به مواهان را بر عهده دارد ،اظهار مینماید ،سندی که توسط مواهان در مه
 1979امضا شده ،سند تسویهحساب مواهان با صنایع الکترونیك بوده و ثابت میکنـد کـه مواهـان ایـن مبـالغ را
دریافت کرده است .دیوان این سند را به صورتی که موانده ابراز میکند ،تلقی نمینماید .به نظر میرسـد امضـای
مواهان فقط تأیید دریافت چك به مبلغ  300.000ریا  ،یعنی بخش ریالی حقوق و سایر مزایای قابل پردامـت در
ماه اردیبهشت بوده و با این توقع (مواهان) که مبلغ دالری مندر در سند ،طبق رویه معمو صنایع الکترونیك در
مورد بخش دالری حقوق مواهان ،به نیوریورك منتقل مواهد شـد ،کـامالً سـازگاری دارد .هـیچ دلیـل و مـدرك
دیگری جهت اثبات اینکه وجه مزبور نقداً به مواهان پردامت شده ،توسط موانده ارائه نگردیده است.
سند مزبور همننین دلیل بر آن هم نیست که مواهان بخش دالری حقوق فروردینماهش را دریافـت کـرده
است .ظاهر سند نشان میدهد که مربوط به ماه اردیبهشت است و موانده دلیل و مدرکی جهت اثبات این پردامت
ارائه نکرده است .دیوان داوری همننین مالحظه مینماید که دو نامهای که مواهان ،اندکی پـس از عـزیمتش از
ایران به مقامات صنایع الکترونیك نوشته و پردامت این مبالغ را تقاضا نموده است ،حاکی از این واقعیت است که
مواهان مبالغ مزبور را دریافت نکرده است .در چنین شرایطی ،دیوان داوری بر این نظـر اسـت کـه موانـده ثابـت
نکرده است که بخش دالری حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت ،یـا نصـف دالری حقـوق ایـام مرمصـی ،بـه
مواهان پردامت شده است .لذا دیوان نتیجه میگیرد که مواهان مبلغ  2.550دالر (نصف حقـوق فروردینمـاه) از
تاری  21آوریل ( 1979او اردیبهشتماه  )1358و مبلغ  4.498دالر (نصف حقوق اردیهشتماه و نصـف حقـوق
ایام مرمصی قابل پردامت به دالر) از تاری  21مه ( 1979او مردادماه  )1358طلبکار بوده است.
 .34دیوان داوری ماطرنشان میسازد که فوقالعاده نقل مکان بـهعنوان فـوقالعـاده اسـتحقاقی مواهـان در
قرارداد استخدامی منظور نشده است .ماده بیست و یك قرارداد مقرر میدارد که هرگونه تغییر و اصالحی «باید به
صورت کتبی بوده و به امضای هر دو طرف برسد» .مواهان مدعی نیست که چنین اصالحی صورت گرفته باشـد،
لکن به سند یك صفحهای بدون تاریخی استناد مینماید که ادعا میکنـد جـدولی اسـت مسـتخر از آیـیننامـه
استخدامی صنایع الکترونیك .هیچ دلیل و مدرکی راجع به منشأ یا شمو این سند در دست نیست و مواهان ثابت
نکرده است که صنایع الکترونیك آن را وقتی رسماً تصویب ویا نسبت به قراردادهای استخدامی جاری عطـف بـه
ماسبق کرده باشد .در رابطه با نامه مورخ  16مه  26( 1979اردیبهشتماه  ،)1358دیوان یادآور میشود که گرچـه
مواهان از مدیرعامل مواسته است که پردامت این فوقالعاده را تصویب نماید ،با این حـا  ،وی مـیدانسـته کـه
«تصمیم اولیه این است که من حق دریافت هزینه بازگشت را ندارم» و چناننه این فـوقالعـاده بـه وی پردامـت
شود« ،استثنایی در مطمشی موجود به شمار مواهد رفت» .پس از دریافت این نامه ،موانده درمواست مواهـان را
به هیچ صورتی تصویب یا تعهدی راجع به آن قبو ننمود ،بلکه نامه را به اداره حقوقی صنایع الکترونیـك ارسـا
کرد .عالوه بر این ،در نبود اطالعات مربوط به شرایط ماي قرارداد استخدامی آقای براین مالونی ،دیـوان داوری
نمیتواند به پردامت فوق العاده مزبور توسط صنایع الکترونیك به نامبرده اهمیت و اعتبـاری قائـل شـود .بـه هـر
تقدیر ،حتی اگر مواهان وضع قراردادی مشابهی را هم داشت ،تصمیم به پردامت این فوقالعاده به آقـای مـالونی،
الزاماً منشأ تعهد مشابه دایر بر پردامت آن به مواهان نمیشد .مختصر اینکه مواهان نتوانسته است استحقاق مود
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به دریافت این فوقالعاده را ثابت کند و لذا این بخش از ادعا باید مردود شنامته شود.
 .35در رابطه با  20.000ریا بهره متعلقه به مبلغ  200.000ریا سپرده حساب شماره  ،5265بانك تجـارت
وج ه مزبور را منتقل نکرد ،بلکه به مواهان اطالع داد که بانك مرکزی ایران با انتقا آن موافقت نکرده است .بـا
آنکه توجیه این امتناع بر عهده بانك تجارت است ،با این حا  ،بانك مزبور هیچگونه دلیـل و مـدرکی مبنـی بـر
درمواست اجازه انتقا از بانك مرکزی یا مخالفت بانك مرکزی ،ارائه ننموده است .همننین بانك تجارت ،استناد
به هیچگونه مقررات ارزی که احتماالً مانع از انتقا میشده ،ننموده یا آن را مطرح نسامته است .در شرایط موجود
در پرونده حاضر ،دیوان لزومی به بررسی مقررات ارزی نمیبیند و معتقد است که عدم انتقا 20.000ریـا بهـره
متعلقه توسط بانك تجارت ،پس از تقاضای انتقا  ،به منزله نقض تعهـدات قـراردادی موجـود فیمـابین بانـك و
صاحب حساب بوده است .لذا دیوان بر این نظر است که بانك تجارت ،مبلغ مذکور را به مواهان بدهکار است.
 .36مبلغ  20.000ریا مزبور میبایست در تاری  2ژوئن  12( 1980مردادماه  ،)1359یعنی تاریخی که اصل
مبلغ این حساب انتقا یافت ،منتقل شده باشد .روشن است که قصد مواهان ،نگهداری این وجوه به ریـا نبـوده
است .رقم  200.000ریا اصل ،به لیره استرلینگ منتقل شد .گرچه نرخ تسعیر مورد عمل توسط بانك تجارت در
این انتقا طبق مقررات بانك مرکزی ایران 242/8 ،ریا در برابر هر لیره استرلینگ بـوده اسـت ،بـا ایـن حـا ،
موانده هیچ دلیل و مدرکی دا بر این مقررات یا میزان صحت یا معقو بودن این نرخ اقامه نکرده است .با توجه
به شرایط موجود در پرونده حاضر ،دیوان داوری بر این نظر است که مبلغ  20.000ریا  ،باید بـه دالر امریکـا بـه
نرخ اعالم شده توسط صندوق بینالمللی پو در ژوئن  ،1980یعنی  69.920ریا در برابـر هـر دالر ،تسـعیر و از
محل حساب تضمینی پردامت شود .لذا مواهان استحقاق دریافت  286دالر بابت بخشی از ادعا را دارد.
د) ادعای متقابل مالیاتی

 .37بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر میدارد که ادعای متقابل فقط در صورتی در صـالحیت دیـوان
قرار میگیرد که از «همان قرارداد ،معامله یا رویدادی که موضـوع ادعـا(ی اصـلی) را تشـکیل داده» ناشـی شـود
(رجوع شود به :تی.سی.اس.بی .و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 114ـ140ـ ،2ي  24انگلیسی 16 ،مارس
 26/1984اسفندماه  .)1362بدهی مالیاتی ناشی از اجرای قوانین ایران در مورد قرارداد ،حـایز ایـن شـرط نیسـت
(رجوع شود به :سیلوانیا تکنیکا سیتمز اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 180ـ64ـ ،1ي ،40
 27ژوئن  6/1985تیرماه  .)1364موانده دلیل و مدرکی ارائه یا استداللی اقامه نکرده که ثابت کند ادعای متقابـل
حاضر ،مستقیماً از قرارداد فیمابین طرفین ناشی میشود .در مورد اظهار موانده ،مبنی بر اینکه مواهـان بـا عـدم
کسر مبالغی بهعنوان بدهی مالیاتی از حقوق مویش ،تعهد قراردادیاش را نقض کرده ،دیوان بر این نظر است که
گرچه مواهان مسئولیت کلی تهیه لیستهای حقوق کارمندان را به عهده داشته ،با این حا  ،موانده ثابـت نکـرده
است که وی مشخصاً مسئو انجام کسورات مالیاتی بوده است .بنابراین ،دیوان متقاعـد نشـده اسـت کـه ادعـای
متقابل ،ناشی از روابط قراردادی فیمابین طرفین آن قرارداد است .با توجه به مراتب ،دیوان نتیجه مـیگیـرد کـه
ادعای متقابل ،مار از صالحیت آن بوده و باید مردود اعالم شود.
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هـ) بهره

 .38شعبه حاضر روش یکسانی را در مورد بهره منظور در مبالغ احکام ،ایجاد و اعما نموده است؛ بدین معنـا کـه
رقم بهره در هر مورد معین را از نرخهای بهره اوراق سپردههای ششماهه در طو مـدتی کـه تعهـد مـورد ادعـا
بالپردامت مانده ،به دست میآورد (رجوع شود به :سـیلوانیا تکنیکـا سیسـتمز اینکورپوریتـد و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران ،حکم شماره 180ـ64ـ 27 ،1ژوئـن  6/1985تیرمـاه )1364؛ فرسـت تـراو کورپوریشـن و دولـت
جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 206ـ34ـ 3 ،1دسامبر  12/1985آذرمـاه  .)1364بنـابراین ،مواهـان ذیحـق
دریافت بهره به نرخ  11/50درصد در سـا بابـت مبلـغ  2.550دالر ،از تـاری  21مـه  31( 1979اردیبهشـتماه
 )1358و  11/25درصد در سا بابت مبلغ  286دالر از تاری  2ژوئن  12( 1980مردادماه  )1359تا تاریخی است
که کارگزار امانی دستور پردامت از محل حساب تضمینی را به بانك امین بدهد.
و) هزینهها

 .39مواهان 1/5 ،درصد مبلغ حکم را بهعنوان هزینههای داوری مواستار شده است .این هزینه به  110دالر بـالغ
می شود .به نظر دیوان داوری ،بدیهی است که مواهان حداقل چنین مبلغی برای تعقیـب ایـن ادعـا هزینـه کـرده
باشد .لذا مبلغ  110دالر بهعنوان هزینههای داوری در حکم منظور میشود.
چهارم) حكم

 .40به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حکم صادر میکند:
الف) موانده ،جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است مبلغ هفت هزار و چهار صد و چهـل و چهـار ( )7.444دالر
امریکا به اضافه بهره ساده به نرخ  11/50درصد در سا ( 365روز) نسبت به مبلغ دو هزار و پانصد و پنجـاه دالر
امریکا ( 2.550دالر) ،از تاری  21آوریل ( 1979او اردیبهشتماه  )1358و  11/50درصد نسبت بـه مبلـغ چهـار
هزار و چهار صد و نود هشـت ( )4.498دالر امریکـا از تـاری  21مـه  31( 1979اردیبهشـتماه  )1358و 11/25
درصد نسبت به مبلغ دویست و هشـتاد و شـش دالر امریکـا ( 286دالر) از تـاری  2ژوئـن  12( 1980مردادمـاه
 ) 1359تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پردامت از محل حساب تضمینی را به بانك امین بدهـد ،بـه مواهـان،
رونالد استوارت کهلر ،بپردازد .تعهد مزبور با پردامت از محل حساب تضـمینی مفتـوح طبـق بنـد  7بیانیـه دولـت
جمهوری دموکراتیك و مردمی الجزایر ،مورخ  19ژانویه  29( 1981دیماه  ،)1359ایفا مواهد شد.
ب) بدینوسیله مابقی ادعاها و ادعاهای متقابل ،مردود شنامته میشوند.
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) بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  16آوریل  1986برابر با  27فروردینماه 1365
کارل ـ هاینس بوکشتیگل
محسن مصطفوی

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

کامالً موافق با حکم ،بجز با این نظر که بخشی از ادعا بابت وجوه تودیعی در بانك تجارت ،در تـاری  19ژانویـه
 29( 1981دیماه  )1359پابرجا نبوده است (رجوع شود به :نظر جداگانه).

پرونده شماره 11713ـ شعبه يك
حكم شماره 223ـ11713ـ1
خواهان :رونالد استوارت کهلر ،ادعای کمتر از  250.000دالر که توسـط ایـاالت متحـده امریكـا
اقامه شده
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ1365/2/3 :
اصالحیه حكم

 .1متن انگلیسی حکم به شرح زیر اصالح میگردد:
در سطر  6صفحه  ،11کلمه « »establishجایگزین « »est-ablishمیشود.
 .2متنهای انگلیسی و فارسی حکم به شرح زیر اصالح میشود:
یك) در سطر  23صفحه  11متن انگلیسی »16 April 1986« ،جایگزین « »Apeil 1986میشود.
دو) در سطر  24صفحه  12متن فارسی « 16آوریل  27/1986فروردینمـاه  »1365جـایگزین آوریـل 1986
میشود.
الهه 23،آوریل  1986برابر با  3اردیبهشتماه 1365
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یك
بهنام خدا
محسن مصطفوی

هوارد ام .هولتزمن

نمایه

ابطا 292 .207 .202 .118 .90..............................
ابالغ.140 .127 .95 .85 .60 .37 .36 .30 .17

.339 .335 .313 .304 .301 .300 .293 .292
.411 .406 .399 .398 .397 .378 .372 .346
....................................451 .446 .441 .438 .431
استنتا 442 .116 .11..............................................
استنکاف104.............................................................
اشخاي ثالث167 .26.............................................
اشخاي حقیقی301.................................................

....................................450 .404 .378 .376 .372
اتباع ایران369 .368.................................................
اجبار213 .185..........................................................
اجرتالمثل400 .284 .199 .46..............................
امرا .104 .103 .102 .98 .97 .96 .54 .52 .51
.................383 .377 .238 .126 .125 .111 .108
ادعای متقابل.113 .111 .107 .106 .99 .98 .97

اصالحیه112 .111 .107 .106 .104......................
اظهارات طرفین288 .109........................................
اظهاریههای کتبی111..............................................
اعتبارات اسنادی119 .118 .105 .98 .97...............
اعراض299 .292 .241 .173 .16 .14 .13.............
اقامتگاه411..............................................................
الجزایر310 .95........................................................

.................434 .433 .300 .299 .298 .119 .115
ادله معارض392........................................................
اساسنامه شرکت287................................................
استدالالت طرفین402 .149 .20............................
استرداد.88 .77 .75 .59 .55 .48 .41 .39 .33
.206 .201 .191 .164 .147 .122 .121 .107
.373 .307 .306 .300 .299 .254 .240 .231
.418 .417 .416 .415 .414 .402 .392 .391

امانی435 .311 .95..................................................
امریکا1......................................................................
انتخاب قانون431 .403 .401 .45 .42...................
انتصاب384 .347 .344 .100..................................
انصاف380 .346 .284 .248 .78............................
ایاالت متحده امریکا368 .286 .1...........................
ایران1.......................................................................
ایفای تعهد306.........................................................

.449 .443 .441 .430 .427 .426 .425 .419
...........................................................................450
استعفا388 .386 .385 .363 .33.............................
استماع.88 .82 .75 .65 .62 .61 .58 .57 .45 .33
.184 .143 .131 .129 .117 .101 .99 .90 .89
.258 .257 .241 .232 .231 .221 .210 .194
.291 .290 .289 .287 .272 .266 .260 .259

بانك.119 .118 .113 .106 .101 .99 .98 .96
....................................344 .336 .307 .303 .297
بانك ایرانیان.218 .208 .207 .125 .124 .120
.355 .353 .352 .347 .343 .337 .336 .334

.233 .227 .219 .214 .189 .178 .170 .165
.335 .333 .324 .311 .297 .279 .277 .255
.......456 .444 .436 .398 .394 .376 .367 .339
اتباع ایاالت متحده.184 .182 .170 .131 .40 .37
.357 .344 .318 .282 .270 .236 .226 .211

...........................................................................446
بانك تجارت.211 .207 .190 .159 .125 .120
.339 .338 .335 .334 .218 .217 .215 .213

نمایه
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.420 .401 .398 .397 .396 .357 .353 .340

.......................................................455 .444 .436

.448 .447 .446 .445 .436 .435 .423 .421
...........................456 .454 .452 .451 .450 .449
بانك صادرات....339 .335 .334 .233 .231 .221

بند 183..................................................................9
بنیاد378....................................................................
بهره.33 .25 .24 .23 .16 .15 .14 .13 .12 .10

بانك مرکزی336 .307............................................
بروات338 .25 .24...................................................
بند .80 .77 .76 .68 .67 .42 .40 .25 .10 .71
.132 .131 .129 .118 .117 .115 .101 .83 .81
.203 .197 .193 .184 .180 .168 .163 .147

.80 .79 .78 .66 .65 .60 .54 .51 .38 .35 .34
.113 .106 .105 .97 .95 .94 .93 .91 .86 .85
.127 .126 .125 .124 .122 .120 .119 .118
.167 .165 .164 .143 .140 .139 .134 .131
.207 .203 .200 .199 .191 .188 .180 .177

.282 .268 .242 .233 .226 .225 .223 .218
.348 .344 .336 .309 .304 .302 .301 .283
.389 .382 .378 .375 .374 .360 .358 .357
.450 .446 .441 .434 .430 .429 .428 .403
.................................................................454 .451
بند 451................................................................10
بند 357 .185 .180.............................................11

.217
.255
.298
.338
.356
.393
.425

.254
.297
.334
.355
.392
.419
.449

بند 42..................................................................15
بند .143 .121 .90 .81 .49 .44 .42 .26 .222
.246 .227 .224 .222 .211 .209 .169 .164
.349 .348 .345 .335 .316 .313 .292 .254
.................452 .451 .406 .405 .404 .401 .374
بند .206 .178 .168 .120 .51 .42 .40 .303
.304 .303 .283 .282 .259 .243 .238 .215
.380 .375 .374 .360 .359 .352 .348 .314

..............................................455 .454 .452 .450
بیانیه حل و فصل دعاوی.117 .116 .115 .101
....................................310 .309 .302 .119 .118
بیمه.433 .309 .300 .115 .114 .94 .92 .86
...........................................................................434
پاس مواهان241.....................................................
پردامت غرامت348 .289 .90 .89 .88 .11............
تابعیت غالب369 .368.............................................

.446 .442 .430 .429 .405 .401 .382 .381
...........................................................................451
بند 282 .182.........................................................4
بند 442 .183 .129 .47 .33.................................5
بند 55.....................................................................6
بند .177 .165 .140 .127 .95 .85 .60 .177
.394 .367 .351 .333 .310 .279 .233 .219

تابعیت مضاعف368..................................................
تجدید نظر398 .307................................................
تحریمهای اقتصادی349..........................................
تصفیه119 .114.......................................................
تعهدات.58 .54 .52 .43 .42 .38 .35 .34 .10
.105 .84 .75 .72 .71 .70 .69 .67 .65 .64
.115 .113 .112 .111 .110 .109 .108 .106

.218
.263
.310
.347
.366
.394
.426

.223
.265
.311
.350
.372
.395
.434

.232
.278
.313
.351
.373
.401
.435

.233
.280
.325
.352
.374
.402
.440

.235
.288
.331
.353
.389
.416
.443

.238
.294
.332
.354
.391
.418
.446
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.167 .163 .153 .145 .138 .134 .123 .119

حسن نیت216 .30...................................................

.227 .207 .202 .199 .191 .186 .183 .168
.302 .300 .270 .269 .268 .257 .243 .241
.336 .330 .328 .327 .320 .319 .304 .303

حقالزحمه.48 .47 .46 .43 .39 .38 .37 .35 .34
.65 .64 .58 .57 .55 .54 .53 .52 .51 .50 .49
.154 .125 .122 .114 .113 .81 .74 .73 .70

.412 .406 .399 .394 .393 .362 .361 .356
..............................................454 .436 .426 .416
تفسیر299 .117 .111..............................................
تقلب263...................................................................
تهاتر430 .429 .428 .410 .329 .313 .138.........

.180
.265
.277
.293
.353

.244
.275
.292
.309
.366

جرح34......................................................................
جریان دادرسی249 .229 .227................................
جریان دعوی269 .164............................................
جلسه استماع.62 .61 .57 .56 .50 .33 .20 .19
.101 .98 .93 .92 .90 .89 .87 .82 .76 .75 .68
.129 .125 .121 .114 .113 .112 .111 .106
.179 .167 .143 .139 .136 .135 .132 .130

.442 .415 .414 .412 .410 .408 .400 .374
...........................................................................443
حقوق بینالملل104 .103........................................
حکم جزئی96 .13....................................................
حل و فصل.40 .37 .36 .26 .22 .11 .10 .9 .7
.123 .121 .90 .83 .68 .67 .65 .45 .44 .41
.170 .168 .164 .163 .147 .132 .131 .129

.226 .224 .221 .206 .192 .187 .184 .182
.266 .260 .259 .257 .242 .237 .235 .229
.310 .307 .301 .289 .287 .282 .281 .272
.337 .336 .335 .334 .330 .325 .321 .313
.380 .376 .372 .369 .368 .353 .346 .344
.426 .425 .407 .406 .402 .397 .389 .381
...........................452 .450 .447 .446 .438 .432
جلسه استماع مقدماتی98.........................................

.179
.222
.242
.301
.335
.360
.382
.405

.215
.238
.288
.318
.359
.381
.404
.428

جمهوری اسالمی.102 .101 .99 .98 .96 .95
.310 .301 .296 .286 .119 .116 .109 .108
..............................................370 .369 .368 .311
حساب تضمینی435 .310 .95.................................
حسن انجام کار.80 .76 .66 .65 .59 .55 .33 .9
.206 .202 .201 .200 .191 .172 .146 .84
..............................................319 .231 .219 .207

.446 .442 .441 .434 .433 .431 .430 .429
.................................................................451 .450
دادمواست.21 .20 .19 .18 .15 .14 .11 .7 .6
.99 .98 .86 .82 .62 .39 .38 .33 .32 .26 .22
.138 .131 .129 .128 .121 .117 .115 .110
.217 .213 .196 .194 .179 .168 .143 .141
.356 .352 .345 .283 .282 .241 .229 .221

.186
.266
.278
.295
.356

.182
.223
.246
.302
.336
.372
.389
.406

.218
.267
.280
.297
.357

.184
.225
.247
.303
.337
.374
.397
.407

.224
.269
.282
.299
.358

.193
.226
.259
.313
.344
.375
.400
.408

.229
.270
.283
.302
.360

.199
.227
.261
.314
.352
.378
.401
.421

.235
.271
.289
.305
.361

.205
.232
.282
.316
.357
.379
.402
.425

.237
.274
.290
.307
.362

.211
.235
.283
.317
.358
.380
.403
.426

نمایه
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.445 .437 .431 .400 .372 .368 .360 .359

.270 .257 .248 .240 .225 .223 .209 .184

........................................................................... 449
دادگاه عمومی.228 .227 .222 .221 .164 .142
.................................................................434 .233

.335 .318 .317 .316 .313 .301 .287 .282
.350 .349 .347 .345 .344 .343 .342 .341
.377 .376 .375 .374 .373 .372 .359 .355

دادگاههای ایاالت متحده16 .15 .14.......................
داور1.........................................................................
دستور موقت388......................................................
دعاوی1.....................................................................
دعوی متقابل99.......................................................

.386 .385 .384 .383 .382 .381 .380 .379
.................442 .438 .422 .393 .390 .389 .388
سوءاستفاده222.........................................................
سود سهام.380 .379 .377 .376 .373 .372 .347
.393 .390 .389 .386 .385 .384 .383 .381

دالیل حکم301........................................................
دولت متعاهد349......................................................
ریسك94..................................................................
سازمان.59 .57 .56 .40 .37 .32 .18 .11 .10 .9
.101 .99 .98 .97 .96 .90 .88 .83 .71 .65
.132 .131 .130 .128 .126 .124 .123 .122
.150 .140 .138 .137 .136 .135 .134 .133

.................................................................395 .394
سوگند نامه.196 .191 .143 .57 .27 .25 .23 .22
.271 .261 .243 .237 .236 .228 .209 .197
....................................315 .304 .301 .294 .293
شاه سابق184...........................................................
شخ ثالث374......................................................
شرکت سهامی372 .296 .105................................

.258 .232 .225 .218 .211 .204 .190 .163
.290 .287 .285 .282 .280 .276 .270 .269
.305 .304 .303 .302 .301 .297 .296 .291
.347 .345 .344 .342 .329 .328 .316 .306
.377 .375 .373 .371 .365 .359 .356 .353
.432 .404 .384 .383 .382 .381 .380 .378
.445 .442 .440 .439 .438 .437 .434 .433
.................................................................450 .446

شرکت مدنی301......................................................
شعبه.60 .51 .49 .32 .31 .18 .17 .12 .11 .9 .8
.96 .95 .94 .91 .90 .86 .85 .81 .78 .67 .61
.140 .139 .131 .129 .128 .127 .126 .119
.187 .184 .182 .179 .166 .148 .142 .141
.256 .234 .222 .220 .218 .217 .210 .190
.296 .295 .286 .280 .278 .265 .260 .258
.340 .334 .333 .332 .316 .312 .311 .298

سررسید.331 .212 .175 .126 .123 .49 .43 .25
.................................................................452 .391
سرمایهگذاری297.....................................................
سفارت357 .212 .170............................................
سلب مالکیت293 .98 .94.......................................
سهام.91 .89 .88 .87 .86 .51 .41 .40 .22 .21
.182 .179 .130 .129 .101 .100 .94 .93 .92

.394 .371 .370 .368 .367 .352 .351 .341
.444 .438 .437 .436 .429 .425 .403 .396
.................457 .455 .452 .448 .447 .446 .445
شهادت شهود259 .113...........................................
صادرات335 .233 .134...........................................
صالحیت دیوان.301 .298 .102 .101 .99 .94
.................................................................368 .302
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صالحیت رسیدگی.302 .300 .119 .114 .102

.170 .168 .166 .164 .145 .112 .110 .109

.................................................................369 .368
ضمانتنامه.120 .119 .118 .115 .114 .113 .111
...........................................................................304

.326 .315 .228 .227 .223 .222 .220 .185
.......413 .412 .366 .365 .364 .358 .328 .327
قابل طرح.405 .404 .363 .247 .205 .195 .44

ضمانتنامه حسن انجام115.......................................
عدم اجرای تعهد108................................................
عدم صالحیت427 .281 .264 .44 .10 .8 .6........
عهدنامه.401 .357 .349 .348 .336 .90 .88
.......................................................450 .432 .420

.......................................................432 .430 .429
قرار.28 .27 .26 .22 .21 .13 .11 .10 .9 .7 .6
.43 .41 .40 .38 .37 .36 .35 .34 .33 .32 .29
.62 .61 .55 .54 .53 .51 .50 .49 .48 .47 .46
.81 .79 .78 .77 .76 .74 .70 .69 .68 .67 .63

عهدنامه مودت.357 .349 .348 .336 .90 .88
.......................................................450 .420 .401
غرامت.94 .93 .91 .90 .89 .88 .86 .65 .39
.313 .261 .260 .191 .183 .173 .125 .104
.357 .350 .349 .348 .345 .344 .342 .326
....................................433 .426 .424 .417 .401
غیرقانونی103 .102.................................................

.92 .91 .90 .89 .88 .87 .84 .83 .82
.111 .110 .109 .108 .106 .105 .102
.124 .123 .121 .119 .118 .117 .116
.139 .137 .136 .135 .134 .131 .130
.180 .179 .174 .168 .164 .163 .142
.221 .208 .205 .201 .198 .197 .193
.237 .235 .228 .227 .226 .225 .223

.101
.114
.125
.141
.184
.222
.242

فس .56 .53 .52 .49 .48 .44 .43 .38 .37 .36
.76 .75 .74 .73 .72 .71 .68 .65 .64 .59 .58
.169 .166 .153 .152 .126 .125 .80 .78 .77
.223 .222 .221 .220 .209 .185 .180 .170
.297 .292 .277 .269 .267 .266 .228 .227
.355 .354 .348 .346 .343 .327 .300 .299
.364 .363 .362 .361 .360 .358 .357 .356
...........................413 .412 .411 .400 .366 .365

.257
.293
.317
.326
.344
.359
.379
.398

.291
.313
.323
.342
.354
.372
.393
.406

.292
.314
.325
.343
.357
.377
.397
.408

فس قرارداد.65 .58 .52 .49 .48 .44 .43 .36
.153 .80 .78 .77 .76 .74 .73 .72 .71 .68
.223 .222 .221 .209 .185 .182 .170 .166
.357 .355 .354 .327 .300 .297 .228 .227
.411 .366 .365 .364 .363 .362 .361 .358
...........................................................................412
فورس ماژور.108 .107 .72 .71 .70 .69 .66 .15

.425 .422 .421 .418 .416 .413 .412 .410
.439 .434 .433 .431 .430 .429 .428 .427
.................454 .452 .451 .450 .442 .441 .440
قرار موقت.205 .164 .142 .121 .118 .102 .32
....................................431 .227 .222 .221 .208
قرارداد.24 .23 .22 .18 .16 .15 .14 .11 .10 .9
.41 .40 .39 .37 .36 .35 .34 .32 .29 .28 .27

.266
.298
.318
.327
.347
.360
.381
.399

.271
.299
.319
.328
.348
.362
.383
.400

.275
.302
.320
.330
.349
.364
.384
.402

.283
.306
.321
.335
.350
.365
.385
.403

.288
.310
.322
.337
.353
.369
.392
.405

نمایه
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.59 .55 .54 .53 .52 .50 .47 .46 .45 .44 .42

....................................416 .412 .411 .392 .391

.72 .71 .70 .69 .68 .67 .66 .65 .64 .63 .61
.89 .84 .83 .82 .80 .78 .77 .76 .75 .74 .73
.108 .107 .106 .105 .104 .98 .97 .94 .90

قواعد دیوان370 .288 .119 .118 .102.................
قید سوگند115 .101 .100.......................................
کارشناس118...........................................................

.109
.118
.126
.142
.174

.110
.119
.127
.153
.177

.111
.120
.132
.154
.179

.112
.121
.134
.163
.180

.113
.122
.135
.164
.184

.114
.123
.136
.166
.190

.115
.124
.137
.168
.191

.117
.125
.138
.170
.192

کنتر .303 .302 .293 .287 .108 .104 .101
.................................................................360 .336
الزماالجرا145 .50 .14............................................
الیحه معارض114....................................................
مالکیت368 .101.....................................................

.193
.219
.235
.260
.281
.292
.301

.198
.220
.237
.265
.282
.293
.302

.200
.222
.242
.266
.283
.294
.305

.201
.223
.247
.267
.284
.295
.307

.203
.226
.256
.271
.288
.297
.308

.204
.227
.257
.275
.289
.298
.309

.217
.228
.258
.278
.290
.299
.312

.218
.233
.259
.280
.291
.300
.313

مالیات309 .307 .305 .300 .114 .99 .97............
ماهیت دعوی303.....................................................
مجلس شورای اسالمی115.....................................
محمو بر صحت113..............................................
مختومه298 .221 .121 .5......................................
مسئولیت434 .305 .293 .104 .94........................
مسئولیت دولت104..................................................

.314
.323
.332
.353
.361
.375
.401
.412

.315
.325
.334
.354
.362
.390
.402
.413

.317
.326
.335
.355
.363
.391
.403
.414

.318
.327
.336
.356
.364
.392
.407
.415

.319
.328
.338
.357
.365
.393
.408
.416

.320
.329
.339
.358
.366
.397
.409
.417

.321
.330
.342
.359
.372
.399
.410
.418

.322
.331
.345
.360
.373
.400
.411
.419

مسدود208................................................................
مصادره.360 .357 .353 .352 .283 .211 .167
.378 .377 .376 .375 .374 .373 .372 .362
.388 .387 .386 .385 .383 .382 .381 .379
.424 .420 .401 .397 .395 .394 .393 .389
.................................................................451 .450
مصالحه.345 .344 .342 .306 .104 .41 .25 .24
...........................................................................379

.431 .430 .429 .428 .427 .426 .425 .423
.447 .443 .442 .441 .440 .439 .438 .433
...........................454 .453 .452 .451 .450 .448
قرارداد اجاره390.......................................................
قصور.124 .93 .92 .57 .52 .44 .37 .19 .14
.228 .225 .223 .208 .199 .169 .167 .152
.390 .376 .329 .326 .321 .315 .300 .270

معاهدات153.............................................................
مقررات دیوان206....................................................
ملی شدن94.............................................................
موافقتنامه.105 .94 .88 .87 .86 .77 .39 .20 .7
.265 .241 .237 .235 .213 .199 .107 .106
.275 .274 .271 .270 .269 .268 .267 .266
.305 .299 .284 .283 .281 .280 .277 .276
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.378 .376 .375 .374 .372 .346 .343 .342
..............................................441 .438 .397 .379
نظر جداگانه456 .436 .395 .394 .340 .311 .95
نظر مخالف.340 .225 .140 .95 .85 .60 .31 .17
.......................................................456 .430 .351
نظر موافق333 .295 .259 .8..................................
هزینهها.289 .118 .102 .98 .97 .95 .94 .85
.......378 .369 .311 .310 .309 .297 .295 .294
وزارت.27 .26 .25 .24 .23 .22 .21 .20 .19 .18
.61 .57 .49 .43 .40 .37 .36 .33 .32 .29 .28
.123 .122 .116 .115 .108 .98 .96 .71 .69
.177 .169 .166 .164 .163 .142 .126 .125
.205 .202 .197 .196 .195 .194 .190 .185
.257 .256 .243 .227 .223 .221 .220 .218
.291 .290 .289 .288 .287 .286 .259 .258
.303 .299 .298 .296 .295 .294 .293 .292
.353 .330 .327 .326 .323 .315 .311 .310
.396 .382 .380 .378 .373 .371 .365 .364
.428 .427 .420 .417 .410 .404 .402 .401
..............................................433 .432 .431 .430
وزارت دفاع.123 .122 .108 .98 .96 .71 .69 .61
.177 .169 .167 .166 .164 .163 .142 .126
.221 .220 .218 .205 .202 .196 .190 .185
.................433 .401 .396 .365 .364 .227 .223
وضعیت مالی105......................................................

