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مقدمه 

5

به نام خداوند جان و خرد
مقدمه
جلد یازدهم از مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده ،شامل متن کامل آرایی است که دیـوان
در پروندههای ترافعی از آبانماه  5909تا اسفندماه ( 5925مطابق با نوامبر  5334تا فوریه  0229مـیالدی) صـادر
کرده است.
آرای چاپ شده در این جلد با آرای موجـود در جلـدهای شـماره  92تـا  90مجموعـه انگلیسـی آرای دیـوان
مطابقت داده شده و به همان ترتیب ،استخراج ،طبقه بندی و تنظیم گردیده است .این آرا از حكـم شـماره  152در
پروندههای شماره  45 ،44و  40شروع شده ،با حكم شماره  522در پرونده شماره  421خاتمه مییابد .بـه منظـور
تسهیل در دسترسی به احكام در این مجموعه یازده جلدی ،فهرستی از نام خواهانها در کلیه پروندههای دیوان به
ترتیب حروف الفبای التین ،حاوی شماره حكم ،تصمیم یا قرار صادره و نیز تاریخ صدور آنها و شـماره صـفحات
مربوط در مجموعه یازده جلدی فارسی در انتهای این جلد گنجانده شده است.
پژوهشگران میتوانند برای دسترسی به متن انگلیسی آرا به مجلدات انگلیسی موجود در کتابخانه مرکز امـور
حقوقی بینالمللی و یا سایت رسمی دیوان به نشانی  www.iusct.comمراجعه نمایند.
الزم است از تالش همه عزیزانی که در گردآوری و انتشار این مجموعه یاری کردهاند تشكر و قدردانی کنم.
محسن محبی
رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری
زمستان 5931

پروندههای شماره  44 ،44و 44
حکم شماره  045ـ44/44/44ـ3
خواهانها :شاهین شین ابراهیمی ،سیسیلیا رادین ابراهیمی ،کریستینا تندیس ابراهیمی
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5949/11/01 :
حکم
حاضران

از جانب خواهانها :آقای پلت دبیلو .دیویس سوم ،وکیل
آقای حمید صبی ،وکیل خواهانها
آقای شاهین شین ابراهیمی ،دوشیزه سیسیلیا رادین ابراهیمی ،دوشیزه کریستینا تندیس ابراهیمی ،خواهانها
آقای علی ابراهیمی ،آقای سیروس مشكی ،شهود خواهانها
آقای موسی سیامک ،آقای فریبرز قدر ،آقای رابرت قدر ،آقای رابرت رایلی ،شهود کارشناس
از جانب خوانده :آقای علی حیرانی نوبری ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای بیژن ایزدی ،قائممقام نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای نوذر دبیران ،آقای حمید هدایتی ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
آقای بهروز صالحپور ،دستیار حقوقی نماینده رابط
دکتر رضا شباهنگ ،نماینده شرکت گسترش مسكن
آقای اسماعیل بخشی دزفولی ،وکیل شرکت گسترش مسكن
آقای محمدحسین کریمی فرد ،آقای حسین فتحی ،شهود خوانده
آقای مصطفی گودرزی ،آقای یداهلل مكرمی ،آقای آنتونی جی.پی.تریسی ،آقای اردوان مشیری ،شهود کارشناس
سایر حاضران :آقای دی .استفن متایس ،نماینده رابط ایاالت متحده امریكا
خانم مری کترین میلین ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریكا
پروفسور ریچارد ا .بریلی ،کارشناس منصوب دیوان
خانم سوزان س .ابراهیمی ،آقای ابوالقاسم فخاریان ،آقای حمید محمود مظهری
فهرست مندرجات
اول) مقدمه و تاریخچه رسیدگی
دوم) صالحیت
سوم) مصادره

شماره بند
5
19

حکم شماره  565ـ  44/46/44ـ 3

الف) اظهارات خواهانها
ب) اظهارات خوانده
ج) یافتههای دیوان
 .5مصادره
 .0اخطار مندرج در رأی پرونده «الف»52
چهارم) ضابطه پرداخت غرامت و روش ارزشیابی
الف) اظهارات خواهانها
ب) اظهارات خوانده
ج) یافتههای دیوان
پنجم) ارزشیابی
الف) اظهارات خواهانها
ب) اظهارات خوانده
ج) یافتههای دیوان
 .5اوضاع عمومی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
 .0تعدیل بهای مورد مطالبه
 .9گسترش بالنت
 .4سرقفلی
 .1ارزش قراردادهای در دست اجرا
 .5سایر اقالم ترازنامه
 .0مالیات
 .2تنزیل بابت سهام اقلیت
 .3تنزیل بابت غیرقابل عرضه بودن در بازار
 .52تنزیل بابت حسابهای رسیدگی نشده
 .55نتیجهگیری از مبحث ارزشیابی
ششم) نتیجهگیری
الف) غرامت
ب) بهره
ج) هزینههای دادرسی
هفتم) حكم
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50
50
53
53
22
24
20
22
522
520
529
525
522
595
514
512
555
550
551
552
505
504
501
505
500
503

اول) مقدمه و سابقه رسیدگی

 .5شاهین شین ابراهیمی ،سیسیلیا رادین ابراهیمی و کریستینا تندیس ابراهیمی (مجتمعاً «خواهانهـا») فرزنـدان
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علی ابراهیمی ،تبعه ایران و سیسیلیا لوئیز دفریز ،تبعه ایاالت متحده هستند 1.خواهانها ادعا میکننـد کـه دولـت
جمهوری اسالمی ایران («خوانده» یا «دولت») عالیق مـالی آنهـا را در شـرکت گسـترش مسـكن («گسـترش
مسكن» یا «شرکت») که یک شرکت ساختمانی ایرانی اسـت ،در تـاریخ  00آبـانمـاه  59[ 5912نـوامبر ]5303
مصادره کرده است .بنا به اظهار خواهانها ،خوانده با نصب پیدرپی مدیرانی برای گسترش مسكن ،خواهانها را از
«حقوق مالكیت و منافع ناشی از آن» به عنوان سـهامدار محـروم نمـوده اسـت .نامبردگـان بابـت سـهام خـود در
گسترش مسكن که بالغ بر  53درصد سهام منتشره شرکت میشود غرامتی به مبلغ تقریبـی  0202220222/-دالر
امریكا مطالبه مینمایند .خواهانها همچنین خواستار بهره از تاریخ مصادره ادعایی و حكمـی بابـت حـقالوکالـه و
هزینه دادرسی میباشند.
 .0هریک از خواهانها در تاریخ  01آبانماه  55[ 5952نوامبر  ]5325دادخواسـت جداگانـهای تسـلیم و ادعـا
کردند که خوانده عالیق مالی آنها را در گسترش مسكن مصادره نموده است.
 .9دیوان طی دستور مورخ  05آذر ماه  50[ 5952دسامبر  ]5325از خوانده درخواست کرد که تـا تـاریخ دهـم
اسفندماه [ 5952اول مارس  ]5320الیحه دفاعی خود را در هریک از دعاوی به ثبـت رسـاند .خوانـده طـی نامـه
مورخ هفتم اسفند ماه  05[ 5952فوریه  ]5320خود از دیوان درخواست کرد که مهلت وی برای ثبت لوایح دفـاعی
مربوط به مدت دو ماه تمدید شود .در تاریخ دهم اسفندماه [ 5952اول مارس  ،]5320رئیس موقت شعبه سه طـی
اطالعیهای مهلت خوانده را تا تاریخ  50فروردینماه [ 5955اول آوریل  ]5320تمدید نمود .خوانده طی نامه مورخ
 50فروردینماه [ 5955اول آوریل  ]5320خود از دیوان درخواست کرد که مهلت مذکور در باال بـه مـدت  52روز
تمدید شود و به ترتیب در تاریخهای  04و  01فروردینماه  59[ 5955و  54آوریل « ]5320الیحه دفاعی» خود را
به انضمام ادعاهای متقابلی در پاسخ به ادعای مطروح توسط کریستینا تنـدیس ابراهیمـی (پرونـده شـماره  )40و
ادعاهای شاهین شین ابراهیمی و سیسیلیا رادین ابراهیمی (به ترتیب پرونده شماره  44و  )45به ثبت رساند.
 .7دیوان طی دستور مورخ  92فروردینماه  53[ 5955آوریـل  ]5320خـود ،تـاریخ نهـم مهرمـاه [ 5955اول
اکتبر  ]5320را برای برگزاری جلسه استماع مقدماتی تعیین نمود و با صدور دستور جداگانهای در همـان تـاریخ از
هریک از خواهانها درخواست کرد که جوابیه خود را به ادعاهای متقابل خوانده تا تـاریخ هفـتم خـردادمـاه 5955
[ 02مه  ]5320به ثبت رسانند .در تاریخ  95اردیبهشتمـاه  05[ 5955مـه  ]5320هریـک از خواهـانهـا جوابیـه
مذکور در باال را به دیوان تسلیم کردند.
 .1دیوان طی دستور مورخ  50تیر ماه [ 5955هشتم ژوییه  ]5320خود کـه در تـاریخ  02تیـر مـاه 53[ 5955
ژوییه  ]5320ثبت گردید ،از طرفین درخواست کرد که تا تاریخ دهم شهریورماه [ 5955اول سپتامبر  ]5320لـوایح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8در تاریخ  01آبانماه  55[ 5952نوامبر  ]5325دعوایی نیز توسط مارجوری سوزان ابراهیمـی در رابطـه بـا مصـادره ادعـایی ملكـی در
تهران و اموال شخصی موجود در آن ،به ثبت رسید ( پرونده شماره  .)41خانم مارجوری سوزان ابراهیمی از سـال  ،5300یعنـی دو سـال
پس از جدایی علی ابراهیمی از سیسیلیا لوئیز دفریز در سال  ،5301همسر دوم مشارٌالیه میباشد .لوایح دعوای مزبور همزمـان بـا تسـلیم
لوایح دعاوی پروندههای حاضر به ثبت رسید تا اینکه خانم ابراهیمی در تـاریخ  55خـردادمـاه [ 5905اول ژوئـن  ]5330دعـوی را پـس
گرفت .دیوان با صدور دستور مورخ دوم تیرماه  09[ 5905ژوئن  ،]5330طبق بند  0ماده  94قواعد خود بـه رسـیدگی پرونـده شـماره 41
خاتمه داد.
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خود را درباره موضوعات صالحیتی نزد دیوان ثبت نمایند .در تاریخ دهم شـهریورمـاه [ 5955اول سـپتامبر ]5320
خوانده در ارتباط با هریک از خواهانها «الیحه دفاعی» جداگانهای ثبت و طی آنها با استناد به اینکه خواهانها
ایرانی هستند به صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای مطروح ایراد گرفت.
 .0خواهانها طی نامهای که در تاریخ دهم شهریورماه [ 5955اول سپتامبر  ]5320به ثبت رسـاندند از دیـوان
درخواست کردند که تا روشن شدن موضوعات صالحیتی ،جلسه استماع مقـدماتی بـه تعویـق افتـد .در تـاریخ 52
شهریور ماه [ 5955نهم سپتامبر  ]5320خواهانها الیحه ای تحت عنوان «الیحه مشـتر خواهـانهـا در اثبـات
صالحیت» ثبت و طی آن ،موضوعات صالحیتی یكایک ادعاها را مورد بحث قرار دادند.
 .4دیوان طی دستور مورخ  92مهرماه  00[ 5955اکتبر  ]5320جلسه استماع مقدماتی مـذکور در بـاال را ل ـو
کرد و به طرفین دستور داد که تا تاریخ هفتم آبانماه  03[ 5955اکتبر  ]5320لوایح نهایی خـود را دربـاره مسـ له
صالحیت به ثبت رسانند.
 .1دیوان طی دستور مورخ  92مهرماه  00[ 5955اکتبر  ]5320خاطرنشان ساخت که در نظـر دارد راجـع بـه
موضوع صالحیت بر اساس ادله کتبی موجود اتخاذ تصمیم نماید ،مگر آن که تا تاریخ  04آبانماه  51[ 5955نوامبر
 ]5320هریک از طرفین درخواستی برای تشكیل جلسله استماع به ثبت رساند .در تاریخ هفتم آبان ماه 03[ 5955
اکتبر  ]5320خوانده الیحه «مقدماتی» خود را درباره صالحیت در هریک از سه دعوا به ثبت رسـاند و طـی نامـه
مورخ  02آبانماه  55[ 5955نوامبر  ]5320تقاضا نمود که جلسه استماع مذکور در باال تشكیل گردد.
 .3طی دستور مورخ  01آبانماه  55[ 5955نوامبر  ]5320دیوان تاریخ  01آذرماه  55[ 5955دسامبر  ]5320را
به برگزاری جلسهای اختصاص داد که ادله راجع به موضوع تابعیت خواهـانهـا از لحـا صـالحیت دیـوان مـورد
استماع قرار گیرد.
 .51در تاریخ  02آبان ماه  53[ 5955نوامبر  ]5320نماینده رابط ایاالت متحده «الیحه دولت ایاالت متحده»
را درخصوص تابعیت به ثبت رساند .خوانده طی نامه مورخ سوم آذر ماه  04[ 5955نوامبر  ]5320خود ضمن اظهار
این مطلب که قبول لوایح فوقالذکر دولت ایاالت متحده« ،تخلف آشكار دیوان از مفاد تبصـره  1مـاده  51قواعـد
موقت خود میباشد» از دیوان درخواست کرد که جلسه پیشبینی برای استماع پروندههای حاضر ل و گردد .دیـوان
طی دستور مورخ پنجم آذرماه  05[ 5955نوامبر  ]5320که در تاریخ هشتم آذرمـاه  03[ ]5955نـوامبر  ]5320بـه
ثبت رسید ،جلسه استماع مذکور را ل و و از طرفین دعوت کرد که .5 :تـا تـاریخ  53آذرمـاه [ 5955دهـم دسـامبر
 ]5320به دیوان اطالع دهند که آیا مایلند راجع به الیحه مورخ  02آبانماه  53[ 5955نوامبر  ]5320نماینده رابط
ایاالت متحده اظهارنظر نمایند یا خیر و  .0در صورت تمایل ،نظرات خود را حداکثر تا تاریخ پنجم بهمنماه 5955
[ 01ژانویه  ]5329به ثبت رسانند .خوانده طی نامه مورخ  53آذرماه [ 5955دهم دسامبر  ]5320خود که در تـاریخ
 00آذرماه  59[ 5955دسامبر  ]5320به ثبت رسید به دیوان اطالع داد که ضمن حفظ حـق درخواسـت برگـزاری
جلسه استماع ،راجع به الیحه مورد بحث اظهارنظر خواهد کرد و طی نامه مورخ پنجم بهمنماه  01[ 5955ژانویه
 ]5329خود که در تاریخ ششم بهمنماه  05[ 5955ژانویه  ]5329ثبت گردید ،تقاضا نمـود کـه مهلـت وی بـرای
اظهارنظر درخصوص الیحه فوقالذکر به مدت  01روز تمدید شود .دیوان با صـدور دسـتور مـورخ  50بهمـنمـاه
[ 5955اول فوریه  ]5329که در تاریخ  51بهمنماه [ 5955چهارم فوریه  ]5329ثبت شد ،مهلت را تا دو اسفندماه
 05[ 5955فوریه  ]5329تمدید نمود .طی نامه مورخ دوم اسفندماه  05[ 5955ژانویـه  ]5329خوانـده درخواسـت
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کرد که مهلت وی برای ثبت نظرات فوق الذکر به مدت دو ماه تمدید شـود .دیـوان بـا صـدور دسـتور مـورخ دوم
فروردین ماه  00[ 5950مارس  ]5329مهلت خوانده را تا تاریخ دهـم خـرداد مـاه  95[ 5950مـه  ]5329تمدیـد و
خاطرنشان کرد که مهلت مزبور جز با ارائه دالیـل «موجـه» تمدیـد نخواهـد شـد .خوانـده طـی نامـه مـورخ 05
فروردینماه [ 5950دهم آوریل  ]5329که در تاریخ  00فـروردینمـاه  55[ 5950آوریـل  ]5329ثبـت گردیـد ،از
دیوان درخواست کرد که مهلتهای تعیین شده قبلی را ل و و با صدور دستوری ،جریان رسیدگی بـه پرونـدههـای
حاضر را تا صدور دستور هی ت عمومی دیوان در پرونده شماره «الف »52متوقف نماید .رئیس شعبه سه طی نامـه
مورخ  55اردیبهشتماه [ 5950ششم مه  ]5329به خواهانها اطالع داد کـه تـا مشـخد شـدن تصـمیم هیـ ت
عمومی دیوان در پرونده شماره «الف ،»52برنامه دیگری برای رسیدگی به پروندههای حاضر تعیین نخواهـد شـد.
خوانده طی نامه مورخ  05اردیبهشتماه  55[ 5950مه  ]5329از رئیس شعبه درخواست کرد که دستور مورخ دوم
فروردینماه  00[ 5950مارس  ]5329شعبه را «ل و» و تا مشخد شدن تصمیم هی ت عمومی دیـوان در پرونـده
شماره «الف ،»52رسیدگیهای پروندههای حاضر را رسماً به حال تعلیق درآورد .نماینده رابط ایران طی نامه مورخ
نهم خردادماه  92[ 5950مه  ]5329به رئیس شعبه اعالم داشت که استنباط وی از دستور مورخ  55اردیبهشتماه
[ 5950ششم مه  ]5329این است که جریان رسیدگی پرونده های حاضر متوقف شـده اسـت و بـه همـین دلیـل،
خوانده پاسخ خود را به الیحه فوقالذکر ایاالت متحده تسلیم نكرده است.
 .55دیوان طی دستور مورخ هفتم تیر ماه  02[ 5954ژوئن  ]5321خود تصـمیم هیـ ت عمـومی دیـوان را در
پرونده شماره «الف» 52به طرفین ابالغ و وفق تصمیم مزبـور از خواهـانهـا درخواسـت کـرد کـه تـا تـاریخ 55
شهریورماه [ 5954دوم سپتامبر  ]5321ادله کتبی خود را در ارتباط با موضوع صالحیت به ثبـت رسـانند و اعـالم
نمود که مهلت خوانده برای پاسخ به ادله مذکور پس از دریافت مدار خواهانها تعیین خواهد گردید .خواهانهـا
طی نامه مورخ  00مهرماه  54[ 5954اکتبر  ]5321خود به دیوان اطـالع دادنـد کـه در نظـر دارنـد بـه «الیحـه
مشتر خواهانها در اثبات صالحیت» که در تاریخ  52شهریورماه [ 5955نهم سـپتامبر  ]5320ثبـت شـده بـود،
استناد نمایند .خواهانها در آن نامه مضافاً متذکر شدند که خوانده فرصت کافی برای پاسخ به الیحه مزبور داشـته
و لذا شعبه میتواند بدون ت خیر بیشتر راجع به موضوع صالحیت رأی بدهد .دیوان طی دستور مورخ  05مهرمـاه
 52[ 5954اکتبر  ]5321از خوانده درخواست کرد تا تاریخ  59دیماه [ 5954سـوم ژانویـه  ]5325ادلـه و مـدار
خود را درباره تابعیت خواهانها تسلیم نماید .خوانده طی نامه مورخ  03مهرماه  05[ 5954اکتبر  ]5321به دالیـل
زیر به الیحه مورخ  52شهریورماه [ 5955نهم سپتامبر  ]5320خواهانها اعتراض نمود:
 .5عدم رعایت مهلت مقرر ،یعنی دهم شهریورماه [ 5955اول سپتامبر  ،]5320و
 .0مشتر بودن الیحه برای کلیه دعاوی ،در حالی که دیوان تا آن تاریخ راجع به ادغام این دعاوی تصمیمی
اتخاذ نكرده بود .از این رو ،خوانده درخواست کرد که نسخ اضافی از آن الیحه تهیه شود و در هریک از دعاوی به
ثبت برسد .در تاریخ  01آذرماه  55[ 5954دسامبر  ،]5321دیوان با صدور دستوری از خواهـانهـا خواسـت کـه 3
نسخه دیگر از «الیحه مشتر خواهانهاراجع به صالحیت» به ثبت رسانند .خوانده طی نامـه مـورخ  59دیمـاه
[ 5954سوم ژانویه  ]5325از دیوان درخواست کرد که مهلت وی برای ثبت ادله و مدار راجع به صـالحیت بـه
مدت  5ماه تمدید و این مهلت از زمانی محاسبه گردد که خواهانها  3نسخه «الیحه مشتر » فوقالـذکر را بـه
ثبت میرسانند .رؤسای مشتر دفتر دیوان طی یادداشت مورخ  09دیماه  59[ 5954ژانویه  ]5325خود وصـول
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 50نسخه از «الیحه مشتر » خواهانها را به اطـالع رسـاندند .در تـاریخ  00دیمـاه  50[ 5954ژانویـه ]5325
خواهانها نامهای ثبت و طی آن از دیوان درخواست کردند که تقاضای خوانده را برای شـش مـاه تمدیـد مهلـت
نپذیرد و استدالل نمودند که «ایران در طول سه سال گذشته ،تعداد نسخه کافی از این مدار در اختیار داشته» و
ضمناً «هیچ دلیلی ارائه نكرده که ثابت کند ثبت الیحه مشتر خواهانها در مدتی کـمتـر از سـه هفتـه پـس از
دریافت دستور دیوان ،به خوانده لطمهای وارد ساخته باشد».
 .50خواهانها طی نامه جداگانـهای کـه در تـاریخ  00دیمـاه  50[ 5954ژانویـه  ]5325بـه ثبـت رسـاندند
درخواست کردند که کلیه دعاوی (یعنی همگی و از جمله دعوای شماره  )41ویا حداقل دعـاوی شـماره  45 ،44و
 40توأماً مورد رسیدگی قرار گیرند.
 .59دیوان طی دستور مورخ  92دیماه  02[ 5954ژانویه  ]5325خود از خوانـده خواسـت کـه تـا تـاریخ 54
فروردینماه [ 5951سوم آوریل  ]5325پاسخ خود را به الیحه مشتر خواهانها راجع به صالحیت به ثبت رساند.
خوانده طی نامه مورخ هفتم فروردینماه  00[ 5951مارس  ]5325خود درخواست کرد که مهلت وی بـرای ثبـت
پاسخ مزبور به مدت شش ماه تمدید شود .درتـاریخ  51فـروردینمـاه [ 5951چهـارم آوریـل  ]5325دیـوان طـی
دستوری مهلت خوانده را برای تسلیم پاسخ مورد نظر تا تاریخ  50تیرماه [ 5951سوم ژوییه  ]5325تمدیـد نمـود.
خوانده طی نامه مورخ  55تیرماه [ 5951دوم ژوییه  ]5325خود درخواست نمود که مهلـت وی شـش مـاه دیگـر
تمدید شود .دیوان طی دستور مورخ  53تیرماه [ 5951دهم ژوییه  ]5325مهلت خوانده را برای ثبـت پاسـخ مـورد
بحث تا  55مهرماه [ 5951سوم اکتبر ]5325تمدید و اعالم نمود که مهلت مزبور «جز با ارائه دالیل متقن و موجه
بار دیگر تمدید نخواهد شد» .خوانده طی نامه مورخ  55مهرماه [ 5951سوم اکتبر  ]5325خود از دیوان درخواست
کرد به دالیل مشروحه زیر «مهلت کامالً مناسبی» برای ثبت مدار مورد نظر به وی اعطا گردد:
 .5پراکنده بودن مدار ذیربط «در ادارات متعدد و مراجع مختلف،
 .0استنكاف خواهانها از ارائه اطالعات و مدار دال بر تابعیت غالب ایرانی آنها» ،و
 .9این واقعیت که ایران «با عنایت به محدودیت نیروی انسانی ،در حال حاضر درگیر یک جنگ تحمیلـی ...و
دادرسیهای مختلف بینالمللی است.»...
خواهانها طی نامه ای که در تاریخ  01آذرماه  55[ 5951دسامبر  ]5325رساندند با سـومین تقاضـای تمدیـد
مهلت خوانده مخالفت کردند .آن ها نیز درخواست خود را مبنی بر  .5صدور رأی فوری راجع به موضوع صـالحیت
و  .0توأم کردن رسیدگی الاقل در دعاوی شماره  45 ،44و  40تكرار نمودند .دیوان طی دستور مورخ  50بهمنماه
[ 5951ششم فوریه  ]5320درخواست تمدید مهلت خوانده را به علت «متقن و موجه» نبـودن دالیـل ابـرازی رد
کرد و ضمناً خاطرنشان ساخت که دیوان در نظر دارد به محض اینکه برنامه کار آن اجازه دهد ،طبق بند  9مـاده
 02قواعد خود ،براساس ادله کتبی موجود در پرونده ،راجع به موضوع صالحیت اتخاذ تصمیم نمایـد .طـی دسـتور
مزبور همچنین اعالم گردید که دیوان «تنها در صورت اطالع از در جریان بودن مذاکرات حل و فصـل و رسـیدن
مذاکرات مزبور به مرحلهای که تعویق رسیدگی را توجیه نماید ،تصمیمگیری خود را به بعد موکول خواهـد کـرد».
در تاریخ چهارم اسفندماه  09[ 5951فوریه  ،]5320دیوان «اصالحیهای» پیرو دستور مـورخ  50بهمـنمـاه 5951
[ششم فوریه  ]5320خود صادر و طی آن ،پارهای اشتباهات مندرج در متن فارسی دستور مزبور را تصحیح نمود.
 .57خواهانها طی نامهای که در تاریخ  54دیماه [ 5955چهـارم ژانویـه  ]5322بـه ثبـت رسـید ،از دیـوان
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درخواست کردند که در رسیدگی به موضوع صالحیت تسریع نماید.
 .51خوانده طی نامه مورخ  02اردیبهشتماه [ 5950دهم مه  ]5322خود از دیوان درخواست کرد که با صدور
دستوری ،خواهانهای دعاوی شماره  45 ،44و  40را مكلف نماید که ادله و مدار مربوط به «ارتباطات خود را با
ایران ارائه نمایند که در غیر این صورت تهیه الیحه صالحیتی مقدور نمیباشد» .خوانده طی نامه جداگانـهای بـه
همان تاریخ که در هریک از پروندههای شماره  45 ،44و  40به ثبت رسید درخواست نمود به خواهـانهـا دسـتور
داده شود که برخی اطالعات خاص یا مدار مربوط به تابعیت هریک از خواهانها را ارئه نمایند.
 .50در تاریخ  09خردادماه  59[ 5950ژوئن  ]5322خوانده مدرکی تحت عنوان «الیحه توجیهی خوانده راجع
به تابعیت خواهان» در پرونده شماره  44به ثبت رساند .در تاریخ ششم تیـر مـاه  00[ 5950ژوئـن  ]5322خوانـده
«اصالحیهای» به منظور تصحیح «برخی اشتباهات» الیحه توجیهی فوقالذکر ثبت نمود .در تاریخ  50اسـفندمـاه
[ 5950سوم مارس « ]5323الیحه توجیهی خوانده در موضوع تابعیت خواهان» در پروندههای شماره  45و  40به
ثبت رسید.
 .54در تاریخ  05خردادماه  55[ 5952ژوئن  ]5323دیوان یک قرار اعدادی در ارتباط با موضوعات صالحیتی
هریک از پروندههای شماره  41 ،44و  45و  40صادر کرد و طی آن نظر داد که تابعیت غالـب و مـثثر هریـک از
خواهانها طی دوره ذیربط ،تابعیت ایاالت متحده بوده است (قرار اعدادی شماره  9-44/41/45/40-05مـورخ 05
خردادماه  55[ 5952ژوئن  ]5323صادره در پرونده شاهین شین ابراهیمی و دیگران و دولـت جمهـوری اسـالمی
ایران که در  22 Iran-U.S. C.T.R. 138به چاپ رسیده است («ابراهیمی»)) .به این ترتیب ،دیـوان بـه ایـن
نتیجه رسید که خواهان ها صحیحاً میتوانند ادعاهای خود را برای رسیدگی به دیوان تسـلیم نماینـد .داور ایرانـی
شعبه در آن زمان (آقای پرویز انصاری معین) حكم را امضا کرد و خاطرنشان ساخت که نظر مخالف خود را نسبت
به آن به ثبت خواهد رساند.
 .51در تاریخ سوم مردادماه  01[ 5952ژوییه  ]5323دیوان با صدور دستوری از طرفین خواسـت کـه الیحـه
حقوق ی خود را ارتباط با ماهی ت هر سه دعوای شماره  45 ، 44و  40ی كجا تسلیم نمایند و مقرر داشت که:
 . 5خواهانها الیحه و ادله و مدار خود را درباره کلیه موضوعات باقیمانده حـداکثر تـا دوم آبـانمـاه 04[ 5952
اکتبر  ]5323و  .0خوانده الیحه و ادله و مدار خود را سه ماه پس از دریافت مدار خواهانها به ثبت رساند.
 .53در تاریخ  04شهریورماه  51[ 5952سپتامبر  ]5323داور ایرانی شعبه ،نظر مخالف خود را نسبت بـه قـرار
اعدادی مذکور در فوق به زبان فارسی به ثبت رساند .متن انگلیسی نظر مزبور در تـاریخ  09آبـانمـاه 01[ 5952
اکتبر  ]5323ثبت گردید .آقای انصاری طی این نظـر اسـتنتاج نمـوده اسـت کـه تابعیـت غالـب و مـثثر یكایـک
خواهانها ایرانی است و لذا دیوان میبایستی دعاوی را به دلیل فقد صالحیت رد میکرد.
 .01خواهانها طی نامهای که در تاریخ سوم آبانمـاه  01[ 5952اکتبـر  ]5323بـه ثبـت رسـاندند از دیـوان
درخواستِ «تمدید مهلت کوتاهی» برای ثبت لوایح خود راجع به ماهیت دعوا نموده و اضافه کردند که لوایح مورد
نظر را احتماالً در تاریخ پنجم آبانماه  00[ 5952اکتبر  ]5323یا قبل از آن تاریخ تسلیم خواهند نمود .خواهانهـا
الیحه مشتر خود را در تاریخ پنجم آبانماه  00[ 5952اکتبر  ]5323به ثبت رساندند.
 .05خوانده طی نامه مورخ دوم بهمنماه  00[ 5952ژانویه  ]5332خود ،ضمن اشاره بـه دسـتور مـورخ سـوم
مرداد ماه  01[ 5952ژوییه  ]5323دیوان ،درخواست کرد که مهلت وی برای ثبت الیحـه تـوجیهی در ارتبـاط بـا
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ماهیت دعوا به مدت شش ماه تمدید گردد .خواهانها طی نامه مـورخ نهـم بهمـنمـاه  03[ 5952ژانویـه ]5332
خواستار رد تقاضای خوانده شده ،اضافه نمودند که مخالفتی ندارند مهلت خوانده به مدت دو ماه ،یعنـی تـا تـاریخ
ششم فروردینماه  05[ 5953مارس  ]5332تمدید شود ،مشروط بر آنکه تصریح شود که مهلت مزبور قابل تمدید
نخواهد بود» .دیوان طی دسـتور مـورخ  55بهمـنمـاه [ 5952پـنجم فوریـه  ]5332مهلـت خوانـده را تـا هفـتم
اردیبهشتماه  00[ 5953آوریل  ]5332تمدید کرد .طی همان دستور ،مهلت طرفین برای ثبت لوایح معـارض بـه
شرح زیر تعیین گردید:
 .5برای خواهانها ،دو ماه از تاریخ ثبت الیحه خوانده ،و
 .0برای خوانده ،دو ماه پس از ثبت الیحه معارض خواهانها.
در آن دستور از طرفین خواسته شد که سه نسخه اصل و  92نسخه فتوکپی هریک از مدار را تسلیم نمایند.
خوانده طی نامه مورخ هفتم اردیبهشتماه  00[ 5953آوریل  ]5332خود از دیوان درخواست نمـود کـه بـه لحـا
تقارن ایام با تعطیالت نوروزی و ماه مبار رمضان ،مهلت وی به مدت شش ماه تمدید گردد .طی دسـتور مـورخ
 52اردیبهشتماه [ 5953هشتم مه  ]5332دیوان مهلت خوانـده را تـا تـاریخ پـنجم مـردادمـاه  00[ 5953ژوییـه
 ]5332تمدید کرد .خوانده طی نامه مورخ پنجم مردادماه  00[ 5953ژوییه  ]5332خود شـش مـاه تمدیـد مهلـت
تقاضا و در توجیه آن استدالل نمود که «نظر به وسعت ابعاد مالی و فنی پروندههای فوقالذکر و با توجه به اینکه
مثسسه حسابرسی مش ول رسیدگی به دفاتر و مدار گسترش مسكن است ...در مهلت مقـرره قـادر بـه تهیـه و
تسلیم گزارش به نحو مطلوب نمیباشد و انجام چنین امری مستلزم وقت زیادی میباشد» .خواهانها طی نامهای
که در تاریخ  51مردادماه [ 5953ششم اوت  ]5332به ثبت از رساندند ،به سومین درخواست تمدید مهلت خوانـده
اعتراض و اظهار نمودند که «خوانده از سوم مردادماه  01[ 5952ژوییه  ]5323میدانست که مكلف بـه ثبـت بـه
موقع دفاعیات اصلی خود میباشد» .طی دستور مورخ 52مردادماه [ 5953نهم اوت  ]5332دیوان مهلت خوانـده را
تا تاریخ هفتم آبانماه  03[ 5953اکتبر  ]5332تمدید کرد و ضمناً افـزود کـه مهلـت مزبـور جـز بـا ارائـه دالیـل
مشخد و متقن تمدید نخواهد گردید» .در تاریخ هفتم آبانماه  03[ 5953اکتبر  ]5332خوانده طـی نامـهای بـه
دیوان اعالم داشت که متن فارسی لوایح وی آماده ثبت است و درخواست کرد که مهلت وی برای تكمیل ترجمه
انگلیسی آنها به مدت  92روز تمدید گردد .دیوان طی دستور مورخ  4آبانماه [ 5953پنجم نوامبر  ]5335مهلـت
خوانده را تاریخ نهم آذرماه  92[ 5953نوامبر  ]5332تمدید نمود.
 .00در تاریخ نهم آذرماه  92[ 5953نوامبر  ]5332خوانده الیحـه اسـتماع خـود را تحـت عنـوان «الیحـه و
مدار خوانده در ارتباط با مطالب باقیمانده در اجرای دستور مورخ  52مردادماه [ 5953نهـم اوت  ]5332دیـوان»
به ثبت رساند و طی نامه همراه مدار مزبور توضیح داد که برخی از عكسهایی که مستندات ضمیمه الیحـه را
تشكیل میدهند به جای این که طبق کلیه دستورهای صادره توسط دیوان بعد از  55بهمن ماه [ 5952پنجم فوریه
 ]5332در  92نسخه تسلیم شوند ،فقط در  3نسخه تسلیم شدهاند .خوانده از دیوان درخواسـت کـرد کـه چنانچـه
ضروری تشخید داد با صدور دستوری مشخصاً از وی بخواهد که نسخ دیگری از عكسهای مزبور تسلیم نماید.
 .09دیوان طی دستور مورخ  00آذر ماه  59[ 5953دسامبر ]5332مفاد عبارت ذیربط مندرج در آخرین دسـتور
خود (دستور مورخ  54آبانماه [ 5953پنجم نوامبر  )]5332را درباره تعداد نسخ مورد نیاز یادآوری و ضـمناً روز 00
شهریورماه  59[ 5902سپتامبر  ]5335را برای برگزاری جلسه استماع تعیین نمود .طی همین دسـتور ،خاطرنشـان
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گردید که «هیچگونه تمدیدی در مهلت دو ماهه مقرر برای هریک از طرفین...که در برنامه برگزاری جلسه استماع
فوقالذکر اختاللی ایجاد نماید ،مورد نظر دیوان نیست».
 .07خواهانها طی نامهای که در تاریخ  55بهمنماه  95[ 5953ژانویه  ]5335بـه ثبـت رسـاندند درخواسـت
کردند که مهلت ثبت الیحه معارض آنها به مدت دو هفته تا تاریخ  05بهمنماه  51[ 5953فوریه  ]5335تمدیـد
گردد تا ترجمه فارسی آن را تكمیل نمایند .دیوان طی دستور مورخ  53بهمنماه [ 5953هشـتم فوریـه  ]5335بـا
درخواست تمدید مهلت خواهانها موافقت و مهلت آنان را برای ثبت الیحه معارض تا تاریخ  05بهمـنمـاه 5953
[ 51فوریه  ]5335تمدید کرد .در تاریخ اخیر ،خواهانها الیحه معارض مشترکی به ثبت رساندند.
 .01خوانده طی نامه مورخ  09فروردینماه  50[ 5902آوریل  ]5335درخواست کرد که مهلت وی برای ثبت
الیحه معارض به مدت سه ماه تمدید شود و در توجیه این درخواست اظهار داشت که «به لحا مشكالت پسـتی
در ایران» الیحه معارض خواهانها تا تاریخ  51اسفندماه [ 5953ششم مارس  ]5335بـه دسـت خوانـده نرسـیده
بوده است .در نتیجه ،طبق محاسبات خوانده ،وی تنها  42روز فرصت داشت که «پاسـخ خـود را تهیـه ،ترجمـه و
تجلید کرده و همراه با مدار معارض به دیوان تسلیم نماید و انجام این امر به لحـا قلـت وقـت مقـدور نبـوده
است» .خوانده همچنین اضافه نمود که «به علت تقارن ایام با تعطیالت نوروزی و ماه مبار رمضان» بـرای وی
مقدور نیست که مدار معارض خود را در تاریخ  05فروردین [ 51آوریل] تسلیم نماید .و باالخره خوانده استدالل
نمود که اعطای تمدید مهلت درخواستی موجب اختالل برگزاری جلسه استماع مقرر برای تـاریخ  00شـهریورمـاه
 59[ 5902سپتامبر  ]5335نخواهد شد .خواهانها طی نامهای که در تـاریخ  02فـروردینمـاه  50[ 5902آوریـل
 ]5335از طریق تلهفكس از آنان دریافت و در تـاریخ  92فـروردینمـاه  53[ 5902آوریـل  ]5335ثبـت شـد ،بـه
درخواست تمدید مهلت خوانده اعتراض و اظهار نمودند که مهلت خوانده باید حداکثر به مدت  52روز تمدید شود.
دیوان طی دستور مورخ سوم اردیبهشتماه  09[ 5902آوریل  ]5335مهلت خوانده را برای ثبت الیحه معارض تـا
تاریخ  01خردادماه  51[ 5902ژوئن  ]5335تمدید کرد.
 .00خوانده طی نامهای که در تاریخ  05خردادماه  55[ 5902ژوئن  ]5335به ثبت رساند از دیوان درخواسـت
کرد به دلیل «ارتباط کاملی» که بین ماهیـت دعـاوی شـماره  45 ،44و  40و دعـوای شـماره ( 545تومـاس .
خسروی و جمهوری اسالمی ایران) وجود دارد ،رسیدگی آنها توأماً صورت گیرد .خواهانها طـی نامـهای کـه در
تاریخ  05خردادماه  55[ 5902ژوئن  ]5335از طریق تلهفكس از آنان دریافت و در تاریخ  09خردادماه 59[ 5902
ژوئن  ]5335ثبت شد ،با پیشنهاد خوانده مخالفت و استدالل کردند که این عمل «کوششی اسـت واضـح در کنـد
نمودن رسیدگی به پروندههای حاضر و اجتناب از تكلیفی که خوانده برای ثبت الیحـه معـارض بـه عهـده دارد».
خوانده طی نامه مورخ  00خردادماه  50[ 5902ژوئن  ،]5335درخواست خود را برای توأم کردن رسیدگی پرونـده
شماره  545با پروندههای شماره  45 ،44و  40تكرار و از دیوان تقاضا نمـود کـه «برنامـه زمـانی ثبـت لـوایح در
پروندههای چهارگانه را هرچه زودتر تعیین کند» .خواهانها طی نامهای کـه در تـاریخ  00خـردادمـاه 50[ 5902
ژوئن  ]5335از طریق تلهفكس از آنها دریافت و در تـاریخ  03خـردادمـاه  53[ 5902ژوئـن  ]5335ثبـت شـد،
اعتراض خود را به «تاکتیکهای ت خیری» خوانده تجدید نمودند .دیوان طی دستور مورخ سوم تیرمـاه 04[ 5902
ژوئن  ]5335از خوانده خواست که الیحه معارض خود را «بیدرنگ ،ولی در هر صـورت حـداکثر تـا  02تیـرمـاه
 53[ 5902ژوییه  »]5335تسلیم نماید و خاطرنشان ساخت که کماکان در حال بررسی درخواست رسـیدگی تـوأم
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به پروندههای چهارگانه مورد نظر میباشد .در تاریخ  01تیرماه  55[ 5902ژوییـه  ]5335خواهـان پرونـده شـماره
 545مخالفت خود را با رسیدگی توأم دعوای خود با دعاوی پروندههای حاضر به دیوان اعالم کـرد .خوانـده طـی
نامه مورخ  02تیر ماه  53[ 5902ژوییه  ]5335خود به دیوان اطالع داد از آن جا که دستوری برای رسـیدگی تـوأم
پروندههای چهارگانه صادر نشده ،خوانده به «اعتقاد خود در زمینه عدم امكان ثبت الیحه و ادله و مدار معارض
در پروندههای  45 ،44و  40در موعد تعیین شده از طرف دیوان ( 02تیرماه  53/5902ژوییه  )5335همچنان باقی
است» .خواهانها طی نامهای که در تاریخ اول مردادمـاه  09[ 5902ژوییـه  ]5335از طریـق تلـهفكـس از آنـان
دریافت و در تاریخ دوم مـردادمـاه  04[ 5902ژوییـه  ]5335ثبـت گردیـد ،اعتـراض خـود را بـه رسـیدگی تـوأم
پروندههای چهارگانه تكرار و از دیوان درخواست کردند که به خوانده دستور دهد الیحه معارض خود را تـا تـاریخ
دهم مردادماه [ 5902اول اوت  ]5335به ثبت رساند .دیوان طی دستور مورخ چهارم مـردادمـاه  05[ 5902ژوییـه
 ]5335درخواست خوانده را برای رسیدگی توأم پرونده شماره  545و پروندههای  45 ،44و  40رد و اضافه کرد که
خوانده باید «بیدرنگ و در هر حال حداکثر تا تاریخ  54مردادماه [ 5902پنجم اوت  ]5335الیحه معارض خود را
تسلیم نماید و با توجه به تاریخ تشكیل جلسه استماع ،هر الیحهای کـه بعـد از  54مـردادمـاه [ 5902پـنجم اوت
 ]5335ثبت گردد ،چنین تلقی خواهد شد که بعد از مهلت مقرر به ثبت رسیده است» .در تاریخ چهـارم مـردادمـاه
 05[ 5902ژوییه  ،]5335آقای محسن آقاحسینی ،داور ایرانی شعبه ،نظر مخالفی نسبت به دسـتور مـورخ چهـارم
مرداد ماه  05« 5902ژوییه  ]5335به ثبت رساند .خوانده طی نامه مورخ  54مرداد مـاه [ 5902پـنجم اوت ]5335
خود دستور مورخ چهارم مرداد ماه  05[ 5902ژوییه  ]5335دیوان را به دلیل نداشتن مبنای صحیح مورد اعتـراض
قرار داد و اعالم کرد تا زمانی که دیوان دالیل کافی برای رد درخواست رسیدگی توأم پروندهها ارائـه نكـرده ،وی
الیحه معارض خود را ثبت نخواهد کرد.
 .04خواهانها طی نامهای که در تاریخ  05مردادماه  50[ 5902اوت  ]5335به ثبت رساندند ،وفق بند  0ماده
 01قواعد دیوان و با توجه به اینکه جلسه استماع قرار بود در تاریخ  00شـهریورمـاه  59[ 5902سـپتامبر ]5335
برگزار شود ،فهرست اسامی شهود خود را به دیوان تسلیم کردند.
 .01خوانده طی نامه مورخ  00مردادماه  59[ 5902اوت  ]5335اعتـراض خـود را بـه دسـتور مـورخ چهـارم
مردادماه  05[ 5902ژوییه  ]5335تكرار و از دیوان درخواست کرد که «دستور مورد اعتراض را مورد تجدیـد نظـر
قرار دهد» .در تاریخ  09مردادماه  54[ 5902اوت  ]5335آقای ریچارد سی .آلیسـون ،داور امریكـایی شـعبه ،نظـر
موافقی نسبت به دستور مورخ چهارم مردادماه  05[ 5902ژوییه  ]5335به ثبت رساند.
 .03دیوان با صدور دستور مورخ  92مردادماه  05[ 5902اوت  ]5335خود جلسه استماع مقـرر بـرای روز 00
شهریورماه  59[ 5902سپتامبر  ]5335را ل و و خاطرنشان ساخت که «در نظر است تاریخ جدیـد اسـتماع پـیش از
پایان سال  5335باشد».
 .91دیوان طی دستور  51مهرماه [ 5902هفتم اکتبر  ]5335تاریخ هشتم بهمنماه  02[ 5902ژانویـه ]5330
را برای برگزاری جلسه استماع تعیین و اضافه کرد که «نظر به ت ییر حاصـله در تـاریخ برگـزاری جلسـه اسـتماع،
دیوان برای آخرین بار به خوانده فرصت میدهد تا الیحه و ادله معـارض خـود را بـه ثبـت برسـاند» .تـاریخ ایـن
«آخرین» مهلت  55آذرماه [ 5902دوم دسامبر  ]5335تعیین گردید و خوانده در همان تاریخ ،الیحه معارض خـود
را به ثبت رساند.
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 .95خوانده طی نامه مورخ  50آذرماه [ 5902سوم دسامبر  ]5335خود ،شش نسخه از مدرکی را کـه بـدواً در
پرونده دیگری تسلیم کرده بود به عنوان «مستندات» الیحه خود در پرونده هـای شـماره  45 ،44و  40بـه دیـوان
تسلیم نمود.
 .90خوانده طی نامه ای به تاریخ  59آذرماه [ 5902چهارم دسامبر  ]5335درخواست کرد کـه «مـدت جلسـه
استماع حداقل به دو روز افزایش داده شود» .خواهان ها طی نامه ای که از طریق تلفكـس بـه دیـوان واصـل و در
تاریخ  52آذرماه [ 5902نهم دسامبر  ]5335ثبت گردید ،به دیوان اطالع دادند که مخالفتی به افزودن یک روز بـه
جلسه استماع ندارند ،مشروط بر آن که این تمدید موجب تعویق جلسه استماع نشود .دیوان طی دسـتور مـورخ 05
آذرماه  50[ 5902دسامبر  ]5335موافقت خود را با درخواست خوانده برای تخصـید دو روز بـه جلسـه اعـالم و
مقرر داشت که جلسه مزبور در روزهای هشتم و نهم بهمنماه  02[ 5902و  03ژانویه  ]5330تشكیل گردد.
 .99خواهان ها و خوانده طی نامههایی که در تاریخ ششم دیماه  00[ 5902دسامبر  ]5335به ثبت رسـاندند،
فهرست اسامی شهود خود را وفق بند  0ماده  01قواعد دیوان در اختیار دیوان قرار دادند .خواهان ها طـی نامـه ای
که در تاریخ  05دیماه  55[ 5902ژانویه  ]5330ثبت گردید ،دو اصالحیه بر ترجمه انگلیسیِ دو مستندی که قبالً
ثبت شده بود ،به دیوان تسلیم نمودند.
 .97در روزهای هشتم و نهم بهمنماه  02[ 5902و  03ژانویـه  ]5330جلسـه اسـتماع پرونـدههـای حاضـر
(«استماع اول») در دیوان برگزار گردید.
 .91خواهانها طی نامهای که در تاریخ  54اسفندماه [ 5902پنجم مارس  ]5330از طریق تلهفكس از آنهـا
دریافت گردید ،شش نسخه از سواد مذاکرات جلسه استماع فوقالذکر را که از طریق آنها تهیه شده بود به دیوان
تسلیم نمودند.
 .90طی دستور مورخ  03تیرماه  02[ 5905ژوییه  ]5330دیوان تصمیم گرفت طبـق مـاده  00قواعـد خـود،
رجوع به کارشناس کند «تا وی گزارشی در مورد برخی مطالب مربوط به تعیین ارزش شرکت گسترش مسكن در
تاریخ  00آبانماه 59[ 5912نوامبر  ]5303تهیه نماید» .طی دستور مذکور ،روش انتخاب کارشناس تعیین و ضمناً
نسخهای از قرار ارجاع امر به کارشناس بدان منضم گردید.
 .94خواهانها طی نامهای که در تاریخ  54مردادماه [ 5905پنجم اوت  ]5330به ثبت رساندند عدم خشنودی
خود را از دستور فوقالذکر به دیوان اعالم و اظهار نمودند که به اعتقاد آنان ،دستور مزبور موجب ت خیر بیشتـر در
رسیدگی پروندهها خواهد شد و از این رو ،از دیوان درخواست کردند که اوالً «هرچه زودتر» یک قرار اعدادی راجع
به کلیه موضوعات پروندهها به استثنای موضوع ارزشیابی صادر کند و ثانیاً در انتصاب کارشناس تسریع نماید» .در
تاریخ  02مردادماه  53[ 5905اوت  ]5330خواهانها پاکت سر بستهای ،حاوی فهرست اسامی سه نفر کارشـناس
مورد نظر خود به دیوان تسلیم کردند .خوانده نیز در تاریخ  03مردادماه  02[ 5905اوت  ]5330پاکت سر بستهای،
حاوی فهرست اسامی سه نفر کارشناس مورد پیشنهاد خود تسلیم و طی نامهای که در همان تاریخ ثبت کـرد بـه
درخواستهای مندرج در نامه مورخ  54مردادماه [ 5905پنجم اوت  ]5330خواهانها اعتراض نمود.
 .91در تاریخ سوم شهریورماه  01[ 5905اوت  ]5330دیوان دستوری صادر و ضمن اعالم این مطلب کـه در
فهرستهای تسلیمی ،اسم مشترکی وجود ندارد ،از طرفین درخواست کرد سعی نمایند تا تاریخ دوم مهرماه 5905
[ 04سپتامبر  ]5330کارشناسی به تراضی معرفی کنند .طی همان دستور از طرفین خواسـته شـد در صـورتی کـه
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نسبت به ثبت فهرست اسامی کارشناسانی که طرف دیگر به دفتر دیوان تسلیم نموده اعتراض دارند ،مراتب را تـا
تاریخ دوم مهرماه  04[ 5905سپتامبر  ]5330به دیوان اطالع دهند .خواهـان هـا طـی نامـه ای کـه در تـاریخ دوم
مهرماه  04[ 5905سپتامبر  ]5330از طریق تله فكس از آنان دریافت و در تاریخ هشتم مهرماه  92[ 5905سپتامبر
 ]5330به ثبت رسید ،موافقت خود را با انتصاب پروفسور ریچارد ا .بریلی ،یكی از کارشناسان پیشـنهادی خوانـده،
بهعنوان کارشناس دیوان برای ارزشیابی گسترش مسكن اعالم داشتند.
 .93دیوان طی دستور مورخ  59مهرماه [ 5905پنجم اکتبر ]5330اوالً به طرفین اطالع داد کـه بـا پروفسـور
ریچارد ا .بریلی درخصوص انتصاب احتمالی او بـهعنـوان کارشـناس ارزشـگذاری تمـاس گرفتـه اسـت و ثانیـاً از
پروفسور بریلی و طرفین درخواست کرد که نظر خود را درباره پیشنویس قرار ارجاع امر به کارشـناس بـه دیـوان
اعالم نمایند .خوانده طی نامه مورخ  04مهرماه  55[ 5905اکتبر  ]5330نظر خود را راجع به پیشنویس فوقالذکر
اعالم و خواهانها نظرات خود را درباره همان پیشنویس طی نامهای که در تاریخ هفتم آبانماه  03[ 5905اکتبر
 ]5330از طریق تلهفكس از آنان دریافت گردید به دیوان منعكس نمودند.
 .71دیوان طی دستور مورخ  09آذرمـاه  54[ 5905دسـامبر  ]5330پروفسـور ریچـارد ا .بریلـی را بـه عنـوان
کارشناس دیوان به منظور تعیین ارزش گسترش مسكن منصوب نمود و طی همان دستور ،از طـرفین درخواسـت
کرد که تا تاریخ  01دیماه  51[ 5905ژانویه  ]5339مبلغ  110222/-لیره استرلینگ بابت حقالزحمه کارشناسـی
نزد دیوان تودیع نمایند؛ بدین ترتیب که نیمی از این مبلغ را خواهانها و نیم دیگر را خوانده بپردازد .دیـوان طـی
دستور مورخ  92دیماه  02[ 5905ژانویه  ]5339وصول سهم خواهانها را اعالم و مهلت خوانده را بـرای تودیـع
سهم خود تا تاریخ  05بهمنماه  51[ 5905فوریه  ]5339تمدید کرد.
 .75خواهانها طی نامهای که در تاریخ پنجم بهمنماه  01[ 5905ژانویه  ]5339به ثبت رساندند نظرات خود
را درباره پیشنویس تجدیدنظر شده قرار ارجاع امر به کارشـناس ،کـه طـی دسـتور مـورخ  09آذرمـاه 54[ 5905
دسامبر  ]5330ابالغ شده بود ،به دیوان اعالم داشتند .خوانده طی نامه مورخ ششم بهمـنمـاه  05[ 5905ژانویـه
 ]5339نظرات خود را درباره پیشنویس تجدیدنظر شده به دیوان تسلیم نمود .متن فارسی ایـن نظـرات در تـاریخ
 50بهمنماه [ 5905اول فوریه  ]5339به ثبت رسید.
 .70خوانده طی نامه مورخ  54بهمنماه [ 5905سوم فوریه  ]5339به دیوان اطالع داد کـه مبلـغ 000122/-
لیره استرینگ بابت سهم خود از حقالزحمه کارشناسی را به «حساب دبیر کل دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت
متحده» تودیع کرده است.
 .79دیوان پس از بررسی نظرات طرفین راجع به پیشنویس تجدیدنظر شده قرار ارجـاع امـر بـه کارشـناس،
مندرج در دستور مورخ  09آذرماه  54[ 5905دسامبر  ،]5330طی دستور مورخ  51بهمنماه [ 5905چهـارم فوریـه
 ]5339مقرر داشت که ت ییر دیگری در شرح وظایف کارشناس ضرورت ندارد و از این رو با صدور قرار ارجاع امـر
به کارشناس ،شرح وظایف کارشناس تعیین گردید.
 .77کارشناس طی نامه مورخ  53اسفندماه [ 5905دهم مارس  ]5339گزارش کارشناسـی خـود را بـه آقـای
گایتانو آرانجوـ روئیتس ،رئیس شعبه سه ،ارائه و اعالم نمود که «بهتر است شـعبه قبـل از پـذیرش رسـمی ایـن
گزارش آن را بررسی و اطمینان حاصل کند که فرضیات من از نكات حقوقی نادرست نباشد و نیز مشخد نمایـد
که احیاناً بخشهایی از گزارش نیاز به توضیح بیشتر دارد یا خیر».
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 .71خواهانها طی نامهای که در تاریخ چهارم فـروردینمـاه  04[ 5900مـارس  ]5339از آنـان واصـل و در
تاریخ ششم فروردینماه  05[ 5900مارس  ]5339ثبت گردید از دیـوان درخواسـت کردنـد کـه وضـعیت گـزارش
کارشناس به آنان اطالع داده شود.
 .70در تاریخ  59فروردینماه [ 5900دوم آوریل  ]5339رئیس شعبه سه طی نامهای از کارشناس درخواسـت
کرد که قبل از ارسال گزارش خود برای طرفین ،طبق بند  0د ( )5قرار ارجاع امر بـه کارشـناس ،نظـر خـود را در
مورد ارزش گسترش مسكن ،در حالتی که تعدیل بها قابل پرداخت است و نیز در حالتی که تعدیالت مزبـور قابـل
پرداخت نیست ،در گزارش مذکور بگنجاند ،در تاریخ  01فروردینماه  54[ 5900آوریـل  ]5339کارشـناس پاسـخ
خود به نامه فوقالذکر رئیس شعبه ،به انضمام نسخهای از گزارش نهایی خود («گزارش کارشناس») را به دیـوان
تسلیم نمود .در تاریخ اول اردیبهشتماه  05[ 5900آوریل  ]5339دیوان با صدور دستوری مقرر داشـت کـه دفتـر
دیوان گزارش کارشناس را برای طرفین دعوا ارسال نماید و از طرفین خواست که تا تـاریخ  02خـردادمـاه 5900
[ 52ژوئن  ]5339نظرات خود را درباره آن به دیوان تسلیم نمایند .خواهانها طی نامهای که در تاریخ  02خردادماه
 52[ 5900ژوئن  ]5339از طریق تلهفكس از آنان دریافت گردید به دیوان اطالع دادند که در تاریخ  00خردادمـاه
 50[ 5900ژوئن  ]5339سه نسخه اصل و  92نسخه فتوکپی نظرات خود را با پیک سریعالسیر به دیـوان ارسـال
داشتهاند .مدر خواهانها تحت عنوان «نظرات خواهـانهـا راجـع بـه گـزارش پروفسـور بریلـی» در تـاریخ 95
خرداد ماه  05[ 5900ژوئن  ]5339به ثبت رسید .در تاریخ  02خرداد ماه  52[ 5900ژوئن  ]5339خوانده الیحـه ای
تحت عنوان «نظرات خوانده در اجرای دستور مورخ اول اردیبهشت ماه  05[ 5900آوریل  ]5339دیوان» بـه ثبـت
رساند .خواهانها طی نامه مورخ چهارم مردادماه  05[ 5900ژوییـه  ]5339ادعـا و اعـالم نمودنـد کـه در ترجمـه
انگلیسی برخی از مستندات ضمیمه نظرات خوانده راجع به گزارش کارشناس ،اشتباهاتی وجود دارد.
 .74دیوان طی دستور مورخ ششم مرداد ماه  02[ 5900ژوییه  ]5339با درخواست طرفین مبنی بـر برگـزاری
جلسه استماع موافقت و روزهای  00و  02مهرمـاه  53[ 5900و  02اکتبـر  ]5339را بـدین منظـور تعیـین نمـود.
خواهانها طی نامهای که از طریق تلهفكس در تاریخ  51مردادماه [ 5900ششم اوت  ]5339از آنان دریافـت و در
تاریخ  53مردادماه [ 5900دهم اوت  ]5339به ثبت رسید تقاضا کردند که جلسه مزبور یک هفته به تعویـق افتـد.
دیوان با صدور دستور مورخ  05مردادماه  50[ 5900اوت  ]5339تاریخ جلسه استماع را ت ییر و روزهای چهـارم و
پنجم آبانماه  05[ 5900و  00اکتبر  ]5339را بدین منظور اختصاص داد.
 .71خواهانها طی نامه ای که در تاریخ دوم شهریورماه  04[ 5900اوت  ]5339به ثبـت رسـاندند بخشـی از
متن فارسی نظرات خوانده راجع به گزارش کارشناس را که فاقد ترجمه انگلیسی بود به دیوان تسلیم نمودند.
 .73خوانده طی نامه مورخ اول مهرماه  09[ 5900سپتامبر  ]5339فهرست اسامی شهود خـود را بـرای ادای
شهادت در جلسه استماع مذکور در باال به دیوان تسلیم کرد .خواهانها طی نامـهای کـه از طریـق تلـهفكـس در
تاریخ دوم مهرماه  04[ 5900سپتامبر  ]5339از آنان دریافت و در تاریخ پنجم مهرماه  00[ 5900سـپتامبر ]5339
ثبت گردید ،فهرست اسامی شهود خود را به همان منظور به دیوان ارسال نمودند.
 .11خواهانها طی نامهای که از طریق تلهفكس در تاریخ  05مهرماه  59[ 5900اکتبر  ]5339از آنان دریافـت و در
تاریخ  09مهرماه  51[ 5900اکتبر  ]5339ثبت گردید ،از دیوان درخواست کردند برنامه جلسـه اسـتماع را طـوری ترتیـب
دهد که آقای فریبرز قدر ،یكی از شهود کارشناس آنها بتواند از شرکت در دومین روز جلسه استماع معاف شود.

حکم شماره  565ـ  44/46/44ـ 3



09

 .15دومین جلسه استماع پروندههای حاضر («استماع کارشناس») در تاریخهای چهارم و پنجم آبانماه 5900
[ 05و  00اکتبر  ]5339در محل دیوان برگزار گردید.
 .10در تاریخ  05آبان ماه  50[ 5900نوامبر  ]5339دیوان نسخه ای از سواد مذاکرات جلسـه اسـتماع («سـواد
مذاکرات استماع کارشناس») را که توسط مستنسخ منصوب دیوان تهیه شده بود ،دریافت نمود.
دوم) صالحیت
 .19به موجب بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان صالحیت رسیدگی «به ادعاهای اتباع ایاالت متحده علیه ایران»
را دارا میباشد (بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی« :بیانیه حل و فصل») .دیوان طی قرار اعدادی صادره در
پروندههای حاضر نظر داد که تابعیت غالب و مثثر خواهانها طی دوره ذیربط ،تابعیت امریكایی اسـت و بنـابراین،
خواهانها میتوانند صحیحاً ادعاهای خود را نزد دیوان طرح نمایند (ابراهیمی .)22 Iran-U.S. C.T.R. at 144
 .17خوانده طی الیحه استماع بعدی خود مدعی شد که خواهانها اهلیت اقامه دعاوی حاضـر را نـزد دیـوان
ندارند و استدالل نمود که چون خواهانها در فاصله تملک سهام گسترش مسكن و مصادره ادعایی سـهام مزبـور
ص یر بودهاند ذینفع واقعی محسوب نمیشوند .خوانده اظهار میدارد که «خواهانها فقط مالک اسمی بوده و مالک
واقعی با اختیارت مطلق ،آقای علی ابراهیمی ،پدر نامبردگان بوده است» .خوانده همچنین اظهار میدارد که علـی
ابراهیمی ،در سمت ولیّ قانونی خواهانها «برای رسیدن به هدف اولیهاش که مصون نگهداشتن سایر امـوال او از
تعرض در مقابل تعهدات بازرگانی» ناشی از عملیات گسترش مسكن بود ،خواهانها را در گسترش مسكن سـهیم
کرد .خوانده نتیجهگیری کرده است که سهیم کردن خواهانها در گسترش مسكن ،فاقد حسـننیـت «کـه شـرط
اساسی صحت هر عمل حقوقی است» میباشد.
 .11اساس این استدالل ـ که علی ابراهیمی از وجود فرزندانش ،اگر نه برای تشكیل گسترش مسكن حداقل
برای حفظ آن بهعنوان یک شرکت سهامی خاص استفاده نمود ـ با ادله تسلیمی توسط کارشناس خوانده ،مثسسه
حسابرسی و خدمات مدیریت نوآوران («نوآوران») درخصوص ارزش شرکت مذکور سست میشود .دیوان نخسـت
مالحظه مینماید که شرکت مورد بحث ،بنا به مندرجات اساسنامه آن در تاریخ  51آبانمـاه [ 5910ششـم نـوامبر
 ]5309یعنی حدود چهار سال قبل از ماه اوت  5300ت سیس شد که خواهان ها سهام گسترش مسكن را تحصـیل
نمودند .مضافاً اولین گزارش نوآوران حاکی از آن اسـت کـه سـهامداران اولیـه شـرکت گسـترش مسـكن ،علـی
ابراهیمی ،اکبر الری و خداداد خسروی بودند که به ترتیب مالک  41 ،%15درصد و  4درصد سهام شرکت بودهاند.
لذا هدف «اولیه» آقای ابراهیمی مبنی بر مصون نگهداشتن داراییهای شخصیاش در مقابل طلبكاران شـرکت از
همان روز ت سیس شرکت ت مین بوده است .در نتیجه ،به نظر میرسد کـه عملیـات گسـترش مسـكن بـه عنـوان
شرکتی که با رعایت تشریفات قانونی ت سیس یافته و به صورت معتبر موجود و دایر بوده ،نه منتج از انتقال صحیح
سهام به نفع خواهانها و نه منوط و مشروط به آن بوده و نه این انتقال بههیچوجه بر عملیات مزبور اثـری داشـته
است .بر همین قیاس ،دیوان دلیلی برای این تردید نمییابد که آیا خواهانها نسبت به سهام خـود ،حـق مالكیـت
کامل و قابل تبدیل در بازار داشتهاند یا خیر .با توجه به مراتب باال ،اظهارات خوانده راجع به اینکه سهام گسترش
مسكن به خواهانها با انگیزهای نادرست انتقال یافته ،چه از لحا موضوعی و چه از نظر حقوقی مردود است.
 .10از آنجا که ادعای مصادره یک شرکت خصوصی در این پروندهها مطرح است ،دولت جمهوری اسـالمی
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ایران صحیحاً خوانده دعوا میباشد (بنگرید به :بند  04حكم شماره 030ـ919ـ 0مـورخ  09بهمـنمـاه 50[ 5955
فوریه  ]5320در پرونده اف.ام.سی .کورپوریشن و وزارت دفاع ملی و دیگـران کـه در 14 Iran-U.S. C.T.R.
 111, 131به چاپ رسیده است («ادعای مصادره ...ادعایی است علیه ایران») .بر این اساس ،الزامات صـالحیتی
بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی در پروندههای حاضر ایفا شدهاند.
 .14بیانیه حل و فصل دعاوی صالحیت دیوان را به ادعاهایی نیز محدود میکند که «از تاریخ به وجود آمدن
ادعا تا تاریخ  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325مستمراً در اختیار اتباع [ایران یا ایاالت متحده] بودهاند» (بنـد 0
ماده هفت بیانیه حل و فصل) .خواهانها اظهار میدارند که یكایک آنها از تاریخ چهارم شـهریورمـاه 05[ 5915
اوت  ]5300در گسترش مسكن سهم داشته اند و در اثبات مالكیتشان صورتجلسه مـورخ سـوم شـهریورماه 5915
[ 01اوت  ]5300هی ت مدیره گسترش مسكن را ارائه کرده اند که به موجب آن ،انتقال سهام آقای اکبـر الری در
گسترش مسكن به «اشخاص ثالث» به تصویب هی ت مدیره رسیده است .در این صورتجلسه به نامـهای از آقـای
الری اشاره شده که طی آن ،معامله مصوب توصیف گردیده است .آقـای الری طـی آن نامـه کـه بـه تـاریخ اول
شهریورماه  09[ 5915اوت  ]5300است ،به هی ت مدیره گسترش مسكن اطالع میدهد کـه در نظـر دارد سـهام
خود را در شرکت به شرح زیر به خواهانها واگذار کند:
شاهین ابراهیمی  11سهم ،سیسیلیا ابراهیمی  02سهم و کریستینا ابراهیمی  02سهم .ایـن سـهام  53درصـد
سهام منتشره گسترش مسكن را تشكیل میداد .بنا به اظهار ،آقای الری این سهام را در ازای دریافت  322سـهم
از سهام شرکت ت مین ساختمان ،که حسب ادعا خواهانها به صورت هبه از مادر خـود دریافـت کـرده بودنـد ،بـه
خواهانها منتقل نمود.
 .11خواهانها همچنین گواهینامه سهام خود را که به هنگام تجدید سرمایه شرکت در تـاریخ  09بهمـنمـاه
 50[ 5915فوریه  ]5302صادر شده است تسلیم نمودهاند تا ثابت کنند که کل  53درصد عالیق مالی آنها پس از
تجدید سرمایهگذاری سر جای خود باقی مانده است.
 .13هنگام انتقال سهام گسترش مسكن به خواهانها ،شاهین ابراهیمی  51ساله ،سیسیلیا ابراهیمی  0ساله و
کریستینا ابراهیمی  5ساله بودند .خوانده معتقد است که طبق قانون مدنی ایران خواهانها به علت ص یر بودن در
آن زمان از برخی مزایایی که معموالً به مالكیت تعلق میگیرد محروم بودهاند .بنا به نظـر خوانـده« ،طفـل صـ یر
مطلقاً حق دخالت و تصرف در مایملک خود را ندارد و تا زمان رشد یا رسیدن به سـن قـانونی ،ولـیّ صـ یر دارای
اختیار مطلق برای مداخله در مال وی میباشد».
 .01معالوصف ،خوانده اذعان دارد که «در سیستمهای حقوقی مختلف ،ص ار ...حق تملک دارند و این امر در
سیستم حقوقی ایران نیز ملحو گردیده است» .بنابراین ،راجع به حق خواهانهـا بـه تملـک سـهام در گسـترش
مسكن ،از لحا صالحیت دیوان طبق بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی بحثی نیست .عالوه بر این ،ادله
تسلیمی خوانده («صورت اسامی سهامداران و تعداد سهام شرکت خاص گسترش مسكن») مالكیت خواهـانهـا را
نسبت به سهام مورد ادعایشان ت یید میکند.
 .05ادعاهای مطروح در پروندههای حاضر «ناشی از ...مصادره یا سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت است»
(بند  5ماده هفت بیانیه حل و فصل) .بنابراین ،در پروندههای حاضر کلیه الزامات صـالحیتی بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی از لحا تابعیت ،اهلیت و موضوع دعوا احراز شدهاند.
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سوم) مصادره
الف) اظهارات خواهانها

 .00خواهانها منش مصادره ادعایی گسترش مسكن را «الیحه قانونی مربوط به تعیین مـدیر یـا مـدیران موقـت
برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی ،اعم از بخش عمـومی و خصوصـی»
میدانند که تحت شماره  5092در تاریخ  05خردادماه  55[ 5912ژوئن  ]5303به تصویب شورای انقالب اسالمی
رسید («الیحه قانونی») 2به موجب این الیحه قانونی و آیین نامـه اجرایـی آن «چنانچـه مـدیران یـا صـاحبان...
واحدهای مزبور را رها کرده ویا کار را متوقف نموده ویا به هر علت دسترسی به آنها میسر نیسـت و نیـز بنـا بـه
تقاضای صاحبان یا مدیران واحدهای مذکور» ،هریک از وزارتخانههـای جمهـوری اسـالمی مـیتوانـد از طریـق
سازمان برنامه و بودجه مدیرانی را برای اداره امور شرکتهای خاص تعیین نماید .ماده  5الیحه قانونی .برابر مفاد
این الیحه قانونی ،با نصب مدیر دولتی برای اینگونه واحـدها «از مـدیران قبلـی سـلب صـالحیت مـیگـردد» و
صاحبان سهام بههیچوجه حق ندارند «مدیرانی را به جای آنها انتخاب نمایند» (ماده  0الیحه قانونی) .طبق ایـن
الیحه ،مدیران دولتی «از هر حیث قائممقام قانونی مدیران اصلی شرکتهـا بـوده و دارای اختیـارات الزم جهـت
اداره امور جاری و عادی آن میباشند» (ماده  9الیحه قانونی).
 .09خواهان ها اظهار میدارند که متعاقب تصویب الیحه قانونی مزبور ،آقایان عزت اهلل سحابی ،وزیر مشاور و
رئیس سازمان برنامه و بودجه ،و حشمتاهلل عالءالدینی ،سرپرست دفتر امور پیمانكاران و سازندگان ،در تـاریخ 00
آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303آقای علیرضا شصت فوالدی را به سمت مدیر گسترش مسكن منصوب کردنـد.
آقای همایون امینی (مسئول اجرایی ارشد گسترش مسكن) طی شهادتنامه خود اظهار میدارد کـه پیامـد انتصـاب
مزبور این بود که:
«از من و سایر مدیران و سایر سهامداران شرکت گسترش مسكن سلب اختیار گردید .بهعنوان مدیران شرکت
ما دیگر نمیتوانستیم از طرف شرکت اقدامی بكنیم .ما به عنوان سهامداران شـرکت از اسـتفاده ،کنتـرل و منـافع
حقوق مالكیتمان ،بخصوص از حق اداره شرکت محروم شدیم».
آقای امینی سپس در شهادتنامه خود میافزاید که پس از انتصاب آقـای شصـت فـوالدی ،آقـای حشـمتاهلل
عالءالدینی ،سرپرست فوقالذکر دفتر امور پیمانكاران و سازندگان ،به وی گفت که آقای شصت فوالدی گسـترش
مسكن را اداره خواهد کرد و سایر مقامات و مدیران صرفاً باید زیر نظر آقای شصت فوالدی انجام وظیفه نمایند.
 .07بنا به گفته آقای امینی ،انتصاب آقای شصت فوالدی در یكی از روزهای همان مـاه ل ـو و آقـای محمـد
جواد درمیشیان به جای وی به سمت مدیرعامل گسترش مسكن منصوب گردید .اندکی بعـد ،آقـای درمیشـیان از
سمت مدیریت عامل استعفا کرد و دولت ،آقایان درمیشیان ،حسینقلی هوشمند و سـید حسـن نـوری را بـهعنـوان
اعضای هی ت مدیره شرکت منصوب نمود و باالخره آقایان نـامبرده بـاال در تـاریخ  03دیمـاه  53[ 5912ژانویـه
 ]5322از سمت خود برکنار شدند و دکتر پرویز شمس توفیقی به سمت مدیر گسترش مسكن منصوب و قریب 52
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2خواهانها در دادخواستهای خود به الیحه قانونی دیگری یعنی «قانون اداره و تملـک سـهام شـرکتهـا و مثسسـات پیمانكـاری و
مهندسی مشاور» مصوب  52اسفندماه [ 5912نهم مارس  ]5322استناد کردهاند (بنگرید به :بندهای  25و  29زیر.
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ماه عهدهدار آن سمت گردید .آقای امینی میگوید که کلیه این انتصابات پیاپی بدون تصویب سهامداران گسترش
مسكن یا مدیران منتخب آن شرکت صورت گرفت در سال  5320که آقای امینی ایران را تـر کـرد ،گسـترش
مسكن تحت کنترل دولت قرار داشت.
 .01خواهانها در تحكیم ادعای مصادره به رأی دیوان در پرونده بالنت برادرز استناد میکنند (حكـم شـماره
04ـ50ـ 9مورخ  55شهریورماه [ 5950دوم سپتامبر  ]5329صادره در پرونده بالنـت بـرادرز کورپوریشـن و وزارت
مسكن و شهرسازی و شرکت گسترش مسكن که در  3 Iran-US. C.T.R. 225به چاپ رسیده است« :بالنت
برادرز») .دیوان طی حكم مزبور نظر داد که گسترش مسكن صحیحاً خوانده دعوا واقع شده ،زیرا «یک واحد تحت
کنترل دولت ایران است .بنابراین ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعای مطروحـه علیـه آن واحـد را دارد» (ص 50
حكم.)Ibid. at 231 .
 .00خواهانها اظهار میدارند که:
سهامداران گسترش مسكن نتوانسته و نخواهند توانست که حقوق مالكانه مربوط به مالكیـت سـهام خـود در
گسترش مسكن را اعمال نمایند .خاصه اینکه آنها به طور دائم از حق رأی مربوط به سهام در مراسم فروش یـا
تصفیه داراییهای آن محروم شدهاند.
از این رو خواهانها معتقدند که سلسله انتصابات مذکور در باال که از  00آبـانمـاه  59[ 5912نـوامبر ]5303
آغاز گردید و به تبع آن ،مداخله دولت در حقوق مالكانه خواهانها از آن تاریخ به بعد ،منجر به مصادره سهام آنان
به مفهوم مندرج در بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی گردید .خواهانها غرامتی «معادل کامل مال مصـادره
شده» ،یعنی ارزش سهام خود را در گسترش مسكن در تاریخ مصادره ادعایی ،از خوانده مطالبه میکنند .خواهانها
معتقدند که تاریخ مصادره  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303است که اولین مـدیر دولتـی بـرای اداره عملیـات
گسترش مسكن منصوب گردید3.
ب) اظهارات خوانده

 .04خوانده اظهار میدارد که نصب مدیر برای اداره گسترش مسكن ،مصـادره سـهام خواهـانهـا در آن شـرکت
محسوب نمیشود و ادعا میکند که «به علت اصرار بیش از حد مدیران و سهامداران حاضر و تر شرکت توسط
آقای علی ابراهیمی عمدهسهامدار و مدیر شرکت» ،دولت اقدام به نصب مدیر نمود .خوانده در ت یید این موضع به
ماده  5الیحه قانونی اشاره میکند که در قسمت ذیربط آن ماده آمده است
در مورد واحدها یا شرکتهایی[ ...که] مدیران ویا صاحبان آنها واحدهای مزبور را رها کـرده ...و نیـز بنـا بـه
تقاضای صاحبان یا مدیران واحدهای مذکور ...میتوان یک یا چند نفر را به سمت مدیر یا هی ت مدیره ویا اعضای
ناظر جهت اداره ویا نظارت بر اداره امور واحدهای مزبور تعیین نمود...
خوانده همچنین شهادتنامه ای از آقای ناصر مدرسی تسلیم نمـوده کـه حسـب ادعـا از سـال  5301حسـابدار
گسترش مسكن بوده است .بنا به اظهار آقای مدرسی ،در سال  5912به علت «رها کردن شرکت توسط مدیران»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1خواهانها در دادخواستهای خود ادعا کردند که مصادره در اوایل سال  5322صورت گرفته است (بنگرید به :پانوشته  1همین حكم).
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و در نتیجه پاشیدگی امور ،وی «به اتفاق گروهی از پرسنل شرکت با مراجعه به سازمان برنامه و بودجه برای اداره
امور شرکت تقاضای سرپرست نمودیم که در تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نـوامبر  ]5303آقـای علیرضـا شصـت
فوالدی به عنوان سرپرست از جانب سازمان برنامه و بودجه معرفی گردیدند» .آقای محمدحسین کریمی فـرد کـه
بنا به اظهار از سال  5914بهعنوان مهندس فنی اجرایی در گسترش مسكن خدمت میکرده نیز در شهادتنامه خود
ماوقع را عمدتاً به همین ترتیب توصیف میکند.
 .01خوانده معتقد است که رأی دیوان در پرونده بالنت برادرز ،مصـادره ادعـایی گسـترش مسـكن را محـرز
نمیسازد و اظهار میدارد که رأی مذکور نباید موجب تحمیل احراز مصادره در پرونده حاضـر گـردد؛ زیـرا اوالً بـا
توجه به مفاد ماده  5الیحه قانونی ،رأی بالنت برادرز «فاقد وجاهت حقوقی الزم بوده و سست و متزلزل است» و
ثانیاً آرای قبلی دیوان در پروندههای بعدی الزماالتباع نیستند.
ج) یافتههای دیوان
 .5مصادره

 .03دیوان در پرونده بالنت برادرز از لحا صالحیتی به این مس له پرداخت که آیا گسترش مسكن «یـک واحـد تحـت
کنترل دولت ایران» بوده است یا خیر (حكم صادره در پرونـده بالنـت بـرادرز کـه در 3 Iran-U.S. C.T.R. at 231
چاپ شده است) .از جمله ادلهای که دیوان در رابطه با آن موضـوع در دسـت داشـت شـهادتنامهای بـود از آقـای
ابراهیمی حاکی از ضبط گسترش مسكن و نصب پیاپی مدیر برای آن شرکت.
 .41برخالف نظر خوانده ،رأی صادره در پرونده بالنت برادرز از لحا رویه قضایی اهمیـت فـوقالعـادهای در
چارچوب ادعای مصادره در پروندههای حاضر دارد .آنچه که در رأی مزبور مورد بررسی واقع شد وضعیت گسترش
مسكن بهعنوان یک واحد تحت کنترل بود و نه اینکه کنترل چگونه اعمال گردید؛ فیالمثـل از طریـق مصـادره،
خرید یا طرق دیگر .معهذا استناد دیوان به شهادت آقای ابراهیمی راجع به نصـب پیـاپی مـدیران دولتـی گویـای
استنباطی است که دیوان از نحوه کنترل شرکت توسط دولت دارد .بنابراین ،هرچند که رأی پرونده بالنـت بـرادرز
در پروندههای حاضر الزماالتباع نیست ،ولی دیوان در رسیدگی به موضوعی که اکنون نزد وی مطرح اسـت ،وزن
و اهمیت زیادی برای یافتههای قبلی خود در این خصوص قائل میشود.
 .45با این حال ،دعوای حاضر صرفاً به آرای قبلی دیوان متكی نیست .خوانده منكر این واقعیـت نیسـت کـه
پیدرپی برای گسترش مسكن مدیر تعیین کرده و این انتصابات در اداره شرکت مثثر بودهاند .بالعكس خوانده ادعا
میکند که مدیران منتخب (و سهامداران) گسترش مسكن پس از عزیمت علی ابراهیمی در ژوییه  5303از دولـت
خواستار نصب مدیر شدند؛ لكن خوانده در ت یید این ادعا سندی حاکی از درخواست رسمی گسترش مسكن بـرای
نصب مدیر دولتی ارائه نكرده و تنها مستند او در این زمینه ،درخواستهایی است که ظاهراً از طـرف چنـد نفـر از
کارمندان گسترش مسكن برای تعیین مدیر دولتی به عمل آمده است.
 .40به نظر دیوان ،اوالً جای تردید است که درخواستهای فوقالذکر الزامات الیحه قانونی مزبور را ایفا کرده
باشند ،زیرا ماده  5الیحه مزبور ظاهراً میگوید که درخواست باید توسط سهامداران یا مدیران شرکت به عمل آید،
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نه کارمندان آن 4.ثانیاً ازهمپاشیدگی کامل امور گسترش مسكن نشد .پس از عزیمت آقای ابراهیمـی از ایـران در
ژوییه  ،5303آقای امینی م موریت یافت که امور شرکت را اداره نماید و در واقع تا تـاریخ  92مهرمـاه 00[ 5912
اکتبر  ]5303که آخرین جلسه هی ت مدیره منتخب شرکت برگزار شد ،نامبرده به برگزاری جلسات ماهانـه هیـ ت
مدیره ادامه داد .ثالثاً و مهمتر اینکه رویه قضایی دیوان روشن میکند که مس له اصلی ،اثر عینی و واقعی اقدامات
مثثر درعالیق مالی سهامداران است و نه قصدی که مسئولین در ذهن خود از آن اقدامات داشتهانـد (بنگریـد بـه
حكم شماره  0-0-545مورخ اول تیرماه  00[ 5959ژوئن  ]5324صادره در پرونده تیپتس ،ابت ،مكارتی ،استراتن
و شرکت مهندسین مشاور تامزـ آفا ایران و دیگران ،چـاپ شـده در :6 Iran-U.S. C.T.R. 219, 225-226
«تیپتس») («قصد دولت اهمیت کمتری از آثار اقدامات دولت بر صاحب مال داشـته و شـكل کنتـرل یـا دخـل و
تصرف از واقعیت اثر آن کنترل و مداخله حائز اهمیت کمتری میباشد») .بنابراین ،ادعای خوانده مبنی بر ایـنکـه
نصب مدیران دولتی برای تثبیت امور گسترش مسكن (و احتماالً حمایـت از کـارگران گسـترش مسـكن و منـافع
ایران در پروژههای آن شرکت) ضرورت داشته ،رافع مسئولیت ناشی از مصادره نیست .برای احراز این مطلـب کـه
خوانده از نظر حقوق و تهدیدات بینالمللی مكلف به پرداخت غرامت است ،موجه بودن یا نبودن مصـادره ادعـایی
تحت الیحه قانونی اهمیتی ندارد .دولت با اثبات اینکه اقداماتش به موجب و بر طبق قوانین مصوب خود وی بـه
عمل آمده ،نمیتواند از مسئولیت پرداخت غرامت شانه خالی کند (بنگریـد بـه :حكـم شـماره  9-0-39مـورخ 02
آذر ماه  53[ 5950دسامبر  ]5329صادره در پرونده امریكن اینترنشنال گروپ اینكورپوریتد و دیگـران و جمهـوری
اسالمی ایران و دیگران که در  4 Iran-U.S. C.T.R. 96,105به چاپ رسیده است«( )»AIG« :یـک اصـل
کلی حقوق بینالملل عمومی این است که حتی در موردی که ملی کردن طبق موازین قانونی صورت گرفته باشد،
صاحب مال ملی شده معموالً حق دارد بابت ارزش مال ضبط شده خسارت دریافت کند») .این استدالل در بند 00
حكم شماره  0-33-050مورخ  02اسفندماه  53[ 5954مارس  ]5325صادره در پرونده فلپس داج کورپوریشـن و
دیگران و جمهوری اسالمی ایران (چاپ شده در  )10 Iran-U.S. C.T.R. 121,130نیز منعكس میباشد:
دیوان دالیلی را که به موجب آن خوانده جهت حفظ منافع خود ناگزیر به انتقال مدیریت شد و نیز نگرانیهای
مالی و اقتصادی و اجتماعی را که الهام بخش قانونی بود که خوانده به موجب آن اقدام کرد ،کامالً در میکنـد.
با این حال ،آن دالیل و نگرانیها نمیتواند رافع تعهد خوانده برای جبران زیان فپلس داج باشد.
دیوان در رأیی که راجع به همین موضوع در پرونده «برنبـام» در ارتبـاط بـا الیحـه قـانونی مـورد بحـث در
پروندههای حاضر صادر کرد ،موضع خود را به این شرح ت یید نمود:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1دیوان خاطرنشان می سازد که در دیوان جریان تحریر حكم حاضر گفته شد که ترجمه انگلیسی الیحه قانونی مذکور کـه در بـاال درج
شد( ،بنگرید به :بندهای  50و  50باال) و عمدتاً مشابه ترجمههایی است که هریک از طرفین تسلیم نمودهاند ،دقیق نیسـت و اظهـار شـد
که مفهوم صحیح ماده  5این است که دولت ایران می تواند یا در صورت حدوث وقایعی (مانند رهـا شـدن شـرکت توسـط صـاحبان ویـا
مدیران آن) ویا بنا به تقاضای صاحبان یا مدیران شرکتهای مذکور اقدامات موقتی برای اداره شرکتهای مزبور به عمل آورد .لذا طبـق
این تفسیر از ماده مزبور ،هریک از دو شرط مذکور در باال مستقل از دیگری معتبر است و مجموعاً شرط واحدی را تشـكیل نمـیدهـد .از
آنجا که نظر دیوان راجع به ترجمه دقیق ماده مورد بحث ت ثیر عمدهای در استنتاجات دیوان درخصوص مصادره (بنـدهای 00ــ 00زیـر)
ندارد ،به نظر دیوان اعالم چنین نظری ضروری نیست.
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دالیل و نگرانیهای خوانده در کنترل [شرکت] ،وی را از مسئولیت پرداخت غرامت به خواهان بابت مصادره...
معاف نمیکند .مضافاً دولت نمیتواند با اثبات اینکه اقداماتش به طور مشروع و طبق قوانین مصوب خـود وی بـه عمـل
آمده از مسئولیت شانه خالی کند (بند  91حكم شماره  143ـ350ـ 0مورخ  51تیرماه [ 5900ششـم ژوییـه ]5339
صادره در پرونده هارولد برنبام و جمهوری اسالمی ایران ،چـاپ شـده در :29 Iran-U.S. C.T.R. 260, 270
«برنبام»).
 .49خواهانها در اثبات «واقعیت اثر» اقدامات خوانـده در سـلب حقـوق مالكیـت آنهـا دالیـل کـافی ارائـه
نمودهاند .خواهانها شهادتنامهای از آقای همایون امینی ارائه کردهاند که طی آن انتصـاب پـیدرپـی مـدیر بـرای
گسترش مسكن ،که از تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303با انتصاب آقای علیرضا شصت فوالدی شـروع
شد ،بهتفصیل توضیح داده شده است .حسب اظهار آقای امینی ،انتصاب مدیران مختلف برای گسترش مسـكن از
طرف دولت عمالً از مدیران منتخب شـرکت و سـهامداران آن سـلب اختیـار نمـود .پـس از انتصـاب مزبـور ،نـه
سهامداران گسترش مسكن جلسهای تشكیل دادند و نه هی ت مدیره منتخب آنها .در اواسط آذرماه [ 5912اوایـل
دسامبر  ،]5303آقای محمد جواد درمیشیان ،مدیر دولتی وقت گسترش مسكن حسابهـای شـرکت را مسـدود و
خود را بهعنوان تنها نماینده مجاز شرکت معرفی نمود.
 .47سایر ادله کتبی خواهانها مثبت این ادعا است که آنان از حقوق مالكیت خود در گسترش مسكن محروم
شدند .برای مثال ،خواهانها صورتجلسه مورخ پنجم دیماه  05[ 5912دسامبر  ]5303شرکت را تسلیم نمودهانـد.
جلسه مزبور در دفتر آقای عالءالدینی ،سرپرست امور پیمانكاران در سازمان برنامه و بودجـه و بـا حضـور مـدیران
دولتی گسترش مسكن و نمایندگان سازمانهای دولتی که گسترش مسكن برای آنان پروژههای سـاختمانی اجـرا
میکرد تشكیل گردید .در جلسه مذکور افراد زیر نیز حضور داشتند:
 .5آقای امینی که در صورتجلسه سمت وی «مدیرعامل سابق» ذکر شده ،و
 .0آقای درمیشیان که در صورتجلسه از وی بهعنوان «مدیر دولتی شرکت گسترش مسكن» یاد شده است.
 .41خواهانها همچنین ترجمه انگلیسی سه نامه را به دیوان ارائه کردهاند که تاریخ همه آنها دهـم دیمـاه
 95[ 5912دسامبر  ]5303است و به وسیله آقای عزتاهلل سـحابی ،وزیـر مشـاور و سرپرسـت سـازمان برنامـه و
بودجه ،به هریک از مدیران دولتی آن وقت گسترش مسكن (یعنی آقایان درمیشیان ،هوشمند و نوری) نوشته شده
و طی آن به مدیران شرکت اختیار داده شده است که با نظر یكدیگر برای گسترش مسكن و شرکتهای وابسـته
به آن «هی ت مدیره تعیین نمایند».
 .40دیوان طی احكام قبلی خود نظر داده است که «هرگاه رویدادها نشان دهد که مالـک از حقـوق اساسـی
مالكیت محروم شده و ظاهراً محرومیت امری صرفاً گذرا نبوده است» ،احراز مصادره قابل توجیـه اسـت (تیپـتس،
ص  52حكم  .)6 Iran-U.S. C.T.R. at 225دیوان همچنین در حكم پرونده تیپتس نظـر داد کـه «محـروم
کردن از اموال یا گرفتن آنها میتواند طبق حقوق بینالملل از طریق مداخله دولت در استفاده از مال یا بهرهمنـد
شدن از مزایای آن صورت گیرد ،حتی وقتی که این عمل ت ثیری در مالكیـت قـانونی آن نداشـته باشـد» (همـان
م خذ) .نصب «مدیران موقت» خودبهخود این نتیجهگیری را توجیه نمیکند که مصادرهای صـورت گرفتـه اسـت،
لكن دیوان طی آرای قبلی خود نظر داده است که «انتصاب مدیر غالباً بهعنوان نشانه بسیار مهمی بر ضـبط و لـذا
سلب مالكیت تلقی شده است» (بند  12حكم شماره  9-425-909مورخ هفتم تیـرمـاه  02[ 5950ژوئـن ]5322
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صادره در پرونده موتوروال اینكورپوریتد و شرکت هواپیمایی ملی ایران و دیگران ،چاپ شـده در 19 Iran-U.S.

 :C.T.R. 73,85موتوروال) (با استناد به قراراعدادی شـماره  9-503-11مـورخ دوم آبـانمـاه  04[ 5954اکتبـر
 ]5321در پرونده سدکو اینک و دیگران و شرکت ملی نفت ایران ،چاپ شده در 9 Iran-U.S. C.T.R. 248,
«( 277-278سدکو») که طی آن «دیوان به این نتیجه رسید که نصب مدیران به علت اینکه با نفی حق مالـک
در اداره مثسسه مالزمه دارد ،دلیل بسیار مهمی بر سلب مالكیت شناخته شده است») .در حقیقت ،دیوان در حكـم
پرونده پین به بررسی اثرات نصب مدیر به موجب الیحه قانونی مورد استناد در پرونده های حاضر پرداخت و چنین
رأی داد:
ت ثیر [الیحه قانونی شماره  ]5092این بود که کلیه اختیارات مدیران اصلی شرکتها سلب شد و سهامداران از
قسمت اعظم حقوق ناشی از عالیق مالكانه خود محروم گشتند ...ت ثیر چنین انتصابی به طور خالصه این بود کـه
با قرار گرفتن مدیریت موقت در دست دولت ،صاحبان اصلی از هرگونه حق و منفعتی محروم شدند (بند  02حكـم
شماره 041ـ991ـ 0مورخ  50مردادماه [ 5951هشـتم اوت  ]5325صـادره در پرونـده تومـاس ارل پـین و دولـت
جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در « :12 Iran-U.S. C.T.R. 3,10پین») .در پرونده برنبام نیز که همـین
الیحه قانونی مطرح بود ،دیوان نظر داد که «نمی توان انكار کرد که به مجرد انتصاب مدیر موقت توسـط دولـت،
به موجب الیحه قانونی مورخ  05خردادماه  55[5912ژوئن  ]5303و به محض آنکـه وی شـروع بـه کـار کـرد،
اختیار مالک مثسسه در شرکت در مدیریت و کنترل مثسسه خود از وی سلب میشد» (بند  03حكم پرونده برنبام،
چاپ شده در  29 Iran-U.S. C.T.R. at 268همچنین بنگرید به :قرار اعدادی شـماره  5-04-90مـورخ 02
آذرماه  53[ 5950دسامبر  ]5329صادره در پرونده استارت هاوزینگ کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایـران
و دیگران چاپ شده در «( 4 Iran-U.S. C.T.R. 122, 154-156استارت») و بندهای  09-02حكم شـماره
 0-502-112مورخ نهم تیرماه  92[ 5909ژوئن  ]5334صادره در پرونده فیتلیتا خسروشاهی و دیگران و دولـت
جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در .30 Iran-U.S. C.T.R. 76, 84
 .44دیوان بر مبنای ادله موجود نزد خود و تصمیم متخذه در پرونده بالنت برادرز نظر میدهد که خوانـده بـا
نصب مدیران موقت عمالً کنترل گسترش مسكن را به دست گرفت و بدانوسیله خواهانها را از عالیـق مالكانـه
خود در شرکت محروم نمود.
 .41راجع به تاریخ سلب مالكیت ،خوانده اظهار میدارد که چنانچه دیوان رأی قبلی خود را در پرونـده بالنـت
برادرز محترم میشمرد ،باید تاریخ  03دیماه  53[ 5912ژانویه  ]5322را نیز کـه آقـای ابراهیمـی در آن پرونـده
بهعنوان تاریخ به دست گرفتن کنترل گسترش مسكن توسط دولت ایران بدان گواهی داده ،مال عمل قرار دهد؛
لكن ادلهای که خواهانها در پرونده حاضر ارائه کردهاند و به نظر نمیرسد که در پرونده بالنت برادرز ارائـه شـده
باشد ،مثید آن است که سلب مالكیت در تاریخ مقدمتری صورت گرفته است 5.مشخصاً در شهادتنامه آقای امینـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5در الیحه استماع خواهانها ادعا شده است که سلب مالكیت در تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ،]5303یعنی تاریخ نصـب اولـین
مدیر برای گسترش مسكن توسط دولت صورت گرفته و نه «اوایل سل  »5322که خواهان در دادخواستهای مربوطه خود اظهـار کـرده
بودند (بنگرید به :پانوشته  ،9باال) .این ت ییر تاریخ اصل ادعا را ت ییر نمیدهد ویا موجب ت خیر یا خللی در رسیدگی نمیشود (بنگریـد بـه:
ماده  02قواعد دیوان دستور مورخ  04شهریورماه  51[ 5955سپتامبر  ]5320در پرونده فریدون غفاری و جمهوری اسالمی ایران ،پرونـده
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ذکر شده است که اولین مدیر دولتی گسترش مسكن ،یعنی آقای شصت فوالدی درتاریخ  00آبانمـاه 59[ 5912
نوامبر  ]5303منصوب گردید.
 .43دیوان قبالً نظر داده است که هرگاه «به دست گرفتن کنترل با نصب مدیران «موقت» بهروشـنی منجـر
به مصادره تمام و کمال مالكیت میشود ،به ظن قوی تاریخ انتصاب را باید تاریخ مصادره فرض کرد» (سدکو ،ص
 44قرار اعدادی .).9 Iran-U.S. C.T.R. at 278 ،چنانچه در تاریخ نصب مـدیران «موقـت» توسـط دولـت،
هیچگونه امید منطقی به استرداد کنترل وجود نداشته ،در این صورت به طور قطع باید به این نتیجهگیری رسید که
سلب مالكیت در آن تاریخ واقع شده است» (همان م خذ ،ص  .)Id. at 278-279 ،41دیوان همچنـین بـه نظـر
خود در پرونده برنبام به شرح مذکور در باال عطف مینماید؛ دایر بر اینکه سلب مالكیت در تاریخی وقوع یافت که
نصب اولین مدیر دولتی صورت گرفت (بنگرید به :بند  05باال) .سابقه نشان میدهد که مدیران منصوب دولـت از
تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303کنترل گسترش مسكن را به طور کامل به دست گرفتند .بهعـالوه ،بـا
توجه به اوضاع و احوالی که تحت آن آقای شصت فوالدی منصوب گردید و نصب پیدرپی و سریع مدیران دولتی
بعد از وی ،واگذاری کنترل توسط دولت در زمان نصب آقای شصت فوالدی ،منطقـاً محتمـل نبـود (بنگریـد بـه:
سدکو  .)9 Iran-U.S. C.T.R. at 279دیوان خاطرنشان میسازد که الیحه قانونی شماره  5092طـول مـدت
کنترل دولتی را معین ننموده و شرایط و الزامات رسیدگیهای قضایی یا اداری در مورد لوزم یا عدم لزوم اسـترداد
مال به مالكان اصلی را تشریح نمینماید .بدین ترتیب ،فرض بر این است که مصادره سهام خواهانها در گسترش
مسكن در تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303صورت گرفته است و لذا خوانده از آن تاریخ بابـت مصـادره
سهام خواهانها در گسترش مسكن در قبال خواهانها مسئول است.
 .0اخطار مندرج در رأی پرونده «الف»51

 .11خوانده استدالل میکند که دعاوی مطروح در پرونده باید با اعمال اخطار پرونده شـماره «الـف» 6 52مـردود
شوند .خوانده اظهار میدارد که:
چنانچه ادعایی به وجود آمده باشد این ادعا صرفاً واجد خصیصه ایرانی و تابعیت ایرانی است؛ زیرا انتقال سهام
ادعایی به خواهانها ،نه مستقیماً بلكه به لحا ص یر بودن معالواسطه از طرف پدرشان ،آقای علی ابراهیمـی کـه
فردی تبعه ایران است و در این خصوص انكاری هم ندارد صورت گرفته است.
خوانده همچنین راجع به آقای علی ابراهیمی خاطرنشان میسازد که:
شماره  52030مطروح در شعبه دو ،چاپ شده در  .18 Iran-U.S. C.T.R. 64بر این اسـاس ،تـاریخ سـلب مالكیـت ادعـایی ،منـدرج در
الیحه اصالحی خواهانها یعنی  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303از لحا طرح دعاوی آنان پذیرفته میشود.
 .6دیوان در پرونده شماره «الف» 52نظر داد که در تعیین تابعیت غالب و مثثر خواهـان ،کلیـه عوامـل ذیـربط و از جملـه محـل اقامـت
معمولی ،مرکز عالیق و منافع ،پیوندهای خانوادگی ،مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد وابستگی را در نظر خواهـد گرفـت .دیـوان
بر این نتیچهگیری اخطار مهمی میافزاید در پروندههایی که دیوان براساس تابعیت غالب و مثثر خواهان به صالحیت خود رأی میدهـد،
تابعیت دیگر خواهان میتواند از لحا ماهیت دعوی همچنان ذیربط و معتبر بماند .پرونده شماره «الف» ،52تصمیم شماره الـف 52ــ90
مورخ 50فروردینماه [ 5959ششم آوریل  ]5324هی ت عمومی دیوان ،چاپ شده در .5 Iran- U.S. C.T.R. 251, 265
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تنها موضوعی که هیچ گاه در مخیله وی و بقیه سهامداران خطور نمیکرد ،موضوع خـارجی بـودن فرزنـدانش
بود؛ به دلیل اینکه در غیر این صورت به لحا تصور ت ییر احتمـالی مقـررات راجـع بـه تملـک سـهام از طـرف
بیگانگان و وضع قوانینی در طریق محدودیت آن از هرگونـه مخـاطرهای از اقـدام بـه انتقـال سـهام ادعـایی بـه
فرزندانش چشم میپوشید.
بهعالوه ،خوانده ادعا میکند که خواهان ها تعمداً تابعیت امریكایی خود را کتمان کردند تا موقعیـت گسـترش
مسكن در تشریفات مربوط به خریدهای دولتی به مخاطره نیفیتد .در این رابطه ،خوانده خاطرنشان میکند که اگر
[موضوع تابعیت امریكایی] «افشا میشد در درجهبندی شرکت از نظر سازمان برنامه و بودجه و نوع پیمانهایی که
به آن شرکتها واگذار میگردید ،اثر منفی میگذاشت» .بر این اساس ،خوانده نتیجهگیری میکند که خواهـانهـا
«با استفاده از تابعیت امریكایی خود برای استیفای حقوقی که فقط با تابعیت ایرانی خود به دست آوردهاند ،در این
دیوان مبادرت به طرح دعوا علیه دولت متبوع خود نمودهاند که مسلماً از موارد سوءاستفاده از تابعیت و سوءاستفاده
از حق بود».
 .15بهعالوه ،اظهار شده است که خواهانها حتی پس از مصادره سهامشان تابعیت امریكـایی خـود را تعمـداً
کتمان کردند و دلیل این کتمان تابعیت ،ظاهراً این است که خواهانها با اسـتناد بـه قـانون اداره و تملـک سـهام
شرکتها ،مثسسات پیمانكاری و مهندسی مشاور ،مورخ نوزدهم اسفندمـاه [ 5912نهـم مـارس  ]5322از مراجـع
داخلی ایران مطالبه غرامت نكردند 7و در عوض تصمیم گرفتند با تحصیل حكم از این دیوان از دولـت جمهـوری
اسالمی ایران مطالبه غرامت نمایند.
 .10دیوان این اظهار خوانده را مردود میداند که نحوه رفتار خواهان ها ایجاب میکند کـه اخطـار پرونـده
«الف» 52اعمال گردد .دیوان ضابطه اخطار پرونده «الف» 52را به دنبـال تصـمیم هیـ ت عمـومی دیـوان در
پرونده مزبور ،در تعدادی از احكام شرح و بسط داده است .برای مثال ،در پرونده پروتیوا ،دیـوان پـس ازآن کـه
احراز نمود تابعیت غالب و مثثر خواهانها امریكایی است ،ضابطه اخطار پرونده «الف» 52را چنین توصـیف کـرد:
«دیوان به عنوان مثال ،در نظر خواهد گرفت که آیا خواهانها از تابعیت ایرانی خود برای کسـب مزایـایی کـه بـه
موجب قوانین ایران مخصوص اتباع ایران است استفاده کردهاند [یا خیر] ،ویا اینکه نحوه رفتارشان چنان بوده که
موجب شود در پرونده حاضر حكمی به نفع آن ها داده نشود» (بند  52قرار اعدادی شماره  0-955-09مورخ 02
مهرماه  50[ 5952اکتبر  ]5323در پرونده ادگار پروتیوا و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شـده
در  .).23 Iran-U.S. C.T.R. 259, 263با اعمال این ضابطه در پرونده حاضر ،دیوان نظر میدهد که خوانده
دلیلی بر وجود مزایایی که تنها مختد اتباع ایران بوده ،ارائه نكرده است .دیوان بهویژه متذکر میشود که دلیل و
مدرکی ارائه نشده است که نشان دهد گسترش مسكن مشمول هیچگونه مصـوبه و قواعـد و مقرراتـی بـوده کـه
صدور یا انتقال سهام شرکت به اتباع خارجی یا دارندگان تابعیت مضاعف را به نحوی ممنوع میکرده است .بر این
اساس ،دیوان نظر میدهد که تحصیل مالكیت سهام خواهانها در گسترش مسكن به نحـوی نبـوه کـه مشـمول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9در شرط ذیل بند ب ماده دو قانون مزبور مقرر شده است که:
ارزش سهام شرکای خارجی در مورد شرکتهایی که به تملک دولت در میآید پس از حسابرسی و ارزیابی از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
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شود8.

اخطار پرونده «الف» 52مذکور در باال
 .19دیوان متذکر میشود که در حكم پرونده «سقیع» ،تعریف وسیعتری از مفهوم اخطـار پرونـده «الـف»52
ارائه و اعالم کرد:
گرچه منظور از اخطار مذکور آشكارا شمول آن در مواردی است که افراد دارنـده تابعیـت مضـاعف منـافعی را
مطالبه کنند که به موجب قوانین ذیربط و جاری ایران مختد افردی است که فقط تابعیت ایرانی دارنـد ،بـا ایـن
حال ،اصل منصفانهای که این قاعده مبین آن است علیاالصول میتواند شمول وسیعتری داشته باشـد .حتـی در
مواردی که ادعای فرد دارنده تابعیت مضاعف مربوط به منافعی است که به موجب قـانون ،مخـتد اتبـاع ایـران
نیست و ادله موجود نیز این نتیجهگیری را الزم آورد که فرد دارنده تابعیت مضاعف از تابعیـت مضـاعف خـود بـه
گونهای استفاده کرده که نباید اجازه وصول خواسته وی داده شود ،دیوان باز میتواند اخطار مذکور را اعمال نمایـد
(بند  14حكم شماره  0-032-144مورخ دوم بهمـنمـاه  00[ 5905ژانویـه  ]5339در پرونـده جیمـز ام .سـقیع و
جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در  .)29 Iran-U.S. C.T.R. 20, 38دیوان نظر مـیدهـد کـه ادلـهای در
پروندههای حاضر وجود ندارد که چنین نتیجهگیری را الزم آورد .بهویژه دلیلی بر این اعتقاد وجود ندارد که تصمیم
ادعایی خواهانها به عدم مطالبه غرامت از دولـت بـراسـاس قـانون اداره و تملـک سـهام شـرکتهـا مثسسـات
پیمانكاری و مهندسی مشاور ،مذکور در باال ،در زمانی که خواهانها منطقاً نمـیتوانسـتند ت سـیس ایـن دیـوان را
پیشبینی کنند ،به منزله سوءاستفاده آنان از تابعیت مضاعف است .بهعالوه ،دیوان بر مبنای ادله موجود نـزد خـود
متقاعد شده است که مصوبه قانونی ذیربط در پروندههای حاضر ،قانونی است که اموال خواهانها بـه موجـب آن
مصادره شد (بنگرید به :بند  50باال) ،و نه قانون مذکور در باال) .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که سابقه امر ،ایـن
نتیجهگیری را ت یید نمیکند که خواهانها برای تحصیل یا ت مین مزایایی که بهعنوان اتباع امریكا نمیتوانسـتد از
آن برخوردار شوند ،به نحوی به تابعیت ایرانی خود اتكا یا از آن استفاده کرده باشند.
چهارم) ضابطه پرداخت غرامت و روش ارزشیابی
الف) اظهارات خواهانها

 .17خواهانها در قبال مصادره حقوق مالكانه خود ،غرامت «فوری ،کافی و مـثثر» بـهعنـوان خواسـته مطالبـه و
خاطرنشان میکنند که طبق بند  0ماده چهار عهدنامه مودت بین ایاالت متحده و ایران که در تاریخ  04مردادمـاه
 51[ 5994اوت  ]5311امضا شده است 9میزان غرامت باید به نحو کامل معادل مالی باشد که گرفته شده است».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1همچنین بنگرید به :حكم شماره 90ـ055ـ 0مورخ نهم فـروردین  03[ 5950مـارس  ]5329در پرونـده عطـا اهلل گلپیـرا و جمهـوری
اسالمی ایران ،چاپ شده در .2 Iran-U.S. C.T.R. 171در آن پرونده دیوان راجع به سهام متعلق به یک فـرد دارنـده تابعیـت مضـاعف
(آقای گلپیرا) در یک شرکت ایرانی نظر داد که :از آنجا که سهام [شرکت ایرانی] قابل خرید توسط افراد غیر ایرانی بـود ،صـرف واقعیـت
که شماره شناسنامه ایرانی گلپیرا در گواهینامههای سهام وی درج شده این بدان معنا نیست کـه وی تابعیـت امریكـایی خـود را پنهـان
کرده تا از منافعی که مختد ایرانیها بوده ،متمتع شود .ص  5حكم.Id. at 174 ،
 .6عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دول متحده امریكا و ایران که در تـاریخ  04مردادمـاه  51[ 5994اوت ]5311
امضا شد و در تاریخ  05خردادماه  55[ 5995ژوئن  ]5310الزماالجرا گردید.
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 .11خواهان ها همچنین استدالل میکنند که این میزان غرامـت بایـد معـادل ارزش عادلـه بـازار شـرکت
به عنوان یک مثسسه دایر باشد و در ت یید این موضع ،به حكم دیـوان در پرونـده امـریكن اینترنشـنال گـروپ
استناد میکنند که اشعار میدارد« :روش مناسب این است که شرکت بهعنوان یک مثسسه دایر ارزشیابی شده،
نهتنها ارزش خالد دفتری داراییهای شرکت ،بلكه عواملی چون حسن شهرت تجاری و سودآوری احتمالی شـرکت
در آینده ،با این فرض که شرکت زیر نظر مدیریت سابق آن ادامه فعالیت میداد نیز ملحو گردد (ص  02حكـم.
 .AIG, 4 Iran-U.S. C.T.R. 109همچنین بنگرید به :حكم پرونده موتوروال:19 Iran-U.S. C.T.R. at 88 ،
«ارزش خالد دفتری ،ضابطه مناسبی برای غرامت نیست») .بر این اساس ،خواهانها اظهار میدارند کـه دیـوان
باید «مبل ی را که خریدار راغبی به فروشنده راغبی بابت سهام گسترش مسكن میپرداخت» ،تعیین نماید (حكـم
شماره  5-555-524مورخ  05مردادماه  50[ 5954اوت  ]5321در پرونده آی.ان.آ .کورپوریشن و دولت جمهـوری
اسالمی ایران ،چاپ شده در  :8 Iran-U.S. C.T.R. 373, 380آی .ان .آ) .تعیین این مبلغ باید «بدون توجه
به هیچگونه کاهش ارزش در اثر نفس ملی شدن یا پیشبینی ملی شدن نیز بدون در نظر گرفتن حوادث بعدی که
ممكن است ارزش سهام را افزوده یا کاهش دهد» صورت گیرد (همان م خذ ،ص .)52
 .10خواهان ها ارزش عادله بازار گسترش مسكن را با اسـتفاده از روش ارزشـیابی برمبنـای دارایـیهـا
(  )asset approachمحاسبه کردهاند .این روش ارزشیابی ،ارزشی از شرکت به دست میدهد که عبارت اسـت از:
هزینه جایگزینی داراییهای عینی شرکت بهعالوه مبل ی بابت ارزش داراییهای غیرمشهود آن .خواهانها در تحكیم
ارزشیابی شرکت براساس داراییها ،در الیحه خود راجع به استماع کارشناس ،برآوردی نیز از ارزش گسـترش مسـكن
بر مبنای روش تنزیل گردش نقدینه تسلیم کردند .این روش عبارت اسـت از :تنزیـل گـردش نقدینـهای کـه انتظـار
میرود شرکتی در آینده به نرخ بازدهی حاصل کند که سرمایهگذار معقولی از سرمایهگذاریهـایی بـا ریسـكی مشـابه
انتظار دارد.
ب) اظهارات خوانده

 .14خوانده استدالل میکند که شرط پرداخت غرامت کامل مقرر در بند  0ماده چهار عهدنامه مودت یـاد شـده در بـاال،
شامل دارندگان تابعیت مضاعف نظیر خواهانها نمیشود که «بهعنوان ایرانی سـهام شـرکتی را تملـک و آنگـاه مطالبـه
غرامت مینمایند» .بهعالوه ،گرچه به نظر میرسد که خوانده موافق است که تعیین ارزش عادله بازار گسترش مسكن بـا
استفاده از روش ارزشیابی برمبنای داراییها روش مناسبی است ،با این حال ،اظهار میدارد کـه شـرکت مزبـور در تـاریخ
ارزشیابی ،دیگر یک مثسسه دایر نبوده است .خوانده در ت یید ایـن موضـع خـود مـیگویـد کـه« :ت ییـر سیاسـت دولـت
درخصوص امور ساختمانی و توجه آن به کارهای مربوط به روستاها و خانهسـازیهـای ارزانقیمـت بـرای طبقـات کـم
درآمد ،اصوال وضعیت شرکتهایی نظیر گسترش مسكن را تحت ت ثیر قرار داد« .مضافاً مسامحه و غفلت و سـوءمدیریت
مدیران شرکت قبل از انقالب تا تاریخ مصادره ادعایی» ،حسب ادعا منجر به چنان وضعی شد که در زمان انتصاب اولـین
مدیر منصوب دولت برای گسترش مسكن ،عملیات شرکت عمالً متوقف شده بود و وضع مالی آن «بد و منفی» بود.
284 U.N.T.S. 93, T.I.A.S. No. 3853, 8 U.S.T. 900.
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ج) یافتههای دیوان

 .11به نظر دیوان ،گرچه تردیدی نیست که درحقوق بینالملل وظیفه پرداخت غرامت بابت مال گرفته شده مقـرر
گردیده ،اما حقوق بینالملل چه در تئوری و چه در عمل این نتیجهگیری را ت یید نمیکنـد کـه ضـابطه غالـب در
پرداخت غرامت ،ضابطه غرامت فـوری ،کـافی و مـثثر اسـت .چنـانکـه پروفسـور اسـكار شـكتر ()Schachter
خاطرنشان ساخته« ،علمـای حقـوق طـراز اول اروپـا ،از قبیـل دوفیشـر ( ،)De Visscherالترپاخـت و روسـو،
استنتاجی منطبق با همین نظر دارند» (بنگرید به:
Oscar Schachter, "International Law in Theory and Practice", Academy of
International Law, 178 Collected Courses 295, 1982, at 323).

مضافاً پروفسور شكتر بهدرستی متذکر شده است که «هیچیک از آرای قضـایی یـا داوری بـینالمللـی قاعـده
غرامت فوری و کافی و مثثر» را بهعنوان یک تعهد بینالمللی نپذیرفته است (بنگرید به:
Oscar Schachter, "Compensation for Expropriation", 78 A.J.I.L. 121, 123-127, 1984.

همچنین بنگرید به:
Ian Brownlie, Principles of Public International Law 543-544, Clarendon PressOxford 1990).

حقوق بینالمللی عمومی ،به جای آن ،ضابطه غرامت «مناسب» را ترجیح میدهد) 10.بنگرید به:
Eduardo Jimenéz de Aréchaga, "International Law in the Past Third of a Century",
159 Recueil des Cours 1, 302 (1978); Oscar Schachter, “The Question of
Expropriation/Compensation in the United Nations Code in the Light of Recent
State Policy and Practice”, Paper Presented at the Symposiun on the Outstanding
Issues in the United Nations Code of Conduct on Trans’l Corporations; The Hague,
15-16 September 1989, at 3; Malcolm N. Shaw, International Law 521-522
Westberg,

A.

John

;)1991

Limited-Cambridge

Publications

(Grotius

“Compensation in Cases of Expropriation and Nationalization: Awards of the IranUnited States Claims Tribunal”, 5 ICSID Review – Foreign Investment Law
Journal 256, 258, 265 (1990); Pamela B. Gann, “Compensation Standard for
Expropriation”, 23 Colum J. Transnat’l L. 615, 617, 1985).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89راجع به این موضوع ،علیالخصوص ،به ماده  4قطعنامه شماره  )50( 5229مورخ  54دسامبر  ،5350درباره حاکمیت دائـم بـر منـابع
طبیعی  (G.A. Res. 1803, 17 U.N. GAOR Supp. (No. 17) at 15, U.N. Doc. A./5217(1962),اشاره می شود کـه در
 57 Am.J.Int’l L. 710 (1963).چاپ شده است .ماده  4قطعنامه مزبور اشعار میدارد:
ملی کردن ،مصادره یا تصاحب باید براساس فواید عامه ،امنیت یا مصالح ملی صورت گیرد که مافوق مصـالح صـرفاً فـردی و خصوصـی،
اعم از داخلی و خارجی ،شناخته میشوند .در اینگونه موارد ،به صاحب مال غرامت مناسب ،منطبق با مقررات جاری کشوری که در جهـت
اعمال حق حاکمیت خود دست به چنین اقدامی میزند و نیز منطبق با حقوق بینالملل پرداخت خواهد شد.
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تكوین این قاعده برای تحصیل این مقصود است که مبلغ غرامت به نحوی قابل انعطاف تعیین گـردد ،یعنـی
در میزان آن به اوضاع و احوال خاص هر مورد توجه شود .اما غلبه ضابطه غرامت «مناسب» بدین معنا نیست کـه
میزان غرامت باید همواره «کمتر از غرامت کامل ،یا همیشه «جزئی از غرامت» باشد.
 .13دیوان یادآور میشود که اصول مذکور در باال در تعدادی داوری مهم که متضمن ملی کردن صنایع نفـت
لیبی و کویت بوده ،مورد سنجش واقع شده است.
 .31در پرونده تاپكو ) ،(TOPCOپروفسور دوپویی ،داور واحد پرونده اظهار داشت که« :اکثریت دول عضـو
گروههای گوناگون بدون کمترین تردیدی متفقند که قواعد مندرج در قطعنامه شماره  )50( 5229به نحو گسـترده
و عام به رسمیت شناخته شده است؛ یعنی اینکه درخصوص ملی کـردن و پرداخـت غرامـت ،مقـررات جـاری در
کشور ملیکننده اعمال میشود؛ اما در کلیه موارد ،اعمال این مقررات مطـابق حقـوق بـینالملـل صـورت خواهـد
گرفت» (تكزاکو اورسیز پترولیوم کامپنی و کالیفرنیا اشیاتیک اویل کامپنی علیه دولت جمهوری عربی لیبی ،حكـم
مورخ  53ژانویه ( 5300داور واحد ،دوپویی) چاپ شـده در )« :53 I.L.R. 389, 492 (1979تـاپكو») 11.داور
مزبور سپس نتیجه گیری کرد که با توجه به اوضاع و احوال خاص دعوای مطروح نـزد وی و بـهویـژه غیرقـانونی
بودن ماهیت مصادره ،غرامت مناسـب طبـق حقـوق بـینالملـل عبـارت اسـت از اعـاده وضـع پیشـین زیاندیـده
( )Id. at 495-508( )restitutio in integrumو بدینسان ،این نظر را ت یید کرد که غرامت مناسب چهبسـا
بتواند در مواردی غرامت کامل باشد.
 .35در پرونده آمینول ،نظر داده شد که اصطالح غرامت «مناسب» منـدرج در قطعنامـه شـماره ،)50( 5229
درست مثل اصطالحات مربوطه دیگر ،از جمله غرامت «بسـزا»« ،عادالنـه»« ،منصـفانه»« ،کـافی»« ،مـثثر» و
«فوری» ،محتاج به تفسیر در عمل است .هی ت داوری پرونده همچنین اشعار داشت که چنـین تفسـیری مسـتلزم
بررسی در «کلیه اوضاع و احوال ذیربط در مورد عینی خاص است» (دولـت کویـت و امـریكن ایندیپنـدنت اویـل
کامپنی (آمینول) ،حكم مورخ  04مارس ( 5320داوران :رویتر ،حامد سلطان و سر جرالد فیتزموریس) ،چاپ شده در
)« :66 I.L.R 518, 601-02 (1986آمینول») .هی ت داوری نتیجهگیری کرد که چنین تحقیقی بههـیچوجـه
امكان پرداخت غرامت اساسی را منتفی نمیسازد ( .Id. at 602همچنین بنگرید به :بانكو ناسیونال دو کوبا علیـه
چیس منهتن بنک.)658 F.2d875(2d Cir. 1981
 .30در پرونده لیامكو ( )LIAMCOپروفسور محمصانی ،داور واحد پرونـده بـه ایـن گـرایش توجـه نمـود کـه
«قاعده غرامت کامل و از پیش تعیین شده دیگر الزامی نیست و تنها غرامت مناسب و منصفانه در موراد ملـی کـردن
الزم است (شرکت نفت لیبیـ امریكا (لیامكو) علیه دولت جمهوری عربی لیبـی ،حكـم مـورخ  50آوریـل ( 5300داور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88پروفسور دوپوئی تعدادی از قطعنامههای بعدی سازمان ملل متحده بهویژه سند حاوی «منشور حقوق و تكالیف اقتصادی دولتهـا»
را نیز مورد بررسی قرار داد (قطعنامه شماره  ،)53( 9025که در تاریخ  50دسامبر  5304به تصویب مجمـع عمـومی سـازمان ملـل متحـد
رسید .قطعنامه مزبور نظیر قطعنامه شماره  )50( 5229اعالم میدارد که غرامت «مناسب» باید پرداخت گـردد .البتـه ،بـرخالف قطعنامـه
شماره  ،)50( 5229منشور مزبور اشارهای به حقوق بینالملل ندارد که در نتیجه بسـیاری کشـورهای غربـی منشـور را نپذیرفتنـد .بـر آن
اساس ،داور پرونده تایكو نتیجهگیری کرد که نمیتوان گفت که آن ضابطه غرامت «مناسب» مندرج در منشـور مبـین یـک اصـل کلـی
حقوق بینالملل است (بنگرید به :همان م خذ ،صد  422و 39ـ. 435
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واحد ،محمصانی) ،چاپ شده در )« :62 I.L.R. 140, 207 (1982لیامكو») .داور مزبور چنین نتیجـهگیـری کـرد:
«عادالنه و معقول است که فرمول «غرامت منصفانه» بهعنوان معیاری برای برآورد خسارات موضوع اختالف حاضـر
اتخاذ گردد و فرمول سنتی «غرامت از پیش تعیین شده ،کافی و مثثر» بهعنوان حـداکثر غرامـت و راهنمـای عملـی
برای چنین برآوردی باقی بماند (.)Id. at 218
 .39سه حكم یاد شده در باال نشان میدهند که شرایط مربوط بـه ضـابطه «غرامـت مناسـب» یـا «غرامـت
عادالنه» را نباید چنین تفسیر کرد که یا همواره مستلزم پرداخت جزئـی از غرامـت ویـا همیشـه مسـتلزم انتفـای
غرامت کامل است .این احكام ،قطع نظر از صورتبندی ضابطه ،گویای توجهی پیوسـته اسـت بـه ایـنکـه مبلـغ
غرامت ،بدون توجه به عامل انعطاف ،یعنی بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال هر مورد عینی ،تعیین نشود.
 .37در مورد رویه دیوان ،به نظر میرسد که در احكـام پیشـین دیـوان معمـوالً غرامتـی معـادل ارزش کامـل مـال
مصادره شده ،اما به قرار تشخید دیوان ،اعطا شده است .در پرونده امریكن اینترنشنال گروپ که متضـمن ملـی کـردن
قانونی بود ،دیوان صراحتاً اشعار داشت که غرامت باید در هر مورد عینی ،به نحوی قابل انعطاف ،یعنی با ملحـو داشـتن
کلیه اوضاع و احوال ذیربط در پرونده ،تعیین گردد )ص  02حكم .(AIG, 4 Iran-U.S. C.T.R. at 109 .ضمناً
دیوان این استدالل خوانده را مردود شمرد که «تحوالت نوین حقوق بینالملل تنها پرداخت «جزئی» از غرامت
را مقرر میدارد )ص  51حكم .(AIG. Id. at 105-106 .در پرونده تیپتس ،دیوان نظر داد که خواهان «به
موجب حقوق بین الملل و اصول کلی حقوق» استحقاق دریافت غرامت معادل ارزش کامـل مـالی را کـه از آن
محروم شده است دارد )ص  52حكم .(6 Iran-U.S. C.T.R. at 225 .در پرونده آی.ان.آ .که نظیر پرونده
امریكن اینترنشنال گروپ متضمن ملی کردن رسمی و منظم بخش بیمه در ایـران بـود ،دیـوان نظـر داد کـه
حداقل در مورد «ملی شدن های گسترده و ماهیتاً قانونی ،حقوق بین الملـل دسـتخوش یـک ارزیـابی تـاریخی
تدریجی شده که نتیجه آن میتواند تضعیف دکترین غرامـت «کامـل» یـا «کـافی» (در مـواردی کـه معـادل
«کامل» به کار برده میشود) باشد» )ص  2حكم INA, 8 (Iran-U.S. C.T.R. at 378 .و به دنبـال آن،
حكم نظر داد که «حقوق بینالملل غرامتی معادل ارزش عادله بازار آن سرمایهگذاری را مجاز میداند» (همانجـا،
ص  .)2بدین ترتیب ،دیوان مقرر داشت که غرامت مناسب در پرونده مورد بحث« ،بـه نحـو کامـل معـادل مـالی
خواهد بود که گرفته شده است» )ص  .(Id. At 379.52قاضی الگرگرن در نظر جداگانه خود در حكـم پرونـده
آی.ان.آ( .که در تاریخ  04مردادماه  51/5954اوت  5321به ثبت رسید) اظهـارنظر کـرد کـه در بحـث راجـع بـه
ضوابط پرداخت غرامت کلمات «مناسب»« ،منصفانه»« ،بسزا» و عادله ،مفاهیم تقریباً مترادفی را بیانی میکنند و
«تز اساسی «غرامت مناسب» سپس قابلیت انعطاف ذاتی آن است» (نظر جداگانـه قاضـی الگرگـرن در آی.ان.آ.
کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران حكم شماره  5-555-524مورخ  04مردادماه  51[ 5954اوت ]5321
چاپ شده در  .8 Iran-U.S. C.T.R. 385, 387, 389در پرونده سدکو که نظیر پرونده حاضر متضمن نصب
مدیران موقت دولتی در یک شرکت ایرانی بود و منجر به اعالم این نظر شد که عالیق سرمایهای خواهان در آن
شرکت مصادره گردیده) .دیوان آرا و نظراتی در ت یید قاطعانه این نتیجهگیری یافت که در موردی که امـوال یـک
تبعه بیگانه مشخصاً مصادره شده (برخالف موارد ملی کردنهای گسترده) طبـق حقـوق بـینالملـل عرفـی بایـد
غرامت کامل بابت مال گرفته شده پرداخت گردد ،اعم از اینکه سلب مالكیت قانونی بوده است یـا خیـر (ص 55
قرار اعدادی شماره  9-503-13مورخ هفتم فـروردین مـاه  00[ 5951مـارس  ]5325در پرونـده سـدکو اینـک و
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شرکت ملی نفت ایران و دیگران چاپ شده در  .10 Iran-U.S. C.T.R. at 180, 187همچنین بنگرید به:
بندهای  92-95حكم شماره  9-503-923مورخ  55تیرماه [ 5955هفتم ژوییه  ]5320در پرونده سـدکو اینـک و
شرکت ملی نفت ایران و دیگران چاپ شده در  .(15 Iran-U.S. C.T.R. 23, 34در پرونده سوال تایلز ،دیوان
ماهیت ویژه ضابطه غرامت «مناسب» یا «بسزا» یا «عادالنه» را که به تصدیق دیوان در حـال ظهـور در حقـوق
بینالملل عرفی است ،مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که سعی در «عینیت بخشیدن بـه ایـن اصـطالحات»
نشان میدهد که «فاصله بین بازی با الفا و واقعیت ،کمتر از آن است که در ابتدا به چشم میخـورد» )بنـد 49
حكم شماره  5-950-032مورخ دوم اردیبهشتماه  00[ 5955آوریل  ]5320در پرونده سوال تایلز اینـک و دولـت
جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در  (14 Iran-U.S. C.T.R. 223, 235و با در نظر گرفتن «واقعیـات آن
مورد بخصوص» دیوان حكم غرامت کاملی بابت داراییهای مصادره شده مطابق ارزشی که دیوان برای آن تعیین
کرده بود ،صادر نمود ) .(Id. at 237و باالخره دیوان متذکر میشود که در پرونده آموکو نظر داده شد که گرچـه
در حقوق بینالملل عرفی پذیرفته شده است که حق حاکمیت دولت در ملی کردن اموال ،متضمن وظیفهای کلـی
برای پرداخت غرامت است ،لكن «قواعد عرفی حقوق بینالملل در مورد تعیین نوع و میزان غرامت قابل پرداخـت
و همچنین شرایط پرداخت غرامت ،انسجام کمتری دارد» (بند  550حكـم جزئـی شـماره  9-15-952مـورخ 09
تیرماه  54[ 5955ژوییه  ]5320در پرونده آموکو اینترنشنال فایننس کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایـران،
چاپ شده در « :15 Iran-U.S. C.T.R. 189, 223آموکو») .در آن حكـم ،دیـوان همچنـین نظـر داد کـه از
مفهوم غرامت عادله «عموماً» غرامتی معادل ارزش کامل داراییهای مصادره شده مستفاد بـوده اسـت (بنـد 023
حكم.)Id. at 252 .
 .31با توجه به نظرات علمای حقوق ،رویههای داوری و احكام دیوان که در باال مالحظـه شـد ،دیـوان نظـر
میدهد که پس ازآنکه ارزش کامل مال صحیحاً ارزیابی شد ،غرامتی که حكم به پرداخت آن داده خواهد شد باید
مناسب و منعكسکننده واقعیات و اوضاع و احوال ذیربط در هر مورد خاص باشد.
 .30گرچه تمیز قانونی بودن یا نبودن مصادره حائز اهمیت است ،در این پرونده دیوان نیـازی نمـیبینـد کـه
اثرات طبقهبندی قانونی بودن یا نبودن مصادره را بر غرامت اعطایی مورد بررسـی قـرار دهـد .خواهـانهـا صـرفاً
خواستار خسارت واقعی )( (damnum emergensشامل خسارت بابت اموال عینی و داراییهـای غیـرمشـهود)
هستند و غرامت اضافی بابت عدمالنفع ( )lucrum cessansکه چنین ادعایی معموالً منوط بـه ایـن اسـت کـه
مصادره پیشاپیش غیرقانونی توصیف شده باشد ،مطالبه نمیکنند .بنابراین ،مبلغ مناسب مورد حكم باید به گونهای
تعیین شود که حاوی خسارت واقعی ) (damnum emergensباشد و نه عدمالنفع (.)lucrum cessans
 .34در مورد روش مناسب برای ارزشیابی اموال مورد بحث ،دیوان با نظر خوانده موافق نیست کـه گسـترش
مسكن در تاریخ ارزشیابی دیگر یک مثسسه دایر نبود .گرچه سابقه بهروشنی نشان میدهد که شرکت در ماههای
قبل از مصادره عده کثیری از کارمندان را اخراج کرده بود ،در عین حال ،سابقه نشان میدهد در زمانی کـه اولـین
مدیر منصوب دولت اختیار شرکت را به دست گرفت ،شرکت هنوز در حدود  5222نفر کارمند شاغل در پروژههای
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مختلف ساختمانی داشت که احتماالً درآمد ناخالصی تقریباً به مبلغ  532میلیون دالر ایجاد میکردند 12.به همـین
سبب ،یكی از مدیران منصوب دولت ،به نام آقای پرویز شمس توفیقی در گزارشی بـه تـاریخ  00اردیبهشـتمـاه
 50[ 5913مه  ]5322به وزارتخانه ناظر اعالم کرد که گسترش مسكن «آینده ای بسیار روشن و امیدوار کننـده در
ادامه خدمات در پیش خواهد داشت» ،مشروط بر اینکه پارهای مشكالت و موانع ،از قبیل عدم پرداخت مطالبـات
شرکت بابت تعدیل بها از طرف مثسسات مسئول دولتی برطرف گردد (بنگرید به :بندهای  500و  550زیر).
 .31راجع به روش ارزشیابی ،دیوان دلیلی بر مخالفت با نظر طرفین نمیبینـد کـه تعیـین ارزش عادلـه بـازار
براساس روش تعیین ارزش داراییها ،روش مناسبی است .بر این اساس ،ارزش شرکت برابر است بـا قیمتـی کـه
یک خریدار فرضی راغب و یک فروشنده فرضی راغب بر سر آن توافق کنند و قیمت مزبور حاصـل جمـع هزینـه
جایگزینی اموال عینی شرکت است ،به عالوه مبل ی بابت ارزش داراییهـای غیـرمشـهود ،منجملـه سـرقفلی ،در
صورت وجود .این مدل ارزشیابی در قرار ارجاع امر به کارشناس که در آن ،هدف از کسب نظر کارشناس مشخصـاً
تعیین ارزش گسترش مسكن در تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303میباشد ،بیشتر تشـریح شـده اسـت
(بنگرید به :بند  524زیر).
پنجم) ارزشیابی

 .33موضع طرفین راجع به ارزش گسترش مسكن در تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303بسیار متبـاین و
تا حدود زیادی متناقد است.
الف) اظهارات خواهانها

 .511خواهانها اظهار میدارند که گسترش مسكن «یک شرکت ساختمانی عمده با مقدار قابل تـوجهی امـوال و
عملیات بود و آتیه امیدبخشی از نظر سود و رشد بیشتر داشت» .خواهانها یـک) تعـدادی شـهادتنامه راجـع بـه
ارزش گسترش مسكن در تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303از پدر خود آقای علی ابراهیمـی کـه رئـیس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82پرونده ،حاوی شهادتنامهای از آقای علی ابراهیمی است که مورد معارضه خوانده واقع نشده و طبق آن در زمان مصادره پـروژههـای
در دست اقدام گسترش مسكن به شرح زیر بوده است.
الف) احداث  159واحد مسكونی در سرچشمه برای شرکت ملی صنایع مس ایران
ب) احداث  5025واحد مسكونی در بندر شاهپور برای سازمان مسكن و شهرسازی خوزستان
ج) احداث  42واحد مسكونی در توانیر برای وزارت آب و برق
د) احداث  322واحد مسكونی در اهواز برای وزارت مسكن و شهرسازی خوزستان
هـ) احداث  022واحد مسكونی در اهواز برای سازمان مسكن و شهرسازی خوزستان
و) احداث  913واحد مسكونی در نقاط مختلف اهواز ،آبادان و اندیمشک برای شرکت ملی نفت ایران
ز) احداث دو ساختمان اداری برای شرکت نفت در اهواز و آبادان
ح) احداث  5050واحد مسكونی برای شرکت نفت اصفهان
ط) احداث  203واحد مسكونی برای شرکت نفت در محلی که قرار بود در سال  5322تعیین شود و
ی) احداث  0922واحد مسكونی در پرند برای وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت دفاع ملی.
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هی ت مدیره و یک از مثسسین شرکت بود ،و دو) سه گزارش ارزشیابی توسط ارزیابهای مختلف تسلیم کردهانـد
و اطالعات مندرج در این ارزیابیها از منابع مختلف جمعآوری شـده اسـت ،از جملـه صـورتهـای ملـی سـاالنه
گسترش مسكن در پنج سال قبل از مصادره ،چند گزارش تهیه شـده توسـط مـدیران منصـوب دولـت بـه دنبـال
مصادره و بروشوری که در سال  5322توسط شرکت توزیع شده بود و اطالعات مندرج در گـزارش ارزیـابی تهیـه
شده توسط شرکت ارزیابی نوآوران که توسط خوانده استخدام شده بود.
 .515به عقیده آقای ابراهیمی که در ارزیابی شرکت به اطالعات شخصی خود نیز راجع به گسترش مسـكن
متكی است ،ارزش شرکت در تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نـوامبر  0042502320522/- ]5303ریـال( 13یعنـی بـا
احتساب نرخ تبدیلی  02/91ریال در برابر یک دالر ،تقریباً  52504500051/-دالر) 14بود .طبق اظهار آقای موسی
سیامک ،که خواهانها وی را بهعنوان حسابدار و مسئول سابق امور مالی یک شـرکت بـزرگ سـاختمانی ایرانـی،
موسوم به شرکت ساختمانی هدیش معرفی کردهاند ،ارزش عادله بازار گسترش مسكن در تاریخ  00آبانماه 5912
[ 59نوامبر 1053409930222/- ]5303ریال یا  0902910554/-دالر بود 15.به عقیده آقای رابرت اف .رایلـی عضـو
شرکت ارزشیابی ویالمت منجمنت اسوشیایتس که جهت اظهارنظر راجع به گزارش ارزشیابی کارشـناس توسـط
خواهان ها استخدام شد ،ارزش عادله بازار شرکت  9032405220222/-ریال بوده است 16.و بـاالخره طبـق اظهـار
آقای فریبرز قدر ،ارزیاب مستقلی که وی را نیز خواهانها بـرای اظهـارنظر دربـاره گـزارش ارزشـیابی کارشـناس
است خدام کرده بودند ،ارزش شرکت با استفاده از روش تنزیل گردش نقدینه ،رقمی بین  90340/-میلیون ریال و
 20900/میلیون ریال بوده است.ب) اظهارات خوانده

 .510خوانده استدالل میکند که دیوان باید ارزشیابی خواهانها را رد کند؛ بر این اساس که برآورد مزبور بیش از
مجموع مبلغ مورد تقاضا در دادخواستها و بدان جهت برخالف بند «ز» ماده  52و ماده  02قواعد دیوان است17.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81این مبلغ مرکب است از  1014209050152/-ریال (بابت ارزش دارایی خالد تعدیل شده شرکت) بهعالوه  5024304400502/-ریـال
(بابت سرقفلی شرکت معادل یک سوم ارزش خالد آن).
 .81کل ادعایی که خواهانها در دادخواستهای خود عنوان کردند ،مبلغ  5505520105/92دالر بود کـه بـراسـاس ارزشـیابی گسـترش
مسكن به مبلغ  5509050405/-دالر محاسبه شده بود .خواهان ها در الیحه استماع خود برآورد خویش از ارزش گسـترش مسـكن را
به  55502250444/-دالر و ادعای خود را نیز به همان نسبت افزایش دادند .آخراالمر ،خواهانها در الیحه معارض خـود ارزش بـرآوردی
گسترش مسكن را به  525/4میلیون دالر و ادعای اصالحی خود را نیز متناسب با آن ،به تقریباً  0202220222/-دالر کاهش دادند.
 .85این مبلغ عبارت است از  9055001390222/-ریال (ارزش دارایـی خـالد گسـترش مسـكن) بـه عـالوه  5042402300222/-ریـال
(سرقفلی).
 .86این رقم شامل سرقفلی شرکت به میزان  034/3میلیون ریال است.
 .89قسمت ذیربط ماده  52قواعد دیوان مقرر میدارد:
 .5طرفی که به داوری رجوع میکند («خواهان») دادخواستی بدین منظور نـزد دیـوان بـه ثبـت خواهـد رسـاند .هـر دادخواسـت حـاوی
مشخصات زیر خواهد بود ...
ز) خواسته دعوی،
ماده  02قواعد دیوان به شرح زیر است:
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بهعالوه ،خوانده بر مبنای ارزیابی خود از اوضاع کلی سیاسـی و اجتمـاعی و اقتصـادی حـاکم در ایـران در تـاریخ
ارزشیابی و نیز علیالخصوص وضع مالی گسترش مسكن ،ارزشیابی خود را از شرکت تسلیم کرده که عبارت است
از ارزشیابی انجام شده توسط نوآوران («گزارش نوآوران») و یک کارشناس مستقل ارزشیابی به نام آقـای آنتـونی
جی.پی.تریسی که خوانده وی را بدین منظور استخدام کرده ،راجـع بـه آن در جلسـه اسـتماع توضـیح داد .در
گزارش نوآوران نتیجهگیری شده است که ارزش گسترش مسكن در تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نـوامبر ]5303
 00505240922/ریال منفی ،یعنی  520901/94دالر منفی بوده است.ج) یافتههای دیوان

 .519در رابطه با درخواست خوانده مبنی بر رد ارزشـیابی خواهـانهـا ،دیـوان بـه حكـم خـود در پرونـده راکـول
اینترنشنال سیستمز رجوع میکند که در آن ،دیوان نظر داد:
دیوان در اعمال اختیار خود طبق ماده  02برای پذیرش اصالحیه های دعوا باید تعیین نماید که آیا اصـالحات
پیشنهادی موجب بیعدالتی نسبت به طرف دیگر میشود یا خیر؟ آیا به طرف دیگر فرصت برای پاسـخگویی بـه
ادعای جدید یا اصالح شده ،داده شده یا خیر؟ و آیا اصالحیه پیشنهادی به نحوی غیرضروری موجـب اخـتالل یـا
ت خیر در جریان داوری خواهد شد یا خیر؟ با رعایت این مالحظات ،در صورتی که واقعیات مبنایی یک اختالف به
نحوی که در دادخواست مطرح شده ،اساساً همچنان مبنای اختالف باقی بماند ،و نیـز در صـورتی کـه اصـالحیه
آنچنان با ادعای اولیه ارتباط متقابل و نزدیک داشته باشد که تفكیک موضوعات و رسیدگی جداگانه بدانها ،ویـا
احتماالً رسیدگی در دادگاه دیگری ،خالف اقتصاد قضایی باشد ،اصالحیه ادعا عموماً قابل پذیرش اسـت (بنـد 09
حكم شماره  5-492-492مورخ  54شهریورماه [ 5952پنجم ستامبر  ]5323در پرونده راکول اینترنشنال سیسـتمز
اینک و دولت جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شـده در « :23 Iran-U.S. C.T.R. 150,166راکـول») .دیـوان
متقاعد شده است که ارزشیابی اصالحی خواهان ها از شرکت با ضوابط مقرر در حكم پرونده راکول منطبق اسـت.
بر این اساس ،درخواست خوانده برای رد ارزشیابی و در واقع ،رد ادعا مردود شناخته میشود.
 .517چنان که در باال اشاره شد (بنگرید به :بند  42بـاال) ،دیـوان طـی دسـتور مـورخ  09آذرمـاه 54[ 5905
دسامبر  ]5330پروفسور ریچارد ا .بریلی را بهعنوان کارشناس منصوب نمود تا تعیین کند که گسـترش مسـكن در
تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  18]5303چه ارزشی داشته است .در تاریخ  01فروردینماه  54[ 5900آوریـل
در طول جریان داوری هریک از طرفها میتواند دادخواست یا دفاعیه خود را اصالح یا تكمیل نماید مگـر آنکـه دیـوان داوری اینگونـه
اصالحات را به علت ت خیر در انجام آن ویا تبعیض نسبت به طرف دیگر یا به علت هرگونه شرایط و اوضاع و احوال دیگر مصلحت نداند.
با این حال ،دادخواستها را نمیتوان به نحوی اصالح کرد که دادخواست اصالح شده از حیطه شمول قید داوری یـا موافقتنامـه جداگانـه
داوری خارج شود.
 .81قسمت ذیربط قرا ارجاع امر به کارشناس به شرح زیر است:
 .5دیوان برای تعیین ارزش معامالتی شرکت گسترش مسكن («گسترش مسكن») در تاریخ  00آبـانمـاه  59[ 5912نـوامبر  ]5303بـه
کمک کارشناس نیاز دارد .ارزشگذاری کارشناس باید براساس ارزش معامالتی انجام شده داراییهای عینی مادی و مالی شـرکت و سـایر
عوامل ،به فرض وجود ،از جمله ،ولی بدون قید محـدودیت ،حقـوق مالكیـت قـراردادی و معنـوی ،دورنمـای آتـی بازرگـانی ،سـرقفلی و
سوددهی احتمالی آتی در آن ملحو گردد .در این ارزشگذاری آثار نفس ملی شدن یا رویدادهای متعاقب آن نباید دخالت داده شوند ،لكن
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 ]5339کارشناس گزارش ارزشیابی خود («گزارش اولیه») را تسلیم و طی آن برآورد کـرد کـه ارزش عادلـه بـازار
شرکت در حدود  50122/-میلیون ریال بوده است .در جلسه استماع کارشناس ،کارشناس براساس بررسی نظـرات
طرفین راجع به گزارش خود ،استنتاجات خویش را درباره اقالمی که هیچ اطالعات جدیدی از تاریخ تهیه گـزارش
ت ییرات قبلی در اوضاع عمومی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی که میتوانسته در روز مصادره در وضعیت آتی بازرگـانی گسـترش مسـكن مـثثر
باشد ،باید مدنظر قرار گیرند .رجوع شود به :صفحات  51الی  53حكم شماره  0-39-9مورخ  02آذرمـاه  53[ 5950دسـامبر  ]5329صـادره در
پرونده امریكن اینترنشنال گروپ اینكورپوریتد و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،کـه در  4 Iran-U.S. C.T.R. 96, 106-08بـه
چاپ رسیده است و نیز ،بند  054حكم شماره  9-15-952مورخ  09تیرماه  54[ 5955ژوییه  ]5320صادره در پرونده آموکـو اینترنشـنال
فایننس کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،که در  15 Iran-U.S. C.T.R. 189, 270به چاپ رسیده است.
 .0بدین منظور ،کارشناس پس از آشنایی حاصل کردن با آندسته از مدار طرفین که دیوان ضمن مشورت با خود وی ،بهعنوان مـدار
الزم برای اجرای م موریت او انتخاب میکند ،باید نظر خود را درخصوص ارزش معامالتی شرکت ،از جمله ارزش اقالم زیر ،اعالم نماید:
الف) ارزش داراییهای ثابت با اعمال شاخد یا شاخد های مناسب و کسر اسـتهال واقعـی و عنداالقتضـا ،منظـور کـردن تعـدیالت
احتمالی از لحا  .5 :هزینههای پروژه (در مقابل حساب کارگاه و تجهیزات) و  .0معامالت صوری ادعایی
ب) ارزش داراییهای جاری
ج) ارزش اعتبارات اسنادی گسترش مسكن
د) ارزش:
 .5مطالبات ،با فرض اینكه( :در یک حالت) تعدیالت قیمت قابل اعمال باشد و (در حالت دیگر) ت عدیالت قیمت قابل اعمال نباشد.
 .0پرداختهایی که بر حسب پیشرفت کار صورت گرفته ولی وارد دفتر نشده است از جمله پرداختهای مربوط به:
 .5شهر جدید و  .0شرکت ملی نفت ایران
هـ) ارزش سایر داراییها ،از جمله:
 .5پروانه جنرال الكتریک
 .0حقوق مربوط به معدن گچ
 .9سهام پاالیشگر
 .4سهام گسترش بالنت
و) ارزش قراردادهای معوق گسترش مسكن و نیز قراردادهای گسترش بالنت و پاالیشگر ،با در نظر گرفتن مواردی از جمله:
 .5فروض مرتبط با اجرای قرارداد (توانایی گسترش مسكن ،پرداختهای دولت)
 .0قابلیت اعمال تعدیالت قیمت
 .9وضعیت قراردادها ،بدین معنا که آیا قبل از  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303ل و شده بودند یا خیر؟
ز) ارزش سرقفلی احتمالی گسترش مسكن
ح) اثرات احتمالی
 .5پیشبینی [ذخیره] مطالبات مشكو الوصول
 .0آیا وجوهی که گسترش مسكن برای خرید تجهیزات و وسایل ،از محل اعتبار اسنادی هزینه نموده ،صحیحاً به وسیله بانـک بازکننـده
اعتبار به بدهكار حساب آن شرکت منظور شده است یا خیر.
 .9آیا وجه مصالح تدار شده به وسیله شرکت ملی نفت ایران (کارفرما) صحیحاً به بستانكار حساب آن شرکت منظور شده است یا خیر.
 .4انواع مالیات مربوط به اقالمی از جمله تعدیالت قیمت بالوصول ،پرداختهایی که براساس پیشرفت کار صورت گرفته ولی هنوز ثبـت
دفتر نشده ،هزینههایی که تقبل ،ولی وارد دفتر نشده است.
ط) اثر کسر یا افزایش احتمالی ارزش سهام ،بـا توجـه بـه ایـن کـه خواهـان سـهامدار جـزء گسـترش مسـكن اسـت و خوانـده عالیـق
کنترلکنندهای در گسترش مسكن تحصیل کرده است ـ چنانچه دیوان چنین اثراتی را مثثر در مقام تشخید بدهد.
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وی راجع به آنها ارائه نشده بود عمدتاً ت یید ،لكن تصدیق کرد که یافتـههـای اولیـه وی راجـع بـه اقالمـی کـه
اطالعات جدید بیش تری درباره آن ها ارائه شده ،احتماالً باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد که حسب مورد منجـر بـه
افزایش یا کاهش رقم برآوردی خواهد شد .از جمله این موارد ،ارزشیابی عالیق شرکت در شرکت تابعه آن ،یعنـی
گسترش بالنت است که بعداً توضیح داده خواهد شد.
 .511ذیالً به دنبال درج خالصهای از نظرات هریـک از طـرفین و کارشـناس ،یافتـههـای دیـوان راجـع بـه
موضوعات مهم و مورد اختالف در ارزشیابی گسترش مسكن تشریح میشود.
 .5اوضاع عمومی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی

 .510خوانده استدالل کرده است که کارشناس در تعیین ارزش دارایی خالد گسترش مسكن ،اوضاع اجتماعی و
اقتصادی حاکم در ایران در تاریخ ارزشیابی را در نظر نگرفته و بدان ترتیب ،خالف مفاد بند  5قرار ارجـاع امـر بـه
کارشناس عمل کرده است .استدالل خوانده ظاهراً این است که به سبب جوّ عمـومی خصـومت نسـبت بـه افـراد
متمول طی سال  ،5303هیچ خریدار خصوصی متمولی داوطلب سرمایهگذاری در شرکتی چون گسـترش مسـكن
نمیشد و بنابراین ،وضعیت بازار در ایران چنان بود که شرکت ارزشی در بازار نداشت و نمیتوانست داشته باشد.
 .514دیوان به دالیل زیر نمیتواند با این استدالل موافق باشد .تجزیه و تحلیل ارزش عادله بازار یـک روش
ارزشیابی است که اصول کامالً مسلم حسابداری و مالی شرکت ها در آن ملحو شده است و مفید بودن این روش
براساس این فرض است که شرکتهای مشابه به نحو مشابه ارزشیابی خواهند شد؛ بدین معنا که در هـر تعـداد از
موارد قابل قیاس ،کنش و واکنش بین یک فروشنده فرضی راغب و یک خریدار فرضـی راغـب ،نتیجـه ای قابـل
قیاس خواهد داد و بدینسان ،ارزشیابی بر مبنای تعیین ارزش عادله بازار ذاتاً مقـداری تجزیـه و تحلیـل مجـرد و
انتزاعی به همراه دارد .این بدان معنا نیست که تعیین ارزش عادله بازار یک شرکت در خأل انجام میشود .در قرار
ارجاع امر به کارشناس ،این موضوع به قدر کافی ملحـو گردیـده ،زیـرا بـه موجـب آن ،کارشـناس مكلـف بـود
ارزشیابی را به گونهای انجام دهد که «ت ییرات قبلـی در اوضـاع عمـومی سیاسـی ،اجتمـاعی و اقتصـادی را کـه
میتوانسته در روز مصادره بر وضعیت آتی بازرگانی شرکت مثثر باشد ،مدنظر قرار دهـد ».دیـوان پـس از بررسـی
گزارش کارشناس ،متقاعد شده است که وی طبق دستورالعمل مندرج در قرار ارجاع امر به کارشناس عمـل کـرده
است 19.دیوان همچنین نتیجه میگیرد که تعیین ارزش عادله بازار ،ارزیـاب را ملـزم نمـیکنـد کـه بـرای اثبـات
استنتاجات خود راجع به ارزش بازار شرکت ،خریدار داوطلب و مشخصی را نام ببرد .نظری خالف این نتیجهگیری
بدان معنا خواهد بود که هر شرکت به همان تعداد ارزش عادله بازار دارد که خریدار کم و بیش جداً عالقه منـد20.
بهعالوه ،روشن است که دولت نمیتواند عدم پرداخت (یا پرداخت ناکافی) بابت مال واجد ارزشی را توجیه کند ،به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86در این رابطه ،دیوان بهویژه تجزیه و تحلیل کارشناس را از سرقفلی و ارزش قراردادهای جاری شرکت یادآور میشـود (بنگریـد بـه:
بندهای  511و  513زیر.
 .29این همچنین بدان معنا است که این اظهار که خریدار عالقهمندی برای اموال مربوط در قلمـرو قضـایی خاصـی وجـود نداشـته ـ
فیالمثل ،صرفاً به این دلیل که برمال شدن چنین عالقهای آن خریدار را در برابر نیروی عظیم جنبش انقالبی قـرار مـیداد کـافی بـرای
توجیه این استنتاج است که «ارزش عادله بازار» آن داراییها صفر بوده است.
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این استناد که به سبب نفس مصادره یا خطر مصادره برای آن در آتیه خریداری پیدا نمیشد .مضافاً اینکه تعیـین
ارزش عادله بازار یک شرکت ،ارتباطی به ارزش خالد [سرمایه] سهامداران آن شرکت (که به اعتبار سـمت خـود
بهعنوان فروشندگان فرضی عمل میکنند) ندارد 21.این نكته در قرار ارجاع امر به کارشـناس کـه صـراحتاً وی را
ملزم میکرد که ارزش خود شرکت را برآورد کند ،منعكس شده است 22.دیوان نظر میدهد که در ایـن بـاب نیـز
کارشناس طبق قرار ارجاع امر به کارشناس عمل کرده است.
 .0تعدیل بهای مورد مطالبه

 .511خواهانها استدالل کردهاند که در زمان مصادره ،گسترش مسكن مطالبات معوقی از تعدادی از کارفرمایـان
خود بابت تعدیل قیمتهای اسمی قرارداد داشت .این مطالبات موسوم به تعدیل بها («تعدیل بها») بابت هفـت فقـره
قرارداد ساختمانی به اسامی یک) شهر جدید ،دو) اهواز ـ  ،322سه) پاالیشگر ،چهار) پرند  ،پنج) اخگر ــ گسـترش،
شش) سرچشمه ،و هفت) شرکت نفت ،مطالبه شده است.
 .513طبق محاسبه خواهانها ،ارزش خالد این تعدیل بها  00940/-میلیون ریال بوده ،حال آنکـه خوانـده
مقدار آنها را  204/-میلیون ریال برآورد کرده است و هر دوی این ارزشیابیها حاوی یک رقم  50114/-میلیـون
ریال ،پس از کسر مالیات ،بابت قراردادهای سرچشمه و شرکت نفت است که طرفین راجع به آن توافق نظر دارند.
خواهانها خواستهاند مبلغ  022میلیون ریال (یعنـی  0094002220222/- 5011402220222/-ریـال) بـر ایـن رقـم
بیفزایند ،حال آنکه خوانده میخواسته مبلـغ  092/-میلیـون ریـال (یعنـی 5011402220222/- 20402220222/-
ریال) از آن بكاهد .قسمت اعظم بحث ،به تعدیل بهای مورد مطالبه برای قرارداد شهر جدید مربوط مـیشـود کـه
حاوی قید تعدیل بها نبوده است .از رقم  022/-میلیون ریالی که خواهانها ذکر کردهاند 414/- ،میلیون ریـال آن
مربوط به قرارداد شهر جدید است و خواندگان با استناد به همان قرارداد خواستهاند که رقم  509/-میلیون ریال از
مجموع ارزش تعدیل بهای مورد مطالبه کاسته شود.
 .551بحث بر سر تعدیل بهای مورد مطالبه گسترش مسكن درباره سه موضوع است :یـک) مبنـای حقـوقی
این مطالبات )0 ،اثر ل و احتمالی قراردادهای مورد بحث و هر نوع ادعای معیوب بودن کار مربوط به آنها بر ایـن
مطالبات ،و سه) اعمال یا عدم اعمال تنزیل نسبت به ارزش اسمی این مطالبات.
 )5( .555گزارش کارشناس :کارشناس در گزارش خود ،ارزش تعدیل بهای قابل مطالبه را  50221/-میلیون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28مالحظه می شود که خوانده بر این نظر است که به سبب جو خصومت حاکم علیه هر نشانهای از ثروت در ایران حداقل طـی اولـین
ماههای بعد از انقالب اسالمی ،دست زدن به یک معامله عمده سهام برای هر سرمایهگذار خطرنا بود .برای دیوان این نكته قابل در
است که این قبیل مالحظات غیرتجاری از ناحیه خریداران بالقوه امكان داشت که فروش سهام را برای سهامداران گسترش مسـكن کـه
فرضاً مایل به فروش سهام خود بودند مشكلتر کند و بدان وسیله بر ارزش خالد [سـهام] آنـان اثـر نامسـاعد گـذارد .لكـن ایـن قبیـل
مشكالت خریدار فرضی ،در تعیین ارزش خود شرکت عامل مثثر نیست.
 .22بنگرید به :بند  ،5قرار ارجاع امر به کارشناس«( .دیوان برای تعیین ارزش معامالتی شرکت گسترش مسكن («گسـترش مسـكن»)
در تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ،]5303به کمک کارشناس نیاز دارد»( ،خط ت کید افزوده شده است) .در همان بند همچنین اشـاره
دارد به «ت ییراتی قبلی  ...که میتوانسته در وضعیت آتی بازرگانی گسترش مسكن مثثر باشد» .همانجا( ،خط ت کید افزوده شده است).
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ریال برآورد کرده؛ 23بدین معنا که مبلغ  995/-میلیون ریال به ارزش تعدیل بهای غیر متنازعٌفیـه (کـه معـادل 50114/-
میلیون ریال بود) افزوده است .این رقم ،ارزش برآوردی کارشناس از تعدیل بهای مورد اخـتالف بـود (در برابـر دو
رقم  022-میلیون ریال و  092/-میلیون ریال منفی که به ترتیب خواهانها و خوانده ذکر کردهاند).
 .550کارشناس این ارزشیابی را براساس مالحظات زیر انجام داده است:
الف) مبنای حقوقی مطالبات تعدیل .کارشناس نتیجه گرفته است که موضوع استحقاق نسبت به تعدیل
بها تنها در ارتباط با قرارداد شهر جدید مطرح میشده است 24.کارشناس با توجه به فقد هرگونه قید تعدیل بها در
آن قرارداد نتیجه گرفته است که احتمال داشته است که در مورد قرارداد شهر جدید به دالیل زیر ،اجازه 25پرداخت
تعدیل بها وجود داشته باشد:
یک) رویه معمول در گذشته (خوانده انكار نكرده است که قبل از مصادره ،مبلـغ  509/-میلیـون ریـال بابـت
تعدیل بها به گسترش مسكن پرداخت شده بود)؛
دو) فقد هرگونه بخشنامهای که صراحتاً پرداخت تعدیل بها را به گسترش مسكن ممنوع کرده باشد؛
سه) شهادت ابرازی در اولین جلسه استماع توسط آقـای مشـكی ،مشـاور حقـوقی گسـترش مسـكن قبـل از
مصادره؛ و
چهار) گزارش ماه مه  5322آقای توفیقی ،یكی از مدیران منصوب دولت که بعد از مصادره گسـترش مسـكن
آن را اداره میکرده (بنگرید به :بند  54باال) ،حاکی از اینکه گسترش مسكن نسبت به این مطالبات ذیحـق بـوده
است.
 .559ب) اثر لغو قراردادها و ادعاهای «معیوب بودن کار» بر تعدیل بهای مورد مطالبه .موضوع
ل و قرارداد در رابطه با قراردادهای شهر جدید ،اهواز  322 -و پاالیشگر مطرح گردیده اسـت 26.خوانـده اسـتدالل
کرده است که:
یک) این قراردادها ،گرچه بعد از مصادره ،اما به هر حال ،طبق ماده  45شـرایط عمـومی قـرارداد 27سـازمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21بندهای  92 ،50و  50گزارش.
 .21همان م خذ ،بند .40
 .25همان م خذ ،بند .41
 .26همان م خذ بند .40
 .29در قسمت ذیربط ماده  45آمده است که:
الف) ت خیرهای ذیل از ناحیه پیمانكار رخ داده باشد.
 .5ت خیر در تجهیز و آماده کردن کارگاه برای شروع به کار بیش از نصف مدت مندرج در بند  5ماده  4پیمان.
 .0ت خیر در شروع عملیات اجرایی بیش از یک دهم مدت مندرج در بند  0از ماده  4پیمان.
 .9ت خیر در اتمام هریک از کارهای پیشبینی شده در برنامه تفصیلی اجرایی بیش از نصف مدت تعیین شده در آن برنامه برای آن کار بـا
توجه به ماده .95
ب) رها کرد ن کارگاه بدون سرپرست یا تعطیل کرن کار بدون اجازه کارفرما و بدون علل قهری موضوع ماده  49و بیش از  51روز ...
د) عدم توانایی مالی یا فنی پیمانكار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات به تشخید دستگاه نظارت ...
ز) عدم اجرای هریک از مواد پیمان ویا عدم انجام دستورات دستگاه نظارت به منظور رفع نقاید و تجدید یا اصالح کارهای انجام شـده
معیوب در مهلتی که برای پیمانكار تعیین میکند .در این صورت برای یكبار کارفرما به هر ترتیبی که مقتضی بداند رأساً معایب و نقاید
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برنامه و بودجه ل و شده بودند ،و
دو) ل و قراردادهای مزبور طبق مفهوم بخشنامه مورخ  04مهرماه  55[ 5911اکتبـر  ]5305سـازمان برنامـه و
بودجه عطف به ماسبق میشده است 28.در نتیجه ،خوانده استدالل کرده است که هر مقدار تعدیل بهایی نیز کـه
خواهانها میتوانستند بابت این قراردادهای مورد بحث مطالبـه کننـد ل ـو شـده بـوده اسـت .بـهعـالوه ،خوانـده
بازپرداخت حدوداً  092/-میلیون ریال تعدیل بها را که قبالً بابت قراردادهای شـهر جدیـد و اهـواز( 322 -امـا نـه
پاالیشگر) پرداخت شده بود ،مطالبه کرده است 29.خواهانها استدالل کردهاند که قرارداد شهر جدید هیچگاه فسخ
نشده بود 30و نیز اینکه در هر حال ،فسخ هریک از قراردادهای گسترش مسكن ،بعد از مصادره ،از جهـت تعیـین
ارزش شرکت در تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303مثثر در مقام نیست .کارشناس متذکر شده است کـه
به نظر میرسد این سه قرارداد بین ماه اوت  5322و آوریل  5320فسـخ گردیـده باشـد (چنـانکـه خوانـده ادعـا
میکند) ،اما نتیجه گرفته است که این قبیل موارد ،فسخ قرارداد را که به دنبال مصادره صورت گرفته ،نمـیتـوان
عطف به ماسبق نمود تا بر تعدیل بهای مربوط به آنها اثر گذارد .مضـافاً کارشـناس نظـر داده اسـت کـه «ادلـه
مستند ،حكایت از وجود شكایات جدی و متعددی ندارد که احتماالً این تصور را در یـک خریـدار احتمـالی در مـاه
نوامبر  5303ایجاد میکرد که «فسخ قراردادها براساس ماده  45محتمل ،چه رسد به آنکه قطعی بوده است»31.
 .557موضوع «معیوب بودن کار» بخصوص در ارتباط بـا قراردادهـای اخگـر ـ گسـترش و پرنـد مطـرح
گردیده که هیچیک از آن ها رسماً ل و نشده است .خوانده استدالل کرده است که اجرای نـاقد ایـن قراردادهـا از
ناحیه گسترش مسكن هرگونه تعدیل بها بابت آنها را منتفی کرده است .کارشناس هیچ دلیل قاطعی بـر ارتكـاب
تخلفی از طرف گسترش مسكن تحت هریک از این قراردادها نیافت که از نظر وی بتواند عـدم پرداخـت تعـدیل
بهای مربوط به آنها را توجیه کند.
 .551نتیجهگیری کارشناس .کارشناس در گزارش خود نتیجه گرفته است که مبنای حقـوقی بـرای کلیـه
تعدیل بهای مورد مطالبه وجود داشته و هرگونه اظهاری را حاکی از این که این تعدیالت در اثـر فسـخ یـا اجـرای
ناقد قراردادهای مورد بحث منتفی گردیده ،مردود شمرده است .کارشناس همچنین نتیجه گیری کرده است کـه
موارد فسخ قرارداد و ادعاهای «معیوب بودن کار» که در باال ذکر شد در تاریخ ارزشیابی قابل پیشبینی نبودهانـد.
وی همچنین یادآور شده است که با این حال:
یک) «احتمال اینکه قراردادها بعداً فسخ نشوند صفر نبوده» ،و

کار را رفع میکند و جمع هزینههای مربوطه را به اضافه پانزده درصد از اولین پرداخت به پیمانكـار کسـر مـینمایـد و در صـورت تكـرار
مشمول موارد فسخ پیمان واقع میشود.
 .21در قسمت ذیربط بخشنامه مورخ  04مهرماه  55[ 5911اکتبر  ]5305آمده است:
«پیمانهایی که در حین اجرا از طرف کارفرما براساس ماده  45شرایط عمومی پیمان فسخ میگـردد مشـمول مقـررات تعـدیل نخواهنـد
شد».
 .26بند  43گزارش.
 .19همان م خذ ،بند .10
 .18همان م خذ ،بند .55
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دو) پرداخت تعدیل بهای مورد مطالبه شاید با ت خیر ولی قطعا ،صورت میگرفته» 32.بر این اساس ،کارشناس
نتیجه گرفته است که این تعدیل بهای مورد مطالبه باید تنزیل گردد ،به دو دلیل:
یک) اینکه احتمال داشته باز هم اختالفنظر در مورد آنها پدید آید ،و
دو) پرداخت آنها احتماالً با ت خیر صورت میگرفته .وی متذکر شد که در ارتباط با قـرارداد شـهر جدیـد91 ،
درصد تنزیل نسبت به تعدیل بهای مورد مطالبه 33،و در ارتباط با سایر مطالبات مورد اختالف 01 ،درصـد تنزیـل
اعمال کرده است .بدین ترتیب ،کارشناس ارزش کلیه مطالبات مـورد اخـتالف بابـت تعـدیل بهـا را رقـم 959/0
میلیون ریال ،قبل از کسر مالیات ،تعیین کرده است 34.این مبلغ مشتمل است بر:
یک) تعدیل بهای مورد مطالبه بابت قرارداد شهر جدید به ارزش  22/0میلیون ریال 35،و
دو) سایر مطالبات مورد اختالف بابت تعدیل بها به ارزش  001/1میلیـون ریـال 36.بـا افـزودن مبلـغ 995/9
میلیون ریال پس از کسر مالیات ،به رقم مطالبات غیر مابهاالخـتالف (بـه مبلـغ خـالد 50114/-میلیـون ریـال)،
کارشناس نتیجهگیری کرد که کل ارزش خالد مطالبات گسترش مسكن بابت تعدیل بها تقریباً  5،221/-میلیون
ریال بوده است.
 )0( .550جلسه استماع کارشناس .کارشناس پس از بررسی نظرات طرفین درباره گزارش خـود ،تصـدیق
کرد که تعدیل بهای مورد مطالبه بابت قرارداد پرند باید در چارچوب ارزشیابی گسترش بالنت مورد بررسی قرار
گیرد .بر این اساس ،این مطالبات دیگر در مجموع مبلغ مطالبات گسترش مسكن بابت تعدیل بها منظور نشد.
از سوی دیگر ،کارشناس تعدیل بهایی به مبلغ  502/-میلیون ریال در رابطه با قراردادهای اهواز 322 -و شـرکت
نفت پذیرفت 37.عالوه بر این ،کارشناس در برآورد اولیه خود به شرح زیر تجدید نظر نمود.
 .554الف) مبنای حقوقی تعدیل بهای مورد مطالبه .کارشناس سه موضوع را که در گزارش خود بدان
نپرداخته بود مورد بررسی قرار داد .نخست وی بخشنامههای مورخ سوم تیرماه  04[ 5912ژوئـن  ]5303و هفـتم
شهریورماه  03[ 5915اوت  ]5300را که خوانده به نظرات خود درباره گزارش کارشناس ضمیمه کرده بود ،بررسی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12همان م خذ ،بند .50
 .11همان م خذ .دیوان مالحظه میکند که کارشناس در محاسبه ارزش تعدیل بهای مربوط به شهر جدید ،نرخ تنزیل بیشتری اعمـال
کرده است (بنگرید به :پانوشته  ،91بند  502و پانوشته  12زیر.
 .11همان م خذ .این رقم ،معادل مبلغ  995/9میلیون ریال پس از کسر  2/3درصد مالیات اسـت .اسـتنباط دیـوان ایـن اسـت کـه نـرخ
مالیاتی مزبور مجموعاً بابت  1/1درصد مالیات پیمانكار 9/0 ،درصد سهم بیمه اجتماعی و  2/0درصد بابت صندوق کارآموزی است.
 .15این مبلغ به ترتیب زیر محاسبه شده است :کارشناس فرض کرده است که احتمال  0به  9وجود داشته که تعدیل بهـای مربـوط بـه
شهر جدید پرداخت شود و احتمال  5به  9وجود داشته که مبال ی که قبالً از این بابت دریافت شده بود بایـد مسـترد مـیگردیـد و بـدین
ترتیب ،وی گردش نقدینه مورد انتظار شرکت را  522/-میلیون ریال برآورد کرد ،بدین شرح:
ریال ]43202220222 × 0/9[ – ]50902220222 × 5/0[ = 52202220222/-
سپس وی ارزش خالد فعلی این جریان نقدینه مورد انتظار طی سال بعد را (با اعمال نرخ تنزیل  02درصد)  22/0میلیـون ریـال تعیـین
نمود (بنگرید به :بند  50گزارش ،سواد مذاکرات استماع کارشناس ،صد .52-53
 .16مبلغ  001/1میلیون ریال کماکان شامل تعدیل بهای مورد مطالبه مربوط به پروژه پرند میشد (بنگرید به :بند  592زیر.
 .19سواد مذاکرات استماع کارشناس ،ص 4940
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کرد .ثانیاً کارشناس اظهارات آقای علی ابراهیمی در جلسه استماع کارشناس را مورد توجه قرار داد؛ دایر بر اینکـه
مبنای حقوقی تعدیل بهای مورد مطالبه گسترش مسكن بابـت قـرارداد شـهر جدیـد «موافقتنامـه مكملـی» بـین
سندیكای پیمانكاران (به نمایندگی شرکتهایی از جمله گسترش مسكن) و سازمان مسكن و شهرسازی خوزستان
(کارفرمای گسترش مسكن در قرارداد شهر جدید) بـود و ضـمناً تنهـا بخشـنامه ذیـربط ،بخشـنامه مـورخ ششـم
شهریورماه  02[ 5912اوت  ]5303بود (و آنهم تنها بدان سبب که شاخدهای تورم مـورد اسـتفاده در محاسـبه
تعدیالت بها در آن مندرج بود) 38.ثالثاً کارشناس مفهوم کلمه «مقطوع» را مـورد بررسـی قـرار داد کـه در زمـان
امضای قرارداد شهر جدید با دست روی آن نوشته شده و خوانده در اظهارنظر راجع بـه گـزارش کارشـناس آن را
مورد بحث قرار داده بود39.
 .551کارشناس نظر داد که نه بخشنامه تیرماه [ 5912ژوئن  ،]5303نـه بخشـنامه شـهریورمـاه [ 5915اوت
 ،]5300نه شهادت آقای ابراهیمی 40و نه بحث درباره اضافه شدن کلمه «مقطوع» ،هیچکدام ایجاب نمیکند کـه
وی در استنتاجات قبلی خود تجدیدنظر نماید .کارشناس بهویژه در رابطه با تعدیل بهـای مربـوط بـه شـهر جدیـد
نتیجهگیری کرد که وی «کماکان اهمیت نسبتاً زیادی برای این واقعیت قائل خواهد شد کـه مطالبـات مزبـور بـه
صورت منظم پرداخت میشده است» 41.وی همچنین نظر خود را تكرار کرد که تعدیل بهای مورد مطالبه شرکت
باید مقداری تنزیل شود.
 .553لغو قرارداد و ادعاهای «معیوب بودن کار» .کارشناس این نظر خود را ت یید کرد که با توجه بـه
استنتاج وی مبنی بر اینکه «ل و قرارداد به فرض و در مواردی که صورت گرفته ،مسلماً بعد از تاریخ مصادره بوده،
یک مس له مهم این است که ل و قرارداد تا چه حدی قابل پیشبینی بوده است» 42.کارشناس اظهار داشت کـه از
آن جا که «به نظر نمیرسد تعداد شكایات قبل از مصادره آن چنان انبوه بوده باشد که داللت بر آن کند کـه در آن
تاریخ ،ل و قرارداد قطعی ،یا حتی محتمل محسوب میشده» ،اینکه ل و قراردادها تا چه حد قابل پیشبینـی بـوده،
مسلماً مس لهای است غیرقطعی»43.
 .501ج) تنزیل .کارشناس ظاهراً تصدیق کرد که نرخهای تنزیلی که وی در گزارش اولیه خود اعمال کرده
بود (به منظور ملحو داشتن اختالفنظرها و ت خیرهای احتمالی در پرداخت ،و برابر بـا حـداقل  91درصـد بابـت
تعدیل بهای قرارداد شهر جدید 44و  01درصد بابت تعدیل بهای سایر قراردادهـا) شـاید در چـارچوب مصـادرهای
نظیر مصادره مورد بررسی ،که تحصیلکننده شرکت ،مسئول پرداخت مطالبات شرکت نیز بوده ،مقتضی نباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11همان م خذ ،ص ص.052-059
 .16در جلسه استماع کارشناس ،خوانده نظر خود را تكرار کرد که منظور از واژه «مقطوع» این است که بهای قرارداد بـه نحـو مطلـق و
غیر قابل ت ییری معین شده بود.
 .19سواد مذاکرات استماع کارشناس ،صد 9450-942
 .18همان م خذ ،ص .940
 .12همان م خذ ،ص.59
 .11همان م خذ.
 .11بنگرید به :پانوشته  99و پانوشته  ،91باال).
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 )9( .505یافتههای دیوان .یافتههای دیوان به شرح زیر است:
 .500الف) مبنای حقوقی تعدیل بهای مورد مطالبه .در سراسر جریان رسیدگی ،اطالعـات گونـاگونی
راجع به استحقاق مورد ادعای گسترش مسكن بابت تعدیل بها به دیوان ارائه شد .موارد زیر علیالخصـوص قابـل
ذکر است:
 .5مبال ی که گسترش مسكن سابقاً و قبل از مصادره از این بابت دریافت کرده بود (و در رابطه با قرارداد شهر
جدید به  509/-میلیون ریال بالغ میشود)؛
 .0موافقتنامهای بین سازمان مسكن و شهرسازی خوزستان و سندیكای پیمانكاران (به نمایندگی مثسساتی از
جمله گسترش مسكن) که حسب اظهار آقای علی ابراهیمی در جلسه استماع کارشناس ،متعاقب امضـای قـرارداد
شهر جدید منعقد گردید؛45
 .9واژه «مقطوع» که به صورت دستنوشته ،در زمان امضای قرارداد شهر جدید به متن قرارداد افزوده شد؛
 .4بخشنامه مورخ سوم شهریورماه  02[ 5912اوت ]5303؛46
 .1بخشنامه مورخ سوم تیرماه  04[ 5912ژوئن ]5303؛47
 .5بخشنامه مورخ هفتم شهریورماه  03[ 5915اوت ]5300؛48
 .0نظر حقوقی آقای مشكی مشاور حقوقی گسترش مسكن در ت یید تعدیل بهای مورد مطالبه شرکت ،که قبل
از مصادره اعالم شده است؛
 .2گزارش مورخ  00اردیبهشتماه  50[ 5913مه  ]5322تسلیمی به سازمان برنامه و بودجه که توسط آقـای
توفیقی تهیه شده ـ نامبرده مدیر عاملی اسـت کـه دولـت از تـاریخ  03دیمـاه  53[ 5912ژانویـه  ]5322بـرای
گسترش مسكن منصوب کرده بود؛ 49و
 .3حسب گزارش ،استنباط آقای برومند مدیر عامل مسكن و شهرسازی خوزستان ،دایر بـر ایـنکـه مطالبـات
گسترش مسكن بابت تعدیل بها باید پرداخت گردد ،هرچند از طریق یک حساب مشتر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15نسخهای از مدر مزبور به دیوان ارائه نشده ،اما آقای علی ابراهیمی در جلسه استماع کارشناس ت کید کرد که تنها مبنـای حقـوقی
مطالبات گسترش مسكن بابت تعدیل بهای قرارداد شهر جدید همین تفاهم بود.
 .16این بخشنامه که نظیر سایر بخشنامههای نقل شده ،توسط سازمان برنامه و بودجه صادر گردیده ،اجازه میداد در کلیـه قراردادهـای
تنظیمی قبل از هفتم بهمنماه  00[ 5910ژانویه  ] 5304که فاقد قید صریحی راجع به تعدیل بها بود ،با قید عطف به ماسبق تعـدیل بهـا
صورت گیرد .این بخشنامه در مورد قراردادهایی که بعد از تاریخ مزبور امضا گردیده ،از قبیل قرارداد شهر جدید کـه در تـاریخ  59آذرمـاه
[ 5919چهارم دسامبر ]5304امضا شد ،ساکت است.
 .19این بخشنامه نیز شرط صریحی راجع به قراردادهای تنظیمی بعد از سال 5304که فاقد قید تعدیل بهـا بودنـد نداشـت و تنهـا از آن
جهت مناسبت پیدا میکند که ناسخ بخشنامه مورخ شهریورماه [ 5915اوت  ]5300بود.
 .11این تنها بخشنامهای است که تعدیل بها بابت قراردادهای بعد از سال  5304که فاقد شرط تعدیل بها هسـتند ،صـراحتاً در آن مقـرر
شده است ( بهویژه ماده  0بخشنامه) .آن قسمت از بخشنامه مزبور که مربوط به قراردادهای بعد از سال  5304میشد ،با صدور بخشـنامه
مورخ تیرماه [ 5912ژوئن  ]5303مل یاالثر گردید.
 .16آقای توفیقی در تشریح «امكانات شرکت» میگوید که «مطالبات این شرکت از سازمانهای دولتی ،بهویژه در مورد تعدیل بـالغ بـر
مبلغ  0013502220222/-ریال است» .در پایان گزارش از سازمان برنامه و بودجه تقاضا شده است که «اقدامات فوری نسبت به پرداخـت
تعدیل بهای قراردادهای این شرکت به عمل آید».
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 .509دیوان در موافقت با کارشناس نظر میدهد که اطالعات موجود حاکی از آن است که گسترش مسـكن
در واقع ذیحق به دریافت این تعدیل بهای مورد مطالبه بوده است .دیوان در حصول بـه اسـتنتاجات خـود ،وزن و
اعتبار خاصی برای این واقعیت قائل شده است که گسترش مسكن قبل از مصـادره ،یعنـی در دورهای کـه شـائبه
شبههای وجود ندارد ) (in tempore non suspectoمبلغ  509/-میلیون ریال (یعنی تقریبـاً  52میلیـون دالر
امریكا) بابت تعدیل بها دریافت کرده بود .این رویه ،به عالوه درخواست صریح آقای توفیقی از سـازمان برنامـه و
بودجه برای پرداخت فوری مطالبات گسترش مسكن بابت تعدیل بها ظاهراً شهادت آقای علی ابراهیمـی را ت ییـد
میکند که تفاهمی (احتماالً مستند به موافقتنامهای از آن نوع که وی توصیف میکند) وجود داشته کـه گسـترش
مسكن را طبق قرارداد شهر جدید ذیحق به دریافت تعدیل بها از کارفرمای خود میکـرده اسـت .از سـوی دیگـر،
دیوان استدالل خوانده را قانعکننده نمییابد که اصطالح «مقطوع »(که خوانده ابتدا اظهار داشـت ،یعنـی «ارزش
قرارداد قطعی» و بعداً در جریان رسیدگی توضیح داد که مقطوع،یعنی«تثبیت شده») ،دلیل قاطعی است بر اینکـه
طرفین امضا کننده قرارداد شهر جدید صراحتاً توافق کردند که هیچ تعدیلی در بهای قرارداد منظور نكنند .اسـتنباط
دیوان این است که بهای پروژه شهر جدید که گسترش مسكن پیشنهاد کرد (و متعاقباً مورد قبول سازمان مسـكن
و شهرسازی خوزستان قرار گرفت) قیمت یککاسهای برای کل پروژه بود .بر این اساس ،به نظر دیـوان ،احتمـال
بیشتر این است که منظور طرفین از افزودن اصطالح «مقطوع» ،ت کید بر این توافق طرفین بوده که هر ت ییـری
در هزینه کارگر و مصالح ساختمانی و غیره ،ت ثیری در بهای یک کاسه پروژه نخواهد داشت .دیوان معتقد است که
اینگونه قیمتگذاری فینفسه مانع آن نیست که مبلغ اسمی قیمت یککاسه قرارداد بابت تـورم تعـدیل گـردد .بـا
توجه به مراتب باال ،دیوان با کارشناس همعقیده است که احتماالً اجازه پرداخت تعدیل بها وجود داشته است.
 .507ب) لغو قرارداد و ادعاهای مربوط به «معیوب بودن کار» .رویه مسلم دیـوان ایـن اسـت کـه
گرچه اوضاع عمومی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی که ممكن است بـر امكانـات تجـاری آتـی شـرکت در تـاریخ
مصادره اثر گذارد باید در ارزشیابی واحد مصادره شده منظور گردد ،اما اثرات خـود عمـل مصـادره یـا رویـدادهای
حادث بعد از آن نباید در ارزشگذاری منظور شود (بنگرید به :حكم پرونده امریكن اینترنشنال گروپ اینكورپوریتـد،
ص  .(AIG, 4 Iran-U.S. C.T.R. at 106) 51پس از اثبات اجازه پرداخت مطالبات گسترش مسكن بابـت
تعدیل بها ،عاملی که میتوانست مستقیماً خدشهای در آن ایجاد کند :یک) بهموقع بودن ،دو) معتبر بودن ،و سـه)
عطف به ماسبق شدن فسخ قراردادهای مورد بحث بود .به عقیده دیوان ،هیچیک از این سه شرط در پرونده حاضر
احراز نشده است .راجع به یكایک این سه شرط دیوان متذکر میشود که:
یک) اخطارهای فسخ بین ماههای اوت  5322و آوریل ( 5320یعنی مدتها پس از مصادره) ارسـال گردیـد و
تنها به صرف همین دلیل ،دیوان نتیجه میگیرد که هیچیک از این موارد فسخ اثر مستقیمی بر تعدیل بهای مورد
مطالبه گسترش مسكن در تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303نداشت.
دو) راجع به شرط معتبر بودن فسخ ،با این فرض که بخشنامه مورخ  04مهرمـاه  55[ 5911اکتبـر  ]5305در
تاریخ ذیربط هنوز معتبر بوده ،قابلیت اجرای آن منوط به احراز ایـن موضـوع بـود کـه پیمانكـار (یعنـی گسـترش
مسكن) در مفهوم ماده  45شرایط عمومی قـرارداد سـازمان برنامـه و بودجـه ،مسـبب تـ خیر در اجـرای تعهـدات
قراردادی خود بوده باشد .هیچ دلیل قانعکنندهای در سابقه امر وجود ندارد که نشان دهد گسترش مسكن با ایجـاد
ت خیر یا هر مانع دیگری در اتمام پروژه ،قرارداد شهر جدید را نقض کرده باشد .و
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س ه) راجع به شرط عطف به ماسبق شدن فسخ ،مشكل بتوان تصور کرد که ل و یک قـرارداد خـدماتی ،نظیـر
قرارداد ساختمانی شهرجدید و تعدیل بهای مربوط به آن بتواند عطف به ماسبق شود .بر این اساس ،دیوان در این
زمینه با کارشناس همعقیده و معتقد است که فسخ قراردادهای شرکت ،بهموقـع ،صـحیح و معطـوف بـه ماسـبق
صورت نگرفته تا ت ثیری در ارزش تعدیل بهای مورد مطالبه شرکت و استحقاق شرکت نسبت به آن داشته باشـد.
با توجه به این سثال که آیا یک خریدار آتی فرضی منطقاً میتوانسته این موارد فسخ را پـیشبینـی کنـد یـا خیـر
(یعنی اینکه آیا این موارد فسخ در تاریخ  00آبانماه  59/5912نوامبر  5303قابل پیشبینی بوده اسـت یـا خیـر)
دیوان نظر میدهد که پرونده امر حاوی هیچ دلیل قاطعی نیست که نشان دهد در تاریخ مصادره قابل پـیشبینـی
بود که قراردادهای یاد شده بعد از مصادره ل و گردد و اختالفات مربوط پدید آید50.
 .501ج) تنزیل .با احراز این مطلب ،گسترش مسكن صحیحاً میتوانست در ترازنامـه اسـتخراجی خـود در
تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303تعدیل بهای مورد مطالبه را منعكس کند .اینک دیوان باید تعیین نماید
که آیا گسترش مسكن باید مطالبات مزبور را به ارزش اسمی ثبت کند یا آنکه باید آنها را تنزیل نماید .پیشـنهاد
کارشناس این بود که مطالبات مورد اختالف تنزیل گردد تا نگرانیهای خریدار احتمالی بابت :یک) مبنای حقـوقی
این مطالبات ،و دو) ت خیرهای احتمالی در پرداخت آنها (کارشناس آن را در حدود یـک سـال تخمـین زد) در آن
منظور گردد .دیوان معتقد است که ارزشیابیای نظیر ارزشیابی حاضر اقتضا ندارد که ارزش اسمی مطالبـات بابـت
ریسک ت خیر در پرداخت تنزیل گردد .دیوان بر این نظر است که اعمال بی کم و کاست مدل فروشـنده و خریـدار
فرضی بهروشنی نشان میدهد که در موردی که خود خریدار به فروشنده مقروض باشد ،موضوعات خاصی مطـرح
میشود .مشكل بتوان تصور کرد که فروشنده فرضی مایل به قبول بهای تنزیل شده بـرای مطالبـات خـود باشـد؛
صرفاً بدین سبب که خریدار (که در عین حال بدهكار این مطالبات است) سابقه پرداخت بدی داشته یا اینکـه بـه
فروشنده اعالم میکرد که مطالبات خریداری شده را نخواهد پرداخت 51.پیامد منطقی ایـن وضـعیت ظـاهراً ایـن
است که اگر چنین خریدار احتمالی در گذشته قصور کرده بوده باشد ،فروشنده اجباراً میبایست موافقت کند کـه از
خیر مطالباتش یكسره بگذرد52.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .59بند  55گزارش.
 .58این خودداری از پرداخت میتواند از آنجا نیز ناشی شود که خریدار آتی از قبول وجود هرگونه دینی در قبـال فروشـنده آتـی امتنـاع
کند .اما الزم است ت کید شود که این موضوع در برههای از تجزیه و تحلیل مطرح میگردد که ارزیاب ،فیالمثل دیوان ،برمبنـای تحقیـق
قبلی در وجود مبنای حقوقی مطالبات مربوط ،متوجه شده باشد که خریدار آتی به فروشنده آتی مقروض است .هرچند ممكن است خریدار
آتی در انكار وجود مطالبات «صداقت» داشته باشد ،در هر حال ارزیابی در تحقیق خود راجع به مبنای حقـوقی آن مطالبـات ،اسـتدالالت
خریدار را در نظر گرفته است.
 .52در باب تئوری ارزشیابی ،حائز اهمیت است که به روابط متقابل بین فروشنده آتی و خریدار آتی توجه شود .اینگونه تعیین مفروضـات
درست که ارزشیابی باید بر مبنای آن صورت گیرد عدول از روال معمول ارزشیابی محسوب نمیشود .مس له بر سر این است کـه تئـوری
تعیین ارزش عادله بازار به درستی اعمال شود .مثال زیر را در نظر بگیریم :فیالمثل ،فرض کنیم کـه فروشـنده آتـی روکـو راغـب باشـد
شرکت را به یک خریدار آتی بفروشد و دارایی روکو شامل مطالباتی برابر  522واحد پول از یک شخد ثالث باشد .قبل از آنکـه خریـدار
آتی قبول کند که ارزش اسمی مطالبات را بپردازد ،قاعدتاً میخواهد بداند که سابقه پرداخت بـدهكاران روکـو در مـورد آن نـوع مطالبـات
چگونه بوده است .بدین ترتیب ،خریدار آتی شاید متوجه شود که این بدهكاران در گذشته به طور معمـول یـک سـال تـ خیر در پرداخـت
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 .500مضافاً دیوان نتیجهگیری میکند که در بحث راجع به انتظارات یک خریدار فرضی در چارچوب مصادره،
گسترش دامنه تصور درباره فروش فرضی بیش از این امكانپذیر نیست .دیوان یادآور میشود که در پرونـدههـای
حاضر صحبت درباره خریداری نیست که در مورد کیفیت مجموعه مطالباتی که قصد خریدش را دارد دچار تردید و
بیاطمینانی است .عالوه بر این ،به این واقعیت باید توجه داشت که گسترش مسكن مصـادره شـده اسـت؛ یعنـی
اینکه ارزشیابی این شرکت بعد از مصادره آن صورت گرفته و نه در چارچوب تالش و جدیت الزمی که در مرحله
تهیه مقدمات خرید احتمالی آن توسط یک خریدار ذینفع صورت میگیرد53.
 .504با توجه به مراتب فوق ،دیوان عقیده ندارد که برای منظور کردن نگرانـیهـای مسـتند خریـداری کـه
مصمم است خود را در مقابل خطر عدم پراخت محافظت کند باید تنزیلی اعمال شـود و در ایـن بـاب ،دیـوان 02
درصد تنزیلی را که کارشناس در مورد تعدیل بهای مورد مطالبه گسترش مسكن ،بر عهده مدیون مصـادرهکننـده
اعمال کرده ،نمیپذیرد54.
 .501دیوان در عین حال که واقعاً معتقد است که غلبه ادله ،مثید این نتیجه گیری است که ادعاهای مربـوط
به تعدیل بها صحیح و قابل اجرا است ،ضمناً اعتقاد دارد که میزان ابهامی که همواره در باره ایـن موضـوع وجـود
داشته است حقاً باید با اعداد و ارقام مشخد شود .در این باب ،دیوان مالحظه مینمایـد کـه موضـع خواهـانهـا
مبنی بر این که سه بخشنامه مذکور در فوق به عنوان مبنای حقوقی ادعاهای گسترش مسكن راجع به تعـدیل بهـا
داشتهاند .اگر نرخ تنزیل (با احتساب تورم) فیالمثل  02درصد فرض شود ،ارزش فعلی مطالبات تنها  22واحد پول خواهد بود .ایـن اسـت
مقدا ر ارزشی که مطالبات در تاریخ ارزشیابی دارد و حداکثر بهایی است که خریدار معقول مایل به پرداخت بابت مطالبات روکو و فروشنده
معقول حاضر به قبول بابت مطالبات مزبور است.
حال فرض کنیم که  522واحد مطالبات روکو از شخد ثالثی نبوده ،بلكه از خود خریدار آتی است و نیز فـرض کنـیم کـه سـابقه نشـان
میدهد که خریدار آتی بدهی های خود را به روکو با یک سال ت خیر میپرداخته ،سثالی که مطرح میشود این است که خریدار آتی هنـوز
میتواند تقاضا کند که ارزش اسمی مطالبات از  522به  22تنزیل شود یا خیر؟ طبق تئوری تعیین ارزش عادله بازار ،وی نمیتوانـد چنـین
تقاضایی داشته باشد ،زیرا در برهه زمانی مربوط (یعنی ،در زمان مذاکرات بین متعاملین آتی) ارزش واقعی مطالبات از دیـد هـر دو طـرف
 522واحد است و در جریان مذاکرات فیمابین این  522واحد موضوع بحث اسـت .در آن برهـه از زمـان ،ارزش مطالبـات بـرای خریـدار
احتمالی آتی مسلماً  522واحد بوده (نه  22واحد) .به همین نحو ،در آن برهه زمانی فرضی ،ارزش مطالبات مزبور از دید فروشنده آتی هم
 522واحد است و وی حاضر نیست از بدهكار خود چیزی کمتر از  522واحد بپذیرد .باید متذکر شد که تعیین ارزش عادلـه بـازار تنهـا بـا
بازیگران اقتصادی «منطقی» (یعنی «معقول») سر و کار دارد و با هیچ انگیزهای (انساندوستانه و جز آن) که بتواند فروشندهای را وا دارد
که چیزی کمتر از بهترین قیمت را برای داراییهایش بپذیرد ،کار ندارد.
 .51بنگرید به :آموکو اینترنشنال فایننس کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،حكـم شـماره  9-15-952مـورخ 09
تیرماه  54[ 5955ژوییه  ،]5320چاپ شده در  .15 Iran-U.S. C.T.R. 189در آن پرونده ،دیوان نظر داد که:
ملی کردن را نمیتوان با سرمایهگذاری عادی بازرگانی یا معامله در بازار آزاد یكی دانست ،... ،الزم به گفتن نیسـت کـه دیـوان داوری در
مقام یک سرمایهگذار احتمالی نمیباشد ،بلكه دیوان بعد از وقوع حادثه ( )ex post factoباید طبـق قـوانین حـاکم بـر مصـادره اجبـاری،
عادالنهترین غرامت الزم را ،بدون در نظر گرفتن هیچگونه عامل حدس و گمان ،تعیین نماید .نخسـتین وظیفـه دیـوان ،جلـوگیری از دارا
شدن غیرعادالنه یا محرومیت غیرعادالنه هریک از طرفین است .بند  001حكم .Id at 257،همچنین بنگرید به.Id at 265 :
 .51در جلسه استماع دوم ،کارشناس ت یید کرد که صحیح بودن یا نبودن تنزیل وام عهده مدیون مصادرهکننده بـه علـت احتمـال عـدم
پرداخت «موضوعی است حقوقی» که وی «هیچ تخصصی» در آن ندارد .سواد مذاکرات استماع کارشناس ـ ص  .944همچنـین بنگریـد
به :بند  502در باال).
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مثثر در مقام است ،چندان هم روشن نیست .برخالف شهادت آقای علی ابراهیمی در جلسـه اسـتماع کارشـناس،
دایر بر اینکه تنها شاخدهای مندرج در بخشنامه مورخ ششم شهریورماه  02[ 5912اوت  ]5303آنهم تنها بـه
منظور محاسبه تعدیل بها مثثر در مقام میباشد ،ظاهراً خود خواهانها اعتبار بیشتری برای ایـن بخشـنامه قائـل
شدند و برای احراز مبنای حقوقی ادعاهای خود بدان استناد کردند .لكن چنانکـه در بـاال ذکـر شـد (بنگریـد بـه:
پانوشته شماره  45در باال) ،اجازه صریح تعدیل بهای مندرج در بخشنامه مزبور تنها مربوط اسـت بـه قراردادهـای
تنظیمی پیش از هفتم بهمنماه  00[ 5910ژانویه  ،]5304از طرف دیگر ،خواهانها هیچگاه به طـور کامـل بـرای
دیوان توضیح ندادهاند که بخشنامه مورخ هفتم شهریورماه  03[ 5915اوت  ]5300حداقل در مورد کارهای انجـام
شده قبل از صدور بخشنامه مورخ سوم تیرماه  04[ 5912ژوئن  ]5303تا چه حـد مـیتوانسـت بـهعنـوان مبنـای
حقوقی احتمالی تعدیل بهای مورد مطالبه گسترش مسكن مثثر در مقام باشد 55.عالوه بر این ،دیـوان نمـیتوانـد
این نكته را از نظر دور بدارد که خواهانها در جستجو برای یافتن اساس حقوقی تعدیل بهـا چـرا چنـین زمـانی را
برای اشاره به «موافقتنامه تكمیلی» بهعنوان دلیل قاطع 56انتخاب کردند .در نتیجه ،دیوان بـا کارشـناس موافـق
است که «براساس ادله تسلیمی به دیوان ،هر خریداری درباره پرداختها قدری احساس ناراحتی میکـرد» 57.بـه
دالیل پیشگفته ،دیوان معتقد است که ارزش تعدیل بهای مورد مطالبه گسترش مسكن باید تنزیل شود.
 .503به قرار اطالع دیوان ،آن بخش از تنزیل که مبین «عامـل نگرانـی» اسـت (در مقابـل «عامـل تـ خیر
زمانی» ،یعنی ارزش زمانی پول) در مورد تعدیل بهای مورد سایر مطالبات مورد مطالبه برای شهر جدید حـدود 02
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .55در این باب ،دیوان یادآور میشود که (یک) بخشنامه مورخ هفتم شهریورماه  03[ 5915اوت  ]5300تنها بخشنامهای بود که امكـان
تعدیل بهای اسمی قراردادهای تنظیمی بعد از هفتم بهمنماه  00[ 5910ژانویه  ]5304به علت تورم در آن پیشبینـی شـده بـود ،و (دو)
صورت وضعیتهای موقت مربوط به پروژه شهر جدید (که خوانده آنها را بهعنوان ادله تسلیم نموده است) نشـان مـیدهنـد کـه اغلـب و
شاید کل کاری که بابت آن تعدیل بها مطالبه می شود پیش از زمانی انجام شد که بخش ذیربط بخشنامه شهریورماه [ 5915اوت ]5300
با صدور بخشنامه مورخ سوم تیرماه  04( 5912ژوئن  ]5303مل یاالثر اعالم گردد .با فرض اینکه بخشنامه تیـرمـاه [ 5912اوت ]5300
عطف به ماسبق نشده باشد ،برای دیوان روشن نیست که چرا خواهـانهـا بخشـنامه شـهریورماه [ 5915اوت  ]5300را بـهعنـوان دلیـل
مهمتری در اثبات تعدیل بهای مورد مطالبه شرکت ارائه نكردهاند .دیوان تنها میتواند حدس بزند کـه دلیـل آن ایـن واقعیـت اسـت کـه
هرگونه بحث و استدالل پیرامون بخشنامه شهریورماه [ 5915اوت  ]5300منجر به آشكار شدن تناقد در هریک از صورت وضعیتهای
موقت مربوط به کار انجام شده در طی دوره ذیربط می شد که براساس بخشنامه مـورخ ششـم شـهریورماه  02[ 5912اوت  ]5303تهیـه
شده بودند.
 .56می توان استدالل کرد که آقای علی ابراهیمی خاطرنشان کرده بود که این موافقتنامه در شهادت وی در جلسه استماع اول مـثثر در
مقام است .لكن همین شاهد در جلسه استماع کارشناس اصرار داشت که موافقتنامه مزبور همواره تنها اساس حقوقی تعدیل بهـای مـورد
مطالبه شرکت بوده است .دیوان ناچار است این نكته را یادآوری کند که شهادت محكم آقای ابراهیمی دربـاره یكـی از بحـثانگیزتـرین
موضوعات پرونده حاضر ،عالوه بر انواع استدالالتی که خواهانها در سرتاسر رسیدگیهای حاضر در بـاره ایـن موضـوع و در تنـاقد بـا
استدالالت مزبور پیش کشیدند ،ظاهراً برای وکیل خاطرنشان مینماید که سوابق کارشناس تا حـدودی خبـر جدیـدی مـینمـود .دیـوان
مضافاً خاطرنشان مینماید که سوابق پرونده حاوی هیچگونه از اطالعاتی نیست که نشان دهد خواهانها کوشیده باشند دلیلـی حـاکی از
وجود و محتوای دقیق موافقتنامه مورد اشاره در اختیار دیوان قرار دهند.
 .59بند  45گزارش.
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درصد 58و درمورد سایر مطالبات مورد اختالف  52درصد است 59.دیوان نتیجهگیری میکند که بابت قراردادهـای
مورد اختالف غیر از قرارداد شهر جدید 52 ،درصد تنزیل معقولی است؛ لكن در مورد قرارداد شهر جدید ،به عقیـده
دیوان میزان نگرانی راجع به استحكام اساس حقوقی تعدیل بها ایجاب میکند که نرخ تنزیل باالتری اعمال گردد.
در مورد این تعدیالت ،به نظر دیوان منطقی است که  42درصد تنزیل بابت مبلغ مورد ادعای گسـترش مسـكن و
 55درصد تنزیل نسبت به استرداد وجه مورد ادعای سازمان مسكن و شهرسـازی خوزسـتان از گسـترش مسـكن
اعمال شود 60.ارزشهای تنزیل شده تعدیل بهای مورد مطالبه شرکت به طریق زیر محاسبه میشوند:
یک) تعدیل بها بابت شهر جدید:
 432میلیون ریال × 52درصد منهای  509میلون ریال  99درصد برابر است با  05/0میلیون ریال قبل از کسر
مالیات61.
دو) سایر قراردادهای مورد اختالف62:
قبل از کسر مالیات  052/9میلیون ریال = 32درصد ×  099/0میلیون ریال63
سه) دیوان معتقد است که نسبت به ارزش تعدیالت بهایی که مورد اختالف نیستند ،هیچ گونـه تنزیلـی نبایـد
اعمال شود .بنابراین ،ارزش تعدیل بهای مربوط به پروژههای شرکت ملی نفت ایـران و مـس سرچشـمه عبـارت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .51کارشناس این رقم را مشخد نكرده ،اما با استفاده از دو فقره اطالعـات معلـوم مـیتـوان آن را بـه دسـت آورد( :یـک) در نظریـه
کارشناس ،نرخ تعدیل مناسب بابت تورم در طول سال  02 5303درصد بود و (دو) کارشناس ذکر کرده بود که وی در مورد تعدیل بهـای
مربوط به شهر جدید کالً  91درصد تنزیل اعمال کرده است .از دو رقم فوقالذکر نتیجه گرفته میشود که در صـد تنزیـل بـرای «عامـل
نگرانی» که کارشناس تلویحاً به کار برده عبارت است از 2/0 )%02( :تقریباً = [( .5-]2/51 × )5+ 2/02لكن چنانکـه در بـاال گفتـه شـد
(رجوع شود به :پانوشتههای شماره  99و  91باال)« ،عامل نگرانی» که کارشناس عمالً در محاسبه ارزش تنزیـل شـده تعـدیل بهـا بابـت
شهر جدید به کار برده ،در حدود  91درصد بوده است.
 .56سواد مذاکرات استماع کارشناس ـ صد .50-52
 .69دیوان بر اساس مدار موجود نزد خود ،متمایل به ایـن اعتقـاد اسـت کـه در تـاریخ ارزشـیابی ،بـین شـرکت و سـازمان مسـكن و
شهرسازی خوزستان اختالفنظر واقعی بر سر استرداد مبلغ  509/-میلیون ریال وجود داشته است.
 .68این مبلغ معادل مبلغ  53/3میلیون ریال بعد از کسر  2/3درصد مالیات است.
 .62این تعدیالت بها مربوط است به قراردادهای زیر( :یک) پاالیشگر ( %4میلیون ریال) ،و (دو) اخگر گسترش ( 21میلیون ریال)( ،سـه)
اهواز  595/2( 322میلیون ریال) و (چهار) یک مبلغ  55/1میلیون ریال دیگر بابت اهواز  ،322مبلغ اخیرالذکر منحصراً مربـوط بـه پـروژه
اهواز  322و بخشی است از مبلغ  502میلیون ریال بابت کاری که گسترش مسكن در فاصله پایان آخرین سال مالی کامـل خـود ،یعنـی
سال [ 5912که از  03اسفندماه  02/5910مارس  ]5303آغاز میشود تا مصادره شرکت در تاریخ  00آبـانمـاه  59[ 5912نـوامبر ]5303
روی پروژههای اهواز  322و شرکت نفت انجام داد و در جلسه استماع کارشناس ،کارشناس دیوان اذعان کرد کـه بایـد در گـزارش اولیـه
وی به تعدیل بهای مورد مطالبه شرکت اضافه میشد .از آن جا که اطالعات دقیقی در سابقه پرونده وجـود نـدارد ،دیـوان ایـن بخـش را
بدینصورت محاسبه کرده که مبلغ  502میلیون را در عدد  2/23ضرب کرده که عددی است کسـری کـه صـورت آن مسـاوی اسـت بـا
تعدیل بهای تسویه نشده بابت اهواز  322تا  03اسفندماه  02[ 5912مارس ( ]5303یعنی  595/2میلیون ریال) و مخرج آن مساوی است
با تعدیل بهای تسویه نشده بابت شرکت نفت در همان تاریخ (یعنی  50134/55میلیون ریال).
این تعدیالت شامل تعدیل بهای مربوط به پروژه پرند نمیشود که ارزیابی آنها در چارچوب ارزشیابی گسترش بالنت صورت مـیگیـرد
(بنگرید به :بند  592در زیر).
 .61این مبلغ معادل مبلغ  535/5میلیون ریال بعد از وضع  2/3درصد مالیات است.
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است از:
میلیون ریال بعد از وضع مالیات  525/5 64=50513/5میلیون ریال  50119/1 +میلیون ریال
 .591بر مبنای مراتب باال ،دیوان نظر میدهد که تعدیل بهـای مـورد اخـتالف گسـترش مسـكن را منطقـاً
میتوان  020میلیون ریال پیش از وضع مالیات ،یعنی ) (05/0+052/9میلیون ریال ارزشگذاری نمود .بعد از کسـر
 2/3درصد مالیات ،ارزش تعدیل بهای مورد اختالف گسترش مسكن به  055/1میلیون ریال بالغ میشـود .بـدین
ترتیب ،جمع کل ارزش مطالبات گسترش مسكن بابت تعدیل بها را پس از وضع مالیات میتـوان مبلـغ 50305/5
میلیون ریال ( )055/1+50513/5تعیین نمود.
 .9گسترش بالنت

 .595گسترش بالنت ،که طبق قوانین ایران به صورت شرکت سهامی خاص در مه  5300تشكیل شـد ،شـرکت
مختلطی بود بین گسترش مسكن و بالنت برادرز کورپوریشن (شرکت اخیر در ایالت دلـهور ثبـت شـد) 65.در مـاه
ژوئن  ،5300گسترش مسكن  12درصد سهمالشرکه خود را در گسترش بالنت به  32درصد افـزایش داد .از نظـر
سهامداران گسترش بالنت ،این شرکت از ابتدای تشكیل وسیله خاصی بود برای کمک به تكمیل پـروژه پرنـد
که دو ماه پیش از آن ،اجرای آن به سهامداران شرکت واگذار شده بود 66.طبق اظهار خواهانهـا ،یكـی از هـدف
های عمده این شرکت ،اداره گردش نقدینه دریافتی و پرداختی مربوط به پروژه مذکور بود.
 .590دیوان خاطرنشان مینماید که اطالعات تسلیمی طرفین به دیـوان دربـاره گسـترش بالنـت پراکنـده و
دارای دقت اندکی بوده است 67.در نتیجه ،ارزشگذاری داراییها و بدهیهای گسترش بالنـت در سراسـر جریـان
رسیدگی مقدار زیادی ت ییر شكل یافت.
 )5( .599گزارش کارشناس .کارشناس در گزارش خود گسترش بالنت را مستقالً ارزشیابی نكـرد؛ بـدین
علت که اطالعات قابل اطمینانی در اختیار وی نبود تا بتواند ارزش دارایی خالد آن شرکت را به نحوی محاسـبه
نماید که به قدر کافی مستند باشند ،لكن به جای آن ،کارشناس اثـر گسـترش بالنـت را بـر ارزشـیابی گسـترش
مسكن به دو طریق مورد توجه قرار داد :یک)  32درصد سرمایهگذاری گسترش مسكن در گسترش بالنـت را بـه
قیمت خرید آن ،یعنی مبلغ  52میلیون ریال ارزشیابی کـرد 68،و دو)  32درصـد مبلـغ  5550012/-میلیـون ریـال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .61مبلغ  525/5میلیون ریال عبارت است از بخشی از مبلغ  502/-میلیون ریال که طبق روشی که در پانوشته شماره  50بـاال تشـریح
گردید ،نظر داده شد که مربوط به پروژه شرکت نفت است با کسر  2/3درصد مالیات.
 .65بنگرید به :پرونده بالنت برادرز کورپوریشن ،چاپ شده در .3 Iran-U.S. C.T.R. at 227
 .66این پروژه هنگامی آغاز شد که وزارت مسكن و شهرسازی قراردادی برای ساختمان  500واحـد مسـكونی در پرنـد بـه گسـترش
مسكن در بالنت برادرز واگذار کرد.
 .69بهعنوان مثال ،یادآور میشود تا قبل از آن که طرفین نظرات خود را در باره گزارش کارشناس ارائه نمایند ،ترازنامه گسـترش بالنـت
به دیوان تسلیم نشده بود .در آن هنگام بود که خوانده ترازنامه بازسازی شدهای از این شرکت برای سال مالی منتهـی بـه  03اسـفندمـاه
 02[ 5912مارس  ]5322تسلیم کردند و خواهانها براساس آن ،تعدیالت و اصالحاتی به عمل آوردند.
 .61ارزش دفتری  32درصد سرمایه  02میلیون ریالی ثبت شده گسترش بالنت برابر  52میلیون ریال است (بنگرید بـه :بنـدهای 520-522
گزارش.
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(یعنی مبلغ  5410590/-میلیون ریال) تعدیل بهای گسترش بالنت برای پـروژه پرنـد را بـه مجمـوع مطالبـات
گسترش مسكن بابت تعدیل بها افزود .با اعمال  01درصد تنزیل نسبت به ارزش اسمی تعدیل بهـای مربـوط بـه
پروژه پرند  ،وی ارزش این تعدیالت را تقریباً  33میلیون ریال بعد از وضع مالیات تعیین کـرد 69.بـدین ترتیـب،
منظور کردن این دو عامل ،تقریباً  550/-میلیون ریال به ارزش بعد از مالیات داراییهای گسترش مسـكن افـزود.
کارشناس به همان علتی که ذیالً در ارتباط با قراردادهای در دست اجرای گسترش مسـكن عنـوان خواهـد شـد،
قبول نكرد که درآمد آتی حاصله از قرارداد در دست اجرای پرند را (کـه مبلـغ آن تقریبـاً  911/-میلیـون ریـال
محاسبه شده بود) منظور نماید70.
 )0( .597موضع خواهانها در جلسه استماع کارشناس .در جلسه استماع کارشناس ،خواهانها ت کید
کردند که تعیین ارزش عادله یک شرکت و شرکت تابعـه آن بـه صـورت تلفیقـی ،بـه معنـای محاسـبه مضـاعف
داراییهای شرکت تابعه نمیباشد 71.خواهانها سپس ترازنامه تعدیل گسترش بالنت را براساس ترازنامه سالهای
سالهای منتهی به  03اسفندماه  02[ 5912مارس  ]5322شرکت (به شرحی که خوانده در اظهـارنظر نسـبت بـه
گزارش کارشناس آن را بازسازی و تسلیم کرده بود) ارائه و استدالل کردند کـه ارزیـابی کلـی تمـام دارایـیهـا و
بدهیهای گسترش بالنت (که مورد درخواست خوانده بود) نشان میدهد که داراییهای خالد گسـترش بالنـت
باید تقریباً مبلغ  350/-میلیون ریال ارزشگذاری میشد .بر این اساس ،خواهانها استدالل کردند که ارزش خالد
 32درصد سهمالشرکه گسترش مسكن در گسترش بالنت تقریباً مبلغ  255/-میلیون ریال بوده است (و نه مبلغ -
 550/میلیون ریال مندرج در گزارش کارشناس) .جالب اینجا است که خواهانهـا پیشـنهاد کردنـد ارزش خـالد
دارایی گسترش مسكن تقریباً مبلغ  015/-میلیون ریال افزایش یابد و نه مبلغ  043/-میلیون ریال (یعنی مابـهالتفـاوت -
 255/میلیون ریال و  550/-میلیون ریال) .استنباط دیوان این اسـت کـه ایـن موضـع اعتقـاد خواهـانهـا اسـت
(برخالف نتیجهگیریهای اولیه کارشناس در گزارش خود) بر ایـنکـه  32درصـد مبـالغ زیـر نیـز بایـد بـه ارزش
گسترش مسكن افزوده شود:
یک) ارزش قرارداد در دست اجرای پرند (یعنی  911میلیون ریال)،
دو) تعدیل بهای مورد مطالبه گسترش بالنت بابت همان قرارداد ،بدون اعمال  01درصـد تنزیـل (یعنـی 590
میلیون ریال) ،و
سه) بدهی حذف شده گسترش مسكن در قبال گسترش بالنت (در ارتباط با حذف همزمان مطالبات گسترش
بالنت از گسترش مسكن ،به همان مبلغ ،یعنی  523میلیون ریال).
 )9( .591موضع خوانده در جلسه استماع کارشناس .خوانده خاطرنشان کرد کـه گرچـه بـه نظـر وی
بدهیهای گسترش بالنت از داراییهایش تجاوز میکند ،اما با نظر کارشناس که  32درصد سهمالشرکه گسـترش
مسكن در گسترش بالنت را مبلغ  52میلیون ریال ارزشیابی کرده ،مخالفتی ندارد.
 )7( .590گزارش اصالحی کارشناس در جلسه اسـتماع کارشـناس .در جلسـه اسـتماع کارشـناس،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .66این مبلغ  33میلیون ریال برابر است با مبلغ  523میلیون ریال پیش از وضع مالیات (بنگرید به :بندهای  92و  50گزارش.
 .99بندهای  555-550گزرش .همچنین بنگرید به :بند  513زیر.
 .98سواد مذاکرات استماع کارشناس ،ص .10
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کارشناس دیوان اذعان کرد که راه بهتر برای سنجش اثر ارزش گسترش بالنت بر ارزشیابی گسترش مسكن ایـن
است که ابتدا گسترش بالنت ارزشیابی و سپس سهم گسترش بالنت براساس ترازنامه سال مالی تعیین شود .پس
از بررسی ترازنامه اصالحی تهیه شده توسط خواهان ها ،کارشناس :یک) ارزش سرمایه گسترش بالنـت را تقریبـاً
 02میلیون ریال تعیین کرد ،و دو) ارزش تنزیل شده تعدیل بهای مورد مطالبه گسترش بالنت بابت پروژه پرنـد
را تقریباً  552میلیون ریال تعیین نمود 72.تنها دو فقره تعدیل اساسی پیشنهادی خواهانها که کارشناس حاضر به
بررسی آنها شد عبارت بودند از :یک) تعدیل داراییهای ثابت گسترش بالنت بابت تورم (بـه مبلـغ تقریبـی 015
میلیون ریال) 73و دو) حذف مبلغ ذخیره احتیاطی بابت بازخرید خدمات کارکنان شرکت (بـه مبلـغ  502/-میلیـون
ریال).
 )1( .594یافته های دیوان .آنچه ذیالً نقل میشود یافته های دیوان درباره اقالم مهـم ترازنامـه گسـترش
بالنت است:
( .591الف) تعدیل بهای پرندک .این موضوع مربوط میشود به پیشنهاد منظور کردن مبلغ تقریبی 555/-
میلیون ریال بابت تعدیل بهای مربوط به پروژه پرند  ،در دارایی پایه گسترش بالنت.
 .593به طوری که در باال ذکر شد (بنگرید به :بند  599فوق) ،کارشناس ارزش مطالبات گسترش بالنت بابت
تعدیل بهای قرارداد پرند را پس از مالیات و  01درصد تنزیل ،تقریباً مبلغ  552میلیون ریال تعیین نمود.
 .571دیوان معتقد است خواهانها در اثبات استحقاق گسترش بالنت نسبت به تعدیل بهای مربوط به پـروژه
پرند تا حد زیادی موفق شده اند ،لكن به طوری که در باال گفته شد ،دیوان معتقد است که ارزش این مطالبـات
نباید براساس ارزش اسمی آنها تعیین شود (بنگرید به :بندهای  502-503باال) .دیوان متقاعد نشده است که نرخ
تنزیل قابل اعمال باید چنان بزرگ باشد که ارزش این مطالبات را چنانکه کارشناس پیشـنهاد مـیکنـد ،تـا یـک
چهارم تقلیل دهد .نظر دیوان این است که تنزیلی به م خذ  52درصد مناسبتر است .بر ایـن اسـاس ،ارزش ایـن
مطالبات قبل از وضع مالیات  541/5میلیون ریال تعیین میگردد.
( .575ب) ارزش قرارداد در دست اجرای پرندک .در مورد این موضوع ،کارشناس موضع قبلی خود
را ت یید کرد که قائل شدن هر نوع ارزشی بابت این قرارداد در دست اجرا ،که بیشتر از ارزش دارایـی ثابـت الزم
برای تكمیل آن باشد ،محاسبه مضاعف محسوب میشود.
 .570به طوری که ذیالً در مورد ارزش قراردادهایی گسترش مسكن توضیح داده خواهد شد ،دیـوان در ایـن
مورد با کارشناس همعقیده است (بنگرید به :بند  552زیر) .بر این اساس ،دیوان بـرای قـرارداد در دسـت اجـرای
پرند هیچگونه ارزشی قائل نمیشود.
( .579ج) تجدید ارزشیابی داراییهای ثابت .خواهانها پیشنهاد کردهاند که ارزش دفتری داراییهای
ثابت گسترش بالنت به همان ترتیبی تعدیل گردد که داراییهای ثابت گسترش مسكن تعدیل شده اسـت .بـدین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .92این مبلغ به طریق زیر محاسبه شده است:
 555/012میلیون ریال ×  2/3درصد مالیات برابر است با  545/325میلیون ریال منهای  01درصد تنزیل ،یعنی  552/522میلیـون ریـال
(سواد مذاکرات استماع کارشناس ،ص .)941
 32 .91درصد تعدیل مبلغ  301،002/-میلیون ریال برابر است با مبلغ  0150299/-میلیون ریال.

54



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

ترتیب ،با استفاده از جداول استهال و شاخد قیمتها که کارشناس برای ارزشیابی گسترش مسكن به کار برد،
خواهانها پیشنهاد کردند که داراییهای ثابت گسترش بالنت از مبلغ  514/9میلیون ریال به مبلغ تقریبی 499/0
میلیون ریال ،یعنی تقریباً مبلغ  022/-میلیون ریال افزایش داده شود .در جلسه استماع کارشناس ،خوانده استدالل
کرد که چنین تعدیلی ارزش «جاری» داراییهای ثابت را در تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303به انـدازه
فاحشی بیش از آنچه که هست نشان میدهد.
 .577کارشناس تصدیق کرد که تعدیل ارزش داراییهای ثابت که خواهانها پیشنهاد کردهاند از لحا اصولی
بجا است؛ وی درباره صحت محاسبات خواهانها اظهارنظری نكرد.
 .571دیوان با طرفین و با کارشناس موافق است که ارزش دفتری داراییهـای ثابـت گسـترش بالنـت بایـد
تعدیل شود .برخالف خوانده ،خواهانها تخمین مشخصی از این تعدیل در اختیار دیوان قـرار دادنـد؛ لكـن دیـوان
مالحظه مینماید که توضیحات خواهانها درباره این برآورد و مـدار مثیـد آن بسـیار نـاچیز اسـت .در سـوابق
پرونده ،اطالعات دقیقی چه راجع به نوع داراییهایی که گسترش بالنت خریداری کرده و چه درباره تاریخ و قیمت
این خریدها وجود ندارد .ذیربطترین اطالعاتی که در این باره موجود است :یک) در ترازنامه گسترش بالنت مربوط
به سال مالی منتهی به  03اسفندماه  02[ 5915مارس ( ]5302که در پرونده بالنت برادرز تسلیم شد ،نه در پرونده
حاضر) ،و دو) در ترازنامه گسترش بالنت مربوط به سال مالی منتهی به  03اسـفندمـاه  02[ 5912مـارس ]5322
یافت میشود؛ لكن آنچه مسلم است این است که گسترش بالنت چهار سال بعد از گسترش مسكن تشكیل شـد.
همین واقعیت بهتنهایی قویاً داللت بر آن دارد که محاسبه تعدیل داراییهای گسترش بالنت توسط خواهانها بـه
قیاس از تعدیل داراییهای گسترش مسكن محتمالً تعدیل نسبی را توجیه نمیکند 74.همین واقعیت ضمناً نشـان
میدهد که اختالف بین ارزش دفتری و ارزش تعدیلی داراییهای ثابت گسترش بالنت به احتمال زیاد آنقدر زیاد
نیست که در مورد داراییهای گسترش مسكن 75.به نظر دیوان ،این واقعیت که خریـد کلیـه دارایـیهـای ثابـت
گسترش بالنت خیلی نزدیکتر به تاریخ ارزشگذاری صورت گرفته تا خرید داراییهای گسترش مسكن ،دو پیامـد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .91دیوان خاطر نشان میسازد که استدالل قیاسی خواهانها دستکم در موارد زیر ایراد دارد:
یک) تحصیل دارایی توسط گسترش بالنت همزمان با تحصـیل دارایـی توسـط گسـترش مسـكن صـورت نگرفـت .بـراسـاس گـزارش
کارشناس ،به نظر میرسد که تا سال  5302گسترش مسكن (که در سال  5309تشكیل شده بود)  01درصد داراییهای ثابت خود را (که
تا تاریخ  00آبانماه  59/5912نوامبر  5303ثبت شده بود) خریداری کرده بود ،در صورتی که گسترش بالنت (که در سال  5300تشـكیل
شد) شروع به خرید اولین داراییهای ثابت خود کرده بود .بدین ترتیب ،داراییهای ثابـت گسـترش بالنـت بـرخالف دارایـیهـای ثابـت
گسترش مسكن در تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303به طور متوسط یک سال قدمت داشته است.
دو) ظاهراً گسترش بالنت از سال مالی  5303شروع به استهال داراییهای ثابت خود کرده بود ،در حالی که گسترش مسكن ایـن کـار
را از سال  5301آغاز کرد .در نتیجه ،داراییهای ثابت گسترش بالنت در تاریخ ارزشیابی به مراتب کمتـر از دارایـیهـای ثابـت گسـترش
مسكن استهال داشته است ،قطع نظر از اینکه چه نرخ استهالکی اعمال شده ،و
سه) ضریبهای استهال مربوط به داراییهای ثابت گسترش بالنت را نمیتوان صرفاً از روی الگوی ارزشیابی گسترش مسـكن قیـاس
کرد زیرا ظاهراً هیچگونه اطالعات دقیقی درباره نوع داراییهای مورد بحث در دسترس نیست.
 .95بنگرید به :بند  32گزارش.
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دارد :یک) در محاسبه تعدیل مناسب داراییها ،بعید است که استهال عامل مهمی باشد 76.بر ایـن اسـاس ،اثـر
استهال بر ارزش داراییهای ثابت گسترش بالنت را میتوان نادیده گرفت بدون آن که م ـایرت مهمـی ایجـاد
کند و (دو)تعدیل بابت تورم احتماالً بسیار کمتر از رقمی است که خواهانها پیشنهاد کردهاند.
 .570به دالیل فوق ،روش مناسبتر برای محاسبه تعدیلی واقعبینانهتر ،براساس بهترین اطالعات موجود بـه
قرار زیر است:
یک) ترازنامه سال مالی منتهی به  03اسفندماه  01[ 5910مارس  .]5341این ترازنامه دو رقم نشان میدهد:
یک) زیر عنوان «داراییها» مبلغ  5505550210/-ریال (شامل تجهیزات به ارزش تقریبی  51میلیون ریال ،و
دو) زیر عنوان «هزینههای اولیه قبل از بهرهبرداری» (یعنی هزینـههـای سـرمایهای) ،مبلـغ 1304100932/-
ریال77.
بنابراین ،جمع این داراییها مبلغ  50502520440/-ریال است .با فرض اینکـه دارایـیهـای ثابـت گسـترش
بالنت عمدتاً شامل تجهیزات بوده ،میتوان نسبت شاخد قیمت خاصی را که کارشناس در گـزارش خـود بـرای
تعدیل ارزش دفتری ماشینآالت و تجهیزات گسترش مسكن به کار برده ،مورد استفاده قرار داد 78.نسبت شاخد
قیمت مذکور ،معادل عامل تعدیلی است برابر با  5/915برای داراییهای خریداری شـده در طـول سـال تقـویمی
 5300و  5/052برای داراییهای خریداری شده در طول سال تقویمی  .5302با فرض اینکه گسترش بالنـت دو
سوم داراییهای ثابت خود را در طول سال تقویمی  5300و ثلث دیگر را در طول سال تقـویمی  5302خریـداری
کرده باشد 79،تعدیل بابت تورم به طریق زیر محاسبه خواهد شد:
الف) برای سال  24 :5300میلیون ریال  505 × 0/9میلیون ریال
 559/1میلیون ریال =  24 × 5/915میلیون ریال
(که مبین تعدیلی برابر با  03/1میلیون ریال است) و
ب) برای سال  40 :5302میلیون ریال  505 × 5/9میلیون ریال
 12/2میلیون ریال =  40 × 5/052میلیون ریال
(که مبین تعدیلی برابر با  2/2میلیون ریال است).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .96به طوری که در باال ذکر شد ،دیوان با توجه به اطالعات محدودی که درباره نوع داراییهای گسترش بالنت در اختیـار دارد معتقـد
است که نمیتواند جداول استهال مربوط به آنها را چنان بازسازی کند که بتوان از دقت آن خاطرجمع بود.
 .99تا آن جا که دیوان اطالع دارد ،راجع به فعل و انفعاالتی که در مورد قلم هزینههای سرمایهای در طول سالهای مـالی بعـد صـورت
گرفته اطالعات بیشتری موجود نیست.
 .91بند  32گزارش.
 .96این فرض ،مبین این احتمال آماری است که احتمال دو به یک وجود داشته که گسترش بالنت کلیه داراییهـای مـورد بحـث را در
طول سال تقویمی  5300تحصیل کرده باشد تا در طول سال تقویمی ( 5302با توجه به اینکه گسترش بالنت برای خریـد دارایـیهـای
مورد بحث طی سال مالی  5302خود شش ماده دوم سال  5300و فقط سه ماه اول سال  5302را فرصت داشته است).
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دو) ترازنامه سال مالی منتهی به  26اسفندماه  29[ 8151ماار  80.]8619در ایـن زمینـه
ترازنامه ارزش داراییهای ثابت (پس از کسر تجمع استهال ») 51409130912/- 81ریال ذکر شده است .دیـوان
فرض کرده است که داراییهای جدید خریداری شده طی سال مالی  5303و بخش ذیربط سال مالی  5322تقریباً
بالغ بر  02/9میلیون ریال =( )514/4-505/5بوده است .حال اگر نسبت شاخد خاص سـنجیده ( )weightedرا
 825/595فرض کنیم ،این رقم  02/9میلیون ریال ،معادل مبلغ تعدیلی  90میلیون ریال میشود (که مبین تعدیلی
برابر با  9/0میلیون ریال میباشد).
 .574بنا به مراتب باال ،دیوان بر این نظر است که کل مبلغ تعدیل ارزش دفتری داراییهای ثابـت گسـترش
بالنت را میتوان منطقاً  40میلیون ریال ( )03/1+2/2+9/0برآورد کرد و نه مبلغ تقریباً  022/-میلیون ریـالی کـه
خواهانها پیشنهاد کردهاند.
 .571ذخیره احتیاطی بابت بازخرید خدمت .این قلم مربوط است به کل هزینه بازخرید بدهی خدمت
مربوط به پیشبینی اخراج کارمندان که طبق استدالل خوانده باید در ستون بدهی ترازنامه استخراجی حفظ شـود.
کارشناس در این باب موضع خاصی اتخاذ نكرد ،اما خاطرنشان ساخت که رد ذخیره احتیاطی بابت بازخرید خدمت
که خوانده پیشنهاد کرده ،بسته به اینکه نتایج حاصله از بررسی حقوقی موضوع چه باشد« ،مطلبی است شایسـته
بررسی»83.
 .573به عنوان یک موضوع مقدماتی ،دیوان مالحظه مینماید کـه اصـوالً بررسـی موضـوع اقتضـا یـا عـدم
اقتضای تخصید ذخیره مزبور با این فرض است که گسترش بالنت نمیتوانسته صرفاً با دادن اخطار مـدتداری
به کارمندان مربوط ،قراردادهای استخدامی را فسخ نماید .بدیهی است که مس له اقتضا یا عدم اقتضای تخصـید
ذخیره مزبور ،مس لهای است حقوقی.
 .511از آنجا که ترازنامه گسترش بالنت برای سال مالی منتهی به  03اسفندمـاه  02[ 5910مـارس ]5303
موجود نیست ،دیوان باید برای گسترش بالنت ترازنامه اسـتخراجیای در تـاریخ  00آبـان مـاه  59[ 5912نـوامبر
 ]5303بازسازی نماید .طبق اصول عموماً پذیرفته شده حسابداری ،دیوان نتیجه گیری میکند که ذخیره احتیـاطی
بابت بازخرید خدمت به حساب گسترش بالنت فقط در صورتی اقتضا دارد که در تـاریخ  00آبـان مـاه [ 59نـوامبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .19در سوابق پرونده ،ترازنامه برای سال مالی منتهی به  03اسفندماه  02( 5910مارس  ]5303وجود ندارد .در نتیجه روشن نیسـت کـه
از اول فروردینماه  5910تا  03اسفندماه  05[ 5912مارس  5302تا  02مارس  ]5322در چه زمانی دارایـیهـا تحصـیل شـده و اصـوال
تحصیل شده یا خیر.
 .18چنانکه در باال ذکر شد ،دیوان اطالعات کافی در اختیار ندارد که یا عامل استهال را (در مواردی که منظور نشده) منظور کنـد یـا
ارزشهای پیش از استهال را (در مواردی که استهال منظـور شـده) بازسـازی نمایـد .بنـابراین ،دیـوان کوشـش نكـرده اسـت هـیچ
استهالکی را که ظاهراً به ثبت رسیده اضافه کند .در نتیجه ،احتمال دارد که محاسبات زیر ،ارزش داراییهای مربوط را احتماالً تا حـدودی
پایینتر از ارزش واقعی آنها نشان میدهد.
 .12این نسبت شاخد که مربوط به دوره  04ماهه دو سال مالی  5303و  5322است ،متوسـط سـنحیده نسـبتهـای شـاخد خـاص
سالهای تقویمی زیر است( :یک) ( ،)5/052 × 3/04( 5302دو)  5303تا تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نـوامبر )5/559 × 55/04 ( ]5303
و (سه) سال  5303در تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر )5 × 4/04( ]5303
 .11سواد مذاکرات استماع کارشناس ،ص .945
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 ]5303احتمال زیادی وجود داشته که شرکت بعد از آن تاریخ کارمندانی را اخراج کند و ناچار به پرداخت وجه بابت
بازخرید خدمت باشد .دیوان خاطرنشان میسازد که نمیتوان نتیجهگیری کرد که چون در ترازنامه گسترش بالنت
در  03اسفندماه  02[ 5912مارس  ]5322چنین مبل ی تخصید یافته و داللت بر آن داشته که شرکت به احتمال
زیاد در زمانی بعد از تاریخ مذکور ،ناچار به پرداخت وجه بابت بازخرید خدمت خواهد بـود ،بنـابراین ،همـین مقـدار
احتمال زیاد در تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303نیز وجود داشته است .سوابق پرونده نشان میدهد کـه
بعد از مصادره گسترش مسكن ،وضع گسترش بالنت (مانند وضع خود گسترش مسكن) بهسرعت رو بـه وخامـت
گذاشت؛ به طوری که میتوان گفت که تنها در تـاریخ  05اسـفندمـاه  02[ 5912مـارس  ]5322بـود کـه انتظـار
میرفت که شرکت بسیاری از کارگران خود را اخراج کند .تاریخ ذیربط ( 00آبانماه  12برابر با  59نـوامبر ]5303
بیش از چهار ماه قبل از پایان سال مالی  5322میباشد .هیچگونه اطالعات دقیقی از اینکه در فاصله  00آبانماه
و  03اسفندماه  59[ 5912نوامبر  5303و  02مارس  ]5322چه اتفاقی برای گسترش بالنت افتاده به دیوان ارائـه
نشده است .عالوه بر این ،دیوان خاطرنشان میسازد که روشن نیست ترازنامهای که ظاهراً داراییها و بدهیهـای
گسترش بالنت را در ماه مارس  5322نشان میدهد دقیقاً در چه زمان تهیه شده است .با توجه به اینکه گسترش
مسكن در  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303مصادره شد ،واقعیت بالمعارض این است که این ترازنامـه بعـد از
تاریخ مزبور که هی ت مدیره و سهامداران آن برکنار شده بودند ،تهیه شده است .به دالیل مذکور ،تخصید مبلـغ
در ترازنامه مارس  5322را باید با نظر انتقادی نگریست.
 .515از سوی دیگر ،با توجه به اطالعات دیوان درباره مشكالتی که گسترش مسكن در سراسر سال  5303با
آن مواجه بوده ،بعید مینماید که فعالیت گسترش بالنت در نوامبر  5303چنان رونقی داشت کـه اصـوال شـرکت
پیشبینی اخراج کارگران را نمیکرد .به این دالیل ،دیوان معتقد است که در  00آبانماه  59[ 5912نوامبر ]5303
احتمال فراوانی وجود داشت که گسترش بالنت ناچار شود تعدادی از کارمندان خود را طی چند ماهـه بعـد اخـراج
کند .همچنین با توجه به این اصل کلی حسابداری که ترازنامه یک شرکت باید در هر زمانی منعكسکننده وضـع
مالی شرکت باشد ،دیوان اعتقاد دارد که بجا است در ترازنامه استخراجی گسـترش بالنـت در  00آبـانمـاه 5912
[ 59نوامبر  ]5303وجهی بابت بازخرید خدمت منظور شود.
 .510اینک مس له ،برآورد مقدار ذخیرهای است که باید تخصید یابد .بین طـرفین اختالفـی نیسـت کـه در
قانون کار ایران مقرر شده است که بابت خسارت بازخرید خدمت ،یک ماه حقوق (آخرین سال خدمت) به ازای هر
سال خدمت نزد کارفرما پرداخت شود .بنابراین ،برای اینکه تخمین معقولی از کل هزینه گسترش بالنت به عمل
آید ،اطالعات زیر الزم است:
یک) تعداد کارمندان گسترش بالنت در تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  845303و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11دیوان خاطرنشان میسازد که در سراسر جریان رسیدگی اظهار شده است که گسترش بالنت شرکتی بود صرفاً «صوری» کـه تنهـا
قرار بود «پول دریافت و پرداخت کند» بندهای  521و  520گزارش .همچنین بنگرید بـه :بالنـت بـرادرز .3 Iran-U.S. C.T.R. at 227
بنابراین ،روشن نیست که آیا گسترش بالنت خود رأساً قرارداد استخدامی تنظیم میکرده ویا آنکه به کارمندانی که به معنی اخد کلمـه
با شرکت مادر یعنی گسترش مسكن قرارداد استخدامی داشتند حقوق پرداخت می نموده ،که در حالـت اخیـر ،پرداخـت خسـارت بازخریـد
خدمت به کارمندان اخراجی ظاهراً به عهده گسترش مسكن بوده است.
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دو) حقوق و سابقه خدمت هریک از آنها.
دیوان مالحظه مینماید که اطالعات دقیقی در باره هیچیک از دو مطلب مذکور در اختیار دیوان گذارده نشده
است .آنچه که به دیوان ارائه شده عبارت است از نتیجه حاصله از محاسبات خواهانها برای آن کـه نشـان دهنـد
تخصید مبلغ  502میلیون ریال ،بابت تعهد گسترش بالنت در  03اسـفند مـاه  02[ 5912مـارس  ]5322از ایـن
بابت ،معادل خسارت بازخرید خدمتی برابر  55ماه حقوق در ازای هر سال خدمت است و نه فقط یک مـاه حقـوق
در ازای هر سال خدمت .دیوان مالحظه مینماید که اطالعات کافی به دیوان ارائه نشده تـا بتوانـد حتـی معقـول
بودن محاسبات خواهانها را بسنجد ،چه رسد به صحیح بودن آنها .با توجه به مراتب باال ،دیوان منطقی میداند
که نیمی از مبلغ تخصیصی مورد اختالف را حفظ کند و بر این اساس ،نتیجه میگیرد که در ستون بدهی ترازنامه
گسترش بالنت ،مبلغ  52میلیون ریال بابت ذخیره بازخرید خدمت کارکنان شرکت منعكس گردد و نـه مبلـغ 502
میلیون ریال پیشنهادی خوانده یا به قراری که خواهانها پیشنهاد میکنند ،مبلغ تخصیصی حذف شود.
هـ) مالیات ،تنزیل بابت عدم قابلیت عرضه به بازار ،و تنزیل بابت حسابهای رسـیدگی نشـده.

دیوان نتیجه میگیرد که از دارایی گسترش بالنت نباید مبل ی بابت مالیات افزایش سرمایه یا تنزیـل بابـت عـدم
قابلیت عرضه به بازار یا تنزیل برای حسابهای رسیدگی نشده کسر شود .در توجیه این نتیجهگیری ،دیوان عطف
به مالحظات و نتایجی مینماید که در باره هریک از موضوعات فوق ،ذیالً در مورد گسترش مسكن عنـوان شـده
است (بنگرید به :بندهای  509 ،502 ،554زیر).
 .519نتیجهگیری در باره گسترش بالنت .براساس اقالم در ترازنامه به شرح فوق ،دیوان نتیجه میگیرد
که دارایی گسترش بالنت را منطقاً میتوان مبلغ  320/-میلیون ریال و بـدهی آن را مبلـغ  005/-میلیـون ریـال
برآورد کرد که بدین ترتیب ،مبلغ  015/-میلیون ریال بابت ارزش خالد دارایی به دست میآید .بر ایـن اسـاس،
ارزش  32درصد سهم گسترش مسكن در گسترش بالنت را منطقاً میتوان  092/-میلیون ریال برآورد کرد.
 .7سرقفلی

 .517خواهانها استدالل کردهاند که در ترازنامه گسترش مسكن باید رقمـی بابـت سـرقفلی بـه مبلـغ 50424/-
میلیون ریال منظور شود و در اثبات این تخمین ،به مدارکی از جمله چند گزارش استناد میکنند که بعد از مصادره
تحت نظر مدیران منتخب دولت تهیه شده است .خواهانها همچنین معتقدند که سرقفلی باید بـدان جهـت مـورد
حكم واقع شود که ارزش حاصله برای شرکتی که تیم مدیریت و کارمندان آموزش یافته و سیسـتمهـای اداری و
مالی و سابقه عملكرد مسلم دارد ،منظور شده باشد .بنا به اظهار خوانده ،شرکت از نظر مـالی ناپایـدار بـود و هـیچ
امیدی به سودآور بودن در آینده نداشت.
 .511کارشناس نتیجهگیری کرده است که سرقفلی حاصل این واقعیت نیست که از داراییهای یک شـرکت
انتظار ایجاد گردش نقدینه مثبت بتوان داشت ویا تجهیزات شرکت ،تنها هنگامی که شرکت بتوانـد بـا اسـتفاده از
آن ،نرخ بازدهای غیرمعمول ،یعنی نرخی متجاوز از هزینه سرمایه کسب کند ،احتمـاالً بـیش از قیمـت جـایگزینی
آنها ارزش داشته باشد .کارشناس براساس قضاوت خود درباره دورنمای آتی تجاری گسترش مسكن در تـاریخ 0
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آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303نتیجهگیری کرده است که شرکت مزبور در وضعی نبود که انتظار چنین بـازدهی
را داشته باشد 85و بنابراین« ،احتمال داشته که ارزش تجهیزات [گسترش مسكن] کمتر از قیمت جایگزینی آنها،
و بنابراین ،ارزش سرمایه آن در بازار ،نازل تر از ارزش جاری دفتری آن بوده باشد 86.کارشناس حد ایـن تنزیـل را
 59درصد ارزش تخمینی جایگزینی داراییهای عینی گسترش مسكن (معادل مبلغ  042/-میلیـون ریـال) تعیـین
نمود87.
 .510یافتههای دیوان .دیوان با نظر کارشناس موافق است که تجزیه و تحلیل سرقفلی در مورد گسـترش
مسكن در گرو بررسی دورنمای آتی تجاری شرکت است .در جلسه استماع کارشناس ،طرفین نهایت کوشش را به
عمل آوردند که ارزیابی خود را از وضع اقتصادی ایران در اواخر سال  5302به طور اعم ،و از فرصتهای احتمـالی
گسترش مسكن در چارچوب آن وضع ،به طور اخد ،به اطالع دیـوان برسـانند .در ایـن مـورد ،دیـوان مالحظـه
مینماید که اطالعات «رسمی» درباره نرخ تورم و نرخهای جاری بهره که در اختیار دیوان قرار گرفته با یكـدیگر
اختالف فاحش دارند .در نتیجه ،ضرایب تنزیلی (نشانگر ارزش سرمایه شرکت) که طـرفین بـرای محاسـبه ارزش
خالد فعلی گردش نقدینه آتی مورد انتظار گسترش مسكن ارائه کردهاند ،بین  50درصد تا  41درصد مـیباشـد و
برحسب اینکه گوینده چه کسی بوده باشد ،به دیوان اظهار شده که گسترش مسكن آیندهای درخشان داشـت یـا
برعكس در آستانه ورشكستگی بود.
 .514با توجه به ت ییراتی کـه همـراه بـا انقـالب اسـالمی بـه وقـوع پیوسـت ،دیـوان مناسـب نمـیدانـد کـه
نتیجهگیریهای خود درباره موضوع سرقفلی را براساس قیاس عددی از سابقه سودآور بودن شرکت انجام دهد .دیوان
مبلغ  50424/-میلیون ریال ارزشیابی خواهان ها از سرقفلی گسترش مسكن را قابـل قـول نمـیدانـد کـه متكـی بـه
توصیفهایی از این قبیل است که شرکت «بینهایت سودآور بوده» یا این که «تمام عناصر اولیه برای موفقیـت آتـی
در شرکت جمع بوده» ویا شرکت «آماده بود از فرصتهای تجاری حـداکثر بهـره بـرداری را بنمایـد» .بـه جـای آن،
دیوان معتقد است که ارزیابی کارشناس از اطالعات مربوطه موجود ،دقیق بوده است .بنابراین ،دیوان تصـور مـیکنـد
که نتیجهگیری کارشناس منطقاً میتوانست چنین باشد که آینده تجاری گسترش مسكن در تاریخ  00آبانمـاه 5912
[ 59نوامبر  ]5303آنچنان بوده است که بتوان نتیجهگیری کرد که ارزش شرکت در بازار کمتر از هزینـه جـایگزینی
داراییهای عینی آن بود؛ یعنی اینکه شرکت سرقفلی منفی داشته است .دیوان همچنین معتقد است کـه  59درصـد
تنزیل بابت سرقفلی که کارشناس پیشنهاد کرده ،معقـول ومنطقـی اسـت .بـر ایـن اسـاس ،از ارزش خـالد دارایـی
گسترش مسكن که بعداً در حكم حاضر تعیین میشود (بنگرید به :بند  504در زیر)  59درصد باید کسر گردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.15کارشناس مشخصاً به موارد زیر استناد کرد( :یک) نارضایتی در میان کارگران گسـترش مسـكن (از جملـه تعطیـل کـار در برخـی از
کارگاهها در خوزستان)( ،دو) وجه نقد شرکت به علت عدم پرداخت برخی صورتحسابها( ،سه) عزیمت برخی از مـدیران (از جملـه آقـای
علی ابراهیمی که در ژوییه  5303از ایران خارج شد (چهار) زیان عملیاتی پیش از مالیات شرکت در طول هشت ماه منتهی به  00آبانماه
 59[ 5912نوامبر  ]5303که بین  52/5میلیون ریال (توسط خواهانها) و  00352میلیون ریال (توسط خوانده) تخمـین زده شـد ،و (پـنج)
فضای کلی سیاسی و اقتصاد تورم زای ایران در نوامبر .5303
 .16بند  52گزارش.
 .19بند  595همان م خذ.
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 .1ارزش قراردادهای در دست اجرا

 .511خواهانها ارزش قراردادهای در دست اجرای گسترش مسـكن را بـراسـاس  52درصـد حاشـیه سـودآوری
(نسبت به سود قیمت فروش ـ  (profit marginمبلغ  50523/-میلیون ریال برآورد کردهاند .این مبلـغ مشـتمل
است بر مبلغ  092/-میلیون ریال بابت ارزش قراردادهای گسترش مسكن ،مبلغ  911/-میلیـون ریـال بابـت 32
درصد سهم گسترش مسكن در پروژه پرند متعلق به گسترش بالنت و  55میلیون ریال بابت  12درصـد سـهم
شرکت در پروژه پاالیشگر .خواهان ها علیالخصوص به درآمد گذشته شرکت 5222 ،نفر کارمنـد آن ،قراردادهـای
باقیمانده شرکت به ارزش متجاوز از  52میلیارد ریال ،کاهش رقابت و سیاست دولت در جهت ترجیح قائـل شـدن
برای احداث واحدهای مسكونی استناد کرده اند .خوانده برای ایـن قراردادهـا هـیچ گونـه ارزشـی در نظـر نگرفتـه
است88.
 .513کارشناس شدیداً اعتقاد داشت که درست نیست ارزش خالد فعلی حاشـیه سـودآوری قراردادهـای در
دست اجرای یک شرکت به ارزش داراییهای عینـی آن افـزوده شـود و اظهـار نمـود کـه «چنانچـه هـم ارزش
تجهیزات و هم گردش نقدینه احتماالً حاصل از این تجهیزات در ارزشیابی گسترش مسكن منظور شود ،در حكـم
محاسبه مضاعف خواهد بود» 89.کارشناس به عالوه خاطرنشان نمود که «این امر بـدان معنـا نیسـت کـه وجـود
اینگونه قراردادها مثثر در ارزش [گسترش مسكن] نیست ،بلكه منظور آن است که ارزش قراردادها را نمـیتـوان
چیزی عالوه بر ارزش دارایی دانست» 90.در جلسه استماع کارشـناس ،کارشـناس دیـوان تصـریح نمـود کـه وی
«مایل نیست» این تحلیل را «ذرهای» ت ییر دهد 91و موضع قبلی خود را تكرار کرد که «ما باید بـه قیمـت تمـام
شده دارایی ،تنها ارزش گردش نقدینه غیرعادی را (اعم از اینکه مثبت باشد یا منفی ) بیفزاییم و نـه ارزش خـود
گردش نقدینه را» 92و نیز گفت که «معتقد نیستم داشتن قراردادهای عقب افتاده به خودی خود ... ،نشانگر سـود
غیرعادی باشد» 93.بدینسان ،کارشناس نتیجهگیری کرد که اینگونه داراییهای غیرمشهود نباید بهعنوان دارایی
در ترازنامه شرکت ثبت شوند ،مگر آنکه مبین گردش نقدینه غیرعادی مورد انتظار باشند (یعنـی گـردش نقدینـه
مورد انتظار زائد بر آن سطح قابل رقابتی باشد که بهعنوان هزینه واقعی سرمایه  - opportunity cost -تعیـین
میشود) .با توجه به مراتب فوق ،کارشناس نتیجهگیری کرد که بابت قراردادهای عقـب افتـاده گسـترش مسـكن
هیچگونه ارزشی نباید قائل شد.
 .501یافتههای دیوان .دیوان مالحظه مینماید که کارشناس به جای آنکه ارزشی برای کل قراردادهـای
در دست اجرا بهعنوان داراییهایی ذاتاً و مستقالً نامشهود در نظر گیرد (که ارزش آنها با تنزیل گردش نقدینه آن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11بندهای  50 ،3و  555گزارش.
 .16بند  3همان م خذ.
 .69بند  550همان م خذ.
 .68سواد مذاکرات استماع کارشناس ،صد  913و .955
 .62همان م خذ ،بند .05
 .61همان م خذ ،بندهای .959-54
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قراردادها باید تعیین شود) ،ارزش این قراردادها را جزء ارزشیابی سرقفلی قلمداد کرده است 94.دیوان با کارشـناس
موافق است که قراردادهای در دست اجرا تنها تا میزانی میتوانند مثثر در ارزش یک شرکت (بـه طـور مثبـت یـا
منفی) باشند که نشانگر بازدهی غیرعادی (مثبت یا منفی) باشند .به عبارت دیگر ،اینگونه دارایی غیرمشهود تنهـا
موقعی ارزش قابل تشخید دارد که محرز شود عملكرد شرکت مافوق وضع بازار بوده است .دیوان توجه دارد که
در احكام پیشین ،احتمال سودآوری آتی اموال مصادره شده مالک بهعنوان قلمی از دارایی در نظـر گرفتـه شـده و
ارزش آن مستقیماً در ارزش خالد دارایی شرکت منظور گردیده است؛ 95لكن چنانکه در بـاال ذکـر شـد ،دیـوان
معتقد است که راه بهتر آن است که تنها ارزش خالد فعلی گردش نقدینه آتی حاصـله از قراردادهـای در دسـت
اجرای گسترش مسكن ،تنها تا حدودی که متجاوز از میزان «عادی» سودی است که سرمایهگـذار دورانـدیش بـا
توجه به هزینه واقعی سرمایه مطالبه میکند ،به ارزش دارایی آن افزوده شود .دیوان مدر تسلیمی خواهانهـا را
که حاکی است قراردادهای در دست اجرای گسترش مسكن ،بازدهی چنین غیرعادی میداشت قانعکننده نمیداند
و به دالیل مذکور ،نتیجه میگیرد که ارزش خالد دارایی گسترش مسكن نباید بابت ارزش قراردادهای در دست
اجرای شرکت افزایش یابد.
 .0سایر اقالم ترازنامه

 .505این اقالم عبارتند از :یک) داراییهای جاری که اختالفی درباره آن ها وجود ندارد (به مبلغ  50205/0میلیون
ریال) ،دو) سایر حسابهای دریافتنی به مبلغ  ،519/0سه) سرمایه متفرقه در گردش به مبلغ  552/1میلیون ریال،
چهار)  12درصد عالیق گسترش مسكن در پاالیشگر به مبلغ صفر ریال ،پنج) داراییهای ثابـت بـه مبلـغ 330/0
میلیون ریال ،شش) ترتیب اجاره ،جواز و حقوق امتیاز معدن گچ به مبلـغ صـفر ریـال ،و هفـت) بـدهیهـایی کـه
اختالفی درباره آنها وجود ندارد به مبلغ  00252/0میلیون ریال .بدین ترتیـب ،دیـوان ارزش خـالد کلیـه اقـالم
مزبور را مبلغ  39/3میلیون ریال تعیین مینماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .61کارشناس توضیح داد که :سرقفلی مرکب است از ارزش فعلی هر سود غیرعادی مورد انتظـار از دارایـیهـای موجـود و ارزش فعلـی
امكانات رشد (یعنی سودهای غیرعادی مورد انتظار از سرمایهگذاریهایی که در آینده به عمل میآید)» .بند  09گزارش.
 .65در پرونده امریكن اینترنشنال گروپ دیوان نظر داد که تعیین ارزش عادله یک شرکت مصادره شده مستلزم آن است که دیـوان
«حسن شهرت تجاری» و « سودآوری احتمالی شرکت در آینده را نیز مورد بررسی قرار دهد دیوان خاطرنشان نمـود کـه ارزش ایـن
دارایی ها را باید با توجه به مالحظاتی مانند (یک) جو عمومی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ایران پ یش از مصـادره و (دو) اسـتحكام
سابقه سوددهی شرکت برای پیشبینی گردش نقدینه آتی برآوردی مورد استفاده قرار گرفته ،تعیین نمود (امریكن اینترنشـنال گـروپ،
 .)4 Iran-U.S. C.T.R. at 107-109دیوان از همینگونه استدالل در پروندههای دیگری از جمله پروندههای زیر پیـروی کـرد :فیلیـپس
پترولیوم کامپنی ایران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،بندهای  513-554حكم شماره  0-93-401مورخ هشـتم تیرمـاه 03[ 5952
ژوئن  ،]5323چاپ شده در 21 Iran-U.S. C.T.R. 79,143-145استارت هاوزینگ کورپوریشن و دیگران و دولـت جمهـوری اسـالمی
ایران و دیگران ،بندهای  990-992حكم شماره  ،5-04-954مورخ  09مردادماه  54[ 5955اوت  ،]5320چـاپ شـده در 16 Iran-U.S.
 ،C.T.R. 112, 220-221حكم پرونده پین .12 Iran-U.S. C.T.R. at 15-16 ،در هیچیک از این احكام ،دیوان قائل شدن ارزش مثبـت
برای قراردادهای در دست اجرا را مشروط به این نظر نكرد که گردش نقدینه مورد انتظار باید «غیرعادی» (یعنـی بـاالتر از سـطح قابـل
رقابت ،چنانکه کارشناس پیشنهاد کرده) باشد.

61



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

 .4مالیات

 .500خوانده استدالل کرده است که داراییهای گسترش مسكن طبـق مـواد  501 ،555 ،22 ،45و  594قـانون
مالیاتهای مستقیم ایران (مصوب اسفندماه  )5941مشمول مالیات بر افزایش سرمایهای تا مبلغ  00512/-میلیون
ریال خواهد بود .عالوه بر این ،خوانده اظهار داشته است که مالیات مشابهی به مبلـغ  510/1میلیـون ریـال بابـت
افزایش سرمایه ای که حسب اظهار به مشارکت خواهان ها در گسترش مسكن طبق مقررات قانون مـذکور دربـاره
مالیات بر سود حاصله از نقل از انتقال سهام (مشخصاً مواد 594 ،555 ،22 ،10 ،45و  595آن) تعلق میگیرد ،قابل
پرداخت است .خواهانها انكار میکنند که هیچیک از این مالیاتها را بتوان صحیحاً در ارزشیابی گسترش مسكن
و عالیق خواهانها در آن منظور نمود.
 .509در قرار ارجاع به کارشناسی ،به کارشناس دستور داده شده بود کـه «آثـار احتمـالی مالیـات متعلقـه بـه
موجب قوانین ایران به درآمد گسترش مسكن را» بررسی نماید 96.کارشناس در گزارش خود اثر مالیات بـر درآمـد
تخمینی را بر ارزش دارایی خالد شرکت بهدرستی مورد توجه قرار داد .در جلسه اسـتماع کارشـناس ،کارشـناس
دیوان ت یید کرد که منظور کردن مالیات دیگری مانند مالیات افزایش سـرمایه بـر ارزش افـزوده امـوال گسـترش
مسكن اقتضا ندارد.
 .507یافتههای دیوان .منظور نمودن مالیات افزایش سرمایه بر ارزش افزوده امـوال گسـترش مسـكن در
تاریخ ارزشیابی ،فرض را بر این قرار میدهد که فروش فرضی شرکت را میتوان با یک معامله واقعی برابر دانست
که در حوزه مالیاتیای که پرداخت چنین مالیاتی در آن مقرر است صـورت گیـرد .صـرفنظـر از ایـنکـه تئـوری
ارزشیابی براساس قیمت عادله بازار به طور اعم ،یا شرح وظایف ارزیاب به طور اخد ،چنین برابر گرفتنی را جـایز
بداند یا نداند ،دیوان خاطرنشان مینماید که از نظر قـوانین ایـران ،صـرف ثبـت ارزش افـزوده مـالی در ترازنامـه
استخراجی شرکت ،ظاهراً موجب نمیشود که هیچگونه مالیات افزایش سرمایهای به مابهالتفاوت ارزش تعلق گیرد.
از آنجا که چنین رویدادی مشمول مالیاتی به مفهوم مندرج در قوانین مالیاتی ایران وجـود نـدارد ،منظـور کـردن
مالیات بابت افزایش سرمایه ،نقض اصول اساسی مقررات مالیاتی ایران محسوب خواهد شد .مضافاً استنباط دیوان
این است که ایران ،مانند اغلب حوزههای قضایی جهان ـ اگر نگوییم ،مانند همـه آنهـا ـ ایـن اصـل را محتـرم
میشمرد که مالیات (یعنی تعریف مثدیان ،منابع مالیاتی ،رویداد مشمول مالیات ،مبلغ مالیات و تشـریفات مالیـاتی)
حاصل قوانین و مقرراتند و نه حاصل مالحظات عدل و انصاف .تنها به همین یک دلیل ،دیوان معتقد است که هر
تالشی برای ابداع فرضیهای حاوی مبنای دیگری (یعنی خارج از قانون) برای وضع مالیات بیحاصل است .دیـوان
مضافاً خاطرنشان میسازد که م موریت ندارد راجع به پیامدهای مالیاتی یـک معاملـه (فرضـی یـا غیـر آن) بـرای
طرفین اعالم نظر کند .در این باب دیوان به حكم خود در پرونده برنبام اشاره میکند .در حكم مزبور ،دیوان نظـر
داد که هیچگاه ارزش داراییها یا مبلغ غرامت قابل پرداخت به خواهانی را بابت مصادره چنین داراییهـایی بـدین
سبب که موجب تحصیل درآمد مشمول مالیات برای خواهان شده ،کاهش نداده است» (بند  502حكم ،چاپ شده
در  .)29 Iran-U.S. C.T.R. at 289در همان حكم ،دیوان مضافاً خاطرنشان نمود که «نباید خود مصـادره را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .66بند ( )4قرار ارجاع امر به کارشناس (بنگرید به :بند  524در باال).

حکم شماره  565ـ  44/46/44ـ 3
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بهعنوان عنصری از ارزش در نظر بگیرد ،و نیز اینکه این «رویه پیوسته دیوان ،مانع طرح این استدالل مـیشـود
که خود عمل مصادره به نحوی ایجاد مسئولیت مالیاتی میکند» (همان م خذ ،بند  .)503با توجه به مراتـب بـاال،
دیوان این استدالل خوانده را رد میکند که در ارزشیابی یک شرکت مصادره شده ایرانی به منظـور تعیـین میـزان
غرامت سهامدارانِ پیشین آن باید مالیات افـزایش سـرمایه بابـت ارزش افـزوده دارایـیهـا منظـور شـود .همـین
مالحظات متشابهاً در مورد منظور کردن مالیات مشابهی بر ارزش خالد  53درصد عالیـق مـالی خواهـانهـا در
گسترش مسكن که خوانده پیشنهاد کرده است ،عیناً صادق است.
 .1تنزیل بابت سهام اقلیت

 .501خوانده استدالل کرده است که ارزش عالیق مالی خواهانها در گسترش مسكن باید بـا اعمـال  01درصـد
«تنزیل بابت سهام اقلیت» کسر گردد .طبق اظهار خوانده ،تنزیل مزبور بـه علـت ایـن واقعیـت اسـت کـه سـهم
خواهانها در گسترش مسكن تنها  53درصد سهام منتشره شرکت میباشد .خواهانها هرگونه تنزیل بابت سـهام
اقلیت را رد کردهاند.
 .500کارشناس در گزارش خود خاطرنشان کرد که :یک) اگر بخواهیم این موضوع را به این طریق تجزیـه و
تحلیل کنیم که «یک خریدار چه مبل ی باید میپرداخت تا سهامداران اقلیت را تحـریض بـه فـروش سـهام خـود
نماید» ،و دو) اگر خریدار را «شخصی فرض کنیم که مایل است سهام اقلیت را خریداری کند» ،در این صورت جا
دارد «مبل ی به علت این واقعیت کسر شود که سهامداران اقلیت در موقعیت نسبتاً ضـعیفی قـرار دارنـد ،ولـی بـه
عقیده من تنزیلی به مقدار تقریباً  1درصد مناسب خواهد بود» 97.کارشناس همچنین اظهار نمود که «اگر خریـدار
بخواهد کلیه سهام [گسرش مسكن] را خریداری کند (که البته در عمل چنین شد) ،در آن صورت معلوم نیست که
سهامداران اقلیت قادر نباشند همان قیمتی را دریافت کنند که سهامداران اکثریت دریافت میکننـد» 98.در جلسـه
استماع کارشناس ،کارشناس دیوان مجدداً اظهار نمود که فرق زیـادی اسـت میـان آنکـه بخـواهیم «بخشـی از
شرکت یا تمام شرکت» را ارزشیابی کنیم 99.کارشناس در محاسبه ارزش دارایی خالد گسترش مسكن ،تنزیلـی
بابت سهام اقلیت در نظر نگرفت100.
 .504یافتههای دیوان .در قرار ارجاع امر به کارشناسی ،صراحتاً دستور داده شده بود کـه کارشـناس ارزش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .69بند  59گزارش.
 .61بند  59گزارش .کارشناس مضافاً خاطرنشان نمود که:
از نظر آقای تریسی [یكی از شهود خوانده] خریدار احتمالی مسلماً شخصی است که فقط سهام اقلیـت را در گسـترش مسـكن خریـداری
میکند .البته در عمل ،دولت ایران تمامی سهام خواهانها را تحصیل کرد .در صورتی که دیوان خریدار را شخصی در نظر گیرد که سـهام
خواهانها را بهعنوان جزئی از معامله خرید تمامی شرکت به دست میآورد و نه در یک معامله خـاص ،اسـتدالل آقـای تریسـی مصـداق
نمییابد و من دلیلی نمیبینم که تنزیلی از این بابت اعمال کنم .بند  549گزارش.
 .66سواد مذاکرات استماع کارشناس ،صفحه  .495همچنین بنگربد به :بند  50گزارش .کارشناس مضافاً اظهار نمود که «مشـكل قائـل
شدن اختالف احتمالی میان سهام اقلیت و اکثریت عمدتاً منوط به آن است که چه چیزی را بخواهیم برآورد کنـیم و ایـن مطلبـی اسـت
حقوقی نه اقتصادی» .سواد مذاکرات استماع کارشناس ،ص .90
 .899همان م خذ ،ص .495
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خالد دارایی گسترش مسكن را بهعنوان یک شرکت تعیین نماید و نه اینکه راجع بـه ارزش  53درصـد عالیـق
خواهانها در گسترش مسكن در بازار آزاد تحقیق کند .بنابراین ،دیوان با نظرات کارشناس در این موضوع موافـق
است .دیوان همچنین خاطرنشان مینماید که در پرونده برنبام صراحتاً نظر داد که صحیح نیست نسبت بـه ارزش
سهام اقلیت در یک شرکت مصادره شده ،تنزیلی اعمال شود .در حكم صادره در آن پرونـده ،دیـوان در پاسـخ بـه
درخواست خوانده جهت تنزیل سهام اقلیت ،خاطرنشان نمود که رویه دیوان موضـع خوانـده را ت ییـد نمـینمایـد.
همانطور که دیوان بابت سهمالشرکه کنترلکننده مبلغ اضافی حكم نداده ،ارزش سهمالشرکه اقلیت را نیزکـاهش
نداده است (برنبام ،بند  540حكم ،چاپ شده در  .)29 Iran-U.S. C.T.R. at 292در همان حكم ،دیوان نظـر
داد که در عین حال که ممكن است دالیلی وجود داشته باشد که تعدیل کاهش سـهم خواهـان  ...را در چـارچوب
ارزشگذاری در حالت فروش واقعی سهام در بازار آزاد توجیه کند ،اما دالیل مزبور در مورد ارزشـیابی بـه مناسـبت
مصادره مصداق ندارد ،بهویژه در موردی مانند پرونده حاضر که واحد مصادرهکننده نهتنها اقلیت سهام ،بلكه تمامی
شرکت را مصادره نموده است (همان م خذ ،بند  .)545با توجه به مراتب فوق ،دیوان نتیجهگیری میکند که ارزش
خالد سهمالشرکه خواهانها در گسترش مسكن نباید با اعمال تنزیل بابت سهام اقلیت کسر شود.
 .3تنزیل بابت غیر قابل عرضه بودن در بازار

 .501خوانده استدالل کرده است که ارزش خالد دارایی خواهانها در گسترش مسكن بایـد بـا اعمـال تنزیلـی
موسوم به تنزیل بابت غیرقابل عرضه بودن در بازار کسر شود تا این واقعیت منظور گـردد کـه گسـترش مسـكن
شرکتی بود خصوصی یا خانوادگی ،یعنی این که سهامش به طور منظم در بازار داد و ستد نمیشد .بـدین ترتیـب،
تنزیلی بابت غیر قابل عرضه بودن سهام پیشنهاد شد تا فقـدان بـازار فـروش بـرای سـهام مزبـور منظـور گـردد.
خواهانها قابلیت اعمال چنین تنزیلی در ارزش سهام خود را انكار کردهاند.
 .503کارشناس در گزارش خود نتیجهگیری کرده است که این واقعیت که سـهام [گسـترش مسـكن] قابـل
عرضه به بازار نبود  ...اعمال تنزیل نسبت به ارزشهای تخمینی هیچیک از طرفین پرونده را توجیه نمینماید101.
وی خاطرنشان نمود که ارزشیابی وی بر مبنای قیمت جایگزینی اموال است و نه بر مبنـای روش تنزیـل گـردش
نقدینه .وی مضافاً اظهار داشت که دلیلی در دست نیست که قابلیت تبدیل سهام به وجه نقد در ارزش جـایگزینی
داراییهای شرکت اثر میداشت .کارشناس خاطرنشان ساخت که در هنگام ارزشیابی دارایی ،این تصـور کودکانـه
است که هر دالری که شرکت خصوصی صـرف خریـد وسـیله ای مـیکنـد بالفاصـله ارزش آن فقـط  22سـنت
میشود 102.در جلسه استماع کارشناس ،کارشناس دیوان موضع خود را ت یید کرد که اگر قرار بود گـردش نقدینـه
مورد انتظار [گسترش مسكن] تنزیل شود ،واقعاً جا داشت که بازده اضافی ظاهری که سرمایهگذاران از سهام غیـر
قابل عرضه میخواستند در نظر گرفته شود؛ 103ولی در مدل ارزشیابی دارایی ،هیچ تنزیلی نباید اعمال شود.
 .541یافتههای دیوان .دیوان درباره این موضوع با کارشناس همعقیده است .عالوه بر دالیل کارشناس در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.898
 .892بند  540گزارش.
 .891سواد مذاکرات استماع کارشناس ،ص  .03همچنین بنگرید به :همان م خذ صد4910-495
بند  59گزارش.
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رد تنزیل بابت عدم قابلیت عرضه به بازار باید به خاطر داشت که در چارچوب مصادرهای مانند آنچه که در پرونده
حاضر مورد بحث است ،هیچ خریدار احتمالی عالقهمند به سرمایهگذاری در یک شرکت خانوادگی وجود ندارد کـه
الزم باشد بابت عدم قابلیت تبدیل سهام به پول نقد ،تخفیفی نسبت به ارزش اسمی سهام پیشـنهادی بـه او داده
شود .دیوان همین موضع را صراحتاً در پرونده برنبام اتخاذ کرده است .همانطور کـه فوقـاً در مـورد تنزیـل بابـت
سهام اقلیت خاطرنشان شد ،دیوان در پرونده مذکور نظر داد که شاید دالیلی وجود داشته باشد که تعدیل کـاهش
سهم خواهان ...را در حالت فروش واقعی در بازار آزاد توجیه نماید .اما دالیل مزبور در مورد ارزشگذاری به مناسبت
مصادره مصداق ندارد (پرونده برنبام ،بند  .545چاپ شده در  .)29 Iran-U.S. C.T.R. at 292به دالیل فوق،
دیوان بر این نظر است که هیچگونه تنزیلی بابت عدم قابلیت عرضه نباید نسبت بـه ارزش خـالد سـهمالشـرکه
خواهانها در گسترش مسكن اعمال شود.
 .51تنزیل بابت حسابهای رسیدگی نشده

 .545استداللی نیز مطرح شد مبنی بر این که از ارزش خالد داراییهای گسترش مسكن ،مبل ـی تحـت عنـوان
«کاهش حسابهای رسیدگی نشده» کسر شود؛ بدین علت که در تـاریخ مصـادره ،صـورتهـای مـالی گسـترش
مسكن حسابرسی نشده بود تا احتماالً اشتباهات موجود در آنها پیدا شود .خواهانهـا اسـتدالل بـاال را رد کـرده،
اظهار داشتند که نبود صورت های مالی حسابرسی شده در سوابق پرونده صرفاً نتیجه آن بود کـه خوانـده تصـمیم
گرفت صورتحسابهای مالی را که در اختیار داشت تسلیم نكند .خواهانها همچنین استدالل کردند که تحت این
اوضاع و احوال ،اعمال هر تنزیلی نسبت به ارزش خالد بـرآوردی گسـترش مسـكن بـه منزلـه ایـن اسـت کـه
خواهان ها بابت عملی که کامالً از اختیار آن ها خارج بوده مجازات شوند .خواهان ها نتیجه گیری کردند کـه در هـر
حال 51 ،درصد تنزیلی که پیشنهاد شده کامالً دلبخواه بوده است.
 .540کارشناس در گزارش خود اظهار کرده است که «هر خریداری به احتمال زیاد میخواست که حسابهـا
رسیدگی شود و مسلماً در خرید شرکتی که حسابهایش رسـیدگی نشـده بـود مقـداری تردیـد مـیداشـت»104.
کارشناس همچنین خاطرنشان نمود که :یک) «قرینه و امارهای وجود ندارد کـه در حسـابهـای رسـیدگی نشـده
[گسترش مسكن» ارزش شرکت بیشتر از واقع اعالم شده باشد ،و دو) «بار اثبات بر عهده نوآوران اسـت»؛ زیـرا
برای خواهانها «ت مین دالیل مخالف راجع به این موضوع مشكل است» 105.با وجود ایـن ،کارشـناس پیشـنهاد
کرد که تنزیلی در مورد داراییهای خالد گسترش مسكن اعمال شود «تا فقدان ت مینی که با خریـد شـرکتی بـا
حسابهای رسیدگی نشده مالزمه دارد ملحو گردد» 106.کارشـناس تنزیـل مزبـور را  %51تعیـین کـرد 107.در
جلسه استماع کارشناس ،کارشناس دیوان اظهار نمـود کـه گرچـه واقعیـت ایـن اسـت کـه اشـتباهات موجـود در
صورتهای مالی یک شرکت «همانقدر احتمال دارد مثبت باشد که منفی»« ،حسابرسان طبیعتاً گـرایش دارنـد کـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .891بند  55گزارش.
 .895همان م خذ ،بند .55
 .896همان م خذ ،بند 550
 .899همان م خذ ،بند 5930
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بدهی اضافی کشف کنند نه دارایی اضافی» 108.کارشناس نتیجهگیری کرد که «اگر قرار بود من این کار را از نـو
انجام دهم ،احتماالً رقم پایینتری را انتخاب میکردم و نه رقم باالتری را ،اما تصور نمیکنم که رقـم حاصـله بـا
رقم فعلی تفاوت زیادی میداشت و فكر میکنم کامالً اشتباه است که هیچگونه تنزیلی اعمال نشود»109.
 .549یافتههای دیوان .به دالیل زیر ،دیوان مقتضی نمیداند که چنین تنزیلی را در مورد مصادره اعمال نمایـد.
اوالً ،تا آنجا که استدالل میشود که تنزیل برای رفع نگرانیهای خریدار احتمالی (یا مـثالً ارزیـاب) اسـت ،دیـوان معتقـد
است که چنین استداللی مبنای منطقی ندارد ،بدین معنی که نبایـد یـک دولـت مصـادره کننـده را همطـراز بـا خریـدار
محتاطی قرار داد که به عنوان شرط قبلی انجام معامله خرید سهام یا دارایی ،خواستار ت مین در برابـر بـدهیهـای پنهـان
است .ثانیاً ،تا آنجا که منظور از هرگونه تنزیل یا هر بخشی از آن ،کمیت بخشیدن به هر تردید باقیمانده راجـع بـه مـوارد
خاص اشتباهات ثبت شده در صورتهای مالی گسترش مسكن است (که خوانـده مـیگویـد چنـین اشـتباهاتی صـورت
گرفته) .دیوان بر این نظر است که خوانده در سراسر جریان رسیدگی بعد از مصـادره دارایـیهـای مـورد بحـث ،فرصـت
فراوان داشت تا ادعاهای خود را درباره اشتباهات موجود به اثبات برساند .بدیهی است خوانده موفق نشده است ادله کـافی
ارائه کند که این اشتباهات ادعایی واقعاً صورت گرفته است .به دالیل مشروحه فوق ،بابت ایـنکـه حسـابهـا رسـیدگی
نشدهاند ،هیچگونه تنزلی نسبت به ارزش دارایی خالد گسترش مسكن نباید اعمال شود.
 .55نتیجهگیری از مبحث ارزشیابی

 .547با توجه به مراتب فوق ،دیوان پس از بررسی کامل و جامع کلیه ادله و استدالالت ارائه شده توسـط هـر دو
طرف و نیز پس از بررسی نظرات کارشناس ،نتیجهگیری میکند که ارزش خـالد دارایـیهـای عینـی گسـترش
مسكن را منطقاً میتوان مبلغ  00041/-میلیون ریال برآورد نمود 59 .درصد این مبلغ ،یعنی  035/3میلیـون ریـال
بابت ارزش منفی سرقفلی شرکت باید از آن کسر شود .بدین ترتیب ،ارزش عادله گسترش مسكن در بـازار ،مبلـغ
 50319/5میلیون ریال برآورد میشود.
ششم) نتیجهگیری
الف) غرامت

 .541بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان نظر میدهد که خواهانها استحقاق دارند غرامتی کالً به مبلغ  905/5میلیون
بابت مصادره  53درصد عالیق مالكانه خود در گسترش مسكن توسط خوانده ،دریافت نمایند .مبلغ مذکور پـس از
تبدیل به نرخ  02/401ریال = یک دالر امریكا معادل است با  100510530/-دالر .نرخ تبدیل فوق در سراسر سال
 5303رایج بود (بنگرید به :پترولین ،اینک و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،بند  540حكم شماره
 0-595-152مورخ  09مردادماه  54[ 5902اوت  ،]5335چاپ شده در.)27 Iran-U.S. C.T.R. 64, 115
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .891سواد مذاکرات استماع کارشناس ،ص 9150
 .896همان م خذ ،بند .915
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ب) بهره

 .540به منظور جبران خسارتی که خواهانها در نتیجه ت خیر در پرداخت متحمل شدهاند ،دیوان عادالنه مـیدانـد
که بهرهای به نرخ  2/52درصد تاریخ مصادره ،یعنی از  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303مقرر نماید.
ج) هزینههای دادرسی

 .544وکیل خواهانها در الیحه معارض آنان کـه در تـاریخ  05بهمـنمـاه  51[ 5953فوریـه  ]5335ثبـت شـد
(بنگرید به :بند  04باال) ،اظهار نمود که تا پایان روز دهم دیماه  95[ 5953دسـامبر  ]5332خواهـانهـا متحمـل
هزینههای زیر شدهاند:
یک) حقالوکاله به مبلغ  5500040/-دالر و هزینههایی به مبلغ  990515/-دالر در ارتباط بـا رسـیدگیهـای
حاضر ،و
دو) مخارجی به مبلغ  100222/-دالر بابت استخدام آقای سیامک.
خواهانها همچنین برآورد کردند که مبلغ  120222/-دالر دیگر بابت حقالوکالـه بـه اضـافه  020222/-دالر
دیگر بابت هزینهها صرف خواهد شد.
 .541ماده  92قواعد دیوان «هزینههای داوری» را شامل حقالوکاله و هزینهها و نیز هزینـه کارشناسـی کـه
دیوان برای پرونده خاصی معین کند ،تعریف کرده است .بـا توجـه بـه مـاده  42قواعـد دیـوان و ضـوابط تعیـین
حق الوکاله و هزینه ها که دیوان در پرونده سیلوانیا تكنیكال سیستمز ،اینک و دولت جمهوری اسالمی ایران (حكم
شماره  5-54-522مورخ ششم تیرماه  00[ 5954ژوئـن  ،]5321چـاپ شـده در 8 Iran-U.S. C.T.R. 298-
 )323-324تعیین نمود ،دیوان منطقی میبیند که حقالوکاله و هزینهای به مبلغ  120222/-دالر برای خواهانها
مورد حكم قرار دهد .در مورد هزینههای کارشناسی ،دیوان مالحظه مینماید که خواهانها و خوانده هر کدام مبلغ
 000122/لیره استرلینگ ،یعنی جمعاً مبلغ  140322/24لیره استرلینگ (پس از کسـر کـارمزد بانـک) بابـت حـقالزحمه کارشناس تودیع نمودهاند .حقالزحمه و هزینههای مربوط به کارشـناس جمعـاً بـالغ بـر  400315/55لیـره
گردید و لذا مبلغ  550315/22لیره باقی مانده که در حساب دیوان موجود است .خواهانها ارزشیابیهایی به مبـالغ
 0042502320522/ریال 1053409930222/- ،ریال و 9032405220222/-ریال و مبل ـی مـابین  90340/-میلیـونریال و  20900/-میلیون ریال ارائه کردهاند (بنگرید به :بند  525در باال) .خوانده ارزش شرکت را 00505240922/-
ریال برآورد کرده است (بنگرید به :بند  520باال) .با نگرش به ادعاهای مزبور ،روشن است که گزارش کارشـناس
خدمتی بوده که به هر دو طرف ارائه شده و بنابراین ،دیوان منطقی میداند کـه هریـک از طـرفین نیمـی از حـق
الزحمه و هزینههای مربوط به کارشناس را متقبل شوند .بدینسان ،مابقی وجهی که هنوز نزد دیوان موجود اسـت
به تساوی بین طرفین تقسیم خواهد شد.
هفتم) حکم

 .543بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حكم صادره مینماید:
الف) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران مكلف است مبلغ سه میلیون و چهل و هشـت هـزار و پانصـد و
شصت و یک ( )902420155/-دالر امریكا به اضافه بهره ساده متعلقه به نرخ  2/52درصد در سال (براسـاس 951
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روز) از تاریخ  00آبانماه  59[ 5921نوامبر  ]5303ل ایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت ایـن مبلـغ را از
حساب تضمینی به بانک امین صادر میکند ،به شاهین شین ابراهیمی پرداخت نماید.
ب) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران مكلف است مبلغ یک میلیـون و یكصـد و هشـت هـزار و پانصـد
شصت و هشت ( )505220152دالر امریكا به اضافه بهره ساده متعلقه به نرخ  2/52درصد در سال (براسـاس 951
روز) از تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303ل ایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت ایـن مبلـغ را از
حساب تضمینی به بانک امین صادر میکند ،به سیسیلیا رادین ابراهیمی پرداخت نماید.
ج) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران مكلف است مبلغ یک میلیون یكصد و هشت هزار و پانصد شصـت
و هشت ( )505220152دالر امریكا به اضافه بهره ساده متعلقه به نرخ  2/52درصد در سال (بر اسـاس  951روز) از
تاریخ  00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303ل ایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت این مبلـغ را از حسـاب
تضمینی به بانک امین صادر میکند ،به کریستینا تندیس ابراهیمی پرداخت نماید.
د) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایـران مكلـف اسـت جمعـاً مبلـغ پنجـاه هـزار ( )120222/-دالر امریكـا بابـت
هزینههای داوری مشترکاً به شاهین شین ابراهیمی ،سیسیلیا رادین ابراهیمی و کریستینا تندیس ابراهیمی پرداخت نماید.
هـ) تعهدات فوق الذکر با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوح به موجب بنـد  0بیانیـه مـورخ  03دیمـاه
 53[ 5913ژانویه  ]5322دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد گردید.
و) دبیر کل دیوان مابقی وجوهی را که طرفین بابت حقالزحمه کارشناس پیشاپیش تودیع کـرده و اینـک در
حساب مخصوص دیوان نگهداری میشود به طریق زیر بازپرداخت خواهد کرد:
یک) نصف مبلغ مشترکاً به خواهانها ،شاهین شین ابراهیمی ،سیسیلیا رادین ابراهیمـی و کریسـتینا تنـدیس
ابراهیمی ،و
دو) نصف دیگر آن به خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران.
بدینوسیله حكم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  01آبان  5949برابر با  55نوامبر 5337
گایتانو آرانجو ـ روئیتس ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
ریچارد سی .الیسون

محسن آقا حسینی

(نظر جداگانه)

مخالف با بخشهایی از حكم که در نظر جداگانهای
به آنها خواهم پرداخت.

پرونده شماره 444
حکم شماره  045ـ444ـ3
خواهان :مرتضی خاتمی
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5949/13/00 :
حکم
حاضران

از جانب خواهان :دکتر مرتضی خاتمی ،خواهان
آقای دومینک ج .اپریل ،وکیل خواهان
از جانب خوانده :آقای علی حیرانی نوبری ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای نوذر دبیران ،آقای مصطفی ندیمی ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
آقای مرتضی فروتن ،نماینده شرکت ملی فوالد ایران
آقای کمال ماجدی اردکانی ،شاهد کارشناس
سایر حاضران :آقای د .استیفن متایس ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
خانم مری کترین میلین ،قائممقام نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
یک) سابقه رسیدگی

 .5در تاریخ  03دیماه  53[ 5952ژانویه  ]5320مرتضی خاتمی ،خواهان پرونده حاضر («خواهـان») دادخواسـتی
علیه دولت جمهوری اسالمی ایران («ایران» یا «خوانده») به ثبـت رسـاند و طـی آن مبلـغ  5209520222/-دالر
امریكا ،به اضافه بهره ،بهعنوان غرامت بابت چند مورد مصادره ادعایی اموال و نقض قرارداد مطالبه نمود .مطالبـه
غرامت توسط خواهان مشخصاً بابت موارد زیر بود:
 .5موجودی چند حساب در بانکهای ایران که حسب ادعا متعلق به وی بوده،
 .0مصادره ادعایی اراضی موروثی وی در ایران،
 .9مصادره ادعایی اراضی دیگری که نامبرده در ایران خریداری کرده،
 .4حقوق معوقه و سایر مزایایی که وی حسب ادعا بابت اسـتخدام در دانشـگاه اصـفهان از سـال  5301الـی
 5305طلبكار بوده،
 .1هزینه بلیط مسافرت به ایران و سایر هزینههایی که برای «ابتیاع و تصرف زمین مـوروثی [وی]» صـورت
گرفته ،و
 .5بابت ادعایی که خواهان آن را «هدیه و پاداش شایسته [کذا]» برای همسرش نامیده است.
 .0خوانده ضمن طرح سایر ایرادات ،صالحیت دیوان را مـورد ایـراد قـرار داد و اسـتدالل کـرد کـه خواهـان
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منحصراً تبعه ایران است و لذا ادعای وی در محدوده صالحیت دیوان واقع نمیشود.
 .9در تاریخ هفتم تیرماه  02[ 5954ژوئن  ]5321دیوان وفق رویه معمول خود در پروندههای مشابه ،با استناد
به رأی صادره توسط هی ت عمومی در پرونده شماره «الف» 52به شماره «الـف» 90-52مـورخ  50فـروردینمـاه
[ 5959ششم آوریل  ]5324چاپ شده در  5 Iran-U.S. C.T.R. 251به طـرفین اطـالع داد کـه «صـالحیت
رسیدگی به دعاوی مطروح علیه ایران توسط دارندگان تابعیت مضاعف را در مواردی دارد که تابعیت غالب و مثثر
خواهان طی دوره ذیربط ،یعنی از تاریخ ایجاد ادعا تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ،]5325تابعیت ایـاالت متحـده
بوده باشد» .دیوان از خواهان خواست که کلیه ادله و مدرکی را که مایل است دیوان در تعیین تابعیت غالب و مثثر
وی مورد رسیدگی قرار دهد تا تاریخ  55شهریورماه [ 5954دوم سپتامبر  ]5321به ثبت رساند و همچنین با صدور
دستور مشابهی در تاریخ  01دیماه  51[ 5954ژانویه  ]5325از خوانده درخواست کرد که کلیه ادلـه و مـدارکی را
که مایل است دیوان در تعیین غالب و مثثر خواهان مورد رسیدگی قرار دهد تا تـاریخ نهـم اسـفندمـاه 02[ 5954
فوریه  ]5325نزد دیوان ثبت نماید.
 .7در تاریخ دهم دیماه  95[ 5954دسامبر  ]5321خواهان جوابیه ای به ثبت رسـاند و طـی آن از جملـه بـه
موضوع تابعیت پرداخت .پس از آن که دیوان مهلت خوانده را چندین بـار تمدیـد نمـود ،خوانـده در تـاریخ هشـتم
خردادماه  03[ 5953مه « ]5332الیحه و ادله و مدار راجع به موضوع تابعیت خواهان» را به دیوان تسلیم کـرد
و خواهان الیحه تكمیلی خود را درخصوص تابعیت و سایر موضوعات در تاریخهای  92آبانماه  05[ 5953نـوامبر
 ]5332و پنجم بهمنماه  01[ 5953ژانویه  ]5335ثبت نمود.
 .1دیوان با صدور دسـتوری در تـاریخ  50آذرمـاه [ 5953سـوم دسـامبر  ]5332تصـمیم گرفـت کـه «کلیـه
موضوعات صالحیتی از جمله موضوع تابعیت خواهان در مدت ذیربط ،یعنـی از تـاریخ ادعـایی بـروز دعـوا تـا 03
دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325و موضوعات ماهوی پرونده حاضر را توأماً مورد رسیدگی قرار دهد».
 .0در اجرای دستورهای دیوان ،خواهان الیحه استماع خود را در تاریخ نهم مردادماه  95[ 5902ژانویه ]5335
و خوانده «الیحه و ادله و مدار راجع به تابعیت خواهان و سایر موضوعات صالحیتی و ماهوی» را در تـاریخ 02
خردادماه [ 5905دهم ژوئن  ]5330ثبت کرد .خواهان الیحه و ادله معارض خود را در تـاریخ سـوم دیمـاه 5905
[ 04دسامبر  ]5334و خوانده الیحه و ادله معارض خود را در تاریخ  95تیرماه  00[ 5900ژوییـه  ]5339بـه ثبـت
رساند.
 .4جلسه استماع پرونده حاضر در تاریخ نهم تیرماه  92[ 5909ژوئن  ]5334تشكیل گردید.
دو) واقعیات و اظهارات

 .1دیوان منحصراً واقعیات و اظهاراتی را که برای روشن کردن تكلیف پرونده حاضر ضرورت دارد ،مـورد بررسـی
قرار خواهد داد.

حکم شماره  561ـ  464ـ 3
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 .3خواهان در سال  5302یا  15924در ایران و از والدین ایرانی به دنیا آمـد .تحصـیالت ابتـدایی و متوسـطه
خود را در ایران انجام داد و از سال  5952تا  5393[ 5904تا  ]5341در دانشكده پزشكی دانشگاه تهران تحصـیل
کرد .وی سپس در فاصله سالهای  5904تا  5341[ 5905تا  ]5340خدمت وظیفـه عمـومی را در ارتـش ایـران
انجام داد و پس از آن تا سال  ]5315[ 5992در بیمارستان ها و درمانگاه های شرکت نفت ایران و انگلیس واقع در
جنوب ایران کار کرد .وی ادعا میکند که در سال  ]5315[ 5992بـه ایـاالت متحـده «مهـاجرت» کـرده و از آن
تاریخ تاکنون مقیم دائم آن کشور بوده است .طبق اظهار خواهان ،تنها دلیـل ارتبـاط وی بـا ایـران «امـال و...
ثروت» او بوده و تابعیت غالب و مثثر وی در کلیه اوقات ذیربط تابعیت ایاالت متحده بوده است.
 .51خواهان میگوید که وی کلیه دورههای عالی پزشكی را در ایاالت متحده گذرانـده و عمـالً کلیـه تجربیـات
تخصصی خود را در بیمارستانهای مختلف امریكا کسب نموده و در رشتههای جراحی عمومی و جراحی قفسه سـینه
و قلب و عروق به اخذ درجه تخصصی نایل آمده است .وی ادعـا مـیکنـد کـه در فاصـله سـالهـای 5995-5914
[ ]5310-5301دورههای انترنی و رزیدنسی جراحی را در بیمارسـتانهـای ایـاالت ماساچوسـتز ،نیویـور  ،یوتـا،
ویرجینیای غربی ،ایلی نوی و نیوجرسی طی نموده است .خواهان گواهینامه یا نامههایی در اثبات ارتبـاط حرفـهای
خود با مراکز نامبرده زیر به دیوان تسلیم کـرده اسـت .دانشـكده پزشـكی و بیمارسـتان پلـیکلینیـک نیویـور ،
بیمارستان مونت ورنن در نیویور  ،بیمارستان براکتن در ماساچوسـتز ،مرکـز پزشـكی سـنت مایكـل در نیـوار
نیوجرسی ،بیمارستان سنت الیزابت در الیزابت نیوجرسی ،مرکز پزشكی بث اسرائیل در نیوجرسی ،بیمارستان سنت
جیمز در نیوار نیوجرسی .خواهان در ژوییه  5352موفق به اخذ پروانه طبابت و جراحی در ایالت نیوجرسی شـد؛
در نوامبر سال  5305مورد ت یید انجمن جراحان امریكا قرار گرفت و همچنین به دریافت پروانه طبابـت و جراحـی
در ایالت نیویور نایل گردید .وی در زمان اقـامتش در ایـاالت متحـده در سـال  5355موفـق بـه اخـذ گـواهی
شایستگی حرفهای در زبان انگلیسی از دانشگاه ایالتی نیویور گردید و به طوری که فتوکپی کـارت عضـویت او
در سال  5300نشان میدهد ،وی به عضویت جامعه پزشـكی امریكـا نیـز درآمـد .عـالوه بـر ایـن ،وی در ایالـت
نیوجرسی گواهینامه رانندگی گرفت که فتوکپی آن را بهعنوان مدر به دیوان تسلیم کرده است.
 .55خواهان در تاریخ  03فروردینماه  52[ 5945آوریل  ]5350با آلبا ایلین گـازو ،کـه بـه لحـا تولـد تبعـه
امریكا است ،ازدواج نمود .مستخرجهای از دفتر ثبت احوال ایالت نیوجرسی که بهعنوان دلیل نزد دیـوان بـه ثبـت
رسیده ،ازدواج مزبور را ت یید میکند .به طوری که گواهی تابعیت خواهان نشان میدهد ،وی در تاریخ  02مهرمـاه
 50[ 5912اکتبر  ]5305به تابعیت امریكا درآمد.
 .50خواهان مدعی است که پس از تر ایران در سال  ]5315[ 5992فقط سه بار به ایران سفر کرد .اولـین
سفر وی ،حسب ادعا ،تعطیالت سه ماههای در سال  ]5353[ 5942بـود کـه ایـن مـدت را عمـدتاً نـزد خـواهر و
برادرش گذراند .سفرهای دوم و سوم او به ترتیب از مارس  5301تا حدود ژوئن  5305و از حـوالی اوت  5305تـا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8در این باره تا حدی ابهام وجود دارد .در شناسنامه ایرانی خواهان و گواهینامه تابعیت امریكایی وی ،سال  ]5353[ 5032بهعنوان تولـد
او درج شده است .اما نامبرده در سال  ] 5309[ 5915با مراجعه به دادگاهی در ایران موفق شد حكمی دریافت کند که به موجب آن تاریخ
تولد وی «تصحیح» و به سال  ] 5301[ 5924تبدیل شد .لكن مشكل است که این تاریخ تصحیح شده را بـا برخـی رویـدادهای زنـدگی
خواهان منجمله اینکه وی از سال  ]5393[ 5952وارد دانشكده پزشكی شده وفق داد.
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اول اردیبهشتماه  05[ 5915آوریل  ]5300انجام شد .خواهان طی این دو سفر اخیر در دانشگاه اصفهان در سمت
استادیار جراحی عمومی مش ول به کار گردید .وی ادعا میکند که بنا به دعوت مقامات دانشگاه مزبور این سـمت
را پذیرفت .خواهان اظهار می دارد که ش ل وی موقت و محل اقامت دائم وی کماکان ایاالت متحده بـود .در هـر
دو دوره اقامت موقت خواهان در ایران ،همسر وی آلبا خاتمی در ایاالت متحده به سر میبرد .خواهـان مـاههـای
ژوئن تا اوت  5305را در اقامتگاه خود در نیوجرسی گذراند .در نوامبر  5305رابطه استخدامی خواهان بـا دانشـگاه
اصفهان قطع شد و وی پس از اخذ ویزای خروج از ایران در آوریل  5300به ایاالت متحده مراجعت نمود.
 .59خواهان ثابت کرده است که در تاریخهای  03تیرماه  02[ 5911ژوییه  ،]5305دهم دیماه  95[ 5952دسـامبر
 ]5320و ششم اردیبهشتماه  05[ 5953آوریل  ]5332گذرنامه امریكایی برای وی صادر شده اسـت .در عـین حـال وی
گذرنامههای ایرانی نیز داشته است که در تاریخهای  04اردیبهشتماه  54[ 5945مه  05 ،]5350اردیبهشـتمـاه 5919
[ 55مه  ،]5304اول تیرماه  00[ 5912ژوئن  ]5303و  55خردادماه [ 5953ششم ژوئن  ]5332صادر گردیـدهانـد.
خواهان برای ورود به ایران و خروج از آن کشور از گذرنامههای ایرانی خود استفاده نموده و ادعا میکند کـه ایـن
کار به دستور مقامات سفارت ایران در ایاالت متحده صورت گرفته است .حسب اظهار خواهان ،مقامات مزبـور بـه
وی گفته بودند که چون او در ایران متولد شده برای ورود به ایران مكلف است که از گذرنامه ایرانی استفاده نماید.
 .57خواهان پس از مراجعه به ایاالت متحده در سال  ،5300از ماه مه همان سال تا ماه مه  5302در بیمارسـتان
سنت فرانسیس در پیترزبورگ پنسیلوانیا مش ول کار گردید .در ژوییه سال  5302از طرف ارتش ایاالت متحده شـ لی
در نیروی زمینی به وی پیشنهاد شد .او در تاریخ دوم مرداد ماه  04[ 5910ژوییه  ]5302با درجه سرگردی وارد خدمت
ارتش ایاالت متحده شد و سپس به درج سرهنگ دومی ارتقا یافت و در سمت جراح خدمت کرد تا این کـه بـه علـت
کسالت در تاریخ  01تیرماه  55[ 5955ژوییه  ]5320با دریافت تقدیرنامه از خدمت مرخد گردید.
 .51از طرف دیگر ،خوانده ضمن اقرار به اینکه خواهان در سال  5305تابعیت امریكایی کسب کـرده ،اظهـار
میدارد که وی هیچگاه تابعیت ایرانی خود را از دست نداده ،زیرا طبق تشریفات قانون ایران تابعیت ایرانی خـود را
تر نكرده است .خوانده همچنین می گوید که تابعیت غالب و مثثر خواهان در کلیه اوقـات ذیـربط ایرانـی بـوده
است.
 .50خوانده اظهار خواهان را دایر بر «مهاجرت» به ایاالت متحده در سال  5315رد کرده خاطرنشان میسازد
که خواهان هیچ گونه مدر رسمی دال بر این مهاجرت ارائه ننموده است .خوانده میگوید کـه خواهـان در سـال
 5315صرفاً به منظور ادامه تحصیل در رشته پزشكی و کسب تجربیات تخصصی ایران را تـر کـرد و قصـدش
این بود که مآالً به ایران مراجعت نماید .خوانده ادعا میکند که خواهان در سـالهـای  5300یـا  5309بـه قصـد
استقرار دائم به ایران مراجعت کرد و استدالل میکند که خواهان برای ت مین این منظـور ،زمینـی جهـت سـاختن
یک درمانگاه در اصفهان خریداری نمود ،تاریخ تولد خود را در شناسنامه اش ت ییر داد تا بتواند در دانشگاه اصفهان
به استخدام دائم درآید 2و چند حساب بانكی در اصفهان و تهران افتتاح نمود .خوانده در اثبات اظهار خود دایـر بـر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2بنا به اظهار خوانده ،کارمندان دائم هی ت علمی دانشگاه اصفهان مجبور بودند که در سن  51سالگی و در موارد اسـتثنایی در سـن 02
سالگی بازنشسته شوند.
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این که مراجعت خواهان به ایران در سال  5300بوده و نه در سال  ،5301که مورد ادعای خواهان است ،به مـوارد
زیر اشاره میکند:
خواهان فتوکپی کامل صفحات گذرنامه مربوط به سال های مذکور را تسلیم نكرده است ،سند مالكیت امال
خریداری شده در اصفهان که به امضای خواهان رسیده به تاریخ هشتم مهرماه  92[ 5915سپتامبر  ]5300و برگ
درخواست ش ل در دانشگاه اصفهان در سال  5300توسط خواهان تكمیل شده است .مضافاً خوانـده بـه مكاتبـات
مفصلی اشاره مینماید که خواهان در فاصـله سـالهـای  5353و  5301راجـع بـه ارزشـیابی مـدار تخصصـی
امریكایی خود با وزارت علوم و آموزش عالی ایران انجام داده است.
 .54خوانده معتقد است که وابستگی خواهان به جامعه امریكایی سست است و در این رابطه اظهـارات مكـرر
خود خواهان مبنی بر وفاداری و عشق به ایران را ،که خواهان در نامههایی به شـاه ایـران در آن زمـان ،مقامـات
وزارت علوم و آموزش عالی و سفیر سابق ایران در ایاالت متحده نوشته بود ،مـورد ت کیـد قـرار مـیدهـد .مضـافاً
خوانده اظهار می دارد که آلبا خاتمی ،همسر خواهان ،گذرنامه و شناسنامه ایرانی دریافت کرده است .خواهـان ایـن
ادعای اخیر را بدون هیچگونه اعتراضی پذیرفته و مـیگویـد کـه ایـن موضـوع را سـفارت ایـران بـه همسـر وی
«تحمیل» کرده است .خوانده همچنین میافزاید که خواهان در حالی که هنوز همسر امریكایی خود را داشـت ،در
تاریخ  02مردادماه  53[ 5915اوت  ]5300با یک زن ایرانی ازدواج کـرد .و بـاالخره خوانـده ت کیـد مـیکنـد کـه
خواهان تا بیست سال پس از ورودش به ایاالت متحده هنوز تابعیت آن کشور را تحصیل نكرده بود.
 .51درخصوص ادعاهایی که دکتر خاتمی بابت غرامت مطرح کرده ،دیوان مالحظه مینماید کـه خواهـان دو
فقره از ادعاهای مندرج در دادخواست یعنی هزینه سفر به ایران و سایر هزینههای ادعـایی متحملـه «بـه منظـور
حفظ ...اموالش» و نیز ادعای «هدیه و پاداش شایسته [کذا] برای همسرش را در لوایح بعـدی خـود یـا در جلسـه
استماع پیگیری نكرد .از این رو ،دیوان آن ادعاها را اعراض شده تلقی مینماید.
 .53بقیه ادعاها اساساً مشتمل بر چهار بخش زیر میباشند:
یک) دکتر خاتمی بابت موجودی چند حساب بانكی در اصفهان و تهران که جمع آنها تقریباً بـه 5220222/-
دالر امریكا بالغ میشود مطالبه غرامت میکند .خوانده معتقد است که در مورد این ادعا مسئولیت ندارد و از جملـه
استدالل میکند که خواهان هرگز به نحو مقتضی موجودی خود را مطالبه نكرده است3.
دو) خواهان مبلغ  500220222/-دالر امریكا بهعنوان غرامت بابت مصادره ادعایی زمینـی در دهـه  5352کـه
حسب ادعا ملک موروثی وی بوده است مطالبه میکند .خوانده این ادعا را رد کرده و اظهار مـیدارد کـه خواهـان
مالكیت خود را بر زمین مورد نظر ثابت نكرده و در هر صورت آن زمین مصادره نشده است.
سه) دکتر خاتمی مبلغ  902220222/-دالر بابت زمینی که در سال  5300در اصفهان خریداری کـرده بـوده و
ادعا میکند در سال  5322یا اوایل  5325مصادره شده مطالبه غرامت میکند .خوانده قبـول مـیکنـد کـه زمـین
مزبور به تصرف دولت ایران درآمده ،اما از جمله استدالل میکند که مصادره زمـین مزبـور در سـال  ،5324یعنـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بنگرید به :صفحه  0حكم شماره ( 0-0-545مورخ هشتم تیرماه  03 /5959ژوئن  )5324صـادره در پرونـده تیپـتس ،ابـت ،مكـارتی،
استراتن و مهندسین مشاور تامز ـ آفا ایران و دیگران ،چاپ شده در ( 6 Iran-U.S. C.T.R. 219دیوان طی این حكم نظر داد که چنانچه
موجودی حساب بانكی به موقع مطالبه نشده باشد« ،ادعایی» به مفهوم بند  5ماده  0بیانیه حل و فصل دعاوی وجود ندارد).
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مدتها بعد از مهلت صالحیتی مقرر در بیانیه حل و فصل صورت گرفت .مضافاً خوانده اظهار میدارد که وجـوهی
بابت مصادره تودیع شده که در اختیار دکتر خاتمی میباشند.
و باالخره دکتر خاتمی غرامتی به مبلغ تقریبی  520222/-دالر امریكا مطالبه میکند که حسب ادعا بابت عدم
پرداخت حقوق و سایر مزایایی است که وی در نتیجه استخدام در دانشگاه اصفهان در سمت استادیار طلبكار بـوده
است .خوانده ،عالوه بر ارائه دفاعیات دیگری اظهار میدارد که دانشگاه اصفهان کلیه مطالبات حقه خواهان را بـه
وی پرداخته است.
سه) دالیل حکم
الف) تابعیت خواهان و دوره ذیربط

 .01برای تعیین صالحیت دیوان در رسیدگی به ادعاهای دکتر خاتمی ،بدواً باید مشخد گردد که آیـا طـی دوره
ذیربط ،یعنی از تاریخ ایجاد ادعا تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ،]5325که تاریخ رسمیت یافتن بیانیه حل و فصل
دعاوی است ،دکتر خاتمی تابعیت ایران داشته یا ایاالت متحده ویا تابعیت هر دو کشور مزبـور را دارا بـوده اسـت.
طبق رأی صادره در پرونده «الف» 52چنانچه خواهان دارای هر دو تابعیت ایران و ایاالت متحده بوده باشد دیوان
با ید تابعیت غالب و مثثر وی را در دوره ذیربط تعیین نماید (بنگرید به :پرونده شماره «الـف»5 Iran-U.S. ،52
.)C.T.R. at 265
 .05در اینکه خواهان به سبب تولد تبعه ایران است اختالفنظری وجود ندارد .بهعالوه ،دیوان متقاعـد شـده
است که به داللت فتوکپی گواهی تابعیت شماره  ،3914535خواهان در تاریخ  02مهرماه  50[ 5912اکتبر ]5305
به تابعیت امریكا درآمد .خواهان همچنین فتوکپی صفحات مربوط به مشخصات خود در گذرنامه آمریكـاییاش را
که در تاریخ  03تیرماه  02[ 5911ژوییه  ]5305صادر شده به دیوان تسلیم نموده است .در سـوابق هـیچ مـدرکی
وجود ندارد که نشان دهد خواهان تابعیت ایرانی خود را طبق قوانین ایران با تابعیت امریكایی خود را طبق قـوانین
ایاالت متحده تر کرده یا به نحوی از دست داده باشد .در نتیجه ،دیوان نظر میدهد که خواهـان طـی دوره 02
مهرماه  5912تا  03دیماه  50[ 5913اکتبر  5305تا  53ژانویه  ]5325هم تبعه ایران و هم تبعه ایـاالت متحـده
بوده است.
 .00قبل از پرداختن به موضوع تابعیت غالب و مثثر خواهان ،باید عوامل ذیربط دوره صـالحیتی را مشـخد
کرد؛ اما مشكالتی در این کار وجود دارد و علت آن ابهاماتی است که در لوایح تسلیمی ،در مورد تاریخهای ادعایی
چند فقره از دعاوی وی وجود دارد .لكن روشن است که ادعای وی بابت غرامـت مصـادره ادعـایی ملكـی کـه از
خانواده اش به ارث برده خارج از صالحیت دیوان است .مدار تسلیم شده توسط دکتر خاتمی حاکی از این اسـت
که این ادعا در حوالی سال  5359ایجاد شد و در جلسه استماع نیز وی آن تاریخ را تصدیق کرد .از آنجا که دکتر
خاتمی تا سال  5305به تابعیت ایاالت متحده در نیامده بود ،ادعا «مستمراً در تعلق» یک تبعه ایاالت متحده نبوده
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و لذا در صالحیت دیوان قرار نمیگیرد 4.در نتیجه ،از لحا تعیین دوره ذیربط این ادعا را میتوان نادیده گرفت.
 .09سایر ادعاهای دکتر خاتمی ظاهراً زودتر از سال  5305بـروز نكـردهانـد .بهتـرین تشخیصـی کـه دیـوان
می تواند بدهد این است که ادعای مربوط به ملكی که دکتر خاتمی در اصفهان خریداری کرد زودتر از سال 5322
ایجاد نشد ،ادعای مربوط به چند فقره سپرده در بانکهای مختلف ایران در تاریخی بین  5300تا  5303بروز کرد،
و ادعای وی بابت حقوق و مزایای استخدامیاش در دانشگاه اصفهان در سال  5305یعنی در سال خاتمه خـدمت
وی در آن دانشگاه ایجاد شد .از این رو ،دیوان به این نتیجه میرسد کـه دوره ذیـربط از لحـا بررسـی موضـوع
تابعیت غالب و مثثر دکتر خاتمی دوره زمانی بین سال  5305و  53ژانویه  03[ 5325دیماه  ]5913میباشد5.
ب) تابعیت غالب و مؤثر خواهان طی دوره ذیربط

 .07برای حصول نتیجهای درخصوص تابعیت غالب و مثثر خواهان در دوره ذیربط ،دیوان باید تعیین نماید که آیا
خواهان در دوره مذکور با ایران وابستگی محكمتری داشته است یا با ایاالت متحده .در ایـن ارتبـاط ،دیـوان بایـد
کلیه عوامل ذیربط ،و از جمله محل اقامت معمولی ،مرکز عالیق و منافع ،پیوندهای خانوادگی ،مشارکت در زندگی
عمومی و سایر شواهد وابستگی خواهان را در نظر بگیرد (بنگرید بـه :پرونـده شـماره «الـف»5 Iran-U.S. 52،
 .) C.T.R. at 265هرچند که صالحیت دیوان بستگی به تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره واقع بین سـال
 5305و  53ژانویه  03[ 5325دیماه  ]5913دارد ،اما برای تعیین تابعیـت غالـب و مـثثر خواهـان طـی آن دوره،
رویدادها و واقعیات قبل از دوره مزبور نیز مثثر در مقام باقی می مانند (بنگرید به :بند  54قرار اعـدادی شـماره
( 9-539-52مورخ دوم تیرماه  09/5950ژوئن  ) 5322صـادره در پرونـده رضـا سـعید مالـک و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران که در  19 Iran-U.S. C.T.R. 48,51-52به چاپ رسیده است) .هدف نهایی تحقیق در مـورد
دارندگان تابعیت مضاعف این است که تعیـین شـود آیـا خواهـان در دوره ذیـربط مـنحیـثالمجمـوع وابسـتگی
محكمتری با ایران داشته است یا با ایاالت متحده.
 .01همانطور که فوقاً گفته شد ،خواهان در سال  5315به ایاالت متحده نقل مكان کرد .اقامـت طـوالنی او
در ایاالت متحده در دوران جوانی عاملی است حاکی از این که در اکتبر سـال  ،5305یعنـی بـه هنگـام تحصـیل
تابعیت امریكایی ،زندگی وی در ایاالت متحده متمرکز شـده بـود .عـالوه بـر ایـن ،وی پـس از طـی دوره اولیـه
تحصیالت پزشكی خود در ایران عمالً کلیه مراحل تخصصی عالی را در بیمارستانهای مختلـف امریكـایی طـی
کرد و تجارب حرفهای را در آنجا به دست آورد .این عوامل نشان میدهد که از سال  5315تا اوایـل دهـه 5302
مرکز زندگی حرفهای و شخصی خواهان ایاالت متحده بوده است.
 .00در عین حال که اوضاع و احوال مذکور در باال در تعیین تابعیـت غالـب و مـثثر خواهـان مـثثر در مقـام
هستند ،اما توجه دیوان عمدتاً معطوف است به وفاداری و وابستگی ملی خواهان در دوره واقع بـین سـال  5305و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بنگرید به :بند  0ماده  0بیانیه حل و فصل دعاوی و صفحات  0-2قرار اعدادی شماره ( 9-412-19مورخ پـنجم تیرمـاه /5954
 05ژوئن  )5321صادره در پرونده برتن مارکز و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در .8 Iran-U.S. C.T.R. 290-294
 .5از آنجا که دیوان شرایط خاصی را مبنای نتیجهگیری های خود راجع به موضوع تابعیت غالب و مثثر خواهان قرار مـیدهـد ضـرورت
ندارد که تاریخ بروز ادعاهای مختلف را به دقت تعیین نماید.
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 53ژانویه  03[ 5325دیماه  .]5913در ارتباط بـا ایـن دوره ،دیـوان بایـد اظهـارات شخصـی خواهـان را کـه در
نامههای او به شاه ایران و سایر مقامات ایرانی نوشته شده ،در نظر بگیرد .اظهارات مزبـور کـه در مـدار کتبـی
مربوط به آن زمان موجود بوده و خواهان به نوشتن آنها اقرار دارد ،باالخد قراین مهمی از وفاداری و وابسـتگی
ملی او در دوره ذیربط میباشند6.
 .04اولین مدار مربوط به آن زمان نامه مورخ ژوئن  5302خواهان به آقـای اردشـیر زاهـدی ،سـفیر وقـت
ایران در ایاالت متحده است که طی آن خواهان از اخراجش از دانشگاه اصفهان شكایت کرده است .خواهان طـی
این نامه راجع به ایران نوشته است که «وفای ما به وطن و محبت ما به هموطنان محرز و مسلم [است]».
 .01خواهان طی نامه مشابهی که در ژوئن  5302به شاه ایران نوشته است ،اظهار میدارد« :با عشق سوازنی
که نسبت به وطن عزیزم داشتم» راهی ایران شدم و در دانشگاه اصفهان به خدمتگزاری مش ول گشـتم .خواهـان
مینویسد که رفتار مقامات دانشگاه هنگام خاتمه دادن به خدمات او آنچنان بود که نامبرده «ناچار به جالی وطن
[شد] و به جای آنهمه عشق و عالقه که برای خدمت در وطن [داشت] با ی س و ناامیـدی دوبـاره عـازم امریكـا
[شد]» .خواهان در همان نامه حتی با صراحت بیشتری مینویسد:
منظور از تقدیم این عریضه به پیشگاه مبار این است که خاطر خطیر ملوکانه واقـف باشـند کـه ایـنگونـه
پذیراییها است که افراد شایسته را از بازگشت به وطن عزیز ایران خود باز میدارد و کسانی را که با دسترنج ملت
عزیز ایران در خارج عمری تحصیل کردهاند ،علم و تجربه آموختهاند ،اجباراً و ناگزیر بـه اقامـت دائمـی در خـارج
کشور وا میدارد.
به هر تقدیر ،جان نثار اگر زنده ماندم تا مدتی که الزم باشد تنها برای ترمیم خسارت مالی ،جسـمی و روحـی
برخالف میل خود در خارج مانده و آرزویم باز همان است که پس از طی مدت منظوره دوباره به وطن عزیز خـود
بازگشته ،خا ایران عزیز را ببوسم و تا آخر عمر به دعاگویی شاهنشاه عالیقدر و والیتعهد جـوان مشـ ول باشـم
(خط ت کید اضافه شده است) .خواهان نامه خود را با عبارت «با تقدیم خالصانهترین ادعیه چاکر و جان نثار» پایان
میدهد.
 .03خواهان در جلسه استماع سعی کرد توجیه کند که چنین مطالبی حسب معمول بهعنوان احترام برای یک
پادشاه اظهار میشود و وی اخالقاً خود را موظف به رعایت احترام نسبت به وی میدانست .بـه طـوری کـه ذیـالً
بیش تر توضیح داده خواهد شد ،به نظر دیوان هرچند توضیحات خواهان راجع به اظهارتش در ظـاهر بـاورنكردنی
است ،لكن در نهایت متقاعدکننده نیست .برعكس ،دیوان اظهارات فوق را قرائن بسـیار مهمـی از انگیـزه و قصـد
درونی خواهان در آن زمان میپندارد .احساساتی که خواهان ابراز نموده ،گویـای آن اسـت کـه وی حتـی پـس از
کسب تابعیت ایاالت متحده و ادای سوگند وفاداری به آن کشور ،پیوندهای عاطفی خود را کماکـان در درجـه اول
نسبت به ایران داشته و شاید مهمتر از این ،ثابت میکند که چنانچه موقعیت برای او فراهم میبود بـه ایـران بـر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6بنگرید به :بند  09قرار اعدادی شماره  5-955-25مورخ  03بهمنماه  52 /5905فوریه  )5339صـادره در پرونـده رعنـا نیـک پـور و
جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در ( 29 Iran-U.S. C.T.R. 67, 73دیوان به این نتیجه رسید که چـون خواهـان منجملـه
طی «مدار مستند مربوط به زمان [وقوع طالق]» خود اعالم کرد که قصد دارد مقیم ایاالت متحده باقی بماند ،لذا تابعیت غالب و مثثر
مشارٌالیها امریكایی است).
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میگشت و به طور دائم در آنجا ماندگار میشد.
 .91اظهارات حاکی از احساسات درونی خواهان در آن زمان بهتنهایی موضوع تابعیت غالب و مـثثر وی را در
دوره ذیربط به طور قطع روشن نمیکند ،بخصوص که وی راجع به این اظهارات توضیحاتی بهظاهر قابـل قبـول
نیز ارائه کرده است .در چنین غالبی ،دیوان باید هم اظهارات کتبی خواهان را در آن زمان و هم توضیحات بعـدی
را در پرتو رفتار مشهود او در دوره ذیربط مورد بررسی قرار دهد تا مشخد نماید کدام دسته از گفتارهای خواهـان
وفاداری و وابستگی ملی او را به طور دقیقتری منعكس میکند.
 .95از لحا تعیین میزان این وابستگی ،به نظر دیوان سه جنبه از رفتار مشـهود خواهـان در دوره ذیـرذبط و
دوره بالفاصله قبل از آن وضعیت را کامالً روشن میکند .اول قبول سمت استادیاری توسط خواهـان در دانشـگاه
اصفهان از مارس  5301تا نوامبر  .5305گرچه خواهان مدعی است که این ش ل صرفاً موقتی بـوده ،امـا سـوابق
نشان میدهد که انتصاب وی به موجب قرارداد رسمی استخدام در دانشگاه صورت گرفت که به موجب آن ،طرف
قرارداد میبایستی یک دوره دو ساله خدمت آزمایشی را طی میکرد تا استخدام وی دائمی گردد .سوابق امر حاکی
از این است شكواییه خواهان به هی ت رسیدگی به شكایت استخدامی 7و همچنین سـایر شـكواییههـای وی نیـز
نشان میدهند که مقامات دانشگاه برخالف میل خواهان قبل از پایـان دوره آزمایشـی بـه خـدمت او در دانشـگاه
خاتمه دادند .تحت این اوضاع و اموال ،چنانچه مقامات دانشـگاه بـرخالف میـل خواهـان بـه خـدمت وی خاتمـه
نمیدادند ،احتمال داشت که وی اشت ال خود را در دانشگاه اصفهان تا مدتها بعد از نوامبر  5305ادامه دهد.
 .90دوم اینکه خواهان در سال ( 5300پس از تحصیل تابعیت ایاالت متحده) در اصـفهان ایـران ،دو قطعـه
زمین خرید .سند انتقال و اوراق مفاصاحساب مالیاتی اراضی مذکور و اسناد مالكیت آنها که به نام خواهـان ثبـت
شده این موضوع را ت یید میکند .خود خواهان در لوایح کتبی خود اظهار نموده که «قصـد داشـت بـرای سـاختن
درمانگاهی در زمین مذکور « 50میلیون دالر سرمایهگذاری کند» و اضافه کرده که اولـین وام بـانكی مـورد نیـاز
پروژه به تصویب رسیده بوده است .خواهان در جلسه استماع ت یید کرد که وی در واقـع در اوایـل دهـه  5302بـه
ایران سفر کرده بوده و هدف او از خرید زمین موردبحث ساختن درمانگاه بـوده و قصـد داشـته اسـت کـه همـان
درمانگاه را محل سكونت خود نیز قرار دهد .لكن خواهان مدعی است که قصد اقامت دائم در ایران نداشته ،بلكـه
میخواست در امریكا اقامت دائم داشته و برای سرکشی به پروژهاش به ایران «رفت و آمد» نمایـد .ایـن توضـیح
برای دیوان قانعکننده نیست .ساختن یک درمانگاه پزشكی پروژهای عظیم و مستلزم تعهد مالی و صـرف وقـت از
طرف دکتر خاتمی بود و احتماالً منجر به آن میشد که وی قست عمده وقت خود را در ایران بگذارند و در نتیجه
اقامت دائم وی در ایاالت متخده مخدوش گردد .افزون بر این ،خریداری زمین و ت مین وجوه اولیه بـرای سـاختن
یک درمانگاه  50میلیون دالری ،به انضمام قبول یک ش ل علمی در دانشگاه اصفهان ،قویاً حكایت از این دارد که
در سال  5305مرکز عالیق ش لی و اقتصادی خواهان مجدداً به ایران منتقل شده بود.
 .99و سوم اینکه خوانده مدارکی از وزارت علوم و آموزش عالی ایران را تسلیم نموده که مشـتمل اسـت بـر
مكاتباتی که در فاصله  01فروردینماه  5942و  05تیـرمـاه  54[ 5914آوریـل  5353تـا  50ژوییـه  ]5301بـین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9این هی ت ،هی ت رسیدگی به شكایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بود.
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وزارتخانه مزبور و خواهان صورت گرفته است .منظور خواهان از این مكاتبات این بـود کـه وزارت علـوم مـدار
تخصصی و علمی را که خواهان در ایاالت متحده کسب کرده بود در ایران به رسـمیت بشناسـد .بـرگ ارزشـیابی
مدار تحصیلی خارجی که در تاریخ  51اردیبهشتماه [ 5942پنجم مه  ]5353صادر شد ،خواهـان را متخصـد
جراحی عمومی در ایران شناخت؛ اما کوشش خواهان برای اخذ ت ییدیه گواهینامه تخصصی در جراحـی منجـر بـه
مبادله مكاتبات متعددی بین او وزارت علوم گردید .به نظر میرسد که این اقدامات به قصـد دریافـت مجـوز الزم
برای بهرهبرداری از تخصد مزبور در ایران صورت گرفته است.
 .97باالخد به نظر میرسد که نامه خواهان به مدیرکل دبیرخانه شورای ارزشیابی مدار تحصیلی خارجی،
هدف احتمالی خواهان را از دریافت گواهی شناسایی رسمی مدار امریكایی او نشان میدهد و تا حدی نظر کلی
وی را در رابطه با زندگیاش در ایاالت متحده روشن میکند .خواهان طی این نامه که در ژوییه  5304نوشته شده
به رأی شورا دایر بر عدم پذیرش بخشی از آموزش وی در ایاالت متحده در رشته تخصد جراحـی قفسـه سـینه
اعتراض نموده است .خواهان در این نامه اظهار میدارد کـه رأی مزبـور باعـث گردیـد وی یـک دوره انترنـی در
دانشگاه منیتوبای کانادا که از این لحا مورد «ت یید» بود طی کند .وی رأی فوقالذکر را ت سفبار خوانده و اضافه
میکند که انجام این عمل «باعث اتالف  4سال وقت من شد» .خواهان سپس با احساس و ادیبانه سثال میکنـد
که «آیا این عدالت به مملكت (ایران) و جوانان است؟» و از شورا درخواست میکند که «صریحاً» مرقوم فرماینـد
اشكال در کجا است که بیش از [این] وقت دانشجویان در خارج بـه بردگـی تلـف نشـود» .ایـن اظهـارات نشـان
میدهد که خواهان از لحا حرفهای پایبند به طبابت در ایاالت متحده نبود ،بلكه طبق گفته خوانده ،هدف وی از
گرفتن تخصد در ایاالت متحده صرفاً مهیا کردن مقدمات طبابـت در ایـران بـوده اسـت .اظهـارات فـوقالـذکر
خواهان همچنین با سایر ادله مذکور در باال درخصوص استخدام وی در دانشگاه اصفهان و قصد وی برای ساختن
درمانگاهی در آن شهر هماهنگی دارد .مضافاً دیوان واقعاً متقاعد نشده است که انتخاب زمـان ارزشـیابی مـدار
(که از  5353تا  5301به طول انجامید) یا آنهمه تالش پیگیر خواهان برای قبوالنـدن تخصـد خـود در رشـته
جراحی قفسه سینه و قلب و عروق ـ از جمله رفتن به منیتوبا در کانادا برای گذراندن یک دوره یـک سـاله خـاص
انترنی ـ با این ادعای خواهان که وی تصمیم داشت به طور موقت در دانشگاه اصفهان تدریس نماید ،چگونه قابل
وفق است.
 .91البته دیوان باید وابستگی خواهان در دوره ذیربط به ایاالت متحده را نیز ارزیابی نماید .در ایـن خصـوص
دیوان مالحظه مینماید که ادعای خواهان در مورد وابستگی وی به ایاالت متحده بههیچوجه متقاعدکننده نیست.
این نكته از نظر دیوان حائز اهمیت است که هرچند خواهان مدار مفصلی از جزئیات مدارج تخصصـی و علمـی
تحصیل شده در ایاالت متحده تسلیم کرده است ،لكن غیر از قبالهای که داللت بر ازدواجـش در سـال  5350بـا
یک بانوی متولد امریكا دارد مدر قابل توجهی که جذب شدن او را در جامعه امریكایی نشان دهد ارائـه ننمـوده
است 8.خواهان در اثبات وابستگی خود به جامعه ایاالت متحده هیچگونه دلیل و مدرکی ،از قبیل مدر عضـویت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1هرچند که ازدواج معموالً واقعه مهمی تلقی میشود لكن ازدواج دوم خواهان با یک بانوی ایرانی در سال  5301ـ ـ همزمان بـا ازدواج
اولش ـ ـ به شرح مندرج در شناسنامه ایرانی که در تاریخ  05فروردینماه  51[ 5914آوریل  ]5301برای خواهـان صـادر شـده و حـاوی
جزئیات این ازدواج دوم میباشد ،ارزش اثباتی ازدواج اول او را کاهش میدهد .خواهان در جلسه استماع به ازدواج دومش بـا یـک بـانوی
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در باشگاهها ،انجمنها ،مثسسات مذهبی ،یا سایر مثسسات یا دلیل حـاکی از شـرکت در زنـدگی اجتمـاعی ارائـه
نكرده است .افزون بر این ،به طوری که لوایح کتبی خواهان ،که بدون کمک تهیه شده ،نشان میدهـد و نیـز در
جلسه استماع مشخد شد ،قابلیت خواهان در زبان انگلیسی چه از لحا محاوره و چـه از لحـا نگـارش نـاچیز
است .لذا دیوان به این نتیجه میرسد که چون دلیلی در اثبـات وابسـتگی خواهـان بـه ایـاالت متحـده از لحـا
اجتماعی ،مدنی یا مذهبی ارائه نگردیده ،خواهان نتوانسته است ثابت کند که در حد قابل توجهی جذب فرهنـگ و
جامعه امریكایی شده بوده است9.
 .90تردیدی وجود ندارد که خدمت خواهـان در ارتـش ایـاالت متحـده کـه در سـه سـال آخـر دوره ذیـربط
صالحیتی رخ داد ،واقعیت فوقالعاده مهمی در ت یید موضع ادعایی وی مبنی بر غلبه و نفوذ تابعیـت امریكـاییاش
به شمار میآید؛ لكن با توجه به اوضاع و احوال پرونده حاضر ،دیوان به این نتیجه میرسد که خدمت دکتر خاتمی
در ارتش ایاالت متحده ،ت ییر عمدهای در وضع تابعیت غالب او ایجاد نمیکند .همانطور که قبالً گفته شد ،دکتـر
خاتمی کمی پس از مراجعتش به ایاالت متحده در اثر خاتمه خدمتش در دانشگاه اصفهان ،ش ل جراحی در ارتش
را پذیرفت.نظر خوانده این است که تصمیم دکتر خاتمی به قبول ش ل جراحی در ارتش ظاهراً بیشتـر بـه خـاطر
نیاز ،یعنی نیاز به داشتن ش ل مناسب بوده است تا احساس وابستگی او به ایاالت متحده .در پرتو سـایر اوضـاع و
احوال مذکور در باال ،دیوان نیز با این نظر موافق است .در حقیقت ،با توجه به اظهارات مندرج در نامه مورخ ژوئن
 5302خواهان به شاه ،چهبسا تصمیم خواهان به اشت ال به جراحی در ارتـش جزئـی از برنامـه او «بـرای جبـران
خسارات مالی  ...و پس از طی مدت منظور  ...بازگشت دوباره به وطـن عزیـز خـود» و اجـرای پـروژه سـاختمان
درمانگاه شخصی بوده است.
ایرانی اعتراف کرد ولی اظهار داشت که مراسم ازدواج به اصرار خانواده او انجام شد و این ازدواج چندی بعد از مراسم عروسی بهم خـورد.
به همین دلیل ،دیوان برای این واقعیت که همسر خواهان در موقع استخدام مشارٌالیه در دانشـگاه اصـفهان همـراه وی بـه ایـران نرفـت
اهمیتی کمتر از میزانی ،که در نبود این قرینه بایسته میبود قائل میشود .توضیح خواهان در جلسه استماع ،مبنی بر اینکه همسرش بـه
دلیل ترس از مسافرت به ایران با گذرنامه ایرانی همراه او به ایران نرفت ،موضوع را باز هم کماهمیتتر جلوه میدهد.
 .6مقایسه شود با :بند  95قرار اعدادی شماره ( 9-450/451-01مورخ  04آذرماه  51/5952دسامبر  )5323صـادره در پرونـده زمـان آذر
نورافشان و جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در ( 23 Iran-U.S.C.T.R. 307, 314دیوان در آن پرونده نظر داد از آنجـا کـه خواهـان
«کامالً» جذب جامعه امریكا شده بود» و «اقامت ،تحصیالت ،زندگی حرفهای و ش لی و همچنین زندگی خانوادگی و اجتماعی او همگـی
در ایاالت متحده متمرکز بوده است» تابعیت غالب و مثثر وی امریكایی میباشد .بنـد  52قـرار اعـدادی شـماره ( 9-900-04مـورخ دهـم آذرمـاه
 /5952اول دسامبر  )5323صادره در پرونده کاترین ظهرابگیان آبراهامیان و دولت جمهـوری اسـالمی ایـران ،چـاپ شـده در 23 Iran-
( U.S. C.T.R. 285, 287در آن پرونده ،به دلیل اینکه «ش ل ،تعهدات مالی و زندگی خانوادگی [خواهـان] در ایـاالت متحـده متمرکـز
[شده بود]» تابعیت غالب و مثثر او امریكایی شناخته شد) .بند  53قرار اعدادی شماره ( 9-502-02مورخ  05خـردادمـاه  55/5952ژوئـن
 )5323صادره در پرونده ناهید (دانیلپور) همت و دولت جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در  ) 22 Iran-U.S. C.T.R. 129,134چـون
خواهان «کامالً» جذب جامعه امریكا شده بود» تابعی ت غالب و مثثر وی امریكایی تشخید داده شد) .بند  01قـرار اعـدادی شـماره
( 9-539-52مورخ دوم تیرماه  09/5950ژوئن  )5322صادره در پرونده رضا سعیدمالک و دولت جمهوری اسالمی ایران ،چـاپ شـده در
«( 19 Iran-U.S. C.T.R. 48, 55گرچه همانطور که از ازدواج خواهان و سفرهایش به ایـران برمـیآیـد او هرگـز عالیـق فرهنگـی و
عاطفی خود را با زادگاهش کامالً قطع نكرده ،ولی رفتار وی از زمان اسكانش در ایاالت متحده در سال  ،5355داللت بر آن دارد کـه وی
به طور کامل ،و دانسته به جامعه امریكایی پیوسته است)».
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 .94بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان نتیجه میگیرد که عالیق اقتصادی و اجتماعی خواهان در دوره ذیـربط در
ایران متمرکز بوده و به اغلب احتمال وی جداً در نظر داشته است که طی دوره مزبور به طور دائم به زادگـاه خـود
مراجعت نماید .در این رابطه ،دیوان اهمیت خاصی برای نیات باطنی خواهان که در نامههای وی در آن زمـان بـه
شاه ایران و سایر مقامات مملكتی منعكس گردیده قائل است .نظر دیوان این است که رفتار مشهود خواهان طـی
دوره ذیربط و قبل از آن ـ خصوصاً قبول ش ل در دانشگاه اصفهان ،برنامه وی برای سـاختن یـک درمانگـاه چنـد
میلیون دالری در زمینی که در اصفهان خریده بود و تـالشهـای مجدانـه وی بـرای شناسـایی رسـمی مـدار
تحصیلی امریكاییاش در ایران ـ همه حكایت از این دارند که احساس وابستگی و فداکاری وی که در نامـههـای
وی ابراز شده از اعماق قلب بوده است .این استنتاج به انضمام اینکه خواهان موفق نشد ثابت کنـد کـه بـه طـور
قابل مالحظهای جذب فرهنگ امریكایی شده بوده است ،دیوان را به این نتیجه رهنمون میشود که تحت اوضاع
و احوال خاص پرونده حاضر ،خدمت خواهان در ارتش ایاالت متحده و اقامـت طـوالنی وی در آن کشـور تحـت
الشعاع سایر قرائن تابعیت غالب و مثثر وی قرار میگیرند.
 .91از این رو ،دیوان بر اساس کلیه ادله موجود نظر میدهد که خواهان ثابت نكرده است که وابستگی وی به
ایاالت متحده در دوره مورد بحث بر وابستگی او به ایران غلبه داشته است .لذا دیوان نتیجه میگیرد کـه تابعیـت
غالب و مثثر خواهان در دوره ذیربط ،تابعیت ایاالت متحده نبوده و نتیجتاً ادعـای مرتضـی خـاتمی در صـالحیت
دیوان قرار نمیگیرد.
چهار) حکم

 .93بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر مقرر میدارد:
الف) ادعای اقامه شده توسط خواهان ،مرتضی خاتمی ،به دلیل فقد صالحیت طبق مدلول بند  5ماه  0بیانیه
حل و فصل دعاوی ،رد میشود.
ب) هریک از طرفین باید هزینه های دادرسی مربوط به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  00آذر  5949برابر با  59دسامبر 5337
گایتانو آرنجو روئیتس ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
ریچارد سی .آلیسون

محسن آقا حسینی

صرفاً موافق با نتیجه

پرونده شماره 754
حکم شماره  043ـ 754ـ5
خواهان :محبتاهلل سبحانی
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5947/10/57 :
حکم
حاضران

از جانب خواهان :آقای جین وایزبرگ ،وکیل خواهان
خانم کریستینا کوشا ،دستیار وکیل
آقای محبتاهلل سبحانی ،خواهان
از جانب خوانده :آقای علی حیرانی نوبری ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای خسرو طبسی ،آقای جعفر نیاکی ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
سایر حاضران :خانم مری کترین میلین ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریكا
یک) سابقه رسیدگی

 .5محبتاهلل سبحانی ،خواهان پرونده حاضر ،در تاریخ  03دیماه  53[ 5952ژانویه  ]5320دادخواستی مشتمل بـر 3
ادعای جداگانه علیه دولت جمهوری اسالمی ایران بـه ثبـت رسـاند و طـی آن مبل ـی در حـدود  105220222/-دالر
امریكا به اضافه بهره و هزینههای دادرسی بهعنوان غرامت مطالبه نمود .این دعوا ،حسب ادعا ،بابت مصادره کسـب و
اموال منقول و غیرمنقول خواهان توسط خوانده میباشد .در جریان تبادل لوایح ،بخشی از ادعای شماره  ،2که بنـا بـه
ادعا مربوط به پرداختهای منغیرحق بابت حقوق کارمندان و فسخ قرارداد استخدامی آنها بـود ،مسـترد گردیـد .در
جلسه استماع ،خواهان ادعای شماره  0خود را که حسب ادعا راجع به مصادره محل سكونت وی در تهران بـود پـس
گرفت .خوانده ،ضمن سایر ایرادات ،بر این اساس که خواهان منحصراً تبعه ایران است به صالحیت دیوان اعتـراض و
اظهار نمود که چون هرگز مالی از اموال خواهان را مصادره نكرده است در قبال وی مسئولیتی ندارد.
 .0دیوان طی دستور مورخ  50اسفندماه [ 5950سوم مارس  ]5323خود تصمیم گرفت که «کلیه موضـوعات
صالحیتی از جمله موضوع تابعیت خواهان ...،و موضوعات ماهوی پرونده حاضر را توأماً مورد رسیدگی قرار دهد».
 .9جلسه استماع پرونده حاضر در تاریخ  50آبانماه [ 5909هشتم نوامبر  ]5334برگزار شد.
دو) واقعیات و اظهارات
تابعیت خواهان

 .7در این موضوع اختالفی نیست که خواهان در سال  )5315( 5954در ایران و از والدین ایرانی متولد شده و لـذا
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به لحا تولد ایرانی است .وی تا سال  )5351( 5991در ایران زندگی کرد و در آن سال به قصد ادامه تحصیل در
رشته مهندسی به امریكا رفـت و در سـال  )5352( 5993از دانشـگاه کالیفرنیـا در لـوسآنجلـس (یوسـی ال اِی)
فارغالتحصیل شد .به طوری که گواهی تابعیت شماره  2350205نشان میدهـد ،خواهـان در تـاریخ  53آبـانمـاه
[ 5941دهم نوامبر  ]5355تابعیت ایاالت متحده را کسب کرد .وی اظهار میدارد که آگاهانه سوگند وفـاداری بـه
ایاالت متحده ادا کرد و عزم راسخ داشت که تا پایان عمر در آن کشور سكونت نماید .در آن کشور بود که خواهان
با بانویی که متولد ایران بود ازدواج کرد و در سال  5350در ایالت کالیفرنیا از این ازدواج صاحب پسری شد .ازدواج
خواهان با همسر اولش بعداً به طالق انجامید.
 .1در فاصله سالهای  5311تا  ،5350والدین و خواهران و برادران خواهان همگی بـه ایـاالت متحـده نقـل
مكان کردند و تا سال  5309همه بجز والدین خواهان به تابعیت ایاالت متحده درآمدند .حسب ادعـا ،خواهـان در
سال  5354در کالیفرنیا خانهای برای خود و چند تن از اعضای خانوادهاش خریداری کرد.
 .0از زمان فراغت از تحصیل در سال  5352تا سال  5301فعالیت حرفهای خواهان منحصراً در ایاالت متحده
متمرکز بود و وی در شرکتهایی مانند نـورتروپ ،گـارت ،مـک دانـل ـ داگـالس ،لیتـون اینداسـتریز و راکـول
اینترنشنال کار می کرد .بنا به ادعای خواهان برخی از مشاغل وی با پروژههـای محرمانـه دولـت ایـاالت متحـده
ارتباط داشت .وی مضافاً اظهار میدارد که برای احراز این قبیل مشاغل ،داشتن تابعیت ایاالت متحده ضروری بود
و صالحیت وی میبایستی مورد ت یید اداره آگاهی فدرال امریكا (اف.بی.آی) قرار میگرفت.
 .4در سال  5301آقای سبحانی به عنوان کارمند راکول اینترنشنال به ایران اعزام گردید و در شهر تهـران بـا
همسر دوم خود فرناز ایلچی کبیر آشنا شد و ازدواج کرد .چون آقای سبحانی دارای مسلک بهایی بود ،حسب ادعا،
مراسم ازدواج آنها هم به شیوه مسلمانان و هم بهاییان برگزار شد .رابطه اسـتخدامی آقـای سـبحانی بـا راکـول
اینترنشنال در سال  5305قطع گردید .آقای سبحانی در جلسه استماع اظهار داشت که وی و همسرش سـپس بـه
مدت  41روز به ایاالت متحده سفر کردند و د ر این مدت مقـدمات مراجعـت بـه ایـران را فـراهم نمودنـد .آقـای
سبحانی پس از بازگشت به ایران کسب و کار شخصی خود را آغاز نمود (بنگرید به :بند  03زیر).
 .1خواهان ادعا میکند که قصد وی همواره این بود که مآالً به ایاالت متحده برگردد و کسب و کار خود را از
آن جا سرپرستی کند .همسر دوم خواهان در شهادتنامه خود اظهار نموده است که در مدت زندگی خـود در ایـاالت
متحده ،بعد از ازدواجش با خواهان ،بهشدت برای وطنش احساس دلتنگی کرده و از شوهرش خواسته بود که «بـه
ایران مراجعت و برای مدتی طوالنی در آنجا بمانند» .خواهان و همسرش در دوره اقامت خود در ایران (یعنی پس
از مراجعت در سال ( )5305بنگرید به :بند  0باال) صاحب دختری شدند که شناسنامه ایرانی بـرایش صـادر شـد و
همچنین حسب اظهار ،نام وی در دفاتر کنسولگری ایاالت متحده در تهران به ثبت رسید.
 .3در سپتامبر سال  5322خواهان در فرودگاه تهران هنگامی که قصد داشت به منظور یک پرواز بینالمللی سوار
هواپیما شود دستگیر شد .خواهان طی یک اظهاریه کتبی گفته است که وی هنگامی که بازداشت شد عازم یک سـفر
تجاری معمولی بود .در جلسه استماع ،خواهان ادعا کرد که بازداشت وی هنگامی صورت گرفت که وی همسر ،دختـر
و عمهاش آماده سوار شدن به هواپیمایی به مقصد اسپانیا بودند و مقصد نهایی آنها ،حسب اظهار وی ،ایاالت متحده
بود .خواهان اظهار داشت که قصد آنها در آن زمان این بود که به طور دائم ایران را تر کنند .خواهان در تاریخ 51
بهمنماه [ 5913چهارم فوریه  ]5325از زندان آزاد شد و بعداً کشور را تر کرد .وی ادعا میکند که به اتفاق همسـر
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کرد1.

و دخترش در تاریخ  03آذرماه  02[ 5952دسامبر  ]5325یا حدود آن از طریق اف انستان از ایران فرار
 .51خواهان میگوید که وی عالوه بر مست الت عمدهای در ایـران و خانـهای در ایـاالت متحـده ،دو قطعـه
ملک نیز در کالیفرنیا داشت که در سالهای  5351و  5353خریداری کرده بود .مدار ثبت شده در سوابق پرونده
نشان میدهد که خواهان در فاصله سالهای  5300-5322حسابهای کارگزاری بورس سـهام فعـالی در ایـاالت
متحده داشته و از  5351تا  5301مالیات بر درآمد ساالنه خود را نیز به دولت فدرال و ایالت کالیفرنیا میپرداخت.
 .55خوانده اظهار می دارد که تابعیت امریكایی خواهان در دوره ذیربط غالب و مثثر نبود و استدالل مـیکنـد
که وقتی خواهان تصمیم گرفت در ایران زندگی و کار کند ،هرگونه رابطهای کـه قبـل از سـال  5305بـا ایـاالت
متحده داشت قطع شد.
ادعاها

 .50با توجه به استنتاج دیوان در مورد تابعیت غالب و مثثر خواهان که در ذیل خواهد آمد ،دیوان تنهـا بـه شـرح
مختصری از واقعیات و اظهارات مربوط به ادعاهای ثبت شده در پرونده اکتفا مینماید.
ادعای شماره 5

 .59این ادعا بابت مصادره ادعایی شرکت دیتامتیكس اینترنشـنال اینكورپوریتـد (از ایـن بـه بعـد دی.آی.آی) در
سپتامبر  5322اقامه شده است .شرکت مزبور طبق قوانین ایران ت سیس یافتـه و حسـب ادعـا ،خواهـان سـهامدار
عمده آن بوده است .خواهان اظهار میدارد که در سپتامبر  5322کلیه دفاتر و انبارهای دی.آی.آی توسط پاسداران
انقالب و سایر م مورین دولت ایران تصرف شد .آقای سبحانی ادعا میکند که ارزش معقول دی.آی.آی و سرمایه
آن  505510222/-دالر امریكا بوده است.
 .57خوانده خاطرنشان میسازد که نام شرکتی که آقای سبحانی در آن سهم داشت دیتـامتیكس اینترنشـنال
اینكورپوریتد نبود ،بلكه شرکتی به نام دیتامتیک اینترنشنال با مسئولیت محـدود بـود کـه در سـال )5303( 5912
ت سیس یافته بود .خوانده مصادره شرکت مزبور را انكار میکند.
ادعاهای شماره  7 ،9و 1

 .51این ادعاها مربوط به مصادره سه قطعه زمین است که حسب ادعا در سپتامبر و نوامبر  5322توسط مـ مورین
دولت ایران تصرف شدند .بنا به اظهار خواهان لیست زمینهای مزبور به این قرار است .5 :یک باغ میوه بـه مسـاحت
 420222مترمربع در اسفندآباد کرج .0 ،یک قطعه زمین بدون ساختمان به مساحت  9522مترمربع در تهران ،و
 .9یک قطعه زمین  5222متری در یک منطقه ییالقی .خواهان بابت این ادعاها جمعـاً مبلـغ  504020222/-دالر
امریكا مطالبه میکند.
 .50خوانده اظهار میدارد که هیچیک از زمینهای مورد بحث در پرونده حاضـر را مصـادره نكـرده و اساسـاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8در مورد چند موضوع ،ادله تسلیمی خواهان به نحو کامل با یكدیگر سازگار نیست.
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خواهان مالكیت خود بر زمینهای مزبور و مصادره آنها را به اثبات نرسانده است .مضافاً خوانده استدالل میکنـد
که این ادعاها به موجب اخطار مندرج در تصمیم پرونده شماره «الف» ،52تصمیم شماره «-90الـف» -52هیـ ت
عمومی دیوان صادره در تاریخ  50فروردینماه [ 5955ششم آوریل  ]5320در پرونـده شـماره «الـف» 52و چـاپ
شده در  ،5 Iran-U.S. C.T.R. 251نباید پذیرفته شود؛ زیرا خواهـان بـرای تحصـیل ایـن حقـوق مالكیـت و
برخورداری از آنها که منحصر به اتباع ایران است بایستی الزاماً از تابعیت ایرانی خود استفاده کرده باشد.
ادعای شماره 0

 .54این ادعا بابت مصادره مسكوکات طال و نقره ،ساعت ،جواهرات و سایر اشیای گرانبهایی است که قیمت آنها
بنا به ادعا  2120222/-دالر امریكا میباشد .آقای سبحانی اظهار میدارد کـه وی بخشـی بـه ارزش 1220222/-
دالر از این اشیای گرانبها را در سپتامبر  5322که در فرودگاه بازداشت شد (بنگرید بـه :بنـد  3بـاال) همـراه خـود
داشت و بقیه آنها یا در محل کار یا در محل سكونت وی بود.
 .51خوانده میگوید که اوالً خواهان مالكیت خود را بر این اشیای گرانبها ثابت نكرده و ثانیاً به موجب الیحه
قانونی مصوب شورای انقالب ،در آن زمان خارج کردن هرگونـه اشـیای عتیقـه و هنـری ،زر و سـیم و همچنـین
اشیای ساخته شده از آن ها به استثنای زیورآالت متعارف با شئون مسافر از کشور ممنوع بود .خوانده ت کید میکند
که طبق قانون مجازات مرتكبین قاچاق ،مصوب  03اسـفندمـاه  02[ 5950مـارس  ]5394و اصـالحی مـورخ 03
اسفندماه  02[ 5919مارس  ]5301آن ،کیفر قاچاق کاالی ممنوعالصدور عالوه بر مصادره مال ،حبس جنحهای تا
دو سال و پرداخت مبل ی معادل دو برابر بهای آن است.
ادعای شماره 4

 .53این ادعا مربوط است به مصادره ادعایی حسابهای بانكی آقای سبحانی در سه بانک در سپتامبر  .5322مبلغ
این ادعا  5220122/-دالر امریكا میباشد.
 .01خوانده اظهار میدارد که خواهان فقط در یک بانک حسابی با موجودی تنها  5020222/-ریـال داشـته و
اضافه مینماید که چون خواهان قبل از تاریخ بیانیه حل و فصل وجه مزبور را مطالبه نكرده ،این ادعا در تاریخ 03
دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325پابرجا نبوده و از این رو از صالحیت دیوان خارج است.
ادعاي شماره 1
 .05خواهان ادعا میکند که در زمان مصادره دی.آی.آی در سپتامبر ( 5322بنگرید به :بند  59باال) وی ناچار بود
حقوق اضافی و هزینه های بازخرید خدمت کارکنان دی.آی.آی را جمعاً به مبلـغ  100122/-دالر امریكـا بپـردازد.
افزون بر این ،م مورین دولتی و سایر اشخاص ،حسب ادعا ،آقای سبحانی را ملزم کردند شخصاً مبلغ 9030222/-
دالر دیگر پرداخت نماید.
 .00خوانده این ادعا را کالً مردود میداند ،زیرا به عقیده وی نه توضیحی راجع به آن داده شده و نه مـدرکی
در اثباتش به ثبت رسیده است؛ خاصه اینکه خوانده انكار میکند که دولت ایران یا م مورین آن خواهـان را ملـزم
به پرداخت هیچگونه وجهی کرده باشند.
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ادعای شماره 3

 .09این ادعا بابت مصادره ادعایی دو دستگاه اتومبیل توسط م مورین دولت ایران در سـپتامبر  5322اقامـه شـده
است .خواهان ادعا میکند که ارزش منصفانه این دو دستگاه اتومبیل  5500222/-دالر امریكا است.
 .07خوانده میگوید که هیچ اتومبیلی متعلق به خواهان را مصادره نكرده است.
سه) صالحیت

 .01در مورد تابعیت خواهان ،بحثی نیست که آقای سبحانی به لحا تولد تبعه ایران است و هیچ دلیلی در دسـت
نیست ،حاکی از اینکه وی تابعیت مذکور را تر یا به نحوی از دست داده باشد .در عـین حـال ،آقـای سـبحانی
دیوان را متقاعد کرده که از سال  5355تبعه ایاالت متحده بوده است.
 .00براساس این استنتاج که خواهان در دوره ذیربط مورد بررسی ،تبعه هر دو کشور ایـران و ایـاالت متحـده
بوده است ،طبق تصمیم صادره توسط هی ت عمومی در پرونده شماره «الف»( 52بنگرید به :بند  55بـاال) ،دیـوان
باید برای احراز صالحیت خود در مورد رسیدگی به دعوای حاضر ،تابعیت غالب و مثثر وی را تعیین نمایـد .دیـوان
در تصمیم پرونده شماره «الف» 52نظر داد که «صالحیت رسیدگی به دعاوی اتباع مضاعف ایران و ایاالت متحده
علیه ا یران را در مواردی دارد که تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط ،یعنی از تاریخ ایجـاد ادعـا تـا 03
دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325تابعیت ایاالت متحده بوده باشد» (همان م خذ .)5 Iran-U.S. C.T.R. at 265
 .04تاریخ مصادرههای ادعایی سپتامبر  5322است .لذا دوره صالحیتی در فاصله سپتامبر  5322و  53ژانویـه
 03 5325دیماه  ]5913قرار می گیرد که آقای سبحانی در ایران زندانی شده بوده اسـت .آقـای سـبحانی معتقـد
است که به علت این سلب آزادی نباید تصور کرد که وی از حقوق و تكالیف یک ایرانـی برخـوردار بـود .در عـین
حال که دیوان در نظر ندارد از زندانی شدن خواهان به چنین نتیجهای برسد ،برای تعیـین تابعیـت غالـب و مـثثر
خواهان باید قطع نظر از آن استدالل خاص ،رویدادها و واقعیات قبل از دوره ذیربط را نیز در نظر بگیـرد (بنگریـد
به :بند  54قرار اعدادی شماره  9-539-52مورخ دوم تیرماه  09[ 5950ژوئن  ]5322صادره در پرونده رضا سـعید
مالک و دولت جمهوری اسالمی ایران که در  19 Iran-U.S. C.T.R. 48, 51به چاپ رسیده است).
 .01سوابق پرونده نشان میدهد که در فاصله  5315تا  5304آقای سبحانی کـامالً در جامعـه امریكـا جـذب
شده بود .وی در تمامی این مدت ،چه در حین تحصیل و چه در زمان اشت ال به کار ،بـه طـور مسـتمر در ایـاالت
متحده زندگی کرد و کلیه فعالیتهای تجاری وی تا سال  5304در ایاالت متحده متمرکـز بـود .مضـافاً بـیشتـر
اعضای فامیل وی از جمله پسر ،خواهران و برادران و والدینش در ایاالت متحده زندگی مـیکردنـد و بسـیاری از
آنها تابعیت آن کشور را داشتند .به طور خالصه ،میتوان فرض نمود که تابعیت غالب و مثثر آقـای سـبحانی تـا
سال  5304تابعیت ایاالت متحده بوده است.
 .03اما دوره واقع بین سالهای  5301-5305سرآغاز تحول عمدهای در زندگی خواهان بود .مراجعـت آقـای
سبحانی به ایران در ابتدا به منظور کار در یک شرکت امریكایی بود ،ولی بعداً منجر به دایر کـردن کسـب و کـار
شخصی شد .وی در ایران با همسر دوم خود ازدواج کرد و ادعا میکند که یک دستگاه آپارتمان و چند قطعه زمین
خریداری نمود .گرچه خواهان ادعا میکند که قصد وی همواره این بود که مآالً به ایاالت متحده مراجعت کند ،اما
سوابق نشان میدهد که این قصد ادعـایی حـداقل در سـالهـای  5305-5322مـانع از آن شـد کـه وی ،طبـق
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ادعاهایی که خود طرح کرده ،در ایران سرمایهگذاری کرده و عالیق مالی عمدهای تحصیل نماید.
 .91در ارتباط با استمرار وابستگی خود به ایاالت متحده طی دوره فوقالذکر ،خواهان در جلسه استماع اظهـار
داشت که چندین بار به آن کشور سفر نمود و از آن جمله سفری بود که در سال  ،5322قبل از دستگیر شدنش در
فرودگاه مهرآباد در سپتامبر همان سال انجام داد .خواهان در لوایح خود نهتنها به این سفرها اشارهای نكرده ،بلكـه
مدرکی مانند گذرنامه دارای مهر ورود و خروج که سفرهای مورد ادعا را ت یید نماید نیز ارائه ننموده است .بهعالوه،
وی دلیل و مدرکی که هدف او را از این سفرها مشخد کند تسلیم نكرده است .به طـور کلـی ،دیـوان مالحظـه
میکند که آقای سبحانی نتوانسته است تماسهای مستمر خود را با ایاالت متحده و عالقه خـود را بـه آن کشـور
که مدعی است طی سالهای مذکور حفظ کرده بود با مدار الزم به اثبات برساند.
 .95خواهان ،برخالف مندرجات برخی از اظهاریههای خود ،در جلسه اسـتماع اظهـار داشـت کـه چنانچـه در
سپتامبر  5322دستگیر نشده بود او و خانوادهاش ایران را تر کرده بودند .در این خصوص دیوان مالحظه میکند
که هیچ مدر و حتی نشانهای در دست نیست که ثابت کند خواهان قبل از تر ایـران کوششـی بـرای سـامان
دادن به اموالش به عمل آورده یا حتی برنامهای برای این کار داشته است .تنها در جلسه استماع بود کـه خواهـان
اظهار داشت که در نظر داشت به اتفاق خانواده اش ایران را تر کنـد .در مـدار قبلـی وی در ارتبـاط بـا سـفر
سپتامبر  5322نامی از خانوادهاش در میان نبود.
 .90با توجه به اینکه آقای سبحانی قبالً در جامعه امریكا جذب شده بود ،موضوع صالحیت در پرونده حاضر برای
دیوان ظرافت ویژهای دارد .خوانده در اثبات اظهارات خود مبنی بر اینکه دعوا بایـد بـه دلیـل عـدم صـالحیت رد
شود ،به حكم شماره  0-342-444مورخ نهم آبانماه  95[ 5952اکتبر  ]5323دیوان استناد میکند که در پرونـده
بنی دیبا و سایرین و جمهوری اسالمی ایران و سایرین صادر شده و در  23 Iran-U.S. C.T.R. 268به چـاپ
رسیده است .با این که پرونده دیبا و پرونده حاضر دارای وجود مشترکی از قبیل مراجعت خواهان به ایـران ،ازدواج
با بانوی ایرانی و دایر کردن کسب و کار شخصی در ایران هستند ،غلبه تابعیت امریكایی آقای سبحانی بیشتـر از
تابعیت آقای دیبا می باشد .برای مثال اقامت آقای سبحانی در ایران حداکثر مدت  0سـال ( )5304-5325بـود ،در
حالی که آقای دیبا  50سال ( )5350-5303در آن کشور زندگی میکرد و آقای سبحانی از سپتامبر  5322به بعـد
زندانی بود .تعداد زیادی از اعضای فامیل آقای سبحانی ـ پسر ،مادر ،پدر و خواهران و برادران ـ در ایاالت متحـده
زندگی می کردند .در پرونده دیبا چنین ارتباط محكم خـانوادگی بـا ایـاالت متحـده وجـود نداشـت .مضـاف ًا آقـای
سبحانی ،حسب ادعا ،در ایاالت متحده صاحب مست الت و حساب فعال کارگزاری بـورس سـهام بـود و در آنجـا
مالیات بر درآمد میپرداخت .وابستگی اقتصادی به ایاالت متحده در پرونده دیبا به این اندازه قوی نبود.
 .99در عین حال که دعوای آقای سبحانی از جهاتی از دعوای دیبا قویتر است ،اما از لحا تابعیـت غالـب،
یک واقعیت کامالً ذیربط در پرونده حاضر وجود دارد که در پرونده دیبا وجود نداشت و آن عبارت است از سكونت
اختیاری آقای سبحانی در ایران پس از انقالب .اعم از اینکه خواهان در نظر داشـت یـا نداشـت کـه در سـپتامبر
 5322به طور دائم یا موقت ایران را تر کند ،دیوان مالحظه مینماید که وی پس از شروع انقالب ،و خاصه بعد
از اش ال سفارت ایاالت متحده در نوامبر  5303و قطع روابط ایران و ایاالت متحده ،به میل خـود در ایـران بـاقی
ماند .همگان میدانند که در آن زمان شرایط برای اتباع امریكایی دشوار شده بـود .خواهـان کـه احتمـاالً کسـانی
می دانستند که تابعیت امریكایی هم دارد ،با ماندن در ایران در بحبوحه انقالب و تا سپتامبر  ،5322مسلماً احتمـال
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خطرات گوناگونی ،منجمله خطرات مالی را پذیرفت .فردی با تابعیت دوگانه ایران و ایاالت متحده که پیونـدهایش
با ایاالت متحده به مراتب محكمتر از پیوندهایش با ایران بود ،محتمالً به ایاالت متحده بر میگشت .این واقعیت
که خواهان ظاهراً تصمیم گرفت در طول انقالب در ایران بماند و کسب و کار شخصی و سرمایهگذاری خود را در
آن دوره در ایران ادامه دهد ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .این نحوه رفتار به وضوح نشان میدهد که کسب و
کار و عالیق شخصی خواهان در آن زمان به گونه ثابتی در ایران متمرکز بوده است.
 .97به نظر دیوان سكونت خواهان در ایران بعد از سال  5305بـا سـفرهای قبلـی وی بـه زادبـومش ماهیتـاً
متفاوت بود .خود وی اذعان دارد که زندگی او در دوره بعد از سال  5305از لحا کسب و کار با دوران قبل از آن
که عالیق او در امریكا و وابستگیاش به آن کشور بود یكسان نبود .خواهان ادعا میکند که وی همواره قصـدش
این بود که مآالً به ایاالت متحده مراجعت نماید .چهبسا این چنین بوده باشد .دیوان توجـه دارد کـه قصـد و نیـت
اتباع مضاعف در حد خود حائز اهمیت است؛ لكن در تعیین تابعیت غالب و مثثر یک خواهان ،دیوان اهمیت بـیش
تری برای کردار وی قائل میشود تا گفتار و نیات او؛ خاصه در مواردی که تفاوتهایی بین نیات ابراز شده و کردار
وجود داشته باشد.
 .91پس از بررسی دقی ق کلیه مدار موجود ،نظر دیوان این است که آقای سبحانی نتوانسته ثابت کنـد کـه
در دوره ذیربط ،یعنی از زمانی در سال  5322که دعاوی وی حسب ادعا بروز کرد تا تاریخ  03دیمـاه 53[ 5913
ژانویه  ]5325ارتباط غالبی را که زمانی با ایاالت متحده داشته حفظ کرده است .از این رو ،دیوان بـه ایـن نتیجـه
می رسد که ادعاهای آقای سبحانی ،ادعاهای یک تبعه ایاالت متحده به مفهوم مندرج در بند  5ماده  0بیانیه حـل
و فصل دعاوی نبوده و بنابراین ،دیوان طبق بند  5ماده  0بیانیه صالحیت رسیدگی به آنها را ندارد.
چهار) هزینههای دادرسی

 .90هریک از طرفین باید هزینههای دادرسی مربوط به خود را تقبل نماید.
پنج) حکم

 .94بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر مقرر میدارد:
 .5ادعاهای اقامه شده توسط آقای سبحانی به دلیل فقد صالحیت رد میشوند.
 .0هریک از طرفین باید هزینههای دادرسی مربوط به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  57اردیبهشتماه  5947برابر با چهارم مه 5331
کریستوف اسکوبیشفسکی ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جرج اچ .آلدریچ

کورش حسینعاملی

موافق با نتیجه

پرونده شماره 754
حکم شماره  043ـ 754ـ5
خواهان :محبتاهلل سبحانی
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5947/10/57 :
اعالمیه کورش حسین عاملی

 .5راجع به حكم صادره در پرونده حاضر ،یادآوری این نكته را الزم میدانم کـه گرچـه تـرجیح مـیدادم مطالـب
مندرج در بندهای  3و  50و  52حكم در یک بند یا به دنبال یكدیگر درج شوند ،با این حال ،وقتی مطالـب مزبـور
یكجا قرائت گردند ،باز هم این نكته را روشن میکنند که مصادره هر مقدار از اشیای گرانبهای خواهان و بازداشت
وی در فرودگاه تهران در شهریورماه [ 5913ماه سپتامبر  ]5322و حبس وی تا تاریخ  51بهمنماه [ 5913چهـارم
فوریه  ] 5325بدان سبب صورت گرفت که وی برای خروج از ایران مرتكب قاچاق زیورآالت از زر و سیم شده بود
که حسب اقرار  1220222/-دالر ارزش داشت و چنین رقمی ،با هر میزان گسـترش دامنـه تصـور ،بـههـیچوجـه
نمیتوانست مشمول معافیت قانونی «زیورآالت متعارف با شئون» وی در آن زمان تلقی گردد .زیورآالت مشـمول
معافیت ،طبق عرف و رویه معمول در ایران برای مسافران پروازهای بینالمللی ،معمـوالً محـدود بـه یـک حلقـه
انگشتر ازدواج نهچندان گرانبها ویا یک ساعت طالی نهچندان گرانبها برای مردهای نظیر خواهان است.
 .0اجرای یک چنین قانون انتظامی ،میان اتباع ایرانی و اتباع بیگانه که مرتكب چنین جرمی میشـوند تمـایز
قائل نمی شود و نباید بشود و لذا این استدالل که خواهان بدان متوسل گردیده غیرقابل در است کـه بـه علـت
زندان ناشی از ارتكاب آن جرم نباید تصور کرد که وی مشمول حقوق و تكالیف یک ایرانی بوده و حكـم نیـز بـه
همین دلیل آن استدالل را نادیده گرفته است (بند  00حكم) .بر عكس ،حكم بهدرستی مدت زندان خواهـان را در
ایران جزء دوره ذیربطی منظور کرده است که وی در ایران ماند (بندهای  90و  91حكم) .بدیهی است که فـورس
ماژور ناشی از تخلف از قانون ،عذر موجه 1محسوب نمیشود؛ علیالخصوص کـه فـورسمـاژور ناشـی از تخلفـی
آشكار با تمهیدات قبلی باشد ،از قبیل قاچاق جواهراتی به ارزش بیش از نیم میلیون دالر توسط یک مسافر هوایی،
که در جریان بازرسی در گمر کشف شده است.
 .9بهعالوه ،شاید استدالل گردد که مطلب مندرج در بند  3حكم ،بدین شرح« :خواهان در تاریخ  51بهمنماه
[ 5913چهارم فوریه سال  ]5325از زندان آزاد شد و بعداً ایران را تر کرد [و] ادعا میکند که به اتفاق همسـر و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8برای نمونه ،در یک زمینه متفاوت ،بنگرید به :حكم شماره  5-500-90مورخ  05فـروردین مـاه  51[ 5950آوریـل  ]5329در پرونـده
کوئینز آفیس تاور اسوشی ایتس و شرکت هواپیمایی ملـی ایـران ،چـاپ شـده در ( 2 Iran-U.S. C.T.R. 247, 251بـه عنـوان یكـی از
شرایطی که وضع یا حادثه غیرمترقبهای ایجاد معذوریت میکند ،خواهان باید ثابت نماید «که حادثه یا وضعی که موجـب ممانعـت شـده
قابل انتساب به قصور طرف مدعی ممانعت نمیباشد».
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دخترش در تاریخ  03آذرماه  02[ 5952دسامبر  ]5325یا حدود آن ،از طریق اف انستان از ایران فرار کرد» ،تلویح ًا
حاکی از آن باشد که انگیزه خروج خواهان از ایران ،زندانی شدن قبلـی وی و اقـدامات ادعـایی ایـران بـوده کـه
موضوع دعاوی خواهان در جریان این رسیدگی است؛ لكن با توجه به استدالالت و ادله طرفین ،خوانـده بـه نحـو
متقاعدکنندهای ثابت کرده است که خواهان در تاریخ  03تیرماه  02[ 5913ژوییه  ]5322یک فقره چک بیمحـل
به مبلغ  901220222/-ریال از حساب خود نزد بانک ایرانیان به حوالهکرد شخصی به نام همایون اشـراق کشـیده
بود و مضافاً اینکه دادگاه عمومی تهران بر مبنای شكایت گیرنده چک و گواهی بانک مبنی بر عدم پرداخت چک
به سبب بی محل بودن آن ،در تاریخ  02خردادمـاه [ 5952دهـم ژوئـن  ،]5325صـادرکننده چـک ،یعنـی آقـای
سبحانی را طبق قانون صدور چک مصوب  55تیرماه [ 5911هفتم ژوییه  2]5305به یک سال زنـدان بـه عـالوه
پرداخت  2000222/-ریال جزای نقدی محكوم کرده بود .دادسرای عمومی تهران همچنین خواهان را از تاریخ 01
بهمنماه  54[ 5913فوریه  ]5325تا روشن شدن تكلیف شكایت مطروح علیه وی بابـت صـدور چـک بـیمحـل
ممنوعالخروج اعالم کرد .بنابراین ،منطقاً می توان تصور نمود که خواهان اگر اصوالً از ایران فرار کرده باشد ،فـرار
وی بدان سبب بوده که او محكومی فراری از قانون بوده ،و نه به علت سابقه ارتكاب قاچاق.
الهه ،به تاریخ  57اردیبهشتماه  5947برابر با چهارم مه 5331
کورش حسین عاملی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2زمینه قانون مزبور را میتوان در قوانین مشابه آن یافت که در سالهای  5990و  5312[ 5944و  ]5351تصـویب شـدند و بـا قـانون
جدید بهنوبهخود نسخ گردیدند .ایران نیز مانند چند کشور تابع سیستم حقوق مدنی ،صدور چک بیمحل را جرم اعالم نموده است.

پرونده شماره 594
حکم شماره  044ـ594ـ5
خواهان :پرویز صدیق بواناتی
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5947/10/04 :
حکم
حاضران

از طرف خواهان :آقای پرویز صدیق بواناتی ،خواهان
از طرف خوانده :آقای علی حیرانی نوبری ،نماینده رابطه جمهوری اسالمی ایران
آقای سیف اله محمدی ،آقای جعفر نیاکی ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
سایر حاضران :آقای دی .استیفن متایس ،نماینده رابطه ایاالت متحده امریكا
خانم مری کترین میلین ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریكا
اول) جریان رسیدگی

 .5خواهان ،پرویز صدیق بواناتی در تاریخ  01دیماه  51[ 5952ژانویه  ]5320دادخواسـتی علیـه خوانـده ،دولـت
جمهوری اسالمی ایران ثبت و بابت مصادره ادعایی قطعه زمینی به مساحت  020222/-متر مربع واقع در شـیراز،
ایران مطالبه غرامت نمود .خواهان مبلغ  505220222/-دالر امریكا که حسب ادعا ،ارزش عادلـه زمـین مزبـور در
آوریل  5322میباشد به اضافه بهره متعلقه مطالبه میکند .دیوان خاطرنشان میسازد که خواهان در جلسه استماع
رقم باالتری یعنی  400220222/-دالر امریكا را ذکر کرد که ارزش تخییری ادعای وی در سال  ،5303به اضـافه
بهره متعلق به آن است ،لكن مبلغ خواسته خود را رسماً افزایش نداد.
 .0دیوان طی دستور مورخ  50اسفندماه [ 5950سوم مارس  ]5323خود کلیه موضوعات صالحیتی و از جمله
موضوع تابعیت خواهان را به ماهیت پرونده منضم نمود.
 .9جلسه استماع پرونده حاضر در تاریخ هفتم آذرماه  02[ 5909نوامبر  ]5334برگزار شد.
دوم) واقعیات و اظهارات
خواهان

 .7خواهان در تاریخ  04اسفندماه  51[ 5954مارس  ]5395در ایران متولد شد و در سال  5312بـه منظـور ادامـه
تحصیالت عالیه به ایاالت متحده رفت .وی در آنجا به دریافت دو درجه فوق لیسانس نایل گردید ،یكی در رشته
مهندسی در سال  5352و دیگری در رشته ریاضیات در سال  5300و همچنین دروس دوره دکتـرا را در دانشـگاه
تولیدو به پایان رساند .در سال  5352خواهان از مقررات قانونی ایران برای معافیت از نظام وظیفه در زمـان صـلح
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استفاده نمود .در سال  5302خواهان برای خدمت وظیفه احتیاطی (براساس قرعهکشی در زمان مورد نیاز) در شهر
تولیدو ثبت نام کرد و به عضویت انجمن مبارزه با جرائم که یک انجمن محلی در منطقه شهری تولیدو بود درآمد.
خواهان نسخهای از کارت عضویت ت مین اجتماعی خود در ایاالت متحده را نیز تسلیم کرده اسـت .وی همچنـین
اظهار میدارد که در اواخر دهه  5352و اوایل دهه  5302در استخدام شـرکتهـای مختلفـی در ایـاالت اوهـایو،
داکوتای شمالی و واشنگتن بوده است .در سال  ،5352خواهان اجازه اقامت دائم در ایاالت متحده اخـذ نمـود و در
تاریخ  92بهمنماه  53[ 5910فوریه  ]5309به تابعیت اکتسابی ایاالت متحده درآمد .طبق مُهری که در گذرنامـه
خواهان دیده میشود ،وی در ماه مارس  5304به آلمان رفت .ادله موجود در پرونده اظهار خواهان را ت یید میکند
که منظور از این سفر ،تحصیل در رشته پزشكی بود .وی مدعی است که این کار را بدان جهت کرد که بـه علـت
کبر سن موفق نشد از یک دانشكده پزشكی در ایاالت متحده پذیرش بگیرد .در تـاریخ  53اردیبهشـتمـاه 5919
[نهم مه  ]5304به خواهان اجازه اقامت در آلمان داده شد.
 .1در سال  5329خواهان تحصیالت پزشكی خود را در آلمان با موفقیت به پایان رساند ،لكن ظاهراً بعد از آن
موفق به دریافت پذیرش در برنامه آموزش بالینی در ایاالت متحده نشد .وی اظهـار مـیدارد کـه در سـال 5325
دوبار در امتحان «کمیسیون آموزش برای خارجیان فارغالتحصیل پزشكی» شرکت کـرد .در صـورت موفقیـت در
امتحان مذکور ،خواهان اجازه طبابت در ایاالت متحده مییافت .آقای بواناتی اظهار میدارد کـه در هـر دو بـار در
قسمت علوم بالینی امتحان مذکور رد شد.
 .0خواهان اظهار میدارد که وی طی نامه مورخ  04شهریورماه  51[ 5919سـپتامبر  ]5304بـه وزارت امـور
خارجه ایران ،اکتساب تابعیت ایاالت متحده و تصمیم خود به تر تابعیت ایران را به اطالع آن وزارتخانه رسـانده
و بر این اساس معتقد است که وی منحصراً تبعه ایاالت متحده میباشد .خواهان فتوکپی نامهای را تسـلیم کـرده
که بنا به ادعای وی طبق توصیه مقامات کنسولگری ایران در مونیخ و در هنگامی نوشته شده که ،حسب اظهـار،
مقامات مذکور تقاضای وی را مبنی بر صدور روادید برای مسافرت به ایران با گذرنامه امریكایی رد کردند .در نامه
مزبور تقاضا شده است که به درخواست وی پاسخ مثبت داده شود ،لكن هیچگاه پاسخی به آن نامه دریافت نشـد.
خوانده اظهار میدارد که هرگز چنین نامهای را از خواهان دریافت نكرده و پیش از رسیدگیهای حاضر اطالعی از
اکتساب تابعیت امریكایی خواهان نداشته است .خوانده مضافاً اظهار میدارد که کنسولگری ایران چنین توصـیهای
به خواهان نكرده و اصوالً نمیتوانسته بكند و این که خواهان عمالً الزامات قانونی مربوط به تر تابعیـت ایرانـی
خود را هیچگاه انجام نداده است 1.بدین ترتیب ،خوانده نتیجهگیری میکند که خواهان هنوز تبعـه ایـران اسـت و
دیوان صالحیت رسیدگی به دعوای وی را ندارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8خوانده به دو نكته اشاره کرده است )5( :بند  3بخشنامه شماره  54/42مورخ  92[ 5943/5/52مارس  ]5302وزارت امور خارجه ایـران
که مقرر می دارد که نمایندگی ایران باید هویت او را گواهی کرده و درخواست خود را روی فرمهای تمبردار نمونـه  2نوشـته و نماینـدگی
ایران باید هویت او را گواهی کرده و درخواست را جهت اتخاذ تصمیم به وزارتخانه مزبور ارسال نماید ،و ( )0تصویب نامه شـماره 41094
مورخ  00آذرماه  59[ 5945دسامبر  ] 5350هی ت وزیران که به موجب آن صدور اجازه تر تابعیت ایران متعاقب اکتساب تابعیت خارجی
به وزارت امور خارجه و سفرای ایران تفویض شده و جزئی از تشریفات مربوط به درخواست شناسـایی رسـمی اکتسـاب تابعیـت خـارجی
میباشد.
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 .4خواهان در مدت اقامت خود در آلمان ،با یک بانوی تبعه آلمان ازدواج کرد .در سال  5320از این ازدواج در
آلمان دختری متولد و در سال  5322گذرنامه امریكایی برای وی صادر شد .آقای بواناتی اظهار میدارد کـه وی و
خانواده اش کماکان به علت ضرورت اقتصادی در آلمان اقامت دارند و همسرش در آنجا به کار اشت ال دارد ،لكـن
اضافه میکند که اگر کار مناسبی در ایاالت متحده پیدا کند به اتفاق خانوادهاش به آن کشور نقـل مكـان خواهـد
کرد.
 .1خوانده ت کید میکند که آقای بواناتی تنها یک ماه بعد از اکتسـاب تابعیـت [ایـاالت متحـده] از آن کشـور
خارج شد و استدالل می نماید که بنابراین دیوان نباید خواهان را تبعه ایاالت متحده بشناسد .ایران در این مورد ،به
ماده ( 942د) قانون مهاجرت و تابعیت ایاالت متحده () 2)8 U.S.C. 1451 (dو همچنین به برخی از رویههای
بینالمللی استناد میکند.
 .3خوانده همچنین استدالل میکند که حتی اگر دیوان تصمیم بگیرد که خواهان تابعیت هر دو کشور ایران و
ایاالت متحده را دارد ،تابعیت امریكایی وی در دوره ذیربط تابعیت غالب و مثثر وی نبوده است .خواهـان نـهتنهـا
مدت  55سال منحصراً به عنوان یک فرد ایرانی در ایاالت متحده زندگی کرده ،بلكه فقط یک ماه پس از تحصیل
تابعیت ایاالت متحده ،آن کشور را تر نموده است( .بنگرید به :بند  4بـاال) .مضـافاً خوانـده اظهـار مـیدارد کـه
خواهان در مدت اقامت خود در آلمان با استفاده از مزایایی که خاص دانشجویان ایرانی مقیم خارج بوده ،مانند یک
ایرانی رفتار کرده است .مزایای مزبور شامل وارد کردن یک دستگاه اتومبیل با استفاده از معافیت گمرکـی ایـران،
برخی مزایای ارزی و نیز کمک هزینه تحصیلی صندوق رفاه دانشجویان ایرانی مقیم خارج بوده است.
دعوا

 .51در سال  ،5353خواهان یک قطعه زمین به مساحت  020222/-متر مربع واقع در شیراز ،ایران خریداری کرد.
وی می گوید که زمین مزبور را به این قصد خرید که در آن بیمارستانی به یادبود برادر درگذشته خود که جراح بود
بنا کند .آقای بواناتی در سال  5304از ساختن بیمارستان منصرف شد و حسب اظهار ،درصدد برآمد که زمین را به
فروش رساند .وی میگوید که در سال  5301به «مقامات سازمان اراضی شهری شیراز» اطالع داد کـه وی تبعـه
ایاالت متحده است و قصد دارد زمین خود را در شیراز بفروشد .حسب اظهار ،مقامات مزبور به وی گفتند کـه «مـا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2ماده مزبور چنین مقر میدارد:
هرگاه شخصی که قرار است تابعیت [ایاالت متحده] را اکتساب کند .ظرف پنج سال [در اصالحیه نـوامبر  ،5325ظـرف یكسـال] بعـد از
اکتساب تابعیت ،به موطن اصلی خود مراجعت کند ویا به کشور خارجی دیگری رفتـه و در آنجـا سـكونت دائـم اختیـار نمایـد ،عمـل او
علیالظاهر دلیل آن محسوب می شود که در هنگام ثبت درخواست تابعیت ،قصد اقامت دائم در ایـاالت متحـده نداشـته اسـت و در نبـود
دالیل مخالف در جریان رسیدگی مربوط ،مجوز کافی محسوب میشود که به علت اختفای یک واقعیت اساسی یا قلـب عمـدی واقعیـت،
دستور اعطای تابعیت به شخد مزبور و گواهی تابعیت وی ل و گردد و ل و دستور و گواهی مزبور از تـاریخ اصـلی اعطـای آنهـا رسـمیت
خواهند یافت .م مورین سیاسی و کنسولی ایاالت متحده در کشورهای خارجی مكلفند هرچند گاه یک بار فهرستی از اسامی کسانی را که
در حوزه م موریت آنها بوده و بدین طریق اکتساب تابعیت نموده و در موطن اصلی خود یا در هر کشور خارجی دیگری اقامت دائم اختیـار
کردهاند تهیه و از طریق وزارت امور خارجه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهند .فهرستهای گواهی شده مزبور بهعنوان ادله در جریـان
رسیدگی مربوط به ل و دستور اعطای تابعیت و گواهینامه اکتساب تابعیت در کلیه دادگاهها قابل قبول خواهد بود.
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باید منتظر جواب و دستورالعمل از تهران در مورد وضع شما باشیم» و مضافاً اینکه وی «اجازه هیچگونـه معاملـه
نخواهد داشت» .خواهان اظهار میدارد که وی سپس به تهران رفت تا «وزیر امور خارجه را از مسـائلش مسـبوق
نماید»؛ اما موفق به این کار نشد .آقای بواناتی ادعا نمیکند که هیچگاه خریدار راغبی برای زمین خود پیـدا کـرده
بود ،بلكه اظهار میدارد که عدم همكاری مقامات ایرانی ،فروش زمین را غیرممكن سـاخته و از ایـن رو در حكـم
مصادره زمین مزبور است .لكن آقای بواناتی در جلسه استماع اذعان نمود که خواهرش در سال  5302سهم وی از
سایر امال موروثی پدرش را از جانب وی منتقل کرده بود .خواهر آقای بواناتی این انتقال را با وکالتنامـهای کـه
مشارٌالیه به او داده بود انجام داد.
 .55خوانده انكار می کند که مانع فروش زمین توسط خواهان شده باشد و خاطرنشان میکند کـه کـار وزارت
امور خارجه ارتباطی به فروش یا ثبت قرارداد فروش زمین نداشته و در هر صورت ،پیش از سـال  5303در ایـران
هیچگاه ادارهای به نام «سازمان اراضی شهری» وجود نداشت .خوانده انكار میکند کـه از زمـین مـورد بحـث در
پرونده حاضر به هیچ نحو در دوره ذیربط سلب مالكیت کرده باشد.
سوم) دالیل حکم
صالحیت
تابعیت خواهان

 .50طبق ضوابط گوناگونی که هی ت عمومی دیوان در تصمیم شماره «« -90الف» 52مورخ  50فروردینمـاه 5959
[ 5آوریل  ]5324صادره در پرونده جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریكا چاپ شـده در 5 Iran-U.S.
 C.T.R. 251مقرر داشته است ،دیوان باید ابتدا براساس ادله موجود تعیین نماید که آیا خواهان طی دوره ذیربط،
یعنی از تاریخ بروز دعوا تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325که تاریخ رسمیت بیانیه حل و فصل دعاوی است،
تبعه ایاالت متحده بوده یا تبعه ایران یا تبعه هر دو کشور و در صورت اخیر ،تابعیت غالب و مثثر وی را طـی دوره
مذکور مشخد نماید .خواهان اظهار میدارد که ادعای وی در تاریخی بین اوایل سال  5301و اوایل سـال 5322
در نتیجه اقدامات خوانده بروز کرد.
 .59دیوان مالحظه مینماید که اختالفی نیست که آقای بواناتی به موجب قـوانین ایـران بـه لحـا تولـد از
والدین ایرانی در ایران تبعه این کشور است .گرچه خواهان اظهار میدارد که در سپتامبر  5304تابعیت ایرانی خود
را تر کرد ،اما ثابت نكرده است که برای تر تابعیت مزبور طبق مقررات قانونی ایران عمـل نمـوده اسـت .در
عین حال ،خواهان به نحوی متقاعدکننده به دیوان ثابت کرده که از سال  5304به بعد تبعه ایاالت متحـده بـوده
است .استدالل خوانده مبنی بر اینکه خواهان با تر ایاالت متحده یک ماه پس از اکتسـاب تابعیـت آن کشـور،
تابعیت امریكایی خود را از دست داده است (بنگرید به :بند  4باال) برای دیوان قابل قبول نیست .مادهای از قـانون
مهاجرت و تابعیت ایاالت متحده که خوانده بدان استناد کرده مقرر میدارد که در صورتی که شخصی ظـرف پـنج
سال از تاریخ اکتساب تابعیت ایاالت متحده در خارج از آن کشور به طور دائم اقامت گزیند ،دولت ایـاالت متحـده
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با شهادتنامه ای در توجیه امر ،به منظور ل و تابعیت اکتسابی وی اقدام قانونی را آغاز خواهد کرد 3.ادلهای مبنی بـر
اینکه دولت ایاالت متحده هیچ گاه چنین اقدامی را علیه آقای بواناتی آغاز کرده باشد نزد دیـوان موجـود نیسـت.
بهعالوه ،در سوایق پرونده مدار متعددی وجود دارد که نشان میدهد دولت ایاالت متحده از طریق کنسـولگری
خود در مونیخ با آقای بواناتی همواره مانند یكی از اتباع خود رفتار کرده است .بهعنوان مثـال ،کنسـولگری مزبـور
کماکان گذرنامه امریكایی وی را تمدید و ضمناً برای دختر وی نیز که در آلمان متولد شده بود گذرنامه امریكـایی
صادر کرده است .بر این اساس ،دیوان نتیجه می گیرد که خواهان طی دوره ذیـربط تبعـه هـر دو کشـور ایـران و
ایاالت متحده بوده است.
 .57بر اساس این نتیجه گیری ،دیوان اینک به منظور تعیین صالحیت رسیدگی به دعوای آقای بوانـاتی بایـد
مبادرت به تعیین تابعیت غالب و مثثر وی نماید .در تصمیم صادره در پرونده «الف»( 52بند  50باال) دیـوان نظـر
داد که «صالحیت رسیدگی به دعاوی اتباع مضاعف ایران و ایـاالت متحـده علیـه ایـران را در مـواردی دارد کـه
تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط ،یعنی از تاریخ ایجاد ادعـا تـا  03دیمـاه  53[ 5913ژانویـه ]5325
تابعیت ایاالت متحده بوده باشد (همان م خذ  .) 5 Iran-U.S. C.T.R. at 265به این منظور ،دیوان باید
کلیه عوامل ذیربط ،از جمله محل اقامت معمولی ،مرکز عالیـق و منـافع ،پیونـدهای خـانوادگی ،مشـارکت در
زندگی عمومی و سایر شواهد وابستگی آقای بواناتی را در نظر گیرد (بنگرید به :پرونده رضا سعید مالک و دولت
جمهوری اسالمی ایران ،بند  54قرار اعدادی شماره  9-539-52مورخ دوم تیرماه 09[ 5950ژوئن  ،]5322چـاپ
شده در .)19 Iran-U.S. C.T.R. 48,51
 .51آقای بواناتی در اثبات اینکه تابعیت غالب و مثثر وی تابعیـت امریكـا اسـت اظهـار مـیدارد کـه وی در
دانشگاه فردریش الكساندر در شهر ارالنگن آلمان که محل تحصیل وی بـوده و نیـز نـزد مقامـات دولـت آلمـان
همواره به عنوان تبعه ایالت متحده ثبت نام کرده است .وی مدعی است که اقامت طوالنی وی در خـارج از ایالـت
متحده به دالیلی خارج از اراده وی ضرورت پیدا کرده و میگوید که قصد وی همواره این بوده است که به ایاالت
متحده مراجعت نماید و به حرفه طبابت اشت ال ورزد .جز چند سفر کوتاه به ایـاالت متحـده ،تنهـا دلیـل اسـتمرار
وابستگی خواهان به این کشور در طول اقامتش در آلمان این بود که درسـال  5324در انتخابـات ایـاالت متحـده
رأی داد .ضمناً الزم به تذکر است که مدرکی در دست نیست که خواهـان قبـل از آن تـاریخ ،و از جملـه در دوره
ذیربط ،در هیچ یک از انتخابات ایالتی یا فدرال ایاالت متحده رأی داده باشد .خواهان در ایاالت متحـده ،نـه مـال
قابل مالحظهای دارا بوده و نه محل سكونتی در اختیار داشته است.
 .50از سوی دیگر ،سوابق پرونده نشان میدهد که خواهان در مدت تحصـیل در آلمـان ،در چنـدین مـورد از
تابعیت ایرانی خود استفاده کرده است .در جلسه استماع ،خواهـان اذعـان نمـود کـه چهـار قسـط از یـک بـورس
تحصیلی از مقامات ایرانی دریافت کرده و از سال  5302تا سال  5325از مجوز و نـرخ ارز تحصـیلی مقـرر طبـق
قوانین ایران برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور استفاده نموده است .عالوه بر این ،خواهان اظهار داشـته
است که در سال  5302از مقررات قانونی ایران که طبق آن ،رده خاصی از دانشجویان ایرانی مقـیم خـارج اجـازه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ماده ( 942الف) قانون مهاجرت و تابعیت ایاالت متحده.8 U.S.C. 1451(a) ،
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وارد کردن یک دستگاه اتومبیل بدون پرداخت عوارض گمرکی داشتند استفاده کرد .خواهان در این مورد توضـیح
داده است که این اقدامات وی در واقع کوششی بود برای آنکه «پولی از ایران خارج کند» زیرا پی برده بـود کـه
نمیتواند سرمایهگذاری سال  5353خود را به دست آورد .صرفنظر از انگیزه خواهان ،وی با قبـول کمـک هزینـه
تحصیلی تعهد کرد که بعد از پایان تحصیالتش به ایران مراجعت نماید و نیز متعهد شد که به مدتی معادل مـدت
دریافت کمک هزینه در ایران خدمت کند ویا آنکه مبلغ دریافتی از آن بابت را مسترد نماید .بدین ترتیـب ،آقـای
بواناتی ضمن این که در آلمان با داشتن اجازه اقامت در گذرنامه امریكایی خود در رشته پزشكی تحصیل مـیکـرد،
معهذا حداقل از برخی جهات ،مانند دانشجوی ایرانی رفتار مینمود و این نكته ،هم از ادله کتبی و هم از اظهـارات
وی درجلسه استماع احراز می شود .چندان تردیدی وجود ندارد کـه آقـای بوانـاتی وقتـی در آلمـان دانشـجو بـود،
به عنوان دانشجو ،خود را تسلیم صالحیت شخصی ایران (حاکمیت ایران نسبت به شخد) کرده است .ایـران نیـز
مانند هر کشور دیگری ،میتواند این صالحیت را در محدوده حقوق بینالملل نسبت به اتبـاعش در خـارج اعمـال
نماید.
 .54دیوان مالحظه میکند که آقای بواناتی گرچه قریب  55سـال در ایـاالت متحـده زیسـت ،لكـن بعـد از
اکتساب تابعیت آن کشور ،تنها یک ماه در آنجا زندگی کرد (بنگرید به :بند  4باال) .از اوایل سال  5304تـا تـاریخ
رسمیت بیانیه حل و فصل دعاوی ،خواهان مستمراً در آلمان اقامت داشت و از آن به بعـد نیـز کماکـان در آنجـا
مقیم بوده است .پیدا است که وی از سال  5312به بعد در ایران اقامت نداشته ،اما چند بار بـه ایـران سـفر کـرده
است .ادله موجود نشان می دهد که پیوندهای گوناگونی با آلمان در خواهان ایجـاد و تقویـت شـده کـه از جملـه،
ازدواج با یک تبعه آلمان است .اقامت طوالنی در خارج از ایاالت متحده گرچه مسلماً تعیینکننده نیست ،اما عامل
ذیربطی است در سنجش ادعای غلبه تابعیت امریكایی فردی که تابعیت مضاعف دارد؛ حتی در موردی که اقامـت
مزبور در آن کشور دیگری که فرد مورد بحث تابعیت آن را نیز دارد نباشد (بنگرید به :حكم شـماره 0-015-450
مورخ سوم اسفندماه  00[ 5950فوریه  ]5323صادره در پرونده بندیكس و جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شـده در
.)21 Iran-U.S. C.T.R. 20
 .51نكته حائ ز اهمیت در پرونده حاضر این است که خواهـان در دوره ذیـربط از تابعیـت ایرانـی خـود بـرای
دستیابی به مزایایی که طبق قوانین ایران محدود به برخی از دانشجویان ایرانی بود استفاده کرده است .بـا آنکـه
آقای بواناتی ،بنا به اظهار خود ،این عمل را به دالیل مالی انجام داده ،درخواست و دریافت چنین مزایایی از سـال
 5302تا  5325با ادعای غلبه تابعیت امریكایی وی بر تابعیت ایرانیاش در طول آن دوره سازگاری ندارد .صرفنظر
از انگیزه های خواهان در استفاده مستمر از تابعیت ایرانیاش و نیز صرفنظر از اوضاع و احوالی کـه مـانع شـد وی
پیوندهای نزدیکتری با ایاالت متحده ایجاد کند ،ادله موجود نشان میدهد که از سال  5304که خواهان به آلمان
نقل مكان کرد ،محل اقامت معمولی ،مرکز عالیق ،پیوندهای خانوادگی و مشارکت در زنـدگی اجتمـاعی و سـایر
وابستگیهایش این نظر را ت یید نمیکند که پیوندهای وی با ایاالت متحـده طـی دوره ذیـربط از زمـان ادعـایی
پیدایش دعوایش تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325نسبت به پیوندهای او با ایران غالب بوده است .بنـابراین
دیوان معتقد است که آقای بواناتی ثابت نكرده است که تابعیت غالب و مثثر وی در دوره ذیربط ،تابعیـت ایـاالت
متحده بوده است .بر این اساس ،دیوان نتیجهگیری میکند که دعوای وی دعوای یـک تبعـه ایـاالت متحـده بـه
مفهوم مندرج در بند  5ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی نیست .در نتیجه ،طبق بند  5مـاده دو بیانیـه مـذکور،
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دیوان صالحیت رسیدگی به چنین دعوایی را ندارد.
چهارم) هزینههای داوری

 .53هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
پنجم) حکم

 .01بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حكم صادر میکند:
یک) ادعای اقامه شده توسط آقای بواناتی به دلیل فقد صالحیت رد میشود.
دو) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  04اردیبهشت  5947برابر با  54مه 5331
کریستوف اسکوبیشفسکی ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جرج اچ .آلدریچ

کورش حسین عاملی

نظر موافق

پرونده شماره 947
حکم شماره  040ـ947ـ5
خواهان :فریدون غفاری
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5947/17/50 :
حکم
حاضران

از طرف خواهان :آقای مار کالدفلتر ،وکیل خواهان
آقای فریدون غفاری ،خواهان
خانم الیزابت غفاری ،خانم سینتیا والتر ،آقای هارولد برنبام ،افراد حاضر به نفع خواهان
آقای مجید زرینکلک ،شاهد کارشناس
از طرف خوانده :آقای علی حیرانی نوبری ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر جعفر نیاکی ،آقای سیفاهلل محمدی ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
آقای اسماعیل بخشی دزفولی ،وکیل خوانده
آقای حسین فتحی ،آقای نصراهلل ناجی ،نمایندگان خوانده
آقای بهروز وقتی ،شاهد کارشناس
سایر حاضران :آقای دی .استیفن متایس ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
خانم مری کترین میلین ،قائممقام نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
اول) پیشگفتار

 .5خواهان ،فریدون غفاری که تابعیت دو کشور ایران و ایاالت متحده را دارد ،یک مهندس شهرسازی اسـت .وی
به عنوان تبعه ایاالت متحده ادعایی علیه جمهـوری اسـالمی ایـران («خوانـده») بابـت ارزش  2/5درصـد عالیـق
مالكانه اش در یک مثسسه معماری و مهندسی ایرانی به نام مثسسه عبدالعزیز فرمانفرمائیان و شرکا («آفا») طـرح
کرده است که حسب اظهار خواهان ،در تاریخ ششم مردادماه  02[ 5912ژوییه  ]5303که یـک نفـر مـدیر موقـت
منصوب توسط سازمان برنامه و بودجه دولت ایران ،مدیریت آفا را به دسـت گرفـت ،بـه وسـیله دولـت جمهـوری
اسالمی ایران مصادره شد .خواهان در آخرین الیحه خـود ،مبلـغ  003240005/-دالر امریكـا غرامـت بابـت ارزش
سهمالشرکه خود در آفا مطالبه مینماید و عالوه بر آن خواستار بهره و هزینههای داوری است.
 .0دعوای حاضر در ماهیت نهایتاً با دعوای مطروح در پرونده شماره  ،350هارولد برنبام و جمهـوری اسـالمی
ایران یكی میباشد که دیوان با صدور حكم شماره  0-350-143مورخ  51تیرماه [ 5900ششم ژوییه  ]5339خـود
(که از این به بعد «برنبام» نامیده می شود) راجع بـه آن تصـمیم گرفـت .خواهـان پرونـده مزبـور ،هارولـد برنبـام،

98



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

مهندسی است که مانند خواهان پرونده حاضر در آفا شریک بود و عیناً بابت مصادره  2/5درصد عالیق مالكانـهاش
در مثسسه آفا توسط دولت جمهوری اسالمی مطالبه غرامت کرده بود .در پرونده برنبام ،دیوان نظر داد که «خوانده
در ژوییه  5303کنترل آفا را از طریق انتصاب مدیر موقت و به موجب الیحه قانونی 1مـورخ  05خـردادمـاه 5912
[ 55ژوئن  ]5303عمالً به دست گرفت و خواهان را از عالیق مالكانهاش در آن مثسسه محروم نمود (بند  95حكم
مذکور در باال) .دیوان تاریخ ششم مردادماه  02[ 5912ژوییه  ]5303را که تاریخ شروع تصدی وظایف مدیر دولتـی
در آفا بود ،تاریخ این محرومیت محسوب نمود.
 .9خوانده مصادره شدن آفا و همچنین صالحیت دیوان را نسبت به این دعوا انكار و اسـتدالل مـینمایـد کـه
خواهان به علت تخلف از پارهای از مقررات قانون مهاجرت و تابعیت ایاالت متحده ،تابعیت امریكایی خود را به نحو
معتبری تحصیل نكرده و بعداً نیز خواستار شناسایی تابعیت امریكایی خود طبق قوانین ایران نشـده و بنـابراین ،وی
تبعه ایران است و بدین لحا واجد شرایط برای طرح دعوا نزد این دیوان نیست .خوانده استدالل میکند کـه ولـو
آن که خواهان تبعه هر دو کشور ایران و ایاالت متحده شناخته شود ،باز هم تابعیت غالب و مـثثر او تابعیـت ایـران
است و بنابراین ادعا خارج از حیطه صالحیت دیوان واقع میشود .خوانده همچنین اضافه میکند که در هر صـورت
حتی اگر دعوا در حیطه صالحیت دیوان قرار گیرد ،اخطار مندرج در رأی پرونـده «الـف» 52مـانع رسـیدگی بـدان
خواهد شد.
 .7در جلسه استماع پرونده حاضر که در تـاریخهـای  00و  09شـهریورمـاه  59[ 5909و  54سـپتامبر ]5334
برگزار گردید ،طرفین از دیوان درخواست کردند که برخی از نتیجهگیریهای خود در رأی پرونده برنبـام را اصـالح
کند.
دوم) صالحیت
الف) تابعیت خواهان

 .1هی ت عمومی دیوان طی تصمیم شماره 90ـ«الف» 52مورخ  50فـروردینمـاه [ 5959ششـم آوریـل  ]5324خـود در
پرونده جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریكا (از این به بعـد «الـف  )»52کـه در 5 Iran-U.S. C.T.R. 251
به چاپ رسیده ،مقرر داشت که صالحیت رسیدگی به دعاوی مطروح علیه ایران توسط دارندگان تابعیـت مضـاعف
ایران و ایاالت متحده را تنها در مواردی دارد که «تابعیت غالب و مثثر خواهان طـی دوره ذیـربط ،یعنـی از تـاریخ
ایجاد ادعا تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ،]5325تابعیت ایاالت متحده بوده است (صفحه  53رأی پرونده «الـف»
 .)5 Iran-U.S. C.T.R. at 265 ،52بنابراین ،دیوان طبق تصمیم خود در پرونده «الـف» 52ابتـدا بایـد تعیـین
نماید که آیا فریدون غفاری در دوره ذیربط تبعه هر دو کشور ایران و ایاالت متحده بوده است یا خیر ،و اگر دیـوان
نتیجه بگیرد که واقعاً چنین بوده ،در مرحله بعد باید تابعیت غالب و مثثر [خواهان] در دوره ذیربط ،یعنی تـابعیتی را
تعیین نماید که نتیجتاً از لحا صالحیتی درجریان رسیدگی حاضر غلبه خواهد داشت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .8الیحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم
از بخش عمومی و خصوصی» مصوب  05خردادماه  55[ 5912ژوئن .]5303
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 .0خواهان در تاریخ ششم آذرماه  00[ 5920نوامبر  ]5302در شهر انزلی (بندر پهلوی سابق) در ایـران ،متولـد
شد .تحصیالت ابتدایی و دبیرستانی خود را در تهران ـ ایران به پایان رسانید و در ماه ژوئن  5340از دبیرستان البرز
دیپلم گرفت .وی در سپتامبر  5340در سن  52سالگی برای تحصیالت دانشگاهی بـه ایـاالت متحـده رفـت و در
پاسادینا کالج و دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلـس و آخراالمـر در دانشـكده معمـاری دانشـگاه کالیفرنیـای جنـوبی
تحصیل کرد و در سال  5311به اخذ درجه لیسانس معماری از دانشگاه اخیر نایل گردید.
 .4برادر خواهان قبل از عزیمت خواهان از ایران به ایاالت متحده نقل مكان کرده بود و پس از آنکه خواهان
در امریكا ساکن شد والدینش به آن کشور مهاجرت کردند و هر دوی آنها بعداً مقیم دائمی شدند و خواهان با آنان
و برادرش در لوسآنجلس زندگی میکرد .خواهر و یک برادر دیگر خواهان در ایران ماندند.
 .1خواهان پس از فراغت از تحصیل ،به کارآموزی حرفهای در یک شرکت نقشهکشـی ،معمـاری و مهندسـی
امریكایی موسوم به ویكتور گروئن اسوشیایتس (که بعداً به گروئن اسوشیایتس ت ییر نام یافت) مش ول گردیـد و
در سال  5310در بخش نقشهکشی شرکت مذکور استخدام شد و در همان سال با بانویی به نام دارلین پیترسن ،که
به سبب تولد امریكایی بود ،ازدواج کرد .آقای غفاری و همسرش صاحب دو فرزند به نام سینتیا و هانس شدند کـه
به ترتیب در سالهای  5312و  5359تولد یافتند .در ماه مارس  5312خواهان اجازه اقامت دائم و در تاریخ هشـتم
بهمنماه  02[ 5944ژانویه  ]5355در دادگاه بدوی فدرال حوزه جنوب کالیفرنیا تابعیت ایـاالت متحـده را تحصـیل
نمود.
 .3خواهان که از هنگام تر ایران در سال  5340به آن کشور بازنگشته بـود ،در سـال  5351قبـل از کسـب
تابعیت امریكا چندین مرتبه در ارتباط با کار خود به ایران مسافرت کرد .متعاقباً دولـت ایـران کارفرمـای خواهـان،
یعنی گروئن اسوشیایتس را انتخاب کرد تا با مشارکت با مثسسه معماری ایرانی عبدالعزیز فرمانفرمائیـان و شـرکا
(«آفا») طرحی برای شهر تهران تهیه نماید .آنگاه گروئن اسوشیایتس از خواهان درخواسـت کـرد کـه بـهعنـوان
نماینده شرکت در امور پروژه مزبور ،م موریت در ایران را قبول نماید و خواهان نیز این م موریت را پذیرفت.
 .51در فوریه سال  5355خواهان به تهران رفت و چندی بعد ،یعنی در ماه ژوئن همان سال خانواده وی به او
ملحق گردید .در فاصله سالهای  5355و  5353خواهان چندین بار تنها یا به اتفاق خانواده به ایاالت متحده سـفر
کرد .در سال  5352همسر خواهان و پسرش و بعد دخترش به ایاالت متحده بازگشتند .م موریت خواهان در اکتبـر
 5353پایان یافت و وی نیز به ایاالت متحده مراجعت کرد .پس از مراجعت به امریكا ،خواهـان در سـال  5302بـه
معاونت گروئن اسوشیایتس نایل شد.
 .55در سال  5305خواهان و همسرش در لوسآنجلس طالق گرفتند .در ماه ژوییـه سـال  5301خواهـان بـا
خانمی با نام الیزابت پیترسون ،که به سبب تولد امریكایی بود ،در شهر لوسآنجلس ازدواج کرد و آنگاه در مـاه اوت
سال  5301وی و همسرش به تهران نقل مكان کردند و خواهان بهعنـوان شـریک آفـا و رئـیس بخـش طراحـی
شهری و منطقه ای آن شرکت مش ول به کار گردید .هرچند که خواهان و خانوادهاش در ایران اقامت گزیدنـد ،وی
ادعا میکند که قصد داشتند به طور موقت در حدود پنج سال در ایران بمانند.
 .50در ماه اوت  5302خواهان و همسرش موقتاً به آتن ،پایتخت یونان رفتند و در آنجا خواهان م مور سرپرستی
شعبه مثسسه در آتن گردید .پس از افزایش اغتشاشات در ایران در نیمه دوم سال  ،5302آفا با مشكالت مـالی مواجـه
شد و تصمیم گرفت که شعبه خود را در آتن در تاریخ دهم دیمـاه  95[ 5915دسـامبر  ]5302تعطیـل کنـد .خواهـان
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برای پیگیری کارها در آتن باقی ماند ،ولی به دلیل وخامت اوضاع ایران ،وی و همسرش از آتن به پـاریس رفتنـد و بـا
الحاق به سایر شرکای آفا مش ول چارهاندیشی برای گسترش فعالیت شرکت خود در سایر نقاط خاورمیانه شدند.
 .59در تاریخ دوم اردیبهشتماه  00[ 5912آوریل  ]5303خواهان و همسرش به ایـاالت متحـده بازگشـتند و
مشارٌالیه به مدیریت شرکت امریكایی هیل کرست دیولوپمنت کامپنی منصوب شد که به مـدت  50سـال شـریک
تصامنی آن بود .خواهان و همسرش سپس یک شرکت برنامهریزی و خدمات مشاوره اقتصادی و طراحی داخلی به
نام غفاری اسوشیایتس ت سیس نمودند و در سال  5322مثسسـه غفـاری کورپوریشـن را بـرای اشـت ال در امـور
ساختمان و مدیریت مست الت تشكیل دادند و به تعدادی فعالیت دیگر نیز پرداختند.
 .57خواهان میگوید که پس از کسب تابعیت در سال  5355و احـراز شـرایط رأی دادن ،وی در طـول مـدت
اقامتش در ایاالت متحده در کلیه انتخابات رأی داده و از زمانی که در ایالت متحده شروع به کسب درآمد کرده ،به
دولت امریكا مالیات و حق بیمه اجتماعی پرداخته است .وی عضو تعدادی از سازمانهای حرفـهای ایـاالت متحـده
بوده ،حداقل از سال  5315در بانکهای ایاالت متحده حساب بانكی داشته و معالجات پزشكی خود را اکثراً و حتی
در مواقعی که در خارج از امریكا زندگی میکرده ،در ایاالت متحده انجام داده است.
 .51خواهان برای ورود به ایران و خروج از آن کشور و در بسیاری موارد بـرای سـفر بـه کشـورهای ثالـث از
گذرنامه ایرانی خود استفاده کرده و واقعه ازدواج و تولد دو فرزند خود را نزد مراجع ایرانی به ثبت رسانده است .وی
در مدت اقامتش در ایران طبق قوانین ایران مالیات بر درآمد پرداخته و در یک بانک ایرانی حساب بـاز کـرده بـود.
خواهان اظهار میدارد که هیچگاه در ایران رأی نداده یا برای رأی دادن ثبت نام نكرده است .وی هرگـز در ایـران
صاحب ملک نبوده و در مدت اقامتش در آن کشور از آپارتمان اجارهای استفاده نموده است.
 .50گرچه طرفین اختالف نظری در این باب ندارند که خواهان در کلیه اوقات ذیربط تبعه ایران بـوده و هنـوز
هم هست ،خوان ده در برابر این دیوان به اعتبار و مثثر بودن تابعیت امریكایی خواهان ایـراد دارد .خوانـده اسـتدالل
می کند که خواهان مقررات قانونی مهاجرت و تابعیت ایاالت متحده را در مورد اقامت مستمر در آن کشـور رعایـت
نكرده و اظهار میدارد که سفرهای خواهان در سال  5351به ایران و اقامت وی در فاصله فوریـه  5355تـا اکتبـر
 5353در ایران برخالف مقررات قانون مهاجرت و تابعیت ایاالت متحده صورت گرفتـه اسـت کـه بـه موجـب آن،
متقاضی مادام که تقاضای تابعیتش در دست رسیدگی است و نیز طی  1سال بعد از کسب تابعیت ،باید مسـتمراً در
ایاالت متحده سكونت داشته باشد.
 .54دیوان متقاعد شده است که ادلـه تسـلیمی خواهـان ،از جملـه فتـوکپی گـواهی اعطـای تابعیـت شـماره
 2225005و نیز فتوکپی گذرنامههای امریكایی که در تاریخهای سوم اسـفندمـاه  00[ 5943فوریـه  ،]5305دهـم
مردادماه [ 5911اول اوت  ]5305و  00مهرماه  54[ 5952اکتبر  ]5325برای وی صادره شدهاند ،تابعیت امریكـایی
خواهان را ثابت میکنند .در سوابق پرونده مدرکی وجود ندارد که نشان دهد دولت ایاالت متحده به منظور ابطال یا
ل و دستور پذیرش خواهان به تابعیت ایاالت متحده یا ابطال گواهی تابعیـت وی ،دادرسـی موضـوع مـاده ( 924د)
قانون مهاجرت و تابعیت ایاالت متحده () 8 U.S.C. 1451(dرا آغاز کرده باشـد ،چـه رسـد بـه ایـنکـه چنـین
دادرسی را به انجام رسانده باشد.
 .51در غیاب دالیل معارض آشكار ،دیوان اعتبار یا مثثر بودن اقدام یـک مرجـع صـالح داخلـی را در اعطـای
تابعیت مورد سثال قرار نخو اهد داد (برای نمونه ،بنگرید به :بنـد  50حكـم شـماره  5-032-122مـورخ ششـم
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دی ماه  00[ 5953دسامبر  ]5332صادره در پرونده افراسیاب اسعد بختیاری و جمهوری اسالمی ایران ،چـاپ شـده
در  ،25 Iran-U.S. C.T.R. 289, 295-296بند  50حكم شـماره  5-053-433مـورخ ششـم دیمـاه 5953
[ 00دسامبر  ] 5332صادره در پرونده البرت بروخیم و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،چـاپ شـده در
 25 Iran-U.S. C.T.R. 278, 283-84پانوشته شماره  9بند  05حكم مورخ  53تیـرمـاه [ 5953دهـم ژوییـه
 ]5332صادره در پرونده رضا نمازی و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در 25 Iran-U.S. C.T.R.
 .)153, 157, note 5.دیوان دلیلی نمییابد که در این مورد به گونهای متفاوت عمـل کنـد .گرچـه دیـوانهـای
بینالمللی ممكن است تابعیت یک طرف دعوا را برای تعیین مثثر بودن آن مورد بررسـی قـرار دهنـد ،در وضـعیت
پرونده حاضر ،ادله موجود در پرونده چنین بررسی را توجیه نمیکند (بنگرید به:
Flegenheimer Case (1958), 14 RIAA 327, 337-38: the Pinson Case (1928), 5 RIAA
327: the Polish Nationals in Danzig Case (1931), Ser. A/B, no. 44,P. 24(.

 .53اینک ک ه محرز گردید خواهان دارای تابعیت هر دو کشور ایران و ایاالت متحده است ،دیوان باید به تعیین
تابعیت غالب و مثثر وی در دوره ذیربط ،یعنی دوره واقع بین ششم مردادمـاه  02[ 5912ژوییـه  ]5303کـه تـاریخ
بروز ادعا است ،و  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325یعنی تاریخ بیانیه حل و فصل دعاوی بپردازد .در تعیین ایـن
موضوع دیوان باید «کلیه عوامل ذیربط و از جمله محل اقامت معمولی ،مرکز عالیق و منافع ،پیوندهای خانوادگی،
مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد وابستگی را در نظر بگیرد (صفحه  02حكم پرونده «الف» 52چاپ شـده
در  .) 5 Iran-U.S. C.T.R. at 265در تعیـین تابعیـت غالـب و مـثثر خواهـان طـی دوره ذیـربط ،اعمـال و
رویدادهای مقدم بر آن دوره نیز مثثر در مقام باقی میماند و فیالواقع دیوان نظر داده است که برای تعیین تابعیـت
غالب و مثثر باید کلیه رویدادهای مهم تمام عمر خواهان بررسی شود (بنگرید به :بند  54قرار اعـدادی شـماره
 9-539-52مورخ دوم تیرماه  09[ 5950ژوئن  ]5322صادره در پرونده رضـا سـعید مالـک و جمهـوری اسـالمی
ایران ،چاپ شده در :19 Iran-U.S. C.T.R. 48,51
با این که [دوره ذیربط] از لحا تعیین صالحیت دیوان واجد اهمیت است ،ولی تنها مدتی نیسـت کـه بایـد در
تعیین این که تابعیت امریكایی (یا حسب مورد تابعیت ایرانی) خواهان در مدت ذیربط «تابعیت غالـب و مـثثر» وی
بوده ،مورد توجه قرار گیرد .مسلماً برای احراز تابعیت غالـب و مـثثر در هنگـام بـه وجـود آمـدن ادعـا ،الزم اسـت
رویدادهای زندگی خواهان قبل از این تاریخ بررسی شود .در واقع ،تمام عمر خواهان از بدو تولد ،و کلیه عواملی که
در فاصله این مدت ،بر واقعیت و خلوص نیت او در انتخاب تابعیت مـورد ادعـای وی داللـت داشـته باشـند ،حـائز
اهمیت هستند.
 .01از ادله موجود نزد دیوان این نتیجه حاصل میشود که خواهان دارای تابعیت غالب و مثثر ایـاالت متحـده
است .گرچه خواهان به سبب تولد ایرانی است و از بدو تولد تا تاریخ بروز ادعا مدت زمانی تقریباً مسـاوی ـ یعنـی
حدود  01سال ـ را در هریک از کشورهای ایران و ایاالت متحده گذرانده ،اما سایر عوامل حاکی از ایـن اسـت کـه
وابستگی وی به ایاالت متحده بر وابستگیاش به ایران غلبه دارد.
 .05با این که خواهان دوران کودکی و بخشی از دوره جوانی خود را در ایران گذراند ،در سنین پـایین یعنـی در
 52سالگی به ایاالت متحده نقل مكان کرد و تا سال  5351که برای اولین بار ،یعنی در سن  90سالگی بـه ایـران
مراجعت کرد به طور مستمر در ایاالت متحده سكونت گزید .افزون بر این ،گرچه خواهان در دو موقعیت مختلف به
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منظور سكونت به ایران بازگشت ،یک بار در سال  5355برای اقامت سه ساله و بار دیگر در سـال  5301بـاز هـم
برای اقامت سه ساله ،اما روشن است که با توجه به ضوابط مقرر در رأی پرونده «الف» ،52مندرج در بنـد  53بـاال
« مرکز عالیق و منافع ،پیوندهای خانوادگی ،مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد وابستگی» یـا بـه عبـارتی،
مرکز ثقل زندگی خواهان در ایاالت متحده قرار داشته است .ادله ارائه شده توسط خواهان همچنین نشان میدهـد
که در سال  5301که وی به ایران بازگشت ،قصد داشت به مدت پنج سال در آنجا اقامت کند.
 .00از آن جا که به نظر دیوان کلیه عوامل ذیربط مزبور به یک نتیجه منتهی میشود ،بررسـی اهمیـت نسـبی
هریک از این عوامل ضروری به نظر نمیرسد .در عین حال ،دیوان مایل است خاطرنشان سازد که بـه طـور کلـی
آنچه که در تعیین تابعیت غالب و مثثر خواهان حائز اهمیت است رفتار او است و نه گفتار یا قصـد وی .از ایـن رو،
برای مثال ،از نظر دیوان مهم نیست که قصد خواهان از سفرش به ایران در سال  5301چه بوده است .حتـی اگـر
خ واهان قصد داشت به مدتی نامعلوم یا به طور دائم در ایران بماند ،که خواهان آن را تكذیب میکند ،واقعیت ایـن
است که در اوت سال  5302وی ایران را به قصد آتن ،یونان تر کرد و در آوریل سال  5303بـه ایـاالت متحـده
مراجعت نمود و هنوز هم در آنجا سكونت دارد.
 .09گرچه اقامت و اشت ال خواهان در تهران در فاصله سال  5301تا پایان سال  5302مسلماً عالیق وی را با
ایران استحكام بخشید ،معهذا وابستگی های خواهان به ایاالت متحده ادامه یافت و هیچگاه وقفهای در آنها پدیـد
نیامد .منحیثالمجموع ،دوره واقع در فاصله سالهای  5301تا  5302ت ثیر و غلبه کلـی را کـه تابعیـت امریكـایی
خواهان قبل از سال  5301حاصل نموده بود ،زایل نكرد .مسائلی از قبیل چندین سال تـ خیر خواهـان در تقاضـای
تابعیت ایاالت متحده یا استفاده وی از گذرنامه ایرانی خود برای سفر به کشورهای ثالث ،گرچه میتواند در بعضـی
مواقع حائز اهمیت باشد ،اما در چارچوب کلیه ادله ارائه شده در پرونده حاضر چندان اهمیتی ندارد.
 .07در نتیجه ،به نظر دیوان تابعیت غالب و مثثر خواهان در کلیه اوقات ذیربط ،تابعیت ایاالت متحـده بـود ،و
وی اهلیت طرح دعوای خود را در این دیوان دارد.
ب) سایر موضوعات صالحیتی

 .01ادعای حاضر بابت سلب مالكیت از عالیق مالكانه خواهان در آفا است و بنابراین ،مشمول صالحیت موضوعی
دیوان نسبت به ادعاهای ناشی «از  ...سلب مالكیت یا سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت» میباشد (بنـد  5مـاده
دو بیانیه حل و فصل دعاوی).
 .00مضافاً دیوان متقاعد شده است که ادعای حاضر وفق بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی بـه طـور
مستمر متعلق به یک تبعه ایاالت متحده ،و طبق الزام بند  5ماده دو بیانیه مذکور ،ایـن ادعـا در تـاریخ  03دیمـاه
 53[ 5913ژانویه  ]5325پابرجا بوده است.
 .04براساس مراتب فوق ،دیوان نظر میدهد که نسبت به ادعای حاضر صالحیت رسیدگی دارد.
سوم) ماهیت ادعا
الف) مقدمه

 .01این ادعا بابت ارزش  2/5درصد عالیق مالكانه خواهان در آفا بوده و با عالیق مالكانهای که موضـوع دعـوای
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پرونده برنبام بود یكسان است .همان طور که گفته شد ،دیوان در آن پرونده نظر داد که آفا در تاریخ ششم مردادماه
 02[ 5912ژوییه  ]5303توسط خوانده مصادره شده است (بنگرید به :بند  0باال) .دیوان در همان پرونـده بـه ایـن
نتیجه رسید که ارزش خالد آفا در تاریخ مزبور  30502550244/-ریال بوده است (بنگرید به :بند  0اصالحیه حكم
شماره  0-350-143مورخ  02تیرماه  52[ 5900ژوییه  ]5339صادره در پرونده برنبام).
 .03در جلسه استماع  ،طرفین از دیوان درخواست کردند که برخـی از تصـمیمات متخـذه در پرونـده برنبـام را
اصالح نماید .مشخصاً خواهان درخواست کرد که موارد زیر مورد تجدیدنظر واقع شوند:
 .5ارزش  12درصد عالیق آفا در تامز ـ آفا .0 0،ارزش ساختمان اداری آفا .9 3،منظـور نمـودن دیـون آفـا بـه
شرکا در ارزش آفا 4،و  .4منظور نمودن حسابهای دریافتنی از بانک مرکزی ،ونک پار و تامزـ آفا در ارزش آفا5.
خوانده نیز به سهم خود از دیوان درخواست کرد که موارد زیرا را اصالح نماید:
7
 .5تاریخ مصادره آفا .0 6،استنتاجات دیوان راجع به موضوعات مالكیت و ارزش ساختمان اداری آفـا .9 ،رقـم
حساب پیشپرداخت مالیاتی آفا در ترازنامه 8،و  .4چند مورد از نتیجهگیریهای دیوان در تعیین بدهی مالیاتی آفا9.
 .91طرفین از دیوان درخواست نكرده اند که حكم خود در پرونده برنبام را رسماً مـورد تجدیـدنظر قـرار دهـد.
جریان رسیدگی پرونده حاضر از رسیدگی به پرونده برنبام مجزا و متمایز بوده و وظیفه دیوان در پرونده حاضر ایـن
است که براساس واقعیات و اوضاع و احوال پرونده ،حكم جدیدی صادر نماید .البته اختالفی در این موضوع نیسـت
که واقعیات و اوضاع و احوال مربوط به ماهیت دعوای حاضر عمالً مشابه واقعیات و شرایط پرونده برنبام اسـت .در
چنین وضعیتی ،اطمینان قضایی و نیاز به اجتناب از اتخاذ تصمیمات متناقض حكم میکند که دیوان قبل از اصالح
نتایج حاصله در حكم قبلی خود ،جانب احتیاط را رعایت نماید .در وضعیت مشابهی در پرونده برنبام ،دیوان نظر داد
که « طرفی که خواستار تعدیل ارزشگذاری انجام شده در یكی از احكام پیشین دیـوان اسـت ،بـار سـنگینی بـرای
متقاعد کردن دیوان بر عهده دارد» (بند  05همان حكم) .این معیار اثبات منحصر به موارد ارزشیابی نیست.
 .95مسلماً در مواردی که ادله و استدالالت جدید و قانعکننده چنین اصـالحی را الزم آورد ،دیـوان مـیتوانـد
تصمیم خود در احكام پیشین را اصالح نماید .طرف متقاضی اصالح ملزم است سثاالت یـا ایراداتـی را کـه دیـوان
هنگام بررسی موضوع در حكم قبلی ابراز نموده ،به نحو متقاعدکنندهای مـورد بحـث قـرار دهـد و هرگونـه نقـد
مدرکی را که دیوان در آن هنگام مشخد کرده بوده ،برطرف نماید.
 .90دیوان درخواستهای طرفین دایر بر اصالح پارهای از نتایج حاصله در پرونده برنبام را در پرتـو مالحظـات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2بنگرید به :بندهای  51-00حكم برنبام.
 .1بنگرید به :بندهای  50-54همان حكم.
 .1بنگرید به :بندهای  30-35همان حكم.
 .5بنگرید به :بندهای  09-35همان حكم.
 .6بنگرید به :بند  90همان حكم.
 .9بنگرید به :بندهای  19-55همان حكم.
 .1بنگرید به :بند  35همان حكم.
 .6بنگرید به :بندهای  33-545همان حكم.
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در بندهای  92و  95باال مورد بررسی قرار خواهد داد.
ب) ارزش  11درصد عالیق مالکانه آفا در تامزـ آفا

 .99در حكم پرونده برنبام ،دیوان نظر داد که ارزش پنجاه درصد عالیق مالكانه آفـا در تامزــ آفـا ،یـک مثسسـه
ایرانی که آفا به اتفاق شرکت امریكایی خدمات مهندسی و معماری تیپتس ،آبت ،مـککـارتی ،اسـتراتن («تـامز»)
تشكیل داده بود  44002220222/-ریال بوده است (بنگرید به :بند  00همان حكم) .این نتیجهگیری بر حكم شماره
 0-0-545دیوان استوار بود که در تاریخ هشتم تیرماه  03[ 5959ژوئن  ]5324در پرونده تیپتس ،آبت ،مککارتی،
استراتن و تامزـ آفا و دیگران صادر شده و در ( 6 Iran-U.S. C.T.R. 219از این به بعد «تیپـتس») بـه چـاپ
رسیده است .در پرونده تیپتس ،دیوان نظر داد که ارزش خالد تامزـ آفا در تاریخ  55اسفندماه [ 5912اول مـارس
 ]5322مبلغ  202220222/-ریال بوده و «بدهی تامزـ آفا به آفا تقریباً  40میلیون ریال بیشتر از بـدهی اسـت کـه
وی بابت بازپرداخت هزینهها به تامز داشته است» (همان م خذ ،صفحات .)6 Iran-U.S. C.T.R. at 228 ،54-51
 .97در پرونده برنبام ،خواهان ،یعنی آقای برنبام اظهار داشت که مدار تسلیمی وی در پرونده مزبور که آن مـدار
در پرونده تیپتس موجود نبود ،نشان میداد که ارزش تامزـ آفا در ماه مارس  5322به مراتب بیشتر از ارزشی بـوده کـه در
پرونده تیپتس ذکر شده است .ادله جدید مورد استناد آقای برنبام عمدتاً مشتمل بر گزارشی بود که وضع مالی تامزــ آفـا را
در تاریخ  92اسفندماه  02[ 5912مارس  ]5322نشان میداد و ظاهراً در سال  5322زیر نظر مدیر دولتی تامزــ آفـا تهیـه
شده بود .آقای برنبام ادعا کرد که رقم  10505910259/-ریالی که در گزارش مزبور بهعنـوان ارزش تامزــ آفـا تعیـین
شده 5002205220930/- ،ریال کمتر از ارزش واقعی تامزـ آفا است؛ زیرا در گزارش مزبور یـک قلـم حسـاب دریـافتنی از
سازمان هواپیمایی کشوری به همین مبلغ هم بهعنوان دارایی در ستون «بـدهكاران» و هـم بـهعنـوان بـدهی در سـتون
«بستانكاران» آورده شده است .آقای برنبام استدالل نمود که اثر تهاتری این دو رقم مسـاوی در ترازنامـه تامزــ آفـا یـک
روش حسابداری موسوم به «حساب مقابلهای» ) (contra-accountingبود که برای مشخد کردن حقالزحمههـایی
استفاده میشد که هنوز پرداخت نشده بود .آقای برنبام نتیجهگیری کرد که ارزش واقعی تامزـ آفا در تـاریخ  92اسـفندمـاه
 02[ 5912مارس  ]5322مبلغ  5021502040052/-ریال و ارزش  12درصد سهم آفا در آن تقریبـاً  23901130019/-ریـال
بوده است (بنگرید به :بندهای  52-02حكم پرونده برنبام) .معهـذ دیـوان اسـتدالل «حسـاب مقابلـهای» آقـای برنبـام را
متقاعدکننده نیافت و رأی خود در پرونده تیپتس را ت یید نمود (بنگرید به :بند  00حكم برنبام).
 .91خواهان پرونده حاضر نیز استدالل «حساب مقابلهای» آقای برنبام را تكرار میکند و با اسـتناد بـه همـان
گزارش وضعیت مالی تامزـ آفا در تاریخ  92اسفندماه  02[ 5912مارس  ]5322که در پرونده برنبام عرضه شده بود
(«گزارش مالی تامزـ آفا») ،میگوید که چون مطالبات آفا از سازمان هواپیمایی کشوری («هواپیمـایی کشـوری»)،
هم بهعنوان دارایی و هم بهعنوان بدهی در ترازنامه تامزـ آفا درج گردیده ،لذا ارزش تامزـ آفا در دفاتر شرکت کمتر
از واقع ذکر شده است .بر این اساس ،خواهان در جلسه استماع درخواست نمود که دیوان نتیجـهای را کـه در ایـن
خصوص در پرونده برنبام حاصل نموده بود ،مورد تجدیدنظر قرار دهد.
 .90در جلسه استماع ،خواهان کارشناسی به نام آقای مجید زرینکلک معرفی نمود که یک ایرانـی اسـت کـه در
ایاالت متحده دارای گواهی حسابداری میباشد .نامبرده راجع به اقالم مندرج در گزارش مالی تامزــ آفـا شـهادت داد.
آقای زرینکلک اظهار داشت که در ترازنامه مندرج در گزارش مزبور یک رقم دارایی جـاری بـه مبلـغ 5002509530021/-
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ریال در ستون «بدهكاران» 10منظور شده است .وی متذکر گردید که گـزارش مـالی تامزــ آفـا همچنـین حـاوی
تفكیک رقم مذکور در باال و مشتمل بر حساب دریافتنی از هواپیمایی کشوری است؛ به عالوه شش قلـم دیگـر در
ستون «بدهكاران» مجموعاً به مبلغ  5002205220930/-ریال .در همین رابطه ،آقای زریـنکلـک توضـیح داد کـه
حسابهای دریافتنی بر دو نوعند ،یكی «حسابهای دریافتنی تجاری» که معرف درآمد وصول نشده بابت فـروش
کاالها و خدمات است و دیگری «حسابهای دریـافتنی متفرقـه» کـه مشـتمل بـر اقالمـی از قبیـل مسـاعده بـه
کارمندان ،تنخواهگردان و مثال آن میباشد .طبق اظهار آقای زرینکلک ،از هفت قلم حساب دریافتنی تفكیكی تنها
حساب دریافتنی از هواپیمایی کشوری حساب دریافتنی تجاری است.
 .94آقای زرینکلک در ادامه توضیحات خود اضافه نمود ،در مواردی مانند مورد تامزـ آفـا کـه حسـابهـا بـر
مبنای سیستم تعهدی تنظیم میشوند ،حسابهای دریافتنی تجاری معموالً بهعنوان درآمد قابل وصـول در حسـاب
سود و زیان درج میگردند؛ اما نامبرده خاطرنشان ساخت که درآمد حاصله از هواپیمایی کشوری در حسـاب سـود و
زیان تامزـ آفا ثبت نشده است .آقای زرینکلک اظهار داشت برای در اینکه چرا این قلم جا افتاده باید ترازنامـه
تامزـ آفا را مالحظه کرد که در قسمت بدهی زیر ستون «بستانكاران» 11رقمی به مبلـغ  5042009520254/-آمـده
است .نامبرده توضیح داد که در گزارش یاد شده ،قلم تفكیكی مزبور به ده بستانكار مربوط میشود که یكی از آنها
هواپیمایی کشوری است ،با رقم بستانكاری به مبلغ  5002205220930/-ریـال .وی سـپس افـزود کـه حسابرسـان
دولتی مسئول تهیه گزارش مالی تامزـ آفا ،حساب دریافتنی از هواپیمایی کشوری را با یک رقـم مسـاوی آن بابـت
حساب پرداختنی به سازمان مزبور تهاتر کردهاند؛ در حالی که این حساب دریافتنی بایستی بهعنوان درآمد دریـافتنی
در حساب سود و زیان منعكس میشد .آقای زرینکلک اضافه نمود که در سیستم حسابداری نقدی ،این نـوع ثبـت
اقالم به «حساب مقابلهای» موسوم است.
 .91آقای زرین کلک اظهار داشت که به اعتقاد وی حساب پرداختنی به هواپیمایی کشوری ،معرف یک بـدهی
واقعی نیست و اضافه نمود که تعجبآور است که یک مثسسه مهندسی مانند تامزـ آفا بدهی چنان گزافی به یكـی
از مشتریانش داشته باشد؛ خاصه این که این مبلغ دقیقاً معادل رقم بدهی همان مشتری به مثسسـه باشـد .نـامبرده
همچنین معتقد بود که این نحوه ثبت حساب دریافتنی از هواپیمایی کشوری مبین نگرانـی یـا تردیـدی در قابلیـت
وصول آن نبوده است .آقای زرین کلک اظهار داشت در صورتی که حسابرسان تهیهکننده صورتهای مـالی چنـین
نگرانی یا تردیدی داشتند در صورتهای مالی تامزـ آفا برای رقم دریافتنی مزبور توضیح میدادند.
 .93آقای زرینکلک اظهار داشت که بنا بر این به نظر وی ،ثبت مضاعف رقم فوقالـذکر در صـورتهـای مـالی
تامزـ آفا صحیح نبوده است .وی اضافه نمود که نتیجه این نحوه ثبت این بوده که درآمد تامزـ آفا و در نتیجـه ،دارایـی
شرکای آن به میزان  5002205220930/-ریال کمتر از واقع نشان داده شده است .آقای زرینکلک اظهارنظر کـرد کـه
این نحو ثبت نمیتوانسته اتفاقی باشد ،بلكه تعمدی بوده است از ناحیه حسابرسان دولتی ،به منظور کمتـر جلـوه دادن
ارزش تامزـ آفا .مشارٌالیه نتیجهگیری کرد که مبلغ  5002205220930/-ریال دریـافتنی از هواپیمـایی کشـوری بایسـتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89بنا به اظهار آقای زرینکلک ،اصطالح دقیقتر این قلم از نظر فنی «حسابهای دریافتنی» میباشد.
 .88بنا به اظهار آقای زرینکلک اصطالح دقیقتر این قلم از نظر فنی «حسابهای پرداختنی» است که مبین هزینههـایی اسـت کـه بعـداً
باید پرداخت شوند.
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حقاً در صورت درآمد تامزـ آفا درج میشد و نتیجتاً ارزش خالد واقعی مثسسه  5021502040052/-ریال خواهد بود.
 .71در پرونده برنبام ،دیوان نظر داد که استدالل «حسـاب مقابلـهای» آقـای برنبـام از عهـده ایفـای وظیفـه
سنگینی که طرف متقاضی تعدیل ارزشگذاری انجام شده در یكی از احكام پیشین برای متقاعـد کـردن دیـوان بـر
دوش دارد ،بر نیامده است .در رأی برنبام آمده است:
در گزارش مالی تامزـ آفا مطلبی حاکی از اینکه ثبت دوبل حساب دریافتنی در واقع «حساب مقابلهای» بوده و
نیز قرینهای حاکی از اینکه روش حسابداری مزبور در مورد هیچیـک از سـایر حسـابهـای دریـافتنی در گـزارش
اعمال شده باشد ،وجود ندارد .به دالیل مذکور در فوق ،دیوان با ادله تسلیمی در پرونده حاضر متقاعد نشـده اسـت
که ارزشگذاری دیوان در حكم پیشین آن باید در حكم حاضر ت ییر داده شود (بند  05همان حكم).
خواهان برای اینکه دیوان را متقاعد کند که ارزشگذاری دیوان در پرونده برنبام ،بابت  12درصد عالیق آفا در
تامزـ آفا ،میبایستی در پرونده حاضر تعدیل میشد ،دستکم موظف بود راجع به سـثاالت و ایراداتـی کـه هنگـام
رسیدگی بدین موضوع در پرونده برنبام برای دیوان مطرح شده بود ،به نحو رضایتبخشی توضیح دهد؛ اما وی چنین
نكرده است.
 .75آقای زرین کلک ضمن توضیح راجع به تفاوت بین حسابهای دریافتنی تجاری و حسـابهـای دریـافتنی
متفرقه ،اضافه نمود در مواردی که حسابداری بر مبنای سیستم تعهدی است ،حسابهای دریافتنی تجاری بهعنوان
درآمد قابل وصول در حساب سود و زیان منعكس میشوند .استنباط دیوان از توضیحات آقای زرینکلک این اسـت
که از  0قلم حساب دریافتنی مندرج در گزارش مالی تامزـ آفـا ،تنهـا حسـاب هواپیمـایی کشـوری از نـوع حسـاب
دریافتنی ،تجاری است؛ لكن به نظر دیوان قائل شدن این تمایز بین انواع مختلف حسابهای دریافتنی ،چنـانکـه
توضیح داده شد ،به طور کافی پاسخگوی سثالی نیست که در پرونده برنبام برای دیوان مطرح شده بود و آن اینکه
چرا «حساب مقابلهای» ادعایی جـز در مـورد مبلـغ دریـافتنی از هواپیمـایی کشـوری در مـورد هـیچیـک از سـایر
حسابهای دریافتنی اعمال نشده است .ادعای خواهان در این رابطه ،مبنی بر اینکه حسابرسان دولتی برای اینکه
ارزش خالد تامزـ آفا را کمتر از واقع جلو دهند ،رقم مزبور را به صورت دوبل در دفـاتر تامزــ آفـا درج کـردهانـد،
بیاساس است و لذا به علت فقد دلیل رد میشود.
 .70خواهان همچنین نتوانسته است به سثال دیگر دیوان در پرونده برنبام پاسخ دهـد کـه چطـور در گـزارش
مالی تامزـ آفا مطلبی حاکی از اینکه ثبت مضاعف حسابهای دریافتنی در واقع «حساب مقابلـهای» بـوده وجـود
ندارد .لذا این سثال کماکان برای دیوان باقی است .بهعالوه ،علیرغم اینکه حساب دریـافتنی هواپیمـایی کشـوری
مبلغ معتنابهی است ،خواهان مدرکی در ت یید آن ارائه نكرده است .شهادت کتبـی آقـای زریـننـژاد ،مـدیر سـابق
منصوب دولت نیز که توسط خواهان تسلیم گردیده ،مثید این موضوع نیست.
 .79بنا به دالیل پیشگفته ،درخواست خواهان مبنی بر اینکه دیوان از تصمیم خود در پرونده برنبام درخصوص
ارزش  12درصد سرمایهگذاری آفا در تامزـ آفا عدول نماید ،رد میشود .از این رو ،دیوان ت کید مـیکنـد کـه ارزش
آن عالیق مالكانه  44002220222/-ریال بوده است.
ج) مالکیت ساختمان اداری آفا در خیابان تخت جمشید ،شماره 01

 .77در پرونده برنبام ،دیوان نظر داد که ساختمان واقع در شماره  02خیابان تخت جمشید که دفاتر مرکزی آفـا در
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آن قرار داشت ،متعلق به آفا بوده است و لذا مبلغ  59903250295/-ریالی را که بابت ارزش آن در نظر گرفتـه بـود
در ارزشگذاری آفا منظور نمود (بنگرید به :بندهای  55و  54همان حكم).
 .71در پرونده برنبام ،خوانده تكذیب کرد که آفا مالک ساختمان مورد بحث بـوده و بـراسـاس سـند مالكیـت
ساختمان اظهار داشت که ساختمان مزبور متعلق به افراد معینی بوده است .دیوان نظـر داد کـه سـند مالكیـت بـه
موضوع مالكیت ربط ندارد ،زیرا اسنادی از جمله مدار مستند مربوط به همان زمان ـ ـ یعنی مكاتبات انجام شده
در سال  5324بین مدیر تصفیه آفا (که توسط سازمان برنامه و بودجه نصب شده بود) ،سازمان اخیرالذکر و سازمان
تبل یات اسالمی ـ ـ نشان میداد که ساختمان اداری آفا در سال  05[ 5919مارس  5304ـ  02مـارس  ]5301بـه
مبلغ  52005220203/-ریال «از محل منابع مالی» آفا خریداری شده« ،ولی سند مالكیت در دفتر اسناد رسـمی بـه
نام شرکا و خانوادهشان ثبت و صادر شده است» .دیوان همچنین این مطلب را در نظر گرفـت کـه در سـال 5320
مثسسه آفا (در حال تصفیه) ساختمان اداری خود را به سازمان تبلی ات اسالمی فروخته بـود (بنگریـد بـه :بنـدهای
 15-10همان حكم) .دیوان برای حصول این نتیجه که آفا مالک ملک مورد بحث بود ،چنین احتجاج نمود:
ادله نشان میدهد که سازمان برنامه و بودجه که آفا را تحت مدیریت دولت در آورده بـود ،مـدیر دولتـی آفـا و
مدیرتصفیه آفا ،همگی آفا را مالک ساختمان مذکور میشناختند؛ قطع نظر از اینکه در سند مالكیت سال  5919چه
کسانی بهعنوان خریداران اولیه ذکر شده اند .دیوان معتقد است که در حالی که سازمان برنامه و بودجه ،مدیر دولتی
آفا ،و مدیر تصفیه منصوب دولت برای آفا هرگز سند مالكیت سال  5919ساختمان را مثثر در موضوع مالكیـت آن
نمی دانستند ،قابل توجیه نیست که اینک دیوان آن را چنین تلقی نماید .در این رابطه ،دیوان بهویژه این موضـوع را
حائز اهمیت میداند که مبلغ  1202220222/-ریال پرداختی توسط سازمان تبلی ات اسالمی بابت خریـد سـاختمان
مزبور ،در واقع به آفا پرداخت شده است (بند  55همان حكم).
 .70در این پرونده نیز خوانده این ادعای خود را تكرار میکند که ساختمان اداری واقـع در شـماره  02خیابـان
تخت جمشید به آفا تعلق نداشته و در ت یید موضع خود از دیوان درخواست مینماید که تصمیم متخـذه در پرونـده
برنبام راجع به این موضوع را ت ییر دهد .خوانده در ت یید موضع خود ،ادله کتبی جدید ،شهادتنامه و شهادت شفاهی
شاهد کارشناس ،آقای بهروز وقتی ،حسابدار خبره در ایران و متخصد مسائل مالیاتی ایران را عرضه نمود .دیـوان
ذیالً به بررسی این ادله میپردازد.
 .74خوانده تعدادی برگ تشخید مالیات مست الت ،تسلیم نموده که در سال  5322توسـط مقامـات مالیـاتی
ایران صادر شدهاند .در این برگهای تشخید ،از ساختمان اداری مورد بحث بهعنوان ملكی نام برده شده کـه بـه
درآمد ادعایی حاصل از اجاره آن مالیات تعلق میگرفته است .در این برگها همچنین اسامی اشخاصی که در سـند
مالكیت بهعنوان خریدار ذکر شدهاند بهعنوان مثدی مالیاتی درج گردیده است .این اشخاص عبارتند از :شرکای آفـا
مشتمل بر فرمانفرمائیان ،مجد ،معاونی و نیز افراد خانواده آنها .به نظر خوانده ،این واقعیت که مقامات مالیاتی بـه
جای آفا از افراد مذکور در سند مالكیت مالیات مطالبه کردهاند ،آشكارا نشان میدهد که آفا مالک سـاختمانی اداری
مزبور نبوده است.
 .71چنانچه گفته شد ،در پرونده برنبام ،دیوان استدالل خوانده را که بر سـند مالكیـت سـال  5304سـاختمان
مبتنی بود رد کرد و با توجه به ادله متقن اقامه شده در آن پرونده ،آفا را بر خریداران مذکور در سند مالكیت ترجیح
داد و بر این اساس رأی داد که مثسسه مالک واقعی ساختمان اداری بوده است .برای حصول به این نتیجه ،دیـوان
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احتجاج نمود که چون ادله موجود نشان میدهد که سازمان دولتی که آفا را تحـت مـدیریت دولـت در آورده بـود،
مدیر دولتی مثسسه و مدیر تصفیه مثسسه آفا ،همگی آفا را مالک میشناختند ،بنابراین ،سند مالكیت را نمـیتـوان
در موضوع مالكیت تعیین کننده دانست .استدالل کنونی و جدید خوانده ،بر مبنـای «بـرگهـای تشـخید مالیـات
مست الت» ـ که همان اشخاص مذکور در سند مالكیت بهعنوان مثدی در آن نام برده شدهانـد ــ در واقـع تكـرار
استداللی است که خوانده در پرونده برنبام اقامه کرده است .لذا استدالل اخیر نیز متقاعدکننده نیسـت .بـرگهـای
تشخید مالیات مطلب قابل توجهی به ادله ارائه شده در پرونده برنبام نمیافزاید و مهمتر آنکه یافتههای اساسـی
دیوان در پرونده برنبام را مورد معارضه قرار نمیدهد که در اوایل دهه  ،5322مدیر تصـفیه آفـا ،سـازمان برنامـه و
بودجه و سازمان تبلی ات اسالمی ،آفا را مالک ساختمان مورد بحث میشناختند و نیز اینکه مبلـغ 1202220222/-
ریال پرداختی توسط سازمان تبلی ات اسالمی بابت قیمت خرید ساختمان در واقع به آفا پرداخت گردیده بود.
 .73مضافاً برگهای تشخید مالیات فاقد مدار مثید بوده و اساس محاسبه مالیات در آنها مشخد نشده
است .خاصه اینکه در این برگهای تشخید معلوم نگردیده است که آیا مالیات بر مبنای مالاالجارهای محاسـبه
شده که در واقع به اشخاص موصوف در برگ تشخید بهعنوان «مثدی» پرداخت شده بود یا اینکه برعكس ،بـر
مبنای متوسط اجاره بهای معمول در مرکز شهر تهران برای امال مشابه ساختمان اداری آفا محاسبه شـده اسـت.
در همین زمینه ،قابل توجه است که در برگهای تشخید به ماده  92قانون مالیاتهای مستقیم ایران عطف شده
است که بند  5آن مقرر میدارد« :ارزش اجاری مست الت در مواردی که طبق تبصره  4ماده  02باید براساس اجاره
بهای امال مشابه تقویم گردد ،وسیله ممیز مالیاتی حوزهای که ملک در آن واقـع اسـت تعیـین خواهـد شـد»12.
عالوه بر این ،در کلیه برگهای تشخید مالیات ذیل «اجاره ماهانه» نوشته شده است« :برابـر گـزارش» .خوانـده
گزارشهای موصوف در برگهای تشخید مالیات را ارائه نكرده ،حال آنکه ظاهراً به ایـن گـزارشهـا دسترسـی
داشته است .اگر این گزارشها ارائه میشد ،دیوان شاید میتوانست تعیین نماید کـه آیـا اجـارهای بابـت سـاختمان
اداری مزبور پرداخت شده یا نه و اگر پرداخت شده به چه کسی پرداخت شده است.
 .11با توجه به مالحظات باال ،دیوان استدالل خوانده را که بر مبنای برگهای تشـخید مالیـات مسـت الت
اقامه شده رد میکند.
 .15دیوان اینک به شهادت آقای بهروز وقتی میپردازد .آقای وقتی در شهادتنامه خود که در جلسه استماع آن
را ت یید کرد ،شهادت میدهد که آفا مالک ساختمان واقع در شماره  02خیابان تخت جمشـید نبـوده اسـت .وی در
همین رابطه صحت نامه مورخ  53شهریورماه [ 5959دهم سپتامبر  ]5324مدیر تصفیه آفا را به سـازمان برنامـه و
بودجه ،که در پرونده برنبام مورد استناد دیوان قرار گرفته بود ،مورد سثال قرار میدهد .در نامه مذکور آمده است که
در سال  05[ 5919مارس  5304الی  02مارس  ]5301ساختمان مورد بحث «بـه مبلـغ  52005220203/-ریـال از
محل منابع مالی [آفا] خریداری شده بـود ،ولـی سـند مالكیـت در دفتـر اسـناد رسـمی بـه نـام بعضـی از شـرکا و
خانوادهشان ثبت و صادر شده است» (بند  15همان حكم .همچنین بنگرید به :بند  41باال).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82در قسمت ذیربط تبصره  4ماده  02قانون مالیاتهای مستقیم آمده است« :مـالاالجـاره از روی سـند رسـمی تعیـین مـیشـود و در
صورتیکه اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد براساس اجاره بهـای امـال مشـابه تقـویم
خواهد شد ...
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 .10آقای وقتی در ت یید شهادت خود یک «برگ نقل و انتقال» داخلی آفا به تاریخ  51آبانمـاه [ 5913ششـم
نوامبر  ]5304عرضه نموده است .این سند ظاهراً نشان میدهد که در حوالی آن تاریخ ،حساب جـاری شـرکای آفـا
جمعاً به مبلغ  52005220203/-ریال به شرح زیر بدهكار شده است:
 1901340451/ریال فرمانفرمائیان 5005120050/ریال مجد 5002500552/ریال معاونی 5002500552/ریال زوکر 5200520220/ریال برنبام-------------------------- 52005220203/ریالجمع
در تاریخ ثبت ارقام فوق الذکر ،شرکای آفا منحصر به افراد یاد شـده در بـاال بودنـد .مضـاف ًا بـه نظـر مـیرسـد
اختالفی در این مس له وجود نداشته باشد که در تاریخ مذکور سهمالشرکه عبدالعزیز فرمانفرمائیان در آفـا  4درصـد،
محمدرضا مجد  55درصد و سهمالشرکه خسرو معاونی ،جوزف زوکر و هارولد برنبام ،هریک  52درصد بود .آقایـان
غفاری ،طبیبزاده و تسوجی بعداً به شرکت مزبور پیوستند (بنگرید به :بند  5حكم برنبام).
 .19آقای وقتی شهادت داده است که مبلغ  52005220203/-ریال منـدرج در «بـرگ نقـل و انتقـال» داخلـی
مورخ  51آبانماه [ 5919ششم نوامبر  ]5304آفا که در عین حال در نامه مورخ  53شهریورماه [ 5959دهم سپتامبر
 ]5324مدیر تصفیه آفا بدان اشاره شده« ،ارتباطی به ساختمان مورد استفاده آفا ندارد»؛ زیرا مبلغ مذکور به نسـبت
سهام شرکا در شرکت به بدهكار حسابهای جاری شرکا منظور نشد .بهعنوان مثال ،آقای وقتی میگوید با اینکـه
سهمالشرکه آقای فرمانفرمائیان  4درصد بود ،معهذا حساب جاری وی به میـزان  12درصـد مبلـغ منـدرج در سـند
هزینه بدهكار شد.
 .17در فقد ادله دیگر ،به نظر دیوان فرضیه آقای وقتی متقاعدکننده نیست .احتمال وجود بدهی بـین شـرکای
آفا می تواند این مطلب را توجیه نماید که چرا قیمت خرید ساختمان بـه نسـبت سـهمالشـرکه هریـک از شـرکا در
مثسسه تسهیم نگردید.
 .11هنگامی که «برگ نقل و انتقال» داخلی مورخ  51آبانماه [ 5919ششم نوامبر  ]5304آفا که مورد استناد
آقای وقتی است ،در پرتو این مالحظات سنجیده میشود ،معلوم مینماید که سند مزبور نهتنها نتیجهگیری دیوان را
در پرونده برنبام رد نمیکند که ساختمان اداری آفا جزء داراییهای مثسسه بوده ،بلكه آن را ت ییـد نیـز مـینمایـد.
نكته حائز اهمیت اینکه مدر مزبور نشان میدهد که در نوامبر سال  5304حسابهای جاری شرکای آفا کالً بـه
مبلغ  52005220203/-ریال ،یعنی دقیق ًا به همان مبل ی بـدهكار شـده کـه مـدیر تصـفیه آفـا در نامـه مـورخ 53
شهریورماه [ 5959دهم ستامبر  ]5324خود به عنوان قیمت اصلی خریـد سـاختمان در سـال ]5304/5301[ 5919
ذکر کرده بود (بنگرید به :بند  15باال) .سند مزبور همچنین نشان میدهد که همگی شرکای آفـا در آن زمـان ـ و
تنها همان شرکا ـ ـ در معامله مورد بحث شرکت داشتند و لذا این نتیجهگیری را تحكیم میکند که سایر اشخاصی
که نامشان در سند مالكیت سال  5919ساختمان قید شده ـ ـ اشخاصی که در عداد شرکا نبـودهانـد ـ در حقیقـت
سهمی بابت خرید ساختمان نپرداختهاند.
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 .10بنا به مجموع دالیل پیشگفته ،دیوان ت یید میکند که ساختمان اداری واقـع در پـال  02خیابـان تخـت
جمشید متعلق به آفا بوده است.
د) ارزش ساختمان اداری آفا در شماره  01خیابان تخت جمشید

 .14در پرونده برنبام ،دیوان ارزشیابی خـود از سـاختمان اداری آفـا را بـر قیمـت خریـد اصـلی آن در سـال 5919
[ ] 5304/01به شرح مندرج در نامه مورخ  53شهریور ماه [ 5959دهم سپتامبر  ]5324مدیرتصفیه آفا ،یعنی مبلغ
 52005220203/ریال استوار نمود (بنگرید به :بند  15باال) .دیوان این قیمت خرید را تعدیل اضافی کرد تا اثـرتورم از تاریخ خرید تا تاریخ مصادره در آن منظور شود و سپس آن را تعدیل نقصانی نمود تا آثار منفـی انقـالب
اسالم ی بر بازار مست الت تجاری در تهران در طول سال  5303در آن منظور گردد .دیـوان بـا نقـل از نشـریه
( 1989 International Financial Statistics 421که صندوق بینالمللی پول منتشر میکند) خاطرنشـان
ساخت که «بین سالهای  5304و  5303شاخد هزینه کاالهای مصرفی در ایـران  42/3درصـد افـزایش یافـت
(پرونده برنبام بند  .) 59دیوان پس از منظور کردن کاهش ارزش ساختمان اداری آفا در اثر انقالب ،چنـین نظـر داد
که «بر اساس مدار موجود و با توجه به کلیه اوضاع و احوال پرونده حاضر ،عادالنه و منطقی مییابد که ساختمان
اداری آفا را مبلغ 59903250295/-ریال ،یعنی قیمت خرید آن در سال  5919به اضافه بیست و پنج درصد ارزشیابی
کند (بنگرید به :همان م خذ ،بند .)54
 .11در جلسه استماع ،هر دو طرف نتیجهگیریهای دیوان را در پرونده برنبام راجع بـه ارزش سـاختمان اداری
مورد سثال قرار دادند .خواهان اوالً ادعا کرد که دیوان آثار تورم در ایران در سالهای  5304و  5303را دسـتکـم
گرفته است و در اثبات آن ،جدولی ارائه نمود که حسب ادعا نشانگر نرخ تورم ساالنه در ایران در سالهـای مـذکور
است و نتیجهگیری کرد که کل تورم در دوره مزبور  523/01درصد بوده است .وکیل خواهان اظهار کرد کـه ارقـام
مندرج در جدول مزبور از مجله آمار مالی بینالمللی سال  5339صندوق بینالمللـی پـول اسـتخراج شـدهانـد .ثانیـاً
خواهان استدالل کرد که کاهش ارزش بابت انقالب اسالمی قابل توجیه نیست ،زیرا آثار مزبـور در هنگـام تنظـیم
آمار مالی ملحو شده است .خواهان براساس اطالعات مربوط به تورم که در جلسه استماع ارائه کرد ،نتیجه گرفت
که ساختمان اداری آفا در تاریخ مصادره مبلغ  02909320242/-ریال ارزش داشته است.
 .13خواهان مضافاً برای اولین بار اظهار داشت که آفا پس از خرید ساختمان مزبور در سال  ،5919اصالحات و
تعمیرات زیادی در آن به عمل آورد که موجب افزایش ارزش ساختمان گردید.
 .01برعكس ،خوانده ادعا کرد که دیوان در پرونده برنبام ،ارزش اداری آفا را بیش از واقع محاسبه کرده است.
خوانده در وهله اول استدالل کرد که چون آقای برنبام هیچ گاه درخواست نكرده بود که قیمت خرید ساختمان بابت
تورم تعدیل گردد ،تصمیم دیوان به انجام چنین تعدیلی روا نبوده است .در وهله دوم ،خوانده اظهار نمود که دیـوان
تنزل شدید ارزش مست الت در تهران در سال  5303را بدون هیچ توجیهی مورد توجه قرار نداد .سـرانجام خوانـده
اظهارنظر کرد که صحیح آن بود که دیوان درصدی از قیمت اصلی خریـد سـاختمان را بابـت اسـتهال آن کسـر
میکرد .آقای وقتی شهادت داده است که ضریب استهال باید  00درصد قیمت مبنا باشد.
 .05با تجزیه و تحلیل مدار موجود ،نظر دیوان این است که هیچیک از طرفین ادله یا استدالل تازه و کافی
ارائه نكرده اند که دیوان را متقاعد کند که از نظر خود در پرونده برنبام راجع به ارزش عادله بازار ساختمان اداری آفا
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و زمین آن عدول نماید .بهویژه هیچ یک از استدالالت ارائه شده از اهمیتی که دیوان برای اطالعات مـالی مبنـای
تصمیم خود در پرونده مذکور قائل شد نمیکاهد .در مورد ادعای خواهان مبنی بر اینکه آفا تعمیرات و اصـالحاتی
در ساختمان انجام داد که موجب افزایش ارزش آن شد ،هیچ گونه مدرکی حاکی از نوع و میزان این تعمیرات و نـه
حتی برآوردی از ارزش تعمیرات مذکور توسط خواهان ارائه نشده است.
 .00با توجه به مراتب پیشگفته ،دیوان ت یید میکند که ارزش ساختمان اداری آفا در تـاریخ ششـم مـردادمـاه
 02[ 5912ژوییه  59903250295/- ]5303ریال بوده است.
هـ) وامهای شرکا

 .09در پرونده برنبام ،دیوان خاطرنشان نمود که در گزارش مالی سال  5912تنظیم شده توسط ناظر مالی منصوب
دولت در آفا (منبعد «گزارش مالی سال  )»5912که وضع مالی آفـا در تـاریخ ششـم مـردادمـاه  02[ 5912ژوییـه
 ] 5303در آن تشریح گردیده (بنگرید به :پرونده برنبام بندهای  50و  « ،)12- 15مبلغ تعدیل شده ای بـالغ
بر  52502330244/-ریال بهعنوان بدهیهای شرکای آفا به آفا» در داراییهای آفا منظور شده است (همان م خـذ،
بند  .)30با آنکه آقای برنبام با نتایج مندرج در گزارش مالی سال  5912موافق بود ،لكن دیوان بـرخالف آن نظـر
داد که چون اغلب شرکای آفا تا تاریخ مصادره آن ایران را تر کرده بودند ،در آن تاریخ آفـا منطقـاً نمـیتوانسـت
امیدی به وصول این دیون داشته باشد» (همان م خذ ،بند  .)31بر این اساس ،دیوان نتیجهگیری کرد که این دیون
شرکا نمیتوانست «حقاً جزء داراییهای واقعی آفا منظور گردد» و بنابراین باید بهعنوان دیـون غیرقابـل وصـول از
حسابها حذف شود (بنگرید به :همان م خذ).
 .07دیوان بدهی آقای برنبام به آفا به مبلغ  50 ،344 ،900/-ریال را که مورد قبـول خـود آقـای برنبـام بـود
مستثنا و بدین شرح استدالل کرد« :از آن جا که این بدهی باید از مبالغ متعلقه به [آقای برنبام] طبق حكـم حاضـر
کسر شود ،..غیرمنصفانه است که آن را جزئی از داراییهای آفا به حساب نیاورد» (همان م خذ ،بند .)35
 .01در جلسه استماع ،خواهان با تصمیم دیوان در پرونده برنبام راجع به وامهای شرکا مخالفت و ادعا کرد کـه
اگر آفا مصادره نشده بود ،شرکای آن به احتمال زیاد بدهیهای خود را به مثسسه بازپرداخت میکردند .خواهان بـه
اصلی که در رویه دیوان و سایر مراجع کامالً مسبوق به سابقه است اشاره کرد که نفـس مصـادره نبایـد بـهعنـوان
عامل منفی مثثر در ارزش مال مصادره شده تلقی گردد .خواهان به موجب اصل مذکور نتیجهگیری کـرد کـه ایـن
واقعیت که بدهی های مزبور به علت مصادره آفا غیرقابل وصول شدند حقاً نباید در اتخاذ تصمیم راجع بـه ملحـو
کردن آنها در ارزش آفا مورد توجه واقع شود.
 .00بحثی نیست که اغلب شرکا قبل از مصادره آفا ،به علت انقالب اسالمی و ت ییرات حاصله از آن در اوضاع
کلی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشور ،ایران را تر کرده بودند .بنابراین به نظر دیوان ،انقالب ایران بـود و نـه
مصادره آفا که موجب شد وام هایی که آفا به شرکا داده بود غیرقابل وصـول گـردد .بـا توجـه بـه ایـن مالحظـات،
استدالل خواهان مبنی بر اینکه غیرقابل وصول شدن وامها در اثر خود مصـادره بـوده ،محكـوم بـه رد اسـت .در
نتیجه ،دیوان مجدداً ت کید مینماید که وامهای شرکای آفا را حقاً نمیتوان جزء ارزش آفا محسوب نمود.
 .04خواهان مضافاً استدالل کرد که در هر صورت ،حتی اگر دیوان در تصمیم خود در پرونده برنبام راجـع بـه
وام شرکا تجدیدنظر نكند ،مبلغ  101500205/-ریال بدهی مورد قبول خواهان به آفا باید جزء داراییهای آفا در این
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پرونده منظور گردد ،چنان که بدهی آقای برنبام در پرونده برنبام منظور شد (بنگرید به :بند  54باال) .عالوه بر ایـن،
خواهان اظهار داشت که درست به همان علت که بدهی آقای برنبام در حكم آن پرونده به حسـاب آمـد ،آن مبلـغ
باید در این پرونده نیز بهعنوان دارایی آفا به حساب آید.
 .01در گزارش مالی سال  5912نتیجهگیری شده است که وامهای اعطایی آفا به خواهـان بـه 101500205/-
ریال بالغ گردید .در اجرای اصلی که دیوان در پرونده برنبام اعالم نمود (بنگرید به :بند  54باال) ،دیوان نظر میدهد
که این بدهی باید در داراییهای آفا منظور گردد ،همچنانکه بدهی آقای برنبام به مبلغ  5003440900/-ریال بایـد
چنین شود .در رابطه با بدهی آقای برنبام ،با توجه به اینکه دیوان در آن پرونده بدهی آقای برنبام به آفا را از مبالغ
متعلقه به وی به موجب آن حكم کسر کرد ،بدهی مورد بحث در پرونده حاضر ،در عمل« ،وصول» شده و بنـابراین
منطقاً نمیتوان آن را بهعنوان بدهی غیرقابل وصول در پرونده حاضر از حسابها حذف نمود.
و) حسابهای دریافتنی از بانک مرکزی ،ونک پارک و تامزـ آفا

 .03در پرونده برنبام ،خواهان ادعا کرده بود که مطالبات آفا در تاریخ سلب مالكیت ،مبلغ  5050109100922/-ریال
یعنی کل مبل ی بود که حسب اظهار آفا از بیست و دو کارفرمای خود طلب داشت .از طرف دیگر ،خوانده بهنوبهخود
ادعا کرده بود که در آن تاریخ ،یازده کارفرمای آفا ،مبلغ  45301450543/-ریال به آن بدهكار بودهاند .دیوان «فقط
سه فقره حساب دریافتنی عمده مورد اختالف طرفین را مفصالً» مـورد بحـث قـرار داد (همـان م خـذ ،بنـد  )05و
مطالباتی را که مورد توافق طرفین بود در ارزشیابی منظور نمود (بنگرید به :همان م خذ ،بند  )2و با اجـرای اصـول
کلی ارزشیابی که در بحث خود راجع به سه فقره مطالبات به طور خالصه ذکر کرد و به کار برد ،جمـع ارزش بقیـه
مطالبات مورد اختالف را مبلغ  54502420509/-ریال تعیین نمود (بنگرید به :همان م خذ) .بر ایـن اسـاس .دیـوان
نتیجهگیری کرد که ارزش ناخالد کل مطالبات آفا در ششم مردادماه  02[ 5912ژوییه  ]5303مبلغ 15903350904/-
ریال بوده است (بنگرید به :همان م خذ ،بند .)23
 .41در جلسه استماع ،خواهان از دیوان درخواست کرد که در تصمیم خود در پرونده برنبـام مبنـی بـر منظـور
نكردن مطالبات از بانک مرکزی ،ونک پار و تامزـ آفا در ارزش آفا تجدیدنظر کند .دو فقره اول مطالبات مـذکور
جزء مطالبات مورد اختالف بود که دیوان در پرونده برنبام مشخصاً آنهـا را مـورد بحـث قـرار نـداد .همچنـانکـه
خواهان از حكم آن پرونده به درستی استنباط کرده ،دیوان آن مطالبات را جزء داراییهای آفا محسوب نكرد.
 .45در پرونده برنبام ،دیوان مطالبات از تامزـ آفا را مشخصاً بررسی و با نظر خوانده موافقت کرد که دیوان قبالً
در ارزشگذاری تامزـ آفا در پرونده تیپتس ،بدهیهای تامزـ آفا را به تامز و آفا منظور نموده بـود .در نتیجـه ،دیـوان
نتیجهگیری کرد که «ارزش خالد آفا نمیتواند عالوه بر ارزش عالئـق آفـا در تامزــ آفـا ،شـامل مطالبـات از آن
شرکت نیز باشد» (همان م خذ ،بند .)20
 .40خواهان در ت یید درخواستهای خود برای تجدیدنظر در نتیجه گیریهای دیوان در پرونده برنبام راجع بـه
سه فقره مطالبات مورد بحث ،نه ادله جدیدی ارائه و نه استدالل تازهای اقامـه کـرده اسـت .بنـابراین ،تحـت ایـن
شرایط مبنایی برای تجدید بررسی موضوعات مذکور توسط دیوان وجود ندارد و در نتیجه ،درخواستهـای خواهـان
رد میشود.
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ز) تاریخ مصادره آفا

 .49چنانکه در باال خاطرنشان گردید (بند  ،)0دیوان در پرونده برنبام نظر داد که «خوانده در ژوییه  5303از طریق
انتصاب مدیر موقت ...عمالً کنترل آفا را به دست گرفت (همان م خذ ،بند  )95و تـاریخ مصـادره آفـا را روز ششـم
مردادماه  02[ 5912ژوییه  ]5303یعنی تاریخی که مدیر دولتی عهدهدار وظایف خود در مثسسه شد ،تعیـین نمـود
(بنگرید به :همان م خذ ،بند .)90
 .47در جلسه استماع ،خوانده از دیوان درخواست کرد که تاریخ مصادره آفـا را از ششـم مـردادمـاه 02[ 5912
ژوییه  ]5303به دهم اسفندماه [ 5912اول مارس  ]5322که دیوان در پرونده تیپتس بهعنوان تاریخ مصادره تامزــ
آفا تعیین نموده ،ت ییر دهد (بنگرید به :پرونده تیپتس ،مذکور در باال ،بنـد .)6 Iran-U.S. C.T.R. at 225, 52
در ت یید این درخواست ،خوانده این واقعیت را خاطرنشان کرد که سازمان برنامه و بودجه در تـاریخ واحـدی ،یعنـی
روز دوم مردادماه  04[ 5912ژوییه  ]5303آقای آزاد زریننژاد را بهعنوان مدیر دولتی موقت هـر دو مثسسـه آفـا و
تامزـ آفا تعیین نمود.
 .41بد یهی است دیوان هنگام صدور رأی در پرونده برنبام ،از رأی قبلی خود در پرونده تیپتس کامالً آگاه بـود.
خوانده راجع به مس له تاریخ ضبط آفا نه ادله جدیدی ارائه کرده و نه استدالل جدیدی اقامه نموده است .تحت این
شرایط ،دیوان ت یید میکند که آفا در تاریخ ششم مردادماه  02[ 5912ژوییه  ،]5303یعنـی در تـاریخی کـه مـدیر
عهدهدار وظایف خود در مثسسه شد ،توسط خوانده مصادره گردید.
ح) پیشپرداختهای مالیاتی

 .40در پرونده برنبام ،دیوان از مبلغ ناخالد مطالبات آفا (پس از کاهش بابت حسابهای مورد اختالف)  1/1درصد
بابت مالیات پیمانكار کسر کرد ،زیرا طبق رویه معمول و براساس ماده  05قانون مالیاتهای مستقیم ایـران ،از هـر
فقره پرداخت کسر میگردید» .دیوان این رقم کسر شده ،یعنـی مبلـغ  0304520143/-ریـال را بـه حسـاب کسـور
مالیاتی آفا و جزء داراییهای آن منظور نمود (همان م خذ ،بند .)35
 .44بر اساس شهادت آقای وقتی در پرونده حاضر ،خوانده ادعا میکند که در پرونـده برنبـام دیـوان در منظـور
کردن  1/1درصد مطالبات ناخالد آفا به حساب کسور مالیاتی آن مثسسه دچار اشتباه شده اسـت .آقـای وقتـی در
شهادتنامه خود اظهار میدارد که طبق تبصره  0ماده  03قانون مالیاتهای مسـتقیم ایـران («قـانون مالیـاتهـای
مستقیم») ،فقط  5/1درصد درآمدهای هر پیمانكار را میتوان به بستانكار حساب بدهیهـای مالیـاتی آن پیمانكـار
منظور نمود ،در حالی که «معادل  4درصد از  1/1درصد مالیات محاسبه شده غیرقابل برگشت و جـزء هزینـههـای
قطعی میباشد» .بدین ترتیب ،آقای وقتی ظاهراً نتیجهگیری میکند که جمع کسورات کالً معادل تنها  5/1درصـد
ارزش ناخالد مطالبات آفا (پس از هرگونه کاهش بابت حسابهای مورد اختالف) را حقاً میتوان بهعنوان دارایـی
آفا به حساب پیش پرداخت مالیاتی وی منظور نمود.
 .41ماده  05قانون مالیاتهای مستقیم در بخش ذیربط مقرر میدارد که:
در مورد پیمانكاری ...نسبت به هر نوع کار ساختمانی ...ویا تهیه طرح ساختمانها و ت سیسـات ...کارفرمـا ...بـه
طور کلی ...مكلف است ظرف  92روز از تاریخ انعقاد قرارداد و در هر پرداخت ،پنج و نـیم درصـد مبلـغ پرداختـی را
کسر کند و منتهی ظرف  92روز به اداره دارایی محل بپردازد...
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تبصره  0ماده  03قانون مالیاتهای مستقیم نیز بهنوبهخود چنین مقرر میدارد:
یک و نیم درصد از مبلغ پرداختی به پیمانكار که به شرح ماده هفتاد و شش وسـیله کارفرمـا کسـر و بـه اداره
دارایی محل پرداخت شده است در موقع احتساب مالیات مشمولین ماده مزبور از مالیات متعلق کسر خواهد شد.
 .43مقررات مندرج در ماده  05قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره  0ماده  03آن قانون روشن است و دیـوان
مقررات مزبور را در پرونده برنبام اعمال نموده است .چنانکه هم ارنست اند یانگ ،کارشناس مالی خواهـان و هـم
آقای وقتی در پرونده برنبام شهادت دادند ،رویه وزارت دارایی ایران در اجرای این مقررات این بـوده کـه بـه طـور
معمول  4درصد دریافتی های پیمانكار را به برگ تشخید نهایی میافزوده است .بدین ترتیـب ،وقتـی  1/1درصـد
مالیات تكلیفی از بدهی مالیاتی پیمانكار بابت مبلغ دریافتی کسر میشود ،عمـالً حسـاب وی  5/1درصـد بسـتانكار
می گردد .دیوان در تعیین میزان ذخیره مالیاتی آفا در پرونده برنبـام ،از کلیـه جهـات از رویـه مـذکور تبعیـت کـرد ،بـه
استثنای دریافتی های آفا طی سال  .5912در نتیجه برای محاسبه ذخیره مالیاتی آفا در پرونده حاضر ،دیـوان  4درصـد
دریافتیهای آفا طی سال  5912را منظور میکند که بدین ترتیب ،مبلغ  902150024/-ریال بر بـدهی مالیـاتی آفـا
افزوده میشود.
ط) بدهی مالیاتی آفا
 .5مالیات متعلقه بابت پرداخت پنهایی ادعایی از طرف تامزـ آفا

 .11در پرونده برنبام ،خوانده ادعا کرد که در سال  ،5910شرکای آفا کالً مبلغ  54502220222/-ریال بـه صـورت
کتمان شده از تامزـ آفا دریافت کردند که مالیات بابت آن پرداخت نشده است .بر این اساس ،خوانده استدالل کـرد
که مبلغ مزبور باید در تعیین ذخیره مالیاتی آفا در تاریخ ششـم مـردادمـاه  02[ 5912ژوییـه  ]5303منظـور شـود.
خواهان انكار کرد که شرکای آفا چنین درآمد پنهانی را دریافت کرده باشند .دیوان نظر داد که مدار مورد اسـتناد،
هیچیک از اظهارات خوانده را ثابت نمیکند (بنگرید به :همان م خذ ،بندهای  )509-04و در نتیجه« ،ادعای خوانده
را دایر بر اینکه شرکای آفا در سال  5910به طور مخفی درآمدی از تامزـ آفا تحصیل نمـوده و آن را بـه مقامـات
مالیاتی اعالم نكردهاند ،فاقد دلیل دانسته ،آن را رد کرد (همان م خذ ،بند .)501
 .15در جلسه استماع پرونده حاضر ،خوانده بدون ارائه ادله یا استدالل تازهای ،ادعای خود را تكرار کرد کـه در
سال  5910شرکای آفا درآمد پنهانی از تامزـ آفا دریافـت نمـوده و مالیـات آن را پرداخـت نكردنـد .خوانـده اظهـار
میدارد که به مدار مثید ادعای درآمد پنهانی دسترسی نداشته؛ زیرا مدار مزبور در دفتر آفا در آتـن نگهـداری
می شد که خواهان مدیریت آن را بر عهده داشت و در ادامه مطلب میگوید که خواهان در ژانویه  5303دفتر مزبور
را برچید ،اما هیچ مدرکی را به دفتر آفا در تهران اعاده ننمود .بر آن اساس ،خوانده از دیوان درخواست نموده اسـت
که نتیجهگیری حاصله در پرونده برنبام درباره موضوع درآمد پنهانی تامزـ آفا را اصالح نماید.
 .10از آن جا که ادله یا استدالل جدیدی ارائه نشده ،دلیلی وجود ندارد که دیوان موضوع پرداخت پنهانی تامزــ
آفا را دوباره رسیدگی کند (بنگرید به :بند  00باال) .در نتیجه ،درخواست خوانده رد میشود.
 .0مالیات بابت سالهای  5917الی 5914

 .19در پرونده برنبام ،خوانده ادعا کرد که آفا مبلغ  5105100511/-ریال بابت مالیات بـر درآمـد سـالهـای 5912
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[مارس  5305تا مارس [ 5914 ،]5300مارس  5301تا مـارس  ]5305و [ 5911مـارس  5305تـا مـارس ]5300
بدهكار است .مبنای این ادعای خوانده ،نامـه مـورخ  55آذرمـاه [ 5955دوم دسـامبر  ]5320اداره کـل مالیـات بـر
شرکتها»ی وزارت دارایی و امور اقتصادی است که طی آن بدهی مالیاتی که حسب ادعا در تاریخ  92اسـفندمـاه
 02[ 5952مارس  ]5322به عهده آفا بوده ،اعالم شده است .خوانده همچنین چند «برگ تشخید مالیات» آفـا را
که مقامات مالیاتی برای سالهای  5914 ،5912و  5911صادر کردهاند مورد استناد قرار داده است .طبق مندرجات
گزارش مالی سال  ،5912مالیات بر درآمد آفا بابت سالهای قبل از  ،5915تـا تـاریخ ششـم مـردادمـاه 02[ 5912
ژوییه « ]5303تصفیه شده بود».
 .17دیوان در پرونده برنبام ،ادعای خوانده بابت مالیاتهای معوقه را به علت فقد دلیل رد کرد (همـان م خـذ،
بند  )520و در حصول این نتیجه خاطرنشان نمود که:
خوانده ادله کافی اقامه ننموده که ثابت نماید ناظر مالی منصوب دولت در آفا در گزارش مالی سـال  5912بـه
غلط نتیجه گرفته است که در تاریخ ششم مردادماه  02[ 5912ژوییه  ]5303مالیات بر درآمدی بابت سنوات قبل از
 5915بر عهده آفا نبوده است .نامه مورخ  55آذر مـاه [ 5955دوم دسـامبر  ]5320مـدیرکل دفتـر فنـی مالیـاتی را
نمیتوان فینف سه دلیل کافی برای بدهی آفا بابت هرگونه مالیات بر درآمد تلقی کـرد .نامـه مزبـور فاقـد هرگونـه
مستند است و هیچ گونه توضیحی نیز راجع به اساس محاسبات آن داده نشده اسـت [بـا اشـاره بـه چنـد پرونـده].
برگهای تشخید مالیات آفا نیز که مورد استناد خوانده قرار گرفتهاند دارای نقاط ضعف مشابهی میباشند .مضـافاً
در آن ها ذکری از این موضوع به میان نیامده است که آفا احیاناً مبال ی به مراجع مالیاتی پرداخت کرده است یا خیر
(همان م خذ ،بند .)525
 .11خوانده در پرونده حاضر نیز ت کید میکند که آفا بابت سالهای  5914و  5911مالیات بـر درآمـد بـدهكار
است و ادعا میکند که عالوه بر آن ،آفا برای درآمد سالهای  5915و 5910نیز بدهی مالیاتی دارد و در اثبات ایـن
اظهارات ،به شهادت آقای وقتی ،یک کارشناس مالیاتی ایران اشاره میکند .آقای وقتی در شهادتنامه خود شـهادت
داده است که متعاقب انتصاب مدیر دولتی برای آفا در ژوییه « 5303حسابرسان دولتی به دفاتر و صورت هزینههای
شرکت دسترسی یافتند و اطالع حاصل کردند که بخشی از درآمد مشمول مالیات اعالم نشـده اسـت» .وی ادامـه
می دهد که در نتیجه ،مقامات مالیاتی چند برگ تشخید مالیات صادر نموده و بابت این درآمد اعالم نشده مطالبـه
مالیات کردند .آقای وقتی در اثبات این نكته ،شش برگ از این «برگهای نهایی تشخید مالیات» را ارائـه نمـود
که ظاهراً بالغ بر حدود  9502220222/-ریال مالیات بر درآمد است .تاریخ این اسناد بین ژوییـه  5322تـا سـپتامبر
 5320و شامل عملكرد آفا در سالهای  5914تا  5910می باشد و عالوه بر این ،ظاهراً حكایـت از ایـن دارنـد کـه
حسابرسیهای دولتی که آقای وقتی بدانها اشاره نموده ،در سالهای  5325 ،5322و  5320انجام شدهاند.
 .10آقای وقتی براساس این شش «برگ نهایی تشخید مالیات» که در باال ذکـر شـده ،همچنـین «گـواهی
اولیه که برای درآمد سال  ]5300-02[ 5915صادر شد و در حسـاب پـیشپرداخـت مالیـات منظـور گردیـده و بـه
ضمیمه تسلیم میگردد ...و همچنین با احتساب جرائم متعلقه که در برگهای تشخید مربوطه بـهعنـوان جـرائم
قطعی یاد شده ،نتیجه میگیرد که آفا بابت مالیاتهای معوقه سالهای  5914تا  5910جمعاً مبلـغ 3305030411/-
ریال بدهكار است.
 .14خوانده هیچ گونه سندی در ت یید شش «برگ نهایی تشخید مالیات» تسلیمی آقای وقتـی ارائـه نكـرده
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است .دیوان پیش از این نظر داده است که اینگونه اسناد فی نفسه دلیل کافی برای احراز بدهی مالیاتی آفا نیسـت
(بنگرید به :حكم صادره در پرونده برنبام بند  525و پروندههای نقل شده در آن) .خوانده همچنین «گواهی اولیـه»
برای سال مالیاتی  )5300-02( 5915را که آقای وقتی بدان استناد کرده ،اما آن را ارائه نداده ،تسلیم نكـرده اسـت
(بنگرید به :بند  21باال) .دیوان نظر می دهد که با توجه به این کمبودها ،ادله خوانده با ضوابط اثباتی که دیـوان در
پرونده برنبام برای اظهارات مربوط به مالیاتهای معوقه و درآمد پنهانی معین نموده ،تطبیق نمیکند (بنگریـد بـه:
بند  29باال).
 .11صرفنظر از این موارد کمبود ادله ،اظهارات فعلی خوانده راجع به مالیاتهای معوقه ،با توجه به مدارکی که
خود وی در پرونده برنبام ارائه کرده ،قانعکننده نیست .چنانکه قبالً ذکر شد ،در آن پرونده ،خوانده نامـه مـورخ 55
آذرماه [ 5955دوم دسامبر « ]5320اداره کل مالیات بر شرکتها» را ارائه نمود که کل بدهی مالیاتی معوقه آفـا در
تاریخ  92اسفندماه  02[ 5952مارس  ]5322بابت عملكرد سالهای  5912و  5914الی  5912در آن اعـالم شـده
است .خوانده همچنین چند برگ تشخید مالیاتی که توسط مقامات مالیاتی برای همان سالها صادره شده ،ارائـه
کرده است .دیوان نمیتواند مدار مزبور را با شش «برگ نهایی تشخید مالیات» که خوانـده در پرونـده حاضـر
ارائه نموده ،تطبیق دهد.
 .13به طور مشخد ،هیچ گونه اطالعی در اختیار دیوان گذارده نشده تا دیوان بتواند مبالغ مالیـاتی منـدرج در
مدار تسلیمی خوانده در پرونده برنبام را با مبالغ مندرج در شش بـرگ نهـایی تشـخید مالیـات کـه خوانـده در
پرونده حاضر تسلیم کرده ،تطبیق دهد .با اینکه هر دو دسته مدر  ،حسب اظهار ،مربوط به مالیات بر درآمد معوقه
آفا برای سالهای  5914الی  5910است ،این تطبیق غیرممكن است .در این رابطه ،قابل ذکر است که تاریخهـای
مندرج روی شش «برگ نهایی تشخید مالیات» که خوانده در پرونده حاضر تسلیم نموده ،همگـی چنـدین سـال
مقدم بر تاریخ  55آذرماه [ 5955دوم دسامبر  ]5320مندرج در نامه «اداره کل مالیات بر شرکتهـا» اسـت کـه در
پرونده برنبام تسلیم شده است .در نتیجه ،تنها نتیجه گیری معقول این است که اداره کل مالیات بـر شـرکتهـا در
هنگام تنظیم اظهاریه مورخ  55آذرماه [ 5955دوم دسامبر  ]5320خود درباره مجموع بدهیهای مالیاتی معوقه آفـا
برای سالهای  5914الی  ،5910همه آن شش برگ تشخید را منظور کرده بوده است.
 .31بنا به همه دالیلی که در باال ذکر شد ،دیوان ادعای خوانده را مبنی بر اینکه در تـاریخ ششـم مـردادمـاه
 02[ 5912ژوییه  ]5303آفا هنوز مالیات بر درآمد بابت سالهـای  5914الـی  5910را بـدهكار بـوده ،فاقـد دلیـل
دانسته ،آن را رد میکند.
 .9درآمد مشمول مالیات

 .35در پرونده برنبام طرفین توافق داشتند که ارزش پیشپرداختهای متعلقه آفا و ارزش ناخـالد مطالبـات آن از
مشتریانش از لحا ارزشگذاری مشمول مالیات بر درآمد است ،لكن درباره میزان درآمد مشمول مالیات اختالفنظر
داشتند .خواهان آن پرونده استدالل میکرد که طبق مواد  05و  03قانون مالیاتهای مسـتقیم ایـران ،مالیـات بـر
درآمد آفا باید به صورت «علیالرأس» تعیین میشد .این بدان معنا اسـت کـه فقـط هشـت درصـد دریـافتیهـای
ناخالد شرکت از قراردادهای طراحی و مهندسی مشمول مالیات است .در مقابل خوانده ادعا میکرد که مالیات بـر
درآمد آفا باید براساس «سود واقعی» محاسبه شود .طبق این روش ،کل درآمد خالد آفا مشمول مالیات میگـردد
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(بنگرید به :همان م خذ ،بندهای .)599-95
 .30دیوان در پرونده برنبام .ضروری ندانست مشخد کند که کـدامیک از دو روش محاسـبه مالیـات ،قاعـده
کلی برای تعیین مالیات بر درآمد حاصله از قراردادهای طراحی و مهندسی است .دیوان به این موضوع توجـه نمـود
که خوانده هیچگونه مدر مستندی از آن زمان تسلیم نكرده که ثابت نماید در سال  05[ 5912مـارس 02-5303
مارس  ]5322یعنی سال مصادره آفا ،مالیات آفا بر اساس سود واقعـی تعیـین شـده بـوده اسـت ،بـا آنکـه «بـرگ
تشخید مالیات آفا برای آن سال به انضمام کلیه مدار مثید آن در اختیار خوانده قرار داشته» است (همان م خذ،
بند  .)593دیوان مالحظه نمود که طرفین توافق داشتند که مالیات آفا از سال  5910الی سـال  5910بـراسـاس 2
درصد درآمد فرضی تعیین شده بود (همان م خذ) و در نتیجه ،اعالم داشت که «تعیین مالیات آفـا بـراسـاس سـود
واقعی در تاریخ مصادره موجه نیست (همان م خذ) و اضافه کرد که:
در هر حال ،خوانده ادله کافی تسلیم نكرده تا بر اساس آن دیوان بتواند مالیـات آفـا را بـراسـاس سـود واقعـی
محاسبه نماید (همان م خذ) .دیوان با توجه به جمیع دالیل باال ،مالیات بر درآمد آفا را در تاریخ مصادره براسـاس 2
درصد دریافتیهای ناخالد آن محاسبه نمود (بنگرید به :همان م خذ ،بند .)542
 .39خوانده پرونده حاضر بر این عقیده است که دیوان در پرونده برنبام روش نادرستی جهت تعیین مالیات بـر
درآمد سال  5912آفا به کاربرد و بر این اساس ،مصرانه از دیوان میخواهد که تصمیم خود را در آن پرونده راجع به
این موضوع کنار گذارد و مالیات بر درآمد آن سال مثسسه را براساس روش تعیین مالیات بر سـود واقعـی محاسـبه
نماید .خوانده در ت یید این درخواست به شهادت آقای وقتی استناد میکند .آقای وقتی شهادت داده است که طبـق
سیستم مالیاتی ایران ،قاعده آن است که مالیات بر درآمد براساس سود واقعی تحصیل شده مثدی تعیین گردد .وی
اظهار میدارد که روش تعیین مالیات به صورت علیالرأس فقط در موارد استثنایی که مشخصاً در قانون تعیین شده
به کار میرود؛ از جمله در موردی که مثدی صورتهای مالی شرکت را به مقامات مالیاتی تسـلیم نكنـد یـا آنکـه
مقامات مزبور دفاتر قانونی شرکت را به علت عدم مطابقت آنها با مقررات قانونی رد کننـد .در ایـن رابطـه ،آقـای
وقتی بیان میدارد که مالیات متعلقه آفا در سالهای  5910تا  5910بدان علت به صورت علیالرأس تعیین شد که
مثسسه مزبور صورتهای مالی خود را به مقامات مالیاتی تسلیم نكرده بود.
 .37آقای وقتی تكرار میکند که در سال  05[ 5912مارس  02-5303مارس  ]5322مالیات آفا براساس سـود
واقعی تعیین شد و در اثبات این اظهار« ،برگ نهایی تشخید مالیـات» آفـا را کـه مقامـات مالیـاتی در تـاریخ 95
تیرماه  00[ 5952ژوییه  ]5325برای سال مالیاتی  5912صادر کردند ارائه مینماید .آقای وقتی اظهار مـیدارد کـه
برگ تشخید مزبور ثابت می کند که مالیات آفا برای آن سال بر اساس سـود واقعـی تعیـین گردیـد .آقـای وقتـی
مدار مثید این برگ تشخید را تسلیم نكرده است.
 .31در پرونده برنبام ،دیوان هنگام رد استدالل خوانده در ارتباط با روش سود واقعی ،از جمله خاطرنشان نمود
که خوانده هیچگونه ادلهای تسلیم نكرده تا براساس آن دیوان بتواند مالیات آفا را بـراسـاس سـود واقعـی محاسـبه
نماید (بنگرید به :بند  35باال) .خوانده نتوانسته است با تسلیم هیچگونه ادله تازهای در پرونده حاضر ،سوابق موجـود
درباره این موضوع را تكمیل نماید ،حال آن که به سوابق و مدار مالی آفا دسترسی دارد .بدین ترتیب ،خوانده یک
مورد کمبود ادله اساسی و بسیار مهمی را که دیوان در پرونده برنبام مشخد نموده بود ،رفع نكرده است .در نتیجه
برای تعیین سود واقعی آفا در پرونده حاضر ،دیوان در وضعیتی بهتر از آن نیست که در پرونده برنبام بود .بنـابراین،
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دیوان نیازی ندارد به این موضوع بپردازد که آیا برگ تشخید مالیاتی سال  5912که توسط آقای وقتی ارائه شده
بهتنهایی و بدون مدار مثید ،دلیل کافی محسوب شده و ثابت میکند که مالیات بـر درآمـد آفـا بـرای آن سـال
براساس سود واقعی تعیین شده بود یا خیر.
 .30نظر به مالحظات باال ،دیوان چنان که در پرونده برنبام نظر داد ،معتقد است که مالیـات بـر درآمـد آفـا در
تاریخ مصادره باید براساس  2درصد دریافتیهای ناخالد آن شرکت تعیین گردد.
 .34آقای وقتی مضافاً اظهار میدارد که در مواردی که مثدی مالیاتی از مقررات قـانون مالیـاتهـای مسـتقیم
ایران راجع به تسلیم صورت های مالی شرکت به مقامات مالیاتی تخلف نماید و در نتیجه مقامات مزبور مبلغ مالیات
بر درآمد را به صورت علیالرأس تعیین کنند« ،تخلف از قانون مالیات ،حسب مقررات [ماده  590قانون مالیاتهای
مستقیم] موجب محكومیت متخلف به پرداخت جریمهای معادل  12درصد مالیات متعلقه میگردد» .براسـاس ایـن
اظهار آقای وقتی ،خوانده ظاهراً استدالل میکند که اگـر دیـوان مالیـات بـر درآمـد سـال  5912آفـا را بـراسـاس
علی الرأس محاسبه کند ،در آن صورت باید جریمه مقرر در ماده  590قانون مالیاتهای مستقیم را بـه آن بیفزایـد.
ماده مزبور به شرح زیر است:
نسبت به مثدیانی که به موجب این قانون مكلف به داشتن دفتر هستند ،در مورد تسلیم ترازنامه و حساب سود
و زیان یا عدم ارائه دفاتر ،جریمه تخلف عبارت از پنجاه درصد مالیات ،و در مورد رد دفتر ،جریمه تخلـف عبـارت از
بیست درصد مالیات خواهد بود.
 .31برگ های تشخید مالیات که خوانده ارائه نموده حاکی از آن است که وقتی که مقامات مالیـاتی ،مالیـات
بر درآمد آفا را بابت سنوات قبل از  5912به صورت علیالرأس تعیین کردند ،بدون استثنا جریمه یا مالیـات اضـافی
معادل  01درصد از  12درصد مالیات متعلقه ،بر میزان مالیات بر درآمد تشخیصی افزودند .این مبلـغ گرچـه عنـوان
«جریمه» دارد ،اما چنین به نظر میرسد که این قلم از تبعات تشخید مالیات به صورت علـیالـرأس اسـت ،زیـرا
مقامات مالیاتی در محاسبه مالیات بر آن مبنا این قلم را به طور معمول میافزایند .از آنجا کـه دیـوان مالیـات بـر
درآمد آفا بابت سال  5912را به صورت علی الرأس محاسبه کرد ،با توجه به رویه مقامـات مالیـاتی ،انصـاف حكـم
میکند که مبلغ مالیات اضافی ،یعنی  01درصد از  12درصد مالیات بر درآمد آفا نیز که به  000200242/-ریال بـالغ
می شود به کل بدهی مالیاتی آفا افزوده گردد و دیوان به همین منوال نیز تصمیم میگیـرد .گرچـه دیـوان معمـوالً
جرائم مقرر طبق قوانین مالیاتی را اعمال نمیکند ،معهذا رویه پیوسته مقامات مالیاتی ایران که برگهای تشخید
مالیات موجود در پرونده داللت بر آن دارد ،منظور کردن مبلغ مزبور را در ارزشیابی آفا توجیه میکند.
ی) نتایج
 .5مسئولیت

 .33دیوان براساس یافتههای خود در بندهای  4-95حكم صادره در پرونده برنبام ،و نیز یافتههـای خـود در حكـم
حاضر (بند  01باال) نظر میدهد که خوانده در تاریخ ششم مردادماه  02[ 5912ژوییه  ]5303یعنی در تـاریخی کـه
مدیر منصوب دولت وظایف خود را در آفا بر عهده گرفت ،خواهان را از  2/5درصد عالیق مالكانهاش در آن مثسسه
محروم نموده است.
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 .0ضابطه پرداخت غرامت

 .511دیوان در پرونده حاضر ،ماننده پرونده شماره  ،032جمیز ام .سقیع و دیگـران و جمهـوری اسـالمی ایـران و
پرونده شماره  ، 502فیث لیتا خسروشاهی و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،ضـابطه غرامـت مقـرر در
عهدنامه مودت 13را به کار میبرد ،بدون آنکه تعیین کند که آیا ضابطه مزبور در مورد دعاوی افراد دارنده تابعیـت
مضاعف که تابعیت غالب و مثثر آنان در دوره ذیربط به موجب تصمیم صادره در پرونده «الـف» 52حسـب مـورد،
تابعیت ایاالت متحده بوده است یا تابعیت ایران ،قابل اعمال است یا خیر (بنگریـد بـه :پرونـده جیمـز ام .سـقیع و
دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،بند  03حكم شماره  0-032-144مورخ دوم بهمنماه  00[ 5905ژانویه ]5339؛
فیث لیتا خسروشاهی و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،بند  94حكم شماره  0-502-112مورخ نهـم
تیرماه  92[ 5909ژوئن  .]5334در هیچیک از پروندههای مذکور و از جمله در پرونده حاضر ،طرفین این موضوع را
مطرح نكرده و آن را مورد استدالل قرار ندادهاند.
 .9ارزش عالیق مالکانه خواهان

 .515براساس نتایج حاصله در بندهای  90-543پرونده برنبام (و تصحیح آن طی اصـالحیه حكـم شـماره 0-350-143
مورخ  02تیرماه  53[ 5900ژوییه  ]5339و نیز براساس نتایج حاصله در حكم حاضر ،دیـوان نظـر مـیدهـد کـه از
لحا پرونده حاضر ،ارزش آفا به عنوان یک شرکت منحله در تاریخ ششم مردادماه  02[ 5912ژوییه  ]5303مبلغ
 30501930205/ریال است .مبلغ مزبور ارزشی است که آفا طبق نظر دیوان در پرونـده برنبـام در تـاریخ انحـاللداشته ،یعنی  30502550244/-ریال (همان م خذ ،بند  ،)549به عالوه ارزش بدهی مورد قبول خواهان به آفا ،یعنی
 101500205/ریال (بنگرید بـه :بنـد  52بـاال) ،منهـای  4درصـد دریـافتیهـای آفـا طـی سـال  ،5912یعنـی - 902150024/ریال (بنگرید به :بند  )03و منهای  000200242/-ریال مالیات اضافی متعلقه به مالیات بر درآمـد آفـا
(بنگرید به :بند  32باال) .بدین ترتیب ،ارزش ناخالد  2/5درصد عالیق مالكانـه خواهـان ،مبلـغ 29 ،320 ،952/-
ریال میباشد.
 .510به همان دالیلی که در بند  544در پرونده برنبام ذکر شد ،دیوان ارزش خالد سـهم خواهـان در آفـا را بـا
تفریق مبلغ  101500205/-ریال وام پرداختی مثسسه به خواهان از عالیق مالكانه ناخالد خواهان ،به دسـت مـیآورد
(همچنین بنگرید به :بندهای  54و  52باال) .بر این اساس ،ارزش خالد سهم خواهـان در آفـا مبلـغ 0204510023/-
ریال میباشد.
ک) اخطار مندرج در تصمیم پرونده شماره «الف»51

 .519خوانده استدالل میکند که اخطار مندرج در تصمیم پرونده «الف» 52مانع از آن است که خواهان بتواند بابت
سلب مالكیت از عالیق مالكانه خود در آفا از این دیوان به نفع خود حكم تحصیل کند؛ زیرا وی در موقـع تحصـیل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81عهدنامه مودت ،روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایاالت متحده امریكا و ایران ،در تـاریخ  04مـردادمـاه  51[ 5994اوت ]5311
امضا شده و در تاریخ  05خردادماه  55[ 5995ژوئن  ]5310به مرحله اجرا درآمد.
284 U.N.T.S. 93, T.I.A.S. NO. 3853, 8 U.S.T. 900.
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عالیق مالكانه خود بهعنوان یک ایرانی عمل کرد و نه بهعنوان یک آمریكایی .خوانده مشخصاً اظهار میکنـد کـه
خواهان «[در ایران]» منافعی را تحصیل کرده است که بههیچوجه با تابعیت امریكایی قـادر بـه انجـام آن نبـوده و
بههیچوجه نمیتوانست به عنوان یک تبعه امریكا از آن استفاده نماید» .خوانده خاطرنشان مـینمایـد کـه خواهـان
بهعنوان یک تبعه خارجی ،طبق قوانین ایران ملزم بود که برای ورود به ایران ویزا و برای اقامت در آن کشور اجازه
اقامت و برای اشت ال در آفا اجازه کار بگیرد .خوانده اظهار میدارد که خواهان هیچیک از ایـن مقـررات را رعایـت
نكرد و بدین ترتیب ،ورود و اقامت و فعالیت حرفهای وی در ایران همه برخالف مقررات قوانین ایران بـوده اسـت.
خوانده نتیجهگیری میکند که چون حضور و اشت ال خواهان در ایران غیرقانونی بوده« ،تحصیل حقوق مـورد ادعـا
در این پرونده جنبه غیرقانونی و نامشروع پیدا خواهد کرد» و این امر مانع آن است که خواهان بتواند دعوای خود را
در محضر این دیوان اقامه نماید.
 .517خوانده مضافاً ادعا میکند که ادعای خواهان قابل اقامه نیست ،زیرا مربوط به مزایایی اسـت کـه وی بـا
استفاده از تابعیت ایرانی خویش آن را تحصیل کرده و نه با استفاده از تابعیت امریكایی خود.
 .511خواهان انكار میکند که در سر و کار با مقامات ایرانی در دوره ذیربط در این پرونده تعمداً تابعیت دوگانه
خود را پنهان یا به نحوی از آن سوءاستفاده کرده باشد و مضافاً ادعا میکند که ادعـای وی در ارتبـاط بـا مزایـایی
نیست که مختد اتباع ایران بوده باشد .برعكس ،خواهان ادعا میکند که حقوق متنازعٌفیه در پرونده حاضر قانونـاً
قابل تحصیل توسط اتباع خارجی بوده و در واقع نیـز توسـط خارجیـان تحصـیل شـده اسـت .بـدین ترتیـب ،وی
نتیجهگیری میکند که اخطار [پرونده الف  ]52نمیتواند مانع اقامه ادعای وی شود.
 .510دیوان در تصمیم خود در پرونده «الف» 52نظر داد که «در پروندههایی که دیوان براساس تابعیت غالـب
و مثثر خواهان به صالحیت خود رأی میدهد ،تابعیت دیگر خواهان میتواند از لحا ماهیت دعوا همچنان ذیـربط
و معتبر بماند» (پرونده «الف» ،52ص .)5 Iran-U.S. C.T.R. at 265-66 ،02دیوان در قرار اعدادی خود کـه
در پرونده شماره  955صادر کرد چنین نظر داد:
اظهارنظر صالحیتی حاضر در مورد تابعیت غالب و مثثر خواهانها ،موکول به شرطی است که دیـوان عمـومی
در تصمیم متخذه در پرونده «الف» 52فوق افزوده ...بنابراین دیوان در ادامه رسـیدگیهـای خـود ،کلیـه اوضـاع و
احوال پرونده حاضر را با توجه به این شرط نیز بررسی خواهد کرد و بهعنوان مثال ،در نظر خواهـد گرفـت کـه آیـا
خواهان ها از تابعیت ایرانی خود برای کسب مزایایی که به موجب قوانین ایران مخصوص اتباع ایران است ،استفاده
کردهاند [یا خیر] ،ویا اینکه نحوه رفتارشان چنان بوده که ایجاب کند در پرونده حاضر ،حكمی بـه نفـع آنهـا داده
نشود (ادگار پروتیوا و دیگران ،و جمهوری اسالمی ایران ،بند  52قرار اعدادی شماره  0-955-09مورخ  02مهرماه
 50[ 5950اکتبر  ،]5322چاپ شده در .)23 Iran-U.S. C.T.R. 259,263
 .514دیوان در حكم خود در پرونده جیمز ام .سقیع و دیگران (مذکور در باال) چنین نظر داد:
منظور از درج اخطار مذکور ،آشكارا شمول آن در مواردی است کـه افـراد دارنـده تابعیـت مضـاعف منـافعی را
مطالبه کنند که به موجب قوانین ذیربط و جاری ایران مختد افرادی است که فقط تابعیت ایرانی دارنـد .بـا ایـن
حال ...حتی در مواقعی که ادعای فرد دارنده تابعیت مضاعف مربوط به منافعی است که به موجـب قـانون مخـتد
اتباع ایران نیست ،و ادله موجود نیز این نتیجه گیری را الزم آورد که فرد دارنده تابعیت مضاعف از تابعیـت مضـاف
خود به گونه ای استفاده کرده که نباید اجازه وصول خواسته وی داده شود ،دیوان باز میتواند اخطار مذکور را اعمال
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نماید (جیمز ام .سقیع و دیگران ،مذکور در باال ،بند .)14
 .511دیوان معتقد است که حق تحصیل و حفظ عالیق مالكانه در مثسساتی مانند آفا مزیتی نیست که طبـق
قوانین ذیربط و جاری ایران مختد اتباع ایران باشد و این واقعیت که هارولد برنبام ،تبعه امریكا ،و جـوزف زوکـر،
تبعه اتریش ،به ترتیب  2/5و  52/90درصد سهام آفا را در دست داشتند (بنگرید به :پرونده برنبام ،بند  )5نظر دیوان
را ت یید میکند.
 .513به عالوه ،خوانده نتوانسته است ثابت کند که خواهان هنگامی که شریک مثسسه شـد تابعیـت مضـاعف
خود را کتمان ویا به نحوی از آن سوءاستفاده کرد که نباید به وی اجازه وصول خواسته دعوایش را داد.
 .551در پرتو مالحظات فوقالذکر ،دیوان نتیجه می گیرد که دلیل و مدرکی وجود ندارد که نشان دهد خواهان
مزایایی به دست آورده که قانوناً مختد اتباع ایران بوده ،یا اینکه رفتار وی به هر نحو دیگری چنان بوده که عدم
صدور حكم به نفع وی راجع به ادعای حاضر را توجیه کند .بر این اسـاس ،اخطـار «الـف» 52مـانع اقامـه ادعـای
خواهان نمیگردد.
ل) حکم

 .555بر اساس مراتب باال و پس از بررسی جامع و کامل کلیه ادله واستدالالت طرفین ،دیوان نظـر مـیدهـد کـه
خواهان استحقاق دارد مبلغ  0204510023/-ریال بهعنوان غرامت سلب مالكیت از  2/5درصد عالقه مالكانهاش در
آفا دریافت نماید .مبلغ مزبور پس از تبدیل به دالر امریكا با نرخ  02/401ریال= یـک دالر ،معـادل 505590902/-
دالر امریكا می شود .نرخ مزبور ،نرخ رایج در سرتاسر سال  5303بود (بنگرید به :پترولین ،اینكورپوریتد و دیگـران و
جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،بند  540حكم شماره  0-595-152مورخ  09مردادمـاه  54[ 5902اوت ،]5335
چاپ شده در  .)27 Iran-U.S. C.T.R. 64, 115بنابراین ،دیوان حكمی به مبلـغ  505590902/-دالر بـه نفـع
خواهان صادر مینماید.
چهارم) بهره

 .550به منظور جبران زیانهایی که خواهان به لحا ت خیر در پرداخت متحمل گردیده ،دیوان عادالنه میداند که
حكم بهرهای به نرخ  2درصد در سال از تاریخ سلب مالكیت ،یعنی از ششم مردادماه  02[ 5912ژوییـه  ]5303بـه
نفع وی صادر نماید.
پنجم) هزینههای داوری

 .559هریک از طرفین هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل خواهد کرد.
ششم) حکم

 .557بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان حكمی به شرح زیر صادر مینماید:
الف) خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،مكلف است مبلغ یک میلیون و یكصد و سیزده هزار و سیصد و هفتاد و
هشت دالر امریكا ( 505590902/-دالر) به عالوه بهره ساده به نرخ  2درصد در سال (بر مبنای  951روز) از تـاریخ
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ششم مردادماه  02[ 5912ژوییه  ]5303تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ را از حساب تضـمینی بـه
بانک امین میدهد ،به خواهان ،فریدون غفاری ،بپردازد.
ب) تعهد مزبور با پرداخت از حساب تضمینی مفتوح به موجب بند  0بیانیه مورخ  03دیماه  53[ 5913ژانویـه
 ]5325دولت جمهوری دمكراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
ج) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
د) بدینوسیله حكم حاضر برای ابالغ به کارگزار امانی به رئیس دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  50تیرماه  5947برابر با  4ژوییه 5331
کریستوف اسکوبیشفسکی ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جرج اچ .آلدریچ

کورش حسین عاملی

نظریه مخالف

پرونده شماره 314
حکم شماره  044ـ314ـ5
خواهانها :ادگار پروتیوا ،اریک پروتیوا
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5947/11/10 :
حکم
حاضران

از طرف خواهانها :آقای مار کالدفلتر ،وکیل خواهان
آقای ادگار پروتیوا ،آقای اریک پروتیوا ،خواهانها
خانم ویلما پناکیو ،از طرف خواهانها
آقای جیان لودویكو پناکیو ،شاهد
آقای ورام گرجیان ،شاهد کارشناس
از طرف خوانده :آقای علی حیرانی نوبری ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران

آقای دکتر جعفر نیاکی ،آقای سیفاهلل محمدی ،مشاورین حقوقی نماینده رابط
آقای حسینعلی فرزاد ،آقای محمود توانا ،وکالی خوانده
آقای داریوش اشرافی ،آقای مسلم رمضانزاده ،نمایندگان خوانده
سایر حاضران :آقای دی .استیفن متایس ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
خانم مری کترین میلین ،قائممقام نماینده رابطه دولت ایاالت متحده امریكا
یک) پیشگفتار

 .5خواهانها ،اریک و ادگار پروتیوا که هر دو دارای تابعیت مضاعف ایران و ایاالت متحده هسـتند ،در تـاریخ 01
دیماه  51[ 5952ژانویه  ]5320دادخواستی علیه دولت جمهوری اسالمی ایـران («خوانـده») بـه ثبـت رسـاندند.
خواهانها بهعنوان اتباع ایاالت متحده دو ادعا نزد دیوان اقامه کـردهانـد .ادعـای اول مربـوط اسـت بـه ایـنکـه
سازمانهای تابعه خوانده ،آنان را از مالكیت ملک موروثی پدرشان در ایران محروم نمـودهانـد .خواهـانهـا اظهـار
می دارند که حقوق مالكانه آنان بر ملک مزبور الاقل از ماه ژوئن  ،5322یعنی زمانی زایل شد که حسب ادعا ،بنیاد
مستضعفان با دادن اجازه تصرف ملک به اشخاص ثالث کنترل آن را به دست گرفت .ادعای دوم بابت وجوه نقدی
است که حسب ادعا پدر خواهانها به بانکهای ایران سپرده بود و میگویند که توسط خوانده ضبط شـده اسـت.
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خواهانها طی آخرین لوایح خود جمعاً مبلغ  0510199/-دالر امریكا 1بهعنوان غرامت بابت محرومیـت ادعـایی از
ملک مورد بحث و  500122/-دالر که حسب ادعا معادل دالری سهم آنان از کل موجودی سپردههـای ریـالی در
بانکهای ایران است ،مطالبه میکنند .خواهانها همچنین خواستار بهره و هزینههای داوری هستند.
 .0خوانده معتقد است که دیوان به دالیل مختلف صالحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد و خود را از هرگونه
مسئولیتی در قبال خواهانها مبری میداند.
 .9دیوان قبالً طی قرار اعدادی صادره در همین پرونده نظـر داده اسـت کـه ادگـار و اریـک پروتیـوا در دوره
ذیربط ،تابعیت هر دو کشور ایاالت متحده و ایران را داشتهاند و تابعیت غالب و مثثر آنها تابعیت ایـاالت متحـده
بوده است .از این رو ،دیوان نتیجه گرفت که ادعای خواهانها الزامات صالحیتی مندرج در بند  5ماده هفت بیانیه
حل و فصل دعاوی را ایفا مینماید (بنگرید به :قرار اعدادی شماره  0-955-09مورخ  02مهرماه  50[ 5952اکتبر
 ]5323در پرونده ادگار پروتیوا و دیگران و جمهوری اسـالمی ایـران ،چـاپ شـده در 23 Iran-U.S. C.T.R.
.)259
 .7جلسه استماع پرونده حاضر در روزهای چهارم و پنجم خردادماه  01[ 5909و  05مه  ]5334برگزار گردید.
دو) واقعیات و

اظهارات2

 .1در تاریخ  50آبانماه [ 5911سوم نوامبر  ]5305پدر خواهانهـا ،لئوپولـد پروتیـوا ،بـدون وصـیت در نیویـور
درگذشت .بنا به اظهار خواهانها ،ادگار پروتیوا پس از فوت پدرش در اواخر سال  5305به تهران سـفر کـرد و بـا
وکیلی به نام آقای شمسالدین بهبهانی قرار گذاشت که در مورد انجام تشریفات انحصار وراثت و همچنین مالیات
بر ارث مربوط به ماتر لئوپولد پروتیوا اقدام نماید .خواهانها اظهار میدارند که ادگار پروتیوا طی همین سـفر بـا
امضای وکالتنامه ای به آقای بهبهانی اختیار داد که برای دریافت گواهی انحصار وراثت به دادگاههای صالحه ایران
مراجعه و اظهارنامه مالیات بر ارث را به مراجع مالیاتی ایران تسلیم نماید.
 .0در ژانویه  ، 5300آقای بهبهانی به وکالت از طرف ورثه مرحوم لئوپولد پروتیوا ،یعنی همسر بیـوهاش هلـن،
دخترش ویلما و پسرانش ادگار و اریک ،یک فقره اظهارنامه مالیات بر ارث به وزارت دارایی ایران تسلیم کـرد .بنـا
به مفاد این اظهارنامه که در سوابق پرونده حاضر موجود است ،لئوپولد پروتیوا در زمان حیاتش صـاحب ملكـی در
تهران بود و در بانک پارس یک حساب جاری داشت .اظهارنامه مالیات بر ارث نشان نمیدهد که لئوپولـد پروتیـوا
در زمان فوت شخصاً هیچگونه دینی داشته ویا تعهد یا دینی نسبت به ملک وی وجود داشته است .در تاریخ نهـم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8خواهانها در دادخواست خود مبلغ  501220222/-دالر غرامت بابت ارزش کل ملک و مبلغ  010222/-دالر بابت کل مبلغ سپردههای
بانكی مطالبه کردند ،ولی در الیحه مورخ  95اردیبهشتماه  05[ 5953مه  ]5332خواسته دعوی را به حصه خود در ماتر پدر درگذشته
خویش محدود نمودند و در نتیجه ،مبالغ مورد مطالبه را به ترتیب به  5010222/-دالر و  500122/-دالر تقلیل دادنـد .مبلـغ 5010222/-
دالر مزبور معادل  1202220222/-ریال (نصف مبلغ  52202220222/-ریال ،ارزش ادعایی تمام ملک) با نرخ تسعیر  22ریال به ازای یـک
دالر میباشد .خواهانها در جلسه استماع اظهار داشتند که نرخ تسعیر دالر در ماه ژوئن  5322در واقع  53/202ریـال بـه ازای یـک دالر
بوده و بر آن اساس ،خواسته خود را بابت غرامت ملک مورد بحث به مبلغ کنونی افزایش دادند.
 .2راجع به برخی واقعیات ،عنداالقتضا در مبحث مربوط به ماهیت دعوا توضیحات بیشتری داده خواهد شد.
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بهمنماه  03[ 5911ژانویه  ]5300وزارت دارایی گواهینامـه ای صـادر و طـی آن ت ییـد کـرد کـه آقـای بهبهـانی
اظهارنامه مالیات بر ارث را طبق مقررات جاری قانون مالیاتهای مستقیم ایران تسلیم نموده است.
 .4دادگاه صالح در امور انحصار وراثت در تهران ،در پاسخ به درخواست انحصار وراثتی که آقـای بهبهـانی در
اوایل سال  5300تسلیم کرده بود ،در تاریخ  95شهریورمـاه  00[ 5915سـپتامبر  ]5300گـواهی انحصـار وراثتـی
صادر نمود و طی آن ،هلن همسر ،ویلما دختر و ادگار و اریـک پسـران متـوفی را ورثـه منحصـر لئوپولـد پروتیـوا
شناخت و رأی داد که «دارایی آن روانشاد ،پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد ،یک
چهارم ماتر متعلق به همسر و بقیه به طور مساوی متعلق به فرزندان متوفی میباشد»3.
 .1ملک موروثی چهار نفر ورثه لئوپولد پروتیوا ساختمانی بود به مساحت  930/22متر مربـع واقـع در خیابـان
انقالب (شاهرضای سابق) در تهران .ملک مزبور (موسوم به «ساختمان پروتیوا») یک ساختمان چهـار طبقـه بـود،
مشتمل بر سه باب م ازه در طبقه همكف و آپارتمانهای مسكونی در هر چهار طبقه .خواهانها اظهار میدارند که
وراث مایل بودند ملک مزبور را بفروشند و تصدیق میکنند که برای انجام این امر طبق قوانین ایران الزم بود که
وراث ،نخست از مراجع مالیاتی مفاصاحسابی دریافت کنند که مبین تسویه بـدهی مالیـات بـر ارث ملـک لئوپولـد
پروتیوا باشد و سپس براساس این مفاصاحساب ملک را بـه نـام خـود در دفـاتر ثبـت امـال بـه ثبـت برسـانند.
خواهانها میافزایند که چون ورثه نمی توانستند قبل از پرداخت مالیات بر ارث ،ملک را بفروشند ،سعی داشتند که
امور مالیات بر ارث را هرچه سریعتر به اتمام برسانند.
 .3خواهانها اظهار میدارند که در جریان سفر ادگار پروتیوا به تهران در اواخر سال  ،5305آقای بهبهانی فرم
وکالتنامه ای به ادگار پروتیوا داد تا در مراجعتش به ایاالت متحده به امضای هر چهـار ورثـه برسـاند .خواهـانهـا
میافزایند که چون این فرم وکالتنامه جنبه وکالت تام داشت ،در صورتی که به امضای ورثه مـیرسـید بـه آقـای
بهبهانی اجازه میداد که به هر نحو که مایل بود در مورد ملک موروثی اقدام نماید و از جمله میتوانست آن را بـه
اجازه یا رهن داده یا بفروشد .با این حال ،خواهانها میگویند که چون ورثه مایل نبودند قبل از پایان امور مالیـات
بر ارث چنین وکالت تامی به آقای بهبهانی بدهند ،نهایتاً تصـمیم بـه تنظـیم وکالتنامـه محـدودتری گرفتنـد کـه
بر اساس آن آقای بهبهانی وکالت داشت تنها راجع به امور انحصار وراثت و مالیات بر ارث اقدام نماید.
 .51در ماههای مارس و آوریل  ،5300چهار نفر ورثه وکالتنامه محدودی امضا کرده ،طی آن به آقای بهبهانی
وکالت دادند که هرگونه اموری را که قانون ایران برای انحصار وراثت مقرر داشته در مورد ملک مـوروثی لئوپولـد
پروتیوا آغاز نموده ،انجام داده و به پایان برساند؛ لكن در این وکالتنامه« ،اختیار فروش ،انتقال ،رهن ،گرو ویـا هـر
نوع انتقال ترکه متوفی اعم از منقول یا غیرمنقول مستثنا شد» .این اختیارات «انحصـاراً» بـرای ورثـه «محفـو
مانده است» .اختالفی نیست که این وکالتنامه در سال  5300به ت یید سرکنسولگری ایران در سانفرانسیسكو رسید
و سپس برای آقای بهبهانی به ایران ارسال شد.
 .55خواهانها اظهار میدارند که ادگار پروتیوا در اکتبر سال  5300بـه ایـران بازگشـت و بـا آقـای بهبهـانی
مالقات کرد تا از جمله راجع به امور مالیات بر ارث که هنوز در جریان بود ،گفتگو نماید .ادگـار پروتیـوا در جلسـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در نسخه انگلیسی حكم ،این عبارت توسط بخش ترجمه دیوان از فارسی به انگلیسی ترجمه شده است.
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استماع اظهار داشت که طی آن مذاکرات ،آقای بهبهانی گفت که طبق پیشبینی وی کـل مبلـغ مالیـات بـر ارث
حدوداً به دو میلیون ریال بالغ میشود .در تاریخ  03بهمنماه  52[ 5915فوریه  ]5302خـانم هلـن پروتیـوا ،بیـوه
مرحوم لئوپولد پروتیوا ،چكی به مبلغ دو میلیون ریال برای آقای بهبهانی ارسال نمود .خانم پروتیوا در نامه همـراه
چک نوشت که چک «به منظور پرداخت مالیات بر ارث مربوط به ملک آقای لئوپولد پروتیوا» ارسال شـده اسـت.
آقای بهبهانی وصول این چک را بعد از دو سال ،طی نامه مورخ  55بهمنماه [ 5912پنجم فوریه  ]5322خود بـه
شوهر خواهر خواهان ها ،آقای جیان لودویكو پناکیو اعالم داشت .نامبرده در نامـه مـورخ  05آبـانمـاه 50[ 5912
نوامبر  ]5303خود به آقای بهبهانی ،ضمن سایر مطالب ،جویای وضعیت امور مالیات شده بود .آقـای بهبهـانی در
نامه خود همچنین ت یید نمود که قرار است مبلغ چک به منظور [پرداخت] مالیات بر ارث استفاده شود «و به آقای
پناکیو اطالع داد که نسبت به امور وراثت اقدام شده و زمانی کـه خاتمـه یابـد بـه اطـالع شـما خواهـد رسـید».
خواهانها معتقدند که امور مالیات بر ارث مدتی بعد به اتمام رسید و آقای بهبهانی مالیات را پرداخت کرد.
 .50خوانده ،برعكس ،انكار میکند که امور مالیات بر ارث قبل از تاریخ بیانیههای الجزیره به اتمـام رسـیده و
مالیات هیچگاه پرداخت شده باشد .خوانده در لوایح خود اظهار نموده است که پیشرفت امور مذکور میسر نبود ،زیرا
خواهانها نسخه ای از گواهی انحصار وراثت را به مراجع مالیاتی تسلیم نكرده بودند .در ت یید ایـن اظهـار ،خوانـده
نامه مورخ  50خردادماه [ 5955دوم ژوئن  ]5320وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران را ارائه کرده که حاکی است
پرونده مالیاتی وراث پروتیوا « به علت عدم ارائه برگ انحصار وراثت از طرف وراث رسیدگی نگردیـده اسـت» .در
جلسه استماع  ،خوانده ادعا کرد که رسیدگی به پرونده مالیاتی به این دلیل انجام نگرفته که خواهانها هیچگاه سند
مالكیت ملک و مدار دیگری را (که نوع آنها مشخد نشده) به مراجع مالیاتی ارائه نكردند.
 .59راجع به این که برگ تشخید مالیات بر ارث قبل از تاریخ بیانیههای الجزیره توسط مراجع مالیاتی صادر
شده باشد ،مدرکی وجود ندارد .در تاریخ دهم اسفندماه [ 5900اول مارس  ]5334خوانده یک برگ گواهی صـادره
توسط اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران به تاریخ دوم مهرمـاه 04[ 5905
سپتامبر  ]5330را به دیوان تسلیم نمود که اشعار میدارد« :بدهی تشخید شده مالیات بر ارث هریـک از آقایـان
ادگار ژرژ پروتیوا و اریک واسـالو پروتیـوا وارث یـک چهـارم امـوال مرحـوم لئوپولـد پروتیـوا متـوفی بـه تـاریخ
 ]5305/55/9[ 5911/2/50مبلغ چهار میلیون و هفتاد هزار و هفتصد و چهل و هفت ریـال ( 402020040/-ریـال)
میباشد» .در تاریخ  05اردیبهشتماه  55[ 5909مه  ]5334خوانده در اجرای دستور دیوان مبنی بر ارائه مـدار ،
اسنادی از جمله چهار فقره «برگ تشخید مالیات بر ارث» را که درتـاریخ  05مهرمـاه  59[ 5905اکتبـر ]5330
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران برای هریک از چهار ورثه صادر شده بود ،به دیوان تسلیم کـرد .طبـق
این برگهای تشخید ،مالیات بر ارث هریک از وراث  402020040/-ریال میباشد.
 .57خواهانها اظهار میدارند که از اوایل ژوئن سـال  5303سـازمانهـای دولتـی ایـران دسـت بـه سلسـله
اقداماتی در مورد ملک موروثی پدر آنان زدند که عمالً موجب محرومیت آنان از حقوق مالكانه خود بر ملک مزبور
گردید .مشخصاً خواهانها نخست ادعا میکنند که در فاصله  05خردادماه تا ششم تیرماه  55[ 5912تا  00ژوئـن
 ]5303دادستان کل انقالب («دادستان انقالب») کنترل ملک را به دست گرفت ،بـدین صـورت کـه دو نفـر بـه
اسامی آقایان محمدزاده و ریاحی به استناد برگ تفویض نمایندگی صادره از طرف دادستانی انقالب بـه سـاختمان
مزبور مراجعه و قفل درها را باز نموده و از اموال داخل آن صورتبرداری کردند .خواهانها اظهار میدارند که آقای
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بهبهانی با ارسال دو نامه در تاریخهای چهارم و ششم تیرماه  01[ 5912و  00ژوئـن  ]5303از ایـن اقـدامات بـه
دادستانی انقالب شكایت نمود .خواهانها نسخهای از نامههای ادعایی مزبور را ارائه نكردهاند و ادعا مینمایند کـه
آقای بهبهانی هرگز پاسخی از دادستانی انقالب دریافت نكرد.
 .51خواهانها سپس میگویند که در ماه مه  5322بنیاد مستضـعفان («بنیـاد») ملـک خواهـانهـا را تحـت
کنترل خود در آورد و به انجمن های کارگری اجازه داد که ساختمان پروتیوا را اش ال کنند .مضافاً خواهانها اظهار
می دارند که مدیر امور باغبانی بنیاد به شخصی به نام آقای ابوالقاسم امیری اجـازه داد م ـازه گـلفروشـی را کـه
مرحوم لئوپولد پروتیوا سابقاً در آن به کسب و کار اشت ال داشت ،اش ال نماید.
 .50بنا به اظهار خواهانها ،پس از آن که بنیاد کنترل ساختمان پروتیوا را به دست گرفت و به اشخاص ثالـث
اجازه اش ال آن را داد ،اثرات اقدامات سازمانهای دولتی در مجموع منجربه این شد که ملک حداکثر در تاریخ 01
خردادماه  51[ 5913ژوئن  ]5322مصادره گردد .خواهانها اظهار می دارند که تا آن تاریخ حقوق مالكانه آنـان بـر
ملک موروثی زایل شده بود.
 .54خواهان ها در ت یید اظهارات خود فتوکپی سه نامه را که آقای بهبهانی درسال  5913به نهادهای مختلفی
در ایران فرستاده بود ،به دیوان ارائه کردهاند .خواهانها عمدتاً به نامهای استناد میکنند که آقای بهبهانی در تاریخ
 95خردادماه  05[ 5913ژوئن  ]5322به «هی ت تحقیق منتخب امام خمینی» 4نوشـت .در قسـمت ذیـربط نامـه
مزبور آمده است:
 ....احتراماً پیرو تلگرام ارسالی مورخ  5913/9/03مبنی بر درخواست رسیدگی و تحقیـق درخصـوص جهـت و
علت تصرف پال  9012/15و  9045ملكی مرحوم لئوپولد پروتیوا مورث موکلین واقع در خیابـان انقـالب جنـب
خیابان اللهزار نو و بانک پارس از ناحیه بنیاد مستضعفان معروض میدارد....
 .5مرحوم لئوپولد پروتیوا مالک شش دانگ پال های  9012/15و  9045که به صورت یک واحد سـاختمانی
درآمده واقع در خیابان انقالب جنب خیابان اللهزار نو و بانک پارس در تمام مدت عمر خود به کسب گـلفروشـی
اشت ال داشته ،در تاریخ  5911/2/50به موجب گواهی فوت صادره فوت مینماید کـه وراث منحصـر نـامبرده بـه
موجب گواهی حصر وراثت شماره  5915/5/95-0320عبارتند از :عیال و چهار فرزند که تنهـا مایملـک آنـان بـه
شرح اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به وزارت امور دارایی و اقتصادی طـی شـماره  11/55/3-5509سـر ممیـزی 00
تهران منحصراً همان شش دانگ یک باب عمارت مورد بحث میباشد کـه نامبردگـان تفـوید اختیـار و وکالـت
فروش آن را به اینجانب نمودهاند.
 .0اوایل انقالب یعنی سال گذشته دو نفر به اسامی آقایان مسـلم محمـدزاده و احمـد ریـاحی بـا ابـراز بـرگ
تفویض نمایندگی به شماره  12/9/05-5001ممهور به مهر دادستانی کل انقالب با مساعدت کلیدساز قفـل درب
ورودی ساختمان را باز نموده و متعاقب آن به عنوان لزوم و ضرورت حفظ ملک و اثاثه آن و نیاز به صورتبـرداری
از اموال موجود در آن در اجرای دستور مقام دادستانی کل انقالب ،اقدام به معاینه و بازدیـد از ملـک مـورد بحـث
نموده و صورتمجلسی در تاریخ  5912/4/5در این زمینه تنظیم مینمایند که مراتب بـهفوریـت طـی شـمارههـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این نامه را بخش ترجمه دیوان به انگلیسی ترجمه کرده که عیناً در نسخه انگلیسی حكم مندرج است.
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 12/4/4-013و  5912/4/5-055کــه بــه ترتیــب طــی شــمارههــای  12/4/1-50322و  12/4/0-59935ثبــت
دبیرخانه دادستانی کل انقالب شد ،به آقای دادستان کل انقـالب بـه منظـور تحقیـق در اصـالت بـرگ تفـویض
نمایندگی یاد شده باال و روشن نمودن علت و جهات صدور یک چنین دستور ویا تفویض اختیاری به آقایان مسلم
محمدزاده و احمد ریاحی اعالم گردید که مت سفانه تا این تاریخ موفق به تحصیل و اخذ پاسخ نشدهام.
 .9روز  5913/9/01هنگام سرکشی به ملک موروثی موکلین مالحظه شد که اوالً تمامی سـاختمان مرقـوم از
طرف گروههای مختلفی تحت نامهای انجمنهای کارگری و غیره تصرف شده و آقای مسلم محمـدزاده نیـز بـه
نمایندگی از طرف این گروهها که وظایفی نیز بر عهده داشت در محل حاضر و اظهار داشت که با جلـب موافقـت
بنیاد مستضعفان ملک را متصرف شدهاند .ثانیا م ازه گلفروشـی مرحـوم لئوپولـد پروتیـوا را کـه جزئـی از ملـک
موصوف میباشد در تاریخ  5913/9/01شخصی به نام آقای ابوالقاسم امیری متصرف شده و با قرار دادن تعـدادی
گلدان گل در آن به کسب گلفروشی اشت ال دارد که پس از تحقیق و مذاکره با ایشان معلوم شد که به نمایندگی
از طرف بنیاد مستضعفان و براساس نامه شماره  5/322202ممضی به امضای آقای مجید مشایخی مدیر امـور
باغبانی بنیاد مستضعفان اقدام به چنین عملی نموده که از جهت روشن شدن حقایق ،مراتب طی نامه شماره 250
مورخ  5913/9/05به بنیاد مستضعفان اعالم گردید و ضمن آن درخواست تحقیق و رسیدگی نمودم که ایـن نامـه
طی شماره  5913/9/02-1552ثبت دفتر بنیاد مستضعفان شده است.
با توجه به مراتب مشروحه فوق ،چون آقای لئوپولد پروتیوا ایرانیاالصل که چند سـال قبـل از انقـالب فـوت
نموده و هرگز در مظان اتهام یا تحت تعقیب دادسراهای عمومی و اختصاصـی و دادگـاههـای جزایـی و مـدنی و
باالخره تحت تعقیب دادستانی کل انقالب نبوده و عمری را در این مملكت به شـ ل سـاده گـلفروشـی اشـت ال
داشته و محصول زندگی شخصی و موروثی او منحصراً همین خانه مورد بحـث بـا م ـازه محـل کسـبش بـوده و
همچنین چون ورثه اش نیز تحت تعقیب هیچیک از مراجع مرقوم نبودهاند و حكمی بر محكومیت و مصادره اموال
آنان و موروثشان نیز صادر نشده است ،تقاضا دارد اینک که به سمت هی ت تحقیق و رسیدگی به یک چنین وقایع
دور از عدالت و انصاف انتخاب شدهاید نسبت به معضل و مشكل موکلین که بدون جهت و منغیرحق گرفتـارش
شده اند رسیدگی نموده و با صدور دستور به تخلیه ید و تحویل ملک موکلین احقاق حق فرمایند و چنانچه ضـمن
رسیدگیهایی که معمول خواهند داشت عدم اصالت نامههای مرقوم برای هی ت محترم احـراز گردیـد ،اسـتدعای
احاله موضوع را به دادستانی کل انقالب به منظور تعقیب متصرفین که عملشان به حكم مقررات مصـوبه شـورای
انقالب اقدام و عمل ضدانقالبی تلقی شده است ،دارم.
 .51خواهانها همچنین نامههای شماره « »250و « »259را مورد استناد قرار میدهند که آقای بهبهـانی در
تاریخ  05خردادماه  55[ 5913ژوئن  ]5322به ترتیب به بنیاد مستضـعفان و دادسـتانی انقـالب ارسـال داشـت و
فتوکپی آنها را به نامه مورخ  95خردادماه  05[ 5913ژوئن  ]5322خود به هی ت تحقیـق منتخـب امـام خمینـی
ضمیمه کرد .قسمتهای ذیربط نامه شماره  250آقای بهبهانی به بنیاد به قرار ذیل است5:
 ....احتراماً با توجه به مطالب معروض زیر درخواست رسیدگی و صدور پاسخ کتبی دارد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5بخش ترجمه دیوان این قسمت را به انگلیسی ترجمه نموده که عیناً در نسخه انگلیسی حكم مندرج است.
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به تاریخ  5913/9/01ضمن بازدید از پال ثبتی شـماره  9512/15و  9045واقـع در خیابـان انقـالب جنـب
خیابان اللهزار نو و بانک پارس ملكی مرحوم لئوپولد پروتیوا مورث موکلین مالحظه شـد کـه عـدهای تحـت نـام
انجمنهای کارگری ویا م مور و متصدی بنیاد مستضعفان ،ملک را متصرف و از جمله آقـای ابوالقاسـم امیـری بـا
ابراز نامه شماره  5/32202مورخ  5913/0/95به امضای آقای مجید مشایخی مدیر امور باغبانی بنیـاد کـه روز
 5913/9/01اقدام به باز کردن درب م ازه گلفروشی مرحوم پروتیوا نموده بود با عرضه چند گلدان گل در م ـازه
مذکور بهعنوان نماینده بنیاد مستضعفان در مقام تصرف م ازه مرقوم که بیش از پنج میلیون ریـال حـق کسـب و
پیشه آن میباشد برآمده و به کسب در آن مش ول است.
نظر به اینکه ملک مورد بحث ،ملکِ پیشهور گلفروش سادهای بیش نبوده که چندین سال قبل انقالب فوت
کرده و نه خود و نه ورثهاش هرگز تحت تعقیب دادستانی کل انقالب نبودهانـد و حكمـی هـم در زمینـه مصـادره
اموالشان صادر نشده [یک سطر خوانا نیست] ،دلیل تصرف آن را اعالم دارنـد تـا بتـوانم در جهـت انجـام وظیفـه
وکالتی که در قبال موکلین خود دارم علت و جهات قانونی مبادرت به یک چنین اقدامی را آنهم از ناحیه یكـی از
ارگانهای انقالبی به آنان متذکر شوم.
ضمنا اضافه می نماید که درخصوص اقدامات قبلی آقایان مسلم محمدزاده و احمد ریاحی که خود را براسـاس
نامه شماره  5912/9/03-55001نماینده دادستانی کل انقالب درخصوص حفاظت از ملـک مـورد بحـث معرفـی
کرده بودند ،مكاتباتی با دادستانی کل انقالب جمهوری اسالمی ایران نمودهام که فتوکپی آن جهت استحضـار بـه
ضمیمه تقدیم می شود و استدعا دارد چنانچه تصرف ملک از ناحیه آن بنیاد نمیباشد مراتب را بهفوریت بـه مقـام
دادستانی کل انقالب در اجرای الیحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمـومی و مـردم مصـوب 5912/3/00
شورای انقالب به منظور تعقیب متجاوزین و متصرفین اعالم فرمایند.
 .53همچنین در قسمتهای ذیربط نامه شماره  259آقای بهبهانی به دادستانی انقالب آمده است6:
 ...سال گذشته دو نفر به اسامی آقایان مسلم محمـدزاده و احمـد ریـاحی بـا ابـراز بـرگ تفـویض نماینـدگی
دادستانی و اجرای دستور دادستانی کل انقالب در جهت حفظ ساختمان ملكـی لئوپولـد پروتیـوا واقـع در خیابـان
انقالب نزدیک اللهزار نو و مجاور بانک پارس به پال  9012/15و  9045و صورتبرداری از اموال موجود در آن
به شرح منعكس در صورتمجلس مورخ  5912/4/5از ملک مرقوم بازدید به عمل میآوردند که بـهفوریـت مراتـب
طی نامه هـای  12/4/4-01و  5912/4/5 -055کـه بـه شـماره هـای  12/4/1-50322و  12/4/0-59935ثبـت
دبیرخانه دادستانی کل انقالب شده به آن دادسـتانی اعـالم گردیـد و درخواسـت رسـیدگی بـه اصـالت تفـویض
نمایندگی و همچنین رفع اثر از تصمیم اتخاذی احتمالی نسبت به ملک پیشهور گلفروش سادهای که سالها قبل
از انقالب فوت نموده و اصوالً هیچ وقت سمتی در سازمانهای دولتی ویا خصوصی نداشته نمودم که مت سفانه تـا
امروز پاسخی دریافت نشده است و با وجود اعالم مراتب اتفاقی مرقوم و انتظار حفاظـت از ملـک مـورد بحـث از
هرگونه تصرف و تجاوز به وسیله آن دادستانی به نحوی که در برگ تفـویض اختیـار و نماینـدگی مـنعكس بـود،
معلوم شد که برخالف تصمیم و خواست مقامات مسئول ،روز گذشته عدهای تحت نام انجمنهای کارگری و غیره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6بخش ترجمه دیوان این نامه را به انگلیسی ترجمه نموده که عیناً در نسخه انگلیسی حكم مندرج است.
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ساختمان را کالً متصرف و مهمتر آنکه شخصی به نام آقای ابوالقاسم امیری از تاریخ  5913/9/01به استناد نامه
 5/322202مورخ  5913/0/95ممضی به امضای آقای مجید مشایخی مـدیر امـور باغبـانی بنیـاد مستضـعفان،
م ازه گل فروشی مرحوم پروتیوا را که مقفل بوده و بیش از پنج میلیون ریال حق کسب و پیشه آن میباشد ظاهراً
به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان متصرف و با عرضه چند گلدان گل در آن به کسب مش ول گردیده است که
قهراً اگر اقدامات مذکور خودسرانه و برخالف اصول مصوب شورای انقالب باشد ،خود عمـل ضـدانقالبی تلقـی و
مرتكب یا مرتكبین قابل تعقیب میباشند.
با توجه به مراتب معروض ،موضوع جهت رسیدگی در زمینه حدود اختیارات آقایان مسلم محمـدزاده و محمـد
ریاحی و اتخاذ تصمیم بر تعقیب متصرفین و بر رفع تصرف و صدور حكم مجازات متصرفین ملک مرقـوم مسـتنداً
به الیحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعالم میگردد و ممنون میشود از هرگونه تصمیمی
که نسبت به ملک مورد بحث چه قبالً و چه براساس این درخواست اتخاذ نموده و میفرمایند کتباً مطلعم فرماینـد
تا بتوانم در انجام وظیفه وکالتی که دارم نتیجه را به موکلین اعالم دارم ،بخصوص که یقینـاً حكمـی درخصـوص
مجازات و مصادره اموال موکلین و مورثشان از آن مقام صادر نگردیده است.
به انتظار عدالتخواهی و اتخاذ تصمیم قـانونی هسـتم .فتـوکپی نامـههـای  013و  055بـه انضـمام فتـوکپی
صورتمجلس  5912/4/5جهت تسهیل در امور رسیدگی و مراجعه به سوابق به پیوست تقدیم میشود.
 .01در تاریخ  52مردادماه [ 5913نهم اوت  ]5322آقای بهبهانی نامـهای بـه آقـای جیـان لودویكـو پنـاکیو،
شوهرخواهر خواهان ها نوشت و به وی اطالع داد که «مت سفانه چند وقت پـیش منـزل و م ـازه مرحـوم لئوپولـد
پروتیوا به وسیله بنیاد مستضعفان اش ال گردید» .آقای بهبهانی سه فقره نامهای را که در ماه ژوئن سال  5322به
ترتیب به بنیاد ،دادستانی انقالب و هی ت تحقیق منتخب امام خمینی (که وی بهعنوان «هی ت تحقیق» از آن یاد
میکند) فرستاده بود برای آقای پناکیو ارسال داشت و اضافه نمود که «تاکنون پاسخی دریافت نشده است».
 .05در جلسه استماع ،خواهانها عكس بزرگ شده ای از نمای ساختمان پروتیوا ارائه کردند که حسب اظهـار
در سال  5320گرفته شده است 7.خواهانها توجه حاضران را به آرم جمهـوری اسـالمی ایـران کـه بـاالی دو در
ورودی ساختمان به چشم میخورد جلب و اظهار نمودند که تنها سازمانهای دولتی میتوانند از ایـن آرم اسـتفاده
کنند و این گویا است که چنین سازمانهایی ساختمان را اش ال کردهاند .خوانده این موضـوع را انكـار و اسـتدالل
کرد که آرم مذکور جنبه مذهبی دارد و استفاده از آن طی دوره ذیربط منحصر به سازمانهای دولتی نبود .خوانـده
همچنین اظهار داشت که چون در آن زمان استفاده از آرم مزبور توسط اشخاص قانوناً ممنوع نبـود ،سـازمانهـای
غیردولتی نیز اغلب از آن استفاده میکردند.
 .00خوانده هرگونه سلب مالكیت از ملک موروثی خواهانها را تكذیب کرده ،مـیگویـد کـه احـراز مصـادره
مستلزم وجود دستور یا حكم مشخصی است که هیچیک در پرونده حاضر موجود نیست .خوانده اضافه میکند کـه
از سازمانهایی که حسب ادعای خواهانها در محروم نمودن آنها از مالكیت دخالت داشتهانـد ،تحقیـق و معلـوم
گردید که سازمانهای مزبور از چنین محرومیتی بیاطالعند .خوانده در ت یید این اظهار ،دو نامه به شرح زیر ارائـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9خواهانها همین عكس را در اندازه معمولی به همراه الیحه مورخ  95اردیبهشتماه  05[ 5953مه  ]5332خود تسلیم کردهاند.
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نموده که حسب ادعا در پاسخ به تحقیقات مزبور نوشته شدهاند:
الف) نامه مورخ  03بهمنماه  52[ 5952فوریه  ]5332دادستانی انقالب اسالمی تهران به بنیاد مشعر بر ایـن
که «از ادگار و اریک فرزندان لئوپولد پروتیوا سابقهای در دادگاه موجود نیست».
ب) نامه مورخ  05اردیبهشتماه  55[ 5955مه  ]5320سازمان ثبت اسناد و امـال کشـور («سـازمان») بـه
بنیاد که در آن ،ضمن سایر مطالب ،اشعار گردیده که ملک مورد بحث در دفاتر سازمان به نام آقای لئوپولد پروتیوا
به ثبت رسیده است .به نظر خواندگان ،در صورتی که حكم یا دستور سلب مالكیت یا مصادره ملک صادر شده بود،
مراتب در دفاتر آن سازمان منعكس میگردید.
 .09خوانده همچنین انكار میکند که بنیاد اجازه اش ال م ازههای واقع در سـاختمان پروتیـوا را صـادر کـرده
باشد .خوانده ثابت کرده است که دو باب از این سه باب م ازه را مرحوم لئوپولد پروتیوا قبل از انقالب اسالمی بـه
دو مست جر اجاره داده بود و استدالل میکند که م ازههـای مزبـور هنـوز هـم در تصـرف همـان مسـت جرین ویـا
مست جرین بعدی است .خوانده در ت یید این موضوع دو فقره اجارهنامه محضری به تـاریخهـای  52مهرمـاه 5915
[دهم اکتبر  ]5300و  01شهریورماه  55[ 5919سپتامبر  ]5304ارائه نمود .ظاهراً اختالفی در این امر نیسـت کـه
حداقل دو باب از سه باب م ازه واقع در ساختمان پروتیوا در حال حاضر در تصرف م ازهداران است .عالوه بر این،
در مورد م ازه سوم ،یعنی همان گلفروشی که خود لئوپولد پروتیوا اداره میکرد ،خوانده اظهار میدارد که نتوانسته
است آقای مشایخی یا اجاره نامه ادعایی را که او امضا نموده ،پیدا کند و در هر حال ،دلیل اش ال م ازه توسط آقای
امیری هرچه بوده باشد ،وی دو ماه بعد از آن ،یعنی در سپتامبر  5322م ازه را تخلیه کرد و بنابراین موضوع اش ال
م ازه گلفروشی بعد از آن تاریخ منتفی است.
 .07خوانده اظهار میدارد که تفسیر خواهانها از نامه های آقـای بهبهـانی بـه هیـ ت تحقیـق منتخـب امـام
خمینی ،دادستانی انقالب و بنیاد نادرست است .به اعتقاد خوانده ،از متن این نامهها روشن است که آقای بهبهانی
عمل اشخاصی را که ملک مورد بحث را اش ال کرده بودند متوجه دادستانی انقالب ویا بنیاد نمیدانست .برعكس،
خوانده ادعا میکند که نامههای مزبور نشان میدهند که آقای بهبهانی در ماه ژوئن سـالهـای  5303و  5322در
واقع از دادستانی انقالب درخواست اخراج متعدیان را نموده اسـت .خوانـده مـیافزایـد کـه چـون آقـای بهبهـانی
وکالتنامه خاصی به امضای همه ورثه به دادستانی انقالب ارائه نكرده بود ،دادستانی انقـالب نمـیتواسـت دربـاره
درخواست آقای بهبهانی اقدام کند و اقدامی نیز نمیکرد .در این باره ،خوانده به نامههای مورخ نهم مهرماه 5912
[اول اکتبر  ]5303و  55بهمنماه [ 5912پنجم فوریه  ]5322آقای بهبهانی به آقای پناکیو اشاره مینماید که طی
آن وی از جمله اظهار کرد که برای انجام اقدامات الزم در مراجع مختلـف دولتـی نیـاز بـه وکالتنامـه خـاص دارد
(بنگرید به :بندهای  00و  02زیر).
 .01خوانده این موضوع را انكار میکند که خواهانها و سایر ورثه قصد داشتند ملک مـوروثی را بفروشـند یـا
اقدامی به این منظور به عمل آورده باشند .در این رابطه ،خوانده اظهار میدارد که ورثه هرگز نـه وکالـت فـروش
ملک به آقای بهبهانی دادند تا وی بتواند از جانب آنان اقدام به فروش کند و نه اصل سند مالكیت را در اختیار وی
گذاشتند .با آنکه خواهانها اذعان دارند که هیچگاه وکالت تام به آقای بهبهانی ندادند تا براسـاس آن وی بتوانـد
ملک را بفروشد ،اما اظهار میدارند که ادگار پروتیوا در سفر خود در اواخر سال  5300به تهران اصل سند مالكیـت
را به آقای بهبهانی داد.

031



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

 .00عالوه بر این ،خوانده میگوید که خواهانها برای حفاظت از ملک ادعایی خود در مقابل متعدیان اقدامی
به عمل نیاورده و بدانوسیله عمالً ملک را رها کردند .علیالخصوص خوانده اظهار میدارد که خواهانها هیچگـاه
به آقای بهبهانی وکالتی ندادند تا براساس آن وی علیه متعدیان در دادگاههای صالح ایران اقامه دعوا کند.
 .04خوانده در ت یید اظهارات خود فتوکپی نامه ای را ارائه نموده که آقای بهبهانی در تاریخ نهم مهرماه 5912
[اول اکتبر  ]5303برای آقای جیان لودویكو پناکیو فرستاده بود .در قسمتهای ذیربط نامه مزبور آمده است:
 ...مت سفانه طی  52ماه گذشته چندان کاری از دست من بر نیامده است .ما موفق به فروش یـا اجـاره ملـک
نشدیم؛ چون این روزها در ایران خریدار زیادی پیدا نمیشود .حتـی اگـر خریـداری پیـدا مـیشـد ،فـروش ملـک
امكان پذیر نبود ،زیرا وکالت چنین کاری را ندارم و ورثه تصمیم خود را راجع به اینکه با ملک چه باید کرد به من
اعالم نكردهاند .بهعالوه ،سند مالكیت در اختیار من نیست .منباب اطالع باید بگویم که در طول ماههای گذشته:
 .5گروه های مختلفی از اشخاص سعی کردند از کوچه جنوبی وارد ساختمان شوند که اقدامات الزم بـه عمـل
آمد و آنان رانده شدند.
 .0چند نفر دزد از کوچه جنوبی به ساختمان وارد شدند و از طریق راهرو به دیوار م ازهای که مست جر داشـت
نقب زدند و اموالی را به سرقت بردند.
 .9با دادستانی کل انقالب ترتیبی دادم که فهرستی از کلیه اموال موجود در سـاختمان تهیـه شـود .فهرسـت
مزبور با حضور نمایندگان دادستانی کل انقالب و منشی اینجانب تهیه گردید ،لكن از آنجا که آقـای ادگـار جـی.
پروتیوا قبالً در حضور راننده مرحوم پروتیوا کلیه اموال را خارج کرده بود ،صرفاً از ساختمان حفاظت میشود. ...
انجام هرگونه اقدام در دادستانی کل انقالب یا هر اداره دولتی محتاج وکالتنامه به امضای هر چهار ورثه است.
لذا نسخههایی از فرم وکالتنامه را میفرستم تا کلیه آنها به امضای هریک از ورثه برسد....
همچنین کلیه ورثه باید تصمیم نهایی خود را اتخاذ و مرا کتباً از تصمیم راجع به نحوه اداره ملـک یـا فـروش
آن مطلع نمایند و شخد مطمئن و مورد اعتمادشان را به من معرفی کنند تا در این خالل از سـاختمان حفاظـت
نماید .سند مالكیت ملک نیز باید برای من ارسال شود. ...
در آینده تنها در صورتی میتوانم در اجرای خواستههای وراث عمل کنم که وکالتنامـه رسـمی و دسـتورالعمل
صریح و روشن و مشخد کلیه ورثه را در اختیار داشته باشم. ...
 .01خوانده همچنین به نامه مورخ  55بهمنماه [ 5913پنجم فوریه  ]5322آقای بهبهـانی بـه آقـای پنـاکیو
استناد میکند (بنگرید به :بند  55باال) .در این نامه آمده است:
سند مالكیت در پروندهای که شما بدان اشاره میکنید موجود نبود ....نسخهای از فتوکپی سند را میفرستم تـا
متوجه منظور من از سند بشوید.
 ...وکالتنامه محدودی که از طرف وراث به اینجانب داده شده فقط برای انجام تشریفات مالیات بر ارث قابـل
استفاده بوده که استفاده هم شده است .وکالتنامه مزبور برای اجاره یا فروش ملک قابل استفاده نیست. ...
همچنانکه قبالً نوشتهام ،برای اقامه دعوا و رد اتهامات در دادگاه و اقدام علیه تعدی یا اش ال ملک احتیاج به
وکالت تام دارم ...ضمناً در صورتی که تصمیم به اجاره یا فروش ملک بگیرید الزم است اصل سند مالكیت همـراه
با موافقت صریح کلیه وراث ارسال گردد.
 .03در جلسه استماع ،خوانده اظهار داشت که چون از ملک مـورد بحـث سـلب مالكیـت نشـده ،خواهـانهـا
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مختارند هر زمان که بخواهند ملک را تصرف کنند و اضافه نمود که در صورتی که مالیات بر ارث مربوط پرداخت
و وکالت الزم به نماینده خواهانها در ایران تفویض شود ،خواهانها میتوانند ملک را بفروشند.
سه) گردش کار
ـ مدارکی که با تأخیر به ثبت رسیده

 .91دیوان طی دستور مورخ  53آذرماه [ 5905دهم دسامبر  ]5330خود به طرفین اطالع داد که «قبـل از جلسـه
استماع نمی توان مدار جدیدی را تسلیم نمود ،مگر آنکـه دیـوان چنـین اجـازهای بدهـد و مشـروط بـر آنکـه
درخواست تسلیم مدار جدید حداقل سه ماه قبل از جلسه استماع به ثبت رسیده باشد» .در تاریخ دوم خـردادمـاه
 09[ 5909مه  ] 5334یعنی دو روز قبل از تـاریخ جلسـه اسـتماع ،خوانـده بـدون کسـب اجـازه ،شـهادتنامهای از
شمسالدین بهبهانی تسلیم و از دیوان درخواست کرد که آن را جـزء سـوابق پرونـده بپـذیرد .در جلسـه اسـتماع،
خواهانها به پذیرش این شهادتنامه اعتراض کردند.
 .95روشن است که مدرکی که خوانده در تاریخ دوم خردادماه  09[ 5909مه  ]5334بدون کسب اجازه تسلیم
نموده ،ادله جدیدی محسوب میشود که بعد از مهلت مقرر در دستور مورخ  53آذرماه [ 5905دهم دسامبر ]5330
به دیوان ارائه شده است .طبق رویه دیوان ،در اخذ تصمیم راجع به پذیرش این قبیل مدار که بـا تـ خیر تسـلیم
میشوند ،دیوان «الزامات اساسی مساوات و انصاف بین طرفین و احتمال بیعدالتی نسبت به یک طرف را» مـورد
توجه قرار میدهد (بند  55حكم جزئی شماره  5-423-909مورخ  55آبانماه [ 5955دوم نوامبر  ]5320در پرونده
هریس اینترنشنال تلهکامیونیكیشنز اینک .و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چـاپ شـده در 17 Iran-U.S.
 .)C.T.R. 31, 46-47مضافاً «نظم در رسیدگیها نیز مستلزم آن است که مهلتهـای زمـانی تعیـین و اعمـال
گردند» (همان حكم) .در انطباق این اصول با واقعیات هر پرونده« ،دیوان ماهیت و محتوای اسنادی را که دیر بـه
ثبت رسیدهاند و نیز علت و طول مدت ت خیر در ثبت را مورد توجه قرار میدهد» (بند  50همان حكـم17 Iran- .
 .)U.S. C.T.R. at 47در این رابطه« ،حتی هنگامی که احتمال بیعدالتی نباشد یا خیلـی کـم باشـد ،نظـم در
جریان داوری ایجاب می کند که چنانچه توضیحی برای ت خیر داده نشود ،مهلتهای تعیین شده اجرا شوند» (بنـد
 55همان حكم.)17 Iran-U.S. C.T.R. at 49 ،
 .90به نظر دیوان ،خوانده هیچ توجیه قابل قبولی برای ت خیر در ثبت شهادتنامه آقای بهبهـانی ارائـه نكـرده
است .کوچک ترین تردیدی نیست که خوانده در سراسر جریان رسیدگی پرونـده حاضـر از نشـانی آقـای بهبهـانی
آگاهی داشته و این آگاهی را انكار نیز نمی کند .نشـانی دارالوکالـه آقـای بهبهـانی در تهـران حتـی در تعـدادی از
نامههای مربوط به آن زمان که در سوابق موجود است مشخد میباشد .بنـابراین طـی  50سـال جریـان داوری
پرونده ،امكان دسترسی و مراجعه به آقای بهبهانی وجود داشته است.
 .99خوانده در درخواستی که درتاریخ دوم خردادماه  09[ 5904مـه  ]5331بـرای پـذیرش شـهادتنامه آقـای
بهبهانی به ثبت رساند ،تنها اظهار داشت که آقای بهبهانی «در همین اواخر پیشقدم گردیده تا پارهای اطالعاتی را
که در روشن ساختن جزئیات مسائل واقعه در دوره زمانی  5303-22در این پرونده کمککننده میباشد ،در اختیار
گذارد» .خوانده در جلسه استماع استدالل نمود که قبالً نمـی توانسـته بـا آقـای بهبهـانی تمـاس بگیـرد و از وی
تقاضای ارائه شهادت کتبی یا شفاهی بنماید؛ زیرا رابطه امانی وکیل و موکل که بین آقای بهبهانی با خواهـانهـا
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ایجاد شده بود ،به نحوی مانع می شد که خوانده با آقای بهبهانی تماس بگیـرد .دیـوان بـا ایـن اسـتدالل موافـق
نیست.
 .97اوالً آقای بهبهانی است که م خوذ به حفظ اسرار است ،نه خوانده .لذا به نظر دیوان ،خوانده نمیتواند بـه
این وضعیت به عنوان عذر ت خیر در ارائه شهادتنامه از آقای بهبهانی استناد کند .خوانده نمیتواند فـرض کنـد کـه
اطالعات ،مشمول رابطه امانی بوده است .در واقع این وظیفه خواهانها یا وکیـل آنهـا اسـت کـه در پاسـخ بـه
درخواست بهموقعی که خوانده برای دریافت اطالعات مطرح میکند ،به رابطه امانی ادعایی استناد نمایند.
 .91ثانیاً در هر حال ،چون رابطه امانی وکیل و موکل صرفاً ناظر به حفظ اطالعاتی است که وکیل بـه طـور
محرمانه از موکل خود دریافت می نماید ،تحت هیچ قاعده حقوقی که دیوان از آن آگـاه اسـت ،نمـیتـوان صـرف
رویدادهایی را که آقای بهبهانی در سالهای  5303و  5322در ایران مشاهده کرده ،اطالعات محرمانهای دانسـت
که وی در مقام وکیل خواهانها مكلف به خودداری از افشای آن بوده است.
 .90به طور خالصه ،به نظر دیوان ،در اوضاع و احوال پرونده حاضر ،ت خیر خوانده در تسلیم شهادتنامه آقـای
بهبهانی غیرقابل توجیه است .رعایـت انصـاف و نظـم در اداره جریـان داوری حاضـر و نیـز احتمـال ضـرری بـه
خواهانها ایجاب میکند که دیوان مدر مورد بحث را به سبب ت خیر در تسلیم رد نماید و دیوان به همین منوال
تصمیم میگیرد.
ـ قابلیت پذیرش سایر مدارک

 .94در تاریخ پنجم اردیبهشتماه  01[ 5909آوریل  ،]5334یعنی یک مـاه پـیش از جلسـه اسـتماع ،خواهـانهـا
فتوکپی سند مالكیت زمین شماره  9040واقع در تهران را تسلیم کردند .سند مزبور یكی از دو سند مربوط به ملک
مورد بحث در پرونده حاضر است .از آنجا که تسلیم این سـند ضـرری متوجـه خوانـده نمـینمایـد ،دیـوان آن را
میپذیرد.
 .91در جلسه استماع ،خوانده نامه مورخ نهم مهرماه [ 5912اول اکتبر  ]5303آقای جیان لودویكو پنـاکیو بـه
آقای بهبهانی را تسلیم کرد .با توجه به اینکه خواهانها همواره نامه مزبور را در اختیار داشتهاند ،دیوان آن نامه را
بهعنوان مدر پذیرفت.
چهار) صالحیت
ادعای ملکی

 .93این ادعا بابت سلب حقوق مالكانه ادعایی خواهانها بر ملک مورد بحث بـوده و لـذا در چـارچوب صـالحیت
موضوعی دیوان بر ادعاهایی قرار میگیرد که «از ...سلب مالكیت یا هر اقدام دیگری که مثثر در حقـوق مالكیـت
باشد» ناشی شده باشد (بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی).
 .71خوانده استدالل میکند که ادعا ،طبق الزام صالحیتی بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،در تـاریخ
 03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325پابرجا نبوده ،زیرا سلب مالكیتی در مورد امـوال خواهـانهـا صـورت نگرفتـه
است .اینکه خواهانها توانسته باشند به نحو متقاعدکنندهای به دیوان ثابت کنند که قبل از  03دیماه 53[ 5913
ژانویه  ]5325سلب مالكیت قابل پرداخت غرامتی صورت گرفته یا خیر ،موضوعی است که بخشی از ماهیت دعـوا
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را تشكیل میدهد« .دیوان نمیتواند صالحیت خود را بر این فرض بنا نهد که خواهان نهایتاً در ماهیت دعوا حاکم
شناخته خواهد شد» (بند  50حكم شماره  5-053-433مورخ ششم دیماه  00[ 5952دسـامبر  ]5332در پرونـده
آلبرت بروخیم و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،چـاپ شـده در 25 Iran-U.S. C.T.R. 278,
 .)286نفی صالحیت دیوان براساس استدالالتی که خوانده در اینجا مطرح کرده «در حكم پـذیرش ایـراد عـدم
استماع دعوا ) (fin de non-recevoirخواهد بود ،که ...عبارت است از یک مبنای دفـاعی اسـتوار بـر ماهیـت
دعوا که هدف از آن ترغیب قاضی است به امتناع از رسیدگی به درخواست» (بند  02حكـم شـماره 5-900-155
مورخ اول مردادماه  09[ 5902ژوییه  ]5335در پرونده ورنی رادنی پوانتین و دیگران و جمهوری اسـالمی ایـران،
چاپ شده در  . 27 Iran-U.S. C.T.R. 49,58همچنین بنگرید به :بنـد  50حكـم شـماره 9-55591-950
مورخ  09تیرماه  54[ 5955ژوییه  ]5320در پرونده آلفرد دبلیو ـ شورت و جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شـده در
 .)16 Iran-U.S. C.T.R. 76,79در نتیجه ،دیوان این ایراد صالحیتی خوانده را رد میکند.
 .75خوانده همچنین استدالل میکند که ادعا در تاریخ  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325پابرجا نبوده ،زیرا
خواهانها در آن تاریخ حقوق مالكانه «پابرجایی» در ترکه لئوپولد پروتیوا نداشتند .خوانده مدعی اسـت کـه طبـق
ماده  252قانون مدنی ایران («قانون مدنی») چنین حقوقی به ورثه متوفی تعلق نمیگیرد ،مگر پس از ادای کلیـه
حقوق و دیونی ،مانند مالیات بر ارث که به ترکه میت تعلق میگیرد .خوانده اظهار میدارد که حتی اگر دیوان نظر
دهد که چنین حقی قبل از ادای این حقوق و دیون وجود داشته ،باز هم حق مزبور تنها یک حـق «مشـروط» یـا
معلق نسبت به ترکه است .خوانده این طور نتیجهگیری میکند که چون ورثه لئوپولد پروتیوا هیچگـاه مالیـات بـر
ارث مقرر در قانون ایران را بابت ترکه نپرداختهاند ،هرگز حق مالكانه «پابرجایی» تحصیل نكردند که قابلیت طرح
نزد این دیوان را داشته باشد .از این رو خوانده از دیوان درخواست میکند که ادعای ملكی خواهانها را بـه دلیـل
فقد صالحیت رد نماید.
 .70مس له صالحیتی در اینجا این است که آیا خواهانها در دوره ذیربط حقـوق مالكانـهای بـر ملـک مـورد
مصادره ادعایی داشتند که آنان را ذیحق به اقامه دعوا نزد این دیوان نماید یا خیر .بنابراین ،مس لهای که باید مورد
رسیدگی قرار گیرد این نیست که آیا ادعا در تاریخ  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325پابرجا بوده یا نه ،بلكه این
است که آیا خواهانها اهلیت مطالبه غرامت را نزد این دیـوان دارنـد یـا خیـر .اختالفـی در ایـن امـر نیسـت کـه
خواهان ها دو نفر از چهار ورثه منحصر لئوپولد پروتیوا و به موجب گواهی انحصـار وراثـت مـورخ  95شـهریورمـاه
 00[ 5915سپتامبر ( ]5300بنگرید به :بند  0باال) هریک ذیحق نسبت به یک چهارم ترکه پدر خود بودهاند.
 .79مقدمتاً دیوان بر این نظر است که خواهانها از عهده اثبات پرداخت مالیات بر ارث متعلقه به ترکه لئوپولد
پروتیوا برنیامدهاند .در عین حال که مدار موجود در پرونده نشان میدهد که خانم هلن پروتیـوا در فوریـه 5302
چكی به مبلغ دو میلیون ریال برای آقای بهبهانی به ایران فرسـتاد تـا صـرف پرداخـت آن مالیـات شـود و آقـای
بهبهانی نیز چک مزبور را دریافت کرده (بنگرید به :بند  55باال) مدر مزبورکافی برای احراز این موضوع نیسـت
که آقای بهبهانی واقعاً مالیات بر ارث را بعداً پرداخته باشد .دیوان اینک باید تعیین کند که آیا بدهی معوقه مالیـات
بر ارث به نحوی مانع شده است که خواهانها بر ترکه و در نتیجه ،بر ملک مصادره شده ادعایی ،حقوقی تحصیل
کنند یا خیر.
 .77با آنکه دیوان الزم نمیداند وضع اشخاصی را که وارث مال می شوند در حقوق ایران مشخد کند ،امـا

036



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

مالحظه مینماید که طبق حقوق ایران ،ورثه نمی توانند پیش از پرداخت حقوق و دیون متعلـق بـه ترکـه متـوفی
ملک موروثی را تقسیم یا تصرف مالكانه نموده یا به فروش برسانند .روشن نیست که مالیات بـر ارث جـزء دیـون
متعلق به ترکه محسوب میشود یا خیر (بنگرید به :مواد  250و  252قانون مدنی) .در هر صورت ،طرفین در ایـن
موضوع اختالفنظر ندارند که قبل از آنکه ورثه بتوانند هر قسمت از ترکه را تصرف کرده یا بفروشند ،مالیـات بـر
ارث باید پرداخت شود .قطع نظر از اینکه طبق قوانین ایران ،ماهیت حقوق ورثهای که ملزم به ت دیه کلیـه وجـوه
مقرر در قوانین ایران هستند ،دقیقاً چیست ،دیوان متقاعد شده است که حقوق مزبور حقوق مالكانـهای اسـت کـه
صحیحاً می تواند موضوع ادعای محرومیت از حق واقع شود .البته در تعیین ارزش حقوق مزبور ،وجوهی را نیز باید
در نظر گرفت که برای تكمیل حقوق مالكانه ،به مفهومی که در باال گفته شد ،الزم است پرداخت شود .اما آشكار
است که حقوق مزبور طبق حقوق بینالملل باید مورد حمایت قرار گیرد .حق بر مال بهندرت حق واحدی اسـت (و
شاید هیچگاه نباشد) ،بلكه مجموعهای از حقوق مشخد است که برخی از آنها ممكن است موقتاً غیرقابل اجـرا
باشد ویا ممكن است که موقتاً اعراض شود ،بدون آنکه مابقی آنها از دست برود.
 .71برای تعیین مفهوم «حقوق مالكیت» به صورتی که در بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعـاوی بـه کـار
رفته ،دیوان همچنین الزم می داند تفاسیری را که در احكام قبلی خود برای «مال» و «عالیق مالی» قائـل شـده
است ،خاطرنشان نماید .درباره موضوع اخیر ،توضـیحاتی در احكـام صـادره در پرونـدههـای سـقیع و اینترنشـنال
تكنیكال پروداکتس 8آمده است .در پرونده زمان آذر نورافشان و دیگران و جمهوری اسالمی ایران (بند  12حكـم
شماره  ،9-450/451-112مورخ  00مهرماه  53[ 5900اکتبر  ،)]5339دیوان نظر داد کـه «[خواهـان]» مالكیـت
اراضی مزبور [مورد بحث در آن پرونده] را به دست نیاورده ،بلكه صرفاً صاحب ادعایی نسبت به آنها شده است».
دیوان همچنین خاطرنشان ساخت که «مداخله در چنین ادعایی ممكن است مبنای موجهی برای طـرح ادعـا نـزد
این دیوان محسوب شود( »...همان حكم).
 .70با اعمال مجموعه یافتههای فوق بر واقعیات پرونده حاضر ،این نتیجه عاید میشود که حقوق مالكانـهای
که خواهانها از پدرشان به ارث بردهاند ،در چارچوب مفهوم «حقوق مالكیت» موصوف در بند  5ماده دو بیانیه حل
و فصل دعاوی قرار میگیرد.
 .74بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان بر این نظر است که خواهانها در دوره ذیربط نسبت به ملک موروثی خـود
حقوق مالكانه داشتند و چنین حقوقی قابل طرح نزد دیوان است .بر این اساس ،خواهانهـا اهلیـت دارنـد دعـوای
حاضر را بابت سلب مالكیت ادعایی از آن ملک اقامه نمایند و در نتیجه ،دیوان استدالالتی را که خوانده بـرخالف
این اقامه نموده رد میکند.
 .71بحثی نیست که ادعای حاضر طبق الزام بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصـل دعـاوی مسـتمراً در اختیـار
اتباع ایاالت متحده بوده است (بنگرید به :بند  9باال).
 .73با توجه به جمیع مطالب مذکور در بندهای  93-42باال ،نظر دیوان این است که صالحیت رسـیدگی بـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1جیمز ام سقیع و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،بندهای  04-05حكم شماره  0-032-144مورخ دوم بهمنماه  00[ 5905ژانویـه
 ،] 5339اینترنشنال تكنیكال پروداکتس کورپوریشن و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،صفحه  41حكم شماره 9-920-535
مورخ ششم آبانماه  02[ 5954اکتبر  ،]5321چاپ شده در ). 9 Iran-U.S. C.T.R. 206, 233 (NO. 32
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ادعای ملكی را دارد.
ادعای حسابهای بانکی

 .11خواهانها همچنین خواستار دریافت  500122/-دالر امریكا هستند که حسب اظهار ،معادل  12درصد مجموع
سهم آنان از کل سپردههای ریالی موجود در حسابهایی است که بنا بـه ادعـا پدرشـان در بانـکهـای پـارس و
صادرات داشته است 9.خواهانها اذعان دارند که هیچگاه اقدام به برداشت مبل ی از این حسابهای بانكی نكرده و
نیز هیچگونه مدرکی ارائه ننموده اند که کسی از طرف ورثه چنین اقدامی کرده باشد .خواهانها ادعـا نمـوده ولـی
اثبات نكردهاند که چنین تالشی بیفایده بود .همانطور که دیوان قبالً نظر داده ،صرف استحقاق دریافـت پـول از
یک حساب بانكی در مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی ادعا محسوب نمیشود (بنگریـد بـه :صـفحات  2-3حكـم
شماره  0-32-53مورخ نهم دیماه  92[ 5955دسامبر  ]5320در پرونده هارزا انجینیرینـگ کـامپنی و جمهـوری
اسالمی ایران ،چاپ شده در .)1 Iran-U.S. C.T.R. 499, 504 .علیهذا این ادعا در تـاریخ  03دیمـاه 5913
[ 53ژانویه  ]5325پابرجا نبوده ،به دلیل فقد صالحیت محكوم به رد است.
پنج) ماهیت
الف) مسئولیت

 .15دیوان اکنون به بررسی سلب مالكیت ادعایی حصه خواهانها در ملک مورد بحث میپردازد .در اینجا مسـ له
این است که آیا خواهان ها از طریق اقدامات ویا تر فعلی که قابل انتساب به خوانده باشد ،از حقوق مالكیت خود
بر آن ملک محروم گردیده و لذا مشمول سلب مالكیت یا هر اقدام دیگری کـه مـثثر در حقـوق مالكیـت بـوده و
خوانده مسئول آن باشد ،واقع شدهاند یا خیر (بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی).
 .10بهعنوان یک امر مقدماتی ،دیوان نمی تواند با این اظهار خوانده موافق باشد کـه خواهـانهـا بـه نحـوی
حقوق خود را تر کرده بودند .اوالً بحثی نیست که به دنبال درگذشت لئوپولد پروتیـوا ،ورثـه وی گـواهی حصـر
وراثت درخواست و تحصیل نمودند .ثانیاً ادله نشان میدهد که ورثه عالقهمند بودند مالیات بر ارث متعلق به ترکه
لئوپولد پروتیوا را بپردازند .درسال  ،5302خانم هلن پروتیوا چكی به مبلغ دو میلیـون ریـال بـرای آقـای بهبهـانی
فرستاد تا صرف پرداخت آن مالیات شود .به عالوه ،ورثه از طریق آقای جیان لودوویكو پناکیو مكاتبات مفصـلی بـا
آقای بهبهانی کرده ،راجع به پیشرفت جریان مالیات بر ارث جویا شدند .مجموعه اقدامات مذکور این ادعـا را نفـی
میکند که خواهانها حقوق خود را نسبت به ملک مورد بحث رها کرده بودند.
 .19بحثی نیست که سلب مالكیت ادعایی در پرونده حاضر ،از طریق اقدام رسمی به مصادره صورت نگرفته،
اما این امر امكان وقوع سلب مالكیت را نفی نمیکند .در رویه این دیوان مسجل شده است که «اگر دولتی به طور
نا موجه در استفاده از مال مداخله نماید ،حتی در صورت عدم ملی کردن یا سلب مالكیت رسمی ،این عمـل طبـق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9خواهانها به همراه دادخواست خود ،ادعایی نیز در ارتباط با حسابی که حسب ادعا لئوپولد پروتیوا در بانک ملی داشته به ثبت رساندند
و در جلسه استماع آن ادعا را پس گرفتند.
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حقوق بینالملل ضبط اموال محسوب میگردد» (صفحه  0حكم صـادره در پرونـده هـارزا انجینیرینـگ کـامپنی،
مذکور در باال .1 Iran-U.S. C.T.R. at 504 ،همچنین بنگرید به :صفحات  52-55حكم شـماره 0-0-545
مورخ هشتم تیرماه  03[ 5959ژوئن  ] 5324در پرونده تیپتس ،آبت ،مک کـارتی ،اسـترتن و مهندسـین مشـاور
تامز-آفا و دیگران ،چاپ شده در  6 Iran-U.S. C.T.R. at 219, 225و بند  02حكـم شـماره 0-350-143
مورخ  51تیرماه [ 5900ششم ژوییه  ]5339در پرونده هارولد برنبام و جمهوری اسالمی ایران و دیگران) .یـک شـرط
اساسی برای احراز سلب مالكیت از طریق «مداخله ناموجه» این است که مداخله قابل انتساب به دولت باشد.
 .17خواهانها استدالل میکنند که سلب حقوق مالكانه آنها بر ملک مورد بحث بهتدریج و از طریق سلسله
اقداماتی توسط سازمانهای دولتی ایران صورت گرفت که در ماه ژوئن  5303آغاز شد .در آن تاریخ دادستانی کل
انقالب کنترل اموال خواهان را به دست گرفت و باالخره در ماه ژوئن  5322بنیـاد مستضـعفان بـه انجمـنهـای
کارگری و سایر اشخاص اجازه داد که ساختمان پروتیوا را اشـ ال کننـد .خواهـانهـا در ت ییـد ایـن اظهـارات بـه
نامههایی استناد میکنند که آقای بهبهانی در ماه ژوئن  5322به «هی ت تحقیق منتخب امام» ،بنیاد مستضعفان و
دادستانی انقالب فرستاد (بنگرید به :بندهای  50-53باال) .دیوان ابتدا به رویدادهای ماه ژوئن  5303میپردازد که
شرح آنها در نامههای مزبور آمده است.
 .11آقای بهبهانی در نامه مورخ  95خردادماه  05[ 5913ژوئن  ]5322خود به «هی ت تحقیـق منتخـب امـام
خمینی» (هی ت تحقیق) چنین نوشت که :سال گذشته« ،دو نفر به اسامی آقایان مسلم محمدزاده و احمـد ریـاحی
با ابراز برگ تفویض نمایندگی به شماره  ...55001مورخ  55[ 12/9/05ژوئن  ]5303ممهور به مهر دادستانی کـل
انقالب با مساعدت کلیدساز قفل درب ورود ساختمان را باز نمودند .آقای بهبهانی در ادامه مطلب میافزاید که این
اشخاص پس از ورود به ساختمان پروتیوا اظهار داشتند که در اجرای دستور مقام دادسـتانی کـل انقـالب بایـد از
اموال صورت برداری کنند و اقدام به وارسی و بازدید ملک مورد بحث نموده و در تاریخ ششـم تیـرمـاه 00[ 5912
ژوئن  ]5303صورتمجلسی تنظیم کردند .آقای بهبهانی اشعار داشته است که طی نامههای مورخ چهـارم و ششـم
تیرماه  01[ 5912و  00ژوئن  ]5303مراتب را به دادستانی کل انقالب گزارش داد و خواستار تحقیـق در اصـالت
برگ تفویض نمایندگی یاد شده در باال و روشن نمودن علت و جهات تفویض اختیار به آقایان مسلم محمـدزاده و
احمد ریاحی برای انجام اقدامات مزبور گردید (بنگرید به :بند  50باال) .آقای بهبهانی در نامه شماره  259مورخ 05
خردادماه  55[ 5913ژوئن  ]5322خود به دادستانی انقالب ،با اشاره به محمدزاده و ریـاحی درخواسـت کـرد کـه
دادستانی انقالب آنها را از ملک پروتیوا بیرون کند (بنگرید به :بند  53باال).
 .10لكن آقای بهبهانی در نامه مورخ نهم مهرماه [ 5912اول اکتبر  ]5303خـود بـه آقـای جیـان لودوویكـو
پناکیو (بنگرید به :بند  00باال) ،رویدادهای ماه ژوئن  5303را به گونهای دیگر توصیف میکند .وی به آقای پناکیو
گفته است که رأساً ترتیباتی با دادستانی انقالب داده که «صورتی از کلیه اموال و اثاثه» واقع در ساختمان پروتیـوا
تهیه کنند و سند مزبور در واقع «در حضور نمایندگان دادستانی کل انقالب و منشی اینجانب تهیه گردید .»...بدین
ترتیب ،طبق مندرجات نامه مورخ نهم مهرماه [ 5912اول اکتبر  ]5303آقای بهبهانی ،نمایندگان دادستانی انقالب
نه به موجب حكم مصادرها ی که توسط دادستانی انقالب صادر شده باشد ،بلكه به درخواست صریح آقای بهبهانی
در ساختمان پروتیوا حضور یافتند و از اموال صورتبرداری کردند.
 .14دیوان اظهارات آقای بهبهانی در نامههای ماه ژوئن  5322وی را با اظهاراتش در نامه مورخ نهم مهرمـاه

حکم شماره  566ـ  306ـ 1

039 

[ 5912اول اکتبر  ]5303مطابق نمییابد .خواهانها هیچ توضیحی درباره ایـن اظهـارات آشـكارا متنـاقض آقـای
بهبهانی نداده اند و با توجه به این وضعیت ،دیوان معتقد است که پرونده امر کافی برای احراز این نظر نیسـت کـه
دادستانی انقالب در ماه ژوئن  5303در حقوق مالكانه خواهانها مداخله کرده باشد.
 .11دیوان اکنون به این اظهار خواهانها میپردازد که در ماه مه  5322بنیاد مستضعفان بـه اشـخاص ثالـث
اجازه داد که ساختمان پروتیوا را اش ال کنند .خواهانها در ت یید موضع خود عمدتاً بـه نامـه مـورخ  95خـردادمـاه
 05[ 5913ژوئن  ]5322آقای بهبهانی به هی ت تحقیق استناد میکنند (بنگرید به :بنـد  50بـاال) .در نامـه مزبـور
آقای بهبهانی نخست به تلگرافی اشاره میکند که در تاریخ  03خردادمـاه  53[ 5913ژوئـن  ]5322بـرای هیـ ت
تحقیق فرستاده و تقاضا کرده بود که «درخصوص جهت و علت تصرف پال  9012/15و  9045ملكـی مرحـوم
لئوپولد پروتیوا از ناحیه بنیاد مستضعفان رسیدگی و تحقیق به عمل آید» .آقای بهبهانی در نامه خـود توضـیح داد
که در تاریخ  01خردادماه 51[ 5913ژوئن  ] 5322هنگام سرکشـی بـه ملـک پروتیـوا مالحظـه کـرد کـه تمـامی
ساختمان از طرف گروههای مختلفی تحت نام «انجمنهای کارگری» تصرف شده است .نامبرده اظهار داشت که
مسلم محمدزاده (بنگرید به :بند  )14نیز به نمایندگی از طرف این گروهها که وظایفی را نیز بـر عهـده داشـت در
محل حاضر و اظهار داشت که با جلب موافقت بنیاد مستضعفان ملک را اش ال کردهاند.
 .13آقای بهبهانی در ادامه نامه خود به هی ت تحقیق میگوید که در تاریخ  01اردیبهشت ماه  51[ 5913مـه
 ]5322شخصی به نام آقای ابوالقاسم امیری م ازه گلفروشی لئوپولد پروتیـوا واقـع در طبقـه همكـف سـاختمان
پروتیوا را اش ال نمود .نامبرده اضافه میکند که «پس از تحقیق و مذاکره با ایشان معلوم شد که [شخد مزبـور]
براساس نامه شماره/322202ا ممضی به امضای آقای مجید مشایخی مدیر امور باغبانی بنیاد مستضعفان اقدام
به چنین عملی نموده است .در خاتمه آقای بهبهانی از هی ت تحقیق تقاضا میکند که« :اینک که به سمت هیـ ت
تحقیق و رسیدگی به یک چنین وقایع دور از عدالت و انصاف انتخاب شدهاند» ،دستور تخلیه و تحویـل ملـک بـه
ورثه لئوپولد پروتیوا را صادر فرمایند.
 .01چنانکه گفته شد ،در تاریخ  05خردادماه  55[ 5913ژوئن  ]5322آقای بهبهانی نامههای مشابهی بـرای
بنیاد مستضعفان و دادستانی انقالب نیز نوشته بود (بنگرید به :بندهای  52-53باال) .علیالخصوص آقای بهبهـانی
در نامه شماره  250خود به بنیاد مستضعفان ،از جمله شكایت کرد که :عدهای تحت نام انجمنهای کـارگری ویـا
م مور و متصدی بنیاد مستضعفان ملک [مورد بحث] را متصرف شدهانـد و «درخواسـت رسـیدگی و صـدور پاسـخ
کتبی» کرد .وی همچنین از بنیاد تقاضا کرد «چنانچه تصرف ملک از ناحیه آن بنیـاد نمـیباشـد» ،مراتـب را بـه
دادستانی انقالب اعالم فرمایند.
 .05دیوان نظر میدهد که نامههای ماه ژوئن  5322آقای بهبهانی به هی ت تحقیق ،بنیاد و دادستانی انقالب
مدارکی است مربوط به آن زمان ،درباره مداخله بنیاد در حقوق مالكانه خواهانها در مـاه ژوئـن  .5322نامـههـای
مزبور همچنین مدارکی است مربوط به آن زمان و نشان میدهد که خواهـانهـا از خوانـده ،بـهعنـوان دادسـتانی
انقالب ،درخواست کردند که به این مداخله خاتمه دهد .این مدار برای انتقال بار دلیل به خوانده کفایت میکند.
بنابراین دیوان باید تعیین کند که آیا خوانده ادلهای ارائه نموده که برای رد ادله خواهـانهـا دربـاره دخالـت بنیـاد
کفایت کند یا خیر .دیوان همچنین باید تعیین نماید که آیا خوانده دلیلی ارائه کـرده اسـت کـه نشـان دهـد وی از
طریق دادستان انقالب اقداماتی برای خاتمه دادن به این مداخله ،چنانکه آقای بهبهانی درخواست کرده بـود ،بـه
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عمل آورد یا خیر .ادله خوانده مشتمل است بر نامه مورخ  05اردیبهشت ماه  55[ 5955مه  ]5320از سازمان ثبت
اسناد و امال کشور ،نامهای به تاریخ  03بهمنمـاه  52[ 5952فوریـه  ]5332از دادسـرای انقـالب اسـالمی در
تهران و دو اجارهنامه محضری به تاریخهای مهـر [ 5915اکتبـر  ]5300و شـهریور [ 5919سـپتامبر  ]5304بـین
لئوپولد پروتیوا و اشخاص ثالث راجع به اجاره دو باب از سه باب م ازه واقع در ساختمان پروتیوا .دیوان در زیـر بـه
بررسی مدار مزبور میپردازد.
 .00دیوان قبالً خاطرنشان ساخته است که بحثی نیست که محرومیت ادعایی خواهانهـا از حقـوق مالكانـه
خود از طریق اقدام رسمی به سلب مالكیت صورت نگرفته است (بنگرید به :بند  19باال) .در نتیجه نامه مـورخ 05
اردیبهشت ماه  55[ 5955مه  ]5320سازمان ثبت اسناد و امال کشور که اشعار میدارد ملكی کـه حسـب ادعـا
مورد سلب مالكیت واقع شده به نام لئوپولد پروتیوا ثبت است (بنگرید به :بند  00باال) ،قاطع مسـ له نیسـت .نامـه
مورخ  03بهمنماه  52[ 5952فوریه  ]5332دادسرای انقالب اسالمی تهران نیز کـه اشـعار مـیدارد سـابقهای از
اریک و ادگار پروتیوا موجود نیست (بنگرید به :همان بند) نقد مشابهی دارد.
 .09چنانکه بیش تر در حكم حاضر خاطرنشان گردید ،ظاهراً اختالفی وجود ندارد که حـداقل دو بـاب از سـه
باب م ازه واقع در ساختمان پروتیوا در حال حاضر در تصرف م ازهداران است .دیوان نظر میدهـد کـه خوانـده در
بهترین موقعیت قرار داشت تا راجع به این مس له مهم توضیح دهـد کـه م ـازهداران مزبـور اگـر اصـوالً اجـارهای
میپردازند عمالً به چه کسی است .منطقاً از خوانده انتظار میرفت که م ازهداران مزبور را بهعنوان شاهد در جلسه
استماع معرفی کند ویا از آنان شهادتنامه تحصیل نماید؛ اما خوانده چنین کاری نكرده است .خوانـده در پاسـخ بـه
رئیس شعبه در جلسه استماع اظهار داشت که بدین منظور در زمانی با م ازهداران مزبور تماس گرفت ،اما آنـان از
هم كاری با خوانده امتناع کردند .دیوان این توضیح توأم با ت خیر از ناحیه خوانده را قـانعکننـده نمـییابـد .خوانـده
توضیح نداد که در چه زمانی ویا توسط چه کسانی با م ازهداران مزبور تماس گرفته شده و نسخهای از هـیچگونـه
مكاتبه احتمالی راجع به موضوع با م ازهداران را ارائه نكرد و نیـز توضـیح نـداد کـه بـه چـه سـبب م ـازهداران از
مساعدت به دولت ایران در داوری پرونده حاضر امتناع کردهاند.
 .07آقای بهبهانی در نامههای ماه ژوئن  5322خود به هی ت تحقیق ،بنیاد و دادستانی انقالب به مدار زیـر
اشاره نموده که در پرونده حاضر ارائه نشده و خواهانها ادعا میکنند که نسخهای از آنها را در اختیار ندارند:
الف) برگ تفویض نمایندگی شماره  55001مورخ  05خـردادمـاه  55[ 5912ژوئـن  ]5303ممهـور بـه مهـر
دادستانی کل (بنگرید به :بند  50باال).
ب) صورتمجلس مورخ ششم تیرماه  00[ 5912ژوئن  ]5303که حسب ادعا توسط آقایان محمدزاده و ریـاحی
تنظیم شده است (بنگرید به :بند  50باال)52.
ج) نامههای شماره  ،055-013مورخ چهارم و ششم تیرماه  01[ 5912و  00ژوئن  ]5303آقـای بهبهـانی بـه
دادستانی کل که به ترتیب تحت شمارههای  50322و  59935و تاریخهای پنجم و هفتم تیرماه  05[ 5912و 02
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89براساس نامه مورخ نهم مهرماه [ 5912اول اکتبر  ]5303آقای بهبهانی ،چنین می نماید که بازرسی ملک و تهیه صورت مجلـس در
ماه ژوئن  5303براساس ترتیبی انجام گردید که مشترکاً بین آقای بهبهانی و دفتر دادستانی کل انقالب داده شد.
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ژوئن  ]5303در دبیرخانه دادستانی کل به ثبت رسیده و در آنها درخواست رسیدگی و تحقیـق راجـع بـه «بـرگ
تفویض نمایندگی» به عمل آمده است (بنگرید به :بند  50باال).
د) نامه شماره  5 /322202مورخ  95اردیبهشتماه  05[ 5913مه  ]5322به امضای آقای مجید مشـایخی
مدیر امور باغبانی بنیاد مستضعفان که طی آن به آقای ابوالقاسم امیری اجازه اشـ ال م ـازه گـلفروشـی مرحـوم
لئوپولد پروتیوا داده شده است (بنگرید به :بند  50باال).
هـ) تلگرامی که آقای بهبهانی در تاریخ  03خردادماه  53[ 5913ژوئن  ]5322به «هی ت تحقیق منتخب امام
خمینی» فرستاده و طی آن درخواست رسیدگی و تحقیق درخصوص «جهت و علت تصرف ...ملک مرحوم لئوپولد
پروتیوا از ناحیه بنیاد مستضعفان» کرده است (بنگرید به :بند  50باال).
 .01در نامههای ماه ژوئن  5322آقای بهبهانی اظهار شده است که مدار یاد شده در باال یا توسط خود وی
به مثسسات دولتی یا تحت کنترل دولت فرستاده شده ویا اینکـه مـدار مزبـور از ناحیـه آن دسـتگاههـا صـادر
گردیده است .بنابراین ،ادله حاکی از وجود مدار مزبور یا خود آن مدار قاعدتاً باید در اختیار خوانده بوده باشـد.
در جلسه استماع ،وکیل خوانده در پاسخ به سثال رئیس شعبه اظهار داشت که خوانده موفق به یافتن مدار مزبور
نشده است .چنین اظهاری دلیل محسوب نمیشود .خوانده دلیل و مدرکی راجـع بـه اقـدامات خـود بـرای یـافتن
مدار مزبور ،از قبیل شهادتنامه و فتوکپی مكاتباتی که مشخصاً جهت تحقیق از دستگاههای مربوط انجام داده یا
فتوکپی پاسخهایی را که احیاناً از آنها دریافت نموده تسلیم نكرده است .نكته قابل توجه ایـنکـه اغلـب مـدار
مورد اشاره در نامههای ماه ژوئن  5322آقای بهبهانی نهتنها با ذکر تاریخ ،بلكه با ذکر شماره نیز مشخد شدهاند.
همان طور که خوانده در سایر پرونده های مطروح نزد دیوان عمل نموده (بنگرید به :بندهای  52و  50حكم شماره
 0-005-151مورخ  53تیرماه [ 5953دهم ژوییه  ]5335در پرونده نورمن گبای و جمهوری اسالمی ایران ،چـاپ
شده در  ،)27 Iran.U.S. C.T.R. 40, 44-45در اینجا نیز مـیتوانسـت فتـوکپی صـفحات ذیـربط از دفـاتر
اندیكاتور بنیاد و دادستانی انقالب را که کلیه نامههای وارده و صادره بـه ترتیـب تـاریخ در آنهـا ثبـت و شـماره
میشوند ارائه نماید .در این صورت دیوان میتوانست مشخد کند که آیا مدار مورد بحـث ارسـال یـا دریافـت
شدهاند یا خیر و اگر شده اند در چه تاریخی .در این زمینه ،قابل ذکر است که آقای بهبهانی در نامههای ماه ژوئـن
 5322خود حتی شمارههای وارده در دفاتر اندیكاتور دادستانی انقالب مربوط به نامههای مـاه ژوئـن  5322و نیـز
شماره صادره مربوط به نامه مورخ  95اردیبهشت ماه  05[ 5913مـه  ]5322آقـای مجیـد مشـایخی ،مـدیر امـور
باغبانی بنیاد را مشخد نموده است (بنگرید به :بند پیشین) .با توجه به جزئیات مطالب مندرج در نامههـای آقـای
بهبهانی ،خوانده این موارد قصور خود در ارائه دلیل را به نحو قانعکننده برای دیوان توضیح نداده است.
 .00عالوه بر این ،خوانده هیچ مدرکی تسلیم نكرده است که نشان دهد وی احیاناً اقداماتی برای یافتن آقایان
مسلم محمدزاده ،احمد ریاحی ،مجید مشایخی و ابوالقاسم امیری که آقای بهبهانی در نامههای مـاه ژوئـن 5322
خود از آنان یاد کرده ،به عمل آورده باشد (بنگرید به :بند  54باال) .از آنجا که کلیه این اشخاص احتماالً اطالعات
دست اول راجع به رویدادهای مورد بحث در پرونده حاضر دارند ،شهادت آنـان چـه در جلسـه اسـتماع و چـه بـه
صورت شهادتنامه می توانست به دیوان کمک کند تا دقیقاً معلوم نماید که ملک خواهانها در سـالهـای  5303و
 5322دستخوش چه حوادثی شد .در جلسه استماع ،وکیل خوانده صرفاً اظهار داشت کـه خوانـده قـادر بـه یـافتن
هیچیک از افراد مزبور نشده است .در این زمینه ،خوانده همچنین اظهار داشت که چـون ابوالقاسـم امیـری م ـازه
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گلفروشی لئوپولد پروتیوا را دو ماه بعد از ماه ژوئن  5322تخلیه کرد و چون طبق اظهار خوانده ،م ازه از آن زمان
تا به حال خالی مانده ،پیدا کردن آقایان امیری و مشایخی و نیز یافتن نامه شماره /322202ا که شخد اخیـر
آن را امضا کرده ،دیگر موضوعیت ندارند .دیوان با این اظهار موافق نیست.
 .04اوالً خوانده هیچ مدرکی حاکی از اینکه م ازه گلفروشی لئوپولد پروتیوا از اواسط سال  5322بسته بوده،
ارائه نكرده است .در جلسه استماع ،خوانده در ت یید این اظهار ،خاطرنشان کرد که در عكس ساختمان پروتیوا کـه
خواهانها ارائه کردهاند و ظاهراً در سال  5320گرفته شده (بنگرید به :بند  05باال) ،یكی از م ازهها یعنی م ازهای
که لئوپولد پروتیوا ،طبق اظهار خوانده ،قبل از فوت خود در تصرف داشت به نظر میرسد که بسته باشد .اما به نظر
دیوان ،بسته بودن م ازه در روزی که عكس مذکور گرفته شده ،ثابت نمیکند که م ازه از اواسط سال  5322بعـد،
بسته باقی مانده است .ثانیاً ولو آن که چنین بـوده ،شـهادت آقایـان امیـری و مشـایخی و منـدرجات نامـه شـماره
 5/322202آقای مشایخی میتوانست مثثر در مقام باقی بماند ،زیرا چنین ادلهای به دیوان امكان مـیداد کـه
معلوم کند آقای مشایی بر چه اساسی به آقای امیری اجازه اش ال م ازه را داده :آیا قرار بوده اش ال موقت باشد یـا
دائم و آیا رابطهای بین اش ال م ازه گل فروشی توسط آقای امیری و اش ال سایر قسـمتهـای سـاختمان توسـط
انجمنهای کارگری وجود داشته است یا خیر؟ ثالثاً خوانده شهادتی کتبی یا شفاهی از آقای امیری ارائه نـداده کـه
روشن شود اش ال م ازه گلفروشی عمالً در چه زمانی خاتمه یافت و اصوالً م ازه تخلیه شد یا خیر؟ راه دیگـر آن
بود که خوانده شهادتنامههایی از مست جرین دو م ازه مجاور که احتماالً اطالعات دست اول راجع به واقعیات دارند
ارائه نماید.
 .01دیوان اذعان دارد که در پرونده حاضر در مواردی خأل ادله وجود دارد .معهذا پس از بررسی مجموعه ادله
این استنتاج خود را موجه میداند که خوانده دلیل کافی برای رد مندرجات نامههـای آقـای بهبهـانی ارائـه نكـرده
است .بدین لحا خوانده ادله خواهانها را درباره مداخله جدی و به تبع آن ،سلب حقوق مالكانه آنان بر ملک مورد
بحث در پرونده حاضر ،مورد معارضه قرار نداده است .بهعالوه ،در وضعیت پرونده حاضـر ،قصـور خوانـده در ارائـه
ادله ای که در اختیار وی بوده موجه مینماید که دیوان استنتاجاتی از قصور مزبـور نمایـد( 11بنگریـد بـه :هارولـد
برنبام ،مذکور در باال ،بندهای  504 ،551 ،525 ،22و  ،593صفحه  4حكـم شـماره  9-50-02مـورخ  04آذرمـاه
 51[ 5955دسامبر  ]5320در پرونده ریگو واگنر ایكوئیپمنت کامپنی و شرکت استارالین ایران ،چاپ شده در
 ،1 Iran-U.S. C.T.R. 411,413صفحات  3-52حكم شماره  0-053-91مـورخ دهـم فـروردینمـاه 5950
[ 92مارس  ]5329در پرونده بنجامین آر .آیسایاه و بانـک ملـت ،چـاپ شـده در 2 Iran-U.S. C.T.R. 232,
 .238همچنین بنگرید به :صفحه  54حكم شـماره  5-555-524مـورخ  00مردادمـاه  59[ 5954اوت  ]5321در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88بنگرید به:
Durward V. Sandifer, Evidence before International Tribunals 108,115-18, 149-54, 172-74 (1975): Bin Cheng,
General Priniciples of Law as Applied by International Courts and Tribunals 323-25 (1987).

(«در هر حال ،استنباط در هر مورد باید استنباطی باشد که منطقاً بتوان انجام داد[ .پانوشـته حـذف شـده اسـت] .بـدین ترتیـب ،وضـعیت
موجود ،به قراری که ادله مقرون به صحت پدید آورده توأم با قرینه و اماره منفی ناشی از عدم ارائه ادله متقابلی که در اختیار بوده ،کـافی
برای ایجاد اعتقادی باطنی است نسبت به حقیقت ادعای اظهار شده» (همان م خذ ،ص .)901
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پرونده آی.ان.ا .کورپوریشـن و جمهـوری اسـالمی ایـران ،چـاپ شـده در .)8 Iran-U.S. C.T.R. 373,382
بنابراین ،با توجه این مالحظات و براساس ادله ارائه شده ،دیوان نظر میدهد کـه در تـاریخ  01خـرداد 51[ 5913
ژوئن  ]5322یا در آن حدود ،بنیاد مستضعفان به اشخاص ثالث اجازه داد که ساختمان پروتیوا را اش ال کننـد و در
تاریخ مزبور اش ال یاد شده آنچنان و تا آن درجه در حقوق خواهانها مثثر واقع شده بود که منجر به محرومیـت
خواهانها از ح قوق مالكانه خود بر ملک مزبور گردیده بود .آنچه که حائز اهمیت اسـت« ،واقعیـت اثـر» اقـدامات
مداخلهآمیز بر خواهانها است (بنگرید به :صفحه  55حكم پرونده تیپتس ،ابت ،مککارتی و اسـتراتن ،مـذکور در
باال ،صفحه  .)6 Iran-U.S. C.T.R. at 225-26 ،55این محرومیت صرفاً گذرا نبوده ،بلكه سالهای متمادی
ادامه داشته است .در این ارتباط ،حائز اهمیت است که چنانکه عكس بزرگ شدهای از ساختمان که خواهانها در
جلسه استماع ارائه کردند نشان میدهد ،سازمانهای کارگری حتی تـا سـال  5320هنـوز سـاختمان مزبـور را در
اش ال داشتند (بنگرید به :بند  05باال) و در سوابق پرونده مدرکی از اینکه از آن زمان به بعـد رفـع اشـ ال شـده
باشد ،وجود ندارد.
 .03به دالیل فوق ،دیوان نتیجه می گیرد که بنیاد مستضعفان با اقدامات خود ،خواهانها را از حقوق مالكانـه
خویش بر ملک مورد بحث محروم نمود.
 .41اکنون این سثال مطرح می شود که آیا اقداماتی که از ناحیه بنیاد نسبت بـه حقـوق مالكانـه خواهـانهـا
صورت گرفته ،قابل انتساب به دولت ایران ،یعنی خوانده مذکور در پرونده حاضر میباشد ،به نحوی کـه بـرای آن
ایجاد مسئولیت کند یا خیر .دیوان در صفحه  95قرار اعدادی شماره  5-594-14مورخ  05شـهریورماه 50[ 5954
سپتامبر  ] 5321در پرونده هایت اینترنشنال کورپوریشن و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران (چاپ شـده
در  ) 9 Iran-U.S. C.T.R. 72,94ضمن سایر مطالب ،نظر داد که در طول دوره ذیربط « بنیاد مستضـعفان
یک دستگاه تحت کنترل دولت جمهوری اسالمی ایران» بوده است (همچنـین بنگریـد بـه :بنـد  2حكـم شـماره
 9-955-901مورخ  50آبانماه [ 5955سوم نـوامبر  ]5320در پرونـده انـدو لبـارتوریز اینكورپوریتـد و جمهـوری
اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در  .)17 Iran-U.S. C.T.R. 114,116در دیگر احكام دیوان نیز به رابطه
بین بنیاد و دولت اشاره شده است (بهعنوان مثال بنگرید به :صفحه  52حكم شـماره  5-90/095-902مـورخ 00
فروردین ماه  55[ 5951آوریل  ]5325در پرونده فورموست تهران ،اینكورپوریتد و دیگـران و جمهـوری اسـالمی
ایران و دیگران ،چاپ شده در  ،10 Iran-U.S. C.T.R. 228,24صفحه  53حكم شـماره  5-95-013مـورخ
 05مهرماه  59[ 5951اکتبر  ،]5325در پرونده فلكسی ـ ون لیسینگ اینكورپوریتـد و جمهـوری اسـالمی ایـران،
چاپ شده در  ،12 Iran-U.S. C.T.R. 335, 348بند  04حكم شماره  0-530-425مـورخ هفـتم تیرمـاه
 02[ 5953ژوئن  ]5332در پرونده سی.بی.اس .اینكورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چـاپ شـده در
 .)25 Iran-U.S. C.T.R. 131,138ضرورتی ندارد که مفاد قوانین ایران و واقعیات مربـوط بـه بنیـاد کـه در
احكام مورد اشاره در این بند آمده در اینجا تكرار شود .در پرونده حاضر ادلهای ارائه نشده است که نشان دهـد در
طول دوره دخالت در ساختمان پروتیوا ،رابطه بین بنیاد و دولت بدین صورت نبوده که اولـی تحـت کنتـرل دومـی
بوده باشد.
 .45در نتیجه ،دیوان معتقد است که خوانده ،از طریق دادسـتانی انقـالب کـه یـک ارگـان دولتـی اسـت ،در
وضعیتی بود که بتواند دخال ت بنیاد در ساختمان پروتیوا را متوقف سازد ویا بعد از وقوع دخالت ،وضع پیشین ملـک
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را اعاده کند .لكن ادلهای حاکی از هیچ گونه اقدامی از ناحیه دادستانی انقالب وجود ندارد.
 .40دیوان به این نكته توجه میکند که دادستانی انقالب ظاهراً هـیچگـاه بـه نامـه مـاه ژوئـن  5322آقـای
بهبهانی پاسخ نداد .به نظر دیوان ،این سكوت حائز اهمیت است و داللت بر این واقعیت دارد که دادستانی انقالب
اش ال ساختمان پروتیوا و لذا محرومیت خواهان ها را از حقوق مالكانه خود بر آن ملک ت یید کـرده ،بـر آن صـحه
گذاشت .دیوان همچنین متذکر میشود که آقای بهبهانی به «هی ت تحقیق امام خمینی» نیز متوسل گردید.
 .49در این زمینه ،خوانده در جلسه استماع اظهار داشت که اشـ الکننـدگان سـاختمان پروتیـوا صـرفاً افـراد
متعدی و خوشنشینی بودهاند که بههیچوجه ارتباطی با دولت نداشتهاند و در ادامه مطلب گفت که بنـابراین آقـای
بهبهانی نیز در نامههای ماه ژوئن  5322خود اقدامات آن افراد را به بنیاد نسـبت نـداده ،بلكـه از هیـ ت تحقیـق،
دادستانی انقالب و بنیاد خواستار اخراج آن ها از ملک خواهان شده بود .خوانده ادعا کرد که چـون آقـای بهبهـانی
هیچ نوع وکالتنامهای به ام ضای کلیه ورثه لئوپولد پروتیوا که اجـازه اقامـه دعـوا بـه وی دهـد تسـلیم نكـرد ،لـذا
واحدهای مزبور به نامه آقای بهبهانی ترتیب اثر یا حتی پاسخی ندادند .بهعالوه ،خوانده ظاهراً چنین اظهار داشـت
که چون تنها دادگاههای مدنی ایران صالحیت رسیدگی به موارد تصرف عدوانی را دارند ،نه واحدهایی کـه آقـای
بهبهانی بدانها نامه نوشت ،واضح است که آن واحدها پاسخی به وی نمیدادند .دیوان هیچیک از این اظهارات را
قانعکننده نمیداند.
 .47از ظاهر عبارات نامههای ماه ژوئن  5322آقای بهبهانی روشن است که وی اش ال سـاختمان پروتیـوا را
متوجه متعدیان و خوشنشینان عادی ندانسته ،بلكه آن را به سازمانها و افرادی نسبت داده است که بـا اتكـا بـه
اجازه بنیاد اقدام میکردند (بنگرید به :بندهای  50-53باال) .با توجه به این مطلب ،به نظر دیوان منطقی مینماید
که آقای بهبهانی شكایات خوش را به خود بنیاد ،دادستانی انقالب و «هی ت تحقیق منتخب امـام» تسـلیم کـرده
باشد (راجع به هی ت مزبور بنگرید به :بند  50باال).
 .41خالصه مطلب ،آقای بهبهانی ،وکیل خواهان ها توجه دادستانی انقالب را که یک ارگان دولتی است ،بـه
موضوع دخالت در حقوق مالكانه خواهانها جلب و درخواست کرد که آن سازمان اقداماتی جهت اعـاده وضـع بـه
عمل آورد .همچنین توسل آقای بهبهانی به «هی ت تحقیق منتخب امام خمینی» که نشاندهنده تـالشهـای او
برای خاتمه دادن به این مداخله است ،مثثر در مقـام مـیباشـد .ادلـه موجـود نشـان مـیدهـد کـه در پاسـخ بـه
درخواستهای آقای بهبهانی هیچ گونه اقدامی به عمل نیامد .بنابراین باید چنـین نتیجـهگیـری کـرد کـه خوانـده
تمایلی به تجدید فعالیت بنیاد نداشت و کوششی در این زمینه مبذول نكرد .در نتیجه ،خوانده باید بابت محرومیت
خواهانها از حقوق خود به آنان غرامت بپردازد.
ب) اخطار مندرج در تصمیم پرونده شماره «الف»51

 .40خوانده استدالل میکند که چون ادعای ملكی خواهانها به منافعی مربوط میشود کـه طبـق حقـوق ایـران
مختد اتباع ایران است ،این ادعا بنا به اخطار مندرج در تصمیم پرونده «الف» 52مسموع نیست .خوانده میگوید
که به موجب حقوق ایران ،بیگانگان از تملک اموال غیرمنقول در ایران ممنوع میباشند ،مگـر بـرای مقاصـدی از
جمله سكونت و آنهم تحت شرایط خاص و نیز با اجازه قبلی مراجع ذیصالح ایران .مضافاً خوانـده ظـاهراً معتقـد
است که خواهان ها در موارد مراجعه به مقامات ایرانی تابعیت امریكایی خود را کتمان و از تابعیت ایرانـی خـویش
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استفاده کردهاند .علی الخصوص خوانده استدالل میکند که در جریان انحصار وراثت ،خواهـانهـا خـود را ایرانـی
معرفی نمودند تا از رعایت مواد  322و  323قانون مدنی ایران طفره روند ،حال آنکه طبق مـواد یـاد شـده ملـزم
بودند بهعنوان ایرانیانی که تابعیت دومی تحصیل کردهاند ملک خود را در ایران منتقل نمایند.
 .44خواهانها اظهار میدارند که تملک اموال غیرمنقول و بهویژه حق تملک مـال غیرمنقـول از طریـق ارث
منافعی نیست که به موجب حقوق ایران مختد اتباع ایران باشد و میگویند که تابعیت امریكایی خـود را کتمـان
نكردند تا بتوانند ملک مزبور را کماکان در اختیار داشته باشند .خواهانها نتیجهگیری میکنند که اخطار منـدرج در
تصمیم پرونده «الف» 52در دعوای آنها مصداق نمییابد.
 .41دیوان در تصمیم صادره در پرونده شماره «الف» 52مقرر داشت« :در پروندههایی کـه دیـوان بـراسـاس
تابعیت غالب و مثثر خواهان به صالحیت خود رأی میدهد ،تابعیت دیگر خواهان میتواند از لحا ماهیـت همچنـان
ذیربط و معتبر بماند» (صفحه  02تصمیم شماره 90ـ«الف» 52مورخ  50فروردینماه [ 5959ششم آوریـل ]5324
هی ت عمومی دیوان در پرونده جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحـده امریكـا ،چـاپ شـده در 5 Iran-U.S.
 .)C.T.R. 251, 265-66دیوان در قرار اعدادی صادره در پرونده حاضر نظر داد:
اظهارنظر صالحیتی حاضر در مورد تابعیت غالب و مثثر خواهانها ،موکول به شرطی است که دیوان عمـومی
به تصمیم متخذه در پرونده «الف» 52اضافه کرده است ...بنابراین دیوان در ادامه رسیدگیهای خود ،کلیه اوضـاع
و احوال پرونده حاضر را با توجه به این شرط نیز بررسی خواهد کرد و بهعنوان مثال ،در نظر خواهد گرفت که آیـا
خواهان ها از تابعیت ایرانی خود برای کسب مزایایی که به موجـب قـوانین ایـران مخصـوص اتبـاع ایـران اسـت،
استفاده کردهاند [یا خیر] ویا این که نحوه رفتارشان چنان بوده که موجب شود در پرونده حاضر حكمی به نفع آنها
داده نشود ادگار پروتیوا و دیگران ،بند  52قرار مذکور درباال.)23 Iran-U.S. C.T.R. at 263 ،
 .43دیوان در بند  14حكم شماره  0-032-144مـورخ دوم بهمـنمـاه  00[ 5905ژانویـه  ]5339در پرونـده
جیمز ام .سقیع و دیگران و جمهوری اسالمی ایران نظر داد:
منظور از درج اخطار مذکور آشكارا شمول آن در مواردی است که افـراد دارنـده تابعیـت مضـاعف منـافعی را
مطالبه کنند که به موجب قوانین ذیربط و جاری ایران مختد افرادی است که فقط تابعیت ایرانی دارنـد .بـا ایـن
حال ...حتی در مواقعی که ادعای فرد دارنده تابعیت مضاعف مربوط به منافعی [است] که به موجب قانون مختد
اتباع ایران نیست ،و ادله موجود نیز این نتیجهگیری را الزم آورد که فرد دارنده تابعیت مضاعف از تابعیت مضاعف
خود به گونه ای استفاده کرده که نباید اجازه وصول خواسته وی داده شود ،دیوان بـاز مـیتوانـد اخطـار مـذکور را
اعمال نماید.
 .11دیوان بدواً به این موضوع می پردازد که آیا حق خاص مورد بحث در پرونده حاضر ،یعنی حق تملک مال
غیرمنقول از طریق ارث ،مطابق حقوق ایران ،حقی است مختد کسانی که منحصراً تابعیت ایـران را دارنـد و در
نتیجه ،آیا خواهانها به عنوان اتباع ایاالت متحده میتوانستند پنجاه درصد حقوق مالكانه بر ملک مـورد بحـث در
پرونده حاضر را به ارث ببرند یا خیر.
 .15مواد  201تا  221قانون مدنی ایران «شرایط و جملهای از موانع ارث» را معین کرده اسـت .هـیچیـک از
مواد مذکور یا در همین ارتباط ،هیچ یک از مقررات حقوق ایران که خوانده به دیوان اعالم کرده ،نه صـراحتاً حـق
تملک مال غیرمنقول از طریق ارث را به اتباع ایران منحصر نموده و نه صراحتاً بیگانگان را از چنین حقی ممنـوع
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 .10در ماده  322قانون مدنی شرایط تر تابعیت اتباع ایران احصا شده است .طبق بند  9ماده مزبور افرادی
که قصد تر تابعیت دارند باید تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ تر تابعیـت کلیـه حقـوق بـر امـوال
غیرمنقول را که در ایران دارا میباشند و «یا ممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را بـه
اتباع خارجه بدهد» به اتباع ایرانی منتقل کنند .بنابراین ،در ماده  322قانون مدنی این امر به رسمیت شناخته شده
است که حقوق ایران به اتباع غیرایرانی اجازه تملک اموال غیرمنقول را از طریق ارث میدهد و این واقعیتی است
که خوانده نیز آن را تصدیق کرده است .خوانده در لوایح خود اظهار داشته است که «حتی اگر تبعه بیگانه امالکی
را از طریق ارث مالک شود ،باید آن ملک را بر طبق قانون مدنی بفروشد» .بر این اساس ،خواهـانهـا کـه صـرفاً
حصه خود را در ملک مورد بحث به ارث بردهاند از منافعی برخوردار نمیشـدند کـه طبـق حقـوق ایـران مخـتد
کسانی است که تنها تابعیت ایران را دارند.
 .19چنانکه مالحظه شد ،خوانده اظهار میدارد که طبق مقررات ذیربط حقوق ایران خواهانها بهعنوان تبعه
ایران که تابعیت دومی تحصیل کرده بودند ملزم بودند اموال منقول خود را در ایران منتقل کنند؛ لكن ورثه لئوپولد
پروتیوا قادر به فروش ملک مورد بحث نبودند ،زیرا ملک مزبور قبل از انجام امور مالیات بر ارث مصـادره گردیـده
بود .طبق ماده  534قانون مالیاتهای مستقیم ایران ،ورثه نمی توانستند تا خاتمـه امـور مالیـات بـر ارث ملـک را
بفروشند .ماده مزبور مقرر میدارد« :ادارات ثبت اسناد و امال موقعی که مال غیرمنقولی را از اسم متوفی به اسم
وارث ...ثبت می نمایند و همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که میخواهند ...هر نوع معامله وراث راجع به
ماتر را ثبت کنند بایستی گواهینامه دارایی صالحیتدار را راجع به اینکه مالیات متعلق کالً پرداخـت یـا ترتیـب
الزم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی مجاز به ثبت نیستند».
 .17خوانده ظاهراً اظهار میدارد که در اثر قصور خواهانها در تسلیم برخی مدار به مراجع مالیـاتی و کـالً
عدم پیگیری موضوع مالیات از طرف آن ها ،امور مالیات بر ارث انجام نشد (بنگرید به :بند  50باال) .علیالخصوص
خوانده میگوید که خواهانها سند مالكیت ملک مـوروثی و گـواهی حصـر وراثـت را بـه مراجـع مالیـاتی تسـلیم
نكرده اند .به نظر دیوان ،ادله موجود در پرونده اظهار خوانده را ت یید نمیکند .این ادله نشان میدهد که اظهارنامـه
مالیاتی ورثه توسط وکیل آنان ،آقای بهبهانی ،در ژانویه  ،5300یعنی برابـر الـزام مـاده  524قـانون مالیـاتهـای
مس تقیم ،ظرف سه ماه از تاریخ فوت لئوپولد پروتیوا ،تسلیم شده است .ادله مذکور همچنین نشان میدهند که پس
از آن تاریخ نیز ورثه درصدد بودند امور مالیاتی را به نتیجه رسانند (بنگرید به :بند  55باال) .آقـای پنـاکیو حتـی در
تاریخ  05آبانماه  50[ 5912نوامبر  ]5303نامهای به آقای بهبهانی نوشت و جویای وضعیت پرداخـت مالیـات بـر
ارث گردید .آقای بهبهانی در پاسخ مورخ  55بهمنماه [ 5912پنجم فوریه  ]5322خود به آقای پناکیو (بنگرید بـه:
بند  55باال) وصول چک دو میلیون ریالی خانم هلن پروتیوا را که قرار بود «به منظور [پرداخـت] مالیـات بـر ارث
استفاده شود» اعالم و اظهار داشت که «اقدامات مربوط به تشریفات وراث انجام شده و زمانی که خاتمه یابـد بـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82در قسمت ذیربط ماده  355قانون مدنی آمده است:
جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
 .5در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده ویا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.
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اطالع شما خواهد رسید».
 .11دیوان چنین فرض میکند که هنگامی که مراجع مالیاتی در تاریخ  05مهرمـاه  59[ 5900اکتبـر ]5339
«برگ تشخید مالیات بر ارث» برای یكایک ورثه پروتیوا صادر کردند ،کلیـه مـدار الزم را در اختیـار داشـتند
(بنگرید به :بند  59باال).
 .10راجع به گواهی حصر وراثت که بنا به ادعا مفقود شده ،توجه بـه ایـن نكتـه الزم اسـت کـه ایـن قبیـل
گواهیها در عداد مدارکی نیستند که ماده  524قانون مالیاتهای مستقیم تسـلیم آنهـا را بـه همـراه اظهارنامـه
مالیات بر ارث الزم دانسته باشد .معهذا در ماده  539قانون مالیاتهای مستقیم ،ذیل بخش «وظایف ادارات دولتی
و مثسسات و اشخاص ثالث» ،در باب امور مالیات بر ارث ،به گواهی حصر وراثت اشاره شده است .در ایـن مـاده،
پس از تصریح بر این که صدور گواهی حصر وراثت موکول بـه تسـلیم اظهارنامـه مالیـاتی اسـت 13،چنـین مقـرر
گردیده« ،مدیران دفتر دادگاههای صادر کننده تصدیق حصر وراثت موظفنـد رونوشـت گـواهی شـده آن را ظـرف
پانزده روز از تاریخ صدور به دارایی محل بفرستند» .هیچ مدرکی در دست نیست که ثابت کند مدیر دفتـر دادگـاه،
گواهی حصر وراثت پروتیوا را که باید طبق قانون مالیاتهای مستقیم به دارایی محل میفرستاد نفرستاده باشد .در
هر صورت ،روشن است که ارائه گواهی مزبور وظیفه ورثه نبوده است.
 .14در مورد سند مالكیت که حسب ادعا مفقود شده ،طبق قانون مالیاتهای مستقیم الزم نیسـت کـه اصـل
سند مالكیت برای اثبات تعلق ملک به متوفی به همراه اظهارنامه مالیات بر ارث تسلیم گـردد ،بلكـه بنـد  0مـاده
 524همان قانون تنها مقرر میدارد که «رونوشت گواهی شده» اسناد مزبور تسلیم شوند .مدار پرونده حـاکی از
آن است که آقای بهبهانی دستکم فتوکپی سند مالكیت را در اختیار داشت (بنگرید به :بند  02بـاال) .از اظهـارات
مندرج در نامه مورخ  55بهمنماه [ 5912پنجم فوریه  ]5322وی به آقای پناکیو و ذکر این جمله کـه «تشـریفات
انحصار وراثت انجام شده» ،چنین بر میآید که فتوکپی های مذکور در باال برای انجام امور مالیات بـر ارث کـافی
بوده اند .در این رابطه ،شایان توجه است که آقای بهبهانی در هیچ بخش از نامههای خود به آقای پناکیو شـكایت
نكرده است که به اصل سند مالكیت یا هر مدر دیگری برای انجام امور مالیات بر ارث نیاز داشته است.
 .11با توجه به مالحظات یاد شده در باال ،اظهارات خوانده مبنی بر اینکه امور مالیات بر ارث بدان سبب بـه
موقع پیش نرفت که خواهان ها در تسلیم گواهی حصر وراثت و سند مالكیت ملک قصور کرده بودند ،متقاعدکننده
نیست و محكوم به رد میباشد.
 .13مضافاً به نظر دیوان خواهانها برای تحصیل سهماالرث خود از ملک مورد بحث ،تابعیت ایرانـی خـود را
کتمان یا به نحوی از آن سوءاستفاده نكردهاند .به طوری که مالحظه شد ،سهماالرث خواهانها طبق حقوق ایران
خودبهخود به آنان تعلق گرفت.
خوانده استدالل میکند که چون خواهانها جزء اتباع ایران ذکر شده اند و شـماره شناسـنامه ایرانـی آنـان در
اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در ژانویه  5300مندرج است ،بنابراین از تابعیت خود به گونهای سوءاستفاده کردهاند که
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81در قسمت ذیربط ماده  539آمده است:
رسیدگی به تقاضاهای حصر وراثت در دادگاهها موکول به ارائه گواهینامه اداره دارایی مبنی بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مـاده 524
خواهد بود.
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد یازدهم

اخطار تصمیم پرونده «الف» 52مانع اقامه ادعای آنان میگردد .دیوان در رسیدگی به وضعیتهای مشـابهی نظـر
داده است که« :صرف این واقعیت که شماره شناسنامه ایرانی [خواهان] در [مدار مالكیت] درج شده ،بدان معنـا
نیست که وی تابعیت امریكایی خود را پنهان کرده تا از منافعی که مختد ایرانیان بوده ،متمتـع شـود («بنـد 99
حكم شماره  0-502-112مورخ نهم تیرماه  92[ 5909ژوئن  ]5334در پرونده فیث لیتا خسروشاهی و دیگـران و
جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،به نقل از صفحه  5حكم شماره  0-055-90مورخ نهم فروردین مـاه 5950
[ 03مارس  ،]5329در پرونده عطااهلل گلپیرا و جمهوری اسالمی ایران ،چـاپ شـده در 2 Iran-U.S. C.T.R.
 .)171, 174در مواردی مانند پرونده حاضر که حق مالكیت مورد بحث ،یعنی حـق وراثـت مـال غیرمنقـول ،بـه
موجب حقوق ایران به اتباع ایران منحصر نشده ،استفاده از شناسنامه ایرانی سوءاسـتفاده محسـوب نمـیشـود .در
پرونده حاضر« ،اوضاع و احوال خارقالعادهای» وجود ندارد (بند  13حكم سقیع مذکور در باال) که عدم صدور حكم
به نفع خواهانها را توجیه نماید.
 .31به طور خالصه ،خواهانها نه منافعی کسب کردهاند که مختد اتباع ایران بوده باشد ،نه از تابعیت ایرانی
خود به نحوی سوءاستفاده کردهاند که سزاوار محرومیت از احقاق حق خود باشند .کردار خواهانها چنان نبوده کـه
عدم صدور حكم به نفع آنان را توجیه نماید .در نتیجه ،به نظر دیوان ،اخطار مندرج در تصمیم پرونـده «الـف»52
مانع ادعای ملكی خواهانها نمیشود.
ج) ارزشیابی

 .35در پرونده حاضر ،دیوان قاعده غرامت را آنچنانکه در رویه قضایی خود استنباط و اجرا کرده اعمال مینماید.
قاعده مزبور در عهدنامههای منعقده بین کشورهای گوناگون و از جمله در عهدنامه مودت بیان شده است14.
 .30در پرونده حاضر نیز مانند پرونده شماره  ،032جیمـز ام .سـقیع ،و دیگـران و جمهـوری اسـالمی ایـران،
پرونده شماره  502فیث لیتا خسروشاهی ،و دیگران و جمهـوری اسـالمی ایـران و پرونـده شـماره  352فریـدون
غفاری و جمهوری اسالمی ایران ،دیوان از ضابطه پرداخت غرامت مقرر در عهدنامه مودت استفاده نمـوده ،بـدون
آن که راجع به قابلیت یا عدم قابلیت شمول خود عهدنامه نسبت به دعاوی افراد دو تـابعیتی ،کـه تابعیـت غالـب و
مثثر آنها طی دوره ذیربط به شرح مقرر در تصمیم پرونده «الف» 52بر حسب مـورد ایرانـی یـا امریكـایی بـوده،
تصمیم گرفته باشد15.
 .39چنانکه پیشتر در همین حكم گفته شد ،موضوع پرونده حاضر عبارت است از حقـوق مالكیـت بـر مـال
غیرمنقول موروثی که در آن ترکه هنوز مابین ورثه تقسیم نشده و بنابراین حقوق خواهانها هنوز تكمیل نگردیده
و موقتاً غیرقابل اجرا است (بنگرید به :بند  44باال) .معهذا حقوق خواهانهـا عمـالً موجـود اسـت و صـرفاً جنبـه
ظاهری یا بالقوه ندارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81عهدنامه مودت ،روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایاالت متحده امریكا و ایران کـه در تـاریخ  04مـردادمـاه  51[ 5994اوت ]5311
امضا گردید و در تاریخ  05خردادماه  55[ 5995ژوئن  ]5310به اجرا درآمد.248 U.N.T.S. 93,T.I.A.S. NO. 3853,8 U.S.T. 900 ،
 .85بنگرید به :بند  03حكم پرونده سقیع مذکور در باال ،بند  94حكم پرونده فیث لیتا خسروشاهی ،و دیگران ،مذکور در باال ،و بند 522
حكم شماره  0-352-151مورخ  55تیرماه [ 5904هفتم ژوییه  ]5331در پرونده فریدون غفاری و جمهوری اسالمی ایران.
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 .37خواهان ها از حقوق مالكانه خود بر ملک مورد بحث محروم شدهاند و در نتیجه ،وفق ضـابطه منـدرج در
بندهای  30و  39باال ،استحقاق دارند «معادل ارزش کامل» مالی را که از آن محرم شـدهانـد دریافـت نماینـد16.
بنابراین ،دیوان باید «معادل ارزش کامل»  01درصد حصه هریک از خواهانها را در ملک مورد بحث تعیین نماید،
لكن قبل از این کار ،باید ارزش کل ملک مزبور را معین کند.
 .31دیوان نظر داده است که سلب مالكیت در تاریخ  01خردادماه  51[ 5913ژوئـن  ]5322یـا در آن حـدود
حادث شده است (بنگرید به :بند  52باال) .طرفین استدالالتی اقامه نمودهانـد ،امـا ادلـه موضـوعی چنـدانی ارائـه
نكرده اند که بتواند در ارزشیابی ملک به دیوان کمک کند .بنابراین ،دیوان بایـد از ادلـه محـدودی کـه در سـوابق
موجود است تا حد ممكن استفاده نموده ،رقم تقریبی ارزش ملک را به دست آورد (بنگرید بـه :بنـدهای  43و 50
حكم پرونده هارولد برنبام).
 .30خواهان ها به اعالمیه به قید سوگند مورخ نهم اسفندماه  02[ 5952فوریـه  ]5332آقـای عبـاس نراقـی
استناد کردهاند .آقای نراقی میگوید که وی تا سال  5322رئیس هی ت مدیره و مدیر کمیته اجرایی بانـک سـابق
تهران بوده و مدعی است که بر تعداد زیادی از معامالت مست الت بانک نظارت مستقیم داشته است .آقای نراقـی
پس از ذکر محل وقوع ملک و توضیح مختصری راجع به آن ملک ،چنین نظر میدهد :ملـک پروتیـوا در یكـی از
مراکز مهم تجاری مرکز شهر واقع شده و ارزش تجاری معتنابهی دارد .من اطالع دارم چند ملک در نزدیكی ملک
پروتیوا در سالهای  5302-03حدوداً از قرار متر مربعی  0120222/-ریال به فروش رسید .بنابراین امكان داشـت
که بتوان ملک مزبور را به قیمت  52202220222/-ریال ( 422متر مربع از قرار متر مربعی  0120222/-ریـال) بـه
فروش رساند.
 .34خواهانها اظهار میدارند که پیشنهاد خریدی که در سپتامبر  ،5305یعنی درست قبل از عزیمت مرحـوم
پروتیوا به نیویور رأساً به آن مرحوم شده بود ،مثید ارزشیابی آقای نراقی است .ادعا شده است که پیشنهاددهنده
ملک مورد بحث را به مبلغ  22میلیون ریال خریدار بود .ادگار پروتیوا طی شهادتنامه خود اظهار نمـوده اسـت کـه
طبق اطالعاتی که مرحوم لئوپولد پروتیوا از «منابع» شخصی خود دریافت کرده بود ،مبلغ پیشنهادی فـوق بسـیار
نازل بود .ادگار پروتیوا در ادامه مطلب میگوید که پدر وی پیشنهاد مزبور را رد کرد .در جلسه استماع ،آقای پناکیو
و همسرش موضوع پیشنهاد خرید ادعایی و رد آن را شفاها ت یید کردند .لكن پیشنهاد مزبور ،باز هم دلیل افـواهی
باقی خواهد ماند.
 .31خواهانها می گویند که اگر عوامل تورم به مبلغ  22میلیون ریـالی کـه در سـال  5305پیشـنهاد گردیـد
اضافه شود و سپس کاهش قیمت ناشی از اثرات انقالب در سال  5303از آن مبلغ کسر گردد (بنگرید به :هارولـد
برنبام ،مذکور در باال ،بندهای  )59-54ارزیابی آقای نراقی دایر بر اینکه ملـک مـورد بحـث  522میلیـون ارزش
داشته ،ت یید میشود.
 .33در جلسه استماع ،آقای ورام گرجیان ،کارشناس مالیاتی خواهانها ،سـاختمان پروتیـوا را یـک سـاختمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86بنگرید به :بند  02حكم پرونده فلپس داج کورپوریشن ،و دیگران ،مذکور در باال 10 Iran-U.S. C.T.R. 132 ،بند  521حكم شماره
 0-595-152مورخ  09مردادماه  54[ 5902اوت  ] 5335در پرونده پترولین اینكورپوریتد و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شـده
در  27 Iran-U.S. C.T.R. 64, 99و بند  90حكم پرونده هارولد برنبام ،مذکور در باال.
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«کلنگی» توصیف نمود ،بدین شرح که بنای آن در بازار بی ارزش بـوده یـا چنـدان ارزشـی نداشـته اسـت .آقـای
بهبهانی نیز در نامه مورخ  55بهمنماه [ 5912پنجم فوریه  ]5322خود اظهار داشته است که سـاختمان ملـک در
شرایط بدی بوده و نیاز به تعمیر اساسی دارد .بنابراین آنچه که ارزش داشته ،خود زمین بوده است.
 .511خوانده در ت یید ارزشیابی خود از ملک مورد بحث ،نظریه کارشناسی به تاریخ دهم فـروردینمـاه 5905
[ 92مارس  ]5330از آقای عبدالرحمان دربانی و دکتر هادی وفایی دریافت کرده کـه اولـی مهنـدس سـاختمان و
دومی آرشیتكت است .آقای دربانی از سال  5302و دکتر وفایی از سال  5324در ایران به امر کارشناسـی اشـت ال
داشته اند و هر دو کارشناس رسمی وزارت دادگستری هستند .کارشناسان مزبور از ملک مورد بحث بازدید کـرده و
در ارزیابی خود ،نوع ساختمان« ،قدمت» ،موقعیت محل ،مساحت کل زمین و زیربنا را مورد توجه قـرار داده و بـه
این نتیجه رسیدهاند که ارزش ملک مزبور در سال  5322پنجاه میلیون ریال بوده است.
 .515خوانده برگهای تشخید مالیات مورخ  05مهرماه  59[ 5900اکتبر  ]5339را که برای هریک از ورثه
پروتیوا صادر شده به دیوان تسلیم کرده است .این برگهای تشـخید حـاکی اسـت کـه ارزش مـاتر لئوپولـد
پروتیوا قبل از کسر هزینههای کفن و دفن و مالیات بر ارث  1509500951/-ریال بـوده اسـت .اسـتنباط دیـوان از
اظهارنامههای مالیات بر ارثی که آقای بهبهانی در ژانویه  5300تسلیم نموده این است که به غیـر از ملـک مـورد
بحث ،تنها قلم ماتر لئوپولد پروتیوا یک حساب بانكی بوده است .خوانده میگوید تنهـا حسـاب بـانكی کـه وی
توانسته به نام لئوپولد پروتیوا پیدا کند حسابی است در بانک صادرات که موجودی آن در نـوامبر540322/- 5305
ریال بوده است.
 .510دیوان خاطرنشان می سازد که ادله قابل اطمینان راجع به ارزش کل ملک مورد بحث در پرونـده بسـیار
ناچیز است .گزارش ارزشیابی که خوانده تسلیم کرده تنها ارزشیابی است که براساس بازدید واقعی از ملک صورت
گرفته و بنابراین در وضعیت موجود ،باید آن را قابل اعتمادترین مدر حاکی از ارزش ملـک دانسـت ،در نتیجـه،
پس از بررسی کلیه ادله موجود ،دیوان نظر میدهد که ارزش ملک در تاریخ سلب حق مالكیت  12میلیـون ریـال
بوده است.
 .519ادگار و اریک پروتیوا هرکدام نسبت به یک چهارم ملک مورد بحث ذیحق هستند (بنگرید بـه :بنـد 40
باال) .بر این اساس ،نقطه آغاز دیوان برای تعیین مبلغ غرامت متعلقه به هریک از خواهانها رقـم 5001220222/-
ریال ،یعنی یک چهارم ارزش کل ملک در تاریخ سلب مالكیت میباشد .دیوان همچنین باید مالیات بر ارث را کـه
پرداخت آن ،طبق ماده  534قانون مالیاتهای مستقیم ،شرط انتقال ثبتی ملک به نام خواهانها اسـت ،بـهعنـوان
عنصر الزم در ارزشیابی عالیق مالكانه خواهانها ،مورد توجه قرار دهد .در نتیجه ،ورثه پروتیوا نمیتوانستند پـیش
از پرداخت این مالیات ،ملک مورد بحث را فروخته یا به نحوی آن را منتقل کنند .از آنجا کـه ورثـه تنهـا بعـد از
پرداخت این مالیات حق تمتع از کلیه حقوق مربوط به ملک را به دست میآوردند ،بجا است که مبلغ این مالیاتها
در ارزشگذاری عالیق مالكانهای که خواهانها در زمان سلب مالكیت داشتند ،ملحو گردد.
 .517به نظر دیوان ،بدهی مالیاتی هریک از خواهانها ،براساس قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ فوت
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لئوپولد پروتیوا مجرا بود ،مبلغ  904010222/-ریال است 17.دیوان بر این نظر است که پس از کسر بدهی مالیـاتی
هریک از خواهانها ،ارزش کامل حصه هریک از آنان در ملک مورد بحث  302010222/-ریال میباشد.
 .511براساس مراتب پیشگفته ،دیوان نظر میدهد که هریک از خواهانها استحقاق دارد کالً مبلـغ 302010222/-
ریال غرامت بابت عالیق مالكانه خود بر ملک موروثی که توسط خوانده سلب شده دریافت نماید .این مبلغ پس از
تبدیل به دالر به نرخ تسعیر  53/202ریال به ازای هر دالر امریكا معادل  5030253/01دالر میگردد .نرخ مزبـور
نرخ تبدیل رایج در ژوئن  5322بوده است (بنگرید به:
International Monetary Fund, International Financial Statistics, Supplement on
Exchange Rates 64, 1985.

از این رو ،دیوان مبلغ  5030253/01دالر امریكا به نفع هریک از دو خواهـان ،ادگـار و اریـک پروتیـوا ،حكـم
میدهد.
شش) بهره

 .510دیوان  2درصد بهره از تاریخ  01خردادماه  51[ 5913ژوئن  ]5322که تاریخ سلب مالكیت اسـت ،بـه نفـع
خواهانها حكم میدهد.
هفت) هزینههای داوری

 .514هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
هشت) حکم

 .511به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حكم صادر میکند:
الف) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران مكلف است مبالغ زیر را به هریک از خواهانها پرداخت نماید:
ـ به ادگار پروتیوا ،مبلغ یكصد و بیسـت و نـه هـزار و هشتصـد و شصـت و نـه دالر و بیسـت و پـنج سـنت
( 5030253/01دالرآمریكا) به عالوه بهره ساده به نرخ  2درصد در سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ  01خردادماه
 51[ 5913ژوئن  ]5322تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ را از حسـاب تضـمینی بـه بانـک امـین
میدهد.
ـ به اریک پروتیوا ،مبلغ یكصد و بیست و نـه هـزار و هشتصـد و شصـت و نـه دالر و بیسـت و پـنج سـنت
( 5030253/01دالر آمریكا) به عالوه بهره سـاده بـه نـرخ  2درصـد در سـال (بـر مبنـای  951روز) از تـاریخ 01
خردادماه  51[ 5913ژوئن  ]5322تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ را از حساب تضمینی به بانـک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89طبق ماده ( 504الف) قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ  50آبانماه [ 5911سوم نوامبر  ]5305مجرا بوده رقم مالیـات بـر ارث
متعلقه به یک ملک موروثی به ارزش  1202220222/-ریال  401220222/-ریال است .لذا سهم هریک از چهار ورثه بابت این بـدهی
 505010222/ریال میشود .مضافاً هریک از خواهانها بهعنوان فرزند متوفی براسـاس مـواد  500و  502قـانون مالیـاتهـای مسـتقیم،شخصاً مسئول است که مبلغ  009220222/-ریال بپردازد .با این ترتیب ،بدهی مالیاتی هریک از خواهانها  904010222/-ریال است.
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امین میدهد.
ب) تعهدات فوق با پرداخت از محل حساب تضمینی که به موجب بند  0بیانیه مـورخ  03دیمـاه 53[ 5913
ژانویه  ]5325دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر افتتاح گردیده ،ایفا خواهد شد.
ج) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل کند.
د) بدینوسیله حكم حاضر برای ابالغ به کارگزار امانی به رئیس دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  09تیر  5947برابر با  57ژوییه 5331
کریستوف اسکوبیشفسکی ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جرج اچ .آلدریچ

کورش حسین عاملی

نظر مخالف ،بجز نظر موافق با مبلغ ریالی حكم .به
نظریه جداگانه رجوع شود

پروندههای شماره  513و 510
حکم شماره  044ـ 513/510ـ3
خواهانها :دادرس اینترنشنال ،پرـ ام کانستراکشن کورپوریشن
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران ،شرکت نوسازی و عمران تهران
تاریخ5947/11/00 :
حکم
حاضران
جلسه استماع اول

از طرف خواهانها :پروفسور علی شهیدزاده دادرس ،خواهان
آقای گوردن دبلیو .پالسن ،آقای جان سی .کوستر ،وکالی خواهانها
آقای جرج  .دووه جونیور ،شاهد
آقای تئودر لیبمن ،شاهد معارض
از طرف خواندگان :آقای علی حیرانی نوبری ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
دکتر بیژن ایزدی ،معاون نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
دکتر نعمت مختاری ،آقای نوذر دبیران ،مشاورین حقوقی نماینده رابط
آقای ذبیح اهلل علوی هراتی ،مشاور حقوقی شرکت نوسازی و عمران تهران
آقای محمد جزایری ،وکیل شرکت نوسازی و عمران تهران
آقای علیرضا ناظم بكایی ،نماینده فنی شرکت نوسازی و عمران تهران
آقای کیوان رامیان ،شاهد
آقای میرصدرالدین امیر خلخالی ،آقای محمدتقی انتظاری ،آقای محمد حبیبی ،شهود کارشناس
آقای هاشم عطیفه راد ،شاهد معارض
سایر حاضران :آقای دی .استیفن متایس ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
خانم مری کترین میلین ،قائممقام نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
جلسه استماع دوم

از طرف خواهانها :پروفسور علی شهیدزاده دادرس ،خواهان
آقای گوردن دبلیو .پالسن ،آقای جان سی .کوستر ،وکالی خواهانها

از طرف خواندگان :آقای علی حیرانی نوبری ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای نوذر دبیران ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای علیرضا ناظم بكایی ،نماینده فنی شرکت نوسازی و عمران تهران
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آقای محمد جزایری ،وکیل شرکت نوسازی و عمران تهران
آقای رحمان گلزار شبستری ،شاهد
آقای جرالد ای .گیلبرت .وکیل شاهد
سایر حاضران :آقای دی .استیفن متایس ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
خانم مری کترین میلین ،قائممقام نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
فهرست مندرجات
یک) پیشگفتار
دو) جریان رسیدگی
الف) سابقه امر
ب) الیحه بعد از استماع خواندگان
ج) لوایح بعد از استماع مقرر توسط دیوان
د) تجدید جلسه استماع
سه) صالحیت
الف) استفاده از نام «دادرس اینترنشنال»
ب) تابعیت غالب و مثثر پروفسور دادرس
ج) تابعیت پرـ ام کانستراکشن کورپوریشن
د) انحالل پرـ ام
هـ) صالحیت دیوان نسبت به شرکت نوسازی و عمران تهران
و) شرکت نوسازی و عمران تهران بهعنوان خوانده صحیح
ز) قید انتخاب مرجع رسیدگی
ح) مهندسین مشاور کن بهعنوان یک طرف الینفک دعوا
چهار) ماهیت دعوا ـ واقعیات و اظهارات
الف) اظهارات خواهانها
ب) اظهارات خواندگان
پنج) موضوعات مقدماتی در ماهیت دعوا
الف) بار اثبات
ب) ضابطه اثبات
ج) ایرادات فنی :امضای واحد و مهر شرکت
شش) ماهیت ،یافتههای دیوان
الف) مقدمه
 .5بررسی اجمالی

شماره بند
5
2
2
04
90
90
44
51
55
02
02
22
24
21
23
39
35
559
502
502
509
501
500
500
500
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 .0ادعای خواندگان مبنی بر جعل
 .9اصالت موافقتنامههای مقدماتی
 .4نامه مورخ پنجم شهریورماه  00[ 5910اوت  ]5302و قرارداد مورخ  52شهریورماه 5910
[نهم سپتامبر ]5302
ب) اصالت قرارداد
 .5ادله مستقیم خواندگان درباره ادعای جعل
الف) شهادتنامه و شهادت شفاهی گلزار
ب) صحت و سقم گفتار پروفسور دادرس
ج) شهادت سرهنگ محمدتقی انتظاری
د) شهادتنامههایی که بعد از جلسه استماع توسط سرهنگ انتظاری و آقای جان .پال آزبرن
تسلیم شد
 .0قرائن و امارات خواندگان راجع به موضوع جعل
الف) اهمیت نامه مورخ  02شهریورماه  55[ 5910سپتامبر ]5302
ب) ماهیت و مقدار کاری که پروفسور دادرس انجام داده
ج) زمانبندی اجرای کار
د) ارزش کار پروفسور دادرس برای شرکت نوسازی و عمران تهران
هـ) عبارت «بایگانی شود» مندرج در باالی نامه مورخ  02شهریورماه 5910
[ 55سپتامبر ]5302
ز) نبود نامهای مشعر بر رد پیشنهاد
 .9نتیجهگیری دیوان راجع به ادعای جعل خواندگان
ج) نقض قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر ]5302
 .5اظهارات طرفین
 .0ادعای مطروح در پرونده شماره  059بابت کار انجام شده
 .9ادعای مطروح در پرونده شماره  051بابت عدمالنفع
 .4ادعای مطروح در پرونده شماره  059بابت نظارت
د) خسارات
 .5ادعای مطروح در پرونده شماره  059بابت کار انجام شده
 .0ادعای مطروح در پرونده شماره  051بابت عدمالنفع
 .9ادعای مطروح در پرونده شماره  059بابت نظارت
هفت) هزینههای داوری
هشت) حكم
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یک) پیشگفتار

 .5خواهان پرونده شماره  059دادرس اینترنشنال می باشد و این نامی است که پروفسور علـی شـهیدزاده دادرس،
مهندس معمار و تبعه دوگانه ایران و ایاالت متحده بهعنوان نام تجاری برای شـرکت خـود انتخـاب کـرده اسـت.
خواهان پرونده شماره  ،051پرـ ام کانستراکشن کورپوریشن («پرـ ام») شرکتی است که طبق قـوانین نیویـور ،
ایاالت متحده امریكا ،ت سیس یافته و پروفسور دادرس سهامدار عمده آن میباشد .خواندگان پرونـده شـمارههـای
 059و  051شرکت نوسازی و عمران تهران («عمران تهران») و جمهوری اسالمی ایران («ایران») میباشند.
 .0پروفسور دادرس در تمام اوقات مرتبط با پروندههای حاضر امتیاز انحصاری سیستم دایناـ فریم سلدکس را
در ایران در اختیار داشت .سیستم مزبور تكنیكی است انحصاری برای اسكلتسازی سـاختمانهـایی کـه قطعـات
پیشساخته در آنها مصرف میشود .حسب ادعا ،در تـاریخ  52شـهریورماه [ 5910نهـم سـپتامبر  ،]5302دادرس
اینترنشنال ،پرـ ام و مهندسین مشاور کن (شرکتی که در تهران با دادرس اینترنشنال همكاری داشت) یک قرارداد
ساختمانی («قرارداد») با عمران تهران منعقد کردند تا براساس آن اسلكتسازی ساختمانهای یک مجتمع بزرگ
خانهسازی در حومه تهران ،به نام پروژه گسترش شمال شهیاد («پروژه») را انجام دهند .طبق قرارداد مذکور ،قرار
بود دادرس اینترنشنال بابت کاری که قبالً برای عمران تهران انجام داده بود وجوهی دریافـت نمایـد .کـار مزبـور
عبارت بود از انجام محاسبات ساختمانی و حک و اصالح نقشههای معماری موجود پـروژه کـه شـرکت مهندسـی
معماری دیگری به نام هاوزینگ اند اربن سرویسز اینترنشنال اینكورپوریتد («هاوس») 1برای پروژه یاد شده تهیـه
کرده بود .قرار بود دادرس اینترنشنال مبلغ دیگری نیز بابت نظارت بر ساخت اسكلت دریافت نماید و پرـ ام ساخت
خود اسكلت را طبق قرارداد انجام دهد و در قبال آن کار وجه دریافت نماید.
 .9خواهانها ادعا میکنند که عمران تهران واحدی است تحـت کنتـرل دولـت ایـران کـه مطالبـات دادرس
اینترنشنال را بابت کارهای انجام شده نپرداخته ،کارهای پروژه شمال شهیاد را قبـل از شـروع سـاختمان متوقـف
نموده و در نتیجه قرارداد را نقض کرده است .خواهانها تخییراً با این ادعـا کـه خوانـده یعنـی ایـران ،در قـرارداد
دخالت مسئولیتآور کرده ،مطالبه غرامت میکنند.
 .7خواهان پرونده شماره ( 059دادرس اینترنشنال) مبلغ  909010953/-دالر بـه اضـافه بهـره و هزینـههـای
داوری مطالبه مینماید .از این رقم ،مبلـغ  900910015/25دالر بابـت کـار انجـام شـده قبـل از انعقـاد قـرارداد و
 5050902/25دالر بابت حقالزحمه نظارت مقرر در قرارداد بابت آن مقدار از کار ساختمان مطالبه میکنـد کـه در
صورت آغاز کار پروژه طبق برنامه تنظیمی ،تا تاریخ  03دیماه  53[ 5913ژانویه ( ]5325یعنی مهلت صـالحیتی
دیوان) انجام میشد.
 .1خواهان پرونده شماره ( 051پرـ ام) مبلغ  905500222/-دالر بابت عدمالنفع در ارتباط با قرارداد بـه عـالوه
بهره و هزینههای داوری مطالبه میکند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8هاوس بر مبنای خدماتی که در ارتباط با پروژه شمال شهیاد انجام داده بود دعوای جداگانهای در این دیوان طـرح کـرد (بنگریـد بـه:
حكـم شـماره  5-504-025مـورخ اول آذرمـاه  00[ 5954نـوامبر  ]5321صــادره در پرونـده هاوزینـگ انـد اربـن سرویسـز اینترنشــنال
اینكورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چـاپ شـده در ( 9 Iran-U.S. C.T.R. 313از ایـن بـه بعـد «هـاوس» نامیـده
میشود).
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 .0خواندگان هرگونه مسئولیتی را انكار و چند ایراد صالحیتی و مقدماتی طـرح مـیکننـد از جملـه ایـنکـه:
دادرس اینترنشنال فاقد شخصیت حقوقی است ،تابعیت غالب و مثثر پروفسور دادرس تابعیت ایاالت متحده نیست،
پرـ ام تابعیت ایاالت متحده را ندارد ،پرـ ام منحل شده است ،دیوان صالحیت رسیدگی به عمـران تهـران نـدارد،
عمران تهران خوانده صحیح دعوا نیست ،دیوان صالحیت رسیدگی به دعوا را ندارد زیرا قرارداد حاوی قید انتخاب
مرجع رسیدگی است ،شرکت مهندسین مشاور کن طرف الینفک این دعوا است و قرارداد مورد بحـث الزماالجـرا
نیست زیرا تنها به امضای یكی از مدیران عمران تهران رسیده و فاقد مهر شرکت است.
 .4خواندگان مضافاً میگویند قراردادی که خواهانها به دیوان ارائـه کـردهانـد جعلـی اسـت ،مـدار پـیش
قراردادی مختلفی که توسط خواهان ها به دیوان تسلیم شده نیز جعلی میباشد و مدارکی کـه دادرس اینترنشـنال
به عنوان کارهای انجام شده خود به دیوان ارائه نموده صرفاً نسخ مدار مشابهی است کـه توسـط هـاوس تهیـه
شده و عمران تهران آنها را رد کرده بود .خواندگان میگویند که در سوابق عمران تهران هیچگونه اثری از سابقه
مذاکرات مربوط به انعقاد قرارداد بین عمران تهران و خواهانها وجود ندارد .خوانـدگان درخواسـت مـیکننـد کـه
دعاوی مطروح رد شود و بابت هزینههای داوری به نفع آنها حكم صادر گردد.
دو) جریان رسیدگی
الف) سابقه امر

 .1در تاریخ  05دیماه  55[ 5952ژانویه  ]5320خواهانها دادخواستهای خود را به ثبت رساندند .خوانـدگان در
تاریخ  52مردادماه [ 5955نهم اوت  ]5320لوایح دفاعی خود را ثبـت کردنـد و جوابیـه خواهـانهـا در تـاریخ 00
مردادماه  59[ 5951اوت  ]5325ثبت شد .عمران تهران در تـاریخ  52دیمـاه [ 5951هشـتم ژانویـه  ]5320بـه
جوابیه خواهانها پاسخ داد2.
 .3در تاریخ  05فروردینماه  51[ 5955آوریل  ]5320خواهانها لوایح خود را درباره ماهیت دعوا و شهادتنامه
دیگری راجع به موضوع تابعیت به ثبت رساندند .متعاقب آن ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران تقاضا کرد کـه
موضوع تابعیت بهعنوان یک مس له مقدماتی مورد رسیدگی قرار گیرد.
 .51دیوان طی دستور مورخ  00خردادماه  50[ 5955ژوئن  ]5320خاطرنشان ساخت که هی ت عمومی دیوان
در پرونده شماره «الف» 52مقرر داشته است که «دیوان صالحیت رسیدگی به دعاوی مطروح علیه ایـران توسـط
دارندگان تابعیت مضاعف را در مواردی دارد که تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط ،یعنی از تاریخ ایجاد
ادعا تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325تابعیت ایاالت متحده بوده باشد .دیوان همچنـین یـادآوری کـرد کـه
خواهانها در تاریخ  05فروردینماه  51[ 5955آوریل  ]5320لوایح و ادله خود را راجـع بـه کلیـه موضـوعات و از
جمله تابعیت به ثبت رساندهاند .دیوان به خواهانها دستور داد که تا تاریخ  53تیرماه [ 5955دهم ژوییه  ]5320به
دیوان اطالع دهند که آیا در نظر دارند ادله و مدار دیگری درخصوص تابعیت غالب و مثثر خود تسلیم نمایند یا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2به دلیل تشابه واقعیات پروندههای شماره  059و شماره  ،051این پروندهها هم از نظر طرفین آنها و هم از لحـا دیـوان یكـی تلقـی
شدهاند.
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نه و در صورتی که چنین قصدی وجود دارد ادله مزبور را به ثبت رسانند .در تاریخ  51تیرماه [ 5955ششـم ژوییـه
 ]5320خواهانها به دیوان اطالع دادند که عجالتاً در نظر ندارند مدار دیگری راجع به تابعیت ثبت نمایند.
 .55طی دستور مورخ نهم آذرماه  92[ 5953نوامبر  ]5332دیوان موضوع تابعیت غالب و مثثر خواهـانهـا را
به سایر موضوعات صالحیتی و ماهوی منضم و برنامه تبادل لوایح بعدی را تعیین نمود.
 .50در تاریخ هشتم آذرماه  03[ 5902نوامبر  ]5335خواندگان الیحهای راجع به تابعیـت دادرس اینترنشـنال
به ثبت رساندند و خواهانها در تاریخ نهم بهمنماه  03[ 5902ژانویه  ]5330بـدان پاسـخ دادنـد و خوانـدگان در
تاریخ نهم مهرماه [ 5905اول اکتبر  ]5330جواب خود را به الیحه اخیر خواهانها به ثبت رسـاندند .همچنـین در
تاریخ هشتم آذرماه  03[ 5902نوامبر  ]5335خواندگان لوایح خود را درباره موضوعات صـالحیتی و مـاهوی ثبـت
کردند .در تاریخ  55فروردینماه  95[ 5905مارس  ]5330به طرفین اطالع داده شد که جلسه استماعی در تـاریخ
هشتم بهمنماه  02[ 5905ژانویه  ]5339برگزار خواهد شد .طی دسـتور مـورخ  50آذرمـاه [ 5905سـوم دسـامبر
 ]5330یک روز به مدت جلسه استماع اضافه و مقرر گردید که جلسه در روزهای هشتم و نهـم بهمـنمـاه 5905
[ 02و  03ژانویه  ]5339برگزار شود.
 .59در تاریخ نهم بهمنماه  03[ 5902ژانویه  ]5330خواهانها لوایح جوابیـه خـود و در تـاریخ نهـم مهرمـاه
[ 5905اول اکتبر  ]5330خواندگان لوایح معارض خود را به ثبت رساندند.
 .57در تاریخ نهم آذرماه  92[ 5905نوامبر  ]5330خواندگان نامه ای ثبت و طی آن درخواست وارسی اصـول
برخی از مدار خواهانها را نمودند .خواهان ها با درخواست مزبور مخالفت نكردند و بر این اسـاس ،دیـوان طـی
دستوری اجازه داد که وارسی مدار مزبور سه روز قبل از تشكیل جلسه استماع در دفتر دیوان انجام شود.
 .51در تاریخ نهم آذرماه  92[ 5905نـوامبر  ]5330خوانـدگان و در تـاریخ دهـم دیمـاه  92[ 5905دسـامبر
 ]5330خواهان ها فهرست اسامی شهود خود را به ثبت رساندند .البته فهرست اسامی شهود خواهانها را دیوان در
تاریخ سوم دیماه  04[ 5905دسامبر  ]5330از طریق تلهفكس دریافت کرده بود.
 .50در تاریخ  02آذرماه  55[ 5905دسامبر  ]5330خواهانها اعتـراض کردنـد بـه ایـنکـه مسـتخرجهای از
شهادت شخصی به نام آقای رحمان گلزار شبستری در جلسه استماع پرونده شماره  3250نـزد دیـوان ،در الیحـه
معارض عمران تهران نقل شده است .خواهانها درخواست کردند که نسخه کامل شهادت آقای گلـزار در پرونـده
شماره  250در اختیار آنها قرار گیرد تا بتوانند نتیجهگیری خواندگان از مستخرجه مزبور را با اسـتدالالت خـود رد
نمایند .دیوان طی دستور مورخ  04آذرماه  51[ 5905دسامبر  ]5330مقرر داشت نظر به اینکـه جلسـات اسـتماع
دیوان محرمانه است مستخرجه شهادت مورد بحث به عنوان مدر در این پرونده پذیرفته نخواهد شد ،مگر آنکه
خواندگان حداکثر تا تاریخ نهم دیماه  92[ 5905دسامبر  ]5330اظهاریـه کتبـی از خواهـان پرونـده شـماره 250
حاکی از موافقت وی با انتشار سواد کامل شهادت آقای گلزار در جلسه اسـتماع بـه دیـوان تسـلیم نماینـد .چنـین
اظهاریهای توسط خواندگان به ثبت نرسید و مستخرجه مذکور بهعنوان مدر در پرونده حاضر پذیرفته نشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بنگرید به :ابراهیم رحمان گلشنی و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  9-250-145مورخ  55اسفندمـاه [ 5905دوم مـارس
 ،]5339چاپ شده در ( 29 Iran-U.S. C.T.R. 78از این به بعد «گلشنی»).
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 .54خواهانها طی تلهفكس مورخ  50دیماه [ 5905هفـتم ژانویـه  ]5339خـود (کـه متعاقبـاً در تـاریخ 05
دیماه  55[ 5905ژانویه  ] 5339به ثبت رسید) به دیوان اطالع دادند که یكی از شهود معرفی شـده یعنـی آقـای
جان پل آزبرن ،گرچه شهادتنامهای به ثبت خواهد رساند ،نمیتواند جهت ادای شهادت در جلسـه اسـتماع حضـور
یابد .خواهانها همچنین آقای تئودر لیبمن را بهعنوان شاهد علیالبدل معرفـی و شـهادتنامهای از وی بـه دیـوان
تسلیم کردند .در تاریخ  52دیماه [ 5905هشتم ژانویه  ]5339خواندگان به فهرست اولیه اسامی شهود خواهانها
اعتراض کردند بر این مبنا که طبق الزام قواعد دیوان  92روز قبل از جلسه استماع ثبـت نشـده اسـت .خوانـدگان
همچنین به معرفی آقای لیبمن به جای آقای آزبرن و ثبت دیرهنگام شهادتنامه آقای لیبمن اعتراض کردند.
 .51طی دستور مورخ  09دیماه  59[ 5905ژانویه  ]5339دیوان درخواست خواندگان را مبنی بر عدم پذیرش
فهرست اولیه اسامی شهود خواهان ها رد کرد .دیوان یادآوری نمـود کـه مـتن انگلیسـی فهرسـت اسـامی شـهود
خواهانها در تاریخ سوم دیماه  04[ 5905دسامبر  ]5330به وسیله تلهفكس بـه دیـوان واصـل گردیـد و بـرای
خواندگان ارسال شده بود و متعاقباً هر دو متن انگلیسی و فارسی همان فهرست در تاریخ نهم دیمـاه 92[ 5905
دسامبر  ] 5330در دیوان به ثبت رسید .دیوان مقرر داشت که شهود مذکور در فهرست مـورد بحـث نبایـد از ادای
شهادت در جلسه استماع ممنوع گردند.
 .53طی دستور جداگانهای به همان تاریخ ،دیوان به طرفین اطالع داد که معرفی آقای لیبمن بهعنوان شـاهد
به جای آقای آزبرن م ایر مفاد بند  0ماده  01قواعد دیوان است ،زیرا ظاهراً دامنه موضـوعات مـورد شـهادت وی
گستردهتر از شهادتی بود که آقای آزبرن میداد .دیوان همچنین نظـر داد کـه در آن مرحلـه دیرهنگـام رسـیدگی
نمیتواند شهادتنامه لیبمن را بهعنوان مدر پرونده بپذیرد.
 .01خواهانها طی تلهفكس مورخ  04دیماه  54[ 5905ژانویه  ]5339بـه تصـمیم دیـوان مبنـی بـر عـدم
پذیرش آقای لیبمن به جای آقای آزبرن اعتراض کردند و برابر مقررات تبصـره  0مـاده  01قواعـد دیـوان اعـالم
داشتند که آقای لیبمن در حدی که بتواند با موضوعات مطروح توسط خواندگان شـهادت معـارض ارائـه کنـد ،در
جلسه استماع شهادت معارض خواهد داد.
 .05در تاریخ  03دیماه  53[ 5905ژانویه  ]5339خواندگان خاطرنشان ساختند که خواهانها آقایـان دووه و
پری را بهعنوان شهود معرفی کردهاند و افراد مذکور قبالً شـهادتنامهای بـه دیـوان تسـلیم نكـردهانـد .از ایـن رو
خواندگان آقای هاشم عطیفه راد را بهعنوان شاهد معارض معرفی نمودند تا در صورت لزوم شهادت دهد.
 .00طی دستور مورخ دوم بهمنماه  00[ 5905ژانویه  ]5339دیوان به طرفین اطالع داد که پروفسور دادرس
مجاز خواهد بود بهعنوان شاهد ذینفع مطالب خود را عرضه کند و آقایان لیبمن و عطیفهراد اجازه خواهند داشت در
حدی که مطالب ارائه شده توسط خواندگان و خواهانها ایجاب نماید بهعنوان شاهد معارض شهادت دهند.
 .09در تاریخهای هشتم و نهم بهمنماه  02[ 5905و  03ژانویه  ]5339جلسه استماعی در پروندههای حاضر
برگزار شد .دفاع اصلی خواندگان در جلسه استماع مزبور این بود که قرارداد مورد استناد خواهانها جعلی است.
ب) الیحه بعد از استماع خواندگان

 .07در تاریخ  50بهمنماه [ 5900اول فوریه  ]5334یعنی متجاوز از یک سال پس از جلسه اسـتماع و در زمـانی
که شور پروندههای حاضر وارد مرحله پیشرفتهای شده بـود ،خوانـدگان نامـهای توسـط نماینـده رابـط جمهـوری

065



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

اسالمی ایران به ثبت رساندند که شهادتنامهای به تاریخ  55بهمنماه  95[ 5900ژانویـه  ]5334از آقـای رحمـان
گلزار شبستری ضمیمه آن بود («شهادتنامه گلزار») .آقای گلزار در زمانی که قرارداد مورد منازعه حسـب ادعـا بـه
امضا میرسید مدیرعامل عمران تهران بود و ادعا میشود که شخد وی قرارداد را از طرف عمران تهـران امضـا
کرده است .در شهادتنامه گلزار ادعا شده است که گرچه بین عمران تهران و خواهانها توافقهای مقدماتی بـدون
هزینهای به عمل آمده بود ،لكن هیچ گونه قرارداد نهایی هرگز منعقد نگردید .نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
طی نامه ای که همراه نامه خواندگان به ثبت رساند چگونگی اخذ شهادتنامه را تشریح (بنگرید به :بندهای  90الی
 94زیر) و درخواست کرد که شهادتنامه مزبور در عداد مدار پرونده پذیرفته شود .دیوان طـی دسـتور مـورخ 51
بهمنماه [ 5900چهارم فوریه  ]5334از خواهانها درخواست کرد که نظرات خود را درباره نامه خوانـدگان اعـالم
دارند.
 .01در تاریخ  03بهمنماه  52[ 5900فوریه  ]5334خواهانها نظر خود را راجع به شهادتنامه گلـزار اعـالم و
شهادتنامه ای از آقای جان پال آزبرن ،کارشناس خط ،به دیوان تسلیم کردند .این شهادتنامه در جلسه اسـتماع نیـز
توسط خواهانها عرضه شده بود ،لكن از آنجا که بهموقع به ثبت نرسیده بود ،دیوان آن را در عداد ادله نپذیرفتـه
بود .خواهان ها طی نظرات خود اظهار داشتند که ادله «جدید» از طرف آقای گلزار ،دیرهنگـام و غیرقابـل اعتمـاد
است و پذیرش آنها در حكم بازگشایی پرونده میباشد .خواهانها توجه دیوان را به «بیصـداقتی آشـكار» آقـای
گلزار به شرح منعكسه در پرونده گلشنی جلب کردند 4و حدسیات خود را در مورد انگیزههای احتماالً تردید برانگیز
آقای گلزار در تسلیم شهادتنامه اظهار نمودند .خواهان ها استدل کردند که دیوان نباید شهادتنامه گلزار را در عـداد
مدار پرونده بپذیرد.
 .00دیوان طی دستور مورخ چهارم اسفندماه  09[ 5900فوریه  ]5334تصمیم گرفـت شـهادتنامه گلـزار را در
عداد مدار پرونده بپذیرد (بنگرید به :بند  95زیر)؛ لكن دیوان دالیل این تصمیم خـود را در آن هنگـام توضـیح
نداد و اکنون مبادرت به توضیح آن دالیل مینماید.
 .04قواعد دیوان از لحا پذیرش یا رد لوایح کتبی اختیارات وسیعی به دیوان اعطا کرده است .از جملـه ایـن
اختیارات که از مفاد بند  5ماده  ،51ماده  ،00بند  5ماده  01و بند  0ماده  03قواعد دیوان نشـ ت مـیگیـرد ،حـق
پذیرش مدارکی است که پس از جلسه استماع و بدون اجازه به ثبت میرسند.
 .01لكن رویه دیوان قویاً مخالف پذیرش مدار غیرمجاز و دیرهنگام بوده است .دیوان مخصوصاً از پذیرش
مدارکی که نهتنها خارج از مهلتهای مقرر برای ثبت ،بلكه پس از جلسه استماع نیز تسلیم میشود اکـراه داشـته
است .مفصلترین بحث راجع به این موضوع در حكم شماره  5-423-909مورخ  55آبـانمـاه [ 5955دوم نـوامبر
 ]5320صادره در پرونده هریس اینترنشنال تلهکامیونیكشنز اینكورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران و دیگران آمده
که در  17 Iran-U.S. C.T.R. 31, 45-50چاپ شده است.
 .03در حكم پرونده هریس ت کید شده است که در تصمیمگیری راجع به پذیرش یا رد مـدارکی کـه دیـر بـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1گلشنی ،حكم شماره  ، 9-250-145دیوان در پرونده گلشنی به این نتیجه رسید که شهادت آقای گلزار در آن پرونده از جهات عدیـده
متقاعدکننده نبوده است.
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ثبت رسیده ،حائز اهمیت است که دیوان با طرفین دعوا با عدالت و انصاف رفتار کـرده و توجـه داشـته باشـد کـه
پذیرش مدار دیرهنگام از یک طرف دعوا میتواند موجد بی عدالتی نسبت به طرف دیگر شود .مالحظـه دیگـر،
«رعایت نظم در رسیدگیها» 5است .دیوان در اعمال این اصول نسبت به واقعیات یک مورد خاص ،باید «ماهیـت
و محتوای اسنادی را که دیر به ثبت رسیده و طول مدت و سبب ت خیر در ثبت را 6مورد توجه قرار دهـد .اسـنادی
که حاوی واقعیات و ادله جدید هستند «در صورت ت خیر در ثبت به اغلب احتمال موجب بیعدالتی نسبت به طرف
دیگر و اختالل در جریان داوری میگردند7.
 .91بنابراین هنگام تصمیمگیری راجع به پذیرش یا رد مدارکی که دیر به ثبت مـیرسـند مالحظـات ذیـربط
عموماً عبارتند از احتمال بیعدالتی ،تساوی رفتار با طرفین ،اختالل در جریان داوری به سبب ت خیر و دلیل ت خیر.
 .95در انطباق مالحظات مذکور با پروندههای حاضر ،دیوان خاطرنشان میسازد که شهادتنامه گلزار بهروشنی
حاوی واقعیات و ادله جدیدی بود ،بدین معنا که شخصی که حسب ادعا امضاکننده قرارداد بوده اظهار داشته است
که در واقع آن را امضا نكرده است.
 .90توضیح نماینده رابط ایران راجع به علت و طول مدت ت خیر تسلیم شهادتنامه مورد بحـث ایـن بـود کـه
آقای گلزار «مدعی سرسخت ایران» در دعوای گلشنی بود و ایران «دالیلی بر این اعتقاد داشت کـه مشـارٌالیه در
تشریح پاره ای مسائل ،یعنی امضائات حسب ادعا متعلق به وی ذیـل ...قـرارداد نهـم سـپتامبر  5302مطروحـه در
پروندههای  059و  051با ایران همكاری نخواهد بود؛ لكن ایران حسب ادعا درصدد بـود کـه «در اولـین فرصـت
ممكن» (یعنی در ژانویه « )5334که یكی از مسئولین دفتر خدمات حقوقی بینالمللی تهران اتفاقا [آقای گلـزار] را
در پاریس مالقات نمود» از وی تقاضای همكاری کند.
 .99این توضیح که ظاهراً اساس آن را یک سلسله اتفاقات غیرمنتظره تشكیل میدهـد بـه دیـوان اطمینـان
خاطر نمیدهد .مضافاً شهادت بعدی آقای گلزار دایر بر اینکه یكی از مقامات دفتر خدمات حقوقی ایران تلفنی بـا
وی تماس گرفته و مالقات اتفاقی در کار نبوده ،با توضیح فوق ناهماهنگ است.
 .97نماینده رابط ایران در نامه خود همچنین اظهار داشـت کـه شـهادتنامه آقـای گلـزار «در اولـین فرصـت
ممكن» اخذ گردید .در این زمینه باید توجه داشت که دادخواستهـای پرونـدههـای حاضـر در تـاریخ  05دیمـاه
 55[ 5952ژانویه  ]5320به ثبت رسید و نسخی از قرارداد مـورخ  52شـهریورماه [ 5910نهـم سـپتامبر  ]5302و
مورد استناد خواهانها بدانها منضم بود .لذا خواندگان از  50سال تمـام پـیش از ثبـت شـهادتنامه گلـزار اطـالع
داشتند که قرارداد مذکور اساس دعاوی مطروح در پروندههای حاضر را تشكیل میدهد .به نظـر مـیرسـد کـه در
طول آن مدت ،چه به لحا تماس منظم خواندگان با آقای گلزار در خالل دهه  5322در ارتباط با دعوای مطروح
در دادگاههای فرانسه ،که شرح مفصل آن در پرونده گلشنی آمده (و در زمان «مالقات اتفـاقی» هنـوز هـم ادامـه
داشت) 8،و چه به طرق دیگر 9فرصت زیادی برای مشورت با آقای گلزار وجود داشت .مضافاً حتی اگر ذینفع بودن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5بنگرید به :هریس.17 Iran-U.S. C.T.R. at 46-47 ،
 .6همان م خذ ،صفحه 400
 .9همان م خذ ،صفحه .40
 .1گلشنی ،حكم شماره  ،9-250-145بندهای .05-45
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آقای گلزار در نتیجه دعوای گلشنی مانع اخذ شهادتنامه از وی میبود 10که دیوان البته این استدالل را نمیپذیرد،
خواندگان هیچ توضیحی راجع به ت خیر بیشتر خود در فاصله صدور حكم در پرونده گلشنی در تاریخ  55اسفندماه
[ 5905دوم مارس  ]5339و ثبت شهادتنامه گلزار در تاریخ  50بهمنماه [ 5900اول فوریه  ]5334ارائه نمیکنند.
 .91اجماالً این که بر شهادتنامه گلزار ظاهراً همان مشكالتی مترتب است که عموماً دیوان را واداشـته اسـت
که ادله ثبت شده با ت خیر را رد کند؛ یعنی مسائلی از قبیل ارائه واقعیات جدید ،احتمال بیعدالتی نسبت به طـرف
دیگر ،اختالل در جریان داوری و عدم ارائه توضیح کافی راجع به ت خیر.
 .90در هر حال و به رغم این مشكالت و نقاید اساسی ،دیوان آخراالمر متقاعد گردید که شهادتنامه گلـزار
را در عداد مدار پرونده بپذیرد .این تصمیم با صدور دستور مورخ چهارم اسفندماه  09[ 5900فوریه  ]5334جامه
عمل پوشید و برای اینکه انصاف رعایت شده باشد دیوان همچنین شهادتنامه آزبرن را که خواهانها به ضـمیمه
نظرات خود درباره شهادتنامه گلزار ارائه کرده بودند ،پذیرفت .انگیزه دیوان برای پـذیرش شـهادتنامه آزبـرن ایـن
واقعیت مهم بود که شاهد مزبور حسب ادعا امضاکننده دیگر قرارداد مورد بحث بود و همین موضوع باعث میشـد
که شهادت وی ظاهراً اهمیت پیدا کند .اما دیوان ت کید مینماید که مورد حاضـر از نظـر دیـوان وضـعیتی کـامالً
غیرعادی و تكرار آن بسیار بعید است.
ج) لوایح بعد از استماع مقرر توسط دیوان

 .94دستور مورخ چهارم اسفندماه  09[ 5900فوریه  ،]5334عالوه بر پذیرش شهادتنامههای گلزار و آزبـرن مقـرر
داشت که طرفین در دو نوبت و به طور همزمان لوایح بعد از استماع تسلیم نمایند و تصریح کرد که لـوایح مزبـور
باید حاوی نظرات و نظرات معارض آنها بوده و هریک از طرفین باید درباره «ذیربط بـودن و اهمیـت و اعتبـار»
اظهاریههایی که طرف دیگر به ثبت میرساند اظهارنظر نماید .در اجرای این دستور خواهـانهـا در تـاریخ هشـتم
فروردینماه  02[ 5909مارس  ]5334نظرات خود را راجع به ذیربط بودن و اهمیت و اعتبار شـهادتنامه گلـزار بـه
دیوان اعالم داشتند .اظهاریه خواهان ها حاوی نظراتی بود راجع به صحت و سقم گفتار آقای گلزار و بحثی دربـاره
پیشینه وی نزد دیوان در ارتباط با پرونده گلشنی .خواهانها همچنین شهادتنامه مكملی از آقای آزبرن بـه دیـوان
تسلیم نمودند.
 .91در تاریخهای چهارم و هشتم فروردینماه  04[ 5909و  02مارس  ]5334خواندگان نظرات خود را درباره
ذیربط بودن و اهمیت و اعتبار اظهاریهای که خواهانها بدواً در تاریخ  03بهمنماه  52[ 5900فوریه  ]5334راجـع
به شهادتنامه گلزار ثبت کرده بودند به دیوان اعالم داشتند .خواندگان طی نظرات مزبور استدالل نمودند که قـبالً
به آقای گلزار دسترسی نداشتند ،ثبت شهادتنامه از لحا زمانی بیسابقه نبوده است ،در واقـع خواهـانهـا وظیفـه
داشتند که شهادتنامه ای از آقای گلزار به دیوان تسلیم کنند ،آقای گلزار شایستهترین شخصی است کـه مـیتوانـد
 .6برای مثال ،هنگامی که خواندگان در جلسه استماع پرونده گلشنی از آقای گلزار بهعنوان شاهد تحقیق میکردند ،موضوع پروژه شمال
شهیاد مشخصاً مطرح شد لكن وکیل خواندگان از آن فرصت استفاده نكرد که راجع به قرارداد مطروح در پروندههای حاضر از آقای گلـزار
سثال نماید.
 .89راجع به شرح ادعای پرونده گلشنی و ذینفع بودن احتمالی آقای گلزار در نتیجه آن پرونده ،بنگرید به :بندهای  510-519زیر.
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درباره اصالت قرارداد شهادت دهد و اینکه اظهارات خواهانها راجع به انگیزههای آقای گلزار گمراهکننـده اسـت.
افزون بر این ،خواندگان شهادتنامه دیگری از سرهنگ انتظاری ،کارشناس خود در زمینه بررسی خطوط و امضـا و
نیز چندین شهادتنامه از مقامات سابق عمران تهران ،یعنی آقای پرویز گلشنی ،آقای مهدی امینـی ،آقـای جـوزف
موراگ و آقای محسن فرحی ،که بنا به گفته خواهانها در جریان تنظیم قرارداد بودهاند ،به دیوان تسـلیم نمودنـد.
چهار نفر نامبرده طی شهادتنامه های مزبور اعالم داشتند که از وجود قراردادی بین خواهـانهـا و عمـران تهـران
بیاطالع میباشند .خواندگان توضیح ندادند که چرا شهادتنامههای این چهار نفر ،که یكی از آنها ظاهراً در تهران
زندگی میکرد ،قبل از جلسه استماع اول ،به دیوان تسلیم نشد.
 .93در اجرای بخش دیگری از دستور مورخ چهارم اسفندماه  09[ 5900فوریه  ]5334و دستور تكمیلی مورخ
دهم فروردینماه  92[ ]5909مارس  ]5334خواندگان در تاریخ  95فروردینماه  02[ 5909آوریل  ]5334نظـرات
معارض خود را به دیوان تسلیم و استدالل کردند که ماهیت شهادت آقای گلزار در پرونده گلشنی نبایـد خللـی در
صدق گفتار وی در پروندههای حاضر پدیـد آورد ،زیـرا او در پرونـده گلشـنی طـرف ذینفـع در دعـوا بـود ،امـا در
پرونده های حاضر چنین نیست .عالوه بر این ،خواندگان ادعای خود را مبنی بر اینکه شـهادتنامه گلـزار در اولـین
فرصت ممكن تحصیل شده تكرار کردند .خواندگان همچنین خاطرنشان ساختند که چهار شهادتنامه دیگـری کـه
جدیداً تسلیم شده شهادتنامه آقای گلزار را ت یید میکند.
 .71خواهان ها نیز در اجرای دستور دیوان ،در تاریخ  92فروردینماه  53[ 5909آوریل  ]5334نظرات معارض
خود را درباره لوایح مورخ چهارم و هشتم فروردینماه  04[ 5909و  02مارس  ]5334خواندگان به دیـوان تسـلیم
کردند .خواهانها بدواً شهادتنامههای آقایان امینی ،گلشنی ،موراگ و فرحی را مـورد اعتـراض قـرار داده و اظهـار
نمودند که این اظهاریهها صورت شهادتنامه یا اظهارات مقید به سوگند نداشته ،بلكه صرفاً حاوی «گـواهی» یـک
محضردار است که صحت تعلق امضاهای ذیل اظهاریهها به اشخاص مزبور را تصـدیق کـرده اسـت .خواهـانهـا
مضافاً اظهار داشتند که حسب اطالع آنها امضاکنندگان چهار اظهاریه مورد بحث و اشخاص دیگر احتماالً تحـت
فشار قرار گرفته یا وعده پاداش کالنی به آنها داده شده است که به نفع خواندگان شهادت بدهند 11.خواهـانهـا
در ت یید اظهار اخیر خود شهادتنامهای از دکتر داریوش فرهنگ درهشوری ،یک ایرانی مقیم اروپا ارائه کردند که در
پروژه شمال شهیاد با دادرس اینترنشنال همكاری داشته بـود 12.دکتـر درهشـوری همچنـین وجـود قـرارداد بـین
خواهان و عمران تهران را تصدیق و ادعای هفت سال قبل پروفسور دادرس را ت یید کرد که دکتر درهشوری ،کـه
در آن زمان در تهران میزیست ،کوشیده بود حقالزحمه دادرس اینترنشنال را در ماههای بعـد از امضـای قـرارداد
وصول کند.
 .75با این ترتیب ،در پایان برنامه تبادل لوایح بعد از استماع ،دیوان با اظهارات ضد و نقـیض آقایـان امینـی،
گلشنی ،موراگ ،فرحی و دکتر دره شوری مواجه گردید .دیوان بدواً بایستی راجع به قابلیت پـذیرش ایـن اظهـارات
تصمیم میگرفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88در تاریخ هفتم اردیبهشتماه  00[ 5909آوریل  ]5334نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران این اظهارات را تكذیب کرد.
 .82شهادتنامه دکتر دره شوری حاوی اظهاراتی بود که به نظر دیوان ت یید آنها غیرضروری و در هر صورت غیرممكن بود.
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد یازدهم

 .70از آن جا که شهادتنامه گلزار با ت خیر تسلیم شده و در نتیجه موجب اختالل در نظم داوری گردیـده بـود،
دیوان به طرفین دستور داده بود که نظرات خود را به «مرتبط بودن ،اعتبار و اهمیت» مطالبی که طرف دیگـر در
ابتدا مطرح کرده محدود کنند .دیوان مراقب بود که در آن مرحله پیشرفته رسیدگیها از تسلیم ادله و شواهد جدید
دیگر ممانعت به عمل آورد و با دستور مورخ چهارم اسفندماه  09[ 5900فوریه  ]5334صراحتاً بـه طـرفین دسـتور
داد که صرفاً راجع به ادله و مدارکی که قبالً تسلیم شده بوده اظهارنظر نمایند .استدالالت خواهانها و خوانـدگان
و شهادتنامه تكمیلی کارشناسان خط خواهانها و خواندگان مستقیماً متوجه ادله و مدارکی بود که قبالً تسلیم شده
بود و چندان ادله جدیدی در بر نداشت .از این رو ،دیوان شهادتنامههای تكمیلی آقای آزبرن و سرهنگ انتظاری را
پذیرفت .دیوان همچنین نتیجهگیری کرد که مندرجات شهادتنامههای آقایان امینـی ،گلشـنی ،مـوراگ ،فرحـی و
دکتر درهشوری از حد «اظهارنظر» راجع به «مرتبط بودن ،اعتبار و اهمیـت» موضـوعات مطـروح در لـوایح قبلـی
خواهان ها و خواندگان که درخواست شده بود کامالً فراتر رفته است و نظر داد که ثبت ایـن اظهاریـههـا کوشـش
غیرمجازی است برای تسلیم ادله و مدار جدید و دیرهنگام و غیرمجاز در پرونده برخالف مـتن صـریح دسـتور
دیوان.
 .79از این رو ،دیوان طی دستور مورخ هفتم اردیبهشت ماه  00[ 5909آوریل  ]5334به طرفین اطالع داد که
پنج شهادتنامه مذکور را م ایر با مفاد دستورهای مورخ چهارم اسفندماه  09[ 5900فوریه  ]5334و  02فروردینماه
 92[ 5909مارس  ]5334میداند و در نتیجه هر پنج شهادتنامه را از عداد مدار پروندههای حاضر خارج نمود .از
آنجا که شهادتنامه های مزبور به دالیل پیشگفته در عداد مدار پذیرفته نشد ،دیـوان ضـرور ندیـد کـه ماهیـت
اظهارات مندرج در آن شهادتنامهها را مورد بررسی قرار دهد .قاضی آقاحسینی در همان روز نسبت به دستور مورخ
هفتم اردیبهشت [ 00آوریل] دیوان نظر مخالف به ثبت رساند.
د) تجدید جلسه استماع

 .77در تاریخ ششم خردادماه  00[ 5909مه  ]5334نماینده رابط ایران طـی نامـهای درخواسـت کـرد کـه جلسـه
استماع پرونده های حاضر تجدید گردد .نماینده مزبور طی درخواست خود اشاره کرد کـه شـهادتنامههـای گلـزار و
آزبرن توسط دیوان برای ثبت در سوابق پذیرفته شده است (بنگرید به :بند  95باال) .نماینده رابط ایران خاطرنشان
ساخت که «نحوه ارزیابی و سنجش اعتبار آن شهادتنامهها توسط دیوان مطرح میگردد و ادامه داد« :بدیهی است
که ارزیابی دقیق یک شهادت بدون امكان تحقیق شفاهی از شاهد میسر نیست» .نماینده رابط در پایان افزود کـه
خواندگان مصراً از دیوان میخواهند تا نسبت به تشكیل جلسه استماع مورد تقاضا اقدام نمایند.
 .71نماینده رابط ایران در ت یید درخواست خود مضافاً اظهار داشـت کـه «نظـر خواهـانهـا نیـز درخصـوص
موضوع عیناً منطبق با نظر خواندگان است و جملهای را از یكی از لوایح مجاز بعد از استماع خواهانها نقـل کـرد.
لكن خواهانها در تاریخ  02خردادماه [ 5909دهم ژوئن  ]5334به درخواست خوانـدگان پاسـخ دادنـد و طـی آن
نهتنها شدیداً به درخواست ایران اعتراض کردند ،بلكه توجیه [مذکور] خواندگان را نیز رد نمودند و اظهار داشتند که
«موضع خواهانها کامالً خالف آن است [که ادعا شده]» .خواهانها اظهار داشتند جملهای که از لوایح قبلی آنها
توسط نماینده رابط نقل شده خارج از سیاق عبارات متن بوده و سایر مطالب ذیربط در الیحه مزبور از جملـه ایـن
اظهارنظر نادیده گرفته شده است که« :الزام خواهانها به تحمل هزینههای معتنابـه و تـ خیر بـیشتـر بـه سـبب
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اظهاریههایی که در سال  ،5334یعنی مدتها پس از خاتمه تبادل مدار کتبی و خـتم جلسـه اسـتماع تحصـیل
گردیده ،بیعدالتی فاحش خواهد بود» .خواهانهـا نتیجـهگیـری کردنـد کـه «دیـوان طـی دسـتور مـورخ هفـتم
اردیبهشتماه  00[ 5909آوریل  ]5334پرونده دعاوی حاضر را به طور قطعی و نهایی بست و مصرانه خواستند که
درخواست نماینده رابط ایران برای تجدید جلسه استماع رد شود.
 .70نكته قابل ذکر اینکه خود خواهانها علیرغم اینکه طی نامه مـورخ  02خـردادمـاه [ 5909دهـم ژوئـن
 ]5334خود به درخواست نماینده رابط ایران مبنی بر تجدید جلسه استماع شدیداً اعتراض کردند ،در یكی از لوایح
قبلی خود قبول کرده بودند که چنانچه شهادتنامه گلزار برای ثبت در سوابق پذیرفته شود ،باید از نـامبرده تحقیـق
شفاهی به عمل آید.
 .74دیوان طی دستور مورخ  95تیرماه  00[ 5909ژوییه  ]5334خود با درخواست نماینده رابـط ایـران بـرای
تجدید جلسه استماع موافقت و خاطرنشان کرد که «شهادتنامه آقای گلزار که بعد از جلسه استماع تسلیم گردید و
متعاقباً برای ثبت در سوابق پذیرفته شد  .. .مطالـب جدیـدی را در پرونـده مطـرح کـرده اسـت .دیـوان همچنـین
خاطرنشان ساخت که:
در حال حاضر با اظهارات کامالً متضاد و غیرقابل جمع و تلفیق دو امضاکننده ادعایی قـرارداد مواجـه بـوده و
معتقد است چنانچه آقایان گلزار و دادرس در جلسه استماعی در حضور یكدیگر مورد مشاهده و بازجویی و تحقیق
قرار گیرند بهتر میتوان تشخید داد که اظهارات کدامیک از طرفین بیشتر مقرون به صحت است.
در نتیجه ،دیوان نظر داد که وجود اوضاع و احوال استثنایی ایجاب میکنـد کـه جلسـه اسـتماع پرونـدههـای
حاضر ،وفق بند  0ماده  03قواعد دیوان ،صرفاً و منحصراً به منظور استماع شهادت آقایان رحمان گلزار شبستری و
علی شهیدزاده دادرس تجدید گردد .در دستور مزبور ت کید گردید که «از آنجا که شور در مرحله پیشرفتهای است
و با توجه به گردش کار پروندههای حاضر و نیز به دلیل رعایت نظم رسـیدگی ،دیـوان جلسـه اسـتماع را جـز بـه
منظور بسیار محدود فوقالذکر تجدید نخواهـد نمـود .در تـاریخ سـوم مردادمـاه  01[ 5909ژوییـه  ]5334قاضـی
الیسون نظر مخالفی نسبت به دستور مورخ  95تیرماه  00[ 5909ژوییه  ]5334دیوان دایر بر تجدید جلسه استماع
به ثبت رساند .در تاریخ  05مردادماه  50[ 5909اوت  ]5334قاضی آقاحسینی نظر موافق خود را نسبت به همـان
دستور ثبت کرد.
 .71جلسه استماع دوم پروندههای حاضر در تـاریخ  02مهرمـاه  02[ 5909اکتبـر  ]5334برگـزار گردیـد .در
جلسه مزبور آقای گلزار و پروفسور دادرس راجع به اصالت قـرارداد شـهادت دادنـد و در آن بـاره از آنـان تحقیـق
شفاهی به عمل آمد.
 .73گرچه دیوان طی دستور مورخ  95تیرماه  00[ 5909ژوییه  ]5334خود نظر داد که وجود «اوضاع و احوال
استثنایی» تجدید جلسه استماع را ایجاب میکند ،لكن راجع به این نظر خود چندان توضیحی نداد و بـدین لحـا
اکنون به توضیح دالیل تصمیم خود میپردازد.
 .11مجوز دیوان برای تجدید جلسه استماع ،بند  0ماده  03قواعد دیوان است که مقرر میدارد :دیوان داوری
می تواند ،در صورتی که تحت شرایطی استثنایی مقتضی بداند ،خواه بنا به تشخید خود و خواه بنا بـه درخواسـت
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طرفها ،جلسات استماع را در هر زمانی قبل از صدور حكم دوباره بگشاید.
 .15این ماده از قواعد دیوان در پرونده دیمز اند مور و جمهوری اسـالمی ایـران ،و دیگـران 13،در چـارچوب
رسیدگی به درخواست تجدید جلسه استماع و تجدیدنظر در حكم صادره بهاختصار مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت.
دیوان پس از نقل مفاد ماده  51و بند  0ماده  03قواعد خود ،به نحو محتاطانهای نظر داد:
بدینسان هرگونه حقی درخصوص «برگزاری جلسه استماع جهت ادای شـهادت توسـط شـهود یـا اسـتدالل
شفاهی ،یا تسلیم» اسناد و سایر مدار و مطالب که قبل از صدور حكم ممكن است وجود داشته باشد ،پس از آن
دیگر موجود نیست .در حقیقت ،حتی در فاصله بین ختم رسیدگی و صـدور حكـم ...هـیچگونـه الیحـه و مـدرکی
نمی تواند پذیرفته شود ،مگر آنکه دیوان تشخید دهد که «به علـت اوضـاع و احـوال اسـتثنایی ایـن کـار الزم
است»14.
بنابراین طبق مندرجات حكم دیمز اند مور ،حق تجدید جلسه استماع حق مسلمی نبوده ،بلكه «ممكن است»
در برخی موارد قبل از صدور حكم وجود داشته باشد.
 .10این حزم و احتیاط در پروندههای بعدی نیز متجلی است .با اینکه در قواعد دیوان رسماً این حق موجـود
است که در اوضاع و احوال استثنایی جلسه استماع تجدید گردد ،معهذا دیوان هرگز تا به حـال از چنـین اختیـاری
استفاده نكرده و چندین مورد درخواست طرفین را در این خصوص رد نموده اسـت (بنگریـد بـه :حكـم شـماره
 5-422-530مورخ هشتم آبانماه  92[ 5954اکتبر  ،]5321در پرونده توش راس اند کامپنی و جمهوری اسالمی
ایران ،چاپ شده در  ،9 Iran-U.S. C.T.R. 284,300حكم شماره  9-52-421مـورخ چهـارم تیرمـاه 5953
[ 01ژوئن  ] 5332در پرونده دیولوپمنت اند ریسورسز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ
شده در  ،25 Iran-U.S. C.T.R. 20, 24حكم شـماره  5-900-155مـورخ اول مردادمـاه  09[ 5902ژوییـه
 ]5335در پرونده ورنی رادنی یوانتن ،و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شـده در 27 Iran-U.S.
 ،C.T.R. 49,53حكم شماره  5-202-100مورخ  03مهرماه  05[ 5902اکتبـر  ]5335در پرونـده جنـرال پتـرو
کمیكالز کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شـده در 27 Iran-U.S. C.T.R. 196, 210-
.)212
 .19ضابطه اصلی برای اتخاذ تصمیم راجع به تجدید یا عدم تجدید جلسه استماع بـراسـاس بنـد  0مـاده 03
قواعد دیوان این است که دیوان نظر دهد آیا «اوضاع و احوال استثنایی» وجود دارد یا خیر .چنین نظـری البتـه در
طول تاریخ  59ساله این دیوان هرگز قبالً در پروندهای داده نشده است؛ لكن دیوان در پروندههـای حاضـر معتقـد
بود که با وضعیت بیسابقهای مواجه است که احتمال نمیرود تكرار شود .به اعتقاد دیوان ،این وضعیت بیسابقه از
سه عامل ناشی می شد :عامل اول ماهیت اظهارات آقای گلزار بود ،اظهاراتی که مستقیماً با ادعای خواهـانهـا در
تناقض بود و در صورت احراز صحت آنها توسط دیوان منجر به رد دعوا و معرفی پروفسور دادرس بهعنوان عامل
کالهبرداری در یک دیوان بینالمللی میشد .عامل دوم هویت آقای گلزار بهعنوان امضاکننده ادعایی قرارداد و در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81تصمیم شماره  9-14-95مورخ  02فروردینماه  50[ 5954آوریل  ،]5321چاپ شده در .8 Iran-U.S. C.T.R. 107
 .81همان م خذ.8 Iran-U.S. C.T.R. at 115 ،
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نتیجه به عنوان تنها شخصی عالوه بر پروفسور دادرس بود که انتظار میرفت اطالعات دست اول راجع به معاملـه
مورد بحث داشته و بیش از هر کس در جریان آن بوده باشد .عامل سوم این بود که تعیین سرنوشت پرونـدههـای
حاضر تا حدود زیادی بستگی به صدق گفتار دست اندرکاران اصلی قرارداد داشت .بدین لحا  ،از نظر دیـوان الزم
بود این دو دستاندرکار اصلی در حضور یكدیگر مورد بازجویی و تحقیق قرار گیرند .بنـا بـه ایـن دالیـل ،دیـوان
تصمیم گرفت که وفق مفاد بند  0ماده  03قواعد خود ،جلسه استماع پروندههای حاضر را تجدید نماید.
 .17نماینده رابط ایران در توجیه درخواست تجدید جلسه استماع ،عالوه بر بند  0ماده  03قواعـد دیـوان ،بـه
بندهای  5و  0ماده  51و تبصره (5ب) ماده  01نیز بهعنوان مجوز تشكیل جلسه استماع دوم در پروندههای حاضر
استناد کرد .دیوان مقتضی میبیند که این دو مبنای گوناگون برای تجدید استماع را مورد بررسی قرار دهد.
 .11بند  0ماده  51قواعد دیوان مقرر میدارد :در هر مرحله از رسـیدگی ،دیـوان بایـد در صـورت درخواسـت
هریک از دو طرف جلسات استماعی جهت ادای شهادت ،از جمله شهادت کارشناسان یا استدالل شـفاهی برگـزار
نماید .در نبود چنین درخواستی دیوان داوری در باب این نكته تصمیم خواهد گرفت که یا جلسات استماعی از این
گونه را تشكیل دهد یا اینکه جریان داوری را براساس مدار و سایر اسناد هدایت کند.
 .10دیوان نتیجه میگیرد که مفاد بند  0ماده  51عمـدت ًا در وضـعیتی قابـل اعمـال اسـت کـه هنـوز جلسـه
استماعی برگزار نشده و یكی از طرفین درخواست تشكیل جلسـه کنـد .در هـر صـورت حـق طـرفین نسـبت بـه
درخواست تشكیل جلسه استماع طبق بند  0ماده  51حق مطلقی نیست .برای مثـال ،دیـوان در حكـم شـماره
 5-054-402مورخ  55تیرماه [ 5952هفتم ژوییه  ]5323در پرونده ورلد فارمرز تریدینگ اینكورپوریتد و شـرکت
معامالت دولتی و دیگران ،چاپ شده در  22 Iran-U.S. C.T.R. 204-209نظر داد :درست است کـه بنـد 0
ماده  51قواعد دیوان میگوید که «در هر مرحله از رسیدگی» هر طرف میتواند درخواست تشكیل جلسه اسـتماع
کند ،ولی « ماده مزبور باید با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده به ایـن مفهـوم تفسـیر شـود کـه جلسـات
استماع باید بر مبنای درخواست معقولی که یكی از طرفین در مرحله مناسبی از رسیدگی مطرح میکنـد ،تشـكیل
گردد» .این تفسیر از بند  0ماده  ،51در بند  05حكم شماره  5-530-142مورخ  52آذرمـاه [ 5905نهـم دسـامبر
 ] 5330صادره در پرونده شرکت چكش و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در
 28 Iran-U.S. C.T.R. 37مورد عمل قرار گرفت که طی آن ،دیـوان درخواسـت خواهـان را بـرای تشـكیل
جلسه استماع رد کرد و نظر داد که درخواست در «وقت مناسب» صورت نگرفته ،چرا که متجاوز از یک سال بعـد
از تاریخی مطرح شده است که دیوان به طرفین اطالع داده بود که قصد دارد براساس مدار کتبـی موجـود نـزد
خود راجع به صالحیت اتخاذ تصمیم کند.
 .14با این ترتیب ،حتی در مواردی که جلسهای هم برگـزار نشـده باشـد ،بنـد  0مـاده  51دیـوان را مجبـور
نمی کند که هر درخواستی از ناحیه یكی از طرفین را برای تشكیل جلسه استماع بپذیرد .ضـوابط قابـل اعمـال در
سنجش هر درخواستی این است که درخواست هم معقول بوده و هم اینکه در مرحله مناسبی از رسـیدگی طـرح
شده باشد .در وضعیتی مانند مورد حاضر که جلسه استماعی قبالً برگزار شده ،معقول بودن درخواسـت و بـهموقـع
مطرح شدن آن حتی بیشتر اهمیت پیدا میکند ،زیرا اختاللی که در جریان داوری ایجاد میشود به همان انـدازه
بیشتر است و نیز بدین سبب که طرفین قبالً فرصت کافی برای عرضه دعوای خود داشتهاند.
 .11بنا به دالیل پیشگفته ،به نظر دیوان بند  0ماده  51نمیتواند بـرای تجدیـد جلسـه اسـتماع در وضـعیت
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حاضر مال توجیه قرار گیرد.
 .13نماینده رابط ایران همچنین به بند  5ماده  51قواعد به عنوان مبنای درخواست خوانـدگان بـرای تجدیـد
رسیدگی استناد کرده است .در آن بند مقرر شده است :دیوان داوری با رعایت این قواعد میتواند جریـان داوری را
به نحوی که خود مقتضی بداند هدایت کند ،مشروط بر اینکه با طرفهای داوری بـه مسـاوات رفتـار کـرده و در
هریک از مراحل رسیدگی به هر طرف کامالً فرصت دهد که مطالب خود را ارائه نماید.
نماینده رابط ایران استدالل مینمود :مسلم است که اگر در دعوایی شهادتنامهای پذیرفته شود ،اما بـه طـرف
مقابل اجازه داده نشود تا از شاهد مذکور در یـک جلسـه اسـتماع شـفاهاً و از نزدیـک تحقیـق کنـد ،آن طـرف از
«فرصت کاملی» که به موجب بند  5ماده  51باید برای ارائه ادعایش به وی اعطا شود ،مطلقاً محروم خواهد شـد.
به عبارت دیگر ،هرگز نمی توان طرفی را از حق تحقیق از شاهدی که شهادتنامه کتبـی وی پذیرفتـه شـده اسـت
محروم نمود و در عین حال مدعی شد که طرف مذکور از «فرصت کامل» برای ارائه ادعایش بهرهمند بوده است.
 .01یادآوری این نكته چندان ضروری نیست که این دیوان (چون سایر دیوانها) حسب معمول شهادتنامههـا
را برای ثبت در سوابق میپذیرد و بدون آنکه الزاماً به طرف دیگر فرصت تحقیق از شاهد را بدهد شهادتنامهها را
مورد توجه قرار میدهد .چندین نمونه از این دست را (که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نشده) میتوان در
پروندههای حاضر یافت15.
 .05عالوه بر این ،با توجه به تاریخچه رسیدگی پروندههای حاضر ،دیوان متقاعد نشده است که هـیچیـک از
طرفین حقاً بتواند ادعا کند که «از فرصت کامل برای ارائه ادعایش» محروم شده است .کلمه اساسـی در ایـنجـا
«فرصت» است ،یعنی اینکه دیوان موظف است وضعیتی فراهم کند که طـرفین بتواننـد دعـوای خـود را عرضـه
کنند ،اما بههیچ وجه وظیفه ندارد که به میل یكی از طرفین عمل کـرده ،ترتیـب و تسلسـل مـورد نظـر وی را در
رسیدگیهای خود اعمال نماید یا اجازه رسیدگیهای تكراری بدهد.
 .00آخرین ماده ای که نماینده رابط ایران برای توجیه درخواست تجدید استماع مورد استناد قرار داده ،تبصـره
( 5ب) ماده  01است که به شرح زیر میباشد:
عضو رئیس یا سایر اعضای دیوان داوری میتوانند از شهود تحقیق کنند .بهعالوه ،هرگاه دیوان داوری اجـازه
دهد ،نمایندگان طرفهای داوری پرونده میتوانند با نظارت عضو رئیس از شهود سثال کنند.
 .09به نظر دیوان ،این ماده بهغلط مورد استناد قرار گرفته است .ماده  01قواعـد دیـوان نحـوه اداره جلسـات
استماع را معین میکند و حاوی مقرراتی است درخصوص شهادت شـهود ،ضـبط مطالـب اظهـار شـده در جلسـه
استماع ،حضور در جلسات و طرز تهیه سواد مذاکرات .تبصره  5ماده  01ناظر است به نحـوه تحقیـق از شـهود در
جلسه استماع ،از جمله الزام شاهد به ادای سوگند و همچنین حق تحقیق از شاهد توسط داوران دیوان .این شـرط
اخیر است که نماینده رابط ایران به عنوان شرطی بدان استناد کرده که به داوران دیوان حق تحقیق از آقای گلـزار
می دهد .لكن به اعتقاد دیوان ،هدف ماده  01عموماً تنظیم نحوه اداره جلسات استماع و شیوه برخورد با شـهود در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .85برای مثال ،بنگرید به :شهادتنامه های آقای استنلی ج .شافتل ،دکتر سیدحسین صفایی ،آقای محمد نصیری ،آقای عباس زاهـدی و
دکتر محمود عرفانی.
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جلسات مزبور است .اشتباه است که تبصره  5ماده  01خارج از سیاق عبارت در نظر گرفته شود و مبنای درخواست
تجدید جلسه استماع قرار گیرد .از مفاد تبصره (5ب) ماده  01روشن است که هریک از داوران دیـوان حـق دارد از
شاهدی که در جلسه استماع حاضر میشود تحقیق کند .لكن مقررات مذکور به داوران دیوان ،چه رسد به طرفین،
این حق را نمیدهد که برای تحقیق از یک شاهد جدید یا تحقیق مجدد از یک شاهد قـدیمی درخواسـت تجدیـد
جلسه استماع بنمایند .به نظر دیوان ،تبصره ( 5ب) ماده  01هیچگونـه تـوجیهی بـرای تجدیـد جلسـه اسـتماع در
پروندههای حاضر ارائه نمیکند.
 .07بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان نظر میدهد که تنها ماده از قواعد دیوان که قابل اعمال در وضعیت حاضـر
است ،بند  0ماده  03است که طی دستور مورخ  95تیرماه  00[ 5909ژوییه  ]5334دیوان راجع به تجدیـد جلسـه
استماع در پروندههای حاضر مورد استناد واقع شد.
سه) صالحیت

 .01خواندگان مقدمتاً ایراداتی راجع به صالحیت و سایر موضوعات مقدماتی در پرونـدههـای شـماره  059و 051
طرح کردهاند .دیوان مقتضی می داند که قبل از پرداختن به موضوع اصلی در هر دو پرونده ،یعنی اعتبار قـراردادی
که مورد استناد دادرس و پرـ ام میباشد ،به ترتیب به یكایک این ایرادات بپردازد.
الف) استفاده از نام «دادرس اینترنشنال»

 .00دعوای پرونده شماره  059توسط دادرس اینترنشنال اقامه شده است .در دادخواست ،خواهـان بـه ایـن شـرح
معرفی گردید« :دادرس اینترنشنال (خواهان) (مهندس معماری و شهرسازی) .تابعیت :ایاالت متحده امریكا» .طی
اظهاریهای که در تاریخ  00مردادماه  59[ 5951اوت  ]5325به ثبت رسید ،وکیل خواهانها به دیوان نوشـت کـه
«دادرس اینترنشنال منحصراً به پروفسور علی شهیدزاده دادرس تعلق دارد».
 .04خواندگان ادعا میکنند که دادرس اینترنشنال یک شخصیت حقوقی نیست و در نتیجه نمـیتوانـد قانونـاً
نزد این دیوان دعوا طرح کند .خواندگان میگویند که وکیل خواهانها از لحا اینکه دعوا را به نام خود پروفسور
دادرس ثبت نكرده مرتكب خالف شده ،و اضافه میکنند که چون دعوا به نام او ثبت نشده و اکنـون نیـز فرصـت
اصالح دادخواست سپری گردیده ،دیوان باید دعوا را به دلیل عدم قابلیت طرح رد کند.
 .01خواهان اظهار میدارد که دعوا از ابتدا از طرف پروفسور دادرس به عنوان یک شخد به ثبت رسیده بود.
بنا به گفته خواهان ،دادرس اینترنشنال به این دلیل در دادخواست بهعنوان خواهان معرفی شدکه پروفسور دادرس
حق داشت طبق قوانین ایالت نیویور تحت نام مذکور به کسب و کار بپردازد و نیز به این دلیل که آقای دادرس
قرارداد با عمران تهران را تحت همان نام امضا کرده بود .خواهان نتیجه میگیرد که چون در دادخواست ،دعـوا از
طرف پروفسور دادرس ،ولو تحت نام «دادرس اینترنشنال» به ثبت رسیده ،تنها سثالی که در ارتباط بـا صـالحیت
دیوان مطرح میشود ،تابعیت پروفسور دادرس است.
 .03به نظر دیوان ،راجع به هویت خواهان پرونده شماره  059تردید موجهی وجـود نـدارد ،بلكـه بـرعكس از
فرمی که خواهان نزد وزارت امور خارجه ایاالت متحده به ثبت رسانده و نیز از دادخواست بهروشنی معلوم میشـد
که دعوا توسط خواهان به عنوان یک فرد به ثبت رسیده است .در این باب اخـتالف نیسـت کـه پروفسـور دادرس
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طبق قوانین نیویور حق داشته از نام تجاری «دادرس اینترنشنال» استفاده کند .بر ایـن اسـاس ،دیـوان نتیجـه
می گیرد که دادرس اینترنشنال حق دارد ادعای حاضر را نزد این دیوان اقامه نمایـد و لـذا مسـ له تابعیـت دادرس
اینترنشنال به تابعیت خود پروفسور دادرس بستگی پیدا میکند.
ب) تابعیت غالب و مؤثر پروفسور دادرس

 .41پروفسور دادرس در تاریخ  03اسفندماه  5925از والدین ایرانی در ایران متولد گردید و در تاریخ  09آبـانمـاه
 54[ 5940نوامبر  ] 5359تابعیت ایاالت متحده را کسب کرد .در سوابق ،مدرکی وجود ندارد که نشان دهد خواهان
تابعیت ایرانی خود را طبق قوانین ایران یا تابعیت امریكایی خود را طبق قوانین ایاالت متحده تـر کـرده یـا بـه
نحوی از دست داده باشد .در نتیجه ،دیوان نظر میدهد که پروفسور دادرس از تاریخ  09آبانماه  54[ 5940نوامبر
 ]5359دارای تابعیت هر دو کشور ایران و ایاالت متحده بوده است.
 .45هی ت عمومی دیوان طی تصمیم شماره «-90الف» 52مورخ  50فروردینماه [ 5959ششم آوریل ]5324
خود در پرونده شماره «الف» 52که در  5 Iran-U.S. C.T.R. 251,265به چاپ رسیده ،مقرر داشـت :دیـوان
صالحیت رسیدگی به دعاوی مطروح علیه ایران توسط دارندگان تابعیت مضاعف را «در مواردی دارد کـه تابعیـت
غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط ،یعنی از تاریخ ایجاد ادعا تا  03دیمـاه  53[ 5913ژانویـه  ،]5325تابعیـت
ایاالت متحده بوده است» .برای این که دعوای خواهان در صالحیت دیوان قرار گیرد ،باید ثابت شود کـه تابعیـت
امریكایی پروفسور دادرس در دوره ذیربط ،یعنی از تاریخ ایجاد ادعای وی (که حسب اظهار  52شـهریورماه 5910
برابر با نهم سپتامبر  5302بوده) تا تاریخ  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325یعنی تاریخ رسمیت یافتن بیانیه حل
و فصل دعاوی ،تابعیت غالب و مثثر بوده است.
 .40راجع به این موضوع ،سوابق نشان مـیدهـد کـه پروفسـور دادرس در سـال  ]5340[ 5905از هنرسـتان
صنعتی تهران در شعبه درودگری فارغ التحصیل شد و خدمت وظیفـه خـود را بـا درجـه سـتوان سـومی در رسـته
مهندسی دانشكده افسری ایران در سال  ]5342[ 5900انجـام داد و سـپس در دسـامبر سـال  5343بـرای ادامـه
تحصیل به ایاالت متحده عزیمت کرد .از آن به بعد ،آموزش و اشت ال حرفـهای وی منحصـراً در ایـاالت متحـده
بوده است .وی از سال  5343تا دسامبر  5315در مثسسه تلویزیون امریكا ،مثسسه تكنولوژی ایلی نوی و شیكاگو
تكنیكال کالج به تحصیل مش ول بود و سپس در فوریه سال  5310وارد دانشگاه میامی در ایاالت فلوریدا شد و در
ژوئن سال  5314به اخذ درجه لیسانس مهندسی معماری با درجه ممتاز نایل گردید .وی از سپتامبر سال  5314در
دوره فوق لیسانس مهندسی آرشیتكت دانشگاه کلمبیا حضـور یافـت و در ژوئـن  5315بـه دریافـت درجـه فـوق
لیسانس در رشته طراحی ساختمان و خانهسازی نایل شد .پروفسور دادرس پس از دریافت پروانه کـار از مشـتر
المنافع پورتوریكو در نوامبر سال  5312کسب و کار شخصی خود را آغـاز نمـود .وی در اوت  5352کسـب و کـار
خود را تحت نام «دادرس اینترنشنال سیتی پلنـرز» شـروع کـرد و در سـال  5351آن را بـه «دادرس اینترنشـنال
آرکیتكتزـ انجینیرز سیتی پلنرز» ت ییر داد .وی در سال  5351موفق شـد بـرای کـار در رشـته معمـاری در ایالـت
نیویور پروانه دریافت نماید .این کارها عبارت بود از طراحی ،نقشـهکشـی و معمـاری سـاختمانهـای متعـدد و
مختلف که برای مقاصد تجاری ،آموزشی ،فرهنگی ،مذهبی ،تفریحی و مسكونی مورد استفاده قرار میگرفت.
 .49طبق مدارکی که پروفسور دادرس ارائه کرده ،فعالیتهای حرفهای و افتخاراتی که وی در طول سالهای
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اقامتش در ایاالت متحده کسب کرده ،عبارت است از :عضویت در انجمن مهندسی ممتاز دانشگاه میامی ،انجمـن
ملی ریاضیدانان ممتاز و انجمن ملی مهندسین ممتاز .وی در دسامبر  5315بـهعنـوان عضـو وابسـته و در فوریـه
 5354به عنوان عضو کامل انجمن معماران امریكا برگزیده شد و از ستامبر  5310تا ژوییه  5351بـهعنـوان عضـو
کمیته مشاورین داخلی انجمن معماران امریكا به خدمت مش ول بود .در اکتبر سال  5359وی بـهعنـوان مـدرس
رشته معماری به کادر علمی مثسسه تكنولوژی نیویور پیوسـت و در سـپتامبر  5354بـه دانشـیاری تكنولـوژی
معماری ،در سال  5351به استادیاری و در سپتامبر  5355به مقام استادی تكنولوژی معمـاری ارتقـا یافـت .وی از
اوت  5351تا اوت  5300ریاست بخش تكنولوژی معماری را عهدهدار بود و در ماه مه سال  5350به مقام استادی
تكنولوژی معماری ارتقا یافت .وی از اوت  5351تا اوت  5300ریاست بخش تكنولوژی معماری را عهدهدار بـود و
در ماه مه سال  5350به عضویت هی ت ملی داوران در انجمن داوران امریكا منصوب گردید ،از سپتامبر  5300تـا
اوت  5305ریاست شعبه انجمن استادان دانشگاه در مثسسه تكنولوژی نیویـور را بـر عهـده داشـت و از سـال
 5355به بعد در کمیتههای مختلف دانشگاهی خدمت کرد.
 .47در نوامبر سال  5310پروفسور دادرس با بانویی آلمانیاالصل به نام اورسوال ماجوسكی ازدواج نمـود کـه
در سال  5359تابعیت ایاالت متحده را کسب کرد .پروفسور دادرس و همسرش صاحب سه پسر و یک دختر شدند
و این فرزندان در اوت  ،5312اکتبر  ،5355نوامبر  5359و سـپتامبر  5350همـه آنهـا در شـهر نیویـور متولـد
گردیدند .خواهان در اوت  5321قصد خود را مبنی بر اکتساب تابعیت ایاالت متحده اعالم و در تاریخ  09آبانمـاه
 54[ 5940نوامبر  ]5359تابعیت آن کشور را کسب کرد و گـواهی تابعیـت شـماره  2055009بـه نـام وی صـادر
گردید .چهار فرزند خواهان تحصیالت دبستانی و دبیرستانی خود را در شهر نیویور به پایان رسـاندند و بـه اخـذ
مدارج دانشگاهی از دانشگاههای مختلف امریكا نایل شدند .خواهان میگوید که هیچیک از فرزندان وی به فارسی
تكلم نمیکنند .وی اظهار میدارد که از مارس سال  5305در شهر نیویور صاحب اقامتگاه خانوادگی و در ایالت
نیویور صاحب دو ملک دیگر بوده ،حال آن که از سال  5354به بعد هیچگونه مال منقول یا غیرمنقولی در ایران
نداشته است .او ادعا میکند که مالیات بر درآمد متعلق به شهر و ایالت نیویور را از سال  5314پرداخت کـرده و
همچنین مدعی است که از سال  5354نامش بهعنوان عضو حزب جمهوریخواه ثبت بوده و از سـال  5355عضـو
کلیسای داگالستن کامیونیتی بوده است.
 .41خواهان میگوید که از سال  5343ده بار به ایران سفر کرده و در سفری که در سال  5313به ایران نمود
و مدت  0ماه طول کشید ،همسر و پسر ارشدش نیز همراه وی بودند .بقیه سفرهای وی در فاصله سالهای 5305
تا  5303در ارتباط با کار وی در ایران یعنی طراحی و معماری شهرداری تهـران ،پـروژه خانـهسـازی ژانـدارمری،
طراحی برای شهرهای بندرعباس و اهواز ،پروژه خانهسازی کـن و پـروژه شـمال شـهیاد صـورت گرفـت .وی در
سفرهای خود از سال  5353به بعد ،از گذرنامه امریكایی استفاده کرده ،به استثنای سفرهای سـالهـای  5305تـا
 5303به ایران که طی آنها وی از گذرنامه ایرانی که در سال  5301صادر شده بود ،استفاده میکرد .بنا به اظهار
پروفسور دادرس ،علت استفاده وی از گذرنامه ایرانی این بود که کنسول ایران در نیویور به او گفته بود که چون
وی در ایران متولد شده تنها با گذرنامه ایرانی میتواند وارد خا ایران شود.
 .40خواندگان ت کید می کنند که خواهان هرگز اقدام به تر تابعیت ایرانی خود نكرد و نیز اینکه در مـوطن
خود بستگانی داشته است .خواندگان همچنین می گویند که خواهـان تحصـیالت ابتـدایی ،متوسـطه و بخشـی از
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تحصیالت دانشگاهی خود را در ایران به پایان رساند و با اخذ ویزای دانشجویی به قصد ادامه تحصیل به ایـاالت
متحده سفر کرد .خواندگان خاطرنشان میسازند که خواهان پروانههای الزم در رشتههای معماری و شهرسازی را
از مراجع ایرانی اخذ نمود و از اواسط تا اواخر دهه  5302در چندین پروژه ساختمانی در ایران به کار مشـ ول بـود.
خواندگان نتیجهگیری میکنند که فعالیتهای پروفسور دادرس در ایران آنچنان بود که ایران مرکز فعالیـتهـای
اقتصادی و حرفهای او محسوب میشد و او هرگز پیوندهای اقتصادی و عاطفی خود را با زادگاهش قطع نكرد.
 .44نظر دیوان این است که گرچه عواملی که خواندگان ذکر کردهاند نشـان مـیدهـد کـه پروفسـور دادرس
ارتباطات خود را با ایران بهکلی قطع نكرد ،لكن این عوامل روابط بسیار نزدیـکتـر و طـوالنی وی را بـا ایـاالت
متحده تحتالشعاع قرار نمیدهد .فعالیتهای حرفهای و اقتصادی و شخصی خواهان حداقل از سال  5302به بعد،
در ایاالت متحده متمرکز بوده است .بر این اساس ،دیوان نظر میدهد که تابعیت غالب و مثثر پروفسور دادرس از
تاریخی که ادعا میشود دعوای وی ایجاد شده ( 52شهریورماه  5910برابر با نهـم سـپتامبر  )5302تـا تـاریخ 03
دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325تابعیت ایاالت متحده بوده اسـت .در نتیجـه ،دیـوان صـالحیت دارد بـه ادعـای
مطروح در پرونده شماره  059رسیدگی نماید.
ج) تابعیت پرـ ام کانستراکشن کورپوریشن

 .41پرـ ام ادعا میکند که بنا به مفهوم مندرج در بند  5ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحـده
است .خوانده این ادعا را قبول ندارد .پرـ ام در ت یید ادعای خود یک برگ گواهی پابرجا بودن شرکت را ارائه کرده
که ثابت میکند شرکت مزبور در تاریخ  51خردادماه [ 5910پنجم ژوئن  ]5302طبـق قـوانین نیویـور ت سـیس
گردیده است .پرـ ام برای اثبات اینکه اکثریت سهام آن متعلق به اتباع ایاالت متحده بوده ،شـهادتنامه مـورخ 05
فروردینماه  51[ 5955آوریل  ]5302آقای استنلی ج .شافتل ،نایب رئیس و دبیر شرکت را به دیوان تسلیم کـرده
است.
نامبرده طی شهادتنامه خود اظهار میدارد که:
طبق بایگانی شرکت پرـ ام ،اشخاص نامبرده زیر صاحب کلیه سهام در دست داد و ستد شرکت میباشند:
الف) علی شهیدزاده دادرس 520 :سهم ،صادره در تاریخ  51خرداد [ 5910پنجم ژوئن ،]5302
ب) جرج  .دووه ،جونیر 92 ،سهم ،صادره در تاریخ دهم آذرماه [ 5910اول دسامبر ،]5302
ج) اورسوال ام .اس .شهیدزاده دادرس 53 :سهم ،صادره در تاریخ دهم آذرماه [ 5910اول دسامبر .]5302
کلیه سهامداران پرـ ام تبعه ایاالت متحده میباشند.
 .43از آنجا که پروفسور دادرس سهامدار عمده پرـ ام بوده و احراز گردیده که تابعیـت غالـب و مـثثر وی در
دوره ذیربط تابعیت امریكا است ،دیوان نظر میدهد که پرـ ام کورپوریشن طبق مفهوم مندرج در بند  5ماده هفـت
بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده است.
د) انحالل پرـ ام

 .11خواندگان می گویند که گواهی پابرجا بودن شرکت که توسط پرـ ام تسلیم شده نشان مـیدهـد کـه شـرکت
مزبور منحل گردیده و از این رو اهلیت اقامه دعوا نزد این دیوان را ندارد .این اظهار خواندگان مبتنـی بـر مطلبـی
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است به شرح زیر که در گواهی مزبور آمده است:
در تاریخ هشتم دیماه  03[ 5955دسامبر  ]5320دبیـر ایالـت [نیویـور ] ،وفـق بخـش «029الـف» قـانون
مالیات ،اعالمیهای مشعر بر انحالل [پرـ ام] منتشـر نمـود ....پـس از آنکـه گـواهی الزم طبـق مقـررات بخـش
«029الف» قانون مالیات نزد این اداره به ثبت رسـید ،جریـان انحـالل ل ـو گردیـد و شـرکت موجودیـت خـود را
بازیافت ،ابقا گردید و ادامه فعالیت داد.
 .15پرـ ام قبول دارد که چون حقوق دولتی ساالنه خود را به ایالت نیویـور ت دیـه نكـرده بـود ،در دسـامبر
 5320دعوای انحاللی علیه شرکت آغاز شد .لكن پرـ ام میگوید که طبق قوانین نیویور «شرکتی که به دلیـل
عدم پرداخت حقوق دولتی ساالنه منحل شده ،پس از ت دیه حقوق دولتی معوق کامالً ابقا خواهد شـد» .پرــ ام در
ت یید این اظهار ،به فصل «029الف» قانون مالیات نیویور استناد میکند که در قسمت ذیربط آن آمده است:
ثبت چنین گواهی تصفیه بدهی [دال بر پرداخت حقوق دولتی معوق] به منزله ال ای کلیه دادرسیهایی اسـت
که به موجب مفاد همین بخش از قانون برای انحالل شرکت در جریان بوده است و شرکت مورد بحـث از تـاریخ
ثبت گواهی تصفیه بدهی ،واجد همان اختیارات ،حقوق ،وظایف و تعهداتی خواهد بـود کـه قبـل از تـاریخ انتشـار
اعالمیه [انحالل] دارا بوده است .اثر و اعتبار این حقوق و اختیارات و وظایف و تعهدات در حدی است کـه گـویی
اعالمیه انحاللی تنظیم و منتشر نشده است.
پرـ ام خاطرنشان می سازد که در گواهی پابرجا بودن شرکت قید شده است که پـس از ثبـت گـواهی تصـفیه
بدهی فوقالذکر از تاریخ اول بهمنماه  05[ 5951ژانویه  ،]5320وضعیت شرکت به حالت قبل اعاده گردید.
 .10به نظر میرسد نكته اصلی استدالل خواندگان این باشد که چـون پرــ ام در سـال  5320موقتـاً منحـل
گردید ،مالكیت ادعا یا از بین رفت یا شاید به اتباع غیرامریكایی منتقل گردید .این استدالل متقاعدکننـده نیسـت.
دیوان قبالً نظر داده است که بیانیه حل و فصل دعاوی چه صراحتاً و چه تلویحـاً حـاوی ایـن شـرط نیسـت کـه
مالكیت ادعا توسط اتباع ایاالت متحده بعد از تاریخ  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325نیز استمرار داشته باشـد.
مادام که ادعایی از تاریخ ایجاد تا تاریخ رسمیت یافتن بیانیه حل و فصل دعاوی متعلق به یک تبعه ایاالت متحده
بوده ،شرط استمرار مالكیت احراز شده و دیوان صالحیت رسـیدگی بـه ادعـا را دارد .در نتیجـه هرگونـه ت ییـر در
مالكیت ادعا پس از  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325بر صالحیت دیوان ت ثیر نمیگـذارد (بنگریـد بـه :حكـم
شماره  9-52-421مورخ چهارم تیرماه  01[ 5953ژوئن  ]5332در پرونده دیولوپمنت اند ریسورسز کورپوریشـن و
دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در  ،25 Iran-U.S. C.T.R. 20,28قـرار اعـدادی شـماره
 9-503-11مورخ ششم آبانماه  02[ 5954اکتبر  ]5321در پرونده سدکو اینكورپوریتد و دیگران ،و شـرکت ملـی
نفت ایران و دیگران ،چاپ شده در  9 Iran-U.S. C.T.R. 253-54و حكم شـماره  0-522-55مـورخ پـنجم
مردادماه  00[ 5950ژوئه  ]5329در پرونده گروئن اسوشیایتس اینكورپوریتد و شرکت خانهسازی ایران و دیگران،
چاپ شده در .)3 Iran-U.S. C.T.R. 97,103
 .19بر این اساس ،دیوان نظر میدهد که انحالل شكلی پرـ ام در فاصله دسامبر  5320تا ژانویه  5320مـانع
صالحیت دیوان نسبت به دعوا نیست.
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هـ) صالحیت دیوان نسبت به شرکت نوسازی و عمران تهران

 .17خواندگان سپس صالحیت دیوان را نسبت به عمران تهران مورد ایراد قـرار مـیدهنـد .بـرای آنکـه دیـوان
صالحیت رسیدگی به ادعاهای مطروح علیه عمران تهران داشته باشد ،باید ثابت شود که عمران تهـران بـه نحـو
مندرج در بند  9ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی «مثسسه ،واحد ویا تشكیالتی [است] کـه بـه وسـیله دولـت
ایران ویا سازمانهای سیاسی فرعی آن کنترل میشود .دیوان قبالً نظر داده است که عمران تهران واحدی اسـت
تحت کنترل دولت ایران (بنگرید به :هاوس 9 Iran-U.S. C.T.R. at 325 ،حكم شماره  9-011-505مـورخ
ششم اردیبهشت ماه  05[ 5954آوریل  ]5321در پرونده دیک او دلهور اینكورپوریتد و دیگران و شرکت نوسازی و
عمران تهران و دیگران ،چاپ شده در [ 8 Iran-U.S. C.T.R. 144,154-155منبعد «دیک آو دلهور» نامیده
میشود]) .خواندگان مدر جدیدی ارائه نكردهاند که بتواند نتیجهگیری حاصـله در ایـن احكـام قبلـی را متزلـزل
نماید و لذا دیوان متقاعد شده است که نسبت به عمران تهران صالحیت دارد.
و) شرکت نوسازی و عمران تهران بهعنوان خوانده صحیح

 .11خواندگان ادعا میکنند که پروژه گسترش شمال شهیاد (از جمله زمینی که قرار بود ساختمانهـای پـروژه در
آن ساخته شوند) ،متعلق به شرکتی به نام شرکت گسترش شـمال شـهیاد («شـمال شـهیاد») بـود .طبـق اظهـار
خواندگان ،شمال شهیاد شخصیتی است حقوقی جدا از عمران تهران و در نتیجه ،خواندگان استدالل میکنند کـه
ولو اینکه قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302مورد استناد خواهانهـا توسـط آقـای گلـزار از
طرف عمران تهران امضا شده بود ،طرف ذینفع آن قرارداد شمال شهیاد بوده و لذا قـرارداد بـرای عمـران تهـران
الزماالجرا نیست.
خواندگان اظهار می دارند این واقعیت که مكاتبات هاوس ،آرشیتكت شمال شهیاد ،منحصراً خطاب بـه شـمال
شهیاد بوده ،موضع خواندگان را ت یید میکند .خواندگان همچنین میگوینـد کـه گرچـه اشخاصـی کـه پروفسـور
دادرس ادعا میکند در فاصله ماههای مارس تا اوت  5302با وی مذاکره کردند (آقایـان گلشـنی ،امینـی ،فرحـی،
موراگ و جباری) ،در عمران تهران سمتهایی داشتند ،اما این آقایان در واقع در شمال شهیاد نیز صـاحب سـمت
بودند.
 .10در واقع ،خواندگان استدالل میکنند که چون شرکت دیگری صـاحب شـمال شـهیاد بـوده و آن را اداره
میکرده ،قرارداد مورد استناد خواهانها نمی تواند عمران تهران را م خوذ کند و لذا عمران تهران خوانده صحیح در
پروندههای حاضر نیست و باالخره خواندگان استدالل میکنند که انعقاد قرارداد توسط عمران تهران اقدامی اسـت
که خارج از حیطه اختیار مدیران آن شرکت صورت گرفته است.
 .14برای تشخید اینکه آیا مدیران عمران تهران در اقدام به انعقاد قرارداد خارج از حیطه اختیار خود عمـل
کرده اند یا خیر ،الزم است هدف از ت سیس عمران تهران مورد بررسی قرار گیرد .طبق اساسـنامه عمـران تهـران،
هدفهای تشكیل شرکت مزبور از جمله بدین شرح بوده:
الف) ایجاد واحدهای مسكونی و ساختمانها و ت سیسات مربـوط ،خریـد و واردات مصـالح و لـوازم و قطعـات
ساختمانی هرگونه ماشینآالت مربوط و بهرهبرداری از آن ،فروش واحدهای ساختمانی،
ب) نوسازی و راهسازی،
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ج) اقدام به هرگونه فعالیتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به هریک از موضوعات مذکور در فـوق مربـوط
بوده و به نحوی از انحا مفید یا نافع باشد ،از جمله تحصیل و خرید و فروش و اجاره اموال منقـول و غیرمنقـول و
انعقاد قراردادها و امضا موافقتنامهها.
 .11دیوان خاطرنشان می سازد که به نظر میرسد انعقاد قراردادی مانند قرارداد مورد استناد خواهانها که بـه
یک پروژه ساختمانی مربوط می شود ،دقیقاً با هدف ت سیس عمران تهران منطبق است .البته وجه دیگـر اسـتدالل
خواندگان این است که طرف صحیحی که قرارداد با خواهانها را باید امضا میکرد ،شمال شهیاد بود و نه عمـران
تهران .در این خصوص باید توجه داشت که در قرارداد از عمران تهران بهعنوان طرف قـرارداد نـام بـرده شـده و
مدیرعامل عمران تهران آن را امضا کرده است .در نبود قرائن مخالف ،باید چنین فرض کرد که حقـوق و تكـالیف
موضوع قرارداد بر عهده عمران تهران بوده است .مضافاً شمال شهیاد شرکتی است کـه بخشـی از گـروه عمـران
تهران را تشكیل میدهد 16.برای شرکتی که درصدد اجرای یک پروژه جدید است از نظر تجاری معمول است که
برای اداره آن پروژه ،شرکت جدیدی ت سیس نماید .محتمل به نظر میرسد که عمران تهران شرکت شمال شهیاد
را به همین نحو برای اجرای پروژه ت سیس کرد .حكم دیوان در پرونده هاوس این مطلب را ت یید میکنـد .دیـوان
در پرونده مذکور نظر داد که «شمال شهیاد را صاحبان عمران تهران تنها بهعنوان یک شـرکت اجرایـی پـروژه...
تشكیل دادند» 17.در چنین وضعیتی ،غیرعادی نیست که برخی از قراردادهای تجاری را شـرکت مـادر بـه جـای
شرکت وابسته امضا کرده باشد .از پرونده هاوس همچنین معلوم میگردد که امضاکننـده قـرارداد مـورد بحـث بـا
هاوس ،عمران تهران بوده و نه شرکت گسترش شمال شهیاد .با توجه بـه جمیـع دالیـل پیشـگفته ،دیـوان نظـر
میدهد که اقدام مدیران عمران تهران مبنی بر انعقاد قرارداد با خواهانهـا خـارج از حیطـه اختیـار آنـان نبـوده و
عمران تهران خوانده صحیح در پروندههای حاضر میباشد.
ز) قید انتخاب مرجع رسیدگی

 .13خواندگان اظهار میدارند که چون قرارداد مورد استناد خواهانها حاوی قید انتخـاب مرجـع رسـیدگی اسـت،
دیوان فاقد صالحیت رسیدگی به دعوا است .در شرط «ز» قرارداد از جمله آمده است که «شرایط عمومی قـرارداد
که توسط سازمان برنامه و بودجه تصویب و چاپ شده است ،جزئی از قرارداد حاضر محسوب مـیگـردد» .حسـب
اظهار خواندگان ،ماده  19شرایط عمومی مزبور مقرر میدارد:
در صورتی که اختالفاتی بین کارفرما و پیمانكار پیشامد کند ،اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیـات موضـوع
پیمان ویا مربوط به تفسیر و تعبیر هریک از مواد پیمان و شرایط عمومی و سایر اسـناد و مـدار پیوسـت پیمـان
باشد ،چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نماینـد از طریـق مراجعـه بـه محـاکم و مراجـع
صالحه دادگستری حل و فصل خواهد شد.
خواندگان معتقدند که دیوان باید به اعتبار شرط مذکور از رسیدگی به ادعاهای مطروح در پروندههـای شـماره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86طبق مندرجات شهادتنامه آقای گلزار در پرونده شماره ( 504هاوس) ،شرکت شمال شهیاد یكی از شرکتهـای وابسـته بـه عمـران
تهران بوده است.
 .89هاوس.9 Iran-U.S. C.T.R. at 324 ،
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 059و  051خودداری نماید.
 .31طبق بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی« ،ادعاهای ناشی از قراردادهای تعهدآور فیمابین که در آن
قراردادها مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوط در صالحیت انحصاری دادگاههـای صـالحه ایـران باشـد» خـارج از
صالحیت دیوان قرار میگیرد .اینکه ادعایی به موجب شرط مزبور خارج از صالحیت دیوان واقع میشود یا خیـر،
منوط است به عبارت مشخد قید انتخاب مرجع رسیدگی مورد بحث .ضابطه ای که توسط دیوان اعمال گردیـده
این است که آیا شرط خاص حل و فصل اختالف با وضوح کافی الزامات مقرر در قید استثنای بند  5ماده دو بیانیه
حل و فصل دعاوی را ایفا میکند یا خیر (بنگرید به :حكم شماره  9-442-424مـورخ چهـارم تیرمـاه 01[ 5953
ژوئن  ]5332در پرونده اورتن  /مک کالو کرین کامپنی و راهآهن دولتی ایران و دیگران ،چاپ شده در 25 Iran-
 ،U.S. C.T.R. 15, 17قرار اعدادی شماره  0-405-49مورخ هشتم تیرماه  03[ 5959ژوئن  ]5324در پرونده
آیتل اینترنشنال کورپوریشن و سازمان بیمههای اجتماعی ایران و دیگران ،چاپ شده در 7 Iran-U.S. C.T.R.
 ،31,33قرار اعدادی شماره  0-15مورخ  54آبانماه [ 5955پنجم نوامبر  ]5320هی ت عمومی دیـوان در پرونـده
هالیبرتن کامپنی و دیگران ،و دورین ایمكو و دیگران ،چاپ شده در  1 Iran-U.S. C.T.R. 242, 244و قـرار
اعدادی شماره  5-5مورخ  54آبانماه [ 5955پنجم نوامبر  ]5320هی ت عمومی دیوان در پرونده گیبـز انـد هیـل
اینكورپوریتد و شرک ت تولید و انتقال نیرو (توانیر) وابسته به وزارت نیروی دولت ایران و دیگران ،چاپ شده در
.)1 Iran-U.S. C.T.R. 236, 238
 .35ماده  19شرایط عمومی قراردادها که در شرط «ز» قرارداد مـورخ  52شـهریورماه [ 5910نهـم سـپتامبر
 ]5302گنجانده شده ،در تفویض صالحیت به دادگاههای ایران خالی از ابهام نیست .عبارت خاص مندرج در شرط
«ز» تنها به اختالفات راجع به اجرای عملیات یا تفسیر قرارداد اشاره داشته و تلویحاً حاکی از این است که طرفین
جنبههایی از قرارداد را از شمول صالحیت دادگاههای ایران خارج کردهاند .در واقع ،شرط فوقالذکر از سـایر قیـود
انتخاب مرجع رسیدگی که دیوان آنها را برای سلب صالحیت از خود در پروندههای گذشته کافی ندانسته ،متمایز
نیست (بنگرید به :قرار اعدادی شماره  014-0مورخ  54آبانماه [ 5955پنجم نوامبر  ]5320هی ت عمومی دیوان،
در پرو نده زوکور اینترنشنال اینكورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در 1 Iran-U.S.
.)C.T.R. 272-73
 .30بر این اساس ،به نظر دیوان شرط «ز» قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302مشمول
قید استثنای مرجع رسیدگی مندرج در بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی نمیباشد .در نتیجه ،شـرط مـذکور
حتی با این فرض که در قرارداد گنجانده شده باشد ،برای رسیدگی به دعـاوی حاضـر از دیـوان سـلب صـالحیت
نمیکند.
ح) مهندسین مشاور کن ،بهعنوان یک طرف الینفک دعوا

 .39غیر از دادرس اینترنشنال ،شرکت ساختمانی پرـ ام و شرکت عمران تهران ،شـرکت دیگـری ،یعنـی شـرکت
مهندسین مشاور کن («شرکت کن») نیز طرف قرارداد مـورخ  52شـهریورماه [ 5910نهـم سـپتامبر  ]5302بـود.
شرکت مزبور یک مثسسه مهندسی ایرانی بود که دادرس اینترنشنال در گذشته با آن همكاری داشت .در قـرارداد،
شرکت کن همراه با دادرس اینترنشنال« ،مشاور» نامیده شده است .طبق قرارداد ،قرار بود شرکت کـن همـراه بـا
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پروفسور دادرس در جریان ساختمان پروژه شمال شهیاد نظارت بر کارگاه را در ایران به عهده داشته باشد.
 .37خواندگان در لوایح اولیه خود اظهار داشتند که شرکت کن یكی از طرفهای اصلی رسیدگیهـای حاضـر
است و چون در رسیدگیهای حاضر حضور ندارد ،خواهانها هیچگونه سـمتی بـرای اقامـه دعـوا در هـیچیـک از
پروندههای حاضر ندارند .خواهانها انكار میکنند که شرکت کن طرف اصلی قرارداد است .طبق اظهار خواهانها،
این امر بدان علت است که بین دادرس اینترنشنال و مهندسین مشاور کن هیچگونه شرکت مختلط یـا مشـارکتی
ایجاد نشده بود .عالوه بر آن ،خواهانها ت کید میکنند که تعهـدات شـرکت کـن در قـرارداد بـا تعهـدات دادرس
اینترنشنال و پرـ ام فرق داشته و در قرارداد پرداختهای جداگانهای برای دادرس اینترنشـنال و پرــ ام و کـن در
نظر گرفته شده است.
 .31دیوان مالحظه مینماید که وظایف پرـ ام و مشاورین ،یعنی دادرس اینترنشنال و شرکت کن در قـرارداد
به طور جداگانه تعیین و نیز پرداختهای جداگانه و متفاوتی برای هریک از این واحدها در قرارداد مشـخد شـده
بود .در نتیجه ،دیوان نظر میدهد که استحقاق دادرس اینترنشنال و پرـ ام به پرداختهایی کـه مـدعی هسـتند از
عمران تهران طلب دارند بهروشنی قابل تشخید و از پرداختهای مربوط به شـرکت کـن قابـل تفكیـک اسـت
(بنگرید به :پرونده هاوس .)9 Iran-U.S. C.T.R. at 332 ،بنابراین ،دیوان نظر میدهد که شرکت مهندسـین
مشاور کن یكی از طرفهای الینفک رسیدگیهای حاضر نمیباشد.
چهار) ماهیت دعواـ واقعیات و اظهارات
الف) اظهارات خواهانها

 .30خواهان پرونده شماره  ،059پروفسور دادرس (که کارهـای بازرگـانی وی بـه نـام دادرس اینترنشـنال انجـام
میشود) اظهار می دارد که ادعای وی ناشی از قراردادی است که به منظـور انجـام خـدمات معمـاری ،سـازهای و
پشتیبانی در ارتباط با پروژه گسترش شمال شهیاد در تهران ـ ایران با عمران تهران منعقد شده است .ایـن پـروژه
متضمن ساختمان حدوداً  1222واحد مسكونی بود .گرچه شرکت مهندسی دیگری به نام شرکت هاوس قبالً یعنی
پیش از آن که پروفسور دادرس وارد کار پروژه شود ،آن را طراحی کرده بود ،طبق ادعای خواهان ،عمران تهران به
این منظور با دادرس اینترنشنال قرارداد منعقد کرد که نقشهها و محاسـبات هـاوس را حـک و اصـالح نمایـد تـا
اسكلتسازی پروژه با استفاده از سیستم انحصاری ساختمانی داینا فریم سلدکس امكانپذیر شود .عالوه بـر ایـن،
قرار بود پروفسور دادرس بر امور ساختمان نظارت کند .پرـ ام مسئول امر ساختمان بود و این جنبه از قرارداد است
که مبنای دعوای پرونده شماره  051را تشكیل میدهد .جزئیات قـرارداد مزبـور در چهـار مـدر اولیـه تسـلیمی
خواهانها به شرح زیر آمده است:
موافقتنامه مورخ نهم فـروردین  03[ 5910مـارس  ،]5302پیشـنهاد مـورخ  04خـردادمـاه  54[ 5910ژوئـن
 ،]5302نامه مورخ پنجم شهریورماه  00[ 5910اوت  ]5302عمران تهران به پروفسور دادرس ،و قرارداد مورخ 52
شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر .]5302
 .34راجع به زمینهای که منجر به تنظیم قرارداد با عمران تهران شد ،پروفسور دادرس اظهارمی دارد کـه وی
بعد از سالهای متمادی اقامت در ایاالت متحده در سال  5300در ارتباط با یک پروژه ساختمانی موسوم به پروژه
ژاندارمری به ایران مراجعت کرد .وی می گوید که از طریق کار خود در پروژه مزبور ،با خانواده رضایی آشنا شد که
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دست اندر کار پروژههای ساختمانی بودند و در آن هنگام یک پروژه خانهسازی در اطـراف تهـران بـه نـام پـروژه
خانهسازی کن (پروژه کن) در دست ساختمان داشتند .پروفسور دادرس در نوامبر  5300در پروژه کن دست به کار
شد .تا آن هنگام ،نقشه های معماری پروژه تكمیل شده بود .کـار پروفسـور دادرس در پـروژه کـن ایـن بـود کـه
نقشههای موجود پروژه را ت ییر دهد و آن ها را مناسب برای استفاده از سیستم ساختمانی دی.اف.سی نماید که بنا
به اظهار خواهان ،هم سریعتر و هم ارزانتر از روش سنتی بتنریزی است .کـار پروفسـور دادرس در پـروژه کـن
موضوع دعوای دادرس اینترنشنال در پرونده شماره  054میباشد که در دیوان در حال رسیدگی است.
 .31خدمتی که پروفسور دادرس ارائه کرد عبارت بود از دستیابی به تكنولـوژی دی.اف.سـی کـه وی بـهعنـوان
صاحب انحصاری آن در ایران در اختیار داشت .حسب اظهار ،پروفسور دادرس امتیاز انحصاری استفاده از این سیسـتم
در ایران را از مبتكر اصلی سیستم مزبور در ایـاالت متحـده یعنـی پی.کـی.دی.آر اینترنشـنال («پی.کـی.دی.آر»)
تحصیل کرده بود .در اثبات این مدعا ،خواهانها نامه مورخ  05بهمنماه [ 5915دهم فوریـه  ]5302را کـه آقـای
جرج دووه ،مدیرعامل وقت پی.کی.دی.آر به پروفسور دادرس نوشته بود ،ارائه کردهاند .بروشوری از پی.کـی.دی.آر
که خواهانها تسلیم کردهانـد و در آنهـا نـام پروفسـور دادرس بـهعنـوان صـاحب امتیـاز انحصـاری تكنولـوژی
دی.اف.سی در ایران آمده ،ت یید دیگـری بـر ایـن مـدعا اسـت .و بـاالخره آقـای دووه در اولـین جلسـه اسـتماع
پرونده های حاضر شخصاً شهادت داد که نمایندگی انحصاری پروفسور دادرس در سراسر سـال  5302کـه شـامل
تمام دوره ذیربط در پروندههای حاضر است ،به قوت خود باقی ماند.
 .33طبق اظهار خواهانها ،امتیازات تكنولوژی دی.اف.سی بسیار اسـت .سیسـتم مزبـور متضـمن اسـتفاده از
قطعات پیشساخته بتنی است که ساخت آنها بهمراتب ارزانتـر و نصـب آنهـا بسـیار سـریعتـر از روش سـنتی
بتن ریزی است .سیستم دی.اف.سی مشتمل است بر تیرها و ستونها و پلههای پیش فشرده (دانیافریم) ،به عالوه
سیستم قطعات تخته فشرده توخالی (سلدکس) .قرار بود که در محوطه مورد نظر بـرای سـاختمان ،سـه کارخانـه
برای تولید قطعات مزبور برپا شود و سپس قطعات به کمک جرثقیل در محل ساختمان نصب میگـردد .پروفسـور
دادرس اظهار میدارد که در پروژه ای به ابعاد پروژه ساختمانی شـمال شـهیاد ،عمـران تهـران هزینـه اسـتفاده از
تكنولوژی دی.اف.سی را تنها از صرفهجویی حاصله از بهره پرداختی میتوانست جبران نماید.
 .511خواهانها مضافاً میگویند که آقای جواد جباری مشاور حقوقی پروژه خانهسازی کن که در عین حال از
مشاوران عمران تهران نیز بود پروفسور دادرس را به آقای گلزار ،مدیرعامل وقت عمران تهران معرفی کرد .در آن
زمان ،عمران تهران مش ول تهیه مقدمات ساختمان پروژه گسترش شمال شـهیاد در تهـران بـود .در تـاریخ نهـم
فروردینماه  03[ 5910مارس  ]5302جلسه ای در دفتر مرکزی عمران تهران در تهران تشكیل شد کـه پروفسـور
دادرس ،آقای گلزار و سایر مسئولین عمران تهران در آن حضور داشـتند .در آن جلسـه ،پروفسـور دادرس مزایـای
تكنولوژی دی .اف.سی را در ارتباط با پروژه شمال شهیاد برای عمران تهران تشریح کرد .طبق اظهار خواهـانهـا،
این جلسه منجر به عقد یک موافقتنامه رسمی گردید که به موجب آن ،پروفسور دادرس موافقت کرد که اقداماتی
مقدماتی به عمل آورد تا بعداً قراردادی رسمی با عمران تهران امضا گردد .موافقتنامه دستنویس به فارسی توسـط
پروفسور دادرس و عده ای از مسئولین عمران تهران که در جلسه حضور داشتند امضا شد .یک متن ماشـین شـده
فارسی نیز بعداً تنظیم گردید.
 .515اصل متن دستنوشته موافقتنامه مورخ نهم فروردینماه  03[ 5910مارس  ]5302و متن ماشـین شـده
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مورخ  54فروردینماه [ 5910سوم آوریل  ]5302سند مزبور را خواهانها به دیوان تسلیم کـردهانـد و جـزء سـابقه
پروندههای حاضر است .در موافقتنامه مزبور پیشبینی شده است که پیمانكاران امریكایی پروژه شمال شهیاد را بـا
استفاده از سیستم دی.اف.سی خواهند ساخت و پروفسور دادرس سیستم مزبور را در نقشههای موجـود سـاختمانی
پروژه که هاوس قبالً تهیه کرده بود ،ادغام خواهد نمود .در موافقتنامه به پروفسور دادرس دو ماه فرصت داده شـد
که پیمانكاران را انتخاب و همراه خود به ایران آورد تا عمران تهران با آنها ترتیب عقد قـرارداد الزم را بدهـد .در
ماده  1موافقتنامه تصریح شده است که «در این مرحله» هیچگونه وجهی به پروفسور دادرس پرداخت نخواهد شد.
لكن در ماده  4صراحتاً پیشبینی شده است که بعداً موافقتنامهای راجع به پرداخت حقالزحمه تنظیم خواهد شـد و
مقرر میدارد که «راجع به حقالزحمه مربوط به تهیه طرح و نقشههای اولیه و اجرای پروژه بعداً مـذاکره و تفـاهم
خواهد شد».
 .510پروفسور دادرس میگوید که بعداً از تنظیم موافقتنامه مزبور ،وی به نیویور مراجعت کرد و دسـت بـه
کار انتخاب پیمانكاران مورد اشاره در موافقتنامه شد .وی همراه با افراد دیگری که «مجـرب در کـار سـاختمان و
مهندسی سیستم بودند» در تاریخ  55فروردینماه [ 5910پنجم آوریل  ]5302شرکت ساختمانی پرـ ام را تشـكیل
داد .قرار بر این بود که پرـ ام برای اجرای کار ساختمان قراردادی با عمران تهران منعقـد کنـد .در همـان تـاریخ،
پروفسور دادرس ترتیب تشكیل امریكن اینترنشنال دایناسل کورپوریشن («ا.آی.دی.سی») را داد .منظور از ت سیس
آن شرکت ،تدار  ،ساخت و نظارت بر عملیات کارگاههای دایناـ فریم سلدکس بود که قرار بـود در محـل پـروژه
برپا شود.
 .519پروفسور دادرس در ماه ژوئن  5302به تهران مراجعت کرد و در تاریخ  51خردادماه [ 5910پنجم ژوئن
 ]5302با آقای گلزار و سایر مقامات عمران تهران مالقات نمود و مدارکی از جمله پیشنـویس پیشـنهادی بـرای
قرارداد و نیز نمودار تحلیل مراحل حساس کار (نمودار «سی.پی.ام») را به آنها ارائه داد .این نمودار ،برنامه زمانی
پیشنهادی برای مراحل مختلف ساختمان را نشان میداد .آقای گلزار و پروفسور دادرس بعـد از جلسـات متعـددی
باالخره پیشنهاد کتبی مورخ  04خردادماه  54[ 5910ژوئن  ]5302را امضا کردنـد .خواهـانهـا نسـخهای از ایـن
پیشنهاد را در لوایح خود آوردهاند .در واقع ،در پیشنهاد مزبور آمده است که عمران تهران قصد دارد اسـكلتسـازی
پروژه شمال شهیاد را با استفاده از تكنولوژی دی.اف.سی انجام دهد و پرـ ام مسئول ساخت اسكلت خواهـد بـود.
طبق شرایط پیشنهادی ،پروفسور دادرس از جمله ملزم گردید که ظرف تقریباً دو ماه طرحهای معماری را که قبالً
هاوس تهیه کرده بود برای انطباق با سیستم دی.اف.سی حک و اصالح نماید.
 .517خواهانها میگویند که دو ماه بعد از امضای پیشنهاد فـوق ،شـاهد فعالیـتهـای فراوانـی بودنـد ،زیـرا
پروفسور دادرس و کارمندان وی کـه در نیویـور کـار مـیکردنـد محاسـبات سـاختمانی الزم بـرای اسـتفاده از
دی.اف.سی و گنجاندن آن در نقشههای مهندسی پروژه شمال شهیاد را به پایان رساندند.
 .511پروفسور دادرس اظهار میدارد که در تاریخ  00تیرماه  52[ 5910ژوییه  ]5302وی به منظـور بررسـی
طرحهای مهندسی هاوس در پروژه ،با کارمندان هاوس مالقات کـرد و در آن مالقـات موفـق شـد همكـاری آن
شرکت را جهت حک و اصالح نقشههای مهندسی آن و نیز تسلیم یک سلسله از نقشههـا بـه دادرس اینترنشـنال
جهت بررسی و هماهنگی جلب نماید .در این مورد ،شهادت مثید در جلسه استماع اول توسط آقای تئودور لیـبمن،
مدیرعامل هاوس در دوره ذیربط و مسئول تهیه طرحهای مهندس پروژه شـمال شـهیاد ارائـه شـد .آقـای لیـبمن
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شهادت داد که وی به دستور عمران تهران با پروفسور دادرس همكاری کرده بود .ادله مثید دیگری کـه در مـورد
تماس بین پروفسور دادرس و شرکت هاوس تسلیم گردیده ،نامهای از همـان زمـان (نامـه مـورخ سـوم مردادمـاه
 ]5910برابر با  01ژوییه  )5302از شرکت هاوس به عمران تهران است که بهعنوان دلیل در پرونده هاوس تسلیم
گردیده است .در نامه مزبور اشاره «به تبادل اطالعات با پروفسور دادرس» شده است.
 .510در تاریخ  02مردادماه  53[ 5910اوت  ]5302پروفسور دادرس به ایران مراجعت کرد و مدار ذیـل را
همراه نامهای به عمران تهران تسلیم نمود:
نقشههای تكمیل شده ساختمانی ،محاسبات کامپیوتری سازهای ،راهنمـای اسـتفاده از محاسـبات سـازهای ،و
راهنمای استفاده از نقشهها .خواهانها اظهار میدارند که بعد از یک جلسه مقدماتی با مقامات عمران تهران که در
حدود تاریخ  02مردادماه  53[ 5910اوت  ]5302تشكیل شد ،در تـاریخ  92مردادمـاه  05[ 5910اوت  ]5302بـه
پروفسور دادرس اطالع داده شد که نقشههای تسلیمی به تصویب رسیده و از وی خواسـته شـد کـه پـیشنـویس
قرارداد را تهیه کند .وی اظهار میدارد که در همان روز پیشنویس تهیه کرد و به دفتـر عمـران تهـران بـرد و در
آن جا با آقای گلزار مالقات کرد .چند جلسه دیگر تشكیل شد و بعد از آن ،قرارداد نهایی به امضا رسید.
 .514در تاریخ پنجم شهریورماه  00[ 5910اوت  ،]5302پروفسور دادرس مجدداً با آقای گلزار مالقـات و در
آن جلسه از وی درخواست کرد که طی نامهای ت یید کند که نقشهها و محاسبات ساختمانی بـه تصـویب عمـران
تهران رسیده و ضمناً حقالزحمه پروفسور دادرس را تعیین نماید .طبـق اظهـار پروفسـور دادرس ،آقـای گلـزار در
حضور وی نامه ای دیكته کرد به این مضمون که عمران تهران کارهای پروفسور دادرس را تصویب و حقالزحمـه
وی را  5/01درصد کل هزینه ساختمان تعیین نموده است .پروفسور دادرس نامه را در همان روز گرفت .خواهانها
نسخهای از نامه مورخ پنجم شهریورماه  00[ 5910اوت  ]5302را در شمار مدار پرونده تسلیم کردهاند.
 .511خواهانها اظهار میدارند که در تاریخ  52شـهریورماه [ 5910نهـم سـپتامبر  ]5302قـرارداد نهـایی را
پروفسور دادرس از طرف دادرس اینترنشنال و پرـ ام و آقای گلزار از طرف عمران تهران امضا کردند .سند مزبـور
که خواهانها آن را بهعنوان مدر در پرونده تسلیم کردهاند ،حسب اظهار ،همان پیشنویس قراردادی اسـت کـه
پروفسور دادرس در  92مردادماه  05[ 5910اوت  ]5302تهیه کرده بود و اصـالحات مختصـری در آن بـه عمـل
آمده بود .خالصهای از مفاد اصلی قرارداد در بندهای  500-595زیر آمده است.
 .513پروفسور دادرس در تاریخ  00شهریورماه  59[ 5910سپتامبر  ]5302بـه نیویـور مراجعـت کـرد .وی
اظهار میدارد که مدت کوتاهی پس از مراجعت ،ترتیبی داد که پرـ ام با ا.آی.دی.سی قراردادی بـه منظـور خریـد
سه کارخانه دی.اف.سی برای نصب در کارگاه منعقد نماید.
 .551خواهانها اظهار میدارند که عمران تهران هیچگـاه حـقالزحمـه دادرس اینترنشـنال را بـرای مـدار
طراحی و ساختمان که تا تاریخ امضای قرارداد به عمران تهران تسلیم شده و به تصویب آن رسیده بـود پرداخـت
نكرد .آنها همچنین اظهار میدارند که عمران تهران کار ساختمان پروژه شمال شهیاد را که طبق قـرارداد ملـزم
بدان بود آغاز نكرد .خواهانها ادعا میکنند که دکتر درهشوری (از شرکت مهندسین مشاور کن) همكـار پروفسـور
دادرس در تهران ،بهعنوان رابط محلی با عمران تهران عمل میکرد .دکتر درهشوری حسب ادعا دربـاره اقـدامات
مربوط به قرارداد کراراً از عمران تهران استفسار کرد که همه بـیثمـر بـود و در مـاههـای اکتبـر و نـوامبر 5302
اقدامات خود را تلفنی به پروفسور دادرس اطالع داد .در آن مرحله ،دکتر درهشوری به پروفسور دادرس گفت :کـه
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وی باالخره موفق شده است با آقای گلشنی از عمران تهران تماس بگیرد .طبـق اظهـار پروفسـور دادرس ،آقـای
گلشنی به دکتر درهشوری گفته بود که عمران تهران «منتظر بهبود اوضاع است تا کار را آغاز کند».
 .555در اواسط سال  ،5303پروفسور دادرس شخصاً به تهران مراجعت کرد تا راجع به وضع و پیشـرفت کـار
قرارداد از عمران تهران تحقیق نماید .حسب اظهار ،وی در تاریخ هشتم مردادماه  92[ 5912ژوییه  ]5303به دفتر
مرکزی عمران تهران در تهران رفت تا راجع به امور پروژه با آقای ایرج پورسردار مدیرعامل جدید عمـران تهـران
مذاکره نماید .پروفسور دادرس اظهار میدارد که آقای پورسردار از صحبت راجع بـه پـروژه امتنـاع کـرد و بـه وی
توصیه نمود که به علت اوضاع نابسامان سیاسی فوراً ایران را تر کند .خواهانها اظهار میدارند که از آن زمـان
به بعد ،آنان هیچ تماس دیگری با عمران تهران نداشتهاند.
 .550خواهانها اظهار می دارند که خوانده ،عمران تهران ،قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهـم سـپتامبر
 ]5302را نقض کرده است و بـر اسـاس ایـن نقـض ادعـایی ،خواهـان پرونـده شـماره ( 059دادرس اینترنشـنال)
حقالزحمه تخصصی بابت خدمات انجام شده به شرح مندرج در ماده «هـ» 0قرارداد مزبور ،به مبلغ 905230495/-
دالر امریكا 18به اضافه مبلغ 5050902/25دالر امریكا بابت حقالزحمه نظارتی مطالبه میکند که چنانچه عمـران
تهران کارهای ساختمانی پروژه را طبق توافق آغاز کرده بود ،عاید دادرس اینترنشنال میشـد 19.خواهـان پرونـده
شماره  ،051شرکت ساختمانی پرـ ام ،مبلغ  905500222/-دالر غرامت بابت سودی که طبق قرارداد تا تـاریخ 03
دیماه  53[ 5913ژانویه  20،]5325یعنی مهلت صالحیتی دیوان ،عاید وی میشد مطالبه مـینمایـد .عـالوه بـر
مبالغ مزبور ،خواهانها بهره و هزینههای دادرسی را مطالبه میکنند.
ب) اظهارات خواندگان

 .559خواندگان در کلیه لوایح خود و نیز در اولین جلسه استماع ،هرگونه اطالع از مذاکرات قراردادی بین طـرفین
را انكار کردند .آنان همچنین وجود قرارداد یا مدر هرگونه کار انجام شده توسط پروفسور دادرس را در بایگـانی
عمران تهران منكر شدند .خواندگان مضافاً اظهار داشتند که نتوانستهاند در مدار خـود هـیچ نشـانی از سـند یـا
مدرکی راجع به مذاکرات قراردادی بین خواهانها و عمران تهران یا مربوط به خود قرارداد یا خود خواهانها پیـدا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81ماده «هـ» 0چنین است:
بابت کارهایی که قبالً جهت تنظیم و تهیه مدار ساختمانی با کـامپیوتر سیسـتم سـازهای جانشـین )(Alternate Structural System
انجام شده 1/4 ،درصد کل هزینه پروژه که مبلغ  04903520222/-ریـال (معـادل  904140303/-دالر آمریكا)سـت ،بـه مشـاور پرداخـت
خواهد شد .از مبلغ فوقالذکر ،دادرس اینترنشنال مبلغ  05301010022/-ریال (معادل  905230495/-دالر آمریكا) و مهندسین مشاور کـن
مبلغ  0409350222/-ریال دریافت خواهند کرد.
 .86ماده «هـ» 9قرارداد مقرر میدارد که بابت نظارت ساختمان 5/91 ،درصد کل هزینه پروژه به دادرس اینترنشنال و مهندسین مشـاور
کن پرداخت خواهد شد که قسمت بیشتر آن مبلغ ( 051,399دالر) به دادرس اینترنشنال تعلق میگیرد .پروفسور دادرس اظهـار مـیدارد
که تا تاریخ  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ،]5325موعد پرداخت  5050902/25دالر از مبلغ مزبور فرا میرسید.
 .29در قرارداد مقرر شده است که پیشپرداختی جمعاً معادل  02درصد کل هزینه ساختمان و به دنبال آن ،پرداختهای ماهانـه بعـد از شـروع
کار ساختمان به پرـ ام پرداخت خواهد شد .پرـ ام اظهار میدارد که ادعای وی بابت خسارات معادل جمع کل پیشپرداختهاست ،به عـالوه
آن پرداختهای ماهانه که طبق نمودار سی.پی.ام تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325موعدشان فرا میرسید.
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کنند .طبق اظهارخواندگان ،مدار قراردادی که خواهانها به دیوان تسلیم کردهاند جعلی است و مشخصـاً اظهـار
داشته اند که امضاهایی که حسب اظهار ،امضای آقای گلـزار در پیشـنهاد مـورخ  04خـردادمـاه  54[ 5910ژوئـن
 ،]5302نامه مورخ پنجم شهریورماه  00[ 5910اوت  ]5302از آقـای گلـزار بـه پروفسـور دادرس ،و نیـز در خـود
قرارداد میباشد امضاهای اصیل نیست.
 .557خواندگان بدواً استدالل میکردند که امضای آقای گلزار در نامه مورخ پنجم شهریورماه  00[ 5910اوت
 ]5302با سایر امضاهای وی «مطابق» نیست .عمران تهران بعداً از این اظهار خود فراتر رفته ،اضافه کرد که نامه
مورخ  02مردادماه  53[ 5910اوت  ]5302پروفسور دادرس به آقای گلزار دایر بر تسـلیم مـدار سـاختمانی نیـز
ساختگی است و هرگونه اطالعی از وجود مدار ساختمانی مورد تكذیب واقع شد .خوانـدگان در الیحـه عمـران
تهران (که مورد استناد دولت ایران درباره موضوعات مشتر است) مضافاً اظهار داشتند که موافقتنامه مورخ نهـم
فروردینماه  03[ 5910مارس  ]5302به امضای آقای گلزار نبـوده و هـیچگونـه سـابقهای از پیشـنهاد مـورخ 04
خردادماه  54[ 5910ژوئن  ]5302در بایگانی عمران تهران یافت نمیشود ،نامـههـای مـورخ  02مـرداد و پـنجم
شهریورماه 53[ 5910و  00اوت  ]5302جعلی بوده و بعداً ساخته و پرداخته شده ،و خود قرارداد نیز سـندی اسـت
جعلی که بعداً سرهم بندی شده است .وجود هرگونه نشانی در بایگانی عمران تهران راجع به پیشـنهاد ،نامـههـای
مورخ  02مرداد و پنجم شهریورماه  53[ 5910و  00اوت  ]5302و خود قرارداد تكذیب گردید.
 .551در ت یید اظهارات فوق ،شهادت آقای کیوان رامیان ،یكی از مقامـات فعلـی عمـران تهـران ارائـه شـد.
نامبرده در اولین جلسه استماع شهادت داد که موفق نشده است هیچ اثـری از هـیچیـک از مـدار قـراردادی در
بایگانی عمران تهران بیابد .لكن آقای رامیان همچنین شـهادت داد کـه در جریـان جسـتجو در بایگـانی عمـران
تهران ،به نامه مورخ  02شهریورماه  55[ 5910سپتامبر  ]5302پروفسور دادرس به عمران تهران برخـورد نكـرده
است؛حال آنکه نامه مزبور را خواندگان در واقع در تاریخ هشتم آذرماه  03[ 5902نوامبر  ]5335به دیـوان تسـلیم
کردند21.
 .550خواندگان در لوایح خود اظهار داشته اند که در واقع ایـن هـاوس بـود و نـه پروفسـور دادرس کـه ابتـدا
استفاده از سیستم ساختمانی دی.اف.سی را پیشنهاد کرد .طبق منـدرجات لـوایح تـوجیهی خوانـدگان ،هـاوس در
ابتدای کار پروژه ،چند طریق برای اسكلتسازی پروژه گسترش شمال شـهیاد پیشـنهاد کـرد کـه یكـی از آنهـا
متضمن استفاده از سیستم دی.اف.سی بود .حسب اظهار ،عمران تهران این طریقه را رد کرد و به جای آن تصمیم
گرفت که کار ساختمانی را با استفاده از روش بتنریزی که بیش تـر معمـول بـود انجـام دهـد .خوانـدگان اظهـار
میدارند که چون عمران تهران قبالً پیشنهاد هاوس را در مورد استفاده از دی.اف.سی رد کرده بـود ،قابـل تصـور
نیست که به سیستم مشابهی که پروفسور دادرس پیشنهاد میکرد عالقهای نشان داده باشد .در نتیجـه ،در لـوایح
خواندگان تسلیم هرگونه نقشه یا محاسبه ای از طرف پروفسور دادرس به عمران تهران انكار و در عوض استدالل
شده است که نقشههای ساختمانی و محاسبات سازه ای تسـلیمی پروفسـور دادرس بـه دیـوان ،کـه حسـب ادعـا
نسخههای آن در تاریخ  02مردادماه  53[ 5910اوت  ]5302به عمران تهران تحویل شده ،صرفاً همان نقشههـا و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28شرح این نامه و اهمیت آن در بندهای  022-055زیر آمده است.
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محاسبات تهیه شده توسط هاوس در چارچوب پیشنهاد دی.اف.سی خود آن شرکت ،منتها با ت ییرات جزئی است.
خواندگان در ت یید استدالل فوق ،کتابچه محاسبات و نقشههای سازهای را که حسب اظهار توسـط هـاوس تهیـه
شده به عنوان مدر تسلیم و استدالل کرده اند همین واقعیت کـه در کتابچـه مزبـور نـام داینـا فـریم سـلدکس،
پی.کی.دی.آر (مبتكر سیستم مزبور) و هاوس ذکر شده و نه نام پروفسور دادرس ،خود نشان میدهـد کـه عمـران
تهران قبالً و بدون دخالت خواهانها پیشنهادی برای استفاده از دی.اف .سی در پروژه دریافت کرده بود.
 .554خواندگان در اثبات اظهارات خود مبنی بر ایـنکـه کـار پروفسـور دادرس ،کـار «سـرهمبنـدی شـده»
عجوالنهای است ،شهادت آقای مهندس میرصدرالدین امیرخلخالی را ارائه کردهاند .وی در اولـین جلسـه اسـتماع
شهادت داد که طرح سازهای پیشنهادی خواهانها با طرح هـای مهندسـی تهیـه شـده توسـط هـاوس همـاهنگی
نداشت .طبق اظهار آقای امیرخلخالی ،کار تسلیمی پروفسور دادرس کامالً مقدماتی بود و برای رسیدن بـه مرحلـه
اجرا هزارها ساعت کار نیاز داشت.
 .551خواندگان در اثبات ادعای جعل ،در اولین جلسه استماع که در روزهای هشتم و نهـم بهمـنمـاه 5905
[ 02و  03ژانویه  ]5339برگزار شد ،شهادت سرهنگ انتظاری را ارائه کردند .سرهنگ انتظاری بـراسـاس بررسـی
اصول مستندات که در تاریخ پنجم بهمنماه  01[ 5905ژانویه ( ]5339سه روز قبـل از برگـزاری جلسـه اسـتماع)
انجام شد ،شهادت داد که امضائات منتسب به آقای گلزار در نامه مورخ پنجم شهریورماه  00[ 5910اوت  ]5302و
قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302اصیل نیست؛ لكن برخالف اظهارات قبلی خواندگان ،وی
ضمناً شهادت داد که امضای روی پیشنهاد مورخ  04خردادماه  54[ 5910ژوئـن  ]5302در واقـع امضـای اصـیل
آقای گلزار است.
 .553خواندگان براساس ادعای جعل و نیز اظهارات منـدرج در بخـش هـای ششـم«ج» و ششـم«د» ذیـل،
درخواست میکنند که ادعاهای هر دو پرونده رد شود.
پنج) موضوعات مقدماتی در ماهیت دعوا
الف) بار اثبات

 .501ضرورتی ندارد که دیوان این قاعده کلی را یادآوری کند که بار اثبات بر دوش طرفی اسـت کـه واقعیتـی را
ادعا میکند .بند یک ماده  04قواعد دیوان چنین است« :هر یک از طرفها مسئول اثبات واقعیـاتی اسـت کـه در
ت یید ادعا یا دفاع خود بدان استناد کرده است».
 .505جز در موارد بسیار ساده بار اثبات هر موضوع خاص ،برحسب ماهیـت ادعـایی کـه مـورد اسـتناد واقـع
میشود ،به عهده این یا آن طرف قرار میگیرد 22.ساندیفر در ت لیف خود راجع به روش کار دیوانهای بینالمللـی
که غالباً از آن نقل قول میشود ،گفته است که:
قاعده اساسی و گسترده بار اثبات که دیوانهای بینالمللی به طور کلی اتخاذ کـردهانـد شـبیه قاعـده حقـوق
نوشته بوده و به زبان ساده می توان آن را چنین بیان کرد که :بار اثبات بر دوش طرفی است که موضوعی را اثباتاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22. Rupert Cross et al, Cross on Evidence 111 (7th ed. 1990) (hereinafter Cross).
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اظهار میکند که اگر ثابت نشود منجر به صدور رأیی برخالف اظهار وی میگردد .این بار اثبات میتواند بر دوش
خوانده باشد (در صورت وجود خوانده در دعوا) یا متساویاً بر دوش خواهان ،زیرا که بار اثبات هر ادعایی که خوانده
در پاسخ به اظهارات خواهان بیان میکند ممكن است بر دوش خوانده قرار گیرد23.
 .500در پروندههای حاضر ،خواهانها اظهار میدارند که با عمران تهـران وارد مـذاکرات قـراردادی شـدند و
جریان این مذاکرات منجر به امضای قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302گردید کـه خوانـده،
عمران تهران آن را نقض کرده است .اقامه دلیل درباره این موضع و موضوعات مكمل آن وظیفه خواهانها اسـت
و خواهانها تنها هنگامی حاکم شناخته خواهند شد که از عهده بار اثبات درباره موضوعات مزبور برآیند .خواندگان،
عالوه بر اینکه در توصیف واقعیات توسط خواهانها اظهار تردید میکنند ،این دفاع اثباتی را نیز مطرح کـردهانـد
که برخی از مدار خواهانها یا کلیه آنها جعل شده است .بنابراین ،بار اثبات وقـوع جعـل بـه عهـده خوانـدگان
است.
ب) ضابطه اثبات

 .509در پروندههای حاضر ،دیوان با ادعای جعل مواجه است که به علت داللت بر رفتار تقلبآمیز و قصد فریـب،
ادعایی خصوصاً خطیر است .دیوان این نظر را بررسی کرده که آیا طبیعت ادعای جعل آنچنان اسـت کـه اعمـال
ضابطهای سختتر از ضابطه سنتی اثبات در دعاوی مدنی را که عبارت از «غلبه دلیل» است اقتضا نماید یا خیـر.
مثید این نظر که ضابطه اثبات سختتری الزم است در هر دو حقوق امریكا و انگلیس وجـود دارد کـه هـر دوی
آنها در موارد ادعای تقلب ضوابط اثباتی سختتری را الزم میشمرند .در حقـوق امریكـا ،بـار اثبـاتی کـه مقـرر
گردیده ،اقامه دلیل «واضح و مقنع» نامیده میشود 24و در حقوق انگلیس ،سخن از ضابطه انعطافپذیر در دعاوی
مدنی میرود که در موارد رسیدگیهای مدنی که ارتكاب تقلب یا جرم ادعا شده باشد ،بر بار اثبات میافزاید25.
 .507ادعای جعل در پروندههای حاضر به نظر دیوان دارای چنان خصوصیتی است که ضـابطه قـویتـری را
برای اثبات ادعا ایجاب میکند .بنابراین ،دیوان هماهنگ با رویه گذشته خود نظر میدهد کـه ادعـای جعـل بایـد
نسبت به سایر ادعاها و اظهارات در پروندههای حاضر ،با میزان احتمال و امكان بیشتری به اثبات برسد .بهعنوان
مثال (بنگرید به :حكم شماره  5-49-012مورخ  55مهرماه [ 5951هشتم اکتبر  ]5325صادره در پرونده اویل فیلد
او تكزاس اینک و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چـاپ شـده در  12 Iran-U.S. C.T.R. 308, 315کـه
در آن دیوان نظر داد که چنانچه با ادله ارائه شده «شک و تردید منطقی باقی بماند» ،ارتشای ادعایی را نمیتـوان
اثبات شده تلقی کرد) .حداقل میزان دلیلی را که برای متقاعد کردن دیوان الزم اسـت مـیتـوان «ادلـه واضـح و
مقنع» نامید ،هرچند که به نظر دیوان ،اصطالح دقیق اهمیت کمتری دارد تا الزام ارائه ادله قویتری که اصطالح
مزبور مبین آن است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21. Durward V. Sandifer, Evidence before International Tribunals 127 (1975).
21. Micheal H. Graham, Evidence- Text Rules, Illustrations and Problems, 755 (1983).
25. Cross, supra note 22, at 147-8.
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ج) ایرادات فنی :امضای واحد و مهر شرکت

 .501خواندگان دو ایراد فنی نسبت به اعتبار قرارداد مطرح کردهاند .نخست اینکه خواندگان استدالل میکنند که
قرارداد مورد استناد خواهانها برای عمران تهران الزامآور نیست ،زیرا تنها امضای یكی از مدیران عمـران تهـران،
یعنی آقای گلزار را دارد در حالی که طبق اساسنامه آن شرکت ،حداقل دو نفر از مـدیران مـیبایسـت آن را امضـا
میکردند .لكن دیوان خاطرنشان میسازد که در این موضوع اختالفنظری نیست که آقای گلزار در هنگام امضای
ادعایی قرارداد و سایر موافقتنامهها با خواهانها مدیرعامل عمران تهران بود .طبق بند  52آگهی ت سیس شـرکت،
«مدیرعامل شرکت کلیه اختیارات تام و تمام برای اداره شرکت [از جمله اختیارات مشروح در ماده  95اساسنامه] را
دارد» .در بند  50همان آگهی مضافاً آمده است « دارندگان حـق امضـا در شـرکت :آقـای مهنـدس رحمـن گلـزار
شبستری بهتنهایی با مهر شرکت» .بدین ترتیب ،حتی طبق مقررات داخلی خود عمران تهران نیز این واقعیت کـه
تنها آقای گلزار قرارداد را امضا کرده ،تزلزلی در اعتبار آن ایجاد نمیکند.
 .500خواندگان مضافاً اظهار میدارند که قرارداد مذکور الزماالجرا نیست ،زیرا فاقد مهر شرکت است .دیـوان
طبق رویه معمول خود نظر میدهد که فقدان مهر برای عدم اعتبار قرارداد کفایـت نمـیکنـد (بنگریـد بـه :حكـم
شماره  9-945-05مورخ  55شهریورماه [ 5950دوم سپتامبر  ]5329در پرونده آلن کریگ و وزارت نیروی ایران و
دیگران ،چاپ شده در 26.)3 Iran-U.S. C.T.R. 280,286-87
شش) ماهیت ـ یافتههای دیوان
الف) مقدمه
 .5بررسی اجمالی

 .504قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302ظاهراً قـراردادی اسـت بـین «کارفرمـا» (عمـران
تهران)« ،سازنده» (پرـ ام) و «مشاورین» (دادرس اینترنشنال و مهندسین مشاور کن) برای اسـكلتسـازی پـروژه
شمال شهیاد در تهران .قرارداد مزبور را پروفسور دادرس از طرف اینترنشنال ،پرـ ام و کـن امضـا کـرده و حـاوی
امضایی است حسب اظهار متعلق به آقای گلزار از طرف عمران تهران؛ لكن به طوری که پیشتـر مالحظـه شـد،
خواندگان اصالت امضای اخیر را انكار میکنند .کل هزینه اسكلتسازی مبلغ  5903220222/-دالر بود و قرار بـود
ساختمان در زمینی به مسـاحت حـدود ًا یـک میلیـون متـر مربـع بنـا شـود .طبـق نمـودار مراحـل حسـاس کـار
(«سی.پی.ام») پروژه ،یعنی جدول زمانی که در ماده «ب» قرارداد به آن اشاره شده ،قرار بود کارهـای سـاختمانی
در ماه مارس  5303پس از آماده کردن زمین توسط عمران تهران آغاز شود ،لكن چون قـرارداد بـه جـای آنکـه
طبق پیش بینی عمران تهران در ژوییه آن سال امضا شود ،در ماه سپتامبر بـه امضـا رسـید ،تـاریخ واقعـی شـروع
ساختمان توسط پرـ ام ،طبق نمودار سی.پی.ام ،ماه مه میبود.
 .501مهمترین شرایط قرارداد به شرح زیر است:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26بهعالوه ،باید توجه داشت که طبق شهادت آقای لیبمن در جلسه استماع اول ،قرارداد هـاوس بـا عمـران تهـران نیـز مهـر شـرکت
نداشت.
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ماده «الف» 5اشعار میدارد که کار حک و اصالح سـازهای دادرس اینترنشـنال تكمیـل شـده و بـه تصـویب
عمران تهران رسیده است .در ماده «هـ» 0مقرر شده است که عمران تهران مكلف است مبلغ  905230495/-دالر
بابت کارهایی که پروفسور دادرس قبالً انجام داده به وی پرداخت نماید.
 .503طبق قرارداد ،عمران تهران مسئول تهیه و آماده کردن محل ساختمان و ارائه برخی خـدمات و تـدار
لوازم برای ساختمان بود .مشخصاً قرار بود عمران تهران محلی برای برپا کردن سه کارخانه تولید قطعات سیسـتم
دی.اف.سی تدار کند (ماده «الف» )3و آب و برق و تلفن برای استفاده پرـ ام تدار نمایـد (مـاده «الـف»،)52
مساحی و خاکبرداری جهت آمادگی کـار سـاختمان انجـام دهـد (مـاده «الـف» ،)59مـابین کارخانـههـای تولیـد
دی.اف.سی و مابین هر کارخانه و محوطه ساختمان جادهسازی کند (ماده «الف» )54و برخی مصالح ساختمانی را
تحویل دهد (ماده «ج».)9
 .591مسئولیتهای پرـ ام به موجب قرارداد تماماً مربوط به کار واقعی ساخت پروژه و عبـارت اسـت از :وارد
کردن سه کارخانه تولید قطعات دی.اف.سی از ایاالت متحده (مـاده «الـف» ،)2سـاختن پایـههـای بتـونی (مـاده
«الف» )9ساختن و بر پا کردن یكایک اسكلتبندی های داخل پروژه (ماده «الـف» )50و برچیـدن کارخانـههـا از
محوطه در پایان عملیات ساختمانی (ماده «الف».)55
 .595شرایط پرداخت قرارداد در مورد پرـ ام در مواد «هـ» 4و «هـ» 1آمده است :ماده «هـ» 4مقرر مـیدارد
که  51درصد کل هزینه ساختمان ،یعنی مبلغ  301300201/-دالر به پرـ ام قابل پرداخت است ،مشروط بر اینکه
یک ضمانتنامه بانكی تا مبلغ  51درصد قیمت قرارداد تسلیم نماید .در ماده «هـ» 1مقرر است که  1درصد دیگر از
هزینه ساختمان که حسب اظهار ،مبلغ  905330222/-دالر است ،در موقع تحویل سه کارخانه دی.اف.سی بـه
پرـ ام قابل پرداخت است و باالخره طبق ماده «هـ» ،5بعد از آغاز کار ساختمان ،هر ماهـه مبلـغ  509920022/-دالر
به پرـ ام قابل پرداخت است.
 .590براساس مراتب فوق ،دیوان نتیجه میگیرد که قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر ]5302
حاوی کلیه عناصر الزم برای ایجاد توافق الزماالجرا بین طرفین بوده و بنابراین از ظاهر آن به نظر میرسـد کـه
قراردادی معتبر و الزم االجرا باشد .اعتبار ظاهری قرارداد مضافاً با ادله و شهات قابل قبـول ت ییـد مـیگـردد .ایـن
موارد شهادت عبارت است از شهادت خود پروفسور دادرس و نیز شهادت آقای لیبمن از شرکت هاوس و شـهادت
آقای دووه از پی.کی.دی.آر که جنبههای مهم اظهارات پروفسور دادرس را ت یید کردند .شهادتهای ابرازی توسط
این افراد را چند سند پیشقراردادی که مراحل مذاکرات بین خواهانها و عمران تهـران را نشـان مـیدهـد ،سـند
جداگانهای در ت یید اینکه پروفسور دادرس صاحب امتیاز انحصاری سیستم دی.اف.سی در ایران بـود و همچنـین
کار انجام شده دادرس اینترنشنال ت یید مینماید.
 .599ادله ارائه شده در پروندههای حاضر همچنین انگیزههای عمران تهران را در عقـد ایـن قـرارداد روشـن
میکند .یک پروژه بزرگ ساختمانی دیگر عمران تهران در آن زمان ،یعنی پروژه اکباتان که در آن از روش سـنتی
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بتنریزی استفاده میشد از برنامه زمان بندی خود بسیار عقب بود 27.عالوه بر این ،آقای لیـبمن در اولـین جلسـه
استماع شهادت داد که هاوس کمکم نگران میشد که پروژه شـمال شـهیاد نیـز از برنامـه عقـب افتـد .در چنـین
وضعی ،کامالً منطقی و معقول است که عمران تهران در جستجوی طریقه دیگری به جای روش بتنریزی سنتی
در ساختمان بوده باشد.
 .597البته اعتبار ظاهری قرارداد و کیفیت منطقی معامله کامالً پاسخگوی دفاع اصـلی خوانـدگان در پرونـده
حاضر ،یعنی این اظهار که قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302و مدار قراردادی پیش از آن
جعلی میباشد ،نیست .اکنون دیوان به بررسی این اظهار خواندگان میپردازد.
 .0ادعای خواندگان مبنی بر جعل

 .591دیوان بدواً خاطرنشان میسازد که موضع دقیق خوانـدگان در مـورد اصـالت مـدار خواهـانهـا در طـول
رسیدگیهای پروندههای حاضر به طور اساسی ت ییر یافته است .چنانکه در باال به تفصیل بیشتری تشریح شـد،
اظهار اولیه خواندگان این بود که امضای روی نامه مورخ پنجم شـهریورماه  00[ 5910اوت  ]5302بـا امضـاهای
مسلمالصدور آقای گلزار «مطابق» نیست .در لوایح بعدی [خواندگان] ،اصـالت نامـه پروفسـور دادرس منضـم بـه
مدار ساختمانی نقشهها و محاسبات سازهای نامه مورخ پـنجم شـهریورماه  00[ 5910اوت  ،]5302موافقتنامـه
مورخ نهم و چهاردهم فروردین  54[ 5910ژوئـن  03[ ]5302مـارس و سـوم آوریـل  ،]5302پشـنهاد مـورخ 04
خردادماه  5910و خود قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302مورد ت ییـد واقـع شـد .خوانـدگان
وجود هرگونه نشانی از این مدار را در بایگانی عمران تهران انكار کردند.
 .590لكن در همان الیحهای که اصالت مدار مزبور یكسره انكـار شـد ،خوانـدگان نامـهای بـه تـاریخ 02
شهریورماه  55[ 5910سپتامبر  ]5302از پروفسور دادرس به آقای گلزار ارائه کردند .نامه مزبور گرچـه در تقویـت
استدالل مربوط به جعل ارائه شد (بنگرید به :بند  022در زیر) ،این اثر جنبـی را نیـز داشـت کـه تمـام تاریخچـه
مذاکرات قراردادی تا تاریخ  92مردادماه  05[ 5910اوت  ]5302را که پروفسور دادرس در لوایح خواهانهـا و نیـز
در شهادت خود در جلسه استماع اول تشریح کرده بود ،به طور روشن و مشخد ت یید نمـود .عـالوه بـر ایـن ،در
اولین جلسه استماع  ،کارشناس بررسی اسناد مجعول که خود خواندگان معرفی کرده بودند ،شهادت داد که امضای
آقای گلزار روی پیشنهاد مورخ  04خردادماه  54[ 5910ژوئن  ]5302اصیل است .بـدین ترتیـب تـا پایـان اولـین
جلسه استماع ،خواندگان تلویحاً موضع اولیه خود را که هیچ مذاکرهای صورت نگرفته ،کنار نهاده و تلویحاً بخـش
مهمی از شرح وقایع را که پروفسور دادرس بیان کرده بود ،قبول نموده بودند.
 .594در مورد نقشهها و محاسباتی که پروفسور دادرس بهعنوان نتیجه کار تحویلی به عمران تهران به دیوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .29این نكته را خود آقای گلزار در شهادت ابرازی در جلسه استماع پرونده گلشنی و آقـای لیـبمن در جلسـه اسـتماع اول پرونـدههـای
حاضر مطرح کرده بودند و در حكم صادره در یكی از پروندههای دیوان به نام دیک آو دله ور نیز ت یید گردید که در آن ،دیـوان نظـر داد
که چندین عامل «باعث شد کار پروژه اکباتان در ماه مه  5302تقریباً متوقـف شـود» (بنگریـد بـه8 Iran-U.S. C.T.R. at 168-169 :
آقای لیبمن مضافاً شهادت داد که وی زمانی راجع به امكان استفاده از فوالد در پروژه اکباتان بهعنوان سیستم سازهای احتماالً سریعتر ،با
عمران تهران صحبت کرده بود.
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تسلیم کرد ،تاریخچه رسیدگیها وضع مشابهی دارد .خواندگان در لوایح کتبی خود انكـار کردنـد کـه نقشـههـای
تسلیمی پروفسور دادرس [به دیوان] کار انجام شده خود او است ،بلكه اظهار داشتند که نقشههای مزبور با انـدکی
ت ییر صرفاً نسخ همان نقشهها و محاسباتی است که هاوس در جریان یک پیشنهاد قبـل از آن ،بـرای اسـتفاده از
سیستم دی.اف.سی در پروژه شمال شهیاد به عمران تهران تسلیم کرده بود.
 .591لكن در اولین جلسه استماع برای دیوان روشن شد که نقشههایی که خواندگان به دیوان تسلیم کرده و
گفته بودند که هاوس آنها را تهیه نموده ،مشابه همان نقشههایی بود که پروفسور دادرس تسلیم کرده بود .عالوه
بر این ،معلوم شد که نقشههای مزبور توسط خـود پروفسـور دادرس تهیـه شـده بـود و نـه توسـط هـاوس .ایـن
نتیجهگیری از خود نقشه هایی که خواندگان تسلیم کرده بودند روشن شد .این نقشـههـا نـام امـریكن اینترنشـنال
دایناسل کورپوریشن ،یعنی همان شرکتی را داشت که پروفسور دادرس به منظور طراحی و نصب سه کارخانه الزم
برای اجرای سیستم دی.اف.سی در پروژه شمال شهیاد تشكیل داده بود .تاریخی که روی نقشههای مزبـور نقـش
شده 05 ،مردادماه  50[ 5910اوت  ،]5302یعنی دو روز پیش از تاریخی است که پروفسـور دادرس مـدعی اسـت
نقشهها را به عمران تهران تسلیم کرد .گذرنامه پروفسور دادرس نشان میدهـد کـه او در واقـع روز  02مردادمـاه
 53[ 5910اوت  ]5302وارد تهران شد .عالوه بر این ،آقای لیبمن از شرکت هاوس شهادت داد که هاوس هیچگاه
استفاده از سیستم دی.اف.سی را به عمران تهران پیشنهاد نكرده بود و نیز اینکه هاوس به دسـتور خـود عمـران
تهران در کار پروفسور دادرس با او همكاری کرده بود تا نقشههای مهندسـی هـاوس را ت ییـر داده و آنهـا را بـا
سیستم دی.اف .سی منطبق نماید .به دالیل فوق ،دیوان قانع شده است که نقشـههـا و محاسـبات سـازهای کـه
پروفسور دادرس به دیوان تسلیم کرده واقعاً توسط خود وی تكمیل و نیز عمران تهران تسلیم شـده اسـت .بـدین
ترتیب ،دیوان قانع شده است که پروفسور دادرس کار مشروح در ماده «هـ» 0قرارداد را انجام داده است.
 .9اصالت موافقتنامههای مقدماتی

 .593علیرغم ت ییر موضع از طرف خواندگان و استدالالتی که اغلب متناقض یكدیگرند ،دیوان براساس اسـتنباط
خود از مجموعه لوایح کتبی طرفین و شهادت ابرازی در اولین جلسه استماع ،قادر است چند نكته را که راجـع بـه
آنها حداقل تا برگزاری دومین جلسه استماع در تاریخ  02مهرماه  02[ 5909اکتبـر  ]5334اخـتالفنظـری بـین
طرفین نبود ،مشخد نماید (بنگرید به :بندهای  555تا  503زیر).
 .571از مجموعه لوایح کتبی و شهادت های ابرازی در اولین جلسه استماع چنین بر میآید کـه تـا پایـان آن
جلسه ظاهراً اصالت مدار زیر اساساً مورد سثال نبود:
موافقتنامه مورخ نهم فروردینماه  03[ 5910مارس  ،]5302پیشنهاد مـورخ  04خـردادمـاه  54[ 5910ژوئـن
 ،]5302نامه مورخ  02مردادماه  53[ 5910اوت  ]5302پروفسور دادرس که همراه با آن نقشـههـای سـازهای بـه
عمران تهران ارسال شد و نقشههای مهندسی و محاسبات سازهای این مطلب از نامه مورخ  02شـهریورماه 5910
[ 55سپتامبر  ]5302که خواندگان تسلیم و برای اثبات ادعای جعل بدان استناد کردهاند ،و نیز از شهادت کارشناس
خواندگان در رشته بررسی اسناد مجعول در جلسـه اسـتماع و همچنـین از خـود نقشـههـای سـاختمانی اسـتنتاج
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میشود28.

 .575بنابراین بر اسـاس مراتـب بـاال و مجموعـه سـوابق پرونـده دیـوان نتیجـهگیـری مـیکنـد کـه عمـالً
اختالفنظری راجع به موضوعات زیر وجود ندارد:
29
نخست اینکه بین خواهانها و عمران تهران مذاکرات صورت گرفته است .دوم ایـنکـه پروفسـور دادرس
فرآورده ای برای عرضه داشت که برای عمران تهران بالقوه جالب بود و آن عبارت است از سیستم ساختمان بتونی
پیشساخته داینا فریم سلدکس .سوم اینکه عمران تهران و پروفسور دادرس در تاریخ نهم فروردینماه 03[ 5910
مارس  ]5302موافقتنامهای تنظیم کردند (که نسخه ماشین شده آن به تاریخ  54فروردینماه [ 5910سوم آوریـل
 ]5302میباشد) .چهارم اینکه طبق موافقتنامه مذکور قرار بود پروفسور دادرس یک تیم ساختمانی تشـكیل دهـد
که قادر باشد اسكلتسازی پروژه شمال شهیاد را با استفاده از سیستم دی.اف.سی انجام دهد .پنجم اینکه بین 54
فروردین و  04خردادماه [ 5910سـوم آوریـل و  54ژوئـن  ]5302پروفسـور دادرس شـرکت سـاختمانی پرــ ام و
ا.آی.دی.سی را به همین منظور تشكیل داد .ششم اینکه در تاریخ  04خردادماه  54[ 5910ژوئـن  ]5302عمـران
تهران و پروفسور دادرس پیشنهادی امضا کردند که به موجب آن ،پروفسور دادرس تعهد کرد نقشههای مهندسـی
پروژه شمال شهیاد را که قبالً موجود بود ت ییر و با سیستم دی.اف.سی تطبیق دهد .هفتم اینکه بین  04خرداد و
 02مردادماه  54[ 5910ژوئن و  53اوت  ]5302پروفسور دادرس (همراه بـا کارمنـدان خـود در شـرکت دادرس و
اینترنشنال و همكاران خود در پی.کی.دی.آر) نقشههای مهندسی را که قبالً موجود بود ت ییر داد .هشـتم ایـنکـه
نقشهها و محاسبات مذکور در تاریخ  02مردادماه  53[ 5910اوت  ]5302همراه با نامهای به مقامات عمران تهران
تسلیم شد.
 .570دیوا ن متقاعد شده است که رویدادها تا موقع تسلیم کارهای تكمیل شده تا حدود زیادی به ترتیبی بـود
که خواهانها بازگو کردند و در بندهای باال تشریح شد .شرح خواهانها از تاریخچه مذاکرات قـراردادی و از خـود
مذاکرات نهتنها قابل قبول و باورکردنی است ،بلكه هر رویداد مهمی که خواهانها توصیف کردهاند با مدار مثید
ت یید می شود و تلویحاً یا صراحتاً با مدار تسلیمی خواندگان یا شهود آنها به اثبات میرسد .عـالوه بـر مـدار
مربوط به پیش از قرارداد ،مدار مثید مزبور عبارند از :نتیجه کار تسلیم شده ،نامه مورخ  02مردادمـاه 53[ 5910
اوت  ]5302که ضمیمه نتیجه کار تسلیم شد ،نامه ای در ت یید نمایندگی انحصاری پروفسور دادرس در ایران برای
تكنولوژی دی.اف.سی در کلیه اوقات ذیربط و نامه مورخ « 02شهریورماه» [ 55سپتامبر].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21در نامه مورخ « 02شهریور» [ 55سپتامبر] مذاکرات قراردادی طرفین به تفصیل تشریح شده است .نامه مزبور اکثر جلسات ،مـدار
و رویدادهایی را که پرفسور دادرس در شهادتنامه و نیز در شهادت شفاهی خود تشریح کرده ت یید مینماید .نقشههای سـاختمانی بـه نـام
ا.آی.دی.سی ،یعنی شرکتی است که خواهانها ت سیس کرده بودند و برخالف اظهار خواندگان ،نمیتواند توسط هاوس تهیه شـده باشـد.
سرهنگ انتظاری شهادت داد که امضای آقای گلزار روی پیشنهاد مورخ  04خرداد [ 54ژوئن] امضای اصیل وی میباشد.
 .26به طوری که ذیالً خواهد آمد ،شهادت آقای گلزار در دومین جلسه استماع ،تا حدی با موضع قبلی خواندگان متناقض بود .بـهعنـوان
مثال ،آقای گلزار امضای پیشنهاد مورخ  04خردادماه  54[ 5910ژوئن  ]5302را انكار کرد حال آنکه کارشناس خواندگان در اولین جلسه
استماع شهادت داده بود که امضای آقای گلزار روی سند مذکور اصیل است .در مواردی که شهادت آقای گلزار در جلسه اسـتماع دوم بـا
هشت نكته فهرست شده در متن [حكم حاضر] مطابقت ندارد ،دیوان نظر میدهد که شهادت مزبور فاقد اعتبار است.
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 .579عالوه بر این خواهانها انگیزه قابل قبولی نیز برای شروع مذاکرات از ناحیه هر دو طرف ابراز کردهاند.
پروفسور دادرس صاحب امتیاز انحصاری تكنولوژی دی.اف.سی بود که بالقوه میتوانست برای عمـران تهـران در
پروژه شمال شهیاد موجب صرفهجویی معتنابهی از نظر زمان و هزینه گردد [در این مـورد] شـهادت مثیـد توسـط
آقای لیبمن ارائه شد ،به این مضمون که وی به دستور عمران تهران با خواهان همكاری کرده بود .شهادت مثیـد
دیگر ،توسط آقای دووه ارائه شد که راجع به قرارداد اعطای امتیاز به پروفسـور دادرس و نقـش پی.کـی.دی.آر در
کمک به تهیه محاسبات سازهای شهادت داد .و سرانجام  ،سرهنگ انتظاری ،شاهد خود خواندگان ،ت یید کرد کـه
امضای آقای گلزار روی پیشنهاد مورخ  04خردادماه  54[ 5910ژوئن  ]5302اصیل است.
 .577به طور خالصه ،دیوان متقاعد شده است که مذاکرات قراردادی بین خواهانها و عمران تهران صـورت
گرفته و مذاکرات مزبور در چند موافقتنامه مقدماتی منعكس شده است.
 .7نامه مورخ پنجم شهریورماه  04[ 5914اوت  ]5341و قرارداد مورخ  51شـهریورماه [ 5914نهـم
سپتامبر ]5343

 .571لكن راجع به اصالت اسناد بعدی ،یعنی نامه مورخ پنجم شهریورماه  00[ 5910اوت  ]5302از آقای گلزار به
پروفسور دادرس درباره حقالزحمه وی و نیـز قـرارداد مـورخ  52شـهریورماه [ 5910نهـم سـپتامبر  ]5302تضـاد
چشمگیری در ادله موجود دیده میشود .شهادت ابرازی آقای گلزار در شـهاتنامه مـورخ  55بهمـنمـاه 95[ 5900
ژانویه  ]5334وی ،بهویژه شهادت شفاهی وی در دومین جلسه استماع ،پرونده را پیچیدهتر میکند.
 .570بدین ترتیب ،موضوعی کـه راجـع بـه آن بایـد تصـمیم اتخـاذ شـود ایـن اسـت کـه آیـا مـذاکرات و
موافقتنامههای مقدماتی بین خواهانها و عمران تهران ،آنطور که خواهانها ادعا میکنند ،منجر به عقـد قـرارداد
الزماالجرا شد ویا آن طور که خواندگان معتقدند اصوالً هیچگونه قراردادی منعقد نشد .این موضـوع بـهنوبـهخـود
منجر به این سثال میشود کـه آیـا نامـه مـورخ پـنجم شـهریورماه  00[ 5910اوت  ]5302و قـرارداد مـورخ 52
شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302مدار اصیلی است یا اینکه طبق اظهار خواندگان ،مدارکی جعلـی اسـت
که مدت ها بعد از آن زمان تنظیم شده است .دیوان اینک به ایـن موضـوع مـیپـردازد .در تجزیـه و تحلیـل ایـن
موضوع ،دیوان توجه خود را به قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سـپتامبر  ]5302معطـوف مـینمایـد کـه
مدر اصلی پرونده است ،گرچه آنچه که ذیالً می آید در مورد اظهار خواندگان مبنی بر جعلی بـودن نامـه مـورخ
پنجم شهریورماه  00[ 5910اوت  ]5302نیز صادق است.
 .574خواندگان در ت یید ادعاهای جعل ،دو نوع دلیل مستقیم ارائه کردهاند .اولین نـوع دلیـل شـهادت آقـای
گلزار است که در شهادتنامه مورخ  55بهمنماه  95[ 5900ژانویه  ]5334وی مندرج بـوده و در شـهادت شـفاهی
وی در دومین جلسه استماع بیان شده است .دومین نوع دلیـل مسـتقیم ،شـهادت سـرهنگ انتظـاری ،کارشـناس
خواندگان در جلسه استماع و نیز شهادتنامه او است که بعد از جلسه استماع اول توسط دیوان پذیرفته شد.
 .571عالوه بر ادله مستقیم مربوط بـه جعـل  ،خوانـدگان در ت ییـد ادعـای جعلـی بـودن نامـه مـورخ پـنجم
شهریورماه  00[ 5910اوت  ]5302و قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ،]5302به چند مورد قرائن
و امارات نیز استناد کردهاند .دیوان ابتدا ادله مستقیم خواندگان را ارزیابی میکند و سپس به بررسی قرائن و امارات
و استدالالت جنبی آنها میپردازد.
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ب) اصالت قرارداد
 .5ادله مستقیم خواندگان درباره ادعای جعل
الف) شهادتنامه و شهادت شفاهی گلزار

 .573خواندگان برای اثبات ادعای جعلی بودن قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302تـا حـدود
زیادی به شهادت آقای رحمان گلزار ،مدیرعامل پیشین عمران تهران و امضاکننده ادعایی قرارداد استناد میکننـد.
به طوری که قبالً در حكم حاضر توضیح داده شد ،خوانـدگان در تـاریخ  50بهمـنمـاه [ 5900اول فوریـه ]5334
شهادتنامه ای از آقای گلزار ارائه کردند و متعاقب آن ،خود آقای گلزار شخصاً به اتفاق پروفسـور دادرس در جلسـه
استماع دوم که در تاریخ  02مهرماه  02[ 5909اکتبر  ]5334برگزار شد ،شهادت داد .شهادت این دو نفر در جلسه
مذکور کامالً یا یكدیگر متناقض بود.
 .511بدین ترتیب ،موضوع تعیینکننده در اینجا این است که آیا آقـای گلـزار حقیقـت را بیـان مـیکنـد یـا
پروفسور دادرس .به دالیلی که ذیالً بیان می شود ،نظر دیوان این است که پروفسور دادرس حقیقت را گفته است،
نه آقای گلزار.
 .515در بدو امر ،ذکر این مطلب شایان اهمیت است که آقای گلزار برای این دیوان ناشناخته نیست و دیوان
قبالً این فرصت را داشت که صداقت و رفتار وی را در پروندهای که سابقاً در شعبه سه دیوان مطروح بود ،ارزیابی
نماید (حكم شماره  9-250-145مورخ  55اسفندماه [ 5905دوم مارس  ،]5339در پرونده ابراهیم رحمان گلشـنی
و دولت جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در .)29 Iran-U.S. C.T.R.78
 .510در پرونده گلشنی ،خواهان ،ابراهیم رحمان گلشنی ،تبعه دوگانه ایران و ایاالت متحده که ساکن ایاالت
متحده بود ،متجاوز از یک میلیارد دالر بابت مصادره ادعایی عالیق مالكانه خود در عمران تهران و اموال دیگـری
ادعای خسارت کرد .وی ادعا کرد که این عالیق مالكانه را در نتیجه تنظیم صـلحنامه مـورخ  04مردادمـاه 5910
[ 51اوت  ]5302توسط آقای رحمان گلزار شبستری [که گاه برادر و زمانی پسرعموی وی توصیف میشد) ،یعنـی
همین آقای گلزار که حسب ادعا امضاکننده قرارداد مورد بحث در پروندههای حاضر اسـت ،بـه دسـت آورده بـود.
آقایان گلزار و گلشنی طی مطالب ابرازی در چندین شهادتنامه و نیز طی شهادت شفاهی خـود در محضـر دیـوان
ادعا میکردند که در سفری که آقای گلشنی در سال  5302برای کارآموزی در عمران تهران به ایران کـرد ،وی و
آقای گلزار صلحنامه مذکور را تنظیم کردند که به موجب آن ،آقـای گلـزار  13/52از  52درصـد سـهم خـود را در
عمران تهرا ن و سایر اموال شرکت و اموال منقول و غیرمنقول خود را به وی انتقال داد .طبق اظهار آقـای گلـزار،
سند مذکور در دفتر ثبت دفترخانهای ثبت شده بود .آقای گلشنی مضافاً ادعا میکرد که بعد از ماه مه  5303دولت
ایران اقداماتی به عمل آورد که موجب مصادره اموالی شد که وی از آقای گلزار به دست آورده بود.
 .519در پرونده گلشنی ،دولت ایران ادعا کرد که صلحنامه مـورد بحـث در سـال  5320جعـل و تـاریخ اوت
 5320روی آن قید شده ،به این منظور که اموال متعلق به چند ایرانی (منجمله آقای گلزار) به نام خواهان درآید تا
وی با استفاده از تابعیت امریكایی خود بتواند ارزش آنها را در محضر دیوان مورد ادعـا قـرار دهـد .خوانـده ادعـا
می کرد که صلحنامه با کمک سردفتری که دوست آقای گلزار بوده ساخته و پرداختـه شـده و سـپس بـه محضـر
دیگری منتسب گردیده است .برعكس ،آقای گلزار ادعا میکرد که ادله مثبت ادعای خوانده به این منظور سـاخته
و پرداخته شده که ادعا مردود گردد.
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 .517در حكم صادره در پرونده گلشنی (که در تاریخ  55اسفندماه  5905برابر با دوم مارس  5339صادر شد)،
ابتدا موضوع قابلیت اعتماد صلحنامه مورد استناد آقای گلزار بررسی گردید .در این زمینه دیوان خاطرنشان سـاخت
که:
مطالب مندرج در شهادتنامههای خواهان [آقای گلشنی] و آقای گلزار راجع بـه انتقـال ادعـایی از چنـد جنبـه
اساسی فاقد هماهنگی و پیوستگی است .این جنبهها عبارتند از توصیف شهود از وقایع منجر به امضای صـلحنامه
و تاریخ امضای آن ،انگیزه انتخاب خواهان به جانشینی آقای گلزار ،مالالصلح و درصد سهام انتقالی30.
دیوان این موضوع را که شهود (منجمله آقای گلزار) احتماالً در مورد تاریخ معامله دچـار اشـتباه شـده باشـند،
«غیرقابل قبول» 31یافت و نتیجهگیری کرد که «اغلب توضیحات شهود راجع به انگیزه اصلی تنظیم صـلحنامه و
انتخاب خواهان به جانشینی آقای گلزار نیز متقاعدکننده نیست» 32.بدین ترتیب ،دیوان در ادله مثید خواهـان کـه
مشتمل بر شهادت کتبی و شفاهی آقای گلزار بود« ،تناقضات مشوبکننده» بسیاری یافت33.
 .511نتیجه گیری نهایی دیوان در پرونده گلشنی این بود که «صلحنامه و شهادتنامههـای امضـاکنندگان آن
[آقایان گلزار و گلشنی] موجد حداقل اعتماد نسبت به اصالت سند ،که الزمه انتقـال بـار اثبـات بـه دوش خوانـده
است ،نمیباشد 34.دعوا به علت فقد دلیل مالكیت رد شد و مبلغ  120222/-دالر بابت هزینه داوری به نفع خوانده
حكم داده شد.
 .510در نظر جداگانه ای که قاضی آقاحسینی در پرونده گلشنی ثبـت کـرد ،صـداقت گفتـار آقـای گلـزار بـه
درجهای تندتر مورد انتقاد قرار گرفت .قاضی آقاحسینی با رد دعوا براساس عدم اثبات مالكیـت امـوال مـورد ادعـا
توسط خواهان موافقت داشت ،لكن اظهار عقیده کرده که دیوان میبایست صراحتاً اعالم میکرد که آقایان گلـزار
گلشنی مرتكب جعل سند شدهاند.
 .514در نظر موافق قاضی آقاحسینی ،ادله تسلیمی آقای گلزار در پرونده گلشنی و منجمله چند شـهادتنامه ،و
شهادت به قید سوگند در محضر این شعبه ،به اشكال مختلفی از قبیل «غیرقابل باور»« ،بسیار غیرطبیعی»« ،بـه
هیچوجه قابل قبول نیست»« ،صراحتاً م ایرت دارد»« ،قانعکننده نیست»« ،نادرست»« ،با مفاد دادخواست آشكارا
م ایرت دارد» و مجدداً «غیرقابل باور» توصیف شده است .عالوه بر این ،اظهار شده است که برای شهادتنامه وی
«نمیتوان هیچگونه ارزش اثباتی قائل شد» ،حاوی «موارد تناقض و م ایرت» است« ،اظهارات وی را نبایـد بـاور
کرد» و ادعا «ناهنجار» 35توصیف شده است .قاضی آقاحسینی از داوران همكار خود به علـت «اکـراه در تسـمیه
صحیح یک مدر مجعول بعد از وقوف [دیوان] بر ماهیت واقعی آن» انتقاد کرده است 36.وی پیشنهاد کـرد کـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .19بند  55حكم شماره  9-250-145صادره در پرونده گلشنی.
 .18همان م خذ ،بند .551
 .12همان م خذ ،بند .555
 .11همان م خذ ،بند .505
 .11همان م خذ ،بند ( 500خط ت کید افزوده شده است).
 .15نظر جداگانه محسن آقاحسینی در پرونده گلشنی ،حكم شماره  9-250-145صفحات  32 ،15 ،12 ،41 ،49 ،93 ،01و .33
 .16همان م خذ ،صفحه .0
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دیوان باید «در افشای موارد سوءاستفاده و برای نكوهش مرتكبین« ،صراحت لهجه» به کار برد 37و «بر پیشـانی
مرتكبین تزویر ،لكهای نهد که «حق آنها است»38.
 .511دیوان قبول میکند که اعتبار آقای گلزار حقاً ملكو است .گرچه در حكم پرونده گلشنی ضرور دانسته
نشد که راجع به موضوع جعل تصمیم گرفته شود ،لكن حتی با خوشبینانهترین تفسیر باید گفت کـه آقـای گلـزار
شخصی است که از طریق خویشاوند جوانتر خود و با استفاده از «صلحنامه»ای که نتوانست حتی «حداقل میزان
اعتماد را در اصالت [خود] ایجاد نماید (بنا به گفته حكم) یـا «مجعـول» بـود (بنـا بـه اظهـار قاضـی آقاحسـینی)
میکوشید مبلغ یک میلیارد دالر از این دیوان به دست آورد .دیوان حقاً بیم آن دارد که شخصی کـه یـک بـار در
گذشته مدار و شهادت بسیار مشكوکی آنهم به قید سوگند به یک دیوان بینالمللی ارائه کرده ،اخالقـاً پروایـی
نداشته باشد که عمل خود را باز هم تكرار کند.
 .513خواندگان با اشاره به اینکه در پرونده هاوس ،شهادتنامهای از طرف آقای گلزار مورد بررسی دیوان قرار
گرفت ،درصدد اثبات صداقت آقای گلزار بهعنوان شاهد در پروندههای حاضر برآمدهاند ،لكن باید توجه داشت کـه
در پرونده هاوس ،دیوان دلیلی برای تردید در صداقت آقای گلـزار در دسـت نداشـت ،از آن جهـت کـه حكـم آن
پرونده متجاوز از هفت سال پیش از حكم پرونده گلشنی صادر شده بود .بهعالوه ،هـیچ معلـوم نیسـت کـه نقـش
شهادتنامه آقای گلزار در تصمیم دیوان در پرونده هاوس چه بوده و اصوالً آن شهادتنامه نقشی داشته است یا خیر.
 .501خواندگان در پروندههای حاضر اظهار می دارند که شهادت آقای گلزار در پرونده گلشنی قابل باور نبـود،
زیرا خود وی در پرونده ذینفع بود و از ادای شهادت مساعد به نفع خواهان ،پول هنگفتی نصـیبش مـیشـد .آنـان
استدالل میکنند که برعكس ،شهادت آقای گلزار در پروندههای حاضر قابل قبول است ،زیرا وی در این پروندهها
از ادای شهادت به نفع خواندگان هیچ نفعی عایدش نمیشود و بنابراین بهعنوان شاهد بیطرف شهادت میدهد.
 .505دیوان نمی تواند این اظهار را قبول کند که در مورد شهود ،بر حسب اینکه در پرونده ذینفـع باشـند یـا
نباشند ،ضابطه دوگانه باید اعمال شود .هرچند که نفع شاهدی در نتیجه پروندهای نشـانه محتملـی بـر طرفـداری
بوده ،می تواند موجب شود که دیوان برای شهادت وی اعتبار کمتری قائل گردد ،میزان صداقتی که دیوان از کلیه
شهود در محضر دیوان انتظار دارد یكسان است .دیوان برای شهادت تردیدبرانگیز در حالتی که پای نفع شخصـی
در میان است نمیتواند اغماض بیشتری نشان دهد تا برای شهادت مشابهی که شاهد به اصطالح «بـیطرفـی»
ادا میکند.
 .500همچنین اظهار شده است که شهادت شاهدی که علیه منافع شخصی خود شهادت میدهد یا آنکه بـا
ذینفع شهادت خود سابقه تضاد منافع دارد تا حدودی بیشتر قابل باور است تا شهادت شـاهدی کـه در پرونـدهای
ذینفع است ویا حتی شهادت شاهد «بیطرف» .در چارچوب این استدالل ،آقای گلزار نقـش شـاهدی را دارد کـه
علیه منافع شخصی خود شهادت میدهد ،زیرا در گذشته «دشمن» دولت خوانده بـوده و بـا آن دولـت در چنـدین
مورد مرافعه داشته است؛ لكن دیوان متقاعد نشده است که حقیقتگویی شاهد الزاماً بستگی به «وضع» وی دارد،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .19همان م خذ ،صحفه .520
 .11همان م خذ.

094



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

برعكس ،دیوان باید حقیقتگویی شاهد را با توجه به کلیه اوضاع و احوال ذیربط بسنجد.
 .509عالوه بر این ،دیوان قادر به تشخید اینکه آقای گلزار در سرنوشت پروندههای حاضر هیچگونـه نفـع
شخصی دارد یا خیر ،نیست .خواهانها راجع به انگیزههای احتمالی آقای گلزار در ارائه شـهادت دیرهنگـامش بـه
حدس و گمان متوسل شده ،گفتهاند که هیچگونه دلیلی وجود ندارد که مبلغ  120222/-دالر هزینه داوری کـه در
پرونده گلشنی علیه خواهان حكم داده شد به دولت ایران پرداخت شده باشد .آنان مضافاً خاطرنشان میکننـد کـه
آقای گلزار راجع به آپارتمانی در پاریس علیه ایران دعوا داشته و مـیگوینـد کـه «عالقـه فعلـی آقـای گلـزار بـه
مساعدت به خوانده ...تنها میتواند نتیجه توطئهای باشد که از لحا مالی به نفع آقای گلزار است (بدین معنـا کـه
«شهادت» فعلی او در ازای حل و فصل سایر اختالفات و حسابهای موجود بین آقای گلزار و خوانده است).
 .507لكن خواندگان اظهار میدارند که «هیچیک از این موضوعات هیچگونه ارتباطی به موضوع شـهادتنامه
گلزار ندارد» و در اثبات این انكار ،نامه هایی را که بین نمایندگان رابط دولتین ایـران و ایـاالت متحـده راجـع بـه
پرداخت حكم هزینههای داوری علیه آقای گلشنی مبادله شده ارائه کردهاند .آنچه که تبادل نامههای مزبور نشـان
می دهد تنها این است که گرچه دولت ایران کوشیده است از طریق مجاری رسمی حكم را به اجـرا در آورد ،مبلـغ
حكم تا ماه مارس  5334هنوز پرداخت نشده بود .در هر حال ،از آنجا که دیوان اطالعات الزم را جهت ت ییـد یـا
رد اظهارات راجع به انگیزههای شهادت آقای گلزار در اختیار ندارد ،نمیتواند نفیاً یا اثباتاً راجع به ذینفع بودن آقای
گلزار ،از لحا مالی یا غیر آن ،در ارائه شهادت در پروندههای حاضر نتیجهگیری کند.
 .501با وجود این ،دیوان نتیجه میگیرد که ادله ای که آقای گلزار در پرونده گلشـنی بـه دیـوان ارائـه کـرد،
ضربه سنگینی به اعتبار وی وارد آورده و با تبدیل آقای گلزار به شاهد «بیطرف» نمیتوان بهآسانی از وی اعـاده
اعتبار نمود ،خصوصاً این که دیوان اطالعات الزم را در اختیار ندارد که بتواند راجع به ذینفع نبودن وی ،نفیاً یا اثباتاً
اظهارنظر کند.
 .500شهادتی که آقای گلزار در دومین جلسـه اسـتماع داد ،کمكـی بـه اعـاده اعتبـار وی نكـرد .بـرعكس،
ابهام های موجود در شهادت شفاهی آقای گلزار ،تمایل وی به تشبث به انكارهای کلی ،بـه جـای ارائـه مفصـل و
مستدل رویدادها و طفره رفتن وی در هنگام تحقیق شفاهی ،برای دیوان چشمگیر بود.
 .504شهادت آقای گلزار در جلسه استماع دوم ،به طور محسوس ،ناهماهنگ و مبهم بود .هرچند کـه وی در
شهادتنامه مورخ  55بهمنماه  95[ 5900ژانویه  ]5334خود امضای قرارداد را صریحاً انكار کـرده بـود ،در جلسـه
استماع هیچگاه بهروشنی معلوم نشد که آیا شهادت وی از این قرار است که وی :الف) قرارداد یـا موافقتنامـههـای
قراردادی پیش از آن را امضا نكرده است ،ب) نمی توانست به خاطر آورد که قرارداد و سایر مدار را امضـا کـرده
است ،ویا ج) معتقد بود که اگر چنین اسنادی را امضا کرده بود ،امضای آنها را به خاطر میآورد .پاسخهـای او در
حین تحقیق شفاهی و طرح سثال از طرف داوران طفرهآمیز بـود و در اثبـات هـیچیـک از انكارهـای کلـی خـود
نتوانست جزئیات مثیدی ارائه کند.
 .501لكن آنچه که بیش از هر چیز دیگر برای دیوان چشمگیر بود ،مـوارد اختالفـی بـود کـه بـین مطالـب
شهادتنامه مورخ  55بهمنماه  95[ 5900ژانویه  ]5334آقای گلزار و شهادت شفاهی وی در کمتر از ده ماه بعد در
جلسه استماع دوم وجود داشت.
 .503آقای گلزار در شهادتنامه خود اظهار داشت که« :هرچند بـرای ایـن کـار توافـقهـای مقـدماتی بـدون
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هزینه ای انجام شده بود ،ولی هیچ قراردادی برای احداث آن پروژه با آقای دادرس منعقـد نكـردم» .اظهـار فـوق
مسلماً داللت بر اطالع از پروفسور دادرس و تماس با وی دارد .لكن در جلسه استماع ،آقای گلزار شهادت داد کـه
«آقای دادرس را نه میشناختم و نه حاال که او را میبینم ،حافظهام او را به جا میآورد .این اولین باری است کـه
او را میبینم یا صدای او را میشنوم» .این انكار بعداً نیز به این صورت تكرار شد« :در ابتدا عرض کردم که اولین
باری که آقای دادرس را میبینم ،امروز و در اینجا است».
 .541عالوه بر این ،آقای گلزار کراراً شهادت داد که اصوالً هیچ موافقتنامهای با دادرس اینترنشنال یا پرــ ام
امضا نكرده (یا امضای چنین موافقتنامههایی را به یاد نمیآورد (بنگرید به :بند  550در باال) .بهعنـوان مثـال ،وی
شهادت داد که «هیچیک از این کاغذها یا نامهها را که [امروز] دیدم قبالً هیچگاه ندیده بودم»39.
 .545آقای گلزار در شهادتنامه خود مضافاً اظهار داشت که تصمیم گرفت با پروفسـور دادرس قـرارداد نهـایی
منعقد نكند ،زیرا «در اثر پرس و جوهایی که بعد از توافق های مقدماتی راجع به شرایط قرارداد و افراد طرف دیگر
قرارداد کردم از واگذار کردن ساختمان پروژه به آقای دادرس منصرف شده بودم .لكن در جلسه استماع دوم ،آقای
گلزار نتوانست هیچ جزئیاتی راجع به تحقیقاتی که حسب ادعا به عمل آورده بود ارائه کند و در عوض ،شهادت داد
که کلیه تحقیقات در واقع توسط یكی از بخشهای عمران تهران صورت میگرفت .در جای دیگری ،در پاسخ به
سثالی راجع به کیفیت و نوع تحقیقات نیز وی نتوانست جزئیات بیشتری ارائه کند و گفت :بـه طـوری کـه قـبالً
خدمتتان عرض کردم ،آنچه را که شما تاکنون اظهار میکنید چیزی نیست که مـن بـه یـاد بیـاورم و «خـدمتتان
عرض کردم که من شخصاً» در موقعیتی نبودم که بروم با مردم یكی یكی صحبت کـنم ،مـن از افـراد زیردسـتم
می خواستم که بروند و تحقیق و سثال کنند و ببینند که آیا آقای دادرس کسی هست که بتوانـد پـروژهای را اجـرا
کند».
 .540و آنگاه که آقای گلزار راجع به این تحقیقات ادعایی در معرض سثاالت مكرر داوران واقع شـد ،اذعـان
کرد که شاید شهادتنامهاش را باید با الفا دیگری تنظیم میکرد« :امكـان دارد چیـزی کـه مـن در شـهادتنامهام
گفتم این بود که من منصرف شده بودم» .میبایست میگفتم «مرا منصرف میکرد» ،زیرا این کاری نبود که من
نمیکردم .اگر من همه این مدار را میبردم ،میشد ...مرا منصرف میکرد.
این قسمت اخیر شهادت ،با شهادت قبلی خود آقای گلزار در همین جلسه استماع که گفته بود سـایر مقامـات
عمران تهران تحقیقات را انجام داده بودند متناقض است و در عوض داللت بر آن دارد که در واقع هیچ تحقیقـی
انجام نشده بود.
 .549آقای گلزار در جلسه استماع دوم مطالب متناقضی نیز راجع به تعداد دفعات مسافرتهای اخیر خـود بـه
ایران اظهار کرد؛ بدین معنا که ابتدا گفت که در سال  5334تنها یک بار به ایران سفر کرده و بعد از اینکه وکیل
خواهانها گذرنامه او را بررسی کرد ،اذعان نمود که طی سال  5334دو بار به ایران رفته است.
 .547شهادت آقای گلزار در جلسه استماع دوم ،همچنین با برخی از مطـالبی کـه خوانـدگان در پرونـدههـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16در جلسه استماع ،قاضی آقاحسینی ،ترجمه جمله فوق را اصالح کرد و اظهار نمود آقای گلزار (که به زبان فارسـی شـهادت مـیداد)
گفت که «به یاد ندارد» ،نه اینکه «ندیده است».
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حاضر عنوان کرده اند تناقض دارد .خواندگان گرچه در لوایح اولیه خود هرگونه اطالعی راجع به قرارداد یا مـدار
مربوطه را که توسط خواهانها ارائه شده بود انكار کرده بودند (حال آنکه خودشان نامه مـورخ « 02شـهریورماه»
[ 55سپتامبر] را به دیوان تسلیم نموده بودند) ،بعد از جلسه استماع اول ،روشن شد که نقشههـایی کـه خوانـدگان
بهعنوان نقشههای هاوس تسلیم کرده بودند ،در واقع نقشههایی بود که دادرس اینترنشنال تهیه کـرده بـود و نیـز
اینکه حداقل امضای روی پیشنهاد مورخ  04خردادماه [ 54ژوئن] به شهادت سرهنگ انتظـاری ،کارشـناس خـط
خود خواندگان ،امضای اصیل آقای گلزار بوده است .به نظر میرسد که آقای گلزار در شهادتنامه خـود ایـن شـرح
اخیر از رویدادها را ت یید کرده است؛ لكن در جلسه استماع دوم ،وی هرگونه اطالع راجع به پروفسور دادرس ،پرـ ام و
تنظیم هرگونه موافقتنامه یا سندی را با خواهانها منكر شد.
 .541نكته مشخدتر اینکه آقای گلزار شهادت سرهنگ انتظاری ،کارشناس خط خواندگان در جلسه استماع
اول را که گفته بود امضای روی پیشنهاد مورخ  04خردادماه  54[ 5910ژوئن  ]5302امضای اصـیل آقـای گلـزار
بوده ،مستقیماً تكذیب کرد.
سرهنگ انتظاری اظهار داشته بود« :آقای رئیس ،در مورد امضای روی پیشنهاد که جنابعالی هم اکنون به من
دادید ،من این را مقایسه کردم .این امضا درست است و در واقع متعلق است به آقای مهندس گلـزار در صـفحه 4
پیشنهاد» .لكن در جلسه استماع دوم ،آقای گلزار شهادت داد که وی چنین پیشنهادی را امضا نكـرده (یـا حـداقل
اینکه امضای چنین پیشنهادی را به یاد ندارد).
 .540آقای گلزار همچنین مطالبی خالف شهادت دیگری از سرهنگ انتظـاری ابـراز کـرد .بـهعنـوان مثـال،
سرهنگ انتظاری از نامهای که شخصی به نام آقای ابوالقاسمی کارمند عمران تهران نوشته و ظاهراً آقـای گلـزار
آن را تصویب کرده بود ،به عنوان نمونه مدرکی استفاده کرد که روی آن امضای اصیل آقای گلزار دیـده مـیشـد،
لكن وقتی این نامه در جلسه استماع به آقای گلزار نشان داده شد ،وی هرگونه اطالع راجع به آقای ابوالقاسـمی را
انكار کرد و همچنین منكر آن شد که امضای باالی نامه مزبور در واقع امضای شخد او است.
 .544همچنین در جلسه استماع دوم ،آقای گلزار شهادت داد که در جریان قرارداد ادعایی با پروفسور دادرس،
عمران تهران پیشنهاد دیگری برای ساختمان پروژه شمال شهیاد نداشت؛ لكن در سوابق پروندههای حاضر چنـین
پیشنهادی از یک شرکت ایتالیایی به نام روسوتی اس.پی وجود دارد که بهعنوان مـدر توسـط خـود خوانـدگان
برای منظور دیگری به دیوان تسلیم شده است.
 .541دیوان مضافاً خاطرنشان مینماید که شهادت آقای گلزار در جلسه استماع دوم راجع به جلسـه مالقـاتی
که منجر به تسلیم شهادتنامه گلزار شد ،با توضیح نماینده رابط ایران در تـاریخ  50بهمـنمـاه [ 5900اول فوریـه
 ]5334به وضوح منافات دارد .وی در آن جلسه شهادت داد که یک مقام دفتر خدمات حقوق بینالمللی بـه وی در
پاریس تلفن کرد و از وی خواهش نمود که به دفتر خدمات حقوقی در الهه تلفن کند.
مضافاً این مطلب نیز تناقض گویی دیگری توسط آقای گلزار است که در شهادتنامه خود اظهار داشته بود کـه
با یک مقام دفتر خدمات حقوقی «مالقات» کرده بود ،نه مكالمه تلفنی.
 .543عالوه بر این ،شهادت آقای گلزار در جلسه استماع دوم ،با شهادت آقای لیبمن در جلسـه اسـتماع اول،
که دیوان را بهعنوان شاهدی صادق تحت ت ثیر قرار داده بود ،تناقض داشت .آقای لیـبمن شـهادت داده بـود کـه
عمران تهران به وی دستور داده بود با پروفسور دادرس همكاری کند و نقشههای مهندسی پروژه شمال شـهیاد را
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در اختیار دادرس اینترنشنال قرار دهد .در جلسه استماع دوم ،آقای گلزار انكار کرد که چنین دستوری را داده باشـد
و نیز منكر شد که چنین دستوری را مقام دیگری از عمران تهران داده باشد40.
 .511بنابراین ،به طور خالصه باید گفته که شهادت آقای گلزار در جلسه استماع دوم کیفیتاً چنان بود که بـه
جای آن که اعتماد دیوان را نسبت به وی به عنوان شاهد تحكیم نماید ،تصور پیشین دیوان را مبنی بر عدم اعتبـار
آقای گلزار قوت بخشید .به دالیل باال ،به نظر دیوان آقای گلزار شاهد صادقی نیسـت و دیـوان نمـیتوانـد بـرای
مندرجات شهادتنامه کتبی یا شهادت شفاهی وی که در جلسه استماع دوم ادا شد ارزش اثباتی قائل گردد.
ب) صحت و سقم گفتار پروفسور دادرس

 .515در پرونده ای که تا حدودی بستگی به میزان صدق گفتار دو طرف اصلی دارد ،حائز اهمیت است که صـدق
گفتار پروفسور دادرس با صدق گفتار آقای گلزار مقایسه شود .شرح سوابق تحصـیلی و تجربـی پروفسـور دادرس
نشان می دهد که وی هم به تدریس در دانشگاه و هم در رشـته مهندسـی آرشـیتكت اشـت ال داشـته اسـت .وی
بهعنوان استاد مهندسی آرشیتكت در استخدام رسمی مثسسه تكنولوژی نیویور و عضو چنـد مثسسـه از جملـه،
مثسسه آرشیتكت های امریكا است .وی ریاست بخش انجمن امریكایی استادان دانشـگاه در مثسسـه تكنولـوژی
نیویور را به عهده دارد .موفقیتهای حرفهای او بیشمار بوده و بابت موفقیتهای مزبـور کـراراً مـورد قـدردانی
عموم قرار گرفته است (بنگرید به :بندهای  00و  09در باال) .چنانکه از شرح زندگی وی بر میآید ،چنین شخصی
اگر در محضر یک دیوان بینالمللی مدر جعلی و شهادت کذب ارائه کند ،حیثیت حرفهای قابل مالحظهای را در
معرض خطر قرار خواهد داد.
 .510از آن مهمتر این که اظهارات پروفسور دادرس در شهادتنامه کتبـی و شـهادت شـفاهی وی ،در سراسـر
جریان رسیدگی پرونده های حاضر یكنواخت و هماهنگ بوده است .او شرح خود را از مذاکرات بـا عمـران تهـران،
که در چند موافقتنامه مقدماتی منعكس گردیده ،و منجر به عقد قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سـپتامبر
 ]5302شد ،قاطعانه حفظ کرده است .موارد ضد و نقیض در شهادت وی جزئی است ،مانند پریشـانی حـواس وی
راجع به این که آقای گلزار نامه مورخ پنجم شهریورماه  00[ 5910اوت  ]5302را به انگلیسی دیكته کرده بـود یـا
به فارسی ،مذاکرات بین خود وی و آقای گلزار دقیقاً با چه رقمی شروع شد و این مذاکرات درباره حـقالزحمـههـا
دقیقاً در چه تاریخی آغاز گردید 41.دیوان این موارد تناقض را جزئی و بیاهمیت میپندارد و نتیجه مـیگیـرد کـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .19بعداً طی جلسه استماع دوم ،آقای گلزار اظهار پیشین خود را تا حدودی پس گرفت و اظهار داشـت« :مـن بـا [آقـای لیـبمن ،مـدیر
هاوس] هیچ گونه تماسی نداشتم .ممكن است کسی از عمران تهران یا از پروژه شمال شهیاد با وی تماس گرفته باشد».
 .18پرفسور دادرس در جلسه استماع اول شهادت داد که شخصاً شاهد بود که آقای گلزار نامه مورخ پـنجم شـهریورماه  00[ 5910اوت
 ]5302را به زبان انگلیسی به منشی خود دیكته میکند و بعد با ذکر این نكته که آقای گلـزار در آن زمـان آنچنـان مسـلط بـه مكالمـه
انگلیسی نبود که بتواند نامه ای به زبان انگلیسی دیكته کند ،در آن جلسه گفته خود را چنین تصحیح کرد و گفت که وی شـاهد بـود کـه
امضای آقای گلزار را روی سند مزبور میتوان دید و اظهار عقیده کرد که آقای گلزار نامه را به فارسی دیكته میکـرد .در جلسـه اسـتماع
دوم ،پرفسور دادرس مجدداً ت یید کرد که نام مزبور به فارسی دیكته میشد .دیوان معتقد است که این اشتباه را میتوان ناشـی از گذشـت
سالها دانست و خاطرنشان میسازد که در هر حال پرفسور دادرس شهادت خود را تصحیح کرد.
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موارد مزبور بههیچوجه خللی در صدق گفتار پروفسور دادرس پدید نمیآورد .تناقض موجـود بـین تـاریخ نامـه 02
شهریورماه [ 55سپتامبر] و شهادت پروفسور دادرس درباره این نكته در بندهای  022-052زیر مورد بررسـی قـرار
گرفته است.
 .519به طور خالصه ،هم در جلسه استماع اول و هم در جلسه استماع دوم پروندههای حاضر ،دیـوان تحـت
ت ثیر همگونی اظهارات پروفسور دادرس ،صداقت و وضوح گفتـار وی در هنگـام ادای پاسـخ بـه سـثاالت وکیـل
[طرف دیگر] و داوران قرار گرفت .در نتیجه ،دیوان نظر میدهد که اظهارات پروفسور دادرس قابـل بـاور بـوده و
برای شهادت شفاهی وی اعتبار فراوانی باید قائل شد.
 .517اکنون که نتیجهگیری شد که شهادت آقای گلزار قابل باور نبوده و اظهارات پروفسور دادرس قابل بـاور
است .دیوان به بررسی سایر ادله مستقیم خوانده در مورد موضوع جعل ،یعنی شهادت سرهنگ انتظاری ،کارشناس
خط خواندگان میپردازد.
ج) شهادت سرهنگ محمدتقی انتظاری

 .511بدواً باید خاطرنشان کرد که ارزیابی ادعای جعل که خواندگان مطرح کردهاند متضمن سه جزء عمده اسـت.
اول اینکه اصالت امضای منتسب به آقای گلزار در قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302مـورد
ایراد خواندگان واقع شده است .دوم اینکه اصالت امضای منتسب به آقای گلزار روی نامه مورخ پنجم شـهریورماه
 00[ 5910اوت  ]5302نیز مورد ایراد است .سوم اینکه روی یكایک صفحات قرارداد مورخ  52شهریورماه 5910
[نهم سپتامبر  ]5302پارافی دیده میشود که آنهم منتسب به آقای گلزار است .اصالت این پارافها مشخصاً مورد
ایراد خواندگان قرار نگرفته است.
 .510پیش از پذیرش مدار بعد از استماع که با ت خیر ثبت شده بود ،هیچ دلیلی در اثبات اظهـار خوانـدگان
مبنی بر اینکه امضاهای روی نامه مورخ پنجم شهریورماه  00[ 5912اوت  ]5302و روی خود قرارداد جعل شـده

در جلسه استماع اول بحث دیگری در گرفت راجع به اینکه آیا موافقتنامه مورخ [نهم فروردین [ 03مارس] را آقای گلزار امضا کرده بـود
یا رؤ سای دیگر عمران تهران .پرفسور دادرس معتقد بود که آقای گلزار آن را امضا کرده بود .لكن در جلسه استماع دوم ،وی اذعـان کـرد
که « صددرصد مطمئن نیستم که او [یعنی آقای گلزار] آن را امضا کرده باشد .در واقع برای دیوان کامالً روشن نیست که آیا سـند مزبـور
را آقای گلزار (عالوه بر مقامات دیگر عمران تهران) امضا کرده یا خیر ،بدین لحا که امضاهای روی آن سـند ناخواناسـت .از آنجـا کـه
این موضوع را نمیتوان حائز اهمیت زیاد دانست ،اشتباه مزبور ناچیز است.
باز ،در جلسه استماع دوم ،نكته ای که توسط وکیل خواندگان مطرح شد این بود که پرفسور دادرس شهادت داده بود کـه در جلسـهای در
دفتر مرکزی عمران تهران در تاریخ  02مردادماه  53[ 5910اوت  ]5302آقای گلزار با حالت قهر از جلسـه خـارج شـد ،در حـالی کـه در
لوایح کتبی خود اظهار کرده بود که آقای گلزار در اول با خوشرویی با وی برخورد کرده بود .لكن این بخـش از شـهادت بـه نظـر دیـوان
بیشتر م شوش و آمیخته با احساسات است ،تا آنکه نشاندهنده خلل مهمی در شرح ماجرا از زبان پرفسور دادرس باشد.
یک مورد دیگر تناقض ادعایی در شهادت پرفسور دادرس در این باره این است که حقالزحمه وی شامل چه چیزهـایی مـیشـده اسـت.
لكن به طوری که در زیر به تفصیل بیشتر خواهد آمد (بنگرید به :بندهای  052-002زیر) ،به نظر دیوان این موضوع بیشتر مربـوط بـه
روابط داخلی گروه پیمانكارانی است که پرفسور دادرس برای کار در پروژه شمال شهیاد گرد آورده بود و نه مربوط بـه ادعاهـای مطـروح
علیه عمران تهران.
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است در لوایح کتبی وجود نداشت .لكن در جلسه استماع ،بر اساس بررسی اصول مستندات که سه روز قبـل از آن
انجام شده بود سرهنگ محمد انتظاری کارشناس خط خواندگان (کارشناس رسـمی دادگسـتری در رشـته جعـل،
بررسی خطوط ،امضا و آثار انگشت) نظر خود را مبنی بر اصالت امضاهای مورد بحث ابراز نمود42.
 .514سرهنگ انتظاری شهادت داد که وی «اختالفات و م ایرتهایی» بـین امضـائات مسـلمالصـدور آقـای
گلزار و امضای روی نامه مورخ پنجم شهریورماه  00[ 5910اوت  ]5302مشاهده میکند ،لكن نتوانست این اظهار
را به نحوی مشخدتر بیان نماید ،جز اینکه گفت که در مقایسه بـا امضـائات مسـلمالصـدور« ،شـكل بیضـی»
امضاهای مشكو «بازتر» یا «بزرگتر» است .کوشش وی برای بسط این نتیجهگیری منحصر بـه ایـن عبـارت
بود« :ویژگیهای فردی تحریر و عادات نویسندگی ،که به طور ناخودآگاه روی کاغذ ظاهر مـیشـود» .عـالوه بـر
این ،وی هیچ توضیحی راجع به این نتیجه گیری خود نداد که امضای منتسـب آقـای گلـزار روی قـرارداد اصـیل
نیست ،جز اینکه گفت« :از نظر کیفیت ،این امضا [بـا امضـاهای دیگـر] فـرق دارد» .سـرهنگ انتظـاری مضـافاً
شهادت داد که امضای روی پیشنهاد مورخ  04خردادماه [ 54ژوئن] امضای اصیل آقای گلزار است.
 .511نكته حائز اهمیت اینکه سرهنگ انتظاری ،نه در شهادتنامه پیش از استماع خود و نـه در خـود جلسـه
استماع ،به موضوع اصالت پارافهایی که در یكایک صفحات قرارداد مورخ  52شهریور [نهم سـپتامبر] و از جملـه
در صفحه امضای آن دیده میشود ،نپرداخت .بدین ترتیب ،اصالت پارافهـای آقـای گلـزار در یكایـک صـفحات
قرارداد ،تا جلسه استماع اول و در سرتاسر طول آن جلسه مورد ایراد خواندگان واقع نشده بودند.
 .513دیوان معتقد است که شهادت سرهنگ انتظاری در جلسه استماع اول به دالیل زیر برای اثبات ادعـای
جعل کافی نیست:
اول اینکه شهادت مزبور ماهیتاً دقیق و کامل نبود .دوم اینکه شهادتنامه تسلیمی قبلی وی ،شـهادت وی را
در جلسه استماع درباره نكات اصلی ت یید نمیکرد .سوم و مهمتر از همه اینکـه وی اعتبـار اصـالت پـارافهـای
صفحات قرارداد را مطرح نكرد .بنابراین ،شهادت سرهنگ انتظاری در جلسه استماع ،دیوان را با شهادتی غیرکامل
وغیرمقنع درباره امضاهای مشكو آقای گلزار مواجه نمود و مطلقاً حاوی هیچ مطلبی راجع به پارافها نبود.
 .531عالوه بر این ،شهادت سرهنگ انتظاری در جلسه استماع اول ،در نتیجه شهادت آقـای تئـودور لیـبمن
مدیرعامل و آرشیتكت پیشین هاوس ،تا حدودی تضعیف گردید .آقای لیبمن که ادعا نمیکرد که تخصد در خط
شناسی دارد شاهد صادقی بود و این امتیاز را داشت که به علت رابطه ش لی خـود بـا عمـران تهـران ،سـالهـای
متمادی با امضای آقای گلزار آشنایی داشت .وی قویاً شهادت داد که به اعتقاد وی امضا و پارافهای روی قرارداد
به دست آقای گلزار نوشته شده است .آقای لیبمن در پاسخ به سثالی که از طرف وکیل خواهانهـا چنـین اظهـار
داشت:
این قراردادی است که شما به من نشان دادید و همان قراردادی است که من در آن هم امضا و هم پارافهـا
را شناسایی کردم .همانطور که یادتان هست ،من خیلی عالقهمند بودم که تشخید درسـت بـدهم .سـالهـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12گرچه خواندگان قبالً شهادتنامه ای از سرهنگ انتظاری تسلیم کرده بودند ،لكن مطالب شهادتنامه مزبور کالً محدود بـه موضـوعات
گوناگون ناشی از نامه مورخ  02شهریورماه  55[ 5910سپتامبر  ]5302بود.
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زیادی گذشته ،بنابراین به صندوق اسناد خودم مراجعه کردم و قرارداد خودم [قرارداد هاوس ـ عمـران تهـران] را
پیدا کردم و آن ها را دوباره مقایسه کردم تا صد درصد اطمینان حاصل کنم و باید بگویم که با دقت به یـک یـک
صفحات و دیدن امضا و پارافهای آن و حدود  53صفحه روی قرارداد خودم ،صد درصد مطمئنم کـه ایـن امضـا،
امضای آقای گلزار و پاراف های مكرر خود او روی صفحات قرارداد است .و هنگامی کـه وکیـل خوانـدگان آقـای
لیبمن را در معرض سثاالت مكرر قرار داد ،وی توضیحات بیشتری بدین شرح داد:
خیلی جالب است ،زیرا وقتی وکال [ی خواهانها] به من مراجعه کردند و گفتند که میـل دارنـد مـن امضـای
آقای گلزار را شناسایی کنم .من گفتم شاید بتوانم کوشش کنم شبیه آن را بكشم ،زیرا آن را به یـاد داشـتم و هـر
دفعه که به دفتر کار آقای گلزار میرفتم ،او چكی برای من امضا میکرد و مـن امضـا کـردن او را بـه رأیالعـین
میدیدم .امضای او برای من خیلی مهم بود و راستش خود او مشـتری مهمـی بـرای مـن بـود؛ ولـی مـن خیلـی
عالقه مند بودم که این کار را درست انجام بدهم و بنابراین رفتم قرارداد خودم را دیدم و اگر شما روی یكایک 53
یا  02صفحات قرارداد آن پاراف کوچک عجیب را ،که در روی همه صفحات قرارداد تكرار ،تكرار و تكرار میشود،
و روی صفحات قرارداد من در جاهای کوچكی که تاریخها نوشته شده مقایسه کنید ...جعل یک چنین چیزی جعل
مكرر و بزرگی میشود .تا آنجا که من قدرت دید دارم و میدانید که چشم من مایه کار من است و من متخصد
خطاطی و امضا نیستم ،معتقدم که این امضا واقعی است.
بنابراین شهادت آقای لیبمن ،عامل دیگری است که شهادت و نتیجهگیریهای سرهنگ انتظاری ،کارشـناس
خواندگان را به نحوی تضعیف میکند.
د) شهادتنامه هایی که بعد از جلسه استماع توسط سرهنگ انتظاری و آقای جان پال آزبرن تسلیم
شد

 .535به طوری که در باال بهاختصار اشاره شد ،یک سال بعد از جلسه استماع اول پروندههای حاضر ،دیـوان چنـد
مدر دیرهنگام را بهعنوان دلیل پذیرفت (بنگرید به :بندهای  90و  40در باال) .از جمله مدار مزبور ،شهادتنامه
اولیه و شهادتنامه تكمیلی آقای جان پل آزبرن ،کارشناس خط خواهانها و شهادتنامه دوم سرهنگ انتظاری بود.
 .530آقای آزبرن عضو کانون کارشناسان اسناد مجعول ایاالت متحده است .در گزارش اولیه آقای آزبرن بـه
تاریخ دوم بهمنماه  00[ 5905ژانویه ( ]5339یعنی قبل از برگزاری جلسه اسـتماع اول در پرونـدههـای حاضـر)،
امضاها و پارافهای منتسب به آقای گلزار در پیشنهاد مورخ  04خردادمـاه  54[ 5910ژوئـن  ،]5302نامـه مـورخ
پنجم شهریورماه  00[ 5910اوت  ]5302و قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302مورد بررسـی
و آزمایش قرار گرفت و با «امضاهای مسلمالصدور» آقای گلزار ،یعنی [امضای وی روی] شهادتنامهاش در پرونـده
گلشنی و پرونده هاوس ،قرارداد پرونده هاوس و چند مدر که خواندگان بهعنـوان دلیـل تسـلیم کـرده بودنـد و
به عنوان امضای اصیل آقای گلزار مورد استفاده سرهنگ انتظاری واقع شده بود ،مقایسه گردید .کلیـه نمونـه ایـن
امضاهای «مسلمالصدور» ،روی فتوکپی مدار تسلیمی بود؛ حال آنکه کلیه نمونه امضـاهای «مشـكو » روی
اصول اسناد بود.
 .539گزارش آقای آزبرن مشروط به دو شرط بود ،یكی اینکه «کالً مرجح» اسـت کـه حـداقل دو نمونـه از
امضاهای «مسلمالصدور» موجود در اصل مدار مربوط ارائه شود و دیگر اینکه مطلوب این بـود کـه بـه تعـداد
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بیشتری از امضاهای «مسلمالصدور» دسترسی وجود میداشت .وی تعداد نمونه پارافها را کافی میدانست .آقای
آزبرن بر مبنای نمونه امضاهایی که در اختیار داشت ،به این نتیجه رسید که «بر مبنای مدار ارائـه شـده جهـت
مقایسه ،احتمال دارد که امضاهای مشكو روی مدار [مورد سثال] ...امضاهای واقعی رحمـن گلـزار شبسـتری
باشد» (خط ت کید افزوده شده است) .وی نظر داد که «به احتمال زیاد» پارافهای روی مدار مورد سثال متعلق
به آقای گلزار است.
 .537آقای آزبرن نتیجه گیری خود درباره امضاها را بر این واقعیت مبتنی ساخته که گرچه تفـاوتهـایی بـین
امضاهای «مشكو » و امضـاهای «مسـلمالصـدور» وجـود دارد ،تفـاوتهـای جزئـی نیـز بـین خـود امضـاهای
«مسلمالصدور» موجود است .از نظر وی ،این تفاوتهای جزئی از لحا شـكلگیـری کلـی و سـاده امضـا واجـد
اهمیت است .در نتیجه ،آقای آزبرن نظر داد که «محتمل» است امضا صحیح باشد ،ضمن اینکه ت کید کـرد کـه
«تفاوتهای غیرقابل توضیح و نوعاً آنچنان مهمی بین امضاهای مشكو و مسلمالصدور وجود ندارد که داللـت
بر این داشته باشد که امضاهای مشكو متعلق به شخصی غیر از رحمن گلـزار شبسـتری باشـد» .وی در مـورد
پارافها نیز به نتیجه مشابهی رسید و اظهار داشت که «پارافهای مشكو  ...حاوی تفاوتهای مهـم و غیرقابـل
توضیح در مقایسه با نمونه امضاهای مسلمالصدور ،و دال بر هیچ گونه قرینهای بر اقدام به تقلیـد امضـا نیسـت».
نكته مهم اینکه وی افزود:
«هم در مورد امضاهای مشكو و هم در مورد پارافهای مشـكو  ،نـهتنهـا بـین ایـن نوشـتههـا و نمونـه
امضاهای مسلم الصدور تسلیمی جهت مقایسه ،بلكه بین خود آنها نیز همگونی و یكسانی وجود دارد .یـک مـورد
تقلید امضای یک شخد دشوار است و لذا هر قدر تعداد موارد تقلید بیشتر باشد ،کار تقلید دشوارتر خواهـد بـود.
همگونی بین امضاها و پارافهای مشكو  ،که میزان م ایرت بین آنها کامالً عادی است ،در حالتی که کلیه آن
نوشتهها نیز با امضاهای اصیل مطابقت میکند ،داللت بر اصالت دارد .ثانیاً وجود یک مقدار م ـایرت عـادی بـین
امضاهای مشكو و نیز بین پارافهای مشكو  ،نشاندهنده الگوهای نگارشی است که حكایت از اصـالت دارد.
در غالب موارد ،مقلد امضا مرتكب این اشتباه میشود که نمونه واحدی از امضا را مبنای تقلید قرار میدهـد و ایـن
کار منجر به امضاهای تقلیدی می شود که بین یكایک آنها بیش از حد همگونی وجود دارد ،اما فاقد م ایرتهای
عادی است که بین امضاهای اصیل یافت میشود (خط ت کید افزوده شده است).
 .531خواندگان در پاسخ به گزارش آقای آزبرن و بهعنوان بخشی از لوایح بعـد از اسـتماع کـه دیـوان مقـرر
نموده بود ،شهادتنامه مكملی به تاریخ  04اسفندماه  51[ 5905مارس  ]5339از سرهنگ انتظامی تسلیم کردند که
به بحث درباره امضاهای مورد اختالف پرداخته است .سرهنگ انتظـاری در شـهادتنامه مزبـور توجـه خاصـی بـه
م ایرتهایی که وی بین امضاهای مسلم الصدور و مورد اختالف مالحظه نموده ،مبذول داشته اسـت .وی ویژگـی
هایی از قبیل مكث و تردید و سرعت تحریر امضاهای مورد اختالف را مورد بحـث قـرار داده و همچنـین اظهـار
عقیده کرده است که شاید اگر آقای آزبرن اصول این اسناد را مالحظه میکرد ،این اختالفنظر به صـورت فعلـی
وجود نداشت و نیز اینکه مشكل آقای آزبرن عدم آشنایی با الفبای فارسی بوده است.
 .530راجع به پارافهای موجود در یكایک صفحات قرارداد ،سرهنگ انتظاری اظهار داشته است که پاراف از
قوت و اعتبار حقوقی امضا برخوردار نیست و در تمام سالهای اشت ال در حرفهاش به کارشناسـی پـاراف برخـورد
نداشته است .وی نظر داد« :پاراف را به طور کلی فاقد ارزش مقایسهای دانسته و هرگونه اظهارنظری در این مورد
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را از نظر تشخید اصولی و فنی مخاطرهانگیز و اشتباهآمیز میدانم و نمیتوانم نظـری اصـولی و صـریح در ایـن
مورد ابراز نمایم.
 .534آقای آزبرن در دومین شهادتنامه خود ،بـه تـاریخ  01اسـفندمـاه  55[ 5900مـارس  ]5334بـر مبنـای
نمونه های دیگری از امضای آقای گلزار که از متون انگلیسی و فارسی شهادتنامه مورخ  55بهمـنمـاه 95[ 5900
ژانویه  ]5334وی به دست آورده بود و با این ت ییر فرض که امضای مندرج در پیشنهاد مورخ  04خردادماه 5910
[ 54ژوئن  ]5302را (چنان که سرهنگ انتظاری در اولـین جلسـه اسـتماع شـهادت داده بـود) مـیتـوان امضـای
مسلم الصدور آقای گلزار دانست ،به تحلیل و بررسی مكملی از امضاهای مورد اختالف پرداخت .آقای آزبرن اظهار
کرد که این اطالعات جدید موجب تقویت استنتاجات قبلی وی شـده اسـت .بـه نظـر وی ،امضـاهای موجـود در
شهادتنامههای مورخ  55بهمنماه  95[ 5900ژانویه  ]5334از آن جهت حائز اهمیـت اسـت کـه علیـرغم آنکـه
همگی در یک روز صورت گرفته ،در مقایسه با یكدیگر تفاوتهای مهمی بین آنها به چشم میخورد .این واقعیت
که امضای روی پیشنهاد مورخ  04خردادماه [ 54ژوئـن] را (کـه در ارتبـاط بـا شـهادتنامه اول وی در اختیـار وی
گذارده شده بود) اینک میتوان امضای اصیلی دانست ،بیش از هر چیز دیگر بر نتیجهگیری او اثر داشته است ،زیرا
این امضا واجد کیفیاتی است که با کیفیات بقیه امضاهای مشكو فوقالعاده نزدیک است .افزون بر این ،پیشنهاد
مورخ  04خردادماه [54ژوئن] اصل یک سند بود و نه فتوکپی آن .آقای آزبرن نتیجهگیری کرد که :عقیده من این
است که مجموعه اثر مقایسه بین امضای مندرج در پیشنهاد مورخ  04خردادماه  54[ 5910ژوئـن  ]5302از یـک
طرف ،و امضاهای مندرج در شهادتنامههای مورخ  55بهمنماه  95[ 5900ژانویه  ]5334بهعنوان نمونههای جدید
امضاهای مسلمالصدور ،از طرف دیگر ،همراه با کلیه نمونه امضاهای مسلمالصدوری که قبالً تسلیم گردیده ،نتیجه
حاصله قبلی را قوت میبخشد؛ بدین عبارت که این استنتاج بسیار محتمل و نه صرفاً محتمل ،که کلیه این امضاها
از آن شخد واحدی بوده ،قابل توجیه است (خط ت کید افزوده شده است).
 .531بدین ترتیب ،دیوان با شهادت کارشناسی از هر دو طرف مواجه است که از نظر فنی مشروح و کاملنـد،
اما در عین حال کالً با یكدیگر تناقض دارند .چنان که در باال بحث شد ،اثبات این ادعا که مدار مـورد اخـتالف
جعلی است بر عهده خواندگان است .آقای آزبرن گزارشهای مشروح و مفصلی ارائه کرده که در آنها اسـتنتاجات
وی با صداقت و صرا حتی آشكار بیان گردیده است .شهادت آقای لیبمن نیز نظر آقای آزبرن را تـا حـدودی قـوت
میبخشد .بنابراین دیوان نتیجه می گیرد که شهادت سرهنگ انتظاری تضعیف شده اسـت؛ از آن جهـت کـه چـه
قاطعانه و چه در مجموع ،نمیتوان گفت که شهادت وی نشاندهنده آن است که خواهانها مرتكب جعل شدهاند.
 .533پس از حصول این نتیجه که ادله مستقیم خواندگان راجع به مدر جعل آنچنان کافی نیست کـه بـار
اثبات آنان را در موضوع جعل ایفا کند ،دیوان اکنون به قرائن و امارات و اسـتدالالت خوانـدگان مـیپـردازد .ایـن
قرائن و امارات به ترتیب مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 .0قرائن و امارات خواندگان راجع به موضوع جعل
الف) اهمیت نامه مورخ  01شهریورماه  55[ 5914سپتامبر ]5341

 .011یكی از مدارکی که خواندگان در ت یید ادعای جعل موکداً به آن استناد میکنند نامـه مـورخ  02شـهریورماه
 55[ 5910سپتامبر  ]5302است .چنانکه پیش تر مالحظه شد ،این تنها مدرکی است که خواندگان تسلیم کردهاند
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و حاکی از وقوع فعل و انفعاالتی بین خواهانها و عمران تهران است .در نامـه مزبـور ،پروفسـور دادرس از آقـای
گلزار مصرانه میخواهد که قرارداد نهایی را امضا کند .تاریخ نامه دو روز بعد از تاریخ مندرج در خود قرارداد است.
 .015نامه از دو جهت حائز اهمیت است .اول اینکه اگر تاریخ روی نامه صحیح باشد ،دلیل محكمی است بر
اینکه قرارداد مدر اصیلی نیست .از سوی دیگر ،نامه مزبور از بسیاری جهات مفید به حال خواهانها است ،زیرا
خواندگان آن را به عنوان یک مدر اصیل برای درج در پرونده ارائه کردهاند و شرحی را کـه پروفسـور دادرس از
جریان وقایع تا  92مرداد  05[ 5910اوت  ]5302داده ،ت یید می کند .نتیجـه طبیعـی نكتـه اخیـر ایـن اسـت کـه
تناقضات موجود در استدالالت خواندگان را روشن میکند ،زیرا چنانکه پیشتر مالحظه شد ،خواندگان در بدو امر
وجود هرگونه تماسی بین پروفسور دادرس و عمران تهران را تكذیب و ادعا میکردند که در بایگانی عمران تهران
هیچ مدرکی از طرف پروفسور دادرس یا حاوی نام وی وجود ندارد.
 .010ظاهراً خواندگان نامه مورخ  02شهریور [ 55سپتامبر] را در مقام رد اصالت نامه مورخ پنجم شـهریورماه
 00[ 5910اوت  ]5302و قرارداد ارائه کردهاند؛ لكن نامه مزبور با بسـیاری از مطـالبی کـه خوانـدگان قـبالً ابـراز
کرده اند تناقض دارد و در چارچوب یک سلسله تكذیبهایی که بعداً خالفشان به ثبوت رسید (بنگرید به :بنـدهای
 591تا  592باال) مجدداً سثاالتی را راجع به صحت و سقم اظهارات خواندگان بر میانگیزد.
 .019خواهانها اصالت نامه را انكار نمیکنند ،ولی در عـوض اسـتدالل مـینماینـد کـه نامـه در تـاریخ 92
مردادماه  05[ 5910اوت  ]5302نوشته شده اسـت و نـه در تـاریخ  02شـهریورماه  55[ 5910سـپتامبر  ]5302و
میگویند که قید تاریخ  02شهریورماه  55[ 5910سپتامبر  ]5302در نامه مزبور توسط پروفسور دادرس ،صرفاً یک
اشتباه بوده است .نامه مزبور به زبان فارسی است و تاریخ آن نیز به تقویم ایرانی است 43.بنـابراین ،مسـ له مهـم
راجع به این نامه این است که آیا نامه در تاریخی نوشته شده که در باالی آن بـه چشـم مـیخـورد؛ یعنـی در 02
شهریورماه  55[ 5910سپتامبر  ]5302ویا در تاریخ دیگر (یا مقدم تری).
 .017راجع به اشتباه ادعایی پروفسور دادرس در قید تاریخ روی نامه ،مس له این است که ایـن توضـیح قابـل
قبول است یا خیر .این مس له دو وجه دارد .اول اینکه آیا خود توضیح باورکردنی است یا خیر و دوم اینکه توضیح
در چارچوب نامه قابل قبول است یا خیر.
 .011پاسخ این سثال که آیا خود توضیح پذیرفتنی است یا خیر ،با مراجعه به تجربیات روزانه با دست میآید.
کافی است دیوان به تعداد مواردی که چنین اشتباهی در کارهای روزانه دیوان و سایر جاها رخ میدهد توجه کنـد
تا به این نتیجه برسد که وقوع چنین اشتباهی امكانپذیر بوده است .در این رابطه ذکر این نكته حائز اهمیت است
که نامه به زبان فارسی و توسط کسی نوشته شده که قریب سی سال به طور معمول به زبان فارسی سخن نگفته
بوده و تبدیل تاریخ های ایرانی و میالدی برای وی از لحا ذهنی کـار شـاقی بـوده اسـت .آنچـه کـه مشـكل را
دشوارتر میکرد این بود که در آن زمان در ایران از دو تقویم مختلف استفاده میشد :یكی تقویم هجری شمسی و
دیگری تق ویم شاهنشاهی و لذا الزم بود که تاریخ در سه تقویم مختلف به یكدیگر تبدیل شود .افزون بر این ،خود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11پرفسور دادرس ادعا میکند که تاریخ  55[ 5910/5/02سپتامبر  ]5302را به جای تاریخ  05[ 5910/1/92اوت  ]5302تقویم ایرانـی
قید کرده است.
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد یازدهم
است44.

تبدیل نیز کار نسبتاً پیچدهای
 .010اما این سثال که آیا اشتباه ادعایی پروفسور دادرس در قید تاریخ ،در چارچوب نگارش نامه قابـل قبـول
است یا خیر ،مس له دشوارتری است .پروفسور دادرس میگویـد کـه وی روز  02مردادمـاه  53[ 5910اوت ]5302
وارد تهران شد ،در شرایطی که به دلیل پرواز از نیویور نظم زندگی روزانهاش به هم خورده بود و تازه از دو مـاه
تمام اضافه کار برای تبدیل نقشههای هاوس جهت تطبیق با سیستم دی.اف.اس فارغ شده بود .در ابتـدا کـه وی
وارد دفتر عمران تهران شد ،آقای گلزار به او بیاعتنایی نشان داد و این نحوه رفتـار ،چنـانکـه پروفسـور دادرس
میگوید ،وی را ناراحت کرد .با این حال ،وی نقشههای تكمیل شده را به ضمیمه نامهای به سایر مسئولین عمران
تهران تحویل داد و روز بعد با آقای جباری ،مشاور حقوقی هر دو شرکت مهندسین مشـاور کـن و عمـران تهـران
تماس گرفت که چند ماه قبل پروفسور دادرس و آقای گلزار را به یكدیگر معرفی کـرده بـود .حسـب ادعـا ،آقـای
جباری به پروفسور دادرس توصیه کرد که نامه ای به آقای گلزار بنویسد و تاریخچـه مذاکراتشـان را تـا آن زمـان
تشریح کند .پروفسور دادرس در تاریخ  92مردادماه  05[ 5910اوت  ]5302به دفتر عمران تهران مراجعه کرد و به
وی گفته شد که نقشهها و محاسبات تصویب گردیده و از او خواسته شد که پیشنویس قراردادی تهیـه کنـد .وی
میگوید که بسیار مشعوف شد و بالفاصله آنجا را تر کرد تا پیشنویس قرارداد را تهیـه کنـد و در خاتمـه ایـن
کار ،حسب ادعا نامه مورخ  02شهریورماه  55[ 5910سپتامبر  ]5302را به آقای گلزار نوشت و تاریخچه مـراودات
طرفین را تا آن تاریخ اجماالً بیان کرد و بعدازظهر روز  92مردادماه  05[ 5910اوت  ]5302کـه بـه دفتـر عمـران
تهران مراجعه نمود ،آقای گلزار برخالف انتظار حاضر شد با وی مالقات کند .طی آن مالقـات ،نامـه بـه عمـران
تهران تسلیم شد ،گرچه در آن زمان به نظر میرسید که دیگر زاید باشد .تاریخ قید شده روی نامه  02شـهریورماه
 55[ 5910سپتامبر  ]5302بود و پروفسور دادرس ادعا میکند که این صرفاً یک اشتباه بود.
 .014در بررسی قابل قبول بودن این توضیح ،دیوان عوامل زیر را مثثر در مقام میداند .اول ایـنکـه اشـتباه
ادعایی در قید تاریخ نامه ،تنها عنصر و تنها مورد متناقضی نیست که نامه در بر دارد .نامه حاوی اشتباهات دیگری
در تاریخ هست که ت ثیری در شرح مطلب ندارد و بررسی صحت و سقم آنها با وارسی گذرنامه پروفسـور دادرس
امكانپذیر است 45.بنابراین دور از ذهن نیست که در این مورد نیز پروفسور دادرس واقعاً مرتكب اشتباه دیگری در
قید تاریخ در باالی نامه شده باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11برای تبدیل تاریخ میالدی به تاریخ هجری شمسی ،چنانچه تاریخ مورد نظر بین  05مارس و  95دسامبر باشد ،الزم است عدد 505
از سال میالدی کسر شود و در صورتی که تاریخ مورد نظر بین اول ژانویه و  02مارس باشد ،باید عدد  500از سال میالدی کسر شود تـا
سال ایرانی به دست آید .برای به دست آوردن روز و ماه معادل ،از جدول دقیقی برای تبدیل تاریخ استفاده میشود که در آن ،در برابر هر
روز و ماه میالدی یک روز و ماه در تقویم هجری شمسی قید گرده است.
در تقویم شاهنشاهی ایرانی از همان روزها و ماههای تقویم هجری شمسی استفاده میشد ،اما سال آن فرق میکرد ،بدین ترتیب که اگـر
تاریخ مورد نظر بین  05مارس و  95دسامبر بود ،عدد  113و اگر تاریخ بین اول ژانویه تا  02مارس بود ،عدد  152به سال میالدی جاری
اضافه میشد.
 .15پرفسور دادرس در نامه مینویسد که در تاریخ [ 5910/9/50هفتم ژوئن  ]5302وارد تهران شد ،حال آنکه تاریخ واقعـی منـدرج در
گذرنامه او [ 5910/9/50دوم ژوئن  ]5302است .به همین نحو ،وی در نامه مینویسد که بار دوم در تـاریخ  54[ 5910/1/09اوت ]5302
وارد تهران شد ،حال آنکه گذرنامهاش نشان میدهد که تاریخ واقعی ورود به تهران  53[ 5910/1/02اوت  ]5302بوده است.
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 .011دوم اینکه متن نامه منافاتی با این موضوع نـدارد کـه در تـاریخ  92مردادمـاه  05[ 5910اوت ]5302
نوشته شده باشد .در نامه ،ذکری از رویدادی که بعد از  92مردادماه  05[ 5910اوت  ]5302واقع شـده باشـد ،بـه
عمل نیامده ،بلكه جزئیات تاریخچه مذاکرات تا آن تاریخ را در بر دارد .بهعالوه ،به نظر میرسد که نامه ،حاوی آن
گونه خالصهای است که آقای جباری حسب ادعا پیشنهاد نموده بود46.
 .013بنابراین ،در مجموع ،دیوان معتقد است که متن نامه با تاریخی که پروفسور دادرس حسـب ادعـا آن را
نوشته ،یعنی  92مردادماه  05[ 5910اوت  ]5302چه از لحا سیاق عبارت و چـه از نظـر لحـن گفتـار ،مطابقـت
میکند و با شرح ماجرا از زبان پروفسور دادرس هماهنگی دارد.
 .051سومین عامل که حائز اهمیت خاص است این است که نامه به زبان فارسـی نوشـته شـده ،زبـانی کـه
پروفسور دادرس پس از قریب سی سال زندگی در ایاالت متحده که قسمت اعظم آن را همسری غیر فارسیزبان
داشت ،بدان چندان مسلط نبود .چنانکه در باال ذکر شد ،نامه حاوی تاریخهایی است در سه تقویم گوناگون ،یعنی
میالدی ،هجری شمسی و شاهنشاهی .بنابراین لزوم تبدیل تاریخ به سه تقویم گوناگون باعث میشـد کـه تشـنج
فكری که پروفسور دادرس در آن حالت داشت تشدید شود و احتمال ارتكاب اشتباه در تبدیل تاریخ به مقدار زیادی
افزایش یابد.
 .055در نتیجه ،با توجه به عوامل پیشگفته ،دیوان نتیجه میگیرد که منطقاً امكان داشته است که خواهان در
ذکر تاریخ نامه دچار اشتباه شده باشد و لذا دیوان توضیح پروفسور دادرس را در مورد اشتباه در ذکر تاریخ میپذیرد
و تاریخ نگارش نامه را  92مردادماه  05[ 5910اوت  ]5302در نظر میگیرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16سایر جنبه های نامه نیز منافاتی با اینکه نامه در تاریخ  92مردادماه  05[ 5910اوت  ]5302نوشته شده باشـد ،نـدارد .بـرای مثـال،
پرفسور دادرس (راجع به رویدادهای روز نگارش نامه) نوشته است که «قراردادی بر مبنای پیشنویس قرارداد مورخ  04خـردادمـاه 5910
[ 54ژوئن  ]5302تنظیم کرد و آن را به [عمران تهران] تسلیم نمود (خط ت کید افزوده شده است) .دیوان این نكتـه را بررسـی کـرده کـه
آیا استفاده از فعل ماضی می تواند منافاتی با این موضوع داشته باشد که نامه قبل از آنکه پیشنویس قـرارداد عمـالً بـه عمـران تهـران
تسلیم گردید ،نوشته شده باشد یا خیر .اما پاسخ این سثال با مراجعه به هدف نامه امكانپذیر است ،که عبارت بود از بیـان اجمـالی کلیـه
تحوالت پدیده آمده در مذاکرات تا تاریخی که آقای گلزار نامه را میخواند و نیز ترغیب وی به امضای قرارداد .تا زمانی کـه آقـای گلـزار
نامه را قرائت میکرد ،پیشنویس قرارداد نیز تسلیم شده بود .بنابراین استفاده از فعل ماضی در اشاره بـه تسـلیم پـیشنـویس قـرارداد بـا
مقصود و منظور نامه هماهنگی دارد.
پروفسور دادرس همچنین در نامه اظهار میدارد که نامه را «قبل از عزیمت به نیویور » مـینوشـت .دیـوان معتقـد اسـت کـه چنانچـه
پرفسور دادرس نامه را در تاریخ  92مردادماه  05[ 5910اوت  ]5302مینوشت ،درج چنین اطالعی در نامه کامالً منطقی میبود ،زیـرا در
آن تاریخ وی نمیدانست که آیا مذاکرات راجع به قرارداد موفقیتآمیز خواهد بود ،ویا حتی اینکه وی آقای گلزار را دوباره مالقات خواهد
کرد یا خیر .دیوان همچنین مالحظه میکند که خواهان روز  00شهریورماه  52[ 5910سپتامبر  ]5302را بهعنوان تاریخ مورد نظـر بـرای
عزیمت خود ،در نامه ذکر کرد ،لكن چنانکه گذرنامه او نشان میدهد ،وی در واقع در تـاریخ  00شـهریورماه  59[ 5910سـپتامبر ]5302
تهران را تر کرد .البته امكان دارد که پرفسور دادرس در تاریخ  02شهریورماه  55[ 5910سپتامبر  ]5302مورد نظرش برای عزیمـت از
تهران  00شهریور  52[ 5910سپتامبر  ]5302است و آنگاه بدون آنکه قرارداد نهایی را امضا کرده باشد در واقع در تاریخ  00شـهریورماه
 59[ 5910سپتامبر  ]5302تهران را تر نموده باشد .لكن به نظر دیوان این احتمـال بـه مراتـب بـیشتـر اسـت کـه وی در تـاریخ 92
مردادماه [ 05اوت] نوشته باشد که تاریخ عزیمتش  00شهریورماه [ 52سپتامبر] ،اسـت و آنگـاه در واقـع در تـاریخ مقـدمتـری یعنـی 00
شهریورماه [ 59سپتامبر] پس از آنکه موفق به امضای قرارداد شد ،تهران را تر کرده باشد.
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ب) ماهیت و مقدار کاری که پروفسور دادرس انجام داده

 .050خواندگان استدالل کردهاند که قرارداد را نمی توان اصیل دانست ،زیرا به نظر آنان حقالزحمهای کـه بـرای
کار پروفسور دادرس در آن ذکر شده در مقایسه با مقدار کار بالنسبه ناچیزی که به نظر آنان وی واقعـاً انجـام داده
گزاف است .استدالل خواندگان این است که در نتیجه ،این واقعیت که در قرارداد ظاهراً مبلغ گزافی برای آن کـار
در نظر گرفته شده ،خود داللت بر این دارد که قرارداد جعلی است .خواندگان در ت یید این اظهار ،نكات مشخصـی
را عنوان میکنند.
 .059خواندگان نخست خاطرنشان میکنند که محاسبات اولیه مهندسـی مربـوط بـه اسـكلتسـازی توسـط
پی.کی.دی.آر به دستور پروفسور دادرس انجام شد (اگر چه بعداً این محاسبات توسـط پروفسـور دادرس مقابلـه و
حكم و اصالح گردید) و نیز اینکه پی.کی.آر هرگاه به طور مستقل عمل میکرد ظاهراً حقالزحمه ایـن بخـش از
کار را پس از آنکه بهرهبرداری از کارخانههای دی.اف.سی آغاز میشد ،مطالبه مینمود .منشـ نكتـه اخیـر ،سـند
موسوم به «پیشنهاد پی.کی.دی.آر» ا ست که مدرکی است که توسط آن شرکت بـرای پـروژه کـن تهیـه شـده و
پروفسور دادرس طی مذاکرات فیمابین آن را به آقای گلزار تسلیم کرد .در نتیجه ،خواندگان استدالل میکنند کـه
کافی است تنها به پیشنهاد پی.کی.دی.آر توجه شود تا این نتیجه حاصل گردد که ارزش واقعـی کـار انجـام شـده
تناسبی با حقالزحمه پروفسور دادرس ندارد.
 .057اما استدالل مزبور این واقعیـت را نادیـده مـی گیـرد کـه پیشـنهاد پی.کـی.دی.آر ،گرچـه جـزء سـابقه
پروندههای حاضر است ،اما بخشی از قرارداد محسوب نمیشود و علیاالصول نمیتوان فرض کـرد کـه پیشـنهاد
پی.کی.دی.آر بخشی از «پیشنهاد» پروفسور دادرس به عمران تهران بوده ،با این قصد که بخشی از قـرارداد آتـی
گردد .سابقه پرونده این نكته را آشكار نمی کند کـه منظـور و مقصـود اصـلی پروفسـور دادرس از ارائـه پیشـنهاد
پی.کی.دی.آر به عمران تهران چه بوده است .کامالً منطقی است که پیشنهاد مزبـور در جریـان مـذاکرات صـرفاً
بهعنوان زمینه ای برای مذاکرات تسلیم شده باشد که در این صورت بعید است بتـوان انتظـار داشـت کـه شـروط
پیشنهاد پی.کی.دی.آر راجع به پرداخت عیناً در قرارداد نهایی درج گردد.
 .051به عالوه ،یک نكته مهم را نباید فراموش کرد و آن اینکه طرف مـذاکره بـا عمـران تهـران ،پروفسـور
دادرس بود و نه پی.کی.دی.آر .در صورتی که پی.کی.دی.آر با عمران تهران مذاکره کرده بود ،شاید دیـوان ارزش
استنادی بیش تری برای پیشنهاد پی.کی.دی.آر قائل میشد؛ لكن پروفسور دادرس اصـالتاً از طـرف خـود و نـه از
طرف پی.کی.دی.آر عمل میکرد و در واقع در موقعیت بسیار خوبی قرار داشت که حقالزحمه معتنابهی برای خود
مطالبه کند .پروفسـور دادرس صـاحب انحصـاری پروانـه تكنولـوژی دی.سـی.اف در ایـران بـود و بـدین لحـا
مـیتوانسـت حـق الزحمـه و شـرایط قـراردادی متفــاوتی نسـبت بـه پیشـنهاد اسـتاندارد ابـداعکننـده تكنولــوژی
(پی.کی.دی.آر) که پروانه انحصاری را به پروفسور دادرس اعطا کرده بود ،مطالبه نماید .نحوه و میـزان پـولی کـه
پروفسور دادرس باید به پی.کی.دی.آر میپرداخت ،دیگر مس لهای بود بین خود آنهـا .عـالوه بـر ایـن ،پروفسـور
دادرس «دالل» معامله ساختمان بود و از نظر وی کامالً عادی بود که بابت آن کار نیز حقالزحمه بگیرد.
 .050مضافاً این نكته نیز حائز اهمیت است که در خود پیشنهاد پی.کی.دی.آر نیز پـیشبینـی شـده بـود کـه
مبل ی بابت نوع خدماتی که پروفسور دادرس انجام میداد ،گرچه به صورت حق امتیاز به ازای هر فوت مربـع ،در
جریان ساختمان پرداخت گردد .در پروژهای به ابعاد پروژه شمال شهیاد ،این حقالزحمه تقریباً بالغ بـر 0220222/-
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دالر میشد .در نتیجه ،دیوان نمیتواند پیشنهاد پی.کی.دی.آر را بههیچوجه برای تعیین ارزش کار پروفسور دادرس
تعیین کننده بداند .عالوه بر این ،گر چه محاسبات اولیه را پی.کی.دی.آر بـرای پروفسـور دادرس انجـام داد ،خـود
پروفسور دادرس و همكارانش در دادرس اینترنشنال این محاسبات مفصل و متعدد را بـه صـورت دسـتی کنتـرل
کردند.
 .054خواندگان همچنین میگویند که کار پروفسور دادرس ناچیز بوده و لذا نمیتوانسته حقالزحمه مندرج در
قرارداد را توجیه کند ،زیرا وی تنها حک و اصالحات جزئی در نقشههای مهندسی پروژه انجام داد .طبـق شـهادت
خود پروفسور دادرس ،این اصالحات منجر به بیش از  1تا  5درصد ت ییر در طرحهای مهندسی نشد .لكن از طرف
دیگر ،از شهادت پروفسور دادرس ،آقای لیبمن و آقای دووه بر میآید که تفاهم بین کلیـه افـراد دسـت انـدر کـار
پروژه این بود که در استفاده از سیستم دی.اف.سی ،طرحهای مهندسی تا آنجا که ممكن است کمتر اصالح شود.
به عبارت دیگر ،هم عمران تهران و هم هاوس بر این نظر بودند که نمای خارجی اسكلتها ت ییر نیابد .در نتیجه،
 1تا  5درصد حک و اصالحاتی که پروفسوردادرس در نقشه ها به عمل آورد ،مبین این بود که کار بهخوبی انجـام
شده و نه اینکه کار وی ناچیز بوده است .مهمترین جزء اصالحات پروفسـور دادرس در رابطـه بـا اسـكلتسـازی
پروژه بود تا با سیستم دی.اف.سی مطابقت پیدا کند.
 .051یک جنبه دیگر از کاری که خواهانها باید انجام میدادنـد ،طراحـی کارخانـههـا بـرای تولیـد قطعـات
سازه ای مورد استفاده در سیستم دی.اف.سی بود .اختالفی در این باب وجود ندارد که این جنبـه از کـار هـیچگـاه
انجام نشد و گفته شده است که شهادت پروفسور دادرس راجع بـه ایـنکـه آیـا حـقالزحمـه وی شـامل طراحـی
کارخانهها نیز میشده ویا اینکه قرار بوده طراحی کارخانهها توسط پرـ ام انجام شود یا خیر ،گمراهکننده است .در
اولین جلسه استماع ،پروفسور دادرس شهادت داد که «هزینه طراحی کارخانهها در حـقالزحمـه مـا منظـور شـده
است 47.اما در دومین جلسه استماع ،وی شهادت خود را بدین شرح اصالح کرد:
این گفته من اشتباه بود و از این بابت پوزش میخواهم و آن را اصالح میکنم ...باید میگفتم ،نه .حقالزحمه
بر مبنای قرارداد بود که با این عبارت ساده بیان شده :بابت کار انجام شده تا آن تاریخ» .طراحی کارخانهها هنـوز
انجام نشده بود و طبیعتاً نمیتوانست در حقالزحمه منظور شده باشد.
دیوان معتقد است که شهادت اصالحی پروفسور دادرس در دومین جلسه استماع قابل قبول است و اشـتباه در
این موضوع ،مطلب کم اهمیتی است که خللی در شرح رویدادها از زبان خواهانها وارد نمیآورد .چندان تردیـدی
وجود ندارد که طراحی کارخانهها جزء خدماتی نبود که در حقالزحمه دادرس اینترنشنال منظـور شـده بـود .مـاده
«هـ» 0قرارداد راجع به پرداخت به دادرس اینترنشنال ،اشاره به «کارهایی که تا به حال انجام شـده» دارد .طبـق
قرارداد ،این کار تنها شامل «طراحی و تنظیم مدار سـاختمان» مـی شـد ،یعنـی محاسـبات سـازهای و اصـالح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .19همچنین در اولین جلسه استماع ،آقای لیبمن شهادت داد که «طراحی کارخانهها ،کلیه کارهای دیگر مشمول امتیاز که بسیار دشـوار
بود و سالها کار صرف آن شده بود ،همه در حقالزحمه [دادرس اینترنشنال] منظور شده بود» .از نظر دیوان ،شهادت آقـای لیـبمن دلیـل
مستقیمی بر اینکه حقالزحمه دادرس اینترنشنال شامل چه کارهایی میشد نیست .بلكه به نظر دیوان منطقیترین تفسـیر ایـن شـهادت
این است که آقای لیبمن استنباط خود را ابراز میکرده ،دایر بر اینکه حقالزحمه دادرس اینترنشنال برای جبران خالقیت منحصر به فـرد
بودن تكنولوژی دی.اف.سی پرداخت میشد که وی آن را چنین بیان کرد« :نبوغی که موجب طرح سیستمها شده بود».
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نقشههای هاوس برای تطبیق با سیستم دی.اف.سی.
 .053دیوان همچنین مالحظه میکند که مدار قرارداد داللت بر آن دارد که هزینه طراحـی کارخانـههـای
دی.اف.سی در قراردادهای داخلی بین پرـ ام و دادرس اینترنشنال منظور شده بود و کـاری بـود کـه پرــ ام و نـه
دادرس اینترنشنال باید پس از امضای قرارداد انجام میداد .این نكته از این واقعیـت قابـل اسـتنباط اسـت کـه در
قرارداد مورخ  52شهریورماه [نهم سپتامبر] ،مسئولیت وارد کردن کارخانههای دی.اف.سی به پرــ ام واگـذار شـده
(ماده «الف» )2و کارخانهها را مایملک پرـ ام میشناسـد (مـاده «الـف» .)55بنـابراین ،بـه نظـر دیـوان ،شـهادت
اصالحی پروفسور دادرس در دومین جلسه استماع مسئولیتهای مربوطه خواهـانهـا را بـه دقیـقتـرین وجـه بیـان
میکند .هر نوع آشفتگی ممكن در این بابت را میتوان متوجه این گرایش پروفسور دادرس دانست که بهعنوان یـک
فرد غیرمتخصد بین وظایف و تعهدات افراد و شرکتهای درگیر در معامله همواره به طور کامل تمایز قابل نشود.
 .001دیوان نتیجه میگیرد که در هر حال ،مناسبات داخلی شرکتهایی که پروفسور دادرس گـرد هـم آورده
بود نقش اساسی در شناخت مناسبات قراردادی بین خواهان و عمران تهران ندارد .گرچه مناسبات داخلی این گروه
شرکتها و افراد که رشته وابستگیشان سست بود ،یكی از عوامـل تعیـین صـحت و سـقم شـرح خواهـانهـا از
رویدادها است ،رابطه اصلی که دیوان بدان توجه دارد رابطه بین خواهانها و عمران تهران است .ترتیبات داخلـی
که خواهانها برای اجرای قرارداد دادهاند .مس له ای که به طور مبسوط در سوابق پروندههای حاضر تشریح نشـده،
با بررسی ما راجع به اصالت خود قرارداد مستقیماً ارتباط ندارد.
 .005یک جزء دیگر از وظایف پروفسور دادرس به موجب قرارداد ،نظارت بود .طبق قرارداد ،بنا بود پروفسـور
دادرس ،پرـ ام و هاوس همگی بابت اجرای نوعی نظارت طی دوره ساختمان واقعی پـروژه حـقالزحمـه دریافـت
نمایند .قرار بود که هاوس طبق قرارداد خود با عمران تهران بر معماری کلی ساختمان نظـارت کنـد .طبـق مـاده
«الف» 50قرارداد ،قرار بود که «سازنده» (پرـ ام) مسث ل نظـارت بـر احـداث و نصـب اسـكلت باشـد .در قـرارداد،
پروفسور دادرس همچنین بهعنوان هماهنگکننده کارهای اسكلتسازی ،معماری و مكانیكی توصیف شده اسـت.
تلویحاً گفته شده است این واقعیت که هر سه واحد مزبور نوعی نقش نظارت داشتهاند ،با روش معمول در کارهای
ساختمانی متناقض و دال بر آن است که قرارداد ساختگی است؛ لكن دیوان نتیجه میگیرد که قابـل قبـولتـرین
تفسیر قرارداد این است که پروفسور دادرس بهعنوان اصالحکننده نقشههای اسكلتسازی هاوس ،مسئول نظـارت
به معنای سرپرستی بر اسكلتسازی ساختمان با استفاده از سیستم دی.اف.سی بوده است .در مواردی که وظـایف
وی بهعنوان ناظر احیاناً با وظایف پرـ ام یا هاوس تداخل پیدا میکرد ،این تداخل ناشی از گوناگونی وظـایفی بـود
که انجام می شد و نیز ناشی از عالقه عمران تهران بود به اینکه در کارها هماهنگی و بازبینی وجود داشته باشـد
که البته قابل در هم بود.
 .000خواندگان همچنین اظهار داشتهاند که عدم ذکر حقالزحمه مربوط به کار انجام شـده آقـای دادرس در
مدار پیشقراردادی نشان میدهد که کار وی ارزش نداشته است؛ لكن مدار قراردادی نشان میدهـد کـه در
یكایک مراحل مذاکرات ،طرفین پیشبینی پرداخت را کرده بودند.
 .009در موافقتنامه مورخ نهم فروردینماه  03[ 5910مارس  ]5302ویا در پیشنهاد مورخ  04خردادماه 5910
[ 54ژوئن  ]5302مبل ی بابت حقالزحمه پروفسور دادرس منظور نشده است؛ لكن هـر دوی ایـن مـدار حـاوی
قیودی در اشاره به مذاکرات بعدی درباره پرداخت است .ماده  4موافقتنامه مـورخ نهـم فـروردینمـاه [ 03مـارس]
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چنین است« :راجع به حق الزحمه مربوط به تهیه طرح و نقشههای اولیه و اجرایـی پـروژه بعـداً مـذاکره و تفـاهم
خواهد شد» .به همین نحو ماده پیشنهادی مورخ  04خردادماه [ 54ژوئن] اشعار مـیدارد کـه گرچـه هـیچیـک از
طرفین طی این سند تعهدی نمیپذیرند« ،بعد از حصول توافق» پرداخت طبق شرایط و مفاد موافقتنامه بـه عمـل
خواهد آمد» .این اشارات ابتدایی بعداً در نامه مورخ پنجم شهریورماه  00[ 5910اوت  ]5302بـه پروفسـور دادرس
ت یید شده است .نامه مزبور اشعار میدارد که« :حقالزحمه شما بر مبنای توافق ما بابت کار فوق ،منجمله نظـارت
بر ساختمان 5/01 ،درصد کل هزینه سیستم سازه خواهد بود .این روش پرداخت در ماده «هـ» 0قـرارداد نیـز بـه
شرح زیر مشخد شده است:
بابت کارهایی کـه قـبالً جهـت تنظـیم و تهیـه مـدار سـاختمانی بـا کـامپیوتر سیسـتم سـازهای جانشـین
 Alternative Structural Systemانجام شده  1/4درصد کل هزینه پروژه که مبلغ  04903520222/-ریـال
از معادل  904140303/-دالر امریكا است به مشاور پرداخت خواهد شد .از مبلغ فوقالذکر دادرس اینترنشنال مبلـغ
 05301010022/ریال (معادل  905230495/-دالر امریكا) و مهندسـین مشـاور کـن مبلـغ  0409350222/-ریـالدریافت خواهند کرد.
 .007به نظر دیوان ،در مذاکرات قراردادی معمول است کـه رقـم دقیـق حـقالزحمـه در برهـهای از جریـان
مذاکرات تعیین شود و نه قبل از شروع جریان مذاکرات ،زیرا خود حقالزحمه نیز قبل از آنکـه در قـرارداد نهـایی
مشخد گردد ،مورد مذاکره و ت ییر واقع میشود .عدم ذکر حقالزحمه نهایی در مدار پیشقراردادی مورخ نهـم
فروردینماه و  04خردادماه  03[ 5910مارس و  54ژوئن  ]5302را باید دلیل بر مقدماتی بودن مذاکرات دانست و
نه کم اهمیت بودن کاری که دادرس باید انجام میداد.
 .001بنا به دالیل پیشگفته ،استدالالت خواندگان راجع به کم اهمیت بودن ادعایی کـار پروفسـور دادرس از
نظر دیوان متقاعدکننده نیست.
ج) زمانبندی اجرای کار

 .000استدالل شده است که قابل قبول نیست پروفسور دادرس ابتدا مقدار معتنابهی کار انجام داده و سپس درباره
حقالزحمه خود مذاکره کرده باشد .این استدالل متقاعدکننده نیست .چنانکه در باال بحث شد ،اولین نكتهای کـه
باید مورد توجه واقع شود این است که در کلیه مراحل مذاکرات پیشبینی پرداخت شـده بـود ،گرچـه رقـم دقیـق
نخست در نامه مورخ پنجم شهریورماه [ 00اوت] مشخد و آنگاه در قرارداد ت یید گردید.
 .004به عالوه ،برای آشنایی با روش کار عمران تهران در گذشته ،مقایسه توالی رویدادها به شرح منـدرج در
حكم پرونده هاوس مفید است .حكم مزبور روشن میکند که هاوس نیز کار طرحهای معماری مربـوط بـه پـروژه
شمال شهیاد را قبل از امضای قرارداد نهایی آغاز کرد .طبق حكم مزبور ،هاوس در ماه اوت  5300و بعد از آنکـه
آقای گلزار به آن شرکت «اطمینان داد» که بهعنوان آرشیتكت برای پروژه شمال شهیاد گمارده خواهد شـد ،آغـاز
به کار کرد 48.قرارداد کتبی در تاریخ  54آذرماه [ 5915پنجم دسامبر  ]5300امضا شد و تنها بعد از امضای قرارداد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11پرونده هاوس.9 Iran-U.S. C.T.R. at 318 ،
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هاوس بود که شرکت گسترش شمال شهیاد به عنوان شرکت مسئول پروژه ت سـیس شـد 49.بـدین ترتیـب ،بـین
زمانی که هاوس کار پروژه را به صرف اطمینانی که آقای گلزار برای واگذاری قرارداد به آن شرکت داده بود ،آغاز
کرد و زمانی که تفاهم فیمابین به صورت کتبی درآمد و حقالزحمهای متجاوز از  0میلیون دالر در قرارداد منظـور
شد ،یک فاصله زمانی تقریباً چهار ماهه وجود داشت.
 .001این توالی رویدادها روشن میکند که غیرمعمول نیست که آرشیتكت قبل از آنکـه راجـع بـه پرداخـت
اطمینان کتبی دریافت نماید ،شروع به کار کند .نتیجهای که بالفاصله از سناریوی پرونده هاوس حاصل مـیشـود
این نیست که کار انجام شده توسط هاوس ،یعنی طراحی نقشههای معماری برای پروژه تقریباً یـک میلیـون متـر
مربعی شمال شهیاد ماهیتاً کم اهمیت بوده است .به همین نحو ،نتیجه حاصل از این واقعیت که پروفسـور دادرس
قبل از امضای قرارداد کار را آغاز کرد ،این نیست که کاری که باید انجام میشد کم اهمیت بود.
 .003یک توضیح دیگر راجع به توالی رویدادها در پروندههای حاضر این است که چـون حـقالزحمـه نهـایی
شامل دستیابی به تكنولوژی انحصاری و تخصد در کاربرد آن بود ،در مرحله عقد قرارداد نهایی ،تنها نتیجه کـار
تكمیل شده نبود که پروفسور دادرس برای چانه زدن در اختیار داشت و لذا با علم به اینکه در مرحله مذاکره راجع
به قرارداد نهایی موقعیت بهتری برای چانه زدن دارد ،میتوانست کارهای معماری و ساخت را نیز عهـدهدار شـود.
نیازی که پروفسور دادرس بدون تردید به کسب اطمینـان از دریافـت حـقالزحمـه داشـت در نامـه مـورخ پـنجم
شهریورماه [ 00اوت] آقای گلزار معنكس است.
د) ارزش کار پروفسور دادرس برای شرکت نوسازی و عمران تهران

 .091استدالل شده است که خدمات انجام شده توسط پروفسور دادرس منحصر بود به حک و اصالحات مختصر
در نقشههای معماری که قبالً موجود بود ،به امید آنکه بتواند برنده قرارداد ساختمانی پرسـودی شـود .در نتیجـه،
طبق این استدالل ،قرارداد یقیناً جعلی است؛ زیرا حقالزحمه معتنابهی بابـت ایـن کارهـای مقـدماتی در آن مقـرر
گردیده است .دیوان معتقد است که شناخت کامل کارهایی که پروفسـور دادرس انجـام داده بـرای در ماهیـت
معامله مورد اختالف در پروندههای حاضر واجد اهمیت است .پروفسور دادرس یـک مجموعـه نقشـه ،محاسـبات،
خدمات و تكنولوژی پیشنهاد (و بابت آن حقالزحمه دریافت) مینمود .مهمتر از آن اینکه پروفسور دادرس صاحب
پروانه انحصاری سیستم دی.اف.سی ) (Dyna-Frame-Celdex Systemدر ایران بود و حق استفاده از ایـن
سیستم و نیز تخصد امكانپذیر ساختن چنین استفادهای را می فروخـت .عمـران تهـران تنهـا از طریـق کـار بـا
پروفسور دادرس می توانست به تكنولوژی مزبور دسترسی یابد .بنابراین پروفسور دادرس در این موقعیت اسـتثنایی
بود که انحصار بازار را در دست داشت و لذا می توانست قیمت گزافی برای اجـازه دسـتیابی بـه تكنولـوژی مزبـور
مطالبه کند .دیوان معتقد است که کنترل انحصاری پروفسور دادرس بر تكنولـوژی دی.اف.سـی عامـل مهمـی در
جلب عمران تهران به ورود در مذاکرات قراردادی بود و بخش عمدهای از حقالزحمهای را تشكیل میداد که قرار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16قرار بر این بود که قرارداد از تاریخ پیشتری ،یعنی از  03آبانماه  02[ 5915نوامبر  ]5300به مرحله اجرا در آید (بنگریـد بـه :همـان
م خذ.
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بود به پروفسور دادرس پرداخت شود .بنابراین به نظر دیوان ،حقالزحمهای را که باید به پروفسور دادرس پرداخـت
می شد منطقاً باید بابت خدماتی بیش از حک و اصالح نقشهها و محاسبهها دانست .بـرعكس ،مهـمتـرین بخـش
حقالزحمه مزبور بابت دستیابی به تكنولوژی دی.اف.سی و تخصد الزم برای استفاده از آن بود.
 .095به عالوه ،سابقه داللت بر آن دارد که استفاده از سیستم دی.اف.سی باعـث صـرفهجـویی معتنـابهی در
زمان و منابع برای عمران تهران می شد .در پرونده امر ،پیشنهادی از یک شرکت ایتالیـایی ،موسـوم بـه روسـوتی
اس.پی.ا .موجود است که خواندگان برای منظور دیگری تسلیم کرده اند .سند مزبور حاوی پیشنهاد روسوتی راجـع
به هزینه و برنامه زمانی پروژه شمال شهیاد است .به نظر میرسد که پیشنهاد روسوتی حـداقل  022میلیـون دالر
برای عمران تهران هزینه بر میداشت و بیش از هشت سال باید صرف اتمام کار میشد .از طرف دیگـر ،ترتیبـی
که عمران تهران با خواهانها داد تقریباً  59میلیون دالر هزینه بر میداشت و تقریباً سه سال برای اتمام کار وقت
میبرد.
 .090وجود تصادفی پیشنهاد روسوتی در پرونده ،کمک میکند که مذاکرات پروفسور دادرس با عمران تهران
در مقام مقایسه و از جنبه صحیحی ارزیابی شود .پیشنهاد مزبور نشان میدهد که آقای گلزار در همان زمان که بـا
پروفسور دادرس مذاکره میکرد حداقل یک پیشنهاد جدی دیگری در برابر خود داشت که به مراتـب پرخـرجتـر و
مستلزم مدت ساختمانی بسیار طوالنی تر بود و بدین ترتیب داللـت بـر آن دارد کـه عمـران تهـران بـه ترتیبـات
قراردادی با پروفسور دادرس با نظر مساعد مینگریست.
 .099دیوان نتیجه میگیرد که شرح متقاعدکننده تر راجع به نوع و ارزش کـار انجـام شـده توسـط پروفسـور
دادرس شرحی است که خواهانها ارائه کردهاند و بر این اساس ،نتیجه میگیرد که ماهیت و ارزش کار انجام شده
توسط دادرس ادعای جعل را به نحو قابل قبولی ت یید نمیکند.
 .097و باالخره در تحقیق راجع به این موضوع که آیا حقالزحمهای که قرار بود عمران تهـران بـه پروفسـور
دادرس بپردازد ،منطقی بوده یا خیر ،مقایسهای با حقالزحمه مورد مطالبه پروفسور دادرس در پروژه مسكونی کـن
که پروژهای بهمراتب کوچکتر (و موضوع ادعای پرونده شماره  )054بود ،مفید فایـده خواهـد بـود .ایـن مقایسـه
حاکی از آن است که حق الزحمه پروفسور دادرس بابت خدمات مشابه در پروژه شمال شهیاد با حقالزحمـه وی در
پروژه مسكونی کن تناسب دارد .اصالت قرارداد پروژه کن مورد ایراد خواندگان آن پرونده واقع نشده و حقالزحمـه
هر دو پروژه بر مبنای هزینه هر متر مربع تقریباً نظیر یكدیگر به نظر میآید .بنابراین دیوان میتواند استنباط کنـد
که حقالزحمه تعیین شده بابت پروژه شمال شهیاد در چارچوب وسیعتر کاری که پروفسور دادرس در ایران انجـام
داد ،معقول است50.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .59مقایسه با پروژه کن همچنین نشان میدهد که روش مورد استفاده پرفسور دادرس برای محاسبه حقالزحمه در پروژه شمال شـهیاد
یعنی تعیین حقالزحمه به عنوان درصدی از هزینه ساختمان بدون سابقه نبود .حق الزحمه پروژه کن نیز ،مانند پروژه شمال شهیاد مقطـوع
نبوده ،بلكه بر مبنای هر متر مربع و به عنوان درصدی از کل مساحت پروژه محاسبه شده بود .به عالوه در پیشنهاد استاندارد پیکیدی آر
که آن نیز در سابقه موجود است ،به همان نحو ،حقالزحمه بر اساس کل مساحت پروژه محاسبه شده و نه بـه صـورت مقطـوع ،بنـابراین
دیوان نتیجه میگیرد که محاسبه حقالزحمه آرشیتكت به صورت درصد و نه به شكل مقطوع ،نهتنها بههیچوجه غیرمتعارف نیست ،بلكـه
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هـ) عبارت «بایگانی شود» مندرج در باالی نامه مورخ  01شهریورماه  55[ 5914سپتامبر ]5341

 .091ایراد دیگری که خواندگان به اصالت قرارداد مطرح کردهاند ،از عبارت «بایگانی شود» ،سرچشمه مـیگیـرد
که در باالی نامه مورخ  02شهریورماه  55[ 5910سپتامبر  ]5302با دست نوشـته شـده (نامـه مزبـور ،چنـانکـه
پیش تر مالحظه شد ،توسط خواندگان از بایگانی عمران تهران تسلیم گردیده است) .ترجمه این عبارت به انگلیسی
« »file itیا « »file it awayاست و خواندگان میگویند که شاید قصد نویسنده (از قرار معلوم آقای گلزار) این
بوده که اقدام دیگری راجع به موضوع الزم نبوده؛ یعنی اینکه آقای گلزار تصمیم گرفته بود بـا پروفسـور دادرس
معامله نكند .عالوه بر عبارت مزبور ،پاراف آقای امینی (قائممقام مدیرعامل عمران تهران) و تاریخ دستنوشـتهای
که به نظر میرسد دوم مهرماه  04[ 5910سپتامبر  ]5302باشد ،در باالی نامـه بـه چشـم مـیخـورد .خوانـدگان
استدالل کردهاند که افزودن این پاراف و تاریخ آشكار میسازد که دستور ادعایی «بایگانی» کـردن موضـوع بعـداً
اجرا شد.
 .090لكن دیوان معتقد است که معنای عبارت «بایگانی شود» در بهترین حالت ،مبهم است .ذکر ایـن نكتـه
زائد است که هر عبارتی میتواند بیش از یک معنا افاده کند و معنا غالباً تا حدود زیادی بستگی به سـیاق عبـارت
دارد .طرفین راجع به زمینه و اوضاع و احوالی که تحت آن ،عبارت مزبور نوشته شده ،توضیحی به دیوان ندادهانـد.
نیز پذیرفتنی است که نامه باید در پرونده پروژه شمال شهیاد در بایگانی عمران تهران ضبط میشد.
 .094ادله دیگر ،مثید این نظر است که منظور از عبارت یاد شده این بوده که خود نامه بایگانی شود و نه اینکه
مذاکرات قراردادی قطع گردد .برای مثال ،سابقه حاوی نامهای است به تاریخ  55مردادماه [ 5910هفـتم اوت ]5302
از شخصی به نام آقای ابوالقاسمی از عمران تهران راجع به پروژه شمال شهیاد .نامه مزبور اشاره به مطالعاتی دارد کـه
آقای ابوالقاسمی راجع به طرحهای اولیه پروژه شمال شهیاد به عمل آورده بود .در باالی نامه مزبور یادداشتی (نوشـته
آقای گلزار) خطاب به آقای امینی وجود دارد ،بدین مضمون« :نظرات آقای ابوالقاسمی به شرکت طراح ابالغ شـد» و
در ادامه یادداشت ،عبارت «بایگانی شود» قید گردیده است .در مورد نامه آقای ابوالقاسمی بسیار بعید به نظر میرسـد
که سندی جاری راجع به موضوعی جاری که مورد اقدام واقع شده« ،بایگانی» شده باشد؛ به ایـن مفهـوم کـه بـرای
همیشه به بایگانی راکد سپرده شود .به مراتب بیشتر محتمل مینماید که استفاده از عبارت مزبور در این زمینه لفظـاً
بدین معنا بوده که نامه باید در پرونده پروژه بایگانی میشد .کامالً احتمـال دارد کـه ایـن عبـارت در نامـه مـورخ 02
شهریورماه [ 55سپتامبر] نیز به همین معنا به کار رفته باشد.
 .091در واقع ،حتی اگر فرض شود که عبارت «بایگانی شود» ،همان معنای پیشنهادی ،یعنی راکـد گذاشـتن
مطلب را داشته ،باز هم این فرض الزاماً خللی در شرح توالی رویدادها کـه خواهـانهـا ارائـه کـردهانـد بـه وجـود
نمیآورد .در صورتی که نامه مورخ  02شهریورماه [ 55سپتامبر] چنانکه دیوان نظر داده ،در واقع در  92مردادمـاه
[ 05ارت] نوشته شده باشد ،در آن صورت ،تا زمانی که آقای گلزار عبارت «بایگانی شود» را در اواسـط یـا اواخـر
سپتامبر  5302در حاشیه آن نوشت (و پاراف آقای امینی نیز مبین آن است) خود نامه دیگر زائد شده بـوده؛ بـدین

به نظر می رسد که روش معمولی است که پرفسور دادرس حقالزحمه خود را بر آن اساس محاسبه میکرده و ظاهراً روش مـورد اسـتفاده
سایر افراد متخصد در همین رشته بوده است.
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معنا که رویدادهای بعدی ،یعنی انعقاد قرارداد جایگزین آن شده بود.
 .093با توجه به مراتب باال ،دیوان نتیجه میگیرد که عبارت «بایگانی شود» را نباید بدین مفهوم تفسیر کرد
که آقای گلزار دستور داده بود به مذاکرات با پروفسور دادرس خاتمه داده شود .بنابراین ،وجود عبارت مزبور ادعای
جعل خواندگان را ت یید نمیکند.
و) نبود نامهای مشعر بر رد پیشنهاد

 .071در بررسی قرائن و امارات خواندگان راجع به موضوع جعل ،دیوان متعجب اسـت کـه در پرونـده ،نامـهای از
طرف عمران تهران به پروفسور دادرس در رد پیشنهاد موجود نیست ،زیرا اگر عمران تهـران بـه جـای اقـدام بـه
امضای قرارداد نهایی ،به مذاکرات قراردادی با پروفسور دادرس خاتمه داده بود ،وجود چنین نامهای در سابقه قابل
انتظار میبود .آقای رامیان ،یكی از مسئولین عمران تهران در اولین جلسه استماع اظهار داشت کـه شـاید نوشـتن
چنین نامه هایی در عمران تهران معمول بوده ،ولی وی در جستجوی مدار مربـوط بـه خواهـانهـا در بایگـانی
عمران تهران ،به چنین نامهای برخورد نكرده است 51.بخصوص در مورد خواهانها ،به نظر میرسد که طبیعـی و
شرط احتیاط آن بود که آقای گلزار و عمران تهران جریان مذاکرات طوالنی را که احتمـال داشـت بـرای عمـران
تهران تعهدات حقوقی ایجاد کند قاطعانه پایان دهند و مس له ختم مذاکرات را در سابقه امر منعكس نمایند .بـدین
صورت فقد نامهای در رد پیشنهاد ،عامل دیگری است که شرح وقایع خواهانها را ت یید میکند.
 .9نتیجهگیری دیوان راجع به ادعای جعل خواندگان

 .075با توجه به مراتب پیشگفته ،دیوان نتیجه می گیرد که خواندگان با هیچ دلیـل واضـح و مقنـع ویـا حتـی بـا
ضابطه غلبه دلیل ثابت نكردهاند که قرارداد مورخ  52شـهریورماه [ 5910نهـم سـپتامبر  ]5302ویـا هـیچیـک از
مدار پیش قراردادی جعلی بوده است .بنابراین ،دیوان نظر میدهد که موافقتنامه مورخ  03مـارس [ 5302نهـم
فروردینماه  ،]5910پیشنهاد مورخ  04خردادماه  54[ 5910ژوئن  ،]5302نامه مورخ پنجم شهریورماه [ 00اوت] و
قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302مدار اصیل هستند .از آنجا که خواندگان در ایـراد بـه
اعتبار قرارداد منحصراً به ادعای جعل استناد کردهاند ،دیـوان بـر مبنـای رد ادعـای جعـل و کلیـه ادلـه دیگـر در
پروندههای حاضر ،همچنین نظر میدهد که قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302معتبر ،قابـل
اجرا و برای طرفین الزماالجرا بوده است .بنابراین ،دیوان به موضوع نقض قرارداد و خسارات میپردازد.
ج) نقض قرارداد مورخ  51شهریورماه [ 5914نهم سپتامبر ]5341
 .5اظهارات طرفین

 .070خواهانهای پروندههای شماره  059و  051ادعا میکنند که در تاریخ  52شهریورماه [ 5910نهـم سـپتامبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .58نكته حائز اهمیت اینکه در سابقه پروندههای حاضر نامهای موجود است به تـاریخ  09مـردادمـاه  54[ 5910اوت  ]5302از عمـران
تهران به شرکت سوپرفایبر سیمنت کامپنی بانگكو در تایلند ،که طی آن بابت نامه ظاهراً ناخواستهای از شـرکت مزبـور سپاسـگزاری و
خدمات آن رد شده است.
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 ]5302آماده و مایل و قادر بودند که تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهند و نیز مدعی هستند که عمران تهران
با عدم پرداخت حقالزحمه دادرس بابت کاری که قبالً انجام شده بود و با متوقف کردن سـاختمان پـروژه قبـل از
آنکه کار آغاز شود ،قرارداد را نقض کرده است.
 .079از سوی دیگر ،خواندگان ادعا میکنند که پرـ ام قادر به اجرای وظایف و ایفای تعهدات اولیه خود طبق
قرارداد نبود و استدالل میکنند که پرـ ام طبق شرایط عمومی قرارداد ،مصوب سازمان برنامه و بودجه ،که عیناً در
ماده «ز» قرارداد گنجانده شده ،تعهد کرده بود که «ضمانتنامهای معادل پنج درصد مبلغ اولیه پیمان» ارائـه کنـد.
خواندگان همچنین استدالل میکنند که تعهد ارائه ضمانتنامه در ماده «هـ» 4قرارداد منعكس اسـت و بـهعـالوه،
خاطرنشان مینمایند که پرـ ام هیچ دلیلی در اثبات این ادعا ارائه ننموده که چنانکه خواهانها مـیگوینـد ،بـرای
خرید کارخانه های دی.اف.سی ،قراردادی با ا.آی.دی.سی منعقد کرده باشد .خواندگان همچنین استدالل مـیکننـد
که روش مورد استفاده پرـ ام برای محاسبه سود نادرست است و در هر حال ،امكان داشت که بسیاری رویدادهای
نامنتظر در جریان ساختمان بر برنامه زمانی پروژه و به تبع آن ،بر برنامه پرداخت اثر گذارد.
 .0ادعای مطروح در پرونده شماره  059بابت کار انجام شده

 .077در قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302به نحوی بسیار صـریح مناسـبات بـین دادرس
اینترنشنال و عمران تهران و نیز ماهیت تعهدات هریک از آنها تشریح شده است .ماده «الـف»  5بـه شـرح زیـر
است:
مشاور [دادرس اینترنشنال و مهندسین مشاور کن] سیستم سازهای را در طرحهای هاوس اینترنشنال حـک و
اصالح و سیستم سازهای جانشـین [ ]Alternate Structural Systemمربـوط بـه سیسـتم سـاخت صـنعتی
دی.اف.سی را ابداع نموده و کار تهیه کلیه مدار ساختمان را به وسیله کامپیوتر به اتمام رسانده و مدار مزبـور
در تاریخ پنجم شهریورماه  00[ 5910اوت  ]5302به تصویب کارفرما [عمران تهران] رسیده است .سازنده [پرـ ام]
کلیه مدار ساختمان را طبق روش مذکور در باال با کامپیوتر بررسی و مقابله کرده و موافـق اسـت کـه مـدار
مزبور بخشی از این موافقتنامه باشد.
لذا این شرط از قرارداد بهروشنی نشان میدهد که از نظر عمران تهران کار دادرس اینترنشنال از جهت حـک
و اصالح ساخت پایان یافته و به تصویب عمران تهران رسیده بوده است .این واقعیت در ماده «الف» 1قرارداد که
میگوید« :کلیه تجزیه و تحلیلهای سازهای توسط مشاور انجام گردیده» مجدداً ت یید میشود.
 .071ماده «هـ» 0قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302نیز تعهدات عمـران تهـران را در
قبال دادرس اینترنشنال از نظر پرداخت ،با همان روشنی بیان میکند .ماده مزبور به شرح زیر است:
بابت کارهایی کـه قـبالً جهـت تنظـیم و تهیـه مـدار سـاختمانی بـا کـامپیوتر سیسـتم سـازهای جانشـین
[  ]System Alternat ive Structuralانجام شده 1/4 ،درصد کل هزینه پروژه [گسترش شمال شهیاد]
که مبلغ  04903520222/-ریال (معادل  904140303/-دالر ا مریكا) است ،به مشـاور [دادرس اینترنشـنال و
مهندسین مشاور کن] پرداخت خواهد شد .از مبلغ فـوقالـذکر ،دادرس اینترنشـنال مبلـغ  05301010022/-ریـال
(معادل  905230495/-دالر امریكا) و مهندسین مشاور کن مبلغ  0409350222/-ریال دریافت خواهند کـرد (خـط
ت کید افزوده شده است).

حکم شماره  564ـ  103/105ـ 3



105

 .070دیوان متقاعد شده است که دادرس اینترنشنال ،خواهان پرونده شـماره  ،059خـدمات مـذکور در مـاده
«هـ» 0قرارداد را انجام داده است .این واقعیت به قطع و یقین از متن صریح قرارداد بر میآید که کلمات و عبارات
«حک و اصالح» «تكمیل» و «به اتمام رسانده» در ماده «الف» 5و پرداخت «بابت کارهایی که تا به حال انجـام
شده» در ماده «هـ» 0آن به کار رفته است .خود نقشهها و محاسبات سازهای که به دیوان تسـلیم گردیـده و نیـز
کلیه ادله و مدار دیگر موجود در پروندههای حاضر ت یید میکند که دادرس اینترنشنال کار را بـه اتمـام رسـانده
بود .به این نكته نیز باید توجه کرد که اجرای کار توسط دادرس اینترنشنال ،عالوه بر نقشهها و محاسـبات عینـی
ساختمان ،شامل اجازه دسترسی عمران تهران به تكنولوژی انحصاری دی.اف.سی نیز بود.
 .074خوانده استدالل کرده است که نقشهها و محاسبات حک و اصالح شده ناقد و ناکافی بوده است؛ لكن با
توجه به اینکه در پرونده امر اعتراضی از همان زمان در این باب وجود ندارد و با توجه بـه مـتن صـریح قـرارداد کـه
نشان میدهد کار به تصویب عمران تهران رسیده بود ،دیوان نمیتواند اعتباری برای این استدالل قائل شـود (بـرای
مثال بنگرید به :بندهای  55-02و  553حكم شماره  9-550-193مورخ هفتم آبـانمـاه  03[ 5905اکتبـر  ]5330در
پرونده آناکونداـ ایران اینكورپوریتد و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران و دیگـران ،چـاپ شـده در 28 Iran-U.S.
 C.T.R. 320,342و حكم شماره  0-922-125مورخ  03بهمنماه  52[ 5953فوریه  ]5335در پروده کامباسـچن
انجینیرینگ اینكورپوریتد و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،چـاپ شـده در 26 Iran-U.S. C.T.R.
 60,116و حكم شماره  0-30-090مورخ  50اردیبهشت ماه [ 5951دوم مه  ]5325در پرونده ریچارد دی .هـارزا
و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شـده در 11 Iran-U.S. C.T.R. 76 ,101, 114, 135
 9-011-505مورخ ششم اردیبهشت مـاه  05[ 5954آوریـل  ]5321در پرونـده دیـک آو دلـه ور اینكورپوریتـد و
دیگران و شرکت عمران تهران و دیگران ،چاپ شده در .)8 Iran-U.S. C.T.R. at 176
 .071از متن صریح قرارداد همچنین روشن است که پرداخت حقالزحمـه توسـط عمـران تهـران بـه دادرس
اینترنشنال ،مشروط به انجام کار دیگری توسط دادرس اینترنشنال با هر طرف دیگر ویا منـوط بـه وقـوع رویـداد
دیگری نبوده است .بنابراین ،دیوان نظر میدهد که دادرس اینترنشنال تعهدات قـراردادی خـود را از نظـر تطـابق
طرحهای ساختمانی برای استفاده از تكنولوژی دی.اف.سی کامالً ایفا نموده و لذا مستحق دریافت حقالزحمه بابت
این کار به قیمت تعیین شده در قرارداد میباشد.
 .073طرفین اختالفی در این باب ندارند که نه عمران تهران و نه دولت ایران ،هنگامی کـه کنتـرل عمـران
تهران را به دست گرفت ،هیچ قسمت از مبلغ مندرج در ماه «هـ» 0قرارداد را به پروفسور دادرس پرداخـت نكـرد.
در نتیجه ،دیوان بر مبنای کلیه ادله موجود نزد خود نظر میدهد که عمران تهران تعهـدات قـراردادی خـود را بـه
شرح موصوف در مواد «الف» 5و «هـ» 0قرارداد بابت جبران خدمات انجام شده توسط دادرس اینترنشـنال نقـض
کرده است.
 .9ادعای مطروح در پرونده شماره  051بابت عدمالنفع

 .011زمان بندی و جزئیات تعهدات مربوطه پرـ ام و عمران تهران در قرارداد آنچنان ساده و روشن نیست که در
مورد دادرس اینترنشنال است.
 .015در تعدادی از شرایط قرارداد تعهدات عمران تهران در قبال پرـ ام بیان شده است .این شـرایط مشـتمل
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است بر مواردی که عمران تهران را مكلف میکند که :محلی برای برپا کردن سه کارخانه دی.اف.سی تدار کند
(ماده «الف» ،)3آب و برق و تلفن برای استفاده پرـ ام تدار نماید (ماده «الف» ،)52خاکبرداری و مساحی جهت
آمادگی کار ساختمان انجام دهد (ماده «الف» ،)59مابین کارگـاههـای تولیـد دی.اف.سـی و مـابین هـر کارگـاه و
محوطه ساختمان جادهسازی کند (ماده «الف» ،)54برخی مصالح ساختمانی را تحویل دهد (ماده ج ،)9-بـه شـرح
مقرر در ماده «هـ» قررداد به پرـ ام پیشپرداخت نماید و پرداختهای ماهانه انجام دهد .خواندگان ادعا نمیکننـد
و دلیلی نیز حاکی از این مطلب ارائه نكردهاند که عمران تهران هیچیک از این تعهدات را انجام داده باشد.
 .010در قرارداد همچنین مسئولیتهای پرـ ام در قبال عمران تهران مقرر گردیده اسـت .ایـن مسـئولیتهـا
عبارتند از :وارد کردن سه کارخانه تولید قطعات دی.اف.سی از ایاالت متحده (ماده «الـف» ،)2سـاختن پایـههـای
بتونی (ماده «الف» ،)9ساختن و برپا کردن یكایک اسكلتبندیهای داخـل پـروژه (مـاده «الـف» )50و برچیـدن
کارخانهها از محوطه در پایان عملیات ساختمانی (ماده «الف».)55
 .019شرایط پرداخت قرارداد در مورد پرـ ام در مواد «هــ»« ،4هــ» 1و «هــ» 5درج گردیـده اسـت .مـاده
«هـ» 4به شرح زیر است:
 51درصد کل هزینه ،یعنی مبلغ  50001120222/-ریال (معادل  301300201/-دالر) بعد از امضـای قـرارداد و
پس از آنکه سازنده ضمانتنامه بانكی قابل قبول کارفرما ،حداکثر تا  51درصد مذکور در باال ،را به کارفرما (عمران
تهران) ارائه نمود ،به سازنده [پرـ ام] قابل پرداخت است.
ماده «هـ» 1اشعار می دارد :پس از تحویل سه کارخانه [دی.اف.سی] ...به محل پروژه [گسترش شمال شهیاد]
و شروع بهرهبرداری 1 ،درصد کل قـرارداد ،یعنـی ( 00102120222/-معـادل  905330222/-دالر) قابـل پرداخـت
است .هر سه کارخانه به عنوان وثیقه در قبـال پـیش پرداخـت توسـط کارفرمـا نگهـداری خواهـد شـد و کارفرمـا
ضمانتنامههای بانكی معادل کل هزینه کارخانهها را آزاد خواهد کرد.
ماده «هـ»  5مقرر میدارد که پس از شروع ساختمان ،هر ماه مبلـغ  509920022/-دالر بـه پرــ ام پرداخـت
گردد.
 .017روشن به نظر میرسد که اولین تعهد مقرر در قرارداد این بود که عمران تهران بابت کـاری کـه تـا آن
موقع انجام شده بود ،به دادرس اینترنشنال پرداخت نماید .مثید این استدالل ،نحوه نگارش الزامآور قرارداد («به...
مشاور پرداخت خواهد شد») و نیز این واقعیت است که قـرارداد در تشـریح تعهـدات طـرفین نخسـت بـه مسـ له
پرداخت مزبور اشاره میکند .چنانکه در باال بحث شد ،دیوان نظر داده است که عمران تهران تعهد مزبور را نقض
کرده است .توالی دقیق اجرای بقیه تعهدات عمران تهران و پرـ ام در قرارداد بهصراحت درج نشده اسـت .بـا ایـن
حال روشن است که پیشرفت پروژه شمال شهیاد بدون اشارهای از طـرف عمـران تهـران ،از قبیـل اجـرای یـک
قسمت یا کلیه تعهدات چندگانه عمران تهران درباره آماده کردن محوطه برای ساختمان امكانپذیر نمیبود .مثیـد
این مطلب ،شهادتنامه پروفسور دادرس است که اشعار میدارد که آقای گلشـنی از عمـران تهـران در مـاه نـوامبر
 5302به دکتر درهشوری گفت که «عمران تهران منتظر بهبود اوضاع است تا کار را شروع کند» .اختالفی در این
باب نیست که عمران تهران به هیچیک از تعهدات چندگانه خود تحت قرارداد عمل نكرد.
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 .011خواندگان استدالل می کنند که پرـ ام با عدم ارائه ضمانتنامه بـانكی مـورد اشـاره در مـاده «هــ»4
قرارداد  ،قرارداد را نقض کرده است 52.در پاسخ به این استدالل ،پرـ ام اظهار می دارد که قادر و آماده تحصـیل
ضمانتنامه بود ،لكن عمالً آن را تحصیل نكرد ،زیرا «عمران تهران هـیچ گـاه حـقالزحمـه متعلقـه بـه دادرس
اینترنشنال بابت مدار طراحی و ساختمان را که قبالً تسلیم شده بود ،پرداخت ننمود و ضمناً قبل از آنکه پرـ ام
بتواند ضمانتنامه را تحصیل کند ،عمران تهران شروع ساختمان را متوقف کرد .به عبارت دیگر ،استدالل پرـ ام
این است که قبل از آنکه پرـ ام بتواند ضمانتنامه را ارائه کند ،عمران تهران مرتكب تخلفات اساسی در اجرای
قرارداد شده بود.
 .010گرچه پرـ ام با ارائه ضمانتنامه عمالً ذیحق میشد که مبلغ معتنابهی بهعنوان پیشپرداخـت از عمـران
تهران دریافت کند ،در قرارداد قرینهای وجود ندارد که نشان دهد پرـ ام در غیاب اقدام عمـران تهـران بـه شـروع
اجرای قرارداد تعهدی به این اقدام میداشت .افزودن بر این ،اگر چه ارائه ضمانتنامه بانكی شاید در کوتاهمـدت از
نظر مالی به نفع پرـ ام بود ،ولی نشانهای در قرارداد وجود ندارد که ارائه ضمانتنامه شرط مقدم اجرای تعهد عمران
تهران بوده ،و نه صرفاً پیش شرطی برای دریافت پیشپرداخت.
 .014نیز به نظر دیوان منطقی مینماید که به مجرد آنکه پرـ ام متوجه شد که عمران تهران به تعهد خـود
نسبت به پرداخت حقالزحمه دادرس اینترنشنال عمل نكرده و از راه انداختن پروژه خـودداری مـیکنـد ،در تقبـل
هزینههای اضافی برای تهیه ضمانتنامه تا حدودی احتیاط به خرج دهد .تعهد اول ،یعنی پرداخت بابت کارهایی که
قبل از امضای قرارداد انجام شده بود ،بالفاصله بعد از امضای قرارداد ،یعنی در تاریخ  52شـهریورماه [ 5910نهـم
سپتامبر  ]5302سر میرسید و قابل پرداخت بود .بنابراین ،بالفاصله (یا دسـتکـم مـدت کوتـاهی بعـد از) انعقـاد
قرارداد ،برای پرـ ام روشن شده بود که عمران تهران از یكی از شرایط اساسی قرارداد تخلف کرده و از نظر پرـ ام
منطقی بوده که از آثار این تخلف بر حقوق خود تحت قرارداد نگران باشد.
 .011به این دالیل ،دیوان نتیجه میگیرد که عمران تهران با عدم پرداخت حقالزحمه دادرس اینترنشـنال و
قصور در راه انداختن کار ساختمان ،در اجرای قرارداد تخلف کرده و این موارد تخلف ،اساسی بـوده اسـت .دیـوان
همچنین نظر میدهد که در تاریخ  52شهریورماه [ 5910نهم سـپتامبر  ]5302پرــ ام آمـاده و مایـل بـه اجـرای
قرارداد بود .راجع به اینکه بتوان پرـ ام را طبق قرارداد متعهد به ارائه ضمانتنامه بـانكی دانسـت ،تخلفـات قبلـی
عمران تهران آن را از انجام چنین کاری معاف و معذور میسازد .دیوان معتقد است که عدم پرداخت حـقالزحمـه
متعلقه به پروفسور دادرس توسط عمران تهران و قصور آن شرکت در شروع کار ساختمان پروژه ،تخلف از قرارداد
محسوب شده و پرـ ام را از اجرای تعهدات خود معذور نموده است.
 .013با توجه به مواد اساسی تخلف عمران تهران در اجرای قرارداد دیوان نتیجه میگیرد که عمـران تهـران
بابت خسارات وارده ناشی از آن تخلفات در قبال پرـ ام مسئول است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52در ماده ز قرارداد تصریح شده است که موادی از جمله ماده هـ قرارداد ،جایگزین شرایط عمومی قرارداد خواهد

شد.
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 .7ادعای مطروح در پرونده شماره  059بابت نظارت

 .001ماده «الف» 0قرارداد بدین شرح است« :مشاور [پروفسور دادرس و مهندسین مشاور کن] کارهای سـازهای،
معماری و مكانیكی [پروژه شمال شهیاد] را هماهنگی خواهد کرد» .پرداخت بابت ایـن خـدمات در مـاده «هــ»9
قرارداد مقرر گردیده که به شرح زیر است:
مبلغ  5203030122/-ریال ،معادل  2590090/-دالر ،که معادل  5/91درصد کل هزینه پروژه است ،بابـت نظـارت بـر
ساخت به مشاور پرداخت خواهد شد .از این رقم ،دادرس اینترنشنال مبلغ  5100440201/-ریـال ،معـادل 0510399/-
دالر و مهندسین مشاور کن مبلغ  4100940501/-ریال دریافت خواهند کرد.
 .005چنان که در باال توضیح داده شد ،دیوان نظر میدهد که عمران تهران به دلیل عدم پرداخت حقالزحمه
دادرس اینترنشنال بابت کار انجام شده و نیز به سبب عدم شروع کار ساختمان قرارداد را نقض کرده است .ادعای
دادرس اینترنشنال بابت نظارت ،اساساً ادعایی بابت عدمالنفع ،یعنی ادعایی است بابت مبال ی که در صـورت عـدم
نقض قرارداد توسط عمران تهران ،عاید وی میشد .بنابراین دیوان نظر میدهد که عمـران تهـران علـیاالصـول
بابت خسارات وارده در اثـر نقـض قـرارداد مـورخ  52شـهریورماه [ 5910نهـم سـپتامبر  ]5302در قبـال دادرس
اینترنشنال مسئول است.
د) خسارات
 .5ادعای مطروح در پرونده شماره  059بابت کار انجام شده

 .000چنانکه در باال توضیح داده شد ،دیوان نظر میدهد که خواهـان پرونـده شـماره  ،059دادرس اینترنشـنال،
استحقاق دارد بابت قصور عمران تهران در پرداخت حقالزحمه دادرس اینترنشنال جهت اجرای کار موضوع قرارداد
غرامت دریافت نماید .به طوری که پیشتر مالحظه شد ،کار موضوع قـرارداد مشـتمل بـر نقشـههـا و محاسـبات
سازهای و حق استفاده از تكنولوژی انحصاری بود .مس لهای که باقی میماند میزان غرامت قابل پرداخت است.
 .009قید حاکم در قرارداد ،ماده «هـ» 0آن است که در باال نقل شـد .مـاده مزبـور در قسـمت ذیـربط مقـرر
می دارد که « دادرس اینترنشنال ...بابت کارهایی که تا به حـال انجـام شـده مبلـغ  05301010022 /-ریـال،
معادل  905230495/-دالر دریافت خواهد کرد .بدین ترتیب ،ند قرارداد بدون ابهام مقرر میدارد که مبلـغ قابـل
پرداخت به دادرس اینترنشنال  905230495/-دالر است.
 .007رویه دیوان روشن مینماید که هر طرف متعاقد مستحق دریافت ارزش کاری است که به نحـو مصـرح
در قرارداد انجام داده است .به طور کلی (بنگرید به :حكم شماره  0-203-950مـورخ  53خـردادمـاه [ 5950نهـم
ژوئن  ]5322در پرونده الکهید کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شـده در 18 Iran-U.S.
C.T.R. 292؛ حكم شماره  5-39-023مورخ نهم بهمنماه  03[ 5951ژانویه  ]5320در پرونده فورد ارواسپیس
اند کامیونیكیشنز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در 14 Iran-U.S. C.T.R.
 24و حكم شماره  9-504-00مورخ  55شهریورماه [ 5950دوم سپتامبر  ]5329در پرونده جان کارال وارنكه انـد
اسوشیایتس و بانک ملت ،چاپ شده در .)3 Iran-U.S. C.T.R. 256
 .001هیچیک از طرفین پروندههای حاضر ادعا نكرده است که قرارداد به سبب انتفا ،عـدم امكـان اجـرا ویـا
فورس ماژور فسخ گردیده و لذا این موضوعات در رابطه با پروندههای حاضر نزد دیوان مطرح نیست (بنگریـد بـه:
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حكم شماره  0-52400-914مورخ  01اسفند  55[ 5955مارس  ]5322در پرونده کترین فی هیلت و وزارت دفاع
ملی جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده  .)18 Iran-U.S. C.T.R. 154, 160با این حال ذکر این نكته خـالی
از فایده نیست که حتی در مواردی که دیوان نظر داده است که قراردادی به سبب انتفا ،عدم امكان اجرا یا فورس
ماژور فسخ گردیده ،بی آنکه هیچیک از طرفین بابت آن مقصر باشند که البته در پروندههای حاضر چنین نظـری
داده نشده ـ دیوان عموماً کل ارزش مصرح در قرارداد را بابت کاری که قبل از انتفای قرارداد یا واقعه فورس ماژور
انجام گردیده حكم داده است (برای مثال بنگرید به :حكم شماره  0-52159-900مورخ هفتم تیرمـاه 02[ 5950
ژوئن  ]522در پرونده لینن ،فورتینبری اند اسوشی ایتس اینک .و جمهوری اسالمی ایران و دیگران چاپ شـده در
19 Iran-U.S. C.T.R. 62,70؛ حكم شماره  0-43/12-595مورخ هشتم تیرماه  03[ 5959ژوئـن  ]5324در
پرونده گولد مارکتینگ اینک و وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران ،چـاپ شـده در در 6 Iran-U.S. C.T.R.
 272, 276و حكم شماره 5-500-90مورخ  05فروردینماه  51[ 5950آوریل  ]5329در پرونـده کـوئینز آفـیس
تاور اسوشیایتس و شرکت هواپیمایی ملی ایران ،چاپ شده در 53.)2 Iran-U.S. C.T.R. 247, 254
 .000در نتیجه ،دیوان مقرر میدارد که خسارتی به مبلغ  905230495/-دالر که در ماده «هـ» 0قرارداد مقرر
گردیده ،به نفع خواهان پرونده شماره  059حكم داده شود .دیوان همچنین مقرر میدارد که بابت کل مبلغ متعلقه،
از تاریخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302حكم بهره به نرخ  2/1درصد داده شود.
 .0ادعای مطروح در پرونده شماره  051بابت عدمالنفع

 .004موضوع بعدی این است که آیا پرـ ام طبق قرارداد حق وصول ادعای خود بابت عدمالنفع ،یعنـی سـودی را
که در صورت عدم نقض قرارداد توسط عمران تهران عایدش میشد ،دارد یا خیر .علیاالصول حكم به عدمالنفـع
در صورتی داده میشود که پرـ ام بتواند به نحوی قانع کننده از نظر دیوان ثابت کند که در صـورت اتمـام پـروژه،
چنین سودی عایدش میشد (بنگرید به :حكم شماره  5-023-030مورخ دوم اردیبهشـت مـاه  00[ 5955آوریـل
 ]5302در پرونده ویلیام جی .لویت و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،چـاپ شـده در 14 Iran-U.S.
.)C.T.R. 191, 209
 .001پرـ ام عدمالنفع خود را به شرح زیر محاسبه کرده است:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .51در موارد فسخ قرارداد به سبب فورس ماژور ،قاعده کلی که دیوان اعمال نموده این اسـت کـه «ضـرر بـه عهـده متضـرر اسـت» و
«تسهیم زیان به طور کلی منوط به نظر منصفانه دیوان است که قرارداد را بهعنوان چارچوب و مال مراجعه مورد استفاده قرار میدهـد.
کوئینز آفیس تاور اسوشی ایتس  .2 Iran-U.S. C.T.R. at 254همچنین بنگرید به :اینترنشنال اسكولز سرویسز اینكورپوریتـد و شـرکت ملـی
صنایع مس ایران ،حكم شماره  5-555-534مورخ  52مهرماه [ 5954دهـم اکتبـر  ]5321چـاپ شـده در .9 Iran-U.S. C.T.R. 187, 197
لكن حتی در آن وضعیت نیز دیوان در برابر این وسوسه مقاومت کرده که در ارزیابی کاری که قـبالً انجـام شـده تشـخید خـود را
جانشین تشخید طرفین نماید و برای مثال در پرونده دیک آو دله ور اظهار کرده است که قیمت قراردادی باید مال عمل واقع شـود،
« زیرا رقمی است که طرفین که هردو به یک اندازه دستاندرکار و مطلع در امور تجاری بودند پس از مذاکره بر سر آن توافق کردنـد».
 .8 Iran-U.S. C.T.R. at 167یقیناً طرفین پروندههای حاضر کماطالعتر از طرفین پرونده دیک آو دله ور ،که آن نیز متضمن قراردادی
با عمران تهران بود ،نیستند و به همان میزان مقید به شرایط قرارداد خود می باشند .به نظر دیوان ،متن قـرارداد بهتـرین مـدر ممكـن
راجع به تعهدات طرفین است.
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وی ادعا میکند که طبق قرارداد تا خاتمه کار پروژه کالً مبلغ  5903220222/-دالر توسط عمـران تهـران بـه
پرـ ام پرداخت می شد و از آن مبلغ  405520222/-دالر (یعنی  0/021درصد) کل سودی اسـت کـه عایـد پرــ ام
میگردید .پرـ ام اظهار می دارد که قبل از شروع کار ساختمان ،عمران تهران باید دو رقم  301300201/-دالر و
 905330222/دالر پیشپرداخت میکرد و بعد از آغاز کـار سـاختمان ،هـر مـاه پرــ ام مبلـغ  509920022/-دالردریافت میکرد .پرـ ام استدالل میکند که طبق نمودار تحلیل مراحل حساس کـار (critical path method
)( scheduleنمودار سی.پی.ام) کار ساختمان باید در ماه مارس  5303آغاز میشد .بنابراین پرـ ام نتیجه میگیرد
که کل مبل ی که وی تا مهلت صالحیتی دیوان ،یعنی  03دی ماه  53[ 5913ژانویه  ] 5325دریافت می کرد،
 4000920059 /دالر میبود که مشتمل است بر دو پیشپرداخت بـه مبـالغ  301300201/-دالر و 905330222/-دالر ،به عالوه پرداختهای ماهانه از ماه مارس  5303تا ژانویه  5325کالً به مبلـغ  0303400092/-دالر .پرــ ام
متذکر میشود که رقم  4000920059/-دالر  55/2درصد کل قیمت قرارداد است و بر این اسـاس ،مـیگویـد کـه
عدمالنفع وی  55/2درصد کل سود ادعایی ( 405520222/-دالر) است که به  905500222/-دالر بالغ میگردد.
 .003شرایط پرداخت در قرارداد مورخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر ] 5302بسـیاری از اجـزای ایـن
محاسبه را ت یید می کند .برای مثال ،در ماده «هـ» 5قرارداد ت یید شده است که کل هزینه اسكلت سازی پروژه
 5903220222/دالر بوده است .مضافاً در ماده «هـ» 4قـرارداد ت ییـد شـده اسـت کـه مبلـغ  301300201/-دالربهعنوان پیشپرداخت توسط عمران تهران به پرـ ام ت دیه خواهد شد .همچنین ماده «هـ» 1قرارداد اشعار مـیدارد
که بعد از تحویل کارخانههای دی.اف.سی مبلغ  905330222/-دالر به پرـ ام پرداخت خواهد شد و باالخره در مواد
«هـ» 5و «ب» قرارداد مقرر شده است که به مجرد شروع ساختمان ،هر ماه مبلغ  509920022/-دالر به نحو مقرر
در «جدول پیوست» پرداخت خواهد شد .جدول مورد اشاره همان نمودار سی.پی.ام مورخ  50خردادماه [ 5910دوم
ژوئن  ]5302است54.
 .041با این حال ،به نظر دیوان برآورد پرـ ام از خسـارات وارده اشـكاالت عدیـدهای در بـر دارد .در شـرایط
پرداخت قرارداد ،نه رقم  0/021درصد سود ادعایی درج گردیده و نه مبلغ ناخالد  405520222/-دالری که پرـ ام
در لوایح خود به عنوان حاشیه سوددهی ذکر کرده است .تنها شرط قرارداد که ولو غیرمستقیم رقم  0/021درصد را
ت یید میکند ،ماده «ج» 0است .شرط مزبور که راجع به افزایش بهای مصالح ساختمانی است کـه عمـران تهـران
باید برای پرـ ام ت مین میکرد ،اشعار میدارد که« :هر مقدار افزایش در بهای [این قبیـل مصـالح] بهـای پایـه را
[بابت هر متر مربع ساختمان] به عالوه  52درصد در هزینههای عمومی و %0سود افزایش خواهد داد (خط ت کیـد
افزوده شده است) .بنابراین ماده مزبور داللت دارد که درهنگام عقد قرارداد شاید سودی تقریباً برابر  0درصد مـورد
نظر طرفین بود؛ لكن در غیاب ادله مثید بیشتر ،به نظر دیوان این قرینـه و امـاره آنچنـان مطمـئن نیسـت کـه
اعطای  0/021درصد از هزینه پروژه را بهعنوان عدمالنفع توجیه کند.
 .045در پرونده امر ،ادله و مدار مثید بیشتری در این باب وجود ندارد .نـه رقـم  405520222/-دالر و نـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .51گرچه خواندگان ادعای پرـ ام را تكذیب میکنند که نمودار سی.پی.ام به تصویب عمران تهـران رسـیده بـوده ،امـا دیـوان مالحظـه
میکند که در پرونده دلیل و مدرکی حاکی از اینکه عمران تهران نمودار سی.پی.ام را رد کرده باشد وجود ندارد و به نظـر مـیرسـد کـه
اشاره قرارداد به «جدول پیوست» اشاره روشنی است به نمودار سی پی ام.
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رقم  0/021درصد در هیچیک از مدار مقدماتی که منجر به امضای قرارداد گردید دیده نمیشود .همچنین هیچ
شهادتنامه مثید و مستقلی در پرونده امر راجع به این ارقام وجود ندارد .در واقـع ،مبلـغ  405520222/-دالر و رقـم
 0/021درصد تنها در لوایح خواهانها و در شهادتنامه صاحب اکثریت سهام پرـ ام ،یعنی پروفسور دادرس مشاهده
میشود ،اما در هیچیک از مدار مزبور توضیحی راجع به نحوه محاسبه این ارقام داده نشده است.
 .040در عین حال ،شواهد و قرائنی در سابقه وجود دارد که حتی در اواخـر سـال  5302معلـوم مـیشـد کـه
ساختمان پروژه به علت رویدادهای خارجی دستخوش ت خیر خواهد شد .یكی از ایـن قـرائن از نمـودار سـی.پی.ام
مورخ  50خردادماه [ 5910دوم ژوئن  ]5302به دست میآید .پرـ ام ادعا مـیکنـد کـه نمـودار سـی.پی.ام نشـان
میدهد که کار ساختمان باید در ماه مارس  5303آغاز میشـد .خوانـدگان متـذکر مـیشـوند کـه امكـان داشـت
رویدادهای پیش بینی نشده بر این نمودار اثر گذارد .این اظهار را بررسی خود نمودار سی.پی.ام ت یید میکنـد ،زیـرا
نمودار مزبور نشان میدهد که حتی در تاریخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302کـه قـرارداد امضـا شـد،
برنامه زمانی پیشبینی شده در نمودار سی.پی.ام تنظیمی در تاریخ  50خردادماه [ 5910دوم ژوئن  ]5302مدت دو
ماه تمام ت خیر پیدا کرده بود؛ زیرا طبق نمودار سی.پی.ام قرارداد باید تا ماه ژوییـه  5302امضـا مـیشـد و نـه در
سپتامبر  .5302بنابراین اسكلتسازی پروژه ،آنچنانکه در نمودار سی.پی.ام پیشبینی شده بود ،نه در ماه مـارس
 ،5303بلكه در مه  5303شروع میشد .در نتیجه ،برآورد خواهان از عدمالنفع خود باید کاهش یابد تا این واقعیـت
در آن ملحو شود که تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325عمران تهران دستکم دو فقـره کـمتـر بـه پرــ ام
پرداخت مینمود55.
 .049شهادت آقای لیبمن در اولین جلسه استماع دایر بر اینکه هاوس کمکم نگران میشد که مبـادا پـروژه
شمال شهیاد از برنامه عقب افتد (بنگرید به :بند  599باال) مثید این احتمال است که پروژه مزبور در همـان پـاییز
سال  5910دستخوش ت خیرهایی شده بود.
 .047مثید قرائن و شواهد دیگر راجع به دشواریها و ت خیرهایی که پروژه شمال شهیاد کمکم بـا آن مواجـه
می شد ،تحقیقاتی است که پروفسور دادرس و همكارش دکتر درهشوری در اواخر سال  5302و اواسط سال 5303
راجع به پیشرفت پروژه از عمران تهران به عمل آوردند .پروفسور دادرس اظهار داشته است که دکتر درهشوری در
ماه اکتبر  5302از ایران به وی تلفن کرده و گفته بود که هنوز نتوانسته راجع به طلب دادرس اینترنشنال با آقـای
گلزار مذاکره کند و افزوده بود که «بسیاری ادارات و مثسسات در حال اعتصـاب هسـتند و اوضـاع تهـران خـوب
نیست» .پروفسور دادرس همچنین اظهار داشته است که دکتر درهشوری مجدداً در ماه نوامبر  5302با وی تمـاس
گرفت و به او گفت که با آقای گلشنی در عمران تهران تماس گرفته و از وی شنیده اسـت کـه «عمـران تهـران
منتظر بهبود اوضاع است تا کار را شروع کند» و باالخره پروفسور دادرس گفته است که وی در مـاه ژوییـه 5303
شخصاً به تهران بازگشت و در آن زمان وی و دکتر درهشوری با آقای ایرج پورسـردار ،مـدیرعامل جدیـد عمـران
تهران مالقات کردند و توجه وی را به موضوع قرارداد و سایر مدارکی که عمران تهران بابت پروژه تصویب کـرده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .55فرض این است که پرـ ام بر مبنای تئوری نقض فرضی قرارداد توسط عمران تهران که خواهانهـا عنـوان نكـردهانـد و ذیحـق بـه
دریافت کل عدمالنفع خود نباشد.
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بود و نیز حقالزحمه متعلقه به دادرس اینترنشنال جلب نمودند .در جلسه مزبور ،حسب ادعا ،آقای پورسـردار پاسـخ
داد که قصد دارد در اسرع وقت ممكن ایران را تر کند و ضمناً مسئوالن سـابق عمـران تهـران اخـراج شـده و
بسیاری از آنان کشور را تر کرده اند .وی حسب ادعا به پروفسور دادرس توصیه کرد که هرچه زودتـر از تهـران
خارج شود و به کسی «نگویید که تماسی با مسئوالن سابق شرکت عمران تهران داشـتهایـد ،زیـرا دچـار دردسـر
خواهید شد».
 .041وضعیتی که در باال تشریح شد ،داللت بر آن دارد که حتی در اواخر سال  5302عمران تهران راجع بـه
آتیه پروژه شمال شهیاد نامطمئن بود .بیثباتی حاکم در ایران در دوره منتهی به انقالب و در طول انقالب اسالمی
که به صورت رویدادهایی از جمله اعتصابات و شورشها و سایر اغتشاشات داخلی متجلی گردید ،در احكام دیـوان
به طور کامل منعكس شده است ( برای مثال بنگرید به :قرار اعدادی شماره  9-550-51مـورخ  53آذرمـاه 5951
[دهم دسامبر  ]5325در پرونده آناکونداـ ایران اینكورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شـده
در 13 Iran-U.S. C.T.R. 199,212؛ حكم شماره  9-920-525مورخ  02مردادمـاه  53[ 5954اوت ]5321
در پرونده اینترنشنال تكنیكال پروداکتس کورپوریشن و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چـاپ
شده در 9 Iran-U.S. C.T.R. 10, 23؛ حكم شماره 5-54-522مورخ ششم تیرمـاه  00[ 5954ژوئـن ]5321
در پرونده سیلوانیا تكنیكال سیستمز اینكورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شـده در 8 Iran-U.S.
 C.T.R. 298, 308و قرار اعدادی شماره  0-43-04مورخ پنجم مردادماه  00[ 5950ژوییـه  ]5329در پرونـده
گولد مارگیتگ اینكورپوریتد و وزارت دفاع ملی ایران ،چاپ شده در .)3 Iran-U.S. C.T.R. 147, 152-153
بر مبنای این اوضاع و احوال ،دیوان نتیجه میگیرد که امكان داشت عمران تهران در اقدام به شروع کار ساختمان
پروژه شمال شهیاد ،دچار مشكالت عظیمی شود و در نتیجه انتظار میرفت که ت خیرهای قابل مالحظـهای بـروز
نماید .بسیار بعید است که پروژه طبق برنامه زمانی مندرج در نمودار سی.پی.ام ،حتی آنطور که تلویحـاً تـا تـاریخ
 52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5320اصالح شده بود ،پایان مییافت .در عین حال ،کامالً امكان داشت کـه
ت خیر در ساختمان و سایر موانعی که وضعیت عمران تهران و اوضاع ایران در آن زمان به طور اعـم ایجـاد کـرده
بود ،هزینههای پروژه را به میزان معتنابهی افزایش دهد (بنگرید به :ویلیام جی .لویت14 Iran-U.S. C.T.R. ،
.)at 209-210
 .040بنابراین دیوان نتیجه میگیرد که خسارات مورد ادعای پرـ ام بهعنوان غرامت بابت عدمالنفع در قرارداد
بیش از حد جنبه حدس و گمان دارد و ضمناً پرـ ام با قطعیت کافی ثابت نكرده است که پـروژه گسـترش شـمال
شهیاد برای پرـ ام سودی حاصل میکرد .در نتیجه ،ادعای پرـ ام بابت عدمالنفع به لحا فقد دلیل رد میشود.
 .9ادعای مطروح در پرونده شماره  059بابت نظارت

 .044چنان که در باال احراز گردید ،خواهان پرونده شماره  ،059دادرس اینترنشنال ،علیاالصول میتوانـد ادعـای
خود بابت نظارت را که ادعای عدمالنفع محسوب میشود به دلیل نقض قرارداد از ناحیه عمران تهران وصول کند.
ماده «هـ» 9قرارداد به شرح زیر است:
مبلغ  5203030122/-ریال ،معادل  2590090/-دالر که معادل  5/91درصد کـل هزینـه پـروژه اسـت ،بابـت
نظارت بر ساخت به مشاور پرداخت خواهد شد .از این رقم ،دادرس اینترنشنال مبلغ  5100440201/-ریال ،معـادل
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 0510399/دالر و مهندسین مشاور کن مبلغ  4100940501/-ریال دریافت خواهند کرد.دادرس اینترنشنال مبلغ  5050902/25دالر بهعنوان مبل ی که موعد پرداخت آن تـا تـاریخ  03دیمـاه 5913
[ 53ژانویه  ]5325فرا میرسید مطالبه میکند.
 .041ادعای غرامت بابت نظارتی که احیاناً صورت میگرفت دارای بسیاری از همان ایرادات و نقایصی اسـت
که بر ادعای عدمالنفع در پرونده شماره  051وارد است .نخست اینکـه در رقـم  5050902/-دالر مزبـور ،هزینـه
اجرای خدمات مزبـور توسـط دادرس اینترنشـنال در نظـر گرفتـه نشـده و دادرس اینترنشـنال هـیچ نشـانهای از
هزینه های مورد انتظار از این بابت به دست نمی دهد .دوم این که دادرس اینترنشنال مبلغ ادعای عدم النفع خـود را
بر این فرض قرار داده که ساختمان پروژه شمال شهیاد در ماه مارس  5303آغاز میشد؛ لكـن چنـانکـه در بـاال
مالحظه شد (بنگرید به :بندهای شماره  000تا  001بـاال ،حتـی در تـاریخ  52شـهریورماه [ 5910نهـم سـپتامبر
 ]5302که قرارداد امضا شد) ،پروژه قریب دو ماه به تعویق افتاده بود .بهعالوه ،اوضاع عمران تهران و ایران چنان
بود که احتمال میرفت پروژه دچار ت خیرها و مشكالت دیگری نیـز بشـود و در نتیجـه ،بـرآورد هزینـه و حاشـیه
سوددهی مورد پیش بینی طرفین نیاز به تجدیدنظر اساسی میداشت .بههیچوجه روشن نیسـت کـه تـا تـاریخ 03
دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325چه مقدار از کار پروژه به پایان میرسید .به این دالیل ،دیوان نظر مـیدهـد کـه
خواهان پرونده شماره  059ادعای خود بابت خسارت عدمالنفع راجع به نظارت مقرر در قرارداد را با قطعیت کـافی
ثابت نكرده است .بنابراین ،ادعای دادرس اینترنشنال بـه مبلـغ  5050902/25دالر بابـت نظـارت مـردود شـناخته
میشود.
هفت) هزینههای داوری

 .043خواهانهای پروندههای شماره  059و  051در لوایح قبل از استماع خود حداقل مبلغ  010222/-دالر بابـت
هزینههای داوری مطالبه کردند .در تاریخ پنجم خردادماه  05[ 5909مه  ]5334خواهانها «صورتحساب هزینهای
کالً به مبلغ « 340210/94در رابطه با رد ادعاها و اظهارات خواندگان» راجع به شهادتنامه گلزار تسلیم نمودند .بعد
از دومین جلسه استماع ،یعنی در تاریخ  05آذرماه  50[ 5909دسـامبر  ،]5334خواهـانهـا «صورتحسـاب مكمـل
هزینههایی به مبلغ  220259/00دالر بابت هزینههای متحمله بین ماههای مه و اکتبر « 5334در رابطه با تقاضای
خواندگان برای تجدید جلسات استماع ...،رد اظهارات خواندگان و حضور در جلسه اسـتماع در الهـه در تـاریخ 02
مهرماه  02[ 5909اکتبر ]5334به ثبت رسـاندند .مبلـغ مـورد مطالبـه در صورتحسـابهـای هزینـه تسـلیمی بـه
 5040202/15دالر بالغ میشود .بنابراین کل هزینههـایی کـه خواهـانهـا مشـترکاً مطالبـه کـردهانـد دسـتکـم
 5330202/15دالر است.
 .011در تعیین مقدار مناسب هزینه های داوری ،دیوان در مواردی در گذشته بـه نحـوه عمـل هـر طـرف در
جریان داوری توجه کرده است .دیوان مشخصاً نظر داده است کـه هـر طـرف داوری مسـتحق بـاز پـس گـرفتن
هزینه های اضافی است که اجباراً در اثر رفتار غیرموجه طرف دیگر متحمل شده است (بنگریـد بـه :حكـم شـماره
 9-920-109مورخ هفتم آبانماه  03[ 5902اکتبر  ]5335در پرونده بهرینگ اینترنشـنال اینكورپوریتـد و نیـروی
هوایی جمهوری اسالمی ایران و دیگران چاپ شـده در 27 Iran-U.S. C.T.R. 218,245؛ حكـم شـماره
 9-052-102مورخ هفتم شهریورماه  03[ 5902اوت  ]5335در پرونده ویلیام جـی .لویـت و جمهـوری اسـالمی
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ایران و دیگران ،چاپ شده در 27 Iran-U.S. C.T.R. 145, 185-86؛ حكم شماره  9-503-923مـورخ 55
تیرماه [ 5955هفتم ژوییه  ]5320در پرونده سدکو اینكورپوریتد و شرکت ملت نفت ایران و دیگران ،چاپ شده در
15 Iran-U.S. C.T.R. 23, 184-85؛ حكم شماره  5-509-032مـورخ نهـم بهمـنمـاه  03[ 5951ژانویـه
 ] 5320در پرونده اینترنشنال اسكولز سرویسز اینكورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شـده در
 14 Iran-U.S. C.T.R. 65-80و حكــم شــماره -040ب/53ب 5-13مــورخ  04مردادمــاه  51[ 5951اوت
 ]5325در پرونده وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران و دولت ایاالت متحده امریكا و دیگران ،چاپ شـده در
.)12 Iran-U.S. C.T.R. 33, 36
 .015سابقه رسیدگی پروندههای حاضر نشان می دهد که خواندگان در جریان داوری اخـتالل زیـادی ایجـاد
کرده و با پیگیری ادعاهای غیرموجه خود درباره جعل و ارائه دیرهنگام شهادت غیرمقنع آقـای گلـزار ،منـابع ایـن
دیوان را به نحوی غیرضروری به کار گرفتند .این اقدامات سبب شد که خواهانها مقدار معتنابهی هزینـه اضـافی
در ارتباط با تحصیل مشاوره حقوقی درباره مدار بعد از استماعی که با ت خیر به ثبت رسیده بود و نیز برای پاسخ
به مدار مزبور و همچنین هزینههایی برای آمادگی و حضور در دومین جلسه استماع پروندههای حاضر متحمـل
گردند .به نظر دیوان ،این اوضاع و احوال ایجاب میکند که حكم هزینهای علیه خواندگان به مبل ی بیش از آنچـه
که این شعبه دیوان به صورت متعارف به نفع محكومٌله صادر میکند ،داده شود.
 .010در نتیجه ،و با توجه به اینکه خواهان پرونده شماره  059نهایتاً در ادعای خود بابـت کـار انجـام شـده
حاکم گردیده ،دیوان مقرر میدارد که حكم هزینهای به مبلغ  010222/-دالر به نفع خواهان پرونـده شـماره 059
علیه خواندگان صادر شود و خواندگان پرونده مزبور هزینههای مربوط به خود را متقبل گردند.
 .019با توجه به تشابه موضوعات بعد از استماع بین پروندههای شماره  051و  059و نیز با عنایت به اینکـه
خواهان پرونده شماره  051نتوانست خسارات مورد ادعا را با قطعیت کافی اثبات کنـد ،دیـوان مقـرر مـیدارد کـه
هریک از طرفین پروندههای شماره  051هزینههای خود را متقبل گردد.
هشت) حکم

 .017بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حكم میدهد:
الف) خواندگان ،دولت جمهوری اسالمی ایران و شرکت نوسازی و عمران تهران مكلفند مبلغ سه میلیـون و
یكصد و نه هزار و چهار صد و سی و شش ( )905230495/-دالر امریكا به عالوه بهره ساده متعلقـه بـه نـرخ 2/1
درصد در سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302ل ایـت روزی کـه کـارگزار
امانی به بانک امین دستور پرداخت از محل حسـاب تضـمینی بـه نفـع خواهـان مـیدهـد ،بـه خواهـان ،دادرس
اینترنشنال بپردازند.
ب) ادعای دادرس اینترنشنال به مبلغ یكصد و بیست و شش هزار و سیصـد و بیسـت دالر و هشـتاد و یـک
سنت ( 5050902/25دالر آمریكا) بابت حقالزحمه نظارت به لحا این که خسارات با قطعیت کافی اثبـات نشـده،
مردود شناخته میشود.
ج) ادعای پرـ ام کانستراکشن کورپوریشن به مبلغ سه میلیون و یكصـد و دوازده هـزار و هشتصـد و هشـتاد
دالر ( 905500222/-دالر آمریكا) به لحا اینکه خسارات ادعایی با قطعیت کافی اثبات نشده ،رد میگردد.
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د) خواندگان مكلفند مبلغ هفتاد و پنج هزار ( )010222/-دالر امریكا بابـت هزینـههـای داوری بـه خواهـان،
دادرس اینترنشنال ،بپردازند.
هـ) بدینوسیله حكم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  00آبان  5947برابر با  59نوامبر 5331
گایتانو آرانجو ـ روئیتس ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
ریچارد سی .الیسون

محسن آقاحسینی

مخالف با یافتههای حكم ،مگـر در مـورد رد ادعـای
مطــروح در پرونــده شــماره ( 051بنگریــد بــه :نظــر
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ادعای سلب مالكیت اراضی چابكسر :گزارش نماینده خواهان که نامش اعالم نشده است
ادعای سلب مالكیت اراضی چابكسر در اجرای قانون مصوب5952
ادعای سلب مالكیت اراضی فرحزاد ،احمدآباد و نشتارود
ادعای سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت
ب) اخطار [مندرج درتصمیم] پرونده «الف»52
هفت) هزینههای داوری
هشت) حكم

553
502
500
502
545
559
554

یک) پیشگفتار
مجزا1

در ایران کـه بنـا بـه ادعـای وی توسـط دولـت
 .5خواهان ،روحاهلل کروبیان ،بابت ارزش چهار فقره ملک
جمهوری اسالمی ایران (خوانده) مصادره شده یا مشمول اقدامات دیگر قابل انتساب به خوانده واقع گردیده و لـذا
به مفهوم بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی بر حقوق مالكیت وی مثثر واقع شده است ،طی آخرین الیحـه
خود غرامتی جمعاً به مبلغ  402350120/-دالر امریكا مطالبه مینماید .بهره و هزینههای داوری نیز مطالبـه شـده
است.
 .0خوانده اظهار میدارد که خواهان تنها تابعیت ایران را دارد و لذا به این اعتبار نمیتواند در این دیوان علیـه
ایران اقامه دعوا کند .خوانده به نحو دیگری نیز استدالل کرده ،میگوید که چون تابعیت غالـب و مـثثر خواهـان
ایرانی است یا الاقل امریكایی نیست ،دیوان صالحیت رسیدگی به دعوای حاضر را ندارد .خوانده اضافه میکند در
فرضی که خواهان تبعه مضاعفی شناخته شود که تابعیت غالب و مثثر وی تابعیـت ایـاالت متحـده اسـت اخطـار
مندرج در تصمیم پرونده شماره «الف» 52مذکور در بند  545زیر ،مانع از پرداخت غرامت به وی میگردد .خوانـده
همچنین تكذیب میکند که ملكی از امال مورد بحث خواهان را مصادره کرده یا اقـدامات دیگـری انجـام داده
باشد که بر حقوق مالكیت وی مثثر واقع شده باشد.
 .9در تاریخ  50اسفندماه [ 5950سوم مارس  ]5323دیوان بـا بررسـی مـدارکی کـه در آن تـاریخ در اختیـار
داشت ،طی دستوری اعالم نمود که ظاهراً خواهان در دوره ذیربط ،یعنی در فاصله بروز دعـاوی مـورد ادعـا و 03
دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325تابعیت هر دو کشور ایران و ایاالت متحده را داشـته اسـت .در آن دسـتور مقـرر
گردید:
برای رسیدن به نتایج قطعی راجع به تابعیت غالب و مثثر خواهان و نیز صالحیت دیـوان نسـبت بـه دعـاوی
مطروح توسط خواهان و ارتباطی که ممكن است تابعیت دیگر خواهان با ماهیت دعوا داشـته باشـد ،دیـوان بایـد
بررسی بیش تری در مورد موضوع تابعیت و نیز موضوعات دیگر از قبیـل واقعیـات و قـوانین نـاظر بـر تحصـیل و
مالكیت ادعایی اموالی که اساس دعوای حاضر را تشكیل میدهند ،و همچنین اقدامات خوانده که حسب ادعـا بـر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8خواهان طی دادخواستی که در تاریخ  02دیماه  52[ 5952ژانویه  ]5320به ثبت رساند بابت پنج فقره ملک مجزا کـه طبـق ارزیـابی
وی  5902250522/-دالر امریكا ارزش داشته ،مطالبه غرامت نمود .در آغاز جلسه استماع پرونده ،ادعای مربوط به زمـین ورامـین مسـترد
گردید و به طریقی که نهایتاً ادعا شد ،خواسته دعوا به  402350120/-دالر تقلیل یافت (بنگرید به :بند  30زیر و پانوشت  95همان بند).
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آن اموال مثثر بوده است ،به عمل آورد .از این رو ،تصمیم دیوان این است که کلیه موضوعات صالحیتی ،منجمله
موضوع تابعیت خواهان را به بررسی ماهیت این پرونده منضم نماید.
 .7دیوان طی دستور مورخ  01بهمنماه  54[ 5900فوریه  ]5334خود ضمن تعیین تاریخ جلسه استماع مقـرر
داشت:
ارائه مدار جدید قبل از جلسه استماع میسر نیست ،مگر آنکه دیوان اجازه دهـد و مضـافاً درخواسـت ارائـه
چنین مدارکی همراه با عین مدار حداقل سه ماه قبل از جلسه استماع به ثبت برسد و توضیح داده شود که چـه
عواملی مانع ثبت مدار مزبور در تاریخ مقدمتری شده است.
 .1دو ماه قبل از تشكیل جلسه استماع ،یعنی در تـاریخ  92آبـانمـاه  05[ 5909نـوامبر  ،]5334خواهـان دو
مدر جدید نزد دیوان به ثبت رساند .دیوان طی دستور مورخ  51آذرماه [ 5909ششم دسـامبر  ]5334خـود اخـذ
تصمیم راجع به پذیرش این مدار جدید را تا آنجا که به مسائلی سوای موضـوع اعـالم اسـامی شـهود مربـوط
میشد ،به بعد موکول کرد .با توجه به نتیجه پرونده حاضر (بنگرید به :بند  554زیر) دیوان الزم نمیداند راجع بـه
پذیرش مدار مورد بحث تصمیم بگیرد.
 .0جلسه استماع پرونده حاضر در روزهای  03و  92دیماه  53[ 5909و  02ژانویه  ]5331برگزار گردید.
 .4در جلسه استماع ،پروفسور جو فرهوفن ،وکیل خوانده ،استدالالت مبسوطی دربـاره مسـ له قابلیـت اعمـال
ضابطه پرداخت غرامت مندرج در عهدنامه مودت 2نسبت به افراد دو تابعیتی اقامه نمود .خواهان درخواست کرد به
وی فرصت داده شود که طی یک الیحه بعد از استماع به خوانده پاسخ دهد .دیوان در پایان جلسه استماع و طـی
دستور مورخ هفتم بهمنماه  00[ 5909ژانویه  ]5331خود اعالم نمود که راجع به اجازه یا عدم اجازه تسلیم چنین
الیحه ای در موقع مقتضی تصمیم خواهد گرفت .با توجه به نتیجه پرونده حاضر (بنگرید به :بند  554زیـر) دیـوان
لزومی نمی بیند که راجع به ضابطه پرداخت غرامت قابل اعمال در عهدنامه مودت هیچگونه تصمیمی اتخاذ نماید.
از این رو ضرورت ندارد که درخواست خواهان برای ارائه الیحه بعد از استماع راجع به این موضوع بررسی گردد.
دو) واقعیات و اظهارات :تابعیت
تولد

 .1خواهان در تاریخ اول فروردینماه  05[ 5035مارس  ]5350در تهران از والدین ایرانـی متولـد شـد .وی دارای
شناسنامه ایرانی است که در سال  5352[ 5030میالدی] در تهران صادر شده است.
تحصیالت

 .3خوانده اظهار میدارد و خواهان نیز انكار نمیکند که وی تحصیالت ابتدایی و متوسـطه را در ایـران بـه پایـان
رساند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2عهدنامه مودت ،روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دول متحد امریكا و ایران که در تاریخ  04مردادماه  51[ 5994اوت  ]5311بـه
امضا رسید و در تاریخ  05خردادماه  55[ 5995ژوئن  ]5310وارد ت ثیر شد.
284 U.N.T.S. 93, T.I.A.S. No. 3553, 8 U.S.T. 900.
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 .51خواهان در دسامبر  5394یعنی در سن  00سالگی ،با دریافت بورس تحصـیلی بـرای ادامـه تحصـیل در
دانشكده معدن کلرادو به ایاالت متحده رفت و در ژوئن سال  5392از آن دانشكده به اخذ درجه لیسانس در رشته
مهندسی نفت نایل گردید .وی در سپتامبر  5392وارد مثسسه تكنولوژی کالیفرنیا واقع در پاسادینا شـد و در سـال
 5393با درجه فوق لیسانس زمینشناسی از آنجا فارغالتحصیل گردید .خواهـان اظهـار مـیدارد کـه در سـپتامبر
 5393وارد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی شد و در ماه مه  5342تحصیالت خود را در آنجا به پایان رساند.
 .55خوانده اظهار میدارد که خواهان بهعنوان یک ایرانی و با در دست داشتن گذرنامه ایرانی تحصیالت خود
را در ایاالت متحده انجام داده و هزینه تحصیل او از ایران ت مین میشد.
اقامت

 .50خواهان پس از خاتمه تحصیالتش در ایاالت متحده ،در سال  5342به ایران مراجعت کرد و تـا سـال 5342
که به اتفاق همسر و فرزندان خود به امریكا نقل مكان نمود ،در ایران زنـدگی مـیکـرد .خواهـان از سـال 5342
تاکنون مستمراً در ایاالت متحده سكونت داشته است.
 .59خواهان گه گاه با گذرنامه ایرانی خود به ایران سفر کرده است .جان اف .کروبیان ،پسر خواهان ،در جلسه
استماع اظهار داشت که پدر وی در فاصله سالهای  5342و  5302حداکثر ده بار بـه ایـران سـفر کـرده و مـدت
هریک از این سفرها به طور متوسط حدود دو هفته بود و هیچیک بیش از یک ماه طول نمیکشید.
مشاغل

 .57خواهان میگوید که در سال  5340وی در ایران افسر رابط بین ارتشهای ایران ،اتحـاد جمـاهیر شـوروی و
ایاالت متحده بود و در فاصله سالهای  5342تا  5355مدیریت مثسسه تجاری واردات و صادرات اشـیای هنـری
امیر اند کامپنی را در نیویور به عهده داشت .خواهان و همسرش طوبی کـه فـارغالتحصـیل دانشـكده طراحـی
داخلی نیویور است ،در سال  5355به کالیفرنیا نقل مكان کردند و در بورلی هیلز به کسب و کار مشابهی به نام
«طوبی کی گالریز» مش ول شدند .کسب و کار مزبور تا سال  5302که آن را تصفیه کرده و بازنشسته شدند ادامه
داشت .خواهان پس از بازنشستگی گه گاه به کار خرید و فروش و ارزیابی اشیای هنری و عتیقـهجـات ادامـه داده
است .وی از سال  5312عضو انجمن ارزیابان امریكا بوده و در سایر انجمـنهـای حرفـهای ماننـد هیـ ت دالالن
معامالت امال بورلی هیلز و مثسسه حرارت زیرزمینی (ژئوترمال) امریكا نیز عضویت داشته است.
تابعیت

 .51از آنجا که خواهان در ایران متولد شده و پدرش ایرانی بوده ،طبق بند  0ماده  305قانون مدنی ایران ،وی در
کلیه اوقات ذیربط ایرانی بوده و هست.
 .50خواهان و همسر و فرزندانش در مارس  5342به ایاالت متحده نقل مكان کردند .خوانده معتقد است که
ادعای خواهان مبنی بر مهاجرت به ایاالت متحده بیاساس است ،زیرا وی با گذرنامه ایرانـی بـه ایـاالت متحـده
سفرکرده که در آن قید شده است که برای مهاجرت معتبر نیست .مدرکی حاکی از اینکه خواهان در چه تـاریخی
تشریفات کسب تابعیت ایاالت متحده را آغاز کرد در دست نیست ،ولی روشن است که در تاریخ  50فـروردینمـاه
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شد3.

[ 5999ششم آوریل  ]5314گواهی تابعیتی برای وی صادر
 .54پس از دریافت گواهی تابعیت ،خواهان گذرنامه امریكایی گرفت و هنوز هم گذرنامه امریكـایی دارد .وی
در سال  5352گذرنامه ایرانی نیز گرفت و متعاقباً به دنبال مفقود شدن گذرنامـه مزبـور ،در سـال  5309گذرنامـه
دیگری دریافت نمود.
 .51خوانده اظهار میدارد که حسب ماده  323قانون مدنی ایران ،تابعیت امریكایی خواهان کانلمیكن اسـت،
زیرا خواهان بدون آن که تابعیت ایران را با رعایت قوانین ایران تر کرده باشد ،تابعیت ایاالت متحده را تحصـیل
کرده است .بر این اساس ،خوانده معتقد است که خواهان حق اقامه دعوا علیه ایران را ندارد.
خانواده

.53خواهان و همسرش طوبی کروبیان در سپتامبر سال  5342در تهران ازدواج کردند و حاصـل ایـن ازدواج سـه
فرزند بود که همگی در ایران به دنیا آمدند.
 .01سه فرزند خواهان بعداً به تابعیت اکتسابی ایاالت متحده درآمدند .محـل سـكونت هـر سـه آن هـا در
کالیفرنیای جنوبی در نز دیكی محل سكونت خواهان واقع است و هر سه ،همسـر امریكـایی اختیـار کـردهانـد.
خواهان چندین نوه دارد که حسب اظهار وی همه آن ها امریكایی هستند .پسر خواهان از دانشگاه کالیفرنیـا در
لوسآنجلس فارغ التحصیل شده و اقتصاددانی است که برای دولت ایاالت متحده و شرکتهای امریكایی دست
اندر کار صنایع دفاعی خدمت کرده است .جوان ترین دختر خواهان وکیل است و در ایاالت کالیفرنیا به وکالـت
اشت ال دارد.
 .05حسب ادعا ،برادر بزرگتر ،خواهر و برادر کوچکتر خواهان به ترتیب در سالهای  5342 ،5340و 5313
به ایاالت متحده رفتند .همه آنها از زمان ورود به ایاالت متحده مستمراً در آن کشور سكونت داشتهانـد و (بجـز
برادر کوچک تر خواهان) ،همگی به تابعیت ایاالت متحده درآمده و همه فرزندانشـان تبعـه امریكـا هسـتند .بـرادر
کوچکتر خواهان در گارد ملی ایاالت متحده خدمت کرده است.
 .00پدر خواهان در سال  5313وارد ایاالت متحده شد .وی در سال  5355درگذشت و در لـوسآنجلـس بـه
خا سپرده شد.
اموال واقع در ایاالت متحده

 .09خواهان اظهار میدارد که در سال  5315برای سكونت خانوادهاش منزلی در فارست هیلـز نیویـور خریـد و
اقامتگاه فعلی خانوادگی وی در بورلی هیلز در حوالی سال  5359خریداری شد .وی همچنین میگوید که صـاحب
امال عمده دیگری در ایاالت متحده بوده یا هست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1گواهی تابعیت خواهان تحت نام ریچارد کی صادر شد .وی این نام را پس از ورود به ایاالت متحده به منظور تسـهیل کـار مهـاجرت
خود و خانوادهاش برای خود برگزید و بعداً که به این نتیجه رسید که ت ییر نام ضرورت ندارد وی و خانوادهاش اسامی اولیـه خـود را از نـو
اختیار کردند ،یعنی خواهان روحاهلل کروبیان نامیده شد و حكمی در ت یید این موضوع در سال  5315از دادگاه تحصیل گردید.
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فعالیتهای اجتماعی

 .07خواهان در بسیاری از انجمنهای اجتماعی ایاالت متحده ،از جمله موزه هنرهای شهر لوسآنجلـس ،انجمـن
بازنشستگان امریكا و انجمن شهروندان مراقب امنیت بورلی هیلز عضـویت دارد .وی همچنـین ریاسـت سـازمان
فرهنگی کلیمیان ایرانی مقیم کالیفرنیا را عهدهدار بوده است.
سایر عوامل

 .01براساس ادله ای که خواهان ارائه نموده ،دیوان متقاعد شده است که خواهان از سال  5355در ایاالت متحـده
مالیات پرداخته ،دارای گواهینامه رانندگی از ایاالت کالیفرنیا و کارت تـ مین اجتمـاعی ایـاالت متحـده مـیباشـد.
خواهان همچنین اظهار می دارد که از زمان اکتساب تابعیتش ،در انتخابات ریاست جمهـوری و انتخابـات ایـالتی و
محلی ایاالت متحده رأی داده است.
سه) قوانین و اقدامات رسمی ذیربط

 .00برا ی اطالع کامل از واقعیات و اظهارات مربوط به امال موضوع پرونده حاضر ،الزم است بدواً قوانین ذیربط
اصالحات ارضی ایران و سایر اقدامات رسمی خوانده مورد بررسی قرار گیرد .از این رو ،دیوان پـیش از واقعیـات و
اظهارات مربوط به امال خاص مطروح در پرونده ،به بحث پیرامون قوانین مذکور میپردازد.
قانون لغو مالکیت اراضی موات 7شهری و کیفیت عمران آن ،مصوب

55911

 .04در تاریخ ششم تیرماه  00[ 5912ژوئن  ]5303شورای انقالب دولت موقت جمهوری اسالمی ایران قانون ل و
مالكیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن را تصویب نمود (قانون مصوب  .)5912در مقدمـه قـانون مزبـور
آمده است :از آنجا که طبق موازین اسالم ،زمین موات ملک کسی شناخته نمیشود در اختیار دولت اسالمی است
و اسناد مالكیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شـهری یـا خـارج آن صـادر شـده
برخالف موازین اسالم و مصلحت مردم بوده است.
مواد ذیربط قانون مزبور به شرح زیر است:
ماده  .5دولت مكلف است در داخل محدوده قانونی ( 01ساله) شهرها در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1استنباط دیوان این است که اراضی موات زمینهای غیرآبادی است که سابقه احیا و بهرهبرداری ندارد.
 .5بخش ترجمه دیوان عنوان قانون مورد بحث را به این صورت به انگلیسی ترجمه کرده است:
The 1979 Act Concerning Abolition of Ownership of Mawat (Undeveloped) Urban Lands and the Manner of their
Development.

طرفین ترجمههای انگلیسی متفاوتی از عنوان قانون مزبور ارائه کردهاند .دیوان قبالً به این قانون تحت عنوان
""Act to Abrogate Ownership of Never Utilized Lands and the Manner of Development thereof.
اشاره کرده است (بنگرید به :بند  53حكم شماره  9 -450/451-112مورخ  00مهرماه  53[ 5900اکتبر  ]5339صـادره در پرونـده زمـان
آذر نورافشان و دیگران ،و جمهوری اسالمی ایران).
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و در سایر شهرها در محدوده ای که از طرف وزارت مسكن و شهرسازی تعیین و اعالم خواهد شد ،بهتـدریج و بـا
رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالـک ایـنگونـه اراضـی شـناخته
می شدند اعالم نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی اینگونه اراضی اقدام کنند .چنانچه در مهلـت
مقرر اقدام الزم به عمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شـد و بالعـوض بـه تصـرف دولـت
درخواهد آمد.
تبصره :دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سكونت شخصی خود تهیه کردهاند و فاقد خانـه
مسكونی میباشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند.
....
ماده  .9نحوه اعالم به کسانی که در رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته میشـدند و تشـخید مـوات
بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری اراضی مذکور و تعیین مساحت زمینهای مذکور در تبصره ماده یـک در
هر منطقه و سایر مسائل اجرایی این قانون مطابق آییننامهای خواهد بود کـه وزارت مسـكن و شهرسـازی تهیـه
میکند و به تصویب هی ت وزیران خواهد رسید.
ماده  .4وزارت مسكن و شهرسازی م مور اجرای این قانون است6.
 .01مقررات قانون مصوب  5912در تاریخ سوم مهرماه  01[ 5912سپتامبر  ]5303با تصویب الیحـه قـانونی
راجع به ل و مالكیت اراضی موات شهری واقع در محدوده بیست و پنج ساله قانونی شهر تهران و حریم استحفاظی
آن( 7قانون توسعه اراضی شهری) به اراضی خارج از محدوده بیست و پـنج سـاله شـهر تهـران واقـع در «حـریم
استحفاظی» تسری یافت که البته حدود این حریم مشخد نشده است.
آییننامه اجرایی قانون مصوب 5911

 .03در تاریخ  00مهرماه  59[ 5912اوت  ]5303آییننامه اجرایی قانون مصوب  ،5912بـراسـاس مـاده  9همـان
قانون به تصویب هی ت وزیران رسید 8.در آییننامه مزبور از جمله ضوابطی راجع به موارد زیر مقرر شده است:
الف) نحوه تشخید زمین موات ،ب) نوع اقداماتی که عمران و آبادی قابل قبول محسوب میشود تـا بتـوان
بر اساس آن گواهی موات نبودن زمین دریافت کرد ،ج) چگونگی تفسیر تبصـره مـاده  ،5د) نحـوه ابـالغ مقـررات
عمران و آبادانی این قبیل زمینها به مالكین موصوف در تبصره مزبور ،و هـ) نحوه واگذاری اراضی موات.
 .91آییننامه اجرایی مذکور به این عنوان که خالف قانون اساسی و غیرشرعی اسـت ،مـورد اعتـراض قـرار
گرفت .آقای لطف اهلل صافی دبیر شورای نگهبان طی نامه مورخ  54بهمنماه [ 5913سوم فوریه  ]5325خـود بـه
وزیر مسكن و شهرسازی اعالم نمود که طبق نظر فقهای شورای نگهبان آییننامه اجرایی قانون مصوب  5912در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6قانون مزبور در تاریخ دوم مردادماه  04[ 5912ژوییه  ]5303در شماره  52201روزنامه رسمی کشور منتشر شد و طـی آگهـی شـماره
 0/0254مورخ  55تیرماه [ 5912دوم ژوییه  ] 5303به اطالع عموم رسید .در نسخه انگلیسی حكم حاضر ،ترجمه انگلیسـی مـواد مـذکور
توسط بخش ترجمه دیوان انجام شده است.
 .9منتشره در روزنامه رسمی شماره  52010مورخ  04اردیبهشتماه  54[ 5913مه .]5322
 .1منتشره در روزنامه رسمی شماره  52201مورخ سوم مهرماه  01[ 5912سپتامبر .]5303
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مورد زمینهای بایر غیرقابل اجرا است 9.در پاسخ به درخواست وزیر مسكن و شهرسازی برای توضیحاتی راجع به
نظر مزبور ،فقهای شورای نگهبان طی نامه مورخ  51بهمنماه [ 5913چهارم فوریه  ]5325اعالم داشتند که ایـن
نظر فقط مربوط به شمول آیین نامه نسبت به اراضی بایر است و با قانون مصوب  5912و عملیاتی که براساس آن
انجام شده ،ارتباطی ندارد10.
اصالحیه قانون مصوب 5911

 .95در تاریخ پنجم شـهریورماه  00[ 5912اوت  ]5303اصـالحیهای بـر قـانون مصـوب  5912تصـویب گردیـد
[اصالحیه قانون مصوب  11]5912که اجرای مهلت مقرر در ماده یک قانون مصوب  5912را به زمینهایی کـه از
نظر مساحت مشمول تبصره ذیل همان مـاده اسـت ،محـدود نمـود .اصـالحیه مزبـور مقـرر داشـت کـه «بـرای
مساحت های زاید بر آن نیازی به دادن مهلت از جانب دولت نیست و بالفاصله به تملک دولت درخواهد آمد12.
قانون اراضی شهری مصوب 5901

 .90در اجرای نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به آییننامه اجرایی قانون مصوب  ،5912مجلس شورای اسالمی
در جلسه مورخ  05اسفندماه  50[ 5952مارس  13]5320قانون اراضی شـهری (قـانون اراضـی شـهری ،مصـوب
 )5952را تصویب کرد .بخش ذیربط قانون مزبور بدین قرار است:
ماده  .1کلیه زمین های موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسالمی است و اسناد و مدار مالكیت گذشته
ارزش قانونی ندارد ،مگر آنکه از تاریخ  5910/55/00توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره :اسناد مالكیت زمین های مواتی که به موجب [قانون مصوب سال  ]5912و این قانون به اختیار دولـت
درآمده یا در میآید و در وثیقه میباشند ،آزاد تلقی و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی کـه
منتفی می گردد مطالبات دیگر وسیله طلبكار از سایر اموال بدهكار وصول خواهد شد14.
 .99خوانده توضیح میدهد که در قانون مصوب  5912و آییننامه اجرایی آن ،چارچوب جامع و کـاملی بـرای
اجرای قانون مزبور پیش بینی نشده بود .لذا دولت در اجرای قانون مذکور از لحا انجـام تكلیـف قـانونی خـود در
مورد اراضی موات شهری با مشكالتی مواجه گردید .مضافاً دولت متوجه شد که حذف مراجع قضایی از رسـیدگی
به این امور به مصلحت عموم نیست .خوانده معتقد بود که مراجع قضایی میبایست به جای کمیسیونهای اداری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6استنباط دیوان این است که اراضی بایر زمینهایی است که سابقه احیا دارد ،اما در حال حاضر بالاستفاده مانده است.
 .89منتشره در روزنامه رسمی شماره  52122مورخ ششم تیرماه  00[ 5952ژوئن .]5325
 .88در روزنامه رسمی شماره  52250مورخ  52شهریورماه [ 5912نهم سپتامبر  ]5303منتشر گردیده و طی آگهی شماره  19522مـورخ
پنجم شهریورماه  00[ 5912اوت  ]5303به اطالع عموم رسید.
 .82در نسخه انگلیسی حكم حاضر ،ترجمه انگلیسی توسط بخش ترجمه دیوان انجام شده است.
 .81در روزنامه رسمی شماره  52259مورخ  04فروردینماه  59[ 5955آوریل  ]5320منتشر گردید و طی آگهـی شـماره  52215مـورخ
 52فروردینماه [ 5955هفتم آوریل  ]5320به اطالع عموم رسید.
 .81در نسخه انگلیسی حكم حاضر ،ترجمه انگلیسی توسط بخش ترجمه دیوان انجام شده است.
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مسئول رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع بشوند .خوانده میافزاید که قانون مصوب  5952مشكالت مذکور در
باال را مورد توجه قرار داد و مقررات قبلی را کامالً ت ییر داد.
 .97خواهان استدالل میکند که قانون مصوب  5952قانون مصوب  5912را صراحتاً ل و یـا اصـالح نكـرده،
بلكه اسناد مالكیت اراضی موات مشمول قانون مصوب سال  5912را ت یید نمود.
اراضی روستایی

 .91خواهان معتقد است که اراضی روستایی خارج از شمول قانون مصوب  ،5912آییننامه اجرایی و اصالحیه آن
قانون ،درشمول قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حكومت جمهوری اسالمی ایران قرار میگیرند که در سال
 5912به تصویب رسید («قانون واگذاری اراضی») 15.به موجب ایـن قـانون ،بـه مـالكین اراضـی مـوات ،بـایر و
ساحلی 16به ترتیب دو ،پنج و سه سال مهلت داده شد تا نسبت به احیا و بهرهبرداری از چنین اراضی اقدام نمایند.
چنانچه ظرف مهلت مقرر اقدامی به عمل نمیآمد ،زمینهای مزبور به تصرف دولت در مـیآمـد و بـرای مقاصـد
کشاورزی یا استفاده عمومی اختصاص مییافت.
 .90لكن اصالحیههای بعدی قانون واگذاری اراضی ت ییراتی در مدلول اولیه آن ایجاد کرد .در الیحه قـانونی
اصالح الیحه قانونی نحوه واگذاری اراضی ،مصوب  55اسفندماه [ 5912دوم مـارس  ]5322منتشـره در روزنامـه
رسمی شماره  ، 52092موضوع اراضی موات مسكوت گذاشته شده و راجع به اراضی بـایر آمـده اسـت کـه دولـت
اراضی بزرگ بایری 17را که مالكین بزرگ 18بالاستفاده نگاه داشتهاند در اختیار خود میگیرد تا برای کشت و زرع
در اختیار دهقانان و داوطلبان واجد شرایط گذاشته شود .طی اصالحیه دیگری که در تـاریخ  02اسـفندمـاه 5912
[ 53مارس  ]5322تصویب و در روزنامه رسمی شماره  52044مورخ نهم اردیبهشتماه  03[ 5913آوریـل ]5322
منتشر گردید ،حیطه شمول اصالحیه قبلی محدودتر شد ،بدین معنا که ضمن سایر موارد مقرر گردیـد کـه دولـت
اراضی بزرگ بایری را که در دست زمینداران بزرگ است تنها «در صورت ضرورت» در اختیار خواهـد گرفـت .در
اصالحیه دیگری که در  05فروردینماه  51[ 5913آوریل  ]5322تصـویب و در روزنامـه رسـمی شـماره 52014
منتشر شد ،بدون مشخد کردن اندازه اراضی موات ،اعالم گردید که اینگونـه اراضـی در اختیـار دولـت اسـت و
دولت با رعایت نیاز و توانایی اشخاص بهرهبرداری از آنها را به افراد یا شرکتها واگذار میکند و در مواردی کـه
مصحلت جامعه ایجاب کند به کارهای عامالمنفعه اختصاص میدهد.
 .94خواهان عالوه بر استناد به بسیاری از قوانین مذکور در باال ،آییننامه اجرایی الیحه قانونی اصالح الیحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .85ترجمه انگلیسی توسط بخش ترجمه دیوان انجام شده است .قانون مزبور در تـاریخ  01شـهریورماه  55[ 5912سـپتامبر  ]5303بـه
تصویب رسید ،در تاریخ  04مهرماه  55[ 5912اکتبر  ]5303در شماره  52230روزنامه رسمی کشور انتشار یافـت و تحـت آگهـی شـماره
 11394مورخ چهارم مهرماه  05[ 5912سپتامبر  ]5303به اطالع عموم رسید.
 .86بنا به تعریف مندرج در قسمت ذیربط بند «ط» ماده  5قانون واگذاری اراضی« ،اراضی ساحلی زمـینهـایی اسـت کـه در مجـاورت
حریم دریا قرار دارد».
 .89بنا به تعریف ،زمین بزرگ سه برابر زمینی است که عرف محل برای ت مین زندگی یک کشاورز و خانواده او الزم میداند.
 .81تعریفی از اصطالح «مالک یا زمیندار بزرگ» ارائه نشده است.
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قانونی واگذاری و احیای اراضی را که در تـاریخ  95اردیبهشـتمـاه  05[ 5913مـه  ]5322تصـویب و در شـماره
 52021روزنامه رسمی انتشار یافته است مورد استناد قرار داده و ادعا میکند که در ماه مه  5322اراضـی وی کـه
ممكن بود اراضی روستایی محسوب شود صراحتاً در اختیار دولت اعالم شد تا به افرادی که در آنها بـه کشـت و
زرع بپردازند واگذار گردد.
گزارش مطبوعات راجع به اظهارات مقامات رسمی واقدامات دولت

 .91خواهان برای اثبات ادعای خود راجع به قصد خوانده مبنی بر اجـرای قـوانین اصـالحات ارضـی فـوقالـذکر
مصوب سالهای  5912و  5913چندین مستخرجه از گزارشهای روزنامه اطالعـات را بـه دیـوان تسـلیم نمـوده
ا ست .در روزنامه مذکور چند فقره از اقدامات دولت و اظهارات مقامات رسمی ایران در سـالهـای  5912و 5913
راجع به مفهوم و آثار قوانین یاد شده در باال درج شده است .ذیالً بـه ذکـر خالصـهای از برخـی از گـزارشهـای
تسلیمی خواهان میپردازد.
 .93در روزنامه اطالعات مورخ  55شهریورماه [ 5912دوم سپتامبر  ]5303به نقل از آقای مصـطفی کتیرایـی
وزیر مسكن و شهرسازی در سال  5912آمده است:
زمینها را به دو دسته تقسیم کردهایم .زمینهای موات کوچک و زمینهای موات بزرگ .مالكان زمـینهـای
موات کوچک باید طبق موعد تعیین شده در قانون ل و مالكیت اراضی موات در مورد آباد کردن زمینها اقدام کنند.
اما زمین بزرگ و باالتر از حد نصاب متعلق به دولت است .به همین دلیل از وزارت دادگستری خواستهایم کـه بـه
سازمان ثبت اسناد اطالع دهد با صدور بخشنامهای از معامله زمینهای بـزرگتـر از حـد نصـاب تعیـین شـده در
آیین نامه ل و مالكیت اراضی موات در دفاتر اسناد رسمی جلوگیری کند؛ چرا کـه اول بایـد تكلیـف مـالكین بـزرگ
روشن شود که اگر مدعی هستند زمینشان موات نیست این مورد رسیدگی شود ،اگر تشخید داده شد کـه زمـین
آباد است آن وقت معامله روی آن آزاد اعالم شود( 19.خطوط ت کید خواهان حذف شده است)
 .71طبق گزارش روزنامه اطالعات مورخ ششـم آذرمـاه  00[ 5912نـوامبر  ،]5303آقـای محسـن یحیـوی
مدیرکل وزارت مسكن و شهرسازی اعالم داشت:
مالكی برای زمین های بزرگ وجود ندارد و اگر شخصی ویا مثسسهای بخواهد زمینها را بدون اجازه سـازمان
عمران اراضی موات قطعه بندی کند و در اختیار دیگران بگذارد ،این غیرقانونی اسـت و دولـت آن را بـه رسـمیت
نخواهد شناخت20.
 .75آقای توسلی شهردار تهران که گرچه نه دارای مقام دولتی بود و نـه سـمتی در سـازمان مـذکور داشـت،
اظهار نمود:
سازمان عمران اراضی شهری در وهله اول زمینهایی را که در تهران از  5222متر بیشتر و در شهرستانهـا
(با بیش از  022هزار نفر جمعیت) از  5122متر بیش تر باشند بـه تملـک دولـت درآورده و سـپس آن را تفكیـک،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86در نسخه انگلیسی حكم حاضر ،ترجمه انگلیسی از خواهان است.
 .29در نسخه انگلیسی حكم حاضر ،ترجمه انگلیسی از خواهان است.
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محوطهسازی ،نهرکشی و آماده بهرهبرداری مـیسـازد (روزنامـه اطالعـات مـورخ  59شـهریورماه [ 5912چهـارم
سپتامبر 21.]5303
 .70به گزارش یک روزنامه در پاییز سال  ،5912سازمان ثبت اسناد و امـال کشـور بخشـنامهای بـه کلیـه
دفترخانه های ثبت اسناد رسمی در سراسر کشور صادر کرد .طبق گزارش روزنامه اطالعات مـورخ  51شـهریورماه
[ 5912ششم سپتامبر  ]5303براساس بخشنامه مزبور ،ثبت معامالت زمینهای بزرگتر از حد نصاب مقرر در ماده
 1آییننامه اجرایی قانون مصوب  5912ممنوع اعالم گردید.
 .79به گزارش یک روزنامه ،روابط عمومی وزارت مسكن و شهرسازی اعالم کرد که روز  02خردادماه 5913
[دهم ژوئن  ]5322آخرین مهلت برای تسلیم درخواست معافیت اراضی واقـع در داخـل محـدوده شـهر تهـران از
شمول و آثار قانون سال  5912می باشد .طبق گزارش مزبور ،مهلت مذکور قابل تمدیـد نبـود (روزنامـه اطالعـات
مورخ  53خردادماه [ 5913نهم ژوئن  .)]5322معلوم نیست که مهلت مزبور باز هم تمدید شد یا خیر.
 .77در استان گیالن که اراضی چابكسر در آن واقع است (بنگرید به :بند  43زیر) و در اسـتان مازنـدران کـه
اراضی نشتارود در آن قرار دارد (بنگرید به :بند  20زیر) مهلتهای مشابهی تعیین گردید .صـاحبان اراضـی مـوات
شهری واقع در استان گیالن تا تاریخ دهم تیرماه [ 5913اول ژوییه  ]5322و صاحبان این نوع اراضـی در اسـتان
مازندران تا تاریخ پنجم آذرماه  05[ 5913نـوامبر  ] 5322مهلـت داشـتند کـه درخواسـت معافیـت تسـلیم نماینـد
(اطالعات مورخ  54اردیبهشت و سوم آذرماه [ 5913چهارم مه و  04نوامبر .)]5322
 .71خوانده معتقد است که مطالب پیشگفته از روزنامه اطالعات به موضوع بیارتباط است.
 .70عالوه بر مستخرجات روزنامه هایی که خواهان ارائه کرده ،دیوان مالحظه میکند که روزنامـه اطالعـات
مورخ  51اسفندماه [ 5952پنجم مارس  ]5322بدین شرح گزارش کرده است:
علی قدوسی دادستان کل انقالب اسالمی امروز با صدور بخشنامه ای به کلیه مثسسـات دولتـی ،بانـکهـا و
دفاتر اسناد رسمی اطالع داد که وکالتنامههای ارسالی از ممالک خارج برای اشـخاص تـا اطـالع ثـانوی از درجـه
اعتبار ساقط است22.
چهار) واقعیات و اظهارات :امالک
الف) امالک موضوع دعوا

 .74در دادخواست اولیه که در سال  5320به ثبت رسید ،بابت پنج فقره ملک واقع در چابكسر ،احمدآباد ،فرحـزاد،
نشتاورد و ورامین غرامت مطالبه شد .در جلسه استماع ،وکیل خواهان رسماً ادعای مربوط به ملک ورامین را پـس
گرفت.
 .71بیش تر اظهارات خواهان راجع به وضعیت فعلی امالکش بر مبنای منـدرجات گزارشـی اسـت از نماینـده
خواهان در ایران که نامش اعالم نشده است .خواهان اظهار میدارد که وی بارها سـعی کـرد از بعضـی افـراد در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28در نسخه انگلیسی حكم حاضر ،ترجمه انگلیسی از خواهان است.
 .22در نسخه انگلیسی حكم حاضر ،متن بخشنامه توسط بخش ترجمه دیوان به انگلیسی ترجمه شده است.
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ایران اطالعاتی درباره وضعیت امالکش به دست آورد .خواهان در شهادتنامه مورخ  00اردیبهشـتمـاه 50[ 5905
مه  ]5330خود توضیح داده است که سرانجام موفق شد به کمک نمایندهای در ایران ،گزارش مستقلی بـه دسـت
آورد؛ ولی نماینده مزبور مایل نیست که هویت او افشا گردد .تاریخ گزارش مزبور  55اردیبهشتمـاه [ 5905ششـم
مه  ]5330است.
اراضی چابکسر

 .73ملک موسوم به چابكسر مشتمل بر هشت قطعه زمین واقع در روستای محلـه شـیخ زاهـد در اسـتان گـیالن
است 23.ملک مزبور مشرف بر دریای خزر است و مساحت آن  95922متر مربع میباشد .ملک مزبـور را خواهـان
در ماه فوریه  5309از سرلشكر امیرحسین عطاپور خریداری کرد.
 .11خوانده اذعان دارد که اسناد مالكیت هشت قطعه زمین ملک چابكسر را باطل کرده ،لكن اظهـار مـیدارد
که اسناد مالكیت مزبور طبق قانون مصوب سال  5952ل و گردید .طبق اظهار خواهان ،سازمان زمـین شـهری در
اجرای قانون مزبور ،اراضی یاد شده را موات اعالم کرده و در نتیجه ،موضوع به هی ت تشخید مقرر در مـاده 50
قانون مصوب سال  5952ارجاع گردید .در تاریخ  04مردادماه  51[ 5954اوت  ،]5321هی ت تشـخید مرکـب از
نمایندگان وزارت مسكن و شهرسازی ،وزارت دادگستری و شهردار محل ،به اتفاق آرا نظر داد که ملک چابكسر با
توجه به اینکه هیچ گونه آثار عمران و احیا و بنا و داشت و کاشت و برداشت در آن مشـهود نبـوده ،مـوات اسـت.
متعاقباً به درخواست اداره کل زمین شهری استان گیالن ،اسناد جدید مالكیت به نام خوانده به نمایندگی اداره کل
زمین شهری استان گیالن صادر گردید و مراتب طی بخشنامه شماره  0529مورخ  03اردیبهشـتمـاه 53[ 5951
مه  ]5325به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعالم شد.
 .15خوانده اظهار میدارد که چون اسناد مالكیت اراضی چابكسر خواهان بعد از صدور رأی هیـ ت تشـخید
در مردادماه [ 5955اوت  ]5321ل و شد ،موضوع خارج از حیطه صالحیت دیوان قرار میگیرد .طبق اظهار خوانده،
هیچ ارتباطی بین قانون سال  5912و قانون سال  5952وجود ندارد ،زیرا قانون اخیرالذکر قانون سال  5912را بـه
کلی ت ییر داد.
 .10بهعالوه ،خوانده اظهار میدارد که اراضی چابكسر هرگز مشمول قانون سال  5912شـناخته نشـد .طبـق
قانون مزبور ،رعایت تشریفاتی به ترتیب مقرر در آییننامه اجرایی آن قـانون و تشـخید مـوات بـودن اراضـی و
صدور رأی در آن باره الزامی بود .خوانده میافزاید که چنین رأیی درباره اراضی چابكسر باید در زمانی صادر شـده
باشد که قانون سال  5912هنوز معتبر و قابل اجرا بود .نظر خوانده این است که قانون مصوب سال  5912بعـد از
تصویب قانون مصوب سال  5952دیگر معتبر و قابل اجرا نبود.
 .19خوانده این نتیجهگیری را همچنین بر مبنای تجزیه و تحلیل تبصره ماده  1قانون مصوب سال  5952نیز
قرار میدهد که اشعار میدارد« :اسناد مالكیت زمینهای مواتی که به موجب قـانون ل ـو مالكیـت اراضـی مـوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21در سند مالكیت ملک چابكسر که خواهان تسلیم نموده ذکر شده است که وی صاحب ملک است و اسناد مالكیت با مدار موجـود
در بایگانی اداره ثبت امال مطابقت دارد.
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شهری [سال  ]5912و این قانون [سال  ]5952به اختیار دولت درآمده یا در میآید و در وثیقه میباشند آزاد تلقـی
میگردد»24.
 .17خوانده این نظر را ابراز میکند که تبصره یاد شده بین زمینهایی که قبالً به موجب قانون سال  5912به
اختیار دولت درآمده و زمینهایی که قرار بود به موجب قانون سال  5952به اختیار دولت درآید ،تمایز قائـل شـده
است .در نتیجه ،استنباط خوانده این است که بعد از تصویب قانون سال  ،5952قانون سـال  5912دیگـر معتبـر و
قابل اجرا نبود و از آن به بعد ،خوانده تنها به موجب قانون سال  5952میتوانست اسـناد مالكیـت اراضـی مـوات
شهری را در اختیار خود درآورد.
 .11اما خواهان اظهار میدارد که مصادره زمینهای موات شهری در ماه سپتامبر  5303یعنـی بعـد از آنکـه
اصالحیه قانون مصوب سال  5912به اجرا درآمد ،تكمیل شد .استدالل خواهـان ایـن اسـت کـه تصـویب قـانون
مصوب سال  5952تنها ت ییدی بر قانون سال  5912بود .در جلسه استماع ،وکیل خواهان اظهار داشت که قـانون
مصوب سال  5952جایگزین قانون سال  5912نشده یا ناسخ آن نبود ،بلكه در حدی که به اراضی مـوات مربـوط
میشد ،بر قانون اخیر صحه گذاشت.
 .10از جمله ادلهای که خواهان ارائه نموده ،نامهای است به تاریخ  59خردادماه [ 5912سوم ژوئـن 25]5303
که آقای مناشه یعقوبزاده به وی نوشته است .نامه مزبور اشعار مـیدارد کـه خوانـده از اراضـی چابكسـر «سـلب
مالكیت» کرده است .خواهان اظهار میدارد که نامه مزبور که تاریخ آن قبل از تصویب قانون مصوب سـال 5912
میباشد گویای رویدادهایی است که در دوره منتهی به تصـویب مقـررات اصـالحات ارضـی سـال  5912رخ داده
است.
 .14خواهان برای اثبات ادعایش دایر بر اینکه از ماه سپتامبر  5303از حقوق مالكیت خود نسبت بـه اراضـی
چابكسر محروم گردید ،همچنین به مقررات اصالحات ارضی سال  5912به انضمام اقدامات دولتی استناد میکنـد
(بنگرید به :بندهای  00-44باال).
 .11طبق اظهار خوانده ،نتیجه مترتب بر رأی مردادماه  5954هی ت تشخید این بود که سند مالكیت اراضی
چابكسر خواهان را که به نحو غیر قانونی تحصیل شده بود ،از همان ابتدای صـدور باطـل و فاقـد اعتبـار کـرد و
بنابراین ،به نظر خوانده رأی مزبور نمیتواند مصادره ملک محسوب شود .تملک غیر قانونی ،حسب اظهار ،از آنجا
ناشی شده که خواهان زمین موات را که قابل تملک خصوصی نبوده خریداری نموده است .خوانده اظهار مـیدارد
که تنها طریق قانونی برای تملک اراضی موات این است که شخد طبق مواد  545تا  541قـانون مـدنی ایـران
اقدام به احیا و آبادانی زمین نماید.
 .13لكن خواهان ادعا میکند که طبق ماده  542قانون مدنی ایران وی صاحب قانونی اسناد مالكیت اراضـی
چابكسر است .ماده مزبور از جمله مقرر میدارد که تملک «به وسیله عقود و تعهدات» صورتپـذیر اسـت و طبـق
اظهار خواهان ،شرط مزبور بررسی این مس له را زاید میسازد که آیا وی اراضی موات مزبور را احیا یا آبـاد نمـوده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21در نسخه انگلیسی حكم حاضر ،ترجمه انگلیسی تبصره مزبور توسط بخش ترجمه دیوان انجام شده است.
 .25در ترجمه انگلیسی نامه مزبور که خواهان ارائه نموده ،تاریخ اشتباهاً  59ژوئن  5322نوشته شده است.
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است یا خیر .خواهان استدالل میکند که اراضی مورد بحث را به وسیله عقد و در ازای بهای آنها از مالک قبلـی
آنها خریده است.
 .01عالوه بر این خواهان اظهار میدارد که اسناد مالكیت اراضـی مزبـور طبـق مـواد  5032 ،5020و 5030
قانون مدنی ایران ،که ذیالً نقل میشود ،معتبر است:
ماده  .5020اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امال یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد م مورین رسـمی در حـدود
صالحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده است رسمی است.
..............
ماده  .5032اسناد رسمی درباره طرفین و وارث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت بـه اشـخاص
ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
..............
ماده  .5030در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انكـار و تردیـد مسـموع نیسـت و
طرف میتواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قـانونی از
اعتبار افتاده است26.
 .05خواهان متذکر میشود که مفاد مقررات یاد شده در باال با مواد  02و  00قانون ثبت ایران که در زیر نقل
میشود ،تكمیل شده است:
ماده  .02سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی اسـت و تمـام محتویـات و امضـاهای منـدرج در آن
معتبر خواهد بود ،مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود .انكار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی
از وجه یا مال یا تعهد به ت دیه وجه تسلیم مال مسموع نیست.
ماده  .00کلیه معامالت راجع به اموال غیرمنقولی که بر طبق مقررات راجع به ثبت امال ثبـت شـده اسـت
نسبت به طرفین معامله و قائممقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود27.
 .00خواهان بر مبنای قوانین یاد شده در باال ادعا میکند که اسناد مالكیت که مشعر بر مالكیت وی نسبت به
اراضی موصوف در آنها است ،طبق قوانین ایران قابل ایراد نیست.
 .09در پاسخ به این استدالل ،خوانده به شرط مندرج در ماده  5020قانون مدنی ایران توجه میدهد که مقرر
میدارد سند باید «برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد» و نیز به شرط مندرج در ماده  5030همان قانون جلب
توجه مینماید ،دایر بر اینکه طرف دعوا میتواند ادعا نماید که اسناد رسمی «به جهتی از جهات قانونی از اعتبـار
افتاده است» .خوانده در ت یید اظهارات خود ،دایر بر اینکه اراضی موات قابـل تملـک خصوصـی نیسـت و اسـناد
مالكیت اراضی چابكسر بر طبق قانون به ثبت نرسیده ،همچنین به مواد  00و  545تا  541قـانون مـدنی ایـران و
ماده  45آییننامه قانون ثبت اسناد استناد میکند.
 .07ماده  45آییننامه قانون ثبت امال اشعار میدارد که درخواست ثبت اراضی موات پذیرفته نیست .بـدین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26ترجمه انگلیسی مندرج در نسخه انگلیسی حكم حاضر توسط خواهان انجام شده است.
 .29ترجمه انگلیسی مندرج در نسخه انگلیسی حكم حاضر توسط خواهان انجام شده است.
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لحا  ،خوانده اظهار می دارد که بر طبق ماده مزبور ،قبول درخواست ثبت اراضی موات توسط اداره ثبت غیرقانونی
بوده و در نتیجه ،خوانده ادعا میکند در صورتی که چنین درخواستی پذیرفته شـود ،شـرط منـدرج در مـاده 5020
قانون مدنی ،دایر بر اینکه عقد باید «بر طبق مقررات قانون» تنظـیم شـده باشـد ،رعایـت نشـده و طـرف دعـوا
میتواند ادعا نماید که سند مالكیت طبق ماده  5030از اعتبار افتاده است.
 .01خوانده همچنین استدالل میکند که از سال  5995به بعد قوانینی از قبیل اصـالحیه قـانون مربـوط بـه
اراضی متعلق به دولت ،شهرداریها ،اوقاف و بانکها به تصویب رسیده تا اسناد مالكیتی که برخالف قانون مدنی
ایران در مورد اراضی موات صادر شده یا احیاناً بشود ل و گردد.
 .00و باالخره اظهار خوانده این است که چون اسناد مالكیت اراضی چابكسـر بـرخالف قـانون صـادرگردیده،
معامله مربوط به انتقال آن اراضی به خواهان از طریق عقد ،معامله و بیع فاسدی بوده است ،بدین معنا کـه طبـق
استدالل خوانده فروشنده اساساً مالک مبیع نبوده و بنابراین حق انتقال مالكیت به آقای کروبیان را نداشته است.
 .04علیرغم اذعان خوانده مبنی بر اینکه اراضی چابكسر را در مردادماه [ 5959اوت  ]5321تحصیل نمـوده،
نماینده خواهان در ایران در تاریخ  55خردادماه [ 5905ششم مه  ]5330گزارش نمود که مالكیت خواهـان نسـبت
به اراضی چابكسر «در پرونده ثبتی محرز است و از وی سلب نشده است».
اراضی فرحزاد

 .01ملک موسوم به فرحزاد شامل پنج قطعه زمین جمعاً به مساحت  02012متر مربع اسـت کـه در شـمیران ،در
شمال تهران واقع است 28.خواهان اراضی مزبور را در تاریخ سوم اسـفندمـاه  00[ 5995فوریـه  ]5312از شـرکت
فرحزاد خریداری کرد.
 .03لوایح خوانده حاکی از این است که بعد از تصویب قانون مصوب سال  5952و اجرای آن ،سازمان زمـین
شهری تهران قطعاتی از اراضی قریه فرحزاد و از جمله سه قطعه از اراضی ملكی خواهان را مـوات تشـخید داد.
خوانده همچنین اظهار میدارد ،و ادلهای نیز در اثبات این موضع وجود دارد که موضوع بعداً توسط سـازمان زمـین
شهری مورد تجدیدنظر قرار گرفت و آن سازمان زمینهای مزبور را موات تشخید نـداد ،بلكـه بـه دلیـل وجـود
استخر ،باغ میوه ،یک ساختمان و انشعاب آب و برق ،آنها را دایر 29اعالم کرد .راجع به دو قطعه دیگر زمینهای
خواهان در فرحزاد ،مدرکی حاکی از اینکه آنها موات تشخید داده شده باشند ،موجود نیست.
 .41در نامهای که آقای یعقوبزاده به خواهان نوشت (بنگرید به :بند  15باال) همچنـین بـه اراضـی فرحـزاد
اشاره و اظهار شده که اراضی مزبور توسط خوانده «سلب مالكیت» شده است .تنها مدر دیگر مربوط به اراضـی
فرحزاد که خواهان تسلیم نموده ،گزارش نماینده او است که ادعا میکند بخشی از اراضی فرحزاد احتماالً «توسـط
شهرداری منطقه  0تهران به فضای سبز (پار ) و میدان موقت ترهبار تبدیل شده است .اما همه افراد محل عقیده
دارند که حدوداً نصف مساحت تصرف نشده است».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21در اسناد مالكیت اراضی فرحزاد که خواهان تسلیم نموده ذکر شده است که وی مالک اراضی مزبور بوده و اسناد مالكیت بـا مـدار
موجود در بایگانی اداره ثبت امال مطابقت دارد.
 .26زمین احیا شده در حال بهرهبرداری.
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 .45خوانده در پاسخ به این اظهار نماینده خواهان ،توجه دیوان را به بخشی از گزارش نماینده مزبور راجع بـه
اراضی فرحزاد جلب مینماید که اظهار میدارد «پرونده ثبتی فاقد هر نوع فعل و انفعال یا نقل و انتقال یـا ابطـال
سند یا تقاضای صدور سند به زیان [خواهان] است .هیچ ادعایی مخالف با مالكیت [خواهـان] روی پرونـده ثبتـی
نیست» .خوانده معتقد است که این مطالب حاکی است که دولت هیچ مداخلـهای در حقـوق مالكیـت خواهـان در
اراضی فرحزاد نكرده و نیز تصمیم سازمان زمین شهری را ت یید میکند (بنگرید به :بند  53باال).
 .40خوانده همچنین بر این نكته ت کید میکند که نماینده خواهان نتوانسته محل دقیق پالکهای متعلـق بـه
خواهان را در اراضی فرحزاد تعیین نماید .خوانده میگوید در شرایطی که محل واقعی آن پال هایی از فرحزاد که
در تملک خواهان میباشد مشخد نشده ،چگونه می توان تعیین کرد که فضای سبز و میـدان موقـت تـرهبـار در
آن جا واقع شده است .در جلسه استماع ،آقای کمال ماجدی کارشناس ارزیـابی خوانـده ،اظهـار داشـت کـه قریـه
فرحزاد در وسط یک منطقه روستایی واقع شده ،اما مشخد نكرد که این وضعیت مربوط به چه زمانی است .آقای
ماجدی تصدیق نمود که از اراضی فرحزاد بازدید نكرده است.
 .49خوانده همچنین اظهار میدارد که خواهان هیچ تاریخی برای آغاز تصرف واقعی یـا احتمـالی آن اراضـی
تعیین نكرده و از این رو ،دیوان داوری صالحیتی برای رسیدگی به ادعا ندارد.
اراضی احمدآباد

 .47ملک موسم به احمدآباد مشتمل بر ده قطعه زمین است که در جنوب اراضی فرحزاد در احمدآباد شـمیران ،در
شمال تهران واقع 30و مساحت آن  0005/3متر مربع است .اراضی مزبور در تـاریخ  59اسـفندمـاه [ 5991چهـارم
مارس  ]5310از یوسف دایی و توران طوبیا خریداری شد.
 .41طبق گزارش نماینده خواهان در ایران ،اراضی احمدآباد در محدوده شهرداری منطقه  0تهران واقع اسـت
و به طور کلی تمام امال واقع در محدوده منـاطق مختلـف شـهرداری تهـران جـزء محـدوده  01سـاله اسـت.
بدینسان ،خواهان ادعا میکند که اراضی مزبور مشمول قانون مصوب سال  5912بوده که منطقه تحـت شـمول
آن با تصویب «قانون گسترش اراضی شهری» توسعه یافت.
 .40خوانده در لوایح خود ت یید کرد که اختالفی وجود ندارد که اراضی احمـدآباد در زمـره «ارضـی شـهری»
است .اما در جلسه استماع آقای کمال ماجدی کارشناس ارزیابی خوانده اظهار عقیـده کـرد کـه اراضـی مزبـور در
منطقه روستایی واقع بوده ،اما مشخد ننمود که چنین وضعیتی مربوط به چه زمانی بـوده اسـت .آقـای ماجـدی
تصدیق نمود که از اراضی احمدآباد بازدید نكرده است.
 .44نماینده خواهان در ایران اظهار میدارد که اراضی احمدآباد تحت تصرف کارمندان شهرداری قرار گرفتـه
و به زمینها یا «اراضی حاکم شرع» شهرت دارد .وی توضیح مـیدهـد کـه در سـالهـای  5912و  5913حـاکم
شرع 31یک دادگاه داخلی خارج از حدود اختیارات خود زمینهایی را با دستخط بـه کارمنـدان شـهرداری بخشـید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .19در اسناد مالكیت اراضی احمدآباد که خواهان تسلیم نموده ذکر شده است که اراضی مزبـور در تـاریخ  59اسـفندمـاه [ 5991چهـارم
مارس  ]5310به خواهان منتقل شده و اسناد مالكیت با مدار موجود در بایگانی اداره ثبت امال مطابقت دارد.
 .18قاضی دادگاه شرع.
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کارمندان شهر داری نسبت به تصرف و ایجاد بنا اقدام کردنـد و اسـناد مالكیـت تحصـیل نمودنـد کـه مطـابق بـا
پرونده های ثبتی نیست .تحقیق نماینده خواهان معلوم نمود که پرونده ثبتی فاقد هر نوع نقل و انتقـال یـا ابطـال
سند یا تقاضای ضبط ملک خواهان است .نماینده خواهان متذکر میشود که مالكان حقیقی «اراضی حاکم شـرع»
که در همان زمان ضبط به مراجع قضایی شكایت کردند ،توانستند زمین معوض دریافت نمایند.
 .41خوانده اظهارات خواهان را در مورد مسئولیت خوانده بابت هرگونه محرومیت خواهـان از اراضـی مـذکور
مورد ایراد قرار داده استدالل میکند که خود تابع ضوابط آییننامـه اجرایـی قـانون مصـوب سـال  5952اسـت و
نمی تواند بدون داشتن سند مالكیت ،زمین را به افراد واگذار نماید .خوانده میافزاید که صدور سند مالكیت بـه نـام
دولت :الف) مستلزم مراجعه به هی ت تشخید ،ب) اخذ رأی قطعی موات بودن زمـین کـه خـود قابـل بررسـی و
تجدیدنظر توسط مراجع قضایی است ،و ج) سپس مراجعه به دوایر ثبت اسناد و امال کشور جهت ابطـال اسـناد
مالكیت خواهان است.
 .43خوانده به گزارش نماینده خواهان استناد میکند که در اشاره به اراضی احمدآباد اشعار میدارد« :هیچ نوع
انتقال یا تقاضای سند یا تقاضای صدور سند جدید طبق مواد  540و  542قانون ثبت مالحظه نمی شود .تقاضـایی
هم برای بازداشت این پال وجود ندارد .بنابراین ،طبق پرونده ثبتی ،مالكیت [خواهان] متزلزل و مخدوش نیست،
در حالی که عمالً مالكیت زیر سثال است» .طبق اظهار خوانده ،این امر مثید موضع او و عدم هرگونـه اقـدامی از
سوی دولت درباره اراضی احمدآباد است.
 .11خوانده استدالل میکند که هیچ دلیلی حاکی از اینکه اراضی مزبور موات و لذا مشمول قوانین و مقررات
مورد بحث بوده باشد اقامه نشده است .خوانده همچنین اظهار میدارد که خواهان باید علیه حاکم شرع و کسـانی
که احیاناً زمینهای وی را غصب کردهاند شكایت کند ،خاصه آنکه اسناد مالكیـت اراضـی را هـم در دسـت دارد.
خوانده اظهار میدارد که مخالفت خود را با اعمال حاکم شرع اعالم داشت و وی متعاقباً از مقام خود برکنـار شـد.
خوانده همچنین میگوید که عدهای از مالكین از تصرفات غیرقانونی مستند به دسـتخط حـاکم شـرع بـه مراجـع
صالحیتدار قضایی شكایت کرده و مراجع مزبور ،به قرار اطالع شاکیان را ذیحق شناخته و به آنان اجازه دادند کـه
زمین هایی در عوض اراضی موضوع شكایات خود به دست آورند .خوانده میافزاید که اگر زمینهای مورد دعوا نیز
جزئی از اراضی متصرفی بود ،طبعاً خواهان نیز میتوانست به مراجع صالحیتدار قضایی رجوع کند.
 .15خوانده همچنین اظهار میدارد در شرایطی که نماینده خواهان در ایران محل دقیـق اراضـی احمـدآباد را
مشخد نكرده است وی چگونه می تواند با قاطعیت اظهار کند که اراضی مزبور جزء اراضی حـاکم شـرع بـوده و
مورد تصرف دیگران قرار گرفته است.
اراضی نشتارود

 .10ملک موسوم به نشتارود ،قطعه زمینی است به مساحت  9052متر مربع که در روستای مرزه نشتارود در استان
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مازندران واقع و ضلع شمالی آن مشرف بر دریای خزر است 32و در تاریخ  52آبانماه [ 5915نهم نوامبر  ]5300از
آقای اردشیر بینش آق اولی خریداری شده است.
 .19خواهان بر مبنای مندرجات گزارش نماینده خود ادعا میکند که اراضی نشتارود توسـط خوانـده مصـادره
شده است .نماینده خواهان ادعا میکند که سرایدار یا نگهبانی در زمین مزبور زندگی میکند که از اعالم نام خـود
به نماینده خواهان خودداری نموده و مشخصات کسی را که به او اجازه سرایداری داده است فاش نمیکند.
 .17خوانده استدالل میکند که نگهبان مزبور سرایداری است کـه خـود خواهـان مـدتهـا قبـل از انقـالب
اسالمی استخدام کرده بود .خوانده منكر دخالت در اراضی نشتارود یا مصادره آنها است و نامـهای بـه تـاریخ 00
اسفندماه  52[ 5953مارس  ] 5335از رئیس اداره ثبت اسناد و امال تنكابن ارائه نموده که بـه اراضـی نشـتارود
اشاره دارد و در پایان نامه قید شده است که «طبق سوابق این اداره[ ،ملک] کماکان در مالكیت نامبرده [خواهان]
میباشد».
 .11خواهان در پاسخ به نامه مزبور ادعا میکند آنچه که در مورد قطعـات خاصـی از زمـین در پرونـده ثبتـی
منعكس است بیانگر وضعیت واقعی ملک وی نیست.
 .10خوانده همچنین اظهار میدارد که هیچ ادلهای از طرف خواهان ابـراز نگردیـده کـه نشـان دهـد اراضـی
نشتارود موات شناخته شده یا مشمول قانون سال  5912یا قانون سال  5952بوده است .خوانده به گزارش نماینده
خواهان استناد میکند که اشعار میدارد «[ ...خواهان] که طبق پرونده ثبتی مالكیت او مورد ایراد نیست میتوانـد
راجع به پال خود تقاضای صدور سند ششدانگ بنماید .تاکنون  9503متر از پـال همچنـان در پرونـده ثبتـی
تحت مالكیت وی میباشد و مدعی ثبتی یا قانونی ندارد».
ب) اقدامات دولت که حسب ادعای خواهان در وضع وی بهعنوان یک زمیندار مقیم خـارج از
کشور اثر گذاشته است
مقررات جدید ادعایی راجع به تنظیم وکالتنامه

 .14خواهان اظهار میدارد که بعد از انقالب اسالمی در سال  ]5303[ 5910مقررات تازهای به مورد اجـرا درآمـد
که منظور از آن ها مشخصاً جلوگیری از انجام هرگونه معامله مهم در ایران توسط اشخاص مقـیم خـارج از کشـور
بود .خواهان اظهار میدارد که به وی «گفتند مقررات جدیدی وضع شده که ثبت معامالت بـیش از یـک میلیـون
ریال ...را با وکالتنامه مصدق در خارج از ایران منع میکند» .وی همچنین ادعا میکنـد کـه «بـر سرتاسـر جامعـه
ایرانیان امریكایی معلوم شد که کنسولگریهای ایران در اروپا و ایاالت متحده ،وکالتنامههای بیش از یک میلیون
ریال را تصدیق نخواهند کرد».
 .11خواهان استدالل می کند که اثر عملی این محدودیت ادعایی در مورد وکالتنامـه ایـن بـود کـه از انجـام
معامالت زمین به وسیله هرکس که درخارج از کشور بود جلوگیری شد .به نظر میرسـد کـه قبـل از سـال 5910
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12در سند مالكیت اراضی نشتارود که خواهان تسلیم نموده ذکر شده است که یک سهم مشاع از هشتاد سهم ششدانگ اراضی مزبـور
در تاریخ  52آبانماه [ 5915نهم نوامبر  ]5300به خواهان منتق ل گردیده و سند بـا مـدار موجـود در پرونـده ثبتـی اداره ثبـت امـال
مطابقت دارد.
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[ ]5303خواهان طبق وکالتنامه رسمی به دکتر موسی حنانی اختیار تام داده بود که هریـک از امـال خواهـان را
طبق دستور وی بفروشد .همچنین به نظر میرسد که در مورد دیگری در سال  ]5300[ 5915یک ایرانی بـه نـام
دکتر پرویز طالقانی بر مبنای وکالتنامهای ،به وکالت از طرف خواهان ،اراضی نشتارود را خریده بود.
 .13خوانده اظهار میدارد ولو آنکه مقررات جدید ادعایی وجود میداشت ،باز هم مانع آن نمیشد که خواهان
به وکالی خود در ایران اجازه دهد که عالیق مالی وی را حفظ و حراست کنند .در جلسه استماع ،خوانده به سـایر
پروندههای مطروح نزد دیوان ،بخصوص به پرونده جالل معین و جمهوری اسالمی ایران (بنـد  54حكـم شـماره
 0-312-110مورخ چهارم خردادماه  01[ 5909مه  )]5334اشاره نمود که به عقیده خوانده ،نشـان مـیدهـد کـه
خواهان می توانست بدون ورود به ایران و با دادن وکالت به شخصی در ایران اموال خود را منتقل نماید.
مسافرت به ایران

 .31خواهان ادعا میکند که از سال  ]5303[ 5910وی بهعنوان یک امریكایی نمیتوانست با ایمنی به ایران سفر
کند.
 .35خوانده این اظهار خواهان را تكذیب میکند که سفر به ایران برای خواهان متضـمن خطـر بـود و اظهـار
میدارد که این اقدامات دولت ایاالت متحده ،و نه خوانده ،بود که مانع مسافرت امریكاییها به ایران شد.
ج) ارزشیابی

 .30چنانکه در باال خاطرنشان شد ،خواهان طی دادخواست مورخ  02دیماه  52[ 5952ژانویـه  ]5320خواسـتار
غرامت بابت پنج فقره ملک جداگانه شد که ارزش کل آنها را بر مبنای پیشنهادات ادعـایی بـرای خریـد اراضـی
مزبور  5902250522/-دالر برآورد کرده بود .در لوایح نهایی و به دنبال ارزیابی اراضی مزبور توسـط یـک ارزیـاب
ایرانی ،مبلغ مورد ادعا تعدیل یافته ،به  402350120/-دالر امریكا 33کاهش داده شد؛ امـا خوانـده در مـورد ارزش
اراضی مزبور در سال  5910برآوردی به مراتب پایینتر ارائه نموده است34.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11جدول زیر حاوی ارزشهایی است به دالر امریكا که خواهان در مراحل مختلف رسیدگی بابت اراضی ادعا کرده است.
اراضی
نشتارود
چابكسر
فرح زاد
احمدآباد
ورامین

رقم دادخواست
 9220222/دالر 405350222/دالر 102500122/دالر 2030222/دالر 002220222/دالر 5902250522/-دالر

رقم لوایح نهایی
 0110549/دالر 500220100/دالر 502220910/دالر5500152/ 402350120/-دالر

 .11جدول زیر حاوی برآوردهای متفاوتی است (بر مبنای هر متر مربع به ریال) که خواهان و خوانده در مورد ارزش سال  5912اراضـی
مزبور تسلیم کردهاند:
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پنج) صالحیت
تابعیت خواهان

 .39بر اساس ضوابط گوناگونی که هی ت عمومی دیوان در تصمیم شماره «الف» 90-52مـورخ  50فـروردینمـاه
[ 5959ششم آوریل  ] 5324در پرونده جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریك ا مقرر نموده (چاپ شده در
 ،) 5 Iran-U.S. C.T.R. 251دیوان باید ابتدا بر مبنای ادله موجود تعیین نماید که آیا خواهان طی دوره ذیربط
از تاریخ بروز دعوا تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325یعنی تاریخ بیانیه حل و فصل ،تبعه ایاالت متحده بـوده
یا تبعه ایران ویا تبعه هر دو کشور .در صورتی که تشخید داده شود که خواهان تبعه هر دو کشـور اسـت ،یعنـی
تابعیت مضاعف دارد ،تابعیت غالب و مثثر وی طی آن دوره باید تعیین گردد.
 .37خواهان اظهار میدارد که دعاوی وی در فاصله بهمنماه [ 5910فوریـه  ]5303و  03دیمـاه 53[ 5913
ژانویه  ] 5325در اثر اقدامات خوانده ایجاد شد .بنابراین ،از جهت تعیین تابعیت غالب و مثثر خواهان ،دوره مـذکور
دوره ذیربط در پرونده حاضر فرض میشود.
 .31اختالفی در این باب نیست که خواهان طبق ماده  305قانون مدنی ایران به لحا تولد تبعه ایران است.
هیچ دلیل و مدرکی راجع به اینکه وی هیچگاه تابعیت ایرانی خود را تر کرده ویا به نحوی آن را از دسـت داده
باشد ارائه نشده است .در عین حال ،خواهان با ارائه مدار قانع کننده به دیوان ثابت کرده است که از سال 5314
تبعه ایاالت متحده بوده و تابعیت مزبور را طی دوره ذیربط حفظ کرده بود .بنابراین دیوان بر ایـن نظـر اسـت کـه
خواهان طی دوره ذیربط ،تبعه هر دو کشور ایران و ایاالت متحده بوده است.
 .30اما سثال این است که تابعیت غالب و مثثر خواهان طی همان دوره چه بـوده اسـت .از نظـر صـالحیت،
خواهان باید به نحو قانعکنندهای به دیوان ثابت کند که تابعیت غالب و مثثر وی طی دوره مزبور تابعیـت ایـاالت
متحده بوده است.
 .34خواهان از سال  5342که همراه خانوادهاش به ایاالت متحده نقل مكان کرد کشـور مزبـور را بـهعنـوان
محل اقامت دائمی و معمول خود اختیار نمود و تقریباً بیست و پنج سال قبل از دوره ذیربط ،تبعه اکتسابی ایـاالت
متحده شده .اغلب اعضای خانواده خواهان ،اگر نه همه آنها ،کامالً جذب ایاالت متحده شده ،تابعیـت امریكـایی
کسب کرده و مدتهای مدیدی است که در آن کشور اقامت دارند .کلیه نوههای خواهان در ایاالت متحده متولـد
شدهاند .مرکز اصلی تجارت وی در واردات و صادرات آثار هنری از سال  5342تا بازنشسـتگیاش در سـال 5302
در ایاالت متحده بود .شرکت فعاالنه خواهان در امور اجتماعی ایالت متحده نیز مثیـد وابسـتگی او بـه آن کشـور
است .کلیه این واقعیات ،آنگونه که در ادله تسلیمی منعكس بوده ،بالمعارض باقی مانده است .بنابراین دیـوان بـا
اراضی
نشتارود
چابكسر
فرح زاد
احمدآباد

خواهان
 40012/ریال 40222/ریال 50122/ریال 40922/-ریال

خوانده
 012-922ریال
 922-912ریال
 422-412ریال
 012-922ریال
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اطمینان خاطر نتیجه میگیرد که خواهان اثبات نموده که تابعیت غالب و مثثرش طی دوره ذیربط ،تابعیت ایـاالت
متحده است.
 .31از آن جا که دیوان نظر داده است که تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط تابعیت ایاالت متحـده
بوده ،نتیجه میگیرد که ادعاهای وی دعاوی یک تبعه ایاالت متحده به مفهوم بند  5مـاده هفـت بیانیـه حـل و
فصل میباشد (بنگرید به :تصمیم پرونده الف  ،52مذکور در باال ،صفحه .)5 Iran-U.S. C.T.R. at 265 .53
سایر موضوعات صالحیتی

 .33دعاوی مطروح در پرونده حاضر بابت سلب ادعایی مالكیت خواهان نسبت به امـال مختلـف وی در ایـران
است .خواهان در مورد کلیه امال موضوع دعاوی حاضر ،اسناد مالكیتی به نام خود تسلیم نموده که توسـط اداره
ثبت اسناد و امال وزارت دادگستری ایران صادر گردیده است .دیوان متقاعد شده است که دعاوی مزبور مشمول
صالحیت موضوعی دیوان نسبت به دعاوی ناشی «از ...سلب مالكیت ویا سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت»...
میباشد (بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل).
 .511خوانده استدالل می کند که دعاوی پرونده حاضر ،طبق الزامات صالحیتی مقرر در بند  5ماده دو بیانیـه
حل و فصل در تاریخ  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325پابرجا نبوده است ،زیرا هیچگاه سلب مالكیتی از امـوال
خواهان طی دوره ذیربط صورت نگرفته است .این مس له که آیا خواهان به نحو قانعکنندهای بـرای دیـوان ثابـت
نموده است که قبل از  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325اموال وی مـورد سـلب مالكیـت یـا مداخلـه مسـتلزم
پرداخت غرامت واقع شده است یا خیر ،بخشی از ماهیت دعاوی را تشكیل میدهد« .دیوان نمـیتوانـد صـالحیت
خود را بر این فرض بنا نهد که خواهان نهایتاً در ماهیت دعوا حاکم شناخته خواهد شد» (پرونده آلبرت بـروخیم و
دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره 5-053-433مـورخ ششـم دیمـاه  00[ 5953دسـامبر
 ،]5332بند  ،50چاپ شده در  .)25 Iran-U.S. C.T.R. 278, 286عدم قبول صالحیت دیوان براساس دلیلی
که خوانده در پرونده حاضر اقامه نموده «در حكم پذیرش ایـراد عـدم اسـتماع دعـوا )(fin de non-recevoir
خواهد بود که یک مبنای دفاعی استوار بر ماهیت دعوا است که هـدف از آن ترغیـب قاضـی اسـت بـه امتنـاع از
رسیدگی به درخواست» (پرونده ورنی رادنی پوانتین و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكـم شـماره 5-900-155
مورخ اول مردادماه  09[ 5902ژوییه  ]5335بند  ،02چاپ شده در  .27 Iran-U.S. C.T.R. 49, 58همچنین
بنگرید به :پرونده ادگار پروتیوا و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شـماره  0-955-155مـورخ  09تیرمـاه
 54[ 5904ژوییه  ،]5331بند  .)42در نتیجه ،دیوان این ایراد صالحیتی خوانده را مردود میشمرد.
 .515دیوان متقاعد شده است که دعاوی حاضر ،طبق الزام بند  0ماده هفت بیانیه حـل و فصـل ،در سراسـر
دوره ذیربط به طور مستمر متعلق به یک تبعه ایاالت متحده بوده است.
نتیجهگیری راجع به صالحیت

 .510بنا به کلیه دالیل پیشگفته ،دیوان نتیجه میگیرد که نسبت به دعاوی حاضر صالحیت دارد.
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شش) ماهیت دعوا
الف) مسئولیت

 .519دیوان اکنون به بررسی این مس له میپردازد که آیا خواهان مشمول «سلب مالكیت یا سایر اقدامات مثثر در
حقوق مالكیت» واقع شده است که طبق بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،خوانده مسئول آن باشد یا خیر.
ادعای سلب مالکیت در اجرای قانون مصوب سال 5911

 .517خواهان اظهار می دارد که برای احراز سلب مالكیت از مال الزم نیست که مـال واقعـاً بـه صـورت فیزیكـی
مصادره یا رسماً منتقل شده باشد .در نتیجه ،وی مدعی است که قوانین و اقـدامات دولـت کـه در بـاال ذکـر شـد
(بنگرید به :بندهای  00-44باال) در حكم مصادره کلیه اموال موضوع ادعاهای حاضر بوده است.
 .511در مواردی که اقدام رسمی به سلب مالكیت صورت نگرفته باشد ،امكان وقـوع محرومیـت از مـال یـا
مصادره آن منتفی نیست .در رویه این دیوان کامالً مسجل شده است «که اگر دولتی به طور ناموجه در استفاده از
اموال مداخله کرده باشد ،حتی در صورت عدم ملی کردن یا سلب مالكیت رسمی ،این عمل طبق حقوق بینالملل،
مصادره اموال محسوب میگردد» (صفحه  3حكم شماره  53-32-0مورخ نهم دیماه  92[ 5955دسـامبر ]5320
صادره در پرونده هارزا انجینیرینگ کامپنی و جمهوری اسالمی ایـران ،چـاپ شـده در 1 Iran-U.S. C.T.R.
 .499, 504همچنین بنگرید به :صفحات  52-55حكـم شـماره 0-0-545مـورخ اول تیرمـاه  00[ 5959ژوئـن
 ]5324صادره در پرونده تیپتس ،آبت ،مک کارتی ،استراتن و تامز-آفا و دیگـران ،چـاپ شـده در 6 Iran-U.S.
 ،C.T.R. 219, 225بند  02حكم شماره  0-350-143مورخ  51تیرماه [ 5900ششم ژوییـه  ]5339صـادره در
پرونده هارولد برنبام و جمهوری اسالمی ایران ،و بند  19حكم صادره در پرونده ادگار پروتیوا و دیگران ،مذکور در
باال).
 .510در اصالحیه قانون مصوب سال  5912اعالم شده است که اراضی موات بزرگتر از حد نصاب مذکور در
تبصره ماده یک آن قانون« ،بالفاصله به تملک دولت درخواهد آمـد» .بنـابراین ،اسـناد مالكیـت اراضـی واقـع در
محدوده ج رافیایی قانون مصوب سال  5912و «قانون توسعه اراضی شهری» در هر زمانی بعد از آن ،در معـرض
ابطال قرار داشت .معهذا اجرای قانون مصوب سال  5912و اصالحیه آن باز منوط به این بود کـه تشـخید داده
شده باشد که زمین مورد بحث در واقع موات بوده است .در اصالحیه قانون مصوب سال  ،5912مهلـت اقـدام بـه
آبادانی و عمران زمینهای موات اصطالحاً بزرگ ،یعنی زمینهای بزرگتر از حد نصاب مصرح در تبصره ماده یک
قانون ل و شد .اصالحیه مزبور ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی قانون مصوب سال  5912را ل و نكرد و تشـخید
موات بودن یا نبودن زمین باید کماکان طبق آییننامه اجرایی مزبور صورت میگرفت .در واقع در آییننامه اجرایی
مزبور ،پیششرطهای الزم برای آنکه خوانده بتواند زمین موات را تصرف نماید مقرر شده بود.
 .514آثار عملی قانون مصوب سال  5912و اصـالحیه آن ،بـا معنـای معمـول حقـوقی کلمـه «بالفاصـله»
) (forthwithنیز مطابقت دارد .کلمه مزبور در فرهنگ حقوقی بلـک ))Black’s Law Dictionary, 4th ed.
چنین تعریف شده است« :بدون ت خیر ،و در نتیجه ،ظرف مدت معقولی تحت اوضاع و احوال مورد خاص».
 .511نظر دیوان را بیانات آقای کتیرایی ،وزیر مسـكن و شهرسـازی ایـران در روزنامـه اطالعـات مـورخ 55
شهریورماه [ 5912دوم سپتامبر  ]5303نیز ت یید می کند .روزنامـه مـذکور از قـول نـامبرده گـزارش داده بـود کـه
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وضعیت زمینهای بزرگ تر از حد نصاب مذکور در تبصره ماده یک قانون مصوب سال  5912باید ابتدا در هر مورد
مشخد شود تا معامله روی آن آزاد اعالم شود (بنگرید به :بند  93باال).
 .513هیچگونه ادلهای اقامه نشده است که چنین تشخیصی در مورد زمینهای خواهان طبق قـانون مصـوب
سال  5912صورت گرفته باشد و دیوان دلیلی نیز در دست ندارد تا نتیجهگیری کند که اجرای قانون مزبور منجـر
به انتقال اموال خواهان به خوانده گردیده است.
 .551لكن پس از تصویب اصالحیه قانون مصوب سال  5912همواره این عدم اطمینان وجود داشت کـه آیـا
قطعه زمینی موات بوده است یا خیر و همراه با این عدم اطمینان ،ناگزیر مالكیت زمینهای مزبور نیز مورد تردیـد
بود و تنها پس از انجام تحقیقات و صدور رأی نهایی راجع به موات بودن یا نبودن زمین طبق قانون مصوب سال
 5912و آیین نامه اجرایی آن بود که تردید درباره مالكیت آن زمین از بین میرفت35.
 .555به طور خالصه ،دیوان متقاعد نشده است که صرف وجود و الزماالجرا بودن قانون مصوب سال 5912
و نیز اصالحیه و آیین نامه اجرایی آن به خودی خود در حكم اقدام یا اقداماتی به منزله مصـادره اراضـی چابكسـر،
احمدآباد ،فرحزاد و نشتارود ملكی خواهان بوده است .بنابراین بررسی این موضوع ضرورت ندارد که آیا زمینهـای
مزبور در محدوده ج رافیایی قانون مصوب سال  5912و قانون توسعه اراضی شهری واقع بودهاند یا خیر.
اعتبار اسناد مالکیت اراضی چابکسر

 .550اینک دیوان به بررسی اراضی چابكسر میپردازد و مقدمتاً اعتراض خوانده نسبت بـه اعتبـار اسـناد مالكیـت
خواهان را بررسی میکند.
 .559خوانده اظهار می دارد که زمین ملک چابكسر موات بوده و بدین ترتیـب ،اسـناد مالكیـت ملـک مزبـور
قانوناً اعتبار ندارد ،زیرا طبق قوانین ایران ،زمین موات نمیتواند در مالكیت خصوصی اشخاص قـرار گیـرد .بـدین
صورت ،خوانده استدالل میکند که این اسناد مالكیت به طور غیرقانونی صادر شده و نتیجـهگیـری مـیکنـد کـه
ابطال اسناد مالكیتی را که به صورت غیرقانونی تحصیل شده است نمیتوان مصادره نامید.
 .557دیوان خاطرنشان می نماید که سند مالكیت صادره توسط اداره ثبت دولتی علیالظـاهر دلیـل محكمـی
است بر اینکه ما لكیت ملک رسم ًا به شخصی که نـامش در سـند ذکـر شـده تفـویض گردیـده و وی مالـک یـا
منتقلٌالیه آن است .مواد  5032 ،5020و  5030قانون مدنی ایران و مواد  02و  00قانون ثبـت ایـران ،ایـن امـاره
کلی را ت یید مینمایند (بنگرید به :بندهای  42-55باال).
 .551لكن خوانده اظهار میدارد که طبق مواد  00و  545تا  541قانون مـدنی ایـران و نیـز طبـق مـاده 45
آییننامه قانون ثبت امال  ،ثبت زمینهای موات ممنوع است و مضافاً در اصالحیه قـانون راجـع بـه زمـینهـای
متعلق به دولت ،شهرداریها ،اوقاف و بانکها ،مصوب سال  5991مقرر شده است که اسناد مالكیـت زمـینهـای
موات که بدون رعایت این قانون صادر شده است ،باید ل و و زمین های مزبور به دولت اعاده شود و صـاحب سـند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15در قانون مصوب سال  5912حق طرح درخواست تجدیدنظر نزد مراجع قضایی مشخصاً ذکر نشده بود ،امـا دیـوان اطـالع دارد کـه
قانون مصوب سال  5952این حق را صریحاً اعالم کرده است (بنگرید به :بند  501زیر).
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میتواند از انتقالدهنده اخذ غرامت نماید (بنگرید به :بندهای  59-51باال) .بنابراین ،طبق اظهار خوانـده ،خواهـان
قانوناً نمیتوانست سند مالكیت این زمینها را که بعداً ت یید شد که موات بوده ،به ثبت رساند.
 .550از ادله موجود نزد دیوان چنین پیدا است که تحقیق راجع به اینکه قطعه زمینی مـوات اسـت یـا خیـر،
جریانی است پیچیده و تا زمانی که رأی نهایی در مورد موات بودن یا نبودن زمینی صـادر نشـده ،وضـعیت زمـین
ن امطمئن و حتی نامعلوم است .وضعیت زمین فرحزاد که اداره کل زمین شهری استان تهران بدواً نظر داده بود که
قسمتهایی از آن موات بوده و بعداً این نظر را ت ییر داد (بنگرید به :بند  53باال) مثال بـارزی اسـت از مشـكالت
موجود در تعیین وضعیت قطعه زمین.
 .554نه اظهار شده و نه دلیلی اقامه گردیده که نشان دهد پیش از ثبت اراضی چابكسـر ،تحقیقـی در مـورد
تعیین وضعیت آنها به عمل آمده باشد.
 .551دیوان نتیجه می گیرد که در هنگام ثبت اراضی چابكسر مشخد نبود که آیا زمین مزبـور مـوات بـوده
است یا خیر .در نتیجه ،در آن زمان امكان نداشت که با اجرای ماده  45آییننامه قانون ثبت امال از ثبت اراضی
چابكسر ممانعت شود .همچنین مواد  5030 ،5020قانونی مدنی ایران تنها هنگامی جهت تردید در اعتبـار قـانونی
اسناد مالكیت قابل استناد بود که نهایتاً زمین مزبور در سال  ]5321[ 5954مـوات تشـخید داده شـد .بنـابراین،
دیوان تنها با این فرض که اسناد مالكیت اراضی چابكسر در دوره ذیربط معتبر بـوده ،بـه بررسـی موضـوع ادامـه
میدهد.
ادعای سلب مالکیت اراضی چابکسر :گزارش نماینده خواهان که نامش اعالم نشده است

 .553تنها مدر مشخصی که خواهان در اثبات این دعوا ارائه کرده گزارش نماینده وی در ایران است که نامش
اعالم نشده است .ارزش اثباتی که برای چنین گزارشی میتوان قائل شد بسیار محل تردید است؛ لكن حتـی اگـر
دیوان بخواهد برای گزارش مزبور اعتباری قائل شود ،محتوای گزارش این نظر را توجیه نمیکند که اعمال قابـل
انتساب به خوانده منجر به مصادره اراضی مزبور شده است .با آنکه دیوان از مشكالت خواهان در گردآوری ادلـه
در این باره آگاه است ،معهذا در هر حال نمیتواند برای گزارشی که نویسنده آن مشخصاً معرفـی نشـده ،آنچنـان
اعتباری قائل شود که در نبود سایر ادله مثید ،آن را مبنای رأی خود قرار دهد .بنابراین ،خواهان ادلـه کـافی ارائـه
نكرده است که ثابت کند خوانده اراضی چابكسر را مصادره کرده است.
ادعای سلب مالکیت اراضی چابکسر در اجرای قانون مصوب سال 5901

 .501اذعان خوانده مبنی بر اینکه مالكیت اراضی چابكسر قبالً طبق مفـاد قـانون مصـوب سـال  5952بـه وی
منتقل گردیده ،ایجاب می کند که دیوان بررسی نماید آیا قانون مصوب سال  5912و اصالحیه آن به منزله سـلب
مالكیت رسمی کلیه زمینهایی است که بعداً موات تشخید داده شد ،یا چنانکه خواهان استدالل میکند ،مـوات
تشخید دادن اراضی چابكسر طبق قانون مصوب سال  5952میتواند سلب مالكیتی قلمداد شـود کـه تـاریخ آن
صحیحاً باید به سال  5912برگردد .در صورتی که چنین باشد ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعای سلب مالكیـت
از اراضی چابكسر را خواهد داشت.
 .505برای حل این مس له دیوان باید رابطه بین قانون مصوب سـال  5912و قـانون مصـوب سـال  5952را
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بررسی نماید .خواهان استدالل میکند که تفاوتهای بین دو قانون صرفاً شكلی است و اظهار میدارد که قـانون
سال  ،5952قانون سال مصوب  5912را ل و یا اصالح نكرد ،بلكه صریحاً بر ابطال اسـناد مالكیـت کلیـه اراضـی
موات شهری ،موضوع قانون سال  5912صحه گذاشت .وی مضافاً اظهار مـیدارد کـه دخالـت خوانـده در حقـوق
خواهان از لحا زمینهایی که اراضی موات شهری به حساب میآمد در سپتامبر  5303تكمیل شده بود.
 .500خوانده ضمن اینکه اذعان دارد که منظور از قانون مصوب سال  5952حفظ اصل ابطال اسناد مالكیـت
زمینهای موات موضوع قانون مصوب سال  5912بوده ،اظهار میدارد که قانون مصوب سال  5952مقررات قبلی
راجع به تشخید زمین های موات را ت ییر داد و بدین ترتیب ،جانشین قانون سال  5912شد که از آن پس اثر یـا
کاربردی نداشت.
 .509علیرغم آنکه قانون صریحی وجود ندارد که قانون مصـوب سـال  5912را نسـخ کـرده باشـد ،دیـوان
متقاعد نشده است که قانون مزبور بعد از تصویب قانون مصوب سال  5952جهت ل و مالكیت زمـینهـای مـوات
مورد استناد بوده باشد .در پرونده حاضر ،اسناد مالكیت زمینهای چابكسر طبق قانون مصوب سال  5952ل و شـد
که نشان میدهد این قانون نسبت به قانون سال  5912تقدم یافت ویا اینکه جایگزین آن شد.
 .507عالوه بر این ،چنانکه خوانده خاطرنشان مینماید ،از تبصره ماده  1قانون مصوب سال  5952میتـوان
منطقاً استنباط کرد که کلمه «درآمده» که در آن تبصره به کار رفته ،به اسناد مالكیتی اشاره دارد کـه قـبالً طبـق
قانون  5912ل و شده بود و کلمه «در بیاید» عطف به آن دسته از اسناد مالكیتی است که قرار بود در آینده طبـق
تشریفات مورد نظر در قانون مصوب سال  5952ل و شود .به عبارت دیگر ،منظور از این تبصره آن بود کـه مـوارد
قبلی ل و اسناد مالكیت که طبق قانون مصوب سال  5912انجام شده بود به جای خود محفو بماند و کلیه موارد
ابطال اسناد در آینده ،به قراری که ادله موجود در دیوان حاکی است ،طبق قانون مصوب سال  5952صورت گیرد.
 .501قانون مصوب سال  5952نسبت به قانون سابق ،بهمراتب مفصلتر بود .این قانون  50ماده و  54تبصره
داشت ،در حالی که قانون سال  5912تنها چهار ماده و یک تبصره داشت .یک تفاوت اساسی بین دو قـانون ایـن
بود که در ماده  50قانون مصوب  5952مرحله ای برای تشخید موات یا بایر بودن زمین در نظر گرفته شده کـه
به هی تی به نام هی ت تشخید متشكل از نمایندگان وزیر مسكن و شهرسازی ،وزیر دادگستری و شهردار محـل
واگذار شده است .همچنین در این نحوه رسیدگی ،پیشبینی شده است که میتوان نزد مراجع قضایی نظر هی ت را
مورد اعتراض قرار داد و این حقی است که در قانون سال  5912اعطا نشده بود.
 .500با توجه به مالحظات پیشگفته ،دیوان استدالل خواهان را رد میکند که ابطال اسـناد مالكیـت اراضـی
چابكسر طبق قانون مصوب سال  5952سلب مالكیتی باشد که تاریخ صحیح آن سال  5912است .در حصول این
نتیجه ،دیوان اهمیت خاصی برای این واقعیت قائل میشود که اسناد مالكیت اراضی چابكسـر بـه موجـب قـانون
مصوب سال  5952ابطال شد و نه طبق قانون مصوب سال  .5912بنابراین دیوان نظر میدهد کـه ابطـال اسـناد
مالكیت خواهان نسبت به اراضی چابكسر بعد از  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325صورت گرفت .بهعالوه ،ثابت
نشده است که سلب مالكیتی طی دوره ذیربط صورت گرفته باشد (بنگرید به :بنـد  553بـاال) .در نتیجـه ،ادعـای
مربوط به سلب مالكیت اراضی چابكسر به لحا فقد دلیل طی دوره صالحیتی دیوان رد میشود.
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ادعای سلب مالکیت اراضی فرحزاد ،احمدآباد و نشتارود

 .504دیوان اکنون به ادعاهای مربوط به سلب مالكیت ادعایی اراضی فرحزاد ،احمدآباد و نشتارود میپردازد .تنهـا
مدر مشخصی که خواهان در اثبات این دعاوی ارائه کرده گزارش نماینده وی در ایران است که نـامش اعـالم
نشده است .دیوان قبالً توضیح داده است که به چه سبب گزارش مزبور نمیتواند توجیهکننـده ایـن نتیجـهگیـری
باشد ک ه اقدامات قابل انتساب به خوانده منتج به سلب مالكیت اراضی مزبور شده است (بنگرید به :بند  553بـاال).
بر این اساس ،دیوان ادعاهای سلب مالكیت اراضی فرحزاد ،احمدآباد و نشتارود را به علت فقد دلیل رد میکند.
ادعای سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت

 .501خواهان به نحوه دیگری نیز استدالل کرده می گوید که چنانچه دیوان به این نتجیه برسد که از اراضی وی
سلب مالكیت نشده است ،می تواند تصمیم بگیرد که قوانین و اقدامات دولت که قبالً بدان اشاره شد (بنگریـد بـه:
بندهای  00-44باال) در حكم سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت به مفهوم مندرج در بند  5ماده دو بیانیه حل و
فصل دعاوی است .خواهان معتقد است که این اقدامات موجب دخالت در حقوق مالكیت وی در تمام اراضی مورد
بحث گردیده و او مستقیماً در نتیجه اعمال خوانده ،از تمتع از اموال مـذکور محـروم شـده اسـت .بـدین ترتیـب،
خواهان خواستار غرامت معادل ارزش کامل عالیق خود در اراضی مزبور است.
 .503خوانده انكار میکند که اقدامات مورد اشاره خواهان ارتباطی به ادعای وی داشته باشد و اظهار مـیدارد
که اقدامات و قوانین مورد اشاره (بنگرید به :بندهای  00-44باال) مربوط به اراضی موات به صورت کلـی بـوده و
بههیچ وجه قابلیت اعمال بر اراضی مورد ادعای خواهان را ندارند؛ زیرا اقدامات مذکور به طور اخد متوجه اراضـی
خواهان نبودهاند .موضع خوانده این است که وی به هیچ صـورتی در بهـرهبـرداری و تمتـع خواهـان از منـافع آن
اراضی دخالتی معمول نداشته است.
 .591در رویه این دیوان کامالً مسجل شده است که مسئولیت دخالت در حقوق مالكیت قابـل احـراز اسـت،
حتی در موردی که این عمل ت ثیری در عنوان رسمی مالكیت ملک نداشته باشد .بهعنوان مثال ،در حكـم پرونـده
تیپتس ،آبت ،مک کارتی ،استراتن (مذکور در باال) دیوان نظر داد که «طبق حقوق بـینالملـل ،محـروم کـردن از
اموال یا گرفتن آن می تواند از طریق مداخله دولت در استفاده از مال یا بهرهمند شدن از مزایای آن صورت گیـرد؛
حتی وقتی که این عمل ،ت ثیری در مالكیت رسمی و قانونی آن مال نداشته باشد» ( Id. at 10-11, 6 Iran-U.S.
( C.T.R. at 225پانوشت حذف شده است) همچنین بنگرید به :پرونده هارزا انجینیرینـگ کـامپنی ،مـذکور در
باال).
 .595در پرونده ایستمن کدا کامپنی و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگـران (حكـم جزئـی شـماره
 9-000/50924-903مورخ  02آبانماه  55[ 5955نوامبر  ،]5320چاپ شده در )17 Iran-U.S. C.T.R. 153
دیوان اظهار داشت که:
این واقعیت که مداخله ایران به حد مصادره یا محرومیت از حقوق مالكیت نرسیده ،مانع از آن نیسـت کـه دیـوان
به بررسی این مس له بپردازد که آیا مداخلهای که در اینجا محرز گردیده ،در حكم «سایر اقدامات مثثر در حقـوق
مالكیت» به شرح مندرج در بند  5ماده دو [بیانیه حل و فصل دعاوی] بوده است یا خیر (م خذ حذف شـده اسـت).
این گونه اقدامات اگرچه به منزله مصادره یا محرومیت نیستند ،معالوصف در حدی که به عالیـق مالكانـه خواهـان
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صدمه میزنند ،میتوانند موجد مسئولیت گردنـد (م خـذ حـذف گردیـده اسـت) ( Id. at para 59, 17 Iran-U.S.

.)C.T.R. at 169
 .590در پرونده فورموست تهران اینكورپوریتد و دیگران و جمهوری اسـالمی ایـران ،حكـم شـماره
 5-90/095- 002مورخ  00فروردینماه  55[ 5951آوریل ( ]5325چـاپ شـده در )10 Iran-U.S. C.T.R. 228
نیز دیوان بیان داشت که «دخالت قابل انتساب به دولت ایران یا سایر ارکان دولتی ایـران ،در حـالی کـه بـه حـد
مصادره نمیرسد ،باعث ایجاد حقی برای جبران خسارت عدم استیفا از ملک مورد بحث میگردد» ( Id. At 33,
.)10 Iran-U.S. C.T.R. at 251
 .599خواهان اظهار می دارد که مستخرجاتی که وی از روزنامه اطالعات تسلیم کرده مثید ادعای او است که
عالیق مالكیت وی مشمول سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت واقع شده است.
 .597خوانده در اظهارنظر راجع به گزارش های روزنامه اطالعات که خواهـان تسـلیم نمـوده ،ایـن موضـع را
اتخاذ کرده است که «نوشتههای جرائد که میتواند حاصل استنباط تنظیمکننـدگان آنهـا از حـوادث و رویـدادها
باشد نمی تواند در یک مرجع بینالمللی به عنوان دلیل معتبر شناخته شود» .خوانده مضافاً اظهار داشـته اسـت کـه
حتی اگر فرض شود که کلیه گزارش های تسلیمی راجع به اظهارات مقامات دولتـی ایـران صـحت دارد ،بـاز هـم
اظهارات فوق این ادعاها را به اثبات نمیرساند.
 .591با توجه به استدالالت مزبور ،دیوان ذیربط بودن و ارزش اثباتی این نوع ادله را بررسی میکند.
 .590در پرونده عملیات نظامی و شبهنظامی در خا نیكاراگوئه و علیه آن (نیكاراگوئه علیه ایاالت متحده)
"Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicar. v. U.S.)",
Merits, Judgement of 27 June 1986 I.C.J. Reports 1986, p. 14.

دیوان بینالمللی دادگستری با مطالب و مندرجات جراید با احتیاط فراوان برخورد نموده معهذا نظر داد که:
گرچه کامالً موجه است که مندرجات روزنامهها نباید از لحا قضایی بهتنهایی دلیل تلقی شود ،معهذا اطـالع
عمومی راجع به یک واقعیت به کمک این منابع اطالعاتی قابل احراز است و دیوان مـیتوانـد بـرای ایـن اطـالع
عمومی ،تا حدی وزن و اعتبار قائل گردد (همان م خذ ،صفحه  ،42بند .)59
دیوان بینالمللی دادگستری افزود که:
اظهارات [نمایندگان کشورها که طی کنفرانسها یا مصاحبههای مطبوعاتی بـه عمـل آمـده و توسـط جرایـد
محلی یا بینالمللی گزارش میشود] از ناحیه مقامات بلندپایه سیاسی ،و گاه از طرف باالترین مقامات ،در مـواردی
که واقعیات یا عملكردی را به ضرر دولت متبوع مصاحبهشـونده تصـدیق مـیکننـد ،دارای ارزش اثبـاتی ویـژهای
هستند .در این صورت اظهارات مزبور را میتوان نوعی اقرار تلقی نمود (همان م خذ ،صفحه  ،45بند .)54
 .594در وضعیت پرونده حاضر ،از آنجا که اطالعات مندرج در گـزارشهـای روزنامـه اطالعـات کـه آقـای
کروبیان تسلیم نموده مورد تكذیب قرار نگرفته ،دیوان معتقد است که گزارشهـای مـذکور بـه قـدر کـافی ارزش
اثباتی دارد که اظهار خواهان را مبنی بر اینکه اقدامات خوانده در حقوق مالكیت وی مثثر واقع شده ت یید کند.
 .591خوانده به تصمیم صادره در پرونده معین (بنگرید به :بند  23باال) استناد و اظهار میکنـد کـه خواهـان
حتی بدون نیاز به مسافرت به ایران ،میتوانست از وکالتنامهای که پیش از انقالب اسالمی داده بود استفاده کند یا
وکالتنامه جدیدی تنظیم و به وکیل خود در ایران وکالت دهد که از طرف وی اقدام به انتقال ملک نماید.
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 .593اظهارات مندرج در پرونده معین راجع به وکالتنامهها محدود به آن بخش از حكم بود که درباره واقعیات
و اظهارات بود .دیوان به این اظهار خواهان در پرونده حاضر توجه دارد کـه وکیـل وی در دوره ذیـربط در تهـران
نبوده است .دیوان همچنین از وجود محدودیتهایی که برای وکالتنامههای ارسالی از خارج کشور وضع شـده بـود
آگاهی دارد (بنگرید به :بند  45باال) .محدودیتهای مزبور از نوعی است که خواهان اظهار کرده است.
 .571لكن محدودیت های موضوعه توسط دولت ایران در مورد امكان فروش اموال خواهان ،تنها مانع و رادع
خواهان در انجام معامالت مربوط به اموالش در ایران نبود .برای مثـال ،در تـاریخ  02فـروردینمـاه [ 5913نهـم
آوریل  ]5322ایاالت متحده «مقررات کنترل اموال ایران» را اصالح کـرده ،محـدودیتهـایی در مـورد معـامالت
مرتبط با ایران قائل شد (بنگرید به:
45 FR 24432, Apr. 9, 1980, as amended at 45 FR 26940, Apr. 21,1980).

در اصالحات مزبور مقرر گردید که «هیچ شخد واقع در قلمرو قضایی ایاالت متحده در هیچ نوع معاملهای
مربوط به ایران یا هیچ شخصی در ایران نمی تواند مستقیماً یا به طور غیرمستقیم [ ]...هیچ وجه یا مال یا عالیـق
مربوط به آن ها را به هیچ شخصی در ایران پرداخت نماید یا به صورت دیگری انتقال دهـد» ،مگـر آنکـه مجـوز
داشته باشد ))( (-535. 206, (a) (4ت کید اضافه شده است) .دیوان نمیتواند یقـین داشـته باشـد کـه چنانچـه
خواهان از ایاالت متحده درخواست مجوز انتقال اموال غیرمنقول ایرانی خود را میکرد ،ایاالت متحده اجازه چنین
انتقالی را میداد یا خیر.
 .575لسان بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل ،یعنی «سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت» تنهـا محـدود بـه
سلب عنوان رسمی مالكیت نیست ،بلكه موارد بسیار گستردهتری را نیز پیشبینی مـیکنـد کـه مـیتوانـد موجـد
مسئولیت گردد (برای مثال بنگرید به :بند  92حكم شماره  5-52533-904مورخ  55آبانمـاه [ 5955دوم نـوامبر
 ]5320صادر در پرونده کنث یی .پیگر و جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شـده در 17 Iran-U.S. C.T.R. 92,
.)99-100
 .570دیوان قانع شده است که اقدام دولت حداقل تا مدتی معامالت زمینهای موات را که از نظر مساحت از
اندازه معینی بزرگتر بود محدود کرد .اقدامات خوانده همچنین از انجام معامالت توسط اشـخاص مقـیم خـارج از
ایران جلوگیری نمود .بر این اساس ،دیوان نتیجه میگیرد که در حق خواهان در انتقال زمـینهـایش خدشـه وارد
شده است.
 .579حتی اگر خواهان میتوانست اموال غیرمنقول خود را انتقال دهد ،دیوان متقاعد شده است که اثر مترتب
بر تصویب قانون مصوب سال  5912به انضمام اصالحیه آیین نامه اجرایی آن این بـود کـه امكـان واقعـی چنـین
انتقالی را تضعیف کند .قوانین و مصوبات مزبور کلیه زمینهای غیرآبـاد و بالاسـتفاده واقـع در منـاطق شـهری و
روستایی را در معرض این تصمیمگیری قرار مـیداد کـه مـوات تشـخید داده شـده و در نتیجـه آن تشـخید،
مشمول ابطال فوری اسناد مالكیت مربوط توسط ایران واقع گردند .تحت این اوضـاع و احـوال ،خواهـان در پیـدا
کردن خریدار برای زمینهای خود با مشكالت مواجه میشد.
 .577دیوان نتیجهگیری میکند که با آن که دخالت حاصله از مجموعه آثار قوانین اصالحات ارضی و اعمـال
مربوطه دولت (بنگرید به :بندهای  00-42و  40-44باال) به حد سلب مالكیت نرسید ،با این حال ثابت شده است
که میزان دخالتی که به عمل آمد آنقدر بود که به منزله سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت خواهان ،به مفهـوم
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مندرج در بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی باشد .در نتیجه ،خوانده بابت خسارات ناشی از اقدامات مزبور در
برابر خواهان مسئول است.
 .571اینک باید مشخد شود که آیا دخالت از نوعی که در باال توصیف شد به خواهان خساراتی وارد آورد یا
خ یر و اگر غرامتی باید به خواهان پرداخت شود چه میزان است (بنگرید به :بند  55حكم پرونده ایسـتمن کـدا ،
مذکور در باال ،چاپ شده در  .)17 Iran-U.S. C.T.R. at 169با آنکه دیوان متقاعد شده است که در حقـوق
مالكیت خواهان دخالت به عمل آمده ،تعیین میزان خسارت واردهای که خوانده مسئول آن باشد ضرورت ندارد؛ به
این علت که دیوان ذیالً احراز کرده است که اخطار مندرج در تصمیم پرونـده «الـف» 52در پرونـده حاضـر قابـل
اعمال است (بنگرید به :بند  550در زیر).
ب) اخطار [مندرج در تصمیم] پرونده «الف»51

 .570در پرونده شماره «الف» 52جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریكا ،تصمیم شماره «-90الـف»-52
مورخ  50فروردینماه [ 5959ششم آوریل ( ]5324چاپ شده در  ،(5 Iran-U.S. C.T.R. 251هی ت عمـومی
دیوان اخطار مهم زیر را به نتیجهگیری خود افزود:
«در پروندههایی که دیوان براساس تابعیت غالب و مثثر خواهان به صالحیت خود رأی میدهد ،تابعیت دیگـر
خواهان میتواند از لحا ماهیت دعوا همچنان ذیربط و معتبـر بمانـد» ( Id at 26, 5 Iran-U.S. C.T.R. at
 .)265-266دیوان در دستور مورخ  50اسفندماه [ 5950سوم مارس  ]5323خود در پرونده حاضر بیان داشت کـه
ارتباط تابعیت دیگر خواهان باید با موضوعات دیگر «از قبیل واقعیات و قوانین ناظر به تحصیل و مالكیت ادعـایی
اموالی که اساس دعوای حاضر را تشكیل می دهند و همچنین اقدامات خوانده که حسب ادعا بـر آن امـوال مـثثر
بودهاند» مورد بررسی قرار گیرد (بنگرید به :بند  9باال).
 .574در پرونده جیمز ام .سقیع و دیگران و جمهوری اسالمی ایران (حكـم شـماره  144-032-0مـورخ دوم
بهمنماه  00[ 5905ژانویه  )]5339دیوان نظر داد که:
منظور از درج اخطار مذکور آشكارا شمول آن در مواردی اسـت کـه افـراد دارای تابعیـت مضـاعف منـافعی را
مطالبه کنند که به موجب قوانین ذیربط و جاری ایران مختد افرادی است که فقط تابعیت ایرانی دارنـد .بـا ایـن
حال ...،حتی در مواقعی که ادعای فرد دارنده تابعیت مضاعف مربوط به منافعی است که به موجب قانون مخـتد
اتباع ایران نیست ،و ادله موجود این نتیجهگیری را الزم آورد که فرد دارنده تابعیت مضـاعف از تابعیـت مضـاعف
خود به گونه ای استفاده کرده که نباید اجازه وصول خواسته وی داده شود ،دیوان بـاز مـیتوانـد اخطـار مـذکور را
اعمال نماید (همان م خذ ،بند .)14
 .571خوانده استدالل میکند که چون خواهان بهعنوان یک فرد امریكایی نزد این دیوان طرح دعوا کـرده و
از آنجا که ادعاهای وی مربوط به منافعی است که طبق قوانین ایران مختد اتباع ایران است ،دعاوی وی ،طبق
اخطار تصمیم پرونده «الف» 52و نیز طبق اصول دستهای پا  ،استاپل ،حسننیت و سوءاستفاده از حـق کـه در
حقوق بینالملل مورد عمل است ممنوعاالقامه میباشند .خوانده اظهار میدارد که طبق قوانین ایران ،تملک اموال
غیرمنقول در ایران برای بیگانگان ممنوع است و اگرچه معدود موارد استثنایی بر این قاعده وجود دارد (بنگرید به:
بند  512در زیر) طبق اظهار خوانده ،موارد استثنای مزبور در مورد امـوال موضـوع پرونـده حاضـر مصـداق نـدارد.
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خوانده مضافاً اظهار میدارد که خواهان در هنگام ثبت واقعه خرید زمینها تابعیت امریكایی خود را پنهان کرده تـا
مشمول مواد  322و  323قانون مدنی ایران نگردد (بنگرید به :بندهای  511-515در زیر).
 .573خواهان اظهار می دارد که قوانین ایران ،اتباع ایران را از اکتساب تابعیت ثانوی منع نمـیکنـد .خواهـان
استدالل می کند که تنها اثر مترتب بر داشتن دو تابعیت ،این است که در داخـل ایـران ،تنهـا تابعیـت ایرانـی بـه
رسمیت شناخته میشود .خوانده انكار میکند که تابعیت امریكایی خود را از هیچ کسـی در ایـران پنهـان کـرده و
معتقد است که هیچ مقررات قانونی ،خرید اموال غیرمنقول در ایـران را توسـط فـرد ایرانـی کـه تابعیـت دیگـری
تحصیل نموده غیرقانونی اعالم نكرده است .وی همچنین اظهار میدارد که طبق ماده  323قـانون مـدنی ایـران
(بنگرید به :بند  515در زیر) ،هرگونه مال غیرمنقول متعلق به افراد دو تابعیتی میتواند توسط دادستان فروختـه و
عواید حاصله از فروش آن ها ،به فرد دارنده تابعیت مضاعف پرداخت شود .طبق اظهار خواهان ،این امر خود مثیـد
آن است که وقتی دولت با اعمال حق قانونی خود ،مال غیرمنقول یک فرد دو تابعیتی را به فروش میرساند ،ایـن
فرد طبق قوانین ایران حق دارد غرامت دریافت کند.
 .511خواهان مضافاً استدالل میکند که پیش از انقالب سال  ]5303[ 5910دولت ایران بـه منظـور توسـعه
اقتصاد ،افراد دو تابعیتی را فعاالنه تشویق به سرمایهگذاری در ایران میکرد .در نتیجه ،خواهان اظهار میدارد کـه
خوانده اینک نمیتواند استدالل کند که خواهان ،بهعنوان یک فرد دو تابعیتی ،مجاز به خرید زمین در ایران نبـوده
است.
 .515خواهان اظهار میدا رد که مقامات دولت وقت ایـران ،از جملـه مهنـدس خلیـل طالقـانی ،وزیـر سـابق
کشاورزی ،و مهندس معظمی ،وزیر سابق پست و تلگراف و تلفن به وی گفته بودند که وی بهعنوان یـک ایرانـی
می تواند در آن کشور سرمایهگذاری کند؛ زیرا وی متولد ایران است و طبق قوانین ایران ،ایرانی باقی مانده اسـت.
وی اظهار میدارد که مادام که اتباع دوگانه مال غیرمنقول را بهعنوان تبعه ایران خریداری میکردند خرید مـذکور
از نظر ایران ایرادی نداشت .وی انكار میکند که تابعیت امریكایی خود را از هیچ مقام دولتی ایرانی مخفـی کـرده
باشد.
 .510آقای جان اف .کروبیان فرزند خواهان ،در شهادتنامه مورخ  52اردیبهشتماه [ 5905هشتم مـه ]5330
خود اظهار میدارد که پیش از انقالب ،آقای طاهر ضیایی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع از وی دعوت کـرد کـه در
کمیته ای که برای تشویق ایرانیان مقیم خارج و دو تابعیتی به بازگشت به ایران و مشـارکت در توسـعه اقتصـادی
کشور تشكیل شده بود شرکت نماید .وی ادعا میکند که مقامات دولتی عضو کمیته مزبـور مـیگفتنـد کـه اتبـاع
دوگانهای که به ایران باز میگردند مجبور به تر تابعیت دیگر خود نخواهند شد.
 .519به نظر دیوان ،ادله مورد اشاره در بندهای  515و  510باال کافی برای احراز این امر نیست که مقامـات
دولت ایران وی را بهعنوان تبعه دوگانه تشویق به خرید مال منقول در ایران کردند .قرینهای در دست نیسـت کـه
آیا اشخاص مذکور در شهادتنامه به اعتبار سمت رسمی و دولتی خود عمل میکردند ویا اینکه سیاستهای دولت
را اجرا مینمودند .بهعالوه ،روشن نیست که چه نوع سرمایهگذاری ،حسب ادعا مورد تشویق قرار داشت .بنایراین،
دیوان این اظهار خواهان را رد میکند که خوانده ممنوع از این استدالل است که وی بهعنوان تبعه دوگانه ،به طور
غیرقانونی مال غیرمنقول در ایران خریداری کرده است.
 .517دیوان اکنون به بررسی این موضوع میپردازد که آیا حق تحصیل قراردادی مـال غیرمنقـول در ایـران
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طبق قوانین ایران مختد کسانی است که تابعیت ایرانی دارند یا خیر .نقطه آغاز تشخید این موضوع ،ماده 322
قانون مدنی ایران است.
 .511ماده  322قانون مدنی ایران مقرر میدارد که اتباع ایران نمیتوانند تابعیت خود را تر کننـد ،مگـر بـا
رعایت شرایط مقرر در آن ماده .از چهار شرط مندرج در ماده  ،322شرطی که در مورد حاضر بیش از سایر شـروط
مثثر در مقام است ،شرط مندرج در بند  9ماده مزبور است که مقرر میدارد متقاضی تر تابعیت ایران باید تعهـد
نماید که:
ظرف یک سال از تاریخ تر تابعیت ،حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا میباشد ویـا ممكـن
است بالوراثه دارا شود ،ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد ،به نحوی از انحا به اتبـاع ایرانـی
منتقل کند36.
 .510اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کننـد ،مشـمول مـاده  323قـانون
مدنی ایران خواهند شد .ماده مذکور مقرر میدارد که تابعیت خارجی اشخاص مذکور کانلمیكن بوده و تبعه ایران
شناخته میشوند .ماده مزبور مضافاً مقرر میدارد که« :در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعیالعموم
محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد»37.
 .514خوانده در اثبات اظهارات خود مبنی بر این که حق تملک اموال غیرمنقول مختد اتبـاع ایـران اسـت،
عالوه بر قانون مدنی ،به قانوننامه تابعیت دولت علیه ایران ،فرمان سلطنتی سال  5021شمسی هجـری []5325
استناد مینماید .بخشهای ذیربط قانوننامه مذکور به شرح زیر است:
بند هشتم :از تبعه ایران کسی که در ممالک خارجه مایل به تابعیت یک دولتی باشد اوالً باید در محاکم دولت
علیه متهم به جنایت نباشد؛ ثانیاً در محاکمه نبوده و از محاکمه فرار نكرده باشد؛ ثالثاً از خدمت نظامی فرار ننموده
باشد؛ رابعاً مقروض و مقصودش استخالص از این نباشد واال تبدیل تابعیت او کانلمیكـن خواهـد بـود و اگـر بـه
خا ایران مراجعت نماید ،معامله تبعیت ایرانیه در حق او به عمل خواهد آمد.
بند نهم :تبدیل تبعیت ایرانیه با وجود ایفای شرایط مقرر باز منوط به اجازه و اراده ذات مقدس پادشاه اسـت و
اگر کسی از تبعه ایران بدون استحصال این اجازه در ممالک خارجه داخل تابعیت خارجه شـد از دخـول بـه خـا
ایران ممنوع و اگر در ایران عالقه از ملک و غیره داشته باشد به قطع عالقه مجبور است.
....
بند چها ردهم :کسانی که از ممالک خارجه به مملكت ایران آمده و در مدت اقامت ایران کتم تابعیت نمـوده و
به تمام امور آن ها مثل تبعه ایران رسیدگی شده باشد ویـا در خـا ایـران ملـک خریـده باشـند کـه ایـن امتیـاز
مخصوص تبعه داخله است ،در این صورت از تبعه دولت علیه ایران محسوب خواهند شد و ادعای تبعیت خارجه در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ .16در نسخه انگلیسی حكم] ترجمه انگلیسی توسط بخش ترجمه دیوان به عمل آمده و م خذ آن ،کتـاب قـانون مـدنی ایـران ،چـاپ
امیرکبیر ،سال  5915است .تبصره ماده  322منجمله مقرر میدارد کسانی که تر تابعیت ایران مینمایند چنانچـه ظـرف مـدت مقـرر از
ایران خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند کرد.
 .19در نسخه انگلیسی حكم حاضر ،ترجمه انگلیسی از موسی صبی است.
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد یازدهم
گردید38.

حق آنها قبول نخواهد
 .511عالوه بر قانون مدنی و قانوننامه تابعیت دولت علیه ایران ،قوانین و آییننامههای دیگری وجود داشته
یا دارند که اختصاصاً به موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در ایران پرداختهانـد .قـانون راجـع بـه
اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب شانزدهم خردادمـاه [ 5952ششـم ژوئـن  ]5395مقرراتـی در بـاب فـروش
اجباری هرگونه ملک مزروعی در ایران متعلق به تبعه بیگانه دارد .آییننامه استمال اتباع خارجه مصـوب هیـ ت
وزیران ،به تاریخ پنجم آذرماه  05[ 5900نوامبر  ]5342مقررات مفصلی در باب تسلیم اظهارنامه توسط تبعه بیگانه
به منظور کسب اجازه خرید مال غیرمنقول در ایران دارد .چنین اجازهای تنها در صورتی داده مـیشـود کـه ملـک
مورد درخواست جهت محل سكونت یا کسب تبعه بیگانه باشد .فرد بیگانه باید تعهد نماید که هرگاه بخواهد محل
اقامت دائمی خود را به خارج ایران انتقال دهد ملک مورد درخواست استمال را حـداکثر تـا شـش مـاه از تـاریخ
خروج از ایران انتقال دهد .عالوه بر این ،امال باید تنها به اتباع ایران یا به بیگانگانی که طبـق مقـررات اجـازه
استمال تحصیل نمودهاند انتقال داده شود .تصویبنامه راجع به استمال اتباع خارجه مصوب سوم مهرماه 5940
[ 01ستامبر  ]5359به کسانی که پروانه اقامت دائمی در ایران نداشته ،لكن به منظور سیاحت و استفاده ییالقی به
آن کشور مسافرتهای منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی مینمایند ،اجازه خرید مال غیرمنقول بـرای محـل
سكونت شخصی داده است.
 .513قوانین مذکور در باال حاکی است که جز در مواردی که در پرونده حاضر مصداق ندارند ،حـق تحصـیل
قراردادی اموال غیرمنقول در ایران ،طبق قوانین ذیربط ایران ،مختد اتباع ایران است .بر این اساس دیوان نظـر
میدهد که خواهان فقط بهعنوان تبعه ایران میتوانسته اموال مورد بحث را تحصیل نماید.
 .501خواهان که تبعه دوگانه بوده و تابعیت غالب و مثثر وی تابعیـت ایـاالت متحـده اسـت ،بـرای مطالبـه
غرامت بابت سلب مالكیت ادعایی زمینهای خود یا هرگونه خسارت قابل جبران متحمله به علـت سـایر اقـدامات
مثثر در حقوق مالكیت خود ،دعاوی خویش را در محضر این دیوان بهعنوان تبعه ایاالت متحده اقامه نموده است.
استفاده وی از تابعیت دیگر ،یعنی خرید اموال غیرمنقول بهعنوان تبعه ایران ،چنانکه در اخطار پرونده «الـف»52
پیشبینی گردیده ،در ماهیت دعاوی مثثر در مقام است.
 .505به طوری که دیوان نتیجه گیری کرده ،طبق قوانین ایران ،حق تحصیل قراردادی امـوال غیرمنقـول در
ایران ،جز در معدود موارد استثنایی ،مزیتی است مختد اتباع ایران (بنگرید بـه :بنـد  513بـاال) .بنـابراین دیـوان
ناگزیر است بپذیرد که خواهان کلیه اموال موضوع دعاوی حاضر را بهعنوان تبعـه ایـران بعـد از اکتسـاب تابعیـت
ایاالت متحده خریداری کرده است و اینک بهعنوان تبعه ایاالت متحده بابت آنها اقامه دعوا میکند .اگـر دیـوان
در چنین وضعیتی اجازه دهد که خواهان از خوانده غرامت بگیرد ،این عمل به منزلـه تجـویز سوءاسـتفاده از حـق
خواهد بود .در نتیجه ،اخطار مندرج در تصمیم پرونـده «الـف» 52نـاگزیر خواهـان را از دریافـت خسـارت ممنـوع
مینماید (بنگرید به :پرونده جیمز ام .سقیع و دیگران ،مذکور در باال).
 .500بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان نظر میدهد که اخطار مندرج در تصـمیم پرونـده «الـف» ،52مـانع از آن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11در نسخه انگلیسی حكم حاضر ،ترجمه انگلیسی توسط بخش ترجمه دیوان انجام شده است.
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است که خواهان که به عنوان تبعه ایاالت متحده دعاوی حاضر را اقامـه کـرده ،بابـت دخالـت خوانـده در حقـوق
مالكیت اموالی که طبق قوانین ایران ،خواهان فقط بهعنوان تبعه ایران میتوانست تحصیل کند ،از خوانده غرامت
بگیرد.
هفت) هزینههای داوری

 .509هریک از طرفین هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل خواهد کرد.
هشت) حکم

 .507بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان حكمی به شرح زیر صادر مینماید:
الف) ادعا بابت سلب مالكیت اراضی چابكسر به علت فقد دلیل در اثبات وقوع آن در دوره صـالحیتی دیـوان
رد میشود.
ب) ادعاهای مربوط به سلب مالكیت اراضی احمدآباد ،نشتارود و فرحزاد به علت فقد دلیل رد میشوند.
ج) اقدامات دیگری که قابل انتساب به خوانده است ،در حقوق مالكیت خواهان نسبت بـه اراضـی چابكسـر،
احمدآباد ،نشتارود و فرحزاد مثثر واقع شده ،لكن اخطار [مندرج در تصمیم] پرونده «الف» 52مانع طرح دعوا بابـت
اقدامات مزبور است.
د) هریک از طرفین هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل خواهد کرد.
الهه ،به تاریخ  50اسفند  5947برابر با  0مارس 5330
کریستوف اسکوبیشفسکی ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جرج اچ .آلدریچ

کورش حسین عاملی

نظر موافق با نتیجه.

پرونده شماره 144
حکم شماره  045ـ144ـ3
خواهانها :ژاکلین ام .کیائی ،جولیا اس .کیائی
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5941/19/10 :
حکم
حاضران

از طرف خواهانها :آقای جان ال .بوس ،وکیل خواهانها
خانم جولیا اس .کیائی ،خانم ژاکلین ام .کیائی
دکتر عال کیائی تویسرکانی ،شاهد
آقای پال ریگن ،شاهد کارشناس
از طرف خوانده :آقای علی حیرانی نوبری ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای نوذر دبیران ،پروفسور بریژیت استرن ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
آقای بهروز صالحپور ،دستیار حقوقی نماینده رابط
آقای محمد رنگچیان ،وکیل گروه صنعتی غرب
آقای علیرضا اربابی ،نماینده گروه صنعتی غرب
سایر حاضران :آقای دی .استیفن متایس ،نماینده رابط ایاالت متحده امریكا
خانم مری کترین میلین ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریكا
آقای ژوبین کیائی
فهرست مندرجات
یک) پیشگفتار
دو) سابقه رسیدگی
سه) صالحیت
الف) تاریخ بروز ادعا
 .5اظهارات خواهانها
 .0اظهارات خوانده
 .9یافتههای دیوان
ب) تابعیت خواهانها
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 .5تابعیت مضاعف
 .0تابعیت غالب و مثثر
(الف) اظهارات خواهانها
(ب) اظهارات خوانده
(ج) یافتههای دیوان
چهار) مالكیت
الف) گروه صنعتی غرب
 .5اظهارات خواهانها
 .0اظهارات خوانده
 .9یافتههای دیوان
ب) شرکت چاپ و انتشارات غرب
 .5اظهارات خواهانها
 .0اظهارات خوانده
 .9یافتههای دیوان
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یک) پیشگفتار

 .5خواهانهای پرونده حاضر عبارتند از جولیا اس .کیائی («جولیا کیائی») و دخترش ژاکلـین مهنـا کیـائی («ژاکلـین
کیائی») ،مجتمعاً («خواهانها») که حسب ادعا ،هر دو تابعیت مضاعف ایران و ایاالت متحده را دارنـد 1.خوانـده ایـن
پرونده دولت جمهوری اسالمی ایران («خوانده») است .خواهانها مدعی هستند که خوانده عالیق مالكانه آنها را در
گروه صنعتی غرب که شرکتی است که به منظور ایجاد یک شهر صنعتی 2در ایران ت سیس یافته بود ،مصادره کـرده
است .بنا به اظهار خواهانها ،خوانده با انتصاب پی در پی مـدیر و عضـو هیـ ت مـدیره بـرای گـروه صـنعتی غـرب،
خواهانها را از حقوق خود بهعنوان سهامدار محروم کرد .جولیا کیائی همچنین ادعا میکند که خوانده وی را از حقوق
خود به عنوان سهامدار در شرکت چاپ و انتشارات غرب که به منظور چاپ و نشر کتاب در ایران تشـكیل شـده بـود،
محروم کرده است .خواهانها بابت مصادره ادعایی سهام خود در گروه صنعتی غرب و شرکت چاپ و انتشارات غـرب
مبلغ  200020542/-دالر 3به اضافه «حداقل»  2درصد بهره از تاریخ مصادره ادعایی غرامت مطالبه میکنند.
 .0خوانده انكار میکند که تابعیت غالب و مثثر خواهانها در زمـان مصـادره ادعـایی سـهام تابعیـت ایـاالت
متحده بوده و نیز مالكیت سهام مورد بحث ،مصادره آنها و مثبت بودن ارزش سهام را انكار مینماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8در ابتدا ژوبین تی .کیائی ،پسر جولیا کیائی نیز جزء خواهانها بود ،لكن به طوری که در بخش دو ذیل مشـروحاً توضـیح داده خواهـد
شد ،بعداً نام وی از عداد خواهانها حذف گردید.
 .2گروه صنعتی غرب در تاریخ  00خردادماه  50[ 5919ژوئن  ]5304تحت شماره  53021در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
 .1این مبلغ بر مبنای گزارش ارزیابی کارشناسی است که خواهانها تسلیم کردهاند و در جلسه استماع اصالح گردید.
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دو) سابقه رسیدگی

 .9دادخواست در تاریخ  00آذرماه  52[ 5952دسـامبر  ]5325بـه ثبـت رسـید .خواهـانهـای نـام بـرده شـده در
دادخواست عبارت بودند از« :ژاکلین مهنا کیائی» و «ژوبین تی .کیائی (همراه با جولیا اس .کیائی) .الیحه دفـاعی
خوانده در تاریخ دهم اردیبهشتماه  92[ 5955آوریل  ]5320و الیحه دفاعی جداگانهای نیز از طرف گروه صنعتی
غرب در همان تاریخ به ثبت رسید.
 .7در تاریخ  05خردادماه  55[ 5955ژوئن  ]5320دیوان به طرفین دستور داد که تا تـاریخ  09تیرمـاه 5955
[ 54ژوییه  ]5320لوایح خود را راجع به موضوعات صالحیتی تسلیم نمایند .در تاریخ  00تیرماه  59[ 5955ژوییـه
 ]5320خواهانها الیحه ای تسلیم و طی آن از دیوان درخواست کردند کـه پرونـده حاضـر و پرونـده شـماره 290
(ویویان ام .توکلی و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران) را توأماً مورد رسیدگی قرار دهد .رئیس دیـوان طـی
یادداشت مورخ  55مردادماه [ 5955دوم اوت  ]5320پرونده شماره ( 290توکلی) را نیز به شـعبه سـه کـه پرونـده
حاضر قبالً به آن ارجاع شده بود ،ارجاع نمـود .در تـاریخ پـنجم اردیبهشـتمـاه  01[ 5950آوریـل  ]5329دیـوان
رسیدگیهای بعدی پرونده را به بعد از صدور رأی هی ت عمومی دیوان در پرونده شماره «الف» 52موکول کرد.
 .1هی ت عمومی دیوان در تاریخ  50فروردینماه [ 5959ششم آوریل  ]5324رأی خـود را در پرونـده شـماره
«الف» 52صادر نمود (رأی شماره «-90الف» -52هی ت عمومی دیوان ،مورخ  50فروردینماه [ 5959ششم آوریل
 ،]5324چاپ شده در ( 5 Iran-U.S. C.T.R. 251منبعد «پرونده شماره «الـف .)»52در تـاریخ هفـتم تیرمـاه
 02[ 5954ژوئن  ]5321دیوان به خواهانها دستور داد که کلیه ادله و مدار کتبی را که مایلند دیوان در ارتبـاط
با تابعیت آنها مورد رسیدگی قرار دهد تا تاریخ  55شهریورماه [ 5954دوم سپتامبر  ]5321نزد دیوان ثبـت کننـد.
خواهانها در تاریخ چهارم شهریورماه  05[ 5954اوت  ]5321الیحهای راجع به تابعیت غالب و مثثر خود تسلیم و
طی همان الیحه درخواست گردید که نام جولیا کیائی در سوابق به عنوان خواهان و اسامی ژاکلین و ژوبین کیائی
بهعنوان «ذینفع دعوای» جولیا کیائی ثبت گردد.
 .0در تاریخ ششم شهریورماه  02[ 5954اوت  ]5321دیوان از خوانده درخواست کرد که نظر خود را راجع بـه
درخواست خواهان ها مبنی بر اصالح ادعا اعالم نماید .خوانده در تاریخ  50دیماه [ 5954دوم ژانویه  ]5325نظـر
خود را اعالم و با اصالح درخواستی مخالفت کرد .در تاریخ هشتم بهمنماه  02[ 5954ژانویـه  ]5325دیـوان بـه
طرفین اطالع داد که درباره درخواست خواهانها «در موقع مقتضی تصمیم خواهد گرفت» و طی دستور مورخ 02
فروردینماه [ 5951نهم آوریل  ]5325به خوانده دستور داد که ادله و مدار خود را درباره تابعیت خواهـانهـا تـا
تاریخ  00خردادماه  50[ 5951ژوئن  ]5325تسلیم نماید .خوانده طی نامههایی که در تاریخهای  01دیمـاه و 05
اسفندماه  51[ 5955ژانویه و  50مارس  ]5320به دیوان تسلیم کرد ،از دیوان درخواست نمود که مهلت ثبت ادلـه
مذکور در باال را تا اخذ تصمیم درباره درخواست خواهانها مبنی بر اصالح ادعا به تعویق اندازد.
 .4دیوان طی دستور مورخ دهم اردیبهشتماه  92[ 5951آوریل  ]5320متذکر گردید که در دادخواست اولیـه
از جولیا کیائی به عنوان یكی از خواهان ها نام برده شده ،در وکالتنامه پیوست دادخواست اسامی ژاکلـین ،ژوبـین و
جولیا کیائی قید گردیده ،و در لوایح بعدی خواهان ها صراحتاً از جولیا کیائی نام برده شده است .در نتیجـه ،دیـوان
«درخواست [خواهان] را فیالواقع تقاضای توضیح راجع به هویت خواهانهای مذکور در دادخواست تلقـی نمـود و
نه اصالح ادعا طبق ماده  02قواعد دیوان و تصمیم گرفت که جولیا کیائی را همراه با ژاکلین کیائی و ژوبین کیائی

حکم شماره  545ـ  064ـ 3

163 

خواهانهای پرونده محسوب نماید.
 .1دیوان در همان دستور متذکر گردید که خواهانها تنها راجع به تابعیت جولیا کیائی ادله و مـدارکی تسـلیم
کردهاند و به خواهان ها دستور داد که راجع به تابعیت دو خواهان دیگر تـا تـاریخ دهـم تیرمـاه [ 5955اول ژوییـه
 ] 5320ادله و لوایحی تسلیم نمایند .دیوان از خوانده درخواست کرد که مدار خود را درخصوص موضوع تابعیـت
خواهانها تا تاریخ دهم شهریورماه [ 5955اول سپتامبر  ]5320به ثبت رساند.
 .3خواهانها طی الیحهای که در تاریخ  55تیرماه [ 5955دوم ژوییه  ]5320به ثبت رساندند ،به دیوان اطالع
دادند که ژوبین کیائی را از عداد خواهانها خارج کرده اند و همراه با همان الیحه مدار مربوط به تابعیـت جولیـا
کیائی و ژاکلین کیائی را تسلیم نمودند .خوانده ،پـس از دریافـت چنـدین تمدیـد مهلـت ،ادلـه و مـدار خـود را
درخصوص تابعیت [خواهانها] در تاریخ  00خـردادمـاه  50[ 5953ژوئـن  ]5332بـه ثبـت رسـاند .در تـاریخ اول
شهریورماه  09[ 5953اوت  ]5332خواهانها «جوابیه خود به الیحه دفاعی مورخ  00خردادماه  50[ 5953ژوئـن
 ]5332خوانده» را به ثبت رساندند .خوانده طی نامه مورخ  59مهرماه [ 5953پنجم اکتبر  ]5332خود ،بـه جوابیـه
مزبور اعتراض و استدالل کرد که هیچ یک از دستورات دیوان ثبت آن جوابیه را مقرر نكرده و از دیوان درخواسـت
نمود که جوابیه را از سوابق پرونده حذف نماید.
 .51در تاریخ  50آذرماه [ 5953سوم دسامبر  ]5332دیوان با صدور دسـتوری ،موضـوع تابعیـت را بـه سـایر
موضوعات صالحیتی و ماهیت دعوا منضم نمود .خواهانها در اجرای دستور دیوان ،الیحه خود را راجـع بـه کلیـه
موضوعات صالحیتی و ماهیت دعوا در تاریخ نهم اسفندماه  02[ 5953فوریه  ]5335به ثبت رساندند .در تاریخ 54
شهریورماه [ 5902پنجم سپتامبر  ]5335دیوان اظهاریهای را که خواهانها قبالً در تـاریخ اول شـهریورماه 5953
[ 09اوت  ]5332تسلیم کرده بودند برای ثبت در سوابق پذیرفت .خوانده در تاریخ  00اردیبهشتماه  50[ 5905مه
 ]5330الیحه خود را تسلیم و طی آن به موضوعات صالحیتی و ماهوی پرداخت.
 .55خواهانها در تاریخ  53مهرماه  55[ 5900اکتبر  ]5339پاسخ خود را به الیحـه دفـاعی و نیـز در همـان
تاریخ« ،تذکاریه ایاالت متحده درباره اخطار [مندرج] در پرونده «الف» 52را به دیوان تسلیم کردنـد .خوانـده طـی
نامه مورخ  05مهرماه  52[ 5900اکتبر  ]5339خود به ثبت تذکاریه مذکور اعتـراض نمـود .در تـاریخ  00دیمـاه
 50[ 5900ژانویه  ]5334دیوان «تذکاریه ایاالت متحده درباره اخطار [مندرج] در پرونده «الف» 52را بـرای ثبـت
در سوابق پذیرفت و از خوانده درخواست کرد که تا تاریخ  50فروردینماه [ 5909اول آوریـل  ]5334بـدان پاسـخ
دهد .خوانده در تاریخ  04تیرماه  51[ 5909ژانویه « ]5334الیحـه و ادلـه معـارض» و در تـاریخ  01شـهریورماه
 55[ 5909سپتامبر « ]5334الیحه دولت جمهوری اسالمی ایران درباره اخطار پرونـده «الـف» »52را بـه دیـوان
تسلیم نمود .اصالحات الیحه اخیر در تاریخ  01مهرماه  50[ 5909اکتبر  ]5334توسط خوانده به ثبت رسید.
 .50طی یک پیام تصویری کـه در تـاریخ دوم آذرمـاه  09[ 5909نـوامبر  ]5334بـه دیـوان واصـل گردیـد،
خواهانها نسخهای از مدرکی را که مایل بودند بهعنوان دلیل در جلسه استماع ارائه کنند به دیوان ارسال نمودنـد.
مدر مزبور حسب ادعا ،متن یک آگهی در روزنامه «همشهری» در تهران بود.
 .59جلسه استماع پرونده حاضر توأم با جلسه استماع پرونـده شـماره ( 290تـوکلی) در تـاریخهـای  50و 52
آذرماه [ 5909هشتم و نهم دسامبر  ]5334برگزار گردید.
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سه) صالحیت
الف) تاریخ بروز ادعا

 .57طبق بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعاهـایی را دارد کـه «در تـاریخ
بیانیه مزبور [ 03دیماه  53/5913ژانویه  ]5325پابرجا بودهاند ،اعم از اینکه در دادگاهی مطـرح شـده باشـند یـا
مطرح نشده باشند .»...بنابراین ،برای اینکه دعوای حاضر در صالحیت دیوان قرار گیرد باید احراز گردد کـه دعـوا
قبل از  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325ایجاد شده بوده است .بنابراین ،دیوان اکنون به بررسـی ایـن موضـوع
میپردازد.
 .5اظهارات خواهانها

 .51خواهانها ادعا کردهاند که اموال آنها در تـاریخهـای مختلفـی مصـادره شـده اسـت .در دادخواسـت اولیـه،
خواهانها گفتهاند که گروه صنعتی غرب از طریق انتصاب مدیران دولتی توسـط خوانـده ،در حـوالی اکتبـر 5302
مصادره گردید .خواهانها در اظهاریه مورخ  00تیرماه  59[ 5955ژوییه  ]5320خود میگویند کـه گـروه صـنعتی
غرب در تاریخ پنجم آذرماه  05[ 5912نوامبر  ]5303یعنی در زمانی مصادره شده که خوانده آقای فریبرز حیـدری
بیگوند را به سرپرستی آن منصوب کرد ،و طی الیحه مورخ ششم اسفندماه  01[ 5954فوریه  ]5325خود مـدعی
شدهاند که مصادره ادعایی «توسط پاسداران مسلح جمهوری اسالمی» صورت گرفت ،اما تاریخ وقوع ایـن رویـداد
ادعایی را ذکر نكردهاند.
 .50خواهان ها در لوایح بعدی خویش این موضع خـود را ت ییـر داده و بـه جـای آن ،تـاریخهـای بـهمراتـب
مثخرتری را جهت وقوع مصادره ادعایی ذکر کردند 4و اظهار داشتند که «هرج و مرج ناشی از انقالب و اقـداماتی
که قبل از مارس  5322توسط پاسداران صورت گرفت» در حكم مصادره نبود و میگویند که انتصاب مـدیران یـا
بازرسان در واقع صرفاً برای اداره موقت امور بود .خواهانها میگویند که آقای بیگوند که در تـاریخ پـنجم آذرمـاه
 05[ 5912نوامبر  ] 5303به سمت سرپرست منصوب شـد ،از اختیـارات بسـیار محـدودی برخـوردار بـود و صـرف ًا
م موریت داشت که وضعیت مالی و شرایط تولیدی گروه صنعتی غرب را بررسی و ارزیابی و راجع بـه آن گـزارش
تهیه نماید .خواهانها میافزایند با این که آقای بیگوند حق امضای مدار رسمی از جمله چـک را داشـت ،لكـن
تنها می توانست مشترکاً با یكی از اعضای هی ت مدیره وقت اقدام به امضا نماید و نه بهتنهـایی .بـرعكس حسـب
ادعا ،هی ت مدیره حق داشت مدار را رأساً امضا نماید .خواهانها اظهار میدارنـد کـه منظـور از انتصـاب آقـای
بیگوند ،نه این بود که اختیار گروه صنعتی غرب را به دست گیرد و نه اینکه جایگزین هی ت مـدیره وقـت شـود،
بلكه هدف از انتصاب وی «همكاری» با هی ت مدیره یا «کمک» به آن بود .خواهانها اضافه میکنند که طی آن
دوره ،دولت جدید اسالمی قوانین تجاری وقت را رعایت میکرد و همكاری الزم را مبذول میداشت .خواهـانهـا
نهایتاً اظهار می دارند که چون خود گروه صنعتی غرب اساساً فعالیت تولیدی نداشت آقای بیگوند عمالً در آن گروه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ت ییر مزبور ممكن است به این علت ایجاد شده باشد که راجع به الزام صالحیتی مبنی بر اینکه ادعا به طور مداوم در اختیار یک تبعه
ایاالت متحده باشد نگرانی وجود داشت (بنگرید به :بندهای  10-19زیر).
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کاری انجام نمی داد .حسب اظهار ،مقامات گروه صنعتی غرب به آقای بیگوند گفتند که گروه هیچ فعالیت تولیـدی
ندارد و او متوجه شد که در آنجا کاری ندارد و بنابراین «خداحافظ گفت و رفت و ما دیگر او را ندیدیم».
 .54عال کیائی ،شوهر جولیا کیائی و پدر ژاکلین کیائی که از مسئولین گروه صنعتی غرب بود اظهـار مـیدارد
که هدف از گزارش آقای بیگوند این بود که «در تعیین خطمشی مدیریت آتـی» بـه دولـت کمـک کنـد و آقـای
بیگوند بایستی مراقبت مینمود که هی ت مدیره بدون اطالع وی هیچگونه تعهدی را قبول نكند.
 .51خواهانها در لوایح بعدی خود اظهار میدارند که مصادره دقیقاً در پنجم آبانماه  00[ 5913اکتبر ]5322
یعنی در زمانی اتفاق افتاد که خوانده کلیه اعضای هی ت مدیره گروه صنعتی غرب را منصوب نمـوده بـود و طبـق
قوانین تجاری ایران و اساسنامه شرکت ،کنترل دائمی گروه را به دست گرفت .خواهانها میگویند که:
اوضاع تجاری و اجتماعی در اواخر سال  5303رو به وخامت گذاشت ...کلیه فعالیتهای عمده تجاری بـر اثـر
جو تعدیجویانه و وارد ساختن اتهام به این و آن ،به مدت چند ماه تقریباً به حالت وقفه موقت درآمد ..متخصصین
بسیاری از رشتهها ،از جمله مدیران گروه صنعتی ،مورد آزار و تعقیـب قـرار گرفتـه و بـه جسـتن پناهگـاهی وادار
شدند ...اعضای هی ت مدیره شرکتها ،از جمله عال کیائی ،علیرغم اقامتشان در خارج از ایران با کارمندان خود در
ایران تماس داشتند ....قابل توجه اینکه حتی در این دوره تقریباً یکساله وقفه حیات شرکتها ،خوانـده بـا دقـت
زیاد به قوانین مصوبه رژیم سابق عمل کرد و به مدت چندین ماه مصادرهای انجـام نـداد .خوانـده تـدریجاً تعـداد
منص وبین خود در هی ت مدیره را افزایش داد و این در حالی بود که اعضای اصلی هی ت مدیره از خارج از کشور به
خدمت خود ادامه میدادند...
خواهانها به حكم صادره در پرونده جیمز ام .سقیع و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،یعنی به بند  00حكم
شماره  0-032-144مورخ دوم بهمنماه  00[ 5905ژانویه  ،]5339چاپ شده در 29 Iran-U.S. C.T.R. 20.
(از این به بعد« ،سقیع») استناد میکنند که دیوان طی آن نتیجه گرفت که مصادره هنگـامی صـورت گرفـت کـه
خوانده سه نفر از اعضای هی ت مدیره شرکت مورد بحث را تعیین کرد.
 .53خواهانها نهایتاً چنین استدالل میکنند که تا زمانی که خوانده سه نفر مدیر منصوب نكـرده بـود ،گـروه
صنعتی غرب نمیتوانست مصادره شده باشد؛ زیرا طبق اساسنامه گروه صنعتی غـرب ،تعـداد اعضـای الزم بـرای
مدیریت گروه حداقل سه نفر بود .خواهانها میگویند که سومین مدیر دولتی تا  04فروردینماه  59[ 5913آوریل
 ]5322منصوب نشده بود و در ت یید این تاریخ به گزارش مورخ دهم دیمـاه  95[ 5952دسـامبر  ]5325مثسسـه
حسابرسی [سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه] استناد میکنند که یكـی از مثسسـات رسـمی دولـت جمهـوری
اسالمی ایر ان است .در گزارش مزبور آمده است که آقای یعقوب شیرسوار در تـاریخ هفـتم اسـفندمـاه 05[ 5912
فوریه  ]5322و آقایان نصراهلل قرهباغی و کریم شیرازیان خسـروی در تـاریخ  04فـروردینمـاه  59[ 5913آوریـل
 ]5322منصوب شده اند .چهارمین و پنجمین مدیر به ترتیب در تاریخهای  51شهریورماه و پنجم آبـانمـاه 5913
[ششم سپتامبر و  00اکتبر  ]5322منصوب شدند.
 .0اظهارات خوانده

 .01خوانده مصادره گروه صنعتی غرب را تكذیب و اظهار مینماید که تنها بعد از آنکه مدیران سابق شـرکت آن
را تر و رها کردند خوانده عهدهدار اداره موقت شرکت گردید تا از حیف و میل اموال آن جلوگیری نماید.
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 .05خوانده به نحو دیگری نیز استدالل کرده ،اظهار میدارد چنانچه سهام در واقع مصادره شـده باشـند ایـن
مصادره در تاریخ پنجم آذرماه  05[ 5912نوامبر  ،]5303یعنی در زمان انتصـاب آقـای بیگونـد واقـع شـده اسـت.
خوانده در ت یید اظهار اخیر خود ،الیحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت بـرای سرپرسـتی واحـدهای
تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی (منبعد «الیحه قانونی مصوب
 04خردادماه  )»5912را به دیوان تسلیم کرده است 5.در الیحه مزبور در جایی به انتصاب «مـدیران» و در جـای
دیگر به انتصاب «اعضای ناظر» اشاره شده است .خوانده میگوید که آقای بیگوند بهعنوان «عضو ناظر» منصوب
شده بود و لفظ «مدیر» و «ناظر» از تمامی جهات برابر و معادل مدیران یا اعضای هی ت مدیره» میباشد.
 .00بخش ذیربط الیحه قانونی مورخ  04خردادماه  54[ 5912ژوئن  ]5303چنین است:
ماده  .0تعیین مدیر یا هی ت مدیره و اعضای ناظر ،با حكم اداری ...به عمل میآید ...بـا صـدور حكـم مـذکور
[انتصاب] جهت مدیر یا هی ت مدیره و ابالغ مراتب به واحد مربوط ،از مدیران و متصدیان قبلی ...سلب صـالحیت
میگردد ...صاحبان سهام بههیچوجه حق ندارند مدیرانی را به جای آنها انتخاب نمایند.
ماده  .9مدیر یا هی ت مدیره ...از هر حیث قائم مقام قانونی مدیران اصلی واحدها ...بوده و دارای کلیه اختیارات
الزم جهت اداره امور جاری و عادی میباشد...تعهدات و امضای مدیر یا هی ت مدیره به منزله تعهـدات و امضـای
واحد مربوط بوده ...اعضای ناظر ...حق اعمال نظارت کامل در کلیه امور واحد مربوط و بخصوص نظارت بر اعمال
و اقدامات مدیران را دارند[ ...دولت] ...میتواند در حكم انتصاب اعضای ناظر قید کند که اسناد و مـدار مـالی و
تعهدآور واحد مشمول این قانون باید عالوه بر امضای صاحبان امضای مجاز آن واحد دارای امضای یک یـا چنـد
نفر از اعضای ناظر نیز باشند.
 .09خوانده اظهار میدارد که در الیحه قانونی مورخ  04خردادماه  54[ 5912ژوئن  ]5303اختیاراتی تفـویض
شده بود که حتی با نصب فقط یک مدیر یا ناظر قابل اعمال بود .در این خصوص خوانده مـیافزایـد کـه :اجـرای
نظارت و سرپرستی مزبور با نصب مدیر یا ناظر محقق شده است و اعمال مفاد الیحه مزبور بههیچوجـه بـا تعـداد
مدیران یا رعایت مقررات اساسنامه مالزمه نداشته است.
 .07خوانده همچنین حكم انتصاب آقای بیگوند را ارائه نموده که به موجب آن به وی م موریت داده شده بود که:
در انجام صحیح کارها و پیشبرد هدفهای آن واحد [گروه صنعتی غرب و شرکت انتشارات] نهایت کوشش را
به عمل آورید و هرچه زودتر گزارشی از وضع تولید ،وضع مالی ،مشكالت و امكانات شرکت برای تعیین خطمشی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5در بند  50حكم شماره  9- 44/45/40-152مورخ  02مهرماه  50[ 5959اکتبر  ]5334در پرونده شاهین ابراهیمی و دیگـران و دولـت
جمهوری اسالمی ایران (منبعد «ابراهیمی») ،چاپ شده در  ،30 Iran-U.S. C.T.R.170, 186ترجمه انگلیسی عنوان قانون مزبور به این
صورت آمده است:
"Law Concerning the Appointment of Provisional Manager(s) to Supervise Productive, Industrial, Commercial,
Agricultural and Services Units in the Private and Public Sectors, Approved by the Islamic Revolutionary Council
" under No. 6738 on 16 June 1979 (26 Khordad 1358).

لوایح تسلیمی همچنین نشان میدهد که انتصاب آقای بیگوند به موجب الیحه قـانونی مصـوب  55تیرمـاه [ 5912هفـتم ژوییـه ]5303
(قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران) صورت گرفته است .متن قانون اخیر در سوابق پرونده موجود نیست.
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بعدی آن تهیه و تسلیم [دولت] فرمایید.
ضمناً از تاریخ صدور این حكم ،حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با مدیران شرکت و شما توأماً خواهد بود.
خوانده میگوید که به مجرد انتصاب آقای بیگوند اعضای هی ت مدیره گروه صنعتی غرب دیگر حق نداشـتند
اسناد رسمی را بدون او امضا نمایند.
 .01در پاسخ به ادعای خواهانها مبنی بر اینکه گروه صنعتی غرب تنهـا در صـورتی مصـادره مـیشـد کـه
خوانده سه عضو از اعضای هی ت مدیره آن را منصوب میکرد ،خوانده اظهار میدارد که سه عضو از اعضای هی ت
مدیره گروه صنعتی غرب را تا تاریخ  02اسفندماه  52[ 5912مارس  ]5322منصوب نموده بـود .خوانـده مشخصـاً
اظهار می دارد که آقای بیگوند مانند عضوی از اعضای هی ت مدیره بود و آقایـان سـیروس مشـار و شیرسـوار بـه
ترتیب در نوامبر  5303و فوریه  5322به عنوان عضو هی ت مدیره گروه صنعتی غرب منصـوب شـدند .خوانـده در
جای دیگری نیز گفته است که اولین سه عضو انتصابی هی ت مدیره در واقع آقایان شیرسـوار ،مشـار و قـرهبـاغی
بودند.
 .00خوانده در ت یید اظهارات مذکور فتوکپی سه حكم م موریت را به دیوان تسلیم کرده است .دو فقره از این
احكام نشان میدهند که آقای یعقوب شیرسوار در تاریخ دوم اسفندماه  05[ 5912فوریـه  ]5322و آقـای نصـراهلل
قرهباغی در تاریخ هفتم اسفندماه  05[ 5912فوریه  ]5322به عضویت هی ت مدیره گروه صـنعتی غـرب منصـوب
شدند .خوانده میگوید که طبق مفاد نامه سوم ،آقای سـیروس مشـار در تـاریخ پـنجم آذرمـاه  05[ 5912نـوامبر
 ] 5303به سمت مزبور در گروه صنعتی غرب گمارده شد .طی همان نامه که به تاریخ پـنجم آبـانمـاه 00[ 5913
اکتبر  ]5322صادر شده ،سازمان صنایع ملی ایران حكم شماره  055392مـورخ پـنجم آذرمـاه  05[ 5912نـوامبر
 ]5303و حكم شماره  05555مورخ هفتم اسفندماه  05[ 5912فوریه  ]5322شرکت نساجی غـرب و پشـمریسـی
غرب «در گروه صنعتی غرب» را ل و نمود.
 .9یافتههای دیوان

 .04به عنوان یک موضوع مقدماتی ،دیوان این اظهار خوانده را رد میکند که مدیران سابق گروه صنعتی غرب بـا
تر ایران در سال  5303شرکت را رها کردند .این امر کامالً محرز شده است که شرایط فورس مـاژور در ایـران
که در دسامبر  5302آغاز گردید ،منجر به عزیمت ا مریكاییان از ایران شد (بنگرید به« :بنـد  05حكـم شـماره
 0-350-143مورخ  51تیرماه [ 5900ششم ژوییه  ]5339در پرونده هارولد برنبام و جمهوری اسالمی ایران ،چاپ
شده در ( 29 Iran-U.S. C.T.R. 260, 267که منبعد در این حكم «برنبام» نامیده میشـود) ،حكـم شـماره
 9-425-909مورخ هفتم تیرماه  02[ 5950ژوئن  ]5322در پرونده موتوروال اینكورپوریتـد و شـرکت هواپیمـایی
ملی ایران و دیگران ،چاپ شده در ( 19 Iran-U.S. C.T.R. 73, 85که منبعد در این حكم «موتوروال» نامیده
میشود ،حكم جزئی شماره  9-000/50924-903مورخ  02آبانماه  55[ 5955نوامبر  ]5320در پرونـده ایسـتمن
کـدا کـامپنی و دیگـران و جمهـوری اسـالمی ایـران و دیگـران ،چـاپ شـده در 17 Iran-U.S. C.T.R.
 .) 153,163-64همچنین این امكان وجود دارد که همین مشكالت برای برخی از ایرانیان وجود داشـته و علـت
عزیمت آن ها از ایران بوده باشد .در واقع نیز عال کیائی شهادت داده است که وی نیز چنین وضعی داشت .در هـر
صورت ،مدار موجود در پرونده نشان میدهد که عال کیائی قبل از عزیمت خود ،فردی به نام آقای اکبر رفیعـی
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تهرانی را م مور کرد تا مسئولیت اداره امور شرکت را در غیاب وی بر عهده گیـرد و پـس از عزیمـت از ایـران بـا
شخد نامبرده در تماس بود و به نظارت بر امور گروه صنعتی غرب ادامه میداد.
 .01دیوان این استدالل خوانده را نیز رد میکند که چون برای حفظ شـرکت و جلـوگیری از اضـمحالل آن،
سرپرستی شرکت را عهدهدار شده ،نباید وی را مسئول مصادره قلمداد نمود .دالیل و نگرانیهای خوانده در کنترل
گروه صنعتی غرب ،در صورت به دست گرفتن چنین کنترلی« ،وی را از مسئولیت پرداخت غرامت به خواهان بابت
مصادره آن معاف نمیکند» (بند  91حكم برنبام) .دیوان همچنین قبالً نظر داده است کـه «قصـد دولـت اهمیـت
کم تری از آثار اقدامات دولت بر صاحب مال دارد( »...حكم شماره  0-0-545مورخ هشتم تیرماه  03[ 5959ژوئن
 ]5324در پرونده تیپتس ،ابت ،مک کارتی ،استراتن و شرکت مهندسین مشاور تامزـ آفای ایران و دیگـران ،چـاپ
شده در ( 6 Iran-U.S. C.T.R. 219, 225-26که منبعد در این حكم «تیپتس» نامیده میشود).
 .03اکنون دیوان به این موضوع میپردازد که آیا گروه صنعتی غرب واقعاً توسط خوانده مصادره شده است یا
خیر .دیوان مقدمتاً خاطرنشان می سازد که در رویه قضایی دیوان مسجل شده است که «چنانچه دولتـی بـه طـور
ناموجه در استفاده از اموال مداخله نماید» این عمل می تواند ضبط اموال محسوب گردد (حكم شـماره 0-32-53
مورخ نهم دیماه  92[ 5955دسامبر  ]5320در پرونده هارزا انجینیرینگ کامپنی و جمهوری اسالمی ایران ،چـاپ
شده در  .)1 Iran-U.S. C.T.R. 499, 504دیوان همچنین نظر داده است که «هرگاه رویدادها نشان دهد که
مالک از حقوق اساسی مالكیت محروم شده و ظاهراً محرومیت امری صرفاً گـذرا نبـوده» ،احـراز مصـادره «قابـل
توجیه است» (تیپتس ،چاپ شده در .)6 Iran-U.S. C.T.R. at 225
 .91بنابراین ،برای تشخید اینکه شرکتی مصادره شده است یا خیر ،مس له اساسی این نیست که آیا کنترل
به موجب قوانین قبلی یا اساسنامه شرکت اعمال شده یا نشده ،بلكه این است که آیا مداخله در حقوق مالكیـت ،از
هر طریقی ،به حد کافی صورت گرفته است یا خیر .در نتیجه ،دیوان این اظهار خواهانها را رد میکند کـه گـروه
صنعتی غرب تنها در صورتی می توانست مصادره شود که خوانـده طبـق قـوانین سـابق ،کنتـرل آن را بـه دسـت
میگرفت ،بلكه به نظر دیوان بررسی این موضوع ضروری است که آیا مداخله کافی در حقوق اساسی مالكیـت در
گروه صنعتی غرب صورت گرفته یا خیر و اگر صورت گرفته ،در چه تاریخی بوده است.
 .95سازمان صنایع ملی ایران به موجب حكم مورخ پنجم آذرماه  05[ 5912نوامبر  ]5303آقای بیگوند را بـه
سرپرستی گروه صنعتی غرب و شرکت چاپ و انتشارات غرب منصوب نمـود .در لـوایح پرونـده ،هـر سـه عنـوان
«عضو ناظر»« ،ناظر» و «بازرس» به آقای بیگوند اطالق شده است 6.دیوان ،پس از تعیین ترجمه صحیح کلمات
مزبور به کمک بخش ترجمه خود و بررسی واقعیات پرونده حاضر ،به این نتیجه رسیده است که آقای بیگونـد بـه
سمت «ناظر» منصوب شده بود ،نه «بازرس» .دیوان همچنین نظر میدهد که کلمه «ناظر» عمالً معادل «عضـو
ناظر» است و قبول می کند که آقای بیگوند به موجب مقررات ذیربط الیحه قانونی مصـوب  04خـردادمـاه 5912
[ 54ژوئن  ]5303به عضویت هی ت مدیره گروه صنعتی غرب منصوب شده بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6برای مثال ،بنگرید به :اولین ترجمه حكم انتصاب که در آن ،سمت آقای بیگوند « »supervisorترجمه شده است .در الیحـه جوابیـه
خواهانها ،همان سمت « »inspectorترجمه شده و در ترجمه الیحه قانونی مصوب  04خـردادمـاه  54[ 5912ژوئـن  ]5303کـه آقـای
بیگوند به موجب آن منصوب گردیده[ ،اصطالح اعضای ناظر] « »supervising membersترجمه شده است.
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 .90دیوان متذکر میگردد که طبق ماده  9الیحه قـانونی مصـوب  04خـردادمـاه  54[ 5912ژوئـن ،]5303
اعضای ناظر « حق اعمال نظارت کامل در کلیه امور واحد مربوط و بخصوص نظارت بر اعمال و اقدامات مـدیران
را دارند».
 .99دیوان همچنین متذکر میشود که در حكم انتصاب آقای بیگوند صراحتاً از وی خواسته شده بود که گروه
صنعتی غرب را به نحوی اداره کند که نیازهای دولت جدید ت مین شود و نیز گزارشـی از وضـعیت تولیـد و وضـع
مالی گروه صنعتی غرب تهیه نماید تا دولت بتواند خطمشی آتی خود را تعیین نماید .ضمناً طی همان نامه به آقای
بیگوند اختیار داده شده بود که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور را با مدیران شرکت مشترکاً امضا نماید .خوانده استدالل
کرده است که این اختیار بدین معنا بود که مدیران دیگر حق نداشتند بدون آقای بیگوند اوراق و اسناد تعهـدآور را
امضا کنند ،در حالی که خواهانها معتقدند که هی ت مدیره مستقالً حق امضا داشـت .هرچنـد کـه مفهـوم بخـش
ذیربط حكم انتصاب آقای بیگوند چندان روشن نیست ،دیـوان بـا توجـه بـه منطـوق الیحـه قـانونی مصـوب 04
خردادماه  54[ 5912ژوئن  ]5303نتیجه میگیرد که اثر مترتب بر حكم چنین بود که کلیه اوراق و اسناد تعهـدآور
شرکت بایستی هم توسط آقای بیگوند به عنوان ناظر و هم توسط نماینده مجاز هی ت مدیره به امضا میرسید .این
اقدام عمالً مانع می شد که هی ت مدیره بتواند بدون موافقت آقای بیگوند هیچ اقدام مهمی از جمله پرداخـت پـول
انجام دهد.
 .97بر این اساس ،انتصاب آقای بیگوند مداخله ای بارز و روشن در حقوق مالكیت صاحبان گروه صنعتی غرب
از لحا اداره امور شرکت محسوب می شود .دیوان در ارتباط با الیحه قـانونی مصـوب  04خـردادمـاه 54[ 5912
ژوئن  ]5303نظر داده است که« :نصب محافظین ،مدیران یا بازرسان ،به علت اینکه با نفی حق مالكیت در اداره
مثسسه مالزمه دارد ،اغلب نشانه بارزی بر سلب مالكیت شناخته شده اسـت» (قـرار اعـدادی شـماره 9-503-11
مورخ ششم آبانماه  02[ 5954اکتبر  ]5321در پرونده سدکو اینک .و دیگران و شرکت ملی نفت ایران ،چاپ شده
در 9 Iran-U.S. C.T.R. 248, 277-78؛ منبعد «سدکو» .همچنین بنگرید به :بندهای  05-00حكم صـادره
در پرونده ابراهیمی ،بندهای  09-02حكم شـماره  0-502-112مـورخ نهـم تیرمـاه  92[ 5909ژوئـن  ]5334در
پرونده فیث لیتا خسروشاهی و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در 30 Iran-U.S.
 .C.T.R. 76, 84-6همچنین بنگرید بـه :پرونـده موتـوروال ،19 Iran-U.S. C.T.R. at 85 ،حكـم شـماره
 0-991-041مورخ  50مردادماه [ 5951هشتم اوت  ]5325در پرونده تامس ارل پین و جمهوری اسالمی ایـران،
چاپ شده در  12 Iran-U.S. C.T.R. 3, 10قرار اعدادی شماره 5-04-90مورخ  02آذرماه  53[ 5950دسامبر
 ] 5329در پرونده استارت هاوزینگ کورپوریشن و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چـاپ شـده
در .)4 Iran-U.S. C.T.R. 122, 154-56
 .91لكن در پرونده تیپتس دیوان خاطرنشان ساخت که «به دست گرفتن کنتـرل امـوال توسـط یـک دولـت
خودبهخود و بالفاصله این نتیجهگیری را توجیه نمیکند که دولت آن اموال را ضبط کرده است» .دیوان در ادامـه
مطلب در پرونده مزبور افزود که معهذا هرگاه رویدادها نشان دهد که مالک از حقوق اساسی مالكیت محروم شـده
و ظاهراً محرومیت امری صرفاً گذرا نبوده ،چنین نتیجهگیریای قابل توجیه است .قصد دولت اهمیت کـمتـری از
آثار اقدامات دولت بر صاحب مال دارد و شكل کنترل یا دخل و تصرف از واقعیت اثـر آن کنتـرل و مداخلـه حـائز
اهمیت کمتری میباشد (حكم تیپیتس .6 Iran-U.S. C.T.R. at 225, 26 ،همچنین بنگرید به :بند  02حكم
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برنبام ،حكم جزئی شماره  9/000/50924-903مورخ  02آبانمـاه  55[ 5955نـوامبر  ]5320در پرونـده ایسـتمن
کدا و دیگران و دولت ایران و دیگران ،چاپ شده در .)17 Iran-U.S. C.T.R. 159, 163, 165
 .90در این خصوص ،دیوان متذکر میشود که وظیفه آقای بیگوند اساساً بررسی وضع شرکت و تهیه گزارش
راجع به آن بود تا به تعیین خطمشی بعدی شرکت کمک نماید .روشن نیست که در پایان بررسی مزبور خوانده در
نظر داشت در مورد گروه صنعتی غرب چگونه عمل کند و آیا آقای بیگوند قرار بود در سمت خود بـاقی بمانـد یـا
خیر .دیوان همچنین متذکر میشود که در سوابق نشانهای در دست نیست که آقـای بیگونـد در واقـع اقـدامی در
گروه صنعتی غرب به عمل آورده یا بعد از بازدید اول تماسی با مقامات شرکت گرفته باشد .اعم از اینکه این امـر
به لحا وضعیت راکد گروه صنعتی غرب بوده است یا خیر ،به نظر میرسد که انتصاب آقـای بیگونـد بـه خـودی
خود ت ثیر نسبتاً ناچیزی بر اعمال واقعی حقوق اساسی مالكین گروه صـنعتی غـرب داشـته و تحـت آن اوضـاع و
احوال به منزله دخالت قطعی نبوده است.
 .94با توجه به مالحظات مزبور ،دیوان نتیجهگیری میکند که ادله موجود کـافی نیسـت تـا ثابـت کنـد کـه
انتصاب آقای بیگوند فینفسه سلب دائم حقوق مالكیت در گروه صنعتی غرب محسوب میشده است.
 .91بحثی نیست که خوانده مدیرانی نیز برای گروه صنعتی غرب تعیین کرد ،اما راجع به اینکه چه کسانی و
در چه زمانی منصوب شدند اختالف نظر وجود دارد .خوانده میگویـد کـه آقـای سـیروس مشـار در نـوامبر 5303
بهعنوان عضو هی تمدیره گروه صنعتی غرب منصوب شد .دیوان مالحظه مینماید که نام آقای مشار در گـزارش
مورخ دهم دیماه  95[ 5952دسامبر ]5325مثسسه حسابرسی بهعنوان عضو هی تمدیره ذکر نشـده اسـت .تنهـا
مدرکی که خوانده در ت یید اظهار خود تسلیم کرده ،نامهای است مشعر بر ل و چند حكم انتصاب .احكام ل ـو شـده
مورد بحث در سوابق پرونده موجود نیست؛ اما مفاد نامه مربوط به ل ـو آن احكـام حـاکی اسـت کـه آقـای مشـار
بهعنوان مدیر و آنهم برای شرکتهای نساجی غرب و پشمریسی غرب منصوب شده بود و نه برای گروه صنعتی
غرب .این امر نشان میدهد که آقای مشار بهعنوان مدیر شرکتهای نساجی غرب و پشمریسـی غـرب منصـوب
شده بود و نه مدیر گروه صنعتی غرب .بنا به این مالحظات ،به نظر دیوان دلیلی در سوابق پرونده وجود ندارد کـه
نشان دهد آقای مشار بهعنوان عضو هی تمدیره گروه صنعتی غرب منصوب شده بود.
 .93ادله مورد استناد خواهانها حاکی است که آقای یعقوب شیرسوار در تـاریخ هفـتم اسـفندمـاه 05[ 5912
فوریه ]5322به عنوان مدیر گروه صنعتی غرب و آقایان نصراهلل قرهباغی و کریم شیرازیان خسـروی در تـاریخ 04
فروردینماه  59[5913آوریل  ]5322توسط خوانده منصوب شدند (بنگرید به :بند  53باال) .ادله دیگری کـه مـورد
استناد خوانده است حاکی است خوانده آقای شیرسوار را در تاریخ دوم اسفندماه 05[ 5912فوریه  ]5322بـهعنـوان
مدیر گروه صنعتی غرب و آقای قرهباغی را در تاریخ هفـتم اسـفندمـاه  05[ 5912فوریـه  ]5922منصـوب نمـود
(بنگرید به :بند  05باال ) .بر این اساس ،هرچند که ادله متضادی درباره تاریخهای دقیق انتصاب وجود دارد ،معهذا
از سوابق پرونده روشن است که خوانده آقایان شیرسوار و نصراهلل قرهباغی را در اوایل سال  5322بهعنوان عضـو
هی تمدیره گروه صنعتی غرب منصوب کرد .از سوابق پرونده همچنین محرز است که بالفاصله بعد از این افـراد،
مدیران دیگری نیز منصوب شدند .دیوان متذکر میشود که ماده  0الیحه قانونی مصوب  04خردادماه 54[ 5912
ژوئن  ]5303مقرر می دارد که با انتصاب حتی یک مدیر به موجب الیحه مذکور ،مدیران اصلی شـرکت اختیـارات
خود را از دست میدهند .بهعالوه ،ماده  9همان الیحه مقرر میدارد که مـدیران منصـوب دولـت «از هـر حیـث
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قائم مقام قانونی مدیران اصـلی واحـدها ...بـوده و دارای کلیـه اختیـارات الزم جهـت اداره امـور جـاری و عـادی
میباشند».
 .71با توجه به این موضوع ،دیوان نظر میدهد که خوانده با نصب یک عضو در هی ت مـدیره گـروه صـنعتی
غرب ،صاحبان آن را از اداره امور شرکت محروم و کنترل خود را بر شرکت تحكیم و دائمی نمود .این واقعیت کـه
خوانده متعاقباً و ظرف مدت کوتاهی کلیه اعضای هی ت مدیره را منصوب نمـود ،ایـن نتیجـه را بـهوضـوح ت ییـد
مینماید .بر این اساس ،دیوان نتیجه میگیرد که خوانده گروه صنعتی غرب را مصادره کرده است.
 .75در مورد تعیین تاریخ دقیق مصادره ،دیوان نظر داده است که «هنگامی که نصب مدیران موقت منجر بـه
کنترل دائمی شرکت و محرومیت از اموال میگردد ،تاریخ انتصاب در واقع تاریخ سلب مالكیت است (بند  00حكم
سقیع .همچنین بنگرید به :بند  03حكم پرونده ابراهیمی ،قرار اعدادی شماره  9-503-11مـورخ ششـم آبـانمـاه
 02[ 5954اکتبر  ]5321در پرونده سدکو اینک .و شرکت ملی نفت ایران و دیگران ،چاپ شده در 9 Iran-U.S.
C.T.R. 248,278؛ حكم شماره  0-0-545مورخ هشتم تیرماه  03[ 5959ژوئن  ]5324در پرونده تیپتس ،ابت،
مک کارتی ،استراتن و شرکت مهندسین مشـاور تامزــ آفـای ایـران و دیگـران ،چـاپ شـده در 6 Iran-U.S.
 .)C.T.R. 219,225هرچند که دیوان در پرونده سقیع به این نتیجه رسید که تاریخ مصادره شرکت مورد بحـث
درست همان تاریخ انتصاب مدیران دولتی بوده ،اما به نظر میرسد که این نتیجه صرفاً از آنجا حاصل شـده بـود
که هیچیک از طرفین پرونده ادعا نك رده بود که نصب سرپرست به منزله سلب مالكیت بوده است (بنگرید به :بنـد
 00حكم پرونده سقیع).
 .70با توجه به اهمیت و وضوح مداخله دولت در اثر انتصاب آقای بیگوند در تـاریخ پـنجم آذرمـاه 05[ 5912
نوامبر  ]5303و اینکه انتصاب مزبور سرآغاز یک سلسله رویدادهایی بود که منجر به اعمال کنترل دائمی خوانـده
بر گروه صنعتی غرب گردید ،دیوان نظر میدهد که مصادره گروه صنعتی غـرب توسـط خوانـده در تـاریخ پـنجم
آذرماه  05[ 5912نوامبر  ]5303صورت گرفت .بنابراین ،شرط بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعـاوی مبنـی بـر
اینکه ادعا در  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325پابرجا بوده باشد ،احراز شده است.
ب) تابعیت خواهانها

 .79طبق بند  5ماده دو و بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان صالحیت دارد بـه «ادعاهـای اتبـاع
ایاالت متحده علیه ایران» رسیدگی نماید؛ مشروط بر اینکه ادعا از تاریخ ایجاد تـا تـاریخ  03دیمـاه 53[ 5913
ژوییه « ]5325مستمراً» در اختیار تبعه ایاالت متحده بوده باشد .هی ت عمومی دیوان در پرونده شماره «الـف»52
رأی داد که « صالحیت رسیدگی به ادعاهای مطروح علیه ایران توسط اشخاص دارای تابعیـت مضـاعف ایـران و
ایاالت متحده را در مواردی دارد که تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط ،یعنی از تاریخ بروز ادعـا تـا
 03دی ماه  53[ 5913ژانویه  ] 5325تابعیت ایاالت متحده بوده باشد (پرونده شماره «الف» ، 52چاپ شده در
.)5 Iran-U.S. C.T.R. at 265
 .77از این رو ،طبق رأی صادره در پرونده شماره «الف» ،52دیوان بدواً باید تعیین نمایـد کـه آیـا در فاصـله
پنجم آذرماه  05[ 5912نوامبر  ]5303و  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325هریک از خواهانها یـا کلیـه آنهـا
تبعه ایاالت متحده بوده اند یا تبعه ایران ویا تبعه دو کشور .در صورتی که دیوان نتیجه بگیرد که خواهانهـا تبعـه
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هر دو کشور ایران و ایاالت متحده بوده اند ،در آن صورت الزم است دیوان در مـورد هریـک از خواهـانهـای دو
تابعیتی ،تعیین نماید که کدام تابعیت در دوره ذیربط تابعیت غالب و مثثر بوده است.
 .5تابعیت مضاعف

 .71دیوان مالحظه میکند که در این موضوع اختالفی نیست که خواهانها از بدو تولـد بـه سـبب ایرانـی بـودن
پدرشان ،تبعه ایران بودهاند.
 .70دیوان متقاعد شده است که جولیا کیائی ،به دلیل تولد از پدری که تابعیت ایاالت متحده را نیز داشـت ،از
بدو تولد تبعه ایاالت متحده نیز بوده است .مدار زیر مثید تابعیت امریكایی جولیا کیایی است:
دو فقره گذرنامه امریكایی که یكی به شماره «150902ز» در تاریخ  52تیرماه [ 5941نهـم ژوییـه  ]5355در
تهران و دیگری به شماره «5259405ف» در تاریخ  95شهریورماه  00[ 5914سپتامبر  ]5301صادر شـده اسـت،
گواهی تابعیت ایاالت متحده به شماره «050009الف الـف» صـادره در تـاریخ چهـارم آذرمـاه  01[ 5913نـوامبر
 ]5322و نامه ای از اداره مهاجرت و تابعیت ایاالت متحده بـه تـاریخ پـنجم تیرمـاه  05[ 5905ژوئـن  .]5330دو
مدر اخیر حاکی است که جولیا کیائی در تاریخ  54اسفندماه [ 5920پنجم مارس  ]5303ـ یعنی در تـاریخ تولـد
تابعیت ایاالت متحده را به دست آورد .گواهی تابعیت وی نیز حاکی اسـت کـه مشـارٌالیها از تـاریخ پـنجم آذرمـاه
 01[ 5913نوامبر  ]5322ـ یعنی از تاریخ صدور گواهی مزبور ـ تبعه ایاالت متحده بوده است.
 .74در سوابق مدرکی نیست که نشان دهد جولیا کیائی تابعیت امریكایی خود را طبق قوانین ایاالت متحـده،
یا تابعیت ایرانی خود را طبق قوانین ایران ،تر کرده یا به نحـوی از دسـت داده باشـد .در نتیجـه ،دیـوان نظـر
میدهد که جولیا کیائی طی دوره ذیربط تابعیت هر دو کشور ایران و ایاالت متحده را داشته است.
 .71دیوان متقاعد شده است که ژاکلین کیائی تابعیت ایـاالت متحـده را در تـاریخ  02اسـفندمـاه 52[ 5912
مارس  ]5322کسب کرد .گواهی تابعیت شماره  55535390مثید این امر است.
 .73خواهانها ادعا میکنند که چون ژاکلین کیائی فرزند جولیا کیائی است که خود تبعه ایاالت متحـده بـود،
در واقع از بدو تولد تبعه ایاالت متحده بوده است .خواهانها میگویند که جولیا تنها بـدان سـبب گـواهی تابعیـت
گرفت که در سال  5322نمی دانست که به تبع مادرش حق کسب تابعیت ایاالت متحده را دارد و مشـاور حقـوقی
وی نیز در این زمینه وی را درست راهنمایی نكرده بود .خواهانها معتقدند که دیوان باید ژاکلین کیـائی را فـردی
محسوب کند که از بدو تولد تبعه ایاالت متحده بوده است.
 .11دیوان متذکر می شود که گواهی تابعیت ژاکلین کیائی حاکی است کـه وی تابعیـت ایـاالت متحـده را از
تاریخ صدور گواهی مزبور تحصیل نمود .دیوان همچنین متذکر میشود که در جلسـه اسـتماع وکیـل خواهـانهـا
اذعان نمود که علیرغم تحقیقات مفصل ،در واقع نتوانسته است مشخد کند کـه آیـا ژاکلـین اسـتحقاق تابعیـت
ایاالت متحده را از هنگام تولد به دلیل امریكایی بودن مادرش پیدا کرده بود یا خیر .دیوان نتیجـه مـیگیـرد کـه
خواهانها از عهده اثبات این موضوع بر نیامدهاند که ژاکلین کیائی از بدو تولد تبعه ایاالت متحده بوده است.
 .15خواهانها میگویند که ژاکلین کیائی نخست در اواخر سال  5300در سانفرانسیسـكو درخواسـت کسـب
تابعیت نموده ،اما جریان تابعیت وی دستخوش ت خیر شد ،به این سبب که اداره مهاجرت و تابعیت ایاالت متحـده
پرونده وی را در جریان ارسال آن از شیكاگو ،محل قبلی اقامت ژاکلین ،به سانفرانسیسكو ،گم کرده بود .اسـتنباط
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دیوان از این اظهار خواهان ها این است که چون اداره مهاجرت و تابعیت ،بنا بـه ادعـا ،اشـتباهاً موجـب تـ خیر در
کسب تابعیت ژاکلین کیائی شده ،دیوان باید تاریخ رسمی تابعیت اعطـایی را بـه زمـانی در سـال  5300یـا 5302
عطف به ماسبق نماید.
 .10دیوان متذکر میشود که خواهانها در ت یید ادعایی که برای اولین بار در جلسـه اسـتماع مطـرح کردنـد،
دایر بر اینکه ژاکلین کیائی در سال  5300یا  5302درخواست تابعیت کرده بود ،هیچگونه مدرکی ارائه نكردهانـد.
ژاکلین کیائی اظهار داشت که دیگر هیچ مدرکی راجع به درخواست تابعیت مزبور در اختیـار نـدارد .دیـوان نتیجـه
میگیرد که خواهانها ثابت نكردهاند که ژاکلین کیائی در اواخر سال  5300درخواست تابعیـت کـرده بـود .در هـر
صورت ،دیوان متذکر می گردد که اختیار اعطای تابعیت به اشخاص منحصر به دولتی است کـه تابعیـت آن مـورد
ادعا است .دیوان نمی تواند شخصی را از تاریخی که ایاالت متحده تابعیت خود را هنوز به وی اعطا نكـرده بـوده،
تبعه آن دولت قلمداد نماید (بنگرید به :بندهای  09و  93حكم شماره  9-450/451-112مورخ  00مهرمـاه 5900
[ 53اکتبر  ] 5339صادره در پرونده زمان آذر نورافشان و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،چـاپ شـده در
.)29 Iran-U.S. C.T.R. 295,302,306
 .19بنا به مالحظات فوق ،دیوان نتیجه میگیرد که ژاکلین کیائی در تاریخ  02اسـفندمـاه  52[ 5912مـارس
 ]5322تابعیت ایاالت متحده را کسب کرد .بر این اساس ،ژاکلین کیائی در تاریخ پنجم آذرمـاه  05[ 5912نـوامبر
 ]5303که ادعایش ایجاد شد ،تبعه ایاالت متحده نبوده است .نتیجتاً ادعـای وی ،از تـاریخ ایجـاد تـا  03دیمـاه
 53[5913ژانویه « ]5325مستمراً در اختیار» یک تبعه ایاالت متحده نبوده و بـه ایـن دلیـل ،خـارج از صـالحیت
دیوان قرار میگیرد.
 .0تابعیت غالب و مؤثر

 .17اینک که دیوان تشخید داده است که جولیا کیائی در دوره ذیـربط تابعیـت هـر دو کشـور ایـران و ایـاالت
متحده را داشته ،به تعیین تابعیت غالب و مثثر نامبرده در دوره مزبور میپردازد .هی ت عمـومی دیـوان در پرونـده
شماره «الف» 52نظر داد که تعیین تابعیت خواهان ،مستلزم «بررسی کلیه عوامل ذیربط و از جملـه محـل اقامـت
معمولی ،مرکز عالیق و منافع ،پیوندهای خانوادگی ،مشارکت در زندگی عمومی و سایر شـواهد وابسـتگی اسـت»
(پرونده شماره «الف» .)5 Iran-U.S. C.T.R. at 265 ،52کلیه عوامل ذیربط که اصالت و میزان ارتباطهـای
خواهان را با کشور مورد بحث در موقع ایجاد ادعا و در سرتاسر دوره ذیربط روشن میکنند باید مورد بررسی قـرار
گیرد (بنگرید به :قرار اعدادی شماره  9-539-52مورخ دوم تیرماه  09[ 5950ژوئن  ،]5322صادره در پرونده رضا
سعید مالک و جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در .)19 Iran-U.S. C.T.R. 48,51
الف) اظهارات خواهانها

 .11خواهانها مدعی هستند که تابعیت غالب و مثثر جولیا کیائی در دوره ذیربط ،تابعیت ایاالت متحده بوده است.
جولیا کیائی در تاریخ  54اسفندماه [ 5920پنجم مارس  ]5303در کرمانشاه در ایران متولـد گردیـد .در بـدو تولـد،
نامش جولیا سرگیس مسیحی بود .نام پدرش ابراهیم و نام مادرش کیت سرگیس اسـت .پـدر و مـادر وی هـر دو
ایرانی بودند .جولیا کیائی اظهار میدارد که پدرش در سال  5323و مادرش نیز در تاریخی نامعلوم ،اما قبل از سال
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 ،5313تابعیت ایاالت متحده را کسب کرده بودند.
 .10همان طور که در باال ذکر شد (بنگرید به :بند  41باال) ،جولیا کیائی از بدو تولد تابعیت هر دو کشور ایران
و ایاالت متحده را داشت .مشارٌالیها می گوید که پدرش ،وی و خواهران و برادرانش را با طرز فكر امریكایی تربیت
نمود .جولیا کیائی اظهار میدارد که والدینش مسیحی بودند و در ت یید این اظهار ،فتوکپی آگهی مراسم ختم مـادر
خود را تسلیم کرده است .مشارٌالیها میگوید که خود وی نیز مسیحی است و در ت یید این گفته ،نامهای از کشیش
کلیسای انجیلی تهران به ثبت رسانده که طی آن گواهی شده است که جولیا در تاریخ  04تیرماه  51[ 5923ژوییه
 ]5392در آن کلیسا غسل تعمید داده شد.
 .14جولیا کیائی در تاریخ  05مهرماه  59[ 5990اکتبر  ]5319در سن  04سالگی ،با یک ایرانی بـه نـام عـال
کیائی ازدواج کرد .در سال  5313پس از فوت پدر جولیا ،مادر و سه برادر وی که حسب ادعا یا امریكایی بودند یـا
بعداً تابعیت آن کشور را کسب میکردند ،به شیكاگو در ایاالت متحده نقل مكان نمودند .خواهر جولیـا چنـد سـال
بعد به بستگان خود در ایاالت متحده ملحق شد ،اما جولیا کیـائی در ایـران مانـد .وی و همسـرش دو فرزنـد بـه
نامهای ژاکلین و ژوبین کیائی دارند.
 .11در اوایل سال  ،5350جولیا کیائی که  92ساله بود به اتفاق ژاکلین که در آن زمان  50ساله و ژوبین کـه
 2ساله بود ،به شیكاگو نقل مكان کردند .وی در همان سال در شیكاگو خانهای خریـد و در سـال  5352در یـک
شرکت امریكایی به کار مش ول گردید .نامبرده در تاریخ  51تیرماه [ 5953ششم ژوییه  ]5332هنوز در ش ل خـود
باقی بود .مشارٌالیها میگوید که پس از تر ایران در سال  5350دیگر به ایران باز نگشت.
 .13در تاریخ  02دیماه [ 5910دهم ژانویه  ]5304ازدواج جولیا کیائی با عال کیائی ،به موجب حكم صادره از
دادگاه منطقهای کو  ،به طالق انجامید .براساس موافقتنامه مربوط به طالق ،حضانت ژاکلـین کیـائی بـه جولیـا
واگذار و تمامی شش دانگ خانه شیكاگو و ملكی که به منظور سرمایهگذاری در پام بیچ فلوریدا خریداری شده بود
به جولیا داده شد .حضانت ژوبین به عال کیائی واگذار و قرار شد که وی عالوه بر ت مین هزینه تحصـیل ژاکلـین،
ماهی  012دالر نیز بابت مخارج وی بپردازد .با این که طبق مفاد موافقتنامه راجع به طالق ،قرار بـود عـال کیـائی
حضانت ژوبین را داشته باشد ،به نظر میرسد که ژوبین عمالً نزد جولیا کیائی باقی ماند.
 .01حسب اظهار ،جولیا کیائی در ایاالت متحده در فعالیـتهـای اجتمـاعی ،ماننـد رأی دادن در انتخابـات و
عضویت در هی تهای منصفه شرکت کرده است .نسخه ای از نامه ذیحساب فرماندار ناحیه کو حاکی است کـه
وی به عنوان عضو هی ت منصفه خدمت کرده ،ولی نامه مزبور بـدون تـاریخ اسـت .خواهـانهـا همچنـین اظهـار
میدارند که جولیا داوطلبانه برای «کلیسای خود ،فرقههای مذهبی دیگر و مثسسات خیریه کـار کـرده» و نیـز بـا
باشگاه آشوریهای شیكاگو همكاری دارد.
ب) اظهارات خوانده

 .05خوانده اظهار می دارد که تابعیت غالب و مثثر جولیا کیائی در طول دوره ذیربط ایرانی بوده و مضـافاً ایـنکـه
شهادتنامه هایی که وی به نفع خود تهیه کرده فاقد ارزش اثباتی است .خوانده به این واقعیت اشـاره مـیکنـد کـه
جولیا کیائی در ایران متولد شده ،بخش اعظم عمر خود را بهعنوان یـک ایرانـی و بـا شناسـنامه ایرانـی در ایـران
گذرانده ،با یک ایرانی ازدواج کرده و حتی بعد از تر ایـران نیـز بـه میـل خـود مبلـغ معتنـابهی در ایـن کشـور
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سرمایه گذاری نموده است .خوانده اظهار می دارد که جولیا کیائی قبل از عزیمت از ایران در سال  5350مسـلماً در
ایران تحصیل و کار کرده بود .خوانده اظهار میدارد که جولیا کیائی حداقل تا سال  5305به انجام تكالیف مدنی و
سیاسی خود بهعنوان یک فرد ایرانی ادامه داد و مضافاً اینکه چون عال کیـائی« ،سرپرسـت خـانواده» ،در ایـران
زندگی میکرد و عالیق تجاری وی در ایران بود ،مرکز عالیق جولیا کیائی نیز در ایران بوده است.
 .00خوانده اظهار می دارد که جولیا کیائی پیش از ازدواج با عال کیائی به دین اسالم گروید و در سـال 5915
طبق قوانین ایران طالق گرفت .فتوکپی طالقنامه ایرانی در ت یید این اظهـار تسـلیم شـده اسـت .خوانـده اظهـار
میدارد این واقعیت که جولیا کیائی در سال  5915در ایران طالق گرفت مثید پیوندهای وی با ایران است و نیـز
ثابت میکند که وی در سال  5915به ایران مراجعت نموده بود و این امر با اظهار وی متناقض اسـت کـه بعـد از
تر ایران در سال  5350هیچگاه به ایران باز نگشت .عالوه بر این ،در طالقنامه آنان ،از وی بهعنوان «ایرانی» و
«مسلمان» نام برده شده که بنا به اظهار خوانده ،این خود دلیل بر آن است که حتی در سال  5915نیز وی هنوز با
ایران و فرهنگ ایران پیوند داشت ،نه با ایاالت متحده ،لكن خوانده استدالل میکند که تعلق و وابستگی مـذهبی
شخد ،نقشی در تعیین تابعیت غالب وی ندارد.
 .09خواهانها انكار می کنند که جولیا کیائی به قصد انجام تشریفات طالق در ایران به آن کشور بازگشـته و
اظهار می دارند که وی موافقت کرده بود که تشریفات طالق در غیاب وی انجام شود تا عال کیائی بتواند در ایران
مجدداً ازدواج کند و نیز اینکه وی به عال اجازه داد که اقدامات الزم را برای اجرای طالق انجام دهد .خواهانهـا
برای اثبات این اظهار ،جملهای از طالقنامه را نقل میکنند که اشعار میدارد« :وکیل زوجه اظهار داشت که وقـوع
طالق را به موکلهام اطالع میدهم» .آنان همچنین اظهار میدارند که وکیل عال کیائی بدون اطالع جولیا و صرفاً
به منظور تسهیل تشریفات اداری وی را مسلمان اعالم کرد؛ در حالی که وی هیچگاه به دین اسالم نگروید .عـال
کیائی اظهارات مزبور را ت یید مینماید.
ج) یافتههای دیوان

 .07جولیا کیائی سی و هشت سال اول عمر خود را در ایران گذراند و در چهارده سال آخر این مدت ،همسر یـک
مرد ایرانی بود .وی پس از این دوره و تا زمان وقوع مصادره در تاریخ پنجم آذرماه  05[ 5912نوامبر  ]5303تقریباً
مدت سیزده سال در ایاالت متحده زندگی میکرد .وی مدت کوتاهی بعد از ورود به ایاالت متحده ،به قصد اقامت
طوالنی در آن کش ور اقداماتی به عمل آورد که از جمله خرید یک خانه و پیدا کردن کار در یک شرکت امریكـایی
بود .تا آنجا که سوابق پرونده حاکی است ،وی هنوز هر دوی آنها را دارد .هنگامی که وی به شیكاگو نقل مكان
کرد ،مادر ،برادران و خواهرش همگی ساکن آنجا بودند و فرزندانش همراه وی کوچ کردند .وی اکثـر پیونـدهای
خود را با ایران قطع کرد و در سال  5304در ایاالت متحده از شوهر ایرانیاش طالق گرفت.
 .01سوابق پرونده حاکی است که وی در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی ایاالت متحده شرکت کـرده ،زیـرا
در یک شرکت امریكایی کار میکرد و در امور کلیسا و سایر فعالیتهای جامعه شرکت داشت .منبع اصـلی درآمـد
وی بعد از سال  ،5350ش ل وی در ایاالت متحده بود.
 .00جولیا کیائی اظهار داشته است که بعد از خروج از ایران در سال  5350هیچگاه به ایران مراجعـت ننمـود،
در حالی که خوانده اظهار داشته که وی در سال  5300در مراسم طالق در ایران حضـور یافـت .دیـوان مالحظـه
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می نماید که طالقنامه ایرانی جولیا مثید آن است که وی شخصاً در آن مراسـم حضـور نداشـته اسـت و بنـابراین
دیوان نظر میدهد که دلیلی در دست نیست که جولیا کیائی برای طالق در سال  5300به ایـران مراجعـت کـرده
باشد.
 .04هرچند جولیا کیائی در سالهای  5309و  5304سرمایه گذاری معتنابهی در ایران کـرد (خریـد سـهام در
گروه صنعتی غرب و گروه انتشاراتی) ،سوابق پرونده حاکی است که تصمیم مزبور عمدتاً به مالحظه سود احتمالی
و وجود یک مشاور مورد اعتماد برای اداره شرکت بود و نه در نتیجه دلبستگی وافر وی به ایران .عـالوه بـر ایـن،
وی در عین حال یک باب خانه و احتماالً مست التی بهعنوان سرمایهگذاری در ایاالت متحـده داشـت .در سـوابق
پرونده دلیلی وجود ندارد که نشان دهد وی قصد مراجعت به ایران داشته است.
 .01با توجه به مراتب باال ،نظر دیوان این است که در طول دوره ذیربط از هنگام بروز ادعاهای جولیا کیـائی
تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325وابستگی وی به ایاالت متحـده بـیش از وابسـتگی وی بـه ایـران بـوده و
نتیجتاً دیوان نظر می دهد که در طول دوره ذیربط ،تابعیت غالب و مثثر جولیا کیائی تابعیت ایـاالت متحـده بـوده
است.
چهار) مالکیت

 .03اکنون که تشخید داده شد که ادعاهای جولیا کیائی حائز شرایط صالحیتی مقرر در بند  5مـاده دو و بنـد 0
ماده هفت بیانیه حل و فصل ادعاها میباشند ،دیوان به بررسی این موضوع میپردازد که آیا جولیا کیائی در گـروه
صنعتی غرب ویا گروه انتشاراتی عالیق مالكیتی داشت که وی را مستحق دریافت غرامت نماید یا خیر.
الف) گروه صنعتی غرب
 .5اظهارات خواهانها

 .41دیوان خاطرنشان می نماید که به علت قلت مدار مستند راجع به مالكیت در پرونده حاضر ،کفایـت و عـدم
تعارض اظهارات طرفین درباره این موضوع حائز اهمیت خاصی است .بنابراین الزم اسـت کـه اظهـارات طـرفین،
بهویژه اظهارات خواهانها ،بهدقت مورد بررسی قرار گیرد.
 .45خواهانها در دادخواست خود اظهار کردهاند که در سال  5309ژاکلین کیائی و ژوبین کیائی هریک تعداد
 142سهم در گروه صنعتی غرب خریداری کردند .حسب اظهار ،ژوبین سهام خود را «برای مادرش ...به نام خود و
شراکتاً» خریداری کرد.
 .40خواهانها در الیحه مورخ  00تیرماه  59[ 5955ژوییه  ]5320خود ،اظهاریهای از محمود میرآفتاب یكـی
ا ز مدیران گروه صنعتی غرب تسلیم و بدان استناد کردند .آقای میرآفتاب در اظهاریه خود اعـالم کـرد کـه وی در
سال  5304تعداد  0222سهم خود در گروه مزبور را به جولیا کیائی فروخت و در هنگام انتقال سهام ،کل وجـه آن
را دریافت کرد .آقای میرآفتاب در ادامه اظهارات خود گفت که جولیا کیائی خواسته بود که نام فرزندانشان ژاکلـین
و ژوبین به عنوان سهامدار در شرکت ثبت شود تا در صورت بروز وقایع غیرمترقبه منافع ایشان محفو باشد .خانم
جولیا کیائی همچنین خواستند که خود ایشان در مدتی که در قید حیات هستند مالک این سهام شناخته شوند؛ امـا
در صورت وقوع مرگ ویا رویداد پیشبینی نشده سهام ایشان بدون هیچ مشكلی به فرزندانشان منتقل شود.

حکم شماره  545ـ  064ـ 3

144 

 .49در الیحه مورخ چهارم شهریورماه  05[ 5954اوت  ]5321خواهانها ،جولیا کیائی اظهار داشت که وی در
سال  5309آقای میرآفتاب را بهعنوان امین سرمایهگذاریهای خود در گروه صنعتی غرب انتخـاب نمـود .حسـب
اظهار ،وجوه الزم برای خرید سهام از عواید فروش اموال متعلق به عال و جولیا کیائی که به موجب ترتیبات طالق
انجام شده بود ،ت مین گردید .منظور از سرمایهگذاریهای جولیا کیائی این بود که «ستون فقرات امنیت مالی برای
[وی] و آینده بچهها [ی وی]» باشد .حسب اظهار وی ،عال کیائی نیز موافقت کرد که هرچه دارد در همان گـروه
برای بچهها سرمایهگذاری کند.
 .47خواهانها در الیحه مورخ ششم اسفندماه  01[ 5954فوریه  ]5325خود اظهار داشتند کـه در سـالهـای
 5304و  5302جولیا کیائی تعداد  0222سهم از آقای میرآفتاب خریداری کرده و در ادامه آن گفتهاند کـه در ابتـدا
سهام مزبور به نام ژاکلین و ژوبین بود ،لكن بعداً به جولیا کیائی منتقل شد .خواهانها همچنین اظهار میدارند که
در سال  5355یا  5350جولیا کیائی ،آقای میرآفتاب و همسر وی ،پری میرآفتاب را بهعنوان امین عالیق مالكانـه
خود در ایران انتخاب کرد و هنگامی که عال و جولیا کیائی طالق گرفتند ،حسب اظهار ،توافـق کردنـد کـه کلیـه
عواید حاصله از فروش اموال مشتر آنها توسط خانواده میرآفتاب به منظـور تحصـیل و تـ مین آینـده فرزنـدان
آنها سرمایه گذاری شود و آقا و خانم میرآفتاب در سال  5304با این وجوه تعـداد  5222سـهم در گـروه صـنعتی
غرب «به نام ژاکلین و ژوبین شراکتاً با مادرشان» خریداری کردند .حسب اظهار ،آقای میرآفتاب بعداً سهام مزبـور
را به نام جولیا کیائی کرد تا کارش بهعنوان امین تسهیل گردد .در سال « 5302بـه مـرور کـه وجـوه بـیشتـری
حاصل شد» وی هزار سهم دیگر را نیز به جولیا کیائی «منتقل» کرد ،با این شرط کـه در صـورت وقـوع حـوادث
غیرمترقبه با فوت جولیا کیائی کلیه سهام مزبور بدون هیچ مشكل حقوقی به مالكیت ژاکلین و ژوبین درآید».
 .41خواهانها در الیحه مورخ  53اسفندماه [ 5951دهم مارس  ]5320خود اظهار داشتهاند که سهام بـه نـام
فرزندان ثبت شد و نام «جولیا کیائی» نیز بهعنوان شریک که باید در سود سهیم میبود ،ذکر شـده بـود» .اظهـار
شده است که ژوبین کیائی سهام را به قصد مشارکت [با مادرش] خریداری کرد.
 .40خواهانها در الیحه مورخ  55تیرماه [ 5955دوم ژوییه  ]5320خود اظهار داشتهاند که جولیـا سـهامی در
گروه صنعتی غرب خرید و قسمتی از آنها را به ژاکلین داد و مابقی را مشترکاً با ژوبین نگاه داشت.
 .44خواهانها در الیحه مورخ اول شهریورماه  09[ 5953اوت  ]5332خود اظهار داشتهاند که آقای میرآفتاب
تعداد  0222سهم به نمایندگی از طرف جولیا کیائی و با وجهی که جولیا «در اختیار وی گذاشـته بـود» خریـداری
کرد .حسب اظهار سهام بدواً به نام آقای میرآفتاب ثبت شد .حسب اظهار ،آقای میرآفتاب نمـیتوانسـت بـا منـابع
مالی خود در گروه صنعتی غرب سرمایه گذاری کند ،زیرا در آن موقع تمام امكانات مـالی وی در جاهـای دیگـری
گیر بود .ظاهراً در سال  5302وی تعداد  5222سهم را به نام جولیا منتقل کرد و از فحوای کالم چنین بر میآیـد
که  5222سهم دیگر را قبالً به جولیا یا فرزندان وی منتقل کرده بوده است .خواهانها همچنین مجدداً به اظهاریه
سال  5355آقای میرآفتاب اشاره میکنند که طی آن وی اظهار میدارد که در سالهای  5304و  5302سهام خود
را به جولیا کیائی فروخت و وجه آنها را در هنگام انتقال دریافت کرد.
 .41در همان الیحه ،خواهانها سه نام تسلیم کردند که دو تای آنها از آقای میرآفتـاب بـه جولیـا کیـائی و
سومی از جولیا کیائی به آقای میرآفتاب است .آقای میرآفتاب در نامه اول خود که بـه تـاریخ دوم مردادمـاه 5919
[ 04ژوئن  ]5304است ،نوشته است که مش ول مذاکره برای خرید قطعه زمینی برای گروه صنعتی غرب است و با
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پولهایی که جولیا کیائی «در اختیار وی گذاشته» بود تعداد  0222سهم برای جولیا کیائی ،ژاکلین و ژوبین کیـائی
خریداری کرده است .وی اظهار میدارد که سهام مزبور «همانطور که قبالً با هم توافق کردیم» فعالً به نام خود
او خواهد بود و «در فرصت مناسب» به جولیا کیائی منتقل خواهد شد .وی در نامـه دوم خـود کـه بـه تـاریخ 53
آذرماه [ 5915دهم دسامبر  ]5300است ،مینویسد که قصد دارد به لندن برود و معتقد است که «یک هزار سـهم
باقیمانده تو را نیز به نام خودت» منتقل کنم .جولیا کیائی طی نامه مورخ  52دیماه [ 5915هشتم ژانویـه ]5302
خود با پیشنهاد انتقال سهام موافقت کرده است.
 .43در همان الیحه ،خواهانها گزارش مورخ دهم دیماه  95[ 5952دسـامبر  ]5325مثسسـه حسابرسـی را
تسلیم کردند .ظاهراً به استناد صورتجلسه مـورخ  05اردیبهشـت  55[ 5911مـه  ]5305مجمـع عمـومی سـالیانه
سهامداران گروه صنعتی غرب ،در گزارش مزبور قید شده است که آقـای عـال کیـائی «اصـالتاً و وکالتـاً از طـرف
دوشیزه ژاکلین کیائی» تعداد  5222سهم و آقای میرآفتاب «اصالتاً و به والیت آقایان سیامک و بابک میرآفتـاب»
تعداد  5202سهم داشتهاند .دیوان مالحظه مینماید که صورتجلسه مـورخ  05اردیبهشـت  55[ 5911مـه ]5305
مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی غرب که خوانده تسلیم کرده ،در واقع نشان مـیدهـد کـه عـال کیـائی
«اصالتاً و به وکالت از طرف دوشیزه ژاکلین کیائی و به والیت آقای ژوبین کیائی برای تعـداد  5222سـهم امضـا
کرده است» (خط ت کید افزوده شده است) .دیوان همچنین مالحظه مینمایـد کـه صورتجلسـه مـورخ  03تیرمـاه
 02[ 5914ژوییه  ]5301مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی غرب که خوانده تسلیم نموده ،نشان مـیدهـد
که عال کیائی بهعنوان مالک  22سهم و ژاکلین و ژوبین کیائی هریک بهعنوان دارنده  122سهم امضا کـردهانـد.
صورتجلسه مذکور همچنین حاکی است که آقای میرآفتاب تعـداد  002سـهم و دو فرزنـد وی ،سـیامک و بابـک،
هریک  422سهم داشتهاند.
 .11در همان الیحه ،خواهان ها سندی تسلیم کردند که حسب اظهار وصیتنامه جولیا کیائی است که در تاریخ
ششم دیماه  00[ 5915دسامبر  ]5300امضا شده و طی آن ،جولیا کیائی مایملک و از جمله سهام خود را به شرح
زیر برای ژاکلین و ژوبین کیائی به ارث گذاشته است:
 0222سهم از سهام گروه صنعتی غرب در ایران که به وسیله دکتر محمود میرآفتاب که از طرف مـن اختیـار
دارد که هر طور مناسب بداند عمل کند ،خریداری شده.
توضیح :سهام مزبور طوری خریداری شده که من از کلیه حقـوق و مزایـای مالكیـت آن برخـوردارم و بعـد از
مرگ من به فرزندانم میرسد.
وصیتنامه مزبور ظاهراً در همان روزی که به امضا رسید در دفتر اسناد رسمی ثبت و گواهی شد.
 .15خواهانها در الیحه مورخ نهم اسفندماه  02[ 5953فوریه  ]5335خود اظهار داشتهاند کـه جولیـا کیـائی
سهامی را که به نام ژوبین ثبت شده خریداری کرده و ژوبین در واقع فقط بهعنوان بازمانده مادرش عالقه مالكیت
در سهام مزبور داشته است .آنان همچنین اظهار میدارند که گزارش مورخ دهم دیماه  95[ 5952دسامبر ]5325
مثسسه حسابرسی نشان میدهد که جولیا و ژاکلین کیائی جمعاً دارای  0222سهم شرکت بـودهانـد و نیـز اظهـار
میدارند که  5222سهمی که در فهرست به نام عال کیائی اصالتاً و وکالتاً از طرف ژاکلین کیائی نگهداری میشد،
کالً در واقع متعلق به ژاکلین کیائی است و نیز  5202سهمی که در فهرست به نام آقای میرآفتاب اسـت سـهامی
است که آقای میرآفتاب بعداً به جولیا کیائی فروخت .خواهانها اظهار میدارند که جولیا کیائی جمعاً  0222سهم از
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آقای میرآفتاب خریداری کرده که از این تعداد  5222سهم را به ژاکلین منتقـل کـرده و  5222سـهم دیگـر را بـا
ژوبین کیائی که بازمانده او شناخته شده نگهداری کرده است.
 .10خواهانها در الیحه مورخ  53مهرماه  55[ 5900اکتبر  ]5339خود اظهار داشتهاند که «سهام کیـائی در
گروه صنعتی غرب در اختیار جولیا کیائی با مشارکت فرزندانش ژاکلین و ژوبین بوده است» .حسـب اظهـار ،جولیـا
کیائی همه  0222سهم را مشترکاً با فرزندان ص یرش داشت و نگهداری میکرد .خواهانها اظهار مـیدارنـد کـه
آقای میرآفتاب « 0222سهم گروه را به [جولیا کیائی] و فرزندانش منتقل کرده است» .آنان همچنین میگویند که
در آوریل  5304جولیا کیائی ترتیبی داد که از طریق بانک تهران شعبه چهار راه پهلوی چكی به مبلغ  00میلیـون
ریال (معادل  9220222/-دالر امریكا) برای آقای میرآفتاب حواله شود .این پول به مصرف خرید زمین برای گروه
صنعتی غرب رسید و بابت آن 0222 ،سهم به نام آقای میرآفتاب صادر شد .آقـای میرآفتـاب  5222سـهم از ایـن
سهام را در سال  5304به «خواهانها» منتقل کرد ،لكن ناچار بود  5222سهم از این سهام را تا سال  5302به نام
خود نگه دارد تا حائز شرایط انتخاب بهعنوان مدیر شرکت باشـد .وی در سـال  5302از شـرکت خـارج شـد و آن
 5222سهم را نیز در آن هنگام به جولیا کیائی منتقل کرد .عال کیائی  5222سهم داشت که جولیـا کیـایی بـرای
ژاکلین خریده بود .جولیا کیایی و ژاکلین مشترکاً مالک سهام بودند 5222 .سهم اول به نام ژاکلین و ژوبـین ثبـت
شده بود که هریک  142سهم داشتند.
 .19در شهادتنامه ای که ضمیمه همان الیحه است ،جولیا کیایی اظهار داشته است که در سال  5304بعـد از
جدا شدن از شوهرش ،وی توصیه آقای میرآفتاب را برای سرمایهگذاری در گروه صـنعتی غـرب پـذیرفت .حسـب
اظهار ،وی مقداری پول در ایاالت متحده داشت و با فروش فرشها و جواهرات خود مبلغ دیگری نیز جمعآوری و
از عال کیایی درخواست کرد که این پول را از حسابش برداشت کند و در اختیار آقای میرآفتـاب قـرار دهـد .آقـای
میرآفتاب به وی اطالع داد که «تمام پول سهام را دریافت کـرده اسـت» .قـرار بـود آقـای میرآفتـاب «در اولـین
فرصت» سهام مزبور را به جولیا کیایی منتقل کند .وی  5222سهم را در سال  5304به نام [جولیا کیایی] ،حسـب
اظهار «به نام وی و فرزندش] منتقل کرد و در سال  5302تعداد  5222سهم دیگر را «بـه نـام جولیـا و فرزنـدش
مشترکاً» انتقال داد.
 .17در همان الیحه ،خواهانها اظهار میدارند که حتی اگر جولیا کیایی مالـک رسـمی سـهام نبـوده باشـد،
وصیتنامه وی و شهادتنامه آقای میرآفتاب ثابت میکنند که وی مالک انتفاعی سـهام بـوده و بنـابراین اسـتحقاق
دریافت غرامت دارد.
 .11در جلسه استماع ،خواهانها اظهار داشتند که سهام مورد بحث با وجوهی که به موجب طالقنامه به جولیا
کیایی تعلق گرفت خریداری شد و مضافاً این که جولیا کیایی و عال کیایی توافق کردند که کلیه وجوه مزبور بـرای
استفاده فرزندانشان ،اما تحت نظارت جولیا کیایی باشد و جولیا کیایی مالک سهام بوده است .اظهار شد کـه جولیـا
کیائی مالک  5222سهم ثبت شده به نام ژاکلین کیائی و  5222سهم ثبت شده به نام ژوبین کیایی بوده و ژاکلین
و ژوبین هریک «بهعنوان بازمانده» حق استفاده از سهام ثبت شده به نام خود را داشتهاند .وقتی از ژاکلین کیـایی
خواسته شد راجع به عالیق مالكیت خود توضیح دهد ،وی گفت که «تا آنجا که من میدانم همه ما در این مورد
سهیم بودیم و بنابراین آنچه من میتوانم بگویم همین کلمه سهیم است ،به هر صورتی که باشد؛ اما مت سفم کـه
نمیتوانم آن را مشخد نمایم».
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد یازدهم

 .10خواهانها در جلسه استماع همچنین اظهار داشتند که سهام مورد بحث در سـالهـای  5304و  5302از
ال پرداخت شـد .آنـان اظهـار داشـتند کـه آقـای میرآفتـاب
آقای میرآفتاب خریداری و وجه آن ها پس از انتقال ک ً
بهعنوان امین عمل نمیکرد و اشارات پیشین آنان بهعنوان «امین» صرفاً بیانگر درجه نزدیكی رابطه میان خانواده
کیائی و وی بوده است ،لكن عال کیایی نیز گفت که آقای میرآفتاب سرمایهگذاری وجوهی را که در اختیـار جولیـا
کیائی بود در گروه صنعتی غرب «رتق و فتق میکرد».
 .14همچنین در جلسه استماع ،از جولیا کیائی سثال شد که چرا آقای میرآفتاب  5222سـهم را بـه نـام خـود
نگه داشته بود و او گفت که آقای میرآفتاب به وی گفته بود که الزم اسـت تعـدادی از سـهام را نگـه دارد و وی
[جولیا کیایی] تصور می کرد که این کار شاید بدین دلیل الزم بود که آقای میرآفتاب بتواند در سمت مدیر شـرکت
باقی بماند .جولیا کیائی توضیح نداد که چرا سهام به نام همسر و فرزنـدان آقـای میرآفتـاب ثبـت شـده بـود .وی
همچنین توضیح روشنی نداد که چطور شد که سهام به نام فرزندان وی بوده و نه به نام خودش.
 .11جولیا کیایی و عال کیائی در جلسه استماع ،راجع به چگونگی ارسال وجه سهام از ایاالت متحده به ایران
توضیحات بیشتری دادند .جولیا کیائی گفت که وی در هنگام تر ایران ،کلیه اموال و جـواهرات و فـرشهـای
خود را فروخته و وجه دیگری نیز بابت مهریه در موقع طالق به دست آورده بود و عواید حاصله از فـروش امـوال
مذکور و مهریه خود را در حسابی نزد مرکنتایل نشنال بانک در شیكاگو تودیع کرد .بعد ،آقای میرآفتاب وی را بـه
کسی که دست اندر کار انتقال وجوه بود ،معرفی کرد و وی چكی بـه مبلـغ  9220222/-دالر بـه آن شـخد داد.
خانم کیایی اظهار داشت که سابقهای از این چک در دست ندارد.
 .13عال کیائی درجلسه استماع گفت که تمام پولی را که جولیا داشت وی بهعنوان بخشی از مهریه به او داده
بود .عال کیائی گفت که صرفاً به عنوان رابط عمل کرد و ترتیبی داد که پول از شیكاگو توسط واسطهای که رئیس
بانكی در تهران بود به کرمانشاه منتقل شود .واسطه مزبور ،وی را به شخصی معرفی کرد که یک حسـاب بـانكی
در ایاالت متحده داشت .پول از مرکنتایل نشنال بانک برداشت و در یک حساب متعلق به آن شـخد در ایـاالت
متحده تودیع شد .شخد مزبور حسابی نیز در شعبه پهلوی بانک تهران داشت و معادل ریالی پـول را برداشـت و
آن را به عال کیائی منتقل کرد.
 .0اظهارات خوانده

 .31خوانده اظهار میدارد که طبق قوانین ایران و بهویژه ماده  42قانون تجـارت ایـران ،شخصـی کـه نـامش بـا
رعایت تشریفات قانونی بهعنوان صاحب سهام ثبت شده باشد ،تنها کسی است کـه از لحـا شـرکت و اشـخاص
ثالث مالک واقعی شناخته می شود .خوانده اظهار می دارد که هیچ مدر مستقلی وجود ندارد که نشـان دهـد نـام
جولیا کیائی به عنوان سهامدار گروه صنعتی غرب به ثبت رسیده بوده و شهادتنامههـای ابـرازی نیـز خـالف آن را
نشان میدهد .خوانده اظهار میدارد که به این علت ،جولیا کیائی سهامی در گروه صنعتی غـرب نـدارد کـه قابـل
استناد علیه خوانده باشد .خوانده مضافاً استدالل میکند که دیوان در این پرونده نباید جولیا کیائی را مالک انتفاعی
سهام گروه صنعتی غرب بشناسد و اظهار می دارد که حكم دیوان در پرونده سقیع راجع به مالكیت انتفاعی با ایـن
پرونده تفاوت دارد.
 .35خوانده اظهار میدارد که اظهارات خواهانها درباره اینکه چه کسی صاحب سهام اسـت و تعـداد سـهام
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چقدر است و چگونگی خریداری سهام متناقض است .خوانده خاطرنشان مینماید که خواهانها در دادخواست خود
اظهار داشتند که ژاکلین و ژوبین کیائی در سال  5309هریک  142سهم خریداری کردنـد ،در صـورتی کـه آقـای
میرآفتاب در شهادتنامه سال  5955خود اظهار داشت که در سالهای  5304و  5302وی  0222سـهم بـه جولیـا
کیائی فروخت و بعداً در نامه مورخ سوم تیرماه  04[ 5919ژوئن  ]5304خود گفت کـه تعـداد  0222سـهم گـروه
صنعتی غرب را به نام جولیا ،ژاکلین و ژوبین کیائی خریداری کرده ،اما فعالً آنها را بـه نـام خـود نگـه مـیدارد.
خوانده همچنین خاطرنشان مینماید که آقای میرآفتاب در شهادتنامه سال  5955خود اظهار داشته است که سهام
را به جولیا کیایی فروخته و وجه آنها را نقداً دریافت کرده ،در حالی که در نامه مورخ سوم تیرماه  04[ 5909ژوئن
 ] 5304نوشته است که سهام را با پولی که جولیا کیایی در اختیارش گذارده بود خریداری کرده است .خوانده اظهار
میدارد که این تناقضگوییها نشان میدهد که اظهارات خواهانها واقعیت ندارد.
 .30خوانده اظهار میدارد که نامههای متبادله بین آقای میرآفتاب و جولیا کیائی در حقیقت بعد از تاریخهـایی
نوشته شده که روی نامهها قید گردیده و در اثبات این موضوع ،به شهادتنامه سال  5905آقـای میرآفتـاب اسـتناد
میکند .خوانده استدالل میکند که وصیتنامه جولیا کیائی نیز اصالت ندارد و خاطرنشان مـینمایـد کـه وصـیتنامه
مزبور با شهادتنامه سال  5955آقای میرآفتاب نیز تناقض دارد .در شهادتنامه مذکور ،آقای میرآفتاب گفته است که
وی یک بار در سال  5304و بار دیگر در سال  5302جمعاً تعداد  0222سهم به جولیا کیایی فروخت .مـعالوصـف،
در وصیتنامه  0222سهم مورد وصیت قرار گرفته ،در حالی که خود وصیتنامه در سال  ،5300یعنی پیش از انتقـال
بخشی از سهام مزبور تنظیم گردیده است .خوانده همچنین این سثال را مطرح میکند که چه نیازی وجود داشـت
که موضوع سهام در وصیتنامه قید شود ،زیرا حسب اظهار خواهانها ،سهام مذکور به شیوهای خریداری شـده بـود
که پس از مرگ جولیا ،خودبهخود به فرزندانش منتقل میشد.
 .39خوانده استدالل میکند که اظهارات خواهانها راجع به گردآوری و حواله مبلغ  9220222/-دالر به ایران
به منظور خرید سهام در گروه صنعتی غرب نادرست است و خاطرنشان مینماید که هیچگونه مدرکی دال بر حواله
مبلغ مذکور تسلیم نشده است.
 .37خوانده مضافاً اظهار میدارد که شهادتنامه سال  5955آقای میرآفتاب ساختگی است و برای اثبـات ایـن
اظهار خود ،شهادتنامهای از آقای میرآفتاب تسلیم کرده که تـاریخ آن هشـتم مهرمـاه  92[ 5905سـپتامبر ]5330
میباشد .آقای میرآفتاب در شهادتنامه اخیرالذکر اظهار میدارد که  5222سهم گروه صنعتی غرب متعلق بـه عـال
کیائی بود که بدواً به نام میرآفتاب ثبت شده بود .حسب اظهار ،عال کیایی در سال  5302تعداد  5222سهم دیگـر
از آقای میرآفتاب خرید ،با این قصد که آنها را به نام فرزندان خود ثبت نماید .آقای میرآفتاب تصور میکـرد کـه
معامله اخیرالذکر انجام شده بوده ،اما در سال  5329عال کیائی به وی اطالع داد که معاملـه انجـام نشـده اسـت.
آقای میرآفتاب ادعا میکند که بنابراین وی وجه خرید سهام را به عال کیائی بازگرداند .خوانده اظهار مـیدارد کـه
این موضوع ثابت می کند که جولیا کیائی در گروه صنعتی غرب مالكیت انتفاعی نـدارد و مضـافاً ایـنکـه دومـین
انتقال مورد ادعا ،شامل  5222سهم ،به افراد خانواده کیائی ،هیچگاه تحقق نیافت.
 .31خواهانها اظهار میدارند که شهادتنامه سال  5905تحت اجبار و اکراه تنظیم شده و مدعی هسـتند کـه
شهادتنامه سال  5955آقای میرآفتاب گویای واقعیت است .خوانده این موضوع را انكار و بـه شـهادتنامه دومـی از
آقای میرآفتاب استناد مینماید که تاریخ آن  51بهمـنمـاه [ 5900چهـارم فوریـه  ]5334اسـت و طـی آن آقـای
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میرآفتاب اظهار داشته است که شهادتنامه سال  5905وی تحت اجبار و اکراه نوشته نشده است.
 .30خوانده همچنین سندی تسلیم کرده که در تاریخ  52تیرماه [ 5914نهم ژوییه  ]5301به امضـا رسـیده و
در آن ،ژاکلین کیائی به پدر خود ،عال کیایی در مورد سهام خریداری از گروه صنعتی غرب به نام اینجانـب اختیـار
تام داده است .طبق سند مذکور عال کیائی اختیار کامل داشت که «از طرف اینجانب سهام خریـداری نمـوده ویـا
سهام خریداری را بفروشد» و اظهار شده است که « به طور کلی اینجانب کلیه حقوق مربوط به سهامی را کـه بـه
نام اینجانب خریداری شده به وکیل [عالع کیائی] واگذار نموده و تا زمانی که وکیل زنده است برای خود هیچگونه
حقی قائل نخواهیم بود» .عال کیائی «حق دارد که هر نوع اقدامی چه خرید و چه فروش و چه تعـویض و تبـدیل
در سهام بنماید و هرگونه اقدامی که به نام اینجانب نماید درست و قانونی است» .خوانده استدالل میکند که این
امر ادعای وی را ثابت میکند که مالک واقعی انتفاعی سهام ،عال کیایی بوده و نه جولیا کیایی.
 .34خواهانها اظهار میدارند که وکالتنامه مذکور ثابت میکند کـه ژاکلـین کیـائی در گـروه صـنعتی غـرب
عالیق مالكیت داشته؛ لكن انكار میکنند که مدر مزبور داللت بر آن دارد که عال کیایی مالک انتفـاعی سـهام
مزبور بوده است .خواهانها اظهار می دارند که ژاکلین کیائی صرفاً عالقه داشت که پدرش وکیل و حافظ منافعش
باشد و به جای آن که مانند مادرش تنها متكی به آقای میرآفتاب باشد به وی روی آورد و ایـن «بـه علـت رابطـه
عاطفی او نسبت به پدرش» بود .جولیا و ژاکلین کیائی در شهادتنامههای سـال  5339خـود در ایـنبـاره توضـیح
مشابهی ارائه کردهاند ،لكن عال کیائی در شهادتنامه سال  5339خود اظهار میدارد که وکالتنامه مزبـور بـه علـت
نگرانی جولیا تنظیم گردید .طبق اظهار عال کیائی ،جولیا کیائی ظاهراً نگران بود که دختر زیبایی چون ژاکلـین بـا
هر مردی که دلخواهش باشد ازدواج کند و میترسید که مبادا وضعیت خاصی در زندگی زناشویی ژاکلین پیش آید
که بر سهام گروه صنعتی غرب که متعلق به جولیا و بچهها بود اثر بگذارد .جولیا از من پرسید که در صورت ازدواج
ژاکلین چگونه میتوان مالكیت سهام وی [جولیا] را حفظ نمود.
و حسب اظهار ،عال کیائی بهعنوان راهحل ،موضوع وکالتنامه را پیشنهاد کرد.
 .31درجلسه استماع  ،ژاکلین اظهار داشت که وی فـرم وکالتنامـه را از پـدرش دریافـت کـرد و چیـزی از آن
نفهمید؛ اما طبق دستور پدرش عمل کرد و آن را به وی برگرداند .وی بعداً گفت که اسـتنباط وی ایـن بـوده کـه
پدرش منافع او را حفظ خواهد کرد ،لكن هرگونه فروش سهام منوط به موافقت مادر او است.
 .9یافتههای دیوان

 .33دیوان خاطرنشان می سازد که تا تاریخ برگزاری جلسه استماع پرونده حاضر ،طـرفین هـم عقیـده بودنـد کـه
ژاکلین و ژوبین کیائی در تاریخ  03تیرماه  02[ 5914ژوییه  ]5301هریک مالک ثبتی  122سهم در گروه صنعتی
غرب بود ،لكن دیوان یادآور میشود که در مدار رسمی مربوط به گروه صنعتی غرب ،شامل صورتجلسه مجمـع
عمومی سالیانه شرکت که در تاریخ  03تیرماه  02[ 5914ژوییه  ]5301تشكیل شد و صورتجلسه مجمع عمـومی
سالیانه شرکت که در تاریخ  05اردیبهشتماه  55[ 5911مه  ]5305برگزار شد و نیز در گزارش مورخ دهم دیماه
 95[ 5952دسامبر  ]5325مثسسه حسابرسی برای سال منتهی به  02اسـفندمـاه  53[ 5913مـارس  ]5325نـام
جولیا کیائی تحت هیچ عنوانی ذکر نشده است .دیوان مضافاً خاطرنشان مینماید که در جلسه استماع ،خواهانهـا
برخالف اظهارات قبلی مندرج در لوایح خود ،اظهار داشتند که ژاکلین و ژوبین کیائی تنها مالكین ثبتی کلیه 0222
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سهم مورد ادعا بوده و جولیا کیائی ،با آنکه مالک ثبتی نبوده ،معهذا در سهام مزبور مشارکت داشته است.
 .511با توجه به ادله موجود نزد دیوان و اظهارات خود خواهانها در جلسه استماع ،دیوان نتیجه میگیرد کـه
جولیا کیائی مالک ثبتی هیچ سهمی از سهام گروه صنعتی غرب نبوده است ،لكـن دیـوان در گذشـته در مـواردی
اشخاصی را که مالک ثبت سهام در شرکتهای ایرانی نبودند مالكت شناخته و به نفع آنهـا حكـم داده؛ بـر ایـن
اساس که اشخاص مزبور مالک انتفاعی سهام مورد بحث بوده اند (بنگرید بـه :بنـدهای  52-05حكـم صـادره در
پرونده سقیع) .دیوان ابتدا به بررسی اظهارات خواهانها میپردازد تـا مشـخد کنـد کـه اظهـارات آنهـا دربـاره
چگونگی دخالت جولیا کیائی در خریداری و مالكیت سهام دقیقاً چیست.
 .515درباره منبع وجوهی که صرف خریداری سهام شد ،دیوان مالحظـه مـینمایـد کـه خواهـانهـا اظهـار
داشتهاند که کلیه وجوه مزبور از فروش دارایی های جولیا و عال کیائی در هنگام طالق آنهـا حاصـل گردیـد ،امـا
همچنین اظهار داشتهاند که وجوه مزبور منحصراً از طریق فروش فرشها و جـواهرات و امـوال متعلـق بـه جولیـا
کیائی و نیز از حساب بانكی خود وی به دست آمد و نیز اینکه عال کیائی جداگانه مبل ی از این بابت ت مین کرد.
 .510درباره چگونگی حواله وجوه توسط خواهانها به منظور خریداری سهام در گروه صـنعتی غـرب ،دیـوان
مالحظه مینماید که خواهانها اظهار داشتهاند که وجوه مزبور در سال  5309یا « 5304در اختیار» آقای میرآفتاب
گذارده شده بود ،لكن همچنین اظهار داشته اند که آن وجوه از ایاالت متحده برای وی حواله شده است .خواهانها
اظهار داشته اند که هنگام تنظیم دادخواست ،عال کیایی «نه بر میزان مالكیت سهام جولیا در گروه صـنعتی غـرب
وقوف داشت و نه بر چگونگی انتقال آن سهام به نام وی»؛ لكن همچنین گفتهاند که وی در موضوع حواله وجه از
طرف جولیا برای آقای میرآفتاب در نقش «واسطه» عمل کرده است .دیوان مالحظه مـینمایـد کـه خواهـانهـا
هیچگونه مستندی از حواله ادعایی وجوه مزبور در اختیار ندارند.
 .519جز در دادخواست اولیه که در آن اظهار شده است که خواهانها کالً  5222سـهم داشـتهانـد ،در سـایر
لوایح اظهار شده که خواهانها تعداد  0222سهم در گروه صنعتی غرب خریداری کرده بودند؛ لكـن دربـاره نحـوه
خریداری سهام مزبور ،خواهانها اظهار داشتهاند که آقای میرآفتاب امین آنهـا بـوده و پـول خـانواده کیـائی را از
جانب آنها سرمایهگذاری کرده است ،لكن همچنین گفتهاند که کیاییهـا سـهام را از آقـای میرآفتـاب خریـداری
کردهاند و آقای میرآفتاب صرفاً فروشنده سهام بوده ،البته فروشندهای مورد اعتماد .درباره تـاریخ خریـداری سـهام،
خواهانها اظهار داشتهاند که سهام در سالهای  5304و  5302خریداری شده؛ لكن همچنین گفتهاند که سهام در
سال  ،5309فقط در سال  ،5304و قبل از دسامبر  5300خریداری شده است.
 .517درباره چگونگی ثبت سهام ،خواهانها اظهار داشتهاند که سهام به نام ژاکلین و ژوبین ثبـت شـده بـود؛
لكن همچنین گفته اند که سهام ابتدا به نام ژاکلین و ژوبین ثبت ،ولی بعداً به جولیا کیائی منتقل گردید و همچنین
اظهار داشته اند که سهام به نام ژاکلین و ژوبین ثبت شده و ژوبین با جولیا کیائی مشترکاً صاحب سهام بوده اسـت.
اظهار شده است که سهام به نام ژاکلین و ژوبین ثبت گردیده و هر دو با مادرشان شریک بودهاند .همچنین اظهـار
شده است که سهام ابتدا به نام آقای میرآفتاب ثبت شده و بعد در سال  ،5304تعداد  5222سهم بـه ژاکلـین و در
سال  5302تعداد  5222سهم دیگر به جولیا منتقل گردیده است .و سرانجام اظهار شده است که سهام در ابتدا بـه
نام آقای میرآفتاب ثبت شده و بعد در سال  5304تعداد  5222سهم مشترکاً به نام جولیا کیائی و ژاکلین کیائی یـا
به ژاکلین و ژوبین یا به جولیا کیائی و «یكی از فرزندان» منتقل شده و  5222سهم باقیمانـده در سـال  5302بـه
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جولیا کیائی و «یكی از فرزندان» منتقل گردیده است.
 .511چنانکه در باال ذکر شد ،خواهانها در سرتاسر جریان ثبت لوایح خود و تا تاریخ برگزاری جلسه استماع،
اظهارات گوناگون و اساساً معارض راجع به منبع وجوه مصروفه برای خریداری سهام ،چگونگی حواله وجوه مزبـور
به ایران ،نقش آقای میرآفتاب در خریداری سهام برای کیائیها ،تاریخ خرید سهام ،تعداد سهام خریـداری شـده و
اسامی دارندگان سهام ارائه کردهاند.
 .510دیوان متذکر میشود که ولو آنکه احراز می شد که جولیا کیائی به فرزندان خود پول داده بود تـا آنـان
بتوانند در گروه صنعتی غرب سرمایهگذاری کنند ،این امر به خودی خود کافی برای اثبات ادعا نیسـت کـه وی در
سهام ثبت شده به نام فرزندانش ذیعالقه بوده است.
 .514دیوان توجه دارد که وصیتنامه سال  5300جولیا کیائی داللت بر آن دارد که وی اعتقاد داشته که در آن
زمان صاحب  0222سهم در گروه صنعتی غرب است؛ لكن اعتقاد شخد راجع به حقوق مالكیتش ،هر اندازه هـم
که صمیمانه و صادقانه باشد ،بهتنهایی کافی برای ایجاد چنین حقوقی نیست و فقط میتوانـد دلیلـی ت ییـدی بـه
شمار آید .عالوه بر این ،مفاد وکالتنامه ای که ژاکلین کیائی به پدرش ،عال کیائی داد و طبق آن به وی اختیـار داد
که سهام وی ر ا در گروه صنعتی غرب بفروشد ،ظاهراً با ادعای جولیا کیائی مبنی بر داشتن مالكیت انتفاعی سـهام
منافات دارد .خواهانها توضیح دیگر و همگونی راجع به این موضوع ندادهاند که چرا ژاکلین وکالتنامه مزبور را بـه
پدرش داد و خصوصاً اینکه چرا به وی اختیار داد سهامی را که به نام او ثبت شـده بـوده ،بفروشـد .بـا آنکـه در
جلسه استماع ژاکلین کیائی اظهار داشت که وی سند را از پـدرش دریافـت و بـه اطاعـت از او آن را امضـا کـرد،
بیآن که کامالً مفهوم آن را دریابد ،لكن ژاکلین و جولیا کیائی در لوایح خود اظهار داشته بودند کـه ژاکلـین مایـل
بود پدرش وکیل وی باشد و نه آقای میرآفتاب که حسب اظهار عامل مادرش بود و این به علت وابستگی عاطفی
ژاکلین به پدرش بوده است .به عالوه ،عال کیائی گفته بود که در واقع جولیا کیائی این ترتیب را پیشنهاد کرده بود؛
زیرا میترسید که مبادا ژاکلین با شخصی ازدواج کند که از سهام متعلق به وی سوءاستفاده نماید.
 .511با توجه به تناقضات موجود در اظهارات خواهانها راجع به مالكیت ادعایی سهام توسط جولیا کیـائی ،و
با توجه به نبود ادله و مستندات دیگر ،دیوان نظر میدهد که خواهانها ثابت نكـردهانـد کـه جولیـا کیـائی مالـک
انتفاعی هیچ سهمی در گروه صنعتی غرب بوده است.
 .513دیوان مالحظه می نماید که خوانده دفتر ثبت سهام گروه صنعتی غرب را تسلیم نكرده اسـت .گـزارش
مثسسه حسابرسی حاکی است که دفتر مزبور در اختیار خوانده قرار داشته و عالوه بر آن ،آقای خسـروی پـور کـه
شهادتنامه ای به نفع خوانده تنظیم نموده ،در شهادتنامه سال  5905خود اظهار داشته است که به دفتر ثبت سـهام
مراجعه نموده است .دیوان خاطرنشان مینماید که در اوضاع و احوال مقتضی ،قصور خوانده در تسلیم ادلـهای کـه
در اختیارش بوده ،می تواند مبنای استنتاجات مخالفی توسط دیوان قرار گیرد (بنگرید به :بند  52حكـم شـماره
 0-955-155مورخ  09تیرماه  54[ 5904ژوییه  ]5331در پرونـده ادگـار پروتیـوا و دیگـران و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران ،چاپ شده در Iran-U.S. C.T.R. 31 . 89,113؛ پرونده برنبام ،بنـدهای 504، 551 ،525 ،22
و  593حكم شماره  0-053-91مورخ دهم فروردینماه  92[ 5950مارس  ]5329در پرونده بنجامین آر .آیسایاه و
بانک ملت ،چاپ شده در 2 Iran-U.S. C.T.R. 232, 238؛ حكم شماره  9-50-02مـورخ  04آذرمـاه 5955
[ 51دسامبر  ]5320در پرونده ریگو واگنر ایكوئیپمنت کامپنی و شرکت استارالین ایران ،چاپ شده در 1 Iran-U.S.
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لكن در وضعیت خاص پرونده حاضر ،با توجه به تناقضات موجود در روایت خواهانها از رویدادهای راجـع بـه
مالكیت ادعایی جولیا کیائی نسبت به سهام و با توجه به نبود هیچگونه ادله و مستندات دیگری ،چنـین اسـتنباطی
مقتضی به نظر نمیرسد.
ب) شرکت چاپ و انتشارات غرب

 .551دیوان اینک به بررسی این موضوع میپردازد که آیا جولیا کیائی در شرکت چـاپ و انتشـارات غـرب علقـه
مالكیتی داشته است یا خیر.
 .5اظهارات خواهانها

 .555در دادخواست اولیه اظهار شده است که خواهانهـا  91درصـد سـهام شـرکت چـاپ و انتشـارات غـرب را
مستقیماً خریده بودند .تا سال  5335ذکری از این سهام در لوایح خواهانها به میان نیامد ،تا اینکـه در الیحـهای
که در تاریخ نهم اسفندماه  02[ 5953فوریه  ]5535ثبت شد ،خواهانها اظهار داشتند که «خواهانها»  01درصـد
سهام شرکت چاپ و انتشارات غرب را در دست داشتند .عال کیایی در شهادتنامه سال  5902خود اظهار داشت که
آقای میرآفتاب «فرد مورد اعتماد جولیا کیائی ...برای وی و فرزندانش  02درصد سهام شـرکت چـاپ و انتشـارات
غرب را خریداری کرد .وی مالكیت سهام مزبور را تاکنون حفظ کرده است».
 .550خواهانها در الیحه جوابیه خود کـه در تـاریخ  53مهرمـاه  55[ 5900اکتبـر  ]5339ثبـت شـد اظهـار
داشتهاند که جولیا کیایی تعداد  022سهم ،یعنی  02درصد سـهام سـرمایه شـرکت چـاپ و انتشـارات را مسـتقیماً
خریداری کرد و به شخصی به نام آقای رفیعی تهرانی پولی به صورت وام داد تـا بـرای خـود  02درصـد دیگـر از
سهام را خریداری کند .حسب اظهار ،وام مزبور با این تفاهم داده شده بود که در صـورتی کـه بازپرداخـت نشـود،
سهام خریداری شده به جولیا کیائی منتقل گردد .هنگامی که آقای رفیعی تهرانی از سمت خود در شرکت چـاپ و
انتشارات کنارهگیری کرد ،حسب اظهار وام را بازپرداخت نكرده بود و سهام مزبور به جولیا منتقل شد؛ لكن انتقـال
این سهام به علت «اغتشاشات انقالبی» به ثبت نرسید.
 .559جولیا کیائی در شهادتنامه سال  5900خود اظهار داشته است که در اوایل سال  5300آقـای میرآفتـاب
وی را تشویق نمود که در شرکت چاپ و انتشارات غرب سرمایهگذاری کند .حسب اظهـار ،وی  02درصـد سـهام
شرکت مزبور را تقریباً به مبلغ  350222/-دالر خریداری کرد و  02درصد دیگر نیز به همـان قیمـت بـرای آقـای
رفیعی تهرانی که قرار بود مدیرعامل شرکت مزبور شود خرید .حسب اظهار ،وجه سهام به حساب شرکت در حـال
تشكیل در بانک تهران ریخته شد و  02درصد سهام وی «به نام من و فرزندانم ژاکلین و ژوبین به ثبت رسید».
 .557خواهانها در اثبات اظهارات خود ،سه مدر ارائه کردهاند .مدر اول ،نامه مورخ  50اسفندمـاه 5910
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9همچنین بنگرید به:
Bin Cheng, General Pinciples of Law as Applied by International Courts and Tribunals, 232-25 (1987): Durward
v. Sandifer. Evidence before International Tribunals, 108, 115-18, 149-54. 172-74 (1975).
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[سوم مارس  ] 5303آقای رفیعی تهرانی به هی ت مدیره شرکت چاپ و انتشارات غرب اسـت کـه طـی آن آقـای
رفیعی تهرانی استعفای خود را از سمت مدیریت عامل شرکت مزبور تقدیم کرده است .نامه دوم نیز از آقای رفیعی
تهرانی به عنوان هی ت مدیره شرکت چاپ و انتشارات غرب و به همان تاریخ  50اسـفندمـاه [ 5910سـوم مـارس
 ]5303است .در این نامه ،آقای رفیعی تهرانی اظهار داشته است که به موجب موافقتنامه مورخ اول مهرماه 5911
[ 09سپتامبر  ،]5305عال کیائی بهای تعدادی سهام شرکت چاپ و انتشارات غرب را که به نام همسر و فرزنـدان
آقای رفیعی تهرانی ثبت گردیده بود پرداخت و سهام مذکور در قبال تعهد آقای رفیعی تهرانی که بهـای سـهام را
ظرف یک سال و نیم پرداخت نماید در گرو آقای عال کیائی قرار گرفت و چون آقای رفیعی تهرانی نتوانست وجـه
را بپردازد و مدت یک سال و نیم سپری شده بود ،نامبرده از هی ت مدیره درخواست کرد که تعداد  512سهم را به
آقای عال کیایی منتقل نماید .مدر سوم ،صورتجلسه مورخ  54اسـفندمـاه [ 5910پـنجم مـارس  ]5303هیـ ت
مدیره شرکت چاپ و انتشارات غرب است .در صورتجلسه مزبور ذکر شده است که آقای رفیعی تهرانی از عضویت
هی ت مدیره استعفا و از هی ت درخواست کرده که تعداد  022سهم به عال کیائی منتقل نماید .نیز اضافه شده است
که بهای سهام مذکور «توسط آقای دکتر عال کیائی پرداخت شده است» و سپس هی ت مـدیره بـا انتقـال سـهام
موافقت نموده است.
 .0اظهارات خوانده

 .551خوانده منكر آن است که خواهانها هـیچ گونـه سـهمی در شـرکت چـاپ و انتشـارات غـرب داشـتهانـد و
شهادتنامههایی تسلیم کرده است ،مبنی بر اینکه هیچ اثری از سهام ادعایی جولیا کیائی در شرکت موجود نیست.
شهادتنامه اول از شخصی است که در شرکت نساجی غرب ،شرکت پشمریسی غرب و گروه صنعتی غرب سـمتی
داشته و نه در شرکت چاپ و انتشارات غرب .شهادتنامه دوم از شخصی است که فقط در گروه صنعتی غرب سمت
دارد .مضافاً خوانده خاطرنشان مینماید که نامهها و صورتجلسات تسلیمی خواهانها در اثبات اظهاراتشان در واقع
حاکی است که عال کیائی بود ک ه بهای سهام ثبت شده به نام آقای رفیعی تهرانی را پرداخت کرد و وقتی شخد
اخیرالذکر نتوانست وام خود را بازپرداخت نماید ،قرار شد سهام مزبور به عال کیائی منتقل شود ،نـه بـه نـام جولیـا
کیائی.
 .9یافتههای دیوان

 .550دیوان ابتدا به این اظهار خواهانها میپردازد که جولیا کیایی وامی به آقـای رفیعـی تهرانـی داد تـا وی 02
درصد سهام شرکت چاپ و انتشارات غرب را خریداری کند و بعداً به علت ایـنکـه وی نتوانسـت وام را بـهموقـع
بازپرداخت نماید درخواست کرد که سهام مزبور به جولیا کیائی منتقل شود .دیوان مالحظه مینمایـد کـه مـدر
مستندی که خواهانها در اثبات این اظهار خود تسلیم کردهاند در واقـع مسـتقیماً خـالف آن را ثابـت مـیکنـد و
برعكس حاکی است که عال کیایی بود که وام مزبور را به آقای رفیعی تهرانی داد و نه جولیا کیائی و مضافاً اینکه
سهام متعلق به آقای رفیعی تهرانی و خانوادهاش قرار شد به عال کیائی منتقل شود و نه به جولیا کیایی.
 .554بدین ترتیب ،دیوان نتیجه میگیرد که جولیا کیائی در سهام شرکت چاپ و انتشارات غرب کـه بـه نـام
آقای رفیعی تهرانی ویا افراد خانواده وی ثبت شده بود ،سهم مالكانهای نداشته است.
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 .551دیوان اینک به بررسی این اظهار خواهانها میپردازد که جولیا کیائی صاحب  02درصد سـهام شـرکت
چاپ و انتشارات غرب به نام خود ویا مشترکاً با فرزندان خود بوده است .در وهله اول ،دیوان خاطرنشان میسـازد
که هیچگونه ادله مستندی در ت یید این اظهار وجود ندارد .دیوان مضافاً خاطرنشان مینماید که اظهارات خواهانها
راجع به میزان سهامداری آنها تناقضات فاحشی را نشان میدهد .خواهـانهـا بـدواً اظهـار داشـتند کـه «آنـان»
مستقیماً  91درصد سهام شرکت چاپ و انتشارات غرب را دارند و بعداً این رقم را  01درصد و سرانجام  02درصـد
ذکر کردند .سرانجام دیوان مالحظه مینماید که جولیا کیائی در وصیتنامه ادعایی مورخ ششـم دیمـاه 00[ 5915
دسامبر  ]5300خود ،با آنکه سهام خود را در گروه صنعتی غرب ذکر میکند ،اشارهای به سـهام خـود در شـرکت
چاپ و انتشارات غرب که حسب ادعا ،در اوایل سال  5300خریداری شده بود ،به میان نمیآورد .گرچه این مطلب
تعیینکننده نیست ،اما فقد هر اشاره ای به سهام شرکت چاپ و انتشارات غرب [در وصیتنامه] ،با نگرش به میـزان
سرمایهگذاری ادعایی در آن شرکت ،سثال برانگیز است.
 .553با توجه به مراتب باال ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهانها نتوانستهاند ثابت کنند کـه جولیـا کیـایی در
شرکت چاپ و انتشارات غرب سهم مالكانهای داشته است.
پنج) حکم

 .501دیوان به شرح زیر حكم صادر مینماید:
الف) ادعای خواهان ،ژاکلین کیائی ،علیه جمهوری اسالمی ایران به علت فقد صالحیت ،طبق بند  5ماده دو
بیانیه حل و فصل رد میشود.
ب) ادعاهای خواهان ،جولیا کیائی ،علیه جمهوری اسالمی ایران به علت عدم اثبات وجود عالیق مالكانـه در
اموال مربوط ،رد میشود.
ج) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  0خرداد  5941برابر با  00مه 5330
گایتانو آرانجو  -روئیتس ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
ریچارد سی .آلیسون

محسن آقاحسینی

موافق با نتیجه

پرونده شماره 144
حکم شماره  041ـ144ـ3
خواهان :تامس خداداد خسروی
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5941/17/55 :
حکم
حاضران

از جانب خواهان :آقای تامس خداداد خسروی ،خواهان
آقای فرنک ام .سانتورا ،وکیل خواهان
خانم الین جی .سانتورا ،دستیار وکیل خواهان
از جا نب خوانده :آقای علی حیرانی نوبری ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
اقای دکتر علیاکبر ریاضی ،آقای فریدون مثمنی ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
سایر حاضران :آقای د .استیفن متایس ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
خانم مری کترین میلین ،قائممقام نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
فهرست مندرجات
یک) پیشگفتار
دو) سابقه رسیدگی
سه) صالحیت
الف) تابعیت مضاعف
ب) تابعیت غالب و مثثر
 .5واقعیات و اظهارات
 .0اسباب موجهه حكم
چهار) دعوای متقابل
پنج) حكم

شماره بند
5
9
0
55
54
51
10
01
05

یک) پیشگفتار

 .5خواهان دعوای حاضر ،تامس خداداد خسروی («خواهان») است که دارای تابعیـت دو کشـور ایـران و ایـاالت
متحده است و ادعا میکند که تابعیت غالب و مثثر وی تابعیت ایاالت متحده است .خوانده دعوا ،دولت جمهـوری
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اسالمی ایران («خوانده») میباشد .خواهان ادعا میکند که  4درصد سهام شرکت گسترش مسكن بـه وی تعلـق
داشت .شرکت مزبور یک شرکت ایرانی است که به منظور اجرای پروژههای ساختمانی ت سیس یافته بود .خواهان
ادعا میکند که خوانده عالیق مالی وی را در گسترش مسكن مصادره کرده و غرامتـی بـه مبلـغ 004140210/52
دالر امریكا به عالوه بهره و هزینههای دادرسی مطالبه مینماید.
 .0خوانده انكار میکند که تابعیت غالب و مثثر خواهان تابعیت ایاالت متحده است .مصادره گسترش مسـكن
را تكذیب و ادعا می کند که شرکت مزبور در واقع ارزش منفی داشته است .خوانده در ارتباط با ادعای منفی بـودن
ارزش شرکت و مالیاتهای معوق ،ادعایی دعوای متقابلی علیه خواهان به ثبت رسانده است.
دو) سابقه رسیدگی

 .9در تاریخ هفتم تیرماه  02[ 5954ژوئن  ]5321دیوان به خواهان دستور داد کلیه اسناد و مـدارکی را کـه مایـل
است دیوان در تعیین تابعیت وی مورد بررسی قرار دهد به دیوان تسلیم نماید .سـپس در تـاریخ  51فـروردینمـاه
[ 5951چهارم آوریل  ،]5325دی وان به خوانده دستور داد کلیه اسناد و مدارکی را که مایل اسـت دیـوان راجـع بـه
موضوع تابعیت خواهان مورد بررسی قرار دهد به دیوان تسلیم کند .طـی دسـتور مـورخ  50آذرمـاه [ 5953سـوم
دسامبر  ]5332دیوان با ضم صالحیت و از جمله موضوع تابعیت ،به ماهیت دعوا مقرر داشت که تبـادل لـوایح بـر
همین اساس ادامه یابد.
 .7خوانده طی نامهای که در تاریخ  50خردادماه [ 5902هفتم ژوئن  ]5335به ثبت رساند ،از دیوان درخواست
کرد رسیدگی به پرونده حاضر و پروندههای شماره  45 ،44و ( 40ابراهیمی) توأماً صورت گیرد؛ به دلیـل ایـنکـه
صرفنظر از مس له مالكیت سهام گسترش مسكن ،مسائل ماهوی پرونـده حاضـر و پرونـدههـای مزبـور یكسـان
هستند .خواهان طی نامهای که در تاریخ  01تیرماه  55[ 5902ژوییه  ]5335به ثبت رسـاند ،بـا پیشـنهاد خوانـده
مخالفت و استدالل کرد که راجع به مس له تابعیت در پروندههای مذکور قبالً تصمیم گرفته شده و لذا آن پروندهها
در مرحله کامالً پیشرفتهتری قرار دارند .خواهان همچنین اظهـار داشـت کـه در هـر حـال تنهـا در صـورتی کـه
خواهان های پرونده ابراهیمی در ماهیت دعوا توفیـق حاصـل کننـد ،دعـوای وی ارزش پیگیـری خواهـد داشـت.
خواهان اظهار نمود که نسبت به هر تصـمیمی کـه دیـوان راجـع بـه مصـادره و ارزشـیابی گسـترش مسـكن در
پروندههای شماره  45 ،44و ( 40ابراهیمی) اتخاذ نماید خود را م خوذ خواهد دانست.
 .1دیوان طی دستور مورخ چهارم مردادماه  05[ 5902ژوییه  ]5335درخواست خوانـده را بـرای تـوأم کـردن
رسیدگی پرونده حاضر و پروندههای شماره  45 ،44و ( 40ابراهیمی) رد ،اما مقرر نمـود کـه از آن بـه بعـد ،لـوایح
پرونده حاضر به بحث راجع به موضوع تابعیت خواهان محدود گردد.
 .0در تاریخ  03اردیبهشتماه  53[ 5904مه  ]5331پس از خاتمه کار تبادل لوایح راجع به تابعیـت خواهـان،
دیوان اعالم نمود که تصمیم گرفته است قبل از پرداختن به ماهیت دعوا ،راجع به مسائل صالحیتی پرونده حاضر
تصمیم گیرد .دیوان همچنین اظهار داشت که «لوایح تسلیمی ماهیتاً چنان نیست که دیوان بتواند براسـاس آنهـا
بدون تشكیل جلسه استماع در مورد تابعیت غالب و مثثر خواهان تصمیم گیرد» .در تاریخ  05خردادماه 55[ 5904
ژوئن  ]5331جلسه استماعی درباره موضوعات صالحیتی پرونده حاضر برگزار گردید.
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سه) صالحیت

 .4براساس بند  5ماده دو و بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان صالحیت دارد بـه «دعـاوی اتبـاع
ایاالت متحده علیه ایران» رسیدگی کند ،مشروط بر این که ادعا از تـاریخ بـروز تـا تـاریخ  03دیمـاه 53[ 5913
ژانویه  ]5325مستمراً متعلق به یک تبعه ایاالت متحـده بـوده باشـد 1.هیـ ت عمـومی دیـوان در پرونـده شـماره
«الف» 52نظر داد که دیوان داوری «صالحیت رسیدگی به دعاوی مطروح علیه ایـران توسـط دارنـدگان تابعیـت
مضاعف را در مواردی دارد که تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیـربط ،یعنـی از تـاریخ ایجـاد ادعـا تـا 03
دیماه  53[ 5913ژانویه  ،]5325تابعیت ایاالت متحده بوده باشد» (تصمیم شماره «90الـف» 52هیـ ت عمـومی
دیوان مورخ  50فروردینماه [ 5959ششـم آوریـل  ،]5324چـاپ شـده در :5 Iran-U.S. C.T.R. 251, 265
«پرونده شماره الف.)»52-
 .1ادعا در تاریخی ایجاد شده است که خوانده ،به طوری که ادعا شده ،گسترش مسكن را مصادره کرد .دیوان
در حكم صادره در پروندههای شماره  45 ،44و ( 40ابراهیمی) نظر داد که دولت جمهوری اسالمی ایران گسترش
مسكن را در تـاریخ  00آبـانمـاه  59[ 5912نـوامبر  ]5303مصـادره کـرده اسـت (بنـد  03حكـم شـماره -152
 9-44/45/40مورخ  02مهرماه  50[ 5909اکتبر  ]5334در پرونـده شـاهین شـین ابراهیمـی و دیگـران و دولـت
جمهوری اسالمی ایران« :ابراهیمی») .همان طور که در باال گفته شد (بنگرید به :بند  4باال) خواهان اظهار نمـوده
است که خود را نسبت به یافتههای ذیربط دیوان در ماهیت دعوای ابراهیمی مـ خوذ مـیدانـد .در جلسـه اسـتماع
پرونده ،خوانده نیز اظهار داشت که رأی دیوان در پرونده ابراهیمی درخصوص تاریخ مصادره گسـترش مسـكن در
پرونده حاضر مجرا است.
 .3بنابراین ،طرفین دعوا رأی دیوان در پرونده ابراهیمی را مبنی بـر ایـنکـه گسـترش مسـكن در تـاریخ 00
آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303مصادره شده ،پذیرفتهاند .در نبود واقعیات تـازهای کـه بتوانـد رأی مـذکور را در
معرض تردید قرار دهد ،دیوان خود را مقید به آن رأی دانسته ،در نتیجه نظر میدهد که دعـوای حاضـر در تـاریخ
 00آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303ایجاد گردید.
 .51از این رو ،برای تعیین اهلیت خواهان در دعوای حاضر ،دیوان باید بدواً مشخد نماید که آیـا طـی دوره
ذیربط و یعنی در فاصله  0آبانماه  59[ 5912نوامبر  ]5303و  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ،]5325خواهان تبعـه
ایاالت متحده بوده یا تبعه ایران ویا اینکه تابعیت هـر دو کشـور را داشـته اسـت .طبـق رأی صـادره در پرونـده
«الف» ، 52در صورتی که دیوان به این نتیجه برسد که خواهان طی دوره ذیـربط تابعیـت هـر دو کشـور ایـران و
ایاالت متحده را داشته ،باید تعیین نماید که کدام تابعیت در دوره مذکور تابعیت غالب و مثثر بوده است.
الف) تابعیت مضاعف

 .55گواهی تحصیل تابعیت شماره  3925130که توسط خواهان به دیوان تسلیم شده محرز مینماید که در تاریخ
 05خردادماه  55[ 5943ژوئن  ]5302تابعیت ایاالت متحده به وی اعطا شده است .دلیل و مدرکی وجود ندارد که
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8تاریخ  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325تاریخ قطع دوره صالحیت دیوان است.
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تابعیت مزبور پس از تاریخ یاد شده در باال مسترد ویا تر شـده باشـد .افـزون بـر ایـن ،خواهـان گذرنامـههـای
امریكایی صادره در تاریخهای سوم خردادمـاه  04[ 5915مـه  ]5300و اول دیمـاه  00[ 5952دسـامبر  ]5320را
تسلیم کرده که نشان میدهند وی تابعیت امریكایی خود را در سراسر دوره ذیربط حفظ کرده است.
 .50طرفین دعوا قبول دارند که خواهان به سبب تولد در ایران و داشتن پدر ایرانی تابعیت ایرانی نیز داشته و
در سراسر اوقات ذیربط و تا این تاریخ تبعه ایران باقی مانده است.
 .59بر این اساس ،دیوان نتیجه می گیرد که خواهان طی دوره ذیربط تابعیت هـر دو کشـور ایـران و ایـاالت
متحده را داشته است.
ب) تابعیت غالب و مؤثر

 .57اینک دیوان باید تعیین نماید که آیا طی دوره ذیربط تابعیت امریكایی خواهان غالب و مثثر بـوده یـا تابعیـت
ایرانی وی .برای تشخید این موضوع ،دیوان باید «کلیه عوامل ذیربط و از جمله محـل اقامـت معمـولی ،مرکـز
عالیق و منافع ،پیوندهای خانوادگی ،مشارکت در زندگی اجتماعی و سایر شواهد وابستگی را در نظر بگیرد (بنگرید
به :پرونده شماره «الف» ،52چاپ شده در  .)5 Iran-U.S. C.T.R. at 265لذا کلیه عوامل ذیربطی که به روشـن
شدن واقعیت و میزان وابستگی خواهان به کشورهای مورد بحث ،در تاریخ بروز ادعـا و نیـز در سراسـر دوره ذیـربط،
کمک میکند باید مورد بررسی و مداقه قرار گیرد (بنگرید به :قرار اعدادی شماره  9-539-52مورخ دوم تیرماه 5950
[ 09ژوئن  ]5322در پرونده رضا سعید مالک و دولت جمهوری اسالمی ایران کـه در 19 Iran-U.S. C.T.R.
 48, 51به چاپ رسیده است).
 .5واقعیات و اظهارات

 .51خواهان در تاریخ  51فروردینماه [ 5955چهارم آوریل  ]5390در ایران متولد شد 2و در نتیجه ،تابعیت ایرانـی
را از لحظه تولد به دست آورد که هنوز هم آن را حفظ کرده است (بنگرید به :بنـد  50بـاال) .خواهـان تحصـیالت
دوره ابتدایی و دبیرستان را د ر ایران به پایان رسـاند و حسـب اظهـار ،خوانـدن و نوشـتن انگلیسـی را در مدرسـه
آموخت ،لكن تكلم به آن زبان را فرا نگرفت.
 .50خواهان در تاریخ  00فروردینماه  55[ 5992آوریل  ،]5313یعنی در سن  00سالگی ،به ایـاالت متحـده
رفت .قصد او از این سفر صرفاً ادامه تحصیل و آشنایی با کشور مذکور بود .وی بدواً در واشنگتن دی.سی .زندگی
کرد و یک دوره سه تا شش ماهه تقویت زبان انگلیسی طی نمود .سپس برای تحصیل در مدارس عالی اقدام نمود
و در نبراسكا جونیر کالج پذیرفته شد و از سال  5352الی  5350در آنجا تحصـیل کـرد .از لحـا مـالی ،خـانواده
خواهان حداقل در یک سال و نیم تا دو سال اول اقامتش در ایاالت متحده به او کمک کردند.
 .54مادر خواهان در سال  5350یا  5359درگذشت .خواهان میگوید که پس از فوت مادرش تصمیم گرفـت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2تاریخ تولد خواهان در شناسنامه ایرانی وی  51فروردینماه [ 5955چهارم آوریل  ]5390و در گذرنامـه امریكـایی او  55فـروردینمـاه
[ 5952پنجم آوریل  ]5393ذکر شده است .در جلسه استماع خواهان اظهار داشت که وی در واقع در آوریل  5390متولد گردیده و تـاریخ
تولد وی در مدار تحصیل تابعیت امریكایی اشتباه تایپ شده است.
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به ایران باز نگردد و در عوض در ایاالت متحده مستقر شود و تبعه آن کشور گردد .در تاریخ  04آذرماه 51[ 5940
دسامبر  ]5359خواهان با بانویی امریكایی به نام بتی ان .تالبوت ازدواج کـرد .در جلسـه اسـتماع خواهـان اظهـار
داشت که خانم تالبوت مسیحی و خود وی زرتشتی است و مراسم ازدواج آنها در یک کلیسای اسقفی در ویرجینیا
انجام شد.
 .51به گفته خواهان ،وی پس از به پایان رساندن دوره کالج در سال  5350درخواست پذیرش از دانشگاه کرد
و سرانجام به دانشگاه هاورد در واشنتگن دی.سی .پذیرفته شد .خواهان گواهی ای از دانشگاه هاورد تسلیم نمـوده
که نشان میدهـد وی از مهرمـاه [ 5943سـپتامبر  ]5302تـا  00اردیبهشـتمـاه  50[ 5910مـه  ]5309در دوره
لیسانس مهندسی ساختمان در آن دانشگاه تحصیل کرده است .اما خواهان میگوید که سابقاً نیز در سال  5354یا
 5351به صورت پارهوقت در دانشگاه هاورد تحصیل میکرد .خواهان میافزاید که عالوه بر اشت ال بـه تحصـیل،
وی در فاصله سالهای  5313و  5309به کارهای مختلفی از جمله کـار در رسـتوران ،کارگـاههـای سـاختمانی و
کارخانجات ویا رانندگی تاکسی مش ول بود .مدار پرونده نشان میدهند که وی در سال  5351در استخدام یک
رستوران بوده است.
 .53خواهان در سال  5354یا  5351پروانه اقامت دائم در ایاالت متحده دریافت کرد .در دسامبر  5351پسـر
وی ،مار روشن خسروی در ایاالت متحده به دنیا آمد .خواهان اظهار میدارد که نه همسر اولش و نـه پسـرش
هیچکدام فارسی صحبت نمیکنند یا نمی فهمند و مار روشن که تنها فرزند خـونی او اسـت در ایـاالت متحـده
زندگی میکند .خواهان میگوید که پس از تولد پسرش در ایاالت متحده ماند و به کـار و تحصـیل در آن کشـور
ادامه داد .وی میافزاید که اولین مرتبه در سال  5355یا  5350به منظور دیـدار پـدر و سـامان دادن بـه وضـعیت
خدمت وظیفه خود به ایران بازگشت و فقط به مدت یک ماه در ایران ماند.
 .01خوانده میگوید که خواهان پس از تولد پسرش در سال  5351به ایران مراجعت کرد .در ت یید این ادعـا،
خوانده رونوشت شناسنامهای را ارائه نموده که نشان میدهد خواهان آن را شخصاً در تاریخ دوم شهریورماه 5940
[ 04اوت  ] 5352در تهران دریافت کرده و در آن تاریخ مقیم تهران بوده است .خوانـده همچنـین مـدرکی تسـلیم
نموده که نشان میدهد خواهان در سال  5354احتماالً از خدمت وظیفه به طور دائم معاف شده بوده و لذا لزومـی
نداشت که بعد از سال  5351به آن منظور به ایران باز گردد.
 .05خواهان در پاسخ به اظهارات خوانده سه فقره شهادتنامه از دوستان خود ارائه کرده ،حاکی از اینکـه وی
از سال  5352تا سال  5309در ایاالت متحده بوده است .آنچه که خواهان در جلسه استماع گفت ظاهراً چنین بود
که راجع به رونوشت شناسنامه صادره در سال  5352که توسط خوانده تسلیم شـده چیـزی بـه خـاطر نمـیآورد و
اضافه کرد که شاید آن را شخصاً دریافت کرده باشد .وی خاطرنشان ساخت که سفر وی به ایران ممكن است بـه
جای سال  5355یا  5350در سال  5352صورت گرفته باشد .خواهان همچنین اضافه نمود کـه از لحـا حقـوقی
تفاوت بین محل اقامت و محل سكونت را نمیدانست و در رونوشت شناسنامه مـورد بحـث صـرفاً نشـانی محـل
سكونت آن زمان خود در ایران را قید کرد .وی درخصوص خدمت وظیفه اظهار داشت که برای خروج از ایـران در
پایان اقامتش به مدار معافیت از خدمت سربازی نیاز داشت و تهیه این مدار  ،حسب ادعا ،مدتی طول کشـید،
زیرا وی بایستی وضعیت خدمت وظیفه را روشن و اصل مدار معرفی خود را پیدا میکرد.
 .00خواهان و همسرش در مارس سال  5302در ایاالت متحده خانـهای خریدنـد و در تـاریخ  05خـردادمـاه
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 55[ 5943ژوئن  ]5302خواهان به تابعیت ایاالت متحده درآمـد (بنگریـد بـه :بنـد  55بـاال) .در جلسـه اسـتماع،
خواهان اظهار داشت که داوطلب خدمت سربازی در ایاالت متحده شده بود و پیشنهاد کرد کـه ورقـه معرفـی بـه
خدمت سربازی خود را به دیوان تسلیم نماید .دیوان اظهارات خواهان را در این باب مالحظه ،اما مقـرر نمـود کـه
مدر مورد بحث در آن مرحله مثخر از رسیدگی قابل تسلیم نیست.
 .09طبق گفته خواهان ،وی و همسرش در سال  5305از یكدیگر جدا شدند .خواهان در ایاالت متحده ماند و
از سپتامبر  5302تا  5309در دانشگاه هاورد در دوره لیسانس مهندسی ساختمان تحصیل کرد .مثیـد ایـن اظهـار،
گواهی صادره از دانشگاه هاورد است که فوقاً بدان اشاره شد (بنگرید به :بند  52باال) .خواهان و همسرش در سال
 5309در ایاالت متحده از یكدیگر طالق گرفتند و خانه آنها به نام زوجه انتقال یافت .حضانت فرزند بـه همسـر
خواهان سپرده شد و حكم طالق صادره توسط دادگاه خواهان را ملزم نمود که هزینه زنـدگی پسـرش را بپـردازد.
پرداخت هزینه مزبور مورد ت یید همسر سابق خواهان است .خواهان همچنین ادعا میکند که هزینههای پزشكی و
تحصیلی و اجاره منزل پسرش را نیز پرداخته است.
 .07خوانده می گوید که پرداخت هزینه تحصیل و اجاره منزل و مخارج پزشكی پسـر خواهـان صـرفاً اجـرای
حكم طالق صادره از دادگاه محسوب شده ،نمیتواند دلیل وابستگی نزدیک خواهان به ایاالت متحده دانسته شود.
 .01در سال  5309خواهان پس از جدایی از همسـر و خاتمـه تحصـیالتش گذرنامـه امریكـایی گرفـت .وی
می گوید خانمی که در واشنگتن دی.سی .با وی آشنا شده بود (اما نامش در سـوابق پرونـده نیسـت) بـه خواهـان
پیشنهاد کرد که مشترکاً در اسپانیا رستورانی دایر کنند؛ اما قبل از آنکه خواهان برای تحقیـق بـیشتـر پیرامـون
پیشنهاد مذکور به اسپانیا برود ،حسب اظهار پیشنهاد دیگری از شخصی به نام آقای علی ابراهیمی دریافـت نمـود.
خواهان اظهار میدارد که در سال  5313یا  5352که اولین بار به واشنگتن دی.سی .رفت با آقای ابراهیمـی آشـنا
شد و از آن به بعد آنان با یكدیگر در تماس بودهاند .بنا به گفته خواهان ،آقای ابراهیمی در سال  5351یا  5355به
ایران بازگشته بود؛ اما در سال  5309در واشنگتن دی.سی .سراغ خواهان را گرفت تا در شرکت گسترش مسـكن
که آقای ابراهیمی در آن زمان دست اندر کار ت سیس آن بود ،سمت مهمی به وی پیشنهاد کند .خواهان میگویـد
که چون آقای ابراهیمی به وی اعتماد داشت و معتقد بود که از منافع او مراقبت خواهد کرد به وی پیشنهاد شـ ل
در گسترش مسكن داد.
 .00خواهان میگوید که علیالخصوص برای اینکه نزد پسرش باشد ،مایل بود در ایاالت متحده بماند ،لكـن
چون اقتصاد امریكا در آن زمان راکد بود ،یافتن کار در آن کشور دشوار بود .خواهان اظهـار مـیدارد کـه بـه ایـن
دلیل ،وی قبول کرد هر دو پیشنهاد را بررسی نماید ،به این امید که مدتی در خارج از ایـاالت متحـده کـار کنـد و
پس از پسانداز کردن مبل ی پول به ایاالت متحده بازگردد .خواهان میگوید که هم به آقای ابراهیمی و هـم بـه
آن خانم گفته بود که چنانچه پیشنهاد کاری در خارج از ایاالت متحده را بپذیرد ،باید سالی یكی دو بار برای دیدار
پسرش به آن کشور باز گردد.
 .04خواهان ،حسب اظهار ،ابتدا به اسپانیا رفت تا پیشنهاد دایر کردن رستوران را بررسی کند و چون بایسـتی
شخصاً مبل ی سرمایهگذاری میکرد و معتقد بود که سرمایه گذاری مزبـور مخـاطراتی در بـر دارد و از طرفـی وی
زبان اسپانیایی هم نمیدانست ،تصمیم گرفت پیشنهاد کار در اسپانیا را نپذیرد.
 .01خواهان سپس از اسپانیا به ایران سفر کرد تا پیشنهاد آقای ابراهیمی را بررسی نماید .حسب ادعـا ،آقـای
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ابراهیمی ش ل مدیریت کارگاه ،حقوق ماهانه ،مقادیری سهام و عضویت هی ت مـدیره را بـه وی پیشـنهاد نمـود.
خواهان اظهار میدارد که به آقای ابراهیمی گفته بود که در صورت پذیرفتن شـ ل پیشـنهادی تنهـا بـرای مـدت
معینی بدان مش ول خواهد بود و بعداً آن را تر خواهد کرد و آقای ابراهیمـی نیـز بـه وی قـول داد کـه هرگـاه
بخواهد شرکت را تر کند سهام وی را بخرد .خواهان می افزاید کـه تفـاهم بـر ایـن بـود کـه وی در هـر حـال
دستکم به مدتی که برای ایجاد دو کارگاه الزم بود در ایران بماند .سرانجام خواهان پس از مالحظه اوضاع ایران
و رضایت از پیشنهاد آقای ابراهیمی ،آن را پذیرفت.
 .03از مالحظه اظهارنامههای مالیات بر درآمد ایاالت متحده که خواهان ارسال نموده به نظـر مـیرسـد کـه
خواهان حداقل از ماه ژوییه  5309تا ماه مه  5303در ایران ساکن بوده اسـت .گسـترش مسـكن در نـوامبر سـال
 5309در ایران ت سیس یافت .در دفاتر شرکت نام خواهان بهعنوان مثسس ،سهامدار و عضـو هیـ ت مـدیره درج
شده است .وی صاحب  4درصد سهام شرکت بود .خواهان از سال  5309تا اوایل  5303سمت مدیریت دو کارگـاه
ساختمانی گسترش مسكن را در ایران بر عهده داشت ویا در محل کارگاه یا در منـزل اسـتیجاری کـه بـه هزینـه
شرکت اجاره شده بود زندگی میکرد.
 .91اولین کارگاه تحت مدیریت و محل زندگی خواهان کارگاهی بود در یک محل غیرمعمـور و دورافتـاده در
نزدیكی یک معدن مس .خواهان بین  0تا  1هزار نفر کارمند را سرپرستی میکرد .وی میگوید که در این کارگـاه
مسئول حسن روابط بین پیمانكاران و فروشندگانی بود که اغلب خارجی بودند و میافزاید کـه بـا امریكـاییهـای
م مور شرکت جنرال الكتریک که یک پیمانكار عمده بود ،تماس نزدیک داشت و مسئولیت ت مین وسایل رفـاهی،
ترجمه و پذیرایی از آن ها را بر عهده داشت .به گفته خواهان ،افراد مزبور در حكم هـماتـاق یـا همكـار او بودنـد.
خواهان همچنین میگوید که با کارمندان یک شرکت مس که سازمانی تماماً امریكایی و در همان نزدیكـی واقـع
بود حشر و نشر داشت؛ اما با کارمندان ایرانی تحت سرپرستی خود معاشرت نمیکرد.
 .95خواهان بعداً به کارگاه ساختمانی دومی در نزدیكی شهر اصفهان منتقل گردید .حسب اظهار ،بسـیاری از
کارمندان کارگاه اخیر کرهای و هندی بودند و در این محل نیز مشاوران امریكایی دست اندر کار بودند.
 .90درسال  5301خواهان با بانویی ایرانی به نام زری صنیعی که از ازدواج قبلی خود پسری بـه نـام علـی و
دختری به نام دزیره داشت ،ازدواج کرد .خواهان ادعا میکند که همسـر جدیـد ایرانـی وی در انگلـیس و بلژیـک
پرورش یافته و بیشتر عمرش را در اروپا گذرانده بود.
 .99خواهان میگوید که در همان سال مبل ی معادل چندین هزار دالر بابت پـیش قسـط خریـد آپارتمـان در
برجی که قرار بود در تهران ساخته شود پرداخته نمود .این آپارتمان قرار بود سه اتاق خواب و اتاقی برای سـرایدار
داشته باشد .خواهان اظهار میدارد که این سرمایه گذاری را به این دلیل انجام داد که خانواده وی اغلب از تهـران
عبور میکردند و همسر جدید وی نمیخواست در سفرهای خود به تهران به خانواده خود تحمیل شود .ظاهراً ایـن
ساختمان هرگز ساخته نشد .خواهان میگوید که وی قسط دیگری نپرداخـت ،امـا پـیشقسـط خـود را نیـز پـس
نگرفت .وی می افزاید هنگامی که سرانجام ایران را تر کرد ،به اقوام همسـرش وکالـت داد کـه پـیشقسـط را
وصول نمایند .حسب اظهار ،خواهان ملک دیگری در ایران نخرید.
 .97به نظر می رسد که پدر خواهان فرد نسبتاً متمولی بود و مقدار زیادی امال در ایران و عالیق تجاری در
ایران و هندوستان داشت .خواهان میگوید که پدرش «سرگرم زندگی خـودش بـود» و در نتیجـه وی بـا پـدرش
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تماس چندانی نداشت و از آنجا که هیچ یک از همسرانش زرتشتی نبودند پدر او با هر دو ازدواجش مخالف بـود و
در جشن عروسی آنها شرکت نكرد .خواهان اضافه میکند که معهذا او و پدرش به یكدیگر محبت زیادی داشتند
و در سفرهای خود به ایران هرگاه که فرصتی دست میداد و احتماالً چند مرتبه در سال ،به پدرش تلفن میکرد و
به دیدار او میرفت .وی می گوید که پس از تر ایران دو بار به قصد دیدار پـدرش بـه هندوسـتان سـفر کـرد و
گذرنامهاش ورود او به هندوستان را نشان میدهد .خواهان اظهار میدارد که پدرش به وی پیشنهاد کرد بـه امـور
تجاری خانواده رسیدگی و امال خانوادگی را اداره نماید؛ اما وی چون میخواسـت مسـتقل باشـد و بـه ایـاالت
متحده مراجعت نماید هیچگاه پیشنهاد پدر را نپذیرفت.
 .91خواهان در زمان اقامت در ایران تعدادی حساب بانكی در آنجا داشت و ظاهراً قسمت اعظم پول خود را
در آن حسابها نگه میداشت و در ایران مالیات میپرداخت .وی در عین حال چند فقره حساب بانكی در ایـاالت
متحده داشت که بین  50222/-تا  90222/-دالر در سال بهره عاید وی مـیکـرد .خواهـان در زمـان اقـامتش در
ایران اظهارنامههای مالیات بر درآمد ایاالت متحده را نیز تكمیل و تسلیم میکرد.
 .90در فاصله سالهای  5309تا  5302و در اغلب آن سالها ،خواهان معموالً در حوالی عید میالد مسیح بـه
منظور دیدار پسرش به امریكا سفر میکرد و در حدود یک ماه در آن کشـور مـیمانـد .شـهادتنامههـای دوسـتان
خواهان حاکی است که وی از دوستان خود در ایاالت متحده نیز دیدن میکرد.
 .94در سال  ،5305خواهان ملكی در کالیفرنیا خرید که در اظهارنامه مالیاتی وی بهعنوان «زمینی که  12درصد
فاقد ساختمان است» توصیف گردیده است .در اواخر سال  ،5300خواهان قراردادی برای خرید ملكی در وست لیـک
ویلج واقع در کالیفرنیا امضا کرد (که در اظهارنامه مالیاتی سال  5303بهعنوان «خانه» توصـیف شـده اسـت) .معاملـه
ملک اخیر در سوم فروردینماه  09[ 5910مارس  ]5302قطعیت یافت .خواهان بابت خانـه مـذکور  5540222/-دالر
پرداخت نمود که حدوداً  130222/-دالر آن پول خودش و بقیه وام بود .وی در اظهارنامه مالیاتی سال  5302خود
از خانه وست لیک به عنوان نشانی محل سكونت خود نام برده است .وی میگوید که قصدش این بود که آن خانه
«محل سكونت» وی باشد و گرچه در نظر داشت در آن زندگی کند؛ اما در زمانی که در ایران کار مـیکـرد آن را
اجاره داد.
 .91خواهان در اظهارنامههـای مالیـاتی تسـلیمی در دوره اقـامتش در ایـران ،یعنـی فـرم شـماره  0111کـه
مخصوص «اتباع ایاالت متحده و برخی اتباع بیگانه مقیم آن کشور» است نشانیای در ایاالت متحده قید نكـرد،
بلكه نشانی خود را در ایران قید و اعالم نمود که به دلیل داشتن اقامت واقعی در ایران ،درآمـدش در آن کشـور از
مالیات ایاالت متحده معاف است .خواهان در سایر قسمتهای اظهارنامههای مالیاتی مزبور ،گـهگـاه نشـانیهـای
مختلفی در ایاالت متحده نوشته بود ،اما به نظر میرسد که این نشانیها نشانی پستی باشـند .در فـرم اظهارنامـه
مالیاتی شماره  0111ایاالت متحده مربوط به سال  ،5302یعنی سال خرید خانه واقع در کالیفرنیا ،در پاسخ به این
سثال که «آیا در زمان اقامت در خارج ،مسكنی در ایاالت متحده نگه داشتید؟ و در صورت «مثبت بودن» پاسخ...،
توضیح دهید که آیا مسكن را اجاره داده بودید یا خیر ،...خواهان جواب داد «خیر».
 .93خواهان اظهار میدارد که در سال  5300پس از انتقال به کارگاه دوم با خود اندیشید که به قدر کـافی در
ایران مانده و وقت آن است که به ایاالت متحده بازگردد و لذا برای فروش سهام خود در گسترش مسكن با آقای
ابراهیمی وارد مذاکره شد .خواهان میگوید که آقای ابراهیمی از وی خواست که تا زمانی که حداقل  01درصـد از
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کار در کارگاه دوم تكمیل شده ،بماند و خواهان با این درخواست موافقت کرد .خواهان اظهـار مـیدارد کـه خریـد
خانه کالیفرنیا در سال  5302با توجه به مذاکراتش با آقای ابراهیمی و برنامه مراجعت قریبالوقـوعش بـه ایـاالت
متحده صورت گرفت.
 .71حسب اظهار ،در ژانویه  ، 5303خواهان و همسرش تعطیالت خود را به اتفاق پسری که خواهان از ازدواج
اولش داشت در ایاالت متحده گذراندند .خواهان می گوید که در حین گذراندن تعطیالت در اخبار شنید کـه آقـای
بختیار به نخستوزیری ایران منصوب شده و او هم تصمیم گرفت که فوراً به ایران بـازگردد .جـو کارگـاه ظـاهراً
بسیار م یوس کننده بود ،زیرا پولی برای پرداخت حقوق کارکنان موجـود نبـود .ادامـه کـار امكـان نداشـت و دفتـر
مرکزی گسترش مسكن به خواهان دستور داد که کارگاه را تر کند و به تهران بازگردد .خواهان اظهـار مـیدارد
که پس از مراجعت به تهران از این میترسید که مبادا کسی متوجه امریكایی بودن او بشود و ایـن وضـع عواقـب
ناخوشایندی به بار آورد .عدم امكان کار در ایران و تصور اینکه وی در خطر اسـت موجـب گردیـد کـه خواهـان
تصمیم به تر ایران بگیرد.
 .75حسب اظهار ،همسر خواهان در فوریه یا مارس  5303به بلژیک رفت و چون خواهان میترسید کـه اگـر
متوجه گذرنامه او بشوند آن را توقیف کنند ،همسرش گذرنامه امریكایی خواهان را با خود برد و آن را در بلژیک در
صندوق امانات گذاشت.
 .70خواهان می گوید که چون سهامدار و عضو هی ت مدیره گسترش مسكن بود ،مقامات انقالبی نام او را در
فهرست [افراد ممنوعالخروج] درج کرده بودند و تا «جواز خروج» صادر نمیشد وی نمـیتوانسـت از ایـران خـارج
گردد .به وی اطالع داده شده بود که برای دریافت جواز باید از عضویت هی ت مدیره استعفا و مراتب را در روزنامه
خاصی آگهی و از دو نفر از شرکای خود نامهای مبنی بر ت یید عزیمتش ارائه کنـد و نـوعی ضـمانت نیـز بسـپارد.
خواهان به همین نحو اقدام و با مدار الزم به مقامات مربوط مراجعه و اجازه خروج از ایران دریافت کرد ،اما بـه
او گفته شد که باید ظرف  00ساعت ایران را تر کند .وی میگوید که مهلت مـذکور توسـط یكـی از پاسـداران
انقالب مسئول امور گذرنامه در فرودگاه به او ابالغ شد و نمیداند که به چه علت چنین محـدودیتی بـرای وی در
نظر گرفته شده بود .خواهان در ماه مه  5303ایران را تر کرد.
 .79خوانده این ادعای خواهان را رد میکند که وی واقعاً قصد اقامت موقت در ایران داشته و اضافه میکند کـه
اگر انقالب نمیشد ،خواهان هرگز ایران را تر نمیکرد .خوانده همچنین میافزاید کـه خـروج خواهـان در مـاه مـه
 ،5303یعنی در اوج اغتشاشات در ایران ،نمیتواند بهعنوان دلیل غلبه تابعیت امریكایی وی پذیرفته شـود .خوانـده
در این ارتباط ،به حكم شماره  9-295-400مورخ نهم تیرماه  92[ 5952ژوئن  ]5323در پرونده آنیتا پری روحانی
و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران (چاپ شده در  )22 Iran-U.S. C.T.R. 194,198استناد
میکند.
 .77در جلسه استماع ،خواهان اظهار داشت که اگر انقالب نمی شد ،وی در ایران مـیمانـد .متعاقبـاً خواهـان
اظهار داشت که منظورش این بود که همواره قصد داشت ایران را مآال تر کند و اگر انقالب نمیشد مدت کوتاه
دیگری در ایران میماند و بعد آنجا را تر میکرد.
 .71خواهان میگوید که پس از تر ایران ابتدا به سوئد رفت ،زیرا در آنجا بستگانی داشت که میتوانسـت
نزدشان بماند .وی ترتیبی داده بود که در سوئد منتظر بماند تا همسرش تلفنی به او خبر دهد که به بلژیک بـرود.
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خواهان در مدت اقامت در سوئد با مراجعه به کنسولگری ایران در استكهلم در تاریخ اول خردادماه  00[ 5912مـه
 ]5303گذرنامه ایرانی خود را تا سال  5325تمدید کرد .سپس خواهان به بلژیک رفت و گذرنامه امریكایی خود را
تحویل گرفت و به ایاالت متحده رفت .تاریخ ورود او به ایاالت متحده نهم خردادماه  92[ 5912مه  ]5303است.
 .70خواهان در فاصله سالهای  5309و  5303گذرنامههای امریكایی و ایرانی و شناسنامه ایرانی داشت و با
هر دو گذرنامه سفر میکرد .وی ادعا میکند که در کلیه پروازهایی که مبدأ و مقصـد آنهـا ایـران بـود عمومـاً از
گذرنامه ایرانی و در سایر مسیرها از گذرنامه امریكایی خود استفاده میکـرد؛ لكـن از بررسـی گذرنامـه امریكـایی
خواهان که در سال  5300صادر شده و گذرنامه ایرانی وی که در سال  5302صادرگردیده ،مالحظه میشـود کـه
وی در چندین مورد در سفر بین شهرهای خارج از ایران از گذرنامه ایرانی استفاده کرده است.
 .74هنگامی که خواهان در ماه مه سال  5303به ایاالت متحده وارد شد ،منـزل شخصـی او در کالیفرنیـا در
اختیار مست جر بود .خواهان می گوید که به این دلیل ،وی مدتی در جای دیگری در کالیفرنیـا سـاکن گردیـد و در
زمانی که خانه اش تخلیه شد تصمیم گرفت به نیوجرسی نقل مكان نماید .خواهان اظهار میدارد کـه تصـمیم وی
به نقل مكان به نیوجرسی دستکم از جهاتی ناشی از عالقه او به زندگی در جوار پسرش بود .در تاریخ  05تیرماه
 50[ 5912ژوییه  ]5303خواهان منزل واقع در وست لیک ویلج ،واقع در کالیفرنیا و در تاریخ هشتم دیماه 5912
[ 03دسامبر  ]5303زمین کالیفرنیا را که « 12درصد فاقد ساختمان بود» فروخت .حسب اظهار ،خواهـان در اواخـر
 5303یا اوایل  5322در نیوجرسی یک خانه ،یک م ازه ساندویچفروشی و یک بار خرید .وی میافزاید که از زمان
مراجعتش به ایاالت متحده در استخدام اداره شاهراههای ایالتی در ایاالت ویرجینیا بوده و در حال حاضر در بخش
صنایع خصوصی با شرکتی که در ناحیه کلمبیا پیمانكار دولت است کار میکند.
 .71پدر خواهان در سال  5320یا  5329درگذشت .خواهان در جلسه اسـتماع اظهـار داشـت ضـمن ایـنکـه
نمیداند دقیقاً چه بر سر دارایی پدرش در ایران و سایر نقاط دنیا آمده ،او هیچ چیز ،حتی یادگاری هم به ارث نبرده
است .خواهان اضافه کرد که حتی اگر ارثی هم به وی تعلق مـیگرفـت آن را نمـیپـذیرفت .در جلسـه اسـتماع،
خواهان سثالگونه گفت که «ارث به چه درد من میخورد؟» و ادامه داد که چون او در ایران نبود ولو آنکه مـالی
هم به ارث میبرد حتی نمیتوانست آن را بفروشد .البته وی توضیح نداد که چـرا .حسـب اظهـار ،بـرادران نـاتنی
خواهان همه اموال را به ارث بردند و یكی از آنان به هندوستان نقل مكان کرد تا کسـب و کـار پـدر را در اختیـار
گیرد .خواهان گفت «مال آنها است؛ به درد خودشان میخورد» .وی افزود که ارتباط نزدیكی بـا بـرادران نـاتنی
خود ندارد و حتی نمیداند که آنان چه میکنند ،اما احتماالً سالی یک بار با آنان صحبت میکند ویا بیشتر از یک
بار ،و آن در مواردی است که برادرانش از وی پول بخواهند.
 .73برعكس ،خوانده می گوید که خواهان مقدار معتنابهی دارایی از پدرش به ارث برد و همین امر انگیـزهای
قوی برای ماندن وی در ایران بود .خوانده میافزاید که به موجب قوانین ایران فرزند از ماتر والدین خود سـهم
میبرد ،مگر اینکه صریحاً رد ترکه نماید .خوانده میگوید که خواهان حتی قبل از فوت پدر میدانست که دارایـی
قابل توجهی به ارث خواهد برد و با استناد به حكم جزئی شماره  9-4-420مورخ  53تیرمـاه [ 5953دهـم ژوییـه
 ]5332در پرونده رضا نمازی و دیگران و جمهـوری اسـالمی ایـران (چـاپ شـده در 25 Iran-U.S. C.T.R.
 )153,161استدالل میکند که مقدار داراییهای مالی بالقوه و آتی یک فرد در تعیین تابعیت غالب او مثثر است.
 .11خواهان اظهار می دارد که همسرش مقیم دائم ایاالت متحده اسـت و فرزنـدان همسـرش تبعـه بلژیـک
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هستند و اجازه اقامت دائم در ایاالت متحده دارند.
 .15خوانده با آن که اذعان دارد که تابعیت امریكایی خواهان ل و نشده ،استدالل میکند که خروج خواهـان از
ایاالت متحده در سال  5309بدان معنا است که تابعیت امریكایی وی دیگر اثری بهعنوان یک تابعیت معتبر ندارد.
خوانده خاطرنشان مینماید که «یكی از عناصر مهمی که قانون مهاجرت و تابعیت ایاالت متحده جهـت اعطـای
تابعیت در نظر میگیرد قصد اقامت دائم در ایاالت متحده است» .خوانده استدالل میکند کـه طبـق مفـاد قـانون
مهاجرت و تابعیت ایاالت متحده ،اگر شخصی ظرف پنج سال از تاریخ اکتساب تابعیت ،آن کشور را به قصد اقامت
دائم در جای دیگری تر کند ،مقامات صالحه ایاالت متحده مكلفند تابعیت امریكایی وی را ل و نمایند 3.خوانـده
ادعا میکند که عزیمت خواهان از ایاالت متحده در سال  5305یا  ،5309یعنی ظرف پنج سال مقرر پس از کسب
تابعیت در سال  ، 5302نشان داد که وی در واقع قصد الزم برای اقامت دائم در ایـاالت متحـده را نداشـته اسـت.
طبق اظهار خوانده ،این امر بدان معنا است که تابعیت خواهان فاقد یكی از مبانی عمده است» و بنابراین ،با آنکه
ل و نشده« ،اثرش را بهعنوان تابعیت معتبر از دست داده است» .خوانده همچنین اظهار میدارد که عزیمت خواهان
از ایاالت متحده نشان داد که خواهان تابعیت ایاالت متحده را نـه بـا خلـوص نیـت« ،بلكـه صـرفاً بـه اقتضـای
مصلحت» کسب کرده است و به اظهار خوانده ،این امر بدان معنا است که تابعیت امریكایی خواهان «نمـیتوانـد
مثثر در نظر گرفته شود تا در مقابل تابعیت ایرانی او ارجحیت داشته باشد».
 .0اسباب موجهه حکم

 .10در اینجا دیوان به بررسی استدالالت خوانده راجع به اعتبار و مثثر بودن تابعیت امریكـایی خواهـان مـیپـردازد.
دیوان بدواً خاطرنشان میسازد که عموماً اعطا و استرداد تابعیت جزء اختیارات خاص هر کشور و در حیطـه صـالحیت
داخلی آن است (بنگرید به :پرونده نوتهبوم (لیختنشتاین علیـه گواتمـاال) ،1955 I.C.J. 4,20 ،رأی مرحلـه دوم بـه
تاریخ  50فروردینماه [ 5994ششم آوریل « :]5311پرونده نوتهبوم») .رویه روشن دیوان ایـن اسـت کـه «در غیـاب
دالیل معارض آشكار ،دیوان اعتبار یا مثثر بودن اقدام یک مرجع صالح داخلی در اعطای تابعیت را مـورد سـثال قـرار
نخواهد داد» (بند  52حكم شماره 0-352- 151مـورخ  55تیرمـاه [ 5904هفـتم ژوییـه  ]5331در پرونـده فریـدون
غفاری و جمهوری اسالمی ایران («پرونده غفاری») .به عنوان مثال (بنگرید به :حكـم شـماره5-032-122مـورخ
ششم دیماه  00[ 5953دسامبر  ]5332در پرونده افراسیاب اسعد بختیاری و جمهوری اسالمی ایران ،چـاپ شـده در
25 Iran-U.S. C.T.R. 289,295-96؛ حكـم شـماره  5-053-433مـورخ ششـم دیمـاه  00[ 5953دسـامبر
 ]5332در پرونده آلبرت بروخیم و دیگران و جمهـوری اسـالمی ایـران و دیگـران ،چـاپ شـده در 25 Iran-U.S.
C.T.R. 278,283-84؛ حكم جزئی شماره  9-4-420مورخ  53تیرماه [ 5953دهم ژوییه  ]5332در پرونـده رضـا
نمازی و جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در .)25 Iran-U.S. C.T.R. 153,157 No. 5
 .19استدالل خوانده درباره اعتبار و مثثر بودن تابعیت امریكایی خواهان عمدتاً بر محور تفسـیر مـاده ذیـربط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1قانون مزبور در طول دوره ذیربط مقرر میداشت که خروج از ایاالت متحده ظرف پنج سال از تاریخ اکتساب تابعیت بـه قصـد اقامـت
دائم در جای دیگر علیالظاهر دلیل آن محسوب میشود که شخد مزبور در هنگام ثبت دادخواست تابعیت ،قصد اقامت دائـم در ایـاالت
متحده نداشته است ).8 U.S.C. & 4151 (d
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قانون تابعیت ایاالت متحده دور میزند .بجا است که ماده مزبور به طور کامل نقل شود:
هرگاه شخصی که قرار است تابعیت [ایاالت متحده] را اکتساب کند ،ظرف پنج سال بعد از اکتساب تابعیت ،به
موطن اصلی خود مراجعت کند ویا به کشور خارجی دیگری رفتـه ،در آنجـا اقامـت دائـم اختیـار نمایـد ،عمـل او
علیالظاهر دلیل آن محسوب می شود که در هنگام ثبت درخواست تابعیت ،قصد اقامـت دائـم در ایـاالت متحـده
نداشته است و در نبود دالیل مخالف ،در جریان رسیدگی مربوط ،مجوز کافی محسوب میشود که به علت اختفای
یک واقعیت اساسی یا قلب عمدی واقعیت ،دستور اعطای تابعیت به شخد مزبور و گواهی تابعیت وی ل و گـردد
و ل و دستور و گواهی مزبور از تاریخ اصلی اعطای آنها رسمیت خواهند یافت .م مورین سیاسی و کنسولی ایاالت
متحده درکشورهای خارجی مكلفند هرچندگاه یک بار فهرستی از اسامی کسانی را کـه در حـوزه م موریـت آنهـا
بوده و بدان طریق اکتساب تابعیت نموده و در موطن اصلی خود یا در هر کشور خارجی دیگری اقامت دائم اختیـار
کردهاند ،تهیه و در اختیار وزارت دادگستری قرار دهند.)8 U.S.C.& 1451(d)( ...
 .17خواهان در واقع ،ظرف پنج سال از تاریخ اکتساب تابعیت از ایاالت متحده خارج شد و بـه مـوطن اصـلی
خود مراجعت کرد .خوانده اظهار میدارد که به دلیل این واقعیت ،ایاالت متحده طبق مفاد قانون خـود ،خواهـان را
دارای این شرط الزم نمی شناسد که وی به هنگام کسب تابعیت قصـد اقامـت دائـم در ایـاالت متحـده داشـته و
گواهینامه تابعیت وی را مدرکی تلقی میکند که «از طریق اختفای یک واقعیت اساسی یـا قلـب عمـدی واقعیـت
تحصیل شده است» و م مورین خود را مكلف میکند که تابعیت وی را ل و کنند .طبق استدالل خوانده ،یک دیوان
بینالمللی نمیتواند چنین تابعیتی را در مقام مقایسه با تابعیت کشور دیگر مثثر بشناسد.
 .11این استدالل مبتنی بر تصوری اشتباه از اثر این قانون ایاالت متحده و نقش یک دیوان بینالمللی اسـت.
با آن که خروج از ایاالت متحده ظرف پنج سال از تاریخ اکتساب تابعیت ،طبق قانون مذکور امری است خطیر ،امـا
تنها مالحظه مندرج در قانون نیست .عالوه بر آن ،برای آنکه تابعیت یک شخد قابل ل و باشـد ،قـانون مـذکور
مقرر میدارد که باید ثابت شود شخد مورد بحث در کشوری که به آنجا رفته اقامت دائـم اختیـار کـرده اسـت.
به عالوه ،دالیل مخالفی نباید وجود داشته باشد و از همه مهمتر اینکه مفاد قانون مذکور خودبهخود به مرحله اجرا
در نمیآید ،بلكه مقامات ایاالت متحده باید عمالً اقدام به ل و تابعیت شخد مورد نظر کنند.
 .10دیوان خاطرنشان مینماید که تا آنجا که اطالع دارد ،مقامات ایاالت متحده مقتضی ندانستهاند که اقدام
به ل و تابعیت امریكایی خواهان نمایند .دیوان در موقعیتی نیست که براساس مفاد قانون مورد بحث و بدون اینکه
هیچ اقدامی توسط مقامات یاد شده صورت گرفته باشد ،خود رأساً دست بـه اقـدام زنـد .بنـابراین ،دیـوان نتیجـه
می گیرد که مفاد قانون مورد استناد خوانده ،مبنای کافی به وجود نمیآورد که تابعیت امریكایی خواهـان از لحـا
حقوق بینالملل غیرمعتبر تلقی شود.
 .14خوانده همچنین اظهار میدارد که خواهان تابعیت ایاالت متحده را «صرفاً به مقتضای مصلحت» گرفـت
و بنابراین تابعیت امریكایی وی نباید نسبت به تابعیت ایرانی وی مرجح شـمرده شـود .گرچـه اعطـای تابعیـت در
حیطه صالحیت داخلی هر کشور است ،حقوق بینالملل تا آنجا که مربوط به روابط بین کشورها میشـود ،حـد و
حدودی برای اعتبار تابعیت مقرر مینماید .این امر در رویه دیوانهای داوری گذشته به چشم میخورد .در پرونـده
فلگن هایمر ،کمیسیون حل و فصل دعاوی ایتالیاـ ایاالت متحده اظهار داشت که:
از نظر ماهیت ،حتی گواهینامههایی که مندرجات آن طبق قوانین داخلی کشور صادرکننـده دلیـل تابعیـت بـه
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شمار میرود میتواند مورد بازرسی مراجع بینالمللی که براساس حقوق بینالملل تصمیمگیری میکنند قرار گیـرد
و در صورتی که مورد ایجاب کند ،در حالتی که گواهی تابعیت نتیجه تقلب باشد ،یـا صـدور آن بـه منظـور جلـب
حمایت دیپلماتیک برای شخصی باشد که بدون چنین گواهی استحقاق استفاده از این حمایت را ندارد ،یا مبنی بر
اشتباه اساسی باشد ،یا با مواد عهدنامههای بینالمللی راجع به تابعیت در موضوعات مربوط به رابطه با دولتـی کـه
ادعای تابعیت آن شده م ایر باشد ،ویا باالخره با اصول کلی حقوق بینالملل در باب تابعیت که بهعنوان مثـال بـه
تابعیت اجباری در آوردن بیگانگان را تحریم مینماید معارض باشد ،دیوانهای بینالمللی میتوانند از قبول گواهی
تابعیت خودداری نمایند4.
به پرونده نوتهبوم نیز میتوان اشاره نمود .به نظر دیوان دادگستری بـینالمللـی ،کسـب تابعیـت لیختنشـتاین
توسط شخد مورد بحث ،یعنی آقای نوتهبوم« ،اصالت الزمه را نداشته ،زیرا عمدتاً به منظـور اجتنـاب از داشـتن
وضعیت بیگانه تبعه دشمن بوده و نه به معنا ویا به منظور ایجاد پیوند واقعی با لیختنشتاین» 5.دیوان نتیجهگیـری
کرد که اکتساب تابعیت وی از لحا حقوق بینالملل مثثر نبود تا لیختنشتاین بتوانـد در مقابـل گواتمـاال حمایـت
دیپلماتیک اعمال کند.
 .11در پرونده حاضر ،خوانده به نحو مقنعی توضیح نداده است که چـرا اقـدام خواهـان را در کسـب تابعیـت
ایاالت متحده باید صرفاً امری مصلحتآمیز به شمار آورد .خواهان قبل از کسب تابعیت ایاالت متحـده ،بـه مـدت
دوازده سال در آن کشور زیسته بود و بعد از اکتساب تابعیت نیز دو سال دیگر در آنجا ماند .وی در ایاالت متحـده
خانه ای خریده بود ،شاغل بود ،ازدواج کرده بود و صاحب فرزندی هم شده بود .بنابراین دیوان نتیجه میگیرد کـه
اظهارات خوانده مبنای کافی به دست نمیدهد که در اعتبار تابعیت امریكایی خواهان از لحـا حقـوق بـینالملـل
تردیدی ایجاد کند.
 .13خوانده همچنین استدالل میکند که حتی اگر هر دو تابعیت خواهان از لحا حقوق بـینالملـل معتبـر و
مثثر باشند ،در مورد این مس له که کدامیک از دو تابعیت خواهان غالب است ،قانون ایاالت متحده که در باال بدان
اشاره شد ،مثثر در مقام است .خوانده خصوصاً به آن بخش از قانون مذکور اشاره میکند که به موجـب آن هرگـاه
شخصی که تابعیت ایاالت متحده را اکتساب کرده ،ظرف پنج سال بعد از اکتساب تابعیت ،به کشور دیگری رفتـه،
در آنجا اقامت دائم اختیار نماید ،عمل او از نظر مقامات ایاالت متحده علیالظاهر دلیل آن محسوب میشـود کـه
آن شخد در هنگام ثبت درخواست تابعیت ،قصد اقامت دائم در ایاالت متحده نداشته و در موارد خاصی ،این فقد
قصد کافی است که پس از رسیدگیهای قضایی مقتضی ،تابعیت اکتسابی شخد مزبور ل و گردد (مـتن مقـررات
مورد بحث به طور کامل در بند  19باال نقل شده است) .خوانده نتیجهگیری میکند کـه نمـیتـوان گفـت چنـین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Flegenheimer Case (1958), 14 RIAA 327, 348-349. See also the Pinson Case (1928), 5 PIAA 327: the Polish
Nationals in Danzip Case (1931), Ser. A/B, no. 44, p. 24.

 .5آقای نوتهبوم که تبعه آلمان بود ،حدوداً به مدت  92سال در گواتماال زندگی کرده بود .بعـد در آغـاز جنـگ جهـانی دوم ،وی تابعیـت
لیختنشتاین را کسب کرد؛ گرچه تا مدتی بعد از آن نیز کماکان به زندگی در گواتماال ادامه داد .در آن مرحله ،وی هیچگاه در لیختنشـتاین
نزیسته و هیچگاه خانهای در آنجا نخریده بود و تنها کسی را که در آنجا خوب میشناخت ظاهراً بردارش بود .بعد از آن ،گواتمـاال وی را
اخراج کرد و لیختنشتاین درصدد بر آمد که با اعمال حمایت دیپلماتیک علیه گواتماال اقامه دعوا نماید.
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شخصی با خلوص نیت و از روی صمیمت با ایاالت متحده پیمان وفاداری بسته است تا بتـوان تابعیـت امریكـایی
وی را تابعیت غالب محسوب نمود.
 .01دیوان قبالً متذکر گردیده که در قانون ،مزبور عالوه بر تر ایاالت متحـده شـرایط دیگـری نیـز مقـرر
گردیده و حتی در مواردی که کلیه شرایط هم موجود باشند ،قانون مذکور خودبهخود به مرحله اجـرا در نمـیآیـد،
بلكه منوط به تصمیم مقامات ایاالت متحده است که به نظر نمیرسد در این مورد اقدامی صورت داده باشـند .در
چنین وضعیتی ،دیوان خود را مقید یا محدود به امارات قانونی مذکور در قانون فوق نمیداند 6.در تشخید اینکه
کدام یک از دو تابعیت خواهان غالب است ،وظیفه دیوان براساس حقوق بینالملل همانا بررسی کلیه مدار نـاظر
بر واقعیات است که مستقیماً به رفتار و وابستگیهای خواهان مربوط میشود .مفاد مـواد مـورد اسـتناد خوانـده از
قانون ایاالت متحده مطلق ًا ارتباط مستقیمی با این بررسی ندارد .بر ایـن اسـاس ،اکنـون دیـوان بـه ایـن بررسـی
میپردازد.
 .05خواهان بیست و دو سال اول زندگی خود را در ایران و با والدین ایرانی گذراند .قرینهای در دست نیسـت
که نشان دهد در طول مدت مزبور ،زندگی وی چیزی جز زندگی عادی و معمولی ایرانی بوده باشد .بدین ترتیـب،
هنگامی که خواهان در سال  5313به ایاالت متحده رفت ،تابعیت انحصاری وی تابعیت ایرانی بود.
 .00در ایاالت متحده ،خواهان در رشتههای گوناگونی تحصیل کرد ،چندین نوع ش ل موقت داشت ،در سـال
 5359با یک تبعه ایاالت متحده ازدواج کرد ،در سال  5354یا  5351اجازه اقامت دائم آن کشور را به دست آورد،
در سال  5351صاحب فرزندی شد ،در سال  5353به اتفاق همسرش خانهای خرید ،در سال  5302تابعیت ایاالت
متحده به وی اعطا شد و در سال  5309از ایاالت متحده خارج گردید.
 .09خوانده اظهار داشته است که خواهان در واقع از سال  5351تا سـال  5302در ایـران بـود؛ لكـن دیـوان
خاطرنشان می سازد که تعدادی ادله موجود حكایت از واقعیت اظهارات خواهان دارد .اوالً مدار مربوط به طـالق
خواهان و همسرش حاکی است که آن دو تا سال  5305با هم زندگی میکردنـد .ثانیـاً شـهادتنامههـای دوسـتان
خواهان اظهارات وی را ت یید میکنند که خواهان در طول مدت مورد بحث در ایـاالت متحـده بـوده اسـت .ثالثـاً
خواهان و همسرش در مارس سال  5302خانه ای در ایاالت متحده خریدند و باالخره اینکه خواهان در تاریخ 05
خردادماه  55[ 5943ژوئن  ]5302تابعیت ایاالت متحده را کسب کرد که چنین امری معموالً فقط پـس از مـدتی
اقامت در آن کشور مقدور است .دیوان همچنین مالحظه مینماید که یادداشتهـای حاشـیه رونوشـت شناسـنامه
سال  5352خواهان با اظهارات وی مبنی بر اینکه در طول آن مدت به ایران سفر کرده ،مطابقت دارد.
 .07بنا به مالحظات فوق ،دیوان نتیجهگیری میکند که ادله موجود من حیث المجموع حاکی است که خواهـان
بجز سفری که شاید در سال  5352به ایران کرد ،از سال  5351تا سال  5302در ایاالت متحده میزیست.
 .01چهارده سالی که خواهان از سـال  5313تـا  5309در ایـاالت متحـده گذرانـده ،بـه انضـمام پیونـدهای
خانوادگی و ش لی و مادی وی با آن کشور در طول مدت مزبور ،به منزله پیوند محكمی با ایاالت متحده میباشد،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6چنانچه مفاد قانون مورد بحث ایاالت متحده خودبهخود به اجرا در میآمد یا مقامات دولت ایاالت متحده براساس آن ،اقدامی به عمل
آورده بودند ،نیازی به مقایسه تابعیتهای خواهان نمیبود ،زیرا در آن صورت تابعیت امریكایی خواهان از اعتبار ساقط میشد.
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لكن در سال  5305وی از همسرش جدا شد و زن و شوهر در سال  5309رسماً از یكدیگر طـالق گرفتنـد ،خانـه
مشتر آن ها به همسرش منتقل شد و فرزندشان نزد همسر وی ماند .خواهان از ایاالت متحده خـارج شـد و بـه
ایران مراجعت کرد و بدین ترتیب ،برخی از پیوندهای عمده خود را با ایاالت متحده قطع کرد و به کشور مولد خود
بازگشت.
 .00خواهان از سال  5309تا مه  5303در ایران ماند .در طول آن شش سال ،وی در یک شرکت فعـال و در
حال توسعه در ایران سمت مهمی و نیز سهامی داشت .سوابق پرونده حاکی اسـت کـه سـهام مزبـور مهـمتـرین
سرمایه گذاری وی در آن زمان بود .وی همچنین با یک تبعه ایران که صاحب دو فرزند بـود ازدواج کـرد و بـرای
خرید آپارتمانی در تهران مبل ی پیش پرداخت نمود .خواهان به طور مرتب از پدرش که در ایران بود دیدار میکرد،
در بانکهای ایرانی حساب داشت و به دولت ایران مالیات میپرداخت.
 .04دیوان مالحظه مینماید که خواهان در ژانویه  5303به میل خود هنگام تعطیالت در خارج از کشـور بـه
ایران مراجعت کرد .همگان وقوف دارند که به علت جو خصمانه موجود در ایران ،اغلب امریكاییان مقیم ایـران تـا
آن موقع یا از ایران رفته بودند یا در حال تر ایران بودند .این واقعیت که خواهان به میل خود تصمیم گرفت بـه
چنین محیطی بازگردد و به کارگاه ساختمانی بزرگی که همه در آنجا او را میشناختند برود ،حاکی از آن است که
در آن زمان کسی او را مخصوصاً امریكایی به حساب نمیآورد.
 .01دیوان همچنین مالحظه مینماید که اظهارات خواهان راجع به محرومیت از ارث ظاهراً دارای تناقض یـا
اشتباه است .در هر صورت ،از آنجا که این موضوع برای اولین بار در جلسه استماع مطرح شد ،دیوان نتیجهگیری
میکند که راجع به موضوع ادله کافی وجود ندارد که بتواند اثری بر تعیین تابعیت غالب خواهان داشته باشد.
 .03خواهان زمانی که در ایران بود ،البته تا حدودی تماسهای خود را با ایاالت متحده حفـظ کـرد .در سـال
 ،5305وی ملكی به قصد سرمایهگذاری و در سال  5302خانهای در کالیفرنیا خریداری کرد و حسابهای بـانكی
در آن کشور داشت که بین  5222تا  9222دالر بهره عاید او میکرد و همچنین اظهارنامـههـای مالیـاتی ایـاالت
متحده را ارسال مینمود .در اغلب سال های مزبور ،وی مدت یک ماه برای دیدار فرزنـد و دوسـتانش بـه ایـاالت
متحده سفر میکرد؛ لكن این ارتباطها به مراتب اهمیت کمتری از ارتباطهایی داشت که وی در طول آن مدت با
ایران ایجاد کرده و بسط داده بود.
 .41خواهان اظهار میدارد که انگیزه عزیمت وی از ایاالت متحده در سال  5309صرفاً وضعیت اقتصادی بود
و وی همواره قصد داشت بعد از مدت کوتاهی ایران را تر کند .وی استدالل میکند کـه خانـهای کـه در سـال
 5302در کالیفرنیا خرید دلیل بر اثبات این قصد وی میباشد.
 .45دیوان متقاعد نشده است که خواهان ثابت کرده که قصد داشته مدت محـدودی در ایـران بمانـد .وی در
ایران درگیر پروژه عمده ای بود و با یک خانم ایرانی ازدواج کرد .دیوان معتقد است کـه روشـن نیسـت کـه خانـه
کالیفرنیا به منظوری جز سرمایهگذاری خریداری شده بود .خانه مزبور در آن سـوی ایـاالت متحـده و دور از پسـر
خواهان واقع بود که خواها ن حسب اظهار مایل بود نزد وی باشد .عالوه بر این ،در همان اوان که خواهـان خانـه
کالیفرنیا را خریداری کرد ،دست اندر کار خرید آپارتمانی در تهران بود .قرینهای وجود ندارد که زمانی که خواهـان
در تهران بود قصد فروش عالقه مالكانه خود در خانه مزبور را داشت و چنین به نظر میرسد که وی تنها مـوقعی
سعی به پس گرفتن پیشپرداخت کرد که ناچار به تر کشور شد و باالخره اینکه هنگامی که خواهان سـرانجام
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به ایاالت متحده مراجعت نمود ،در خانه کالیفرنیا اقامت نكرد ،بلكه آن را فروخت و حسب اظهـار خـود ،ملكـی در
نیوجرسی خریداری کرد ،حال آنکه خانه کالیفرنیا اندکی بیش از یک سال قبل از آن خریداری شده بود.
 .40دیوان اکنون توجه خود را معطوف به اهمیت آن مدت شش ماهی میکند که خواهان بالفاصله پـیش از
مصادره گسترش مسكن در ایاالت متحده گذراند .دیوان مالحظه مینماید که در سوابق پرونده ،اظهـارات و ادلـه
دقیق و روشن راجع به فعالیتهای خواهان پس از مراجعت به ایاالت متحده در سال  5303و خصوصـاً در خـالل
سالهای  5303و  5322بسیار اند است و بنابراین دیوان قادر نیست نظر دهد که خواهان ،در طول ماههای مه
تا ماه نوامبر  5303که وی در آن کشور گذراند ،ارتباط خود را با ایاالت متحده به میزان معتنابهی تحكـیم نمـوده
باشد.
 .49در پایان ،دیوان مالحظه مینماید که در جلسه استماع ،خواهان دالیل اندکی حاکی از جـذب شـدنش در
فرهنگ ایاالت متحده ارائه کرد .البته میزان دقیق تسلط خواهان به زبان انگلیسی امـری اسـت نسـبی و در ایـن
خصوص مضافاً باید تنشی را که هر خواهانی در جلسه استماع با آن مواجه است در مد نظر داشت .با وجـود ایـن،
دیوان خاطرنشان مینماید که به نظر نمیرسد خواهان به زبان انگلیسی مسلط باشد؛ با آنکه وی حسب اظهار ،از
سال  5313در جریان تحصیل و اشت ال و نیز در زندگی داخلی خود از این زبان استفاده میکرد.
 .47با توجه به مالحظات فوقالذکر ،دیوان نتیجهگیری میکند که در آغاز دوره ذیـربط ،یعنـی  00آبـانمـاه
 59[ 5912نوامبر  ،]5303میزان ارتباطات خواهان با ایاالت متحده بر ارتباطات وی با ایران غلبه نداشـته اسـت و
بدین ترتیب ،دیوان نظر می دهد که در تاریخ ایجاد ادعا ،خواهان به نحو غالب و مثثر تبعه ایاالت متحده نبـود .در
نتیجه ،به موجب بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان صالحیت رسیدگی به دعوای حاضر را ندارد.
چهارم) دعوای متقابل

 .41طبق بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان نسبت به دعاوی متقابلی که دولـت جمهـوری اسـالمی
ایران علیه خواهانها نزد دیوان اقامه میکند صالحیت دارد؛ لكن در رویه قضایی دیوان کامالً مسجل شده اسـت
که صالحیت دیوان نسبت به دعوای متقابل منوط است به داشتن صالحیت نسبت به اصل دعوا (بنگرید بـه :بنـد
 05حكــم شــماره  0-950-142مــورخ هفــتم تیرمــاه  02[ 5900ژوئــن  ]5339در پرونــده کیســانز اینترنشــنال
کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،بند  02حكم شماره  5-914-191مورخ  04مهرماه  55[ 5905اکتبر
 ]5330در پرونده بلیكو فلكس اینكورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره  0-32-51مورخ 55
آذرماه [ 5955هفتم دسامبر  ]5320در پرونده ریالینس گروپ اینكورپوریتد و شرکت ملی نفت ایـران و دیگـران،
چاپ شده در  .)1 Iran-U.S. C.T.R. 384, 385از آنجا که دیوان نسبت به دعوای مطروح در پرونده حاضر
صالحیت رسیدگی ندارد ،دعوای متقابل نیز خارج از حیطه صالحیت دیوان قرار میگیرد.
پنجم) حکم

 .40بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حكم صادر مینماید:
الف) دعوای تامس خداداد خسروی علیه دولت جمهوری اسالمی ایران به علت فقد صالحیت به موجب بنـد
 5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی رد میشود.
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ب) دعوای متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران علیه تامس خداداد خسـروی بـه علـت فقـد صـالحیت بـه
موجب بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی رد میشود.
ج) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  55تیرماه  5941برابر با  5ژوییه 5330
گایتانو آرانجو -روئیتس ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
ریچارد سی .آلیسون

محسن آقاحسینی

موافق با نتیجه

پرونده شماره 541
حکم شماره  043ـ541ـ3
خواهانها :جهانگیر مهتدی ،ژیال مهتدی
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5941/13/50 :
حکم
حاضران

از طرف خواهانها :دکتر جهانگیر مهتدی ،خواهان
آقای تد امسدن ،خانم مارگریت ا .کاستلو ،وکالی خواهانها
آقای منصور انوری ،شاهد
از طرف خوانده :آقای علی حیرانی نوبری ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای نوذر دبیران ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای کمال ماجدی اردکانی ،آقای محمدرضا حسینیان ،شهود
سایر حاضران:آقای استیفن دی .متایس ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
خانم مری کترین میلین ،قائممقام نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا

فهرست مندرجات
یک) پیشگفتار
دو) سابقه رسیدگی
سه) موضوعات صالحیتی و مقدماتی
الف) اهلیت خانم ژیال مهتدی جهت طرح دعوا
ب) تابعیت غالب و مثثر دکتر مهتدی
چهار) ماهیت ـ واقعیات و اظهارات
الف) اظهارات خواهان
 .5ملک ولنجک
 .0ملک شهسوار
ب) اظهارات خوانده
 .5ملک ولنجک

شماره بند
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2
55
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00
92
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 .0ملک شهسوار
 .9اخطار مندرج در رأی پرونده شماره «الف»52
پنج) ماهیت ـ یافتههای دیوان
الف) مالكیت
ب) ملک ولنجک
 .5مصادره
الف) قانون ذیربط
ب) یافتههای دیوان درباره مصادره
 .0سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت
ج) ملک شهسوار
د) اخطار مندرج در رأی پرونده شماره «الف»52
شش) ارزشیابی
هفت) هزینه دادرسی
هشت) حكم

99
94
91
91
92
92
92
12
12
00
22
39
523
552

یک) پیشگفتار

 .5خواهانهای پرونده حاضر ،جهانگیر مهتدی و ژیال مهتدی هستند (اختصاراً «خواهانها») کـه تابعیـت دوگانـه
ایران و ایاالت متحده را داشته ،زن و شوهرند و در ایاالت متحـده اقامـت دارنـد .خوانـده پرونـده حاضـر ،دولـت
جمهوری اسالمی ایران است (اختصاراً «خوانده ویا «دولت ایران») .خواهانها بابت مصادره ادعایی دو قطعه زمین
در ایران که یكی در ولنجک تهران و دیگری در شهسوار در ساحل دریای خزر واقـع اسـت ،مبلـغ 000230534/-
دالر بهعنوان غرامت از خوانده مطالبه میکنند .بهره و هزینه دادرسی نیز مورد مطالبه است.
 .0خوانده مسئولیتی برای خود قائل نیست و تعدادی ایرادات صالحیتی و مقدماتی دیگـر مطـرح مـیکنـد ،از
جمله این که :تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط ،تابعیت ایاالت متحده نبوده و خانم ژیال مهتـدی حـق
طرح دعوا ندارد ،زیرا که مالک انحصاری یا مشاعی هیچیک از دو ملک مورد اختالف نبوده است .خوانده همچنین
انكار میکند که هیچیک از دو ملک را مصادره ویا آنها را مشمول هـر اقـدام دیگـری قـرار داده کـه بـر حقـوق
مالكیت خواهان ها خلل وارد کرده باشد .خوانده همچنین استدالل میکند کـه چنانچـه تشـخید داده شـود کـه
خواهانها تبعه دوگانه ای هستند که تابعیت غالب و مثثر آنان امریكایی است ،اخطار مندرج در رأی پرونده شـماره
«الف» 52مانع توفیق آنان در دعوا میشود.
دو) سابقه رسیدگی

 .9خواهانها در تاریخ  04دیماه  54[ 5952ژوئن  ]5320دادخواستی به ثبت رسـاندند و خوانـده در تـاریخ دهـم
خرداد  95[ 5955مه  ]5320الیحه دفاعی ثبت نمود.
 .7دیوان طی دستور مورخ هفتم تیرماه  02[ 5954ژوئن  ]5321خود اعالم نمود که هی ت عمومی دیـوان در

حکم شماره  543ـ  140ـ 354  3

پرونده شماره «الف» 52نظر داده است که دیوان «صالحیت رسیدگی به دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و
ایاال ت متحده علیه ایران را در مواردی دارد که تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط ،یعنی از تاریخ ایجاد
ادعا تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325تابعیت ایاالت متحده بوده باشد» و به طرفین دستور داد که کلیه ادله
و مدار کتبی را که مایلند دیوان راجع به موضوع تابعیت بررسی نماید ،به ثبت رسانند .در تاریخ دوم آبان 5954
[ 04اکتبر  ]5321خواهانها و در تاریخ  02دیماه  52[ 5950ژانویه  ]5323خوانده ادله و مدار خـود را دربـاره
تابعیت خواهانها به ثبت رساندند .دیوان طی دستور مورخ  02تیرماه  55[ 5953ژوییه  ]5332اعالم نمود که کلیه
موضوعات صالحیتی ،از جمله موضوع تابعیت خواهان ها طی دوره ذیربط ،یعنی از زمان ایجاد ادعایی دعوا تـا 03
دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325را توأم با ماهیت پرونده مورد رسیدگی قرار خواهد داد .در همان دستور ،دیوان به
خواهانها دستور داد که اطالعات بیش تری راجع به تابعیت خود تسلیم نمایند که خواهانها در تاریخ  05فروردین
[ 5953دهم آوریل  ]5335اطالعات مزبور را به ثبت رساندند.
 .1در تاریخ  50بهمن [ 5953ششم فوریه  ]5335خواهانها الیحه استماع خود را ثبت کردند .در تاریخ نهم
اسفند  02[ 5902فوریه  ]5330خوانده الیحه استماع خود را ثبت نمود .خواهانها در تاریخ هشتم تیـر 03[ 5905
ژوئن  ]5330و خوانده در تاریخ  55اسفند [ 5905دوم مارس  ]5339لوایح معارض ثبت کردند.
 .0جلسه استماعی در تاریخ  55آذر [ 5900هفتم دسامبر  ]5339در پرونده حاضر برگزار گردید.
 .4خواهانها در پاسخ به سثاالتی که در جلسه استماع مطرح شد ،در تاریخ  03آذر  02[ 5905دسامبر ]5339
و  03دیماه  53[ 5900ژانویه  ]5334اطالعات بیشتری تسلیم نمودند.
سه) موضوعات صالحیتی و مقدماتی
الف) اهلیت خانم ژیال مهتدی جهت طرح دعوا

 .1خوانده به اهلیت خانم ژیال مهتدی جهت طرح دعوا نزد دیوان اعتراض و استدالل میکند کـه نـامبرده مالـک
انحصاری یا مشاعی هیچ یک از دو ملک مورد اختالف نیست .استدالل خوانده این اسـت کـه مسـائل مربـوط بـه
مالكیت غیرمنقول در ایران تابع قانون محل وقوع مال ) (lex loci rei sitaeاست که قانون ایران مـیباشـد و
نیز این که چون هر دو ملک را شوهر خانم مهتدی ،یعنی دکتر جهانگیر مهتدی بهتنهایی و به نام خـود خریـداری
نموده ،خانم مهتدی حقوق مالكیتی نسبت به امال مزبور ندارد.
 .3خواهانها در پاسخ میگویند که چون جهانگیر مهتدی هـر دو ملـک را در طـول زنـدگی زناشـویی خـود
خریداری نموده ،همسرش طبق قوانین ایاالت متحده در آنها حق مالكیت دارد .خواهانها ماده  112-5مجموعه
قوانین ایالت میشیگان ) (Michigan Compiled Laws Annotatedرا در ت یید این فرض نقل مـیکننـد
که «ژیال مهتدی نسبت به ثلث کلیه زمینهایی که شوهرش طی زندگی زناشویی تحصـیل مـیکنـد یـا بـه ارث
میبرد ،ذیحق است» و اظهار میکنند که «این حق در صورتی مستقر میگردد که خانم مهتدی بیوه شود».
 .51دیوان مالحظه میکند که از اظهارات خود خواهانها روشن است که هر حقی کـه خـانم مهتـدی طبـق
قانون ایالت میشیگان احتماالً داشته باشد منوط به فوت همسرش میباشد .از آنجا که جهانگیر مهتـدی ،همسـر
وی ،در زمان صدور حكم حاضر در قید حیات است ،دیوان معتقد است که به فرض که خانم مهتدی ادعایی داشته
باشد ،موقع رسیدگی آن نرسیده است .در نتیجه ،دیوان ضرور نمیداند راجع به این موضـوع تصـمیم گیـرد و لـذا
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چنین فرض می کند که دعوای حاضر منحصراً توسط دکتر جهانگیر مهتدی اقامه گردیده است .مشارٌالیه از این به
بعد «خواهان» نامیده خواهد شد.
ب) تابعیت غالب و مؤثر دکتر مهتدی

 .55دکتر جهانگیر مهتدی در تاریخ  52مهرماه [ 5923دهم اکتبر  ]5392از والدین ایرانی در ایران زاده شد 1و در
تاریخ دوم مرداد  04[ 5910ژوییه  ]5302تابعیت ایاالت متحده را کسب نمود .دلیلی در پرونـده وجـود نـدارد کـه
نشان دهد خواهان تابعیت ایرانی خود را طبق قوانین ایران ویا تابعیت امریكایی خود را طبق قوانین ایاالت متحده
تر کرده ویا به نحوی از دست داده باشد .در نتیجه ،دیوان نظر میدهد که خواهـان از تـاریخ دوم مـرداد 5910
[ 04ژوییه  ]5302تبعه هر دو کشور ایران و ایاالت متحده بوده است.
 .50در تاریخ  50فروردین [ 5959ششم آوریل  ]5324دیوان با صدور رأیی در پرونده شماره «الـف» 52نظـر
داد که صالحیت رسیدگی به دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایاالت متحده علیه ایران را در مواردی دارد
«که تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط ،یعنی از تاریخ ایجاد ادعا تا تاریخ  03دیماه  53[ 5913ژانویه
 ]5325تابعیت ایاالت متحده بوده باشد 2.بنابراین برای اینکه دیوان صالحیت رسیدگی به ادعای حاضر را داشته
باشد ،باید ثابت شود که تابعیت امریكایی دکتر مهتدی طی دوره ذیربط ،یعنی از تاریخ ایجـاد ادعـا تـا تـاریخ 03
دیماه  53[ 5913ژانویه  ] 5325که بیانیه حل و فصل رسمیت یافت ،تابعیت غالب و مثثر وی بوده است .دیـوان
صرفاً از جهت تعیین عوامل مشخد کننده دوره ذیربط مقدمترین تاریخی را که خواهان اظهار کرده ،یعنی پـنجم
تیرماه  05[ 5912ژوئن  ]5303را بهعنوان تاریخی که ادعای اول وی ایجاد شد ،مـیپـذیرد .در نتیجـه ،از جهـت
بررسی و تحقیق درباره تابعیت غالب و مثثر خواهان دیوان نتیجه میگیرد که دوره ذیربط فاصله زمانی بین پنجم
تیرماه  05[ ]5912ژوئن  ]5303و  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325میباشد.
 .59جهت حصول نتیجه درباره تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط ،دیوان باید تعیین کنـد کـه آیـا
خواهان طی دوره مزبور با ایران پیوندهای محكمتری داشته یا با ایاالت متحده و بدین منظور بایـد کلیـه عوامـل
ذیربط ،از جمله محل اقامت معمولی ،مرکز عالیق و منافع ،پیوندهای خانوادگی ،مشارکت در زنـدگی اجتمـاعی و
سایر شواهد وابستگی را در نظر گیرد (بنگرید به :پرونده شماره «الف» .)5 Iran-U.S. C.T.R. at 265 ،52در
عین حال که صالحیت دیوان منوط به تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره واقع بین پـنجم تیرمـاه 05[ 5912
ژوئن  ]5303و  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325میباشد ،رویدادها و عوامل مربوط به قبل از آن دوره نیز مثثر
در مقام باقی میماند (بنگرید به :قرار اعدادی شماره  9-539-52مـورخ دوم تیرمـاه  09[ 5950ژوئـن  ]5322در
پرونده رضا سعید مالک و دولت جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در .)19 Iran-U.S. C.T.R. 48, 51-52
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8تاریخ مزبور تاریخی است که بهعنوان تاریخ تولد در گواهی کسب تابعیت ایاالت متحده و گذرنامههای امریكـایی خواهـان قیـد شـده
است ،لكن در مدار دیگر از قبیل شناسنامه ایرانی خواهان ،تاریخ تولد نامبرده دهم آبان [ 5923اول نوامبر  ]5392ذکر شـده اسـت .بـه
نظر دیوان این م ایرت حائز اهمیت نیست.
 .2تصمیم شماره «-90الف» -52هی ت عمومی دیوان ،مورخ  50فروردین [ 5959ششـم آوریـل  ]5324در پرونـده جمهـوری اسـالمی
ایران و ایاالت متحده امریكا ،چاپ شده در [ 5 Iran-U.S. C.T.R. 251, 265منبعد «پرونده شماره «الف».]»52
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 .57پرونده حاکی است که خواهان بین سالهـای  5923تـا  5392[ 5990تـا  ]5312در ایـران زیسـت و در
سالهای  5905تا  5340[ 5992تا  ]5315در دانشكده داروسازی دانشگاه تهران و در سالهـای  5995تـا 5990
[ 5310تا  ]5312در دانشكده پزشكی همان دانشگاه تحصیل کرد .طی سال  5313خواهان دوره انترنی خود را در
بیمارستانی در ویچیتا واقع در ایالت کانزاس در ایاالت متحده به اتمام رساند و پـس از اتمـام آن دوره ،بـه ایـران
بازگشت و با ژیال معین که وی نیز تبعه ایران بود ازدواج نمود .در فاصله سالهای  5355تا  5355خواهـان بـرای
کسب تخصد با همسرش در ایاالت متحده اقامت کرد و دورههای مختلف انترنی را در چند بیمارسـتان واقـع در
ایالت میشیگان به اتمام رساند .در تاریخ  05آبان  50[ 5949نوامبر  ،]5354اولین فرزند خواهان ،یعنـی نـادر روی
مهتدی در ایاالت متحده به دنیا آمد.
 .51در اوت  ،5355خواهان به اتفاق خانوادهاش به ایران بازگشت و تا ماه آوریـل  5352در یـک بیمارسـتان
دولتی در تهران خدمت کرد .دختر خواهان ،نگین مهتدی در تاریخ  55آبـان [ 5945دوم نـوامبر  ]5350در ایـران
متولد شد .در تاریخ نهم آذر  92[ 5945نوامبر  ]5350خواهان اولین ملک مورد اختالف در پرونـده حاضـر ،یعنـی
قطعه زمینی در ولنجک تهران را خرید و در حوالی آن زمان ،درخواست اقامت دائم در ایالت متحده نمود که مـورد
قبول مقامات آن کشور قرار گرفت .بعد از آن ،یعنی در آوریـل  5352خواهـان و خـانوادهاش بـه ایـاالت متحـده
بازگشتند و خواهان به عنوان پزشک متخصد در نورث ویل واقع در میشـیگان بـه طبابـت خصوصـی پرداخـت.
خواهان اظهار می دارد که وی از آن زمان به بعد در ایاالت متحده حق بیمه اجتماعی و مالیات بردرآمد پرداختـه و
مضافاً اینکه تقریباً کلیه تجارب حرفهای خود را در ایاالت متحده کسب نموده و از سال  5352عضـو تعـدادی از
انجمنهای حرفهای امریكا بوده است.
 .50در سال  5353خواهان و همسرش خانـه ای در ایـاالت متحـده بـرای اقامـت خـود خریـداری کردنـد و
همچنین بین سالهای  5352تا  5309چهار فقره ملک (از جمله ساختمانی که مطب خواهان در آن واقع بـود) در
ایالت های آریزونا و میشیگان خریدند که معامله مربوط به صورت شرطی بـود .در تـاریخ سـوم تیرمـاه 04[ 5919
ژوئن  ]5304خواهان در حالی که در ایاالت متحده اقامت داشت دومین ملک مورد اختالف در پرونده حاضر ،یعنی
ملک واقع در شهسوار در ایران را با ارسال وکالتنامه بـه خـواهرش در ایـران خریـد .در مـاه اوت  5301خواهـان
اقامتگاه دومی در ایاالت متحده خریداری نمود.
 .54خانم ژیال مهتدی در تاریخ  00تیرماه  52[ 5915ژوییه  ]5300تابعیـت ایـاالت متحـده را کسـب کـرد.
خواهان در تاریخ دوم مردادماه  04[ 5910ژوییه  ]5302و دخترش نیز در همان تـاریخ تابعیـت ایـاالت متحـده را
کسب نمودند .در تاریخ  55مهرماه [ 5910سوم اکتبر  ]5302گذرنامه امریكایی برای خواهان صادر شد .در تـاریخ
 51مرداد [ 5912ششم اوت  ]5303خواهان و همسرش گذرنامـههـای ایرانـی خـود را در کنسـولگری ایـران در
شیكاگو تمدید نمودند .خواهان اظهار می دارد که وی و همسرش در انتخابات سال  5322ریاست جمهوری امریكا
رأی دادند و از زمان نقل مكان نهایی خود به ایاالت متحده در سال  5352وی تنها سه بار ،یعنـی در سـالهـای
 5309 ،5302و  5305به منظور دیدار خویشاوندان خود به ایران بازگشت .خواهان ادعا میکند که تابعیت غالب و
مثثرش در طول دوره ذیربط تابعیت ایاالت متحده بوده است.
 .51خوانده خاطرنشان می سازد که خواهان تحصیالت ابتدایی و متوسطه و نیز تحصـیالت دانشـگاهیاش را
در رشتههای داروسازی و پزشكی در ایران به اتمام رساند و ادعا میکند که خواهان صرفاً بـه منظـور تحصـیل و
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کسب تخصد در حرفه اش به ایاالت متحده سفر کرد .خوانده استدالل میکنـد کـه خواهـان پیونـدهای عمیـق
خانوادگی ،دانشگاهی و فرهنگی خود را با ایران حفظ نموده و مـیگویـد کـه خواهـان تابعیـت ایـاالت متحـده را
مصلحتاً در هنگام اوجگیری انقالب اسالمی تحصیل کرد .خوانده همچنین استدالل میکند که مـدت زمـانی کـه
خواهان در ایاالت متحده صرف کرده ،نه دلیل بر اقامت دائمی وی در آنجا محسوب میشود و نه دلیل بر اینکه
مرکز عالیق ،پیوندهای خانوادگی و وابستگیهای اجتماعی و حرفهای وی از ایران به ایاالت متحده منتقل گردید.
خوانده نتیجه میگیرد که تابعیت غالب و مثثر خواهان در کلیه اوقات ذیربط تابعیت ایران بوده است.
 .53دیوان نخست مالحظه میکند که خواهان قبل از آغاز دوره ذیـربط مـدت قابـل مالحظـهای در ایـاالت
متحده زیسته بود و سوای یک دوره کوتاه بین سالهای  5355تا  5352از سال  5355به بعـد خواهـان بـه طـور
مداوم در ایاالت متحده زندگی کرده است .عالوه بر این ،از سال  5352به بعـد ،قـرائن محكمـی وجـود دارد کـه
خواهان و خانواده اش تصمیم گرفته بودند که ایاالت متحده را محل زندگی خود قرار دهند .بهویژه از اواخـر دهـه
 5352به بعد ،کانون اشت ال حرفهای خواهان به نحو روزافزونی در ایاالت متحده بود ،بدان سبب که وی در سـال
 5352مطب خصوصی در ایاالت متحده دایر کرد و از آن زمان به بعد در آنجا بـه طبابـت مشـ ول بـوده اسـت.
متعاقباً خواهان به انجمنهای حرفهای گوناگون پیوست و به عالوه وی و همسرش در سـالهـای  5353و 5301
دو خانه در ایاالت متحده و نیز تعدادی مست الت دیگر به منظـور سـرمایهگـذاری و مقاصـد بازرگـانی خریـداری
نمودند .فرزندان خواهان در ایاالت متحده تربیت یافتند و وی وظـایف مـدنی خـود ،از جملـه پرداخـت مالیـات و
شرکت در انتخابات را انجام داده است.
 .01از طرف دیگر ،پیوندهای خواهان با ایران طی سالهایی که وی در ایاالت متحده مـیزیسـته بـهتـدریج
ضعیفتر شد .بعد از سال  5352خواهان تنها سه مرتبه ،در سالهای  5309 ،5302و  5305به ایران مسافرت کرد
که آن هم به منظور دیدار اقوام بود و هر مورد تقریباً سه تا چهار هفته به طول انجامید .در آغاز دوره ذیربط (یعنـی
حداقل ژوئن  ) 5303عالیق اقتصادی خواهان با ایران تنها محدود شده بود به امـال مـورد اخـتالف در پرونـده
حاضر که سالها قبل یعنی در سالهای  5350و  5304خریداری شده بود .خواهان بعد از سال  5352هیچ عالیق
تجاری ویا حرفه ای دیگری در ایران نداشت .بهعالوه ،در جلسه استماع ،خواهان اظهار داشت که تـا سـال 5300
کلیه خویشاوندان نزدیكش در ایران فوت کرده بودند.
 .05به طور قطع ،یكی از عواملی که موضع خواهان را تضعیف میکند ،ت خیر او است در درخواسـت تابعیـت
ایاالت متحده تا تاریخ نامعلومی در سال  5300یا  ،5302لكـن در جلسـه اسـتماع ،خواهـان بـا توصـیف عالیـق
روزافزون عینی و ذهنی خود به ایاالت متحده در اواخر دهه  5352و اوایـل دهـه  5302و همـراه بـا آن ،کـاهش
تدریجی عالیقش با ایران ،راجع به ت خیر مزبور توضیحات قـانعکننـدهای داد .درخواسـت کسـب تابعیـت ایـاالت
متحده و به دنبال آن ،کسب تابعیت آن کشور نشان میدهد که خواهان در سال  5300به طور قطع ایاالت متحده
را به ایران ترجیح داد .این واقعیت که خواهان و همسرش در سال  5303درخواست تجدید گذرنامـههـای ایرانـی
خود را کردند نیز عاملی است که موضع خواهان را تضعیف میکند ،لكن در جلسه استماع ،خواهان توضیح داد که
انگیزه وی در این اقدام این بود که احتمال داشت شاید الزم شود وی برای کمک به اعضای خانوادهاش به ایـران
مسافرت کند .با توجه به این توضیح قابل قبول ،عامل مزبور نیز کافی نیست تـا موازنـه غلبـه تابعیـت امریكـایی
خواهان را طی دوره ذیربط بر هم زند.
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 .00در نتیجه ،دیوان نظر می دهد که گرچه عوامل مورد بحث در بـاال نشـان مـیدهنـد کـه خواهـان کلیـه
عالیقش را با ایران قطع نكرد ،اما عوامل مزبور پیوندهای نزدیک و ممتد خواهان با ایاالت متحده را تحتالشـعاع
قرار نمیدهند .در زمانی که دوره ذیربط آغاز شد ،مرکز فعالیتهـای حرفـهای ،اقتصـادی و شخصـی خواهـان در
ایاالت متحده بود .بنابراین دیوان نظر می دهد که تابعیت غالب و مثثر خواهان از تاریخ ادعایی ایجاد دعـوای وی
یعنی پنجم تیرماه  05[ 5912ژوئن  ]5303تا تاریخ  03دیماه  53[ 5912ژانویه  ]5325تابعیت ایاالت متحده بود
و بدین لحا  ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعای وی را دارد.
چهار) ماهیت واقعیات و اظهارات
الف) اظهارات خواهان
 .5ملک ولنجک

 .09خواهان اظهار میدارد که ادعای وی در مورد ملک ولنجک از آنجا ایجاد شد که خوانـده ملـک مزبـور را در
تاریخ پنجم تیرماه  05[ 5912ژوئن  ]5303مصادره کرد .ملک مزبور قطعه زمین بایری است بـه مسـاحت تقریبـاً
 0552/1متر مربع واقع در ولنجک که یک منطقه مسكونی در حومه تهـران اسـت .خواهـان مـیگویـد کـه وی
صاحب ملک است و در اثبات اظهارش ،سند مالكیتی تسلیم نموده که نشان میدهد زمـین مزبـور در تـاریخ نهـم
آذرماه  92[ 5945نوامبر  ]5350به نام وی ثبت گردید .خواهان مضافاً اظهار مـیدارد کـه ملـک مزبـور در تـاریخ
پنجم تیرماه  05[ 5912ژوئن  ] 5303توسط خوانده ضبط شد .در این باب ،خواهان به مصـوبات قـانونی مختلـف
ایران استناد میکند که حسب ادعا موجب شد که ملک مزبور به حكم قانون ضبط گردد.
 .07اولین مصوبه قانونی که خواهان بدان استناد میکند «قانون ل و مالكیت اراضی موات شـهری و کیفیـت
عمران آن» [منبعد اختصاراً «قانون ل و مالكیت»)] است که در تاریخ پـنجم تیرمـاه  05[ 5912ژوئـن  ]5303بـه
تصویب شورای انقالب رسید 3.خواهان ادعا میکند که به حكم قانون مزبور ،زمینهـای مـوات شـهری از قبیـل
زمین ولنجک مصادره گردیده و نیز میافزاید که بعداً با انتشار آییننامه اجرایـی قـانون مزبـور کـه توسـط وزارت
مسكن و شهرسازی تنظیم و در تاریخ  00مردادماه  59[ 5912اوت  ]5303به تصویب هی ت وزیران رسید [منبعـد
«آییننامه قانون ل و مالكیت»] اثر مصادرهای قانون ت یید گردید .بهعالوه ،خواهان اصالحیه مصوب پنجم شهریور
 00[ 5912اوت  ]5303قانون ل و مالكیت را که داللت بر ت یید مصادره زمینهای موات شهری دارد و نیز الیحـه
قانونی راجع به ل و مالكیت اراضی موات مصوب سال  5913را در مورد تهران نقـل مـینمایـد 4.خواهـان اظهـار
میدارد که از تاریخ تصویب قانون ل و مالكیت زمین موات در ایران قابل فروش و انتقال نبود و تعیین تكلیف آنها
به نحو دیگر امكان نداشت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1طرفین ترجمههای انگلیسی متفاوتی از عنوان قانون مزبور ارائه کردهاند .به عالوه تاریخ تصـویب آن در حكـم شـماره 0-453-153
مورخ  55اسفند [ 5904دوم مارس  ] 5335صادره در پرونده روح اهلل کروبیان و دولت جمهوری اسالمی ایران ،چـاپ شـده در
[ 32 Iran-U.S. C.T.R.3,10منبعد «کروبیان»] روز ششم تیرماه  00[ 5912ژوئن  ]5303ذکر شده است .در متن انگلیسی حكم حاضر،
استناد دیوان به ترجمهای است که بخش ترجمه دیوان تهیه کرده است.
 .1بنگرید به :بند  42زیر.
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 .01خواهان در تحكیم بیش تر ادعای خود ،مقاالتی نیز از روزنامه اطالعات تهران تسـلیم و اسـتدالل کـرده
است که مقاالت مزبور مدرکی است مربوط به همان زمان ،از اظهارات مقامات دولتی ،دایر بر اینکـه قـانون ل ـو
مالكیت و آییننامه اجرایی آن موجب شد که زمینهای موات شهری بیش از  5222متر مربع ضبط گردد .خواهان
همچنین اظهار میدارد که در شهریورماه  5912سازمان ثبت اسناد و امال کشور طی بخشنامهای به کلیه دفـاتر
ثبت اسناد در ایران ،آنها را از ثبت هرگونه انتقال مالكیت اراضی موات زاید بر  5222متر مربع ممنوع نمود.
 .00خواهان خاطرنشان مینماید که ملک ولنجک بیش از  5222متر مربع مساحت داشت و لذا حائز شـرایط
معافیت موسوم به «معافیت زمینهای کوچک» که در قانون ل و مالكیت مقرر گردیده ،نبود که زمینهـای مـوات
شهری کمتر از  5222متر مربع را در مواردی از آثار قانون مزبور مستثنا میساخت .خواهان استدالل میکنـد کـه
ولو آنکه زمین ولنجک بر آن اساس واجد شرایط معافیت از قانون ل و مالكیت میبود ،باز هم وی نمیتوانسـت از
آن معافیت استفاده کند؛ زیرا حسب ادعا محدودیتهایی راجع به استفاده و ت یید وکالتنامههای صادره در خـارج از
کشور وضع شده بود.
 )0ملک شهسوار

 .04ادعای دوم خواهان بابت مصادره قطعه زمینی است به مساحت تقریباً  00129متر مربع واقـع در شهسـوار در
ساحل دریای خزر در ایران .خواهان اظهار میدارد که وی مالک ثبتی این ملک بوده و سند مـالكیتی در مـورد آن
تسلیم کرده که نشان میدهد ملک مزبور در تاریخ سوم تیرماه  04[ 5919ژوئن  ]5304به وی منتقل گردید.
 .01خواهان اظهار میدارد که ملک مزبور در تـاریخ  01شـهریور  55[ 5912سـپتامبر  ]5303بـا اسـتناد بـه
«قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حكومت جمهوری اسالمی ایـران» [منبعـد اختصـاراً «قـانون واگـذاری
اراضی»] توسط خوانده مصادره گردید 5.خواهان استدالل میکند که قانون واگذاری اراضی ،آن دسته از اراضی را
که «اراضی جنگلی» توصیف شده بود مصادره کرد و ملک شهسوار در تاریخ تصویب قانون مزبور اراضی جنگلـی
بود .خواهان در ت یید این اظهار نیز به مندرجات روزنامههای مربوط به آن زمان استناد میکند.
 .03خواهان استدالل دیگری نیز مطرح کرده ،اظهار میدارد که عمالً در حقـوق مالكیـت وی دخالـت شـده،
بدین صورت که اشخاصی که اقداماتشان حسب ادعا مورد ت یید خوانده بود ،زمین وی را تصرف کردند.
ب) اظهارات خوانده

 .91خوانده مالكیت خواهان را نسبت به امال مورد بحث انكار نمیکند ،لكن منكر آن است که امال مزبور را
مصادره نموده و مشخصاً انكار میکند که مصوبات قانونی مورد استناد خواهان موجب ضبط آن امال شده است.
 .5ملک ولنجک

 .95راجع به ملک ولنجک ،خوانده ادعا میکند که قانون ل و مالكیت تنها شامل اراضی موات میشد (بنگرید بـه:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5در متن انگلیسی حكم حاضر ،ترجمه انگلیسی قانون واگذاری اراضی که توسط بخش ترجمه دیوان تهیه گردیده ،مورد استناد است.
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بند  92زیر) .خوانده مضافاً ادعا می کند که ملک ولنجک زمین بایر بوده و نه زمین موات ،زیرا که در سند مالكیت
وصف بایر دارد .در نتیجه ،خوانده استدالل میکند که قانون ل و مالكیت موجب مصادره ملک ولنجک نشده است.
خوانده تصدیق میکند که زمین ولنجک میتوانست مشمول قانون اراضـی شـهری مـورخ  00اسـفند 52[ 5952
مارس  ]5320واقع شده باشد ،لكن خاطرنشان میسازد که قانون مزبور بعد از  03دیماه  53[ 5913ژانویه ]5325
که تاریخ قطع صالحیت دیوان است از تصویب گذشت.
 .90خوانده در پاسخ به ادعای خواهان راجع به محدودیتهایی که در مورد وکالتنامهها وضع شده بود ،اظهـار
میدارد که چنین محدودیتی شامل حال خواهان نمیشد ،زیرا که وی گذرنامه ایرانی داشت.
 .0ملک شهسوار

 .99راجع به ملک شهسوار ،خوانده ادعا میکند که ملک مزبور در تـاریخ ضـبط ادعـایی ( 01شـهریور 55/5912
سپتامبر  ]5303اراضی جنگی نبوده ،بلكه قبل از آن تاریخ بدل به زمین مزروعی یا باغ میوه شده بـود و در اثبـات
این ادعا ،به قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتـع ،مصـوب  92مـرداد  05[ 5945اوت  ]5350اسـتناد
می کند که حسب ادعا به موجب آن ،اراضی جنگلی ظرف مدت محدودی جهت تبدیل بـه زراعـت ،بـه اشـخاص
اجاره داده می شد .طبق اظهار خوانده ،قانون مزبور مقرر میدارد که فروش اراضـی جنگلـی بـه مسـت جر تنهـا در
صورتی میسر است که اراضی تبدیل به زمین زراعی شده باشند و از آنجا که ملک شهسوار در ابتدا به نام شـوهر
خواهر خواهان ،یعنی آقای محمود رستمی و بعداً در سال  ]5304[ 5919به نام خود خواهـان ثبـت شـده ،خوانـده
نتیجه میگیرد که زمین مزبور قاعدتاً مدتها قبل از تصویب قانون واگذاری اراضـی مصـوب  ]5303[ 5912بایـد
تبدیل به زمین زراعی شده باشد .خوانده همچنین استدالل میکند که ولو آنکـه زمـین مزبـور در تـاریخ ادعـایی
ضبط ،اراضی جنگلی بوده ،باز هم به موجب قانون واگذاری اراضی مصادره نشده است .بهعـالوه ،خوانـده ذیـربط
بودن و قابلیت استناد به مطالب مندرج در جرایدی را که خواهان تسلیم نموده انكار میکند.
 .9اخطار مندرج در رأی پرونده شماره «الف»51

 .97خوانده استدالل دیگری نیز مطرح میکند و آن این که دعاوی مطروح در پرونده حاضر مشمول اخطار پرونده
شماره «الف» 52بوده و ل ذا باید مردود شمرده شوند .چكیده استدالل خوانده ایـن اسـت کـه خواهـان بـه اعتبـار
وضعیت خود به عنوان یک تبعه ایاالت متحده و به منظور دریافت غرامت بابت مصادره ادعایی امالکی نزد دیـوان
اقامه دعوا میکند که وی منحصراً بهعنوان یک ایرانی آنها را خریده و مالكیت آنها را حفظ کرده بـود .در ایـن
خصوص ،خوانده به تفسیر مواد  322و  323قانون مدنی ایران استناد و استدالل مینماید که در ماده  323قـانون
مدنی «مهلت» یک ساله ای بعد از کسب تابعیت دوم در نظـر گرفتـه شـده کـه ظـرف آن ،خواهـان بایـد امـوال
غیرمنقولی را که در ایران داشت ،منتقل مینمود .خوانده مضافاً استدالل میکند که مهلت یاد شده در این مورد در
تاریخ دوم مرداد  04[ 5912ژوییه  ،]5303یعنی یک سال پس از آنکه خواهـان در تـاریخ دوم مـرداد 04[ 5910
ژوییه  ]5302تابعیت ایاالت متحده را کسب کرد ،منقضی گردید .خوانده ادعا میکند که دستکم بعد از تاریخ دوم
مردادماه  04[ 5912ژوییه  ]5303خواهان با حفظ مالكیت اموال غیرمنقول در ایران از مفاد ماده  323قانون مدنی
ایران تخلف کرده است .خواهان در ت یید این اظهار که به چه سبب ادعا باید در ماهیت مردود شناخته شود ،نظریه
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استاپل (ممنوعیت طرح دعوا) ،نظریه دستهای پا و نظریه سوءاستفاده از حق را مطرح و استدالل میکنـد کـه
طبق حقوق بینالملل مسئولیتی بر عهده ایران بهعنوان یک دولت نیست؛ زیرا که ایران مرتكب تخلف بینالمللـی
نشده است.
پنج) ماهیت ـ یافتههای دیوان
الف) مالکیت

 .91خواهان اظهار می دارد که مالک ثبتی دو ملک مورد اختالف در پرونده حاضر ،یعنـی ملـک ولنجـک و ملـک
شهسوار بوده و در ت یید این ادعا ،اسناد مالكیت هر دو ملک را ارائه نموده که نشان میدهند که ملک ولنجـک در
تاریخ نهم آذر  92[ 5945نوامبر  ]5350و ملک شهسوار در تاریخ سوم تیرماه  04[ 5919ژوئن  ]5304به نـام وی
ثبت گردیده است .خوانده مالكیت دکتر مهتدی را نسبت به امال مورد بحث انكار نمیکند و لذا این مس له بـین
طرفین محل اختالف نیست .دیوان متقاعد شده است که پرونده مثید آن است که خواهـان مالـک ثبتـی امـال
مورد اختالف در پرونده حاضر بوده است.
 .90بنابراین دیوان باید به این مس له بپردازد که آیا در مـورد هریـک از امـال مـورد اخـتالف قـوانین ویـا
اقدامات دولتی مورد استناد خواهان ،به منزله مصادره ویا اقدامی مثثر در حقوق مالكیت خواهان ،به مفهـوم بنـد 5
ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی بوده است یا خیر.
 .94چنان که در باال مالحظه شد ،خواهان در اثبات ادعای خود ،دایر بر اینکه امالکش مصادره گردیـده ،بـه
چند فقره از مصوبات قانونی ایران استناد میکند .برای حصول نتیجه راجع به اینکه آیا در مورد امـال خواهـان
مصادره ویا اقدامات دیگری که مخل حقوق مالكیت باشد صورت گرفته یـا خیـر ،الزم اسـت مقـررات اصـالحات
اراضی ایران و سایر اقدامات رسمی خوانده تا حدودی بهتفصیل بررسی گردد .بنابراین دیوان نخسـت بـه بررسـی
مصوبات قانونی مورد استناد خواهان که به ملک ولنجک ارتباط پیدا میکند ،میپردازد.
ب) ملک ولنجک
 .5مصادره
الف) قانون ذیربط

 .91به عنوان یک امر مقدماتی ،الزم است یادآور شد که در قوانین ایران زمین به چند دسته تقسـیم شـده اسـت.
آنچه که بیش از هر چیز در اینجا ارتباط پیدا میکند زمینهایی است که اطالق زمین موات و زمـین بـایر دارنـد.
استنباط دیوان این است که اراضی موات زمین های غیرآبادی است که سابقه احیا و بهرهبـرداری نـدارد و اراضـی
بایر زمینهایی است که سابقه احیا دارد ،ولی مترو مانده است.
 .93در سند مالكیت قید شده است که ملک ولنجک خواهان زمین بایر است؛ لكن خواهان استدالل میکنـد
که زمین مزبور در واقع موات است ،زیرا که مورد احیا و بهرهبرداری واقع نشده است .تا پایان جلسه استماع ،ظاهراً
اختالفنظری راجع به این موضوع بین طرفین نبود که از تاریخ خرید زمین ولنجک توسط خواهان حداقل تا تاریخ
مصادره ادعایی آن هیچ گونه آبادانی در زمین مزبور صورت نگرفته بود .در واقع ،شاهد کارشناس خوانده در جلسـه
استماع شهادت داد که زمین مزبور در حال حاضر به صورت غیرآباد باقی مانده است .با این وصف ،دیوان براساس
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اصطالح بایر در سند مالكیت زمین ،استنباط میکند کـه امكـان دارد زمـین مزبـور قبـل از آنکـه خواهـان آن را
خریداری کند ،به نحوی مورد احیا یا بهرهبرداری واقع شده بود .در هر صورت ،دیوان در نظر ندارد وصـف منـدرج
در سند مالكیت زمین را مورد سثال قرار دهد .بر این اساس دیوان نتیجه میگیرد که ملک ولنجک را بایـد زمـین
بایر محسوب نمود .لذا الزم است بررسی شود که آیا قانون ل و مالكیـت مصـوب  5912و اصـالحیه و آیـیننامـه
اجرایی آن بر اراضی بایر غیرآبادی از قبیل ملک ولنجک اثر گذاشته است یا خیر.
 .71نقطه آغاز این بررسی ،قانون ل و مالكیت اراضی ،مصوب  5912است که در تـاریخ پـنجم تیرمـاه 5912
[ 05ژوئن  ]5303به تصویب شورای انقالب دولت موقت جمهوری اسالمی ایران رسید 6.در مقدمه قـانون مزبـور
آمده است:
از آن جا که طبق موازین اسالم زمین موات ملک کسی شناخته نمیشود ،در اختیـار دولـت اسـالمی اسـت و
اسناد مالكیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خـارج آن صـادر شـده بـر
خالف موازین اسالم و مصلحت مردم بوده است.
 .75مقررات ذیربط قانون ل و مالكیت به شرح زیر است:
ماده 5ـ دولت مكلف است در داخل محدوده قانونی ( 01ساله) شهرها در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد
و در سایر شهرها در محدودهای که از طرف وزارت مسكن و شهرسازی تعیین و اعالم خواهد شد ،بهتـدریج و بـا
رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالـک ایـنگونـه اراضـی شـناخته
میشدند اعالم نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی اینگونه اراضی اقدام کنند .چنانچه در مهلـت
مقرر اقدام الزم به عمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بالعوض بـه تصـرف دولـت در
خواهد آمد.
تبصره ـ دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سكونت شخصی خود تهیه کردهاند و فاقد خانه
مسكونی میباشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند.
ماده 9ـ نحوه اعالم به کسانی که در رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته میشـدند و تشـخید مـوات
بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری اراضی مذکور و تعیین مساحت زمینهای مذکور در تبصره ماده یـک در
هر منطقه و سایر مسائل اجرایی این قانون مطابق آییننامهای خواهد بود که وزارت مسكن و شهرسازی تهیه می
کند و به تصویب هی ت وزیران خواهد رسید.
 .70ماده  5قانون ل و مالكیت ،وقتی که توأم با مقدمه آن قانون قرائت شود ،گویای سیاسـت روشـنی توسـط
دولت جدید علیه مالكیت خصوصی زمینهای موات شهری است .در مقدمه قانون آمده است که این قبیل زمینها
«ملک کسی شناخته نمیشود» و «در اختیار دولت اسالمی است» و ماده  5اشاره دارد به «کسـانی کـه ...مالـک
شناخته میشدند» (ت کید افزوده شده است) .در عین حال ،در ماده  5قانون ظاهراً این امكان در نظر گرفتـه شـده
است که کسانی که سابقاً مالک اراضی موات شهری شناخته میشدند شاید بتوانند با آباد کردن زمین مالكیت خود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6قانون ل و مالكیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن طی اطالعیه شماره  0/0254مـورخ  55تیرمـاه [ 5912دوم ژوییـه ]5303
اعالم و در روزنامه رسمی شماره  52201مورخ دوم مردادماه  04[ 5912ژوییه  ]5303منتشر گردید.
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را از نو به دست آورند؛ گرچه نوع آبادانی مورد لزوم و مدت زمان الزم برای حصول این منظور مشـخد و معـین
نشده است .طبق مفاد تبصره ماده  5بعضی از صاحبان زمین های کوچک موات حداقل به مدت سـه سـال از آثـار
مصادره قانون مزبور معاف هستند ،لكن در تبصره مزبور عنوان قطعه زمین کوچک توصیف نشده است .در ماده 9
قانون تعیین تكلیف بسیاری مسائل مشخد مربوط به اجرای قانون ل و مالكیت بـه وزارت مسـكن و شهرسـازی
تفویض و به آن وزارت اختیار داده شده که آییننامهای تهیه نماید تا به تصویب هی ت وزیران برسد.
 .79کم تر از دو ماه بعد از تصویب قانون ل و مالكیت اراضی ،یعنی در تاریخ  00مرداد  59[ 5912اوت ]5303
هی ت وزیران آیین نامه اجرایی قانون را که توسط وزارت مسكن و شهرسازی تهیـه شـده بـود ،تصـویب کـرد .در
آییننامه مزبور از جمله مقرر شده است که «زمین موات از نظر این قانون زمینی است که معطل مانده و عمران و
آبادی در آن به عمل نیامده باشد»؛ لكن ماده  0آیین نامه مزبور ،موارد و مصادیق عمران و آبـادی قابـل قبـول را
چنین توصیف می کند :زمین قبالً به صورت خانه بوده ،بعداً خراب شده باشد ،زیر کشت محصوالت زراعـی باشـد،
باغ گل ،باغ مشجر مثمر ،پارکینگ ،تعمیرگاه ،استخر شنا و ت سیسات رفاهی در آن وجود داشته باشد.
 .77اختالفی نیست که ملک خواهان فاقد این قبیل عمران و آبادانی ویا حتی چیزی شبیه به آن بـود .بـدین
لحا  ،طبق تصریح آیین نامه اجرایی قانون ل و مالكیت ،روشن است که ملک خواهان واجد شرایط زمین آباد قابل
قبول نبود و و بنابراین علیرغم توصیف رسمی آن در سند مالكیت بهعنوان زمین بایر ،مشمول قانون ل ـو مالكیـت
اراضی میشد.
 .71این استنباط از قانون ل و مالكیت را ادله دیگری که مهمترین آن نظر شورای نگهبان ،مـورخ  54بهمـن
[ 5913سوم فوریه  ]5325است ت یید میکند .تاریخ مزبور بعد از تاریخ قطع صـالحیت دیـوان ،یعنـی  03دیمـاه
 53[ 5913ژانویه  ]5325می باشد .وظیفه شورای نگهبان طبق قانون اساسی ایران آن است که مصوبات مجلـس
را از نظر مطابقت با موازین اسالم و قانون اساسی ایران بررسی نماید .شورای نگهبان در اطالعیه مورخ  54بهمن
[ 5913سوم فوریه  ]5325خود نظر داد که «شمول آییننامه مذکور نسبت به زمینهـای بـایر مسـبوق بـه احیـا،
غیرشرعی و خالف قانون اساسی و غیرقابل اجرا تشخید داده شده است» .آییننامه مزبور تا آنجا که به اراضی
بایر مربوط میشد« ،غیرقابل اجرا» اعالم گردید .به دنبال درخواست وزارت مسكن جهت توضیح راجـع بـه نظـر
مزبور ،فقهای شورای نگهبان ت یید کردند که این نظر فقط مربوط به شمول آییننامه نسبت به اراضی بایر شهری
مسبوق به احیا است و به قانون ل و مالكیت اراضی موات و عملیاتی که براساس آن انجام شده مربوط نمیشود.
 .70گرچه نظر شورای نگهبان بهعنوان یک وسیله تفسیری جهت در مقصود و حیطه شـمول قـانون ل ـو
مالكیت اراضی مصوب سال  ،5912چنان که اجرا گردید ،مفید است ،دیوان کامالً توجه دارد که نظر مزبـور بعـد از
تاریخ قطع صالحیت دیوان ،یعنی  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325اعالم شد و در نتیجه ،دیوان نمیتوانـد آن
نظر را برای هیچ منظور دیگری مورد توجه قرار دهد .دیوان منحصراً به آثاری توجه دارد کـه مقـررات اصـالحات
ارضی ایران از تاریخ ادعایی ایجاد دعوا تا  03دیماه  3[ 5913ژانویه  ]5325احیاناً بر ملک خواهان داشته اسـت.
ت ییراتی که بعداً در قوانین صورت گرفت مستقیماً ارتباطی به آثار احتمالی قـوانین طـی دوره ذیـربط نـدارد .نظـر
شورای نگهبان حائز اهمیت است ،صرفاً از این جهت که ت یید میکند کـه شـمول آیـیننامـه اجرایـی قـانون بـه
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زمینهای بایر شهری نیز تسری پیدا کرد0.
 .74در آیین نامه اجرایی قانون ل و مالكیت ،عالوه بر توضیح اصطالح موات ،چنانکه در قـانون مزبـور آمـده،
معنای معافیت زمین های کوچک ،مندرج در تبصره ماده یک قانون نیز توضیح داده شده است .در ماده  1آییننامه
قانونی ل و مالكیت اراضی مقرر گردیده که معافیت زمین های کوچـک شـامل زمـینهـای حـداکثر  5222متـری
میشود که در شهرهای بزرگ نظیر تهران واقع است .در اصالحیه قانون ل و مالكیت اراضی کـه در تـاریخ پـنجم
شهریور  00[ 5912اوت  ]5303اعالم شد ،توضیح بیشتری راجع به معنای معافیت زمینهای کوچک داده شده و
مقرر گردیده که برای مساحت های باالتر از حد نصاب ،مهلت آبـادانی داده نخواهـد شـد و در عـوض ،ایـنگونـه
زمینها «بالفاصله به تملک دولت در خواهد آمد».
 .71با تصویب « الیحه قانونی راجع به ل و مالكیت اراضی موات واقع بین محدوده بیست و پنج ساله قـانونی
شهر تهران و حریم استحفاظی آن «[منبعد اختصاراً قانون حریم استحفاظی تهران»] که در تاریخ ششم فـروردین
 05[ 5913مارس  ]5322به تصویب شورای انقالب رسید و در روزنامه رسمی مورخ  04اردیبهشت  54[ 5913مه
 ]5322منتشر گردید 8حدود و شمول قانون ل و مالكیت اراضی باز هم توسعه یافت .قانون مزبور ،شمول قانون ل و
مالكیت را فراتر از محدوده  01ساله شهر تهران گسترش داده به «حریم استحفاظی» تهران رساند .ماده واحده آن
مقرر میدارد:
کلیه اراضی واقع بین محدوده بیست و پنج ساله قانونی شهر تهران و حریم استحفاظی طبق نقشه ضمیمه که
به صورت موات معطل مانده و در آن عمران و آبادانی به عمل نیامده است ،مالكیت اشخاص نسبت به آنها طبق
مفاد قانون ل و مالكیت اراضی موات شهری و از تاریخ ابالغ آن ل و میگردد [ت کید افزوده شده است].
 .73در تاریخ  00اسفند  52[ 5952مارس  ]5320مجلس شورای اسالمی در ادامه برنامـه اصـالحات ارضـی
خود قانون اراضی شهری را تصویب کرد .در قانون مزبور ،اصطالح بـایر چنـین توصـیف گردیـده« :اراضـی بـایر
شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و بهتدریج به حالت موات برگشـته اسـت» .قـانون اراضـی
شهری همچنین اشعار میدارد که «کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسالمی است و اسناد و
مدار مالكیت گذشته ارزش قانونی ندارد» .نكته حائز اهمیت اینکه ماده  0قانون مزبور میگوید«:اراضـی بـایر
شهری بالصاحب معلوم ،در اختیار دولت میباشد» .ماده  2قانون ،فروش اراضی بایر شـهری زایـد بـر  5222متـر
مربع را ممنوع میکند ،مگر آنکه به دولت واگذار شوند و ماده  3مقرر میدارد که مالكین زمینهای بایر موظفنـد
زمین های مورد نیاز دولت را با تقویم دولت به دولت بفروشند .در قانون اراضی شهری همچنین تشریفات جدیدی
برای ل و اسناد مالكیت و رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع وضع گردیده و بـه عـالوه مقـرر شـده اسـت کـه
مقامات قضایی در اجرای این امور نظارت داشته باشند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9در واقع ،بعد از اعالم نظر شورای نگهبان ،مجلس شورای اسالمی ایران قانون جدیدی به نام قانون اراضی شهری از تصویب گذرانـد
که در آن صراحتاً مقرر گردیده که زمینهای بایر تحت اوضاع و احوال خاصی قابل مصادره است (بنگرید به :بند  43زیر).
 .1قانون مزبور در متن انگلیسی حكم شماره  0-453-153صادره در پرونده کروبیان تحت عنـوان «»Urban Lands Extension Act
مورد اشاره واقع شد.
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ب) یافتههای دیوان درباره مصادره

 .11خواهان استدالل کرده است که ملک ولنجک مشمول معافیت «زمینهای کوچک» که در آییننامه اجرایـی
قانون مقرر گردیده نمیشد .خواهان ادعا میکند که علت این امر این است که معافیت زمـینهـای کوچـک تنهـا
شامل زمینهای کمتر از  5222متر مربع میشد ،حال آنکه زمین خواهان بیش از  0222متر مربع وسعت داشت.
خواهان همچنین استدالل میکند که در هر حال برای وی امكان نداشت که واجـد شـرایط معافیـت گـردد ،زیـرا
نمی توانست ظرف سه ماه مقرر ،خصوصاً از ایاالت متحده عرضحال تسلیم و تقاضای معافیت بر مبنای این شـرط
بنماید 9.خواهان اظهار میدارد که مشكل مزبور دو چنـدان مـیشـد ،زیـرا محـدودیتهـایی در مـورد اسـتفاده از
وکالتنامههای صادره از خارج از کشور در ایران وجود داشت.
 .15دیوان مالحظه میکند که خوانده استدالل نكرده است که ملک ولنجـک مشـمول معافیـت زمـینهـای
کوچک می شد .در شهرهای بزرگ نظیر تهران که ملک مزبور در آن واقع است ،معافیت زمینهای کوچـک تنهـا
شامل زمینهای کمتر از  5222متر مربع می شد .در نتیجه ،دیوان بر مبنای مساحت زمـین کـه در سـند مالكیـت
 0552/1متر مربع قید شده است نظر میدهد که زمـین خواهـان مشـمول معافیـت زمـینهـای کوچـک کـه در
اصالحیه قانون ل و مالكیت اراضی مقرر گردیده ،نمیشد.
 .10خواهان مضافاً استدالل کرده است که اثر قانون ل و مالكیت و اصالحیه و آییننامه اجرایـی آن ،مصـادره
زمین ولنجک بود ،بدون آن که اقدام خاصی از طرفی مقامات علیه زمین وی به طـور اخـد الزم باشـد .خوانـده
منكر آن است که قانون مزبور ارتباطی به زمینهایی مانند زمین خواهان داشته است .بنابراین ،دیوان باید به ایـن
مطلب بپردازد که آیا قانون ل و مالكیت با اصالحیهها و آییننامه اجرایی آن ،موجب مصادره زمین ولنجک گردیده
یا خیر.
 .19راجع به این موضوع ،دیوان متقاعد نشده است که صرف تصویب قانون ل و مالكیت و آییننامه اجرایی و
اصالحیههای آن ،به خودی خود موجب مصادره زمین خواهان شده باشد .از یک طرف واقعیت این است که مـتن
قانون مزبور و اصالحیههای آن نشان میدهد که قانون خودبهخود قابل اجرا بوده اسـت و بـهعنـوان مثـال ،قیـد
میکند که «زمین موات ملک کسی شناخته نمیشود» و در اصالحیه مورخ پنجم شهریور  00[ 5912اوت ]5303
آن قید شده است که زمین مشمول قانون مزبور «به تملک دولت در میآید» .بنابراین اسناد مالكیـت زمـینهـای
واقع در محدوده قانون ل و مالكیت و آییننامه اجرایی آن در تهران ،در هر زمانی بعد از آن در معرض فسـخ قـرار
داشته است.
 .17لكن از طرف دیگر ،عوامل دیگری نشان میدهند که قانون ل و مالكیت قـانونی خودبـهخـود قابـل اجـرا
نبوده است .بهعنوان مثال در آییننامه قانون مزبور ،با آنکه کامالً روشن نیست ،ظاهراً مقرر بود که اقداماتی بایـد
صورت می گرفت تا منجر به این تشخید میشد که آیا زمین مورد بحث موات بوده یـا خیـر .از جملـه اقـدامات
مزبور یكی ارزیابی میزان آبادی زمین بود تا معلوم شود که زمین از شمول قانون خارج است یا خیر و نیز ایـنکـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6ماده  52آیین نامه اجرای قانون ل و مالكیت ظاهراً مقرر میدارد که چنانچه صاحب زمینی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آییننامـه بـه
وزارت مسكن ثابت کند که زمین وی مشمول معافیت «زمینهای کوچک» است چنین معافیتی احتماالً اعطا خواهد شد.
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مالكین میتوانستند بر این اساس که قطعه زمین آنها کوچک است تقاضای معافیت از آثار قانون کننـد .گـزارش
روزنامه ای در همان زمان مثید این نظر است .در روزنامـه اطالعـات مـورخ  55شـهریورماه [ 5912دوم سـپتامبر
 ]5303گزارش شده که آقای مصطفی کتیرائی ،وزیر مسكن و شهرسازی اعالم کرده است که:
ما زمینها را به دو دسته تقسیم کردهایم :زمینهای موات کوچک و زمینهای موات بزرگ .مالكان زمینهای
موات کوچک باید طبق موعد تعیین شده در قانون ل و مالكیت اراضی موات در مورد آبـاد کـردن زمـینهـا اقـدام
کنند ،اما زمین بزرگ و باالتر از حد نصاب متعلق به دولت است .به همین دلیل از وزارت دادگستری خواسـتهایـم
که به سازمان ثبت اسناد اطالع دهد با صدور بخشنامهای از معامله زمینهای بزرگتر از حد نصاب تعیین شده در
آییننامه ل و مالكیت اراضی موات در دفاتر اسناد رسمی جلوگیری کند؛ چرا کـه اول بایـد تكلیـف مـالكین بـزرگ
روشن شود که اگر مدعی هستند زمینشان موات نیست این مورد رسیدگی شود .اگر تشخید داده شود که زمـین
آباد است آن وقت معامله روی آن آزاد اعالم شود [ت کید اضافه شده است].
بنابراین دیوان نتیجه میگیرد که اجرای قانون ل و مالكیت و آییننامه اجرایی آن در تهران ظـاهراً منـوط بـه
این تشخید بود که زمین مورد بحث بزرگ و موات بوده باشد (بنگرید به :بندهای  10و  525-522حكم شـماره
 0-453-153در پرونده کروبیان)10.
 .11نتیجهگیری دیوان مبنی بر اینکه مصوبات قانونی مورد استناد خواهان به خودی خود قابل اجرا نبـوده و
به خودی خود به مرحله عمل در نیامده و موجب مصادره زمین وی نشده با این واقعیت ت یید میگردد کـه زمـین
خواهان در سند مالكیت آن بایر قید شده است و نه موات .گرچه نحوه نگارش آییننامه اجرایی قانون ل و مالكیـت
آنقدر گسترده بوده که هم زمینهای بایر و هم زمینهای موات را شامل میشده ،وضعیت دقیق زمین خواهان تا
رسماً مشخد نمیشد به صورت مبهم باقی میماند .بنابراین دیوان نظر میدهد که مصـوبات قـانونی اصـالحات
ارضی ایران که مورد استناد خواهان است ،در حكم این نیست که زمین ولنجک به موجب قانون ضبط شده و نیـز
اینکه ادلهای در دست نیست که نشان دهد اقدامی در مورد زمین خواهان طبق قانون مزبور صورت گرفته باشد.
 .10لكن بررسیهای دیوان به همین جا خاتمه نمییابد ،زیرا خواهان مضافاً استدالل کرده است که حتـی در
صورتی که نظر داده شود که قوانین مذکور در فوق موجب مصادره زمین مورد بحث نشدهاند ،باز واقعیت این است
که زمین عمالً مصادره شده است .خواهان استدالل میکند که در حقوق مالكیت وی مداخله به عمـل آمـده ،بـه
دالیلی از جمله اینکه وی دچار محدودیتهایی برای انتقال اموال خود بود و نیز به سبب محدودیتهـایی کـه در
مورد استفاده از وکالتنامههای تنظیمی در خارج از کشور در ایران وجود داشت.
 .14در رویه دیوان کامالً پذیرفته شده است که ادعای مصادره الزاماً شامل ادعـای «سـایر اقـدامات مـثثر در
حقوق مالكیت» است که در بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر گردیده است (بنگرید به :بند  52حكـم
شماره  9-000/50924-903مورخ  02آبانماه  55[ 5955نوامبر  ]5320صادره در پرونده ایستمن کدا کـامپنی
و دیگران و دولت ایران و دیگران ،چاپ شده در  17 Iran-U.S. C.T.R. 153,169منبعد «ایستمن کـدا »:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89این الزام تحقیق قبلی راجع به وضعیت زمینهای بایر در قانون اراضی شهری مصوب سال  5952وجود دارد کـه در آن مقـرر شـده
است که تشخید موات یا بایر بودن زمینها به عهده هی تی است مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری ،وزارت مسـكن و شهرسـازی و
شهردار محل و اعتراض به رأی هی ت ظرف ده روز از اعالم نظر هی ت امكانپذیر است و تصمیم نهایی با مقامات قضایی خواهد بود.

315



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

«دیوان متقاعد شده است که ادعای خواهان در مورد مصادره باید مشتمل بر ادعای مداخله ضعیفتری در عالیق
مالكیت وی تلقی شود») .در نتیجه ،اینک دیوان به این مس له میپردازد که آیا قـوانین مـورد اسـتناد خواهـان در
حكم اقدامات مثثر در حقوق مالكیت به مفهوم بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی میباشد یا خیر.
 .0سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت

 .11در رویه قضایی دیوان مسجل شده است که مسئولیت بابت دخالت در حقوق مالكیت اموال ممكن است احراز
شود ،حتی در صورتی که در عنوان قانونی مالكیت آن اموال خدشهای وارد نشده باشد .بهعنوان مثـال ،در پرونـده
تیپتس ،ابت ،مک کارتی ،استراتن ،دیوان نظر داد که «محروم کردن از اموال یا گرفتن آن میتواند طبـق حقـوق
بین الملل از طریق مداخله دولت در استفاده از مال یا بهرهمند شدن از مزایای آن صورت گیرد ،حتی وقتی که این
عمل ت ثیری در مالكیت قانونی آن مال نداشته باشد»11.
 .13عالوه بر این دیوان در موارد متعددی نظر داده است که محروم کردن از حقوق مالكیت گرچه منجـر بـه
مصادره نشود ،میتواند قابل جبران باشد .بهعنوان مثال ،در پرونده ایستمن کدا (17 Iran-U.S. C.T.R. at
) 169دیوان اشعار داشت که:
این واقعیت که مداخله ایران به حد مصادره یا محرومیت از حقوق مالكیـت نرسـیده ،مـانع از آن نیسـت کـه
دیوان به بررسی این مس له بپردازد که آیا مداخلهای که در اینجا محرز گردیده ،در حكم «سایر اقـدامات مـثثر در
حقوق مالكیت »به شرح مندرج در بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی بوده است ،یا خیر .ایـنگونـه اقـدامات
اگرچه به منزله مصادره یا محرومیت نیستند ،معالوصف در حدی که به عالیق مالكانه خواهـان صـدمه مـیزننـد،
میتوانند موجد مسئولیت گردند [مآخذ حذف شده اند] (همچنین بنگرید به :پرونده فورموست تهران اینكورپوریتد و
دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  52-90/095-002مورخ  00فروردینماه  55[ 5951آوریـل
 ،]5325چاپ شده در [ 10 Iran-U.S. C.T.R. 228,251منبعد «فورموست تهران»]) .مضافاً اینکـه دیـوان
عبارت «سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت» را به این شرح تفسیر کرده است کـه محـدود بـه گـرفتن عنـوان
مالكیت قانونی مال نبوده ،بلكه پهنه گستردهتری از موقعیتها را در نظر دارد که میتواند موجـد مسـئولیت گـردد
(برای مثال بنگرید به :پرونده کروبیان ،حكم شماره  0-453-153بند  ،545پرونده کنـت پـی ،ییگـر و جمهـوری
اسالمی ایران ،حكم شماره 5-52533-904مورخ  55آبانماه [ 5955دوم نوامبر  ،]5320چاپ شده در 17 Iran-
.)U.S. C.T.R. 92,99-100
 .01گرچه به نظر میرسد که مصوبات قانونی مورد استناد خواهان من حیث المجموع خودبهخـود قابـل اجـرا
نبوده ،تاریخچه تصویب قوانین مربوط به زمین در طول انقالب و بعد از آن حاکی است که مقامات دولت ایران در
آن هنگام برنامهای برای انجام اصالحات گسترده در مورد مالكیت زمـینهـای مـوات یـا بـایر داشـتهانـد .هـدف
مصوبات قانونی مذکور در بندهای  42تا  43باال در مجموع ظاهراً این بود که زمینهای معطل مانده بـزرگتـر از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88پرونده تیپتس ،ابت ،مک کارتی ،استراتن و مهندسین مشاور تامز ـ آفای ایـران و دیگـران ،حكـم شـماره  0-0-545مـورخ هشـتم
تیرماه  03[ 5959ژوئن  ،]5324چاپ شده در .6 Iran-U.S. C.T.R. 219, 225
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مساحت کافی برای ساختمان یک منزل مسكونی یا دایر کردن یک شرکت کوچـک تجـاری از مالكیـت مـالكین
آنها خارج شود و تقسیم گردد .نكته حائز اهمیت اینکه متجاوز از یـک سـال پـس از ایـنکـه شـورای نگهبـان
کوشش اولیه دولت در مصادره زمین های بایر شهری را غیرقانونی اعالم کرد ،قانون اراضـی شـهری سـال 5952
مصادره زمین های بایر را تحت اوضاع و احوال معینی صراحتاً اجازه داد .این نكته ت یید دیگری اسـت بـر ایـنکـه
هدف نهایی قوه مقننه ایران در اصالحات اراضی انقالبی آن ،مصادره کلیه اراضی معطل مانده شهری بود و نهتنها
آن دسته از اراضی که رسماً موات شمرده میشوند12.
 .05چنان که در باال خاطرنشان شد ،در سند مالكیت خواهان ،زمین وی بایر اطالق شده بود ،یعنی زمینی کـه
زمانی در گذشته آباد بوده ،اما معطل مانده است ،لكن بحثی نیست که زمین مذکور حداقل از زمانی کـه خواهـان
آن را خریداری کرده تا تاریخ برگزاری جلسه استماع در واقع بالاستفاده و غیرآباد بوده است .بنـابراین خواهـان در
موقعیتی بود که زمینی داشت که رسماً زمین بایر اطالق میشد ،اما به صورت ظاهر از زمین موات قابل تشخید
نبود .گرچه احتمال دارد که مقررات اصالحات ارضی مورد استناد خواهان به خودی خـود موجـب مصـادره زمـین
خواهان نشد ،لكن مسلماً در حقوق مالكیت وی اثر گذاشت.
 .00ادله مثید اظهار خواهان مبنی بر اینکه حقوق مالكیت وی مورد تجاوز واقع شـده شـامل چنـد گـزارش
چاپ شده در روزنامههای تهران و سایر رسانههای گروهی در فاصله مه تا نوامبر  5303مـیباشـد 13.اولـین خبـر
راجع به تصویب قانون ل و مالكیت در روزنامه کیهان مورخ  03اردیبهشتماه  53[ 5912مه  ]5303دیده میشـود
تحت عنوان «زمینهای بایر به نفع مستضعفان مصادره میشود» .در مقاله مزبور آمده است کـه آقـای مصـطفی
کتیرائی ،وزیر مسكن و شهرسازی طی یک مصاحبه رادیوتلویزیونی چنین اظهار داشته بود
دولت در چند روز آینده الیحهای را تصویب خواهد کرد که براساس آن به صاحبان اراضـی بـایر در محـدوده
شهری مهلت مشخد داده خواهد شد تا جهت ساختمان در زمینهایشان اقدام کنند.
مهندس کتیرائی اخطار کرد در صورتی که تا پایان مهلت ،صاحبان زمینهای بایر در محدوده شـهری نسـبت
به ساختمان اقدام نكنند دولت این اراضی را به سود مستضعفین مصادره خواهد کرد تـا بـرای اجـرای طـرحهـای
خانهسازی وزارت مسكن و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.
در مقاله مزبور مضافاً خاطرنشان شده که «هم اکنون مذاکرات این الیحه در هی ت دولت جریان دارد و پـس
از آن بالفاصله به مورد اجرا گذاشته خواهد شد» .موضوع پیشنهاد «قانون ل و مالكیـت زمـینهـای بـایر واقـع در
محدوده  1ساله و  01ساله» در روزنامه کیهان مورخ  92اردیبهشتماه  02[ 5912مه  ]5303نیز ذکـر شـده و در
آن آمده است که «دولت بابت واگذاری زمینهای بایر بـه مـردم ،پـولی نخواهـد گرفـت» .دیـوان ایـن نكتـه را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82به نظر می رسد که دولت ایران همچنین قصد داشت که مقداری از زمینهای بایر روستاها را نیز ضبط نماید .در اصالحیه مـورخ 55
اسفند [ 5912دوم مارس  ] 5322قانون واگذاری اراضی اعالم شد که خوانده اراضی بزرگ بایری را که مـالكین بـزرگ بالاسـتفاده نگـاه
داشتهاند در اختیار خود میگیرد تا برای کشت و زرع در اختیار دهقانان و سایر داوطلبان واجد شرایط گذاشته شود .اصالحیه دیگـری کـه
در تاریخ  02اسفندماه  53[ 5912مارس  ] 5322تصویب شد حیطه شمول اصالحیه قبلی را محدودتر نمود و مقرر داشت که دولت اراضی
مذکور را تنها در صورت ضرورت در اختیار خواهد گرفت.
 .81در متن انگلیسی حكم ،ترجمه کلیه گزارشهای مزبور توسط بخش ترجمه دیوان انجام شده است.
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مخصوصاً حائز اهمیت میداند که واژه مورد استفاده در این گزارشهای اولیه ،راجع به اینگونه زمین ها ،واژه بایر
است .بعداً در تاریخ ششم خردادماه  00[ 5912ژوئن  ،]5303یعنی یک روز پس از تصویب قانون توسـط شـورای
انقالب ،روزنامه کیهان متن کامل قانون ل و مالكیت را منتشر کرد و «اهمیت این خبر» را خاطرنشان نمود14.
 .09گزارش های دیگر جراید در این زمینه مشتمل است بر مقالهای در روزنامه اطالعـات مـورخ  55شـهریور
[ 5912دوم سپتامبر ( ،]5303بنگرید به :بند  14باال) کـه در آن مطلـب دیگـری از قـول همـان وزیـر مسـكن و
شهرسازی ،یعنی آقای مصطفی کتیرائی ،گزارش شده مبنی بر اینکه مالكان زمینهای موات کوچک بایـد طبـق
موعد تعیین شده در قانون ل و مالكیت در مورد آباد کردن زمینها اقدام کنند؛ اما زمین بزرگ و باالتر از حد نصاب
متعلق به دولت است .وزیر مسكن در ادامه سخنان خود موضوع ممنوعیت معامالت زمـینهـای بـزرگتـر از حـد
نصاب را مورد بحث قرار داد:
به همین دلیل از وزارت دادگستری خواستهایم که به سازمان ثبت اسناد اطالع دهد با صـدور بخشـنامهای از
معامله زمین های بزرگ تر از حد نصاب تعیین شده در آییننامه ل و مالكیت اراضی مـوات در دفـاتر اسـناد رسـمی
جلوگیری کند؛ چرا که اول باید تكلیف مالكیت بزرگ روشن شود که اگر مدعی هستند زمینشان موات نیست ایـن
مورد رسیدگی شود .اگر تشخید داده شود که زمین آباد است آن وقت معامله روی آن آزاد اعالم شود.
چهار روز بعد ،یعنی در تاریخ  51شهریورماه [ 5912ششـم سـپتامبر  ]5303گزارشـی در روزنامـه اطالعـات،
مطلب اعالم شده در باال را ت یید کرد:
از معامله اراضی موات بزرگ جلوگیری خواهد شد.
بخشنامهای از سوی سازمان ثبت اسناد و امال کشور به تمام دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابالغ شد تا از
معامله اراضی موات باالتر از حد نصاب تعیین شده در آییننامه ل و مالكیت اراضی موات جلوگیری کنند.
سخنگوی ثبت اسناد و امال کشور ضمن اعالم این مطلب به خبرنگار اطالعات گفت :آییننامه ل و مالكیت
اراضی موات به تمام دفاتر اسناد رسمی فرستاده شده است تا با در نظر گرفتن ایـن آیـیننامـه کـه در آن تعریـف
موات و حد نصاب اراضی بزرگ و کوچک مشخد شده معامالت زمین انجام شود.
براساس این آییننامه زمین موات به زمینی گفته میشود که در آن عمران و آبادی انجام نشده و معطل مانده
است.
 .07مقاله دیگری نیز در روزنامه اطالعات مورخ پنجم آبانماه  00[ 5912نوامبر  ]5303تحت عنوان «بـدون
اطالع سازمان عمران اراضی موات شهری ،معامله زمین غیرقانونی است» به شرح زیر چاپ شد:
مهندس محسن یحیوی کفیل وزارت مسكن و شهرسازی دیروز در مصاحبهای ،برنامههای این وزارت و نقطه
نظرهای خود را درباره متراژ زمین ،مشكل مسكن ،خرید زمین ....بیان داشت...
من اعالم میدارم که مالكی برای زمینهای بزرگ وجود ندارد و اگر شخصـی ویـا مثسسـهای بـدون اجـازه
سازمان عمران اراضی موات قطعه بندی کند و در اختیار دیگران بگذارد ،این غیرقـانونی اسـت و دولـت آن را بـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81این مقاالت روزنامه کیهان را دولت ایران در پروندههای شماره ( 222-224دورا شعله القانیان و دیگران و جمهوری اسالمی ایـران)
به دیوان تسلیم نموده است.
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رسمیت نخواهد شناخت.
در مقاله دیگری در روزنامه اطالعات مورخ  53مهرماه  55[ 5912اکتبر  ]5303ت یید شد که وزارت مسـكن و
شهرسازی اظهار داشته است که از روز شنبه  05مهرماه [ 59اکتبر] معامله اراضی در هر حد و میزانی بدون اجـازه
[سازمان عمران اراضی شهری] ممنوع است.
 .01با آنکه گزارش های مندرج در روزنامهها به تنهایی برای احراز اظهارات خواهان کـافی نیسـت ،بـه نظـر
دیوان گزارشهای مزبور دالیل همزمان با ماوقع و مثید برخی از اظهارات خواهان راجع به وضعیت زمینهای بایر
در ایران آن زمان میباشد (بنگرید به :بندهای  599-90حكم شماره  0-453-153پرونده کروبیان).
 .00خواهان همچنین ادعا کرده است که محدودیتهای استفاده از وکالتنامههای تنظیمی در خارج از کشـور
در ایران موجب مداخله در حقوق مالكیت وی گردید .در پرونده کروبیان ،دیوان مطلبی از روزنامه اطالعات مـورخ
 54اسفندماه [ 5912پنجم مارس  ]5322نقل کرد که در آن گزارش شده بود که دادستان کـل انقـالب اسـالمی
«طی صدور بخشنامهای به کلیه مثسسات دولتی ،بانکها و دفاتر اسناد رسمی اطالع داد که وکالتنامههای ارسالی
از ممالک خارج برای اشخاص تا اطالع ثانوی از درجه اعتبار ساقط است» (همان م خذ ،بند  .)45دیوان مضـافاً در
پرونده کروبیان خاطرنشان نمود که «از وجود محدودیتهایی که درباره وکالتنامههای ارسالی از خارج وضـع شـده
بود آگهی دارد» (بنگرید به :همان م خذ ،بند  .)593در پرونده حاضر نیز دیوان یادآور میشود کـه خواهـان جهـت
فروش اموال خود از خارج از کشور دچار چنین محدودیتها بود.
 .04دیوان قبالً مصوبات قانونی مورد بحث در پرونده حاضـر را بـهتفصـیل بررسـی کـرده اسـت .در پرونـده
کروبیان ،دیوان بعد از بررسی دقیق ل و مالكیت و آییننامه و اصالحیههای آن و نیـز سـایر اقـدامات رسـمی کـه
حسب اظهار موجب دخالت در حقوق مالكیت خواهان شده بود (مانند محدودیت استفاده از وکالتنامههای تنظیمـی
در خارج از کشور) چنین نتیجهگیری کرد:
دیوان قانع شده است که اقدام دولت حداقل تا مدتی معامالت زمینهـای غیرآبـاد را کـه از نظـر مسـاحت از
اندازه معینی بزرگ تر بود محدود کرد .اقدامات خوانده همچنین از انجام معامالت توسط اشـخد مقـیم خـارج از
ایران جلوگیری نمود .بر این اساس ،دیوان نتیجه میگیرد که در حق خواهان در انتقال زمـینهـایش خدشـه وارد
شده است.
حتی اگر خواهان میت وانست اموال غیرمنقول خود را انتقال دهد ،دیوان متقاعد شده است که اثـر مترتـب بـر
تصویب قانون مصوب سال  5912به انضمام اصالحیه و آییننامه اجرایی آن ایـن بـود کـه امكـان واقعـی چنـین
انتقالی را تضعیف کند .قوانین و مصوبات مزبور کلیه زمینهای غیرآبـاد و بالاسـتفاده واقـع در منـاطق شـهری و
روستایی را در معرض این تصمیمگیری قرار مـیداد کـه مـوات تشـخید داده شـده و در نتیجـه آن تشـخید،
مشمول ابطال فوری اسناد مالكیت مربوط توسط ایران واقع گردند .تحت این اوضـاع و احـوال ،خواهـان در پیـدا
کردن خریدار برای زمینهای خود با مشكالت مواجه میشد (همان م خذ ،بند .)540-549
 .01در پرونده حاضر نیز دیوان با همان مصوبات قانونی درباره اصالحات ارضی و با واقعیات موضوعی عمدتاً
مشابهی مواجه است .با آن که زمین مورد نزاع در پرونده حاضر بایر است ،نه موات (مانند زمین ذیـربط در پرونـده
کروبیان که طرفین راجع به آ ن توافق نظر داشتند) ،روشن است که زمین بایر نیز مشمول آثار توقیـف قـانون ل ـو
مالكیت قرار گرفت (بنگرید به :بندهای  49-45باال) .در نتیجه ،با توجه به مصوبات قانونی مربوط بـه اصـالحات
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ارضی و سایر اقدامات دولت که در روزنامههای آن زمان بهتفصیل درج گردیـده ،دیـوان متقاعـد شـده اسـت کـه
اقدامات دولت در طول دوره ذیربط موجب شد که معامله کلیه زمینهای بایری که از حد معینی بزرگتر بود ،اعـم
از این که رسماً زمین موات یا زمین بایر طبقه بندی شده باشد محدود گردد .زمـین متعلـق بـه خواهـان نیـز جـزء
زمینهایی واقع شد که مشمول این اقدام دولت قرار گرفت .دیوان متقاعد شده است که اثـر تصـویب قـانون ل ـو
مالكیت به انضمام آییننامه اجرایی و اصالحیه های آن این بود که حق خواهان و توانایی وی را برای انتقال اموال
وی تضعیف نمود .به طوری که در پرونده کروبیان خاطرنشان شد (بنگرید به :بند  50باال) ،تحت آن اوضاع و احـوال،
حتی اگر خواهان قادر به انتقال زمین خود میبود ،در پیدا کردن خریدار برای آن بـا مشـكالت مواجـه مـیگردیـد15.
قانون ل و مالكیت و اصالحیههای آن ،به صور دیگری نیز بر حقوق مالكیت خواهان اثر نهاد .بعـد از تصـویب قـانون
مزبور مسلماً خواهان قادر نمیبود ملک را به اجاره یا رهن واگذار نماید؛ زیـرا ادامـه مالكیـت وی بـر ملـک ،حـداکثر
میتوان گفت که متزلزل بود .حتی امكان استفاده از زمین و عمران آن توسط خواهـان تضـعیف گردیـد ،زیـرا دولـت
میتوانست در هر لحظهای تصمیم به ضبط آن گیرد (بنگرید به :بند  525حكـم شـماره  0-453-153حكـم پرونـده
کروبیان).
 .03بنابراین دیوان نظر میدهد که با آنکه دخالت حاصله در نتیجه آثار قوانین اصالحات ارضـی و اقـدامات
دولت من حیث المجموع تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325به حد مصادره نرسید ،محـرز اسـت کـه مداخلـه
انجام شده در حدی بود که به منزله «سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت» به مفهوم مندرج در بند یک مـاده دو
بیانیه حل و فصل دعاوی باشد.
 .41مضافاً دیوان نظر می دهد که ماهیت دخالت مزبور چنان بود کـه آثـار آن از تـاریخ تصـویب قـانون ل ـو
مالكیت ،یعنی از پنجم تیرماه  05[ 5912ژوئن  ]5303محسوس میبود .حداقل از آن تاریخ ،همه میدانستند کـه
در استفاده و قابلیت انتقال اراضی بایر بزرگتر از حد نصاب محدودیتهایی ایجاد شده است .در واقع ،حتی پـیش
از تصویب قانون ل و مالكیت ،عموم مردم از طریق گزارشهای جراید حتی به تاریخ  03اردیبهشتمـاه 53[ 5912
مه  ،]5303که در چند فقره از آن ها ،به جای اراضی موات ،صراحتاً اشاره به اراضی بایر شده بود ،از قصد دولت در
اجرای اصالحات در زمینه اراضی بایر آگاهی داشتند .در ماههای مه تا نـوامبر  5303روزنامـههـا ایـن موضـوع را
به تفصیل گزارش میکردند (بنگرید به :بندهای  50-54باال) .قانون ل و مالكیت در تـاریخ  55تیرمـاه [ 5912دوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .85خوانده در پرونده های دیگری اذعان کرده است که اراضی بایر وسیعی طبق قانون ل ـو مالكیـت مصـادره گردیـد .بـهعنـوان مثـال،
خوانده در یكی از لوایح خود اظهار داشته است که :تصمیمات قانونی مثل تصویب قانون ل و مالكیت اراضـی مـوات اراضـی وسـیعی را در
اختیار دولت قرار داد و دولت اعالم کرد این اراضی برای ت مین احتیاج کسانی که فاقد مسكن هستند مورد استفاده قرار خواهـد گرفـت و
طبیعی است این تصمیمات ت ثیر فوقالعادهای بر کاهش تقاضا در بازار معامالت غیرمنقول گذاشت (بنگرید به :پرونده شماره  :055موسی
اریه و دولت جمهوری اسالمی ایران).
در پرونده دیگری ،کارشناس خوانده اثر این اقدامات را بر مالكان اراضی ت یید کرده است :اخبـار مربـوط بـه واگـذاری اراضـی مـوات بـه
شرکتهای تعاونی ،شرکتهای بخش خصوصی و همچنین اقدام دولت به خانهسازی در این اراضی در مطبوعات سال  5912به صـورت
مكرر و اطالع مردم از برنامههای دولت در زمینه مسكن موجب میشد تعجیلی برای خرید خانه یا مسكن نداشته باشند و همین امر خـود
باعث کاهش تقاضا و تقلیل قیمت زمین و مسكن میگردید (بنگرید به :پروندههـای شـماره  :293-242الیـاهو اریـه و دیگـران و دولـت
جمهوری اسالمی ایران).

حکم شماره  543ـ  140ـ 315  3

ژوییه  ]5303طی آگهی شماره  0/0254رسماً انتشار یافت .مسلماً این اقدام اثر سنگینی را که تصویب قـانون بـر
مالكیت و قابلیت انتقال اراضی ایجاد کرده بود تسجیل میکرد .با آنکه شاید تا انتشار مقررات قانون ل و مالكیـت
کامالً روشن نبود که منظور از قانون مزبور مصادره زمینهای بایر و نیز زمینهای مـوات اسـت ،حـداقل از تـاریخ
تصویب قانون م زبور ،مالكیت زمین خواهان دچار ابهام شده بود .تصویب قانون ل و مالكیت صـرفاً تشـدید میـزان
دخالت موجود در حقوق مالكیت خواهان بود و تسجیل کرد که زمینهایی از نوع زمین متعلق به خواهان به واقـع
در حیطه شمول قانون ل و مالكیت در آمده است.
 .45بنابراین دیوان نتیجه میگیرد که دخالت در حقوق مالكیـت خواهـان از تـاریخ پـنجم تیرمـاه  05[ 5912ژوئـن
 ]5303با تصویب قانون ل و مالكیت آغاز شد .این نتیجهگیری مطابق است با نظری که دیوان قبالً ابراز کـرده ،مبنـی بـر
اینکه وقتی سلسلهای از اقدامات منجر به سلب حقوق مالكیت شده باشد ،تاریخ سلب مالكیت را باید تاریخی فرض کـرد
که اولین مداخله صورت گرفته است (بهعنوان مثال بنگریـد بـه :بنـد  03حكـم شـماره  9-44/45/40-152مـورخ 02
مهرماه  50[ 5909اکتبر  ]5334صادره در پرونده شاهین شین ابراهیمـی و دیگـران و دولـت جمهـوری اسـالمی
ایران ،چاپ شده در  30 Iran-U.S. C.T.R. 170,193بند  00حكم شـماره  0-032-144مـورخ دوم بهمـن
 00[ 5905ژانویه  ] 5339صادره در پرونده جیمز ام .سقیع و دیگران و جمهـوری اسـالمی ایـران ،چـاپ شـده در
 29 Iran-U.S. C.T.R. 20, 45؛ قرار اعدادی شـماره  9-503-11مـورخ ششـم آبـانمـاه  02[ 5954اکتبـر
 ] 5321صادره در پرونده سدکو اینكورپوریتد و دیگران و شرکت ملی نفت ایران و دیگران ،چاپ شده در 9 Iran-
 U.S. C.T.R. 248,278؛ تیپتس ،آبت ،مک کارتی ،اسـتراتن .)6 Iran-U.S. C.T.R. at 225 ،آنچـه کـه
باقی میماند این است که مشخد شود آیا مداخله از نوعی که در باال توصیف شد ،به خواهان خسارتی وارد آورده
یا خیر و اگر غرامتی به وی تعلق میگیرد ،چه میزان است.
ج) ملک شهسوار

 .40چنانکه در باال مالحظه شد ،خواهان اظهار میدارد که ملک شهسوار به موجـب «قـانون نحـوه واگـذاری و
احیای اراضی در حكومت جمهوری اسالمی ایران («قانون واگـذاری اراضـی») ،مصـوب  01شـهریور 55[ 5912
سپتامبر  ]5303مصادره شده است 16خواهان مدعی است که دلیل این امر آن است که به موجب قانون واگـذاری
اراضی ،زمینهایی که وصف «زمین جنگلی» دارند مصـادره گردیـد و در هنگـام تصـویب آن قـانون ،زمـین وی
جنگلی بود .خوانده اظهارات فوق را رد کرده ،در عوض استدالل مینماید که زمـین شهسـوار در هنگـام مصـادره
ادعایی آباد شده و به صورت مزرعه یا باغ میوه بوده است .خوانده مضافاً استدالل مـیکنـد کـه حتـی اگـر زمـین
خواهان زمین جنگلی بوده ،به موجب قانون مزبور مصادره نشده است.
 .49هدف اصلی و کلی قانون واگذاری اراضی ظاهراً اصالحت ارضی بوده است و این امر از مقدمه قانون بـر
میآید که می گوید اراضی و منابع طبیعی متعلق به آفریدگار بزرگ است و بهرهگیری انسان از این مواهـب الهـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86در متن انگلیسی حكم ،ترجمه به انگلیسی توسط بخش ترجمه دیوان انجام شده است .قانون مزبور در تاریخ  01شـهریورماه 5912
[ 55سپتامبر  ]5303تصویب شد ،طی آگهی شماره  11394مورخ چهارم مهـر  05[ 5912سـپتامبر  ]5303بـه اطـالع عمـوم رسـید و در
روزنامه رسمی شماره  52230مورخ  04مهرماه  55[ 5912اکتبر  ]5303منتشر شد.
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باید براساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفایی جامعه باشد .بخش اعظم مفاد قـانون در ارتبـاط بـا نحـوه
واگذاری زمین های ملی شده به ساکنین محلی و سایر متقاضیان است .تعریف انواع زمـینهـایی کـه درچـارچوب
مصادیق مصادره در قانون واگذاری اراضی است ،در ماده یک آن آمده است که بخشهای ذیربط آن به قرار ذیل
است:
هـ) جنگل و بیشه طبیعی :جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعی اطالق میشود که متشكل از عرصه و هـوایی و
مرکب از موجودات زنده از منش نباتی (درخت ،درختچه ،بوته ،نهـال ،علـف ،خـزه) و حیـوانی ،صـرفنظر از درجـه
تكامل آن که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده باشد.
ز) اراضی جنگلی به جنگل تكامل نیافتهای اطالق میشود که به یكی از اشكال زیر باشد:
 .5تعداد کُنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هكتار آن جداگانه یا مجموعاً از یكصد عدد تجاوز نماید.
...
ماده راجع به مصادره در قانون واگذاری اراضی ،ماده  1آن است که مقرر میدارد« :بهرهبرداری از جنگلهـا و
بیشههای طبیعی بهعنوان ثروت عمومی براساس قوانین و مقررات مربوط در اختیـار دولـت اسـت» .ظـاهراً مـاده
مزبور یا اینگونه اراضی را مصادره ویا مصادره قبلی آنها را ت یید مینماید.
 .47تعاریف دیگری از اراضی جنگلی در اصالحیههای بعدی قانون نحوه واگذاری اراضی آمده است .بهعنوان
مثال ،در اصالحیه مورخ هشتم اسفند  00[ 5912فوریه  ]5322این تعریف آمده اسـت« :اراضـی منـابع طبیعـی»
مانند «جنگلها و مراتع ،بیشههای طبیعی ،نهالستانهای دولتی [و] جنگلهای دستکاشت» .در اصالحیه مزبـور
ت یید شده است که «اراضی منابع طبیعی» که شامل «اراضی جنگلی» است در اختیار دولت اسالمی است».
 .41تعریف دیگری نیز در آییننامه اجرایی قانون نحوه واگذاری اراضی که در تاریخ  05فـروردینمـاه 5913
[دهم آوریل  ]5322توسط وزارت کشاورزی و عمران روستایی تنظیم شده و در تـاریخ  95اردیبهشـتمـاه 5913
[ 05مه  ]5322به تصویب شورای انقالب رسیده (منبعد «آییننامه اجرایی قانون واگذاری اراضی») یافت میشود.
آییننامه مزبور ظاهراً ت یید میکند که اراضی جنگلی در چارچوب مصادره قانون واگذاری اراضـی قـرار مـیگیـرد.
ماده  )0( 5آییننامه مزبور اصطالح «اراضی منابع طبیعی» را چنانکه در قانون نحوه واگـذاری اراضـی اسـتعمال
شده ،چنین تعریف میکند:
د) اراضی جنگلی ـ به جنگل تكامل نیافتهای گفته میشود که به صورتهای زیر باشد:
 .5تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هكتار آن جداگانه یا مجموعاً از یكصد اصله تجاوز ننماید.
تعریف ظاهراً غیرمتعارفی که خواهان از اصطالح اراضی جنگلی در آییننامه اجرایـی قـانون نحـوه واگـذاری
اراضی تسلیم کرده ،بدین مضمون که تعداد کندهها از یكصد اصله تجـاوز ننمایـد بـا اظهـارنظری از طـرف یـک
مترجم همراه است؛ بدین مضمون که استعمال فعل منفی در آییننامه اجرایی احتماالً اشتباه تایپی اسـت .تعریـف
مزبور با تعریف مندرج در خود متن قانون نحوه واگذاری اراضی نیز م ایرت دارد .دیوان با توجه به آن که عرفـاً از
«زمین جنگلی» استنباط میشود موافق است که به اقرب احتمال ،اصطالح زمین جنگلی در آییننامه اجرایـی بـه
زمینی اطالق می شود که تعداد درختان آن از یكصد اصله در هكتار تجاوز نماید و اسـتعمال فعـل منفـی در مـتن
تسلیمی به دیوان اشتباه تایپی است.
 .40خواهان در اثبات این اظهار که ملک شهسوار در موقع مصادره به صورت زمین جنگلی بود ،استناد به وصـف
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مندرج در سند مالكیت مینماید که وی آن را به ایـن صـورت ترجمـه کـرده اسـت « a tract of plain jungle

 »(wood) landترجمه خوانده از همان بخش در سند مالكیت ،مشابه آن و به صـورت «»plain forest lands
است .خواهان همچنین دو قطعه عكس از ملک تسلیم کرده که از ایوان جلوی آن و حسـب اظهـار ،در آخـرین سـفر
خواهان به ایران در سال  5305گرفته شده است .در عكسهای مزبور ،ایوانی در محوطه باغ و جنگلهای پر درخـت
از دور در دو جهت دیده میشود ،لكن گستره ملک مشجر و گسترش آن در همه جهات مشخد نیسـت .عـالوه بـر
این ،عكسها نشان میدهند که حداقل یک ساختمان در زمین واقع بوده است .با آنکه خواهان ادعا میکنـد کـه دو
کلبه ،یک انباری ،یک پمپ آب ،یک منبع آب و دیوارکشی در ملک وجود داشته ،اما اظهار مـیدارد کـه خصوصـیت
اصلی زمین ،به همان صورت جنگلی و غیرآباد حفظ شده است.
 .44لكن خوانده استدالل میکند که ملک خواهان در تاریخ مصادره ادعایی نمیتوانست زمین جنگلـی بـوده
باشد ،زیرا حسب اظهار خوانده ،اراضی جنگلی در روستاها در سالهای دهه  5352در ایران مصادره شـده بـود .در
این رابطه ،اولین الیحه قانونی ذیربط« ،قانون راجع به ملی کردن جنگلهای کشور» مصوب  5945است کـه در
ماده یک آن مقرر شده:
از تاریخ این تصویبنامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههـای طبیعـی و اراضـی جنگلـی
کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است.
ال ملـی شـده بـود بـه
 .41قوانین بعدی نیز حسب اظهار ،شرایط و نحوه و اگذاری اراضی جنگلـی را کـه قـب ً
اشخاص مقرر نمود .ماده  95قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب  5945/1/92برابـر بـا 05
اوت  )5350اشعار میدارد که:
«سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگهای شمال کشور را برای تبـدیل بـه زراعـت یـا مرتـع یـا
نهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی یا علوفهکاری و دامپروری با رعایت مواد زیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی
به اجاره واگذار کند ویا ماده  94همان قانون مقرر میدارد که در صورتی که زمین جنگلی ظرف پـنج سـال بـدین
نحو تبدیل شده باشد« ،سازمان جنگلبانی مكلف است به تقاضای مجری طرح ،اراضی مورد اجاره را به طور قطـع
به مست جر نامبرده بفروشد» .در تبصره  0ماده  91مقرر شده است که در صورتی که زمین ظـرف پـنج سـال آبـاد
نشده باشد « سازمان جنگلبانی مكلف است ...نسبت به آن قسمت از اراضی جنگلـی کـه عملیـات عمرانـی انجـام
نشده اجاره را فسخ نماید».
 .43استدالل خوانده این است که خواهان مسلماً به موجب این قانون ،مالكیت زمـین شهسـوار را بـه دسـت
آورده است؛ زیرا زمین مزبور قسمتی از اراضی جنگلی بوده که در سال  5352در اجاره آقای رستمی ،شوهر خواهر
خواهان بوده و سپس وزارت کشاورزی در سال  5305آن را به وی منتقل کرد .خوانده استدالل میکند که بـرای
آن که آقای رستمی و بعداً خواهان بتوانند مالكیت زمین را به دست آورند ،زمین جنگلی مزبور میباید بـه صـورت
زمین مزروعی یا زراعی مشابهی در میآمد تا آقای رستمی در سال  5305مالک ثبتی آن میشـد و در نتیجـه ،در
سال  ،5303یعنی در موقع تصویب قانون واگذاری مسلماً زمین دیگر جنگلی نبوده است.
 .11این توضیح توسط خوانده بهظاهر قابل قبول است و می توان استدالل کرد که با متن نسبتاً مبهم قـانون
واگذاری اراضی هماهنگی دارد ،از این لحا که ماده ظاهراً مربوط به مصادره در آن قانون را میتوان صرفاً ت ییـد
مصادره قبلی دانست .از طرف دیگر ،توضیح مزبور با سایر ادله تسلیمی به دیوان مانند عكسهایی که خواهـان از
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زمین گرفته ،کامالً هماهنگ نیست .عالوه بر این ،در قانون ملی کردن جنگلها مصـوب  5945تبصـرهای وجـود
دارد به این مضمون که «تودههای جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگلی جلگهای شمال کشـور
و در محدوده اسناد مالكیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده [مصادره فوق] نیستند» .دیوان اطالعات
الزم در اختیار ندارد که تشخید دهد آیا زمین خواهان مشمول قانون مصوب  5945واقع میشد یا خیر .عالوه بر
این ،اهمیت قانون مذکور روشن نیست؛ از این لحا که به نظر نمیرسد که با کوشـش بعـدی بـرای اصـالحات
اراضی اساساً مشابه در سال  5303از طریق قانون واگذاری اراضی و اصالحات و آییننامه اجرایـی آن همـاهنگی
داشته باشد ،لكن توضیح خوانده موجب می شود که درستی تفسیر خواهان از قانون واگذاری اراضی و اثـر ادعـایی
آن بر زمین شهسوار ،زیر سثال قرار گیرد.
 .15لكن از آن مهمتر این که برای دیوان دقیقاً روشن نیست که تعریف «زمـین جنگلـی» منـدرج در قـانون
واگذاری اراضی تا چه حد گسترده بوده است .به عنوان مثال ،روشن نیست که آیا آثار عمرانی که حسـب اقـرار در
زمین وجود داشته (دو کلبه ،یک انباری ،یـک پمـپ آب ،یـک منبـع آب و مقـداری دیوارکشـی) اطـالق «زمـین
جنگلی» را از زمین شهسوار سلب میکرد یا خیر.
 .10دیوان به طور عادی ارائه توضیح کامل و قانع کننده درباره قوانین ایـران را در حیطـه مسـئولیت خوانـده
میپندارد؛ زیرا خوانده مسلماً نسبت به هر خواهانی در موقعیت بهتری قرار دارد تـا مفهـوم و آثـار قـوانین خـود را
توضیح دهد .خصوصاً در مواردی که قانون یا مصوبه م شوش و از جهت شمول مبهم باشـد ،ماننـد قـانون نحـوه
واگذاری اراضی ،خوانده نمیتواند صرفاً به این اظهار بسنده کند که قانون خاصی حاکم نیست.
 .19از طرف دیگر ،خواهان موظف است واقعیاتی را که موجب میشود ملک وی در حیطه شمول قانونی قرار
گیرد که حسب اظهار موجب مصادره ملک او گردیده بهروشنی اثبات نمایـد .در مـواردی ماننـد مـورد حاضـر کـه
ادله ای حاکی از مداخله فیزیكی وجود ندارد که قانون استناد به خوانده باشد (بنگرید به :بندهای  21و  25در زیـر)
خواهان باید دقت خاصی مبذول داشته اثبات نماید که ملک مورد بحث بهعنوان یک امر موضوعی از نوعی اسـت
که علی الظاهر مشمول قانون واگذاری اراضی واقع می شود .در آن صورت ،بار اثبات به خوانده منتقل میشود کـه
باید ثابت کند که حدود و شمول قانون در واقع محدودتر از آن بوده که خواهان میگوید.
 .17در پرونده حاضر ،دیوان نظر میدهد که خواهان از عهده اثبات این ادعا برنیامده است که زمین شهسـوار
از نوع اراضی مشمول قانون واگذاری اراضی بوده است .عكسهای تسلیمی خواهان ،میزان جنگلكاری روی ملک
را نشان نمیدهند و خصوصاً تعداد اصلههای درخت در هر هكتار در گستره زمین را که طبق مفاد قانون واگـذاری
اراضی ،واقعیت بسیار مهم و ذیربطی است بهروشنی نشان نمـیدهنـد .عـالوه بـر ایـن ،خواهـان و همسـرش در
شهادتنامه خود اذعان دارند که در قسمتهایی از زمین اقدامات عمرانی صورت گرفته است .بهویژه در شـهادتنامه
تسلیمی توسط آقای رستمی شوهر خواهر خواهان از ملک مورد بحث بهعنوان «مزرعه» و «مزرعه جنگلـی» یـاد
شده است .خالصه آنکه برای دیوان واقعاً روشن نیست که گستره ملک مورد بحث ،در تـاریخ مصـادره ادعـایی،
واقعاً به ه مان صورت جنگلی اولیه باقی مانده و حداقل تا حدودی آباد نشده بود .با توجه به این اوضـاع و احـوال،
دیوان من حیث المجموع نتیجه میگیرد که خواهان ثابت نكرده است که ملک شهسوار به موجب قانون واگذاری
اراضی مصوب  5912مصادره شده است .به همین دلیل ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان در مورد ملک شهسـوار
نتوانسته است وجود ادعایی بر پایه «سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت» را ثابت نماید.
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 .11خواهان تخییراً استدالل میکند که دخالت فیزیكی در ملک مورد بحث صورت گرفته که قابل انتساب به
خوانده و در حكم مصادره است .اساس اظهار خواهان بر ایـن واقعیـت اسـت کـه در سـال  5322حسـب اظهـار،
تجاوزی به ملک صورت گرفت و اموال شخصی موجود در آن توقیف گردید و موضوع توسـط آقـای رسـتمی بـه
کالنتری محل گزارش شد .خواهان ادعا میکند که خوانده باید مسئول قلمداد شود ،زیرا پـس از اطـالع از واقعـه
اقدامی به عمل نیاورد .شوهر خواهر خواهان نیز در شهادتنامه خود اظهار داشته است کـه وی «معتقـد اسـت کـه
خرابی حاصله و مصادره اموال با اطالع و تصویب مقامات دولتی محل انجـام گرفتـه اسـت» .در جلسـه اسـتماع،
خواهان شهادت داد که شخد مسئول تجاوز به ملک ،آقای اسفندیار گلیج سـرایدار یـا باغبـان ملـک بـوده کـه
احتماالً با همكاری اشخاص دیگری که نامشان برده نشده ،همدست بوده است.
 .10به نظر دیوان تجاوز مزبور بیش تر جنبه سرقت دارد تا دخالت دولت در ملک مورد بحث .این نتیجهگیری
با این واقعیت ت یید می شود که شوهر خواهر خواهان تصمیم گرفت واقعه را به کالنتری گـزارش نمایـد و نـه بـه
مقامات یا دادگاه های انقالب .به نظر دیوان ،ادله تسلیمی خواهان کافی برای احراز این موضوع نیست کـه تجـاوز
ادعایی چیزی بیش از اش ال غیررسمی ملک توسط باغبان ساکن آنجا ،به همراهـی اشـخاص ناشـناس دیگـری
بوده است .در رویه قضایی دیوان این امر کامالً پذیرفته شده است که هر اقدام ناشـی از هـرج و مـرج انقـالب را
نمی توان منتسب به دولت ایران دانست (بهعنوان مثال بنگرید بـه :حكـم شـماره  5-99-591مـورخ اول تیرمـاه
 00[ 5959ژوئن  ]5324صادره در پرونده سی ـ لند سرویس اینكورپوریتد و جمهوری اسـالمی ایـران و دیگـران،
چاپ شده در ( 6 Iran-U.S. C.T.R. 149,164-66که طی آن نظر داده شده که در مواردی که اخـتالل بـه
علت اغتشاشات عمومی انقالبی به وجود آمده باشد ،مصادره ای رخ نداده است)؛ قرار اعـدادی شـماره 5-04-90
مورخ  02آذرماه  53[ 5955دسامبر  ]5329صادره در پرونده اسـتارت هاوزینـگ کورپوریشـن و دیگـران و دولـت
جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در ( 4 Iran-U.S. C.T.R. 122,156که در آن نظر داده شد که
«انقالب به خودی خود سرمایهگذاران را مستحق دریافت خسارت نمیکند») .بنابراین دیوان مبنای کافی نمییابد
که مسئولیت تجاوز فیزیكی به ملک شهسوار در سال  5303یا  5322را به خوانده منتسب نماید.
 .14در نتیجه ،ادعای خواهان در مورد ملک شهسوار بدینوسیله رد میشود؛ به این علت که خواهان نتوانسته
است ثابت کند که خوانده ملک مزبور را مصادره یا به نحو دیگری در حقوق مالكیت وی مداخله کرده است.
د) اخطار مندرج در رأی پرونده شماره «الف»51

 .11دیوان مالحظه مینماید که خوانده در پرونده حاضر استدالل کرده است که دعاوی خواهان براسـاس اخطـار
مندرج در رأی پرونده شماره «الف» 52باید ممنوع از طرح اعالم شود و این استدالل خود را بر مـواد  322و 323
قانون مدنی ایران استوار ساخته است .قسمت ذیربط ماده  323چنین است:
«اتباع ایران نمیتوانند تابعیت خود را تر کنند ،مگر به شرایط ذیل:
...
 .9قبالً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ تر تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران
دارا می باشند ویا ممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد ،به نحوی
از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند.»...
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ماده  323قانون مدنی ایران در قسمت ذیربط چنین است:
«هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ  5022شمسی تابعیـت خـارجی تحصـیل کـرده
باشد تبعیت خارجی او کانلمیكن بوده و تبعه ایران شناخته میشود؛ ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او بـا
نظارت مدعیالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد....
 .13خوانده در لوایح خود و نیز در جلسه استماع استدالل کرد که چون خواهان در تاریخ دوم مردادمـاه 5910
[ 04ژوییه  ]5302تابعیت خارجی تحصیل کرده بود ،بنابراین یک سال بعد از تحصیل تابعیت ایاالت متحده ،یعنی
در تاریخ دوم مردادماه  04[ 5912ژوییه  ،]5303مرتكب تخلف از مقررات مواد  322و  323قانون مدنی شده بـود
و دیگر قانوناً نمی توانست مالک اموال غیرمنقول در ایران باشد .در جلسه استماع ،مشـاور حقـوقی خوانـده چنـین
استدالل کرد:
منظور ما این است که در مواردی که تبعهای که تابعیت ایاالت متحده را کسب کرده به تكالیف قانونی خـود
از نظر مقررات ایران ویا مقررات ایاالت متحده عمل نكرده باشد [دو نتیجه را در بر دارد] اعمال چنین ضـابطهای
دو نتیجه را در بر دارد:
 .5رد دعاوی مبتنی بر هر حقی که نسبت به اموال غیرمنقول بیش از یک سال پس از تحصیل تابعیت ایاالت
متحده حفظ یا بعد از گرفتن آن تحصیل شده باشد .به طور ساده اینکه هر کس تابعیت ایاالت متحـده را کسـب
نمود فقط تا یک سال حق دارد که [اموالی را] اموال غیرمنقولی را در ایران حفظ کند؛
 .0رد هر ادعایی که خواهان به دلیل محدودیتهای مقرر در قوانین ایران در نتیجه تر تابعیت نمیتوانسـته
در اختیار داشته باشد ،یعنی اگر به تكلیف قانونی خودش عمل نمیکرد دیگر هر ادعایی که بابـت امـوالی کـه بـه
اعتبار آن تابعیت کسب کرده مطرح کند باید مردود اعالم بشود.
و مجدداً در جلسه استماع ،یادآور شد که:
مس له آقای مهتدی این است که ایشـان بعـد از یـک سـال از تـاریخ کسـب تابعیـت ایـاالت متحـده دیگـر
نمی توانسته مالک مال غیرمنقول در ایران باشد ،یعنی اینکه بعد از کسب تابعیت امریكایی ایشـان یـک خـارجی
محسوب میشده و ایران خارجیان را از داشتن مال غیرمنقول در ایران منع میکند.
 .31مضافاً روشن به نظر میرسد که خوانده جهت دریافت مفهوم مواد  322و  323قانون مدنی آنها را توأماً
در نظر گرفته است .مطلب زیر نیز باز از مشاور حقوقی ارشد خوانده نقل میشود:
در اینجا اگر دو ماه  322و  323را با هم تلفیق کنیم ،مسلماً به این نتیجه مـیرسـیم کـه کسـی کـه بـدون
رعایت این تشریفات تابعیت ایرانی را تر کرده و از آن یک سال مقرر کـه مـیبایسـت بـرای فـروش امـوالش
استفاده میکرد استفاده نكرده باشد ،در اینجا در واقع دولت ایران بهعنوان یک مجازات آن و ضـمانت اجـرای آن
ماده حق دارد که اموال این شخد را بفروشد و پولش را بدهد.
 .35موضع خوانده در مورد مهلت یکساله با نظر قبلی دیوان هماهنگ است ،دایر بر اینکه مـواد 323 ،322
قانون مدنی ایران ،چنانچه توأماً در نظر گرفته شوند ،یک مهلت یکساله بعد از اکتساب تابعیت دوم قائل شدهانـد
و مس له استفاده از حقوق مالكیت برخالف قوانین ایران ،قبل از انقضای این مهلت یکساله قابل بررسـی نیسـت.
در پرونده لیال دانش محمود دیوان چنین نظر داد:
بنابراین طبق قوانین ایران خواهان میتوانست بعد از به دست آوردن تابعیت اکتسابی ،ملک خود را فقط به مـدت
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یک سال حفظ کند .در تاریخ کسب مالكیت ادعایی ،یک سال مزبور هنوز منقضی نشده بود و بدین ترتیـب موضـوع
استفاده از حقوق مالكیت برخالف قوانین ایران مطرح نمیگردد تا در آن باره تصمیم گرفتـه شـود (حكـم شـماره
 0-490-024مورخ ششم آذر  00[ 5954نوامبر  ]5321در پرونده لیال دانش ارفع محمود و جمهوری اسـالمی ایـران
چاپ شده در  .9 Iran-U.S. C.T.R. 350,354همچنین بنگرید به :تبصره ماده  4قواعد دیوان که اشعار مـیدارد
«نمایندهای که بدین ترتیب منصوب میشود مجاز دانسته میشود که در دیوان داوری در مورد کلیه جنبههای پرونـده
از جانب طرف نصبکننده اقدام نماید و اقدامات وی برای طرف نصبکننده الزامآور خواهد بود»).
 .30دیوان در بند  05باال نظر داده است که «اقدامات مثثر در حقوق مالكیت» که بر حقوق مالكیت خواهـان
در زمین ولنجک خلل وارد کرد از تاریخ تصویب قانون ل و مالكیت (پنجم تیرماه  05/5912ژوئن  )5303آغاز شد.
چنانکه در بند  02باال مالحظه شد ،آثار تصویب قانون مزبور که در تعدادی گزارشهای جرایـد پیشـاپیش چـاپ
شده بود با اعالم رسمی قانون به عموم در تاریخ  55تیرماه [ 5912دوم ژوییه  ]5303تشدید میشد .این دو واقعه
هر دو کم تر از یک سال بعد از آنکه خواهان تابعیـت ایـاالت متحـده را در تـاریخ دوم مـرداد  04[ 5910ژوییـه
 ]5302تحصیل نمود رخ داد .در نتیجه ،با توجه به این نتیجه گیری و نیز با توجه به رد ادعای خواهان بابت ملـک
شهسوار توسط دیوان (بنگرید به :بند  20باال) ،موضوع تمتع خواهان از مالكیـت امـوال غیرمنقـول در ایـران ،بـه
نحوی که م ایر قوانین ایران باشد ،مطرح نمی گردد که نیاز به اتخاذ تصمیم داشته باشد .بنـابراین دیـوان بررسـی
این موضوع را ضرور نمیداند.
شش) ارزشیابی

 .39اولین مدرکی که خواهان راجع به موضوع ارزشیابی ارائه کرده ،شهادتنامهای است از آقای اکبر واقعی که طی
آن نامبرده اظهار داشته که طی سالهای دهه « 5302به صورت نیمهوقت در تهران زمین» مـیفروخـت و ادعـا
میکند که «چون از  5309تا  »5305بیش از ده قطعه ملک در تهران خرید و فروش نمود» با وضعیت امال در
تهران «آشنا» بوده است .آقای واقعی همچنین اظهار میدارد که ملک ولنجک نزدیک هتل هیلتون تهـران واقـع
بود و بر مبنای بازدیدی که وی در ماه آوریل  5330از ملک به عمل آورد خانههای بزرگ و گرانقیمتی اطراف آن
وجود دارد .نامبرده برآوردی میکند کـه ملـک ولنجـک در سـال  509220222/- 5303دالر ارزش داشـته اسـت.
اشارهای به سوابق رسمی وی بهعنوان یک ارزیاب نشده است.
 .37در جلسه استماع ،خواهان کارشناس دومی به نام آقای منصور انوری بهعنوان شاهد معرفی کرد .نـامبرده
اظهار داشت که در وزارت کشور ایران خدمت میکرده ،شهردار چنـد ناحیـه و نماینـده وزارت کشـور در سـازمان
برنامه و بودجه بوده و در شرکت ساختمانی خارا سهامدار اکثریت ،مدیرعامل و رئیس هی ت مدیره بوده است .وی
به عنوان بخشی از کار خود در شرکت ساختمانی خارا حسب ادعا بیش از  02قطعه ملک را بین سالهای  5302و
 5303در ایران خرید و فروش کرده است ،از جمله حدود هشت فقره ملک در تهران ،خصوصاً اینکه در فاصله دو
میلی ملک ولنجک قرار داشتند .در جلسه استماع ،آقای انوری درباره مبنای ارزشیابی خود تا حدودی توضیح داد و
راجع به اظهار خوانده ،دایر بر اینکه قیمت زمین در ایران طی سال  5303شدیداً تنزل کرده بود ،شهادت داد کـه
گرچه «طی انقالب و دوران انتقال بازار دچار رکود بود» اما بعد از گذشت دو سه ماه که همه چیز به حالت عـادی
برگشت ،قیمت ها روند طبیعی خود را بازیافت .آقای انوری ارزش ملک ولنجـک را در سـال 505310015/- 5303
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دالر ارزیابی میکند.
 .31خوانده ارزشیابی خواهان از ملک ولنجک را رد میکند .خوانده آقای کمال ماجدی اردکـانی را بـهعنـوان
شاهد معرفی نموده که اظهار میدارد به مدت  92سال در سازمان ثبت اسناد و امال کشور بـه عنـوان مهنـدس
نقشهبرداری و ارزیاب خدمت کرده است .تا تاریخ برگزاری جلسه استماع وی به مدت  50سال بهعنوان کارشناس
رسمی وزارت دادگستری خدمت کرده بود .در لوایح و نیز در جلسه استماع ،آقای اردکانی شهادت داد که در جریان
انقالب اسالمی قیمت زمین در ایران به علت کثرت عده مردمی که مملكت را تر میکردند و تقلیل تقاضا برای
مسكن ،شدیداً سقوط کرد .وی ارزش ملک ولنجک را متر مربعی  9222تا  9122ریال برآورد میکند کـه پـس از
تبدیل به نرخ رایج دالر در سال  5303یعنی  5دالر=  02/5ریال ،به رقمـی بـین  230222/-تـا  5240222/-دالر
بالغ میشود.
 .30دیوان مقدمتاً متذکر می شود که سوابق تجربی شـهود کارشناسـی کـه هـر دو طـرف معرفـی کـردهانـد
کاستیهایی دارد .آقای واقعی ادعا میکند که در زمینه خرید و فروش ملک تجربه دارد ،لكن به اعتـراف خـودش
تجربه وی محدود به فروش تعداد معدودی ملک بوده است .به عالوه در شهادتنامه وی راجع به مبنای ارزیابیاش
چندان توضیحی داده نشده است .در نتیجه دیوان معتقد است که آقای واقعی فاقد تجربه ویا سابقه کافی است تـا
بتوان برای شهادت وی وزن و اعتبار چندانی قائل شد.
 .34آقای انوری دارای سوابق و تجربیات وسیعتری است و به نظر میرسد که هم از طریق مشـاغل دولتـی
که داشته و هم به سبب معامالت تجاری مربوط به خرید و فروش زمین در تهران و حومـه آن بـا مسـائل زمـین
آشنایی قابل مالحظه داشته است .به عالوه ،وی حسب ادعا درباره امال مشـابه مطلـع بـوده ،بـدین لحـا کـه
زمینهایی واقع در چند کیلومتری ملک ولنجک خریده بوده و خانه شخصیاش در همان ناحیه قرار داشته اسـت.
از طرف دیگر ،گرچه سوابق تجربی آقای اردکانی حاکی است که وی در دوایر دولتی ایران دو سمت در ارتباط بـا
معامالت زمین داشته ،اما سوابق مزبور مبهم است از این جهت که معلوم نیست نامبرده در هـیچیـک از دو شـ ل
مزبور هیچگاه شخصاً ملكی را ارزیابی کرده است یا خیر .بهعالوه ،در جلسه استماع وی تصدیق کرد که هـیچگـاه
واسطه معامالت امال نبوده و هیچگاه ملكی را بابت مالیات ویا بیمه ارزیابی نكرده است.
 .31دیوان اکنون به محتوای نظرات کارشناسان مزبور پرداخته ،بدواً مالحظه میکند که ارزیابی انجام شـده توسـط
آقای واقعی بسیار کلی و فاقد جزئیات است .در مقام مقایسه ،آقای انوری راجع بـه ارزیـابی خـود توضـیحاتی بـه مراتـب
مفصلتر داده و درباره نوسانات قیمت زمـین در حـوالی دوران انقـالب توضـیح قـانعکننـده ارائـه نمـوده اسـت .نظـرات
کارشناسان خواهان مورد ایراد آقای اردکانی است که شهادت داد که قیمت مست الت در ایـران در دوران انقـالب شـدیداً
سقوط کرد .نامبرده شهادت داد که مثید نتیجهگیریهایش بررسیهایی اسـت کـه او راجـع بـه سـوابق ثبتـی امـال و
«موقعیت محلی» زمین به عمل آورده است؛ لكن نامبرده هیچ مدرکی در ت یید اظهاراتش راجـع بـه قیمـت زمـینهـای
مشابه ارائه نكرد ،حال آنکه حسب اعتراف به این قبیل مدار دسترسی داشته است .بهعالوه ،دیـوان متوجـه شـد کـه
بعضی از اظهارات وی طی جلسه استماع تا حدی فاقد صراحت الزم بود .برای مثال ،وی شهادت داد کـه وسـعت زمـین
ولنجک و مشرف بودن آن بر تهران از ارزش آن میکاهد که به نظر دیوان چنین نظری منطقی نیست.
 .33سند مالكیتی که خواهان ارائه نموده ،چندان رهنمودی درباره موضوع ارزیابی به دست نمـیدهـد .طبـق
مندرجات سند مالكیت ،خواهان در سال  5350مبلغ  5220222/-ریال (حدود  00122/-دالر ایاالت متحده) بابـت
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ملک پرداخته است؛ لكن خواهان در توضیح راجع به م ایریت بین مبلغ مندرج در سند و مبل ی که وی حسب ادعا
در سال  5350پرداخته یعنی  0220222/-دالر می گوید که رقم مندرج در سند رقمی است که واسطه ثبـت کـرد.
وکیل خواهان گفت که به گمان وی درج رقم نازلتر در سند احتماالً به دلیل اجتناب از پرداخت رقم باالتری بابت
مالیات انتقال بوده است .دیوان مالحظه میکند که حتی پس از تعدیل بابت آثار تورم و افزایش قیمت مسـت الت،
مبلغ  00122/-دالر رقم واقعبینانهای به نظر نمیرسد و به عالوه خوانده نیز نمیگوید که ارزش ملک مزبـور ایـن
چنین ناچیز بوده و ارزش آن را در سال  5303نزدیک به  5220222/-دالر برآورد میکند.
 .511به طور خالصه ،دیوان مالحظه می کند که ادله تسلیمی هر دو طرف حاوی نقایصی است ،لكن در این
زمینه دیوان همچنین متذکر میشود که خوانده می توانست هرگونه نقد در مدار ارزیابی خـود را بـدون هـیچ
مشكلی برطرف نماید .تهیه و ارائه مدارکی که در اختیار و تحت کنترل خوانده است ،از قبیل آمار دولتـی ،سـوابق
مالیاتی و سوابق ثبتی فروش امال مشابه در سال  5303برای خوانده نسبتاً آسان بوده است .در واقع ،کارشناس
خوانده صراحتاً اظهار داشت که حداقل بعضی از اینگونه مدار را رؤیت کرده و با این حـال آنهـا را بـه دیـوان
ارائه نداده است .از طرف دیگر ،خواهان از لحا گردآوری مدارکی که در دوایر دولتی ایـران نگهـداری مـیشـود،
قطعاً در موقعیت ضعیفتری قرار دارد.
 .515با توجه به مالحظات فوق و کاستی های موجود در مدار  ،دیوان ناچار است برای تعیـین ارزش ملـک
ولنجک به تشخید خود اتكا نماید ،به نحوی که با توجه به جمیع اوضاع و احوال پرونده «منطقـی و منصـفانه»
باشد (حكم شماره  9-449-402مورخ  55فروردینماه  95[ 5952مارس  ]5323در پرونده سایز موگراف سرویس
کورپوریشن و دیگران و شرکت ملی نفت ایران و دیگران ،چاپ شده در [ 22 Iran-U.S. C.T.R. 3,80منبعد
«سایز موگراف»] .همچنین بنگرید به :حكـم شـماره 5-04-954مـورخ  09مردادمـاه  54[ 5955اوت  ]5320در
پرونده استارت هاوینگ کورپوریشن و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در 16 Iran-U.S.
 .)C.T.R. 112, 221دیوان نتیجه می گیرد که ارزش منطقی و منصفانه ملک ولنجک ،در ژوئن  5303مبلـغ
 5220222/دالر است. .510دیوان اکنون به تعیین ضابطه مناسب غرامت قابل اعمال در وضعیتی میپـردازد کـه مصـادره مسـتقیم
صورت نگرفته ،ولی با این حال حقوق مالكیت خواهان در مفهوم بند  5ماده دو بیانیه حل و فصـل مـورد تعـرض
واقع شده است .روش دیوان در این گونه موارد چنین بوده که حق یا حقوق مالكیت خاصی را که در اثـر اقـدامات
دولت مورد تعرض واقع شده مشخد و حكم غرامتی بابت تعرض به آن حق یا حقوق ،منهای ارزش حفـظ شـده
پس از وقوع مداخله صادر کند (بنگرید به :حكم شماره  9-000-154مورخ  52تیرمـاه [ 5902اول ژوییـه ]5335
در پرونده ایستمن کدا کامپنی و دولت ایران ،چاپ شـده در  27 Iran-U.S. C.T.R. 3,17سـایز مـوگراف،
 22 Iran-U.S. C.T.R. at 80و فورموست تهران.)10 Iran-U.S. C.T.R. at 253 ،
 .519برای تعیین حقوقی که در مورد حاضر مورد تعرض واقع شده ،دیوان ابتدا به «مجموعـه حقـوقی» کـه
حق مالكیت را تشكیل میدهند میپردازد .طبق حقوق کشورهای تابع سیستم حقوقی کـامنال و نیـز کشـورهای
تابع سیستم حقوق مدوّن ،عناصر حق مالكیت عرفاً مشتملند بر :حق استفاده از ملک ،حق تمتع از ثمرات آن ،حق
تصرف در ملک ،حق ممنوع کردن دیگران از تصرف ویا استفاده از ملک و حق فروش یا انتقال آن .به عالوه حق
مالكیت مال غیرم نقول عمدتاً اختیارات وسیعی از جهت کنترل ،تعیین تكلیف و استفاده از زمین به صـاحب ملـک
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می بخشد 17.نمونه این قبیل اختیارات حق استفاده و آباد کردن ملک ،اجاره ،رهن ،فروش و بـه نحـوی از آنهـا،
تعیین تكلیف آن و بازداشتن اشخاص ثالث از استفاده یا اشت ال آن است .بدینسان ،مالكیت حق جامعی است که
در حقوق عمومی و خصوصی اغلب نظامهای حقوقی تنها در مواردی از قبیل کنترل منابع طبیعی ،مقـررات نـاظر
بر شهرسازی و آبادانی و ایجاد مزاحمت محدود شده است18.
 .517ماهیت مداخلهای که وقوع آن احراز گردیده (بنگرید به :بند  52باال) ،عمالً ملک ولنجک را در هر زمان
در معرض ضبط توسط دولت قرار داد و بدانوسیله بر چندین حق از حقوق مالكیـت خواهـان در ملـک خلـل وارد
آورد .اوالً چنانکه در بند  52باال نتیجهگیری شد ،با تصویب قـانون ل ـو مالكیـت و آگـاهی عمـوم از آن ،امكـان
فروش ملک توسط خواهان قطعاً تضعیف گردید .ثانیاً با توجه به اطالع عموم از مداخله در ملک ،امكـان ایـنکـه
نامبرده بتواند ملک را به رهن یا اجاره واگذار کند ناچیز میبود ،زیرا هیچ مست جر ویـا مـرتهن عـاقلی بـدین کـار
عالقهای نشان نمیداد .ثالثاً با تصویب قانون ل و مالكیت توانایی خواهان در اینکه ملک را به میزان قابل توجهی
آباد نماید محدود گردید ،به نحوی که آن حق معنا و مفهوم خود را از دست میداد .رابعاً بـا امكـان قریـبالوقـوع
مصادره ملک توسط مقامات دولتی که در اثر تصویب قانون ل و مالكیت و اصالحیهها و آییننامـه آن پدیـد آمـده
بود ،در حق خواهان نسبت به ممنوع کردن دیگران از ملک به همین نحو خلل وارد آمد.
 .511از طرف دیگر ،بعضی از اجزای حقوق مالكیت خواهان بالت ییر باقی ماند .اوالً وی بدون تردیـد عنـوان
مالكیت ملک ولنجک را حفظ نمود .هیچیک از طرفین هیچگاه نگفته است که بین تاریخ ایجاد ادعا و  03دیمـاه
 53[ 5913ژانویه  ]5325ملک از نام خواهان در آمده و به نام دیگری منتقل شده اسـت .ثانیـاً اسـتفاده از زمـین
برای خواهان محفو ماند ،گرچه این حق به دلیل سایه مصادره احتمالی که بر سر ملک افتاده بود در واقع کـامالً
محدود شده بود.
 .510لكن نكته مهم این که از لوایح و شهادت ابرازی در جلسه استماع روشـن اسـت کـه خواهـان ملـک را
عمدتاً به منظور سرمایهگذاری خریداری و حفظ کرده بود .در پرونده امر قرینه و نشانهای نیست که نشان دهد وی
قصد داشت ملک را به می زان قابل توجهی آباد نماید .برعكس ،خواهان قصد داشت که ملک را به قیمتی باالتر از
آنچه که در سال  5350برای خریدش پرداخته بود بفروشد .به این سبب ،سلب توانایی خواهان در فـروش آزادانـه
ملک اثری عمیق بر استفاده از ملک ولنجک گذاشت و لذا در حـق مالكیـت وی خلـل اساسـی وارد کـرد و ایـن
واقعیت که بعید بود خواهان بتواند با اجاره دادن ملک کسب درآمد کند ،باعث تشدید ایـن مداخلـه گردیـد .حفـظ
صرف عنوان مالكیت ملک و مقدار محدود حقوق انتفاعی که باقی ماند ،در مقایسه با از دست رفتن مورد مصـرف
عمده ملک برای خواهان ،دارای اهمیت چندانی نمیبود.
 .514به عالوه ،مداخله در حقوق خواهان صرفاً گذرا نبود (بنگرید به :تیپتس ،ابت ،مک کارتی ،استراتن،
 .)6 Iran-U.S. C.T.R. at 225-26حتی بعد از آنکه شورای نگهبان در ماه فوریـه  5325اعـالم کـرد کـه
اقدام به ضبط اراضی بایر از طریق آییننامه قانون ل و مالكیت خالف قانون اساسی است ،قوه قانونگذاری ایران به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
89. Robert Megarry, et al. Manual of the Law of Real Property, 506 (7th ed. 1993).
81. See id. At 506-56: Roger A. Cunningham et al, The Law of Property 1-25 (1993): C.G. Van Der Merwe, The
Law of Things, 97-115 (1987).
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اقدامات خود در جهت اصالح مالكیت بعضی اراضی بایر شهری ادامه داد .برای مثال ،قانون اراضی شـهری سـال
 5952اجازه می داد که اراضی بایر شهری تحت اوضاع و احوال معینی ضبط شوند (بنگرید بـه :بنـدهای  43و 52
باال .همچنین بنگرید به :بند  95حكم شماره  0-453-153در پرونده کروبیان که در آن مـوارد دیگـری از ضـبط
اراضی موات توسط دولت بررسی شده است).
 .511تحت این اوضاع و احوال ،دیوان منصفانه میداند که  51درصد تنزیل نسـبت بـه ارزش کامـل ملـک،
یعنی  5220222/-دالر (بنگرید به :بند  525باال) بابت مداخله محـدودتری کـه در ملـک صـورت گرفتـه و ارزش
حقوق ناچیزی که خواهان در فاصله مداخله اولیه تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325حفظ نمود اعمال کند .در
نتیجه ،دیوان نتیجه میگیرد که بابت مداخله در حقوق مالكیت خواهان که قابل انتساب به خوانده است غرامتی به
مبلغ  1520222/-دالر باید به خواهان پرداخت شود.
هفت) هزینه دادرسی

 .513با توجه به نتیجه حكم ،و با اعمال ضوابط مندرج در حكم شماره5-54-522مورخ ششم خـرداد 00[ 5954
ژوئن  ]5321در پرونده سیلوانیا تكنیكال سیستمز اینک .و جمهوری اسالمی ایران (چاپ شده در 8 Iran-U.S.
 )C.T.R. 298, 323-24دیوان مبلغ  510222/-دالر بابت هزینههای داوری به نفع خواهان حكم میدهد.
هشت) حکم

 .551بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان حكمی به شرح زیر صادر میکند:
الف) خوانده موظف است بابت مداخله در حقوق مالكیت خواهان در ملک ولنجـک ،مبلـغ  1520222/-دالر
امریكا ،به عالوه بهره ساده به نرخ  2/0درصد در سال (براساس  951روز) از تـاریخ پـنجم خـردادمـاه 05[ 5912
ژوئن  ]5303ل ایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تضمینی به بانک امین میدهـد ،بـه
خواهان دکتر جهانگیر مهتدی بپردازد.
ب) ادعا بابت مصادره ملک شهسوار به علت عدم اثبات مصادره ویا سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیـت رد
میشود.
ج) خوانده مكلف است مبلغ  510222/-دالر بابت هزینههای داوری به خواهان بپردازد.
د) بدینوسیله حكم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  50آذر  5941برابر با  0دسامبر 5330
گایتانو آرانجو -روئیتس ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
ریچارد سی .الیسون

محسن آقاحسینی

مخالف با یافتههای دیوان درخصوص ملک ولنجک

پرونده شماره 4
حکم شماره  040ـ4ـ3
خواهان :رضا نمازی
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5941/13/01 :
حکم نهایی
حاضران

از طرف خواهان :آقای دکتر رضا نمازی ،خواهان
آقای ریچارد جی .برتون ،آقای پروفسور دنیس اوکانر ،وکالی خواهان
آقای مایكل لوری ،دستیار حقوقی خواهان
آقای دکتر پرویز سروری ،خانم روشن گلشائیان ،شهود معارض
از طرف خوانده :آقای علی حیرانی نوبری ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای نوذر دبیران ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای بهروز صالحپور ،دستیار حقوقی نماینده رابط
آقای دکتر علی آزمایش ،وکیل بانک صنعت و معدن
آقای جواد گیوهچین ،وکیل بنیاد مستضعفان و جانبازان و شرکت بیمه دانا
آقای داریوش اشرافی ،آقای علی لطیفی ،آقای خیام داداشزاده ،نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان
آقای محمود علیزاده کاشانی ،نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان
آقای مصطفی تهرانی ،آقای عبدالمجید گلده ،نمایندگان شرکت بیمه دانا
آقای علی عزیزجهان ،آقای مسعود فضل رامندی ،آقای احمد بافقینیا ،خانم مهین نمازی ،خـانم زهـرا صـفاریان،
آقای دکتر بهروز وحدت ،آقای محمدعلی مهدوی ثابت ،شهود
آقای دکتر مهدی شهیدی ،آقای یوسف بوذری ،شهود کارشناس
سایر حاضران :آقای استیفن دی .متایس ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
آقای شان دی .مورفی ،از وزارت امور خارجه ایاالت متحده
فهرست مندرجات
یک) پیشگفتار
دو) سابقه رسیدگی

شماره بند
5
9
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سه) صالحیت
چهار) مالكیت
الف) واقعیات و اظهارات
 .5اموالی که حسب ادعا توسط مهدی نمازی و حسین نمازی به خواهان منتقل شده است
الف) اظهارات خواهان
ب) اظهارات خوانده
 .0آپارتمان سامان ونک
الف) اظهارات خواهان
ب) اظهارات خوانده
ب) یافتههای دیوان
 .5اموالی که حسب ادعا توسط مهدی نمازی و حسین نمازی به خواهان منتقل شده است
الف) مالكیت قانونی
ب) مالكیت انتفاعی
 .0آپارتمان سامان ونک
پنج) حكم

55
59
59
50
50
95
42
42
43
15
15
10
14
54
50

یک) پیشگفتار

 .5خواهان پرونده حاضر ،رضا نمازی است (اختصاراً «خواهان») که تابعیت دوگانه ایران و ایاالت متحده را دارد و
تابعیت غالب و مثثر وی تابعیت ایاالت متحده میباشد .خوانده پرونده حاضر ،دولت جمهوری اسالمی ایران اسـت
(اختصاراً «خوانده») .خواهان ادعا میکند که در ایران صاحب مست الت و سهامی بود که بخـش اعظـم آن هـا از
پدربزرگ او مهدی نمازی و پدرش حسین نمازی به وی منتقل شده بـود .خواهـان اظهـار مـیدارد کـه مصـادره
عالیق مالكانه وی در این اموال در خالل سال  5303و مشخصاً طی جریانی صـورت گرفـت کـه خوانـده امـوال
خانواده نمازی را به موجب قانون و حكم دادگاه مصادره نمود .خواهـان غرامتـی بـه مبلـغ  00103120412/-دالر
مشتمل بر  9209200203/-دالر بابت مست الت و  52001050403/-دالر بابـت سـهام بـه اضـافه بهـره از تـاریخ
مصادره و هزینههای داوری مطالبه میکند.
 .0خوانده اذعان دارد که اموال متعلق به تعدادی از اعضای خانواده نمازی را مصادره کرده و اظهار میدارد که
این مصادره در آوریل  5303صورت گرفت ،لكن انكار میکند که خواهان هیچ گونه مال منقـول و غیرمنقـولی در
ایران داشته باشد و میگوید که انتقال ادعایی اموال از پدربزرگ و پدر خواهان به وی فاقد اعتبار است .در نتیجـه،
خوانده مصادره اموال متعلق به خواهان را انكار و تقاضا میکند که دعوای حاضر رد و هزینـههـای داوری بـه وی
پرداخت گردد.
دو) سابقه رسیدگی

 .9خواهان و مادرش ،لوز بلن نمازی در تاریخ  02مهرماه  02[ 5952اکتبر  ]5325دادخواستی به ثبـت رسـاندند و
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خوانده در تاریخ  04اردیبهشتماه  54[ 5955مه  ]5320الیحه دفاعی خود را ثبت نمـود .تبـادل لـوایح راجـع بـه
موضوع تابعیت در تاریخ  95فروردینماه  02[ 5952آوریل  ]5323پایان یافت .در تاریخ  53تیـرمـاه [ 5953دهـم
ژوییه  ]5332دیوان حكمی جزئی صادر کرد و طی آن رأی داد که طی دوره ذیربط ،یعنی از زمـان بـروز دعـاوی
خواهان ها تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  1]5325رضا نمازی تابعیت غالب و مثثر ایاالت متحده را داشته ،اما
لوز بلن نمازی چنین تابعیت غالب و مثثری نداشته است (بنگرید به :حكم جزئی شماره 9-4-420مورخ  53تیرماه
 52 [ 5953ژوییه  ] 5332در پرونده رضا نمازی و لوز بلن نمازی و جمهوری اسالم ی ای ران ،چاپ شده در
 .)25 Iran-U.S. C.T.R. 153در تاریخ نهم شهریورماه  95[ 5953اوت  ]5332قاضـی پرویـز انصـاری نظـر
جداگانهای در پرونده حاضر به ثبت رساند.
 .7متعاقب درخواست خواهان مبنی بر الزام خوانده به ارائه مدار مربوط به مصادره ادعـایی امـوال خـانواده
نمازی و اعتراض خوانده به درخواست مذکور ،دیـوان در تـاریخ  05آذرمـاه  50[ 5953دسـامبر  ]5332از خوانـده
خواست که مدار مشخصی را تسلیم نماید .دیوان همچنین به خواهان دستور داد کـه الیحـه و ادلـه و مـدار
راجع به ماهیت دعوا را به ثبت رساند .در پاسخ به دستور فوقالذکر ،خوانده در تـاریخ  02خـردادمـاه [ 5902دهـم
ژوئن  ]5335الیحهای ثبت نمود.
 .1در تاریخ  53شهریورماه  52[ 5902سپتامبر  ]5335خواهـان اجـازه خواسـت کـه نوارهـای ویـدیو حـاوی
شهادت شفاهی به دیوان تسلیم نماید .در تاریخ  00شهریورماه  59[ 5902سپتامبر  ]5335خوانده درخواست نمـود
نسخهای از اینگونه نوارهای ویدیو در اختیار وی نیـز قـرار گیـرد .در تـاریخ  03شـهریورماه  02[ 5902سـپتامبر
 ]5335دیوان به خواهان دستور داد که نه نسخه از هریک از نوارهای ویدیو به هـر دو زبـان انگلیسـی و فارسـی
تسلیم نماید و صراحتاً اعالم کرد که درباره قابلیت پذیرش نوارها بعداً تصمیم خواهد گرفت .مقرر گردید کـه سـه
نسخه از نوارهای انگلیسی و سه نسخه از نوارهای فارسـی طبـق اسـتاندارد فنـی معمـول در ایـران تهیـه شـود.
همچنین از خواهان خواسته شد که متن استنساخ شده ویدیوهای مذکور را به زبانهای انگلیسـی و فارسـی و بـه
تعداد معمول به دیوان تسلیم نماید و باالخره دیوان مقرر داشت که:
«خواهان ویا وکیل وی باید کلیه اقدامات مقتضی را به عمل آورده ،ترتیبی دهند که صحت و اصـالت نوارهـا
به ت یید برسد و در الیحهای که قرار است پیرو ...دستور حاضر ثبت گردد ،اقـدامات مزبـور از جملـه و بـدون قیـد
محدودیت ،چگونگی تهیه نوارهای ویدیو تشریع گردد».
 .0در تاریخ  02آبانماه  55[ 5902نوامبر  ]5335خواهان الیحه خود راجع به ماهیـت دعـوا را بـه همـراه نوارهـای
ویدیو به دیوان تسلیم کرد .شهادتهای ادا شده در یكایک نوارهای مزبور به هر دو زبان انگلیسی و فارسی بـود .در همـان
تاریخ ،خواهان الیحهای تحت عنوان «الیحه درخواست پذیرش شهادتهای ضبط شده بـر روی نـوار ویـدیو بـهعنـوان
مدر » نزد دیوان به ثبت رساند .نظر به اینکه خواهان نخواست هیچیک از نوارهای ویدیو را در جلسـه اسـتماع نشـان
دهد و نیز با توجه به اینکه دیوان توانست به جای خود نوارهای ویدیو ،بهعنوان دلیل به متن استنسـاخ شـده آنهـا کـه
تسلیم شده بود استناد نماید ،دیوان تصمیمگیری راجع به قابلیت پذیرش نوارهای ویدیویی را ضروری نمیداند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 03 .8دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325تاریخ قطع صالحیت دیوان است.
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 .4خوانده بخشهایی از الیحه خود راجع به ماهیت پرونده را در تاریخ  09آذرماه  54[ 5905دسامبر  ]5330و
مابقی آن را در تاریخ نهم دیماه  92[ 5905دسامبر  ]5330ثبت نمود .پس از آن که طرفین لوایح و ادله معـارض
خود را به ثبت رساندند ،خواهان در تاریخ دوم تیرماه  09[ 5909ژوئن  ]5334الیحـهای تحـت عنـوان «تذکاریـه
ایاالت متحده درباره موضوع اخطار مندرج در پرونده الف »52همراه با یادداشتی مبنی بر قصد اسـتناد بـه الیحـه
مذکور به دیوان تسلیم کرد .خوانده طی اظهاریه مورخ ششم تیرماه  00[ 5909ژوئن  ]5334خود با این اسـتدالل
که الیحه مزبور بعد از تاریخ تسلیم آخرین الیحه خوانده ارائه شده اسـت نسـبت بـه پـذیرش آن اعتـراض کـرد.
خوانده تخییراً درخواست نمود که فرصت پاسخگویی به الیحه یاد شده به وی اعطا گردد .دیوان طی دستور مورخ
هشتم تیرماه  03[ 5909ژوئن  ]5334به طرفین اطالع داد که تصمیم گرفته است «تذکاریه ایاالت متحده راجـع
به موضوع اخطار مندرج در پرونده الف »52را برای ثبت در سـوابق بپـذیرد و از خوانـده درخواسـت کـرد کـه بـه
تذکاریه مزبور پاسخ دهد .در تاریخ  01شـهریورماه  55[ 5959سـپتامبر  ]5334خوانـده الیحـهای تحـت عنـوان
«الیحه دولت جمهوری اسالمی ایران درباره اخطار پرونده الف  »52ثبت نمود.
 .1در تاریخ  04بهمنماه  59[ 5909فوریه  ]5331خوانده فهرست اسامی شهودی را که قصد داشت در جلسه
استماع معرفی نماید ثبت نمود .در تاریخ  00اسفندماه  59[ 5909مـارس  ،]5331یعنـی یـک روز قبـل از جلسـه
استماع ،خواهان الیحهای به دیوان تسلیم کرد که صورت اسـامی شـهود معـارض در آن گنجانـده شـده بـود .در
الیحه مزبور ،خواهان استدالل نمود که معرفی شهود خاصی توسط خوانده حاکی از آن اسـت کـه وی قصـد دارد
موضوعات جدیدی در جلسه استماع مطرح نماید و منظور خواهـان از معرفـی دو شـاهد معـارض پاسـخگویی بـه
هرگونه ادلهای است که احیاناً خوانده درخصوص آن موضوعات ارائـه نمایـد .خواهـان همچنـین از دیـوان اجـازه
خواست که یكی از دو شاهد معارض را به عنوان شاهد معارض در کلیه موضوعات معرفی کند و اعالم داشت کـه
مایل است در جلسه استماع «مدار معارض» ارائه نماید و باالخره خواهان در الیحه مذکور به سایر جنبـههـای
پرونده و تاریخچه رسیدگی آن پرداخت.
 .3دیوان طی دستور مورخ  00اسفندماه  59[ 5909مارس  ]5331به طرفین اعـالم کـرد کـه هـر دو شـاهد
معارض معرفی شده توسط خواهان را میپذیرد ،با این ترتیب که یكی از آنان صـرفاً دربـاره موضـوعات خـاص و
دیگری کالً به عنوان شاهد معارض اجازه شهادت خواهد داشت .درخصـوص پـذیرش مـدار دیگـری در جلسـه
استماع ،دیوان اعالم کرد که «قبل از آنکه ماهیت و هدف و محتوای آنها روشـن شـود» نمـیتوانـد راجـع بـه
پذیرش اینگونه مدار اظهارنظر کند .دیوان همچنین اعالم نمود که آن قسـمت از لـوایح خواهـان کـه حـاوی
استدالالتی در ماهیت دعوا است با ت خیر به ثبت رسیده و لذا آن را از سوابق پرونده حذف کرد.
 .51جلسه استماع پرونده حاضر در تاریخهای  09و  04اسفندماه  54[ 5909و  51مارس  ]5331برگزار شد.
سه) صالحیت

 .55خواهان تابعیت دو گانه ایران و ایاالت متحده را دارد .دیوان براساس رأی صادره در پرونده جمهوری اسالمی
ایران و ایاالت متحده امریكا ،تصمیم شماره «-90الف» -52هی ت عمومی ،مورخ  50فروردینمـاه [ 5959ششـم
آوریل  ،]5324قبالً نظر داده است که تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط ،تابعیت ایـاالت متحـده بـوده
است (بنگرید به :بند  9باال).

 345

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

 .50بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر میدارد که دیوان صالحیت رسیدگی بـه ادعاهـایی را دارد
«که در تاریخ این بیانیه [ 03دیماه  53 / 5913ژانویه  ]5325پابرجا بوده  ...و از دیون ،قراردادها ...ضـبط امـوال
ویا هر اقدام دیگر مثثر در حقوق مالكیت ناشی شده باشند» .ادعای حاضر بر مبنای مصادره ادعایی حقوق مالكیت
اقامه شده و لذا موضوعاً در صالحیت دیوان قرار میگیرد .عالوه بر این ،هر دو طرف قبول دارند کـه امـوالی کـه
حسب ادعا متعلق به خواهان است ،بجز یک دستگاه آپارتمان ،زمانی در سال  5303مصادره شده است ،هرچند که
طرفین بر سر تاریخ دقیق آن اختالفنظر دارند .خواهان اظهار میدارد که آپارتمان مورد بحـث در دسـامبر 5303
مصادره گردید .بنابراین ،ادعا ،حتی اگر ایجاد شده باشد ،در تاریخی قبـل از  03دیمـاه  53[ 5913ژانویـه ]5325
ایجاد گردیده و بنابراین ،از لحا زمانی در صالحیت دیوان قرار میگیرد.
چهار) مالکیت
الف) واقعیات و اظهارات

 .59اینک دیوان به بررسی ماهیت دعوا میپردازد .خواهان در سال  5343متولد شد و  50سال اول زندگی خود را
در ایران گذراند .از قرار معلوم ،خانواده وی در ایران سرشـناس و صـاحب ثـروت فـراوان بـوده اسـت .در فاصـله
سالهای  5350تا  5302خواهان ابتدا مدتی در انگلستان و سپس در ایاالت متحده زندگی کرد و تحصیالت خود
را با اخذ درجات لیسانس تا دکتری در روانشناسی به پایان رساند .در اوایل سـال  ،5302یعنـی بالفاصـله پـس از
خاتمه تحصیالتش ،خواهان برای تدریس در رشته روانشناسی بالینی در مرکز پزشكی شاهنشاهی که قرار بـود در
تهران ت سیس شود استخدام گردید و در نوامبر  5303به ایران مراجعـت کـرد .مرکـز پزشـكی مـذکور بـه علـت
آشفتگی سیاسی ت سیس نشد؛ اما خواهان تا اوت  5303در ایران ماند2.
 .57خواهان ادعا میکند که مدت کوتاهی پس از ورود به تهران در سال  5302اموالی از سه منبع مختلف به
دست آورد .اوالً وی اظهار میدارد که آپارتمانی برای سكونت شخصی در مجتمع مسكونی سامان ونـک واقـع در
تهران («آپارتمان سامان ونک») خریداری کرد .مهم تر اینکه خواهان میگوید که پدربزرگش مهدی نمازی یـک
سوم اموال خود و پدرش حسین نمازی ،کلیه اموال خود را به او منتقل کرد .در واقع ،خواهان مدعی است که یكی
از دالیل مراجعتش به ایران در سال  ،5302عالوه بر ایجاد یـک دوره تحصـیلی در مرکـز پزشـكی شاهنشـاهی،
دریافت اموال مزبور از پدر و پدربزرگش بود .خواهان ادعا میکند که خوانده بعداً کلیه این اموال را مصادره کرد.
 .51خواهان مدعی است که در نتیجه تحصیل اموال موصوف در بـاال ،وی صـاحب  09قطعـه مسـت الت در
نقاط مختلف ایران و سهام پنج شرکت ایرانی به شرح زیر گردید:
شرکت سیمان فارس و خوزستان ،شرکت بیمه دانا ،بانک توسعه صنعتی و معدن (بانک صنعت و معـدن فعلـی)،
بانک ایران و خاورمیانه (بانک تجارت فعلی) و شـرکت رود 3.خواهـان ادعـا مـیکنـد کـه در تـاریخ مصـادره ،ارزش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2شرح مفصلتر احوال خواهان در حكم جزئی صادره در همین پرونده آمده است (بنگرید به :رضا نمازی و لوز بلن نمــازی،
).C.T.R. at 155-57
 .1خواهان ادعا میکند که مهدی نمازی  50322سهم شرکت بیمه دانا 420003 ،سهم شرکت سیمان فارس و خوزستان 410535 .سـهم
بانک توسعه صنعتی و معدن 30092 ،سهم بانک ایران و خاورمیانه و  50049سهم شرکت رود را به وی منتقـل کـرد .خواهـان همچنـین
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مست الت  9209200203/-دالر و ارزش سهام  52001050403/-دالر ،یعنی ارزش آن هـا جمعـاً 00103120412/-
دالر بود.
 .50خواهان اظهار میدارد که دیگر به هیچیک از مدار کتبی که داللت بر مالكیت قـانونی وی بـر امـوال
مذکور داشته باشد ،دسترسی ندارد .وی میافزاید که هیچیک از افراد خانواده نمـازی یـا وابسـتگان آن هـا موفـق
نشدند بعد از انقالب اسالمی هیچیک از مدار ذیربط را هنگام خروج از ایران با خود ببرنـد .خواهـان درخواسـت
کرد به خوانده تكلیف شود که مدار و سوابق مختلف که به اعتقاد وی مالكیت او را نسبت به اموال مورد بحـث
و مصادره آنها توسط خوانده ثابت میکنند ،ارائه نماید .خوانده وجود برخی از مدار مورد درخواسـت خواهـان را
انكار میکند .اما به نظر میرسد که خوانده کلیه مدارکی را که دیوان دقیقاً مشخد و مقـرر نمـوده ،ارائـه کـرده
باشد.
 .5اموالی که حسب ادعا از مهدی و حسین نمازی به خواهان منتقل شده است
الف) اظهارات خواهان

 .54خواهان بدواً اظهار داشت که انتقال اموال از پدر و پدربزرگش در ژانویه  5303صورت گرفـت ،امـا در لـوایح
بعدی خود اظهار نمود که اموال پدرش در تاریخ  55بهمنماه  1[ 5910فوریه  ]5303و اموال پدربزرگش در تاریخ
 50بهمن  5[ 5910فوریه  ]5303به وی منتقل شد .اما در شهادت ضبط شده در نوار ویدیو کـه بـه همـراه مـتن
استنساخ شده آن توسط خواهان به دیوان تسلیم گردیده ،آقای عبدالكریم مینو که سالهای متمادی مشاور مـالی
خانواده نمازی بوده ،پیوسته اظهار داشته است که انتقاالت مزبور در سال  5302صورت گرفت.
 .51خواهان در ت یید ادعای خود مبنی بر این که پدر و پدربزرگش مست الت و سهامی را به وی منتقل کـرده
اند اظهار میدارد که:
پدربزرگ و پدر من هرگونه اقدامی را که برای انجام این انتقاالت بالعوض (هبه) مقتضی و الزم میدیدند به
عمل آوردند .نامههایی ...به دفترخانه اسناد رسمی شماره  54تهران تسلیم گردید تـا براسـاس آن هـا کـار انتقـال
مست الت صورت گیرد .همچنین دستوراتی به کلیه شرکتهای یاد شده ارسال و طی آنها خواسته شـد کـه نـام
صاحب سهام را در دفاتر خود ت ییر دهند.
ادله عمدهای که خواهان در ت یید ادعای  001میلیون دالری خود تسلیم کرده ،عبارت است از فتـوکپی شـش
فقره نامه که بنا به ادعا در سال  5303توسط مهدی نمازی ،حسین نمازی و آقای مینو نوشته شدهاند .نامـههـای
مزبور به زبان فارسی است و خواهان ترجمه انگلیسی آنها را ارائه کرده است 4.خواهان میگوید کـه ایـن شـش
فقره نامه نشان میدهند ...که کلیه اقداماتی که مقدور بود برای انجام تشریفات انتقاالت مورد بحث به عمل آیـد،

اظهار می دارد که حسین نمازی  550122سهم شرکت سیمان فارس و خوزستان 020222 ،سهم بانک توسعه صـنعتی و معـدنی و 50022
سهم بانک ایران و خاورمیانه را به وی انتقال داد.
 .1بخش ترجمه دیوان نیز نامه های مذکور را به انگلیسی ترجمه کرد .در موارد بروز اختالفات مختصر ،استناد دیوان به ترجمههای اخیـر
بوده است.
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آمد5.

 .53سه نامه اول به تاریخ  55بهمنماه  1[ 5910فوریه  ]5303و به امضای حسین نمازی است .اولـین نامـه
خطاب به بانک ایران و خاورمیانه است و حسین نمازی طی آن به بانک اطالع داده است که او و مهـدی نمـازی
سهام متعلق به خود در بانک مزبور را به خواهان منتقل کردهاند و از بانک تقاضا کرده است که «در موقع افزایش
سرمایهها که در جلسه اخیر هی تمدیره درباره آن اتخاذ تصمیم گردید سهام جدید به نام مشارٌالیه صادر گردد».
 .01نامه دوم حسین نمازی به شرکت سیمان فارس و خوزستان نوشته شده و در آن آمده است که حسـین و
مهدی نمازی کلیه سهام خود را به خواهان «واگذار نموده» و از شرکت درخواست نمودهاند ترتیبی داده شود «که
در موقع ت ییر ویا انتشار سهام جدید کلیه به نام ایشان ثبت گردد».
 .05سومین نامه از حسین نمازی است به دفترخانه اسناد رسمی شماره  54تهران که طـی آن بـه دفترخانـه
اعالم شده است که حسین نمازی کلیه اموال خود را به خواهان واگذار نموده و از دفترخانه مزبور درخواسـت مـی
کند که «اسناد مالكیت متعلق به اینجانب را به ایشان انتقال دهند».
 .00چهارمین و پنجمین نامه ارائه شده توسط خواهان به تاریخ  50بهمنماه  5[ 5910فوریه  ]5303میباشد.
نامه چهارم نامهای است از مهدی نمازی به آقای مینو که طی آن مهدی نمازی به آقای مینو اطالع میدهـد کـه
«ثلث دارایی خود» را به خواهان واگذار نموده است .وی فهرستی از سهام مورد انتقال را در اختیار آقای مینو مـی
گذارد و به نحوی بسیار کلی به اموال غیرمنقول و مست الت خود اشاره میکند و از آقای مینو میخواهد که اموال
را رسماً انتقال داده ،کلیه اسناد و دفاتر را از طرف وی امضا نماید .همچنین از آقای مینو خواسته شـده اسـت کـه
مراقبت نماید که بعداً یک سوم «از بقیه اموال» به ایشان [خواهان] منتقل گردد.
 .09نامه پنجم نیز که به تاریخ  50بهمنماه  5[ 5910فوریه  ]5303است از آقای مینـو بـه دفترخانـه اسـناد
رسمی شماره  54تهران نوشته شده و طی آن آقای مینو به دفترخانه مزبور اطالع داده است که مهدی نمازی «دو
دانگ از کلیه امال و مست الت متعلق به خود را به نوه خویش آقای دکتـر رضـا نمـازی ...انتقـال دادهانـد» و از
دفترخانه میخواهد که «برای ثبت آنها در دفاتر اقدام» نماید .در خاتمه این نامه آمده اسـت کـه «کلیـه مخـارج
ثبت و مالیات از طرف جناب آقای [مهدی] نمازی پرداخت خواهد شد».
 .07ششمین نامه را آقای مینو در تاریخ  52بهمن ماه  0[ 5910فوریه  ]5303به خواهان نوشته و طی آن بـه
خواهان اطالع داده است که مهدی نمازی «بنا به توصیه و راهنمایی پدرتان [حسین نمازی]  ...یک سوم دارایـی
خود را قانوناً به شما [خواهان] واگذار نموده» و در عین حال «اصرار ...فرمودند تا زمـانی کـه صـالح و مصـلحت
ایجاب نماید کلیه امور مربوط به این اموال میبایستی زیر نظر جناب آقای حسین نمازی اداره گردد» .آقـای مینـو
سپس اضافه میکند که طبق دستور مهدی نمازی «درآمد حاصله در مدت حیات کماکان به مشارٌالیه تعلق خواهد
داشت» و در خاتمه میافزاید که:
«ارزش واقعی سهام بهمراتب بیش از قیمتهـایی اسـت کـه در بـورس تهـران اعـالن مـیگردیـد و امـوال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5هر دو انتقالدهنده ادعایی اموال ،قبل از تاریخ جلسه استماع درگذشتند .مهدی نمـازی در دسـامبر  5303و حسـین نمـازی در اوایـل
سالهای دهه  5332فوت کردند.
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غیرمنقول و مست الت شما ...در مرغوبترین نقاط شهر واقع شده و ارزش آنها رو به ترقی است».
 .01به طوری که قبالً گفته شد (بنگرید به :بند  52باال) ،خواهان فتوکپی این شش فقره نامه را ارائـه کـرده
است .بنا به گفته خواهان ،آقای مینو پس از ورود به ایاالت متحده فتـوکپی نامـههـا و سـایر مـدار را از ایـران
دریافت نمود .آقای مینو طی شهادت ضبط شده بر روی نوار ویدیو که در باال بدان اشاره شد (بنگرید بـه :بنـد 50
باال) صحت نامههای مذکور را ت یید میکند6.
خواهان اظهار میدارد که قادر نیست اصول سه نامه اول و نامه پنجم را که در باال توصیف شـد ارائـه نمایـد،
زیرا نامههای مزبور به سازمانهای ذیربط ارسال شدهاند؛ اما از طرفی در یكی از لوایح خود مـیگویـد کـه اصـول
نامههای مزبور «توسط عمال خوانده ،افراد کمیتههای انقالب ،از گاو صندوق دفاتری که ...مینو تا قبـل از اواسـط
آوریل  5303در آن کار میکرد» [خارج] و ضبط گردید.
 .00خواهان همچنین اظهار میدارد که به موجب وکالتنامـه مـورخ  00بهمـنمـاه  55[ 5910فوریـه ]5304
مهدی نمازی به آقای مینو ،که نسخهای از آن به دیوان تسلیم شده ،آقای مینو اختیار داشت که از طـرف مهـدی
نمازی اقدام به معامله نماید .خواهان استدالل میکند که با این وکالتنامه آقای مینو میتوانسته تشـریفات قـانونی
الزم برای انتقال ثلث اموال مهدی نمازی به خواهان را انجام دهد.
 .04عالوه بر این ،خواهان ادعا میکند مطابق ماده  52قانون مدنی ایران ،نامههای مزبور در حدی است کـه
میتواند قراردادهای خصوصی و نافذ محسوب شود .ماده  52قانون مدنی ایران مقـرر مـیدارد کـه «قراردادهـای
خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» .خواهان
معتقد است که قراردادهای ادعایی مذکور با هیچ قانونی مباینت ندارند و میافزاید که نامههای مورد بحـث ،طبـق
ماده  532قانون مدنی ایران که آن نیز به عقود مربوط میشود ،وسیلهای رسمی و معتبر برای نقل و انتقال امـوال
غیرمنقول محسوب میگردند.
 .01موضع خواهان راجع به تشریفات انتقال در مورد اموال مـورد بحـث ،در طـول رسـیدگی پرونـده حاضـر
ناهمگون بوده است .چنانکه قبالً خاطرنشان شد ،ادعای اولیه خواهان آن بود که شـش نامـهای کـه وی تسـلیم
کرده ثابت میکند که «پدربزرگ و پدر من هرگونه اقدامی را که برای انجام این انتقاالت بالعوض (هبه) مقتضی
و الزم میدیدند به عمل آوردند» (بنگرید به :بند  52باال) .لكن در سراسر لوایح کتبی تسلیمی در پرونده ،خواهـان
اذعان کرده است که تشریفات الزم برای انتقال قانونی اموال مورد بحث از پدر و پدربزرگش به وی انجـام نشـده
است .وی عدم انجام تشریفات مزبور را به این واقعیات نسبت داد که طی مـاه فوریـه  5303اغتشاشـات انقالبـی
وجود داشت ،اغلب ادارات تعطیل بودند« ،پست کار نمـیکـرد و ارسـال نامـههـا توقـف شـده بـود و در پیشـبرد
دگرگونیهای انقالب نامهها باز میشد» .خواهان در الیحه معارض خود اذعان کرد که به دالیل فوق ،انجام کلیه
تشریفات ممكن نبود و عالقه مالكانه خود در اموال موضوع پرونده را که حسب ادعا از پدربزرگ و پدرش بـه وی
انتقال یافته «مالكیت منافع» توصیف کرده است .وکیل خواهان در اظهارات پایانی خود در جلسـه اسـتماع اظهـار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6نوار ویدیوی شهادت آقای مینو در سال  5324تهیه شده است .نامبرده در سـال  5332قبـل از تـاریخ جلسـه اسـتماع پرونـده حاضـر
درگذشت.
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داشت که:
«ما ادعا نمیکنیم که این نامهها در حكم انتقال قانونی مالكیت یا به خودی خود و به تنهایی در حكم قـرارداد
هبه هستند ،اما معتقدیم که نامههای مزبور به قدر کافی نشانگر قصد مهدی نمازی ،پـدربزرگ و حسـین نمـازی،
پدر خواهان میباشند و بنابراین ،ادله کافی بوده و ادعای مالكیت منافع در اموال مزبور را بعضاً ت یید میکنند.
 .03لكن در جلسه استماع خواهان برای اولین بار اظهار نمود که در ارتباط با موضوع انتقال اموال غیرمنقـول
پدربزرگ و پدرش به خود ،فیالواقع به یک دفتر اسناد رسمی در تهران مراجعه و طی آن مراجعـه اوراقـی را هـم
امضا کرده بود .وی شهادت داد که این امر تقریباً یک هفته بعد از نگارش نامهها به وقوع پیوست و پدرش و آقای
مینو همراه وی بودند .لكن نه آقای مینو و نه پدر خواهان هیچکدام در شهادتنامههای خود اشارهای به این مراجعه
ادعایی نكردند .بهعالوه ،خواهان نتوانست تاریخ دقیق این مراجعه و محل دفتر ،نام سـردفتر و ماهیـت دقیـق یـا
تعداد اوراقی را که امضا کرده مشخد نماید .وی گفت که شاید مراجعه وی به دفتر اسناد رسمی به منظـور آغـاز
جریان قانونی انتقال بوده و نه در واقع پایان امر انتقال.
 .91خواهان اظهار میدارد که انتقال اموال از پـدربزرگش بـه وی بـه دنبـال تصـمیمی صـورت گرفـت کـه
پدربزرگ اواتخاذ کرده بود که اموال خود را در زمان حیاتش به طور مساوی بین سه فرزندش تقسـیم نمایـد .سـه
فرزند مهدی نمازی عبارت بودند از :حسین نمازی (پدر خواهان) ،مهین نمـازی (عمـه خواهـان) و محمـد شـفیع
نمازی (عموی خواهان) .خواهر خواهان ،روشن گلشائیان در جلسه استماع شهادت داد که وی نیز اطالع داشت که
مهدی نمازی در نظر دارد یک سوم اموالش را به هریک از فرزندان خود واگذار نماید.
 .95انگیزه انتقال اموال مهدی نمازی به سه فرزندش حسب ادعا این بود که وی مبتال به بیماری پارکینسون
بود که منجر به فرسودگی اعضا میشود .در جلسه استماع دکتر پرویز سروری از طرف خواهان شهادت داد و ت یید
نمود که مهدی نمازی به علت بیماری پارکینسون از اواسط سالهای دهه  5352تا زمان فـوت در دسـامبر 5303
تحت معالجه وی بود.
 .90خواهان ادعا میکند که پدربزرگش متعاقب تصمیمی که راجع بـه تقسـیم امـوال خـود گرفـت ،یكـی از
شرکتهای خانواده نمازی به نام ایران ماشین را در اواسط سالهای دهه  5302به عموی خواهان ،محمـد شـفیع
نمازی ،و یک منزل بزرگ خانوادگی واقع در شیراز را در زمانی بین سال هـای  5304و  5305بـه عمـه خواهـان،
خانم مهین نمازی بخشید و عالوه بر این ،یک دستگاه آپارتمان در پاریس به وی داده و برای خرید آپارتمـانی در
نیویور به مشارٌالیها کمک کرد .خواهان ادعا میکند که پدر وی ،برعكس عمـو و عمـهاش مشخصـاً از مهـدی
نمازی خواست که به او اموال انتقال ندهد و در عوض ،پس از مراجعه خواهـان بـه ایـران امـوال را مسـتقیماً بـه
خواهان واگذار کند.
 .99خواهان اظهار میدارد که به نظر وی ،پدرش به منظور اجتناب از پرداخـت مالیـات بـر ارث یـا پرداخـت
مضاعف مالیات بر هبه ،از مهدی نمازی خواست که سهم او از اموال را مستقیماً به خواهان منتقل نماید .خواهـان
ادعا میکند که این قبیل «انتقاالت مستقیم از اجداد به نوادگـان» غالبـاً معمـول اسـت تـا از پرداخـت مالیـات و
هزینههای انتقال مربوط به ارثیه کاسته شود .خواهان همچنین اظهار میدارد که به نظـر وی آقـای مینـو ترتیـب
پرداخت مالیات بر هبه را داده است؛ لكن در سوابق پرونده ،چه در شهادت آقای مینو یـا در هـیچ جـای دیگـری،
دلیلی بر پرداخت چنین مبل ی وجود ندارد .خواهان همچنین نتوانست رقمی را که بابـت مالیـات بـر هبـه یـا ارث

حکم شماره  545ـ  4ـ 345  3

احتماالً پرداخت شده (یا باید پرداخت شود) تعیین نماید که البته این قصور ،با توجه به ارزش انتقاالت ادعایی و در
نتیجه ،مبلغ مالیاتی که باید پرداخت میشده ،تا حدودی تعجبآور است.
 .97خواهان همچنین اظهار میدارد که اموال مورد بحث به این دلیل به وی واگذار شد که اوالً وی به عنوان
پسر ارشد مسنترین فرزند ذکور در خانواده منزلت ویژهای داشت و ثانیاً بدین سبب که چون در خانواده نمـازی او
اولین نفری بود که نهتنها مدر دانشگاهی ،بلكه درجه دکتری دریافت میکرد ،پـدر و پـدربزرگش خاصـه بـه او
مباهات میکردند.
 .91در جلسه استماع ،روشن گلشائیان ،خواهر خواهان ،شهادت داد که پدر و پدربزرگ آنان آرزو داشتند که با
انتقال اموال مزبور به خواهان و درگیر نمودن او در امور تجاری خانواده ،وی را ترغیب کنند که به طـور دائـم بـه
ایران بازگردد .اما خواهان اظهار نمود که در سال  5302که به ایران رفت ،صرفاً قصد اقامـت موقـت داشـت .وی
ادعا نمود که قصد داشت پس از انتقال اموال آنها را بفروشد و عواید حاصله را در ایاالت متحده سـرمایهگـذاری
کند .خواهان اضافه میکند که پدر و پدربزرگش از این تصمیم وی اطالع داشتند.
ب) اظهارات خوانده

 .90موضع اصلی خوانده آن است که انتقال ادعایی از مهدی و حسین نمازی بـه خواهـان تحقـق نیافتـه و ادلـه
خواهان در ت یید این ادعا ساختگی است .خوانده گرچه اذعان میکند که اموال مهدی و حسین نمازی را مصـادره
نموده ،لكن استدالل وی این است که خواهان مالک هیچ بخشـی از امـوال مصـادره شـده نبـوده و لـذا ادعـایی
نمیتواند داشته باشد .به طور اخد ،خوانده اظهار میدارد که:
«انكار نمیکند که اموال ...مهدی نمازی و ...حسین نمازی مصادره شده ،ولی رضـا نمـازی وقتـی مـیتوانـد
ادعایی در این مورد داشته باشد که در زمان صدور حكم مصادره شخصاً مالی داشته باشد که مشمول حكـم قـرار
گیرد تا در صورت اجرای حكم و انجام مصادره ادعا ایجاد شده و صاحب منفعت در دعوا [گردیده]و حق طـرح آن
را داشته باشد .خوانده صراحتاً اعالم میدارد از رضا نمازی چیزی گرفته نشده تا بتواند ادعایی طرح کند.
 .94خوانده منكر آن است که خود وی یا هیچیک از واحدهای تحت کنترل وی اصل شش نامه مـورد بحـث را
که خواهان تسلیم کرده در اختیار داشته باشد و اظهار میدارد که چنانچـه خواهـان اصـل آنهـا را ارائـه نكنـد ،ادلـه
تسلیمی باید رد گردد .عالوه بر این ،خوانده در اصالت شش نامه تسلیمی خواهان اظهار تردیـد مـینمایـد و آنهـا را
«مخدوش ،ناقد و ساختگی» مینامد .وی اظهار میدارد که امضاهای مهدی نمازی و آقای مینو با امضاهای اصیل
آنان «مطابقت ندارند» و در اثبات اظهارات فوق ،گزارشی از یک کارشـناس رسـمی خـط تسـلیم کـرده کـه اصـالت
امضای مهدی نمازی را انكار مینماید.
 .91در پاسخ به اظهار فوق ،خواهان اظهار میدارد که آقای مینو دو نوع امضا داشـته ،یكـی امضـای فارسـی
برای استفاده در ایران و دیگری امضای انگلیسی برای استفاده در خارج از ایران .وی همچنین ادعا مـیکنـد کـه
امضای مهدی نمازی در اثر گذشت زمان و بهتدریج که حالـت مزاجـی وی در نتیجـه بیمـاری پارکیسـون رو بـه
وخامت گذاشت ت ییر کرد .وی به منظور مقایسه ،امضای مهدی نمازی روی سند دیگـری از همـان دوره زمـانی،
یعنی ت ییرات اساسنامه بنیاد مهدی نمازی ،مورخ اول فروردین  05[ 5912مارس  ]5303را ارائه کرده است.
 .93خوانده در اثبات باز هم بیشتر ادعای خود مبنی بر اینکه انتقال اموال تحقق نیافته ،اظهار مـیدارد کـه
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مهدی نمازی در زمانی که حسب ادعا انتقال انجام میشده (فوریه  )5303در حالت اغما بوده ،به طوری که تنظیم
سند و اجرای تشریفات انتقال اموال به خواهان برای وی عمالً غیرممكن بود .شهادت دو تن از شـهود خوانـده در
جلسه استماع این اظهار را ت یید مینماید .این دو نفر عبارت بودند از :خانم مهـین نمـازی عمـه خواهـان و دختـر
مهدی نمازی ،و خانم زهرا صفاریان که در سالهای آخر زندگی مهدی نمازی ،پرسـتار شخصـی وی بـود .خـانم
نمازی شهادت داد که مهدی نمازی در تابستان  ]5302[ 5910در اثر زمین خوردن دچار اغما شد و تا هنگام فوت
در آذرماه [ 5912دسامبر  ]5303هیچگاه به هوش نیامد .شهادت خانم صفاریان ،اظهارات وی را ت یید کرد.
 .71دو شاهد معارض خواهان ،به نام دکتر پرویز سروری که پزشک معالج شخصی مهدی نمازی بود و خانم
گلشائیان در جلسه استماع ،شهادت خانم نمازی و خانم صفاریان را تكذیب کردند .دکتر سروری شـهادت داد کـه
مهدی نمازی فقط چند هفته قبل از مرگ در دسامبر  5303به حال اغما افتاد .وی عالوه بر این اظهار داشت کـه
حالت اغما به علت مسمومیت از اوره و در نتیجه نارسایی کلیه بود و نه در نتیجه زمین خوردن در تابسـتان 5910
[ .]5302خانم گلشائیان نیز شهادت داد که مهدی نمازی فقط مدت کوتاهی قبل از مرگش در دسـامبر  5303بـه
حال اغما افتاد .وی گفت که مهدی نمازی در ماه ژوئن  5303در مراسم عروسی خواهان حضور داشـت و اضـافه
کرد که عكسی از حضور او در این مراسم را در اختیار دارد.
 .75خوانده اظهار میدارد که باورکردنی نیست که مهدی و حسین نمازی ،با علم به این که خواهـان در امـور
تجاری بیتجربه و دانش زبان فارسیاش محدود بود ،قصد داشتند میلیونها دالر دارایی را بـه وی منتقـل کننـد.
خواهان در پاسخ اظهار داشت که به موجب وکالتنامه عامی که در تاریخ  51دیمـاه  1[ 5911ژانویـه  ]5300بـه
مدت  02سال به پدرش داده بود ،حسین نمازی این اطمینان خاطر را داشت که بتواند کلیه امور مربوط به ثـروت
تازه تحصیل شده خواهان را اداره نماید .خواهان اضافه نمود که:
«با توجه به وکالتنامهای که به پدرم داده بودم ...،آنها [حسین و مهدی نمـازی] [امـوال منتقـل شـده] را در
اختیار داشتند و میتوانستند از درآمد حاصله استفاده نمایند؛ زیرا من در امور تجاری بیتجربه بودم و نمیخواسـتم
که همه اموال را بر باد دهم.
 .70خوانده مضافاً استدالل کرده است که حتی اگر مهدی نمازی قصد داشته اموالی به خواهان بدهـد ،آقـای
مینو وکالت برای انجام تشریفات انتقال نداشت .وکالتنامه صادره به نام آقای مینو که خواهان تسلیم کرده تنها بـه
زبان انگلیسی است .خوانده سثال میکند که چرا این سند میبایست به انگلیسی نوشته شده باشد و نه به فارسـی
و مضافاً خاطرنشان مینماید که در خود این وکالتنامه نیز به وکالتنامه دیگری اشاره شده است که خوانده آن را از
مدار دفترخانه دیگری در تهران به دست آورده و ارائه کرده است .خوانده اظهار میدارد که اثـر مترتـب بـه دو
وکالتنامه مزبور صرفاً این بود که به آقای مینو وکالت میداد در مورد آپارتمانی در لندن ،متعلق به شـخد ثـالثی
که بدواً به مهدی نمازی وکالت داده بود ،اقدام کند.
 .79در پاسخ به این اظهار ،خواهان میگوید که نسخه انگلیسی وکالتنامه ،بـه طـوری کـه از ظـاهر آن پیـدا
است ،توسط مترجم رسمی وزارت دادگستری ایران تهیه شده و اصل آن هنوز در ایران اسـت .خواهـان همچنـین
اظهار میدارد که اسنادی در ارتباط با آموزشگاه شبانهروزی مهدی نمازی ،یعنی خیریه خانواده نمازی ،که خوانـده
تسلیم کرده نشان میدهند که آقای مینو از مهدی نمازی وکالت گستردهای داشته است.
 .77خوانده مضافاً استدالل میکند که قصد مهدی و حسین نمازی هرچه بوده ،خواهان نمیتواند حائز شرایط
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الزم به عنوان مالک اموال مورد بحث باشد ،زیرا تشریفات قـانونی الزم بـرای انتقـال امـوال غیرمنقـول و سـهام
شرکتها انجام نشده است .نخست در مورد اموال غیرمنقول ،خوانده اشاره به الزامات مندرج در قانون ثبت اسناد و
امال مصوب سال  5952مینماید .تشریفات مندرج در قانون مذکور عبارتند از تنظـیم اسـناد محضـری پـس از
احراز هویت متعاملین ،استعالمات و انجام تحقیقات متعدد توسط سردفتر درخصوص سوابق ذیـربط و نهایتـاً ثبـت
انتقال در دفتر .خوانده نتیجهگیری میکند که شش نامه مورد بحث ،حتی به فرض اصالت ،برای انتقـال مالكیـت
اموال غیرمنقول به خواهان کافی نمیبودند7.
 .71خوانده منكر آن است که خواهان توانسته باشد تشریفات انتقال اموال غیرمنقول را در دفتر اسناد رسـمی
ظرف یک هفته بعد از تاریخ نوشتن نامهها انجام دهد .شاهد خوانده ،آقای احمد بافقینیا (سـردفتر اسـناد رسـمی
شماره  54تهران) ضمن مطالبی شهادت داد که تشریفات انتقال مقدار اموالی که مورد ادعای خواهان است ،تحت
شرایط عادی ،حداقل  02تا  01روز و در شرایط حاکم در ایران آن زمان ،در حدود دو ماه طول میکشید.
 .70خوانده همچنین اظهار خواهان را رد میکند که در ماههای فوریه و مارس  5303انجام تشریفات قـانونی
انتقال امكانپذیر نبوده است .ایران اظهار خواهان را انكار میکند که ادارات پست در ماه فوریه  5303کار نمیکرد
و استدالل میکند که در هر حال ادارات ثبت تا مارس  5303دایر شده بودند .در اثبـات ایـن اظهـار ،خوانـده بـه
ت ییرات اساسنامه بنیاد مهدی نمازی اشاره میکند که ظاهراً به امضای خود مهدی نمازی بـوده و در مـاه مـارس
 5303در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.
 .74در مورد سهام شرکتها ،خوانده اظهار میدارد که مالكیت سهام در شرکتهای مورد اشاره خواهان تنهـا
از طریق ثبت معامله در دفتر ثبت سهام شرکت مورد بحث قابل انتقال است و ضمناً انتقالدهنده یا نماینده قانونی
او نیز باید دفتر مزبور را امضا نماید .خوانده اظهار میدارد که هیچگونه انتقـالی بـه خواهـان در دفتـر ثبـت سـهام
شرکتهای مورد بحث وارد نشده و نام خواهـان هـیچ گـاه بـه عنـوان دارنـده عالیـق مالكیـت هـیچ سـهمی در
شرکت های مزبور به ثبت نرسیده است .بانک تجارت شهادتنامهای به این مضـمون از رئـیس اداره حقـوقی خـود
تسلیم کرده است .عالوه بر این ،خوانده انكار میکند که شرکت سهامی سیمان فارس و خوزستان نامـهای را کـه
حسین نمازی بهعنوان آن شرکت ارسال و خواهان فتوکپی آن را تسلیم نموده دریافت کرده باشد .در مورد برخـی
از این شرکتها ،خوانده در نفس مالكیت سهام مهدی و حسین نمازی یا میزان سهم آنان ابراز تردید مینماید.
 .0آپارتمان سامان ونک
الف) اظهارات خواهان

 .71خواهان اظهار میدارد که در مدت اقامت خود در ایران ،مالک آپارتمـانی در مجموعـه سـاختمانی سـامان در
ناحیه ونک تهران بود و در آن زندگی میکرد و برای اثبات این ادعا شـهادتنامهای از خـواهر خـود ،خـانم روشـن
گلشائیان تسلیم کرده که نامبرده در آن اظهار میدارد که خواهان مالک این آپارتمان و ملک به نام خـود او بـوده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9خوانده اعتقاد دار د که حتی در صورتی که انتقال اموال را هبه محسوب کنیم ،چنانچه تشریفات قانونی الزمه انجام نشده باشد ،باز هم
ادعا محكوم به رد است ،زیرا طبق ماده  40قانون ثبت اسناد و امال ایران مصوب  5952هبه وقتی اعتبار دارد که به ثبت رسیده باشـد.
خوانده نتیجه میگیرد که چون انتقاالت مورد ادعا به ثبت نرسید هبهای واقع نشده است.
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است .در جلسه استماع ،نامبرده اظهار نمود که مجاور آن آپارتمان سكونت داشته و بعد از این که خواهـان در اوت
 5303ایران را تر کرد ،وی از آپارتمان مواظبت مینمود.
ب) اظهارات خوانده

 .73خوانده اظهار میدارد که خواهان مالک آپارتمان سامان ونک نبوده و خاظر نشان مینماید که خواهـان هـیچ
ادله مستندی حاکی از مالكیت آن تسلیم نكرده است .خوانده اظهاریهای کتبی از شرکت سامان که ظـاهراً مالـک
اصلی آن مجتمع ساختمانی است ارائه کرده که طی آن شرکت مزبور ادعا میکند کـه کماکـان مالـک سـاختمان
مورد بحث است .لكن در جلسه استماع خوانده اظهار داشت که در نتیجه تحقیقات وی (بعد از ثبت لوایح معارض)
معلوم شد که آپارتمان مورد بحث در واقع توسط خانم گلشائیان به بعضی اقوام وی بـه اجـاره واگـذار شـده بـود.
خوانده راجع به این تناقض آشكار بین دو موضع خود توضیحی نداد.
 .11در پاسخ به این اظهار ،خانم گلشائیان اظهار داشت که آپارتمان مذکور به طـور رایگـان در اختیـار اقـوام
گذارده شده بود و نه به صورت اجاره و مجدداً یادآور شد که «آپارتمان به نام خواهان بوده است» .خواهان اظهـار
داشته است که نمیتواند سند مالكیت آپارتمان را ارائه نماید .حسب ادعا ،در هنگامی که وی آپارتمان را خریداری
کرد ،سند مالكیتی هنوز برای آن صادر نشده بود؛ زیرا آپارتمان جزئی از یک مجتمع جدید بود.
ب) یافتههای دیوان
 .5اموالی که حسب ادعا توسط مهدی نمازی و حسین نمازی به خواهان منتقل شده است

 .15خواهان اظهار میدارد که در امال و سهامی که پدر و پدربزرگش به وی منتقل کردهاند مالكیت قـانونی و در غیـر
این صورت ،مالكیت انتفاعی دارد .دیوان یكایک این فرضیههای حقوقی مالكیت را به ترتیب مورد بررسی قرار میدهد.
الف) مالکیت قانونی

 .10اگرچه خواهان اظهار داشته است که «پدربزرگ و پدر من هرگونه اقدامی را که بـرای انجـام ایـن انتقـاالت
بالعوض (هبه) مقتضی و الزم میدیدند به عمل آوردند (بنگرید به :بند  52باال) ،هیچ ادله مسـتندی ،ماننـد سـند
مالكیت یا سند انتقال ویا مدر پرداخت حقوق یا مالیات انتقال ارائه نكرده که نشان دهد هیچیـک از مسـت الت
مورد بحث که حسب ادعا  92میلیون دالر ارزش داشته به نام وی ثبـت شـده اسـت .بـه همـین گونـه ،خواهـان
هیچ گونه دلیلی ارائه نكرده است که نشان دهد هیچیک از سهام مورد ادعایش که حسب ادعـا  520میلیـون دالر
ارزش داشته به نام وی به ثبت رسیده ویا اوراق سهام به نام وی صادر شده باشد .خود خواهان در لـوایح خـویش
اذعان نموده که تشریفات الزم برای انتقال مست الت و سهام انجام نشده است (بنگرید به :بند  02باال) .در جلسه
استماع ،خواهان همچنین اذعان کرد که اقداماتی که طی مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و بـه اتفـاق پـدرش و
آقای مینو انجام داد (مطلبی که وی اولین بار در جلسه استماع به نحو بسیار مبهمی ذکر کرد) (بنگرید به :بنـد 03
باال) شاید صرفاً آغاز جریان قانونی انتقال بوده باشد و نه پایان آن.
 .19بنا به مراتب فوق ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان ثابت نكرده اسـت کـه مالـک قـانونی هـیچیـک از
مست الت یا سهامی شده که حسب ادعا توسط پدر و پدربزرگش به وی منتقل گردیده است.
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ب) مالکیت انتفاعی

 .17دیوان اینک به بررسی این موضوع میپردازد که آیا خواهان ثابت کرده است که در هـیچیـک از امـوالی کـه
حسب ادعا توسط پدر و پدربزرگش به وی منتقل شده مالكیت منافع دارد یا خیر .در رویـه قضـایی دیـوان کـامالً
پذیرفته شده است که در اوضاع و احوال معینی ،خواهانی را که مالک قانونی و ثبتی اموالی نیست میتوان مالـک
منافع آن اموال شناخت؛ به طوری که اگر مال مورد بحث مصـادره شـده باشـد ،در محضـر ایـن دیـوان مسـتلزم
پرداخت غرامت باشد (بهعنوان مثال بنگرید به :بندهای  52-05حكم شماره  0-032-144مـورخ دوم بهمـنمـاه
 00[ 5905ژانویه  ،]5339صادره در پرونده جیمز ام .سقیع و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شـده در
29 Iran-U.S. C.T.R. 20, 24-28؛ حكم شـماره  9-503-923مـورخ  55تیـرمـاه  0[ 5955ژوییـه ،]5320
صادره در پرونده سدکو اینک .و شرکت ملی نفت ایران و دیگران ،چـاپ شـده در 15 Iran-U.S. C.T.R. 23,101؛
حكم شماره  0-52-044مورخ  50مردادماه  2[ 5951اوت  ]5325صادره در پرونده هـوارد نیـدلز تـامن انـد برگنـدوف و
دولت جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شـده در 11 Iran-U.S. C.T.R. 302, 313؛ حكـم شـماره 5-90/095-002
مورخ  00فروردینماه  55[ 5951آوریـل  ]5325صـادره در پرونـده فورموسـت تهـران اینكوپورتیـد و دیگـران و دولـت
جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در 10 Iran-U.S. C.T.R. 228, 239-242؛ حكم نهایی شـماره 9-920-535
مورخ ششم آبانماه  02[ 5954اکتبر  ]5321صـادره در پرونـده اینترنشـنال تكنیكـال پـروداکتس کورپوریشـن و
دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،چـاپ شـده در 9 Iran-U.S. C.T.R. 206, 231-233؛
حكم شماره  0-053-91مورخ  02فروردینماه  92[ 5950مارس  ]5329صادره در پرونـده بنجـامین آر .ایسـایا و
بانک ملت ،چاپ شده در  .)2 Iran-U.S. C.T.R. 232, 235-236لكـن بـرای اثبـات یـک چنـین مالكیـت
انتفاعی ،خواهان مكلف است ادله محكمی ارائه کند حاکی از اینکه خود وی در حقیقت مالک واقعی اموال بوده و
نه شخصی که بهعنوان مالک قانونی نامش ثبت شده است.
 .11دیوان خاطرنشان میسازد که نامههای مربوط به زمان ماوقع را میتوان در اوضـاع و احـوال مناسـب در
حكم ت یید کتبی این مطلب دانست که انتقالی مورد توافـق یـا مـورد نظـر بـوده اسـت .لكـن در پرونـده حاضـر،
غیررسمی بودن بیش از حد نامههایی که خواهان تسلیم کرده و عدم ذکر جزئیات در آنها ،خصوصاً بـا توجـه بـه
تعداد و ارزش اموال مورد بحث (حسب ادعا  001میلیون دالر) برای دیوان ایجاد شبهه میکنـد .بـهعنـوان مثـال،
گرچه در سه فقره از این نامهها اشاره به انتقال ثلث مست الت مهدی نمازی شده ،در هـیچیـک از آن هـا امـال
مزبور توصیف یا شماره آن ها ذکر نشده ویا به نحو دیگری مشخد نگردیده که انتقال چه مست التی مـورد نظـر
بوده است .عدم ذکر چنین جزئیاتی خصوصاً با در نظر گرفتن این واقعیات که حـداقل یكـی از نامـههـای مزبـور،
حسب ادعا ،قرار بود به عنوان دستور تنظیم اسناد الزمه به دفتر اسناد رسمی ارسال شـود ،شـایان توجـه اسـت .از
آن جا که خانواده نمازی بدون تردید میتوانسته با شخد خبرهای مشورت کند ،غیررسمی بودن نامههـای مزبـور
بهوضوح تعجبآور است .ضمناً این مطلب که چطور خواهان اصل نامه آقای مینو بهعنوان خود را ارائه نكرده ویـا
توضیحی راجع به فقد آن نداده است برای دیوان ایجاد شبهه میکند .خواهان توضیح کافی نداده است که چگونه
فتوکپی این نامه را در اختیار دارد ،اما اصل آن را ندارد.
 .10از نامههای مورد بحث که بگذریم ،دیوان مالحظه مینماید که خواهان چندین تاریخ را به عنـوان تـاریخ
انتقال ذکر کرده است( .بنگرید به :بند  50باال) .وی در لوایح اولیه خود و در موقعی که قاعدتاً حافظهاش بـیشتـر
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یاری میکرد ،اظهار داشت که انتقاالت در ژانویه  5303صورت گرفت .در حالی کـه در لـوایح بعـدی و در جلسـه
استماع اظهار نمود که این امر در روزهای پنجم و ششم فوریه  55[ 5303و  50بهمن  ]5912به وقوع پیوست .از
طرف دیگر ،آقای مینو در شهادت خود در نوار ویدیو پیوسته اظهار داشته است که انتقـال در سـال  5302صـورت
گرفت .این اختالف اخیرالذکر در اظهارات بسیار شبهه برانگیز است؛ از آن جهت که خود آقای مینو حسـب اظهـار
مسئول انجام تشریفات بوده است.
 .14عالوه بر این ،خواهان نتوانسته است ثابت کند که آقای مینو اختیار داشته تشـریفات قـانونی انتقـال را از
طرف مهدی نمازی انجام دهد .وکالتنامه تسلیمی خواهان ،هنگامی که با وکالتنامه تنظیمی قبل از آن که خوانـده
تسلیم نموده در نظر گرفته شود ،معلوم مینماید که فقط به آپارتمانی در لندن که متعلق بـه شـخد ثـالثی بـوده
مربوط میشده است .مدارکی که خوانده تسلیم و خواهان بدان استناد کرده نشان میدهند که آقای مینو در ارتباط
با آموزشگاه شبانهروزی نمازی از طرف مهدی نمازی سمتی داشته ،لكن این امر ثابت نمـیکنـد کـه آقـای مینـو
اختیار داشته است که به طور کلی از جانب مهدی نمازی عمل کند.
 .11اظهارات خواهان راجع به مراجعهاش به یک دفتر اسناد رسمی در ارتباط با انتقال مست الت حائز اهمیـت
است؛ از این لحا که طبق قوانین ایران ،به شرحی که خوانده توصیف کـرده و خواهـان ایـرادی بـدان نگرفتـه،
سردفتر اسناد رسمی مسئول اصلی تهیه و تنظیم مدار مربوط به انتقال زمین (از جمله تهیه قبلی مدار مربوط
به بالمانع بودن معامله) و نیز مسئول ثبت مدار انتقال است .به طور معمـول تنهـا خالصـهای از معاملـه بـرای
سازمان ثبت اسناد و امال ارسال میشود .لكن این واقعیت که نه خواهان و نه آقای مینو در جریان تبادل لـوایح
هیچ کدام ذکری از این مراجعه مهم به دفتر اسناد رسمی نكردند و ضمناً خواهان این مطلب را اولین بار در جلسـه
استماع ذکر نمود ،برای دیوان ایجاد شبهه میکند .دیوان همچنین مالحظه میکند که به طوری کـه در بنـدهای
 03و  10باال آمد ،خواهان نتوانست هیچیک از جزئیات با اهمیت موضوع مراجعـه بـه دفترخانـه را ارائـه نمایـد و
بهعنوان مثال ،نتوانست ،محل دفترخانه ،نام سردفتر یا اسامی سردفتران و ماهیت اوراقی را کـه امضـا کـرده ویـا
تعداد مدارکی را که امضا نموده ،مشخصاً ذکر کند.
 .13عالوه بر این ،دیوان مالحظه مینماید که در سوابق پرونده قرینهای در دست نیست که نشان دهد بعد از
نیمه فوریه  ،5303خواهان ،حسین نمازی ،مهدی نمازی یا آقای مینو اصوالً هیچ گونه تماسی راجـع بـه انتقـاالت
مزبور با دفتر اسناد رسمی یا با هیچیک از شرکتهای مربوط داشتهاند .با آن که سوابق پرونـده حـاکی اسـت کـه
اموال خانواده نمازی از حدود آوریل یا ژوئن  85303به نحوی تحت کنترل دولت درآمده بود ،اما ایـن امـر کـامالً
توضیح نمیدهد که چرا خواهان حداقل کوششی برای تماس با این دفاتر به عمـل نیـاورد .خواهـان ظـاهراً هـیچ
کوششی به عمل نیاورد که مالكیت خود بر آن همه سهام ارزشمند شرکتها و مست الت را به اطالع شرکتهـای
مربوطه و دفترخانه اسناد رسمی برساند؛ چه بدین منظور که انتقال سهام انجام شود و چه بدین منظور که استفسار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1خوانده استدالل کرده است که ت ییراتی که در ماه مارس  5303در اساسنامه بنیاد مهدی نمازی بـه عمـل آمـد نشـان مـیدهـد کـه
خانواده نمازی میتوانسته انتقاالت را به ثبت برساند؛ لكن به نظر میرسد که اصالحات مزبور به این منظور بود که آرمـانهـای اسـالمی
در اساسنامه خیریه مزبور گنجانده شود .در نتیجه ،ثبت این سند الزاماً بدان معنا نیسـت کـه هـر معاملـه خصوصـی خـانواده نمـازی نیـز
میتوانسته به ثبت برسد.

حکم شماره  545ـ  4ـ 350  3

نماید آیا انتقال سهام رسماً و قانوناً به ثبت رسیده است یا خیر.
 .01راجع به انگیزه انتقاالت ادعایی ،خواهان ادعا میکند که پدربزرگش تصمیم گرفتـه بـود دارایـی خـود را
میان فرزندانش تقسیم کند و انتقال سهم پدر خواهان مستقیماً به خواهان مزایای مالیاتی در بـر داشـت؛ لكـن در
پاسخ به سثالی در جلسه استماع ،خواهان نتوانست این مزایای مالیاتی را مشخد ویا مقدار آن را تعیـین نمایـد و
هیچ گونه ادلهای نیز تسلیم نكرده که موضوع را روشن کند .در واقع ،شهادتنامههای آقای مینو و پدر خواهـان کـه
هر دوی آن ها حسب اظهار دست اندر کار این انتقاالت و از جنبههای تجاری آن مطلع بودنـد حـاوی هـیچ گونـه
جزئیاتی راجع به صرفهجوییهای مالیاتی که عاید میشد نیست.
 .05مضافاً این که خواهر خواهان انگیزه دیگری برای این انتقاالت ذکر میکند و توضیح میدهد که خـانواده
نمازی صادقانه میکوشید که خواهان را ترغیب به مراجعت به ایران نماید .توصیف اخیر تا حدودی با اظهـار خـود
خواهان م ایر است که وی قصد داشت اموال را بفروشد و عواید حاصله را مجدداً در ایاالت متحده سرمایهگـذاری
نماید و پدر و پدربزرگش نیز از این قصد آگاهی داشتند .این اظهار خواهان که وی قصد داشت زمین و مسـت الت
را بفروشد نیز به نوبه خود ظاهراً با اظهار دیگر وی م ایرت دارد که طبق وکالتنامـهای کـه وی در سـال  5300بـه
پدرش داده بود ،پدرش اختیار داشت تا زمانی که تصمیم به بازنشستگی مـیگرفـت ،کلیـه امـوال و دارایـیهـای
خواهان را سرپرستی و مدیریت نماید.
 .00قدر مسلم آنکه عدم ارائه بسیاری مدر مثید اظهارات خوانده دایر بر انكار وقـوع انتقـاالت ادعـایی ،از
قبیل دفتر ثبت سهام شرکتهای مورد بحث ،اسناد مالكیت ،دفاتر ثبت یا سوابق محضری ،در قابـل قبـول بـودن
ادعاهای خوانده ایجاد تردید میکند .در اوضاع و احوال معمول ،قصور یک طرف در ارائـه مـدارکی کـه در اختیـار
دارد میتواند موجب شود که دیوان به زیان وی نتیجهگیری نماید (بنگرید به :بند  523حكم شماره 9-554-102
مورخ  01اردیبهشت  51[ 5901مه  ]5335صادره در پرونده ژاکلین ام .کیائی و دیگران و دولت جمهوری اسالمی
ایران ،چاپ شده در 32 Iran-U.S. C.T.R. 42, 69؛ بند  52حكم شماره  0-955-155مورخ  09تیر ماه
 54[ 5904ژوییه  ] 5331صادره در پرونده ادگار پروتیوا و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شـده در
31 Iran-U.S. C.T.R. 89, 113؛ بندهای 593 ،504 ،551 ،525 ،22؛ حكم شماره  0-350-143مـورخ 51
تیرماه  5[ 5900ژوییه  ]5339صادره در پرونده هارولد برنبام و جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شـده در 29 Iran-
U.S. C.T.R. 261, 280, 285, 287-288, 291؛ حكم شماره  5-525-034مورخ  59اسفندماه 5955
[ 4مارس  ]5320صادره در پرونده بكتل اینكورپورتید و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در
;14 Iran-U.S. C.T.R. 149,162؛ حكم شـماره  5-555-524مـورخ  00مردادمـاه  59[ 5954اوت ]5321
صادره در پرونده آی.ان.ا .کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،چـاپ شـده در 8 Iran-U.S. C.T.R.
373, 382؛ حكم شماره  0-053-91مورخ  52فروردینماه  92[ 5950مارس  ]5329صادره در پرونده بنجـامین
آرـ ایسایا و بانک ملت ،چاپ شده در 2 Iran-U.S. C.T.R. 232, 238؛ حكـم شـماره  9-50-02مـورخ 04
آذرماه  51[ 5955دسامبر  ]5320صادره در پرونده ریگو واگنر ایكوییپمنت کامپنی و شرکت استارالین ایران ،چاپ
شده در  .)1 Iran-U.S. C.T.R. 411, 413لكن نظر بـه نارسـاییهـای اساسـی در ادلـه مسـتند خواهـان و
سثاالت نگرانکنندهای که اظهاراتش برمیانگیزد و نیز ناهمگونیهای موجود در ادله وی ،موجه به نظر نمیرسـد
که در پرونده حاضر چنین به زیان خوانده نتیجهگیری به عمل آید.
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 .09بنا به مالحظاتی که فوقاً تشریح شد ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان از عهده اثبـات ایـن موضـوع بـر
نیامده است که در مست الت و سهامی که ادعا میکند توسط پدر و پدربزرگش در سال  5303به وی منتقل شـده
مالكیت انتفاعی داشته است.
 .0آپارتمان سامان ونک

 .07دیوان اینک به بررسی اظهارات خواهان راجع به آپارتمان سامان ونک میپردازد .چنانکه در باال اشـاره شـد،
خواهان هیچگونه ادله مستندی در مورد مالكیت خود بر آپارتمان مزبور ،مانند سند انتقال یا سند مالكیـت (بنگریـد
به :بند  55باال) تسلیم نكرده و با آنکه توضیح داده که در هنگام خرید آپارتمان ،هنوز سندی برای آپارتمان مزبور
صادر نشده بود ،ادله مثید مالكیت ،مانند قرارداد فروش ویا مدر پرداخت وجه آن را نیز ارائه نكرده است.
 .01تنها ت ییدی که از اظهارات خواهان به عمل آمده ،اظهارات خواهر خواهان ،خانم گلشائیان است ،مبنی بر
این که خواهان مالک آپارتمان بـود و وی بعـد از عزیمـت خواهـان از ایـران در اوت  ،5303از طـرف خواهـان از
آپارتمان مزبور مواظبت میکرد .گرچه خوانده قبالً سندی تسلیم کرده بود ،حاکی از اینکه آپارتمـان مـورد بحـث
هنوز متعلق به شرکت سامان است ،اما در جلسه استماع اظهار داشت کـه خـانم گلشـائیان در اواخـر سـال 5303
آپارتمان را به اشخاص ثالثی اجاره داده بود (بنگرید به :بند  43بـاال) .در هـر صـورت ،مشـخد نشـد کـه خـانم
گلشائیان تحت چه سمت و عنوانی آپارتمان را اجاره داده بود و خود خانم گلشائیان انكار کرد که آپارتمـان اصـوالً
اجاره داده شده باشد.
 .00عالوه بر اینکه ادله مثیدی راجع به مالكیت آپارتمان سامان ونک در دست نیسـت ،ادلـهای نیـز وجـود
ندارد که نشان دهد خوانده آپارتمان را (به طور فیزیكی ویا با صدور حكم) ضبط یا در مالكیت آن مداخلـه نمـوده
است .بر این اساس ،به علت فقد دلیل ،هم در مورد مالكیت و هم در مورد مصادره ،دیـوان نتیجـه مـیگیـرد کـه
خواهان از عهده اثبات ادعای خود راجع به آپارتمان سامان ونک برنیامده است.
پنج) حکم

 .04بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حكم صادر مینماید:
الف) ادعای رضا نمازی علیه جمهوری اسالمی ایران به علت فقد دلیل رد میشود.
ب) هریک از طرفین هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل خواهد کرد.
الهه ،به تاریخ  01آذرماه  5941برابر با  51دسامبر 5330
گایتانو آرانجو – روئیتس ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
ریچارد سی .الیسون
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ج) مهندسین مشاور کن بهعنوان یک طرف الینفک دعوا
د) صالحیت دیوان نسبت به شرکت مجتمع مسكونی کن
چهار) ماهیت
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یک) پیشگفتار

 .5خواهان پرونده حاضر دادرس اینترنشنال میباشد و این نام تجارتی است که پروفسور علی شـهید زاده دادرس،
مهندس معمار و تبعه دوگانه ایران و ایاالت متحده 1برای شرکت خود اختیار کـرده اسـت .خوانـدگان عبارتنـد از:
جمهوری اسالمی ایران («ایران») و یک شرکت خانهسازی ،موسوم به شرکت مجتمع مسكونی کن («کن») کـه
در دهه 5302در تهران ،ایران به فعالیت اشت ال داشت2.
 .0پروفسور دادرس بابت کارهای معماری که حسب ادعا برای شرکت مجتمـع مسـكونی کـن در تهـران ایـران
انجام داده از خواندگان غرامت مطالبه میکند .پروژه مسكونی کن («پروژه») یكی از پروژههای خانـهسـازی شـرکت
مجتمع مسكونی کن بود که به اعضای خانواده رضایی تعلق داشت و تحت مدیریت آنان بود .طرحهای اولیه معماری
پروژه توسط مهندسین مشاور کن تهیه شده بود .پروفسور دادرس ادعا میکند که وی (به عنوان دادرس اینترنشـنال)
در تاریخ  02دیماه 52[ 5915ژانویه  ]5302قراردادی برای انجام محاسبات سازه و حک و اصالح نقشههای موجـود
با شرکت مجتمع مسكونی کن منعقد نمود تا آنها را مناسب برای استفاده از سیستم داینا ـ فریم سلدکس («سیسـتم
دی.اف.سی») نماید .سیستم دی.اف.سی تكنیكی است انحصـاری کـه در آن بـرای اسـكلتسـازی سـاختمانهـا از
قطعات پیشساخته استفاده میشود .در کلیه اوقات مرتبط با پرونده حاضر ،پروفسور دادرس صاحب امتیـاز انحصـاری
سیستم دی.اف.سی در ایران بود.
 .9پروفسور دادرس اظهار میدارد که شرکت مجتمع مسكونی کن واحدی است تحـت کنتـرل ایـران؛ بـدین
لحا که ایران آن شرکت یا اموالش را مصادره نمود و بدان ترتیب مانع شد که شرکت مزبور قرارداد را کامالً اجرا
نماید .نامبرده ادعا میکند که ایران به دلیل «مداخله مستلزم ضمان قهری» در قرارداد ،مسـئول اسـت و در غیـر
این صورت ،توقیف اموال کن توسـط ایـران مصـادره حقـوق قـراردادی وی محسـوب مـیشـود .خواهـان مبلـغ
 0940904/20دالر مطالبه میکند که مشتمل است بر  0050502/22دالر بابت خدماتی که حسب ادعا ارائه شـده،
به عالوه مبلغ  00531/34دالر بابت حقالزحمه نظارت بر ساختمان که چنانچه ایران شرکت مجتمع مسكونی کن
را مصادره نمیکرد و بدان ترتیب مانع شروع کار ساختمان نمیشد ،مبلغ مزبور حسب ادعا عاید دادرس اینترنشنال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8سایر دعاوی خواهان نزد دیوان طی حكم شماره  9-059/051-150مورخ  55آبانماه [ 5904هفتم نـوامبر  ]5331صـادره در پرونـده
دادرس اینترنشنال و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،چـاپ شـده در [ 31 Iran-U.S. C.T.R. 27منبعـد «دادرس اینترنشـنال»]
مورد رسیدگی قرار گرفت.
 .2در دادخواست ،از مهندسین مشاور کن نیز به عنوان خوانده نام برده شده بود ،لكن خواهان در الیحه جوابیـه خـود اظهـار داشـت کـه
«هیچ پرداختی را از مهندسین مشاور کن مطالبه نمیکند» .بنابراین ،دیوان ادعای مطروح علیه مهندسین مشاور کن را مسترد شده تلقـی
میکند.
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میگردید .پروفسور دادرس بهره و هزینههای دادرسی نیز مطالبه میکند.
 .7ایران منكر هر نوع مسئولیتی است و چندین ایراد صـالحیتی مطـرح مـیکنـد ،از جملـه ایـنکـه :دادرس
اینترنشنال فاقد شخصیت حقوقی است؛ تابعیت غالب و مثثر پروفسور دادرس در طول دوره ذیربط تابعیت ایـاالت
متحده نبوده؛ شرکت مهندسین مشاور کن طرف الینفک در دادرسی حاضر است و باالخره اینکه دیوان نسبت به
خوانده ،شرکت مجتمع مسكونی کن صالحیت ندارد .ایران مصادره اموال شرکت مجتمع مسكونی کن ویا مداخله
در حقوق قراردادی خواهان را انكار میکند و مضافاً اظهار میدارد که پروفسور دادرس تعهدات قـراردادی خـود را
ایفا نكرده است .ایران تقاضا دارد که پرونده مردود شناخته شود و هزینه داوری به آن دولت اعطا گردد.
دو) سابقه رسیدگی

 .1خواهان در تاریخ  05دیماه 55[ 5952ژانویه ]5320دادخواستی به ثبت رساند و خوانده در تـاریخ 52مردادمـاه
[ 5955نهم اوت  ]5320الیحه دفاعی خود را ثبت نمود .جوابیه خواهـان در تـاریخ  00مردادمـاه  59[ 5951اوت
 ]5325و پاسخ ایران به جوابیه خواهان در تاریخ 01خردادماه 51[ 5955ژوئن  ]5320به ثبت رسید.
 .0در تاریخ  53تیرماه [ 5955دهم ژوییه  ]5320خواهان الیحـه خـود را دربـاره ماهیـت دعـوا و شـهادتنامه
جدیدی درباره موضوع تابعیت به ثبت رساند.
 .4دیوان طی دستور مورخ  01تیرماه  55[ 5955ژوییه  ]5320اعالم نمود که هی ت عمومی دیوان در پرونده
شماره «الف» 52نظر داده است که «صالحیت رسیدگی به دعاوی مطروح علیه ایران توسط اتباع دوگانه ایران ـ
ایاالت متحده را در مواردی دارد که تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط از تاریخ بروز ادعا تـا تـاریخ 03
دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325تابعیت ایاالت متحده بوده باشد» .در تاریخ  01مهرماه  50[ 5952اکتبـر ]5323
خواهان ادله جدیدی درباره تابعیت به ثبت رساند.
 .1دیوان طی دستور مورخ 50آذرماه [ 5953سوم دسامبر  ]5332تصمیم گرفت که موضـوع تابعیـت غالـب و
مثثر خواهان را توأم با سایر موضوعات صالحیتی و ماهیت دعوا مورد رسیدگی قرار دهـد و برنامـه تبـادل لـوایح
بعدی را تنظیم نمود.
 .3در تاریخ نهم آذرماه  03[ 5902نوامبر ]5335ایران الیحهای درباره تابعیت خواهـان و در تـاریخ 51آذرمـاه
[5902ششم دسامبر  ]5335الیحهای درباره تابعیت و سایر موضوعات صالحیتی و ماهوی ثبت نمود.
 .51در تاریخ نهم بهمنماه  03[ 5902ژانویه  ]5330خواهان الیحه معارض و جوابیه خود را به ادلـه خوانـده
درباره تابعیت به ثبت رساند .در تاریخ نهم مهرماه [ 5905اول اکتبر  ]5330خوانده الیحه معارض خود را همراه با
الیحه توجیهی و ادله درباره تابعیت خواهان ثبت نمود.
 .55جلسه استماع پرونده حاضر در روزهای هشتم و نهم بهمنماه  02[ 5905و  03ژانویه  ]5339برگزار گردید.
سه) موضوعات صالحیتی

 .50خواندگان تعدادی ایراد صالحیتی در پرونده حاضر مطرح کرده اند که چند فقره آن هـا در حكـم شـماره
 9-059/051-150مورخ  55آبانماه [ 5904هفتم نوامبر  ]5331صادره در پرونده دادرس اینترنشنال مورد تصمیم
واقع شد .دیوان قبل از پرداختن به ماهیت ادعا ،ایرادات یاد شده را به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد داد.
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الف) استفاده از نام «دادرس اینترنشنال»

 .59دعوای پرونده حاضر توسط دادرس اینترنشنال اقامه گردیده که گفته میشود «انحصاراً متعلـق بـه پروفسـور
علی شهیدزاده دادرس» است .ایران ادعا میکند که دادرس اینترنشنال یک شخصیت حقوقی نیسـت و در نتیجـه
نمیتواند قانوناً نزد این دیوان اقامه دعوا کند و مضافاً اینکه ادعا باید به نام خود پروفسور دادرس تسلیم میشد و
اکنون دیگر فرصت اصالح ادعا سپری شده است.
 .57خواهان اظهار میدارد که دعوا از ابتدا از طرف پروفسور دادرس بهعنوان یک شخد به ثبت رسـید .بنـا
به گفته خواهان ،دادرس اینترنشنال به این دلیل در دادخواست بهعنوان خواهان معرفی شد کـه پروفسـور دادرس
طبق قوانین ایالت نیویور حق داشت تحت این عنوان به کسب و کار بپردازد و نیز به این دلیل که آقای دادرس
قرارداد با شرکت مجتمع مسكونی کن را تحت همان نام امضا کرده بود.
 .51این موضوع عیناً در حكم شماره  9-059/051-150صادره در پرونده دادرس اینترنشنال مطرح گردید که
دیوان در بند  53آن نظر داد که:
به نظر دیوان ،راجع به هویت خواهان پرونده شماره  059تردید موجهی وجود ندارد ،بلكه بر عكس ،از فرمـی
که خواهان نزد وزارت امور خارجه ایاالت متحده به ثبت رسانده و نیز از دادخواست بهروشنی معلوم مـیشـود کـه
دعوا توسط خواهان بهعنوان یک فرد به ثبت رسیده است .در این باب اختالف نیست که پروفسـور دادرس طبـق
قوانین نیویور حق داشته از نام تجاری «دادرس اینترنشنال» استفاده کند .بر این اساس ،دیوان نتیجه میگیـرد
که دادرس اینترنشنال حق دارد ادعای حاضر را نزد این دیوان اقامه نماید و لذا مس له تابعیت دادرس اینترنشـنال،
به تابعیت خود پروفسور دادرس بستگی پیدا میکند.
خوانده دلیلی در پرونده حاضر ارائه نكرده است که بر این نتیجه گیری خدشه وارد نماید و دیوان متقاعد شـده
است که دادرس اینترنشنال حق اقامه دعوا دارد.
ب) تابعیت غالب و مؤثر پروفسور دادرس

 .50چنان که در باال مالحظه شـد تابعیـت دادرس اینترنشـنال بسـتگی بـه تابعیـت خـود پروفسـور دادرس دارد.
خواندگان ادعا میکنند که دیوان نسبت به دعوای پروفسور دادرس صالحیت ندارد؛ زیرا که تابعیت غالـب و مـثثر
وی طی دوره ذیربط یعنی از تاریخی که دعوایش حسب اظهار ایجاد شد تا تاریخ قطع صالحیت دیوان ،یعنـی 03
دیماه 53[ 5913ژانویه  ]5325تابعیت ایاالت متحده نبوده است.
 .54پروفسور دادرس در تاریخ  03اسفندماه  5925از والدین ایرانی زاده شد و در تاریخ  09آبان مـاه 5940
[ 54نوامبر  ]5359تابعیت ایاالت متحده را تحصیل کرد .در سوابق ،مدرکی وجود ندارد کـه نشـان دهـد خواهـان
تابعیت ایرانی خود را طبق قوانین ایران یا تابعیت امریكایی خود را طبق قوانین ایاالت متحده تـر کـرده یـا بـه
نحوی از دست داده باشد .در نتیجه ،وی دارای تابعیت هر دو کشور ایران و ایاالت متحده است.
 .51موضوع تابعیت غالب و مثثر پروفسور دادرس در حكم صادره در پروندههای شماره  059و  051نیز مورد
بررسی واقع گردید که دیوان طی آن نظر داد:
نظر دیوان این است که گرچه عواملی که خواندگان ذکر کردهاند نشان میدهـد کـه پروفسـور دادرس ارتباطـات
خود را با ایران بكلی قطع نكرد ،لكن این عوامل روابط بسیار نزدیکتر و طوالنی وی را با ایاالت متحده تحتالشعاع
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قرار نمیدهد .فعالیتهای حرفهای و اقتصادی و شخصی خواهان حـداقل از سـال 5302بـه بعـد ،در ایـاالت متحـده
متمرکز بوده است بر این اساس ،دیوان نظر میدهد که تابعیت غالب و مـثثر پروفسـور دادرس از تـاریخی کـه ادعـا
میشود دعوای وی ایجاد شده....تا تاریخ 03دیماه 53[ 5913ژانویه ]5325تابعیت ایاالت متحده بوده است3.
ادعا شده است که دعوای مطروح در پرونده حاضر در ماه مارس  ،5302یعنی حداقل هشت سال بعد از آنکه
تابعیت غالب و مثثر خواهان تابعیت ایاالت متحده شده بود ایجاد گردید .بنابراین ،دیوان نظر میدهد کـه تابعیـت
غالب و مثثر پروفسور دادرس از تاریخی که ادعا میشود دعوای وی ایجاد شـده تـا تـاریخ 03دیمـاه 53[ 5913
ژانویه  ]5325تابعیت ایاالت متحده بوده است.
ج) مهندسین مشاور کن بهعنوان یک طرف الینفک دعوا

 .53غیر از دادرس اینترنشنال و شرکت مجتمع مسكونی کن ،یک شرکت مهندسی ایرانی موسوم بـه مهندسـین
مشاور کن [منبعد «شرکت کن»] نیز طرف قرارداد مورخ  02دیماه  52[ 5915ژانویه  ]5302بود .برابـر قـرارداد،
شرکت کن قرار بود به کمک پروفسور دادرس نقشههای معماری پروژه را به شـهرداری تهـران تسـلیم و پروانـه
ساختمان دریافت نماید .همچنین قرار بود که در جریان احداث پروژه مسكونی کن ،شرکت کن همراه با پروفسـور
دادرس در محل کارگاه در ایران بهعنوان ناظر عمل نماید.
 .01ایران در لوایح اولیه خود اظهار داشت که شرکت کن یكی از طرفهای الینفـک رسـیدگی هـای حاضـر
است ،به طوری که در غیاب آن دیوان قادر به تصمیمگیری راجع به پرونده نخواهد بود .خواهان انكار میکند کـه
شرکت کن طرف الینفک دعوا است ،زیرا که هیچ شرکت مختلط یا مشارکت رسـمی بـین دادرس اینترنشـنال و
شرکت کن ایجاد نشده بود .عالوه بر آن ،خواهان ت کید میکند که تعهدات شـرکت کـن در قـرارداد بـا تعهـدات
دادرس اینترنشنال فرق داشته و در قرارداد پرداختهای جداگانهای برای دادرس اینترنشنال و شرکت کن در نظـر
گرفته شده است.
 .05دیوان مالحظه مینماید که وظایف شرکت کـن و خواهـان در قـرارداد بـه طـور جداگانـه تعیـین و نیـز
پرداختهای جداگانه و متفاوتی برای شرکت کن و خواهان در قرارداد مشخد شده است .بنـابراین ،دیـوان نظـر
میدهد که استحقاق خواهان نسبت به پرداختهایی که مدعی است از شرکت مجتمع مسكونی کـن طلـب دارد،
بهروشنی قابل تشخید و از پرداختهای مربوط به شرکت کن قابل تفكیک اسـت (بنگریـد بـه :بنـد  31حكـم
شماره  9-059/051-150در پرونده دادرس اینترنشنال؛ حكم شماره  5-504-025مـورخ اول آذرمـاه 00[ 5954
نوامبر  ]5321در پرونده هاوزینگ اند اربن سرویسز اینترنشنال اینک .و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگـران،
چاپ شده در [ 9 Iran-U.S. C.T.R. 313-332منبعد «هاوس»]).
د) صالحیت دیوان نسبت به شرکت مجتمع مسکونی کن

 .00برای اینکه دیوان نسبت به ادعای مطروح علیه شرکت مجتمع مسكونی کن صالحیت داشته باشد باید ثابت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بند  00حكم شماره  9-059/051-150در پرونده دادرس اینترنشنال (ت کید افزوده شده است).
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شود که شرکت مزبور طبق بند  9ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی «مثسسه ،واحد و تشكیالتی [است] که به
وسیله دولت ایران یا سازمانهای سیاسی فرعی آن کنترل میشود» .خواهان اظهار میدارد که چنین اسـت ،زیـرا
شرکت مجتمع مسكونی کن که قبالً متعلق به اعضای خانواده رضایی بود توسط دولت ایران مصادره شده است.
 .09خواهان اظهار میدارد که سهام سرمایه شرکت مجتمع مسكونی کن تماماً متعلق به افراد خانواده رضایی
بود و میگوید که «بر طبق شهادتنامه پروفسور دادرس....مدعی نشان داده است که ایران اموال شـرکت مجتمـع
مسكونی کن را ضبط و تصرف کرده است» .خواهان در شهادتنامه خود نوشته است که:
 ...در تاریخ  2آگوست  )5912-1-50( 5303در ساعت  0بعدازظهر دکتر درهشوری و من به ساختمان رضایی
رفتیم که با آقای رضایی مالقات کنیم و اجاره ساختمان را به ایشان تقدیم کنیم و وجـه کارهـای انجـام شـده را
دریافت نماییم .ساختمان تحت تصرف نمایندههای دولت جمهوری اسالمی ایران بود.
 ...در تاریخ  3آگوست  ...5303ساعت ده صبح دکتر درهشوری و من با آقای رضا رضایی در منزلشان مالقات
کردیم .ما اجاره ساختمان را به ایشان تقدیم کردیم و از ایشان خواستیم وجه کارهای انجام شـده بـرای پـروژه را
بپردازند .ایشان از ما خواستند فردا برگردیم و ایشان چکها را برای ما حاضر خواهند کرد.
 ...در تاریخ  52آگوست  ...5303دکتر دره شوری و من به منزل آقای رضایی رفتیم .یكـی از همكـاران آقـای
رضایی به ما گفت آقای رضایی دیشب به امریكا رفتهاند .ما به ایشان گفتیم آقای رضایی از ما خواست کـه امـروز
بیاییم .همكار آقای رضایی جواب داد که ایشان این را میدانند ،ولی وقت حرکت آقای رضایی پنهانی بوده اسـت.
من از ایشان سثال کردم وجهی که آقای رضایی به من بدهكار هستند چه میشـود؟ مـن روی ایـن کـار زحمـت
کشیدهام؛ خرج تمام کردن این نقشهها و محاسبات ساختمانی در دو سال گذشته تمام هستی من را صرف کـرده؛
من مقدار زیادی پول به همكارانم و بانک که قرض کردهام برای این کار بـدهكار هسـتم .همكـار آقـای رضـایی
جواب داد دولت جدید تمام اموال را تصرف کرده :زمین ،ساختمان ،دفترها ،شرکتها ،کارخانهها و بانک رضاییهـا
را همچنین زمینی که میبایست این پروژه روی آن درست شود .ایشان گفتند بروید و از دولت جمهوری اسـالمی
ایران پولتان را وصول کنید.
 .07خواهان همچنین استدالل میکند که اظهار وی دایر بر مصادره اموال شرکت مجتمـع مسـكونی کـن را
این واقعیت ت یید میکند که نام دو نفر از اعضای خانواده رضایی ـ یعنی علی و محمود رضایی ـ جـزو لیسـت 15
نفری افراد ویا خانوادههایی است که اموالشان مصادره شده و ضمیمه قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ،مصوب
نهم مردادماه  95[ 5912ژوییه «( ]5303لیست  15نفری») گردیده است4.
 .01خوانده در الیحه دفاعی خود مطالب زیر را درباره وضع شرکت مجتمع مسكونی کن عنوان نموده است:
با همه کوششی که برای تعیین وضع شرکت مجتمع مسكونی کن که خوانده دعوا قرار گرفته است به عمـل
آمد موفقیت حاصل نشد  ...شرکت مذکور نهتنها در آدرس معرفی شده توسط خواهان شناخته نگردید ،بلكه هـیچ
سابقهای نیز از شرکت مذکور در اداره ثبت شرکتها به دست نیامد و به هر تقدیر دولت ایران قویاً مصادره شرکت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تاریخ دهم تیرماه [ 5912اول ژوییه  ]5303به تصویب شـورای انقـالب اسـالمی رسـید و در
روزنامه رسمی شماره  52295مورخ  59[ 5912/1/3ژوییه  ]5303منتشر گردید.
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مذکور را تكذیب میکند.
در سایر لوایح اولیه نیز اظهارات مشابهی به عمل آمده است.
 .00ایران در اظهاریهای که در تاریخ  51آذرماه [ 5902ششم دسامبر  ]5335به ثبت رساند ،اعالم نمـود کـه
باالخره در تاریخ دوم اردیبهشت ماه  00[ 5902آوریل  ]5335کاشف به عمل آمد که شرکت مجتمع مسكونی کن
بدواً شرکت سهامی خاص عمرانی و ساختمانی نور نامیده میشد .طبق اظهار ایران ،شـرکت مزبـور در تـاریخ 50
خردادماه [ 5911دوم ژوئن ]5305ت سیس گردید و در تاریخ  50اردیبهشتماه [ 5915هفتم مه  ]5300نام خـود را
به شرکت مجتمع مسكونی کن ت ییر داد .حسب ادعا اکثریت سـهام شـرکت ( 0552سـهم از کـل  0555سـهم)
متعلق به رضا رضایی بود.
 .04ایران اظهار میدارد که «بعد از وقوع انقالب هیچگونه دخالتی در مـدیریت و کنتـرل شـرکت بـه عمـل
نیاورده و سهام و اموال شرکت را تصرف نكرده» و «از نحوه قرارداد مورد ادعا و اجـرای آن نیـز بـیاطـالع بـوده
است» .در همان الیحه ،ایران همچنین اظهار داشته است:
شرکت در جریان انقالب به علت رکود و تعطیل شدن فعالیتهای ساختمانی در سراسر کشور به حالت تعطیل
در آمده و مدیران و سهامداران شرکت نیز بعد از انقالب آن را رها کـردهانـد و دولـت بجـز آنچـه کـه اداره ثبـت
شرکتها اعالم کرده است اطالعی از وضعیت و سرنوشت آن ندارد و نتوانسته است به اسناد و مدار مربوط بـه
قرارداد مورد ادعای خواهان دسترسی پیدا کند.
 .01خوانده همچنین اظهار میدارد که رضا رضایی (سهامدار اکثریت کن) فرزند ص یر عباس رضـایی ،عضـو
خانواده رضایی بود که خواهان تا قبل از  09اسفندماه  54[ 5915مارس  ]5302که عباس در یک تصادف اتومبیل
درگذشت با وی رابطه تجاری داشت .خوانده خاطرنشان میسازد که در سال 5303رضا رضـایی طفـل  2سـالهای
بیش نبوده و میگوید که عموی رضا رضایی ،یعنی محمود رضایی (برادر عباس رضایی) در تاریخ  95فروردینماه
 02[ 5910آوریل  ]5302به عنوان قیم قانونی رضا و در تاریخ  55اردیبهشتماه [ 5910ششم مه  ]5302به جای
برادرش بهعنوان رئیس هی تمدیره کن منصوب گردید .خوانده دخالت در اموال رضا رضایی را انكار میکند.
 .03برای تشخید اینکه آیا کن به مفهوم بند  9ماده هفت بیانیه حل و فصل واحد تحت کنترل ایران بوده،
به نحوی که دیوان صالحیت رسیدگی به دعوای مطروح علیه آن شرکت را داشته باشد یا خیر ،دیوان بـه سـابقه
مفصل قضایی خود درباره این مس له مراجعه میکند .دیوان نخست متذکر میشود که بار اثبات وقوع مصادره ویـا
تحت کنترل بودن شرکتی که ادعایی علیه آن مطرح است بر عهده خواهان میباشـد (بنگریـد بـه :حكـم شـماره
 9-509-902مورخ  95تیرماه  00[ 5950ژوییه  ]5322در پرونده هیوستن کانترکتینـگ کـامپنی و شـرکت ملـی
نفت ایران و دیگران ،چاپ شده در .)20 Iran-U.S. C.T.R. 3, 125
 .91در رویه قضایی دیوان کامالً پذیرفته شده است که این مس له که آیا واحدی در تاریخ امضای بیانیه های
الجزایر تحت کنترل دولت ایران بوده تا بتوان آن را مشمول تعریف «ایران» به شرح مندرج در بنـد 9مـاده هفـت
بیانیه حل و فصل دعاوی دانست ،امری است موضوعی که باید در چـارچوب اوضـاع و احـوال هـر مـورد خـاص
بررسی گردد (بهعنوان مثال ،بنگرید به :حكم شماره  9-011-505مورخ ششم اردیبهشـتمـاه  05[ 5954آوریـل
 ]5321صادره در پرونده دیک آو دلهور اینكورپوریتد و دیگران و شرکت نوسازی و عمران تهران و دیگران ،چـاپ
شده در  ،8 Iran-U.S. C.T.R. 144, 154-55منبعد «دیک آو دلهور») .دیوان برای احزار اینکه شـرکت یـا
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پروژه ای تحت کنترل هست یا خیر همواره چیزی بیش از صرف عالقه یا مشارکت دولت در واحد مـورد بحـث را
شرط قرار داده است (بهعنوان مثال ،بنگرید به :حكم شماره  0-030-020مورخ چهارم آذرمـاه  01[ 5954نـوامبر
 ]5321صادره در پرونده میدل ایست منجمنت اند کانستراکشن کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،چاپ
شده در9 Iran-U.S. C.T.R. 340, 341-344؛ حكم شـماره  9-533-550مـورخ  05اسـفندماه 50[ 5950
مارس  ]5324صادره در پرونده امریكن هاوزینگ اینترنشـنال اینكـور پوریتـد و شـرکت تعـاونی مسـكن افسـران
ژاندارمری کل کشور و دیگران ،چاپ شده در  .)5 Iran-U.S. C.T.R. 235, 237-39بـر عكـس ،دیـوان در
جستجوی عواملی (مجزا یا مرتبط به هم) بوده است؛ از قبیل مصادره شرکت ،سهام یـا دارایـی آن توسـط دولـت
ایران ،مدیریت یا اداره شرکت توسط افراد منصوب مقامات دولتی (مانند مدیران ،سرپرستان یا بازرسان) ،مالكیـت
تمام یا بخش اعظم سهام شرکت توسط دولت ،یا نظارت یا کنترل عملیات شرکت توسط دولت (بهعنـوان مثـال،
بنگرید به :حكم شماره  0-530-425مورخ هفتم تیرماه  02[ 5953ژوئن  ]5332صـادره در پرونـده سـی.بی.اس.
اینكورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چـاپ شـده در 25 Iran-U.S. C.T.R. 131/ 138-42؛
حكم شماره  0-502/503-453مورخ دهم فروردینماه  92[ 5952مارس  ]5323صادره در پرونده سدکو اینكورپوریتـد و
دیگران و شرکت صنایع دریایی ایران و دیگـران ،چـاپ شـده در 21 Iran-U.S. C.T.R. 31, 42-43؛ قـرار
اعدادی شماره  9-503-11مورخ دوم آبانماه  04[ 5954اکتبر  ]5321صـادره در پرونـده سـدکو اینكورپوریتـد و
دیگران و شرکت ملی نفت ایران ،چاپ شـده در ( 9 Iran-U.S. C.T.R. 248, 276-279منبعـد «سـدکو»)؛
حكم شماره  9-011-005صادره در پرونده دیک آو دلـهور at 154-155؛ حكـم شـماره  5-551-11مـورخ 09
خردادماه  59[ 5950ژوئن  ]5329صادره در پرونده ایكانامی فورمز کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایـران ،چـاپ
شده در 2 Iran-U.S. C.T.R. 42, 47؛ حكم شماره  9-50-02مـورخ  04آذرمـاه 51[ 5955دسـامبر ]5320
صادره در پرونده ریگو واگنـر ایكوییپمنـت کـامپنی و شـرکت اسـتارالین ایـران ،چـاپ شـده در 1 Iran-U.S.
.)C.T.R. 411, 413
 .95در پرونده حاضر ،خواهان اظهار میدارد که کن به صورت واحد تحت کنترل در آمد؛ زیـرا توسـط دولـت
ایران مصادره گردید .بنابراین ،دیوان به بررسی این موضوع میپردازد که آیا کن واقعاً توسط دولت ایران مصـادره
شد یا خیر .در بررسی وقوع یا عدم وقوع مصادره ،دیوان طبق رویه پذیرفته شده خـود ،در انتسـاب مـوارد فعـل و
تر فعل مرتبط با اغتشاشات عمومی انقالبی به جمهوری اسالمی ایران ،محتاط بـوده اسـت (بـهعنـوان مثـال،
بنگرید به :حكم شماره  5-99-591مورخ  92خردادماه  02[ 5959ژوئن  ]5324صادره در پرونده سیلند سرویس
اینكورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در[ 6 Iran-U.S. C.T.R. 149, 164-166منبعد
«سی لند»]؛ قرار اعدادی شماره  5-04-90صادره در پرونده استارت هاوزینـگ کورپوریشـن و دیگـران و دولـت
جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در  .)4 Iran-U.S. C.T.R. 122, 144-157در عـوض ،دیـوان اقـدام یـا
اقدامات خاصی از طرف دولت ایران در مداخله در حقوق مالكیت را مال عمـل قـرار داده و علـیاالصـول الزم
دانسته که اقدامات مزبور مشخصاً علیه واحد مورد بحث یا بخشی از اقتصاد کـه واحـد مزبـور جزئـی از آن اسـت
صورت گرفته باشد (بهعنوان مثال بانکها و شرکتهای بیمه) .چنین اقداماتی مشتمل است بر :ملی کـردن واحـد
یا کل صنعت ،مصادره خود واحد یا سهام اکثریت در آن از طریق تصـمیم متخـذه توسـط مرجـع قانونگـذاری یـا
دادگاه؛ نصب ناظران ،مدیران یا بازرسان توسط دولت و دخالت در امور و فعالیت واحد یا سایر اقـدامات دولـت بـه
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طوری که موجب محرومیت سرمایهگذار یا مالک از استفاده یا تمتع از سرمایهگذاری گردد (بهعنوان مثال ،بنگریـد
به :حكم شماره  9-44/45/40-152مورخ  02مهرمـاه 50[ 5909اکتبـر ]5334صـادره در پرونـده شـاهین شـین
ابراهیمی و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در 30 Iran-U.S. C.T.R. 170؛ حكم شـماره
 9-55025-412مورخ  03آذرماه  02[ 5952دسامبر  ]5323صادره در پرونـده یونایتـد پینتینـگ کـامپنی اینكورپوریتـد و
جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در  23 Iran-U.S. C.T.R. 351, 368-369سـدکو9 Iran-U.S. C.T.R. ،
at 277-278؛ حكم شماره  0-024-924مورخ نهم اردیبهشتماه  03[ 5955آوریـل  ]5320صـادره در پرونـده
اوتیس الویتور کامپنی و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در 14 Iran-U.S. C.T.R. 283, 299؛
حكم شماره  5-95-013مورخ  53مهرماه  55[ 5951اکتبـر  ]5325صـادره در پرونـده فلكسـی ـ ون لیسـینگ
اینكورپوریتـد و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران ،چـاپ شـده در 12 Iran-U.S. C.T.R. 355, 346-349
سیلند.)6 Iran-U.S. C.T.R. at 166 ،
 .90چنانکه در باال خاطرنشان گردید (بنگرید به 09 :باال) خواهان استدالل مـیکنـد کـه بـه علـت مداخلـه
فیزیكی در اموال کن و نیز به علت اینکه نام دو تن از اعضای خانواده رضایی در لیست  15نفـری تیرمـاه 5912
[ژوییه  ]5303درج گردیده ،کن توسط ایران مصادره شده است .در اثبات وقـوع مداخلـه فیزیكـی در امـوال کـن،
خواهان شهادتنامهای تسلیم کرده و طی آن شرح داده است که در تاریخ  50مردادماه [ 5912هشـتم اوت ]5303
به ساختمان رضایی رفته و میگوید که ساختمان «تحت تصرف نمایندههای دولت جمهوری اسالمی ایران بـود».
حسب اظهار ،روز بعد از آن ،یعنی در تاریخ  52مردادماه [ 5912نهم اوت  ]5303وی به محل سكونت آقای رضـا
رضایی رفت و در آنجا از وی خواسته شد که فردای آن روز مراجعه کند و پول خود را بگیـرد .وی مضـافاً اظهـار
میدارد که دو روز بعد از مراجعه به ساختمان رضایی ( 53مردادماه /5912دهم اوت  ،)5303وی مجدداً بـه محـل
سكونت آقای [رضا] رضایی رفته و در آنجا «همكار آقای رضایی جواب داد که دولت جدید تمام اموال را تصـرف
کرده :زمین ،ساختمان ،دفترها ،شرکتها ،کارخانهها و بانک رضاییها را همچنین زمینی که میبایست این پـروژه
روی آن درست شود .ایشان گفتند بروید و از دولت جمهـوری اسـالمی پولتـان را وصـول کنیـد» .خواهـان ایـن
اظهارات را در جلسه استماع نیز تكرار کرد.
 .99دیوان بدواً خاطرنشان میسازد که خواهان هیچگونه دلیلی که توالی رویـدادهای فـوقالـذکر را مسـتقیماً
ت یید کند ارائه نكرده است .عالوه بر این ،برخی از اظهارات مندرج در شهادتنامه خواهان ،بـا اظهـارات منـدرج در
لوایح پیشین وی ناهمگون است .بهعنوان مثال خواهان در الیحهای کـه در تـاریخ  00مردادمـاه  59[ 5951اوت
 ]5325تسلیم کرده اظهار داشته است که مراجعه وی به ساختمان رضایی در تـاریخ  52شـهریورماه [ 5912نهـم
سپتامبر  ]5303بوده و نه در تاریخ 50مردادماه [ 5912هشتم اوت  .]5303عالوه بر این ،شـرح قبلـی خواهـان بـا
شرح مندرج در شهادتنامهاش از این لحا نیز اختالف دارد که در شرح قبلی دو بار مراجعه به خانه آقـای رضـایی
ذکر نشده (که در بار اول از پروفسور دادرس درخواست شده که برای دریافت طلـب معوقـهاش ،روز بعـد مراجعـه
کند ،و در بار دوم همكار آقای رضایی به وی اطالع داده که آقای رضایی به ایاالت متحده فرار کرده است) ،بلكه
در شرح قبلی آمده است که «ساختمان و کلیه دفاتر کار توسط م مورین دولت جمهـوری اسـالمی ایـران تصـرف
شده بود و آنها به پروفسور دادرس اطالع دادند که آقای رضایی به ایاالت متحده فرار کرده است».
 .97مضافاً اینکه خواهان در الیحه قبلی خود کراراً آن عضو خانواده رضایی را که پس از فوت عباس رضایی
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نماینده کن شده «رضا رضایی» نام برده بود .بعد از آن که خوانده خاطرنشان کرد که رضا رضـایی در سـال 5303
طفل هشت سالهای بیش نبوده ،خواهان در لوایح بعدی خود ادعا کرد که دو نفر به نام رضا رضایی بودهاند ،یكـی
برادر و دیگری فرزند عباس .لكن در جلسه استماع خواهان اذعان کرد که دچار اشتباه شده و اظهار داشت کـه در
مراجعات ماه اوت و ماه سپتامبر 5303خود به ساختمان رضایی و محل سكونت خـانوادگی آنـان ،وی بـا محمـود
رضایی مالقات کرده ویا قصد مالقات داشته است.
 .91خواهان مضافاً اظهار میدارد که اسامی «علی رضایی» و «محمود رضایی» جزء لیست  15نفری منضـم
به قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیرماه [ 5912ژوییه  ]5303بوده و این واقعیت اظهار وی مبنی بـر
مصادره اموال کن را ت یید مینماید .عالوه بر این ،نام علی رضایی جزء لیست  023نفری است که اموال آنها «و
نیز اموال خویشاوندان نزدیک آنها مصادره شده» و لیست مزبور را دادستانی انقـالب در تـاریخ  09فـروردینمـاه
 50[ 5912آوریل  ]5303منتشر نموده است5.
 .90دیوان مالحظه مینماید که نام رضا رضایی ،سهامدار اکثریت کن ،در هیچیک از ایـن دو حكـم مصـادره
دیده نمیشود (بنگرید به :بند  02باال) .در مورد لیست  023نفری ،نشانهای در سوابق پرونده حاضر وجود ندارد که
مشخد کند «علی رضایی» چه کسی بوده است .بنابراین ،دیوان قادر به تشخید این موضوع نیست که آیا رضا
رضایی خویشاوند نزدیک وی محسوب میشود یا خیر 6.با آنکه محمود رضایی نام شخصی است که بنا به اظهار
خوانده (و نیز اذعان خواهان در جلسه استماع) بهعنوان قیم رضا رضایی منصوب شده بود ،نام محمود رضایی فقط
در لیست  15نفری آمده که آثار مصادره آن شامل خویشاوندان نزدیک افراد نامبرده در لیست نمیگردید.
 .94لكن در اصالحیه مورخ  04تیرماه 51[ 5912ژوییه  ]5303قانون حفاظت و گسترش صنایع ایران چنـین
آمده است:
از آنجا که مراد از وضع این قانون استیفای حقوق عمومی است و صاحبان صنایع مشمول بنـد «ب» ،اغلـب
سهام خود را در مثسسات و کارخانجات به نام بستگان خود ثبـت کـردهانـد ،سـهام همسـر و فرزنـدان ،و بنـا بـه
تشخید کمیسیون مندرج در بند  ،0برادر و خواهر آنان نیز مشمول این بند میشوند7.
از اصالحیه مزبور چنین بر میآید که اموال همسران و فرزندان افراد مذکور در لیست  15نفری نیز خودبهخود
ضبط میشده است .رضا رضایی که تحت قیمومت و برادرزاده یكی از افراد نامبرده در لیست  15نفری بـود جـزء
این دسته قرار نمیگرفت .از طرف دیگر در اصالحیه همچنین مقرر شـده اسـت کـه مصـادره امـوال «بـرادران و
خواهران نیز» بنا به تشخید کمیسیون مندرج در بند  0قانون مجاز است .میتوان چنـین تصـور نمـود کـه ایـن
عبارت بدین معنا است که شامل رضا رضایی نیز میشود؛ زیرا وی وارث فرضی سـهام متعلـق بـه بـرادر محمـود
رضایی در کن بوده است ،لكن هیچگونه دلیلی ارائه نشده که نشان دهد کمیسیون یاد شده هـیچگـاه رأیـی مـثالً
درباره پدر رضا صادر کرده که احتماالً در وضع خود رضا نیز مثثر واقع شده باشد .عـالوه بـر ایـن ،خـود خواهـان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5لیست مذکور را دولت ایران در پرونده رضا نمازی و جمهوری اسالمی ایـران ،حكـم شـماره  9-4-101مـورخ  02آذرمـاه 52[ 5901
دسامبر  ،]5335چاپ شده در  32 Iran-U.S. C.T.R. 184به دیوان تسلیم کرد.
 .6در هر حال ،خواهان به سند مزبور استناد نكرده است.
 .9اصالحیه مزبور در روزنامه رسمی شماره  52242مورخ  95مردادماه  00[ 5912اوت  ]5303منتشر گردید.
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هیچگاه چنین احتمالی را در لوایح یا مطالب شفاهی خود مطرح نكرده است.
 .91قدر مسلم آنکه این احتمال وجود دارد که ایران در یک وضعیت انقالبی احتمـاالً قصـد داشـته اعضـای
خانواده رضایی را مشمول حكم مصادره قرار دهد ویا آنکه سهواً بین اموال یک قیم و ص یر تحت سرپرستی وی
تمیز قائل نشده باشد .در هر حال ،لیست  15نفری مورد استناد خواهان صراحتاً از افراد خاصی در خانواده رضـایی
نام میبرد و داللت بر مصادره اموال تمامی افراد خانواده ندارد .ادله مثیدی نیز در ت یید تفسـیر موسـعتـری ارائـه
نشده است .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و «لیست 15نفری» منضم بـه
آن و اصالحیه مورخ 04تیرماه  51[ 5912ژوییه  ]5303داللت بر مصادره اموال رضا رضایی ندارند.
 .93به طور خالصه ،دیوان خاطرنشان مینماید که ادلهای که در اثبـات مصـادره ادعـایی کـن تسـلیم شـده
محدود است به شهادت کتبی و شفاهی خود خواهان ،بدون هیچگونه ادله مثید آنها ـ که از جهاتی بـا اظهـارات
قبلی خواهان ناهمگون است ـ و درج نام دو تـن از افـراد خـانواده رضـایی در دو حكـم مصـادره در سـال .5912
نتیجهگیری دیوان این است که ادله موجود کافی برای اعالم این نظر نیست که شرکت مجتمع مسكونی کـن یـا
اموال و سهام آن توسط ایران مصادره شده است .بر این اساس ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان نتوانسـته اسـت
ثابت کند که ایران شرکت مجتمع مسكونی کن را مصادره کرده است.
 .71این مس له باقی میماند که آیا هیچیک از نشانههای دیگر کنترل توسط دولت ،به شرح مندرج در بند 92
باال ،در پرونده حاضر وجود دارد یا خیر .در این باره ،خواهان استداللی مطرح یا ادلهای تسلیم نكرده کـه حـاکی از
آن باشد که ایران مدیریت یا اداره شرکت مجتمع مسكونی کن را عهدهدار بوده ویا صاحب عالیق کنترلکننده در
سهام آن شرکت بوده ویا بر عملیات شرکت سرپرستی یا کنترل داشته است .در نتیجه دیوان متقاعد نشـده اسـت
که شرکت مجتمع مسكونی کن واحد تحت کنترل ایران به مفهوم مندرج در بند  9ماده هفت بیانیه حـل و فصـل
دعاوی است و بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که نسبت به دعوای مطروح علیـه شـرکت مجتمـع مسـكونی کـن
صالحیت ندارد.
چهار) ماهیت دعوا

 .75خواهان تخییراً استدالل میکند که حتی در صورتی که شرکت مجتمع مسكونی کن واحد متعلق به ایران یـا
به صورت دیگری تحت کنترل آن دولت نباشد ،دولت ایران به علت «مداخله مستلزم ضمان قهـری» در قـرارداد،
در مقابل خواهان مسئولیت دارد .دیوان اینک به بررسی استدالل فوق میپردازد.
 .70استنباط دیوان از چكیده استدالل خواهان این است که ایران در حقوق قـراردادی خواهـان بـه صـورتی
دخالت کرده که به منزله «اقدام مثثر در حقوق مالكیت» به مفهوم مندرج در بنـد 5مـاده دو بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی است .دیوان پیش از این نظر داده است که دخالت در حقوق قراردادی میتواند بـه منزلـه سـبب معتبـری
برای طرح دعوا نزد این دیوان باشد .در پرونده هاوس دیوان نظر داد که:
به عالوه ،خواهان اظهار داشته است که «حتی اگر مشخد شود که ایران مدیریت عمران تهران را در کنترل
نگرفته» خواهان به دلیل مداخله مستلزم ضمان قهری در قرارداد مستقیماً علیه دولـت ایـران ادعـا دارد .بـه نظـر
دیوان ،این ادعا ادعایی است تخییری نسبت به ادعای اصلی که علیه عمران تهران مطرح گردیـده اسـت .دیـوان
معتقد است که بر مبنای این تئوری تخییری مسئولیت ،دولت بهدرستی خوانده نامیده شده است.
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هرچند براساس واقعیات موجود در آن پرونده ،دیوان ضروری ندانست که ادعای مبتنـی بـر مداخلـه مسـتلزم
ضمان قهری در قرارداد را بررسی کند ،لكن خاطرنشان ساخت که طرح چنین ادعایی علـیاالصـول امكـانپـذیر
است8.
 .79در پرونده حاضر ،مداخلهای که خواهان از آن یاد میکند عبارت است از اقداماتی که حسب ادعـا توسـط
ایران صورت گرفته و مانع از آن شده که کن بتواند تعهداتی را که به موجب قرارداد مورخ  02دیمـاه 52[ 5915
ژانویه  ]5302در مقابل خواهان داشت انجام دهـد (بنگریـد بـه :بنـدهای  04 ،09و 90بـاال) .خواهـان از مداخلـه
فیزیكی در اموال کن ،از عزیمت محرمانه آقای رضایی از ایران در ماه اوت  5303و درج نام دو تن از افراد خانواده
رضایی در احكام مصادره تیرماه [ 5912ژوییه  ]5303یاد میکند.
 .77به طوری که در بندهای 90و  99باال خاطرنشان شد ،خواهان هیچگونه ادلهای در ت یید این اظهارات خود
ارائه نكرده که ایران ساختمان رضایی را در اوت  5303اش ال کرده و محمود رضایی در همان تاریخ از ایران فرار
کرده است .عالوه بر این ،خواهان نتوانسته ثابت کند هیچ اقدامی بـرای مصـادره امـوال رضـا رضـایی ،سـهامدار
اکثریت کن به عمل آمده است .این واقعیت که نام محمود رضایی ،یعنی قیم قـانونی رضـا ،در لیسـت  15نفـری
آمده نشان میدهد که اموال محمود رضایی توسط ایران مصادره شده است .در اوضـاع و احـوال مقتضـی ،چنـان
واقعیتی ممكن است داللت بر این نیز داشته باشد که در اموال فرد ص یر تحت سرپرستی چنین شخصـی دخالـت
صورت گرفته است .لكن لیست  15نفری بهتنهایی این نتیجه را ثابت نمیکند .در پرونده حاضر ،خواهان هیچگونه
اطالعات دیگری ارائه نداده است که وجود رابطه ای بین اقدامات معمول علیه محمود رضایی و سرنوشت شـرکت
مجتمع مسكونی کن را احتماالً احراز نماید .در نتیجه ،دیوان با مفتوح گذاردن این موضـوع کـه آیـا هـیچیـک از
اقدامات یا اثر جمعی اقدامات مداخلهآمیز در کن که مورد استناد خواهان است ،در صورت اثبات ،این نتیجـهگیـری
را توجیه میکند که مداخله مستلزم ضمان قهری در حقوق قراردادی وی به عمل آمده یا خیر ،نظر مـیدهـد کـه
خواهان ادله کافی ارائه نكرده که ثابت نماید اقدامی توسط ایران علیه شرکت مجتمع مسكونی کن به عمل آمـده
است.
 .71بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان نظر میدهد که خواهان موفق نشده است ثابت کند که مصـادره یـا اقـدام
دیگری که مثثر در حقوق مالكیت وی و قابل به انتساب به جمهوری اسالمی ایران باشد صورت گرفته اسـت .در
نتیجه ،دعوای خواهان علیه جمهوری اسالمی ایران بدینوسیله رد میشود.
پنج) حکم

 .70بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حكم صادر میکند:
 .5دعوای مطروح علیه خوانده ،شرکت مجتمع مسكونی کن بدینوسیله رد میشود ،به ایـن علـت کـه ثابـت
نشد که شرکت مذکور «سازمان ،تشكیالت یا واحد تحت کنترل دولت ایران» به مفهـوم منـدرج در بنـد  9مـاده
هفت بیانیه حل و فصل دعاوی میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( Haus 9 Iran-U.S. C.T.R. at 326 .1ت کید افزوده شده است).
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 .0دعوای مطروح علیه خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران بدینوسیله رد میشود ،بـدین علـت کـه ثابـت
نشد که مصادره یا اقدام دیگری صورت گرفته است که به مفهوم منـدرج در بنـد 5مـاده دو بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی مثثر در حقوق مالكیت خواهان باشد.
 .9هریک از طرفین هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل خواهد کرد.
الهه ،به تاریخ هفتم اسفندماه  5941برابر با  01فوریه 5344
گایتانو آرانجو  -روئیتس ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
ریچارد سی .الیسون

محسن آقا حسینی

موافق با رد دعاوی مطروح

پرونده شماره 379
حکم شماره  049ـ379ـ5
خواهان :وستینگهاوس الکتریک کورپوریشن
خوانده :نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5940/10/19 :
حکم نهایی
حاضران

از جانب خواهان :آقای دیوید ئی .مکگیفرت ،آقـای او .تـامس جانسـون ،آقـای دنـیس اس .کمـرون ،آقـای
بردفورد ال.اسمیت ،آقای تامس ای .رابرتسون ،آقای جیمز او .هاچینسون ،وکالی خواهان
آقای والتر ای .برنسون ،شاهد
آقای جیمز ای .کیو ،آقای جیمز اف .کولمن ،آقای ریچارد کورمیر ،آقای الن ای .کرتیس ،آقـای جـرج ج .دمـوژو،
آقای پال ج .دیماجیو ،آقای جیمز ای .فریدل ،آقای استیفن ،جی .کسپر ،آقای جیمز جی .لنگن والتر ،آقای رابـرت
مکفارلند ،آقای جان ،دبلیو مککیور ،آقای ویكتور بی .استاسی ،آقای مارتل استورر ،نمایندگان خواهان
از جانب خوانده :آقای علی حیرانی نوبری ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای بیژن ایزدی ،قائممقام نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای سیفاهلل محمدی ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای نصراهلل ابراهیمی ،آقای قاسم جعفرزاده ،دستیاران نماینده رابط
آقای احمد امیر معزی ،آقای احمد شاملو ،آقای مرتضی زهرایی ،آقای محمدحسین شاهرخی ،آقای پرویز دربنـدی،
آقای بیژن آهن فشار ،آقای محمدحسین گودرزی ،آقای آزاد ایمانی ،آقای موسـی خیرآبـادی ،آقـای حمیـد ادبـی،
آقای مناف دولتزاده ،نمایندگان نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
آقای عباس هاشمی ،نماینده شرکت ملی نفت ایران
سایر حاضران :خانم لوسی اف .رید ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
آقای د .استیفن متایس ،قائممقام نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
فهرست مندرجات
یک) پیشگفتار و سابقه رسیدگی
دو) واقعیات و اظهارات
الف) قراردادها
ب) اجرای قراردادها

شماره بند
5
05
05
91
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سه) جریان رسیدگی
چهار) صالحیت
الف) طرفین دعوا
ب) ادعاها و ادعاهای متقابل
پنج) ماهیت
الف) وضعیت حقوقی قراردادهای آمادگاه جامع الكترونیک
 .5عدم امكان اجرای قراردادهای آمادگاه جامع الكترونیک
 .0پیامدهای عدم امكان اجرای قراردادها
ب) ادعاها و ادعاهای متقابل موبوط به قراردادهای آی .دبلیو .پی .سی ـ ،220آی .دبلیو .پی .سی ـ،223
آی .دبلیو .پی .سی ـ ،252آی .دبلیو .پی .سی ـ 291
 .5ادعا و ادعای متقابل قرارداد 220
الف) واقعیات و اظهارات
ب) استدالالت طرفین
ج) تصمیم دیوان
ادعا
ادعای متقابل
 .0ادعای مربوط به قرارداد آی .دبلیو .پی .سی ـ223
الف) واقعیات و اظهارات
ب) استدالالت طرفین
ج) تصمیم دیوان
 .9ادعا و ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد آی .دبلیو .پی .سی ـ 252
دعوا
الف) واقعیات و اظهارات
ب) استدالالت طرفین
ج) تصمیم دیوان
ادعا
 .5خدمات مهندسی
 .0نشریات فنی
 .9تحویل قطعات یدکی
 .4تحویل ادپترها
 .1تحویل اطالعات مربوط به تصویر اجزای قطعات
 .5کارهای نگهداری و تعمیرات اضطراری
 .0تحویل دستگاه سیار آزمایش سیستم 145-trc

44
41
41
40
10
10
10
50
51
51
29
21
21
32
30
30
509
595
514
514
514
552
550
550
552
509
500
525
521
520
523
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 .2خالصه
ادعاهای متقابل
 .4ادعا و ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد آی.دبلیو.پی.سی291-
الف) واقعیات و اظهارات
ب) استدالالت طرفین
ج) تصمیم دیوان
ادعا
 .5خدمات مهندسی
الف) دوره زمانی 50آوریل تا پایان مه 5302
ب) دوره زمانی ژوئن تا پایان ژوییه 5302
ج) اوت5302
د) دوره زمانی سپتامبر تا پایان دسامبر5302
هـ) ادعای انجام کارهای ناقد و معیوب
و) نتیجهگیری
 .0خدمات انجام شده طی م موریتهای موقت
 .9خالصه مطالب و حكم
ادعای متقابل
 .5خسارات بابت نقض قرارداد
 .0استرداد پرداختهای قراردادی
ج) ادعاهای متقابل نیروی هوایی و ادعاهای متقابل وستینگهاوس تحت قراردادهایی غیر از
قراردادهای موضوع ادعاهای اصلی
 .5قراردادهای موضوع ادعاهای متقابل
 .0قرارداد آی .ئی .دی ـ522ـ)IED-001-71( 05
الف) واقعیات و اظهارات
ب) ماهیت
 .5ادعاهای ت خیر در انجام کار
 .0ادعاهای مربوط به دستگاههای آزمایش
 .9ادعاهای مربوط به فاز دو
 .4ادعاهای مربوط به عدم تكمیل کار
الف) نرخ دستمزد خدمات مهندسی و آموزشی
ب) عدم تكمیل کارهای مندرج در توافقنامه سال (loa) 5302
 .5کامپیوتر مرکزی دادههای هوایی
))A24g Central Air Data Computer

532
531
530
530
050
055
055
050
052
005
009
001
002
003
092
094
095
095
045
049
049
044
044
013
052
050
004
000
022
025
020
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 .0رادار GPX-9B
 .9رادارهای TPS-43 , RSR-61
 .4سیستمهای بیسیم  ARN-12و  ARN-18و ARN-84V
 .1سیستم بیسیم VFSE-65
 .5سیستم ناوبری خودکار E-4
 .0دستگاه ناوبری ثابت ASN-63

.520 .2قلم ابراز کارهای دقیق
 .3دوازده چکلیست بازدید محل
 .52دوازده سیستم سیار
 .55آموزش کالسیک و عملی
 .50سیزده سیستم بیسیم
ج) کارهای ناتمام غیر مندرج در توافقتنامه 5302
 .5سیستم رادار APQ-99
 .0رادار GPA-64
 .9نشریات فنی سیستمهای بیسیم
 .4آنتن رادار APQ-120
 .1آنتن TACAN RTA-2
 .5کنسول SA-1
د) قطعات یدکی
هـ) ادعای متقابل در متقابل بابت خدمات تحت متمم شماره 2
ج) نتایج حاصله
 .9قراردادهای آی .دبلیو .پی .سی ـ  ،252آی .دبلیو .پی .سی ـ 253و آی .دبلیو .پی .سی ـ 202
گسترش کلی دوم
الف) واقعیات و اظهارات
ب) استدالالت طرفین
ج) تصمیم دیوان
 .5وضعیت حقوقی قراردادهای گسترش کلی دوم
 .0میزان کار انجام شده
 .9تجهیزات اولیه و تجهیزات آزمایش نیروی هوایی
 .4نتایج حاصله
 .4قرارداد آی .دبلیو .پی .سی ـ 200
الف) واقعیات و اظهارات
ب) فسخ به سبب نقض یا انتفای قرارداد به علت عدم امكان اجرای آن

029
024
021
020
022
023
035
034
031
035
030
032
920
929
924
921
925
922
923
901
905
900
900
910
912
912
955
951
953
902
902
900
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ج) ادعای نیروی هوایی در ارتباط با ادپترها و آموزش
 .5استدالالت طرفین
 .0تصمیم دیوان
د) ادعای نیروی هوایی در ارتباط با خدمات مهندسی
 .5استدالالت طرفین
 .0تصمیم دیوان
هـ) ادعای متقابل در متقابل وستینگهاوس در ارتباط با هزینه سفر
 .5استدالالت طرفین
 .0تصمیم دیوان
و) نتایج حاصله
 .1قراردادهای آی .دبلیو .پی .سی ـ  00-220و آی .دبلیو .پی .سی ـ :220
قراردادهای موشک
الف) مقدمه
ب) سابقه موضوعی
 .5قرارداد آی .دبلیو .پی .سی ـ 220ـ00
 .0قرارداد آی .دبلیو .پی .سی ـ 220
ج) استدالالت طرفین
 .5موضع وستینگهاوس
 .0موضع نیروی هوایی
د) تصمیم دیوان
ادعای متقابل نیروی هوایی بابت مالیات و حقوق ت مین اجتماعی
شش) بهره
هفت) هزینه داوری
هشت) حكم

922
922
920
932
932
934
935
935
422
425
420
420
421
421
423
455
455
452
409
499
495
490
492

یک) پیشگفتار و سابقه رسیدگی

 .5در تاریخ  02دیماه  52[ 5955ژانویه  ]5320خواهان ،وستینگهاوس الكتریک کورپوریشن («وسـتینگهاوس»)
که شرکتی است امریكایی ،دادخواستی علیه خواندگان زیر به ثبت رساند:
جمهوری اسالمی ایران («ایران») سازمان صنایع دفاع ملی («سـازمان صـنایع») ،صـنایع الكترونیـک ایـران
(«صنایع الكترونیک») ،بانک ملی ،نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران («نیروی هوایی») ،شرکت ارج («ارج»)،
شرکت الكتروپارس با مسئولیت محدود («الكتروپارس») ،شرکت هواپیمایی ملی ایران («هما»)،شرکت پشتیبانی و
نوسازی هلیكوپترهای ایران («هلیكوپترایران») ،وزارت آب و برق («وزارت نیرو») ،سازمان آب و بـرق خوزسـتان
(«برق خوزستان») ،شرکت توانیر («توانیر») ،شرکت ملی نفت ایران («شرکت نفت») ،شرکت پلـیاکریـل ایـران
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(«پلیاکریل») ،شرکت شـیمیایی رازی ،همچنـین موسـوم بـه شـرکت شـیمیایی شـاهپور بـا مسـئولیت محـدود
(«رازی») ،نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران («نیروی دریایی») و بانک ایرانیان.
 .0در فاصله نهم دیماه  95[ 5955دسامبر  ]5320و 50اردیبهشتماه [ 5950دوم مه  ]5329خواندگان لوایح
دفاعی خود را به ثبت رساندند که بعضی از آنها حاوی ادعاهای متقابل نیز بود.
 .9در تاریخ  02اردیبهشتماه [ 5954دهم مه  ]5321براساس موافقتنامههای حل و فصلی که بـین  .5وسـتینگهاوس
از یک طرف و ایران ،صنایع الكترونیک و سازمان صنایع از طرف دیگر .0 ،وستینگهاوس از یـک طـرف و بانـک
ملی ،بانک تجارت (بانک ایرانیان سابق ) ،بانک مرکزی ،هلیكوپتر ایران ،نیرویی دریایی و توانیر از طرف دیگـر و
 .9وستینگهاوس از یک طرف و پلیاکریل و ارج از طرف دیگر به امضا رسید ،دیوان یک حكم جزئـی مبتنـی بـر
شرایط مرضیالطرفین صادر نمود (حكم شماره  0-923-500مورخ  02اردیبهشتماه [ 5954دهم مه  ]5321کـه
در  8 Iran-U.S. C.T.R. 183نیز به چاپ رسید) .به موجب حكم مزبور ،کلیه دعاوی متقابل مربوط به صنایع
الكترونیک ،سازمان صنایع ،بانک ملی ،ارج ،الكتروپارس ،هلیكوپتر ایران ،توانیر ،پلیاکریل ،نیروی دریایی و بانـک
تجارت (بانک ایرانیان سابق) مختومه گردیده .بنابراین ،خواندگان مزبور دیگر طرف دعوای حاضر نیستند.
 .7در تاریخ سوم آذرماه  04[ 5951نوامبر  ]5325متعاقب موافقتنامه حل و فصلی کـه بـین وسـتینگهاوس و
رازی منعقد گردید ،دیوان حكم مبتنی بر شرایط مرضیالطرفین شماره  0-923-002مورخ سوم آذرماه 04[ 5951
نوامبر  ]5325را صادر و به موجب آن کلیه دعاوی و دعاوی متقابل مربوط بـه رازی را مختومـه نمـود .بنـابراین،
رازی دیگر در این پرونده طرف دعوا نیست.
 .1در تاریخ چهارم آذرماه  01[ 5951نوامبر  ]5325به دنبال استرداد دعوای وستینگهاوس علیه وزارت نیرو و
برق خوزستان ،دیوان دستوری صادر و طی آن رسیدگی به آن بخش از پرونده حاضر را که بـه دعـاوی مطروحـه
علیه وزارت نیرو و برق خوزستان مربوط میشد مختومه اعالم کرد و به دفتر دیوان دستور داد کـه اسـامی وزارت
نیرو و برق خوزستان را از پرونده حذف نماید .بنابراین ،وزارت نیرو و برق خوزستان دیگر در این پرونده طرف دعوا
نیستند.
 .0در تاریخ  55فروردینماه  95[ 5955مارس  ]5320پس از اعالم هما و ت یید وستینگهاوس مبنی بر فیصله
یافتن کلیه دعاوی بین هما و وستینگهاوس ،دیوان دستوری صادر و طـی آن رسـیدگی بـه آن بخـش از پرونـده
حاضر را که به دعاوی مطروحه علیه هما مربوط میشد مختومه اعالم کرد و به دفتر دیوان دستور داد که نام هما
را از پرونده حذف نماید .از این رو ،هما دیگر طرف این پرونده نیست.
 .4در جلسه استماع نهایی پرونده حاضر ،وستینگهاوس اعالم نمود که قصد ندارد دعوای خـود علیـه شـرکت
نفت را پیگیری نماید .از آنجا که شرکت نفت مخالفتی ابراز نكرده ،دیوان دعوای مطروحه علیه شـرکت نفـت را
مختومه اعالم مینماید.
 .1بر این اساس ،حكم حاضر به دعاوی و دعاوی متقابل مربوط به نیروی هوایی اختصـاص دارد؛ زیـرا کلیـه
دعاوی و دعاوی متقابل دیگر یا از طریق احكام مبتنی بر شـرایط مرضـیالطـرفین مـذکور در بـاال حـل و فصـل
گردیده یا اینکه مسترد شده و لذا مختومه محسوب میشوند .از تاریخ  95آذرمـاه  05[ 5955دسـامبر  ]5320بـه
بعد ،وستینگهاوس در لوایح خود در این بخش باقیمانده از پرونده بدون استثنا و تنها از نیـروی هـوایی بـه عنـوان
خوانده نام برده است .در نتیجه ،جمهوری اسالمی ایران دیگر در پرونده حاضر خوانده دعـوا نخواهـد بـود و تنهـا

 341

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

خوانده باقیمانده در این پرونده نیروی هوایی میباشد.
 .3دعاوی و تقریباً کلیه دعاوی متقابل پرونده حاضر از یک سلسله قراردادهایی ناشی میشوند کـه در فاصـله
سالهای  5305تا 5302بین وستینگهاوس و نیروی هوایی منعقد گردیـده و موضـوع آنهـا یـک آمادگـاه جـامع
الكترونیک برای تعمیر و نگهداری انـواع مختلـف اسـلحه و سیسـتمهـای الكترونیكـی نیـروی هـوایی بـود کـه
وستینگهاوس آن را طراحی و در ت سیس آن به نیروی هوایی کمک کرده بود.
 .51وستینگهاوس چهار فقره ادعا نزد دیوان طرح کرده است .ادعای اول وستینگهاوس مبتنی است بـر قـرار
داد آی.دبلیو.پی.سی 220-مورخ  02آبانماه  53[ 5919نوامبر ]5304که طـی آن مبلـغ  500530295/-دالر بابـت
خــدمات قــراردادی ارائــه شــده مطالبــه گردی ـده اســت .ادعــای دوم وســتینگهاوس مبتن ـی اســت بــر قــرارداد
آی.دبلیو.پی.سی 223-که در تاریخ  00بهمنماه  55[ 5919فوریه  ]5301بین طرفین به امضـا رسـید و طـی آن
جمعاً مبلغ  502050592/-دالر بابت خدمات قراردادی ارائه شده و عدمالنفع مطالبه گردیده اسـت .ادعـای سـوم از
قرارداد شماره ای.دبلیو.پی.سی 252-ناشی میگردد که در تاریخ دهم اسفندماه [ 5919اول مـارس  ]5301توسـط
وستینگهاوس و نیروی هوایی امضا شد و براساس آن جمعاً مبلغ  1040955دالر بابت صورتحسابهـای پرداخـت
نشده مطالبه گردیده است .ادعای چهارم با خواستهای جمعاً به مبلغ  0210214/-دالر بابت خـدمات ارائـه شـده و
عدم النفع بر مبنای قرارداد آی.دبلیو.پی.سی 291-مورخ  55بهمن [ 5915پنجم فوریه  ]5302مطرح شده اسـت1.
وستینگهاوس بابت کلیه مبالغ مورد ادعا بهره مطالبه میکند.
 .55در جلسه استماع نهایی پرونده حاضر وستینگهاوس اجازه خواست که ادعاهای خود را اصالح نماید ،بدین
نحو که درخواستی به خواسته دعوا بیفزاید ،دایر بر اینکه دیوان کلیه ضمانتنامههای بانكی و تضمینهـای حسـن
انجام کار مرتبط با قراردادهای آمادگاه جامع الكترونیک را کانلمیكن اعالم نماید.
 .50نیروی هوایی بهنوبهخود  52فقره ادعای متقابل بر مبنای قراردادهای مختلف فیمابین علیه وستینگهاوس
اقامه کرده است 2.ادعاهای متقابل نیروی هوایی بابت استرداد اضافه پرداختهایی است که بنا به ادعا بابت اجرای
قرارداد صورت گرفته و نیز بابت خسارت تبعی و اجرای عین تعهـد اسـت .سـه فقـره از از ایـن ادعاهـای متقابـل
براساس قراردادهای آی.دبلیو.پی.سی ،220-آی.دبلیو.پی.سی 252-و آی.دبلیو.پی.سی 291-موضوع دعاوی اقامه
شدهاند؛ لكن  54فقره از ادعاهای متقابل از قراردادها یا مـتمم قراردادهـایی ناشـی مـیشـوند کـه وسـتینگهاوس
دعوایی راجع به آنها اقامه نكرده بود .این دسته از قراردادها (که منبعد «قراردادهای موضـوع ادعاهـای متقابـل»
نامیده میشوند) به شرح زیر میباشند:
قرارداد آی.ئی.دی 05-225-مورخ  05خردادمـاه  55[ 5912ژوئـن  ]5305و مـتممهـای شـماره  9تـا  3آن
قرارداد ،به تاریخهایی واقع در فاصله  01فروردین تا نهم تیرماه 54[ 5910آوریل تا  92ژوئن  ،]5309قراردادهـای
آی.دبلیو.پی.سی ـ ،252ای.دبلیو.پی.سی253-و آی.دبلیو.پی.سی 202-که هر سه آنهـا بـه تـاریخ  05مردادمـاه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8در حكم حاضر ،قراردادهای آی.دبلیو.پی.سی ـ ،220آی.دبلیو.پی.سی ـ  ،233آی.دبلیو.پی.سی ـ 252و آی.دبلیو.پی.سـی ــ  291گـهگـاه
مجموعاً قراردادهای موضوع ادعاهای اصلی نامیده میشوند.
 .2نیروی هوایی دعاوی متقابل خود را طی الیحه دفاعی که در تاریخ نهم اردیبهشتماه  03[ 5950آوریل  ]5329به ثبت رسید ،مطـرح
نمود.

حکم شماره  549ـ  389ـ 343  1

 50[ 5914اوت  ]5301هستند ،قرارداد آی.دبلیو.پی.سی 200-مورخ  09فروردینمـاه  50[ 5911آوریـل  ]5305و
قراردادهای پشتیبانی موشک به شمارههای آی.ئی.دی  00-220-مورخ  09اسفندماه  54[ 5912مـارس  ]5300و
آی.دبلیو.پی.سی 220-مورخ  05اردیبهشتماه  55[ 5919مه  .]5304عالوه بر این ،نیروی هوایی ادعای متقـابلی
بابت مالیات و حقوق ت مین اجتماعی ت دیه نشده مطروح کرده است .نیروی هوایی طبق منـدرجات آخـرین لـوایح
خود جمعاً مبلغ  0503090531/-دالر و  21100920239/-ریال به انضمام بهره ،بابت ادعاهای متقابل خود مطالبـه
مینماید.
 .59وستینگهاوس طی جوابیه مورخ ششم مردادماه  02[ 5950ژوییه  ]5329خود ایـرادات صـالحیتی بـه آن
دسته از ادعاهای متقابل نیروی هوایی که بر چهار قرارداد موضوع دعاوی مبتنی نیسـتند مطـرح کـرد و اسـتدالل
نمود که ادعاهای متقابل مزبور از همان قراردادها معامالت یا رویدادهایی ناشی نمیشوند که از نظر صالحیتی در
بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر گردیده است .دیوان طی دستور مورخ  05بهمنماه  51[ 5950فوریه
 ]5324مس له صالحیت خود نسبت به ادعاهای متقابل نیروی هوایی راجع به قراردادهای آی.دبلیو.پی.سـی،252-
ای.دبلیو.پی.سی ،253-آی.دبلیو.پی.سی 202-را جهت تسریع در صدور تصمیم از سـایر موضـوعات مجـزا نمـود،
بدین سبب که نیروی هوایی بر مبنای همان دعاوی مبتنی بر سه قرارداد مزبور در یكی از دادگاههای ایران علیـه
وستینگهاوس طرح دعوا نموده و وستینگهاوس نیز متقابالً با طرح دعـوا در یكـی از دادگـاههـای ایـاالت متحـده
تقاضای صدور حكم اعالمی کرده بود .متعاقب صدور دستورهای دیوان ،رسیدگیهای قضـایی مربـوط در هـر دو
کشور متوقف گردید.
 .57در تاریخ  02آبانماه  53[ 5951نوامبر  ]5325جلسه استماعی درباره صالحیت دیـوان نسـبت بـه ادعاهـای
متقابل نیروی هوایی در ارتباط با قراردادهای آی.دبلیو.پی.سی ،252-آی.دبلیو.پی.سـی ،253-آی.دبلیو.پی.سـی202-
تشكیل گردید و متعاقب آن طی قرار اعدادی شماره  0-923-50مورخ  09بهمنماه  50[ 5951فوریه  ]5320کـه
در  14 Iran-U.S. C.T.R. 104به چاپ رسید دیوان نظر داد که چون ادعاهای متقابل مزبور از همان معاملـه
مربوط به دعاوی اصلی ناشی میشوند در حیطه صالحیت دیوان قرار میگیرد.
 .51با توجه به تصمیم دیوان در قرار اعدادی شماره  ، 0-923-50وستینگهاوس متعاقباً صـالحیت دیـوان را
نسبت به ادعاهای متقابل نیروی هوایی در ارتباط با قراردادهای آی.ئی.دی ،05-225-از جمله متممهای شماره 9
تا  3آن و نیز قرارداد آی.دبلیو.پی.سی 200-پذیرفت ،اما کماکان اعتراضات صالحیتی خـود نسـبت بـه ادعاهـای
متقابل نیروی هوایی در ارتباط بـا قراردادهـای آی.ئـی.دی 00-220-و آی.دبلیو.پی.سـی( 220-از ایـن بـه بعـد
«قراردادهای موشكی») و ادعای متقابل مربوط به مالیات و حقوق ت مین اجتماعی معوق را حفظ نمود.
 .50در تاریخ  92آذرماه  05[5955دسـامبر  ]5320وسـتینگهاوس ضـمن تسـلیم دفاعیـات خـود نسـبت بـه
ادعاهای متقابل نیروی هوایی3 ،فقره ادعای متقابل در پاسخ به ادعاهـای متقابـل آن نیـرو طـرح نمـود .یكایـک
ادعاهای متقابل وستینگهاوس که آنها را «ادعاهای متقابل در متقابل» نامیده است ،براساس قراردادهایی غیـر از
چهار قرارداد موضوع ادعاهای اصلی است که موضوع ادعای متقابل نیروی هوایی بوده است .خواسـته وسـتینگهاوس
در ادعاهای متقابل در متقابل خود جمعاً  203420203/-دالر به عالوه بهره میباشد.
 .54با این ترتیب ،وستینگهاوس بابت ادعاها و ادعاهای متقابل خود مجموعـاً مبلـغ  5002440521/-دالر بـه
عالوه بهره مطالبه مینماید.
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 .51هردو طرف هزینههای مرتبط با داوری را مطالبه میکنند.
 .53جلسه استماع نهایی پرونده حاضر در روزهای  50الی  55اسفندماه [ 5902دوم تـا ششـم مـارس ]5330
برگزار شد.
 .01دیوان طی اطالعیه کتبی مورخ 52مردادماه [ 5909نهم اوت  ]5334به طرفین اطالع داد که به علت در
گذشت آقای خوزه ماریا رودا ،اقای کریستوف اسكوبیشفسكی ،رئیس شعبه دو ،برای رسیدگی به کلیه موضـوعات
پرونده حاضر جانشین قاضی رودای فقید میگردد .مضافاً دیوان به طرفین اطالع داد که شعبه ،وفق مفاد مـاده
 54قواعد دیوان ،تشخید داده است که الزم نیست جلسه استماعی که قبالً در پرونده حاضر برگزار شده تجدیـد
گردد.
دو) واقعیات و

اظهارات3

الف) قراردادها

 .05در فاصله سالهای 5305و  5320وستینگهاوس و نیروی هوایی برای ت سیس یک آمادگاه جامع الكترونیک
(«آمادگاه الكترونیک») برای نیروی هوایی ایران به انعقاد یک سلسله قرارداد مبادرت نمودند .منظور طـرفین ایـن
بود که آمادگاه مذکور راهحل واحدی برای رفع نیازهای مختلف نیروی هوایی در زمینه تعمیرات پیچیده آمادگاهی
و خدمات نگهداری قطعات الكترونیكی مورد مصرف در هواپیماهای نیروی هوایی و تجهیزات پشتیبانی زمینی آن
نیرو باشد .یكی از هدفهای اصلی ایجاد آمادگاه الكترونیک استفاده از وسایل آزمایش و تعمیرات چند منظوره بود،
بدین معنا که به جای استفاده از وسایل آزمایش و تعمیراتی که برای انجام کار خاصی از تولید کنندگان تجهیزات
اولیه 4خریداری میشد آمادگاه الكترونیک میتوانست از وسایل چند منظوره استفاده کند که توسط وسـتینگهاوس
طراحی و ساخته میشد و بدون نیاز به سازنده اصلی تجهیزات مذکور ،تعمیـر و نگهـداری سیسـتمهـای مختلـف
الكترونیكی امكانپذیر میشد .این طرح برای نیروی هوایی موجب صرفهجویی در هزینه و قابلیت انعطاف در کـار
میبود و برای وستینگهاوس پروژه عظیمی بود که در درازمدت درآمد معتنابهی ایجاد مینمود.
 .00چنانکه در پیشنهاد اولیه مورخ  09فروردینماه  50[ 5912آوریل  ]5305وستینگهاوس به نیروی هوایی
عنوان شده بود ،قرار بود آمادگاه الكترونیک طی سه مرحله (فاز) ایجاد شود .در اولین فاز که طرفین آن را فاز یک
مینامیدند قرار بود وستینگهاوس قابلیتهای موجود نیروی هوایی را ارزیابی و برای ت مین نیازهای مبرم آن نیـرو
که باید توسط طرفین مشخد میشد پشتیبانی تعمیراتی فوری فراهم نماید .طی دومین فاز کـه فـاز دو شـناخته
میشد ،قرار بود وستینگهاوس سایر نیازهای تعمیراتی نیروی هوایی را که بایستی در درازمدت ت مین مـیگردیـد،
مورد مطالعه قرار دهد .سومین فاز ،یعنی فاز سه ،مربوط میشد به اجرای پیشنهادات ارائه شده در گزارش مطالعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بررسی مفصلتر برخی واقعیات ،حسب اقتضا ،هنگام رسیدگی به ماهیت داوری و دعاوی متقابل طـی بنـدهای آتـی صـورت خواهـد
گرفت.
 .1تجهیزات اولیه ( )prime equipmentبه تجهیزات الكترونیكی یا سایر تجهیزات نیروی هوایی اطالق میشود که قـرار بـود سـرویس
آنها با استفاده از تجهیزات نگهداری وستینگهاوس در ساختن دستگاههای تعمیر و نگهداری مزبور مورد اسـتفاده قـرار دهـد .تجهیـزات
اولیه توسط کارخانجات مختلفی طراحی و ساخته میشد.
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فاز دو .فاز سه همچنین مشتمل بود بر اولین مرحله گسترش آمادگاه الكترونیـک کـه در نتیجـه خریـد اسـلحه و
هواپیماهای جدید توسط نیروی هوایی ضرورت پیدا کرده بود در سال  5301طـرفین دربـاره طرحـی موسـوم بـه
گسترش کلی دوم به توافق رسیدند .طرفین همچنین هرچنـد گـاهی در مـورد گسـترش آمادگـاه در زمینـههـای
مشخدتر دیگری به توافقهایی دست یافتند.
 .09در تاریخ  05خردادماه 55[ 5912ژوئن ]5305طرفین اولین و اساسـیتـرین قـرارداد آمادگـاه الكترونیـک
یعنی قرارداد شماره آی.ئی.دی 05-225-را امضا کردند .براساس این قرارداد پروژه آمادگاه الكترونیک به سه فـاز
تقسیم گردید .همانطور که گفته شد ،در فاز یک قرار بود وستینگهاوس برای ت مین نیازهای مبرم نیروی هـوایی،
تعمیرگاههایی با قابلیت تعمیر فوری ایجاد کند و طی فـاز دو تجهیـزات الكترونیكـی آن نیـرو را بررسـی و بـرای
سرویس آنها یک طرح تعمیراتی ارائه نماید .نیروی هوایی موافقت کرد که بابـت فـاز یـک مبلـغ 202310541/-
دالر و برای فاز دو مبلغ  2920132/-دالر بپردازد .طبق برنامه اجرای قرارداد وستینگهاوس میبایست کار هـر دو
فاز را از دهم مردادماه [ 5912اول اوت  ]5305آغاز نموده ،فاز یک کار را ظرف مدت  90ماه و فاز دو را ظرف 52
ماه به پایان رساند .منظور از فاز سه ،اجرای پیشنهاداتی بود که وستینگهاوس طی گزارش مطالعاتی فاز دو تسـلیم
میکرد و لذا شرایط اجرای فاز سه تنها پس از خاتمه مطالعات مزبور مورد مذاکره قرار گرفت.
 .07در تاریخ  09اسفندماه  54[ 5912مارس  ]5300به دنبال پیشنهاد ماه ژانویه  5300وستینگهاوس ،قرارداد
موشكی شماره آی.ئی.دی 00-220-بین وستینگهاوس و نیروی هوایی منعقد گردیـد .بـه موجـب ایـن قـرارداد،
وستینگهاوس مكلف بود برای دو نوع از موشکهای هوا به هـوای نیـروی هـوایی ،یعنـی  AIM–7Eاسـپارو و
 AIM-9Eساید وایندر امكانات تعمیراتی فراهم نماید .نیروی هوایی موافقت کرد که در ازای این خـدمات
 402320222/دالر به وستینگهاوس بپردازد .طرفین دو متمم به این قرارداد اضـافه کردنـد .در تـاریخ 50مهرمـاه[ 5910نهم اکتبر  ]5309طرفین شرح کار قرارداد را گسترش داده پشتیبانی تعمیراتی موشک جدیدی به نام ساید
وایندر  AIM-9Jرا مشمول آن نموده و بر آن اساس قیمت قرارداد را بـه  105090505/-دالر افـزایش دادنـد .در
تاریخ  02اسفندماه  53[ 5919مارس  ]5301طرفین متمم دومی برای ت مین خدمات مهندسی گستردهتری امضـا
نمودند و مبلغ کل قرارداد را به  100420053/-دالر افزایش دادند.
 .01در آوریل سال  ،5309وستینگهاوس گزارش مطالعات فاز دو را به نیروی هوایی تسلیم و طی آن توصـیه
کرد که چندین محل کار جداگانه موسوم به «کارگاه» دایر گردد تا برای تعمیر وسایلی از قبیل بـیسـیم ،رادار یـا
تجهیزات الكترومكانیكی مجهز شود .متعاقباً در فاصله  01فروردینماه و نهم تیرماه  54[ 5910آوریل و 92ژوئـن
 ]5309طرفین  0فقره متمم قرارداد شماره آی.ئی.دی 05-225-را به منظور اجرای توصیههای مندرج در گزارش
مطالعاتی فاز دو امضا و به این ترتیب ،فاز سه پروژه آمادگاه الكترونیک را آغاز کردند 0 .فقـره مـتمم مـذکور نـزد
طرفین به متممهای شماره  9الی  3معروف است و در حكم حاضر نیز تحت همین عناوین به آنها اشاره خواهـد
شد5.
 .00به موجب متمم شماره  ،9وستینگهاوس متعهد گردید کارگاه موجود رادار را با هزینهای به مبلـغ 103220093/-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5متمم قبلی شماره  5به موضوعات فنی اختصاص داشت که به شرح کار قرارداد مربوط نمیشد.
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دالر گسترش دهد .به موجب مفاد متمم مزبور ،قرار بود وستینگهاوس وسایل آزمایش و نشریات فنی مشخصی را
برای نیروی هوایی طراحی و تولید نموده و به آن نیرو تحویل دهـد .مـتمم شـماره  4بـه منظـور توسـعه کارگـاه
دستگاههای بیسیم و با هزینهای به مبلغ  905230522/-دالر به امضا رسید و به موجب آن وستینگهاوس متعهـد
شد که ایستگاه های آزمایش خاص و تجهیزات دیگر و همچنین نشریات فنی برای نیروی هوایی طراحی و تولیـد
کرده ،به آن نیرو تحویل دهد .متمم شماره  1مقرر میداشت که خدمات آموزشی ،مهندسی و پشتیبانی تدارکاتی و
نیز یک سال مایحتاج قطعات یدکی ،برای پشتیبانی تجهیزات جدید رادار و دستگاههای بیسیم موضوع متممهای
 9و  4تامین گردد .نیروی هوایی موافقت کرد که بابت خدمات مبلـغ  503430099/-دالر و بابـت قطعـات یـدکی
مبلغ نیروی  905000255/-دالر به وستینگهاوس بپردازد.
 .04متمم شماره  5به همراه متممهای شماره  0و  ،2مربوط میشد به تدار قابلیتهای تعمیراتی جـامع در
رده آمادگاه ،برای تجهیزات الكترومكانیكی موجود نیروی هوایی کـه عمـدتاً عبـارت بـود از تجهیـزات نـاوبری و
کنترل پرواز .طبق متمم شماره  5که نیروی هـوایی موافقـت کـرده بـود بابـت آن مبلـغ  900990322/-دالر بـه
وستینگهاوس بپردازد ،وستینگهاوس مكلف شده بود که چندین ایستگاه آزمایش و نشریات فنی مختلف به نیروی
هوایی تحویل نماید .براساس متمم شماره  ،0وسـتینگهاوس متعهـد گردیـد در ازای دریافـت  409510322/-دالر
سختافزار دستگاههای اصلی و فرعی برای کارگاه الكترومكانیک و نشریات فنی مربوط را تحویـل نمایـد .مـتمم
شماره  2مقرر میداشت که وستینگهاوس خدمات آموزشـی مهندسـی و پشـتیبانی کارگـاه الكترومكانیـک و نیـز،
مایحتاج یکساله قطعات یدکی برای پشتیبانی عملیات کارگاه تحویل دهد .قیمت بخش خدمات مـتمم شـماره 2
مبلغ  904220322/-دالر و بهای بخش قطعات یدکی  004310511/-دالر بود.
 .01و سرانجام طی متمم شماره  ،3وستینگهاوس متعهد گردید که کارگاههای جدید سیار و تخصصی تعمیـر
و نگهداری در آمادگاه الكترونیک ایجاد نماید .قرار بود کارگاه سیار پشتیبانی و انتهای تعمیـر و نگهـداری سـیار را
عهدهدار شود که به وسیله آنها تكنیسینها و دستگاههای تعمیراتی برگزیده به محل استقرار سیستمهای بزرگ و
ثابت نیروی هوایی واقع در نقاط مختلف ایران منتقل میگردید و پس از بازگشت و انتها به آمادگاه الكترونیک این
کارگاههای تعمیراتی تخصصی میتوانستند روی اجزای این سیستمها تعمیرات اضافی انجام دهند .به موجب ایـن
متمم ،وستینگهاوس ملزم بود در ازای دریافت مبلغ  505550222/-دالر تجهیزات تعمیراتـی خاصـی را طراحـی و
تولید نموده به نیروی هوایی تحویل دهد و نیز خدمات مهندسی به آن نیرو ارائه نماید عـالوه بـر ایـن ،قـرار بـود
وستینگهاوس در مقابل دریافت  3330422/-دالر مایحتاج یک سال مصرف قطعات یـدکی بـرای تعمیرگـاههـای
سیار و تخصصی تعمیر و نگهداری تحویل دهد.
 .03در تاریخ  05اردیبهشتماه 55[ 5919مه  ]5304وستینگهاوس و نیروی هوایی قـرارداد موشـكی شـماره
آی.دبلیو.پی.سی220-را منعقد نمودند که منظور از آن گسترش ت سیسات موشكی به نحوی بود که قابلیت تعمیـر
موشکهای هوا به زمین ماوریک  IGM-65Aنیروی هوایی در رده آمادگاه به دسـت آیـد .گسـترش ت سیسـات
موشكی قرار بود در دو فاز که فازهای یک و دو نامیده میشد ،انجام گردد .تحت این قرارداد وستینگهاوس مكلف
بود وسایل آزمایش و سایر تجهیزات ،نشریات فنی و خدمات آموزشی و مهندسی به نیروی هوایی تحویل دهد .در
مقابل ،قرار بود نیروی هوایی مبلغ  500100122/-دالر بابت فاز یک و مبلغ  505210292/-دالر بابـت فـاز دو بـه
وستینگهاوس پرداخت کند.
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 .91در طول دهه  ،5302تجهیزات الكترونیكی نیروی هوایی به طور مداوم گسترش مـییافـت و در نتیجـه،
طرفین هرچند یک بار ،به منظور افزایش قابلیت تعمیر و نگهداری سیستمهایی که نیروی هوایی متعاقب امضـای
متممهای فاز سه خریداری نموده بود ،قراردادهای جداگانهای منعقد میکردند .در تاریخ  02آبانماه  53[ 5919نـوامبر
 ]5304طرفین قرارداد آی.دبلیو.پی.سی 220-را که به آزمایش فنی ایستگاههای آرایش کارگاه رادار مربوط میشد
امضا کردند .آرایش فنی مذکور پس از خرید سیستم جدید رادار  AN/APQ-120ضرورت پیدا کرد .در تاریخ 52
بهمنماه  55[ 5919فوریه  ]5301وستینگهاوس و نیروی هوایی قرارداد آی.دبلیو.پی.سی 223-را که مبنای یكـی
از ادعاهای اصلی پرونده حاضر است ،امضا نمودند که منظور از آن ت مین قابلیت تعمیراتی یک سیستم ضـدهوایی
کنترل شونده توسط رادار به نام «سوپرفلدرماوس» ( )Super Fledermousبرای آمادگـاه الكترونیـک بـود .در
تاریخ  52اسفندماه [ 5919اول مارس  ]5301طرفین قرارداد آی.دبلیو.پی.سی 252-را که مبنای یكی از ادعاهـای
اصلی پرونده حاضر است امضا کردند که منظور از آن فراهم سـاختن امكـان تعمیـر دو سیسـتم بـیسـیم جدیـداً
خری ـداری شــده ،یعن ـی دســتگاه پرسشــگر ( )AN/TPX-46(V) Interrogator Setو دســتگاه ترمینــال
( )AN/TRC145 Terminal Setبود.
 .95در اواسط دهه  5302تعداد هواپیماهای جدید و جنگافزارها و سیستمهای الكترونیكی که نیروی هوایی
در حال خرید آنها بود ایجاب میکرد که آمادگاه الكترونیک برای بار دوم گسترش داده شود .از این رو در تـاریخ
 05مردادمـاه  50[ 5914اوت  ]5301وسـینتگهاوس و نیـروی هـوایی ،قراردادهـای آی.دبلیو.پی.سـی 252-و
آی.دبلیو.پی.سی 253-و آی.دبلیو.پی.سی 202-را به منظور اجرای گسترش کلـی دوم آمادگـاه الكترونیـک امضـا
نمودند .هدف از قراردادهای مزبور به ترتیب توسعه کارگاه رادار ،کارگاه الكترومكانیک و کارگاه بیسیم بود.
 .90در تاریخ  09فروردینماه  50[ 5911آوریل  ]5305طرفین قرارداد آی.دبلیو.پی.سی 200-را امضـا کردنـد
که هدف آن ت مین خدمات پشتیبانی تعمیراتی و مهندسی بیشتری برای آمادگاه الكترونیک بود.
 .99در تاریخ  55بهمنماه [ 5915پـنجم فوریـه ]5302قـرارداد آی.دبلیو.پی.سـی 291-کـه مبنـای یكـی از
ادعاهای اصلی پرونده حاضر است بین وستینگهاوس و نیروی هوایی منعقد گردید .این قرارداد مربوط میشـد بـه
ارائه خدمات کمكی و پشتیبانی مهندسی برای کارگاه رادار و نیز به کارکنان آمادگاه در زمینه بعضی سیسـتمهـای
رادار زمینی و هوابرد و همچنین در زمینه یک سیستم کامپیوتری که براسـاس یـک قـرارداد قبلـی بـین طـرفین
تحویل شده بود.
 .97راجع به قراردادهای موضوع ادعاهای اصلی وادعاهای متقابل موصـوف در بنـدهای بـاال ،حسـب لـزوم،
هنگام پرداختن به ماهیت ادعا یا ادعای متقابل مربوط ذیالً بهتفصیل بحث خواهد شد.
ب) اجرای قراردادها

 .91در فاصله سالهای  5305و  ،5302کار قراردادهای آمادگاه الكترونیک ،هرچند با ت خیرهای اساسی ،در حـال
پیشرفت بود .وستینگهاوس میگوید که این ت خیرها عمدتاً قابل انتساب به نیـروی هـوایی بـود کـه بـه تعهـدات
قراردادی خود مبنی بر همكاری با وستینگهاوس عمل نمیکرد .برای مثال ،وستینگهاوس مدعی است که نیـروی
هوایی تسهیالت الزم را برای اجرای کار و انبار کردن وسایل در آمادگاه الكترونیک در حـد کـافی و بـهموقـع در
اختیار وستینگهاوس نمیگذاشت و به تعهد خود برای ت مین برق مطمئن در آمادگاه عمل نمینمود .وستینگهاوس
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مدعی است که دلیل اصلی عقب افتادن کار ،ت خیرهای طوالنی نیروی هوایی در تحویل تجهیزات اولیهای بود که
وستینگهاوس برای طراحی و ساختن تجهیزات تعمیراتی بدانها نیاز داشت.
 .90نیروی هوایی بهنوبهخود هرگونه مسئولیتی را در مورد ت خیر در اجرای کار انكار کـرده معتقـد اسـت کـه
ناتوانی وستینگهاوس در ایفای تعهدات قراردادی خود موجب ت خیرهای مذکور گردیـد .بـهویـژه در مـورد فـراهم
نبودن تجهیزات اولیه ،نیروی هوایی میگوید که این مس له ناشی از آن بود که وستینگهاوس به تعهـد قـراردادی
قبلیاش درخصوص مشخد کردن تجهیزات اولیه مورد نیاز خود برای نیروی هوایی عمل نكرد و اضافه مینماید
که آن نیرو نمیتوانست قبل از دریافت مشخصات کامل وسایل مورد نیاز از وستینگهاوس ،هیچیـک از تجهیـزات
اولیه مورد بحث را تحویل دهد .نیروی هوایی همچنین معتقد است که عدم آشنایی وستینگهاوس با طرح آمادگاه
جامع که از طرف خود وستینگهاوس پیشنهاد شده بود و نیز بیتجربگی کارکنان وستینگهاوس در اجرای وظـایف
محوله موجب ت خیر در انجام کارها شد.
 .94در سال  5305طرفین به منظور بررسی پیشرفت کار وسـتینگهاوس در قـرارداد آی.ئـی.دی 05-225-و
متممهای آن و نیز به منظور حل مشكالت ،شروع به تشكیل جلسـات مـنظم بررسـی وضـعیت نمودنـد .در ایـن
جلسات ،نیروی هـوایی سـثاالتی راجـع بـه عملكـرد وسـتینگهاوس در مـورد بعضـی کارهـا مطـرح مـیکـرد و
وستینگهاوس پس از بررسی کارها از طریق گزارش به نیروی هوایی به سثاالت مزبور پاسخ میداد .نیروی هوایی
پس از بررسی پاسخهای وستینگهاوس ،یا قبول میکرد که اجرای کارهای مشخصی کامل و رضایتبخش اسـت و
مورد را در یادداشتی «پایان یافته» اعالم میکرد ویا طرفین به این نتیجه میرسیدند که اقدامات بـیشتـری نیـز
الزم است تا کار به نحو رضایتبخش به پایان رسد.
 .91در اواخر سال 5300و اوایل  ،5302نمایندگان وستینگهاوس و نیروی هوایی جلسات زنجیرهای تحت عنوان
جلسات «دفتر پروژه» وجلسات «فرعی» تشكیل دادند که هدف آنها بررسی فنی کل قرارداد آی.ئـی.دی05-225-
و متممهای آن نیز تنظیم توصیههایی برای اصالح قرارداد بود .طرفین این توصیههـا را صـورتمجلس مـورخ 00
اردیبهشتماه  50[ 5915مه  ]5302و متمم مورخ  00خردادماه 50[ 5915ژوئن  ]5302آن درج نمودند .مـذاکرات
وتوصیههای مندرج در اسناد مذکور منجر به این شد که طرفین در ژوییه 5302توافقنامهای امضا کنند («توافقنامه
.)»5302
 .93صورتمجلس مورخ  00اردیبهشتماه  50[ 5915مه  ]5302و متمم مورخ  00خردادماه  50[ 5915ژوئـن
 ]5302که در باال ذکر شد ،بهعنوان جزئی از توافقنامه  5302اعالم گردید .در بند نخستین توافقنامه  5302آمـده
است:
این توافقنامه ،مبین تفاهم کامل و نهایی طرفین راجع به کارهای فنی مقرر و موصوف در قـرارداد اسـت کـه
بدینوسیله از قرارداد آی.ئی.دی 05-225-حذف یا به سایر قراردادها منتقل میشوند .کلیه کارهـایی کـه در ایـن
توافقنامه مشخصاً ذکر نشده ،یا انجام گردیده ویا طبق مفاد قرارداد انجام خواهد شد.
در بند مذکور همچنین گفته شده است که:
تصویب این توافقنامه فنی توسط نمایندگان مجاز طرفین موجبات شروع تعدیالت قراردادی و مـالی را بـرای
تصفیهحساب نهایی فراهم خواهد کرد .وستینگهاوس صورت کارهایی را که قبل از این توافقنامه انجام و به منظور
تصویب از قرارداد حذف شدهاند در اختیار دفتر پروژه آمادگاه جامع الكترونیک خواهد گذاشت .سپس بـرای اعـالم
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پایان قـرارداد آی.ئـی.دی 05-225-جلسـهای بـا شـرکت نماینـدگان دفتـر پـروژه تـدارکات و تولیـد آمادگـاه و
وستینگهاوس تشكیل خواهد گردید.
طرفین قبول دارند که برای تنظیم موافقتنامه مربوط به تعدیالت مالی بابت اقالم حذف شده که در متن نقـل
شده در باال مورد اشاره واقع گردید ،هرگز وارد مذاکره نشدند.
 .71بنا به اظهار وستینگهاوس ،طرفین طی توافقنامه  5302کلیه اختالفات مربوط به قرارداد آی.ئـی.دی 05-225-
را حل کردند؛ بدین ترتیب که وستینگهاوس موافقت کرد که اقالم مشخصی را بدون هیچگونه هزینه اضافی برای
نیروی هوایی حذف یا [به قراردادهای دیگـر ]منتقـل نمایـد ونیـروی هـوایی موافقـت نمـود کـه سـایر کارهـای
وستینگهاوس را به همان صورتی که انجام شده بود بپذیرد .نیروی هوایی این تفسیر از توافقنامه را قبول نـدارد و
در عوض میگوید که توافقنامه 5302یک توافق نهایی برای حل و فصل کلیه اختالفات ناشـی از قـرارداد شـماره
 05-225نبوده ،بلكه «نقطه آغاز حل و فصل نهایی قرارداد» بود .نیروی هوایی مـیافزایـد کـه توافقنامـه 5302
صرفاً یک توافقنامه فنی بود که حل کلیه جنبههای ـ مالی قرارداد را به بعد موکول نمـود .راجـع بـه ایـنکـه آیـا
توافقنامه  5302قرارداد آی.ئی.دی 05-225-و متممهای آن را واقعاً خاتمه داد یا خیـر ،ذیـالً همـراه بـا بررسـی
ماهیت ادعاهای متقابل نیروی هوایی درباره آن قرارداد ،بحث خواهد شد.
 .75وستینگهاوس ادعا میکند که از دسامبر 5302که ناآرامیهای اجتماعی در ایران شـدت گرفـت ،نیـروی
هوایی شروع به تعویق پرداختهای قراردادی خود نمود .وستینگهاوس میافزاید که با پیش آمدن حوادث بعـدی،
نگرانی عدم دریافت پول تحت الشعاع نگرانی امنیت جانی کارکنان آن شرکت در ایران قرارگرفت .عالوه بـر ایـن
وستینگهاوس اظهار میدارد که آشوبهـای انقالبـی  ،از جملـه تظاهرات،مختـل شـدن عبـور مـرور بـه آمادگـاه
الكترونیک و بالعكس،قطع برق وامثال آن ،بخش عمده کارهای پروژه آمادگاه الكترونیک را متوقف نمود .در تاریخ
 51آذرماه [ 5910ششم دسامبر  ]5302وستینگهاوس طی نامهای به نیروی هوایی اعـالم کـرد کـه در نظـر دارد
کارکنان خود را از تاریخ  50آذرماه [ 5910هشتم دسامبر  ]5302برای تعطیالت عید میالد مسیح از ایـران خـارج
نماید .وستینگهاوس طی نامه مزبور به نیروی هوایی اعالم داشت« :کارکنانی که م موریتشان در ایران ادامـه دارد
در تاریخ 55دیماه [ 5910ششم ژانویه  ]5303برای انجام کار به ایران مراجعت خواهند کرد» و اظهار امیـدواری
نمود که «وقفه چندانی در کار ایجاد نخواهد شد» .وستینگهاوس طبق برنامه مذکور کارکنان خود را در تـاریخ 50
آذرماه [ 5910هشتم دسامبر  ]5302از ایران خارج نمود.
 .70در تاریخ  02دیماه [ 5910دهم ژانویه  ]5303وستینگهاوس به نیروی هـوایی اطـالع دادکـه بـرخالف
برنامههای اولیهاش ،کارکنان خود را در ژانویه  5303به ایران باز نخواهد گرداند .وستینگهاوس کتباً اعالم داشت:
چون اوضاع در ایران هنوز به حال عادی بازنگشته ودر واقع وخیم تر شده ،وستینگهاوس تصمیم گرفته اسـت
کارکنان خود را در حال حاضر بازنگرداند ...
از لحا قراردادی ،براساس مفاد ماده فورس ماژور قراردادهای فیمابین ،ما از حق خود برای متوقـف سـاختن
کار در ایران استفاده میکنیم وحق داریم برنامه تحویل را به تناسب هر روز توقف در کار به تعویق اندازیم .مضافاً
براساس شرط مربوط به پرداخت در قراردادهامان ،از حق خود استفاده کرده ادامه کـار را هـم در ایـران و هـم در
ت سیسات شرکت در هانت ولی ( )Hunt Valleyتا وصول مطالبات معوقه گذشته متوقف مینماییم.
بدیهی است که وضع فعلی را روزبهروز بررسی میکنیم و به محض اینکه اوضاع ایران اجازه دهد با گروه خـود
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به آن کشور باز میگردیم تا به اجرای کلیه کارهای معوقه قراردادهای خود با اداره تدارکات آن نیرو ادامه دهیم.
امیدواریم بتوانیم در آینده بسیار نزدیک بار دیگر با نیروی هوایی همكاری نماییم.
 .79در اکتبر  ،5303نیروی هوایی گروهی از افسران خود را به ایاالت متحده اعزام داشت تا راجع به وضعیت
قراردادهای آمادگاه الكترونیک تحقیق و در مورد امكان ادامه کـار قراردادهـای مزبـور بـا وسـتینگهاوس مـذاکره
نمایند .در تاریخ دهم آبان ماه [5912اول نوامبر  ]5303وستینگهاوس نامهای به نیروی هـوایی ارسـال و طـی آن
اظهار تمایل کرد که کار قراردادهارا تحت شرایطی ادامه دهد و گزارشی از وضعیت قراردادهای آمادگاه الكترونیک
ضمیمه نامه کرد .در این گزارش تصریح شده بود که حل مس له صورتحسـابهـای معوقـه وسـتینگهاوس شـرط
اساسی از سر گرفتن کار است .در قسمت ذیربط نامه مورخ دهم آبانماه [5912اول نـوامبر  ]5303وسـتینگهاوس
آمده است:
وستینگهاوس خوشـوقت اسـت کـه اعضـای گـروه  /I-Hawkوسـتینگهاوس بـه منظـور مـذاکره پیرامـون
موضوعات مورد عالقه طرفین با ما تماس گرفتهاند ...
وستینگهاوس بسیار مشتاق است که مناسبات خود را با نیروی هوایی جمهوری اسالمی مجدداً برقـرار سـازد.
به اعتقاد ما به صالح طرفین است که از مشكالتی که در گذشته بروز کـرده بـود اجتنـاب شـود .قبـل از شـروع
هرگونه اقدامی در ارتباط با قراردادها هر دو طرف باید سریعاً در مورد مسائلی که فیصله نیافته محسوب میگـردد،
به توافق برسند ...
وستینگهاوس نیز در عالقهمندی به ادامه استفاده از آمادگاه جامع الكترونیک....شریک میباشد .ما با تشـریک
مساعی میتوانیم به این هدف نایل شویم .خواهشمند است در هـر زمـان کـه مایلیـد اعضـای گـروه /I-Hawk
وستینگهاوس را برای مالقات با کارکنان ما اعزام نمایید.
مدرکی حاکی از این که طرفین مكاتبات دیگری راجع به از سر گرفتن پروژه آمادگـاه الكترونیـک انجـام داده
باشند در پرونده وجود ندارد .وستینگهاوس اظهار میدارد که بعد از اش ال سفارت ایاالت متحـده در  59آبـانمـاه
[ 5912چهارم نوامبر  ]5303همكاری آن شرکت در ایران عمالً خاتمه یافت.
سه) جریان رسیدگی

 .77در جلسه استماع نهایی،وستینگهاوس برای اولین بار اجازه خواست که ادعاهای خود را با افزودن در خواستی
به خواسته دعوا اصالح کند،بدین ترتیب که از دیوان تقاضا نماید کلیه ضمانتنامههای بانكی و حسن انجام کـاری
که در ارتباط با قراردادهای آمادگاه الكترونیک گشایش یافته باطل وکانلمیكن اعالم گردد .بدینسـان ،اصـالحیه
پیشنهادی ،خواستهای متفاوت ـ یعنی خواسته اعالمی ـ به خواسته پولی اولیـه اضـافه نمـوده ،مسـائل حقـوقی و
موضوعی جدیدی را مطرح میکند که قبالً نه مطرح شده و نه مورد بحث قرارگرفتـهانـد .بـدین لحـا  ،بـه نظـر
دیوان ،وستینگهاوس ظاهراً به جای اصالح ادعا ،به نحوی که در ماده  02قواعد دیوان پـیشبینـی شـده،در واقـع
ادعای جدیدی را ،بعد از انقضای مهلت مقرر در بند  4ماده سه بیانیه حل و فصل برای ثبت دعاوی ،مطرح کـرده
است .عالوه بر این به علت ت خیر طوالنی وستینگهاوس در اصالح ادعای خود،فرصت کافی برای پاسخ دادن بـه
جنبههای حقوقی و موضوعی ادعای اصالحی به نیروی هوایی داده نشده است .با توجه بـه ایـن اوضـاع واحـوال،
دیوان اصالحیه مزبور را قابل پذیرش ندانسته آن را رد میکند (بنگرید به :بند  90حكـم شـماره 5-424-992
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مورخ دهم آذرماه [ 5955اول دسامبر ]5320در پرونده آرتور یانگ اند کامپنی و جمهوری اسالمی ایران و دیگران،
چاپ شده در 17 Iran-U.S. C.T.R. 245/ 253-54؛ حكم شماره  9-551-951مورخ  53شهریورماه 5955
[دهم سپتامبر  ]5320در پرونده ریالینس گروپ اینكورپوریتد و شرکت خدمات نفت ایران و دیگران ،چاپ شده در
 16 Iran-U.S. C.T.R. 257, 259و بند  13حكم شماره  0-595-152مـورخ  09مردادمـاه  54[ 5902اوت
 ]5335در پرونده پترولین ،اینک .و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شـده در 27 Iran-U.S.
.)C.T.R. 64, 85
چهار) صالحیت
الف) طرفین دعوا

 .71وستینگهاوس برای اثبات تابعیت امریكایی خود مدار مشروحه زیر را تسلیم کرده است:
یک برگ گواهی از دبیر مشتر المنافع [ایالت] پنسیلوانیا مشعر بر ثبت شـرکت وسـتینگهاوس در آن ایالـت،
بخشی از آگهیهای درخواست نیابت رأی در مجمع عمومی ساالنه شرکت و دو سوگندنامه از معاون مدیریت کل
حقوقی و معاون دبیر شرکت .نیروی هوایی هیچ گونه ایرادات جدی بـه تابعیـت امریكـایی وسـتینگهاوس مطـرح
نكرده است .با توجه به کلیه این مالحظات دیوان متقاعد شده است که وستینگهاوس به مفهوم منـدرج در بنـد 5
ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی،در کلیه اوقات ذیربط تبعه ایاالت متحده بوده است.
 .70اختالفی نیست که نیروی هوایی طبق تعریف مندرج در بند 9مـاده هفـت بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی،
مشمول معنای «ایران» قرارگرفته ولذا خوانده صحیح دعوا میباشد.
ب) ادعاها و ادعاهای متقابل

 .74دیــوان متقاعــد شــده اســت کــه دعــاوی وســتینگهاوس راجــع بــه قراردادهــای آی.دبلیو.پی.ســی 220و
آی.دبلیو.پی.س ـی 223-و آی.دبلیو.پی.س ـی 252-و آی.دبلیو.پی.س ـی 291-موضــوعاً در صــالحیت دی ـوان قــرار
میگیرند؛ زیرا کلیه این دعاوی از «دیون ،قراردادها ،سلب مالكیت از اموال یـا هـر اقـدام دیگـر مـثثر در حقـوق
مالكیت» ناشی میشوند (بند  5ماده دو بیانیه حل فصل دعاوی) .مضافاً دیوان نظر میدهد که دعاوی مورد بحث
در تاریخ انعقاد بیانیه حل و فصل پابرجا و در طول دوره الزم مستمراً متعلق به وستینگهاوس بودهانـد .در نتیجـه،
دیوان بر این عقیده است که نسبت به دعاوی مزبور صالحیت دارد.
 .71اختالفی نیست کـه ادعاهـای متقابـل نیـروی هـوایی راجـع بـه قراردادهـای آی.دبلیو.پی.سـی 220-و
آی.دبلیو.پی.سی 252-و آی.دبلیو.پی.سی 291-طبق الزام صالحیتی مقرر در بند  5مـاده دو بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی «از همان قرارداد ،معامله یا رویداد» مبنای دعوا ناشی میشوند.
 .73دیوان قبالً طی قرار اعدادی شماره  0-923-50نظر داده است که ادعاهـای متقابـل نیـروی هـوایی در
زمینه قراردادهای گسترش کلی دوم آی.دبلیو.پی.سی252-و آی.دبلیو.پی.سـی 253-و آی.دبلیو.پی.سـی 202-در
صالحیت دیوان قرارمیگیرند (بنگرید به :بند  54باال).
 .11وستینگهاوس پذیرفته است که ادعاهای متقابل نیروی هوایی در مورد قراردادهای آی.ئی.دی05-225-
و متممهای شماره  9تا  3آن و نیز قرارداد آی.دبلیو.پی.سی 200-در حیطه صالحیت دیوان قرار میگیرند .دیـوان
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موافق است که کلیه ادعاهای متقابل مذکور «از همان قرارداد ،معامله یا رویـداد» مبنـای ادعاهـای اصـلی ناشـی
میشوند و در نتیجه ،نظر میدهد که نسبت به این ادعاهای متقابل صالحیت دارد.
 .15با توجه به تصمیمات پیشگفته ،تنها موضوعات صالحیتی که الزم است در پرونده حاضر دیوان راجع به
آنها تصمیم گیرد عبارت از این است کـه آیـا ادعاهـای متقابـل نیـروی هـوایی در مـورد قراردادهـای موشـكی
آی.ئی.دی 00-220-و آی.دبلیو.پی.سی 220-و ادعاهای متقابل آن نیرو بابت مالیات و حقوق ت مین اجتمـاعی از
همان «قرارداد معامله یا رویداد» مبنای ادعاهای اصلی ناشی میشوند یا خیر و اینکه آیا دیوان میتواند به ادعاهـای
متقابل در متقابل وستینگهاوس در مقابل ادعاهای متقابل نیروی هوایی در ارتباط با متممهای شـماره  2 ،1و  3و
قراردادهای آی.دبلیو.پی.سی252-وآی.دبلیو.پی.سی253-و آی.دبلیو.پی.سـی202-و آی.دبلیو.پی.سـی 200-و دو
قرارداد موشكی آی.ئی.دی 00-220-و آی.دبلیو.پی.سـی220-رسـیدگی نمایـد یـا خیـر .راجـع بـه ایـن مسـائل
صالحیتی ذیالً هنگام بررسی ادعاهای متقابل مربوط ،بحث خواهد شد.
پنج) ماهیت
الف) وضعیت حقوقی قراردادهای آمادگاه جامع الکترونیک
 .5عدم امکان اجرای قراردادهای آمادگاه جامع الکترونیک

 .10وستینگهاوس معتقد است که وضعیت فورس ماژور حاکم بر ایران در اواخر سال  5302توجیه میکرد کـه آن
شرکت کار پروژه آمادگاه الكترونیک را متوقف و کارکنان خود را در دسامبر  5302از ایـران خـارج نمایـد و ادامـه
وضعیت فورس ماژور آن شرکت را از باز گرداندن کارکنان خود به ایران در ژانویه 5303معـذور نمـود .هـیچگونـه
ادعایی نشده است که وستینگهاوس یا نیروی هوایی بعداً براساس شرط فسخ مندرج در قراردادهـای مـورد بحـث
هیچیک از قراردادهای آمادگاه الكترونیک را فسخ کردند 6.اما این مس له مـورد اخـتالف نیسـت کـه کـار پـروژه
آمادگاه الكترونیک پس از تعلیق کار در دسامبر  5302دیگر از سر گرفته نشد .لذا این سثال مطرح میشود که آیـا
در زمانی بعد از تاریخ مذکور ادامه تعلیق کار موجب خاتمه یافتن قراردادهای آمادگاه الكترونیک شد یا خیر.
 .19در جلسه استماع ،وستینگهاوس در پاسخ به سثال مطروح توسط ریاست دیوان اظهـار داشـت کـه کلیـه
قراردادهای آمادگاه الكترونیک باید در تاریخ  59آبان ماه [ 5912چهارم نوامبر  ]5303یـا مـدتی بعـد از آن ،یعنـی
زمانی که برای وستینگهاوس معلوم گردید که امكان معقولی برای بازگرداندن کارکنانش به ایران وجود ندارد ،بـه
دلیل عدم امكان اجرا فسخ شده محسوب شوند .در مقابل نیروی هوایی ضمن حفظ موضع خود مبنی بـر ایـنکـه
وستینگهاوس قراردادها را نقض کرده،در جلسه اسـتماع تخییـراً اظهـار داشـت کـه اجـرای قراردادهـای آمادگـاه
الكترونیک در تاریخ  50آذرماه [ 5910هشتم دسامبر  ]5302یا مدتی بعد از آنکه وستینگهاوس کارکنان خود را از
ایران خارج کرد غیرممكن گردید .نیروی هوایی افزود که پس از تاریخ مذکور بود کـه از سـر گـرفتن کـار پـروژه
آمادگاه الكترونیک غیرممكن شد .دیوان قبالً نظر داده است که «گرچه دیوان خود را مقید به نظر طـرفین دربـاره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6به طوری که ذیالً بهتفصیل توضیح داده خواهد شد ،قراردادهای شماره آی.دبلیو.پی.سی ـ 220و آی.دبلیو.پی.سی ـ  223قبل از آنکـه
وستینگهاوس در دسامبر  5302پروژه را تر نماید توسط نیروی هوایی فسخ گردید.

حکم شماره  549ـ  389ـ 383  1

اینکه آیا قراردادی فسخ شده است یا خیر ندانسته ....ولی دیوان در تصمیمگیری راجع به موضـوع فسـخ قـرارداد
عموماً نحوه عمل طرفین را در زمان اجرای آن در نظر گرفته است» (بند  94حكم شماره  0-495-105مورخ 92
دیماه  02[ 5902ژانویه  ]5330در پرونده کالینز سیستمز اینترنشنال اینک .و نیروی دریـایی جمهـوری اسـالمی
ایران .چاپ شده در ( 28 Iran-U.S. C.T.R. 21, 32که در آن ،به احكام زیر اشاره شـده اسـت :صـفحه 52
حكم شماره  9-945-05مورخ  55شهریورماه [ 5950دوم سپتامبر  ]5329در پرونده آلن کریـگ و وزارت نیـرو و
دیگـران ،چـاپ شـده در 3 Iran-U.S. C.T.R. 280, 289؛ بنـد  92حكـم شـماره  0-405-403مـورخ دوم
خردادماه  09[ 5953مه  ]5332در پرونده آیتل اینترنشنال کورپوریشن و سازمان ت مین اجتماعی ایران و دیگـران،
چاپ شده در 24 Iran-U.S. C.T.R. 272, 283و صـفحات 55-50حكـم شـماره  0-10-45مـورخ چهـارم
خردادماه  01[ 5950مه  ]5329در پرونده کیمبرلی-کالر کورپوریشن و بانک مرکزی ایـران و دیگـران ،چـاپ
شده در  .)2 Iran-U.S. C.T.R. 334, 341دیوان با در نظر گرفتن این اصل به بررسی اوضاع و احوال پرونده
حاضر میپردازد.
 .17ابتدا دیوان نظر میدهد که وقوع فورس ماژور موجب شد که وستینگهاوس در دسـامبر  5302کـار را بـه
حالت تعلیق در آورد و کارکنان خود را از ایران خارج نماید .این یافته را آرای گذشته دیوان ت ییـد مـیکنـد (بـرای
مثال ،بنگرید به :قرار اعدادی شماره  0-43-04مورخ پنجم مردادمـاه  00[ 5950ژوییـه  ]5329در پرونـده گولـد
مارکتینگ اینكورپوریتد و دیگران و وزارت دفاع ملی ایران ،چـاپ شـده در3 Iran-U.S. C.T.R. 147, 152-53
که دیوان طی آن نظر داد که در دسامبر  ،5302اعتصابات ،اغتشاشات و سایر کشـمكشهـای داخلـی در جریـان
انقالب اسالمی ،الاقل در شهرهای بزرگ ایران شرایط کالسیک فورس مـاژور را بـه وجـود آورده بـود و شـرایط
مذکور الاقل تا ژوئن  5303پابرجا بود .همچنین بنگرید به :حكم شماره  9-920-525مـورخ  02مردادمـاه 5954
[ 53اوت  ]5321در پرونده اینترنشنال تكنیكال پـروداکتس کورپوریشـن و دیگـران و جمهـوری اسـالمی ایـران
ودیگران ،چاپ شده در 9 Iran-U.S. C.T.R. 10, 23؛ حكـم شـماره 0-021-530مـورخ  50مهرمـاه 5954
[چهارم اکتبر  ]5321در پرونده جنرال داینامیكس تلفن سیستمز سنتر اینک .و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و
دیگران ،چاپ شده در  9 Iran-U.S. C.T.R. 153, 159-160بند 92؛ حكم شـماره  0-52359-905مـورخ
 50آبانماه [ 5955سوم نوامبر  ]5320در پرونده جک رنكین و جمهوری اسـالمی ایـران ،چـاپ شـده در 17 Iran-
 U.S. C.T.R. 135, 147بند 59؛ حكم شماره  9-52-421مورخ چهارم تیـرمـاه  01[ 5953ژوئـن  ]5332در
پرونده دیولوپمنت اند رسیورسز کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شـده در 25 Iran-U.S. C.T.R.
 20, 36بند 42؛ حكم صادره در پرونده پترولین اینک،مذکور در باال،چاپ شده در 27 Iran-U.S. C.T.R. at 80
و بند  24حكم شماره  9-952-115مورخ  53آبانماه [ 5900دهم نوامبر  ]5339در پرونده یونید این کورپوریشـن
و جمهوری اسالمی ایران و دیگران).
 .11عالوه بر این ،روشن است که حوادثی که در دسامبر 5302در ایران آغاز شد فورس ماژور به مفهوم شرط
فورس ماژور مندرج درقراردادهای آمادگاه الكترونیک محسوب میشد که بر مبنای آن وستینگهاوس حـق داشـت
برای اتمام کار خود مهلت اضافی دریافت کند .برای مثال ،ماده  5قرارداد آی.ئـی.دی 05-225-فـورس مـاژور را
چنین تعریف میکند« :هر علتی که منطقاً خارج از کنترل فروشنده باشد» و بهعنوان مثال ،از «اعتصابات ،تعطیـل
کار از طرف کارفرما ،تعطیل یا ت ییرات کارخانه ،جنگ ،شورش ،ت خیرات یا کمبود وسایط نقلیه» نام برده است .در
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ادامه ماده مزبور آمده است که «هر نوع ت خیری که بنا به علل فوق رخ دهد موجب خواهـد شـد کـه تـاریخهـای
تحویل به مدت همان ت خیر تمدید گردد».
 .10دیوان اینک به بررسی این موضوع میپردازد که وضعیت حقوقی طرفین در فاصـله دسـامبر  5302و 59
آبانماه [ 5912چهارم نوامبر  ]5303که سفارت ایاالت متحده در تهران اش ال شد ،به چـه صـورت بـود و بـدین
منظور ،نحوه عمل طرفین در آن زمان و نیز کلیه اوضاع و احوال ذیربط دیگر را مورد توجه قرار میدهد.
 .14در تاریخ  51آذرماه [ 5910ششم دسامبر  ]5302وستینگهاوس طی نامهای به نیروی هوایی اعـالم کـرد
که در نظر دارد کارکنان خود را برای تعطیالت عید میالد مسیح از ایران خارج نماید و آن دسته از کارکنـانی کـه
م موریتشان در ایران ادامه دارد در تاریخ 55دیماه [ 5910ششم ژانویـه ]5303بـه ایـران مراجعـت خواهـد نمـود
(بنگرید به :بند  45در باال) .وستینگهاوس طی نامهای که متعاقباً در تاریخ  02دیماه [ 5910دهم ژانویـه ]5303
برای نیروی هوایی ارسال نمود ،ضمن ابراز «ت سف بسیار» از اینکه تصمیم گرفته اسـت کارکنـان خـود را در آن
زمان به ایران باز نگرداند ،اظهار داشت که اوضاع ایران را روزبهروز تحت نظر دارد و به محض اینکه اوضاع اجازه
دهد کارکنان خود را برای تكمیل کار به ایران بازخواهد گرداند .وسـتینگهاوس همچنـین تصـریح نمـود کـه «تـا
وصول مطالبات معوقه» کلیه کارهای بعدی قراردادهای آمادگاه الكترونیک را متوقف خواهد کرد و در خاتمه اظهار
امیدواری نمود که «در آینده بسیار نزدیک» به همكاری خود با نیروی هوایی ادامه دهد (بنگرید به :بند  40باال).
 .11مدرکی وجود ندارد که نشان دهـد تـا اکتبـر  5303کـه نماینـدگان هـر دو طـرف در محـل ت سیسـات
وستینگهاوس در بالتیمور مالقات کردند تا راجع به امكان از سر گرفتن کار قراردادهای آمادگاه الكترونیک مذاکره
نمایند ،تماسهای دیگری بین وستینگهاوس و نیروی هوایی صورت گرفته باشد .در تاریخ دهـم آبـانمـاه 5912
[اول نوامبر  ]5303وستینگهاوس نامه دیگری برای نیروی هوایی ارسال و طی آن اعالم کرد کـه بسـیار مشـتاق
است که با نیروی هوایی «مناسبات خود را مجدداً برقرار نماید» ،به شرط اینکه طرفین در مورد کلیه مسائلی کـه
بین طرفین فیصله نیافته باقی مانده به توافق برسند (بنگرید به :بند  49بـاال) .سـه روز بعـد ،یعنـی در تـاریخ 59
آبانماه [ 5912چهارم نوامبر  ]5303سفارت ایاالت متحده در تهران اش ال گردید.
 .13نحوه عمل طرفین در فاصله دسامبر 5302که کار در اثر فورس ماژور به حالت تعلیق درآمد تا حداقل 59
آبانماه [ 5912چهارم نوامبر  ،]5303چنانکه در بندهای فوق توصیف شد ،دیوان را متقاعد میکنـد کـه طـرفین
قراردادهای آمادگاه الكترونیک را کماکان دایر و مجرا تلقی میکردند و امیدوار بودند که به محض آن کـه اوضـاع
ایران اجازه دهد کار قراردادهای مزبور از سر گرفته شود .بدیهی است که نیروی هوایی مشتاق بود پـروژه آمادگـاه
الكترونیک را که عمالً اهمیت قابل مالحظهای داشت و تا آن موقع مخارج سنگینی برای نیـروی هـوایی بـه بـار
آورده بود ،از سر بگیرد و تكمیل نماید .در این رابطه ،از نظر دیوان این نكته خصوصاً حائز اهمیت است که نیروی
هوایی از حقی که در اغلب قراردادهای آمادگاه الكترونیک داشت تا قرارداد را در هر زمان بنـا بـه مصـلحت خـود
فسخ نماید استفاده نكرد .بدیهی است وستینگهاوس نیز بهنوبهخود عالقهمند بود روابط بازرگانی خود را با نیـروی
هوایی که مشتری ارزشمندی بود حفظ نماید.
 .01به هر صورت پس از اش ال سفارت ایاالت متحده در تهران در تاریخ  59آبـان مـاه [ 5912چهـارم
نوامبر  ]5303روابط ایران و ایاالت متحده رو به وخامت گذاشت .در تاریخ  09آبانمـاه 54[ 5912نـوامبر ]5303
رئیس جمهور ایاالت متحده،در پاسخ به اش ال سفارت دستور اجرایی شماره 50502را صادر و به موجـب آن کلیـه
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اموال دولت ایران و نیز منافع در آن اموال را که در قلمرو صالحیتی ایاالت متحـده واقـع بـود ،مسـدود نمـود .در
تاریخ  04آبانماه 51[ 5912نوامبر  ]5303وزارت خزانهداری ایاالت متحده با انتشار مقررات کنتـرل دارایـیهـایی
ایران دستور شماره 50502ریاست جمهوری را به مرحله اجرا در آورد.
 .05دیوان قبالً نظر داده است که الاقل بعد از تاریخ  59آبان ماه [ 5912چهارم نوامبر  ]5303آن دسته
از شرکت های امریكایی که در ایران باقی مانده بودند  ،مجبور شدند پروژه های خود را رها کنند و کارکنـان
خود را از ایران خارج سازند (بنگرید به :صفحه  43قرار اعدادی شـماره  5-04-90مـورخ  02آذرمـاه 53[ 5950
دسامبر  ]5329در پرونده استارت هاوزینگ کورپوریشن و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شـده
در  .)4 Iran-U.S. C.T.R. 12, 155به نظر دیوان ،اوضاع ایران پس از اش ال سفارت ایاالت متحـده ایجـاب
میکرد که وستینگهاوس به تعلیق کار پروژه ادامه دهد؛ اما تعلیق کار نمیتوانست بی آن که به بقای قراردادهـای
آمادگاه الكترونیک لطمه زند،به مدت نامحدودی ادامه پیدا کند .برخالف تعلیـق کـار در دسـامبر  5302بـه دلیـل
فورس ماژور ،طرفین بعد از  59آبانماه [ 5912چهارم نوامبر  ]5303مذاکرهای درخصوص از سر گرفتن کار پروژه
آمادگاه الكترونیک انجام ندادند .در اواخر سال  ،5303هر دو طرف قطعاً متوجه شده بودنـد کـه بعیـد بـود اوضـاع
ایران در آینده نزدیک ت ییر کند ،به طوری که وستینگهاوس بتواند به ایران بازگردد .در آن زمان امید واقعبینانهای
نمیتوانست وجود داشته باشد که کار پروژه آمادگاه الكترونیک که پروژه نظامی فوقالعاده مهم و مسـتلزم پروانـه
صدور بود ،بهزودی از سر گرفته شود .بر این اساس ،دیوان نتیجه میگیرد که تا اواخر دسامبر سال  5303استمرار
وضعیت فورس ماژور موجب شد کلیه قراردادهای آمادگاه الكترونیک که قبالً فسخ نشده بود منفسخ گردد .اجرای
کار اساساً غیرممكن شده بود.
 .0پیامدهای عدم امکان اجرای قراردادها

 .00اولین پیامد حقوقی عدم امكان اجرای قراردادهای آمادگاه الكترونیک این است کـه وسـتینگهاوس و نیـروی
هوایی از تاریخ دهم دیماه  95[ 5912دسامبر  ]5303از ادامه اجرای قراردادهای مزبور معذور و از ایفای تعهـدات
قراردادی که هنوز موعد اجرای آنها فرا نرسیده بود مبرا شدند (بنگرید به :صفحه  54حكم شـماره 5-555-534
مورخ  52مهرماه [ 5954دهم اکتبر  ]5321در پرونده اینتر نشنال اسكولز سرویسز اینـک .و شـرکت ملـی صـنایع
مس ایران ،چاپ شده در .)9 Iran-U.S. C.T.R. 187, 196-97
 .09در چنین اوضاع و احوالی ،وظیفه دیوان این است که حقوق و تكـالیف طـرفین را بـا توجـه بـه انفسـاخ
قراردادها تعیین نماید .قاعده حاکم بر چنین تصمیمی ،این است که «ضرر باید محـدود بـه جـایی باشـد کـه وارد
میشود» (صفحه 50حكم اینترنشنال اسكولز سرویسـز اینـک .مـذکور در بـاال )9 Iran-U.S. C.T.R. 197،و
رویه دیوان در چنین مواردی این است که هرگونه زیان به تناسب میزان کار انجـام شـده تـا تـاریخ انفسـاخ بـین
طرفین تسهیم گردد .دیوان در حكم شماره 0-43/12-595مورخ هشتم تیرماه 03[ 5959ژوئن  ]5324در پرونـده
گولد مارکتینگ اینكورپوریتد و دیگران و وزارت دفاع جمهـوری اسـالمی ایـران ،چـاپ شـده در 6 Iran-U.S.
 C.T.R. 272, 274نظر داد:
اصل کلی که برای توزیع منصفانه پیامدهای انتفای قرارداد اعمال میشود این است که مبلغ [الزمالت دیـه] طبـق
قرارداد به تناسب میزان اجرای قرارداد تقسیم میگردد .چنانچه هیچگونه پولی پرداخت نشـده باشـد ،طرفـی کـه بـه
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تعهدش عمل کرده ،به میزان اجرای تعهد مستحق دریافت حقالزحمه است.
چنانچه پرداخت صورت گرفته ،طرفی که پول گرفته حق دارد آن مقدار از پول را که متناسب با اجرایش باشد
نگه داشته و هر مبلغ مازاد بر آن را باید مسترد نماید (همچنین بنگرید بـه :اینترنشـنال اسـكولز سرویسـز اینـک.
مذکور باال ،همان م خذ و بندهای شماره  04-01حكم شماره 9-052-102مـورخ هفـتم شـهریورماه 03[ 5902
اوت  ]5335در پرونده ویلیام جی .لویت و جمهوری اسالمی ایـران و دیگـران ،چـاپ شـده در 27 Iran-U.S.
 C.T.R. 145, 167-68و بند  33حكم صادره در پرونده یونید این کورپوریشن ،مذکور در باال).
 .07دیوان برای اتخاذ تصمیم راجع به دعاوی و دعاوی متقابل پرونده حاضـر اصـول منـدرج در بنـد بـاال را
اعمال 7و بر این اساس ،مشخد خواهد کرد که وستینگهاوس تا هنگام غیـر مقـدور شـدن اجـرای قراردادهـای
آمادگاه الكترونیک ،چه مقدار از تعهدات قراردادی خود را ایفا کرده و آیا با توجه به میـزان کـاری کـه انجـام داده
استحقاق دریافت وجه بیشتری دارد یا اینکه برعكس باید بخشی از وجوه دریافتی را به نیـروی هـوایی مسـترد
نماید .طبق رویه دیوان در موارد عدم امكان اجرای قرارداد،نباید وجهی بابت هزینهها یا حقالزحمه متحمله بعـد از
خاتمه قراردادها به وستینگهاوس بازپرداخت گردد ویا بابت عدمالنفع بـه آن شـرکت غرامـت داده شـود (بنگریـد بـه
صفحه 50حكم صادره در پرونده اینترنشنال اسـكولز سرویسـز اینـک .مـذکور در بـاال 9 Iran-U.S. C.T.R. at
 ،168بند 04؛ حكم پرونده ویلیام جی .لویت ،مذکور در باال.)27 Iran-U.S. C.T.R. at 168 ،
عالوه بر این ،با توجه به نظر دیوان مبنی بر اینکه قراردادهای آمادگاه الكترونیـک در آخـر دسـامبر 5303
فسخ شدند ،دیوان کلیه ادعاهای متقابل نیروی هوایی راجع به اجرای عین تعهد را الزاماً رد کرده است.
ب) ادعاها و ادعاهای متقابل مربوط به قراردادهای آی.دبلیو.پی.سـی ،114-آی.دبلیو.پی.سـی-
 ،113آی.دبلیو.پی.سی ،101-آی.دبلیو.پی.سی191-
 .5ادعا و ادعای متقابل قرارداد آی.دبلیو.پی.سی114-
الف) واقعیات و اظهارات

 .01در تاریخ  02آبـانمـاه  53[ 5919نـوامبر  ]5304وسـتینگهاوس و نیـروی هـوایی قـرارداد آی.دبلیو.پی.سـی
ـ«(220قرارداد  )»220را امضا کردند که هدف آن ،آرایش فنی ایستگاههای آزمایش بود تا این ایستگاهها بتواننـد
از عهده پشتیبانی برخی ت ییرات حاصله در رادارهای هوابرد  AN/APQ-120نیـروی هـوایی بـر آینـد .در ایـن
قرارداد ذکر شده بود که پیشنهاد مورخ  59شهریورماه [ 5919چهارم سپتامبر  ]5304وستینگهاوس تحـت عنـوان
آرایش فنی ایستگاههای آزمایش آمادگاه به منظور تطبیق آنها با سیستمهای رادار  AN/APQ-120مجهز بـه
ئی.سی.پی 0531-و ئی.سی.پی 0515-آر«( 5-طرح نگهداری قرارداد  )»220جزئی از قرارداد محسوب میشـود.
به موجب این قرارداد ،وستینگهاوس موافقت نمود که دو سلسله تعمیرات در کارگاه رادار آمادگاه الكترونیک انجـام
دهد .اوالً که براساس پیشنهاد آرایش فنـی مهندسـی شـماره ( 0531ئی.سـی.پی ،)0531-وسـتینگهاوس متعهـد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9البته به استثنای دعاوی و دعاوی مربوط به قراردادهای آی.دبلیو.پی.سی ـ  220و آی.دبلیو.پی.سی ـ  223که پیش از خـروج کارکنـان
وستینگهاوس از ایران توسط نیروی هوایی فسخ شده بودند (بنگرید به :بندهای زیر).
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گردید در ازای دریافت  5220124/-دالر ،آرایشهای فنی مشخصی را در پنج ایستگاه آزمایش آمادگاه الكترونیک
به عمل آورد .دوم آن که براساس پیشنهاد آرایـش فنـی مهندسـی شـماره -0515-آر«( 5-ئی.سـی.پی)»0515-
وسیتنگهاوس تعهد نمود سه ایستگاه آزمایش آمادگاه الكترونیک را طوری اصالح کند از عهده پشتیبانی شـاخد
هــای رادار هــوابرد گــروه صــفحات هشــداردهنده چندجانبــه و «»Multiple Sensor Display Group
(«ام.اس.دی.جی») ساخت کارخانه هیزلتاین ( 8)Hazeltineکه جدیداً توسط نیروی هوایی خریداری شـده بـود
برآیند .در برنامه نگهداری قرارداد 220مقرر شده بود که «با تحویل هواپیماهـای اف4-ئـی دارای سیسـتم گـروه
مبدل نمودار دیجیتال )( )Digital Scan Converter Groupدی.اس.سی) نیروی هوایی در ژانویـه  5300و
مجهز شدن کلیـه هواپیماهـای اف-4-ئـی سـابق بـه سیسـتم دی.اس.سـی ،سیسـتم اخیـر جـایگزین سیسـتم
ام.اس.دی.جی خواهد شد» .نیروی هوایی موافقت نمود که بابت ئی.سی.پی 0515-مبلـغ  500920502/-بپـردازد.
در نتی جه قیمت فروش قرارداد  220برای برای دو پیشنهاد ئ ی .س ی.پی  0531-و ئ ی .س ی .پ ی 0515مجموعاً
 503000590/دالر بود .هر دو طرف قبول دارند که نیروی هوایی مبلغ  0950013/-دالر بابـت ایـن قـرارداد بـهوستینگهاوس پرداخت کرده است.
 .00طبق برنامه زمانی اجرای قرارداد وستینگهاوس میبایستی کار خود را ظرف  05ماه از تاریخ انعقاد قرارداد
یعنی تا ژانویه  5300به اتمام میرساند.
 .04طرح نگهداری قرارداد  220مقرر مـیداشـت کـه نیـروی هـوایی تجهیـزات اولیـه خاصـی را در اختیـار
وستینگهاوس قرار دهد تا وستینگهاوس بتواند آرایشهای فنی مندرج در ئی.سی.پی 0515-را انجام دهد .از جمله
این تجهیزات اولیه دو کنسول بود ،یكی «شاخد اطالعات داخل هدف ،در قسمت عقب هواپیما» (Aft Intra-
 )Target Data Indicatorو دیگری دستگاه «کنترل شاخد» ) )Indicator Controlکه هر دو از اجزای
دستگاه ام.اس.دی.جی میباشند.
 .01طبق ماده  2قرارداد  ،220که ناظر بر حق هریک از طرفین نسبت به فسخ قرارداد اسـت نیـروی هـوایی
حق داشت با دادن اخطار کتبی به وستینگهاوس در هر زمان بنا به مصلحت خود قرارداد را فسخ نماید .به موجـب
این ماده ،وستینگهاوس پس از دریافت اخطار فسخ نیروی هوایی مكلف بود کار را متوقف و ادعای فسخی حـاوی
کلیه مطالبات وستینگهاوس به نیروی هوایی تسلیم نماید .در مـاده  2تصـریح شـده اسـت کـه مبلـغ اسـتحقاقی
[وستینگهاوس] در موقع فسخ این قرارداد عبارت است از کل قیمت این قرارداد ...پس از کسر مبل ی کـه طـرفین
بابت کارهای انجام شده تا قبل از تاریخ فسخ به عنوان مبلغ منصفانه و معقول تعیین مـیکننـد ،بـه عـالوه مبلـغ
معقولی بابت هزینهها و سود مربوط به فسخ.
 .03وستینگهاوس اظهار میدارد که تا اواسط سال  5305تمام آرایشهای فنی مقرر در ئی.سی.پی 0531-را
انجام داد .نیروی هوایی این اظهار را انكار و در مقابل ادعا میکند که وستینگهاوس فقط توانست آرایش فنـی بـا
ارزش  590052/-دالر انجام دهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1شاخدهای گروه صفحات هشداردهنده چندجانبه ،عالئم رادار را به یک صفحه تلویزیون منتقل میکنند و به ایـن ترتیـب مـیتـوان
عالئم مذکور را در کابین خلبان مشاهده نمود.
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 .41در اوت  5300نیروی هوایی قرارداد  220را فسخ کرد (بنگرید به :بنـدهای زیـر) .وسـتینگهاوس مـدعی
است که قبل از این فسخ قسمت اعظم آرایشهای فنی ام.اس.دی.جـی مقـرر در پیشـنهاد ئی.سـی.پی 0515-را
انجام داده بود .وستینگهاوس میافزاید که ت خیرهای وی در تكمیل کار ئی.سی.پی 0515-ناشـی از آن بـود کـه
خود نیروی هوایی به تعهدات قراردادیاش از لحا همكاری با وستینگهاوس به طور کامل و سریع عمـل نكـرد.
مشخصاً وستینگهاوس میگوید آنچه که عمدتاً مانع پیشرفت کار آن شرکت گردید ت خیر هفت ماهه نیروی هوایی
در ارائه یک واحد ام.اس.دی.جی بود که بـرای سـنجش ت ییـرات الزم در طراحـی وسـایل آزمـایش مـورد نیـاز
وستینگهاوس بود .عالوه بر این ،وستینگهاوس اظهار میدارد که نیروی هوایی همچنین با عدم ت مین تسـهیالت
مناسب برای کار از قبیل برق و دستگاههای مطمئن کنتـرل درجـه حـرارت و کـارتهـای شناسـایی الزم بـرای
کارکنان وستینگهاوس موجب ت خیر در اجرای کار وستینگهاوس گردید.
 .45نیروی هوایی این ادعای وستینگهاوس را نفی میکند که آن شرکت قسـمت اعظـم آرایـشهـای فنـی
ام.اس.دی.جی را انجام داده باشد .نیروی هوایی همچنین هرگونه مسـئولیتی بابـت ت خیرهـای وسـتینگهاوس در
اجرای بخش ئی.سی.پی 0515-قرارداد  220را انكار مینماید .در این رابطه نیروی هوایی ادعا میکند که دستگاه
ام.اس.دی.جی مقرر در قرارداد را بهموقع در اختیار وستینگهاوس گذاشت و همچنین اضـافه مـینمایـد کـه کلیـه
کارتهای شناسایی الزم را بهموقع برای کارکنان وسیتنگهاوس صادر کرد و میافزاید که وستینگهاوس نتوانسـته
ثابت کند که ت سیسات آمادگاه الكترونیک فاقد برق و دستگاههای مطمئن کنترل درجه حرارت بود.
 .40نیروی هوایی همچنین اظهار میدارد که تعهد اصلی وستینگهاوس این بود که تا پایان سـال  5305قابلیـت
تعمیر برای سیستمهای ام.اس.دی.جی تدار نماید،زیرا قراربود که از آن تاریخ به بعـد سیسـتمی بـه نـام مجموعـه
مبدل نمودار دیجیتال )«( (Digital Scan Converter Groupدی اس سی») جایگزین ام.اس.دی.جـی گـردد.
نیروی هوایی نامهای به تاریخ دوم شهریورماه  04[ 5919اوت  ]5304از اداره کمـکهـای مشـورتی نظـامی ایـاالت
متحده در ایران ) (MAAGارائه نموده که در آن خاطرنشان شده اسـت کـه نیـروی هـوایی قصـد دارد در دسـامبر
 5305سیستم دی.اس.سی.جی را جایگزین سیستم ام.اس.دی.جی نماید .در نامه مزبور همچنین اعالم شده است که
«پس از اتمام نصب نیازی به امكانات آمادگاهی ام.اس.دی.جی نخواهد بود» .این توصیه متعاقباً» مورد توجه واقـع و
در پیشنهاد قراردادی وستینگهاوس اصالحی به تاریخ  59شهریورماه [ 5919چهارم سپتامبر  ]5304گنجانـده شـد .در
پیشنهاد قراردادی مزبور آمده است« :پس از تحویل هواپیماهای اف4-ئی جدید مجهـز بـه سیسـتم دی.اس.سـی در
ژانویه 5300و مجهز شدن کلیه هواپیماهای اف4ئی سابق به سیستم دی.اس.سی ،مجموعه مبـدل نمـودار دیجیتـال
(دی اس سی) جایگزین سیستم ام.اس.دی.جی خواهد شد .نصب سیستم جدید دی.اس.سی در هواپیماهای سابق تـا
ژوئن  5300به پایان خواهد رسید» .نیروی هوایی اظهار میدارد که چون وستینگهاوس نتوانست تا اوایل سال 5300
امكانات مذکور را ت مین نماید ،بخش ام.اس.دی.جی قرارداد عمالً بدون فایده ماند.
 .49در تاریخ  53اسفندماه [ 5911دهم مارس ،]5300نیروی هوایی نامهای به وستینگهاوس ارسال و طی آن
درخواست نمود که کلیه وجوه تخصید یافته برای آموزش و تعمیر لوازم یدکی ام.اس.دی.جی فقـط بـه مصـرف
امور پشتیبانی دی.اس.سی.جی برسد .در این موضوع اختالف نیست که نیروی هـوایی بعـداً یعنـی در تـاریخ دوم
شهریورماه  54[ 5915اوت  ]5300نامهای به وستینگهاوس ارسال و طی آن قرارداد  220را فسخ کرد و چنانکـه
اظهار میدارد «مناسبات قراردادی جدیدی برای انجام برخی آرایشهـای فنـی در پـروژه دی.اس.سـی.جی» بـه
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وستینگهاوس پیشنهاد نمود؛ لكن نامه مورد بحث در سوابق پرونده تسلیم نشده است .نیروی هوایی اظهار میدارد
که قرارداد را به این دلیل فسخ کرد که وستینگهاوس با عدم اتمام کـار ظـرف مهلـت  05ماهـه تعیـین شـده در
قرارداد ،آن را نقض نمود.
 .47وستینگهاوس طی نامه مورخ  05آذرماه  50[ 5915دسامبر  ]5300خود به نیروی هوایی اعالم نمود کـه
وفـق نامـه مـورخ دوم شـهریورماه  04[ 5915اوت ]5300نیـروی هـوایی ،کلیـه اقـدامات مربـوط بـه سیسـتم
ام.اس.دی.جی را تا حـد تطبیـق آن بـا سیسـتم دی.اس.سـی.جی بـه پایـان رسـانده و «برنامـه ایجـاد سیسـتم
دی.اس.سی.جی اکنون در شرف تكمیل است و در آینده نزدیک به طورجداگانه ارائه خواهـد شـد .وسـتینگهاوس
همچنین وظایف قراردادی انجام نشده در تـاریخ فسـخ را مشـخد و اظهـارنمود کـه «کلیـه الزامـات قـراردادی
دیگر....به نحو رضایتبخشی ایفا شده اند» .وستینگهاوس سپس پیشنهاد کرد که در ازای کارهای انجام نشـده کـه
ارزش آنها را  0930450/-دالر بـرآورد کـرده بـود ،مبلـغ قـرارداد از  503000590/-دالر بـه  505200002/-دالر
کاهش یابد و از نیروی هوایی در خواست کرد که پیشنهاد مذکور را بررسی نماید .وستینگهاوس در خاتمـه افـزود
که «جلسه مذاکرهای برای فیصله دادن به این موضوع هرچه زودتر تعیین شود «و پس از آنکه طرفین به توافـق
رسیدند» الزم است متمم قراردادی تنظیم گردد .نیروی هوایی در تاریخ سوم بهمنماه  09[ 5915ژانویـه ]5302
کتباً به وستینگهاوس پاسخ داد و از آن شرکت درخواست کرد که هزینههای مندرج در نامه مورخ  05آذرماه 5915
[ 50دسامبر  ]5300را بررسی نموده« ،هرگونه اظهارنظری را که برای فیصـله دادن بـه ایـن ادعـای فسـخ مفیـد
میداند به عمل آورد».
 .41در تاریخ  55بهمنماه  95[ 5915ژانویه  ،]5302وستینگهاوس یک «برنامه موقـت پشـتیبانی تعمیراتـی
برای مجموعه مبدل نمودار دیجیتال از نوع ای.پی.کیو »502-به نیروی هوایی تسلیم کرد .در نامه منضم به طرح
مذکور ،وستینگهاوس از جمله اعالم داشت که آن برنامه براساس درخواستی تهیه شده است که کارکنـان نیـروی
هوایی هنگام بررسی فنی پیشنهاد اولیه وستینگهاوس مطرح کرده بودند و هدف از آن «ایجاد مبنایی است بـرای
تنظیم قرارداد» .در این موضوع اختالف نیست کـه طـرفین هـیچگـاه قـراردادی بـرای ایجـاد قابلیـت نگهـداری
سیستمهای دی.اس.سی.جی منعقد نكردند.
 .40وستینگهاوس اظهار میدارد که در اوایل سال 5302طرفین مذاکراتی به منظور پایان دادن قـرارداد 220
انجام دادند و در این رابطه ،وستینگهاوس موافقتنامه فسخی به تاریخ  92فروردینماه  53[ 5910آوریل  ]5302به
صورت پیشنهاد تنظیم نمود .این مدر که در سوابق پرونده موجود است ،بدین عنوان است« :فیصله فسخ قرارداد
آی.دبلیو.پی.سی 220-نیروی هوایی از نظر پیشنهاد ئی.سی.پی 15/0531-سیستم ام.اس.دی.جی» و در آن ،چند
مورد از وظایف قراردادی انجام نشده مشخد گردیده است .در مدر مزبور مقرر شده است کـه نیـروی هـوایی
بابت کارهایی که تا قبل از تاریخ فسخ انجام شده مبلغ  509950153/-دالر به وسـتینگهاوس بپـردازد .ایـن رقـم
عالوه بر مبلغ  0950013/-دالری است که نیروی هوایی در مجموع قـبالً بابـت قـرارداد  220بـه وسـتینگهاوس
پرداخته بود.
 .44در تاریخ  02اردیبهشتماه [ 5910دهم مه  ]5302وستینگهاوس ،بنا به تقاضای نیروی هـوایی ،صـورت
ریز بخشی از قیمت قرارداد  220را به نیروی هوایی تسلیم نمود .وستینگهاوس ادعا میکنـد کـه ادامـه مـذاکرات
منجر به آن شد که طرفین نهایتاً توافق کردند مبلغ  500530295/-دالر بـرای خاتمـه دادن بـه قـرارداد پرداخـت
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گردد .در ت یید این ادعا ،وستینگهاوس مدارکی از جمله تلكس داخلی مورخ  50تیرماه [ 5910سوم ژوییـه ]5302
را تسلیم کرده که توسط کارکنان وستینگهاوس در ایران به پرسنل آن شرکت در ایاالت متحـده مخـابره شـده و
طی آن اعالم گردیده است که در تاریخ  55تیرماه [ 5910دوم ژوییه  ]5302وستینگهاوس از نیروی هوایی تعهـد
شفاهی «به مبلغ  500530295/-دالر  ...از طریق مقامی در رده تیمسار نادری» دریافت کرده و «اقـدامات بعـدی،
منوط به تنظیم قرارداد و صورتحساب است».
 .41متعاقباً وستینگهاوس طی نامه مورخ  51مهرماه [ 5910هفتم اکتبر  ]5302دو نسخه از «متمم شـماره 5
قرارداد آی.دبلیو.پی.سی 220-برای فسخ قرارداد مزبور» («متمم شماره  )»5را برای نیروی هوایی ارسال نمود در
متمم قرارداد مذکور پیشبینی شده بود که نیـروی هـوایی مبلـغ 500530295/-دالر بـه وسـتینگهاوس بپـردازد و
صورتحسابی به همان مبلغ «بابت بقیه طلب وستینگهاوس در اثـر فسـخ قـرارداد آی.دبلیو.پی.سـی »220-تهیـه
گردد .وستینگهاوس در نامه مزبور خاطرنشان ساخت که مدار مزبور را بنـا بـه درخواسـت تیمسـار نـادری کـه
نمایندگان وستینگهاوس در تاریخ 55مهرماه [ 5910سوم اکتبـر  ]5302بـا وی مالقـات کـرده بودنـد « ...جهـت
اقدام» برای نیروی هوایی ارسال میدارد .وستینگهاوس از نیروی هـوایی درخواسـت کـرد کـه «اقـدامات الزم را
معمول و متمم قرارداد را در دو نسخه امضا و صورتحساب فسخ را فوراً با وستینگهاوس تصفیه نماید».
 .43وستینگهاوس اظهار میدارد که بعداً در اوایل دسـامبر  ،5302تیمسـار شـكیب و سـایر کارکنـان نیـروی
هوایی تعهد آن نیرو را مبنی بر پرداخت  500530295/-دالر مندرج در متمم شماره  5ت یید کردنـد .در اثبـات ایـن
مطلب ،وستینگهاوس صورتمجلسی از آن زمان ،در باره جلساتی که طرفین در تاریخهـای  50و  59آذرمـاه 5910
[سوم و چهارم دسامبر  ]5302تشكیل دادند ارائه کرده است که توسط یكی از نمایندگان وستینگهاوس کـه در آن
جلسات حضور داشت ،تهیه شده است .صورتمجلس مورخ  50آذرماه [ 5910سوم دسـامبر  ]5302کـه عنـوان آن
«ام.اس.دی.جی -آی.دبلیو.پی.سی »220-است اشعار میدارد:
وستینگهاوس به نمایندگان [نیروی هـوایی] توضـیح داد کـه آنـان در سـال  5304بـه منظـور آرایـش فنـی
ایستگاههای آزمایش آمادگاه جامع الكترونیک در رده آمادگاه ،قراردادی منعقد کرده بودند و طـی درخواسـت آنـان
(نامه سال  5300تیمسار شكیب) از وستینگهاوس تقاضا شد که به کلیـه کارهـای باقیمانـده خاتمـه دهـد و یـک
فهرست کلی از اطالعات فنی و هزینهها که مبین کلیه کارهای انجام شده و سختافزار تحویـل شـده تـا تـاریخ
فسخ باشد به نیروی هوایی تسلیم نماید .ما اظهار داشتیم که بین وستینگهاوس و [نیـروی هـوایی] و پـیس الگ
( )Peace Logمذاکراتی طی هشت ماه اول سال جاری ( )5302صورت گرفتـه و طـرفین دربـاره حـل و فصـل
موضوعات فنی و هزینهها به توافق رسیدهاند.
بنابراین ،وستینگهاوس در تاریخ 51مهرماه [ 5910هفتم اکتبر  ]5302موافقتنامهای حاوی چنین حل و فصلی
به نیروی هوایی تسلیم داشت آی دبلیو ال .0020-
در پاسخ [نیروی هوایی] پیشنهاد کرد که در مورد اقالم زیر یک بررسی مالی انجام دهیم:
 .5ارزش کل قرارداد،
 .0پرداختهای دالری در مقابل پرداختهای ریالی،
 .9کل مبالغ پرداختی به وستینگهاوس،
 .4مبال ی که باید پس از توافق بر سر فسخ به وستینگهاوس پرداخت شود.
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پس از تحقیق کامل و مقایسههای مالی توسط هردو طرف،همگی به توافق رسیدیم کـه آخـرین رقـم مانـده
متمم شماره  5قرارداد در واقع صحیح است سپس آقای کاظمزاده [از نیروی هوایی]خواستار ت یید این موضوع شد
که کلیه کارهای مستثنا شده از موضوع فسـخ اجـرا شـدهانـد .از آنجـا کـه نماینـده [نیـروی هـوایی] از آمادگـاه
الكترونیک حضور نداشت،ناچار شدیم جلسه را تا بعدازظهر روز بعد به تعویق اندازیم.
در قسمتهای ذیربط صورتمجلس مورخ  59آذرماه [ 5910چهارم دسامبر  ]5302آمده است:
جلسه را با این سثال [از نیروی هوایی] آغاز کردیم که آیا آنان ت یید میکنند که کلیه کارهای مستثنا شـده از
فسخ ،اجرا شده است یا خیر .آنان اظهار داشتند که کلیـه کارهـا در آمادگـاه الكترونیـک انجـام گرفتـه و سـروان
شاهرخی نیز این مطلب را ت یید کرد .سپس سثال کردیم آیا مشكالتی وجود دارد که احیانـاً مـانع امضـای مـتمم
قرارداد شود .پاسخ این بود که فقط ت یید ستاد مورد نیاز است و آقای کاظمزاده میتواند این کـار را فـردا شخصـاً
انجام دهد.
 .11وستینگهاوس میگوید که در تاریخ 51آذرماه [ 5910ششم دسامبر  ]5302یكی از کارمنـدان آن شـرکت
در ایران به نام آقای جیمز فریدل به تیمسار شكیب در ستاد نیروی هوایی تلفن کرد تا تحقیق نماید که آیـا سـتاد
نیروی هوای ترتیب پرداخت مبلغ 500530295/-مندرج در متمم شماره  5قرارداد را به وستینگهاوس داده است یـا
خیر .وستینگهاوس ادعا میکند که تیمسار شكیب به آقای فریدل گفت که کلیه مجوزها اخـذ گردیـده و ترتیبـات
الزم داده شــده اســت و نیـروی هــوایی از طریـق اعتبــار اســنادی مطالبــات وســتینگهاوس را خواهــد پرداخــت.
وستینگهاوس صورت مذاکراتی راکه ادعا میکند آقای فریدل در حین مكالمه تلفنی مزبور تهیه کـرده بـه دیـوان
تسلیم نموده است ،بدین شرح:
چهارشنبه 51آذرماه [5910ششم دسامبر ]5302
به تیمسار شكیب تلفن کردم و وضعیت ام.اس.دی.جی را از وی جویا شدم .نامبرده پاسخ داد که ستاد نیـروی
هوایی موافقت کرده و وی متمم شماره 5ام.اس.دی.جی را امضا و نامه الزم برای پرداخت از طریق اعتبار اسنادی
را به بانک خواهد فرستاد.
 .15در تاریخ  50آذرماه [ 5910هشتم دسامبر  ]5302وسـتینگهاوس کارکنـان خـود را از ایـران خـارج کـرد
(بنگرید به :بند 45باال) .اختالفی در این مورد نیست که طرفین هیچگاه متمم شماره  5قرارداد را امضا نكردند.
 .10وستینگهاوس بهعنوان ضمائم نامه پیگرد مورخ دهم آبانماه [ 5912اول نوامبر  ]5303خود درخصـوص
از سر گرفتن احتمالی کار پروژه آمادگاه الكترونیک (بنگرید به :بند  49باال) متمم شماره  5و صورتحسـاب مربـوط
به مبلغ  500530295/-دالر را برای نیروی هوایی ارسـال نمـود .درخصـوص قـرارداد  ،220در گـزارش وضـعیت
آمادگاه الكترونیک ،منضم به نامه مذکور در باال ،آمده است:
نیروی هوایی ایران درخواست کرده بود که بخشی از قرارداد فسخ گردد و راجع به شرایط این فسخ مذاکره به
عمل آمده بود .متمم شماره  5که مبین این مذاکرات است همراه با صورتحسابی به مبلغ 5،053،295/-دالر ارائـه
شده بود .نسخهای از مدار مربوط به پیوست ایفاد میگردد.
ب) استدالالت طرفین

 .19ادعای وستینگهاوس در قرارداد  220عمدتاً مبتنی بر این فرضیه است که مـتمم شـماره  5یعنـی موافقتنامـه
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فسخ سال  5302با آنکه هیچگاه توسط طرفین امضا نشد برای طرفین الزامآور بوده است .به نظر وسـتینگهاوس،
نحوه عمل طرفین ،چه طی مذاکرات راجع به موافقتنامه فسخ و چه بعد از آن ،حاکی از الزامآور بودن متمم شـماره 5
است .وستینگهاوس ادعا میکند که طرفین مذاکرات متمادی انجام دادند که منجر به یک توافق دقیق و مشـروح
و تعیین یک رقم نهایی دقیق ،یعنی  500530295/-دالر گردید .مضافاً اینکه بعد از توافق بر سر این مبلغ ،هر دو
طرف همواره به مبلغ مزبور بهعنوان مبلغ مورد توافقی که نیروی هوایی خواهد پرداخت اشاره میکردنـد .بـر ایـن
اساس ،وستینگهاوس در ادعای خود بابت قرارداد  ،220مبلغ نهایی سال  ،5302یعنی ـ 500530295/را بـه عـالوه
بهره مطالبه میکند.
 .17نیروی هوایی منكر هرگونه مسئولیتی است؛ بر این اساس که طرفین هیچگاه موافقتنامه فسـخی منعقـد
نكردند .برعكس نیروی هوایی استدالل میکند که وستینگهاوس با عدم اتمام کار طبق برنامه  05ماهه مصرح در
قرارداد ،یعنی تا ماه ژانویه  ،5300قرارداد  220را نقض کرده است .بر این اساس ،نیروی هوایی در ادعای متقابـل
خود ،مبلغ  0000333/-دالر مطالبه میکند که این رقم ،مابهالتفاوت مبلغ  095،013/-دالر پرداختی نیروی هوایی
بابت قرارداد  220به وستینگهاوس ،و مبلغ  590052/-دالر ،یعنی کل ارزش کاری اسـت کـه وسـتینگهاوس ،بـه
زعم نیروی هوایی ،طبق قرارداد انجام داده است.
ج) تصمیم دیوان
ادعا

 .11بحثی نیست که نیروی هوایی قرارداد  220را در ماه اوت  5300طبق ماده  2قرارداد مزبور فسخ نمود (بنگرید
به :بند  09باال) .چنانکه مالحظه شد ،ماده  2قرارداد در مورد پیامدهای فسخ قرارداد مقـرر مـیداشـت کـه مبلـغ
استحقاقی وستینگهاوس در موقع فسخ قرارداد عبارت است از مبل ی که طرفین بابت کارهای انجام شده تا قبل از
تاریخ فسخ به عنوان مبلغ منصفانه و معقول تعیین میکنند (بنگرید به :بند  52باال) .وظیفه دیوان ایـن اسـت کـه
وضعیت نهایی حساب طرفین را طبق این ماده ،روشن و بر آن اساس ،این «مبلـغ منصـفانه و معقـول» را تعیـین
کند.
 .10بررسی کلیه ادله و مدار تسلیمی روشن میسازد که در فاصله ماه دسـامبر  5300تـا مـاه اکتبـر 5302
طرفین دقیقاً به همین منظور مذاکراتی انجام دادند که «مبلغ منصفانه و معقول» را که وستینگهاوس طبق ماده 2
قرارداد نسبت به آن استحقاق داشت ،تعیین نمایند (بنگرید به :بندهای  00-03باال) .همچنین برای دیوان روشـن
است که طرفین نهایتاً به توافق رسیدند که میزان این رقم منصفانه و معقول  500530295/-دالر است.
 .14مدار نشان میدهد که مبلغ  505200002/-دالر که بدواً در ماه دسامبر  5300بابت اعالم پایان قرارداد
توسط وستینگهاوس پیشنهاد شده بود (بنگرید به :بند  04باال) ،پس از مذاکره ،توسط نیروی هوایی به مبلغ
 500530295/دالر مورد بحث تقلیل داده شد و فرض دیوان این است که مبلغ مزبور ،مورد رضایت هر دو طـرفبوده است .تلكس داخلی مورخ  50تیرماه [ 5910سوم ژوییه  ]5302وسـتینگهاوس کـه در پرونـده موجـود اسـت
(بنگرید به :بند  00باال) ،گرچه به خودی خود دلیل قاطعی بر وجود توافق نیست ،با این حال حاکی از آن است که
تیمسار نادری از نیروی هوایی مبلغ مزبور را در ماه ژوییه  5302پذیرفت .متعاقباً در جلسه ای که طرفین در تـاریخ
 55مهرماه [ 5910سوم اکتبر  ]5302برگزار کردند ،تیمسار نادری از وستینگهاوس تقاضا کرد که موافقتنامه فسـخ
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و صورتحسابی به مبلغ  500530295/-دالر به نیروی هوایی تسلیم نماید .این واقعیت در نامـه مـورخ  51مهرمـاه
[ 5910هفتم اکتبر  ]5302وستینگهاوس که همراه آن ،مدار مزبور به نیروی هوایی ارسال شد ،مـنعكس اسـت
(بنگرید به :بند  02باال) .ادله تسلیمی توسـط وسـتینگهاوس حـاکی اسـت کـه بعـداً در جلسـاتی کـه طـرفین در
تاریخهای  50و  59آذرماه [ 5910سوم و چهارم دسامبر  ]5302تشكیل دادند ،نمایندگان وسـتینگهاوس و نیـروی
هوایی جوانب مالی و فنی قرارداد  220را بررسی کرده ،به این نتیجه رسیدند که مبلغ مصـالحه مـذکور در مـتمم
شماره  ،5یعنی رقم  500530295/-دالر صحیح بوده و وستینگهاوس کلیـه کارهـایی را کـه در موافقتنامـه فسـخ
گنجانده نشده ،به اتمام رسانده بود (بنگرید به :بند  03باال).
 .11دیوان معتقد است که منحیثالمجموع ،متمم شماره  5بهترین مدر موجـود راجـع بـه میـزان و ارزش
کاری است که وستینگهاوس پیش از فسخ قرارداد  220انجام داده بود .متمم شـماره  ،5گرچـه هـیچگـاه توسـط
طرفین امضا نشد ،اما نتیجه مذاکراتی متمادی است که بررسی قرارداد  220را از جوانب مـالی و فنـی نیـز شـامل
میشد .دیوان معتقد است که در وضعیت پرونده حاضر متمم شماره  5دلیل موثقی است بر اینکه در زمان خـروج
وستینگهاوس از ایران ،هر دو طرف عقیده داشتند که ارزش کاری که وستینگهاوس تا قبل از فسخ قرارداد انجـام
داده بود  500530295/-دالر بود و در نتیجه ،نیروی هوایی مبلغ مزبور را به وستینگهاوس بدهكار بود .با توجه بـه
این نتیجهگیری ،این مس له مثثر در مقام نیست که آیا متمم امضا نشده شـماره  ،5بـدین صـورت ،بـرای طـرفین
الزامآور بوده است یا خیر ،و بنابراین ،دیوان نیازی به تصمیمگیری درباره این موضوع نمیبیند.
 .13براساس مراتب پیشگفته ،دیوان نظر میدهد که وسـتینگهاوس بابـت ادعـایش راجـع بـه قـرارداد 220
ذیحق به دریافت مبلغ  500530295/-دالر است و دیوان مبلغ مزبور را بـه نفـع وسـتینگهاوس مـورد حكـم قـرار
میدهد .بهره این مبلغ از تاریخ دهم دیماه  95[ 5910دسامبر  ،]5302یعنی در پایان ماهی که طـرفین در مـورد
مبلغ الزمالت دیه به توافق رسیدند تعلق میگیرد (بنگرید به :بند  03باال).
ادعای متقابل

 .31ادعای نیروی هوایی دایر بر اینکه قرارداد  220را بدان سبب فسخ نمود که وستینگهاوس کار خود را ظـرف
مدت  05ماهه مصرح در قرارداد به پایان نرسانده بود ،متقاعدکننده نیست .نیروی هوایی دلیلی ارائه نكـرده اسـت
که مقارن اجرای قرارداد شكایاتی از ناحیه وی درباره سرعت اجرای قرارداد  220توسط وسـتینگهاوس بـه عمـل
آمده بود و نیز دلیلی راجع به اینکه در آن زمان ،ت خیرهای وستینگهاوس در انجام کار را نقض قـرارداد محسـوب
مینمود ،ارائه نكرده است .بهعالوه ،نه مكاتبات طرفین در سالهای  5300و  5302و نه صـورتمجلس مـذاکرات
طرفین در تاریخهای  50و  59آذرماه [ 5910سوم و چهارم دسامبر  ،]5302حاکی از آن نیست که نیـروی هـوایی
در آن زمان مس له را فسخ به علت نقض قرارداد تلقی کرده بود.
 .35در این رابطه ،نكته فوقالعاده حائز اهمیت از نظر دیوان این اسـت کـه در جریـان مـذاکرات طـرفین در
سالهای  5300-5302درباره پایان دادن به قرارداد ،که منظور از آن دقیقاً این بود که بدهی هر طرف بـه طـرف
دیگر تعیین گردد ،نیروی هوایی هیچگاه خواستار استرداد مبل ی که اکنون ادعـا مـیکنـد نشـده بـود .بـهعـالوه،
قرینهای حاکی از اینکه نیروی هوایی در آن زمان هیچگونه ادعای نقض قرارداد طرح کـرده باشـد وجـود نـدارد.
برعكس ،نیروی هوایی قبول کرد که وستینگهاوس استحقاق دارد بابت کاری که تا پیش از فسـخ قـرارداد انجـام
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داده بود مبلغ  500530295/-دالر دریافت نماید .دیوان معتقد است که این واقعیات قرینه روشنی است بر ایـنکـه
تلقی نیروی هوایی در آن زمان این نبود که وستینگهاوس قرارداد  220را به دلیل عدم اتمام کار ظرف مدت مقرر
در قرارداد ،نقض کرده است (بنگرید به :بند  40حكم جزئی شماره  5-39-023مورخ نهـم بهمـنمـاه 03[ 5955
ژانویه  ]5320در پرونده فورد ارواسپیس اند کامیونیكیشنز کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چـاپ
شده در  .)14 Iran-U.S. C.T.R. 24, 36دیوان معتقد است که نحوه عمـل نیـروی هـوایی در آن زمـان بـا
موضعی که در جریان این رسیدگی اتخاذ نموده ناهمگون است و به دالیل پیشگفته ،دیوان ادعای متقابل نیروی
هوایی را رد میکند.
 .0ادعای مربوط به قرارداد ( 113آی.دبلیو.پی.سی)113-
الف) واقعیات و اظهارات

 .30در تــاریخ  00بهمــنمــاه  55[ 5919فوریــه  ،]5301وســتینگهاوس و نیــروی هــوایی قــرارداد شــماره
آی.دبلیو.پی.سی«( 223-قرارداد  )»223را به منظور ت مین قابلیت تعمیر و نگهـداری سیسـتم ضـدهوایی «سـوپر
فلدرماوس» («سوپر فلدرماوس») منعقد نمودند .سیستم سوپر فلـدرماوس ترکیبـی از یـک آتشـبار ضـدهوایی بـا
دستگاه ردیاب الكترونیک و یک رادار بود که طبق یک قرارداد مشارکتی توسـط یـک شـرکت سوییسـی بـه نـام
اورلیكان بوهرل لیمیتد («اورلیكان») و یک شرکت ایتالیایی به نام کنتراوس ایتالیانا («کنتراوس») تولید میشد.
 .39مذاکرات طرفین راجع به قـرارداد فلـدرماوس در سـال  5309آغـاز شـد .در آن زمـان ،نیـروی هـوایی از
وستینگهاوس تقاضا کرد که پیشنهادی راجع به پشتیبانی آمادگاه سیستم مزبور تنظـیم نمایـد .وسـتینگهاوس ادعـا
میکند که تفاهم طرفین از ابتدا بر این بود که چون نیروی هوایی کلیه اطالعات فنی مورد نیاز وستینگهاوس برای
طراحی و تولید تجهیزات نگهداری سیستم سوپر فلدرماوس را نداشت و وستینگهاوس نیز نمـیتوانسـت اطالعـات
مزبور را از منابع معمولی خود در ایاالت متحده به دست آورد ،اطالعات فنی الزم باید مستقیماً از سازندگان سیستم
آتشبار ضدهوایی ،یعنی اورلیكان و کنتراوس تحصیل میشد .وستینگهاوس اظهار میدارد که در آن زمان ،تیمسـار
نادری از نیروی هوایی به مدیر عملیات وستینگهاوس در آمادگاه ،یعنی آقای جیمـز لـنگن والتـر اطمینـان داد کـه
نیروی هوایی میتواند دادههای فنی الزم را از دو شرکت یاد شده از طریق قراردادهای موجـود نیـروی هـوایی بـا
آنها تحصیل نماید .وستینگهاوس همچنین اظهار میدارد کـه آقـای لـنگن والتـر پیشـنهاد نمـود کـه در کسـب
اطالعات مزبور از اورلیكان و کنتراوس به تیمسار نادری مساعدت نماید.
 .37در تاریخ چهارم شهریورماه  05[ 5919اوت  ]5304آقای لنگن والتر طی نامهای بـه سـرهنگ اشـعری از
نیروی هوایی ،پیشرفت کار وستینگهاوس در تنظیم طرح نگهداری سوپر فلدرماوس را اطالع داد .در قسمت ذیربط
نامه آمده است:
در نیمه دوم سال ،5309نیروی هوایی تقاضا کرد که وستینگهاوس یک طرح تعمیر و نگهداری «آمادگاه جامع
الكترونیک» برای پشتیبانی سیستم رادار کنتراوس /اورلیكان تنظیم نماید .به سبب مشكالت «دیپلماتیک» مدار
فنی الزم در اختیار وستینگهاوس نبود.
 ...با تالشهای کارکنان شما ،موانع دیپلماتیک تا حدود زیادی تقلیل یافته و ترخید مدار فنی مشخصی به
وستینگهاوس تحصیل شده است و اینک وستینگهاوس در جریان تنظیم طرح نگهداری مورد تقاضا میباشد.
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 ...مالقاتهای اخیر با پرسنل محلی کنتراوس /اورلیكان عالئم نویدبخشی از همكاری مشتر در کل برنامـه
نشان داده است.
 .31در ماه سپتامبر  ،5304وستینگهاوس پیشنهاد خود راجع به قرارداد سوپر فلدرماوس را تحت عنوان «طـرح
نگهداری برای پشتیبانی آمادگاه سیستم ضدهوایی سوپر فلدرماوس» به نیروی هوایی ارائه کرد.
 .30وستینگهاوس اظهار میدارد که پرسنل اورلیكان و کنتراوس در ایران بـدواً اظهـار تمایـل کردنـد کـه در
تحصیل اطالعات فنی الزم به وستینگهاوس مساعدت نمایند ،لكن بعداً پرسنل اورلیكان و کنتراوس در سوییس و
ایتالیا که آقای لنگن والتر با آنان مالقات کرد ،مایل به ارائه اطالعات مزبور نبودند.
 .34در تاریخ  55آبانمـاه [ 5919هفـتم نـوامبر  ]5304اورلیكـان نامـهای دربـاره امكـان همكـاری خـود بـا
وستینگهاوس در احداث تعمیرگاه سیستم سوپر فلدرماوس در آمادگاه الكترونیک بـه نیـروی هـوایی نوشـت .نامـه
مزبور که عنوانش «ت سیس آمادگاه تعمیر سیستم اورلیكان» است ،در قسمت ذیربط اشعار میدارد:
طبق تقاضای شما ،مشاور ما در تهران تماسهای مقـدماتی بـا شـرکت وسـتینگهاوس گرفتـه اسـت .از ایـن
تماسها و نیز از توضیحاتی که در جریان بازدید مورخ  50مهرماه [نهم اکتبر] آقای بی .فون اسـتوهرر ،مـدیرعامل
کنتراوس ایتالیانا از ستاد نیروی هوایی به وی داده شد ،اسـتنباط مـا ایـن اسـت کـه شـما در نظـر داریـد شـرکت
وستینگهاوس نه تنها تعمیرگاه را احداث کنـد ،بلكـه کارهـای تعمیراتـی و نگهـداری آتـی نیـز زیـر نظـر پرسـنل
وستینگهاوس صورت گیرد.
بدیهی است که ما کامالً مایلیم در احداث تعمیرگاه با وستینگهاوس همكاری کنیم و گرچه روابط ما با شرکت
وستینگهاوس در مجموع عالی است ،لكن علیاالصول نمیتوانیم موافقت کنیم که جزئیات و دانش فنی مربوط به
سیستمهای ما از قبیل تاریخ ارائه کنسولهای جدید آزمایش ) (Test Consolesدر اختیار شـخد ثـالثی قـرار
گیرد .این امر با مفاد ماده  59قرارداد ما م ایرت دارد .بنابراین ،روش زیر را برای مالحظه شما پیشنهاد میکنیم:
استنباط ما این است و موافق نیز هستیم که آمادگاه تعمیرات سیستم جدید اورلیكان ـ کنتراوس در ت سیسـات
آمادگاه مرکزی جدید ادغام گردد و در زمینه برنامهریزی و احداث آمادگاه موافقیم با وستینگهاوس همكاری کنـیم.
جهت توافق راجع به نوع همكاری و بحث درباره طرح نگهداری برای پشتیبانی آمادگاه که در تاریخ  04شهریورماه
 51[ 5919سپتامبر  ]5304توسط مرکز برنامهریزی ایران ـ وستینگهاوس صادر گردید ،پیشنهاد میکنیم جلسـهای
با نماینده وستینگهاوس در شرکت ما تشكیل شود.
 .31در تاریخ  03آبانماه  02[ 5919نوامبر  ،]5304آقای لنگن والتر نامـهای بـه تیمسـار اشـعری (کـه در آن
هنگام سرتیپ شده بود) فرستاد و ضمن سایر مطالب به این سثال نیروی هوایی پاسخ داد که آیـا کلیـه اطالعـات
فنی مورد نیاز برای اجرای پروژه سوپر فلدرماوس در آن زمان موجود است یا خیر .پاسخ آقـای لـنگن والتـر بـدین
شرح است:
اغلب اطالعات فنی هم اکنون موجود است و به وستینگهاوس امكان خواهد داد کـه طراحـی را شـروع کنـد.
معهذا در چند مورد جای نگرانی وجود دارد:
الف) دو فقره از هفت فقره نشریه فنی تعمیر و نگهداری آتشبار تاکنون تحویل نشده است.
ب) نشریههای فنی وسایل آزمایش مخصوص اورلیكان /کنتراوس مندرج در پیوسـتهـای «بـی» و «سـی»
پیشنهاد که قبالً توسط [نیروی هوایی] سفارش داده شده و قرار اسـت جزئـی از تجهیـزات آمادگـاه باشـد موجـود
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نیست.
ج) جزئیات سیمکشی کشوهای کامپیوتر موجود نیست .چنانکـه در بـاال گفتـه شـد وسـتینگهاوس مـیتوانـد
بالفاصله کار طراحی را آغاز کند و برای ت مین قابلیت تعمیر و نگهداری سریع برای آمادگاه از تدابیر موقت استفاده
نماید؛ لكن توصیه میشود که [نیروی هوایی] اطالعات الزم را سریعاً تحصیل نماید.
 .33نیروی هوایی طی نامه مورخ  50آذرماه [ 5919سوم دسامبر  ]5304به اورلیكان اعالم کرد که آقای جیمز
لنگن والتر را بهعنوان «نماینده مجاز خود برای مذاکره به منظور ت سیس آمادگاه تعمیراتی اورلیكـان و نیـز کسـب
هرگونه دادههای فنی مربوط به آن» تعیین کرده است .نیروی هوایی از اورلیكان تقاضا کرد که در این زمینه «کلیه
مساعدتهای ممكن را به آقای لنگن والتر به عمل آورد».
 .511چنانکه مالحظه شد ،در تاریخ  00بهمـنمـاه  55[ 5919فوریـه  ]5301طـرفین قـرارداد  223را امضـا
کردند .پیشنهاد وستینگهاوس تحت عنوان «طـرح نگهـداری بـرای پشـتیبانی آمادگـاه سیسـتم ضـدهوایی سـوپر
فلدرماوس» مورخ  04شهریورماه  51[ 5919سپتامبر  ]5304که در تاریخهای  92مهرمـاه و ششـم دیمـاه 5919
[ 00اکتبر  5304و  00دسامبر  ]5304اصالح شده بود در قرارداد مزبور گنجانده شـده و جزئـی از آن بـود («طـرح
نگهداری قرارداد .)»223
به موجب این قرارداد ،وستینگهاوس موافقت کرد دستگاههایی را طراحی و تولید نماید که نیروی هوایی بتواند
با استفاده از آنها سیستم سوپر فلدرماوس را آزمایش ،سرویس و تعمیر نماید .بهعالوه ،وستینگهاوس متعهد گردید
که خدمات پشتیبانی معینی از جمله آموزش پرسنل نیروی هوایی ،خدمات مهندسی و تهیه فهرست قطعات یـدکی
مورد توصیه و طراحی یک کارگاه آمادگاه را که بتوان وسایل تعمیر و نگهداری را در آن مورد استفاده قرار داد ارائه
نماید .کل قیمت قرارداد  223مبلغ  004250445/-دالر بود.
 .515گرچه در قرارداد ،کل بهای فروش به دالر ایاالت متحده ذکر شده بود ،اما مقرر گردیده بود کـه نیـروی
هوایی قسمتی از کل مبلغ را به ریال بپردازد .طبق ماده  0قرارداد ،قرار شد نیروی هوایی «بابت وظـایفی کـه بایـد
توسط [وستینگهاوس] انجام میشد» مبلغ  502300045/-دالر و  9903330012/-ریال بپردازد .طبق برنامه پرداخت
قرارداد ،نیروی هوایی ملزم بود بخش دالری را در هفت قسط که سررسید آنها در ماههـای دوم ،چهـارم ،هفـتم،
دهم ،سیزدهم ،پانزدهم و هجدهم «بعد از دریافت دستور [شروع کار]» بود و بخـش ریـالی را در پـنج قسـط کـه
سررسید آنها در ماههای هفتم ،دهم ،سیزدهم ،پانزدهم و هجدهم «بعـد از دریافـت دسـتور [شـروع کـار]» بـود،
پرداخت نماید.
 .510قرار بر این بود که پرداختهای ریالی هنگام ارائه صورتحسابهای ریالی وستینگهاوس در ایران بـه آن
شرکت پرداخت شود و پرداختهای دالری با برداشت از محل یک اعتبار اسنادی که به نفع وستینگهاوس گشایش
مییافت هنگام ارائه صورتحسابهای دالری وستینگهاوس صورت گیرد .بدین ترتیب ،نیروی هوایی طبق مـاده 0
قرارداد مكلف بود که «یک اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت که باید به ت یید یک بانک امریكایی میرسـید ،افتتـاح
نماید تا پرداختهای دالری طبق جدول پرداخت دالری به عمل آید» .ماده  0همچنین مقرر میداشت که «همـه
صورتحسابهایی که توسط [وستینگهاوس] جهت تصویب تسلیم میشود ،باید از نظر میزان درصد کار انجام شـده
ویا درصد کار در دست اجرا به گواهی [وستینگهاوس] برسد .ماده  0همچنین به وستینگهاوس حق مـیداد کـه در
صورتی که نیروی هوایی پرداختی را در سررسید انجام نمیداد ،همه کارهای مربوط به قرارداد را متوقف نماید».
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 .519طبق ماده  9قرارداد ،قرار بود که اجرای کار «به مجرد دریافت نسخه کامالً امضـا شـده قـرارداد» آغـاز
گردد و ظرف هجده ماه یعنی تا ماه اوت  5305به اتمام رسد.
 .517جدول شماره  4-5طرح نگهداری ،تحت عنوان «خالصه مسئولیتها» نیروی هوایی را ملزم میکرد که
«اطالعات فنی راجع به سیستمهای سوپر فلدرماوس مذکور در بخـش  »0-1 -9را در اختیـار وسـتینگهاوس قـرار
دهد .بخش  0-1-9طرح نگهداری بهنوبهخود اطالعات فنی مزبور را چنین توصیف کرده است« :دو مجموعه کامل
نشریات فنی نگهداری و عملیاتی سوپر فلدرماوس ،نشریات فنی وسـایل آزمـایش ،نقشـه هـای مشخصـات نحـوه
آزمایش که برای طراحی دستگاههای جدید آزمایش و تهیه نشریات فنی جدید مورد نیاز میباشد».
 .511ماده  59قرارداد  223راجع به مقررات فسخ ،نظیر ماده مربوط در قرارداد  220میباشد (بنگرید بـه :بنـد
 52باال) .ماده  59مقرر میدارد که هریک از طرفین میتواند با دادن اخطار کتبی به طرف دیگـر قـرارداد را فسـخ
نماید .نیروی هوایی حق داشت قرارداد را در هر زمانی به صالحدید خـود فسـخ نمایـد ،لكـن حـق وسـتینگهاوس
محدود به مواردی میشد که «به لحا قوانین ،دستورات ،مقررات ،آییننامهها و فرامین دولت ایـاالت متحـده یـا
مثسسات تابعه آن» انجام کار غیرممكن گردد .به موجب ماده  ،59وستینگهاوس بعد از دریافت یا صـدور اطالعیـه
فسخ باید کلیه کارهای موضوع قرارداد را متوقف و ادعای فسخی به نیروی هوایی تسلیم مینمود .ماده  59تصریح
میکرد که:
مبلغ استحقاقی [وستینگهاوس] در موقع فسخ این قرارداد عبارت است از کل قیمت این قرارداد...پس از کسـر
مبل ی که طرفین بابت کارهای انجام شده تا قبل از تاریخ فسخ بهعنوان مبلغ منصفانه و معقول تعیین میکنند ،بـه
عالوه مبلغ معقولی بابت هزینهها و سود مربوط به کارهای اختتامی فسخ.
 .510وستینگهاوس اظهار میدارد که بالفاصله بعد از امضای قرارداد  223در ماه فوریه  5301شروع به اجرای
آن کرد و کار خود را تا ماه سپتامبر  5305ادامه داد و در آن ماه ،به دلیل قصور نیروی هوایی در انجام پرداختهای
قراردادی ،اجرای قرارداد را متوقف ساخت .وستینگهاوس ادعا میکند که در سراسـر ایـن مـدت ،در نتیجـه قصـور
نیروی هوایی در اجرای تعدادی از تعهدات قراردادی خود در همكاری با وستینگهاوس کار آن شـرکت بـا مـوانعی
مواجه شد .در این زمینه ،وستینگهاوس ادعا میکند که مهمتر از همه آنکه نیـروی هـوایی همـه اطالعـات فنـی
اورلیكان /کانتراوس مصرح در طرح نگهداری قرارداد  223را که وسـتینگهاوس بـرای طراحـی و سـاخت وسـایل
آزمایش سوپر فلدرماوس بدانها نیاز داشت ،ارائه ننمود.
 .514وستینگهاوس در ت یید این اظهار اخیر خود ،مدارکی ارائه کرده است ،از جمله نامه مـورخ  50خـردادمـاه
[ 5914هفتم ژوئن  ]5301آقای لنگن والتر بـه سـپهبد فتـاحی از نیـروی هـوایی کـه طـی آن از نیـروی هـوایی
درخواست شده است که در تحویل پارهای اطالعات مهم مربوط به وسایل آزمایش و اطالعات فنی که مـورد نیـاز
فوری وستینگهاوس بود تسریع نماید .بخش ذیربط نامه مزبور اشعار میدارد:
به موجب مفاد طرح نگهداری برای پشتیبانی آمادگاه سیستم ضدهوایی سوپر فلدرماوس ،نیروی هـوایی ایـران
موظف است اطالعات فنی و وسایل آزمـایش را جهـت طراحـی و بـرای اسـتفاده در عملیـات آمادگـاه در اختیـار
وستینگهاوس بگذارد.
با اینکه تهیه کلیه اقالم نهایتاً ضرورت خواهد داشت ،برخی از اقالم اصلی فوراً مـورد نیـاز مـیباشـد تـا کـار
طراحی و اجرای برنامه آمادگاه جدید دستخوش ت خیر نشود .همكاری شـما جهـت تسـریع در تحویـل اقـالم الزم
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ضرورت دارد .ذیالً صورتی از اقالم مهم که اینک مورد احتیاج است مشاهده میشود.
در ادامه نامه ،اقالم مهمی از جمله اقالم زیر مشخد شده است:
قسمت اعظم اطالعات مربوط به تعمیر و نگهداری آتشبار و واحد نیرورسانی به آتشبار ،از جمله شرح کامـل و
نحوه کار سیستم آتشبار ،نقشه های الكتریكی و هیدرولیكی و نمودارهای سیمكشی ،و دستورالعملهای نگهـداری،
فوراً مورد نیاز است... .
اطالعات فنی برای چند قلم وسایل آزمایش به شرح زیر جهت طراحی ایستگاههـای جدیـد آزمـایش آمادگـاه
هرچه زودتر مورد نیاز میباشد .خود سختافزار باید برای نصب در ایستگاههای جدیـد آزمـایش در اولـین فرصـت
ممكن تحویل داده شود .اطالعات فنی باید شامل شرح اقالم ،طرز کار ،راهانـدازی ،نگهـداری و تعمیـر ،نقشـههـا،
نمودارهای سیمکشی و تصاویر اجزای قطعات باشد... .
وانت تعمیراتی آتشبار چندین ماه است که در منطقه بندرعباس  /بوشهر در انتظـار حمـل بـه تهـران بـه سـر
میبرد .این وانت حاوی هشت جلد نشریه فنی است که محتوای آن معلـوم نیسـت و احتمـال دارد کـه در مرحلـه
طراحی برای ما حائز اهمیت حیاتی باشد .باید فوراً برای برداشتن این نشریهها از وانت و ارسال آنهـا بـه آمادگـاه
الكترونیک اقدام فوری به عمل آید.
 .511مدار حاکی است که مذاکرات بین وستینگهاوس و اورلیكان /کنتراوس راجع بـه امكـان همكـاری در
ادغام سوپر فلدرماوس در آمادگاه الكترونیک که در سال  5304آغاز شده بـود (بنگریـد بـه :بنـد  30بـاال) ،بعـد از
امضای قرارداد  223در فوریه  5301ادامه یافت؛ لكن مدار همچنین حاکی اسـت کـه مـذاکرات مزبـور چنـدان
ثمربخش نبود .در تاریخ پنجم مهرماه  00[ 5914سپتامبر  ،]5301آقای لنگن والتر طی نامهای به سرتیپ تهرانچی
در نیروی هوایی اعالم کرد که وستینگهاوس «در جلب همكاری اورلیكان /کنتراوس در مساعدت به ایـن شـرکت
در اجرای وظایف» موضوع قرارداد  223با دشواریهایی مواجه است.
 .513آقای لنگن والتر در نامه خود به سرتیپ تهرانچی به شرح مطالبی از جمله جلسهای بین وستینگهاوس و
اورلیكان /کنتراوس که در تاریخ  09فروردینمـاه  50[ 5914آوریـل  ]5301در دفتـر تیمسـار نـادری برگـزار شـد
پرداخته و توضیح داد که در آن جلسه ،تیمسار نادری خاطرنشان کرده بود که چون قرارداد ادغام سـوپر فلـدرماوس
در آمادگاه الكترونیک به وستینگهاوس واگذار شده« ،از شرکتهای مزبور تقاضا میشود کـه مشـكالت خـود را از
طریق مذاکره برطرف نمایند» .آقای لنگن والتر در ادامه نامه خـود عنـوان کـرد کـه در جلسـه مزبـور ،اورلیكـان/
کنتراوس «شرایط اساسی» را که وستینگهاوس باید احراز کند تا آنان بتوانند با شرکت مزبور یـک قـرارداد فرعـی
منعقد کنند اعالم نمودند و روز بعد نیز وستینگهاوس پاسـخ خـود بـه «شـرایط اساسـی» مزبـور را بـه اورلیكـان/
کنتراوس ارائه کرد .آقای لنگن والتر مشخد نكرد که این «شرایط اساسی» چه بوده و چرا وستینگهاوس قادر بـه
ت مین آنها نبوده است .وستینگهاوس در جریان رسیدگیهای حاضر راجع به این نكات توضیح نداده اسـت .آنگـاه
آقای لنگن والتر تشریح کرد که چگونه در فاصـله  5تـا  95اردیبهشـت مـاه  05[ 5914آوریـل تـا  05مـه ]5301
وستینگهاوس کراراً تلكسهایی برای اورلیكان /کنتراوس فرسـتاده از آنـان تقاضـای همكـاری کـرد و اورلیكـان/
کنتراوس طی تلكس مورخ پنجم خردادماه  05[ 5914مه  ]5301به وستینگهاوس اعالم کردند که آغاز مـذاکرات
تنها در صورتی میسر است که اورلیكان /کنتراوس از کارگاهها در ایران بازدید کرده باشند .آقای لنگن والتر سـپس
اظهار داشت که از آن تاریخ به بعد دیگر «خبری» از اورلیكان /کنتراوس نشد و نامه را چنین خاتمه داد:
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به سبب عدم پشتیبانی اورلیكان /کنتراوس ،وستینگهاوس رأساً اقداماتی در جهـت ادغـام سیسـتم در آمادگـاه
الكترونیک به عمل آورده است .یک تیم مطالعاتی وستینگهاوس ظرف شش تا هشت هفته از کارگاه های مختلـف
بازدید خواهد کرد تا نیازهایی را که باید ت مین شود مورد ارزیابی بیشتر قرار دهد .بهعالوه ،ما تماسهای اولیـهای
با یک شرکت امریكایی متخصد در سالحهای ضدهوایی گرفتهایم تا در صورت لزوم امكـان همكـاری آنهـا را
بررسی نماییم.
در حال حاضر تنها مشكالتی که وستینگهاوس با آنها مواجـه اسـت نداشـتن وسـایل مخصـوص آزمـایش و
اطالعات فنی برای وسایل آزمایش و قطعات آتشباری است که [نیروی هوایی] باید ت مین نماید .استنباط مـا ایـن
است که کلیه این اطالعات و وسایل باید شش ( )5تا هشت ( )2ماه پیش به [نیروی هوایی] تحویل داده میشد.
وستینگهاوس کماکان ترجیح میدهد که این کار را با همكاری اورلیكان /کنتراوس انجام دهد؛ لكـن از آنجـا
که شرکتهای مزبور با ما همكاری نخواهند کرد ،ما چارهای جز این نداریم که بدون آنها خـدمات الزم را بـرای
ادغام سیستم آنان در آمادگاه الكترونیک ارائه دهیم....
 .551در تاریخ  51مهرماه [ 5914هفتم اکتبر  ،]5301مدیر بازرگانی وستینگهاوس ،آقای جی .ال .توبین طـی
نامهای به تیمسار نادری اعالم کرد که وستینگهاوس و اورلیكان /کنتراوس طی جلسهای که در تاریخ  51مهرمـاه
[ 5914هفتم اکتبر  ]5301در دفتر وستینگهاوس در ایران برگزار شد توافـق کردنـد کـه بـه منظـور ادغـام سـوپر
فلدرماوس در آمادگاه الكترونیک ،بهعنوان پیمانكاران اصلی و فرعی با یكدیگر همكاری نمایند؛ لكن آقـای تـوبین
به تیمسار نادری خاطرنشان ساخت که این توافق «منوط به این است که طرفین راجع به شرایط و مفـاد و قیمـت
قرارداد فرعی حاصله مذاکره نمایند».
 .555لكن بحثی نیست که علیرغم این گشـایش ظـاهراً امیـدبخش ،وسـتینگهاوس و اورلیكـان /کـانتراوس
نتوانستند راجع به شرایط مورد قبول هر دو طرف به توافق برسند و هیچگاه نیز یک قرارداد فرعی سوپر فلدرماوس
منعقد نكردند .وستینگهاوس راجع به جزئیات اختالفنظر بین خود و اورلیكـان /کـانتراوس کـه بـه شكسـت ایـن
مذاکرات انجامید توضیح نداده است .تنها قرینهای که در این زمینه در پرونده یافت میشود ،فقرهای اسـت منـدرج
در فهرست مكاتبات عمده قراردادی بین طرفین ـ که به ترتیب تاریخ و در همان زمان تنظیم گردیده ـ و پیوسـت
نامه مورخ  05آذرماه  50[ 5915دسامبر  ]5300وستینگهاوس است که طی آن ،شرکت مزبور ادعـای فسـخ را بـه
نیروی هوایی تسلیم نمود (بنگرید به :بند  554زیر) .طبق فهرسـت مزبـور ،در تـاریخ  92فـروردینمـاه 53[ 5911
آوریل  ]5305وستینگهاوس نامهای راجع به «پیشنهاد اورلیكان /کانتراوس» به نیروی هوایی نوشته ،اعـالم نمـود
که «پیشنهاد اورلیكان /کانتراوس جوابگوی درخواست [نیروی هوایی] نبوده ،نیازهای آمادگاه الكترونیک و [نیروی
هوایی] را ت مین نخواهد کرد».
 .550در تاریخ دوم آذرماه  09[ 5914نوامبر  ]5301آقای لنگن والتر طی نامه ای به تیمسار نادری اعالم کـرد
که گرچه وستینگهاوس بعضی از وسایل آزمایش و اطالعات فنی را که قبالً از نیروی هوایی درخواست کرده بـود،
دریافت نموده ،ولی هنوز نیاز به پارهای «اطالعات مهم» دارد که آنهـا را در یـک فهرسـت منضـم بـه نامـهاش
مشخد نمود .آقای لنگن والتر در پایـان نامـه تقاضـا کـرد کـه [نیـروی هـوایی] قـرارداد جدیـد «عندالمطالبـه»
( )on-call agreementبین [نیروی هوایی] و شرکت اورلیكان /کانتراوس را به کار گیرد تا بتواند این اطالعات
را سریعاً به دست آورد .تصور میکنم این قرارداد نتیجه جلسه  01مهرماه [ 53اکتبـر  ...]5301شـما بـا اورلیكـان/

455



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

کانتراوس بوده است.
وستینگهاوس اظهار میدارد که علیرغم درخواستهایش ،نیروی هوایی هیچگاه کلیه اطالعات فنی اورلیكـان/
کانتراوس را که مورد نیاز بود ت مین نكرد .وستینگهاوس ادعا میکند که با این حال در سـالهـای  5301و 5305
توانست در اجرای قرارداد  223پیشرفت حاصل نماید .نیروی هوایی بهنوبهخود انكـار مـیکنـد کـه وسـیتنگهاوس
هرگز کاری در مورد قرارداد انجام داده باشد.
 .559در تاریخهـای پـنجم آذرمـاه  05[ 5914نـوامبر  00 ،]5301بهمـنمـاه  55[ 5914فوریـه  ]5305و 54
اردیبهشتماه [ 5911چهارم مه  ]5305وستینگهاوس سه فقره صورتحساب ریالی که در قرارداد معین شده بود بـه
نیروی هوایی ارائه نمود .در تاریخ اول بهمنماه  05[ 5914ژانویه  ]5305آقای لنگن والتر نامهای به تیمسار نادری
نوشت و از اینکه نیروی هوایی اعتبار اسنادی مقرر برای قرارداد  223را گشـایش ننمـوده شـكایت کـرد و اظهـار
داشت که «وستینگهاوس هیچ پرداختی از هیچ نوع وصول ننموده» و موعد دو فقره پرداخت قراردادی ،به مبلغ
 509030522/دالر و دیگری به مبلغ  5509990010/-ریال منقضی شده است» .اختالفی نیست که نیروی هـواییهیچگاه اعتبار اسنادی مقرر بابت پرداختهای دالری قـرارداد  223را افتتـاح ننمـود و هـیچ مبل ـی بـه ریـال بـه
وستینگهاوس پرداخت نكرد.
 .557وستینگهاوس اظهار میدارد که به سبب عدم پرداخت مبالغ قراردادی توسط نیروی هـوایی ،آن شـرکت
اجرای قرارداد  223را در تاریخ  59شهریورماه [ 5911چهارم سپتامبر  ]5305متوقف نمـود و بـه پرسـنل مـ مور در
قرارداد دستور داد که مسئولیت امور قراردادهای دیگری را عهدهدار شوند .وستینگهاوس ادعـا مـیکنـد کـه مـدت
کوتاهی بعد از آن ،به نیروی هوایی پیشنهاد کرد که در ازای وصول پرداختهای معوق ،قـرارداد را اعـاده وضـعیت
نماید .بنابراین ،وستینگهاوس میگوید که در ماه ژانویه  5300پیشنهادی برای شروع مجـدد کـار قـرارداد  223بـه
نیروی هوایی ارائه کرد .فهرست مكاتبات عمده قراردادی بین طرفین ـ که به ترتیب تاریخ و در همان زمان تنظیم
گردیده ـ و وستینگهاوس آن را به نامه مورخ  05آذرماه  50[ 5915دسامبر  ]5300خود به نیروی هـوایی ضـمیمه
نموده (بنگرید به :بند  555باال و بند  505زیر) ،تا حدود زیادی این اظهارات را ت یید میکند .فهرست مزبور حـاوی
نامه مورخ  59شهریورماه [ 5911چهارم سپتامبر  ]5305وستینگهاوس است که طی آن شرکت مزبور به «[نیـروی
هوایی] اطالع داد که به دلیل مشكالت اداری [وستینگهاوس] پرسنل م مور آمادگاه فلدرماوس را بـه قراردادهـای
دیگر در آمادگاه الكترونیک منتقل میکند» و نیـز حـاوی نامـه مـورخ دهـم بهمـنمـاه  92[ 5911ژانویـه ]5300
وستینگهاوس است که حاکی است «طبق درخواست [نیروی هوایی] ...یک طرح اصالحی بـرای تـ مین پشـتیبانی
تعمیراتی آمادگاه جهت سیستم ضدهوایی فلدرماوس» تسلیم میشود.
 .551وستینگهاوس ادعا میکند که تا زمانی که کار را در سپتامبر  5305متوقف نمود ،موفق شده بود تعدادی
از وظایف موضوع قرارداد  223را انجام دهد و اظهار میدارد که یک کـادر مهندسـی بـرای قـرارداد ایجـاد و یـک
نشریه فنی مقدماتی راجع به دستورالعمل تدارکاتی سوپر فلدرماوس تنظیم کرده و قطعات یدکی الزم را مشخد و
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با استفاده از روشی موسوم به «مهندسی معكوس» ) 9(reverse engineeringدستورالعمل تعمیراتـی سیسـتم
فرعی کنترل آتشبار را تنظیم کرده بود .بهعالوه ،وستینگهاوس اظهار میدارد که کاربرد سیستم سوپر فلدرماوس را
به پرسنل نیروی هوایی آموخت ،از کارگاهها بازدید نمود و یک دستگاه سوپر فلدرماوس معیوب را تعمیر کرد.
 .550در تاریخ  05خردادماه  55[ 5915ژوئن  ]5300نمایندگان نیروی هوایی به وستینگهاوس اطـالع دادنـد
که نیروی هوایی دیگر عالقهای به قرارداد سوپر فلـدرماوس نـدارد .ایـن موضـوع در یادداشـت داخلـی مـورخ 04
خردادماه  54[ 5915ژوئن  ]5300آقای ئی .دبلیو .یودر ،مدیر بازرگانی وستینگهاوس در ایران مـنعكس اسـت کـه
اشعار میدارد:
در جریان مذاکرات کلی برای بررسی قرارداد که در تاریخ  05خردادماه [ 55ژوئـن] بـا سـرهنگ مهربـانزاد از
نیروی هوایی ایران انجام گرفت ،نامبرده و سرهنگ خاتمی (از مدیریت ماتریل) اظهار داشتند کـه نیـروی هـوایی
دیگر عالقهمند به فلدرماوس و مایل به ادامه مساعی بیشتری در این زمینه نمیباشند .در واقع آنان قرارداد مـا را
فسخ شده تلقی میکنند.
بنابراین ،درخواست میشود ادعای فسخی به منظـور پایـان دادن بـه قـرارداد تنظـیم و ارزش دفتـری دسـتور
عمومی کاهش داده شود .همچنین درخواست میشود که آر.پی.آی و پیشنهاد نیز ل و گردد.
 .554وستینگهاوس طی نامه مورخ  05آذرماه  50[ 5915دسامبر  ]5300ادعای خود را بابت فسخ قرارداد 223
به نیروی هوایی تسلیم نمود .بخش ذیربط نامه وستینگهاوس به شرح زیر است:
به موجب ماده [ 59قرارداد  ]223وستینگهاوس از حق خود در متوقف ساختن کـار سیسـتم ضـدهوایی سـوپر
فلدرماوس استفاده کرده است....
ماده  59همچنین به وستینگهاوس اجازه میدهد پرداخت هزینههایی را که بابت این قرارداد متحمل گردیده از
نیروی هوایی ایران تقاضا کند...
مبل ی که وستینگهاوس از نیروی هوایی ایران مطالبه میکند  0120090/-دالر است.
این مبلغ بابت خدماتی به شرح زیر میباشد که برای نیروی هوایی صورت گرفته است:
 .5تعمیرگاه آمادگاه سوپر فلدرماوس از نوامبر  5301تا سپتامبر  5305در حال بهرهبرداری بود و طی آن مـدت
تعدادی تعمیرات روی آتشبار و رادار انجام شد.
 .0تیمهای سیار چندین بازدید محلی بنا به درخواست [نیروی هوایی] انجام دادند.
 .9دورههای آموزش عادی و خارج از برنامه جهت افـزایش کـارایی پرسـنل آمادگـاه [نیـروی هـوایی] دربـاره
سیستمهای جنگافزار سوپر فلدرماوس انجام شد.
 .4وستینگهاوس مقدار قابل مالحظهای وقت و کوشش جهت نیل به توافق با اورلیكـان ـ کـانتراوس صـرف
نمود.
مت سفانه مجبوریم براساس ماده  59قرارداد مبلغ  0120090/-دالر مطالبه کنیم؛ لكن [نیـروی هـوایی] اعتبـار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6وستینگهاوس اظهار می دارد که مهندسی معكوس ،تجزیه و تحلیل تجهیزات اولیه و مشخد کردن ویژگیهای آن از طریـق آزمـون
و خطا است.
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اسنادی غیرقابل فسخی را که طبق بخش «ب» ماده  0قرارداد مقرر گردیده ،هیچگاه افتتاح نكرد....
وستینگهاوس لوازم مهندسی قابل تحویل برای [نیروی هوایی] در انبار دارد و منتظر دستور حمل در این مورد
از سوی شما خواهیم بود....
 .551متعاقباً مكاتباتی بین طرفین آغاز شد .در تـاریخ  9اسـفندمـاه  00[ 5915فوریـه  ]5302وسـتینگهاوس
نامهای به نیروی هوایی فرستاده ،طی آن ادعای فسخ را به  2050040/-دالر افزایش داد و مـدارکی نیـز در ت ییـد
این افزایش ضمیمه نمود .طبق صورت ریز مبلغ ادعای فسـخ کـه وسـتینگهاوس بـه نامـه مزبـور ضـمیمه کـرد،
وستینگهاوس و پیمانكار فرعی آن ،یعنی اینترنشنال متریال اند کانستراکشن لیمیتد ،مجموعاً  32نفر ـ ماه خـدمت
برای پروژه سوپر فلدرماوس انجام دادند .نیروی هوایی طی نامه مورخ نهم اردیبهشتماه  03[ 5910آوریل ]5302
به شرح زیر ،به نامههای مورخ  05آذرماه  50[ 5910دسامبر  ]5302و سـوم اسـفندمـاه  00[ 5915فوریـه ]5302
وستینگهاوس پاسخ داد:
موضوع :ادعای فسخ قرارداد آی.دبلیو.پی.سی113-
سوپر فلدرماوس
….

ادعای وستینگهاوس به شرح مندرج در نامههای مورد اشاره در فوق به مدت چندین هفته تحت بررسی قـرار
داشته است .در نتیجه این بررسی ،سثاالتی پیش آمده است که نیاز به توضیح ویـا ارائـه مـدار مثیـد از سـوی
وستینگهاوس دارد.
لطفا هرگونه دلیل و مدر حاکی از اینکه وستینگهاوس درخواست کتبی درباره آغاز کار دریافت کرده و هـر
نوع مدر کتبی مبنی بر اینکه [نیروی هوایی] این کار را مورد تصویب قرار داده ارائه دهید .این درخواست برای
اطالعاتی عالوه بر مندرجات نامه شماره  5929-20-525مورخ  5304/9/9سرهنگ اشعری به شرکت کـانتراوس
میباشد.
اداره تدارکات قبل از اینکه بتواند تصمیمی درباره ادعای شما بگیرد نیاز به اطالعات فوق دارد.
وستینگهاوس در تاریخ دوم خردادماه  09[ 5910مه  ]5302کتباً به نیروی هوایی پاسخ داده ،ضـمن مطـالبی
اظهار داشت که «درخواست کتبی آغاز کار این قرارداد همان امضایی است که [نیروی هوایی] بـر خـود قـرار داد
نهاده است».
 .553یک مدر داخلی وستینگهاوس تحت عنوان «برنامه وصول مطالبات آی.دبلیو.پی.سی بـرای آمادگـاه
الكترونیک تا ماه ژوییه  »5302که توسط نیروی هوایی تسلیم گردیده ،وضعیت مطالبات وستینگهاوس از نیـروی
هوایی راجع به قراردادهای مختلف را تا آن تاریخ تشریح میکند .راجع به ادعای فسخ قرارداد  223وستینگهاوس،
مدر یاد شده اشعار میدارد:
آی.دبلیو.پی.سی 113-فلدرماوس 100-کی

وضعیت :با اینکه تیمسار پلیسیان از آمادگاه الكترونیک نیروی هوایی شفاهاً بـا موضـع وسـتینگهاوس موافقـت
نموده ،قسمت تدارکات نیروی هوایی از آمادگاه الكترونیک نیروی هوایی درخواست کرده اسـت کـه نظـر خـود را
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درباره فلدرماوس کتباً اعالم نمایند .پرسنل نیروی هوایی اعالم کردند که منتظرنـد تیمسـار پلیسـیان از مرخصـی
مراجعت کند .تیمسار پلیسیان اکنون مراجعت نموده و در تاریخ  95تیرماه [ 00ژوییه] ،سرهنگ نصرتینیا ،فرمانده
آمادگاه اظهار داشت که با تیمسار مذاکره خواهد کرد.
اقدام :کماکان از خریدار بخواهید که راجع به یک مصالحه مورد قبول تسریع نماید.
اظهارنظر :معتقدیم که پیشبینی نتیجه این قرارداد دشوار است؛ زیرا فیصله آن بـه نحـو منصـفانه نیـاز بـه
شخد صاحب اختیاری در رده فرماندهی خریدار [نیروی هوایی] دارد که کتباً نظر مساعد نسبت به وستینگهاوس
اعالم نماید .در این مرحله ،ما پیش بینی میکنیم که امكان مصالحهای به میزان حداکثر  02درصد کـل مطالبـات
وجود داشته باشد.
 .501بدین ترتیب ،چنانکه برنامه وصول مطالبات نشان میدهد ،در اواسط سال  5302ادعای فسخ قـرارداد
 223وستینگهاوس موضوع مذاکره بین مسئولین نیروی هوایی بود .به عالوه ،مدار ثابت میکند که در آن زمان
افسران نیروی هوایی در حال بررسی داخلی راجع به این موضوع بودند که وستینگهاوس بابـت قـرارداد  223چـه
مقدار کار انجام داده است .یک یادداشت داخلی به تاریخ  54شهریورماه [ 5910پـنجم سـپتامبر  ]5302از نیـروی
هوایی نزد دیوان موجود است که توسط مرکز پشتیبانی لجستیكی بـه فرمانـده لجسـتیكی (مـدیریت تـدارکات و
قراردادها) و در پاسخ به یادداشت مورخ هشتم مردادماه  92[ 5910ژوییه  ]5302آن فرماندهی ارسـال شـده و در
بخش ذیربط آن اشعار گردیده است:
موضوع :قرارداد شماره آی.دبلیو.پی.سی113-

 .5به دنبال امضای قرارداد ،ساختمان شماره  13آمادگاه [اورلیكان] در دوشانتپه بـدین منظـور احـداث شـد و در
اختیار شرکت وستینگهاوس قرار گرفت و شرکت مزبور تعدادی ( 4تا  5نفر) از متخصصان خود را بدین منظور بـه
پایگاه الكترونیک فرستاد که به مدت  50تا  51ماه در شعبه [اورلیكان] استخدام شدهاند.
 .0متخصصان مذکور طی این مدت کارهایی به شرح زیر انجام دادهاند:
الف) برگزاری کالس توصیه شده برای هواپیماهای حمل و نقل شعبه (هواپیمای غیرجنگی).
ب) کارهای تعمیراتی چند رادار و واحدهای آتشبار متعلق به فرماندهی آموزش هوایی.
ج) بازرسی پایگاه ( 9مهرآباد جنوبی) و پایگاه بندرعباس.
د) تهیه صورت قطعات یدکی و ابزار مورد نیاز شعبه.
 .505شرح کتبی مورخ  54شهریورماه [ 5910پنجم سپتامبر  ]5302مرکز پشتیبانی لجستیكی نیروی هـوایی
در مورد اجرای قرارداد  223توسط وستینگهاوس را تعدادی نامه به شرح زیر که در همان زمان شـرکت اخیـر بـه
نیروی هوایی نوشته تا حدود زیادی ت یید میکند:
نامه مورخ  53بهمنماه [ 5914هشتم فوریه  ]5305حاکی از اینکه وستینگهاوس در تاریخ  02دیماه 5914
[دهم ژانویه  ]5305آموزش عادی و خارج از برنامه پرسنل نیروی هوایی را درباره سوپر فلدرماوس آغاز کرده بود؛
نامه مورخ  03اسفندماه  02[ 5914مارس  ]5305در اشاره به درخواست نیروی هوایی از وستینگهاوس برای انجام
تعمیرات عادی و تعمیر اساسی بعضی دستگاههای سـوپر فلـدرماوس و توصـیه ایـنکـه در ایـن رابطـه ،پرسـنل
وستینگهاوس از محل بازدید به عمل آورند؛ نامه مورخ  05فروردینماه [ 5914دهم آوریل  ]5301حاوی گـزارش
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م موریتی توسط یک مهندس وستینگهاوس که در تاریخ  55فروردین ماه [ 5911پـنجم آوریـل  ]5305در معیـت
پرسنل نیروی هوایی از محل سوپر فلدرماوس در بندرعباس بازدید کرده بود؛ نامه مورخ  59اردیبهشت مـاه 5911
[سوم مه  5305حاوی گزارش بازدیدی که در فاصله چهارم تـا هشـتم اردیبهشـتمـاه  04[ 5911تـا  02آوریـل
 ]5305توسط گروهی از مهندسین وستینگهاوس از پایگاه نیروی هوایی در مهرآباد صورت گرفته بود؛ نامه مـورخ
 59اردیبهشتماه [ 5911سوم مه  ]5305که نمودار برنامهای پیوست آن بود که نشان مـیدهـد  3نفـر مهنـدس
وستینگهاوس م مور پروژه سوپر فلدرماوس شده و اشعار میدارد که افسر پروژه نیـروی هـوایی درخواسـت کـرده
است که برای پرسنل نیروی هوایی آموزش خارج از برنامه ترتیب داده شود؛ نامه مورخ پنجم بهمنماه 01[ 5911
ژانویه  ]5300که طی آن به نیروی هوایی اطالع داده شده است که طبـق دسـتور آن نیـرو ،وسـتینگهاوس یـک
سیستم جنگافزاری اورلیكان را سرویس و آماده آموزش ساخته است.
بهعالوه ،فهرست مكاتبات منضم به نامه مورخ  05آذرماه  50[ 5915دسامبر  ]5300وستینگهاوس به نیـروی
هوایی (بنگرید به :بند  ،)554حاوی نامهای است به تاریخ دوم آذرماه  09[ 5914نوامبر  ]5301از وستینگهاوس به
نیروی هوایی راجع به سیستم آتشبار اورلیكان که از بندرعباس در «کارگاه فلدرماوس دریافت شده» و «بازرسی و
تعمیراتی در مورد آن صورت گرفته است».
 .500در تاریخ هفتم آبانماه  03[ 5910اکتبر  ،]5302سرتیپ شكیب ،معاون فرمانـدهی لجسـتیكی نیـروی
هوایی طی نامهای به وستینگهاوس ادعای فسخ شرکت مزبور را در مورد قرارداد  223بدین شرح رد کرد:
[نیروی هوایی] بدینوسیله ادعای شما به مبلغ  2050040/-دالر بابت کار انجام شده به وسیله وستینگهاوس
در مورد قرارداد سوپر فلدرماوس را رد میکند .چون اعتبار اسنادی هیچگاه گشایش نیافتـه ،قـراردادی نیـز هرگـز
تحقق پیدا نكرده است .لذا هر مقدار کاری که وستینگهاوس انجام داده با مسئولیت خود آن شرکت بوده است.
هیچ مدرکی در پرونده وجود ندارد که نشان دهد تا تاریخ دهـم آبـان مـاه [ 5912اول نـوامبر  ]5303مكاتبـه
دیگری بین طرفین درباره قرارداد  223صورت گرفته باشد ،اما در تاریخ مزبور وستینگهاوس نامه پیگـردی دربـاره
امكان از سرگرفتن کار پروژه آمادگاه الكترونیک به نیروی هوایی فرستاد (بنگرید بـه :بنـد  .49راجـع بـه قـرارداد
 .)223گزارش وضعیت قراردادهای آمادگاه ،منضم به نامه مزبور ،اشعار میدارد که «وسـتینگهاوس مـدارکی ارائـه
کرده بود که نشان میداد مقدار معتنابهی کار در اجرای قرارداد امضا شده انجام گردیـده و مبلـغ  2050040/-دالر
مطالبه کرده بود».
ب) استدالالت طرفین

 .509مبنای ادعای وستینگهاوس راجع به قرارداد  223این استدالل است که نیروی هوایی قرارداد را نقض کرده اسـت.
وستینگهاوس اظهار میدارد که نیروی هوایی از سه جهت قرارداد را نقض نمود :نخست اینکـه بـه تعهـد خـود در ارائـه
کلیه اطالعات فنی اورلیكان /کنتراوس مصرح در قرارداد به وستینگهاوس عمل نكرد؛ دوم اینکه اعتبار اسنادی مقـرر در
قرارداد را افتتاح ننمود و سوم اینکه هیچیک از پرداختهای قراردادی را انجام نداد .بر ایـن اسـاس ،وسـتینگهاوس کـالً
مبلغ  502050592/-دالر به عالوه بهره مطالبه میکند .این رقم شامل  0120090/-دالر هزینههایی است که حسب ادعـا
صورت گرفته ،سودی که حسب ادعا قبل از قطع کلیه کارها از قرارداد  223عاید میشده و مبلـغ  0010939/-دالر بابـت
عدمالنفع ادعایی مربوط به خدمات قراردادی است که تا آن زمان انجام نشده بود.
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 .507نیروی هوایی ادعاهای وستینگهاوس را در مورد نقض قرارداد رد و هرگونه مسئولیتی بابت ادعای مزبور
را به دالیل مختلف انكار میکند .اوالً نیروی هوایی ،چنانکه در همان زمان عنوان نمود ،وجود قرارداد معتبری را
بین طرفین انكار میکند؛ به این دلیل که چون هیچگونه اعتبار اسنادی هرگز افتتاح نشد ،قرارداد نیز هیچگـاه وارد
مرحله اجرا نشد .در این رابطه ،نیروی هوایی انكار میکند که تعهدی برای افتتاح اعتبار اسنادی داشته و با اسـتناد
به ماده  0قرارداد استدالل میکند که چنین تعهدی تنها در صورتی ایجاد میشـد کـه نیـروی هـوایی «دسـتور»
شروع کار قرارداد  223به وستینگهاوس صادر میکرد .نیروی هوایی در ادامه استدالل خـود مـیگویـد کـه چـون
وستینگهاوس هیچگاه کارهای مقدماتی قرارداد را که مشخد نشـده آغـاز نكـرد ،نیـروی هـوایی نیـز هـیچگـاه
«دستوری» صادر ننمود و بر این اساس ،هیچ تعهدی از ناحیه وی برای گشایش اعتبار اسنادی ایجاد نشد .در هـر
حال ،نیروی هوایی اظهار میدارد که وستینگهاوس هرگز هیچ صورتحساب دالری به وی ارائه نكرد و لذا نیـازی
نبود که نیروی هوایی اعتبار اسنادی افتتاح نماید.
 .501ثانیاً نیروی هوایی اظهار میدارد که وسـتینگهاوس تعهـدات قـراردادی خـود را ایفـا ننمـود .در جلسـه
استماع ،نیروی هوایی اظهار داشت که در ماه دسامبر  5302که وستینگهاوس ایران را تر کرد «به هیچ قسمت
از این قرارداد به هیچ نحو نپرداخته و هیچ قسمت از آن را انجام نداده بود» .بهعالوه ،نیروی هوایی ادعا مـیکنـد
که خدمات آموزشی که وستینگهاوس انجام داد در قرارداد مقرر نشده بود و لذا خارج از حدود وظایف قراردادی بود
و انكار میکند که مهندسین وستینگهاوس بازدیدهای محلی صحیحی به عمل آورده باشند.
 .500بهعالوه ،نیروی هوایی در لوایح خود ادعا کرده است که مهندسینی که وسـتینگهاوس مـ مور آمـوزش
پرسنل نیروی هوایی کرده بود ،بیتجربه بودند و تعدادشان معدود بود .نیروی هوایی همچنین انكار مـیکنـد کـه
وستینگهاوس هیچ تعمیری در مورد سوپر فلدرماوس انجـام داده باشـد و اظهـار مـیدارد کـه بـرعكس ،پرسـنل
وستینگهاوس فقط باعث شدند به سیستمی که از پیش معیوب بود ،آسیب بیشتری وارد آید.
 .504ثالثاً نیروی هوایی این ادعای وستینگهاوس را رد میکند که نیروی هـوایی اطالعـات فنـی اورلیكـان/
کنتراوس مقرر در قرارداد را بهموقع به وستینگهاوس ارائه ننمود و ادعا میکند که برعكس ،کلیه اطالعـات مـورد
نیاز وستینگهاوس ،از جمله نشریات فنی الزم برای سوپر فلدرماوس از سـال  5309در آمادگـاه موجـود بـود و در
ادامه مطلب میگوید که دادههای مزبور در واقع در ت سیسات سوپر فلدرماوس در ساختمان واقع در پایگاه هـوایی
دوشانتپه تهران نگهداری میشد و وستینگهاوس در کلیه اوقات به آنها دسترسی داشت .نیـروی هـوایی انكـار
میکند که هیچگاه تعهدی برای دادن اطالعات فنی بیشتری درباره اورلیكان /کنتراوس بر عهده گرفته بود.
 .501نیروی هوایی ادعا میکند که وستینگهاوس در واقع به جای اطالعـات فنـی مـورد نیـاز بـرای اجـرای
قرارداد  223میخواست بر اسرار تجاری و دانش فنی اورلیكان و کنتراوس دست یابد که بدیهی است شرکتهای
مزبور آنها را در اختیار وی نمیگذاشتند .در این رابطه ،نیروی هـوایی ظـاهراً مـیگویـد کـه هـر نـوع مهندسـی
معكوسی که وستینگهاوس انجام داد صرفاً به منظور دسترسی به دانش فنی اورلیكان و کنتراوس بود.
 .503نیروی هوایی ظاهراً همچنین اظهار میدارد که قرارداد  223را با این تصـور نادرسـت امضـا کـرد کـه
اورلیكان و کنتراوس موافقت کرده بودند کلیه اطالعات فنی مقرر در قرارداد را به وستینگهاوس تحویل دهند.
 .591نیروی هوایی ادعای متقابلی بابت قرارداد  223طرح نكرده است.
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ج) تصمیم دیوان

 .595نیروی هوایی انكار کرده است که قرارداد  223قرارداد معتبر و الزماالجرایی بوده است .بدین لحا  ،دیـوان
باید نخست تصمیم گیرد که آیا قرارداد  223برای طرفین الزم االجرا بوده است یا خیر .بحثی نیست که قرارداد در
تاریخ  00بهمنماه  55[ 5914فوریه  ]5301توسط نماینده وستینگهاوس و نماینده نیروی هوایی به نحـو صـحیح
امضا گردید؛ لكن نیروی هوایی استدالل میکند که چون اعتبار اسنادی مقرر در قـرارداد را افتتـاح ننمـود ،افتتـاح
اعتبار اسنادی هیچگاه ایجاد نشد ،زیرا نیروی هوایی هیچگاه «دستور» شروع انجـام کـار را بـرای وسـتینگهاوس
صادر نكرد .نیروی هوایی این اظهار را بر ماده «0الف» قرارداد  223اسـتوار مـیسـازد کـه برنامـه پرداخـتهـای
قراردادی در آن مقرر شده است .طبق ماده مزبور ،موعد اقساطی که نیروی هـوایی ملـزم بـه پرداختشـان بـود در
ماههای معینی «بعد از دریافت دستور» سر میرسید (بنگرید به :بند  525باال) .به نظـر دیـوان ،اسـتدالل نیـروی
هوایی متقاعدکننده نیست.
 .590طبق ماده  9قرارداد ،اجرای قرارداد باید «به مجرد دریافت نسخه کامالً امضا شده قرارداد» آغاز میشد
(بنگرید به :بند  529باال) .لذا برای دیوان روشن است که کلمه «دستور» مندرج در ماده  0مفهومی جـز «قـرارداد
امضا شده» ندارد .متن یادداشت داخلی مورخ  04خردادماه  54[ 5915ژوئـن  ]5300وسـتینگهاوس کـه طـی آن،
آقای یودر مدیر وستینگهاوس درخواست کرد که ادعای فسخی به منظـور اعـالم پایـان قـرارداد تنظـیم و ارزش
دفتری «دستور کل» کاهش داده شود ،ت ییدی است بر درستی مفهوم آن کلمـه (بنگریـد بـه :بنـد  555بـاال) .در
نتیجه ،دیوان استدالل نیروی هوایی را در مورد «دستور» رد میکنـد و نظـر مـیدهـد کـه قـرارداد در تـاریخ 00
بهمنماه  55[ 5904فوریه  ،]5301یعنی در تاریخی که امضا شد ،رسمیت یافت.
 .599بهعالوه ،در هیچ جای قرارداد  223ذکر نشده که یكی از شـرایط اعتبـار قـرارداد بعـد از امضـا توسـط
طرفین ،افتتاح اعتبار اسنادی است .برعكس ،ماده  0این تعهد بالشرط را برای نیروی هوایی ایجاد کرد که «اعتبار
اسنادی غیرقابل فسخی که به ت یید یک بانک امریكایی برسد ،افتتاح نماید تا پرداختهـای دالری طبـق برنامـه
پرداخت دالری به عمل آید .»...نیروی هوایی نمیتواند عدم ایفای تعهد خود راجع به اعتبار اسنادی را مستمسک
توجیه این نظر قرار دهد که قرارداد  223از ابتدا فاقد اعتبار بوده است .بنـابراین ،اسـتدالل نیـروی هـوایی بـدین
مضمون ،مردود است.
 .597با توجه به مراتب پیشگفته ،دیوان نظر میدهد که قرارداد  223قراردادی معتبر و قابل اجرا و برای هر
دو طرف الزامآور بوده است.
 .591وستینگهاوس اظهار مـیدارد کـه در مـاه سـپتامبر  ،5305بـه سـبب قصـور نیـروی هـوایی در انجـام
پرداختهای قراردادی کلیه کارهای مربوط به قرارداد  223را متوقف ساخت .بر این اساس ،وستینگهاوس اکنـون
ادعای نقض قراردادی به دیوان عرضه نموده که جزء عناوین خسارات آن ،ادعایی است بابت عدمالنفـع راجـع بـه
خدماتی که وستینگهاوس تا زمان عزیمتش از ایران انجام نداده بود .به دالیل مندرج در زیر ،ادعای نقض قـرارداد
مطروحه وستینگهاوس برای دیوان متقاعدکننده نیست.
 .590در تاریخ  04خردادماه  54[ 5915ژوئن  ]5300آقای اروین یودر ،مدیر بازرگانی وستینگهاوس در ایـران
طی نامهای به پرسنل وستینگهاوس در آمادگاه الكترونیک اطالع داد که مسئولین نیروی هـوایی در جلسـهای بـا
نمایندگان وستینگهاوس در تاریخ  05خردادماه  55[ 5915ژوئن  ]5300اعالم نمودهاند که قرارداد  223را «فسـخ
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شده» تلقی میکنند .آقای یودر در یادداشت خود درخواست کرد که بر این اساس ،ادعای فسخی به منظور اعـالم
پایان قرارداد تنظیم گردد (بنگرید به :بند  555باال) .بعد از آن ،وستینگهاوس با صدور نامه مورخ  05آذرماه 5915
[ 50دسامبر  ]5300ادعای فسخی وفق ماده  59قرارداد به نیروی هوایی تسلیم کرد و در آن نامه تصریح نمود که
مبلغ  0120090/-دالر برای «هزینههایی ...که [وستینگهاوس] بابت این قرارداد متحمل گردیده» از نیروی هوایی
مطالبه میکند (بنگرید به :بند  550باال) .وستینگهاوس بابت خدمات انجام نشده مطالبـه عـدمالنفـع نكـرد و نیـز
نگفت که ادعایش بابت نقض قرارداد است و نه فسخ ویا اینکه قرارداد را بدین سبب فسخ مـیکنـد کـه نیـروی
هوایی آن را نقض نموده است .مكاتبات بعدی وستینگهاوس نیز فاقد هر نوع اشارهای به عدمالنفـع ویـا خسـارات
دیگر بابت نقض قرارداد بوده و همواره اشاره به این دارد که ادعای وسـتینگهاوس ادعـایی اسـت در قبـال فسـخ
قرارداد  223توسط نیروی هوایی.
 .594دیوان بر مبنای ادله موجود نزد خود نتیجه میگیرد که در اوایل ژوئن  5300قرارداد  223شفاهاً توسـط
مقامات نیروی هوایی فسخ گردید و وستینگهاوس نیز به این فسخ شفاهی به طور ضـمنی رضـایت داد .بـه نظـر
دیوان ،طرفین با این نحوه عمل ،از الزام قراردادی اخطار کتبی فسخ عمالً اعراض کردنـد (بنگریـد بـه :بنـد 521
باال) .بهعالوه ،دیوان نظر میدهد که استدالل کنونی وستینگهاوس درباره نقض قرارداد و ادعای عدمالنفع مربوط
به وستینگهاوس در زمانی که نقض ادعایی واقع شد و آن شرکت تصمیم گرفت قرارداد را از طرف نیروی هـوایی
فسخ شده تلقی کند نـاهمگون اسـت .از ایـن رو ،در اوضـاع و احـوال پرونـده حاضـر ،دیـوان معتقـد اسـت کـه
وستینگهاوس در عمل از هرگونه حق طرح دعوا علیه نیروی هوایی بابت نقض قرارداد  223اعراض کـرده اسـت
(بنگرید به :بند  91حكم شماره  5-49-012مورخ  55مهرماه [ 5951هشتم اکتبر  ]5325در پرونده اویل فیلـد آو
تگزاس اینک .و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در  12 Iran-U.S. C.T.R. 308, 317و جنرال
داینامیكس تلفن سیستمز سنتر اینک .مذکور در باال ،صفحات .(9 Iran-U.S. C.T.R. 157, 160 ،0-55
 .591با توجه به نتیجهگیریهای پیشگفته ،دیوان نظر میدهد که به موجب ماده  59راجع بـه شـرط فسـخ
قرارداد  223وستینگهاوس استحقاق دارد «مبلغ منصفانه و معقولی بابت کارهایی که تا تـاریخ فسـخ انجـام داده»
دریافت نماید (بنگرید به :بند  521باال) .بدیهی است این «مبلغ منصفانه و معقول» شامل هیچگونه عدمالنفع بابت
کارهایی که وستینگهاوس در قرارداد انجام نداده نمیشود .در نتیجه ،ادعای وستینگهاوس بابـت مبـالغ مزبـور رد
میگردد.
 .593در حصول این نتیجه ،دیوان تعدادی از دفاعیات نیروی هوایی را نیز رد میکند .نخست اینکـه نیـروی
هوایی اظهار میدارد که وستینگهاوس عمالً به هیچیک از تعهدات خود تحت قرارداد  223عمل نكرده است؛ لكن
این اظهار با ادله موجود م ایرت دارد که نشان میدهد وستینگهاوس تعـدادی از وظـایف قـراردادی را انجـام داده
است .مدرکی که در این باب بهویژه مثثر در مقام است شرح کتبی از اجرای قرارداد توسط وستینگهاوس است که
مرکز پشتیبانی لجستیكی نیروی هـوایی در تـاریخ  54شـهریورماه [ 5910پـنجم سـپتامبر  ]5302بـه فرمانـدهی
لجستیكی نیروی هوایی فرستاده است (بنگرید به :بند  502باال) .طبق این یادداشت مقارن قـرارداد کـه از ناحیـه
خود نیروی هوایی است ،بین چهار تا شش متخصد وستینگهاوس به مـدت دوازده تـا پـانزده مـاه در ت سیسـات
سوپر فلدرماوس در ایران کار کردند .طی آن مدت ،چنان که در یادداشت آمده ،وستینگهاوس موفق شد یک دوره
آشنایی با اورلیكان برای تكنیسین های نیروی هوایی برگـزار ،تعـدادی از رادارهـا و واحـدهای آتشـبار فرمانـدهی
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آموزش هوایی نیروی هوایی را تعمیر ،از پایگاههای نیروی هـوایی در مهرآبـاد و بنـدرعباس بازرسـی و فهرسـت
قطعات یدکی و ابزار الزم را تنظیم نماید .نكته مهم اینکه یادداشت مورخ  54شهریورماه [ 5910پـنجم سـپتامبر
 ]5302نیروی هوایی در شرح انجام کارهای وستینگهاوس را نامههای متعدد وستینگهاوس به نیروی هوایی ت یید
میکند که طی آنها وستینگهاوس کارهای انجام شده بابت قرارداد را گزارش ویا به درخواستهای نیروی هوایی
از وستینگهاوس دایر بر انجام بعضی کارها اشاره نموده است (بنگرید به :بند  505باال).
 .571ظاهراً نیروی هوایی همچنین اظهار میدارد که چون آموزش عادی پرسـنل نیـروی هـوایی راجـع بـه
سیستم سوپر فلدرماوس که وستینگهاوس انجام داد ،در طرح نگهداری قرارداد  223مقرر نشده بود ،حق الزحمهای
برای آن قابل پرداخت نیست .نیروی هوایی انكار نمیکند که با ت مین پرسنل برای این آموزش ،فعاالنه در اجرای
این خدمات توسط وستینگهاوس شرکت داشت .بهعالوه ،پرونده حاوی نامهای به تاریخ  59اردیبهشـتمـاه 5910
[سوم مه  ]5302از وستینگهاوس به نیروی هوایی است حاکی از ایـنکـه خـود نیـروی هـوایی از وسـتینگهاوس
درخواست چنین آموزشی را کرده بود (بنگرید به :بند  505باال) .در نتیجه ،دیوان نظر میدهد که خدمات مزبور در
واقع با اجازه نیروی هوایی انجام شده و لذا در تعیین مبل ی که وستینگهاوس طبق ماده  59بابت کار انجـام شـده
در قرارداد استحقاق دارد باید منظور شود (بنگرید به :صفحات  54-51قرار اعدادی شماره  0-502-09مورخ پنجم
مردادماه  00[ 5950ژوییه  ]5329در پرونده چس تی .مین اینترنشنال اینكورپوریتد و سازمان آب و برق خوزستان
و دیگران ،چاپ شده در .)3 Iran- U.S. C.T.R. 163-164
 .575نیروی هوایی همچنین شكایت میکند که پرسنل وستینگهاوس که م مور پروژه سوپر فلدرماوس شـده
بودند عموماً بیتجربه بودند .در این زمینه ،نیروی هوایی ادعا میکند که مهندسین وستینگهاوس بر یک دسـتگاه
سوپر فلدرماوس که قبالً معیوب بود آسیب بیش تری وارد کردند .نیروی هوایی هیچ مدرکی حاکی از عدم رضایت
از صالحیت کاری مهندسین یا سایر پرسنل وستینگهاوس تسلیم نكرده است .به همین نحو ،نیروی هـوایی هـیچ
مدرکی از زمان اجرا ارائه ننموده که حاکی از آن باشد که در جریان اجرای قرارداد از کیفیت خدمات وستینگهاوس
شكایت کرده باشد ویا اینکه قصور آن شرکت باعث پارهای معایب و نواقد یک سیستم سوپر فلـدرماوس شـده
باشد .دیوان نظر میدهد که عدم شكایت نیروی هوایی از وسـتینگهاوس دربـاره کیفیـت خـدمات آن شـرکت در
همان زمانی که مشكالت ادعایی ایجاد شد ویا بعد از آن ،طی مذاکرات طرفین درباره تعطیل قرارداد ،قابل قبـول
بودن شكایاتش در جریان این رسیدگی را تضعیف میکند .در نتیجه ،دیوان اظهارات نیروی هوایی را درباره اجرای
کار معیوب رد میکند (بنگرید به :بندهای  95-90حكـم شـماره  0-031-010مـورخ هشـتم مهرمـاه 92[ 5951
سپتامبر  ]5325در پرونده آستین کامپنی و ماشینسازی ارا و دیگران ،چاپ شده در 12 Iran-U.S. C.T.R.
 264-269و بند  33حكم شماره  0-30-090مورخ  50اردیبهشتماه [ 5951دوم مه  ]5325در پرونـده ریچـارد
دی .هارزا و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شـده در 11 Iran-U.S. C.T.R. at 277, 9-10
و حكم پرونده گولد مارکتینگ اینک .مذکور در باال ،صفحات  ، 6 Iran-U.S. C.T.R. at 277 ،3-52بنـد 92
حكم شماره  5-52150-000مورخ  00فروردینماه  55[ 5951آوریل  ]5325در پرونده امنای دانشـگاه کلمبیـا در
شهر نیویور و جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در .(10 Iran-U.S. C.T.R. 31, 325
 .570و باالخره نیروی هوایی ظاهراً اظهار میدارد که قرارداد  223را با این تصـور نادرسـت امضـا کـرد کـه
اورلیكان و کنتراوس موافقت کرده یا موافقت میکردند که کلیه اطالعات فنی الزم برای سوپر فلـدرماوس را بـه
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وستینگهاوس ارائه نمایند ویا اینکه شرکتهای مزبور موافقت کرده بودند که به منظور ادغام سوپر فلدرماوس در
آمادگاه الكترونیک یک قرارداد فرعی با وستینگهاوس منعقد نمایند .به نظر دیوان پرونده امـر ایـن اظهـار نیـروی
هوایی را ت یید نمیکند .مدار موجود ثابت میکند که حتی قبل از امضای قـرارداد  223نیـروی هـوایی آگـاهی
داشت که اورلیكان و کنتراوس مایل به ارائه اطالعات فنی به وستینگهاوس نبودند .اورلیكـان در نامـه مـورخ 55
آبان ماه [ 5919هفتم نوامبر  ]5304خود به نیروی هوایی ،یعنی حدود سه ماه قبل از امضای قـرارداد  223ضـمن
اعالم آمادگی برای همكاری با وستینگهاوس در «برنامهریزی و احداث» یک تعمیرگاه سوپر فلدرماوس در آمادگاه
الكترونیک ،تصریح نمود که موافق نیست «جزئیات و دانش فنی مربوط به سیستمهای ما در اختیار اشخاص ثالثی
قرار گیرد» (بنگرید به :بند  30باال) .در پرونده حاضر هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد هیچگونه اقدامی قبل
از امضــای قــرارداد  223بخصــوص اقــدام نی ـروی هــوایی در دســامبر  5304در انتصــاب آقــای لــنگن والتــر از
وستینگهاوس بهعنوان نمایندهاش برای انجام مذاکرات با اورلیكان و کنتراوس که منظور از آن ،ت سـیس آمادگـاه
تعمیراتی اورلیكان و تحصیل هرگونه اطالعات فنی در ارتباط با آن بود (بنگرید به :بند  33باال) باعث شـده باشـد
که دو شرکت مزبور موضع خود را ت ییر دهند.
 .579بهعالوه ،قرارداد  223صریحاً این تعهد را به عهده نیروی هـوایی گـذارد کـه پـارهای اطالعـات فنـی
اورلیكان /کنتراوس را که برای طراحی و ساخت دستگاه آزمایش سوپر فلدرماوس توسـط وسـتینگهاوس و تهیـه
نشریات فنی جدید الزم بود در اختیار شرکت اخیر قرار دهد (بنگرید به :بند  524باال) .به نظر دیوان ،این واقعیـت
که نیروی هوایی تعهد مزبور را صراحتاً بر عهده گرفت اظهار وی را در جریان رسیدگی حاضر تضعیف میکند کـه
در زمان امضای قرارداد تصور میکرد که اورلیكان و کنتراوس قبول کرده بودند این اطالعات را مستقیماً در اختیار
وستینگهاوس قرار دهند .نحوه عمل نیروی هوایی در همان زمان ،یعنی بعد از امضای قرارداد در ماه فوریه 5301
این نتیجهگیری را ت یید میکند .وقتی که وستینگهاوس از نیروی هوایی درخواست کسب اطالعات فنی اورلیكان/
کنتراوس نمود ،نیروی هوایی هیچگاه پاسخ نداد که چنین تعهدی ندارد ویا نگفت که خـود وسـتینگهاوس متعهـد
است آن اطالعات را مستقیماً از اورلیكان/کنتراوس دریافت نماید .همچنین دلیل و مدرکی وجود ندارد که نیـروی
هوایی هیچگاه به نحوی اعتراضی به این درخواستها کرده باشد.
 .577بهعالوه ،دلیل و مدرکی وجود ندارد که پس از آنکه روشن شـد وسـتینگهاوس و اورلیكـان/کنتراوس
قرارداد فرعی راجع به سوپر فلدرماوس منعقد نخواهند کرد (بنگرید به :بند  555باال) ،نیروی هوایی هیچگاه بابـت
این قصور به وستینگهاوس اعتراض کرده باشد .بهویژه بعد از آنکه وسـتینگهاوس ادعـای فسـخ را در تـاریخ 05
آذرماه  50[ 5915دسامبر  ]5300به نیروی هوایی تسلیم کرد ،نیروی هوایی هیچگاه این موضع را اتخاذ ننمود که
قرارداد  223به نحوی فاقد اعتبار است ،چرا که وستینگهاوس و اورلیكان/کنتراوس بـه توافـق دسـت نیافتـهانـد.
همچنین ادلهای وجود دارد مبنی بر این که تیمسار پلیسیان از نیروی هوایی شفاهاً با موضع وستینگهاوس موافقت
کرده بود .بنا بر کلیه دالیل پیشگفته ،دیوان این اظهار تلویحی نیروی هوایی را رد میکند که قـرارداد  223را بـا
این تصویر نادرست امضا نمود که اورلیكان و کنتراوس موافقت کرده بودند با وستینگهاوس همكاری نمایند.
 .571دیوان نظر داده است که وستینگهاوس طبق ماده  59قرارداد حق دارد «بابت کارهای انجام شده تا قبل
از تاریخ فسخ» مبلغ منصفانه و معقول «دریافت نماید» .دیوان نظر میدهد که این مبلغ منصـفانه و معقـول بایـد
شامل هزینههای مستقیم متحمله وستینگهاوس،هزینههای غیرمستقیم عمـومی واداری و نیـز سـودی کـه بابـت
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خدمات انجام شده برای قرارداد  223به آن شرکت تعلق میگرفـت باشـد .چنـانکـه گفتـه شـد ،وسـتینگهاوس
استحقاق دریافت هیچ عدمالنفعی بابت بخش اجرا نشده قرارداد ندارد .بهعالوه ،از آنجا که نیروی هوایی هیچیک
از پرداختهای قراردادی را انجام نداد ،کسر هیچ وجهی از مبل ی که دیوان بهعنوان مبلغ استحقاقی وستینگهاوس
تعیین میکند جایز نیست.
 .570وستینگهاوس اظهارمی دارد که کالً مبلغ  0120090/-دالر بابت هزینههای متحمله و سود متعلقـه بـه
قرارداد طلبكار است .این مبلغ مشتمل است بر  1290051/-دالر هزینههای مستقیم  5050233/-دالر هزینههـای
عمومی و اداری و  5010509/-دالر سود بابت کاری که وسـتینگهاوس قبـل از فسـخ قـرارداد انجـام داده اسـت.
وستینگهاوس در ت یید این اظهار ،شهادتنامهای از مسئول امور مالی خود ،آقای رابرت مـکفارلنـد و یـک سلسـله
دادههای کامپیوتری از هزینهها ،مربوط به زمان اجرای قرارداد که در خود شرکت وستینگهاوس تنظیم شده ارائـه
نموده است .آقای مک فارلند در شهادتنامه خود اظهـار داشـته اسـت کـه حسـابداران وسـتینگهاوس در دادههـای
کامپیوتری مزبور کلیه هزینه های مستقیمی را که شرکت در یكایک قراردادهایش با نیروی هوایی تا تاریخ انجـام
هزینهها متحمل گردیده ثبت کردهاند .آقای مک فارلند در ادامه مطلب توضیح داده است که با استفاده از دادههای
کامپیوتری امكان دارد خالصهای از کلیه هزینههای مستقیم وستینگهاوس را در یک قرارداد معین به دسـت آورد.
طبق توضیحات بیشتری که نامبرده در شهادت ابرازی در جلسـه اسـتماع داد ،در ایـن خالصـه کـه موسـوم بـه
«گزارش شماره  5هزینه قرارداد» است ،جمع کل فرعی هر طبقه از هزینهها (مانند دستمزد ،مواد ،مسـافرتهـای
مهندسین ،و غیره) و نیز کلیه هزینههای مستقیم متحمله برای قرارداد فهرست شده است.
 .574راجع به هزینههای غیرمستقیم عمومی و اداری ،آقای مکفارلند اظهار داشت که وستینگهاوس به طور
یكنواخت نرخ  04/00درصد 10بابت کلیه قراردادهای بینالمللی ،از جمله قراردادهایش بـا نیـروی هـوایی اعمـال
میکرد .آقای مک فارلند اظهار داشت که نرخ مزبور در سال  5309توسط قسمت پشتیبانی سیستمهای الكترونیک
وستینگهاوس تعیین گردید و باالخره راجع بـه نـرخ سـود وسـتینگهاوس ،آقـای مـک فارلنـد اظهـار داشـت کـه
وستینگهاوس هرگاه پیشنهاداتی برای عقد قرارداد با مشتریان مستقیم بین المللی از قبیـل نیـروی هـوایی تنظـیم
میکرد ،حداقل 02درصد سود منظور مینمود و طبق اظهار وی ،همواره آن مقدار سود را حاصل میکرد.
 .571نیروی هوایی کلیه محاسبات وستینگهاوس را رد میکند و بهویـژه بـا اسـتناد بـه گزارشـی از مثسسـه
حسابرسی توشراس اند کامپنی در لندن («توشراس») که در تاریخ  51تیرماه [ 5905ششم ژوییه  ]5330صـادر
شده ادعا میکند که نرخهای هزینههای عمومی و اداری و سودی که آقای مکفارلند اظهار کـرده ،بـیش از حـد
واقع است .راجع به نرخ هزینههای عمومی و اداری ،گزارش توشراس اشعار میدارد« :این واقعیت که رقم مزبـور
در سال  5309محاسبه شده مانع آن نیست که روشی کامالً قابل قبول برای وصول هزینههـای باالسـری باشـد.
نكته حائز اهمیت این است که مبنای محاسبه این رقم باید به طور ادواری مورد تجدیدنظر واقـع شـود تـا معلـوم
گردد که نرخ مورد اعمال کماکان مناسب است یا خیر» .توشراس در ادامه مطلب مـیگویـد روشـن نیسـت کـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89در محاسبه مبلغ مورد مطالبه بابت هزینههای عمومی و اداری یعنی  5050233/-دالر ،وستینگهاوس نـرخ  04/0درصـد را بـه کـار
برده است.
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وستینگهاوس از این روش تا چه حد رسماً استفاده کرده است.
 .573در مورد درصد سود وستینگهاوس ،توشراس معتقد است که نرخ  02درصد مورد استفاده وستینگهاوس
در دعاوی خود علیه نیروی هوایی بیش از حد واقع است و نرخ صحیحتر رقمی در حدود  1/1درصد است کـه بـه
عقیده توشراس «نرخ سود واقعی» است که وستینگهاوس در قراردادهای خـود بـا نیـروی هـوایی (بـا اسـتثنای
بخشهای قطعات یدکی متمم قراردادهای شماره  1و  2و  )3حاصل کرده است .توشراس توضیح داده است کـه
«برای تعیین نرخ صحیح سود حاصله ،ما نرخ سودی را تعیین کردهایم که باید در مورد کلیـه کارهـا اعـم از اجـرا
شده یا نشده اعمال گردد ،به طوری که معادل میـانگین نـرخ سـود باشـد» .در یـک نمـودار منضـم بـه گـزارش
توشراس چنین به نظر میرسد که توشراس با محاسبه مجدد درصد سود واقعی وسـتینگهاوس در قـرارداد 223
رقم  53/0درصد را به دست داده است.
 .511اختالفنظر چندانی وجود ندارد ،و در وضعیت پرونده حاضر ،بخصوص با توجه به توضیحات و مـدار
مثید ارائه شده مربوط به زمان اجرای قرارداد ،دیوان متقاعد شده است کـه دادههـای کـامپیوتری هزینـههـا کـه
وستینگهاوس ارائه کرده ،منعكسکننده هزینههای مستقیمی است که آن شرکت بابت قرارداد  223متحمل شـده
است« .گزارش شماره  5هزینه قرارداد» مورخ دهم دیمـاه  95[ 5915دسـامبر  ]5300مربـوط بـه قـرارداد ،223
شامل خالصه کامپیوتری کلیه هزینههای مستقیم وستینگهاوس ،نزد دیـوان موجـود اسـت و اشـعار مـیدارد کـه
هزینههای تصفیه نشده وستینگهاوس بابت قرارداد بالغ بر  1290051/-دالر است.
بر مبنای این مدر و در غیاب هرگونه مدر معارض از نیروی هوایی ،دیوان نظر میدهد که وستینگهاوس
کالً مبلغ  1290051/-دالر بابت هزینههای مستقیم در اجرای قرارداد  223متحمل شده است .ایـن رقـم بایـد در
مبل ی که وستینگهاوس طبق ماده  59قرارداد استحقاق دارد ،منظور شود.
 .515چنانکه مالحظه شد ،وستینگهاوس همچنین استحقاق دارد هزینههای عمومی و اداری خود را در مورد
قرارداد  223وصول کند .دیوان دلیلی نمیبیند که نرخ  04/0درصد هزینههای مزبور را که وستینگهاوس بـه کـار
برده و در شهادتنامه آقای مک فارلند ت یید گردیده نپذیرد .دیـوان بـه توضـیح تـوشراس توجـه دارد کـه مبنـای
محاسبه نرخ هزینههای عمومی و اداری باید به طور ادواری مورد تجدیدنظر قرار گیرد تا معلوم شود کـه آیـا نـرخ
مورد اعمال همچنان مناسب است یا خیر .وستینگهاوس میگوید که نرخ مزبور هر سـال مـورد تجدیـدنظر واقـع
میشد .بهعالوه ،شاهد و قرینهای در پرونده نیست که نشان دهد نرخ هزینههای عمومی و اداری به طـور ادواری
مورد تجدیدنظر واقع نشد ویا اینکه نرخ ماه مه  5309وستینگهاوس ،در سال  5301که قرارداد  223امضا گردیـد
ویا در سال 5300که قرارداد فسخ شد ،نرخ مناسب نبود .اجماالً اینکه دیوان نرخ  04/0درصـد را بـهعنـوان نـرخ
مناسبی که در تعیین هزینههای عمومی و اداری قرارداد  223وستینگهاوس قابل اعمال است میپذیرد .بر مبنـای
مبلغ  1290051/-دالر هزینه های مستقیم (بنگرید به  :بند باال) ،هزینه های عمومی و اداری وستینگهاوس به
 5050233/دالر بالغ میشود .این رقم نیز باید در مبل ی که وستینگهاوس طبق ماده  59قرارداد مستحق دریافتآن است منظور گردد.
 .510عالوه بر این ،وستینگهاوس مستحق تحصیل سود بابت کاری است که برای قـرارداد  223انجـام داده
است .وستینگهاوس  02درصد سود بابت خدمت انجام شده مطالبه میکند و شهادتنامه آقای مـکفارلنـد مسـئول
امور مالی وستینگهاوس این ادعا را ت یید مینماید .روش توشراس که به موجب آن سود وسـتینگهاوس بایـد بـر
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مبنای نرخ سود «واقعی»  1/1درصد و بر اساس متوسط سود واقعی ادعـایی حاصـله وسـتینگهاوس در هریـک از
قراردادهای آمادگاه الكترونیک (به استثنای بخشهای یدکی متمم قراردادهای شماره  1و  2و  )3محاسبه شـود از
نظر دیوان متقاعدکننده نیست .در حصول این نتیجه ،دیوان این نكته را نیز در نظر میگیرد کـه طبـق محاسـبات
خود توشراس ،درصد سود واقعی وستینگهاوس بابت قرارداد  53/0 ،223درصد بوده است .با این وضعیت دیـوان
نتیجه میگیرد که سود مورد مطالبه وستینگهاوس معقول است .بر مبنای مبلغ کل  5010554/-دالر (بنگرید بـه:
بندهای  515 ،512باال) سود وستینگهاوس بابت خدمات انجام شده کالً  5010509/-دالر است .این رقم نیز بایـد
در محاسبه مبل ی که نیروی هوایی طبق ماده  59به وستینگهاوس بدهكار است ،منظور گردد.
 .519بنا به مراتب باال ،به نظر دیوان وستینگهاوس طبق ماده  59قرارداد  223استحقاق دارد کالً مبلغ
 0120090/دریافت نماید .در نتیجه ،دیوان حكمی به همین مبلغ بابت ادعای وستینگهاوس تحت قرارداد مزبـورصادر مینماید .بهره نسبت به مبلغ مذکور از تاریخ هفتم آبانماه  03[ 5910اکتبر  ]5302که نیروی هوایی ادعای
فسخ وستینگهاوس را رد کرد تعلق میگیرد (بنگرید به :بند  500باال).
 .9ادعا ادعای متقابل مربوط به قرارداد آی.دبلیو.پی.سی151-
ادعا
الف) واقعیات و اظهارات

 .517در تاریخ دهم اسفندماه [ 5919اول مارس  ،]5301وستینگهاوس و نیروی هوایی به منظـور تـ مین قابلیـت
نگهداری دو سیستم تجهیزات رادیویی هوابرد که جدیداً خریداری شده بود ،قرارداد شماره آی.دبلیو.پی.سـی252-
(«قرارداد  )»252را امضا کردند .دو سیستم مزبور عبارت بود از پرسشگر  )»TPX-46«( AN/TPX-46ساخت
هیزلتاین و ترمینال بیسیم  )»TRC-145«( AN/TRC-145سـاخت ریتیـان .بـا کـار تـوأم ایـن دو دسـتگاه
ت سیسات بیسیم زمینی میتوانستند بـا فرسـتادن یـک ارتعـاش ،هواپیماهـای خـودی را از هواپیماهـای بیگانـه
تشخید دهند .پیشنهاد فروش اوت  5304وسـتینگهاوس بـا اصـالحیه ژانویـه  5301آن تحـت عنـوان «طـرح
نگهداری سیستم ترمینال بیسـیم  AN/TRC-145و سیسـتم پرسشـگر ) »AN/TPX-46(Vپیوسـت ایـن
قرارداد و جزئی از آن محسوب گردید («طرح نگهداری قرارداد  .)»252به موجب مفاد این قرارداد ،وسـتینگهاوس
موافقت کرد که وسایل آزمایش ،تشریفات فنی ،خدمات مهندسـی ،آمـوزش و قطعـات یـدکی تحویـل دهـد و
نیروی هوایی موافقت کرد که در ازای کارهایی کـه قـرار بـود انجـام شـود ،جمعـاً مبلـغ  904590125/-دالر بـه
وستینگهاوس پرداخت نماید که این مبلغ به دو بخش تقسیم شد :یک بخش  001300592/-دالری و یک بخـش
 1204450592/ریالی. .511طبق برنامه پرداختهای قرارداد ،نیروی هوایی متعهد شد که بعد از اعطای قـرارداد بـه وسـتینگهاوس
تعداد  3قسط دالری و  3قسط ریالی در ماههای معینی پرداخت نماید .قرار بود پرداختهای دالری در مقابل یک
فقره اعتبار اسنادی مورد ت یید یک بانک امریكایی پرداخت شود .در قرارداد ذکر شده بود که «مبلغ اعتبار اسـنادی
مزبور بابت پیشرفت کارهای «وستینگهاوس» پرداخت خواهد شد .پرداختهای ریالی قرار بود در ایران و در مقابل
ارائه صورتحساب ریالی وستینگهاوس انجام شود.
 .510طبق برنامه اجرای قرارداد ،وستینگهاوس مكلف بود کار خود را ظرف مدت  04مـاه بـه اتمـام رسـاند.
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مدت مزبور از تاریخی آغاز میشد که وستینگهاوس «از اداره کنترل تسلحیات وزارت امور خارجه ایـاالت متحـده
مجوز دریافت میکرد».
 .514به موجب طرح تعمیر نگهداری قرارداد  252نیروی هوایی مكلف بود که تجهیزات اولیه خاصـی را کـه
وستینگهاوس جهت طراحی ت سیسات  TPX-46و  ،TRC-145تهیه مدار فنی و تصویب و کنتـرل آمـوزش
پرسنل نیروی هوایی نیاز داشت ،در اختیار وی قرار دهد.
 .511وستینگهاوس ادعا مـیکنـد کـه اداره کنتـرل تسـلیحات وزارت امـور خارجـه امریكـا در تـاریخ سـوم
اردیبهشت ماه  09[ 5914آوریل  ]5301قرارداد  252را تصویب کرد و اظهار می دارد که از ماه بعد از آن ،شروع
به اجرای قرارداد نمود ،ولی با ت خیر زیادی مواجه شد؛ زیرا نیروی هوایی تجهیزات اولیه را که طبق قرارداد موظف
به ت مین آنها بود ،به موقع تحویل نداد .وستینگهاوس میافزاید که بعد از آنکه نیروی هوایی بـاالخره در اوایـل
سال  5302تجهیزات مذکور را به طور کامل تحویل داد ،شرکت به طور مداوم در کارها پیشرفت نمود و هنگـامی
که در دسامبر آن سال ایران را تر کرد ،همه کارهای قرارداد  252بجز چهار نفـر مـاه از خـدمات مهندسـی بـه
ارزش  950044/-دالر را به اتمام رسانده بود.
 .513وستینگهاوس اظهار میدارد که نیروی هوایی کلیه اقسـاط دالری را کـه در قـرارداد مقـرر شـده بـود،
پرداخت ،لكن از اقساط ریالی ،تنها دو قسط جمعاً به مبلغ  5001940222/-ریال را پرداخـت نمـود .وسـتینگهاوس
اظهار میدارد که نیروی هوایی به هفت صورتحساب دیگر ریالی که وسـتینگهاوس در فاصـله  55مهرمـاه 5914
الی  04دیماه [ 5911هشتم اکتبر  5301الی  54ژانویه  ]5300فرستاد ،ترتیب اثر نداد .در نتیجـه مبلـغ 4203500592/-
ریال بابت قرارداد مذکور معوق ماند .طبق اظهار وستینگهاوس ،مبلغ مذکور با احتسـاب نـرخ  50/1ریـال در ازای
یک دالر ،که حسب ادعا نرخ رایج در هنگام امضای قرارداد بود ،معادل  5250521/-دالر میگردد.
ب) استدالالت طرفین

 .501وستینگهاوس استدالل میکند که نیروی هوایی با عدم پرداخت کلیه اقسـاط ریـالی مقـرر قـرارداد  252را
نقض کرده است و اظهار میدارد که به علت آغاز شرایط فورس ماژور در دسامبر  5302و نیز به علت نقض قبلی
قرارداد توسط نیروی هوایی ،وی از انجام چهار نفرـ ماه خـدمات مهندسـی معـذور گردیـد .وسـتینگهاوس اظهـار
میکند که بابت خدماتی که پیش از تعلیق کار در دسامبر  5302در مورد قرارداد انجام داده بود باید مبال ی به وی
پرداخت شود .وستینگهاوس ادعا میکند که ارزش خدمات مزبور مبلغ  5250521/-دالر اسـت کـه معـادل دالری
اقساط معوقه ریالی پس از کسر مبلغ  950044/-دالری است که نیـروی هـوایی بابـت چهـار نفـرـ مـاه خـدمات
مهندسی انجام نشده طلبكار میباشد .در نتیجه ،وستینگهاوس بابت این ادعـا ،مبلـغ  1040955/-دالر بـه عـالوه
بهره مطالبه مینماید.
 .505نیروی هوایی هرگونه مسئولیت بابت ادعای مزبور را انكار و میزان کار انجام شده قراردادی مورد ادعای
وستینگهاوس را تكذیب مینماید .طبق اظهار نیروی هوایی ،هنگامی که وستینگهاوس پرسـنل خـود را از ایـران
خارج کرد چهارده نفرـ ماه خدمات مهندسی هنوز ناتمام باقی مانده بود و نه فقط چهار نفرـ مـاه .عـالوه بـر ایـن،
نیروی هوایی ادعا میکند که تحویل نشریات فنی ،قطعات یدکی ،ادپترها و سایر وسایل مقـرر در قـرارداد ناتمـام
مانده بود .نیروی هوایی همچنین انكار میکند که در ارائه تجهیزات اولیه مقرر در طرح نگهداری قرارداد  252بـه
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وستینگهاوس ت خیر داشته است .نیروی هوایی بابت استرداد کلیه وجوهی که حسب اظهـار راجـع بـه قـرارداد بـه
وستینگهاوس پرداخته ،یعنی مبلغ  001300592/-دالر و  1503350592/-ریال به عالوه بهره آنها ادعای متقابـل
دارد .نیروی هوایی همچنین با استناد به اینکه وستینگهاوس با عدم تكمیل کار ظرف مدت  04ماه مقرر ،قـرارداد
را نقض کرده متقابالً ادعای خسارت میکند ،ولی مبلغ آن را مشخد نكرده است.
ج) تصمیم دیوان
ادعا

 .500دیوان پیش از این نظر داد که ادامه شرایط فورس ماژور تا اواخر ماه دسامبر  5302منجر بـه ایـن شـد کـه
قرارداد  252به علت عدم امكان اجرای آن فسخ گردد (بنگرید به :بند  55باال) .اینک دیوان طبـق رویـه خـود در
موارد عدم امكان اجرای قرارداد ،باید تعیین نماید که وستینگهاوس تا هنگام تـر ایـران در دسـامبر  5302چـه
مقدار از تعهدات مقرر در قرارداد  252را انجام داده بود و آیا براساس مقدار کاری که انجام داده ،استحقاق دریافت
مبلغ بیشتری دارد ،یا برعكس باید بخشی از مبالغ دریافتی خود را به نیروی هوایی مسترد کند (بنگریـد بـه :بنـد
 54باال).
 .509وستینگهاوس بهعنوان دلیل اجرای قرارداد  ،252مـدارکی از جملـه نامـهای بـه تـاریخ  02شـهریورماه
 53[ 5910سپتامبر  ]5302تسلیم نموده که آقای اروین یودر ،مدیر بازرگانی وستینگهاوس در ایـران ،بـه سـرتیپ
شكیب نوشته است (که از این پس «نامه یودر» نامیده خواهد شد) .آقای یودر نامه خطاب به سرتیپ شكیب را در
تالش برای تسریع نیروی هوایی در پرداخت چهار صورتحساب ریالی نوشت .نامه مذکور حـاکی اسـت کـه در آن
زمان نیروی هوایی صورتحسابهای مزبور را ظاهراً بدین علت پرداخت نمینمود که کارکنـان نیـروی هـوایی در
آمادگاه الكترونیک نمیتوانستند درصد قطعات یدکی تحویل شده توسط وسـتینگهاوس را دقیقـاً مشـخد کننـد.
راجع به میزان کارهای انجام شده توسط وستینگهاوس تا آن هنگام آقای یودر مطالب زیر را بـه سـرتیپ شـكیب
گزارش نمود:
تا پایان ماه اوت ،اقالم زیر هنوز تحویل نشده یا مورد سثال است:
ارزش تقریبی
قلم
 590222/دالر (امریكا) 2نفرـ ماه از خدمات مهندسی
 500222/دالر (امریكا)دو ادپتر
 90222/دالر (امریكا)نسخه نهایی نشریات فنی*
احتمال اختالف نظر درباره درصد قطعات یدکی  30222/-دالر (امریكا)
یکساله TPX-46
ارزش تقریبی اقالم تحویل نشده و مورد سثال  200222/-دالر (امریكا)
* توضیح :نشریات مقدماتی تحویل شده است و نسخ نهایی این تشریفات در پایان اکتبـر  5302تحویـل خواهـد
شد.
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سپس آقای ی ودر با ذکر این که وستی نگهاوس تا آن تاریخ  35/0درصد قرارداد را به اتمام رسانده ،مبلغ
 9230043/دالر مطالبه نمود و در پایان اظهار داشت که «از [نیروی هوایی] درخواست میشود نسبت به تقاضایمزبور سریعاً و منصفانه بذل توجه نماید .ایـن شـرکت از مـارس  5302تـاکنون کوشـش کـرده اسـت کـه وجـه
صورتحسابهای مزبور را وصول نماید ،لكن موفق نشده است .امیدوارم به این درخواسـت فـوراً ترتیـب اثـر داده
شود».
 .507نیروی هوایی هیچگاه به نامه مورخ  02شهریورماه  53[ 5910سپتامبر  ]5302آقای یـودر پاسـخ نـداد.
دیوان کراراً نظر داده است که در صورتی که در حین اجرای قرارداد اعتراضی به عمل نیامده باشد فرض بـر ایـن
است که صورتحسابها یا مدر پرداخت تسلیم شده در طول اجرای قـرارداد صـحیح بـوده اسـت (بـرای مثـال
بنگرید به :بند  10حكم صادره در پرونده کالینز سیستمز اینترنشنال اینكورپوریتد ،مـذکور در بـاال ،بنـد  09حكـم
شماره  9-509-902مورخ  95تیرماه  00[ 5950ژوییه  ،]5322صادره در پرونده هیوستن کانترکتینـگ کـامپنی و
شرکت ملی نفت ایـران و دیگـران ،چـاپ شـده در  .)20 Iran-U.S. C.T.R. 3, 24-25بـر ایـن اسـاس ،در
وضعیت پرونده حاضر ،و بهویژه در نبود دالیل مخالف ،دیوان نظر میدهد که نامه یودر نشانگر میزان کاری اسـت
که وستینگهاوس بابت قرارداد  252تا پایان اوت  5302انجام داده بود .بدین ترتیب ،در تعیین میزان تعهدات انجام
شده وستینگهاوس تا دسامبر  ،5302دیوان نامه مزبور را نقطه آغازی موثق تلقی و به آن استناد خواهد نمود.
 .501اوالً در مورد پرداختهـای قـراردادی اخـتالفنظـری وجـود نـدارد کـه نیـروی هـوایی کلیـه اقسـاط
پرداختهای دالری مقرر در قرارداد را جمعاً به مبلغ  001300592/-دالر پرداخته است؛ لكن ظاهراً طرفین در مورد
جمع پرداختهای ریالی نیروی هوایی توافق نظر ندارند .از آنجا که بخشی از ادعای متقابل نیروی هوایی ،بـرای
استرداد مبلغ  1503350592/-ریال میباشد ،استنتاج دیوان این است که نیروی هوایی در واقع امر اظهـار مـیدارد
که مبلغ مزبور جمع مبلغ ریالی دریافتی وستینگهاوس میباشد .چنانکه قبالً ذکر شد ،وستینگهاوس مدعی اسـت
که نیروی هوایی تنها دو قسط از پرداختهای ریالی مقرر در قرارداد جمعاً به مبلغ  5001940222/-ریال را پرداخته
است.
 .500در نامه یودر درخواست شده است که چهار صورتحساب ریالی معوقه پرداخت شود و حـاکی اسـت کـه
وستینگهاوس هنوز باید سه فقره صورتحساب ریالی دیگر به نیروی هوایی تسلیم نماید .بدین تریب ،در پایان مـاه
سپتامبر  ،5302از نه قسط پرداخت ریالی مقرر در قرارداد ،هفت قسط معوق بوده است .مـدار دیگـر متعلـق بـه
همان زمان که در پرونده موجود است نشان میدهد که هنگامی که وستینگهاوس در دسامبر  5302ایران را تر
کرد ،همان هفت قسط معوق مانده بود .در تاریخ دهم آبانماه [ 5912اول نوامبر  ]5303وستینگهاوس پیـرو نامـه
مذکور نامهای راجع به امكان از سر گرفتن کـار پـروژه آمادگـاه الكترونیـک و بـه ضـمیمه آن ،گـزارش وضـعیت
قراردادهای آمادگاه را برای نیروی هوایی ارسال نمود (بنگرید به :بند  49باال) .در مورد قـرارداد  ،252در گـزارش
وضعیت قراردادها آمده است که «هفت فقره صورتحساب جمعاً به مبلـغ  4203500592/-ریـال ویـا معـادل 5250521/-
دالر ارسال گردیده ،لكن پرداخت نشده است .صورتحسابهای مزبور آخرین پرداختهـای مقـرر در قـرارداد بـوده
است» .نیروی هوایی هیچگاه درباره این ارزیابیها ابراز تردیدی نكرده و ضمناً هیچگاه پاسخی بدانها نداده است.
همچنین اختالفنظری وجود ندارد که نیروی هوایی بعد از نوامبر  5303بابت قرارداد  252وجهی به وستینگهاوس
پرداخت نكرده است.
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 .504بنا به مراتب باال ،دیوان نظر میدهـد کـه وسـتینگهاوس  001300592/-دالر و  5001940222/-ریـال
دریافت کرده و بدین ترتیب مبلغ  4203500592/-ریال بابت قرارداد  252معـوق مانـده اسـت .اینـک دیـوان بـه
ارزیابی میزان انجام تعهدات وستینگهاوس راجع به اقالم مورد منازعه نیروی هوایی میپردازد و میـزان اسـتحقاق
وستینگهاوس به دریافت وجوه بیشتر ویا مبل ی را که باید مسترد نماید مشخد میکند.
 .5خدمات مهندسی

 .501طبق طرح تعمیر و نگهداری قرارداد  252وستینگهاوس مكلف بود سی و شش نفرـ ماه خـدمات مهندسـی
ارائه نماید .وستینگهاوس اظهار میدارد که تا دسامبر 5302موفق شده بود کلیه این مقدار بجز چهـار نفرــ مـاه را
ارائه نماید و در ت یید این اظهار ،مدارکی از جمله بیست و چهار گواهی قبولی به تاریخهایی بین  05آذرمـاه 5915
الی  09مهرماه  50[ 5910دسامبر  5300الی  51اکتبر  ]5302که نشانگر سی و دو نفرــ مـاه خـدمات مهندسـی
است ارائه نموده است .این گواهیهای قبولی که عبارت قرارداد «آی.ئی.دی »252-روی آنها قیـد شـده ،اقـالم
قراردادی و تكمیل آنها را بهعنوان قرارداد «کمکهـای مهندسـی» در مـورد برنامـههـای  AN/TRC-145و
 AN/TPX-46ویا هر دوی آنها مشخد نموده و کلیه آنها به امضای نمایندگان نیروی هوایی رسیدهاند.
 .503در مقابل ،نیروی هوایی ادعا میکند که وستینگهاوس بیش از بیست و دو نفرـ ماه از خدمات مهندسی
را انجام نداده و اظهار میدارد که مثید این امر ،همان گواهیهای قبولی مورد استناد وستینگهاوس میباشد .طبق
اظهار نیروی هوایی ،دوازده فقره از گواهیهای مذکور که مجموعاً بابت ده نفرــ مـاه از خـدمات مهندسـی اسـت
مربوط به قراردادهایی غیر از قرارداد  252میباشد؛ زیرا در ستون «مالحظات» آنها ،اشاره به رادار « »APQویا
رادار «زمینی» شده است .نیروی هوایی نتیجه میگیرد که خدمات مهندسی موضوع این دوازده گـواهی قبـولی را
وستینگهاوس در چارچوبی خارج از قرارداد  252ارائه نموده و بدین لحا نباید بابـت ایـن قـرارداد بـه حسـاب آن
شرکت گذارده شود.
 .541برای دیوان روشن است که بیست و چهار گواهی قبولی موجود در پرونده ،به حسب ظاهر خـود ،مثیـد
انجام خدمات مهندسی مربوط به قرارداد  252میباشند .در همه آنها ،به این قـرارداد اشـاره شـده و در توصـیف
اقالم قراردادی است که تكمیل آنها بهعنوان کمکهای مهندسی مربوط به یكی از دو دستگاه  TRC-145یـا
 TPX-46یا هر دوی آنها گواهی شده است .بدین لحا  ،نیروی هوایی ملزم بوده است که در جریان رسـیدگی
حاضر این اظهار خود را ثابت کند که دوازده گواهی قبولی حاوی عبارات اضافی رادار « »APQیا رادار «زمینـی»
بابت خدمات مهندسی انجام شده توسط وستینگهاوس در مورد قرارداد  252نیست؛ لكن نیروی هوایی این اظهـار
را ثابت نكرده است.
 .545بنا به مراتب باال ،دیوان نظر میدهد که با گواهیهای قبولی موجود در سوابق پرونده ثابت میشود که
وستینگهاوس تعداد سی و دو نفرـ ماه از سی و شش نفرـ ماه خدمات مهندسی را که در قرارداد  252مقرر بود بـه
اتمام رسانیده و در نتیجه ،باید چهار نفرـ ماه خدمات انجام نشده به حساب نیروی هوایی منظور گردد.
 .540آقای رابرت مکفارلند ،مسئول امور مالی وستینگهاوس ارزش هر نفرـ ماه خـدمات مهندسـی را 00395/-
دالر برآورد کرده است و بر این اساس ،وستینگهاوس پیشنهاد میکند که بابت چهار نفرـ ماه کار انجام نشده مبلغ
 950044/-دالر به نیروی هوایی بازپرداخت نماید .نیروی هوایی نسبت به برآورد آقای مکفارلند اعتراضی نكـرده
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است .این برآورد ضمناً با برآورد مندرج در نامه آقای یودر که در همان زمان ارسال شده ،یعنی مبلغ  00201/-دالر
نیز مطابقت دارد 11.در نتیجه ،دیوان براساس ادله موجود نزد خود ،نظـر مـیدهـد کـه هـر نفرــ مـاه از خـدمات
مهندسی طبق قرارداد  252مبلغ  00395/-دالر ارزش داشته و بنابراین ،دیوان مبلـغ  950044/-دالر بابـت چهـار
نفرـ ماه خدمات ناتمام مهندسی به حساب نیروی هوایی منظور مینماید.
 .0نشریات فنی

 .549به موجب ماده  9-4-55طرح تعمیر و نگهداری قرارداد  ،252وستینگهاوس مكلف بوده تعـداد نامشخصـی
نشریات فنی در اختیار نیروی هوایی قرار دهد تا به کمک آنها پرسنل نیروی هوایی بتوانند دسـتگاههـای جدیـد
آزمایش را که وستینگهاوس ت مین مینمود مورد استفاده قرار دهند .نیروی هوایی مدعی است کـه وسـتینگهاوس
تحویل نشریات مزبور را به اتمام نرسانیده و در اثبات این مدعا ،اشاره به نامه یودر مینماید که در آن اذعان شـده
است که در پایان ماه اوت  ،5302نسخه نهایی نشریات فنی به ارزش  90222/-دالر هنوز تحویل نشـده بـود .در
یادداشتی زیر نامه مزبور نوشته شده که «نشریات مقدماتی تحویل شده و نسـخ نهـایی نشـریات در پایـان اکتبـر
 5302تحویل خواهد شد» (بنگرید به :بند  559باال).
 .547وستینگهاوس مدعی است که هشتاد و چهار نشریه فنـی بـه نیـروی هـوایی تحویـل داده و بنـابراین،
تعهدات قراردادی خود را کامالً ایفا کرده است و بهعنوان دلیل این تحویل ،مدارکی از جمله نامه مورخ  00آبانماه
 59[ 5910نوامبر  ]5302آقای دانلد مککریدی مدیر وستینگهاوس برای کارگاه امور بیسیم آمادگـاه الكترونیـک
در ایاالت متحده خطاب به آقای آر .بریمر ،یكی از کارمندان مرکز برنامه ایران ـ وستینگهاوس در تهران را ارائـه
نموده که در آن اظهار شده:
دو جلد نسخه نهایی نشریات برای برنامه  TPX-46به شرح زیر پیوست است:
1. W-IRAN-12-346-2 Adapter 010D335
2. W-IRAN-12-346-13 Adapter 010D311

دو نشریه فوق همین هفته به نام و نشانی شما در دفتر ایران حمل خواهد شد.
وستینگهاوس همچنین برگه حمل مورخ  01آبانماه  55[ 5910نوامبر  ]5302خود را ارائه نموده که دو نشریه
فوق در آن ذکر شده و حاکی است که قرار بود بهعنوان آقای بریمر در دفتر وستینگهاوس در تهران ارسـال شـود.
آقای مککریدی در شهادتنامه خود ت یید نموده است که وی در ماه نوامبر  5302دو نشریه به ایران ارسال نمود و
با ارسال آنها وستینگهاوس کلیه کارهای مربوط به ارسال نشریات فنی را که در قرارداد  252مقرر بود بـه پایـان
رسانید.
 .541نامه مورخ  00آبـانمـاه  59[ 5910نـوامبر  ]5302آقـای مـککریـدی دیـوان را متقاعـد مـینمایـد کـه
وستینگهاوس با تحویل دو نشریه مذکور در نامه مزبور ،کلیه تعهدات خـود را در مـورد تحویـل نشـریات فنـی طبـق
قرارداد  252به پایان میرسانید؛ لكن منحیثالمجموع نظر دیوان این است که ادله ارائه شـده توسـط وسـتینگهاوس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88مبلغ  590222/-دالر بابت هشت نفرـ ماه (بنگرید به :بند  559باال).
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کافی برای اثبات این موضوع نیست که دو نشریه فوق در واقع به نیروی هوایی تحویل شدهاند .به عقیده دیوان ،ادلـه
فوق حداکثر میتواند ثابت کند که در ماه نوامبر  5302نشریات مزبور بهعنوان دفتر وسـتینگهاوس در تهـران ارسـال
شده ،اما این عمل ثابت نمیکند که نیروی هوایی در واقع آنها را دریافت کرده است.
 .540در نامه یودر اظهار شده است که در پایان ماه اوت ،نسخ نهایی نشریات فنـی بـه ارزش  90222/-دالر
هنوز تحویل نشده بود .وستینگهاوس از عهده اثبات این موضوع برنیامده که نشریات مزبـور را بعـداً تحویـل داده
است .بنابراین ،دیوان نظر میدهد که بابت این کار ناتمام ،نیروی هوایی استحقاق دارد که مبلغ  90222/-دالر به
حسابش منظور گردد.
 .9تحویل قطعات یدکی

 .544طبق ماده  5-9-1طرح تعمیر و نگهداری قرارداد  ،252وستینگهاوس مكلف بود مایحتاج یک سال مصرف
قطعات یدکی وسایل جدید آزمایش دستگاههای  TPX-46و  TRC-145را بـه نیـروی هـوایی تحویـل دهـد.
نیروی هوایی ادعا میکند که وستینگهاوس این تعهد را کامالً انجام نداد و در اثبات این مدعا ،عمدتاً به نامه مورخ
 02شهریورماه  53[ 5910سپتامبر  ]5302آقای یودر به سرتیپ شكیب استناد مینمایـد کـه حـاکی اسـت در آن
زمان نیروی هوایی ابراز تردید میکرد که وستینگهاوس کلیه قطعـات مقـرر در قـرارداد را تحویـل داده باشـد .در
بخش ذیربط نامه مزبور آمده است که:
[چهار] صورتحساب [قرارداد  ]252بدین دلیل پرداخت نمیشود که پرسنل آمادگاه ظاهراً احساس میکنند که
نمیتوانند درصد قطعات تحویل شده را مشخصاً تعیین نمایند؛ لكن قطعات مزبور ،طبـق جملـه آخـر بنـد 5-9-1
قرارداد [به نیروی هوایی] تحویل شده است.
در ادامه نامه مزبور پیشنهاد میشود که اختالفنظر مربوط به تحویل کامل قطعات یدکی باید مسكوت بمانـد
و دلیل آن منجمله این است که:
تجهیزات (و مواد) الزم برای ت مین قابلیت نگهداری سیستم ترمینـال رادیـویی  AN/TRC-145بـه مـدت
متجاوز از یک سال بدون نیاز به قطعات یدکی مش ول کار بوده و بنابراین ،مایحتاج پـیش از یـک سـال مصـرف
قطعات یدکی برای نیمی از تجهیزات ت مین شده مسلماً عرضه گردیده است....
تا ژوییه  ]5303تجهیزات و مواد الزم برای دستگاه پرسشگر ) AN/TPX-46 IFF(Vیک سال تمـام مشـ ول
به کار بوده و بنابراین ،مایحتاج یک سال مصرف قطعات یدکی برای  TPX-46عمالً در آن موقـع تـ مین شـده
است .در این مورد نیز ارزش مورد بحث بسیار ناچیز و کسری از یک درصد قیمت قرارداد است .سثالی کـه بـرای
پرسنل آمادگاه پیش آمده و ظاهراً مانع پرداخت صورتحسابها شده این است کـه چنـد درصـد از قطعـات یـدکی
تحویل شده و نه اینکه اصوالً قطعاتی تحویل شده است یا خیر.
و سپس در نامه یودر ذکر شده که ارزش قلم قطعات یدکی «مورد سثال» برای دستگاه  TPX-46مبلـغ 30222/-
دالر است (بنگرید به :بند  559باال).
 .541وستینگهاوس اظهارات نیروی هوایی مبنی بر عدم تحویل قطعات یدکی را انكار و اظهار مینمایـد کـه
کلیه قطعات یدکی مقرر در قرارداد را برای نیروی هوایی فرستاده است و برای اثبات انجام کلیه تعهدات خـود ،دو
فهرست حمل تسلیم نموده کـه یكـی بـه تـاریخ  02مردادمـاه  55[ 5915اوت  ]5300و دیگـری بـه تـاریخ 52
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فروردینماه [ 5910هفتم آوریل  ]5302میباشد و اظهار میدارد که فهرستهای مذکور نشانگر آن است که کلیه
قطعات یدکی تحویل شدهاند و بهعنوان یک چکلیست مقایسه ای ،وستینگهاوس همچنین نسخهای از «فهرست
مواد برنامه» ) (Program Material Listقطعات یدکی  TRC-145و  TPX-46مورخ نهم اسفندماه 5915
[ 02فوریه  ]5302خود را ارائه نموده که مدعی است قطعات یدکی الزم برای یک سال بهرهبرداری هر دو سیستم
در آن مشخد شده است.
 .543دیوان براساس نامه یودر متقاعد شده است که وستینگهاوس مایحتاج یک سال مصرف قطعات یـدکی
سیستم  TRC-145را کامالً تحویل داده است .نیروی هوایی هیچگونه ادلهای در رد نامـه مزبـور تسـلیم نكـرده
است .به طوری که در این نامه توضیح داده شده ،این واقعیت که تا آن تاریخ وسایل آزمایش سیستم مورد بحـث،
بدون نیاز به هیچگونه قطعات یدکی به مدت یک سال کار میکرده ،به نظر دیـوان الزامـاً بـدین معنـا اسـت کـه
مایحتاج یک سال مصرف قطعات یدکی ت مین شده بوده است؛ لكـن همـین اسـتدالل در مـورد تكمیـل تحویـل
قطعات یدکی وسایل آزمایش سیستم  TPX-46صادق نیست ،زیرا به طوری که در نامه یودر ت یید شده وسـایل
مزبور تا آن زمان فقط چند ماهی مش ول به کار بود .برای روشن شدن این مطلب دیوان باید ادله دیگـری را کـه
در پرونده موجود است بررسی نماید که عبارت است از فهرستهای محمـوالت مـورخ  02مردادمـاه  5915و 52
فروردینماه  55[ 5910اوت  5300و هفتم آوریل  ]5302و «فهرست مواد برنامه» مورخ نهم اسفندماه 02[ 5915
فوریه  ]5302که ویستنگهاوس تسلیم کرده است .مقایسه فهرستهای محموالت با فهرست مـواد برنامـه نشـان
میدهد که همه اقالم مندرج در فهرست مواد برنامه در فهرستهای محموالت دیـده نمـیشـود .بنـابراین ،نظـر
دیوان این است که مدار مذکور دلیل قاطعی نیست که کلیه قطعات یدکی مقرر در قـرارداد کـه حسـب ادعـای
وستینگهاوس در «فهرست مواد برنامه» درج شده به نیروی هوایی تحویل گردیده بود.
 .511بعد از بررسی مجموعه ادله ،دیوان نتیجه میگیرد که وستینگهاوس ثابت نكرده است که کلیه قطعـات
یدکی مقرر در قرارداد  252را تحویل داده است .دیوان ارزش قطعات تحویل نشده را مبلـغ  30222/-دالر تعیـین
مینماید که همان مبلغ مندرج در نامه یودر برای قطعات سیستم  TPX-46است که بهعنوان اقالم مـورد سـثال
ذکر شده و بر این اساس ،دیوان نظر میدهد که وستینگهاوس مبلغ مزبور را به نیروی هوایی بدهكار است.
 .7تحویل ادپترها

 .515طبق ماده  0-1-9طرح تعمیر و نگهداری قرارداد  252وستینگهاوس مكلـف بـود تقریبـاً  22ادپتـر جهـت
تجهیزات نگهداری دستگاههای  TRC-145و  TPX-46به نیروی هوایی تحویـل دهـد .نیـروی هـوایی ادعـا
میکند که وستینگهاوس تعهد مزبور را به نحو کامل اجرا نكرده و بهعنوان دلیل ،به نامه یودر استناد میکنـد کـه
در آن اظهار شده است که تا پایان اوت  5302دو ادپتر به ارزش  500222/-دالر تحویل نشده بود (بنگرید به :بند
 559باال).
 .510برعكس ،وستینگهاوس مدعی است که کلیه ادپترهای مقرر در طرح تعمیر و نگهداری را به نیروی هوایی
تحویل داده و به عنوان دلیل انجام این کار ،یک سری مدار قبولی بـرای تحویـل تجهیـزات و ادپترهـای موضـوع
قرارداد  252به تاریخهایی بین  59آذرماه  5915تا  54تیرماه [ 5912چهارم دسامبر  5300تـا پـنجم ژوییـه  ]5302و
چندین اطالعیه حمل به تاریخهای بین  05بهمنماه  5911تـا چهـارم شـهریورماه [ 5915دهـم فوریـه تـا  05اوت
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 ]5300ارائه کرده است .عالوه بر این ،وستینگهاوس در جلسه استماع اظهار کرد که نامـه مـورخ  00آبـانمـاه 5910
[ 59نوامبر  ]5302آقای مککریدی به آقای بریمر ،مذکور در بند  504باال ،نشان میدهد که دو ادپتر مورد اشـاره در
نامه یودر در پاییز سال  5302به نیروی هوایی تحویل شده است و خاطرنشان کرد که آقای مککریدی نوشته اسـت
که نسخه نهایی دو نشریه فنی برای برای برنامه  “W-Iran-12-346-2 ... Adapter 010D335”, Tpx-46و
… ... W-Iran-12-346-13در این هفته به ایران حمل خواهد شد» .وستینگهاوس استدالل میکند کـه تحویـل
آن دو نشریه آخر الزاماً بدان معنا است که ادپترها نیز تحویل شده بودند؛ زیرا در غیر این صورت نشریههای فنی تهیه
نمیشد.
 .519هیچیک از مدار قبولی و اطالعیههای حمل که در پرونده موجود است .تاریخی بعـد از ژوییـه 5302
ندارد .از این رو ،مدار مزبور دلیل کافی بر این امر نیست که دو ادپتر نامشخصی که در نامه یودر اذعان گردیده
که تا آخر اوت  5302تحویل نشده بود ،بعد از آن تاریخ به نیروی هوایی تحویل شده باشد .نظر دیوان ایـن اسـت
که نامه مورخ  00آبانماه  59[ 5910نوامبر  ]5302آقای مککریدی ثابت نمیکند که ادپترهـا بعـد از اوت 5302
نیز تحویل شده باشند .ادله موجود در پرونده نشان میدهند که هر دو ادپتر مورد اشاره آقای مککریـدی در نامـه
وی ،پیش از پایان ماه اوت به نیروی هوایی تحویل شده بود ،بدین شرح که :ادپتر شماره  010D311در اطالعیه
حمل مورخ چهارم شهریورماه  05[ 5915اوت  ]5300فهرست شده و ادپتر شماره  010D335در گـواهی قبـولی
که در تاریخ  04خردادماه  54[ 5910ژوئن  ]5302توسط وستینگهاوس و نمایندگان نیروی هوایی تنظیم گردیده،
درج شده است.
 .517بنا به مراتب باال ،دیوان نتیجه میگیرد که وستینگهاوس نتوانسته ثابت کند که کلیه ادپترهای مقرر در
قرارداد  252را تحویل داده است .بر این اساس ،نیروی هوایی استحقاق دارد مبل ی معادل ارزش این تعهد انجـام
نشده به شرح مندرج در نامه یودر ،یعنی  500222/-دالر به حسابش منظور گردد.
 .1تحویل اطالعات مربوط به تصویر اجزای قطعات

 .511نیروی هوایی ادعا میکند که وستینگهاوس اطالعات مربوط به تصویر اجـزای قطعـات («تصـاویر اجـزا»)
)” (Illustrated Parts Breakdowns “IPBمندرج در ماده  9-4-5-9طرح تعمیر و نگهداری قرارداد 252
را تحویل نداده است .ماده مزبور به شرح زیر است:
فرض وستینگهاوس ایـن اسـت کـه تصـاویر موجـود از اجـزای قطعـات دسـتگاههـای  AN/TRC-145و
 AN/TPX-46دقیقاً نشانگر پیكربندی ) (configurationدستگاههای مزبور است .چنانچه در طـول اجـرای
برنامه مشخد شود که تصاویر مزبور کاربرد ندارد ،در آن هنگام اقدام جداگانهای معمول خواهد شد.
 .510بدین ترتیب ،طرح تعمیر و نگهداری حاکی اسـت کـه وسـتینگهاوس مكلـف بـه تـ مین هـیچیـک از
اطالعات مربوط به تصویر اجزای قطعات نبوده است .در نتیجه ،دیوان ادعای نیروی هوایی را در مـورد اطالعـات
مزبور رد میکند.
 .0کارهای نگهداری و تعمیراتی اضطراری

 .514نیروی هوایی اظهار میدارد که وستینگهاوس کارهای نگهداری و تعمیراتی اضطراری مقرر در ماده 0-4-9

حکم شماره  549ـ  389ـ  1
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طرح تعمیر و نگهداری قرارداد  252را انجام نداده است .ماده مزبور چنین است:
در موارد وجود وضـعیت تـاکتیكی اضـطراری ،بـا کسـب اجـازه الزم [از نیـروی هـوایی] طبـق دسـتورات و
برنامهریزی مخصوص ،تعمیرات خارج از برنامه توسط بخش کنترل تعمیرات آمادگاه الكترونیک انجام و تجهیزات
پس از تعمیر از طریق کانالهای خدماتی [نیروی هوایی] به ایستگاه خود عودت داده میشود.
 .511نیروی هوایی هیچ ادلهای ارائه نكرده که نشان دهد هیچگاه «وضعیت تاکتیكی اضـطراری» بـه وجـود
آمده و وستینگهاوس را مكلف به انجام خدمات نگهداری اضطراری کرده باشد .بنابراین ،دیوان این ادعای نیـروی
هوایی را رد میکند.
 .4تحویل دستگاه سیار آزمایش سیستم TRC-145

 .513نیروی هوایی ادعا میکند که وستینگهاوس دستگاه سیار آزمایش سیستم  TRC-145را کـه در تصـویر 4-0
قطعه «الف» 0و ماده  0-0-0-5طرح تعمیر و نگهداری  252مقرر گردیـده تحویـل نـداده اسـت .وسـتینگهاوس
ادعای نیروی هوایی را انكار و در عوض اظهار مینماید که وظیفه مزبور را به نحو کامـل انجـام داده و در اثبـات
این اظهار ،به مدار قبولی مورخ  59آذرماه [ 5915چهارم دسامبر  ]5300و  54تیرماه [ 5910پنجم ژوییه ]5302
راجع به تحویل دستگاه آزمایش سیار ...مرحله شماره  0استناد مینماید .نیروی هوایی این مدار را مورد معارضه
قرار نداده است .بنابراین ،دیوان نظر میدهد که مدار قبولی موجود در پرونـده تحویـل دسـتگاه سـیار آزمـایش
سیستم  TRC-145را اثبات میکند و [لذا] اظهار نیروی هوایی که خالف آن است رد میشود.
 .1خالصه

 .531براساس مراتب پیشگفته ،دیوان نتیجه میگیرد که وستینگهاوس کلیه تعهدات خود را بابت قرارداد  252به
استثنای موارد زیر به انجام رسانده است:
چهارنفرـ ماه از خدمات مهندسی به ارزش  950044/-دالر ،تحویـل نشـریات فنـی بـه ارزش  90222/-دالر،
تحویل دو ادپتر به ارزش  500222/-دالر و تحویل قطعات یدکی بـه ارزش  30222/-دالر .در نتیجـه کـل ارزش
کارهای انجام نشده وستینگهاوس تحت قرارداد  252بالغ بر  110044/-دالر میباشد.
 .535دیوان قبالً نظر داده است که هفت قسط مجموعـاً بـه مبلـغ  403500592/-ریـال بابـت قـرارداد 252
بالپرداخت مانده است (بنگرید به :بند  550باال) وستینگهاوس استدالل میکند که به منظور محاسبه خسارات وی
بابت قرارداد مذکور ،مبلغ ریالی مزبور باید به نرخ رایج در زمان انعقاد قرارداد ،یعنـی یـک دالر برابـر  50/1ریـال
تبدیل به دالر شود .در جلسه استماع ،وستینگهاوس قبول کرد که طرفین برای قـرارداد خـود نـرخ تبـدیل ثـابتی
انتخاب نكرده و به جـای آن ریسـک نوسـانات ارزش در فاصـله زمـان امضـای قـرارداد و زمـانهـای سررسـید
پرداختهای ریالی طبق مفاد قرارداد را پذیرفتند .معهذا وستینگهاوس استدالل کرد که به خاطر سهولت محاسـبه
و نیز به علت اینکه رقم حاصله در پایان کار تفاوت محسوسی نمیکند ،به جای آنکه نرخ تبدیل رایج در هنگـام
سررسید هر قسط ریالی تعیین شود ،دیوان میتواند نرخی را که طرفین برای قرارداد مورد اسـتفاده قـرار دادهانـد،
یعنی  50/1ریال برای هر دالر را به کار برد.
 .530در احكام صادره در گذشته ،در موقع تعیین تاریخ صحیح برای تبدیل ارقام ریالی قابل پرداخت بـه دالر

411



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

ایاالت متحده ،ضابطهای که دیوان به کار برده این بوده که تاریخی را انتخاب نمایـد کـه تعهـدات واجـبالت دیـه
میشوند و سپس نرخ رایج در آن تاریخ را جهت تبدیل اعمال نماید ،با این شـرط کـه دیـوان متقاعـد گـردد کـه
چنانچه خواهان وجوه را در موعد مقرر دریافت میداشت ،عادتاً آن را تبـدیل و منتقـل مـینمـود» (حكـم شـماره
 5-10-051مورخ  51اسفندماه [ 5954ششم مارس  ]5325در پرونده بالنت برادرز کورپوریشن و دولت جمهوری
اسالمی ایران و دیگران .چاپ شده در  .10 Iran-U.S. C.T.R. 56,7همچنین بنگرید به :بند  05حكم شماره
 5-512-092مورخ  92خردادماه  02[ 5951ژوئن  ]5325در پرونده اروناتیـک اورسـیز سرویسـز اینكورپوریتـد و
جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در 11 Iran-U.S. C.T.R. 223,230؛ بنـد  540حكـم پرونـده
پترولین اینكورپویتد مذکور در باال ،چـاپ شـده در  27 Iran-U.S. C.T.R. at 115صـفحات 92-95؛ حكـم
شماره  9-500-549مورخ  00تیرماه  59[ 5959ژوییه  ]5324در پرونده موریس ـ کنودسـن پاسـیفیک لیمیتـد و
وزارت راه و ترابری و دیگران ،چاپ شده در 7 Iran-U.S. C.T.R. 54,73؛ بند  40حكم شماره 0-530-425
مورخ هفتم تیرماه  02[ 5953ژوئن  ]5332در پرونده سی.بی.اس اینكورپوریتد و جمهوری اسـالمی ایـران .چـاپ
شده در 25 Iran-U.S. C.T.R. 131,145؛ مبلغ قابل پرداخت که به فلورن هلند بود به نرخ متوسـط تبـدیل
رایج در دوره زمانی صدور صورتحسابهای مربوط تبدیل به دالر گردید).
 .539در پرونده حاضر ،قرینهای وجود ندارد که نشان دهد وستینگهاوس مبالغ ریالی پرداختهـای قـراردادی
دریافتی از نیروی هوایی را به کشور خود منتقل نمینمود .با توجه به کلیه اوضاع و احوال ذیربط در پرونده حاضر،
دیوان منطقی و منصفانه میداند که اقساط معوقه ریالی را به نرخ رایج در دسـامبر  5303کـه قـرارداد  252فسـخ
شد ،تبدیل به دالر نماید .نرخ رایج تبدیل در سراسر سال  5303یک دالر برابر  02/401ریال بود (بنگرید به :بنـد
 540حكم پرونده پترولین اینكورپوریتد ،مذکور در باال) .مبلغ  4203500592/-ریال پس از تبدیل به نـرخ مـذکور،
معادل  1220100/-دالر میشود.
 .537در پایان ،دیوان نظر میدهد که وستینگهاوس بابت ادعاهای خود تحـت قـرارداد  ،252اسـتحقاق دارد
معادل دالری اقساط معوقه ریالی مقرر در قرارداد ،یعنی مبلغ  1220100/-دالر ،پس از کسر بدهیهای خود به نیروی
هوایی بابت کارهای ناتمام ،به مبلغ  110044/-دالر دریافت نماید .در نتیجه ،دیوان حكمی به مبلغ  1040029/-دالر
به نفع وستینگهاوس صادر مینماید .بهره مبلغ مزبور از تـاریخ دهـم دیمـاه  95[ 5912دسـامبر  ]5303یعنـی از
تاریخی که طبق نظر دیوان قرارداد فسخ شد ،تعلق میگیرد.
ادعاهای متقابل

 .531اکنون که دیوان براساس اجرای قرارداد  252توسط وستینگهاوس نظر داد که وستینگهاوس اسـتحقاق دارد
مبالغ دیگری از نیروی هوایی دریافت نماید ،در واقع ادعای متقابل نیروی هوایی بابت استرداد کلیه وجوه پرداختی
خود به وستینگهاوس بابت قرارداد مذکور را عمالً رد کرده است.
 .530نیروی هوایی همچنین خسارات نامشخصی بابت نقض قرارداد توسط وستینگهاوس مطالبه مـینمایـد؛
بدین علت که شرکت مزبور نتوانست ظرف  04ماه مقرر در قرارداد اجرای آن را به پایـان رسـاند .نیـروی هـوایی
هیچگونه دلیلی ارائه نكرده است که به علت ت خیر در اجرای قرارداد مذکور متحمل خسارتی شده ویا اینکه ت خیر
مزبور کار وستینگهاوس را به نحوی از انحا بیارزش نموده یا از ارزش آن کاسته است .دیوان همچنین به مـاده 1
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قرارداد ،که مسئولیت وستینگهاوس را محدود میکند ،توجه دارد .بنا بر کلیه دالیل فوقالذکر ،دیوان ادعای متقابل
نیروی هوایی بابت خسارات تبعی را رد میکند.
 .7ادعا و ادعای متقابل مربوط به قرارداد آی.دبلیو.پی.سی191-
الف) واقعیات و اظهارات

 .534در تاریخ  55بهمنماه [ 5915پنجم فوریه  ،]5302وستینگهاوس و نیروی هـوایی قـرارداد آی.دبلیو.پی.سـی291-
(«قرارداد  )»291را امضا کردند که منظور از آن ارائه خدمات مهندسی و پشتیبانی برای رادارهـای زمینـی نیـروی
هوایی از انواع امریكایی ،انگلیسی ،رادارهای هوابرد و سیستم کامپیوتری مورد استفاده در کارگـاه رادار در آمادگـاه
الكترونیک بود .وستینگهاوس موافقت کرد که چهار نفر متخصد در چهار رشته فوق تـ مین نمایـد کـه هریـک
دوازده نفرـ ماه و مجموعاً چهل و هشت نفرـ ماه خدمات مهندسی ارائه نمایند .طبق برنامه اجرایی قـرارداد ،قـرار
بود وستینگهاوس کلیه کارهای مربوط به قرارداد را ظرف  51ماه از تاریخ رسمیت قرارداد به پایـان رسـاند .تـاریخ
مزبور تاریخی بود که نیروی هوایی اعتبار اسنادی مورد قبول وستینگهاوس را افتتاح میکرد.
 .531همچنین در ماده «4الف» قرارداد «برنامه تقریبی» برای اجرای خدمات مشخد هریک از متخصصین
ذکر شده بود .طبق این برنامه ،قرار بود سه متخصد رادار کار خود را یک ماه بعـد از تـاریخ رسـمیت قـرارداد ،و
متخصد کامپیوتر کار خود را چهار ماه پس از آن تاریخ شروع کنند و بعد ،هریک از متخصصین دوازده نفرـ مـاه
متوالی کار کند .قرارداد وستینگهاوس را مكلف میکرد که «نهایت کوشش خود را به عمل آورده طبق این برنامـه
تقریبی عمل کند»؛ لكن به آن شرکت «اختیار انحصاری» میداد که «براساس میزان دسترسـی بـه پرسـنل» در
برنامه مزبور «تجدیدنظر» نماید .در هر حال ،وستینگهاوس مكلف بود کلیه چهل و هشت نفرـ ماه خـدمات مـورد
نظر را ظرف مدت اجرایی  51ماهه انجام دهد.
 .533به موجب ماده «9الف» قرارداد ،وستینگهاوس مكلف بود هر ماه یک گواهی اجرای کـار بـا ذکـر
تعداد روز کار انجام شده در آن ماه به نیروی هوایی تسلیم نماید .ماده «4سی» مقرر میداشت ک ه خـدمات
ارائه شده [توسط وستینگهاوس] « به نحو انجام شده مجموعاً مورد قبول [نیروی هوایی] تلقی می گردد ،مگر
آن که اخطار کتبی مبنی بر رد آن به علت عدم مطابقت با شرح کار ظرف ده ( )52روز از تاریخ تخلف مزبور
دریافت گردد».
 .011در ازای خدمات وستینگهاوس تحت قرارداد مزبور ،نیروی هوایی موافقت کـرد کـالً مبلـغ 1120092/-
دالر در دوازده قسط مساوی ماهیانه پرداخت نماید و اولین پرداخت در ماه بعد از تاریخ رسـمیت قـرارداد پرداخـت
شود .طبق ماده  55قرارداد ،کل قیمت قرارداد مشمول  1/1درصد مالیات ایران بوده و قـرار بـود کـه از هریـک از
اقساط ماهانه پرداخت نیروی هوایی کسر شود.
 .015قرار بود پرداخت ها با ارائه صورتحساب توسط وستینگهاوس و از طریق برداشت از محـل یـک اعتبـار
اسنادی غیرقابل فسخ که به نفع وستینگهاوس افتتاح میشد صورت گیرد .ماده «0الف» قرارداد ،نیروی هـوایی را
موظف میکرد که اعتبار اسنادی مزبور را حداکثر تا  52روز بعد از تاریخ امضای قرارداد «به صورتی که قابل قبول
[وستینگهاوس] و مورد ت یید یک بانک امریكایی مورد قبول» [وستینگهاوس] باشد افتتاح نماید.
 .010طبق ماده «0سی» قرارداد ،نیروی هوایی موظف بود بابت م موریت موقت پرسـنل وسـتینگهاوس بـه
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مناطقی غیر از تهران ،در مقابل ارسال صورتحساب ،وجوه اضافی به وستینگهاوس پراخت نمایـد .نیـروی هـوایی
موافقت کرد بابت هر روز م موریت موقت ،یا فوقالعاده ثابتی معادل  33دالر ویا هزینه واقعی انجام شده ،هرکـدام
را که بیشتر میبود پرداخت نماید.
 .019در قرارداد  291مادهای نیز راجع به فورس ماژور وجود داشت (ماده  )50که بخش ذیربط آن چنین بود:
[وستینگهاوس] مسئول زیانها یا خسارات ناشی از ت خیر در اجرای کار که معلول عللی خارج از کنترل معقول
[وستینگهاوس] یا به علت عدم توانایی در پیداکردن کارمند از منابع معمول [وسـتینگهاوس] باشـد ،نخواهـد بـود.
چنانچه به هریک از علل فوق ،ت خیری حاصل گردد ،تاریخهای تحویل به همان مدت تمدید خواهد شد.
 .017در تاریخ  52اسفندماه [ 5915نهم مارس  ]5302بانک مرکزی ایران به دفتر نمایندگی بانک ملی ایران
در نیویور («بانک ملی شعبه نیویور ») اعالم کرد که به تقاضای نیروی هوایی ،اعتبار اسنادی غیرقابل فسخی
به مبلغ  1120092/-دالر به نفع وستینگهاوس در رابطه با قـرارداد  291افتتـاح کـرده اسـت .بانـک ملـی شـعبه
نیویور  ،اعتبار اسنادی بانک مرکزی را همـراه بـا نامـه مـورخ  00فـروردین مـاه  55[ 5910آوریـل  ]5302بـه
وستینگهاوس ارائه نمود.
 .011در تاریخ سوم اردیبهشتماه  09[ 5910آوریل  ]5302نیروی هوایی نامهای به وسـتینگهاوس ارسـال و
ضمن آن شكایت کرد که وستینگهاوس هنوز اجرای قرارداد  291را آغاز نكرده است .طبق اظهار نیـروی هـوایی
کار باید در تاریخ  52اسفندماه [ 5915نهم مارس  ]5302که بانک مرکزی اعتبار اسنادی مربوطـه را افتتـاح کـرد
آغاز میشد و بدین ترتیب ،تاریخ مزبور تاریخ رسمیت قرارداد میگردید .وستینگهاوس در پاسخ ،طـی نامـه مـورخ
 50اردیبهشتماه [ 5910دوم مه  ]5302اظهار داشت که وی اجرای کـار را صـحیحاً در تـاریخ  09فـروردینمـاه
 50[ 5910آوریل  ،]5302یعنی بعد از اینکه بانک ملی شعبه نیویور آن شرکت را از افتتاح اعتبار اسنادی بانک
مرکزی مطلع کرد ،آغاز نمود .وستینگهاوس همچنین خاطرنشان کرد که اعتبار اسنادی مذکور ناهمـاهنگی هـایی
دارد و از نیروی هوایی درخواست کرد که ناهمـاهنگیهـای مزبـور را رفـع و بـراسـاس تـاریخ شـروع کـار از 09
فروردینماه  50[ 5910آوریل  ...]5302مدت اعتبار اسنادی را تا تاریخ نهم خرداد ماه  92[ 5912مه  ]5303تمدید
نماید تا وقت جهت وصول باقی بماند.»...
 .010در ادامه نامه مزبور ،وستینگهاوس به نیروی هوایی اطالع داد که دو نفر از سه متخصـد رادار ،یعنـی
آقایان جیمز کولمن و فیل مکنمی در تاریخ  09فروردینماه  50[ 5910آوریل  ]5302کار خـود را آغـاز کردنـد و
متخصد سوم ،آقای جرج سوبک طبق تقاضای آمادگاه الكترونیـک بـرای کـار در پـروژه دیگـر در کارگـاه رادار
گمارده شده و به مجرد پایان این م موریت ،کار خود را در قرارداد  291آغاز خواهد کرد.
 .014نیروی هوایی طی نامه مورخ  09اردیبهشتماه  59[ 5910مه  ]5302به وستینگهاوس اطـالع داد کـه
مدت اعتبار اعتبار اسنادی را تا « 92روز بعد از پایان مدت قرارداد و تا  00اردیبهشتمـاه  50[ 5912مـه »]5303
تمدید خواهد کرد.
 .011گواهیهای ماهانه انجام کار که در پرونده موجود و همه به امضای نماینده نیروی هوایی است ،حـاکی
است که آقایان کولمن و مکنمی کار قرارداد  91را از تاریخ  09فروردین [ 50آوریـل ] و آقـای سـوبک از ششـم
خرداد  00[ 5910مه  ]5302آغاز کردند .وستینگهاوس اظهار میدارد که هر سه متخصد رادار به طور تمام وقت
تا تاریخ  51آذرماه [ 5910ششم دسامبر  ،]5302یعنی آخـرین روزی کـه وسـتینگهاوس قبـل از تـر ایـران در
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آمادگاه الكترونیک کار کرد ،به خدمات خود ادامه دادند.
 .013یک نفر متخصد کامپیوتر به نام آقای چارلز شا از تـاریخ سـوم خـرداد مـاه  04[ 5910مـه ]5302
شروع به کار روی قرارداد  291کرد ،لكن در آخر ماه مه  5302به طور ناگهانی و بدون دادن اطالع قبلـی بـه
وستینگهاوس یا نیروی هوایی از ایران خارج شد .وستینگهاوس طی نامه مورخ  02خردادماه [ 5910دهم ژوئن
 ]5302عزیمت آقای شا را به نیروی هوایی اطالع داد و یادآور شد که «عدم توانایی [وسـتینگهاوس] در پیـدا
کردن کارمند به علت بروز وضعیت خارج از کنترل معقول [وی] ...ممكن است» طبـق مفـاد مـاده 50شـرایط
فورس ماژور «منجر به تمدید تاریخ تحویل گردد» .وستینگهاوس برآورد کرد که پیدا کردن جانشین برای آقای
شا ممكن است شش ماه طول بكشد .نیروی هوایی طی پاسخ مـورخ  09خـردادمـاه  59[ 5910ژوئـن ]5302
ادعای وستینگهاوس را مبنی بر استناد به فوس ماژور رد کرده اظهار نمود که گرچه قابل در اسـت کـه بـه
علت عزیمت آقای شا کار منطقاً به ت خیر افتد «اما شش ماه ت خیر بینهایت طـوالنی اسـت» .وسـتینگهاوس
اظهار می دارد که فعاالنه دست به کار استخدام جانشین برای آقـای شـا شـد؛ ولـی بـه علـت افـزایش اخبـار
مطبوعات در باره ناآرامی در ایران ،با مشكالتی مواجه گردید .وستینگهاوس ادعا میکند که در نتیجه ،در مـاه
نوامبر  5302نیروی هوایی موافقت کرد که به جای آقای شا ،یک نفر تكنیسین که مهارت بـیش تـری داشـته
باشد از آوریل سال  5303شروع به کار کند .وستینگهاوس اظهار میدارد کـه در هنگـام عزیمـت از ایـران در
دسامبر  5302در جریان پیدا کردن جانشین بود .نیروی هوایی انكـار مـیکنـد کـه در نـوامبر  5302در مـورد
جانشین متخصد کامپیوتر با وستینگهاوس به توافقی رسیده باشد و اظهار مـیدارد کـه مـدرکی از آن زمـان
وجود ندارد که حاکی از حصول چنین توافقی باشد.
 .051وستینگهاوس طی نامه مورخ هشتم مردادماه  92[ 5910ژوییه  ]5302خود ،صورتحساب شماره اچ.بـی
 5225را به مبلغ  440222/-دالر بابت هشتاد نفرـ ماه خدمت که حسب اظهار در ماههای آوریل و مه بابت قرارداد
 291انجام گرفته بود ،به نیروی هوایی ارسال نمود .نیروی هوایی وجه صورتحسـاب مزبـور را در تـاریخی بعـد از
سپتامبر  ،5302البته نه از طریق اعتبار اسنادی ،بلكه طی چک مخصوص از طریق بانک مرکزی پرداخت کرد.
 .055در تاریخ  52مهرماه [ 5910دهم اکتبر  ]5302وستینگهاوس صورتحسـاب شـماره اچ.بـی  5221را بـه
مبلغ  440222/-دالر بابت هشتاد نفرـ ماه خدمت که حسب اظهار در ماههای ژوئن و ژوییه  5302انجام شده بود.
همراه با صورتحساب شماره  02224سی.بی به مبلغ  00203/-دالر بابـت مخـارج مربـوط بـه بیسـت و یـک روز
م موریت موقت که حسب ادعا توسط آقای مکنمی در آوریل و ژوئن  5302انجام شـده بـود بـه نیـروی هـوایی
ارسال نمود .در تاریخ  03مهرماه  05[ 5910اکتبر  ]5302وستینگهاوس صورتحسـاب شـماره اچ.بـی 5239را بـه
مبلغ  440222/-دالر بابت هشتاد نفرـ ماه خدمت که حسب اظهار در ماههای ژوییه اوت  5302انجام شده بود بـه
نیروی هوایی تسلیم کرد .وستینگهاوس اظهار میدارد که در تاریخ  09آبانماه  54[ 5910نوامبر  ]5302چهارمین
صورتحساب خود را به شماره اچ.بی 5525و به مبلغ  440222/-دالر ،بابت هشتاد نفرـ ماه خدمت انجـام شـده در
سپتامبر و اوایل اکتبر  5302به نیروی هوایی ارسال کرد؛ لكن آقای جیمز فریدل کارمند وستینگهاوس که از اکتبر
 5300تا دسامبر  5302جهت وصول پرداختهای معوقه از نیروی هوایی به صورت م مور ویـژه در ایـران بـود در
شهادتنامه خود اظهار میدارد که بابت خدمات دیگر وستینگهاوس که طی ماههای سپتامبر تا دسامبر  5302تحت
قرارداد  291انجام شده بود ،به علت آغاز وضعیت فورس ماژور در ایران ،صورتحسابی برای نیروی هوایی ارسـال
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نگردید .اختالفنظری وجود ندارد که نیروی هوایی هیچگاه هیچیک از صورتحسابهای یاد شده بـاال را پرداخـت
نكرد.
ب) استدالالت طرفین

 .050وستینگهاوس استدالل میکند که نیروی هوایی صورتحسابهای ارسـالی وی را پرداخـت نكـرده و بـدین
جهت قرارداد  291را نقض نموده است .وستینگهاوس اظهار میدارد که شروع فـورس مـاژور در دسـامبر  5302و
نقض قبلی قرارداد توسط نیروی هوایی به سبب عدم پرداخت صورتحسابها قصور آن شرکت در تكمیل خـدمات
مقرر در قرارداد را موجه مینمود.
 .059وستینگهاوس اظهار میدارد که پیش از تر ایران 120/3 ،نفرـ روز خدمات مهندسی که معادل 10/4
درصد کار قرارداد است و نیز  525روز م موریت موقت انجام داده است .بر این اساس ،وستینگهاوس اکنون بابـت
نقض قرارداد مبلغ  0900500/-دالر خسارت بابت خدمات مهندسی که حسب اظهار به اتمام رسانیده 12و نیز مبلغ
 520434/دالر بابت مخارج متحمله در رابطه با م موریت موقت که حسب اظهار انجام داده ،براساس نرخ روزانـه 33دالر مقرر در قرارداد مطالبه مینماید .عالوه بر ایـن ،وسـتینگهاوس مبلـغ  450222/-دالر ،بابـت عـدمالنفـع
ادعایی در رابطه با خدماتی که تا هنگام تـر ایـران انجـام نشـده مطالبـه مـیکنـد .در نتیجـه ،جمـع خواسـته
وستینگهاوس بابت قرارداد  291مبلغ  0210214/-دالر به عالوه بهره آن است.
 .057نیروی هوایی اظهارات وستینگهاوس را در مورد نقض قرارداد قبول ندارد و در عوض استدالل میکنـد
که تعلیق پرداختهای مقرر در قرارداد از طرف وی موجه بود؛ زیرا وستینگهاوس خود در موارد متعدد قرارداد 291
را نقض نمود .نخست نیروی هوایی اظهار میدارد که وستینگهاوس با تعویق شروع اجـرای کـار تـا  09فـروردین
 50[ 5910آوریل  ،]5302یعنی سی و دو روز پس از تاریخ رسمیت قرارداد ،آن را نقض نمود .ثانیاً نیـروی هـوایی
ادعا میکند که وستینگهاوس با عدم رعایت برنامه تقریبی اجرای کار ،به شرح مندرج در ماده «4الف» قرارداد ،آن
را نقض نمود (بنگرید به :بند  532باال).
 .051ثالثاً نیروی هوایی استدالل میکند که وستینگهاوس با عدم ت مین متخصد کـامپیوتر کـه در قـرارداد
مقرر شده بود ،قرارداد را نقض کرده است .در این رابطه ،نیروی هوایی معتقد است که چـون خـدمات کـامیپوتری
هسته مرکزی قرارداد  291بود و بنابراین ،کار سه نفر متخصد رادار بستگی به انجام خدمات مزبور داشت ،نبـود
متخصد کامیپوتر هر کاری را که ممكن بود متخصصـین رادار انجـام داده باشـند ،فاقـد ارزش نمـود و بـاالخره
نیروی هوایی اظهار میدارد که وستینگهاوس نه ثابت کرده است که خدمت مفیدی تحت قرارداد انجام داده و نـه
اینکه هیچیک از م موریتهای موقت را بهدرستی به انجام رسانیده است .در نتیجه نیـروی هـوایی متقـابالً ادعـا
میکند مبلغ  450155/-دالری که مدعی است بابت قرارداد مذکور پرداخته به عالوه بهره آن به وی مسترد شود .نیـروی
هوایی همچنین مبلغ نامشخصی بابت خسارات ناشی از موارد نقض قرارداد توسط وستینگهاوس مطالبه مینمایند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82مبلغ  0900500/-دالر عبارت است از مابهالتفاوت  0050500/-دالر ،یعنی  10/4درصد کل قیمت قرارداد پـس از وضـع  1/1کسـور
مالیات (بنگرید به :بند  022باال) و  440222/-دالری که نیروی هوایی بابت قرارداد پرداخت کرده است.
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ج) تصمیم دیوان
ادعا

 .050دیوان نظر داده است که قرار داد  291در دسامبر  5303به علت عدم امكان اجرا منفسخ گردید (بنگرید بـه:
بند  55باال) .در چنین وضعیتی ،وظیفه دیوان این است که تعیین نماید وستینگهاوس تا موقعی که اجرای قـرارداد
 291غیرممكن شد چه مقدار از تعهدات خود را بابت آن قرارداد انجـام داده بـود و آیـا بـراسـاس آن مقـدار کـار،
استحقاق دریافت مبلغ بیشتری دارد یا برعكس ،باید بخشی از مبالغ دریافتی خـود را بـه نیـروی هـوایی مسـترد
نماید (بنگرید به :بند  54باال) .طبق رویه دیوان در موارد عدم امكان اجرای قرارداد ،بابت عدمالنفع خدماتی که در
موقع انفساخ قرارداد هنوز انجام نشده بود نباید غرامتی به وستینگهاوس داده شود (همان م خذ) .در نتیجه ،ادعای
وستینگهاوس بابت اینگونه وجوه رد میشود.
 .5خدمات مهندسی

 .054طبق مفاد قرارداد  291چهار متخصد وستینگهاوس باید مجموعاً  42نفر ـ ماه یا  352نفر ـ روز خـدمات
مهندسی انجام میدادند .وستینگهاوس اظهار میدارد که قبل از تر ایران سه متخصد رادار وی موفـق شـدند
 120/3نفر ـ روز خدمت انجام دهند 13.دیوان بعد از تجزیه و تحلیـل مـدار نظـر مـیدهـد کـه ادلـه تسـلیمی
وستینگهاوس کافی است تا ثابت کند که  010/1نفر ـ روز خدمت در فاصله آوریل تا اوت  5302انجام شده است.
ادله مزبور ذیالً مورد بررسی قرار میگیرد.
الف) دوره زمانی  50آوریل تا پایان مه 5341

 .051وستینگهاوس گواهیهای انجام کار ماهانه قرارداد  291بابت ماههای آوریل تا مـه  5302را کـه در همـان
زمان تنظیم شده ارائه کرده که هر دو به امضای نمایندگان نیروی هوایی رسیده و حاکی از تعداد نفرـ روز خدمت
انجام شده توسط وستینگهاوس طی ماههای مذکور است.
وستینگهاوس مـدار مزبـور را در تـاریخ هشـتم مردادمـاه  92[ 5910ژوییـه  ]5302بـهعنـوان مـدار مثیـد
صورتحساب شماره اچ.بی 5225به نیروی هوایی تسلیم کرده بود (بنگرید به :بند  052باال) .بـه نظـر دیـوان مـدار
مزبور که در حین اجرای کار تنظیم شده و به گواهی نیروی هوایی رسیده ،دلیل کـافی بـرای احـراز اجـرای خـدمات
مهندسی تحت قرارداد  291میباشد .گواهی کار ماه آوریل  5302محرز مینماید که در فاصله  09فروردین تـا دهـم
اردیبهشت  50[ 5910تا  92آوریل  ]5302آقایان گولمن و مکنمی مجموعاً  95نفرـ ماه کار کردنـد .همـین گـواهی
همچنین حاکی است که کار آقای مکنمی شامل  1روز کار در ایام تعطیل آخر هفته ( 9روز پنجشنبه و  0روز جمعـه)
بوده و بدین ترتیب ،وستینگهاوس استحقاق دارد بابت اضافه کار مبلغ بیشتری به حسابش منظور شود 14.دیوان این
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81وستینگهاوس بابت دو روزی که آقای چارلز شا متخصد کامپیوتر ،حسب اظهار در مه  5302کار کرده مبل ی مطالبه نمینماید.
 .81طبق ماده 9ـ ئی قرارداد ،هر ساعت اضافهکار در روزهای پنجشنبه برابر است با  02درصد یک روز کاری ،هر ساعت اضـافهکـار در
روزهای جمعه برابر است با  01درصد یک روز کاری .ماده 0ـ ئی مقرر می دارد که تعداد روز کاری معادل این ساعات اضافهکار «خـدمت
انجام شده محاسبه گردیده و از کل خدماتی که [ وستینگهاوس ] باید ارائه نماید کسر میشود».
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اضافه کار را چنانکه آقای مکفارلند در شهادتنامه خود برآورد نموده 9/1 ،نفرـ روز تعیین میکند.
 .053گواهی انجام کار ماه مه محرز مینماید که در فاصله  55اردیبهشت تا دهم خرداد [ 5910اول تا  95مه
 ،]5302آقایان کولمن ،مکنمی و سوبک مجموعاً  45نفرـ روز کار کردند.
 .001براساس ادله یاد شده در باال ،دیوان نتیجه میگیرد که در فاصله  09فروردین تا دهم خـردادمـاه 5910
[ 50آوریل تا  95مه  ]5302متخصصین وستینگهاوس جمعاً  22/1نفرـ روز خدمات مهندسی در مورد قرارداد 291
انجام دادند.
ب) دوره زمانی ژوئن تا پایان ژوییه 5341

 .005در نامه مورخ  52مهرماه [ 5910دهم اکتبر ]5302وستینگهاوس به نیـروی هـوایی کـه صورتحسـابهـای
اچ.بی 5221و سی.بی 02224به پیوست آن ارسال گردید (بنگرید بـه :بنـد  055بـاال) .گـزارش شـده اسـت کـه
متخصصین رادار وستینگهاوس  12نفرـ روز در ماه ژوئن و  01/4نفرـ روز در ماه ژوییه  ،5302یعنی جمعـاً 599/4
نفرـ روز کار انجام دادند.
 .000دلیلی در دست نیست که نشان دهد نیروی هوایی در همان زمان اجرا هیچگاه نسبت به تعداد نفرـ روز
کار مورد مطالبه وستینگهاوس در نامه مورخ  52مهرماه [ 5910دهم اکتبـر  ]5302ویـا نسـبت بـه صورتحسـاب
وستینگهاوس بابت کار مذکور اعتراضی کرده باشد .دیوان براساس مدار مزبـور و طبـق رویـه معمـول خـود در
اینگونه موارد فرض را بر این قرار میدهد که مندرجات نامه وستینگهاوس صحیح اسـت (بنگریـد بـه :بنـد 554
باال) .در نتیجه به نظر دیوان ،متخصصین رادار وستینگهاوس در دوره زمانی ژوئن و ژوییه  5302مجموعـاً 599/4
نفرـ روز خدمت در مورد قرارداد  291انجام دادهاند.
ج) اوت 5341

 .009وستینگهاوس طی نامه مورخ  03مهرماه  05[ 5910اکتبر  ] 5302صورتحساب شـماره اچ.بـی  5239بـه
مبلغ  440222/-دالر را به نیروی هوایی ارائه داد (بنگرید به :بند  055باال) .نامه مزبور حـاکی اسـت کـه در اوت
 ،5302آقای مکنمی  9نفرـ روز ،آقای سوبک  05/5نفرـ روز و آقای کولمن  3نفر ـ روز کار کردند.
 .007نیروی هوایی در آن زمان هیچگونه اعتراضی نسبت به نامه مورخ  03مهرماه  05[ 5910اکتبـر ]5302
وستینگهاوس به عمل نیاورد و بنابراین ،دیوان مندرجات نامه را صحیح تلقی مـیکنـد و بـر ایـن اسـاس ،نتیجـه
میگیرد که مهندسین وستینگهاوس در ماه اوت  5302جمعاً  92/5نفرـ روز خدمات بابت قرارداد  291انجام دادند.
د) دوره زمانی سپتامبر تا پایان دسامبر 5341

 .001وستینگهاوس برای اثبات اینکه در دوره زمانی سپتامبر تا دسـامبر  5302سـه مهنـدس رادار وی مجموعـاً
 012/4نفرـ روز خدمت انجام دادهاند ،مدرکی تحت عنوان «خالصه موارد بازدید از ایستگاهها و اضافهکار» حاوی
تعداد روزهای کار شده توسط آقایان سوبک و مکنمی در سایر ایستگاههای ایران ،و نیز لیستهای داخلی حقوق
پرداختی به آقایان کولمن و سوبک ،با ذکر تعداد روزهای کار شده بابت قرارداد توسط مهندسین مزبور و همچنین
مدار کامپیوتری هزینه برای قرارداد  291را تسلیم کرده است .به دالیلی که ذیالً خواهد آمد ،به نظر دیوان ادله
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مذکور کافی برای احراز انجام تعداد نفرـ روز کار مورد مطالبه وستینگهاوس نیست.
 .000اوالً خالصههای یاد شده با آنکه به امضای مقامات نیروی هوایی رسیده هیچ اشارهای به قرارداد 291
ندارند و دلیلی وجود ندارد که م موریتهای موضوع آنها برای قرارداد مزبور انجام شده باشند .برعكس ادلهای در
دست است که نشان میدهد حداقل یكی از سه مهندس مذکور در آن دوره زمانی وقت خود را بین چندین قرارداد
تقسیم نمود .ثانیاً راجع به لیستهای حقوق که روزهای کار در آن ذکر شده ،چنین به نظر مـیرسـد کـه مـدار
مزبور توسط مهندسین خود وستینگهاوس تكمیل شده و عالوه بر این بهعنوان مـدار داخلـی توسـط یـک نفـر
سرپرست وستینگهاوس گواهی شده و نه نماینده نیروی هوایی و باالخره با توجه بـه سـوابق پرونـده بـه صـورت
موجود ،دیوان قادر نیست تعداد نفرـ روز کار انجام شده بابت قرارداد  291طی دوره زمانی مورد بحث را براسـاس
مدار کامیپوتری هزینه احراز نماید.
 .004با توجه به مراتب باال ،دیوان ادعای وستینگهاوس را دایر بر ایـنکـه مهندسـین رادار آن شـرکت بـین
سپتامبر تا دسامبر  012/4 ،5302نفرـ روز کار انجام دادند ،به علت فقد دلیل رد مینماید.
هـ) ادعای انجام کارهای ناقص و معیوب

 .001نیروی هوایی در لوایح تسلیمی خود به دیوان اظهار داشـته اسـت کـه خـدمات انجـام شـده توسـط متخصصـین
وستینگهاوس رضایتبخش نبوده است؛ لكن در هنگام اجرای قرارداد نیروی هوایی ظـرف ده روز مهلـت مقـرر در مـاده
«4ج» قرارداد ،عنوان نكرد که هیچیک از خدمات مزبور به علت عدم تطابق با قرارداد مردود است (بنگرید بـه :بنـد 533
باال) .در واقع ،نیروی هوایی پیش از رسیدگیهای حاضر هیچگاه شكایتی از کیفیت خدمات وستینگهاوس مطـرح نكـرده
بود .به نظر دیوان ،این نحوه عمل ،از اعتبار شكایات فعلی نیروی هوایی میکاهد و این نتیجهگیری را توجیه میکنـد کـه
نیروی هوایی خدمات مهندسی را به صورتی که توسط متخصصین وسـتینگهاوس انجـام شـده بـود ،پذیرفتـه اسـت .در
نتیجه ،ادعای نیروی هوایی مبنی بر معیوب بودن کار رد میشود (همچنین بنگرید به :بند  545باال).
و) نتیجهگیری

 .003بنا به مالحظات فوق ،دیوان نتیجه مـیگیـرد کـه وسـتینگهاوس اسـتحقاق دارد  010/1نفرــ روز خـدمات
مهندسی که در فاصله آوریل تا اوت  5302طبق قرارداد  291انجام داده به حسابش منظور شود.
 .0خدمات انجام شده طی مأموریتهای موقت

 .091وستینگهاوس ادعا میکند که پیش از عزیمت آن شرکت از ایران ،مهندسین وی  525روز م موریت موقـت
انجام دادند و در ت یید این ادعا به مدار زیر استناد میکند:
نامه مورخ  52مهرماه [ 5910دهم اکتبر  ]5302بهعنوان نیروی هـوایی و ضـمائم آن (بنگریـد بـه :بنـد 055
باال)؛ «خالصه موارد بازدید از ایستگاهها و اضافهکار» حاوی تعداد روز کار انجـام شـده توسـط آقایـان سـوبک و
مک نمی در سایر ایستگاهها در ایران در فاصله سپتامبر تا دسامبر 5302؛ و مدر داخلی خود وستینگهاوس تحت
عنوان «گزارش هزینه کارکنان» حاوی هزینههای متحمله توسط آقای سـوبک در رابطـه بـا انجـام کمـکهـای
اضطراری به پایگاههای نیروی هوایی واقع در جاسک و بندرعباس در ژوییه و اوت .5302
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 .095وستینگهاوس طی نامه مورخ  52مهرماه [ 5910دهم اکتبر  ]5302به نیروی هوایی مـدارکی از جملـه
صورتحساب شماره سی.بی 02224را ارسال و طی آن بابت  05روز م موریت موقت آقای مـکنمـی در مـاههـای
آوریل و ژوئن  5302مبلغ  00203/-دالر مطالبه کرد .بهعنوان مدار مثیـد صورتحسـاب مزبـور ،وسـتینگهاوس
همچنین گواهیهای انجام کار مربوط به ماههای آوریل و ژوئن  5302را که هر دو در سوابق پرونده موجود است،
ضمیمه نامه خود کرد .گواهی های مزبور به امضای «مسئول گواهی کـار» و «مـدیر نگهـداری» نیـروی هـوایی
رسیده و حاکی است که در آوریل و ژوئن  ،5302آقای مکنمی مجموعاً  05روز م موریت موقت انجام داد .به نظر
دیوان ،مدار مزبور دالیل مطمئنی از زمان اجرای قرارداد بوده و ثابت میکند که وستینگهاوس  05روز م موریت
موقت انجام داده و ضمناً کار مزبور به ت یید نیروی هوایی رسیده بود.
 .090لكن به نظر دیوان« ،گزارش هزینه کارکنان» و «خالصه مـوارد بازدیـد از ایسـتگاههـا و اضـافهکـار»
وستینگهاوس کافی برای اثبات انجام  25روز م موریت موقت اضافی در فاصله ژوییه تا دسامبر  5302نمـیباشـد.
مدار مزبور هیچگونه اشارهای به قرارداد  291ندارند و بنابراین ،ثابت نمیکنند که م موریتهای مندرج در آنهـا
برای قرارداد مذکور انجام شده باشد .بر این اساس ،دیوان آن بخش از ادعای وستینگهاوس را که مربـوط بـه 25
روز م موریت موقت انجام شده بین ژوییه و دسامبر  5302است ،به علت فقد دلیل رد میکند.
 .099بنا به مراتب باال ،دیوان نظر میدهد که وستینگهاوس جمعاً انجام  05روز م موریت موقت بابت قرارداد
 291را ثابت نموده و بابت آن طلبكار شناخته میشود.
 .9خالصه مطالب و حکم

 .097نتیجهگیری دیوان این است که وستینگهاوس تعداد  010/1نفرـ روز از  352نفرـ روز خدمات مهندسی مقرر
در قرارداد  291را به اتمام رسانده است .این مقدار کار انجام شده معادل  05/9درصد قرارداد میباشـد .از ایـن رو،
با احتساب به نسبت کل قیمت قرارداد (پس از وضع  1/1درصد کسور بابت مالیات ایران) ،یعنی  1020222/-دالر،
ارزش این مقدار خدمات مهندسی وستینگهاوس به  [ 5920254/-دالر] بالغ میگـردد .نیـروی هـوایی مبلـغ 440222/-
دالر بابت قـرارداد پرداختـه و در نتیجـه ،بابـت خـدمات مهندسـی انجـام شـده مبلـغ  340254/-دالر دیگـر بـه
وستینگهاوس بدهكار است که دیوان این مبلغ را به نفع وستینگهاوس حكم میدهد .دیوان مضافاً نظر داده اسـت
که وستینگهاوس مبلغ دیگری نیز بابت  05نفرـ روز م موریت موقت انجام شده طلبكار است .بـراسـاس نـرخ 33
دالر مقرر در قرارداد بابت هر روز م موریت موقت ،ارزش  05روز خدمت مزبور به  00203/-دالر بالغ میشود کـه
این مبلغ را نیز دیوان به نفع وستینگهاوس حكم میدهد.
 .091در نتیجه ،دیوان مجموعاً مبلغ  350349/-دالر بابت ادعای مربوط به قرارداد  291به نفع وستینگهاوس
حكم صادر مینماید .بهره مبلغ مذکور از تاریخ دهم دیماه  95[ 5912دسامبر  ،]5303یعنی از تاریخی کـه طبـق
نظر دیوان ،قرارداد مزبور فسخ گردید ،تعلق میگیرد.
ادعاهای متقابل
 .5خسارت بابت نقض قرارداد

 .090نیروی هوایی بابت چند فقره نقض ادعایی قرارداد  ،291ادعاهای متقابلی علیه وسـتینگهاوس اقامـه کـرده
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است .نخست نیروی هوایی مدعی است که وستینگهاوس با تعویق شروع اجرای قرارداد تا  09فروردینمـاه 5910
[ 50آوریل  ،]5302یعنی حسب ادعا ،سی و دو روز بعد از تاریخ رسمیت قرارداد ،آن را نقض کرده است .به عقیده
دیوان ،از آن جا که نیروی هوایی در آن زمان به این نظر وستینگهاوس اعتـراض نكـرد کـه تـاریخ  09فـروردین
 50[ 5910آوریل  ]5302تاریخ رسمیت قـرارداد اسـت و بـرعكس ،موافقـت نمـود کـه اعتبـار اسـنادی را تـا 00
اردیبهشتماه  50[ 5912مه  ]5303تمدید نماید (بنگرید به :بند  020باال) ،در واقع تصـدیق کـرد کـه تـاریخ 09
فروردینماه  50[ 5910آوریل  ]5302تاریخ رسمیت قرارداد  291میباشد .از ایـن رو ،دیـوان نظـر مـیدهـد کـه
وستینگهاوس صحیحاً کار را در تاریخ  09فروردین  50[ 5910آوریل  ]5302آغاز کرد و بنـابراین ،ادعـای نیـروی
هوایی رد میشود.
 .094ثانیاً نیروی هوایی اظهار میدارد که وستینگهاوس بدواً به جای سه نفـر متخصـد دو نفـر متخصـد
رادار به کار گمارد و بدین طریق ،برنامه تقریبی اجرای قرارداد را که در ماده «4الف» آن مقـرر شـده بـود ،نقـض
کرد .طبق مفاد ماده مزبور ،این سه نفر متخصد رادار باید یک ماه بعد از تـاریخ رسـمیت قـرارداد آغـاز بـه کـار
میکردند (بنگرید به :بند  532باال) .ادله موجود نشان میدهد که آقایان کولمن و مکنمی کار خود را روی قرارداد
از روز  09فروردین  50[ 5910آوریل  ]5302و متخصد سوم یعنی آقای سوبک از روز ششـم خـرداد 00[ 5910
مه  ]5302آغاز کردند (بنگرید به :بند  022باال) .در نامهای به تـاریخ  50اردیبهشـتمـاه  0[ 5910مـه  ]5302از
وستینگهاوس به نیروی هوایی توضیح داده شده است که علت ت خیر در شروع کار آقای سوبک آن بود که آمادگاه
الكترونیک درخواست کرده بود که وی به کار در پروژه دیگری در کارگاه رادار گمارده شود (بنگرید بـه :بنـد 025
باال) .با توجه به زمینه مذکور و اینکه طبق ماده «4ب» قرارداد ،وستینگهاوس «اختیار انحصاری» داشـت کـه در
برنامه اجرای کار تجدیدنظر نماید ،مشروط بر اینکه اجرای کار را ظرف مدت  51ماه مقـرر در قـرارداد بـه پایـان
میرسانید (بنگرید به :بند  532باال) ،ادعای فعلی نیروی هوایی مبنی بر نقض قـرارداد متقاعـدکننـده نیسـت و در
نتیجه ،دیوان ادعای نیروی هوایی را رد میکند.
 .091ثالثاً نیروی هوایی اظهار میدارد که وستینگهاوس با عدم استخدام جانشین برای آقای چارلز شا کـه در
مه  5302با عجله ایران را تر کرد ،قرارداد را نقض نمود .وستینگهاوس هرگونه مسئولیتی را بابت این ادعا انكار
و همان طور که در همان زمان اظهار داشت ،استدالل میکند که مفاد فورس ماژور قرارداد  ،291یعنـی مـاده ،50
قصور وی را در پیدا کردن جانشین برای آقای شا توجیه مینماید .وستینگهاوس خاطرنشـان مـیسـازد کـه مـاده
مذکور آن شرکت را از هرگونه مسئولیتی بابت زیانهای ناشی از «ت خیر در اجرای کار که معلـول عللـی خـارج از
کنترل معقول [وستینگهاوس] ویا عدم توانایی در پیدا کردن کارمند از منابع معمول [وستینگهاوس]» باشد ،معـاف
میدارد (بنگرید به :بند  029باال) .وستینگهاوس استدالل میکند که عزیمت ناگهانی آقای شا و به دنبال آن عدم
توانایی وستینگهاوس در استخدام متخصصی که به ایـران بیایـد رویـدادهایی محسـوب مـیشـوند کـه دقیقـاً در
چارچوب این مفهوم فورس ماژور قرار میگیرند.
 .093دیوان این استدالل وستینگهاوس را در مورد فورس ماژور نمیپذیرد .فورس ماژور ،یكی از علـل عـدم
اجرای قرارداد است که خارج از کنترل یكی از طرفین یا کلیه طرفهای قرارداد بوده و با اعمال مراقبت الزم قابل
اجتناب نباشد؛ لكن به عقیده دیوان ،جایگزینی کارمندان ـ حتـی مـوارد غیرمنتظـره آن ـ در «کنتـرل معقـول»
وستینگهاوس قرار داشت ،بدین مفهوم که باید پیشبینی میشد و اقدامات احتیاطی برای آن صـورت مـیگرفـت.
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بنابراین ،دیوان نظر میدهد که چون وستینگهاوس ظرف مدت معقولی برای آقـای شـا جانشـین تعیـین نكـرده،
قرارداد  291را نقض نموده است.
 .071لكن نیروی هوایی هیچ دلیلی ارائه نكرده که نشان دهد آیا در نتیجه نبود متخصـد کـامپیوتر اصـوالً
متحمل خسارتی شده است یا خیر و دیوان نیز راه دیگری برای تعیین و تشخید چنین خسارتی در دست نـدارد.
بهویژه نیروی هوایی ثابت نكرده است که بدون خدمات این متخصد کامپیوتر ،کارهایی که توسط سه متخصد
رادار انجام شد بیارزش یا کم ارزشتر شده است .برعكس ،اینکه در خود قرارداد معـین شـده بـود کـه پـیش از
شروع کار متخصد کامپیوتر ،سه متخصد رادار به مدت  9ماه کار کرده باشند (بنگرید به :بند  532بـاال) مثیـد
این نتیجهگیری است که فواید حاصله از کار سه متخصد رادار منوط به کارکرد متخصد کامیپوتر نبوده اسـت.
از این رو ،دیوان ادعای نیروی هوایی را به علت عدم اثبات ورود و میزان خسارت رد میکند.
 .0استرداد پرداختهای قراردادی

 .075نیروی هوایی همچنین ادعای متقابلی بابت استرداد مبل ی که در ارتباط با صورتحساب شماره اچ.بـی5225
وستینگهاوس پرداخت کرده ،اقامه نموده و اظهار میدارد که وسـتینگهاوس هـیچ کـار مفیـدی انجـام نـداده کـه
پرداخت وجه مزبور را توجیه نماید و پرداخت صورتحساب یاد شده به خاطر خدمات انجام شـده نبودنـد ،بلكـه بـه
منظور نشان دادن حسن نیت نیروی هوایی و تشویق وستینگهاوس به اجرای کار بود .بـه عقیـده نیـروی هـوایی،
مثید این اظهار آن است که وجه صورتحساب مزبور ،نه از طریق اعتبار اسنادی مفتوحه در رابطه با قرارداد ،بلكـه
از محل اعتبار در گردش نیروی هوایی پرداخت گردید.
 .070دیوان با احراز ایـن مطلـب کـه خـدمات موضـوع صورتحسـاب شـماره اچ.بـی 5225در واقـع توسـط
وستینگهاوس انجام شده و مورد قبول نیروی هوایی قرار گرفته (بنگریـد بـه بنـدهای  002و  002بـاال) ،ادعـای
متقابل نیروی هوایی بابت استرداد تنها پرداختی را که آن نیرو تحت قرارداد  291انجام داده ،لزوماً رد کرده است.
ج) ادعاهای متقابل نیروی هوایی و ادعاهای متقابل در متقابل وستینگهاوس تحـت قراردادهـایی
غیر از قراردادهای موضوع ادعاهای اصلی
 .5قراردادهای موضوع ادعاهای متقابل

 .079این بخش از حكم اختصاص دارد به بررسی مسائل ناشی از قراردادهای فیمابین که وستینگهاوس در هنگام
ثبت دادخواست اولیه خود هیچگونه ادعایی درباره آنها اقامه نكرد ،لكن نیروی هوایی بعداً ادعاهـای متقـابلی بـر
مبنــای آنهــا طــرح نمــود .ایــن قراردادهــای موضــوع ادعاهــای متقابــل عبارتنــد از :آی.ئــی.دی،05-225-
آی.دبلیو.پی.سی ،252-آی.دبلیو.پی.سی ،253-آی.دبلیو.پی.سـی 202-آی.دبلیو.پی.سـی ،200-آی.ئـی.دی 00-220-و
آی.دبلیو.پی.سی .220-به طوری که در بند  51باال خاطرنشان شد ،بعد از صدور قرار اعدادی شـماره 0-923-50
مورخ  09بهمنماه  50[ 5951فوریه ( ]5320چاپ شده در  )14 Iran-U.S. C.T.R. 104در پرونده حاضر ،که
طـی آن نظــر داده شــد کــه ادعاهــای متقابــل نیـروی هــوایی مبتنـی بــر قراردادهــای آی.دبلیو.پی.سـی،252-
آی.دبلیو.پی.سی 253-و آی.دبلیو.پی.سی 202-در حیطه صالحیت دیوان قرار دارند ،وستینگهاوس تصدیق نمـود
که به موجب قرار اعدادی صادره ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابل نیروی هوایی تحت قـرارداد آی .ئـی .دی
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 05-225منجمله متممهای  9الی  3آن ،و قرارداد آی.دبلیو.پی.سی 200-را نیـز خواهـد داشـت .وسـتینگهاوسکماکان اظهار میدارد که دیوان فاقد صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابل نیروی هوایی بر مبنـای قراردادهـای
موشكی آی.ئی.دی 00-220-و آی.دبلیو.پی.سی 220-میباشد .دیوان هنگام پرداختن به قراردادهای مـذکور کـه
در زیر خواهد آمد ،این موضوع صالحیتی را بررسی خواهد کرد .وستینگهاوس همراه با دفاع خود درباره ادعاهـای
متقابل ،نه فقره ادعای متقابل در متقابل در پاسخ به ادعاهای متقابل نیروی هـوایی مطـرح نمـود .ایـن ادعاهـای
متقابل وستینگهاوس که وی آنها را «ادعاهای متقابل در متقابل» نامیده است ناشـی از قراردادهـایی اسـت کـه
موضوع ادعاهای متقابل نیروی هوایی بوده است .نیروی هوایی صـالحیت دیـوان را دربـاره ادعاهـای متقابـل در
متقابل وستینگهاوس انكار میکند .دیوان ذیالً در بررسی قرارداد آی.ئـی.دی 05-225-بـه ایـن موضـوع خواهـد
پرداخت.
 .0قرارداد آی.ئی.دی45-115-
الف) واقعیات و اظهارات

 .077این قرارداد که در تاریخ  05خردادماه  55[ 5912ژوئن  ]5305منعقد شد ،اولین و اساسیترین قرارداد بود و
منجر به ت سیس آمادگاه الكترونیک شد .به طوری که قبالً در حكم حاضر خاطرنشان گردید ،قرارداد مزبور کـار را
به سه فاز تقسیم کرد .در فاز یک ،قرار بود وستینگهاوس نیازهای فـوری نیـروی هـوایی را بـا برقـراری قابلیـت
نگهداری یازده سیستم هوابرد الكترونیكی مربوط به هواپیماهای اف 4-و  05سیستم زمینی مربوطه ت مین نمایـد.
در همین فاز ،وستینگهاوس همچنین قرار بود  513نفرـ ماه خدمات مهندسی و  55نفرـ ماه خدمات آموزشـی بـه
نیروی هوایی ارائه دهد .اجرای قرارداد باید ظرف  90ماه از تاریخ دهم مردادماه [ 5912اول اوت  ]5305به پایـان
میرسید .نیروی هوایی موافقت کرد که برای فاز یک ،مبلغ  202310541/-دالر بپردازد و مبلغ مزبـور را پرداخـت
کرد .در فاز دو ،وستینگهاوس مكلف بود که تجهیزات الكترونیكی موجود در نیروی هوایی را بررسی و یک طـرح
تعمیر و نگهداری برای آنها تهیه نماید .قرار بود وستینگهاوس کـار فـاز دو را ظـرف مـدت  52مـاه از تـاریخ ده
مردادماه [ 5912اول اوت  ]5305به پایان رساند .نیروی هوایی موافقت کرد بابت فـاز دو ،مبلـغ  2920132/-دالر
بپردازد و مبلغ مزبور را پرداخت کرد .منظور از فاز سه این بود که توصیههای وستینگهاوس در مطالعات فاز دو ،به
مرحله اجرا در آید.
 .071وستینگهاوس در آوریل  5309گزارش مطالعات فاز دو را به نیروی هوایی تسلیم و طی آن توصیه کـرد
که چندین محل کار جداگانه موسوم به «کارگاه» ) (shopدر آمادگاه الكترونیک دایـر و بـرای تعمیـر وسـایلی از
قبیل بیسیم ،رادار یا تجهیزات الكترومكانیكی تجهیز شـود .نتـایج مطالعـات مزبـور بـه صـورت چنـد مـتمم بـه
شمارههای  9الی  3در قرارداد آی.ئی.دی ـ  05 225گنجانده شد و متممهای مزبور در فاصله  01فـروردینمـاه و
نهم تیرماه  54[ 5910آوریل و  92ژوئن  ]5309به امضا رسیدند.
 .070به موجب متمم شماره  9که پیشـنهادات فـاز دو دربـاره کارگـاه رادار را بـه مرحلـه اجـرا در مـیآورد،
وستینگهاوس موافقت کـرد کـه در ازای هزینـهای بـالغ بـر  103220093/-دالر ،بـرای  01سیسـتم رادار قابلیـت
تعمیرات رده آمادگاهی ت مین نماید .مشخصاً متمم شماره  9وستینگهاوس را مكلـف مـیکـرد کـه ایسـتگاههـای
آزمایش ،میزهای سیار ،ادپترها و گردونههایی ) (dolliesطراحی و تولید نماید و تحویـل دهـد و نشـریات فنـی
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مربوطه را به نیروی هوایی ارائه کند .نیروی هوایی هزینه متمم مزبور را پرداخت نمود.
 .074متمم شماره  4که منظور از آن ،اجرای پیشنهادات مربوط به کارگاه بیسیم بود ،قابلیت تعمیرات رده آمادگاه
برای  05سیسـتم بـیسـیم تـ مین مـیکـرد .وسـتینگهاوس در ازای مبلـغ  905230522/-دالر تعهـد نمـود کـه
ایستگاه های آزمایش ،میزهای کار سیار و ادپترهایی طراحی و تولید کند و تحویل دهد و نشریات فنی مربوطـه را
ارائه نماید .نیروی هوایی هزینه متمم مربوط را پرداخت نمود.
 .071متمم شماره  5برای اجرای پیشنهادات فاز دو راجـع بـه کارگـاه الكترومكانیـک بـود و بـه موجـب آن
وســتینگهاوس متعهـد شــد کــه در ازای مبلــغ  900990322/-دالر قابلیـت تعمیـرات رده آمادگــاهی بــرای انــواع
سیستمهای اصلی و فرعی الكترومكانیكی ت مین نماید .مشخصاً وستینگهاوس به موجب این متمم تعهد نمود کـه
ایستگاههای آزمایش ،سختافزارهای دیگر و نشریات فنی تحویـل دهـد .نیـروی هـوایی هزینـه مـتمم مزبـور را
پرداخت نمود.
 .073متمم شماره  0نیز برای اجرای پیشنهادات فاز دو راجع به کارگاه الكترومكانیک بـود و وسـتینگهاوس در ازای
مبلغ  409510322/-دالر متعهد شد پارهای سختافزارهای مربوط بـه دسـتگاههـای اصـلی ) (major assembliesو
فرعی ) (subassembliesرا به همراه نشریات فنی مربوط ت مین نماید .نیروی هـوایی هزینـه مـتمم مزبـور را
پرداخت نمود.
 .011متمم شماره  1برای ت مین خدمات و قطعات یدکی الزم جهت پشتیبانی تجهیزات جدید رادار و بیسیم
موضوع متممهای  9و  4بود و مشخصاً ت مین  543هفته ( 00کالس) آموزش برای حـداکثر  520نفـر تكنیسـین
نیروی هوایی 522 ،نفرـ ماه خدمات مهندسی 42 ،نفرـ ماه خدمات پشتیبانی تدارکات ،و مایحتاج تقریباً یک سـال
مصرف قطعات یدکی برای تعمیر آمادگاهی  05سیستم بیسیم و  55سیستم رادار را مقرر میداشت .نیروی هوایی
موافقت کرد که در ازای خدمات فوقالذکر مبلغ  503430099/-دالر بپردازد و مبلغ مزبور را پرداخـت نمـود و نیـز
موافقت کرد که مبلغ  905000255/-دالر بابت قطعات یدکی پرداخت نماید .قرار بود پرداخت بابت قطعات یـدکی
از طریق یک اعتبار اسنادی غیرقابل فسخ به عمل آید که نیروی هوایی به مبلغ مزبور افتتاح مینمود و در مقابـل
ارائه صورتحساب و گواهی تحویل که هرچند وقت یكبار صورت میگرفت قابل برداشت بود .کل مبـالغ پرداختـی
بابت قطعات یدکی و ادعاهای طرفین راجع به آن ،در مورد هر سه متمم مربوط به قطعات یدکی ،یعنی متممهای
 1و  2و  ،3در بندهای  923تا  904زیر مورد بحث قرار میگیرد.
 .015طبق متمم شماره  ،2قرار بود وستینگهاوس خدمات و قطعات یـدکی الزم بـرای پشـتیبانی تجهیـزات
الكترومكانیكی موضوع متمم های  5و  0را ت مین نماید و مشخصاً  12نفرـ ماه خـدمات مهندسـی 52 ،نفرــ مـاه
خدمات تخصصی مربوط به قطعات یدکی 01 ،هفته ( 54کالس) آموزش برای حداکثر  15تكنیسین نیروی هوایی
و مای حتاج تقری باً یک سال مصرف قطعات یدک ی را تدار کند  .قیمت بخش خدمات متمم شماره  2مبلغ
 904220322/دالر بود که بخش اعظم و شاید همه آن پرداخـت شـد .راجـع بـه  5000231/-دالر از ایـن مبلـغاختالفنظر وجود دارد که ذیالً بحث خواهد شد .قیمت بخش قطعات یدکی این مـتمم مبلـغ  004310511/-دالر
بود که نیروی هوایی برای ت مین پرداخت آن ،همانطور که در مورد متمم شماره  1عمل کـرده بـود ،یـک فقـره
اعتبار اسنادی افتتاح نمود.
 .010طی متمم شماره  ،3وستینگهاوس و نیروی هوایی توافق کردند که کارگاههای تعمیراتی جدید سـیار و
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تخصصی در آمادگاه الكترونیک دایر کنند .کارگاه سیار برای پشتیبانی وانتهای سیار تعمیراتی بود که تكنیسینها
و دستگاههای تعمیراتی خاصی را به محل استقرار سیستمهای ثابت و بزرگ نیروی هوایی واقع در نقـاط مختلـف
ایران منتقل میکرد .کارگاه تخصصی تعمیراتی سپس میتوانست روی اجزای این سیستمها کـه از پایگـاههـا بـا
وانت به آنجا حمل میشد تعمیرات خاصی را در محل آمادگاه الكترونیک انجام دهـد .بـه موجـب مـتمم مزبـور،
وستینگهاوس مكلف بود تجهیزات تعمیراتی خاصـی را طراحـی و تولیـد و خـدمات مهندسـی و آموزشـی ارائـه و
مایحتاج تقریباً یک سال مصرف قطعات یدکی را برای کارگاههای سیار تخصصی ت مین نماید .قیمت کارگاه سـیار
و کارهای کارگاه تعمیراتی که نیروی هوایی پرداخت کرد ،مبلغ  505550222 /-دالر و قیمت قطعاتی یـدکی
 3330422/دالر بود .نیروی هوایی همانطور که در مورد متممهای  1و  2عمـل کـرده بـود ،یـک فقـره اعتبـاراسنادی برای ت مین پرداخت بابت قطعات یدکی افتتاح کرد.
 .019چنانکه قبالً در حكم حاضر مالحظه شد ،کارهای مربوط به قرارداد آی.ئی.دی 05-225/-با ت خیرهای
مكرر تا دسامبر  5302پیش رفت .گهگاه طرفین راجع به ت ییرات سیستمهایی که باید در قرارداد منظـور مـیشـد
توافق میکردند .از سال  5305طرفین برنامهای به منظور تشكیل جلسات منظم و متعددی جهت بررسی پیشرفت
کار قرارداد و مشكالتی که در تكمیل آن پیش میآمد ،تنظیم کردند و این جریان در ژوییه  5302منجر به تنظیم
توافقنامه موسوم به «توافقنامه  »5302گردید (بنگرید به :بندهای  92-42باال) که هدف آن پایان دادن به قرارداد
آی.ئی.دی 05-225-بود .توافقنامه مزبور همچنین کارهای اصلی باقیمانده را به قراردادهای گسـترش کلـی دوم
منتقل نمود.
 .017توافقنامه  5302اشعار میدارد که «مبین تفاهم کامل و نهایی طرفین راجع بـه کارهـای فنـی مقـرر و
موصوف در قرارداد است» که یا «از قرارداد [آی.ئی.دی ]05-225-حذف ویا به سایر قراردادها منتقل» شـدهانـد.
منظور از توافق طرفین راجع به این موضوعات فنی این بود که مذاکرات مربوط به «تعدیالت قراردادی و مـالی»
الزم برای تسویه حساب نهایی قرارداد امكانپذیر گردد (بنگرید به :بند  93بـاال)؛ لكـن چنـانکـه مالحظـه شـد،
طرفین این مذاکرات نهایی را پیش از خروج وستینگهاوس از ایران در اوایل دسامبر  5302آغاز نكردند .در نتیجه،
قرارداد آی.ئی.دی  05-225 -هیچ گاه با توافق طرفین فسـخ نگردیـد .بـدین ترتیـب ،بـه اسـتثنای قراردادهـای
آی.دبلیو.پی.سی 220-و آی.دبلیو.پی.سی 223-که هر دو پیش از خروج وستینگهاوس توسط نیروی هوایی فسـخ
شد ،قرارداد آی.ئی.دی 05-225-مانند کلیه قراردادهای آمادگاه الكترونیک بـه علـت عـدم امكـان اجـرا منفسـخ
گردید (بنگرید به :بند  55باال).
 .011باید خاطرنشان نمود که در توافقهای  5302دو مورد از کلیه مسائل فنی از شـمول توافقنامـه مسـتثنا
شده است .اوالً «کلیه کارهایی که در این توافقنامه مشخصاً ذکر نشده یا انجام گردیده ویا طبق مفاد قرارداد انجام
خواهد شد» .در نتیجه ،مواردی از اجرای قرارداد که در ژوییه  5302در جریان بود و طرفین انتظار داشتند در آینده
نزدیكی به پایان برسد اصوالً [در توافقنامه] ذکر نشده .در نتیجه ،دیوان باید بررسی کند که چه مقدار ایـن مـوارد
پیش از فسخ قرارداد به پایان نرسیده بود .ثانیاً در توافقهای  5302آمده است که «مسائل مربوط به قطعات یدکی
فاز سه که تحویل شده یا باید بشود طی توافقنامه جداگانه ای حل و فصل خواهد شد» .این توافقنامه نیز هیچگـاه
تنظیم نشد.
 .010در مورد قطعات یدکی که موضوع متممهای  1و  2و  3است ،ادله موجود حاکی اسـت از کـل قطعـات
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یدکی به قیمت  505500905/-دالر ،نیروی هوایی مبلـغ  005900140/-دالر بابـت قطعـات یـدکی تحویـل شـده
پرداخت کرده است .وستینگهاوس اظهار میدارد که قطعات یدکی دیگری بـه ارزش  504440049/-دالر تحویـل
گردیده ،ولی وجه آن پرداخت نشده و بهعنوان بخشی از ادعاهای متقابل در متقابل خود ،مبلغ مزبور را بـه عـالوه
مبلغ  1250504/-دالر بابت عدمالنفع برای بقیه ترتیبات مربوط به قطعات یدکی موضوع سه متمم مذکور مطالبـه
میکند .نیروی هوایی ادعای متقابلی به مبلغ  005190305/-دالر حسـب ادعـا بابـت اجحافـات وسـتینگهاوس در
محاسبه قیمت ها و ناتمام بودن کار اقامه کرده است.
 .014طبق مندرجات آخرین لوایح نیروی هوایی ،و سوای موضوع قطعـات یـدکی ،نیـروی هـوایی ادعاهـای
متقابلی کالً به مبلغ  9100000120/-دالر در مورد قرارداد آی.ئی.دی 05-225-مطرح کرده که خالصه آنهـا بـه
قرار زیر است:
 .5ادعاهای متقابل بابت خسارات تبعی مجموعاً به مبلغ  505220035/-دالر عمـدتاً بابـت خسـارات ناشـی از
موارد ت خیر در اجرا توسط وستینگهاوس (منبعد «ادعاهای مربوط به ت خیر»).
 .0ادعاهای متقابل مجموعاً به مبلغ  504150405/-دالر بابت استرداد وجوه پرداخت شده برای تجهیزاتی کـه
حسب ادعا کارایی الزم را نداشته ویا تحویل نشده (منبعد «ادعاهای مربوط به وسایل آزمایش»).
 .9ادعاهای متقابل مجموعاً به مبلغ  504000229/-دالر بابت استرداد وجه پرداختی بـرای مطالعـات فـاز دو و
خساراتی که حسب ادعا از اشتباهات در مطالعات فاز دو ناشی شده است (منبعد «ادعاهای مربوط به فاز دو»).
 .4ادعاهای متقابل بابت ناتمام بودن کار ،مجموعاً به مبلغ  0505220250/-دالر .از این مبلـغ103450500/- ،
دالر به کارهای مندرج در توافقنامه  5302و  5100990931/-دالر به کارهـای غیـر منـدرج در توافقنامـه مـذکور
مربوط میشود.
 .011وستینگهاوس ادعای متقابل در متقابلی در مورد متمم شماره  2اقامه و ادعـا مـیکنـد کـه مبلـغ 5000231/-
دالر بابت خدماتی که انجام و صورتحساب آن ارسال گردیده به وی پرداخت نشده است .ایـن ادعـای متقابـل در
متقابل ذیالً در بخش مربوط به بررسی کارهای غیر مندرج در توافقنامه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفـت .مـابقی
ادعاهای متقابل در متقابل وستینگهاوس که مربوط به این قرارداد است صرفاً ادعاهای مربوط بـه قطعـات یـدکی
است (بنگرید به :بندهای  012-10باال).
ب) ماهیت

 .013قرارداد آی.ئی.دی 05-225-مانند سایر قراردادهای مابهالتفاوت در پرونده حاضر که پیش از خروج پرسـنل
وستینگهاوس از ایران در دسامبر  5303به علت وجود شرایط فـورس مـاژور در ایـران منفسـخ نشـدند ،در پایـان
دسامبر  5303به علت عدم امكان اجرا منفسخ گردید (بنگرید به :بند  55باال) .با وجود این ،دیوان پـیش از اتخـاذ
تصمیم راجع به تخصید غرامت بین طرفین براساس عدم امكان اجرا (بنگرید به :بندهای  50-54باال) ،ادعاهای
طرفین را که مبتنی بر نقض قرارداد است ،بررسی خواهد کرد.
 .5ادعاهای تأخیر در انجام کار

 .001واضح است که ت خیرهای متعددی در اجرای قرارداد آی.ئی.دی 05-25-وجود داشته است .نیـروی هـوایی
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ادعا میکند که وستینگهاوس مسئول این ت خیرها است و این ت خیرها به آن نیرو خسارت وارد آورده و در نتیجـه،
باید به نیروی هوایی غرامت بپردازد .وستینگهاوس هرگونه مسئولیت بابت ت خیرهای مزبـور را انكـار و در مقابـل
اظهار میکند که بیشتر ت خیرها به علت رویدادهایی خارح از کنترل وی رخ داد و عمدتاً به ایـن سـبب بـود کـه
نیروی هوایی در ت مین تجهیـزات اولیـه کـه بـرای طراحـی و سـاخت تجهیـزات تعمیـر و نگهـداری مـورد نیـاز
وستینگهاوس بود ت خیر فراوان داشت« .تجهیزات اولیه» در اصطالح طرفین ،به معنای دستگاههای بیسیم ،رادار
و الكترومكانیک موجود در نیروی هوایی است که قرار بود پشتیبانی تعمیراتی آنها با تجهیزات تعمیر و نگهـداری
وستینگهاوس در آمادگاه الكترونیک صورت گیرد (بنگرید به :پانوشت شماره  4در باال).
 .005تردیدی نیست که در ت مین تجهیزات اولیه ت خیرهای زیادی رخ داد و وستینگهاوس کراراً از این بابـت
شكایت داشت .همچنـین تردیـدی نیسـت کـه نیـروی هـوایی مسـئول بـود کـه تجهیـزات اولیـه الزم را بـرای
وستینگهاوس ت مین کند و بدون آن ها ،وستینگهاوس قادر بـه طراحـی و سـاخت و آزمـایش تجهیـزات تعمیـر و
نگهداری خود نمیبود .نیروی هوایی استدالل میکند که حداقل بخشی از ت خیرهای وی در نتیجه اشـتباهاتی رخ
داد که وستینگهاوس در پاسخ به این استدالل اظهار میدارد که فرماندهان پایگاههای نیروی هوایی اغلـب اجـازه
دسترسی به هواپیماها و سایر تجهیزات آن نیرو را به پرسنل وی نمیدادند و این امر تشـخید دقیـق تجهیـزات
اولیه را دشوار و غالباً با اشكال مواجه میکرد .وستینگهاوس همچنین استدالل میکند کـه در هـر صـورت ،بایـد
فرض بر این باشد که نیروی هوایی وقتی که قرارداد را امضا میکرد ،از موجودی تجهیزات خود مطلع بود و بدین
لحا  ،مسئول هر اشتباهی است که در تشخید تجهیزات مزبور رخ داده است.
 .000ادله موجود حاکی است که طرفین از طریق تمدید مدت اجرای قرارداد یا اتخـاذ تـدابیر دیگـری بـرای
تحصیل تجهیزات اولیه الزم ،خود را با ت خیرهای حاصله تطبیق دادند .هیچیک از طرفین ت خیرها را چه در اجرای
کار توسط وستینگهاوس و چه در تحویل تجهیزات اولیه توسط نیروی هوایی ،به منزله مـوارد نقـض قـرارداد کـه
توقف کار را توجیه کند محسوب نمیکردند .وستینگهاوس به اجرای قرارداد ادامه داد ،گرچـه بـه نیـروی هـوایی
شكایت کرد که ادامه ت خیر در ت مین تجهیزات مذکور اثر نامساعدی در برنامه زمانی قرارداد خواهد داشت .نیروی
هوایی نیز به سهم خود هیچیک از پرداختهای قراردادی را قطع نكرد ،گرچه قرارداد به وی حق مـیداد کـه «در
صورتی که فروشنده بیش از سی روز ت خیر در مدت تكمیل برنامه زمانی داشته باشد» ،چنین کند.
 .009بعد از بررسی ادله موجود ،دیوان نتیجه میگیرد که نیروی هوایی نتوانسته است ثابت کند که ت خیرهای
حاصله در اجرای قرارداد آی.ئی.دی 05-225-منحصراً قابل انتساب به وستینگهاوس بوده اسـت ،بلكـه بـه نظـر
دیوان ،ادله موجود حاکی است که هر دو طرف تا حدودی مسئول این ت خیرها بودهانـد .در هـر صـورت ،نظـر بـه
یافتههای مندرج در ذیل دیوان ضروری نمیبیند که میزان دقیق مسـئولیت هریـک از طـرفین را بابـت ت خیرهـا
مشخد نماید.
 .007ماده  1قرارداد آی.ئی.دی 05-225-چنین مقرر میدارد:
[وستینگهاوس] و تهیهکنندگان ،و پیمانكاران فرعی او بابت هرگونه زیان یا خسـارت وارده ناشـی از تحویـل
اقالم و خدمات مربوط به این قرارداد ،از جمله از بین رفتن قابلیـت اسـتفاده هریـک از تجهیـزات الكترونكـی یـا
هرگونه زیان یا خسارت غیرمستقیم ،فرعی ،یا تبعی ،در مقابل [نیروی هوایی] یا شخد ثالث ،مسئولیتی قراردادی
یا شبهجرم یا به نوع دیگری نخواهد داشت .در هر صورت ،مسئولیت [وستینگهاوس] ،چه قراردادی و چه غیر آن،
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تحت هر نوع ضمانت یا به هر صورت دیگر ،جز در مواردی که صراحتاً در ایـن قـرارداد مقـرر شـده ،محـدود بـه
جبرانهایی خواهد بود که در تضمینهای مذکور در زیر مشخد شدهاند.
عالوه بر این ،ماده  0قرارداد مزبور چنین مقرر میدارد:
[وستینگهاوس] تضمین مینماید که اقالم و خدماتی که به موجب قرارداد حاضر تحویل یا ارائه مـیشـود ،در
تاریخ تحویل یا ارائه ،مطابق با الزامات این قرارداد و عاری از هرگونه عیب از لحا سـاخت و مـواد خواهـد بـود.
[نیروی هوایی] باید ظرف شصت ( )52روز پس از تحویل قطعات یا ارائه خدمات مذکور ،هرگونـه عیـب یـا عـدم
انطباق ادعایی از اینگونه را کتباً به [وستینگهاوس] اطالع دهد .در صورتی که [وستینگهاوس] تشخید دهد کـه
اقالم یا خدمات مورد بحث بهواقع در هنگام تحویل یا ارائه از لحا مواد یا ساخت معیوب یا غیرمنطبق بوده و نیز
اخطار الزم ظرف مهلت مقرر در فوق ارسال شده[ ،وستینگهاوس] در صورت درخواست [نیروی هوایی] به یكی از
دو طریق زیر عمل خواهد کرد:
 .5چنین عیب یا عدم انطباق را هنگامی که پرسنل فنی [وستینگهاوس] هنـوز در محـل ت سیسـات [نیـروی
هوایی] مقرر در قرارداد حضور دارند ،اصالح خواهد کرد ویا
 .0اطالعاتی را که به طور معقول برای رفع عیب یا عدم انطباق کافی باشد در اختیار [نیروی هـوایی] خواهـد
گذارد.
ضمانت فوقالذکر محدود است به مفاد صریح مندرج در موافقتنامه حاضر .بدین ترتیـب ،دو مـاده فـوقالـذکر
قرارداد ،مسئولیت وستینگهاوس بابت هرگونه خسارات تبعی را مستثنا نموده است.
 .001دیوان مفاد قراردادی محدودکننده یا مستثناکننده مسئولیت یكی از طـرفین یـا محـدودکننـده راههـای
قراردادی جبران نقض را عموماً پذیرفتـه و اعمـال کـرده اسـت (بنـد  19حكـم شـماره  0-405-403مـورخ دوم
خردادماه  09[ 5953مه  ]5332در پرونده آیتل اینترنشنال کورپوریشن و سازمان ت مین اجتماعی ایران و دیگـران،
چـاپ شـده در 24 Iran-U.S. C.T.R. 272-288؛ صـفحه  04قـرار اعـدادی شـماره  9-42-45مـورخ 05
خردادماه  55[ 5959ژوئن  ،]5324در پرونده امریكن بل اینترنشنال اینكورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،چـاپ
شده در  .)6 Iran-U.S. C.T.R. 74,90در پرونده امریكن بل اینترنشنال اینكورپوریتد ،مذکور در بـاال ،دیـوان
همچنین خاطرنشان کرد که «طبق اصول حقوقی در مورد قبول در بسیاری از نظامهای حقوقی ،شروط مربوط به
محدودیت مسئولیت ،عموماً در مورد قصور ویژهای ،چنانچه آن قصور از خطای عمدی یا مسامحه فـاحش طرفـی
که به محدودیت استناد میورزد ناشی شده باشد ،مجرا نمیباشد» (همان م خذ) .در پرونده حاضر ،استداللی ارائـه
نشده و دلیلی وجود ندارد که هیچ بخشی از خسارات تبعی که حسب اظهار نیروی هوایی متحمل گردیده ،از جمله
خسارتی که حسب ادعا در نتیجه ت خیر در اجرای قرارداد وارد آمده ،به علت خطای عمدی یا مسـامحه فـاحش از
جانب وستینگهاوس بوده باشد.
 .000به نظر دیوان ،هیچ مانعی وجود ندارد که دیوان موارد استثنای خسارت تبعی مقرر در مواد  1و  0قرارداد
حاضر را اجرا نماید .بهویژه هیچ چیزی در قرارداد یا در جای دیگری وجود ندارد که داللت بر این داشته باشد کـه
این استثنا غیرمنطقی و غیرمعقول است .همچنین باید خاطرنشان شود که نیروی هوای نتوانسته اسـت وجـود یـا
میزان هرگونه زیانهای ادعایی ناشی از ت خیر وستینگهاوس در اجرای قرارداد ویا هیچگونه خسارات تبعی دیگری
را به اثبات رساند .بنا به کلیه دالیل باال ،دیوان ادعاهای نیروی هوایی بابت ت خیر را رد میکند.

حکم شماره  549ـ  389ـ 439  1

 .0ادعاهای مربوط به دستگاههای آزمایش

 .004این دسته از ادعاهای متقابل از این جهت با آن دسته از ادعاهای متقابل مربوط به ناتمام بودن کار متفاوت
است که عمدتاً مربوط است به کاستیها یا مـوارد عـدم انطبـاق ادعـایی در دسـتگاههـای تحویـل شـده توسـط
وستینگهاوس و تا اندازه محدودی نیز شامل ادعاهایی است برای تجهیزات یـا خـدماتی کـه حسـب ادعـا اصـوالً
تحویل یا ارائه نشدهاند.
 .001بهعنوان مثال ،در یكی از مواد قرارداد ،یک کنسول سه خانهای ایسـتگاه آزمایشـی [ three-bay test station
 ]consoleو تقریباً یكصد عدد ادپتر مقرر شده تا قابلیت آزمایش و تعمیر یک سیستم رادار فراهم گـردد .چنانچـه
وستینگهاوس در عمل یک دستگاه کنسول دو خانهای و چهل و شش عدد ادپتر تحویل داده باشد ،نیروی هـوایی
این مورد را در عداد یكی از ادعاهای تجهیزات ناقد و معیوب یـا ناکامـل قـرار مـیدهـد .وسـتینگهاوس پاسـخ
میدهد که در موقع طراحی وسایل آزمایش ،متوجه شد که کلیـه قطعـات الزم را مـیتـوان در یـک کنسـول دو
خانهای جا داد و در واقع تنها  45عدد ادپتر برای آزمایش و تعمیر آن سیستم رادار الزم بود.
 .003وستینگهاوس استدالل میکند که ماده  0قرارداد که در بند  054باال نقل شد ،مـانع طـرح بسـیاری از
ادعاهای نیروی هوایی بابت دستگاههای آزمایش ناقد میگردد ،زیرا در اغلب موارد ،نیروی هـوایی کتبـاً ظـرف
مهلت  52روز مقرر در ماده  0عیب و نقصی را به وستینگهاوس اطالع نداد .وستینگهاوس در ادامه استدالل خـود
میافزاید که در هر صورت طبق ماده  ،0تعهد وستینگهاوس محدود بود به اینکه یا عیب را رفع کند ویا اطالعات
الزمه را در اختیار نیروی هوایی بگذارد تا نیروی هوایی رأساً اقدام به رفع عیب نماید .نیروی هوایی منكر آن است
که ماده  0مانع طرح ادعاهای وی میباشد و اظهار میدارد که مهلت  52روزه مقرر در آن ماده از هنگامی شـروع
میشد که وستینگهاوس قابلیت نگهداری کامل سیستمهایی را که با وسایل مورد بحث نگهداری میشـد تـ مین
کرده باشد و نه از هنگام تحویل هریک از قطعات آن تجهیزات ـ چنانکه وستینگهاوس استدالل میکند ـ و نیـز
نه از هنگام تحویل به صورت ناقد .از آنجا که ادعاهای نیروی هوایی مربوط به سیستمهایی اسـت کـه بـرای
آنها قابلیت نگهداری کامل هیچگاه ت مین نگردید ،نیروی هوایی نتیجه میگیرد که مهلت اخطار  52روزه اصـوالً
هیچگاه آغاز نشد.
 .041دیوان نمیتواند استدالالت هیچیک از دو طرف را به طور کامل قبول کند .ادله موجـود حـاکی اسـت کـه
طرفین در عمل هیچگاه شكایاتی را که بعد از  52روز مهلت مقرر طرح میشد ،مردود نكردند .ایـن رویـه از جلسـات
بررسی وضعیت پروژه که طرفین در سال  5305به طور منظم برگزار کردند مشهود است (بنگرید به :بندهای 92-42
باال) .وستینگهاوس نتوانسته حتی یک مورد شكایت از نیروی هوایی ذکر کند کـه آن شـرکت بـه علـت ایـنکـه
شكایت ظرف  52روز تسلیم نشده ،از رسیدگی به آن امتناع نموده باشد .از طرف دیگر ،تفسیر ماده  ،0طبـق نظـر
نیروی هوایی .بدین صورت که نیروی هـوایی تنهـا بعـد از تـ مین قابلیـت نگهـداری کامـل ،و از جملـه تحویـل
تجهیزات ،نشریات فنی آموزش ،مكلف به دادن اخطار نقد یا عدم انطباق بوده ،نه طبق معنای روشن متن مـاده
مزبور («تحویل قطعات یا ارائه خدمات») قابل توجیه است و نه طبق منظور آن ماده (ت کید اضافه شده اسـت) .در
واقع ،تفسیر نیروی هوایی اعتبار ماده  0را زایل میکند ،زیرا قابلیت نگهداری کامل تلویحاً به معنای نبود هرگونـه
نقصی است.
 .045بر این اساس ،دیوان نظر میدهد که با توجه به رویه طرفین ،اقامه ادعاهای متقابل مبتنی بـر تحویـل
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وسایل آزمایش معیوب یا ناقد ،چنانچه ظرف مهلت  52روز بعـد از تحویـل آن وسـایل توسـط نیـروی هـوایی
صورت نگرفته باشد ،مانعی ندارد؛ لكن این واقعیت که نیروی هوایی ادعاهای مزبـور و نیـز ادعاهـای مربـوط بـه
تجهیزات آزمایش و خدمات مربوط به آن را که حسب اظهار تحویل نشده بود ،پیش از آغاز جریان رسیدگی حاضر
مطرح ننموده ،از اعتبار ادعاهای نیروی هوایی میکاهد و بار سنگینی از نظر ادله اثبات دعوا بر عهده آن نیرو قرار
میدهد (بنگرید به بندهای  95-90حكم شماره  0-031-010مورخ هشتم مهرماه  92[ 5951سـپتامبر  ]5325در
پرونده آستین کامپنی و ماشینسازی ارا و دیگران ،چـاپ شـده در 12 Iran-U.S. C.T.R. 288,294-95؛
بند  33حكم شماره  00-30-090مورخ  50اردیبهشتماه [ 5951دوم مه  ]5325در پرونده ریچـارد دی .هـارزا و
دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شـده در 11 Iran-U.S. C.T.R. 76,114؛ بنـد  92حكـم
شماره  5-52150-000مورخ  00فروردینماه  55[ 5951آوریل  ]5325در پرونده امنای دانشگاه کلمبیـا در شـهر
نیویور و جمهوری اسالمی ایران ،چاپ شده در .10 Iran-U.S. C.T.R. 319-325همچنین بنگرید به :بند
 00حكم شماره  5-512-092مورخ  92خردادماه  02[ 5951ژوئن  ]5325در پرونده ارونوترانیک اورسـیز سرویسـز و
جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شـده در 11 Iran-U.S. C.T.R. 223,229؛ حكـم شـماره 9-504-00
مورخ  55شهریورماه [ 5950دوم سپتامبر  ]5329در پرونده جان کارل وارنكه اند اسوشیایتس و بانک ملت ،چاپ
شده در 3 Iran-U.S. C.T.R. 256,261؛ بندهای 545و  005باال).
 .040پس از بررسی کلیه ادله موجود ،دیوان نتیجه میگیرد که نیروی هوایی از عهده اثبات هیچیک از ادعاهای
مربوط به دستگاههای آزمایش ،به استثنای بخشی از ادعای راجع به متمم شـماره  4مربـوط بـه کنسـول  SA-5در
کارگاه بیسیم بر نیامده است .راجع به مورد اخیرالذکر یک گواهی قبولی به تاریخ نهم مهرمـاه [ 5910اول اکتبـر
 ]5302برای ت یید «دستورالعمل مقدماتی سرویس» ( )HOSIبرای کنسول اصالح شده  SA-5در اختیار دیـوان
است .سند مزبور که توسط نیروی هوایی تسلیم شده حاکی است که حتی تا تاریخ نهم مهرماه [ 5910اول اکتبـر
 ]5302یعنی حدود دو ماه پیش از اعزام پرسنل وستینگهاوس به خارج از ایران در تاریخ  50آذرماه [ 5910هشـتم
دسامبر  ،]5302نیروی هوایی فقط نسخههای ت یید شده دستورالعمل مقدماتی سرویس برای کنسول  SA-5را در
اختیار داشته است و این بدان معنا است که وستینگهاوس هنوز دستورالعمل نهایی سرویس سیستم را تهیه نكرده
و در اختیار نیروی هوایی قرار نداده بود .ادلهای در دست نیست که نشان دهد بعداً یعنی در فاصله ماههای اکتبر تا
دسامبر  5302وستینگهاوس موفق به انجام این کار شده باشد و به نظر دیوان انجام این کار در این فاصله کوتـاه
زمانی غیرمتحمل بود .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که نیروی هوایی بابت این کار ناتمام وجهی طلبكار میباشد.
دیوان میزان بدهی وستینگهاوس بابت تهیه و تحویل دستورالعمل نهایی سرویس کنسول  SA-5را ذیالً در موقع
بررسی ادعاهای متقابل نیروی هوایی بابت اقالمی که طرفین در موافقتنامه  5302منظور نكردهاند ،تعیین خواهـد
نمود15.
 .049به طور خالصه ،دیوان کلیه ادعاهای متقابل نیروی هوایی بابت دسـتگاههـای آزمـایش ،بـه اسـتثنای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .85هیچ یک از اقالمی که موضوع ادعاهای متقابل نیروی هوایی بابت دستگاههای آزمایش است ،توسط طـرفین در توافـقهـای 5302
منظور نشده بود.
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بخشی از ادعای متقابل نیروی هوایی بابت متمم شماره  4مربوط به کنسول  SA-5را رد میکند (بنگرید به :بنـد
 000باال و بند  922زیر).
 .9ادعاهای مربوط به فاز دو

 .047به طوری که خاطرنشان شد ،وستینگهاوس در آوریل  5309مطالعات فاز دو را به پایان رساند و نتیجه کـار
را به نیروی هوایی تسلیم کرد (بنگرید به :بندهای 00و  041باال) .در ماه مه  5309نیروی هوایی درخواست کـرد
که شش دستگاه بیسیم از شرح کار کارگاه بیسیم حذف و سیستمهای دیگری بدان افزوده شود و وستینگهاوس
با این ت ییرات موافقت کرد .در فاصله آوریل تا ژوئن  5309طرفین متممهای شماره  9تا  3را امضا و بدانوسـیله
نتیجهگیریها و توصیههای مطالعات فاز دو را در قرارداد آی.تی.دی 05-225-منظور نمودند .نیروی هوایی تمـام
قیمت مطالعات را که  2920132/-دالر بود پرداخت کرد.
 .041نیروی هوایی اکنون خواستار استرداد کلیه پرداختهای خود بابت این مطالعات است؛ به این دلیـل کـه
مطالعات مزبور ناقد بوده و بهخوبی انجام نشده بود .نیروی هوایی بهویژه معتقد است که در مطالعات مورد بحث
تعمیر و نگهداری پشتیبانی برای سیستمهای پیشنهاد شده جزء موجودی تجهیزات آن نیرو نبـوده اسـت .نیـروی
هوایی همچنین خواستار غرامت بابت زیانهایی است که حسب اظهار از این مطالعات ناقد ناشی شده است.
 .040به طوری که در بحث راجع به ادعاهای مربوط به ت خیر مالحظه شد ،مـواد  1و  0قـرارداد مـانع طـرح
ادعای خسارات تبعی است (بنگرید به :بند  055باال) .بدین لحا  ،ادعای نیروی هوایی بابت خسارت در این مـورد
نیز محكوم به رد است .راجع به ادعای استرداد قیمت مطالعات فاز دو ،دلیلی حاکی از اینکه نیروی هوایی پیش از
جریان رسیدگی حاضر ،هیچگاه شكایتی بابت نقد یا عدم کفایت مطالعات مورد بحث مطرح کـرده باشـد وجـود
ندارد .بنابراین ،مسلماً چنین فرض شود که نیروی هوایی در آن زمان نتایج مطالعات را بررسی و قبول کـرده بـود.
نظر به این پذیرش و منظور کردن مطالعات مورد بحث در قرارداد فاز سه و گذشت سالهای زیادی پیش از طـرح
دعوای حاضر ،نیروی هوایی اینک بار سنگینی بابت اثبات ادعای حاضر بر دوش دارد ،همچنان کـه بابـت ادعـای
قبل از این نیز داشت (بنگرید به بند  005باال) .به نظر دیوان نیروی هوایی از عهده ایفای این وظیفـه بـر نیامـده
است .با آنکه نیروی هوایی اظهار میکند که تعدادی از سیستمهای موضوع پیشنهادات مندرج در مطالعات اصوالً
در نیروی هوایی وجود نداشته ،اما ثابت نكرده است که سیستمهای مزبور در نیروی هوایی موجود نبوده ویا اینکه
پس از پایان بررسی نیز انتظار وجود آنها نمیرفته و نیز ثابت نكرده اسـت کـه وسـتینگهاوس در انجـام بررسـی
تقصیر کرده است .در نتیجه ،دیوان ادعاهای متقابل نیروی هوایی در مورد فاز دو را بعضاً به علت شـرط اسـتثنای
خسارات تبعی مندرج در مواد  1و  0قرارداد و بعضاً به لحا فقد دلیل رد میکند.
 .7ادعاهای ناتمام بودن کار

 .044ادعاهای نیروی هوایی بابت ناتمام بودن کار ،به منظور استرداد مبالغ پرداختـی بـرای کارهـایی اسـت کـه
وستینگهاوس حسب ادعا در هنگام عزیمت از ایران انجام نشده باقی گذارده بـود .دیـوان یكایـک ایـن ادعاهـای
متقابل را بررسی خواهد کرد .در موارد انتفای قرارداد ،رویه دیوان در تعیین حقوق و تعهدات طـرفین قـرارداد ایـن
بوده است که هرگونه زیان را به تناسب میزان اجرای قرارداد تا تاریخ انفسـاخ آن منصـفانه بـین طـرفین تقسـیم
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نماید .به طوری که در بند  59باال خاطرنشان گردید ،در حكم شماره  595-43/12-0مورخ هشتم تیـرمـاه 5959
[ 03ژوئن  ]5324صادره در پرونده گولد مارکتینگ اینكورپوریتد و دیگران و وزارت دفاع ملی ایران ،چاپ شـده در
 6 Iran-U.S. C.T.R. 272,274دیوان نظر داد که:
اصل کلی که برای توزیع منصفانه پیامدهای انتفای قرارداد اعمال میشود این است که مبلغ [الزم الت دیه]
طبق قرارداد به تناسب میزان اجرای قرارداد تقسیم میگردد .چنانچه هیچگونه پولی پرداخت نشده باشد ،طرفی
که به تعهدش عمل کرده ،به میزان اجرای تعهد مستحق دریافت حق الزحمه است .چنانچـه پرداخـت صـورت
گرفته ،طرفی که پول گرفته حق دارد آن مقدار از پول را که متناسب با اجرایش باشد نگه داشـته و هـر مبلـغ
مازاد بر آن را باید مسترد نماید (همچنین بنگرید به :ص  50حكم شماره  5-555-534مورخ  52مهرماه 5954
[دهم اکتبر  ]5321صادره در پرونده اینترنشنال اسكولز سرویسز اینک .و شرکت ملی صنایع مس ایران ،چـاپ
شـده در 9 Iran-U.S. C.T.R. 187,196-97؛ بنـدهای  04-01حكـم شـماره  9-052-102مـورخ هفـتم
شهریورماه  03[ 5902اوت  ]5335در پرونده ویلیام جی .لویت و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شـده در
 27 Iran-U.S. C.T.R. 145, 167-68و بند  33حكم شماره  9-952-115مورخ  53آبانمـاه [ 5900دهـم
نوامبر  ]5339در پرونده یونیداین کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران و دیگران) .در چارچوب ضـوابط مقـرر در
بند  900زیر ،دیوان این اصل کلی را در پرونده حاضر اعمال خواهد کرد.
 .041راجع به اجرای قرارداد توسط نیروی هوایی ،طرفین قبول دارند که نیروی هوایی کلیه مبال ی را کـه در
قرارداد قید گردیده پرداخت کرده است ،بـه اسـتثنای مبلـغ  5000231/-دالر بابـت خـدماتی کـه حسـب اظهـار،
وستینگهاوس طبق متمم شماره  2انجام داده و مبالغ مربوط به قطعات یدکی که حسب اظهار تحویل شده بود .در
نتیجه ،بجز این دو مورد ،نیروی هوایی ارزش قراردادی کاری را که وستینگهاوس بـه صـورت ناتمـام انجـام داده
طلبكار است .دیوان باید این مبلغ را معین نماید.
 .043به طوری که خاطرنشان شد ،وستینگهاوس ادعاهای متقابـل در متقـابلی اقامـه کـرده کـه بـر مبنـای
قراردادهایی است غیر از چهار قرارداد موضوع ادعاهای اصلی ،که موضوع ادعاهای متقابل نیروی هوایی بـوده انـد
(بنگرید به :بند  049باال) .دیوان در بند  900زیر تصمیم خواهد گرفت کـه آیـا وسـتینگهاوس اسـتحقاق دریافـت
حكمی بابت قراردادهای فوقالذکر دارد یا خیر.
الف) نرخ دستمزد خدمات مهندسی و آموزشی

 .011در محاسبه ارزش مقدار کاری که وستینگهاوس به صورت ناتمام انجام داده ،دیـوان بایـد هـم نـوع و هـم
میزان کارهای انجام نشده باقیمانده ،و در مورد آموزش و خدمات مهندسی نرخ دالری حقالزحمـه قابـل اعمـال
نسبت به خدمات مذکور را تعیین نماید .مت سفانه جز در مورد قرارداد آی.دبلیو.پی.سی 200-که در زیر مورد بحـث
قرار خواهد گرفت ،حقالزحمه دقیقی برای هیچیک از قراردادهای موضوع ادعاهای متقابلی که در صالحیت دیوان
قراردارد نمیتوان معین نمود؛ لكن در مورد تعدادی از قراردادهای موضوع ادعاهای اصلی ،نرخ حقالزحمه مناسـب
برای آموزش و خدمات مهندسی انجام نشده در ایـران بـرای کلیـه قراردادهـای موضـوع ادعاهـای متقابـل بجـز

حکم شماره  549ـ  389ـ 443  1

آی.دبلیو.پی.سی 200-مبلغ  00222/-دالر برای هر نفرـ ماه و نرخ حقالزحمه مناسب در مورد خـدمات مهندسـی
انجام نشده در ایاالت متحده برای همان قراردادها ،مبلغ  40222/-دالر برای هر نفرـ ماه است16.
ب) کارهای ناتمام مندرج در توافقنامه 5341

 .015در توافقتنامه  5302کلیه موضوعات فنی که نیاز به ت ییراتی در قرارداد داشت ،منجمله حذف برخی از اقالم
قراردادی ،انتقال بقیه کارها به قراردادهای دیگر ،یا شرح اقداماتی که وستینگهاوس برای تكمیل الزامات قراردادی
باید به عمل میآورد ذکر شده بود .چنانکه در بند  011باال خاطرنشان شد ،مسائل مربوط بـه قطعـات یـدکی در
توافقنامه  5302ذکر نشد و قرار شده بود که جداگانه مورد مذاکره قرار گیرد .تسویهحساب مالی قرارداد نیز همـین
وضع را داشت .در توافقتنامه  5302همچنین آمده بود که «کلیه کارهایی که در این توافقنامه مشخصاً ذکر نشـده،
یا انجام گردیده ویا طبق مفاد قرارداد انجام خواهد شد» .از ادله موجود در پرونده روشن است که اجرای قرارداد در
مورد برخی از وظایف باقیمانده در سراسر پاییز سال  5302ادامه یافت .در نتیجه ،ذکـر شـدن کـاری در توافقنامـه
دلیل قاطعی بر این نیست که آن کار تا هنگام عزیمت وستینگهاوس از ایران در دسامبر  5302انجـام شـده بـود.
بنابراین ،دیوان در بخش بعدی حكم به بررسی ادعاهای نیروی هـوایی راجـع بـه کارهـای ناتمـام غیرمنـدرج در
توافقنامه  5302میپردازد .بخش فعلی حكم محدود است به کارهای انجام شده مندرج در توافقنامه.
 .5کامپیوتر مرکزی دادههای هوایی ((A24G Central Air Data Computer

 .010در توافقنامه  5302آمده است که «برای تكمیل نیازمندیهای قراردادی مربوط به  ،»A24Gوستینگهاوس
قابلیت آزمایش سیستم فرعی برای سه مجموعه ) (assemblyجعبه دنـده کـه مشـخد شـده و نیـز خـدمات
مهندسی و آموزشی معینی را بهرایگان برای نیروی هوایی ت مین خواهد نمود .واضح به نظر میرسـد کـه طـرفین
توافق داشتند که در مورد  A24Gکـار دیگـری بـاقی نمانـده بـود .تنهـا مـدر مـرتبط بـه بهـای کـاری کـه
وستینگهاوس برای این کار موظف به انجام آن بود ،در شهادتنامه یكی از مهندسین وستینگهاوس مندرج است که
 0/01نفرـ ماه خدمات مهندسی برای آن برآورد کرده است .با اعمال نرخ حقالزحمهای که در بند  022باال تعیین
شد ،مبلغ  500012/-دالر باید بهعنوان طلب نیروی هوایی بابت کامپیوتر  A24Gمنظور گردد.
 .0رادار GPX-9B

 .019در توافقنامه  ،5302کلیه نیازهای مربوط به قابلیت آزمایش جامع و پشتیبانی مربوط برای این سیسـتم رادار
حذف شد« .صورتمجلس» مورخ  00اردیبهشتماه 50[ 5910مه  ]5302که مدر رسمی توصیههای فنی اسـت
که در جلسات بررسی وضعیت بین طرفین به عمل آمده ،حاکی است که قابلیت نگهداری این نـوع رادار در سـال
 5302در حد رفع نیازمندیهای عادی وجود داشت و مضـافاً نیـروی هـوایی در نظـر داشـت سیسـتم دیگـری را
جایگزین آن نماید .قائممقام مدیر وستینگهاوس در آمادگاه در شهادتنامه خود اذعان کرده است که وسـتینگهاوس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86واضح است که هزینههای مهندسی در ایاالت متحده به مراتب کمتر از هزینه استخدام و اعزام مهندسین به ایران میباشد.
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نشریات فنی مقدماتی برای رادار  GPX-9Bرا تحویل داده اما قبل از تر ایران ت یید نهایی آنها را انجام نـداده
بود .وی برآورد کرد که تكمیل این کار  051نفر -ساعت به طول میانجامید .د رنتیجه ،وستینگهاوس بابـت رادار
 GPX-9Bمبلغ  500353/-دالر به نیروی هوایی بدهكار است17.
 .9رادارهای  RSR-61و TPS-43

 .017در توافقنامه  5302کلیه نیازمندیهای مربوط به قابلیت آزمایش جامع و پشتیبانی مربوط برای سیستم رادار
 TPS-43و پشتیبانی ت سیساتی که وستینگهاوس قرار بود برای ایستگاههای ثابت رادار  TPS-43و RTR-61
ت مین نماید حذف گردید .وستینگهاوس معتقـد اسـت کـه مسـئولیتهـای قـراردادی وی محـدود بـود بـه ارائـه
توصیههای مشروح راجع به روش صحیح یكپارچه کردن دستگاههای آزمایش که قبالً برای این دو سیسـتم رادار
خریداری شده بود ـ و آن شرکت این کار را انجام داده بود ـ و بعد از آن ،آمادگی برای ارائه نظر مشـورتی دربـاره
یكپارچه کردن دستگاهها .قائممقام مدیر وستینگهاوس در آمادگاه برآورد کرد که حداکثر زمانی که باید صرف تهیه
و ارائه نظرات مشورتی مزبور میشد  922نفرـ ساعت مـیبـود .دیـوان بـا ایـن نظـر موافـق اسـت کـه تعهـدات
وستینگهاوس بابت این سیستمها کامالً محدود بوده است .در نتیجه ،مبلغ  540501/-دالر باید بـه حسـاب طلـب
نیروی هوایی منظور گردد.
 .7سیستمهای بیسیم ARN-84V ،ARN-12

 .011سیستمهای بیسیم  ARN-12و  ARN-18در شمار تقریباً  05سیستم بـیسـیمی بودنـد کـه قـرار بـود
وستینگهاوس به موجب متمم شماره  4قرارداد ،پشتیبانی آنها را عهدهدار شود .در ماه مه  ،5309طـرفین توافـق
کردند که این دو سیستم را حـذف و دسـتگاه  ARN-84Vرا جـایگزین آنهـا کننـد .در توافقنامـه  5302کلیـه
الزامات «مربوط به  ARN-12،ARN-84V،ARN-84V-9و  ARN-18بدون تحمیـل هزینـه بـه [نیـروی
هوایی]» حذف گردید.
 .010ادله موجود نشان میدهد که وستینگهاوس نتوانست قابلیت تعمیر  ARN-84Vرا ت مین نمایـد ،زیـرا
سازنده آن سیستم ،یعنی هـافمن ،اطالعـات فنـی الزمـه را در اختیـار وی قـرار نمـیداد .طـرفین در ایـن مـورد
اختالف نظر دارند که کدامیک طبق قرارداد مسئول بود که اطالعات مذکور را از هافمن دریافت نماید؛ لكن این
موضوع حائز اهمیت نیست ،زیرا که اجرای قرارداد غیرممكن گردید و در هر صورت ،نیروی هـوایی اسـتحقاق
دارد بابت کار انجام نشده مبل ی به حسابش منظور شود .بر اساس شهادتنامه قائم مقام مـدیر وسـتینگهاوس در
آمادگاه ،شرکت مزبور قبول کرده است که کار مزبور  5522نفر ساعت و هزینه ای معادل  50222/-دالر بابـت
مواد و مصالح الزم میداشت .در نتیجه ،دیوان حكمی به مبلـغ  030222/-دالر بابـت دسـتگاههـای بـیسـیم
 ARN-18،ARN-12و  ARN-84Vبه نفع نیروی هوایی صادر مینماید18.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89تعداد  552نفرـ ساعت یا  02نفرـ روز یا  4نفرـ هفته ،معادل است با یک نفرـ ماه.
 .81با آنکه ادعای متقابل نیروی هوایی بابت این قلم فقط  430021/-دالر است ،اما ادعا به این مبلغ محـدود نمـیشـود ،زیـرا دیـوان
ارزش کار ناتمام را در قراردادی که اجرایش غیرممكن گردیده تعیین میکند و نه میزان خسارات وارده در نتیجه نقض قرارداد را.
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 .1دستگاه بیسیم VFSE-65

 .014وستینگهاوس به موجب متمم شماره  4موافقت کرد برای سیستم بیسـیم  VFSE-65قابلیـت تعمیراتـی
ت مین نماید .در توافقنامه  5302این سیستم بدون تحمیل هزینه اضـافی بـه نیـروی هـوایی بـه قـرارداد شـماره
آی.دبلیو.پی.سی 252/-گسترش کلی دوم منتقل گردید .وستینگهاوس قبول دارد کـه هنگـام خـروج از ایـران در
دسامبر  5302هنوز مقداری کارهای جزئی روی سیستم باقی مانده بود که باید انجـام مـیشـد .قـائم مقـام مـدیر
وستینگهاوس در آمادگاه در شهادتنامه خود برآورد کرده است که این کار نیاز به  902نفر ـ ساعت کار و  122دالر
هزینه بابت مصالح میداشت .ادله اثباتی دیگری در پرونده وجود ندارد و در نتیجه نیـروی هـوایی اسـتحقاق دارد
مبلغ  550522/-دالر بابت دستگاه  VFSE-65به حسابش منظور شود.
 .0ناوبری خودکار (Autopilot) E-4

 .011پشتیبانی برای ناوبری خودکار  E-4که یک سیستم کنترل پرواز مربـوط بـه کارگـاه الكترومكانیـک اسـت ،در
متمم شماره  5قرارداد منظور شده بود .در توافقنامه  5302آمده است که «وستینگهاوس وظیفه قـراردادی خـود را در
مورد ناوبری خودکار  »E-4طبق مفاد معینی از شرح کار متمم شماره « 5به انجام خواهد رساند» و ایـن قلـم از کـار
«بدون تحمیل هزینه اضافی به نیروی هوایی» به قرارداد شـماره آی.دبلیو.پی.سـی 252-منتقـل خواهـد شـد .لكـن
وستینگهاوس اظهار میدارد که کار روی سیستم مزبور قبل از خروج وی از ایران در دسـامبر  5302در حقیقـت تمـام
شد .ادله موجود حاکی است که کار مزبور به ت خیر افتـاده بـود؛ زیـرا نیـروی هـوایی نتوانسـته بـود دو قطعـه الزم از
تجهیزات اولیه را ت مین نماید .سرپرست منصوب وستینگهاوس در کارگاه الكترومكانیـک در شـهادتنامه خـود اظهـار
نموده است که پس از آنکه وی شخصاً با سروان شاهرخی (تیمسار شاهرخی کنونی) تماس گرفت ،تجهیـزات مـورد
نیاز ت مین و سپس کلیه کارهای الزم انجام شد .نیروی هوایی ادله معارض کافی در برابـر شـهادت فـوقالـذکر ارائـه
نكرده است .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که نیروی هوایی بابت سیستم ناوبری خودکار  E-4طلبی ندارد.
 .4دستگاه ناوبری (ASN-63 Inertial Navigation Set) ASN-63

 .013پشتیبانی برای این سیستم در فاز یک و مجدداً در متمم شماره  5منظور شده بود .ادله موجود حـاکی اسـت
که وستینگهاوس یک دستگاه آزمایش خودکار برای این سیستم تهیه کرده بود ،لكن نیازهای نیروی هوایی را بـه
طور کامل ت مین نكرد .توافقنامه  5302چنین مقرر میداشت:
......
ب) وستینگهاوس قابلیتهای اضافی الزم جهت آزمایش و تنظیم مرکز آزمایش ای.ان/ای.اس.ان 59-را که
به موجب قرارداد آی.ئی.دی  05-225-ایجاد و ارائه گردیده است ،ت مین خواهد ساخت.
این قابلیتهای اضافی عبارتند از:
 .5تعادل حرکت دورانی،
 .0تعادل شتابسنج،
 .9تنظیم قوس افقی ،طرازهای اوج صدا و گردش داخلی /خارجی ،روشنکننده عالئم و سنكرونیزرها،
 .4تنظیم میله دستگاه ادغامکننده،
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 .1توازن ثابت طرازها و آزمایش میزان انحراف.
ج) عالوه بر موارد فوق ،وستینگهاوس آموزش کاربرد ابزار و اتصـاالت ویـژه ای.ان/ای.اس.ان 59-تحـویلی
[نیروی هوایی] را در ایستگاههای آزمایش ارائه خواهد کرد .این کار با عرضه روشهای سفارشات فنـی بـه شـرح
زیر ،تكمیل یافته تلقی خواهد شد:
 .5م ناطیسزدایی،
 .0تنظیم گردش داخلی /خارجی ،قوس افقی و پس زدن تراز اوجدار،
 .9تنظیم قوس افقی ،طرازهای اوج صدا و دنده گردش.
 .031سرپرست منصوب وستینگهاوس در کارگاه الكترومكانیک در شهادتنامه خـود اظهـار داشـته اسـت کـه
بخشی از کار پیش از عزیمت وستینگهاوس از ایران در دسامبر  5302پایان یافته بود و برآورد کرده است که بقیه
آن نیاز به  50222/-دالر بابت کار و مصالح الزم 22 ،نفرـ ساعت آموزش و نیز  52تـا  51نفرــ سـاعت خـدمات
مهندسی داشت تا برخی قابلیتهای دستگاههای آزمایش ت یید و عرضه شود .با توجه به قیمت زیادی که مسـئول
امور مالی وستینگهاوس در شهادتنامه خود ذکر کرده ،دیوان از شهادتنامه سرپرست وستینگهاوس چنـین اسـتنباط
میکند که ت یید و عرضه قابلیتهای فوق در واقع نیاز به  52الی  51نفرـ ساعت کار  3نفر مهنـدس (و نـه یـک
مهندس) و جمعاً به  32الی  591نفرـ ساعت خدمات مهندسی داشته است .با آنکه نیروی هوایی شهادتنامهای از
یک تكنسین آن نیرو و نیز گزارش ماه دسامبر  5302مثسسه تكنولوژیک خاور نزدیک دربـاره قابلیـت نگهـداری
سیستم ناوبری خودکار موشک آمادگاه الكترونیک را تسلیم کرده ،تنها ادله مثید مقدار کار ناتمام همان اسـت کـه
وستینگهاوس عرضه کرده است .در نتیجه ،وستینگهاوس مبلغ  550425/-دالر به نیروی هوایی بدهكار است.
 514 .1قلم ابزار دقیق

 .035در متمم شماره  ،0پشتیبانی برای برخی از ابزار دقیق مورد استفاده در کارگاه الكترومكانیک مقرر شده بـود.
طرفین درباره میزان تعهدات وستینگهاوس راجع به موضوع اختالفنظر داشتند ،لكن در توافقنامه  5302اختالفات
خود را حل و فصل کردند .در توافقنامه آمده است که:
 .9ابزار کارگاه الکترومکانیک

در جداول «اف» 5و «اف» 0قرارداد ،کلیه الزامات مربوط به قابلیتهای جامع آزمایش و پشتیبانی مربوطـه بـرای
 520قلم ابزار دقیق حذف شود .ابزار حذف شده در دفتر پروژه آمادگاه الكترونیک ثبت و نسخههـایی از آن بـرای
شرکت وستینگهاوس ارسال شده است .سـی و دو قلـم ابـزار دقیـق و از جملـه پشـتیبانی و قطعـات الزم بـرای
خودکفایی [نیروی هوایی] اضافه شود و خدمات مهندسی برای  51قلم ابزار مكانیكی ) (pitotت مین گـردد .ایـن
وظیفه بدون تحمیل هزینه اضافی به [نیروی هوایی] به قرارداد آی.دبلیو.پی.سی 252-طـرح گسـترش کلـی دوم
منتقل شود.
 .030دیوان از بررسی سابقه مذاکرات راجع بـه توافقنامـه  5302متقاعـد شـده اسـت کـه مفـاد فـوق الـذکر
اختالف نظرهای قبلی بین طرفین را فیصله داده ،و وظایفی را که برای وستینگهاوس باقی مانده بود تشریح کـرده
است .سرپرست منصوب وستینگهاوس در کارگاه الكترونیک آمادگاه جامع ،در شهادتنامه خود بـرآورد کـرده اسـت
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که کارهای انجام نشده روی هر دو نوع ابزار در ایران نیاز به  5نفرـ ماه خدمات مهندسی میداشت .نـاظر بخـش
طراحی مهندسی وستینگهاوس در ایاالت متحده و مسئول کارگاه الكترومكانیک آمادگاه جامع در شهادتنامه خـود
برآورد کرده است که طراحی ،ساخت و تولید نشریات فنی مربوط به این وظیفه در ایاالت متحده بـه میـزان الزم
برای ت مین پشتیبانی جهت  90قلم ابزار جایگزین شده نیاز به سه و نیم نفرـ هفته خـدمات مهندسـی ،نـیم نفرــ
هفته کار ساخت و یک هفته کار تولید نشریات فنی برای هریک از  90قلم ابزار میداشت و هزینه مسـتقیم مـواد
مبلغ  50222/-دالر بابت هر قلم از ابزار میبود .مسئول امور مالی وستینگهاوس در شهادتنامه خود اظهـار داشـته
است که «ارزش فروش» مواد به  400522/-دالر بالغ میشد.
 .039به طور خالصه ،طبق برآورد تنظیمی مهندسین وستینگهاوس ،این شرکت برای تكمیل وظیفـه مزبـور
نیاز به  5نفرـ ماه خدمات مهندسی در ایران و  42نفرـ ماه خدمات مهندسی در ایاالت متحده میداشت .عالوه بر
این ،مسئول امور مالی وستینگهاوس برآورد کرده است که ارزش فروش مواد الزم مبلغ  400522/-بوده اسـت .در
نتیجه ،در نبود هیچگونه ادله اثباتی دیگر ،دیوان نظر میدهد که نیروی هـوایی اسـتحقاق دارد مبلـغ 0250422/-
دالر به حسابش منظور شود.
 .3دوازده چکلیست برای بازدید ایستگاهها

 .037طبق متمم شماره  ،3قرار بود وستینگهاوس چکلیستهایی برای بازدید از ایستگاهها تهیه کند و به نیروی
هوایی تحویل دهد .وستینگهاوس اظهار میدارد که قبل از انعقاد توافقنامه  5302چکلیستهای مزبور را تحویـل
داده بود ،اما دوازده فقره از آنها را نتوانست به مرحله ت یید برساند؛ زیرا نیروی هوایی اجازه بازدید از ایستگاهها را
به مهندسین وستینگهاوس نداده بود .کلیه اختالفنظرهای مربوطه به چکلیستها طی توافقنامـه  5302فیصـله
یافت و در آن ذکر شد که نیروی هوایی دوازده چکلیسـت مزبـور را «قبـول خواهـد کـرد» .در نتیجـه ،از بابـت
چکلیستهای مزبور نیروی هوایی طلبی ندارد.
 .51دوازده سیستم سیار

 .031در متمم شماره  3این تعهد منظور شده بود که برای تعدادی از سیستمهای رادار ،بیسیم و مخابراتی نیروی
هوایی ،قابلیت تعمیر و نگهداری سیار ایجاد شود .در توافقنامه  5302حذف دوازده فقره از ایـن سیسـتمهـا مقـرر
گردید .قائممقام مدیر وستینگهاوس در آمادگاه الكترونیک در شهادتنامه خود اظهار داشته است که اغلب کارهـای
مربوط به این دوازده سیستم انجام شده و در هنگام حذف این سیستمها یک نفرـ ماه کار ناتمام باقی مانـده بـود.
این تنها مدر مربوط به میزان کار انجام نشده روی دوازده سیستم مزبور اسـت .در نتیجـه ،مبلـغ  00222/-دالر
باید به حساب طلب نیروی هوایی منظور گردد.
 .55آموزش کالسیک و عملی

 .030طبق متمم شماره  ،3وستینگهاوس مكلف بود سه هفته آموزش رسمی کالسیک و شـش مـاه آمـوزش حـین
خدمت در کارگاه سیار برای کارمندان نیروی هوایی ترتیب دهد .توافقنامه  5302این وظیفه را از قرارداد حـذف کـرد.
وستینگهاوس اذعان دارد که آموزشهای مزبور انجام نشد و پیشـنهاد کـرد کـه مبلـغ  420222/-دالر بـرای تصـفیه
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بدهی خود پرداخت نماید .در جلسه استماع ،نیروی هوایی این پیشـنهاد را پـذیرفت .در نتیجـه مبلـغ  420222/-دالر
بابت آموزشهای مزبور باید به حساب طلب نیروی هوایی منظور گردد.
 .50سیزده سیستم بیسیم

 .034در توافقنامه  ،5302سیزده سیستم بیسیم که در متمم شماره  4مقرر شـده بـود از قـرارداد حـذف گردیـد.
وستینگهاوس اذعان دارد که در مورد ده سیستم از سیستمهای بیسیم مزبور بعضاً یا کالً کاری انجام نشده اسـت
و اظهار میدارد که در مورد یكی از سیستمها کار به طور کامل انجام شد و نیز اینکه طبق قرارداد وسـتینگهاوس
مكلف نبود که در مورد دو سیستم از دوازده سیستم بقیه کاری انجام دهد .دیوان پس از بررسی کلیه ادلـه موجـود
بر این نظر است که وستینگهاوس طبق متمم شماره  4مكلف به پشتیبانی کلیه سیزده سیستم مزبور بـوده و کـار
خود را در مورد هیچیک از سیزده سیستم انجام نداده است .قائممقام مدیر وستینگهاوس در آمادگاه الكترونیـک در
شهادتنامه خود برآورد کرده است که در مورد هشت سیستم از سیستمهای مزبور ،تكمیل کار نیـاز بـه  942نفرــ
ساعت برای هر سیستم و در مورد چهار سیستمهای مزبور ،تكمیل کار نیاز به  222نفرــ سـاعت کـار بـرای هـر
سیستم داشته است .این تنها مدر اثباتی موجود در سوابق پرونده میباشد .بـر مبنـای بـرآورد قـائممقـام مـدیر
وستینگهاوس در مورد هشت سیستم اول ،دیوان نظر میدهد که تكمیل یک سیستم باقیمانده  942نفرــ سـاعت
نیاز داشته است .بر این اساس 515/1 ،نفرـ هفته برای تكمیل کار کلیه سیستمها مورد نیاز بوده است .بـر مبنـای
شهادتنامه مسئول امور مالی وستینگهاوس ،دیوان مضافاً نظر میدهد که وسایلی نیز به ارزش  10352/-دالر برای
تكمیل کار چهار سیستم مورد نیاز بوده است .در نتیجه ،نیروی هوایی بابت سیزده سیستم بیسیم حـذف شـده از
قرارداد استحقاق طلبی به مبلغ  9550591/-دالر دارد.
ج) کارهای ناتمام غیرمندرج در توافقنامه 5341

 .031نیروی هوایی تعدادی ادعای متقابل بابت کارهای ناتمام مربوط به سیستمهایی که در توافقنامه  5302ذکر
نشده اقامه کرده است .وستینگهاوس استدالل میکند که کلیه موضوعات فنی قابل ذکر که در ژوییه  5302بـاقی
مانده بود در توافقنامه  5302فیصله یافت و باید چنین فرض شود که نیروی هوایی از هرگونه ادعایی در رابطه بـا
این قرارداد که در توافقنامه مزبور طرح نشده اعراض کرده است.
 .033نیروی هوایی منكر آن است که توافقنامه  5302کلیه اختالفات مربوط به قرارداد را حل کـرده باشـد و
در ت یید این استدالل ،جمله مندرج در توافقنامه را خاطرنشان مینماید که اشعار میدارد «کلیه کارهایی که در این
توافقنامه مشخصاً ذکر نشده ،یا انجام گردیده یا طبق مفاد قرارداد انجام خواهد شد» .نیروی هوایی مضـافاً یـادآور
میشود که در توافقنامه تنها آن دسته از اقالم قراردادی مطرح گردیده که وستینگهاوس راجع به آنها مشـكالت
اجرایی داشت و اقالمی که مشكلی راجع به آنها نبود در توافقنامه منظور نشد.
 .911نظر دیوان این است که توافقنامه  5302مانع از آن نیست که نیروی هوایی ادعایی بابت ناتمام بودن کارهـای
قراردادی که در توافقنامه  5302ذکر نشده اقامه نماید ،زیـرا جملـه منقـول از توافقنامـه صـراحت دارد کـه بعـد از انعقـاد
توافقنامه  5302مقداری از کارهای مربوط به سیستمهایی که در آن توافقنامه ذکر نشده بود ادامه یافت .از طرف دیگر بـا
توجه به قصد اعالم شده طرفین مبنی بر تعطیل قرارداد و با توجه به اظهار نیروی هوایی مبنی بر اینکه کارهایی اجرایـی
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که در ژوییه  5302مشكلی راجع به آنها وجود نداشته در توافقنامه  5302ذکر نشدهاند ،منطقی است نتیجـهگیـری شـود
که اینگونه کارهای اجرایی گسترده نبوده و طرفین انتظار داشتند که در آینـده نزدیكـی بـه پایـان برسـد .دیـوان نتیجـه
میگیرد که هر ادعایی که در توافقنامه  5302ذکر نشده و مبتنی بر این بوده که مقدار قابل مالحظهای از کـار فنـی اجـرا
نگردیده ،با این مانع مواجه است که اینگونه موارد عدم اجرا مسلماً در توافقنامه  5302ذکـر مـیشـد .در نتیجـه ،نیـروی
هوایی باید دالیل محكمی برای اینگونه ادعاها اقامه کند تا بتواند بر این اماره فائق گردد.
 .915با آنکه نیروی هوایی بیست و یک فقره ادعا راجع به ناتمام بودن ادعایی کارهای قراردادی غیرمنـدرج
در توافقنامه  5303اقامه کرده ،اما برای هیچیک از آنها دلیل کافی ارائه ننموده است؛ لكن راجع به چندین فقره،
وستینگهاوس اذعان دارد که مقداری کار باقی مانده بود که باید انجام میشد19.
 .5سیستم رادار APQ-99

 .910اولین مورد از این موارد اذعان مربوط است به سیستم رادار .APQ-99لكن وستینگهاوس اظهار میدارد که
بدهی وی به نیروی هوایی مربوط است به قرارداد شماره آی.دبلیو.پی.سی 252-گسترش کلی دوم که کار بـه آن
منتقل شده بود و نه به قرارداد آی.تی.دی .05-225-اما از آنجا که کار مذکور ،بدون تحمیل هزینـه اضـافی بـه
نیروی هوایی ،منتقل شده بود ،به نظر دیوان ،این طلـب بایـد در ارتبـاط بـا قـرارداد حاضـر منظـور شـود .مـدیر
برنامه های عملیاتی وستینگهاوس در ایاالت متحده ،در شهادتنامه خود اظهار داشته است که کلیه کارهای سیستم
مذکور تكمیل شده بود ،بجز اصالح دستورالعملهای نهایی برای دو قطعه از دستگاههای آزمایش و نیـز نصـب و
آزمایش و ت یید و اصالح دستورالعمل نهایی برای دو قطعه دیگر از دستگاههای آزمایش .وی برآورد کرده است که
کلیه این کارهای ناتمام نیاز به حداکثر سه نفرـ ماه خدمات مهندسی میداشت .از آنجا کـه ادلـه دیگـری وجـود
ندارد که بر مبنای آن بتوان ارزش خدمات مهندسی انجام نشده را تعیین نمود ،دیوان برآورد مزبور را مـیپـذیرد و
نظر میدهد که نیروی هوایی استحقاق دارد مبلغ  090422/-دالر بابت خدمات مذکور دریافت نماید .مدیر عملیات
وستینگهاوس در ایاالت متحده هزینههای مربوط به چاپ و تحویل هشت مجلد دستورالعمل نهـایی بـرای چهـار
قطعه وسایل آزمایش (یک دستورالعمل سرویس  HOSIو یک دستورالعمل جـامع  HOVIبـرای هـر قطعـه) را
برآورد نكرده است ،لكن از آنجا که این کار ناتمام عمدتاً از نوع نگارشی است ،دیوان رأساً میتوانـد هزینـه آن را
به طور منطقی برآورد نماید .به نظر دیوان ،نیروی هـوایی اسـتحقاق طلبـی معـادل  20222/-دالر بابـت چـاپ و
تحویل هشت دستورالعمل فنی دارد .در نتیجه ،بابت رادار  APQ-99باید جمعـاً مبلـغ  950422/-دالر بـهعنـوان
طلب نیروی هوایی منظور شود.
 .0دستگاه GPA-64

 .919نیروی هوایی ادعا میکند که وستینگهاوس هیچگونه قابلیت تعمیراتی برای رادار  GPA-64فراهم نیـاورد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86در این بخش از حكم ،دیوان همچنین مبال ی را که وستینگهاوس بابت کارهای انجام نشـده مربـوط بـه کنسـول SA-1در کارگـاه
بیسیم به نیروی هوایی بدهكار است تعیین خواهد کرد (بنگرید به :بندهای  000باال و  922زیر).
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وستینگهاوس این ادعا را انكار و در عوض ،اظهار میدارد که نیروی هوایی قابلیت کامل پشـتیبانی آن سیسـتم را
داشته؛ زیرا نسخه ت یید شده پیشنویس نشریه فنی مقدماتی آن سیستم را در اختیار داشت .این بدان معنـا اسـت
که باز الزم بود وستینگهاوس ت ییرات حاصله در مرحله ت یید را در نسخه پاکنویس و نهایی دستورالعمل بگنجانـد
و آن را به نیروی هوایی تحویل دهد .وستینگهاوس هیچ برآوردی از میزان کار و هزینههـای الزم بـرای تكمیـل
این کار به دست نداده است ،لكن با توجه به اینکه کار مربوط بیشتر جنبه نگارشی داشته ،دیوان میتواند هزینه
آن را به طور منطقی برآورد نماید و نتیجه میگیرد که بابت دستگاه  GPA-64نیروی هوایی مبلغ  50222/-دالر
طلبكار است.
 .9نشریات فنی دستگاههای بیسیم

 .917نیروی هوایی اظهار میدارد که وستینگهاوس  50نشریه فنی برای دستگاههای بیسیم را به مرحلـه ت ییـد
نرسانده و تحویل نداده است .وستینگهاوس مدعی است که کلیه نشریات مزبور را ت یید کرده و دو مجلد از آنهـا
را تحویل داده ،اما اعتراف میکند که نسخههای پیشنویس مقدماتی ت یید شده  51مجلد از ایـن نشـریات را بـه
ایاالت متحده ارسال نكرد تا به صورت نسخ چاپی یا ماشین شده در آید .پنج نسخه از هریـک از نشـریات مزبـور
مورد نیاز بود .وستینگهاوس مقدار کار و هزینه مربوط به این کار و هزینه مربوط به این کار ناتمام را برآورد نكرده،
لكن از آنجا که این کار ناتمام بیشتر جنبه نگارشی دارد ،دیوان میتواند هزینه آن را به طور منطقی برآورد نماید
و نظر میدهد که نیروی هوایی بابت  51جلد نشریه نهایی ،مبلغ  510222/-دالر طلبكار است.
 .7آنتن رادار APQ-120

 .911وستینگهاوس شهادتنامه ای از یكی از مهندسین خود ارائه کرده است که م مور آرایش فنی دستگاه آزمایش
آنتن هیدرولیک پشتیبان رادار  APQ-120در کارگاه الكترومكانیک بود .مهندس مزبور اظهار داشته است که وی
آرایشهای فنی الزم را در مورد یک دستگاه آنتن رادار دیگر ،یعنی  APQ-109انجـام داد ،امـا هنـوز طراحـی و
آرایشهای فنی مربوط به رادار  APQ-120را به پایان نرسانیده بود که وستینگهاوس در دسامبر  5302از ایـران
خارج شد .وی برآورد کرده است که انجام آرایشهای فنی مزبور حدود سه هفته وقت نیاز داشت .ادله دیگری که
بر مبنای آن بتوان تصمیمی در این مورد اتخاذ نمود وجود ندارد .در نتیجه ،نیروی هوایی باید مبلـغ  10212/-دالر
بابت آنتن رادار  APQ-120طلبكار شناخته شود.
 .1آنتن تکن RTA-2

 .910نیروی هوایی اظهار میدارد که وستینگهاوس آرایش فنی آنتن تكـن  RTA-2را کـه در مـتمم شـماره 3
قرارداد مقرر شده بود انجام نداده است .وستینگهاوس در پاسخ اظهار میدارد که چون نیروی هوایی تعهد خـود را
انجام نداد و وانت نگهداری و جعبه ابزار ت ییرات و تعمیرات تكن را که مـورد نیـاز بـود ،در اختیـار وسـتینگهاوس
نگذارد ،آن شرکت نتوانست قابلیت میزان کردن دینامیک آن آنتن را ت مین نماید .وستینگهاوس در اثبـات اظهـار
خود به شهادتنامههای چند نفر از مـدیران و مهندسـین خـود اسـتناد مـینمایـد .نیـروی هـوایی در مقـام پاسـخ،
شهادتنامههایی از یكی از تكنسینهای خود تسلیم کرده که طی آن تكنسین مزبور اظهار داشـته اسـت کـه کلیـه
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تجهیزات اولیه الزم برای کار فاز سه مربوط به کارگاه سیار را در اختیار پرسـنل وسـتینگهاوس گـذارده بـود .وی
همچنین اظهار داشته است که از زمان شروع کار فاز سه در کارگاه سیار ،سـه وسـیله نقلیـه در مقابـل سـاختمان
آمادگاه الكترونیک متوقف شده و منتظر بود تا پرسنل وستینگهاوس آنها را تجهیز نمایند.
 .914در هر صورت ،وستینگهاوس اذعان دارد که بخشـی از کارهـای مقـرر در مـتمم شـماره  3روی آنـتن
 RTA-2انجام نشده بود .در نتیجه ،چون قرارداد به علت انتفای آن منفسخ گردید ،نیروی هوایی استحقاق طلبی
از این بابت دارد .مت سفانه در سوابق پرونده مدرکی حاکی از میزان کاری که ناتمام مانده بود وجود ندارد .راجع به
میزان کار انجام نشده یا ارزش آن ،نه وستینگهاوس برآوردی تسلیم کرده و نه نیروی هوایی؛ لكن نیروی هـوایی
در جایی از لوایح خود ،مبلغ  520205/-دالر بهعنوان خواسته این ادعای متقابـل درخواسـت و در جلسـه اسـتماع،
مبلغ  400405/-دالر مطالبه و آن را «ارزش کامل این آرایش فنی» نامید .امـا نیـروی هـوایی هـیچ توضـیح یـا
توجیهی راجع به هیچیک از مبالغ مورد درخواست ارائه نكرده است .با توجه به این وضعیت ،دیوان منطقی میداند
که مبلغ  510222/-دالر به صورت مقطوع به نفع نیروی هوایی حكم دهد.
 )0کنسول SA-1

 .911دیوان در بند  000باال نتیجهگیری کرده است که نیروی هوایی بابت تهیـه و تحویـل دسـتورالعمل نهـایی
سرویس برای کنسول  SA-1مبل ی طلبكار است .دیوان برآورد کـرده اسـت کـه ارزش کـار الزم بـرای چـاپ و
تحویل یک جلد نشریه نهایی که عمدتاً کار نگارشی است مبلغ  50222/-دالر است (بنگرید بـه :بنـدهای  929و
 924باال) .بر این اساس ،به نظر دیوان ،نیروی هوایی استحقاق طلبی معادل این مبلغ بابت کنسول  SA-1دارد.
د) قطعات یدکی

 .913متممهای شماره  1و  2و  3راجع است به تهیه قطعات یدکی برای آمادگاه الكترونیک توسط وستینگهاوس.
طبق متمم شماره  ،1وستینگهاوس متعهد گردید که آموزش ،خدمات مهندسی و قطعات یدکی تـ مین نمایـد و در
بخش ذیربط آن ،موافقت کرد که  42نفرـ ماه خدمات پشتیبانی تدارکاتی و تقریبـاً مایحتـاج یـک سـال مصـرف
قطعات یدکی برای دستگاههای بیسیم و رادار موصوف در متممهای  9و  4را ت مین نماید .برای تضمین پرداخت
بابت قطعات یدکی موضوع متمم مزبور ،نیروی هوایی موافقت کرد که اعتبار اسنادی به مبلـغ  905000255/-دالر
افتتاح نماید که با تسلیم مدر تحویل توسط وستینگهاوس قابل برداشت بود.
 .951طبق مفاد ذیربط متمم شماره  ،2وستینگهاوس تعهد کرد که  52نفرـ ماه خـدمات متخصـد قطعـات
یدکی و مایحتاج تقریباً یک سال مصرف قطعات یدکی برای کارگاه الكترومكانیک موصوف در متممهای  5و  0را
ت مین نماید .برای تضمین پرداخت بابت قطعات یدکی موصوف در متمم مزبور ،نیروی هوایی موافقت کرد که یک
اعتبار اسنادی به مبلغ  004310511/-دالر افتتاح نماید که وستینگهاوس بتواند از آن برداشت کند.
 .955طبق مفاد ذیربط متمم شماره  ،3وستینگهاوس تعهد کرد که مایحتاج تقریباً یک سال مصـرف قطعـات
یدکی برای کارگاه سیار و کارگاه تعمیرات تخصصی را ت مین نماید .در مقابل ،نیروی هوایی موافقت کرد که یـک
اعتبار اسنادی به مبلغ  3330422/-دالر افتتاح نماید که وستینگهاوس بتواند از آن برداشت کند.
 .950راجع به مبلغ مقرر برای قطعات یدکی ،در متممهای شماره  2و  3آمده اسـت کـه «چنانچـه در طـول
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دوره پشتیبانی ،طرفین تشخید دهند که مبلغ برآورد شده کمتر یا زیـادتر از حـد نیـاز اسـت ،بـا توافـق طـرفین
میتوان مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش داد».
 .959برای دیوان روشن است که این مفاد قراردادی به وستینگهاوس اجازه میداد کـه نـوع قطعـات یـدکی
الزم ،و مقدار الزم برای یک سال مصرف و قیمت هریک از قطعات را مقدمتاً تعیین نماید؛ لكن نیروی هوایی چند
بار از قیمتهای گزافی که بابت قطعات برایش حساب میشد اظهار نارضـایتی کـرد .در تـاریخ  92فـروردینمـاه
 53[ 5910آوریل  ]5302نیروی هوایی به وستینگهاوس اعالم کرد که راجع به قیمتگذاری قطعات یـدکی رأسـاً
تحقیقاتی انجام خواهد داد و اظهار داشت که چنانچه قیمتهای [وسـتینگهاوس] واقعـاً گـزاف باشـد ،درخواسـت
کاهش قیمت خواهد کرد .متعاقـب جلسـه  92فـروردینمـاه  53[ 5910آوریـل  ،]5302نیـروی هـوایی پرداخـت
صورتحسابهای وستینگهاوس بابت قطعات یدکی را قطع کرد و وستینگهاوس نیـز عمـالً حمـل قطعـات یـدکی
موضوع سه متمم قرارداد را به حالت تعلیق درآورد.
 .957ادله موجود نشان میدهد که در سال  5303نیروی هوایی اجازه داد که صورتحسابهای قطعات یدکی
وستینگهاوس جمعاً به مبلغ  4140009/-دالر پرداخت گردد.
 .951نیروی هوایی ادعا میکند که وستینگهاوس در محاسبه قیمت قطعات یدکی نسبت بـه نیـروی هـوایی
اجحاف کرده و همه قطعات یدکی و خدمات مربوط به آنها را که در متممهای قـرارداد مقـرر شـده بـود تـ مین
ننموده است .نیروی هوایی ادعای گـزاف بـودن قیمـتهـا را عمـدتاً بـراسـاس اخـتالف قیمـتهـای منـدرج در
فهرستهای میكروفیش همان زمان نیروی هوایی ایاالت متحده و قیمتهـایی کـه وسـتینگهاوس صورتحسـاب
داده استوار مینماید و با نقل از یک نامه سال  5305وستینگهاوس اظهار میدارد کـه وسـتینگهاوس بـه نیـروی
هوایی اظهار داشته بود که قیمتهای آن شرکت مطابق قیمتهای مورد قبول سازمانهای نظامی ایاالت متحـده
خواهد بود .نامه مورد استناد مثید اظهار فوق نیست .اول اینکه تاریخ نامه دو سال تمـام پـیش از تـاریخ امضـای
متممهای  1و  2و  3است .مضافاً اینکه اظهار مندرج در نامه در رابطه با پیشنهاد وستینگهاوس راجع بـه آمادگـاه
الكترونیک میباشد و نه مشخصاً در رابطه با قطعات یدکی و باالخره اینکه نه در قرارداد آی.ئی.دی 05-225/-و
نه در متممهای آن اشارهای به نامه مزبور یا اظهاری مشابه آن نشده است.
 .950وستینگهاوس انكار میکند که بابت قطعات یدکی اجحاف کرده و خاطرنشان میسازد که در مورد تهیه
قطعات ،بهعنوان نماینده خرید نیروی هوایی عمل میکرد و اضافه مینماید که نیروی هوایی به این امر واقف بود
که به علت هزینههای وستینگهاوس بهعنوان واسطه خرید ،قیمـتهـای آن شـرکت ،هـم بـاالتر از قیمـتهـای
میكروفیش ایاالت متحده و هم باالتر از قیمتهایی بود که احیاناً خود نیروی هوایی در صورت خریـد مسـتقیم از
منابع تجاری به دست میآورد .وستینگهاوس اظهار میدارد که عالوه بر این ،نیروی هوایی ایران ،برخالف نیروی
هوایی ایاالت متحده قطعات مزبور را به مقادیر کم میخرید و بدین لحـا نمـیتوانسـت از تخفیـف مربـوط بـه
خریدهای کلی استفاده کند.
 .954بعد از بررسی کلیه ادله موجود ،نظر دیوان این است که ادعای نیروی هوایی در مورد اجحاف راجع بـه
قیمتها متقاعدکننده نیست .به طوری که خاطرنشان شد ،نیروی هوایی حتی در سال  ،5303یعنی مدتها بعـد از
اینکه از قیمتهای مورد محاسبه وستینگهاوس شكایت کرده و برنامه قطعات یدکی را عمالً به حالـت تعلیـق در
آورد بود ،اجازه داد مبلغ  4140009/-دالر از صورتحسابهای وستینگهاوس بابت قطعات یدکی پرداخت شود .بـه
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نظر دیوان ،این نحوه عمل در آن زمان م ایر با موضعی است که نیروی هوایی در جریان رسـیدگی حاضـر اتخـاذ
کرده است .برعكس ،نحوه عمل نیروی هوایی در آن زمان ظاهراً حاکی از این است کـه در سـال  ،5303نیـروی
هوایی بعد از آنکه تحقیقات داخلی خود را درباره قیمتگذاری قطعات یدکی انجام داد (بنگرید به :بند  59باال) ،بـه
این نتیجه رسید که قیمتهای وستینگهاوس باالخره قابل قبول است .با توجه به این موضوع و نیز با نگـرش بـه
مفاد متممهای  1و  2و  3که وظیفه تهیه قطعات یدکی را به وستینگهاوس محول کرده ،بدون آن کـه قیمـت یـا
ضابطهای برای آن تعیین نماید ،دیوان نظر میدهد که نیروی هوایی نتوانسته است ثابت کنـد کـه وسـتینگهاوس
قیمتهای غیرمعقولی از نیروی هوایی مطالبه میکرد که طبق قرارداد مجاز نبود.
 .951درباره ادعای نیروی هوایی مبنی بر اینکه همه قطعات یدکی را دریافت نكرده است ،بایـد خاطرنشـان
گردد که نیروی هوایی برنامه قطعات یدکی را در سال  5302عمالً به حالت تعلیق درآورد و نیز قرار بود کـه تنهـا
در موقع دریافت محموله بهای آنها را پرداخت نماید .در نتیجه ،نیروی هوایی بابت این مورد نقض اجرای قرارداد
وجهی طلبكار نیست .نیروی هوایی همچنین ثابت نكرده است که خدمات مربوط به قطعات یدکی انجام نشـده و
وستینگهاوس ادلهای تسلیم کرده که نشان میدهد بسیاری از خدمات مزبور انجام شده است.
 .953طرفین توافق دارند که نیروی هوایی بابت قطعات یدکی تحویل شده به موجب هر سه متمم ،مبلـغ
 005900100/دالر پرداخته است .وستینگهاوس ادعا میکند که مقادیری قطعات یدکی بـه ارزش 504440115/-دالر تحویل گردیده ،ولی وجه آن پرداخت نشده است و ادعای متقابل در متقابلی به همین مبلغ اقامه کرده است.
وستینگهاوس همچنین مبلغ  1250504/-دالر بابت عدمالنفع برای مابقی ارزش سه مـتمم مطالبـه مـینمایـد .از
آنجا که دیوان نظر داده است که اجرای قرارداد غیرممكن گردید ،ادعای اخیرالذکر محكوم به رد اسـت (بنگریـد
به :بند  54باال).
 .901بدین ترتیب ،دیوان اکنون با این سثال مواجه شده است که آیا بایـد بـه ادعاهـای متقابـل در متقابـل
وستینگهاوس درباره قراردادهای موضوع ادعاهای متقابل [نیروی هوایی] رسیدگی کند یا خیر 20.بـهعنـوان یـک
موضوع مقدماتی ،دیوان یادآور میشود که ادعاهای متقابل در متقابل وسـتینگهاوس را بـهعنـوان اصـالحیههـای
ادعاهای اصلی آن شرکت نمیپذیرد و اجازه نمیدهد که بابت ادعاهای مبتنی بر قراردادهایی غیـر از قراردادهـای
مبنای ادعاهای اصلی وستینگهاوس وجوه اضافی دریافت نماید .درست اسـت کـه مـاده  02قواعـد دیـوان اجـازه
میدهد که یک طرف دعوا به شرط عدم تضییع حق طرف دیگر ،ادعای خود را اصالح نماید ،معهذا دیوان نتیجـه
میگیرد که پذیرش اصالحیه در این مورد م ایر با مهلت های مقرر برای ثبت دعاوی نزد دیوان است که در بند 4
ماده سه بیانیه حل و فصل دعاوی مندرج است.
 .905عالوه بر این ،دیوان در اتخاذ تصمیم راجع به موضوع باید در نظر بگیرد کـه وسـتینگهاوس طـی دوره
پیش از  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325که اختیار داشت براساس قراردادهای موضوع ادعاهـای متقابـل نـزد
دیوان اقامه دعوا نماید ،تصمیم گرفت که هیچگونه ادعایی بر این اساس اقامه نكنـد .از طـرف دیگـر در وضـعیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .29قراردادهای مزبور به شرح زیر است :قرارداد آی.ئی.دی 05-225-با متممهای  9الـی  3آن؛ قراردادهـای آی.دبلیو.پی.سـی ــ ،252
آی.دبلیو.پی.سی ـ  253و آی.دبلیو.پی.سی ـ  202مربوط به توسـعه کلـی دوم ،قـرارداد آی.دبلیو.پی.سـی ــ 200؛ و قراردادهـای پشـتیبانی
موشک آی.ئی.دی 00-225-و آی.دبلیو.پی.سی ـ .220
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غیرمتعارف پرونده حاضر ،که ادعاهای متقابل نیروی هوایی علیه وسـتینگهاوس بـر مبنـای قراردادهـای موضـوع
ادعاهای متقابل در چارچوب صالحیت دیوان قرار دارد 21،زیرا دیوان در قرار اعدادی صادره در پرونده حاضـر (بـه
شماره  0-923-50مورخ  09بهمنماه  50[5951فوریه  ،]5320چـاپ شـده در (14 Iran-U.S. C.T.R. 104
نظر داد که قراردادهای شماره آی.دبلیو.پی.سی 252/-آی.دبلیو.پی.سی 253/-و آی.دبلیو.پی.سی 202-جز همـان
معامله موضوع قراردادهای مبنای ادعاهای اصلی هستند 22،در تسهیم آثار عدم امكان اجرا نمیتواند میزان اجرای
کار از طرف وستینگهاوس بابت قراردادهای موضوع ادعاهای متقابل را نادیده انگارد ،زیـرا چنـین کـاری عادالنـه
نخواهد بود.
 .900بنا به کلیه دالیل باال ،دیوان ادعاهای متقابل در متقابل وسـتینگهاوس را بررسـی خواهـد کـرد ،لكـن
جبران خسارات احتمالی وستینگهاوس بابت آنها را محدود خواهد نمود .بدینسان در تسـهیم خسـارات وارده بـه
طرفین ،دیوان مقدار کاری را که وستینگهاوس بابت قراردادهای موضوع ادعاهای متقابل انجـام داده بـه حسـاب
خواهد آورد؛ اما فقط تا حد معینی ،یعنی فقط به منظور تقلیل یـا تسـویه ادعاهـای متقابـل نیـروی هـوایی بابـت
قراردادهای مذکور ،بدون آنکه به وستینگهاوس اجازه دهد وجهی زاید بـر وجـوه دریـافتی نیـروی هـوایی بابـت
ادعاهای متقابلش دریافت کند.
 .909بنابراین ،در چارچوب ضوابط تعیین شده در بند پیشین ،وستینگهاوس استحقاق دارد بابت قطعات یدکی
که تحویل داده ،اما پولی در ازای آنها نگرفته ،وجهی براساس متممهای  1و  2و  3دریافت نماید .بعد از بررسـی
ادله موجود ،دیوان نظر میدهد که دلیل کافی در اثبات تحویل به یكی از صور زیر دیده میشود:
با ت یید رسید نیروی هوایی ،گواهیهای قبولی به امضای بهرینگ (کارگزار حمـل نیـروی هـوایی در ایـاالت
متحده) ،یا بارنامهها یا فهرست محموالت حاکی از حمل کاال به نیروی هوایی یا کارگزار حمل آن (بنگرید به :بند
 95قرار اعدادی شماره  -52ب -5/هی ت عمومی مورخ  51فروردینماه [ 5951چهـارم آوریـل  ]5325صـادره در
پرونده جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریكا ،چاپ شده در ( 10 Iran-U.S. C.T.R. 207,216سند
حملی که حاکی از آن باشد که حمل کننده ،نماینده شرکت حمل و نقل یا نماینده مجاز از یک خریدار یک قلم را
دریافت کرده و نیز مشخد نماید که قلم دفاعی مورد بحث حمل شده ،فینفسه یک سند حمل قطعی محسـوب
خواهد شد) .همچنین بنگرید به :صفحه  90حكم شماره 9-920-525مورخ  02مردادمـاه  53[ 5954اوت ]5321
صادره در پرونده اینترنشنال تكنیكال پرداکتس کورپوریشن و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،چـاپ
شده در .)9 Iran-U.S. C.T.R. 10,28-29
 .907براساس ادله تسلیمی ،دیوان نتیجه میگیرد که کل ارزش محموالت قطعات یدکی کـه وسـتینگهاوس
برای آنها دلیل معتبر تحویل ارائه کرده ،لكن بابت آنها وجهی دریافت ننمـوده ،بـیش از کـل مبلـغ اسـتحقاقی
نیروی هوایی بابت ادعاهای متقابل مربوط به قرارداد آی.ئی.دی ،05-225-یعنی  2920542/-دالر است .بنابراین،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28به استثنای قراردادهای موشک آی.ئی.دی 00-220-و آی.دبلیو.پی.سی ـ ( 220بنگرید به :بندهای زیر).
 .22به طوری که خاطرنشان شد ،با توجه به اعالم این نظر از سوی دیوان ،وستینگهاوس متعاقباً صالحیت دیوان را نسبت بـه ادعاهـای
متقابل نیروی هوایی بابت قراردادهای آی.ئی.دی 05-225-منجمله متممهای  9الی  3آن ،و قـرارداد آی دبلیو.پی.سـی ــ 200تصـدیق
کرد.
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ارزش محموالت قطعات یدکی وستینگهاوس برای تسویه ادعاهای متقابل نیروی هوایی بر مبنای قـرارداد مزبـور
کفایت میکند (بنگرید به بند  900باال).
هـ) ادعای متقابل در متقابل بابت خدمات متمم شماره 1

 .901وستینگهاوس ادعای متقابل در متقابلی بر مبنای متمم شماره  2اقامه و ادعا مـیکنـد کـه خـدماتی بـه
ارزش  5000231/-دالر انجام داده و صورتحساب آنها را ارسال نموده ،اما وجهی بابـت آنهـا بـه وی پرداخـت
نشده است .نیروی هوایی اظهار میدارد که کلیه پرداختهای مربوط به خـدمات منـدرج در مـتمم شـماره  2را از
طریق اعتبار مفتوح به موجب متمم مزبور انجام داده اسـت .از آنجـا کـه کـل ارزش محمـوالت قطعـات یـدکی
وستینگهاوس برای تسویه ادعای متقابل نیروی هوایی بر مبنای قـرارداد آی.ئـی.دی 05-225-کفایـت مـیکنـد
(بنگرید به :بند  904باال) ،لزومی ندارد که دیوان به این ادعای متقابل در متقابل بپردازد.
ج) نتایج حاصله

 .900نتیجهگیریهای دیوان درباره ادعاهای متقابل نیروی هوایی و ادعاهای متقابل در متقابل وسـتینگهاوس در
مورد قرارداد آی.ئی.دی 05-225-را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:
 .5ادعاهای متقابل نیروی هوایی مبنی بر ت خیر در اجرای قرارداد محكوم به رد اسـت ،زیـرا طـرح ادعاهـای
مذکور طبق مواد  1و  0قرارداد ممنوع است.
 .0ادعاهای متقابل نیروی هوایی مربوط به مطالعات فاز دو بعضاً به دلیل اینکه طرح آنها طبق مـواد  1و 0
قرارداد ممنوع است و بعضاً به لحا فقد دلیل محكوم به رد است.
 .9قرارداد آی.ئی.دی 05-225-در پایان سال  5303به علت انتفای قرارداد یا عدم امكان اجرای آن منفسـخ
گردید.
 .4در نتیجه ،کلیه ادعاهای هر دو طرف دایر بر اینکه قرارداد به علت نقـض فسـخ گردیـده ،محكـوم بـه رد
است.
 .1ادعاهای متقابل نیروی هوایی مبنی بر ناتمام بودن کار و ادعاهای متقابل در متقابل وسـتینگهاوس ،مبنـی
بر عدم پرداخت وجه بابت کارهای انجام شده ،در چارچوب ضوابط معین شده (بنگرید به :بنـد  900بـاال) ،ضـمن
تعیین آثار مالی عدم امكان اجرای قرارداد مورد تحلیل قرار گرفت .دیوان نظر داد که کل ارزش محموالت قطعات
یدکی وستینگهاوس به نیروی هوایی بـرای تسـویه کـل ارزش ادعاهـای متقابـل نیـروی هـوایی بابـت قـرارداد
آی.ئی.دی 05-225-یعنی  2050142/-دالر کافی میباشد .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که بابت قرارداد مزبور
هیچ مبل ی به هیچیک از طرفین اعطا نخواهد شد23.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21با توجه به این نظر ،لزومی ندارد که دیوان ادعای متقابل در متقابل وستینگهاوس مربوط به خدمات موضوع متمم شماره  2را مـورد
رسیدگی قرار دهد.
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد یازدهم

 .9قراردادهــای آی.دبلیو.پی.س ـی ،151-و آی.دبلیو.پی.س ـی -153-و آی.دبلیو.پی.س ـی101-
گسترش کلی دوم
الف) واقعیات و اظهارات

 .904در اواسط دهه  ،5302تعداد هواپیماهای جدید نیروی هوایی و جنگافزارهـای و سیسـتمهـای الكترونیكـی
آنها که در جریان خرید بود ایجاب میکرد که آمادگاه الكترونیـک گسـترش یابـد .بـدین ترتیـب ،در تـاریخ 05
مردادماه  50[ 5914اوت  ]5301نیروی هوایی به منظور اجرای گسترش کلی دوم آمادگاه الكترونیک ،قراردادهای
آی.دبلیو.پی.ســی«( 252-قــرارداد  )»252آی.دبلیو.پی.ســی«( 253-قــرارداد  )»253و آی.دبلیو.پی.ســی202-
(«قرارداد  )»202را امضا کرد .تاریخ رسمیت قراردادهای مزبور دهم شـهریورماه [ 5914اول سـپتامبر  ]5301بـود
که قابلیت تعمیراتی رده آمادگاهی جهت سیستمهای رادار ،الكترومكانیک و بیسیم مورد استفاده در هواپیماهـایی
بود که نیروی هوایی بعد از پایان مطالعات فاز دو خریداری کرده بود .قرارداد  252-جهت توسعه ظرفیـت کارگـاه
رادار مقطوعاً به قیمت  200410494/-دالر و  53500000452/-ریال؛ قرارداد  253-جهت توسعه ظرفیـت کارگـاه
الكترومكانیک مقطوعاً به قیمت  003100151/-دالر و  50302410234/-و قـرارداد  202-جهـت توسـعه ظرفیـت
کارگاه بیسیم مقطوعاً به قیمت  009110504/-دالر و  51203500434/-ریال بود.
 .901طبق برنامههای پرداخت قراردادها نیروی هوایی ملزم بود در مـاههـای معینـی بعـد از تـاریخ رسـمیت
قراردادها ،اقساط دالری و ریالی را پرداخت نماید .مبالغ ریالی باید در ایران و «پـس از تسـلیم صورتحسـابهـای
ریالی مربوط طبق برنامه پرداخت ریالی قرارداد» به وستینگهاوس پرداخت میشد .پرداختهای دالری با برداشت
از اعتبار اسنادی مفتوح به نفع وستینگهاوس ،در مقابل ارائه صورتحسابهای آن شـرکت انجـام مـیشـد .جهـت
برداشت از اعتبار اسنادی ،وستینگهاوس ابتدا میبایست صورتحسابهای خود را «از نظر درصد کار نماینده نیروی
هوایی در ایاالت متحده» تسلیم مینمود.
 .903در قراردادها آمده است که «چون اعتبار اسنادی برای پرداخت بابت پیشرفت کار [وستینگهاوس] است،
نباید حاوی شرطی باشد که پرداخت را موکول به حمل کاالها نماید» .مضافاً در هریک از قراردادها مقرر بود کـه
«پرداختهای موضوع این قرارداد بابت پیشرفت کار [وستینگهاوس] طی مدت اجرای قرارداد است» .در قراردادها
همچنین به وستینگهاوس حق داده شده که در صورتی که پرداختی را (در مورد قرارداد « )252سر موعد» ویا (در
مورد قراردادهای  253و « »)202ظرف ده ( )52روز پس از موعد مقرر» دریافت نمینمود ،همه کارهـای مربـوط
به قرارداد را متوقف نماید.
 .991مسئولیتهای طرفین در پیشنهادات مربوط به کارگاهها که وستینگهاوس تهیه کرده بـود تشـریح و در
هریک از قراردادها گنجانده شده بود .به موجب این پیشنهادها یا «شرح کار» ،وستینگهاوس مكلـف بـود وسـایل
آزمایش جدیدی برای سیستمهای مختلف الكترونیكی در ت سیسات خود در بالتیمور طراحی و تولید نماید و سپس
آنها را تحویل داده ،در محل آمادگاه الكترونیک نصب کند و درست کار کردن آنها را نشان دهد .وسـتینگهاوس
همچنین قرار بود نشریات فنی ،خدمات مهندسی ،آموزش و پشتیبانی قطعات یدکی ت مین نماید .نیروی هوایی به
سهم خود ،ضمن سایر وظایف مكلف بود یک مجموعه از هریک از سیستمهای اولیه مندرج در جدول شماره 0-9
هر شرح کار را «به منظور طراحی و آزمایش انطباق» با دستگاههای آزمایش موجود در کارگاههـای جدیـد رادار و
الكترومكانیک و به منظور «طراحی ،تهیه اطالعات فنی و ت یید و آموزش» برای دستگاههای آزمـایش موجـود در
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کارگاه بیسیم ت مین نماید.
 .995طبق برنامههای اجرای کار مربوط به کارگاههای رادار و الكترومكانیک ،تجهیزات اولیه باید چهـار مـاه
بعد از تاریخ رسمیت قرارداد توسط نیروی هوایی تحویل میشد .موعد تحویل تجهیزات اولیه برای کارگاه بیسیم
دو ماه بعد از تاریخ رسمیت قرارداد بود .وستینگهاوس مكلف بود گسترش کارگاه رادار را ظرف  00ماه بعد از تاریخ
رسمیت قرارداد ،گسترش کارگاه الكترومكانیک را ظرف  92ماه بعد از تاریخ رسـمیت قـرارداد و گسـترش کارگـاه
بیسیم را ظرف  53ماه به پایان برساند .قرار بود اولین مورد تحویل دستگاه هـای آزمـایش وسـتینگهاوس بـرای
کارگاههای رادار و الكترومكانیک در ماه دوازدهم دوره اجرای کار و برای کارگاه بیسیم در ماه هفتم صورت گیرد.
در شرح کار هر سه قرارداد خاطرنشان شده بود که برنامه اجرای کار مبتنی بر این فرض است که اطالعات کامل
و دقیق درباره مشخصات فنی هواپیماها ،مندرج در جدول  5-5و مدار کامـل مربـوط بـه تعمیـر و نگهـداری و
مشخصات سیستمها و دستگاههای موضوع تعمیر و نگهداری ،در موقع اعطـای قـرارداد در اختیـار وسـتینگهاوس
گذارده خواهد شد.
 .990در هریک از شرح کارها مقرر شده بود که مشخصات فنی تجهیزات اولیه «به شرح منـدرج در تحویـل
اولیه قرارداد اف.ام.اس .مربوط یا قرارداد مستقیم» (که «مشخصات فنـی در تحویـل نامیـده مـیشـود )» مبنـای
تنظیم نیازهای تعمیراتی و نگهداری و طراحی تجهیزات پشتیبانی آمادگاه محسوب میشود .طبق هریک از شـرح
کارها ،نیروی هوایی مكلف بود هرگونه ت ییر در تجهیزات اولیه خود را پس از تعیین این مشخصات فنی پایـه بـه
وستینگهاوس اطالع دهد .در شرح کارها قید شده بود که «هر نوع ت ییری از اینگونه که در نیازهای تعمیراتی یـا
طراحی تجهیزات یا طراحی تجهیزات پشتیبانی آمادگاه مثثر باشد ،خارج از شرح کار محسـوب شـده و در صـورت
امكان باید مورد مذاکره قرار گیرد».
 .999اجرای قراردادها تقریباً از همان ابتدا با مشكالت و ت خیراتی مواجه شد؛ به این علت که تجهیزات اولیه
مورد نیاز وستینگهاوس برای تولید دستگاههای آزمایش در اختیار وی نبـود .بنـا بـه ادعـای وسـتینگهاوس ،عـدم
دسترسی به تجهیزات اولیه به این علت بود که نیروی هوایی قادر نبود تجهیزات مـذکور را در موقـع نیـاز تـ مین
نماید .در تاریخ  01شهریورماه  55[ 5914دسامبر  ]5301وستینگهاوس نامهای به نیروی هوایی ارسال و طـی آن
مسئولیت آن نیرو را بابت تجهیزات مزبور یادآوری کرد .فهرستی از کلیه تجهیزات اولیه هریک از کارگـاههـا کـه
باید تحویل میشد ضمیمه نامه مزبور بود؛ لكن تا بهار  5305هیچیک از تجهیزات اولیه تحویل نشده بود .نیـروی
هوایی از وستینگهاوس درخواست کرد که شماره دقیق قطعات را اعالم نماید تا آن نیرو بتواند قطعات هر سیسـتم
را در موجودی انبار قطعات یدکی نیروی هوایی جستجو ویا قطعات مورد نیاز را خریداری کنـد .در پاسـخ بـه ایـن
درخواست ،وستینگهاوس موافقت کرد که فهرستهایی از قطعات هر سیستم موجودی فدرال («شـماره فـدرال»)
برای هر قطعه را تهیه و تنظیم نماید 24و فهرستهای مزبـور را در تـاریخهـای  50و  05اسـفندمـاه  5914و 52
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21طبق اظهار نیروی هوایی ،دانستن شماره فدرال قطعات (« (Federal Stock Number »FSNبرای ردیابی تجهیزات بسیار حیـاتی
بود .در مورد قراردادهای گسترش کلی دوم ،نیروی هوایی قطعات تجهیزات اولیه را از انبارهای قطعات یدکی خود تـ مین کـرد .از آنجـا
که سیستم کامپیوتری ردیابی نیروی هوایی برحسب شماره فدرال قطعات تنظیم شده بود ،شماره مزبور الزم بود تا نیروی هـوایی بتوانـد
قطعات مختلف را ردیابی نماید .قطعات مزبور ،پس از مونتاژ ،به صورت تجهیزات اولیه مورد نیاز در میآمد.
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خردادماه و هفتم تیرماه  2[ 5911و  50مارس و  2و  02ژوئن  ]5305در اختیار نیروی هوایی قرار داد.
 .997در تاریخ  95خرداد ماه  05[ 5911ژوئن  ]5305تیم بازرسی آمادگاه الكترونیک نیروی هـوایی گـزارش
خود را درباره قابلیت آمادگاه [در جلسهای] به نمایندگان وستینگهاوس و نیروی هوایی ارائه کـرد .در ایـن جلسـه،
تیم بازرسی آمادگاه در مورد قراردادهای گسترش کلی دوم خاطرنشان کـرد کـه «مشخصـات فنـی سیسـتمهـای
ایویانیک ( )avionicsدر گسترش کلی دوم در چندین مورد اشتباهاتی دارد .قراردادها بایـد تصـحیح و تجهیـزات
اولیه مربوطه خریداری شود» .اقدام انجام شده توسط تیم مزبور به شرح زیر خالصه شد:
«آخرین مشخصـات فنـی سیسـتمهـای هـوایی (ایویانیـک)  ...در اختیـار وسـتینگهاوس گـذارده شـده و ...
وستینگهاوس اقدام به اصالح قراردادها خواهد کرد».
وستینگهاوس به این اظهارنظر و اقدام نیروی هوایی به شرح زیر پاسخ داد:
آخرین مشخصات فنی پایه برای  P3Fاز طریق بازدیـد مسـتقیم هواپیماهـا در بنـدر عبـاس توسـط پرسـنل
وستینگهاوس تعیین گردیده است.
سایر مشخصات فنی پایه حتیالمقدور تعیین خواهد شد.
اقدامات الزم به عمل خواهد آمد تا قراردادها در صورت لزوم از طریق مذاکره اصالح شوند.
 .991موضوع پیكربندی صحیح سیستمهای هواپیماها یكی از اقداماتی بود که در سراسر بقیه سـال  5305و
سال  5300در جلسات هفتگی بررسی وضعیت بین وستینگهاوس و نیروی هوایی مـورد بحـث قـرار مـیگرفـت.
صورتجلسات مربوط حاکی است که وستینگهاوس عمالً اقدام به تهیه صورت موجودی هواپیماهای مختلـف کـرد
تا پیكربندی پایه سیستمهای ایویانیک را تعیین کند و نیز مش ول تدوین فهرستهای پیكربندی پایـه سیسـتمهـا
برحسب اجزا و شماره قطعه ،از جمله شماره فدرال آنهـا گردیـد .در تهیـه فهرسـتهـای مزبـور ،وسـتینگهاوس
مشكالتی داشت و در چندین مورد ناچار شد فهرستهایی را که تسلیم کرده بود ت ییر دهد .در یک مرحله از کـار،
وستینگهاوس در تهیه صورت موجودی هواپیمای  RF-4Eبا ت خیر مواجه شد ،زیرا پرسنل آن شرکت نتوانستند از
نیروی هوایی مجوز امنیتی تحصیل نمایند .تا نیمه ماه اکتبر  ،5300وستینگهاوس سه فهرست تجهیـزات اولیـه را
که مورد نیاز قراردادهای گسترش کلی دوم بود تهیه کرده بود .در هر فهرست به جای آنکـه تنهـا نـام و شـماره
تجهیزات اولیه ذکر شود ،یكایک قطعات سیستمهای مختلف جزءبهجزء مشخد و برای هر قطعه ،شماره سـازنده
و شماره فدرال ذکر شده بود.
 .990در این ضمن ،در تـاریخ  50مردادمـاه [ 5915سـوم اوت  ]5300ارویـن دبلیـو .یـودر ،مـدیر بازرگـانی
وستینگهاوس در ایران ،به دنبال جلسهای که طرفین برای بحث درباره مشكالت تجهیزات اولیـه برگـزار کردنـد،
نامهای به سرلشگر نادری در نیروی هوایی نوشت .در بخش ذیربط نامه آمده است:
با آن که ما طبق قرارداد چنین وظیفهای نداشتیم ،اما شمارههای فدرال شمارههای سازنده مربوط به هریک از
اقالم تجهیزات اولیه را تا آنجا که در اختیار ما بود تسلیم کـردیم .در اغلـب مـوارد ،اطالعـات مزبـور بـه هزینـه
وستینگهاوس و از طریق صورتبرداری فیزیكی هواپیماهای [نیروی هوایی] تحصـیل شـده اسـت .جـز در مـورد
کارگاه بیسیم طرح گسترش کلی دوم ،ما اطالعات مزبور را چندین بـار در گذشـته بـه [نیـروی هـوایی] تسـلیم
کردهایم که آخرین بار آن اوایل همین امسال بود .وستینگهاوس به هزینه خود کوشش فراوانـی بـرای تحقیـق و
تهیه فهرستهای مزبور مبذول نموده و این کار را به منظور مساعدت [به نیروی هوایی] در انجام مسـئولیتی کـه
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آن نیرو از جهت ارائه اینگونه اطالعات به فرماندهیهای مربوطه خود دارد بر عهده گرفت تا در تحویل تجهیزات
اولیه که باید توسط [نیروی هوایی] ت مین شود .تسریع به عمل آید.
آقای یودر در ادامه نامه خود یک برنامه زمانی برای تحویل تجهیزات اولیه به وسـتینگهاوس تعیـین نمـود و
نامه خود را با این مطلب پایان داد که« :چنانچه [تجهیزات اولیه] در تاریخهای فوقالـذکر تحویـل نشـود  ..ناچـار
خواهیم شد که ادامه کارهای قراردادی را متوقف کنیم که در آن صورت ،به سبب ت خیرات حاصله در اجرای کـار،
هزینههای انبارداری و افزایش هزینههای دیگر[ ،نیروی هوایی] متحمل هزینه اضافی خواهد شد».
 .994در تاریخ  00شهریورماه  59[ 5915سپتامبر  ]5300تیمسار نادری به درخواسـت آقـای یـودر و برنامـه
زمانی وی برای تحویل تجهیزات اولیه پاسخ داد که بخشی از آن به شرح زیر است:
همان طور که بهخوبی اطالع دارید[ ،نیروی هوایی] نهایت کوشش خود را به عمل میآورد تا تجهیزات اولیـه
مورد نیاز برای پشتیبانی قراردادهای آمادگاه جامع الكترونیک را در اختیار وستینگهاوس قرار دهد  ....ما از الزامـات
[نیروی هوایی] جهت ت مین تجهیزات اولیه بهخوبی آگاهیم[ .با توجه به اینکه در فاز دو وستینگهاوس تعهد کـرد
که تجهیزات موضوع نگهداری در آمادگاه الكترونیک و نیز مشخصات فنی تجهیزات مزبور را مشخد نماید و نیز
با توجه به اینکه مطالعات فاز دو مبنای اجرای فاز سه بوده][ ،عقیده [نیروی هوایی] این است که به دلیل اشارات
مندرج در شرح کار به ت مین مدیریت و پشتیبانی توسط وستینگهاوس ،مسئولیت تهیـه فهرسـت تجهیـزات اولیـه
مسلماً بر عهده آن شرکت است.
عالوه بر این ،تیمسار نادری اظهار داشت که وستینگهاوس تعهد خود را مبنی بر تهیـه فهرسـت هـای دقیـق
تجهیزات اولیه انجام نداده است .در نامه وی مواردی از اشتباهات ادعایی فهرسـت شـده اسـت .وی همچنـین در
مورد برنامه زمانی تحویل تجهیزات اولیه اعتراض کرده ،به آقای یودر اطمینان داد که نیروی هوایی کلیه مسـاعی
خود را جهت رفع مشكالت مربوط به تجهیزات اولیه به کار خواهد برد.
 .991ادله تسلیمی نیروی هوایی نشان میدهد کـه حتـی در سـال  5300نیـز اشـتباهاتی در فهرسـتهـای
تجهیزات اولیه که وستینگهاوس تنظیم کرده بود وجود داشت و به طور مشخد ،بین مشخصات فنـی تجهیـزات
اولیه مندرج در فهرستها و مشخصات تجهیزات اولیه ای که در اختیار وستینگهاوس بـود و شـرکت مزبـور بـرای
آنها وسایل آزمایش تولید میکرد ،م ایرتهایی وجـود دا شـت .نیـروی هـوایی همچنـین سـه یادداشـت داخلـی
وستینگهاوس به تاریخهای  51و  50اسفندماه  5915و ششم خردادماه [ 5910ششـم و هشـتم مـارس و  00مـه
 ]5302را تسلیم کرده که حاکی از آن است که در بسیاری موارد وستینگهاوس با تهیه دستگاههای آزمایشی که از
نظر میزان پشتیبانی برخی از سیستمها مطابق با الزامات قرارداد نبـود ،از مفـاد قراردادهـا عـدول کـرده بـود و در
یادداشتهای مزبور درخواست شده بود که متمم قراردادها بهنحوی اصالح شوند تا نشاندهنـده میـزان پشـتیبانی
کمتری که ت مین می شد ،باشند .عالوه بر این ،نیروی هوایی صورتجلسه مذاکراتی را ارائه نمـوده کـه مهندسـین
وستینگهاوس به عمل آوردند تا پوشش سیستم در کارگاه بیسیم را مورد بحث قرار دهند .در صورتجلسـه مزبـور
اقدامات زیر توصیه شده است:
در زمینه کل سیستمها[ ،مرکز برنامههای وستینگهاوس در ایران] باید با [مرکز وستینگهاوس در هانـت ولـی
ایاالت متحده] روشن کند که چرا در بعضی زمینهها پوششی ت مین نمیشود و طـرز برخـورد [وسـتینگهاوس] بـا
[نیروی هوایی] در موارد حذف برخی اقالم از قرارداد یا تقلیل میزان اعالم شده پوشش چگونه خواهد بود.
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برنامههای زمانی قرارداد باید اصالح شده و مقاطع زمانی واقعبینانهای در آن منظور گردد .در مورد چگـونگی
این اصالح بعداً تصمیم اتخاذ خواهد شد.
ادله ای وجود ندارد که نشان دهد مشكالت مذکور اصوالً با نیروی هوایی حل و فصل شد یا خیر و اگر شد ،به
چه صورت بود.
 .993وستینگهاوس اظهار میدارد که نیروی هوایی از مارس  5300شروع به تحویـل بخـشهـای مختلـف
تجهیزات اولیه به وستینگهاوس کرد .طبق صورتمجلس مربوط به جلسه بررسی وضعیت پروژه کـه در تـاریخ 52
مهرماه [ 5915دهم اکتبر  ]5300برگزار شد ،تا آن تاریخ  40قلم از تجهیزات اولیه برای وستینگهاوس به بالتیمور
حمل گردیده و اقدامات اولیه جهت حمل  3قلم دیگر آغاز شده بود؛ لكن در سال بعـد ،وسـتینگهاوس طـی نامـه
مورخ هفتم شهریورماه  03[ 5910اوت ( ]5302بنگرید به :بند  941زیر) ،خاطرنشان نمـود کـه «اقـالم زیـادی از
تجهیزات اولیه هنوز به وستینگهاوس تحویل نشده است».
 .971خود نیروی هوایی طی یادداشت ماه سپتامبر  5302به شرح زیر ،به وجود مشكالتی در تحویـل اذعـان
نمود:
موضوع :کمبود تجهیزات اولیه
 .5طبق قرارداد فعلی آمادگاه الكترونیک ،الزم است حدود  92قلم تجهیزات اولیه توسط [نیـروی هـوایی] بـه
[وستینگهاوس] تحویل گردد .پایگاه [نیروی هوایی] ،یاشی [صنایع هواپیماسازی ایران] و منابع آرمیش مگ [اداره
کمکهای نظامی ایاالت متحده در ایران] قادر به تهیه اقالم مزبور نیستند.
 .0مستدعی است از شرکتهای سازنده استفسار و قیمت کلیه اقالم مورد نیاز که ذیالً فهرست شـده و مـدت
تقریبی تحویل [به وستینگهاوس در بالتیمور] را مشخد فرمایید .اقالم بـه هزینـه [نیـروی هـوایی] خریـداری و
توسط [وستینگهاوس] برای توسعه و ت یید در ایستگاه آزمایش آمادگاه الكترونیک مورد استفاده واقع خواهد شد.
 .9فهرست اقالم مورد نیاز پیوست است.
وستینگهاوس اظهار میدارد که تا دسامبر  5302که آن شرکت از ایران خارج شد ،نیروی هوایی هرگـز کلیـه
تجهیزات اولیه الزمه را ت مین نكرد.
 .975وستینگهاوس ادعا می کند که با وجود مشكالت تحویل تجهیـزات اولیـه ،توانسـت پیشـرفتهـایی در
اجرای قراردادها حاصل کند و اظهار میدارد که موفق شد اطالعات فنی مربوط بـه تجهیـزات اولیـهای را کـه در
اختیار نداشت از منابع دیگری در ایاالت متحده تحصیل و با استفاده از آن ،بخشهایی از دستگاههای آزمـایش را
طراحی و تولید نماید .وستینگهاوس اظهار میدارد که دستگاههای آزمایش نیمه تمام را تا وصول تجهیزات اولیـه
نگه داشته و هنگامی که تجهیزات اولیه به دستش میرسید دستگاههـای آزمـایش را تكمیـل و جهـت نصـب در
آمادگاه جامع ایران میفرستاد .در مورد قراردادهای  252و  ،253وستینگهاوس ت ییدیههای نیروی هوایی راجع بـه
رسید دستگاهها و اطالعیههای حمل دستگاهها و مدار فنی را که در سال  5302و اوایل  5302به ایـران حمـل
شد ،ارائه نموده است .وستینگهاوس همچنین خالصـههـای کـامپیوتری کلیـه هزینـههـای مسـتقیم خـود بابـت
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قراردادهای 252و  253و  25202و نیز خالصههای کامپیوتری شرح خدمات مهندسـی و آموزشـی را کـه حسـب
اظهار ،بابت سه قرارداد مزبور انجام داده تسلیم کرده است و باالخره وستینگهاوس صورتهـایی از دسـتگاههـای
آزمایش و نشریات فنی مربوط به قراردادهای  252و  253را ارائه کرده و اظهار میدارد که وسایل مزبـور در انبـار
شرکت در ایاالت متحده موجود است.
 .970در یک یادداشت داخلی ماه ژوییه  5302وستینگهاوس تحت عنوان «برنامه مطالبات آی.دبلیو.پی.سـی
برای آمادگاه الكترونیک» که نیروی هوایی تسلیم کـرده ،خالصـه کارهـا و پرداخـتهـای انجـام شـده در مـورد
قراردادهای مختلف منعقده بین طرفین درج گردیده است .پیشرفت کار قراردادهای گسترش کلـی دوم در جـدولی
ا رائه شده که کارهای انجام شده در ایاالت متحده و ایران در آن تشریح گردیده است .جدول مزبور حـاکی اسـت
که در مورد قرارداد  ،252قرار بود  02/5درصد کارها در هانت ولی در ایاالت متحده و  05/4درصد در ایران انجام
شود .در مورد قرارداد  ،253قرار بود  20/9درصد کارها در هانت ولی و  50/0درصد آن در ایران انجـام شـود و در
مورد قرارداد  ،202قرار بود  45/3درصد کارها در هانت ولی و  12/5درصد آن در ایران انجام شـود .طبـق جـدول
مزبور در آن تاریخ ،کل کارهای انجام شده در ایاالت متحده و ایران به شرح زیر بود:
 13درصد کل کار قرارداد  252انجام و در مقابل  01درصد مبالغ دالری پرداخت شده بود؛  05درصد کل کـار
قرارداد  253انجام و در مقابل  01درصد مبالغ دالری پرداخت شده بود و  92درصد کل کار قـرارداد  202انجـام و
در مقابل  15درصد مبالغ دالری پرداخت شده بود .در یادداشت مزبور ،مقایسه جداگانهای بین کار انجـام شـده در
ایران در برابر پرداختهای ریالی به عمل آمده است .در یک یادداشت توضیحی منضم به خالصه مزبور آمده است
که « :خالصه حاضر در واقع درصد وجوه مصرف شده در داخل کشور در مقایسه با وجوهی است که بـرای هزینـه
تخصد یافته و نشانگر درصد پیشرفت واقعی نیست».
 .979یادداشت مزبور همچنین حاوی مطلبی به شرح زیر است که نشانگر مشكالت اجرایی در گسترش کلی
دوم میباشد:
در قراردادهای مزبور برنامه زمانی پرداختها تعیین گردیده و در عین حال گفته شده است که پرداختها بابت
پیشرفت کار فروشنده انجام میشود .منظور از قرارداد ،در هنگام تنظیم ،این بود که برنامههای زمانی پیشرفت کار
و پرداخت با هم مطابقت داشته باشند .عبارت «پیشرفت کار فروشنده ظاهراً به منظـور حمایـت از فروشـنده ذکـر
شده ،لكن در عمل به نفع خریدار تمام شده ،زیرا برنامه کار ت ییر کرده است».
 .977وستینگهاوس موفق شد کل مبالغ اعتبارات اسنادی مفتـوح بابـت سـه قـرارداد گسـترش کلـی دوم را
برداشت نماید (بنگرید به :بند  902باال) .صورتحسابهای دالری که وستینگهاوس برای پرداخت ارائه کرد حاوی
گواهی زیر بود:
بدینوسیله گواهی مینماییم که اقدام قراردادی درباره قرارداد مورد بحـث انجـام شـده اسـت کلیـه اجنـاس،
تجهیزات ویا خدماتی که تا این تاریخ تحت قرارداد خریداری شده با پرداخت این صورتحساب به طور قطع متعلق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .25در این خالصه هزینهها که «گزارش شماره  5هزینه قرارداد» نامیده شده ،جمع فرعی هر گروه از هزینههای قرارداد (مانند دستمزد،
مواد ،مسافرتهای مهندسین و غیره) و نیز جمع کل هزینههای مستقیم بابت هر قرارداد فهرست شده است (بنگرید به :بند  545باال).
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به [نیروی هوایی] خواهد بود.
 .971در تاریخ هفتم شهریورماه  03[ 5910اوت  ]5302آقـای یـودر (از وسـتینگهاوس) نامـهای بـه تیمسـار
شكیب (از نیروی هوایی) نوشت .آقای یودر نامه را با اشـاره بـه مكاتبـات طـرفین دربـاره مشـكالت مربـوط بـه
تجهیزات اولیه آغاز و سپس اضافه نمود که با وجود اقدامات مذکور در مكاتبات یاد شده ،کلیه تجهیزات اولیه الزم
ارائه نشده است .آقای یودر در ادامه مطلب نوشت که به علت موجود نبودن تجهیزات اولیه «تولید ما بهتدریج بـه
مرحلهای میرسد که بدون تجهیزات اضافی ،ادامه پیشرفت کار نمیتواند میسر باشد .آقای یودر چنین ادامه داد:
اکنون الزم است راجع به تجهیزات پشتیبانی آمادگاه تصمیم سریعی اتخاذ شـود .مـیتـوان از وسـتینگهاوس
خواست که تجهیزات مزبور را در همان وضعیت کنونی خود ارسال نماید و بدانوسیله تعهدات قراردادی خود را به
پایان رساند ویا میتوان با اصالح قرارداد اجازه پرداخت هزینه انبارداری تجهیزات را داد و پس از تحویل فهرسـت
کامل تجهیزات اولیه مورد نیاز ،کار را در زودترین تاریخ ممكن به انجام رسـاند .چنـین اصـالحیهای بایـد حـاوی
شروطی باشد ،دایر بر این که افزایش هزینه واقعی ناشی از موجود نبودن تجهیـزات اولیـه تـا ایـن تـاریخ ،هزینـه
انبارداری تجهیزات پشتیبانی آمادگاه و سایر هزینههای مرتبط با تعطیل و آنگاه شروع مجدد کار به وسـتینگهاوس
بازپرداخت گردد.
آقای یودر شق اخیر را توصیه و تقاضا کرد که جلسهای راجع به تعیین نحوه عمل تشكیل گردد.
 .970پرونده ،حاوی یک یادداشت داخلی وستینگهاوس به تاریخ  00شهریورماه  59[ 5910سپتامبر  ]5302از
آقای اروین یودر به آقای ئی .براون است .در یادداشت مزبور که اشاره بـه «جلسـه آمادگـاه جـامع الكترونیـک در
لندن» دارد و عنوان آن «مالحظات قراردادی» است ،قراردادهای گسترش کلی دوم مورد تجزیـه و تحلیـل واقـع
شده و سه راهحلی که به نظر آقای یودر وستینگهاوس در اختیار داشت در آن تشریح گردیده است .اولـین راهحـل
که به نظر آقای یودر بهترین بود:
این است که استدالل کنیم که اقالم مندرج در [شرح کار] در عمل جابهجـا شـدهانـد ،بـدین معنـا کـه ارزش
کارهای خارج از شرح کار قرارداد که وستینگهاوس به دلیل [قصور نیروی هوایی در ت مین تجهیزات اولیه] اجبـاراً
انجام داده با ارزش قراردادی بقیه کارهای مندرج در شرح کار قرارداد که باید انجام شود ،برابر است .بنـابراین ،بـا
این جابجایی عملی اقالم شرح کار ،قراردادها کامالً انجام شده محسوب میگردند.
در آن صورت ،چنانچه [نیروی هوایی] بخواهد کارهای مندرج در شرح کـار قـرارداد انجـام شـود ،پیشـنهادی
حاوی قیمت و شرایط اجرای کارها تسلیم خواهد شد.
آقای یودر راهحل سوم را چنین توصیف نمود :عدم ت مین تجهیزات اولیه ،وستینگهاوس را وادار میکند کـار را
متوقف سازد؛ بر این اساس که فسخ عملی قسمتی از بقیه کارهای قراردادی و تقلیـل منصـفانه ارزش قـرارداد در
مقام مقایسه با هزینههای ت خیر خارج از قرارداد که در نتیجه [قصور نیروی هوایی در ت مین تجهیزات اولیه] ایجاد
شده ،پایاپای است.
 .974به دنبال مذاکرات طرفین راجع به مشكالت مربوط به توسعه کلی دوم ،در تاریخ  04آبانماه 51[ 5910
نوامبر  ]5302آقای یودر طی نامهای به تیمسار نـادری پیشـنهاد کـرد کـه تعـدیالتی در هزینـه و برنامـه اجـرای
قراردادهـای گســترش کلـی دوم صــورت گیـرد .نامــه مزبـور حــاوی خالصـهای از شــرح تعـدیالت پیشــنهادی،
تفاهمنامه ای راجع به تعدیالت مزبور ،تجزیه و تحلیل پرداختهای ریالی معـوق در مـورد هریـک از قراردادهـای

حکم شماره  549ـ  389ـ 463  1

گسترش کلی دوم و نیز  5صورتحساب ریالی و  52سند تحت عنوان «صورتحساب» بود که پرداختهـای ریـالی
زمان بندی شده را مشخد میکرد و این عبارت روی آنها قید شده بود« :اصل و فتوکپیهـا بعـداً ارائـه خواهـد
شد» .در شرح خالصه مزبور ،گسترش کلی دوم به صورتی که بدواً تنظیم و عمالً اجرا شده بود تشریح گردیـده و
قصور نیروی هوایی در ت مین تجهیزات اولیه مقرر در قراردادها ،عامل م ایرت بین طرح اولیه و واقعیت در اجـرای
قرارداد دانسته شده و در آن اعالم گردیده بود که ت خیر نیروی هوایی در ت مین تجهیزات اولیه بهنوبهخود موجـب
ت خیر اجرای کار وستینگهاوس و افزایش هزینهها گردید ،زیرا وستینگهاوس مجبور شد برای ایفای تعهـدات خـود
کارهایی خارج از قرارداد انجام دهد .شرح خالصه مزبور همچنین اشعار میداشت که:
به سبب عواملی که در باال گفته شد و موجب هزینههای اضافی و نامعقول در برنامه گردیـده ،وسـتینگهاوس
اکنون به مرحلهای رسیده که کلیه وجوهی را که تاکنون [از نیروی هـوایی] وصـول کـرده ،هزینـه نمـوده اسـت.
وضعیتی که برای وستینگهاوس ایجاد شده به سبب عواملی خارج از اختیار این شرکت پیش آمده است .هم از نظر
مالی و هم عمالً برای وستینگهاوس تقریباً غیرممكن است که کار این برنامه را به همـان صـورت گذشـته ادامـه
دهد.
در شرح خالصه آمده است که وستینگهاوس متحمل  109050222/-دالر هزینـه اضـافی گردیـده و پیشـنهاد
شده است که نیروی هوایی فور ًا یک فقـره پرداخـت تكمیلـی بابـت پیشـرفت کـار انجـام دهـد تـا در ایـن اثنـا
وستینگهاوس تجزیه و تحلیل مشروحی از هزینههای اضافی خود تهیه نماید .طبق تفاهمنامه پیشـنهادی ،نیـروی
هوایی ملزم می بود که مبلغ  03002040425/-ریال پرداخت نماید .طبق شرح خالصه ،مبلـغ مـذکور بـا احتسـاب
پرداختهایی که قبالً صورت گرفته ،گویای پیشرفت واقعی کار قراردادهای [گسترش کلی دوم] تا هشتم مهرمـاه
 92[ 5910سپتامبر  ]5302است» .تفاهمنامه پیشنهادی ،وستینگهاوس را ملزم میکرد کـه تـا تـاریخ  50دیمـاه
[ 5910دوم ژانویه  ]5303تجزیه و تحلیل هزینههای متحمله ناشی از ت خیر نیـروی هـوایی در تـ مین تجهیـزات
اولیه را تسلیم نماید و آنگاه مقرر میداشت که طرفین به مذاکره پردازند و بهتـدریج کـه تجهیـزات اولیـه توسـط
نیروی هوایی ت مین میشود ،وستینگهاوس به اجرای قرارداد ادامه دهد.
 .971آقای یودر در خاتمه نامهاش اظهار داشت« :به علت فوریت نیاز به فیصله این موضـوع ،وسـتینگهاوس
احتراماً تقاضا دارد که تفاهمنامه  ...تا تاریخ  55آذرماه [ 5910دوم دسـامبر  ]5302امضـا و اقـدامات اداری بـرای
پرداخت صورتحسابهای [پیوست] ...در همین تاریخ به عمل آید».
 .973وستینگهاوس نامهای به تاریخ هشتم آذرماه  03[ 5910نوامبر  ]5302از تیمسار نادری ارائه کرده که در
پاسخ به نامه مورخ  04آبانماه  51[ 5910نوامبر  ]5302آقای یودر نوشته شده بود .نامه مورخ هشتم آذرماه 5910
[ 03نوامبر  ]5302تیمسار نادری اشعار میدارد که «نیروی هوایی نامه مورد اشاره در مورد مطالبه بعضـی مبـالغ و
یک تفاهمنامه پیشنهادی و نیز کلیه قراردادهای وستینگهاوس را بررسی نموده و معتقد است کـه نیـروی هـوایی
دعاوی تهاتری علیه وستینگهاوس دارد» .در نامه مزبور پیشنهاد شده است که طـرفین قبـل از آنکـه راهحلـی از
طریق مذاکره پیدا کنند ،اجرای «کلیه قراردادها» را مشترکاً مورد بررسی قرار دهند .نیروی هوایی ادعا میکند که
صحت نامه مورخ هشتم آذرماه  03[ 5910نوامبر  ]5302تیمسـار نـادری مـورد تردیـد اسـت .بحثـی نیسـت کـه
تفاهمنامه پیشنهادی وستینگهاوس هیچگاه توسط طرفین امضا نشد.
 .911چنان که قبالً در این حكم مالحظه شد ،در تاریخ  51آذرماه [ 5910ششم دسامبر  ]5302وستینگهاوس
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طی نامهای به نیروی هوایی اعالم کرد که کارکنان خود را برای تعطیالت عید میالد مسیح از ایران فرا میخوانـد
(بنگرید به :بند  10باال) .به دنبال نامه مزبور نامه دومی به تاریخ  02دیمـاه [ 5910دهـم ژانویـه  ]5303ارسـال
گردید که وستینگهاوس ضمن مطالبی در آن اعالم نمود که:
از لحا قراردادی ،براساس مفاد ماده فورس ماژور قراردادهای فیمابین ما از حق خود بـرای متوقـف سـاختن
کار در ایران استفاده میکنیم و حق داریم تاریخ تحویل را به تناسب هر روز توقف در کار به تعویق اندازیم .مضافاً
بر اساس شرط مربوط به پرداخت در قراردادهامان ،از حق خود استفاده کرده ،ادامه کـار را هـم در ایـران و هـم در
ت سیسات شرکت در هانت ولی تا وصول مطالبات معوقه گذشته متوقف مینماییم (بنگرید به :بند  10باال).
 .915در ماه اکتبر  ،5303طرفین راجع به امكان از سر گرفتن کار قراردادهای آمادگـاه الكترونیـک ،از جملـه
قراردادهای گسترش کلی دوم مذاکره کردند .چنانکه پیشتر مالحظه شد ،نامه مورخ دهـم آبـانمـاه [ 5912اول
نوامبر  ]5303وستینگهاوس به نیروی هوایی که طی آن شرکت مزبور ابراز تمایل کرد که کار قراردادهـا را تحـت
شرایطی از سر بگیرد ،حاوی گزارشی درباره وضع قراردادهای آمادگاه الكترونیک بود .در گزارش مزبور اظهار شده
بود که کار روی گسترش کلی دوم تا شروع مذاکره راجع به ت خیر در تحویل تجهیزات اولیه متوقف گردیده است.
تجزیه و تحلیل قراردادهای گسترش کلی دوم حاوی برآورد مقدار کار انجام شده توسط وستینگهاوس ،تجهیـزات
اولیه ارائه شده توسط نیروی هوایی و بقیه کارهایی بود که باید انجام میشد .در پاسخ به استفسار نیـروی هـوایی
درباره از سر گرفتن کارهای گسترس کلی دوم ،گزارش مزبور چنین اشعار میدارد:
یكایک قراردادهای گسترس کلی دوم در مراحل مختلف تكمیل است .کلیه تجهیزات کارگـاه الكترومكانیـک
به استثنای یک دستگاه کنسول به ایران تحویل گردیده و قسمتی از تجهیزات کارگاه رادار نیز قبالً بـه آن کشـور
تحویل داده شده است .کلیه تجهیزات کارگاه بی سیم هنوز در هانـت ولـی اسـت .لـذا جهـت ارائـه پیشـنهادهای
منطقی ،الزم خواهد بود که وستینگهاوس بررسی مشروحی به عمل آورد.
...
وستینگهاوس مایل است راجع به کلیه جوانب قراردادهای گسترش کلی دوم با نیروی هوایی ایران به توافـق
برسد ...چنین اقدامی مستلزم صرف وقت و تالش و هزینه فراوان است و وستینگهاوس کامالً آماده اسـت چنـین
کوششی را به عمل آورد ،ولی اعتقاد دارد که قبل از دست زدن به چنین اقدامی ،مسائل قبلـی و مطالبـات معوقـه
باید با تراضی طرفین حل و فصل گردد.
ب) استدالالت طرفین

 .910هر دو طرف از دیوان می خواهند که طرف دیگر را متخلف از قراردادهای گسترش کلـی دوم اعـالم نمایـد.
نیروی هوایی اظهار می دارد که برخالف اظهارات وستینگهاوس ،نیروی هوایی با عدم ارائه تجهیـزات اولیـه الزم
قرارداد را نقض نكرده ،زیرا وستینگهاوس مكلف بود مشخصات دقیق و صحیح دستگاههای مزبور از جمله شـماره
قطعات و شماره فدرال را قبل از آن که نیروی هوایی ملزم به کاری باشد ارائه نماید .بدین ترتیب ،نیـروی هـوایی
معتقد است که مشكالت تجهیزات اولیه ناشی از قصور وستینگهاوس در ایفای این تعهد قبلی است .در پاسـخ بـه
استدالل وستینگهاوس ،دایر بر اینکه مشكالت تجهیزات اولیه ناشی از ت ییرات در موجودی وسایل نیروی هوایی
بود که هیچ گاه به وستینگهاوس اعالم نشده بود ،نیروی هوایی ادعا میکند که ت ییری در موجودی وسـایل خـود
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نداده بود .نیروی هوایی اظهار میدارد که مسئولیت هرگونه م ایرت بین شرح کار و موجودی وسایل نیروی هوایی
در واقع متوجه وستینگهاوس است که در مطالعات فاز دو ،نیازهای تعمیراتی نیروی هوایی را بهدرسـتی مشـخد
نكرد.
 .919نیروی هوایی اظهار میدارد که وستینگهاوس مادام که به تعهد اولیه خود در مشخد کردن تجهیزات
اولیه عمل نمیکرد استحقاق دریافت وجهی نمیداشت .نیروی هوایی استدالل میکند کـه وسـتینگهاوس بـدون
آنکه پیشرفتی در انجام تعهداتش طبق قراردادها حاصل کرده باشد وجه پرداختهای زمانبندی شده را از محـل
اعتبارات اسنادی برداشت نمود و بدینوسیله مرتكب تقلب شد .نیروی هوایی ادعا میکند که نهایتاً وسـتینگهاوس
در اجرای تعهدات خود بابت دستگاه های آزمایش ،ارائه نشریات فنـی مربـوط و آمـوزش پرسـنل نیـروی هـوایی
بههیچوجه عمل نكرد .در نتیجه ،نیروی هوایی خواستار استرداد کلیه وجـوهی اسـت کـه بابـت هـر سـه قـرارداد
پرداخت نموده است .نیروی هوایی در پاسخ به استدالالت وستینگهاوس اظهار میدارد که شرکت مزبور استحقاق
دریافت هیچ وجهی به ریال بابت قراردادهای مزبور نداشت و میافزاید که پرداختهای ریالی بابت ارائـه خـدمات
در ایران بود ،حال آنکه خدمات مزبور هیچگاه ارائه نشد ،زیرا وستینگهاوس هرگـز بـه آن مرحلـه از اجـرای کـار
نرسید.
 .917نیروی هوایی در ادعای متقابل خود ،خواستار استرداد مبلغ  200410494/-دالر بابت قرارداد  ،252مبلـغ
 003100151/دالر بابت قرارداد  253و مبلغ  009110504/-دالر بابت قرارداد  202است .نیروی هوایی همچنـینخواستار استرداد تجهیزات اولیه و دستگاه های آزمایشی است که در اختیار وسـتینگهاوس قـرار دارد ویـا خواسـتار
خسارت به مبل ی معادل قیمت آنها است که در میكروفیشهای نیروی هوایی ایاالت متحـده مـنعكس گردیـده
است .نیروی هوایی همچنین بابت خساراتی که حسب ادعا در نتیجه قصور ادعایی وستینگهاوس در ت مین قابلیت
تعمیراتی متحمل شده است غرامت مطالبه میکند .نیروی هوایی بابت کلیه مبالغ مورد مطالبه خواستار بهره است.
 .911وستینگهاوس ،در مقابل ،اظهار میدارد که نیروی هوایی با عدم انجـام پرداخـتهـای ریـالی مقـرر در
قرارداد ،قراردادها را نقض کرده و استدالل مینماید که با این نقض قرارداد ،اقدام وستینگهاوس در تعلیق اجـرای
کار در نوامبر  5302موجه بوده است .وستینگهاوس اظهار میدارد که عالوه بر این ،نیروی هوایی با عدم تحویـل
بهموقع تجهیزات اولیه ،قراردادها را نقض کرده است .در پاسخ به اظهار نیروی هوایی که این عدم تحویل ،ناشـی
از قصور خود وستینگهاوس در اعالم صحیح تجهیزات بود ،وستینگهاوس مـیگویـد کـه خـود نیـروی هـوایی از
پیكربندی هواپیماهای خود اطالع داشت و مسئول صحت پیكربنـدی پایـه در شـرح کـار بـود و نـه آن شـرکت.
به عالوه ،وستینگهاوس ادعا میکند که نیروی هـوایی طبـق قراردادهـا صـراحتاً ملـزم بـود هرگونـه ت ییـرات در
پیكربندی تجهیزات اولیه موضوع قراردادها را به وستینگهاوس اعالم نماید و نیروی هوایی به این تعهد خود عمل
نكرد.
 .910وستینگهاوس مضافاً اظهار میدارد که از نظر قراردادی مكلف نبود که اطالعات مشروح درباره تعمیرات
اولیه مورد نیاز ارائه نماید ،بلكه به درخواست نیروی هوایی ،و برای کمک به آن نیرو حهت ایفای تعهداتش قبـول
کرده بود که اطالعات مزبور را ت مین نماید .وستینگهاوس استدالل میکنـد کـه حـق دارد ایـن اقـدامات را جـزء
اجرای کار قرارداد منظور کند ،زیرا اقدامات مزبور به درخواست و با اجازه نیروی هوایی انجام شـد .وسـتینگهاوس
اظهار میدارد که حتی وقتی که این اطالعات مشروح را ارائه کرد ،باز هم نیروی هوایی ،تجهیزات اولیه را بهموقع
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ویا در مواردی اصوالً ارائه نكرد .وستینگهاوس همچنین ادعا میکند که با وجود مشكل فقـدان تجهیـزات اولیـه،
نهایت کوشش خود را به عمل آورد و موفق شد بسیاری از دستگاه های آزمـایش مقـرر در قـرارداد را بـه نیـروی
هوایی ارائه دهد .وستینگهاوس انكار میکند که با برداشت از اعتبارات اسـنادی قراردادهـا را نقـض نمـوده ،زیـرا
قراردادها صراحت دارند که برداشت از آن محل منـوط بـه ارسـال کاالهـا نبـود ،و نیـز بـه ایـن سـبب کـه کـار
وستینگهاوس منطبق با گواهیهایی بود که روی یكایک صورتحسابها قید شده بود ،و باالخره بـدین علـت کـه
نیروی هوایی با تصویب صورتحسابها و پرداخت آنها از حق اعتراض اعراض نمود.
 .914وستینگهاوس در ادعاهای متقابل در متقابل خود بابت سه قرارداد گسترش کلی دوم مبـال ی بـه شـرح
زیر مطالبه میکند:
مبلغ  901150293/-دالر هزینههای متحمله برای سه قرارداد که حسب ادعا اضافه بر مبالغ وصولی از نیـروی
هوایی متحمل شده است ،مبلغ  002520402/-دالر بابت عدمالنفع ادعایی قابل انتساب به کارهایی که قبالً انجام
شده ،مبلغ  0450252/-دالر بابت عدمالنفع پیشبینی شده ،در صورتی که دیوان تخلـف نیـروی هـوایی را احـراز
نماید ،مبلغ  900092/-دالر بابت هزینه انبارداری ،و باالخره بهره .راجع به تجهیزات اولیـه گسـترش کلـی دوم و
دستگاههای آزمایش که در اختیار وی میباشد ،وستینگهاوس آماده است در صورتی که دیوان دستور دهـد ،بـرای
انتقال دستگاههای مزبور به انبار ویكتوری ون در ایاالت متحده تقاضای صدور پروانه نماید و به مجـرد تحصـیل
پروانه ،آنها را انتقال دهد.
ج) تصمیم دیوان
 .5وضعیت حقوقی قراردادهای توسعه کلی دوم

 .911دعاوی هر دو طرف عمدتاً بر این استدالل استوار است که طرف دیگر ،قراردادهـای گسـترش کلـی دوم را
نقض کرده است .نیروی هوایی استدالل میکند که وستینگهاوس قراردادها را به طـرق متعـدد و قبـل از شـروع
وضعیت فورس ماژور نقض نمود .بر عكس ،وستینگهاوس بهعنوان واکنش در برابر نقض ،اجرای قراردادها را قبل
از آن که نهایتاً اجراشان در اثر فورس ماژور غیرممكن گردد ،به حالت تعلیـق در آورد .بـه دالیـل منـدرج در زیـر،
ادعای هیچیک از طرفین راجع به نقض قرارداد از نظر دیوان متقاعدکننده نیست.
 .913راجع به استدالالت نیروی هوایی ،این اظهار کـه وسـتینگهاوس متقلبانـه از محـل اعتبـارات اسـنادی
برداشت نموده ،دیوان را متقاعد نمیکند .قراردادها صراحت دارند که وستینگهاوس مسـتحق دریافـت وجـه بابـت
پیشرفت است و این استحقاق منوط و مشروط به حمل کاالها نبود .این اظهار نیروی هوایی نیز که وستینگهاوس
به تعهدات خود در اجرای قراردادهای گسترش کلی دوم بههیچوجه عمل نكرد نیـز از نظـر دیـوان متقاعـدکننـده
نیست .سابقه پرونده بهروشنی نشان میدهد که وستینگهاوس هم در مورد کارهای مقرر در شـرح کـار و هـم در
مورد وظایفی که خارج از حیطه شمول قراردادهـای کتبـی بـود مقـدار قابـل مالحظـهای وقـت و تـالش صـرف
قراردادهای مزبور نمود .راجع به استدالالت وستینگهاوس نیز دیوان متقاعد نشده است که نیروی هوایی بـا عـدم
پرداخت اقساط ریالی مقرر ،قرارداد را نقض کرده است .ادلهای وجود دارد که نشان میدهد نیروی هوایی بعضی از
اقساط ریالی مقرر در قرارداد را نپرداخت .این نیز درست است که وسـتینگهاوس طبـق قراردادهـا حـق داشـت در
صورت عدم پرداخت اقساط ریالی کلیه کارهای موضوع قراردادها را متوقف نماید ،اما وسـتینگهاوس ایـن حـق را
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اعمال ننمود .طرفین معموالً ترتیب اثری به برنامههای قرارداد ،چه از نظر کار و چه از نظر پرداخت نمـیدادنـد ،و
عدول متقابل طرفین از این برنامهها این نتیجهگیری را ت یید نمیکند که قراردادها نقض شدهاند.
 .901همان طور که در مورد سایر قراردادهای آمادگاه الكترونیک مصداق دارد ،اظهارات طرفین دایر بر اینکه
طرف دیگر قرارداد را نقض نموده ،با مواضعی که هریـک از طـرفین قبـل از عزیمـت وسـتینگهاوس از ایـران در
دسامبر  5302اتخاذ نموده بود ،م ایرت دارد .قدر مسلم اینکه قراردادها چنانکه در ابتدا پیشبینی شده بـود اجـر
نشد و طرفین چه در اجرای قرارداد و چه از نظر پرداختها دچار مشكالت و ت خیرهای ناگواری شدند .با این حال
طرفین به همكاری ادامه دادند و کوشیدند برای مشكالت و دشواریهای که ایجاد میشد راهحلهایی پیدا کند .تا
پاییز سال  5910بر هر دو طرف آشكار شده بود که بعضی از جنبه های قراردادها نیاز به تجدید مـذاکره دارد .امـا
حتی هنگامی که وستینگهاوس کتباً به نیروی هوایی پیشنهاد کرد که الزم است تفاهمنامهای امضا شود و دربـاره
قراردادها تجدید مذاکره به عمل آید ،این حق را اعمال ننمود که کلیه کارهای قراردادهای گسترش کلی دوم را بر
مبنای نقض قرارداد توسط نیروی هوایی متوقف نماید .مكاتبات طرفین در پاییز سـال  5302و نامـه مـورخ دهـم
آبانماه [ 5912اول نوامبر ( ]5303بنگرید به :بندهای 940-43و  )915دیوان را متقاعد میکنـد کـه حتـی در آن
زمان طرفین مایل بودند مشكالت خود را حل کنند و کار قراردادها را ادامه دهند .به ایـن دالیـل ،دیـوان نتیجـه
میگیرد که قراردادهای گسترش کلی دوم ،نظیر کلیه قراردادهای دیگر آمادگاه الكترونیک که قبالً توسط نیـروی
هوایی فسخ نشده بود .به دلیل انتفا یا عدم امكان اجرای قرارداد ،فسخ گردید (بنگرید به :بند  55باال) .در نتیجـه،
کلیه ادعاهای طرفین دایر بر اینکه قراردادها به دلیل نقض فسخ شدهاند ،محكوم به رد میباشد.
 .0مقدار کار انجام شده

 .905با توجه به انتفای قراردادها ،دیوان اکنون باید راجع به حقوق و مسئولیت طرفین تصمیم گیرد .عموماً هنگام
محاسبه محكومٌبه در قراردادی که به دلیل انتفا منفسخ گردیده ،وظیفه دیوان این است که مقدار کار انجام شده را
در مقابل وجه پرداختی بسنجد؛ لكـن در وضـعیت خـاص پرونـده حاضـر کـه وسـتینگهاوس بعـد از صـدور آرای
صالحیتی دیوان در قرار اعدادی پرونده حاضر (قرار اعدادی شـماره  0-923-50مـورخ  09بهمـنمـاه 50/5951
فوریه  ،5320چاپ شده در  (14 Iran-U.S. C.T.R. 104ادعاهای متقابلی در برابر ادعاهـای متقابـل نیـروی
هوایی مبتنی بر قراردادهایی غیر از چهار قرارداد موضوع دعاوی اصلی اقامه نموده ،دیوان تصمیم گرفته است کـه
در تسهیم منصفانه زیانهای طرفین اجرای کار توسط وستینگهاوس طبق قراردادهای ادعاهای متقابل را 26تنهـا
به میزان محدودی ـ یعنی فقط برای تقلیل یا تسویه ادعاهای متقابل نیروی هوایی ـ مورد توجه قـرار دهـد .ایـن
بدان معنا است که وستینگهاوس نمیتواند مبل ی بیش از ادعاهای متقابل نیروی هوایی وصول کند (بنگریـد بـه:
بندهای  905-00باال).
 .900نیروی هوایی خواستار پس گرفتن کلیه وجوهی اسـت کـه بابـت قراردادهـای گسـترش کلـی دوم بـه
وستینگهاوس پرداخت نموده است .نیروی هوایی تنها در صورتی استحقاق پس گرفتن چنین وجـوهی را دارد کـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26بنگرید به :پانوشت شماره  02باال.

 468

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

وستینگهاوس مطلقاً هیچ کاری بابت قراردادهای مزبور انجام نداده باشد .لكن چنانکه پیشتر مالحظه شد ،سابقه
نشان میدهد که وستینگهاوس علیرغم دشواریها و ت خیرها ،قبل از آنکه ایران را در دسامبر  5302تـر کنـد،
مقداری از کار قراردادهای مذکور را پیش برد .بهویژه ادله حاکی اسـت کـه وسـتینگهاوس موفـق شـد طراحـی و
ساخت دستگاه های آزمایش برای هر سه کارگاه موضوع قراردادها را انجام دهد .ادله همچنـین حـاکی اسـت کـه
وستینگهاوس تقریباً کلیه وسایل کارگاه الكترومكانیک و قسمتی از وسایل کارگاه رادار را به نیروی هوایی تحویل
داد (بنگرید به :بندهای  945-915باال) .بهعالوه ،وستینگهاوس در تعیـین مشخصـات تجهیـزات اولیـه مقـرر در
قراردادها کمکهای فراوانی به نیروی هوایی کرد (بنگرید به :بندهای  999و 991-95باال) .ولـو آنکـه تصـدیق
نماییم که وستینگهاوس حق ندارد اقدامات خود در تعیین مشخصات تجهیزات اولیـه را جـزو اجـرای کـار منظـور
نماید ،باز هم نیروی هوایی ادلهای ارائه نكرده است که دیوان را قادر نماید مقدار کاری را که وستینگهاوس طبـق
شرح کار قراردادها انجام داده در قبال پرداختهای نیروی هوایی بسنجد .در این اوضاع و احـوال ،ادعـای نیـروی
هوایی بابت پس گرفتن وجوهی که طبق قراردادها پرداخت نموده ،به سبب فقد دلیل محكوم به رد است.
 .909از آنجا که دیوان نظر داده است که وستینگهاوس نمیتوانند وجهی بیش از ادعاهـای متقابـل نیـروی
هوایی وصول کند (بنگرید به :بندهای  905و  900باال) با رد ادعاهای متقابل نیـروی هـوایی بابـت قراردادهـای
گسترش کلی دوم ،دیوان کلیه ادعاهای متقابل در متقابل وستینگهاوس بابت قراردادهـای مزبـور را نیـز الزامـاً رد
کرده است .در هر حال ،به نظر میرسد موضع کنونی وستینگهاوس دایر بر اینکه کـل هزینـههـای متحملـه آن
شرکت در اجرای قراردادهای مذکور بیش از  9/1میلیون دالر از پرداختهای نیروی هوایی تجاوز کرده ،با تمایـل
آشكار آن شرکت حتی در ماه سپتامبر  ،5302به اینکه حساب خود را با نیروی هوایی پایاپای تلقی کند ،متنـاقد
است .این استنباط که در ماه سپتامبر  5302وستینگهاوس پرداختها و کارهـای انجـام شـده تـا آن تـاریخ بابـت
قراردادهای توسعه کلی دوم را اساساً برابر میدانسته ،ظاهراً با یادداشت داخلـی مـورخ  00شـهریورماه 59[ 5910
سپتامبر  ]5302آقای یودر به آقای براون ت یید میشود (بنگرید بـه :بنـد  945بـاال) .چنـانکـه مالحظـه شـد ،در
یادداشت مزبور قراردادهای توسعه کلی دوم بررسی و سه راهحل که وستینگهاوس در اختیار داشت مشخد شـده
است .اولین راهحل که به نظر آقای یودر بهترین بود:
این است که استدالل کنیم که اقالم مندرج در [شرح کار] در عمل جابهجـا شـدهانـد ،بـدین معنـا کـه ارزش
کارهای خارج از قرارداد که وستینگهاوس به دلیل [قصور نیروی هوایی در ت مین تجهیزات اولیه] اجباراً انجام داده
و با ارزش قراردادی بقیه کارهای مندرج در شرح کار قرارداد که باید انجـام شـود برابـر اسـت .بنـابراین ،بـا ایـن
جابهجایی عملی اقالم شرح کار ،قراردادها کامالً انجام شده محسوب میگردند (همان م خذ).
 .907با توجه به مراتب پیشگفته ،کلیه ادعاهای طرفین بابت حكم نقدی بـر مبنـای قراردادهـای مزبـور ،در
ماهیت محكوم به رد است.
 .9تجهیزات اولیه و دستگاههای آزمایش نیروی هوایی

 .901نیروی هوایی خواستار باز پس گرفتن دو گروه وسایل است :نخست تجهیزات اولیه که توسط نیروی هوایی
در اختیار وستینگهاوس قرار گرفته؛ دوم دستگاههای آزمایشی که توسط وستینگهاوس ساخته شده ویـا در جریـان
ساخت بوده ،ولی به نیروی هوایی تحویل داده نشده است.
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 .900وستینگهاوس معترف است که هنوز مقادیری تجهیزات اولیه متعلق به نیـروی هـوایی و نیـز مقـداری
دستگاههای آزمایش که به موجب قراردادهای گسترش کلی دوم ساخته شده بود ،در اختیار دارد .خالصه جزئیـات
وسایل مزبور در نامه مورخ دهم آبان ماه [ 5912اول نوامبر  ]5303وستینگهاوس بـه نیـروی هـوایی آمـده اسـت
(بنگرید به :بند  915باال) .چنانکه مالحظه شد وستینگهاوس در لوایح خود اظهار تمایـل کـرده اسـت کـه کلیـه
تجهیزات اولیه و دستگاههای آزمایشی را که در اختیار دارد به انبار نیروی هوایی در ایاالت متحده منتقل نماید.
 .904راجع به تجهیزات اولیه که نیروی هوایی برای وستینگهاوس فرستاده ،دیوان معتقد اسـت کـه نیـروی
هوایی در کلیه اوقات ذیربط بهعنوان مالكیت تجهیزات اولیه متعلق بـه نیـروی هـوایی را کـه طبـق قراردادهـای
گسترش کلی دوم برای وستینگهاوس فرستاده شده و قطعات یدکی مربوط را که حسب اذعان در ید شرکت مزبور
باقی است به انبار ویكتوری وَن ،جانشین کارگزار حمل نیروی هوایی در ایاالت متحده ارسال نماید.
 .901دیوان اکنون به دستگاه های آزمایشی که توسط وستینگهاوس ساخته شده ویا در جریان سـاخت بـوده
میپردازد .گرچه عنوان مالكیت وسایل مزبور معموالً در زمان تحویل منتقل میشود ،ادلهای وجـود دارد حـاکی از
اینکه عنوان مالكیت وسایل آزمایش ساخته شده توسط وستینگهاوس با پرداخت وجه آن ها توسط نیروی هوایی،
به نیروی هوایی منتقل گردید .دستکم بعضی از صورتحسابهای مربوط به قراردادهای گسترش کلی دوم حاوی
عبارتی به این مضمون است که «کلیه مواد ،دستگاهها ویا خدماتی که تا ایـن تـاریخ طبـق قـرارداد مـورد بحـث
خریداری شده ،با پرداخت این صورتحساب ،به طور قطعی متعلق به [نیروی هوایی] خواهد بود» .با توجه بـه ایـن
واقعیت و نیز ابراز تمایل وستینگهاوس به اینکه کلیه دستگاههای آزمایشی را که در ید وی باقی اسـت ،بـه انبـار
نیروی هوایی در ایاالت متحده انتقال دهد ،دیوان مقرر مینماید که وستینگهاوس کلیه دستگاههـای آزمایشـی را
که در اجرای قراردادهای گسترش کلی دوم کالً یا بعضاً تولید نموده و قطعات یـدکی و نشـریات مربوطـه را کـه
حسب اذعان در ید وی باقی است ،به انبار ویكتوری ون ،جانشین کارگزار حمل نیروی هوایی در ایـاالت متحـده،
ارسال نماید.
 .7نتایج حاصله

 .903نتیجهگیریهای دیوان راجع به ادعاهای متقابل نیروی هوایی و ادعاهای متقابل در متقابـل وسـتینگهاوس
بابت قراردادهای آی.دبلیو.پی.سی ،252-آی.دبلیو.پی.سی253و آی.دبلیو.پی.سی 202-را میتـوان بـه شـرح زیـر
خالصه کرد:
 .5قراردادهای آی.دبلیو.پی.سی ،252آی.دبلیو.پی.سی 253-و آی.دبلیو.پی.سی 202-به دلیـل انتفـا یـا عـدم
امكان اجرا تا پایان سال  5303فسخ گردیدند.
 .0در نتیجه ،کلیه ادعاهای هر دو طرف مبنی بر نقض قراردادهای گسترش کل دوم ،محكم به رد است.
 .9ادعاهای متقابل نیروی هوایی مبنی بر ناتمام بودن کار و ادعاهای متقابل در مقابل وستینگهاوس مبنی بـر
عدم پرداخت وجه بابت کارهای انجام شده ،در چارچوب ضوابط معین شده (بنگرید به :بند  900باال) ،ضمن تعیین
آثار مالی انتفای قراردادهای گسترش کلی دوم ،مورد تحلیل قرار گرفت .دیوان نظر داد که ادعاهای متقابل نیروی
هوایی بابت استرداد وجوهی که تحت قراردادها پرداخت نموده ،به لحا فقد دلیل محكوم به رد است .از آنجا که
دیوان نظر داده است که وستینگهاوس نمیتواند وجهی اضافه بر ادعاهای متقابـل نیـروی هـوایی وصـول نمایـد
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(بنگرید به :بندهای  905و  900باال) ،با رد ادعاهای متقابل نیروی هوایی بابت قراردادهـای گسـترش کلـی دوم،
دیوان کلیه ادعاهای متقابل در متقابل وستینگهاوس بابت قراردادهای مزبور ،از جملـه ادعـای متقابـل در متقابـل
شرکت مزبور بابت هزینههای انبارداری را الزاماً رد کرده است.
 .4وستینگهاوس مكلف است کلیه تجهیزات اولیه متعلق به نیروی هوایی را که طبـق قراردادهـای گسـترش
کلی دوم برای وستینگهاوس ارسال گردیده و قطعات یدکی را که حسب اذعان در ید آن شرکت باقی است و کلیه
دستگاههای آزمایشی را که در اجرای قراردادهای گسترش کلی دوم کالً یا بعضاً تولید نمـوده و قطعـات یـدکی و
نشریات مربوطه را نیز که حسب اذعان در ید وی باقی است ،به انبار ویكتوری ون ،جانشین کارگزار حمل نیـروی
هوایی در ایاالت متحده ،ارسال نماید.
 .7قرارداد آی.دبلیو.پی.سی104-
الف) واقعیات و اظهارات

 .941در تــاریخ  09فــروردینمــاه  50[ 5911آوری ـل  ]5305وســتینگهاوس و نیــروی هــوایی قــرارداد شــماره
آی.دبلیو.پی.سی«( 200-قرارداد  )»200را که مربوط به ارائه خدمات مهندسی و نگهداری جهت پشتیبانی آمادگاه
الكترونیک بود ،امضا کردند .طبق قرارداد ،وسیتنگهاوس از جمله موافقت نمود که  510نفرـ ماه خدمات مهندسـی
به آمادگاه الكترونیک ارائه نماید ،بـرای شـش میـز کنتـرل مـدار ( RTC-3 )monitor circuit boardتكـن
)[ (TACANناوبری هوایی تاکتیكی] ادپترهای رابط [ ]interfaceطراحی و ارائه نماید ،و کاربرد ادپترها را بـه
پرسنل نیروی هوایی آموزش دهد .نیروی هوایی موافقت کرد که بابت خدمات مزبور مبلـغ  5020402/-دالر ،بـه
عالوه  4102950394/-ریال در چهار قسط بپردازد و مبالغ مزبور را پرداخت کرد.
 .945راجع به ادپترها و آموزش ،بخش ذیربط ماده یک«الف» قرارداد  200مقرر میدارد:
وستینگهاوس ...متعهد میگردد که نخست به طراحی و ت مین قطعات متداخل ،روشهای آزمایش و آمـوزش
پرسنل آمادگاه منتخب [نیروی هوایی] در محیط کار و زمینه مجموعـه مـدارهای حسـاس کنتـرلکننـده نـاوبری
هوایی تاکتیكی  RTC-3تكن اقدام نماید .قیمت 5010405/- :دالر به عالوه  202550452/-ریال.
 .940در نامه مورخ پنجم مردادماه  00[ 5914ژوییه  ]5301آقای ج .لنگن والتر ،مدیر برنامه نیـروی هـوایی
وستینگهاوس ،به سرهنگ پلیسیان فرمانده آمادگاه جامع الكترونیک ،پیشنهاد شده بود که ارائه خدمات مهندسـی،
آموزش و کمک فنی ادامه یابد .این پیشنهاد در قرارداد  200گنجانده شد و تعهدات وستینگهاوس مشـروحاً در آن
توصیف گردید .راجع به ادپترها ،نامه مزبور اشعار میدارد که:
در مورد مانیتور  RTC-3تكن ،تجربه نشان داده است کـه تعـدادی از بوردهـای مـدار اغلـب اوقـات از کـار
میافتند .توصیه میشود که وسایل آزمایش مربوطه در کارگاه بیسیم مجهز به ادپترهای مناسب برای این بوردها
گردند (الف  ،40222الف  ،02222الف  ،05222الف  ،95222الف  .)00222وستینگهاوس خدمات مهندسی بـرای
طراحی ادپترهای الزم را ارائه ،تعداد دستگاه مورد نیاز را تولید و نشریات را ویرایش خواهد کرد و کـاربرد صـحیح
دستگاهها و دستورالعملها را به پرسنل [نیروی هوایی] آموزش خواهد داد.
 .949راجع به خدمات مهندسی ،قسمت ذیربط ماده یک«الف» اشعار میدارد:
[وستینگهاوس] تعهد مینماید که نسبت به تـ مین پشـتیبانی مهندسـی و تعمیـر و نگهـداری آمادگـاه جـامع
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الكترونیک برای [نیروی هوایی] اقدام نماید .ت مین پشتیبانی مذکور برای آمادگاه جامع بر طبق پیشنهاد نامههـای
مورخ  09ژوییه  5301برابر با  5914/1/0و مورخ  01اوت  5301مطابق با  5914/5/4و جدول شـماره  5ضـمیمه
که حاکی از به کار گرفتن خدمات  55نفر میباشد صورت خواهد گرفت .قیمت فروش 1500210/- :دالر و
 9004020455/ریال. .947راجع به هزینه سفر ،ماده یک«ج» قرارداد  200مقرر میدارد:
 ...در صورتی که جهت اجرای این موافقتنامه الزم شود که پرسنل [وستینگهاوس] به خارج از تهران مسافرت
نمایند ،یا در محلی خارج از تهران کار کنند ،صورتحسابهای مربوطه به طور جداگانه تسلیم خواهد شد.
 .941در برنامه زمانی اجرای قرارداد تصریح شده بود که وستینگهاوس میبایست ظرف  50ماه بعد از آنکـه
وزارت امور خارجه از ایاالت متحده قرارداد امضا شده را تصویب نمود ،کار را به پایان رسـاند .وزارت امـور خارجـه
قرارداد  200را در تاریخ دوم اردیبهشتماه  00[ 5901آوریل  ]5305تصویب کرد.
 .940بابت قرارداد  200سه ادعای جداگانه اقامه شده که دو ادعا توسط نیـروی هـوایی و یـک ادعـا توسـط
وستینگهاوس است .اوالً نیروی هوایی ادعا میکند که وستینگهاوس شش ادپتر  RTC-3مانیتور تكن را تحویـل
نداد و در نتیجه ،به تعهد قراردادی خود جهت آموزش کاربرد ادپترهای مزبور به پرسنل نیروی هوایی عمل نكـرد.
نیروی هوایی به عنوان غرامت استرداد وجوهی را مطالبه میکند که برای ت مین شش ادپتر و خـدمات مربـوط بـه
وستینگهاوس پرداخته است .ثانیاً نیروی هوایی ادعا میکند که وستینگهاوس خدمات مهندسی مقرر در قـرارداد را
به طور کامل انجام نداد و بابت ارزش  0001نفرـ ماه خدمات مهندسی که حسب ادعا ارائه نشده ،تقاضای اسـترداد
وجه دارد .ثالثاً وستینگهاوس ادعای تقابلی اقامه و ادعا کرده است که نیروی هـوایی بابـت هزینـه سـفر مقـرر در
قرارداد ،مبلغ  500901/-دالر که کارمندان وستینگهاوس بابت مسافرت خارج از تهران متحمل شـدهانـد پرداخـت
نكرده است .دیوان این سه ادعا را به ترتیب بررسی خواهد کرد .نیروی هوایی همچنین یک مس له مقدماتی مطرح
و استدالل کرده است که راجع به قرارداد  200باید بر مبنای تئوری نقض قرارداد تصمیم اتخاذ شود.
ب) فسخ به سبب نقض یا انتفای قرارداد به علت عدم امکان اجرای آن

 .944نیروی هوایی از دیوان میخواهد که نتیجهگیری نماید که قرارداد  200به علـت نقـض قـرارداد آن توسـط
وستینگهاوس فسخ گردید و نه به علت عدم امكان اجرا و انتفای آن در نتیجه فورس ماژور ،زیـرا اجـرای قـرارداد
 200به موجب شرایط خود ،باید مدت ها قبل از آغاز وضعیت فورس ماژور در ایران بـه اتمـام مـیرسـید .نیـروی
هوایی اظهار میدارد که مكاتبات وستینگهاوس با نیروی هوایی در ماه ژوئن  5302ثابت میکند که در آن زمـان،
وستینگهاوس تصدیق کرد که کار قرارداد را به پایان نرسانده بود .نیروی هوایی میگوید که این امر تخلف آشكار
از برنامه زمانی اجرای قرارداد است که صراحت دارد کار وستینگهاوس در مورد قرارداد باید ظرف دوازده ماه بعد از
امضای قرارداد ،یعنی تا تاریخ  09فروردینماه  50[ 5915آوریل  ]5300به پایان رسد .در اولین نامه که بـه تـاریخ
پنجم تیرماه  05[ 5910ژوئن  ]5302و از آقای ئی .جی براون ،مدیر عملیات وستینگهاوس در آمادگاه الكترونیـک
است ،ظاهراً پیشنهاد شده بود که یک بورد مانیتور  RTC-3تكن با یک بورد دیگر عـوض شـود .نامـه مزبـور در
پرونده موجود نیست .در دومین نامه که تاریخ آن هفتم تیرماه  02[ 5910ژوئن  ]5302و پاسخ سـرهنگ نصـرتی
نیا فرمانده آمادگاه الكترونیک نیروی هوایی است ،پیشنهاد وستینگهاوس رد و یادآوری شده است که تعهـدات آن
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شرکت «برای تعمیر شش بورد مانیتور  RTC-3تكن به قوت خود باقی است» .نیروی هوایی استدالل مـیکنـد
که وستینگهاوس قرارداد را نقض نموده ،زیرا حسب اقرار خود ،کار قرارداد را طبق برنامه زمانی مقرر در قرارداد به
پایان نرسانده بود.
 .941وستینگهاوس تصدیق میکند که اجرای قرارداد را طبق برنامه بـه اتمـام نرسـاند و دلیـل آن را قصـور
نیروی هوایی در ت مین تجهیزات اولیه الزم عنوان میکند .نیروی هوایی در پاسخ میگوید که وستینگهاوس ثابت
نكرده است که نیروی هوایی طبق قرارداد  200مكلف به ت مین تجهیزات اولیه بوده است .بهعالوه ،نیروی هوایی
شهادتنامهای از یک تكنیسین آمادگاه الكترونیک ،به نام آقای حسین عـرب علیدوسـتی ارائـه نمـود کـه طـی آن
نامبرده شهادت داده است که تعدادی مانیتور تكن در آمادگاه الكترونیک وجود داشت که اگر پرسنل وستینگهاوس
تقاضا کرده بودند در اختیار آنان قرار داده میشد .وستینگهاوس در پاسخ میگوید که چندان تردیدی وجـود نـدارد
که تفاهم طرفین بر این بود که نیروی هوایی متعهد به ت مین این تجهیزات اولیه بود .طبق اظهار وسـتینگهاوس،
شرط مزبور ،اگر نه در کلیه قراردادهای قبلی ،دستکم در بیشتر آنها ،شرطی صریح بود و نیاز به تجهیزات اولیه
آنچنان عادی شده بود که در قرارداد مزبور شرط ضمنی محسوب میشد.
 .943این استدالل نیروی هوایی که قرارداد  200نقض شده و نه اینکه با عدم امكان اجرای آن منتفی شده،
از نظر دیوان متقاعدکننده نیست .دیوان نظر میدهد که وضعیت حاکم بر قرارداد مزبور مشابه وضعیتی اسـت کـه
در مورد سایر قراردادهای آمادگاه الكترونیک بین طرفین وجود داشت و نیز اینکه قرارداد  200بـه سـبب فـورس
ماژور تا اواخر ماه دسامبر  5303منفسخ گردید (بنگرید به :بندهای  15-55باال) .نحوه عمل طرفین طـی قـرارداد
مزبور ،نظیر رفتار آنان در مورد سایر قراردادهای آمادگاه الكترونیک ،این نتیجه گیری را الزامی مینماید که قرارداد
نقض نشد ،بلكه با عدم امكان اجرای آن منتفی شده است .چنانکه در مورد اغلب قراردادهای آمادگاه الكترونیک،
اگر نه در مورد همه آنها ،مصداق داشته ،طرفین به دالیل گوناگونی طبق برنامه اجـرای کـار مصـرح در قـرارداد
 200عمل نكردند .در قرارداد مزبور نظیر سایر قراردادهای آمادگاه الكترونیک طـرفین کوشـیدند بـرای مشـكالت
خود ،از جمله موارد عدول از برنامه زمانی اجرای کار پیش بینی شده در قرارداد چاره اندیشی نماینـد .هـیچ دلیلـی
وجود ندارد که در زمانی که وستینگهاوس ایران را تر میکرد ،طرفین قصدی جز این داشتند که کار قـرارداد را
هرگاه وضعیت اجازه میداد به اتمام رسانند .بهعالوه ،دیوان نظر میدهد که نحوه عمل نیروی هوایی در آن زمان
این نتیجهگیری را ت یید نمیکند که وستینگهاوس قرارداد را نقض کرده بود .در آن زمـان ،نیـروی هـوایی اظهـار
ننمود که وستینگهاوس به علت ت خیر در اجرا ،قرارداد را نقض کرده است .برعكس ،نیروی هوایی آخرین اقسـاط
مربوط به قرارداد را در اوایل سال  5302پرداخت کرده است .این نحوه عمـل بـا موضـعی کـه نیـروی هـوایی در
داوری حاضر اتخاذ نموده ،م ایرت دارد .بنا به کلیه دالیل مزبور ،دیوان نتیجه میگیرد که علت فسخ قرارداد 200
نقض آن نبوده ،بلكه انتفا از بابت عدم امكان اجرای آن بود .دیوان غرامت را بر همین اساس محاسبه خواهد کرد.
ج) ادعای نیروی هوایی در ارتباط با ادپترها و آموزش
 .5استدالالت طرفین

 .911نیروی هوایی ادعا میکند که وستینگهاوس شش ادپتر مانیتور  RTC-3را که در قـرارداد مقـرر شـده بـود
نساخت و تحویل نداد و در نتیجه ،نتوانست آموزش کاربرد ادپترهای مزبور را نیز ارائه نماید .نیروی هوایی خواستار
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بازپرداخت  9220222/-دالر ،به عالوه بهره است.
 .915نیروی هوایی اظهار میدارد که نامه مورخ هفتم تیرماه  02[ 5910ژوئـن  ]5302سـرهنگ نصـرتی (از
نیروی هوایی) به آقای ئی جی .براون (از وستینگهاوس) (بنگرید به :بند  900بـاال) ثابـت مـیکنـد کـه «قابلیـت
نگهداری شش ادپتر فراهم نشده است» .چنانکه مالحظه شد ،در نامه مورخ هفتم تیرماه  02[ 5910ژوئن ]5302
پیشنهاد وستینگهاوس مبنی بر اینکه قرارداد  200با تعـویض یـک ادپتـر اصـالح گـردد رد و یـادآوری شـد کـه
وستینگهاوس متعهد است شش ادپتر مانتیور  RTC-3تكن را تحویل دهـد .نیـروی هـوایی همچنـین اسـتدالل
میکند که طبق رویه مورد توافق طرفین ،چنان که وستینگهاوس شش ادپتر را تحویل داده بود ،گواهی قبولی بـه
امضای نیروی هوایی دریافت میکرد ،حال آن که وستینگهاوس گواهی مزبور را ارائه نكرده و ادعای خود را اثبات
ننموده است .نیروی هوایی همچنین به شهادتنامه آقای حسین عرب علیدوسـتی ،تكنیسـین آمادگـاه الكترونیـک،
استناد میکند که طی آن نامبرده اظهار داشته است که ادپتر هیچگاه تحویل داده نشد.
 .910راجع به آموزش ،نیروی هوایی استدالل میکند که چون وستینگهاوس شش ادپتر را تحویل نداد الزمـاً
کاربرد آنها را نیز به پرسنل نیروی هوایی آموزش نداد .وستینگهاوس تصدیق مـیکنـد کـه قـادر نبـود الزامـات
آموزشی قرارداد را ایفا نماید و قبول کرده است که باید مابهازای آموزش را بازپرداخت نماید.
 .919راجع به شش ادپتر مانیتور  RTC-3تكن ،وستینگهاوس اظهار میدارد که تقریباً کلیه تعهدات خـود را
بابت طراحی ،ساخت و تحویل ادپترها ایفا نموده ،لكن تصدیق میکند که به علت قصور نیروی هوایی در تحویـل
تجهیزات اولیه مورد نیاز ،مقدار کمی از این کار را انجام نداد .وستینگهاوس تصدیق میکند که معـادل ارزش کـار
انجام نشده در مورد ادپترها به نیروی هوایی بدهكار است.
 .917وستینگهاوس برآوردی از مقدار کار انجام نشده ادپترها و مدت زمانی که وستینگهاوس باید صرف آموزش
کاربرد ادپترهای  RTC-3تكن به پرسنل نیروی هوایی میکرد ،ارائـه نمـوده اسـت .آقـای ادوارد ا .نوردسـتروم،
مهندس وستینگهاوس و مسئول تكن در مورد قرارداد 200در شهادتنامه خود اظهار داشته است که در ماه سپتامبر
 5300وی «شش ادپتر برای شش بورد چاپی مانیتور تكن در ارتبـاط بـا قـرارداد آی.دبلیو.پی.سـی 200-طراحـی
کرد» .آقای لورینگ اچ .براون ،متخصد ساخت وستینگهاوس در آمادگاه الكترونیک در شـهادتنامه خـود اظهـار
میدارد که در ماههای سپتامبر و اکتبـر « 5302شـش ادپتـر بـرای شـش بـورد چـاپی مـانیتور تكـن در آمادگـاه
الكترونیک ساخت و تحویل داد .این کار تا اواسط ماه اکتبر  5302به اتمام رسید».
 .911در جلسه استماع ،آقای جان مککیور ،معاون مدیر وستینگهاوس در آمادگاه در اوقات مرتبط بـا ادعـای
حاضر ،اظهار داشت که یک مهندس طراح وستینگهاوس طرح این شش ادپتر را بـه اتمـام رسـاند و دسـتورالعمل
طرح را به تكنیسینی داد که شش جعبه ادپتر را ساخت .آقای مک کیور افزود که در این اثنا مهندس طراح مش ول
تدوین دستورالعملهای فنی مقدماتی مربـوط بـه ادپترهـا شـد .آقـای مـککیـور اظهـار کـرد کـه هنگـامی کـه
وستینگهاوس ایران را تر کرد ،سخت افزار و مدار مقدماتی تكمیل شده و شش ادپتر در قفسـههـای آمادگـاه
الكترونیک قرار داشت .نامبرده اظهار داشته است از آنجا که نیروی هوایی تجهیزات اولیه الزم را ارائه نكرده بود،
وستینگهاوس نمیتوانست آزمایش و ت یید کند که ادپترها دو نفرـ ماه و تهیه دسـتورالعملهای نهـایی ،یـک نفرــ
هفته کار میبرد .آقای مک کیور در پاسخ به سثالی در جلسه استماع اظهار داشت که شخصاً هیچگاه سختافزارها
را به تیمسار شاهرخی نسب (از نیروی هوایی) تسلیم نكرد یا نشان نداد .آقای مـککیـور توضـیح داده اسـت کـه
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سخت افزار در آزمایشگاه واقع در طبقه دوم آمادگاه الكترونیک ساخته شده و در اختیار وستینگهاوس بود تا پس از
تحویل تجهیزات اولیه الزم توسط نیروی هوایی بتوان ادپترها را آزمایش و ت یید کرد.
 .910وستینگهاوس همچنین چندین برآورد از مقدار کاری که باید صرف آموزش کاربرد ادپترهـای RTC-3
به پرسنل نیروی هوایی مینمود ارائه کرده است و الیل دی .کارلسون ،مهندس کارگاه وستینگهاوس در آمادگـاه
الكترونیک ،در شهادتنامهاش اظهار میدارد که قادر نبود کاربرد شش ادپتر مانیتور تكن را به پرسنل نیروی هوایی
آموزش دهد ،زیرا نیروی هوایی تجهیزات اولیه الزم را ارائه نكرده بود .وی برآورد کرده است که آمـوزش کـاربرد
شش ادپتر تقریباً سه نفرـ ماه وقت میگرفت .در جلسه استماع ،آقای مککیور بـرآورد متفـاوتی از کـار باقیمانـده
ارائه کرد .چنانکه مالحظه شد ،آقای مککیور برآورد نمود که ت یید آزمایش شـش ادپتـر دو نفرــ مـاه و تـدوین
دستورالعملهای نهایی یک نفرـ هفته کار میبرد .به عالوه طبق اظهار آقای مککیور ،آموزش کاربرد ادپترهـا در
محل کار سه نفرـ هفته دیگر کار میبرد .بدین ترتیب ،آقای مک کیور برآورد نمـود کـه ارائـه ادپترهـا و آمـوزش
کاربرد آنها در مجموع کالً مستلزم سه نفرـ ماه کار بود .آقای رابرت مکفارلند ،مسئول امور مالی وستینگهاوس،
ارزش این سه نفرـ ماه کار باقیمانده را  050941/-دالر ،یعنی  00551/-دالر بابت هر نفرـ ماه برآورد کرده است.
 .0تصمیم دیوان

 .914دیوان نظر داده است که قرارداد  200به سبب عدم امكان اجرا فسخ گردید .بنابراین ،دیوان باید هـر مقـدار
زیان حاصله را به نسبت میزانی که قرارداد تا تاریخ فسخ انجام شده بوده ،به نحو منصـفانه بـین طـرفین تسـهیم
نماید (بنگرید به :بند  54باال) .گرچه نیروی هوایی کلیه پرداختهای مقرر در قرارداد  200را انجام داد ،ادله موجود
حاکی است که وستینگهاوس هنگام تر ایران در ماه دسامبر  5302کارهای مربوط به ادپترهای تكن را به اتمام
نرسانده بود .در چنین اوضاع و احوالی ،وظیفه دیوان این است که مقدار و ارزش کار تمام نشـدهای را کـه وسـتینگهاوس
باید وجه آن را به نیروی هوایی بازپرداخت نماید تعیین کند .نیروی هوایی خواسـتار بازپرداخـت  9220222/-دالر بابـت
این بخش از ادعای خود در قرارداد  200میباشد؛ لكن بازپرداخت چنین مبل ی تنها در صورتی قابل توجیـه اسـت
که وستینگهاوس مطلقاً هیچ کاری در ارتباط با با بوردهـای  RTC-3تكـن انجـام نـداده باشـد .نیـروی هـوایی
بهعنوان خواهان در این مورد ،باید میزان و ارزش کاری را که حسب ادعا وستینگهاوس انجام نداده است ،به اثبات
رساند .به نظر دیوان ،نیروی هوایی از عهده اثبات این امر بر نیامده است.
 .911تنها مدار راجع به مقدار کار انجام نشده وسـتینگهاوس در مـورد ادپترهـای مـانیتور  RTC-3تكـن
برآوردهایی است که کارمندان خود وستینگهاوس ،یعنی آقایان الیل کارلسون و جان مککیور ارائه کردهاند .آقای
مک کیور درباره کار باقیمانده مربوط به شش ادپتر برآورد کرده است که ت یید و آزمایش صحت آنها دو نفرـ مـاه
و تهیه دستورالعملهای فنی نهایی یک نفرـ هفته کار میبرد .شهادتنامه آقای مککیور تنها بـرآوردی اسـت کـه
دیوان دربـاره مقـدار بقیـه کـار ادپترهـا در اختیـار دارد و در نتیجـه ،دیـوان آن را مـیپـذیرد .راجـع بـه آمـوزش
وستینگهاوس ادله متناقصی ارائه نموده است .آقای مککیور برآورد کرد که آموزش در محل کار بـرای هریـک از
شش ادپتر نصف هفته ،یعنی کالً سه نفرـ هفته کار میبرد .از آنجا که آقای کارلسون مهنـدس نـاظر در آمادگـاه
الكترونیک بود و مسئولیت ارائه آموزش را بر عهده میداشت ،دیوان برآورد وی از مقدار کـار الزم بابـت خـدمات
مزبور را معتبر تلقی میکند .بر این اساس ،دیوان نتیجه میگیرد که ت یید ،آزمایش ،تهیه دستورالعملهای نهـایی و
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ارائه آموزش در مجموع مستلزم بیست و یک نفرـ هفته کار میبود.
 .913در مواردی که بتوان نرخ دستمزد را از قرارداد مربوط استخراج کرد ،ارزیابی کار وسـتینگهاوس بایـد بـا
استفاده از آن نرخ صورت گیرد (بنگرید به :بند  022باال) .استخراج نرخ از قرارداد  200آسان اسـت :آن قسـمت از
قیمت که مربوط به خدمات میشود در قرارداد مشخد گردیده و سایر ادله مربوط به زمان اجرا ،تعـداد نفرــ مـاه
خدمت مقرر در قرارداد را نشان میدهد .بر این اساس ،در ارزیابی بخش انجام نشده کار وستینگهاوس ،دیوان نرخ
حقالزحمهای را که آقای مکفارلند از ارقام مزبور استخراج نموده ،یعنی  00511/-دالر بابت هر نفرـ ماه را اعمال
خواهند نمود .در نتیجه ،ارزش قراردادی بیست و یک نفرـ هفته کار انجام نشده مربوط به شش ادپتـر و آمـوزش
مربوط به آن 900159/01دالر است و بر آن اساس ،دیوان مبلغ مزبور را به نفع نیروی هوایی حكم میدهد .بهـره
متعلقه به این مبلغ از دهم دیماه  95[ 5912دسامبر  ]5303یعنی تاریخی که به نظر دیوان قرارداد منفسخ گردید،
محاسبه خواهد شد.
د) ادعای نیروی هوایی در ارتباط با خدمات مهندسی
 .5استدالالت طرفین

 .931نیروی هوایی اظهار میدارد که وستینگهاوس تنها  503/1نفرـ ماه از  510نفرـ ماه خدمات مهندسی مقـرر
در قرارداد  200را ارائه کرده است و بر این اساس ،خواستار بازپرداخت  5350222/-دالر میباشد.
 .935نیروی هوایی در ت یید موضع خود به نامه اول مردادماه  09[ 5915ژوییه  ]5300آقـای اچ.جـی .مـکالفلـین
مدیر قراردادهای وستینگهاوس ،به سرلشكر ساسانی ،مدیر امور اداری نیروی هوایی استناد میکند؛ بدین شرح:
موضوع :قرارداد شماره آی.دبلیو.پی.سی200-
وستینگهاوس و آمادگاه جامع الكترونیک اخیراً مذاکرات خود را درباره این قرارداد در ارتباط با تعداد نفرــ مـاه
خدماتی که تا این تاریخ تحویل گردیده به اتمام رساندند .توافق حاصل شده است که ل ایت نهم تیرماه 92[ 5915
ژوئن  ]5330کالً  503/1نفرـ ماه کار تحت این موافقتنامه تحویل شده است .بنابراین ،از دهم تیرمـاه [ 5915اول
ژوییه  00/1 ]5300نفرـ ماه دیگر برای اتمام  510تفرـ ماه باید تحویل داده شود .نمودار پیوست چگونگی تحویل
بقیه نفرـ ماه کار باقیمانده را نشان میدهد.
نیروی هوایی بر مبنای نامه مزبور از دیوان میخواهد نتیجهگیری کند که وستینگهاوس بعد از تاریخ تیـرمـاه
[ 5915اول ژوییه  ]5300هیچ گونه خدمات مهندسی تحویل نداده اسـت .نیـروی هـوایی عـالوه بـر نامـه آقـای
مک الفلین ،به شهادتنامه آقای حسین عرب علیدوستی ،تكنیسین آمادگاه الكترونیک ،استناد میکند کـه طـی آن
نامبرده اظهار داشته است که وستینگهاوس فقط  503/1نفر ـ ماه خدمات مهندسی بابت قرارداد ارائه نمود.
 .930وستینگهاوس در پاسخ میگوید که نامه مورخ اول مردادماه  09[ 5915ژوییه  ]5300گزارش وضـعیتی
است تنها حاوی مقدار خدمات مهندسی که وستینگهاوس تا پایان روز نهم تیرماه  92[ 5915ژوئـن  ]5300ارائـه
کرده بود و میافزاید که بین ماه ژوییه  5300و فوریه  ،5302وستینگهاوس  00/1نفرــ مـاه خـدمات باقیمانـده را
ارائه نمود .وستینگهاوس با استناد به شهادتنامه آقای جان مککیور اظهار میدارد که سه متخصد انگلیسی رادار
که با وستینگهاوس قرارداد داشتند ،یعنی آقایان مک نمی ،شاپلند و واربرتن  0/1نفرـ ماه خدمات مهندسی در مـاه
ژوییه  5300انجام دادند و کارمندان خود وستینگهاوس ،یعنی کولمن ،شیی ،سوبک ،استندیش و ویتورث ،در مـاه
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ژوییه  5300پنج نفرـ ماه دیگر خدمت ارائه کردند .وستینگهاوس در اثبات این اظهارات همچنـین تعـدادی بـرگ
ساعات کار مربوط به شش نفر کارمند اخیرالذکر تسلیم کرده است.
 .939وستینگهاوس اظهار میدارد که در فاصله ماه اوت  5300و ماه فوریه  5302کارکنان وی آخرین بیست
نفرـ ماه خدمات باقیمانده را انجام دادند و در ت یید این اظهار ،وستینگهاوس علیالخصوص به آخرین صورتحساب
هایی که در ماه فوریه  5302به نیروی هوایی تسلیم نموده ،استناد میکند .نامه مـورخ اول اسـفندمـاه 02[ 5915
فوریه  ]5302منضم به صورتحساب مزبور اشعار میدارد:
وستینگهاوس بدینوسیله چهارمین صورتحساب ریالی قابل پرداخت طبـق موافقتنامـه حاضـر را بـه پیوسـت
تسلیم مینماید .این صورتحساب بابت آخرین  02نفرـ ماه خدمت تحویل شده از تاریخ دهم مردادمـاه [ 5915اول
اوت  ]5300است .نسخهای از گواهیهای مربوط که به تصویب فرمانده آمادگـاه الكترونیـک رسـیده بـه منظـور
اطالع پیوست است .بدین ترتیب ،کلیه  510نفرـ ماه کار اکنون تحویل گردیده است.
بحثی نیست که نیروی هوایی صورتحساب مزبور را پرداخت کرده است.
 .0تصمیم دیوان

 .937ادله موجود حاکی است که در ماه فوریه  5302وستینگهاوس صورتحسابی بابـت «آخـرین  02نفرــ مـاه»
خدمات مهندسی که باید تحت قرارداد  200ارائه میشد ،به نیروی هوایی تسلیم کرد .چنانکه مالحظه شد ،نامـه
مورخ اول اسفندماه  02[ 5915فوریه  ]5302منضم به صورتحساب اشعار میداشت که کلیـه  510نفرــ مـاه کـار
تحویل گردیده است .در پرونده امر ،دلیلی وجود ندارد که نیروی هوایی در آن زمان چه به صورتحساب و چـه بـه
نامه وستینگهاوس که اشعار میداشت شرکت مزبور تعهدات خـود را بابـت خـدمات مهندسـی تمامـاً انجـام داده،
اعتراض کرده باشد .در واقع ،نیروی هوایی صورتحساب را پرداخت نمود .دیوان کراراَ نظر داده است که چنـانچـه
اعتراضی یا ایرادی در زمان اجرای قرارداد به عمل نیامده باشد ،صورتحسابها یا اسـناد پرداختـی کـه در جریـان
اجرای قرارداد تسلیم شدهاند صحیح فرض میشوند (بنگریـد بـه :بنـد  10حكـم شـماره  0-495-105مـورخ 92
دیماه  02[ 5902ژانویه  ]5330در پرونده کالینز سیستمز اینترنشنال اینک .و نیروی دریـایی جمهـوری اسـالمی
ایران ،چاپ شده در 28 Iran-U.S. C.T.R. 21,39؛ بند  00حكم شماره  9-509-902مورخ  95تیرماه 5950
[ 00ژوییه  ]5322در پرونده هیوستون کانترکتینگ کامپنی و شرکت ملی نفت ایران و دیگران ،چاپ شـده در
 .20 Iran-U.S. C.T.R. 3,24-25همچنین بنگرید به :بندهای  35-30حكم شـماره  9-203-950مـورخ
 53خردادماه [ 5950نهم ژوئن  ]5322در پرونده الکهید کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،چـاپ
شده در ( 18 Iran-U.S. C.T.R. 292,317-19صورتحساب بابت مطالبه وجه خدمات معینی کـه تصـویب و
بخشی از آن پرداخت شده بیآنکه در زمان اجرای قرارداد مورد اعتراض واقع شده باشـد دلیـل کـافی اسـت بـر
اینکه خدمات انجام شده است)؛ حكم شماره  0-555-593مورخ اول تیرماه  00[ 5959ژوئـن  ]5324در پرونـده
تایم اینكورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در ( 7 Iran-U.S. C.T.R. 8,11صورتحسـابهـای
پرداخت نشدهای که به تصویب مسئولین مربوط رسیده به منزله ادعاهای علیالظاهر معتبر میباشند).
 .931دیوان نتیجه میگیرد که با توجه به اینکه نیروی هوایی در زمان اجرای قرارداد اعتراضی نكرده ،نامـه
مورخ اول اسفندماه  02[ 5915فوریه  ]5302وستینگهاوس که به ضمیمه آن آخرین صورتحساب ریالی به موجب
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قرارداد تسلیم گردیده ،علیالظاهر دلیل بر آن است که وستینگهاوس کلیه خدمات مهندسی مقرر در قـرارداد 200
را انجام داده است .اقدام بعدی نیروی هوایی در پرداخت صورتحساب این دلیل علـیالظـاهر را قـوت مـیبخشـد.
نیروی هوایی هیچ دلیلی که کافی برای رد ادعای علیالظاهر وستینگهاوس باشد ارائه نكرده است .بهعالوه ،ایـن
واقعیت که نیروی هوایی آخرین صورتحساب وستینگهاوس بابت خدمات مهندسی را که بهروشنی در آن قید شده
بود که  02نفرـ ماه کار خـدمات مهندسـی «باقیمانـده» از دهـم مردادمـاه [ 5915اول اوت  ]5300انجـام شـده،
پرداخت نموده ،از نظر دیوان داللت در آن دارد که در آن زمان ،نیـروی هـوایی پذیرفتـه بـود کـه وسـتینگهاوس
تعهدات خود را بابت خدمات مهندسی تماماً انجام داده است .در نتیجه ،دیوان ادعای نیروی هوایی راجع بـه ارائـه
خدمات مهندسی موضوع قرارداد  200را به لحا فقد دلیل رد میکند.
هـ) ادعای متقابل در متقابل وستینگهاوس در ارتباط با هزینه سفر
 .5استدالالت طرفین

 .930وستینگهاوس اظهار میدارد که نیروی هوایی بابت هزینه سفر مقـرر در قـرارداد مبلـغ  500901/-دالر کـه
کارمندان وستینگهاوس برای مسافرت به خارج از تهران متحمل شدند ،پرداخت نكرده است .قرارداد  200صراحت
دارد که وستینگهاوس حق دارد هزینه م موریتهای خارج از تهران را که تصویب شده است باز پس بگیـرد .مـاده
یک «ج» قرارداد اشعار میدارد که در صورتی که الزم شود پرسنل وسـتینگهاوس بـه خـارج از تهـران مسـافرت
نمایند یا در محل خارج از تهران کار کنند ،وستینگهاوس «صورتحساب هزینههای اضافی متحمله بابت این قبیل
م موریتها را به طور جداگانه تسلیم خواهد نمود» (بنگرید به :بند  904باال).
 .934وستینگهاوس برای اثبات ادعای خود دایر بر اینکه موافقت نیروی هوایی را بابت این قبیل م موریتها
درخواست و تحصیل کرد ،یک برگ خالصه م موریت موقت ،حاوی فهرسـت مسـافرتهـای مربـوط و نیـز یـک
سلسله مكاتبات بین وستینگهاوس و نیروی هوایی ارائه نموده که طی آن ها وستینگهاوس بـدواً مبلـغ 500901/-
دالر بابت بازپرداخت هزینه سفر مطالبه کرده و بعد از آن سثاالت مطروح توسط نیروی هوایی راجع به درخواست
را پاسخ داده است .در تاریخ  52شهریورماه [ 5910نهم سپتامبر  ]5302آقای اف .اف .الكساندر ،مدیر قراردادهـای
وستینگهاوس ،نامهای به تیمسار شكیب معاون فرمانده تدارکات و تولید نیـروی هـوایی ارسـال نمـود و طـی آن،
خواستار بازپرداخت مبلغ  500901/-دالر فوقالعاده روزانه برای م موریت خارج از تهران گردید .نیروی هوایی طی
نامه مورخ  05شهریورماه 50[ 5910سپتامبر  ]5302سرهنگ الف .اسكندانیان به نامـه مزبـور پاسـخ داده ،اعـالم
نمود که وستینگهاوس «تنها مدار تصویب مسافرت توسط [نیروی هـوایی] و موضـوع و محـل و طـول مـدت
م موریت را ارائه نموده ،لكن جزئیات مبلغ درخواستی را اعالم نكرده» و از وستینگهاوس خواست که آن جزئیـات
را توضیح دهد .آقای ئی .دبلیو .یودر ،مدیر امور بازرگانی وستینگهاوس طی نامـه مـورخ سـوم مهرمـاه 01[ 5910
سپتامبر  ]5302پاسخ و توضیح داد کـه مبلـغ  500901/-دالر بابـت  501روز م موریـت موقـت ضـربدر  33دالر
فوقالعاده مقطوع روزانه برای کار انجام شده بابت قرارداد در خـارج از تهـران بـوده اسـت .وسـتینگهاوس اظهـار
میدارد که این مكاتبات ثابت میکند که نیروی هوایی مبلغ  500901/-دالر به وستینگهاوس بدهكار است.
 .931نیروی هوایی در پاسخ میگوید که مسافرتهای مورد ادعای وستینگهاوس مسافرتهایی است کـه یـا
هیچگاه صورت نگرفت ویا مسافرتهای شخصی پرسنل وستینگهاوس بود و بدین دلیل مشمول بازپرداخت مقـرر
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در قرارداد نیست .نیروی هوایی ادعا میکند که دلیل و مدرکی وجود ندارد که وستینگهاوس بابـت ایـن مسـافرت
های ادعایی از آمادگاه الكترونیک درخواست ویا کسب اجازه کرده باشد .نیروی هوایی همچنین اظهار میدارد کـه
وستینگهاوس دلیل و مدرکی راجع به مسافرت ،از قبیل دالیل مسافرت ،مدار مثبته سفر و نتیجه مسافرت ارائه
نكرده است و مضافاً اینکه برگ م موریت موقت ارائـه شـده توسـط وسـتینگهاوس ادعـای آن شـرکت را ثابـت
نمیکند؛ زیرا یک فرم داخلی آن شرکت است که حاوی اجازه و امضای مقامات نیروی هوایی در ت ییـد مسـافرت
نمیباشد .طبق اظهار نیروی هوایی ،نامه مورخ  05شهریورماه  50[ 5910سپتامبر  ]5302ثابت میکند که نیـروی
هوایی به مطالبه هزینه سفر توسط وستینگهاوس اعتراض کرد و از شرکت مزبور خواست که جزئیات مربـوط بـه
سفر را توضیح دهد .نیروی هوایی اظهار میدارد که نامه مورخ سـوم مهرمـاه  01[ 5910سـپتامبر  ]5302حـاوی
اطالعات مورد درخواست نیست.
 .933در جلسه استماع ،وستینگهاوس اظهار داشت که به نامه اولیه آن شرکت بـه نیـروی هـوایی ،دایـر بـر
درخواست فوقالعاده روزانه ،یک صورتحساب ،یک خالصه م موریت موقت و یک مجموعه فرم مجوز انجـام کـار
ضمیمه شده بود ،لكن اکنون در بایگانی وستینگهاوس فقط رونوشت نامه و صورتحساب همراه آن موجـود اسـت.
به نظر وستینگهاوس ،پاسخ نیروی هوایی به درخواست بازپرداخت هزینه سـفر وسـتینگهاوس بـهروشـنی نشـان
میدهد که نیروی هوایی مجموعه فرمها را دریافت کرد و محتویات آن را پذیرفت .طبق اظهار وستینگهاوس نامه
مورخ  05شهریورماه  50[ 5910سپتامبر  ]5302سرهنگ اسكندانیان قرینه روشنی است بر اینکه نیـروی هـوایی
مدار وستینگهاوس راجع به خدمات انجام شده در خارج از کارگاه را دریافت کرده و از آن رضایت داشته اسـت.
وستینگهاوس خاطرنشان میسازد که تنها سثال مطـروح در نامـه ،بـه چگـونگی محاسـبه مربـوط مـیشـد کـه
وستینگهاوس در نامه مورخ سوم مهرماه  01[ 5910سپتامبر  ]5302خود بدان پاسخ داد.
 .0تصمیم دیوان

 .711به نظر دیوان وستینگهاوس ثابت نكرده است که استحقاق دارد هزینه سفر خارج از تهران را دریافت نماید.
دیوان گرچه میپذیرد که نامه مورخ  05شهریورماه  50[ 5910سپتامبر  ]5302سرهنگ اسكندانیان ثابت میکنـد
که وستینگهاوس موفق شد مدار مربوط به تصویب موضوع ،محل و مدت سفر توسـط نیـروی هـوایی را ارائـه
نماید ،اما دیوان متقاعد نشده است که نامه مورخ سوم مهرماه  01[ 5910سپتامبر  ]5302آقای یودر در پاسـخ بـه
سرهنگ اسكندانیان ،موضوع مبلغ درخواستی بابت پرداخت هزینه سفر را حل کرده باشد .در نتیجه کـامالً امكـان
دارد که مسئولیت قراردادی نیروی هوایی تحت قرارداد  200محدود به هزینه سفر واقعی متحمله توسط کارمندان
وستینگهاوس بابت م موریتهای خارج از تهران بوده باشد .از نظر دیوان مس لهای که مطرح است این است که آیا
وستینگهاوس از عهده اثبات ادعای خود بر آمده است یا خیر .ادله و مدار موجود نزد دیوان چنین نتیجهگیریای
را ثابت نمیکند .گرچه مدار مزبور حاکی است که وستینگهاوس ادعای معتبری بابت هزینـه سـفر داشـته ،امـا
طلب آن شرکت از این بابت اثبات نشده است .در نتیجه ،ادعای وستینگهاوس به لحا فقد دلیل رد میشود.
و) نتایج حاصله

 .715نتیجهگیریهای دیوان درباره ادعاهای متقابل نیروی هـوایی و دعـاوی متقابـل وسـتینگهاوس بـر مبنـای
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قرارداد شماره آی.دبلیو.پی.سی 200-را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:
 .5قرارداد آی.دبلیو.پی.سی 200-در اواخر سال  5303به دلیل انتفا یا عدم امكان اجرا منفسخ گردید.
 .0دیوان مبلغ  900159/01دالر بابت کارها و آموزش مربوط به شـش ادپتـر مـانیتور  RTC-3تكـن کـه در
هنگام تر ایران توسط وستینگهاوس در ماه دسامبر  5302ناتمام باقی مانده بود ،به نفـع نیـروی هـوایی حكـم
میدهد .بهره متعلق به این مبلغ از دهم دیماه  90[ 5912دسامبر  ،]5303یعنی تاریخی که به نظر دیوان قرارداد
فسخ گردید ،محاسبه خواهد شد .از آنجا که تاریخ مزبور ،همچنین تاریخی است که بهره متعلق به کل اصل مبلغ
مورد حكم به وستینگهاوس بابت ادعاهای آن شرکت بر مبنای قراردادهای  252و  291یعنـی مبلـغ 5050005/-
دالر باید محاسبه شود (بنگرید به :بندهای 534و  091باال) ،دیـوان مبلـغ  900159/01دالر مـورد حكـم بـه نفـع
نیروی هوایی بابت ادعای آن نیرو بر مبنای قرارداد  200را از مبلغ مزبور کسر میکند که در نتیجه ،خـالد مبلـغ
مورد حكم به نفع وستینگهاوس  1240550/01دالر خواهد بود.
 .9ادعای متقابل نیروی هوایی راجع به خدمات مهندسی به علت فقد دلیل محكوم به رد است.
 .4ادعای متقابل وستینگهاوس در ارتباط با هزینه سفر به سبب فقد دلیل محكوم به رد است.
 .1قراردادهای آی.ئی.دی 220-00-و آی.دبلیو.پی.سی :220-قراردادهای موشک
الف) مقدمه

 .710چنانکه پیشتر در این حكم مالحظه شد ،نیروی هوایی هجده فقره ادعای متقابل بـر مبنـای قراردادهـای
گوناگون بین طرفین علیه وستینگهاوس اقامه کرده است .وستینگهاوس در لـوایح اولیـه خـود علیـه آن دسـته از
ادعاهای متقابل نیروی هوایی که مبتنی بر قراردادهایی غیر از قراردادهای موضوع ادعاهای اصـلی بـود ،ایـرادات
صالحیتی مطرح و استدالل نمود که ادعاهای متقابل مزبور ناشی از همان قراردادهـا ،معـامالت ویـا رویـدادهایی
نیستند که از نظر صالحیتی در بند 5ماده دو بیانیه حل و فصل مقرر گردیده است .دیوان در قرار اعـدادی شـماره
 0-023-50مورخ  09بهمنماه  50[ 5951فوریه  ]5320خـود (چـاپ شـده در )14 Iran-U.S. C.T.R. 104
نظر داد که ادعاهای متقابل نیروی هوایی که بر قراردادهـای گسـترش کلـی دوم ،یعنـی آی.دبلیو.پی.سـی،252-
آی.دبلیو.پی.سی 253و آی.دبلیو.پی.سی 202-مبتنی است ،در حیطه صالحیت دیوان قرار دارد (بنگرید به :بند 54
باال).
 .719در حصول این نتیجه ،دیوان خاطرنشان ساخت که قراردادهای مزبور«جزئی از سلسله به هم پیوستهای
بودند ،به این معنا که هریک بازتاب توسعهای از مبانی تكنولوژیكی بود که با قراردادهای پیش از آن ...بـه وجـود
آمده بود و در هریک از آنها استفاده از وسایل تهیه شده طبق قراردادهای قبلی پیشبینی شده بود» (بنگرید بـه:
همـان م خـذ ،بنـد  .(14 Iran-U.S. C.T.R. at 108 0دیـوان همچنـین اعـالم نمـود کـه قراردادهـای
آی.دبلیو.پی.سی ،252-آی.دبلیو.پی.سی 253-و آی.دبلیو.پی.سی202-به پروژه آمادگاه الكترونیک «مربوط» بودنـد و
هر دو طرف نسبت به کل آن خود را متعهد کرده بودند» (همان م خذ ،بند  )14 Iran-U.S. CT.R. at 109و
به دنبال آن ،دیوان اعالم نمود که بدین ترتیب ،حتی با اینکه طرفین توافق کرده بودند که قراردادهـای جداگانـه
منعقد کنند ،معهذا [نیروی هوایی] هیچ امكان منطقی برای دریافـت خـدمات مـورد نیـاز خـود از یكـی از رقبـای
[وستینگهاوس ] نداشت (همان م خذ) و باالخره دیوان خاطرنشان ساخت که وقتی طرفین توافـق کردنـد قـرارداد
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آی.ئی.دی 05-225-را در ماه ژوییه  5302تعطیل نمایند ،بعضی کارهای باقیمانده از آن قرارداد را به قراردادهای
گسترش کلی دوم منتقل نمودند (بنگرید به :همان م خذ .)14 Iran-U.S. C.T.R. at 110
 .717به دنبال صدور قرار اعدادی شماره  0-923-50وستینگهاوس اذعان کرد که دیوان نسبت به ادعاهـای
متقابل نیروی هوایی بابت قرارداد شماره آی.ئی.دی 05-225-و قرارداد آی.دبلیو.پی.سی 200-نیز صالحیت دارد.
معهذا وستینگهاوس کماکان مدعی است که دیوان فاقد صالحیت نسبت به ادعاهای متقابـل نیـروی هـوایی بـر
مبنای قراردادهای شماره آی.ئی.دی  20-220و آی.دبلیو.پی.سی 220-میباشد .دیوان ایـن مسـ له صـالحیتی را
ذیالً بررسی مینماید.
ب) سابقه موضوعی
 .5قرارداد آی.ئی.دی40-110-

 .711در تاریخ  09اسـفند مـاه  54[ 5912مـارس  ]5300وسـتینگهاوس و نیـروی هـوایی قـرارداد شـماره
آی.ئی.دی 00-220-را امضا کردند .طبق موافقتنامه مزبور ،وستینگهاوس متعهد گردید که برای دو نوع موشـک
هوا به هوای نیروی هوایی ،یعنـی موشـکهـای  AIM-7Eاسـپارو و  AIM-9Eسـایدوایندر قابلیـت تعمیـر و
نگهداری فراهم نماید .در مقابل ،نیروی هوایی موافقت نمود که مبلـغ  402320222/-دالر بپـردازد .پیشـنهاد مـاه
ژانویه  5300وستینگهاوس تحت عنوان «برنامه تعمیر و نگهداری موشـکهـای  AIM-7Eو «( AIM-9Eطـرح
نگهداری») جزء قرارداد اعالم شد .طرفین قرارداد را دوبار اصـالح کردنـد .در تـاریخ  50مهرمـاه [ 5910نهـم اکتبـر
 ،]5309طرفین قرارداد را گسترش داده ،پشتیبانی تعمیراتی یک موشک جدید سایدوایندر ،یعنی موشک  AIM-9Jرا
نیز مشمول آن قرار دادند و بر این اساس ،قیمت قرارداد را به  105090505/-دالر افزایش دادند و بهعالوه ،یک طرح
نگهداری جدید ،به تاریخ اوت  5309را جایگزین طـرح نگهـداری اولیـه مـاه ژانویـه  5300کردنـد .در تـاریخ 02
اسفندماه  53[ 5919مارس  ]5301طرفین اصالحیه دومی جهت ارائه خدمات مهندسی گستردهتری امضا نمودنـد
و کل قیمت قرارداد را به  100420053/-دالر افزایش دادند.
 .710در متن اصالحی اوت  5309طرح نگهداری قرارداد آی.ئی.دی 00-220-ت کیـد شـده بـود کـه جهـت
رعایت حداکثر صرفهجویی برای نیروی هوایی« ،ت مین قابلیت تعمیرات موشک باید بخشی از آمادگاه الكترونیـک
باشد»« .هرگونه ترتیب جداگانه و مستقل» قطعاً «متضمن تجهیزات و تسهیالت و سرویس اضافی خواهد بـود».
شرح خالصه طرح نگهداری منجمله اشعار میداشت:
وستینگهاوس آماده است قابلیت کامل تعمیراتی برای موشکهای  AIM-7Eو  AIM-9Jکه جزء الینفـک
آمادگاه جامع الكترونیک باشد ایجاد نماید .این اقدام اولین بخش فاز سه را تشكیل خواهد داد و فلسـفه نگهـداری
فاز سه در این بخش معمول خواهد شد.
 ...فاز یک ای.جی.ئی [تجهیزات زمینی سیستمهای هواـ فضایی] تا حد امكان مورد استفاده واقع خواهد شد و
با این کار نیازهای جدید ئی.جی.ئی به حداقل خواهد رسید .کلیه لوازم جدید ای.جی.ئی به نحوی طراحی خواهـد
شد که طی بخشهای بعدی فاز سه قابلیـت حـداکثر بهـرهگیـری و گسـترش را داشـته باشـد .از ایـن رو ،طـرح
وستینگهاوس صرفهجوییهای دو جانبهای برای حال و آینده ایجاد خواهد کرد.
 ...امكانات پشتیبانی لجستیكی جامع که در حال حاضر برای آمادگـاه جـامع الكترونیـک ایجـاد شـده توسـعه
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خواهد یافت تا موشکهای  AIM-7و  AIM-9را نیز در بر گیرد.
 ...تیم کنونی مدیریت برنامه وستینگهاوس رهنمـود و کنتـرل الزم را ارائـه و اعمـال خواهـد کـرد تـا طـرح
نگهداری موشک در ت سیسات آمادگاه مرکزی منظور گردد .هدف تیم مدیریت این است که انطبـاق ت سیسـات و
تجهیزات برنامهریزی شده کنونی و تجهیزات الزم برای ایجاد قابلیت نگهداری موشک بهآسانی صورت گیرد.
 ...قطعات یدکی الزم طبق موافقتنامه اصلی سفارشـات بـین نیـروی هـوایی و وسـتینگهاوس جهـت تـ مین
نیازهای آمادگاه جامع الكترونیک خریداری خواهد شد.
 .714راجع به استاندارد تعمیر و نگهداری موشكی ت مین شده در فاز یک که قابل استفاده مشتر در داخـل
آمادگاه الكترونیک بود ،مقدمه طرح نگهداری بهویژه اشعار میداشت که:
وستینگهاوس ترتیبی خواهد داد که تا آنجا که از نظر اقتصادی امكانپذیر باشد ،اقـالم ای.جی.ئـی آمادگـاه
برای موشکهای  AIM-7Eو  AIM-9Jبا اقالمی که برای ای.جی.ئی مرحله یک در آمادگاه جامع الكترونیک
[نیروی هوایی ] در دست طراحی است مشتر باشد .برای تقلیل هزینه نیروی هوایی ،انتخاب وسایل مشـتر و
استاندارد حتیاالمكان عیناً نظیر فاز یک خواهد بود.
 ...برای تعمیر و نگهداری آمپلی فایر دو جانبـه آی.اف( .فرکـانس متوسـط) موشـک  AIM-7Eاز ایسـتگاه
آزمایش آی.اف استفاده خواهد شد .برای پا کردن و روغنزدایی قطعات موشک ،بعد از خروج از آمادگاه ،قبل از
سوار کردن قطعات ،قبل از اعاده به آمادگاه ،قبل از تعمیر و در هر زمان دیگری که قطعه نیاز به پا کردن داشته
باشد ،از مرکز تعمیر قطعات الكترونیک فاز یک استفاده خواهد شد .اینها تدابیری است جهت کـاهش هزینـه بـه
سود [نیروی هوایی].
لكن مهمتر از همه ،امكانات بهرهگیری آتی از ایستگاه مرکزی کنترل کامپیوتری (ام.سی.سـی.س) طـی فـاز
سه آمادگاه جامع الكترونیک [نیروی هوایی] است.
 .711راجع به محل استقرار کارگاه موشک ،در طرح نگهداری توصـیه شـده اسـت کـه از ت سیسـات موجـود
آمادگاه جامع الكترونیک استفاده و کارگاه و تجهیزات موشک در آن جا داده شود:
به عنوان با صرفهترین روشن نیل به هدفهای مورد نظر در محدوده برنامه زمانی ،توصـیه مـیشـود کـه از
ت سیسات فاز یک توأم با الحاقات مورد نیاز برای امكانات تعمیر موشک حداکثر استفاده به عمل آید .با این روش،
نیاز به مقدار قابل مالحظهای ت سیسات و تعمیرات اضافی که برای ایجـاد یـک ت سیسـات جداگانـه و مسـتقل از
ت سیسات فاز یک الزم میآید ،برطرف خواهد شد.
با این وصف ،طرح تعمیر و نگهداری حاکی است که ضرورتی نداشت ت سیسات موشكی الزاماً جزء ت سیسـات
آمادگاه الكترونیک بوده باشد ،زیرا وستینگهاوس طبق شرح کار ملزم بود که «پیشنهادات جـامعی جهـت انطبـاق
تسهیالت فاز یک ویا احداث ت سیسات جدید برای جا دادن وسایل مورد نیاز تعمیرات موشکها ارائه نماید».
 .0قرارداد آی.دبلیو.پی.سی110-

 .713در تاریخ  05اردیبهشتماه  55[ 5919مه  ]5304وستینگهاوس و نیروی هوایی قرارداد آی.دبلیو.پی.سـی220-
را منعقد نمودند تا با توسعه ت سیسات موشكی ،قابلیت تعمیرات قرارداد آمادگاه را بـرای موشـکهـای هـوا بـه زمـین
ماوریک  AGM-65Aنیروی هوایی فراهم نمایند .طبـق قـرارداد وسـتینگهاوس متعهـد گردیـد کـه دسـتگاههـای
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آزمایش و تجهیزات دیگر ،نشریات فنی آموزش و خدمات مهندسی به نیروی هوایی ارائه نماید و در مقابل ،قـرار شـد
که نیروی هوایی کالً مبلغ  204900192/-دالر بپردازد .ماه مارس  5304وستینگهاوس تحت عنوان «طرح نگهـداری
موشک "ماوریک"  »AGM-65Aدر قرارداد گنجانده و جزء آن اعالم شد («طرح نگهداری قرارداد .)»220
 .751در مقدمه طرح نگهداری قرارداد  ،220زمینه و نیاز بـه برنامـه ماوریـک توصـیف و بـه عـالوه طرقـی
پیشنهاد شده است که برنامه با استفاده از ت سیسات موجود اجرا گردد:
گسترش آمادگاه الكترونیک طبق برنامه زمانی تعیین شده در فاز سه منجر به ایجاد ت سیسات اولیـه موشـكی
شده است.
 ...ت سیسات موشكی  AIM-9J/AIM-7Eبخشی از آمادگاه جامع الكترونیک [نیروی هـوایی] بـوده و بـه
نحوی طراحی شده که امكان گسترش آن در آینده وجود داشته باشد.
 ...پیشنهاد حاضر برنامهای برای گسترش ت سیسـات جـامع موشـكی ارائـه مـیکنـد کـه بخشـی از آمادگـاه
الكترونیک کنونی و هماهنگ با فلسفه تعمیر و نگهداری فاز سه خواهد بود.
هرگاه عمالً امكانپذیر باشد حداکثر میزان اشترا در ت سیسات دستگاههای آزمایش و وظایف موجود ایجـاد
خواهد شد .برای آنکه نیاز به ت سیسات و دستگاههای جدید به حداقل برسد ،هر جا که امكان داشته باشد استفاده
از وسایل ای.جی.ئی فاز یک و فاز دو مورد بررسی واقع خواهد شد.
در طرح نگهداری صراحتاً آمده است که فلسفه نگهداری پیشنهاد شده برای موشک مارویک «با فلسـفه فـاز
سه آمادگاه الكترونیک و نیز با فلسفه ت سیسات موشكی [ AIM-7E/9Jنیروی هوایی] پیوست هماهنگ است و
جزئیات آن در اینجا تكرار نخواهد شد».
ج) استدالالت طرفین
 .5موضع وستینگهاوس

 .755وستینگهاوس مقدمتاً خاطرنشان میسازد که ادعاهای متقابل نیروی هوایی از قراردادهای موضوع ادعاهای
اصلی ناشی نمیشوند و لذا صالحیت نسبت به ادعاهای متقابل مزبور منوط به این استنتاج است که طبـق بنـد 5
ماده دو بیانیه حل و فصل قراردادهای آی.ئی.دی 00-220-و آی.دبلیو.پی.سی 220-بخشی از «همان معامله یـا
رویداد» موضوع قراردادهای دعاوی اصلی باشند .وستینگهاوس اظهار میدارد که قراردادهای موشـكی بخشـی از
چنان معامله یا رویداد نبوده و در نتیجه ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابل مربوط به موشکها را ندارد.
 .750وستینگهاوس اظهار میدارد که قرار اعدادی دیوان در پرونده حاضر (یعنی قرار اعـدادی شـماره )0-923-50
مبنای صدور رأی صالحیتی در این مورد است و ادعا میکند که قـرار اعـدادی مزبـور بـا ایـن نتیجـهگیـری کـه
قراردادهای گسترش کلی دوم بخشی از همان معامله مربوط به قراردادهای موضوع ادعاهای اصلی بودهاند ،بر سه
نكته ت کید کرده است :نخست رابطه متقابل نزدیک بین موضوع ادعاهای متقابل ،دوم نبود امكان واقعی رقابت از
ناحیه شرکت های دیگر در مورد قراردادهای گسترش کلی دوم به علت همین رابطه متقابـل در موضـوع ،و سـوم
انتقال کار بین قراردادهای موضوع ادعاهای اصلی و ادعاهای متقابل (بنگرید به :بنـد  429بـاال) و وسـتینگهاوس
قراردادهای موشكی را از لحا هریک از طرفین سه نكته ،از سایر قراردادهای موضـوع ادعاهـای متقابـل متمـایز
میداند.
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 .759نخست وستینگهاوس اظهار میدارد که موضـوع قراردادهـای موشـكی از موضـوع سـایر قراردادهـای
ادعاهای متقابل متفاوت است و استدالل میکند که موشکها عالوه بر قطعات الكترونیک ،حاوی قطعات پیچیده
رانشی و کالهک جنگی ،وسایل بصری و هیدرولیک بود .بهعالوه ،وستینگهاوس ادعا میکند که نیاز به حراسـت
شدید ایجاب میکرد که سیستمهای موشكی در ت سیسات مجزا مستقر گردند و در اثبات موضع خود به شهادتنامه
آقای جرج دموژیو ،مدیر برنامه وستینگهاوس در آمادگاه الكترونیک ،استناد میکنـد کـه طـی آن ،نـامبرده اظهـار
داشته است:
طی سال بعد از تصویب قـرارداد آی.ئـی.دی 05-225-وسـتینگهاوس پیشـنهادی نیـز بـرای ایجـاد قابلیـت
نگهداری موشکهای  AIM-7Eاسپارو و  AIM-9Eسایدوایندر نیروی هوایی تسلیم کرد .موشکهـای مزبـور
در قرارداد آی.ئی.دی  00-225منظور نشده بودند ،زیرا سیستمهای مزبـور حـاوی قطعـات بصـری و هیـدرولیک
(عالوه بر قطعات الكترونیک) بود و لذا از لحا تعمیر و نگهداری مشخصاً با سیستمهای رادار و الكترونیكـی کـه
وستینگهاوس از قبل پشتیبانی آن را بر عهده داشت ،متفاوت بود.
آقای دموژیو همچنین شهادت داد که «با توجه به نیازهـای تعمیراتـی متفـاوت مربـوط و همچنـین نیـاز بـه
پیشگیریهای شدید حراستی ،ت سیسات موشكی از کلیه ت سیسات دیگر آمادگاه الكترونیک مجزا شده بود».
 .757ثانیاً وستینگهاوس اظهار میدارد که برعكس قراردادهای گسترش کلی دوم ،قبل از واگذاری قراردادهـای
موشكی رقابت شدیدی با سایر فروشندگان احتمالی در مورد قراردادهای مزبور وجود داشت .وستینگهاوس بـر مبنـای
شهادتنامه آقای دموژیو اظهار میدارد که ریتیان کامپنی و فیلكو ـ فورد کورپوریشن که تولیدکنندگان اصـلی بعضـی
قطعات موشکهای اسپارو و سایدوایندر هستند ،پیشنهادهایی برای قرارداد آی.ئی.دی ،،00-220-و هیوز ارکرافت
که سازنده موشک ماوریک است ،پیشنهادی برای قرارداد آی.دبلیو.پی.سی 220-تسلیم کرده بـود .آقـای دموژیـو
بهویژه در مورد واگذاری قرارداد آی.ئی.دی 00-220-اظهار داشته است که نیروی هوایی این پیشـنهادات رقابـت
آمیز را قریب یک سال مطالعه و بررسی کرد تا پیشنهاد چند منظوره وستینگهاوس را برگزید .آقای دموژیـو اظهـار
داشته است که رتیان و فیلكو ـ فورد کورپوریشن قبل از این قضایا وسایلی برای برخی از قطعـات موشـكی خـود
ساخته بودند و بنابراین ،میتوانستند بعضی هزینههای شروع کار را که وستینگهاوس بـهناچـار بـا آن مواجـه بـود
صرفهجویی کنند و به این دالیل ،شرکتهای مزبور در رقابت با وستینگهاوس امتیازاتی نیز داشتند.
 .751ثالثاً وستینگهاوس اظهار میدارد که بـرخالف قراردادهـای گسـترش کلـی دوم ،وسـتینگهاوس و نیـروی
هوایی هنگام اجرا و تعطیل قراردادهای موشكی هیچگاه کاری را به هیچیک از قراردادهای دیگر آمادگـاه الكترونیـک
منتقل نكردند و در ادامه مطلب میگوید که در واقـع در سـال  5302کـه طـرفین قـرارداد آی.ئـی.دی 05-225-را
تعطیل کردند ،پشتیبانی موشكی را صراحتاً موضوع جداگانهای تلقی نمودند .وستینگهاوس خاطرنشان میکند کـه
توافقنامه سال  5302کلیه جنبههای طرح نگهداری الكترونیک وستینگهاوس را در بر داشت ،اما پشتیبانی موشكی
از آن مستثنا شده بود.
 .750و باالخره وستینگهاوس در پاسخ به استدالالت نیروی هوایی انكار میکند که در ت سیسات موشـكی از
تجهیزات و وسایلی استفاده میکرد که برای قراردادهای تجهیزات الكترونیكی طراحی شده بـود و در ت ییـد ایـن
موضوع ،به شهادتنامههای آقای دموژیو استناد میکند .آقای دموژیو با اظهار این مطلب که ت سیسـات موشـكی از
کلیه ت سیسات دیگر آمادگاه الكترونیک مجزا شده بود ،گفته است که «هیچ مـوردی را بـه یـاد نمـیآورد کـه در
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ت سیسات موشكی از هیچیک از وسایل هیچیک از ت سیسات دیگر واقع در آمادگاه الكترونیک استفاده شده باشد».
 .754وستینگهاوس میگوید در صورتی که فرضاً «دیوان نسبت به ادعاهای متقابل موشكی نیـروی هـوایی
احراز صالحیت کند ،وستینگهاوس دو ادعای متقابل در متقابل بابت مبال ی که حسب ادعـا در مـورد قراردادهـای
آی.ئی.دی 00-220-و آی.دبلیو.پی.سی 220-پرداخت نشده است ،علیه نیروی هوایی مطرح خواهد نمود.
 .0موضع نیروی هوایی

 .751نیروی هوایی اظهار میدارد که قراردادهای موشكی ،بخشی از همان معامله مربوط به قراردادهای موضـوع
ادعاهای اصلی بود و در نتیجه ،از دیوان میخواهد که نسبت به ادعاهای متقابل موشكی احـراز صـالحیت نمایـد.
نیروی هوایی ادعا میکند که کلیه قراردادهای متنازعٌفیه در پرونده حاضر ،از جمله قراردادهای موشكی ،مربوط به
ت سیسات واحـد و جـامعی اسـت و اظهـار مـیدارد کـه قراردادهـای موشـكی بسـط و توسـعه مطالعـات فـاز دو
وستینگهاوس راجع به نیازهای نیروی هوایی بود که خود بخشـی از قـرارداد آی.ئـی.دی 05-225-بـود .در ایـن
رابطه ،نیروی هوایی اظهار میدارد که وستینگهاوس راجع به تفاوتهای موضوعی بین تعمیر و نگهداری موشـک
در ت سیسات موشكی و تعمیر و نگهداری قطعات الكترونیک در بقیه بخشهای آمادگاه الكترونیک اغراق میکند،
زیرا کالهک جنگی موشکها ،طبق اظهار ،جدا از قطعات الكترونیكی موشکها سرویس میشـد .نیـروی هـوایی
ت کید میکند که هسته اصلی آمادگاه جامع الكترونیک در ارتباط با موشکها و نیز بقیـه تجهیـزات اولیـه نیـروی
هوایی ،قطعات الكترونیک بود.
 .753نیروی هوایی معتقد است که قرار اعدادی دیوان در پرونده حاضر بـر دو واقعیـت ت کیـد نمـوده اسـت.
نخست اینکه روابط طرفین بر مبنای آمادگاه بهعنوان یک مجموعه بود و نه بـر پایـه قراردادهـای انفـرادی؛ دوم
اینکه هر قرارداد متكی به ابزار و وسایلی بود که در قراردادهای قبـل از آن مـورد اسـتفاده بـود .نیـروی هـوایی
قراردادهای موشكی را با توجه به این دو عنصر مورد بحث قرار داده ،نخست ادعا میکنـد کـه در مـورد تعمیـر و
نگهداری موشکها روابط قراردادی طرفین بر قراردادهای موشكی به صورت انفرادی مبتنی نبوده ،بلكه بر پـروژه
آمادگاه جامع الكترونیک به صورت یک مجموعه استوار بود .نیروی هوایی اظهار میدارد که طـرفین قراردادهـای
موشكی را به منظور توسعه فاز سه و نهایتاً حصول قابلیت نگهداری در سطح تمامی آمادگاه منعقد نمودنـد .بـدین
لحا  ،نیروی هوایی نتیجه میگیرد که قراردادهای موشكی ،نظیر قراردادهـای گسـترش کلـی دوم ،کـه در قـرار
اعدادی مورد بحث است ،از پروژه آمادگاه جامع الكترونیک بهعنوان یک مجموعه قابل تفكیک نبود.
 .701ثانیاً نیروی هوایی اظهار میدارد که وستینگهاوس در ت سیسات موشكی از همان وسایل تعمیراتی اسـتفاده
میکرد که بیش از آن برای قراردادهای مربوط به تجهیزات الكترونیكی از جمله قرارداد آی.ئی.دی 05-225-سـاخته
شده بود .نیروی هوایی بهویژه اظهار میدارد که ت سیسات موشكی متكی به دستگاههای آزمایشی بود که بهعنوان
بخشی از قرارداد آی.ئی.دی  05-225ساخته شده بود و در ت یید اظهار خود ،به مطالبی از جمله عبارت منـدرج در
طرح نگهداری قرارداد آی.ئی.دی 00 ،220-اشاره میکند که اشعار میدارد که تجهیزات زمینی سیستم نگهـداری
مربوط به موشکهای سایدوایندر و اسپارو «تا آنجا که از نظر اقتصادی امكانپذیر باشد» با تجهیزات زمینی هواـ
فضایی فاز یک در آمادگاه الكترونیک« ،مشتر » خواهد بود و نیز اینکه از ایستگاه مرکزی و کنترل کـامپیوتری
که باید تحت قرارداد آی.ئی.دی  00-220تحویل گردد ،میتوان «طی فاز سه آمادگاه جامع الكترونیـک اسـتفاده
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کرد» (بنگرید به :بند  420باال) .به نظر نیروی هوایی ،این واقعیت که در قراردادهای موشكی استفاده از وسایل و
تجهیزات ساخته شده تحت قراردادهای قبلی ،از جمله قرارداد شماره آی.ئی.دی 05-225-پیشبینـی شـده بـود،
بدان معنا است که قراردادهای موشكی گسترش مبانی تكنولوژیكی ایجاد شـده توسـط آن قراردادهـا و بنـابراین،
بخشی از معامله واحدی بودهاند.
 .705در ادامه مطلب ،نیروی هوایی ادعا میکند که پیشنهاداتی که از رقبای وسـتینگهاوس بـرای واگـذاری
قراردادهای موشكی دریافت نمود ،از نظر تكنولوژیكی چنان نبود که نیروی هوایی را قادر نماید که از نظر قابلیـت
تعمیر و نگهداری موشک به سطح مورد نظر دست یابد .بهعـالوه ،نیـروی هـوایی اظهـار مـیدارد کـه قبـول آن
پیشنهادها میلیونها دالر بر هزینه نیروی هوایی میافزود و آن نیرو را وادار میکرد که فكر ت سیس یـک آمادگـاه
جامع الكترونیک را بهکلی رها کند.
 .700و باالخره نیروی هوایی ت کید میکند که مكان ت سیسات موشكی در داخل همان ت سیسات قرار داشت
که بقیه آمادگاه ،و فلسفه نگهداری موشکها منطبق با فلسفه قراردادها الكترونیكـی آمادگـاه جـامع بـود .نیـروی
هوایی در ت یید این اظهارات به طور اخد به مدارکی از جمله طرح نگهداری قرارداد  220استناد میکند .در طرح
مزبور اشعار شده است که ت سیسات موشكی «بخشی از آمادگاه جـامع الكترونیـک [نیـروی هـوایی] اسـت و نیـز
اینکه طرح وستینگهاوس برای گسترش ت سیسات موشكی «با فلسفه نگهداری فاز سه هماهنـگ» خواهـد بـود
(بنگرید به :بند  452باال).
د) تصمیم دیوان

 .709بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،برای دیوان صالحیت قائل شده اسـت کـه بـه ادعاهـای متقابـل
مطروح علیه اتباعی که نزد دیوان اقامه دعوا کردهاند رسیدگی نماید؛ مشروط بـر ایـنکـه چنـین ادعـای متقـابلی
«ناشی از همان قرارداد ،معامله یا پیش درآمد [موضوع] ادعای آن تبعه باشد» .ادعاهای متقابـل موشـكی آشـكارا
مبتنی بر قراردادهایی متفاوت از قراردادهای موضوع ادعاهای اصلی است .بنابراین ،تحت این وضـعیت ،ادعاهـای
متقابل مزبور برای اینکه در حیطه صالحیت دیوان قرار گیرند ،باید از همان «معامله» موضوع دعاوی ناشی شده
باشند.
 .707مقدمتاً باید گفت که مدار مستند ارائه شده توسط نیروی هوایی داللت بـر آن دارنـد کـه طـرفین در
واقع قراردادهای الكترونیكی آمادگاه جامع و قراردادهای موشكی را بـا یكـدیگر مـرتبط نمودنـد .هـم طـرحهـای
نگهداری دو قرارداد موشكی و هم خود قراردادها حاوی نگهداری قرارداد آی.ئی.دی 00-220-اشعار میداشت که
«ت مین قابلیت تعمیرات موشک باید بخشی از آمادگاه جامع الكترونیک باشد» و این یكپارچكی «اولین بخش فـاز
سه» را تشكیل خواهد داد (بند  425باال) .بهعالوه ،در طرح نگهداری توصیه میشد که برای تقلیل هزینه نیـروی
هوایی ،برخی از تجهیزات زمینی هواـ فضایی فازهای یک و دو برای پشتیبانی موشكی نیـز مـورد اسـتفاده واقـع
شوند .بنگرید به بندهای  425-420باال .همچنین به منظور تقلیل هزینـههـای نیـروی هـوایی ،طـرح نگهـداری
قرارداد آی.ئی.دی 00-220-اشعار میداشت که برای جا دادن ت سیسات موشكی ت ییراتـی در ت سیسـات موجـود
آمادگاه الكترونیک صورت خواهد گرفت (بنگرید به :بند  422باال).
 .701به نظر دیوان این ارتباط بین قراردادهای الكترونیكی آمادگـاه جـامع قراردادهـای موشـكی تعجـبآور

 486

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

نیست .واضح است که وستینگهاوس جهت تحصیل قراردادهای مربوط به تعمیر و نگهداری موشکها ناچـار بـود
بر هر نوع مزیت رقابتی که سازندگان موشکها و قطعات موشک از لحـا تحصـیل قراردادهـای مزبـور احتمـاالً
نسبت به آن شرکت داشتند فائق آید .بدین لحا  ،مسلماً وستینگهاوس پیشنهاد تعمیر و نگهداری موشکها را بـه
برنامه موجود آمادگاه جامع الكترونیک پیوند زد و با این کار قادر شد که راهحلی کم هزینـه ــ و بنـابراین ،جالـب
توجه ـ برای نیازهای تعمیر موشکهای نیروی هوایی به آن نیرو ارائه کند.
 .700معالوصوف این واقعیت که طرفین قراردادهای موشكی و قراردادهای الكترونیكی آمادگـاه جـامع را تـا
حدودی مرتبط ساختند ،به خودی خود همه آن قراردادها را جزء معامله واحدی نمـینمایـد« .ایـنکـه در قـرارداد
ممكن است به قرارداد دیگر اشاره شود ویا حتی اجرای قرارداد دیگر عنوان گردد لزوماً ارتباط بین آنها را آنچنان
مستحكم نمیسازد تا بتوان در مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی آنها را یک معامله واحدی تلقی کـرد» (صـفحه
 50حكم شماره  9-500-549مورخ تیرماه  59[ 5959ژوییه  ]5324در پرونده موریسون ــ کنودسـون پسـیفیک
لیمیتد و وزارت راه و ترابری و دیگران ،چاپ شده در  .)7 Iran-U.S. C.T.R. 54,83دیوان در تنها دو حكمی
که نظر داد قراردادهای متعددی محصول معامله واحدی است ،عالوه بر قصد طرفین به مرتبط ساختن قراردادهـا،
بر عناصر زیر ت کید نمود:
ارتباط متقابل نزدیک در موضوع بین قراردادها؛ اینکه خریدار کاالها و خدمات مورد بحث در عمل قادر نباشد
یا هیچکس دیگری غیر از فروشنده اولیه قراردادها منعقد کند (بنگرید به :صفحه  51قرار اعـدادی شـماره 9-42-45
مورخ  05خردادماه  55[ 5950ژوئن  ]5324در پرونده امریكن بل اینترنشنال اینكورپوریتـد و جمهـوری اسـالمی
ایران و دیگران ،چاپ شده در ( 6 Iran-U.S. C.T.R. 74,84که طی آن دیوان اظهار داشت که طرفین ظاهراً
پیشبینی کرده بودند که کلیه قراردادهای بعدی به خواهان واگذار خواهد شد و نظر داد که موضـوع قراردادهـا در
چارچوب پروژه مربوط از نزدیک به هم مرتبط بوده است )؛ بندهای  0و  55قرار اعدادی شماره  9-923-50مورخ
 09بهمنماه  50[ 5951فوریه  ]5320در پرونده وستینگهاوس الكتریک کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایـران و
دیگران ،چاپ شده در ( 14 Iran-U.S. C.T.R. 108,109که طی آن دیوان نظر داد که قراردادهای گسترش
کلی دوم بازتابی بود از توسعه مبانی تكنولوژیكی که پیش از آن با قراردادهای الكترونیكی به وجود آمده بود و نیز
اینکه نیروی هوایی هیچ امكان منطقی برای دریافت خدمات مـورد نیـاز خـود از یكـی از رقبـای وسـتینگهاوس
نداشت).
 .704راجع به عنصر ارتباط متقابل نزدیک در موضوع قراردادها ،الزم است خاطرنشان شود که گرچه از نظـر
موضوعی (نگهداری و تعمیر سیستمهای الكترونیک جنگافزارها) بین ادعاها و ادعاهـای متقابـل مـورد بحـث در
قرار اعدادی صادره در پرونده حاضر کامالً تداخل وجود داشت ،اما این واقعیت در مـورد قراردادهـای الكترونیكـی
آمادگاه و قراردادهای موشـكی نمـی توانـد مصـداق داشـته باشـد .درسـت اسـت کـه حـداقل طبـق پیشـنهادات
وستینگهاوس راجع به نگهداری موشکها مقرر بود بعضی وسایل استاندارد ،هم در ت سیسـات موشـكی و هـم در
بقیه قسمتهای آمادگاه مورد استفاده واقع شود ،این نیز درست است که ت سیسات موشكی و بقیه آمادگاه از نظـر
فیزیكی زیر یک سقف قرار داشتند و نیز اینکه ت سیسـات موشـكی چنـان تجهیـز شـده بـود کـه سیسـتمهـای
الكترونیكی را پشتیبانی نماید.
 .701لكن از طرف دیگـر ،قراردادهـای موشـكی متضـمن نگهـداری و تعمیـر تجهیزاتـی از قبیـل قطعـات
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هیدورلیک و بصری بود که خاص خود موشکها بود و بس ،و مانند قراردادهای الكترونیک ت کیـد آنهـا بـر رادار
هواپیماها یا رادارهای زمینی ،بیسیم ویا سیستمهای الكترومكانیک نبود .بـهعـالوه ،ت سیسـات موشـكی از نظـر
فیزیكی از بقیه آمادگاه جدا بود ،زیرا نیاز به حراست بیشتری داشت.
 .703ادله موجود همچنین نشان میدهد که طرفین از نظر مذاکره و تعطیل قراردادهای موشـكی و قراردادهـای
الكترونیک بطور متفاوت عمل میکردند .در ماه آوریـل  5305کـه طـرفین قـرارداد شـماره آی.ئـی.دی 05-225-را
منعقد کردند ،طرح نگهداری موشک را پیشبینی نمیکردند .در پیشنهاد اصلی سال  5305فاز یک وسـتینگهاوس
پیشبینی نشده بود که ت سیساتی در داخل آمادگاه الكترونیک ایجاد شود تا در آتیه احتماالً محل استقرار ت سیسات
موشكی گردد .بهعالوه ،قرارداد شماره آی.ئی.دی 00-220-در تـاریخ  09اسـفندمـاه  54[ 5912مـارس ،]5300
یعنی بیش از یک سال قبل از اتمام مطالعات فاز دو وستینگهاوس در آوریـل  5309امضـا گردیـد .ایـن واقعیـات
داللت بر آن دارند که برنامه موشكی فرصتی بود پیش بینی نشـده بـرای همكـاری طـرفین و نـه بخشـی پـیش
اندیشیده از معامله اولیه.
 .791به عالوه ،هنگامی که وسـتینگهاوس و نیـروی هـوایی قـرارداد شـماره آی.ئـی.دی 05-225-را طـی
توافقنامه  5302تعطیل کردند ،مقداری از کارهای انجام نشده از آن قرارداد را به قراردادهـای گسـترش کلـی دوم
منتقل نمودند .این واقعیت نشاندهنده تداخل موضوعی مفاد قراردادهای مزبور بوده و دیوان هنگامی کـه در قـرار
اعدادی صادره در پرونده حاضر نتیجهگیری نمود که موافقت نامه های مزبور همگی بخشی از معاملـه واحـدی را
تشكیل میدهند این تداخل موضوعی را در نظر گرفت .برعكس ،در مورد قراردادهـای موشـكی بایـد خاطرنشـان
نمود که توافقنامه  5302در عین حال که کلیه جنبه های نگهـداری وسـایل الكترونیكـی وسـتینگهاوس را در بـر
میگرفت ،اما به موضوع پشتیبانی موشكی نمیپرداخت .همچنین باید خاطرنشان شود که وستینگهاوس و نیـروی
هوایی هرگز هیچ کاری را از قراردادهای موشكی به هیچ قرارداد دیگری منتقل نكردند.
 .795در مجموع ،ادله تسلیمی دیوان را متقاعد نمیکند که رابطه متقابل بین قراردادهای الكترونیكی آمادگاه
جامع و قراردادهای موشكی نزدیک بوده که این نتیجهگیری را توجیه نماید که قراردادهای دسته دوم ،بـه منزلـه
گسترش مبانی تكنولوژیكیای بود که پیش از آن توسط قراردادهای دسته اول ایجاد شده بود .بـا توجـه بـه ایـن
یافته ،دیوان الزم نمیداند بیش از این به مس له بپردازد که آیا نیروی هوایی هیچ امكان منطقی داشت که خدمات
تعمیراتی مورد نیاز برای موشکهای خود را از یكی از رقبای وستینگهاوس تحصیل نماید یا خیر.
 .790براساس مراتب پیشگفته ،دیوان نظر میدهد که ادعاهای متقابل نیروی هوایی بر مبنـای قراردادهـای
شماره آی.ئی.دی 00-220-و آی.دبلیو.پی.سی 220-از حیطه صالحیت دیوان خـارج هسـتند و بـر ایـن اسـاس،
ادعاهای متقابل مزبور و نیز ادعاهای متقابل در متقابـل وسـتینگهاوس بـر اسـاس آن قراردادهـا ،محكـوم بـه رد
میباشند.
د) ادعای متقابل نیروی هوایی بابت مالیات و حقوق تأمین اجتماعی

 .799نیروی هوایی مبلغ  55402430025/-ریال بابت مالیات بر درآمد که حسب ادعا پرداخت نشده و مبلـغ
 05402310044/ریال بابت حقوق ت مین اجتماعی که حسب ادعا الزمالت دیه بوده مطالبه میکنـد .نیـروی هـواییتخییراً استدالل میکند که این مطالبات باید بهعنوان درخواست تهاتر در قبال دعاوی وستینگهاوس پذیرفته شود.

 488

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

وستینگهاوس اظهار میدارد که این ادعاهای متقابل نیروی هوایی خارج از حیطه صالحیت دیوان قرار دارند.
 .797دیوان نظر میدهد که ادعاهای نیروی هوایی بابـت مالیـات و تـ مین اجتمـاعی از همـان قراردادهـای
موضوع دعاوی وستینگهاوس ناشی نشده ،بلكه از اجرای قوانین ذیربط مالیـاتی و تـ مین اجتمـاعی ایـران ناشـی
میگردند (بنگرید بـه :بنـد  552حكـم شـماره  0-595-152مـورخ  09مردادمـاه  54[ 5902اوت  ]5335در پرونـده
پترولین اینک .و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شده در 27 Iran-U.S. C.T.R. 64,104؛ بند  30حكم
پرونده کالینز سیستمز اینترنشـنال اینـک .مـذکور در بـاال 28 Iran-U.S. C.T.R. at 48 ،؛ صـفحات 93-45
حكم شماره  5-13-535مورخ  03شـهریورماه  02[ 5954سـپتامبر  ]5321در پرونـده کوئسـتک اینكورپوریتـد و
وزارت دفاع ملی جمهوری اسـالمی ایـران ،چـاپ شـده در  .)9 Iran-U.S. C.T.R. 107,134-36در نتیجـه
ادعاهای متقابل مزبور خارج از صالحیت دیوان قرار دارند .این نظر در مورد درخواستهای تهاتر نیروی هوایی
نیز مصداق دارد .همان طور که دیوان پیش از این نظر داده است ،تهاتر تنها در مواردی مجاز است که شـرایط
صالحیتی ادعاهای متقابل را ایفا نماید (بنگرید به :بند  25حكم پرونـده  5-51-005مـورخ  00فـروردین مـاه
 55[ 5951آوریل  ]5325در پرونده کامپیوتر ساینسز کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چاپ شـده
در .)10 Iran-U.S. C.T.R. 269, 309-10
 .791بنا به دالیل پیشگفته دیوان ادعاهای متقابل نیروی هوایی بابـت مالیـات بـر درآمـد و حقـوق تـ مین
اجتماعی پرداخت نشده را به علت فقد صالحیت رد میکند.
شش) بهره

 .790برای جبران خساراتی که وستینگهاوس در اثر ت خیر در پرداختها متحمل شده ،دیوان منصفانه میداند کـه
حكم بهره ساده به نرخ  2/01درصد در سال نسبت به مبالغ مختلفی که قابل پرداخت تشخید داده است ،صـادر
نمایند (بنگرید به :بندهای  923 ،091 ،534 ،519 ،23و  425باال).
هفت) هزینه داوری

 .794هریک از طرفین باید هزینههای خود را بابت داوری حاضر تقبل نماید.
هشت) حکم

 .791بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان حكمی به شرح زیر صادر میکند:
الف) خوانده ،نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،مكلف است مبلغ دو میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار
و نهصد و سی دالر و بیست و پنج سنت ( 001190392/01دالر امریكا) به عالوه بهره ساده به نرخ  2/01درصد در
سال (بر مبنای  951روز) که ذیالً محاسبه میشود،
 نسبت به مبلغ  500530295/-دالر از دهم دیماه  95[ 5910دسامبر ،]5302 نسبت به مبلغ  0120090/-دالر از هفتم آبانماه  03[ 5910اکتبر ،]5302 نسبت به مبلغ  1240550/01دالر از دهم دیماه  95[ 5912دسامبر ،]5303ل ایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از حساب تضـمینی بـه بانـک امـین مـیدهـد ،بـه خواهـان،
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وستینگهاوس الكتریک کورپوریشن بپردازد.
ب) تعهد مزبور با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوح به موجب بند  0بیانیه مورخ  03دیماه 53[ 5913
ژانویه  ]5325دولت جمهوری اسالمی دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
ج) وستینگهاوس الكتریک کورپوریشن ملزم است کلیه تجهیزات اولیه متعلق بـه نیـروی هـوایی جمهـوری
اسالمی ایران را که طبق قراردادهای شماره آی.دبلیو.پی.سی ،252-آی.دبلیو.پی.سـی 253-و آی.دبلیو.پی.سـی-
 202برای وستینگهاوس الكتریک کورپوریشن ارسال گردیده و قطعات یدکی مربوط را کـه حسـب اذعـان در یـد
وستینگهاوس الكتریک کورپوریشن باقی بوده و انبار ویكتوری ون ،جانشین کارگزار حمل نیروی هوایی جمهوری
اسالمی ایران در ایاالت متحده ارسال نماید .وسـتینگهاوس الكتریـک کورپوریشـن همچنـین ملـزم اسـت کلیـه
دستگاه هـای آزمایشـی را کـه در اجـرای قراردادهـای شـماره آی.دبلیو.پی.سـی ،252-آی.دبلیو.پی.سـی 253-و
آی.دبلیو.پی.سی 202-کالً یا بعضاً تولید نموده و قطعات یدکی و نشریات مربوطه را نیز که حسـب اذعـان در یـد
وستینگهاوس الكتریک کورپوریشن باقی بوده به انبار ویكتوری ون ارسال نماید.
د) بابت ادعای متقابل در متقابل طرفین مبتنی بر قرارداد آی.ئی.دی( 05-225-و متممهای آن) بـرای عـدم
تكمیل کار ویا عدم پرداخت بابت کار انجام شده هیچ مبل ی به نفع هیچیک از طرفین حكم داده نمـیشـود؛ زیـرا
دیوان نظر داده است که کل ارزش محموالت قطعات یدکی ارسالی توسـط وسـتینگهاوس بـرای نیـروی هـوایی
جهت تسویه کل ارزش ادعاهای متقابل نیروی هـوایی بـر مبنـای قـرارداد شـماره آی.ئـی.دی 05-225-کـافی
میباشد.
هـ) بقیه ادعاهای متقابل نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران به دالیل زیر رد میشوند:
 ادعای متقابل مطروح بر مبنای قرارداد آی.دبلیو.پی.سی ،220-در ماهیت، ادعاهای متقابل مطروح بر مبنای قـرارداد آی.دبلیو.پی.سـی 252-و آی.دبلیو.پی.سـی ،291بعضـاً درماهیت و بعضاً به علت اثبات خسارت،
 ادعاهای متقابل بابت خسارت تبعی بر مبنای قرارداد شماره آی.ئی.دی( 05 ،225-و متممهـای آن)،در ماهیت،
 ادعاهای متقابل مربوط به مطالعات فاز دو بر مبنای قرارداد شـماره آی.ئـی.دی ،05-225-بعضـاً درماهیت و بعضاً به لحا فقد دلیل،
 ادعاهــای متقابــل بابــت خواســته نقــدی بــراســاس قراردادهــای شــماره آی.دبلیو.پی.س ـی،252-آی.دبلیو.پی.سی 253-و آی.دبلیو.پی.سی ،202-به لحا فقد دلیل،
 ادعای متقابل مربوط به خدمات مهندسی بر مبنای قرارداد شماره آی.دبلیو.پی.سی ،200به لحا فقددلیل،
 ادعاهای متقابل مطروح براساس قراردادهای شماره آی.ئی.دی 00-220-و آی.دبلیو.پی.سی 220-وادعاهای متقابل بابت مالیات و حقوق ت مین اجتماعی ،به لحا عدم صالحیت.
و) بقیه دعاوی تقابل وستینگهاوس الكتریک کورپوریشن به دالیل زیر رد میشوند:
 ادعاهای متقابل در متقابل بر مبنای قراردادهای شماره آی.دبلیو.پی.سی ،252-آی.دبلیو.پی.سـی253و آی.دبلیو.پی.سی 02-بدان سبب که وستینگهاوس نباید مبل ی بـیش از ادعاهـای متقابـل نیـروی
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هوایی که دیوان آنها را مردود شناخته است ،وصول نماید،
 ادعاهای متقابل در متقابل مطروح بر مبنای قرارداد شماره آی.دبلیو.پی.سی ،200-به لحا فقد دلیل، ادعاهای متقابل در متقابل مطروح بر مبنای قراردادهای آی.ئـی.دی 00-220-و آی.دبلیو.پی.سـی- ،220به لحا عدم صالحیت.
ز) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
ح) بدینوسیله حكم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  91اسفندماه  5941برابر با  01مارس 5334
کریستوف اسکوبیشفسکی ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جرج اچ .آلدریچ

کورش حسین عاملی

نظر جداگانه

مـوافق با بخشی؛ مخالف با بخشی دیگر .بنگرید به
نظر جداگانه

پرونده شماره 735
حکم شماره  075ـ 735ـ3
خواهانها :ویویان می توکلی ،جمشید دیوید توکلی ،کیوان آنتونی توکلی
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5940/19/00 :
حکم
حاضران

از طرف خواهانها :آقای جان ال .بوس ،وکیل خواهانها
دکتر عال کیائی تویسرکانی ،آقای حسین توکلی ،خانم بتی توکلی ،شهود
خانم ویویان میتوکلی ،آقای جمشید دیوید توکلی ،آقای کیوان آنتونی توکلی ،شهود ذینفع
آقای پال ریگان ،شاهد کارشناس
از طرف خوانده :آقای علی حیرانی نوبری ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای نوذر دبیران ،پروفسور بریژیت استرن ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
آقای بهروز صالحپور ،دستیار حقوقی نماینده رابط
آقای محمد رنگچیان ،وکیل گروه صنعتی غرب
آقای علیرضا اربابی ،نماینده گروه صنعتی غرب
آقای سید قنصور موسوی ،نماینده امور مالی گروه صنعتی غرب
آقای مجید فاتحی ،شاهد کارشناس
سایر حاضران :آقای استیفن دی .متایس ،نماینده رابط ایاالت متحده امریكا
خانم مری کترین میلین ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریكا
فهرست مندرجات
یک) پیشگفتار
دو) سابقه رسیدگی
سه) صالحیت
الف) ماهیت ادعا و تاریخ بروز ادعا
ب) تابعیت خواهانها
 .5اظهارات خواهانها
 .0اظهارات خوانده

شماره بند
5
9
52
52
59
55
95
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 .9تصمیم دیوان
الف) ویویان توکلی
ب) جمشید دیوید و کیوان آنتونی توکلی
چهار) مالكیت
الف) واقعیات و اظهارات
ب) تصمیم دیوان
پنج) مصادره
شش) غرامت
الف) ضابطه غرامت
ب) سابقه موضوعی
ج) روش ارزشیابی
د) آیا گروه صنعتی غرب مثسسه دایر بوده؟
 .5داراییهای جاری و بدهیهای جاری
الف) واقعیات و اظهارات
ب) تصمیم دیوان
 .0آینده گروه صنعتی در رژیم جدید
الف) واقعیات و اظهارات
ب) تصمیم دیوان
 .9نتیجهگیری راجع به اینکه گروه صنعتی مثسسه دایر بوده است یا خیر
هـ) ارزشیابی داراییهای خاص
 .5زمین
الف) واقعیات و اظهارات
ب) تصمیم دیوان
 .0استحقاق نسبت به حق انشعاب برق
الف) واقعیات و اظهارات
ب) تصمیم دیوان
 .9مالكیت سهام در شرکت نساجی
الف) واقعیات و اظهارات
ب) تصمیم دیوان
 .4مالكیت سهام در شرکت پشمریسی
الف) واقعیات و اظهارات
ب) تصمیم دیوان
 .1مالكیت سهام در شرکت چاپ

94
94
40
12
12
54
04
01
01
05
22
31
30
30
529
551
551
509
503
595
590
590
541
512
512
553
500
500
522
524
524
520
532
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الف) واقعیات و اظهارات
ب) تصمیم دیوان
 .5حقالزحمه قابل دریافت بابت کارهای ساختمانی
الف) واقعیات و اظهارات
ب) تصمیم دیوان
 .0حقالزحمه بابت کارهای ساختمانی آتی
الف) واقعیات و اظهارات
ب) تصمیم دیوان
 .2ساختمان آپارتمانی
الف) واقعیات و اظهارات
ب) تصمیم دیوان
 .3درختكاری
الف) واقعیات و اظهارات
ب) تصمیم دیوان
 .52قرارداد ت مین چ ندر قند
الف) واقعیات و اظهارات
ب) تصمیم دیوان
 .55نتیجهگیری درباره ارزش داراییهای اصلی گروه صنعتی
و) ارزش خالد بقیه داراییها و بدهیهای گروه صنعتی
ز) نتیجهگیری درباره غرامت
هفت) بهره
هشت) هزینه دادرسی
نه) حكم

532
531
022
022
024
022
022
055
059
059
050
053
053
000
095
095
090
042
045
042
012
015
010

یک) پیشگفتار

 .5ویویان می توکلی ،جمشید دیوید توکلی و کیوان آنتونی توکلی که خواهر و برادرند و حسب ادعا تابعیت دوگانه
ایرانی و امریكایی دارند (مجتمعاً خواهانها) دعوای حاضر را علیه دولت جمهوری اسالمی ایران («خوانده») اقامه
کردهاند و اظهار می دارند که خوانده عالیق مالكانه آنان را در گروه صنعتی غرب («گروه صنعتی») ،شرکتی که به
منظور احداث یک شهر صنعتی در نزدیكی کرمانشاه ت سـیس یافتـه بـود ،مصـادره کـرده اسـت .طبـق اظهـار
خواهانها ،خوانده مدیران و رؤسای متوالی برای اداره گروه صنعتی منصوب و بدانوسیله خواهانهـا را از حقـوق
خود بهعنوان سهامدار محروم نمود .خواهانها مبلغ  902920121/-دالر بهعنوان غرامت ،به انضمام بهره از تـاریخ
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میکنند1.

مصادره ادعایی مطالبه
 .0خوانده صالحیت دیوان را نسبت به دعوا انكار و ادعا میکند که تابعیت غالب و مثثر خواهانهـا در زمـان
ذیربط تابعیت ایاالت متحده نبوده است .خوانده همچنین انكار میکند که خواهانها مالک کلیه سهام مـورد ادعـا
هستند و نیز مصادره سهام ویا مثبت بودن ارزش آنها را انكار مینماید.
دو) سابقه رسیدگی

 .9خواهانها دادخواست خود را در تاریخ  03دیماه  53[ 5952ژانویه  ]5320به ثبت رساندند .در تاریخ  53تیرماه
[ 5955دهم ژوییه  ]5320خواهانها تقاضا کردند که پرونده حاضر «همزمان با» پرونده شماره ( 554کیـائی) کـه
آن نیز پروندهای ناشی از مصادره ادعایی عالیق مالكانه در گروه صنعتی بود« ،رسیدگی» شود .در تاریخ  55مرداد
[ 5955دوم اوت  ]5320رئیس دیوان پرونده حاضر را به شعبه سه که تصمیمگیری راجع بـه پرونـده شـماره 554
(کیائی) قبالً بدان ارجاع شده بود ،احاله نمود.
 .7در تاریخ پنجم شهریور  00[ 5954اوت  ]5321خواهان ها تقاضـا کردنـد کـه نـام مادرشـان بتـی تـوکلی،
بهعنوان خواهان به دادخواست افزوده شود و اسامی خواهانهای اصلی ،یعنـی ویویـان ،جمشـید دیویـد و کیـوان
آنتونی توکلی بهعنوان «جانشینان» وی [بتی توکلی] ثبت شـود .خوانـده در تـاریخ  55بهمـن  95[ 5954ژانویـه
 ] 5325نظرات خود را تسلیم و به تصحیح مورد تقاضا اعتراض نمود .پس از آن ،لوایح دیگری نیـز از طـرفین بـه
دیوان واصل شد .دیوان ،طی دستور مورخ دهـم اردیبهشـت  92[ 5955آوریـل  ]5320خاطرنشـان نمـود کـه در
دادخواست ،خواهانها عبارتند از ویویان میتوکلی ،جمشید دیوید توکلی و کیوان آنتونی توکلی ،و دعـوا چنـانکـه
ادعا شده ،مربوط به  352سهم در گروه صنعتی است که در سال  5910توسـط پـدر خواهـانهـا ،حسـین تـوکلی
خریداری شده بود .دیوان همچنین خاطرنشان نمود کـه خواهـانهـا در تقاضـای تصـحیح ادعـای خـود نـهتنهـا
خواستارند که بتی توکلی بهعنوان خواهان در نظر گرفته شود ،بلكه همچنین اظهار مـیدارنـد کـه خوانـده 5122
سهم گروه صنعتی را که در سال  5919توسط بتی توکلی و فرزندانش خریداری شده بـود مصـادره نمـوده اسـت.
دیوان اعالم نمود که:
در تقاضا ....نظر آن است که شخصی که نامش در دادخواست برده نشده بود ،بهعنوان خواهـان اضـافه شـود.
هرچند طبق ماده  02قواعد دیوان ،امكان چنین اصالحیه ای وجود دارد ،ولی دیوان بر این نظر است که خواهانها
اطالعات کافی و موثقی درباره مالكیت سهام مورد ادعا ارائه نداده ،و در نتیجه تقاضا را میتوان بهعنوان کوششی
از جانب خواهان ها به این قصد تلقی کرد که از طریق خواهان جدیدی میخواهند ادعایی بابت سهام متفـاوت بـا
سهامی که حسب ادعا متعلق به خواهانهای موجود بوده ،بیفزایند .چنین اصالحیهای طبق ماده  02قواعد دیـوان،
احتماالً اصالحیه مجازی نیست ،بلكه به منزله اقامه ادعای جدیدی بعد از سپری شدن مهلت مقرر در بیانیه حل و
فصل دعاوی است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8ویویان می توکلی بدواً همچنین ادعا نموده بود که خوانده از حقوق وی بهعنوان سهامدار در یک شرکت دیگر ایرانی بـه نـام شـرکت
چاپ و انتشارات غرب («شرکت چاپ») سلب مالكیت کرده است ،لكن در جلسه استماع ،ادعای مزبور را پس گرفت.
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دیوان نتیجهگیری کرد که اطالعات کافی جهت تصمیمگیری درباره موضوع ندارد و به خواهانها دسـتور داد
هویت اشخاصی را که حسب ادعا مالک سهامی هستند که ادعا بدانها مربوط است مشخد نمایند .در تاریخ 55
خرداد [ 5955اول ژوئن  ]5320خواهانها تقاضای خود را مبنی بر افزودن نام بتی توکلی بهعنوان خواهان مسترد
نمودند.
 .1در تاریخ  54آذر [ 5909پنجم دسامبر  ]5334خواهـانهـا مـدار دیگـری ـ کـه حسـب ادعـا فتـوکپی
گواهی های  152سهم گروه صنعتی بود تسلیم و تقاضا کردند که مدار مزبور بهعنوان دلیـل پذیرفتـه شـود .بـا
توجه به استنتاجات دیوان در پرونده حاضر (بنگرید به :بندهای  42و  52زیر) ،تصمیمگیری درباره درخواست مزبور
ضرورت ندارد.
 .0جلسه استماع پرونده حاضر همزمان با استماع پرونده شماره ( 554کیائی) در روزهـای  50و  52آذر 5909
[هشتم و نهم دسامبر  ]5334برگزار شد.
 .4در تاریخ  02فروردین  50[ 5901آوریل  ]5335دیوان به خواهان ،ویویان توکلی ،دستور داد مدار معینی
را در ت یید اظهاراتی که در لوایح خود به عمل آورده است ،تسـلیم نمایـد .دیـوان تصـریح نمـود کـه «هـیچگونـه
مدافعات و ادله و مدارکی غیر از آنچه که صراحتاً در دستور حاضر ذکر شده و نیز هـیچگونـه اظهـارنظری غیـر از
واقعیات موضوعی مربوط به مدار مذکور نباید همراه با مدار تسلیم گردد» .از خوانده دعوت شـد کـه نظـرات
خود را درباره اظهاریه خواهان «که صرفاً محدود به تطابق ادعاهای خواهان با محتوای مدار مذکور باال خواهـد
بود» به دیوان تسلیم نماید.
 .1ویویان توکلی در اجرای دستور دیوان ،مدار مختلفی در تـاریخ  00اردیبهشـت  50[ 5901مـه  ]5335و
خوانده نظرات خود را درباره مدار مزبور در تاریخ ششم تیر  00[ 5901ژوئن  ]5335تسلیم نمود .ویویان تـوکلی
در مدر غیرمجازی به تاریخ  95تیرماه  00[ 5901ژوییه  ]5335اظهار داشت که نظرات خوانده از حدود دسـتور
دیوان فراتر رفته و به بعضی از آن نظرات پاسخ داد .در تاریخ  03مرداد  02[ 5901اوت  ]5335خوانده به مـدر
غیرمجاز ویویان توکلی اعتراض و مخالفت خود را با قسمتی از مندرجات آن اعالم کرد.
 .3دیوان طبق قواعد خود اختیار دارد مدار غیرمجازی را که طرفین با ت خیر ثبـت کـرده انـد بپـذیرد
(بنگرید به :بند  5ماده  51و ماده  00قواعد دیوان)؛ لكن از نظر رعایت نظم دادرسی و «مسـاوات بـین طـرفین»
دیوان در اعمال این اختیار محدودیت قائل شده است (بـرای مثـال بنگریـد بـه :دادرس اینترنشـنال و دیگـران و
جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره  9-059/051-150مورخ  55آبـان [ 5904هفـتم نـوامبر ،]5331
بندهای  ،00-02چاپ شده در  ،31 Iran-U.S. C.T.R. 127, 135-136ادگـار پروتیـوا و دیگـران و دولـت
جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  0-955-155مـورخ  09تیرمـاه 54[ 5904ژوئیـه  ]5331بنـدهای ،92-95
چاپ شده در ( 31 Iran-U.S. C.T.R. 89, 102-103پرتیوا) رضا سعید مالک و دولت جمهوری اسالمی ایـران،
حكم شماره  9-539-194مورخ  02مرداد  55[ 5905اوت  ]5330بند  ،50چاپ شده در 28 Iran-U.S. C.T.R.
246, 249-50؛ هریس اینترنشنال تلهکامیونیكیشنز اینک .و جمهوری اسـالمی ایـران و دیگـران حكـم شـماره
 5-423-909مورخ  55آبان [ 5955دوم نوامبر  ،]5320چـاپ شـده در .)17 Iran-U.S. C.T.R. 31,45-50
در پرونده حاضر ،دستور مورخ  02فروردین  50[ 5901آوریل  ]5335دیوان موضوع لوایحی را کـه هـر دو طـرف
باید تسلیم می کردند صراحتاً محدود نمود .با توجه به محدودیتهای مزبور و در غیـاب هرگونـه اوضـاع و احـوال
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موجه دیگر ،دیوان فقرههای  9و  4و  5اظهاریه مـورخ ششـم تیرمـاه  00[ 5901ژوئـن  ]5335خوانـده و تمـامی
اظهاریه مورخ  95تیرماه  00[ 5901ژوییـه  ]5335خواهـان و تمـامی اظهاریـه مـورخ  03مـرداد  02[ 5901اوت
 ]5335خوانده را از عداد مدار پرونده حذف مینماید.
سه) صالحیت
الف) ماهیت ادعا و تاریخ بروز ادعا
فصل»)2

مقرر میدارد که دیوان نسبت بـه ادعاهـایی
 .51بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی («بیانیه حل و
صالحیت رسیدگی دارد که «در تاریخ این بیانیه [ 03دی مـاه 53 / 5913ژانویـه  ]5325پابرجـا بـوده و ناشـی از
دیون ،قراردادها ...ضبط اموال و یا هر اقدام دیگری که مثثر در حقوق مالكیت باشند».
 .55خواهان ها بابت محرومیت از عالیق مالكانه غرامت مطالبه میکنند و بدین لحا  ،ادعای آنـان مشـمول
صالحیت موضوعی دیوان واقع میشود.
 .50دیوان در حكم خود در پرونده ژاکلین ام .کیائی و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكـم شـماره
 9-554-102مورخ  01اردیبهشت  51[ 5901مه  ]5335بند ( 40چاپ شـده در ) 32 Iran-U.S. C.T.R. 42, 55
(«کیائی») نظر داد که گروه صنعتی در تاریخ پنجم آذر  05[ 5912نوامبر  ]5303توسط خوانده مصادره شده است.
از آنجا که طرفین هیچگونه دالیلی جهت نتیجهگیری متفاوتی ارائه نكردهاند ،دیـوان از جهـات صـالحیتی نظـر
میدهد که ادعای حاضر در همان تاریخ ایجاد شد .در نتیجه ،ادعا در تاریخ  03دیمـاه  53[ 5913ژانویـه ]5325
پابرجا بوده و از نظر زمانی مشمول صالحیت دیوان قرار میگیرد.
ب) تابعیت خواهانها

 .59بحثی نیست که خواهانها به دلیل ایرانی بودن پدرشان ایرانی بودهاند .دیوان متقاعد شده است که خواهانها
به سبب تولد از مادر امریكایی ،و در مورد ویویان میتوکلی ،به سبب تولد در خا امریكا ،تابعیت ایاالت متحده را
نیز کسب کرده اند .در پرونده دلیلی وجود ندارد که خواهانها تابعیت امریكایی خود را طبق قانون ایـاالت متحـده
ویا تابعیت ایرانی خود را طبق قانون ایران تر کرده ویا به نحوی از دسـت داده باشـند .در نتیجـه ،دیـوان نظـر
میدهد که طی دوره ذیربط ،یعنی از تاریخ پنجم آذر  05[ 5912نـوامبر  ]5303تـا  03دیمـاه  03[ 5913ژانویـه
 ]5325هر سه خواهان هم تبعه ایران و هم تبعه ایاالت متحده بودهاند.
 .57دیوان صالحیت رسیدگی به دعاویای را که دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایاالت متحده علیه ایران
اقامه میکنند دارد ،مشروط بر این که تابعیت غالب و مثثر خواهان طـی دوره ذیـربط ،از تـاریخ بـروز ادعـا تـا 03
دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325تابعیت ایاالت متحده بوده باشد (پرونده شماره «الف» 52جمهوری اسالمی ایران
و ایاالت متحده امریكا تصمیم شماره  -90الف 52مورخ  50فروردین [ 5959ششم آوریل  ]5324هیـ ت عمـومی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر درباره حل و فصل دعاوی توسط دولت ایاالت متحده امریكـا و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران (به تاریخ  03دیماه  53/5913ژانویه  ،)5325چاپ شده در .1 Iran-U.S. C.T.R. 9
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دیوان ،صفحه  ،02چاپ شده در « :5 Iran-U.S. C.T.R. 251, 265پرونده شماره الف  .)»52بنابراین دیوان
باید تعیین کند که کدام یک از دو تابعیت مزبور تابعیت غالب و مثثر هریک از خواهانهـا طـی دوره ذیـربط بـوده
است.
 .51در پرونده شماره «الف» 52هی ت عمومی دیوان نظر داد که در تعیین تابعیت غالب و مثثر یـک خواهـان
تبعه دوگانه ،دیوان باید «کلیه عوامل ذیربط و از جمله محل اقامت معمـولی ،مرکـز عالیـق و منـافع ،پیونـدهای
خانوادگی ،مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد وابستگی» را مورد بررسی قرار دهد (صفحات 53-02تصمیم
شماره -90الف -52هی ت عمومی دیوان مورخ  50فروردینماه [ 5959ششـم آوریـل 5 Iran-U.S. C.T.R. ،]5324
 .)at 265در این رابطه دیوان تصریح کرده است که «در تعیین تابعیت غالب و مثثر در تـاریخ ایجـاد ادعـا ،الزم
است رویدادهای زندگی خواهان قبل از این تاریخ مورد مداقه و بررسی قرار گیرد .در واقع ،تمـام عمـر خواهـان از
بدو تولد و کلیه عواملی که در فاصله این مدت ،بر واقعیت و خلوص نیت او در انتخاب تابعیـت مـورد ادعـای وی
داللت داشته باشند ،حائز اهمیت هستند» (رضا سعید مالک و دولت جمهوری اسالمی ایران قرار اعـدادی شـماره
 ،9-539-52مورخ دوم تیرمـاه  09[ 5950ژوئـن  ،]5322صـفحه  ،0چـاپ شـده در 19 Iran-U.S. C.T.R.
.)48,51
 .5اظهارات خواهانها

 .50مادر خواهان ها ،بتی توکلی که نام خانوادگی قبلیاش باالرد بود ،در تاریخ  53شهریور [ 5922دهـم سـپتامبر
 ]5303در دیویدسن واقع در ایالت تنسی ،متولد شد .وی در ایاالت متحـده بـزرگ شـد و در سـال  5310بـا پـدر
خواهان ،حسین توکلی که تبعه ایران است در ایاالت متحده ازدواج کـرد .ظـاهراً حسـین تـوکلی تـا سـال 5310
قسمت اعظم عمر خود را در ایران گذرانده بود و در سال  5310بـرای گذرانـدن دوره فـوق لیسـانس در تعلـیم و
تربیت در ایاالت متحده بود .بتی توکلی به مجرد ازدواج طبق قانون ایران خودبهخود تابعیت ایران را به دست آورد
و متعاقباً شناسنامه ایرانی گرفت.
 .54بتی و حسین توکلی پس از اتمام تحصیالت خود ،در یک مدرسه آمادگی در ایالت تنسی آغاز به تدریس
کردند .بتی توکلی در تاریخ پنجم مهرماه  00[ 5995سپتامبر  ]5310اولین فرزند خود ،یعنی ویویـان تـوکلی را در
شهر نشویل به دنیا آورد .در تاریخ دهم اردیبهشت  92[ 5990آوریل  ]5312شناسنامه ایرانی شـماره  040توسـط
سرکنسولگری ایران در نیویور برای ویویان توکلی صادر گردید و مدت کوتـاهی بعـد از آن ،یعنـی زمـانی کـه
ویویان توکلی هفت ماهه بود ،خانواده به ایران نقل مكان کرد.
 .51در ایران ،حسین توکلی به عنوان دبیر دبیرستان در وزارت آموزش و پرورش شروع به خدمت کرد و بتـی
توکلی شروع به تدریس در مدرسه امریكایی تهران نمود .خانم و آقای تـوکلی در ایـران صـاحب دو فرزنـد دیگـر
شدند ،یكی به نام جمشید دیوید و دیگری به نام کیوان آنتونی که به ترتیب در تاریخ  54بهمن [ 5942سوم فوریه
 ]5350و هفتم اسفند  05[ 5945فوریه  ]5359در تهران به دنیا آمدند و برای هر دوی آنان شناسنامههای ایرانـی
و همچنین گواهینامههای تولد امریكایی صادر شد.
 .53ویویان توکلی در سن  4سالگی در تهران به کودکستانی رفت که توسط یک امریكایی اداره مـیشـد .در
سپتامبر  ،5359بعد از آن که خانواده حدود پنج سال در ایران گذرانده بود ،حسین توکلی توسط کارفرمایش ،یعنـی
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دولت ایران ،به واشنگتن دی.سی .منتقل شد تا بـهعنـوان «مشـاور اداره سرپرسـتی دانشـجویان ایرانـی در امـور
راهنمایی و تعلیماتی محصلین و رابط سازمان برنامه در واشنگتن» خدمت کنـد .همـه افـراد خـانواده همـراه وی
بودند .ویویان توکلی در آن زمان شش ساله بود و جمشید دیوید و کیوان آنتونی خردسـال بودنـد .ویویـان تـوکلی
سال اول دبستان را در نشویل آغاز کرد و در واشنگتن دی.سی .آن را به پایان رساند.
 .01خانواده توکلی پس از گذراندن قریب یک سال در ایاالت متحده به ایران بازگشتند و تـا سـال  5301در
ایران باقی ماندند .خواهانها ادعا میکنند که بتی و حسین توکلی همواره قصد داشتند بـه طـور دائـم در ایـاالت
متحده اقامت کنند ،لكن به دلیل تحوالتی که در وضعیت ش لی حسین توکلی پیش آمد برای مـدتی از آن هـدف
منحرف شدند .بتی توکلی ادعا میکند که ایاالت متحده موطن وی باقی مانـد و او صـرفاً بـرای مـدتی از آنجـا
«دور» شده بود .خانواده وی در نشویل و فلوریدا میزیست و وی زمانی که در ایران بود ،بسیاری از ارتباطات خود
را با ایاالت متحده حفظ کرد .عالوه بر این ،طبق اظهار خواهانها ،وی سه بـاب خانـه در دنـور ،واقـع در کلـرادو
خریداری کرد به این قصد که دو باب اجاره داده شود و سومی محل سكونت خانواده باشد .در ت ییـد ایـن اظهـار،
خواهانها نامه ای از واسطه معامالت ملكی که حسب ادعا از طرف بتی توکلی اقدام کرده بود ،تسلیم نمودهاند.
 .05حسب ادعا ،بتی و حسین توکلی هماهنگ با این قصد که آخراالمر در ایـاالت متحـده خواهنـد زیسـت،
توافق کردن د که صرفنظر از محل زندگی خودشان ،فرزندان خود را امریكایی بـار آورنـد .ویویـان تـوکلی پـس از
مراجعت از ایاالت متحده در سال  5354ابتدا در مدرسه امریكایی تهران ثبتنام کرد و در کالس هشتم بـه یـک
مدرسه بین المللی در تهران منتقل گردید که ریاست آن را یک امریكایی متخصد تعلیم و تربیت به عهده داشت.
خواهانها اظهار می دارند که جمشید دیوید و کیوان آنتونی توکلی ابتدا به مهد کودکی در تهران رفتند کـه توسـط
یک خانم امریكایی اداره می شد و بعداً جمشید دیوید به یک کودکسـتان امریكـایی رفـت و بعـد از آن هـر دو در
مدرسه امریكایی تهران تحصیل نمودند .خواهانها ادعا می کنند که مدرسه امریكایی تهران کامالً نظیـر مـدارس
امریكایی اداره میشد و تنها اتباع ایاالت متحده طی دورهای کـه در آنجـا بودنـد اجـازه تحصـیل در آن مدرسـه
داشتند .خواهانها میگویند که اغلب با امریكاییها معاشرت داشتند و بسیاری از جنبههای فرهنـگ امریكـایی را
تجربه کردند .خواهانها ادعا میکنند که اغلب اوقات انگلیسی صحبت میکردند و دانش زبان فارسی آنان نـاچیز
بود.
 .00خانواده توکلی طی سالهای  5354تا  5301که در ایران میزیستند ،حسب ادعا اغلب سالها بـه مـدت
یک ماه برای دیدار از اقوام خود به ایاالت متحده می رفتند .ویویـان تـوکلی اظهـار داشـته اسـت کـه در کـودکی
به عنوان همراه در گذرنامه ایرانی مادر خود به ایران رفت و آمد میکرد ،زیرا چنانکه میگوید ،طبق قـانون ایـران
الزامی بود ،ولی در سایر موارد ،به عنوان همراه در گذرنامه امریكایی مادرش سفر میکرد .در تاریخ  05آبان 5912
[ 50نوامبر  ]5305گذرنامه امریكایی جداگانه برای وی صادر گردید.
 .09خواهانها اظهار میدارند که زمانی در فاصله سالهای  5309و  5301یا بتی توکلی ویـا حسـین تـوکلی
تعداد زیادی سهم در گروه صنعتی برای استفاده فرزندانشان خریدند و میگویند کـه دسـتکـم مقـداری از بهـای
خرید سهام از محل فروش خانه هایی ت مین گردید که بتی توکلی در دنور واقع در کلرادو خریده بود ،لكن در عین
حال بتی توکلی مالكیت مست التی را در ایالت تنسی حفظ نمود.
 .07در تاریخ هفتم خرداد  02[ 5914مه  ]5301یک گذرنامه ایرانی جدید به شماره  5154441برای ویویـان
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توکلی صادر گردید .در تاریخ  52خرداد [ 5914هشتم ژوئن  ]5301در سن تقریباً هجده سالگی ،ویویان توکلی بـا
مادرش به ایاالت متحده رفت و ماه های تابستان را با اقوامشان در نشویل گذراندنـد .در پایـان تابسـتان ،حسـین،
جمشید دیوید و کیوان توکلی حسب ادعا در نشویل به آنان پیوستند .آنگاه خانواده ،ویویان توکلی را به دنور بـرد و
در ماه سپتامبر  5301وی شروع به شرکت در کالسهایی در دانشگاه دنور نمود که حسـب ادعـا بـهعنـوان تبعـه
ایاالت متحده در آنجا ثبتنام کرده بود.
 .01سپس بتی ،جمشید دیوید و کیوان آنتونی توکلی به نشویل مراجعت کردنـد و حسـین تـوکلی بـه ایـران
بازگشت .در نشویل ،بتی توکلی شروع به تحصیل در رشتهای نمود که ظاهراً دوره فـوق لیسـانس رشـته تعلـیم و
تربیت خاص در کالج پیبادی بود .جمشید دیوید و کیوان آنتونی که در آن زمان ،بـه ترتیـب  59سـاله و  50سـاله
بودند ،در نیمسال پاییز سال  5301در مدرسهای در نشویل ثبتنام کردند بتی توکلی و دو پسر در سـال  5305بـه
ایران بازگشتند.
 .00ویویان توکلی در آوریل  5305گذرنامه ایرانی خود را در سانفرانسیسكو تجدیـد کـرد و در تـاریخ چهـارم
خرداد  01[ 5911مه  ]5305به مدت دو ماه و نیم به ایران رفت و در تاریخ  50مرداد [ 5911هشـتم اوت ]5305
به دنور بازگشت .وی ادعا میکند که برای آن مسافرت به ایران از گذرنامه ایرانی خود استفاده کرد ،تنها بـه ایـن
علت که طبق قانون ایران الزامی بود و بعد از سال  5305در اغلب سفرهایش از گذرنامه امریكایی خـود اسـتفاده
نمود .وی از آن پس دیگر به ایران بازنگشت.
 .04در ژانویه  ،5300بتی ،جمشید دیوید وکیوان آنتونی توکلی مجدداً به ایاالت متحده رفتند و جمشید دیوید
و کیوان آنتونی که به ترتیب 51 ،و 54سال داشتند ،مجدداً در آنجا در مدرسه ثبتنام کردنـد .از آن بـه بعـد ،بـه
استثنای یكی دو ماه در تابستان سال  5915که در ایران گذراندند ،در ایاالت متحده باقی ماندند .خواهانها اظهار
میدارند که نقل مكان بتی ،جمشید دیوید و کیوان آنتونی توکلی به ایاالت متحـده در ژانویـه  5300بـرای همـه
خانواده جنبه قطعی و همیشگی داشت .در جلسه استماع ،بتی توکلی ادعا کرد که گرچه آنان همیشه قصد داشـتند
آخراالمر در ایاالت متحده زندگی کنند ،در سال  5300تصمیم به نقل مكان گرفتند؛ علیالخصـوص بـدین سـبب
که حسین توکلی به سن بازنشستگی نزدیک میشد ،مادر بتی توکلی بیمار بود و خود وی میخواست نزد دخترش
ویویان توکلی باشد که هنوز در آن موقع در دنور تحصیل میکرد.
 .01حسین توکلی تا بازنشستگیاش در تاریخ اول دیماه  00[ 5915دسامبر  ]5300به زندگی و کار در ایران
ادامه داد .در آن هنگام ،وی مشاور وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران بود .حسین تـوکلی در سـال
 5302به ایاالت متحده رفت و منزل خانوادگی در تهران حسب ادعا یک سال ،یا یک سال و نیم بعـد از عزیمـت
وی از ایران فروخته شد.
 .03ویویان توکلی در تاریخ  50خرداد [ 5912دوم ژوئن  ]5303با درجه لیسانس از دانشگاه دنور فـارغالتحصـیل
شد و بعد از فراغت از تحصیل ش لی در دنـور بـه دسـت آورد .در تـاریخ  09شـهریور [ 54سـپتامبر  ]5303وی و
والدینش یک ملک مسكونی در دنور خریدند .ویویان توکلی در تاریخ  95خرداد  05[ 5913ژوئن  ]5322بـا یـک
امریكایی ازدواج کرد و حسب ادعا با همسرش به خانهای که در دنور خریده بودند نقل مكـان نمـود .وی در حـال
حاضر در کارولینای شمالی زندگی میکند.
 .91در آغاز دوره ذیربط ،هم جمشید دیوید و هم کیوان آنتونی تـوکلی هنـوز در ایـاالت متحـده بـه مدرسـه
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میرفتند .کارنامه تحصیلی آنان نشان میدهد که در مدرسه موفق بودنـد و در تعـدادی از فعالیـتهـای خـارج از
برنامه شرکت میکردند .کیوان آنتونی توکلی جزء کسانی بود که نامشان برای درج در نشریه ساالنه دانشآمـوزان
برجسته دبیرستانهای امریكایی برگزیده شدند .متعاقباً هر دو به دانشگاه تنسـی در ناکسـویل رفتنـد و در ایـاالت
متحده زندگی میکنند.
 .0اظهارات خوانده

 .95خوانده اظهار میدارد که بتی توکلی تابعیت ایرانی را با آغوش باز پذیرفت و از سال  5310تا  5305بهعنـوان
تبعه ایران در ایران زیست و از حقوق یک ایرانی برخـوردار شـد .خوانـده خاطرنشـان مـیکنـد کـه بتـی تـوکلی
سرمایه گذاری های خـود را در ایـاالت متحـده فروخـت تـا بـرای فرزنـدانش در ایـران مبـالغ قابـل مالحظـه ای
سرمایهگذاری بلندمدت نماید و همچنین اظهار میدارد که عالیق مالی و اقتصادی عامل مهمی در تعیین تابعیـت
غالب میباشد.
 .90طبق اظهار خوانده ،این واقعیت که خواهانها قبل از تاریخ ایجاد ادعاهاشان قسمت اعظم عمـر خـود از
جمله و بخصوص سالهای شكلگیری شخصیت خود را در ایران گذراندند ،بـدین معنـا اسـت کـه در آغـاز دوره
ذیربط ،تابعیت غالب و مثثر خواهانها ایرانی بوده است .خوانده ت کید مینماید که خواهـانهـا از طـرف پدرشـان
خانواده گستردهای داشتند که همه آنان حسب اظهار در ایران زندگی میکردند و استدالل مـیکنـد کـه فرزنـدان
خانواده در سالهای کودکی و نوجوانی خود که همه را در ایران گذراندند ،قطعاً جامعه و زبان و فرهنـگ ایـران را
تجربه کردهاند .خوانده انكار میکند که تنها اتباع ایاالت متحده اجازه تحصیل در مدرسه امریكایی تهران داشتند و
ادعا میکند که عده کثیری از فرزندان خانوادههای ایرانی نیز در مدرسـه تحصـیل مـیکردنـد .خوانـده اسـتدالل
میکند که چون خواهانها گذرنامههای امریكایی خود را قبل از رسیدن بـه سـنین بـاالتر نگرفتنـد ،قطعـاً بـرای
تحصیل در آن مدرسه امریكایی نمیتوانستند از آن گذرنامهها استفاده نمایند و بنابراین ،قطعـاً بایـد بـا اسـتفاده از
شناسنامههای ایرانی خود در مدرسه ثبتنام کرده باشند.
 .99خوانده استدالل میکند که گرچه ویویان توکلی در سال  5305گذرنامه امریكـایی گرفـت ،در آن زمـان
فقط چهارده سال داشت و در هجده سالگی که به سن قانونی رسید ،گذرنامه ایرانی گرفت که حاکی است تصمیم
عاقالنه وی این بود که ایران را ترجیح دهد .خوانده خاطرنشان میسازد که ویویان بعد از آن که در سال  5301به
ایاالت متحده رفت ،در تابستان سال  ]5305[ 5911برای دیدار خـانواده بـه ایـران بازگشـت .بـه عـالوه ،خوانـده
استدالل میکند که ویویان اقامت خود را در ایاالت متحده اقامتی «موقـت و بـه منظـور تحصـیل» مـیدانسـت.
خوانده به این واقعیات اشاره میکند که ویویان در تقاضـای صـدور گواهینامـه ایرانـیاش در سـال  5301محـل
اقامتش را تهران اعالم نمود و نیز اینکه وی در سالهای  5301و  5305با گذرنامه ایرانی خود مسـافرت کـرد و
در سال  5300اعتبار آن را تمدید نمود .خوانده استدالل میکند که با توجه به اینکه والـدین ویویـان سـهامی در
گروه صنعتی از طرف وی خریدند ،مرکز عالیق مالی او نیز در ایران بود .به ادعـای خوانـده ،ایـن واقعیـات ثابـت
میکنند که تابعیت غالب ویویان در تاریخ ایجاد ادعایش تابعیت ایران بوده است.
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 .9تصمیم دیوان
الف) ویویان توکلی

 .97ویویان توکلی ،به استثنای حداکثر یک سال ـ در زمانی که  5ساله بود ـ از سال  ،5312یعنی از  0ماهگی تـا
سال  5301که حدوداً  52سال داشت ،در ایران زیست و تحصیالت دوره ابتـدایی و متوسـطهاش را در ایـران بـه
اتمام رساند.
 .91در ایران ،ویویان توکلی ابتدا به مدرسه امریكایی تهران و سپس به یک مدرسه بینالمللی رفـت .روشـن
است که در مدرسه امریكایی تهران ارزشهای آموزشی و فرهنگی امریكایی غلبه داشـت و ایـنکـه قطـعنظـر از
شرایط ثبتنام در مدرسه ،ویویان توکلی ارزشهای مذکور را تجربـه نمـود .همچنـین محتمـل اسـت کـه وی در
مدرسه بینالمللی در تهران با ارزشهای امریكایی یا ارزشهای غربی دیگر آشنا شده باشد و مهمتر اینکه وی از
طریق مادرش قطعاً تا حدود زیادی در معرض ت ثیر فرهنگ ایاالت متحده قرار گرفت .معهذا مشـكل بتـوان بـاور
کرد که طی همان دوره وی بهعنوان یک تبعه ایران با پدر ایرانی ،و از طریق زیستی در ایران ،ت ثیر و نفوذ شـدید
ایران را نیز تجربه نكرده باشد .در واقع خواهانها طی شهادت راجع به زندگی روزمره خود در ایران سـعی کردنـد
که میزان ارتباطات خود با ایران طی دوران کودکی را آن چنان ناچیز جلوه دهند که نمیتوان چندان اعتباری برای
شهادتشان قائل شد.
 .90ارتباطات ویویان توکلی با ایران در دوره مزبور ،چنانکه دیوان در زیر نظر داده است (بنگرید به :بنـد 52
زیر) ،با این واقعیت که وی در یک شرکت ایرانی ،یعنی گروه صنعتی ،عالیق مالی ،هرچند بـه صـورت غیرفعـال،
تحصیل نمود ،تحكیم گردید.
 .94در سال  5301ویویان توکلی برای تحصیل به ایاالت متحده رفـت و طـی چهـار سـالی کـه در ایـاالت
متحده در دانشگاه گذراند ،فقط یک بار برای گذراندن تعطیالت در سال  5305به ایران بازگشت .صرف گذرانـدن
یک دوره تحصیل در ایاالت متحده ،عموماً و فینفسه کافی نیست تـا بـه شـخد بـال ی تابعیـت غالـب و مـثثر
امریكایی بخشد ،ولو آن که شخد مزبور در دوران کودکیاش ت ثیر و نفوذ گسترده امریكایی را تجربه کرده باشد؛
لكن چنین تحصیالتی عاملی ذیربط باقی میماند و ممكن است فرصتی برای شخد پدید آورد تا چنان ارتباطاتی
با ایاالت متحده ایجاد کند که وی را واجد شرایط برای داشتن تابعیت غالب و مثثر آن کشور نمایـد (بنگریـد بـه:
اردوان پیتر سمراد و دیگران و دولت جمهوری اسـالمی ایـران ،حكـم شـماره 0-455/450/459/454/451-121
مورخ  51بهمن [ 5953چهارم فوریه  ،]5335بند  ،99چاپ شده در « :26 Iran-U.S. C.T.R. 44,55سمراد»؛
شاهین شین ابراهیمی و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره  9-44/41/45/40-05مورخ
 05خرداد  55[ 5952ژوئن  ]5323چاپ شده در 3.22 Iran-U.S. C.T.R. 138بنـابراین ،الزم اسـت بررسـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در پرونده سمراد ،خواهان ،اردوان پیتر سمراد ،قبل از تاریخ ایجاد ادعایش ،سه سال در ایاالت متحده تحصـیل کـرده بـود؛ لكـن وی
هیچ دلیلی راجع به ارتباطاتش با ایاالت متحده ویا جذب شدن در آن کشور طی آن مدت ،به دیوان تسلیم نكرد .دیوان نتیجهگیری نمـود
که گرچه از نظر تئوری امكان دارد که چنین شخصی تابعیت غالب و مثثر امریكایی بیابد ،لكن اردوان پیتر سمراد دلیل کافی ارائه نكـرده
است که دیوان را متقاعد نماید که در مورد وی وضعیت چنین بوده است (سمراد ،حكم شـماره  0-455/450/459/454/451-121مـورخ
 51بهمن [ 5953چهارم فوریه .)26 Iran-U.S. C.T.R. at 54-55 ،]5335
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شود که ویویان توکلی در مدتی که در ایاالت متحده بود چه ارتباطاتی با آن کشور ایجاد کرد.
 .91هنگامی که ویویان توکلی تحصیالتش را آغاز کرد خانوادهاش در ایران مستقر بود .در اوایل سـال 5300
مادر و دو برادرش به تنسی نقل مكان کردند و در سال  5302پدرش نیز به آنان پیوست .این واقعیت که خـانواده
تا مدتی بعد از عزیمت حسین توکلی به ایاالت متحده در سال  ،5302منـزل خـود را در تهـران نفروخـت ،ثابـت
نمیکند که قصد خانواده صرفاً نقل مكان موقت بود ،زیرا تاریخ فروش ممكن است تابع مالحظـات عملـی بـوده
باشد .از طرف دیگر ،دیوان این توضیح بتی توکلی را باورکردنی میداند کـه در آن مرحلـه ،خـانواده بـدین سـبب
تصمیم به نقل مكان به ایاالت متحده گرفت که حسین توکلی به پایان دوران ش لیاش نزدیک میشد ،مادر بتی
توکلی در ایاالت متحده بیمار بود و خود وی میخواست به دخترش نزدیکتر باشد .خانواده در آن موقع در ایاالت
متحده باقی ماند .بنابراین ،حداقل از سال  ،5302ایاالت متحده مسلماً مرکز زندگی خانوادگی ویویان توکلی شـده
بود.
 .93ویویان توکلی تحصیالت خود را در ماه ژوئن  ،5303یعنی حدود پنج ماه قبل از تاریخ ایجاد ادعایش ،بـه
پایان رساند .وی بعد از فراغت از تحصیل در ایاالت متحده باقی ماند ،با آنکه دیگر از لحا تحصیلی دلیلی برای
اقامت در آنجا نداشت .وی ش لی در دنور به دست آورد و با والدینش خانهای در آنجا خرید .مدت کوتاهی بعد از
آغاز دوره ذیربط ،ویویان با یک امریكایی ازدواج کرد .گرچه خود ازدواج بعد از آغاز دوره ذیربط به وقـوع پیوسـت،
وقوع آن دلیل بر آن است که ویویان قبل از تاریخ ازدواج ،قدم مهمـی در جهـت جـذب شـدن در جامعـه ایـاالت
متحده برداشته بود .این اوضاع و احوال منحیث المجموع ،پیوندهای مهمی با ایاالت متحده محسوب مـیشـود و
بهعالوه ،داللت بر آن دارد که قصد اقامت دائم در آنجا در ویویان توکلی شكل گرفته بود.
 .71وضعیت ویویان توکلی بسیار قابل مقایسه با وضعیت زمان آذر نورافشان است که دیوان پیش از ایـن
رأی به غلبه تابعیت امریكایی وی داده است (بنگرید به :پرونـده زمـان آذر نورافشـان و دیگـران ،و جمهـوری
اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره  9-450/451-01مـورخ  04آذر  51[ 5952دسـامبر  ]5323چـاپ شـده در
 .(23 Iran-U.S. C.T.R. 307در واقع ،ویویان توکلی در مقایسه با زمان آذر نورافشان ارتباطات محكمتـری
با ایاالت متحده داشت ،چرا که پدر و مادر نورافشان هر دو ایرانی بودند و وی در مدارس ایرانی تحصیل کرده بود،
حال آن که ویویان توکلی مادر امریكایی داشته و حتی طی مدتی که در ایران میزیسـت در مـدارس امریكـایی و
بینالمللی تحصیل کرده بود.
 .75با توجه به این مالحظات ،دیوان معتقد است که عواملی که در تاریخ بـروز ادعـا نشـان از غلبـه تابعیـت
امریكایی ویویان توکلی دارند بر عواملی که در جهت مخالفند میچربند .بنابراین ،دیوان نتیجـه مـیگیـرد کـه در
تاریخ پنجم آذرماه  05[ 5912نوامبر  ]5303تابعیت غالب و مثثر ویویان توکلی تابعیـت ایـاالت متحـده بـود و در
سراسر دوره ذیربط به همان صورت باقی ماند .در نتیجه ،دیوان نسبت به ادعای وی صالحیت رسیدگی دارد.
ب) جمشید دیوید و کیوان آنتونی توکلی

 .70با توجه به شباهت وضعیت جمشید دیوید و کیوان آنتونی ،در حكم حاضر وضعیت آنان توأماً رسیدگی خواهـد
شد .جمشید دیوید و کیوان آنتونی توکلی به ترتیب در تاریخ  54بهمنماه [ 5942سوم فوریه  ]5350و هفتم اسفند
 05[ 5945فوریه  ]5359در تهران متولد شدند و به استثنای چند مورد اقامت کوتاه در ایاالت متحـده ،هـر دو بـه
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ترتیب تا سنین  51و  54سالگی در ایران زیستند و بخش اعظم تحصیل خود را در ایران به اتمام رساندند.
 .79در ایران ،هر دو آنان به مدرسه امریكایی تهران رفتند .روشن است که جمشید دیوید و کیـوان آنتـونی از
طریق مدرسه امریكایی تهران و نیز از طریق مادرشان ارزشهای امریكایی را تجربه کردنـد .معهـذا چنـانکـه در
مورد ویویان توکلی مصداق داشت ،احتمال دارد که طی همان مدت ،آنان از طریق زندگی در ایران بهعنوان اتبـاع
ایران و با پدر ایرانی در معرض ت ثیر و نفوذ حتی شدیدتر ایران نیز قرار گرفتنـد .چنـانکـه در بـاال مالحظـه شـد
(بنگرید به :بند  91باال) ،شهادت خواهانها راجع به این مطالب یكطرفه بود و در مجمـوع چنـدان معتبـر و قابـل
قبول نبود.
 .77بهعالوه ،جمشید دیوید و کیوان آنتونی از طریق والدین خود در گروه صنعتی ،کـه یـک شـرکت ایرانـی
است ،عالیق مالی ولو به صورت غیرفعال تحصیل کردند که این امر ایران را مرکز عالیق مالی آنها نمود.
 .71جمشید دیوید و کیوان آنتونی در ژانویه  5300با مادر خود به ایاالت متحده رفتند و در نشویل در مدارس
دوره متوسطه مش ول تحصیل شدند .در تابستان سال  5300برای دیدار پدرشان به ایران بازگشتند .تا تاریخ پنجم
آذر  05[ 5912نوامبر  ]5303آنان تقریباً فقط دو سال و نیم در ایاالت متحده زیسته بودند که این مدت به مراتب
کوتاهتر از مدتی بود که ویویان توکلی در ایاالت متحده گذرانده بود.
 .70در سال  5302پدرشان در ایاالت متحده به آنان پیوست و در نتیجه ،برخالف ویویان توکلی ،این دو پسر
طی بیشتر مدتی که در ایاالت متحده سپری کردند ،نهتنها زیر نفوذ مادر ،بلكه زیر نفوذ پدر ایرانی خود نیز قـرار
داشتند .بهعالوه ،برخالف ویویان توکلی ،آنان از نظر سنی جوانتر از آن بودند که احتماالً چندان فرصـتی داشـته
باشند مستقالً جذب جامعه ایاالت متحده شوند .دلیلی وجود ندارد که آنـان طـی دوره مزبـور ،سـوای تحصـیل در
مدرسه و حضور خانواده خود ،ارتباط خاصی با ایاالت متحده برقرار کرده ،و قرینهای نیز وجود ندارد کـه بالفاصـله
بعد از آن دوره نیز ،هیچگونه ارتباطات دیگری به وجود آورده باشند.
 .74دیوان پیش از این نظر داده است که تابعیت غالب و مثثر خواهانهایی که در وضـیعتهـای مشـابه بودنـد
تابعیت ایاالت متحده نبوده است (بنگرید به :پرونده بتی لورا منعمی و دیگران و جمهوری اسالمی ایران؛ حكم جزئـی
شماره  5-004-199مورخ دهم تیرماه [ 5905اول ژوییه  ،]5330بند  ،95چـاپ شـده در 28 Iran-U.S. C.T.R.
232, 242-43؛ جون وارد ملک زاده و دیگران و جمهوری اسـالمی ایـران ،حكـم جزئـی شـماره 5-915-149
مورخ اول بهمن  05[ 5905ژانویه  ]5339بند 03؛ چاپ شده در ).)29 Iran-U.S. C.T.R. 3, 12
 .71با توجه به مالحظات فوق ،دیوان نتیجه میگیرد که جمشید دیوید توکلی و کیوان آنتونی توکلی دلیل
کافی برای اثبات این موضوع ارائه نكرده اند که تا تاریخ پنجم آذر  05[ 5912نوامبر  ]5303ارتباطات آنـان بـا
ایاالت متحده و جذبشان در آن جامعه بر پیوندهایی که آنان با گذراندن بخش اعظم کودکی خود در ایـران بـا
کشور اخیر ایجاد کرده بودند ،غلبه داشته است .در نتیجه ،دیوان نسبت بـه دعـاوی آنـان صـالحیت رسـیدگی
ندارد.
 .73با توجه به اینکه دیوان تنها صالحیت رسیدگی به ادعای ویویان توکلی را دارد ،بنابراین ،دعوای حاضـر
را به گونه ای رسیدگی میکند که گویی منحصـراً توسـط ویویـان تـوکلی اقامـه گردیـده و از ایـن بـه بعـد ،وی
«خواهان» نامیده خواهد شد.
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چهار) مالکیت
الف) واقعیات و اظهارات

 .11گروه صنعتی در تاریخ  00خرداد  50[ 5919ژوئن  ]5304ت سیس گردید .خواهـان در الیحـه اولیـهاش ادعـا
کرده است که در سال  5309پدرش حسین توکلی برای هریک از سه فرزندش  902سهم یعنی جمعاً  352سـهم
در گروه صنعتی خرید .وی میگوید که «اسامی آنان بهعنوان صاحبان سهام همراه با صورتجلسه مجمع عمـومی
گروه صنعتی به اداره ثبت شـرکتهـا و مالكیـت صـنعتی فرسـتاده شـد و تحـت شـماره  53201ثبـت گردیـد».
صورتجلسه مزبور در پرونده موجود نیست.
 .15نماینده خواهان متعاقباً اظهار داشت که چون خواهان به مدار مهم موجـود در بایگـانی گـروه صـنعتی
دسترسی ندارد ،شاید الزم باشد بهتدریج که اطالعات جدیدی به دست میآید ادعا اصالح گردد و سپس پیرو این
اظهار ،خواهان اظهارات اولیه خود را ت ییر داده ،ادعا نمود که بتی (و نه حسـین) تـوکلی  5122سـهم (و نـه 352
سهم) از شخصی به نام آقای صالحینیا که یكی از سهامداران اولیه گروه صـنعتی بـود ،در سـال ( 5301و نـه در
سال  )5309خرید .وی در ت یید این اظهار خود ،نامهای به تاریخ  54تیرماه [ 5955پـنجم ژوییـه  ]5320از آقـای
صالحینیا به دکتر عال کیائی تسلیم نموده که طی آن آقای صالحینیا اظهار میدارد که با موافقـت هیـ تمـدیره
گروه صنعتی ،وی کلیه  5122سهم خود در گروه را به بتی توکلی فروخته و ایـن انتقـال «در سـال  5301انجـام
گردید» .وی سپس اظهار میدارد که از سمت خود در شرکت استعفا کرده و از آن پس دیگر هیچ سهم در شرکت
نداشته و هیچگونه رابطهای نیز با گروه صنعتی ندارد .خواهان همچنین «شهادتنامه»ای به تاریخ  54تیرماه 5955
[پنجم ژوییه  ]5320از حسین توکلی ،دکتر کیائی و آقای میر آفتاب ،یكی دیگر از مسئولین شرکت تسلیم نمـوده،
حاکی از اینکه بتی توکلی و خانم ژولیا کیائی «از زمان خرید سهام در سالهای  5301و  »5302مجتمعاً صـاحب
بیش از  12درصد گروه صنعتی بودند.
 .10خواهان ادعا میکند که «سهام خریداری شده به نام [ویویان ،جمشید دیوید و کیوان آنتونی توکلی] ثبت
گردید که صاحبان قانونی سهام بوده و هستند» و در ت یید این اظهار ،به گزارش مـورخ دهـم دیمـاه 95[ 5952
دسامبر  ] 5325مثسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه راجع بـه گـروه صـنعتی («گـزارش سـال
 5952مثسسه حسابرسی») و صورتجلسه سال  5911مجمع عمومی ساالنه گروه صنعتی استناد میکنـد .مـدار
مزبور حاکی است که افرادی از جمله اشخاص نامبرده زیر ،صورتجلسه سال  5911را امضا کردهاند:
 آقای حسین توکلی ،به وکالت دوشیزه ویویان و والیت آقان کیوان آنتونی توکلی و جمشید دیوید توکلی ـ 152سهم،
 آقای صالحینیا  152سهم به نام خودش، شخصی به نام علی شیخ «به والیت دوشیزه الدن» و آقای نادر شیخ  422سهم. .19مدار مزبور حاکی است که خواهان و برادرانش صاحب مجموعاً  152سـهم بودنـد .خواهـان در اثبـات
ادعایش دایر بر اینکه آنان مجتمعاً کالً صاحب  5122سهم بودند اظهار میدارد که مدر اثبات خریـد سـهام از
آقای صالحینیا نامه سال  5595او است .آنگاه خواهان  152سهم ثبت شده به نام آقای صالحینیا را جـزء سـهام
متعلق به خود و برادرانش حساب میکند .خواهان مضافاً اظهار میدارد که وی و بـردارانش صـاحب  422سـهمی
هستند که بهعنوان سهام متعلق به فرزندان آقای شیخ ثبت شده است .وی ادعا میکند که آقای شیخ «موقتاً 422
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سهم از آقای صالحینیا در اختیار داشت .بعداً آقای علی شیخ نتوانست بهای سهام را بپردازد که بعد از آن ،سـهام
مزبور مجدداً به آقای صالحینیا برگشت و او نیز آنها را به خانواده توکلی فروخت».
 .17پس از آن که خوانده مدرکی تسلیم نمود که نشان میداد آقای شیخ در واقع بهای سهام ثبت شده به نام
فرزندانش را پرداخت کرده ،خواهان ادعای خود بابت قسمتی از آن سهام را پس گرفـت .بنـابراین ،خواهـان ادعـا
میکند که وی و برادرانش تنها صاحب  5202سهم در گروه صنعتی هستند.
 .11خواهان اظهار میدارد که بتی توکلی ترتیبی داد که مبلغ  5402220222ریال ،معادل  0220222/-دالر از
محل پسانداز خانواده توکلی در ایاالت متحده پرداخت شود .بتی توکلی اظهار داشت که در آن زمـان حوالـه دالر
به ایران دشوار بود و وی از چگونگی این کار بیاطالع بود ،زیرا که انجام آن را به شـوهرش واگـذار کـرده بـود.
حسین توکلی اظهار داشت که وی پول را جمعآوری کرد و شخصاً آن را به صورت نقد به آقای صالحینیا تسـلیم
نمود .بتی توکلی اظهار داشت که هیچ مدرکی دال بر پرداخت وجه در اختیار ندارد.
 .10خوانده انكار میکند که خواهان مطلقاً مالک قانونی هیچ سهمی در گروه صنعتی باشد و نیز این اظهارات
خواهان را مورد سثال قرار میدهد که آقای صالحینیا  5122سهم در گروه صنعتی را در سال  5301بـه خـانواده
توکلی منتقل نمود که خوانده اظهار میدارد که سوای نامه سال  5955آقای صالحینیا هـیچ مـدر مسـتندی از
این انتقال وجود ندارد و ادعا میکند که نامه سال  5955آقای صالحینیا «کذب محض» است .خوانـده همچنـین
خاطرنشان میکند که مندرجات نامه آقای صالحینیا که حاکی است نامبرده در سال  ،5301تعداد  5122سهم بـه
بتی توکلی فروخت و سپس کالً از شرکت کنارهگیری کرد با سایر اظهارات یا مدارکی که قبالً در پرونـده موجـود
است م ایرت دارد .خوانده شهادتنامهای به سال  5905از آقای صالحینیا تسلیم نموده و طـی آن نـامبرده اظهـار
داشته است که نامه سال « 5955در حالت غیرعادی و شرایط روحی نامساعد و در حالی که اینجانب در بیمارستان
بودم توسط اینجانب امضا گردید» و آن را «باید بیاثر دانست» .وی اظهار میدارد که بههیچوجه هیچ سـهمی در
گروه صنعتی را به خانواده توکلی نفروخت و سهمی از آنان یا به نام آنان در گروه صنعتی نخرید.
 .14خوانده مضافاً اظهار میدارد که حتی اگر اقدامی برای انتقال سهام به خواهان بـه عمـل آمـده بـوده،
عنوان مالكیت رسماً منتقل نشده است .ماده  42اصالحی قانون تجارت ایران مقرر میدارد کـه انتقـال سـهام
بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسد و انتقالدهنده یا وکیل ویا نماینده قانونی او باید انتقـال را در
دفتر مزبور امضا کند .خوانده ادعا میکند که دیوان حداقل در دو حكم خود اعالم کرده اسـت کـه انتقـال سـهام
ایرانی را که با مقررات ماده  42منطبق نباشد نخواهد پذیرفت (بنگرید به :روی پی ام .کارلسون و دولت جمهوری
اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره  5-042-123مورخ  55اردیبهشت [ 5902اول مـه  ،]5335بنـد  ،42چـاپ
شده در « :26 Iran-U.S. C.T.R. 193,210-11کارلسون»)؛ یان مکهارگ و دیگران و جمهوری اسـالمی
ایران ،حكم شماره  5-52219/52214/52211/52215-020مـورخ  05آذر  50[ 5951دسـامبر  ،]5325بنـد ،12
چاپ شده در « :13 Iran-U.S. C.T.R. 286,302مکهارگ») .در گزارش سـال  5952مثسسـه حسابرسـی
اظهار شده است که آخرین ت ییرات در دفتر ثبت سهام گروه صنعتی منعكس نشده و در عـوض ،بـرای مشـخد
کردن سهامداران به صورتجلسه مجمع عمومی ساالنه سال  5911استناد شده است .خوانده نتیجه گیری مـیکنـد
که عالیق مالكانه خواهان در دفتر ثبت سهام وارد نشده است.
 .11خواهان خاطرنشان میسازد که خوانده دفتر ثبت سهام گروه صنعتی را جهت اثبات ادعایش ارائه نكـرده
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است .خواهان اظهار میدارد که دو فقره مدر نشان میدهند که خوانده به دفتر ثبت سهام دسترسی داشته است:
یكی گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی که حاکی است دفتر ثبت سهام شرکت در اختیار آن مثسسـه بـوده و
دیگری ،شهادتنامه سال 5905شخصی به نام آقای خسروی پور،که خوانده تسلیم نموده ،و طی آن نامبرده اظهـار
داشته که به دفتر ثبت سهام مراجعه نموده است.
 .13خواهان همچنـین اظهـار مـیدارد کـه بـرای انكـار آقـای صـالحینیـا نبایـد اعتبـاری قائـل شـد .وی
شهادتنامههایی از شهودی تسلیم نموده که ادعا کردهاند آقای صالحینیا هنگامی کـه نامـه سـال  5955را امضـا
میکرد در بیمارستان نبود .خواهان همچنین اظهار میدارد که ذکـر نـامش بـهعنـوان صـاحب سـهم در گـزارش
مثسسه حسابرسی ثابت میکند که آقای صالحینیا واقعاً سهامی به خانواده توکلی فروخته بود.
 .01با این وصف ،به نظر میرسد که خواهان قبول دارد که وی و برادرانش شاید مالک ثبتی  152سهمی که
در سال  5911به نام آقای صالحینیا ثبت شده بود (برخالف  152سهم ثبت شده به نـام افـراد خـانواده تـوکلی)
نشده باشند .وی اظهار میدارد که خانواده توکلی در واقع به آقای صالحینیا اجازه داد که سهام مزبور را تـا سـال
 5911به نام خود حفظ کند تا بتواند بهعنوان مدیر گروه صنعتی باقی بماند و آقـای صـالحینیـا بعـد از آن تـاریخ
شرکت را تر کرد و قرار بود ترتیبی بدهد که سهام مزبور رسماً به خانواده توکلی منتقل گردد .لكن خواهان بعداً
اظهار کرد که چون افراد خانواده توکلی از سال  5305یا  5300در ایـاالت متحـده بودنـد ،بـه آقـای صـالحینیـا
به عنوان «نوعی جانشین و امین» اتكا میکردند .دکتر کیائی در شهادتنامه سال  5900خود ادعا کـرده اسـت کـه
آقای صالحینیا در واقع هیچگاه با پول خودش در گروه صنعتی سرمایهگذاری نكرد ،بلكه نـهتنهـا از سـال ،5914
بلكه از زمان ت سیس گروه صنعتی در سال  5919بهعنوان نماینده خانواده توکلی عمـل مـیکـرد .بنـابراین ،خواهـان
اظهار میکند که ولوآنکه وی و برادرانش مالک ثبتی آن سهام نبوده باشند مالک انتفـاعی سـهام مزبـور بـودهانـد و
مالكین انتفاعی اهلیت اقامه دعوا نزد دیوان دارند (بنگرید به :جیمز ام .سقیع و دیگـران و جمهـوری اسـالمی ایـران،
حكم شماره  0-032-144مورخ دوم بهمن  00[ 5905ژانویه  ،]5339چاپ شـده در 29 Iran-U.S. C.T.R. 20
«سقیع»).
 .05خوانده اظهار میدارد که آقای صالحینیا نه بهعنوان فروشنده سهام گروه صـنعتی بـرای افـراد خـانواده
توکلی عمل میکرد و نه بهعنوان امین آن سهام .خوانده شهادتنامه دیگری از آقای صالحینیا تسلیم کرده کـه در
آن ،نامبرده انكار نموده است که نماینده خواهان بوده و مجدداً اعالم مـیدارد کـه هـیچگـاه سـهامی را در گـروه
صنعتی به خانواده توکلی نفروخت.
 .00در جلسه استماع خواهان اظهار داشت که افراد خانواده توکلی سهام را در سال  5914از آقای صالحینیـا
که قبالً صاحب سهام ویا ذیحق نسبت به آنها بود خریدند و نیز خواهان اظهار داشت که وی نمیگوید که آقـای
صالحینیا رسماً به هر نحو بهعنوان امین آنان عمل میکرد.
 .09در جلسه استماع ،خوانده اظهار داشت که مالک واقعی سهامی که به نام خواهان ثبـت گردیـده ،پـدرش
حسین توکلی بود .خوانده افزود که سهام مزبور تنها بدین علت به نام خواهان ثبت شد که حسین توکلی بهعنوان
کارمند دولت ممنوع از داشتن سهم در شرکتی بود که با دولت داد و ستد داشت .گرچه خوانده هیچ دلیل و مدرکی
در ت یید اظهار خود راجع به وجود چنین قانون یا سیاحتی تسلیم نكرده دکتر کیائی در جلسه استماع و در ارتباط با
مطلب دیگری اظهار داشت که «مقرراتی وجود داشت که مانع میشـد کارمنـدان شـاغل در سـطحی از مناصـب
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دولتی در مثسسات خصوصی سهم داشته باشند».
ب) تصمیم دیوان

 .07خواهان اظهار میدارد که وی در  .5بخشی از  152سهم که در صورتجلسه مجمع عمومی گروه صـنعتی بـه
نام افراد خانواده توکلی درج شده ،و  .0بخشی از  152سهم دیگر که در همان صورتجلسه به نام آقای صالحینیـا
درج شده ،عالیق مالكانه دارد .گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی حاکی است که در سـال  5952صورتجلسـه
مورخ  05اردیبهشت  55[ 5911مه  ]5305مجمع عمومی گروه صنعتی آخرین مدر موجود راجع به مالكیت بود.
در صورتجلسه مزبور قید شده است که حسین توکلی صورتجلسه را به وکالت از طرف دوشیزه ویویان و به والیت
از طرف آقایان [آنتونی] توکلی و دیوید توکلی بابت  151سهم امضا نموده است .بهعالوه ،در پرونده کیائی ،خوانده
فهرست اسامی سهامداران گروه صنعتی غرب ...را که در مجمع عمومی ساالنه مورخ  03تیرماه  02[ 5914ژوییـه
 ]5301شرکت کرده بودند ،تسلیم نمود و در آن فهرست ،نام ویویان توکلی بهعنوان صاحب  502سـهم در گـروه
صنعتی ذکر شده است .بنابراین ،دلیل محكمی وجود دارد که ویویان توکلی حداقل در  502سهم در گروه صنعتی
عالیق مالكانه داشته است.
 .01شخد تنها در صورتی مالک قانونی سهام در یک شرکت ایرانی میشود که انتقال سهام به وی در دفتر
ثبت سهام ثبت و امضا شده باشد .هیچگونه ادله مستقیمی وجود ندارد که نشان دهد نـام خواهـان در دفتـر ثبـت
سهام گروه صنعتی درج شده بود .در واقع در گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی اظهار شده است کـه آخـرین
ت ییرات در دفتر ثبت سهام وارد نشده بود ،بلكه استناد آن به گزارش سال  5911مجمع عمومی گروه صنعتی بوده
است .خوانده اظهار میدارد که این مطلب ثابت میکند که عالیق سهامداری خواهان که در صورتجلسه ذکر شده،
در دفتر ثبت سهام وارد نشده و صرف ذکر آن در صورتجلسه برای انتقال رسمی مالكیت کافی نیست.
 .00به داللت فهرست اسامی سهامداران سال  ،5914خواهان تا سال  5914عالیق مالكانه در گروه صـنعتی
داشت .گرچه پرونده حاکی است که در تاریخ  05اردیبهشت  55[ 5911مه  ]5305دفتر ثبت سهام گـروه صـنعتی
حاوی آخرین ت ییرات نبود ،نه گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی و نـه هـیچ دلیـل و مـدر دیگـری نشـان
نمیدهد که در زمانی که خواهان سهامش را تحصیل کرد ،دفتر مزبور دیگـر راکـد شـده بـود .خوانـده مسـلماً در
وضعیتی بود که بتواند با تسلیم دفتر ثبت سهام گروه صنعتی مزبور به دیوان این نكته را روشن و اظهارات خود را
ثبت نماید .قصور خوانده در این خصوص قابل قبول بودن اظهارات وی را مورد سثال قرار مـیدهـد (بنگریـد بـه:
رضا نمازی و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  9-4-101مـورخ  53آذر [ 5901دهـم دسـامبر ،]5335
بند  .50چاپ شده در )« 32 Iran-U.S. C.T.R. 184, 202نمازی»)؛ کیائی حكم شماره  9-554-102مورخ
 05اردیبهشت  51[ 5901مه  ]5335بند  32 Iran-U.S. C.T.R. 69. 523پرتیوا حكـم شـماره 0-955-155
مورخ  09تیر  04[ 5904ژوییه  ،]5331بند  31 Iran-U.S. C.T.R. 113 52هارولد برنبام و جمهوری اسالمی
ایران ،حكم شماره  0-350-143مورخ  51تیر ماه [ 5900ششم ژوییـه  ]5339بنـدهای 504 ،551 ،525 ،22و
 593چاپ شده در « :29 Iran-U.S. C.T.R. 280, 285, 287).برنبام»)؛ بنجـامین آر .ایسـایاه و بانـک
ملت ،حكم شماره  0-053-91مورخ دهم فروردینماه  92[ 5950مارس  ]5329صفحات  52-55چاپ شده در
)2 Iran-U.S. C.T.R. 232,238؛ ریگو واگنر ایكوییپمنت کامپنی و شرکت استارالین ایـران ،حكـم شـماره
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 9-50-02مورخ  04آذرمـاه  51[ 5955دسـامبر  ]5320صـفحات  9-4چـاپ شـده در 1 Iran-U.S. C.T.R.

 .)411,413با توجه به وجود ادله محكم راجع به اینکه خواهان عالیق مالكانه در  502سهم گروه صنعتی داشته
و نیز با توجه به عدم تسلیم دفتر ثبت سهام گروه صنعتی مزبور توسط خوانده ،دیوان نتیجه میگیرد کـه خواهـان
مالک قانونی  502سهم در گروه صنعتی بود (که  0/29درصد کل سهام سرمایه را تشكیل میدهد).
 .04خوانده همچنین استدالل میکند که پدر خواهان در حقیقت مالک انتفاعی واقعی کلیه سهامی بـوده کـه
احتماالً به نام خواهان ثبت شده است .خوانده ادعا میکند که حسین توکلی تنها عضو خانواده بـود کـه عمـالً در
فعالیتهای گروه صنعتی دخالت داشت و ممنوع از مالكیت سهام به نام خودش بود ،زیرا کارمندان دولت قانوناً یـا
طبق سیاست دولت ممنوع از داشتن سهام در شرکتهایی بودند که با دولت داد و ستد داشتند.
 .01گرچه ادله راجع به این نكته کامل نیست ،به نظر میرسد که چنین مقررات یـا سیاسـتی در واقـع وجـود
داشت (بنگرید به:بند  59باال)؛ لكن ولو آنکه چنان مقررات یا سیاستی شامل حسین توکلی میشد ـ که این نكته
اثبات نشده ـ این امر به خودی خود نشان نمیدهد که حسین توکلی مالـک انتفـاعی سـهامی بـوده کـه بـه نـام
خواهان ثبت شده بود .گرچه مقررات یا سیاستی که خوانده بدان اشاره نموده میتواند انگیزه احتمـالی بـرای دادن
چنین ترتیباتی محسوب گردد ،اما دلیل بر وجود چنین ترتیباتی نیست .دیوان برای این اسـتنتاج کـه مالـک ثبتـی
سهام مالک انتفاعی نبوده ،عموماً خواسته است که دلیل واقعاً متقاعدکننده ارائه شود (بنگریـد بـه :نمـازی ،حكـم
شـماره  9-4-101مـورخ  53آذر [ 5901دهـم دسـامبر  ،]5335بنـد 32 Iran-U.S. C.T.R. at 199. 54؛
شاهین شین ابراهیمی و دیگران و دولت جمهوری اسـالمی ایـران ،حكـم شـماره  9-44/45/40-152مـورخ 02
مهرمــاه  50[ 5909اکتبـر  ،]5334بنــدهای  ،11-15چــاپ شــده در )30 Iran-U.S. C.T.R. 170, 184
(«ابراهیمی»)؛ کیسانز اینترنشنال کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شـماره  0-950-142مـورخ
هفتم تیر  02[ 5900ژوئن  ،]5339بند  ،51چاپ شـده در «( 29 Iran-U.S. C.T.R. 222, 227کیسـانز») ؛
کارلسون ،حكم شماره  5-042-123مورخ  55اردیبهشت [ 5904اول مه  ،]5335بند26 Iran-U.S. C.T.R. ،42
 at 210-11؛ مکهارگ ،حكم شـماره  ،5-52219/52214/52211-020مـورخ  05آذرمـاه  50[ 5951دسـامبر
 ،]5325بند  .(13 Iran-U.S. C.T.R. at 302 ،12در غیاب چنین ادلهای ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهـان
هم مالک قانونی و هم مالک انتفاعی  502سهم در گروه صنعتی بوده است.
 .03خواهان ادعا میکند که در سهامی که طبق مندرجات صورتجلسه سال  5911متعلق به آقای صالحینیـا
است نیز صاحب عالیق مالكانه است و راجع به چگونگی ایجاد این عالیق مطالب گوناگونی اظهـار کـرده اسـت.
بدواً خواهان اظهار داشت که پدرش سهام گروه صنعتی را در سال  5910خریده بود .متعاقباً خواهان اظهـار نمـود
که آقای صالحینیا چنانکه در نامه سال  5955خود عنوان نموده ،رسماً سهام را در سال  5914به خانواده تـوکلی
منتقل نمود که در نتیجه ،وی و برادرانش مالک ثبتی آن سهام شدند .آنگاه خواهان ادعـا کـرد کـه گرچـه آقـای
صالحینیا علیرغم توافق با خانواده توکلی شاید سهام را رسماً در سال  5914منتقل نكرد ،با این حال بایـد چنـین
فرض نمود که نامبرده سهام مزبور را از آن زمان به بعد به نیابت از طرف خانواده توکلی در اختیار داشته است .بعد
از آن ،خواهان ادعا کرد که خانواده توکلی در واقع از آقای صالحینیا درخواست کرده بود که سـهام را یـا از سـال
 5914ویا از تاریخ ت سیس گروه صنعتی در سال  ،5919نگهداری و از جانب آنان اقدام نماید .خواهـان در الیحـه
نهایی خود به اظهار اولیه خویش بازگشت ،بدین مضمون که آقای صالحینیا بهعنوان فروشنده سهام عمل کرد و
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نه بهعنوان امین.
 .41بدین ترتیب ،اظهارات خواهان درباره تحصیل سهام دیگری در گروه صنعتی ضد و نقیض است .خواهان
همچنین منبع وجوهی را که برای خرید سهام مزبور استفاده شده به روشنی مشخد نكرده؛ گاه به وجوه پسانداز
و سرمایهگذاری خانواده توکلی در ایاالت متحده و در جای دیگری به وجوهی کـه در ایـران بـه صـورت ارث بـه
حسین توکلی رسیده بود اشاره کرده است .فقدان هرگونه ادله مستند راجع به انتقال ادعایی مبلغ  0220222/-دالر
از ایاالت متحده به ایران موجب تحكیم استدالل خواهان در این زمینه نمیشود.
 .45مدر اصلی مورد استناد خواهان در این بخش از ادعای خود ،نامه سال  5955آقای صالحینیا است .در
نامه مزبور ،آقای صالحینیا اظهار داشته است که کلیـه  5122سـهم خـود را در سـال  5914بـه خـانواده تـوکلی
فروخت و آنگاه از شرکت استعفا کرد و از آن به بعد هیچ مسئولیت یا روابط تجاری با گروه صنعتی غرب نداشـت،
لكن سایر ادله موجود در پرونده و نیز اظهارات خواهان با مندرجات نامـه مزبـور م ـایرت دارد .اوالً در دادخواسـت
ادعا شده است که پدر خواهان در سال  ،5910تعداد  352سهم خرید و نه تعداد  5122سهم در سال  .5914ثانیـاً
صورتجلسه سال  5911حاکی است که آقای صالحینیا بعد از سال  5914همچنان مالک ثبتـی  152سـهم بـاقی
ماند و در مجمع عمومی آن سال حضور یافت و خود خواهان در جلسه استماع اظهار داشت که بعد از فروش سهام
در سال  ،5914تعداد  152سهم به نام آقای صالحینیا ثبت شده ،باقی مانـد .ثالثـاً نامـه مـورخ  05اسـفند 5911
[50مارس  ]5300آقای صالحینیا به گروه صنعتی حاکی است که آقای صالحینیا هنوز در سال  5911سهامی در
گروه صنعتی داشت و خود را قادر میدانست که آن سهام را به شخد دیگری بفروشد که خواهان حسب اذعـان
وی را نمیشناخت و رابعاً اینکه آقای صالحینیا در دو شهادتنامه متعاقب آن انكار کرده است که سهامی در گروه
صنعتی را به خانواده توکلی فروخته ویا از جانب آنان اقدام کرده باشد.
 .40تنها مدر مستند دیگری که خواهان تسلیم کرده ،اظهاریه سال  5320حسـین تـوکلی ،دکتـر کیـائی و
آقای میرآفتاب است ،دایر بر اینکه بتی توکلی و خانم کیائی مجتمعاً مالک بیش از  12درصد گروه صنعتی بودند.
اظهاریه مزبور حاکی است که بتی توکلی ،و نه ویویان توکلی ،صاحب سهام مزبور بود و بدین ترتیب ،از اساس بـا
اظهارات بعدی خواهان تناقد دارد.
 .49با توجه به مالحظات فوق ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان از عهده اثبات این ادعا برنیامـده اسـت کـه
غیر از  502سهمی که به نام خودش ثبت شده بود ،قانوناً یا انتفاعاً سهام دیگری در گـروه صـنعتی بـه نـام خـود
داشته است.
پنج) مصادره

 .47چنانکه در باال مالحظه شد (بنگرید به :بند  50باال) ،دیوان در پرونده کیائی نظر داد که گروه صـنعتی در تـاریخ
پنجم آذرماه  05[ 5912نوامبر  ]5303توسط دولت ایران مصادره شد .در وضعیتی مشابه ،دیوان اظهار داشته است که
«اطمینان قضایی و نیاز به اجتناب از اتخاذ تصمیمات متناقد حكم میکند که دیوان قبل از اصالح نتایج حاصـله در
حكم قبلی خود جانب احتیاط را رعایت نماید» (فریدون غفاری و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شـماره 0-352-151
مورخ  55تیرماه [ 5904هفتم ژوییه  ،]5331بند  ،92چـاپ شـده در  .)31 Iran-U.S. C.T.R. 60, 67اسـتماع
پرونده کیائی همراه با استماع پرونده حاضر برگزار شد و هیچ دلیل و مدرکی راجع بـه مصـادره در پرونـده حاضـر

505



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

تسلیم نشده که در پرونده کیائی نیز مورد بررسی واقع نشده باشد .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که دلیلـی بـرای
عدول از نظر خود در پرونده کیائی ،دایر بر اینکـه گـروه صـنعتی در تـاریخ پـنجم آذر  05[ 5912نـوامبر ]5303
مصادره گردیده ،ندارد.
شش) غرامت
الف) ضابطه غرامت

 .41با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده حاضر ،دیوان غرامت «مناسب» قابل پرداخت به خواهان را غرامت
کامل میداند (بنگرید به :ابراهیمی ،حكم شماره  9-44/45/40-152مورخ  02مهرمـاه  50[ 5909اکتبـر ،]5334
بند  .)30 Iran-U.S. C.T.R. 201 31بنابراین ،الزم است ارزش گروه صنعتی در تاریخ پـنجم آذر 05[ 5912
نوامبر  ]5303تعیین گردد.
ب) سابقه موضوعی

 .40برای اینکه گروه صنعتی بهدرستی ارزشیابی شود ،الزم است ابتدا چگونگی وضعیت ت سـیس شـرکت و نیـز
فعالیتهای اولیه آن تشریح گردد .در گزارشی که در همان زمان توسط یک شرکت مشاوره استرالیایی به نام اربن
کالبوراتیو («تی.یو.سی») برای گروه صنعتی تهیه شده ،آمده است که قبل از سالهای دهـه  5302دولـت ایـران
یک برنامه فشرده صنعتیسازی و شهرنشینی را دنبال کرده بود .موفقیت برنامه مزبور آنچنان بود که باعـث شـد
جمعیت شهر تهران با سرعت و به صورت گسترده افزایش یابد و ایـن امـر ،البتـه بـا دشـواری هـای اقتصـادی و
اجتماعی همراه بود .دولت ایران به منظور کاهش سرعت رشد تهران ،سیاستی اتخاذ و ت سیس کارخانجات صنعتی
را در شعاع  92کیلومتری تهران ممنوع اعالم و ایجاد شهر های صنعتی در سایر مناطق را تشویق میکرد.
 .44در گزارش تی.یو.سی توضیح داده شده است که «در اسـاس ،منظـور از شـهر صـنعتی ،یـک منطقـه
صنعتی است که در برنامهریزی و احداث آن ت مین مسكن برای حداقل  122خانوار پیشبینی شده باشد .بهعالوه،
در شهر های صنعتی باید ت سیسات زیربنایی اولیه ،یعنی جاده سازی ،آب و برق و غیره تـ مین گـردد (ت کیـد در
م خذ اصلی است) .آبادکنندگان معموالً زمینهایی را که جزء اراضی کشاورزی اعالم شـده بـود مـیخریدنـد و در
نتیجه بهای کمی میپرداختند .آنگاه دولت زمین را تجدید طبقهبندی میکرد تا آبادکننده بتواند ت سیسات زیربنایی
الزم را احداث کند و زمین آباد شده را با منفعت بفروشد .برای جلوگیری از زمین بازی ،دولت آبـادکننـده را ملـزم
مینمود که سقف قیمتی برای زمین آباد شده معین کند .در ازای آن ،وزارت صنایع و معـادن کـه مسـئول صـدور
پروانه ت سیس کارخانجات جدید در ایران بود ،صنایع جدیدی را به جانب این شهر ها هدایت میکرد.
 .41گروه صنعتی غرب (شرکت سهامی خاص) در سال  5919ت سیس شد .طبق آگهـی ت سـیس آن کـه در
روزنامه رسمی ایران منتشر گردید ،قرار بود گروه صنعتی عهده دار وظایف بسیار متنوعی شود تا بتوانـد بـهعنـوان
کاتالیزور در ایجاد و توسعه فعالیتهای صنعتی در ایران عمل کند .فعالیتهای گروه صنعتی ،متنوع و شامل انجام
مطالعات ،تحصیل پروانه ،وارد کردن ماشینآالت و نظارت بر ساختمان میشد تا ت سیس و مدیریت شـرکتهـای
تجاری و صنعتی و آموزش پرسنل برای خدمت در آن شرکتها.
 .43گروه صنعتی حدود  422هكتار زمین واقع در یک جاده سراسری در نزدیكی کرمانشـاه خریـد ،بـه قصـد
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این که یک شهر صـنعتی در آن محـل ت سـیس نمایـد .هیـ ت وزیـران ایـران بـا صـدور مصـوبه ای زمـین را
غیرکشاورزی اعالم کرد و اجازه آبادانی را به شرکت داد .قرار شد شهر مزبور ،شهر صنعتی غرب نامیده شود.
 .11گروه صنعتی ،تی.یو.سی را م مور کرد که برای شهر یک برنامه جامع تنظیم کند و مطالعات تـوجیهی
انجام دهد .گزارش تی.یو.سی در سپتامبر  5300به گروه صنعتی تسلیم شد .گزارش تی.یو.سـی زمـین خریـداری
شده توسط گروه صنعتی را برای ایجاد یک شهر صنعتی مناسب دانست .در گزارش مزبور اشاره شده اسـت بـه
اینکه منطقه انتخابی دسترسی مستقیم به شبكه راههای سرتاسری ،منابع آب زیرزمینی خوب (که گـروه صـنعتی
بعد از خرید زمین آن را کشف کرد) ،فضای کافی و مناسب برای ساختمانهای صنعتی و چشمانداز جالب دارد و از
جهت دسترسی به خدمات تخصصی به کرمانشاه نزدیک است .در گزارش همچنین آمده است که در آن منطقـه،
برنامههای عمرانی مهم دیگری ،از جمله احداث یک فرودگاه ،یک هتل ،تعدادی صنایع کوچکتر ،یـک کارخانـه
بزرگ برای احداث خانههای پیشساخته بتونی و «ت سیسات عمده دولتی» در دست اجرا است.
 .15جاده سراسری ،زمین تقریباً  422هكتاری گروه صنعتی را به دو بخش تقسیم میکرد .حدود  52هكتار از
زمین در قسمت شمال جاده و بقیه آن که بیش از  922هكتار بود در جنوب جـاده واقـع مـیشـد 512 .هكتـار در
منتهیالیه بخش جنوبی زمین ،از شمال به جنوب ،تا حدودی دراز و باریک بود و در گزارش نظر داده شد کـه 12
هكتار منتهیالیه زمین بسیار دور افتاده بوده و مناسب آبادانی نیست .در گزارش نتیجهگیری شـد کـه حـدود 001
هكتار در مرکز فراگیر قابل آبادانی بهعنوان منطقه صنعتی بوده 12 ،هكتار دیگر واقع در منتهیالیـه جنـوبی و 52
هكتار واقع در شمال جاده سراسری قابل آبادانی بهعنوان مجتمعهای مسكونی است.
 .10در گزارش تی.یو.سی گفته شده است که «هر کجا مناطق صنعتی جدید ایجاد میشود آبادکننده مكلـف
است سرمایه گذاری برای ت سیسات زیر بنایی را ت مین کند و این امر در مورد شهر صنعتی غـرب نیـز مصـداق
دارد» .ت سیسات زیربنایی الزم ،شامل زهكشی ،سیستم ت مین آب ،سیسـتمهـای جمـعآوری ضـایعات صـنعتی و
خانگی ،ت مین برق ،شبكه تلفن ،جادههای داخل شهر ،انواع وسایل حمل و نقل عمومی در داخل شهر و جادهها و
حمل نقل عمومی برای اتصال به کرمانشاه و سایر مراکز خواهد بود .در گزارش همچنین نظر داده شد کـه گـروه
صنعتی باید حتما ت سیسات بهداشتی ،مذهبی ،ترتیبی و تفریحی مناسب را ت مین نماید.
 .19در گزارش تی.یو.سی گفته شده است که هزینه احداث و نگهداری زیربنا مطلب مهمی اسـت کـه گـروه
صنعتی باید بدان توجه کند .در گزارش برآورد شده است که تنها مرحله اول (کارهای مقدماتی) ایجاد زیر بنا حدود
 442میلیون ریال هزینه خواهد داشت و گفته شده است که پروژه برای آن که از نظر مالی امكانپذیر باشـد ،الزم
است که از حمایت و همكاری دولت برخوردار گردد.
 .17گروه صنعتی بعد از خرید زمین ،آبادانی را آغاز کرد .پنج و شش حلقه چاه حفر گردید ،پمـپهـای برقـی
خریداری و یک برج منبع آب احداث شد .روی حداقل  12هكتار زمین محل ،ت سیسات آبیاری ،زهكشـی و جـاده
احداث شد .گروه صنعتی همچنین یک پست فشار قوی احداث کرد تا حداقل برای قسمتی از محل بـرق کـافی و
مطئمن ت مین نماید.
 .11حداقل سه شرکت تا قبل از نوامبر  5303در منطقه ت سیس شد .شرکت نساجی در سال  5919بهعنـوان
شرکت مختلطی بین دولت ایران ،دولت لهستان و سرمایهگذاران خصوصی از جمله گروه صـنعتی ت سـیس شـد و
کار آن نخریسی و بافت پارچه بود .یک کارخانه نخریسی به اتمام رسید و کارخانه دیگری تا نوامبر  5303نزدیـک
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به اتمام بود .شرکت پشمریسی که متعلق به دولت ایران و سرمایهگذاران خصوصی از جمله گروه صـنعتی بـود در
سال  5914ت سیس شد و کار آن شرکت ،پشمریسی (شامل شستشو ،رنگرزی و بافندگی) بود .در سال  5915نیـز
یک کارخانه پشمریسی دیگر در دست احداث بود ،و باالخره شرکت چاپ و صحافی مطالب آموزشی ،طـرحهـای
قالیبافی و آگهیهای تجاری ت سیس شد و گروه صنعتی مالک  9/0درصـد سـهام آن بـود .کارخانـهای بـرای آن
ساخته شد که به نظر میرسد کار خود را قبل از انقالب آغاز کرده باشد.
 .10چنانکه در زیر نتیجهگیری خواهد شد (بنگرید به :بند  525زیر) ،در سالهای  5915-10گـروه صـنعتی
وارد ترتیباتی با شرکتهای نساجی و پشمریسی شد تا احداث کارخانههای آنها را انجام دهد و برای اجرای ایـن
کار یک کمپ ساختمانی ت سیس کرد که شامل محل سكونت و ماشینآالت ساختمانی بود.
 .14راجع به ایجاد مناطق مسكونی شهر ادله چندانی وجود ندارد .طبق اظهار خواهان ،کار در ایـن زمینـههـا
هنوز بالنسبه در مراحل اولیه بود که انقالب به وقوع پیوست.
ج) روش ارزشیابی

 .11هر دو طرف قبول دارند که نقطه آغاز برای ارزشیابی گروه صنعتی ،گزارش سـال  5952مثسسـه حسابرسـی
است .باالخد اینکه ترازنامههای سال  5912و سال  5913گروه صنعتی در صفحه  40آن گزارش مندرج است.
در ترازنامهها ،داراییها و بدهیها در تاریخ خرید مربوط قید و در موارد الزم استهال کسر شده است.
 .13گرچه هر دو طرف قبول دارند که ارزشیابی گروه صنعتی باید با ارزش دفتری شرکت و داراییهای آن به
گونهای که در گزارش مزبور آمده ،آغاز گردد ،لكن راجع به تعدیالتی که باید نسبت بـه دارایـیهـا صـورت گیـرد
اختالفنظر دارند.
 .31خواهان اظهار میدارد که گرچه صورتهای مالی گذشته هر شرکتی میتواند اطالعات مفیدی به دسـت
دهد« ،لكن چنان صورتهایی به تنهایی مبنای درست برای تعیین ارزش شرکت نیست» .خواهان ادعا میکند که
گروه صنعتی یک مثسسه دایر بود 4و استدالل میکند که بنابراین ،ارزش دفتری داراییهای آن باید تعدیل شود تا
گویای افزایش ارزش واقعی آن در بازار باشد و نیز داراییهایی را که در دفاتر ثبت نشده منظور نماید .خواهان بـه
یک شرکت مشاورهای به نام همینگ مورس اینكورپورتید م موریت داد تا یک گزارش ارزشـیابی راجـع بـه گـروه
صنعتی تهیه کند .همینگ مورس گروه صنعتی را مثسسـه دایـر قلمـداد و بـدواً ارزش آن را  0009300532/-دالر
برآورد کرد 5.در جلسه استماع ،همینگ مورس روش ارزشیابی خود را مختصراً اصالح نمود و رقم 0001900210/-
دالر بهعنوان ارزش اصالحی گروه صنعتی به دست داد .بر مبنای این ارزش 502 ،سهم خواهـان ( %0/29سـهام
سرمایه) مبلغ  5090503/05دالر ارزش دارد .آقای ریگان از همینـگ مـورس در جلسـه اسـتماع حضـور یافـت و
شهادت داد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بنگرید به :ادامه بحث در این باره ،در پانوشت بند  31زیر.
 .5همینگ مورس در واقع ارزش گروه صنعتی را  0005140022/-دالر برآورد کرد ،لكن این ارزشیابی حـاوی اشـتباه آشـكاری در مـورد
سهم گروه صنعتی در شرکت چاپ بود .آقای ریگان این اشتباه را در جلسه استماع اصالح کرد و بدین لحا ارزش مـورد ادعـا در لـوایح
کتبی اصالح و اشتباه مزبور رفع شده است.
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 .35خوانده ادعا میکند که گروه صنعتی در زمان مصادره مثسسه دایـر نبـود و بنـابراین ،ارزشـیابی آن بایـد
براساس ارزش خالد دفتریاش انجام و برای منظور نمودن پارهای اشتباهات و محذوفات در دفاتر تعدیل گـردد.
خوانده اظهار میدارد که پس از انجام تعدیالت مزبور ،گروه صنعتی ارزش منفی داشت .خوانده خاطرنشان میکند
که حتی اگر اینگونه تعدیالت صورت نگیرد ،ارزش خالد دفتری گروه صـنعتی در تـاریخ  03اسـفند 02[ 5910
مارس  ]5303فقط  4200090355ریال (تقریباً  5230502/-دالر) بود .در این صـورت ،ارزش  502سـهم خواهـان
 509500052ریال (تقریباً  530193/-دالر) خواهد بود .خوانده ادعا میکند که اگر برای تعیـین ارزش دارایـیهـای
گروه صنعتی در بازار قرار باشد تعدیالتی صورت گیرد ،چنین تعدیالتی باید منعكسکننده زیانهای گروه صنعتی و
اوضاع عمومی دشوار ایران باشد .خوانده شرکت مشاوره توشراس اند کامپنی و نیز گروهی کارشناس ایرانـی بـه
اسامی آقای فاتحی ،آقای یوسفپور و آقای زنگنه را استخدام نمود تا گزارشهایی راجـع بـه ارزش دارایـی گـروه
صنعتی در بازار ،تهیه کنند .در گزارش توشراس رقمی بهعنوان برآورد پیشنهاد نشده ،لكن به جای آن ،ارزشـیابی
خواهان مورد بررسی و انتقاد واقع گردیده است .در گزارش فاتحی تنها ارزش زمین و درختان گروه صنعتی تعیین
و مقدار آن  501550402/49دالر اعالم گردیده که در این صورت ،سـهم خواهـان  440903/30دالر خواهـد بـود.
آقای فاتحی در جلسه استماع شرکت نمود و شهادت داد.
 .30گرچه خواهان ادعا میکند که گروه صنعتی در تاریخ مصادره مثسسه دایر بود ،امـا در لـوایح خـود ارزش
کامل عالیق مالكانه اش در شرکت مزبور را براساس مثسسه دایر مطالبه نكرده است .برعكس ،خواهان سهم خود
از «ارزش خالد دفتری تعدیل شده» گروه صنعتی را خواستار است .ارزش مزبور حاوی هیچ رقمـی بابـت عوایـد
آتی ،سرقفلی ویا ارزش داراییهای غیرمشهود دیگری نبوده ،بلكه تنها حـاوی ارزش دارایـیهـای مشـهود گـروه
صنعتی ،منجمله داراییهای فیزیكی ،اوراق بهادار و حسابهای دریافتنی است ،پـس از کسـر بـدهیهـای آن در
تاریخ پنجم آذر  05[ 5912نوامبر ( ]5303بنگرید به :برنبام ،حكم شـماره  0-350-143مـورخ  51تیـرمـاه 5900
[ششم ژوییه  ،]5339بند  .(29 Iran-U.S. C.T.R. 271) ،92دیوان موافـق اسـت کـه ایـن روش در تعیـین
ارزش عالیق مالكانه خواهان در گروه صنعتی روش مقتضی و مناسبی است (بنگرید به :ابراهیمـی ،حكـم شـماره
 9-44/45/40-152مـورخ  02مهرمـاه  50[ 5909اکتبـر  ،]5334بنـد 30 Iran-U.S. C.T.R. at 202 ،32
برنبام ،حكم شماره  0-305-143مورخ  51تیرماه [ 5900ششـم ژوییـه  ،]5339بنـدهای 29 Iran-U.S. 92-45
) C.T.R. at 271سدکو اینک .و شرکت ملی نفت ایران و دیگران حكم شماره  9-503-923مورخ  55تیـرمـاه
[ 5955هفتم ژوییه  ]5320بند  ،050چاپ شده در )« :15 Iran-U.S. C.T.R. 23, 101-102سدکو») (حكم
شماره )»9-503-923؛ سوال تـایلز اینـک .و جمهـوری اسـالمی ایـران ،حكـم شـماره  5-950-032مـورخ دوم
اردیبهشت  00[ 5955آوریل  ]5320بنـدهای  10و  ،54چـاپ شـده در 14 Iran-U.S. C.T.R. 223, 238,
« :241-42سوال تایلز»)؛ تیپتس ،ابت ،مککارتی ،استراتن و مهندسین مشاور تامز آفا ـ ایـران و دیگـران ،حكـم
شماره  0-0-545مورخ اول تیرماه  00[ 5959ژوئن  ،]5324صفحات  55-50چـاپ شـده در 6 Iran-U.S. C.T.R.
« :219,226تیپتس»).
 .39دیوان در احكام گذشته خود که ارزش خالد تعدیل شده شرکتی را تعیین نموده ،الزم ندانسته که ابتـدا
مشخد کند آیا شرکت مورد بحث مثسسه دایر بوده است یا خیر (بنگرید به :برنبام ،حكـم شـماره 0-305-143
مورخ  51تیرماه [ 5900ششم ژوییه  ،]5339بند  .)29 Iran-U.S. C.T.R. 271 ،92سـدکو ،حكـم شـماره
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 ،0-503-923مورخ  55تیرمـاه [ 5955هفـتم ژوییـه  ]5320بنـد15 Iran-U.S. C.T.R. at 101-102 00؛
تیپتس ،حكم شماره  0-0-545مـورخ اول تیـرمـاه  00[ 5959ژوئـن  ]5324صـفحات 55-50؛ .6 Iran-U.S.
 C.T.R. at 226همچنین بنگرید به :سوال تایلز ،حكم شماره  5-950-032مورخ دوم اردیبهشتماه 00[ 5955
آوریل  ،]5320بندهای  14 Iran-U.S. C.T.R. at 238,241-242 ،54 ،10که در آن ،دیوان ارزش خـالد
تعدیل شده دارایی شرکتی را برآورد کرد که آن را مثسسه دایر تشخید نداده بود) .در برنبام ،دیـوان توضـیح داد
که بر مبنای واقعیات آن پرونده الزم نیست تعیین کند که آیا شرکت مثسسه دایر بوده است یـا خیـر ،زیـرا ارزش
داراییهای عینی مورد بحث «بستگی به تجزیه و تحلیل مثسسه دایر نداشت» (برنبام ،حكم شماره 0-350-143
مورخ  51تیرماه [ 5900ششم ژوییه  ،]5339بند  .29 Iran-U.S. C.T.R. at 271 92،همچنـین بنگریـد بـه:
سوال تایلز ،حكم شماره  5-950-032مورخ دوم اردیبهشتماه  00[ 5955آوریل  ،]5320بند.14 Iran-U.S. 10
.)C.T.R. at 238
 .37در پروندههای یاد شده ،این امكان وجود داشت که ارزش داراییهای مورد بحث در بازار مسـتقل از ایـن
عامل که شرکت صاحب دارایی ،مثسسه دایر بود یا خیر ،برآورد گردد؛ زیـرا بـه همـان انـدازه امكـان داشـت کـه
داراییها را شرکت دیگری تحصیل کرده ،مورد استفاده قرار دهد .لكن در پرونده حاضر ،شاهد کارشناس خواهـان
شهادت داد که غیرمحتمل بود که گروه صنعتی شرکت دیگری نظیر خود را پیدا کند که خریدار پـروژه باشـد .وی
تصدیق نمود که اگر گروه صنعتی در سال  5912مثسسه دایر نبود ،باید در ارزشیابی ،ارزش دارایـیهـا آن تقلیـل
داده میشد« ،علیالخصوص در مورد جنبههایی از ارزشیابی که معطوف به فروش دارایـیهـای در مـدتی درازتـر
است که اوضاع به حالت عادیتر باز میگشت و امكان فروش داراییها ،چنانکه در ابتدا برنامهریـزی شـده بـود،
وجود داشت 6.دیوان دلیلی برای تردید در این نظر ندارد .این بدان معنا است که ارزش تعدادی از داراییهای گروه
صنعتی در سال  5912و بهویژه زمین آن ،اساساً بستگی بـه ایـن داشـت کـه آیـا انتظـار مـیرفـت در بلندمـدت
داراییهای مزبور توسط خود گروه صنعتی توسعه نیافته و فروخته شـود یـا خیـر .بنـابراین ،بـا توجـه بـه ماهیـت
داراییهای مورد بحث و فعالیتهای گروه صنعتی ـ و علیرغم این واقعیت که دیـوان روش ارزش دارایـی خـالد
تعدیل شده را به کار میبرد ـ در ارزشیابی گروه صنعتی ،دیوان ابتدا باید تعیین کند که آیا شرکت مزبور در تـاریخ
پنجم آذرماه  05[ 5912نوامبر  ]5303مثسسه دایر بوده یا خیر.
د) آیا گروه صنعتی مؤسسه دایر بود؟

 .31در اصطالح حسابداری ،عبارت «مثسسه دایر» عموماً در وصف شرکتی به کار میرود کـه «بتوانـد ادامـه
تجارت دهد ،و مثالً پول کافی برای این کار داشته باشد» 7.بر اساس این توصـیف ،تفسـیر طـرفین از مفهـوم
مثسسه دایر عمدتاً این است که داراییهای جاری گروه صنعتی باید بر بدهیهای جاری آن فزونی داشته باشد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6کارشناس خواهان بهویژه به حقالزحمه نظارت بر ساختمان ،درختان ،پروژه چ ندر قند و زمین گروه صنعتی اشاره میکرد .داراییهـای
مزبور با تفصیل بیشتر در زیر مورد بحث قرار میگیرند.
9. D. B. Chilvers & C. J. Lemar (eds.), Litigation Support and Financial Assessment of Damages (2nd ed., 1991),
234-35. See also L. Chasteen, R. Flaherty and M. O’Connor, Intermediate Accounting 25 (2nd ed., 1987).
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تا آن که شرکت بتواند بدهیهای خود را سر موعد بپردازد و داراییهای خود را در جریان عادی عملیاتش تبدیل
به نقد کند 8.لكن در رویه دیوان ،اصطالح «مثسسه دایر» عموماً در مفهومی کم تر فنی بـه کـار رفتـه اسـت.
دیوان در تعیین اینکه شرکتی مثسسه دایر است یا خیر ،عموماً این موضوع را بررسی میکند که آیا شرکت تا
تاریخ مصادره عملیاتش را آغاز کرده بوده یا خیر و اگر آغاز کرده بوده ،امید منطقی داشته که بتواند عملیـاتش
را بعد از انقالب ادامه دهد یا خیر (برای مثال بنگرید به :ابراهیمی ،حكم شماره  9-44/45/40-152مـورخ 02
مهرماه  50[ 5909اکتبر  ،]5334بند )30 Iran-U.S. C.T.R. at 202 30؛ فیث لیتا خسرو شاهی و دولـت
جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  0-502-112مورخ نهم تیر ماه  92[ 5909ژوئـن  ]5334بنـد  ،44چـاپ
شده در  30 Iran-U.S. C.T.R. 76, 91سی.بی.اس اینكورپوریتد و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران ،حكـم
شماره  0-530-425مورخ هفتم تیرماه  02[ 5953ژوئن  ،]5332چاپ شـده در 25 Iran-U.S. C.T.R. 131
(بازار موسیقی غربی در اثر انقالب شدیداً لطمه دید)؛ موتوروال اینک .و شرکت هواپیمایی ملی ایران ،حكم شـماره
 9-425-909مورخ هفتم تیرماه  02[ 5950ژوئن  ،]5322چاپ شـده در ( 19 Iran- U.S. C.T.R. 73بعـد از
انقالب بازار محدودی برای وسایل ارتباطاتی پیچیده وجود داشت)؛ سوال تایلز ،حكم شـماره  5-950-032مـورخ
دوم اردیبهشتماه  00[ 5955آوریل ( 14 Iran-U.S. C.T.R. 223 ،]5320انقالب در بازار کاشیهای تزئینـی
اثر نامساعد گذاشت)؛ فلپس داج کورپوریشن و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  0-33-050مـورخ
 02اسفندماه  53[ 5954مارس  ،]5325چاپ شـده در «( 10 Iran-U.S. C.T.R. 121فلـپس داج») (شـرکت
تولیدی هنوز آغاز به تولید نكرده بود).
 .30روشهای ارزیابی مندرج در لوایح طرفین از یک سو و رویه دیوان ،از سـوی دیگـر ،مبـین دیـدگاههـای
گوناگون راجع به یک موضوع اصلی ،یعنی قابلیت ادامه حیات شرکت در آینده است .بنابراین ،دیوان نخسـت ایـن
مس له را بررسی میکند که آیا داراییهای جاری گروه صنعتی بر بدهیهای جاری آن فزونی داشت یا خیر و ثانیـاً
اینکه دورنمای آینده تجاری گروه صنعتی در رژیم جدید چگونه بود.
 .5داراییهای جاری و بدهیهای جاری
الف) واقعیات و اظهارات

 .34طرفین در ابتدا استدالالتی راجع به حسابهای سود و زیان گروه صنعتی اقامه کردنـد .طبـق گـزارش سـال
 5952مثسسه حسابرسی ،زیانهای انباشته شرکت تا  03اسفند [ 5910ماه مارس  ]5303مبلغ  5500050294ریال
و تا  03اسفند [ 5912ماه مارس  ]5322مبلغ  5902490243ریال بود .در گزارش توشراس گفته شـده اسـت کـه
گروه صنعتی نهتنها از بدو ت سیس  5919هیچگاه سودی حاصل نكرده بود ،بلكه بیشترین زیان خـود را در سـال
 ]5305-00[ 5915متحمل گردید «که در آن سال ،ایران از ثبات نسبی سیاسی برخوردار بود و صـنایع آن کشـور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در پرونده دلیل و مدرکی راجع به معنای دقیق اصطالح «داراییهای جاری» آنطور که در دفاتر گروه صـنعتی بـه کـار رفتـه ،وجـود
ندارد .لكن دیوان مالحظه میکند که داراییهای جاری ،حداقل به شرحی که گروه صنعتی در دفاتر خود به کار بـرده ،مشـتمل اسـت بـر
اقالمی از قبیل وجه نقد ،سپرده ،پیشپرداخت ،حساب بدهكاران و «اسناد دریافتنی» .در دفـاتر گـروه صـنعتی ،هـیچگونـه تمـایزی بـین
بدهیهای جاری و غیرجاری وجود ندارد .بنابراین ،کلیه بدهیها ،بدهیهای جاری محسوب میشوند.
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عمدتاً به رشد اقتصادی قابل مالحظهای دست یافته بودند» .خوانده اظهـار مـیدارد کـه چـون گـروه صـنعتی در
یكایک سال های فعالیتش زیان نشان داده بود ،پس منابع مالی الزم را بـرای پرداخـت بـدهی هـای جـاری خـود
نداشته و نباید آن را ملی دانست.
 .31همینگ مورس اظهار میدارد که زیانهایی که گروه صنعتی تا سال  5303متحمل گردید ،حـاکی از آن
نیست که شرکت با دشواریهایی مواجه بود ،بلكه قضاوت راجع به این زیانها باید با توجـه بـه ماهیـت عملیـات
گروه صنعتی صورت گیرد .همینگ مورس توضیح داده است که:
گروه صنعتی در بخش اعظم دوره قبل از سال  5322در وضعیت آغاز کـار بـود .برنامـه ایـن بـود کـه ایجـاد
[شهر صنعتی] ظرف یک دوره ده تا پانزده ساله صورت گیرد .بیشتر اقدامات اولیه گروه صنعتی صـرف انجـام
مطالعات توجیهی و تنظیم خود برنامه گردید .تالشهای قابل مالحظهای نیز برای اقداماتی از قبیل تـ مین منـابع
آب و برق صورت گرفته گرفت .انكار عملی بودن این اقدامات عمرانی بر مبنای «زیان های» حسابداری متحملـه
طی این دوره ،نگرشی است جداً خطا و کوتهبینانه.
 .33بعد از بررسی سود و زیان گروه صنعتی ،و داراییها و بدهیهای جاری واقعی ثبت شده آن ،ترازنامه سال
 5912گروه صنعتی (که در گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی آمده) حاکی است که در سال  5912بدهیهای
جاری گروه صنعتی  50000510991ریال و در مقابل ،داراییهای جاری آن تنها  9200290900ریال بود9.
 .511همینگ مورس ادعا میکند که صورتجلسه هی تمدیره شرکت نساجی ،مورخ  59تیرماه [ 5912چهارم
ژوییه  ]5303حاکی است که شرکت نساجی تصمیم گرفت مبلغ  595/5میلیون ریال برای خرید کمپ سـاختمانی
گروه صنعتی و نیز بابت حقالزحمه نظارت بر ساختمان متعلقه بـه گـروه صـنعتی بـه شـرکت مزبـور بپـردازد .در
صورتجلسه هی تمدیره قید شده است که:
گروه صنعتی غرب پیشنهاد انتقال مالكیت کمپ را به شرکت نساجی غرب ) (WTCنمـود .ایـن مطلـب در
تاریخ  54سپتامبر  5302مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت .کمپ توسط کارشناسان رسمی وزارت دادگسـتری
مورد ارزیابی قرار گرفت و  30میلیون ریال برای آن قیمت تعیین شد که شامل تمام کمـپ و زمـین و چـاه آب و
تمام ت سیسات موجود در آن میباشد .گروه صنعتی غرب ) (WIGهمچنین درخواست تخصید  93میلیون ریال
بابت  5درصد مربوط به نظارت فنی و درآمد برای تكمیل مرحله یک و ساختن مرحله دوم نمـود کـه ایـن درصـد
توسط هی تمدیره در تاریخ  54سپتامبر  5302مورد تصویب قرار گرفت .محاسبه این مطلب به شرح زیر است:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6هر دو طرف به ترازنامه مورخ  03اسفند  02[ 5912مارس  ]5322گروه صنعتی استناد میکنند .دیوان نظر داده است که گروه صنعتی
در تاریخ پنجم آذرماه  05[ 5912نوامبر  ]5303که چند ماه پیش از تاریخ این ترازنامه است مصـادره شـد .ترازنامـه سـال پیشـین ،یعنـی
ترازنامه مورخ  03اسفندماه  02[ 5910مارس  ]5303گروه صنعتی نیز در سابقه پرونده موجود است .منحیثالمجموع در طول سال مـالی
 5303ارزش دقیق دفتری گروه صنعتی کاهش مختصری داشته است و لكن در سوابق پرونده اطالعات کافی موجـود نیسـت تـا دیـوان
بتواند ارزش دقیق دفتری گروه صنعتی را در تاریخ پنجم آذر  05[ 5912نوامبر  ]5303که حدود دو سوم سال مـالی مـورد بحـث سـپری
شده بود تعیین کند .با توجه به این واقعیت که استناد هر دو طرف به ترازنامه سال  5912است و کاهش در آن سال مختصر بوده ،دیـوان
معتقد است که ترازنامه مورخ  03اسفندماه  92[ 5912مارس «( ]5322ترازنامه») منعكسکننده وضعیت دفتـری گـروه صـنعتی (قبـل از
اعمال تعدیالت مقتضی) در لحظهای است که شرکت توسط خوانده مصادره گردید.

حکم شماره  585ـ  831ـ 504  3

 3005950359ریال
قیمت ساختمانها
پیشپرداخت بابت  5درصـد بـه گـروه صـنعتی غـرب  5102220222ریال
(توضیح زیر)
 55005950359ریال
کل بدهی به گروه صنعتی غرب
 52105150401ریال
بدهی گروه به نساجی طبق ترازنامه
 004010192ریال
بدهی به گروه
توضیح :هی تمدیره تصمیم میگیرد مبلغ  5102220222ریال علیالحساب بابت سازماندهـی و نظـارت کـار
براساس  5درصد کل مخارج انجام شده توسط گروه به آنان بپردازد.
 ...هی تمدیره تسویه حساب بین دو شرکت و انتقال رسمی کمپ و مالكیت آن را به نسـاجی مـورد تصـویب
قرار میدهد.
این معامله یا به علت مصادره ویا به دالیل دیگر ،در دفاتر گروه صنعتی ثبـت نشـد .همینـگ مـورس اظهـار
میدارد که اگر این معامله در محاسبه منظور شود داراییهای جاری گروه صنعتی بر بدهیهای جـاری آن فزونـی
خواهد یافت.
 .515خوانده قبول میکند که کمپ ساختمانی قبل از تاریخ ارزشیابی به شرکت نساجی فروخته شد ،لكن اثر
این معامله را بر داراییها و بدهیهای جاری گروه صنعتی مورد بحث قرار نمیدهد و در عوض ،ت کید مینماید که
ترازنامه گروه صنعتی نشان میدهد که بدهیهای جاری آن چهار برابر داراییهای جاری آن بود .آقای ریگـان در
پاسخ به تحقیق شفاهی در جلسه استماع راجع به این وضعیت اظهار داشت که «چهار برابر بودن نسبت بدهیهـا
به معنای اخد کلمه ،گویای دشواری مالی بالقوه است».
 .510خوانده همچنین خاطرنشان مینماید که در گزارش سال  5952مثسسه حسابرسـی توصـیه شـده اسـت کـه
چندین تعدیل در ترازنامه گروه صنعتی به عمل آید تا وضعیت واقعی آن شرکت را در تاریخ  03اسـفند  02[ 5913مـارس
 ]5325بهتر نشان دهد .در گزارش نتیجهگیری شده است که باید  0201500259ریال به کـل دارایـیهـای جـاری گـروه
صنعتی و  3004250505ریال به بدهیهای جاری آن افزوده شود .اگر تعدیالت مزبور ـ که در دسامبر  5325پیشنهاد شـد
ـ در ترازنامه مورخ  03اسفند  02[ 5912مارس  ]5322اعمال میشد ،بدهیهای جاری گروه صـنعتی بـه 05305050355
ریال و داراییهای جاری به آن  52500050591ریال بالغ میگردید ،یعنی کسری شرکت بیشتر هم میشد.
ب) تصمیم دیوان

 .519هر دو طرف قبول دارند که گروه صنعتی در یكایک سالهای فعالیت خود زیان نشان داده که تا تـاریخ 03
اسفند  02[ 5910مارس  ]5303مجموعاً به حدود  55میلیون ریال بالغ میشود؛ لكن زیانهایی که طی چند سـال
حاصل شده به خودی خود حاکی از آن نیست که گروه صنعتی مثسسه دایر نبوده است .گروه صـنعتی ،بـهعنـوان
یک شرکت عمرانی با برنامه بلندمدت ،در مراحل اولیه کار خود انتظار مقادیری زیان میداشت .زیانهـای مزبـور
مستقیماً ارتباطی به تشخید این مس له ندارد که آیـا دارایـیهـای جـاری گـروه صـنعتی کـافی بـرای پرداخـت
بدهیهای جاری آن بوده است یا خیر.
 .517ترازنامه حاکی است که بدهیهای جاری گروه صنعتی حدوداً چهار برابـر دارایـیهـای جـاری آن بـود.
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کارشناس خواهان تصدیق کرد که چنین عدم توازنی میتواند گویای مشكل نقدینگی حادی باشد؛ لكـن خواهـان
ادعا میکند که الزم است دفاتر گروه صنعتی تعدیل شود تا معامله انجام شده در سال  5912که طی آن ،شـرکت
نساجی موافقت کرد مبلغ  595/5میلیون ریال بابت خرید کمپ ساختمانی و پرداخت حق الزحمه نظارت بـه گـروه
صنعتی بپردازد در آن منعكس شود.
 .511خوانده قبول دارد که کمپ ساختمانی قبل از ارزشیابی به شرکت نساجی فروخته شد .صورتجلسه سـال
 5912شرکت نساجی که مدرکی از آن زمان است که مورد معارضه واقع نشده ،دلیل محكمی اسـت بـر ایـنکـه
گروه صنعتی کمپ ساختمانی را به مبلغ  3005950359ریال به شرکت نساجی فروخت (بنگرید به :بند  522بـاال).
بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که قبل از تاریخ مصادره ،شرکت نساجی کمپ ساختمانی را به مبلـغ 3005950359
ریال از گروه صنعتی خریده بود.
 .510صورتجلسه سال  5912شرکت نساجی نیز این ادعای خواهان را ت یید میکند که گروه صنعتی نظـارت
بر کار ساختمان را در قبال حقالزحمه ای معادل  5درصد [هزینه ساختمان] انجام داد .سایر ادله موجود در پرونـده
متشابهاً حاکی از آن است که گروه صنعتی کمپ ساختمانی را برای انجام امور ساختمانی برای شـرکت نسـاجی و
نیز برای شرکت پشمریسی مورد استفاده قرار داد .صورتجلسه سال  5912شرکت نساجی محرز مینماید که قبـل
از تاریخ مصادره ،هی تمدیره شرکت نساجی اجازه داده بود که حقالزحمه مزبور به گروه صنعتی پرداخت شود.
 .514لكن مبلغ این حقالزحمه آنقدر روشن نیست .در صورتجلسه سال  5912قیـد شـده اسـت کـه گـروه
صنعتی مبلغ  93میلیون ریال بابت حقالزحمه مزبور مطالبه کرده بود و هی تمدیره شرکت نساجی تصمیم گرفـت
مبلغ  51میلیون ریال بهعنوان «علیالحساب» پرداخت نماید .همینگ مورس اظهار میدارد کـه ایـن بـدان معنـا
است که شرکت نساجی پذیرفته بود که کل مبلغ  93میلیون ریال در سال  5912به گروه صـنعتی قابـل پرداخـت
بود ـ مسلماً همینگ مورس مبلغ  51میلیون ریال را صرفاً قسط اول پرداخت محسوب مینماید .لكن صورتجلسـه
مزبور را میتوان اینگونه نیز تفسیر کرد که شرکت نساجی مبلغ  51میلیون ریال در سال  5912به گروه صـنعتی
میپرداخت و بقیه حقالزحمه تنها بعد از اتمام پروژه قابل پرداخت میبود .ادلهای وجود نـدارد کـه نشـان دهـد در
سال  5912گروه صنعتی کار ساختمان را انجام داده بوده تا پرداخت مبالغ بیشتری قابل توجیه باشد .با توجـه بـه
ابهام ادله موجود ،دیوان نتیجه میگیرد که بابت حقالزحمه نظارت بر ساختمان فقط مبلغ  51میلیون ریال در سال
 5912به گروه صنعتی قابل پرداخت بوده است.
 .511بدین ترتیب ،شرکت نساجی کالً مبلغ  55005950359ریال به گروه صنعتی بـدهكار بـود .بـدهیهـای
گروه صنعتی ،چنانکه در ترازنامه مندرج است ،شامل یک قلم بدهی به شرکت نسـاجی بـه مبلـغ 52105150405
ریال است که صورتجلسه شرکت نساجی این مطلب را ت یید میکند 10.قسمتی از این بدهی با معامله سال 5912
تهاتر گردید و بقیه آن ،یعنی مبلغ  004010192ریال باید بهعنوان یک فقره دریافتنی به داراییهـای جـاری گـروه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی حاکی است که دفاتر گروه صنعتی در واقع نشان داد که شرکت مزبـور یـک قلـم بـدهی بـه
مبلغ  500میلیون ریال به شرکت نساجی دارد و نیز اشعار میدارد که بدهی مزبور در سالهای قبـل وجـود داشـته اسـت .لكـن گـزارش
حسابرسی مربوط به سال  5910نشان میدهد که شرکت نساجی در واقع در آن تاریخ مبلغ 52105150401ریال به گروه صـنعتی بـدهكار
بود.
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صنعتی افزوده شود .با منظور نمودن معامله مزبور ،دارایـیهـای جـاری گـروه صـنعتی بـه  9205020252ریـال و
بدهیهای جاری آن به  0005220323ریال بالغ میشود .بنابراین ،داراییهای جـاری آن شـرکت بـر بـدهیهـای
جاریاش فزونی خواهد داشت.
 .513در گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی توصیه شده است که تعدیالت دیگـری در ترازنامـه صـورت
گیرد که در آن صورت ،مبلغ  30میلیون ریال بر بدهیهای جاری و مبلغ  02میلیون ریال بر دارایـیهـای جـاری
گروه صنعتی خواهد افزود .گزارش مزبور تقریباً مربوط به همان زمان و لذا بالقوه از اعتبار مهمی برخـوردار اسـت؛
لكن مثسسه حسابرسی در گزارش مزبور چگونگی حصول این ارقام کلـی تعـدیلی را روشـن نمـیکنـد .در مـتن
گزارش ،اقالم خاصی را که در مورد آنها معتقد است تعدیالتی باید صورت گیرد ،مشـخد مـینمایـد ،لكـن در
اغلب موارد نه مبلغ تعدیل خاصی را مشخد میکند نه حسابی را که تعدیل باید در آن انجام شود .ضـمناً مبنـای
انجام همه تعدیالت تشریح نشده است .بنابراین ،برای دیوان امكان ندارد با دقت تعیین نمایـد کـه چـه تعـدیالت
مشخصی در ارقام تعدیل کلی مندرج در گزارش منظور شده است و این امر نتیجتاً ارزیـابی ایـن مسـ له را بـرای
دیوان دشوار میسازد که آیا تعدیالت مزبور در چارچوب ارزشیابی حاضر مقتضی و مناسب اسـت یـا خیـر .چنـین
ارزیابی و سنجشی برای دیوان علیالخصوص الزم است؛ خصوصاً که با توجه به وقوع انقالب و غیبـت صـاحبان
قبلی گروه صنعتی ،مثسسه حسابرسی احتماالً به کلیه اطالعات ذیربط دسترسی نداشته است.
 .551مطالعه دقیق گزارش مثسسه حسابرسی نشان میدهد که توصیه مثسسه مزبور مبنی بر افـزودن مبلـغ
 30میلیون به بدهیهای جاری گروه صنعتی ،شامل یک رقم  20میلیون ریال بابت مبل ی است کـه بابـت پسـت
فشار قوی به حساب شرکت نساجی گذارده شده و مثسسه حسابرسی معتقد است که گروه صنعتی باید خود رأسـاً
آن را میپرداخته و باید آن را به حساب شرکت نساجی بازپرداخت نماید .به دالیلی که در زیر توضیح داده میشود
(بنگرید به :بندهای  503-22زیر) دیوان معتقد است که انتساب پرداخت مزبور به شـرکت نسـاجی صـحیح بـوده
است .بنابراین ،این مورد از توصیه مثسسه حسابرسی باید نادیده گرفته شود.
 .555توصیه مثسسه حسابرسی مبنی بر افزودن مبلغ  02میلیون ریال به داراییهـای جـاری گـروه صـنعتی،
ظاهراً شامل مبل ی است بابت «هزینهها»یی که جهت استفاده از ساختمانها و ماشینآالت گروه صنعتی باید بـه
حساب شرکتهای وابسته به گروه مزبور منظور شود .خواهان قبول کرده است که اکثر ساختمانها و ماشینآالتی
که متعلق به گروه صنعتی بود قسمتی از کمپ ساختمانی آن شرکت را تشكیل مـیداد و بنـابراین ،در مـاه ژوییـه
 5303به شرکت نساجی منتقل گردید (بنگرید به :بند  ،049پانوشت  00زیر) .در نتیجه ،غیرمحتمل است که گروه
صنعتی حق داشته بابت استفاده از آن تسهیالت هزینه مطالبه کند و دفاتر آن شرکت نباید بابت هزینههای مزبـور
تعدیل گردد .در گزارش مثسسه حسابرسی مشخد نشده است که به نظر آن مثسسه ،گروه صنعتی بابت استفاده
از تسهیالت مزبور چه مبل ی باید مطالبه میکرد .دیوان پس از حسابرسی مقدار عواید مزبـور را  01میلیـون ریـال
برآورد کرده است .بنابراین ،مبلغ مزبور باید از  02میلیون ریـالی کـه طبـق توصـیه مثسسـه حسابرسـی بایـد بـر
داراییهای گروه صنعتی افزوده شود ،کسر گردد.
 .550با توجه به فقد قراین و شواهد مشخد بیشتر ،دیوان سایر توصیههای مثسسه حسابرسی را در مـورد
داراییها و بدهیهای جاری گروه صنعتی میپذیرد ،به نحوی که داراییهـای جـاری مبلـغ  4101500259ریـال و
بدهیهای جاری  5204250505ریال افزوده خواهد شد .با اعمال تعدیالت مزبور در ترازنامه گروه صنعتی که پیش
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از این در بند  522باال اصالح (و معامله با شرکت نساجی به حساب منظور) شد ،داراییهای جاری گـروه صـنعتی
( 2905350509ریال) مقدار زیادی از بدهیهای آن ( 9001510191ریال) تجاوز مینماید.
 .559در گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی توصیه شده است که سرمایهگذاری گروه صنعتی در شـرکت
نساجی به دلیل «وضع مالی» شرکت اخیر سوخت شده محسوب گردد .اگر وضع مالی شـرکت نسـاجی آنچنـان
نابسامان بود ،امكان نداشت آن شرکت بتواند بدهیهای خود را به گروه صنعتی بپردازد؛ لكـن ایـن امكـان وجـود
داشت که با حذف یک قلم بدهی گروه صنعتی به شرکت نساجی بخش بزرگی از پرداخت توسط شرکت نسـاجی
صورت گیرد و بدین ترتیب ،فقط مبل ی در حدود  0میلیون ریال باقی میماند که شرکت نساجی به گروه صـنعتی
منتقل کند .با توجه به ارقام مشروح در باال ،حتی اگر شرکت نساجی نتوانسته بود این مبلغ را بپردازد ،داراییهـای
جاری گروه صنعتی باز هم بر بدهیهای جاری آن فزونی میداشت.
 .557با توجه به مالحظات فوق ،دیوان نتیجه مـیگیـرد کـه در تـاریخ پـنجم آذر  05[ 5912نـوامبر ]5303
داراییهای جاری گروه صنعتی بر بدهیهای جاری آن فزونی داشت.
 .0آینده گروه صنعتی در رژیم جدید
الف) واقعیات و اظهارات

 .551اینک دیوان آتیه گروه صنعتی را در رژیم جدید بررسی مینماید .در گزارش تـی.یو.سـی خاطرنشـان شـده
است که پروژه گروه صنعتی از دو لحا پیشرو بود :اول ایـنکـه پـروژه مزبـور اولـین شـهر صـنعتی بـود کـه
سرمایهگذاران خصوصی عهدهدار آن میشدند و دوم اینکه نظر بـر ایـن بـود کـه یـک مرکـز عمـده صـنعتی در
ناحیهای ایجاد شود که قبل از آن چنین مرکزی وجود نداشت .در گزارش مزبور آمده است که پروژه مزبور به علت
ابتكاری بودنش ،نیاز به پشتیبانی و همكاری بسیاری از سازمانهای دولتی داشت .بـهویـژه چـون شـهر گـروه
صنعتی در جلب صنایع با سایر شهرها که از بودجه دولت برخوردار بودند باید رقابت میکرد ـ که تصـادفاً یكـی از
آنها در همان ناحیه واقع بود ـ گروه صنعتی ناچار بود ترتیبی فراهم آورد که دولت معاضدت مالی کرده یا بخشی
از هزینههای مرتبط با ت سیسات زیربنایی را بر عهده گیرد.
 .550خوانده بر این عامل اتكا به همكاری دولت ت کید میکند و ظاهراً منظورش آن است کـه یـاری دولـت
بعد از وقوع انقالب در میان نبود .توشراس به سهم خود خاطرنشان میسازد که «انقالب اسالمی در نظر داشـت
به بخش کشاورزی اولویت دهد و از آن طریق ایران را از لحا مواد غذایی خودکفا نماید .انقالب قصد داشت کـه
صادرات غیر نفتی ایران را افزایش دهد و متنوع نماید» .توشراس دقیقاً توضیح نمیدهد که سیاستهـای مزبـور
احتماالً چه اثری بر برخورد دولت با پروژهای نظیر پروژه گروه صنعتی میداشت که هم شامل صـنایع متوجـه بـه
صادرات بود و هم شامل صنایع بسیار مرتبط با بخش کشاورزی.
 .554خوانده همچنین بر شرایط نامساعد اقتصادی موجود در ایران طی دوره ذیربط ت کید دارد .توشراس بـه نحـو
مشخدتری استدالل میکند که به علت افزایش تقاضا برای نفت (و افزایش قیمت آن) ،فشارهای تورمی بر اقتصـاد
ایران آغاز شده بود و در عین حال قیمت واردات رو به افزایش میرفت .میزان بیكـاری در سـالهـای  5303-29بـه
حدود  92درصد رسیده بود و شرایط به طور کلی «مساعد برای سرمایهگـذاری جدیـد در پـروژههـای صـنعتی یـا
قراردادهای ساختمانی ویا تزریق سرمایه بیشتر در پروژههای موجود نبود».
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 .551خواهان اظهار میدارد که توشراس توضیح نداده است که عوامـل مـذکور در مـورد وضـع خـاص گـروه
صنعتی چه اثری میداشت .وی میگوید که با آنکه شرایط انقالبی موجود در ایـران در ارزشـگذاری گـروه صـنعتی
مثثر است ،این واقعیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد که هر سرمایهگذاری مسلماً میتوانست بین شرکتهایی کـه در
اثر انقالب بكلی از بین رفته بودند و آنهایی که خساراتی دیدند ،اما انتظار میرفت کـه بعـد از فرونشسـتن آشـفتگی
سیاسی وضعشان بهبود یابد تمایز قائل شود .وی حكم صادره در پرونده سقیع (حكم شماره  0-032-144مـورخ دوم
بهمنماه  00[ 5905ژانویه  ،]5339بند  (29 Iran-U.S. C.T.R. at 53 522را به شرح زیر نقل میکند:
دیوان معتقد است که در تعیین ارتباط بین ارزش نوظهور در سال  5301و ارزش آن در سـال  ،5322انقـالب
اسالمی را نمیتوان نادیده گرفت .هر سرمایهگـذار بـالقوهای در ایـران سـال  ،5322قطعـاً مخـاطرات سیاسـی و
اقتصادی برشمرده شده در گزارش [خوانده] را بررسی میکرد ،اما در عین حال نباید در مورد آثار انقالب مبال ه یـا
بحث راجع به آن را به کلیگویی منحصر نمود .نمیتوان فرض کرد که خریداران بالقوه ،بین سرمایهگـذاریهـا و
پروژههایی که در اثر انقالب تضعیف یا با شكست مواجـه شـدند و آنهـایی کـه منطقـاً انتظـار مـیرفـت بعـد از
فرونشستن آشفتگیهای خود انقالب بهبود وضعیت یابند ،تمایز قائل نمیشدند.
 .553خواهان اظهار میدارد که آتیه گروه صنعتی در رژیم جدید در واقع کماکان امیدبخش به نظر میآمـد و
ت ییرات زیادی در پروژه الزم نمیبود .وی استدالل میکند که فرآوردههای چاپی و نساجی اقالم صنعتی پـر مصـرف
بوده و در قبال رکود مصون هستند .وی مضافاً میگوید ولو آنکه آثار فوری انقـالب تـا حـدودی مبتالبـه گـروه
صنعتی شده بود ،به علت اینکه پروژه  52یا  51ساله بود ،چنین نوساناتی در ارزش آن در درازمدت اثر محسوسی
نمیداشت.
 .501خواهان همچنین اظهار میدارد که در بخش اعظم سال  5303رژیم جدید نسبت بـه گـروه صـنعتی و
شرکتهای وابسته به آن نظر خوبی داشت و گروه صنعتی میتوانست با دولت جدید کار کند .وی اظهـار مـیدارد
که «روحیه مدارا در بیشتر طول سال  5303وجود داشت .در واقع ،دفتر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ،بعد از
انقالب کار خود را کمافیالسابق ادامه داد» .دکتر کیائی که حداقل تا ژوییه  5303در ایران بود اظهـار داشـت کـه
پیش از تر ایران با مقامات مختلف دولت جدید اسالمی مالقات کرده و آنها به وی اطمینان داده بودند کـه از
فراگیر [سایت] گروه صنعتی حفاظت خواهد شد و دولت مایل نیست که سرمایهگذاری شرکت به هدر برود.
 .505در دعوتنامه مورخ دهم خردادماه  95[ 5912مه  ]5303ارسالی به سهامداران بـرای شـرکت در مجمـع
عمومی سال  5912شرکت نساجی که توسط دکتر کیائی امضا شده آمده است که:
فعالیتهای [شرکت نساجی] [طی ماههای اکتبر  5302تا مارس  ]5303به علت وجود اعتصابهای متعـدد و
عزیمت کارشناسان لهستانی و استرالیایی شرکت از ایران ،دچار وقفه و رکود گردید.
خوشبختانه مقامات مسئول وزارت صنایع و معادن ،وزارت کار و امور اجتماعی و استانداری کرمانشاهان در مـورد
به کار افتادن فعالیتهای [شرکت نساجی] عالقه فراوان نشان دادهاند و چون این طرح را یكی از صنایع مفید و پایـه
در صنعت نساجی شناختهاند که مواد اولیه آن در منطقه تولید میشود در این اواخر از هـیچگونـه کمـک و مسـاعدت
مالی و اداری دریغ نكرده و برای راه انداختن آن اظهار عالقه فراوان نمودهانـد .شـرکت هـم اکنـون مشـ ول فـراهم
ساختن مقدمات است که تا چند هفته دیگر مرحله اول را به راه انـدازد و بـرای ایـن کـار از شـرکای لهسـتانی خـود
خواسته است که در کمترین مدت ممكن مهندسان و تكنیسینهایی را که سابقاً در کارخانه کار میکردنـد ،بـه ایـران
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برگردانند .وزارت کار و امور اجتماعی نیز درصدد است که از طرق مختلف احتیاجات مالی شرکت را ت مین کند.
از طرف دیگر ،دولت برای حفظ و حراست صنایع داخلی ورود کاالهای نساجی را به ایران محدود ساخته و در
نتیجه تولیدات شرکت که نخ پنبه مورد نیاز صنایع بافندگی است از رقابتهای غیرمنطقی کشـورهای آسـیایی در
امان قرار گرفته و سودآوری شرکت پس از رسیدن به تولید کامل به صورت تضمین شدهای در آمده است.
در صورتجلسه مورخ  59تیرماه [ 5912چهارم ژوییه  ]5303هی تمدیره شرکت نساجی خاطرنشان شده است که:
 .5کوششهای مدیرعامل برای ت مین منابع مالی جهت ادامه فعالیتهای شرکت مورد ت یید قرار گرفت .چون
سهامداران افزایش سرمایه مصوب در آخرین مجمع عمومی فوق العاده را به سبب وقوع انقالب در ایران نپرداختـه
بودند و وام تكمیلی مورد درخواست نیز از طرف بانک اعتبارات صنعتی پرداخت نشده بود ،شرکت برای راهانـدازی
مرحله اول نخریسی و تكمیل ساختمان مرحله دوم نیاز به منابع مالی دارد .جناب آقای وزیـر صـنایع و معـادن بـه
مدیرعامل شرکت نساجی وعده هرگونه کمک ممكنی را دادند و جناب آقای دکتر رضا صدوقی معاون وزارت کـار
و امور اجتماعی نیز اقدامات مثثری در جهت راهاندازی کارخانجات نساجی غرب به عمل آوردهاند .ایشان نامههایی
به بانک اعتبارت صنعتی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران نگاشته و طی آن از این مثسسات خواستهانـد کـه
مبلغ سیصد میلیون ریال برای راهاندازی مرحله اول نساجی و دویست میلیون ریال برای تكمیل ساختمان مرحلـه
دوم در اختیار شرکت نساجی غرب قرار دهند .ایشان به مدیرعامل نسـاجی غـرب اطمینـان داده انـد کـه چنانچـه
بانکهای مذکور تصویب این وام را به تعویق اندازد میتوان وجوه الزم را از محـل صـندوق مخصوصـی کـه بـه
منظور راهاندازی صنایع کشور در وزارت صنایع و معادن به وجود آمده است دریافت کرد و درخواستی در این زمینه
در آن وزارتخانه در دست بررسی است.
 .0شرکای لهستانی شرکت نساجی غرب همكاری کامل خود را با دولت جمهـوری اسـالمی ایـران در زمینـه
صنعتی کردن کرمانشاه که هدف اصلی طرح مشتر بوده است ،ابراز داشتند و اضافه کردند کـه برنامـه شـرکت
یعنی تولید نخ پنبه دنبال خواهد شد .صرفنظر از اینکه نساجی غرب یک واحد دولتـی باشـد یـا شـرکت سـهامی
خاص ،شرکای لهستانی به تعداد کافی کادر مدیریت فنی کارخانجات نساجی غرب را ت مین خواهند کرد ،مشـروط
بر اینکه اعتبارات الزم در اختیار شرکت قرار گیرد ،اجازه کار برای کادر فنی لهستانی صـادر شـود ،امكـان حوالـه
سود شرکای لهستانی به ارز خارجی به لهستان فراهم آید ،و محیط کار خالی از مخاطره به وجود آید.
 .500همینگ مورس ادامه موجودیت گروه صنعتی در سالهای دهه  5332را خاطرنشان نموده و آن را دلیل
بر این امر میشمارد که فعالیتهای شرکت در اثر انقالب دچار رکود نشد و اظهـار مـیدارد کـه در تعیـین ارزش
گروه صنعتی در اکتبر سال  5322باید برای این دلیل «اهمیت خاص» قائل شد.
ب) تصمیم دیوان

 .509هرچند ادلهای وجود دارد که گروه صنعتی و شرکتهای وابسته آن بعد از سـال  5303بـه موجودیـت خـود
ادامه دادند ،ارزشگذاری یک شرکت در تاریخ مصادره آن ،باید براساس واقعیات معلوم در آن تاریخ باشد و قراین و
شواهد تحوالت بعدی که در آن تاریخ امكان وقوف بر آنها نبوده نباید در ارزشگذاری ملحو گردد (بنگریـد بـه:
پرونده امریكن اینترنشنال گروپ اینک .و دیگران و جمهوری اسالمی ایـران و دیگـران ،حكـم شـماره 9-0-39
مورخ  02آذرمـاه  53[ 5950دسـامبر  ،]5329صـفحات  51 ،55چـاپ شـده  4 Iran-U.S. C.T.R. 96,106؛
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پرونده آی.ان.آ .کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  5-555-525مورخ  00مردادماه 5954
[ 59اوت  ]5321صفحه  ،52چاپ شده در 4 Iran-U.S. C.T.R. 373,380؛ پرونده فلپس داج ،حكم شـماره
 0-33-050مورخ  02اسفندماه  53[ 5954مارس  ،]5325بند  ،03چـاپ شـده در .)10 Iran-U.S. C.T.R. 132
بنابراین ،در تعیین ارزش گروه صنعتی در سال  ،5303موارد استناد به واقعیات بعد از آن سال بایـد بـه طـور کلـی
نادیده گرفته شود.
 .507انقالب اسالمی در سال  5910آغاز و پیروزی آن در تاریخ  00بهمنماه  55[ 5910فوریه  ]5303اعالم
شد .اوضاع انقالبی و بیاطمینانیهای مالزم با آن تا اوایل سال  5303کلیه فعالیتهای شهر گـروه صـنعتی را
عمالً متوقف نمود .معهذا منطقاً انتظار نمیرفت که یک چنین وضع پرآشـوبی بـه مـدت نامحـدودی ادامـه یابـد.
چنانکه دیوان در حكم سقیع (بنگرید به :بند  552باال) خاطرنشـان نمـود ،در ارزشـگذاری یـک شـرکت در دوره
انقالب الزم است آینده مورد انتظار شرکت در بلندمدت نیز مورد توجه قرار گیرد.
 .501تا نوامبر  5303روشن شده بود که سیاستهای دولت جدید در مورد صـنعتی کـردن کشـور ،شهرنشـینی،
بازرگانی و سرمایهگذاریهای خارجی با سیاستهای دولت قبلی بكلی متفـاوت اسـت .رژیـم گذشـته عوایـد نفـت را
صرف سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی میکرد؛ به این قصد که ایران بهسرعت مبدل به یک جامعه صنعتی شـود،
لكن دولت جدید اولویت بیشتری به ادامه فعالیتهای کشاورزی و سنتی و کنترل مستقیم دولت بر اقتصاد میداد.
 .500چنانکه توشراس خاطرنشان نموده ،این عوامل و سایر عوامل کلی به احتمال زیاد بدین معنا بود که جـو
کلی برای فعالیت صنعتی در ایران در سال  5303نسبت به وضع پیش از انقـالب کـمتـر مسـاعد بـود .پـروژه گـروه
صنعتی متضمن توسعه و جلب سرمایه و صنایع جدید بـود و در نتیجـه ،آتیـه آن قاعـدتاً دسـتخوش اثـرات نامسـاعد
میشد .خود خواهان اذعان دارد که اوضاع کلی اقتصادی اثر منفی و نامسـاعدی بـر گـروه صـنعتی داشـت و اظهـار
میدارد که رونق اقتصادی حاصله از افزایش درآمد نفت در اواسط دهه  5302و تشویق دولت قبلی چنان بود که اگـر
آشوبهای سیاسی در اواخر دهه  5302رخ نداده بود ،ت سیس  022کارخانه بزرگ و کوچـک  .......طـی یـک دوره ده
ساله مسلماً قابل حصول بود» (ت کید اضافه شده است) .بدین ترتیب ،روشن است که به علت وقوع انقالب ،آتیه گروه
صنعتی حداقل با رکود مواجه بود و در ارزشگذاری داراییهای گروه صنعتی این امر باید مد نظر قرار گیرد.
 .504لكن این امر ثابت نمیکند که پروژه شهر صنعتی غرب بكلی از حَیز انتفاع ساقط شده بود .بـه نظـر
میرسد که دولت جدید تصمیم به ادامه حمایت و تشویق پروژه گروه صنعتی گرفته بود .دعوتنامه مجمع عمـومی
سال  5912شرکت نساجی و صورتجلسه آن مجمع که هر دو در باال بهتفصیل نقل شد ،حاکی است که تا اواسـط
سال  5303مقامات دولت جدید قویاً طرفدار ادامه فعالیت در فراگیر شهر صنعتی غرب [بوده] و آماده بودند کـه
اقدامات مثبتی به عمل آورند تا حمایت مادی در اختیار آن گذارده شود .چنانکه در باال ذکر شـد ،حمایـت دولـت
جهت ادامه فعالیت پروژه حیاتی بود .صورتجلسه مزبور همچنین حاکی است که دولت لهستان کماکان متعهـد بـه
اجرای پروژه بود.
 .501با توجه به این شواهد و قرائن از حمایت دولت ،دیوان متقاعد شـده اسـت کـه در بخـش اعظـم سـال
 ،5303دورنمای تجاری گروه صنعتی کماکان روشن بود ،ولی البتـه نـه آنقـدر امیـدبخش کـه در دوره پـیش از
انقالب بود.
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 .9نتیجهگیری راجع به اینکه گروه صنعتی مؤسسه دایر بوده است یا خیر

 .503با توجه به مالحظات باال راجع به ترازنامه گروه صنعتی و دورنمای تجاری آن در دولت جدید ،دیوان نتیجه
میگیرد که گروه صنعتی در تاریخ مصادره مثسسه دایری بوده است .بنابراین ،داراییهای آن باید بر ایـن اسـاس
ارزشگذاری شود که جزئی از یک پروژه جاری توسعه شهر صنعتی بوده؛ گرچه باید به خاطر داشت کـه محـیط
اقتصادی ایران بعد از انقالب از زمان پیش از آن کمتر فعال بود و این امر در میزان عوایـدی کـه گـروه صـنعتی
میتوانست از فروش داراییهای خود حاصل کند تا حدودی اثر میکرد.
 .591دیوان ابتدا داراییهای اصلی گروه صنعتی را که طرفین راجع به آنها لوایح مفصـلی تسـلیم کـردهانـد
ارزشگذاری میکند و سپس به مابقی داراییها و بدهیهای آن میپردازد.
هـ) ارزشیابی داراییهای خاص

 .595داراییهای گروه صنعتی که یکیک ارزشگذاری خواهند شد عبارتند از:
 زمین، استحقاق نسبت به حق انشعاب برق، سهام در شرکت نساجی، سهام در شرکت پشمریسی، سهام در شرکت چاپ، حقالزحمه قابل دریافت بابت کارهای ساختمانی، حقالزحمه بابت کارهای ساختمانی آتی، پروژه خانهسازی، اشجار ،و قرارداد ت مین چ ندر قند.داراییهای فوقالذکر به ترتیب بررسی خواهند شد.
 .5زمین
الف) واقعیات و اظهارات

 .590گزارش تی.یو.سی چنین نتیجهگیری کرده است که در حدود  001هكتار زمین در مرکز فراگیر شهر گروه
صنعتی مناسب برای عمران به عنوان ناحیه صنعتی بود و  12هكتار دیگر واقع در بالفاصـله قسـمت جنـوب ایـن
ناحیه و  52هكتار واقع در شمال شاهراه اصلی مناسب برای عمران بهعنوان مراکز مسكونی بود .در گزارش ت ییـد
شده است که بخش بزرگی از این ناحیه برای کارهای زیربنایی ،مانند جادهسازی ،فاضـالب ،تصـفیه آب ،مخـازن
آب و غیره مورد نیاز بوده و بنابراین ،قابل فروش نبود .در گزارش مزبور برآورد شده است که ت سیسات زیربنـایی،
مرکز شهر و فضای آزاد ،مجموعاً 553هكتار زمین را در بر میگرفت که در نتیجه 41 ،هكتار زمین بـرای فـروش
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جهت خانه سازی و  522هكتار جهت مصارف صنعتی باقی میماند 11.زمین آماده بـرای مصـارف صـنعتی بـه دو
بخش تقسیم شده بود 520 :هكتار برای صنایع سبک و  02هكتار برای صنایع سنگین.
 .599ارقام گزارش تی.یو.سی بر این اساس محاسبه شده که کل مساحت فراگیـر  903920222/-متـر مربـع
است؛ لكن در گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی آمده است که گروه صنعتی فقط  900300039متر مربع زمین
خریده بود .هر دو طرف نهایتاً این رقم کوچکتر را پذیرفتند .این امر ،مس له اعمال ارقام تفصـیلی مـوارد مصـرف
زمین ،مندرج در گزارش تی.یو.سی ،نسبت به فراگیری را که مساحتش نسبتاً کمتر است ،و نیـز نحـوه اعمـال آن
ارقام را بدون جواب باقی میگذارد .همینگ مورس ارقام مندرج در گزارش تی.یو.سـی بـرای مصـارف صـنعتی و
مسكونی را حفظ نموده و ارقام تی.یو.سی بابت مصارف زیربنایی یـا اراضـی اسـتفاده نشـده را تقلیـل داده اسـت.
بنابراین ،همینگ مورس تخصیصاتی به شرح زیر پیشنهاد مینماید:
مورد مصرف
صنایع سبک
صنایع سنگین
ناحیه مسكونی
ت سیسات زیربنایی و غیره
جمع

مساحت در گزارش تی.یو.سی
502020222
0220222
4120222
505220222
903920222

مساحت در گزارش همینگ مورس
502020222
0220222
4120222
501400039
900300039

توشراس معتقد است که  502190235متر مربع برای مصارف زیربنایی مـورد نیـاز مـیبـود و خوانـده اظهـار
میدارد که الزم بود  505920222متر مربع برای مصارف زیربنایی و سایر مصارف عمومی اختصاص داده شود.
 .597طرفین توافق دارند که گروه صنعتی از کل 900300039متر مربع زمین خود ،قطعاتی را به شرح زیر قبالً
فروخته بود:
تاریخ
5301
5305
5302

مساحت متر مربع
520222
020222
520222

خریدار
شرکت نساجی
شرکت پشمریسی
شرکت چاپ

قیمت
متر مربعی  022/-ریال
متر مربعی  922/-ریال
متر مربعی  522/-ریال

به نظر میرسد  920222متر مربعی که به شرکتهای پشمریسی و چاپ فروخته شد برای صـنایع سـبک و 520222
متر مربعی که به نساجی فروخته شده بود برای صنایع سنگین بوده است .دکتر کیائی اظهـار نمـود کـه در دو مـورد اول،
طرفین از موقعیت برابر برخوردار بودند؛ به دلیل اینکه دولت لهستان در هی تمـدیره شـرکت نسـاجی نماینـدگی بخـش
معتنابهی از مالكیت را داشت و در هی تمدیره شرکت پشمریسی دو نماینده از یک سازمان دولتی ایران عضویت داشتند.
 .591خواهان اظهار میدارد که وزارت صنایع و معادن به گروه صنعتی اجازه داده بود که هر متر مربـع زمـین را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88چهل و نه هكتار دیگر از زمین واقع در قسمت جنوبی فراگیر بالاستفاده میماند.
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حداکثر به قیمت  522ریال (معادل  2/11دالر) به کارخانجات بفروشد .وی در ت یید این موضوع شهادتنامهای از وزیـر
پیشین صنایع و معادن تسلیم کرده است .خواهان اظهار میدارد که در سال  5322قیمت زمین در واقع همین قیمـت
مجاز بود .وی بهعنوان دلیل ،به موارد فروش زمین به شرکتهای نساجی و پشمریسی اشاره میکند .همینگ مورس
با اعمال نرخهای تورم صندوق بینالمللی پول به  922ریال قیمت هر متر مربع زمین که شرکت پشمریسی در سـال
 5305برای اراضی صنایع سبک پرداخت کرد ،رقم  595ریال را برای هر متر مربع در سال  5322به دست میدهـد و
با اعمال همین نرخها به رقم  022ریال که شرکت نساجی برای صنایع سنگین در سال  5301پرداخـت کـرده ،رقـم
 422ریال را برای هر متر مربع در سال  5322به دست میدهد و بدین ترتیب ،اظهار میدارد که قیمت زمـین بـرای
صنایع سبک در سال  5322متر مربعی  522ریال و برای صنایع سنگین متر مربعی  422ریال بوده است.
 .590خواهان در دادخواست خود اظهار کرده است که اداره مالیات قیمت زمـین در نـواحی مسـكونی را متـر
مربعی  500ریال تعیین نموده بود .همینگ مورس با استفاده از این رقم و تعدیل آن بابت تورم از  5301تا ،5322
به رقم  044ریال در سال  5322میرسد.
 .594بدین ترتیب ،همینگ مورس ارزش زمین گروه صنعتی را در سال  5322به شرح زیر محاسبه مینماید:
صنایع سبک
صنایع سنگین
منطقه مسكونی
جمع

مساحت
 3320222متر مربع
 0020222متر مربع
 4120222متر مربع
005520222

ارزش هر متر مربع
 522ریال
 422ریال
 044ریال

ارزش کل
 134میلیون ریال
 022میلیون ریال
 523/2میلیون ریال
 335/2میلیون ریال
( 54/50میلیون دالر)

 .591خوانده اظهار میدارد که چنانچه ت سیسات زیربنایی ایجاد شده بود ،شاید قیمتهای مزبور قابل حصول
بود ،اما بدون وجود ت سیسات مزبور ،زمینها ارزشی بهمراتب کمتر داشتند .خوانده میگوید که ت سیسات زیربنـایی
فقط در  12هكتار از زمینها وجود داشت .عالوه بر این ،خوانده اظهار میدارد که خواهان دلیلی ارائه نكرده اسـت
که نشان دهد هی ت وزیران قیمت فروش زمینها را متر مربعی  522ریال تصویب کـرده باشـد .خوانـده در ادامـه
استدالل خود اضافه میکند که در هر صورت ،به علت رقابت بین شـهرهای صـنعتی ،زمـین در اغلـب مـوارد بـه
قیمتهایی کمتر از حداکثر قیمت مجاز به فروش میرسید.
 .593توشراس «قویاً» معتقد است که قیمت مجاز برای فروش ،قرینهای از ارزش بازار به دست نمیدهـد».
توشراس همچنین اظهار میدارد که با توجـه بـه اوضـاع عمـومی اقتصـادی حـاکم بـر ایـران در اکتبـر ،5322
غیرمحتمل بود که تقاضایی برای زمینهای گروه صنعتی بهعنوان محل احداث صنایع وجود میداشت .توشراس
استدالل میکند که در نبود دلیلی راجع به وجود چنین تقاضایی ،قیمت زمین باید معادل قیمت خرید آن محاسـبه
شود و اگر قرار بر قیمت باالتری باشد ،باید به قیمت زمین کشاورزی محاسبه گردد.
 .571دکتر کیائی همچنین شهادت داد که زمین متر مربعی  522ریال ارزش داشت ،اما دلیل متفاوتی عنـوان
میکند .نامبرده اظهار میدارد که  022ریال پرداختی توسط شرکت نساجی در سال  5301بابت هـر متـر مربـع و
 922ریال پرداختی توسط شرکت پشمریسی در سال  5300بابت هر متر مربع تمام قیمت نبود .دکتر کیائی اظهـار
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میدارد که  022ریال برای هر متر مربع ،مبل ی بود که شرکت نساجی نقداً پرداخت ،لكن ضمناً موافقت کـرد کـه
هزینه ت سیسات زیربنایی مختلف ،از جمله هزینه احداث جاده اتصالی بـین کارخانـه و شـاهراه ملـی و در صـورت
امكان ،همچنین هزینه زهكشی ،فاضالب ،جمعآوری زباله و ت مین آب را پرداخت نماید .دکتر کیائی اظهار داشت
که قیمت واقعی زمینی که به شرکت نساجی فروخته شد ،پس از منظور کردن هزینه این ت سیسـات زیربنـایی ،در
واقع متر مربعی  101ریال در سال  5301بود .وی اظهار میدارد که قیمت واقعی این نوع زمین بعداً به متر مربعی
 522ریال افزایش یافت12.
 .575خوانده نامهای تسلیم کرده است که دکتر کیائی و آقای میرآفتاب به شرکت نساجی نوشته بودند .نامـه
مزبور بدون تاریخ است ،اما ظاهراً بعد از خروج آنان از ایران نوشته شده است .در این نامـه ،دکتـر کیـائی و آقـای
میرآفتاب نوشتهاند:
زمین به قیمت تمام شده یعنی چهارده ریال [به شرکت نساجی] واگذار شده و مابهالتفاوت تا  022ریال بـرای
ت مین آب و برق کارخانجات نساجی به مصرف رسیده است.
خوانده اظهار داشت که نامه مزبور حاکی است که قیمت واقعی هر متر مربع زمین فقط  022ریـال بـود و نـه
 101ریال.
 .570در پاسخ دکتر کیائی اظهار داشت که« :قیمت تعیین شده توسط دولت  101ریـال بـود ،مـا آن را 022
ریال گرفتیم و این برای ما در آن زمان  54ریال تمام شد .بقیه را صرف ت سیسات زیربنایی کردیم».
 .579خوانده یک گزارش ارزیابی از زمینهای گروه صنعتی تسـلیم کـرده کـه توسـط آقـای فـاتحی ،آقـای
یوسفپور و آقای زنگنهنیا (گزارش فاتحی) تهیه شده است .در گزارش فاتحی قیمت زمین در سالهای  5303-22از
لحا ارزش کشاورزی آن تعیین و قطعات مختلف آن ،متر مربعی  51تا  42ریال و کالً مبلغ  522میلیون ریال
( 501400210/-دالر) ارزشگذاری شده است.
 .577خوانده در پایان اظهار میدارد که حتی در صورتی که گروه صنعتی میتوانست زمینهای بیشتـری را
بفروشد ،فروش زمینهای مزبور مشمول  5درصد حقالعمل فروش و  4درصد هزینـه مـدیریت ،مالیـات انتقـال و
مشاوره بوده و استدالل میکند که درصدهای مزبور باید از قیمت زمین کسر شود و خاطرنشان میسازد کـه خـود
خواهان نیز درصدهای مزبور را در محاسبات ارزشگذاری خود در دادخواست کسر کرده است.
ب) تصمیم دیوان

 .571ادل ه موجود راجع به مساحت و ارزش زمین مزبور آنچنانکه باید دقیق و کامل نیست .دیوان به نظـرات
خود در حكم پرونده برنبام (حكم شماره  5-350-143مورخ  51تیرماه [ 5900ششـم ژوییـه  ]5339بنـد ،43
 (14 Iran-U.S. C.T.R. at 223, 238استناد مینماید که به شرح زیر است:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82دکتر کیائی اظهار داشت که مبلغ  922ریال پرداختی توسط پشمریسی برای هر متر مربع زمین صنایع سنگین فقط مبل ی بـود کـه
نقداً پرداخت شد و شرکت پشمریسی همچنین موافقت کرد که قسمتی از هزینههای زهكشی ،فاضالب ،جمـعآوری زبالـه و تـ مین آب و
غیره را نیز پرداخت نماید ،لكن وی توضیح نداد که آیا کل بهای زمین برای صنایع سنگین با کل بهای زمین برای صنایع سبک تفـاوت
میکرد یا خیر.
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دیوان بر اساس روش خود در گذشته ،با حداکثر استفاده ممكن از ادله موجود در پرونده و با توجه به کلیه جوانـب
و اوضاع و احوال پرونده ،دقیقترین برآورد ممكن را از ارزش آفا و سهم مالكانه خواهان در آن به دست خواهد داد .در
مورد مشابهی ،دیوان نظر داده است که «با اینکه خواهان باید بار اثبات ارزش شرکت مصادره شده را با ارائه بهتـرین
ادله موجود بر عهده گیرد ،دیوان نیز باید آماده باشد که موقعیت نامناسب خواهان ،یعنی عدم دسترسی او را به مدار
مفصل ،بهعنوان عواقب اجتنابناپذیر شرایطی که سلب مالكیت تحت آنها صورت گرفته ،تا حدودی مورد توجه قرار
دهد» (سوال تایلز اینک ،مذکور در فوق ،بند .)14 Iran-U.S. C.T.R. 223, 238 ،10
 .570طرفین قبول دارند که گروه صنعتی در ابتدا  900300039متر مربع زمین خریده بود .برای تعیین اینکـه
چه مقدار از این زمین قابل استفاده بوده و به چه مصرف رسیده ،گزارش تی.یو.سـی مـدرکی اسـت کارشناسـی و
مربوط به همان زمان که ارزش استناد دارد .لكن گزارش مذکور موارد استفاده از مساحات را بـر مبنـای فراگیـری
مشخد کرده که قدری بزرگ تر از مساحت مورد توافق طرفین است .خواهان مساحتهای مربـوط بـه مصـارف
زمینهای با ارزش ،مندرج در گزارش تی.یو.سی را حفظ کرده ،لكن مقدار زمینهایی را که بیمصرف عنـوان ویـا
برای ایجاد ت سیسات زیربنایی اختصاص داده شده به  501400222متر مربع تقلیل داده تا بـا جمـع کـل مسـاحت
کمتر تطبیق نماید .خوانده اظهار داشت که فقط برای ت سیسات زیربنایی ،یا  502190235متر مربع یـا 505920222
متر مربع مورد نیاز بوده و  12هكتار دیگر بالاستفاده میماند.
 .574دیوان نتیجه میگیرد که منصفانهترین روش برای تعیین مساحات مربـوط بـه مـوارد مختلـف مصـرف
زمین در فراگیر این است که کلیه ارقام مصارف زمین در گزارش تی.یو.سی بـه نسـبت کـاهش در کـل مسـاحت
فراگیر تقلیل داده شود .این کار ،در مقایسه با مساحتهای اصلی مندرج در گـزارش تـی.یو.سـی و مسـاحتهـای
پیشنهادی همینگ مورس به شرح زیر است (به متر مربع13:
مورد مصرف

مساحت
در گزارش تی.یو.سی

مساحت
گزارش همینگ مورس

صنایع سبک
صنایع سنگین
منطقه مسكونی
ت سیسات زیربنایی و غیره
جمع

502020222
0220222
4120222
505220222
903920222

502020222
0220222
4120222
501400039
900300039

مساحت تعیین شده
توسط دیوان
3210520
0190055
4940250
505090421
900300031

 .571زمینهایی که قبالً به شرکتهای وابسته به گروه صنعتی فروخته شده بود ،باید از ارقام فوق کسر شود.
طرفین توافق دارند که پیش از انقالب،گروه صنعتی  520222متر مربع به شرکت نساجی  020222متـر مربـع بـه
شرکت پشمریسی و  520222متر مربع به شرکت چاپ فروخته بود .فروش زمینهای مزبور ،قطعات زمین موجـود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،900300039 ÷ 903920222 =2/35595 .81بنابراین ،هریک از قطعات تخصید یافته در این عدد ضرب میشـود تـا مسـاحت تعـدیل
شده به دست آید.
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برای فروش را به شرح زیر تقلیل میدهد (به متر مربع):
موجود برای فروش
3110524
5390055
4940250
002240952

فروخته شده

مساحت اولیه

مورد مصرف

920222
520222
-----320222

3210520
0190055
4940250
005040952

صنایع سبک
صنایع سنگین
منطقه مسكونی
جمع

 .573با توجه به اینکه اعضای هی تمدیره مستقل بودند ،دیوان میپذیرد که قیمتهای پرداخت شده توسط
شرکتهای نساجی و پشمریسی بهترین قرینه از ارزش زمین در آن زمان میباشد؛ لكن کامالً روشن نیسـت کـه
شرکتهای مزبور دقیقاً چه مبل ی بابت قیمت زمین پرداختند .دکتر کیائی اظهار مـیدارد کـه شـرکت نسـاجی در
سال  5301زمین را از گروه صنعتی عمالً به قیمت واقعی متر مربعی  101ریال خرید و بابت هر متر مربع آن 022
ریال به صورت نقد پرداخت و مابقی را در ت سیسات زیربنایی سرمایهگذاری نمود و شرکت پشمریسی عمالً بابـت
هر متر مربع بیشتر از  922ریال و کل آن را نیز نقداً پرداخت کرد .خوانده اظهار میدارد کـه قیمـتهـای واقعـی
پرداختی توسط دو شرکت مذکور متر مربعی حداکثر  022ریال و  922ریال بـود کـه متـر مربعـی  54ریـال نقـداً
پرداخت و مابقی صرف ایجاد ت سیسات زیربنایی گردید.
 .511نامه بدون تاریخ دکتر کیائی به شرکت پشمریسی که خوانده تسلیم کرده و در بـاال ذکـر شـد ،موضـع
خوانده را ت یید میکند که شرکت نساجی کالً فقط  022ریال بابت هر متر مربع پرداخت کرد که  54ریال آن نقداً
پرداخت و مابقی صرف هزینههای زیربنایی شد .گزارش سال  5911بازرس رسمی موضع خوانده را در ایـن مـورد
بیشتر ت یید میکند .گزارش مزبور حاکی است که گروه صنعتی مبلغ  5505120222/-ریـال از شـرکت نسـاجی و
مبلغ  100020222/-ریال از شرکت پشمریسی دریافت نمود که هر دو مورد بابت «هزینه ت سیسات زیربنایی» بود.
مبلغ  5505120222/-ریال برابر است با  520222متر مربع ضـربدر متـر مربعـی  )022-54=525( 525ریـال و
مبلغ  100020222/-ریال برابر است با  020222متر مربع ضربدر متر مربعی  )922-54=025( 025ریال.
 .515با نگرش به این دالیل ،دیوان نظر میدهد که بابت کل قیمت خرید زمینهای مربـوط بـه دو شـرکت
مزبور ،مبالغ زیر پرداخت شد:
شرکت نساجی در سال  5301مبلغ  022ریال بابت هر متر مربع زمین صنایع سنگین و شرکت پشمریسـی در
سال  5305مبلغ  922ریال بابت هر متر مربع زمین صنایع سبک پرداخت نمود.
 .510همینگ مورس اظهار میدارد که با احتساب تورم ،ارقام فوق در هنگام مصادره ،به ترتیب برابر بـا 422
ریال و  522ریال میباشند .این موضع با گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی ت یید میشود که در آن آمده است
که شرکت چاپ در سال  5302بابت  520222متر مربع زمین جهت صنایع سبک در فراگیر ،متر مربعی  522ریـال
پرداخت نمود .گروه صنعتی فقط مالک  3/5درصد شرکت چـاپ بـود و بـه همـین دلیـل ،معاملـه مزبـور مسـلماً
معامله ای بود که طرفین در آن از موقعیت برابری برخوردار بودند .معامله مزبور قیمت سال  5303را کـه همینـگ
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مورس برای صنایع سبک اظهار نموده ت یید و نیز افزایش قیمتهایی را که مثسسـه مزبـور بـرای زمـین صـنایع
بزرگ محاسبه کرده قابل قبول مینماید14.
 .519همینگ مورس اظهار میدارد که زمینهای منطقه مسكونی در سال  5322متر مربعی  044ریال ارزش
داشت .دلیل و مدرکی از هیچ معامله ای در ت یید این اظهار وجود ندارد .آقای فاتحی زمـینهـای واقـع در منطقـه
مسكونی فراگیر گروه صنعتی را برای مصارف کشاورزی متر مربعی  51تا  01ریال قیمتگذاری کرده است .با توجه
به اینکه زمین تخصیصی برای خانهسازی ارزش بیشتری از زمین تخصیصی برای مصارف کشـاورزی دارد و از
طرف دیگر ،تا نوامبر  5303مناطق مسكونی چندان آباد نشده بود ،دیوان مقتضی میداند که متوسـط ارزش کلیـه
آن بخشهای زمین را هر متر مربعی  12ریال در نظر بگیرد.
 .517بدین ترتیب ،دیوان عجالتاً ارزش زمینهای صنایع سبک را متر مربعی  522ریال ،زمـینهـای صـنایع
سنگین را متر مربعی  422ریال و زمینهای منطقه مسكونی را متر مربعی  12ریال به طور مشروط تعیین میکند.
بنابراین ،ارزش مشروط زمینهای فراگیر عجالتاً به شرح زیر است:
مورد مصرف
صنایع سبک
صنایع سنگین
منطقه مسكونی
جمع

مساحت به متر مربع
3110520
5390055
4940250
002240952

ارزش هر متر مربع
 522ریال
 422ریال
 12ریال

کل ارزش
 10904500022ریال
 00001240422ریال
 0500490522ریال
 20005130022ریال

 .511ارزش موقت فوق باید کاسته شود تا اوضاع کالً نامساعد موجود در ایران در زمان مصادره و جو کـمتـر
امیدبخشی که برای توسعه صنعتی در رژیم جدید وجود داشت در آن ملحو گردد .حتی بـا در نظـر گـرفتن آتیـه
پروژه در درازمدت ،هر خریدار منطقی در آن زمان فرض میکرد که یا مقدار کمتری از زمینها به فـروش خواهـد
رفت و لزوماً به قیمت نازلتری به فروش میرسید ویا اینکه فروش آن مدت بیشتری به طول میانجامید.
 .515بر این اساس ،دیوان بر مبنای ادله موجود نزد خود و با در نظر گـرفتن کلیـه اوضـاع و احـوال پرونـده حاضـر،
منصفانه و منطقی میداند که ارزش گروه صنعتی را  02درصد کاهش داده ،آن را  53205000052/-ریال در نظر بگیرد.
 .514خواهان در لوایح اولیه خود فرض کرده بود که حقالزحمه و حقالعملی برابر با  52درصد قیمت زمـین ــ کـه
معموالً در مورد فروش معمول است ـ باید از ارزش زمین کسر شود .خواهان بعداً دیگر هیچ ذکری از ایـن حـقالزحمـه و
حقالعمل به میان نیاورد ،لكن دلیلی برای این ت ییر موضع یا پاسخی به موضع اعالم شـده خوانـده در ایـن زمینـه ارائـه
نكرد .با توجه به این امر ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان عمالً نتوانسته است موضع خوانده ،یعنی موضـعی را کـه در واقـع
خود خواهان در دادخواست خویش اتخاذ نموده بود رد کند .با اعمال این  52درصد کاهش نسـبت بـه رقـم 53205000052/-
ریال قیمت که در باال به دست آمد ،مبلغ  50209540324/-ریال بابت ارزش نهایی زمین به دست میآید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81گرچه این احتمال وجود دارد که همه شهر به طور یكسان آباد نشده بوده ،طرفین هیچگونه استداللی در این باره ارائه نكـردهانـد
که آیا قیمت زمین های صنعتی در مناطق مختلف فراگیر احتماالً با یكدیگر تفاوت داشته یا خیر و اگر داشـته چگونـه بـوده اسـت .بـدین
ترتیب ،دیوان میپذیرد که قیمتها در سراسر فراگیر یكسان بوده است.
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 .0استحقاق نسبت به حق انشعاب برق
الف) واقعیات و اظهارات

 .511در سال  ،5911گروه صنعتی تصمیم گرفت یک پست فشار قوی از شرکت آلمانی آ ا گ خریداری کنـد تـا
بتواند حداقل در بخشهایی از فراگیر نیروی برق ت مین نماید .در همان سال ،گروه صـنعتی از وزارت نیـرو اجـازه
گرفت که پست فشار قوی را نصب نماید .طبق صورتحساب مورخ  03آذرمـاه  02[ 5911دسـامبر  ]5305قیمـت
این پست فشار قوی مبلغ  004930542/-مار آلمان بود.
 .513در صورتجلسه سال  5911مجمع عمومی سالیانه گروه صنعتی آمده است که گـروه بـه منظـور تـ مین
هزینه این طرح تصمیم گرفت:
طبق تعرفه شرکت برق از واحدهای نخریسی و پشمریسی و چاپ و انتشارات سهمیه آنها را دریافت نماید و
در صورت لزوم نیز تا تهیه سرمایه از طریق واگذاری زمین و ایجاد درآمدهای دیگـر بـرای گـروه ،از بانـکهـای
تجاری وام دریافت نماید.
پست فشار قوی در زمین گروه صنعتی احداث گردید و قیمت آن تا سال  5302پرداخت شـد .در دفـاتر گـروه
صنعتی ،هزینهای جمعاً به مبلغ  522میلیون ریال از این بابت وارد شـده اسـت .از ایـن مبلـغ ،گـروه صـنعتی 21
میلیون ریال به بدهكار حساب شرکت نساجی و  54میلیون ریال به بدهكار حساب شرکت پشمریسی منظور کرد.
در دفاتر گروه ،یک رقم  1350023/-ریال بابت پست فشار قوی بهعنوان دارایی ثبت شده است.
 .501هرچند خواهان در ابتدا خواسته بود که ارزش خود پست فشار قـوی را در ارزش گـروه صـنعتی منظـور
نماید ،لكن کیائی بعداً اذعان کرد که پست فشار قوی شـاید قبـل از پـنجم آذرمـاه  05[ 5910نـوامبر  ]5303بـه
شرکت برق منطقه منتقل شده بود و همینگ مورس نیز آن را در ارزشیابی خود منظور نكرده است .بدین ترتیـب،
دیوان نتیجه میگیرد که خود پست فشار قوی در تاریخ ذیربط دیگر جزء دارایی گروه صنعتی نبود.
 .505خواهان اظهار میدارد که با وجود این ،گروه صنعتی حق داشت از مشـتریان جدیـد پسـت فشـار قـوی حـق
انشعاب برق دریافت کند .شرکت برق محل ،یعنی شرکت برق منطقهای غرب ،معموالً بابت هر کیلو وات مبلـغ 520222
ریال بابت هزینه انشعاب اولیه از مشتریان دریافت میکرد .خواهان اظهار میدارد که وزارت نیرو به منظور تشویق برنامـه
عمرانی گروه صنعتی به آن شرکت اجازه داد که مبلغ  520222ریال بابت هر کیلو وات حق انشعاب برق از مشتریان خـود
بگیرد و گروه صنعتی این حق را بعد از اینکه پست فشار قوی به شرکت برق انتقال یافت حفظ کـرده بـود 15.در واقـع،
خواهان اظهار میدارد که مبالغ پرداختی توسط شرکت نساجی و شرکت پشمریسی ،پیشپرداخت بابت حق انشعاب بـرق
پست فشار قوی محسوب میشد .صورتجلسه سال  5912شرکت نساجی ،به شرح زیر ،این مطلب را ت یید میکند:
چون [شرکت نساجی ] مبلغ  21میلیون ریال از هزینههای پست فشار قوی را پرداخته است ،بنـابراین ،بـرای
گرفتن برق دیگر هزینه اشترا را که عبارت از  520222/-ریال برای هر کیلو وات ساعت است بـرق منطقـهای
نخواهد پرداخت .بدیهی است که شرکت نساجی هزینه کلیه برق مصرفی کارخانههای خـود را مسـتقیماً بـه بـرق
منطقهای غرب خواهد پرداخت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .85خواهان اذعان دارد که شرکت برق منطقهای حق وصول هزینه برق مصرفی مشتریان را برای خود حفظ نمود.
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 .500پست فشار قوی از دو واحد  510222کیلو واتی تشكیل شده است .خواهان اظهار میدارد کـه ایـن امـر
بدان معنا است که ظرفیت پست جمعاً  920222کیلو وات است .وی بدواً اظهـار مـیداشـت کـه از مجمـوع ایـن
ظرفیت  500222کیلو وات به شرکت نساجی 5122 ،کیلو وات به شرکت پشمریسی و  122کیلو وات بـه شـرکت
چاپ و سایر مصارف اختصاص داده شده بود .با این ترتیب  550222کیلو وات دیگر بـرای فـروش بـاقی مانـد .در
صورتجلسه سال  5912شرکت نساجی آمده است که:
شرکت نساجی باید برای راهاندازی دو کارخانه نخریسی خود  5222کیلو وات بـرق در اختیـار داشـته باشـد و
عالوه بر آن  5222کیلو وات دیگر از محل ظرفیت ترانسفور موتور دوم برای آن رزرو میشود تا در صورت آسیب
دیدگی یا از کار افتادن یک ترانسفور موتور ،بتواند از ترانسفور موتور دیگر بـرای گـرفتن بـرق اسـتفاده کنـد و در
نتیجه جلوی کاهش تولید را بگیرد.
 .509خواهان بعداً اظهار داشت که فقط  50222کیلو وات به شرکت نساجی اختصـاص داده شـده بـود و نـه
 500222کیلو وات ،به طوری که گروه صنعتی  000222کیلو وات دیگر بـرای فـروش در اختیـار داشـت .خواهـان
نهایتاً اظهار داشت که از مبلغ  21میلیون ریالی که شرکت نساجی بابت حق انشعاب به گـروه پرداخـت ،مبلـغ 52
میلیون ریال بابت حق انشعاب  5222کیلو وات و  01میلیون ریال بقیه عبارت بود از «پیشپرداخت بابـت اتصـال
 5222کیلو وات دیگر که [شرکت نساجی] برای مصرف آینده خود رزرو کرد» .خواهان ادعا کرد که قـرار بـر ایـن
بود که اگر شرکت نساجی عمالً از این  5222کیلو وات اضافی استفاده نمیکرد ،گروه صـنعتی مبلـغ  01میلیـون
ریال به شرکت نساجی مسترد نماید .خواهان سپس فرض کرد که مجموعاً  20122کیلو وات برای شرکت نساجی
اختصاص داده شد .با توجه به اینکه  5122کیلو وات برای شرکت پشمریسی و  122کیلو وات برای شرکت چاپ
اختصاص داده شده بود 530122 ،کیلو وات دیگر برای فروش باقی میماند.
 .507خوانده اظهار میدارد که چون شرکتهای نساجی و پشمریسی بخش اعظم قیمت خرید و نصب پست
فشار قوی را پرداختند ،حق فروش برق متعلق به آنها است و نه گروه صنعتی.
 .501خوانده اظهار میدارد که ترانسفور موتور  510222کیلو واتی دوم به صورت رزرو نگه داشته شده بود تـا
در صورت از کار افتادن ترانسفور موتور اول از آن استفاده شود و بنابراین ،امكان نداشت که ظرفیـت آن جداگانـه
فروخته شود .لذا کل ظرفیت برقی که گروه صنعتی برای فروش در اختیار داشت بدواً  510222کیلو وات بود و نـه
 920222کیلو وات.
 .500در ت یید این اظهار ،خوانده موافقتنامهای تسلیم نموده که بین گروه صنعتی و شرکت نساجی منعقد شده
است .موافقتنامه مزبور در ابتدا شرح میدهد که شرکت نساجی نیاز به  0222کیلو وات برق داشت و بدواً موافقـت
کرد که بابت این مقدار برق ،مبلغ  12میلیون ریال به گروه صنعتی بپردازد .در مقابل ،گروه صنعتی موافقت نمـود
که یک پست فشار قوی به ظرفیت  51222کیلو وات خریداری کند؛ لكن کارشناسان برق بعداً بـه گـروه صـنعتی
اطالع دادند که الزم است یک ترانسفورموتور  51222کیلو واتی دیگر نیز خریداری کند تا بهعنوان واحد احتیاطی
از آن استفاده شود .بنابراین ،گروه صنعتی دو ترانسفورموتور  51222کیلو واتی خرید .با توجه به این موضوع ،گروه
صنعتی در موافقتنامه مزبور موافقت کرد که  1222کیلو وات از ژنراتور دوم را بـرای شـرکت نسـاجی رزرو کنـد و
شرکت اخیر موافقت کرد مبلغ  91میلیون ریال دیگر به گروه صنعتی بپردازد .موافقتنامه تاریخ ندارد ،اما منـدرجات
آن نشان میدهد که تاریخ تنظیم آن در حدود تاریخ معامالتی است که بدان اشاره دارد.
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 .504خوانده میگوید چنانچه فرضاً گروه صنعتی  920222کیلو وات ظرفیت برای فروش داشـت ،بـا 50222
کیلو واتی که به شرکت نساجی و  5122کیلو واتی که به شرکت پشمریسی و  122کیلو واتی که به شرکت چـاپ
تخصید داده بود ،ظرفیت باقیمانده قابل فروش  55222کیلووات میبود .خوانده در ت یید این مطلـب ،نامـهای از
دکتر کیائی و دکتر میرآفتاب تسلیم کرده که به شرکت نساجی ارسال شده بود .گرچـه نامـه مزبـور ظـاهراً تـاریخ
ندارد ،اما خوانده اظهار میکند که نامه در تاریخ  54مهرماه [ 5912ششم اکتبر  ]5303نوشته شده و خواهان ایـن
اظهار را تكذیب نكرده است .در نامه مزبور ،دکتر کیائی و دکتر میرآفتاب نوشتهاند که:
نساجی غرب برای به راهاندازی دو کارخانه نخ ریسی احتیاج بـه  5222کیلـو وات بـرق دارد .بـرق منطقـهای
غرب ....جمعاً  31میلیون ریال مطالبه میکرد که فقط  5هزار کیلو وات برق اولیه را برای شرکت نسـاجی تـ مین
کند .ناگفته نماند که در صورت بروز نقد فنی در ترانسفورموتور اصلی کارخانجات کـه از بـرق احتیـاطی و رزرو
محروم بودند ،یكسره از کار باز میایستادند .طبق موافقت هی تمدیره نساجی  21میلیون ریال وجـه بـرای ایجـاد
پست فشار قوی اختصاصی با دو دستگاه ترانسفورموتور اصلی به گروه داده شد و گروه برای نساجی و پشمریسـی
و فراگیر و چاپخانه یک پست فشار قوی به ظرفیت  04هزار کیلو وات برق ایجاد کرد و نساجی به جای  5هزار به
 50هزار کیلو وات دست یافت .نساجی میبایست برای این مقدار برق مبلغ  50میلیون تومـان هزینـه سـرمایهای
(بدون احتساب هزینههای برقرسانی) به برق منطقهای غرب پرداخت کند ،در حالی که در وضع موجود فقـط 21
میلیون ریال پرداخته و از یک منبع کامالً مطمئن برخوردار است.
 .501توشراس اظهار میدارد که اگر گروه صنعتی واقعاً حق فروش حق انشعاب داشت خواهان باید خصوصاً
با توجه به بحران کلی اقتصادی آن زمان ،ثابت کند که در منطقه تقاضا برای نیروی بـرق وجـود داشـته اسـت و
بدون چنین دلیلی ،ارزش هرگونه حقوق انتقال برق را باید ناچیز فرض کرد.
ب) تصمیم دیوان

 .503خوانده انكار نمیکند که به یكی از شرکتهای واقع در فراگیر حق داده شده بود که حق انشـعاب دریافـت
نماید ،لكن اظهار میدارد که چون شرکتهای نساجی و پشمریسی بخش اعظم هزینه ساختمان پست فشار قوی
را ت مین کرده بودند ،علیالقاعده آن دو شرکت میبایستی حق انشعاب مـیگرفتنـد .خواهـان اظهـار مـیدارد کـه
وجهی که شرکتهای نساجی و پشمریسی پرداختند در ازای تحصیل عالقه مالكانه در پسـت فشـار قـوی نبـوده،
بلكه صرفاً پیشپرداخت بابت حق انشعابی بود که آنان میبایست میپرداختند.
 .541در پرونده امر دلیلی وجود ندارد که این اظهار خوانده را ت یید کند که شرکتهای نساجی و پشـمریسـی در
ازای وجوهی که برای احداث پست فشار قوی به بدهكار حساب آن دو شرکت منظور شده بـود ،حـق دریافـت حـق
انشعاب را تحصیل کرده بودند .برعكس ،اظهار خواهان مبنی بر اینکه دو شرکت مذکور وجوه مربوطـه را بـهعنـوان
پیشپرداخت حق انشعاب خودشان پرداخته بودند با ادله مستند همان زمان ت یید میشود .در صورتجلسه سـال 5912
شرکت نساجی آمده است که این شرکت «وجوهی بابت نصب پست فشار قوی پرداخته است» و پرداخت مزبور را در
رابطه با  520222/-ریال حق انشعاب ذکر کرده است .بـه همـین گونـه ،در نامـه اکتبـر  5303دکتـر کیـائی و دکتـر
میرآفتاب به شرکت نساجی ذکر شده است که شرکت نساجی وجوهی در اختیار گروه صنعتی گذاشت تا در مقابل آن،
گروه صنعتی پست فشار قوی را ت سیس و  50222کیلو وات از ظرفیت برق را به شرکت نساجی اختصاص دهد.
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 .545بنابراین ،دیوان نظر میدهد که وجوه پرداختی توسط شرکتهای نساجی و پشمریسـی پـیشپرداخـت
بابت حق انشعاب بوده و نه به منظور تحصیل عالقه مالكیتی در پست فشاری قوی یا تحصیل استحقاق دریافـت
حق انشعاب از سایر شرکتها .بدین ترتیب ،گروه صنعتی استحقاق دریافت حق انشعاب را برای خود حفظ کرد.
 .540ادله موجود محرز مینماید که پست فشار قوی از دو ترانسفورموتور  51222کیلو واتی تشـكیل شـده بـود؛
ولی کامالً روشن نیست که آیا قرار بود یكی از این دسته ترانسفورموتور به صورت رزرو باقی بماند و فقط در مـواردی
که ترانسفورموتور دیگر از کار افتاد از آن استفاده شود ویا اینکه این دو ترانسفورموتور همزمـان کـار مـیکردنـد؛ بـه
طوری که اگر شرکتی مایل بود برق ذخیره داشته باشد ناچار بود بابت تخصید برق روی هر دو ترانسفورموتور پـول
بدهد .گرچه ادله مربوط به این موضوع قاطع نیست ،لكن خوانده از سال  5303به بعد پست فشاری قوی را در اختیـار
خود داشته و مسلماً در موقعیتی بوده که بتواند در ت یید استدالالت خود راجع به ظرفیت پست فشـاری قـوی ادلـهای
ارائه نماید .در نبود چنین ادلهای ،دیوان نتیجه میگیرد که مجموعاً  920222کیلو وات ظرفیت موجود بود.
 .549اختالفی نیست که از این  920222کیلو وات 5122 ،کیلو وات برای شرکت پشمریسی و  122کیلو وات
برای شرکت چاپ و مصارف دیگر تشخید داده شده بود .لكن خواهان اظهار میدارد که  21222کیلو وات برای
شرکت نساجی ذخیره شده بود ،در حالی که خوانده میگوید که  50222کیلو وات برای آن شرکت ذخیره شده بود.
اظهار خواهان دایر بر اینکه تنها  2122کیلو وات برای شرکت نساجی ذخیره شده بـود بـا اظهـار قبلـی وی کـه
میگفت  50222کیلو وات برای شرکت مذکور در نظر گرفته شده بـود مباینـت دارد و عـالوه بـر ایـن ،بـا مفـاد
موافقتنامه منعقد بین گروه صنعتی و شرکت نساجی ،صورتجلسه سال  5912شرکت اخیر و نامه سال  5912دکتر
کیائی و آقای میرآفتاب به این شرکت که کلیه آنها حاکی است که  5022کیلو وات برای شرکت نساجی ذخیـره
شده بود ،ناهمگون است.
 .547طبق استدالل خواهان ،این واقعیت که شرکت نساجی فقط  21میلیون ریال بابت برق اختصاصی خـود
پرداخته ثابت میکند که فقط  2122کیلو وات برای آن شرکت ذخیره شده بود .با توجه به اینکه حق انشعاب هر
کیلو وات  520222ریال بوده ،شرکت نساجی علی القاعده میبایسـت بـرای ذخیـره  50222کیلـووات مبلـغ 502
میلیون ریال میپرداخت .خواهان تلویحاً میگوید که شرکت نساجی برای اینکه کالً  50222کیلو وات برق برای
خود ذخیره کند ،میبایست  91میلیون ریال دیگر نیز میپرداخت؛ لكن موافقتنامـه منعقـده بـین گـروه صـنعتی و
شرکت نساجی ،صورتجلسه سال  5912شرکت اخیرالذکر و نامه سال  5912دکتر کیائی و آقای میرآفتاب به ایـن
شرکت همه حاکی از آن است که شرکت نساجی نهتنها  50222کیلو وات ذخیره کرده بود ،بلكه وجوه الزم بـرای
ذخیره آن مقدار برق را تماماً پرداخت نموده بود .راجع به اینکه چرا شرکت نساجی فقط  21میلیون ریال پرداخت،
حدسهایی میتوان زد ،لكن با توجه به ادله و مالحظات فوق ،دیوان نتیجه میگیرد که  50222کیلـو وات بـرای
شرکت نساجی در نظر گرفته شده بود و شرکت مزبور هزینه ذخیره آن مقدار را تماماً پرداخت نموده بود.
 .541از آنجا که ظرفیت پست فشار قوی مجموعاً  92222کیلو وات بود و گروه صـنعتی  50222کیلـو وات
برای شرکت نساجی 5122 ،کیلو وات برای شرکت پشمریسی و  122کیلو وات برای شرکت چاپ و مصارف دیگر
تخصید داده بود ،بنابراین 55222 ،کیلو وات از ظرفیت برق را برای فروش نگه داشته بود .این مقدار ظرفیت ،از
قرار کیلو واتی  520222ریال ،برابر است با درآمد بالقوهای معادل 55202220222/-ریال برای گروه صنعتی.
 .540ادلهای در دست نیست که نشان دهد در سال  5303مشتریان دیگری هم برای پست فشار قوی وجـود
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داشت .عالوه بر این ،شرایط عمومی اقتصادی در ایران در آن زمان طوری بود کـه انتظـار مـیرفـت پیـدا شـدن
مشتریانی را در محل فراگیر با ت خیر مواجه سازد .بنابراین ،درآمد بالقوه از محـل حـق انشـعاب بایـد تـا حـدودی
کاهش داده شود تا این واقعیت ملحو گردد که درآمد مزبور در آینده عاید میشد .لكن در تعیین میـزان کـاهش
باید به خاطر داشت که براساس مقدار مصرف شرکتهای موجود ،احـداث چنـد کارخانـه نسـبتاً بـزرگ دیگـر یـا
گسترش کارخانههای موجود کافی بود تا گروه صنعتی بتواند مقدار زیادی از ظرفیت باقیمانده را بفروشد .با توجـه
به مالحظات مزبور ،دیوان مقتضی میداند که ارزش فعلی درآمد حاصله از انشعاب برق را برای گروه صـنعتی 02
درصد کاهش داده ،آن را مبلغ  502میلیون ریال در نظر بگیرد.
 .9مالکیت سهام در شرکت نساجی
الف) واقعیات و اظهارات

 .544شرکت نساجی در سال  5304ت سیس گردید .خواهان اظهار میدارد که ایـن شـرکت بـه منظـور توسـعه صـنایع
نساجی در منطقه ایجاد شد .شرکت مزبور متعلق به دولت ایران و دولت لهستان و نیز سرمایهگذاران خصوصی ـ منجملـه
گروه صنعتی ـ بود که  55درصد سهام ( 4222سهم) آن را به مبلغ  42میلیون ریال خریداری کـرد .دولـت لهسـتان کـه
عالقهمند به واردات نساجی بود حسب ادعا مبلغ  9میلیون دالر سرمایه نقدی اولیه را ت مین کرد 5/1 ،میلیـون ریـال دالر
وام داد و  0/1میلیون دالر اعتبار برای خرید ماشینآالت از آن کشور ت مین نمـود .در اواخـر سـال  ،5300یـک کارخانـه
نخریسی تقریباً کامل شده و کارخانه دومی نیز در دست ساختمان بود .کارخانه اول آماده بـود کـه در ژانویـه  5303بهـره
برداری را شروع کند و انتظار میرفت که کارخانه دوم در اکتبر سال  5303شروع به بهـرهبـرداری نمایـد .خواهـان ارزش
سهام گروه صنعتی را در شرکت نساجی معادل سرمایهگذاری خود ،یعنی  42میلیون ریال تعیین میکند.
 .541توشراس اظهار میدارد که «هزینه سرمایهگذاری معیار صـحیحی بـرای تعیـین ارزش آن در بـازار در
اکتبر  5322نیست» .در گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی توصیه شده است که به علت «وضع مالی» شرکت
نساجی ،سرمایهگذاری آن باید سوخت شده محسوب گردد .در گزارش مثسسه حسابرسی ،نه چگـونگی آن وضـع
مالی مشخد شده و نه زمان به وجود آمدن آن وضع .خوانده اظهار میدارد که سرمایهگـذاری گـروه صـنعتی در
شرکت نساجی در زمان مصادره فاقد ارزش بوده است.
 .543در پاسخ به این اظهار ،همینگ مورس اظهار میدارد که ارزش یک سرمایهگذاری بلندمدت مانند سهام
در شرکت نساجی تنها هنگامی باید تقلیل داده شود که مشخد گردد با توجه به کلیه اطالعات ذیربط ،ارزش آن
سقوط کرده و سقوط ارزش موقتی نیست .عالوه بر این ،ارزش سرمایهگذاری باید تا حدی کاهش داده شـود کـه
سرمایهگذاری ارزشی کمتر از هزینه ثبت شده در دفتر داشته باشد .همینگ مورس خاطرنشان میسازد کـه چـون
خوانده شهادتنامهای به سال  5330از یكی کارمندان شرکت نساجی ثبت نموده ،پس شرکت مزبور ظاهراً فعالیـت
خود را حداقل تا سال  5330ادامه داده است.
ب) تصمیم دیوان

 .511بنا به دالیلی که در باال تشریح شد (بنگرید به :بند  09باال) ،ادله مربوط به ادامه موجودیت شرکت نسـاجی
در سال  5330در تعیین ارزش آن شرکت در سال  5303نادیده گرفته خواهد شد.
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 .515ادله موجود حاکی است که شرکت نساجی مشارکت مهمـی بـود کـه دولتـین ایـران و لهسـتان در آن
سرمایهگذاری کرده بودند .شرکت مزبور در اوایل سال  5303آماده شروع بهرهبرداری بود و اگر انقـالب رخ نـداده
بود ،بهرهبرداری خود را آغاز میکرد .ادله ارائه شده توسط آقای فاتحی ،کارشناس خوانده ،حاکی است که شـرکت
مزبور مدت کوتاهی بعد از انقالب عملیات خود را آغاز کرد.
 .510مثسسه حسابرسی در سال  )5325( 5952توصیه کـرد کـه سـرمایهگـذاری گـروه صـنعتی در شـرکت
نساجی به سبب «وضع مالی» شرکت اخیر سوخت شده محسوب گردد؛ لكن جزئیاتی راجع بـه آن وضـعیت ارائـه
نداده است 16.با این حال ،حتی اگر شرکت نساجی در ماه دسامبر  5325دچار نوعی مشكالت مـالی بـوده ،دلیلـی
وجود ندارد که در نوامبر  5303که ارزش گروه صنعتی باید در آن زمان تعیین شود ،چنین وضعی مصـداق داشـته
است .خوانده با اینکه ظاهراً در موقعیتی بوده که بتواند جزئیات بیشتری در این باره ارائه کند ،امـا چنـین کـاری
نكرده است .با توجه به ادله مربوط به توانایی و وضع پیشرفته آمادگی شرکت نسـاجی در سـال  5303و در نبـود
ادلهای راجع به اینکه در چه زمانی احتماالً مشكالت آن شرکت آغـاز شـده یـا آن مشـكالت چـه بـوده ،دیـوان
نمیتواند ارزش سهام گروه صنعتی را به علت مشكالتی تقلیل دهد.
 .519خواهان در واقع میخواهد که ارزش سهام گروه صنعتی در شرکت نساجی ،معادل مبلغ پرداختی گـروه
صنعتی بابت آن سهام تعیین گردد .دیـوان قـبالً نیـز در تعیـین ارزش عالیـق مالكانـه در شـرکتی کـه در وضـع
پیشرفتهای از نظر آمادگی بوده ،اما در هنگام مصادره هنوز شروع به فعالیت نكرده بود ،همـین روش را مقتضـی و
مناسب تشخید داده است (بنگرید به :فلپس داج ،حكم شماره  0-33-050مورخ  02اسفندماه  53[ 5954مارس
 ]5325بند  .)10 Iran-U.S. C.T.R. at 133 ،95بنـابراین ،دیـوان ارزش عالیـق مالكانـه گـروه صـنعتی در
شرکت نساجی را برابر سرمایهگذاری آن ،یعنی  42میلیون ریال در نظر میگیرد.
 .7مالکیت سهام در شرکت پشمریسی
الف) واقعیات و اظهارات

 .517به همت گروه صنعتی ،شرکت پشمریسی در سال  5914به منظور فرایند کردن محصوالت پشمی تشـكیل
شد .در اواخر سال  5300یک کارخانه پشم شویی ،رنگرزی و ریسندگی پشـم در دسـت سـاختمان بـود .یكـی از
سرمایه گذاران آن ،دولت ایران بود که حسب اظهار  42درصد سهام سرمایه شرکت را خریده بـود .گـروه صـنعتی
 50322سهم ( %53سهام) را به مبلغ  53میلیون ریال ( 0050403/-دالر) خرید .خواهان ارزش سهام گروه صنعتی
در شرکت پشمریسی را معادل مبلغ سرمایهگذاری آن ،یعنی  53میلیون ریال تعیین کرده است.
 .511توشراس اظهار میدارد که «هزینه سرمایهگذاری معیار صـحیحی بـرای تعیـین ارزش آن در بـازار در
اکتبر  5322نیست» .در گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی نتیجهگیری شده است که به علت «وضـع مـالی»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86اینکه شرکت مزبور برای شروع بهرهبرداری احتیاج به تهیه پول نقـد داشـته و قـادر نبـوده در سـال  5303از سـهامداران وجـوهی
تحصیل کند (که شرح آن در صورتجلسه مجمع عمومی سال  5912آمده است) ثابت نمیکند که شرکت مشكالت مالی درازمدتی داشته
است .استقراض پول نقد و نیز تهیه سرمایه نقدی جزء روشهای معمول بازرگانی است .قابل در است که چرا گروه صنعتی قـادر نبـود
از سهامداران خود که دولت ایران نیز در زمره آنها بود ،در اوایل سال  5303پول تهیه کند.
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شرکت پشمریسی ،سرمایهگذاری آن باید سوخت شده محسوب گردد .در گزارش مزبور جزئیات وضع مالی شرکت
پشمریسی تشریح نشده است .خوانده اظهار میدارد که فعالیتهای شرکت مزبور «به لحا کمبود مالی و نـاتوانی
در ت مین وجه الزم برای بازپرداخت دیون شرکت در سال  5910متوقف گردیـد و لـذا شـرکت بـه جهـات مزبـور
زیاندیده و ورشكسته محسوب میشود».
 .510در پاسخ ،همینگ مورس به این موضوع اعتراض میکند که سرمایهگـذاری گـروه صـنعتی در شـرکت
پشمریسی سوخت شده محسوب گردد و خاطرنشان میسازد که با توجه به اینکه خوانـده اخیـراً شـهادتنامهای از
یكی از کارمندان آن شرکت تسلیم کرده ،پس شرکت ظاهراً به فعالیت خود ادامه میدهد.
ب) تصمیم دیوان

 .514شرکت پشمریسی مشترکاً متعلق به دولت ایران و سرمایهگـذاران خصوصـی بـود و در اواخـر سـال 5300
کارخانهای در دست ساختمان داشت.
 .511خوانده اظهار میدارد که فعالیت در محل شرکت در سال  5910متوقف گردید و این امر نشان میدهـد
که شرکت ورشكسته بوده است .با این حال ،توقف فعالیـت در محـل شـرکت در سـال  ،5302بـه فـرض وقـوع،
میتواند ناشی از توقف کوتاهمدت حاصل از اغتشاشات انقالب نیز بوده باشد و نه به علـت ورشكسـتگی .خوانـده
هیچگونه جزئیات یا ادلهای در ت یید اظهارات خود در این زمینه ارائه نكرده ،با آنکه ظاهراً در مـوقعیتی بـوده کـه
بتواند چنین کند .گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی نیز هیچ گونه جزئیاتی از «وضع مالی» شرکت بـه دسـت
نمیدهد ویا وضعیت شرکت را در سال  5912توصیف نمیکند .برعكس ،شهادت آقای فاتحی نشان میدهـد کـه
کارخانه شرکت مدت کوتاهی بعد از انقالب آغاز به کار کرد.
 .513بنابراین ،دیوان متقاعد نشده است که ارزش عالیق مالكانه گروه صنعتی در شرکت پشم ریسی در سال
 5912کاهش یافته و از سطح سرمایهگذاری نیز پایینتر رفته بـود .بـه دالیـل مشـروح در بـاال در مـورد شـرکت
نساجی ،دیوان ارزش عالیق مالكانه گروه صنعتی را در شرکت پشمریسـی معـادل سـرمایهگـذاری آن ،یعنـی 53
میلیون ریال در نظر میگیرد.
 .1مالکیت سهام در شرکت چاپ
الف) واقعیات و اظهارات

 .531خواهان اظهار میدارد که شرکت چـاپ در چنـدین پـروژه مختلـف مشـارکت داشـت کـه آینـده بازرگـانی
درخشانی داشتند .نخست اینکه قرار بود طرحهای قالی ایرانی برای یک پروژه قالبیافی چاپ کند .دوم اینکه قرار
بود تبلی ات تجارتی انجام دهد که انتظار میرفت این کار به مرور که محصوالت بـیشتـری در شـهر صـنعتی
تولید میشد مورد نیاز شدید باشد .سوم اینکه قرار بود در کار تهیه و چاپ کتابهای درسی برای مدارس ابتـدایی
و متوسطه در منطقه غرب که در آن هنگام انحصاراً در اختیار سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بـود مشـارکت
کند .آقای توکلی که قبالً معاون وزیر آموزش و پرورش بود ،از این لحا بسیار مفید به نظـر مـیرسـید .خواهـان
اظهار میدارد که پیش از وقوع انقالب ،شرکت چاپ قراردادی با دانشگاه رازی در کرمانشاه و دانشگاه بوعلی سینا
در همدان برای چاپ کتابهای درسی و مطالب آموزشی منعقد کرده بود .گزارش ساالنه گروه صنعتی مربوط بـه
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سال  5911اشاره به «تعهدی احتمالی«جهت تضمین» قرارداد بین [شهر چاپ] و مثسسه نوریانی» دارد.
 .535گروه صنعتی  902سهم ،یعنی  3/5درصد سهام شرکت چاپ را در دست داشت که در سـال  5300آن
را به مبلغ  9/0میلیون ریال خریده بود 17.حسب اظهار ،بقیـه سـهام متعلـق بـه افـراد و شـرکتهـای خصوصـی
بازرگانی بود .در سپتامبر  ،5300انتظار میرفت که کارخانه شرکت تا اواخر سـال  5300بـه مرحلـه بهـرهبـرداری
برسد .خواهان اظهار میدارد که شرکت چاپ در نتیجه تمام فعالیتهای گوناگون خود ،درآمد کافی از اولین سـال
فعالیت خود به دست میآورد تا بتواند پرداخت بهای ماشینآالتی را که به صورت نسیه خریده بود آغاز کند.
 .530خواهان اظهار میدارد که شرکت چاپ بهسرعت جای خود را در بازار چاپ منطقـه بـاز کـرد .خواهـان
میگوید که به همین دلیل ،مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی پیشنهاد کرد که چاپخانه را بـه مبلـغ
 522یا  502میلیون ریال خریداری کند .دکتر کیائی اظهار میدارد که شرکت نمیتوانست پیشنهاد را رد کند؛ زیرا
پی شنهاد دهنده با خانواده سلطنت ی مرتبط بود و حق انحصاری داشت ؛ ول ی شرکت پیشنهاد متقابلی به مبلغ
 002220222/دالر داد .قبل از اینکه سازمان مزبور پاسخ دهد ،انقالب به وقوع پیوست .براساس پیشنهاد مزبور وتعدیل آن بابت تورم ،خواهان اظهار میدارد که ارزش شرکت چاپ در سال  5303مبلغ  503990012/-دالر بـوده
است .در این صورت ،ارزش عالیق مالكانه گروه صنعتی مبلغ  0500292/-دالر میبود.
 .539خوانده اظهار دکتر کیائی را که میگفت پیشنهاد خریـدی بـرای شـرکت چـاپ دریافـت کـرده بـود رد
میکند و خاطرنشان میسازد که دلیل مستندی برای آن وجود ندارد .خوانـده مضـافاً اظهـار مـیدارد کـه در هـر
صورت ،شرکت چاپ در مارس  5303در «وضعیت مالی نامناسب» قرار داشت .خوانده در ت یید موضع خـود ،نامـه
مورخ  50اسفندماه [ 5910سوم مارس  ]5303اکبر رفیعی تهرانی مدیرعامل شرکت را تسلیم کرده که خطـاب بـه
شرکت چاپ است .در نامه مزبور آقای تهرانی اظهار داشته است که:
نظر اینجانب  ...در قبول مسئولیت این بود که  ...بتوانم چاپخانه کرمانشاه را به چنان سـودآوری برسـانم کـه
دوستان سهامدار بتوانند از سرمایهگذاری خود سود ببرند ،ولی به علت شرایط نامناسب این برنامه عملـی نگردیـد.
لذا برای اینکه شرکت بتواند خطمشی و سیاست خود را انتخاب کند تصمیم به استعفا گرفتم.
 .537مثسسه حسابرسی در گزارش سال  5952خود میگوید که از وضع مالی اطالعـی نـدارد ،لكـن ظـاهراً
گروهی به نام «جهاد سازندگی کرمانشاه» شرکت مزبور را در اختیار گرفته است .به این دلیـل ،در گـزارش آمـده
است که سرمایهگذاری گروه صنعتی در شرکت چاپ باید سوخت شده محسوب گردد .توشراس اظهار میدارد که
ارزش شرکت چاپ هر مقدار که بوده باید کاهش داده شود تا عدم قابلیت فروش سهام شرکت چاپ در بـازار و در
اقلیت بودن سهام گروه صنعتی و نیز شرایط کلی اقتصادی در آن ملحو گردد.
ب) تصمیم دیوان

 .531نامه آقای تهرانی به شرکت چاپ بعد از وقوع انقالب و طی دورهای نوشـته شـده کـه بـیشتـر مثسسـات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89خواهان قبالً اظهار داشته بود که گروه صنعتی مالک  52درصد سهام شرکت چاپ بود و بعد مقدار آن را  02درصد عنـوان کـرد .در
جلسه استماع ،وی این رقم را تصحیح و آن را  3/5درصد اعالم نمود که رقم مزبور با مستندات کتبی ت یید میشود.
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بازرگانی در ایران یا کارشان متوقف شده بود ویا با ظرفیت کمتری کار میکردند .بدین ترتیب ،نامـه مزبـور ثابـت
نمیکند که شرکت چاپ در درازمدت سودآور نمیبود .خوانده مدار دیگری از وضع مالی شرکت چـاپ در سـال
 5303تسلیم نكرده است .بنابراین ،دیوان متقاعد نشده است که میزان عالیـق مالكانـه سـهام گـروه صـنعتی در
شرکت چاپ را باید فاقد ارزش به شمار آورد.
 .530گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی بیان نمیدارد که «جهـاد سـازندگی کرمانشـاه» در چـه زمـانی
شرکت چاپ را در اختیار گرفت و خوانده نیز توضیح یا مدرکی در این باره یا راجع به هویت گروه یاد شده و رابطه
آن با دولت ایران تسلیم نكرده است 18.بنابراین ،مبنایی وجود ندارد که براساس آن بتوان نتیجهگیری کرد کـه در
تاریخ پنجم آذرماه  05[ 5912نوامبر ]5303گروهی که دولت ایران در مقابل آن مسئولیتی نداشته ،شرکت چاپ را
در اختیار گرفته یا احتمال داشت که آن را در اختیار گیرد.
 .534از طرفی ،خواهان میخواهد که شرکت چاپ بر مبنای پیشنهاد خریدی که حسب اظهار درست قبـل از
انقالب به شرکت داده شده بود ارزشگذاری گردد .از آنجا که ادله مثیدی وجود ندارد ،دیوان نتیجه میگیـرد کـه
خواهان وجود و جزئیات پیشنهاد مزبور را به قدر کافی ثابت نكرده است.
 .531توشراس استدالل کرده است که هر مقدار ارزشی که بابت عالیق مالكانه گروه صنعتی در شرکت چـاپ
تعیین گردد باید کاهش داده شود تا عدم قابلیت فروش ادعایی و در اقلیت بودن سهمالشرکه آن ملحو گردد .دیـوان
پیش از این نظر داده است چنین مالحظاتی گرچه ممكن است در ارزشگذاری مالكیت سهام به منظور فروش در بازار
آزاد مصداق داشته باشد ،اما در زمینه مصادره بههیچوجه مصداق ندارد .دیوان دلیلی نمیبیند کـه در پرونـده حاضـر از
این نظرات قبلی خود عدول نماید (برنبام ،حكم شماره  0-350-143مـورخ  51تیرمـاه [ 5900ششـم ژوییـه ]5339
بندهای  545-40؛  29 Iran-U.S. C.T.R. at 292ابراهیمی ،حكم شماره  9-44/45/40-152مورخ  02مهرماه
 50[ 5900اکتبر  ]5334بندهای  550و .)30 Iran-U.S. C.T.R. at 231, 232 ،502
 .533بنا به مالحظات فوقالذکر و نیز مالحظات مندرج در بند  529باال ،دیوان میزان عالیـق مالكانـه گـروه
صنعتی در شرکت چاپ را در سال  5303معادل سرمایهگذاری آن ،یعنی مبلغ  9/0میلیون ریال ارزیابی مینماید.
 .0حقالزحمه قابل دریافت بابت نظارت بر کارهای ساختمانی
الف) واقعیات و اظهارات

 .011گروه صنعتی یک کارگاه ساختمانی با ماشینآالت و پرسنل مناسب ایجاد کرد تا به جای پیمانكاران خارج از
گروه کار کند و این کارگاه را برای انجام امور ساختمانی شرکتهای نساجی و پشمریسی مورد اسـتفاده قـرار داد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81راجع به انتساب فعالیتهای انقالبی به دولت ایران ،بنگرید به:
Claim of the United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, 1980, I.C.J. 3, 29, para 58.

پرونده کنت پی .ییگر و جمهوری اسالمی ایران ،حكم جزئی شماره  5-52533-904مورخ  55آبـانمـاه [ 5955دوم نـوامبر  ،]5320بنـد
 ،91چاپ شده در  17 Iran-U.S. C.T.R. 92, 101؛ پرونده لئونارد و میویس دیلی و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 5-154-952
مورخ  95فروردین ماه  02[ 5950آوریل  ،]5322بند  ،02چاپ شده در  18 Iran-U.S. C.T.R. 232, 238پروتیوا ،حكم شـماره
 0-955- 155مورخ  09تیرماه  54[ 5904ژوییه .31 Iran-U.S. C.T. R. at 89 ]5331
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دیوان در باال نتیجهگیری کرد که گروه صنعتی بابت آن کار  5درصد حقالزحمه از شرکت نساجی دریافت نمـود و
نیز اینکه مبلغ 51میلیون ریال از آن بابت در سال  5303قابل پرداخت گردید (بنگرید بـه :بنـد  520بـاال) .مبلـغ
فوقالذکر در داراییهای جاری گروه صنعتی منظور شده و در اینجا مجدداً به حساب نخواهد آمد.
 .015خواهان اظهار میدارد که گروه صنعتی  5درصد نیز به حساب شرکت پشمریسی منظور کرد .وی ادعـا
میکند که احداث کارخانه شرکت پشمریسی مبلغ  9میلیون دالر هزینه برداشت و بنابراین 5 ،درصد حـقالزحمـه
گروه بالغ بر  5220222/-دالر میشد .خواهان تلویحاً میگوید که کار ساختمانی مزبور به پایان رسید و حقالزحمه
قابل پرداخت شده بود.
 .010خوانده این ادعا را به لحا فقد دلیل مردود میداند .توشراس نیز به توصیه مثسسه حسابرسـی اشـاره
میکند که میگفت که سرمایهگذاری گروه صنعتی در شرکت پشـمریسـی صـفر محسـوب شـود و نتیجـهگیـری
میکند که این امر بدان معنا است که «به فرض که احتمال هم وجود داشت ،چندان محتمل نمیبـود کـه گـروه
صنعتی بتواند مطالبات خود را از شرکت پشمریسی وصول نماید».
 .019همینگ مورس معتقد است که ادامه کار کارخانه [شرکت پشمریسی] دلیل کافی برای این فرض ارائـه
میدهد که [شرکت پشمریسی] قادر بود وجه کافی برای پرداخت حقالزحمه نظارت قابل پرداخت به گروه صنعتی
به دست آورد.
ب) تصمیم دیوان

 .017با توجه به این واقعیت که گروه صنعتی  5درصد حقالزحمه نظارت به حساب شرکت نساجی منظور کرد ،در
نبود هیچگونه دلیل معارض ،منطقاً میتوان فرض کرد که  5درصد حقالزحمه نظـارت بـر سـاختمان بـه حسـاب
شرکت پشمریسی نیز منظور شده بود.
 .011خواهان اظهار میدارد که ساختمان کارخانه شرکت پشمریسی  9میلیون دالر هزینه برداشـت .گـزارش
سال  5915بازرس قانونی گروه صنعتی نشان میدهد که یک رقم  55004020251/-ریال (تقریباً  0/4میلیـون دالر)
«بابت هزینههای سرمایهای ساختمانها» در آن سال مالی از شرکت پشمریسی دریافت شده بود .به نظر میرسـد
که مبلغ مزبور بابت هزینههای متحمله گروه صنعتی جهت احداث کارخانه مزبور بوده باشد .در صورتجلسه مـورخ
 00اردیبهشتماه  50[ 5910مه  ]5302هی تمدیره گروه صنعتی آمده اسـت کـه در آن تـاریخ انتظـار مـیرفـت
کارخانه پشمریسی تا پنج ماه دیگر تكمیل و تحویل گردد .بدین ترتیب ،کارهای سـاختمانی بعـد از مـارس 5302
نیز ادامه مییافت و امكان دارد که گروه صنعتی متحمل هزینههای بیشتری بابت ساختمان کارخانه شـده باشـد؛
لكن مبلغ اینگونه هزینهها در پرونده موجود نیست.
 .010نظر به ابهامات مربوط به هزینههای ساختمانی کـه احتمـاالً بعـد از  03اسـفندمـاه  02[ 5915مـارس
 ]5302ایجاد شده ،دیوان به رقم  55004020251/-ریال استناد و آن را هزینه کارهای ساختمانی تلقی میکند که
گروه صنعتی تا پنجم آذرماه  05[ 5912نوامبر  ]5302برای شرکت پشمریسی انجام داده بود .لـذا بـراسـاس ایـن
رقم 5 ،درصد حقالزحمه گروه صنعتی مبلغ  5202410522/-ریال بوده است.
 .014به دالیل مشروحه در باال (بنگرید به بندهای  522-23باال) ،دیوان متقاعد نشده است که بدهی شرکت
پشمریسی به گروه صنعتی در سال  5303قابل وصول نبود .بنابراین ،دیـوان کـل مبلـغ  5202410522/-ریـال را
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بهعنوان میزان بدهی شرکت پشمریسی به گروه صنعتی بابت حقالزحمه تعیین مینماید.
 .4حقالزحمه بابت کارهای ساختمانی آتی
الف) واقعیات و اظهارات

 .011خواهان اظهار میدارد که «گروه صنعتی پیشبینی میکرد که طی یک دوره پنج ساله طرحهای سـاختمان
بیشتری (از جمله ،خانههای پیشساخته برای کارگران ،خانههای مدیران ،کارخانههای بافندگی و تولید پوشا و
غیره) را که تقریباً  91میلیون دالر هزینه بر میداشت ،سرپرستی نماید» .در این صورت 5 ،درصد حقالزحمه گروه
صنعتی بالغ بر  0/5میلیون دالر میگردید .همینگ مورس سود قابل انتظار از این حقالزحمه مـورد پـیشبینـی را
بر اساس نرخهای سود شرکتهای مشابه در ایاالت متحده محاسبه و سپس حقوق مدیران را از آن کسر و رقم
 9300022/دالر را به دست داده است19. .013خوانده خاطرنشان میسازد که صورتجلسه سال  5912شرکت نساجی حاکی است که کمپ سـاختمانی
در سال  5912به شرکت نساجی فروخته شد و استدالل میکند که بنابراین ،گروه صنعتی نمیتوانـد حـقالزحمـه
بیشتری بابت کارهای ساختمانی مطالبه نماید .توشراس اظهار میدارد که حتی در صـورتی کـه گـروه صـنعتی
کمپ ساختمانی را نگاه میداشت ،بازهم الزم میبود دقیقاً ارزیابی شود که چه مقدار کار در واقع امـر بایـد انجـام
میشد.
 .051همینگ مورس اظهار میدارد که گرچه کمپ ساختمانی به شرکت نساجی فروخته شـده بـود« ،معهـذا
نظر این بود که گروه صنعتی کارهای ساختمانی را نظارت نماید».
ب) تصمیم دیوان

 .055خواهان هیچگونه ادلهای در اثبات این اظهار خود ارائه نكرده که گروه صنعتی ظرف پنج سال بعد پروژههای
ساختمانی به ارزش  91میلیون دالر را سرپرستی میکرد .عالوه بر این ،در این موضوع مشكل است کـه گـروه
صنعتی بعد از فروش کمپ ساختمانی خود به شرکت نساجی در سال  5912چگونه مـیتوانسـت کـار سـاختمانی
انجام دهد یا بر آن نظارت کند .حتی در صورتی که شرکت نساجی آماده بود که کمپ سـاختمانی را بـرای مـدت
های کوتاهی به گروه صنعتی قرض دهد ،بازهم معلوم نیست که گروه صنعتی چطور انتظار داشـت بـا اسـتفاده از
داراییها و پرسنل متعلق به شرکت دیگری  5درصد حقالزحمه بگیرد .در هر صورت ،به نظر میرسد که در زمان
مصادره گروه صنعتی ،حقالزحمه مزبور به آن شرکت تعلق نمیگرفت.
 .050نظر به مالحظات باال ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان از عهده اثبات این موضوع برنیامده کـه بابـت
حقالزحمه نظارت بر کارهای ساختمانی آینده باید مبل ی در ارزش گروه صنعتی منظور گردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86همینگ مورس سود خالد گروه صنعتی بابت حقالزحمه نظارت بر ساختمان را که به حساب شرکتهـای نسـاجی و پشـمریسـی
منظور گردیده ،محاسبه نكرده؛ احتماالً بدین علت که هزینههای مبنای تعلق آن حقالزحمه قبالً انجام شده بود.
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 .1ساختمان آپارتمانی
الف) واقعیات و اظهارات

 .059خواهان اظهار میدارد که عالوه بر واحدهای مسكونی داخل کمپ ساختمانی،گروه صنعتی شروع به احداث
دو ساختمان آپارتمانی چهار طبقه مشابه یكدیگر در قسمت شمالی ناحیه مسكونی فراگیر کرده بـود .طبـق اظهـار
خواهان ،این مجتمع آپارتمانی برای اسكان کارگران مجرد و تحت آموزش در نظر گرفته شده بود .پیریزی بتنـی
و نصب تیرآهنهای ساختمانها انجام شده بود .با آغاز انقالب ،شرایط کار نامطمئن و تهیه پول دشوارتر شد و کار
متوقف گردید .خواهان بدواً اظهار داشته بود که گروه صنعتی  510222/-دالر بابت این کار صرف کرده بود ،لكـن
بعداً این رقم را به  0220222/-دالر افزایش داد.
 .057همینگ مورس اظهار میدارد که قرار بود گروه صنعتی این مجتمع آپارتمانی را بـهعنـوان یـک ملـک
استیجاری اداره کرده ،اتاقهای آن را به کارفرمایان در شهر صنعتی ویا مستقیماً به کارگران ماهر آنهـا اجـاره
دهد .همینگ مورس میافزاید که بنابراین ،مجتمع مزبور طرح سـودآوری بـود ،لكـن گـروه صـنعتی فقـط مبلـغ
سرمایهگذاری شده را مطالبه میکند .همینگ مورس میگوید که کلیه مدار در اختیار خوانده است.
 .051خوانده اظهار میدارد که خواهان اذعان کرده است که کلیه پروژههای خانهسازی گروه صنعتی جـز کمـپ
ساختمانی به شرکت نساجی واگذار شد .توشراس بهنوبهخود خاطرنشان میسازد که خواهان اظهار داشته اسـت کـه
در اوایل انقالب ،پروژه ساختمانی متوقف گردید .توشراس از این اظهار نتیجهگیری میکند کـه «هـر مقـدار اضـافه
ارزشی که بابت هزینه این پروژه عاید گروه صنعتی شده باشد ،مدتها پیش از اکتبر  5322به صفر تقلیل یافت».
 .050در گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی خاطرنشان شده است که در سال  ،5913یک رقم 4504240955/-
ریال که ظاهراً بابت هزینههای ساختمان بوده ،در دفاتر گروه صنعتی از حساب «ساختمانهای در دست احـداث»
به حساب «ساختمانها» منتقل شد .همچنین خاطرنشان شده است که در دفاتر گروه صنعتی ساختمانها به چنـد
دسته تقسیم شدهاند ،به شرح زیر:
اداری ،منازل کارگران ،کمپ [ساختمانی] ،یا انبار .در گزارش مزبور آمده است که کلیـه سـاختمانهـا پـس از
احداث مورد استفاده شرکتهای نساجی و پشمریسی واقع شده است.
ب) تصمیم دیوان

 .054دلیل مستندی در دست نیست که نشان دهد یک ساختمان آپارتمانی جدا از کمـپ سـاختمانی ،روی زمـین
گروه صنعتی وجود داشته است .در نبود چنین دلیلی ،این واقعیت که خواهان مبلغ مصروفه ادعایی بابت سـاختمان
آپارتمانی را بدون هیچ توضیحی به مقدار قابل توجهی افزایش داده ،بیشتر باعث تردید دیوان میشود.
 .051نظر به مالحظات باال ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان نتوانسـته اسـت وجـود و ارزش یـک مجتمـع
آپارتمانی نیمهتمام و جدا از کمپ ساختمانی را ثابت نماید.
 .3اشجار
الف) واقعیات و اظهارات

 .053خواهان اظهار میدارد که گروه صنعتی در سال  5301در منتهیالیه قسمت جنوبی فراگیر شروع به کاشـتن
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درخت کرد .منظور از درختكاری هم زیباسازی محوطه و هم ایجاد درآمد از طریـق فـروش چـوب درختـان بـود.
حسب اظهار ،گروه صنعتی تعداد  9220222اصله درخت چنار و صنوبر و کاج غرس کرد و قصد داشت که درختـان
بیشتری نیز بكارد .خواهان اظهار میدارد که  32درصد درختان به منظور تجـارت و 52درصـد دیگـر بـه منظـور
زیباسازی محوطه غرس شده بود .وی مضافاً اظهار میدارد که نوع درختانی که غرس شد سریع رشد مـیکننـد و
بهآسانی قابل فروش هستند.
 .001خواهان اظهار میدارد که در سال  5301برآورد شد که ظرف  0سـال (یعنـی در سـال  )5320درختـان
مزبور هر اصله  52دالر ارزش پیدا خواهد کرد .خواهان همچنین اظهار داشته است که درست پیش از انقالب بـه
گروه صنعتی پیشنهاد شده بود که هر اصله درخت به مبلغ  1تا  0دالر خریده شود .خواهان استدالل میکنـد کـه
با احتساب  5دالر به عنوان ارزش متوسط هر اصله درخـت ،درختـان قابـل فـروش مبلـغ  502220222دالر ارزش
داشتند .ظاهراً در این اظهار فرض شده است که کلیه  9220222اصله درخت برای فروش بوده است .وی در لوایح
بعدی خود اظهار داشت که گروه صنعتی در نتیجه مصادره پروژه درختكاری خـود مبلـغ  2220222/-دالر متضـرر
شده است.
 .005همینگ مورس تحلیلی صنعتی انجام داده ،ادعا میکند که به این طریق ثابت میشود که ارزش معقول
این درختان در سال  5322هر اصله  59دالر بوده و اظهار میدارد که تحلیل مزبور بهنوبهخود ثابت میکند که 52
دالر ارزشی که خواهان برای هر اصله درخت تعیین نموده منطقی بوده است .با احتساب  52دالر برای هر درخت،
 0020222اصله درخت ،مبلغ  000220222/-دالر ارزش داشته است.
 .000خوانده خاطرنشان میسازد که گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی حاکی است کـه سـرمایهگـذاری
گروه صنعتی در درختكاری تا پایان سال  5913فقـط  505210952/-ریـال (تقریبـاً  090222/-دالر) بـوده اسـت.
خوانده ادعا میکند که مقایسه بین این رقم و ارقام مورد ادعـای خواهـان نشـان مـیدهـد کـه ارقـام اخیرالـذکر
بیاساس است .توشراس اظهار میدارد که قیمت نازل تهیه درخت نشان میدهد که درختان در آن هنگام نهالی
بیش نبودند و بر این اساس ،به نظر توشراس «مضحک» است که فرض شود ارزش آنها ظرف  0سال بـه هـر
اصله  52دالر میرسید.
 .009دکتر کیائی اظهار میدارد که هزینه غرس درختان بدین جهت نازل بود که گروه صنعتی بهراحتی نهال
آنها را از درختان صنوبر موجود در جنگل دستچین میکرد.
 .007در گزارش (سال  )5909فاتحی که خوانده تسلیم کرده نیز درخـتهـا ارزشـیابی شـدهانـد .در گـزارش
فاتحی آمده است که نهالستانی به مساحت  9/1هكتار در فراگیر گروه صنعتی ایجاد شده بود 0/1 .هكتـار از ایـن
مقدار زمین ،درختان صنوبر و چنار و اقاقی داشت .در گـزارش بـرآورد شـده اسـت کـه در سـالهـای 5912-13
( )5303/22درختان موجود در این ناحیه  1تا  5سال عمر داشتند که این مطلب ،اظهار خواهان را در این باره ت یید
میکند .در گزارش مزبور نتیجهگیری شده است که «با توجه به فواصل درختان باقیمانده موجـود تعـداد آنهـا در
سال مذکور حدود  010222اصله برآورد میگردد» .آقای فاتحی اظهار داشت که این رقم را براسـاس ایـن فـرض
قرار داد که غرس بیش از  010222اصله از این نوع درخت در زمینی بـه مسـاحت  0/0هكتـار مقـدور نیسـت .در
گزارش مزبور نتیجه گیری شده است که کل ارزش درختان مزبور در سالهای  )5303/22( 5912-13در حدود
 500120222/-ریال (تقریباً  520222/-دالر) یا هر اصله  12ریال ( 2/05دالر) بود.
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 .001در جلسه استماع ،آقای فاتحی شهادت داد که  422اصله درخت میوه (سیب ،زردآلو ،گالبی و هلو) نیـز
در فراگیر وجود داشت و اظهار عقیده کرد که درختان مزبور در سالهای  5303/22مبلغ  4220222/-ریـال ارزش
داشت .آقای فاتحی گفت که به نظر وی ،بین سالهای  5303تا  5334هیچ درخت میوهای در آنجا قطـع نشـده
بود؛ زیرا درختانی که وی در آن منطقه دید ،در فاصله صحیح از یكدیگر قرار داشتند.
 .000در گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی ت یید شده است که تا سال  5952درختها «بـه قـدر کـافی
رشد» کرده بودند .در گزارش مزبور آمده است که «مخارج انجام شده در این سرفصل [اشجار] بابت بهـای خریـد
بذر ،قلمه ،کود و سایر هزینههای مربوط به نهالستان میباشد که در زمینهای کارخانه ایجاد شده».
ب) تصمیم دیوان

 .004از سوابق پرونده روشن است که گروه صنعتی در اواسط سالهای دهه  5302درختانی کاشته بـود .خواهـان
همواره اظهار داشته که گروه صنعتی تعداد  9220222اصله درخت غرس کرده بود و قسمت اعظم آنها به منظـور
استفاده تجارتی بود .آقای فاتحی اظهار داشته است که غرس بیش از  010422درخـت در آن ناحیـه امكـانپـذیر
نبوده است .نه خواهان و نه آقای فاتحی هیچکدام ادله مستند از عكسی در ت یید اظهارات خـود در اختیـار دیـوان
قرار ندادهاند.
 .001همینگ مورس اظهار میدارد که مبلغ  52دالر بهعنوان ارزش هر درخت رقم معقولی اسـت ،لكـن بـه
نظر نمیرسد که خود خواهان این موضع را اتخاذ کرده باشد .خواهان در عین حال که میگوید درختان مزبـور در
سال  5325یا  5320هر اصله  52دالر ارزش داشته ،بابت ارزش هر درخت درست قبل از انقـالب ،رقـم  5دالر را
پیشنهاد مینماید .از این قرار 0020222 ،اصله درخت ،مبلغ  505020222/-دالر ارزش میداشت .در جای دیگـری،
خواهان اظهار داشته است که گروه صنعتی به علت مصادره درختان مبلغ  2220222/-دالر متضرر گردید.
 .003آقای فاتحی اظهار میدارد که در سالهای  5303/22درختـان میـوه فراگیـر  4220222/-ریـال ارزش
داشت و درختان غیر میوه ،هر اصله  12ریال؛ یعنی در مجموع همه درختان  505120222/-ریال ارزش داشت .این
رقم تقریباً همان مبلغ  505210952/-ریالی است که گروه صنعتی تا آن تاریخ بابت درختكاری سرمایهگذاری کرده
بود .از نظر دیوان قابل قبول نیست که ارزش درختان  1-5ساله تقریباً همـان مبل ـی باشـد کـه صـرف خریـد و
نگهداری آنها شده بود.
 .091نظر به ابهامات مربوط به تعداد و ارزش درختان در سال  5303و با توجه به مالحظات مندرج در برنبام
(بنگرید به :بند  541باال) ،به نظر دیوان منصفانه و منطقی است که ارزش کلیه درختـان گـروه صـنعتی در سـال
 2220222/- 5303دالر تعیین گردد.
 .51قرارداد تأمین چغندر قند
الف) واقعیات و اظهارات

 .095خواهان اظهار میدارد که گروه صنعتی از سال  5304در زمینهای خود شروع بـه کشـت چ ندرقنـد بـرای
کارخانه قند کرمانشاه کرد .حسب اظهار ،گروه صنعتی «پیشنهاد کرد که چ ندر قند مورد نیـاز کارخانـه را در پـنج
سال اول در ازای سودی به مبلغ  1220222/-دالر ت مین کند و از آن به بعد تا سال  5329هر سال  92درصد بـر
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مقدار فروش چ ندرقند بیفزاید» .برنامه مزبور به علت انقالب متوقف شد ،لكن با وجود این ،خالد سـالیانه گـروه
صنعتی از این فعالیت حسب اظهار از  0220222/-دالر تجاوز کرده بود .خواهان اظهار میدارد که این پروژه برای
گروه صنعتی  1220222/-دالر ارزش داشت.
 .090همینگ مورس اظهار میدارد که خواهان به وی اطالع داده است که «مذاکرات الزم با یـک کارخانـه
قند محلی انجام شده و امضای قرارداد نزدیک بود» .همینگ مورس توضیح داده است که مبلـغ  1220222/-دالر
سود مورد ادعای خواهان بر مبنای قیمت فروش مورد توافق با کارخانه پس از کسر هزینههـای پـیشبینـی شـده
محاسبه گردیده است .همینگ مورس اذعان دارد که خواهان هیچگونه مدر مسـتندی از مـذاکرات مزبـور ،جـز
شهادتنامه دکتر کیائی ندارد ،لكن خاطرنشان میسازد که خوانده به مدار دسترسی دارد.
 .099خوانده انكار میکند که گروه صنعتی در زمینه چ ندرقندکاری فعالیت داشـته و اظهـار مـیدارد کـه در
گزارشهای ساالنه گروه صنعتی هیچگونه درآمـدی بابـت فعالیـتهـای کشـاورزی مـنعكس نیسـت .تـوشراس
استدالل میکند که حتی در صورتی که گروه صنعتی واقعاً انتظار درآمدی از طریق فروش چ ندرقند داشـت ،الزم
است این درآمد با ملحو داشتن ریسک ها و تورم مورد انتظار کاهش داده شود .توشراس همچنـین خاطرنشـان
میسازد که خواهان ضمناً اظهار داشته بود که طرح مزبور در نتیجه انقالب متوقف شد.
 .097در گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی آمده است که:
مقداری از زمینهای گروه صنعتی غرب که حدوداً بالغ بر  42هكتار میباشد در اختیار کشاورزان منطقه جهت
کشت چ ندرقند قرار گرفته و همچنین طبق مكاتبات انجام شده قسمتی دیگـر از زمـینهـا (حـدوداً  522هكتـار)
توسط جهاد سازندگی استان کرمانشاهان پیرو تصمیم هی ت  0نفری تقسیم زمین در اختیار این نهاد قـرار گرفتـه
است که اقدام به احداث ت سیساتی در آن نیز نمودهاند .حدود دقیق اراضی واگذار شده به جهاد سازندگی و قـانونی
بودن تصمیمات هی ت  0نفری با توجه به اعتراضات عنوان شده توسط شرکت به مراجع صالحه ،در تاریخ تنظـیم
این گزارش برای این مثسسه مشخد نشده.
 .091توشراس معتقد است که مطلب فوق اظهار خواهان را ت یید نمیکند که خود گروه صنعتی یک پـروژه
کشت چ ندر را آغاز کرد .خوانده استدالل میکند که خواهان میخواهد فعالیت غیرمجاز کشاورزان را بـه حسـاب
فعالیتهای گروه صنعتی بگذارد ،حال آنکه خود گروه در واقع به آن فعالیتها اعتراض کرده بود .خوانـده برنامـه
تولید چ ندر را بین کشاورزان محل سازمان داد .همینگ مورس اظهار میدارد که زمـین مـورد اشـاره در گـزارش
سال  5952مثسسه حسابرسی بعد از مصادره گروه صنعتی ،به کشاورزان محل انتقال داده شـد ،لكـن خاطرنشـان
میسازد که گزارش مزبور ت یید میکند که زمین مورد بحث برای کشت چ ندر مناسب بوده است.
 .090دکتر کیایی اظهار میدارد که بعد از انقالب ،دولت خوانده برنامه تولید چ ندر را بـین کشـاورزان محـل
سازمان داد .همینگ مورس اظهار میدارد که زمین مورد اشاره در گزارش سال  5952موسسه حسابرسـی بعـد از
مصادره گروه صنعتی ،به کشاورزان محل انتقال داده شد ،لكن خاطر نشان میسازد که گزارش مزبور تایید میکند
که زمین مورد بحث برای کشت چ ندر مناسب بوده است.
ب) تصمیم دیوان

 .094شهود خواهان اظهار داشتند که طرح کشت چ ندر که در گزارش سـال  5952مثسسـه حسابرسـی تشـریح
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شده ،تنها پس از مصادره گروه صنعتی و به همت مقامات دولت جدید آغاز شـد .بنـابراین ،گـزارش مزبـور ثابـت
نمیکند که گروه صنعتی پیش از تاریخ مصادره دست اندر کار کشت چ ندر بوده است.
 .091خواهان بدواً اظهار داشته بود کـه گـروه صـنعتی از سـال  )5304( 5919در زمـینهـای خـود چ نـدر
میکاشت و ساالنه سود خالصی به مبلغ  0220222/-دالر به دست مـیآورد .وی بعـداً اظهـار داشـت کـه گـروه
صنعتی پیشنهاد کرده بود که به مدت پنج سال و با سودی به مبلغ  1220222/-دالر ،چ ندرقند مورد نیاز کارخانـه
قند محل را ت مین نماید .اینکه پنج سال مزبور قرار بود حداقل دو سال پیش از سال  5329منقضی شود ،داللـت
بر آن دارد که پیشنهاد مزبور قبل از سال  5305به عمل آمد ،لكن خواهان ذکر نكرد که آیا پیشـنهاد مـورد قبـول
واقع شد یا خیر و ضمناً تاریخی نیز ذکر ننمود و باالخره همینگ مورس اظهار داشته اسـت کـه خواهـان بـه وی
اطالع داده که مذاکرات با کارخانه قند آغاز شده بود؛ اما با وقوع انقالب و قبل از آنکه بتوان قراردادی امضا کرد،
متوقف شد.
 .093نظر به فقد ادله و وجود موارد تناقد در اظهارات خود خواهان ،دیـوان نتیجـه مـیگیـرد کـه خواهـان
نتوانسته است ثابت کند که گروه صنعتی پیش از تاریخ مصادره ،دست اندر کار تولید چ ندرقند بوده است.
 .55نتیجهگیری درباره ارزش داراییهای اصلی گروه صنعتی

 .071دیوان نظر داده است که داراییهای اصلی گروه صنعتی ارزشیابی به قرار زیر داشتهاند:
 50209540324/ریالزمین:
 50202220222/ریالحق انشعاب:
 4202220222/ریالسهام شرکت نساجی:
 5302220222/ریالسهام شرکت پشمریسی:
 900220222/ریالسهام شرکت چاپ
 5202410522/ریال20حقالزحمه قابل دریافت بابت کارهای ساختمانی:
ـــ
حقالزحمه بابت کارهای ساختمانی آتی:
ـــ
ساختمان آپارتمانی:
 2220222/دالراشجار
ـــ
طرح کشت چ ندرقند
 20201520554/ریالجمع فرعی
و  2220222/-دالر
ارزش خالد بقیه داراییها و بدهیهای گروه صنعتی باید به این مبالغ اضافه شود .دیوان اکنـون بـه تعیـین
ارزش مزبور میپردازد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .29مبلغ مزبور منحصراً مربوط است به حقالزحمه قابل دریافت از شرکت پشمریسی .یک قلـم  51میلیـون ریـال دیگـر ،بابـت بـدهی
شرکت نساجی ،قبالً جزء داراییهای جاری گروه صنعتی منظور شده است (بنگرید به :بندهای  522و  520باال).
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د) ارزش خالص بقیه داراییها و بدهیهای گروه صنعتی

 .075دیوان تعیین ارزش خالد بقیه داراییهای و بدهیهای گروه صنعتی را از ترازنامه سال  5912آغاز میکنـد
که با ملحو داشتن نظرات مندرج در گزارش سال  5952مثسسـه حسابرسـی و نیـز نظـرات خواهـان راجـع بـه
داراییها و بدهیهای جاری قبل اصالح گردیده است (بنگرید به :بند  550باال) .این ترازنامه اصالحی ،داراییها و
بدهیهای گروه صنعتی را به شرح زیر نشان میدهد:
داراییهای جاری:
بدهیهای جاری:
داراییهای ثابت
سرمایهگذاریهای ثابت:

 2905350509/ریال 9001510191/ریال 2500590354/ریال 5009210222/-ریال

 .070لكن مبالغ مندرج در این ترازنامه حاوی ارزشهایی است بابت داراییهای اصـلی کـه در بـاال جداگانـه
ارزشیابی شدند و حاوی همچنین ارزش داراییهایی است که در سـال 5303جـزء کمـپ سـاختمانی بـه شـرکت
نساجی منتقل گردید 21.ارزشهای مزبور باید از محاسبه مستثنا گردد تا دوباره به حساب نیاید ویا داراییهایی که
در تاریخ ذیربط دیگر متعلق به گروه صنعتی نبوده ،در محاسبه منظور نشود .عالوه بر این ،در گزارش سـال 5952
مثسسه حسابرسی توصیه شده است که ارقام مربوط به داراییهای ثابت و سرمایهگذاری ثابت کاهش داده شـود.
این توصیهها نیز باید مورد توجه قرار گیرد .با توجه به این مالحظات ،دیوان باید:
 ارزش دفتری داراییهای اصلی را که در باال جداگانه ارزشیابی شد ،از ترازنامه تعدیل شده مستثنا نماید. ارزش دفتری داراییهایی را که جزء کمپ ساختمانی منظور شده بود ،مستثنا نماید. بقیه توصیههایی را که در گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی به عمل آمـده بررسـی و آنهـایی را کـهمورد قبول است ،منظور نماید.
 .079داراییهای ثابت ،از ارزش دفتری داراییهای ثابت گروه صنعتی باید ابتـدا مبلـغ  0404550239/-ریـال
(ارزش ثبت شده دفتری برای زمین ،پست فشار قوی و درختان) و سپس مبلغ  1505590449/-ریال دیگـر (ارزش
ثبت شده دفتری برای ت سیسات ،ساختمانها و ماشینآالت ساختمانی ،یعنی اقالمی کـه خواهـان عمـدتاً اذعـان
کرده است که جزء کمپ ساختمانی به شرکت نساجی منتقل شدهاند) کاسته شود 22.پـس از کسـر ایـن مبـالغ از
ارزش دفتری داراییهایی ثابت گروه صنعتی ،مبلغ  1290502/-ریال بهعنوان ارزش دفتری در حساب داراییهـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28دیوان قبالً آثار فروش کمپ ساختمانی را بر داراییها و بدهیهای جاری گروه صنعتی ،ارزیابی کـرده اسـت ( بنگریـد بـه :بنـدهای
 521و  522باال).
 .22خواهان اذعان دارد که کلیه ت سیسات و ماشینآالت ساختمانی گروه صنعتی به شرکت نساجی واگذار شده بـود .خواهـان همچنـین
اذعان دارد که گروه صنعتی بخشی از ساختمانهای خود را به شرکت نساجی منتقل کرد ،لكن ادعا میکنـد کـه گـروه صـنعتی مجتمـع
ساختمانی را (که در بندهای  059-052باال بحث شد) برای خود نگاه داشت .دیوان نتیجهگیری کرده است کـه خواهـان نتوانسـته اسـت
وجود و ارزش مجتمع ساختمانی را ثابت نماید (بنگرید به :بند  052باال) .هیچیک از طرفین سـاختمان دیگـری را کـه متعلـق بـه گـروه
صنعتی بوده و احتماالً در خارج از کمپ ساختمانی وجود داشته ذکر نكرده است .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که مبنایی وجود ندارد کـه
هیچ مبل ی بابت ساختمانها در دفاتر گروه صنعتی نگه داشته شود.
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ثابت گروه صنعتی باقی میماند.
 .077در گزارش مثسسه حسابرسی توصیه شده است که مبلغ  505030402/-ریال دیگر نیـز از دارایـیهـای
ثابت گروه صنعتی کسر شود .بخشی از این مبلغ مربوط است به یک سیستم تهویه و تبرید و پسـت فشـار قـوی،
یعنی اقالمی که قبالً از ارزش دفتری گروه صنعتی مستثنا شدهاند .دیوان قادر نیست مشـخد کنـد کـه در بقیـه
مبل ی که کسر آن توصیه شده چه اقالمی منظور گردیده است؛ لكن پس از کنار گذاشتن دارایـیهـایی کـه قـبالً
ارزشیابی یا به شرکت نساجی فروخته شده ،فقط مبلغ  1290502/-ریال در حساب داراییهای ثابت گروه صـنعتی
باقی میماند که به وسایط نقلیه و ابزار کار مربوط میشود .در نبود ادله مشخد بیشتر و با توجه به این احتمـال
که حداقل ابزار مذکور جزء کمپ ساختمانی بوده ،دیوان ارزش داراییهای ثابت گروه صـنعتی را بـه صـفر تقلیـل
میدهد.
 .071سرمایهگذاریهای ثابت :از ارزش دفتری سرمایهگذاریهای ثابت گروه صنعتی باید مبلغ  50/0میلیـون
ریال (ارزش دفتری سهام گروه صنعتی در شرکتهای نساجی ،پشمریسی و چاپ) کاسته شود که بـا ایـن عمـل،
مبلغ  5210222/-ریال بابت سرمایه گذاریهای ثابت گروه باقی میماند .این مبلـغ مبـین عالیـق مالكانـه گـروه
صنعتی در شرکتی به نام شرکت بازرگانی غرب میباشد.
 .070در گزارش سال  5952مثسسه حسابرسی توصیه شده است که سرمایهگـذاری گـروه صـنعتی در شـرکت
بازرگانی غرب سوخت شده محسوب گردد ،زیرا مثسسه حسابرسی در آن زمـان اطالعـی راجـع بـه شـرکت مـذکور
نداشت؛ جز اطالع نامشخصی از اینکه شرکت هیچگونه فعالیتی نداشته است .تصمیم مثسسه حسابرسـی بـه حـذف
ارزش سهام مزبور در دسامبر  5325شاید از لحا حسابداری تصمیم عاقالنه ای بوده باشد .لكن هـیچ گونـه ادلـهای
ارائه نشده که براساس آن دیوان بتواند نتیجهگیری کند که در پنجم آذرمـاه  05[ 5912نـوامبر  ]5303شـرکت هـیچ
ارزشی نداشته است .بنابراین ،دیوان مبلغ  5210222/-ریال در حساب سرمایهگذاری ثابت گروه صنعتی نگاه میدارد.
 .074براساس تجزیه و تحلیل باال ،ترازنامه گروه صنعتی ـ پس از اصالح برای مستثنا کردن داراییهایی که
قبالً ارزیابی شد ،جهت منظور نمودن فروش کمپ ساختمانی و تعدیل بابت توصیههای دیگر مندرج گزارش سـال
 5952مثسسه حسابرسی ـ به شرح زیر میباشد:
 2905350509/ریالداراییهای جاری:
 9001510191/ریالبدهیهای جاری:
ـــ
داراییهای ثابت:
 5210222/ریالسرمایهگذاری ثابت
 1500250592/ریالجمع فرعی
این مبلغ  1500250592/-ریال ،ارزش خالد بقیه داراییها و بدهیهای گروه صنعتی است و باید به مجمـوع
ارزش داراییهای اصلی افزوده شود تا کل ارزش گروه صنعتی به دست آید.
ز) نتیجهگیری درباره غرامت

 .071دیوان نظر داده است که در تاریخ پنجم آذرماه  05[ 5912نوامبر  ،]5303ارزش دارایـیهـای اصـلی گـروه
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صنعتی  20201520554/-ریال به اضافه  2220222/-دالر (بنگرید به :بند  042باال) ،و ارزش خالد بقیه داراییها
و بدهی های آن  1500250592/-ریال بوده است (بنگرید به :بند  .)040بنابراین ،کل ارزش گروه صنعتی ،مبلغ
 20302450220/ریال ،به اضافه  2220222/-دالر بوده است. .073بر مبنای مطالب پیشگفتـه ،دیـوان نظـر مـیدهـد کـه خواهـان ،ویویـان تـوکلی ،اسـتحقاق دارد مبلـغ
 0402330554ریال به اضافه  000542/-دالر بهعنوان غرامت بابت مصادره  502سهم وی در گـروه صـنعتی توسـط
خوانده که معادل  0/29درصد عالیق مالكانه است ،دریافت نماید .مبلغ  0402330554ریال پس از تبدیل بـه دالر بـه
نرخ  020401ریال در برابر یک دالر که نرخ تبدیل رایج در سراسر سال  5303بـود ،معـادل  9190950دالر مـیشـود
(بنگرید به :پرونده ابراهیمی ،حكم شماره  9-44/45/40-152مورخ  02مهرمـاه  50[ 5909اکتبـر  ،]5334بنـد 501
30 Iran-U.S. C.T.R. at 234؛ پرونـده پتـرولین اینـک .و دیگـران و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران و
دیگران،حكم شماره  0-595-152مورخ  09مردادماه  54[ 5902اوت  ،]5335بند  ،540چاپ شـده در 27 Iran-
 .)U.S. C.T.R. 64,115بدین ترتیب ،خواهـان ،ویویـان تـوکلی اسـتحقاق دارد کـالً مبلـغ  9010310/-دالر
دریافت نماید.
هفت) بهره

 .011به منظور جبران خسارتی که به علت ت خیر در پرداخت به خواهان ،ویویان توکلی ،وارد شده ،دیوان منصفانه
میداند که حكم بهره ساده به نرخ  2/5درصد صادر نماید .نرخ مزبور متوسط نرخ بهره سپردههـای بـانكی شـش
ماهه در ایاالت متحده ،از تاریخ پنجم آذرماه  05[ 5912نوامبر  ]5303یعنی تاریخی مصادره تا زمان حال میباشد
(بنگرید به :پرونده سیلوانیا تكنیكال سیستمز اینک .و دولت جمهوری اسالمی ایـران ،حكـم شـماره ،5-54-522
مورخ ششم تیرماه  00[ 5954ژوئن  ،]5321صـفحات ،91/42چـاپ شـده در :8 Iran-U.S. C.T.R. 298,320-22
«سیلوانیا»).
هشت) هزینه دادرسی

 .015با توجه به بند  5ماده  92و بندهای  5و  0ماده  42قواعد دیوان و ضوابط اعطای حقالوکاله و هزینـههـای
حقوقی ،مقرر در پرونده سیلوانیا (حكم شماره  ،5-54-522مورخ ششم تیرماه  00[ 5954ژوئـن  ،]5321صـفحات
 ،45-44چاپ شده در  ،(8 Iran-U.S. C.T.R. at 232-24دیوان منطقی میدانـد کـه مبلـغ  520222/-دالر
بابت حقالوکاله و هزینههای حقوقی به نفع خواهان ،ویویان توکلی ،حكم صادره نماید.
نه) حکم

 .010بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حكم صادر میکند:
الف) دعاوی جمشید دیوید توکلی و کیوان آنتونی توکلی علیه دولت جمهوری اسالمی ایران بـه علـت فقـد
صالحیت رد میشوند.
ب) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،مكلف است مبلغ سیصد و هفتاد و پنج هزار و نهصد و پنجاه و دو
( )9010310/-دالر ،به اضافه بهره ساده به نرخ  2/5درصد در سـال (بـه م خـذ  951روز) از تـاریخ پـنجم آذرمـاه
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 05[ 5912نوامبر  ]5303تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از حساب تضمینی به بانک امین میدهد ،به
خواهان ،ویویان میتوکلی ،پرداخت نماید.
ج) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران مكلف است مبلغ ده هزار  520222/-دالر بابت هزینههـای داوری
به خواهان ،ویویان میتوکلی ،پرداخت نماید.
د) تعهدات مشروحه باال با پرداخت از حساب تضمینی مفتوح به موجب بند  0بیانیه مـورخ  03دیمـاه 5913
[ 53ژانویه  ]5325دولت دمكراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهند شد.
بدینوسیله حكم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  00خردادماه  5940برابر با  50ژوئن 5344
گایتانو آرانجو  -روئیتس ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
ریچارد سی .الیسون

محسن آقای حسینی

نظر موافق و مخالف

مـوافق با رد دعـاوی جمشید دیـوید توکلی و کیـوان
آنتونی توکلی .مخالف با پذیرش و ارزشگذاری برای
مطروح توسط ویویان میتوکلی

پروندههای شماره  743 ،745و 744
حکم شماره  071ـ 745/743/744ـ 1
خواهانها:
پرونده شماره 170
وراـ جو میلر اریه،
پرونده شماره 179
لورا اریه،
پرونده شماره 177
ج .ام .اریه
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5940/19/15 :
حکم
حاضران
جلسه استماع اول

از طرف خواهانها :خانم ورا ـ جو میلر ،خانم لورا ا .اریه ،آقای جیسن ام .اریه ،خواهان
آقای کندال آر .مایر ،آقای حمید صبی ،خانم فرخنده صبی ،وکالی خواهان
آقای رفیع اریه ،شاهد ذینفع
آقای نعمتاهلل فقیه نصیری ،آقای یونس بنفشهها ،آقای روی چپین ،آقای تی .لیمبو ،آقای منوچهر وهمـن ،آقـای
تیم جمیسن ،داوید پرین ،شهود
خانم سی .مایر ،ناظر
خانم س .چانیان ،تندتویس
از طرف خوانده :آقای علی حیرانی نوبری ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
دکتر علی اکبر ریاضی ،آقای فریدون مثمنی ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
پروفسور یان براونلی ،سی بی ئی ،کیوسی مشاور نماینده رابط
آقای بهروز صالحپور ،دستیار حقوقی نماینده رابط
آقای داریوش اشرافی ،آقای اسماعیل همتدوست ،آقای ابراهیم ابوی ثانی ،نمایندگان خوانده
آقای سید حسین طبائی ،وکیل خوانده
آقای بیژن رحیمی ،آقای آنتونی تریسی ،شهود کارشناس
آقای غالمرضا سالمی ،آقای جواد فالحی ،آقای کاظم لک نژادی ،دکتر حسین صفائی ،آقای سیامک ایزدی ،خانم
حجیه نجیب نژاد ،شهود
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سایر حاضران :آقای دی .استیفن متایس ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
خانم مری کتلین میلین ،قائممقام نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
جلسه استماع دوم

از طرف خواهانها :خانم ورا ـ جو ـ میلر ،خواهان
آقای کندال آر .مایر ،آقای حمید صبی ،خانم فرخنده صبی ،وکالی خواهان
خانم سی .مایر ،دستیار
آقای آر .ا .فیبه ،مشاور حقوقی
پروفسور ریچارد لیلیچ ،آقای ام .رود ،شهود کارشناس
از طرف خوانده :آقای محمدحسین زاهدین لباف ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
دکتر علی اکبر ریاضی ،آقای فریدون مثمنی ،دکتر اکبر شیرازی ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
آقای غالمرضا مهدوی ،آقای داریوش اشرافی ،آقای اسماعیل همتدوست ،نمایندگان خوانده
آقای سید حسین طبائی ،وکیل خوانده
پروفسور ایان بروانلی سی بی ئی ـ کیوسی ،پروفسور چارلز یاروسن ،پروفسور حسین صفائی ،پروفسور یـان ج .ام.
فان دایک ،پروفسور رضا نوربها ،پروفسور امیر حسین فخاری ،پروفسور احمد هاشمی ،آقای یوسف بوذری ،شـهود
کارشناس
آقای سید مجید روحانی ،ناظر
سایر حاضران :آقای دی .استیفن متایس ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
دکتر شان دی .مورفی ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریكا
فهرست مندرجات
اول) جریان رسیدگیها
 .5گردش کار پروندهها
 .0سایر موضوعات شكلی
5ـ .0قابلیت پذیرش مدارکی که با ت خیر به ثبت رسیدهاند:
اسناد تسلیمی در جلسه استماع و لوایح پس از استماع
0ـ .0قابلیت پذیرش دعاوی و اصالحیههای دعاوی که با ت خیر مطرح شدهاند
5ـ0ـ .0کلیات ـ دعاوی و اصالحیههای دعاوی که با ت خیر مطرح شدهاند
0ـ0ـ .0قابلیت پذیرش دعوای مربوط به فروش اجباری سهام کارخانجات تولیدی
9ـ0ـ .0قابلیت پذیرش دعوای مربوط به حساب بانكی
4ـ0ـ .0قابلیت پذیرش دعوای مربوط به سهام در بانک ایرانیان
دوم) صالحیت

شماره بند
5
5
42
42
13
13
55
51
53
05
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 .5اهلیت خواهانها :دعاوی مطروح از طرف اشخاص ص یر
5ـ .5اظهارات طرفین
0ـ .5تصمیم دیوان
 .0تابعیت غالب و مثثر خواهانها
5ـ .0واقعیات و اظهارات
5ـ5ـ .0پرونده شماره  :240ورا ـ جو میلر اریه
0ـ5ـ .0پروندههای شماره  249و  :244لورا اریه و جیسن اریه
0ـ .0تصمیم دیوان
سوم) ماهیت
 .5مالكیت برخی از دعاوی
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1ـ .4ارزشیابی اصل مسكن و ایرم
5ـ 1ـ .4اظهارات طرفین
0ـ 1ـ .4تصمیم دیوان
 5ـ .4ارزشیابی سهام بانک ایرانیان
5ـ5ـ .4اظهارات طرفین
0ـ 5ـ .4تصمیم دیوان
 .1بهره
 .5هزینه دادرسی
چهارم) حكم

042
042
043
012
012
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019
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اول) جریان رسیدگی
 .5گردش کار پروندهها

 .5در تاریخ  03دیماه  53[ 5952ژانویه  ،]5320ورا ـ جـو میلـر اریـه دادخواسـتی (پرونـده شـماره  )240علیـه
جمهوری اسالمی ایران («خوانده») ثبت و جمعاً مبلغ  0305210545/-دالر 1بدین شرح مطالبه کرد :بابت مصادره
ادعایی عالیق مالكانه خود در نه شرکت ایرانی دارای اموال غیرمنقول و صنعتی (به مبلغ  03 ،512/545-دالر) و
تعداد غیر مشخصی سهام در بانک ایرانیـان (بـه ارزش  0910222دالر) 2و در کارخانـه تصـفیه قنـد هكمتـان در
همدان (به ارزش  5220222/-دالر) 3و نیز مصـادره ادعـایی امـوال شخصـی خـود واقـع در خانـه خـانوادگی در
محمودیه (شمال تهران) (به ارزش  0220222دالر) 4در تاریخ  03دیماه  53[ 5952ژانویه  .]5320ورا ـ جو میلـر
اریه دو پرونده دیگر نیز از طرف فرزندانش لورا اریه (شماره  )249و ج .ام .ـ جیسن) اریه (پرونده شماره  )244کـه
در آن زمان ص یر بودند ،بابت مصادره داراییهای آنان در نه شرکت مذکور به ثبت رساند .خواسته هریـک از ایـن
پروندهها مبلغ  5105550102/-دالر 5بود .در الیحه استماع خواهانها که در تاریخ  04آبانمـاه  51[ 5902نـوامبر
 ]5335به ثبت رسید ،ادعاهای مربوط به مصادره سهام و عالیق مالكانه در شرکتهای مختلف را به پنج شـرکت
از نه شرکت مندرج در دادخواست ،یعنی شرکت ساختمانی اصل مسكن («اصل مسكن») ،گروه تولیـدی («گـروه
تولیدی») ،شرکت ساختمانی ایرم («ایرم») ،کارخانجات تولیدی تهـران («کارخانجـات») و شـرکت سـاختمانی و
کشت و صنعت سیب طالیی («سیب طالیی») محدود کردند .خواهانها در همان الیحه خواسته اضافی دیگـری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8منظور از کلیه موارد اشاره به دالر در حكم حاضر ،دالر ایاالت متحده است.
 .2در آغاز جلسه استماع اول ،این دعوا براساس اسنادی که همراه با پاسخ خوانده به درخواست ارائـه مـدار واصـل شـده بـود اصـالح
گردید .این اسناد محرز مینمودند که هر خواهان دارای چهار سهم از سهام بانک ایرانیان بود که هر سهم  520222ریال ارزش داشت.
 .1این بخش از دعوای ورا ـ جو میلر اریه در آغاز جلسه استماع اول مسترد شد.
 .1این بخش از دعوای ورا ـ جو میلر اریه در آغاز جلسه استماع اول مسترد شد.
 .5ورا ـ جو میلر اریه و فرزندانش مجتمعاً از این به بعد در حكم حاضر «خواهانها» و لورا و جیسن اریه مجتمعاً «فرزندان اریـه» نامیـده
میشوند.
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نیز به مبلغ  500210054دالر مطالبه نمودند که حسب ادعا معادل ارزش  02درصد عالیـق آنهـا در کارخانجـات
تولیدی است که در سال  ]5305[ 5914مجبور شدند طبق قانون گسـترش مالكیـت واحـدهای تولیـدی مصـوب
«[ 5914قانون گسترش مالكیت»] به خوانده یا به سازمانها و واحدهای تحت نظارت آن بفروشند .عالوه بر این،
خواهانها در الیحه معارض خود که در تاریخ  05تیرماه  50[ 5900ژوییه  ]5339به ثبت رسید ،خواسـته دیگـری
به مبلغ  5090500ریال 6بابت مصادره ادعایی موجودی حسابهای بانكی جیسن اریه در بانک ملی ایران و بانـک
پارس و موجودی حساب لورا اریه در بانک ملی ایران مطالبه کردهاند .بهعالوه ،خواهانها بهره از تاریخ مصـادره و
حقالوکاله و هزینههای دادرسی مطالبه مینمایند.
 .0در تاریخ  02اردیبهشتمـاه [ 5902دهـم مـه  ]5335دیـوان بـا صـدور دسـتورات مشـابهی در هریـک از
پروندههای حاضر ،موضوعات صالحیتی و ماهوی پروندهها را به یكدیگر منضم نمود .طـی دسـتورهای مزبـور ،از
خواهانها دعوت به عمل آمد که الیحه و ادله استماع خود را تا تاریخ  52مردادمـاه [ 5902نهـم اوت  ]5335بـه
ثبت رسانند.
 .9در تاریخ سوم خردادماه  04[ 5902مه  ]5335خواهانها درخواسـت مشـترکی جهـت ادغـام پرونـدههـای
شماره  249 ،240و  244ثبت کردند .خوانده طی نامهای که در تاریخ هفـتم تیرمـاه  02[ 5902ژوئـن  ]5335بـه
ثبت رسانید ،اعالم کرد که مخالفتی با درخواست مزبور ندارد .بر این اساس ،دیوان با صدور دستور مورخ  02تیرماه
 55[ 5902ژوییه  ]5335تصمیم گرفت رسیدگیهای پروندههای شماره  249 ،240و  244را بـه طـور هماهنـگ
برگزار نماید.
 .7بعد از دور بار تمدید مهلت خواهانها در تاریخ  04آبانماه  51[ 5902نوامبر  ]5335الیحه و ادلـه اسـتماع
خود را به ثبت رساندند .در الیحه استماع خواهانها اعالم کردند که لورا و جیسن اریه اینک به سن قانونی رسیده
و در نتیجه دعاوی خود را اصالتاً پیگیری مینمایند .نامبردگان نمایندگی مادرشان وراـ جـو میلـر اریـه را در طـرح
دعاوی خود ت یید و وکالی منتخب وی را برای تعقیب رسیدگیهای حاضر منصوب نمودند.
 .1در همان تاریخ  04آبانماه  51[ 5902نوامبر  ]5335خواهانها نامهای نیز ثبت و طی آن درخواستی جهت
ارائه مدار عرضه کردند .در تاریخ اول آذرماه  00[ 5902نوامبر  ]5335دیوان از خوانده دعوت کرد که نظر خـود
را راجع به درخواست خواهانها اعالم نماید و تلویحاً برنامه تبادل لوایحی را که طـی دسـتور مـورخ  00آبـانمـاه
 59[ 5902نوامبر  ]5335مقرر کرده بود ل و نمود .در تاریخ  51آذرماه [ 5902ششـم دسـامبر  ]5335خواهـانهـا
درخواستی جهت اصالح و توضیح دستور مورخ اول آذرماه  00[ 5902نوامبر  ]5335ثبت کردنـد .خوانـده نظـرات
خود را درباره درخواست مذکور در تاریخ  590201آذرماه  55[ 5902دسامبر  ]5335ثبت کرد .دیوان طـی دسـتور
مورخ  02آذرماه [ 53دسامبر  ]5335خود ت یید نمود که دستور مورخ اول آذرماه  00[ 5902نوامبر  ]5335هنوز بـه
قوت خود باقی است و دستور  00آبانماه  59[ 5902نوامبر  ]5335ل و شده است.
 .0در تاریخ دهم دیماه  95[ 5902دسامبر  ]5335نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران نامهای ثبـت و طـی
آن از دیوان درخواست کرد به خواهانها دستور دهد که ترجمه فارسی مجلد چهارم ضمائم خود (گزارش ارزشیابی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6منظور از کلیه موارد اشاره به ریال در حكم حاضر ،ریال ایران است.
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بیزنس ولیوایشن سرویسز) را به ثبت رسانند که نسخه انگلیسی آن در تاریخ  04آبانماه  51[ 5902نوامبر ]5335
به همراه الیحه استماع خواهانها ثبت شده بود .در تاریخ  53دیماه [ 5902نهم ژانویه  ]5330خواهانها به نامه
نماینده رابط جمهوری اسالمی پاسخ دادنـد و در آن اسـتدالل کردنـد کـه طبـق رویـه دیـوان تسـلیم گزارشـات
کارشناسی بدون ترجمه فارسی مجاز است .دیوان ،طی دستور مورخ  01دیماه  51[ 5902ژانویه  ]5330با استناد
به ماده  50قواعد دیوان از خواهانها درخواست کرد که تا تاریخ  50اسفندماه [ 5902دوم مـارس  ]5330ترجمـه
فارسی مجلد چهارم ضمائم را ارائه نمایند و نسخهای از رهنمودهای دیوان راجع به ترجمه ادله کتبی را نیز پیوست
دستور خود نمود .در اجرای دستور مزبور ،خواهانها در تاریخ  92بهمنماه  53[ 5902فوریه  ]5330ترجمه فارسی
مجلد چهارم ضمائم خواهانها را به ثبت رساندند.
 .4در تاریخ اول بهمنماه  05[ 5902ژانویه  ]5330خواهانها ضمن ثبت نامهای از دیوان درخواسـت کردنـد
که برنامهای جهت رسیدگیهای آتی پروندههای حاضر مقرر نماید.
نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران در تاریخ هشتم بهمنماه  02[ 5902ژانویـه  ]5330بـا ثبـت نامـهای در
مورد نامه فوقالذکر خواهانها و نیز درباره دستور مورخ اول آذرماه  00[ 5902نوامبر  ]5335دیـوان کـه طـی آن
برنامه تبادل لوایح ل و گردیده بود ،اظهارنظر نمود.
 .1در تاریخ دوم اسفندماه  05[ 5902فوریه  ،]5330بعد از یک بـار تمدیـد مهلـت ،نماینـده رابـط جمهـوری
اسالمی ایران پاسخ خوانده را به درخواست خواهانها جهت ارائه مدار ثبت کرد .خوانده همچنین پیشنهاد نمـود
که دیوان رسیدگیهای پروندههای حاضر را به دو بخش تقسیم و رسیدگیهای جاری را به موضـوعات مقـدماتی
مشخصی محدود نماید.
 .3دیوان طی دستور مورخ  55اسفندماه [ 5902ششم مارس  ]5330درخواست مورخ  04آبانمـاه 51[ 5902
نوامبر  ]5335خواهانها جهت ارائه مدار را غیرقابل پذیرش اعالم کرد ،زیرا سوابق پرونده نشـان نمـیداد کـه
خواهان ها جهت تحصیل مدار مورد درخواست چه کوششی به عمـل آورده بودنـد .بنـابراین دیـوان درخواسـت
خواهانها ر ا رد کرد .عالوه بر این طی همان دستور دیوان اعالم کرد که صالح نمیداند رسیدگیهای پروندههای
حاضر را به دو بخش تقسیم نماید ،زیرا خواهانها پیش از آن الیحه و ادله استماع خود را به ثبت رسـانده بودنـد.
بنابراین دیوان درخواست خوانده را رد کرد و بر این اساس ،برنامه جدیدی برای ثبت لوایح بعدی در پروندهها مقرر
نمود.
 .51در تاریخ سوم فروردین  09[ 5900مارس  ]5339خوانده بعد از چهار بـار تمدیـد مهلـت ،الیحـه و ادلـه
استماع خود را به ثبت رساند.
 .55در تاریخ  55اردیبهشتماه [ 5900ششم مه  ]5339خواهانها درخواست دیگری جهت ارائه مدار ثبت
کردند .در تاریخ  02اردیبهشتماه [ 5900دهم مه  ]5339نماینده رابط جمهوری اسالمی ایـران بـا ثبـت نامـهای
اظهار داشت که درخواست خواهانها باید رد شود ،زیرا درخواستی است جهت تجدیدنظر در دسـتور قبلـی دیـوان.
طی دستور مورخ سوم خردادماه  04[ 5900مه  ] 5339دیوان از خوانده دعـوت کـرد کـه توضـیح دهـد آیـا ارائـه
هیچیک از مدار مورد درخواست امكانپذیر می باشد یا خیر و در صورت امكان ،مدارکی را که تهیه و ارائه آنها
ممكن است ،تا تاریخ اول مردادماه  09[ 5900ژوییه  ]5339در اختیار دیوان قرار دهد .خوانده بعد از دو بار تمدیـد
مهلت ،در تاریخ  54آبانماه [ 5900پنجم نوامبر  ]5339پاسخ خود را به دستور مورخ سوم خردادماه  04[ 5900مه
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 ]5339دیوان همراه تعدادی مدار به ثبت رساند.
 .50در تاریخ  05تیرماه  50[ 5900ژوییه  ]5339خواهانها بعد از دو بار تمدید مهلت ،الیحه و ادله معـارض
خود را به ثبت رساندند .در تاریخ  04آذرماه  51[ 5900دسامبر  ]5339خواهانها طی نامهای از دیوان درخواسـت
کردند که برای پروندههای حاضر جلسـه اسـتماع سـه روزه ای ترتیـب دهـد .دیـوان طـی دسـتور مـورخ چهـارم
فروردینماه  04[ 5909مارس  ]5334روزهای سوم و چهارم و پنجم بهمنماه  04 ،09[ 5909و  01ژانویه ]5331
را برای برگزاری جلسه استماع تعیین نمود.
 .59در تاریخ دهم اسفندماه [ 5900اول مارس  ]5334خواهانها نامه ای ثبت کردند و طی آن نظرات خود را
درباره پاسخ خوانده به دستور دیوان راجع به ارائه مدار ابراز داشتند و استدالل کردند که خوانـده اغلـب مـدار
مورد درخواست را ارائه نكرده ،بلكه مدارکی تسلیم نموده که یا قبالً تسلیم شده بودند یا نـاقد یـا بـیارتبـاط بـا
پروندههای حاضر میباشند .عالوه بر این ،خواهانها از دیوان درخواسـت کردنـد کـه خـودداری خوانـده در ارائـه
مدار ذیربطی را که در اختیار یا تحت کنترل دارد به منزله وجود امارهای به نفع خواهانها تلقی کند که مدارکی
که ارائه نشد حاوی ادله مثید دعاوی خواهانها بوده اند .دیوان طی دستور مورخ  53اسفندمـاه  52[ 5900مـارس
 ]5334نامه خواهانها و درخواست مندرج در آن را مورد مالحظه قرار داد و اعالم کرد که موضوعات مربوط به بار
دلیل را که در اثر درخواست مورخ  55اردیبهشتماه [ 5900ششم مه  ]5339خواهانها برای ارائه مدار و نیز در
پاسخ مورخ  54آبان [ 5900پنجم نوامبر  ]5339خوانده بدان مطرح شده اسـت ،هنگـام قضـاوت دربـاره ماهیـت
دعاوی بررسی خواهد نمود.
 .57در تاریخ اول مهرماه  09[ 5909سپتامبر  ]5334خواهانها درخواست کردند یک جلسه استماع مقـدماتی
با حضور وکالی طرفین برگزار شود .منظور از پیشنهاد خواهانها این بود که با توافق مشتر طـرفین برنامـهای
جهت رسیدگیهای بعدی پروندهها تعیین گردد .دیوان طی دستور مورخ ششم مهرماه  02[ 5909سـپتامبر ]5334
با استناد به تبصرههای  0و  4ماده  51قواعد دیوان اعالم کرد که برگزاری جلسه استماع مقدماتی به منظور مـورد
درخواست ضرورتی ندارد .معهذا دیوان به خواهانها اجازه داد که نظرات خود را درباره برنامهریزی رسـیدگیهـای
آتی تسلیم نمایند .در تاریخ  54مهرماه [ 5909ششم اکتبر  ]5334خواهانها پاسخ خود را بـه ثبـت رسـاندند و در
تاریخ  52مهرماه [ 5909دهم اکتبر  ]5334نماینده رابط جمهوری اسـالمی ایـران نظـرات خـود را دربـاره پاسـخ
خواهانها تسلیم نمود.
 .51در تاریخ  02آبانماه  55[ 5909نوامبر  ]5334خوانده بعد از شش بار تمدید مهلت ،الیحه و ادله معارض
خود را ثبت کرد؛ لكن محتویات مدر شماره  500خوانده [ضمیمه شماره  :5ارزشیابی] به ترتیـب درسـتی ثبـت
نشده بود ،چرا که از جمله ترجمه انگلیسی چند مدر فارسی را همراه نداشت و فاقد یكی از پیوسـتهـا بـود .در
تاریخ  92آبانماه  05[ 5909نوامبر  ]5334خواهانها نامه ای ثبت و طی آن از جمله اظهار داشتند کـه بخشـی از
الیحه معارض تسلیمی خوانده ناقد است ،زیرا تعدادی از ضمائم ترجمههای انگلیسی یـا فارسـی الزم را همـراه
ندارد .خواهان ها از دیوان درخواست نمودند به خوانده دستور دهد کـه فقـط ترجمـه فارسـی ضـمیمه «5الـف» و
ترجمههای انگلیسی ضمیمه «5ب» مشتمل بر پیوستهای  55 ،2 ،0 ،5 ،1 ،5و پیوست ( 3که کالً تسلیم نشـده
بود) ،ضمیمه «5ج» و کلیه پیوستهای آن ،و ضمیمه «5هـ» را تسلیم نماید .همه این ضـمائم و پیوسـتهـا بـه
مدر شماره  500مربوط میشوند.
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 .50در تاریخ دوم آذرماه  09[ 5909نوامبر  ]5334دیوان دستوری صادر و طی آن از خوانده درخواسـت کـرد
که مدر و ترجمههای مورد درخواست یا نسخه اصالح شده مدر شماره  500را بالدرنگ و در هر حال حداکثر
تا تاریخ نهم آذرماه  92[ 5909نوامبر  ]5334به دیوان تسلیم نماید.
 .54در تاریخ نهم آذرماه  92[ 5909نوامبر  ]5334نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران مـدرکی مشـتمل بـر
یک نامه ،ترجمه فارسی ضمیمه «5الف» و ترجمههای انگلیسـی پیوسـتهـای  9-1 ،5ضـمیمه «5ب» پیوسـت
«ب» ضمیمه «5ج» ،5ضمیمه «5هـ» مدار مورد درخواست ثبت کرد .همه این ضمائم و پیوستها مربـوط بـه
مدر شماره  500بودند .عالوه بر این ،خوانده ترجمههای فارسی مدر شماره  501و پیوست شماره  0ضـمیمه
«5ب» مدر شماره  501را که در دستور مزبور درخواست نشده بود تسلیم کرد .مدر ثبت شـده ،ترجمـههـای
انگلیسی ضمیمه «5ب» و پیوستهای  3 ،2 ،0 ،5و  55آن ،ضمیمه «5ج» 5و پیوستهای «الـف» و «ج» آن و
ضمیمه «5ج» 0را که درخواست شده بودند ،در بر نداشت؛ لكن نماینده رابط در نامه خود اظهار داشت کـه «بقیـه
مدار ظرف هفته آینده به محض وصول از ایران به ثبت خواهد رسید».
 .51در تاریخ دهم آذرماه [ 5909اول دسامبر  ]5334نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران نامهای ،راجـع بـه
ت خیر خوانده در ثبت بقیه مدارکی که در اجرای دستور مـورخ دوم آذرمـاه  09[ 5909نـوامبر  ]5334دیـوان بایـد
تسلیم مینمود ،به ثبت رساند و سرانجام در تاریخ  50آذرماه [ 5909هشتم دسامبر  ]5334خوانده مـدار 591-595
را بهعنوان نسخه اصالح شده مدر شماره  500ثبت کرد.
 .53در تاریخ  92آذرماه  05[ 5909دسامبر  ]5334خواهانها فهرست اسامی شهود خود را ثبت کردند کـه در
آن نام هشت نفر ذکر شده بود .در تاریخ دوم دیماه  09[ 5909دسامبر  ]5334نماینده رابـط جمهـوری اسـالمی
ایران دو نامه ثبت کرد و در یكی از این نامهها به سه تن از شهود خواهانها اعتراض و در نامه دیگر ،هشت نفر را
بهعنوان شهود خوانده معرفی نمود .در تاریخ هفـتم دیمـاه  02[ 5909دسـامبر  ]5334نماینـده رابـط جمهـوری
اسالمی ایران نامه ای ثبت کرد و طی آن به دیوان اطالع داد که خوانده یكی از شهود خود را جایگزین کرده و نیز
اظهار داشت که چنانچه خواهانها با مورد دیگری از جایگزینی شهود مخالفتی نداشته باشند ،خوانده ممكن اسـت
شهود دیگری را نیز که قادر به حضور در الهه نباشند ،جایگزین نماید.
 .01دیوان طی دستور مورخ هشتم دیماه  03[ 5909دسامبر  ]5334اعالم کرد که دو تن از شهود خواهانها
که مورد اعتراض خوانده بودند ،میتوانند در جلسه استماع ادای شهادت کنند و در مورد وضـعیت رفیـع [رفیـعاهلل]
اریه ،شوهر سابق وراـ جو میلر اریه و پدر لورا و جیسن ،در جلسه اسـتماع تصـمیم گرفتـه خواهـد شـد .در جلسـه
استماع ،دیوان به دنبال اعتراضات شدید خوانده ،اعالم کرد که رفیع اریه میتواند بهعنوان شـاهد ذینفـع شـهادت
دهد .دیوان همچنین مقرر داشت که چون رفیع اریه بهعنوان ذینفع شهادت میدهد ،اجـازه ادای سـوگند بـه وی
داده نخواهد شد.
 .05در تاریخ  55دیماه [ 5909ششم ژانویه  ]5331نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران نامهای ثبت و طی
آن از دیوان درخواست کرد که یک روز دیگر به سه روز جلسه استماع اضافه نمایـد .در تـاریخ  02دیمـاه 5909
[ 52ژانویه  ]5331خواهانها نامهای ثبت و طی آن اظهار نمودند که یكی از شهود آنان روز پنجم بهمـنمـاه [01
ژانویه] و دیگران روز ششم بهمنماه  05[ 5909ژانویه  ]5331ناچار خواهند بود الهه را تر کننـد و بنـابراین در
صورتی که دیوان تصمیم بگیرد یک روز به مدت برگزاری جلسه استماع بیفزاید ،شـهود مزبـور حضـور نخواهنـد
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داشت؛ لكن در صورتی که به این شهود فرصت کافی برای تكمیل شـهادت و ادای شـهادت معـارض داده شـود،
خواهانها با درخواست خوانده برای یک روز اضافی مخالفتی نخواهند داشت.
 .00مقرر شد که جلسه استماع در روزهای سوم و چهـارم و پـنجم بهمـنمـاه  09[ 5909و  04و  01ژانویـه
 ]5331برگزار شود ،لكن یكی از داوران قادر نبود در تاریخ تعیین شده در جلسه حضور یابد .رئـیس شـعبه پـس از
تبادل نظر با قاضی نوری ،قاضی دانكن و نمایندگان رابط جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحـده و بـا موافقـت
آنان تصمیم گرفت جلسه استماع را به روزهای ششم و هفـتم و هشـتم بهمـنمـاه  05[ 5909و  00و  02ژانویـه
 ]5331موکول نماید .جلسه در تاریخهای مزبور برگزار شد.
7
 .09در جلسه استماع ،هر دو طرف مدار جدیدی تسلیم کردند .خواهانها دو مدر تسلیم کردند که یكی
از آنها بعداً مسترد شد و خوانده نیز دو مدر تسلیم نمود 8.دیوان تصمیم گرفـت تعیـین وضـعیت ایـن مـدار
جدید را در صورت لزوم به بعد از جلسه استماع موکول نماید.
 .07در پایان جلسه استماع ،رئیس شعبه ،طبق رویـه معمـول شـعبه و وفـق بنـد  5مـاده  03قواعـد دیـوان،
رسیدگیهای پروندههای حاضر را مختوم اعالم کرد9.
 .01در تاریخ  52اسفندماه [ 5909نهم مارس  ]5331خواهانها سواد مذاکرات جلسه استماع را در پنج مجلـد
به دیوان تسلیم کردند.
 .00بعد از جلسه استماع ،در تاریخ  92فروردینماه  53[ 5904آوریل  ،]5331نماینده رابط جمهوری اسـالمی
ایران نامهای تحت عنوان « گزارش درباره بررسی سوابق مربوط به امضای خانم اریه در اداره ثبت شرکتها» بـه
ثبت رساند .در گزارش مزبور ،خوانده ،ضمن سایر مطالب ،ادعا کرد که امضائات خانم اریه در چهار شرکتنامه جعلی
است .در تاریخ  54اردیبهشتماه [ 5904چهارم مه  ]5331خواهانها نامهای ثبت و طی آن ،ضمن مطالبی اظهـار
داشتند که ثبت نامه مورخ  92فروردین  53[ 5904آوریل  ]5331نماینده رابط جمهوری اسالمی برخالف ماده 03
قواعد دیوان است و درخواست کردند که نامه مزبور توسط دیوان رد شود و در این رسیدگیها پذیرفته نشود.
 .04در تاریخ  52اردیبهشتماه [ 5904هشتم مه  ]5331نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران پاسخ خود را به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9خواهانها به منظور سثال از شهود ،مستخرجهای از صفحات  5و 0
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را که توسط مثسسه حسابداران خبره انگلستان و ویلز منتشر گردیده ارائه کردند .مدر دیگر ،چند بریده از جراید ایران درباره قیمتهای
زمین بود که به علت اعتراض خوانده پس گرفته شد.
 .1خوانده مدرکی تحت عنوان «فهرست مدار تسلیمی خواهانها که مربوط به تاریخی بعد از دوره ذیربط میباشد» و نیز نسـخهای از
«متن قانون گسترش مالكیت صنعتی» توزیع کرد.
 .6رویه کلی دیوان این است که شعب رسماً و صراحتاً اعالم نمیکنند که مفاد بند  5ماده  03قواعد دیوان را اعمال میکنند ،لكـن ایـن
واقعیت خودبهخود در ختم جلسه استماع که از پیش مقرر شده مستتر است .بر این اساس ،دیوان هرگونه ادله دیگری را که بعـد از جلسـه
استماع تسلیم میشود ،لوایح بعد از جلسه استماع تلقی میکند .با توجه به مراتب فوق ،ثبت مدار بعـد از اختتـام جلسـه اسـتماع منطقـاً
منجر به گشایش مجدد جلسه استماع نمیشود ،بلكه تنها منجر به اتخاذ تصمیم درباره قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش مدارکی مـیگـردد
که خارج از موعد ثبت شدهاند.
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نامه خواهانها 10و نیز در همان تاریخ ،نامه دیگری تحت عنوان «گزارش جـرائم ارتكـابی» ثبـت نمـود .حسـب
مندرجات این گزارش ،دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسالمی ایران اخیراً بـه مـوردی از جعـل ادعـایی
ارتكابی توسط رفیع اریه و یكی از مسئولین اداره ثبت شرکتها به نام آقای معتضدی که در کار ثبـت آن مـدار
دست داشت ،پی برده است و بهظاهر دو فرد نامبرده به جرم مشارکت یا معاونت و همدستی در جعل اسناد رسمی،
تحت تعقیب معاونت دادستان عمومی تهران واقع شدهاند .گزارش مضافاً نشان میدهد کـه خواهـانهـا بـه جـرم
استفاده از اسناد مجعول تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
 .01دیوان بعد از انجام یک مرحله شور در پرونده ها ،طی دستور مورخ  02اردیبهشـتمـاه [ 5904دهـم مـه
 ]5331مقتضی دانست از طرفین بخواهد که نظراتشان را منحصراً در ارتباط با جعل ادعایی ،به شرح موصـوف در
نامه مورخ  92فروردینماه  53[ 5904آوریل  ]5331و دو نامه دیگر مورخ  52اردیبهشـتمـاه [ 5904هشـتم مـه
( ]5331بنگرید به:بندهای  05-00باال) نماینده رابط جمهوری اسـالمی و آثـاری کـه اسـتفاده از اسـناد مجعـول
ادعایی در پرونده ها خواهد داشت ،به دیوان اعالم نمایند .دیوان راجع به موضوع قابلیت پذیرش لوایح بعد از جلسه
استماع خوانده تصمیم نگرفت و تصمیمگیری راجع به آن را به مرحله دوم شور پروندهها موکول نمود.
 .03بر این اساس ،در تاریخ  50خردادماه [ 5904دوم ژوئن  ]5331نماینـده رابـط جمهـوری اسـالمی ایـران
پاسخ خوانده به دستور دیوان را تحت عنوان «الیحه و ادله راجع به موضوع جعل و آثار استفاده از مدار مجعول
در پرونده» همراه با نامهای ثبت و طی آن از جمله درخواست کرد که دیوان بعد از ثبت پاسخ خواهـانهـا ،جلسـه
استماع ی راجع به موضوع جعل ترتیب دهد ،لكن دو الیحه فوق تنها به انگلیسی ثبت شده بودند و ترجمه فارسـی
آنها در تاریخ  04خردادماه  54[ 5904ژوئن  ]5331ثبت گردید .در تاریخ  09خردادمـاه  59[ 5904ژوئـن ]5331
خوانده اصالحیه ترجمه انگلیسی دو نظریه حقوقی منضم به الیحه مورخ  50خردادماه [ 5904دوم ژوئن  ]5331را
ثبت کرد .عالوه بر این ،در تاریخ  52خردادماه [ 5904هشتم ژوئن  ،]5331نماینده رابط جمهوری اسالمی ایـران
نامهای تحت عنوان «کشف موارد دیگری از جعل» ثبت نمود که یک نظریه کارشناسی نیز ضمیمه آن بود.
 .91در تاریخ  55تیرماه [ 5904هفتم ژوییه  ]5331خواهانها نامهای ثبت و طـی آن درخواسـت کردنـد کـه
مهلت آنان جهت ثبت پاسخ به الیحه توجیهی خوانده تا تاریخ ششـم مردادمـاه  02[ 5904ژوییـه  ]5331تمدیـد
گردد و دیوان طی دستور مورخ  53تیرماه [ 5904دهم ژوییه  ]5331با درخواست خواهانها موافقت کرد .در تاریخ
 05تیرماه  50[ 5904ژوییه  ]5331نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران نامهای ثبت کرد و در آن ،ضمن مطالبی،
راجع به درخواست خواهانها و دالیلشان برای آن درخواست اظهارنظر نمود.
 .95در تاریخ ششم مردادماه  02[ 5904ژوییه  ]5331دیوان پیام تصویری از خواهانها دریافـت کـرد کـه در آن
اظهار نموده بودند که به علت ت خیرات غیرمنتظره ،الیحه آنها احتماالً تا پایان وقت اداری روز جمعه ششم مردادمـاه
 02[ 5904ژوییه  ]5331به دیوان واصل نخواهد شد؛ لكن در روز دوشـنبه نهـم مردادمـاه  95[ 5904ژوییـه ]5331
ثبت خواهد شد و از این بابت از دیوان تقاضای همراهی کردند .مضافاً خواهانها به دیوان اطالع دادند کـه بـه علـت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89نامه مورخ  52اردیبهشتماه [ 5904هشتم مه  ]5331فقط به انگلیسی ثبت شده بود و ترجمه فارسی آن در تاریخ  53اردیبهشتماه
[ 5904نهم مه  ]5331همراه یادداشتی حاوی تصحیحاتی در متن انگلیسی نامه به ثبت رسید.
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مشكالت غیرقابل اجتناب ،ترجمه فارسی چند مدر ظرف مهلت مقرر آماده نخواهد شد 11و پیشبینـی کردنـد کـه
ترجمههای مزبور ظرف هفته بعد تسلیم گردد .متن انگلیسی نظرات و ادله خواهانها و متن ناقصی از ترجمه فارسـی
آن در تاریخ نهم مردادماه  95[ 5904ژوییه  ]5331به دفتر دیوان واصل و تا وصول متن کامل فارسـی در همـانجـا
نگهداری شد؛ لكن در تاریخ  50مردادماه [ 5904هشتم اوت  ]5331دیوان پیام تصویری دیگری از خواهانها دریافت
کرد ،مبنی بر اینکه به علت مشكالت گوناگون فنی ناچار شدهاند برخی از مدار را مجدداً ترجمـه کننـد و بنـابراین
اظهار داشتند که ترجمههای مزبور حداکثر تا تاریخ  53مردادماه [ 5904دهم اوت  ]5331ثبت خواهد شد.
 .90در تاریخ  50مردادماه [ 5904هشتم اوت  ]5331نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران با ثبت نامهای ،به
اینکه خواهان ها فقط متن انگلیسی الیحه توجیهی و ادله خود را ثبت کـردهانـد اعتـراض و در نتیجـه از دیـوان
درخواست کرد از قبول هر الیحه توجیهی و ادله تازه خودداری و اوراقی را کـه قـبالً توسـط خواهـانهـا تسـلیم
گردیده ،مسترد نماید.
 .99در تاریخ  02مردادماه  55[ 5904اوت  ]5331ترجمههای مـورد اشـاره در پیـامهـای تصـویری ششـم و
هفدهم مردادماه  02[ 5904ژوییه و هشتم اوت  ]5331خواهانها دریافت شد و همراه با نظـرات و ادلـه دریـافتی
قبلی خواهانها راجع به موضوع جعل ثبت گردید.
 .97در تاریخ  04شهریورماه  51[ 5904سپتامبر  ]5331قائم مقام نماینده رابط جمهوری اسالمی نامهای ثبت
و طی مطالبی از دیوان تقاضا نمود که به خوانده اجازه دهد به مدارکی که خواهانها در تاریخ  02مردادمـاه 5904
[ 55اوت  ]5331ثبت کرده بودند پاسخ دهد .وی همچنین درخواست کرد که جلسه استماع دیگری تشكیل شـود.
در تاریخ  03شهریورماه  02[ 5904سپتامبر  ]5331خواهان ها نظرات خود را درباره درخواست قـائممقـام نماینـده
رابط به ثبت رساندند.
 .91در تاریخ  03شهریورماه  02[ 5904سپتامبر  ]5331دیوان دستوری صادر و طـی آن تقاضـای خوانـده را
برای کسب اجازه تسلیم پاسخ به الیحه مورخ  02مردادماه  55[ 5904اوت  ]5330خواهانها رد کرد .طی دسـتور
دیوان از طرفین درخواست کرد برای شرکت در جلسه استماع در روزهای  00و  02دیماه  50[ 5904و  52ژانویه
 ]5335در محل دیوان حضور به هم رسانند و نیز توجه آنان را به این نكات جلب کرد که موضوع جلسـه اسـتماع
منحصراً محدود به مس له جعل ادعایی و آثار استفاده از اسناد مجعول ادعایی در پرونده خواهد بود و ضـمناً دیـوان
اجازه نخواهد داد که قبل از جلسه استماع مدار جدیدی بهعنوان دلیل ارائه شود .در تاریخ  95شهریورماه 5904
[ 00سپتامبر  ]5331قاضی دانكن نظر مخالف خود را با دستور مزبور در ارتباط با موافقت با تشكیل جلسه اسـتماع
جدید راجع به موضوع ثبت کرد.
 .90در تاریخ  92شهریورماه  05[ 5904سپتامبر  ]5331نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران با ثبت نامـهای
درباره نامه مورخ  02شهریورماه  53[ 5904سپتامبر  ]5331خواهانها اظهارنظر و ضمناً ت کیـد نمـود کـه خوانـده
اجازه میخواهد به الیحه مورخ  02مردادماه  55[ 5904اوت  ]5331خواهانها پاسخ دهد .در نامه مزبور ،نماینـده
رابط ایران به امكان تعقیب قضایی خواهانها در ایران و هلند نیز اشاراتی نمود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88ترجمههای مزبور شامل ترجمه الیحه توجیهی ،ترجمه شهادتنامه رفیع اریه ،و ترجمه نظریه پرفسور ریچارد بی .لیلیچ میشد.
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 .94در تاریخ  00مهرماه  53[ 5904اکتبر  ]5331خواهانها نامه ای ثبت و طی آن اظهار داشتند که برگزاری
یک چنین جلسه استماعی را به زیان خود و م ایر با قواعد دیوان میدانند که رفتار یكسـان بـا طـرفین را تكلیـف
مینماید .خواهان ها همچنین اظهار داشتند که برای حاضر کردن شاهد و کارشناس در چنین جلسـه اسـتماعی بـا
مشكالت و تضییقات فراوان مواجهند و از نظر مالی در وضعیت نامساعدی قرار دارند .در تاریخ  52آبانمـاه 5904
[نهم نوامبر  ]5331نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران نامهای ثبـت و طـی آن دربـاره نامـه مـورخ  00مهرمـاه
 53[ 5904اکتبر  ]5331خواهانها اظهارنظر نمود و درستی استدالل خواهانها را مورد تردید قرار داد.
 .91در تاریخ  05آبانماه  50[ 5904نوامبر  ]5331نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران نامهای ثبـت کـرد و
طی آن موضوع شهادت محمود مرادعلی بیگی را مطرح و اظهار نمود که شـهادتنامه نـامبرده آنقـدر مشـخد و
زمان جلسه استماع آنچنان محدود است که خوانده قصد ندارد ایشـان را بـرای ادای شـهادت شـفاهی در جلسـه
حاضر نماید ،مگر آنکه خواهانها ترجیح دهند وی را بهعنوان شاهد خود معرفی کنند.
 .93در تاریخ اول آذرماه  00[ 5904نوامبر  ]5331خواهـانهـا نامـهای بـه ثبـت رسـانده طـی آن از دیـوان
درخواست کردند که جلسه استماع مقرر برای روزهای  00و  02دیماه  50[ 5904و  52ژانویه  ]5335را یک روز
به تعویق اندازد .دیوان طی دستور مورخ اول آذرماه  00[ 5904نوامبر  ]5331با این درخواست موافقت و در نتیجه،
جلسه استماع را به روزهای  02و  03دیماه  52[ 5904و  53ژانویه  ]5335موکول نمود.
 .71در تاریخ  02آذرماه  53[ 5904دسامبر  ]5331خواهانها فهرست اسامی شهود خود را که حاوی نام یک
شاهد بود ارائه کردند و در همان روز نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران نیز فهرست اسامی شهود خوانده را کـه
حاوی نام سیزده شاهد بود ثبت کرد .آقای علی بیگی یكی این شهود بود.
 .75در تاریخ  59دیماه [ 5904سوم ژانویه  ]5335نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران بـا ثبـت نامـهای از
دیوان درخواست کرد که چون «در پاره ای موارد دیده شده است که برخی از اظهـارات از صورتجلسـات تنظیمـی
(خواهانها) جا افتادهاند» ،ترتیبات الزم را جهت ضبط مذاکرات جلسه اسـتماع فـراهم آورد .در تـاریخ  52دیمـاه
[ 5904هشتم ژانویه  ]5335خواهانها با ثبت نامه ای ،به نامه نماینده رابـط کـه حسـب ادعـا حـاوی تهدیـدها و
تهمت هایی بود ،شدیداً اعتراض و بنابراین درخواست کردند که نامه مزبور از سوابق پرونده حذف و نماینده رابط به
علت استفاده از روشهای نادرست توبیخ شود .با وجود این ،خواهانها با این نظر موافق بودند که چنانچـه دیـوان
ترتیبات الزم را برای ضبط مذاکرات جلسه استماع روزهای  02و  03دیماه  52[ 5904و  53ژانویه  ]5335فراهم
آورد ،به نفع همه طرفهای ذیربط خواهد بود.
 .70در تاریخ  05دیماه  55[ 5904ژانویه  ]5335نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران با ثبت نامهای به نامه
مورخ  52دیماه [ 5904هشتم ژانویه  ]5335خواهانها پاسخ داد و منكر این ادعای خواهانها شد که نامه مـورخ
 59دیماه [ 5904سوم ژانویه  ]5335حاوی گونهای تهدید یا تهمت بوده است .در تـاریخ  05دیمـاه 55[ 5904
ژانویه  ]5335دیوان طی دستوری با تقاضای دو طرف درباره ضبط مذاکرات جلسه استماع موافقت کـرد ،مشـروط
بر اینکه طرفین هزینه آن را مشترکاً تقبل نمایند.
 .79در تاریخ  00دیماه  50[ 5904ژانویه  ]5335خواهانها طی ثبت نامهای ،با استناد به تبصره  0مـاده  01قواعـد
دیوان ،آقای رود را بهعنوان شاهد معارض برای جلسه استماع روزهای  02و  03دیمـاه  52[ 5904و  53ژانویـه ]5335
معرفی کردند .در تاریخ  01دیماه  51[ 5904ژانویه  ]5331نماینده رابط جمهوری اسـالمی ایـران بـا ثبـت نامـهای بـه
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معرفی خارج از موعد شاهد جدید اعتراض کرد .در جلسه استماع به آقای رود اجازه داده شد بهعنوان شاهد حضور یابد.
 .77جلسه استماع در روزهای  02و  03دیماه  52[ 5904و  53ژانویـه  ]5335برگـزار شـد .در ایـن جلسـه،
خواهانها یک سند تسلیم کردند 12و دیوان اعالم کرد که در صورت لزوم وضعیت آن سند را بعد از جلسه استماع
تعیین خواهد کرد.
 .71در آغاز جلسه استماع دوم ،خوانده قصد داشت سمت پروفسـور ایـان براونلـی را از شـاهد کارشـناس بـه
مشاور حقوقی ت ییر دهد؛ ولی خواهان ها بدان اعتراض کردند .از سوی دیگر ،خوانده نیز به سمت پروفسور ریچارد
لیلیچ به عنوان شاهد کارشناس اعتراض کرد .دیوان مقرر نمود که هـم پروفسـور براونلـی و هـم پروفسـور لیلـیچ
بهعنوان شاهد کارشناس ادای شهادت کنند.
 .70متعاقب جلسه استماع ،در تاریخ چهـارم بهمـنمـاه  04[ 5904ژانویـه  ،]5335نماینـده رابـط جمهـوری
اسالمی ایران نامهای ثبت کرد که «وکالتنامه رسمی شماره  0005تنظیمـی در دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 954
تهران به عنوان آقای مراد علی بیگی ضمیمه آن بود .در تاریخ پـنجم بهمـنمـاه  01[ 5904ژانویـه  ]5335مـتن
انگلیسی اصالح شدهای از ضمیمه مزبور ثبت گردید .در تاریخ  55بهمنماه  95[ 5904ژانویه  ]5335خواهانها به
نامههای مورخ چهارم و پنجم بهمنماه  04[ 5904و  01ژانویه  ]5335نماینده رابط اعتراض و درخواسـت کردنـد
که دیوان نامهها را از سوابق پروندهها حذف نماید و دستور دهد که نامهها به خوانده عودت داده شود.
 .74در تاریخ  04بهمنماه  59[ 5904فوریه  ]5335نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران نامهای ثبت و طـی
آن اظهار کرد که جمع هزینههای حقوقی خوانده بابت پروندههای حاضر به  0150249/92دالر بـالغ شـده اسـت.
نماینده رابط از دیوان درخواست کرد که به علت رفتار نادرست خواهانها در جریان رسیدگی پروندههـا ،کـل ایـن
مبلغ را به نفع خوانده مورد حكم قرار دهد .خواهانها نیز در تاریخ دوم اسفندماه  05[ 5904فوریه  ]5335صـورت
حقالوکالهها و هزینههای انجام شده خود تا  55بهمنماه  95[ 5904ژانویه  ]5335را که جمعاً به 005430251/45
دالر بالغ می شد ثبت کردند .خواهانها درخواست کردند آن قسمت از هزینههایی کـه در نتیجـه ادعـای جعـل از
طرف خوانده ایجاد شده بود تماماً به نفع آنها حكم داده شود.
 .0سایر موضوعات شکلی
5ـ .0قابلیت پذیرش مدارکی که با تأخیر به ثبت رسیدهاند:
اسناد تسلیمی در جلسه استماع و لوایح پس از استماع

 .71دیوان خاطرنشان می نماید که طبق رویه معمول خود که در پرونده هریس اینترنشنال تلهکامیونیكیشنز اینک
و جمهوری اسالمی ایران (حكم جزئی شماره  5-423-909مورخ  55آبانماه [ 5955دوم نـوامبر  ]5320بنـدهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82سند تسلیمی رونوشت بزرگ شدهای از قسمتی از صفحه  52الیحه توجیهی مورخ  02مردادماه  55[ 5904اوت  ]5331خواهـانهـا
بود .خواهانها همچنین سعی نمودند نسخه ای از یک صفحه از روزنامه رسمی کشور ایران را تسلیم نمایند کـه مجمـع عمـومی سـالیانه
مورخ  03تیرماه  02[ 5904ژوییه  ] 5331گروه تولیدی در آن آگهی شده بود ،لكن این مـدر بـه علـت اعتـراض خوانـده مسـترد شـد.
خوانده نیز سعی کرد مدرکی حاوی مجموعهای از قوانین ذیربط ایران تسلیم نماید که به علت اعتراض خواهانها مسترد شـد .عـالوه بـر
این ،خوانده سعی کرد نسخهای از اظهارات شفاهی دکتر ریاضی را تسلیم نماید که غیرقابل پذیرش تشخید داده شد.
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 ،10-01چاپ شـده در  )17 Iran-U.S. C.T.R. 31,45-52مـنعكس اسـت ،مـواد  09 ،00 ،51و  02قواعـد
دیوان ،قواعد اولیه ناظر بر وضعیت مدار ثبت شده با ت خیر میباشند .به طور کلی ،دیـوان بـراسـاس مـاده ،00
بررسی کرده و تصمیم میگیرد که عالوه بر دادخواست و الیحه دفاعی ،ثبت چه لوایح اضافی دیگری را از طرفین
پرونده بخواهد و بر آن اساس برنامه تبادل آن لوایح را تعیین مینماید .عالوه بر این ،مـاده  02بـه دیـوان اختیـار
می دهد ،در صورتی که یكی از طرفین که فرصت تسلیم ادله کتبی را داشته ،ظرف مهلـت مقـرر آنهـا را تسـلیم
نكند و برای قصور خود دالیل کافی ارائه ننماید ،براساس ادله و مستندات موجود نزد خود حكم صادر کند .همـین
حكم در موردی نیز جاری خواهد بود که یكی از طرفین مدار خود را به نحو مقتضی ثبت کرده ،لكن بعداً سعی
نماید که مدار اضافی و غیرمجازی را برای ضبط در سوابق پرونده تسلیم نماید.
 .73عالوه بر این ،براساس ماده  ، 51با طرفین پرونده باید به مساوات رفتار شود و این بدان معنا است که بـه
هر دو طرف باید فرصت مساوی جه ت تسلیم لوایح کتبی و دادن پاسخ به مستندات یكدیگر داده شود .ماده مزبور
همچنین بدان معنا است که طرفین باید فرصت مساوی داشته باشند که ادله و استدالالت طرف دیگر را مطالعه و
بررسی کرده ،موضع و استدالالت خود را پیش از جلسه استماع آماده نمایند.
 .11شعبه یک در این موارد سختگیر بوده است ،بدین معنا که ارائه مدار جدید پیش از جلسه استماع اجازه
داده نمیشود ،مگر آن که دیوان تشخید دهد که ارائه آن به علت شرایط استثنایی موجه است و مـدر حـداقل
دو ماه پیش از تاریخ جلسه استماع پرونده به ثبت رسیده باشد .بهعـالوه ،شـعبه بـه طـور معمـول در دسـتورهای
مربوط به تعیین تاریخ جلسه استماع ،به طرفین اعالم میکند که در جلسه استماع ،هر طرف میتواند هر استداللی
را که مایل است مطرح نماید؛ لكن در غیاب اجازه دیوان ارائه مدار جدید بهعنوان دلیل مجـاز نیسـت و چنـین
اجازهای نیز معموالً داده نمی شود ،مگر در مورد مدار معارضی که در رد مدار تسلیمی در جلسه اسـتماع ارائـه
میگردد.
 .15هر دو طرف در جلسه استماع اول و خواهانهـا در جلسـه اسـتماع دوم مـدارکی تسـلیم کردنـد .دیـوان
مالحظه مینماید که در مجموع ،طرفین مدار زیر را تسلیم کردهاند:
فهرست تفسیری برخی از ادله موجود در پرونده ،بخشی از کتاب راهنمای حسابداران خبره انگلسـتان و ویلـز،
بخشی از یک متن حقوقی ،و نسخه بزرگ شدهای از یک صفحه از الیحه توجیحی خواهانها درباره موضوع جعل
(بنگرید به :پانوشتهای شماره  0و  2و  50باال) .فهرست تسلیمی خوانده حاوی تفسـیر خوانـده از برخـی از ادلـه
موجود در پرونده بود .خوانده همین تفسیر را در لوایح کتبی و نیز در جلسه استماع مطرح کرده بود و بدین ترتیب،
فهرست مزبور فقط موضع خوانده را روشن میکرد .هم دو صفحه اول متن حقوقی و هم مستخرجه عكسـبرداری
شده از الیحه توجیهی خواهان ها از پیش در پرونده موجود بود .بنابراین با توجه به وضـعیت خـاص پرونـدههـای
حاضر ،دیوان مقتضی میبیند که مدار فوقالذکر را که در دو جلسه استماع تسلیم شدهاند بپذیرد .در مورد (الف)
صفحه سوم منضم به متن حقوقی تسلیمی خوانده و (ب) بخشـی از کتـاب راهنمـای حسـابداران خبـره تسـلیمی
خواهانها ،دیوان آنها را ادله جدید و نتیجتاً غیر قابل پذیرش تلقی مینماید.
 .10به طور معمول ،رویه عدم پذیرش ادله جدید ،نهتنها دو ماه بالفاصله قبل از جلسه استماع ،بلكه دوره بعد
از استماع و قبل از صدور حكم را نیز شامل میگردد و اگرچه شعبه در موقع تصمیمگیری راجع به قابلیت پـذیرش
مدار غیرمجاز و خارج از موعد ،ماهیت این مدار و مدت زمان سپری شده و علل ت خیر در ثبت آنها را مـورد

حکم شماره  580ـ  841/843/844ـ 565  0

توجه قرار میدهد ،به طور مثکد از این رویه پیروی نموده است .دیوان معموالً مدار غیرمجاز و خارج از موعد را
رد کرده است تا مانع شود که یكی از طرفین به «تاکتیک» ثبت مدار در جلسه اسـتماع یـا بعـد از آن متوسـل
گردد13.
 .19دیوان باید تعیین کند که آیا نامههای مورخ  92فـروردینمـاه و  52اردیبهشـتمـاه  53[ 5904آوریـل و
هشتم مه  ]5331خوانده (بنگرید به :بندهای  05و  00باال) قابل پذیرش هستند یـا خیـر .اسـناد اضـافی دیگـری
پیوست نامه های نماینده رابط بود .دیوان همچنین خاطرنشان میسازد که بعد از جلسـه اسـتماع اول بـه طـرفین
اجازه نداد که ادله یا استدالالت تازهای درباره هیچیک از موضوعات مربوط به پروندهها تسلیم نمایند .پس از ثبت
نامههای مورخ  92فروردینماه و  52اردیبهشتماه  53[ 5904آوریل و هشـتم مـه  ]5331نماینـده رابـط ،دیـوان
بدون آنکه درباره قابلیت پذیرش آنها یا ادله منضم به آنها تصمیم گیرد طی دستور مورخ  02اردیبهشت 5904
[دهم مه  ] 5331تنها به طرفین اجازه داد که نظرات خود را درباره موضوع ارائه نمایند .معهذا هنگامی کـه دیـوان
در تاریخ  03شهریورماه  02[ 5904سپتامبر  ]5331تصمیم گرفت جلسه استماع دیگری راجـع بـه موضـوع جعـل
برگزار نماید ،نامههای فوقالذکر و نیز نظرات خواهانها درباره آنها را نیز جهت ضبط در سوابق پرونده پذیرفت.
 .17اینک دیوان به بررسی این امر میپردازد که آیا نامههای مورخ  52و  09خـردادمـاه [ 5904هشـتم و 59
ژوئن  ]5331خوانده قابل پذیرش هستند یا خیر (بند  03باال) .به نامه اول خوانده ،گزارش دیگـری از کارشناسـان
خط ضمیمه شده بود که اصل آن جزء الیحه توجیهی خوانده در تاریخ  50خرداد [ 5904دوم ژوئـن  ]5331ارائـه
شده بود .به نامه دوم خوانده اصالحیه ترجمه انگلیسی دو نظریه کارشناسی ضمیمه شده بود که بدواً جـزء الیحـه
توجیهی مورخ  50خردادماه [ 5904دوم ژوئن  ]5331به ثبت رسیده بود .نظر به اینکه دو الیحه مزبور به ترتیـب
فقط  5و  55روز پس از مهلت خوانده ثبت شدند و نظر به وضعیت خـاص پرونـدههـای حاضـر ،دیـوان مقتضـی
میبیند که این دو مدر ثبت شده در خارج از موعد را بپذیرد.
 .11دیوان اینک باید بررسی کند که آیا الیحهای که خواهانها در تاریخ  02مردادماه  55[ 5904اوت ]5331
تسلیم کردهاند قابل پذیرش است یا خیر (بندهای  95و  99باال) .دیوان مالحظه مینماید که ثبـت الیحـه مزبـور
سیزده روز پس از انقضای مهلت مقرر صورت گرفته است .با وجود این ،با توجه به توضیح خواهانهـا و وضـعیت
خاص پروندههای حاضر ،دیوان مقتضی میداند که این مدر ثبت شده در خارج از موعد را بپذیرد.
 .10و سرانجام دیوان باید تعیین نماید که نامههای مورخ چهارم و پنجم بهمـنمـاه  04[ 5904و  01ژانویـه ]5335
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81بهعنوان مثال ،بنگرید به :پرونده هریس اینترنشنال تلهکامیونیكیشنز اینک .مذکور در باال ،بندهای  .10-01همچنین بهعنوان مثال،
بنگرید به :پرونده کاترین اعتضادی و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  5-953-114مورخ سوم فروردینماه  09[ 5909مارس
 ،]5334بندهای  ،52-55چاپ شده در  30 Iran-U.S. C.T.R.at 22, 25پرونده نـینـی .الجـوردی (سـابقاً برگـل) و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران ،حكم شماره  5-552-119مـورخ  50آذرمـاه  2[ 5900دسـامبر  ،]5339بنـدهای  ،90-95چـاپ شـده در 29 Iran-U.S.
 ،C.T.R., 367, 376پرونده محسن عسگری نظری و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شـماره  5-005-113مـورخ دوم شـهریورماه
 04[ 5909اوت  ،]5334بندهای  ،05-00چاپ شده در «( 30 Iran-U.S. C.T.R. 123, 128نظری»)؛ پرونده ایرن برومنـد و جمهـوری
اسالمی ایران ،حكم شماره  5-403-141مورخ  54بهمنماه [ 5905سوم فوریه  ]5339چـاپ شـده در 29 Iran-U.S. C.T.R. 59, 60؛
پرونده جون وارد ملکزاده و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم جزئی شماره  5-915-149مورخ اول بهمـنمـاه  05[ 5905ژانویـه
 ،]5339بندهای  ،1-5چاپ شده در «( 29 Iran-U.S. C.T.R. 3, 5ملکزاده»).
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خوانده و پاسخ خواهانها به آنها قابل پذیرش هستند یا خیر (بند  45باال) .پیوست نامه مـورخ چهـارم بهمـنمـاه 5904
[ 04ژانویه  ]5335خوانده ،رونوشت وکالتنامه اعطایی به آقای علی بیگی ،و پیوست نامـه مـورخ پـنجم بهمـنمـاه 5904
[ 01ژانویه  ،]5335اصالحیه ترجمه انگلیسی همان وکالتنامه است .طبق رویه معمول دیوان و نظر به اعتراض خواهانها
به نامههای مذکور ،دیوان ثبت این نامهها را غیرمجاز و بنابراین آنها را غیرقابل پذیرش میداند.
 .14دیوان همچنین خاطرنشان میسازد که نامه مورخ  04بهمنماه  59[ 5904فوریه  ]5335خوانـده و نامـه
مورخ دوم اسفندماه  05[ 5904فوریه  ]5335خواهانها (بند  40باال) که هر دو حـاوی صـورت حـقالوکالـههـا و
هزینه های طرفین است ،قابل پذیرشند ،زیرا هر دو در پاسخ به درخواست رئیس شعبه که در پایان جلسـه دیمـاه
[ 5904ژانویه  ]5335به عمل آمده بود تسلیم شدهاند.
 .11مواضع طرفین و تصمیم دیوان درباره سایر لوایحی که ناقد یا با ت خیر ثبت شدهاند ،در هنگام رسیدگی
ماهوی مطرح خواهند شد (بنگرید به :بندهای  055-050ذیل).
0ـ .0قابلیت پذیرش دعاوی و اصالحیههای دعاوی که با تأخیر مطرح شدهاند
5ـ0ـ .0کلیات ـ دعاوی و اصالحیههای دعاوی که با تأخیر مطرح شدهاند

 .13خوانده به پذیرش دو ادعا که ثبت آنها را خارج از موعد میداند اعتراض دارد .خوانده معتقد است که دعوای
خواهان بابت مصادره ادعایی  02درصد سهام مالكیت کارخانجات تولیدی طبق قانون توسعه مالكیت (بند  5بـاال)
و نیز ادعای مربوط به وجوه پس انداز فرزندان اریه در بانک ملی ایران و بانک پارس خارج از موعـد مطـرح شـده
است (همان بند) و بنابراین غیرقابل پذیرش میباشند.
 .01خوانده با استناد به ماده  02قواعد دیوان اظهار میدارد که ادعاهای مذکور را نمیتوان اصالحیه یا مكمل
دادخواستهای اولیه یا دفاع خواهانها در مقابل هیچیک از ادعاهای متقابل تلقی کرد ،بلكه باید آنها را به منزله
ثبت دعاوی جدید بابت اموالی دانست که در دادخواست اولیه مطرح نشده بودند .خوانده تلویحاً میگوید که زمـان
طوالنی سپری شده پیش از طرح این دعاوی ،توانایی خوانده را برای ارائه دفاع مناسب تحت ت ثیر قرار داده است.
خوانده مضافاً اظهار میدارد که دعاوی مذکور با مقررات بند  4مـاده سـه بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی مطابقـت
ندارد 14.خوانده به عنوان دلیل دیگر در تحكیم موضع خود ،به قاعده مرور زمان ،خصوصاً مـواد  090و  092آیـین
دادرسی مدنی ایران استناد مینماید15.
0ـ0ـ .0قابلیت پذیرش دعوای مربوط به فروش اجباری سهام کارخانجات تولیدی

 .05خواهانها در الیحه استماع خود ،ادعای جدیدی افزودهاند ،دایر بر اینکه  02درصد سهامشان در کارخانجات
تولیدی به موجب قانون توسعه مالكیت اجباراً فروخته شده است .خواهانها استدالل میکنند که غرامت پرداختـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81بخش ذیربط بند مزبور به شرح زیر است:
با گذشتن یک سال از تاریخ نافذ شدن این بیانیه ویا شش ماه پس از تاریخ انتخاب رئیس هی ت داوری (هرکدام که دیرتـر باشـد) ،هـیچ
ادعایی در داوری قابل طرح نخواهد بود.
 .85برای بحث اجمالی راجع به مواضع متعارض خوانده درباره وضعیت قواعد مرور زمان در قوانین ایران ،بنگرید به :بند  555زیر.
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بابت فروش اجباری منصفانه نبوده است .خوانده در لوایح استماع و معارض خود به این ادعـا اعتـراض و از جملـه
تلویحاً اظهار میکند که اقامه آن بسیار دیر صورت گرفته است.
 .00دیوان طبق ماده  02قواعد خود اجازه اصالح دعوا را میدهد ،مگر اینکه چنین اجازهای را بـا توجـه بـه
ت خیر در اصالح ،احتمال تبعیض یا سایر اوضاع و احوال به مصـلحت ندانـد 16.دیـوان بـه هـر حـال خاطرنشـان
میسازد که خواهان ها دلیل کافی مبنی بر وجود چنین اوضاع و احوالی که ت خیر در ثبت این بخش از دعواشان را
توجیه کند ارائه نكرده 17و توضیح کافی نیز ندادهاند که به چه علت نتوانستند این ادعا را بهموقع ثبت نمایند.
 .09عالوه بر این ،دیوان این بخش از ادعای خواهانها را صرفاً اصالحیهای به منظور افزایش احتمالی ارزش
شرکت مصادره شده ادعایی ،یعنی کارخانجات تولیدی قلمداد نمیکنـد (بنگریـد بـه :پرونـده تومـاس ارل پـین و
جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  0-991-041مورخ  50مردادمـاه [ 5951هشـتم اوت  ]5325بنـد  ،3چـاپ
شده در « :12 Iran-U.S. C.T.R. 3,6پین») .برعكس ،دیوان معتقد است که این بخش از ادعای خواهانهـا
دعوای جداگانهای است مربوط به دوره زمانی و اقداماتی متفاوت با دعوای کنونی راجـع بـه مصـادره کارخانجـات
تولیدی که بهموقع ثبت شده است .واقعیات مربوط به فروش اجباری سهام (ملی کـردن از طریـق قـانون توسـعه
مالكیت و اقدامات اجرایی دولت مربوط به سال  )5914ظاهراً کالً بیارتباط با واقعیاتی اسـت کـه موجـد دعـوای
حاضر خواهان ها بابت مصادره سهام کارخانجات تولیدی است .بر این اساس ،حتی اگر خوانده طبق قواعـد حقـوق
بین الملل راجع به مسئولیت دولت و استمرار [جانشینی] کشور ،احتماالً مسئول اقدامات دولت قبلـی باشـد ،قصـور
خواهانها در گنجاندن این ادعا در دادخواستهاشان عمالً مانع آن است که آنان بتوانند مـدتهـا پـس از تـاریخ
تعیین شده برای ثبت دعاوی در دیوان موضوع را مطرح کنند .عالوه بـر ایـن ،خواهـانهـا ثابـت نكـردهانـد کـه
نمیتوانستند قبالً در دادخواستهای خود به اقدامات مزبور استناد نمایند .بنابراین ،دیوان نظر میدهد که نمیتواند
این بخش جدید از دعوای خواهانها را بپذیرد 18،زیرا در حكم «ثبت دعوای جدیدی» بعد از انقضای مهلت ثبـت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86بنگرید به :پرونده رضا سعید مالک و جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره  9-539-52مـورخ دوم تیرمـاه  09[ 5950ژوئـن
 ،]5322بند  ،53چاپ شـده در «( 19 Iran-U.S. C.T.R. 48, 53مالـک») (خواهـان تـاریخ مصـادره ادعـایی را در نامـه مـورخ هشـتم
شهریورماه  92[ 5955اوت  ] 5320خود ت ییر داد) و پرونده اینترنشنال اسكولز سرویسز اینک .و جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،قـرار
اعدادی شماره [ 5-509-10فارسی] مورخ  04بهمنماه [ 5954انگلیسی ،مورخ  02ژانویه  ،]5325صفحه  ،55چـاپ شـده در 10 Iran-U.S.
( C.T.R. 6,12هرچند که خواسته دعوا افزایش پیدا کرد ،لكن اوضاع و احوال مبنای اصالحیه قبالً در درخواسـت اصـلی مطـرح گردیـده
بود) .به هر حال ،ت ییر مبنای یک دعوا یا افزودن خواهان یا خوانده جدید مجاز نیست .با وجود این ،افزودن نرخ بهره مورد مطالبه اولیه و
اصالح مبلغ مطالبه شده بابت هزینههای داوری مجاز است .بهعنوان مثال ،بنگرید به :پرونده پپسیکو اینک .و جمهوری اسالمی ایران و
دیگران ،حكم شماره [ 5-52-05فارسی] مورخ  55آبانماه [ 5951انگلیسی ،مورخ  59اکتبر  ]5325صفحه  ،53چاپ شـده در 13 Iran-U.S.
.C.T.R.. 3,17
 .89بهعنوان مثال ،پرونده آناکاندا ـ ایران اینک .و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،قرار اعدادی شماره [ 9-550-51فارسی] مـورخ 00
دیماه [ 5951انگلیسی ،مورخ دهم دسامبر  ،]5325بند  ،552چاپ شده در ( 13 Iran-U.S. C.T.R. 199, 229که ادعای متقابل بعـد از
ثبت آخرین الیحه خواهان درباره صالحیت مطرح شد).
 .81به عنوان مثال ،بنگرید به :پرونده آرتور یانگ اند کامپنی و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره  ،5-424-990مورخ دهم
آذرماه [ 5955اول دسامبر  ،]5320بندهای  ،95-90چـاپ شـده در  17 Iran-U.S. C.T.R. 245, 253, 254کـه در آن اصـالحیه دعـوا
مسائل جدید موضوعی و حقوقی مطرح کرده و جزء الیحه استماع خواهان ارائه شـده بـود؛ و پرونـده کـامبیز حكـیم و دولـت جمهـوری
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دعاوی ،یعنی  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325میباشد.
 .07دیوان مضافاً خاطرنشان میسازد که خواهانها نمی توانند ایـن مطالـب را جـزء اسـتدالالت مربـوط بـه
ارزشیابی ارائه کنند ،زیرا ثابت نكردهاند که مصادره قبلی بخشی از سهام کارخانجات تولیدی میتوانسته بـر ارزش
این شرکت ت ثیر بگذارد یا مصادره ادعایی قبلی با اقدامات موجد مصادره فعلی ارتباط دارد .بـر ایـن اسـاس ،ایـن
بخش از دعوا غیرقابل پذیرش است.
9ـ0ـ .0قابلیت پذیرش دعاوی مربوط به حساب بانکی

 .01خوانده همراه با الیحه استماع خود ،ادله مربوط به حسابهای جیسن و لورا اریه در بانکهای ایرانی را جهت
اثبات نظرش مبنی بر تابعیت غالب و مثثر ایرانی آنها ثبت کرد .طبق مدار تسلیمی ،جیسن اریه هم در بانـک
ملی ایران و هم در بانک پارس و لورا اریه در بانک ملی ایران حسابهایی داشتهاند (بند 5باال).
 .00براساس مدار تسلیمی خوانده ،خواهانها در الیحه معارض خـود اظهـار مـیکننـد کـه در اردیبهشـت
 5919و اسفند [ 5914مه  5304و فوریه  ]5305مجموعاً مبلغ 5090500/-ریال در حسابهای مذکور واریز شـده
بود .خواهانها مضافاً می گویند که هیچ نقل و انتقال دیگری روی حسابهـای مـذکور انجـام نشـده و اسـتدالل
میکنند که خوانده این حسابها را مصادره کرده است .بنابراین خواهانها مبلغ 5090500/-ریال به انضمام بهـره
متعلقه ،به نرخ معمول حسابهای بانكی ،از تاریخ مندرج در گواهی سپرده تا تاریخ ضبط مطالبه مینمایند .مضـافاً
خواهانها نسبت به اصل مبلغ از تاریخ ضبط آن تا تاریخ پرداخت حكم ،بهره مطالبه میکنند.
 .04لكن خوانده در الیحه معارض خود اظهار میدارد که ادعای خواهانها بابت حسابهای بانكی به منزلـه
ثبت دعوای جدیدی است و ادعای پابرجایی نیز نمیباشد.
 .01بر مبنای مطالبی که قبالً ذکر شد (بندهای  50-59باال) دیوان نظر میدهد که ادعای خواهانهـا بابـت
حسابهای بانكی جیسن و لورا اریه که برای اولین بار در الیحه معارض خواهانها مطرح شـد ،دعـوای جدیـدی
است و بنابراین ،دیوان آن را غیر قابل پذیرش میداند.
7ـ0ـ .0قابلیت پذیرش دعوای مربوط به سهام در بانک ایرانیان

 .03ورا ـ جومیلر اریه در دادخواست خود ،غرامتی به مبلغ  0910222/-دالر بابت مصادره ادعایی تعداد نامشخصی
سهام در بانک ایرانیان مطالبه کرد .بعد از تسلیم الیحه معارض توسط خواهانها ،خوانده بعضی از مـدار مـورد
درخواست خواهانها را ارائه کرد که نشان میداد هریک از خواهانها چهار سهم در بانک ایرانیان داشته است .در
جلسه استماع ،خواهانها ادعای خود بابت سهام بانک ایرانیان را اصالح و همین دوازده سهم را مطالبه کردند.
 .41دیوان مالحظه مینماید که اولین بار که خواهانها ادعا کردند که لورا و جیسن اریـه اصـوالً سـهامی در
بانک ایرانیان دارند در جلسه استماع اول بـود کـه در سـال  ]5311[ 5909برگـزار شـد («جلسـه اسـتماع اول»).

اسالمی ایران ،حكم شماره  ،0-310-402مورخ  05اردیبهشتماه  55[ 5953مه  ،]5332بند  ،3چـاپ شـده در
 269, 271که در آن اصالحیه دعوا برای اولین بار در الیحه معارض خواهان طرح شده بود.
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بنابراین ،به نظر دیوان ،ادعای مربوط به هشت سهم متعلق به جیسن و لورا اریه دعوایی جدید و بنابراین ،غیرقابل
پذیرش است .لكن دیوان دعوای وراـ جو میلر اریه را بابت چهار سهم وی در بانک ایرانیان قابل پذیرش مییابد.
دوم) صالحیت
 .5اهلیت خواهانها :دعاوی مطروح از طرف اشخاص صغیر
5ـ .5اظهارات طرفین

 .45بهعنوان یک موضوع مقدماتی ،خوانده استدالل میکند که وراـ جو اریـه سـمت و اهلیـت نداشـت از طـرف
فرزندان خود که در هنگام ثبت دعاوی ص یر بودند اقامه دعوا کند .خوانده اظهار میدارد که موضوع مورد اختالف
مشمول قوانین ایران است ،ولی به هر حال به نظر خوانده ،هم طبق قوانین ایران  19و هم طبـق قـوانین ایـاالت
متحده 20،مادر نمیتواند از طرف فرزند ص یر خود اقامه دعوا کند ،مگر اینکه پدر ص یر فوت کرده و مادر از طرف
دادگاه صالحی بهعنوان قیم قانونی طفل خردسال منصوب شده باشد.
 .40عالوه بر این ،خوانده در الیحه معارض ،برای تحـیكم بـیشتـر اسـتداللش مبنـی بـر ایـنکـه دعـاوی
میبایست توسط خود خواهانها یا توسط شخصی به ثبت برسد که قانوناً از طرف آنها مجاز باشد ،به بنـدهای 9
و  4بیانیه حل و فصل دعاوی استناد میکند .بنابراین ،در وضعیت حاضر باید چنین تلقی کرد که دعاوی فرزنـدان
اریه یا خارج از موعد ویا نادرست ثبت شدهاند.
 .49خواهانها استدالل میکنند که موضوع اهلیت وراـ جو میلر اریه در اقدام از طرف فرزندان ص یرش بایـد
براساس قانون کشوری تعیین شود که فرزندان ص یر در آن سكونت دارند و در پروندههای حاضر ،قـوانین ایـاالت
متحده ،نیویور حاکمیت دارد .خواهانها اظهارمی دارند کـه طبـق مـاده  5025قـانون و آیـین دادرسـی مـدنی
نیویور که ناظر بر نمایندگی ص ار یا «کودکان» در رسیدگیهای ترافعی اسـت ،چنانچـه دادگـاهی قـیم جهـت
تعقیب دعوا تعیین نكرده باشد« ،هر یک از والدین» میتواند در جریان دعوا بـه نیابـت از طـرف طفـل خردسـال
حضور یابد 21.خواهانها میگویند که در رویه قضایی نیویور  ،اصطالح « »parentعرفـاً بـه معنـای «پـدر یـا
مادر» میباشد.
 .47خواهانها همچنین خاطرنشان میسازند که جیسن و لورا که اینک بـه سـن قـانونی رسـیدهانـد ،هـر دو
اقداماتی را که مادرشان از طرف آنها به عمل آورده ت یید کردهاند .خواهانها استدالل میکنند که این یک اصـل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86استناد خوانده به مواد  5و  5522-5529قانون مدنی ایران است.
 .29خوانده در الیحه استماع به  39 Corpus juris secundum 17اشاره میکند .بهعالوه ،خوانده در الیحه معارض خود به مواد 5025
و  5023قواعد و آیین دادرسی مدنی نیویور )) (New York Civil Practice Law and Rules (Consolidated 1993 editionو نیز
به پروندههای شماره  ،251-250آرام و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،استناد میکند که در آنها اجازه اقامه دعوا از طـرف
ص ار تحصیل شده بود.
 .28خواهانها بخش زیر از ماده  5025قواعد و آییننامه دادرسی مدنی نیویور را نقل کردهاند:
در غیر از مواردی که قیم جهت تعقیب دعوای [ص یر] از طرف دادگاه معین شده است ،قیم [سرپرست] اموال وی ،یا در نبود چنین قیمـی
یكی از والدین که قانوناً حضانت طفل را برعهده دارد ،یا در نبود والد یا والده ،فرد یا سازمانی کـه حضـانت قـانونی دارد از طـرف صـ یر
حضور خواهد یافت.
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مورد قبول در همه کشورها است که ص یر وقتی به سن قانونی رسید ،حق دارد اقداماتی را کـه در دوران صـ ر از
طرف او انجام شده ت یید کند و چنین ت ییدی قاطع موضوع خواهد بود 22.عالوه بـر ایـن ،در جلسـه اسـتماع اول،
جیسن و لورا اریه هر دو مجدداً ت یید کردند که با کلیه اقداماتی که مادرشان از طرف آنان در پروندههای حاضر به
عمل آورده موافق بوده ،آنها را قبول دارند .بهعالوه ،رفیع اریه ،پدر این فرزندان ت یید کرد که بـا کلیـه اقـدامات
معموله توسط وراـ جو میلر اریه از طرف فرزندان خردسالشان از قبل کامالً موافق بوده آنها را قبول کـرده اسـت.
خوانده در پاسخ استدالل میکند که این ت یید مجدد فرزندان اریه نمیتواند عطف به ماسبق شود.
0ـ .5تصمیم دیوان

 .41پیش از این ،دیوان استداللی مشابه این استدالل را که خوانده پرونده فیت لیتا خسروشاهی و دیگران و دولت
جمهوری اسالمی ایران و دیگران (حكم نهایی شماره  0-502-112مورخ نهم تیرمـاه  92[ 5909ژوئـن ،]5334
بندهای  ،1-0چاپ شده در « :30 Iran-U.S. C.T.R. at 76, 79.خسرو شـاهی») 23اقامـه نمـوده بـود ،رد
کرد .در پرونده مذکور دیوان به این نتیجه رسید که مانعی سر راه پذیرش دعوای کامرون کامران خسروشاهی که
در هنگام ثبت دعوا ص یر بود و دعوا توسط مادرش ثبت شده بود ،وجود ندارد .دعوای او توسط مادرش کـه دارای
تابعیت غالب و مثثر امریكایی بود مطرح و از طرف وی پیگیری شده بود .دیوان توجه نمود که نـه بیانیـه حـل و
فصل دعاوی و نه قواعد دیوان ،به صورتی که تدوین شده ،خردساالن را از زمره خواهانهـا خـارج نكـرده اسـت.
دیوان همچنین توجه نمود که هم خود کامرون کامران خسروشاهی پس از رسیدن به سن رشد و هـم پـدرش در
جلسه استماع آن پرونده حضور داشتند و با حضور و اظهارات خود در جلسه اقدام فیث لیتـا خسروشـاهی در ثبـت
دعوا را ت یید کردند24.
 .40بههمینگونه ،در پروندههای حاضر ،جیسن و لورا اریه هر دو نمایندگی مادرشان را در طرح و تعقیب دعوا
مورد ت یید قرار دادهاند .عالوه بر این ،پدر آنان ،رفیع اریه ،مسلماً از جریان رسیدگی حاضر مطلع بـوده و اعتراضـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22خواهانها در الیحه معارض خود درخواست کرده بودند که دیوان به دفتر دستور دهد که عنوان پرونـدههـای شـماره  249و  244را
ت ییر داده ،مشخد کند که جیسن و لورا دعاوی خود را اصالتاً تعقیب مینمایند؛ لكن دیوان مقرر داشت که چون درباره اهلیـت فرزنـدان
اریه قبالً تصمیمی اتخاذ نكرده ،ت ییر عنوان پروندههای مذکور ،در صورت لزوم ،در حكم بهعمل خواهد آمد .رویه دیـوان در سـایر مـوارد
مشابه نیز چنین بوده است.
 .21اگرچه خوانده در آن پرونده ادله مثید کمتری راجع به موضوع سمت و اهلیت ارائه کرده بود ،دفاعیات وی راجع به آن موضـوع کـه
در مرحله تبادل لوایح معارض مطرح شده بود کامالً مشابه دفاعیات ارائه شده در پروندههای حاضر بود.
 .21با آنکه همه خواهان های آن پرونده ساکن نیویور بودند ،این شعبه مالحظه می نماید که دیوان تصمیم خود را بـر مبنـای بیانیـه
حل و فصل دعاوی ،قواعد دیوان ،اظهارات فرد خردسال و حضور و اظهارات پدر وی در جلسه استماع استوار نمود و نه بر مبنـای قـوانین
نیویور .
عالوه بر این ،طبق بند  5ماده  99قواعد دیوان «دیوان داوری در کلیه موارد براساس احتـرام بـه قـانون و انتخـاب آن دسـته از مقـررات
قانونی و اصول حقوق تجارت و حقوق بینالملل که بنا به تشخید دیوان قابل اعمالند  ...تصمیم خواهنـد گرفـت» .بنـابراین ،تعهـد یـا
دلیلی وجود ندارد که تصمیم دیوان منحصراً بر مبنای انتخاب قانون اتخاذ شود ،زیرا چنین روشی در برخی موارد ممكن اسـت بـه لحـا
رعایت مسائل شكلی موجب انكار عدالت شود.
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بدان نكرده است .خواهانها همچنین سوگند نامهای از رفیع اریه تسلیم کردهاند که مندرجات آن در جلسه استماع
نیز ت یید شد و طی آن نامبرده اظهار نمود که اعتراضی به هیچیک از اقدامات انجام شده توسط وراـ جو میلر اریه
از طرف فرزندانش در پروندههای حاضر نداشته ،بلكه همه آنها را کامالً قبول کـرده و بـا آنهـا موافقـت داشـته
است 25.در نتیجه ،دیوان میبایست دفاعیات خوانده را درباره اهلیت وراـ جو میلر اریه برای ثبت دعاوی از طـرف
فرزندانش که در هنگام ثبت دعاوی خردسال بودند ،رد کند.
 .44دیوان مالحظه میکند که دلیلی در سوابق پرونده وجود ندارد که نشان دهد جهت ثبـت دعـوا از طـرف
ص ار در یک دیوان داوری بینالمللی نظیر دیوان حاضر کسب اجازه الزامی است .بهعـالوه ،مـاده  5025قواعـد و
آیین دادرسی مدنی نیویور ناظر بر مواردی است که والدین فرد خردسال از یكـدیگر جـدا شـده باشـند .فلسـفه
وجودی قاعده فوق ظاهراً آن است که در مواردی که والدین خردسال از یكدیگر جدا شدهاند و یكی از والدین کـه
حضانت طفل را به عهده دارد برای حفظ حقوق قانونی طفل از طرف وی طرح دعوا نكند ،آن دیگر از والدین کـه
حضانت را بر عهده ندارد بتواند به چنین اقدامی مبادرت ورزد .مضافاً طبق قوانین نیویور  ،در مواردی که والـدین
فرد خردسال از یكدیگر جدا نشده باشند ،هر دو ،سرپرست قانونی طفـل و دارای حقـوق مسـاوی جهـت اقـدام از
طرف وی میباشند .ش ن قاعده مذکور که در قلمرو داوری مدنی خصوصی قابلیت اعمال دارد ،برای در برگـرفتن
مواردی است که در آن احتمال وجود تضاد منافع بین یكی از والدین و طفل خردسال میرود ،یا این خطر متصـور
میباشد که وی اقدامی را که به مصلحت طفل خردسال است بـه عمـل نیـاورد .چنـین عوامـل و مالحظـاتی در
پروندههای حاضر وجود ندارند.
 .41مضافاً این دیوان داوری نهادی است که بر مبنای معاهده ایجاد شده و هدف و وظیفـه آن حـل و فصـل
اختالفاتی است که در محدوده صالحیت و اختیارش قرار میگیرد .بر این اساس ،تعهداتی که ایـاالت متحـده بـر
عهده گرفته اجرای بیانیه های الجزایر را مانند هر معاهده دیگر ،در بر میگیرد .بنابراین ،کلیـه دعـاوی دارنـدگان
تابعیت دوگانه که تابعیت غالب و مثثر امریكایی دارند باید در این دیوان حل و فصل و مورد تصمیم واقـع شـوند،
زیرا مرجع دیگری جهت رسیدگی به دعاوی مذکور وجود ندارد.
 .43بر این اساس ،دیوان به نتیجهای مشابه نتیجه حاصله در پرونده خسروشاهی (مذکور در باال) مـیرسـد و
دعاوی ثبت شده توسط وراـ جو میلر اریه از طرف فرزندان خردسالش را بهعنـوان دعـاویای کـه صـحیحاً ثبـت
شدهاند میپذیرد .این نظر همچنین مانع این احتمال میشود که اجرای عدالت صرفاً بر مبنای مسائل شكلی انكار
شود و ضمناً با احكام صادره قبلی دیوان نیز هماهنگی دارد.
 ..11در نتیجه ،به نظر دیوان تنها موضوع صالحیتی باقیمانده و مرتبط با اهلیت فرزندان اریه ایـن اسـت کـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .25خواهان ها در ت یید این اظهار خود که دیوان دعاوی ثبت شده توسط اطفال ص یر را نیـز پذیرفتـه اسـت ،بـه پرونـده شـاهین شـین
ابراهیمی و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره  ،9-44/41/45/40-05بنـد [ 01فارسـی] مـورخ دوم مـردادمـاه
[ 5952انگلیسی ،مورخ  55ژوئن  ،]5323چاپ شده در  22 Iran-U.S. C.T.R. 138, at 143-144نیز استناد میکننـد .لكـن خوانـده در
الیحه معارض خود این استناد را رد و استدالل کرده است که حكم مورد اشاره را نمیتوان در پروندههای حاضر قیاس گرفت ،زیـرا مـادر
فرزندان خردسال ابراهیمی سمت سرپرستی فرزندانش را جهت تعقیب دعوا داشت .نظر به اینکه دیوان دربـاره ایـن موضـوع بـر مبنـای
دیگری اتخاذ تصمیم میکند ،لزومی نمیبیند که شمول حكم مذکور را بر پروندههای حاضر مورد بحث و بررسی قرار دهد.
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مشخد شود تابعیت غالب و مثثر این فرزندان

چیست26.

 .0تابعیت غالب و مؤثر خواهانها
5ـ .0واقعیات و اظهارات
5ـ5ـ .0پرونده شماره  :170وراـ جو میلر اریه

 .15وراـ جو میلر اریه در تاریخ  00فروردینماه  55[ 5900آوریل  ]5349در شهر نیویور به دنیا آمد و در نتیجه،
به علت تولد در ایاالت متحده تبعه آن کشور است .والدین او هر دو تبعه ایاالت متحده هستند .وراـ جو میلر اریـه
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در مدرسه دالتون در نیویور انجام داد و برای تحصیل در دانشگاه به شهر ولزلی
در ایاالت متحده ماساچوست و به شهر نیویور در ایاالت نیویور رفت و در سال  5354از کالج بارنارد در شهر
نیویور  ،موفق به اخذ درجه لیسانس گردید .وراجو ـ میلر پس از فراغت از تحصیل ،تـا ژوئـن  5350در مدرسـه
دالتون به تدریس ریاضیات اشت ال داشت.
 .10وراـ جو میلر اریه در تاریخ  54تیرماه [ 5945پنجم ژوییه  ]5350در نیویور با رفیع اریـه ،تبعـه ایـران،
ازدواج کرد .وی میپذیرد که با اعمال قوانین ایران تابعیت ایرانی به وی تحمیل گردید .در تـاریخ  00شـهریورماه
 52[ 5945سپتامبر  ]5350وراـ جو و رفیع اریه عازم ایران شدند و از اسـفندمـاه [ 5945مـارس  ]5352در منـزل
شخصی خود در محمودیه زندگی کردند .ورا جو میلر اریه اظهار میدارد که وی در سازگاری با طرز زندگی ،زبان و
فرهنگی که در ایران با آن مواجه شد ،مشكالتی داشت و گرچه کوشش کرد زبان فارسی یاد بگیرد .کوشـش وی
چندان مثمر ثمر نبود .وی اظهار میدارد که هم در خانهشان در ایران و هم بعداً در شهر نیویـور او و شـوهرش
منحصراً به زبان انگلیسی مكالمه میکردند.
 .19در تاریخ اول آبان ماه  09[ 5940اکتبر  ]5352برای وراـ جو میلر اریه در نیویور شناسنامه ایرانی صادر
شد .وی اظهار میدارد که تابستان سالهای  5942 ،5940و  5353 ،5352[ 5943و  ]5302را در ایاالت متحـده
گذراند .دو فرزند وی در شهریورماه [ 5940اوت  ]5352و خردادماه [ 5943مه  ] 5302در نیویور متولـد شـدند.
وراـ جو و رفیع اریه در بهمن مـاه سـال [ 5942فوریـه  ]5353آپارتمـانی در ریورهـاوس در شـهر نیویـور و در
شهریورماه [ 5942اوت  ]5353یک خانه ییالقی در ایالت کانتیكات خریداری کردند .وراــ جـو میلـر اریـه اظهـار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26به عنوان مثال ،در پرونده ریموند عبود ،ولی قهری کریسلین آریان عبود و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  0-929-400مـورخ
 05اردیبهشتماه  55[ 5953مه  ،]5332بندهای ( 52-51چـاپ شـده در  (24 Iran-U.S. C.T.R. 265,373-8دیـوان موضـوع تابعیـت
غالب و مثثر فرد ص یر را بدون هیچ ت کیدی بر تابعیت دوگانه ایرانی ـ لبنانی پدر یا ولی قهری بررسی کـرد .مشـابه همـین روش ،یعنـی
بررسی تابعیت خواهان ص یر ،مستقل از تابعیت والدین او ،در چندین پرونده دیگر اعمال شده است .بهعنوان مثال ،بنگرید به :پرونده بتـی
لورا منعمی و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم جزئی شماره  5-004-199مورخ دهم تیرمـاه [5905اول ژوییـه ،]5330
بندهای  ،95-90چاپ شده در 28 Iran-U.S. C.T.R. 232, 242, 243؛ پرونده ملک زاده ،مذکور در باال ،بنـدهای  03-92؛ پرونـده
آنیتا ـ پری روحانی و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره [ 9-295-400فارسی] مورخ دوم مردادماه [ 5952انگلیسـی ،مـورخ
 92ژوئن  ،]5323بند  ،52چاپ شده در 22 Iran-U.S. C.T.R. 194,199؛ پرونده اردوان پیتر سمراد و دیگران و دولت جمهوری اسالمی
ایران ،حكم شماره  0- 455/450/459/454/451- 121مورخ  51بهمن ماه [ 5953چهارم فوریه  «( ،]5335سمراد»)  ،چاپ شده در
.26 Iran-U.S. C.T.R. 44, 56
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میدارد که قبل از تر همیشگی ایران در  00خـرداد  50[ 5910ژوئـن  ]5309از پـاییز سـال  ]5302[ 5943تـا
اواخر بهار سال  ] 5309[ 5910هر سال فقط چند ماهی به ایران سفر میکـرد .کـارل ام .مـولر کـه در آن زمـان
رئیس شرکت مست الت ریورهاوس و مالک آن شرکت بود ،طی نامه ای به تـاریخ  59آبـان مـاه  4[ 5954نـوامبر
 ]5321ت یید کرده است که وراـ جو میلر اریه از خردادمـاه [5910ژوئـن  ]5309مسـتمراً در آپارتمـان ریورهـاوس
سكونت داشت .شوهر سابق وی ،رفیع اریه ،قسمتی از اوقاتش را با خـانواده خـود در ایـاالت متحـده یـا در اروپـا
میگذراند و بقیه اوقات را در ایران یا در جاهای دیگر صرف رسیدگی به امور تجاری خود میکـرد .رفیـع اریـه در
شهریورماه [ 5910اوت  ]5302ایران را تر نمود .ورا جو میلر اریه در فوریـه [ 5330بهمـن ـ اسـفند  ]5952از
رفیع اریه طالق گرفت.
 .17فرزندان اریه در سپتامبر [ 5300شهریور -مهر ]5915در نیویور به طور نیمهوقت به تحصیل پرداختند.
وراـ جو میلر در زمانهـای مختلـف بـین سـالهـای  5919و 5304[ 5955و ]5320در مدرسـه جدیـد تحقیقـات
اجتماعی و مدرسه ادامه تحصیالت دانشگاه نیویور دروسی گرفت .وی در نیویور بهعنوان رأیدهنده ثبتنـام
کرده و به طور مداوم از سال  ]5354[ 5949به بعد در انتخابات ایالتی نیویور و انتخابـات ملـی ایـاالت متحـده
رأی داده است .نامبرده در انتخابات ریاست جمهوری در آذرماه [ 5940نوامبر  ]5352به طور غیـابی رأی داد .وی
اظهار میدارد که از سال  ]5351[ 5944به بعد ،هر ساله اظهارنامههای مالیاتی فدرال ،ایالتی و محلی تسلیم کرده
است و مضافاً اینکه از سال  ]5354[5949به بعد با چند شرکت واسطه خرید و فروش سهام حسـابهـای فعـال
داشته و از سال  ]5305[5912به بعد کلیه فعالیتهای مالی و بانكی خود را در مثسسات مالی نیویور انجام داده
است.
 .11وراـ جو میلر تصویر گذرنامههای امریكایی خود را که در تاریخهای دهم خردادماه  ،5993چهارم تیـرمـاه
 03 ،5944مردادماه  04 ،5942خردادماه  5919و هشتم آذرمـاه  95[ 5910مـه  01 ،5352ژوئـن  02 ،5351اوت
 5353،54ژوئن  5304و  03نوامبر  ]5302صادر شدهاند تسلیم کرده است .وی در سالهای  5945و 5350[5940
و ]5352با استفاده از گذرنامه امریكایی خود به ایران وارد و از آن خارج شد ،وراـ جو مولر اریه اظهار مـیدارد کـه
گذرنامه ایرانی را هنگامی گرفت که به وی اطالع داده شد که برای رفت و آمد به ایران باید گذرنامه ایرانی داشته
باشد .وی همچنین تصویر گذرنامه ایرانی خود را تسلیم کرده که در تاریخ  05آبانماه [ 5919هفتم نـوامبر ]5304
در نیویور صادر شده و مثید اظهار وی میباشد که از سال  ]5309[ 5910به بعد به ایران مراجعت نكـرده بـود.
در گذرنامه مزبور قید شده است که بر مبنای یک گذرنامه قبلی صادر گردیده که در تاریخ  09مهرمـاه 51[ 5940
اکتبر  ]5352توسط سرکنسولگری نیویور صادر شده بود .وراـ جو میلر اریه اذعان دارد که گذرنامه ایرانی سـال
 ]5350[ 5940به نام او صادر شده بود ،لكن ادعا میکند که موفق به یـافتن آن نشـده اسـت .در هـر حـال ،وی
میگوید که از گذرنامه ایرانی خود تنها برای رفت و آمد به ایـران و در کلیـه مـوارد دیگـر از گذرنامـه امریكـایی
استفاده میکرد.
 .10وراـ جو میلر با توجه به ادله تسلیمی خود و وفق رویه دیوان اظهار میدارد که بدون هیچگونه تردیدی ،از
مدتها پیش از ایجاد دعاوی حاضر ،تابعیت غالب و مثثر وی تابعیت ایاالت متحده بوده و کماکان نیز هست.
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 .14خوانده خاطرنشان مینماید که طبق بند  5ماده  305قانون مدنی ایران 27،وراـ جـومیلر اریـه بـه مجـرد
ازدواج با رفیع اریه به تابعیت ایران در آمد و شناسنامه ایرانی شماره  5292توسط کنسولگری ایـران در نیویـور
برای وی صادر شد .طبق اظهار خوانده ،وی تابعیت ایرانی خود را هرگز از دست نداده است.
 .11عالوه بر این ،خوانده اظهار میدارد که رضایت وراـ جو میلر اریه به ازدواج بـا یـک تبعـه ایـران ،قبـول
تابعیت ایرانی را نیز در بر دارد و مثید این واقعیت این است که وی شخصاً تقاضای صدور شناسنامه ایرانی کرد.
 .13خوانده مضافاً استدالل میکند که وراـ جو میلر ثابت نكرده است که تابعیـت غالـب و مـثثر وی در دوره
ذیربط ،تابعیت ایاالت متحده بوده است .خوانده استدالل میکند که چون ورا ـ جو میلر اریه تابعیت ایرانـی را بـه
علت ازدواج با یک ایرانی تحصیل کرده ،تابعیت ایرانی رفیع اریه است کـه بایـد عامـل تعیـینکننـده در سـنجش
پیوندها و عالیق وراـ جو میلر اریه با ایران قرار گیرد .خوانده خاطرنشان مینماید که به اذعان وراـ جو میلر اریـه،
رفیع اریه تا سال  ]5302[ 5910کماکان در ایران اقامت داشت.
 .31خوانده همچنین خاطرنشان میسازد که با آنکه وراـ جو میلر اریه در سالهـای  5945و  5350[ 5940و
 ]5352توانست با استفاده از گذرنامه امریكایی خود به ایران رفت و آمد کند که این امر از گذرنامه صادره در تاریخ
چهارم تیرماه  01[ 5944ژوئن  ]5351مشـهود اسـت ،لكـن وی در تـاریخ  09مهرمـاه  51[ 5940اکتبـر ]5352
گذرنامه ایرانی گرفت .ورا-جو میلر تصویر این گذرنامه را تسلیم نكرده ،لكن در مدار موجود در پرونده تصویری
از گذرنامه شماره  5420490صادره در تـاریخ  55آبـانمـاه [ 5919هفـتم نـوامبر  ]5304وجـود دارد کـه توسـط
کنسولگری ایران در شهر نیویور بر مبنای گذرنامه سابق صادر شده است .گذرنامه سال  5919وی ابتـدا تـا 55
آبانماه [ 5914هفتم نوامبر  ]5301اعتبار داشت و در تاریخ هشتم اردیبهشت  02[ 5915آوریل  ]5300اعتبـار آن
از  55آبانماه [ 5911هفتم نوامبر  ]5305تا  55آبانماه [5910هفتم نوامبر  ]5302تمدید گردید .از آنجا که وراــ
جو میلر اریه اذعان دارد که تا ژوئن  5309بین ایران و ایاالت متحده در رفت و آمد بوده و با توجه بـه اظهـار وی
که بعداً هیچگاه به ایران مراجعت نكرد ،گذرنامه سال  5919وی مسلماً حـائز اهمیـت فـراوان اسـت .در گذرنامـه
مزبور یک مهر اجازه خروج مكرر وجود دارد که اشعار میدارد :وراـ جو اریه ،مقیم ایاالت متحده امریكا ،میتواند ...
تا پایان مدت اعتبار گذرنامه از مرزهای هوایی ،بازرگان و رازی از کشور خارج شود ،مشروط به اینکه اقامـت وی
در ایران از بدو ورود بیش از شش ماه نباشد.
همچنین در صفحه  2گذرنامه نوشته شده است که :آخرین تاریخ خروج دارنده گذرنامه از ایران 5910/9/09
[ 59ژوئن  ]5309میباشد.
وراـ جو میلر اریه خاطرنشان میسازد که با وارسی گذرنامه خود وی،گذرنامه امریكایی جیسن اریه و گذرنامـه
ایرانی لورا اریه میتوان دریافت که تاریخ فوقالذکر باید  00خـردادمـاه  50[ 5910ژوئـن  ]5309بـوده باشـد .در
گذرنامه مزبور آثار دیگری که حاکی از استفاده از گذرنامه باشد دیده نمیشود.
 .35خوانده نسبت به این مطالب که وراـ جو میلر اریه در خردادماه [ 5910ژوئن  ]5309برای همیشه ایران را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .29بند  5ماده  305بیان میدارد:
ماده  -305اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:
 .5هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
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تر کرد ابراز تردید مینماید و برعكس استدالل میکند که صورتجلسات شرکتهای مختلف ایرانی کـه وی در
آنها سهام داشته نشان میدهد که وی در آن جلسات در ایران حضور داشته است .خوانده همچنـین خاطرنشـان
میسازد که خانم اریه در تاریخ اول مرداد  09[ 5919ژوییه  ]5304بهعنـوان رئـیس هیـ تمـدیره گـروه تولیـدی
تهران و در تاریخ  53اسفند [ 5919دهم مارس  ]5301بهعنوان رئیس هی تمـدیره کارخانجـات تولیـدی تهـران
انتخاب شده بود و استدالل میکند که داشتن چنین سمتهایی مستلزم حضور خـانم اریـه در ایـران بـوده اسـت.
خوانده همچنین بهعنوان دلیل دیگر حضور خانم اریه در ایران ،به شهادتنامه علیاکبر وطندوست استناد مـیکنـد
که در آن نامبرده شهادت داده است که خانم اریه را در منزل آقای اریه در ایران مالقات کـرده بـود .لكـن آقـای
وطن دوست تاریخ این مالقات را ذکر نكرده است.
 .30خوانده خاطرنشان مینماید که تولد هر دو فرزند در کنسولگری ایران در نیویور به ثبت رسـیده اسـت؛
لكن از هر دو گواهی ثبت موالید چنین به نظر میرسد که شخصی که مراتب تولد فرزندان را بـه مقامـات ایرانـی
اطالع داده پدر آنان ،رفیع اریه بوده است.
 .39خوانده در اثبات قصد وراـ جو میلر اریه برای جذب شدن در جامعه ایرانی ،اظهـارات خـود وی را یـادآور
میشود که گفته بود «یک شورلت بلیزر مدل  5300از ایاالت متحده به ایران فرستاده» که مالكیت آن به نام خود
وی ثبت شده بود .خوانده همچنین به گذرنامه امریكایی وراـ جو میلر اریه صادره در سـال  ]5351[ 5944اسـتناد
میکند که حسب ادعا به زبان فارسی در آن گواهی شده است که «یک دستگاه اتومبیل سواری بیو مدل  50از
گمر ترخید شد» .خوانده مضافاً خاطرنشان میسازد که وراـ جو میلر ،حسب ادعـای خـودش ،حتـی تـا سـال
 ] 5303[ 5910در ایران اموال شخصی به صورت اثاث منزل و وسایل تزئینـی داشـته اسـت و سـرانجام خوانـده
اظهار میدارد که خانم اریه به زبان فارسی تكلم میکند یا الاقل برای یادگرفتن آن کوشش میکرده و اظهـارات
خود وی نشان میدهد که به فرهنگ و هنر ایران عالقه زیادی داشته و آثار هنری ایران را جمـعآوری مـیکـرده
است .خوانده بهعنوان دلیل دیگر عالقه خانم اریه به طرز زندگی ایرانی ،شـهادتنامهای از خـانم نجیـب نـژاد کـه
پرستار فرزندان وی در نیویور بود ارائه کرده است .نامبرده در جلسه استماع اول نیز شهادت داد که طرز زنـدگی
خانواده اریه در نیویور ایرانی بود .خانم نجیب نژاد اظهار داشت که آشپز و خدمتكار منزل نیز ایرانی بودند ،همه
خانواده غذاهای ایرانی میخوردند و وی و سایر خدمتكاران با خـانم اریـه و فرزنـدان بـه زبـان فارسـی صـحبت
میکردند 28.عالوه بر این ،خوانده خاطرنشان میسازد که هزینه زندگی وراـ جـو میلـر در ایـاالت متحـده توسـط
شوهر وی از ایران ت مین میشد.
 .37خوانده خاطرنشان مینماید که به قراری که پروندههای مطروحه نشان میدهند ،وراـ جو میلر اریـه ادعـا
میکند که عالیق اقتصادی فراوانی در ایران داشته است .مضافاً چنانچه وجود عالیـق مزبـور ثابـت شـود ،در آن
صورت این عالیق به عالوه تعهد پرداخت مالیات را باید عوامل تضعیفکننده ادعای تابعیت امریكایی خـانم اریـه
تلقی کرد .لكن وراـ جو میلر اریه اظهار میدارد کـه وی نقـش فعـالی در خریـد سـهام یـا مـدیریت هـیچیـک از
شرکتهای مورد بحث در پروندههای حاضر نداشته و گرچه در برخی از آنها دارای سمتهایی بهعنوان مسـئول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21دیوان به هر حال خاطرنشان مینمایدکه خانم نجیبنژاد اضافه نمود که جانشین خود وی پاکستانی بود.
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یا مدیر بود ،اما هیچگاه فعاالنه در مدیریت آنها مشارکت نمیکرد .وارـ جو میلر اریه با اشـاره بـه نظـر دیـوان در
پرونده لیلی میترا فالح الرنس و جمهوری اسـالمی ایـران (قـرار اعـدادی شـماره  5-932/935/930-00مـورخ
59مهرمـاه [ 5953پـنجم اکتبـر  ]5332بنـد  ،50چـاپ شـده در )25 Iran-U.S. C.T.R. 190,194-195
استدالل میکند که داشتن عالیق مالكانه در داراییهای واقع در ایران ارتباطی با موضوع تعیین تابعیـت غالـب و
مثثر ندارد.
 .31وارـ جو میلر اریه استدالل میکند که خوانده به جای آنکه در ارتباط بـا توقـفهـای وی در ایـران ،بـر
مبنای مدار مربوط به شرکتها نتیجهگیری کند ،میتوانست مدار اداره گذرنامه را ارائه نماید که تـاریخهـای
دقیق مسافرت یا توقف دارنده گذرنامه را در ایران نشان میدهند ،ولی خوانده چنین کاری نكرده اسـت .در مـورد
مدار مربوط به شرکتها ،خانم اریه توضیح میدهد که مدار مزبور یـا گـهگـاه جهـت امضـا بـرای او ارسـال
میشدند یا وقتی که رفیع اریه در نیویور بود از وی میخواست آنهـا را امضـا کنـد .رفیـع اریـه نیـز برخـی از
صورتجلسات را به نیابت از طرف وی امضا میکرد و نیز محتویات مدار را برای وی توضـیح مـیداد ،زیـرا کـه
معلومات فارسی وی بسیار محدود بود .وراـ جو میلر اریه اظهار میدارد که ایـن روش در شـرکتهـای خصوصـی
متعلق به یک عده معدود غیرمعقول نیست که در آنها به جای برگزاری جلسه رسمی ،صورتجلسـه هیـ تمـدیره
برای امضا بین اعضای هی تمدیره توزیع میگردد و در چنین مواردی کلیه اعضای هی تمـدیره مصـوبهای امضـا
میکنند.
 .30راجع به این استدالل که تابعیت غالب و مثثر وی تحت ت ثیر تابعیت رفیع اریه قرار مـیگیـرد ،وراــ جـو
میلر اریه اظهار میکند که دیوان در پرونده شماره «الف» 52صراحتاً اظهار کرده است کـه تابعیـت غالـب و مـثثر
خود خواهان است که باید احراز شود و احراز این امر باید براساس واقعیات ارائه شده صورت گیرد .خانم اریه اذعان
دارد که ایرانی بودن پدر و شوهر یک خواهان ممكن است واقعیاتی ذیربط باشد ،لكن اظهار میدارد که بـرخالف
اظهار خوانده ،این امر عامل تعیینکننده نیست.
 .34خوانده اظهار میدارد که مدار مربوط فعالیتهای وراـ جو میلر اریه پس از دوره ذیربط ،یعنی بعد از 03
دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325در پرونده مثثر در مقام نیست و باالخره خوانده تنها با اسـتناد بـه پرونـده مـرژه
( )14 ]UN] RIAA, p.248اظهار میدارد که تصمیمات قضایی بینالمللی نشان میدهند کـه هویـت رئـیس
خانواده راـ که مثالً در ایران ،پدر خانواده است ـ باید عامل تعیینکننده در شناسایی تابعیت غالـب و مـثثر همسـر
تلقی کرد.
0ـ5ـ .0پروندههای شماره  179و  :177لورا اریه و جیسن اریه

 .31جیسن اریه در تاریخ هفتم شهریور  03[ 5940اوت  ]5352و خواهرش لوار اریه در تاریخ هفتم خـرداد 5943
[ 02مه  ]5302و هر دو در نیویور واقع در ایاالت متحده متولد شدند و در نتیجه هر دو به لحا تولد در ایاالت
متحده تبعه آن کشور هستند .مادر آنان تبعه دوگانه ایران و ایاالت متحده و پدرشان تبعه ایـران اسـت .جیسـن و
لورا هر دو اذعان دارند که طبق قوانین ایران ،از بدو تولد تبعه ایران بودهاند.
 .33جیسن بعد از تولد تا  05آبان  50[ 5940نوامبر  ]5352با مادرش در ایاالت متحـده مانـد و در آن تـاریخ
هر دو به ایران مراجعت کردند .هر دو در تابستان به ایاالت متحده بازگشتند و از اردیبهشت تا مهر [مه تا سپتامبر]
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در آنجا ماندند و باز مجدداً در اسفند [ 5942مارس  ]5302به آنجا بازگشتند .وراـ جو میلـر اریـه تـا پـاییز 5943
[ ]5302با جیسن و لورا که تازه متولد شده بود ،در ایاالت متحده ماند .از آن زمان تا بهار  ]5309[ 5910هـر سـه
آنها هر ساله چند ماه در ایران به سر میبردند .طبق مندرجات گذرنامـه ایرانـی لـورا اریـه کـه در تـاریخ هشـتم
اردیبهشت  02[ 5915آوریل  ]5300صادر شده ،تاریخ آخرین خـروج وی از ایـران 50[ 5910/9/00ژوئـن ]5309
بوده است .جیسن و لورا هر دو اظهار میکنند که از آن تاریخ به بعد ،مستمراً در ایـاالت متحـده زنـدگی کـرده و
هیچگاه به ایران باز نگشتهاند.
 .511جیسن و لورا در پاییز  ]5300[ 5915بهعنوان دانشآموز نیمهوقت و در سپتامبر [ 5309شهریور ـ مهـر
 ]5910بهعنوان دانشآموز تماموقت در مدرسه دالتون در نیویور نامنویسی شدند و از سپتامبر [ 5309شهریورــ
مهر ]5910تا پایان دوره ذیربط در پرونده حاضر در همان مدرسه دانشآموز تماموقت بودند .جیسن و لورا تعـدادی
نامه راجع به فعالیتهاشان در طول دوره ذیربط و پیش از آن تسلیم کردهاند .در چندین فقره از این نامهها ،این دو
بهعنوان «نمونه بچههای امریكایی» توصیف شدهاند.
 .515جیسن اریه تصویر گذرنامههای امریكایی خود را که در تاریخهای  05مهرماه  51 ،5940آبانماه 5910
و دهم شهریورماه  52[ 5910اکتبر  ،5352ششم نوامبر  5309و اول سپتامبر  ]5302صادر شدهانـد تسـلیم کـرده
است .لورا اریه نیز تصویر گذرنامههای امریكایی خود را که در تاریخهای  04مهرماه  02 ،5953شـهریورماه 5914
و  02فروردینماه  55[ 5913اکتبر  55 ،5302سپتامبر 5301و نهم آوریل  ]5322صادر شدهاند تسلیم نموده است.
هر دو اظهار میکنند که شماره ت مین اجتماعی ایـاالت متحـده دارنـد .جیسـن اریـه تصـویری نیـز از شناسـنامه
ایرانیاش که در تاریخ اول آبانماه  09[ 5940اکتبر  ]5352در نیویور صـادر شـده و نیـز تصـویری از گذرنامـه
ایرانی خود که در تاریخ  55آبان [ 5919هفتم نوامبر  ]5304توسط کنسولگری ایران در نیویـور صـادر گردیـده
تسلیم کرده است .لورا اریه تصویر شناسنامه ایرانیاش را که در تاریخ  59مردادماه [ 5943چهـارم اوت  ]5302در
نیویور و تصویر گذرنامه ایرانیاش را که در تاریخ هشتم اردیبهشت  02[ 5915آوریل  ]5300در نیویور صادر
شده ،تسلیم کرده است .جیسن و لورا اریه اظهار میدارند که از گذرنامههای ایرانی خود فقط برای رفت و آمد بـه
ایران استفاده میکردند و در سایر موارد گذرنامه امریكایی خود را به کار میبردند .هر دوی آنان همچنـین اظهـار
میدارند که بعد از خروج از ایران در ژوئن  5309هیچگاه به ایران مراجعت نكردهاند و نیز میگویند که خوانـدن و
نوشتن زبان فارسی نمیدانند و به این زبان آشنا نیستند.
 .510خوانده خاطرنشان میسازد که به طوری که شناسنامههای ایرانی جیسن و لورا نشان میدهند ،آنـان از
پدر ایرانی متولد شدهاند و تبعه ایران هستند .طبق اظهار خوانده ،تابعیت ایرانی آنان هیچگـاه تـر نشـده اسـت.
همچنانکه قبالً آمد ،خوانده بر این اعتقاد نیز هست که تابعیت غالب و مثثر مادر آنـان ایرانـی اسـت و اسـتدالل
میکند که چون پدر خانواده منحصراً ایرانی است و مادر نیز تابعیـت ایرانـی دارد ،بنـابراین ،فرزنـدان تبعـه ایـران
هستند .عالوه بر این ،خوانده استدالل میکند که تولد جیسن و لورا در نیویور و تحصیل تابعیت ایاالت متحـده
به جهت تولد در آنجا ،هیچ ت ثیری بر موضوع تابعیت غالب و مثثر آنان ندارد ،زیرا معمول خانوادههای ثروتمنـدتر
ایرانی این بود که در موقع تولد فرزندان به تسهیالت پزشكی خارج از کشور روی آورند .مضافاً هر دو فرزنـد اریـه
مدت کوتاهی بعد از تولد به ایران آورده شدند.
 .519خوانده همچنین استدالل میکند که جیسن و لورا نتوانستهاند ثابت کنند که تابعیت غالـب و مثثرشـان
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در طول دوره ذیربط تابعیت ایاالت متحده بوده است .خوانده اظهار میدارد که عالیق مالی فرزندان اریه در ایران
و پیوندهای عاطفی آنان با خویشاوندان ایرانی و با پدرشان که منابع مالی آنان را ت مین میکرده و بر تربیت آنها
نظارت داشته و بعداً آنان میبایست جانشین پدر در فعالیتهای اقتصادی میشدند ،بر پیونـدهای آنـان بـا ایـاالت
متحده غلبه دارد.
 .517خوانده همچنین ابراز تردید میکند که لورا اریه در پاییز سال  ]5300[ 5915یعنـی در  00مـاهگی ،در
مدرسه دالتون ثبتنام شده باشد .بهعالوه ،خوانده توضیح میدهد که در ایران پـیش از انقـالب ،معمـول طبقـات
اجتماعی خاصی این بود که فرزندان خود را در مدارس خارجی زبان در ایران ثبتنام کنند یا آنان را برای تحصیل
به خارج از ایران بفرستند .بدین ترتیب ،تحصیل فرزندان اریه در یک مدرسه امریكایی دلیل غلبه تابعیت امریكایی
آنان نیست .خوانده همچنین به شهادتنامه حجیه نجیب نژاد ،پرستار ایرانی در نیویور  ،اشاره مینمایـد کـه طـی
آن ،نامبرده شهادت داده است که رفیع اریه به او توصیه کرده بود که با فرزندانش به فارسی صحبت کند تا آنـان
این زبان فارسی را فراموش نكنند .خانم نامبرده همچنین شهادت داده است کـه رفیـع اریـه گفتـه بـود کـه ایـن
فرزندان «جانشینهای من هستند که باید در ایران زندگی و فعالیت کنند» .بهعالوه ،خوانـده اظهـار مـیدارد کـه
سرگرمیهای جیسن و لورا و یادگیری زبانهای خارجی ت ثیری بر موضـوع تابعیـت غالـب و مـثثر آنـان در دوره
ذیربط ندارد29.
 .511عالوه بر این ،خوانده استدالل میکند که دیوان در تعیین تابعیت غالب و مثثر جیسن و لورا اریـه بایـد
قصد پدرشان را در فرستادن آنها به ایاالت متحده مورد بررسی قرار دهد ،خصوصاً بدین سبب که فرزندان مزبور
خردسال بوده و قادر به اداره امور خود نبودند .خوانده اظهار میدارد که رفیع اریه قصد نداشت که فرزندانش جذب
جامعه امریكا شوند .در ت یید این استدالل ،خوانده عالوه بر دالیل فوقالذکر ،به این واقعیت اشاره میکند که رفیع
اریه تولد این فرزندان را نزد این مقامات ایرانی ثبت کرد و برای آنهـا شناسـنامه ایرانـی گرفـت .خوانـده اظهـار
میدارد که فرزندان اریه هر سال به ایران فرستاده میشدند تا از خویشاوندان خود دیـدار و پیونـدهای خـود را بـا
ایران حفظ کنند و رفیع اریه برای آنها عالیق اقتصادی در ایران ت مین کرده بود.
 .510خوانده همچنین اظهار میدارد که هزینه زندگی فرزندان اریه را پدرشان ت مین میکرد و ضـمناً او بـود
که تصمیم میگرفت بچهها در کجا زندگی کنند .عالوه بر این ،خوانده با استناد به اظهارات رفیـع اریـه راجـع بـه
قصد وی مبنی بر مراجعت به ایران ،اظهار میدارد که وقتی خواهانها به ایاالت متحده نقل مكـان کردنـد قصـد
اقامت دائم در آنجا نداشتند و به همین علت بود که رفیع اریه گذرنامه بچهها را تا شهریور [ 5910نـوامبر ]5302
تمدید کرد .خوانده این مطلب را به نكته مزبور میافزاید که انتخاب محل اقامت بر مبنای وضعیتهای اضطراری
ناشی از انقالب را نباید عامل تحكیم تابعیت دیگر تلقی کرد.
 .514و سرانجام خوانده اظهار میدارد که چون تا تـاریخ خـتم دوره صـالحیت دیـوان ،فرزنـدان اریـه هنـوز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26در اثبات این اظهار ،خوانده همچنین به بخشهایی از حكم صادره در پرونده سمراد ،مذکور در باال ،بندهای  03و ( 40چاپ شده در
 )26 Iran-U.S. C.T.R. 53,57استناد میکند که از لحا موضوعی پرونده متفاوتی است و استدالل مـیکنـد کـه تحصـیل در ایـاالت
متحده و فعالیتهای فوق برنامه ت ثیری در تابعیت ندارد و باعث نمی شود که تابعیت امریكایی فرزنـدان اریـه بـه تابعیـت غالـب و مـثثر
تبدیل گردد.
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تحصیالت ابتدایی خود را تمام نكرده بودند ،دوره تحصیل آنان نمیتواند ت ثیر سالهایی را که در ایران گذراندند و
نیز ت ثیر تربیت خانوادگی را زایل سازد .خوانده همچنین به عوامل ذیربط دیگری مانند مالكیت امـوال در ایـران و
تعهد پرداخت مالیات بابت آن اموال استناد میکند که بهنوبهخود میتواند مثثر در بررسـی تابعیـت غالـب و مـثثر
باشد .عالوه بر این ،با اشاره به یک مطلب جداگانه مندرج در پرونده رضا نمازی و دیگـران و جمهـوری اسـالمی
ایران (حكم جزئی شماره [ 9-4-420فارسی] مورخ  00تیرماه [ 5953انگلیسی ،مورخ دهم ژوییه  ،]5332بند ،99
چاپ شده در  (25 Iran-U.S. C.T.R. 153,161خوانده اظهار میدارد کـه امـوال رفیـع اریـه و مـراد اریـه،
پدربزرگ این فرزندان ،را نیز باید منظور نظر قرار داد ،چرا که آنها وارث بالقوه همین اموال هستند.
0ـ .0تصمیم دیوان

 .511برای تعیین اینکه خواهانها دارای اهلیت اقامه دعوا در این دیوان میباشند ،دیوان باید احراز کند کـه آیـا
خواهان ها در طول دوره ذیربط ،یعنی از تاریخ بروز دعاویشان تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325کـه بیانیـه
حل و فصل دعاوی رسمیت یافت ،اتباع ایران ،یا ایاالت متحده یا اتباع هر دو کشور ایران و ایاالت متحده بودنـد.
چنانچه خواهانها اتباع هر دو کشور ایران و ایاالت متحده بوده باشند ،دیوان باید تابعیت غالب و مثثر آنـان را در
دوره مزبور تعیین نماید (بنگرید به :پرونده «الف» ،52تصمیم شماره  -90الـف 52مـورخ  50فـروردینمـاه 5959
[ششم آوریل  ]5324هی ت عمومی دیوان ،چاپ شده در  .)5 Iran-U.S. C.T.R. 251در پروندههـای حاضـر،
دورههای ذیربط هنگامی آغاز شد که حسب ادعا خوانده اموالی را که خواهانها بابتشان مطالبه غرامـت مـیکننـد
مصادره نمود .براساس ادعای خواهانها و با در نظر گرفتن تصمیم دیوان در مورد قابلیت پذیرش ادعـای فـروش
اجباری سهام کارخانجات تولیدی تهران (بنگرید به :بندهای  50-54باال) دیوان فقط از جهات صالحیتی چنین در
نظر میگیرد که دوره ذیربط در مورد دعاوی مختلف خواهانها در بهمنماه [ 5910فوریه  ]5303آغاز شد.
 .513دیوان مالحظه مینماید که اختالفی در این نیست که وراـ جو میلر اریه به سبب ازدواج با یک ایرانـی،
به تابعیت ایران درآمد و جیسن اریه و لورا اریه نیز به این علت که از پدر ایرانی متولد شدهاند تبعه ایـران هسـتند.
دیوان همچنین متقاعد شده است که خواهانها ،به قراری که از گواهی ثبت موالید و گذرنامههای امریكاییشـان
مشهود است ،از هنگام تولد تابعیت ایاالت متحده را کسب کردند .هیچ دلیلی در پرونده وجود نـدارد کـه حـاکی از
آن باشد که خواهانها تابعیت ایرانی خود را طبق قوانین ایران ویا تابعیت امریكایی خود را طبـق قـوانین ایـاالت
متحده از دست داده باشند .در نتیجه ،به نظر دیوان ،خواهانها در طول دوره ذیربط ،تبعـه هـر دو کشـور ایـران و
ایاالت متحده بودهاند.
 .551اکنون که دیوان با این نتیجه رسید که خواهانها در دوره ذیربط تبعه هـر دو کشـور ایـران و ایـاالت متحـده
بودهاند مبادرت به تعیین تابعیت غالب و مثثر آنان در دوره مزبور مینمایـد .بـرای ایـن منظـور ،دیـوان بایـد کشـوری را
مشخد کند که خواهانها پیوندهای واقعی محكمتری با آن داشتهاند .به این منظور ،دیوان بایـد کلیـه عوامـل ذیـربط،
مانند محل اقامت معمول ،مرکز عالیق و منافع ،پیوندهای خانوادگی ،مشارکت در زندگی اجتماعی و سایر ادلـه وابسـتگی
خواهانها را در نظر گیرد (بنگرید به :پرونده «الف» 52مذکور در باال ،صـفحه .(5 Iran-U.S. C.T.R. 265 ،53
در عین حال که صالحیت دیوان منوط به تابعیت غالب و مثثر خواهانها در دوره واقع بـین تـاریخ بـروز دعـاوی تـا 03
دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325است ،رویدادها و واقعیات پیش از آن دوره نیز در تعیین تابعیت غالب و مثثر خواهـانهـا
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در آن دوره ذیربط باقی میمانند (بنگرید به :پرونده مالک ،مذکور در باال ،بند .(19 Iran-U.S. C.T.R. 51,54

 .555به طوری که در باال مالحظه شد ،ورا-جو میلر اریه به سبب تولد در ایاالت متحده تبعه آن کشور بـوده
و تا سن  04سالگی یعنی از  00فروردین  5900تا شهریور  55[ 5945آوریل  5349تا سپتامبر  ]5350در آن کشور
زیسته است .از تاریخ  00شهریور 5945تا  51اسفند  52[ 5942سپتامبر  5350تا پنجم مارس  ]5302وی بخـش
اعظم اوقات خود را در ایران و تقریباً هشت ماه را در ایاالت متحـده گذرانـد و از  50اسـفند  5942تـا  00خـرداد
[ 5910هفتم مارس  5302تا  50ژوئن  ]5309بخش اعظم اوقات خود را در ایاالت متحده و چند ماهی را در هـر
سال در ایران گذراند .از  01خرداد 51[ 5910ژوئن  ]5309به بعد ،وی مقـیم ایـاالت متحـده بـوده اسـت .بـدین
ترتیب ،در فاصله سالهای  5900تا  ]5349/5303[ 5912وراـ جو میلر اریه جمعاً  90سـال در ایـاالت متحـده و
کمتر از چهار سال در ایران اقامت داشت .نظر به مراتب باال ،مس له ذیربط این است که آیا وضعیت زنـدگی وراــ
جو میلر اریه در ایران به گونهای بوده که بر این واقعیت بچربد که وی هشت برابر سالهای اقامت خود در ایران،
در ایاالت متحده زندگی میکرده است.
 .550پیش از بررسی سایر ادله ،دیوان به این استدالل خوانده میپردازد که چون وراـ جو میلر اریه بـه علـت
ازدواج با یک ایرانی تابعیت ایرانی تحصیل کرد ،تابعیت ایرانی او را باید عاملی تعیینکننده در ارزشیابی پیونـدهای
وی با ایران و عالیقش در آن کشور دانست .دیوان مالحظه مینماید که تابعیت ایرانی وی در اثر اجـرای قـوانین
ایران تحصیل شده بود و بنابراین ،تحصیل تشریفاتی یک چنین تابعیتی نمیتواند در بررسی سایر ادله مربـوط بـه
پیوندهای وی با ایران عامل تعیینکننده باشد.
 .559در بررسی سایر ادله ،دیوان ت یید میکند که وراـ جومیلر اریه بعد از نقل مكان به ایران به جـای اتخـاذ
سبک زندگی ایرانی روش زندگی امریكایی خود را حفظ کرد .ادله موجود در پرونده حاکی از آن است که اگرچه به
نظر میرسد وی با خدمتكاران تا حدودی به فارسی صحبت میکرد ،ولی در خانه خود عادات امریكایی را حفـظ و
با فرزندان خویش انگلیسی تكلم مینمود .عالوه بر این ،دیوان نظر میدهد که وراـ جو میلر بعد از ازدواج با شوهر
ایرانی ،همچنان پیوندهای خود را با خانواده امریكاییاش و عالیق مالی خویش را در ایاالت متحـده حفـظ نمـود.
وی همچنین از سال  ]5354[ 5949به بعد در انتخابات مختلف در ایاالت متحده رأی داده است .دیوان همچنـین
مالحظه مینماید که عالوه بر فرزندان خانم اریه ،همه خویشاوندان نسبی وی در ایاالت متحده زیسته و هنـوز در
آن جا زندگی میکنند .همچنین نامبرده پس از بازگشت به ایاالت متحده در سـال ،]5309[ 5910کلیـه ارتباطـات
خود را با جامعه امریكا مجدداً برقرار نمود .بهعنوان مثال ،وی در یک سمینار ادبـی و نیـز در مدرسـه دالتـون بـه
تدریس ریاضیات پرداخت و در سالهای  5304تا  ]5910-5919[ 5325در دورههایی در مدرسه جدیـد تحقیقـات
اجتماعی و نیز در دانشكده ادامه آموزش بزرگساالن در دانشگاه نیویور ثبتنام کرد30.
 .557دیوان اکنون به این استدالل خوانده میپردازد که وراـ جو میلر اریه مسلماً در سال  ]5309[ 5910برای
همیشه ایران را تر نكرده بوده ،زیرا نام وی در چند صورتجلسه شرکتهای ایرانـی کـه وی در آنهـا سـهامدار
بوده ذکر شده و در آن جلسات نیز بهعنوان رئیس هی تمـدیره در کارخانجـات تولیـدی و گـروه تولیـدی تهـران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .19وی همچنین فرزندان خود را در فعالیتهای مختلف مدرسه ثبتنام کرد.
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انتخاب شده بود که داشتن این سمتها مستلزم حضور وی در ایران میبود .لكن دیوان مالحظه مینماید که وراـ
جو میلر اریه توضیح داده است که شوهرش یا امضای وی را به نیابت از طرف وی روی مدار قید میکـرده یـا
مدار را با خود به ایاالت متحده میبرده تا ضمن دیدار از خانوادهاش ،آنها را به امضای وی برساند .عـالوه بـر
این ،در جلسه استماع اول ،خواهانها به دیوان اطالع دادند که محمود مراد علی بیگی از طرف آنان وکالت داشت
که اسناد را از طرف اعضای خانواده اریه امضا کند .بنابراین ،در نبود هرگونه ادله مثید دیگر که خالف این مطالب
را ثابت کند ،مدار مزبور از اعتبار سایر ادله تسلیمی نمیکاهد که نشان میدهند وراــ جـو میلـر از سـال 5910
[ ]5309به بعد به ایران باز نگشت.
 .551با توجه به جمیع ادله موجود ،دیوان نظر میدهد که وابستگی ورا-جو میلر اریه به ایـران بـر وابسـتگی
وی به ایاالت متحده غلبه نداشته است و در نتیجه ،دیوان نظر میدهد که در طول دوره ذیربط ،تابعیـت غالـب و
مثثر وراـ جو میلر اریه ،تابعیت ایاالت متحده بوده است.
31
 .550دیوان اینک به بررسی تابعیت غالب و مثثر فرزندان اریه میپردازد .دیوان ت یید میکند کـه فرزنـدان
اریه ،از مادری امریكاییاالصل و پدری ایرانی متولد شده و هر دو در ایاالت متحده به دنیا آمده اند .چنین به نظـر
میرسد که فرزندان اریه پیش از بروز ادعاهاشان در زمانی در سال  ،]5910-5912[ 5303بیشتر عمر خـود را در
ایاالت متحده گذرانده بودند .مضافاً دیوان میپذیرد که فرزندان اریه در بـیشتـر عمـر خـود ،حتـی پـیش از دوره
ذیربط و نیز در طول دوره مزبور ،در ایاالت متحده آموزش یافته و محل اقامت و مرکز عالیق و فعالیتشـان در آن
کشور بوده است .براساس ادله موجود در پرونده ،دیوان متقاعد شده است که فرزندان اریه با مادرشان زیسـته و در
خانه به زبان انگلیسی تكلم میکرده اند .کلیه پیوندهای فعال خانوادگی و سـایر تمـاسهـا و فعالیـت آنـان نشـان
میدهند که آنان از مدتها پیش از آغاز دوره ذیربط به طورکامل جذب جامعه امریكا شده بودند.
 .554بهعالوه ،دیوان ثبت واقعه تولد این فرزندان نزد مقامات ایرانی در ایاالت متحـده و گـرفتن شناسـنامه
ایرانی برای آنها را دلیل کافی بر این امر تلقی نمیکند که پدرشان قصد داشته که از جذب آنان در جامعه امریكا
جلوگیری نماید32.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .18رویه دیوان چنین بوده که تابعیت خواهانهای ص یر را به طور جداگانه تعیین کند ،نه آن که فرض نماید که آنان تابعیت والـدین یـا
قیم خود را دارند (بنگرید به :پروندههای یاد شده در پانوشت شماره  05در باال).
 .12ماده  339قانون مدنی ایران مقرر میدارد:
امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطالع داده شود.
 .5والدت هر طفل ....
بهعالوه ،طبق ماده  305قانون مدنی ایران ،افرادی از جمله کسانی که در خارج از ایران متولد شده و پدرشان ایرانـی باشـد ،تبعـه ایـران
محسوب میشوند.
و باالخره طبق ماده  5225قانونی مدنی ایران ،م مورین کنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه م موریت خود وظایفی
را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند .بنابراین ،طبق قوانین ایران ،یـک پـدر ایرانـی
نهتنها حق دارد ،بلكه مكلف نیز هست که تولد فرزنـدان خـود را بـه اداره سـجل احـوال ،یـا در هنگـام سـكونت در خـارج از ایـران بـه
کنسولگری محل مربوطه اطالع دهد .بر این اساس ،این واقعیت که تولد فرزندی بهعنوان یک ایرانی در محـل کنسـولگری ثبـت شـده،
نشانگر قصد پدر او نبوده ،بلكه تنها مثبت آن است که فرزند مزبور تابعیت ایران را نیز دارد.
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 .551بنا به مراتب فوقالذکر ،نظر دیوان این است که در طول دوره ذیربط ،پیوندهای فرزندان اریه با ایـاالت
متحده بر پیوندهاشان با ایران غلبه داشته است .بر این اساس ،دیوان نتیجه میگیـرد کـه در طـول دوره ذیـربط،
تابعیت غالب و مثثر جیسن و لورا ،تابعیت ایاالت متحده بوده است.
 .553این تصمیم صالحیتی مبنی بر اینکه تابعیت غالب و مثثر خواهانها ،تابعیت ایـاالت متحـده بـوده ،مشـمول
اخطار هی ت عمومی دیوان در تصمیم صادره در پرونده شماره «الـف» ،52مـذکور در بـاال (صـفحه 5 Iran-U.S. ،02
 )C.T.R. 266باقی میماند .دیوان طی اخطار مزبور اظهار داشت که «تابعیت دیگـر مـیتوانـد از لحـا ماهیـت دعـوا
همچنان ذیربط و معتبر بماند».
سوم) ماهیت
 .5مالکیت برخی از

دعاوی33

 .501دعاوی مطروحه نزد دیوان در پرونده حاضر بابت مصادره ادعایی اموالی ،از جمله عالیق مالكانهای است که
خواهانها مدعی هستند در چند شرکت ثبت شده در ایران داشتهاند .خوانده در جهت انكار مالكیت خواهانهـا بـر
دعاوی مرتبط با کارخانجات تولیدی ،گروه تولیدی ،سیب طالیی ،اصل مسكن و ایرم ،استدالل میکند کـه چـون
خواهانها مدعی هستند که عالیق مالكانه خود را در شرکتهای مورد بحث از طریق هبـه توسـط رفیـع اریـه و
ت سیس شرکتهای مزبور تحصیل کردهاند ،خواهانها بار اثبات مالكیت خود و نیز تحقیق عملی انتقاالت مزبور را
بر عهده دارند .لكن خوانده نسبت به مالكیت خواهانها بر دعاوی مرتبط با شـرکتهـای فـوق ،دو ایـراد اساسـی
مطرح کرده است .نخست اینکه خوانده اصالت مدار مربوط به مالكیت و تشـكیل صـحیح شـرکتهـای مـورد
بحث را انكار و ادعا میکند که اسناد مزبور مجعول بوده و ارائه آنها بهعنوان دلیل به دیوان جرم جداگانه استفاده
از اسناد مجعول محسوب میشود .دوم اینکه خوانده استدالل میکند کـه انتقـال ادعـایی عالیـق مالكیـت [بـه
خواهانها] واقعی نبوده و در هبه ادعایی مقررات آمره قوانین ایران رعایت نشده است .براساس ایـن اسـتدالالت،
خوانده درخواست دارد که دعاوی خواهانها در ارتباط با مصادره کارخانجات تولیدی ،گروه تولیدی ،سیب طالیـی،
اصل مسكن و ایرم به علت عدم اثبات مالكیت آنها رد شود .دیوان اظهارات مزبور را تحت دو عنـوان زیـر مـورد
بررسی قرار میدهد.
5ـ .5مسأله جعل ادعایی و استفاده از اسناد مجعول ادعایی
5ـ5ـ .5اظهارات خوانده

 .505بعد از جلسه استماع اول که در بهمنماه [ 5909ژانویه  ]5331برگزار شد ،خوانده این ادعا را عنوان کرد که
دفتر ثبت در اداره ثبت شرکتها و شرکتنامههای مبنای ادعاهای خواهان ها بابت چهـار شـرکت از پـنج شـرکت،
یعنی اساسنامه شرکتهای اصل مسكن ،گروه تولیدی ،ایرم و سیب طالیـی مجعـول هسـتند .خوانـده اسـتدالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11خوانده از جمله اظهار داشت که ورا ـ جو میلر اریه ثابت نكرده است که در شرکت قند هكمتان سهامی داشـته ویـا آنکـه در موقـع
عزیمت از ایران در سال  ،]5309[ 5910اموالی در آن کشور به جای گذاشته است .به هر حال ،چون این بخشهای دعوای خانم اریـه در
آغاز جلسه استماع اول مسترد گردید ،نیازی نیست که دیوان درباره این موضوع تصمیم گیرد.
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میکند که قوانین ایران حاکم بر دعوا است و این قوانین از جمله عبارتنـد از :مـواد  531تـا  532قـانون تجـارت
مصوب سال  ،5955مواد  5و  0نظامنامه قانون تجـارت وزارت عدلیـه ،مـاده  1طـرح اصـالحی آیـیننامـه ثبـت
شرکتها ،ماده  52قانون دفاتر اسناد رسمی ،مواد  53 ،2و  01آییننامه دفاتر اسناد رسمی و مواد  40و  42و  12و
 59قانون ثبت اسناد و امال («قانون ثبت») .بر مبنای قوانین مزبور ،خوانـده اظهـار مـیدارد کـه عقـد رسـمی
شرکت [شرکتنامه] شرط اولیه ت سیس هر شرکتی است و شرکتنامه باید در دفتر ثبت اداره ثبت شرکتها به ثبـت
برسد.
 .500خوانده استدالل میکند که جای هیچ گونه تردیدی نیست که چهار شرکتنامه مزبور در سالهای 5919
و  5304[ 5914و ]5301در ایران به ثبت رسیدهاند.گواهی امضـا شـده مـ مور اداره ثبـت شـرکتهـا روی چهـار
شرکتنامه مزبور مثید این مطلب است که آن اسناد در تاریخهای معینی ثبت و هویـت سـهامداران در حضـور وی
احراز و تسجیل شده است .خوانده ادعا میکند که همگی آن مدار ثبت حاکی از این است کـه گـویی شـخد
خانم وراـ جو میلر اریه آنها را امضا کرده و نه کس دیگری از جانب وی .خوانده علیالخصوص به ایـن موضـوع
اشاره میکند که خانم اریه در جلسه استماع بر این نكته پافشاری نموده که بعد از سال  ]5309[ 5910هرگـز بـه
ایران مراجعت نكرده است 34و میگوید که این پافشاری موجب شد که خوانده درباره موضوع تحقیـق بـه عمـل
آورد که منجر به کشف جعل شده است .به نظر خوانده استنتاج قهری از اقرار وراـ جو میلر اریه مبنی بـر ایـنکـه
وی در سالهای  5919و 5304[ 5914و  ]5301در امریكا به سر میبرده ،این است که امضائات الحاق شـده بـه
دفتر ثبت اداره ثبت شرکتها متعلق به ایشان نبوده ،بلكه شخصی آنها را جعـل کـرده اسـت .طبـق نظـر چهـار
کارشناس خط ایرانی که خوانده ارائه نموده امضائات روی شرکتنامههای چهار شرکت مورد بحـث توسـط همـان
شخصی الحاق شدهاند که امضائات وراـ جو میلر اریه را در دفتر ثبت اداره ثبت شرکتها جعل نموده است.
 .509راجع به اظهار خواهانها دایر بر اینکه احتمال دارد دفتر ثبت اداره ثبت شرکتها توسط رفیع اریـه یـا
محمود مراد علی بیگی امضا شده باشد ،خوانده استدالل میکند که هیچ وکالتنامهای ارائه نشده که نشان دهد بـه
اشخاص یاد شده هرگز چنین وکالتی داده شده بود .خوانده همچنین متذکر میشود که محمود مراد علی بیگی در
شهادتنامههای خود انكار کرده است که وکالتنامهای کلی یا درخصوص مورد از وراـ جو میلر اریه داشته است35.
 .507خوانده اظهار میدارد که خواهانها شرکتنامههایی را بهعنوان دلیـل بـه دیـوان تسـلیم کـردهانـد کـه
منعكسکننده مطالب غیر واقع مندرج در دفتر ثبت اداره شرکتها میباشد 36.خوانده استدالل میکنـد کـه طبـق
قوانین ایران ،شرط وقوع جرم استفاده از سند مجعول این است که استفادهکننده از مجعول بـودن مـدار علـم و
آگاهی داشته باشد .طبق اظهار خوانده ،وجود چنین آگاهی و علمی با توجه به ایـن واقعیـت احـراز مـیگـردد کـه
خواهانها در متن اصلی شرکتنامه سیب طالیی دستكاری کرده و متن فارسی گواهی خـالف واقـع در اداره ثبـت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11این موضع را خواهان در سراسر مرحله تبادل لوایح و در جریان رسیدگیهای دیوان همواره حفظ کرد.
 .15لكن دیوان مالحظه مینماید که با وجودی که محمود مراد علی بیگی در جلسه استماع دوم حضور داشت ،خوانده وی را بـرای ادای
شهادت احضار ننمود.
 .16دیوان مالحظه می کند در واقع سه شرکتنامه از چهار شرکتنامه موضوع اختالف ،یعنی شرکتنامههای گـروه تولیـدی ،ایـرم و سـیب
طالیی توسط خواهانها ،ولی شرکتنامه چهارم (اصل مسكن) توسط خوانده تسلیم شده است.
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روی دو شرکتنامه دیگر را ترجمه نكردهاند .راجع به مبنای حقوقی اقدام خواهانها ،خوانده اظهار میدارد که طبق
قوانین جزایی ایران و هلند ،این عمل خواهانها جرم مستقل استفاده از سند مجعول را تشكیل میدهد.
 .501خوانده اظهار میدارد که اسناد ثبتی به دو دلیل مجعول محسوب میشود :اوالً اینکه م مور اداره ثبـت
شرکتها شرکتنامهها را در غیاب خانم اریه ثبت نموده بود ،و دوم اینکه آن شرکتنامهها حـاوی امضـائات تقلبـی
خانم اریه بودند .بدین ترتیب ،به نظر خوانده ،خواهانها مرتكب یک سلسله جرائم جعل شدهاند و چنین عملی بـه
عقیده خوانده ،پیامدی جز ابطال و بیاعتباری اسناد ثبتی و غیرقابل قبول ساختن ادعاها نخواهـد داشـت .خوانـده
همچنین اظهار میدارد که طبق مواد صریح آیین دادرسی مدنی ایران ،به مجرد احراز جعلی بودن یک سند دادگاه
باید حكم به انهدام آن صادر کند.
 .500خوانده بخشی از استدالالت خود راجع به جعل را بر موازین حقوق بینالملل استوار نموده و به اظهارات
یكی از شهود کارشناس خود استناد میکند که طی آن شاهد مزبور نتیجه گرفته است که «چنانچه وقوع جعل بـا
ارائه دالیل و مدار اثبات گردد یک دیوان بین المللی وظیفه دارد دعاوی مطروحه را با استناد به جعل ارتكابی رد
نماید».
 .504راجع به استدالالت خواهانها دایر بر اینکه مرور زمان خود به گونهای رافع نقـد مـیباشـد ،خوانـده
اظهار میدارد که خواهان ها این واقعیت را نادیده میگیرند که تشریفات تشكیل شرکت و ثبـت اسـناد ثبتـی ،بـه
دالیل پیشگفته ،باطل و بالاعتبار بوده و از این رو با گذشت زمان یا به دلیل دیگری به یک عمل معتبـر تبـدیل
نمیشود.
 .501خوانده ادعا میکند که طبق ماده  30قانون سابق مجازات عمومی ایران کـه عینـاً بـهعنـوان مـاده 02
قانون الحق مجازات اسالمی ،یعنی تعزیرات ،پذیرفته شده است «قصد تقلب» شرط ارتكاب جرم «سـاختن مهـر
یا امضا» نیست و علم به خطا بودن عمل در این موارد مفروض است ،چرا که سازنده مهر یا امضا اطالع دارد کـه
امضا «برخالف حقیقت» است .عالوه بر این ،خوانده اظهار میدارد که گرچه اثبات خسارت یا ورود لطمه یكـی از
شرایط ارتكاب اینگونه جرائم نمیباشد ،لكن ورود زیان یا لطمه به جامعه را علیالخصـوص در ارتبـاط بـا اسـناد
رسمی  /عمومی نظیر شرکتنامه و دفتر ثبت اداره ثبت شرکتها ،باید مفروض دانست.
 .503عالوه بر این ،خوانده استدالل میکند که طبق قوانین ایران نمیتوان بدون رعایت تشریفات و الزامات
ثبتی یک شرکت معتبر تشكیل داد .بر این اساس ،عدم حضور خالف قانون شخد ورا-جو میلر اریه در اداره ثبت
شرکتها ولوآن که سایر سهامداران احتماالً به مقررات عمل کرده باشند ،بر اعتبار هر چهار شرکت ت ثیر میگذارد،
زیرا طبق قوانین ایران تنظیم یک سند رسمی ،یک امر یكپارچه بوده و قابل تجزیه نیست.
 .591خوانده اظهار میدارد که نه شرکت تجاری و نه عقد شرکت ،بدون آنکه ثبت شود تحقق نمییابد و در
ادامه مطلب میگوید که مقررات عدیده قانونی در ت کید بر این واقعیت وجود دارد که تنظیم صـحیح شـرکتنامه و
ثبت شرکت شرط الزم و مقتضی تشكیل صحیح شرکت و اعتبار شرکتنامه است .بنابراین ،خوانده نتیجه میگیـرد
که ثبت یک شرکت اثری ایجادی و ثبوتی دارد و نه صرفاً اثری اعالمی.
 .595خوانده همچنین استدالل میکند که چون چهار شرکت مورد بحث قانوناً تشكیل نشدهاند ،قصـد رفیـع
اریه به انتقال عنوان مالكیت قسمتهایی از اموالش که به همسر و فرزندان خود اختصاص داده بود محقق نشـده
است .بالعكس ،خود وی کماکان مالک محسوب میشود .بدین ترتیب ،خوانده نتیجهگیری میکند که عـدم تعلـق
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مالكیت عالیق مورد ادعا به خواهانها منجر به رد دعاوی در ماهیت یا عدم قابلیت پـذیرش آنهـا تحـت بیانیـه
های الجزایر میشود ،زیرا رفیع اریه نه تبعه ایاالت متحده است و نه خواهان پرونده های حاضر .بنابراین ،دعـاوی
باید رد شوند.
 .590در مورد استدالل خواهانها در ارتباط با مرور زمان ،خوانده اظهار مـیدارد کـه در سـال ]5320[ 5952
که نظام حقوقی ایران قواعد مرور زمان را به دنبال برقراری نظام حقوقی اسالمی که هیچگونه مرور زمانی را جایز
نمیشمرد ،ل و نمود ،هیچیک از جرائم جعل ارتكابی در سالهای  5919-14مشمول مرور زمان نشـده بودنـد .در
ارتباط با جرم استفاده از اسناد مجعول ،خوانده به همین استدالل متوسل میشود و اضافه میکند کـه چـون جـرم
مزبور در جریان رسیدگیهای حاضر مستمراً مورد ارتكاب واقع شده است ،از نظر قوانین ایران یا قوانین هلند ،قطع
نظر از اینکه دیوان کدامیک را حاکم بر دعوا بداند مشمول مرور زمان نمیشود.
 .599دفاع خوانده راجع به جعل ،شامل کارخانجات تولیدی نمیشود؛ لكن خوانده بر مبنای ایـن تئـوری کـه
تقلب موجب فساد همه چیز است ( )fraus omnia corrumpitو اصول راجع بـه نظـم عمـومی بـینالمللـی،
اخالق حسنه ( )bonos moresو «دستهای پا » ( )clean handsاظهار میدارد که جرم جعل را باید واجـد
آنچنان آثار زایلکننده اعتبار دانست که ادعای مرتبط با کارخانجات تولیدی را نیز غیرمسموع نماید.
0ـ5ـ .5اظهارات خواهانها

 .597خواهانها اظهار میدارند که بر عهده خوانده است که ثابت نماید که :الف) اسناد مورد بحث جعلی اسـت ،و
ب) خواهانها و نمایندگان آنان اسناد را با اطالع کامل از واقعیت مجعول بودن آنها به دیـوان تسـلیم کـردهانـد.
خواهانها اظهار میدارند که هیچیک از این دو مورد صحت ندارد.
 .591خواهانها وقوع هرگونه «جعلی» را انكار و همچنین اظهار میدارند که حتی اگر ادعاهای دولت ایـران
واقعی تلقی شود« ،جعل» ادعایی هیچگونه اثری در پروندهها نخواهد داشت.
 .590راجع به این مس له که آیا وراـ جو میلر اریه دفاتر ثبت اداره ثبت شرکتها را در رابطه با ثبت هریـک از
شرکتها امضا نموده است یا خیر ،پاسخ خواهانها این است که نامبرده در آن زمان در ایران نبود .وراـ جـو میلـر
اریه اظهار میدارد که قادر نیست توضیح دهد که تحت چه شرایطی نام وی در دفاتر اداره ثبت شرکتها قید شده
است .در هر حال ،چه قبل و چه بعد از تاریخ ثبت شرکتها ،وی به رفیع اریه اجازه و اختیار تام داده بود که کلیـه
اسناد را از طرف او امضا و کلیه امور مربوطه را انجام دهد .بنابراین ،چنانچه الزم میبود که او دفاتر ثبت اداره ثبت
شرکتها را امضا نماید ،رفیع اریه میتوانست از طرف وی آنها را امضا کند .محمود مراد علی بیگی نیز کـه هـم
در زمان مدیران سابق و هم در زمان مدیران کنونی کارخانجات تولیـدی در اسـتخدام شـرکت بـوده و بـهآسـانی
میتوانسته بهعنوان وکیل از جانب وی امضا نماید ،زیرا در کلیه اوقات وکالـت داشـت کـه از جانـب وی و نیـز از
جانب رفیع اریه در مورد جزئیات ثبت در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .راجع به امضائات روی شرکتنامه ،وراـ جو
میلر اریه ت یید میکند که تا آنجا که وی اطالع و اعتقاد دارد ،امضائات مزبور متعلق به خود او است.
 .594خواهانها اظهار میدارند که وراـ جو میلر اریه انجام تشریفات ثبت را به شوهرش محول کرده بـود تـا
وی اطمینان حاصل نماید که آن تشریفات به طور صحیح انجام میشود .وی هیچ زمانی دلیلی نداشته و اینک نیز
دلیلی ندارد که راجع به انجام صحیح تشریفات تشكیل این شرکتها تردید نماید .فیالواقع از نظر وی ،آگهیهای
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ت سیس مندرج دز روزنامه رسمی دلیل غایی رعایت شرایط الزم ثبت توسط مثسسان و بانیان شرکتها میباشد.
 .591خواهانها اظهار میدارند که خوانده تعریف درستی از جعل و تزویر در قوانین ایران به دست نمیدهـد.
از آنجا که جرائم ادعایی جعل و تقلب است ،پس مقررات مواد 30و  092قانون مجازات عمومی سالهـای 5924
و 5914مجرا خواهد بود که در زمان ارتكاب ادعایی اعمال خالف ( )5919/5914معتبر بود .هر دو ماده مزبـور بـه
طور صریح مقرر میدارند که جعل ،ساختن و تزویر و تقلب به وقوع نمیپیوندد ،مگر آنکـه همـراه بـا ایـن قصـد
متقلبانه باشد که به زیان دیگری سوءاستفاده شود «یا مال دیگری را ببرد» .از نظر خواهانها ،جعل باید دارای سه
عنصر باشد :الف) ت ییر حقیقت ،ب) قصد تقلب ،و ج) امكان ضرر غیر.
 .593از آنجا که رفیع اریه اختیار تام داشت که کلیه تشریفات ثبتی را از طرف وراـ جو میلر اریه انجام دهـد،
عمل ادعایی نوشتن نام وی ـ حتی اگر این موضوع صحت داشته باشد ـ جعل و تقلـب محسـوب نمـیشـود .بـه
همین نحو ،استنباط خواهان ها این است که محمود علی بیگی نیز اختیار تام داشت که تشـریفات ثبتـی را انجـام
دهد و بنابراین ،حتی در صورتی که وی دفتر ثبت را در اداره ثبت شرکتها امضا کرده باشد ،این عمل نیز جعل و
تقلب تلقی نمیگردد .در جلسه استماع دوم که در دیماه [ 5904ژانویه  ]5355برگزار شد («جلسه اسـتماع دوم»)
وراـ جو میلر اریه همچنین ت یید نمود که کلیه اقداماتی را که از جانب وی انجام شده است میپـذیرد .بـهعـالوه،
حتی اگر رفیع اریه یا هرکس دیگری امضای خانم اریه را چه با مجوز قبلی و چه با ت یید بعدی وی در دفـاتر اداره
ثبت شرکتها یا مدار شرکت نوشته باشد لطمه یا زیانی وارد نشده است و از آنجا که اعمال خالف مورد ادعـا
در سالهای  5919/5914به وقوع پیوستهاند ،بنابراین ،امكان طرح این استدالل وجود ندارد کـه اعمـال مزبـور از
پیش به منظور اقامه دعوا در این دیوان یا ورود ضرر به دولت ایران که سالها بعد از تشـكیل شـرکتهـا ،سـهام
آنها را مصادره نموده ،انجام شده بود.
 .571خواهانها نتیجه می گیرند که در نبود قصد تقلب ،ویا هرگونه قصد فریب یا تزویر ،ادعای جعل و تقلب
ساقط می شود .جعل امضای یک شخد در درجه اول بایستی موجب اضرار خود آن شخد شود .تنها کسـی کـه
امكان داشت در نتیجه جعل ادعایی صدمه ببیند ورا-جو میلر اریه است و در حقیقت ،این موضوعی است که مورد
ادعای خوانده میباشد .بنابراین با توجه به اینکه ورا-جو میلر اریه تشكیل شرکتها را تنفیـذ نمـوده اسـت ،ایـن
عنصر جعل ،یعنی احتمال ورود خسارت به دیگران ،نیز منتفی میباشد .عدم اثبات هریک از این سه عنصر اساسی
جعل ،نافی هرگونه اتهامی است مبنی بر این که کسی نام خانم اریه را در مدار ثبت نوشته یا تقلید کرده است و
بنابراین ،ادعای خوانده باید بدون بررسی سایر موضوعات رد شود.
 .575خواهانها اظهار میدارند که طبق مواد  34و  35قانون تجـارت مصـوب  5955شـرکت بـا مسـئولیت
محدود با تصمیم موسسین برای ت سیس چنین شرکتی به وجود میآید .به عالوه خواهانها ادعا میکنند که ثبت،
گرچه اجباری است ،ولی آثار آن فقط جنبه اعالمی دارد ،بدین معنا که واقعیت وجود شـرکت قابـل انكـار نیسـت.
بنابراین ،خواهانها اظهار میدارند که شرکتها به طور صحیح تشكیل شدهاند و قبل از ثبت در دفـاتر موجودیـت
یافتهاند .به نظر خواهانها ،مدار ثبت شرکتها این واقعیت را ت یید میکند.
 .570خواهانها همچنین اظهار میدارند که اشكال ثبتی باعث بطالن شرکت نمیشود .از نظـر خواهـانهـا،
حتی عدم ثبت شرکتها منجر به عواقبی که خوانده ادعا میکند نخواهد شد ،بلكه در چنان صورتی شـرکتهـای
مزبور «تضامنی» محسوب میشدند (ماده  002قانون تجارت سال .)]5390[ 5955
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 .579به عالوه ،از نظر خواهانها هیچ گونه مقرراتی در قانون ذیربط وجود ندارد که سهامداران یـا نماینـدگان
آنان را ملزم نماید شخصاً یا از طریق وکیل جهت امضای قسمتهای ذیربط دفاتر اداره ثبت شرکتها در آن اداره
حضور یابند .چنین الزاماتی ،ولو آنکه وجود داشته باشد ،تشریفات داخلی اداره ثبت شرکتها بـوده ،ماهیتـاً جنبـه
اداری صرف دارد و در قانون صراحتاً مقرر نشده است .بهعالوه ،خواهانها خاطرنشـان مـیکننـد کـه شـهادتنامه
تسلیمی محمد جاللی ،کارشناس ثبت خوانده ،ادعای خواهانها را ت یید میکند.
 .577طبق اظهار خواهان ها ،صحیح نیست که به مواد مختلف قانون ثبت اسناد که ناظر بر وظـایف محاضـر
برای ثبت معامالت است در قیاس با ثبت شرکتها که صرفاً ثبت خالصه شرکتها است ،استناد نمـود .بنـابراین
خواهانها نتیجه می گیرند که در درجه اول باید سثال شود که آیا جزئیات مربوط به شرکتهـا کـه در دفتـر اداره
ثبت شرکتها ثبت گردیده صحیح است یا خیر .ادعا نشده است که آنچه در دفتر ثبت شده با مـدار مربـوط بـه
تشكیل شرکتها م ایرت دارد .تا جایی که ثبت منعكسکننده واقعیت بوده ،جزئیـات الزم در مـورد شـرکتهـا را
منعكس میکند و گویای قصد سهامداران است ،باید نتیجه گرفـت کـه تـوفیری نمـیکنـد کـه دفـاتر اداره ثبـت
شرکتها امضا گردیده ویا اینکه کس دیگری نام سهامداران ،از جمله نام وراـ جو میلر اریه را در این ستون یا آن
ستون دفتر ثبت شرکتها نوشته است.
 .571بهعالوه ،خواهانها اظهار میدارند که هیچیک از مواد قانون ثبت شرکتهـا ،نظامنامـه آن ویـا قـانون
تجارت الزم ندانسته است که م مور ثبت شرکتها هویت سهامداران را در موقع ثبت شرکت احراز نمایـد .مضـافاً
احراز هویت متعاملین امری است ذهنی ،بدین معنا که هویـت طـرف بایـد در حـدی احـراز شـود کـه آن مـ مور
بخصوص اداره ثبت را قانع کند .خواهانها روی این نكته ت کید خاص دارند ،زیرا اظهار میکنند که محمـود مـراد
علی بیگی چند شرکت را از جانب خانواده اریه به ثبت رسانده بود و از این موقعیت نتیجـه مـیگیرنـد کـه کـامالً
واضح است که برای م مور اداره ثبت کافی بود که هویت سهامداران را منغیرمستقیم احراز نمایـد و همـین امـر
حاکی از آن است که مس له احراز هویت علیالخصوص با توجه به شهرت نام خانواده اریه ،برای خواهانها مـانعی
کم اهمیت و قابل رفع بود.
 .570خواهانها همچنین اظهار میدارند که سهامداران و همچنین عامه مردم حق دارند که به اعالم رسـمی
دولت مبنی بر این که شرکتی ت سیس و ثبت گردیده اعتماد نمایند .خواهـانهـا بـه آگهـیهـای روزنامـه رسـمی
به عنوان دلیل شناسایی و قبول سهامداران چهار شرکت مورد بحث توسط دولـت وقـت اسـتناد مـیکننـد .بـدین
ترتیب ،خواهانها نتیجه میگیرند که آگهیهای رسمی دلیل بالمعارض بر اعتبار ت سیس و ثبت شرکتهای مزبور
است.
 .574از نظر خواهان ها ،خوانده هیچ مبنایی برای این ادعای خود ارائه نكرده است کـه اسـناد مـورد بحـث و
ثبت شرکتهای یاد شده باطل و بالاثر است و نیز توضیح نداده است که آثار چنین بطالنی بر پروندهها چه خواهد
بود .بهعالوه ،خواهانها میگویند که دعاوی آنان ناشی از ضبط داراییشان در ایران توسط خوانده اسـت ،اعـم از
اینکه آن داراییها به صورت سهام یا عالیق در شرکتهای مزبور ویـا عالیـق موجـود در امـوال متعلـق بـه آن
شرکتها باشد .بهعالوه ،خواهانها خاطرنشان میکنند که شرکتها به صورت شرکت با مسئولیت محـدود ثبـت
شده بودند .ماده  522قانون تجارت ایران مصوب  5955مقرر میدارد که در دو حالت یـک شـرکت بـا مسـئولیت
محدود ممكن است باطل اعالم شود و هیچیک از این دو حالت نسبت به پروندههای حاضر مصداق ندارد.
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 .571عالوه بر این ،خواهانها میگویند اظهار خوانده ،دایر بر اینکه شرکتها از ابتدا باطـل و کـانلـمیكـن
بوده ،با نظم عمومی ایران که در قانون تجارت منعكس گردیده تعارض دارد ،زیرا به موجب قانون مزبـور فرصـت
های زیادی برای رفع نواقد مربوط به تشكیل و ثبت به شرکتها داده شده است.
 .573خواهانها در رابطه با موضوع جعل نتیجه می گیرند که بنا به دالیل فوق ،واقعیات مورد ادعای خوانـده
هیچ اثری بر شرکتها ندارد ،چرا که نه تقلب یا جعلی صورت گرفته ،نه قلب حقیقت شده یا قصد تقلبی در هـیچ
مرحله ای وجود داشته است .شرکتها به نحو صحیح ت سیس گردیده و وراـ جو میلر اریـه ت سـیس شـرکتهـا را
ت یید و تنفیذ کرده است .شرکت ها به طور صحیح ثبت شده و هیچ تقاضایی برای ابطال شرکتها وجود نداشته و
چنین تقاضایی نمی تواند اکنون به دادگاههای ذیصالح تسلیم شود .حتی اگر شرکتهـا باطـل اعـالم مـیشـدند،
داراییهای آنان به نسبت سهام خواهانها در تملک آنان باقی میماند.
 .511و باالخره خواهانها اظهار میدارند که طبق قوانین ایران هـیچیـک از واقعیـات مـورد ادعـای خوانـده
نمیتواند مبنای مراجعه به دادگاه صالح برای بطالن شرکتها واقع شود ،چـه رسـد بـه ایـنکـه موجـب بطـالن
خودبهخود و از ابتدای این شرکتها بشوند .بنابراین تشكیل شرکتها عاری از هرگونه نقد عمده قـانونی اسـت.
خواهانها اظهار میدارند که این امر عیناً در مورد ثبت شرکتها نیز صادق است ،علیالخصوص که وراـ جو میلـر
اریه اصالت امضائات الحاقی به شرکتنامه ها و نیز اختیار آقای رفیع اریه به اقدام از جانـب خـویش را ت ییـد کـرده
است .به عالوه ،از نظر قوانین ایران ،هرگاه شرکتی باطل اعالم شود ،دادگاه برای تصفیه امور شرکت مدیر تصـفیه
تعیین میکند .در نتیجه ،مالكیت داراییهای شرکتها از طریق شخد مدیر تصفیه به سهامداران واگذار میشود.
 .515در رابطه با استفاده ادعایی از اسناد مجعول ،خواهانها اظهار میدارند که دلیل فرضی خوانـده در مـورد
اطالع خواهانها از تسلیم اسناد تقلبی ،این است که خواهانها آگاهانه مدار ارائه شده بـه دیـوان را دسـتكاری
کردهاند .خواهانها اظهار می دارند که درست است که در موقع عكسـبرداری از مسـتندات بـرای ضـمیمه کـردن
آنها ،تصویر گواهی اداره ثبت شرکتها روی یكی از شرکتنامهها بهخوبی نیفتاده است ،لكن خاطرنشان میسازند
که اگر قصد دستكاری یكی از اسناد در کار میبود ،پـس چـرا خواهـانهـا در مـورد سـایر شـرکتنامه هـا ،یعنـی
شرکتنامههای گروه تولیدی و ایرم که آنها نیز موضوع ادعاهای مشابهی هستند ،چنین کاری را انجام ندادند.
 .510یک اتهام فرعی که خوانده عنوان میکند این است که قسمت چاپی گواهی م مور ثبت در ایـن اسـناد
ترجمه نشده است .طبق اظهار خواهانها ،اسناد مورد نظر توسط وکالی خواهانها برای ترجمه به مترجم مستقل
خارج از دفتر کارشان ارسال شده بودند و این که مترجم نخواسته است قسمت چاپی گواهی م مور روی این اسـناد
را ترجمه کند .به نظر خواهانها خالی از اهمیت است.
 .519خواهانها ادعا میکنند که از نظر حقوق بینالملل ،مسائل الف) تقلب و جعـل و ب) اسـتناد بـه اسـناد
مجعول و تقلبی در شرایطی مطرح می شود که تقلب و جعل در بطن دعوا بوده و به قصد تـ ثیر گذاشـتن بـر رأی
دیوان انجام شده باشد .خواهانها استدالل میکنند که نظم عمومی بینالمللی رفتار متقلبانـه «عمـده»ای را کـه
عامدانه ،از روی قصد و به منظور گمراه کردن دیوان بینالمللی در اتخاذ تصمیم آن صورت گرفتـه باشـد ،تحمـل
نمیکند.
 .517لكن طبق اظهار خواهانها ،اظهارات خوانده در پروندههای حاضر ،راجع به نقاید فنی ادعایی است که
سالها قبل از ت سیس دیوان ،در ثبت شرکتهای مورد نظر وجود داشت .حتی ادعا نشده است که خالفكاریهای
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ادعایی با نظر فریب دادن این دیوان انجام شده یـا در زمـانی کـه تخلفـات حسـب ادعـا ارتكـاب یافـت ،کسـی
میتوانست وقوع انقالب سال  5910را پیشبینی کند .بهعالوه ،و بدون هیچ تردیدی ادعاهـای تقلـب و جعـل در
بطن این دعاوی قرار ندارند ،زیرا دعاوی مزبور از مصادره اموال خواهانها توسط دولت ایران ناشی میشوند.
 .511خواهانها همچنین اظهار میدارند که روشن است که خوانده «طرف ذینفع» و محق به طرح ادعاهای
تقلب و جعل نیست و این بدان سبب است که در زمان تشكیل این شرکتها ،دولت خوانده هیچگونه عالیق مالی
در شرکتهای مزبور نداشت .عالوه بر این ،خوانده در نتیجه ثبت شرکتها بـههـیچوجـه لطمـه ندیـده اسـت .در
نتیجه ،خوانده صالحیت مطرح کردن هیچیک از ادعاهایی را که تاکنون عنوان نموده است ،ندارد.
 .510بهعالوه ،خواهانها ادعا میکنند که مرور زمان مسقط دعوا در حقوق ایران به طور قطع و نهایی امكان
اقامه دعوا را علیه هر کسی در ارتباط با تقلب و جعل ،بطالن مدار تشكیل شرکت ،بطـالن ثبـت شـرکتهـا و
باالخره بطالن خود شرکتها پس از حدود  02سال از تاریخ واقعه از بین برده است .همچنین از اواخر سال 5912
[اوایل سال  ]5303که دولت خوانده شرکتها را مصادره نمود ،امور شرکتها را کامالً در اختیار گرفته و بـه طـور
کلی هر عمل انجام شده توسط شرکتها و از جمله موجودیت آنها را تصدیق و ت یید نموده است .علیرغم اینکه
خوانده اظهار میدارد که در ماههای بهمن و اسفند [ 5909فوریه و مارس  ]5331از خالفكاریهای مورد ادعا آگاه
شده است ،همچنان به اداره حداقل یكی از چهار شرکت ادامه داده و طبق اطالع و اعتقاد خواهانها ،هیچ عملـی
از طرف خوانده برای انحالل هیچیک از آن ها صورت نگرفته است .در نتیجه ،دولت ایران از انكـار موجودیـت یـا
اعتبار شرکتها ممنوع است.
9ـ5ـ .5تصمیم دیوان

 .514دیوان متذکر میشود که قاعده اساسی راجع به تقسیم بار دلیل در بند  5ماده  04قواعد دیوان بیان گردیـده
که میگوید «هر یک از طرفها مسئول اثبات واقعیاتی است که در ت یید ادعا یا دفاع خـود بـدان اسـتناد خواهـد
کرد» .بهعالوه ،چنان که سندیفر در اثر خود راجع به رویه دیوانهای بینالمللی تشـریح نمـوده ،قاعـده اساسـی و
گسترده بار دلیل که توسط دیوانهای بین المللی به طور کلی پذیرفته شده شبیه قاعده حقوق نوشـته اسـت و بـه
زبان ساده می توان آن را چنین بیان کرد که :بار دلیل بر دوش طرفی است که موضوعی را اثباتاً اظهار میکند که
اگر ثابت نشود منجر به صدور رأی برخالف اظهار وی میگردد .این بار دلیل ،همانطـور کـه بـر عهـده خواهـان
است ،می تواند در صورت وجود خوانده در دعوا بر دوش خوانده باشد ،چرا که بار اثبات هر ادعـایی کـه خوانـده در
پاسخ به اظهارات خواهان بیان میکند ممكن است بر دوش وی واقع شود37.
 .511در پروندههای حاضر ،خوانده بود که در مقام دفاع عنوان نمود که بعضی از اسـناد خواهـانهـا مجعـول
هستند .بنابراین ،بار اثبات ارتكاب جعل بر عهده خوانده است.
 .513مثل مورد پرونده دادرس اینترنشنال و دیگران و جمهوری اسالمی ایـران و دیگـران (حكـم شـماره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
37. Durward v. Sandifer, Evidence before International Tribunals, revised edition, Charlotteville 1975, p. 127.
(با حذف پانوشتها)
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[ 9-059/051-150فارسی] مورخ  00آبانماه [ 5904انگلیسی ،مورخ هفتم نـوامبر  ،]5331چـاپ شـده در 31 Iran-

 :U.S. C.T.R. 127منبعد «دادرس») ،در پرونده حاضر نیز دیوان با ادعاهای جعلی مواجه میباشد که به علـت
داللت آنان بر رفتار تقلبآمیز و قصد فریب ،ادعاهایی بسیار حساس است .دیوان معتقد است کـه ادعاهـای جعـل
مطروح در پروندههای حاضر دارای چنان خصوصیتی است که ضابطه قویتری را بـرای اثبـات ایجـاب مـیکنـد.
بنابراین ،دیوان هماهنگ با رویه گذشته خود نظر میدهد که ادعای جعل باید به نسبت سایر ادعاهای پروندههای
حاضر ،با درجه احتمال بیشتری به اثبات برسد (به عنوان مثال بنگرید به :حكم پرونده دادرس ،مذکور در باال ،بند
 .)504ضابطه صحیح اثبات ،به شرحی که در پرونده دادرس بیان گردید« ،ادله واضح و مقنع» بود (همان م خـذ).
این ضابطه قویتر اثبات ،اولین بار در حكم صادره در پرونـده اویـل فیلـد آو تگـزاس اینـک .و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران و دیگران اعالم گردید (حكم شماره  5-49-012مورخ  55مهرماه [ 5951هفتم اکتبـر  ]5325بنـد
 ،01چاپ شده در .)12 Iran-U.S. C.T.R. 308, 315
 .501دیوان اینک باید به بررسی این مس له بپردازد که آیا امضاهای مندرج در چهار شـرکتنامه آن طـور کـه
خوانده ادعا میکند ،جعلی است یا خیر .در جلسه استماع ،دیوان شهادت دو کارشناس خط را کـه هرکـدام توسـط
یكی از طرفین معرفی شده بود استماع کرد .آقـای بـوذری ،کارشـناس خوانـده شـهادت داد کـه امضـاهای روی
شرکتنامه ها توسط همان شخصی صورت گرفته که دفاتر ثبت را امضا نمـوده اسـت .از طـرف دیگـر ،آقـای رود،
کارشناس خواهان شهادت داد که وی م ایرتهای قابل مالحظهای بین ایـن دو مجموعـه امضـا مالحظـه کـرده
است .از بین دو کارشناس نامبرده ،اظهارات کارشناس خواهان به نظر دیوان قانعکنندهتر میرسد؛ بخصوص از این
جهت که وی از روشها و وسایل فنی پیشرفتهتری جهت مقایسه امضاها استفاده کرده است .این نتیجهگیـری بـا
این واقعیت نیز ت یید میشود که خود ورا-جو میلر اریه اظهار داشته است که طبق اطـالع و اعتقـادش امضـاهای
الحاقی به چهار شرکتنامه امضای خود او هستند .بنابراین ،دیوان براساس ادله موجود نزد خود الزاماً نتیجه میگیرد
که امضاهای الحاقی به چهار شرکتنامه توسط خواهان ،ورا-جو میلر اریه صورت گرفته یا حداقل اینکـه مجعـول
بودن آنها ثابت نشده است .بهعالوه ،شرکتنامهها به طور صحیح ثبت گردیده ،زیرا به هیچ نحو ت ییری در آنهـا
به عمل نیامده است.
 .505دیوان اکنون به بررسی این مس له میپردازد که چه کسی دفاتر ثبت را امضا کرده اسـت .واضـح اسـت
که دفاتر توسط ورا-جو میلر اریه امضا نشدهاند ،زیرا چنانکه خود وی تصدیق میکند ،در زمان امضـای دفـاتر در
سالهای  ]5304/5301[ 5919/5914در ایران حضور نداشت .بنابراین دیوان باید تعیین کند که آیا حضور وراـ جو
میلر اریه از نظر رعایت تشریفات ثبت الزم بود یا اینکه شخد دیگری نیز میتوانسته از جانب وی دفاتر را امضا
کند.
 .500دیوان بر مبنای ادله موجود نزد خود متقاعد نشده است که خوانده توانسته ثابت کند که حضور وراـ جـو
میلر اریه طبق قوانین ایران الزامی بوده است .عالوه بر این ،در جلسـه اسـتماع دوم ،بعضـی از کارشناسـان خـود
خوانده تصدیق کردند که فرد دیگری میتوانسته دفاتر ثبت اداره ثبت شرکتها را از جانب وراـ جو میلر اریه امضا
کند .دیوان متقاعد شده است که رفیع اریه و محمود مراد علی بیگی وکالت داشتند که مدار را از طرف وراـ جو
میلر اریه امضا نمایند .خوانده نتوانسته است به نحو قانعکننده ای از نظر دیوان ثابت کند که امضاهای الحـاقی بـه
دفتر ثبت توسط کسی که اختیار امضا داشته انجام نشده است.

حکم شماره  580ـ  841/843/844ـ  0
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 .509بهعالوه ،دیوان خاطرنشان میکند که در هر صورت ،جرم ادعایی مورد بحـث در پرونـدههـای حاضـر،
حداکثر فقط عملی است که موجب شده اطالعات نادرستی در مدار اداره ثبت شرکتها منعكس گردد و چنـین
عملی جنحه محسوب می شود .روشن است که شخصی که اطالعات کذب وارد دفاتر کرده بـود ،مـ مور دولـت و
متصدی پروندهها بوده و نه خواهانها .خواهانها ،بهویژه ورا-جو میلر اریـه ،مرتكـب هـیچگونـه عمـل مجرمانـه
نشدهاند .مسلم این که این موضوع در مورد جیسون و لورا اریـه مصـداق نـدارد ،زیـرا کـه آنـان در هنگـام وقـوع
خالفكاریهای ادعایی به ترتیب شش ساله و چهار ساله بودند.
 .507به عالوه ،دیوان متقاعد نشده است که خوانده از عهده اثبات وجود عناصر مختلف جرم جعـل بـر آمـده
باشد .طبق اظهار دکتر انواری ،کارشناس خواهانها در حقوق جزای ایران ،برای احراز جرم جعل وجود سه عنصـر
باید ثابت شود .5 :قصد گمراه کردن یا فریب دادن دیگری .0 ،دستكاری در سندی برخالف حقیقت ،و  .9امكـان
ضرر غیر .یكی از کارشناسان خوانده ،گرچه کارشناس حقوق جزای ایران نیست ،عمـدتاً قبـول داشـت کـه طبـق
حقوق بین الملل وجود سه عنصر فوق باید احراز شود .دیوان متقاعد نشده است که خوانده وجود هـیچیـک از ایـن
سه عنصر را ثابت کرده باشد .برعكس ،ادله موجود نزد دیوان نشان میدهد که خواهانهـا در سـالهـای  5919و
 5914قصد گمراه کردن ویا فریب دادن کسی را نداشتند و ضمناً مدار ثبت شـده مـورد بحـث همـان مـدارکی
هستند که میبایست بوده باشند ،یعنی اینکه مبین قصد شرکا در تشـكیل چهـار شـرکت مـورد بحـث هسـتند و
باالخره هیچ کس از جعل ادعایی متضرر نشده است ،زیرا تنها شخصی که احتمال داشته از جعـل ادعـایی لطمـه
ببیند وراـ جو میلر اریه بوده است.
 .501باالخره دیوان به این مس له میپردازد که آیا خواهانها مرتكب جرم استفاده از اسناد مجعول شدهاند یـا
خیر .چنانکه بیشتر در باال نتیجهگیری شد ،وقوع هیچگونه جعلی ثابت نشده است .حتی اگر نتیجهگیری دیـوان
درباره مس له جعل غیر از این می بود ،برای وقوع جرم استفاده از اسناد مجعول باید ثابت شود شخصی کـه حسـب
ادعا مرتكب جرم شده عالماً سند جعلی را تسلیم کرده است ،لكن خوانده نتوانسته هیچ دلیلی در ت یید این ادعـای
خود ارائه کند که در سال  ]5335[ 5902که خواهانها شرکتنامه های مـورد بحـث را بـه دیـوان تسـلیم کردنـد،
می دانستند که آن اسناد جعلی است .بهعالوه ،در مورد ادعای جعل از دیدگاه حقوق بینالملل ،دیـوان خاطرنشـان
میکند که کلیه مثالهایی که کارشناسان خوانده نقل نمودهاند متضمن مواردی است که سعی در فریـب دادن یـا
گمراه نمودن دادگاه به عمل آمده بود ،لكن خوانده نتوانسته است هیچ دلیلی ارائه کند که ثابت نماید خواهـانهـا
کوشیده باشند دیوان را به نحوی از انحا گمراه کنند یا فریب دهند .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که ثابت نشـده
است که خواهانها مرتكب جرم استفاده از اسناد مجعول شدهاند.
 .500در نهایت ،دیوان در مورد آثار جعل ادعایی خاطرنشان میکند که شرکتهای موضـوع دعـوا در بیسـت
سال گذشته موجودیت داشته و طی هفده سال از این مدت متعلق به خوانده بودهانـد و دسـتکـم شـرکت گـروه
تولیدی همچنان به فعالیت ادامه میدهد .بهعالوه ،خواهانها دالیلی ارائه کردهاند تا نشان دهند که در صورتی که
قرار میبود دیوان ارتكاب جعل را احراز کند ،به سبب مرور زمانهای مختلف مقرر در حقوق ایران مشـمول مـرور
زمان می شد و از این رو ،جعل ادعایی در هر حال اثری بر پروندههای حاضر نمیداشت .دیوان پـیش از ایـن نظـر
داده است که مرور زمانهای مقرر در حقوق داخلی لزوماً در دعاوی مطروح در دیوانهای بینالمللـی الزمالرعایـه
نیست ،لكن در تعیین اثرات ت خیر غیرموجه در تعقیب یک ادعا در این دیوانها ،میتوان این قبیل مرور زمانها را
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مدنظر قرار داد (پرونده شرکت هواپیمایی ملی ایران و دولت ایاالت متحده امریكا ،حكم شماره -999ب 0-2مورخ
نهـم آذرمـاه  92[ 5955نـوامبر  ]5320بنـد  ،2چـاپ شـده در 17 Iran-U.S. C.T.R. 187,189؛ شـرکت
هواپیمایی ملی ایران و دولت ایاالت متحده امریكا ،حكم شماره -991ب 0- 3مورخ نهم آذرماه  92[ 5955نوامبر
 ،5320بند  2حكم ،چاپ شده در 17 Iran-U.S. C.T.R. 214,216؛ شرکت هواپیمایی ملـی ایـران و دولـت
ایاالت متحده امریكا ،حكم شماره -995ب 0-50مورخ نهم آذرماه  92[ 5955نوامبر  ،]5320بند  ،52چـاپ شـده
در 17 Iran-U.S. C.T.R. 228,230؛ آلن کریگ و وزارت نیروی ایران و دیگران ،حكم شـماره 9-945-05
مـورخ  55شـهریورماه [ 5950دوم سـپتامبر  ،]5329صـفحه  ،51چـاپ شـده در 3 Iran-U.S. C.T.R. 287؛
هارنیشفگر کورپوریشن و وزارت راه و ترابری و دیگران ،حكم شـماره  9-522-544مـورخ  00تیرمـاه 59[ 5959
ژوییه  ]5324صفحه  ،92چاپ شده در  .)7 Iran-U.S. C.T.R. 90,116دیوان خاطرنشان میسازد که خوانده
درباره قوانین مرور زمان تفسیرهای گوناگونی ارائه کرده ،گاه اظهار داشته است که آن قوانین مل ـی گردیـده و در
موارد دیگری ،برای جلوگیری از دعوای خواهان ها به قوانین مزبور استناد نموده است (برای مثال بنگرید بـه :بنـد
 52باال) .بهعالوه ،حتی اگر براساس استدالل خوانده قوانین مرور زمان در سال  5955ل ـو گردیـده باشـد ،طبـق
حقوق جزای عمومی چنین ل وی نمی تواند عطف به ماسبق گردد .بنابراین ،به دالیل گوناگون ،دیوان نظر میدهد
که در اقامه ادعای جعل ت خیر غیرموجهی صورت گرفته است .بدینسان ،دیوان نتیجه میگیرد که ادعای خوانـده
مشمول مرور زمان شده است و باالخره حتی اگر شرکتها باطل اعالم میشدند ،باز هم خواهانها حق داشتند که
ارزش اموال خود را در زمان مصادره دریافت کنند .دیوان همچنین خاطرنشان میکند که خوانـده ادعـای جعـل را
خیلی دیر ،یعنی در ماه فروردین [ 5904آوریل  ]5331مطرح نمود ،حال آنکه خوانده قطعاً توجه داشـته کـه وراــ
جو میلر اریه از ابتدای طرح دعوا نزد این دیوان و در سراسر لوایح کتبی بر این نكته پافشاری میکـرد کـه بعـد از
ماه ژوئن  5309هیچ گاه به ایران باز نگشت .بنابراین ،خوانده از طـرح ادعـای مزبـور در ایـن مرحلـه پیشـرفته از
رسیدگیها ممنوع است.
 .504علیهذا دیوان نتیجه میگیرد که اظهارات خوانده راجع به جعل رد میشود و ادعای جعل مردود است.
0ـ .5موضوع مالکیت در پنج شرکت

 .501اینک که احراز گردید که ارتكاب هیچ گونه جعلی ثابت نشده ،دیوان به بررسی این موضوع میپردازد که آیا
خواهانها توانستهاند به قدر کفایت ثابت کنند که دعاوی به آنان تعلق دارد یا خیر.
5ـ0ـ .5اظهارات طرفین

 .503خواهانها معتقدند که انتقال مالكیت سهام و عالیق مالكانه مورد نزاع به نحو صحیح انجام شده است.
 .541خوانده ظاهراً استدالل میکند که به دالیلی چند ،از جمله سوءنیت ادعایی رفیع اریـه ،انتقـال سـهام و
عالیق مالكانه موضوع اختالف به همسر و فرزندانش فاقد اعتبار بوده است .خوانده اظهار میدارد که فقدان قصـد
انتقال واقعی و حقیقی ،انتقاالت انجام شده را بیاعتبار نموده و هیچ حق مالكانهای برای خواهانهـا ایجـاد نشـده
است .خوانده در ت یید موضع خود ،به مواد  535 ،532و  459قانون مدنی ایران و نیز به ماده  405قـانون تجـارت
ایران استناد میکند .خوانده همچنین به بحث درباره ماهیت این انتقاالت پرداخته و ادعا میکند که براساس مـاده
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 40قانون ثبت و ماده  032قانون مدنی ،عقد هبه می بایست به موجب سند محضری منعقد شده باشد .بـهعـالوه،
خوانده استدالل میکند که چون خواهانها یا رفیع اریه دلیلی ارائه نكردهاند که ثابت نماید متهبان اموال موهوبـه
را قبض کرده اند ،بنابراین قبض اموال صورت نگرفته و لذا هیچ حقوق مالكیتی ایجـاد نگردیـده اسـت 38.خوانـده
همچنین در تحكیم بیشتر موضع خود استدالل میکند که رفیع اریـه قـبض و اختیـار و کنتـرل سـهام و حقـوق
مالكانه مزبور را حفظ نمود و اختیاراتی که توسط وی نسبت به آن اموال اعمال میشد بیش از اختیارات یک ولـیّ
ویا وکیل منصوب بوده است.
 .545بهعالوه ،خوانده به امضائات وراـ جو میلر اریه در مدار مربوط به شرکتها و نیز به اظهار وی استناد
میکند که در امور روزمره شرکت های مزبور دخالتی نداشت .خوانده معتقد است که رفیـع اریـه بـه مثابـه مالـک
منحصر به فرد شرکتهای مزبور عمل میکرد .خوانده ظاهراً به منظور اثبات قصد واقعـی رفیـع اریـه در تقسـیم
سهام و عالیقش بین همسر و فرزندان خود ،به مزایا و امتیازاتی استناد میکند که هر سرمایهگذار با تشكیل یـک
شرکت (اعم از سهامی یا با مسئولیت محدود) ،در مقام مقایسه با یک سرمایهگذار خصوصی منفرد ،از آن برخوردار
میگردد .خوانده اظهار میدارد که بازیگر واقعی در شرکتهای مزبور منحصراً رفیع اریه بود که تنها کسی بود که
از این ترتیبات منتفع می گردید .بنابراین ،خوانده اظهار میدارد که خواهانها صاحبان واقعی دعاوی مربوط به این
شرکتها نیستند و لذا دعاوی مزبور باید به آن دلیل صالحیتی رد شود.
 .540خواهانها در پاسخ میگویند که استدالل خوانده ،دایر بر اینکه مالكیت خواهانها صوری است و بس،
در بهترین حالت بیوجه است .خواهانها اظهار میکنند که خوانده هیچ دلیلی در ت یید اظهارات خود ارائه نكرده و
استدالالت حقوقیاش کالً بیاساس است .خواهانها به قبول این نكته توسط خوانده استناد میکنند که در قوانین
ایران ،محدودیتی برای تحصیل حقوق مالكیت در اموال برای ص ار وجود ندارد .عالوه بر این ،کلیه سـهام متعلـق
به خواهانها بهدرستی توسط مسئول ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
0ـ0ـ .5تصمیم دیوان

 .549طبق قوانین ایران ،وجود قصد واقعی و قبض عین موهوبه از شرایط صحت عقد هبه اسـت .از نظـر دیـوان
استدالالت خوانده راجع به عدم اعتبار انتقال سهام و حقوق مزبور بهعنوان هبه ،به دالیـل مختلـف ،قابـل قبـول
نیست .بهعنوان مثال ،ماده  033قانون مدنی ایران اشعار میدارد:
در هبه به ص یر ...قبض ولیّ معتبر است.
بهعالوه ،ماده  032همان قانون مشعر است بر اینکه هبه واقع نمی شود ،مگر با قبول و قبض متهب ،اعـم از
این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او .مضافاً در مقدمه ماده  040آیین دادرسی مدنی ایـن قاعـده کلـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11طبق اصول کلی آیین دادرسی بینالملل و نیز وفق بند  5ماده  04قواعد دیوان ،هریک از طرفهای دادرسی مسئول اثبات واقعیاتی
است که در ت یید ادعا یا دفاع خود بدان استناد کرده است .بنابراین ،طرفی که مدعی وجود نقصی در وقوع یک عمل حقـوقی اسـت ،بـار
اثبات آن نقد ادعایی را بر عهده دارد .هرگاه شخصی که نسبت به عمل حقوقی مورد نزاع در زمان معامله ثالث تلقی میشـده و مـدعی
شود که آن عمل حقوقی به وقوع نپیوسته است ،بار اثبات ادعای خود را برعهده خواهد داشت .بنابراین ،برعهده خوانده پروندههای حاضـر
است که نشان دهد که انتقال به نحو صحیح انجام نشده است.
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بیان گردیده است که:
کسی که متصرف است تصرف او بهعنوان مالكیت شناخته میشود و لكن اگر ثابت شود که شروع به تصـرف
از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد ،مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او ت ییـر
کرده و بهعنوان مالكیت متصرف شده است.
عالوه بر این ،ماده  041آیین دادرسی مدنی ایران اشعار میدارد که تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد
یا به واسطه ،مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.
 .547بهعالوه ،ماده  5522قانون مدنی ایران در بخش ذیربط اشعار میدارد که:
در ایران ،طفل ص یر تحت والیت قهری پدر و جد پدری خود میباشد.
نیز ماده  5529همان قانون مقرر میدارد که:
در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه ،ولیّ نماینده قانونی او میباشد.
همچنین یكی از شهود کارشناس خوانده در جلسه استماع اول ت یید نمود که طبـق مـاده  033قـانون مـدنی
ایران ،در هبه به ص یر قبض ولیّ معتبر است.
 .541بدین ترتیب ،استدالالت خوانده راجع به قصور ادعایی خواهانها در اثبات قبض معتبـر و قـانونی عـین
موهوبه با قوانین ایران م ایرت دارد .بهعالوه ،ماده  229قانون مدنی بیان مینماید که:
بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند ،مگر در موارد ذیل:
 .5در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اوالد واهب باشد.
بر این اساس ،قوانین ایران هبه مال توسط والدین را پذیرفته و به ترتیب مثثری متهب را بعـد از وقـوع هبـه
مورد حمایت قرار داده است .بنابراین ه به به فرزندان قطعی بوده و به نحو صحیح منعقد شده اسـت .صـرف ایـن
واقعیت که پدر ،واهب و ولیّ متهب بوده ،ت ثیری در موضوع ندارد39.
 .540استدالالت راجع به مزایایی که سرمایهگذاران از طریق تشكیل انواع مختلف شرکتها حاصل میکننـد
در مقایسه با مزایایی که سرمایهگذار خصوصی منفرد از سرمایهگذاریهای خود به دست میآورد احتماالً استدالل
درستی است ،لكن استفاده و تمتع از این مزایا را که در قوانین مقرر شدهاند ،نمـیتـوان بـه هـیچ طریقـی منفـی
دانست ،زیرا که از طرق اختیاری معمول در تجارت داخلی محسوب میشوند .بنابراین ،استدالالت مزبـور تـ ثیری
بر موضوع مالكیت سهام و عالیق خواهانها در شرکتهای مورد بحث ندارد.
 .544بهعالوه ،خود رفیع اریه در جلسه استماع اول ت یید نمود که حقیقتاً قصد داشت سـهام و عالیـق مـورد
نزاع را به خواهانها انتقال دهد و عمالً نیز این کار را انجام داد .مضافاً پرونده امر حاوی قرائن چندی است مبنـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16عالوه بر این ،سایر قوانین مورد استناد خوانده این استدالل را از اثر نمیاندازد و مثید موضع ایران نیز نمیباشد .بـرای مثـال ،مـاده
 405قانون تجارت را باید در چارچوب صحیح خود که مربوط به مس له ورشكستگی (باب یـازدهم قـانون) و آثـار آن (فصـل دوم از بـاب
یازدهم) است ،مطالعه کرد .بنابراین منظور از اشـاره بـه معاملـه در مـاده  405معاملـهای اسـت کـه بـرای احتـراز از ایفـای تعهـدات یـا
کالهبرداری از طلبكاران واقع شده است .بهعالوه ،اشاره به ماده  459قانون مدنی ایران بـه «بیـع شـرط» در فصـل دوم قـانون مربـوط
میشود که در اینجا مورد نزاع نیست .بهعالوه ،ماده مزبور اشعار میدارد که« :اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع به حقیقـت بیـع
نبوده است احكام بیع در آن مجرا نخواهد بود» .بنابراین ،شمول این ماده صراحتاً محدود به بیع شرط است.
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بر این که انتقال عمالً صورت گرفت .برای مثال ،مدار متعدد مربوط به جلسات مجمع عمومی شرکتهای مزبور
نشان میدهد که از خواهانها بهعنوان سهامداران شرکتهای مورد بحث نام برده شـده اسـت .بنـابراین ،انتقـال
اموال عمالً تنظیم و اجرا شده است.
 .541دیوان توجه می نماید که برای انكار اعتبار یک سند رسمی در ایران ،الزم است انكارکننـده دادخواسـت
ابطال سند بدهد .جعلی بودن سند باید ثابت شود .مادام که سندی رسمی موجودیت دارد ،هیچ مقـام دولتـی حـق
انكار اعتبار آن را ندارد .همچنین طبق ماده  5022قانون مدنی ایران ،مفاد سـند در صـورتی کـه مخـالف قـوانین
نباشد معتبر است.
 .543دیوان همچنین این نظر مطروح توسط نماینـدگان خوانـده در جلسـه اسـتماع اول را رد مـیکنـد کـه
میگفتند خوانده بهعنوان مصادرهکننده میتوانسته در معامالت قانونی که سالها قبل از مصادره بین رفیع اریـه و
خواهانها انجام گرفته بود دخالت نماید .بهعالوه ،به موجب ماده  009قانون مدنی ایران «هر معامله که واقع شده
باشد محمول بر صحت است ،مگر اینکه فساد آن معلوم شود» .دیوان معتقد است که خوانده از عهـده بـار دلیـل
الزم برای انكار این اماره قانونی بر نیامده است.
 .511دیوان همچنین مالحظه می کند که اسناد و مدار گوناگونی راجع به ثبت شرکتها توسط طـرفین ،و
اغلب آنها توسط خواهانها ،تسلیم گردیده که مثید مالكیت خواهانها نسبت به شرکتهـای مزبـور و حـاکی از
این است که انتقاالت به نحو معتبر انجام و به نام خواهانها ثبت گردیده است .دیوان مالحظـه مـیکنـد کـه در
چهار شرکت از پنج شرکت مورد نزاع ،کلیه خواهانها جزء مثسسین اولیه بودهاند .بهعـالوه ،بعـد از آنکـه قـانون
گسترش مالكیت در مورد کارخانجات تولیدی اجرا شد ،نمایندگان واحد دولتی مربوط ،یعنی سازمان مالی گسترش
مالكیت ،در جلسات مجمع عمومی شرکت مزبور حضور یافتند و دلیل و مدرکی وجود ندارد کـه نشـان دهـد طـی
دورهای که خواهانها سهامدار شرکت بودند ،نمایندگان مزبور هیچگاه به هیچ طریقی نسبت به مالكیت خواهانها
اعتراضی کرده باشند .به عالوه ،این امر نشان میدهد که نمایندگان یک واحد دولتی مـیدانسـتند کـه هریـک از
خواهان ها صاحب بخشی از کارخانجات تولیدی بوده است .عالوه بر این ،از زمان اجرای قانون گسـترش مالكیـت
نسبت به کارخانجات تولیدی تا طرح اعتراض به مالكیت خواهانها در الیحه استماع خوانده ،بیش از شانزده سال
سپری شده بود .بدین ترتیب ،ایراد به عالیق مالكیت خواهانها در کارخانجات تولیدی بـهموقـع صـورت نگرفتـه
است .بنا به مراتب فوق ،دیوان نظر میدهد که خوانده را میتوان ممنوع از طرح موضـوع در ایـن زمـان دانسـت.
بنابراین ،به دالیل گوناگون ،دیوان تلویحات خوانده را رد میکند که خواهـانهـا صـرفاً سـهامدار صـوری بـوده و
مالكیت کماکان در ید رفیع اریه باقی مانده است.
 .515بر این اساس ،دیوان بر مبنای ادله موجـود در پرونـده نظـر مـیدهـد کـه انتقـال سـهام و عالیـق در
شرکتهای مورد نزاع بهدرستی انجام و حقوق مالكیت خواهانها به نحو معتبـری ایجـاد شـده اسـت .در نتیجـه،
اظهار خوانده ،دایر بر اینکه خواهانها صاحبان واقعی دعاوی نیستند قابل قبول نیست.
 .0سلب مالکیت

 .510چون دیوان نظر داده است که خواهان ها دارای عالیق مالكانه در پـنج شـرکت مزبـور ،یعنـی کارخانجـات
تولیدی ،گروه تولیدی ،سیب طالیی ،اصل مسكن و ایرم هستند و وراـ جو میلر عالوه بر پـنج شـرکت مزبـور ،در
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بانک ایرانیان نیز عالیق مالكانه داشته ،اکنون به بررسی این موضوع میپردازد که آیا آن اموال مصادره شدهاند یا
خیر.
5ـ .0کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی
5ـ5ـ .0مقدمه

 .519دیوان مالحظه میکند که بر مبنـای تعـدادی از مـدار موجـود در پرونـده مـیتـوان نتیجـه گرفـت کـه
کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی هر دو در زمانی در سال [ 5303سالهای  ]5912-5913مصادره شـدند 40.در
پروندههای حاضر ،موارد از دست دادن عنوان مالكیت سـهام و از دسـت رفـتن کنتـرل سـهامداران در اداره امـور
شرکتها بهروشنی مشاهده میشود .در جلسه استماع اول ،چندین شاهد شـهادت دادنـد کـه اداره گـروه تولیـدی
توسط همان کسانی انجام میشد که کارخانجات تولیـدی را اداره مـیکردنـد 41.بنـابراین ،تـاریخ مصـادره گـروه
تولیدی همان تاریخ مصادره کارخانجات تولیدی خواهد بود .لذا دیوان معتقد است که تنها موضوع مبهم این است
که چه تاریخی باید تاریخ دقیق مصادره محسوب شود .همچنانکه در سایر موارد مشابه نوعاً مصداق دارد ،به نظر
می رسد مصادره عملی مشتمل بر اقداماتی است که در مجموع ظهور بر ضبط قطعی [مال] در تـاریخ معینـی دارد.
دیوان باید آن لحظه از زمان را در پروندههای حاضر تعیین نماید.
 .517به عنوان یک نكته مقدماتی باید به خاطر داشت که سوابق پرونده ظهور بر دو سلسله اقدامات مختلـف
دارد که بر وضعیت کارخانجات تولیدی اثر گذاشته است :الف) اقدامات انجام شده با هدایت دولت («مرحله اول»)
و ب) اقدامات ناشی از اجرای فهرست اسامی مربوط به بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صـنایع ایـران («قـانون
حفاظت») ،حكم مورخ  95شهریور  00[ 5912اوت  ]5303دادگاه ،و اقدامات انجام شـده توسـط بنیـاد («مرحلـه
دوم») .خواهانها اظهار می دارند که کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی هر دو در مرحله اول مصادره شدند ،لكـن
خوانده این مطلب را انكار و در عوض اظهار میکند که مصادره در مرحله دوم صورت گرفـت و بـه هـیچ ترتیـب،
قبل از آغاز آن مرحله به وقوع نپیوست.
0ـ5ـ .0تاریخ مصادره کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی

 .511خواهانها جهت اثبات مصادره به اقدامات و رویدادهای گوناگونی استناد میکننـد و نتیجـه مـیگیرنـد کـه
کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی در تاریخ  04بهمنماه  59[ 5910فوریه ] ،5303یعنی زمان وقوع اولین مداخله
ادعایی در استیفای حقوق مالكانه خواهانها مصادره شد.
 .510برای احراز تاریخ ضبط مال ،در مواردی که اقدامات مثثر در حقـوق مالكانـه صـورت مـیگیـرد دیـوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .19کارخانجات تولیدی از تاریخ ت سیس بهعنوان شرکت سهامی تشكیل گردید .گروه تولیـدی بـدواً بـه صـورت شـرکت بـا مسـئولیت
محدود ت سیس ،لكن بعداً به شرکت سهامی تبدیل شد.
 .18ادله بالمعارض موجود در پرونده این مس له را ثابت میکند .نعمتاله فقیه نصیری و رفیع اریه هر دو شهادت دادند ـ و شهادت آنها
مورد معارضه واقع نشد ـ که کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی را همان کسانی اداره میکردند که مسئولیتهای مشابهی برای اداره هـر
دو شرکت داشتند.

حکم شماره  580ـ  841/843/844ـ 594  0

معموالً به جستجوی سلب مالكیت عینی ،کامل و نهایی میپردازد یا اقدامی را جستجو میکند که برگشـتناپـذیر
بوده باشد و نه صرفاً گذرا .برای مثال ،در پرونده اینترنشنال تكنیكال پـرادکتس کورپوریشـن و دیگـران و دولـت
جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم نهایی شماره [ 9-920-535فارسی] مورخ  02آذرمـاه [ 5954انگلیسـی،
مــورخ  02اکتبــر  ،]5321از صــفحات  ،11-15چــاپ شــده در 9 Iran-U.S. C.T.R. 206, 240-241
(«اینترنشنال تكنیكال پرادکتس») دیوان اظهار داشته است که
وقتی که سلب مالكیت ادعایی از طریق یک رشته مداخالت در استفاده از ملک انجام میشود ،تخلفی که اسباب دعوا را
تشكیل میدهد در روزی به وقوع میپیوندد که مداخله کم و بیش به محرومیت قطعی از ملک منتهی میشود و نه در تاریخ
شروع رویدادها .نقطه ای که دخل و تصرف به گرفتن منتهی میشود بستگی به اوضاع و احوال پرونده داشته و مسـتلزم آن
نیست که مالكیت قانونی منتقل شده باشد.

 .514در پروندههای حاضر ،دیوان باید رویدادها و اقدامات گوناگونی را که بر مدیریت کارخانجـات تولیـدی و
گروه تولیدی اثر گذاشت بررسی نماید تا تاریخ مداخله ،قابـل انتسـاب بـه خوانـده ،را کـه بـه محرومیـت قطعـی
خواهان ها از اموالشان منتهی گردیده ،تعیین کند (برای مثال بنگرید به :همـان م خـذ ،پرونـده فیلیـپس پترولیـوم
کامپنی ایران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره  0-93-401مورخ هشتم تیرماه  03[ 5952ژوئـن
 ،]5323بند  ،525چاپ شده در « :21 Iran-U.S. C.T.R. 79,116فیلیـپس پترولیـوم»)؛ پرونـده فورموسـت
تهران اینكورپوریتد و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره [ 5-90/095-002فارسـی]
مورخ  05خردادماه [ 5951انگلیسی ،مورخ  55آوریل  ]5325صفحه  .03چاپ شده در 10 Iran-U.S. C.T.R.
 .)228,249بنابراین دیوان باید اقدامات مداخلهآمیزی را که خواهانها بدان استناد کردهاند بررسی نمایـد .اولـین
اقدامی که مزاحم کار مدیران منتخب سهامداران شد ،رویدادی بود که بالفاصله بعد از وقوع انقالب در بهمـنمـاه
[ 5910فوریه  ]5303رخ داد .انجمن اسالمی کارکنان [شرکت] مانع ورود نعمت اله فقیه نصیری که در آن زمـان
مسئول عملیات دو شرکت مزبور بود ،و نیز مانع ورود سایر کارکنان عالیرتبه و مدیران کارخانجات تولیدی و گروه
تولیدی به ساختمان شرکتها شدند .بعداً یعنی در حوالی  04بهمنماه  59[ 5910فوریه  ]5303پاسداران انقـالب
کمیته شماره  3شش نفر از مسئولین ارشد کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی را که سه نفر از آنان در عـین حـال
جزء مدیران شرکت ها بودند ،بازداشت کردند و این افراد یک شب در بازداشت به سر بردند و توسط بازپرس مـورد
بازجویی قرار گرفتند.
 .511در حدود اول اسفندماه  02[ 5910فوریه  ]5303محمدتقی محمدی ظاهراً تا حـدودی بـر کارخانجـات
تولیدی و گروه تولیدی اعمال نظارت میکرد .هرچند وی مستقیماً در امور روزانه شرکت مداخله نمـیکـرد ،لكـن
ظاهراً حق وتوی مطلق بر تصمیمگیریها داشت .بهعالوه ،در حدود اول فـروردینمـاه  05[ 5912مـارس ]5303
اسماعیل علی بابایی توسط وزارت صنایع و معادن بهعنوان سرپرست منصوب گردید.
 .513پرونده همچنین حاوی اطالعیهای از دادستانی کل ،صادره در تاریخ  09فروردینماه  50[ 5912آوریـل
 ]5303میباشد که حاوی اسامی اشخاصی بود که اموال آنان و نیز اموال خویشاوندان درجـه یـک آنـان بـه نفـع
مستضعفین مصادره شده بود .دست نوشته مندرج در حاشیه مدر توسط قاضی شرع ،صادق خلخالی مشعر بر این
است که «اموال منقول و غیرمنقول افراد فوقالذکر ...توسط دادگاه انقـالب مصـادره شـده اسـت» .اسـامی کلیـه
خواهانها در فهرست ذکر شده است .بهعالوه ،در پروندهها مدرکی با عنوان «لیست احكـام دادگـاههـای انقـالب
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اسالمی ایران» وجود دارد که نشان میدهد حداقل دو حكم ،یكی در تاریخ اول خردادمـاه  00[ 5912مـه ]5303
(احكام شماره  5140و  )5144و دیگری در تاریخ  52مهرماه [ 5912دهم اکتبر ( ]5303حكم شـماره  )522علیـه
خواهانها صادر شده بود ،لكن خود این احكام در پرونده موجود نیست42.
 .531در تاریخ  92خردادماه  02[ 5912ژوئن  ]5303وزیر صنایع و معادن و وزیر کار و امور اجتماعی آقایـان
ملک بهرام مرزبان ،اسماعیل علی بابایی ،عبدالرحیم افشار ،محمدرضا مقدسی و محمدتقی محمـدی را بـهعنـوان
اعضای هی ت مدیره کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی و آقای محمدی را در عین حال بـهعنـوان مـدیرعامل دو
شرکت منصوب نمودند.
 .535بهعالوه ،در تاریخ  01تیرماه  55[ 5912ژوییه  ]5303قانون حفاظت و توسعه صـنایع ایـران («قـانون
حفاظت صنایع») به تصویب رسید .بند «ب» ماده  5قانون اشاره دارد به «صنایع و معادن بزرگی که صـاحبان آن
از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته ...به ثروتهای کالن دست یافتهاند و دولت طبق الیحه قـانونی شـماره
 5092مورخ  05خردادماه  55[ 5912ژوئن  ]5303مدیریت آنها را در اختیـار گرفتـه اسـت 43.طبـق بنـد «ب»،
سهام اینگونه اشخاص «به تملک دولت در میآید» .فهرست اسامی  15نفـر از کسـانی کـه مشـمول بنـد «ب»
هستند ضمیمه قانون است و مراد اریه ،یعنی پدر رفیع اریه جزء این افراد میباشد .یک ماه بعد از تصویب قـانون،
ایران شمول قانون را گسترش داده ،همسر و فرزندان و در صورت تصویب کمیسیون خاصی ،برادران و خـواهران
 15نفر اشخاصی را که بدواً مشخد شده بودند نیز مشمول قانون اعالم نمود.
 .530در تاریخ  95مردادماه  00[ 5912اوت  ،]5303شعبه یک دادگاه انقالب اسالمی تهران ،با صدور حكمی
کلیه اموال  12نفر افراد نامبرده و خویشاوندان درجه یک آنان را مصادره نمود .اجرای حكم به بنیاد مستضـعفان و
جانبازان محول گردید .رفیع اریه یكی از  12نفر مذکور در فهرست بود.
 .539باالخره پرونده حاوی تعدادی صورتجلسه مجمع عمومی کارخانجات تولیـدی از تـاریخ  05شـهریورماه
 50[ 5912سپتامبر  ]5303به بعد است که بهوضوح نشان میدهد که در زمان انعقاد جلسات مورد بحث ،مالكیـت
سهام خانواده اریه ،از جمله سهام خواهانها ،به بنیاد مستضعفان منتقل گردیده بود که نمایندگی کلیه سهام متعلق
به خانواده اریه را بر عهده داشت .صورتجلسات مزبور حاکی است که جلسات با حضور کلیـه سـهامداران شـرکت
تشكیل شده بود و فهرست اسامی سهامداران که پیوست صورتجلسات میباشد اسامی خواهانها را در بر نـدارد و
هیچگونه اشارهای به هیچیک از آنان نمینماید44.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12احكام مزبور ،گرچه به تعیین تاریخ دقیق مصادره کمک میکنند ،لكن برای اعالمنظر در مورد مصادره ضروری نبودند.
 .11این قانونی است تحت عنوان «الیحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیـدی و صـنعتی و
تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی» («قانون مصوب  05خردادماه  55/5912ژوئن .)»5303
 .11بهعالوه ،پرونده امر حاوی نامه شماره  399/02مورخ هفتم مهرماه  03[ 5912سپتامبر  ]5303از بنیاد مستضـعفان بـهعنـوان وزارت
صنایع و معادن و سازمان حفاظت و گسترش صنایع است ،راجع به مصـادره امـوال خـانواده اریـه .در نامـه مزبـور بنیـاد مستضـعفان بـه
گیرندگان اعالم مینماید که «طبق حكم دادگاه انقالب اسالمی اموال متعلق به خانواده اریه مسترد و در اختیار بنیاد قرار گرفته اسـت» و
ضمناً اعالم می نماید که هی ت مدیره جدیدی برای کارخانجات تولیدی انتخاب شده است .در نامه همچنین بـا اشـاره بـه هیـ ت مـدیره
منتخب دولت درخواست شده است که اقدامات الزم در مورد اداره امور شرکت و انتقال آن به هی ت مدیره منتخـب بنیـاد بـه عمـل آیـد.
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 .537دیوان در تعدادی از آرای گذشته خود نظر داده است که دادن حكم مصادره «هرگاه رویدادها نشان دهد
که مالک از حقوق اساسی مالكیت محروم شده و ظاهراً محرومیت امری صرفاً گذرا نبـوده ،قابـل توجیـه اسـت»
(برای مثال بنگرید به :پرونده تیپتس ،ابت ،مک کارتی ،استراتن و شـرکت مهندسـین مشـاور تامزــ آفـا ایـران و
دیگران ،حكم شماره [ 0-0-545فارسی] مورخ  00تیرماه [ 5959انگلیسی ،مورخ  03ژوئـن  ،]5324صـفحه ،55
چاپ شده در « :6 Iran-U.S. C.T.R. 219,225تیپتس») .به عالوه دیـوان نظـر داده اسـت کـه در حقـوق
بین الملل پذیرفته شده که اقدامات یک دولت ممكن است تا حدی در حقوق مالكانه مداخلهآمیز باشد و آن حقـوق
را طوری بیفایده نماید که میبایست آن را سلب شده تلقی نمود ،ولو آنکه دولت آن را سلب شده اعـالم نكـرده
باشد و مالكیت مال رسماً به نام مالک اصلی باقی بماند (پرونده استارت هاوزینگ کورپوریشن و دیگـران و دولـت
جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،قرار اعدادی شماره [ 5-04-90فارسی] مورخ  01بهمنمـاه [ 5950انگلیسـی،
مورخ  53دسامبر  ،]5329ص  ،40چاپ شده در « :4 Iran-U.S. C.T.R. 122,154استارت» ،قـرار اعـدادی.
همچنین بنگرید به :حكم تیپتس مذکور در باال ،صفحات  ،52-55حكم نظری مذکور در باال ،بند  ،505و پرونـده
هارولد برنبام و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  0-350-143مورخ  51تیرماه [ 5900ششـم ژوییـه .)5339
بند  ،02چاپ شده در « 29 Iran-U.S. C.T.R. 260, 267برنبام»)« .نصب مدیران موقت» خودبهخود حكـم
به مصادره را توجیه نمیکند و اگرچه انتصاب مدیر ،دلیل قطعی قلمداد نشده (بنگرید به :پرونده جیمز ام .سـقیع و
دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شـماره  ،0-032-144بنـد  55مـورخ دوم بهمـنمـاه  00[ 5905ژانویـه
 ،]5339چاپ شده در « 29 Iran-U.S. C.T.R. 20,41سقیع»؛ و برنبام ،مذکور در باال ،بند  ،)02امـا در آرای
پیشین دیوان « انتصاب مدیر غالباً نشانه بسیار مهم ضبط و لذا سلب مالكیت تلقی شده اسـت» (پرونـده موتـوروال
اینک .و شرکت هواپیمایی ملی ایران و دیگران ،حكم شـماره [ 9-425-909فارسـی] مـورخ هشـتم شـهریورماه
[ 5950انگلیسی ،مورخ  02ژوئن  ،]5322بند  ،12چاپ شده در «( 19 Iran-U.S. C.T.R. 73,85موتوروال»)
(به نقل از پرونده سدکو اینک .و دیگران و شرکت ملی نفت ایران ،قرار اعدادی شماره [ 9-503-11فارسی] مورخ
 00دیماه [ 5954انگلیسی ،مورخ  04اکتبر  ،]5321چاپ شده در  9 Iran-U.S. C.T.R. 248, 277-278که
در آن نظر داده شد که نصب مدیران «به علت این که با نفی حق مالک در اداره مثسسه مالزمه دارد ،دلیل بسـیار
مهمی بر سلب مالكیت شناخته شده است») .دیـوان اکنـون در پرتـو اصـول فـوق بـه بررسـی اوضـاع و احـوال
پروندههای حاضر میپردازد.
 .531همچنانکه در باال مالحظه شد ،خواهانها ادعا نمودهاند که کارخانجات تولیدی و گروه تولیـدی در 04
بهمنماه  59[ 5910فوریه  ]5303مصادره شده بودند ،لكن دیوان متقاعد نشده است که انتصاب آقای محمدی در
ماه اسفند سال [ 5910فوریه  ]5303ویا انتصاب آقای علی بابایی در فروردینماه سال [ 5912مارس  ]5303منجر
به چنان مداخلهای در امور شرکتها شد که این نتیجهگیری را توجیه کند که خواهانها از حقوق مالكانه خـود در
کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی محروم شدند؛ چرا که مدیران منصوب سهامداران کماکان برای آن شرکتهـا

همچنین نامهای به تاریخ  50مهرماه [ 5913چهارم اکتبر  ]5322از کارخانجات تولیدی ،گروه تولیدی و پشمباف بـه یـک بانـک حـاکی
است که شرکتهای مزبور مصادره شدهاند.
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کار می کردند .همچنین دیوان متقاعد نشده است که در اوضاع و احوال خـاص پرونـدههـای حاضـر و در بررسـی
وضعیت شرکتهایی از قبیل کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی که مثسسه دایر تشخید داده شـدهانـد (بنگریـد
به :بند  092زیر) ،درج اسامی خواهانها در فهرست مورخ  09فروردینماه  50[ 5912آوریل  ]5303دادستانی کل
کافی برای اعالم این نظر است که شرکتهای مزبور مصادره شدهاند .عامل تعیینکننده ،آن لحظـهای اسـت کـه
خواهان ها کنترل اموال را به طور قطعی از دست دادند؛ لكن این امر در تاریخ  09فروردینمـاه  50[ 5912آوریـل
 ]5303هنوز اتفاق نیفتاده بود .بنابراین دیوان اکنون به بررسی این مس له میپردازد که آیا میتوان گفت در تاریخ
 92خردادماه  02[ 5912ژوئن  ]5303که مـدیران منصـوب دولـت عهـده دار امـور شـدند و از مـدیران منصـوب
سهامداران سلب اختیار و صالحیت شد ،خواهانها از شرکت در مدیریت و نظارت بر شرکتها به گونهای محـروم
شده بودند که این نتیجهگیری را توجیه نماید که اموال آنان ضبط گردید.
 .530ادله موجود نزد دیوان نشان میدهد که انتصابات دولتی با استناد به الیحه قانونی شماره  5092صورت
گرفت .پرونده امر خود احكام انتصاب را در بر ندارد ،لكن سایر ادله موجود در پرونده این نكته را ثابت میکند .اوالً
در نامه مورخ سوم مهرماه  01[ 5912سپتامبر  ]5303آقای مهدی و آقای ملک مرزبان به وزارت صنایع و معـادن
اشاره به احكام انتصاب شماره  52520و ( 52539هر دو به تاریخ  92خردادماه  02[]5912ژوئن  ]5303شده است
که به موجب آنها ،این دو نفر به عنوان اعضای هی ت مدیره هر دو شرکت کارخانجات تولیـدی و گـروه تولیـدی
منصوب شده اند .نامه همچنین اشعار میدارد که این دو نفر «در مقـام مسـئول هیـ ت مـدیره [ملـک مرزبـان] و
مدیریت عامل [محمدی] شرکتها از تاریخ  92خردادماه  02[ 5912ژوئن  ]5303تا تـاریخ  95شـهریورماه 5912
[ 00سپتامبر  ]5303یعنی تا زمانی فعالیت داشتند که نمایندگان بنیاد مستضعفان و سازمان مالی گسترش مالكیت
واحدهای تولیدی ،هی ت مدیره جدید و مدیرعامل جدیدی برای شرکتهای مزبور انتخاب کردند.
 .534بهعالوه ،صورتجلسه مورخ  95خرداد  05[ 5912ژوئن  ]5303هی ت مدیره کارخانجات تولیـدی اشـاره
به صورتجلسه مذاکرات دو وزیری دارد که انتصابات فوق طی آن به عمل آمده بود .آگهـی ت ییـرات مـورخ سـوم
تیرماه  04[ 5912ژوئن  ]5303کارخانجات تولیدی نیز به همان صورتجلسه مذاکرات دو وزیر مذکور اشاره نمـوده
و انتصاب هی ت مدیره و مدیرعامل جدیدی را اعالم کرده است .آگهی مشابهی راجع به ت ییرات در گروه تولیـدی
وجود دارد که تاریخ آن  59تیرماه [ 5912چهارم ژوییه  ]5303میباشد .این مطلـب بـه موجـب فهرسـت اسـامی
مدیران و حسابرسان گروه تولیدی در گزارشی از مثسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه و بودجـه
نیز ت یید میشود که نشان میدهد دوره تصدی مدیران منصوب سـهامداران در تـاریخ  59تیرمـاه [ 5912چهـارم
ژوییه  ]5303خاتمه یافته است .دیوان مالحظه میکند که پرونده همچنین حاوی یک صـفحه گـزارش مثسسـه
حسابرسی کمپتابـل ) (La Societe Comptableاسـت کـه اشـعار مـیدارد دوره تصـدی مـدیران منصـوب
سهامداران کارخانجات تولیدی در تاریخ  92تیرماه  05[ 5912ژوییه  ]5303خاتمه یافته است.
 .531دیوان در پروندههای متعددی پیامدهای انتصاب مدیران به موجب الیحه قانونی مـورخ  05خـردادمـاه
 55[ 5912ژوئن  ]5303را بررسی نموده است .برای مثال در بند  02حكم صادره در پرونده پـین ،مـذکور در بـاال
( )12 Iran-U.S. C.T.R. at 10دیوان نظر داد که:
ت ثیر [الیحه قانونی شماره  ]5092این بود که کلیه اختیارات مدیران اصلی شـرکتهـا سـلب شـد ...در مـورد
حاضر ،ت ثیر چنین انتصابی به طور خالصه این بود که با قرار گرفتن مـدیریت موقـت در دسـت دولـت ،صـاحبان
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اصلی از هرگونه حق و منفعتی محروم شدند.
 .533عالوه بر این ،در حكم پرونده برنبام (مذکور در باال ،بند  )03که همان الیحه قانونی در آن مطرح بـود،
دیوان نظر داد که «نمی توان انكار کرد که به مجرد انتصاب مدیر موقت توسط دولت بـه موجـب الیحـه قـانونی
مورخ  05خردادماه  55[ 5912ژوئن  ]5303و به محض آنکه وی شروع به کار کـرد ،اختیـار مالـک مثسسـه در
شرکت در مدیریت و کنترل مثسسه از وی سلب میشد» (همچنین بنگریـد بـه :قـرار اعـدادی پرونـده اسـتارت،
صفحه  4 Iran-U.S. C.T.R. 155 ،40و حكم پرونده خسروشاهی ،مذکور در باال ،بندهای  .)09-02آنچه که
حتی بیش از خود الیحه قانونی مثثر در مقام است ،از دست رفتن امكان مشارکت در اداره امور شرکت است ،ولـو
آنکه صرفاً از طریق مدیران منتخب صورت گیرد.
 .011در پرونده های حاضر ،آقای فقیه نصیری شهادت داد که در همان زمـانی کـه از تعیـین مـدیران جدیـد
شرکتها توسط وزارت صنایع و معادن و وزارت کار مطلع شد بـه وی همچنـین اعـالم گردیـد کـه وی و سـایر
اعضای هی ت مدیره ،دیگر مدیر کارخانجات تولیدی و گروه تولیـدی نیسـتند .وی همچنـین شـهادت داد کـه بـه
خدمتش در کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی در تیرماه [ 5912ژوئیه  ]5303خاتمه داده شد .لذا براساس مجموع
ادله ارائه شده ،دیوان نظر میدهد که اختیارات اعمال شده توسط مدیرانی که در تاریخ  92خـردادمـاه 02[ 5912
ژوئن  ]5303به موجب الیحه قانونی مورخ  05خردادماه  55[ 5912ژوئن  ]5303منصوب شدند در حدی بود کـه
این نظر را توجیه نماید که خواهانها از تاریخ  92تیرماه  05[ 5912ژوییه  ]5303از استیفای حقوق مالكانـه خـود
در دو شرکت مزبور محروم شدند.
 .015انتصاب بعدی مدیران جدید توسط بنیاد مستضعفان نیز نشان میدهد که هدف خوانـده کنـار گذاشـتن
دائمی مدیران موجود بود .خوانده عمالً با اخراج مدیران موجود ،خواهانها را بهعنوان سهامدار از حقوق خود نسبت
به انتخاب مدیران و رؤسای مورد نظر خویش محروم نمود.
 .010دیوان مالحظه میکند که پرونده همچنین به عنوان مثال ،حاوی مدارکی مانند قانون حفاظـت و حكـم
مورخ  95مردادماه  00[ 5912اوت  ]5303شعبه یک دادگاه انقالب اسالمی تهـران مـیباشـد .معهـذا بـه سـبب
نتیجهگیری دیوان ،به شرح فوق ،دایر بر اینکه خواهانها از عالیق مالكانه خود در کارخانجـات تولیـدی و گـروه
تولیدی ،قبل از صدور حكم با تصویبنامه مزبور محروم شده بودند ،نیازی نیست که اثر احتمالی قانون و حكم یـاد
شده در پرونده موجود بررسی گردد.
 .010سیب طالیی ،اصل مسکن و ایرم

 .019خواهانها ادعا کرده اند که اقداماتی مشابه آنچه که در کارخانجات تولیدی و گروه تولیـدی صـورت گرفـت
نسبت به سایر شرکتهایی که در اینجا مطرحند نیز انجام شد ،لكن در پرونده دلیل و مدر چندانی وجود نـدارد
که نشان دهد قبل از صدور حكم و اعالمیه صادره علیه اموال و دارایـیهـای رفیـع اریـه و خـانوادهاش اقـداماتی
صورت گرفته باشد که بر وضعیت شرکتهای دیگر ت ثیر گذاشته باشد .خواهانها ادعا میکنند کـه شـرکتهـای
مزبور حداکثر در تاریخ  09فروردینماه  50[ 5912آوریل  ]5303مصادره شدند و خوانده ادعا میکند که هـیچگـاه
مصادره نشدهاند.
 .017دیوان مالحظه میکند که همچنانکه در بند  523باال اظهار شـد ،پرونـده حـاوی اطالعیـه مـورخ 09
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فروردینماه  50[ 5912آوریل  ]5303دادستانی کل است که اسامی افرادی که اموال آنان و نیز اموال متعلـق بـه
خویشاوندان درجه یک آنان به نفع بنیاد مستضعفان مصادره گردیـده در آن درج شـده اسـت .مثیـد ایـن مطلـب،
دستنوشته مندرج در حاشیه فهرست اسامی است که اشعار مـیدارد کلیـه امـوال منقـول و غیرمنقـول اشـخاص
فوق الذکر و نیز اموال همسر و فرزندانشان توسط دادگاه انقالب مصادره شده است .دیوان پـیش از ایـن نظـر داده
است که از تاریخ اطالعیه مزبور ،اموال اشخاص مندرج در آن فهرست مصادره گردیده است (بنگریـد بـه :پرونـده
هیدموتو شینتو ،ادعای کمتر از  0120222دالر مطروح توسط ایاالت متحده امریكـا و جمهـوری اسـالمی ایـران،
حكم شماره [ 9-52009-933فارسی] مورخ نهم آذرماه [ 5950انگلیسی ،مورخ  95اکتبر  ]5322بندهای ،95-90
چاپ شده در  19 Iran-U.S. C.T.R. 321,328-329حكم پرونده نظری ،مذکور در باال ،بند)5020
 .011در مورد حاضر ،دیوان خاطرنشان میکند که اموال سه شرکت مزبور عمدتاً شـامل زمـین اسـت و ایـن
شرکتها به منظور بهرهبرداری از زمینهایی که در تملک داشتند ت سیس شدند .از این جهت ،سه شرکت مزبور از
کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی که به فعالیتهای تجاری اشت ال داشتند متفاوت بودند .بر این اسـاس ،دیـوان
نظر میدهد که در تاریخ  09فروردینماه  50[ 5912آوریل  ]5303که اطالعیه فوق توسط دادسـتانی کـل صـادر
شد ،حقوق مالكانه خواهانها در سیب طالیی .اصل مسكن و ایرم مصادره گردید .مثید این مطلـب ،حكـم شـعبه
یک دادگاه انقالب اسالمی تهران است که در تاریخ  95مردادماه  00[ 5912اوت  ]5303صـادر گردیـده و اشـعار
می دارد که کلیه اموال افرادی از جمله رفیع اریه و اقارب درجه یک وی که قطعاً شامل همسر و فرزندان او ،یعنی
خواهانها نیز می شود ،مصادره گردیده و حكم صادره شرعی و قطعی میباشد .بهعـالوه ،جـای تردیـد اسـت کـه
اعضای خانواده اریه هیچ انتظار واقعبینانهای داشتند که زمانی بتوانند استیفا از اموال خود را از سر گیرند.
9ـ .0سهام بانک ایرانیان

 .010خواهانها مدعی هستند که سهام وراـ جو میلر اریه در بانک ایرانیان در همان تاریخی مصادره شد که سایر
اموالش مصادره گردید .همانطور که در مورد عالیق خواهانها در سیب طالیی ،اصل مسكن و ایرم مقرر گردیـد
(بنگرید به :بند  021باال) ،دیوان نظر مـیدهـد کـه سـهام وراــ جـو میلـر اریـه در بانـک ایرانیـان در تـاریخ 09
فروردینماه  50[ 5912آوریل  ]5303که اطالعیه مذکور در فوق توسط دادستانی کل صادر گردید ،مصادره شد.
 .9اخطار

 .014قبل از پرداختن به موضوع ارزشیابی ،دیوان «به بحث اخطار» که توسط خوانده مطرح شده است میپردازد.
خوانده طی لوایح کتبی خود ،این مطلب کلی را عنوان نمود که «اخطار» مندرج در رأی پرونده «الـف» 52دیـوان
مانع طرح دعاوی خواهانها میشود؛ ولی دقیقاً نمیگوید کدامیک از اعمال خواهانها مشمول اخطار مزبـور واقـع
میشود.
 .011در جلسه استماع اول ،خوانده ت کید نمود که دالیلی از جمله تابعیت ایرانی خواهانها ،مانع طرح دعاوی
آنان است و استدالل نمود که مالحظات انصاف ایجاب میکند که اجازه طرح ادعا بر مبنای یک حق قـانونی کـه
متكی و مربوط به تابعیت دولت خوانده است داده نشود.
 .013بدین ترتیب ،خوانده اظهار میدارد که خواهانها با خـودداری از اسـتفاده از تابعیـت آمریكـاییشـان از
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مزایایی بهرهمند شدهاند که مختد اتباع ایران است .خواهانها انكار مـیکننـد کـه در هنگـام تحصـیل عالیـق
مالكانه در شرکت های مزبور تابعیت امریكایی خود را مخفی کردند یا مزایایی به دست آوردند کـه مخـتد اتبـاع
ایران بوده است .خواهانها همچنین استدالل میکنند که ایران نتوانسته است ثابت کند که خواهانها هویت خود
را مخفی کرده یا از آن طریق مزایایی تحصیل نمودهاند.
 .051دیوان نظر میدهد که در سوابق پرونده دلیلی وجـود نـدارد کـه ایـن نتیجـهگیـری را ت ییـد کنـد کـه
خواهانها هنگام تحصیل عالیق مالكانه در شرکت های مزبور تابعیت مضاعف خود را مخفی ،یا بـه نحـوی از آن
سوءاستفاده یا مزایایی خاص اتباع ایران را تحصیل کرده باشند .بـر ایـن اسـاس ،اخطـار [منـدرج در رأی پرونـده
«الف» ]52مانع طرح دعاوی خواهانها نیست.
 .7ارزشیابی و غرامت
5ـ .7موضوعات مقدماتی

 .055پ یش از پرداختن به موضوع ارزشیابی ،دیوان باید تصمیم گیرد که آیا سه گزارش ارزشیابی تسـلیمی توسـط
خوانده (دو گزارش از جواد فالحی راجع به ارزش ماشینآالت گروه تولیدی و یـک گـزارش از کـاظم لـکنـژادی
درباره ارزش سیب طالیی) را بپذیرد یا خیر .خواهانها به ثبت این گزارشها اعتراض دارند .سـبب اعتـراض ایـن
است که گزارش لکنژادی و اولین گزارش فالحی قبالً در گزارش خلیل طباطبایی که همـراه بـا الیحـه اسـتماع
خوانده تسلیم گردیده بود مورد استناد واقع شده بود ،لكن خود گزارشها بعد از ثبت الیحـه معـارض خواهـانهـا
تسلیم شدند؛ بدین معنا که گزارش فالحی در تاریخ  02آبانماه  55[ 5909نوامبر  ]5334و گزارش لکنـژادی در
تاریخ  50آذرماه [ 5909هشتم دسامبر  ]5334ثبت گردید .بنابراین خواهانها اظهار میدارند که از فرصت معارضه
با گزارشهای مزبور محروم شدهاند .دومین گزارش فالحی ،عالوه بر آنکه تا تاریخ  52آذرماه [ 5909نهم دسامبر
 ]5334ثبت نشده بود ،تنها به زبان فارسی ثبت گردیده است .بنابراین ،خواهانها تقاضا دارند که هر سه گـزارش
مزبور رد شود.
 .050دیوان مالحظه میکند که گرچه اولین گزارش فالحی و گزارش لک نژادی به ترتیب فقط دو ماه و نیم
و یک ماه و نیم قبل از جلسه استماع اول ثبت شدند ،خواهانها فرصت اظهارنظر دربـاره گـزارشهـای مزبـور را
داشتند و در واقع امر ،در جلسه استماع هم از آقای فالحی و هم از آقای لـکنـژادی بـا طـرح سـثاالتی تحقیـق
شفاهی به عمل آوردند .در نتیجه ،دیوان مقتضی می داند که هر دو گزارش مزبور را بپذیرد ،لكن دومـین گـزارش
فالحی که تنها به زبان فارسی ثبت گردیده رد میشود.
0ـ .7ضابطه پرداخت غرامت

 .059خواهانها تقاضا دارند «غرامت عادالنهای که میبایست معادل ارزش کامـل مـال گرفتـه شـده باشـد» بـا
احتساب بهره به نرخ (های) عادالنه بازار بابت کلیه اموال گرفته شده از تاریخ ضبط تا تاریخ پرداخت حكم ،به آنان
پرداخت گردد.
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 .057دیوان پیش از این نظر داده است که هم طبق عهدنامه مودت 45و هم طبق حقوق بـینالملـل عرفـی،
محروم کردن از مال مستلزم پرداخت غرامتی معادل ارزش کامل عالقه در مال گرفتـه شـده اسـت 46.دیـوان در
بندهای  021 ،022و  025باال نظر داد که عالیق مالكانه خواهانها در کارخانجات تولیدی ،گروه تولیـدی ،سـیب
طالیی ،اصل مسكن و ایرم و نیز عالیق وراـ جو میلر اریه در بانک ایرانیان مصادره شده و در نتیجه ،خواهـانهـا
مستحق دریافت غرامت میباشند.
 .051دیوان پیش از این نظر داده است که چنانچه مثسسه مصادره شده مثسسه دایری باشـد ،معـادل ارزش
کامل آن برابر است با ارزش عادله آن مثسسه در بازار (بنگرید به :پرونده «ایگ» مذکور در باال ،صفحات ،02-05
4 Iran-U.S. C.T.R. 109؛ آی.ان.ا .کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 5-555-524
[فارسی] مورخ  05شهریورماه [ 5954انگلیسی مورخ  59اوت  ]5321صفحه  ،52چـاپ شـده در 8 Iran-U.S.
« :C.T.R. 373,379آی.ان.ا»؛ پرونده استارت ،مذکور در باال ،بندهای  055و 16 Iran-U.S. C.T.R. ،000
195,201؛ پرونده خسروشاهی ،مذکور در باال ،بند  .)94ارزش عادله بازار چنین توصیف شده است:
مبل ی که خریدار راغبی به فروشنده راغبی بابت سهام مثسسه دایر وی بدون توجه به هیچگونه کاهش ارزش
در اثر نفس ملی شدن یا پیش بینی ملی شدن و نیز بدون در نظر گرفتن حوادث بعدی که ممكن بود ارزش سـهام
را افزوده یا کاهش دهد ،میپردازد
(بنگرید به :ای.ان.ا .مذکور در باال ،صفحه  .8 Iran-U.S. C.T.R. at 380 ،52همچنین بنگرید به :پـین،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده امریكا که در  51اوت  09[ 5311مردادماه  ]5994امضا
شد و از  55ژوئن  05[ 5310خردادماه  ]5995به اجرا در آمد.
284 U.N.T.S. 93, T.I.A.S. NO. 3853, 8 U.S.T. 900.

دیوان قبالً نظر داده است که در موقع ایجاد دعاوی مطروحه در پروندههای حاضر ،عهدنامه مجرا بود .بهعنوان مثال ،بنگرید بـه :پرونـده
فلپس داج کورپوریشن و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شـماره  ،0-33-050بنـد  00مـورخ  02اسـفندمـاه  53[ 5954مـارس
 ،]5325چاپ شده در «( 10 Iran-U.S. C.T.R. 121,131-132فلپس داج»).
 .16درباره ضابطه غرامت طبق عهدنامه مودت ،بهعنوان مثال بنگرید به :پرونـده پـین مـذکور در بـاال ،بنـد 12 Iran-U.S. C.T.R. 12 ،03؛
پرونده استارت هاوزینگ کورپوریشن و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم نهایی شماره  ،5-04-954بند [ 055فارسی] مورخ
 04مهرمـاه [ 5955انگلیسـی ،مـورخ  54اوت  ،]5320چـاپ شـده در «( 16 Iran-U.S. C.T.R. 112,195اسـتارت»)؛ پرونـده فیلیـپس
پترولیـوم ،مـذکور در بـاال ،بنـد  21 Iran-U.S. C.T.R. 118 ،529؛ برنبـام ،مـذکور در بـاال ،بنـد 90؛ سـقیع ،مـذکور در بـاال ،بنـد  03؛
خسروشاهی ،مذکور در باال ،بند  94و درباره ضابطه غرامت طبق حقوق بینالملل عرفی ،بهعنوان مثال بنگریـد بـه :امـریكن اینترنشـنال
گروپ و دیگران و جمهوری اسالمی ا یران و دیگران ،حكم شماره  ،9- 0- 39صفحات [ 59- 54فارسی] مورخ  02دی مـاه 5950
[  53دسامبر  ،] 5329چاپ شده در  «( 4 Iran-U.S. C.T.R. 96, 105ایگ ») و پرونده تیپتس ،مـذکور در بـاال ،صـفحه ،52
 .6 Iran-U.S. C.T.R. 225راجع به اینکه دو ضابطه یاد شده اساساً یكسان هستند ،بهعنوان مثال بنگرید بـه :فلـپس داج ،مـذکور در
باال ،بند 10 Iran-U.S. C.T.R. 132 ،02؛ سدکو اینک .و شرکت ملی نفت ایران و دیگران ،قرار اعدادی شماره  ،9-50-13صـفحه ،59
مورخ هفتم فروردینماه  00[ 5951مارس  ،]5325چاپ شـده در 10 Iran-U.S. C.T.R. 180,189؛ سـدکو اینـک .و شـرکت ملـی نفـت ایـران و
دیگران ،حكم شماره  ،9-503-923بند  ،92پانوشت  ،3مـورخ  55تیرمـاه [ 5955هفـتم ژوییـه  ،]5320چـاپ شـده در .15 Iran-U.S. C.T.R. 23,24
مقایسه شود با :شاهین شین ابراهیمی و دیگـران و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران ،حكـم نهـایی شـماره  9-44/45/40-152بنـدهای 22-31
[فارسی] مورخ  02آبانماه [ 5909انگلیسی ،مورخ  50اکتبر  ،]5334چاپ شده در . 30 Iran-U.S. C.T.R. 170

حکم شماره  580ـ  841/843/844ـ 655  0

مذکور در باال ،بند 12 Iran-U.S. C.T.R. 12-13 ،92؛ سدکو ،مذکور در باال بند 15 Iran-U.S. C.T.R.

35,31؛ استارت ،مذکور در باال ،بندهای  52و  16 Iran-U.S. C.T.R. 122-123,214 ،953و سقیع ،مذکور
در باال ،بند .)03
 .050دیوان همچنین نظر داده داده است که «الزم است که اثرات اقدامات دولتی ملیکننده در رابطـه بـا آن
مثسسه که ممكن است ارزش مثسسه را پایین آورده باشد ،نادیده گرفته شود» (ایگ ،مذکور در باال ،صـفحه ،55
 .4 Iran-U.S. C.T.R. at 107همچنین بنگرید به :سدکو ،مذکور در باال ،بند 15 Iran-U.S. C.T.R. ،95
 at 35و برنبام ،مذکور در باال ،بند  .)40از سوی دیگر ،دیوان پذیرفتـه اسـت کـه گرچـه کـاهش ارزش ناشـی از
مصادره خود مال باید نادیده گرفته شود ،لكـن «دگرگـونی هـای قبلـی در شـرایط عمـومی سیاسـی ،اجتمـاعی و
اقتصادی که احتماالً در تاریخ مصادره در دورنمای بازرگانی مثسسه ت ثیر داشـتهانـد بایـد در نظـر گرفتـه شـوند»
(ایگ ،مذکور در باال ،صفحه  .4 Iran-U.S. C.T.R. at 107 ،55همچنـین بـرای مثـال بنگریـد بـه :سـدکو،
مذکور در باال ،بند 15 Iran-U.S. C.T.R. at 35 ،95؛ سقیع مذکور در باال ،بند 03؛ خسروشـاهی ،مـذکور در
باال ،بند  94و برنبام ،مذکور در باال ،بند  .)40دیوان همچنین اظهار داشـته اسـت کـه ارزش یـک مثسسـه دایـر
متضمن «نهتنها ارزش خالد دفتری داراییهای شرکت ،بلكه [متضمن] عواملی چـون حسـن شـهرت تجـاری و
سودآوری احتمالی شرکت در آینده [است] ،با این فرض که شـرکت زیـر نظـر مـدیریت سـابق آن ادامـه فعالیـت
میداد» (ایگ ،مذکور در باال ،صفحه  .4 Iran-U.S. C.T.R. at 109 ،02همچنین بنگرید بـه :خسروشـاهی،
مذکور در باال ،بند .)94
9ـ .7ارزشیابی کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی
5ـ9ـ .7اظهارات طرفین

 .054با توجه به روش ارزشیابی که دیوان نهایتاً به کار میبرد (بنگرید به :بندهای  092-045زیـر) ،دیـوان فقـط
خالصه ای از مفروضات و استدالالت عمده طرفین را بیان خواهد کرد و وارد بررسی تفصیلی روشهای ارزشـیابی
متفاوتی که خواهانها و خوانده مورد استفاده قرار دادهاند نخواهد شد.
 .051خواهانها کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی را بهعنوان یک مجموعه ارزشیابی کردهاند .طبـق اظهـار
خواهانها ،روش آنان در یک کاسه کردن کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی از جهت ارزشـیابی صـحیح اسـت و
تنها روش منطقی و موجود در وضعیت کنونی میباشد؛ به دالیلی از جمله اینکه دو شـرکت مزبـور توسـط افـراد
واحدی اداره و بهرهبرداری میشدند و معامالت عمدهای بین آن هـا برقـرار بـود کـه شـامل اسـتفاده مشـتر از
داراییها ،تسهیالت ،نیروی کار و سازمانهای فروش میشد.
 .053در مورد ارزش مجموع دو شرکت ،خواهانها همراه با الیحه اسـتماع خـود یـک گـزارش ارزشـیابی از
بیزنس و لیوایشن سرویسز لیمیتد («بی.وی.اس») در ارتباط با ادعاهای خود راجع به کارخانجات تولیـدی و گـروه
تولیدی و گروه تولیدی تسلیم کردند .در گزارش مزبور ،بی.وی.اس روشهـای مختلفـی بـه کـار بـرده تـا ارزش
مجموع کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی را در تاریخ  04بهمـنمـاه  59[ 5910فوریـه  ]5303بـه دسـت آورد.
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بی.وی.اس ارزش عادله بازار کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی را بهعنوان یک مثسسه دایر 9010402220222/-
ریال ،یعنی معادل  1502120222/-دالر تعیین کرده است 47.خواهانها معتقدند که این ارزشـیابی محافظـهکارانـه
است و معرف حداقل ارزش مجموع دو شرکت در تاریخ  04بهمنماه  59[ 5910فوریه  ]5303میباشد.
 .001از نظر خواهانها ،ارزشیابیهای انجام شده توسط آنان از تاریخ تسلیم الیحه استماعشان ثابت میکنـد
که روش قبلی آنان محافظهکارانه بوده است و در اثبات این نكته ،خواهانها بعداً سه گزارش تسلیم کردند ،یكـی
توسط منوچهر وهمن ،دیگری توسط تامس دبیلو ،لیمبو و گزارش دومی توسط بی.وی.اس.
 .005آقای وهمن که در سال  5352پروانه کارشناسی رسمی از وزارت دادگستری ایران دریافـت کـرده بـود،
م موریت داشت که فقط عرصه و اعیانی کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی را ارزشـیابی کنـد .نـامبرده مسـاحت
زمین و مشخصات ساختمانها را از گزارش لک نژادی گرفته که توسط خوانده تسلیم گردیده است .آقـای وهمـن
ارزش زمین های متعلق به دو شرکت را  91005310131/-ریال و ارزش اعیـانی آنهـا را  95005500054/-ریـال
تعیین کرده است .در این زمینه ،آقای وهمن همچنین ت یید مینماید که اگر انقالب اتفاق نیفتاده بود وی گـزارش
ارزشیابی بی.وی.اس را قبول میکرد و حتی اگر از وی خواسته میشد که ارزش اموال را به جای بهمنماه 5910
[فوریه  ،]5303در خردادماه [ 5912ژوئن  ]5303تعیین کند ،نظرش در مورد زمین همانی میبود که تعیین کـرده
است.
 .000از آقای لیمبو خواسته شده بود که اموال دو شـرکت را ارزشـیابی کنـد و وی بـا اسـتفاده از سـه روش
گون اگون مبادرت به این کار نموده است .اوالً وی هزینه جایگزینی را بر مبانی مـورد عمـل نسـبت بـه مثسسـات
مشابه در ایاالت متحده ،کانادا و مكزیک مورد بررسی قرار داده و نتیجه میگیرد کـه در سـال ]5910-5912[ 5303
ارزش جایگزینی داراییهای کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی بر مبنای آمـاده بهـرهبـرداری [ ]turnkeyبـودن
آنها بین  12تا  51میلیون دالر میبود .ثانیاً وی ماشـینآالت و دسـتگاههـا و دارایـیهـای عینـی دو شـرکت را
ارزشیابی نموده و رقم  4501220222/-دالر را به دست داده است .این رقم معرف ارزش داراییهای دو شرکت ،از
جمله هزینههای نصب میباشد ،ولی ارزش عرصه و اعیانی در آن منظور نشده اسـت .بـاالخره وی بـا اسـتفاده از
روش موسوم به روش تجربی [ ]rule of thumbمعمول در صنعت (که هر پوند (وزن) ظرفیت تولید کارخانـه را
بین  5تا  5/1دالر فرض میگیرد) ارزش عادله بازار شرکتها را در بهمنماه [ 5910فوریه  ]5303بررسـی کـرده،
نتیجه میگیرد که ارزش عادله بازار داراییهای شرکتها معادل  5002220222/-دالر است.
 .009از نظر خواهانها ،سومین گزارش ارزشیابی که آنان تسلیم کردهاند ،یعنی دومین گزارش بـی.وی.اس کـه
دو گزارش ارزشیابی دیگر در آن گنجانده شده ،نشان میدهد که اولین ارزشیابی آنها واقعاً محافظهکارانه بوده اسـت.
بی.وی.اس در ارزشیابی دارایی خالد شرکتها ،بهعنوان نقطه شروع کار ،ترازنامههـای مـورخ  03اسـفندمـاه 5910
[ 02مارس  ]5303کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی را به کار میبرد و بعد از تعـدیالتی ،رقـم 9090202530012/-
ریال ،یعنی معادل  4200100401/-دالر را بهعنوان ارزش خـالد دارایـی هـای مجمـوع دو شـرکت کارخانجـات
تولیدی و گروه تولیدی در بهمنماه [ 5910فوریه  ]5303به دست میدهد .بی.وی.اس در روش ارزشیابی مبتنـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .19نرخ تبدیل مورد استفاده برابر است با  02/91ریال به ازای یک دالر.
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بر درآمد ،رقم  9054502220222/-ریال ،معادل  1002300549/-دالر را به عنوان ارزش مجمـوع گـروه تولیـدی و
کارخانجات تولیدی پیشنهاد میکند.
 .007خواهانها توضیح میدهند که کل ارزش اسمی سهام کارخانجات تولیدی و گـروه تولیـدی متعلـق بـه
آنان  55001220222/-ریال بود .بدین ترتیب ،در مقایسه با  5002202220222/-ریال مجموع ارزش سرمایه سـهام
کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی ،خواهانها صاحب  11/501درصد مجموع سهام دو شرکت بودهاند .خواهانها
اظهار میدارند که منطقاً می توان انتظار داشت که خریدار یک چنین عالیق کنترلکنندهای راغب باشد که اضـافه
ارزشی برای به دست آوردن کنترل دو شرکت مزبور بپردازد .خواهانها اظهـار مـیدارنـد کـه در چنـین اوضـاع و
احوالی ،افزودن  52درصد امتیاز ،عالوه بر ارزش به دست آمده در ارزشیابی ،منصفانه است .در نتیجه ،خواهـانهـا
مبلغ  9500950052/-دالر ،به عالوه بهره ،بابت مصادره سهامشان در کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی مطالبـه
میکنند.
 .001از طرف دیگر ،خوانده استدالل میکند که کارخانجات تولیدی و گـروه تولیـدی دو شـرکت مسـتقل و
مجزا با عملیات مختلف ،سرمایههای مختلف و عالیق سهامداری مختلف هستند و بنابراین نمیتوان آنها را یک
واحد قلمداد کرد .در ت یید این موضع ،خوانده همراه الیحه استماع خود دو گزارش در مورد ارزش دو شرکت مزبور
تسلیم کرده که یكی توسط آقای طباطبایی و دیگری توسط توشراس اند کامپنی تنظیم شـده و گزارشـی نیـز از
آقای لک نژادی راجع به ارزش عرصه و اعیانی کارخانجات تولیدی و گـروه تولیـدی تسـلیم نمـوده اسـت .آقـای
لکنژادی پروانه خود را بهعنوان کارشناس رسمی وزارت دادگستری ایران در سال  5352به دست آورد.
 .000طبق گزارش لک نژادی ،عرصه و اعیانی کارخانجات تولیـدی و گـروه تولیـدی کـالً 09000400421/-
ریال ارزش داشت .آقای طباطبایی ارزشیابی آقای لکنـژادی از زمـینهـا و سـاختمانهـای دو شـرکت مزبـور را
می پذیرد .نامبرده مبلغ  55502990943ریال برای ماشینآالت و دستگاههای کارخانجات تولیدی و گـروه تولیـدی
قائل می شود و این برآورد خود را تا حدودی بر اولین گزارش بی.وی.اس و گزارش آقای فالحـی قـرار مـیدهـد.
آقای طباطبایی با اعمال تعدیالت قابل مالحظهای در گزارشهای مالی و حسابداری مربوط به سال منتهی به 03
اسفندماه  02[ 5910مارس  ]5303دو شرکت ،آنها را جداگانه ارزشیابی میکند و بـر مبنـای روش تعیـین ارزش
خالد داراییهای تعدیل شده نظر میدهد که هر دو شرکت در زمان مصادره ارزش منفی داشتهاند .وی همچنین
بر مبنای گزارش های مالی و حسابداری گذشته دو شرکت ،نتیجه میگیرد که هیچیک از آنها سودآور نبوده و در
سال  ]5303[ 5912کسی راغب به خرید آنها نمیبود.
 .004توشراس در اولین گزارش خود نتیجه میگیرد که با توجه به سابقه زیـاندهـی ادعـایی ،کارخانجـات
تولیدی و گروه تولیدی را نمی توان با استفاده از روش ارزیابی مبتنی بر درآمد ارزشیابی نمود .به عقیده توشراس،
روش ارزشیابی دارایی به نحو مورد استفاده بی.وی.اس کالً غیرقابل اعتماد است .بدین ترتیب ،توشراس به ایـن
نتیجه میرسد که دو شرکت هیچ ارزشی نداشتهاند.
 .001خوانده همراه الیحه معارض خود ،مدارکی از جمله گـزارش دوم تـوش راس و گزارشـی توسـط بیـژن
رحیمی تسلیم کرد .طبق گزارش توش راس ،الزم یا حتی صحیح نیست که کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی به
صورت یک مجموعه ارزشیابی شوند .توشراس ادعا میکند که ادله خواهانها حاکی از آن نیست که امـور مـالی
دو شرکت قابل تفكیک نیستند ،بلكه حتی حسابرسان دو شرکت نظرات حسابرسی خـود را در مـورد هـر شـرکت
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جداگانه بیان کردهاند.
 .003توشراس هم گزارش لیمبو و هم گزارش دوم بی.وی.اس را که خواهانها تسـلیم کـردهانـد از جهـت
روش ارزشیابی و هم از لحا نتایج حاصله در آنها مورد انتقاد قرار میدهد و معتقد است که روش مناسب بـرای
تعیین ارزش دو شرکت این است که ارزش آنها در بازار با توجه به ارزش دارایی آنها تعیین گردد .با اسـتفاده از
روش مزبور ،نه سهام کارخانجات تولیدی ارزشی دارد و نه سهام گروه تولیدی .در مورد روش ارزشیابی مبتنـی بـر
درآمد ،توشراس به همان نتیجهای رسیده که در اولین گزارش خود رسید و میگوید که ادلهای در دسـت نیسـت
که نشان دهد در تاریخ ارزشیابی انتظار میرفت که هیچکدام از دو شرکت مزبور در آینده سودآور بوده باشند.
 .091در دومین گزارش ارزشیابی تسلیمی توسط خوانده ،آقای رحیمی با هر دو گزارش بی.وی.اس مخالفـت
میکند و در عوض با گزارش آقای طباطبایی موافقت کرده ،میپذیرد که برای انجام تعدیالتی که حسابرسـان بـر
ترازنامه مورخ  03اسفندماه  02[ 5910مارس  ]5303به عمل آوردهاند دالیل قابل قبول وجود دارد.
 .095راجع به ارزشیابی کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی ،آقای رحیمی ارزشیابی انجام شـده توسـط آقـای
وهمن در مورد عرصه و اعیانی را رد کرده و ارزشیابی آقای لکنژادی را میپذیرد .راجع به ماشـینآالت و وسـایل
دو شرکت ،آقای رحیمی روش آقای طباطبایی و ارزشیابی آقای فالحی را ت یید میکند.
 .090آقای رحیمی همچنین با نظر آقای طباطبایی و توشراس موافق است که کارخانجات تولیـدی و گـروه
تولیدی باید جداگانه ارزشیابی شوند ،چرا که دو شرکت مزبور مستقل از یكدیگرنـد .بـهعـالوه ،آقـای رحیمـی بـا
گزارش آقای طباطبایی در مورد کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی موافق اسـت کـه هـیچیـک از دو شـرکت در
اوضاع و احوال حاکم در زمان ارزشیابی برای خریداران جاذبهای نداشت.
 .099راجع به روش ارزشیابی مبتنی بر سودآوری ،آقای رحیمی اظهار میدارد که کلیه روشهـای مبتنـی بـر
سودآوری به این نتیجه منجر میشود که سهام دو شرکت به دالیل زیر بیارزش بوده است:
الف) کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی در گذشته سودآور نبودند،
ب) تا زمان ارزشیابی متحمل زیانهای شدید و بالنسبه غیرقابل جبران شده بودند ،و
ج) کلیه اطالعات موجود حاکی از آن بود که در آینده سودآور نمیبودند.
 .097بنابراین ،به عقیده آقای رحیمی ،روش صحیح ارزشیابی ،روش تعیین ارزش خالد داراییهـای تعـدیل
شده است .آقای رحیمی ابتدا با استناد مجدد به گزارش طباطبایی اظهار می دارد که ار زش کارخانجات تولیدی
 00002220222/ریال و ارزش گروه تولیدی  52002220222/-ریال است .وی سپس میافزاید که اگـر تعـدیالتگزارش سال  ]5302/5303[ 5910حسابرسی مشیران در نظر گرفته شود ،دو شرکت هیچ ارزش مثبتی نداشتهاند.
 .091خوانده و کارشناسانش با روشهای ارزشیابی لیمبو نیز مخالفند که ارزش ماشینآالت قدیمی در ایـران
را با ماشینآالت جدید و فوقالعاده پیشرفته از لحا تكنولوژیكی در امریكای شمالی برابر دانسـته و حسـب ادعـا
بازار ایران را نادیده میگیرد و معتقد است که عمر ماشینآالت مورد ارزشیابی ت ثیری در ارزش آنها ندارد.
 .090راجع به مطالبه  52درصد اضافه ارزش مبتنی بر تعلق اکثریت سهام کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی
به خواهانها خوانده نخست میگوید که ادعای خواهانها راجع به وجود سهام اکثریت اشتباه است ،زیرا هریک از
خواهانها به ترتیب تنها  55درصد و  02/910درصد سهام کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی را در اختیار داشـت
و روابط خانوادگی بین سهامداران مثثر در مقام نیست .ثانیاً خوانـده اظهـار مـیدارد کـه در رویـه قضـایی دیـوان
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سابقهای وجود ندارد که اضافه ارزشی به این علت که سهامی ،سهام اکثریت است در نظر گرفته شود.
0ـ9ـ .7تصمیم دیوان

 .094اولین نكته مورد اختالف این است که آیا کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی باید مجتمعـاً بـهعنـوان یـک
واحد ارزشیابی شوند ویا این که باید جداگانه ارزشیابی گردند .دیوان خاطرنشـان مـیسـازد کـه دو شـرکت مزبـور
تسهیالت ،داراییها و سازمانهای فروش مشتر داشتند و نیز بین دو شـرکت معـامالتی صـورت مـیگرفـت و
مهمتر این که مدیریت کافی موجود نبود تا وی بتواند بین دو شرکت تمایز قائل شود .مثیـد ایـن اظهـار ،گـزارش
حسابرسی کارخانجات تولیدی مربوط به سال  ]5302/03[ 5910توسط مثسسه حسابرسی مشیران میباشد که در
آن آمده است که به علت کافی نبودن مـدار امكـان نـدارد کـه دارایـی هـای ثابـت کارخانجـات تولیـدی را از
داراییهای ثابت گروه تولیدی مجزا نمود .به عالوه ،یكـی از شـهود خوانـده ،یعنـی آقـای سـالمی از حسابرسـان
مشیران ،در جلسه استماع اول شهادت داد که حتی امروز امكان ندارد که داراییهای ثابت دو شرکت را از یكدیگر
مجزا نمود .دیوان نیز با همین دشواری مواجه است و بر مبنای ادله موجود نزد خود مقتضی میداند که تحت کلیه
اوضاع و احوال ،دو شرکت را مجتمعاً بهعنوان یک واحد ارزشیابی کند.
 .091دومین نكته مورد اختالف این است که از چه روشی باید برای ارزشیابی کارخانجـات تولیـدی و گـروه
تولیدی استفاده نمود .خواهانها و کارشناسان آنان معتقدند که روش صحیح این است که دو شرکت بهعنوان یک
مثسسه دایر ارزشیابی شوند ،حال آن که خوانده و کارشناسانش اعتقاد دارند که دو شرکت مزبـور بایـد بـر مبنـای
ارزش خالد دفتری تعدیل شده آن ها ارزشیابی گردند .دیوان معتقد اسـت کـه روش صـحیح ایـن اسـت کـه دو
شرکت به عنوان مثسسه دایر ارزشیابی شوند .در این مورد ،دیـوان بـه یافتـههـای خـود در بنـد  093زیـر اسـتناد
مینماید.
 .093بنابراین ،موضوع بعدی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که از ادله موجود نزد دیوان راجـع بـه
ارزش مثسسه دایر ویا ارزش عادله بازار عالیق خواهانها در کارخانجات تولیـدی و گـروه تولیـدی چـه نتـایجی
می توان به دست آورد .دیوان توجه دارد که با برآوردهای بسـیار متفـاوت و متضـادی از ارزش دو شـرکت مواجـه
است .ارزشهای پیشنهادی کارشناسان خواهـانهـا بـین  4202220222/-دالر و  5102220222/-دالر اسـت کـه
فوقالعاده باال می باشند .برعكس ،کارشناسان خوانده معتقدند که شرکتها هیچ ارزشی نداشتهاند .دیوان مالحظـه
میکند که کارشناسان خوانده ت کید اصلی را بر بدهیهای دو شرکت گذاشته و با مقایسه آن با خالد داراییهای
شرکتها بهسادگی یک ارزش منفی به دست دادهاند و مضافاً اینکه هیچ ارزشی برای سرقفلی شـرکتهـا قائـل
نشدهاند .دیوان میپذیرد که طبق گزارشهای حسابرسی سـال  ]5302/03[ 5912دو شـرکت ،دفـاتر شـرکتهـا
حاوی اشتباهاتی است ،چرا که ارزش ساختمانهایی که حسب ادعا در سال  5305به قیمت  94502220222ریـال
به گروه تولیدی انتقال یافته بودند ،هم در دفاتر کارخانجات تولیدی و هم در دفاتر گـروه تولیـدی مـنعكس شـده
است .معهذا دیوان توجه دارد که امكان دارد میزان ارزش کامل بدهیهای شرکت بنـا بـه مالحظـات مالیـاتی در
دفاتر شرکت ثبت شود ،اما داراییها معموالً در حد کم ترین رقم ارزشیابی شوند .بنابراین ،دیوان معتقـد اسـت کـه
روش مورد استفاده کارشناسان خوانده مبنای مناسبی برای برآورد ارزش واقعی داراییهای کارخانجـات تولیـدی و
گروه تولیدی نیست.
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 .071چون دیوان معتقد است که نمی توانـد تصـمیم خـود راجـع بـه ارزش دو شـرکت را مسـتقیم ًا بـر مبنـای
گزارش های تسلیمی طرفین استوار نماید ،ناچار است با در نظر گرفتن کلیه اوضـاع و احـوال ذیـربط در پرونـدههـای
حاضر ،تقریبی از آن ارزش به دست آورد .برای نیل به این منظور ،دیوان به مطالبی از جمله این نكته توجه مینمایـد
که دو شرکت مزبور صاحب قطعه زمین وسیعی بودند کـه تعـداد معتنـابهی سـاختمان مـورد نیـاز بـرای عملیـات
شرکتها روی آن بنا شده بود 48.شرکتها همچنین تعداد قابل مالحظهای ماشینآالت داشتند که در سال 5303
[ ]5910-5912تحت بهرهبرداری کامل بودند .دو شرکت واحد عظیمی را تشكیل میدادند که بین  222تا  5522نفر
کارمند و کارگر داشت .مشتریان دو شرکت عمدتاً از بخش خصوصی بودند و شرکتها متكی بـه قراردادهـای دولتـی
نبودند (مقایسه شود با :حكم پرونده موتوروال ،مذکور در باال ،بند 19 Iran-U.S. C.T.R. 91 ،05؛ و حكم پرونـده
پین ،مذکور در باال ،بند  .)12 Iran-U.S. C.T.R. 15 ،91فرآوردههای دو شرکت ،مانند کفپـوش ،کاغـذ دیـواری،
پتو و سرویس غذاخوری ،از جمله اقالمی بودند که میتوان انتظار داشت حتی در دوران انقـالب و بعـد از آن بـازاری
برایش موجود بوده باشد (مقایسه شود با :پرونده سوال تایلز اینک .و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران ،حكـم شـماره
 ،5-950-032بند  ،59مورخ دوم اردیبهشتماه  00[ 5955آوریل  ،]5320چاپ شـده در 14 Iran-U.S. C.T.R.
223, 241؛ و پرونده سی.بی.اس اینكورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،حكـم شـماره 0-530-425
بنــد  ،10مــورخ هفــتم تیرمــاه  02[ 5953ژوئــن  ،]5332چــاپ شــده در .)25 Iran-U.S. C.T.R. 131,148
کارخانجات تولیدی سومین شرکت بزرگ تولیدکننده ورق پالستیک و بزرگترین شـرکت نـورد پالسـتیک در ایـران
بود .در سراسر دوران انقالب ،دو شرکت به کار تولید و فروش محصوالت خود ادامه دادند .بهعالوه ،دو شرکت دارای
پروانه تولید و از این مزیت برخوردار بودند که در  52کیلومتری تهران ،یعنی کامالً داخل شـعاع  502کیلـومتری قـرار
داشتند که طبق سیاست وزارت صنایع و معادن از بعد از سال  ]5302[ 5943هیچگونه پروانـه [ت سـیس] جدیـدی در
داخل آن صادر نمیشد .عملیات شرکتها متكی به کسب دانش فنی یا پروانـه امتیـاز از اشـخاص ثالـث نبـود ،زیـرا
فرمولهای الزم توسط کارمندان خود شرکت تهیه میشد .شرکتها همچنـین تعـدادی عالئـم تجـاری ثبـت شـده
داشتند .بهعالوه ،قبل از تاریخ مصادره سودآوری خود را مسجل نموده بودنـد و ظـاهراً دورنمـای خـوبی بـرای آینـده
داشتند و در واقع حتی بعد از انقالب نیز کماکان سودآور بودند.
 .075بنابراین ،با حداکثر استفاده ممكن از ادله موجود در پرونده ،و با در نظر گـرفتن کلیـه اوضـاع و احـوال
پرونده های حاضر ،دیوان ارزش کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی را  5020202220222ریال تعیین میکند کـه از
آن مبلغ ،سهم خواهانها  5024205200122/-ریال ،یعنـی معـادل  5400210230/-دالر مـیشـود .بـدین ترتیـب،
هریک از خواهانها استحقاق دارد مبلغ  403020592/55دالر بهعنوان غرامت بابت مصادره عالیق مالكانـهاش در
کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی دریافت نماید.
 .070خواهانها همچنین تقاضا دارند که بابت عالیق کنترلکننده خود در دو شرکت  52درصد امتیاز [اضافه
بر ارزش] دریافت نمایند .خوانده موقعیت خواهانها را بهعنوان سهامداران اکثریت قبول ندارد .دیـوان خاطرنشـان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11دیوان خاطرنشان می سازد که گرچه کارشناسان طرفین راجع به ارزشیابی ساختمانها با یكدیگر اختالفنظر دارند ،اما در ایـن نكتـه
توافق دارند که مساحت زیربنای ساختمانها حداقل  940500/15متر مربع است.

حکم شماره  580ـ  841/843/844ـ  0
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میسازد ،همچنانکه در آرای گذشته خود هیچگاه ارزش سهام اقلیت را کاهش نداده ،حكـم بـه پرداخـت ارزشـی
بابت عالیق کنترل کننده نیز صادر نكرده است (بنگرید به :برنبام ،مذکور در بـاال ،بنـد  .)540بنـابراین درخواسـت
خواهانها بابت  52درصد اضافه ارزش رد می شود .با توجه به این وضعیت ،دیوان نیازی نمیبینـد راجـع بـه ایـن
مس له تصمیم گیرد که آیا سهمالشرکه خواهانها در کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی را میتوان سهام اکثریـت
محسوب نمود یا خیر.
7ـ .7ارزشیابی سیب طالیی
5ـ7ـ .7اظهارات طرفین

 .079در مورد سیب طالیی ،خواهانها به برآوردهای رفیع اریه ،جرج اریه و روی چپین سـوم اسـتناد مـیکننـد و
برآوردهای آنان محدود است به ارزش  222قطعه زمین  5222متر مربعی سیب طالیی از زمینی کالً به مسـاحت
 509220222متر مربع که شامل قطعات جنبی زمین ،از قبیل یک مرکز خرید که حسـب ادعـا روی ملـک احـداث
شده بوده ،نمیشود .ارزشهای تعیینی بین  4002202220222/-ریال و  4022202220222/-ریال است .بـر مبنـای
آن برآوردها ،خواهانها بابت مصادره  02/301درصد عالیقشان در سـیب طالیـی مبلـغ  5904290302/-دالر بـه
عالوه بهره از تاریخ  04بهمنماه  59[ 5910فوریه  ]5303مطالبه میکنند.
 .077خوانده اصالت و ذیربط بودن ادلهای را که خواهانها در اثبات عملیات عمرانـی انجـام شـده در ملـک
سیب طالیی بدان استناد میکنند انكار مینماید .در گزارش آقای لک نژادی که خوانده بدان استناد نمـوده ،ارزش
زمین سیب طالیی  01209090422/-ریال برآورد شده است.
 .071در جلسه استماع اول ،خواهانها از آقای وهمن تقاضا کردند که درباره ارزش زمـین سـیب طالیـی بـه
طور خالصه شهادت دهد .خوانده به شهادت آقای وهمن راجع به سیب طالیی اعتـراض کـرد ،زیـرا در فهرسـت
اسامی شهود خواهان ها ،شهادت آقای وهمن به کارخانجات تولیدی و گروه تولیدی محدود شده بود .از آنجا کـه
آقای وهمن کارشناس ارزشیابی زمین است و چون خوانده باید آماده میبود که از شهود دیگـر نیـز در ارتبـاط بـا
ارزش سیب طالیی با طرح سثاالتی تحقیق شفاهی به عمل آورد ،دیوان به آقای وهمن اجازه شـهادت داد .آقـای
وهمن ،بر اساس تجربیات خود به طور اعم و تجربیاتش راجع به اراضی سیب طالیی به طور اخد ،ارزش اراضـی
سیب طالیی را متر مربعی بین  00122تا  00222ریال تعیین کرد.
0ـ7ـ .7تصمیم دیوان

 .070دیوان مجدداً مالحظه میکند که برآوردهای کارشناسان دو طرف تفاوت قابل مالحظهای با یكدیگر دارنـد.
پایینترین رقم را آقای لک نژادی ،کارشناس خوانده پیشنهاد نموده که ارزش زمین را متر مربعی  022ریال تعیـین
کرده و باالترین رقمی که کارشناسان خواهانها به دست دادهاند تقریباً معادل  90122ریال بـرای هـر متـر مربـع
است .ادله و مدارکی نیز راجع به فروشهای مشابه در فاصله سالهای  5911و  5305[ 5915و  ]5300ارائه شده
که در آنها قیمت هر متر مربع زمین بین  00222تا  90122ریال ذکر شده است .دیوان معتقد است که برآوردهای
خواهان ها گزاف است ،زیرا مبتنی بر این فرض است که طرح رفیع اریه برای تبدیل زمـین بـه یـک حومـه اجـرا
میشود .اگرچه دیوان می پذیرد که امكان اجرای طرح به طور بالقوه وجود داشت ،لكن اجرای آن مسـتلزم صـرف
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مقدار قابل مالحظهای هزینه نیز میبود .از سوی دیگر ،دیوان توجه مینماید که آقای لکنـژادی تـا سـال 5905
[ ]5330از زمین بازدید نكرده بود و به این دلیل ،نمی توانست راجع به وضع عملیات عمرانی که حسب ادعـا روی
زمین انجام شده بود شهادت دهد .پرونده امر حاوی ادله متناقض درباره وضعیت ملک و عملیات عمرانـی روی آن
در دوره بعد از انقالب است .بر مبنای این ادله و در غیاب هر نوع ادله معارض ،دیوان نتیجه مـیگیـرد کـه ملـک
مزبور بعد از مصادره مترو مانده بود .دیوان توجه دارد که اگر از زمینی برای مدتهای متمادی مراقبت نشود به
چه وضعی ممكن است درآید .بنابراین ،دیوان متقاعد نشده است که ارزش پیشـنهادی توسـط آقـای لـکنـژادی
صحیح است .دیوان خاطرنشان می سازد که شهود خواهان ها شهادت دادند که در اراضـی سـیب طالیـی خیابـان
کشی ،پیادهروسازی و چراغهای خیابان ،شبكه برق و آب و نیز درختان میوه و گلكاری وجود داشت .از آنجـا کـه
خوانده هیچ دلیل معارضی از همان زمان ارائه ننموده ،دیوان متقاعد شده است که در سـال ]5910-5912[ 5303
این کارهای زیربنایی ،به عالوه پنج خانه نمونه ،به شرح ادعایی خواهانها در اراضی مزبور وجود داشته است.
 .074بنابراین ،دیوان براساس کلیه ادله موجود نزد خود مقتضـی مـیدانـد کـه ارزش اراضـی سـیب طالیـی و
ت سیسات عمرانی آن را متر مربعی  50012ریال تعیین کند .بدین ترتیب ،کل ارزش سیب طالیی 5050102220222/-
ریال برآورد میشود که از آن مبلغ سهم مشتر خواهـانهـا معـادل  94202490012/-ریـال یـا  402440300/-دالر
خواهد شد .در نتیجه ،ورا-جو میلر اریه استحقاق دارد مبلغ  0590554/-دالر و جیسون و لورا اریه هرکـدام اسـتحقاق
دارند مبلغ  009510514/-دالر بهعنوان غرامت بابت مصادره عالیق خود در سیب طالیی دریافت نمایند.
 1ـ .7ارزشیابی اصل مسکن و ایرم
5ـ 1ـ .7اظهارات طرفین

 .071خواهان ها بدواً با استناد به ارزشیابی ارائه شده توسط رفیع اریه ،مبلغ  530552/-دالر بابت مصـادره 2/530
درصد عالیق خود در اصل مسكن و مبلغ  590230/-دالر بابت مصادره  2/520درصد عالیقشان در ایـرم مطالبـه
کردند ،لكن متعاقباً خواهانها اظهار داشتند که آمادهاند ارزشهای پیشنهادی خوانده را بپذیرند و دعاوی خود بابت
دو شرکت مزبور را از  900010/-دالر به  000544/-دالر کاهش دادند .خواهانها همچنین از تاریخ  04بهمنمـاه
 59[ 5910فوریه  ]5303بهره مطالبه میکنند .خوانده قبول دارد که عالیق خواهانها در اصل مسـكن و ایـرم در
تاریخ ذیربط برای ارزشیابی ،بیش از  000544/-دالر ارزش نداشته است.
0ـ 1ـ .7تصمیم دیوان

 .073از آنجا که طرفین راجع به ارزش عالیق خواهانها در دو شرکت مورد بحث توافق نظر دارند ،دیوان قبـول
میکند که مبلغ  000544/-دالر غرامت منصفانهای بابت مصـادره عالیـق خواهـانهـا در اصـل مسـكن و ایـرم
میباشد .بدین ترتیب ،وراـ جو میلر اریه استحقاق دارد مبلغ  30010/-دالر و جیسون و لورا اریه هرکدام استحقاق
دارند مبلغ  90522/-دالر غرامت بابت مصادره عالیق خود در اصل مسكن و هرکدام از خواهانها اسـتحقاق دارد
مبلغ  90150/-دالر غرامت بابت مصادره عالیق خود در ایرم دریافت نمایند.
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0ـ .7ارزشیابی سهام بانک ایرانیان
5ـ0ـ .7اظهارات طرفین

 .011خواهانها در جلسه استماع اول اظهار داشتند که ارزش اسمی سهام بانـک ایرانیـان  520222/-ریـال بـود.
خوانده نیز مخالفتی با این رقم نداشت.
0ـ0ـ .7تصمیم دیوان

 .015دیوان بعد از بررسی سهام بانک ایرانیان متوجه شد و اکنون نظر میدهد که همچنانکه در اعالمیـه بانـک
مندرج است ،ارزش اسمی هر سهم  50222ریال بوده و نه  520222ریالی که خواهانها ادعا کردند .بدین ترتیـب،
دیوان حكم میدهد که مبلغ  40222ریال معادل  15/25دالر بابت مصادره سـهام وراــ جـو میلـر اریـه در بانـک
ایرانیان به وی پرداخت شود.
 .1بهره

 .010مطابق اصول مندرج در پرونده سیلوانیا تكنیكال سیستمز اینک .و دولت جمهوری اسالمی ایران (حكم شـماره
 5-54-522مورخ ششم تیرماه  00[ 5954ژوئن  .]5321صفحات  ،91-42چـاپ شـده در 8 Iran-U.S. C.T.R.
« :298,320-322سیلوانیا») دیوان مقتضی میداند که حكم بهره به نرخ  2/522درصـد از تـاریخ  09فـروردینمـاه
 50[ 5912آوریل  ]5303و  2/540درصد از تاریخ  92تیرماه  05[ 5912ژوییه  ]5303به نفع خواهانها صادر نماید.
 .0هزینه دادرسی

 .019خواهانها جمعاً مبلغ  005430251/45دالر بابت حقالوکاله و هزینههای دادرسی مطالبه مـیکننـد .از مبلـغ
مزبور 0100053/25 ،دالر و  0220551/01پوند انگلیس بابت حقالوکاله و هزینههایی اسـت کـه بـه علـت طـرح
ادعای جعل توسط خوانده ایجاد شده است .خواهانها استدالل میکنند که با توجه به ماهیت این ادعاهـا ،دیـوان
باید حقالوکاله و هزینههای مزبور را به طور کامل به نفع خواهانها مورد حكم قرار دهد.
 .017با توجه به نتیجه حاصله از پروندههای حاضر ،دیوان با استناد به سیلوانیا ،مذکور در باال ،صـفحات ،45-44
 8 Iran-U.S. C.T.R. 323-324و دادرس ،مذکور در باال ،بندهای  022-020مقرر میدارد که حكمی به مبلـغ
 0220222/دالر بابت هزینههای داوری به نفع خواهانها صادر گردد.چهارم) حکم

 .011بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان حكمی به شرح زیر صادر میکند:
الف) ادعای سلب مالكیت از  02درصد سهام خواهانها در کارخانجات تولیدی تهران در سال ]5305[ 5914
مسموع نیست.
ب) ادعای سلب مالكیت از سهام جی .ام .اریه و لورا اریه در بانک ایرانیان مسموع نیست.
ج) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران مكلف است مبالغ زیر را بابت مصادره سهام و عالیق وراـ جو میلر
اریه در شرکتهای زیر به وی بپردازد:
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 کارخانجات تولیدی تهران و گروه تولیدی تهران ،مبلغ چهـار میلیـون و نهصـد و بیسـت و هشـت هـزار وششصد و سی دالر و شصت و شش سنت ( 403020592/55دالر) به عالوه بهره ساده بـه نـرخ  2/540درصـد در
سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ  92تیرماه  05[ 5912ژوییه  ]5303تا تاریخی که کارگزار امانی به بانـک امـین
دستور پرداخت از محل حساب تضمینی به نفع خواهان صادر نماید.
 شرکت ساختمانی و کشت و صنعت سیب طالیی ،مبلغ دویست و سیزده هزار و ششصد و شصـت و چهـار( )0590554/-دالر به عالوه بهره ساده به نرخ  2/522درصد در سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ  09فروردینماه
 50[ 5912آوریل  ]5303تا تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت از محل حسـاب تضـمینی بـه
نفع خواهان صادر نماید.
 شرکت ساختمانی اصل مسكن ،مبلغ نه هزار و دویست و پنجاه و هفـت ( )30010/-دالر بـه عـالوه بهـرهساده به نرخ  2/522درصد در سال (بر مبنای  951روز) از تـاریخ  09فـروردینمـاه  50[ 5912آوریـل  ]5303تـا
تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت از محل حساب تضمینی به نفع خواهان صادر نماید.
 شرکت ساختمانی ایرم ،مبلغ سه هزار و پانصد و شصت و دو ( )90150/-دالر به عالوه بهره ساده بـه نـرخ 2/522درصد در سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ  09فـروردینمـاه  50[ 5912آوریـل  ]5303تـا تـاریخی کـه
کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت از محل حساب تضمینی به نفع خواهان صادر نماید.
 بانک ایرانیان ،مبلغ پنجاه و شش دالر و هشتاد و شش سنت ( 15/25دالر) به عالوه بهـره سـاده بـه نـرخ 2/522درصد در سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ  09فـروردینمـاه  50[ 5912آوریـل  ]5303تـا تـاریخی کـه
کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت از محل حساب تضمینی به نفع خواهان صادر نماید.
د) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،مكلف است مبالغ زیر را بهعنوان غرامـت بابـت مصـادره سـهام و
عالیق جی .ام .اریه در شرکتهای زیر به وی بپردازد:
 کارخانجات تولیدی تهران و گروه تولیدی تهران ،مبلغ چهـار میلیـون و نهصـد و بیسـت و هشـت هـزار وششصد و سی دالر و شصت و شش سنت ( 403020592/55دالر) ،به عالوه بهره ساده به نـرخ  2/540درصـد در
سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ  92تیرماه  05[ 5912ژوییه  ]5303تا تاریخی که کارگزار امانی به بانـک امـین
دستور پرداخت از محل حساب تضمینی به نفع خواهان صادر نماید.
 شرکت ساختمانی و کشت و صنعت سیب طالیی ،مبلغ دو میلیون و سیصد و پانزده هزار و ششصد و پنجاهو چهار ( )009510514/-دالر به عالوه بهره ساده به نرخ  2/522درصد در سال (بر مبنـای  951روز) از تـاریخ 09
فروردینماه  50[ 5912آوریل  ]5303تا تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخـت از محـل حسـاب
تضمینی به نفع خواهان صادر نماید.
 شرکت ساختمانی اصل مسكن ،مبلغ سه هزار و ششصد ( )90522/-دالر ،بـه عـالوه بهـره سـاده بـه نـرخ 2/522در سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ  09فروردینماه  50[ 5912آوریل  ]5303تا تاریخی که کارگزار امانی
به بانک امین دستور پرداخت از محل حساب تضمینی به نفع خواهان صادر نماید.
 شرکت ساختمانی ایرم ،مبلغ سه هزار و پانصد و شصت و دو ( )90150/-دالر به عالوه بهره ساده بـه نـرخ 2/522درصد در سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ  09فـروردینمـاه  50[ 5912آوریـل  ]5303تـا تـاریخی کـه
کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت از محل حساب تضمینی به نفع خواهان صادر نماید.
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هـ) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران مكلف است مبالغ زیر را بهعنوان غرامـت بابـت مصـادره سـهام و
عالیق لورا اریه در شرکتهای زیر به وی بپردازد:
 کارخانجات تولیدی تهران و گروه تولیدی تهران ،مبلغ چهـار میلیـون و نهصـد و بیسـت و هشـت هـزار وششصد و سی دالر و شصت و شش سنت ( 403020592/55دالر) ،به عالوه بهره ساده به نـرخ  2/540درصـد در
سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ  92تیرماه  05[ 5912ژوییه  ]5303تا تاریخی که کارگزار امانی به بانـک امـین
دستور پرداخت از محل حساب تضمینی به نفع خواهان صادر نماید.
 شرکت ساختمانی و کشت و صنعت سیب طالیی ،مبلغ دو میلیون و سیصد و پانزده هزار و ششصد و پنجاهو چهار ( )009510514/-دالر به عالوه بهره ساده به نرخ  2/522درصد در سال (بر مبنـای  951روز) از تـاریخ 09
فروردینماه  50[ 5912آوریل  ]5303تا تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخـت از محـل حسـاب
تضمینی به نفع خواهان صادر نماید.
 شرکت ساختمانی اصل مسكن ،مبلغ سه هزار و ششصد ( )90522/-دالر ،بـه عـالوه بهـره سـاده بـه نـرخ 2/522درصد در سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ  09فـروردینمـاه  50[ 5912آوریـل  ]5303تـا تـاریخی کـه
کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت از محل حساب تضمینی به نفع خواهان صادر نماید.
 شرکت ساختمانی ایرم ،مبلغ سه هزار و پانصد و شصت و دو ( )90150/-دالر به عالوه بهره ساده بـه نـرخ 2/522درصد در سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ  09فـروردینمـاه  50[ 5912آوریـل  ]5303تـا تـاریخی کـه
کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت از محل حساب تضمینی به نفع خواهان صادر نماید.
و) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،مكلف است جمعاً مبلغ دویست هزار ( )0220222/-دالر مشترکاً به
وراـ جو میلر اریه ،ج .ام .اریه و لورا اریه بابت هزینه داوری آنان پرداخت نماید.
ز) بدینوسیله حكم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  5خرداد  5940برابر با  00مه 5334
بنگت برومس ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
چارلز تی .دانکن

اسداله نوری

موافق با قسمتهای «الـف» و «ب» مـدلول حكـم
(بند  ،)011مخالف با سایر قسمتهای مدلول حكـم
و بخش اعظم رأی که منجر به نتـایج مـذکور شـده
است .نگاه کنید به :نظر مخالف.

پرونده شماره 544
حکم شماره  075ـ544ـ5
خواهان :بتی لورا منعمی
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران ،بانک ملی ایران
تاریخ5940/19/91 :
حکم
حاضران

از طرف خواهانها :خانم بتی لورا منعمی ،خواهان
دکتر دیوید نصیر منعمی ،شوهر خواهان
از طرف خواندگان :آقای محمدحسین زاهدین لباف ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
دکتر علی اکبر ریاضی ،آقای فریدون مثمنی ،آقای غالمعلی مشكین فام ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
آقای رسول بدری اهری ،دستیار حقوقی نماینده رابط
خانم نرگس اسفندیاری ،نماینده بانک ملی ایران
سایر حاضران :آقای شان دی .مورفی ،نماینده رابط ایاالت متحده امریكا
آقای الن اس .وینر ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریكا
فهرست مندرجات
اول) پیشگفتار
دوم) واقعیات و اظهارات
 .5مقدمه
 .0سابقه ملک واقع در ایران
 .9مالكیت
 .4ادعا بابت از دست دادن اجارهبهای خانه شیراز
 .1ادعا بابت کاهش ارزش خانه شیراز
 .5توقف موجودی حساب بانكی
سوم) صالحیت
 .5تابعیت خواهان
 .0صالحیت نسبت به بانک ملی
 .9صالحیت موضوعی

شماره بند
5
5
5
0
54
05
01
03
93
93
42
45
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 .4دعاوی پابرجا
 .1مالكیت ادعاها
 .5نتیجهگیری درباره صالحیت
چهارم) ماهیت
 .5از دست دادن اجارهبها
 .0کاهش ارزش ملک
 .9توقیف موجودی حساب بانكی
پنجم) هزینه دادرسی
ششم) حكم

40
40
43
12
12
15
14
13
52

اول) پیشگفتار

 .5خواهان پرونده حاضر ،بتی لورا منعمی که به دلیل تولد تبعه ایاالت متحده بوده و به علت ازدواج ،تبعـه ایـران
است ،در تاریخ  09آبانماه  54[ 5955نوامبر  ]5320دادخواستی علیه جمهوری اسالمی ایران و بانک ملـی ایـران
(«خواندگان») ثبت نمود .خانم منعمی بهعنوان تبعه ایاالت متحده ،ادعاهایی بابت :الف) از دست دادن اجارهبهـای
خانهای در شیراز ایران ،ب) کاهش ارزش روز خانه مزبور ،و ج) توقیف وجوه سپرده در بانک ملی ایران اقامه کرده
است .وی در آخرین الیحه خود غرامتی به مبلغ  9520402/-دالر ایاالت متحده به عـالوه بهـره ،مطالبـه نمـوده
است.
 .0خواندگان اظهار میدارند که خانم منعمی از عهده اثبات ادعاهای خود برنیامده و هرگونه مسئولیتی را انكار
میکنند.
 .9دادخواست توسط خانم منعمی اصالتاً و از طرف فرزندانش ،کامرون میچل منعمی ،سارا گلـوری منعمـی و
دانا پال منعمی وکالتاً ثبت و طی آن ،بابت پنجاه درصد از کل زیانهای متحمله ادعایی غرامت مطالبه شده است.
شعبه یک دیوان طی حكم جزئی مورخ دهم تیرماه [ 5905اول ژوییه  ]5330نظر داد که خانم منعمی و فرزندانش
در طول دوره ذیربط ،یعنی از تاریخی که ادعاهاشان حسب اظهار ایجاد شد ،تا تاریخ  03دیماه  53[ 5913ژانویه
 ]5325که بیانیه حل و فصل دعاوی («بیانیه حل و فصل») وارد مرحله ت ثیر شد ،تبعه هر دو کشور ایاالت متحده
و ایران بودند (بنگرید به :حكم جزئی شماره  5-004-199مورخ دهم تیرماه [ 5905اول ژوییه  ،]5330بند  ،01در
پرونده بتی لورا منعمی و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،چـاپ شـده در 28 Iran-U.S. C.T.R.
« :232,243حكم جزئی») .شعبه مذکور همچنین نظر داد که از چهار نفر خواهان اولیه ،تنها تابعیت غالب و مثثر
خانم منعمی در طول دوره ذیربط تابعیت ایاالت متحده بوده است (همان م خذ ،بندهای  92و  ،90چـاپ شـده در
 .)28 Iran-U.S. C.T.R. at 242,240بر این مبنا ،شعبه نتیجهگیری کرد که خانم منعمی« ،طبق بند  5ماده
دو و بند  5ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،اهلیت اقامه دعوا را نزد این دیوان دارد» (همان م خـذ ،بنـد ،94
چاپ شده در  .) 28 Iran-U.S. C.T.R. at 243طبق همـان مـواد ،آن شـعبه نظـر داد کـه دعـاوی فرزنـدان
منعمی ،دعاوی اتباع ایاالت متحده نبوده و در نتیجه دعاوی مزبور به «علـت فقـد صـالحیت» رد شـدند (همـان
م خذ .همچنین بنگرید به :بند  93در زیر).
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 .7پرونده حاضر بدواً در شعبه یک دیوان مطرح شد و در تاریخ  04آبانماه  51[ 5900نـوامبر  ]5334حسـب
تصمیم ریاست دیوان به شعبه دو احاله گردید.
 .1جلسه استماع پرونده حاضر در تاریخ سوم آبانماه  04[ 5901اکتبر  ]5335برگزار شد.
دوم) واقعیات و اظهارات
 .5مقدمه

 .0سوابق شخصی و تحصیلی و حرفهای خانم منعمی و خانوادهاش ،تا آنجا کـه بـه پرونـده حاضـر ارتبـاط پیـدا
میکنند ،در بندهای  5-54حكم جزئی آمده است.
 .0سابقه ملک واقع در ایران

 .4خانم منعمی اظهار میدارد که در حدود سال  5353هنگامی که وی و شوهرش در ایران اقامت داشتند ،تصمیم
گرفتند منابع مالی خود را روی هم گذاشته ،در مست الت ایران سرمایهگذاری کنند .وی میگوید مبلغ 1020222/-
ریال که تماماً حاصل درآمد خود او بود و به نام خودش در بانک عمران شیراز شعبه بیمارسـتان خلیلـی نگهـداری
میشد ،برای خرید زمینی در معالی آباد شیراز پرداخت گردید .خانم منعمی اظهار میدارد که زمین مزبور با شرکت
سه نفر دیگر خریداری شد و سهم زوجین به نام دکتر منعمی ثبت گردید.
 .1در ماه ژوییه  ،5309زوجین قطعه زمین دیگری در پال شماره  0کوی استادان در شیراز خریـداری و آن
را نیز به نام دکتر منعمی ثبت کردند .به منظور ت مین هزینه ساخت خانهای در این قطعه زمین ،سهم ادعایی خانم
و آقای منعمی در زمین معالی آباد فروخته شد و ظاهراً مبلغ  302400290/-ریال عاید گردید و یک وام بـانكی بـه
مبلغ  001220222/-ریال توسط دکتر منعمی دریافت شد .خانم منعمی ادعا میکند که متعاقباً یک باب خانـه سـه
طبقه به مساحت  290متر مربع در زمین کوی استادان ساخته شد.
 .3خانم منعمی اظهار می دارد که وی اجازه نداد هیچ ملكی به نام خود وی ثبت شود ،زیرا به وی گفته شـده
بود که در قوانین ایران مالكیت مست الت برای اتباع غیرایرانی عموماً ممنوع است و قید کـردن نـام وی در سـند
مالكیت به معنای قبول تابعیت ایران است که در موقع ازدواج با یک ایرانی طبق قوانین ایران به وی اعطـا شـده
بود.
 .51ظاهراً خانواده منعمی تا فوریه  5303که خانم منعمی و فرزندانش ایران را به قصد ایاالت متحـده تـر
کردند ،در همان خانهای که در پال شماره  0کوی استادان ساخته بودند ،زندگی میکردند .شوهر خواهان در ماه
اوت همان سال در ایاالت متحده به آنان پیوست.
 .55دکتر منعمی پیش از خروج از ایران ،به برادر خود ناصر منعمی ،وکالت و دستور داد که هرچه زودتر خانـه
را بفروشد و ضمناً ترتیبی داد که یكی از همكارانش به نام آقای کرمی در آن مدت در خانه مزبور سكونت نماید.
 .50ناصر منعمی خانه مزبور را در تاریخ  54اسفندماه [ 5912پنجم مارس  ]5322به مبلـغ  00میلیـون ریـال
فروخت و مراتب را طی نامهای به تاریخ  02اسفندماه  55[ 5912مارس  ]5322به دکتر منعمی اطالع داد .در نامه
مزبور ،وی یادآور شد که «منزل شما سه مشتری طالب داشت» و افزود که به عقیده وی «چون کامالً» در جریان
خرید و فروشها «[هستم]» از نظر ارزش روز خوب فروختهام».
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 .59ناصر منعمی سپس حسابی در بانک ملی شیراز به نام دکتر منعمی افتتـاح کـرد و مبلـغ 5003200459/-
ریال را که بقیه پول فروش خانه پس از بازپرداخت وام و کسر سایر هزینههای مربـوط بـه فـروش خانـه و امـور
شخصی دکتر منعمی بود ،در حساب مزبور تودیع نمود.
 .9مالکیت

 .57خانم منعمی ادعاهای خود را بر مبنای یک توافق شفاهی قرار داده که حسب اظهار ،بین او و شوهرش پـس
از ازدواج آن ها حاصل شده است .طبق توافق مزبور ،قرار شده بود که کلیه درآمدها و داراییهـای آن دو متسـاویاً
متعلق به هر دوی آنان باشد .خانم منعمی اظهار میدارد که توافق مزبور به صورت کتبی در نیامـد ،زیـرا زوجـین
ازدواج را تعهدی مادامالعمر تلقی کرده ،نیازی به تمهیدات برای احتمال طالق نمیدیدند.
 .51خانم منعمی بهعنوان مدر وجود ایـن توافـق اظهـار مـیدارد کـه شـوهر وی نامـهای بـه تـاریخ اول
اردیبهشتماه  05[ 5913آوریل  ]5322به عنوان امام خمینی ،بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران و شورای انقالب
جمهوری اسالمی ارسال نمود («نامه اردیبهشت  )»5913که حسب اظهار وی ،گواه بر این توافق شفاهی بین زن
و شوهر است .نسخه ای از نامه مزبور در سوابق پرونده موجود است و در آن ،دکتر منعمی اظهار داشته اسـت کـه
عواید حاصل از فروش خانه شیراز «حاصل کار من و خانمم بوده و با او شریک هستم».
 .50مدر دیگر مورد استناد راجع به توافق ادعایی در اشترا مالكیت ،دادخواسـتی اسـت کـه در مـاه اوت
 5322در دادگاه بدوی فدرال ایاالت متحده در ناحیه کلمبیا توسط خواهان و شوهر و فرزنـدانش علیـه خوانـدگان
حاضر و چند مدعیعلیه دیگر اقامه شد .در دادخواست مزبور ،خانم منعمی اظهار داشته است کـه وی و شـوهرش
«پیمان مقدس ازدواج بستند» و از بدو آشنایی و در سراسر زندگی زناشویی «به منافع و اهداف مشـتر  ،چـه در
زندگی خصوصی و چه در زندگی حرفهای پایبند مانده و درآمدهای هریک از آنها با تمایل خود همواره مصـروف
سرمایهگذاری برای نیل به همان اهداف مشتر شده است» .وی استدالل میکند که اظهارات مزبور بایـد حـائز
اعتبار فراوان تلقی شود ،زیرا در موقعی ادا شد که زوجین هیچ تصوری از ارتباط اظهـارات مزبـور بـا ایـن دیـوان
نداشتند.
 .54خانم منعمی مضافاً اظهار میدارد که نحوه رفتار وی در طول سالها گواه بر وجود این توافق شفاهی بین
وی و شوهرش میباشد .وی می گوید در طول مدتی که شوهرش در حال تكمیل تحصیالتش بود ،او ت مین مالی
خانواده را به عهده گرفت ،با شوهرش به ایران نقل مكان کرد و پسانداز خود را جهت سـرمایهگـذاری در اختیـار
شوهرش گذارد ،و پدرش وی را به خاطر ازدواج با دکتر منعمی و نقل مكان به ایران به همراه وی ،از ارث محروم
نمود .خانم منعمی میگوید که «بدون اطمینان خاطر و تضمین اخالقی شوهرش در محافظت و پاسداری از حقوق
وی ،»...مسلماً به این نحو عمل نمیکرد.
 .51خواندگان استدالل میکنند که خانم منعمی نتوانسته است وجود هیچگونـه عالیـق مـالكیتی را در خانـه
شیراز یا در سپرده بانكی ثابت کند ،زیرا حساب بانكی مورد بحث به نام دکتـر منعمـی اسـت ،همچنـانکـه سـند
مالكیت خانه پیش از فروش آن ،به نام وی بود .به نظر خواندگان ،این واقعیت که دکتر منعمی مالک ثبتی امـوال
مورد اختالف است ،تكلیف موضوع را به طور قطعی تعیین میکند.
 .53خواندگان اظهار می دارند که قواعد تعارض قوانین ایران و ایاالت متحده حكم میکنند که قـانون حـاکم
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در پرونده حاضر قانون ایران بوده و طبق قوانین هر دو کشور ،قانون حاکم در مورد اموال غیرمنقول ،قانون محـل
وقوع مال ( ) lex situsاست و در نتیجه ،قانون ایران باید اعمال گردد .خواندگان با استناد به قوانین ایران ،موادی
چند از جمله ماده  00قانون ثبت ایران را نقل میکنند که مقرر میدارد« :همین که ملكی مطابق قـانون در دفتـر
امال به ثبت رسید ،دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبـت شـده ...،مالـک خواهـد شـناخت» .خوانـدگان
همچنین اظهار می دارند که طبق قوانین ایران که مبنی بر رژیم جدایی اموال زن و شوهر است ،اموال زوجـه کـه
قبل یا بعد از ازواج تحصیل شده باشد تنها متعلق به زوجه است .نتیجهگیری خواندگان این است که چنانچه دکتر
منعمی و همسر وی قصد داشتند اموال مكتسبه آنان بعد از ازدواج مشترکاً متعلق به هـر دو باشـد ،در آن صـورت
طبق قوانین ایران ملزم بودند نام خانم منعمی را در سند مالكیت خانه یا در اسناد بانک ملی ثبـت نماینـد و چـون
چنین کاری را نكردند ،به نظر خواندگان ،خانم منعمی هیچگونه عالیق مالكیتی در اموال مزبور ندارد.
 .01خانم منعمی معتقد است که استناد خواندگان به قواعد تعارض قـوانین حـاکم بـر حقـوق امـوال زوجـین
ارتباطی به مورد حاضر ندارد .به نظر وی ،نیازی نیست قانون حاکم بر حقوق مالكیت زوجین یا ماهیت آن قـانون
تعیین گردد ،زیرا دکتر منعمی و وی راجع به این مسائل قبالً توافق کردهاند و هیچیک از طرفین توافـق مزبـور در
وجود یا مفاد چنین پیمان و توافقی اظهار تردید نكرده است1.
 .7ادعا بابت از دست دادن اجارهبهای خانه شیراز

 .05خانم منعمی ادعا میکند که اگر به خاطر اقدامات دولت ایران نبود ،خانواده منعمی میتوانست بعد از عزیمـت
دکتر منعمی به ایاالت متحده ،خانه شیراز را اجاره دهد .طبق اظهار خانم منعمی ،پـیش از تصـویب قـانون نحـوه
واگذاری و احیای اراضـی ،مصـوب  01شـهریورماه  55[ 5912سـپتامبر  ]5303کـه وی از آن بـهعنـوان قـانون
مصادرهکننده یاد میکند (بنگرید به :بند  00زیر) ،شایعات و گزارشهایی در رسانهها وجود داشت حاکی از اینکـه
دولت ایران در حال مصادره برخی از امال است ویا اینکه بهزودی آنها را مصادره خواهد کـرد .خـانم منعمـی
اظهار می دارد که یک شایعه بخصوص این بود که دولت ایران در نظر داشت بـه مسـت جرین حقـوق مالكیـت در
ملک مورد اجاره آنها اعطا نماید .با توجه به این شایعات و گزارشهای رسانهها ،خانواده منعمی میترسـیدند کـه
با اجاره دادن خانه شیراز مبادا آن را از دست بدهند و بدین سبب ،به جای اجاره دادن خانه ،ترتیبی دادند که آقـای
کرمی ،یكی از همكاران دانشگاهی دکتر منعمی ،در آن خانه سكونت و از آن مراقبت نماید.
 .00خانم منعمی همچنین به آییننامه خرید و فروش خانههای خالی که در روزنامه کیهان مـورخ  55تیرمـاه
[ 5913دوم ژوییه  ]5322منتشر شده استناد میکند که حاکی است ،دفتر طرح خرید و واگذاری خانـههـای خـالی
رأساً اجاره خانههای خالی را به عهده خواهد گرفت .عالوه بر این ،وی به قانون مـورخ  01شـهریورماه 55[ 5912
سپتامبر  ]5303که آن را قانون اصالحات ارضی اسالمی مینامد («قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی») 2اشاره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8خانم منعمی همچنین ادعا کرده است که قانون ایاالت پنسیلوانیا بر این موضوع حاکم است و اینکه قانون مذکور نوع تـوافقی را کـه
وی مدعی است تجویز میکند.
 .2استنباط دیوان است که استناد خواهان به قانون نحوه واگذاری و احیای اراضـی در حكومـت جمهـوری اسـالمی ایـران ،مصـوب 01
شهریورماه  55[ 5912سپتامبر  ]5303میباشد.
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و اظهار میکند که قانون مزبور شایعات و گزارشهای رسانهها را که در باال ذکر شد ت یید نمود.
 .09خواندگان استدالل میکنند که قانونی که خانم منعمی بدان اشاره میکند هیچگونه ارتبـاطی بـا اعطـای
عالیق مالكیت به مست جرین ندارد و نیز انكار میکنند که قانون مزبور یا هر قانون دیگری هیچ مانع و رادعی بـر
سر راه اجاره دادن خانه توسط خانواده منعمی ایجاد نمود.
 .07خانم منعمی برآورد میکند که در فاصله  01شهریورماه  55[ 5912سپتامبر  ]5303یعنی تـاریخ تصـویب
قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی و  54اسفندماه [ 5912پنجم مارس  ]5322که تاریخ فروش خانـه او اسـت،
مبلغ  010102/-دالر اجارهبها از دست رفته بود و معتقد است که نسبت به نصف این مبلغ ،یعنـی  500052/-دالر
به عالوه  52درصد بهره از تاریخ  54اسفندماه [ 5912پنجم مارس  ]5322ذیحق است.
 .1ادعا بابت کاهش ارزش خانه شیراز

 .01خانم منعمی اظهار میدارد که سیاستهای اصالحات ارضی و اقـدامات دولـت جدیـد ایـران در سـال 5303
خانواده منعمی را وادار ساخت که خانه خود را به قیمتی بسیار نازلتر از قیمتی کـه در غیـر ایـن صـورت دریافـت
میکردند ،بفروشند .وی استدالل میکند که قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی به دولت اجازه داد کـه مالكیـت
اراضی بایر شهری را ل و نماید و بدان ترتیب« ،معامالت زمین در شهرهایی از جمله شـیراز متوقـف گردیـد و بـه
تنزل شدید بهای زمین و ساختمان ،به طور عموم انجامید».
 .00خانم منعمی اظهار میدارد که به علت وجود شایعات و گزارشهای رسانه ها (که در بند  05باال ذکر شد)
و با تصویب قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در سال  ،5912زوجین تصمیم گرفتند که خانه شیراز را بـه هـر
قیمت بفروشند .خانه توسط ناصر منعمی که از دکتر منعمی وکالتنامه داشت ،فروخته شد .فروش خانه در تاریخ 54
اسفندماه [ 5912پنجم مارس  ]5322صورت گرفت و حسب اظهار ،قیمت فروش آن مبلغ  00میلیون ریال بود که
به نرخ  03/1ریال در برابر هر دالر (نرخ رایج در سال  )5322معادل  9930509/-دالر میشود .خانم منعمی ارزش
از دست رفته خانه را مبلغ  4110014/-دالر برآورد میکند و اظهار میدارد که استحقاق دارد نصف این مبلغ ،یعنی
 0000200/دالر به اضافه  52درصد بهـره از تـاریخ  01شـهریورماه  55[ 5912سـپتامبر  ]5303یعنـی از تـاریختصویب قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی دریافت نماید.
 .04خواندگان استدالل میکنند که قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی هیچگونه ارتباطی بـا کـاهش ارزش
ادعایی خانه شیراز ندارد .آنان همچنین اظهار میدارند که خانم منعمی دالیل متناقضی بـرای فـروش خانـه ارائـه
نموده و خاطرنشان میسازند که در نامه اردیبهشت [ 5913آوریل  ]5322دکتر منعمی ذکر شده است که وی خانه
را نه به علت هیچ گونه اقدامی از طرف دولت ایران ،بلكه بدان سبب فروخت کـه «زنـدگی خـود و خـانوادهاش را
ت مین کند و معالجات پزشكی خود را ادامه دهد» و باالخره خواندگان اظهار میدارند که اقـدام دولـت بـه منظـور
برنامهریزی برای رفاه عامه و تهیه مسكن ،ولو آنکه موجب تقلیل قیمت مست الت شده باشـد« ،جـزء وظـایف و
اختیارات ناشی از حاکمیت اقتصادی هر دولتی است» .طبق اظهار خوانـدگان ،ایـنگونـه اقـدامات ،طبـق حقـوق
بینالملل ،نمیتواند موجب مسئولیت برای دولت باشد.
 .01خانم منعمی در پاسخ اظهار می دارد که نكته ذیربط این است که شوهرش در اثر اقـدامات دولـت ایـران
مجبور شد خانه را تحت اجبار و اکراه به هر قیمتی که بخرند فروشد و دالیل شخصی برای فروش خانه ارتبـاطی
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با موضوع مسئولیت دولت ایران ندارد.
 .0توقیف موجودی حساب بانکی

 .03سرانجام خانم منعمی خواندگان را متهم میکند که مبلغ  5003200459/-ریال موجودی حساب پساندازی را
که در بانک ملی ایران به نام دکتر منعمی بود به نحو غیرقانونی توقیف کردهاند .مبلغ مزبـور کـه در تـاریخ دهـم
فروردینماه  92[ 5913مارس  ]5322توسط ناصر منعمی به حساب مزبور تودیع شد عواید حاصل از فروش خانـه
شیراز بوده است؛ پس از کسر مبلغ  500220355/-ریال که صرف بازپرداخت وام بانكی و هزینههـای دیگـر شـد.
خانم منعمی در دادخواست خود اظهار میدارد که در کلیه اوقـات نصـف سـپرده مزبـور متعلـق بـه وی بـوده و او
تصمیم گرفته است آن را برای سه فرزند خود به صورت امانی نگهـدارد ،لكـن خـانم منعمـی پـس از رد دعـاوی
فرزندانش ،مبلغ مورد ادعا را تقلیل نداد.
 .91خانم منعمی اظهار میدارد که توقیف حساب در نتیجه تصویب قانون ملی شـدن بانـکهـا ،مصـوب 05
خردادماه  55[ 5912ژوئن  ]5303صورت گرفت که بنا به ادعای وی ،بانکهای ایران را ممنوع میکرد که بـدون
تصویب شورای انقالب ایران پولی به خارج از کشور منتقل نمایند.
 .95خانم منعمی معتقد است که به علت این ممنوعیت ،دکتر منعمی نامه اردیبهشتماه [ 5913آوریل ]5322
خود را به شورای انقالب ،امام خمینی و رئیس جمهور وقت ارسال نمود که بـه تصـور وی ،در آن زمـان صـاحب
اختیار کلیه بانکهای ایران بودند .در نامه مزبور ،وی از مخاطبین نامه درخواست کرد که «دستور فرمایند پولی که
از فروش منزل باقی مانده است با نرخ عادالنه به صورت ارز برای من حواله شود» .از آنجا که پاسـخی بـه نامـه
دکتر منعمی دریافت نشد ،خانواده منعمی دادخواستی در دادگاه بدوی فدرال ایاالت متحده مطرح کردنـد .از جملـه
ادعاهای متعددی که خانواده منعمی در آن دعوا عنوان کردند ،یكی این بود که «به علت وضع محدودیتهایی در
حواله پول برای اتباع ایاالت متحده» عواید حال از فروش خانه آنها در بانک ملی ایران توقیف شده است.
 .90خانم منعمی اظهار میدارد که دعوای مذکور در اوت  5322به ثبت رسید و در تاریخ نهم آبانمـاه 5913
[ 95اکتبر  ]5322جلسه استماع ی برگزار شد ،لكن رئیس دادگاه طبق دستور صادره توسـط کـارتر رئـیس جمهـور
وقت [ایاالت متحده] رسیدگی پرونده را معلق کرد.
 .99در جلسه استماع نزد این دیوان ،دکتر منعمی اذعان کرد که نه خود وی و نه برادرش در ایران که از وی
وکالت داشت هیچگاه موضوع تبدیل و حواله وجوه سپرده به ایـاالت متحـده را بـا بانـک ملـی مطـرح نكـرده یـا
درخواستی از این بابت به عمل نیاوردند .تصور آنان این بود که مراجعه به بانک بیفایده خواهد بود.
 .97خانم منعمی اظهار می دارد که پس از ثبت دعوای مدنی آنان در ایاالت متحده ،خواندگان حسـاب مـورد
بحث را مسدود  ،لكن پس از چند روز از آن رفع انسداد کردند .اظهار شده است که در بهمن [ 5913اواخـر ژانویـه
 ،]5325ناصر منعمی برخالف دستور دکتر منعمی ،تقریباً کلیه موجودی حساب را که به ریال بود برداشت کرد؛ به
این قصد که آن را در بانک دیگری تودیع نماید که به نظر وی «احساس مسئولیت بیشتری» داشته باشد ،لكـن
طبق دستور دکتر منعمی ،ناصر منعمی پول را مجدداً در همان حساب اولیه بانک ملی تودیع نمود.
 .91خانم منعمی بهعنوان مدر اظهارات خود به نامه مورخ سوم اسفندمـاه  00[ 5913فوریـه  ]5325ناصـر
منعمی به دکتر منعمی اشاره می کند که در آن ،ناصر منعمی اعالم کرده بـود کـه بانـک ملـی حسـاب مـذکور را
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مسدود ،ولی بعد از مدت کوتاهی دوباره آن را مفتوح کرد .خانم منعمی همچنین نامه مورخ چهارم خردادماه 5955
[ 01مه  ] 5320ناصر منعمی به برادرش را تسلیم کرده که در آن ،ناصر یادآور شده که بانک ملی مجدداً برداشـت
از حساب را ممنوع کرده است و سرانجام خانم منعمی به یک صورتحساب بانكی تسـلیم شـده توسـط خوانـدگان
اشاره میکند که حاکی است حساب مزبور از تاریخ  05دیماه  55[ 5955ژانویـه  ]5329مسـدود بـوده اسـت .در
جلسه استماع ،نماینده بانک ملی اظهار داشت که محدودیت مزبور در مورد حساب ،موقتی بود.
 .90خواندگان معتقدند که ریال موجود در حساب همواره در اختیار دکتر منعمی بوده و هسـت و نیـز ایـنکـه
بانک ملی همیشه به تعهدات خود در مورد حسـاب بـانكی مـورد بحـث عمـل کـرده اسـت .آنـان همچنـین بـه
صورتحسابهای بانكی اشاره میکنند که نشان میدهد ناصر منعمی با استفاده از وکالتنامه خود ،چـه قبـل و چـه
بعد از رسمیت بیانیههای الجزایر ،مبال ی به ریال به حساب مزبور واریز یا از آن برداشت کرده است.
 .94خواندگان همچنین استدالل میکنند که این ادعا ،طبق الزام بند  5ماده دو بیانیه حـل و فصـل دعـاوی،
پابرجا نیست ،زیرا پیش از اینکه بیانیههای الجزایر وارد مرحله ت ثیر شوند هیچگونه درخواستی جهت تبدیل ریـال
به دالر و حواله آن به خارج از کشور به عمل نیامده بود .آنان اظهار میدارند که نامه اردیبهشتماه [ 5913آوریـل
 ] 5322موجب پابرجا شدن ادعا نشده است ،زیرا مخاطبین نامه در موقعیتی نبودند که بتوانند بـا درخواسـت دکتـر
منعمی موافقت کنند .عالوه بر این ،طبق اظهار خواندگان به فرض اینکه درخواست صحیحی از بانـک ملـی بـه
عمل آمده بود ،باز هم بانک مزبور جز آنکه در حدود مقررات جاری ارزی عمل کند ،اقدام دیگـری نمـیتوانسـت
انجام دهد ،زیرا مقررات مزبور اجازه تبدیل و حواله ارز را به خارج نمیداد و این مقررات طبق موافقتنامه صـندوق
بینالمللی پول وضع شده بود.
 .91خانم منعمی اظهار میدارد که در سـال  ،5322معـادل دالری سـپرده بـانكی بـه  0110520/-دالر بـالغ
میشد و  12درصد سهم وی از این رقم ،مبلغ  5000245/-دالر میباشد .بدین ترتیب ،وی مبلغ  5000245/-دالر
به عالوه  52درصد بهره از تاریخ اول اردیبهشتماه  05[ 5913آوریل  ]5322که تاریخ نامه دکتـر منعمـی اسـت،
مطالبه مینماید.
سوم) صالحیت
 .5تابعیت خواهان

 .93شعبه یک در حكم جزئی خود در پرونده حاضر نظر داد که خانم منعمی تبعه هر دو کشـور ایـاالت متحـده و
ایران بوده و مضافاً اینکه تابعیت غالب و مثثر وی در طول دوره ذیربط تابعیت ایاالت متحده بوده اسـت .از ایـن
رو ،دعاوی خانم منعمی به مفهوم بند  5ماده دو و بند  5ماده هفت بیانیه حل و فصل ،دعاوی یـک تبعـه ایـاالت
متحده میباشند.
 .0صالحیت نسبت به بانک ملی

 .71بحثی نیست که بانک ملی «واحدی است تحت کنترل دولت ایران» که طبق الزام بند  9مـاده هفـت بیانیـه
حل و فصل دعاوی ،در حیطه صالحیت دیوان قرار میگیرد.
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 .9صالحیت موضوعی

 .75دعاوی حاضر حسب اظهار ،بابت از دست رفتن اجاره بها ،کاهش ارزش روز یک باب خانه و انسداد موجـودی
حساب بانكی بوده و بدین لحا طبق بند  5ماده دو بیانیه حل و فصـل دعـاوی ،در حیطـه صـالحیت موضـوعی
دیوان نسبت به دعاوی ناشی «از ...سلب مالكیت ویا هر اقدام دیگری که مـثثر در حقـوق مالكیـت» باشـد ،قـرار
میگیرند.
 .7دعاوی پابرجا

 .70به موجب بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت دیوان محدود است به ادعاهایی که در تاریخ 03
دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325پابرجا بودهاند .دعاوی خانم منعمی بابت از دست دادن اجارهبهـا و کـاهش ارزش
روز خانه شیراز ،حسب اظهار ،در تاریخ  01شهریورماه  55[ 5912سپتامبر  ،]5303یعنی تاریخ تصویب قانون نحوه
واگذاری و احیای اراضی ایجاد شدهاند و بنابراین از جهات صالحیتی دعاوی پابرجا هستند.
 .79در رابطه با ادعای سپرده بانكی ،خواندگان استدالل میکنند که ادعای مزبور در تاریخ  03دیمـاه 5913
[ 53ژانویه  ]5325پابرجا نبوده ،زیرا پیش از اینکه بیانیههای الجزایر وارد مرحله تـ ثیر شـوند ،وجهـی از حسـاب
مزبور مطالبه نشده بود .خانم منعمی در پاسخ اظهـار مـیدارد کـه در نامـه اردیبهشـتمـاه [ 5913آوریـل ]5322
شوهرش درخواست صحیحی به عمل آمده بود و ضمناً دعوای مدنی مطروح در ایاالت متحده نیز به منزله مطالبه
بوده است.
 .77دیوان در آرای پیشین خود نظر داده است که صرف استحقاق نسبت به برداشت از یـک حسـاب بـانكی
«ادعا» به مفهوم مندرج در بیانیه حل و فصل دعاوی نمیباشد ،بلكـه الزم اسـت قبـل از  03دیمـاه 53[ 5913
ژانویه  ] 5325از بانک نگهدارنده حساب درخواست تبدیل و حواله ارز به خارج به عمـل آمـده باشـد (بنگریـد بـه:
پرونده تیپتس ،آبت ،مک کارتی ،استراتن و شرکت مهندسین مشاور تامزـ آفـای ایـران و دیگـران ،حكـم شـماره
 0-0-545مورخ هشـتم تیرمـاه  03[ 5959ژوئـن  ،]5324صـفحه  ،0چـاپ شـده در 6 Iran-U.S. C.T.R.
 219,223و پرونده کامپیوتر ساینسز کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شـماره  5-51-005مـورخ 00
فروردینماه  55[ 5951آوریل  ،]5325صفحات  ،10/52چاپ شده در .)10 Iran-U.S. C.T.R. 269, 298-302
 .71لكن در پرونده حاضر ،دیوان به عنوان یک موضوع مقدماتی باید بررسی کند که آیا دعوای اقامه شـده در
ایاالت متحده علیه بانک ایرانی نگهدارنده سپرده درخواست کافی محسوب میشـود یـا خیـر .اگرچـه ایـن روش،
روش معمول مطالبه وجه از بانک نیست ،دیوان متقاعد شده است که از نظـر صـالحیتی ،دعـوای مزبـور ادعـای
روشن و پابرجایی برای تبدیل و حواله وجوه ایجاد کرد .مثید این نتیجهگیری ،مفاد بنـد  5مـاده دو بیانیـه حـل و
فصل دعاوی است که مقرر میدارد ادعا باید «در تاریخ این بیانیه پابرجا بوده باشد ،اعـم از ایـنکـه در دادگـاهی
مطرح شده باشد یا مطرح نشده» باشد .درج عبارت «اعم از اینکه در دادگاهی مطرح شده باشد یا مطرح نشـده»
باشد ،حاکی از واقعیت محرزی است و آن اینکه اقامه دعوا در دادگاه ایجاد ادعا میکنـد .در نتیجـه دیـوان ایـراد
صالحیتی خواندگان را رد میکند و نظر میدهد که ادعای انسداد سپرده بـانكی در تـاریخ  03دیمـاه 53[ 5913
ژانویه  ]5325پابرجا بوده است.
 .70معهذا این نظر صالحیتی ،موضوع مسئولیت بانک ملی را از لحا ماهوی ادعا حل نمیکند (بنگریـد بـه:
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بندهای  14-12در زیر).
 .1مالکیت ادعاها

 .74خانم منعمی اظهار میدارد که در خانهای که به فروش رسید و نیز در سپرده بانک ملـی ،حقـوق مالكیـت دارد و
حقوق مزبور در این دیوان قابل اقامه است .اظهارات خانم منعمی درباره حقوق مالكیت ،براساس یک توافـق شـفاهی
ادعایی با شوهرش است ،به این مضمون که کلیه داراییهای آنان مشترکاً به هر دو نفر تعلق دارد .خواندگان بـر ایـن
نظرند که خانم منعمی اهلیت اقامه دعوا ندارد ،زیرا حساب بانكی و نیز سند مالكیت خانه قبـل از فـروش آن ،بـه نـام
دکتر منعمی بوده است .در نتیجه ،خواندگان اظهار میدارند که دکتر منعمی مالک آن اموال بوده و هست و نـه خـانم
منعمی ،و بنابراین دکتر منعمی تنها شخصی است که حق دارد بابت اموال مزبور اقامه دعوا نماید.
 .71نظر به نتایج حاصله در ماهیت دعوا (بنگرید به :بندهای  12-12زیر) ضرورتی ندارد که دیوان مشـخد
کند آیا خانم منعمی مالک انتفاعی اموال مورد بحث در پرونده حاضر میباشد یا خیر.
 .0نتیجهگیری درباره صالحیت

 .73با توجه به آنچه که در بندهای  93-42باال ذکر شد ،دیوان نظر میدهد که صـالحیت رسـیدگی بـه دعـاوی
حاضر را دارد.
چهارم) ماهیت
 .5از دست دادن اجارهبها

 .11ادعا بابت اجاره بهای از دست رفته خانه شیراز متكی به ادلهای نیست که دیوان بتواند نتیجهگیـری کنـد کـه
دولت ایران مسئول هرگونه زیان اجارهبها است .اعتقاد خانم منعمی مبنی بر اینکه اگر خانه به اجاره داده میشـد،
امكان داشت مست جر مالكیت خانه مزبور را تحصیل کند ،با ادله تسـلیمی توسـط خـود وی قابـل توجیـه نیسـت.
گزارش روزنامه کیهان مورخ  55تیرماه [ 5913دوم ژوییه  ]5322هیچگونه ارتباطی به این موضوع ندارد ،زیرا اوالً
اقدامات دولت که در آن روزنامه گزارش گردیده ،ظاهراً بیش از چهار ماه بعد از فروش خانه شیراز حادث شـدند و
ثانیا در هیچ جای گزارش گفته نشده است که دولت حق مالكیت خانههای مسكونی را به مست جران ساکن آنهـا
واگذار می کرد .گزارش مزبور ،حداکثر حاکی از آن است که دولت ایران قصد داشت خانههـای خـالی را خریـداری
نماید و نه اینکه خانهها را توقیف نموده ،از دست صاحبانشان خارج سازد .خانم منعمی هیچ قانون دیگـری را کـه
به دولت اجازه میداد مالكیت امال استیجاری را به مست جرین ساکن آنها واگذار کنـد مشـخد نكـرده و نیـز
دلیل و مدرکی در ت یید اظهارات خود ،دایر بر اینکه شایعات یا گزارشهایی در رسانهها درباره اینگونـه اقـدامات
دولت داشته ،ارائه ننموده است .در نتیجه ،ادعای مزبور به علت فقد دلیل رد میشود.
 .3کاهش ارزش ملک

 .15به همین گونه ،خانم منعمی به نحو قانعکنندهای به دیوان ثابت نكرده است که اقدامات دولت ایـران موجـب
کاهش ارزش خانه شیراز شده و به منزله سلب مالكیت یا اقدامات مثثر در حقوق مالكیت مـورد ادعـای وی بـوده
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است .خانم منعمی به قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی استناد میکند که طبق اظهـار وی «بـه تنـزل شـدید
بهای زمین و ساختمان ،به طور عموم» انجامید ،لكن دیوان نظر میدهـد کـه تصـویب قـانون مزبـور هـیچگونـه
ارتباطی به خانه ای نظیر خانه مورد بحث ندارد .مضافاً خانم منعمی به قانون یا اقدام دیگـری از ناحیـه دولـت کـه
م ستقیماً در ارزش خانه شیراز قبل از فروش آن اثر گذاشته باشد ،اشاره نكرده است.
 .10نامه مورخ  02اسفندماه  55[ 5912مارس  ]5322ناصر منعمی روشن میکند که خانه مزبـور سـه پیشـنهاد
خرید داشت که ناصر منعمی بهترین آنها را انتخاب کرد و نیز اینکه قیمت فروش ،از نظر «ارزش روز ،خوب» بـوده
است .بدینسان ،با توجه به اوضاع حاکم در آن زمان ،به نظر میرسد که خانه به قیمت منصفانه فروخته شـده باشـد.
البته این امكان وجود دارد که ارزش خانه به علت اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی موجود در طول انقالب و بعد
از آن ،کاهش یافته باشد ،اما این کاهش ،آن گونه زیانی نیست که دولت ایـران را بتـوان بابـت آن مسـئول شـناخت
(بنگرید به :پرونده سدکو اینكورپوریتد و شرکت ملی نفت ایران و دیگران ،حكم شماره  9-503-923مورخ  55تیرماه
[ 5955هفتم ژوییه  ،]5320چاپ شـده در 15 Iran-U.S. C.T.R. 23, 35؛ پرونـده هارولـد برنبـام و جمهـوری
اسالمی ایران ،حكم شماره  0-350-143مورخ  51تیرماه [ 5900ششم ژوییه  ]5339بند .)40
 .19دیوان نتیجه می گیرد که خانم منعمی از عهده اثبات این امر بر نیامده است که ارزش خانه کاهش یافتـه
ویا اینکه دولت به سبب اقدامات مورد ادعای وی از این بابت مسئول است .بدین ترتیب ،این ادعا نیـز بـه علـت
فقد دلیل رد میشود.
 .9توقیف موجودی حساب بانکی

 .17با آن که دیوان قبالً نظر داده است که دعوای اقامه شده در ایاالت متحده از نظر صالحیتی ادعـای پابرجـایی
محسوب میشود ،با این وجود ،دیوان باید از لحا ماهوی این امر را بررسی کند که آیا بانک ملی مسئول پرداخت
غرامت به خانم منعمی هست یا خیر.
 .11ادله موجود نشان میدهد که ناصر منعمی قادر بود قبل و حتی بعد از امضای بیانیههای الجزایر ،آزادانه از
حساب مزبور به ریال برداشت نماید .بنابراین ،ادعای خانم منعمی تا آنجا کـه بابـت توقیـف وجـوه ریـالی اسـت،
محكوم به رد است.
 .10لكن خانم منعمی مضافاً اظهار میدارد که علیرغم چند بار درخواست ،به صورت نامه سال ]5322[ 5913
به امام خمینی و سپس به صورت دعوای مطروح در ایاالت متحده ،بانک ملی از تبدیل و حوالـه موجـودی ریـالی
حساب بانكی به خارج از کشور خودداری کرد .با آنکه خواهان اظهار میدارد که وکالی ایران در جلسـه اسـتماع
دعوای مدنی در ایاالت متحده حضور داشتند ،لكن ادله روشنی وجود ندارد که نشان دهد بانک ملی پیش از انعقاد
بیانیههای الجزایر در تاریخ  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325از موضوع دعوای مدنی مزبـور مطلـع شـده بـود.
عالوه بر این ،حتی در صورتی که بانک ملی از موضوع دعوای مطروح در ایاالت متحده آگـاه شـده بـوده ،دیـوان
نمیپذیرد که صرف اقامه آن دعوا را می توان درخواست از بانک ملی برای تبدیل و حواله ارز بـه خـارج از کشـور
دانست .دعوایی که در خارج اقامه می شود اصوالً همان اثری را ندارد که یک درخواست صـحیح تبـدیل و انتقـال
ارز ،یعنی درخواستی به امضای صاحب حساب یا نماینده قانونی وی ،که طبـق مقـررات بانـک نگهدارنـده وجـوه
تنظیم شده باشد .بنا به دالیل مزبور ،نظر دیوان این است که دعوای اقامه شده در ایاالت متحده را نمیتـوان بـه
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منزله درخواست صحیحی برای تبدیل و حواله ارز به خارج دانست.
 .14دیوان در پایان خاطرنشان می سازد که بدون وجود یک درخواست صحیح از بانک ملـی جهـت تبـدیل و
حواله ارز به خارج ،مس له اجازه از بانک مرکزی اصوالً مطرح نمیشود.
 .11بر این اساس ،این ادعا در ماهیت رد میشود.
پنجم) هزینه دادرسی

 .13هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
ششم) حکم

 .01بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان حكمی به شرح زیر صادر مینماید:
الف) دعاوی مطروح توسط خواهان ،بتی لورا منعمی رد میشوند.
ب) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  01ژوئن  5334برابر با  91خردادماه 5940
کریستوف اسکوبیشفسکی ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جرج اچ .آلدریچ

کورش حسین عاملی

پرونده شماره 544
حکم شماره  073ـ544ـ3
خواهان :موسی اریه ،خواهان
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5940/14/57 :
حکم
حاضران

از طرف خواهان :آقای موسی اریه ،خواهان
آقای لوئیس ام .جانسون ،وکیل خواهان
از طرف خوانده :آقای محمدحسین زاهدین لباف ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
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 .0اظهارات خواهان
 .9یافتههای دیوان درباره اخطار مندرج در پرونده شماره «الف»52
پنجم) ارزشیابی
ششم) هزینه دادرسی
هفتم) حكم

14
55
20
524
521

اول) پیشگفتار

 .5خواهان پرونده حاضر ،موسی اریه است که تابعیت دوگانه ایران و ایاالت متحده را دارد و مقیم ایاالت متحـده
است («خواهان») .خوانده پرونده حاضر ،جمهوری اسـالمی ایـران اسـت («خوانـده» یـا «جمهـوری اسـالمی»).
خواهان ادعا میکند که صاحب  55ملک در روستای وردآورد کرج ،شهری واقـع در حـدود  42کیلـومتری شـمال
غرب تهران ،و نیز صاحب یک ملک در خود تهران بوده است .خواهان اظهار میدارد که امال مزبـور بـا صـدور
حكم مصادرهای که به موجب آن داراییهای همه خانوادهاش در حدود ماه مه  5303ضبط گردید ،توسـط خوانـده
مصادره شده است .خواهان پس از اصالح خواسته ،مبلغ  502310225/-دالر بهعنوان غرامت ،بـه عـالوه بهـره و
هزینه دادرسی مطالبه میکند.
 .0خوانده منكر مسئولیت دولت است و از جمله استدالل میکند که :تابعیت غالـب خواهـان تابعیـت ایـاالت
متحده نیست و بنابراین دیوان صالحیت رسیدگی به ادعای وی را ندارد؛ خواهان نمیتوانسته امال مورد بحث را
قانوناً تملک نموده باشد ،چرا که در زمان خرید امال تبعه امریكا بوده؛ جمهوری اسالمی امـوال وی را مصـادره
نكرده و ادعای خواهان به دلیل شمول اخطار مهم مندرج در پرونده شماره «الف »52ممنوع از طرح است.
دوم) سابقه رسیدگی

 .9خواهان در تاریخ  04دیمـاه  54[ 5952ژوییـه  ]5320دادخواسـتی بـه ثبـت رسـاند و خوانـده در تـاریخ 92
شهریورماه  05[ 5955سپتامبر  ]5320دفاعیهای ثبت نمود .در تـاریخ  50اردیبهشـتمـاه [ 5950دوم مـه ]5329
خواهان جوابیهای به الیحه دفاعیه خوانده ثبت کرد.
 .7دیوان طی دستور مورخ هفتم تیرماه  02[ 5954ژوئن  ]5321خاطرنشان نمود که هی ت عمومی دیـوان در
پرونده شماره «الف» 52نظر داده است که «صالحیت رسیدگی به دعاوی اتباع مضـاعف (اتبـاع ایـران و ایـاالت
متحده) علیه ایران را در مواردی دارد که تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط (از تاریخ ایجاد ادعا تـا 53
ژانویه  03 /5325دیماه  )5913تابعیت ایاالت متحده بوده است» و به طرفین دستور داد کلیه ادلـه کتبـی را کـه
مایلند دیوان درخصوص موضوع تابعیت بررسی نماید ،به ثبت رسانند .در تـاریخهـای  54مردادمـاه  ،5954هفـتم
آذرماه و  92آذرماه [ 5953پنجم اوت  02 ،5321نوامبر و  05دسامبر  ]5332خواهـان ادلـه و مـدارکی راجـع بـه
تابعیت خود ثبت نمود .در تاریخ  04تیرماه  51[ 5902ژوییه  ]5335خوانده درخواستی ثبت کرد ،دایر بـر ایـنکـه
پرونده براساس اخطار مندرج در پرونده «الف» 52رد شود .دیوان طی دستور مورخ اول آبانمـاه  09[ 5902اکتبـر
 ]5335کلیه موضوعات صالحیتی ،از جمله موضوع تابعیت خواهان طی دوره ذیربط ،یعنی از تاریخ ایجـاد ادعـایی
دعوا تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325را به ماهیت دعوا منضم و برنامه تبادل لوایح آتی را تعیین کرد.
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 .1در تاریخ  51دیماه [ 5905پنجم ژانویه  ]5339خواهان درخواستی ثبت نمود ،دایر بر اینکه پروندهاش بـا
پروندههای شماره  293و  242که مربوط به دعاوی دو تن از برادرانش ،یعنی عوزیل و الیـاهو اریـه اسـت ادغـام
گردد .خواهان همچنین تقاضا کرد که «تا روشن شدن نتیجه مذاکرات بین خواهانها و خوانده» جریان رسـیدگی
به حال تعلیق درآید .خوانده در تاریخ  52دیماه [ 5905هشتم ژانویه  ]5339به درخواست مزبور اعتـراض کـرد و
خواهان در تاریخ  01دیماه  51[ 5955ژانویه  ]5320بدان پاسخ داد .دیوان طی دسـتور مـورخ ششـم بهمـنمـاه
 05[ 5905ژانویه  ]5339خاطرنشان نمود که «بین دعاوی مطروحه در پروندههای شـماره  293و  242و پرونـده
حاضر ارتباط نزدیک آشكاری وجود ندارد» و درخواست ادغام یا هماهنگی پروندههای مزبور را رد کرد.
 .0در تاریخ دهم فروردینماه  95[ 5900مارس  ]5339خواهان الیحه استماع خود را ثبت کرد .در تاریخ هشـتم
اردیبهشتماه  02[ 5909آوریل  ]5334خوانده نیز الیحه استماعش را ثبت نمود .در تـاریخ  50اردیبهشـتمـاه 5909
[دوم مه  ]5334خواهان به طور غیرمجاز جلد دوم الیحه استماع خود را که حاوی یک گزارش ارزشیابی بود به ثبـت
رساند و مدار مزبور طی دستور مورخ  09اردیبهشتماه  59[ 5909مه  ]5334جزء سوابق پرونـده پذیرفتـه شـد .در
همان دستور ،دیوان از خوانده دعوت نمود که به گزارش ارزشیابی خواهان پاسخ دهد .در تاریخ نهـم آبـانمـاه 5909
[ 95اکتبر  ]5334خوانده الیحه توجیهی خود را در مورد ارزشیابی ثبت کرد .در تـاریخ  92دیمـاه  02[ 5909ژانویـه
 ]5331خواهان الیحه معارض خود و در تاریخ دوم آبان  04[ 5904اکتبر  ]5331خوانده الیحه معارض خـود را ثبـت
کرد .بهعالوه ،در تاریخ چهارم آبانماه  05[ 5904اکتبر  ]5331خوانده مدرکی تحت عنوان «الیحه دولـت جمهـوری
اسالمی ایران درباره اخطار پرونده «الف» 52ثبت نمود .در تاریخ دهم اسفندماه  03[ 5904فوریه  ]5335نماینده رابط
ایاالت متحده امریكا الیحهای تحت عنوان «تذکاریه ایاالت متحـده دربـاره بـه کـار بـردن پیمـان مـودت در مـورد
اشخاصی که تابعیت دوگانه ایاالت متحده و ایران را دارا میباشند» به ثبت رساند که طی دستور مورخ دهم اسفندماه
 03[ 5904فوریه  ]5335جزء سوابق پرونده پذیرفته شد.
 .4در تاریخ  95فروردینماه  53[ 5901آوریل  ]5335دیوان از خوانده تقاضا کرد که متن کامل مدر موسوم
به «فهرست احكام صادره توسط دادگاههـای انقـالب اسـالمی ایـران» را کـه مسـتخرجهای از آن در تـاریخ 01
اسفندماه  55[ 5909مارس  ]5331توسط خواهان ثبت شده بود ،تسلیم نماید .در پاسخ ،خوانده در تاریخهای  05و
 05اردیبهشت و  05خرداد [ 5901دهم و  51مه و دهم ژوئن  ]5335اظهاریهای ثبت یا به صورت پیام تصـویری
ارسال و اظهار کرد که قادر به اجرای دستور دیوان نیست.
 .1جلسه استماع پرونده حاضر در تاریخ  00اردیبهشتماه  55[ 5901مه  ]5335برگزار شد.
سوم) موضوعات صالحیتی
تابعیت غالب و مؤثر خواهان

 .3خواهان در تاریخ  54شهریورماه [ 5925پنجم سـپتامبر

1]5300

در ایـران از والـدین ایرانـی متولـد گردیـده و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8تاریخ مزبور ،تاریخ مندرج در شناسنامه ایرانی او است؛ لكن در گواهی اعطای تابعیت ایاالت متحده و نیز در گذرنامـه خواهـان تـاریخ
تولدش  03مرداد  02[ 5925اوت  ]5300قید شده است.
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بنابراین از بدو تولد تبعه ایران است .عالوه بر ایـن ،خواهـان در تـاریخ اول بهمـنمـاه  05[ 5944ژانویـه ]5355
تابعیت ایاالت متحده را کسب نمود .دلیلی در پرونده وجود ندارد که نشان دهد خواهان تابعیت ایرانی خود را طبق
قوانین ایران ،یا تابعیت ایاالت متحده اش را طبق قوانین ایاالت متحده ،تر کرده ویا به نحـو دیگـری از دسـت
داده باشد .در نتیجه ،دیوان نظر میدهد که از تاریخ اول بهمنماه  05[ 5944ژانویه  ]5335خواهان تبعـه هـر دو
کشور ایران و ایاالت متحده بوده است.
 .51در تاریخ  50فروردینماه [ 5959ششم آوریل  ]5324هی ت عمومی دیـوان تصـمیمی در پرونـده شـماره
«الف» 52صادر نمود و طی آن نظر داد که صالحیت رسیدگی به دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایاالت
متحده علیه ایران را «در مواردی دارد که تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط (از تاریخ ایجاد ادعا تـا 53
ژانویه  03 /5325دیماه  )5913تابعیت ایاالت متحده بوده است» 2.بر این اساس ،برای اینکه دیوان صـالحیت
رسیدگی به ادعای خواهان را داشته باشد ،باید ثابت شود که تابعیت غالب و مثثر آقای اریه طی دوره ذیربط ،یعنی
از تاریخ ایجاد ادعایش تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه ( ]5325تاریخ قطع صالحیت دیوان) تابعیت ایاالت متحـده
بوده است .منحصراً به منظور تعیین مشخصات دوره ذیربط ،دیوان مقدمترین تاریخ مصادره مورد ادعای خواهـان،
یعنی آوریل  5303را به عنوان تاریخ ایجاد ادعای وی میپذیرد 3و در نتیجه ،از جهت تحقیق خود راجع به تابعیت
غالب و مثثر خواهان ،نتیجه میگیرد که دوره ذیربط بـین آوریـل  5303و  03دیمـاه  53[ 5913ژانویـه ]5325
میباشد.
 .55برای آنکه دیوا ن در موضوع تابعیت غالب و مثثر خواهان در طول دوره ذیربط ،به نتیجهای دسـت یابـد
باید تعیین کند که آیا خواهان در طول دوره مزبور پیوندهای محكمتری با ایران داشته یا با ایاالت متحده و بـرای
این منظور ،دیوان باید کلیه عوامل ذیربط و از جمله محـل اقامـت معمـولی ،مرکـز عالیـق و منـافع ،پیونـدهای
خانوادگی ،مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد وابستگی را در نظر گیرد (بنگرید به :پرونده شماره «الف»52
 .)5 Iran-U.S. C.T.R. at 265گرچه صالحیت دیوان بستگی به تابعیـت غالـب و مـثثر خواهـان در فاصـله
آوریل  5303و  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325دارد ،لكن الزم است رویدادهای زندگی خواهان قبـل از ایـن
تاریخ مورد مداقه و بررسی قرار گیرد .در واقع ،تمام عمر خواهان از بدو تولد ،و کلیه عـواملی کـه در فاصـله ایـن
مدت ،بر واقعیت و خلوص نیت او در انتخاب تابعیت مورد ادعای وی داللت داشته باشد ،حائز اهمیت هستند (رضا
سعید مالک و دولت جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره  9-539-52مورخ دوم تیرمـاه  09[ 5950ژوئـن
 ،]5322چاپ شده در .)19 Iran-U.S. C.T.R. 48, 51
 .50سوابق پرونده نشان میدهد که خواهان از سال  5300تا ماه مارس  5340در ایـران زیسـت و در تـاریخ
مزبور در سن  53سالگی همراه خانواده خود به ایاالت متحده نقل مكان کرد .خواهان ادعا میکند که از آن زمـان
به بعد در ایاالت متحده زندگی کرده و حتی سفری جهت دیدار بـه ایـران نكـرده اسـت .خواهـان در تـاریخ اول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریكا ،تصمیم شماره 90ـ«الف» 52هی ت عمومی دیوان ،مورخ  50فـروردین [ 5959ششـم
آوریل  ،]5324چاپ شده در [ 5 Iran-U.S. C.T.R. 251, 265از این به بعد« ،پرونده شماره «الف».]»52
 .1بعداً در حكم حاضر ،دیوان نتیجه میگیرد که مصادره در تاریخ  04اردیبهشتماه  54[ 5912مه  ]5303صورت گرفت (بنگرید به :بنـد
 43زیر) .در هر دو حالت ،تجزیه و تحلیل موضوع تابعیت یكسان است.
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بهمنماه  05[ 5944ژانویه  ]5355به تابعیت ایاالت متحده در آمد .در تاریخ  55بهمـنمـاه [ 5992پـنجم فوریـه
 ]5310خواهان با بانویی ایرانیاالصل به نام سارا عربزاده ازدواج کرد که وی نیز بعداً در تاریخ چهارم بهمـنمـاه
 04[ 5940ژانویه  ]5353به تابعیت ایاالت متحده در آمد .زوجین هفت فرزند داشـتند کـه همگـی متولـد ایـاالت
متحدهاند و در مدارس امریكایی تحصیل کردهاند .در تاریخ  54بهمنماه [ 5944سوم فوریه  ]5355برای خواهـان
و در تاریخ  95فروردینماه  02[ 5912آوریل  ]5305برای همسرش گذرنامه امریكایی صادر شد .بهعالوه ،خواهان
و همسرش صاحب خانه ای در نیویور هستند که در تاریخ  01تیرماه  55[ 5992ژوییه  ]5313خریـداری شـد و
خواهان اظهار میدارد که هنوز در همان خانه زندگی میکنند .وی همچنین میگوید که «طی بیست و پنج سـال
گذشته در یک نقطه از شهر نیویور به کسب و کار اشت ال داشته است» .در جلسه استماع ،خواهان افزود کـه از
سال  5340تا سال  5302با پدرش به کار تجارت فرشهای شرقی اشت ال داشت و از آن به بعد مسـتقالً تجـارت
کرده است.
 .59خواهان نتیجه می گیرد که تابعیت غالب و مثثرش امریكایی است ،زیرا در ایـاالت متحـده بـزرگ شـده،
کلیه پیوندهای عاطفی ،اجتماعی و اقتصادیاش با ایاالت متحده است و جز ادعای خود بابـت چنـد قطعـه زمـین
پیوند دیگری با ایران ندارد.
 .57خوانده گرچه صراحتاً اظهار میدارد که غلبه تابعیت امریكایی خواهان را قبول ندارد ،اما چندان دلیلـی در
رد اظهارات خواهان راجع به موضوع ارائه ننموده ،میگوید که:
موضوعات مربوط به تابعیت ارتباط مستقیم با زندگی خصوصی افراد دارد .وقوف بر زندگی خصوصی خواهـان
همیشه برای خوانده بهآسانی امكان پذیر نیست ...اگر خوانده در رد ادعای خواهـان دایـر بـر غالـب و مـثثر بـودن
تابعیت امریكایی وی مدارکی ارائه ندهد الزاماً به معنای ثابت بودن ادعا نیست و نباید به تسلیم خوانده به ادعـای
خواهان تعبیر شود.
 .51دیوان مالحظه میکند که خواهان ایران را در سنین جوانی تر کرد و قبل از آنکه دعوایش حسب ادعا
ایجاد شود دست کم به مدت سی سال در ایاالت متحده اقامت نموده و طی آن مدت در آن کشور به کسب و کـار
اشت ال داشت .بهعالوه ،خواهان حدود سیزده سال از آن مدت را بهعنوان تبعه ایاالت متحده در آن کشور زیسـته
بود .مضافاً خواهان با فردی ازدواج نموده که تابعیت ایاالت متحده تحصیل کـرده ،فرزنـدانش در ایـاالت متحـده
متولد و بزرگ شدهاند و وی صاحب خانهای در ایاالت متحده است.
 .50بر این اساس ،دیوان نظر میدهد که علیرغم اینکه تحصیل ملک در ایران توسط خواهان نشان میدهد
که وی همه پیوندهای خود را با ایران قطع نكرد ،لكن این واقعیت ،پیوندهای بهمراتب نزدیکتر و طوالنیتـر وی
با ایاالت متحده را تحتالشعاع قرار نمیدهـد .فعالیـتهـای اقتصـادی و شخصـی خواهـان در سراسـر زنـدگیش
به عنوان یک فرد بالغ در ایاالت متحده متمرکز بوده است .در نتیجه ،دیوان نظر میدهد که تابعیت غالـب و مـثثر
خواهان از تاریخی که دعوایش حسب ادعا ایجاد شد (آوریل  )5303تا  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325تابعیت
ایاالت متحده بوده ،به طوری که دیوان طبق بند  5ماده دو و بند  5مـاده هفـت بیانیـه حـل و فصـل ،صـالحیت
رسیدگی نسبت به دعوای وی را دارد.
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چهارم) ماهیت دعوا
الف) مالکیت

 .54خواهان ادعا میکند که مالک ثبتی  50قطعه زمین در ایران بوده کـه  55قطعـه آن در وردآورد کـرج و یـک
قطعه آن در تهران واقع است .وی در ت یید ادعای خود اسناد مالكیت کلیه اراضی مورد اختالف را ارائه نموده کـه
نشان میدهند اراضی مزبور به نام خود وی ثبت شدهاند :از زمـینهـای وردآورد 54 ،قطعـه در سـال  ،5353یـک
قطعه در سال  5302و یک قطعه در سال  5300خریداری شد .تنها قطعه زمـین واقـع در تهـران ،در ژوئـن سـال
 5355خریده شد.
 .51خوانده انكار نمیکند که نام خواهان بهعنوان صاحب امال مورد اختالف ثبـت شـده اسـت و در واقـع،
اظهار میدارد « :واقعیت این است که امال خواهان کماکان به نام خود وی در دفتر امال ثبت است ...خواهـان
میتواند حقوق مالكانه خود را در امال مورد ادعا اعمال کند»؛ لكن خوانده در عین حال اسـتدالل مـیکنـد کـه
طبق مقررات ماده  323قانون مدنی ایران ،خواهان از تاریخ اکتساب تابعیت ایاالت متحده (یعنی از اول بهمنمـاه
 05/5944ژانویه  )5355اهلیت تملک مال غیرمنقول در ایران نداشته است.
 .53دیوان مالحظه میکند که اسناد مالكیت مورد اختالف ت یید میکنند کـه خواهـان مالـک ثبتـی امـال
مزبور بوده و مضافاً این که خوانده این واقعیت را مورد معارضه قرار نداده است .در واقع ،خوانده علیرغم ایـن ادعـا
که مالكیت خواهان از جهاتی ناقد است ،میگوید که خواهان کماکان صاحب امـال مزبـور مـیباشـد .دیـوان
تمایلی به این که اسناد رسمی مالكیت را مورد سثال قرار دهد ندارد و لذا بر این نظر است کـه مـدار موجـود در
پرونده مثید این است که خواهان مالک ثبتی امال مورد اختالف در پرونده حاضر میباشد.
ب) مصادره

 .01بنابراین دیوان به بررسی این مس له میپردازد که آیا اقدامات دولتی مورد استناد خواهان در مفهوم بند  5ماده
دو بیانیه حل و فصل به منزله مصادره امال وی بوده است یا خیر.
 .5اظهارات خواهان

 .05خواهان در دادخواست خود ادعا میکند که:
در حوالی ماههای آوریل یا مه  5303روزنامههای ایران مصوبهای از جمهوری ایـران منتشـر نمودنـد .گرچـه
نسخهای از مصوبه اکنون در اختیار خواهان نمیباشد ،ولی مفاد آن به شرح ذیل است:
جمهوری اسالمی ایران حكم کرده است که افراد خانوادههای معینـی از جملـه خواهـان و خـانوادهاش دیگـر
نمی توانند از این به بعد صاحب اموال غیرمنقول و منقول از هر نوع باشند و قانوناً نمیتوانند اموال غیرمنقـول ویـا
اموال منقول متعلق به خود را منتقل نموده ویا به هر نحو بفروشند .بنابراین خواهان از تمـام حقـوق و مالكیـت و
عالقه خود در اموال غیرمنقول مشروح در زیر محروم شده است.
طبق اطالع خواهان اموال غیرمنقول مزبور ...به وسیله مقامات محلی دولتی ایران ضبط و به اشـخاص ثالـث
منتقل شده است.
 .00خواهان در الیحه خود مقالهای از مجله ایرانی جوانان امروز ،مورخ  02خردادماه  52[ 5912ژوئن ]5303
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حاوی فهرست اسامی «افرادی که اموالشان مصادره ویا توقیف شده است» تسلیم کرده است .گرچه نـام خواهـان
در مقاله مزبور به چشم نمیخورد ،وی خاطرنشان میسازد که فهرست مزبـور حـاوی اسـامی تعـدادی از اعضـای
خانواده اریه است و ادعا میکند که حاوی ردیفی تحت عنوان «برادران اریه» میباشد .خواهان اظهار میدارد کـه
این عنوان اشاره به او و برادرانش دارد.
 .09خواهان همچنین به مستخرجهای از سندی تحت عنوان «فهرسـت احكـام صـادره توسـط دادگـاههـای
انقالب اسالمی ایران» استناد میکند که بدواً توسط خوانده در پروندههای شماره  240-244مطـروح نـزد دیـوان
تسلیم و بعداً توسط خواهان در پرونده حاضر ثبت گردید [از این به بعد «فهرست احكام» نامیده میشود] .به نظـر
میرسد که مطلب مستخرج از فهرست مزبور از یک فهرست الفبایی گرفته شده که توسط مرکز آمار و اطالعـات
بنیاد مستض عفان تهیه گردیده و حاوی اسامی افرادی است که اموالشان توقیف شده بـود .ردیـف اول در فهرسـت
اعضای خانواده اریه که اموالشان مصادره شده بود ،نام «اریه» است .خواهان اظهار میدارد که نام مزبور (که تاریخ
حكم مربوط به آن  04اردیبهشت  54/5912مه  5303است) حكم توقیف کلی برای همـه خـانواده اریـه اسـت و
استدالل میکند که فهرست احكام ثابت مینماید که اموال کلیه خـانواده اریـه ،از جملـه امـوال خواهـان و سـایر
اعضای خانواده که منفرداً ذکر نشدهاند ،مصادره گردیده است.
 .07خواهان همچنین استدالل میکند که همه میدانستند که وی با سایر اعضای خـانواده اریـه کـه اسـامی
بعضی از آنان منفرداً در فهرستهای مختلف مصادره اموال ذکر شده مشاعاً صاحب ملک بوده است .وی استدالل
میکند که خود این واقعیت نیز ادعای او را ثابت مینماید که امالکش مصادره شده است.
 .0اظهارات خوانده

 .01خوانده انكار می کند که هیچ ملک متعلق به خواهان را مصادره کرده باشد و ادعـا مـیکنـد کـه هـیچ گونـه
مداخلهای در اموال خواها ن صورت نگرفته و امال مزبور کماکان به نام خود خواهان ثبت است .مشخصاً خوانده
در پاسخ به مقاله مندرج در جوانان امروز استدالل میکند که منبع خبر مجهول است ،بدین معنـا کـه خواهـان در
یک جا گفته است که مقاله از روزنامه اطالعات است و در جای دیگری میگوید که از جوانان امروز است .خواهان
عبارت «اریه برادران» را به « »Aryeh brothersترجمه کرده که بههیچوجه معنای «برادران اریه» نمیدهد و
به فرض که عبارت مزبور به معنای «برادران اریه» می بود ،در این حالت هم نام اریه منصرف بر افراد مشهور این
خانواده می شد ،نه خواهان و برادرانش که حسب اظهار خودشان سالهای طوالنی قبل از انقـالب ایـران را تـر
کرده بودند .خوانده میافزاید که خواهان به هیچیک از گروه افرادی که طبق مندرجات مقاله اموالشان توقیف شده
است تعلق ندارد.
 .00خواهان در پاسخ به این اظهارات ،یک مقاله بعدی از جوانان امروز ،مورخ چهارم تیرماه  01[ 5912ژوئـن
( ] 5303یعنی یک هفته بعد از مقاله اولیه) تسلیم نموده که در آن مجله مزبور اعالم کرده است که لیست منتشره
در هفته قبل متن بخشنامه رسمی دریافتی اداره ثبت اسناد بوده و اصل متن در اختیار مجله است.
 .04خواهان در ادامه پاسخ اظهار میدارد که ادله روشنی وجود دارد مبنی بر ایـنکـه شـورای انقـالب قصـد
داشت خانوادههای سرشناس کلیمی ایران را از کلیه مایملک خود در ایران محروم نماید .وی استدالل میکند کـه
حكم دادگاه انقالب کلیت داشت :بسیاری از اعضای خـانواده اریـه نامشـان ذکـر شـده و عبـارت جـامع و شـامل
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«برادران اریه» از آن جهت به کار برده شد تا حتماً بقیه خـانواده ،یعنـی بـرادران مـراد اریـه (عمـوی خواهـان) و
پسرانشان را شامل گردد .گرچه شاید خوانده از اسامی کلیه «برادران» بیاطالع بوده ،خواهان ادعا میکند که همه
می دانستند که وی و برادرانش به اتفاق دو نفر دیگر از اعضای خـانواده کـه اسـامیشـان در فهرسـت بـه چشـم
می خورد ،یعنی زن برادر و دختر عمویش ،مهیندخت اریه ،و خواهر وی هما اریه حكیمزاده ،مشـاعاً صـاحب زمـین
بودند.
 .01خواهان در اثبات این اظهارات ،شهادتنامه هایی از رافائل اریه و مهیندخت اریه تسلیم کرده است .رافائـل
اریه (یكی دیگر از برادران خواهان) اظهار میدارد که دلیل اصلی هدف قرار گـرفتن خـانواده اریـه توسـط دولـت
انقالب ،سابقه روابط نزدیک خانواده با شاه بود .مهیندخت اریه (دختر مراد اریه و همسر پسر عمویش ،رافائل) نیـز
به روابط سببی و مالكیت مشاع خود با خواهرش و یحیی اریه و پسرانش ،موسـی ،عوزیـل و الیـاهو شـهادت داده
است.
 .03خوانده همچنین استناد خواهان به فهرست احكام را رد میکند و اظهـار مـیدارد کـه اگـر دارایـی همـه
خانواده اریه ،چنانکه خواهان ادعا میکند ،مصادره شده بود ،نیازی به صدور احكام جداگانه و مشخد نمیبود.
 .91مشخصاً خوانده انكار میکند که حكم مصادره مورد استناد خواهان حكمی کلی است که شامل همه افراد
خانواده اریه باشد و دلیلی ارائه میکند که ظاهراً نشان میدهد شماره حكم دادگـاه انقـالب (شـماره  )035جلـوی
عنوان «اریه» که مورد استناد خواهان است ،هیچ ارتباطی به خانواده اریه نـدارد ،بلكـه مربـوط بـه موضـوع کـالً
متفاوتی است و آن اتهام کیفری شخصی به نام فرزان کاشانی در ارتباط با صدور غیرقانونی ارز به خارج از ایـران
است .خوانده استدالل میکند که:
به این ترتیب ادعای خواهانها دایر بر ارتباط حكم شماره  035مندرج در ردیف  12لیست مورد بحث خـالف
واقع است .حقیقت این است که در تاریخ  54[ 5912/0/04مه  ]5303شماره ردیف احكام دادگاه انقالب بـه 035
نرسیده بود .قید شماره  035در لیست احكام دادگاههای انقالب که مورد استناد خواهان قرار گرفته است تنها یک
سهو قلم بوده است و تهیه کننده این لیست که کارمند اداری جزء بوده است دقت کافی در تنظـیم لیسـت نكـرده
است.
در جلسه استماع ،خوانده مجدداً ت کید کرد که شماره درج شده اشـتباه و ناشـی از «بـیدقتـی» یـک کارمنـد
دفتری بوده است.
 .9یافتههای دیوان درباره مصادره

 .95دیوان مقدمتاً خاطرنشان می سازد که خواهان اظهار داشته است که خانواده اریه در ایـران قبـل از انقـالب یـک
خانواده کلیمی سرشناس و ثروتمند و معروف به داشتن روابط نزدیک با شاه سابق ایران بود .در واقع عموی خواهـان،
مراد اریه ،نماینده منتخب جامعه کلیمیان در پارلمان ایران [مجلس] بود .خوانده این مطلب را انكار نكـرده اسـت 4.بـا
توجه به این زمینه است که خواهان اظهار میدارد که اموالش توسط مقامات انقالبی مصادره گردیده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1خوانده در واقع تصدیق میکند که خواهان عضو «خانواده مشهور اریه» است.
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 .90اولین مدر قابل توجه که خواهان در ت یید اظهارات خود تسلیم نموده ،مقاله مورخ  02خردادمـاه 5912
[ 52ژوئن  ]5303منتشره در مجله هفتگی جوانان امروز تهران است که اسامی  022نفر از کسانی کـه اموالشـان
توسط دولت انقالب مصادره گردیده در آن فهرست شده است .در آن صورت اسامی ،دستکم نام  55نفر از افـراد
خانواده اریه به چشم میخورد که اغلب آنان پسرعموها ویا سایر اقوام نزدیک خواهان هستند .بهعالوه ،ردیفی نیز
در آن آمده که خواهان آن را به « »Aryeh brothersترجمه کرده است .خوانده استدالل میکنـد کـه عبـارت
مزبور نمیتواند به معنای «برادران اریه» [ ]Aryeh brothersباشد ،زیرا امالی عبارت فارسی «اریـه بـرادران»
 ][َAryeh Bradaranاست و نه «برادران اریه» [ .]Baradaran Aryehحسب اظهار هم امال و هـم ترتیـب
عبارت غلط است .خواهان این م ایرت را تصدیق ،اما ادعا میکند که مطلب صرفاً یک اشتباه چاپی توسـط مجلـه
است.
 .99دیوان خاطرنشان می سازد که خوانده در لوایح خود توضیح نداده است که عبارت مورد اخـتالف ،اگـر بـه
معنای «برادران اریه» نیست ،پس به چه معنا است ،لكن در جلسه استماع پرونـده حاضـر و پرونـدههـای شـماره
( 293-242مربوط به دعاوی دو تن از برادران خواهان) ،خوانده برای اولین بار ادعا نمـود کـه عبـارت مزبـور نـام
خانوادگی مرکبی است که معنای تقریبی آن ممكن است «شیرافكن» باشد .به نظر دیوان ،این توضـیح بـا تـ خیر
ارائه شده و ضمناً خوانده نتوانسته توضیحات بیشتری درباره خانواده «اریه برادران» ویا درج آن در فهرست مزبور
بدهد .برای مثال ،خوانده نسخهای از حكم مصادره مربوط به خانواده «اریه برادران» ویا هر مدر دیگـری راجـع
به وجود چنان حكمی ارائ ه نكرده است .در واقع ،جمهوری اسالمی هیچ مدرکی کـه حـاکی از وجـود حتـی یـک
خانواده موسوم به «اریه برادران» در سراسر ایران باشد ارائه نكرده ،چه رسد به آنکه خانوادهای به آن اسم چنـان
سرشناس باشد که اموالش احتماالً مصادره گردیده باشد .با توجه به شباهت زیاد عبارت مورد اخـتالف بـا عبـارت
«برادران اریه» و نیز از این جهت که عبارت مزبور آنقدر نزدیک اسامی سایر اعضای خانواده اریه درج گردیده ،به
نظر دیوان بیشتر محتمل است که یک اشتباه چاپی جزئی توسط مجله رخ داده باشد.
 .97با این حال ،خوانده همچنین خاطرنشان میسازد که ولو آنکه عبارت مورد اختالف به معنـای «بـرادران
اریه» باشد ،الزاماً اشاره به خواهان یا برادرانش نداشته ،بلكه به اعضای دیگر و سرشناستر خانواده اریه اشاره دارد.
گرچه ادله راجع به این موضوع قاطع نیست ،از نظر دیوان پذیرفتنی است که منظور از عبارت ،شمول بر آن دسته
از برادران اریه باشد که گفته میشد در خارج از ایران زندگی میکنند و اسامی آنان در آن زمان لزوماً بـر مقامـات
دولتی شناخته نبود.
 .91بهعالوه ،دولت ایران در فهرستهای دیگر مصادره که نزد دیوان موجود است از عناوین مشابهی استفاده
کرده است .برای مثال ،در لیست اسامی  15نفر افراد مشمول بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایـران کـه
اموالشان مصادره گردیده ،در سه ردیف ،عبارتی مرکب از یک نام خانوادگی همراه با کلمـه «بـرادران» و در یـک
ردیف ،نام شخصی همراه با «و برادر» ذکر شده است 5.ردیفهای مـورد بحـث بـدین شـرحند« :بـرادران عمیـد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تاریخ دهم تیرماه [ 5912اول ژوییه  ]5303به تصویب شـورای انقـالب اسـالمی رسـید و در
روزنامه رسمی شماره  52295مورخ  95[ 5912/1/3ژوییه  ]5303منتشر گردید.
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حضور»« ،برادران فوالدی»« ،برادران الوی» و «عنایت بهبهانی و برادر» .با توجه به این وضعیت ،دیوان نتیجـه
میگیرد که مقامات انقالبی در بسیاری موارد ،از اینگونه نامگذاری استفاده میکردند.
 .90از طرفی ،دیوان خاطرنشان میسازد که خواهان در اوایل تبدیل لوایح مقاله دیگری از یک روزنامه تسلیم
نمود که به گفته وی مستخرجه ای از روزنامه اطالعات تهران بود و با این کار مقداری سردرگمی در پرونده ایجاد
شد .خواهان اظهار داشت که عبارت «برادران اریه» در مقاله مزبور نیز درج شده است .خوانده این اظهار خواهـان
را تكذیب نمود و بخش ترجمه دیوان نیز ت یید کرد که عبارت مزبـور در مقالـه وجـود نـدارد .خواهـان در الیحـه
معارض خود قبول کرد که دیگر به آن مقاله استناد نمیکند« ،زیرا وکیل خواهان نتوانسـته اسـت وجـود [عبـارت
مربوطه] را در متن اصلی فارسی ت یید بكند» .خوانده اظهار میدارد که این امر نشاندهنده سوءنیت خواهان است،
لكن در جلسه استماع وکیل خواهان توضیح داد که پس از آنکه خواهان وکیل جدیدی گرفت مقالـه یـاد شـده از
عداد دالیل حذف شد و ثبت مدر اولیه صرفاً ناشی از اشتباه بوده است.
 .94دیوان خاطرنشان میسازد که مدر مورد اختالف یک صـفحه از روزنامـه اطالعـات و یـک صـفحه از
مجله جوانان امروز است و ضمناً متن فارسی اصلی مقاله اطالعات نیز توسط خواهان تسلیم شده بود .دیوان معتقد
است که این واقعیت نشان میدهد که اظهاریه مزبور صرفاً ناشی از اشتباه بوده و قصد گمراه کردن دیوان در میان
نبوده است .به عالوه ،دلیلی وجود ندارد که نشان دهد منظور از مطلب مستخرج از اطالعات شرح جـامعی از کلیـه
موارد مصادره بوده .بدین سان ،عدم درج نام خواهان در فهرست روزنامه اطالعات چیزی جز این را ثابت نمیکنـد
که نام خواهان در این فهرست بخصوص ذکر نشده بود .بنابراین دیوان معتقد است که این موضوع حـائز اهمیـت
چندانی نیست.
 .91با توجه به مالحظات فوق ،دیوان نتیجه میگیرد که مقاله مجله جوانان امروز ،گرچه تعیینکننده نیسـت،
اما عاملی است مثید اظهار خواهان ،دایر بر اینکه اموالش مصادره شـده اسـت (بنگریـد بـه :جهـانگیر مهتـدی و
دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران حكم شماره  9-005-109مـورخ  50آذرمـاه [ 5901دوم دسـامبر ]5335
بند  ،51چاپ شده در «( .32 Iran-U.S. C.T.R. 124, 145بـا آنکـه گـزارشهـای منـدرج در روزنامـههـا
بهتنهایی برای احراز اظهارات خواهان کافی نیست ،به نظر دیوان گزارشهای مزبور دالیل همزمان با واقع و مثید
برخی از اظهارات خواهان ...میباشد») («مهتدی»)؛ روحاهلل کروبیان و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره
 0-453-153مورخ  51اسفندماه [5904ششم مارس  ]5335بنـدهای  ،599-90چـاپ شـده در 32 Iran-U.S.
«( C.T.R. 3, 33کروبیان»).
 .93دومین فقره مدرکی که خواهان بدان استناد میکند ،فهرست جامع احكام مصادره است (فهرست احكـام)
که توسط مرکز آمار و اطالعات بنیاد مستضعفان 6گردآوری شده و اسـامی اعضـای خـانواده اریـه کـه اموالشـان
مصادره گردیده ،به ترتیب حروف الفبا در آن درج گردیده و با نام خانوادگی «اریه» بدون ذکر نام کوچـک شـروع
میشود .خواهان اظهار میدارد که ذکر نام اریه در فهرست مزبور به منزله حكم کلی ضبط اموال همه خانواده اریه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6بنیاد مستضعفان سازمانی است که در اجرای احكام مصادره دادگاههای انقالب و توزیع اموال مصادره شده بیشترین فعالیت را داشـته
است.
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است و استدالل میکند که فهرست مزبور نشان میدهد که اموال کلیه خانواده اریـه ،از جملـه امـوال خواهـان و
دیگر کسانی که نامشان منفرداً ذکر نشده مصادره گردیده است .خوانده اظهار میدارد که اگر اموال کلیـه خـانواده
اریه ،چنانکه خواهان ادعا میکند ،مصادره شده بود ،نیازی به صدور احكام جداگانه و مشخد نمیبود.
 .71دیوان نخست خاطرنشان میسازد که نام «اریه» تقریباً در ابتدای یک فهرست الفبایی ذکر شـده و روی
فهرست احكام ،شماره ترتیب مخصوص دارد (شماره  )12و برخالف سایر اسامی مندرج در مسـتخرجه ،در سـتون
مخصوص اسامی کوچک ،اسمی در کنار نام خانوادگی درج نشده است .بهعـالوه ،در میـان کلیـه اسـامی اریـه در
فهرست ،ردیف مزبور کوچکترین شماره ( )01و شماره حكم ( )035و مقدمترین تاریخ ( 04اردیبهشـت 54/5912
مه  )5303را دارد .به عالوه ،در کنار اسم ،یک شماره کد ،در ستون مربوط بدان منظور وجود دارد و طبق راهنمای
باالی فهرست احكام ،کد  5بابت «توقیف» است .مضافاً طبق راهنمای مزبور ،کد شماره  9به مفهوم «ل و حكم»
است؛ لكن این شماره کنار عنوان «اریه» دیده نمیشود .بنابراین به نظر میرسد که حكم مزبور ابطال نشده است.
 .75لكن خوانده مدرکی ارائه نموده که ظاهراً نشان میدهد که شماره ردیف مزبور مربوط بـه مطلـب کـامالً
متفاوتی است (بنگرید به :بند  92باال) .مدر مزبور عبارت است از حكمی ظاهراً از دادگاه جنایی تهران راجع بـه
محكومیت شخصی به نام آقای ابراهیم فرزان کاشانی بابت تخلف از مقررات کنتـرل ارزی ایـران .خوانـده اظهـار
میدارد که مدر مزبور نشان میدهد که حكم مصادره جداگانه ای راجع بـه خـانواده اریـه وجـود نداشـته و درج
شماره حكم  035در کنار عنوان «اریه» روی فهرست احكام ،صرفاً ناشی از اشتباه یک کارمند دفتری جـزء بـوده
است.
 .70در رابطه با این موضوع ،دیوان خاطرنشان میسازد که خوانده توضیحی راجع به ارتباط بین «دادگاههـای
انقالب اسالمی ایران» و دادگاه های جنایی ایران یا تهران نداده است .خوانده همچنین توضیح نداده است که آیـا
چندین سیستم مختلف شمارهگذاری احتماالً در دادگاههای مختلف وجود داشته اسـت یـا خیـر .بـهعـالوه ،اظهـار
خوانده ،دایر بر اینکه در تاریخ  04اردیبهشتماه  54[ 5912مه ( ]5303یعنی تاریخ کنار عنـوان «اریـه») شـماره
احكام صادره توسط دادگاههای انقالب هنوز به « »035نرسیده بود ،با خود فهرست احكام ت یید نمیشود .برعكس
آشكار است که شماره سایر احكام صادره ظرف آن دوره یا قابل مقایسه ویا در واقع به مراتب باالتر از شماره 035
است .برای مثال ،حكم مورخ اول خردادماه  00[ 5912مه  ]5303صادره برای افراد مختلف خـانواده اریـه شـماره
 5144را دارد و حكم مورخ  51مهرماه [ 5912هفتم اکتبر  ]5303راجع به شخصی به نـام ابـوالفتح اردالن دارای
شماره  5904است .بهعالوه ،دفتر ثبت دادنامههای دادگاه جنایی استان تهران که خوانده تسلیم نمـوده بـه تـاریخ
ماه مارس  5320است و حكم شماره  035آن فهرست به تاریخ  00اسفندماه  52[ 5952مـارس  ]5320اسـت ـ
یعنی تقریباً سه سال بعد از تاریخ احكام مصادره مندرج در فهرست احكام .این واقعیت قویاً داللت بـر آن دارد کـه
فهرست دفتر ثبت دادنامههای دادگاه جنایی از منبعی سوای فهرست احكام [دادگاههای انقـالب] اخـذ شـده و دو
مدر مزبور ارتباطی به یكدیگر ندارند.
 .79به عالوه ،دیوان متقاعد نشده است که وجود احكام مصادره مشخد برای اعضـای منفـرد خـانواده اریـه
الزاماً به این معنا است که هیچ حكم مصادره کلی برای خانواده صادر نمیشد .برعكس ،به نظر میرسد کـه طـی
دوران انقالب بین مراجع مختلف دولتی (و یا توسط مقامات دولتی مشخصی در زمـانهـای مختلـف) بـه میـزان
زیادی دوبارهکاری وجود داشته است .به عنوان نمونه ،حكـم مصـادره مـورخ  09فـروردینمـاه  50[ 5912آوریـل
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 ]5303صادره توسط دادستانی کل انقالب ،مشتمل بر اسامی  023نفر («فهرست  023نفر» ،)7حاوی اسـامی 55
نفر از اعضای خانواده اریه است ،لكن طبق فهرست جامع احكام مصادره ،اموال حدود  59نفر از افراد خانواده اریـه
که در فهرست  023نفری مورخ  09فروردینماه  50[ 5912آوریل  ]5303ذکر شدهاند ،مجدداً طـی حكـم مـورخ
اول خردادماه  00[ 5912مه  ]5303مصادره شده است .بهعالوه ،نام مراد اریه (که در هـر دو فهرسـت قبلـی درج
شده بود) در «فهرست  15نفری» مورخ نهم مردادماه  95[ 5912ژوییه  ]5303منضم به قانون حفاظت و توسـعه
صنایع ایران به چشم می خورد .الحاقیه مورخ  95مردادماه  00[ 5912اوت  ]5303قـانون مزبـور ،مصـادره امـوال
فهرست  15نفر را به همسر و فرزندان اشخاص نامبرده در فهرست  15نفر تسری مـیدهـد ،حـال آنکـه امـوال
بیشتر فرزندان مراد اریه قبالً طی احكام مورخ  09فروردینماه و اول خردادماه  50[ 5912آوریل و  00مه ]5303
مصادره شده بود .در این مورد ،وجود یک حكم مصادره کلی مورخ  04اردیبهشتماه  54[ 5912مه  ]5303ظـاهراً
مانع امكان تكرار حكم نشده است.
 .77دیوان نتیجه می گیرد که خانواده دلیلی ارائه نكرده است که بتواند این اظهار را مورد معارضـه قـرار دهـد
که عنوان «اریه» دقیقاً همان است که مینماید؛ یعنی حكم مصادرهای با عطف به کلیه خانواده اریه و نه به یـک
فرد خاص .گرچه شاید رویه معمول مقامات انقالبی این طور نبوده ،با توجه به هویت خانواده مورد بحث و نیـز بـا
توجه به عدم توا نایی آشكار خوانده در رد قاطعانه موضع خواهان ،این تفسیر به مراتب محتملتر است .حتـی اگـر
شاخههای دیگری از خانواده وجود می داشت ،با توجه به اشتهار شاخه خانواده خواهان ،بسـیار محتمـل اسـت کـه
شاخه مزبور هدف مورد نظر از هر حكم مصادرهای بوده است .مثید چنین تفسیری ،این واقعیـت اسـت کـه کلیـه
افرادی که در فهرست مصادره پیشگفته نام برده شدهاند خویشاوندان نزدیک خواهـان و در واقـع عمـو و تعـدادی
عموزاده یا نوههای عموی او هستند .علیهذا دیوان نتیجه میگیرد که ذکر نام «اریه» در فهرست احكام نیز داللت
بر آن دارد که اموال کلیه خانواده اریه مصادره شده است و باالخره دیوان خاطرنشان میسازد که گرچه اولین فقره
دلیل خواهان ،یعنی مقاله جوانان امروز اشاره به «برادران اریه» و دومین مدر وی ،یعنی فهرست احكام ،صـرفاً
اشاره به «اریه» دارد ،این تفاوت بههیچوجه بر نتیجهگیری دیوان خدشه وارد نمیکند که هر دو مدر مزبور این
یافته را ت یید میکنند که خوانده اموال خواهان را مصادره نموده است.
 .71خواهان در تحكیم بیش تر اظهارات خود ،استدالل میکند که همه میدانستند کـه وی بـه اتفـاق سـایر
اعضای خانواده اریه که اسامی بعضی از آنان منفرداً در فهرستهای مصادره درج شده ،مشاعاً صاحب امالکی بود.
در آن خصوص ،خواهان شهادتنامه ای از مهیندخت اریه (دختر مراد اریه و همسر پسر عمـویش ،رافائـل ،یكـی از
برادران خواهان) تسلیم کرده است .نام خود خانم اریه در فهرست مندرج در جوانان امروز ذکر شده و نامبرده راجع
به ارتباط خانوادگی و مالكیت مشاع خود با خواهرش (هما اریه حكیمزاده که نام وی نیز در فهرست جوانان امـروز
به چشم می خورد) ،زن برادرش (استر حزقیا که نام وی نیز ذکر شده) و یحیی اریه و سه نفر از پسـرانش ،موسـی،
عوزیل و الیاهو شهادت داده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9فهرست مزبور توسط دولت ایران در پرونده رضا نمازی و جمهوری اسالمی ایران ،موضوع حكم شـماره  9-4-101مـورخ  02آذرمـاه
[ 5901دهم دسامبر ( ]5335چاپ شده در  )32 Iran-U.S. C.T.R. 184تسلیم گردید.
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 .70دیوان نخست خاطرنشان میسازد که خوانده این مطلب را انكار نكرده اسـت کـه ملـک مـورد اخـتالف
بخشی از یک ملک مشاع متعلق به افراد مختلف خانواده اریه بوده است .در واقـع ،کارشـناس خوانـده بـر مبنـای
مطالعه پرونده ثبتی امال در اداره ثبت از جهت گزارش ارزشـیابی مهرمـاه [ 5909سـپتامبر  ]5334خـود اظهـار
داشته است که ملک مزبور «مشاع» بوده و افراز نشده است .مثید این اظهار ،اسناد مالكیت موجود در پروندهانـد،
که نشان میدهند کلیه  50قطعه زمین موضوع ادعای موسی اریه به عنوان جـزء کوچـک «تقسـیم نشـده»ای از
قطعات بزرگتر ثبت گردیده است .این اظهار نشان میدهد که زمین به صورت مشاع بوده است .بهعـالوه ،اسـناد
مالكیت نشان می دهند که سه قطعه از امال وردآورد از مهیندخت اریه به خواهان منتقل گردیده است .به همین
گونه ،پنج قطعه از امال مورد ادعای برادران خواهان ،یعنی عوزیل و الیاهو کـه حسـب اظهـار طبـق وصـیتنامه
پدرشان یحیی اریه به آنها رسیده ،از مهیندخت خریداری شده است 8.اجماالً ایـنکـه مـدار مزبـور بـا اظهـار
خواهان تطبیق میکند که وی و برادرانش ،به اتفاق سایر افراد خانواده اریه مشاعاً صاحب ملک بودهاند.
 .74بنابراین منطقاً راجع به سرنوشت این قطعات زمین مشاعی دو احتمال وجود دارد :یا اینکه افراز شـدهانـد
ویا اینکه به صورت مشاع باقی ماندهاند .هیچ مدرکی از اینکه امال مزبور هیچگاه افراز شده باشند وجود نـدارد
و خوانده نیز ادعا نمی کند که چنین افرازی صورت گرفته باشد .در واقـع ،کارشـناس ارزیـابی خوانـده کـه اظهـار
میدارد امال مزبور را بازدید کرده ،بر مبنای این اظهار که «تفكیک سهم خواهانهـا مسـتلزم انجـام تشـریفات
اداری ،صرف وقت بسیار  ...و نیز صرف هزینه قابل توجهی است» ارزش برآوردی خود از زمینهـا را تقلیـل داده
است .بدیهی است اگر تفكیک صورت گرفته بود که ظاهراً مستلزم تشریفات سنگینی بوده ،تقلیل میزان بـرآوردی
الزم نمی بود .به نظر دیوان بسیار غیرمحتمل است که زمین وردآورد افراز شـده باشـد و بنـابراین ،دیـوان نتیجـه
میگیرد که زمین به صورت غیرمفروز باقی مانده است.
 .71چنانکه در باال مالحظه شد ،اسامی مهیندخت اریه ،هما اریه حكیمزاده ،و استر حزقیا اریـه ،یعنـی سـایر
صاحبان ملک مزبور ،در تعدادی از فهرستهای مصادره به چشم میخورد .خوانده انكار نمیکند که امال متعلق
به اشخاص مزبور را مصادره کرده است .از آنجا که به احتمال زیاد خوانده زمین متعلق به مهیندخت ،هما و اسـتر
را مصادره نموده ،بنابراین بسی محتمل است که زمین مورد اختالف در پرونده حاضر و بدانوسیله عالیق خواهان
در زمین مزبور را نیز مصادره نموده باشد 9.در نتیجه ،این واقعیت که امال خواهان بخشی از زمین مشاع متعلـق
به خانواده را تشكیل میداد ،قویاً اظهار خواهان را ت یید میکند که ملک وی توسط خوانده مصادره شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بنگرید به :پروندههای شماره .293-242
 .6این مقدار مسلم است که این احتمال ناچیز وجود دارد که خواهان اکنون زمین را به صورت مشاع با دولت ایران صـاحب باشـد ،لكـن
این فرض تنها در صورتی امكان دارد که در جریان آشفتگی انقالب جمهوری اسالمی قسمتی از زمین (یعنی سهم مهیندخت و هما اریـه
و استر حزقیا) را تصاحب نموده و به سهم خواهان دست نزده باشد .خوانده چنین مطلبی را اظهار ننموده و در هر حال نگفته است که آیـا
چنین مالكیت مشاعی با جمهوری اسالمی اصوالً امكانپذیر بوده است یا خیر .بهعالوه ،در بررسی امكـان مالكیـت مشـاع بـا جمهـوری
اسالمی ،جا دارد تكرار شود که خواهان عضو یک خانواده سرشناس و ثروتمند کلیمی بوده که روابط نزدیک با شـاه سـابق داشـته اسـت.
بنابراین به نظر دیوان این فرض که جمهوری اسالمی ایران اکنون با پسرعموی کسانی که بدون تردید اموالشان را مصادره کرده مشـاعاً
صاحب ملک باشد ،آنچنان بعید است که نیازی به بررسی جدی ندارد.
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 .73به نظر دیوان ادله ای که خواهان ارائه کرده ،منحیثالمجموع قویاً داللت بـر آن دارنـد کـه کلیـه افـراد
خانواده اریه هدف دولت انقالب بودهاند .بهعالوه ،ادله مزبور نشان میدهند کـه ملـک خواهـان بخشـی از زمـین
مشاع متعلق به سایر اعضای خانواده اریه را تشكیل میدهد که اسامی آنان منفرداً در احكـام مصـادره ذکـر شـده
است .بر این اساس ،با توجه به مجموعه ادله مزبور ،دیوان نتیجـه مـیگیـرد کـه امـال خواهـان در تـاریخ 04
اردیبهشتماه  54[ 5912مه  ]5303توسط خوانده مصادره شده است.
 .11با توجه به نتیجهگیری دیوان راجع به مصادره ،نیازی به بررسی این استدالل خواهان نیست کـه حقـوق
وی به واسطه اقدامات قابل انتساب به خوانده که به منزله سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت است ،مورد تعرض
واقع شده است .بنابراین دیوان به این اظهار خوانده میپردازد که ادعای حاضر به لحا شـمول اخطـار منـدرج در
پرونده شماره «الف» 52ممنوع از طرح است.
ج) اخطار پرونده «الف»51

 .15در پرونده شماره «الف» 52دیوان نظر داد که صالحیت رسیدگی به دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و
ایاالت متحده را که تابعیت غالب و مثثر آنان امریكایی است (و بالعكس) دارد و اخطار مهمی نیز به تصمیم خـود
افزود ،بدین شرح« :در پروندههایی که دیوان براساس تابعیت غالب و مثثر خواهان به صالحیت خود رأی میدهد،
تابعیت دیگر خواهان می تواند از لحا ماهیت دعوا همچنان ذیربط و معتبر بماند» 10.طرفین راجع به این موضوع
بهتفصیل در لوایح خود و نیز در جلسه استماع بحث و استدالل کردهاند.
 .5اظهارات خوانده

 .10یكی از استدالالت اصلی خوانده در پرونده حاضر این است که چون خواهان بهعنوان تبعه ایاالت متحده نزد
دیوان اقامه دعوا کرده و نیز چون ادعای وی متضمن مزایایی است که طبق قانون ایران فقط مختد اتباع ایران
است ،بنابراین اخطار پرونده «الف» 52مانع طرح ادعای او است .خوانده اظهار مـیدارد کـه صـرف مالكیـت مـال
غیرمنقول در ایران توسط فرد دو تابعیتی فینفسه مانع میشود که دیوان بابـت ادعـا غرامـت بپـردازد و بنـابراین
اخطار در آستانه ورود به ماهیت دعوا« ،ادعاهایی را که در مرحله رسیدگی ماهوی قابل رسـیدگی نیسـتند غربـال
میکند» .حسب اظهار ،اخطار ،این کار را از طریق اعمال اصول حقوق بینالملل که عبارتند از سوءاستفاده از حق،
حسننیت ،دست های پا  ،قلب واقعیات ،اختفای واقعیات مهم ،استاپل (ممنوعیت ت ییر در موضع یا اظهار قبلـی)
و مسئولیت دولت ،انجام میدهد.
 .19خوانده اظهار می دارد که قوانین ایران اتباع خارجی را از مالكیت مال غیرمنقـول در ایـران ،بـه اسـتثنای
موارد محدودی که ارتباطی با پرونده حاضر ندارند ،ممنوع میکند .خوانده همچنین استدالل میکند که ملک مورد
ادعا منحصراً بر مبنای تابعیت ایرانی خواهان تحصیل و حفظ شده و خواهان طبق اصل استاپل (ممنوعیـت ت ییـر
در موضع یا اظهار قبلی) در حقوق بینالملل اکنون نمیتواند بر مبنای تابعیت امریكاییاش نزد دیوان اقامـه دعـوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89پرونده شماره «الف» ،52تصمیم شماره « -90الف» -52هی ت عمومی دیوان.5 Iran-U.S. C.T.R. at 265-66 ،
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کند .بهعالوه ،خوانده استدالل میکند که چون خواهان تابعیت امریكایی خود را مخفی نموده ،حتـی اگـر ملكـش
مصادره شده بود ،هیچ مسئولیتی متوجه دولت جمهوری اسالمی ایران که تصور میکرد طرف وی منحصـراً تبعـه
ایران است ،نمیبود.
 .0اظهارات خواهان

 .17در پاسخ ،خواهان اظهار می دارد که تحت قوانین ایران ،نه تابعیت مضاعف و نه تملک مال غیرمنقول توسـط
افراد دو تابعیتی غیرقانونی نبوده و نیست .وی استدالل میکند که ماده  323قانون مـدنی ایـران حـاوی مطلبـی
نیست که کسب تابعیت خارجی توسط تبعه ایران را ممنوع نماید و نیز خرید و حفظ مالكیت مال غیرمنقـول را در
ایران توسط ایرانیای که بدون تر تابعیت ایرانی خود ،تابعیت دیگری کسب نمـوده ،غیرقـانونی اعـالم نكـرده
است.
 .11خواهان استدالل میکند که برعكس ،طبق ماده  ،323کسب تابعیت مضاعف توسـط تبعـه ایـران صـرفاً
منجر به آن میشود که در داخل ایران به تابعیت خارجی شخد ترتیب اثر داده نشود .خواهان همچنین استدالل
می کند که در مورد افراد دو تابعیتی که در ایران مال غیرمنقول دارند ،به مجـرد کسـب تابعیـت دوم ،تنهـا پیامـد
قانونی این است که مال غیرمنقول آنان مشمول فروش توسط دادستان میشود ،لكـن در آن صـورت ،مـاده 323
صراحتاً مقرر میدارد که عواید حاصل از فروش باید به صاحب قبلی مسترد گردد .بـدینسـان ،مـاده  323حسـب
اظهار ،ت یید می کند که هرگاه دولت حق قانونی خود را در فروش مال غیرمنقول اعمال نماید ،فرد دو تابعیتی حق
دریافت غرامت دارد.
 .10خواهان همچنین استدالل میکند که اصول حقوق بـین الملـل کـه خوانـده بـدان اسـتناد نمـوده ،یعنـی
سوءاستفاده از حق ،حسن نیت ،نظریه دستهای پا و استاپل ،ارتباطی با واقعیات و وضعیت پرونده حاضر نداشته
و مضافاً اینکه قبالً در پرونده شماره «الف» 52توسط هی ت عمومی دیوان مردود اعالم شدهاند.
 .14خواهان همچنین استدالل میکند که رویه دولت ایران این بود که وضعیت تابعیت مضاعف اتباع خـود را
بپذیرد .در واقع ،خواهان اظهار میدارد که «جبرئیل اریه به م موران اداره ثبت و مقامات بانكی ایران در آن زمـان
گفته بود که از جانب برادرش که امریكایی است عمل میکند» و در اثبات این اظهار ،شهادتنامهای از جبرئیل اریه
(برادر خواهان) ارائه نمود که طی آن نامبرده اظهار داشته است که قبل از انقالب سال  ،5910مقامات عـالیرتبـه
عموماً از سرمایهگذاری افراد دو تابعیتی در ایران آگاه بودند و آن را تشویق میکردند .خواهان انكـار مـیکنـد کـه
تابعیت ایاالت متحدهاش را از هیچ مقام دولتی ایران مخفی کرده باشد.
 .11خوانده در پاسخ به نكته اخیر اظهار میدارد که خواهان برای تحصیل ملـک مـورد بحـث قطعـاً تابعیـت
امریكاییاش را پنهان کرده است .خوانده مضافاً استدالل میکند که خواهان دلیلی ارائه نكرده است کـه مقامـات
دولتی افراد دو تابعیتی را به سرمایهگذاری در خرید زمین تشویق میکردند و میگوید که در هـر حـال ،اظهـارات
مقاماتی که هیچگونه صالحیتی درخصوص موضوع نداشتهاند هرگز نمی توانـد بـه عمـل خـالف قـانون خواهـان
مشروعیت ببخشد.
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 .13در جلسه استماع  ،خواهان در رد تفسیر خوانده از اخطار ،هم به مالحظات حقـوقی و هـم بـه مالحظـات
انصاف و عدالت استناد کرد و خاطرنشان نمود که در حكم پرونده پروتیوا 11دیوان نظر داده اسـت کـه در بررسـی
این امر که حقوق خاصی در قوانین ایران مختد اتباع ایران اعالم شده ،ماده قانونی حاکم بر موضوع ،مـاده 355
قانون مدنی ایران است .ماده مزبور مقرر میدارد که اتباع خارجه جز در مواردی که قانون آن را صراحتاً منحصر به
اتباع ایران نموده ویا صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده ،از همان حقوق مدنی در ایران متمتع خواهند بود که اتباع
ایران 12.خواهان نتیجهگیری کرد که چون مقررات صریحی وجود نداشت که حق مالكیت مال غیرمنقول در ایران
را به کسانی منحصر کند که فقط تابعیت ایران دارند ،بنابراین مالكیت خواهان غیرقانونی نبوده است.
 .01در جلسه استماع  ،خواهان به تصمیم دیوان در پرونده کروبیان استناد و اظهار نمود کـه «در صـورتی کـه
رأی دیوان را در کروبیان قانعکننده یا الزامآور می دانید ،این پرونده را نیز باید رد کنید» ،لكن وی اسـتدالل نمـود
که حكم کروبیان حاوی «اشتباهاتی» است و تصمیم متخذه در آن خطا بوده است .این «اشـتباهات» بـدین قـرار
است :ضوابط مقرر در ماده  355قانون مدنی ایران را اعمال ننموده و قوانین ایران حق مالكیت مال غیرمنقـول را
به کسانی منحصر نكرده که فقط تابعیت ایرانی دارند و نیز اینکه استناد آن حكم به فرمان سلطنتی مفروض سال
 ]5325[ 5021که در سال  ]5303[ 5912قانون معتبری نبوده ،نادرست بوده است .خواهان استدالل کرد که هـر
دولتی که بخواهد مالكیت را محدود نماید باید به وسیله «قوانین صریح و روشنی که در دسترس عامه قرار داشته
و مردم عادی بتوانند بدان استناد کنند این کار را انجام دهد» .خواهان نتیجهگیری نمود که چنین قـوانینی وجـود
ندارد واال خوانده آنها را ارائه میکرد.
 .9یافتههای دیوان درباره اخطار مندرج در پرونده شماره «الف»51

 .05نقطه شروع مناسب برای بحث راجع به اخطار پرونده شماره «الف» 52رأی دیـوان در پرونـده سـقیع اسـت،
بدین شرح که:
منظور از درج اخطار مذکور آشكارا شمول آن در مواردی است که افـراد دارنـده تابعیـت مضـاعف منـافعی را
مطالبه کنند که به موجب قوانین ذیربط و جاری ایران مختد افرادی است که فقط تابعیت ایرانی دارنـد .بـا ایـن
حال ...اصل منصفانه ای که این قاعده مبین آن است ،علیاالصول میتواند شمول وسیعتری داشته باشد .حتی در
مواقعی که ادعای فرد دارنده تابعیت مضاعف مربوط به منافعی است که به موجـب قـانون مخـتد اتبـاع ایـران
نیست ،و ادله موجود نیز این نتیجه گیری را الزم آورد که فرد دارنده تابعیت مضاعف از تابعیت مضـاعف خـود بـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88ادگار پروتیوا و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  0-955-155مورخ  09تیرماه  54[ 5904ژوییه  ،]5331چـاپ
شده در . 31 Iran-U.S. C.T.R. 89
 .82ماده  355قانون مدنی ایران بدین شرح است:
جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
 .5در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده ویا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.
 .0در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده.
 .9در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطهنظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد (ت کید افزوده شده است).
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گونهای استفاده کرده که نباید اجازه وصول خواسته وی داده شود ،دیوان بـاز مـیتوانـد اخطـار مـذکور را اعمـال
نماید13.
یكی از خواهانهای آن پرونده پس از آنکه تابعیت ایرانی خـود را در سـن  52سـالگی تـر نمـود ،مجـدداً
درخواست تابعیت ایران کرد تا بتواند مالک سهامی شود که تصور میکرد تنها اتباع ایران میتواننـد آن را تملـک
نمایند .دیوان با اعمال اخطار بر واقعیات آن پرونده ،نظر داد که چنانچه به خواهان اجازه داده شود که با استفاده از
تابعیت امریكاییاش بابت مصادره سهام مزبور غرامت دریافت کند ،به منزلـه تجـویز سوءاسـتفاده از حـق خواهـد
بود 14.بنابراین دیوان قسمتهایی از ادعای وی را «که رعایت انصاف و عدالت اعمال اخطار را ایجاب مـی[کـرد]
رد نمود15.
 .00تصمیم پرونده سقیع دو وضعیت جداگانه را مشخد نموده که ممكن است اخطار در آن نقش ایفـا کنـد.
اولین وضعیت هنگام ی است که خواهان از مزیتی برخوردار شده که مختد اتباع ایران بوده است .دومین وضعیت
هنگامی است که از تابعیت به نوع دیگری سوءاستفاده شده که میتواند استناد به اخطار را ایجاب کند .در وضعیت
اخیر بود که حكم پرونده سقیع اخطار را اعمال نمود .برخالف آلن سقیع که به منظور تحصیل مزایای معینی که به
تصور وی مختد اتباع ایران بود عالماً از تابعیت خود سوءاستفاده کرده بود ،خواهان پرونده حاضر بههـیچوجـه از
تابعیتش سوءاستفاده نكرده است« .استفاده» با «سوءاستفاده» یكی نیسـت .صـرف اسـتفاده از شناسـنامه ایرانـی
توسط خواهان ،ولو آنکه وی تابعیت دوم خود را اعالم نكرده باشد ،اصوالً به درجه «سوءاسـتفاده از تابعیـت» در
مفهوم حكم پرونده سقیع نمی رسد .بنابراین استدالل خوانده در این خصوص کارساز نیست .بهعالوه ،دیوان دلیلی
در ت یید اظهارات خوانده نمییابد که میگوید بر مبنای فرضیههای دستهای پا  ،استاپل ،قلب واقعیت ،سوءنیت
یا مسئولیت دولت دعوا باید رد گردد (بنگرید به :بندهای  10-19باال) .بنابراین مس له ذیربط در پرونده حاضر ایـن
است که آیا خواهان از مزیتی استفاده کرده که فقط مختد اتباع ایران بوده است .نكته اصلی در تحقیـق دیـوان
این مس له است که آیا قوانین ایران در واقع مالكیت اموال غیرمنقول را به کسانی محدود کرده است که منحصـراً
تابعیت ایران دارند یا خیر.
16
 .09آنچه که ارتباط مستقیم در این خصوص دارد ،حكم کروبیان است ،چرا که واقعیات مربوط به اخطار در
آن پرونده به میزان قابل مالحظهای شبیه واقعیات پرونده حاضر بود .پرونده کروبیان مربوط به فردی میشـد کـه
تابعیت مضاعف ایران و ایاالت متحده را داشت و در ایاالت متحده میزیست و بعـد از کسـب تابعیـت امریكـایی،
یعنی پس از آنکه دو تابعیتی شده بود ،امالکی خریده بود .شعبه دو دیوان به اتفاق آرا نظر داد که در قوانین ایران
حق خرید اموال غیرمنقول ،گذشته از بعضی موارد استثنایی و محدود ،مزیتی است مختد کسانی که فقـط تبعـه
ایران هستند .دیوان خاطرنشان نمود که خواهان کلیه امال مورد اختالف را بهعنوان تبعه ایران و پس از کسـب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81جیمز ام .سقیع و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  0-032-144مورخ دوم بهمنمـاه  00[ 5905ژانویـه  ،]5339بنـد
 ،14چاپ شده در «( 29 Iran-U.S. C.T.R. 20, 37سقیع»).
 .81سقیع ،حكم شماره  ،0-032-144بندهای  ،41-54چاپ شده در .29 Iran-U.S. C.T.R. at 33
 .85سقیع ،حكم شماره  ،0-032-144بند  ،52چاپ شده در .29 Iran-U.S. C.T.R. at 40
 .86حكم شماره  ،0-453-153چاپ شده در .32 Iran-U.S. C.T.R. at 3
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تابعیت ایاالت متحده خریداری کرده ا ست .بنابراین دیوان نظر داد که چنانچه به خواهان اجازه داده شود که تحت
آن اوضاع و احوال از خوانده غرامت دریافت کند ،به منزله تجویز سوءاستفاده از حق خواهد بود و در نتیجه نظر داد
که اخطار مندرج در پرونده «الف» 52مانع خواهان از دریافت غرامت است.
 .07دیوان اینک به پرونده حاضر میپردازد و بهعنوان یک نكته مقدماتی خاطرنشان میسازد کـه ادلـه ارائـه
شده توسط خواهان در پرونده حاضر کافی برای احراز این مطلب نیست که مقامات دولت ایـران وی را بـهعنـوان
یک فرد دو تابعیتی تشویق کرده بودند که در ایران اموال غیرمنقول خریداری نماید .دلیل ارائه شده صرفاً عبـارت
است از اظهارات خود خواهان که تنها شهادتنامه برادرش جبرئیل اریه آن را ت یید میکند .به عالوه قرینهای وجود
ندارد که نشان دهد آیا افراد نامبرده در شهادتنامه جبرئیل اریه به اعتبار سمت خود عمـل مـیکردنـد یـا مجـری
سیاست دولت بودند .بنابراین دیوان نمی تواند اظهار خواهان را بپذیرد که خوانده باید از طرح این استدالل که وی
به عنوان فرد دو تابعیتی اموال غیرمنقولی را در ایران به صورت غیرقانونی خریده ،ممنوع باشد (همچنـین بنگریـد
به :کروبیان ،حكم شماره  ،0-453-153بند  ،519چاپ شده در .)32 Iran-U.S. C.T.R. at 68
 .01دیوان اکنون به این مس له می پردازد که آیا حق خرید و مالكیت اموال غیرمنقول در ایران مزیتـی اسـت
که طبق قوانین ایران مختد کسانی است که فقط تابعیت ایرانی دارند .نقطه شروع برای این تحقیق مواد  322و
 323قانون مدنی ایران است.
 .00در ماده  322قانون مدنی ایران شرایط تر تابعیت توسط اتباع ایران (قاعدتاً به منظور تحصیل تابعیـت
جدید) مقرر شده است .آنچه که از نظر بررسی حاضر بیش از هر چیز ارتباط پیدا میکند ،بند  9ماده مزبـور اسـت
که مقرر میدارد اشخاصی که بخواهند تابعیت خود را تر کنند باید [قبالً] تعهد نمایند «که در ظرف یک سال از
تاریخ تر تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا میباشند ویا ممكن است بالوراثـه دارا شـوند
ولو آن که قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند»17.
 .04اتباع ایران که «بدون رعایت مقررات قانونی» تابعیت خارجی تحصیل کرده باشند ،مش ول مقررات مـاده
 323قانون مدنی ایران هستند که مقرر میدارد تابعیت خارجی چنین فردی «کانلمیكن بوده و تبعه ایران شناخته
میشود» .نكته حائز اهمیت اینکه ماده  323همچنین مقرر میدارد که «در عین حال ،کلیه اموال غیرمنقوله او با
نظارت مدعیالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج ،قیمت آن به او داده خواهد شد».
 .01خوانده استدالل خود راجع به اخطار را به این دو ماده از قانون مدنی ایران استوار نموده ،اظهـار مـیدارد
که مواد مزبور تحصیل مالكیت مال غیرمنقول توسط فرد دو تابعیتی ویا ادامه مالكیت مال غیرمنقول بعد از کسب
تابعیت دوم را طبق قوانین ایران غیرقانونی مینمایند .به عالوه ،خوانده به چند فقره دیگر از قـوانین ایـران اشـاره
میکند که حسب ادعا نشان میدهند که تابعیت مضاعف با قوانین ایران تعارض دارد و مالكیت اموال غیرمنقـول،
به استثنای موارد بسیار محدودی که برای اتباع خارجی در نظر گرفته شده ،مختد کسانی است که تنها تابعیـت
ایرانی دارند .در واقع ،خوانده تلویحاً میگوید که اتباع ایران که تابعیت دومی تحصیل کـرده باشـند ،حقـوق حتـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89متن انگلیسی قانون مدنی ایران توسط بخش ترجمه دیوان ترجمه گردیده ویا از ترجمه محمدعلی طالقانی از قـانون مـدنی ایـران،
چاپ  5331اخذ شده است.
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کمتری جهت تملک مال غیرمنقول در ایران دارند تا اتباع خارجی که فاقد تابعیت ایران هستند.
 .03اولین قانونی که خوانده بدان استناد کرده «قانوننامه تابعیت دولت علیه ایران» است که ظـاهراً فرمـانی
است که در حدود سال  5235توسط ناصرالدین شاه قاجار صادر و در دفترچه قوانینی راجع به تابعیت و گذرنامه در
سال  5905هجری قمری ( 5020شمسی) [حدود سال  ]5322منتشر گردیده («فرمان قبل از 18.)»)5303( 5922
فرمان مزبور ،عالوه بر آن که ضوابط تحصیل تابعیت خارجی توسط اتباع ایران را ذکر میکند ،مقررات دیگری نیز
به شرح زیر دارد:
بند نهم :تبدیل تبعیت ایرانیه با وجود ایفای شرایط مقرر باز منوط به اجازه و اراده ذات مقدس پادشاه اسـت و
اگر کسی از تبعه ایران بدون استحصال این اجازه در ممالک خارجه داخل تابعیت خارجه شد از دخـول بـه خـار
ایران ممنوع و اگر در ایران عالقه از ملک و غیره داشته باشد به قطع عالقه مجبور است.
بند دوازدهم :نسوان ایرانی که به سبب ازدواج با تبعه خارجه از تابعیت ایرانیه خارج میشوند ،مانند سایر اتبـاع
خارجه از استمال دهات و قراء و مست الت در ایران و امتیازات تبعیت داخله محروم و بـینصـیب خواهنـد بـود،
مگر آنچه را که عهدنامجات اجازه داده است.
بند چهاردهم :کسانی که از ممالک خارجه به مملكت ایران آمده و در مدت اقامت ایران کتم تابعیت نمـوده و
به تمام امور آنها مثل تبعه ایران رسیدگی شده باشد ویـا در خـا ایـران ملـک خریـده باشـند کـه ایـن امتیـاز
مخصوص تبعه داخله است ،در این صورت از تبعه دولت علیه ایران محسوب خواهند شد و ادعای تبعیت خارجه در
حق آنها قبول نخواهد گردید (ت کید افزوده شده است).
 .41موقعیت این فرمان در زمانی که ادعای مطروح در پرونده حاضر ایجاد شد ،روشن نیست ،چرا که قـوانین
و مقررات بعد از آن نیز به موضوع مالكیت اموال غیرمنقول در ایران توسط اتباع خارجه پرداختهانـد .نكتـهای کـه
بجا ،ولی تعیینکننده نیست ،این است که فرمان مزبور قبل از انتقال از حكومت سـلطنتی مطلقـه بـه دموکراسـی
پارلمانی (مشروطه) در ایران در سال  )5325( 5021صادر شد ،حال آنکه مقررات تقنینی بعدی ،چنانکه در قانون
اساسی سال  )5325( 5021مقرر گردیده ،توسط پارلمان ایران تصویب شده است .این واقعیات داللت بر آن دارنـد
که فرمان قبل از  )5303( 5922طی دوره ذیربط دیگر جاری و نافذ نبود .معهذا در عین حال ،فرمان مزبور داللت
بر آن دارد که زمانی در ایران استمال مال غیرمنقول توسط اتباع خارجه ممنوع بوده است .مقالهای تحت عنوان
«تابعیت در ایران» نوشته دکتر مصدق ،نخست وزیر اسبق ایران که در سال  )5305-00( 5921چاپ شده ،حاکی
از آن است که مقررات مزبور در آن زمان کماکان جاری و نافذ بوده اسـت (بنگریـد بـه :مجلـه آینـده ،دوره دوم،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81خوانده صراحتاً نمی گوید که فرمان مزبور در چه زمانی صادر شد .در پرونده کروبیان ،حكـم شـماره  ،0-453-153بنـد  ،510چـاپ
شده در  32 Iran-U.S. C.T.R. at 38تاریخ این فرمان اشتباهاً  5325ذکر شده است .دکتر محمد مصدق ،نخست وزیر اسـبق ایـران ،در
مقاله خود تحت عنوان «تابعیت در ایران» (چاپ سال  )5305-00/5921سال صدور فرمان را  5959( 5235هجری قمری) ذکر میکنـد.
دو منبع دیگر ،تاریخ فرمان را سال  5234ذکر مینماید بنگرید به:
A. H. Oakes and W. Maycock, eds., British and Foreign State Pepers. 1893-1894 180-82 (1899): and R.W.
Flournoy, Jr. and M.O. Hudson, eds. A Collection of Nationality Laws of Various Countries as Contained in
Constitutions, Statutes and Treaties 473 (1929).
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 5921شمسی ( ،)5305-00صفحات .)055-51
 .45دومین قانون ذیربط ،قانون تابعیت مصوب  55شهریورماه [ 5922هفتم سپتامبر  ]5303است که به نظـر
میرسد بسیاری از مقررات فرمان قبل از  )5303( 5922در آن گرد آمده و بدان دلیل ،ناسخ آن فرمان است .برای
مثال ،ظاهراً ماده  54قانون تابعیت ،جایگزین بند نهم فرمان قبل از  )5303( 5922شده ،اشعار میدارد:
هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات فوق تابعیت خارج تحصیل کند تبعیت خارجی او کانلـمیكـن بـوده و
تبعه ایران شناخته میشود؛ ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مـدعیالعمـوم محـل بـه فـروش
رسیده و پس از وضع مخارج فروش ،قیمت آن به او داده خواهد شد.
نكته مهم آنکه اشارات مندرج در بند دوازدهم فرمان قبل از  )5303( 5922دایر بر محرومیت «از اسـتمال
دهات و قراء و مست الت» و اشارات بند چهاردهم به اینکه «امتیاز» خرید ملک «مخصوص تبعه داخلی» اسـت،
در قانون تابعیت سال  )5303( 5922دیده نمی شود .در عوض ،نحوه نگارش و مقررات قانون سال )5303( 5922
تا حدود زیادی شبیه مواد  322و  323قانون مدنی ایران است .در واقع ،به نظر میرسـد کـه قـانون سـال 5922
( )5303طلیعه مواد فوقالذکر در قانون مدنی مصوب سال  )5391( 5954است که بعد از سال  ]5303[ 5912نیـز
کماکان جاری و نافذ بوده است.
 .40خوانده در تحكیم بیش تر استدالل خود ،به قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصـوب
 55خردادماه [ 5952ششم ژوئن  ]5395اشاره میکند که فروش اجباری کلیه اراضی کشـاورزی متعلـق بـه اتبـاع
خارجه  ،در آن مقرر شده است .قوت قانونی مقررات مزبور در قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی در ا یـران،
مصوب  ]5311[ 5994مجدداً ت یید گردیده است .خوانده همچنـین بـه مقـررات مـورخ  54اردیبهشـتمـاه 5950
[چهارم مه  ]5392وزارت عدلیه ایران به دفاتر اسناد رسمی اشاره میکند که صراحت دارد که سردفتران باید قبـل
از ثبت اموال غیرمنقول به نام اتباع خارجه جواز اقامت آنها را مالحظه و از اداره ثبت محـل بـرای تنظـیم سـند
معامله تحصیل اجازه نمایند .نكته مهم آنکه مقررات مزبور همچنین اشعار مـیدارد کـه« :تنظـیم و ثبـت اسـناد
معامله غیرمنقول اتباع ایران که تر تابعیت نمودهاند و مطابق قانون حق خرید اموال غیرمنقوله در ایـران ندارنـد
ممنوع است .اثر و حیطه شمول این مقررات روشن نیست ،لكن در هر حال ،به نظر میرسد کـه مسـتقیماً شـامل
خواهان حاضر نمی گردد ،بدین لحا که شامل آن دسته از اتباع ایران میشود که تابعیت ایرانـی خـود را «تـر
نمودهاند» ـ که قاعدتاً اشاره به تر رسمی تابعیت طبق ماده  322قانون مدنی است .بحثی نیسـت کـه خواهـان
هرگز تابعیت ایرانی خود را رسماً تر نكرده است که چنانکه از مفـاد مـاده  322بـر مـیآیـد ،متضـمن رعایـت
تشریفات دشواری بوده است.
 .49قانون بعدی ،شامل آیین نامه استمال اتباع خارجه (مصوب پنجم آذرماه  05/5900نوامبر  )5342اسـت
که ضوابط مشروحی راجع به نحوه تحصیل اجازه استمال ملک در ایران برای اتباع خارجه در آن مقـرر گردیـده
است .اجازه تنها در صورتی داده می شد که ملک برای محل سكونت یـا کسـب باشـد .بـهعـالوه ،تبعـه خـارجی
متقاضی هرگاه می خواست محل اقامت دائمی خود را به خارج ایران انتقال دهد باید تعهد مینمود که ظرف شش
ماه از تاریخ خروج از ایران ،ملک را به یكی از اتباع ایران (یا خارجیانی که اجـازه اسـتمال تحصـیل نمـودهانـد)
انتقال دهد .خوانده همچنین استدالل میکند که تصویبنامه راجع به استمال اتباع خارجه (مصوب سـوم مهرمـاه
 01/5940سپتامبر  ) 5359مثثر در مقام است .طبق تصویبنامه مزبور ،به اتبـاع خارجـه کـه پروانـه اقامـت دائمـی
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نداشته ،به منظور سیاحت و استفاده ییالقی به کشور ایران مسافرتهای منظم فصلی میکننـد اجـازه خریـد مـال
غیرمنقول برای استفاده شخصی داده می شود .دولت ایران ،در لوایح بعدی خود در پرونده حكیم 19،اظهـار داشـته
است که تصویبنامه مزبور که از تصویب هی ت وزرا گذشت ،به تصویب پارلمان ایـران نرسـید و لـذا هـیچگـاه بـه
صورت قانون در نیامد.
 .47بهعالوه ،تعدادی از مواد قانون مدنی مصوب  ]5391[ 5954ایران (که در زمان ایجاد ادعا جـاری و نافـذ
بود) حاوی اشاراتی به مالكیت اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی یا افراد دو تابعیتی است .بـرای مثـال ،مـاده 2
قانون مدنی اشعار میدارد که« :اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از
هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود» .ماده  325قانون مدنی (راجع به تر تابعیت زن غیرایرانـی کـه تابعیـت
ایرانی کسب کرده است) وجود محدودیت در مـورد مالكیـت خارجیـان تحـت قـوانین ایـران را ت ییـد نمـوده ،بـه
«حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد» و به «اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتبـاع خارجـه
داشتن آن جایز است» اشاره میکند .همچنین بنگرید به :تبصره  0ماده  320متن قانون مدنی که در سـال 5912
[ ]5303جاری و معتبر بود و مقرر میدارد که زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکننـد،
حق داشتن اموال غیرمنقول ،جز آنچه که در موقع ازدواج دارا بودهاند ،ندارند .این حق هم به وراث خـارجی آنهـا
منتقل نمیشود« .البته ،مهمتر از همه این است که مواد  322و  323قانون مدنی حاوی شرایط تـر تابعیـت یـا
کسب تابعیت دوم و پیامدهای آن در مورد مالكیت اموال غیرمنقول میباشد (بنگرید به :بندهای  55و  50باال).
 .41پس از بررسی مقررات قانونی پیشگفته ،دیوان نتیجه می گیرد که خوانده نتوانسته است بـه یـک مقـرره
فراگیر در قوانین ایران اشاره کند که به بیان مشخد ،حاوی ممنوعیت مالكیـت امـوال غیرمنقـول توسـط اتبـاع
خارجه یا افراد دو تابعیتی باشد و بنابراین ،اظهارات خوانده را کامالً ت یید نماید .این واقعیت با توجه بـه مـاده 355
قانون مدنی ایران علیالخصوص حائز اهمیت است که اشعار میدارد ،اتباع خارجه از همان حقوقی متمتع خواهنـد
بود که اتباع ایران؛ جز در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نمـوده ویـا آن را صـراحتاً از
اتباع خارجه سلب کرده است (بنگرید به :بند  13باال) .با این فرض که شرط مزبور هم شامل افـراد دو تـابعیتی و
هم شامل اتباع خارجی می شده ،از نظر دیوان این نكته حائز اهمیت است که خوانده به هیچ مقررهای اشاره نكرده
که به بیان مشخد ،حاوی ممنوعیت یا انحصاری بودن حق مورد بحث ،به صورتی که ظاهراً مورد نظر ماده 355
بوده است ،باشد .دیوان به عالوه خاطرنشان میسازد که خوانده از هر جهت در موقعیتی است که بتواند ادلـهای را
مشخد و ارائه کند که میتوانست اظهارات وی را به نحو کاملتری ت یید نماید .چنین ادلهای میتوانست شـامل
قوانینی مستقیم تر قابل اعمال بر موضوع ،و نیز تفسیرهای حقوقی و رویه قضایی باشد که بهسهولت در دسترس و
اختیار خوانده میبود (بنگرید به :مهتدی ،حكم شـماره  ،9-005-109بنـد  ،522چـاپ شـده در 32 Iran-U.S.
.)C.T.R. at 157
 .40اما آنچه که از مقررات ارائه شده توسط خوانده بر میآید این است که مالكیت اموال غیرمنقول در ایـران
توسط اتباع خارجی مشمول رژیم حقوقی پیچیدهای از شرایط و محدودیتها بوده است .مقررات مزبور داللـت بـر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86کامران حكیم و دولت جمهوری اسالمی ایران ،پرونده شماره ( 319شعبه دو).
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آن دارند که استمال زمین توسط اتباع خارجی تنها برای مقاصد محدود و آنهـم صـرفاً بـا اعطـای اجـازه الزم
توسط مراجع و مقامات ذیربط امكان پذیر بوده است .همچنین بسی محتمل به نظر میرسد کـه مالكیـت اراضـی
کشاورزی در ایران کالً محدود و منحصر به اتباع ایران بوده است .اجماالً اینکه مقررات پیشـگفته حكایـت از آن
دارد که قوانین ایران در مجموع مخالف استمال اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی بوده است.
 .44گرچه مقررات قانونی که در باال بررسی شد ،حاوی محدودیتهایی نسبت به مالكیـت خـارجی بـوده یـا
تلویحاً حكایت از وجود چنین محدودیتی دارند ،با این حال بسیاری از مقررات مورد استناد خوانده بیشتـر تصـریح
بر شمول نسبت به اتباع خارجی دارد تا افراد دو تابعیتی .آشكارترین استثنا ،مواد  322و  323قـانون مـدنی ایـران
است که به نظر خوانده ،تحصیل اموال غیرمنقول توسط افراد دو تابعیتی یا حفـظ مالكیـت امـوال منقـول بعـد از
کسب تابعیت دوم را طبق قوانین ایران غیرقانونی مینماید 20.آنچه که در اینجـا علـیالخصـوص مـثثر در مقـام
است ،ماده  323است که بخش ذیربط آن بدین شرح است:
هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ  5022شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد
تبعیت خارجی او کانلمیكن بوده و تبعه ایران شناخته میشود؛ ولی در عـین حـال کلیـه امـوال غیرمنقولـه او بـا
نظارت مدعیالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش ،قیمت آن به او داده خواهد شد.
 .41منظور از ماده  323دقیقاً شمول بر وضعیت ایرانیانی است که بدون رعایت مقررات معینی از قانون که در
ماده مزبور مشخد نشده ،تابعیت دومی کسب نمایند .ماده مزبور در ظاهر خود وضعیت خواهان پرونـده حاضـر را
بهروشنی توصیف می کند .گرچه قانون ایران به تابعیت دوم (غیرایرانی) از نظر قوانین داخلی ترتیب اثر نمـیدهـد
(«تابعیت خارجی او کانلمیكن بوده و تبعه ایران شناخته میشود») ،اما آثار و عواقبی برای تحصیل ایـن تابعیـت
دوم قائل شده و آن اینکه اموال غیرمنقول فرد دو تابعیتی «با نظارت مـدعیالعمـوم محـل بـه فـروش [خواهـد]
رسید» .عالوه بر این واقعیت که ماده  323شامل فرد دو تابعیتی نظیر خواهان میشود ،بحثی نیست کـه مقـررات
مزبور در تاریخ ایجاد ادعا جاری بوده است .بنابراین ،دیوان نتیجه مـیگیـرد کـه مقـررات مـاده  323و نـه سـایر
مقرراتی که خوانده مورد بحث قرار داده ،در تعیین حقوق و تكالیف خواهان در این زمینه حائز اهمیت است.
 .43خواهان پرونده حاضر تابعیت مضاعف ایران و ایاالت متحده دارد و تابعیـت غالـب و مـثثرش امریكـایی
است (بنگرید به :بند  55باال) .خواهان ،ادعای کنونی خود بابت غرامت برای مصادره ادعایی اموال غیرمنقـولش را
بهعنوان تبعه ایاالت متحده اقامه کرده است .بنابراین ،چنانکه در اخطار پرونده شماره «الف»52پیشبینـی شـده،
تابعیت دیگر خواهان می تواند از نظر ماهیت پرونده مثثر در مقام باقی بماند .چنانکـه در بـاال گفتـه شـد ،دیـوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .29قسمت ذیربط ماده  322به شرح زیر است:
اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را تر کنند ،مگر به شرایط ذیل:
 .5به سن  01سال تمام رسیده باشند.
 .0هی ت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
 .9قبالً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ تر تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا میباشـند ویـا ممكـن
است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه دهد ،به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند.
 .4خدمت تحتالسالح خود را انجام داده باشند.
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نتیجه گرفته است که طبق قوانین ایران ،حق خرید اموال غیرمنقول در ایران برای افراد غیرایرانی شدیداً محـدود
بوده است .بهعالوه ،ماده  323قانون مدنی حق اتباع ایـران را بـه ایـنکـه بعـد از تحصـیل تابعیـت دوم ،امـوال
غیرمنقول در ایران نگه دارند محدود و مقید نموده است .خواهان پرونده حاضر امال موضوع ادعایش را بهعنوان
یک ایرانی بعد از کسب تابعیت ایاالت متحده خریداری نمود .در واقع ،خود خواهان تصدیق میکنـد کـه امـال
مزبور به نام وی و با استفاده از شناسنامه ایرانیاش خریداری شد .گرچه اقدامات خواهان به درجـه سوءاسـتفاده از
تابعیت نمیرسد (بنگرید به :بند  50باال) ،رژیم حقوقی پیچیده شرایط و محدودیتها راجع به مالكیت زمین بـرای
افراد دو تابعیتی دیوان را به این نتیجهگیری رهنمون میشود که این موردی است که اخطار پرونده شماره «الف»
 52باید اعمال گردد (بنگرید به :کروبیان ،حكم شماره  ،0-453-153بنـد  ،555چـاپ شـده در 32 Iran-U.S.
.)C.T.R. at 40
 .11دیوان اکنون به بررسی آثار اخطار بر ادعای حاضر که از سایر جهات بر حق اسـت ،مـیپـردازد .در ایـن
خصوص ،چنانکه در بند  02باال مالحظه شد ،دیوان معتقد است که ذیربطترین مقررات در این زمینه ،مـاده 323
قانون مدنی ایران است ،زیرا که منظور آن آشكارا شمول بر وضعیت یک تبعه ایران است که بدون تـر تابعیـت
ایرانی خود تابعیت دومی کسب میکند ،یعنی فرد دو تابعیتی نظیر خواهان حاضر .بهعالوه ،ماده قانونی مزبور تنها
مقرره ارائه شده توسط خوانده است که هم به حقوق افراد دو تابعیتی صاحب امـوال غیرمنقـول در ایـران مربـوط
میشود و هم اینکه در زمان ایجاد ادعا بدون شک و تردید جاری و نافذ بوده است.
 .15روشن است که در ماده  323پیش بینی شده است که اموال غیرمنقول متعلق بـه ایرانـیای کـه تابعیـت
دومی کسب میکند (و بدانوسیله از نظر حقوق بینالملل فرد دو تابعیتی میشود) توسط مقامات حكومتی فروخته
خواهد شد ،لكن به همان اندازه روشن است که در قوانین ایران این نتیجه پـیشبینـی نشـده اسـت کـه فـرد دو
تابعیتی صاحب زمین بدون دریافت غرامت از مالكیت زمین خود محروم گـردد .بـرعكس ،بخـش دوم مـاده 323
صراحتاً مقرر میدارد که عواید حاصل از فروش اجباری اموال متعلق به فرد دو تـابعیتی توسـط دادسـتان ،بـه وی
پرداخت خواهد شد .شرط مزبور صراحتاً حاکی است که قطعنظر از هرگونه عمل غیرقانونی ادعایی در تملک اموال
غیرمنقول ،فرد دو تابعیتی هیچ حقوقی را نسبت به عواید نقدی حاصل از فروش چنین اموالی از دست نمیدهد.
 .10این مقدار مسلم است که منطوق ماده  323صرفاً اشاره به وضعیتی دارد که یک فرد دو تابعیتی در هنگام
تحصیل تابعیت دوم (غیرایرانی) مالک مالی باشد .در این جا خواهان امال مورد بحـث را بعـد از کسـب تابعیـت
ایاالت متحده خریداری نمود ،لكن از قوانین ایران که به مالحظه دیوان رسانده شده ،هیچیک مستقیماً راجـع بـه
اموالی که بعد از کسب تابعیت دوم تحصیل شده باشد بحث نمیکند .با توجه به این خأل آشكار در قانون و نیز بـا
توجه به این واقعیت که ماده  323بیش از سایر مقررات ناظر بر وضعیت حاضر است ،دیـوان معتقـد اسـت کـه در
قوانین ایران ماده  323بیشترین ارتباط و مناسبت را با پرونده حاضر دارد.
 .19بهعالوه ،نادیده گرفتن مكانیزم ماده  323به نحوی که کالً مانع طرح ادعا شود ویا تفسیر مـاده  323بـه
نحوی که خود مانع پرداخت غرامت به ایرانیای باشد که اموالی را بعد از کسب تابعیت دومی خریداری مـیکنـد،
با قانون اساسی ایران در زمان ذیربط مباینت دارد .اصل  51متمم قانون اساسی مصوب سال  ]5320[ 5025ایران
که در زمان مصادره در اردیبهشتماه [ 5912ماه مه  ]5303هنوز جاری بود ،بیان میدارد که« :هـیچ ملكـی را از
تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد ،مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و ت دیه قیمت عادله است».
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بدینسان ،حتی اگر غرامت الزامی پیشبینی شده در ماده  323را نادیده انگاشته یا در مقام تفسیر ،خود مـاده 323
را مانع خرید مال بعد از کسب تابعیت دوم بدانیم ،هیچیک از مقررات قانون ایران (اعم از ماده  323و غیـر آن) را
نمی توان در مقام تفسیر ،به منزله تجویز ضبط مال بدون پرداخت غرامت دانست ،زیـرا چنـین تفسـیری بـا مـتن
صریح قانون اساسی مباینت دارد.
 .17از آنجا که خود قوانین ایران ـ یعنی هم ماده  323قانون مدنی و هـم اصـل  51مـتمم قـانون اساسـی
[سابق] ـ غرامت بابت ضبط مال را تضمین نموده ،اعمال اخطار به گونهای که کامالً مانع پرداخـت غرامـت شـود
قابل توجیه نیست .اخطار مزبور اساساً وسیله ای است منصفانه که هدف آن جبران هرگونه استفاده توأم با سوءنیت
از تابعیت توسط خواهان دو تابعیتی است که ممكن است از تصمیم دیوان در پرونده شماره «الف»52ناشـی شـود
(بنگرید به :سقیع ،حكم شماره  ،144-032-0بند  ،14در اشاره به «اصل منصفانه» مندرج در اخطار) .تحـت ایـن
اوضاع و احوال ،خالف انصاف است که اخطار به نحوی اعمال گردد که خواهـان را در وضـعیتی بـدتر از آن قـرار
دهد که خود قوانین ایران در اوضاع و احوالی مشابه وی را قرار میداد .بهعالوه ،انجام چنین کاری تحـت عنـوان
اصلی که ریشه در انصاف دارد (اخطار) ،نهتنها بیعدالتی نسبت به خواهان خواهد بود ،بلكه مزیتی ناروا به خوانـده
اعطا کرده ،وی را بدان وسیله غیرعادالنه دارا خواهد نمود .از طرف دیگر ،در وضعیت حاضر غیرمنصفانه است کـه
معادل ارزش کامل ملک خواهان در بازار به نفع وی حكم داده شود ،زیرا اگر وی ملک را قبـل از کسـب تابعیـت
ایاالت متحده خریده بود ،طبق قانون ایران ـ یعنی ماده  323ـ مبل ی کمتر از غرامت کامل دریافت میکرد.
 .11بر این اساس ،دیوان نتیجه می گیرد که اگرچه اخطار مندرج در پرونده شماره «الف»52در پرونده حاضـر
مثثر در مقام است ،اعمال آن نباید منجر به ممنوعیت کل ادعا شود ،بلكه باید منجر به اعمـال تخفیـف در ارزش
روز ملک گردد .با چنین تخفیفی کاهش بهای ملک در موارد فروش اجباری ،از آن گونه که در مـاده  323قـانون
مدنی ایران پیشبینی شده ،و نیز هزینههای مترتب بر چنین فروشی ،ملحو میگردد.
 .10با توجه به این واقعیت که این نكته در لوایح مطرح نشده ،دیوان باید در تعیین میزان تخفیفـی کـه «بـا
توجه به جمیع اوضاع و احوال پرونده حاضر منطقی و منصفانه» باشد ،به تشخید خود اتكا نماید (سایز مـوگراف
سرویس کورپوریشن و دیگران و شرکت ملی نفت ایران و دیگران ،حكم شماره  9-449-402مورخ دهم فروردین
 95[ 5952مارس  ]5323چاپ شده در «( 22 Iran-U.S. C.T.R. 3,80سایز موگراف») .همچنین بنگرید به:
مهتدی ،حكم شماره  9-005-109مورخ  50آذرمـاه [ 5901دوم دسـامبر  ،]5335بنـد  ،525چـاپ شـده در157
 .)Iran-U.S. C.T.R. at 32در تعیین قیمتی که صاحب ملک هنگامی که ملكش «با نظارت مـدعیالعمـوم»
فروخته شود تحصیل میکند ،دیوان بهوضوح با این مانع مواجه است که خوانده هیچ مدرکی در این خصوص ارائه
نكرده است که ملكی در پرونده حاضر یا هر پرونده مشابه دیگر طبق ماده  323با نظارت مـدعیالعمـوم فروختـه
شده باشد (بنگرید به :الیحه توجیهی خوانده درباره اخطار پرونده شماره «الف» ،52صـفحه » :91در هـیچیـک از
پروندههای مطروحه نزد دیوان ،ایران اموال غیرمنقول هیچ خواهان دو تابعیتی را در اجرای مفـاد [مـاده  ]323بـه
فروش نرسانده است») .معهذا با در نظر گرفتن اصول کلی عرف تجاری ،دیوان نتیجه میگیرد که میـانگین مابـه
التفاوت ارزش کامل ملكی در بازار و قیمت حاصله بابت همان ملک در صورت فروش اجباری یـا توسـط مقامـات
قضایی رقمی بین  52تا  51درصد است .به عالوه ماده  323مقرر میدارد که غرامت پرداختی به فـرد دو تـابعیتی
که قبالً صاحب ملک بوده ،مشتمل است بر عواید حاصل از فروش اجباری «پس از وضع مخارج فروش» .مخارج
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مرتبط با این گونه فروش ،مبلغ غرامت را به طور متوسط  52تا  51درصد دیگر کاهش میدهـد .بـر ایـن اسـاس،
برای اینکه آثار اعمال ماده  323قانون مدنی ایران حتیاالمكان به طور دقیق برآورد شود ،دیوان نتیجه میگیـرد
که  01درصد تخفیف باید نسبت به ارزش ملک اعمال گردد.
پنجم) ارزشیابی

 .14خواهان یک گزارش ارزشیابی از آقای منوچهر وهمن تسلیم کرده است .نـامبرده طـی سـالهـای  5352تـا
 5325ارزیاب مجاز و کارشناس رسمی وزارت دادگستری ایران و چندین مثسسه بزرگ مالی ایرانی از جمله بانک
رهنی ایران بوده که در آن زمان بزرگترین بانک رهنی در ایران بـود و وی در آنجـا بـهعنـوان ارزیـاب خـدمت
میکرد .حسب ادعا ،آقای وهمن تجربیات وسیعی در ارزیابی امال  ،تعیین حدود ثبتی و طراحی آرشیتكت دارد.
 .11ارزشیابی آقای وهمن مبتنی است بر ارزش امال در اواخر سال  5303و اوایـل سـال  .5322وی ادعـا
میکند که با موقعیت عمومی امال مزبور آشنایی دارد ،صورت قیمتهای منطقهای دولتی مربـوط بـه تهـران و
حومه را که درست قبل از انقالب منتشر گردیده بررسی نموده و با همكاران خود در ایران کـه نـام آنهـا را ذکـر
نمیکند مشورت نموده است .وی کل ارزش زمین واقع در وردآورد را  5303020522ریال ( 3300240/21دالر) 21و
کل ارزش زمین واقع در تهران را  000220222ریال ( 5200559/22دالر) برآورد کرده است .بنابراین کل مبلغ مورد
مطالبه  502310225/09دالر است .ارقام مزبور مبتنی است بر  50422ریال بهای هر متر مربع زمینهـای واقـع در
کرج و  550222ریال بهای هر متر مربع زمین واقع در تهران22.
 .13خوانده در پاسخ به گزارش ارزشیابی خواهان اظهار میدارد که بهای امال در ایران در جریان انقالب و
بعد از انقالب شدیداً سقوط کرد ،زیرا مردم ایران را تر و امال خود را در بازار عرضه میکردند ،قوانینی راجـع
به ل و مالكیت اراضی موات 23تصویب ،و مقررات ناظر بر صدور اجازه ساختمان آسان شده بود .خوانـده همچنـین
استدالل میکند که چون کارشناس خواهان در زمان مصادره ادعایی در ایران نبوده و شخصاً از زمـینهـا بازدیـد
نكرده و خواهان (به عنوان ذینفع) منبع موثقی درباره اطالعات راجع به زمینها نیسـت ،از ارزش نظـر کارشـناس
کاسته میشود.
 .31به عالوه ،خوانده یک نظریه کارشناسی از آقای کمال ماجدی اردکانی تسلیم کرده است .نامبرده از سـال
 5942تا سال  5355[ 5900تا  ]5339بهعنوان مهندس نقشهبردار و ارزیـاب در اسـتخدام سـازمان ثبـت اسـناد و
امال کشور بود و در تاریخ تنظیم شهادتنامه خود 52 ،سال سـابقه خـدمت بـهعنـوان کارشـناس رسـمی وزارت
دادگستری ایران داشت .آقای اردکانی اظهار می دارد که مدار تسلیمی توسـط خواهـان را بررسـی و از امـال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28نرخ تبدیل مورد استفاده  02/401ریال به ازای هر  5دالر است که از نشریه صندوق بینالمللی پول در مورد نرخ ارز مربوط بـه مـاه
مه  ،5303یعنی تاریخ ضبط امال  ،گرفته شده است.
 .22پس از اصالح بابت اشتباه محاسبه و اشتباهات دیگر و با استفاده از برآوردهای خود آقای وهمن از نظر بهای ریالی هـر متـر مربـع
زمین ،مبلغ  502100492/41-دالر بابت زمین وردآورد و کالً (بابت زمینهـای وردآورد و تهـران) رقـم  505140520/99-دالر بـه دسـت
میآید.
 .21زمین موات زمینی است غیرمعمور که سابقه آبادانی ندارد.
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بازدید کرده است .وی  59قطعه از زمینهای وردآورد را متر مربعی  512ریال ارزشیابی میکند که پـس از تبـدیل
به نرخ  02/401ریال= 5دالر که نرخ تبدیل رایج در سـال  5303بـود ،تقریبـاً مبلـغ  320210/59دالر بـه دسـت
می دهد .آقای اردکانی زمین تهران را متر مربعی  50222ریال ارزشیابی میکند که پس از تبدیل بـه همـان نـرخ،
مبلغ  920955/45دالر به دست میدهد .بنابراین کل ارزشیابی وی (بدون احتساب چنـد قطعـه زمـین در وردآورد)
تقریباً به  5020953/-دالر بالغ میشود24.
 .35خواهان در پاسخ به گزارش ارزشیابی آقای اردکانی ،گزارش دومی از کارشناس خود ،آقای وهمن تسـلیم
نموده است .آقای وهمن اظهار میدارد که ارزیابیهای آقـای اردکـانی آنچنـان نـازل اسـت کـه «دور از واقـع و
بیمبنا» است .وی از سوابق تجربی خود دفاع کرده ،میگوید که در زمان مصادره در ایـران بـوده اسـت و اظهـار
میدارد که رکود بازار امال در سالهـای  5303-5322بعـد از انقـالب را کـامالً ملحـو نمـوده و خاطرنشـان
میسازد که ارزش کلیه امال مزبور در سالهای  5300و  5302تقریباً  92درصد بیش از ارزشـی اسـت کـه وی
بابت سال  5303گزارش نموده است .آقای وهمن مضافاً میگوید که سوابق آقای اردکانی حاکی است کـه گرچـه
وی در اموری از قبیل نقشهبرداری تجربیاتی دارد ،لكن در ارزشیابی مست الت چندان تجربهای ندارد.
 .30در ادامه پاسخ ،خوانده گزارش ارزشیابی دومی از آقای اردکانی تسلیم نموده که طی آن ،نامبرده از سوابق
تجربی خود دفاع کرده ،به تخصد آقای وهمن ایراد میگیرد و اظهار میدارد که زمین خواهان در محدوده شـهر
واقع نبوده و بنابراین در منطقه مرغوب قرار نداشته و ضمناً قیمت زمین طی سالهـای  5302و  5303بـهمراتـب
بیش از آنچه که خواهان اظهار میدارد سقوط کرد.
 .39هیچیک از دو کارشناس ارزشیابی در جلسه استماع حضور نداشت .وکیل خواهان اظهار داشته اسـت کـه
آقای وهمن «از خدمات همكارانش در ایران که وی مدت های مدیدی با کارشان آشنایی داشته و ناظر کار آنهـا
بوده استفاده کرده است .این همكاران از زمینهای مزبور بازدید و درباره وضعیت آنها و موقعیـت بـازار در نیمـه
اول سال  03به وی گزارش کردهاند».
 .37همچنین در جلسه استماع ،خوانده بار دیگر اظهار داشت که ادله خواهـان «معتبـر» نیسـت ،زیـرا آقـای
وهمن از امال بازدید نكرده و تنها منابع وی برای ارزیابیاش اسناد مالكیت و اطالعاتی است که خواهـان ارائـه
نموده« :شاهد چنان که خود بیان نموده ،ایران را تر کرده بود و طبعاً در جریان دگرگونیهـا و نوسـانات قیمـت
امال در ایران نبوده است» .سایر «ایرادات اساسی» گزارش آقای وهمن مشتمل است بر اینکـه حسـب اظهـار
وی امال فروخته شده توسط کسانی که می خواستند ایران را تر کنند و نیز این واقعیت را کـه مقـدار زیـادی
زمین در آن زمان توسط دولت توزیع گردیده بود در نظر نگرفته است .خوانده همچنـین اظهـار داشـته اسـت کـه
زمین های واقع در کرج زمین کشاورزی بوده ،نه زمین مسكونی؛ زیرا حسب ادعا ،شهرداری کرج طـی سـالهـای
قبل از مصادره ادعایی هیچ اجازه ساختمانی بابت زمینهای مزبور صادر نكرده بود و ایـن امـر بهـای زمـینهـا را
تقلیل میداد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21پس از اصالح بابت اشتباه محاسبه و اشتباهات دیگر و با احتساب آن تعداد از زمین های کرج که در ارزشیابی منظور نشده
(با استفاده از رقم متر مربعی  512ریال ،برآورد خود آقای اردکانی) ،رقم مربوط به زمین های واقع در وردآورد به  003450212/-ریال
[ 5500050/-دالر] و رقم کل (بابت زمینهای وردآورد و تهران) به  5150209/45دالر بالغ میشود.
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 .31اجماالً اینکه گرچه اختالف نظر مشهودی در این خصوص وجود ندارد که مسـاحت زمـینهـای وردآورد
 100303متر مربع و مساحت زمین تهران  412متر مربع بود ،لكن برآورد طرفین از ارزش هر متر مربع از زمینهـا
تفاوت بسیار دارد .کارشناس خواهان ارزش زمینهای وردآورد را متر مربعی  50422/-ریال و کارشناس خوانده همـان
زمین را متر مربعی  512ریال برآورد میکند .به همین نحو ،کارشناس خواهان زمین تهران را متـر مربعـی 550222/-
ریال و کارشناس خوانده همان ملک را متر مربعی  50222/-ریـال ارزیـابی مـیکنـد .بـه عبـارت دیگـر ،خوانـده
زمین های کرج را تقریباً یک دهم برآورد خواهان و زمین تهران را تقریباً یک سوم برآورد خواهان ارزیابی میکنـد.
بنابراین دیوان به بررسی سوابق تجربی شهود کارشناس طرفین میپردازد.
 .30دیوان نخست مالحظه میکند که شاهد کارشناس خواهان ،آقای وهمـن ،در رشـته معمـاری صـاحبنظر
بوده و تجربیات وسیعی در ارزشیابی امـال در ایـران دارد :وی طـی دوره خـدمت خـود «بـیش از هفـت هـزار
ساختمانهای آپارتمانی ،خانه ،قطعات زمین و سایر امال را ارزشیابی کـرده» و «چهارصـد مـورد دیگـر (شـامل
امال تجاری ،کشاورزی و صنعتی و همچنین زمینهای بایر) را نیز برای وزارتخانههای مختلـف دولـت بررسـی
کرده است» .بهعالوه ،وی تا سال  5322در ایران زیسته و بنابراین در زمان مصـادره در مـاه مـه  5303در آنجـا
بوده است.
 .34آن طرف ،آقای اردکانی است که در رشته مهندسی نقشهبرداری صاحبنظر است .وی همچنین در پرونده
مهتدی به نفع خوانده شهادت داده است .در حكم آن پرونده دیوان خاطرنشان نموده که گرچه نامبرده صـاحب دو
ش ل در ادارات دولتی ایران در ارتباط با معامالت زمین بوده ،اما معلوم نیست که در هیچیـک از دو شـ ل مزبـور
هیچ گاه ملكی را ارزیابی کرده باشد و ضمناً خود وی تصدیق کرده که هیچگاه واسطه معـامالت امـال نبـوده و
هیچ گاه ملكی را بابت مالیات یا بیمه ارزیابی نكرده است (مهتدی ،حكم شماره  ،9-005-109بند  ،35چاپ شـده
در .)32 Iran-U.S. C.T.R. at 156
 .31دیوان اینک به بررسی محتوای نظرات کارشناسان میپردازد و بدواً خاطرنشان مـینمایـد کـه ارزشـیابی
آقای وهمن کامل به نظر میرسد؛ از این جهت که وی عواملی مانند محل ،منطقهبندی ،دسترسی بـه تسـهیالت
عمومی و وسایط نقلیه عمومی و وجود ساختمان یا سایر مستحدثات ملک را در نظر گرفته اسـت .بـا وجـود ایـن،
خالصه بودن گزارش های وی و این واقعیت که او شخصاً از اراضی مورد بحث بازدید نكرده است از قابـل قبـول
بودن ادله وی میکاهد.
 .33در مورد ارزشیابی آقای اردکانی ،دیوان خاطرنشان میسازد که ظاهراً ارزشیابی وی بـر پایـه ایـن فـرض
است که امال مورد بحث جزء منطقه مسكونی بوده ،در حالی که برعكس ،زمین وردآورد جزء زمینهای تجاری
و صنعتی طبقه بندی شده بود .با آنکه طرفین توافق دارند که قیمت اغلب زمینها در طـول انقـالب و بعـد از آن
کاهش یافته بود (آقای وهمن ادعا میکند که ارزش برآورد خود را حداقل  92درصـد بـرای ملحـو داشـتن ایـن
عامل کاهش داده است) ،الزاماً رابطه مستقیمی بین کاهش قیمت مسكن و کاهش قیمت اراضی طبقهبندی شـده
برای مقاصد تجاری و صنعتی وجود ندارد .به همین دلیل ،اهمیتی که آقای اردکانی برای اثـر قـوانین مربـوط بـه
اراضی موات بر اراضی وردآورد در نظر گرفته ظاهراً بیمورد است .بهعالوه ،کامالً روشن نیسـت کـه آیـا اصـالح
قوانین مربوط به اراضی موات ت ثیر قابل مالحظه ای بر اراضی شهری واقع در داخل محدوده خـود تهـران ،ماننـد
زمین واقع در تهران بر جای میگذاشت یا خیر.

حکم شماره  583ـ  166ـ 655  3

 .511اسناد مالكیتی که خواهان به دیوان تسلیم کرده رهنمود چندانی درباره موضوع ارزشیابی به دسـت نمـیدهـد.
طبق اسناد مزبور ،خواهان در سالهای  5353و  5302مبلغ  501220222/-ریال بابـت  3قطعـه زمـین «بـه انضـمام
رقبات دیگر» واقع در وردآورد ،در تاریخ نامشخصی مبلغ  502220222/-ریال بابـت یـک قطعـه زمـین «بـه انضـمام
رقبات دیگر» ،در سال  5353مبلغ  901220222/-ریال بابت دو قطعه زمین «به انضمام رقبات دیگر» ،در سال 5353
مبلغ  902500222/-ریال بابت یک قطعه زمین «به انضمام رقبات دیگر» ،مبلغ  9500222/-ریال بابت قطعـه زمـین
دیگری در سال  5353و باالخره مبلغ  501220222/-ریال بابت مابقی قطعات در سال  5300پرداخته است .از سـوابق
موجود نزد دیوان در اغلب موارد ابداً مشخد نیست که چه مبل ی بابت هر قطعـه زمـین پرداخـت گردیـده یـا کـدام
قطعات توأماً خریداری شدهاند .همچنین معلوم نیست که ارقام مندرج در اسناد مالكیت اصـوالً مبـالغ واقعـی پرداخـت
شده باشد .مبلغ مندرج در سند زمین واقع در تهران  0010222/-ریال (یا تقریباً  90534/-دالر) است .در این مورد نیز
معلوم نیست که آیا رقم مزبور واقعاً قیمت خرید زمین مورد بحث است یا خیر .حتی با اعمال تعدیل بابت آثـار تـورم و
افزایش قیمت زمین و مست الت ،رقم  90534/-دالر برای چنین قطعه زمینی در داخل تهران رقم واقـعبینانـهای بـه
نظر نمیآید .بهعالوه ،خود خوانده ادعا نمیکند که زمین مورد بحث در سال  5303ارزشی چنین نازل داشته است.
 .515با توجه به کاستیهای موجود و نامشخد بودن ادله ارزشیابی طرفین ،دیوان باید تا حدودی به تشـخید
خود اتكا و ارزشی برای امال مورد بحث تعیین نماید که « با توجـه بـه جمیـع اوضـاع و احـوال پرونـده منطقـی و
منصفانه» باشد (مهتدی ،حكم شماره  9-005-109بند  ،525چـاپ شـده در ( .32 Iran-U.S. C.T.R. 157بـه
نقـل از پرونـده سـایز مـوگراف ،حكـم شـماره  ،9-440-402چـاپ شـده در .)22 Iran-U.S. C.T.R. 3,80
همچنین بنگرید به :استارت هاوزینگ کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  ،5-04-954مـورخ 09
مردادماه  54[ 5955اوت  ،]5320چاپ شده در  .)16 Iran-U.S. C.T.R. 112, 221لكن دیـوان خاطرنشـان
میسازد که به نظر می رسد کارشناس ارزشیابی خوانده برای کار مورد بحث تا حدودی کمتر واجد صـالحیت الزم
باشد .عالوه بر این ،وی مدار و اسناد الزم جهت اثبات اظهارات خود راجع به ارزش اراضی مشابه ارائه ننمـوده،
حال آنکه حسب اذعان به چنین مدارکی دسترسی داشته است .در واقع ،وی اظهار نمود که:
معیار ارزشیابی امال خواهانها ،برابر روش معمول ،از این قرار بوده است :در صورتی کـه معاملـه مشـابهی
دقیقاً یا تقریباً همزمان با تاریخ ذیربط (تاریخی که ادعای مصادره امال شده است) صـورت گرفتـه بـود ،همـان
قیمت مال ارزیابی قرار گرفته است و در فقد چنین معاملهای ،قیمت آخرین معامله انجام شده در تاریخ ذیربط با
لحا اوضاع و احوال ناشی از انقالب مثثر در بهای امال مبنای محاسبه واقع شده است.
در این رابطه ،دیوان خاطرنشان میسازد که «خوانده میتوانست هرگونه نقد در مدار ارزیابی خود را بدون
هیچ مشكلی برطرف نماید .تهیه و ارائه مدارکی که در اختیار و تحت کنترل خوانده است ـ از قبیـل آمـار دولتـی،
سوابق مالیاتی و سوابق ثبتی فروش امال مشابه در سال 5303ـ برای خوانده نسبتاً آسان بوده است («مهتـدی،
حكم شماره  ،9-005-109بند  ،522چاپ شده در .)Iran-U.S. C.T.R. 15732
 .510با توجه به عوامل و مالحظات پیشگفته ،دیوان چنین نتیجه میگیرد که بـرآورد منصـفانه و منطقـی از
ارزش امال مورد بحث در اردیبهشت [ 5912مه  ]5303عبارت است از متر مربعی  242ریال بـرای زمـینهـای
وردآورد و متر مربعی  30522ریال برای زمین واقع در تهران 100303 .متر مربع جمـع کـل مسـاحت زمـینهـای
وردآورد از قرار هر متر مربع  242ریال ،به  4401200952/-ریال یا  5950459/-دالر بالغ میشود؛ و  412متر مربع
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زمین واقع در تهران ،با احتساب هر متر مربع  30522ریال بالغ بر  409020222/-ریال یا  550032/-دالر میگردد.
بنابراین ،کل ارزش تمامی امال مورد رسیدگی مبلغ  5300055/-دالر میباشد.
 .519چنانکه در بند  25باال ذکر شد ،دیوان در اجرای حكم خود راجع به اخطار پرونده شماره «الف»01 ،52
درصد تخفیف نسبت به مبلغ  5300055/-دالر اعمال مینماید .علیهذا دیوان نتیجه میگیـرد کـه بابـت مصـادره
زمینهای خواهان در وردآورد کرج و تهران ،غرامتی به مبلغ  1530105/-دالر باید به وی پرداخت گردد.
ششم) هزینه دادرسی

 .517با توجه به نتیجه حكم و با اعمال ضوابط مقرر در حكم شماره  5-54-522مورخ ششـم تیرمـاه  00[ 5954ژوئـن
 ] 5321در پرونده سیلوانیا تكنیكال سیستمز اینـک .و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران ،چـاپ شـده در 8 Iran-U.S.
 .C.T.R. 298, 323-24دیوان مبلغ  510222/-دالر بابت هزینههای داوری به نفع خواهان حكم میدهد.
هفتم) حکم

 .511بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان حكمی به شرح زیر صادر مینماید:
الف) خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،مكلف است مبلغ پانصد و نوزده هزار و پانصد و هفتاد و یـک
(  )1530105/-دالر امریكا ،به عالوه بهره ساده بـه نـرخ  2/5درصـد در سـال (بـراسـاس  951روز) از تـاریخ 04
اردیبهشتماه  54[ 5912مه  ]5303ل ایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تضـمینی بـه
بانک امین میدهد ،به خواهان ،موسی اریه ،بپردازد.
ب) خوانده مكلف است مبلغ پانزده هزار ( )510222/-دالر امریكا بابت هزینههای داوری به خواهان بپردازد.
ج) تعهدات مذکور در باال با پرداخت از حساب تضمینی مفتوح به موجب بند  0بیانیه مورخ  03دیمـاه 5913
[ 53ژانویه  ]5325دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهند شد.
د) بدینوسیله حكم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  57مهرماه  5940برابر با  0اکتبر 5334
گایتانو آرانجو  -روئیتس ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
ریچارد سی .الیسون

محسن آقاحسینی

پروندههای شماره  739و 745
حکم شماره  074ـ 739/745ـ3
خواهانها :عوزیل اریه ،الیاهو اریه
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5940/14/13 :
حکم
حاضران

از طرف خواهانها :آقای عوزیل اریه ،آقای الیاهو اریه ،خواهانها
آقای لوئیس ام .جانسون ،آقای جان ا .وستبرگ ،وکالی خواهانها
آقای جبرئیل اریه ،شاهد
آقای منوچهر وهمن ،شاهد کارشناس
از طرف خوانده :آقای محمدحسین زاهدین لباف ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای فریدون مثمنی ،آقای دکتر علیاکبر ریاضی ،مشاوران حقوقی نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای رسول بدری اهری ،دستیار حقوقی نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای مهدی گلچین ،شاهد
سایر حاضران :آقای دی .استیفن متایس ،نماینده رابط ایاالت متحده امریكا
دکتر شان دی .مورفی ،قائممقام نماینده رابط ایاالت متحده امریكا
فهرست مندرجات
اول) پیشگفتار
دوم) سابقه رسیدگی
سوم) موضوعات صالحیتی
تابعیت غالب و مثثر خواهانها
 .5واقعیات و اظهارات
 .0یافتههای دیوان درباره تابعیت غالب و مثثر خواهانها
چهارم) ماهیت دعاوی
مالكیت
 .5دعاوی مبتنی بر مالكیت انتفاعی
الف) اظهارات خواهانها
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ب) اظهارات خوانده
ج) یافتههای دیوان
 .0دعاوی مبتنی بر وصیتنامه یحیی اریه
الف) اظهارات خواهانها
ب) اظهارات خوانده
ج) یافتههای دیوان
پنجم) حكم

03
99
19
19
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51
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اول) پیشگفتار

 .5خواهانهای پرونده حاضر دو برادرند ،به اسامی عوزیل اریه (پرونده شماره  )293و الیاهو اریـه (پرونـده شـماره
 )242که تابعیت مضاعف ایران و ایاالت متحده را دارند و مقیم ایاالت متحده هسـتند («خواهـانهـا») .خوانـده،
جمهوری اسالمی ایران است («خوانده» یا «جمهوری اسالمی») .خواهانها ادعا میکنند که مشـاعاً مالـک چنـد
قطعه زمین واقع در دهات کرج (شهری به فاصله تقریباً  42کیلومتری شمال غرب تهران) بودهاند :چنـد قطعـه از
اراضی در سال  5301از پدرشان به ارث به آنها رسیده و مابقی قطعات در اواسط دهـه  5302توسـط برادرشـان،
جبرئیل اریه ،انتفاعاً برای آنها خریداری شده است .خواهانها اظهار میکنند که زمینهای مزبور در حدود ماه مه
 5303توسط خوانده مصادره شده و پس از اصالح خواسته ،غرامتی بـه مبلـغ  402940002/21دالر و نیـز بهـره و
هزینههای دادرسی مطالبه میکنند.
 .0خوانده منكر مسئولیت دولت است و از جمله استدالل میکند که :تابعیت غالب و مثثر خواهانهـا تابعیـت
ایاالت متحده نیست و به این دلیل ،دیوان نسبت به دعاوی آنها صالحیت رسیدگی ندارد؛ خواهـانهـا از عهـده
اثبات مالكیت زمینهای مورد بحث برنیامدهاند؛ جمهوری اسالمی زمینهای متعلق به خواهانها را مصادره نكرده
است؛ و دعاوی خواهانها باید با اعمال اخطار مهم مندرج در پرونده شماره «الف» 52ممنوع از طرح اعالم گردد.
دوم) سابقه رسیدگی

 .9خواهانهای پروندههای شماره  293و  242در تاریخ  03دیمـاه  53[ 5952ژانویـه  ]5320دادخواسـتهـای
جداگانهای ثبت کردند.
 .7طی دستور مورخ هفتم خردادماه  02[ 5954ژوئن  ]5321دیوان خاطرنشان کرد که هی ت عمـومی دیـوان
در پرونده شماره «الف» 52نظر داده است که «دیوان صالحیت رسیدگی به دعاوی اتباع مضاعف (اتبـاع ایـران و
ایاالت متحده) علیه ایران را در مواردی دارد که تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط (از تاریخ ایجاد ادعا
تا تاریخ  53ژانویه  03/5325دیماه  )5913تابعیت ایاالت متحده بوده است» و به طرفین دستور داد که کلیه ادله
مستندی را که مایلند دیوان در هنگام رسیدگی به موضوع تابعیت مورد بررسی قرار دهد ثبت نمایند .در تاریخهای
 55و  03شهریورماه  04 ،5954اسفندمـاه  5953و  04مهرمـاه [ 5902دوم و بیسـتم سـپتامبر  51 ،5321مـارس
 55 ،5335اکتبر  ]5335خواهانها لوایحی درباره تابعیت خود ثبت کردند .در تاریخ  92اردیبهشـتمـاه 02[ 5902
مه  ]5335خوانده نامه ای تسلیم و طی آن درخواست کرد کـه دعـوا بـراسـاس اخطـار منـدرج در پرونـده شـماره
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«الف» 52رد گردد.
 .1طی دستور مورخ اول آبانماه  09[ 5902اکتبر  ]5335دیوان جریان رسیدگی پرونـدههـای شـماره  293و
 242را هماهنگ کرد و خاطرنشان نمود که خواهانها برادرند و «ارتباط نزدیـک و مشـهودی بـین دعـاوی آنـان
وجود دارد» و ضمناً برنامهای برای تبادل لوایح آتی مقرر داشت.
 .0در تاریخ  51دیماه [ 5905پنجم ژانویه  ]5339خواهانها درخواستی مبنی بر ادغام پروندههـای خـود بـا
پرونده شماره  055که به دعوای برادر دیگرشان ،موسی اریه مربوط میشود ثبـت و همچنـین تقاضـا کردنـد کـه
رسیدگیهای پروندهها «تا روشن شدن نتیجه مذاکرات مابین خواهانها و خوانده» به حال تعلیق در آیـد .خوانـده
در تاریخ  52دیماه [ 5905هشتم ژانویه  ]5339به درخواست مزبور اعتراض کرد و خواهانها در تاریخ  09دیماه
 59[ 5905ژانویه  ]5339به آن پاسخ دادند .دیوان طی دستور مورخ ششـم بهمـنمـاه  05[ 5905ژانویـه ]5339
خاطرنشان نمود که «بین دعاوی مطروحه در پرونده  055و پروندههای حاضـر ،ارتبـاط نزدیـک آشـكاری وجـود
ندارد» و درخواست هماهنگی یا ادغام سه پرونـده را رد کـرد .دیـوان همچنـین تقاضـای تعلیـق رسـیدگیهـا را
نپذیرفت.
 .4خواهانها در تاریخ  55فروردینماه  95[ 5900مارس  ]5339الیحه اسـتماعی تسـلیم کردنـد .خوانـده در
تاریخ هشتم اردیبهشتماه  02[ 5909آوریل  ]5334الیحه خود را درباره موضوعات صـالحیتی و مـاهوی تسـلیم
کرد .در تاریخ  50اردیبهشتماه [ 5909دوم مه  ]5334خواهانها به طور غیرمجاز جلد دوم الیحه استماع خـود را
که حاوی یک گزارش ارزشیابی بود ،ثبت کردند و مدر مزبور طی دستور مورخ  09اردیبهشتماه  59[ 5909مه
 ]5334جزء سوابق پرونده پذیرفته شد .ط ی همان دستور ،دیوان از خوانده دعوت کرد کـه بـه گـزارش ارزشـیابی
خواهانها پاسخ دهد و خوانده در تاریخ نهم آبانماه  95[ 5909اکتبر  ]5334یک الیحه توجیهی درباره ارزشـیابی
ثبت نمود .خواهانها در تاریخ  92دیماه  02[ 5909ژانویه  ]5331الیحه معارض خود را تسلیم کردند.
 .1در تاریخ سوم مهرماه  01[ 5904سپتامبر  ]5331خوانده از دیوان درخواست کرد که به خواهانهـا دسـتور
دهد اصل وصیتنامه ای را که در لوایح خود بدان استناد کرده بودند ارائه نمایند .دیوان طی دستور مورخ  50مهرماه
[ 5904چهارم اکتبر  ]5331از خواهانها درخواست کرد که اصل وصیتنامه را ارائه نماینـد تـا خوانـده چنـدین روز
پیش از جلسه استماع آن را مورد وارسی قرار دهد.
 .3خوانده در تاریخ  03آبانماه  02[ 5904نوامبر  ]5331الیحه معارض خود را تسلیم نمود.
 .51در تاریخ  92آبانماه  05[ 5904نوامبر  ]5331خوانده الیحه دولت جمهوری اسالمی ایران درباره اخطـار
پرونده «الف» 52را تسلیم کرد .دیوان طی دستور مورخ  02آذرماه  53[ 5904دسامبر  ]5331از خوانده درخواسـت
کرد بخشهای ذیربط قوانینی را که در الیحه خود نقل کرده تسلیم نماید .بنا به درخواست مورخ  09آذرماه 5904
[ 54دسامبر  ]5331خواهانها ،دیوان طی دستور مورخ  02دیماه  52[ 5904ژانویه  ]5335از خوانـده درخواسـت
کرد که اطالعاتی راجع به ارزش منطقهای اراضی که در ایران در دسترس عموم قرار دارد ارائه نماید و ادله مزبور
در تاریخ  00بهمنماه  55[ 5904فوریه  ]5335تسلیم گردید.
دیوان همچنین طی دستور فوقالذکر ،یک فقره سند معامله را که خواهانها در تـاریخ  09آذرمـاه 54[ 5904
دسامبر  ]5331تسلیم کرده بودند جزء سوابق پرونده پذیرفت و علت آن را «مدت زمان باقیمانده تا برگزاری جلسه
استماع ،نوع سند مورد بحث ،و نبود تبعیض مشهودی نسبت به خوانده» ذکر کرد.
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 .55در تاریخ  54اسفندماه [ 5904چهارم مارس  ]5335خواهانها نامهای تسلیم و طـی آن کوشـش کردنـد
توضیح دهند که چرا قادر نیستند در اجرای دستور مـورخ  50مهرمـاه [ 5904چهـارم اکتبـر  ]5331دیـوان ،اصـل
وصیتنامه را ارائه نمایند.
 .50جلسه استماع پروندههای حاضر در تاریخهای  00و  09اسفندماه  50[ 5904و  59مارس  ]5335برگزار شد.
در پاسخ به درخواست خواهانها در جلسه استماع که مورد اعتراض خوانده واقع نشد ،دیوان در تـاریخ  00اسـفندمـاه
 50[ 5904مارس  ]5335قبول کرد که دو سند مالكیت جدید تسلیم شده جزء سوابق پرونده منظور گردد.
سوم) موضوعات صالحیتی
تابعیت غالب و مؤثر خواهانها

 .59خواهان ها در ایران و از والدین ایرانی زاده شدند :عوزیـل اریـه در تـاریخ پـنجم دیمـاه  05[ 5953دسـامبر
 ]5342و الیاهو اریه در تاریخ دوم تیرماه  09[ 5900ژوئن  ]5349تولد یافته اند و بنابراین از بدو تولد ،تبعـه ایـران
هستند .عالوه بر این ،عوزیل اریه در تاریخ  95اردیبهشتمـاه  05[ 5940مـه  ]5359و الیـاهو اریـه در تـاریخ 00
آبانماه  52[ 5941نوامبر  ]5355به تابعیت ایاالت متحده در آمدند .در سوابق پرونده دلیلی وجود ندارد که نشـان
دهد که هیچیک از خواهان ها تابعیت ایرانی خود را طبق قوانین ایران ویا تابعیت امریكایی خـود را طبـق قـوانین
ایاالت متحده تر کرده یا به نحو دیگری از دست داده باشد .در نتیجه ،دیوان نظر میدهد کـه خواهـانهـا بـه
ترتیب از  95اردیبهشتماه  5940و  00آبانماه  05[ 5941مه  5359و  52نوامبر  ]5355اتباع هر دو کشور ایـران
و ایاالت متحده بودهاند.
 .57در تاریخ  50فروردینماه [ 5950ششم آوریل  ]5324هی ت عمومی دیـوان تصـمیمی در پرونـده شـماره
«الف»52صادر کرد و طی آن نظر داد که دیوان صالحیت رسیدگی به دعاوی اتباع مضاعف (اتباع ایران و ایاالت
متحده) علیه ایران را «در مواردی دارد که تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط (از تاریخ ایجاد ادعا تا 53
ژانویه  03/5325دیماه  ]5913تابعیت ایاالت متحده بوده است» 1.براساس این نظر ،برای احراز صالحیت دیوان
نسبت به دعاوی خواهانها ،باید ثابت شود که تابعیت ایاالت متحده آنها طی دوره ذیربط ،یعنـی از تـاریخ بـروز
دعاوی آنان تا تاریخ  03دیماه  53[ 5913ژانویه ( ]5325تاریخ قطع صالحیت دیوان) تابعیت غالب و مثثر بـوده
است .دیوان پیش از این نظر داده است که اموال خانواده اریه در تاریخ  04اردیبهشـتمـاه  54[ 5912مـه ]5303
توسط جمهوری اسالمی ایران مصادره شده است (بنگرید به :موسی اریه و جمهوری اسالمی ایران ،بند  43حكم شـماره
 ،9-055-129مـورخ سـوم مهرمـاه  01[ 5905سـپتامبر  ]5330چـاپ شـده در 5 Iran-U.S. C.T.R. 251, 265
بنابراین از لحا بررسی موضوع تابعیت غالب و مثثر خواهانها ،دیوان نتیجه میگیـرد کـه دوره ذیـربط بـین 04
اردیبهشتماه  5912و  03دیماه  54[ 5913مه  5303و  53ژانویه  ]5325واقع است.
 .51برای آنکه دیوان در موضوع تابعیت غالب و مثثر خواهانها در طول دوره ذیربط به نتیجهای دست یابد،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریكا ،تصمیم شماره «-90الف» -52هی ت عمومی دیـوان مـورخ  50فـروردینمـاه 5959
[ششم آوریل  ،]5324چاپ شده در ( 5 Iran-U.S. C.T.R. 251, 265منبعد «پرونده شماره الف.)»52

حکم شماره  584ـ  839/845ـ  3

660

باید تعیین کند که آیا خواهانها در طول دوره مزبور پیوندهای محكمتری با ایران داشتند یا بـا ایـاالت متحـده و
برای این منظور دیوان باید کلیه عوامل ذیربط ،مانند محـل اقامـت معمـولی ،مرکـز عالیـق و منـافع ،پیونـدهای
خانوادگی ،مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد وابستگی را مورد بررسی قرار دهد (بنگرید به :پرونده شـماره
«الف»52تصمیم شماره -90الف  -52هی ت عمومی دیوان  .)5 Iran-U.S. C.T.R. at 265در عین حال کـه
صالحیت دیوان منوط به تابعیت غالب و مثثر خواهانها در طول دوره ذیربط ،یعنی بین  04اردیبهشتماه  5912و
 03دیماه  54[ 5913مه  5303و  53ژانویه  ]5325است« ،الزم است رویدادهای زنـدگی خواهـان قبـل از ایـن
تاریخ مورد مداقه و بررسی قرار گیرد .در واقع ،تمام عمر خواهان از بدو تولد و کلیـه عـواملی کـه در فاصـله ایـن
مدت ،بر واقعیت و خلوص نیت او در انتخاب تابعیت مورد ادعای وی داللت داشته باشند ،حـائز اهمیـت هسـتند»
(بنگرید به :رضا سعید مالک و دولت جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شـماره  9-539-52مـورخ دوم تیرمـاه
 09[ 5950ژوئن  ،]5322چاپ شده در .)19 Iran-U.S. C.T.R. 48, 51
 .5واقعیات و اظهارات

 .50سوابق پرونده نشان میدهد که عوزیل اریه از تاریخ پنجم دیماه  5953تا فـروردینمـاه  05[ 5905دسـامبر
 5342تا مارس  ]5340در ایران زندگی کرده و در این سال ،یعنی در سن  5سالگی همراه خانواده خود به ایـاالت
متحده نقل مكان نمود .وی مدعی است که از آن تاریخ تاکنون در ایاالت متحده زیسته و حتی هیچگاه بـه قصـد
دیدار نیز به ایران سفر نكرده است .خواهان در تاریخ  95اردیبهشتماه  05[ 5940مه  ]5359بـه تابعیـت ایـاالت
متحده در آمد .وی مدعی است که تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در نیویور گذرانید و سپس وارد یک مدرسه
مذهبی در ایالت نیوجرسی شد و مدت چهار سال تا سال  5352در آنجا مش ول تحصیل بود .وی خاخـام رسـمی
جامعه کلیمیان ارتودوکس میباشد .خواهان در ماه مارس  5305با یک تبعه ایاالت متحده ازدواج کـرد و زوجـین
صاحب  3فرزند هستند .حسب اظهار ،خواهان از تاریخ انتصاب بهعنوان خاخام در سال  ،5353بهعنوان دسـتیار یـا
جانشین خاخام برای جماعت کنیسه خود و نیز بهعنوان عضو هی ت منصفه دادگاه خدمت کرده است.
 .54عالوه بر این ،خواهان و همسرش خانهای در نیویـور دارنـد کـه در سـال  5301خریـداری کردنـد و وی
مدعی است که از سال  5302به بعد مالیاتهای شهری ،ایالتی و فدرال را پرداخته است .وی ادعا میکند که هیچگاه
گذرنامه ایرانی نداشته و هیچگاه شناسنامه ایرانی به نامش صادر نشده و در سال  5352گذرنامه امریكایی گرفت.
 .51سوابق پرونده مضافاً نشان میدهد که الیاهو اریه از تاریخ دوم تیرماه  5900تـا فـروردینمـاه 09[ 5905
ژوئن  5349تا مارس  ] 5340در ایران زندگی کرد و در این سال یعنی در سن سه سالگی همراه خانواده خـود بـه
ایاالت متحده نقل مكان نمود .وی در تاریخ  00آبانماه  52[ 5941نوامبر  ]5355به تابعیت ایاالت متحده در آمد.
نامبرده ادعا میکند که تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در نیویور بـه پایـان رسـاند و از دانشـكدهای در ایالـت
مریلند درجه لیسانس گرفت و سپس از سال  5354تا  5351در یک مدرسه مذهبی در ایالت نیوجرسـی تحصـیل
کرد .در فاصله سالهای  5305تا  5300وی در اسراییل بـه تحصـیل پرداخـت و سـپس بـه مدرسـه مـذهبی در
نیوجرسی مراجعت کرد و تا سال  5320در آنجا بود .وی خاخام رسمی جامعه کلیمیان ارتدکس میباشد .خواهـان
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در ژانویه  5301با یک تبعه ایاالت متحده ازدواج کرد و زوجین هفت فرزند دارنـد 2.حسـب اظهـار ،وی از تـاریخ
انتصاب به عنوان خاخام در سال  ،5353به عنوان دستیار یا جانشین خاخام برای جماعت کنیسه خود و نیز بهعنوان
عضو هی ت منصفه دادگاه خدمت کرده است .وی در آوریل  5350گذرنامه امریكایی گرفت.
 .53خواهانها نتیجهگیری میکنند که تابعیت غالب و مثثر آنان تابعیـت ایـاالت متحـده اسـت ،زیـرا در آن
کشور بزرگ شده و تربیت یافتهاند ،کلیه پیوندهای عاطفی ،اجتماعی و اقتصادی آنها با آن کشور بوده است و جز
ادعاهای خود بابت چند قطعه زمین ،پیوند دیگری با ایران ندارند.
 .01خوانده خاطرنشان می نماید که بار دلیل بر دوش خواهانها است که ثابت کنند تابعیـت امریكـایی آنـان
نسبت به تابعیت ایرانیشان غلبه دارد و اظهار میدارد که خواهانها این امر را در حد ظاهر اثبات نكردهاند .خوانده
استدالل میکند که فقد ادله در اثبات وابستگی خواهانها به جامعه ایران به خودی خود کافی بـرای اثبـات غلبـه
تابعیت ایاالت متحده آنها نیست .وی مضافاً استدالل میکند که ادله ارائه شده توسط خواهـانهـا کـافی بـرای
اثبات تابعیت امریكایی خواهانها است و نه اثبات غلبه آن تابعیت.
 .0یافتههای دیوان درباره تابعیت غالب و مؤثر خواهانها

 .05دیوان مالحظه مینماید که خواهانها در موقع تر ایران خردساالنی به ترتیب  5و  9ساله بودنـد و قبـل از
اینکه ادعاهایشان ،حسب اظهار ،ایجاد شود به مدت حداقل  92سال در ایاالت متحده زندگی کرده بودند .عالوه
بر این ،عوزیل اریه  55سال و الیاهو اریه  50سال از آن مدت را در ایاالت متحده بهعنوان تبعه آن کشور زنـدگی
کردند .بهعالوه ،خواهانها با اتباع ایاالت متحده ازدواج کردهاند و فرزندان آنان در آن کشور تولد یافتهاند و عوزیل
اریه در آن کشور صاحب خانهای است3.
 .00بر این اساس ،دیوان نظر میدهد که علیرغم اینکه خرید ادعایی امال در ایران توسط خواهانها نشان
می دهد که آنان همه پیوندهای خود را با ایران قطع نكردند ،لكن این عامـل ،پیونـدهای بـه مراتـب محكـمتـر و
طوالنیتر آنان را با ایاالت متحده تحتالشعاع قرار نمیدهد .فعالیتهـای شخصـی و اقتصـادی آنـان در سراسـر
زندگیشان به عنوان افراد بالغ در ایاالت متحده متمرکز بوده است .بنابراین دیوان نظر میدهد که تابعیت غالـب و
مثثر خواهانها از هنگام بروز ادعاشان در تاریخ  04اردیبهشتماه  54[ 5912مه  ]5303تا تاریخ  03دیماه 5913
[ 53ژانویه  ]5325تابعیت ایاالت متحده بوده ،به طوری که دیوان طبق بند  5ماده دو و بند  5مـاده هفـت بیانیـه
حل و فصل دعاوی ،صالحیت رسیدگی به دعاوی آنان را دارد.
چهارم) ماهیت دعاوی
مالکیت

 .09دعاوی ملكی خواهانها به دو گروه تقسیم میشود :نخست اینکه خواهانها بابت زمینهایی مطالبه غرامـت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2همسر وی ،میرله ،در بدو تولد تبعه کشور مصر بود و در آوریل  ،5351یعنی تقریباً ده سال قبل از ازدواج با خواهان به تابعیـت ایـاالت
متحده درآمد.
 .1الیاهو اریه در سال  5320یعنی بعد از تاریخ قطع صالحیت دیوان ،در ایاالت متحده خانه خرید.

حکم شماره  584ـ  839/845ـ 663  3

میکنند که حسب ادعا ،توسط برادر خواهانها جبرئیل اریه ،از طرف خواهانها خریداری و به نام خود جبرئیل یـا
همسر وی ثبت شده است .این امال مرکب است از چند قطعه زمین واقع در دهات کـرج کـه شـهری اسـت در
شمال غرب تهران .دوم اینکه خواهانها بابت زمینی مطالبه غرامت میکنند که حسب اظهار ،از طریق ارث ،طبق
وصیتنامه پدر متوفای خود ،یحیی اریه («وصیتنامه») به آنها رسیده است .این قطعه زمین تقریبـاً  5220222متـر
مربع مساحت دارد و در وردآورد کرج واقع است.
 .5دعاوی مبتنی بر مالکیت انتفاعی
الف) اظهارات خواهانها

 .07خواهانها بابت مصادره امالکی مطالبه غرامت میکنند که حسب ادعا بین سالهـای  5309و  5300توسـط
برادرشان جبرئیل اریه که در آن زمان در ایران زندگی میکرد برای آنها خریداری شده است .کلیه امال مزبـور
یا به نام جبرئیل اریه ویا به نام همسرش ،ناوا یدیدصیون ثبت شده است؛ لكن خواهانها ادعا میکنند که جبرئیل
یا همسر وی فقط اسماً صاحب ملک بودند و خواهانها مالكین انتفاعی بودهاند.
 .01مبنای این ادعا ،در شهادتنامه عوزیل اریه مندرج است که در آن اظهار شده است که:
برادر من ،الیاهو ،...و من از برادرمان ،جبرئیل اریه خواستیم طی دهـه  5302مسـت الت مختلفـی را در ایـران
برای ما بخرد .ما کلیه وجوه الزم برای خرید امال مذکور را پرداختیم ...با این تفـاهم کـه جبرئیـل اریـه اسـناد
مالكیت را به نام خودش به نفع ما خواهد گرفت و این امال را هر نحو که بخواهیم به نفع مـا بـه غیـر واگـذار
خواهد کرد یا خواهد فروخت ...توافق ما با جبرئیل این بود که او پنج درصـد ( )%1از عوایـد فـروش را بـهعنـوان
اجرت خود برای انجام کارها به حساب ما به منظور خرید ،نگاهداری و فروش امال بردارد.
شهادتنامه الیاهو اریه نیز تقریباً مشابه است.
 .00خواهانها به منظور ادای توضیح بیشتر دربـاره اظهـارات خـود ،شـهادتنامهای از جبرئیـل اریـه تسـلیم
کردهاند که در آن وی اظهار داشته است که:
پس از مراجعت و استقرار برای کار در تهران اینجانب با خانواده خود در امریكا ارتباط مستمر داشتم و هـر دو
یا سه سال برای دیدار آنها به نیویور سفر میکردم .نظر به اینکه در دهه  5352و  5302تهران در حال رشـد
بود موقعیت خود را برای سرمایهگذاری در اراضی غرب تهران و نزدیک کرج مساعد دانستم...
ضمن بحث با برادرانم در نیویور  ،از من خواستند که در موضوع خریـد ملـک و سـرمایهگـذاری بـهعنـوان
کارگزار آن ها اقدام کنم .برادران نامبرده هریک اسنادی امضا کردند و اینجانب را برای خرید ملک وکیل و کارگزار
خود قرار دادند...
در مورد برادرم ،موسی توانستم با استفاده از شماره شناسنامهاش امال را مستقیماً به نام او منتقل کنم ،ولـی
در مورد سایر برادرانم توافق شد که به منظور سهولت ،من امال را به نام خود و به حساب آنها خریداری کـنم.
اینجانب عالوه بر وکالت عوزیل و الیاهو ،به جای برادرانم نوریل ،اوریل ،امانوئل و ساموئل نیـز در کـار خریـداری
امال در ایران اقدام میکردم.
این برادرانم پول الزم برای خریدهای مذکور را از طریق ارسال چک و گاهی پول نقد و در بعضی موارد دادن
فرش و جواهرات و سایر اموال بابت آنچه که برایشان میخریدم ت مین میکردند ...قصد مـا ایـن بـود کـه مـن
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امال را بفروشم و سود آنها را برایشان حواله کنم .در واقع من کارگزار و عامل خرید و فروش خانواده در ایران
بودم (ت کید افزوده شده است).
در جلسه استماع ،جبرئیل اریه مجدداً اظهار داشت که امال را به نام خود و به حساب خواهانهـا خریـداری
کرده بود.
 .04خواهان ها به منظور مستند کردن اظهارات خود ،یک وکالتنامه تنظیمی در سال  5353را تسلیم کردهانـد
که به موجب آن ،به جبرئیل و همسر وی اختیار داده شده که از طرف خواهانها اقدام نمایند .مـتن وکالتنامـه بـه
قرار ذیل است:
[جبرئیل اریه و ناوا یدیدصیون] اجازه و اختیار دارند که به نام [خواهانها] و به نام یک یا هـر دوی خودشـان
هرکدام که صالح میدانند در انواع مست الت در ایران سـرمایهگـذاری نماینـد .جبرئیـل اریـه و نـاوا یدیدصـیون
می توانند بدون اطالع [خواهانها] هر ملک خریداری شده را به فروش رسانده و عواید حاصله آن را مجدداً صرف
سرمایهگذاری نمایند ،تنها مشروط به اینکه گاهگاه در پاسخ به درخواست امضاکنندگان زیر ،حسابهـای آنهـا را
روشن نمایند4.
 .01عالوه بر این ،خواهانها مكاتبات دستنوشته بین خود و جبرئیل اریه را تسلیم کردهاند کـه حسـب ادعـا
مربوط به همان زمان خرید بوده و ظاهراً مستند معامالتی است که جبرئیل از طرف آنهـا انجـام داده اسـت .بـه
عالوه ،خواهان ها در ت یید این اظهار که جبرئیل اریه مقادیر فراوانی ملک برای آن عده از برادران خود که سـاکن
ایاالت متحده بودند خریداری میکرد ،نامههای دیگری نیز تسلیم کردهاند که بین جبرئیل اریه و چند نفر از دیگـر
برادران خواهانها مبادله شده و طی آن ها راجع به خرید زمین توسط جبرئیل برای آنـان و پرداخـت بابـت خریـد
زمین های مزبور توسط آن برادران بحث شده است .مضافاً خواهانها اسناد مالكیت زمینهایی را که به نام جبرئیل
اریه بوده ثبت نموده و ادعا میکنند که اسناد مزبور مربوط به زمینهایی است که به صورت انتفاعی به خواهانها
تعلق دارد.
ب) اظهارات خوانده

 .03خوانده به وکالتنامهای که خواهانها به جبرئیل اریه دادهاند ایراد گرفته ،اظهار میدارد که «وکالتنامـه مزبـور
بسیار غیرعادی و مشكو به نظر میرسد» .وی خاطرنشان میسازد که اگر توافق بین خواهانها و جبرئیل اریـه
این بوده که ملكی به نام جبرئیل به حساب خواهانها خریداری شود ،در آن صورت نیـازی بـه تنظـیم وکالتنامـه
نمی بود .خوانده همچنین اظهار میدارد که تشریفات قانونی در مورد وکالتنامه مزبور انجام نگرفته و در نتیجه «در
ایران سندی معتبر و قابل اجرا نیست».
 .91در مورد نكته اخیر ،خواهانها اظهار میدارند که وکالتنامه مزبور اجازهنامهای از طرف آنهـا بـه جبرئیـل
اریه بوده که بتواند به نام خود یا همسرش ملک خریداری کند و سند مزبور به نحو مثثری چنـین اجـازهای را بـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این وکالتنامه مورخ  00اسفندماه  52[ 5940مارس  ]5353بعداً با وکالتنامه مـورخ  00آذرمـاه  52[ 5942دسـامبر  ]5302کـه تقریبـاً
مشابه آن است جایگزین شد .در جلسه استماع ،خواهان ها توضیح دادند که وکالتنامه دوم صرفاً بدین جهت تنظیم شد که وکالتنامه اولـی
مفقود شده بود.
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جبرئیل داده است .در جلسه استماع ،خواهانها اظهار داشتند که وکالتنامه مزبور در واقع و حداقل تا حـدودی ،اجـرای
تكلیف شرعی یا رسم کلیمیت بود ،مشعر بر اینکه معامالت ،حتی در میان برادران ،به صورت نوشته در آید.
 .95در پاسخ به اظهار خواهانها که گفتهاند آنها مالكان انتفاعی ملک هستند ،خوانده استدالل میکنـد کـه
قانون حاکم بر محل وقوع مال ،قانون ایران است و به موجب قانون ایـران ،فقـط مالـک ثبتـی ملـک مالـک آن
شناخته می شود .خوانده مضافاً استدالل میکند که چون امال مورد بحث به نام خواهانهـا ثبـت نشـده ،طبـق
قوانین ایران ،خواهانها مالكین آن شناخته نمی شوند .در پاسخ به این نكته ،خواهانها اظهار میدارند کـه گرچـه
قانون ثبت ایران مقرر میدارد که دولت شخصی را که ملک به نام او ثبت شده مالک میشناسد ،اقرار مالک ثبتی
مبنی بر این که سند مالكیت ملک را به نفع شخد دیگری در دست دارد مطلقاً منع قانونی ندارد .چنین اظهـاری
در قانون مدنی ایران «اقرار» 5نامیده شده که اقوی دلیل و مدر است .خواهانها مضافاً استدالل مـیکننـد کـه
مالكیت منافع ،در جایی که دیگری مالک اسمی است ،مبنای معتبر و شناخته شدهای برای دعاوی مطروح در این
دیوان میباشد.
 .90خوانده براساس ماده  323قانون مدنی ایران مضافاً استدالل میکند که «در واقع خواهانها در شـرایطی
اراضی مورد ادعا را مالک شدهاند که فاقد اهلیت تمتع برای انتقال گرفتن مال غیرمنقول بودهاند» .خوانده به مـاده
 951همان قانون استناد مینماید که مقرر میدارد «بیع فاسـد اثـری در تملـک نـدارد» .بنـابراین حسـب اظهـار،
معامالت انجام شده فاقد مشروعیت و اعتبار قانونی بوده« ،نمیتواند سبب مملک شناخته شود» .خوانده اسـتدالل
میکند که خواهانها هیچگاه قانوناً مالک اراضی مورد ادعا نبوده و نمیتوانستند باشند.
ج) یافتههای دیوان

 .99دیوان اینک به بررسی این موضوع میپردازد که آیا خواهانها ثابت کردهاند که در هیچیـک از امالکـی کـه
حسب اظهار ،جبرئیل اریه برای آنها خریداری کرده عالیق مالكیت انتفاعی داشتهانـد یـا خیـر .در رویـه قضـایی
دیوان کامالً پذیرفته شده است که در اوضاع و احوال معینی ،خواهانی که مالک ثبتی اموالی نیست میتواند مالک
منافع مستلزم پرداخت غرامت در آن اموال شناخته شود (به عنوان مثال بنگرید به :رضا نمازی و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران ،حكم نهایی شماره  9-4-101مورخ  02آذرماه [ 5901دهم دسامبر  ،]5335بند  ،14چاپ شـده در
« :32 Iran-U.S. C.T.R. 184, 199.نمازی»)؛ جیمز ام .سقیع و دیگران و جمهوری اسالمی ایـران ،حكـم
شماره  0-032-144مورخ دوم بهمنمـاه  00[ 5905ژانویـه  ،]5339بنـدهای  52-05چـاپ شـده در 29 Iran-
U.S. C.T.R. 20, 24.؛ سدکو اینک .و شرکت ملی نفت ایران و دیگران ،حكم شماره  9-503-923مورخ 55
تیرماه [ 5955هفتم ژوییه  ،]5320چـاپ شـده در 15 Iran-U.S. C.T.R. 23,101؛ هـوارد نیـدلز تـامن انـد
برگندوف و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  0-52-044مورخ  50مردادماه [ 5951هشتم اوت ]5325
چاپ شـده در 11 Iran-U.S. C.T.R. 302, 313؛ فورموسـت تهـران اینـک .و دیگـران و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره  5-90/095-002مورخ  00فـروردینمـاه  55[ 5951آوریـل  ،]5325چـاپ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5در ترجمههای مختلف از قانون مدنی ایران در مقابل «اقرار» ،به جای کلمه « »confessionکلمه « »admissionبه کار رفته است.
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شده در .)10 Iran-U.S. C.T.R. 228, 239-40
دیوان همچنین قبالً نظر داده است که «برای اثبات یک چنین مالكیت انتفاعی ...خواهان مكلـف اسـت ادلـه
محكمی ارائه کند ،حاکی از این که خود وی در حقیقت مالک واقعی اموال بوده و نه شخصی که نامش بـهعنـوان
مالک قانونی ثبت شده است» (نمازی ،حكم شماره  ،9-4-101بند .)32 Iran-U.S. C.T.R. at 199 ،14
 .97بنابراین دیوان توجه خود را معطوف به ادلهای مینماید کـه خواهـانهـا در اثبـات اظهـارات و ادعاهـای
موضوعی خود ارائه کردهاند .ادله مزبور مشتمل است بر :وکالتنامه خواهانها به جبرئیل اریه و همسرش؛ نامههای
دستنویس و حسب اظهار ،مربوط به آن زمان ،بین جبرئیل اریه و خواهانها در توصیف معامالت انجام شده توسط
جبرئیل از طرف آنها ،نامه خواهانها به اداره ثبت اسناد وزارت دادگستری؛ و مكاتبات جبرئیل اریه با سـایر افـراد
خانواده درباره سرمایهگذاری در مست الت در ایران.
 .91دیوان بدواً خاطرنشان مینماید که خواهانها ادلهای ارائه کردهانـد حـاکی از ایـنکـه معـامالتی توسـط
جبرئیل اریه از طرف افراد خانواده اریه که در ایاالت متحده ساکن بودند انجام شده است .بهعنـوان مثـال ،وجـود
وکالتنامههایی از خواهانها بهعنوان جبرئیل اریه ،به طور اعم حـاکی از وجـود تـوافقی اسـت کـه بـه موجـب آن
جبرئیل قرار بود برای خواهانها زمین خریداری کند .اینکه وکالتنامهها هیچگاه عمالً مورد استفاده قـرار نگرفـت
الزاماً حائز اهمیتی نیست ،از این نظر که خواهان ها ،حسب اظهار ،در اغلب موارد رضایت داشتند که ملک بـه نـام
خود آنها ثبت نشود و عالوه بر این ،در جلسه استماع توضیح دادند که منظور از تنظیم وکالتنامهها در درجـه اول،
عمل به تكالیف شرعی یا عرفی کلیمیان در مورد معامالت بوده است.
 .90لكن اشكال اساسی در مطالبی که خواهانها ارائه کردهاند این است که دقیقـاً مشـخد نكـردهانـد کـه
جبرئیل اریه کدامیک از قطعات زمین را برای کدامیک از برادران خریـده اسـت .در ایـن خصـوص ،ادلـه مسـتند
چندانی در سوابق پرونده وجود ندارد که بین خواهانها و قطعات مشخصی از زمینهای مورد ادعای آنـان ارتبـاط
برقرار کند .خواهانها عمدتاً به چند نامه دست نوشته که حسب ادعا ،در همان زمان خرید نوشته شده ویا به سـایر
مكاتبات خود با جبرئیل استناد میکنند.
 .94اولین نامه از جبرئیل اریه به خواهانها و تاریخ آن دوم اردیبهشتمـاه  00[ 5915آوریـل  ]5300اسـت.
جبرئیل مینویسد که «چند قطعه زمین مرغوب پیدا کردهام که امید بسیار دارم قیمت آن خیلی باال خواهد رفـت...
بر حسب قراردادی که بین ما هست اگر شما مایل هستید مقداری پول ویا جـنس بـرایم بفرسـتید تـا بتـوانم وارد
معامله شوم» .مكاتبه بعدی ،به تاریخ هشتم بهمنماه  02[ 5910ژانویه  ]5304و بدون امضا اسـت .عنـوان نامـه
عبارت است از «حواله جنس» و چنین شروع میشود« :ما امضاکنندگان زیر به حساب آقای جبرئیل اریـه اجنـاس
زیر را حواله می کنیم با قیمت منصفانه  5020222/-ـ  5220222/-دالر» و در ذیل آن ،فهرستی از چنـدین قـالی
ابریشم و چندین قطعه جواهر آمده است.
 .91نامه بعدی ،به تاریخ  50بهمنماه [ 5910ششم فوریه  ]5304و بهعنوان خواهانها است ،اما امضا نـدارد.
متن نامه چنین است:
خوشحالم به اطالع شما برسانم که امالکی که خریداری کردهام حتی بیش از آنچه که فكر مـیکـردم ترقـی
قیمت پیدا کرده و هیچ شكی ندارم که سرمایهگذاری خیلی عاقالنهای کردهایم .ضمناً این طرح شما را قبـول دارم
که حواله یک صد هزار دالری ،بابت  52درصد بیعانه جهت خریدهای کنونی و آتی به حساب مـن منظـور شـود.
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شماره اسناد مالكیت زمینهایی که برای شما خریدهام به این شرح است :اسناد شماره  950/5324و .10/950
 .93نامه سوم از طرف خواهانها به وزارت دادگستری ایران است که طی آن بـه وزارت دادگسـتری اطـالع
داده شده که جبرئیل اریه قطعات زمینی «در حدود هجده ماه اخیر» از طرف خواهانها خریداری کرده است .نامه
چنین ادامه مییابد:
برادر من ،جبرئیل ،در موقع تنظیم اسناد مالكیت توسط آن وزارت ،بـه شـما اطـالع داد کـه وکالتـاً از طـرف
برادران امریكایی خود عمل میکرد .در نتیجه رونوشتی از اسناد مالكیت مربوطه و نامه دسـتنوشـته بـرادرم کـه
ضمن آن وی ت یید کرده است که زمینها را برای ما میخریده ،جوف این نامه ارسـال مـیشـود .بنـابراین بسـیار
ممنون خواهیم شد که اسناد مزبور را به نام اینجانبان منتقل فرمایید.
در جلسه استماع ،از خواهانها و جبرئیل اریه سثاالتی راجع به اصل و هدف نامه مزبور به عمـل آمـد و آنـان
توضیح دادند که نامه مزبور به علت بروز اختالف نظر در خانواده نوشـته شـد و ناشـی از ایـن بـود کـه همسـران
خواهان ها نگران بودند که اموال شوهرانشان به نام جبرئیل اریه ثبت شده است و نگرانی آنها بعضاً بـدین علـت
بود که همسران خواهانها ،حسب ادعا ،در پرداخت قیمت خرید امـال مـذکور سـهیم بـودهانـد .حسـب اظهـار،
خواهانها در اوج بروز اختالفات نامه را نوشتند ،به این منظور که اموال را به نام خود منتقـل کننـد .لكـن تحـت
سثاالت دیوان ،جبرئیل اریه ت یید کرد که وی در همان زمان متوجه بود که چنین نامه دستنوشتهای ،آنهـم بـه
زبان انگلیسی ،برای انجام عمل انتقال اسناد مالكیت در وزارت دادگستری مفید فایدهای نیست .وی گفت به ایـن
امید به خواست خواهان ها رضایت داده بود که اختالف از بین برود .هر سه برادر اظهار داشـتند کـه اخـتالفنظـر
مزبور با وساطت یک عضو ارشد خانواده برطرف شد و جبرئیل بعد از آن نیز به خرید ملک بـه نـام خـود و بـرای
خواهانها ادامه داد.
 .71خواهانها برای تحكیم بیشتر اظهارات خود ،چهار نامه دستنوشته دیگر اعضای خانواده و یک تلكـس
تسلیم کردهاند .مهمترین این نامهها (از آن جهت که خطاب به خواهانها نیز هست) نامه مورخ  04آذرمـاه 5911
[ 51دسامبر  ]5305از جبرئیل خطاب به نوریل ،ساموئل ،امانوئل ،اوریل ،عوزیل و الیاهو اریه است که در آن ،وی
ت کید کرده است که زمینی برای هریک از این برادران خریده است .در بخشی از ایـن نامـه آمـده اسـت« :طبـق
درخواست عوزیل و الیاهو ،من برای آنها قطعه زمین کوچكی ،مجاور زمین شما به مساحت  0012متر مربع برای
آنها خریداری کردهام».
 .75نامههای دیگر اعضای خانواده عبارتند از :نامهای از جبرئیل به امانوئل به تاریخ  54آبانماه [ 5911پنجم
نوامبر  ]5305در ت یید وصول چکهایی توسط جبرئیل جهت خرید زمین و ضمناً درخواسـت از امانوئـل کـه «بـه
دیگران اطالع بدهد»؛ نامه ای از جبرئیل به امانوئل بـه تـاریخ سـوم آذرمـاه  04[ 5911نـوامبر  ]5305راجـع بـه
پیشرفت کار قرارداد یک زمین و درخواست از وی برای امضای چند سند؛ نامه بدون تاریخی از امانوئل به جبرئیل
راجع به محدود کردن سرمایهگذاری جبرئیل در زمین از طرف وی و تلكسی به تاریخ عجیب و نامفهوم «»52/05
از تهران (فرستنده نامعلوم) به امانوئل راجع به اینکه معامله ای به زودی انجام خواهد شد و سثال راجع به شـماره
حساب اوریل.
 .70بنابراین ،به طور خالصه ،تنها نامهای که صراحتاً خواهانها را به قطعه زمین مشخصی که موضوع دعـوا
است ارتباط میدهد ،نامه مورخ  50بهمنماه [ 5910ششم فوریه  ]5304است کـه در آن ،بـه شـمارههـای اسـناد
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مالكیت مربوط به قطعات زمینهایی اشاره شده که موضوع دعاوی حاضر است 6.لكن این نامه فاقد امضا اسـت و
این امر ،از ارزش اثباتی آن به طور قابل مالحظهای میکاهد.
 .79نقطه ضعف دیگر کلیه نامه های تسلیمی (بجز تلكس بدون امضا بهعنوان امانوئل اریه) این است که بـه
صورت دستنوشته و از نظر سبک نگارش غیررسمی هستند .چند فقره از نامهها یا فاقد تاریخ است یا فاقد امضـا.
با آنکه اصوالً غیرمنطقی نیست که افراد خانواده نامههای دستنویس با یكدیگر مبادله کنند ،لكـن دالیـل اثبـاتی
مستقلی مانند رسیدهای پست سفارشی یا پاکتهای ممهور به مهر پست وجود ندارد که نشـان دهـد نگـارش یـا
دریافت آنها در همان زمان صورت گرفته است.
 .77مضافاً اینکه خواهانها ادله مستند دیگری ارائه نكرده اند که قطعـاً در نتیجـه معـامالتی از آن نـوع کـه
توصیف میکنند ایجاد میشود .مهمتر از همه اینکه به استثنای نوشته دستی «حواله جنس» ،خواهانها رسـیدها
یا مدارکی ارائه نكردهاند که حاکی از پرداخت وجهی توسط آنها به جبرئیل باشد .خصوصاً بعـد از بـروز اخـتالف
خانوادگی مشروح در فوق (بنگرید به :بند  93باال) عجیب است که هیچ کوششی در جهت نگهداری اسـناد کـافی
به عمل نیامد .فقدان مستندات بهویژه از آن جهت غیرعادی است کـه بـرای خواهـانهـا نسـبتاً آسـان بـود کـه
رسیدهایی مانند مدار بانكی ایاالت متحده را تهیه کنند .عالوه بر این ،اینگونه مدار مسلماً در ایاالت متحده
نگهداری میشد ،زیرا خواهانها در آن زمان در آن کشور زندگی میکردند و امور تجاری خـود را از آنجـا انجـام
میدادند و بنابراین اسناد و مدار آنها در معرض مصادره توسط مقامات انقالبی در ایران قرار نمیداشت.
 .71شهادت جبرئیل اریه در جلسه استماع کمک چندانی در تشـخید ارتبـاط بـین خواهـانهـا بـا قطعـات
مشخد زمین که به نام جبرئیل بود نكرد .در واقع ،شهادت جبرئیل از چندین جهت مـبهم بـود و وی گـهگـاه از
دادن پاسخ طفره میرفت .با آنکه وی فهرست اموالی را که حسب اظهار برای خواهانها میخرید ذکر مـیکـرد،
در پاسخ به سثاالت  ،راجع به نحوه پرداخت برای اموال مزبور ،فقط به ذکر کلیات پرداخت و هیچگونه جزئیـاتی از
مدار آن زمان راجع به پرداختها یا مالكیت اموال مختلف (مانند حواله اجناس ،مدار پرداختهـای نقـدی یـا
صورتحسابهای بانكی) که احتماالً نگهداری کرده بود ذکر نكرد .وی از طرفی اظهار داشت که قرار و مـدار بـین
برادران اریه طی مكالمات تلفنی و نامهها به عمل میآمد؛ لكن تلویحاً گفت که مدار دیگری به صورت فهرست
پرداخت ها یا حواله اجناس نیز احتماالً وجود داشته ،لكن نتوانست جزئیات دیگری از مـدار مزبـور را ذکـر کنـد.
وکیل خواهانها نیز به هیچ صورتی قادر به کمک نبود ،جز اینکه گفت« :آنها تصمیم گرفتند ،او تصمیم گرفت،
و آنها با توجه به مقدار وجهی که در آن موقع در اختیار داشتند و فرصتهایی که جبرئیـل در مواقـع خاصـی بـه
دست میآورد و به آنها اطالع میداد عمل میکردند و آنها با یكدیگر در تماس بودند و راجـع بـه آن صـحبت
کردند».
 .70دیوان همچنین این معنا را در نظر دارد که چندین قطعه از زمینهای مورد ادعا در پروندههای حاضر بدواً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6شماره اسناد مالكیت مورد اشاره در نامه مزبور عبارتند از  950/5324و  .10/950شماره  950/5324مربوط است به شـمارههـای روی
سندی که کلیه صفحات آن در پروندههای حاضر ثبت شده است .شماره  10/950بعضاً مربوط است به سندی که در پرونـدههـای حاضـر
ثبت شده و بقیه شماره این قطعه زمین در سند جداگانه دیگری ثبت گردیده که به نام همسر جبرئیل ،نـاوا یدیدصـیون بـوده در سـوابق
پرونده حاضر موجود نیست.

حکم شماره  584ـ  839/845ـ 669  3

مورد ادعای سایر برادران خواهانها ،یعنی ساموئل ،امانوئل ،اوریل و نوریل اریه در همین دیوان بوده است .برادران
مذکور ادعای کوچكی [یعنی دعاوی کمتر از مبلغ  0120222/-دالر] نزد دیوان اقامه کرده بودند کـه دولـتهـای
ایران و ایاالت متحده آنها را حل و فصل نمودند و نهایتاً توسط کمیسیون حل و فصل دعـاوی خـارجی ایـاالت
متحـده رســیدگی شـد 7.تصــمیم کمیتـه مزبــور در تـاریخ دوم شــهریورماه  04[ 5909اوت  ]5334صـادر شــد و
خواهانهای حاضر سه ماه قبل از تاریخ مزبور ،یعنی در تاریخ  50اردیبهشتماه [ 5909دوم مـه  ]5334ادعاهـای
خود بابت اموال مشتر در دو دعوا را از پروندههای حاضر پـس گرفتنـد .بنـابراین هـیچ مسـ له تقلـب از طـرف
خواهانها در میان نیست .با وجود این ،احتمال رخداد چنین آشفتگی مثید آن است که خواهانها و مشاوران آنها
نتوانستند ارتباط روشنی بین خواهان ها و قطعات مشخصی از امالکی که به نام جبرئیل اریه بوده برقرار کننـد .در
جلسه استماع ،جبرئیل اریه نتوانست هیچگونه توضیحی راجع به دعاوی مضاعفی که بدواً در پروندههای برادرانش
ایجاد شده بود ،ارائه کند.
 .74عالوه بر اینها ،چند عامل دیگر نیز این سثال را مطرح میکنند که آیا زمـینهـای ثبـت شـده بـه نـام
جبرئیل اریه واقعاً متعلق به خود وی بوده یا اینکه به طور انتفاعی به نام خواهانها نگهداری میشـده اسـت .اول
اینکه جبرئیل اریه شخصاً قادر نبود ادعایی نزد این دیوان اقامه کند ،زیرا در سراسر دوره ذیربط ،تنها تابعیت ایران
ال این انگیزه در وی ایجاد شده بوده که در ایـن دیـوان ادعـا کنـد کـه عنـوان مالكیـت
را داشت 8.بنابراین احتما ً
زمینهای مزبور را به طور انتفاعی از طرف برادران خود داشته است .با آنکه دیوان نیازی نمیبیند که در صـحت
اظهارات جبرئیل اریه یا خواهانها تردید کند ،این واقعیت به طور قابل مالحظهای استدالل خواهانها را تضـعیف
مینماید که اظهار جبرئیل مبنی بر اینکه زمینها را به صورت انتفاعی داشته ،از نظر قانون مدنی ایـران «اقـرار»
محسوب شده و بنابراین طبق قوانین ایران باید بهعنوان اقوی دلیل در نظر گرفته شود.
 .71دوم اینکه جبرئیل اریه در جلسه استماع ،شهادت داد که وی عالوه بر اینکه بهعنوان کارگزار شش نفر
از برادران خود عمل می کرد ،برای شخد خود نیز امالکی در ایران خریداری کرده بود .این امر بـر احتمـال ایـن
آشفتگی می افزاید که آیا امال مورد ادعا در پروندههای حاضر به طور انتفاعی برای خواهانها نگهداری میشده
یا اینکه صرفاً متعلق به خود وی بوده است.
 .73سوم اینکه جبرئیل اریه در اشاره به ادعاهای خواهانها در الیحه مورخ  04اسفندماه  51[ 5953مـارس
 ]5335تسلیمی به دیوان ،آنها را «دعاوی ما» خواند .در جلسه استماع ،هنگامی که راجع به ایـن موضـوع از وی
سثال شد ،وی تنها این توضیح را توانست بدهد که «من نماینده [خواهانها] هستم زیرا ...اوالً آنها نمـیتوانسـتند
نوشته فارسی را بخوانند و عالوه بر این ...زیرا من تمام جزئیات اسناد را میدانستم و قادر بودم بهتر از آنها از این
مدار سر در بیاورم» .در آن مورد نیز با آنکه این امر به خودی خود تعیـینکننـده نیسـت ،لكـن بـر ایـن عـدم
اطمینان میافزاید که آیا امال مورد بحث در واقع به طور انتفاعی متعلق به خواهانها بوده است یا خیر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9بنگرید به :نوریل اریه و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران ،تصمیم شـماره  0951آیآر مـورخ دوم شـهریورماه  04[ 5909اوت
 ]5334که در تاریخ  59مهرماه [ 5909پنجم اکتبر  ]5334نهایی شد.
 .1جبرئیل اریه در جلسه استماع اظهار داشت که« :تا دهه  »5322تبعه ایاالت متحده نشده بود .بنابراین ،طبق مهلت صالحیتی مقرر در
بیانیه حل و فصل دعاوی ،وی نمیتوانست در این دیوان دعوایی بابت اموال مورد بحث اصالتاً اقامه کند.
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 .11با توجه به عوامل فوق الذکر ،توأم با قلت مدار مسـتندی کـه خواهـانهـا را بـا قطعـات مشخصـی از
زمین های موضوع ادعا ارتباط دهد ،دیوان متوجه این معنا است که شاید برخی یا کلیـه زمـینهـایی کـه بـه نـام
جبرئیل اریه بوده انتفاعاً برای خواهانها نگاهداری نمیشد .خواهانها نتوانستهاند مدار کافی برای اثبات خالف
این امر ارائه کنند.
 .15به طور خالصه ،دیوان متقاعد نشده است که ادله ارائه شده توسط خواهانها کافی اسـت کـه مشـخد
کند جبرئیل اریه کدامیک از زمینها را برای خواهانها خریداری کرده بود .عالوه بر این ،خواهانها هیچگونه ادله
مستقلی حاکی از پرداخت وجهی به جبرئیل اریه بابت خرید زمین های مزبور یـا در واقـع ،مـدار دیگـری ارائـه
نكرده اند که به طور معمول در معامالتی از آن نوع که خواهانها توصیف میکنند بـه وجـود مـیآیـد .در نتیجـه،
دیوان متقاعد نشده است که زمین هایی که جبرئیل اریه خریداری کرده به نام خود او ،اما برای خواهانها بوده تـا
بر آن اساس ،خواهانها مالكین انتفاعی آن زمینها باشند.
 .10بنا به مالحظات پیشگفته ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهانها از عهده اثبات این امر بر نیامدهاند که آنان
صاحب مالكیت انتفاعی در زمینهایی بودهاند که توسط جبرئیل اریه خریداری شده است.
 .0دعاوی مبتنی بر وصیتنامه یحیی اریه
الف) اظهارات خواهانها

 .19خواهانها اظهار میدارند که طبق وصیتنامه پدرشان ،یحیی اریه ،هریـک از آنـان سـه دانـگ از زمینـی بـه
مساحت تقریبی  5220222متر مربع در کرج را به ارث بردهاند.
 .17خواهانها برای اثبات اظهارات خود ،نسخهای از وصیتنامه یحیی اریه را تسلیم کـردهانـد کـه ظـاهراً در
تاریخ  04بهمنماه  59[ 5915فوریه  ]5309تنظیم شده و در بخش ذیربط آن آمده است که «به دالیلی که فقـط
بر خود من و همسرم دانسته است به این وسیله وصیت می کنم که کلیه یكصد هزار متر زمینی را کـه در وردآورد
کرج در تهران دارم به دو تن از فرزندانم ،یعنی عوزیل و الیاهو داده بشـود» .بـهعـالوه ،خواهـانهـا نسـخهای از
گواهینامه فوت پدرشان را تسلیم کردهاند که نشان میدهد وی در تاریخ دهم مردادماه [ 5914اول اوت  ]5301در
نیویور فوت کرد .در نتیجه خواهانها اظهار میکنند که به مجرد فوت پدرشان در تـاریخ دهـم مردادمـاه 5914
[اول اوت  ]5301هریک از آنان مالک نیمی از زمین متعلق به پدرشان در کرج شدند.
 .11خواهانها در تحكیم بیش تر ادعای خود ،اسناد مالكیت زمینی واقع در کرج در ایران را تسلیم کردهاند که
در هنگام فوت یحیی اریه متعلق به وی بوده و حسب اظهار ،به ارث به خواهانها رسیده است .اسناد مزبور نشـان
میدهند که یحیی اریه در  54قطعه زمین مالكیت مشاع داشته و مالک تمـامی قطعـه دیگـری بـوده اسـت .کـل
مساحت زمینهای متعلق به یحیی اریه  5290055متر مربع بوده و قطعات مزبور را وی در سـال  5353خریـداری
کرده بود.
 .10توضیح جبرئیل اریه ،برادر خواهانها ،راجع به اینکه چرا پدرشان از میان  55فرزند خود تنها به عوزیل و
الیاهو ارث اضافی داده چنین است:
گرچه در وصیتنامه ذکر نشده ،ولی من دلیل پدرم را برای این میراث خاص میدانم و این بود که این دو پسر
خاخام شده و عمر خود را وقف خدمت به آموزش و عالیق معنوی جامعه کلیمی کرده بودنـد و بـه فكـر کسـب و
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تجارت نبودند.
دو نامه به تاریخ  02مردادماه  53[ 5914اوت  ]5301توضیح فوق را ت یید مینماید .دو نامه مزبور را خاخـامی
به نام بنجامین کامینتسكی که ظاهراً خاخام خانواده اریه بوده ،نوشته و طی آنها توضیح فوق را به نفـع خـانواده
اریه ت یید کرده است.
ب) اظهارات خوانده

 .14خوانده در لوایح خود به صحت وصیتنامه یحیی اریه به دو دلیل ایراد گرفته است .دلیـل اول ایـن اسـت کـه
حسب اظهار ،اجرای وصیتنامه موکول و مشروط به فوت همسر یحیی اریه بوده است و دلیـل دوم آنکـه حسـب
اظهار ،وصیتنامه مزبور با اصول دین یهود منافات داشته و بنابراین غیرمعتبر است.
 .11در مورد ادعای مشروط بودن وصیتنامه ،خوانده در تذکاریه خود اظهار داشته است که یحیـی اریـه بـرای
اعتبار وصیتنامه خود شرطی قائل شده بود و آن اینکه وی بعد از همسرش فوت کند .خوانده خاطرنشان مینماید
که خواهانها گواهی فوت همسر یحیی اریه را تسلیم نكردهاند که نشان دهد وی قبل از شوهرش فوت کرده بود.
بخش ذیربط وصیتنامه به شرح زیر است:
کلیه شرایط این وصیتنامه و مفاد آن در صورتی که من بیش از زوجه عزیزم عمر بكنم قوت اجرایی مییابـد،
اما اگر من پیش از زوجهام فوت کنم ،کلیه داراییها و اموال و امال من به او تعلق خواهد گرفت .هـر تصـمیمی
که او بگیرد ،چه با مراتب فوق در این وصیتنامه موافق و چه با آن م ایر باشد کامالً معتبر خواهد بود و جـایگزین
کلیه شرایط و مواد فوق میشود.
 .13در پاسخ به نكته فوق ،خواهانها گواهی فوت مادرشان ،ملكه اریه ،را ارائه کردهاند که نشان میدهد وی
در تاریخ  00دیماه  50[ 5910ژانویه  ]5304یعنی متجاوز از یک سال و نیم قبل از شوهرش فوت کرده بود.
 .01ایراد دوم خوانده به صحت وصیتنامه آن است که ،حسب اظهار ،مخالف با موازین شرعی یهود بوده و در
نتیجه معتبر نمی باشد .خوانده استدالل میکند که در ایران ،مبحث وراثت جزئی از مباحث ناظر بر احوال شخصیه
است و بدین جهت ،حسب اظهار ،موصی مكلف بوده قوانین ایران در مورد وراثت را در وصـیتنامه مجـری بـدارد،
اگرچه مقیم خارج از ایران بوده باشد .چون پدر خواهانها کلیمی ایرانی بود پس قانون حاکم ،حسب ادعـا ،شـامل
«قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم ،مصوب  »5950میشود که مقرر میدارد قواعـد
و عادات مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیرشیعه ـ در این مورد ،مذهب یهود ـ باید نسبت بـه وصـیتنامههـای
آنان رعایت شود.
 .05خوانده نظریه ای از انجمن کلیمیان تهران اخذ کرده که در آن آمده است که وصیتنامه خواهان «از لحا
شرع مقدس حضرت موسی کلیماهلل موضوعیت ندارد و در انطباق با موازین شرعی نیست» .هیچ توضیح بیشتری
درباره این نتیجهگیری داده نشده است.
 .00در پاسخ به اظهارات فوق ،خواهانها یک نظریه حقوقی از خاخام اعظم پیشـین جامعـه کلیمیـان تهـران
تسلیم کرده که ظاهراً از سال  5312الی  5303مسئول اظهارنظر رسمی در دادگاهها و نزد دولت ایـران راجـع بـه
مسائل حقوقی طبق اصول مذهب یهود بود .نظریه خاخام یدیدیا شوفت بیان میدارد که:
نظر به اینکه [یحیی اریه] هیچیک از وراث خود را از داراییها و ثروت خود محروم نكرده و به دلخـواه خـود
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ماتر خویش را بین ورثه و فرزندان خود تقسیم کرده ،لذا طبق دستور [چند کتـاب و حقوقـدان کلیمـی] اجـرای
کلیه مواد این وصیتنامه از نظر مقررات شرع یهود بالمانع و قابل اجرا میباشد.
 .09خوانده ایرادات فنی دیگری نیز به صحت وصیتنامه مطرح کرده و اظهـار مـیدارد کـه وصـیتنامه مزبـور
غیرمعتبر است ،زیرا موضوع وصیتنامه در صفحه اول نوشته شده ،لكن فقط صفحه دوم به امضای موصی رسـیده
است .عالوه بر این ،حسب اظهار ،وصیتنامه فاقد مهر موصی است و تاریخ آن ت ییر داده شده ،بدون آنکـه مـورد
ت یید موصی قرار گیرد .خوانده استدالل میکند که نواقد مزبور وصیتنامه را از اعتبار ساقط مینماید.
 .07چنانکه در باال ذکر شد (بنگرید به :بند  2باال) دیوان طی دستور مورخ  50مهرماه [ 5904چهـارم اکتبـر
 ]5331از خواهانها درخواست کرد که اصل وصیتنامه را ارائه کنند تا چند روز پیش از جلسه استماع توسط خوانده
وارسی شود .خواهانها در تاریخ  54اسفندماه [ 5904چهارم مارس  ]5335در پاسخ اظهـار داشـتند کـه بـا وجـود
جستجوی فراوان ،موفق به یافتن آن نشدند (بنگرید به :بند  53زیر) .دیوان طی دستور مورخ  55اسفندمـاه 5904
[ششم مارس  ]5335اظهار «ت سف کرد که موضوع عدم امكان تسلیم اصل وصـیتنامه زودتـر از ایـن بـه اطـالع
دیوان نرسیده بود» .در جلسه استماع ،خوانده اظهار داشت که توضیح خواهانهـا دربـاره علـت عـدم ارائـه اصـل
وصیتنامه قابل قبول نیست و اضافه کرد که دیوان نمی تواند به رونوشت وصیتنامه که در سـوابق پرونـده موجـود
است استناد نماید.
ج) یافتههای دیوان

 .01بنابراین دیوان به این موضوع میپردازد که آیا خواهانها طبق وصیتنامه پدرشان ،یحیی اریـه ،مالكیـت مـال
غیرمنقول را کسب کردهاند یا خیر.
 .00اولین ایراد خوانده به صحت وصیتنامه یحیی اریه این بود که وصـیتنامه مشـروط بـه فـوت قبلـی مـادر
خواهانها بوده است .چنانکه در بند  13باال ذکر شد ،خواهانها گواهی فوت مادرشان را تسلیم کردهاند که نشان
می دهد وی قبل از فوت شوهرش در گذشته بود .در نتیجه ،دیوان متقاعد شده است که این پیش شرط مندرج در
وصیتنامه احراز شده است.
 .04ایراد دوم خوانده به صحت وصیتنامه بر این اساس بود که حسب اظهار ،با قوانین دین یهود منافات دارد،
لكن این اظهار تنها با یک اظهار کلی درباره عدم اعتبار وصیتنامه توسط یک مقام مذهبی کلیمی در تهران ت ییـد
شده است .در مقابل آن ،نظریه حقوقی که خواهانها گرفته اند بسیار مفصل و حاوی نظرات و آرای مستند اسـت.
دیوان مالحظه مینماید که به طور کلی نوشته مزبور بیشتر قابل قبول به نظر میرسد و قابلیت قبول ظاهری آن
از جهت مرجعیت نویسنده آن بیشتر میشود که سالهای بسیار و از جمله در دوره ذیربط ،خاخـام اعظـم تهـران
بود .بنابراین دیوان نتیجه میگیرد که وصیتنامه ،حسب ظاهر ،با قوانین دین یهود م ایر به نظـر نمـیآیـد و از آن
جهت ،غیرمعتبر نیست.
 .01لكن آنچه که برای دیوان بیشتر تردید بر می انگیزد این است که وصیتنامه مزبور نه در ایاالت متحده و
نه در ایران هیچ گاه جهت رسیدگی از حیث امور حسبی به دادگاه ابراز نگردیـده اسـت .در جلسـه اسـتماع ،وکیـل
خواهان ها اظهار داشت که وکیل خانواده اریه در زمان فوت یحیی اریه توصیه کرد که وصیتنامه برای اجرای امـور
حسبی در نیویور ثبت نشود و این توصیه را خانواده اریه پذیرفت؛ الاقل بعضاً به این دلیل که «نمیخواسـت در
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نیویور گرفتار مسائل مالیاتی شود» .طبق اظهار امانوئل اریه ،برادر خواهانها ،وی از طرف دادگاه امـور حسـبی
نیویور بهعنوان مدیر ترکه یحیی اریه منصوب شده بود .وکیل خواهانها در جلسه استماع اظهار عقیده کرد کـه
از نظر ایالت نیویور  ،یحیی اریه بدون وصیتنامه فوت کرده است ،لكن به عقیده وی ،قانون نیویور قانون قابل
اعمال در مورد وراثت اموال یحیی اریه در ایران نیست و در عین حال ت یید کرد کـه موضـوع تعـارض قـوانین در
میان است.
 .03عدم ارائه اصل وصیتنامه توسط خواهانها نیز تردید بر می انگیزد .توضیح خواهانهـا کـه بـا شـهادتنامه
امانوئل اریه ت یید می شود ،این است که اصل وصیتنامه مزبور نزد وکیل خانواده اریه در نیویور نگهداری میشده
و بعد از فوت آن وکیل ،به بایگانی وی دسترسی حاصل نشد .چون خواهانها نتوانسـتند اصـل وصـیتنامه را پیـدا
کنند ،درصدد بر آمدند که وجود وصیتنامه را از طریق تسلیم شهادتنامههایی به اثبات برسانند کـه در سـال 5335
توسط شهود اصلی تنظیم وصیتنامه یحیی اریه ،امضا شده و طی آنها ،شهود مزبور ت یید کـردهانـد کـه در سـال
 5309شاهد تنظیم آن بودهاند .دیوان مالحظه می نماید که هر دو شهادتنامه مزبور توسط اعضای خـانواده نوشـته
شد :اولی توسط خانم رنه النگزنر ،مادر زن اوریل اریه و دومی توسط هری و رز آستر ،والدین همسر عوزیل اریـه.
با آنکه قرینهای در دست نیست که شهود مزبور از مفاد وصیتنامه یا از شهادت خود به نحوی منتفـع مـیگردنـد
شهادتنامههای آنان با هیچگونه ادله اضافی ت یید نمیشود و راجع به وضعیت وصیتنامه در زمان فوت یحیـی اریـه
در سال  ،5301سوابق موجود در پرونده مقدار قابل مالحظهای تردید بر جای میگذارد.
 .41با توجه به این واقعیت که در وصیتنامه مزبور هیچ گاه نه در نیویور و نه در ایران به منظور اجرای امور
حسبی ثبت نشده و در نبود ادله مستقل در ت یید وجود وصیتنامه و نیز وجود تردید و عدم اطمینان راجع به محل و
مثثر بودن وصیتنامه در زمان فوت یحیی اریه ،دیوان نتیجه میگیرد که وصـیتنامه مزبـور سـندی آنچنـان قابـل
استناد نیست که دیوان تصمیم خود را بر آن استوار نماید.
 .45دیوان این موضوع را نیز مورد مداقه و بررسی قرار داده است که آیا ادعای حاضر را به جای وصایت ،باید
براساس ارث تصمیمگیری کرد یا خیر .در این خصوص ،دیوان مالحظه مینماید که خواهانهـا در سراسـر لـوایح
کتبی ،این ادعا را به عنوان ادعایی مبتنی بر وصایت عرضه کردهاند .در جلسه اسـتماع ،وکیـل خواهـانهـا اظهـار
داشت که:
تصور غالب من این است که از نظر ایالت نیویور [ ،یحیی اریه] بدون وصیتنامه فوت کـرده اسـت .در عـین
حا ل ،ما معتقدیم که قانون نیویور آن قانون حاکم که باید مورد بررسی این دیوان قرار گیرد نیست و این دیوان
باید چنین تلقی نماید که وصیتنامه مزبور به دیوان ارائه شده و خواهانها ادعای خود را در این جریـان رسـیدگی،
بر مبنای آن اقامه کردهاند.
 .40به نظر می رسد که مسائل حكمی و موضوعی ناظر بر وصایا در ایران از مسـائل مشـابه مربـوط بـه ارث
متفاوتند .در قوانین ایران وصایا و ارث ،موضوع دو رژیم حقوقی کامالً متمایز هستند .در واقع ،طبق قـوانین ایـران
ظاهراً انتقال از طریق وصیت نوعی جنبه قراردادی دارد ،در صورتی که انتقال از طریق ارث ناشی از اجرای قانون
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است (بنگرید به :مواد  201الی  343قانون مدنی ایران) 9.با توجه به این موارد تفاوت ،بدیهی است که تعـدادی از
مالحظات مهم راجع به ارث به دیوان ارائه نشده است ،مانند قانون حـاکم بـر موضـوع (و از جملـه ذیـربط بـودن
احتمالی کلیمیت)؛ 10چه اشخاصی طبق قانون مربوطه ارث ،وارث محسوب میشوند؛ میزان سهماالرث هریک از
وراث؛ و قانون مالیاتی ذیربط .به طور خالصه ،به نظر دیوان خأل آشكاری که در سوابق موضوعی پرونـده موجـود
است ،پروندههای حاضر را از پروندههایی نظیر فیوتورا تریدینگ اینک .و سازمان آب و برق خوزستان ،حكم شماره
 9-901-520مـورخ  02مردادمـاه  53[ 5954اوت  ،]5321چـاپ شـده در  9 Iran-U.S. C.T.R. 46متمـایز
می سازد .در پرونده یاد شده ،دیوان در موقعیتی بود که بتواند راجع به دعوا بـراسـاس فرضـیه حقـوقی دارا شـدن
غیرعادالنه تصمیمگیری کند؛ با آنکه دعوا صرفاً بهعنوان دعوای قراردادی اقامه شده بود .بنابراین دیـوان نتیجـه
میگیرد که توجیهی برای اینکه دعاوی حاضر بر مبنای ارث تصمیمگیری شوند وجود ندارد.
 .49با توجه به این نتیجهگیری و تصمیم دیوان مبنی بر اینکه وصیتنامه قابـل اسـتناد نیسـت ،دیـوان نظـر
میدهد که خواهانها نتوانستهاند ثابت کنند که از طریق ارث از پدرشان ،مالک زمین واقع در کرج ،ایران شدهانـد.
بنابراین دعاوی حاضر رد میشوند.
پنجم) حکم

 .47بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حكم صادر میکند:
الف) دعاوی خواهانها به دلیل عدم اثبات مالكیت خود بر امال مورد اختالف رد میشوند.
ب) هریک از طرفین هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل خواهد کرد.
الهه ،به تاریخ  3مهرماه  5940برابر با  5اکتبر 5334
گایتانو آرانجو -روئیتس ـ رئیس شعبه سه
محسن آقاحسینی

موافق با نتیجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6در قانون مدنی ایران ،قسمت مربوط به وراثت به دو باب جداگانه تقسیم شده است ،باب اول در وصایا و باب دوم در ارث.
 .89بنگرید به :قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم ،مصوب  5950که رعایت قواعد و عادات مسلمه متداولـه
در مذهب متوفی نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت در آن ذکر شده است.

پرونده شماره 404
حکم شماره  070ـ404ـ1
خواهان :جرج ئی .دیویدسون (همایونجاه)
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5940/50/57 :
حکم
حاضران

از طرف خواهان :آقای جرج ئی .دیویدسون ،خواهان
پروفسور آرتور تی .فون مهرن ،آقای سامنر جی .چرتا  ،وکالی خواهان
آقای ادوارد اچ .دیویدسون ،آقای اسحاق نجات حییم ،شهود
از طرف خوانده :آقای محمدحسین زاهدین لباف ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر علیاکبر ریاضی ،آقای فریدون مثمنی ،مشاوران حقوقی نماینده رابط
آقای منوچهر توسلی ،دستیار حقوقی نماینده رابط
آقای احمد فاطمی ،آقای محمد موالیی ،مشاوران حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی تهران،
آقای غالمحسین صادقی قهاره ،آقای حسن صفری ،شهود
آقای نادر نوبهار ،آقای غالمعلی مشكینفام ،آقای احمد مظفری ،ناظران
سایر حاضران :آقای شان مورفی ،نماینده رابط ایاالت متحده امریكا
آقای آلن واینر ،قائممقام نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
یک) پیشگفتار
دیویدسون1

(همایونجاه) است («خواهان») .خوانده ،دولت جمهوری اسالمی
 .5خواهان پرونده حاضر ،جرج ادوارد
ایران است («خوانده») .خواهان ادعا میکند که در حوالی تاریخ  55خردادماه ( 5913اول ژوئن  )5322خوانده پنج
فقره ملک ،یعنی ساختمان های کامران ،منوچهری ،اهر ،ژاله و هتل کاروان واقـع در تهـران ،ایـران را کـه وی در
آنها عالیق مالكانه داشت ،مصادره نمود .خواهان در ابتدا مبلغ  902120222/-دالر امریكا بهعنوان غرامت بابت از
دست رفتن امال مزبور مطالبه کرد .بعداً و در جلسه استماع وی مبلغ مزبور را بـا کسـر بـدهی وام هـای رهنـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8نام خواهان در جریان کسب تابعیت امریكاییاش در سال  5322به حكم دادگاه از جرج ادوارد همایونجاه ،بـه جـرج ادوارد دیویدسـون
ت ییر یافت .پرونده نشان می دهد که نام خانوادگی خواهان در زمان تولدش ،به تبعیـت از نـام پـدرش ،اسـراییل بـود کـه در سـال 5949
( )5354به همایونجاه ت ییر یافت و در سال  )5309( 5910مجدداً به اسراییل تبدیل شد و بعد از رسیدن به سن قانونی ،به تقاضـای خـود
وی در سال  )5305( 5911بار دیگر به همایونجاه ت ییر یافت.
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اصالح و مبلغ  905120222/-دالر امریكا بهعنوان ارزش امال مطالبه نمود .بـهعـالوه ،خواهـان خواسـتار بهـره
نسبت به مبلغ مورد مطالبه و نیز هزینههای داوری است.
 .0خوانده اظهار میدارد که خواهان نتوانسته است ثابت کند که تابعیت غالـب و مـثثرش در زمـان پیـدایش
ادعایی دعوای تابعیت ایاالت متحده بوده و نیز مالكیت و مصادره اموال مورد اختالف را اثبات نكرده است .خوانده
از دیوان تقاضا کرده است که دعوا را به لحا فقد صالحیت رد نماید و درخواست مینماید که مبلغ معقولی بابـت
هزینههای متحمله جهت داوری به وی پرداخت گردد.
دو) گردش کار پرونده

 .9در تاریخ 55دی ماه ( 5952ششم ژانویه  ،)5320خواهان نامه ای جهت ثبت ارسال نمود که حاوی ادعـای وی
راجع به پنج فقره ملكی بود که حسب ادعا توسط دادگاههای انقالب ایران مصادره شده است .دفتـر دیـوان نامـه
مزبور را در تاریخ  00دیماه 50( 5952ژانویه  )5320دریافت کرد .در تاریخ  04دیماه  54( 5952ژانویـه ،)5320
دیوان به خواهان اطالع داد که نمی تواند نامه مزبور را جهت ثبت بپذیرد ،زیرا نامه تنها به زبان انگلیسـی اسـت و
متن فارسی همراه آن ارائه نشده است.
 .7در تاریخ پنجم بهمنماه  01( 5952ژانویه  ،)5320خواهـان اظهاریـهای بـه تـاریخ  05دیمـاه 55( 5952
ژانویه  )5320که خود وی آن را دادخواست نامید اصالتاً و به وکالت از طـرف بـرادرانش دیویـد ئـی .دیویدسـون،
هنری ئی .ساسون و کامران ئی .ساسون ثبت کرد .در تاریخ  50بهمنماه ( 5952اول فوریه  )5320دفتر دیـوان از
پذیرش اظهاریه مزبور به دلیل ت خیر در تسلیم آن امتناع نمود ،لكن اعالم کرد که در صـورت اعتـراض خواهـان،
امتناع دفتر ظرف  92روز توسط دیوان قابل تجدیدنظر است .اعتراض خواهان در تاریخ  09بهمـنمـاه 50( 5952
فوریه  )5320دریافت شد .خواهان ضمن مطالبی توضیح داد که نامه مورخ 55دیماه ( 5952ششم ژانویـه )5320
یک متن فارسی نیز به همراه داشته ،اما امكان دارد که اشتباهاً در جای دیگـری مانـده باشـد .همچنـین خواهـان
اظهار داشت که در صورتی که نامه مورخ 55دیماه ( 5952ششم ژانویه  )5320پذیرفته شود ،اظهاریه مورخ پنجم
بهمنماه  01( 5952ژانویه  )5325را باید سندی صرفاً حاوی مشخصات و ادله مثید بیشتر و مكمل ادعـایی کـه
قبالً ثبت گردیده محسوب نمود .نامه مورخ  55دیماه ( 5913ششم ژانویه  )5325همراه با متن فارسـی آن ،بعـداً
به عنوان دادخواست پذیرفته شد و تاریخ  02دیماه  52( 5912ژانویه  )5320بهعنـوان تـاریخ ثبـت روی آن قیـد
گردید.
 .1در تاریخ سوم اسفندماه  00( 5955فوریه  )5329معاون نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران به آنچه کـه
خواهان تسلیم کرده بود اعتراض نمود و استدالل کرد که دو مدر مزبور باید رد شوند ،زیرا مدر تسلیمی مورخ
 02دیماه  01( 5952ژانویه  )5320بعد از مهلت ثبت دعاوی مقرر در بند  4ماده سه بیانیـه حـل و فصـل ،ثبـت
گردیده است.
 .0دیوان طی دستور مورخ  04اسفندماه  51( 5955مارس  )5329از خواهان درخواست کرد که توضیح دهـد
آیا مدر ثبت شده در تاریخ پنجم بهمنماه  01( 5952ژانویه  )5320اصالحیه دادخواست ثبت شده در تاریخ 02
دیماه  52( 5952ژانویه  )5320محسوب میشود یـا خیـر .در تـاریخ  50اردیبهشـتمـاه ( 5950دوم مـه )5329
نامه ای به زبان انگلیسی از خواهان دریافت شد که اشعار میداشت آنچـه در پـنجم بهمـنمـاه  01( 5952ژانویـه
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 )5320به ثبت رسید به منظور توضیح دادخواست بوده است .در تاریخ پنجم بهمـنمـاه  01( 5950ژانویـه )5324
خواهان پاسخ دیگری به دستور دیوان ثبت و ت یید نمود که دادخواست اولیه همان مدرکی است کـه توسـط خـود
خواهان در  55دیماه ( 5952ششم ژانویه  )5320تنظیم و در تـاریخ  02دیمـاه  52( 5952ژانویـه  )5320ثبـت
شده است .در پاسخ مزبور مضافاً تقاضا شد که مدر تنظیمی توسط وکیل خواهان که در تاریخ پنجم بهمـنمـاه
 01( 5952ژانویه  )5320ثبت گردیده ،مكمل دادخواست اولیه محسوب شود.
 .4دیوان طی دستور مـورخ چهـارم تیرمـاه  01( 5954ژوئـن )5321خـود ،بـا اشـاره بـه تصـمیم مـورخ 50
فروردینماه ( 5959ششم آوریل  )5324هی ت عمومی دیوان در پرونده شـماره «الـف» 252درخواسـت کـرد کـه
خواهان تا تاریخ پنجم مهرماه  00( 5954سپتامبر  ) 5321کلیه ادلـه و مـدارکی را کـه مایـل اسـت در ارتبـاط بـا
موضوع تابعیت خود تسلیم نماید به ثبت رساند ،زیرا دیوان باید تعیین کند که آیـا خواهـان تبعـه ایـاالت متحـده
امریكا می باشد یا تبعه جمهوری اسالمی ایران ویا تبعه هر دو کشور و در صورت اخیر ،تابعیت غالب و مثثر وی را
تعیین نماید .از خوانده درخواست شد که تا تاریخ ششم دیماه  00( 5954دسامبر  )5321کلیـه ادلـه و مـدارکی را
که مایل است درباره موضوع تابعیت مورد بررسی قرار گیرند به ثبت رساند.
 .1پس از یک نوبت تمدید مهلت ،خواهان و برادرانش در تاریخ  01آذرماه  55( 5954دسامبر  )5321مـدرکی
تحت عنوان (یادداشت و مدار مدعی درباره ملیت) تسلیم نمودند .پس از سه نوبت تمدید مهلـت خوانـده بـرای
تسلیم کلیه ادله و مدار خود درباره موضوع تابعیت ،دیوان طی دسـتور مـورخ اول بهمـنمـاه  05( 5951ژانویـه
 )5320به طرفین اطالع داد که با توجه به گردش کار پرونده ،دیگر مهلتی اعطا نخواهد شـد و اعـالم نمـود کـه
دیوان در نظر دارد راجع به صالحیت خود بر مبنای ادله موجود نزد خویش آغاز به شور نماید ،مگر آنکـه طـرفین
به دیوان اطالع دهند که در حال مذاکرات اصالحیاند و بدین سبب الزم است رسیدگی به تعویق افتـد .در تـاریخ
 01مردادماه  55( 5950اوت  )5322خواهان و برادرانش به دیوان اطالع دادند که قـرار نیسـت چنـین مـذاکراتی
صورت گیرد و از دیوان تقاضا کردند که موضوع صالحیت را در اولین فرصت مناسب بررسی نماید.
 .3دیوان طی دستور مورخ  02اردیبهشتماه ( 5902دهم مه  )5335برای آخرین مرتبه به خوانده فرصـت داد
که تا تاریخ  52مردادماه ( 5902نهم اوت  )5335کلیه ادله و مدارکی را که مایل است دیـوان راجـع بـه موضـوع
تابعیت غالب و مثثر بررسی نماید ،به ثبت رساند و بعد از آنکه مهلت دیگری اعطا شد ،خوانـده در تـاریخ هشـتم
شهریورماه  92( 5902اوت  )5335اظهاریه ای تحت عنوان الیحه و ادله خوانده درخصوص تابعیت خواهانها ثبت
نمود.
 .51دیوان طی دستور مورخ  51شهریورماه ( 5902ششم سپتامبر  )5335خود به خواهان و برادرانش فرصـت
دیگری داد که تا تاریخ نهم آبانماه  95( 5902اکتبر  )5335پاسخی به الیحه هشتم شـهریورماه  92( 5902اوت
 )5335خوانده به ثبت رسانند .خواهانها پس از دریافت یک نوبت تمدید مهلت ،در تاریخ نهم دیمـاه 92( 5902
دسامبر  )5335سندی تحت عنوان پاسخ خواهان ها به الیحه خوانده و مدار مربـوط بـه تابعیـت قـاطع و نافـذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2پرونده جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریكا ،تصمیم شماره  -90الف  -52هیـ ت عمـومی ،مـورخ  50فـروردینمـاه 5959
[ششم آوریل  ،]5324چاپ شده در .5 Iran-U.S. C.T.R. 251
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خواهانها ثبت کردند .خواهان و برادرانش در اظهاریه خود استرداد دعوای مربوط به دیوید ئی .دیویدسـون را بـه
دیوان اعالم و اظهار نمودند که استرداد مزبور با این شرط صورت میگیرد که خدشهای بر دعاوی سـه نفـر بقیـه
وارد نیاورد.
 .55دیوان طی دستور مـورخ  01دیمـاه  51( 5902ژانویـه  )5330خـود تصـمیم گرفـت کلیـه موضـوعات
صالحیتی و ماهوی پرونده را توأماً رسیدگی و برنامه تبادل لوایح بعدی طرفین را تعیین نماید .در تاریخ  5آبانمـاه
 02( 5905اکتبر  ،) 5330دیوید ئی دیوید سون ،هنری ئی .ساسون و کامران ئی .ساسون نامـهای ثبـت نمودنـد و
طی آن به دیوان اطالع دادند که ادعاهای خود را پس می گیرند .خوانده به ختم رسیدگیهای مربوط به سـه فـرد
یاد شده اعتراضی ننمود .دیوان وفق مفاد بند  0ماده  94قواعد خـود و طـی دسـتور مـورخ  01آذرمـاه 55( 5905
دسامبر  )5330رسیدگی به ادعاهای سه نفر مزبور را خاتمه داد و اعالم نمود که با توجه به دستور مزبور ضـرورتی
نمیبیند به این موضوع رسیدگی کند که آیا اشخاص فوقالذکر را میتوان در پرونده حاضر خواهان قلمداد نمود یا
خیر.
 .50خواهان جرج ئی .دیویدسون ،بعد از سه نوبت تمدید مهلت ،در تاریخ  04دیماه  54( 5900ژانویه )5339
مدرکی تحت عنوان شكواییه خواهان (الیحه استماع خواهان) و ضمائم جوابیه (الیحـه اسـتماع) خواهـان تسـلیم
کرد .خوانده بعد از چهار نوبت تمدید مهلت ،در تاریخ  09فروردینماه  50( 5909آوریـل  )5334الیحـه و مـدار
خوانده در پاسخ الیحه خواهانها درباره موضوعات صالحیتی و ماهیتی ،جلدهای اول و دوم را ثبت نمود .در تاریخ
 55بهمنماه  95( 5909ژانویه  )5331و بعد از چهار نوبت تمدید مهلـت ،خواهـان مـدرکی تحـت عنـوان پاسـخ
خواهان در موارد حقوقی و توضیح و ارائه شواهد و خالصه موارد مورد ادعا و ضمائم الیحه خواهان در پاسـخ بـه
الیحه خوانده ثبت کرد .در تاریخ چهارم فروردینماه  04( 5904مـارس  )5331خواهـان مـتن اصـالحی ضـمائم
الیحه خواهان در پاسخ به الیحه خوانده را ثبت نمود.
 .59در تاریخ  01مردادماه  55( 5904اوت  ،)5331خواهان نامهای با این عنوان ثبت نمود« :درخواست بـرای
صدور حكمی که خوانده را مجبور نماید که اسناد و سایر اشیایی را که در صندوق سـپرده بـوده و تحـت تصـرف
خوانده قرار داشته است ،ارائه دهد» و طی آن ،منجمله اظهار داشت که در حوالی تاریخ  55مهرمـاه ( 5902سـوم
اکتبر  )5335خوانده صندوق امانت شماره  455متعلق به ادوارد اچ .دیوید سون در بانک سپه تهران را توقیف کرده
است که حاوی مدارکی بوده که حسب اظهار خواهان وی را قادر می سـاخت عالیـق مالكانـه خـود را در امـال
موضوع دعوای حاضر اثبات نماید .دیوان در دستور مورخ دوم شـهریورماه  04( 5904اوت  )5331خـود از خوانـده
تقاضا نمود که تا تاریخ اول آبانماه  09( 5954اکتبر  )5331مدار مورد اشاره در درخواسـت خواهـان را تسـلیم
نماید ویا توضیح دهد که به چه علت تسلیم هریک از مدار مزبور امكانپذیر نبوده است.
 .57خوانده در پاسخ به درخواست ارائه مدار  ،اظهار نمود که به دستور دیوان عمل مـیکنـد؛ علیـرغم ایـن
اعتقاد خود که درخواست خواهان از یک ضرورت واقعی ناشی نشده ،زیرا الیحه و ادلـه معـارض خواهـان قبـل از
درخواست مزبور ثبت شده است .بهعالوه ،خواهان خاطرنشان ساخت که خواهان از عهده بـار دلیـل بـر نیامـده و
بنابراین خوانده نباید ملزم به ارائه ادله معارض میشد .درباره موضوع درخواست ،خوانده ت یید نمـود کـه بعضـی از
اسناد مالكیت قبالً توسط خوانده ثبت و آن قسمت از مدار مورد درخواست کـه دراختیـار خوانـده بـوده نیـز بـه
اظهاریه ضمیمه شده است.
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 .51خوانده همچنین راجع به ارزش اثباتی سایر اشیا (طال و جواهر) که حسب ادعا در صـندوق امانـت بـوده،
ابراز تردید نمود و اظهار داشت که اشیای مزبور ،به فرض موجودیت متعلق به ادوارد دیویدسـون بـوده و بنـابراین
خواهان حق مطالبه آن ها را ندارد .درباره درخواست ارائـه مـدار مربـوط بـه ممنـوعالمعاملـه شـدن خواهـان و
خانوادهاش ،خوانده اظهار داشت که خواهان حق درخواست ارائه مدار به یكایک اعضای خـانوادهاش را نـدارد و
باالخره درباره سایر مدار یا وکالتنامهها ،خوانده منكر شد که آنها را دراختیار داشته است.
 .50در تاریخ هفتم شهریورماه  03( 5904اوت  ،)5331خوانده از دیوان درخواست کرد به خواهان دستور دهد
که گذرنامه های ایرانی خود را در اختیار خوانده قرار دهد تا خوانده بتواند بعضی از قسمتهای الیحه معارضـش را
تهیه کند .در تـاریخ  55شـهریورماه ( 5904هفـتم سـپتامبر  ،)5331دیـوان دسـتور صـادر و طـی آن از خواهـان
درخواست کرد که تا تاریخ هفتم مهرماه  03( 5904سپتامبر  )5331تصویری از کلیه صفحات گذرنامههای ایرانـی
خود را چنانچه در اختیار داشته باشد ،تسلیم نماید و اصول آنها را در جلسه استماع همراه آورد .در تـاریخ چهـارم
مهرماه  05( 5904سپتامبر  )5331نامه ای از خواهان همراه با تصویری از گذرنامه ایرانی وی توسط دفتـر دیـوان
دریافت گردید و در پرونده اصلی قرار داده شد ،زیرا مدر ارائه شده با الزامات دیوان برای ثبـت مـدار منطبـق
نبود .در تاریخ ششم مهرماه  02( 5904سپتامبر  ،)5331خوانده نامه ای ثبت و طی آن از دیوان درخواست نمود به
خواهان دستور دهد که مدار مورد درخواست را به طور کامل ثبت کند.
 .54در تاریخ اول آبانماه  09( 5904اکتبر  )5331خواهان بیسـت و دو نسـخه تصـویر گذرنامـه جدیـدش را
تسلیم کرد که در سال  )5324( 5950به جای گذرنامه ای صادر شده بود کـه حسـب اظهـار خواهـان بـه بخـش
حفاظت منافع ایران در واشنگتن دی.سی .مسترد شده بود .خوانده در تاریخ  01آبانماه  55( 5904نوامبر  )5331با
استناد به نوشتهای در گذرنامه ،حاکی از آنکه وکالتنامه ای برای خواهان صادر گردیده بود ،از دیوان تقاضا کرد به
خواهان دستور دهد که اصل آن وکالتنامه را ارائه نماید .دیوان طی دستور مـورخ سـوم آذرمـاه  04( 5904نـوامبر
 ) 5331از خواهان خواست که به تقاضای خوانده عمل کند ویا توضیح دهد که به چـه علـت ارائـه مـدر مزبـور
امكانپذیر نیست .در تاریخ  03آبانماه  02( 5904دسامبر  )5331خواهان نامهای تسلیم و طی آن ضمن مطـالبی
اظهار نمود که ادوارد دیویدسون نسخهای از وکالتنامه را در صندوق امانتی نگهداری میکرد که حسب ادعا توسط
خوانده توقیف گردیده است .طبق اظهار خواهان ،اصل وکالتنامه مزبور در دفتـر اسـناد رسـمی شـماره  54تهـران
نگاهداری شده بود .خواهان همچنین از خوانده تقاضا کرد که نسخهای از وکالتنامه را در اختیار وی قرار دهد.
 .51در تاریخ اول دیماه  00( 5904دسامبر  )5331خوانده نظرات خود را درباره پاسخ خواهان تسـلیم کـرد و
از جمله اظهار داشت که وکالتنامه را در اختیار ندارد .خوانده همچنین افزود که طبق رویه معمول گذرنامههایی که
اعتبارشان منقضی میشود به صاحبانشان مسترد میگردد ،زیرا گذرنامهها حاوی مندرجاتی از قبیل رویداد است که
صاحبان گذرنامه کماکان بدان نیاز دارند .عالوه بر این ،به نظر خوانده ،اظهار پدر خواهان ،دایر بر اینکه وی بعـد
از سال  )5303( 5912به ایران مراجعت نكرده با این اظهار تناقض دارد که (گفته میشود) وکالتنامـه در صـندوق
امانت قرار دارد .در تاریخ دهم خردادماه  92( 5901مه  ،)5335خواهان نامهای تسلیم کرد و طی آن اظهار داشـت
که وکالتنامه مربوط به دعوا قبل از آن کـه ادوارد دیویدسـون از ایـران خـارج شـود تنظـیم گردیـده بـود و ادوارد
دیویدسون قبل از عزیم ت آن را در صندوق امانت گذاشت .خواهان همچنین استدالل نمود که وکالتنامه تنظیمـی
در سال  ) 5324( 5959هیچ ارتباطی با ماهیت دعوای حاضر نداشته ،بلكه صرفاً برای تسریع فصـل دعـوا تنظـیم
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شده بود .همچنین گفته شد که نه خواهان و نه پدرش هرگز به ایران مراجعت نكردند.
 .53بعد از پنج نوبت تمدید مهلت ،خوانده در تاریخ هشتم مردادماه  03( 5901ژوییه  )5335مدارکی با عنوان
«الیحه معارض خوانده ـ جلدهای اول و دوم» ثبت نمـود .در تـاریخ ششـم مهرمـاه  00( 5901سـپتامبر )5335
دیوان دستوری صادر و طی آن از طرفین درخواست کرد که در جلسه استماعی که قرار است در تاریخهای ششـم
و هفتم اسفندماه  04( 5901و  01فوریه  )5330تشكیل شود و در صورت لزوم تا روز هشتم اسفندمـاه 05( 5901
فوریه  )5330ادامه یابد در شعبه اول دیوان حضور یابند.
 .01در تاریخ سوم دیماه  09( 5901دسامبر  )5335خواهان ادله جدیدی ثبت نمود که مشـتمل بـر تعـدادی
گذرنامه متعلق به خواهان و پدرش بود .خوانده در تاریخ دهم دیماه  92( 5901دسامبر  )5335بـه ثبـت مـدار
مزبور اعتراض کرد .با توجه به وضعیت پرونده و ماهیت الیحه ثبت شده ،دیـوان طـی دسـتور مـورخ  01دیمـاه
 54( 5901ژانویه  ) 5330خود نظرداد که ارائه ادله جدید در آن مرحلـه از رسـیدگی موجـه بـوده اسـت و خوانـده
میتواند در جلسه استماع به مدار مزبور پاسخ دهد .دیوان همچنین تصمیم گرفت که دومین درخواست خواهان
برای ارائه مدار را که در همان الیحه مطرح شده بود ،رد نماید.
 .05در تاریخ  04دیماه  59( 5901ژانویه  ،)5330خواهان فهرست اسامی شهود خود را ارائه کرد که نام پدر
خواهان ،آقای ادوارد اچ .دیویدسون نیز در آن بهعنوان شاهد ذکر شده بود .در تاریخ  05دیماه  51( 5901ژانویـه
 ،)5330خوانده به فهرست مزبور اعتراض نمود .دیوان طی دستور مورخ چهارم بهمنماه  09( 5901ژانویه )5330
اعالم کرد که راجع به وضعیت آقای ادوارد اچ .دیویدسون در جلسه استماع تصمیم گرفتـه خواهـد شـد .در تـاریخ
پنجم بهمنماه  04( 5901ژانویه  )5330نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران فهرسـت شـهود خوانـده را تسـلیم
کرد.
 .00در تاریخ  04بهمنماه  50( 5901فوریه  )5330خواهان مجدداً ادله جدیـدی تسـلیم کـرد .در تـاریخ 05
بهمنماه 54( 5901فوریه  )5330خوانده اعتراضیهای در مورد ثبت این ادله خواهـان تسـلیم نمـود .در تـاریخ دوم
اسفندماه  02( 5901فوریه  )5330خوانده شاهد دیگری به نام آقای حسن صفری معرفـی کـرد کـه دیـوان طـی
دستور مورخ سوم اسفندماه  05( 5901فوریه  )5330وی را (به عنوان شاهد) پذیرفت.
 .09جلسه استماع در تاریخهای ششم و هفتم اسفندماه  04( 5901و  01فوریه  )5330برگزار شـد .در جلسـه
استماع  ،مطالب خواهان و شهودش ،آقای ادوارد دیویدسون و آقای نجات حییم و شهود خوانده ،آقای غالمحسـین
صادقی قهاره و آقای حسن صفری استماع شد .بهعالوه ،خوانده تصویر بزرگ شدهای از یكی از مستندات خواهان
تسلیم کرد .هم خوانده و هم خواهان از مدار جدیدی که خواهان در تاریخ  04بهمنماه 50( 5901فوریه )5330
به دیوان تسلیم کرده بود استفاده نمودند.
سه) صالحیت
 .5تابعیت دوگانه خواهان

 .07در تاریخ  01دیماه  51( 5902ژانویه )5330دیوان با صدور دستوری کلیه موضوعات صالحیتی را به مسـائل
ماهوی پرونده ملحق کرد (بنگرید به :بند  55باال) .دیوان برای تعیین اهلیت خواهان (جهت اقامه دعوا) باید احراز
نماید که آیا وی طی دوره ذیربط ،یعنی از تاریخ بروز دعوا تا تاریخ  03دیماه  53( 5913ژانویه  )5325که بیانیـه
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حل و فصل رسمیت یافت ،تبعه ایاالت متحده امریكا بود یا تبعه جمهوری اسالمی ایران یا تبعه هر دو کشـور .در
صورت دو تابعیتی بودن خواهان در آن مدت ،دیوان باید تابعیت غالب و مثثر وی در آن دوره را تعیین کند (بنگرید
به :پرونده شماره «الف» 52مذکور در باال) .در پرونده حاضر ،دوره ذیربط حوالی  55خـردادمـاه ( 5913اول ژوئـن
 ،)5322یعنی از تاریخی آغاز می شود که حسب ادعا خوانده امالکی را که خواهان اکنون بابتشان غرامـت مطالبـه
میکند مصادره نمود.
 .01جرج .ئی .دیویدسون در تاریخ  02خردادماه ( 5991دهم ژوئن  )5315در تهران ،ایران از والـدین ایرانـی
متولد گردید .خواهان می پذیرد که این واقعیات برای احراز تابعیت ایرانی وی طبق قوانین ایران کفایـت مـیکنـد
(ماده  305قانون مدنی ایران) .خوانده ت یید میکند که خواهان از والدین ایرانی در تهران متولد شد ،تولـدش نـزد
مراجع ذیصالح ثبت گردید و در تاریخ پنجم تیرماه  05( 5991ژوئن  )5315شناسنامه ایرانی برای وی صادر شـد.
دلیلی در پرونده وجود ندارد که نشان دهد خواهان تابعیت ایرانی خود را تر کرده باشد .خوانده اظهار میدارد که
طبق تحقیقات وی ،هیچ سابقهای از این کـه تابعیـت خواهـان قانونـ ًا ت ییـر کـرده باشـد در اداره تابعیـت و امـور
پناهندگان وزارت امور خارجه وجود ندارد و بنابراین خواهان کماکان تبعه ایران محسوب میشود .ایـن نتیجـه بـه
موجب این واقعیت نیز ت یید میشود که در تاریخ  52اسفندماه ( 5911نهم مـارس  ،)5300خواهـان کـه بـه سـن
قانونی رسیده بود ،درخواست المثنای شناسنامه کرد و آن را دریافت نمود .بهعالوه ،در تاریخ  01بهمـنمـاه 5950
( 54فوریه  )5324یک گذرنامه ایرانی برای خواهان صادر شد .در نتیجه ،اختالفنظری درباره تابعیت ایرانی جرج.
ئی .دیویدسون وجود ندارد.
 .00راجع به تابعیت امریكایی خواهان ،اختالفی نیسـت کـه وی در تـاریخ  51اسـفند ( 5912پـنجم مـارس
 )5322تابعیت ایاالت متحده را تحصیل نمود .خواهان بهعنوان دلیل تابعیـت امریكـاییاش ،تصـویری از گـواهی
اکتساب تابعیت شماره  52099140و نیز تصـویری از دو صـفحه از گذرنامـه امریكـایی شـماره «ب»،5052512
صادره در تاریخ هفتم مه 50( 5325اردیبهشتماه  )5952را تسلیم نموده که مورد معارضه خوانده واقع نشـدهانـد.
بنابراین ،دیوان نتیجه می گیرد که خواهان ،از تاریخ مندرج در گواهی ،تابعیت ایاالت متحده را اکتساب کرده است.
بر این اساس ،دیوان نتیجه میگیرد که در دوره ذیربط ،خواهان تبعه هر دو کشـور ایـران و ایـاالت متحـده بـوده
است.
0ـ تابعیت غالب و مؤثر خواهان
5ـ .0اظهارات طرفین

 .04خواهان اظهار می دارد که از سن شش سالگی تا سن دوازده سالگی در مدرسه دون بوسكو در تهران تحصیل
نمود و ادعا می کند که قبل از تولدش ،والدین وی تصمیم گرفت بودند به ایـاالت متحـده مهـاجرت کننـد .طبـق
اظهار خواهان ،به همین علت بود که مدرسه دون بوسكو انتخاب شد و از سال  )5354( 5949به بعد ،خانواده وی
ایام تابستان را در ایاالت متحده گذراند.
 .01خواهان ادعا میکند که در سن  55سالگی ،در تاریخ دهم دیماه  95( 5915دسامبر  )5300با کارت سبز
(کارت اقامت دائم) وارد ایاالت متحده شد .قبل از او برادر بزرگترش کامران در سال  )5305( 5912به آن کشور
نقل مكان کرده بود و به دنبال او بـرادران کوچـکتـرش دیویـد در سـال  ،)5309( 5910هنـری در سـال 5919
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( ،)5304رابرت در سال  )5300( 5915و جک در سال  )5302( 5910وارد امریكا شدند .والدین خواهـان در سـال
 ) 5303( 5912به ایاالت متحده نقل مكان کردند .در ابتدا ،خواهان در وورستر ،واقع در ایالت ماساچوست زنـدگی
کرد .در شش ماه اول سال  5309در دبیرستان وورستر (نورث هایاسكول) تحصیل کرد و در مـاه ژوئـن  5309از
آنجا فارغالتحصیل شد .متعاقباً وی در یک کالج محلی در وورستر (کوئینسی گاموند کامیونیتی کالج) ثبتنام کـرد
و در ماه مه  5301مدر فوق دیپلم هنرستان دریافت نمود .خواهان همچنین اظهـار مـیدارد کـه در طـول دوره
تحصیل ،در فعالیت های ورزشی کالج شرکت داشت و بهعنوان سرپرست کالس خود انتخاب شد .بهعالوه ،در ماه
مه  5301بهعنوان آماده خدمت نظام وظیفه ایاالت متحده ثبتنام نمود.
 .03بهعالوه ،خواهان اظهار میدارد که از سال  5309در ایـاالت متحـده بـه کـار اشـت ال داشـته و مالیـات
پرداخته است .وی میگوید که از سال  5301ضمن ادامه تحصیالت خود در رشته کامپیوتر کار میکـرد و متعاقبـاً
در همین رشته درجه لیسانس گرفت .در جلسه استماع ،خواهان گفت که بعد از کسب تابعیت ،به کار در این رشته
ادامه داد و به دلیل مقررات وزارت دفاع ایاالت متحده ،بعد از کسب تابعیت در سال  5322مجبور شد گواهی عدم
سوء پیشینه امنیتی بگیرد و خواهان همچنین اظهار می دارد که در بسیاری از انتخابـات محلـی و فـدرال شـرکت
کرده و تا ماه عسل خود در سال  5325از ایاالت متحده خارج نشد.
 .91در ماه اوت  ،5303خواهان و برادرش دیوید خانهای در وورستر خریدند و مدت کوتاهی پس از آن ،وقتی
که والدین خواهان به ایاالت متحده نقل مكان کردند ،خواهان و بـرادرانش کـامران و دیویـد خانـهای در خیابـان
کامنولث ،در وست نیوتن ،واقع در ماساچوست ابتیاع نمودند که والدینشان از آن زمان در آنجا زیسـتهانـد .حسـب
اظهار خواهان ،وی در سال  5325با خانم دبورا تهرانی ازدواج کرد .وی میگوید که همسرش در انگلستان از پـدر
ایرانی و مادر انگلیسی متولد شد و در سن دو سالگی به ایاالت متحده نقل مكان نمـود .همسـر خواهـان تابعیـت
اکتسابی ایاالت متحده را دارد و هیچگاه به ایران نرفتـه اسـت و خواهـان همچنـین اظهـار مـیدارد کـه زنـدگی
اجتماعی اش منحصراً امریكایی است و در خانه به زبان انگلیسی صحبت میشود .خواهان مـیگویـد کـه مفتخـر
(است) که یک امریكایی بوده و جزئی از این نسل میباشد و اصرار دارد که هیچگونه محـر یـا شـرایط الزمـی
برای برقرار کردن هر نوع رابطه اعم از شخصی یا حرفهای با ایران یا کشور دیگـری بـه غیـر از ایـاالت متحـده
امریكا را ندارد .خواهان ت کید میکند که از سال  )5300( 5915به بعد به ایران بازنگشته است و ادعا میکنـد کـه
درخواست گذرنامه ایرانی که برای وی در سال  )5324( 5959صادر شده بود ،توسط پدرش ،بدون اطالع خواهان
به عمل آمده بود.
 .95از نظر خواهان ،تحصیل تابعیت وی در تاریخ  51اسفندماه ( 5912پـنجم مـارس  )5322آخـرین عنصـر
باقیمانده الزم برای تسجیل تابعیت غالب و مثثر امریكایی وی بود .خواهان یادآور میشود که طبق قـانون ایـران
وی قبل از  02خردادماه ( 5952دهم ژوئن  )5325که به سن بیست و پنج سـالگی رسـید نمـیتوانسـت تابعیـت
ایرانی خود را تر کند و این اقدام (نیز) مستلزم موافقت هی ت وزیران ایران مـیبـود .خواهـان مـیگویـد چنـین
موافقتی به وضوح در عمل بهندرت صورت میگیرد.
 .90ادله ارائه شده توسط خواهان در ت یید تابعیت غالب و مـثثرش ،سـوای شـهادتنامههـای خـود وی ،پـدر،
برادران و عمویش ،مشتمل است بر تصویر دیپلم دبیرستان ،مدر فـوق دیـپلم هنرسـتان ،نامـهای از اداره نظـام
وظیفه و سوگندنامه تر تابعیت و اعالم وفاداری .به عالوه ،خواهان تصاویری را ارائه نموده است از لیسـتهـای
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حقوق و اظهارنامههای مالیاتی سالهای  5300تا  5303و  ،5325یک نامـه و یـک کـارت شناسـایی مربـوط بـه
اشت الش ،دو معرفی نامه درباره طرز رفتار ،نامه ای از مرکز جامعه یهودیان وورستر در ت ییـد عضـویت خواهـان از
سال  5309تا  5302و نامهای از کنیسه یشیوا ـ خاباد وورستر که ت یید میکند خواهان از سال  5300عضـو فعـال
کنیسه بوده است.
 .99خوانده ارزش اثباتی ادله ای را که خواهان در ت یید تابعیت غالب و مثثر امریكاییاش ارائـه نمـوده مـورد
تردید قرار میدهد و خاطرنشان می سازد که گرچه بررسی زندگی خواهان از بدو تولد تا پایان دوره ذیربط ضروری
است ،ادله ارائه شده توسط خواهان عمدتاً مربوط به زمانی است که وی هنوز تابعیت ایـاالت متحـده را تحصـیل
نكرده بود .خوانده ادعا میکند که زندگی فردی و اجتماعی (خواهان) هیچگاه نشـانههـایی از خصوصـیات زنـدگی
یک فرد امریكایی را نداشته است تا بتوان تابعیت غالب و مثثر او را در آغاز دوره ذیربط و در خـالل ایـن دوره تـا
پایان آن ،تابعیت امریكایی دانست و برای وی قائل به اهلیت طرح دعوا در این دیوان گردید.
 .97خوانده خاطرنشان می سازد که خود خواهان اظهار داشته است که تابعیت ایاالت متحـده را در تـاریخ 51
اسفندماه ( 5912پنجم مارس  )5322کسب نمود .بنابراین ،خواهان از زمان تولدش تا آغاز دوره ذیـربط بـه مـدت
 09سال و  3ماه منحصراً تبعه ایران بوده ،حال آنکه تابعیت مضاعف ایران و ایاالت متحده را فقط به مدت  0ماه
و  00روز داشته است .خوانده ادعا میکند که تا تاریخ  51اسفندمـاه ( 5912پـنجم مـارس  )5322هـیچ پیونـدی
خواهان را به دولت ایاالت متحده وصل نمی نمود و برعكس ،کلیه عالیق سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و خانوادگی
خواهان ،او را بهعنوان یک شهروند ،به موطنش ایران پیوند میداد.
 .91در مورد تحصیالت خواهان ،خوانده خاطرنشان می سازد که مدرسه اندیشه در ایران که بـه مدرسـه دون
بوسكو نیز معروف بود ،اگرچه به طور خصوصی اداره میشد ،اما مدرسهای ایرانی بـود بـا برنامـه درسـی مـدارس
ایران .بدین لحا  ،از نظر خوانده ،هیچ ارتباطی بین تحصیل خواهان در آن مدرسه و قصد خانواده وی به مهاجرت
به ایاالت متحده وجود ندارد .خوانده همچنین با استناد بـه پرونـده آراکـل خواجـهطوریـانس و دیگـران و دولـت
جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره  0-91-124مورخ پنجم بهمنماه  01( 5953ژانویـه  ،)5335بنـد
 ،02چاپ شده در  26 Iran-U.S. C.T.R. 37, 42و پرونده اردوان پیتر سمراد و دیگـران و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران ،حكم شماره  0-455-450-459-454-451-121مورخ  51بهمنماه ( 5953چهارم فوریه ،)5335
بند  ،90چاپ شده در  ،26 Iran-U.S. C.T.R. 44, 54اظهار میدارد که تحصیل در ایاالت متحده به خـودی
خود به معنای پیوند فرد با آن کشور نیست.
 .90از نظر خوانده ،اقدام خواهان به حفظ تابعیت ایرانیاش و تصمیم وی به عدم تر آن تابعیت مثیـد ایـن
است که وی تابعیت ایرانی خود را غالب می دانسته است .خوانده در ت یید این مطلب ،به اقدام خواهان در تحصیل
المثنای شناسنامه در سال  ،)5300( 5911گذرنامـه ایرانـی در سـال  )5324( 5950و ت ییـد وکالتنامـهای توسـط
مقامات ایرانی در مهرماه سال ( 5955سپتامبر  )5320استناد میکند و میافزاید که تنها در ماه مه  5325بـود کـه
گذرنامه امریكایی برای خواهان صادر گردید.
 .94خوانده همچنین این اظهار خواهان را مورد معارضه قرار میدهد که وی بعد از عزیمت از ایران در دیماه
( 5915دسامبر  ) 5300به ایران نرفته است .درخواست ت ییر نام و صدور المثنای شناسنامه توسط خواهان در سـال
 ،)5300( 5911حسب اظهار ،دلیل بر این است که وی در آن زمان در ایران بـود .در غیـر ایـن صـورت خواهـان
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بهسهولت میتوانست ادله مستندی ارائه دهد حاکی از اینکه آن تقاضاها وکالتاً انجام شد ویا میتوانست گذرنامـه
ایرانی خود را ارائه و ثابت کند که هیچ مسافرتی به ایران صورت نگرفت.
 .91به عالوه ،خوانده خاطرنشان می سازد که قبل از شروع دوره ذیربط که طبـق اظهـار خواهـان خـردادمـاه
( 5913ژوئن  )5322است ،خواهان مدتی کمتر از سه ماه دو تابعیتی بوده است .به نظر خوانده ،دوره کوتـاه 52/1
ماهه بین تحصیل تابعیت خواهان تا رسمیت بیانیههای الجزایر ،کافی برای جذب خواهان در جامعه ایاالت متحده
و استقرار و حفظ تابعیت غالب و مثثر امریكایی نیست.
 .93خوانده اظهار می دارد که عالیق مالی معتنابه خواهان و خانوادهاش در ایران و این واقعیت که آنان چنین
عالیقی در ایاالت متحده نداشتند مثید این نظر است که تابعیت غالب و مثثر خواهان ،تابعیت ایران بـوده اسـت.
خوانده خاطرنشان می سازد که خواهان از نظر مالی متكی به پدرش بود که درآمدش را از ایران تحصیل میکـرد.
خواهان حصه ای در تعدادی ساختمان در ایران داشت و این امر تنها بر مبنای تابعیت ایرانـی وی میسـر مـیبـود.
خواهان بابت درآمد حاصل از مالكیت مشاعش در آن ساختمانها به دولت ایران مالیات پرداخته است.
 .71خوانده این ادعا را که خواهان به ایاالت متحده مالیات پرداخته مورد تردید قـرار مـیدهـد .طبـق اظهـار
خوانده ،اظهارنامه های حقوق و مالیات در ایاالت متحده ،صرفاً جنبه اظهار درآمد دارد و لزوماً منجـر بـه پرداخـت
هیچگونه مالیاتی نمیشود .بهعالوه ،خوانده در مورد ارزش اثباتی نامه مربوط به ثبتنام برای خدمت وظیفـه ابـراز
تردید می نماید و خاطرنشان می سازد که نامه مزبور نشان نمیدهد که خواهان هیچگاه در نیروهای مسلح ایـاالت
متحده خدمت کرده است .تصمیم به ازدواج با یک بانوی ایرانی نیز حـاکی از اهمیتـی اسـت کـه خواهـان بـرای
تابعیت و فرهنگ ایران قائل است.
 .75در نتیجه ،خوانده معتقد است که خواهان ثابت نكرده است که تابعیت غالب و مثثرش طـی دوره ذیـربط
تابعیت ایاالت متحده بوده است .بنابراین ،خوانده از دیوان تقاضا دارد که ادعا را بر مبنای فقد صالحیت رد کند.
0ـ .0یافتههای دیوان

 .70اکنون که دیوان احراز نمود که طی دوره ذیربط خواهان تبعه هر دو کشور ایران و ایاالت متحده بـوده ،بایـد
تابعیت غالب و مثثر خواهان را طی آن دوره مشخد کند .بدین منظور دیوان باید کشوری را که خواهان عالیـق
واقعی محكم تری با آن داشته است تعیین کند .اگر هر دو تابعیت واقعی و مثثر باشد ،دیوان باید مشخد کند کـه
کدامیک بر دیگری غالب است  .در احراز تابعیت غالب و مثثر خواهان ،دیوان باید کلیـه عوامـل ذیـربط ،از جملـه
محل اقامت معمول ،مرکز عالیق ،پیوندهای خانوادگی ،مشارکت در زندگی اجتماعی و سایر شواهد وابستگی را در
نظر گیرد 3.صالحیت دیوان در عین حال که بستگی به تابعیت غالب و مثثر خواهان طـی دوره واقـع بـین تـاریخ
ایجاد دعوا ـ حسب ادعا ،در حوالی  55خردادماه ( 5913اول ژوئن  )5322ـ و  03دیماه  53( 5913ژانویه )5325
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بنگرید به :پرونده شماره الف  ،52مذکور در باال ،ص  ،051همچنین بنگرید به پرونده لیال دانش ارفـع محمـود و جمهـوری اسـالمی
ایران ،حكم شماره  0-009-024مورخ ششم آذرماه  00[ 5954نوامبر  ،]5321بند  ،51چاپ شـده در  9 Iran-U.S. C.T.R. 350, 353؛
و پرونده آراکل خواجه طوریانس و دیگران مذکور در باال ،بند  ،54چاپ شده در .26 Iran-U.S. C.T.R. 37, 41
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دارد ،اما رویدادها و واقعیات مربوط به قبل از آن دوره در تعیین آن تابعیت ،مثثر در مقام باقی
 .79با نگرش به مجموعه ادله ،آنچه که تابعیت غالب و مثثر ایرانی خواهان را طی دوره ذیربط ت یید میکنـد
این واقعیت است که وی از دوران کودکی تا سن شانزده سالگی در ایران زیسته و تنها حدود سه ماه قبل از تاریخ
بروز دعوایش و کم تر از یازده ماه قبل از رسمیت یافتن بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی تبعـه ایـاالت متحـده شـد.
همچنین به نظر می رسد که خواهان مقداری عالیق مالی در ایران داشته است .خوانده ادعا میکنـد کـه خواهـان
هنگام صدور المثنای شناسنامهاش در سال  )5300( 5911در ایران بوده است ،اما چون خوانده این اظهار را ثابـت
نكرده است ،هیچ دلیلی وجود ندارد که خواهان بعد از سال  )5300( 5915به ایران بازگشته تا برای مثال در آنجا
زیسته ،به کار اشت ال ورزیده یا به فعالیتهای تجاری خانوادهاش در ایران ادامه دهد.
 .77دیوان در بررسی واقعیات مثید تابعیت غالب و مثثر امریكایی خواهان طی دوره ذیربط ،نتیجه مـیگیـرد
که حتی قبل از آنکه خواهان در سال  ،)5300( 5915با در دست داشتن کارت سبز به امریكا نقل مكـان کنـد ،از
سال  )5354( 5949به بعد مدت های مدیدی را در ایام تابستان در آن کشور گذرانده بود .والدین ،برادران و دیگـر
خویشاوندان نزدیک خواهان همگی به ایاالت متحده مهاجرت کرده اند .خواهـان بـا تحصـیل در ایـاالت متحـده
شالوده زندگی مستقلی را در آن کشور ریخت و این امر وی را قادر نمود که حرفهای در تكنولوژی کـامپیوتر آغـاز
کند .خواهان طی تحصیالتش بهعنوان سرپرست کالس خود انتخاب شد و در فعالیتهای گوناگون خارج از برنامه
شرکت نمود .خوانده به احكام صادره در پروندههای آراکل خواجهطوریانس ،مذکور در بـاال و اردوان پیتـر سـمراد،
مذکور در باال ،استناد میکند که در آنها گفته شده است که تحصیل در ایاالت متحده به خودی خود بـه معنـای
پیوند فرد با آن کشور نیست ،لكن باید به خاطر داشت که در آن پروندهها خواهانها ادله دیگری در ت یید تابعیـت
غالب و مثثر امریكایی خود تسلیم نكرده بودند.
 .71در سال  ،5301یعنی مدتها قبل از کسب تابعیت ،خواهان برای خدمت احتمالی نظام وظیفه در نیروهای
مسلح ایاالت متحده ثبتنام کرد و به مجرد آن که واجد شرایط شهروندی ایاالت متحـده شـد ،جهـت کسـب آن
اقدام نمود .خ واهان هم طی دوران تحصیل و هم بعد از فراغت از تحصیل در ایاالت متحده به کار اشت ال داشـته
و همچنین در ایاالت متحده مست التی خریداری نموده است .این واقعیت که وی با بانویی ازدواج کرده که اصـل
و نسبش از جهاتی ایرانی بوده ،تنها مبین عالیق مشتر انسانی در یافتن همسری بـا زمینـه و سـابقهای مشـابه
است .اینکه در سال  )5300( 5911المثنای شناسنامه ایرانی برای خواهان صادر شـد ،در سـال  )5320( 5955در
گذرنامه ایرانیاش صدور وکالتنامهای ت یید گردید و در سال  )5324( 5959یـک گذرنامـه جدیـد ایرانـی بـرای او
صادر شد نیز الزاماً نشان نمیدهند که تابعیت ایرانی وی طی دوره ذیربط غالب و مثثر بوده اسـت .پرونـده نشـان
نمیدهد که خواهان هیچگاه از این مدار استفاده کرده ویا هیچگونه قصد مراجعت به ایران داشـته اسـت .کلیـه
این یافتهها مثید این نتیجه گیری است که بعد از عزیمت خواهـان از ایـران ،فعالیـتهـای شخصـی ،حرفـهای و
اجتماعی وی ،چه قبل و چه بعد از تحصیل تابعیت اکتسابی ،منحصراً و کالً در ایاالت متحده متمرکز بوده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بنگرید به :پرونده رضا سعید مالک و دولت جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره  ،9- 539- 52مورخ دوم تیرماه 5950
( 09ژوئن  ،)5322بند  ،54چاپ شده در .)19 Iran-U.S. C.T.R. 48, 51
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 .70بنابراین ،گرچه مدت زمان امریكایی بودن خواهان قبل از رسمیت یافتن بیانیههای الجزایر کوتـاه اسـت،
چنین به نظر می رسد که طی دوره مزبور پیوندهای خواهان با ایاالت متحده بر پیوندهای وی با ایران غلبه داشته
است .در نتیجه ،دیوان نظر میدهد که طی دوره ذیربط از تاریخ بروز دعـوای خواهـان تـا  03دیمـاه 53( 5913
ژانویه  )5325تابعیت غالب و مثثر خواهان تابعیت ایاالت متحده بوده است.
چهار) ماهیت :واقعیات و اظهارات
 .5مالکیت
5ـ .5اظهارات خواهان

 .74خواهان پنج ملک موضوع دعوای خود را به شرح زیر مشخد کرده است:
ساختمان کامران که در زمینی به مساحت تقریبی  922متر مربع در شش و نیم طبقه و دو زیر زمین ،با 5201
متر مربع زیربنا ،ایجاد شده و مشتمل است بر پنج م ازه بزرگ و سیزده آپارتمـان اداری و مسـكونی و در تهـران،
خیابان کریمخان زند ،خردمند جنوبی ،پال  ،02نبش کوچه نقوی ،واقع است.
ساختمان منوچهری که در زمینی به مساحت تقریبی  531متر مربع در سه طبقه تجاری بنا شده و در تهـران،
خیابان منوچهری ،پال های  550و  554واقع میباشد و دارای سه آپارتمان اداری یا مسكونی  1تا  5اتاقه ،یـک
آپارتمان تجاری زیرزمینی و فضای الزم برای دو م ازه بزرگ در طبقه اول است که تقریباً  121متر مربـع زیربنـا
دارد.
ساختمان اهر که ویالی محل سكونت خانواده دیویدسون بوده و در زمینی به مساحت تقریبی  042متر مربـع
بنا شده  ،شامل ساختمانی دو طبقه برای سكونت دو خانواده است و جمعاً  924متر مربع زیر بنـا دارد و در تهـران،
جاده قدیم شمیران ،خیابان اهر ،پال  1واقع است.
ساختمان ژاله که در قطعه زمینی به مساحت تقریبی  512متر مربع در سه و نیم طبقه تجاری بنا شده اسـت،
در تهران خیاالن ژاله ،ایستگاه بهنام ،پال  500واقع می باشد و مشتمل اسـت بـر سـه آپارتمـان بـزرگ و یـک
استودیو (آپارتمان تک اتاقه) با سه م ازه .در پشت ساختمان ،زمینی به مساحت  122متـر مربـع بـا یـک ویـالی
بزرگ وجود دارد.
هتل کاروان که در زمینی به مساحت تقریبی  5422متر مربع در چهار طبقه بنا شده ،دارای چهـل اتـاق مبلـه
است ،مجموعاً حدود  0122متر مربع زیربنا دارد و در تهران ،خیابان کوشک ،پال  55واقع میباشد.
 .71خواهان در دادخواست اولیهاش که در تاریخ  02دیماه  52( 5952ژانویه  )5320ثبت گردید ،ادعـا نمـود
که پنج ساختمان مزبور که حسب ادعا توسط خوانده مصادره شده ،به نام همایونجاه ثبت شدهانـد .در دادخواسـت
تكمیلی که در تاریخ پنجم بهمنماه  01( 5952ژانویه  )5320به ثبت رسید ،خواهان خودش و برادرانش دیوید ئی.
دیویدسون ،هنری ئی .ساسون و کامران ئی .ساسون را صاحبان امال مزبـور اعـالم نمـوده ،بـیآنکـه عالیـق
مالكانه هریک را مشخد کند .خواهان در الیحه استماعش عالقه مالكانه ادعایی خود در ساختمانهای مزبـور را
با جزئیات بیشتری مشخد میکند و اظهار میدارد که به مدار دفتر اسناد رسمی در تهران دسترسی نـدارد و
مدارکی که در صندوق امانت پد ر خواهان ،ادوارد دیویدسون ،گذاشته شده بود ،بعداً توسط خوانده ضبط گردید.
 .73طبق اظهار خواهان ،در سـال  )5309( 5910ادوارد دیویدسـون ترتیـب خریـد زمینـی را داد کـه سـاختمان

حکم شماره  585ـ  454ـ 684  0

کامران روی آن احداث شد و کار ساختمان در سال  )5304( 5919آغاز گردید .خواهان استدالل مـیکنـد کـه مـدت
کوتاهی بعد از خرید زمین ،مالكیت آن به جرج (دیویدسون کنونی) و کامران (ساسون کنونی) همایونجاه منتقل گردید
که تا زمان مصادره در سال  )5322(5913کماکان مالک آن بودند .بدینسان ،خواهان مدعی داشتن نیمـی از عالیـق
مالكانه ساختمان کامران است .وی مدعی است که هزینه خرید زمین و بنای ساختمان تقریباً بـه  009120222/-دالر
بالغ شد و پدر خواهان ،ادوارد دیویدسون ،اظهار میدارد که زمین در قبال مبل ـی کـه بـدواً  0520222/-دالر بـود در
رهن قرارداشت که اقساط آن به طور منظم بازپرداخت میشد تا اینکه دولت انقالبی مانع گردید که خواهـان اقسـاط
وام را بپردازد و این امر نهایتاً موجب شد که بانک ملی با اجرای رهن ملک را ضبط نماید .خواهان اظهار میدارد کـه
اجارهبهای ماهانه حاصل از ساختمان تقریباً به  500222/-دالر بالغ میشد.
 .11خواهان اظهار میدارد که ساختمان منوچهری در سال  )5351( 5944توسط ادوارد دیویدسون به مبل ـی
در حدود  0220222/-دالر خریداری شد .در زمان مصادره ،سند مالكیت ملک بـه نـام جـرج و دیویـد همایونجـاه
(دیوید سون کنونی) بود .بنابراین ،خواهان نتیجه میگیرد که عالیق مالكانه وی در ساختمان منوچهری به نصـف
بالغ میشد .طبق اظهار خواهان ،اجارهبهای ماهانه ساختمان به  00222/-دالر میرسید .ساختمانهای منـوچهری
و اهر هر دو در گرو وام رهنی واحدی کالً به مبلغ  0520222/-دالر بودند.
 .15خواهان ادعا می کند که ساختمان اهر ،یعنی ویالی مسكونی خانواده دیویدسون در سـال )5313( 5990
توسط ادوارد دیویدسون به مبلغ  5020222/-دالر خریداری شد و سند مالكیت آن بـه پسـران ادوارد دیویدسـون،
یعنی جرج ،دیوید و هنری منتقل گردید که تا زمان مصادره صاحب ملک بودند .بدینسان ،خواهان اظهار مـیدارد
که صاحب یک سوم عالیق مالكانه در ساختمان اهر بود و میافزاید که ساختمان مزبور در گرو همـان وام رهنـی
ساختمان منوچهری بود و اجارهبهای ماهانه حاصل از آن به  00222/-دالر بالغ میشد.
 .10طبق اظهار خواهان ،زمینی را که ساختمان ژاله در آن بنا شده ،در اصل پدر وی از پـدربزرگش بـه هبـه
گرفته بود .خواهان اظهار میدارد که در تاریخ مصادره ،ملک به نام سه پسر ادوارد دیویدسون ،یعنی جرج ،دیوید و
کامران ثبت شده بود .بدینسان ،خواهان ادعا میکند که وی صاحب یک سوم عالیق مالكانه ساختمان مزبور بود.
در زمان مصادره ،ساختمان ژاله در رهن نبود و خواهان میگوید که هر ماه مبلغ  90222/-دالر اجارهبها از آن عاید
میشد.
 .19خواهان اظهار می دارد که ادوارد دیویدسون یک سوم هتل کاروان را ابتیـاع کـرده بـود و مـیگویـد کـه
افرادی غیر از خانواده دیویدسون در آن زمان صاحب بقیه هتل بودند .خواهان ادعا میکند کـه در زمـان مصـادره
ادعایی ،وی صاحب یک سوم عالیق مالكانه در هتل بود و سند مالكیت ملک به نام او بود 5.ملک مزبور در رهـن
قرار نداشت و طبق اظهار خواهان ،اجارهبهای ماهانه ساختمان به  10222/-دالر بالغ میشد.
 .17خواهان در الیحه معارض و نیز در جلسه استماع استدالل جدیدی دربـاره مالكیـت سـاختمانهـا مطـرح کـرد.
خواهان استداللش را با استناد به یافتههای دیوان در پرونده جیمز ام .سقیع و دیگران و جمهوری اسـالمی ایـران ،حكـم
شماره  0-032-144مورخ دوم بهمنماه  00( 5905ژانویه  ،)5339چـاپ شـده در 29 Iran-U.S. C.T.R. 20.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5در الیحه استماع خواهان ،عالیق مالكانه ادعایی خواهان در هتل کاروان از  02درصد مذکور در لوایح قبلی به یک سوم اصالح شد.
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بر مفهوم مالكیت انتفاعی استوار میسازد .خواهان استدالل میکند که دیوان بـرای مالكیـت انتفـاعی نسـبت بـه
مالكیت اسمی صرف ترجیح قائل شده و بابت مصادره و سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت به مـالكین انتفـاعی
حكم غرامت داده است .خواهان اظهار میدارد که :کسی که ارزش واقعـی ملكـی را بـه دارنـده سـندی پرداخـت
نموده ،بدون آن که بداند سند غیر واقعی (صوری) است ـ در مقابل کلیه ادعاهای دیگر بر صـاحب ذینفـع (مالـک
منافع) ارجحیت دارد .بر عكس ،ادعاهای خسارت (غرامت) تحقیقـ ًا بـر مبنـای مالكیـت غیـر واقعـی (صـوری) در
حمایت قرارداد(های) الجزایر نیستند.
 .11خواهان استدالل خود در ت یید مالكیت انتفاعی را بر معامالتی استوار میسـازد کـه حسـب ادعـا توسـط
پدرش انجام شده است .خواهان استدالل میکند که در سال  5302و اوایـل سـال  )5910( 5303پـدرش جهـت
مقابله با ت ییرات احتمال ی اوضاع در ایران ،عالیق مالكانه خانواده در امال مورد نزاع را براساس مدارکی که به او
از طرف پسران و همسرش وکالت می داد از نو توزیع کرده بود .در نتیجه این توزیع مجدد عالیق مالكانه خواهـان
در بعضی از امال افزایش و در بعضی دیگر کاهش پیدا کرد .در جلسه استماع ،ادوارد دیویدسون اظهار داشت که
وی مدار مثید وکالتنامههای داده شده به وی و سایر مدار مربوط به اسناد مالكیت مورد بحث را در صـندوق
امانت شماره  455بانک سپه سپرده بود که بعداً خوانده محتویات صندوق مزبور را توقیف کـرد .بنـابراین ،حسـب
ادعا وی نتوان ست تشریفات الزم برای انجام انتقاالت مزبور را در دفتر اسناد رسمی در تهران به عمـل آورد .ادوارد
دیویدسون همچنین در جلسه استماع اظهار داشت که وی بعد از دوبار بازداشت شدن سعی کرد مدار مربوط بـه
توزیع مجدد (عالیق مالكانه) را به ثبت رساند ،اما مقامات دولتی مانع این تالش ها شدند .بنابراین ،وی درصدد
بر آمد که اسناد انتقال را خودش تنظیم کند و مدار را در صندوق امانت گذارد.
0ـ .5اظهارات خوانده

 .10خوانده خاطرنشان میسازد که در جریان رسیدگیها ،خواهان چندین مرتبه و بدون توضـیح خواسـته دعـوا را
ت ییر داده است .همچنین در مرحله پیشرفتهای از رسیدگیها خواهان میزان عالیق مالكانه خود در امـال مـورد
نزاع را اصالح کرده است .بدینسان ،خوانده اظهار میدارد که اقدام خواهان از صرف اصالح خواسته فراتـر رفتـه،
به منزله ثبت ادعای جدیدی است.
 .14خوانده استدالل میکند که غیر از ساختمان کامران ،خواهان نتوانسته است مشخصات ثبتـی الزم بـرای
اثبات عالیق مالكانه خود را ارائه کند و اظهار میدارد که ادله کتبی غیر قابل انكـاری کـه خوانـده تسـلیم نمـوده
محرز می نماید که خواهان عالیق مالكانه خود در بعضی از امالکی را که بابت آنها مطالبه غرامت میکنـد ثابـت
نكرده و حصه وی کمتر از مقداری است که در بعضی از لوایحش ادعا کرده است.
 .11راجع به ساختمان کامران ،خوانده خاطرنشان می سازد که سند مالكیت ملک مزبور ،به شماره 5399/900
و شماره ثبت  ،52233واقع در ناحیه  0تهران ،حاکی است که هفت نفر به اسـامی ادوارد ،جـرج ،دیویـد ،هنـری،
رابرت و جک همایونجاه و روزالین ساسون ملک مزبـور را بـه مبلـغ  105220222/-ریـال خریـده بودنـد .پرونـده
همچنین نشان میدهد که ملک در سال  )5309( 5910به مدت پانزده سال در رهن بانک ملی قرار گرفت .بـدین
لحا  ،خوانده نتیجه می گیرد که عالقه مالكانه خواهان معادل یک هفتم کل ملک است .خوانده بـه سـند انتقـال
اجرایی مورخ پنجم اردیبهشتماه  01( 5954آوریل  )5321که بهعنوان دلیل ارائه شـده اسـت اسـتناد مـیکنـد و
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توضیح می دهد که چون صاحبان ملک ظرف مهلت مقرر بدهی خود را نپرداختند ،بانک اجراییـهای بـه نفـع خـود
تحصیل نمود و ملک در تاریخ  55اردیبهشتماه ( 5954اول مه  )5321بـه بانـک منتقـل گردیـد .خوانـده اظهـار
می دارد که بانک ملی طبق مقررات و قوانین ایران و نیز مفاد و شرایط مندرج در سند رهن عمل کرده و در نتیجه،
خواهان دیگر عالیق مالكیتی در ساختمان کامران ندارد.
 .13راجع به ساختمان منوچهری ،خوانده تصویری از سند مالكیت ملک شماره  ،902بـا شـماره ثبـت ،1132
واقع در خیابان دولت ،ناحیه  0تهران ،تسلیم کرده است .طبق سند مزبور هشت نفر از اعضای خانواده همایونجـاه،
یعنی ادوارد ،کامران ،جرج ،هنری ،دیوید ،رابرت و جک همایونجاه و روزالین ساسون ملک مزبور را در سال 5914
( )5305خریده بودند و سهم هریک از انتقالگیرندگان یک هشتم ملک بود .پرونده نشان مـیدهـد کـه ملـک در
سال  )5305( 5911به مدت پانزده سال در رهن بانک ملی قرار گرفت .خوانده اظهار میدارد که بانک ملی ملـک
مزبور را قانوناً با اجرای رهن ضبط کرد ،زیرا صاحبان ملک به تعهدات قراردادی خود عمل نكردند .اجراییـههـا در
تاریخ دهم تیرماه ( 5952اول ژوییه  )5325به بدهكاران ابالغ شدند .از آنجا کـه بـدهكاران ظـرف مهلـت مقـرر
تقاضای حراج عین مرهونه را نكرده ،به تشریفات اجرا اعتراض ننمودند و پول طلبكار را نپرداختند ،ملک به طلبكار
منتقل گردید .سند انتقال اجرایی در تاریخ  05مردادماه  50( 5959اوت  )5324در دفتر اسناد رسـمی شـماره 021
تهران ثبت گردید.
 .01طبق اظهار خوانده ،ساختمان اهر ،یعنی ملک شماره  ،5399/4555با شماره ثبت  00901واقع در ناحیه 0
تهران در سـال  )5313( 5990توسـط روزالـین ساسـون خریـداری شـد و در سـال  )5305( 5911توسـط ادوارد
همایونجاه به وکالت از طرف وی در رهن بانک ملی قرار گرفت .از آنجا که صاحب ملک به تعهدات خود در سند
رهن عمل نكرد ،ملک مزبور طی سند انتقال اجرایی مورخ دهـم اسـفندمـاه ( 5950اول فوریـه  )5324بـه بانـک
مرتهن ،یعنی بانک ملی واگذار گردید .خوانده ت کید میکند که خواهـان هـیچگـاه صـاحب ملـک مزبـور نبـوده و
بنابراین نمیتواند بابت آن مطالبه غرامت کند.
 .05ساختمان ژاله ،دارای شماره ملک  52/5و شماره ثبت  ،55200در ناحیه  0تهران واقع است .خوانده انكار
نمی کند که خواهان در ملک مزبور عالقه مالكانه داشته است ،ولـی اظهـار مـیدارد کـه در سـال )5302( 5915
معامله ای در مورد ملک مزبور صورت گرفت که طی آن روزالین ساسون پنج دانگ مشـاع از ملـک را بـه دیویـد،
کامران ،هنری ،جرج ،رابرت و جک همایونجاه فروخت ،به طوری که هریک از این فرزندان صـاحب یـک ششـم
پنج دانگ مشاع شدند و وی یک دانگ باقیمانده را برای خود حفظ کرد .بنـابراین ،طبـق اظهـار خوانـده ،عالقـه
مالكانه خواهان در ساختمان ژاله یک ششم از پنج دانگ ملک میباشد.
 .00راجع به ساختمان هتل کاروان ،خوانده اظهار میدارد که ادله کتبی مربوط به ملک ،به شمارههای 5505
و  5500و شماره ثبت  4522واقع در خیابان دولت ،ناحیه  0تهران ،نشـان مـیدهـد کـه خواهـان هرگـز عالقـه
مالكانه ای در ملک مزبور نداشته است .پرونده نشان میدهد که برادر خواهان ،یعنی جک همایونجاه بـرای مـدتی
دو سهم از ده سهم مشاع ملک را طبق سند بیع شـرطی در سـال  )5302(5910در اختیـار داشـت کـه بابـت آن
اجراییه صادر شد .معهذا دادگاه مدنی عمومی تهران متعاقباً سند بیع و سند انتقال اجرایی را باطل اعالم کـرد و دو
سهم مزبور به صاحب قبلی آن ،یعنی خانم مكی ،اعاده گردید.
 .09خوانده ادعای خواهان درباره مالكیت انتفاعی را رد کرده ،آن را فاقد دلیل و غیر قابـل اسـتماع مـیدانـد.
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خواهان درصد مالكیت خود بر امال ادعایی را کراراً ت ییر داده ،بدون آنکه دلیلی در ت یید اظهـارش ارائـه کنـد؛
حال آن که خوانده اسناد مالكیت پنج ساختمان ادعایی را ارائه نموده که نشاندهنده درصد واقعـی حصـه خواهـان
است .خوانده اظهار میدارد که ادعای مالكیت انتفاعی بعد از مهلت مقرر در بیانیههای الجزایر عنـوان شـده و لـذا
قابل استماع نیست و باید بدون ورود به ماهیت مردود شناخته شود.
 .07خوانده انكار می کند که ادله مثید دعوا را در اختیار دارد و استدالل میکند که خواهان هیچ دلیلـی ارائـه
نكرده است که نشان دهد مدار مربوط به توزیع مجدد مالكیت امال اصوالً وجود داشته است .خوانـده روایـت
پدر خواهان ،ادوارد دیویدسون را نمیپذیرد که می گوید به وی اجازه داده نشد معـامالت (مـورد نظـر) را در دفتـر
اسناد رسمی شماره  54ویا در هر دفتر اسناد رسمی دیگر به ثبت رساند .انكـار روایـت مـذکور توسـط خوانـده بـر
تعدادی مدر و شهادتنامه ای از سر دفتر ناصر بهبهانی استوار است .شهادتنامه آقای بهبهانی کـه از سـال 5900
( )5342سردفتر اسناد رسمی شماره  54تهران بوده و مدار پیوست نشان میدهند که ادوارد دیویدسون بیست و
سه فقره معامله اصالتاً و نیز وکالتاً از طرف همسر و فرزندان خود در سـالهـای  )5302( 5910و  )5303(5912در
آن دفترخانه به ثبت رسانده است .تنها چهار فقره از معامالت مزبور توسط وکیل ادوارد دیویدسون امضا شده است.
آقای بهبهانی می افزاید که آقای ادوارد دیویدسون طی سالهای  5910تا  5303( 5952تا  )5325ممنوعالمعاملـه
نبود و حكم ممنوعیت معامالت تنها در سال  )5335(5953صادر شد.
 .01خوانده توجه دیوان را به اظهار خواهان جلب میکند که گفته است پدرش وکالتنامه شماره  0412مـورخ
 55مهرماه ( 5955هشتم اکتبر  )5320را در صندوق امانت شماره  455در بانک سپه نگهداری مـیکـرد .ت ییدیـه
وکالتنامه مزبور توسط بخش حفاظت منافع ایران در واشنگتن در گذرنامه خواهان صادره  01بهمنمـاه 54(5950
فوریه  )5324منعكس گردیده است .بدینسان ،خوانده استدالل میکند که نسخه منحصر به فرد وکالتنامه مزبـور
باید در تاریخی بعد از  01بهمنماه  54( 5950فوریه  ،)5324یعنی حدود دو سال بعد از ثبـت دعـوای حاضـر نـزد
دیوان ،در صندوق امانت مزبور قرار گرفته باشد .از نظر خوانده ،این موضوع به منزله اذعان خواهان است بر اینکه
وی حداقل تا مدتی بعد از  55مهرماه ( 5955هشتم اکتبر  )5320به صندوق امانت و محتویات آن دسترسی داشته
است .خوانده نتیجه می گیرد که در صورت وجود مدار توزیع مجدد مالكیت امال  ،معلوم نیست چرا هنگام قرار
دادن وکالتنامه در صندوق ،آن مدار توزیع همچنان در صندوق امانت باقی ماندند.
 .00خوانده اظهار میدارد که قانون حاکم بر امال مزبور ،قانون ایران ،یعنی قانون محل وقـوع مـال اسـت.
طبق مواد  40،45و  42قانون ثبت ،معامالت مربوط به اموال غیرمنقول باید با تنظـیم سـند محضـری و در دفتـر
اسناد رسمی صورت گیرد و معامالت غیرمحضری فاقد اعتبار است .بهعالوه ،خوانـده اظهـار مـیدارد کـه ادعـای
عالقه انتفاعی در امالکی که به نام شخد دیگری ثبت گردیده م ایر با قانون حاکم است.
 .04ساختمانهای کامران ،منوچهری و اهر در رهن بانک ملی بودند .خوانده خاطرنشان میسـازد کـه طبـق
ماده  5قراردادهای رهن ،راهن حق ندارد هیچ حقی نسبت به عین مرهونه را بدون اجازه مـرتهن (بانـک) منتقـل
نماید .همچنین طبق ماده  039قانون مدنی ایران ،معامالتی که راهن بدون اجازه طلبكار انجام دهد باطل اسـت.
بدینسان ،از آنجا که بانک ملی چنین اجازهای نداده ،معامالت ادعایی مربوط به ساختمانهای کامران ،منوچهری
و اهر ،از نظر خوانده،کانلمیكن میباشند.
 .01خواهان در طرح ادعای مالكیت انتفاعی به بندهای  52-05حكم پرونده سـقیع ،مـذکور در بـاال ،اسـتناد
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میکند .خوانده اظهار میدارد که حكم یاد شده رویهای در مورد این موضوع ایجاد نمیکند ،زیرا خواهان حق طرح
ادعای غیرمستقیم را با فرضیه مالكیت انتفاعی اشتباه گرفته و به یافتههـای دیـوان راجـع بـه همـان موضـوع در
پروندههای زیر توجه نكرده است:
یان ال .مک هارگ و دیگران ،ادعاهای کمتر از  0120222/-دالر مطروح توسط ایاالت متحـده و جمهـوری
اسالمی ایران ،حكم شماره  5-52219/52214/52211/52215-020مورخ  05آذرماه  50( 5951دسـامبر )5325
بند  ،12چاپ شـده در  13 Iran- U.S. C.T.R. at 286, 302و روی پـی .ام .کارلسـون و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره  5-042-123مورخ  55اردیبهشتماه ( 5902اول مه  )5335بند  ،42چـاپ
شده در .26 Iran-U.S. C.T.R. at 193, 210-211
خوانده همچنین توجه دیوان را به پرونده کاترین اعتضادی و دولت جمهـوری اسـالمی ایـران ،حكـم شـماره
 ،5-953-114مورخ سوم فروردینماه  09( 5909مارس  ،)5334بند  ،55چاپ شده در 30 Iran-U.S. C.T.R.
 22, 40.جلب مینماید .در آن پرونده ،گرچه در قرارداد فروش توافق شده بود که سند مالكیت آپارتمان ،بعـد از تكمیـل
ساختمان به نام خانم اعتضادی صادر خواهد شد ،دیوان نظر داد که «ولی سند مالكیت هیچگاه تنظیم نشد و حـق
خواهان نسبت به خود آپارتمان استقرار نیافت» و براساس آن استدالل دیوان دعوای خواهان را رد کـرد .بـه نظـر
خوانده ،استدالالت خواهان در مورد مالكیت انتفاعی به همان ترتیب محكوم به رد است.
9ـ .5یافتههای دیوان

 .03دیوان خاطرنشان میسازد که خواهان به منظور ایفای بار دلیل باید این عوامـل را ثابـت نمایـد کـه :عالیـق
مالكانه یا حقوق مالكیت مورد نزاع را دارا بوده ،مصادره یا اقداماتی در حكم مصادره به وقوع پیوسته کـه مـثثر در
عالیق مالكانه یا سایر حقوق مالكیت وی بوده و قابل انتساب به ایران میباشد6.
 .41دیوان مالحظه مینماید که خواهان هیچگونه سند رسمی مالكیت یا مدر رسمی دیگـری کـه نشـانگر
مالكیت اموال مورد ادعا باشد ارائه نكرده است و به جای آن ،کوشش دارد وظیفه اولیه اثبـات مالكیـت خـود را از
طریق یک رشته اظهارات متناقض خود و خویشاوندان نزدیكش ایفا نمایـد .حسـب یـک قاعـده کلـی ،اظهـارات
متناقض طرف ذینفع باید به زیان خود آن طرف تعبیر و تفسیر شود7.
 .45عالوه بر این ،مالكیت مورد ادعای خواهان در طـول رسـیدگیهـا ت ییـر یافتـه و در مرحلـه مـثخری از
رسیدگی ،خواهان ادعا کرده است که در اموال مورد بحث مالكیت انتفاعی داشته ،زیرا پـدرش عالیـق مالكانـه را
مجدداً توزیع کرده بود؛ لكن خواهان هیچ مدر رسمی انتقال مربوط به این توزیع مجدد ادعـایی مالكیـت ارائـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6بهعنوان مثال ،بنگرید به :پر ونده محسن عسگری نظری و دولت جمهـوری اسـالمی ایـران ،حكـم شـماره  5-005-113مـورخ دوم
شهریورماه  04( 5909اوت  ،)5334بند  ،523چاپ شـده در  30 Iran-U.S. C.T.R. 123, 154و پرونـده لئونـارد و میـویس دیلـی،
ادعای کم تر از  0120222دالر مطروح توسط ایاالت متحده امریكا و جمهوری اسالمی ایران ،حكـم شـماره  ،5-52154-952مـورخ
 95فروردینماه  02( 5950آوریل  ،)5322بندهای  ،50-00چاپ شده در .18 Iran-U.S. C.T.R. 237-238
 .9بهعنوان مثال ،بنگرید به :پرونده وودوارد ـ کالید کانسالتنتس و دولت جمهوری اسـالمی ایـران و دیگـران ،حكـم شـماره ،9-50-09
مورخ  55شهریورماه ( 5950دوم سپتامبر  ،)5329صفحه  ،50چاپ شده در .3 Iran-U.S. C.T.R. 239, 249
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نكرده است .به نظر دیوان ،خوانده ادله کافی معارض درباره مقررات مربوط به قوانین ایران و رویه قضایی دیـوان
در مورد معامالت امال مشابه پنج فقره ساختمان مورد بحث در پرونده حاضـر ارائـه نمـوده اسـت .ادلـه کتبـی
تسلیمی خوانده نشان میدهد که معامالت اینگونه امال باید به ثبت برسد تا انتقال مالكیت آنها اعتبار قـانونی
پیدا کند.
 .40خواهان اظهار کرده است که پدر وی موفق به ثبت توزیع مجدد مالكیت نشد ،زیرا در دفتر اسناد رسـمی
شماره  54از اجرای تشریفات الزمه قانونی توسط وی جلوگیری به عمل آمد ،لكن خواهان نتوانسته است اظهارات
پدر خود را با ارائه ادله ت یید نماید .از سوی دیگر ،خوانده ادله معارضی ارائه کـرده کـه نشـان مـیدهـد در طـول
سالهای  5910و  5302( 5912و  )5303پدر خواهان در همان دفتر اسـناد رسـمی و نـزد سـایر مراجـع اداری و
قضایی تشریفات ثبتی متعددی انجام داده بود .دیوان نتیجه میگیرد که حتـی در صـورتی کـه ادوارد دیویدسـون
قصد توزیع مجدد عالیق مالكانه در پنج ساختمان مورد نظر را میداشت ،نه ثابت شده است که وی ایـن قصـد را
جامه عمل پوشانید و نه این که قصد وی طبق مقررات قوانین ایران و رویه مورد قبول دیـوان انجـام شـده اسـت.
صرف داشتن قصد ،حتی در صورت وجود ،به انتقال مال غیرمنقول اعتبار قانونی نمیبخشد.
 .49عالوه بر این ،خوانده اسناد مالكیت پـنج سـاختمان مـورد بحـث را ارائـه کـرده اسـت .سـند رسـمی مالكیـت
علیالظاهر دلیل محكمی است بر اینکه مالكیت مال غیرمنقول رسماً به شخصی که نامش در سند ذکـر شـده تفـویض
گردیده و وی مالک یا منتقلٌالیه آن است (بنگرید به :پرونده روحاهلل کروبیان و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران ،حكـم
شماره  0-453-153مـورخ  55اسـفندمـاه ( 5901ششـم مـارس  ،)5335بنـد  ،554چـاپ شـده در 32 Iran-U.S.
 .)C.T.R. 3, 29.بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که طبق منـدرجات اسـناد مالكیـت ،عالیـق مالكانـه خواهـان
عبارت بوده است از یک هفتم در ساختمان کامران ،یک هشـتم در سـاختمان منـوچهری ،پـنج سـی و ششـم در
ساختمان ژاله؛ اما در ساختمان اهر و در هتل کـاروان وی عالیـق مالكانـه ای نداشـته اسـت .دیـوان خاطرنشـان
مینماید که ساختمانهای کامران و منوچهری بعداً در سالهای  5959و  5321( 5954و  )5324بـه علـت عـدم
ایفای تكالیف قانونی مالكان آنها طبق قراردادهای رهن ،به بانک ملی منتقل شدند .ایـن معـامالت وفـق اسـناد
اجرایی انجام شد و بر همان اساس ثبت گردید .اهمیت این موارد انتقال در بحث مربوط به مصادره ادعایی توسط
خوانده بررسی خواهد شد.
 .0اخطار (مندرج در پرونده شماره «الف»)51
5ـ .0اظهارات طرفین

 .47خوانده استدالل میکند که اخطار مندرج در تصمیم پرونده شماره «الف» 52صادره در تاریخ  50فروردینمـاه
( 5959ششم آوریل  ،)5324مذکور در باال ،مانع طرح ادعای خواهان در ماهیت است ،زیرا وی بـا نقـض قـوانین،
عالیق مالكانه خود را تحصیل و حفظ کرده است .از نظر خوانده ،خواهان با خودداری از تر تابعیتش قبل یا بعد
از تحصیل تابعیت امریكا و ادامه تملک اموال غیرمنقول خالف مقررات ماده  323قانون مدنی ایران ،قوانین ایران
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را نقض کرده است 8.خوانده ادامه تملک اموال غیرمنقول توسط خواهان در ایران بعد از تحصیل تابعیت اکتسـابی
را از مصادیق بارز سوءاستفاده از حق میداند.
 .41خواهان نتیجهگیری خوانده را قبول ندارد و معتقد است که خوانده ادلهای ارائه نكرده است که ثابت کنـد
خواهان واقعیت را قلب یا تابعیت امریكایی خود را مخفی کرده باشد .عالوه بر این ،خواهـان اظهـار مـیدارد کـه
اموال مورد بحث را مدت ها پیش از تحصیل تابعیت امریكایی خریداری کرده بود .خواهان با اشـاره بـه مـاده 322
قانون مدنی ایران 9خاطرنشان میکند که طبق قوانین ایران وی نمیتوانسته پیش از رسیدن به سـن  01سـالگی
که در تاریخ  02خردادماه ( 5952دهم ژوئن  )5325بود ،تابعیت ایرانی خود را تر کنـد .خواهـان بـا اسـتناد بـه
تبصره  5ماده  323قانون مدنی ایران و یافتههای دیوان در پرونده سقیع ،مذکور در باال ،بند  ،10اظهار میدارد که
قوانین ایران به ایرانیانی که تابعیت خارجی تحصیل میکنند اجازه میدهد که اموال غیرمنقول خود در ایران را تـا
یک سال قبل از اجبار به فروش حفظ کنند .مهلت یک ساله در پرونده حاضر پیش از  03دیماه  53( 5913ژانویه
 )5325منقضی نشده بود.
0ـ .0یافتههای دیوان

 .40در پرونده حاضر ،دیوان نظر داده است که خواهان از هنگام تحصیل تابعیت ایاالت متحـده در اسـفند 5912
(مارس  ) 5322تبعه دوگانه ایران و ایاالت متحده بوده و در طول دوره ذیربط ،تابعیـت غالـب و مـثثرش ،تابعیـت
ایاالت متحده بوده است (بنگرید به :بند 45باال) .هی ت عمـومی دیـوان در مـورد اخطـار تصـمیم پرونـده شـماره
«الف» 52اعالم کرده است که تابعیت دیگر خواهان می تواند از لحا ماهیت دعوا همچنان ذیربط و معتبر بمانـد
(بنگرید به :پرونده «الف» ،52مذکور در باال ،ص  .)015-055دیوان همچنین ماهیت اخطـار مزبـور را در پرونـده
سقیع ،مذکور در باال ،بندهای  ،41-54مورد بحث قرار داده است .دیوان اخطار مزبور را بهعنوان وسیله منصفانهای
برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق به کار برده است .بنابراین ،ادعاهای افـراد دو تـابعیتی را بابـت مزایـایی کـه
علی االصول طبق قوانین ذیربط ایران مختد اتباع ایرانی است غیر قابل طرح دانسته شده و در نتیجه ،از صـدور
حكم به نفع افراد مزبور خودداری به عمل آمده است.
 .44دیوان خاطرنشان می سازد که خواهان اموال مورد بحث را پـیش از تحصـیل تابعیـت ایـاالت متحـده در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1طبق ماده  ،323هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ  5022شمسی ( )5325-5320تابعیـت خـارجی تحصـیل
کرده باشد ،تبعیت خارجی او کانلمیكن بوده و تبعه ایران شناخته میشـود؛ ولـی در عـین حـال کلیـه امـوال غیـرمنقولـه او بـا نظـارت
مدعیالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد.
 .6بخش ذیربط ماده  322چنین است:
اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را تر کنند ،مگر به شرایط ذیل:
 .5به سن  01سال تمام رسیده باشد.
 .0هی ت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
 .9قبالً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ تر تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا میباشـند ویـا ممكـن
است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد ،به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند ...
 .4خدمت تحتالسالح خود را انجام داده باشند.
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تاریخ  51اسفندماه( 5912پنجم مارس  )5322تحصیل نموده و تـا مصـادره ادعـایی امـوال در حـوالی تـاریخ 55
خردادماه ( 5913اول ژوئن  )5322به عنوان فرد دو تابعیتی آنها را درتملک داشته است .دیوان نتیجه میگیرد که
مالكیت اموال مزبور در هنگام مصادره ادعایی قانونی بوده است ،زیرا قوانین ایران به ایرانیانی که تابعیت خـارجی
تحصیل میکنند اجازه میداد که امول غیرمنقول ایرانی خود را تا یک سال قبل از اجبـار بـه فـروش نگـه دارنـد
(بنگرید به :مواد  322و  323قانون مدنی ایران) .از آن جا که ثابت نشده است که خواهان با نقض قـوانین داخلـی
ایران از حقوق مالكیت خود استیفا نموده و یا با سوءاستفاده از تابعیت ایرانیاش از حقـوق مزبـور برخـوردار شـده،
دیوان نظر می دهد که اخطار ابرازی توسط هی ت عمومی دیوان در پرونده شماره «الف» ،52در پرونده حاضر قابل
اعمال نمیباشد.
 .9مصادره
5ـ .9اظهارات خواهان

 .41خواهان اظهار میدارد که اموال مورد بحث در ماه ژوئن  5322مصادره شد ،زیرا دخالت دولت ایران در حقوق
مالكیت وی در آن موقع به حدی رسیده بود که اموال وی را بیارزش نمود .پدر خواهـان تـا سـال )5303( 5912
که ایران را تر نمود ،پنج فقره ملک مورد بحث در پرونده حاضر را اداره مینمود و هنگام تر ایران در تابستان
سال  )5303( 5912با آقای نجات حییم ترتیباتی داد که وی آنهـا را اداره ،اجـارهبهـا را وصـول ،اقسـاط رهـن و
مالیات و سایر هزینه ها را پرداخت و باقیمانده وجوه را به نسبت میزان عالیق مالكانه اعضای خـانواده دیویدسـون
برای آنها ارسال نماید.
 .43خواهان مضافاً اظهار میدارد که در حوالی تاریخ  95خردادماه  05( 5913ژوئـن  )5322ارسـال وجـوه از
طرف آقای حییم قطع شد ،زیرا دادستانی کل انقالب به آقای حییم اطالع داده بود که خـانواده دیویدسـون دیگـر
مالک اموال مورد بحث نمی باشد .دادگاه انقالب نظارت و مالكیت امال مورد بحث را عهدهدار شده بـود .عـالوه
بر این ،از آقای حییم درخواست شد که بعد از پرداخت اقساط رهن و مالیـات و سـایر هزینـههـا ،باقیمانـده وجـوه
اجاره بهای وصول شده را به دادستانی کل منتقل نماید .وی ت کید میکنـد کـه کلیـه دسـتوراتی کـه از دادسـتانی
دریافت می کرد شفاهی بود و هنگامی که وی تقاضای دستورات کتبی کرد ،آقای صـفری یكـی از مقامـات دفتـر
مزبور ،به وی پاسخ داد که دستور کتبی لزومی ندارد .خواهان همچنین اظهار کرده است که آقای حییم ناچار بـود
ماهی یک بار شخصاً به دادستانی کل مراجعـه نمایـد .در حـوالی تـاریخ چهـارم تیرمـاه  01( 5913ژوئـن )5322
دادستانی کل انقالب به آقای حییم دستور داد که اقساط رهن را دیگر بـه بانـک ملـی پرداخـت ننمایـد .خواهـان
میگوید که آقای حییم حسب دستور مزبور ،پرداخت اقساط رهن به بانک ملی را برای ساختمانهای اهر ،کـامران
و منوچهری قطع کرد و باقیمانده وجوه را به دادستانی پرداخت نمود.
 .11خواهان استدالل میکند که دخالت دولت در امر وصول اجارهبها و مدیریت پنج ساختمان ،عالیق مالكانه
وی را بیارزش ساخت .وی همچنین خاطرنشان مینماید که طبق حقوق بینالملل ،محرومیت از اموال یـا ضـبط
آنها ،حتی در صورت عدم ت ییر عنوان مالكیت ،میتواند به وقوع پیوندد.
 .15در مورد تاریخ دقیق ضبط ادعایی اموال ،خواهان استدالل میکند که هنگامی که ضبط امـوال از طریـق
یک سلسله رویداد تحقق پیدا میکند ،تاریخ مصادره الزاماً تاریخ اولین یا آخرین رویداد نیست ،بلكه هنگامی است
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که خواهان به طور دائم از حقوق اساسی مالكیت محروم شده است .خواهان همچنین اظهـار مـیدارد کـه سـلب
بعدی عنوان مالكیت اموال هیچ گونه ت ثیری در تاریخ ضبط خود اموال ندارد .خواهان اظهار میکند کـه در اواخـر
سال  5322که وی طی نامهای به سناتور ادوارد کندی مصادره اموال خود را اطالع داد ،استنباط وی این بود که از
استیفای مزایای اقتصادی و کنترل اموال خود محروم شده و اطمینان یافته بود که این امر صـرفاً جنبـه موقـت و
گذرا ندارد .در جلسه استماع ،خواهان توضیح داد که پیشنویس نامه را ابتدا پدرش تهیه کرد ،ولی وی آن را بعـداً
امضا نمود.
 .10خواهان معتقد است که حتی اگر عنوان مالكیت مدتها بعد از دیماه سال ( 5913ژانویـه  )5325سـلب
شده باشد ،باز هم او استحقاق دریافت غرامت دارد ،زیرا وی از اواخر سال  5322از حقوق اساسی مالكیت محـروم
شده است .خواهان می گوید که دخالت تنها محدود به استیفای وی از درآمد حاصل از امـال نبـود ،بلكـه وی از
پرداخت اقساط رهن در مورد برخی از ساختمان ها نیز ممنوع شده بود که در نتیجه آن ،مرتهن یعنی بانک ملی ،با
اجرای قرارداد رهن برخی از ساختمانها را ضبط نمود.
 .19خواهان ت کید میکند که مصادره رسمی باالخره در بهار سال  5320اتفاق افتاد و در ت یید این اظهار بـه
نامهای استناد می کند که امور اموال مسترد شده جمهوری اسالمی ایران به یكـی از مسـت جرین ،بـه نـام صـیون
اخوت درباره حكم مورخ  4اردیبهشتماه  04( 5955آوریل  )5320دادگاه انقـالب ارسـال نمـوده اسـت .خواهـان
همچنین سه نامه از مقامات خطاب به مست جرین ساختمان کامران ارائه کرده است کـه بعـد از تـاریخ ذیـربط 03
دیماه  53( 5913ژانویه  )5325صادر شدهاند .در این نامهها به مست جرین اطالع داده شده است که اجـارهبهـای
ماهیانه را به حساب بانكی دادستانی کل انقالب واریز نمایند .نظر خواهان این است که دادستانی قبل از آن ،یعنی
در تابستان  ،) 5322( 5913به مست جرین اطالع داده بود که خانواده دیویدسون دیگـر مالـک سـاختمان نیسـت و
دیگر اجاره بهایی نباید به آنان پرداخت شود .خواهان در ت یید این نتیجهگیری ،پنج شهادتنامه زیر را تسـلیم کـرده
است.
 .17در دو شهادتنامه اول ،فرد موسالوی و عمه خواهان ،ژوزفین اسراییل اظهار میدارند که ادوارد دیویدسون
در تابستان  )5322( 5913با آن ها تماس گرفت و خواهش کرد که با مست جرین پنج ساختمان و نیـز بـا مقامـات
ایران صحبت کنند و وضعیت امال خواهان را در یابند .هر دوی آنان اظهار میدارند که دادستانی کل انقالب در
آن زمان به مست جرین اطالع داده بود که دیگر اجارهبهایی به خانواده دیویدسون پرداخت نكنند ،زیـرا آن خـانواده
دیگر مالک اموال نیست و دولت انقالب اموال را گرفته است .دادستانی کل انقالب همچنین بـه آنـان گفـت کـه
هیچ کاری برای ت ییر وضعیت نمیتوان کرد .آقای موسالوی و خـانم اسـراییل نتـایج تحقیقـات خـود را بعـداً در
تابستان یا اوایل پاییز  )5322( 5913به ادوارد دیویدسون اطالع دادند.
 .11آقای فرج جهانبانی در شهادتنامه خود توضیح میدهد که به درخواست ادوارد دیویدسون ،وی راجع به دو
ساختمان از پنج ساختمان مورد بحث ،یعنی ساختمانهای کامران و منوچهری تحقیقاتی به عمل آورد .نامبرده بـا
چند تن از مست جرین هر دو ساختمان که اسامی همه آنها را ذکر کرده ،مالقـات نمـود .مقامـات دادسـتانی کـل
انقالب به مست جرین مزبور اطالع داده بودند که اجاره بها را به خانواده خواهان یا نمایندگان آنها پرداخت نكننـد.
آقای جهانبانی می افزاید که مقامات دادستانی به خود وی شخصاً اطالع دادند کـه امـوال خواهـان مصـادره شـده
است .وی کلیه این مطالب را در اکتبر ( 5322مهرـ آبان  )5913به ادوارد دیویدسون اطالع داد.
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 .10خانم زیبا فروزان ،دختر عموی خواهـان ،در شـهادتنامه خـود اظهـار مـیدارد کـه بـه درخواسـت ادوارد
دیویدسون در اواخر تابستان  )5322( 5913وی راجع به دو ساختمان از پنج ساختمان مورد بحث در پرونده حاضر
تحقیقاتی به عمل آورد .خانم فروزان با پنج نفر از مست جرین ساختمان ژاله و یک نفر از مست جرین ساختمان اهـر
که نام آنها را ذکر میکند ،مالقات نمود .کلیه مست جرین مزبور به وی اطالع دادند که مقامات دولتـی بـه آنهـا
گفتهاند که اجاره بها را به همایونجاه یا نمایندگان او پرداخت نكنند ،زیرا کلیه امال مزبور توسـط دولـت انقالبـی
مصادره شده است .تحقیقاتی که در دادستانی کل انقالب نیز انجام شد بـه همـین نتیجـه رسـید .خـانم فـروزان
همچنین از یكی از دوستان خود به نام خانم فاطمه شاهرخی سثال کرد که آیا پدر وی که در محل سمتی داشت،
می تواند کاری کند تا وضع اصالح شود یا خیر .یک هفته بعد ،خانم شـاهرخی بـه خـانم فـروزان اطـالع داد کـه
دادستانی کل انقالب به پدر وی گفته است که خانواده همایونجاه دیگر مالک ساختمانها نیسـت و امـوال مزبـور
توسط دولت ایران گرفته شده است .خانم فروزان در پایان میگوید که وی نتایج تحقیقات خود را در تابسـتان یـا
اوایل پاییز سال  )5322( 5913به ادوارد دیویدسون اطالع داد.
 .14آقای روشن خلیل کلیمی اصفهانی شهادتنامه ای تسلیم کرده و طی آن توضیح داده کـه وی سـالهـای
متمادی در ساختمان خردمند (کامران) مست جر بود .تا حدود ماه ژوئن  5322وی اجاره را به آقای حیـیم پرداخـت
میکرد و ادعا می کند که در آن زمان آقای صفری از دادستانی کل انقالب به وی اطالع داد که سـاختمان مزبـور
دیگر متعلق به خانواده دیویدسون نبوده ،بلكه توسط دولت انقالب گرفته شده است .به وی گفته شد که اجارهبهـا
را به آقای حییم که در آن هنگام از طرف دولت انقالبی اجارهها را وصول میکرد پرداخت نماید.
 .11در جلسه استماع ،شهود خواهان ،ادوارد دیویدسون و نجات حییم ،شـهادت دادنـد کـه ادوارد دیویدسـون
پیش از تر ایران در تابستان  )5303( 5912ترتیباتی داد که آقـای حیـیم اجـارهبهـا را از مسـت جرین هـر پـنج
ساختمان وصول نماید .آقای حییم اظهار داشت که وی برای ساختمان کامران وکالتنامه رسمی داشت و در مـورد
سایر ساختمانها براساس دستورات شفاهی خانواده دیویدسن عمل میکـرد .قـرار بـود وی از محـل اجـارهبهـای
وصولی ،اقساط رهن ،مالیات و سایر هزینههای مربوط به ساختمانها را پرداخت و مابقی را برای ادوارد دیویدسون
ارسال نماید تا وی آن را میان پسرانش تقسیم کند .این ترتیبات تا حدود  92خـردادمـاه  02( 5913ژوئـن )5322
اجرا می شد و از آن تاریخ ارسال وجه از طرف آقای حییم برای ادوارد دیویدسون قطـع شـد .در حـوالی تـاریخ 92
خردادماه  02( 5913ژوئـن  ) 5322دادسـتانی کـل انقـالب بـه آقـای حیـیم اطـالع داد کـه خـانواده همایونجـاه
(دیویدسون) دیگر مالک پنج ملک مزبور نیست و اینک دادگاه انقالب مالک آنها است و بر آنها نظارت میکند.
آقای حییم اظهار داشت که به وی گفته شد که مابقی وجوه اجارهبها را بعد از پرداخـت اقسـاط رهـن و مالیـات و
سایر هزینهها به دادستانی کل انقالب تحویل دهد و وی نیز حسب این دستور عمل نمود .در حوالی تاریخ چهـارم
تیرماه  01( 5913ژوئن  )5322دادستانی به آقای حییم دستور داد که اقساط رهن را به بانک ملی پرداخت نكند و
وی این دستور را نیز اطاعت کرد .مدتی بعد ،یعنی پس از انقضای دوره ذیربط ،برخی از مسـت جرین نامـههـایی از
مقامات درباره همین مسائل دریافت کردند و آقای حییم به ادوارد دیویدسون اطالع داد که دادستانی کـل انقـالب
به مست جرین پنج ساختمان مزبور دستور داده است که اجارهبها را مستقیماً به دولت انقالبی پرداخت نمایند.
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0ـ .9اظهارات خوانده

 .13خوانده در ارزش و اعتبار ادلهای که خواهان ارائه کرده ابراز تردید مینماید .همچنین از نظر خوانده ،بـرای اظهـارات
خواهان یا پدر وی نباید ارزش و اعتباری قائل شد ،زیرا هر دوی آنان در موضوع ذینفع هستند .عالوه بـر ایـن ،اظهـارات
هر دوی آنها تكرار همان مطالب ادعا است و این واقعیت که در هنگام مصادره ادعایی ،آن دو در ایاالت متحـده اقامـت
داشتند ،از ارزش و اهمیت اظهارات خواهان و پدرش بیشتر میکاهد .همچنین اظهار شـده اسـت کـه شـهادتنامههـای
تسلیمی خواهان راجع به تحقیقات مربوط به وضعیت اموالش غیرمستقیم و بر مبنای مسموعات است.
 .31خوانده در اظهارنظر راجع به شهادتنامههایی که خواهان بهعنوان دلیل تسلیم کرده ،اظهـار مـیدارد کـه
اغلب شهود از خویشان خواهانند و اظهاراتشان با منابع مستقل یا ادله همزمان ت یید نمیشود .خوانـده خاطرنشـان
می سازد که شهود نتوانسته اند نام شخصی را که در دادستانی کل انقالب حسب ادعا ضبط اموال را به آنان اطالع
داده بود ذکر کنند .خوانده همچنین خاطرنشان مینماید که شهادتنامههای مزبور به زبان انگلیسی تهیـه شـده ،در
حالی که اغلب شهادتدهندگان تنها زبان فارسی می دانستند و بنابراین اطالع درستی از زبانی که شهادتنامه بدان
تهیه شده بود نداشتند.
 .35خوانده با مقایسه شهادتنامههای آقای موسالوی و خانم اسـراییل ،مضـافاً یـادآور مـیشـود کـه ایـن دو
شهادتنامه  ،به استثنای نام شهود ،یكسانند و هر دو اشتباهات نگارشی مشابه دارند .همین امر در مـورد شـهادتنامه
آقای جهانبانی و خانم فروزان صدق میکند .در مورد اظهارات خانم اسراییل راجع به رویدادهای تابستان یـا پـاییز
 ،)5322( 5913خوانده خاطرنشان مینماید که خواهان بدواً گفته بود که عمهاش ،خانم اسـراییل ،در سـال 5914
( )5301ایران را تر کرده بوده و بنابراین نمی توانسته شاهد این رویدادها بوده باشد .بعداً خواهان این گفته خـود
را بدین صورت اصالح کرد که خانم اسـراییل بـه ایـران مراجعـت و در طـول سـالهـای  5912و 5303( 5913
و )5322در آنجا زندگی کرد و بعداً دوباره ایران را تر نمود.
 .30راجع به شماره تلفنی که آقای جهانبانی ،حسب اظهار برای ارتباط با مقامات بـا آن تمـاس گرفتـه بـود،
خوانده شهادتنامهای ا ز خانم مروستی ارائه کرده که در آن اظهار شده است که شماره تلفن مزبـور از سـال 5940
( )5359به نام پدر وی بوده است .خانم مروستی همچنین اظهار میدارد که خط تلفن مزبور در سـاختمانی نصـب
شده بوده که در اجاره وزارت آموزش و پرورش بوده و هیچگاه در اختیار دادستانی کل انقالب یـا ادارات تابعـه آن
قرار نداشته است.
 .39خوانده همچنین اظهار آقای کلیمی اصفهانی را مبنی بر دستور واصله از آقای صفری کارمنـد دادسـتانی
کل راجع به پرداخت کرایه به آقای حییم انكار و خاطرنشان مـینمایـد کـه از سـال  )5303( 5912از مسـت جرین
ساختمان کامران درخواست شده بود که طبق ترتیبات موجود بین آنان و پدر خواهان اجارههای خـود را بـه آقـای
حییم پرداخت کنند.
 .37خوانده راجع به صحت اظهار آقای حییم درباره دستورات شفاهی که حسب ادعا توسط دادستانی کل بـه
وی داده میشد ابراز تردید کرده و استدالل میکند که صدور اینگونه دستورات شفاهی خالف رویه و عرف اداری
می بود .بنابراین خوانده صدور دستور شفاهی را ثابت شده نمیداند و بهعنـوان ادلـه معـارض ،شـهادتنامههـایی از
افرادی که با روشهای اداری دادگاهها و دادسراهای انقالب آشنایی دارند ارائه نموده است .شهادتنامههای مزبـور
توسط آقای غالمحسین صادقی قهاره ،آقای ابوالفضل مزینانیان و آقای حسین دادگـر نوشـته شـده و نامبردگـان
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اظهار کرده اند که برای مجازات یا مصادره اموال هیچگاه از دستورات شفاهی استفاده نمیشد .در جلسـه اسـتماع،
آقای صادقی قهاره ت یید کرد که کلیه دستورات مصادره به صورت کتبی بوده است.
 .31خوانده تصویر قراردادی را که برای اصالح یک اجارهنامه قبلی در تاریخ هفـتم تیرمـاه  02( 5952ژوئـن
 )5325بین آقای حییم ،وکیل موجر و آقای خوشخو منعقد شده بود بهعنوان دلیل تسلیم نموده تا ثابـت کنـد کـه
آقای حییم حتی تا تیرماه ( 5952ژوئن  )5325یعنی بعد از رسمیت یافتن بیانیه حل و فصل دعاوی بهعنوان وکیل
خانواده خواهان عمل میکرده است .خوانده خاطرنشان مینماید که در قرارداد مزبور هیچگونه اشارهای به دخالـت
دادستانی کل انقالب یا سایر مقامات قضایی نشده است .عالوه بر این ،خوانده معتقد است که مكاتبات آقای حییم
و دادستانی کل انقالب راجع به ساختمان کامران نیز نشان میدهد که شخد نامبرده حتی تا اواخـر سـال 5325
نیز به عنوان وکیل خواهان عمل میکرده و دادستانی کل انقالب هیچگونه دستور مصادرهای در مورد اموال مـورد
بحث صادر نكرده بود .بهعالوه ،خوانده یادآور میشود که آقای حییم در نامه مورخ  53دیماه  52( 5952دسـامبر
 )5325خود به بانک ملی اشاره به گفته دادستانی کل انقالب میکنـد بـه ایـن شـرح کـه … ملـک مزبـور زیـر
نظارت ...در آمده است .بنابراین ،خوانده استدالل میکند که آقای حییم هیچگاه اشاره به چیزی نداشته اسـت کـه
اظهار خواهان را درباره وقوع مصادره ت یید کند.
 .30در مورد ادله تسلیمی خواهان برای اثبات اینکه اجارهها به حساب دادسـتانی کـل انقـالب واریـز شـده،
خوانده توضیح میدهد که آقای حییم دلیل قانعکنندهای ارائه نكرده که نشان دهد اجارههای وصولی توسط وی از
خردادماه ( 5913ژوئن  )5322تا  03دیماه  53( 5913ژانویه  )5325به حساب دادستانی مذکور واریز شده باشـد.
خوانده خاطرنشان میسازد که کلیه دستورات مزبور مدتها پـس از مهلـت صـالحیتی دیـوان ،یعنـی  03دیمـاه
 53( 5913ژانویه  )5325صادر شده و نشان میدهند که اجارههای دریـافتی در اواخـر سـالهـای  5325و 5320
می بایست تا نتیجه تحقیقات راجع به وضعیت امال به حساب بانكی مخصوصی واریز میشد که دادسـتانی ،بـه
عنوان امین مالک ،افتتاح کرده بود.
 .34خوانده خاطرنشان می کند که حتی خود خواهان اذعان دارد که پیش از رسمیت یافتن بیانیههای الجزایر،
هیچگونه دستور رسمی برای مصادره اموال وی صادر نشده بود .راجع به نامه دادگـاه انقـالب اسـالمی بـه آقـای
صیون اخوت که خواهان آن را بهعنوان دلیل مصادره تسلیم نموده ،خوانده اظهار میدارد کـه اصـل فارسـی نامـه
مزبور دستكاری شده تا به خانواده همایونجاه تسری پیدا کند .در واقع امر ،نامه مزبور خطاب به شخصـی بـه نـام
ابراهیم الویان بوده که حسب اظهار خوانده ،هیچگونه ارتباطی با خانواده دیویدسون ندارد .خوانـده در اثبـات ایـن
اظهار ،نامه ای از دادستانی کل انقالب تسلیم نموده که ت یید میکند دستور مصادره علیـه آقـای ابـراهیم الویـان
صادر شده بود.
 .31مضافاً خوانده ادعا میکند که اطالعی ندارد که آیا آقای حییم برای خواهان پول حواله میکرده یا اینکه
در خردادماه ( 5913ژوئن  )5322ارسال پول را متوقف کرد یا خیر .خوانده همچنین اظهار مـیدارد کـه دادسـتانی
کل انقالب هیچگاه دو نامه مورخ  )5325/55/01( 5952/3/4و  )5325/50/52( 5952/3/53را که اینک خواهـان
تسلیم کرده ،دریافت ننمود .در نامه اولی آمده است که آقای حییم پرداخت اقساط وام بانک ملی بـرای سـاختمان
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کامران را از تاریخ ( 5952/1/51ششم اوت  10)5325طبق دستور شفاهی آقای صفری متوقف کرد .خوانده اظهار
می دارد که وکالتنامه آقای حییم از طرف خانواده خواهان تنها برای ساختمان کامران بـوده و خواهـان نمـیتوانـد
ثابت کند که خوانده باعث عدم پرداخت وام رهنی در مورد این ساختمان شده است.
 .33در جلسه استماع ،آقای صفری شاهد خوانـده توضـیح داد کـه وی از سـال  )5303( 5912تـا تـاریخ 59
مهرماه ( 5913پنجم اکتبر  )5322که به دادستانی کل انقالب منتقل شد ،در نخست وزیری کـار مـیکـرد .آقـای
صفری زمانی با آقای حییم مالقات کرد که خانم مكی شكایتی در مورد هتـل کـاروان کـه صـاحبش در خـارج از
ایران بود مطرح نمود .دادستانی دعوتنامه ای برای آقای حییم ،نماینده مالكین فرسـتاد و وی بـه دادسـتانی آمـد و
وکالتنامه ای راجع به ساختمان کامران نشان داد .آقای صفری اظهار میدارد که آقای حییم از وی درخواست کـرد
که کمک کند تا مست جرین اجاره های خود را بپردازند .بعداً آقای صفری بعضی از این مست جرین را بـه دادسـتانی
دعوت کرد و به آنها گفت که اجارههای خود را بپردازند .آقای صفری انكار میکند که اجاره ساختمان کـامران را
از آقای حییم یا مست جرین ساختمان کامران وصول کرده باشد .وی همچنین وصول یـا رؤیـت دو نامـهای را کـه
حسب اظهار ،آقای حییم به دادستانی کل انقالب نوشته شده بود ،انكار میکند.
 .511همچنین خوانده ت کید میکند که ساختمان های کامران ،اهر و منوچهری توسط بانک مرتهن به اجـرا
گذاشته شد و بنابراین اسناد مالكیت آنها به موجب اجراییه صادره به بانک منتقل گردید .به نظر خوانـده ،فـرض
اینکه دولت ایران ساختمان هایی را که در رهن بانک ملی بوده ضبط کرده ،با این واقعیت منافـات دارد کـه بعـداً
برای بانک ملی میسر شد که علیه خواهان بهعنوان صاحب مال مرهونه اجراییه صادر نماید .صدور اجراییـه ثابـت
میکند که در تاریخ اجرا ،راهن هنوز مالک عین مرهونه بوده است.
 .515از نظر خوانده ،نامه ای که خواهان به سناتور ادوارد کندی نوشته ،به فرض اصالت ،بـههـیچوجـه ثابـت
نمیکند که ملک خواهان بین تاریخهای  54اسفندماه  5912و  03دیماه ( 5913پنجم مارس  5322و  53ژانویه
 ) 5325ضبط شده بود .عالوه بر این ،نامه مزبور حاوی مطالب نادرستی است ،مانند آنکـه (ادعـا شـده) خواهـان
فرزندانی داشته که اموالی را در ایران از پدربزرگ خود به ارث بردهاند .در تاریخ نگـارش نامـه ،یعنـی اول دیمـاه
00( 5913دسامبر  )5322خواهان هنوز مجرد بود و فرزندی نداشت و پدر و مادرش هر دو در قید حیات بودند.
 .510خوانده نتیجهگیری میکند که در طول دوره ذیربط اموال ،نه دخالتی در اموال (خواهان) نموده و نه بـر آنهـا
اعمال نظارت کرده است .بنابراین ،خوانده از دیوان درخواست میکند که پرونده را به علت فقد صالحیت رد نماید.
9ـ .9یافتههای دیوان

 .519دیوان مالحظه می نماید که طرفین در این خصوص اختالف نظر دارند که آیا دولت ایران هیچگـاه عالیـق
مالكانه خواهان را به طور رسمی ،مثالً با صدور حكم دادگاه مصادره کرده است .خواهان اظهار میدارد کـه عمـل
مصادره پیش از تاریخ چهارم اردیبهشتماه  04( 5955آوریل  )5320که دادگـاه انقـالب اسـالمی حكمـی بـدین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89به علت اشتباه اولیه خواهان در تبدیل تاریخ ایرانی به ششم اوت  ،5322خوانده معتقد است که خواهـان تـاریخ مداخلـه ادعـایی در
حقوق مالكیت را نیز بر مبنای این اشتباه تعیین کرده است.
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مضمون داد اتفاق نیفتاده بود .اگر قرار میبود که دیوان یافتههای خود را تنها بر مبنای این تـاریخ اسـتوار سـازد،
ناچار میبود دعوا را به علت فقد صالحیت رد کند ،زیرا تاریخ مزبور مثخر بر مهلت صالحیتی دیـوان اسـت؛ لكـن
خواهان دعوایش را بر مصادره رسمی بنا نمیکند ،بلكه بر این ادعا استوار نموده که در حقوق مالكیت وی پیش از
انقضای مهلت صالحیتی دیوان مداخله صورت گرفته است.
 .517اقدامات متخذه توسط یک دولت ممكن است به حدی موجـب مداخلـه در حقـوق مالكیـت گـردد کـه
می بایست آن حقوق را سلب شده تلقی نمود .بهعنوان مثال ،چنین سلب مالكیتی موقعی تحقق مییابد که مالـک
از امكان استفاده مثثر ،کنترل و منافع مال خود محروم میشود .در این صورت ،مصادره ممكن است حادث شود و
لو آن که دولت اذعان به مصادره نكرده و مالكیت قانونی به نام مالک اصلی باقی مانده باشد11.
 .511طبق بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان صالحیت رسیدگی نسبت به ادعاهایی را دارد کـه
در تاریخ  03دیماه  53( 5913ژانویه  )5325پابرجا بودهاند ،اعم از اینکه در دادگاهی اقامه شده یا نشـده باشـند.
در نتیجه ،برای آن که دیوان نسبت به پرونده حاضر صالحیت داشته باشد ،خواهان باید اثبات کند کـه ادعاهـایش
پیش از آن تاریخ بروز کرده اند .در رویه دیوان پذیرفته شده است که ادعای ضبط مال از روز ضبط پابرجا میشود.
چنانچه سلب مالكیت از طریق یک رشته مداخالت در استفاده از مال صورت گرفته باشد ،فرض بر این مـیشـود
که سبب دعوا در روزی ایجاد شده است که مداخله به محرومیت غیر قابل برگشت از مال منتهی گردیده و نـه در
تاریخ شروع رویدادها .نقطهای که مداخله منتهی به گرفتن میشود ،بستگی به اوضـاع و احـوال مـورد دارد والزم
نیست که مالكیت قانونی منتقل شده باشد12.
 .510در عین حال که به دست گرفتن کنترل مال توسط دولت خودبهخود و بالفاصـله ایـن نتیجـهگیـری را
توجیه نمیکند که دولت مال را ضبط کرده و از این رو طبق حقوق بینالملـل مالزمـه بـا پرداخـت غرامـت دارد،
چنین نتیجه گیری موجه خواهد بود هرگاه رویدادها نشان دهند که مالک از حقوق اساسی مالكیت محروم شـده و
چنین به نظر می رسد که محرومیت امری صرفاً گذرا نبوده است .در احراز مصادره باید برای قصد دولـت و شـكل
این اقدامات کنترلکننده یا مداخلهآمیز اهمیت کمتری ،در مقایسه با واقعیت اثر آن اقدامات بر صاحب مال ،قائـل
شد 13.لكن این امر خواهان مدعی مصادره را از این تكلیف معاف نمینماید که مداخله دولت را کـه الزمـه ادعـا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88بنگرید به :پرونده استارت هاوزینگ کورپوریشن و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،قـرار اعـدادی شـماره 5-04-90
(فارسی) مورخ  01بهمنماه ( 5950انگلیسی مورخ  02آذرماه  5950معادل  53دسامبر  ،)5329صفحه  ،40چـاپ شـده در 4 Iran-U.S.
 . C.T.R. 122, 154-157همچنین بنگرید به :پرونده یونایتد پینتینگ کامپنی اینک .و جمهوری اسـالمی ایـران ،حكـم شـماره
( 0-55025- 412فارسی) ،مورخ چهارم اسفندماه ( 5952انگلیسی مورخ  03آذرماه  5952معادل  02دسامبر  ،)5323بنـد  ،12چـاپ شـده
در  23 Iran-U.S. C.T.R. 351, 368؛ پرونده فیث لیتا خسروشاهی و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایـران ،حكـم شـماره
 ،0-502- 112مورخ نهم تیرماه  92( 5909ژوئن  ،)5334بند  ،09چاپ شده در . 30 Iran-U.S. C.T.R. 76, 84
 .82بنگرید به :پرونده اینترنشنال تكنیكال پروداکتس کورپوریشن و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایـران و دیگـران ،حكـم شـماره
( 9-920-535فارسی) مورخ  02آذرماه ( 5954انگلیسی مورخ ششم آبانماه  5954معادل  02اکتبر  ،)5321صفحات  ،15-10چاپ شـده
در .9 Iran-U.S. C.T.R. 206, 240-241
 .81بنگرید به :پرونده تیپتس ،آبت ،مک کارتی ،استراتن و شرکت مهندسین مشاور تامزـ آفای ایران و دیگـران ،حكـم شـماره
( 0- 0- 545فارسی) ،مورخ  00تیرماه ( 5959انگلیسی مورخ هشتم تیرماه  5959معادل  03ژوئن  ،)5324صفحه  ،55چاپ شـده
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است به اثبات برساند (بنگرید به :پرونده یونایتد پینتینگ کامپنی اینک ،مذکور در باال).
 .514در پرونده حاضر ،اسناد مالكیتی که خوانده ارائه کرده محرز میسازند که خواهان در سـه فقـره از پـنج
ساختمان مورد بحث ،بدین شرح ،عالیق مالكانه داشته است :یـک هفـتم در سـاختمان کـامران ،یـک هشـتم در
ساختمان منوچهری و پنج سی و ششم در ساختمان ژاله و در این اسناد ،ذکری از اقدامات منجـر بـه مصـادره بـه
میان نیامده است؛ لكن دیوان خاطرنشان می سازد که فقدان ادله کتبی رسـمی راجـع بـه مصـادره در ظـرف دوره
ذیربط ،امكان مصادره را منتفی نمینماید.
 .511دیوان به شهادت شفاهی ادوارد دیویدسون و نجات حییم در جلسه استماع راجع به ترتیبـات شخصـی
برای اداره اموال خانواده استناد می نماید .دیوان همچنـین بـه شـهادت شـفاهی آقـای حیـیم دربـاره رویـدادهای
تابستان )5322( 5913استناد میکند (بنگرید به :بند  22باال) .دیوان شهادت آقای حییم را متقاعدکننده مییابـد و
اظهارات وی مثید اظهارات پدر خواهان است .ادله ابرازی توسط آقای موسالوی ،خانم اسراییل ،آقـای جهانبـانی،
خانم فروزان و آقای کلیمی اصفهانی نیز مثید اظهارات اصلی ادوارد دیویدسون و آقای حیـیم هسـتند .عـالوه بـر
این ،آقای کلیمی اصفهانی اظهار داشته است که در خردادماه ( 5913ژوئن ،)5322آقای صفری کارمنـد دادسـتانی
کل انقالب شخصاً به وی گفت که خانواده دیویدسون دیگر صاحب ملک نیست و ساختمان مزبور توسـط دولـت
انقالب گرفته شده است .آقای کلیمی اصفهانی اجارهبها را به آقای حییم پرداخت کـرد کـه اجـارهبهـا را از جانـب
دولت انقالبی وصول مینمود.
 .513نتیجه این که کلیه اظهارات شفاهی و شهادتنامههای ادوارد دیویدسون ،نجات حییم ،فردی موسـالوی،
عمه خواهان ژوزفین اسراییل ،فرج جهانبانی ،دخترعمه اش زیبا فروزان و روشن خلیل کلیمـی اصـفهانی همگـون
بوده و این همگونی ارزش اثباتی اظهارات و شهادتنامهها را تقویت مینماید .حتـی در صـورتی کـه دیـوان ارزش
اثباتی این ادله را با احتیاط ارزیابی نماید تا خوانده را در مقابل ادعاهای بیاساس حفاظت کند ،ادلـه مزبـور نشـان
میدهد که در تابستان سال  )5322( 5913مقامات انقالبی ایران به مست جرین دستور داده بودند کـه از پرداخـت
اجاره بهای خود به خانواده دیویدسون خودداری کنند ،زیرا امال مورد بحث تحت نظارت عملـی دولـت انقالبـی
قرار گرفته بود .در نتیجه ،خواهان هیچ اجارهبهایی دریافت نكرد .شهادت آقای صفری دیوان را متقاعـد نمـیکنـد
که وضعیتی خالف این وجود داشته است .اوالً ،خوانده ادله همزمانی در ت یید این اظهار خود تسلیم نكـرده اسـت
که آقای حییم از وی (آقای صفری) درخواست کرد که مست جرین را مجبور به پرداخت اجارههای خود نماینـد .بـه
این دلیل ،اظهار آقای صفری دیوان را متقاعد نمیسازد که وی در وصول اجاره امال خانواده دیویدسـون صـرفاً
نقش منفی داشته است .ثانیاً خوانده آقای صفری را بهعنوان شاهد در آخرین لحظه ممكنه معرفی نمود و این امـر
به نحو غیرمنصفانهای مانع شد که خواهان بتواند بجز ت یید هویت وی کاری انجام دهد.
 .551انتقال واقعی اموال به بانک ملی بعد از مصادره ادعایی و بعد از دوره ذیربط صورت گرفت .بدینسان ،تنهـا
ارتباط آن با پرونده حاضر این است که نتیجه کار خوانده ،یعنی جلوگیری از پرداخت اقساط رهن را نشان میدهد.
در  .6 Iran-U.S. C.T.R. 219, 252-226همچنین بنگرید به :پرونده سیکو اینک و جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،حكـم شـماره
 ،0-052-195مورخ چهارم تیرماه  01( 5905ژوئن  ،)5330بند  ،92چـاپ شـده در  28 Iran-U.S. C.T.R. 198, 210؛ پرونـده نظـری،
مذکور در باال ،بند .505
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 .555بنابراین ،دیوان نظر میدهد که خوانده ،خواهان را از حقوق اساسی مالكیت خود به طـور دائـم محـروم
نمود ،زیرا وی نتوانست اموال خود را کنترل نموده ،آنها را مورد استفاده قرار داده و از منافع آنهـا بهـرهبـرداری
نماید .حتی در صورتی که مالكیت قانونی هم منتقل نشده باشد ،دیوان نتیجه میگیرد که دخالت خوانده در حقوق
مالكیت خواهان ،حداکثر در تاریخ دهم تیرماه ( 5913اول ژوییه  ،)5322منتهی به ضبط (آن حقوق) شد.
 .7ارزشیابی
5ـ .7اظهارات طرفین

 .550پدرخواهان ،ادوارد دیویدسن ،برآورد کرده است که ارزش عادله پنج ملک در اواخـر تابسـتان )5322( 5913
به شرح زیر بوده است (ارقام به دالر امریكا است):
ساختمان کامران (کسر میشود 0220222/- :دالر بابت وامها)
ساختمان منوچهری
(کسر میشود :نصف مبلغ  0520222/-دالر یعنی
ساختمان اهر
(کسر میشود :نصف مبلغ  0520222/-دالر یعنی
ساختمان ژاله
هتل کاروان

 000220222/دالر 4220222/دالر 5920222/دالر بابت وامها) 4220222/دالر 5920222/دالر بابت وامها) 9120222/دالر 902220222/-دالر

سه ساختمان اول وامهای رهنی داشتند که تصـفیه نشـده بـود .سـاختمان کـامران مبلـغ  0220222/-دالر و
ساختمانهای منوچهری و اهر مشترکاً مبلغ  0520222/-دالر وام داشتند.
 .559برآورد دوم خواهان توسط مهندس محمد تقی مظفری عباسی انجام شده است کـه سـاختمانهـا را در
اواخر ماه مه ( 5329دهم خردادماه  ،)5950زمانی که کارشناس رسمی وزارت دادگستری ایران بود ارزشیابی کرده
است .آقای عباسی امال را به شرح زیر ارزیابی میکند (نرخ تبدیل هر دالر برابر  00ریال محاسبه شده است):
ساختمان کامران
ساختمان منوچهری
ساختمان اهر
ساختمان ژاله14
هتل کاروان

 05503120222/ریال ( 003490012/-دالر) 0502220222/ریال ( 0350550/-دالر ) 9000220222/ریال ( 4140550/-دالر ) 5201220222/ریال ( 0150344/-دالر ) 05202220222/-ریال ( 003550550/-دالر )

خواهان اصرار دارد که این برآورد ارزش عادله بازار برای خردادماه ( 5950ماه مه  )5329باید مورد قبول قـرار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81وجود یک باب ویالی مجزا در ارتباط با ساختمان ژاله ،نه توسط آقای عباسی ت یید شده است و نه به موجب سند رسمی مربوط بـه
آن ساختمان.
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گیرد و کاهش نیابد؛ بدین علت که ارزش مست الت در فاصله سال  )5322( 5913تا خردادماه ( 5950مـه )5329
افزایش داشته است ،مگر آنکه ادله متقاعدکنندهای در دست باشد که نشان دهد ترقـی قیمـتهـا بـیشتـر از02
درصد بوده است .از نظر خواهان ،برآوردهای کارشناسان رسمی دادگستری ،مانند آقای عباسی ،حـدود  02درصـد
پایین تر از ارزش عادله بازار است .بعداً خواهان خاطرنشان ساخت که هم منظـور از ارزشـیابی و هـم تـاریخهـای
ذیربط ب رای ارزیابی به اطالع آقای عباسی رسیده بود .در نتیجه ،دلیلی نداشت که نامبرده ارزشهای سـال 5950
( )5320را تعیین کند و نه ارزشهای سال  )5322( 5913را.
 .557ارزشیابی سوم خواهان توسط مرتضی بنایان تهیه شده است .وی یک واسطه معامالت ملكی است کـه
بیش از چهل سال ساب قه کار دارد و مدعی است که کوشش کرده بود امال خانواده دیویدسن را پیش از مصادره
آنها به فروش رساند .نظر آقای بناییان راجع به ارزش عادله ساختمانها در سال  5322به شرح زیر است:
ساختمان کامران
ساختمان منوچهری
ساختمان اهر
ساختمان ژاله
هتل کاروان

 53503120222/ریال 5302220222/ریال 0002220222/ریال 5102220222/ریال 05102220222/-ریال

آقای بنایان اظهار میدارد که قیمت مست الت در ایران در فاصله دیماه ( 5913ژانویه  )5322تا خردادمـاه 5950
(ژوئن  )5329در واقع کاهش یافته بود .در اوایل سال  5303آقای بنایان پیشنهادی از یكی از مشتریان خود برای
خرید ساختمان کامران حدوداً به مبلغ  50102220222/-ریال و برای خرید هتل کاروان به مبلغ 53202220222/-
ریال دریافت نمود؛ لكن معامله ای انجام نشد .ادوارد دیویدسون همچنین اظهار نمـود کـه وی نیـز در سـالهـای
 5302( 5912 ،5910و  )5303پیشنهادات خریدی دریافت کرد ،لكن چهار پیشنهاد خرید به علت ایـنکـه خیلـی
پایی ن بودند رد شدند و پیشنهاد پنجمی ،برای ساختمان اهر ،به این علت که خانم دیویدسون با فروش آن مخالفت
کرد ،قبول نشد .پیشنهادهای مزبور به شرح زیر بود:
ساختمان کامران
ساختمان منوچهری
ساختمان اهر
ساختمان ژاله
هتل کاروان

 50102220222/ریال 0202220222/ریال 0902220222/ریال 0002220222/ریال 53202220222/-ریال

 .551خوانده برآوردی از ارزش امال مزبور در خردادمـاه ( 5913ژوئـن  )5322ارائـه نمـوده کـه توسـط دو
کارشناس رسمی مستقل به اسامی مهندس محمدرضـا یـزدی و مهنـدس ابـراهیم آزادحـرف تهیـه شـده اسـت.
ارزشیابی در سال  )5334( 5900انجام شده است و شامل ارزش ساختمانها و زمین آنها ،بـه شـرح زیـر ،بـدون
محاسبه سرقفلی است که کارشناسان مزبور معتقدند باید از ارزش هر ساختمان کسر شود:
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ساختمان کامران
ساختمان منوچهری
ساختمان اهر
ساختمان ژاله
هتل کاروان

 5202220222/ریال 5202220222/ریال 5202220222/ریال 402220222/ریال 2202220222/-ریال

 .550خوانده استدالل می کند که اظهارات خواهان درباره ارزشـیابی آقـای عباسـی متنـاقض اسـت ،زیـرا
مشخد نمی نماید که آیا قیمتها مربوط به سال  )5322( 5913است یا سال  .)5329( 5950عالوه بـر ایـن،
خوانده با نظر آقای عباسی موافق نیست ،زیرا قیمـت مسـت الت در فاصـله سـال  )5322( 5913تـا سـال 5950
( )5329به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته بود .به عالوه ،خوانده معتقد است که موضوع سرقفلی که متعلق
به مست جرین است به نحو مناسبی در محاسبات در نظر گرفته نشده است .خوانده با اظهار تردید در مـورد تخصـد
آقای بنایان ،نامهای از صنف مشاوران امال ارائه نموده که حاکی است هـیچ پروانـهای بـهعنـوان دالل یـا مشـاور
امال به نام وی صادر نشده است .مضافاً کارشناسان خوانده ،آقایان یزدی و آزاد حرف با نظر آقای بنایـان راجـع بـه
عالی بودن کیفیت ساختمان ها و مرغوبیت محل آن ها موافق نیستند و آن هـا را پـایین تـر از متوسـط ارزیـابی
می کنند و باالخره خوانده نامه مورخ  02اردیبهشتماه  52( 5901مـه  )5335بانـک ملـی را ارائـه نمـوده کـه در آن
مجموع بدهی وامهای رهنی در ماه خرداد ( 5912مه ـ ژوئـن  )5303مبلـغ  5501900014/-ریـال (بـرای سـاختمان
کامران) 202300424/- ،ریال (برای ساختمان منوچهری) و  5202050149/-ریال (برای ساختمان اهر) و جمعـاً
 9201550025/ریال ذکر شده است .مبلغ مزبور تقریبـاً مسـاوی بـرآورد خواهـان اسـت ( 4520222/-دالر امریكـا).خوانده اظهار میدارد که مبلغ این وامها باید از ارزش ساختمانها کسر شود.
0ـ .7یافتههای دیوان

 .554دیوان مالحظه می نماید که طرفین ارقام نسبتاً مشابهی بابت وامهای رهنی ارائه کرده و توافق نظـر دارنـد
که این وامها باید از ارزش امال کسر شود .سوای این موضوع ،طرفین در مورد ارزش امال اختالفنظر دارند.
طرفین به سه فقره گزارش ارزشیابی کارشناسان استناد می کننـد و خواهـان بـه ارزشـیابی پـدر خـود نیـز اسـتناد
می نماید .دیوان باید کوشش کند ارزش عادله بازار امال را مشخد نمایـد کـه بـه توصـیف کارشـناس پرونـده
استارت عبارت است از قیمتی که خریدار راغبی برای کاالی معینی میپـردازد و فروشـنده راغبـی بـه آن قیمـت
میفروشد ،مشروط بر آنکه هیچیک از طرفین معامله تحت هیچگونه اکراهی نبوده و هـر دو از کلیـه جنبـههـای
مربوط به معامله بهخوبی آگاهی داشته باشـند (ب نگریـد بـه :اسـتارت هاوزینـگ کورپوریشـن و دیگـران و دولـت
جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره ( 5-04-954فارسی) مورخ  04مهرماه ( 5955انگلیسی مـورخ 09
شهریورماه  5955معادل چهاردهم سپتامبر  )5320بند  ،52چاپ شده در .)16 Iran-U.S. C.T.R. 112
 .551لكن مشكل عبارت است از تعیین ارزش عادله در زمان مصادره ادعایی در تابستان سال ،)5322( 5913
زیرا در آن زمان در ایران بازار خرید و فروش مست الت به صورت معمول آن وجـود نداشـت .بـه علـت انقـالب،
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وضعیت کلی اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی استثنایی بود و در بازار معامالت امال  ،ثبـات قیمـت وجـود نداشـت.
دیوان مالحظه می نماید که دو ارزشیابی انجام شده توسط آقای بنایان و آقای عباسی حاوی ارزشهـای مشـابهی
برای امال مورد بحث در زمان مصادره میباشد ،لكن گزارش خردادمـاه ( 5950مـاه مـه  )5329آقـای عباسـی
مشخد نمیکند که آیا از قیمتهای سال  )5322( 5913استفاده شده ویـا از قیمـتهـای سـال .)5329( 5950
خواهان نتوانسته است نشان دهد که ارزشیابی آقای عباسـی از قیمتـی غیـر از قیمـتهـای سـال )5329( 5950
استفاده کرده است .بنابراین دیوان ناگزیر است که گزارش آقای عباسی را منعكسکننده قیمتهـای سـال 5950
( ) 5329تلقی کند .ارزشیابی مشتر آقای یـزدی و آقـای آزادحـرف بـا دو گـزارش دیگـر تفـاوت زیـادی دارد و
ارزش های بسیار نازلتری را برای امال تعیین میکند .از جمله برآورد ارزش ساختمان ژاله ،متجاوز از  01درصد
کم تر از برآورد آقای عباسی است که به طور کلی باالترین ارزشها را ذکر نموده است؛ ولی البته بـه قیمـتهـای
سال  .)5329( 5950دیوان همچنین مالحظه مینماید که کارشناسان در این مورد نیز اختالفنظر دارنـد کـه آیـا
سرقفلی که از مست جرین دریافت شده بود ،اثری بر ارزش تجاری امال مزبور دارد یا خیر .بنابراین دیـوان ناچـار
است در محدوده ارزیابیهای کارشناسان دست به تخمینهای معقولی بزند .دیوان پس از کسر مبلغ تعـدیل شـده
وامهای رهنی ،نظر میدهد که ارزش اموال مورد بحث در زمان مصادره به شرح زیر بوده است:
ساختمان کامران
ساختمان منوچهری
ساختمان ژاله

 50202220222/ریال 002220222/ریال 5202220222/-ریال

در نتیجه ،چون عالیق مالكانه خواهان یک هفتم در ساختمان کامران ،یک هشتم در سـاختمان منـوچهری و
پنج سی و ششم در ساختمان ژاله است ،میزان غرامت خواهان به شرح زیر است15:
ساختمان کامران
ساختمان منوچهری
ساختمان ژاله
جمع

 5005400210/ریال ( 0410502/-دالر ) 2010222/ریال ( 500154/-دالر ) 5/922/223/ریال ( 53/254/-دالر) 53/425/054/-ریال ( 0000115/-دالر)

در نتیجه ،دیوان مقرر میدارد که خوانده مبلغ  0000115/-دالر امریكا با احتساب بهره ،به نرخـی کـه دیـوان
مناسب میداند ،از تاریخی که فرض شده است اموال خواهـان مصـادره گردیـده ،یعنـی از  52تیرمـاه ( 5913اول
ژوییه  ،)5322به خواهان پرداخت نماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .85نرخ تبدیل مورد عمل ،متوسط نرخ تبدیل در ژوئن ( 5322یعنی  53/302ریال به ازای یک دالر امریكا) است کـه توسـط صـندوق
بینالمللی پول منتشر شده است .بنگرید به:
International Financial Statistics, Supplement on Exchange Rates, Suppl. Ser. No. 9 (1985).
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پنج) بهره

 .553دیوان مقتضی میداند که طبق اصول مندرج در پرونده سیلوانیا تكنیكال سیستمز و دولـت جمهـوری اسـالمی
ایران ،حكم شماره  ،5-54-522مورخ ششم تیرماه  00( 5954ژوئن  ،)5321چاپ شده در 8 Iran-U.S. C.T.R.
 ،298, 320-322حكم بهره به نرخ  0/023درصد از تاریخ مداخله در حقوق مالكیت به نفع خواهان صادر نماید.
شش) هزینه داوری

 .501خواهان کلیه هزینههایی را که در طول جریان داوری متحمل شده و شامل حقالوکالهها ،حقالزحمه شـهود
و هزینههای سفر میباشد مطالبه مینماید .خوانده از دیوان تقاضا دارد خواهان را مكلف کند که مبلغ معقولی بابت
جبران هزینههایی که وی برای دفاع در مقابل دعوای بیاساس خواهان متحمل گردیده ،پرداخت نماید.
هفت) حکم

 .505بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان حكمی به شرح زیر صادر مینماید:
الف) ادعای مربوط به مصادره عالیق مالكانه خواهان در ساختمان اهر به علـت عـدم اثبـات وجـود عالیـق
مالكانه رد میشود.
ب) ادعای مربوط به مصادره عالیق مالكانه خواهان در هتل کاروان به علت عدم اثبات وجود عالیق مالكانه
رد میشود.
ج) خوانده ،دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران ،مكلـف اسـت بابـت مداخلـه در حقـوق مالكانـه خواهـان در
ساختمانهای کامران ،منوچهری و ژاله واقع در تهران ،ایران ،مبلغ دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد و پنجـاه
و شش ( )0000115/-دالر امریكا ،به عالوه بهره ساده به نرخ  0/023درصد در سال (براساس  951روز) از تـاریخ
دهم تیرماه ( 5913اول ژوییه  )5322ل ایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت به خواهان از محـل حسـاب
تضمینی به بانک امین میدهد ،به خواهان ،جرج ائی ،دیویدسون پرداخت نماید.
د) خوانده مكلف است بابت هزینه داوری مبلغ بیست هزار ( )020222/-دالر امریكا به خواهان پرداخت نماید.
هـ) تعهدات فوق با پرداخت از حساب تضمینی که به موجب بند  0بیانیه مورخ  03دیماه  53( 5913ژانویـه
 )5325دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر افتتاح گردیده ،ایفا خواهد شد.
و) بدینوسیله حكم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تقدیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  57اسفندماه  5940برابر با  1مارس 5331
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یک) پیشگفتار

 .5خواهان ،کامران حكیم ،در تاریخ  03دیماه  53( 5952ژانویه  )5320دادخواستی علیه دولت جمهوری اسالمی
ایران (خوانده) ثبت و طی آن ،بابت مصادره ادعایی امال و سهام شرکتها درخواسـت غرامـت نمـود .خواهـان
چنانکه نهایتاً ادعا شد غرامتی جمعاً به مبلغ  5503120392/-دالر امریكا به عالوه بهره و هزینه دادرسـی مطالبـه
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کرده

است1.

 .0خوانده به دالیل گوناگون صالحیت دیوان را مورد نزاع قرار داده و منكر هرگونه مسئولیتی از بابت ادعاهـا
در مقابل خواهان است.
 .9دیوان طی دستور مورخ  50اسفندماه ( 5950سوم مـارس  )5323کلیـه موضـوعات صـالحیتی ،از جملـه
تابعیت خواهان را به بررسی ماهیت پرونده منضم نمود.
 .7جلسه استماع پرونده روزهای  00الی  04خردادماه  50( 5901الی  54ژوئن  )5335برگزار گردید.
دو) مدارکی که با تأخیر به ثبت رسیده است

 .1در تاریخ  52آبانماه ( 5904نهم نوامبر  ،)5331دیوان ضمن تعیین برنامه استماع پرونده حاضر ،اعالم نمود که
ارائه مدار جدید قبل از جلسه استماع میسر نیست ،مگر اینکه دیوان اجازه دهد و مشروط بر اینکه درخواسـت
ارائه مدار جدید حداقل سه ماه قبل از استماع تسلیم شده باشد .دیوان همچنین اعالم نمود که در جلسه استماع
«ارائه مدار جدید به عنوان دلیل میسر نیست ،مگر با اجازه دیوان و چنین اجازهای را نباید انتظار داشت ،مگـر در
مورد مدارکی که در رد مدار تسلیمی (طرف دیگر) در جلسه استماع ارائه شوند».
 .0در آغاز استماع ،خواهان پوشهای حاوی  99مدر تسلیم و درخواست نمود که مدار مزبور در این پرونده
پذیرفته شوند .توضیح خواهان راجع به ت خیر در تسلیم مدار عبارت از ایـن بـود کـه در حصـول دسترسـی بـه
مدار با اشكال مواجه شده و آن مدار را تنها مدت کوتاهی قبل از استماع به دسـت آورده اسـت .خواهـان در
پاسخ به سثال از سوی دیوان ،همچنین استدالل کرد که اغلب مدار ارائه شده جزء اسناد «عمومی» اسـت کـه
باید توسط دیوان پذیرفته شود .به عالوه ،وی استدالل کرد که ارائه آن مدار لطمهای بـه خوانـده وارد نخواهـد
کرد ،زیرا که همیشه در اختیار خوانده بوده است.
 .4پوشه مزبور حاوی مدار متعددی بود که خواهان قبالً به دیوان تسلیم نموده و دیـوان آنهـا را رد کـرده
بود .بنابراین ،در جلسه استماع ،دیوان اقدام قبلی خود در رد مدار مزبور را تكرار کرد ،اما یک مدر  ،یعنی حكم
مورخ  55اسفندماه ( 5950ششم مارس  )5324دادگاه انقالب اسالمی تهران علیه خواهان و برادران و خواهرش را
پذیرفت و باالخره دیوان با اعالم این مطلب که خواهان توضیح کافی درخصوص ت خیر در ارائه مدار مزبور ارائه
نكرده ،نظر داد که در عین حال آماده است هریک از سایر مدار باقیمانده را بپذیرد؛ مشروط بـر آنکـه خواهـان
ثابت کند که مدار مزبور در دسترس عموم می باشد .دیوان نتیجه گرفت مدارکی که نتوان آنها را در دسـترس
عموم محسوب نمود به علت عدم ارائـه توضـیح کـافی راجـع بـه تـ خیر توسـط خواهـان و لـزوم رعایـت نظـم
رسیدگیهای دیوان باید رد شوند.
 .1دیوان طی دستور مورخ  03آبانماه  02( 5901نوامبر  )5335یک مدر دیگر موجود در پوشه ،یعنی نامـه
مورخ اول دیماه  00( 5913دسامبر  )5322دادستانی کل انقالب جمهوری اسالمی ایـران بـه بنیـاد مستضـعفان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8آقای حكیم در دادخواست خود مبلغ  4102220222/-دالر امریكا مشتمل بر  5502220222/-دالر امریكا بهعنوان غرامـت بابـت ارزش
امال و  9402220222/-دالر امریكا بابت سهام شرکتها مطالبه نمود.
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(نامه دادستانی انقالب) را پذیرفت؛ به این دلیل که دیوان پیش از آن در یكی از دستورهای قبلی خـود در پرونـده
حاضر از خوانده درخواست کرده بود که آن را ارائه دهد.
 .3در همان دستور مورخ  03آبانماه  02( 5901نوامبر  )5335دیوان اتخاذ تصمیم راجع به پذیرش دو مدر
دیگر را که با ت خیر تسلیم شده بود ،به بعد موکول کرد :این دو مدر عبارت بود از نامه مورخ پنجم آذرماه 5913
( 05نوامبر  )5322از وزارت صنایع و معادن به آقای مرتضـی خطیبـی (حكـم انتصـاب وزارت صـنایع) و مـدر
دستنوشتهای به تاریخ هشتم آذرماه  03( 5913نوامبر  )5322تحت عنوان «آگهی ت ییرات در شرکت کارخانجات
پارس ماشین» («آگهی ت ییرات») .به موجب حكم انتصاب وزارت صنایع ،آقای خطیبی به مدت سه ماه بهعنـوان
ناظر دولت درکارخانجات پارس ماشین منصوب و وظایف و اختیارات وی در آن سمت تعیین شده بود (بنگرید بـه:
بند  15زیر) .در آگهی ت ییرات که به امضای آقای خطیبی و دو نفر دیگر از کارمندان کارخانجات پارس ماشین اسـت،
پارهای ت ییرات که حسب ادعا در نحوه اداره شرکت به عمل آمده ،تشریح گردیده است .دیـوان در همـان دسـتور بـه
خوانده فرصت داد که الف) درباره قابلیت پذیرش حكم انتصاب وزارت صنایع و آگهی ت ییرات ،و ب) درباره ماهیت دو
مدر مزبور و نیز نامه دادستانی انقالب ،پاسخی ثبت نماید.
 .51در تاریخ نهم تیرماه  92( 5905ژون  )5330خوانده پاسخ خود را ثبـت کـرد کـه دارای  52پیوسـت بـود
(پاسخ تیرماه  / 5905ژوئن  .)5330در تاریخ  04مردادماه  51( 5905اوت  )5330خواهان بدان اظهاریه پاسـخ داد
و در تاریخ  54شهریورماه ( 5905پنجم سپتامبر  )5330خوانده اعتراضی به پاسخ خواهان ثبت نمود.
 .55دیوان درباره سه مدر باال که بعد از استماع ثبت گردیده ،به شرح زیر تصمیم میگیرد:
از آنجا که پاسخ تیرماه ( 5905ژوئن  )5330خوانده طی دستور مورخ  03آبانمـاه  02( 5901نـوامبر )5335
دیوان درخواست شده بود ،مدر مزبور و منجمله پیوستهای مثید آن پذیرفته میشود؛ لكن دیوان دو مدرکی را
که در ماههای مرداد و شهریور ( 5905اوت و سپتامبر  )5330ثبت شده درخواست نكرده و اجازه ارائه آنها در این
مرحله دیرهنگام از رسیدگی را مقتضی نمیداند .در نتیجه ،مدار ثبت شده در ماههـای مـرداد و شـهریور 5905
(اوت و سپتامبر  )5330جزء سوابق پرونده پذیرفته نمیشوند.
 .50خوانده در پاسخ تیرماه ( 5905ژوئن  )5330خود استدالل کرد که حكم انتصـاب وزارت صـنایع و آگهـی
ت ییرات غیر قابل پذیرش میباشند؛ به این سبب که با ت خیر بـه ثبـت رسـیده و اسـناد عمـومی نیسـتند .خوانـده
همچنین استدالل کرد که پذیرش آنها با رویه دیوان م ایرت دارد و لطمه شدیدی به خوانده وارد میکند و نظـم
دادرسی را بر هم خواهد زد.
 .59دیوان مالحظه میکند که حكم انتصاب وزارت صنایع برحسب ظاهر خود یک مكاتبه داخلی دولتـی بـه
نظر میرسد .بنابراین ،بدون اطالعات بیشتر ،این تصور ایجاد میشود که نامه مزبور در دسـترس عمـوم نیسـت،
لكن خوانده در پاسخ تیرماه ( 5905ژوئن  )5330خود که توسط دیوان پذیرفته شده ،یک آگهـی رسـمی انتصـاب
وزارت دادگستری را ضمیمه نموده که توسط اداره ثبت شرکتها صـادر شـده و تـاریخ آن  52آذرمـاه ( 5913اول
دسامبر  )5322است .مدر مزبور انتشار رسمی انتصاب آقای خطیبی بهعنوان ناظر کارخانجات پارس ماشین بوده
و اشاره به حكم انتصاب وزارت صنایع دارد .اشاره مزبور عمومی بودن ماهیت حكم انتصاب وزارت صنایع را نشان
می دهد .در کامل آگهی انتصاب وزارت دادگستری مستلزم بررسی حكم انتصاب وزارت صـنایع بـود و اسـتنباط
دیوان این است که بدون امكان وجود یک چنین بررسی ،در آگهی انتصاب وزارت دادگستری اشـارهای بـه حكـم
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انتصاب وزارت صنایع نمی شد .بنابراین ،دیوان معتقد است که حكم انتصاب وزارت صـنایع مـدرکی اسـت ماهیتـاً
عمومی که طی دستوری که در جلسه استماع به طرفین ابالغ شد ،قابل پذیرش است.
 .57برعكس ،روشن نیست که آیا آگهی ت ییرات مدرکی در دسترس عموم است یاخیر .مدر مذکور توسـط
آقای خطیبی و دو نفر دیگر از کارمندان کارخانجات پارس ماشین امضا شده و ظاهراً حاکی از قصد انجام پـارهای
ت ییرات در کارخانجات پارس ماشین ،از جمله انحالل هی ت مدیره آن شرکت و ل و قراردادهـای آن اسـت؛ لكـن
آگهی انتصاب وزارت دادگستری که در باال ذکر شد حاکی است که سه نفـر امضـاکننـده آگهـی ت ییـرات ،در آن
آگهی از حدود اختیاراتی که طی حكم انتصاب وزارت صنایع به آنان تفویض شده بود تجاوز کـردهانـد .در نتیجـه،
تعدادی از تصمیماتی که آگهی ت ییرات داللت بر اتخاذ آنها دارد مورد تصویب اداره ثبت شرکتها واقـع نشـد و
محتمالً به اطالع عموم نرسید؛ لكن با توجه به تصمیم دیوان در بند  521زیر ،تصمیم راجـع بـه قابلیـت پـذیرش
آگهی ت ییرات موضوعاً منتفی است.
 .51در پذیرش حكم انتصاب وزارت صنایع ،دیوان متذکر میشود که مدارکی که با ت خیر به ثبت رسیدهاند به
صورت استثنایی پذیرفته می شوند .عواملی که دیوان برای پذیرش مدار دیر تسلیم شده مثثر در مقام میداند در
پرونده هریس اینترنشنال کامیونیكیشنز اینک .و جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،حكـم شـماره 5-423-909
مورخ  55آبانماه ( 5955دوم نوامبر  ،)5320چاپ شده در ( 17 Iran-U.S. C.T.R. 31هریس) بهتفصیل مورد
بحث واقع شد .در آن حكم ،دیوان اظهار داشت« :اسنادی که حاوی واقعیات و مستندات هستند در صورت تـ خیر
در ثبت به اغلب احتمال موجب بی عدالتی نسبت به طرف دیگر و اختالل در جریـان داوری مـیگردنـد» (همـان
م خذ ،بند  .)17 Iran-U.S. C.T.R. 47 ،59از آنجا که حكم انتصاب وزارت صنایع حاوی واقعیات و مستندات
است ،مطلب منقول از هریس ارتباط مستقیم با تصمیم دیوان درباره پذیرش آن دارد ،لكن مالحظاتی دگـری نیـز
ذیمدخلند؛ از قبیل «الزامات اساسی مساوات و انصاف بین طرفین و احتمال بیعدالتی نسبت به هریک از آنهـا»
(همان م خذ ،بند 55؛ با حذف پانوشت) .در مورد مفهوم بیعدالتی ) ،(prejudiceدیوان متذکر میشود که طرف
دعوا ،صرفاً به این سبب که محتویات مدار دیگر تسلیم شده شاید موجب صدور رأی به نفع طرف تسلیمکننـده
آن مدار گردد ،مورد بیعدالتی واقع نمیشود .برعكس ،بیعدالتیای که هریس بدان اشـاره دارد ،مـوقعی پدیـد
میآید که به طرف غیر تسلیمکننده مدار فرصت پاسخ به محتوای مدار دیگر تسلیم شده داده نشود (بنگریـد
به :دبلیو .جک باکمایر و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  5-345-102مـورخ  55اسـفندمـاه ( 5902ششـم
مارس  ،)5330بند  ،95چاپ شده در .)28 Iran-U.S. C.T.R. 53, 61
 .50در پرونده حاضر ،خوانده به دو دلیل در اثر پذیرش حكم انتصاب وزارت صـنایع مـورد بـیعـدالتی واقـع
نمیشود .نخست این که فرصت کافی (بیش از شش ماه) برای پاسخ به آن مـدر بـه خوانـده داده شـد و نكتـه
مهمتر در وضعیت کنونی اینکه آن حكم انتصاب ،مدرکی در دسترس عموم (بنگرید به :بند  59باال) و همیشه در
اختیار خوانده بوده است.
سه) واقعیات و اظهارات :تابعیت

 .54خواهان در تاریخ دهم تیرماه ( 5953اول ژوییه )5342از والدین ایرانی متولد گردید و لـذا طبـق بنـد  0مـاده
 305قانون مدنی ایران در زمان تولد تابعیت ایرانی را تحصیل کرد.
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 .51بین سالهای  5315و  ،5315خواهان در مدارس شبانهروزی مختلف در انگلستان به تحصـیل پرداخـت.
وی در سال  5315به کالیفرنیا فرسـتاده شـده و در دبیرسـتان آکـالینز تحصـیل کـرد و در سـال  5312از آنجـا
فارغ التحصیل گردید .وی تحصیل خود را در پاسادیناسیتی کالج و سپس در وودبری کالج واقـع در لـوسآنجلـس
ادامه داد و به ترتیب در سالهای  5355و  5359مدر فـوق دیـپلم هنـر و ادبیـات و درجـه لیسـانس مـدیریت
بازرگانی دریافت کرد.
 .53خواهان طی دو سال اول اقامت خود در ایاالت متحده نزد یک خانواده امریكایی زنـدگی کـرد و حسـب
اظهار خود (مانند یک نوجوان امریكایی معمولی) بزرگ شد .وی اظهار میدارد که در همان سنین نوجوانی بود که
جذب وی در جامعه امریكا آغاز گردید.
 .01خواهان در ماه آوریل  ،5359در سن بیست و یک سالگی ،به نیویور نقل مكان کرد و در آنجا با الـن
منوچهریان آشنا شد .الن به سبب تولد در امریكا تبعه آن کشور و پدرش متولد ایران بود .آن دو در ایالت نیویور
طی مراسم مذهبی کلیمیان ازدواج کردند.
 .05در این مقطع ،خواهان حرفه خود را در معامالت امال آغاز کرد .وی ابتدا به مدت دو سال در یک بنگاه
معامالت امال در نیویور به کار پرداخت و پس از آن ،کسب و کار شخصی خـود را در تجـارت مسـت الت در
شهر نیویور آغاز نمود .خواهان تعدادی مدر و تقدیرنامه بهعنوان مستند فعالیتهای بازرگانیاش تسلیم کرده
است .وی ضمن اشت ال به کسب و کار خود ،بهعنوان نماینده مقیم ایاالت متحده برای شـرکت پـارس ماشـین و
مثسسات وابسته آن که متعلق به خانوادهاش بود عمل میکرد.
 .00خواهان اظهار مـیدارد کـه از سـال  5354مالیـات هـای ایـاالت متحـده را پرداخـت کـرده اسـت .وی
نسخههایی از اظهارنامههای مالیاتی خود به مدت چند سال بین سالهای  5300و  5322و نیز نسخهای از سـابقه
پرداختهای ت مین اجتماعیاش برای سالهای  5312الی  5322را تسلیم کرده است.
 .09خواهان چهار فرزند دارد که همگی در ایالت نیویور به دنیا آمده ،تبعه ایاالت متحدهانـد و منحصـراً در
آن کشور تحصیل کردهاند .وی میگوید که همسر و فرزندانش هیچگـاه بـه ایـران نرفتـهانـد و بـا زبـان فارسـی
هیچ گونه آشنایی ندارند .خواهان شهادتنامه هایی از دوستان نزدیكش ارائه داده که داللت بـر زنـدگی اجتمـاعی و
خانوادگی وی در ایاالت متحده دارد .وی همچنین مدت ها عضو فعال عبادتگاه بـت ال در وستچسـتر شـمالی در
ایالت نیویور بوده است.
 .07خواهان اظهار میدارد که بین سالهای  5315و « ،5300چند مرتبه» به ایران سفر کرد و طوالنیتـرین
سفرش دو هفته به طول انجامید .خواهر وی ،پروین حكیم بنارش در شهادتنامهای اظهار داشته است که خواهـان
در تابستان سالهای  5319و  5313و از سال  5355تا  5302هر دو سال یک بار به ایران سفر کرده است.
 .01خواهان نتوانسته است اصل گواهی تابعیت مورخ  09آبانماه  54( 5910نوامبر  )5309خود را که حسـب
اظهار مفقود گردیده ،ارائه دهد و در عوض ،مدار زیر را ارائه نموده است:
الف) نسخههایی از گواهی های المثنای تابعیت که در سالهای  5322و  5325توسط اداره مهاجرت و تابعیت
صادر گردیده؛
ب) یک گواهی از دادگاه فدرال ناحیهای ایاالت متحده؛ و
ج) ت ییدیهای از وزارت خارجه ،دایر بر اینکه وی در تاریخ  09آبانماه  54( 5910نوامبر  )5309تابعیت ایاالت
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متحده را تحصیل کرد .خواهان تنها گذرنامه امریكایی سال  5325خود را ارائه کـرده و در جلسـه اسـتماع اظهـار
داشت که گذرنامههای قبلی امریكایی یا ایرانی خود را دیگر در اختیار ندارد.
 .00خوانده اصالت ادله خواهان درباره تابعیت امریكایی وی را مورد نزاع قرار داده و از اینکه خواهان به جای
اصل گواهی تابعیت خود دو گواهی المثنی را ارائه کرده ،ایراد میگیرد .خوانده مـدعی اسـت کـه بـین دو گـواهی
المثنی م ایرتهایی وجود دارد و مضافاً میگوید که خواهان تابعیت ایرانیاش را وفق ماده  322قانون مدنی ایران
تر نكرده و ادعا میکند که در نتیجه ،تنها تابعیت خواهان ،تابعیت ایرانی او است.
 .04خوانده تخییراً استدالل میکند که چنانچه دیوان نظر دهد که خواهان تابعیت مضاعف ایـاالت متحـده و
ایران را دارد ،در آن صورت تابعیت امریكایی وی به قدر کافی غالب و مثثر نیست تا دیوان نسبت به پرونده احراز
صالحیت کند .خوانده از جمله ادعا می کند که عدم توانایی خواهان در ارائه اصل گواهی کسب تابعیت وی کـه در
سال  5309صادر گردید و نیز هر گذرنامه امریكایی که احتماالً قبل از سال  5325برای او صادر شد ،دلیل بر ایـن
واقعیت است که خواهان تابعیت ایاالت متحده و گذرنامه ایـاالت متحـده را تنهـا در سـال  5325تحصـیل کـرد.
خوانده همچنین معتقد است که فعالیت های تجاری خواهـان در ایـاالت متحـده بـه منظـور برقـراری تمـاس بـا
شرکتهای امریكایی برای تجارت مستقر در ایران بود و نیز اینکه خواهان امور تجاری خود را در ایاالت متحـده
بهعنوان یک تبعه ایران انجام میداد.
چهار) واقعیات و اظهارات؛ امالک و عالیق در شرکتها
 .5ملک ولنجک

 .01آقای حكیم در دادخواست خود بابت چهار قطعه زمین واقع در ولنجک ایران ،غرامت مطالبـه کـرد .در لـوایح
بعدی ،زمین دیگری به مساحت  90222/-متر مربع در ولنجک ادعا شده است .خواهان اسـناد مالكیـت هـر پـنج
قطعه زمین را که به نام خود او است تسلیم کرده و ادعا میکند که کل مساحت پنج قطعه زمـین تقریبـاً 2122/-
متر مربع بوده و آن زمینها را پدرش ،اسحق حكیم در زمانهای مختلف خریده بود.
 .03خواهان اظهار میدارد که آبادیهای گوناگونی در زمینها به عمل آورده بـود و نامـه و شـهادتنامهای از
آقای رالف ساسونی در ت یید این اظهار خود تسلیم نموده است .آقای ساسونی اظهار میدارد که بـیش از  01سـال
در منطقه ولنجک صاحب زمین بود و زندگی میکرد .وی ت یید میکند که در ملک ولنجکِ خواهان ،دیوار آجری،
چندین چاه آب ،درختكاری و گیاه ،یک گلخانه و یک کلبه کوچک وجود داشت .توصیف مشـابهی از آبـادیهـای
مزبور در یک اعتراضیه ماه نوامبر  5321وکالی مالیاتی خواهان به اداره مالیات بر درآمد داخلی ایاالت متحده بـه
عمل آمده است .آقای ساسونی در یک شهادتنامه مكمل اظهار داشته است که علیرغم وجـود درختكـاری و یـک
کلبه ،زمینهای ولنجک غیر معمور بود .خواهان اظهار میدارد کـه مبلـغ  2100222/-دالر صـرف خریـد زمـین،
مالیاتهای مختلف و آبادانی شده است.
 .91خواهان معتقد است که ملک مزبور طبق قانون ل و مالكیت اراضی موات شـهری و کیفیـت عمـران آن،
مصوب  52تیرماه ( 5912اول ژوییه ( )5303قانون ل و مالكیت ،مصوب  )5912و آیـیننامـه اجرایـی آن مصـادره
گردید.
 .95در مقابل ،خوانده اظهار میدارد که با توجه به اقرار خواهان که آبادیهای مختلفی در زمینها بـه عمـل
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آمده بود ،قانون ل و مالكیت مصوب  5912شامل زمین ولنجک نمیشد و نشد 2.خوانده مدرکی از اداره کل اراضی
شهری استان تهران ارائه کرده که حاکی است ملک ولنجک مشمول قانون ل و مالكیـت مصـوب  5912ویـا هـر
آییننامه مربوطه نشد و نیز اظهاریهای از آقای حمید مهدی دماوندی ،مدیر سازمان مسكن گاندی تهـران تسـلیم
کرده که اشعار میدارد اراضی واقع در ولنجک تحت هـیچ عنـوان جـزء اراضـی مـوات محسـوب نگردیـده و (در
سالهای  ،5910-13خوانده) اراضی را موات اعالم ننموده بود.
 .90راجع به قطعه زمین دیگر  90222/-متری ،خوانده کارشناسی بـه نـام آقـای یوسـف کریمـی در جلسـه
استماع معرفی کرد و نامبرده شهادت داد که به سوابق ثبتی مربوطه زمین در ایران مراجعه کـرده و متوجـه شـده
است که قطعه پ نجم که جزء قطعه اصلی زمین خریداری پدر خواهان بود ،بعداً کامالً تفكیک و تبـدیل بـه همـان
چهار قطعه دیگری شد که خواهان ادعا کرده و بنابراین اصوالً دیگر وجود ندارد.
 .99خواهان در الیحه نهایی خود ،ارزش ملک ولنجک را  000190450/-دالر ،یعنی متر مربعـی  901/-دالر در
تاریخ مصادره ارزشیابی کرده است .خوانده ارزش اراضی ولنجک را طی سـالهـای )5303-5325( 5912-5952
متر مربعی بین  50222/-یا  50122/-ریال ،یعنی  54تا  05دالر ارزیابی کرده است.
 .0ملک واقع در شماره  44خیابان پیراسته

 .97خواهان مدعی مصادره یک ملک مسكونی واقع در شماره  00خیابان پیراسته تهران است کـه  50194/-متـر
مربع مساحت دارد .سند مالكیتی که خواهان تسلیم نموده حاکی است که ملک مزبور در سـال 5340بـه نـام وی
ثبت گردید.
 .91خواهان ادعا میکند که در سال ( 5910اواخر سال  )5302و هنگامی که مادرش ،خانم طـوبی حكـیم از
خانه شماره  00خیابان پیراسته نقل مكان کرد ،خدمتكاران سابق خانواده کماکان در آنجا باقی ماندنـد و ملـک را
تصرف کردند .شهادتنامه آقای حسام نورمند ،پسرعمه خواهان که بین سالهای  5900تا  5342( 5913تـا )5322
حسابدار خانواده حكیم بود و شهادتنامه آقای ساموئل تلمود که بعد از نقل مكان خانم حكیم بهعنوان مراقب خانـه
عمل میکرد ،توضیح می دهند که چگونه شاهد بودند افرادی که ظاهراً با پاسداران انقالب ارتباط داشـتند خانـه را
اش ال کرده بودند .خانم پروین حكیم ،خواهر خواهان و آقای رالف ساسونی یكی از همسـایگان سـابق در خیابـان
پیراسته نیز ادعا میکنند که شاهد همین وضعیت بودند.
 .90آقای تلمود اظهار میدارد که بعضی از متصرفین خانه مزبور در سال  )5303( 5912بـه وی گفتـه بودنـد
که اجاره خود را به دولت میپردازند .وی اظهار میدارد هنگامی کـه در سـال  )5322(5950از خانـه بازدیـد کـرد
متوجه شد که گاراژ جلوی خانه تبدیل به تعمیرگاه اتومبیل شده و باقیمانده منزل اقامتگاه یكـی از افـراد برجسـته
کمیته انقالب گردیده بود.
 .94خوانده مصادره ملک را انكار نموده و شهادتنامههایی از خانم شاهرخ (فاطمه) ذبیحی فرد ،همسر باغبـان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2لكن خوانده همچنین شهادتنامهای از آقای پاریاب ،حسابدار سابق خانواده حكیم تسلیم نموده که در آن ،نامبرده اظهار داشته است که
هیچ اطالعی از اینکه مبلغ  2100222/-دالر امریكا در رابطه با ملک ولنجک مصرف شده باشد ندارد.
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متوفی خانواده حكیم ،رضا هاشمی و پسرش ،و عباس هاشمی تسلیم کرده است .خانم ذبیحی فرد میگوید که در
حال حاضر در شماره  00خیابان پیراسته سكونت دارد و اظهار میدارد که بعد از مرگ شوهرش در مهرمـاه 5913
(اکتبر  )5322خانم طوبی حكیم از وی تقاضا کرد که سرایدار خانه شماره  00خیابان پیراسته شود و متعاقباً خـانم
حكیم اجازه داد که عباس هاشمی از قسمتی از خانه بهعنوان کارگاه استفاده کند .خانم ذبیحی گواهی میدهد که
وی و خانوادهاش بین سال  5910تا بهار ( 5952سال  5302تـا مـارس  )5325در خانـه اقامـت کردنـد و مضـافاً
هیچیک از اعضای خانوادهاش عضو سپاه پاسداران ویا دستگاههای دیگری از آن قبیل نبوده است .خـانم ذبیحـی
میافزاید که در انتظار روزی به سر می برد که خانواده حكیم به کشور مراجعت نموده و در ملک خود مستقر شوند.
عباس هاشمی نیز مطالب مشابهی را ابراز کرده است.
 .91خوانده همچنین نامه ای از رئیس دادگاه انقالب اسالمی تهران تسلیم کرده است که اشعار میدارد« :بعد
از بررسی سوابق و احكام صادره تا پایان سال  02( 5952مارس  )5320بدینوسیله گواهی مینماید که تـا پایـان
سال  5952شمسی هیچ حكم مصادره نسبت به اموال کامران حكیم… از دادگـاههـای انقـالب اسـالمی تهـران
صادر نگردیده است» .همچنین آقای حسن پاریاب اظهار داشته است که بهعنوان حسـابداری کـه بـر کلیـه امـور
مربوط به اموال خانواده حكیم نظارت مینمود ،استنباط وی این اسـت کـه خواهـان «در خیابـان پیراسـته منـزل
مسكونی نداشت».
 .93خواهان نهایتاً ارزش ملک واقع در شماره  00خیابان پیراسته را  509100549/-دالر امریكا بـرآورد کـرده
است .آقای دماوندی ،از جانب خوانده ،اظهار داشت که زمین در خیابان پیراسته بین سال  )5303( 5912تـا پایـان
سال  5322متر مربعی بین  50022/-تا  00222/-ریال و هر متر مربع بنا بین  90222/-تـا  10222/-ریـال ارزش
داشته است .در جلسه استماع ،شاهد کارشناس خوانده ،مهندس خراسانچیان ،ارزش زمین را متر مربعـی 00122/-
ریال ارزیابی و اظهارنظر کرد که چون ساختمان عمر مفید خود را طی کرده و کلنگی بود ارزشـی نداشـت .آقـای
خراسانچیان شهادت داد که از ملک خیابان پیراسته بازدید کرده است.
 .9ملک ونک

 .71خواهان مدعی مالكیت پنج قطعه زمین واقع در ناحیه ونک است ،لكن وی سند مالكیتی برای ایـن زمـینهـا
ارائه نكرده و ادعا میکند که کلیه مدار مثبته مالكیت وی بر این قطعات زمین در اختیار داییاش آقای یعقـوب
(جک) حی بود که هنگام فرار از ایران مجبور شد آنها را باقی گذارد .در جلسه استماع ،وکیـل خواهـان تصـدیق
کرد که امال ونک به نام خواهان ثبت نشده بود.
 .75شهادتنامهها و اظهاریه هایی از خانم طوبی حكیم ،مادر خواهان ،آقای حسام نورمند و آقای حی در ت ییـد
این ادعا ارائه شده است که مادر و پدر خواهان در اوایل سالهـای دهـه  02مـیالدی معـادل  004220222/-دالر
امریكا از طرف خواهان در مست الت در پروژه خانهسازی آقای حی در ناحیه ونک سرمایهگذاری کردند.
 .70خواهان اظهار میدارد که امال ونک به وسیله حكم دادستانی کل (انقالب) ایران که توسط دفتر روابط
عمومی سازمان ثبت اسناد و امال اعالم و در روزنامه اخبار ایران ،مورخ سوم اسفندماه  00( 5912فوریه )5322
منتشرگردید ،مصادره شد .آن مطلب مندرج در روزنامه که توسط بخش ترجمه دیوان ترجمه گردیده ،اشعار میدارد
که اموال آقای حی (و اقارب) به موجب حكم فوق مصادره گردید .مضافاً خواهان در اثبات این ادعای مصادره بـه

406



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

قانون ل و مالكیت مصوب  5912استناد کرده است.
 .79خوانده مالكیت خواهان را بر امال ونک انكار میکند .آقای حسـن پاریـاب در شـهادتنامه خـود اظهـار
داشته است که در طول خدمت بهعنوان حسابدار خانواده حكیم ،وی از هر سرمایهگذاری قابل توجهی کـه توسـط
خواهان ویا از طرف وی صورت میگرفت قطعاً مطلع میشد؛ اما اطالعی راجع به اینکه مبلغ  004220222/-دالر
برای خرید زمین ونک از طرف خواهان به آقای حی پرداخت شده باشد ،ندارد.
 .77درجلسه استماع ،آقای کریمی ،شاهد کارشناس خوانده ،اظهار داشت که پروندههای مربوط به زمین ونک
را در سازمان ثبت امال ایران بررسی کرده است .طبق شهادت نامبرده ،تحقیقات وی معلوم نمود که چهار قطعه
از پنج قطعه زمین مزبور در زمانهای مختلف بین  5945تا  5350( 5919تا  )5304به آقای حی ،والیتـاً از طـرف
فرزندان وی ،و قطعه پنجم در سال  )5304( 5919به شخصی غیر مرتبط با پرونده حاضر منتقل گردید.
 .71حتی اگر من باب بحث فرض شود که خواهان مالكیت زمین ونک را دارا بوده ،خوانده مصادره آن را انكار
می کند .خوانده نخست به گزارشی در روزنامه اطالعات ،منتشره در ماه مارس  5322اشـاره مـیکنـد کـه حسـب
ادعای خوانده در آن اعالم شده است که تنها اموال آقا حی مصادره شده بود و نه اموال اقـوام وی؛ لكـن خوانـده
گزارش مزبور را به دیوان تسلیم نكرد .خوانده به عالوه اظهار میدارد که قانون ل و مالكیت مصوب  5912شـامل
ملک ونک نشد و نامه ای از اداره کل اراضی شهری استان تهران تسلیم کرده که اشعار میدارد قانون ل و مالكیت
مصوب  5912ویا آییننامه های مربوطه شامل قطعات زمین معینی که خواهان مشـخد نمـوده اسـت نمـیشـد.
باالخره خوانده اظهاریه ای از آقای دماوندی تسلیم نموده که در آن نامبرده اظهارنظر کرده است که اراضـی ونـک
که مورد ادعای آقای حكیم است تحت هیچ عنوان جزء اراضی موات مسحوب نگردیده است....
 .70در نهایت ،مبل ی که حسب ادعا به نیابت از طرف خواهان سرمایهگذاری شده ،یعنـی  004220222/-دالر
امریكا ،مبل ی است که وی بابت ملک ونک ادعا میکند .آقای دماوندی ،کارشناس خوانده ،اظهار عقیده کـرد کـه
هر متر مربع زمین در ناحیه ونک در سالهای  5912تا  5303( 5913تا )5322بـین  50022/-تـا  00222/-ریـال
ارزش داشته و شاهد کارشناس خوانده در جلسه استماع ،آقای احمد خراسانچیان ،اظهار داشت که یک متـر مربـع
زمین در ونک در همان دوره زمانی بین  50122/-تا  50222/-ریال ارزش داشته است.
 .7شرکت کارخانجات پارس ماشین

 .74شرکت کارخانجات پارس ماشین در سال  )5354( 5949طبق قوانین ایران به ثبت رسید .سـهام کارخانجـات
پارس ماشین در سال  )5305( 5943از حالت بی نام اولیه خود به سهام بانام تبدیل شد .خواهان در بدو امر مـدعی
مالكیت  00122/-سهم از  520222/-سهم بانام کارخانجات پارس ماشین بود و  01ورقه گواهی سهام ،هریک به
ارزش یكصد سهم تسلیم نمود .از سهام تسلیمی 00222/- ،سهم به نام خود او است .در بقیه سهام صاحب سـهم
مشخد نشده است .در جلسه استماع ،خواهان مالكیت ادعایی خود را در کارخانجات پارس ماشین بـه  02درصـد
آن شرکت تقلیل داد.
 .71کارخانجات پارس ماشین در حوالی میدان آزادی در غرب تهران واقع بـود .بـرادران بـزرگتـر خواهـان،
مسعود و سعید حكیم ،مسئول مدیریت امور جاری شرکت بودند ،زیرا که در ایران اقامت داشتند .خواهان نمایندگی
کارخانجات پارس ماشین را در ایاالت متحده بر عهده داشت.
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 .73مسعود در سال  )5302( 5910ایران را به قصد ایاالت متحده تر نمود .سعید حكیم اظهار میدارد کـه
پس از انقالب ایران را تر کرد و در سپتامبر  5303باز گشت و مجدداً در اواخر نوامبر  5303بعد از آنکه بـاخبر
شد که حكم بازداشت وی در حال صدور است ،به امریكا مراجعت نمود .وی اظهار میدارد که پس از تر ایـران
چند مكالمه تلفنی از نیویور با دفترش در تهران انجام داد و میافزاید:
در اوایل این تماسها با کارمندانم صحبت میکردم؛ اما بعد نمایندگان کمیته گوشی را بر میداشتند .بـه مـن
گفته شد که آنها کنترل امور را به دست گرفته بودند و من میبایست با آنها صحبت کنم .آنها از من پرسیدند
برای چه تماس میگیرم .آنها گفتند که من دیگر حقی ندارم .زمانی که گفتم مایلم به آنجا بیایم بـه مـن گفتـه
شد چنین کاری نكنم .اگر بیایم واقعاً به دردسر بزرگی میافتم .برداشت من این بود که آنها منظورشان این است
که من زندانی خواهم شد .دو یا سه تماس این چنینی وجود داشت که مصادف با آخر سال  5913بود.
 .11به نظر میرسد که تا پایان سال  5303کلیه برادران حكیم ایران را تر کرده بودند .تنها عضـو خـانواده
که باقی مانده بود خواهر آنان ،پروین حكیم بود .وی ادعا میکند که چون برادرانش کشور را تر کرده بودند ،او
برای اولین بار همراه با آقای نورمند و آقای پاریاب در مدیریت عالیق تجاری خانواده درگیر شـد .نـامبرده اظهـار
میدارد که با گذشت زمان نمایندگان کمیته کارگران کنترل بیشتری را در دست گرفتند و در زمـانی کـه وی در
ماه اوت  5322ایران را تر میکرد روشن بود که دیگر هیچ راهی برای اعمال حقـوق مالكیـت بـرادرانم وجـود
نداشت .در جلسه استماع  ،وی اظهار داشت مادام که او در ایران بود ،نه دولـت و نـه مثسسـات دولتـی هـیچیـک
کنترلی بر کارخانجات پارس ماشین نداشتند.
 .15خواهان در جلسه استماع ادعا کرد که کارخانجات پارس ماشین در ماه نوامبر  5322گرفته شـد و تـا بـه
امروز کماکان توسط نمایندگان دولت ایران اداره میشود .وی اظهار میدارد که بههیچوجه قادر نشد آنان را تحت
ت ثیر قرار دهد؛ آن نمایندگان کنترل حسابهای بانكی کارخانجات پارس ماشـین را در دسـت دارنـد؛ هـیچ سـود
سهامی به وی پرداخت نشده؛ و مدیریت جدید هیچ گاه درخواست تشـكیل جلسـه مجمـع عمـومی سـهامداران را
نكرده است.
 .10خوانده انكار میکند که بین سالهای  5912تا  5303( 5913تا اوایل  )5325در امور شـرکت مداخلـهای
داشته است و ادعا میکند که خواهان و خانوادهاش شرکت را تر کردند و از ایران رفتند ،زیرا سوءمدیریت آنـان
کارخانجات پارس ماشین را تا مرز ورشكستگی سوق داده بود و شرکت قادر به پرداخت حقوق کارمنـدانش نبـود.
خوانده اظهار می دارد که در نتیجه ،کارگران مدیریت شرکت را به دست گرفتند .خوانده در الیحـه بعـد از اسـتماع
تیرماه ( 5905ژوئن  )5330خود اظهار میدارد که انتصاب آقای خطیبی در تاریخ پنجم آذرمـاه  05( 5913نـوامبر
 )5322بهعنوان ناظر ،نه مصادره بود و نه دخالت در حقوق مالكیت خواهان.
 .19مدار با ت خیر به ثبت رسیدهای که توسط دیوان جزء سوابق پرونده پذیرفته شده ،از جمله حـاوی نامـه
مورخ اول دیماه  00( 5913دسامبر )5322دادستانی انقالب خطاب به بنیاد مستضعفان است که اشعار میدارد:
با توجه به گزارش واصله در مورد شرکتهای پارس ماشین ،امرسون الكتریک و شرکتهای وابسته متعلق به
خانواده حكیم که فراری می باشند مقتضی است نسبت به سرپرستی و واگذاری آنها اقدام و گزارش را سـریعاً بـه
این دادستانی ارسال فرمایند.
 .17خوانده ،در پاسخ تیرماه ( 5905ژوئن  )5330خود توضیح داده است که نامـه مزبـور تنهـا پـس از آنکـه
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کارگران کارخانجات پارس ماشین کراراً در سالهای 5912و  5303( 5913و )5322تقاضا کردند که بـا توجـه بـه
غیبت مدیران کارخانجات پارس ماشین و وخامت اوضاع ،نمایندگان دولت مدیریت شرکت را عهدهدار شوند توسط
دادستانی انقالب ارسال گردید .خوانده اظهار میدارد که بنیاد مستضعفان هیچ اقدامی راجع به این نامه بـه عمـل
نیاورد ،زیرا اطالع یافت که وزارت صنایع و معادن قبالً ناظر موقتی تعیین کرده بود .شهادتنامهای بـدین مضـمون
توسط آقای محمد افضلی که در آن زمان عضو شورای حقوقی بنیاد مستضعفان بود ،تسلیم شده است.
 .11نامه های کارگران کارخانجات پارس ماشین حاکی از استمداد از دولت ،توسط خوانده به صـورت ضـمائم
پاسخ تیرماه ( 5905ژوئن  )5330خوانده تسلیم شدهاند .تاریخ اولین نامه هشتم دیماه  03( 5912دسـامبر )5303
است و ذیالً نمونهای از نامههای مزبور درج می شود .این نامه که خطاب به دادستانی انقالب و به امضای پنجاه و
پنج نفر از کارگران و به تاریخ  51اردیبهشتماه ( 5913پنجم مه  )5322است ،در قست ذیربط اشعار میدارد کـه:
محترماً به عرض می رسـانند اینجانبـان کارکنـان (کارخانجـات پـارس ماشـین) پیـرو نامـه شـماره  0934مـورخ
 5912/52/2به عنوان دادستانی مبنی بر نبودن کارفرما و سهامداران و نبودن بودجه برای سفارشات مـواد اولیـه و
نبودن فرد مسئول دارای اختیارات و نارساییهای مواد اولیه و کمی تولید استدعا میشود دستور فرماییدکـه وزارت
صنایع و معادن برای اداره این واحد تولیدی که از بعد از انقالب تا هم اکنون بالتكلیف میباشد اقدام نمایند.
 .10ضمائم پاسخ تیرماه ( 5905ژوئن  )5330خوانده همچنین نشان میدهد که کارگران کارخانجـات پـارس
ماشین کراراً از وزارت صنایع درخواست کرده بودند که نمایندهای برای کمـک در مـدیریت و اداره شـرکت اعـزام
نماید .ضمیمه دیگری از آن مدر شهادتنامهای مقید به سـوگند اسـت از نـاظر منصـوب ،یعنـی آقـای مرتضـی
خطیبی .وی اظهار میدارد که وزارت صنایع در پاسخهای اولیه خود به درخواستهای مزبور به کارگران اطالع داد
که حتیاالمكان منتظر بازگشت سهامداران شرکت شوند و تنها وی را بهعنوان ناظر موقت گمارد؛ عمدتاً بـه ایـن
منظور که از طریق درج آگهیهای رسمی در جراید ،سهامداران را دعوت به بازگشت نماید .در حكم انتصاب مورخ
پنجم آذرماه ( 05نوامبر ) وزارت صنایع خطاب به آقای خطیبی آمده است که:
به استناد لوایح قانونی شماره  5092مورخ  12/9/05و شماره  2022مورخ  12/4/55دولـت موقـت جمهـوری
اس المی ایران و به موجب این حكم به مدت حداکثر سه ماه به سـمت نـاظر در شـرکت سـهامی پـارس ماشـین
منصوب می شوید .شایسته است با استفاده از اختیاراتی که به موجب لوایح فوقالذکر به شما تفویض شـده اسـت،
نظارت کامل در کلیه امور واحد مذکور مبذول فرمایید .ضمناً امضای اسناد و مدار مـالی و تعهـدآور شـرکت بـه
عهده شما و یک نفر از اعضای شورای کارگران آقای حسن پالیزدار و حسابدار شرکت آقای حسـن پاریـاب متفقـاً
خواهد بود.
 .14آقای خطیبی اظهار میدارد که بعد از انتصاب ،اینجانب عمـدتاً بـه مطالعـه سـوابق (کارخانجـات پـارس
ماشین) و درج آگهی در روزنامههای ذیربط برای دعوت سهامداران و مـدیران اکتفـا کـردم و امـور اداری و مـالی
کارخانه به طور کلی توسط کارکنان خود شرکت انجام میشد .تعدادی از آگهیهایی که وی منتشر نمـوده توسـط
خوانده در پاسخ تیرماه ( 5905ژوئن  )5330ارائه گردیده است .آقـای خطیبـی در خاتمـه شـهادتنامه خـود اظهـار
میدارد که:
با اطمینان اظهار می دارم که درج آگهی به منظور دعوت از سهامداران صرفاً بـا هـدف مراجعـه سـهامداران و
تحویل گرفتن امور کارخانه صورت گرفت ،زیرا هیچ دلیل منطقی دیگری برای آن وجود نداشت و در صورتی کـه
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دولت جمهوری اسالمی ایران قصد تملک کارخانه در ایام فوقالذکر را داشت ،نیازی به دعـوت سـهامداران نبـود،
بهویژه که وزارت صنایع با توجه به وضعیت وخیم مالی کارخانه مزبور کوچکترین عالقهای به اینکه وارث وضع
آشفته و مبالغ زیادی قرض و کارخانهای تقریباً ورشكسته شود ،نداشت و تنها قصد وزارت صنایع واگـذاری هرچـه
زودتر کارگاه به صاحبان اصلیاش بود.
 .1شرکت پارس ماشین ،شرکت پارس یونیون ،شرکت امرسون الکتریک و شرکت رانل فریگو

 .11در دادخواست ،آقای حكیم بابت مصادره هفتاد و پنج درصد سهام در شرکت پـارس ماشـین (پـارس ماشـین)
مطالبه غرامت کرد 3.در دادخواست ذکری از شرکت پارس یونیون (پـارس یونیـون) ،شـرکت امرسـون الكتریـک
(امرسون الكتریک ) و شرکت رانل فریگو (رانل فریگو) نشده ،لكن خواهان در لوایح بعـدی خـود از شـرکتهـای
مزبور بهعنوان شرکتهای وابسته پارس ماشین یاد کرده است.
 .13خواهان اظهار میدارد که وی و برادرانش ،مسعود و سعید بعد از مرگ پدرشـان در سـال )5310( 5995
پارس ماشین را به منظور واردات وسایل خانگی و محصوالت الكترونیكـی بـه ایـران ت سـیس کردنـد .در جلسـه
استماع خواهان اظهار داشت که شرکت پارس ماشین در حدود سال  )5353( 5942منحل شد و از آن به بعد ،نـام
پارس ماشین صرفاً به صورت یک نام و به معنای شرکت عمومی بین سه برادر حكیم در سایر فعالیتهای تجاری
خانواده ،یعنی پارس یونیون ،امرسون الكتریک و رانل فریگو ،به کار میرفت.
 .01خواهان اظهار میدارد که قرارداد مشارکت به صورت کتبی درآمد و به موجب آن ،وی مالـک  04درصـد
عالقه در پارس یونیون ،امرسون الكتریک و رانـل فریگـو شـد و مسـعود و سـعید هرکـدام  92درصـد عالقـه در
شرکت های مزبور داشتند .خواهان شرکتنامه ادعایی را به دیوان تسلیم نكرده است .مسعود حكیم در جلسه استماع
اظهار داشت که شرکت نامه در ایران به جای مانده است.
 .05طبق اظهار خواهان ،امرسون الكتریک محصوالت الكترونیكی و وسایل خـانگی کوچـک از خـاور دور ،و
رانل فریگو وسایل خانگی از ایاالت متحده و اروپا وارد میکردند و پارس یونیون محصوالتی را وارد میکرد که دو
شرکت دیگر وارد نمیکردند .خواهان طی جلسه استماع تصدیق کرد که امرسون الكتریک به نام سـعید حكـیم و
اعضای خانواده اش و پارس یونیون و رانل فریگو به نام مسعود حكیم و اعضای خانواده وی به ثبت رسیدهانـد .در
جلسه استماع  ،مسعود حكیم اظهار داشت که به نظر او خواهان سهامی در پارس یونیون داشته ،اما راجـع بـه ایـن
اظهار ،نه دلیل و نه جزئیات بیشتری ارائه نكرد.
 .00خواهان ادعا میکند که بهترین دلیل موجود برای اثبات مالكیت سهام وی در امرسـون الكتریـک ،رانـل
فریگو و پارس یونیون توافقنامه مورخ  01مهر  50( 5915اکتبر  )5300بین سه برادر است .آن توافقنامـه در یـک
دفتر اسناد رسمی در تهران ثبت و در آن کلیه اختالفات تجاری موجود بین آنان به داوری ارجـاع گردیـده اسـت.
منش اختالف ـ یعنی سهم هریک از سه برادر تحت شراکت عمومی فیمابین ـ حسب اظهار خواهان ،حاکی از این
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در دادخواست ادعا شدکه پارس ماشین شرکتی بود که طبق قوانین ایران ت سیس شده و به ثبت رسیده بود؛ اما در یک الیحه بعـدی،
آقای حسام نورمند اظهار داشت که پارس ماشین ت سیس نشده و به ثبت نرسیده بود.
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است که هریک از برادران ،قطعنظر از اینکه دارنده سهام بانام بوده یا خیر ،صاحب عالیقی در کارخانجات پـارس
ماشین ،پارس ماشین ،پارس یونیون ،امرسون الكتریک و رانل فریگو بوده است.
 .09خواهان اظهار میدارد که پس از عدم موفقیت در اتخاذ تصمیم ،داوران فقط توصیه کردند که سه بـرادر
اختالف را بین خودشان حل نمایند .خواهـان اظهـار مـیدارد کـه در نتیجـه آن توصـیه ،بـرادران توافـق کردنـد
سهمالشرکه وی را در کارخانجات پارس ماشین به  01درصد افزایش داده و  12درصد عالقـه مالكیـت در پـارس
ماشین ،پارس یونیون ،امرسون الكتریک و رانل فریگو را به او بدهند؛ لكن در جلسه استماع خواهان اظهار داشـت
که چون نمیتواند ثابت کند که مصالحه ادعایی قبل از تاریخ گرفتن اموال صورت گرفته ،ادعای خود بابت هریک
از شرکتها را به میزان درصد عالیقش در شراکت عمومی پارس ماشین که حسب ادعا قبـل از مصـالحه بـه وی
تعلق داشت کاهش میدهد .وی استدالل میکند که  02درصد سهم وی در کارخانجات پارس ماشـین ،دلیـل بـر
درصد سهم او در شراکت عمومی بوده و لذا ادعا میکند که  02درصد عالقه در پارس یونیون ،امرسون الكتریـک
و رانل فریگو داشته است.
 .07تخییراً خواهان ادعا میکند که  02درصد مالكیت انتفاعی در پارس یونیـون ،امرسـون الكتریـک و رائـل
فریگو دارد.
 .01خوانده استدالل می کند که خواهان نتوانسته است مالكیت خود را بر سـه شـرکت مزبـور ثابـت نمایـد و
مضافاً ادعا میکند که چون آقای حكیم تنها بعد از ثبت دادخواست برای اولین بار بـه سـه شـرکت مزبـور اشـاره
کرده ،ادعاهای جدیدی تسلیم نموده که طبق بند  4ماده سه بیانیه حل و فصل دعاوی نباید توسط دیوان پذیرفته
شوند.
 .00خواهان نهایتاً مبالغ  420222/-دالر امریكا 503520222/- ،دالر امریكا و  0420222/-دالر امریكـا بابـت
 02درصد عالقه به ترتیب در پارس یونیون ،امرسون الكتریک و رائل فریگو مطالبه کرده است .گرچه خواهـان در
لوایح خود غرامتی تا مبلغ  001220222/-دالر امریكا بابت  12درصد عالقه در پارس ماشین مطالبه کرده بـود ،در
جلسه استماع ،بعد از این اقرار که پارس ماشین در سال  )5353( 5942بهعنوان شرکت منحـل گردیـده اسـت ،از
ادعای مزبور صرفنظر شد.
پنج) صالحیت
 .5تابعیت

 .04طبق تصمیم هی ت عمومی دیوان در پرونده جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریكا ،تصـمیم شـماره
«-90الف» -52هی ت عمومی ،مورخ  50فروردینماه ( 5959ششم آوریل  ،)5324چـاپ شـده در 5 Iran-U.S.
 ، C.T.R. 251دیوان باید ابتدا تصمیم گیرد که آیا خواهان طی دوره ذیـربط ،از تـاریخ بـروز ادعاهـایش تـا 03
دیماه  53( 5913ژانویه  ،)5325یعنی تاریخ بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده بوده ،یا تبعه ایران ویا
تبعه هر دو کشور .اگر تشخید داده شود که خواهان تبعه هر دو کشور ،یعنی دو تابعیتی بوده ،دیوان بایـد تعیـین
کند که آیا تابعیت امریكایی وی طی آن دوره غالب و مثثر بوده است یا خیر .برای آنکه دیوان نسبت به ادعاهای
خواهان احراز صالحیت نماید ،خواهان باید ثابت کند که طی دوره ذیربط تابعیت غالب و مثثر وی ،تابعیت ایاالت
متحده بوده است.
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 .01خواهان اظهار میدارد که ادعاهای وی زمانی بین سـال  5303و دسـامبر  5322ایجـاد شـدهانـد .بـدین
ترتیب ،دیوان از جهت تعیین تابعیت غالب و مثثر خواهان فرض میکند کـه دوره ذیـربط بـین سـال  5303و 03
دیماه  53( 5913ژانویه  )5325واقع است.
 .03بحثی نیست که خواهان به سبب تولد در ایران از والدین ایرانی ،تبعه ایران است .دلیلی وجود نـدارد کـه
وی هیچ گاه تابعیت ایرانی خود را تر کرده ویا به نحو دیگری آن را از دست داده باشد .در عین حـال ،خواهـان
دیوان را متقاعد کرده است که از سال  )5309( 5910تبعه ایاالت متحده نیز بوده و آن تابعیت را طی دوره ذیربط
حفظ کرده است .بنابراین ،دیوان نظر میدهد که خواهان طی دوره ذیربط ،هـم تبعـه ایـران و هـم تبعـه ایـاالت
متحده بوده است.
 .41اما این سثال باقی میماند که طی همان دوره ،تابعیت غالب و مثثر خواهان ،کدامیک از این دو تابعیـت
بوده است .دیوان معتقد است که گرچه خواهان به سبب عالیق خانوادگی و مالی خود احتماالً ارتباطات زیادی بـا
ایران داشته ،اما ادله کافی در پرونده برای این نتیجه گیری وجود دارد که طی دوره ذیربط ،ایاالت متحـده کـانون
زندگی شخصی و حرفه ای خواهان بوده است .دیوان متقاعد شده است که از تاریخ ورود خواهان به ایاالت متحده
در سال  5315آن کشور محل اقامت مستمر و عادی خواهان بـوده ،تحصـیالت خواهـان از سـال  5315بـه بعـد
منحصراً در ایاالت متحده صورت گرفته و حرفه خواهان در معامالت مست الت ،از سال  5354که وی کـار در آن
رشته را آغاز کرد در نیویور مستقر بوده است .این نكته نیز شایان توجه است که خواهان در سال )5309( 5910
تبعه ایاالت متحده شد و همسر و فرزندانش ارتباطی تقریباً انحصاری با ایاالت متحده داشتهاند .این واقعیـات کـه
خوانده خالف آنها را ثابت نكرده ،برای دیوان تردیدی باقی نمیگذارد که طی دوره ذیربط ،تابعیت غالب و مـثثر
خواهان تابعیت ایاالت متحده بوده است.
 .45اکنون که احراز گردید تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط ،تابعیت ایاالت متحده بـوده ،دیـوان
نتیجه میگیرد که ادعاهای او ،طبق تعریف مندرج در بند 5ماده هفت بیانیـه حـل و فصـل ،ادعاهـای یـک تبعـه
ایاالت متحده میباشد (بنگرید به :پرونده «الف» ،52مذکور در باال ،صفحه .)5 Iran-U.S. C.T.R. at 265 ،53
 .0سایر موضوعات صالحیتی

 .40ادعاها بابت سلب ادعایی حقوق خواهان در مست الت و سـهام شـرکتهـا بـوده و لـذا در حیطـه صـالحیت
موضوعی دیوان نسبت به دعاوی ناشی از ضبط اموال ویا هر اقدام دیگری که مثثر در حقوق مالكیت باشـد ،قـرار
دارد (بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی).
 .49دیوان متقاعد شده است که طبق الزام بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،ادعاها مستمراً متعلـق
به یک تبعه ایاالت متحده و در تاریخ  03دیماه  53( 5913ژانویه  )5325به نحو مقرر در بنـد  5مـاده دو بیانیـه
حل و فصل دعاوی ،پابرجا بودهاند.
 .9نتیجهگیری درباره صالحیت

 .47بر مبنای مراتب پیشگفته ،دیوان نظر میدهد که نسبت به ادعاهای مطروح در پرونده حاضر صالحیت دارد.
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شش) ماهیت
 .5ملک ولنجک

 .41مالكیت خواهان بر چهار قطعه از پنج قطعه زمین ولنجک مورد نزاع نیست .با توجه به نتیجهگیری دیـوان در
بند  21زیر ،دیوان نیازی نمیبیند که درباره وجود یا مالكیت قطعه  90222/-متر مربعـی پـنجم ولنجـک تصـمیم
اتخاذ نماید.
 .40آقای حكیم ادعا میکند که ملک ولنجک وی به موجب قانون ل و مالكیـت مصـوب  5912و آیـیننامـه
اجرایی آن که بنا به ادعای وی شامل زمینهای موات و بایر شهری میشد ضبط گردیده است.
 .44در پرونده روحاهلل کروبیان و جمهوری اسالمی ایران ،حكـم شـماره  0-453-153مـورخ  51اسـفندمـاه
( 5904ششم مارس  ،)5335بند ( 555کروبیان) ،دیوان نظر داد که صرف وجود و الزماالجرا بودن قانون مصـوب
سال  5912و نیز آییننامه اجرایی آن فینفسه در حكم مصادره ملک خواهان در ایران نمیباشد .بـر ایـن اسـاس،
ادعای آقای حكیم تا آنجا که بابت مصادره ملک ولنجک است ،محكوم به رد میباشد.
 .41با این وصف ،دیوان باید همچنین بررسی کند که آیا اقدامات دیگری به مفهوم بند  5ماده دو بیانیه حـل
و فصل دعاوی ،در حقوق مالكیت خواهان مثثر بوده است یا خیر .در رویه قضایی ،دیوان پذیرفته است که ادعـای
مصادره الزاماً شامل ادعا بابت سایر اقدامات مقرر در ماده دو می باشد (بنگرید به :ایستمن کدا کامپنی و دیگران
و دولت ایران و دیگران ،حكم شماره  9-000/50924-903مورخ  02آبانماه  55( 5955نوامبر  ،)5320چاپ شده
در .17 Iran-U.S. C.T.R. 153,169
 .43در پرونده کروبیان دیوان چنین تصمیم گرفت که گرچه آثـار قـوانین اصـالحات ارضـی ایـران در زمـان
انقالب و اعمال مربوطه دولت مجموعاً به حد سلب مالكیت نرسید ،با این حال میزان دخالت آن قدر بـود کـه بـه
منزله سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت باشد (کروبیان ،مذکور در باال ،حكم شماره  ،0-453-153بند  .)544در
اتخاذ تصمیم مزبور ،دیوان خاطرنشان ساخت که قانون ل و مالكیت مصوب  5912به انضمام اصالحیه و آییننامـه
اجرایی آن ،کلیه زمین های غیرآباد و بالاستفاده واقع در مناطق شهری و روستایی را در معرض این تصمیمگیـری
قرار میداد که موات تشخید داده شده و در نتیجه آن تشخید ،مشمول ابطال فـوری اسـناد مالكیـت مربوطـه
توسط ایران واقع گردند (همان م خذ ،بند  .)549دیوان در پرونده جهانگیر مهتدی و دیگران و جمهـوری اسـالمی
ایران ،حكم شماره  9-005-109مورخ  55آذرمـاه ( 5901دوم دسـامبر ( )5335مهتـدی) ،بنـد  ،52نظـر داد کـه
زمینهایی که در واقع بایر بوده اند نیز امكان دارد که تحت ت ثیر قانون ل و مالكیت و آیـیننامـه اجرایـی آن قـرار
گرفته باشند.
 .11با توجه به احكام پروندههای کروبیان و مهتدی ،دیوان باید تعیین کند که آیا ملک ولنجک تحـت تـ ثیر
قانون ل و مالكیت مصوب  5912یا آییننامه اجرایی آن واقع شد یا خیر.
 .15به نظر میرسد که ماده  0آییننامه اجرایی قانون ل و مالكیت مصوب  ،5912زمینهایی را کـه در آنهـا
عمران و آبادی قابل قبول صورت گرفته بود ،از شمول قانون معاف میدارد و نُه مورد از این قبیل عمران و آبادی
قابل قبول را مشخد میکند .فرض بر این است که زمینهایی که جزء ایـن مـوارد قـرار مـیگیرنـد ،نـه مـوات
محسوب میشوند و نه بایر.
 .10لسان ماده  0مزبور از این لحا مبهم است که مشخد نمیکند آیا عمران و آبادی غیر از آنچـه کـه در
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آن ماده مشخصاً تعریف گردیده ،قابل قبول است یا خیر .در پرونده مهتدی در بحث راجع بـه ابهامـات منـدرج در
سایر قوانین ایران درخصوص اراضی اظهار شد که:
دیوان به طور عادی ارائه توضیح کامـل و قـانعکننـده دربـاره قـوانین ایـران را در حیطـه مسـئولیت خوانـده
می پندارد ،زیرا خوانده مسلماً نسبت به هر خواهانی در موقعیت بهتری قرار دارد تـا مفهـوم و آثـار قـوانین خـود را
توضیح دهد .خصوصاً در مواردی که قانون یا مصوبه م شوش و از جهت شمول مبهم باشـد ،ماننـد قـانون نحـوه
واگذاری اراضی ،خوانده نمیتواند صرفاً به این اظهار بسنده کند که قانون خاصی حاکم نیست.
از طرف دیگر ،خواهان موظف است واقعیاتی راکه موجب میشود ملک وی در حیطه شمول قانونی قرار گیرد
که حسب اظهار موجب مصادره ملک او گردیده بهروشنی اثبات نماید .در مواردی مانند مـورد حاضـر کـه ادلـهای
حاکی از مداخله فیزیكی وجود ندارد که قابل استناد به خوانده باشد… خواهان باید دقت خاصـی مبـذول داشـته،
اثبات نماید که ملک مورد بحث به عنوان یک امر موضوعی از نوعی است که علیالظاهر مشمول قانون واگـذاری
اراضی واقع می شود .در آن صورت ،بار اثبات به خوانده منتقل میشود که باید ثابت کند که حدود و شمول قـانون
در واقع محدودتر از آن بوده که خواهان میگوید (همان م خذ ،بندهای .)20-29
 .19نظر به مراتب پیشگفته و با توجه به فقد دلیل راجع به اینکه ملک مزبور به هیچ صورتی مـورد دخالـت
فیزیكی خوانده قرار گرفته ،به عقیده دیوان به عهده آقای حكیم است که ثابت کند که ملک ولنجـک وی از نـوع
امال مشمول قانون ل و مالكیت مصوب سال  5912بوده و طبق آییننامه اجرایی معاف نبوده اسـت .بـه لحـا
این که خواهان مدارکی حاکی از عمران گسترده ملک تسـلیم کـرده و مـدعی اسـت کـه بخشـی از وجـوه قابـل
مالحظه ای صرف عمران ملک گردیده ،دیوان قادر نیست مشخد کند که آیا ملک ولنجک تحت ت ثیر قـوانین و
مقررات مورد استناد خواهان واقع شده است یا خیر .هدف قوانین مزبور عمدتاً ل و مالكیـت خصوصـی زمـینهـای
موات بوده و با مدار حاکی از عمران ملک که در سوابق پرونده موجود است برای دیوان جای قدری تردید است
که آیا زمین مورد بحث طبق قانون ل و مالكیت مصوب سال  5912و آییننامه اجرایـی آن از نـوعی بـوده کـه در
معرض ابطال سند مالكیت قرار گرفته باشد یا خیر .بدین لحا خواهان از عهده اثبات این امر بر نیامده اسـت کـه
ملک ولنجک در حیطه شمول قانون مزبور واقع شده بود.
 .17درجلسه استماع ،وکیل خواهان استدالل کرد که میزان عمران ملک ولنجک پـایینتـر از سـطح عمـران
قابل قبول طبق آییننامه اجرایی قانون ل و مالكیت مصوب سـال 5912بـوده اسـت ،زیـرا آقـای کریمـی ،شـاهد
کارشناس خوانده ،شهادت داده بود که زمین مورد بحث بهعنوان زمین بایر یعنی زمینی که قبالً مورد بهرهبـرداری
بوده لكن بعداً بالاستفاده مانده ،ثبت شده است؛ لكن گرچه آقای کریمی سوابق ثبتـی زمـین را رؤیـت و بازرسـی
کرده بود ،اما خود ملک را ندیده بود .عالوه بر این ،مطالب مندرج در پروندههای ثبتی که آقـای کریمـی بـدانهـا
اشاره کرده ظاهراً در دهه  5312ثبت شده بود .نظر به این واقعیت کـه فعالیـتهـای عمرانـی خواهـان در زمـین
ولنجک مدت ها بعد از تاریخ ثبت مندرجات صورت گرفته ،دیوان نمی تواند نظر دهد که میزان عمران واقعی زمین
در سال  5303را میتوان با استفاده از طبقهبندی تعیین شده در تاریخی متجاوز از بیست سال پـیش از آن تعیـین
نمود.
 .11دیوان نتیجه میگیرد که منحیثالمجموع ،خواهان ،ادعایی (بابت سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت)
در مورد ملک ولنجک به اثبات نرسانده است .بنابراین ،این ادعا به علت فقد دلیل محكوم به رد است.
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 .0ملک واقع در شماره  44خیابان پیراسته

 .10دیوان متقاعد شده است که سند مالكیتی که خواهان تسلیم کرده ،دلیل کافی بر مالكیت وی بر ملک واقع در
شماره  00خیابان پیراسته می باشد ،لكن به نظر دیوان ادله موجود در پرونده کافی برای اثبات این مطلـب نیسـت
که ملک واقع در شماره  00خیابان پیراسته مصادره شده ویا در معـرض سـایر اقـدامات مـثثر در حقـوق مالكیـت
خواهان قرار گرفته است .اظهارات به قید سوگند آقای نورمند و آقای تلمود ،قرینه روشنی از فعالیتهای پاسداران
انقالب در خانه مزبو ر ،دفعات رفت و آمد پاسداران ویا میزان کنترل آنان بر ملک مزبور به دست نمیدهد .صـرف
مالحظه رفت و آمد پاسداران انقالب به ملكی فی نفسه سلب مالكیت بالفعل تلقی نمیشود (پرونـده ورنـی رادنـی
پوانتین و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكـم شـماره  5-900-155مـورخ اول مردادمـاه  09( 5902ژوییـه
 ،)5335بند  ،95چاپ شده در  .)27 Iran-U.S. C.T.R. 49, 61-62بهعالوه ،آقای تلمود متصـرفین خانـه را
که حسب ادعا به وی گفتند که اجاره خود را به دولت میپردازند شناسایی نكرده است و همچنین تاریخ دقیق این
مكالمات را که از لحا تعیین صالحیت حائز اهمیت است ،ذکر نمیکند .بنا به دالیل مذکور ،ادعـای مربـوط بـه
ملک خیابان پیراسته به علت فقد دلیل در طول دوره مشمول صالحیت دیوان ،محكوم به رد است.
 .9ملک ونک

 .14خواهان در جلسه استماع اذعان کرد که هیچگونه موافقتنامه رسمی یا سند مالكیت یا مدر مستند همزمانی
دال بر مالكیت وی بر ملک ونک وجود ندارد و آقای کریمـی شـاهد کارشـناس خوانـده نیـز شـهادت داد کـه در
پروندههای رسمی و ثبتی امال  ،مطلبی حاکی از عالقه مالكیت خواهان در ملک ونک پیدا نكرده است.
 .11مدارکی که خواهان راجع به مالكیت ملک مزبور تسلیم کرده متقاعد کننده نیست .مـادر خواهـان اذعـان
دارد که از مبلغ دقیقی که به نام خواهان در پروژه آقای حی در ونک سرمایهگذاری شده بـیاطـالع اسـت؛ لكـن
اظهار میدارد که حسابداران وی به او گفتهاند که مبلغ مزبور معادل  0/4میلیـون دالر امریكـا بـوده اسـت .آقـای
حسام نورمند به قید سوگند اظهار داشته است که وی به آقای حسن پاریاب دسـتور داد کـه اظهارنامـهای دربـاره
وجوهی که برای سرمایه گذاری در پروژه ونک بـه نـام خواهـان بـه آقـای حـی داده شـد تهیـه کنـد .در نتیجـه،
اظهارنامه ای مربوط به ملک ونک که ظاهراً به امضای آقای پاریاب رسیده ،توسط خواهان تسلیم شده است ،لكن
آقای پاریاب به قید سوگند اظهار داشته است که شهادتنامه منتسب به وی جعلی بوده و میگوید هـیچگـاه چنـین
دستوری از طرف آقای نورمند به وی داده نشده و هیچگونه سرمایهگذاری به نام خواهان در ناحیه ونک بـه عمـل
نیامد ه است .مدتی بعد از آن ،آقای نورمند اذعان کرد که امضای موجود در اظهارنامه مزبور متعلق به آقای پاریاب
نبوده است.
 .13آقای حی اظهار داشته است که چون از ایران فرار کرده ،اسناد مثید مالكیت خواهان در ملک ونک را در
ایران به جای گذاشته است .دیوان توجه دارد که شخصی که در طول رویدادهای انقالبی حـاکم در آن زمـان بـه
طور ناگهانی از ایران خارج میشده احتمال داشته اسناد یا مدارکی را که میتوانست ادعایی را به اثبات برسـاند در
ایران به جای گذارد .تحمیل ضابطهای سخت برای اثبات ادعا به یک خواهان در چنین وضعی منصفانه نیست؛ لكـن
در اتخاذ چنین روشی ،دیوان باید مراقب باشد تا خوانده را در معرض ادعاهایی که به نحو مقتضی مستند نشدهاند قرار
ندهد (بنگرید به :پرونده دبلیو .جک باکمایر و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره  9-345-102مورخ
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 55اسـفندمـاه ( 5902ششـم مـارس  ،)5330بنـد  ،50چـاپ شـده در .)28 Iran-U.S. C.T.R. 53,74,76
هیچگونه راه حل دقیقی برای ایجاد توازن بین این مالحظات متناقض وجود ندارد و اتخاذ تصمیم در هر مورد بایـد
با توجه به وضعیت خاص آن به عمل آید.
 .31روشن به نظر می رسد که عالقه مالكیت ادعایی خواهان در سوابق مربوطه ثبتی زمین مـنعكس نیسـت.
اگرچه صرف این واقعیت شاید برای اعالم نظر علیه خواهان کافی نباشد ،معهذا خواهان هیچگونـه مـدر واجـد
ارزش اثباتی کافی ارائه نكرده است که غالب بر اماره قانونی محكمی باشـد کـه علیـه وی موجـود اسـت .شـاید
واقعیت داشته باشد که مدار مستندی در ایران به جای گذاشته شده ،لكن شهادتنامهها و اظهارنامـههـای مـورد
استناد خواهان کافی برای اثبات این مطلب نیست که خواهان عالقه مالكیتی در زمینهـای ونـک داشـته اسـت.
شهادتنامه های تسلیمی در ت یید مالكیت خواهان بر زمین های ونک همگی مبهم و غیر دقیقنـد .شـهادتنامههـای
آقای حی مشخد نمی کند که خواهان در پنج قطعه زمین ونک چه نوع عالقه مالكیتی داشته ،یعنی مالكیت وی
تمام شش دانگ یا بخشی از ملک یا نوع دیگری عالقه مالكیت بوده است .غیبت آقای حـی از جلسـه اسـتماع و
عدم ارائه جزئیات درباره شهادتنامهاش نیز بر مشكالت مدار خواهان میافزاید .مادر خواهان اذعان نموده اسـت
که دقیقاً نمی داند چه مقدار از ارثیه خواهان از پدرش یا از هبه خود وی به خواهان ،جهت سرمایهگذاری در پـروژه
خانه سازی ونک در اختیار آقای حی قرار داده شده بود .مضافاً مبنای اصلی نظر آقای نورمند اظهارنامهای است که
بهدروغ به آقای پاریاب منتسب شده بود.
 .35دیوان همچنین خاطرنشان می سازد که در مواردی که خواهانی مدعی داشتن عالیق مالكیت به میزانـی
است که در پرونده حاضر مطرح است ،این انتظار از وی منطقی است که در ایاالت متحده مدارکی با خـود داشـته
باشد که عالقه مالكیت وی در آن ملک را ثابت نماید .خواهان پرونده حاضر چنین مدرکی ارائه نكرده است.
 .30نظر به مراتب باال ،دیوان آن بخش از ادعا را که مربوط به ملک ونک میباشد بـه علـت فقـد دلیـل رد
میکند.
 .7کارخانجات پارس ماشین

 .39طرفین سرانجام در این مورد به توافق رسیدند که خواهان مالک  02درصد سهام کارخانجات پـارس ماشـین
بوده است .در نتیجه ،دیوان اینک به بررسی این مس له میپردازد که آیا طبق بند  5مـاده دو بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی انتصاب آقای خطیبی بهعنوان ناظر در شرکت مذکور در آبانماه ( 5913ماه نوامبر  )5322به منزله مصادره
یا سایر اقدامات مثثر در حقوق مالكیت که خوانده مسئول آن باشد ،بوده است یا خیر.
 .37آقای خطیبی به موجب الیحه قانونی شماره  ،5092قانون مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقـت بـرای
سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصـی (قـانون
 05خردادماه  55 / 5912ژوئن  )5303منصوب گردید .قانون مذکور در احكام پیشین این دیوان بـهتفصـیل مـورد
بررسی قرار گرفته است .در واقع ،هنگام تعیین وقوع یا عدم وقوع مصادره در پروندههای پیشین ،دیوان هـم مـتن
قانون مبنای انتصاب و هم رویدادهای بعد از انتصاب را بررسی نموده است.
 .31در پرونده تامس ارل پین و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  0-991-041مورخ  50مردادماه 5951
(هشتم اوت  ،)5325بند  ،02چاپ شده در ( 12 Iran-U.S. C.T.R. 3,10پرونده پین) ،دیوان نظر داد که اثـر
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(قانون  05خردادماه  55 / 5912ژوئن  )5303این است که کلیه اختیارات مدیران اصلی شـرکتهـا سـلب شـد و
سهامداران از قسمت اعظم حقوق ناشی از عالیق مالكانه خود محروم شدند (همچنین بنگرید به :پرونده اسـتارت
هاوزینگ کورپوریشن و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره  5-04-90مورخ  02آذرمـاه 5950
( 53دسامبر  ،)5329چاپ شده در  .)4 Iran-U.S. C.T.R. 122,154به همین گونه ،دیوان در پرونـده حاضـر
خاطرنشان می سازد که قانون  05خردادماه  55( 5912ژوئن  )5303مقرر میدارد که پس از انتصـاب یـک نـاظر،
وی در سمت خود باقی خواهد ماند و صاحبان سهام بههیچوجه حق ندارند در دوره تصدی وی شخصی را به جای
وی انتخاب نمایند ،مگر اینکه پیش از آن حكم وی توسط مقام ناصب ل و شده باشد .ماده  0قانون  05خردادمـاه
 55( 5912ژوئن .)5303
 .30لكن صرف انتصاب ناظر به موجب آن قانون ،قاطع برای احراز مصـادره نیسـت .در پرونـدههـای قبلـی،
عالوه بر بررسی اختیارات تفویضی به موجب انتصاب ،عموماً بحث مفصلی راجـع بـه اقـدامات مشـخد متخـذه
توسط شخد منصوب آمده است .به عنوان مثال ،در پرونده هارولد برنبام و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شـماره
 0-350-143مورخ 51تیرماه ( 5900ششم ژوییه  ،)5339بنـد ( 92برنبـام) ،دیـوان خاطرنشـان نمـود کـه مـدیر
منصوب شهادت داد که «کنترل امور آفا را به موجب قانون… که اختیار کامـل امـور مثسسـه را بـه مـن واگـذار
مینمود به عهده گرفتم» (همان بند) .وی مضافاً شهادت داد که احساس وظیفه نمودم که مـالكین مثسسـه را از
کلیه وظایف مدیریت دور نگاه دارم (همان بند) .وی در ادامه شهادت خود اظهار کرد« :هیچ کوششی نكرد کـه بـا
شرکای آفا که در خارج از ایران بودند تماس بگیرد ،زیرا در وضعی نبود که با آنها تماس بگیرد» (همان بنـد) .در
پرونده فیث لیتا خسروشاهی و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شـماره  0-502-112مـورخ نهـم تیرمـاه
 92( 5909ژوئن (، )5334خسروشاهی) ،مانند پرونده حاضر ،دولت ایران ،نه مدیر ،بلكه ناظری منصوب کرده بود.
در آن پرونده ،دیوان براساس مدار موجود نزد خود نظر داد که ناظر منصوب پس از انتصاب و تصـدی وظـایف
خود ،بالفاصله مدیران منصوب خسروشاهی را برکنار کرد .دلیلی در دست نیست که ثابت کند که انتصاب (نـاظر)
در ابتدا به قصد موقت صورت گرفته ویا واقعاً برای مدت کوتاهی بوده است .اقدام بعدی دولت در نصب مدیران و
رئیس هی ت مدیره نیز نشان می دهد که قصد دولت برکناری دائمی مدیران اصلی شرکت بوده است (همان م خذ،
بند .)01
 .34در پرونده حاضر ،گرچه آقای خطیبی به موجب قانون  05خردادماه  55( 5912ژوئن  )5303منصوب شد،
مدر دخالت واقعی وی در امور کارخانجات پارس ماشین در سطحی است پایینتر از آنچـه کـه در پرونـدههـای
برنبام و خسروشاهی توصیف گردیده است .برخالف دو پرونده اخیرالذکر ،ادله مربوط به کارخانجات پارس ماشـین
حاکی از این است که مقامات مربوطه دولتی نمیخواستند در امور شرکت مذکور دخالـت کننـد و تنهـا بـه اصـرار
کارگران آن شرکت بود که آقای خطیبی را منصوب نمودند.
 .31آقای خطیبی در شهادتنامه خود اظهار میدارد که کارکنان کارخانجات پارس ماشین پیش از مراجعه وی بـه
کارخانه ،شرکت را اداره میکردند و بعد از تصدی وی نیز به اداره امور ادامه دادند .وی اظهـار مـیدارد کـه اینجانـب
عمدتاً به مطالعه سوابق و درج آگهی در روزنامه هـای ذیـربط بـرای دعـوت سـهامداران و مـدیران اکتفـا کـردم .وی
آگهیهایی در روزنامههای مختلف برای دعوت سهامداران برای تشكیل مجمع عمومی فوقالعاده منتشـر کـرد ،ولـی
سهامداران نه مراجعت کردند و نه پاسخی دادند .بدین ترتیب ،در پرونده حاضر ،مدارکی حاکی از اعمال کنترل عملـی
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که در پروندههای برنبام و خسروشاهی و پروندههای دیگر وجود داشت به دیوان ارائه نشـده اسـت .عـالوه بـر ایـن،
مدار موجود کافی نیست که تصمیم گرفته شود که در فاصله انتصاب آقای خطیبی ،یعنی پـنجم آذرمـاه 05( 5913
نوامبر  )5322تا پایان دوره ذیربط ،یعنی  03دیماه  53( 5913ژانویه  )5325اقدامات خوانـده منجـر بـه مصـادره
تمام و کمال اموال شده بود (بنگرید به :پرونده سدکو اینک .و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شـماره
 9-503-11مورخ ششـم آبـانمـاه  02( 5954اکتبـر  ،)5321چـاپ شـده در :9 Iran-U.S. C.T.R. 248, 278
سدکو).
 .33بنابراین ،با توجه به اوضاع و احوال خاص پرونده حاضر ،تصمیم دیوان چنـین اسـت کـه انتصـاب نـاظر،
دخالت در آن حدی نبوده که این نتیجه گیری را توجیه کند که کارخانجات پارس ماشین در دوره ذیـربط مصـادره
شده بود ،لكن عدم احراز مصادره مانع این نتیجهگیری نیست که اعمال و اقدامات فوقالذکر دولت ،خواهـان را از
حقوق مالكیت خود محروم کرد.
 .511طبق اظهار آقای خطیبی ،وظیفه اصلی وی این بود که سهامداران کارخانجات پـارس ماشـین را بـرای
شرکت در مجمع فوق العاده سهامداران دعوت کند که انجام این وظیفـه بـا آگهـیهـای منـدرج در روزنامـههـای
منتشره آن زمان ت یید میشود؛ اما به موجب حكم انتصاب و طبق الیحـه قـانونی کـه مبنـای آن بـود اختیـارات
وسیعی نیز به آقای خطیبی تفویض شده بود .چنانکه در باال ذکر شد (بنگریـد بـه :بنـد  31بـاال) ،قـانون مبنـای
انتصاب وی ،این حق را از سهامداران سلب میکرد که شخصی را به جای او انتخاب کنند .بهعالوه ،حكم انتصاب
وزارت صنایع و معادن به آقای خطیبی اجازه میداد که بر کلیه امـور (کارخانجـات پـارس ماشـین) بـا اسـتفاده از
اختیارات تفویض شده به (وی) طبق لوایح قانونی فوق االشعار سرپرستی نماید .از همه مهمتر ،در حكـم انتصـاب
مقرر شده بود که اسناد مالی و تعهدآور شرکت باید توسط آقای خطیبـی و دو کارمنـد شـرکت ،آقایـان پـالیزدار و
پاریاب ،امضا شود .بدین ترتیب ،آقای خطیبی همراه با دو شخد نامبرده ،کنترل کامل امور مـالی شـرکت را بـه
دست گرفت.
 .515دولت ایران با تفویض اختیار امور مالی به آقای خطیبی ،مانع شده بود که مقامات قـانونی شـرکت بتواننـد
اسناد و مدار را از طرف شرکت امضا کنند .در هر سازمان ،شخصی که اختیار امضای اسـناد تعهـدآور را دارد واجـد
سمتی با مسئولیت قابل مالحظه است و اهمیت این اختیار در کارخانجـات پـارس ماشـین از ایـن واقعیـت مشـخد
میشود که از سال  5300تا  5303چند مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت تشـكیل شـد؛ فقـط بـه ایـن
منظور که تصمیم گرفته شود که چه کسانی از جانب شرکت حق امضا دارند .بدین ترتیـب ،اثـر مترتـب بـر انتصـاب
مزبور ،تضعیف قابل مالحظه حقوق متعلق به صاحبان کارخانجات پارس ماشین بود .صاحبان مزبور کنترل خود را بـر
قراردادهای آتی کارخانجات پارس ماشین از دست داده و از این حق محروم شدند که شرکت را به دلخواه خود منحل
کرده یا بفروشند .عالوه بر این ،از دست دادن کنترل مدیریت کارخانجات پارس ماشین توسط صـاحبان آن ،هرگونـه
کوششی را برای یافتن خریداری برای شرکت خنثی مینمود .بدین صورت ،خواندگان با ممانعت سهامداران از امضای
مدار و اسناد مالی و دخالت در تصمیمات مدیریت ،صاحبان سهام را از حق خود در مشارکت در اداره امـور شـرکت
محروم نمودند .نتیجه این بود که سهامداران از مقدار قابل مالحظهای از حقوق مترتب بر عالیق مالكیت خود محروم
شدند (بهعنوان مثال ،بنگرید به :پرونده پین ،مذکور در باال ،بند .)12 Iran-U.S. C.T.R. at 10 ،02
 .510چنانکه در باال تشریح شد ،دیوان توجه دارد که وزارت صنایع و معـادن از آن جهـت آقـای خطیبـی را
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منصوب کرد که مدیران قانونی شرکت ایران را تر کرده و کارگران شرکت کراراً درخواست انتصاب یـک نـاظر
دولتی را کرده بودند .با این وصف ،رویه دیوان چنین حكم میکند که قصد دولت اهمیت کمتری از آثـار اقـدامات
دولت بر صاحب مال دارد (پرونده تیپتس ،آبت ،مک کارتی ،استراتن و شرکت مهندسـین مشـاور تـامس ـ آفـا ایـران و
دیگران ،حكم شماره  0-0-545مورخ هشتم تیرماه  03( 5959ژوئن  ،)5324صفحه  ،55چاپ شده در 6 Iran-U.S.
 :C.T.R. 219,225-226تیپتس).
 .519وجود رابطه علیت بین انتصاب آقای خطیبی و منافع کارگران کارخانجات پارس ماشین در ادامه فعالیت
کارخانه این واقعیت را ت ییر نمیدهد که انتصاب مزبور منجر به از دست رفتن مقدار قابـل مالحظـهای از کنتـرل
سهامداران و منجمله خواهان بر شرکت گردید .دیوان از اوضاع و احوال اجتماعی منجر به انتصـاب آگـاهی دارد و
آن را در می کند ،لكن دالیل به دست گرفتن کنترل یک شرکت ،هر اندازه هم که موجه بوده باشد ،دولت را از
مسئولیت جبران خسارات وارده معاف نمی نماید (برنبام ،مذکور در باال ،حكم شماره  0-350-143بند 91؛ پرونـده
فلپس داج کورپوریشن و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  0-33-050مـورخ  02اسـفندمـاه 5954
( 53مارس  ،)5325بند  ،00چاپ شده در 10 Iran-U.S. C.T.R. 121,130؛ پرونده خسروشـاهی ،مـذکور در
باال ،حكم شماره  ،112-502-0بند  .)02عالوه بر این ،به علت شرایط حاکم در ایران ،عزیمت خـانواده حكـیم و
مدیران کارخانجات پارس ماشین در آن زمان غیرموجه نبوده است (به عنوان مثال ،بنگرید به :پرونده برنبـام ،بنـد
 .)05باالخره دیوان متذکر میگردد که مدار موجود حاکی از این نیست که آیا آگهیهـای منتشـر شـده توسـط
آقای خطیبی برای خانواده حكیم ارسال شده بود یا خیر.
 .517دیوان همچنین آگاه است که قرار بود انتصاب آقای خطیبی جنبه موقت داشته باشد .مـتن حكـم انتصـاب
وی صراحتاً وظایف وی را محدود به یک دوره سه ماهه میکرد؛ گرچه خود آقای خطیبی اظهار داشته است کـه ایـن
مدت برای سه ماه دیگر تمدید گردید .معهذا در رویه دیوان ،موقتی بـودن نصـب مـدیران ،مـانع احـراز وقـوع سـلب
مالكیت نشده است (بنگرید به :پرونده موتوروال ،اینک .و شرکت هواپیمایی ایران و دیگران ،حكـم شـماره 9-425-909
مورخ هفتم تیرماه  02( 5950ژوئن  ،)5322بنـد  ،12چـاپ شـده در 19 Iran-U.S. C.T.R. 73,85؛ پرونـده
برنبام ،مذکور در باال ،حكم شماره  .0-350-143بند  .)03شكل کنترل یا دخل و تصرف ،واجد اهمیـت کـمتـری
است تا واقعیت اثر آن کنترل و مداخله (پرونده تیپتس ،مذکور در بـاال .)6 Iran-U.S. C.T.R. at 226 ،ادلـه
موجود حاکی است که مداخله در حقوق خواهـان امـری صـرف ًا گـذرا نبـود .کنترلـی کـه توسـط ایـران در مـورد
کارخانجات پارس ماشین برقرار شد صرفاً یک وقفه موقت در کار مدیریت موجود نبود.
 .511دیوان نتیجه میگیرد که با آنکه مداخله حاصل از انتصاب آقای خطیبی به سطح مصادره نرسید .معهذا
خواهان را از حقوق اساسیاش بهعنوان سهامدار کارخانجات پارس ماشین محروم کرد .خواهان عمالً از استفاده از
مال خود و کنترل آن محروم گردید .در نتیجه ،خوانده مكلف است بابت ارزش حقوق مالكیت از دسـت رفتـه بـه
خواهان غرامت بپردازد.
 .1شرکت پارس ماشین ،شرکت پارس یونیون ،شرکت امرسون الکتریک و شرکت رانل فریگو

 .510چنانکه سرانجام در جلسه استماع اظهار شد ،ادعای مربوط بـه عالیـق ادعـایی در پـارس ماشـین مسـترد
گردید .خواهان اذعان کرده است که شرکت مذکور در سال  )5353( 5942منحل شد و دیگر موجودیت ندارد.
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 .514راجع به شرکتهای پارس یونیون ،امرسون الكتریک و رانل فریگو ،هیچ ذکری از این سـه شـرکت در
دادخواست اولیه نشده است .در واقع ،اولین باری که اشارهای به نام آنها شد ،در الیحه خواهان بود که در تـاریخ
دوم اردیبهشتماه  00( 5902آوریل  )5335ثبت گردید .علیرغم این بسط دیرهنگام ادعای اولیه ،خواهان درصـدد
اصالح ادعای خود برنیامد ،بلكه اظهار داشت که شرکتهای مذکور شرکتهـای تابعـه پـارس ماشـین بـودهانـد.
خوانده به افزودن دیرهنگام این شرکتها اعتراض و استدالل کرد که آنها ادعاهای جدیدی میباشند.
 .511اصالحیههای ادعای تابع ماده  02قواعد دادرسی دیوان است که چنین اشعار میدارد :در طـول جریـان
داوری ،هریک از طرفها میتواند دادخواست یا دفاعیه خود را اصالح یا تكمیل نماید ،مگـر آنکـه دیـوان داوری
اینگونه اصالحات را به علت ت خیر در انجام آن ویا تبعیض نسبت به طرف دیگر یا بـه علـت هرگونـه شـرایط و
اوضاع و احوال دیگر مصلحت نداند .با این حال دادخواستها را نمیتو ان به نحـوی اصـالح کـرد کـه از حیطـه
صالحیت دیوان داوری خارج شوند.
ماده فوق به طرفی که قصد اصالح ادعای خود را دارد آزادی عمل فراوان میدهد (بنگرید به :پرونده امانوئل تـو
و گریتر مادستو اینشورنس اسوشییتس و دیگران ،حكم شماره  0-222-452مورخ هشتم دیماه  03( 5952دسـامبر
 ،)5323بند ،59چاپ شده در 23 Iran-U.S. C.T.R. 378, 382؛ پرونده اینترنشنال اسـكولز سرویسـز اینـک .و
جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره  5-509-10مورخ دهم بهمـنمـاه  92( 5954ژانویـه  ،)5325صـفحات
 ،55-54چاپ شده در  .)10 Iran-U.S. C.T.R. 6, 12لكن ادعاهای جدیدی که بعـد از مهلـت مقـرر در بنـد 4
ماده سه بیانیه حل و فصل برای ثبت دعاوی ارائه شدهاند تا حدودی که مبین ادعاهای تـازهای باشـند توسـط دیـوان
مردود اعالم شدهاند (بهعنوان مثال ،بنگرید به :پرونده دبلیو .جک باکمایر و جمهوری اسـالمی ایـران ،حكـم شـماره
 9-345-102مورخ  51اسـفندماه ( 5902ششـم مـارس  ،)5330بنـدهای  04-03چـاپ شـده در 28 Iran-U.S.
 .)C.T.R. 53, 59-60در اوضاع و احوال پرونده حاضر ،تصمیم دیوان در ماهیت ادعا (بنگرید به :بند  550زیر) ،اتخـاذ
این تصمیم را موضوعاً منتفی میکند که آیا ارائه دیرهنگام ادعاهای مربوط به پارس یونیون ،امرسـون الكتریـک و رانـل
فریگو طبق ماده  02اصالحیههای مجاز میباشند یا اینکه باید ادعاهای جدیدی محسوب شوند که مجاز نیستند.
 .513وکیل خواهان در جلسه استماع اذعان کرد که در سـوابق پرونـده مـدرکی حـاکی از مالكیـت مسـتقیم
خواهان بر پارس یونیون ،امرسون الكتریک و رانل فریگو وجود ندارد .خواهان استدالل کرده است کـه در پـارس
یونیون عالیق مالكیت داشته و این ادعای خود را بر اظهار آقای مسعود حكیم در جلسه استماع استوار کـرده کـه
خواهان سهام بانامی در آن شرکت داشته است .در نبود ادله مستند همزمان ،اظهـار فـوق جهـت اثبـات مالكیـت
خواهان در پارس یونیون کفایت نمیکند.
 .551در مورد شرکت های امرسون الكتریک و رانل فریگو 02 ،درصد عالقه مالكیت انتفاعی مورد ادعا است .در
واقع امر ،خواهان از دیوان درخواست دارد که از 02درصد مالكیت وی درکارخانجات پارس ماشین قیاس ضـمنی کنـد
که وی به همان میزان نیز در شرکتهای امرسون الكتریک و رانل فریگو صاحب عالقـه اسـت .بـا توجـه بـه قلـت
مدار موجود دیوان قادر به چنین قیاسی نیست .خواهان اعتقاد دارد که موافقتنامه داوری ،اماره بسیار محكمی اسـت
بر اثبات عالقه مالكیت وی در شرکتهای مزبور؛ لكن با آنکه موافقتنامه مذکور شاید حاکی از آن باشـد کـه روابـط
بازرگانی بین برادران فراتر از کارخانجات پارس ماشین بوده ،اما دلیل قاطعی بـر مالكیـت خواهـان در آن شـرکتهـا
نیست و در هر صورت ،درصد احتمالی عالقه مالكیت خواهان در امرسون الكتریک و رانل فریگو را نشان نمیدهد.
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 .555دیوان قبالً نظر داده است که شخصی که دارنده سهام بانام نباشد ،معهذا ممكن اسـت مالـک انتفـاعی
سهام شرکت محسوب شود (بنگرید به :پرونده جیمز ام .سقیع و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكـم شـماره
 0-032-144مورخ دوم بهمنماه  00( 5905ژانویه  )5339بندهای  :52-44سقیع) .راجع به میزان ادله الزم برای
اثبات عالقه مالكیت انتفاعی ،دیوان در پرونده رضا نمازی و جمهوری اسـالمی ایـران ،حكـم شـماره ،9-4-101
مورخ  53آذرماه ( 5901دهم دسامبر  ،)5335بند  ،14خاطرنشان ساخت که خواهان مكلف است ادله محكمی ارائه
کند ،حاکی از این که خود وی در حقیقت مالک واقعی اموال بوده و نه شخصی که بهعنوان مالـک قـانونی نـامش
ثبت شده است .با اعمال این ضابطه نسبت به واقعیات پرونده حاضر ،دیوان بر این عقیـده اسـت کـه خواهـان تـا
ایفای بار دلیل فاصله زیادی دارد.
 .550خواهان از عهده اثبات این امر بر نیامده است که مالكیت انتفاعی یا عالیـق دیگـری در شـرکتهـای
پارس یونیون ،امرسون الكتریک و رانل فریگو داشته است .ادعاهای مزبور نیز به لحا فقد دلیل رد میشوند.
هفت) ارزشیابی
 .5ضابطه غرامت

 .559در پرونده حاضر ،مانند پروندههای سقیع ،مذکور در باال ،حكم شماره  ،0-032-144بنـد  ،03خسروشـاهی،
فریدون غفاری و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  0-352-151مورخ  55تیرماه ( 5904هفتم ژوییه ،)5331
بند ( 522غفاری) و ادگار پروتیوا و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  0-955-155مورخ  09تیرمـاه
 54( 5904ژوییه  ،)5331بند ( ،30پروتیوا) ،دیوان ضابطه غرامت مندرج در عهدنامه مودت 4را بـهعنـوان ضـابطه
مناسب اتخاذ میکند ،بدون آنکه تصمیم گیرد که آیا خود عهدنامه مزبـور شـامل دعـاوی افـراد دو تـابعیتی کـه
تابعیت غالب و مث ثر آنان طبق ضوابط مندرج در پرونده «الف» ، 52حسب مورد ،تابعیت ایاالت متحده یا تابعیت
ایران است ،می باشد یا خیر .طبق عهدنامه مودت  ،خواهان باید غرامتی به میزان (معادل کامل) عالیق از دست
رفته دریافت نماید (بنگرید به :پروندههای فلپس داج و دیگران و جمهوری اسالمی اسالمی ایران ،مذکور در بـاال،
10 Iran-U.S. C.T.R. at 131-132؛ پترولین اینک .و دیگـران و جمهـوری اسـالمی ایـران ،حكـم شـماره
 0-595-152مورخ  09مردادماه  54( 5902اوت  ،)5335بند  ،521چـاپ شـده در 27 Iran-U.S. C.T.R. 64,99؛
برنبام ،مذکور در باال ،حكم شماره  ،0-350-143بند 90؛ و پروتیوا ،مذکور در باال ،حكـم شـماره  ،0-955-155بنـد
 .)30بنابراین دیوان باید معادل کامل  02درصد سهم خواهان در کارخانجات پارس ماشین را تعیین کند.
 .0واقعیات و اظهارات
الف ) نظرات کارشناسان

 .557کارشناسان ارزشیابی خواهان ،آقای رزنتال و آقای میلر ،گزارش خود را برای اولین بار در جلسـه اسـتماع ارائـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایاالت متحـده امریكـا و ایـران کـه در تـاریخ  04مـردادمـاه  51( 5994اوت
 )5311به امضا رسید و در تاریخ  05خردادماه  55( 5995ژوئن  )5310الزماالجرا گردید.
284 U.N.T.S. 93, T.I.A.S. NO. 3853,8 U.S.T. 900
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کردند .این دو ارزش کارخانجات پارس ماشین را در تاریخ پنجم آذرماه  05( 5913نوامبر  )5322تعیـین کـردهانـد .از
آنجا که این دو کارشناس ،کارخانجات پارس ماشین را بهعنوان یک مثسسه دائر ارزشیابی نكردنـد ،ارزشـیابی آنهـا
شامل درآمدهای آتی ،سرقفلی و سایر اموال غیرعینی شرکت نمیشـود .بـه جـای آن ،بـرای محاسـبه ارزش عادلـه
شرکت در بازار ،این دو کارشناس ارزش دفتری شرکت را بر مبنای صورتهای مالی آن در تاریخ  03اسفندماه 5912
( 02مارس  )5322که  9120055/-دالر منفی بوده ،مال قرار داده و سپس سه مورد تعـدیل نسـبت بـه ایـن رقـم
انجام دادهاند .آنان ابتدا ارزش عادله زمین و ساختمانها را که آقای وهمن ،کارشناس مست الت خواهان تعیین کـرده
بود ،پس از کسر ارزش دفتری آنها ،به آن افزودند و سپس ارزش عادلـه ماشـینآالت و تجهیـزات را کـه براسـاس
«هزینه ساخت» توسط آقای لمبو ،کارشناس ماشینآالت و تجهیزات خواهان تعیین شـده بـود ،پـس از کسـر ارزش
دفتری آنها ،بر آن افزودند و باالخره قلم «حسابهـای شـرکا» را حـذف کردنـد؛ زیـرا طبـق اظهـار آنهـا ،گرچـه
حسابهای مزبور از نظر حسابداری منصفانه تعیین شده ،اما نشانگر حسابهای شرکتها بوده و در تجزیـه و تحلیـل
ارزش عادله بازار دارای ارزشی نیست .بعد از انجام سه مورد تعدیل فوق ،کارشناسان مذکور به این نتیجه رسیدهاند که
در تاریخ پنجم آذرماه  05( 5913نوامبر  )5322ارزش عادلـه کارخانجـات پـارس ماشـین ،رقـم  5901450295/-دالر
امریكا بوده است .ارزشیابی دیگری از کارخانجات پارس ماشین توسط آقای لمبو به عمل آمـده اسـت کـه در جلسـه
استماع ،به این نتیجه رسید که ارزش شرکت مذکور با استفاده از روش تجربی فرضی (محاسبه سرانگشتی) براسـاس
بازده تقریبی کارخانجات پارس ماشین ،مبلغ  50/1میلیون دالر امریكا بوده است.
 .551از طرف خوانده ،آقای مراتی نیز چه در گزارش کتبی خود که در جریان تبادل لوایح نزد دیوان به ثبـت
رسید و چه در شهادت شفاهی خود در جلسه استماع ،کارخانجات پارس ماشین را مثسسه دائر در نظر نگرفت .وی
ارزشیابی خود را با ارزش دفتری شرکت شروع کرد و چندین تعـدیل در آن بـه عمـل آورد .تعـدیالت اصـلی وی
عبارت بود از مال قراردادن ارزشیابی آقای خراسانچیان از زمین و ساختمان ها و افزودن بدهیهای کارخانجـات
پارس ماشین به مبلغ  05میلیون ریال بابت مالیات بر درآمد عقب افتاده ادعایی برای سـالهـای  5350تـا 5303
( 5945تا  .)5912وی همچنین یک رقم بدهی به مبلغ  59/3میلیون ریال در ارزشیابی خود منظـور نمـود .آقـای
مرآتی نتیجهگیری کرده است که در پایان دوره مالی  ،5303-22ارزش خالد قابل تبـدیل بـه نقـد کارخانجـات
پارس ماشین مبلغ  04/2میلیون ریال منفی بوده است.
ب) زمین و ساختمان

 .550خواهان چندین اظهاریه درباره ارزش زمین و ساختمانهای کارخانجات پارس ماشین ارائه کرده است .پرویز
یاری ،مالک یک کارخانه مجاور کارخانجات پارس ماشین در شهادتنامهای اظهار داشته است که قیمـت زمـین در
آن ناحیه در آستانه وقوع انقالب متر مربعی  920222ریال ( 451/-دالر امریكا) بـوده اسـت .سـعید حكـیم ،بـرادر
خواهان ،ارزش زمین و ساختمانهای شرکت را در زمان مصادره مبلغ  02میلیون ریال برآورده کـرده اسـت و بـه
عقیده آقای نورمند ،دایی خواهان ،ارزش زمین و ساختمانهای شرکت در سالهای  5302-03مبلـغ  92میلیـون
دالر امریكا بوده است.
 .554در جلسه استماع ،خواهان آقای وهمن را معرفی کرد که ارزیاب مست الت است و تا اوایل سـال 5322
ساکن ایران بوده است .آقای وهمن ادعا نمیکند که از ملک بازدید کـرده ،امـا قیمـت زمـین در مجـاورت محـل
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شرکت در طول سالهای  5303و  5322را متر مربعی  30222ریال ( 595دالر امریكا) تعیین نمود و با این فـرض
که کارخانجات پارس ماشین  91/222متر مربع ز مین داشته ،محاسبه کرد که تنها قیمـت زمـین  949میلیـون
ریال ( 400440412/-دالر امریكا) بوده است .وی قیمت ساختمان ها و محوطه سازی اطراف آن را به ترتیب
 00100400222/ریال ( 905000150/-دالر امریكا) و  51میلیون ریال ( 020/429دالر امریكا) برآورد کرده است.نتیجهگیری وی این بود که ارزش عادله زمین و ساختمانها رویهمرفتـه مبلـغ  12900400222/-ریـال (202040441/-
دالر امریكا) بوده است.
 .551خوانده به گزارش آقای خراسانچیان که کارشناس ارزشیابی و ارزیاب رسـمی وزارت دادگسـتری ایـران
است استناد مینماید .وی در جلسه استماع اظهار داشت که از محل کارخانجات پارس ماشین بازدید کرده و پال
ثبتی زمین آن را دیده و بایگانیهای اداره ثبت امال را بررسی کرده است .طبق اظهار وی ،کارخانجـات پـارس
ماشین تنها  540505متر مربع زمین داشته که وی ارزش آن را متر مربعی  00222/-ریال ( 00/55دالر امریكـا) و
جمع ـاً مبلــغ  0200400402/-ریــال ( 9320511/-دالر امریكــا) بــرآورد کــرده اســت .وی ارزش ســاختمانهــا و
محوطه سازی را به ترتیب  0200420422/-ریال ( 9320500/-دالر امریكا) و  5/1میلیـون ریـال ( 020042/-دالر
امریكا) تعیین نمود .براساس  540505متر مربع مساحت زمین ،جمع رقم وی برای زمین و سـاختمان 1003200202/-
ریال ( 2200295/-دالر امریكا) بوده است.
ج) تجهیزات و ماشینآالت

 .553آقای تامس لمبو از طرف خواهان راجع به ارزش تجهیزات و ماشینآالت کارخانجات پارس ماشین شهادت
داد .وی بنیانگذار و رئیس هی ت مدیره یک شرکت کانادایی به نام اینترنشنال تكنـالوجی انـد تریـد اینكورپوریتـد
است که فعالیت هایی از جمله طرح ساخت و نصب تجهیزات صنعتی مورد استفاده در سـاخت وسـایل خـانگی در
مقیاس وسیع دارد .نامبرده تقریباً مدت سی سال در این رشته صنعت سـابقه کـار داشـته اسـت .وی تجهیـزات و
ماشین آالت کارخانجات پارس ماشین را به دو طریق ارزشیابی کرد :یكی براساس ارزش برچیـده ماشـینآالت در
سال  5322و دیگری بر مبنای هزینه سـاخت مجـدد (و نصـب) آنهـا در سـال  .5322وی بابـت ارزش برچیـده
ماشینآالت رقم  909100502/-دالر امریكا و بابت ارزش هزینه ساخت مجدد به رقم  100130002/-دالر امریكـا
رسید .آقای لمبو شهادت داد که از کارخانجات پارس ماشین بازدید نكرده ،ولی با مقامات سابق شـرکت مصـاحبه
نموده تا در یابد که چه تجهیزاتی در شرکت وجود داشته است .وی سپس این مطالعات را بدین طریـق کنتـرل و
مقایسه کرد که از لحا تئوری چه نوع ماشینآالت و تجهیزاتـی الزم اسـت تـا ظرفیـت تولیـد سـاالنه 520222
دستگاه یخچال از نوعی که کارخانجات پارس ماشین تولید میکرد به دست آید .آقای لمبو شـهادت داد کـه ایـن
ظرفیت تولیدی را بعد از بررسی و مطالعه مكاتبات موجود بـین کارخانجـات پـارس ماشـین و دارنـدگان امتیـاز و
فروشندگان آن ها احراز کرده است ،لكن وی آن مدار را تسلیم نكرد .در تعیین ارزش تجهیـزات و ماشـینآالت،
وی همچنین با تعدادی شرکت در ایاالت متحده و کانادا که سازنده و فروشنده تجهیزات و ماشـینآالتـی مشـابه
تجهیزات و ماشینآالت مورد استفاده کارخانجات پارس ماشین هستند مذاکراتی به عمل آورده است.
 .501آقای مرآتی ،کارشناس ارزشیابی خوانده ،تجهیزات و ماشینآالت کارخانجات پارس ماشین را با مراجعه
به ارزش خالد دفتری آنها (یعنی ارزش آن ها به شـرح منـدرج در مـدار مـالی شـرکت بعـد از اعمـال نـرخ
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استهالکی به منظور حسابداری) تعیین کرده است؛ زیرا اعتقاد داشت که عمر مفید آنها منقضی شده بود .نـامبرده
معتقد بود که تجهیزات و ماشین آالت شرکت به صورت مستعمل و دست دوم خریداری شده و بنـابراین حتـی در
موقع خرید مستهلک بوده است.
 .505آقای لمبو در پاسخ به موضع آقای مرآتی اظهار داشت که «قطعات اصلی تجهیزات مورد بحث در اینجـا،
چنانچه به نحو صحیح نگهداری شوند ،در سال  5322همان قدر قدرت تولید میداشتند کـه در سـال  5359داشـتند،
البته به فرض آنکه تاریخ ساخت آنها  5359بوده باشد که این مطلب را من نمیتوانم با قاطعیت بگویم .»...
 .9یافتههای دیوان درباره ارزشیابی
الف) پیشگفتار

 .500دیوان طبق رویه دیرپای خود ،با حداکثر استفاده ممكن از ادله موجود و با توجه بـه کلیـه اوضـاع و احـوال
پرونده ،بهترین بر آورد از ارزش کارخانجات پارس ماشین و عالیق سهامداری خواهان را به دسـت خواهـد داد .در
انجام این عمل ،دیوان به این امر توجه دارد که:
با اینکه خواهان باید بار اثبات ارزش شرکت مصادره شده را با ارائه بهترین ادله موجود برعهده گیرد ،دیـوان
نیز باید آماده باشد که موقعیت نامناسب خواهان ،یعنی عدم دسترسی او را به مدار مفصـل ،بـهعنـوان عواقـب
اجتنابناپذیر شرایطی که سلب مالكیت تحت آنها صورت گرفته ،تا حدودی مورد توجه قرار دهد (پرونـده سـوال
تایلز اینک .و جمهوری اسالمی ایران ،حكـم شـماره  5-950-032مـورخ دوم اردیبهشـتمـاه  00(5955آوریـل
 ،)5320بند  ،10چاپ شده در  :14 Iran-U.S. C.T.R. 223, 238سوالتایلز).
 .509ضرورتی ندارد که دیوان تعیین کند آیا کارخانجات پارس ماشین مثسسه دایری بوده یـا خیـر ،زیـرا نـه
خواهان و نه خوانده ارزشیابی های خود را براساس مثسسه دایر ارائه نكردهاند (بنگرید به :پرونده ویویان میتوکلی
و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  9-290-122مورخ سوم اردیبهشتمـاه  09( 5905آوریـل ،)5330
بند  39؛ پرونده برنبام ،مذکور در باال ،حكم شماره  ،0-350-143بند  92و سوال تایلز ،مذکور در باال ،بنـد ،10
.)14 Iran-U.S. C.T.R. 238
 .507به جای آن ،برای تعیین بهترین برآورد از ارزش کارخانجات پارس ماشـین ،دیـوان روش تعیـین ارزش
انحالل را به کار خواهد کرد ،یعنی اینکه ارزش شرکت پارس ماشین را بعد از وصول کلیه داراییها و ایفای کلیه
تعهدات مورد بررسی قرار میدهد (پرونـده تیپـتس ،مـذکور در بـاال ،ص .6 Iran-U.S. C.T.R. at 226 ،55
همچنین بنگرید به :پرونده برنبام ،مذکور در باال ،حكم شماره  ،0-350-143بندهای  .)42-45لكن نظر بـه قلـت
مدار دیوان بحث و بررسی خود را تنها به داراییها و بدهیهای کارخانجات پارس ماشـین کـه موضـوع اصـلی
بحث کارشناسان ارزشیابی بوده ،محدود مینماید (بنگرید به :پرونده برنبام ،بنـد  .)10بـهعـالوه ،در تعیـین ارزش
عادله کارخانجات پارس ماشین ،دیوان نباید اثر انتصاب آقای خطیبی بر حقوق مالكیت خواهان را بـهعنـوان یـک
عامل ارزشیابی در نظر گیرد (بنگرید به :پرونده سدکو ،بند  ،15 Iran-U.S. C.T.R. at 35 ،95پرونده برنبـام،
مذکور در باال ،حكم شماره  ،0-350-143بند  .)40به عالوه ،در عین حال کـه هرگونـه کـاهش ارزش منتجـه از
نفس سلب مالكیت باید نادیده گرفته شود ،دیوان تشخید میدهد که ت ییرات حاصله در شرایط کلـی سیاسـی و
اجتماعی و اقتصادی ،تا آنجا که اثر آنها بر ارزش داراییهای شرکت منطقاً قابل پیشبینی بوده ،باید به حسـاب
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آورده شود (پرونده برنبام ،مذکور در باال ،حكم شماره  ،0-350-143بند .)40
ب) زمین و ساختمان

 .501گرچه ارزیابی آقای وهمن بهمراتب کمتر از برآوردهای اولیهای اسـت کـه خواهـان تسـلیم کـرده بـود ،ماننـد
برآوردهای قبلی ،متكی به ادله معتبری نیست .با وجود نگرانی ابراز شده در باال که ادله ذیربط شاید بهآسانی در اختیار
خواهان نبوده ،دیوان ناچار است چنین نتیجهگیری کند که ارزیابی آقای وهمن مبهم و فاقد جزئیات بوده و متكی بـه
اطالعات مثید و معتبر نمیباشد .بنابراین ،برای دیوان دشوار است که برای گزارش وی اعتبار چندانی قائل شود.
 .500آقای خراسانچیان ،کارشناس خوانده ،از زمین و ساختمان بازدید کرده و مدار ذیربط و بایگـانیهـای
ثبتی را مورد مطالعه قرار داده است .دیوان در عین حال که متوجه این نكته میباشد که بـا توجـه بـه عـدم ارائـه
هرگونه ادله قبل از استماع توسط خواهان ،شاید آقای خراسانچیان الزم ندانسته باشد جزئیات زیـادی در گـزارش
خود منظور نماید .معهذا دیوان خاطرنشان می سازد که نامبرده به بایگانی ثبتی مربوط به کارخانجات پارس ماشین
دسترسی داشته ،اما هیچ بخشی از محتویات آن را به عنوان دلیل ارائه نكـرده اسـت .لكـن بـا وجـود کمبودهـای
گزارش آقای خراسانچیان ،نظر به عدم ارائه هرگونه ادله معتبر توسط خواهان ،دیوان نظـر وی را مـیپـذیرد کـه
مساحت زمین کارخانجات پارس ماشین 540505/-،متر مربع بوده و نه  910222/-متر مربعـی کـه آقـای وهمـن
فرض کرده است.
 .504نظر به قلت ادله مورد اعتماد درباره زمین و ساختمان ها ،دیوان قادر نیست ارزش دقیق آنها را تعیـین
نماید .یک برآورد معقول و متناسب از ارزش عادله زمین و ساختمان کارخانجات پارس ماشین در ارزیابی کلـی آن
شرکت منظور خواهد شد (بنگرید به :بند  595در زیر).
ج) تجهیزات و ماشینآالت

 .501دیوان معتقد است که تخصد آقای لمبو در رشته ارزیابی تجهیزات ذیربط ،استناد به نظر او را به جای نظر
آقای مرآتی توجیه میکند .گرچه آقای لمبو اذعان کرد که کار وی ارزیابی مالی نیست ،لكن در عین حـال اظهـار
داشت که ارزیابیهایی براساس ظرفیت تولید انجام میدهد .بهعالوه ،وی اطالعـات وسـیعی در سـاخت و نصـب
تجهیزات تولیدی صنعتی از نوع مورد استفاده در کارخانجات پارس ماشین داشته و به طور گستردهای دست انـدر
کار آن است.
 .503با وجود این ،دیوان آماده نیست که ارزشیابی آقای لمبو را به طور کامل بپذیرد .بهعنـوان مثـال ،آقـای
لمبو در تعیین ارزش برچیده ماشینآالت مبلغ  053/022/-دالر امریكا بابت هزینههای نصب منظور کـرده اسـت.
دیوان منظور کردن این نوع هزینهها را مقتضی نمیداند ،زیرا معموالً توسط خریداران اینگونه تجهیزات پرداخـت
میشود .مضافاً دیوان مالحظه مینماید که هیچگونه ادله مستند درباره نوع واقعی تجهیزات و ماشینآالت متعلـق
به کارخانجات پارس ماشین در سال  5322ویا وضعیت آنها در تاریخ ضبط وجود ندارد.
 .591به عالوه ،دیوان توجه دارد که آقای لمبو از محل کارخانه شرکت بازدید نكرده بود و اطالع دست اولی
از ظرفیت تولیدی آن نداشت .در دسامبر  5303که کارگران پارس ماشین به وزارت صنایع و معادن نامه نوشـتند،
ذکر کردند که در نه ماهه اول سالهای  5300،5302و  ،5303شرکت به ترتیـب  1/455 ،0/299و  0/914واحـد
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تولید کرده است ،لكن ارقام فوق الذکر ،هیچ اطالع دقیقی راجع به ظرفیت تولید یا طرز کار ماشینآالت کارخانه به
دست نمیدهد ،زیرا چه بسا امكان داشت که کاهش تولید معلول عوامل متعددی میبود که یـک خریـدار معقـول
آنها را نیز در نظر میگرفت .دیوان مالحظه مینماید که کارشناس خوانده که در سـال  5335از محـل کارخانـه
بازدید کرده اعتقاد داشت که در آن تاریخ کارخانه هنوز دایر بود.
 .595بهعنوان مبنای محكمی برای ارزشیابی ماشینآالت و تجهیزات ،دیوان ترجیح مـیداد کـه ادلـه مسـتندی
حاوی جزئیاتی از قبیل تاریخ ساخت ،نام کارخانه سازنده ،قراردادهای خرید ،عكـسهـا ،مـوارد فـروشهـای مشـابه،
گزارشهای نگهداری و پیشنهادهای فروش مربوط به همان زمان را در دست میداشت .با وجود این ،در عـین حـال
که کوتاهی خواهان در ارائه چنین ادله اثباتی مثثر در مقام است ،دیوان به طور کلی از بررسیها و تحقیقاتی که آقای
لمبو در این باره به عمل آورده رضایت دارد ،بهویژه از آن جهت کـه خوانـده کـه بـه خـود ماشـینآالت و تجهیـزات
دسترسی داشته ،هیچگونه اطالعی درباره آنها ارائه نكرده است 5.لكن نظر به اینکه معلوم نیسـت در تـاریخ پـنجم
آذرماه  05( 5913نوامبر  )5322دقیقاً چه ماشینآالت و تجهیزاتی وجود داشته و وضعیت آنها چه بوده ،دیـوان قـادر
نیست ارزش دقیق ماشینآالت و تجهیزات کارخانجات پارس ماشین را تعیین نماید .بدین دلیل ،یک بـرآورد منطقـی
از ارزش عادله آنها در ارزیابی کلی کارخانجات پارس ماشین خواهد آمد (بنگرید به :بندهای .)591-595
د) بدهیهای مالیاتی

 .590در گزارش آقای مرآتی اظهار شده است که کارخانجات پارس ماشین مالیاتهای بر درآمد معوقه سالهـای
 5945-5912را پرداخت نكرده و بدهكار است ،لكن نامبرده هیچگونه ادلهای در ت یید نظر خود ارائه نكرده اسـت.
خوانده همواره در موقعیتی بوده که بتواند به کلیه سوابق مالیاتی کارخانجات پارس ماشین دسترسی داشته باشـد و
بنابراین میتوانسته مدارکی ارائه نماید که مبنای تشخید این مالیاتها و قابل پرداخت بودن آنها را نشان دهد.
از آن جا که خوانده چنین مدارکی ارائه نكرده دیوان به علت فقد د لیل قادر نیست در تعیین میزان غرامت متعلقه
به خواهان ،بدهی های مالیاتی ادعایی را به حساب آورد (بنگرید به :پرونده برنبـام ،مـذکور در بـاال ،حكـم شـماره
 ،0-350-143بندهای 525-520؛ پرونده غفاری ،مذکور در باال ،حكم شماره  ،0-352-151بند .)20
هـ) حسابهای شرکا

 .599صورتهای مالی سال  5322کارخانجات پارس ماشین نشان میدهد که سهامداران (یا شرکای) شرکت ،مبلـغ
 59/20میلیون ریال به حسابهای خود در شرکت پرداخت کرده بودند (مبلغ مذکور از نظر شرکت ،رقم بدهی اسـت)
و در مقابل ،شرکت مبلغ  05/50میلیون ریال به صورت مساعده به سهامداران پرداخته بود (که از نظـر شـرکت ،رقـم
دارایی است) .دلیل و مدرکی از اینکه خواهان در این حسابها دخالت داشته وجود ندارد .با توجه به جمیـع اوضـاع و
احوال و بهویژه خروج سهامداران از ایران ،دیوان نتیجه میگیرد که هیچ چشمانداز معقولی وجود نداشت کـه شـرکت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5دیوان توجه دارد که قصور خواهان در ارائه گزارش از آقـای لمبـو در جریـان تبـادل لـوایح کتبـی ،باعـث شـد کـه خوانـده از جهـت
پاسخگویی به گزارش نامبرده در جلسه استماع در وضعیت نامساعدی قرار گیرد.
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بتواند بدهی سهامداران را وصول ویا مبلغ  59/20میلیون ریال مطالبات آنها را بازپرداخت نماید (بنگرید بـه :پرونـده
برنبام ،مذکور در باال ،حكم شماره  ،0-350-143بند  .)31بدین ترتیب دیوان هـر دو مبلـغ فـوقالـذکر را غیـر قابـل
وصول تلقی کرده و آنها را در ارزیابی کارخانجات پارس ماشین منظور نمینماید.
و) نتیجه ارزشیابی

 .597خواهان و خوانده برآوردهای کامالً متفاوتی از ارزش کارخانجات پارس ماشین تسلیم کردهاند .دیـوان مبلـغ
پیشنهاد شده توسط کارشناس ارزیابی خواهان ،یعنی رقم 5901450295/-دالر را رقمی بسیار باال میدانـد .بخـش
اعظم این رقم بر مبنای ارزیابی زمین توسط آقای وهمن است که اثبات نشده و برآورد هزینه ساخت مجدد توسط
آقای لمبو که دیوان در اوضاع و احوال پرونده حاضر ،آن را روشی نامناسب میپندارد .بـرآورد (تجربـی و تقریبـی)
(محاسبه سرانگشتی) آقای لمبو از کل ارزش کارخانه نیز به دیـوان کمكـی نمـیکنـد ،زیـرا مبتنـی بـر تعـدادی
مفروضات است که به اثبات نرسیدهاند .گرچه ارزش برچیده ماشینآالت پیشنهادی آقـای لمبـو مفیـد اسـت ،امـا
دیوان نمی تواند آن را کامالً بپذیرد .از طرف دیگر ،ت کید اصلی در گزارش کارشناس خوانده ،بر ارزش داراییهـا و
بدهی های کارخانجات پارس ماشین ،به شرح مندرج در دفاتر شرکت میباشد .دیوان این روش را نمیپـذیرد و در
عین حال نمی تواند با تعدیالتی که کارشناس خوانده نسبت به ارزش دفتری داراییهای ثابت کارخانجـات پـارس
ماشین به عمل آورده ،کامالً موافقت نماید .به این دالیل ،دیوان نمیتواند تصمیم خود راجع به ارزش عادله شرکت
را بر مبنای گزارش آقای مرآتی ،کارشناس خوانده ،قرار دهد.
 .591با توجه به کمبودهای موجود در ارزیابی های خواهان و خوانده ،دیـوان ناچـار اسـت بـرآوردی از ارزش
مزبور تعیین نماید که با تو جه به جمیع اوضاع و احوال پرونده حاضر ،منطقی و منصفانه باشد (پرونده سایز موگراف
سرویسز کورپوریشن و دیگـران و شـرکت ملـی نفـت ایـران و دیگـران ،حكـم شـماره  9-449-402مـورخ 55
فروردینماه  95( 5952مارس  ،)5323بند  ،925چاپ شده در  .)22 Iran-U.S. C.T.R. 3, 80برای انجام این
کار ،دیوان مالحظه می نماید که کارخانجات پارس ماشین قطعه زمین وسیعی در نزدیكـی تهـران و در داخـل آن
ساختمانها و ماشین آالت و تجهیزاتی داشته که قادر بوده یخچال به مقیـاس تجـارتی نصـب یـا تولیـد نمایـد و
ماشینآالت و تجهیزات مزبور تا تاریخ گرفتن مورد بهرهبرداری بوده و شرکت نیروی کاری به تعداد حداقل پنجاه
نفر داشته است .دیوان همچنین آثار ناشی از شرایط سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی را بر ارزش داراییهای شـرکت
در تاریخ پنجم آذرماه  05( 5913نوامبر  )5322مورد توجه قرار میدهد.
 .590ب ر این اساس ،بر مبنای حداکثر استفاده از ادله موجود در سوابق پرونده و با عنایـت بـه کلیـه اوضـاع و
احوال پرونده حاضر ،دیوان نظر میدهد که برآورد عادالنه و معقـول ارزش کارخانجـات پـارس ماشـین در تـاریخ
پنجم آذرماه  05( 5913نوامبر  )5322مبلغ  01202220222/-ریال است که از آن مقدار 02 ،درصد سهم خواهـان
مبلغ  1202220222/-ریال میباشد.
 .594در نتیجه تصمیم دیوان بر این است که خواهان استحقاق دارد مبلـغ  1202220222/-ریـال بـهعنـوان
غرامت بابت اقدامات قابل انتساب به خوانده ،که خواهان را از  02درصد عالقه مـالكیتش در کارخانجـات پـارس
ماشین محروم کرد ،دریافت نماید .مبلغ مذکور پس از تبدیل به نرخ یک دالر امریكا =  00/031ریال که نرخ رایج
در نوامبر  5322بوده ،معادل  5350555/-دالر امریكا میگردد (بنگرید به:
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International Monetary Fund, International Financial Statistics Supplement on
Exchange Rates 64 (1985).

بنابراین ،دیوان حكمی به مبلغ  535/555/-دالر امریكا به نفع خواهان صادر مینماید.
هشت) بهره

 .591به منظور جبران خسارت خواهان بابت دیرکرد در پرداخت ،دیوان منصفانه میداند که حكم بهرهای به نـرخ
 0/1درصد در سال از تاریخ مداخله صادر نماید.
نه) هزینه دادرسی

 .593هریک از طرفین ،هزینه داوری مربوط به خود را تقبل خواهد نمود.
ده) حکم

 .571بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان حكمی به شرح زیر صادر مینماید:
الف) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،مكلف است مبلغ ششصد و نود و یک هزار و ششصد و یازده
( )5350555/-دالر امریكا به عالوه بهره ساده به نرخ  0/1درصد در سـال (براسـاس  951روز در سـال) از تـاریخ
پنجم آذرماه  05( 5913نوامبر  )5322ل ایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تضمینی بـه
بانک امین میدهد ،به خواهان ،کامران حكیم ،پرداخت نماید.
ب) تعهد فوق با برداشت از حساب تضمینی مفتوح به موجب بند  0بیانیه مورخ  03دیماه  53( 5913ژانویـه
 )5325دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
ج) هریک از طرفین ،هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل خواهد نمود.
د) بدینوسیله حكم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان تقدیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  9تیر  5944برابر با  07ژوئن 5331
کریستوف اسکوبیشفسکی ـ رئیس شعبه دو

به نام خدا
جرج اچ .آلدریچ

کورش حسین عاملی

موافق با بخشی و مخالف با بخشی دیگر (بنگرید به:
نظر جداگانه)

پرونده شماره 93
حکم شماره  079ـ93ـ1
خواهان :فورد ارواسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران ،بانک مرکزی ایران
تاریخ5944/11/01 :
حکم نهایی

 .5در تاریخ  00آبانماه  52( 5952نوامبر  ،)5325خواهان ،فورد ارواسپیس اند کامیونیكیشـنز کورپوریشـن (فـورد
ارواسپیس) ادعایی علیه دولت جمهوری اسالمی ایران (ایران) و بانک مرکزی ایران (بانـک مرکـزی) بـر مبنـای
قراردادهایی که بخشی از پروژه موسوم به آیبكس را تشكیل میداد اقامه نمود 1.ایران نیز ادعاهای متقابلی مطرح
کرد.
 .0در تاریخ نهم بهمن ماه  03( 5951ژانویه  ) 5320دیوان یک حكم جزئی در پرونده حاضر ،یعنی پرونـده
فورد ارواسپیس اند کامیونیكیشنز کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكـم شـماره 5-39-023
مورخ نهم بهمنماه  03(5951ژانویه  ،)5320چاپ شده در ( 14 Iran-U.S. C.T.R. 24حكم جزئی) صادر
نمود .در حكم جزئی فوق الذکر غیر از یک ادعای متقابل ایران بابت تحویل برخی تجهیزات که توسط خواهان
در ایاالت متحده نگهداری می شد و واتكینز ـ جانسون کامپنی از طرف دولت ایران برای خواهان ارسال داشته
بود ،به کلیه ادعاها ،ادعاهای متقابل و موضوعات پرونده حاضر فیصله داده شد (بنگرید به :حكـم جزئـی ،بنـد
 .) 525دیوان صالحیت خود را نسبت به ادعای ایران در ارتباط با آن تجهیزات ،تا اخذ تصمیم دیوان در پرونده
واتكینز ـ جانسون کامپنی و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران حفظ کرد( 2بنگرید به :حكـم جزئـی،
بندهای  521و  ،525بند فرعی .)1
 .9در حكم جزئی ،دیوان همچنین نام بانک مرکزی را به عنوان خوانده حذف نمود (بنگرید به :همـان م خـذ،
بند  .)9بدین ترتیب ،فورد ارواسپیس و ایران منحصراً طرفهای باقیمانده در پرونده حاضر میباشند.
 .7در تاریخ  00آذرماه  52( 5905دسامبر  )5330نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایـران نامـهای تحـت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8منظور از پروژه آبیكس مدرنیزه کردن و توسعه سیستم الكترونیكی جمعآوری اطالعات نظامی ایـران بـود .بنگریـد بـه :سـیلوانیا تكنیكـال
سیستمز ،اینک و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  5-54-522مورخ ششم تیرماه  00[ 5954ژوئن  ،]5321چـاپ شـده در 8 Iran-U.S.
.C.T.R. 298
 .2دیوان حكم خود را در آن پرونده در تاریخ ششم مردادماه  02( 5952ژوییه  )5323صادر نمود .بنگرید به :واتكینز  -جانسـون کـامپنی
و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره  ،5-902-403مورخ ششم مردادماه  02( 5952ژوئیه  ،)5323چـاپ شـده در
.22 Iran-U.S. C.T.R. 218

حکم شماره  589ـ  93ـ 439  0

عنوان «تقاضای بسته شدن پرونده» به دیوان تسلیم کرد که در بخش ذیربط آن چنین اظهار شده است:
عطف به بند  )1( 525رأی جزئی… از دیوان درخواست میگردد تا این پرونده را مختومـه سـازد .دلیـل ایـن
تقاضا این است که تا جایی که به تعهد فورد ارواسپیس در این پرونده مربوط میگردد ،وزارت دفاع ایران هیچگونه
ادعای قابل تعقیبی ندارد .فورد ارواسپیس اموال متعلق به ایران را تا حدی که تا  05آوریل  5334در اختیـار خـود
داشته است به انبار ویكتوری ون تحویل داده است .ادعای ایران در ارتباط با تعهد ایاالت متحده طبق بیانیههـای
الجزایر برای انتقال اقالم مورد اختالف به ایران در  53ژانویه  5325و کلیـه موضـوعات دیگـر مطروحـه در ایـن
پرونده که با تعهد مزبور مرتبط میباشد ،ذیل پرونده «ب» 55تعقیب و پیگیری خواهند شد.
 .1در تاریخ  02بهمنماه ( 5905نهم فوریه  )5332خواهان نظرات خود را درباره نامـه نماینـده رابـط ایـران،
یعنی (تقاضای بسته شدن پرونده) تسلیم نمود و طی آن از جمله اظهار داشت که:
از زمان صدور حكم جزئی در پرونده حاضر ،تنها ادعـای باقیمانـده ،ادعـای متقابـل خوانـدگان در ارتبـاط بـا
تجهیزاتی بوده که سابقاً توسط خواهان نگهداری میشد .چنانکه خواندگان در تقاضـای خـود اظهـار داشـتهانـد،
تجهیزات مزبور به انباری در ایاالت متحده که خواندگان تعیین نموده اند تحویل داده شده است .بـر ایـن اسـاس،
خواهان با خواندگان موافق است که پرونده حاضر باید مختومه گردد و ادعای متقابل خواندگان رد شود.
 .0بدین ترتیب ،طرفین توافق دارند که خواهان تجهیزاتی را که موضوع ادعای متقابل ایـران بـوده و دیـوان
صالحیت خود را نسبت به آن حفظ نموده (بنگرید به :بند  0باال) به انبار ویكتوری ون در ایاالت متحـده تحویـل
داده است .طرفین همچنین توافق دارند که ادعای متقابل ایران بابت اسـترداد تجهیـزات مزبـور موضـوعاً منتفـی
گرد یده و اختالفی بین طرفین در پرونده حاضر باقی نمانده است تا راجع به آن تصمیم اتخاذ شود.
 .4در تاریخ  50فروردینماه ( 5955اول آوریل  ،)5320آقای محسن مصطفوی از سمت خـود بـهعنـوان داور
منصوب ایران در شعبه یک استعفا کرد .آقای مصطفوی در جلسه استماعی که در تاریخهای  02و  03خـردادمـاه
 52( 5951و  53ژوئن  )5325در پرونده حاضر برگزار شده بود شرکت داشت .در تـاریخ پـنجم شـهریورماه 5900
( 00اوت  )5332رئیس شعبه یک طی نامهای به نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران اطالع داد که دیوان مدار
مربوط به حكم نهایی حاضر را برای آقای مصطفوی ارسال نموده ،لكـن موفـق نشـده اسـت آنهـا را در آخـرین
نشانی وی تحویل دهد یا نشانی جدید وی را پیدا کند .تجت این شرایط خاص ،رئیس شعبه یک از نماینـده رابـط
دعوت نمود که شخصی را بهعنوان جانشین آقای مصطفوی جهت اقـدام در پرونـده شـماره  39تعیـین نمایـد .در
تاریخ  50شهریورماه ( 5900هشتم سپتامبر  )5332نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران ،آقای اسداهلل نوری
را جهت اقدام به عنوان داور شعبه یک در پرونده حاضر معرفی نمود .آقای اسداهلل نـوری طـی دسـتور شـماره 35
مورخ  00مهرماه  54( 5900اکتبر  )5332ریاست دیوان جهت اقدام بهعنـوان داور شـعبه یـک در پرونـده حاضـر
منصوب گردید و بر این اساس ،حكم نهایی حاضر را امضا مینماید.
 .1براساس مراتب پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حكم صادر میکند:
الف) ادعای متقابل ایران علیه خواهان ،فورد ارواسپیس اند کامیونیكیش نز کورپوریشن ،بابت استرداد برخی
تجهیزات که دیوان صالحیت خود را جهت رسیدگی به آن حفظ نموده بود (بنگرید به :بنـد  0بـاال) ،موضـوعاً
منتفی گردیده و بنابراین ،هیچ اختالفی بین طرفین در پرونده حاضر باقی نمانده است تا راجع بـه آن تصـمیم
اتخاد شود.
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ب) بدینوسیله به جریان داوری پرونده حاضر خاتمه داده میشود.
الهه ،به تاریخ  01آبان  5944برابر با  50نوامبر 5331
کارل -هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
هوارد ام .هولتزمن

اسداهلل نوری

پروندههای شماره  714 ،710و 714
حکم شماره  093ـ 710/714/714ـ5
خواهانها :آرام ثابت ،کریم ثابت ،رجا ثابت
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران و بنیاد مستضعفان
تاریخ5941/17/13 :
حکم جزئی
حاضران

از طرف خواهانها :آقای آرتور دابلیو رواین ،آقای حمید صبی ،خانم فرخنده صبی ،آقـای پـال اسـتورم ،آقـای
چارلز دیویدسون ،خانم جین رسلر ،آقای دیوید شوارتس ،وکالی خواهانها
آقای آرام ثابت ،آقای کریم ثابت ،خواهانها
آقای هرمز ثابت ،آقای ایرج ثابت ،خانم والری ثابت ،حاضران از طرف خواهانها
آقای ویكتور بارنت ،آقای براین ریز ،آقای پیتر وارن ،شهود
آقای رابرت رایلی ،آقای دابلیو ،دنیل اسر ،آقای منوچهر وهمن ،آقای ریچارد فریدبرگ ،آقای رابرت ردلـی ،شـهود
کارشناس
از طرف خواندگان :آقای محمدحسین زاهدین لباف ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای سیفاهلل محمدی ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای پروفسور جو فرهوفن ،مشاور نماینده رابط
آقای رادمن آر .باندی ،آقای والتر دی .سویر ،آقای حسینعلی فرزاد ،آقای حسین طبایی ،آقای حسن پرهـام ،آقـای
خیام داداشزاده ،آقای دکتر رحیم داورنیا ،آقای سید مجید روحانی ،آقای ابوالفضل کوششی ،وکالی خواندگان
آقای احمد حجازی ،مشاور مالی
آقای عباس خواجهپیری ،آقای محسن جواهری محمدی ،نمایندگان بنیاد مستضعفان
آقای غالمرضا مهدوی ،آقای داریوش اشرافی ،مشاوران حقوقی خواندگان
آقای مهدی ایرانپور ،دستیار حقوقی خواندگان
خانم دکتر آدری جایلز ،آقای پیتر ا .کلت ،آقای اریک جكسون ،آقـای دکتـر منـوچهر پویـا ،آقـای دکتـر منـوچهر
فرهنگ ،آقای آنتونی تریسی ،آقای محمد صفری ،آقای محمد قربانی فرید ،شهود کارشناس
آقای فیلیپ مک کرینر ،دستیار آقای تریسی
فهرست مندرجات
اول) پیشگفتار

شماره بند
5
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دوم) گردش کار
سوم) واقعیات و اظهارات
الف) پیشینه خانواده ثابت
ب) اظهارات خواهانها
ج) اظهارات خواندگان
د) اظهارات مشخد راجع به هریک از خواهانها
 .5رجا ثابت
 .0آرام ثابت
 .9کریم ثابت
چهارم) صالحیت
الف) تابعیت خواهانها
ب) اهلیت خواهانها
ج) سایر موضوعات صالحیتی
پنجم) ماهیت ادعاها
الف) مالكیت خواهانها بر سهام شرکتهای مصادره شده ادعایی
 .5سهام بانام
 .0سهام بینام
ب) مصادره
 .5واقعیات و اظهارات
 .0تصمیم دیوان
ج) اخطار پرونده «الف»52
 .5پیشگفتار
 .0واقعیات و اظهارات
 .9قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی در ایران
 .4قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی
 .1تصمیم دیوان
ششم) حكم

4
0
0
3
51
00
00
00
02
03
03
42
10
11
11
15
55
34
31
520
520
520
555
551
553
504
592

اول( پیشگفتار

 .5خواهانها ،آرام ثابت (پرونده شماره  ،)251کریم ثابت (پرونده شماره  )255و رجا ثابـت (پرونـده شـماره )250
دعوایی علیه دولت جمهوری اسالمی ایران ،بنیاد مستضعفان و بانک مرکزی (مجتمعاً خوانـدگان) بابـت مصـادره
ادعایی عالیق مالكانه خود در ماه آوریل  5303در شرکتهای نامبرده زیر طرح کردهاند:
شرکت فیروز ،شرکت جنرال تایر و رابر ،شرکت ایر امز ،شرکت ایران گاز ،شرکت ایران سیلندر با مسـئولیت محـدود،
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شرکت شیشهسازی مینا ،شرکت نونهاالن ،شرکت رادیوتلویزیون ایران ،شرکت ثابت پاسال ،شرکت تولید و تصفیه روغـن
و شرکتهای نوشابهسازی زمزم 1.خواهانها طبق لوایح نهایی خود غرامتی کالً بـه مبلـغ  0402000095/-دالر امریكـا2
مطالبه کردهاند .بهره و هزینههای دادرسی نیز مورد مطالبه است.
 .0خواندگان اظهار میکنند که خواهانها تبعه ایران هستند و استدالل میکنند که ولو آنکه خواهانها طـی
دوره ذیربط تابعیت دوگانه ایران و ایاالت متحده را داشتند ،تابعیت غالب و مـثثر آنـان طـی دوره مزبـور تابعیـت
ایاالت متحده نبوده و در نتیجه ،دی وان فاقد صالحیت رسیدگی نسبت به ادعاهای آنان است .خوانـدگان بـه نحـو
تخییری استدالل میکنند که چنانچه دیوان نظر دهد که تابعیت غالب و مثثر خواهانها تابعیت امریكـایی اسـت،
در آن صورت ،اخطار مندرج در پرونده شماره «الف»52مانع طرح دعاوی آنان درخصوص بعضـی از شـرکتهـای
مورد بحث خواهد شد .خواندگان همچنین اظهار میدارند که خواهانها صاحب سهام مورد بحث نبودهاند.
 .9حكم جزئی حاضر به منظور تصمیمگیری راجع به این موضوع صادر مـیشـود کـه آیـا دیـوان صـالحیت
رسیدگی به پروندههای حاضر را دارد یا خیر؛ آیا خواهانها مالک هیچیک از یا کلیه اموالی که حسب ادعا مصـادره
گردیده هستند یا خیر؛ آیا اموال خواهان ها توسط دولت جمهوری اسالمی ایران مصادره شده است یـا خیـر؛ و آیـا
اخطار مندرج در پرونده شماره «الف»52مانع طرح هیچیک از ادعاهای خواهانها میباشد یا خیر .دیوان در حكـم
بعدی خود ارزش هریک از اموالی را که احراز کند که توسط دولت جمهوری اسالمی ایران مصادره گردیده و نیـز
مبلغ غرامتی را که در نتیجه باید به خواهانها داده شود تعیین خواهدکرد.
دوم) گردش کار

 .7دیوان طی دستورهای مورخ  50اسفندماه ( 5950سوم مارس  )5323خود در پروندههای حاضر ،کلیـه موضـوعات
صالحیتی را به ماهیت دعوا منضم نمود .به منظور احتراز از دوبارهکاری ،طی دسـتوری بـه همـان تـاریخ ،در پرونـده
شماره ( 921گالف اسوشیایتس اینک .و جمهوری اسالمی ایران و دیگران) ،دیوان مقرر داشت که چون آرام ،کریم و
رجا ثابت مدعی مالكیت گالف اسوشیایتس اینک ،خواهان پرونده شماره  921شدهاند ،ادله مربوط به تابعیت آنان کـه
در پروندههای شماره  255 ،251و  250ارائه گردیده ،در پرونده شماره  921نیز قابل اطالق خواهد بود.
 .1به منظور تسهیل تبادل لوایح بعدی و اداره جلسه استماع ،دیوان طی دستور مورخ ششم آبانماه 02( 5909
اکتبر  )5334پروندههای شماره  255 ،251و 250را با یكدیگر تلفیق نمود.
 .0در تاریخ های  05-04 ،51-52مهرماه و  02مهر تا دوم آبان و پنجم و ششـم آبـانمـاه ،0-52( 5905
 02-04 ،59-55و  00و  02اکتبر  )5330جلسه استماع مشتر پرونـدههـای شـماره  255 ،251 ،912و  250در
کاخ صلح واقع در الهه برگزار شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8شرکتهای نوشابه سازی زمزم متشكل از یازده شرکت جداگانه ایرانی بود ،بدین شرح :شرکت نوشابه سـازی زمـزم آذربایجـان(تبریز)،
شرکت نوشابه سازی زمزم شرق تهران(نارمک) ،شـرکت نوشـابه سـازی زمـزم اصـفهان ،شـرکت نوشـابه سـازی زمـزم گرگـان ،شـرکت
نوشابهسازی زمزم کرمان ،شرکت نوشابهسازی زمزم کرمانشاه ،شرکت نوشابهسازی زمزم خوزستان(آبادان و اهواز) ،شرکت نوشـابهسـازی
زمزم مشهد ،شرکت نوشابهسازی زمزم رشت ،شرکت نوشابهسازی زمزم شیراز و شرکت نوشابهسازی زمزم تهران.
 .2خواهانها در دادخواستهای خود تعدادی ادعا بابت وامهای پرداخت نشده گنجانده بودند ،لكن بعداً آنها را مسترد نمودند.
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سوم) واقعیات و

اظهارات3

الف) پیشینه خانواده ثابت

 .4پدر بزرگ خواهان ها ،متوفی حبیب ثابت ،بزرگ خاندان ثابت بود .حبیب ثابت که کودکیاش با فقر و فاقه توأم
بود ،بعدها ـ بهتنهایی با شرکایی در شرکتهای مختلف ،شرکتهـای ایرانـی متعـددی در زمینـههـای گونـاگون
ت سیس نمود و یكی از ثروتمندترین صاحبان صنایع در ایران قبل از انقالب شد .حبیب و همسرش ،متوفی بـاهره
خمسی ثابت ،دو پسر به اسامی هرمز و ایرج داشتند .در سـال  5345حبیـب ،بـاهره و دو فرزندشـان از ایـران بـه
ایاالت متحده نقل مكان کردند و در آنجا حبیب به اشت ال در فعالیتهای بازرگانی ادامـه داد .حبیـب و بـاهره در
سال  5343به ایران بازگشتند ،لكن دو فرزند خود را برای ادامه تحصیل در ایاالت متحده باقی گذاشتند .هرمـز و
ایرج هر دو تحصیالت ابتدایی و متو سطه و دانشگاهی خود را در ایاالت متحده به اتمام رساندند ،لكـن بالفاصـله
بعد از اتمام تحصیل به ایران بازگشتند .در مراجعت ـ ایرج در سال  5315و هرمز در سال  5312ـ هر دو فعاالنـه
در امور تجاری خانواده ثابت شرکت نمودند .حبیب و باهره ثابت آخراالمر در اواخر  5301یا اوایـل  5305ایـران را
به قصد پاریس تر کردند و هرمز و ایرج عمده مسئولیت اداره شرکتهای ثابت را عهدهدار شدند.
 .1خواهانها سه فرزند ذکور هرمز ثابت هستند .در سال  5359هرمز با خانم ایران خسروشـاهی کـه تابعیـت
مضاعف ایران و ایاالت متحده را داشت و در ایاالت متحده به دنیا آمده و بزرگ شده بود ازدواج کـرد .ثمـره ایـن
ازدواج رجا بود که در ماه دسامبر  5354در ایاالت متحده به دنیا آمد .اما این خـانواده بعـد از تولـد رجـا در ایـران
ساکن شد .ازدواج هرمز و ایران در سال  5350به طالق انجامید .هرمز حضانت رجا را به عهده گرفت و پدر و پسر
همچنان در ایران ماندند .در اکتبر سال  5305هرمز با خانم والری اسپرینگر آزبرن ،تبعـه انگلـیس ،ازدواج کـرد4.
آرام (اولین) فرزند والری و هرمز ،در اوت  5300در ایاالت متحده به دنیـا آمـد .زوجـین همـراه بـا رجـا و آرام در
سالهای  5300تا  5301در ایران زندگی میکردند و در عین حال برای گذراندن تعطیالت ویـا بـه دالیـل دیگـر
مقدار قابل مالحظه ای از اوقات خود را در اروپا و ایاالت متحده می گذراندند .در ماه مارس  5305کریم فرزند دوم
هرمز و والری نیز در ایاالت متحده به دنیا آمد .هرمز در سال  5322تابعیت ایاالت متحـده را کسـب نمـود ،لكـن
والری تبعه ایاالت متحده نشده است.
ب) اظهارات خواهانها

 .3در ماه مارس  5309هرمز و والری آپارتمانی برای سكونت خود در محله منهتن نیویـور خریدنـد و در سـال
 5301بعد از انجام نوسازی اساسی به آنجا نقل مكان کردند .آنان اظهار میدارند که تصمیم گرفتند این آپارتمان
را مسكن دائم خود قرار دهند .در این خصوص ،هرمز ثابت در شهادتنامه خود اظهار داشته است:
در اواسط دهه  5302من به خانواده خود گفتم که میخواهم بـه کارهـای بـینالمللـی دیگـری در نیویـور
بپردازم که اکنون نیز در حال چنین کاری هستم و عملیات شرکت گالف اسوشیایتس اینک را کـه یـک شـرکت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1دیوان پارهای واقعیات را ،عنداالقتضاء ،ذیالً در ارتباط با ماهیت ادعاهای مزبور مورد بررسی بیشتر قرار خواهد داد.
 .1این تاریخ ،تاریخ مراسم عقد بهایی هرمز و والری است .عقد غیرمذهبی متعاقباً در تـاریخ  50دیمـاه ( 5912هفـتم ژانویـه  )5300در
نیویور صورت گرفت.
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نیویورکی است و به دست پدرم در دهه  5342پایهگذاری شده است توسعه دهـم .از سـال  5301همسـرم و مـن
تصمیم گرفتیم که وی و فرزندانمان به طور دائم و در تمامی سال در نیویور زندگی کنند و فرزندانمان در آنجا
تحصیل نمایند .من همچنین قصد داشتم در منهتن زندگی کنم و امور تجاری خود را … در نیویور انجام دهم.
… من مقدار قابل مالحظه ای از اوقات خود را در تهران ،عمدتاً برای رسیدگی به امـور تجـاری و نیویـور
میگذراندم ،حال آنکه همسر و فرزندانم فقط در نیویور زندگی میکردند .من کراراً نزد آنان در نیویور بودم و
برادرم ایرج و همسرش در ایران ماندند.
 .51والری و هرمز اظهار میدارند که علت نقل مكان آنان به نیویور این بود که میخواستند فرزندان خـود
را امریكایی بار بیاورند .به عالوه ،خانواده ثابت بهایی است و والری و هرمز میگویند که تبعیض نسبت به بهاییها
در ای ران چنان شدید بود که هنگام زندگی در ایران نگران امنیت جانی فرزندان خود بودند .طبـق اظهـار والـری و
هرمز ،این نگرانیها دلیل دیگری برای نقل مكان به ایاالت متحده فراهم آورد.
 .55در جلسه استماع ،آقای ویكتور جی .بارنت ،دوست نزدیک ایرج و هرمـز از زمـان دانشـجویی در ایـاالت
متحده ،شهادت داد که وی همواره هرمز و فرزندانش را مشخصاً امریكایی میدانست تا ایرانی و استنباط وی ایـن
بود که آنان تصمیم گرفته بودند به طور دائم در ایاالت متحده زندگی کنند.
 .50خواهانها در ت یید این اظهار که والدینشان قصد داشتند آنان را امریكایی بار بیاورند تـا ایرانـی ،بـه ایـن
واقعیت اشاره میکنند که حتی قبل از نقل مكان به ایاالت متحده در سال  ،5301آرام و رجا در ایران به مـدارس
غیرایرانی میرفتند .خواهانها اظهار میدارند که انگلیسی زبان اول آنان بود و تنها زبانی بـود کـه در خانـه بـدان
تكلم میکردند .آرام و رجا ادعا میکنند که قادرند مقداری فارسی صحبت کنند ،اما نمیتوانند به فارسی بخوانند یا
بنویسند .کریم ادعا میکند که مطلقاً فارسی نمیداند .خواهانها اظهار میدارند که چون والـری عمـده مسـئولیت
تربیت آنان را داشت ،ت ثیر و نفوذ عمده در خانه از ناحیه والده غیر ایرانی بود .خواندگان به این اظهار چنین پاسـخ
میدهند که چون والری انگلیسی بوده ،ت ثیر و نفوذش نیز انگلیسی بود و نه امریكایی.
 .59به عالوه ،در پاسخ به استدالل خواندگان ،دایر بر اینکه چون خواهانها طی دوره ذیربط خردسال بودنـد،
تابعیت پدرشان در تعیین تابعیت غالب و مثثر آنان تعیینکننده است ،خواهانها اظهار میدارند که گرچه پدرشـان
در ایران و از والدین ایرانی زاده شده ،اما به سبب مدت زمان معتنابهی که بـهعنـوان دانشـجو در ایـاالت متحـده
گذراند و نیز به علت پیوندهای اجتماعی و اقتصادی که با آن کشور حفظ نمود ،عالیق محكمی با ایاالت متحـده
داشت .هرمز ادعا میکند که زبان اصلی اش انگلیسی است و گرچه فارسی سخن میگوید ،امـا نـه مـیتوانـد بـه
فارسی بخواند و نه بنویسد .بنابراین وی ادعا میکنـد کـه مجبـور بـود بـرای مـراودات بازرگـانیاش در ایـران از
مترجمین حرفهای استفاده کند؛ لكن هرمز تصدیق میکند که تابعیت ایاالت متحده را تا سال  5322کسب نكرده
بود.
 .57بهعنوان یک امر حقوقی ،خواهانها اظهار میدارند که طبق رویه دیوان ،در تعیین تابعیت غالـب و مـثثر
یک خواهان خردسال ،تابعیت خود وی مثثر در مقام است نه تابعیت والدینش و در ت یید این اظهار به پروندههایی
از جمله دو پرونده زیر استناد میکنند :پرونده اردوان پیتر سمراد و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره
 0-455/450/459/454/451-121مورخ  51بهمن ماه ( 5953چهارم فوریه ( ) 5335سمراد) چـاپ شـده در
 26 Iran-U.S. C.T.R. 44و پرونده ریموند عبود ،بهعنوان ولیّ قهری کریسلین آریان عبود و جمهوری اسالمی

 446

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

ایران ،حكم شماره  0-929-400مورخ  05اردیبهشـتمـاه  55( 5953مـه  ،)5332چـاپ شـده در 24 Iran-U.S.

.C.T.R. 265
ج) اظهارات خواندگان

 .51به عنوان یک امر مقدماتی ،خواندگان اظهار میدارند که دعاوی خواهانها در تاریخ نهم آبـانمـاه 95( 5915
اکتبر  )5300ایجاد شد ،یعنی تاریخی که طبق اظهار خواندگان ،دعاوی مطروح در پرونده شماره  921ایجـاد شـد.
خواندگان استدالل میکنند که تاریخ شروع دوره ذیربط در پرونده شماره  921شامل پروندههـای شـماره  251تـا
 250نیز میشود ،زیرا دیوان طی دستور مورخ  50اسفندماه( 5952سوم مارس  )5323مقرر داشت که ادله راجع به
تابعیت خواهانها که در پروندههای شماره  251تا  250تسلیم گردید ،شـامل پرونـده شـماره  921نیـز مـیشـود
(بنگرید به :بند  4باال) و تاریخ نهم آبانماه  95( 5955اکتبر  )5300زودترین تاریخی است که ادعاهای مطروح در
پروندههای حاضر و پرونده شماره  921ایجاد گردید.
 .50در مورد تابعیت غالب و مثثر خواهانها ،خواندگان این ادعای ثابتها را رد مـیکننـد کـه آنـان در سـال
 5301به طور دائم به ایاالت متحده نقل مكان کردند و این اظهار خواهانها را تكذیب میکنند که تبعیض دینـی
علیه خانواده ثابت یكی از دالیل نقل مكان آنان به ایاالت متحده بود .برعكس ،خوانـدگان اظهـار مـیدارنـد کـه
منظور از نقل مكان خانواده به نیویور صرفاً این بود که فرزندانشان بتوانند در ایاالت متحده بـه مدرسـه برونـد؛
حال آنکه هرمز بنا به اعتراف خودش تا سال  5302در ایران مستقر باقی ماند.
 .54خواندگان اظهار میدارند که خواهانها که خانوادهشان ارتباط نزدیكی با حكومت شاه داشت ،تنها به این
علت بعد از سال  5302در ایاالت متحده باقی ماندند که از انقالب اسالمی فرار کنند و نه بـه ایـن سـبب کـه بـا
ایاالت متحده پیوندهای محكمتری داشتند .خواندگان می افزایند کـه هرگونـه پیونـد اقتصـادی یـا اجتمـاعی کـه
خواهانها احتماالً با ایاالت متحده داشتند ـ از قبیل دارا بودن اقامتگاه و تحصیل در آن کشور ـ در میان فرزنـدان
بسیاری از ایرانیان ثروتمندی که در ایران استقرار داشتند امری عادی بود.
 .51بهعالوه ،خواندگان استدالل میکنند که تابعیت کود باید پیرو تابعیت والدینش باشد ،زیرا بـرای افـراد
خردسال امكان ندارد که رأساً تصمیم بگیرند که عالیق نزدیكی با هیچ کشوری ایجاد کنند .بنـابراین ،خوانـدگان
استدالل میکنند که تابعیت خواهان ها باید پیرو تابعیت پدرشان باشد .خواندگان همچنـین اظهـار مـیدارنـد کـه
سستی عالیق هرمز با ایاالت متحده را این واقعیت نشان میدهد که وی بالفاصله بعـد از فراغـت از تحصـیالت
دانشگاهی به ایران بازگشت تا در کسب و کار خانوادگی شرکت کند و تابعیت ایاالت متحده را نیز تا سـال 5322
کسب نكرد .خواندگان همچین خاطرنشان میکنند که هرمز عالیق اقتصادی و مسئولیتهای شرکتی گسـتردهای
در ایران داشت که بهمراتب بر عالیق تجاریاش در ایاالت متحده میچربید و متذکر میشوند که وی بـه ایـران
مالیات میپرداخت و نه به ایاالت متحده .خواندگان نتیجه میگیرند که کانون حیات اقتصادی هرمز ـ و بـه تبـع
آن ،کانون حیات اقتصادی فرزندانش ـ در ایران بود.
 .53در جلسه استماع ،مشاور خواندگان استدالل کرد که تابعیت غالب و مثثر کودکان خردسال را نمیتوان بـا
بررسی رفتار خود آنان تشـخید داد و بایـد عوامـل دیگـری از قبیـل تابعیـت والـدین و اجـداد کـود و منشـ
دارایی های مورد بحث را بررسی کرد .مشاور خواندگان نتیجهگیری کرد که در پروندههـای حاضـر ایـن نشـانههـا
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داللت بر تابعیت ایرانی خواهانها دارند.
 .01افزون بر این ،خواندگان اظهار میدارند که طی دوره ذیـربط خواهـانهـا جـذب جامعـه ایـاالت متحـده
نشدهاند و عوامل زیر را نقل میکنند:
نخست این که والری و هرمز تبعه ایاالت متحده نبودند و کانون عالیق خانوادگی خواهانها در ایاالت متحده
نبود که دلیل آن این واقعیت است که پدربزرگ و مادربزرگ خواهانها در پـاریس و عمـو و عمـوزاده هاشـان در
ایران یا سوئیس زندگی میکردند .ثانیاً خواهانها تابعیت ایرانی خود را تر نكردنـد ،هرچنـد کـه نمـیتوانسـتند
تابعیت خود را تر کنند ،مگر آنکه به موجب بند  9ماده  322قانون مدنی ایران پدرشان نیز تابعیت خود را تر
میکرد .ثالثاً بعد از سال  5301شناسنامه ایرانی برای کریم و گذرنامههای ایرانی بـرای آرام در اوت  ،5300بـرای
کریم در آوریل  5305و برای رجا در فوریه و ژوئیه  5305صادر گردید.
 .05و باالخره خواندگان مثکداً از دیوان میخواهند که واقعیات بعد از دوره ذیربط را مورد توجـه قـرار ندهـد.
خواندگان خاطرنشان میسازند که خواهانها برای اینکه تبعه ایاالت متحده در مفهوم بند  5ماده هفت بیانیه حل
و فصل شناخته شوند باید ثابت کنند که از تاریخ پدید آمدن ادعاهاشـان تـا تـاریخ  03دیمـاه  53( 5913ژانویـه
 )5325تابعیت غالب و مثثر امریكایی داشتهاند.
د) اظهارات مشخص راجع به هریک از خواهانها
 .5رجا ثابت

 .00رجا ثابت ،خواهان پرونده شماره  ،250در تاریخ  01آذرماه  55( 5949دسامبر  )5354در ایاالت متحده متولـد
شد .رجا اظهار میدارد که در زمان تولدش ،اقوام پدریاش از شـاخه خـانواده ثابـت اوقـات خـود را بـین ایـران و
نیویور تقسیم کرده بودند ،بدین شرح که پدرش در ایران عالیق و مسئولیتهای اقتصادی گستردهای در ارتباط
با شرکت های خانوده ثابت داشت و در نیویور خانواده ثابت از اوایل دهـه  5342صـاحب آپارتمـانی بودنـد .وی
اظهار میدارد که مادرش ایران خسروشاهی در ایاالت متحده متولد و بزرگ شده بود و با آنکه اصالً ایرانی بـود،
اولین مرتبه در سال  ،5359یعنی سالی که با هرمز ثابت ازدواج کرد ،به ایران مسافرت نمود.
 .09رجا در ایران به کودکستان و دبستان رفت .وی به کودکستان مدرسه حكمت در تهران رفت کـه برنامـه
درسی سنتی ایرانی دارد و ادعا میکند که دوره دبستان را در مدرسه انگلیسی ))5302-09( (British School
و مدرسه بینالمللی تهران ( )5309-01گذراند ،لكن خواندگان این ادعا راتكذیب کرده ،اظهار میدارند که رجا بـه
مدت هفت سال به مدرسه حكمت رفت .رجا ادعا میکند که طی این دوره ،وی (تقریباً نیمی از سـال را خـارج از
ایران ـ عمدتاً در ایاالت متحده و نیز در انگلستان) گذراند .رجا ادلـهای تسـلیم نمـوده کـه نشـان مـیدهـد بـین
سالهای  5300و  5301وی در نیویور به کالسهای ژیمناستیک و در تابستان سـالهـای  5304و  5301بـه
مدارس تابستانی میرفت.
 .07رجا ادعا میکند که بعد از نقل مكان به ایاالت متحده در اواخر سال  ،5301وی فقط یـک بـار در سـال
 5305برای دیدار کوتاهی به ایران بازگشت .از حدود سال  5305تا پایان دوره ذیربط ،وی در نیویور به مدرسـه
رفت (چوئیت رزمری هال و براونینگ اسكول) و قبل از شروع دوره ذیربط حدود سه سـال و نـیم در آن مـدارس
بود .بعد از فراغت از تحصیالت دبیرستانی در سال  ،5320وی در ایاالت متحده به دانشگاه رفت .بنابراین ،قبل از
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آغاز دوره ذیربط ،وی در مجموع حدود  55سال در ایران (که طی آن مدت وی حسـب ادعـا اوقـات زیـادی را در
ایاالت متحده گذراند) و حدود سه سال و نیم در ایاالت متحده زندگی نكرده بود.
 .01رجا اظهار میدارد که زندگی اجتماعی اش در ایاالت متحده متمرکز بود .وی ادعـا مـیکنـد کـه فراینـد
جذبش در جامعه ایاالت متحـده قبـل از دوره ذیـربط آغـاز و طـی آن دوره تكمیـل شـد و در ت ییـد ایـن اظهـار
شهادتنامههایی از عده ای دوستان خانوادگی و نیز از دوستان خودش ارائه نمود که داللت بـر جـذب وی درجامعـه
امریكا دارد .در جلسه استماع ،آقای راجر بارنت شهادت داد که طی دوستی طوالنیاش با رجا همیشه معتقـد بـود
که رجا خود را امریكایی میداند تا ایرانی .رجا بین سالهای  5301تا  5303عضو یک باشگاه ورزشی در نیویور
بود؛ از سال  5305تحت مراقبت یک پزشک اطفال اهل نیویور ؛ و از سال  5301تحت مراقبت یک دندانپزشک
محلی بود.
 .00و باالخره رجا ادعا می کند که از گذرنامه ایرانی فقط برای ورود و خروج از ایـران بـرای رعایـت قـوانین
ایران استفاده میکرد.
 .0آرام ثابت

 .04آرام ثابت خواهان پرونده شماره  ،251در تاریخ دوم شهریور  04( 5915اوت  )5300در ایاالت متحده به دنیـا
آمد .آرام ،نظیر رجا ،ادعا میکند که در آن زمان خانواده اش اوقات خـود را بـین ایـران و ایـاالت متحـده تقسـیم
میکردند (بنگرید به :بند  00باال) .وی اظهار میدارد که به مدت کوتاهی در ایران به یک کودکستان فرانسـوی و
بعد از آن در نیویور به کودکستان میرفت و دبستان را در سال  5302در نیویور آغاز کـرد .تمـام تحصـیالت
بعدیاش در ایاالت متحده صورت گرفت .بنابراین ،قبـل از مـاه آوریـل  ،5303یعنـی تـاریخی کـه طبـق اظهـار
خواهان ها ادعاهاشان ایجاد شد ،آرام تقریباً سه سال در ایران و سه سال و نیم در ایاالت متحده زیسـته بـود .وی
اظهار میدارد که هیچگاه وابستگیهای فرهنگی یا اجتماعی با ایران نداشته و تـا آن تـاریخ کـامالً جـذب جامعـه
امریكا شده بود.
.9کریم ثابت

 .01کریم ثابت ،خواهان پرونده شماره  ،255در تاریخ  02اسفندماه (5914دهم مارس  )5305در ایاالت متحده به
دنیا آمد .کریم هیچگاه در ایران نزیسته و ادعا میکند که تنها یک بار آنهم به مدت دو سه هفته بعـد از تولـد در
سال 5305به ایران مسافرت کرد .وی از سال 5302به کودکستان مدرسه فرانسویزبان کندی در نیویور رفـت.
تحصیالت بعدیاش نیز در ایاالت متحده صورت گرفت .کریم ادعا میکند که هیچگاه به مدرسه ایرانـی نرفتـه و
در هیچ فعالیت فرهنگی ایرانی شرکت نداشته و هیچ ارتباط اجتماعی با ایران ندارد .برعكس ،وی اظهـار مـیدارد
که کلیه ت ثیرات فرهنگی که پذیرفته امریكایی بوده است.
چهار) صالحیت
الف) تابعیت خواهانها

 .03هی ت عمومی دیوان در تصمیم خود در پرونده جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحـده امریكـا ،تصـمیم
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شماره «-90الف» -52هی ت عمومی ،مورخ  50فروردین ماه ( 5959ششم آوریل  )5324ص ،53چاپ شـده در
( 5 Iran-U.S. C.T.R. 251, 265پرونده «الف» )52نظر داد که دیوان صالحیت رسیدگی به دعـاوی افـراد
دارنده تابعیت دوگانه ایران و ایاالت متحده علیه ایران را فقط در مواردی دارد که تابعیت غالـب و مـثثر خواهـان
طی دوره ذیربط (از تاریخ ایجاد ادعا تا  53ژانویه 03/5325دی ماه  )5913تابعیت ایاالت متحده بوده باشد .بـدین
ترتیب ،دیوان باید ابتدا تعیین نماید که آیا خواهانها طی دوره ذیربط تبعه هر دو کشـور ایـاالت متحـده و ایـران
بوده اند یا خیر .در صورتی که دیوان نتیجه گیرد که خواهانها تبعه هر دو کشور بودهاند ،آنگاه باید تعیین نماید که
آیا تابعیت امریكایی خواهان ها طی دوره ذیربط تابعیت غالب و مثثر بوده تا دیوان بتواند نسـبت بـه دعـاوی آنـان
احراز صالحیت کند.
 .91بهعنوان یک موضوع مقدماتی ،دیوان این اظهار خواندگان را رد میکند که بایـد فـرض نمـود کـه دوره
ذیربط در پروندههای حاضر در تاریخ نهم آبانماه  95( 5915اکتبر  )5300آغاز شده است .هیچ دلیلی وجود نـدارد
که دوره ذیربط در پروندههای حاضر را باید با هرگونه دوره ذیربط در پرونده شـماره  921مقـارن دانسـت .دسـتور
مورخ  50اسفند ( 5950سوم مارس  )5323دیوان در پرونده شماره  921کـه مقـرر نمـود ادلـه راجـع بـه تابعیـت
خواهانها که در پروندههای شماره  251تا  250تسلیم شده در پرونده شماره  921نیز مثثر خواهد بود ،صـرفاً بـه
قصد احتراز از تكرار ادله در آن پروندهها صادرشد و نه بدین منظور که دستور مزبور بـر تصـمیم دیـوان در تعیـین
دورههای ذیربط در پروندههای شماره  921و  251تا  250ت ثیر گذارد.
 .95خواهانها ادعا میکنند که دعاوی آنان در تاریخ 00فـروردین مـاه  55( 5912آوریـل  )5303کـه امـوال
موضوع دعاوی پروندههای حاضر حسب ادعا توسط دولت جمهوری اسالمی ایران مصادره شد بـه وجـود آمـد .در
نتیجه دیوان نظر میدهد که دوره ذیربط در پروندههای حاضر از آن تاریخ آغاز شد.
 .90دیوان سپس به موضوع تابعیت غالب و مثثر خواهانها میپردازد .خواهـانهـا بـه سـبب تولـد در شـهر
نیویور همه اتباع ایاالت متحده هستند و طبق ماده  305قانون مدنی ایران ،به لحا تابعیـت ایرانـی پدرشـان،
تبعه ایران نیز هستند .هیچ دلیلی وجود ندارد و نیز هیچیک از طرفین ادعا نكرده است کـه خواهـانهـا هـیچگـاه
هیچیک از این دو تابعیت راتر کرده ویا به نحوی ازدست داده باشند .در نتیجه ،خواهانها اتباع دوگانه ایـران و
ایاالت متحده میباشند .بدین لحا  ،مس له ذیربط این است که آیا خواهانها طی دوره ذیربط تابعیت غالب و مثثر
امریكایی داشتند ،به نحوی که دیوان صالحیت رسیدگی به دعاویشان را داشته باشند یا خیر؟
 .99ضوابط مقرر در پرونده «الف» 52برای سنجش تابعیت غالب و مثثر فرد ،یعنـی محـل اقامـت معمـولی،
مرکز عالیق و منافع ،پیوندهای خانوادگی ،مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد دلبستگی ،بـیشتـر مناسـب
برای تعیین تبعیت یک فرد رشید است تا یک فرد خردسال 5.صـ یر از آن درجـه پختگـی و رشـد الزم برخـوردار
نیست که تصمیم گیرد در کجا میخواهد زندگی کند چه رسدبه آنکه به کشور خاصی وفاداری نشان دهد .چنـین
تصمیماتی را والدین یا ولیّ قهری وی می گیرند .به این دلیل،دیوا ن تابعیت غالب و مثثر پدر و مادر یاولیّ قهـری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5در پرونده نوته بوم (لیختن اشتاین علیه گواتماال)  ،ICJ Reports (1955) 4, 22دیوان بینالمللی دادگستری هنگامی که اظهار داشـت
دلبستگیای که (فرد) نسبت به کشور خاصی نشان میدهد و به فرزندان او القا شده ،عواملی است که مـیتـوان در سـنجش آن تابعیـت
مورد توجه قرار داد ،مسلماً تابعیت غالب و مثثر افراد بالغ را مد نظر داشت.
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را که موضوعاً در تعیین تابعیت غالب و مثثر خواهان خردسال مثثر درمقام بوده مورد توجه قرار داده است (بنگرید
به :سمراد ،مذکور در باال ،بند  6.)26 Iran-U.S. C.T.R. at 56 ،92با این وصف ،تابعیت والدین یا ولیّ قهری
بههیچ وجه در تعیین این امر قاطع نیست .مقاصدی که والدین یا ولیّ قهری راجع به تابعیـت فـرد خردسـال ابـراز
کردهاند نیز عوامل حائز اهمیتی است.
 .97با اعمال این اصول بر واقعیات پروندههای حاضر ،دیوان نظر میدهد که ترتیباتی که هرمز و والری ثابت
برای فرزندان خود دادند و مقاصدی که ابراز کردند ،در تعیین تابعیت غالب و مثثر خواهانها بیشتر مثثر در مقـام
است تا تابعیت های هرمز و والری در آن زمان .ادله نشان میدهد که مدتها قبل از ایجاد دعاوی در پروندههـای
حاضر ،والری و هرمز مسكنی دائمی برای فرزندانشان در ایـاالت متحـده گزیدنـد .واقعیـات ذیـربط ،یعنـی تولـد
خواهانها در ایاالت متحده ،نقل مكان خانواده به نیویور در سال  ،5301تحصیل خواهانهـا در آنجـا و خریـد
آپارتمان در منهتن بهعنوان مسكن دائمی خانواده نشان میدهند کـه والـری وهرمـز قصدداشـتند کـانون زنـدگی
خواهانها را در ایاالت متحده قرار دهند.
 .91رجا و آرام گرچه سالهای اولیه عمر خودرا در ایران زیستند ،اما زبان اول هـر دوی آنـان انگلیسـی بـود.
بهعالوه ،آنان قبل از آنکه با خانواده خود در سال  5301به نیویور نقل مكان کنند ،کراراً از ایاالت متحده دیدار
میکردند .مهمتر از همه آن که رجا و آرام قبل از ایجاد ادعاهاشان حدوداً مدت سه سال ونیم در ایاالت متحده بـه
مدرسه رفتند و این امر به آنان فرصت کافی داد که با توجه به تسلط خود در زبان انگلیسی و سابقه قبلی تـ ثیرات
و نفوذ محیط ایاالت متحده ،در فرهنگ آن کشور جذب شوند .کارنامه تحصیلی آنان از اواخر دهـه  5302حـاکی
است که آنان هیچ مشكلی در تطبیق دادن خود با نظام تحصیلی امریكـایی و برنامـه درسـی بـه زبـان انگلیسـی
نداشتند.
 .90کریم ثابت در تاریخ 02اسفندماه ( 5914دهم مارس  )5305در ایاالت متحده به دنیا آمـد و هـیچگـاه در
ایران زندگی نكرد .ادله نشان میهد که وی از بدو تولد عمدتاً در معرض ت ثیر و نفوذ فرهنـگ امریكـایی بـود تـا
ایرانی.
 .94به نظر دیوان ،عوامل بر شمرده در بندهای پیشین ،هنگامی که با این امر آشكار در نظر گرفته شـود کـه
خواهانها حداکثر از اوایل سال  5305تماسی با ایران نداشتهاند مثید این نظر است که خواهانها ،تـا زمـانی کـه
دعاویشان ایجاد شد ،جذب جامعه امریكا شده بودند.
 .91البته دیوان به این امر توجه دارد که چنانچه انقالب وقوع نمییافت ،بخصوص با توجه به عالیق تجاری
وسیع خانواده در ایران ،شاید خواهانها نهایتاً پس از اتمام تحصیالت خود به ایران باز میگشتند .با این وصـف،تا
شروع دوره ذیربط ،تعدادی عوامل عینی ،از جمله خانواده ،محیط خانه ،مدرسه ،زبان ،دوستان و فعالیتهای خـارج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6در پرونده سمراد ،دیوان در ادامه بحث اظهار داشت که این واقعیت که پدر خواهان منحصراً تبعه ایران بوده و نیز رأی دیوان مبنی بـر
این که تابعیت غالب و مثثر مادر وی هنگام ایجاد ادعای او ،تابعیت امریكا نبوده ،الزاماً مانع نمیشود که نتیجـهگیـری متفـاوتی در مـورد
«دختر خردسال وی» حاصل گردد .با این وصف ،رأی مزبور وظیفه سنگینی را از لحا اثبات ایـن مطلـب بـر دوش «دختـر خردسـال»
می گذ ارد که جذب وی در جامعه امریكا سریعتر و کامل تر از جذب مادر او در آن جامعه بوده است ( سمراد ،مـذکور در بـاال ،بنـد ،92
.)26 Iran-U.S. C.T.R. at 56
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از برنامه درسی آنان را به جامعه ایاالت متحده پیوند میداد .چنان که دیوان در پرونده فریدون غفاری و جمهوری
اسالمی ایران ،حكم شماره ،0-352-151مورخ  55تیرماه ( 5904هفتم ژوئیه ،)5331بند  ،00نظر داد« :بـه طـور
کلی آنچه که در تعیین تابعیت غالب و مثثر خواهان حائز اهمیت است رفتار او است و نه گفتار یا قصد وی».
 .93براساس مالحظات پیشگفته ،دیوان نظر میدهد که در کلیه مواقع ذیربط ،تابعیت غالب و مثثر خواهانها
تابعیت ایاالت متحده بوده است .در نتیجه ،دعاوی آنان دعاوی اتباع ایاالت متحده وفق بند  5مـاده هفـت بیانیـه
حل و فصل است.
ب) اهلیت خواهانها

 .71در جلسه استماع خواندگان استدالل کردند که خواهانها کلیه دعاوی مطروح در پروندههای حاضر را قبـل از
 03دیماه  53( 5913ژانویه )5325به گالف اسوشیایتس اینک (گالف) ،خواهان پرونده شماره  921واگـذار کـرده
بودند .گالف یک شرکت متعلق به خانواده ثابت و مستقر در نیویور بود .در پرونده شماره  ،921گالف ادعا کـرده
است که در زمان پیدایش ادعایش  522درصد سهامش متعلق به رجا ،آرام و کریم ثابت بود ،لكن خواندگان ادعـا
میکنند که طی دوره ذیربط گالف متعلق به چهار شرکت از شرکتهای خانواده ثابت در ایران بود و بنابراین ،تبعه
ایاالت متحده نبود .بدین ترتیب ،خواندگان در اینجا اظهار میدارند که خواهانها کلیه ادعاهای خود را به گالف ـ
که غیر امریكایی است ـ واگذار و بدانوسیله استمرار مالكیت امریكایی دعاوی را که پیششـرط احـراز صـالحیت
دیوان طبق مفاد بند 0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی است ،قطع کردند .خواندگان به نحو تخییری استدالل
میکنند که حتی اگر خواهان ها در زمان واگذاری صاحب گالف بودند ،واگذاری مزبور مالكیت ادعاهاشان را از آنان
سلب کرد و بنابراین آنان اکنون اهلیت طرح دعاوی مزبور را نزد دیوان ندارند .بدین ترتیـب ،خوانـدگان اسـتدالل
میکنند که کلیه ادعاهای مطروح در پروندههای حاضر از صالحیت دیوان مستثنا است.
 .75خواندگان در ت یید موضع خود عمدتاً به دو سند استناد میکنند که به ترتیب در سوابق پروندههای حاضر
و پرونده شماره  921تسلیم شده است:
فرمهای موسوم به آمار دعاوی اشخاص امریكایی علیه ایران که در ماه مـه  5322توسـط دارالوکالـهای کـه
نمایندگی خانواده ثابت را داشت نزد وزارت خزانه داری ایاالت متحده ثبت شده بود .فـرمهـای مزبـور بـه منظـور
گردآوری اطالعات درباره ادعاهای موجود علیه دولت ایران تنظیم گردیده و برای هریک از خواهانها و نیز بـرای
هرمز ثابت ،والری ثابت و دو تن از فرزندان ایرج ثابت یک فرم تنظیم شده بود .این فرمهای آمار دعـاوی توسـط
خواهانهای پروندههای حاضر ارائه شدهاند (همچنین بنگرید به :بندهای  03-25زیر و همچنین دادخواسـتی کـه
در تاریخ  05دیماه  55( 5913ژانویه  )5325توسط گالف اسوشیایتس در دادگاه ناحیهای ایـاالت متحـده بـرای
ناحیه جنوب و نیویور علیه جمهوری اسالمی ایران ،بانـک مرکـزی و بنیـاد مستضـعفان ثبـت گردیـده اسـت:
دادخواست نیویور ) .گالف در لوایح خود در پرونده شماره  ،921برای ارائه دلیل همزمان راجع به وجـود یكـی از
ادعاهای خود در آن پرونده ،به ثبت دعوای مزبور در دادگاه ناحیهای ایاالت متحده اشاره کرد.
 .70در بند آغازین دادخواست مورخ  05دیماه  55( 5913ژانویه  )5325گالف نزد دادگاه ناحیهای اظهار شده
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است که «خواهان این دعوا را اصالتاً و وکالتاً از طرف عدهای واگذارنده که همگی آنان تبعـه ایـاالت متحـده ویـا
مقیم ایاالت متحده هستند ،اقامه میکند» 7.دادخواست اشعار میدارد که «حكومت ایـران … امـوال متعلـق بـه
خواهان و واگذارندگان را ضبط و توقیف ومصادره کرده است» (بند  )3و در دنباله مطلب ،اموالی را که حسب ادعا
از گالف و نیز اموالی را که حسب ادعا از واگذارندگان گالف گرفته شده است توصیف میکند ،بدین شرح:
 .52اموالی که به نحو غیرقانونی از گالف اسوشـیایـتس ضـبط ،گرفتـه و توقیـف شـده ،مشـتمل اسـت بـر
حسابهای دریافتنی به مبلغ  205250104/-دالر و بهره متعلقه به آن که تعدادی شرکت ایرانی مصادره شـده بـه
خواهان بدهكارند.
 .55اموالی که به نحو غیر قانونی ،از واگذارندگان (ادعا به) خواهان ضبط،گرفته و توقیف شده است ،مشـتمل
است بر سهام در تعدادی شرکت ایرانی ،ساختمانهای مسكونی و اداری ،انبارها ،کارخانجات ،مسـت الت و امـوال
شخصی(منقول) .ارزش کل بازار اموال مزبور  02505490595/-دالر است.
مبلغ  205250104/-دالر حساب های دریافتنی که حسب ادعا گالف طلبكار است موضوع پرونده شماره ،921
یعنی پرونده ای است که گالف علیه ایران نزد این دیوان اقامه کرده است .خواندگان اظهار میدارند که سهامی که
حساب ادعا از واگذارندگان گالف توقیف و در بند بعدی به آن اشاره شده ،شامل سهامی است که خواهانها بابـت
آن در پروندههای حاضر مطالبه غرامت میکنند .خواندگان اظهار میدارند کـه بـرای تعیـین هویـت واگذارنـدگان
مذکور در دادخواست نیویور  ،فقط کافی است که متن منقول در باال را با فرمهای آمار دعاوی ،مذکور در بند 45
باال مقایسه نمود.
 .79خواندگان خاطرنشان می سازند که چنانچه یكایک مبالغ مورد ادعا در کلیه فرمهای جداگانه آمار دعـاوی
با یكدیگر جمع شوند ،رقمی کالً به مبلغ  02505490595/-دالر حاصل میگردد؛ یعنی دقیقاً مبلغ مورد مطالبـه در
بند  55دادخواست نیویور بابت توقیف سهام و سایر اموال (بنگرید به :بنـد  40بـاال) .بـدین ترتیـب ،خوانـدگان
استدالل میکنند که الزاماً این نتیجه حاصل میشود که هفت نفـر اشـخاص منـدرج در فـرمهـای آمـار دعـاوی
(بنگرید به :بند  45باال) همان واگذارندگان مورد اشاره در دادخواست گالف در دادگاه نیویور محسوب میشوند و
دعاوی رجا ،آرام وکریم ثابت جزء دعاوییای است که قبل از تاریخ بیانیههای الجزایر به گالف واگذار شد.
 .77طبق اظهار خواندگان ،دعاوی رجا ،آرام و کریم ثابت تا حدودی که مبنای پروندههـای  255، 251و 250
را تشكیل داده و قبل از رسمیت یافتن (بیانیه حل و فصل دعاوی) به گالف واگذار شدند ،و تا حدودی که دعـاوی
گالف نزد دادگاههای نیویور فعال است( ،خواهان ها) فاقد اهلیت اقامه همان دعاوی نزد این دیوان میباشند.
خواندگان استدالل میکنند که این بدان جهت است که ادعاهایی که اکنون توسط سه فرزند خانواده ثابت در
پروندههای  255 ،251و  250مطرح گردیده نمی تواند در آن واحد متعلق بـه اشـخاص متفـاوتی باشـد .ادعاهـای
مزبور ،تا آنجا که قبل از رسمیت یافتن بیانیه به گالف اسوشیایتس واگذار گردیده که دعوای مطروح در نیویور
بهروشنی نشان میدهد ،نمیتواند در عین حال در اختیار فرزندان ثابت باقی بماند تا نزد این دیوان اقامه شـود .در
این خصوص ،توجه به این نكته حائز اهمیت است که گالف هیچ گاه دعوای خود در نیویور را تر نكرده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9در دادخواست چندین مرتبه به خواهان ویا واگذارندگان آن اشاره شده است.
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دعوای مزبور ،در واقع به اصرار مكرر گالف در فهرست دعاوی دادگاه نیویور باقی مانده اسـت .نتیجـه ایـنکـه
فرزندان ثابت با واگذاری دعاوی به گالف مالكیت آنها را از خود سلب کردهاند تا گالف بتواند دعوای نیویـور را
تعقیب کند .این مطلب همچنین در بندهای  50و  05دادخواست که طی آنها خواندگان دعوای نیویور  ،حسـب
اظهار ،در قبال خواهان ،گالف ،مسئولند ،ت یید گردیده است.
 .71خواهانها انكار میکنند که واگذاری به صورت کتبی درآمد ،لكن تصدیق میکنند که قبل از  03دیمـاه
 53( 5913ژانویه  )5322نوعی واگذاری به گالف صورت پذیرفت .اما خواهانها استدالل میکنند آنچه که صورت
گرفت واگذاری دعاوی آنان در پروندههای حاضر نبوده ،بلكه صرفاً واگذاری غیررسمی حق اقامه دعـوا در دادگـاه
ناحیه ای ایاالت متحده به دالیل تسهیل کار بود .خواهانها اظهار میدارند که قوانین ایاالت متحده اجازه میدهد
که حق اقامه دعوا واگذار و مالكیت انتفاعی دعوا برای واگذارنده حفـظ گـردد .طبـق اظهـار خواهـانهـا ،قـوانین
نیویور مقرر می دارد که واگذاری دعوا از طریق پرداخت عوض ویا با تنظیم سند کتبی مستند میگردد .در مـورد
حاضر ،نه نوشتهای در کار بود و نه عوضی .بهعالوه ،خواهانها اظهار میدارند که خود متن دادخواسـت بااشـارات
متعدد آن به اینکه گالف دعوا را اصالتاً و وکالتاً ازطرف واگذارندگان تعقیب میکند ،نكته آنها را ثابت مـینمایـد.
اگر گالف ،چنانکه خواندگان استدالل میکنند ،صاحب ادعاها بود ،چه لزومی داشت کـه دعـوا را وکالتـاً از طـرف
دیگران تعقیب کند .گالف صرفاً دعوا را خود اصالتاً تعقیب میکرد .سرانجام خواهانها خاطرنشـان مـیسـازند کـه
هیچ شواهد و دالیلی در دفاتر گالف از وجود مالكیت داراییای با ارزش بیش از  022میلیون دالر وجود ندارد.
 .70خواهانها در ادامه بحث استدالل می کنند که نادرستی استدالل خواندگان را این واقعیت ثابت مـیکنـد
که خالف منطق است .خواندگان در پرونده شماره  921اظهار داشتهاند کـه طـی دوره ذیـربط گـالف متعلـق بـه
خواهانها نبوده ،بلكه به چهار شرکت ایرانی تعلق داشت که مدتها قبل از ثبت دادخواست نیویور توسط دولت
ایران مصادره شده بود .طبق اظهار خواهانها این بدان معنا است که آنان دعاوی خـود علیـه دولـت ایـران را بـه
سازمان هایی واگذار کردند که متعلق و تحت کنترل مثسسات دولتی ایران بود .به عبارت دیگر ،خواهانهـا اظهـار
می دارند که خواندگان در واقع استدالل میکنند که «این ادعای مطروح علیه ایران به ایران واگذار شـده و آنگـاه
خود آن دولت ظاهراً علیه خود در دادگاه فدرال اقامه دعوا میکند» .خواهانها میگویند که این استدالل نـامعقول
است.
 .74خواندگان پاسخ میدهند که در زمان واگذاری ،خواهانها ظاهراً تصور میکردند که خود آنان ونـه چهـار
شرکت ایرانی ،صاحب سهام گالف میباشند .خواندگان استدالل میکنند که براساس این فرض ،خواهانها که بـه
اعتقاد آنان در زمان واگذاری در جستجوی دادگاه دلخواه خود بودند عالماً ریسک یک تصمیم قضـایی متعاقـب را
تقبل کردند که سهامداران واقعی گالف طی دوره ذیربط در واقع چهار شرکت ایرانی یا در هر حال ،افرادی سـوای
خواهان ها بودند .خواندگان در ادامه استدالل میگویند که خواهانها پس از این انتخاب اکنون باید عواقـب آن را
بپذیرند.
 .71از آنجا که خواهانها تصدیق میکنند که قبل از  03دیماه  53( 5913ژانویه  )5325واگذاری به گـالف
صورت گرفته بود ،مس له مهم برای دیوان این است که واگذاری مزبور ،واگذاری مالكیت ادعاهای حاضر بود ـ که
در این صورت ،چنانچه انتقال مجدد و بهموقع به خواهانها صورت نگرفته باشد یا چنانچه دیـوان نظـر دهـد کـه
گالف تبعه ایاالت متحده نیست خواندگان در دفاع صالحیتی خود موفق میشوند ـ یا صرفاً واگـذاری حـق اقامـه
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دعوا در دادگاه ناحیهای ایاالت متحده .از آنجا که این خواندگان بودند که موضوع واگذاری را بـهعنـوان ادعـا در
مقام دفاع اقامه کردند ،بار دلیل راجع به موضوع ،طبق بند  5ماده  04قواعد دیوان بر عهده آنها است.
 .73مدار مورد استناد خواندگان ـ یعنی دادخواست مطروح در دادگاه ناحیهای و فرمهـای آمـار دعـاوی ـ
ابهاماتی دارند و از این جهت ،مدار قاطعی بر اینکه خواهانها مالكیت دعاوی خود را به گالف واگذار کردند ویا
این که صرفاً حق اقامه دعوا را طبق قوانین نیویور واگذار نمودند نیستند؛ گرچـه اشـارات منـدرج در دادخواسـت
نیویور به اینکه گالف وکالتاً از جانب دیگران اقامه دعوا میکند قویاً داللت بر این دارد که واگذاری مزبور ،فقط
واگذاری حق اقامه دعوا بود .چنانچه گالف صاحب کلیه دعاوی شده بود ،به اغلب احتمـال آنهـا را اصـالتاً اقامـه
مینمود.
 .11به عقیده دیوان ،چند عامل دیگر این فرض را ت یید میکند .نخست اینکه هیچ سند واگذاریای ارائه یـا
پیدا نشده و بحثی نیست که طبق قوانین نیویور که قانون حاکم بر واگذاری اسـت ،در غیـاب هرگونـه عـوض،
سند کتبی برای اعتبار چنین واگذاریای الزم است .دوم اینکه از دیدگاه عقل سلیم ،به نظـر دیـوان غیرمحتمـل
می رسد که والدین و عموزادگان خواهانها ـ یعنی اشخاصی که همراه خواهانها فرمهـای آمـار دعـاوی را ثبـت
کردند ـ صالح دیده باشند که مالكیت دعاویای به ارزش تقریباً  022میلیـون دالر را در قبـال هـیچ عوضـی بـه
گالف واگذار کنند ،با توجه به اینکه نه والدین خواهانها و نه عموزادگان آنان در اوقـات ذیـربط در پرونـدههـای
حاضر سهامدار آن شرکت نبودند 8.به نظر دیوان ،محتملترین شق ایـن اسـت کـه خواهـانهـا ،والـدین آنـان و
عموزادگان آنان ،به دالیل سهولت کار ،حق اقامه دعوا نزد دادگاه ناحیهای ایاالت متحده را به طور غیررسمی بـه
گالف واگذار کردند.
 .15بنا به کلیه دالیل باال ،تصمیم دیوان بر این است که خواندگان از عهده بار دلیل نسبت به دفـاع خـود در
موضوع واگذاری بر نیامدهاند و بنابراین دیوان دفاع مزبور را رد میکند .در نتیجه ،خواهانها حق اقامه دعاوی خود
را نزد دیوان دارند.
ج) سایر موضوعات صالحیتی

 .10دعاوی حاضر مربوط میشوند به مصادره عالیق مالكیت ادعایی خواهانها در تعـدادی شـرکت ایرانـی و در
نتیجه ،در حیطه صالحیت موضوعی دیوان نسبت به دعاوی (ناشی از ضبط اموال و هر اقدام دیگری که مـثثر در
حقوق مالكیت باشد) قرار میگیرند (بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی).
 .19به عالوه ،دیوان متقاعد شده است که دعاوی حاضر وفق بند  0ماده هفت بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی،
مستمراً در مالكیت اتباع ایاالت متحده و طبق الزام بند  5ماده دو بیانیه حل و فصـل در تـاریخ  03دیمـاه 5913
( 53ژانویه  )5325پابرجا بودهاند.
 .17بنا به کلیه دالیل باال ،دیوان نظر میدهد که نسبت به پروندههای حاضر صالحیت رسیدگی دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1دیوان باید در پرونده شماره  921تعیین کند که آیا در اوقات ذیربط ،خواهانها سهامدار گالف بودند یا خیر.
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پنجم) ماهیت ادعاها
الف) مالکیت خواهانها بر سهام شرکتهای مصادره شده ادعایی

 .11خواهانها برای این که در دعاوی خود موفق شوند باید بهعنوان یک امر مقدماتی ثابت کننـد کـه طـی دوره
ذیربط صاحب سهامی بودند که به ادعای آنان خواندگان مصادره کردهاند.
 .5سهام بانام

 .10خواهانها اظهار میدارند که در شرکتهای ایرانی زیر صاحب سهام بانام بودهاند :الف) شرکت جنرال تـایر و
رابر ایران (جنرال تایر) که الستیک و تویی اتومبیل تولید میکرد ،ب) شرکت ایران سیلندر بـا مسـئولیت محـدود
(ایران سیلندر) که سازنده و وارد کننده سیلندرهای گاز طبیعی بود؛ ج) شـرکت شیشـه سـازی مینـا (شیشـه مینـا)،
تولیدکننده بطری و ظروف شیشهای و جعبـه بـرای صـنایع تولیـد نوشـابههـای غیرالكلـی؛ د) شـرکت نونهـاالن
(نونهاالن) که خدمات مالی ارائه میکرد؛ هـ) شرکت تولید و تصـفیه روغـن (تصـفیه روغـن) کـه تولیـدکننـده و
توزیع کننده انواع روغن گریس بود؛ و) شرکت نوشابه سازی زمزم تهران (زمزم تهران) تولیدکننده و بطریکننـده و
توزیعکننده نوشابههای غیرالكلی.
 .14خواهانها اظهار میدارند که طی دوره ذیربط تعداد سهام بانامی به شرح زیر در شـرکتهـای مـذکور در
باال داشتند:
تعداد سهام
نام شرکت
کریم
آرام
رجا
59495
59495
جنرال تایر
522
522
522
ایران سیلندر
9502
9502
شیشه مینا
00345
02205
00345
نونهاالن
522
52123
52123
تصفیه روغن
1222
1222
زمزم تهران
بسیاری از مدارکی که خواهانها بهعنوان دلیل مالكیتشان بر سهام بانام مزبور بدانها استناد میکننـد توسـط
خواندگان تسلیم شدهاند.
 .11خواندگان قبول دارند که خواهان ها در کلیه اوقات ذیربط صاحب اسمی کلیه سهام بانام مندرج در ادعای
خود بودهاند ،لكن خواندگان اظهار می دارند که صاحب واقعی سهام مزبور هرمز ثابت بود .طبـق گفتـه خوانـدگان،
هرمز ثابت بود که سهام مزبور را در کلیه اوقات کنترل میکرد و فرزندانش نه قصد خریـد سـهام را داشـتند و نـه
پول خرید آنها را.
 .13براساس ادله بالمنازع ارائه شده توسط هر دو طرف و نیز بر اساس تصدیق خود خوانـدگان ،دیـوان نظـر
میدهد که خواهانها صاحب سهام بانام در شرکت های عام گروه ثابت به میزان مندرج در بند  10بـاال بـودهانـد.
دیوان اظهار خواندگان را دایر بر اینکه هرمز صاحب واقعی سهام بانام مزبور بوده به لحا فقـددلیل رد مـیکنـد.
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حتی اگر دیوان فرض میکرد که هرمز بهای سهام را پرداخته ویا والیتاً و از طرف فرزندان خود رأی داده بود ،این
امر بهتنهایی ثابت نمی کند که وی مالک واقعی سهام مزبور بوده .خالف عرف نیست که والـدین بـه فرزندانشـان
سهام داده و تا رسیدن آنان به سن قانونی از طرف آنان رأی بدهند ،علیالخصوص در مواردی مانند مـورد حاضـر
که سوابق شرکت بهروشنی نشانی میدهد که فرزندان صاحب سهام میباشند (بنگرید بـه :ویویـان مـیتـوکلی و
دیگران و جمهوری اسالمی ایران حكم شماره 9-290-122مورخ سوم اردیبهشتمـاه  09( 5905آوریـل ،)5330
بند ( 52دیوان برای این استنتاج که مالک ثبتی سهام مالک انتفاعی نبوده ،عموماً خواسته اسـت کـه دلیـل واقعـاً
متقاعد کننده ارائه شود) همچنین بنگرید به :کیسانز اینترنشنال کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایـران و دیگـران،
حكم شماره  ،0-950-142مورخ هفتم تیرماه  02( 5900ژوئن  ،)5339بند .)15
 .01بر این اساس ،دیوان نتیجه میگیرد که طی دوره ذیربط:
رجا ثابت ،خواهان پرونده شماره  ،250صاحب  590495سهم از کل  3020222سهم در جنـرال تـایر ،صـاحب
 522سهم از کل  50122سهم در ایران سیلندر ،صاحب  90502سهم از کل  4220222سهم در شیشه مینا ،صاحب
 000345سهم از کل  4میلیون سهم در نونهاالن ،صاحب  520123سهم از کل  0120222سهم در تصفیه روغن و
صاحب  1222سهم از کل  5020222سهم در زمزم تهران بوده است.
آرام ثابت ،خواهان پرونده شماره  ،251صاحب  590495سهم از کل  3020222سهم در جنـرال تـایر ،صـاحب
 522سهم از کل  50122سهم در ایران سیلندر ،صاحب  90502سهم از کل  4220222سهم در شیشه مینا ،صاحب
 020205سهم از کل  4میلیون سهم در نونهاالن ،صاحب  520123سهم از کل  0120222سهم در تصفیه روغن و
صاحب  10222از کل  5020222سهم در زمزم تهران بوده است.
کریم ثابت ،خواهان پرونده شماره  ،255صاحب  522سـهم از کـل  50122سـهم در ایـران سـیلندر ،صـاحب
 000345سهم از کل  4میلیون سهم در نونهاالن و صاحب  522سهم از کل  0120222سهم در تصفیه روغن بوده
است.
 .0سهام بینام

 .05خانواده ثابت مقدار قابل مالحظهای سهم نیز در شرکتهای سهامی خـاص (خصوصـی) متعـدد داشـتند کـه
سهام بینام صادر میکردند .خواهانها اظهار میدارند که در شرکتهای مزبور نیز صاحب سهم بودند.
 .00خواهانها اظهار می دارند که پدربزرگشان ،متوفی حبیب ثابت ،به منظور انتقال ثروت خود به نسـلهـای
بعدی خانواده ثابت ،تقریباً کلیه عالیقش را به همسر ،فرزندان و نوههایش هبه کرد .طبق اظهار خواهانهـا ،ایـن
امر رویهای عادی در خانوادههای ثروتمند در ایران بود .خواهانها اظهار میدارند که نظر حبیب ثابت این بود کـه
کلیه نوههایش عالیق تقریباً مساوی در کلیه شرکتهای ثابت داشته باشند.
 .09مسنترین خواهانها ،یعنی رجا ثابت ،در شهادتنامهاش اظهار میدارد که حبیب «مالكیت گـروه ثابـت را
در اختیار فرزندان و نوهها گذارد و کنترل آنها را به دست پدر و عمویم داد تا زمانی که ما نوهها بـزرگ شـویم».
هرمز ،پدر خواهانها در شهادتنامهاش توضیح داده است که:
قبل از اینکه پدرم ایران را در سال  5305تر گوید کلیه سهام بینام و اسناد مالكیت و برخی سهام بانام را
به من سپرد تا بهعنوان وکیل تام االختیار آنها را جهت مـادر و بـرادرم و همسـر و فرزنـدان وی و نیـز خـودم و
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فرزندانم نگهداری کنم .حبیب ثابت  ...با اعتماد کامل و آن طور که اعتقادات مـذهبی و قصـد و نیـت صـریحش
ایجاب میکرد مالكیت عمده شرکتهای گروه ثابت و سهام آنها را به نسلهای بعدی خود ،یعنی من و برادرم و
نوههایش واگذار نمود ...
 .07متوفی باهره ثابت ،بیوه حبیب ثابت ،در سوگندنامهای به تاریخ ژوییه  5335اظهـار داشـت کـه در سـال
 5305قبل از تر ایران ،حبیب همه چیز را به فرزندان و نوههایش داد و هرمز و ایرج را امین امـوال نـوههـایش
گمارد .من فكر میکنم که وی (حبیب) هرمز را بهعنوان امین گواهیهای سهام قرار داد تا آنها را برای همه نگه
دارد؛ ولی وی می خواست که دو فرزند و شش نوه ما و نیز همسر ایرج (فائقه) ،مالک تمامی سهام باشند .مـن نیـز
صاحب چند سهم بودم.
وی در ادامه مطلب میگوید که« :من مطمئن نیستم که کدام سهم در کدام شرکت بود؛ چون که من پیـرم و
همه چیز را به خاطر ندارم ،ولی میدانم که نصف سهام برای هرمز و نصف برای ایرج بود که برای خود بهعنـوان
مالک و برای فرزندانشان بهعنوان مال نگه دارند».
 .01خواهانها اذعان میکنند که هیچ مدر مستقیمی راجع بـه مالكیـت خـود بـر سـهام در شـرکتهـای
خصوصی مزبور ندارند .در سوابق آن زمان شرکتها ،سهام مزبور به نام سایر اعضای خانواده ثابت ثبت شده است.
با این وصف ،خواهانها در لوایح خود اظهار می دارند که پدر بزرگشان ،حبیب ،تقریباً نصف سهام خـود را بـین دو
فرزند ذکورش ،ایرج و هرمز و نصف دیگر را بین شش نوهاش تقسیم کرد ،به نحوی که سه خواهان مالک تقریبـاً
 2/99درصد کلیه سهام بی نام ثابت بودند .علیالخصوص خواهانها اظهار میدارند که طی دوره ذیربط ،هریک از
آنان صاحب یک ششم (یعنی کالً نصف) سهام بینامی بودند که هرمز و باهره بهعنـوان صـاحب آنهـا فهرسـت
شدهاند .خواهانها اظهار میدارند که عموزادههاشان ،یعنی سه فرزند ایرج هرکدام صاحب یک ششم (یعنـی کـالً
نصف) سهامی بودند که ایرج و همسرش فائقه رمزی بهعنوان صاحب آنها فهرست شدهاند .بنابراین ،طبق اظهار
خواهانها ،هریک از آنان صاحب سهام بینام در شرکتهای ایرانی زیر به تعداد مشروح در زیر بوده است:
 422سهم در شرکت فیروز (فیروز) توزیعکننده لوازم خانگی 512/99 ،سهم در شـرکت ایرامـز (ایرامـز) یـک
شرکت معامالت مست الت و سرمایهگذاری 45 ،سهم در شرکت ایران گاز (ایران گاز) توزیعکننده گاز پروپان مایع،
 199/99سهم در شـرکت ایـران گـاز (ایـران گـاز) توزیـعکننـده گـاز پروپـان مـایع 199/99 ،سـهم در شـرکت
رادیوتلویزیون ایران (رادیو تلویزیون) تولیدکننده گیرندههای تلویزیون 501 ،سهم در شـرکت ثابـت پاسـال (ثابـت
پاسال) که به کار واردات و توزیع و سرویس اتومبیل و قطعات اشت ال داشت ،و کـالً  452سـهم در شـرکتهـای
نوشابهسازی زمزم که تولیدکننده و پـرکننـده در بطـری و توزیـعکننـده نوشـابههـای غیرالكلـی بودنـد (مجتمعـاً
شرکتهای خصوصی).
 .00در جلسه استماع ،خواهانها استدالل نسبتاً متفاوتی ارائه کردند ،دایر بر اینکه خانواده ثابت سهمالشـرکه
خود را بهعنوان یک مجموعه واحد الیتجزا که به طور مشاع متلعق به یكایک افراد خانواده بود تلقی مـیکردنـد.
براساس این نظریه ،خواهانها اظهار می دارند که تفاهم بر این بود که آنان صـاحب حصـه نسـبی خـود از سـهام
متعلق به خانواده ثابت در شرکتهای خصوصی مزبور بودند .طبق اظهار خواهانها ،مالكیت اشتراکی سهام بینام
این امكان را پدید می آورد که سهام بدون نیاز به رعایت تشریفات قانونی ـ بخصوص بدون نیاز به سند انتقال یـا
تحویل فیزیكی ـ بین افراد خانواده نقل و انتقال داده شود .در نتیجه ،این واقعیت کـه بعضـی از افـراد خـانواده در
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جلسات سهامداران این شرکتهای خصوصی بابت سهام معینی رأی میدادند الزاماً بدین معنا نیست کـه صـاحب
یا کنترلکننده آن سهام بودند .خواهان ها اظهار داشتند که در نتیجه این ترتیب داخلی در خانواده ،برای آنان ارائـه
مدر کتبی مستقیم از مالكیت سهام بینام مورد ادعاشان دشوار است.
 .04خواندگان اظهار میدارند که خواهانها نتوانستهاند ثابت کنند که در هـیچیـک از زمـانهـای ذیـربط در
پروندههای حاضر صاحب هیچیک از سهام بینام بودهاند .به عالوه ،خواندگان بـه یـک (گـزارش صـحت و سـقم
سهام) که تسلیم کردهاند اشاره میکنند .در گزارش مزبور مدار و سوابق شرکتهای خصوصی بهتفصـیل مـورد
تجزیه و تحلیل واقع و نتیجه گرفته شده است که خواهانها صاحب هیچ سهمی در شرکتهای مزبور نبودهاند.
 .01به عالوه ،خواندگان نمیپذیرند که هیچ گونه (اشترا مالكیت اموال) بین افراد خانواده ثابت وجود داشـته
است و اظهار میدارند که سهام بی نام مورد بحث انفراداً متعلق به اعضای مشخصی از خـانواده ثابـت بـود و نیـز
اینکه هیچیک از آن سهام به خواهانها تعلق نداشت .خواندگان همچنین خاطرنشان میکنند که نظریه اشـترا
اموال که خواهانها در جلسه استماع مطرح کردهاند با استدالالت آنان در لوایح کتبیشان مبنی بر اینکـه سـهام
خانواده ثابت انفراداً متعلق به اعضای معینی از خانواده بوده م ایرت دارد.
 .03استدالالت خواهان ها به هر نحو که بیان شده باشد ،بر این اظهار مبتنـی اسـت کـه خواهـانهـا مالـک
انتفاعی سهام و بنابراین ،مستحق غرامت بابت مصادره آنها می باشند .دیوان در احكام گذشته ،مالكیت انتفاعی را
بر مالكیت اسمی اموال مرجح شمرده است (پرونده جیمز  .ام .سقیع و دیگران و جمهوری اسـالمی ایـران ،حكـم
شماره  0-032-144مورخ دوم بهمنماه  00( 5905ژوئیه  ،)5339بند :52سقیع) و در موارد مقتضی پذیرفته است
که «مالكیت انتفاعی اوالً روشی است برای اعمال کنترل نسبت به مال و ثانیاً عالقه مالكانـهای اسـت فـینفسـه
قابل جبران» (همانجا ،بند  .)05در عین حال ،دیوان پذیرفته است که صرف اظهارات بـیدلیـل و مـدر بـرای
اثبات مالكیت انتفاعی خواهان بر مال کافی نیست .چنانکه دیوان در پرونـده رضـا نمـازی و جمهـوری اسـالمی
ایران ،حكم شماره  9-4-101مورخ  53آذرماه ( 5901دهم دسامبر  )5335بند  ،14اظهار داشت «خواهان مكلـف
است ادله محكمی ارائه کند حاکی از اینکه خود وی در حقیقت مالک واقعی اموال بوده و نه شخصی کـه نـامش
به عنوان مالک قانونی ثبت شده است» .دیوان همچنین مالحظه مینماید که ماده  93اصالح قانون تجارت ایران
اشعار میدارد که سهام بینام «ملک دارنده آن» شناخته میشود ،مگر خالف آن ثابت گردد .بنابراین ،خواهـانهـا
موظفند ادله ای تسلیم نمایند که نشان دهد گرچه خود سهام را در دست نداشتند ،معهذا صاحب آن بودند.
 .41چنانکه در باال خاطر نشان شد ،خواهانها اذعان میکنند که چون در سـوابق آن زمـان شـرکت سـهام
مزبور متعلق به سا یر اعضای خانواده ثابت ذکر شده ،هیچ دلیل مستقیمی بر مالكیـت خـود نسـبت بـه آن سـهام
ندارند .بهعالوه ،خواهانها ادعا نمیکنند و هیچ مدرکی نیز وجود ندارد که آنان هیچیک از مزایای عینی مالكیـت
سهام ،از قبیل سود سهام را دریافت کرده باشند .با این وصف ،خواهانها به ادله و شواهد دیگری اشاره مـیکننـد
که به اظهار آنان ادعای مالكیتشان را ت یید میکند .دیوان اکنون به ادله مزبور میپردازد .با این حال ،نتیجهگیـری
دیوان این خواهد بود که هیچ یک از ادله مزبور ،چه انفراداً و چه مجموعاً ،کافی نیست که بار دلیـل خواهـانهـا را
ایفا کند ،مبنی بر اینکه آنان مالک انتفاعی هیچیک از سهام بینام در شرکتهای خصوصی مورد بحث بودهاند.
 .45خواهانها پنج فقره خالصه وضعیت ارائه کردهاند که تاریخ تنظیم آنها بین دسامبر  5305و مه  5302و
شامل فهرست داراییها و سهمالشرکه خانواده ثابت در ایران و سایر جاها است .هرمز اظهار میدارد که خـود وی
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شخصاً این خالصه وضعیتها را در دوره زمانی مذکور تایپ کرد .در خالصه وضعیتهای مزبور مطـالبی از جملـه
نوع سهام (بینام یا بانام) در هریک از شرکتها ،تعداد سـهام و محـل آنهـا مشـخد شـده اسـت .خواهـانهـا
همچنین فهرستهایی از سهمالشرکه خانواده ثابت در شرکتهای خصوصی ارائه کردهاند .در مدار مزبور تعـداد
سهام متعلق به یكایک افراد خانواده ثابت فهرست شده و طبق اظهار هرمز ،خانواده ثابت آنها را به منظور تنظیم
صورتجلسات سهامداران ،اعمال حق نمایندگی رای و از اینها مهمتر ،برای اتخاذ تصمیمات مالی داخل خانواده به
کار میبردند.
 .40نه در خالصه داراییها و سهمالشرکه خواهانها و نه در فهرست میزان سهمالشرکه آنان در شرکتهـای
خصوصی ،نامی از خواهانها بهعنوان مالک هیچ سهم بینامی در آن شرکتهـا بـرده نشـده اسـت .بـدینسـان،
مدار مذکور دلیل مالكیت خواهانها بر آن سهام بینام محسوب نمیشود.
 .49خواهانها همچنین صورتجلسات مجمع عمومی سهامداران شرکتهای خصوصی را ارائه کردهاند کـه در
آنها هرمز و ایرج به عنوان نماینده تعداد معینی سهام بینام حضور داشتند .خواهانها ادعا مـیکننـد کـه اسـامی
هرمز و ایرج در این صورتجلسات بهعنوان نماینده آن سهام ذکر شده ،زیرا آنان از طرف خواهانها و فرزندان ایرج
نماینده بودند .خواهانها میگویند که اگر طبق اظهار خواندگان ،هرمز و ایرج مالک آن سهم میبودند ،مسـلماً آن
صورتجلسات را بهعنوان دارنده سهام امضا میکردند و نه بهعنوان نماینده سهام.
 .47دیوان صورتجلسات متعدد مجمع عمومی سهامداران شرکتهای خصوصی را که خواهانها بهعنوان ادله
تسلیم کردهاند بهدقت بررسی کرده است .با آنکه صورتجلسات مزبور نشـان مـیدهـد کـه در چنـدین جسـله از
جلسات مزبور ،اسامی هرمز و ایرج بهعنوان نماینده ،یعنی نماینده تعدادی سهام ذکر شده ،لكن مشخد نشده که
هرمز و ایرج اصوالً به عنوان نمایندگان چه اشخاصی در جلسات شرکت داشتند .عالوه بـر ایـن ،هرمـز و ایـرج در
مورد امضای صورتجلسات مجمع سهامداران همواره به نحو همگونی عمل نمیکردند؛ بدین معنا که در مورد هـر
شرکت معینی ،گاه بهعنوان نماینده و در موارد دیگری بهعنوان دارندگان همان تعداد سهام امضا میکردند و سایر
سهامداران نیز چنین میکردند 9.و باالخره دیوان مالحظه مینماید که در صورتجلسات زمزم شرق تهـران کـه در
بندهای  21-22زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،هرمز و ایرج بیآنکه کسی اعتراض کند ،هـم بـرای سـهام
خودشان و هم برای سهام فرزندانشان امضا کردند ،معهذا به جای آنکه صـرفاً بـهعنـوان (نماینـده) امضـا کننـد،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6در اغلب موارد چنین به نظر میرسد که هیچ گونه نظم و دلیل خاصی در ترتیب نوشتن اسـامی سـهامداران در صورتجلسـات مجـامع
شرکتهای خصوصی وجود نداشت .بهعنوان مثال ،در جلسه مورخ  05اسفندماه  50( 5915مـارس  )5309سـهامداران ایـران گـاز ،کلیـه
شش نفر سهامدار که سه نفرشان از خانواده ثابت نبودند ،بهعنوان (نماینده) سهام خود امضا کردند؛ لكن در جلسه سال بعد از آن ،اسـامی
همان شش نفر سهامدار بهعنوان (دارندگان) همان تعداد سهم ذکر شده اسـت .در جلسـات خردادمـاه ( 5914ژوئـن  )5301و بهمـنمـاه
( 5914فوریه  )5305نیز همان سهامداران باز هم بهعنوان «دارندگان» سهام و فقط نام یک نفر به نام آقای استورم بـهعنـوان «نمانیـده
شرکت ایران سیلندر ،دارنده» چند سهم ذکر شده است .معهذا در جلسه خردادماه ( 5911ژوئن  )5305اسـامی هـر شـش نفـر بـهعنـوان
«نماینده» سهامشان نوشته شده است .در جلسه مورخ  02خردادماه  52( 5915ژوئن  )5302پنج نفر سهامدار بهعنوان «دارندگان» سهام
حضور داشتند؛ لكن در جلسه مورخ  02دیماه ( 5915دهم ژانویه  )5302نامشان بهعنوان «نمایندگان» نوشته شـده اسـت .در جلسـهای
که ظاهراً آخرین جلسه با حضور افرادی از خانواده ثابت بود و در تاریخ 02تیرماه  55( 5910ژوییه  )5302تشـكیل شـد ،نـام سـهامداران
مجدداً بهعنوان «دارندگان» سهام ذکر شده است.
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اصالتاً و وکالتاً امضا کردند؛ یعنی هم برای خود و هم بهعنوان ولیّ .بدینسان ،صورتجلساتی که خواهانهـا بـدان
استناد میکنند ابداً ثابت نمیکنند که پدر خواهانها در آن جلسات شرکت کرده و به نمایندگی سهام فرزندان خود
رأی داده است.
 .41سپس خواهانها خاطرنشان می سازند که اسامی رجا و آرام در سوابق شرکتهـای شیشـه مینـا و زمـزم
تهران ،در موقعی که شرکتهای مزبور هنوز خصوصی بودند ،بهعنوان صاحبان سهام بی نام آمده است .رجا و آرام
سهام بی نام خود را در این دو شرکت در نوامبر  5304تحصیل کردنـد و دو شـرکت مزبـور در مـاه مـارس 5305
تبدیل به شرکتهای عام شدند و در آن هنگام سهام بینام رجا و آرام تبدیل به سـهام بانـام گردیـد .خواهـانهـا
اظهار میدارند که اسامی رجا و آرام از این نظر بهعنوان مالک سهام بینام ذکر شد که انتظار عـام شـدن شـرکت
میرفت .ایشان اظهار میکنند که با ذکر اسامی سهامدارانی که سهام بینامشان میبایـد تبـدیل بـه سـهام بانـام
میشد ،آنهم درست پیش از این تبدیل ،شرکتهای مذکور از تشریفات پیچیده قانونی برای تبدیل سهام کـه در
غیر آن صورت الزم میبود اجتناب کردند .طبق اظهار خواهانها دلیل دیگری برای ذکر نام آنان بهعنوان صاحبان
سهام بی نام وجود نداشت و چون به استثنای شرکت زمزم شرق تهران که در بندهای  21-23زیـر مـورد بررسـی
قرار خواهد گرفت ،خانواده ثابت قصد نداشتند هیچیک از دیگر شرکت های خصوصی را تبدیل به شرکت سـهامی
عام کنند ،نام خواهانها بهعنوان صاحبان سهام بینام در شرکتهای مزبور ثبت نشد.
 .40دیوان در وهله اول ،مالحظه مینماید که رجا و آرام سهام بی نام خود در شرکتهای شیشه مینا و زمـزم
تهران را یک سال و نیم قبل از تبدیل این شرکتها به شرکت عام تحصیل کردند .این مدت زمان قابل مالحظـه
به خودی خود این استدالل خواهانها را تضعیف میکند؛ مبنی بر اینکه آنان تنهـا بـه علـت پـیشبینـی تبـدیل
شرکتهای خصوصی به سهامی عام در آن ها صاحب سهم شدند .عالوه بر این ،ادله تسلیمی توسط خوانده حاکی
است که خانواده ثابت این شرکت ها را از آن جهت تبدیل به شرکت سهامی عام کردند که این کـار طبـق قـانون
گسترش مالكیت واحدهای تولیدی الزامی شده بود و این قانون در تـاریخ سـوم تیرمـاه  04( 5914ژوئـن )5301
یعنی بیش از شش ماه بعد از اینکه رجا و آرام سهام بی نام خود را تحصیل کرده و نامشان بهعنوان مالـک آنهـا
ثبت شد ،تصویب گردید .ادله مزبور ،اظهار خواهانها را مبنی بر اینکه ثبت اسامی رجا و آرام بهعنـوان دارنـدگان
سهام بی نام در زمزم تهران و شیشه مینا و نه سایر شرکتهای خصوصی ،صرفاً به علت پـیشبینـی تبـدیل ایـن
شرکت ها به شرکت عام صورت گرفت ،عاری از وجاهت مینماید .بهعالوه ،خواهانها هیچ دلیلی ارائه نكـردهانـد
که چرا خانواده ثابت خواسته باشد مخفی نماید که خواهانها سهامدار شرکتهای خصوصی مزبور بودهانـد .یعنـی
اینکه خواهانها اظهار میکنند که در شرکتهایی که قرار نبود عام شود ،دلیلی بـرای ذکـر نـام آنـان بـهعنـوان
دارندگان سهم بی نام وجود نداشت؛ لكن خواهانها هیچ دلیلی ارائه نكردهاند که چرا نامشان نمیبایست بهعنـوان
مالكان سهام بی نام ذکر نشود .دیوان نتیجه میگیرد که مدار حاوی ذکر نام رجا و آرام بهعنـوان دارنـده سـهام
بی نام در شیشه مینا و زمزم تهران ،نهتنها مالكیت سهام بینام خواهانها در سـایر شـرکتهـای خصوصـی را بـه
اثبات نمیرساند ،بلكه حاکی است که هرگاه خواهانها در شرکتهای خصوصی مالک سهام بینام بودند در واقـع
نامشان در مدار آن شرکتها بهعنوان مالک آن سهام ثبت میشد.
 .44بر همین قیاس ،خواهانها با اشاره به مالكیت سهام بانام خـویش ،آن را مثبـت ادعـای خـود مبنـی بـر
مالكیت سهام بینام میدانند و اظهار میدارند که در صورتی که سهام بانام در شرکتهای عام به خواهانهـا داده
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میشد ،اما هیچگونه سهمی در شرکتهای خصوصی به آنها داده نمیشد ،این امر «غیرعادیتـرین و بـیقاعـده
ترین روش ممكن برای انتقال ثروت به فرزندان و نوادگان» میبود .دیوان بدواً خاطرنشان مـیسـازد کـه میـزان
سهام بانام خواهانها درصد بسیار کمی از دارایی خانواده ثابت در شرکتهای عام بود و در واقع هیچ سهم بانـامی
در سه شرکت از شش شرکت عام به کریم داده نشده بود .بدینگونه ،حتی در صورتی کـه دیـوان تمایـل داشـت
میزان سهام بانام خواهانها را مثید مالكیت سهام بی نام آنان تلقی نماید ،باز نمیتوانست چنین استنتاج کنـد کـه
هریک از آنان ،چنانکه خواهانها ادعا میکنند ،صاحب  2/99درصد دارایی خانواده ثابت در هریک از شرکتهای
خصوصی بوده است .لكن دیوان مایل نیست از این واقعیت که خانواده ثابت چند سهم بانام به خواهانها داده بود
هیچ گونه استنتاجی به عمل آورد .مناسب نیست که دیوان از هبه تعداد اندکی سهام بانـام ،الگـوی جـامعی بـرای
انتقال ثروت از نسلی به نسل دیگر استنتاج نماید.
 .41دیگر این که خواهان ها با اشاره به گزارش صحت و سقم سـهام در ایرامـز کـه خوانـده تنظـیم کـرده
(بنگرید به :بند  50باال) ،آن را دلیل بر مالكیت سهام ایرامز می دانند .خواهان ها ادعا می کننـد کـه در گـزارش
صحت و سقم آمده است که چند فقره بدهی خواهان ها 10در حساب های شرکای ایرامز درج شده است و ایـن
امر ثابت میکند که خواهان ها سهامدار ایرامز بوده اند .خواندگان این ادعا را تكذیب و اظهار می کنند که مطلبی
که در گزارش صحت و سقم درج شده درست خالف آن است؛ یعنی این که دیون خواهان هـا درحسـاب شـرکا
نیامده ا ست .عالوه بر این ،خواندگان خاطرنشان می سازند که در ادامه مطلب در گزارش صحت و سـقم آمـده
است که دیون خواهان ها تحت عنوان حساب بدهكاران وارد شده اسـت و نـه تحـت عنـوان دیـون شـرکا در
اظهارنامه مالیاتی ایرامز که این خود نشان می دهد که خواهان ها شریک نبودند و چنین نتیجه گیری مـیکننـد
که هیچ گونه دلیلی بر مالكیت سهام خواهان ها درایرامز وجود ندارد .استنباط دیوان از گزارش صـحت و سـقم،
موافق استنباط خواندگان است .در خود گزارش مزبور ،هیچ مطلبی حاکی از مالكیت سهام خواهان ها در ایرامـز
وجود ندارد و نیز هیچ گونه ادله ای چه از طرف خواهان ها و چه در گزارش صحت و سقم ابراز نشده کـه منجـر
به چنین نتیجه گیری گردد.
 .43خواهانها نسخههایی از فرمهایی تحت عنوان «آمار دعاوی اشخاص امریكایی علیه ایران» را که در ماه
مه  5322توسط یک دارالوکاله به نمایندگی خانواده ثابت نزد وزارت خزانهداری ایاالت متحده ثبـت گردیـده بـود،
تسلیم کردهاند .فرمهای مزبور به منظور گردآوری اطالعات درباره ادعاهای موجود علیه دولت ایران تنظیم گردیده
و چنانکه در بند  45باال خاطرنشان شده ،برای هریک از خواهانها و نیز برای هرمز ،والری و دو تن از فرزنـدان
ایرج ،یک فرم تنظیم شده بود .در فرمهای مزبور ،نام خواهانها بهعنوان دارندگان سهام در کلیه شرکتهای مورد
نزاع در پروندههای حاضر و نیز در شرکتهای دیگر ایرانی درج شده است.
 .11از آنجا که فرمهای مزبور قبل از امضای بیانیههای الجزایـر و بنـابراین در زمـانی در وزارت خزانـهداری
ثبت شده بود که خواهانها مسلماً از محدودیتهای صالحیتی مقرر در بند  5ماده دو بیانیه حـل و فصـل آگـاهی
نداشتند ،میتوان آنها را تا حدی مثید اظهار خواهانها مبنی بر مالكیت سهام در شرکتهای خصوصی دانسـت؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89دیون مزبور از آنجا به وجود آمد که ایرامز تعدادی از سهام خود در تولید و تصفیه روغن را به خواهانها فروخت.
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لكن از آنجا که فرمهای مزبو ر حاوی اطالعات نادرست و اطالعات متناقض با ادله دیگر و نیز با اظهـارات فعلـی
خواهانها است ،نمیتوانند بهتنهایی مبنای ادعای خسارت برای خواهانها قرار گیرند.
 .15اطالعات مندرج در فرمها ظاهراً جنبه کلی دارد ،بدین معنا که در آنها هریک از خواهـانهـا بـهعنـوان
دارنده سهام در یكایک شرکتها ذکر شده؛ به طوری که مسلماً کریم بهعنوان دارنده سهام در زمزم تهران ،شیشه
مینا و جنرال تایر معرفی گردیده ،گرچه خود وی در حال حاضر اذعان دارد که هیچ سهمی در شرکتهای مـذکور
نداشته است .عالوه بر این ،در فرمهای مزبور ،جمع کل خسارات هریک از خواهانها به علت مصادره ،تقریباً بـین
 95و  99میلیون دالر ذکر شده ،در حالی که در فرم هرمز ،جمع کل زیان بابت مصـادره فقـط  52/9میلیـون دالر
نوشته شده است؛ یعنی اینکه در این فرمها آمده است که هریک از خواهانها تقریباً دو برابر هرمز دارایی داشـته
است .این ادعا با اظهارات خواهانها در پروندههای حاضر مطابقت ندارد ،زیرا در اینجا خواهانها ادعا میکنند که
هرمز مالک  01درصد سهمالشرکه خانواده ثابت و هریک از خواهانها مالک فقـط  2/99درصـد آن اسـت ،بـدین
معنا که در اینجا اظهار میکنند که هریک از خواهانها مالک ثلث دارایی متعلق به هرمز میباشد و نـه دو برابـر
آن .بنابراین ،به علت وجود اطالعات نادرست و متناقض در فرمهای مزبور ،دیوان نمیتواند به آنها استناد نماید.
 .10خواندگان توافقنامهای به تاریخ  05شهریورماه  50( 5942سپتامبر ( )5353توافقنامه سال  )5942تسـلیم
کرده اند که در آن حبیب ،باهره ،ایرج و هرمز از جمله توافق کردهاند که حبیب و باهره مشترکاً مالـک  92درصـد،
ایرج مالک  42درصد و هرمز مالک  92درصد تقریباً کلیه سهام بانام و بـینـام در شـرکتهـای ثابـت باشـند .در
توافقنامه مزبور مقرر شده است که هرمز و ایرج پس از فوت هر دوی والدین خود ،هریک  51درصد دیگر از سهام
را دریافت خواهند کرد .طبق اظهار خواهانها ،توافقنامه سال  5942دلیل قاطعی است بر اینکه اعضـای خـانواده
ثابت سهمالشرکه خود را یک دارایی واحد و مشاع متعلق به کلیه اعضای خانواده میدانستند .برعكس ایـن نظـر،
خواندگان خاطرنشان می نمایند که توافقنامه سال  5942هیچ بخشی از دارایی خانواده ثابت را به نوادگـان حبیـب
اختصاص نداده ،با آن که تا آن زمان چهار نوه به دنیا آمده بودند .در پاسخ به این نظر ،خواهانها ادعا میکنند کـه
چون در آن زمان نوادگان خیلی کم سن بودند ،عدم ذکر اسامی آنان در توافقنامـه بـرای والـدین و پـدر بـزرگ و
مادربزرگ چندان اهمیتی نداشت.
 .19از آنجا که توافقنامه سال  5942هیچگونه دارایـی خـانواده ثابـت ـ و مخصوصـاً هـیچگونـه سـهام در
شرکتهای خصوصی ـ را به نسل سوم خانواده اختصاص نمیدهد ،نمیتواند مثید اظهـار خواهـانهـا باشـد .قصـد
ادعایی حبیب دایر بر اعطای عالیق مساوی از دارایی خود به نواده هایش یكی از ارکان اصلی ادعای خواهـانهـا
بابت سهام بینام است و طبعاً انتظار آن میرود که در توافقنامه پراهمیتی درباره تقسیم دارایی خـانوادگی ،ماننـد
توافقنامه سال  ،5942ذکری از این قصد ادعایی به میان آمده باشد.
 .17خواهانها برای اثبات اینکه کلیه دارایی خانواده ثابت مشترکاً به همه اعضای خانواده تعلق داشته است،
همچنین به نامه مورخ اول دیماه  00( 5915دسامبر  )5300شرکت شیشه مینا 11به هرمز و شرکت فیروز استناد
مینمایند و این نامه ای است که توسط خواندگان تسلیم شده است .در نامه مزبور اشعار شده است که:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88دیوان در بند  52باال نظر داد که رجا و آرام هریک  90502سهم بانام در شیشهسازی مینا داشتهاند.
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احتراماً اشعار میدارد جناب آقای ایرج ثابت در تاریخ  0191/2/92مبلغ  505040222/-ریال به حساب افزایش
سرمایه این شرکت از طرف آن جناب و آقایان رجا و آرام ثابت پرداخت نمودهاند .خواهشمند است مراتـب در نظـر
گرفته شود.
طبق اظهار خواهان ها ،این واقعیت که ایرج نه تنها سهم خود از افزایش سرمایه شیشه مینـا ،بلكـه سـهم
هرمز و رجا و آرام را هم پرداخت کرد نشان می دهد که خانواده ثابت کلیه دارایی خانوادگی را به طور اشتراکی
در اختیار داشته است .دیوان با این استدالل موافق نیست .اوالً امكان داشت که ایرج این وجه را به چند دلیل و
از جمله و به عنوان مثال ،به منظور تهاتر دیون احتمالی سهامداران شیشه مینا ویا دیون شخصی مابین خـود و
هرمز پرداخت کرده باشد .به عالوه ،نامه مزبور را به آسانی می توان چنین تفسیر کرد و شاید هم بهترین تفسـیر
آن این باشد که درخواستی بوده از طرف ایرج که مدیرعامل شیشه مینا بود ،برای بازپرداخت آن وجه .ایـنکـه
در پایان نامه آمده است که هرمز « مراتب را در نظر بگیرد» مثید این طرز تفسیر است .بر ایـن اسـاس ،نامـه
مورخ اول دیماه  00( 5915دسامبر  )5300شیشه مینا بههیچ وجه مالكیت مشـتر دارایـی خـانواده ثابـت را
اثبات نمیکند.
 .11خواندگان مجموعه ای از مدار و اسناد مربوط به زمزم شرق تهران ارائه کردهاند .خواهانها با اشاره بـه
این مدار  ،آنها را هم مثید مالكیت خود بر سهام بی نام در آن شرکت و هم مثید مالكیت خود بر سهام بـینـام
در کلیه شرکتهای خصوصی ثابت میدانند .مدار مزبور به شرح زیر است:
الف) صورتجلسه مجمع مثسسین زمزم شرق تهران ،مورخ  02مهرمـاه  50( 5911اکتبـر  )5305کـه در آن
اظهار شده است که رجا و آرام و کریم هریک  91سهم بی نام در زمزم شرق تهران دارند .این صورتجلسه توسـط
هرمز ثابت که خود دارای  521سهم بوده (اصالتاً و والیتاً) امضا شده است.
ب) اظهارنامه ثبت زمزم شرق تهران که در تاریخ اول آذرماه  00( 5911نوامبر  )5305در اداره ثبت شرکتها
و مالكیت صنعتی ثبت و در آن ذکر شده است که رجا و آرام و کریم ثابت هریک مالک  91سهم از مجمـوع 122
سهم (بی نام) صادره هستند.
ج) صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده سهامداران زمزم شرق تهران کـه در تـاریخ اول دیمـاه 00( 5911
دسامبر  )5305تشكیل شد و در آن آمده است که هرمز ثابت اصالتاً و والیتاً بهعنـوان دارنـده  051سـهم حضـور
داشته است .نام خواهانها در صورتجلسه ذکر نشده است.
د) صورتجلسه مجمع عمومی عادی سهامداران زمزم شرق تهران که در تـاریخ 55تیرمـاه ( 5915دوم ژوئیـه
 )5300تشكیل شد و در آن قید شده است که هرمز ثابت اصالتاً و والیتاً به عنوا ن دارنده  042سهم حضور داشته
است .نام خواهانها در صورتجلسه ذکر نشده است.
هـ) صورتجلسه مجمع عمومی عادی سهامداران زمزم شرق تهران کـه در تـاریخ  09بهمـنمـاه 50( 5915
فوریه  )5302تشكیل شد و این بار در آن قید شده است که هرمز ثابت بهعنوان دارنده  042سهم در جلسه حضور
داشته است .نام خواهانها در صورتجلسه ذکر نشده است.
 .10مدار مزبور نشان میدهند که در مهرماه ( 5911اکتبر  )5305که زمـزم شـرق تهـران تشـكیل شـد،
هریک از خواهانها  91سهم بی نام دریافت کرد .دیوان متقاعد شده است که تا جلسه مورخ  09بهمـنمـاه 5915
( 50فوریه  )5302هرمز همواره اصالتاً و نیابتاً از طرف سهام خواهانها در جلسات سهامداران شرکت میکرد ،لكن
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در جلسه مورخ  09بهمنماه  50( 5915فوریه  ،)5302هرمز فقط اصـالتاً شـرکت داشـت و دیگـر نماینـده سـهام
فرزندان خود نبود .در جلسه استماع وی ت یید کرد که چنین کاری را عمداً کرده بود .وی گفـت کـه خـانواده بـدواً
قصد داشت زمزم شرق تهران را تبدیل به شرکت عام کند ،لكن تا ماه فوریه ( 5302بهمنماه  )5915ایـن برنامـه
رها شده بود و بنابراین دیگر لزومی نداشت که نام خواهانها بهعنوان دارندگان سهام قید شود .هرمز اظهار داشت
که« :قرار بود شرکت تبدیل به شرکت عام شود ،ولی نشد و سهام برگشت داده شد» (همچنین بنگرید به :بند 01
باال).
 .14خواهانها استدالل میکنند که علیرغم اینکه در اسناد شرکت عمداً هیچگونه اشارهای بـه آنهـا نشـد،
معهذا آنان کماکان مالک انتفاعی سهام باقی ماندند .بهعالوه ،خواهانها با اشاره به اسناد زمزم شرق تهران اظهار
می کنند که اسناد مزبور حاکی از عالیق مالكیت آنان در کلیه شـرکتهـای خصوصـی خـانواده ثابـت مـیباشـد.
خواهانها اظهار میکنند که اختصاص اولیه سهام در زمزم شرق تهران دقیقاً با همان الگویی مطابقت دارد که بـه
ادعای آنان در مورد سایر شرکتهای خصوصی وجود داشته است؛ بدین معنا که خواهـانهـا ادعـا کـردهانـد کـه
مجتمعاً مالک نیمی از سهام بی نام ذکر شده به نام هرمز میباشند .در زمزم شرق تهران ،خواهانها مجتمعـاً 521
سهم دریافت کردند ،ضمن اینکه پدرشان نیز  521سهم داشت.
 .11لكن دیوان ادله اقامه شده را کافی برای اثبات هیچ یک از این دو نظر نمی داند که خواهان هـا بعـد از
تاریخ  09بهمنماه  50( 5915فوریه  ) 5302در زمزم شرق تهران یا در سایر شرکت های خصوصی سهام بی نام
داشتند .هرمز تصدیق کرده است که بعد از  09بهمنماه  50( 5915فوریه  ،) 5302وی مالک اسمی سهام مزبور
شده بود .بدین سان به عهده خواهان ها است که ثابت کنند بعد از آن تاریخ مالكیـت انتفـاعی در سـهام زمـزم
شرق تهران داشته اند .خواهان ها موفق به انجام این کار نشده اند ،زیرا نتوانسته اند ادله محكم و قـانعکننـدهای
ارائه کنند که استمرار مالكیت انتفاعی آنان را به اثبات برساند .با توجه به این نتیجه گیری ،سوابق زمزم شـرق
تهران نمی تواند ادعای خواهان ها را مبنی بر مالكیت سهام بی نام در سایر شـرکت هـای خصوصـی بـه اثبـات
رساند.
 .13خواهانها برای اثبات مالكیت خود بر سهام بینام در زمـزم شـرق تهـران و نیـز در سـایر شـرکتهـای
خصوصی زمزم تخییراً اشاره به موافقتنامه وام مورخ 05خردادماه  55(5915ژوئـن  )5300منعقـده بـین پپسـیکـو
اینک .و شرکتهای زمزم مینمایند .در موافقتنامه مزبور فهرستی از کلیه سهامداران شرکتهای زمزم وجـود دارد
که حاوی اسامی هر سه خواهان است .به قراری که دیوان نظر داده رجا و آرام ثابت مالک اسمی سـهام در زمـزم
تهران بودند ،بنابراین ،عالیق مالكیت آنان در آن شرکت نشـان مـیدهـد کـه چـرا نامشـان در فهرسـت اسـامی
سهامداران در موافقتنامه وام منظور شده است؛ لكن کریم ثابت هیچ سهم بانامی در زمزم تهران نداشت ،بنابراین،
خواهانها ادعا میکنند که قید نام وی در فهرست مزبور ثابت میکند که خواهانها در شرکتهـای زمـزم سـهام
بینام داشتهاند .دیوان ناگریز از رد این استدالل است .به طوری که در باال توضیح داده شد (بنگریـد بـه :بنـد 25
باال) ،هر سه خواهانها از اکتبر  5305تا تاریخ  09بهمنماه  50( 5915فوریه  )5302در زمزم شرق تهران مالـک
سهام بی نام بودند و سهم الشرکه مزبور دلیل منظور کردن نام هر سه آنان در موافقتنامـه وام مـورخ  05خردادمـاه
 55( 5915ژوئن  )5300بوده است .بدین ترتیب ،موافقتنامه وام کمكی در اثبات ادعای خواهانها مبنی بر داشـتن
سهام بینام در شرکتهای خصوصی زمزم نمیکند.
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 .31و سرانجام خواهانها نامهای به زبان فارسی و به تاریخ چهارم دیمـاه  01( 5915دسـامبر  )5300ارائـه
کرده اند که دستخط حبیب و به امضای خود وی و همسرش باهره و خطاب به ایرج و هرمز میباشد (تقسـیمنامـه
 .)5300بخش ذیربط تقسیمنامه مزبور از این قرار است:
چهارم دیماه  01( 5915دسامبر :)5300
ایرج و هرمز ثابت عزیزمان
مدتی است طوالنی که ما از ایران خارج شدهایم و چون عمرمان به بازنشستگی رسـیده ،خیـال مراجعـت بـه
ایران نداریم و تصمیم گرفتهایم که کلیه سهام خود را در شرکتهای مختلف ایران به  5نوه خودمان تقدیم کنیم.
نظر به اینکه فرزندان ایرج هر سه بزرگ شده اند و سه فرزند هرمز سالیان دراز بایـد بـه تحصـیالت خـود ادامـه
بدهند و مخارج آنان زیاد است لذا نظر ما بر این است که سهام مزبور که صورت آن ذیالً شرح داده مـیشـود بـه
شرح زیر بین نوههای ما تقسیم گردد:
تینا ثابت دختر ایرج ثابت  51درصد ،سینا ثابت پسر ایرج ثابت  51درصد ،تاج ثابت پسر ایرج ثابت  51درصد،
رجا ثابت پسر هرمز ثابت  51درصد ،آرام ثابت پسر هرمز ثابت  02درصد ،کریم ثابت پسر هرمز ثابت  02درصد.
خواهانها نامه فوق را با لوایح خود تسلیم نكردند ،بلكه آن را در تاریخ 51مردادماه ( 5905ششـم اوت )5330
یعنی فقط دو ماه پیش از جلسه استماع تسلیم کردند و توضیح دادند که در همین اواخر از وجـود آن اطـالع پیـدا
کردهاند .خواهانها اظهار داشتند که ضمن نظافت منزل خانوادگی واقع در نیویور که حبیب و باهره ثابت نیز تـا
هنگام فوت حبیب در سال  5332در آنجا اقامت داشتند ،هرمز البالی کاغذهای پدرش ،مدار زیادی پیدا کـرد
که قبالً هیچگاه ندیده بود که از جمله آنها تقسیمنامه سال  5915بود.
 .35خواهانها به تقسیمنامه سال  5915اشاره می نمایند و آن را یک نمونه عـادی انتقـال ثـروت خـانوادگی
ثابت از نسلی به نسلی دیگر محسوب میدارند .خواندگان با اشاره به چگونگی پیدا شدن تقسیمنامه مزبور و نیز به
موارد اختالف ادعایی بین مطالب آن و برخی از مطالبی که خواهانها در جریان این رسیدگیها اظهار کردهاند ،در
اصالت تقسیمنامه سال  5915ابراز تردید مینمایند .آنان مضافاً استدالل میکنند که تقسیمنامه سـال  5915هـیچ
اثر قانونی نداشت ،زیرا حسب اذعان ،حبیب و باهره هیچگاه آن را به فرزندان خود نداده ویا آنان را از مندرجات آن
مطلع نكردند.
 .30اختالفی نیست که حبیب و باهره هیچگاه تقسیمنامه سال  5915را به خواهانهـا ویـا بـه هرمـز تسـلیم
نكردند .همچنین اختالفی وجود ندارد که نه خواهانها و نه نمایندگان آنان هیچگاه سهامی به صورت هبه دریافت
نداشتند .در این اوضاع و احوال ،دیوان نمیتواند احراز کند که حبیب و باهره هرگز قول خود را به صـورتی کـه در
تقسیمنامه سال  5915اظهار شد ،مبنی بر هبه سهام خود به خواهانها جامه عمـل پوشـانده باشـند و در نتیجـه،
هبهای معتبر انجام گرفته باشد .بر این اساس ،تقسیمنامه سال  5915ثابت نمیکند که خواهانها سهم بینامی در
شرکتهای خصوصی ثابت داشته اند .در این رابطه ،دیوان مالحظه مینماید که هـیچگونـه شـهادتنامهای توسـط
حبیب ثابت در پروندههای حاضر ثبت نشده است.
 .39پس از بررسی دقیق ادله و استدالالت خواهانها ،دیوان چنین نتیجه میگیرد کـه خواهـانهـا از عهـده
اثبات این مطلب بر نیامدهاند که مالـک انتفـاعی سـهام بـی نـامی در فیـروز ،ایرامـز ،ایـران گـاز ،ایـران سـیلندر،
رادیوتلویزیون ایران ،ثابت پاسال و شرکتهای نوشابهسازی زمزم بودهاند .در نتیجه ،کلیه ادعاهای آنان بابت سهام
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بینام به علت عدم اثبات مالكیت رد میشود.
ب) مصادره

 .37دیوان احراز کرده است که خواهانها در شرکتهای جنرال تایر ،ایران سیلندر ،شیشه مینـا ،نونهـاالن ،تولیـد
روغن و زمزم تهران مالک سهام بانام بودهاند .دیوان اینک باید تعیین کند که آیا خواندگان سهام مزبور را مصادره
کردهاند یا خیر.
 .5واقعیات و اظهارات

 .31در تاریخ  00فروردینماه  55( 5912آوریـل  )5303دادسـتانی انقـالب اسـالمی ایـران (دادسـتانی انقـالب)
دستوری به بنیاد مستضعفان صادر کرد به این مضمون که «بدینوسیله کلیه اموال اشخاص و شرکتهای نامبرده
زیر توسط دادگاه انقالب اسالمی مصادره شده و جهت اطالع به آن بنیـاد اعـالم مـیگـردد» (دسـتور مـورخ 00
فروردینماه  .)5912ثابت پاسال و نونهاالن جزء شرکتهای مذکور در حكم مزبور بودند ،اما نه از حبیب ثابت و نه
از هیچیک از دیگر اعضای خانوده ثابت ذکری در آن حكم نشده است.
 .30در تاریخ دهم اردیبهشتماه  92( 5912آوریل  )5303بنیاد مستضـعفان طـی نامـهای کـه بـه دادسـتان
انقالب ارسال داشت درخواست کرد که دادستان «محدوده عمل این بنیاد نسبت به مصادره اموال (حبیب ثابت) را
مشروحاً تعیین نماید»12.
 .34به نامه فوقالذکر ،دو پاسخ رسید که تاریخ آنها به ترتیب  55و  50اردیبهشتماه ( 5912ششم و هفـتم
مه  )5303بود .در نامه مورخ  55اردیبهشتماه (ششم مه) ،دادستانی انقالب نوشت که:
در مورد شرکتهایی که حبیب ثابت در آن مبلغ ناچیزی داشته یا به اسم خود او نیست و متعلق بـه بسـتگان
نزدیک او است تذکر میدهد که آنها هم جزء اموال مصادره شده میباشد و آن بنیاد موظف است در ضبط آنها
اقدام نماید13.
 .31در پاسخ مورخ  50اردیبهشتمـاه ( 5912هفـتم مـه ( )5303اعالمیـه مـورخ  50اردیبهشـتمـاه )5912
دادستانی کل اعالم کرد که:
عطف به نامه  ...اعالم میگردد منظور از اموال آقای حبیب ثابت کلیه اموال آقای حبیب ثابت و گروه ثابـت و
اقارب درجه اول مشارٌالیه میباشد ،به هر شكل و صورتی که باشد14.
 .33خواهانها ادعا میکنند که طبق مفاد دستور مورخ  00فروردینمـاه  55( 5912آوریـل  )5303مـ مورین
دادستانی انقالب و بنیاد مستضعفان ،مالكیت و کنترل کامل اموال و شرکتهای متعلق به خـانواده ثابـت و کلیـه
سهام موجود در شرکتهایی را که خانواده ثابت در آنها عالقه مالكیت داشت در دست گرفتند.
 .511در اثبات این مدعا ،خواهانها نسخههایی از مكاتبات بنیـاد مستضـعفان در آن زمـان را کـه اشـاره بـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82در نسخه انگلیسی حكم ،ترجمه از متن اصلی فارسی توسط بخش ترجمه دیوان انجام شده است.
 .81در ن سخه انگلیسی حكم ،ترجمه از متن اصلی فارسی توسط بخش ترجمه دیوان انجام شده است.
 .81در نسخه انگلیسی حكم ،ترجمه از متن اصلی فارسی توسط بخش ترجمه دیوان انجام شده است.
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مصادره داراییهای خانواده ثابت دارد و همچنین نسخه هایی از مدار دیگری را که حسب ادعا ،مثیـد آن اسـت
که دولت ایران کلیه اموال و دارایی خانواده ثابت را مصادره نموده ارائه کردهاند .مدار مزبور برحسب نام شـرکت
به قرار زیر است:
زمزم تهران

الف) مقالهای که حسب اظهار ،در تاریخ دوم اردیبهشتماه  00( 5912آوریل  )5303در روزنامـه ایرانـی کیهـان
چاپ شده و به قرار اظهار خواهانها ،حاوی فهرستی از داراییهای مصادره شده خانواده ثابت بوده و از جمله و به
ویژه شرکتهای جنرال تایر ،تولید روغن ،شیشه مینا و زمزم را ذکر کرده است15.
ب) نامهای به تاریخ  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم ماه  )5303از سرپرست سازمان اموال مصادره شده بنیـاد
مستضعفان ،به اعضای اصلی شورای منتخب کارکنان شرکت زمزم تهران که در آن اشعار شده است:
با توجه به این که اموال خانواده ثابت برابر احكام صادره از ناحیـه مراجـع صـالحه مصـادره گردیـده و تحـت
سرپرستی این سازمان اداره خواهد شد  ...شرکت زمزم تهران نسبت به درج آگهی در مـورد مصـادره کارخانجـات
تهیه پپسیکوال و مالكیت آن توسط بنیاد مستضعفان اقدام نماید.
ج) نامهای به تاریخ  05اردیبهشتماه  55( 5912مه  )5303از قائممقام سرپرست اموال مصـادره شـده بنیـاد
مستضعفان که اشعار میدارد:
نظر به اینکه اموال خانواده ثابت توسط مراجع صالحه مصادره گردیده و سرپرستی اموال این خانواده به عهده
این سازمان قرار گرفته است ...لذا بدینوسیله (سه نفری که نامشان ذکر میشـود) را جهـت تحقیقـات مطالعـه و
بررسی شرکتهای زمزم در سراسر ایران به طور موقت معین مینماید.
د) نامهای به تاریخ  05خردادماه  55( 5912ژوئن  )5303از طرف نماینده بنیاد مستضعفان در گـروه زمـزم و
رئیس هی ت مدیره خطاب به مدیرعامل شرکت سهامی خاص زمزم شـرق تهـران کـه در آن اشـعار شـده اسـت:
«نمایندگان بنیاد مستضعفان که مالک و ادارهکننده جدید گروه کارخانجات زمزم میباشند مش ول بررسی وضعیت
دریافتی کارگران و کارمندان...میباشند.»...
هـ) پیام تلكسی به تاریخ  02خردادماه  52( 5912ژوئن  )5303که طی آن به پپسیکو در نیویور اطـالع داده
شده که بنیاد مستضعفان مدیری جهت شرکت زمزم منصوب نموده و اضافه شده است که «به موجب حكـم شـورای
انقالب جمهوری اسالمی ایران کلیه اموال حبیب ثابت و خانواده توسط (بنیاد مستضعفان) مصادره گردیده است».
و) استفتا از امام خمینی ،مورخ  92خردادماه  02( 5912ژوئـن  )5303بـه شـرح زیـر :احترامـاً بـه استحضـار
می رساند کارخانجات تولیدکننده پپسیکوال ،شوئپس ،بابلآپ و اسو که دارای  50کارخانـه در شـهرهای مختلـف
میباشد قبالً متعلق به گروه ثابت بوده است ،ولی امروزه کلیه سهمالشرکه گروه مذکور در اختیار بنیاد مستضـعفان
قرار گرفته است. ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .85فهرست مزبور ضمناً حاوی نام شرکتی است به نام اجاق گاز که شاید منظور از آن ایران سیلندر باشد که سـازنده سـیلندرهای گـاز،
اجاق گاز ،و تنورهای گازی و اجاق گاز رومیزی بوده است.
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نونهاالن

دستور مورخ  00فروردینماه  55( 5912آوریل ( )5303بنگرید به :بند  31باال).
شرکتهای جنرال تایر ،تولید روغن و شیشه مینا

الف) نامههای مورخ  55و  50اردیبهشتماه ( 5912ششم مه 5303و هفتم مـه ( )5303بنگریـد بـه :بنـدهای
 30-32باال).
ب) مقاله روزنامه کیهان ،مذکور در بند «الف» در باال.
 .515خواندگان در عین حال که ظاهراً انكار نمیکنند که مصادرهای صورت گرفته ،اظهار میدارند که طـرح
مس له مصادره «موضوعیت ندارد» ،زیرا خواهانها ثابت نكردهاند که مالک سهام مورد بحث بودهاند .آنان استدالل
میکنند که در هر صورت «اقدام ایران در مصادره شرکتهای گروه ثابت مشروع و قانونی بوده است» ،زیرا حتـی
در صورتی که خواهانها سهامی در شرکتهای مورد بحث داشتند ،بهعنوان اتباع ایران مالک بودند و بدین ترتیب
از لحا بینالمللی مسئولیتی بابت این مصادره متوجه ایران نمیباشد.
 .0تصمیم دیوان

 .510چنانکه مالحظه شـد ،در تـاریخ  00فـروردینمـاه  55( 5912آوریـل  )5303دادسـتانی انقـالب اسـالمی
جمهوری اسالمی ایران حكمی صادر نمود که طی آن از جمله اشعار شده است که اموال نونهاالن «بدینوسیله به
وسیله دادگاه انقالب اسالمی مصادره شده است»  .دادستان انقالب طـی یـک اعالمیـه بعـدی ،خطـاب بـه بنیـاد
مستضعفان و به تاریخ  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303اعالم کرد که «کلیه اموال آقای حبیب ثابـت» و
همچنین اموال «اقارب درجه اول مشارٌالیه» مشمول حكم مصادره میباشد (بنگرید بـه :بنـدهای  31و  32بـاال).
خواندگان انكار نمیکنند که خواهانها را باید «اقارب درجه اول» حبیب ثابت تلقی نمود.
 .519سوابق پرو نده مملو از مدار همزمان است در ت یید و تحكیم این که اموال خانواده ثابت به موجـب
حكم مورخ  00فروردینماه  55( 5912آوریل  )5303و اعالمیه مورخ  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه )5303
مصادره گردیده است (بنگرید به :بند  522باال) .به عنوان مثال ،دیوان نامههای مورخ  50و  05اردیبهشـتمـاه
 0( 5912و  55مه  )5303سرپرست سازمان اموال مصادره شده بنیاد مستضعفان را مالحظه می نماید که اشعار
می دارد که اموال خانواده ثابت برابر احكام صادره از ناحیه مراجع صالحه مصـادره گردیـده و اینـک توسـط آن
سازمان اداره می شود و همچنین نامه مورخ  05خرداد ماه  55( 5912ژوئن  )5303از طرف قائم مقام مدیرعامل
شرکت فیروز (وابسته به بنیاد مستضعفان) به شرکت جانسون اند جانسون ایران ،به این مضـمون کـه «ثـروت
خانواده ثابت برابر حكم صادره به وسیله دادگاه انقالب» مصادره شده است .عالوه بر این ،خواندگان در لوایح و
دفاعیات خود به طور جدی انكار نكرده اند که اموال خانواده ثابت مصادره شده است.
 .517براساس ادله ارائه شده ،دیوان نتیجهگیری میکند که خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،با اقدام از طریق
دادستانی انقالب جمهوری اسالمی ایران که یک سازمان دولتی است ،رسماً کلیه عالیق مالكیت خواهانهـا را در
نونهاالن طبق حكم مورخ  00فروردینماه  55( 5912آوریل  )5303و عالیـق مالكیـت آنهـا را در جنـرال تـایر،
ایران سیلندر ،شیشه مینا ،تولید روغن و زمزم تهران طبق اعالمیه مورخ  0اردیبهشتماه ( 5912هفتم مـه )5303
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مصادره کرده
 .511خواندگان اظهار می دارند که چنانچه دیوان نتیجهگیری کند که خواندگان سهام خواهانها را در هریک
از شرکتهای فوق مصادره کرده اند ،دیوان در مورد چندین شرکت نباید تاریخ حكم مورخ  00فروردینمـاه 5912
( 55آوریل  )5303را بهعنوان تاریخ مصادره مورد عمل قرار دهد ،بلكه در هر مورد که ادلـه نشـان مـیدهـد کـه
مداخله واقعی در حقوق مالكیت خواهانها بعد از تاریخ آن حكم به وقوع پیوسته ،خواندگان پیشنهاد میکنند که از
لحا ارزشیابی ،تاریخ چنین مداخلهای بهعنوان تاریخ مصادره در نظر گرفته شود.
 .510با آن که استدالل خواندگان ممكن است در موارد مصادره خزنده مثثر در مقام باشد ،در مـوارد مصـادره
رسمی مانند مصادرههای مورد بحث در پروندههای حاضر مصداق ندارد و خواهانهـا از حقـوق مالكیـت خـود در
نونهاالن رسماً به موجب حكم مورخ  00فروردینماه  55( 5912آوریل  )5303و در شرکتهای جنرال تایر ،ایران
سیلندر ،شیشه مینا و تولید روغن و زمزم تهران در تاریخ 50اردیبهشتماه  0( 5912مه  )5303به موحب اعالمیـه
صادره در همان تاریخ محروم شدند .در نتیجه ،چون خواهانها در آن تاریخها در شرکتهای مذکور دیگر سهامدار
نبودند ،تاریخ مداخله واقعی خواندگان در شرکتهای مذکور مثثر در تعیین تاریخ استحقاق خواهانهـا بـه غرامـت
نمیباشد .طبق رویه دیوان ،در مورد مصادره رسمی ،علیالقاعده تاریخ حكم رسمی مصادره بهعنوان تاریخ ضبط و
مصادره در نظر گرفته میشود ،مگر آنکه عمالً مصادرهای در تاریخ مقدمتری صورت گرفتـه باشـد (بنگریـد بـه:
موسی اریه و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  5-055-129مورخ سـوم مهرمـاه  01( 5905سـپتامبر )5330
بندهای  09و  ،43ورا ـ جو میلر اریه و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكـم شـماره 5-240/249/244-125
مورخ اول خردادماه  00( 5905مه  )5330بندهای  ،029-025با اشاره بـه هیـدتومو شـینتو و جمهـوری اسـالمی
ایران ،حكم شماره  5-52009-933مورخ نهم آبانماه  95( 5950اکتبر  ،)5322بنـدهای  ،95-90چـاپ شـده در
19 Iran-U.S. C.T.R. 321,328-29؛ محسن عسگری نظری و جمهـوری اسـالمی ایـران ،حكـم شـماره
 5-005-113مورخ دوم شهریورماه  04( 5909اوت  ،)5334بندهای 11،502؛ ویلیام ال .پریرا اسوشیایتس ایران
و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  9-5-555مورخ  02اسفندماه  53( 5950مارس  ،)5324صفحه  ،41چاپ
شده در  .)5 Iran-U.S. C.T.R. 198, 226-227با توجه به مراتب باال دیوان نتیجه میگیرد کـه خوانـدگان
ازتاریخ  00فروردینماه  55( 5912آوریل  )5303مسئول پرداخت غرامت به خواهانها بابت از دست رفتن عالیق
مالكیت آنها در نونهاالن و از تاریخ  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303بابت از دست رفتن عالیق مالكیت
آنها در جنرال تایر ،ایران سیلندر ،شیشه مینا ،تولید روغن و زمزم تهران میباشند.
ج) اخطار پرونده «الف»51
 .5پیشگفتار

 .514دیوان عمومی در پرونده «الف» 52مذکور در بند  05باال ( )5 Iran-U.S. C.T.R. at 265-266اخطـار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86در مورد شرکت زمزم تهران ،نظر حاضر با نظر دیوان در پرونده پپسیکو اینک .و جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،حكـم شـماره
 ،5-52-052مورخ  05مهرماه  59( 5951اکتبر  ،)5325صفحه  ،94چاپ شده در  13 Iran-U.S. C.T.R. 26ت یید میشود.
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مهم زیر را به نتیجهگیری خود افزود:
«در پرونده هایی که دیوان براساس تابعیت غالب و مثثر خواهان به صالحیت خود رأی میدهد ،تابعیت دیگـر
خواهان میتواند از لحا ماهیت دعوا همچنان ذیربط و معتبر بماند» (اخطار پرونده الف .)52با توجه به این اخطار،
در تاریخ  50اسفندماه ( 5950سوم مارس )5323که دیوان کلیه موضوعات صالحیتی در پروندههای حاضـر را بـه
بررسی ماهیت پروندهها منضم نمود ،اظهار داشت که:
برای رسیدن به نتایج قطعی راجع به تابعیت غالب و مثثر خواهان و نیز صالحیت دیـوان نسـبت بـه دعـاوی
مطروح توسط خواهان و ارتباطی که ممكن است تابعیت دیگر خواهان با ماهیت دعوا داشـته باشـد ،دیـوان بایـد
بررسی بیش تری در مورد موضوع تابعیت و نیز موضوعات دیگر از قبیـل واقعیـات و قـوانین نـاظر بـر تحصـیل و
مالكیت ادعایی اموالی که اساس دعوای حاضر را تشكیل میدهند و اقدامات خواندگان که حسب ادعا بر آن اموال
مثثر بوده است ،به عمل آورد.
 .511در پرونده سقیع ،مذکور در باال ،حكم شماره  ،0-032-144بند  ،14دیوان در بحث خود دربـاره اخطـار
پرونده «الف» 52چنین نتیجهگیری کرد که:
منظور از درج اخطار مذکور آشكارا شمول آن در مواردی است که افـراد دارنـده تابعیـت مضـاعف ،منـافعی را
مطالبه کنند که به موجب قوانین ذیربط و جاری ایران مختد افرادی است که فقط تابعیت ایرانـی داشـتهانـد…
حتی در مواردی که ادعای فرد دارنده تابعیت مضاعف مربوط به منافعی باشد که به موجب قوانین مخـتد اتبـاع
ایران نیست و ادله موجود نیز این نتیجه گیری را الزم آورد که نباید اجازه وصول خواسته وی داده شود ،دیوان بـاز
میتواند اخطار مذکور را اعمال نماید.
 .513طبق رویه دیوان ،صرف این واقعیت که خواهانی به عنوان تبعه ایران در یک شرکت ایرانی سـهامی
داشته ،خودبه خود موجب اعمال اخطار پرونده «الف» 52نمی گردد تا مانع وصول خواسته وی شود (بنگرید بـه:
پرونده عطاء اهلل گلپیرا و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  0-055-90مورخ نهم فـروردینمـاه 03( 5950
مارس  ،)5329صفحه  ،0چاپ شده در 2 Iran-U.S. C.T.R. 171,174؛ ناصر اصفهانیان و بانک تجارت،
حكم شماره  0-510-95مورخ نهم فروردینماه  03( 5950مارس  ،)5320چاپ شده در 2 Iran-U.S. C.T.R.
157؛ فیث لیتا خسروشاهی و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شـماره  0-502-112مـورخ
نهم تیرماه  92( 5909ژوئن )5334؛ شاهین شین ابراهیمی و دی گران و جمهوری اسالمی ایران ،حكـم شـماره
 9-44/45/40-152مورخ  02مهرماه  50( 5909اکتبر )5334؛ فریدون غفاری و جمهوری اسالمی ایران ،حكم
شماره  0-352-151مورخ  55تیرماه ( 5904هفتم ژوییه  ،)5331ویویـان مـی تـوکلی و دیگـران و جمهـوری
اسالمی ایران ،حكم شماره  9-290-122مورخ سوم اردیبهشتماه  09( 5905آوریل  )5330و ورا ـ جـو میلـر
اریه و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  5-240/249/244-125مورخ اول خردادماه 00( 5905
مه .)5330
 .551مطابق با اصول فوق الذکر ،دیوان باید مشخد نماید که آیا سهام خواهانها به موجـب قـوانین ایـران
مختد اتباع ایران بوده یا خیر و اگر نبوده ،آیا خواهانها از تابعیت دوگانه خود به طریقی سوءاستفاده کردنـد کـه
نباید اجازه وصول خواسته ادعاشان به آنان داده شود.
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 .0واقعیات و اظهارات

 .555خواندگان اظهار میدارند که اخطار مندرج در پرونده «الف» 52مانع آن است که خواهـانهـا بتواننـد بابـت
سهام خود در شرکت های جنرال تایر ،ایران سیلندر ،شیشه مینا ،تولید روغن و زمزم تهران غرامتی وصـول کننـد،
زیرا به علت وجود محدودیت های موضوعه در قوانین ایران درباره مالكیت سهام توسط افـراد خـارجی در شـرکت
های مذکور ،مالكیت سهام خواهان ها در آن شرکت ها طبق قـوانین ایـران مخـتد اتبـاع صـرف ًا ایرانـی بـود17.
خواندگان در اثبات این مدعا ،اشاره به قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی در ایران (قانون جلب سرمایههای
خارجی)و نیز قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی (قانون گسترش مالكیت) مینمایند که حسب ادعای آنهـا
مالكیت سهام توسط افراد خارجی را محدود میکردند.
 .550عالوه بر این ،خواندگان اظهار میدارند که خواهانها با اقامه ادعای حاضر براساس تابعیت امریكایی خـود
از تابعیت خویش سوءاستفاده کردهاند ،به طوری که نباید به آنها اجازه وصول خواسـته داده شـود .خوانـدگان اظهـار
میکنند که خانواده ثابت به مقامات ایرانی اطالع ندادند که سهام مورد بحث در اختیـار اتبـاع امریكـایی اسـت یـا از
طرف آنها نگهداری میشود و نیز اینکه خواهانها طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم کـه شـامل خارجیـان و
ایرانیان مقیم خارج میشود بابت سهام بانام خود مالیات بر سود سهام پرداخت نكردند .خواندگان ادامه مـیدهنـد کـه
بدین طریق ،خواهانها منتفع شدند ،زیرا از لحا مالیاتی با آنان مانند اتباع ایران و مقیم داخل ایران رفتار شد.
 .559خواهانها منكر آنند که منافع مورد ادعای آنان طبق قوانین ایران مخـتد اتبـاع ایـران بـوده اسـت و
عالوه بر این اظهار میکنند که پیش از رسیدن به سن  01سال ،اجازه تر تابعیـت ایـران را نداشـتند .ایـن امـر
همراه با این واقعیت که قانون ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد ،بدین معنا بود که خواهـانهـا ناچـار
بودند سهام خود را به عنوان اتباع ایران نگهداری کنند .بنابراین خواهانها اظهار میکنند که به خاطر این کار نباید
مجازات شوند و سرانجام خواهانها اظهار میدارند که مالكیت سهام مورد بحث ،سوءاستفاده از تابعیت نبوده است.
خواهانها اظهار میکنند که تابعیت امریكایی خود را بههیچوجه خالف واقع عنوان و از هیچ کسی مخفی نكردنـد
و در اثبات این ادعا ،به شناسنامه ایرانی خود اشاره میکنند که در آن ،نیویور محل تولد آنان قید شـده اسـت و
نیز به شناسنامهها و گذرنامههای ایرانی خود که در آنها مشخد است که در نیویور صادره شدهاند .خواهانها
می گویند که فقط رفتار توأم با سوء استفاده یک فرد دو تـابعیتی ،وی را مشـمول مفـاد اخطـار پرونـده «الـف»52
مینماید و معتقدند که نه خود آنان چنین رفتاری داشتهاند و نه حبیب یا هرمز ثابت.
 .557دیوان اینک به بررسی قانون جلب سرمایه های خارجی و قانون گسترش مالكیـت و شـمول آنهـا بـر
جنرال تایر ،ایران سیلندر ،شیشه مینا ،تولید روغن و زمزم تهران میپردازد تا تعیین نماید که قوانین مذکور مالكیت
سهام خواهانها را محدود به اتباع ایران میکرده یا خیر.
 .9قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی در ایران

 .551قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی که در سال  )5311( 5994تصویب شـد ،امتیـازات خاصـی بـرای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89خواندگان اظهار نمیکنند که اخطار مذکور مانع طرح ادعاها بابت سهام نونهاالن است.
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شرکتها و افراد خارجی که طبق آن سرمایه وارد ایران میکردند مقرر میداشت .هر سرمایهگذار خارجی که مایل
بود از مزایای این قانون استفاده کند مكلف بود درخواستی به مرکز جلب و حمایت سـرمایههـای خـارجی (مرکـز
جلب سرمایه) 18تسلیم و جزئیات پروژه پیشنهادی خود را به تفصیل در آن تشریح نماید .مرکز مزبور کـه از ادارات
تابعه وزارت اقتصاد بود گزارشی درباره درخواست واصله تهیه و با تقاضای تصویب آن بـه هیـ ت وزیـران ارسـال
مینمود و هی ت وزیران تصویب آن را همراه با شرایط دیگری که مایل بود در مورد شرکت وضع نماید ،به شرکت
ابالغ مینمود .ماده  9قانون جلب سرمایهها به سرمایههای خارجی همان «حقـوق ،معافیـتهـا و تسـهیالتی» را
اعطا میکرد که به سرمایههای داخلی میداد .طـی همـان مـاده« ،چنانچـه بـا وضـع قـانون خاصـی ،از صـاحب
سرمایه ای سلب مالكیت شود دولت جبران عادالنه خسارت وارده را تضمین میکنـد» .سـایر مقـررات قـانون بـه
سرمایه گذاران خارجی در ایران امكان میداد که پس از تصویب مرکز جلب سرمایهها سود حاصـله یـا قسـمتی از
سرمایه خود را از ایران خارج کنند (بنگرید به :مواد  9و  4قانون جلب سرمایههای خـارجی و مـاده  59آیـیننامـه
اجرایی آن) .ماده  52آییننامه مزبور به سرمایهگذاران خارجی اجازه میداد که حساب ارزی داشته باشند که طبـق
اظهار خواندگان ،مزیتی بود که در ایران بهسهولت اعطا نمیشد.
 .550ادله موجود نشان میدهد که سهامداران خارجی شرکتهای تولید روغن ،جنرال تـایر و ایـران سـیلندر
سرمایههای اولیه خود را طبق مفاد قانون جلب سرمایههای خـارجی وارد ایـران کردنـد و در زمـانهـای مختلـف
درخواست کردند که سود حاصله و سرمایه آنها به خارج از ایران منتقـل شـود .هـیچ دلیلـی موجـود نیسـت کـه
خواهانها هیچگاه چنین درخواستی کرده یا اینکه در آن شرکتها افراد خارجی محسوب شده باشند.
 .554خواندگان اظهار میکنند که مرکز جلب سرمایهها براساس وضعیت هر سـرمایهگـذاری خـاص ،سـقفی
برای مالكیت سهام خارجیان تعیین میکرد و در ت یید این مطلب اشاره به اختالفنظر بین ایران گـاز و واحـدهای
مجری قانون جلب سرمایههای خارجی مینمایند .در موقـع ت سـیس ایـران گـاز 13 ،درصـد سـرمایه آن توسـط
خارجیان وارد ایران شد و مورد حمایت قانون جلب سرمایههای خارجی قـرار گرفـت ،لكـن در سـال  5940وقتـی
ایران گاز تصمیم به افزایش سرمایه خود گرفت هی ت مدیره مرکز جلب و حمایت سرمایههای خارجی قبول نكـرد
که  13درصد افزایش سرمایه تماماً سرمایه خارجی باشد و با آنکه اجازه داد که مالكیت سرمایه اولیه ثابت بمانـد،
اصرار کرد که فقط  43درصد افزایش سرمایه ،مربوط به سرمایه خارجی باشد .طبق اظهار خواندگان ،قانون جلـب
سرمایه های خارجی همچنین مالكیت خارجیان را در شرکتهای جنرال تایر ،تولید روغن و ایران سـیلندر محـدود
کرد ،به طوری که خواهانها نمیتوانستند سهام خود را در آن شرکتها بهعنوان اتباع ایاالت متحده صاحب شـده
باشند .به این علت ،خواندگان استدالل میکنند که خواهانها اینک نمیتوانند براسـاس تابعیـت امریكـایی خـود،
سهام مزبور را مطالبه نمایند.
 .551موضع خواهان ها این است که هیچ سقف الزامی برای مالكیت خارجیان در قـانون جلـب سـرمایههـای
خارجی و آییننامه اجرایی آن وجود نداشت .طبق اظهار خواهانها ،تنها اثر سـرمایهگـذاری خـارج از مفـاد قـانون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81این مرکز بعداً جای خود را به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران داد.
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مزبور ،چشمپوشی از امتیازات و حمایتهای آن

بود19.

 .7قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

 .553دیوان در پرونده سقیع ،قانون گسترش مالكیت را به شرح زیر توصیف کرده است:
در سال  ،5301دولت ایران برنامه ای برای گسترش مالكیت صنایع ایران آغاز کرد و بهعنـوان قسـمتی از آن
برنامه ،در تاریخ سوم تیرماه  04( 5914ژوئن  )5301قانون گسترش مالكیت عمـومی واحـدهای تولیـدی (قـانون
گسترش مالكیت) در مجلس تصویب شد .طبق این قانون ،بعضی شرکتهای صنعتی و معدنی موظـف شـدند 43
درصد سهام خود را برای فروش به کارکنان خود و عامه مردم عرضه کنند (پرونده سـقیع ،مـذکور در بـاال ،حكـم
شماره  ،0-032-144بند .)0
 .501بدین ترتیب ،قانون گسترش مالكیت ،به نحوی که تصویب گردید ،شرکتها را ملزم مینمـود کـه 43
درصد سهام خود را عرضه کنند ،اما تمایزی بـین سـهامداران خـارجی و ایرانـی قائـل نشـد .در ایـن رابطـه بایـد
خاطرنشان نمود که در خود قانون گسترش مالكیت ،محدویتی برای مالكیت سهم توسـط خارجیـان وضـع نشـده
است ،لكن در تاریخ  51آبانماه ( 5911ششم نوامبر  )5305یعنی تقریباً یک سال و نـیم بعـد از تصـویب قـانون،
وزارت امور اقتصادی و دارایی آییننامهای انتشار داد که مقرر میداشت که شورایی به نام شورای گسترش مالكیت
واحدهای تولیدی (شورای گسترش) حداکثر درصدی را که هر سهامدار خارجی مـیتوانسـت مالـک باشـد ،طبـق
جدولی که برای صنایع گوناگون تصویب کرده تعیین خواهد کرد .بخش ذیربط آییننامه مزبور ماده  4آن است که
اشعار میدارد:
حداکثر سهم متعلق به سهامداران خارجی در هر واحد مشمول بـا توجـه بـه کیفیـت تكنیـک و نـوع صـنعت
مربوطه و احتیاج به سرمایهگذاری خارجی طبق جدولی که به تصویب شورای گسترش مالكیت رسـیده و ضـمیمه
این آییننامه میباشد مشخد میگردد.
تبصره  :5در مورد واحدهای مشمول که قبل از تصویب قانون گسترش مالكیت به ثبت رسیدهاند و قسمتی از
سهام آنها متعلق به سهامداران خارجی است هرگاه با عرضه  43درصد سهام خـارجی ،مجمـوع سـهم باقیمانـده
خارجی مطابق جدول مزبور یا بیشتر از آن باشد همان  43درصد را عرضه خواهند کرد و هرگاه از درصدهای ذکر
شده در جدول فوق کم تر بشود به خواسته سهامداران خارجی ،میزان عرضه سهام آنها مقداری خواهـد شـد کـه
بتوانند حداکثر مذکور در جدول فوق را حفظ نمایند .در این مورد از کل سهام باقیمانده  43درصـد عرضـه خواهـد
شد.
 .505در نتیجه قانون گسترش مالكیت ،سلسله کاهشهایی در سهام متعلق به خارجیان در شرکتهای تولید
روغن و جنرال تایر صورت گرفت .خواندگان اظهار میکنند که این موارد کاهش نشان میدهد که قانون گسترش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86آقای مرتضوی کارشناس خواندگان با این موضوع موافقت دارد« :درست است که در قانون جلـب و حمایـت سـرمایههـای خـارجی
پیشبینی نشده است که هر خارجی ورود سرمایه خود را در سازمان سرمایهگذاری ثبت نماید  ...ولی حسب قوانین و مقـرات مزبـور ،هـر
خارجی که بخواهد سرمایه او مشمو ل حمایت دولت باشد باید براساس این قانون و کسب مجوزهای الزم اقدام نماید واال نبایـد از دولـت
انتظار مسئولیتی داشته باشد».
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مالكیت ،مالكیت سهام خارجیان را در دو شرکت مذکور محدود نموده است .آنان مضافاً اظهار میدارند که سهمیه
اختصاصی برای سهام خارجیان به حد نصاب رسیده بود ،به طوری که خواهانها مالـک سـهامی بودنـد کـه تنهـا
مختد ایرانیان بود .بنابراین ،خواندگان نتیجهگیری میکنند کـه اخطـار پرونـده «الـف» 52مـانع آن اسـت کـه
خواهانها بابت سهام خود در جنرال تایر و تولید روغن براساس تابعیت امریكایی خود غرامتی دریافت نمایند.
 .500راجع به شرکت های شیشه مینا و زمزم تهران ،خواندگان اظهار میکنند که قانون گسترش مالكیت بـه
علت زیانهای انباشته آن ها ،به طور کامل در مورد این دو شرکت اعمال نشد .شیشهسازی مینا طی پرسشنامهای
که به م نظور اجرای قانون گسترش مالكیت تنظیم شده بود ،اظهار کرد که صد درصد سهامداران آن اتبـاع ایـران
بودهاند و زمزم تهران اظهار داشت که از  5020222سهم آن تنها  12سهم متعلق به اتباع خارجی بوده که هیچیک
از آنها از خواهانهای حاضر نیستند .خواندگان اظهار میدارند که چون خواهانها بهعنوان ایرانی صـاحب سـهم
بودند اینک نمیتوانند بابت همان سهام بهعنوان اتباع ایاالت متحده مطالبه غرامت کنند.
 .509خواهانها استدالل میکنند که در قانون گسترش مالكیت ممنوعیت یا محدودیتی در مورد سهمالشرکه
آنان در شرکتهای مورد بحث وجود نداشت .آنان مضافاً اظهار میکنند که آییننامه قانون گسترش مالكیـت کـه
حسب ادعا مالكیت سهام خارجیان را محدود مینماید ،از حدود و ث ور خود قانون گسترش تجـاوز مـیکنـد .آنـان
اظهار میکنند که جدول مورد اشاره در آییننامه قانون گسترش مالكیت ،نه قانون ایران است و نه مقررات مشروع
و اضافه میکنند که ماده  4قانون گسترش مالكیت مقرر مـیدارد کـه جـدول مزبـور شـامل صـنایع و واحـدهای
تولیدی که پیش از تصویب آییننامه ت سیس یافته نمیشود.
 .1تصمیم دیوان

 .507در پرونده کیمبرلی کالر کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره  0-10-45مـورخ
چهارم خردادمـاه 01( 5950مـه  ،)5329صـفحه  ،2چـاپ شـده در  ،2 Iran-U.S. C.T.R. 334,339دیـوان
خاطرنشان نمود که هدف (قانون جلب وحمایت سرمایههای خارجی) عبارت است از اعطای حمایت ویژه بـه نفـع
سرمایهگذاری هایی که به تصویب مقامات دولتی ایران رسیده ،اما هیچیک از مقررات این قـانون سـرمایهگـذاران
خارجی را از انجام سرمایهگذاری در ایران بدون برخورداری از چنـین موقعیـت ممتـازی بـاز نمـیدارد .ایـنگونـه
سرمایهگذاریها غیرقانونی نیست ،بلكه فقط نمیتواند از امتیازات مقرر در قانون برخوردار باشد.
بر این اساس ،دیوان نظر میدهد که قانون جلب و حمایت سرمایهها هرچند ممكن است حدودی برای درصد
سهم الشرکه خارجیان معین کرده باشد تا مشمول حمایت آن قرار گیرند ،بـرای یـک فـرد خـارجی مـانعی وجـود
نداشت که خارج از چارچوب مقررات آن قانون سهام ایرانی در اختیار داشته باشد .فرد خارجی ،بدون داشتن مجـوز
طبق مفاد قانون جلب سرمایههای خارجی ،باز میتوانست مالک سهام باشد؛ اما ایـنگونـه سـرمایهگـذاری مـورد
حمایت قانون قرار نمیگرفت.
 .501در مورد قانون گسترش مالكیت و آییننامه آن ،خواندگان ثابت نكردهاند که قانون مزبور مالكیت جنرال
تایر و تولید روغن را منحصر به اتباع ایران کرده بود .خواندگان حتی یک فقره دلیل ارائه نكردهاند که نشان دهـد
که شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی تصمیمی راجع به محدود کردن میـزان سـهمالشـرکه خارجیـان در
جنرال تایر و تولید روغن ،آنچنان که در ماده  4آییننامه قانون گسترش مالكیت مقرر شـده اسـت ،اتخـاذ کـرده
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باشد (بنگرید به :بند  502باال) ،چه رسد به ادلهای راجع به میزان چنین حدودی .خواندگان جدول ادعـایی مـذکور
در ماده  4آییننامه را تسلیم کرده اند که در آن ،پانزده گروه از صنایع ذکر و حداکثر میزان سهمالشـرکه خارجیـان
برای هر گروه مشخد شده است .خواندگان مشخد نكردهاند که جنرال تایر و تولیـد روغـن جـزء کـدام گـروه
بودند 20.این قصور همخوان است با قصور خواندگان در تسلیم هرگونه ادلهای حاکی از اینکـه شـورای گسـترش
هیچگاه تصمیمی راجع به شرکتهای مزبور گرفته باشد .بنابراین ،جدول مزبور بهتنهـایی اظهـار ات خوانـدگان را
ت یید نمیکند.
 .500عالوه بر این ،بررسی سهام جنرال تایر و تولید روغن که به موجب قانون گسترش مالكیت بـه فـروش
رسید معلوم می دارد که از جمع کل تعداد سهامی که هر دو شرکت مذکور طبـق قـانون فروختنـد ،هـر دو دسـته
سهامداران خارجی و سهامداران ایرانی فقط همان درصد سهام متناسب با عالیق مالكیت اولیه خود را بـه فـروش
رساندند؛ بدین صورت که جنرال تایر اینترنشنال که سهامدار خارجی جنرال تایر بود ،قبل ازاجرای قانون گسترش،
 90درصد سهام جنرال تایر را در دست داشت و درست  90درصد جمع کل تعداد سهامی را فروخت که جنرال تایر
طبق قانون گسترش مالكیت به فروش رساند .به همین گونه ،سهامداران خارجی تولید روغن پیش از اجرای قانون
گسترش ،مالكیت  99/9درصد سهام آن شرکت را در اختیار داشتند و  99/2درصد کل تعداد سهامی را کـه تولیـد
روغن طبق قانون گسترش مالكیت فروخت ،به فروش رساندند .بدین ترتیب ،ادله موجود به جای آنکه نشان دهد
که محدودیتهای خاصی برای سهم الشرکه خارجیان در جنرال تایر و تولید روغن وضع شده بود ،نشان مـیدهـد
که قانون گسترش مالكیت متساویاً شامل سهمالشرکه خارجی و ایرانی آن شرکتها بود .آنچه که این نتیجهگیری
را بیشتر ت یید میکند این واقعیت است که اولین مورد فروش سهام جنرال تایر و تولید روغن بـه موجـب قـانون
گسترش مالكیت ،قبل از آنکه هرگونه محدودیتی نسبت به مالكیت خارجیان وضع شود صورت گرفـت؛ 21بـدین
شرح که هر دو شرکت ماهها قبل از انتشار آییننامه قانون گسترش مالكیت در ماه نوامبر  ،5305یعنی ماهها قبـل
از آن که هرگونه محدود یتی بر مالكیت خارجیان بر سهام وجود داشته باشد شروع به فروش سهام خـود کردنـد22
(بنگرید به :بند  502باال).
 .504عالوه بر این ،مالحظات انصاف و عدالت مورد اشاره در حكم سقیع که ممكن بود اعمال اخطار پرونـده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .29کامالً امكان دارد که تولید روغن جزء گروه شرکتهای پتروشیمی قرار میگرفت .جدول مزبور حداکثر درصد سهمالشرکه خارجیـان
را در حالت عادی  01درصد ذکر کرده ،اما مقرر میدارد که در موارد خاصی ،سهمالشرکه سهامداران خارجی میتواند تا حداکثر  91درصـد
افزایش یابد .راجع به اینکه کدام گروه از شرکتها شامل جنرال تایر میشد ،دیوان چندان مطمئن نیست ،اما مالحظه میکنـد کـه جـزء
شرکتهایی که سهمالشرکه مجاز خارجیان در آنها  02درصد یا کمتر است به نظر نمیرسـد کـه شـامل آن مـیشـده و بنـابراین تنهـا
گروههایی باقی میمانند که در آنها سهمالشرکه مجاز خارجیان  01درصد یا بیشتر است .از آنجا که خواهـانهـا مجتمعـاً مالكیـت0/3
درصد سهام جنرال تایر و دیگر سهامدار خارجی جنرال تایر صاحب  02/29سهام بود ،کل سهمالشـرکه خارجیـان در جنـرال تـایر در هـر
حال از هر مقدار حد نصاب مقرر در جدول تجاوز نمیکرد.
 .28فروش سهام به موجب قانون گسترش مالكیت در چندین مرحله انجام شد .جنرال تایر سـهامش را در سـه مرحلـه و تولیـد روغـن
سهامش را در دو مرحله فروخت.
 .22ادله موجود حاکی است که جنرال تایر اولین مرحله فروش سهام خود را قبل از  55بهمنماه  95( 5914ژانویه  )5305و تولید روغن
اولین مرحله فروش سهام خود را قبل از  50فروردینماه ( 5911ششم آوریل  )5305به پایان رساند.
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«الف» 52را الزم آورد ،اصوالً در پروندههای حاضر وجود ندارند .در پرونـده سـقیع ،دیـوان خاطرنشـان نمـود کـه
واقعیات مربوط به تابعیت ایرانی الن سقیع «مجموعه ای از اوضاع و احوال متفاوت و شاید منحصر به فرد بود کـه
وضع او را از سایر موارد متمایز میکند» (بنگرید به :سقیع ،مذکور در باال ،حكـم شـماره  ،0-032-114بنـد .)12
دیوان خاطرنشان کرد که در پروندههای پیشین مربوط به افراد دو تابعیتی ،خواهانها تابعیت ایرانی را خودبـهخـود
کسب کرده بودند (به عنوان مثال ،به سبب تولد یا ازدواج) .الن سقیع در تهران از والدین امریكـایی زاده شـد .بـه
سبب تابعیت والدین خود تابعیت ایاالت متحده و به سبب تولد در ایران ،تابعیت ایرانی کسب کرد .هنگامی که بـه
سن  52سالگی رسید ،درخواست کرد که تابعیت ایرانی او کانلمیكن شود و در ژوئن  5301درخواسـت او توسـط
مقامات دولت ایران پذیرفته شد ،لكن در ژانویه  ،5300وی درخواست اعاده تابعیت ایرانـی کـرد کـه در تابسـتان
 5300این تقاضا نیز پذیرفته شد .دیوان نظر داد که:
تصویری که از این واقعیات پدید میآید این است که آلن سقیع در سال  5300یعنی چند مـاه قبـل از آنکـه
خواهانها چند فقره نقل و انتقال سهام جهت آمادگی برای اجرای قانون گسترش مالكیت انجام دادنـد ،داوطلبانـه
درخواست بازگشت به تابعیت ایران کرد .در ماه اوت  ،5300دو فهرست اسامی سهامداران به مقامات ایرانی تسلیم
گردید .نام آلن سقیع جزء فهرستی بـود کـه عنـوان آن وضـعیت سـهامداران شـرکت ،منهـای سـهام متعلـق بـه
سهامداران خارجی بود و بدین ترتیب ،آلن سقیع خود را به عنوان تبعـه ایـران معرفـی کـرده بـود .در همـان مـاه،
خواهان ها مالكیت اسمی تعدادی سهام را به نوزده نفر از کارمندان نوظهور (شـرکت ایرانـی صـادرکننـده سـهام)
منتقل کردند .لذا در چارچوب پرونده حاضر ،روشن به نظر میرسد که آلن سقیع عالماً تابعیـت ایرانـی را تقاضـا و
کسب کرد ،صرفاً به این منظور که تعدادی سهام نوظهور به نام او ثبت گردد تا از آثار نـامطلوب قـانون گسـترش
مالكیت بر شرکت کاسته شود .دیوان معتقد است در این اوضاع و احوال خارقالعـاده ،مالحظـات اساسـی انصـاف
وعدالت ایجاب میکند که به آلن سقیع ـ که تابعیت مضاعف داشته و تابعیت غالـب و مـثثر او تابعیـت امریكـایی
است ـ اجازه داده نشود از ایران خسارت بگیرد ،ولو آن که مزایای مربوط ،یعنی سهام نوظهور که او بـا اسـتفاده از
تابعیت ایرانی خود به دست آورد ،به موجب قانون ایران مختد اتباع ایرانی نبوده باشـد .خـالف چنـین حكمـی،
صحه گذاشتن بر سوءاستفاده از حق است (همان م خذ ،بند ( )13ت کید در متن اصلی است).
 .501واقعیات پرونده حاضر از واقعیات پرونده سقیع کامالً متفاوت است .در این پرونده خواهانها برای کسب
تابعیت ایرانی فعالیتی نكردند تا از آثار نامطلوب قانون گسترش مالكیت کاسته شود ،بلكه کامالً برعكس ،تابعیـت
ایرانی خواهانها به علت تابعیت پدرشان بدانها اعطا شد و به موجب ماده  322قانون مدنی ایـران ،در اوضـاع و
احوال عادی ،آنان تا قبل از رسیدن به سن  01سالگی ،قادر به تر آن تابعیت نبودند 23و چون تنها تابعیت ایرانی
آنان در ایران رسمیت داشت ،آنان چارهای نداشتند جز اینکه سهام خود را بهعنوان اتباع ایـران نگهـداری کننـد.
همین واقعیت نیز با اعمال اخطار پرونده «الف» 52در پروندههای حاضر مباینت دارد.
 .503براساس مراتب پیشگفته ،دیوان نظر میدهد که خواهانها نه مزایایی مختد اتبـاع ایـران بـه دسـت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21طبق مقررات مزبور ،مسنترین خواهان ،یعنی رجا ثابت ،در ماه دسامبر  5323واجد شرایط برای تر تابعیت ایرانـی خـود شـد .امـا
پدرش هرمز میتوانست تابعیت ایرانی خود و فرزندانش را در تاریخ مقدمتری تر کند.
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آوردند و نه از تابعیت ایرانی خود سوءاستفاده کردند ،به طوری که الزم باشد از وصول خواسته ممنـوع گردنـد .در
نحوه عمل و رفتارشان چیزی وجود ندارد که امتناع از صدور حكم به نفع آنها را توجیـه نمایـد .در نتیجـه ،نظـر
دیوان این است که اخطار پرونده «الف» 52مانع از طرح ادعاهای حاضر بابت جنرال تایر ،ایـران سـیلندر ،شیشـه
مینا ،تولید روغن و زمزم تهران نمیگردد.
ششم) حکم

 .591بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح زیر تصمیم میگیرد:
الف) طی دوره ذیربط ،تابعیت غالب و مثثر خواهانها ،آرام ثابت ،کریم ثابـت و رجـا ثابـت تابعیـت ایـاالت
متحده بوده است.
ب) خوانده ،جمهوری اسالمی ایران کلیه عالیق مالكیت خواهانها در نونهاالن را در تاریخ  00فروردینمـاه
 55( 5912آوریل  )5303و عالیق مالكیت خواهانها در جنرال تایر ،ایران سیلندر ،شیشـه مینـا ،تصـفیه روغـن و
زمزم تهران را در تاریخ  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303مصادره کرده اسـت .در نتیجـه ،خوانـده مزبـور
مسئول است بابت از دست رفتن عالیق مالكیت خواهانها در نونهاالن از تاریخ  00فروردینماه  55( 5912آوریل
 )5303و بابت از دست رفتن عالیق مالكیت آنان در جنرال تایر ،ایران سیلندر ،شیشه مینا ،تصفیه روغـن و زمـزم
تهران از تاریخ  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303به خواهانها غرامت بپردازند.
ج) کلیه ادعاهای مربوط به سهام بینام در فیروز ،ایرامز ،ایران گاز ،رادیوتلویزیون ایـران ،ثابـت پاسـال و ده
شرکت نوشابهسازی زمزم به علت عدم اثبات مالكیت رد میشوند.
د) اخطار مندرج در پرونده شماره «الف»52مانع طرح ادعاهای مربوط به سهام بانام در نونهاالن ،جنرال تایر،
ایران سیلندر ،شیشه مینا ،تولید روغن و زمرم تهران نیست.
هـ) دیوان در حكم بعدی خود ارزش عالیق مالكیت خواهانها در نونهاالن در تاریخ  00فروردینمـاه 5912
( 55آوریل  )5302و ارزش عالیق مالكیت آنان در جنرال تایر ،ایران سیلندر ،شیشـه مینـا ،تولیـد روغـن و زمـزم
تهران در تاریخ  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303و مبلغ غرامتی را که در نتیجه باید به نفـع خواهـانهـا
حكم دهد تعیین خواهد کرد.
الهه ،به تاریخ 5941/7/1
کریستوف اسکوبیشفسکی ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جرج اچ .آلدریچ

کورش حسین عاملی

نظر موافق با بخش اجرایی حكـم ،بنـد  ،592لكـن
نظر مخالف با بندهای فرعی «الف» و «د» (جنـرال
تایر ،تولید روغن و ایران سیلندر ) آن (نظرجداگانه).

پرونده شماره 370
حکم شماره  094ـ370ـ5
خواهان :گالف اسوشیایتس اینک
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران ،شرکت نوشابهسازی زمزم ،شرکت شیشه مینا ،شرکت رادیو و
تلویزیون ایران ،بانک اعتبارات صنعتی (بانک صنایع) ،بانک ملی ،بانک تهران و بانک سپه
تاریخ5941/14/51 :
حکم
حاضران

از طرف خواهان :آقای آرتور دابلیو .روواین ،آقای حمید صبی ،آقای چارلز دیویدسون ،خانم فرخنده صبی ،آقای
پال استورم ،خانم جین رسلر ،آقای دیوید شوارتس ،وکالی خواهان
آقای رجا ثابت ،آقای آرام ثابت ،آقای کریم ثابت ،آقای هرمز ثابت ،آقای ایرج ثابت ،خانم والری ثابـت ،اشـخاص
حاضر از طرف خواهان
آقای ویكتور بارنت ،آقای راجر بارنت ،شهود
آقای ریچارد فریدبرگ ،آقار رابرت ردلی ،شهود کارشناس
از طرف خواندگان :آقای محمدحسین زاهدین لباف ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای سیفاهلل محمدی ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای پروفسور جوفرهوفن ،مشاور نماینده رابط
آقای رادمن آر .باندی ،آقای والتر دی .سویر ،آقای حسین علی فرزاد ،آقای حسین طبایی ،آقای حسن پرهام ،آقای
خیام داداشزاده ،آقای دکتر رحیم داورنیا ،آقای سید مجید روحانی ،آقای ابوالفضل کوششی ،وکالی خواندگان
آقای احمد حجازی ،مشاور مالی
آقای عباس خواجه پیری ،آقای محسن جواهری محمدی ،نمایندگان بنیاد مستضعفان
آقای غالمرضا مهدوی ،آقای داریوش اشرافی ،مشاوران حقوقی خواندگان
آقای مهدی ایرانپور ،دستیار حقوقی خواندگان
خانم دکتر آدری جایلز ،آقای پیتر ا .کلت ،آقای اریک جكسون ،شهود کارشناس
سایر حاضران :آقای دکتر شان دی .مورفی ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
آقای الن اس .واینر ،قائممقام نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
فهرست مندرجات
اول) پیشگفتار

شماره بند
5
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دوم) صالحیت
الف) مالكیت ادعاها
 .5اظهارات خواهان
 .0اظهارات خواندگان
 .9یافتههای دیوان راجع به مالكیت
الف) برگهای سهام و دفتر ثبت انتقال سهام
برگهای سهام
شهادت کارشناسی توسط متخصصین بررسی علمی مدار
شهادت کارشناسی راجع به تمبرها
ب) فرمهای آمار دعاوی
ج) اظهار نامههای مالیاتی
د) ادله غیر مستقیم
هـ) نظریههای حقوقی
و) نتیجهگیری دیوان درباره مالكیت
ب) تابعیت غالب و مثثر
ج) خواندگان
د) سایر موضوعات صالحیتی
سوم) ماهیت دعاوی ـ پیشگفتار
چهارم) ادعا علیه شرکت شیشه مینا
الف) اظهارات خواهان
ب) اظهارات خواندگان
ج) نتیجهگیری دیوان
پنجم) ادعا علیه شرکت رادیو و تلویزیون ایران
الف) اظهارات خواهان
ب) اظهارات خواندگان
ج) نتیجهگیریهای دیوان
ششم) ادعا علیه شرکت نوشابهسازی زمزم
الف) اظهارات خواهان
ب) اظهارات خواندگان
ج) نتیجهگیریهای دیوان
هفتم) بهره
هشتم) هزینههای دادرسی
نهم) حكم
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اول) پیشگفتار

 .5خواهان پرونده حاضر ،گالف اسوشیایتس اینک («گالف اسوشیایتس» یا «گـالف») ،یـک شـرکت نیویـورکی
است .خواندگان عبارتند از :جمهوری اسالمی ایران (ایران) ،شرکت نوشابهسازی زمزم (زمزم) 1،شرکت شیشه مینا
(مینا) و شرکت رادیو و تلویزیون ایران (رادیو تلویزیون).
 .0در سال  ،5312حبیب ثابت ،گالف اسوشیایتس را در نیویور ایجاد کرد و مثسسه مزبـور در سـال 5352
رسماً به صورت شرکت سهامی به ثبت رسید .گالف اسوشیایتس عمدتاً به این منظور در ایاالت متحـده تشـكیل
شد که خدمات مختلف برای تعدادی شرکت ایرانی متعلق به اعضای خانواده ثابت ،از جمله شرکتهای خوانده در
دعوای حاضر ،ارائه نماید .در این مقام ،گالف برای شرکتهای ثابت کاال و خـدمات سـفارش مـیداد و ترتیبـاتی
برای اخذ وام و انواع دیگر اعتبار از فروشندگان و بانکها در ایاالت متحده و کانادا فراهم میکرد .پس از پرداخت
صورتحسابهای مربوط از طرف شرکتهای ثابت ،گالف منتظر بازپرداخت ادواری توسط شـرکتهـا مـیشـد .در
نتیجه ،گالف از هریک از سه شرکت خوانده ،یعنی زمزم ،رادیوتلویزیون و مینا ،مبالغ مت یری طلبكار بود ،زیرا گالف
به طور مداوم پرداختهایی از طرف آنها انجام میداد.
 .9گالف اظهار میدارد که زمزم ،رادیوتلویزیون و مینا به سبب مصادره آنها در ماه آوریل  5303توسط ایران،
واحدهای تحت کنترل جمهوری اسالمی ایران می باشند .طبق اظهـار گـالف ،در زمـان مصـادره ،هریـک از سـه
شرکت متعهد بودند مبال ی را که توسط گالف از طرف آنها پرداخت شده بود به گالف بازپرداخـت نماینـد .گـالف
اظهار میدارد که بعد از مصادره ،سه شرکت خوانده مانده بدهی های خود را بـه گـالف نپرداختنـد و بـدان ترتیـب
قراردادهای خود را با گالف نقض کردند .گالف تخییراً ادعا میکند که می تواند براساس اصل دارا شدن غیرعادالنه
ادعای خسارت نماید.
 .7گالف در الیحه نهایی خود ،مبلغ  905390520/-دالر ،به عالوه بهره و هزینه دادرسی مطالبه مـیکنـد.
گالف مبلغ  5200522/-دالر ایاالت متحده علیه مینا ،مبلغ  005400033/-دالر ایاالت متحده علیه زمزم و مبلغ
 3920531/دالر ایاالت متحده علیه رادیوتلویزیون ادعا کرده است. .1خواندگان انكار مسئولیت میکنند و اظهار می دارند که دیوان نسبت به ایـن دعـاوی صـالحیت رسـیدگی
ندارد ،زیرا طی دوره ذیربط ،گالف اسوشیایتس متعلق به اتباع ایاالت متحده نبود .گالف ادعا میکند که طی دوره
ذیربط  522درصد سهامش متعلق به سه نفر از اعضای خانواده ثابت ،یعنی رجا ،آرام و کریم ثابت بـود کـه طبـق
اظهار گالف ،تابعیت غالب و مثثر امریكایی دارند 2.گالف ادعا میکند که رجا ،آرام و کریم ثابت سـهام خـود را در
اکتبر سال  5300تحصیل کردند ،اما خواندگان انكار میکنند که انتقال سهام هیچگاه صـورت گرفتـه باشـد و بـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8در چارچوب پرونده حاضر ،شرکت نوشابه سازی زمزم به یازده شرکت زمزم اطالق میشود که گالف برای کلیه آنها تنها یک حسـاب
نگهداری میکرد (بنگرید به :بند  501در زیر).
 .2رجا ،آرام و کریم ثابت خواهانهای پروندههای شماره  251تا  250مطروح نزد این دیوان میباشند .دیـوان جلسـه اسـتماع مشـترکی
برای کلیه چهار پرونده مزبور از تاریخ  51مهر تا ششم آبانماه ( 5905هفتم تا  02اکتبر  )5330برگزار نمود .عالوه بر ایـن ،طـی دسـتور
مورخ  50اسفندماه ( 5950سوم مارس  )5323صادره در پرونده حاضر ،لوایح تسلیمی درخصوص تابعیت در پرونـدههـای شـماره  251تـا
 250عیناً شامل پرونده حاضر نیز شدند.
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فرض هم که صورت گرفته باشد ،خواندگان اظهار می دارند که معتبر نبوده است .در ماهیت دعـوا ،خوانـدگان بـه
دالیل و جهات مختلف انكار میکنند که مبالغ مورد ادعا را به گالف بدهكار بودهاند.
دوم) صالحیت
الف) مالکیت ادعاها

 .0طبق بند  5ماده دو و بند  5ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی (بیانیه حل و فصل ) دیـوان تنهـا در صـورتی
می تواند نسبت به ادعای حاضر احراز صالحیت کند که طی دوره ذیربط  12درصد یا بیشتـر از  12درصـد سـهام
سرمایه گالف اسوشیایتس متعلق به اتباع ایاالت متحده بوده باشد .بند  0ماده هفت بیانیـه حـل و فصـل مضـافاً
مقرر میدارد که ادعاها از تاریخ ایجاد تا  03دیماه  53( 5913ژانویـه  ،)5325یعنـی تـاریخ امضـای بیانیـههـای
الجزایر باید مستمراً متعلق به اتباع ایاالت متحده باشند.
 .4موضوع اساسی در تعیین تابعیت گالف این است که طی دوره ذیربط ـ یعنی از تاریخی که دعـاوی حسـب
اظهار ایجاد شدند تا  03دیماه  53( 5913ژانویه  )5325ـ چه اشخاصی صاحب سهام آن شـرکت بودنـد .گـالف
اظهار میدارد که از تاریخ نهم آبانماه  95( 5915اکتبر  )5300تـا حـداقل  03دیمـاه  53( 5913ژانویـه )5325
 522درصد سهام سرمایه اش متعلق به سه تبعه ایاالت متحده ،یعنی رجا ،آرام و کریم ثابـت بـود .خوانـدگان ایـن
اظهار را قبول ندارند و میگویند که از تاریخ  51دیماه ( 5914پنجم ژانویه  )5305و سراسـر دوره ذیـربط ،چهـار
شرکت ایرانی موسوم به شرکت فیروز (فیروز) ،زمزم ،مینا و رادیوتلویزیون صاحب  522درصد سهام گـالف بودنـد.
به این دلیل ،خواندگان استدالل میکنند که دیوان صالحیتی نسبت به دعاوی گالف اسوشیایتس ندارد .بنـابراین
دیوان نخست به موضوع مالكیت میپردازد.
 .5اظهارات خواهان

 .1گالف در زمان ت سیس رسمی خود به صورت شرکت در سال  522 ،5352سهم سرمایهای معتبر و باطل نشـده
داشت .گالف اظهار میدارد که سهامداران اولیه اش چهار نفـر بودنـد :حبیـب ثابـت ،همسـرش بـاهره ثابـت و دو
فرزندشان ایرج و هرمز ثابت 3.هریک از این چهار نفر دارای  01سهم بودند .گالف اصل برگهای سهام صادره به
نامهای این چهار نفر عضو خانواده ثابت را تسلیم نموده که شماره آنها  5تا  4بوده و مهر باطـل روی آنهـا زده
شده است .گالف سپس اظهار میدارد که در تاریخ  03آذرمـاه  02( 5945دسـامبر  )5350کلیـه  522سـهم آن از
چهار نفر عضو خانواده ثابت به شرکت فیروز که یک شرکت متعلق به خانواده ثابت در ایران بـود منتقـل گردیـد.
انتقال مزبور در برگ سهم شماره  1گالف اسوشیایتس منعكس شده است .خواندگان اظهارات گالف را درخصوص
سهامداران اولیه و انتقال سهام در سال  5350به فیروز مورد نزاع قرار نمیدهند.
 .3گالف ادعا میکند که در سالهای  5301و 5305محل دفتر شرکت خود را نوسازی کـرد و اثاثـه جدیـدی
خرید و اظهار میدارد که به منظور ت مین هزینه این نوسازیها ،تصمیم گرفت سهام سرمایهاش را که کمی بـیش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1رجا ،آرام و کریم ثابت فرزندان هرمز ثابت میباشند.
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از  520222/-دالر بود به  220222/-دالر افزایش دهد .گالف اظهار میدارد که به جـای آنکـه بابـت 020222/-
دالر افزایش سرمایه به سراغ تنها سهامدار خود در آن زمان ،یعنی فیروز برود ،تصمیم بـه توزیـع معكـوس سـهام
) (reverse stock splitگرفت و بدان ترتیب  522سهم فیروز به  90سهم تقلیل یافـت و  52سـهم باقیمانـده
توسط زمزم ،رادیوتلویزیون و مینا ـ سایر شرکتهای متعلق به خانواده ثابت .خریداری شد؛ بدین صورت که زمزم
و رادیوتلویزیون هر کدام  90سهم و مینا  4سهم خریداری نمودند .انتقال مزبور در برگهای سهام شماره  5تـا 3
گالف اسوشیایتس و نیز در صورتجلسه مجمع مشتر ویژه تنها سهامدار (فیروز) و هی ت مدیره گالف اسوشیایـتس،
مورخ  51دیماه ( 5914پنجم ژانویه )5305منعكس شده است .اما روی هریـک ازبـرگهـای سـهام شـماره  5تـا 3
توضیحات دستنوشتهای بدین مضمون «ل ـو شـد ،بـرگ سـهم رد شـد» )(cancelled, certificate refused
مشاهده میشود و یكایک آن دستنوشتهها توسط اندرو رستینو ،دبیر شرکت امضا شده است.
 .51گالف ادعا می کند که خانواده ثابت مدتی بعد از شروع مقدمات انتقال ت ییر عقیده داد و در نتیجه ،انتقـال
یا هرگز انجام نشد ویا ل و گردید .گالف ادعا میکند که برگ سهم اصلی فیروز ـ یعنـی بـرگ سـهم شـماره  1ــ
باطل نشد و چهار برگ سهام جدید به شمارههای  5تا  3ـ صادره به نام چهار شـرکت ایرانـی هـیچگـاه بـه آنـان
تسلیم نشد و باطل گردید.
 .55طبق اظهار گالف ،فیروز که حسب اظهار در نتیجه ل و توزیـع معكـوس سـهام مـورخ  51دیمـاه 5914
(پنجم ژانویه  ،)5305هنوز صاحب کلیه  522سهم گالف بود ،متعاقبـاً در تـاریخ نهـم آبـانمـاه  95( 5915اکتبـر
 522 )5300سهم خود را به سه فرزند خانواده ثابت منتقل نمود .این انتقال حسب ادعا منتج به آن گردید که رجا،
آرام و کریم هرکدام صاحب  99/9سهم در گالف بشوند .انتقال مزبور در برگهای سهام شماره 52تا  50و نیـز در
صورتجلسه مجمع ویژه هی ت مدیره گالف اسوشیایتس ،مورخ نهـم آبـانمـاه  95( 5915اکتبـر  )5300مـنعكس
است.
 .50گالف در ت یید اظهارات خود تعدادی شهادتنامه و نیز ادله کتبی ارائه کرده است .بهعنوان ادله کتبی،گالف
برگهای سهام و نیز دفتر ثبت انتقال سهام خود را که حاکی از انتقاالت مزبور است تسلیم نموده اسـت .در دفتـر
ثبت انتقال سهام ،صدور اولیه سهام به نام حبیب ،باهره ،ایرج و هرمز ثابت در سال  ،5352انتقال بعدی سهام بـه
فیروز در ماه دسامبر  5350و انتقال از فیروز به رجا ،آرام و کریم در اکتبر سال  5300ثبت شده اسـت .عـالوه بـر
این ،روایت گالف از رویدادها را شهادتنامههای افراد زیر ت یید میکند:
اندرو رستینو که از سال  5352تا حداقل سال  5323مدیر موظف گـالف و مسـئول مـدیریت روزانـه آن بـود؛
فیلیپ تریگر ،حسابدار گالف از سال  5352تا سال 5325؛ مسعود خمسی ،برادر باهره ثابت که از مسئولین باسابقه
گالف طی دهه  5352و نیز از ژانویه  5305تا ژانویه  5303مدیرعامل شرکت بود؛ هرمـز ثابـت ،پـدر رجـا ،آرام و
کریم و مدیرعامل گالف اسوشیایتس قبل از سال  5305و از ژانویه  5303به بعد؛ و ایرج ثابت (برادر هرمز ثابت و
مدیرعامل سابق زمزم) .به شهادتنامههای مزبور در موارد ذیربط در زیر ،اشاره و قسمتهایی از آنها درج میشود.
 .59درخصوص اعتبار انتقال سهام به سه فرزند ثابت ،گالف استدالل میکند که انتقاالت مزبـور تـابع قـانون
نیویور بوده و طبق آن قانون معتبر است .گالف تصدیق میکند که شاید در انجام انتقال ،بعضی تشریفات نادیده
گرفته شده باشد ،اما یک نظریه حقوقی از دارالوکاله بیكر اند مكنزی تسلیم نمـوده کـه در آن توضـیح داده شـده
است که :مهم ترین جنبه قانون نیویور درخصوص انتقال سهام این است که قصد طرفین نسبت به انجام انتقال
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تعیینکننده است ،نه تشریفات معامله .در نظریه حقوقی مزبور نتیجه گرفته شده است کـه قصـد هرمـز ثابـت بـه
انتقال  522درصد مالكیت گالف به فرزندانش قابل بحث نیست .در جلسه استماع ،گالف اظهار داشـت کـه انتقـال
سهام به فرزندان هبه بوده است.
 .0اظهارات خواندگان

 .57خواندگان اظهار میدارند که قبل از آنکه دعاوی گالف ،حسب اظهار ایجاد شود سهام گالف اسوشیایتس در
هیچ موردی به نحو معتبر به سه فرزند ثابت منتقل نشده است .خواندگان اظهار میدارند که برنامه انتقال سهام از
فیروز به زمزم ،مینا ،رادیو و تلویزیون و فیروز در تاریخ  51دیماه ( 5914پنجم ژانویه  )5305واقعاً تحقق یافـت و
آن چهار شرکت ایرانی تا بعد از تاریخ ایجاد ادعایی دعاوی گالف صاحب گالف باقی ماندند و خوانـدگان اصـالت و
صدور همزمان برگ های سهام صادره به نام رجا ،آرام و کریم ثابت و نیز اصالت دفتـر ثبـت انتقـال سـهام را کـه
انتقال سهام به فرزندان در آن منعكس شده است مورد ایراد قرار میدهند.
 .51گالف اظهارنامههای مالیات بر درآمد ایاالت متحده مربوط به سالهای منتهی به نهم آذرمـاه  5911الـی
نهم آذرماه  92( 5952نوامبر  5305الی  92نوامبر  )5325را تسلیم کرده است و خواندگان قویاً به این اظهارنامهها
استناد کرده ،آنها را مثبت این امر میدانند که طی دوره ذیربط ،چهار شرکت مزبور مالـک گـالف اسوشـیایـتس
بودند و نه فرزندان ثابت .گرچه گالف ادعا میکند که توزیع معكوس سهام مورد نظر در تـاریخ  51دیمـاه 5914
(پنجم ژانویه  ،)5305هیچگاه به انجام نرسید ،اما گالف در اظهارنامههای مالیاتی سه سال بعدی خود چهار شرکت
مزبور را بهعنوان صاحبان خود ذکر کرده است؛ یعنی با آنکه گالف اکنون ادعا میکند که کلیه سهامش در تـاریخ
نهم آبانماه  95( 5915اکتبر  )5300به رجا ،آرام و کریم ثابت منتقل گردید ،در اظهارنامههای مالیاتی مربـوط بـه
سالهای مالی منتهی به نهم آذرماه  92( 5915نوامبر  ،)5300نهم آذرماه  92( 5910نوامبر  )5302و نهم آذرمـاه
 92( 5912نوامبر  )5303که به ترتیب در تاریخ دهم بهمنمـاه  92( 5915ژانویـه  00 ،)5302دیمـاه 50( 5910
ژانویه  )5303و  50بهمنماه ( 5912ششم فوریه  )5322امضا شد ،مالكیت فرزندان مـنعكس نشـده ،بلكـه چهـار
شرکت مزبور بهعنوان صاحبان گالف ذکر شدهاند .در اظهارنامههای مالیاتی مزبور همچنین ذکـر شـده اسـت کـه
تابعیت صاحبان گالف ایرانی است .اسامی رجا ،آرام و کریم ثابت سرانجام در اظهارنامه مالیاتی گـالف بـرای سـال
مالی منتهی به نهم آذرماه 92( 5913نوامبر  )5322به عنوان صاحبان گالف ذکر شده ،اما اظهارنامه مزبور تا تـاریخ
نهم بهمنماه  03( 5913ژانویه  ،)5325یعنی ده روز بعد از اینکه ایران و ایاالت متحده بیانیههای الجزایر را امضا
کردند ،امضا نشده بود .گالف در پاسخ به اظهارات خواندگان شهادتنامهای از حسابدار آن زمان خود فیلیـپ تریگـر
تسلیم کرده است که در آن نامبرده شهادت داده است که وی در اظهارنامههای مالیـاتی گـالف بـرای سـالهـای
منتهی به آذرمـاه  5910 ،5915و ( 5912نـوامبر  5302 ،5300و  )5303چهـار شـرکت ایرانـی مزبـور را اشـتباهاً
به عنوان صاحبان گالف ذکر کرده بود .آقای تریگر در ادامه شهادت خود میگوید که در اظهارنامه مالیـاتی مربـوط
به سال منتهی به نهم آذرماه  92( 5913نوامبر  )5322اطالعات صحیح را در مورد صاحبان گالف قید نمود.
 .50خواندگان نتیجه میگیرند که اظهارنامههای مالیاتی مزبور همراه با سایر ادله ثابـت مـیکنـد کـه انتقـال
سهام به فرزندان ثابت در تاریخی که خواهان اظهار میکند ـ یعنی نهم آبانمـاه  95( 5915اکتبـر  )5300ــ بـه
وقوع نپیوست ،بلكه به فرض هم که انتقالی واقع شده باشد ،مدتها بعد از مصادره ادعایی اموال خانواده ثابـت در
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آوریل  5303صورت گرفت .بدینسان ،خواندگان استدالل میکنند که گالف از تاریخ ایجاد ادعاها تـا تـاریخ خـتم
صالحیت دیوان مستمراً متعلق به اتباع ایاالت متحده نبوده و بنابراین ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعا را ندارد.
 .54خواندگان همچنین به بسیاری موارد غیرمتعارف دیگر در برگهای سهام تسلیمی گالف اشاره و در نتیجه
این موارد ،اظهار میدارند که برگهای سهام صادره به نام فرزندان ثابت و مندرجات مربوط به آنها در دفتر ثبت
انتقال سهام گالف اسوشیایتس جعلی است .خواندگان در ت یید این اظهار یک گـزارش کارشناسـی توسـط دکتـر
آدری جایلز ،کارشناس مدار در زمینه مدار مشكو تسلیم کردهاند .دکتر جایلز اصالت مدارکی را که گویـای
انتقال سهام در سال  5300به سه فرزند ثابت است بررسی کرده است .خواندگان همچنین یک گزارش کارشناسی
از آقای اریک جكسون ،دالل تمبر و عضو انجمن تمبرشناسان امریكا و کانون بررسی تمبرهـای مالیـاتی امریكـا
) (American Revenue Associationتسلیم کردهاند .برگهای سهام گالف حـاوی تمبرهـایی اسـت کـه
برای پرداخت مالیاتهای دولت فدرال و ایالت نیویور بر معامالت شرکتهـا مـورد اسـتفاده بـوده اسـت .آقـای
جكسون این تمبرها را بررسی و در ارتباط با تعدادی از تمبرهای روی برگهای سهام گالف به موارد غیرمتعـارف
اشاره کرده است.
 .51خواندگان همچنین یک نظر حقوقی از دارالوکاله کرتیس ،ماله ـ پریـوو ،کالـت انـد ماسـل در نیویـور
تسلیم کردهاند که در آن از جمله اظهار شده است که بسیاری موارد غیرمتعارف در دفاتر و سـوابق شـرکت گـالف
وجود دارد که درباره نفس واقعیات انتقال سهام ایجاد سثال میکند و نتیجه گرفته شده است که :براساس ادلـهای
که ما بررسی کردهایم به نظر میرسد که (رادیو تلویزیون) ،زمزم و مینا قاعدتاً هنوز سهامدار گـالف هسـتند .ادلـه
متناقضی راجع به انتقال ادعایی سهام توسط شرکت فیروز به فرزندان ثابت وجود دارد که ما از اظهارنظر راجع بـه
آن معذوریم؛ اما به نظر میرسد که حتی اگر دیوان اظهارات خواهانها را بپذیرد ،باز هم شرکت فیـروز (در تـاریخ
نهم آبانماه  95( 5915اکتبر  )5300فقط  90سهم برای انتقال داشته است.
گالف در پاسخ به این مطالب ،گزارشهای کارشناسی خود را تسلیم کرده است .گزارشهای مزبور عبارتنـد از:
گزارشی از آقای رابرت دابلیو .ردلی ،کارشناس بررسی علمی مدار  ،گزارشـی از آقـای ریچـارد فریـدبرگ ،دالل
تمبر و عضو انجمن تمبرشناسان امریكا و کانون بررسی تمبرهای مالیاتی امریكا و یک نظریه حقوقی توسط بیكر
اند مكنزی ،دارالوکالهای که وکالت گالف را بر عهده دارد.
 .53خواندگان عالوه بر دفاع عمده و اصلی خود ،اظهار میدارند که انتقال سهام به فرزندان ثابت فاقد اعتبـار
است ،زیرا پارهای تشریفات قانونی رعایت نشده است .بهویژه خواندگان اظهار میدارند که نه فیروز و نه هیچیـک
از سه شرکت دیگری که احتماالً در سال  5300صاحب سهام گالف بودند مجوزهای مناسب را برای انتقال سـهام
به فرزندان ثابت تحصیل نكردهاند و هرمز ثابت نیز خود رأساً اختیار صدور اجـازه انتقـال مزبـور را نداشـته اسـت.
خواندگان همچنین اظهار میدارند که سوابق چهار شرکت ایرانی نشان میدهد که هیچ انتقـالی صـورت نگرفتـه،
ادلهای حاکی از اینکه فرزندان بهای سهام را پرداخت کرده باشند و نیز ادلهای در سوابق گالف یا جاهای دیگر در
ت یید فرضیه هبه که توسط گالف ارائه شده وجود ندارد.
 .01و باالخره خواندگان استدالل میکنند که حتی اگر فرزندان ثابت واقعاً مالكیت سهام گالف اسوشیایـتس
را در تاریخ نهم آبانماه  95( 5915اکتبر  )5300تحصیل کرده باشند ،شرط استمرار تابعیت (مصرح در بند  0مـاده
هفت بیانیه حل و فصل) بابت هیچیک از مطالبات گالف قبـل از آن تـاریخ ،احـراز نشـده اسـت .علـیالخصـوص
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خواندگان خاطرنشان میکنند که آخرین مورد پرداخت توسط گالف از طرف مینا در ماه ژوییه  5300صورت گرفت
که در آن صورت ،طبق اظهار خواندگان ،این تاریخی است که ادعای گالف علیه مینا ایجاد شد و از آنجا که گالف
حسب اذعان در آن زمان متعلق به اتباع ایران بود ،دیوان باید کل ادعای مطروح علیه مینا را رد کند ،زیرا آن ادعا
مستمراً متعلق به افرادی با تابعیت غالب و مثثر امریكایی ،چنانکه در بند  0ماده هفت بیانیه حـل و فصـل مقـرر
گردیده ،نبوده است.
 .9یافتههای دیوان راجع به مالکیت

 .05بهعنوان یک موضوع مقدماتی ،دیوان به این اظهار خواندگان میپردازد که بخشهایی از دعاوی گالف قبل از
تاریخ نهم آبانماه  95( 5915اکتبر  )5300یعنی تاریخی که فرزندان ثابت حسب ادعا صاحب گالف اسوشیایـتس
شدند ایجاد گردید.
 .00در پرونده رجا ثابت و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران (حكم جزئی شماره 0-251/255/250-139
مورخ نهم تیرماه  92( 5902ژوئن  )5333که از این به بعد «ثابت» نامیده می شود) تصمیم دیوان بر این بـود کـه
داراییها و سهم الشرکههای خانواده ثابت در ایران ـ از جمله سهمالشرکههای آنان در زمزم ،رادیوتلویزیون و مینـا
ـ در تاریخهای  00فروردینماه  55( 5912آوریل  )5303و  50اردیبهشتمـاه ( 5912هفـتم مـه  )5303مصـادره
شدند (بنگرید به :همانجا ،بندهای  520تا  .)525زمزم ،رادیوتلویزیون و مینـا در تـاریخ 50اردیبهشـتمـاه 5912
(هفتم مه  )5303مصادره شدند و تصمیم دیوان بر این است که ادعاهای گالف در پرونده حاضر در آن تاریخ ایجاد
شد .قبل از مصادره زمزم ،مینا و رادیوتلویزیون ،گالف رابطه مستمر تجاری با آن سه شرکت داشت .در زمانهـای
مختلف ،مانده حساب شرکت های مزبور با گالف یا بستانكار یا بدهكار بود 4.با توجه به آن رویه ،این واقعیـت کـه
شرکتی احتماالً به طور مستمر مانده حساب بدهكار با گالف داشته ،بهتنهایی و بدون ادله دیگر ،بدان معنـا نیسـت
که ادعاهایی بر مبنای آن دیون ایجاد شده است؛ بهویژه بدان علت که خانواده ثابت صاحب و کنتـرلکننـده هـم
گالف و هم شرکتهای ایرانیای بود که گالف با آنها معامله میکرد .با توجه به اوضـاع و احـوال خـاص پرونـده
حاضر ،دیوان بر این تصمیم است که ادعاهای مربوط به مبالغ مورد بحث تنها موقعی ایجاد شدهاند کـه از طریـق
مصادره خود شرکتها و سایر داراییهای خانواده ثابت روشن شد که مبالغ بدهی زمزم ،رادیوتلویزیـون و مینـا بـه
گالف ،پرداخت نخواهد شد .در این رابطه ،دیوان مالحظه میکنـد کـه در تـاریخ  55مردادمـاه ( 5912هفـتم اوت
 )5303گالف تلكسی از پرسنل شرکتهای ثابت در ایران دریافت کرد که طی آن به اعضای خانواده ثابت اخطـار
شده بود که هیچ تماسی چه مستقیم و چه غیر مستقیم تحت هیچ شرایطی با هیچیک از اعضای گـروه نگیرنـد و
اشعار می داشت که پرسنل گروه دیگر هیچ ارتباطی به هر نحو با ثابتها ندارند .به نظر دیوان ایـن تلكـس قرینـه
دیگری است بر اینکه ادعاهای گالف موقعی ایجاد شد که شرکتهای ایرانی مصـادره شـدند ،زیـرا بـا وقـوع آن
رویداد بود که گالف هرگونه امید معقول بابت وصول مطالباتش را از دست داد.
 .09وفق این نتیجه گیری ،موضوع اصلی مطروح نزد دیوان این است که آیـا سـه فرزنـد ثابـت از تـاریخ 50
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نظرات دیوان درخصوص رابطه بین گالف و اصیالن ایرانی آن در بند  20زیر بیشتر توضیح داده شده است.
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اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303یعنی تاریخ ایجاد ادعاها در پرونـدههـای حاضـر تـا  03دیمـاه 53( 5913
ژانویه  )5325یعنی تاریخ امضای بیانیههای الجزایر صاحب سهام گالف بودند یا خیر.
 .07نقطه شروع مناسب برای تعیین این موضوع ،بررسی این سثال است که آیا گالف ادله علیالظاهری مبنی
بر مالكیت فرزندان ثابت بر سهام خود از نهم آبانماه  95( 5915اکتبر  )5300ارائه کرده است یا خیـر .اگـر ارائـه
نكرده است ،مس له مختومه خواهد بود .از سوی دیگر ،اگر گالف چنان ادلهای را ارائه کرده ،مس له به این صـورت
در میآید که آیا خواندگان بهنوبهخود از عهده اثبات این امر بر آمدهاند که مدارکی کـه گـالف راجـع بـه مالكیـت
فرزندان تسلیم کرده جعلی بوده است.
 .01در این خصوص ،دیوان پیش از این نظر داده است که ادعای جعل به علت اینکه متضـمن رفتـار تقلـب
آمیز و قصد فریب می باشد ،باید نسبت به سایر ادعاها و اظهارات با میزان احتمال بیشتری به اثبـات رسـد .ایـن
ضابطه و بار سنگینتر برای اثبات« ،ادله واضح و مقنع» نامیده شده است (بنگرید به :دادرس اینترنشنال و دیگران
و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكـم شـماره  9-059/051-150مـورخ  55آبـانمـاه ( 5904هفـتم نـوامبر
 ،)5331بندهای  .509-504از این به بعد «دادرس اینترنشنال» نامیده میشود)؛ 5وراجـو میلـر اریـه و دیگـران و
جمهوری اسالمی ایران ،حكم شـماره  5-240/249/244-125مـورخ اول خردادمـاه  00( 5905مـه  )5330بنـد
.)513
 .00دیوان اکنون به ادله گالف در ت یید اظهاراتش راجع به مالكیت و نیز بـه ادلـه خوانـدگان در رد اظهـارات
گالف میپردازد.
الف) برگهای سهام و دفتر ثبت انتقال سهام

 .04چنانکه مالحظه شد (بنگرید به :بند  50باال) ،گالف برگهای سهام شماره  5تا  50و فرم ثبت سهام مربوط بـه
هریک از برگهای مزبور را به دیوان ارائه کرده است .در چارچوب موضوع حاضر ،مهمترین این مـدار  ،بـرگهـای
سهام شماره  52تا  50است که نشان میدهند مالكیت سهام در تاریخ دهم آبانماه  95( 5915اکتبـر  )5300بـه سـه
فرزند ثابت منتقل شده است .گالف دفتر ثبت انتقال سهام خود را نیز تسلیم نموده که انتقاالت مزبـور در آن مـنعكس
است .مدار مزبور حسب ظاهر خود نشان میدهند که رجا ،آرام و کریم ثابت در تاریخ نهم آبانماه  95( 5915اکتبر
 )5300صاحب کلیه سهام سرمایه گالف اسوشیایتس شدند و تا بعد از پایان دوره ذیربط همچنان صـاحب آن سـهام
بودند .دیوان نظر میدهد که برگهای سهام ،در مواردی که قابل دسترسیانـد ،محكـمتـرین دلیـل مالكیـت سـهام
میباشند .دیوان در این رابطه متذکر میشود که طبق قانون نیویور «برگ سـهم ...ت ییـد مسـتمر مالكیـت میـزان
مشخصی سهم توسط شخصی است که نامش در آن درج شده است» (بنگرید به:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5در حكم پرونده دادرس اینترنشنال دیوان نظر داد:
بنابراین ،دیوان هماهنگ با رویه گذشته خود نظر میدهد که ادعای جعل باید نسبت به سایر ادعاها و اظهارات در پروندههای حاضـر ،بـا
میزان احتمال و امكان بیشتری به اثبات برسد  ...حداقل میزان دلیلی را که برای متقاعد کردن دیوان الزم است میتوان «ادله واضـح و
مقنع» نامید .هرچند که به نظر دیوان ،اصطالح دقیق اهمیت کمتری دارد تا الزام ارائه ادله قویتر کـه اصـطالح مزبـور مبـین آن اسـت
(دادرس اینترنشنال ،بند .)504
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Holbrook v. New Jersey Zinc Co. 57 N.Y. 616 (1847); Miller v. Silverman, 224
N.Y.S. 609, 1927).

بنابراین ،در صورتی که مدار مزبور اصالت داشته باشند ،ثابت میکنند کـه فرزنـدان ثابـت در دوره ذیـربط
صاحب سهام گالف اسوشیایتس بودهاند .در نتیجه ،از آنجا که برگهای سهام بهروشـنی دلیـل علـیالظـاهر بـر
مالكیت فرزندان ثابت بر گالف محسوب میشوند ،بررسی و تحقیق دیوان این خواهد بود کـه آیـا خوانـدگان ادلـه
واضح و مقنعی ارائه کردهاند که نشان دهد مدار تسلیمی توسط گالف جعلی اسـت یـا خیـر .دیـوان اکنـون بـه
بررسی مزبور میپردازد.
برگهای سهام

 .01برگهای سهام شماره  5تا ( 4به نام حبیب ،باهره ،هرمز و ایرج ثابت) که بدواً صادر شده بودند ،همگی برای
انتقال ظهرنویسی شده و به نظر میرسد که صحیحاً منتقل شده باشند؛ اما برگ سهم شـماره ( 1صـادره بـه نـام
فیروز) ظهرنویسی نشده ،کلمه ( Cancelledباطل شد) با دست نوشته شده و این دستنوشتهها توسـط «انـدرو
رستینو ،دبیر» امضا گردیده است .روی فرم ثبت الصالقی به برگ سهم شماره پنج ذکر شده اسـت کـه سـهم بـه
علت توزیع معكوس سهام باطل و مضافاً اینکه به سه فرزند ثابت منتقل گردیده است.
 .03برگهای سهام شماره  5تا ( 3به نام فیروز ،زمزم ،رادیوتلویزیون و مینا) نیز ظهرنویسی نشـدهانـد ،امـا روی
هریک از آنها عبارت باطل شد ،برگ سهم رد شد () (cancelled, certificate refusedبا دست نوشته شـده و
این دستنوشتهها نیز توسط اندرو رستینو ،دبیر امضا گردیده است .در فرمهای ثبت سهام شـماره  5تـا  3ذکـر شـده
است که برگهای مزبور در تاریخ  51دیماه ( 5914پنجم ژانویه  )5305صادر و در تاریخ نهـم آبـانمـاه 95( 5915
اکتبر  )5300دریافت شدهاند .یک قسمت از ثبت نیز خط خورده و بـه جـای آن عبـارت صـدور اولیـه (“original
)” issueنوشته شده است .در فرمهای ثبت برگهای سهام شماره  52تا ( 50به نام سه نفر فرزند ثابت) ذکـر شـده
است که برگها در تاریخ نهم آبانماه  95( 5915اکتبر  )5300صادر و از فیروز منتقل شدهاند.
شهادت کارشناسی توسط متخصصین بررسی علمی مدارک

 .91چنان که در باال مالحظه شد ،خواندگان یک گزارش معاینه علمی مدار از دکتر آدری جایلز تسلیم کردهانـد
(گزارش جایلز) .در گزارش جایلز ،برگهای سهام ،فرمهای ثبت الصاقی به آن برگها و دفتر ثبـت انتقـال سـهام
مورد بحث واقع شده است .دکتر جایلز همچنین در جلسه استماع شهادت داد .در آغاز گـزارش جـایلز گفتـه شـده
است که ظهر کلیه برگهای سهام دارای تمبر مالیاتی است ،لكن از آنجا که به دکتر جایلز اطالع داده شـده بـود
که بعد از سال  5355دیگر الزام قانونی برای الصاق اینگونه تمبرها روی برگهای سهام وجود نداشت ،وی اظهار
نظرکرده است که تمبرهای مالیاتی الصاقی بر برگهای سهام شماره  52تا  50که حسب ادعا در آبـانمـاه 5915
(اکتبر  )5300صادر گردیدهاند تنها از کلكسیونرهای تمبر ویا با جداکردن آنها از مـدر دیگـری قابـل تحصـیل
بوده است .دکترجایلز در گزارش خود اظهار داشته است که متوجه وجود چسب اضـافی بـر رو و دور تمبرهـا و بـر
روی کلیه دوازده برگ سهام شده و برگهای سهم شماره  52تا 50مختصـر چسـب بـیشتـری داشـته تـا سـایر
برگها .اما دکتر جایلز در گزارش خود و نیز در جلسه استماع اظهار داشت که در مورد الصاق تمبرها بـر بـرگهـا

 488

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

وی متوجه چیزی که حاکی از کندن و دوباره چسباندن تمبر باشد ویا هیچ چیز غیرعادی دیگری نشده است.
 .95دکتر جایلز همچنین مندرجات برگهای سهام و آثار روی آنها را بررسی کـرده و عـالوه بـر آن کاغـذ،
دستخط ،مرکب و آثار روی دفتر ثبت انتقال سهام را معاینه نموده و وجود چند مورد آشـكارا غیرعـادی را در ایـن
خصوص خاطرنشان ساخته است .این موارد عبارتند از :صفحه داخلی دفتر مزبـور احتمـاالً در تـاریخ مـثخری بـر
صفحه بیرونی الصاق گردیده ،مطالب راجع به جزئیات انتقـال سـهام بـه فیـروز در سـال  5350توسـط اشـخاص
مختلف ثبت شده است ،مقداری از مندرجات راجع به انتقال سهام به فیروز توسط همان شخصی نوشته شده است
که جزئیات انتقال سهام به فرزندان ثابت در سال  5300را ثبت کرده که این امر داللـت بـر آن دارد کـه ممكـن
است جزئیات مربوط به (انتقال سهام) به فیروز تا سال  5300نوشته نشده باشـد .در جلسـه اسـتماع ،دکتـر جـایلز
نظرات ابرازی در گزارش خود را ت یید کرد.
 .90گالف در پاسخ به گزارش جایلز ،یک گزارش کارشناسی از آقای رابرت ،دابلیو ردلی تسلیم نموده است .از
آقای ردلی نیز خواسته شده بود که دوازده برگ سهام گالف ،فرمهای ثبت الصاقی به آنهـا و دفتـر ثبـت انتقـال
سهام را معاینه نماید .گزارش آقای ردلی به صورت اظهارنظر نكته به نكته راجع به گـزارش کارشناسـی تسـلیمی
توسط دکتر جایلز تنظیم گردیده است .آقای ردلی نیز در جلسه استماع شهادت داد.
 .99آقای ردلی به اظهارات دکتر جایلز راجع به استفاده گالف از تمبرهای منسوخ بر بـرگهـای سـهام ایـراد
میگیرد و اظهار میدارد که منبع محل دیگری برای (تهیه) تمبرهای مزبور وجود دارد و آن ایـنکـه امكـان دارد
گالف مقداری تمبر قدیمی در دفاترش نگه داشته و در اختیار هرکسی که برگهای سهم را تنظیم میکـرده قـرار
داده باشد .آقای ردلی همچنین اهمیت این اظهارنظر دکتر جایلز را مورد سثال قرار میدهد که بر برگهای سـهام
شماره  52تا  50تمبرهای منسوخ الصاق گردیده است .آقای ردلی خاطرنشان میسازد که برگهای سهام شـماره
 5تا  3نیز که نشانگر انتقالی است که حسب اظهار خواندگان صحیح و بدون ایراد است دارای تمبرهای منسـوخ و
غیرضروری بودهاند.
 .97آقای ردلی در مجموع با یافتههای دکتر جایلز راجع به چسب (تمبرهای الصـاقی بـر) بـرگهـای سـهام
موافق است و نیز مانند دکتر جایلز ،ادلهای پیدا نكرده است که تمبرهای الصاقی بـر پشـت هریـک از بـرگهـای
سهام از سند دیگری کنده شده باشد و در جلسه استماع اظهار داشت :در صورتی که تمبـر از سـند دیگـری کنـده
شده باشد ،ممكن است آثار چسب دیگری وجود داشته باشد.
 .91راجع به نویسندگان مندرجات دفتر ثبت انتقال سهام گالف ،آقای ردلی در مجموع با طبقهبندیهای دکتر
جایلز موافق است ،لكن معتقد است که احتمال دارد سه نفر در ثبت فروش سهام فیروز شرکت داشته باشـند و نـه
دو نفر .وی اظهار داشته است که :یافتههای من داللت بر این دارد که در واقع سه قلم مختلف در ایـن نوشـتههـا
دخیل بوده و ثبت انتقال آشكارا مرحله به مرحله صورت گرفته است .آقای ردلی همچنین اظهار داشته اسـت کـه
ثبت بعضی تاریخها با مرکبی متفاوت از مرکب ثبت مبالغ پرداختی نوشته شده است .اما آقای ردلی به این اظهـار
دکتر جایلز ایراد میگیرد که ثبت انتقال سهام به فیروز در سال  5350ممكن است تـا سـال  5300نوشـته نشـده
باشد و خاطرنشان میکند که مت سفانه هیچ فناوری موجودی که بتواند تاریخ مرکبها را با دقت تعیین کند و نیـز
هیچگونه امكان تعیین تاریخ دستنوشته وجود ندارد ،مگر آنکه مقادیر قابل مالحظهای دستنوشتههای مشابه در
تاریخ معلومی که یک دوره زمانی مشخد را در بر گیرد وجود داشته باشد .در جلسـه اسـتماع ،دکتـر جـایلز ایـن
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اظهارنظر را ت یید کرد.
 .90دیوان خاطرنشان میسازد که از گزارش های کارشناسی مدار که هم خواهـان و هـم خوانـدگان ارائـه
کردهاند تنها دو واقعیت پدیدار میشود که میتوان گفت ذیربط هستند و هر دو کارشـناس بـر سـر ایـن دو نكتـه
توافق نظر دارند .اولین واقعیت این است که برگ بیرونی دفتر ثبت انتقال سهام که متشكل از دو بـرگ کاغـذ در
اندازه  9-5است و تا خورده تا حالت جزوه پیدا کند ،فرسوده تر است تا برگ درونی آن .دومین واقعیت ایـن اسـت
که دو برگ دفتر ثبت انتقال سهام کمی متفاوتند؛ به این شكل که طول و فواصل خطـوط بـرگ درونـی و بـرگ
بیرونی تفاوت دارند .دکتر جایلز در گزارش خود اظهار داشته است که صفحات تشكیلدهنده دفتـر انتقـال سـهام
یكسان نیستند .این صفحات آشكارا از منابع مختلف تهیه شده و تاریخچه متفاوتی دارند .در جلسه استماع ،آقـای
ردلی قبول کرد که این صفحات از دو منبع مختلف آمدهاند ،زیرا از دو چاپ مختلف هستند.
 .94اما دیوان متوجه این نكته است که در جلسه استماع ،آقای ردلی راجع به اینکه برگ بیرونی دفتـر ثبـت
انتقال سهام کمی فرسوده تر از برگ درونی است ،چندین توضیح قابل قبول ارائـه کـرد؛ از ایـن قبیـل کـه بـرگ
بیرونی ،دقیقاً به علت آنکه برگ بیرونی است در معرض استهال بیشتر قرار گرفته ،حال آنکـه بـرگ درونـی
بیش تر محفو باقی مانده است .راجع به تفاوت اند برگ درونی با برگ بیرونی ،دیوان خاطرنشان میسازد کـه
هر دو کارشناس قبول کردند که هیچ آثاری روی برگ بیرونی از مطالبی که احتماالً روی یک برگ درونـی قبلـی
نوشته شده باشد وجود ندارد .گرچه دکتر جایلز همچنین اظهار داشت که از فقد اثر نمـیتـوان نتیجـهگیـریهـای
علمی حاصل نمود .دیوان مالحظه می کند که نظرات ابرازی در این خصوص توسـط کارشناسـان بررسـی علمـی
مدار دارای ماهیت محدودی است و بنابراین دیوان هیچ اهمیت قاطعی برای آنها قائل نمیشود.
 .91دیوان همچنین مالحظه میکند که گزارش جایلز راجع به مس له اصالت برگهـای سـهام و دفتـر ثبـت
انتقال سهام تا اندازه زیادی فاقد قطعیت است .گرچه گزارش جایلز درصدد یافتن پاسخ به این سثال بر میآید کـه
آیا مدار مورد سثال مدار اصیل و نشاندهنده انتقال سهام در سال  5300به سه فرزند ثابت است یا خیر ،امـا
هیچ پاسخی به این سثال اظهار ویا حتی پیشنهاد نمیکند .بهعالوه ،نتیجهگیریهای آقای ردلی ،نه تفـاوت قابـل
مالحظهای با نتیجهگیری های دکتر جایلز دارد و نه اطالعاتی بدان میافزاید کـه مسـائل مطـروح نـزد دیـوان را
روشن کند .به این دالیل ،دیوان نتیجه می گیرد که نه گزارش و شهادت جایلز و نه گزارش و شـهادت ردلـی بـه
هیچ نحو قابل توجهی موجب پیشرفت تحقیقات دیوان نمیشود.
شهادت کارشناسی راجع به تمبرها

 .93دیوان اکنون گزا رش کارشناسی خواندگان را مورد بررسی قرارمی دهد که توسط آقای اریـک جكسـون دالل
تمبر و کارشناس تمبرهای مالیاتی ایاالت متحده که از جمله عضو کمیته کارشناسی انجمن تمبرشناسـان امریكـا
است ،تهیه شده است .آقای جكسون توضیح داده است که هنگام ت سیس گالف اسوشیایـتس در سـال  5352دو
نوع مالیات دولت فدرال معمول بود که در این مورد مصداق دارد .اولی مالیاتی بود بر صدور اولیه سـهام کـه الزم
می داشت تمبرهای اسنادی فدرال به فرمهای ثبت سهام شرکتها الصاق گردد .دومین مالیـات ،مالیـاتی بـود بـر
انتقال (بعدی) سهام موجود .در بدو امر تمبرهای انتقال سهام که بر برگهای سهام الصاق مـیگردیـد ،بـهعنـوان
نشانه پرداخت مالیات انتقال مورد استفاده قرار میگرفـت ،امـا اسـتفاده از ایـن تمبرهـا در سـال  5310منسـوخ و
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استفاده از تمبرهای اسنادی به جای آنها معمول گردید .هر دو مالیات فدرال در سـال  5355منسـوخ گردیـد ،در
نتیجه ،استفاده از تمبرهای اسنادی بعد از تاریخ دهـم دیمـاه  95( 5945دسـامبر  )5350الزامـی نداشـت .ایالـت
نیویور نیز بر انتقال سهام مالیات وضع کرده بود و این نوع مالیات نیز با الصاق تمبر بر برگهای سهام پرداخت
میشد .مالیات انتقال سهام در ایالت نیویور در اوایل دهه  5322منسوخ گردید.
 .71در گزارش آقای جكسون ذکر شده است که گالف اسوشیایتس بابت صدور اولیه سهامش در سال 5352
مالیات را به میزان صحیح پرداخت کرد و هنگام انتقال سهام مزبور به فیروز در سال  5350نیز مالیات انتقال را به
می زان صحیح پرداخت نمود ،لكن وی به تعدادی موارد غیرمتعارف ،در چندین تمبر مالیاتی الصاقی بـر بـرگهـای
سهام بعدی اشاره میکند .نخست اینکه برگهای شماره  52تا  50که حسب ادعا در سال  5300برای سه فرزند
خانواده ثابت صادر گردید و نیز برگ سهم شماره  1صادره به نام فیروز ،حاوی تمبرهـای مالیـاتی ایـاالت متحـده
برای انتقال سهام است ،حال آنکه مالیات انتقال سهام در سال  5355منسـوخ شـده بـود .افـزون بـر ایـن ،خـود
تمبرهای انتقال سهام که روی برگها مشاهده میشود برای استفاده در سـالهـای ،5343 ،5342 ،5340 ،5345
 5312و  5310صادر و استفاده از آنها در سال  5310متوقف شده بود .ثالثاً حتی اگر تمبرها هنوز در سـال 5300
مورد استفاده میبود ،الصاق آنها بر برگهای سهام شماره  52تا  50الزامی نداشت ،زیرا تمبرهای مزبـور تنهـا در
مواقع انتقال سهام مورد استفاده واقع میشد و برگهای سهام شماره  52تا  50هیچگاه منتقل نشده بود و باالخره
ولو آنکه فرض شود که استفاده از آنها الزامی می بود ،مبالغ تمبر استفاده شده با یكدیگر یكسـان نیسـت و ایـن
کار نادرست بوده است.
 .75آقای جكسون یادآورمی شود که برعكس ،برگهای سهام صادره در سال  5352دارای تمبرهای صـحیح
است .به همین گونه ،برگهای سهام شماره  5تا  3صادره در ژانویه  ،5305تمبرهای مالیات فدرال ایاالت متحده
را که الزامی نبود ،ندارد و تنها تمبر های ایالت نیویور را دارد که هنوز در آن زمان الزامی بود .در واقع ،تمبرهای
ایالت نیویور تنها در موقع انتقال سهام الزم بود .بنابراین ،در صورتی که برگهای سهام شماره  5تا ( 3چنانکه
گالف اظهار می دارد) باطل شده بود ،اصوالً نیازی به الصاق هیچ تمبری نمـیبـود .آقـای جكسـون نتیجـهگیـری
میکند که:
عقیده اینجانب بر این است که همانطور که (برگهای سهام) شماره  5الی  3مدلل میدارنـد سـهام گـالف از
 5305به این طرف به چهار شرکت ایرانی تعلق داشته است .برگهای سهام شماره  5الی  3باطل نشدهاند ،بلكـه
یادداشت روی آنها متقلبانه است .این یادداشتها و برگهای سهام شماره  52الی  50و دفتر سهام شرکت برای
برگ سهم شماره  1به قصد گمراه کردن بیننده تهیه شده است.
 .70گالف در پاسخ به گزارش آقای جكسون گزارشی از آقای ریچارد فریدبرگ تسلیم نموده که وی نیز دالل
تمبر و کارشناس تمبرهای مالیاتی ایاالت متحده است.
 .79توضیحات آقای فریدبرگ درباره الزامات قانون استفاده از تمبرهای مالیاتی با توضیحات آقـای جكسـون
مطابقت دارد؛ اما نتایجی که آقای فریدبرگ در گزارش خود و نیز در شهادتش در جلسه استماع حاصل نمـوده ،تـا
حدود زیادی با نتیجهگیریهای آقای جكسون تفاوت دارد.
 .77نخست آقای فریدبرگ در گزارش خود اظهار میدارد که به نمونههای زیادی از تمبرهایی برخورد کـرده
است که بعد از تاریخ انقضای خود مورد استفاده واقع شدهاند و اظهار عقیده میکند که اینها نمونه تمبرهای مورد
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استفاده کسانی است که اگر نه ند قانون که روح قانون را رعایت کردهاند .اما درجلسه استماع ،وی تصدیق کـرد
که هیچوقت ندیده است که کسی تمبری را که  01سال قبل منسوخ شده برای انتقال سهام مـورد اسـتفاده قـرار
داده باشد .وی همچنین اظهار داشته است که استفاده مشـتر از تمبرهـای انتقـال سـهام و تمبرهـای اسـنادی
«غیرعادی نیست»  .در واقع ،در جلسه اسـتماع ،آقـای جكسـون نیـز تصـدیق کـرد کـه غیـر از اسـناد دیگـر یـا
کلكسیونرها ،منابع دیگری نیز برای به دست آوردن تمبرهای خارج از جریان وجود دارد.
 .71در گزارش آقای فریدبرگ راجع به تمبرهای خاص مورد استفاده در برگهای سهم مـورد بحـث ،عنـوان
شده است که در مورد برگهای سهام شماره  5الی  4تشریفات عموماً رعایت شـده اسـت ،امـا در فاصـله صـدور
برگهای سهام شماره  1و ، 5یک دبیر جدید و نیز مدیرعامل جدیدی برای گالف منصوب شدند و با این ت ییـرات،
تنظیم و بایگانی سوابق گالف دچار بینظمی شدیدی شد .آقای فریدبرگ اظهار میدارد که نمونههایی از اینگونـه
بیدقتی را میتوان در برگ سهم شماره  1مشاهده کرد ـ برگ سهمی که خواندگان به آن ایـراد نگرفتـهانـد ـ و
حاوی یک تمبر اسنادی فدرال است؛ حال آنکه مالیات فدرال در آن زمان ل و شده بـود ،امـا هـیچ تمبـر مالیـاتی
ایالت نیویور روی آن الصاق نشده است .آقای فریدبرگ در گزارش خود اظهار داشـته اسـت کـه «بـرگ سـهم
مزبور نه تاریخ دارد و نه ظهر آن امضا شده و نه تمبر آن با پاراگراف یا تاریخ باطل شده اسـت .خالصـه ایـنکـه
بهسهولت مشاهده می شود که مسئولین گالف اطالعی از نحوه صحیح استفاده از تمبرهای انتقال سهام نداشـتند».
آقای فریدبرگ همچنین به تعدادی موارد غیرمتعارف در برگهای سهام شماره  5تا 3که خواندگان به آنها استناد
کردهاند اشاره مینماید.
 .70مهمتر از همه آنکه آقای فریدبرگ در جلسه استماع ت کیـد کـرد کـه مـوارد غیرمتعـارف در اسـتفاده از
تمبرها منحصر به برگهای سهام شماره  52الی  50نبود« :منحیثالمجموع مـن متوجـه شـدم کـه کسـی روی
برگ های سهام (تمبر) الصاق کرده که کامالً با قوانین مربوط به استفاده آنهـا آشـنا نبـوده اسـت .در اسـتفاده از
تمبرها مقدار زیادی آشفتگی و بی نظمی صورت گرفته… در مورد کلیه برگ هـای سـهام مـوارد غیرمتعـارف بـه
درجات مختلف وجود دارد» .وی نتیجهگیری کرد که :به نظر من ادله راجع به تمبرها این نتیجهگیری کلی را ت یید
می کند که تنظیم و بایگانی سوابق ،دستکم در مورد برگهای سهامی که توسط گالف صادر شـده ،بـدون نظـم
مشخد و م شوش و کم و بیش گویای عدم اطالع و کاردانی در مورد کلیه  50برگ سـهام بـوده اسـت .اغلـب
برگ های سهام ،اگر با ند قانون مطابقت ندارد ،اما با روح قانون مطابقت دارد .فكر میکنم ایـن تنهـا نتیجـهای
است که میتوان از ادله مربوط به تمبرها گرفت.
 .74و باالخره آقای فریدبرگ ادعا میکند که نتیجهگیری آقای جكسون ،دایر بر اینکه سهام گالف متعلق به
چهار شرکت ایرانی است ،تنها بر ادله راجع به تمبرها استوار نیست .آقای فریدبرگ در خاتمه گزارش خـود اظهـار
میدارد که:
من با نتیجهگیری آقای جكسون موافقم که… وجود این تمبرها بر برگهای سهام شماره هـای ،2 ،0 ،5 ،1
 55 ،52 ،3و  50منطبق با قوانین ایاالت متحده نیست؛ بدین معنا که مالیاتهایی که تمبرهای مزبور مبین آنهـا
است از تاریخ  55دیماه ( 5944اول ژانویه  )5355ل و شده بود .گرچه در مورد مالیات و تمبرهای دیگـر الصـاقی
بر برگهای سهام شماره  5الی  50به نظر میرسد که گالف سعی کرده است با حسننیت کلیه قـوانین ذیـربط را
رعایت کند ،اما نتیجه گیری عجوالنه آقای جكسون کامالً با ادله موجد م ایرت دارد .ادله موجود این نتیجهگیـری
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را ت یید می کند که تنظیم و بایگانی سوابق در گالف بدون اسلوب و آشفته بـوده و شـخد یـا اشـخاص مسـئول
تنظیم و نگهداری سوابق مزبور بی تجربه بوده اند و با تشریفات ناظر بر انتقـال سـهام شـرکتهـا آشـنایی کامـل
نداشتهاند.
 .71دیوان خاطرنشان میسازد که هم شهادت آقای جكسون و هم شهادت آقای فریدبرگ درباره اسـتفاده از
تمبرهای مالیاتی حاکی است که استفاده از تمبر بابت انتقـال سـهام در اکتبـر  5300بـه فرزنـدان خـانواده ثابـت
غیرعادی بوده است؛ اما شهادت هر دو کارشناس همچنین حاکی است که استفاده از تمبر برای برگهـای سـهام
شماره  1الی  ،3یعنی برگ های سهامی که خواندگان برای اثبات اظهارات خود بدان استناد کردهاند نیز به درجـات
مختلف غیرعادی بوده است .بهعالوه ،به نظر میرسد که نتیجهگیریهای آقای جكسون بیشتر مبتنی بر ادلـهای
غیر از تمبرها از قبیل صورتجلسات هی ت مدیره گالف اسوشیایتس و اظهارنامههای مالیاتی باشـد تـا مبتنـی بـر
استفاده از تمبرهای مالیاتی الصاقی بر برگهای سهام .همانطور که خود وی در جلسه استماع اظهار کرد :تمبرها
گویای کل ماجرا نیستند .به طور خالصه ،به نظر دیوان نتیجهگیریهای آقای جكسون از محـدوده تخصـد وی
فراتر میرود.
 .73با توجه به مراتب باال ،تصمیم دیوان چنین است که شهادت کارشناسی خواندگان درباره جعل قاطع امـر
نیست .موارد غیرمتعارفی که در اسناد و مدار شرکتهای سهامی بسته (خاص) ) (closely-heldوجـود دارد،
به حد اثبات جعل نمیرسد .دیوان نتیجه میگیرد که شهادت کارشناسی خواندگان در ارتباط با برگهای سـهام و
دفتر ثبت انتقال سهام کافی برای رد این اماره نیست که مدار شرکت گالف اسوشیایتس همان است که حسب
ظاهر خود نشان میدهد.
 .11بنابراین دیوان به سوابق آن زمان و سایر ادله مستندی که طرفین ارائه کردهاند میپردازد.
ب) فرمهای آمار دعاوی

 .15در ماه مه  ،5322وزارت خزانهداری ایاالت متحده با انتشار مقررهای افراد مشمول قلمـرو قضـایی ایـاالت متحـده را
که ادعایی علیه ایران داشتند ملزم به ثبت یـک فـرم آمـار دعـاوی نمـود (بنگریـد بـه(31 C.F.R. & 535. 616, :
 6.1980خانواده ثابت فرم های مزبور را برای اعضای مختلف خانواده و نیز برای گالف اسوشیایتس تسـلیم کـرد.
در فرم آمار دعاوی که از طرف گالف اسوشیایتس ثبت گردید ،ذکر شده است کـه سـهام سـرمایه آن ،در تـاریخ
تكمیل فرم ،یعنی  04اردیبهشتماه  54( 5913مه  522 )5322درصد متعلق به اتباع ایاالت متحـده بـوده اسـت.
دیوان مالحظه میکند که فرمهای مزبور و اطالعات مندرج در آنها با توجه به چند دلیل حائز اهمیت است.
 .10نخست اینکه فرمهای آمار دعاوی مدارکی است که قبل از امضای بیانیههای الجزایر نزد یـک مثسسـه
دولتی ایاالت متحده ثبت گردیده اند (برخالف اظهارنامه مالیاتی سال  5322که در تاریخ نهم بهمنماه 03 /5913
ژانویه  5325امضا شد) .بنابراین امكان نداشته که روی فرم های آمار دعاوی تاریخ مقدمی قید شود تا برای ت ییـد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6این فرم های آمار دعاوی توسط رجا ،آرام و کریم ثابت در پروندههای شماره  251تا  255که با پرونده حاضر هماهنگ شدهاند تسـلیم
گردید.
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یک ادعای مطروح نزد آن دیوان مورد استفاده قرار گیرد که این مطلبی است که خواندگان در ارتباط با برگهـای
سهام شماره  52الی  50اظهار میدارند .ثانیاً فرم های آمار دعاوی که توسط اعضای مختلف خانواده ثابـت (هرمـز
ثابت ،همسرش والری و فرزندان ایرج ثابت ،سینا و تینا) ثبت گردیده ،برخالف فرمی که توسط گالف ثبـت شـده،
تابعیت غیرامریكایی آنها تصدیق شده است .دیوان دلیلی در دست ندارد که در صحت اظهار مندرج در فرمهـای
آمار دعاوی ،دایر بر اینکه در تاریخ تكمیل فرم ،یعنی  04اردیبهشتماه  54( 5913مه  )5322گالف کـالً متعلـق
به اتباع ایاالت متحده بوده تردید نماید .دیوان در این رابطه مالحظه میکند که هیچیک از طرفین اظهار نكردهاند
که هیچ امریكایی غیراز رجا ،آرام و کریم ثابت در فاصله نهم آبانماه  95( 5915اکتبر  )5300و  03دیماه 5913
( 53ژانویه  )5325صاحب سهام گالف اسوشیایتس بوده است.
ج) اظهارنامههای مالیاتی

 .19دیوان اینک به بررسی محكمترین فقره دلیل مثید اظهار خواندگان ،دایر بر اینکـه مـدار مالكیـت گـالف
جعلی است میپردازد ،یعنی اظهارنامه های مالیاتی فدرال ایاالت متحده که طی دوره مورد بررسـی توسـط گـالف
اسوشیایتس ثبت گردیده است .چنانکه در بند  51باال مالحظه شد ،اظهارنامه مالیاتی مربوط به سالی که طی آن
انتقال به فرزندان ثابت حسب ادعا صورت گرفت و نیز اظهارنامههای مربوط به دو سال بعد از آن ،نشانگر مالكیت
فرزندان ثابت نیستند .خواندگان خاطرنشان میسازند که حداقل عجیب است که مسئولین گالف اسوشیایـتس بـه
مدت سه سال متوالی راجع به مالكیت شرکت اطالعات نادرست به مقامات مالیاتی ایـاالت متحـده تسـلیم کـرده
باشند.
 .17دیوان در سوءظن راجع به اظهارنامههای مالیاتی گالف با خواندگان اشترا نظـر دارد .گرچـه غیرعـادی
نیست که یک شخد فاقد سابقه حسابداری ،اظهارنامههای مالیاتی را با تكرار اطالعات سال قبل تنظیم کند ،اما
دیوان انتظار ندارد که یک حسابدار رسمی ،نظیر آقای تریگر که مسئول تنظیم اظهارنامههای مالیاتی گالف بود به
همان طریق عمل کند و متوجه همان اشتباهات نیز نشود .در این رابطه ،دیوان مالحظه میکند که اظهارنامههای
مالیاتی مزبور با توجه به قید مجازات شهادت دروغ تنظیم شدهاند.
 .11از طرف دیگر ،دیوان توجه دارد که گالف یک شرکت کوچـک خـانوادگی بـوده کـه بـه صـورتی بسـیار
غیررسمی عمل میکرده است .این واقعیت از نحوه تنظیم و بایگانی سوابق گالف ،از جمله برگهای سـهام ،دفتـر
انتقال سهام و ترازنامههای آن مدتها قبل از آن که اعتبار انتقال سـهام مـورخ نهـم آبـانمـاه  95( 5915اکتبـر
 )5300مورد تردید واقع شود مشهود است .دیوان همچنین مالحظه میکند که این عدم رعایت تشریفات با توجـه
به ماهیت فعالیت تجاری گالف قابل در بوده است.
 .10گالف اسوشیایتس به صورت یک شرکت رابط برای تعدادی از شرکت های متعلق به (خانواده) ثابـت در
ایران عمل میکرد .گالف بابت پرداختهایی که از طرف آن شرکتها انجام میداد تنها مطالبه بازپرداخت هزینـه
می کرد و خود گالف به این منظور ت سیس نشده بود که سودآور باشد .در واقع ،اظهارنامههای مالیاتی تسـلیمی بـه
دیوان نشان میدهند که شرکت طی هیچیک از سالهای مورد بحث هیچ سود مشمول مالیـاتی تحصـیل نكـرده
بود .بنابراین ،هرگونه ت ییر در مالكیت گالف اسوشیایتس ت ثیری بر مسئولیت مالیاتی آن نمیگذاشـت و از آنجـا
که گالف هیچ مسئولیت مالیاتی نداشت ،این احتمال وجود دارد که اظهارنامههای مالیاتی فـدرال بـه مقـدار قابـل
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مالحظهای واجد اهمیت کمتری محسوب میشدند تا اگر گالف اسوشیایتس شرکتی سـودآور بـا درآمـد مشـمول
مالیات میبود.
 .14گرچه این واقعیت که اظهارنامههای مالیاتی گالف برای سالهای مالی دسامبر  5300الـی نـوامبر 5303
نشانگر مالكیت فرزندان ثابت نیست برای دیوان سثال برانگیز است ،اما دیوان با توجه به عواملی که در باال مورد
بحث واقع شد نتیجه میگیرد که اظهار نامههای مالیاتی بهتنهایی نمیتواند ثابت کند که گـالف مـدار مالكیـت
خود را جعل کرد تا گویای مالكیت سه فرزند خانواده ثابت باشند .بر این اساس ،دیوان اکنون به سایر ادله مسـتند
مورد استناد خواندگان می پردازد تا در یابد که آیا مجموعه بار کلیـه ادلـه تسـلیمی کـافی بـرای احـراز بـار دلیـل
خواندگان ،چنانکه در بند  01باال تشریح گردید ،میباشد یا خیر.
د) ادله غیر مستقیم

 .11خواندگان برای اثبات بیشتر اظهارات خود راجع به جعل ،به بعضی از مدار شـرکت گـالف اسوشـیایـتس
اشاره میکنند که نشانگر انتقال سهام به چهار شرکت ایرانـی اسـت .نخسـت خوانـدگان بـه صورتجلسـه مجمـع
مشتر تنها سهامدار (فیروز) و هی ت مدیره گالف اسوشیایـتس کـه در تـاریخ  51دیمـاه ( 5914پـنجم ژانویـه
 )5305برگزار شد استناد میکنند (بنگرید به :بند  3باال) .صورتجلسه مزبور حاکی اسـت کـه نوسـازی و تعمیـرات
ال توسـط فیـروز ،زمـزم ،رادیوتلویزیـون و مینـا
گالف مبلغ  530942/49دالر هزینه برداشته و کلیه آن هزینـه قـب ً
پرداخت شده بود .با توجه به این هزینهها هی ت مدیره تصمیم گرفت سرمایه گالف را که کمـی بـیش از 520222
دالر بود با توزیع معكوس سهام به  220222دالر افزایش دهد .برای نیل به این منظور ،صورتجلسه اشعار مـیدارد
که  522سهم فیروز به  90سهم تقلیل یافت و  52سهم بقیه به نام زمزم ،رادیوتلویزیون و مینـا صـادر گردیـد .از
آنجا که چهار شرکت مزبور قبالً مبلغ  530942/49دالر الزم برای تعمیرات را پرداخته بودند ،ملزم بودند که فقـط
مبالغ مختصر دیگری بپردازند تا مبلغ  020222دالر افزایش سرمایه حاصل گردد .طبق صورتجلسه مزبور ،قرار شد
که زمزم و رادیوتلویزیون هرکدام مبلغ  022/12دالر و مینا مبلغ  05/14دالر دیگر بپردازند .در پایان صورتجلسـه
ذکر شده است که از آن به بعد گالف کماکان به عنوان یک دفتر رابط برای تسهیل امور چهار سهامدار خود عمـل
خواهد کرد.
 .13ثانیاً خواندگان به یک مدر یک صفحهای تحت عنوان «گالف اسوشیایتس اینک  /اطالعات تكمیلـی
 92/نوامبر  )5305منضم به صورت مالی مورخ نهم آذرماه  92/5911نوامبر  )5305گالف اشاره میکنند که توسط
آقای فیلیپ تریگر حسابدار گالف تهیه شده است .مدر مزبور توزیع معكـوس سـهامی را کـه حسـب ادعـا ل ـو
گردیده توصیف کرده ،اشعار میدارد که فیروز  90سهم از  522سهم قبلی خود را حفظ کرد ،سهام جدیـد بـه نـام
زمزم ،رادیوتلویزیون و مینا صادر گردید ،و بهای هر سهم صادره  222دالر بود کـه ایـن امـر منجـر بـه افـزایش
سرمایه از رقم کمی بیش از  520222دالر به  220222دالر گردید .مدر مزبور همچنین حاکی است کـه هزینـه
دفتر جدید گالف توسط سهامداران جدید پرداخت شده بود.
 .01ثالثاً دفاتر حسابداری گالف نشان میدهد که بابت آورده سهام «الف» در ماه نوامبر  5305مبلـغ 010522
دالر به نام زمزم و مبلغ  90022دالر به نام مینا ،هم در ستون بدهكار و هم در ستون بستانكار ثبـت شـده اسـت.
گالف دفتر حساب خود با رادیوتلویزیون را تسلیم نكرد ،اما بازسازی ادعایی آن دفتر توسط کارشناس گالف ،یعنـی
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مثسسه حسابرسی کوپرز اند لیبرند ،هم یک رقم بدهكار و هم یک رقم بستانكار به مبلغ  010522دالر بـه تـاریخ
 04آبانماه  51( 5911نوامبر  )5305نشان میدهـد .میـزان ایـن آوردههـای سـرمایه متناسـب اسـت بـا عالیـق
سهامداری مربوطه شرکتهای مزبور در انتقال سهام ماه ژانویه  .5305بهعـالوه ،اظهارنامـههـای مالیـاتی گـالف
همچنین نشان میدهند که سرمایه آن در سال بعد از توزیـع معكـوس سـهام بـه  220222دالر افـزایش یافـت و
صورت مالی آن برای دوره منتهی به نهم آذرماه  92( 5911نوامبر  )5305نشان میدهد که سـرمایه گـالف در آن
تاریخ  220222دالر بوده است .اما بابت مبـالغ نـاچیز اضـافی کـه بـرای تكمیـل خریـد سـهام بـر عهـده زمـزم،
رادیوتلویزیون و مینا بود ،در دفاتر گالف رقمی درج نشده است.
 .05دیوان مالحظه میکند که ادله مشروحه باال تناقضی با اظهار گالف ندارد ،دایر بر ایـنکـه خـانواده ثابـت
درصدد بود که در ژانویه  5305سهام به چهار شرکت ایرانی منتقل شود و متعاقباً آن را ل و کرد .نخسـت ایـنکـه
آقای تریگر در شهادتنامه خود اظهار میدارد که «زمانی در سال  5300مطلـع شـد کـه صـدور سـهام بـه زمـزم،
رادیوتلویزیون ،مینا و فیروز» ل و گردیده و هیچگاه انجام نپذیرفت ،زیرا شرکتهای مزبور عالقـهمنـد بـه داشـتن
سهم درگالف نبودند» .این اظهار آقای تریگر که وی تا «زمانی در سال  »5300از ل و معامله مطلع نشد ،بـا اقـدام
وی در تهیه اطالعات تكمیلی مورخ نهم آذرماه  92( 5911نوامبر  )5305که در بند  13توصیف گردید و با مبـالغ
بدهكار و بستانكار مربوط به آورده سرمایه که وی در همان ماه نوامبر  5305در دفاتر گالف ثبت نمـوده مطابقـت
دارد .این مطلب نیز شایسته ذکر است که صورتهای مالی گالف روشن میسازند که سهمیههای پرداختی توسـط
چهار شرکت بابت هزینههای گالف با ارزش معامالت مربوطه آنها با گالف تطبیق میکند و نه با عالیق مالكانـه
ظاهری آنها و باالخره این که توزیع معكوس سهام ل و شده یا نشده دقیقاً ارتباطی با ایـن مسـ له نـدارد کـه آیـا
فرزندان ث ابت طی دوره ذیربط صاحب سهام گالف بودند یا خیر؛ یعنی مادام که فرزنـدان ثابـت قبـل از آغـاز دوره
ذیربط در واقع سهام خود را از کسی گرفته باشند ،از نظر بررسی صالحیتی دیوان تفاوتی نمیکند که آنـان سـهام
خود را از فیروز گرفته باشند یا از فیروز ،زمزم ،رادیوتلویزیون و مینا.
 .00سپس خواندگان به چند مورد م ایرت در صورتجلسه مورخ نهم آبانمـاه  95( 5915اکتبـر  )5300گـالف
اسوشیایتس که انتقال سهام به فرزندان خانواده ثابت در آن منعكس شده است اشاره میکننـد .نخسـت ایـنکـه
صورتجلسه مزبور اشعار می دارد که سهام توسط چهار شرکت ایرانی به فرزندان منتقل شد و نهتنها توسط فیـروز.
خواندگان همچنین متذکر می شوند که گرچه صورتجلسه به انتقال سهام بهعنوان (فروش) اشاره دارد ،هیچ دلیلـی
وجود ندارد که چهار شرکت ایرانی مورد بحث ـ که در جلسه مزبور نمایندهای نداشتند ـ هیچ وجهی بابـت چنـین
فروشی دریافت کرده ویا فرزندان ثابت بهای سهام خود را پرداخت نموده باشند .در این باب نیـز دیـوان مالحظـه
میکند که مدر مزبور قاطع نیست و با روایت رویدادها توسط هیچیک از طرفین کامالً تطبیق نمیکند .در واقع،
طبق فرضیه خواندگان ،گالف این مدر را بعد از ایجاد ادعاهای خود ساخت تا دعوا را مشمول صـالحیت دیـوان
قرار دهد ،لكن دیوان نمی تواند در کند که چرا گالف باید مدرکی بسازد م ایر با اظهاراتی کـه مـیخواسـته نـزد
دیوان مطرح نماید .آنچه که بیش تر قابل باور است این است که صورتجلسه مزبور نیز مورد دیگری است از سهل
انگاری اداری گالف اسوشیایتس و آشفتگی ارتباط بین مسئولین گالف در نیویـور و اعضـای خـانواده ثابـت در
تهران.
 .09خواندگان همچنین یک الیحه تـوجیهی بـه تـاریخ هفـتم آذرمـاه  02( 5913نـوامبر  )5322از امـریكن
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اکسپرس اینترنشنال بنكینگ کورپوریشن (امریكن اکسپرس) تسلیم کردهانـد کـه در دعـوایی در نیویـور علیـه
حبیب ،ایرج و هرمز ثابت و شرکت فیروز تسـلیم شـده و در آن ،امـریكن اکسـپرس مـیکوشـید ثابـت کنـد کـه
دادخواستی در دفتر گالف به هرمز ثابت ابالغ شده بود .در الیحه مزبور ،امریكن اکسپرس ادعـا کـرده اسـت کـه
(هرمز) ثابت در شهادت مواجههای ) (cross-examinationاذعان کرده است که شرکت فیروز ،یـک شـرکت
متعلق به خانواده ثابت که خود هرمز ثابت رئیس و مدیر آن بود ،همراه با شرکتهای دیگری در گروه ثابت ،یـک
سهامدار عمده در گالف اسوشیایتس میباشد .دیوان برای این مطلب چندان وزنی قائل نمیشود ،زیرا کـه صـرفاً
اظهاری است در دعوایی توسط یک طرف مخالف هرمز ثابت .خواندگان سواد شهادت ویا ادله مستقل دیگری که
نشان دهد هرمز ثابت فیالواقع آن مطلب را اظهار داشته است ،تسلیم نكردهاند.
 .07بهعالوه ،خواندگان حكم طالق مورخ  55اردیبهشتماه ( 5951ششم مه  )5325ایرج ثابـت و همسـرش
نیكا را ارائه کرده اند که در آن ،از جمله نیمی از سهام متعلق به طرفین (ایرج و نیكا ثابت) درگالف اسوشـیایـتس
اینک ،یک شرکت نیویورکی ،به نشانی  NY 30 Rockefeller Plaza, New Yorkبه نفع نیكا ثابت حكـم
داده شده است .حكم طالق مزبور در سال 5325یعنی حدود  3سال بعد از انتقال ادعایی سهام گالف بـه فرزنـدان
ثابت قطعیت یافت و خواندگان استدالل میکنند که حكم مزبور داللت بر آن دارد که حتی در سـال  5325گـالف
متعلق به سه فرزند ثابت نبوده است؛ لكن دیوان مالحظه میکند کـه نیكـا ثابـت در دعـوای طـالق «عالقـه در
هرگونه دارایی هایی را که اکنون ویا در هر زمانی مستقیماً یا غیرمستقیم متعلق به هریک از اعضای خانواده آقـای
حبیب ثابت و همسرش بوده» مطالبه کرده بود و ضمناً دیوان مالحظه میکند که حكم طالق غیابـاً صـادر شـده
بود .به عالوه ،دیوان مالحظه میکند که حكم مزبور با فرمهای آمار دعاوی مطابقت ندارد که دیوان آنها را ادلـه
همزمان و قانعکنندهای تلقی میکند ،مبنی بر اینکه مالكیت گالف اسوشیایتس حداقل تا ماه مـه  5322بـه سـه
فرزند ثابت منتقل شده بود.
 .01دیوان همچنین توضیحات گالف راجع به طرح انتقال سهام گالف به چهار شرکت ایرانی و تصمیم خانواده
ثابت را ،دایر بر این که به جای آن ،سهام مزبور را به سه فرزند خانواده ثابت منتقل نماید مورد توجه قرار میدهد و
گالف شهادتنامه ای از هرمز ثابت تسلیم کرده که در آن ،نامبرده توضیح داده است که گرچه خانواده ثابـت «قصـد
داشت هزینه نوسازی گالف را از طریق توزیع مجدد سهام گالف» به چهار شرکت ایرانی ت مین کنـد ،امـا تصـمیم
گرفته شد که «مالكیت یک شرکت امریكایی به وسیله فیروز ،زمزم ،رادیوتلویزیون و مینا با توجه به محدودیتهـا
و پیامدهای مالی و حقوقی مختلف صالح نیست .این انتقال صورت نگرفت و ابطال گردید» .وی ادامـه مـیدهـد
که:
پس از مشاوره با چند عضو ارشد خانواده ،در سال  5300و جهت انتفاع سه فرزندم (که تنها اعضای خـانواده
ثابت بودند که در ایاالت متحده اقامت داشتند و تبعه ایاالت متحده بودند) از طرف فیروز موافقت شـد کـه سـهام
مجدداً به طور مستقیم به نام رجا ،آرام و کریم صادر گردد.
در جلسه استماع  ،هرمز ثابت مجدداً ت کید کرد که سه فرزند وی اولین اعضای خانواده ثابت بودند کـه تبعـه
ایاالت متحده شدند و این امر عاملی در تصمیم خانواده ثابت به انتقال سهام گالف به آنان بود.
 .00برادرِ ه رمز ثابت ،ایرج که در آن زمان مدیرعامل زمـزم بـود ،در شـهادتنامه خـود ایـن توضـیح را ت ییـد
میکند:
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در سال  5305برادرم هرمز ثابت پیشنهاد نمود که سهام گالف را به شرکت من ،یعنی زمزم بفروشد ،ولی مـن
این پیشنهاد را به دالیل مختلف اداری و مالی رد کردم .رابطه نزدیک ،ولی مستقل تجاری که ما با گالف داشـتیم
هیچ مشكلی نداشت و من ترجیح دادم که زمزم را بهعنوان سهامدار در گالف درگیر نكنم.
در جلسه استماع ،ایرج ثابت در مورد دالیل عدم تمایل زمزم به داشتن سهم درگالف اسوشیایتس توضیحات
بیشتری داد ،بدین شرح:
در آن سال ها سر و کار داشتن با مقامات مالیاتی ایران اگر نتوان گفت که غیر قابل تحمل شده بود ،دستکم
بسیار دشوار گردیده بود ....بنابراین من میدانستم که اگر زمزم یا مینا بهعنوان سازمانهای صنعتی ،در یک چنین
شرکت خارجی درگیر شوند ،صرف توضیح دادنِ وضع مالیاتی و روابط آن و غیـره بـرای مـن تبـدیل بـه کـابوس
میشد.
 .04روایت گالف از رویدادها همچنین با شهادتنامههای مسعود خمسی (یكی از مدیران گالف از سال  5350تا
حداقل سال  ،5320مدیرعامل گالف از ژانویه  5305تا ژانویه  5303و بـرادر بـاهره ثابـت) ،آقـای فیلیـپ تریگـر
(حسابدار گالف از سال  5352تا سال  )5325و آقای اندرو رستینو (مسئول و مدیر گالف از سـال  5352تـا حـداقل
 )5323ت یید میشود.
 .01دیوان ،در عین حال که به مفاد شهادتنامههای اخیر توجه دارد ،لكن این واقعیت که چرا نه شهود مزبور و
نه دستیار آن زمان آقای تریگر ،یعنی آقای آلن کورن بالث در جلسه استماع شهادت ندادنـد بـرای دیـوان سـثال
برانگیز است .با توجه به تناقضات موجود در سوابق گالف ،دیوان در انتظار شهادت مسئولین آن زمان گالف میبود.
گرچه در جلسه استماع ،وکیل گالف در توضیح راجع به غیبت بعضی از شهود اظهار داشت که آقای رسـتینو دچـار
نوعی بیماری فراموشی (الزهایمر) و آقای تریگر سالخورده است ،اما توضیح نداد که چرا آقایان خمسی و کورن بـالث
در جلسه حاضر نشدند؛ ضمن اینکه هیچ ادله مستندی از عدم توانایی آقای تریگر و آقای رستینو به ادای شهادت
ارائه نكرد.
هـ) نظریههای حقوقی

 .03چنانکه در باال خاطرنشان شد ،خواندگان یک نظریه حقوقی از دارالوکاله کرتیس ،ماله ـ پریوو ،کالت اند ماسـل،
مستقر در نیویور  ،تسلیم کردهاند که در آن از جمله گفته شده اسـت کـه «مـوارد غیرمتعـارف بسـیاری در دفـاتر و
سوابق شرکت گالف وجود دارد که درباره نفس واقعیات انتقال سهام ایجاد سثال مـیکنـد» .دارالوکالـه مزبـور اظهـار
عقیده میکند که آنجا که گالف میگوید انتقال سهام به چهار شرکت ایرانی ل و گردید ،در واقع میگویـد کـه گـالف
سهام را بازخرید نمود؛ لكن طبق نظر دارالوکاله مزبور گالف قانوناً نمیتوانست سهام را بازخرید نماید ،زیـرا کـه کسـر
بودجه داشت .بهعالوه ،چهار شرکت مزبور نمیتوانستند انتقال را یكجانبه ل و کنند ،چـرا کـه ایـن عمـل بـه حقـوق
اشخاص ثالث لطمه وارد میکرد .نظریه مزبور نتیجهگیری میکند که به نظر مـیرسـد رادیوتلویزیـون ،زمـزم و مینـا
قاعدتاً هنوز سهامدار گالف هستند و ادله متناقضی راجع به انتقال ادعایی سهام توسط شرکت فیروز به فرزنـدان ثابـت
وجود دارد که ما از اظهارنظر راجع به آن معذوریم .اما به نظر میرسد که حتی اگر دیوان اظهارات خواهـان را بپـذیرد،
باز هم شرکت فیروز فقط  90سهم برای انتقال داشته است (بنگرید به :بند  52بـاال) .آقـای پیتـر کلـت از دارالوکالـه
کرتیس ،ماله ـ پریوو ،کالت اند ماسل همچنین در جلسه استماع در ت یید نظریه فوق شهادت داد.
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 .41گالف در پاسخ به نظریه حقوقی تسلیمی توسط خواندگان ،یک نظریه حقوقی از یكی از وکالی دارالوکاله
بیكر اند مكنزی ،مشاورحقوقی گالف ،ارائه کرده است.
 .45گزارش بیكر اند مكنزی ت کید دارد بر اینکه عدم رعایت تشریفات انتقال سهام مـانع انتقـال عالیـق در
سهام نمی شود .در این خصوص ،بیكر اند مكنزی اظهار میدارد که« :مهمترین جنبه قـانون نیویـور راجـع بـه
انتقال سهام این است که قصد طرفین به انجام انتقال تعیینکننده است ،نه تشریفات معامله» .بیكـر انـد مكنـزی
نتیجهگیری میکند که:
جای بحث ندارد که سوابق شرکت گالف اسوشیایتس متناقض و مبهم است .اما آنچه که قابل بحث نیسـت
قصد هرمز ثابت به انتقال  522درصد مالكیت گالف به سه فرزند خود در اکتبر  5300است .چنانکه در ایـن نامـه
بحث شده است ،قانون نیویور بهروشنی ثابت میکند که قصد (انتقال) بر تناقضات موجود در تشریفات شـرکتی
غلبه دارد .صورتجلسه و دفاتر ثبت سهام گالف داللت بر این واقعیت دارند که انتقال سهام گالف به فرزندان مـورد
قصد و نظر بود و در سابقه منعكس شد .بنابراین ،فرزندان ثابت صاحبان  522درصد سـهام گـالف اسوشـیایـتس
میباشند.
 .40دیوان متذکر میشود که هیچیک از این دو نظریه چندان روشنکننده نیست و مستقیماً بـه هـیچیـک از
آنها اتكا نمیکند .با این وصف ،دیوان بر این تصمیم است که علیالخصوص در چارچوب یـک شـرکت کوچـک
خانوادگی که قصد انتفاعی نداشته ،قصد مسئولین آن قاعدتاً بر عدم رعایت بعضی تشـریفات شـرکتی غلبـه دارد،
خصوصاً اگر ماهیت فعالیت تجاری گالف و موضع آن در داخل خانواده ثابت در نظر گرفته شود.
و) نتیجهگیری دیوان درباره مالکیت

 .49تناقضات فراوانی که در ادله تسلیمی گالف وجود دارد کماکان اسباب دغدغه خاطر دیوان است ،لكـن دیـوان
خاطرنشان میسازد که برای اثبات ادعای جعل ،ضابطه اثباتی در حد باال بـه نـام ضـابطه «روشـن و مقنـع» بـه
شرحی که از جمله در پرونده دادرس اینترنشنال مقرر شده است (بنگرید به :بند  01باال) باید برآورده شود .پس از
بررسی کلیه ادله موجود ،دیوان بهناچار چنین نتیجهگیری میکند که خواندگان موفق نشدهاند با ادله روشن و مقنع
ثابت کنند که برگهای سهام شماره  52الی  50یا دفتر انتقال سهام گالف اسوشیایتس جعـل شـدهانـد تـا مثیـد
ادعای مطروح نزد دیوان باشند .وجود موارد غیرمتعارف در دفاتر تجاری یک شرکت کوچـک خـانوادگی ،علیـرغم
تعدد چنان مواردی در پرونده حاضر ،بدون وجود دالیل بیشتر ،به سطح تقلب نمیرسد .در نتیجه ،دیوان براساس
مدار موجود ،چاره ای جز این ندارد که اسناد مربوط به انتقال سهام نهم آبانماه  95( 5915اکتبر  )5300به رجا،
آرام و کریم ثابت را به حسب ظاهر آنها مورد قبول قرار دهد.
 .47دیوان در این رابطه ،خاطرنشان مینماید که اظهارات خواندگان مبنی بر اینکـه سـهم گـالف در ژانویـه
 5305به چهار شرکت مذکور منتقل شده و بعداً در اکتبر  5300به فرزندان ثابت منتقل نگردیـده کـالً مبتنـی بـر
اسناد ارائه شده توسط گالف است .خواندگان موفق نشدهاند ادله مثیدی از سوابق آن زمان چهـار شـرکت ایرانـی
ارائه کنند که داللت بر این داشته باشد که شرکتهای مزبور در آن زمان یا در تاریخی بعد از آن سـهامدار گـالف
اسوشیایتس شدهاند .بهعنوان مثال ،در گزارش حسابرسی مارس  5322فیروز که حاوی صورتی از سـرمایهگـذاریهـای
فیروز است ،ذکری از هیچ نوع سرمایهگذاری در گالف اسوشیایتس به عمل نیامده است .به همین گونه ،گـزارش
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حسابرسی ماه نوامبر  5322زمزم که بنیاد مستضعفان انجام داده ،نشان نمیدهد که زمزم در گالف صـاحب سـهام
بوده باشد .عالوه بر این ،خواندگان حتی یک مورد بهعنوان نمونه ارائه نكردهاند که چهار شرکت مذکور چه قبل و
چه بعد از مصادره اموال خانواده ثابت ،ادعای مالكیت در گالف اسوشیایتس کرده باشند.
 .41بنابراین دیوان نظر می دهد که در سراسر دوره ذیربط ،رجا ،آرام و کریم ثابت مالـک صـد درصـد سـهام
گالف اسوشیایتس بودهاند.
ب) تابعیت غالب و مؤثر

 .40خواندگان اظهار داشتند که رجا ،آرام و کریم ثابت که از بدو تولد اتباع دوگانه ایران و ایاالت متحده بودنـد در
طول دوره ذیربط از تاریخ 50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303تا تاریخ  03دیماه  53( 5913ژانویـه )5325
تابعیت غالب و مثثر ایاالت متحده نداشتند ،لكن در پرونده ثابت دیوان نظر داد که رجا ،آرام و کریم ثابت در تاریخ
 00فروردینماه  55( 5912آوریل  )5303به نحو غالب و مثثر اتباع ایاالت متحده شده بودند (بنگرید بـه :پرونـده
ثابت ،بند  .)93بر این اساس ،دیوان نظر میدهد که در طول دوره ذیربط ،گالف اسوشیایتس تبعه ایاالت متحـده
به شرح موصوف در بند 5ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی بوده و مضافاً ادعاهـای مطـروح در پرونـده حاضـر
طبق الزام مندرج در بند  0ماده هفت بیانیه مزبور مستمراً متعلق به اتباع ایاالت متحده بوده است.
ج) خواندگان

 .44گالف در دادخواست خود زمزم ،رادیوتلویزیون و مینا و نیز چهار بانک ایرانی (یعنـی بانـک اعتبـارات صـنعتی
ایران (بانک صنایع) ،بانک ملی ،بانک تهران و بانک سپه) را بهعنوان کارگزار وصول برواتـی کـه رادیوتلویزیـون
قبول کرده بود ،خوانده قرار داده است ،لكن گالف در لوایح بعدی خود هیچگونـه ادعـایی علیـه ایـن چهـار بانـک
تعقیب نكرده است .بنابراین ،دیوان ادعا علیه بانکهای مزبور را مردود اعالم میدارد.
 .41دیوان پیش از این نظر داده است که ایـران شـرکتهـای زمـزم ،رادیوتلویزیـون و مینـا را در تـاریخ 50
اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303مصادره نمود و این مصادره بـر مبنـای حكمـی انجـام شـد بـه تـاریخ 00
فروردینماه  55( 5912آوریل  )5303و اعالمیه مورخ 50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303دادستانی انقـالب
بهعنوان بنیاد مستضعفان که در تفسیر حكم مورخ  00فروردینماه  55( 5912آوریل  )5303صادر گردید (بنگریـد
به :بندهای  520تا  525در پرونده ثابت) .عالوه بر این ،در مورد زمزم ،دیـوان قـبالً نظـر داده اسـت کـه «بنیـاد
مستضعفان به مفهوم بند 9ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،شرکتهای زمزم را تحت کنترل دولت قـرار داده
است» «پپسی کو اینک .و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره  5-52-052مـورخ  53مهرمـاه 5951
( 55اکتبر  ،)5325چاپ شـده در  .)13 Iran-U.S. C.T.R. 3,21مضـافاً دیـوان اطالعیـه مصـادره مـورخ 50
اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه )5303صادره توسط سرپرست سـازمان امـوال مصـادره شـده بنیـاد مستضـعفان را
مالحظه می نماید که در آن ذکر شده است که اموال خانواده ثابت … مصـادره گردیـده و تحـت سرپرسـتی ایـن
سازمان اداره خواهد شد.
 .43دیوان براساس مدار موجود و با توجه به رویه خود نظر میدهد که بنیاد مستضعفان شرکتهای خوانده
را به مفهوم بند  9ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی تحت کنترل دولت قـرار داده اسـت .در نتیجـه ،ادعاهـای
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مطروح علیه آن خواندگان ،ادعاهای مطروح علیه ایران محسوب میشوند.
د) سایر موضوعات صالحیتی

 .11دیوان متقاعد شده است که نسبت به موضوع دعاوی گالف اسوشیایتس صالحیت رسیدگی دارد؛ بدین لحا
که کلیه دعاوی مزبور «ناشی ازدیون ،قراردادها ،سلب مالكیت و هر اقدام دیگر مثثر در حقوق مالكیت» میباشـند
(بند 5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی).
 .15بنا به مراتب باال ،دیوان نظر میدهد که نسبت به ادعاهای گالف صالحیت رسیدگی دارد.
سوم) ماهیت دعاوی ـ پیشگفتار

 .10گالف در سراسر مدت فعالیت خود تا سال  ،5303خدمات مختلفی از جمله برای مینا ،زمـزم و رادیوتلویزیـون
ارائه میکرد .گالف معموالً برای شرکتهای مزبور کاال و خدمات خریداری و گهگاه برای آنها منابع مالی تـ مین
میکرد؛ بدین صورت که یا به نام خود برای آنها وام میگرفت و پول را بـه شـرکت ایرانـی مربـوط مـیداد ویـا
ترتیبی برای اخذ وام به نام آن شرکت میداد و خود ضـامن وام مـیشـد .گـالف پرداخـتهـایی را کـه از طـرف
شرکتها انجام میداد در دفاتر حساب خود به بدهكار حساب آنها و و جوهی را که از آنها یا بسـتانكاران آنهـا
بهعنوان بازپرداخت دریافت میداشت به بستانكار حساب آنها منظور مینمود.
 .19ظاهراً ترتیب مزبور برای همه طرفهای مربوط رضایتبخش بود تا اینکه مصادره شرکتهای ایرانـی در
ماه مه  5303صورت گرفت .از آن تاریخ به بعد شرکتهای مذکور بدهی های خود را به گالف بازپرداخت نكردنـد.
بنابراین ،گالف از هر سه شرکت مذکور بدهیهای معوق را مطالبه مینماید.
چهارم) ادعا علیه شرکت شیشه مینا
الف) اظهارات خواهان

 .17مینا سازنده بطری در ایران بود .گالف برای اثبات رابطه قراردادی خود با مینا نامـهای بـه تـاریخ  51دیمـاه
( 5941پنجم ژانویه  )5350تسلیم نموده که از حبیب ثابت به نمایندگی از طرف مینا دریافت داشـته بـود .در ایـن
نامه از گالف درخواست شده که حسابی به نام شرکت مینا افتتاح و «تمام پرداختهایی را که به نام شرکت مذکور
انجام میشود منظور نمایند» .نامه مزبور حاکی است که گالف قبل از آن ،پرداختهایی بابت مینا انجـام داده بـود
که در آن زمان به حسابهای فیروز و زمزم منظور شده بود .حبیب ثابت در نامه خود از گالف درخواست کـرد کـه
بدهی های مزبور را به حساب جدیداالفتتاح مینا منظور و صورتحساب کاملی برای مینا ارسال نمایـد .در پاسـخ بـه
این نامه ،گالف نامه ای برای حبیب ثابت ارسال نمود که نشان مـیدهـد در تـاریخ  00دیمـاه  50( 5941ژانویـه
 )5350مینا متجاوز از  010222دالر به گالف بدهكار بوده است.
 .11گالف چند مدر دیگر نیز تسلیم نموده که نشانگر چند معامله دیگری است که بین سالهای  5352تـا
 5300برای مینا انجام داده بود .مهم تر از همه ،گالف نامهای به تاریخ  00دیماه  50( 5911ژانویـه  )5300ارائـه
داده است که دکتر جل یل اقبال یكی از سهامداران و مدیران مینا به حبیب ثابت نوشته اسـت .در ایـن نامـه دکتـر
اقبال ظاهراً به درخواست حبیب ثابت راجع بـه ترازنامـه مینـا پاسـخ مـیداد .دکتـر اقبـال «صـورتی از تعهـدات،
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پرداختها وحسابهای دریافتنی» مینا تا آخر مارس  5300را طی نامه خود ارسال نمـود کـه مبلـغ 5210010/00
دالر بدهی به گالف نشان میدهد .گالف خاطرنشان مینماید که رقم مزبور دقیقاً مطابق با صورتحساب مـورخ 00
بهمنماه  55( 5911فوریه  )5300می باشد که گالف برای مینا ارسال نمود و نشان میدهد که مانده بدهی مینا در
تاریخ  55بهمنماه  95( 5911ژانویه  )5300مبلغ  5210010/00دالر بوده است.
 .10گالف اعالمیه های بستانكار و بدهكار و نیز صورتحسابهای بعدی را نیز تسلیم نموده که نشان میدهند
کل بدهی مینا به گالف تا تاریخ 52مردادماه ( 5915اول اوت  )5300به  5200522/00دالر رسیده بود .گالف اظهار
میدارد که صورتحسابی به این مبلغ هر  51روز یک بار برای مینا ارسال گردید و آخرین صورتحسـاب بـه تـاریخ
 59مردادماه ( 5913چهارم اوت  )5300در حوالی همان تاریخ برای مینا فرستاده شد .گالف مضافاً اظهـار مـیدارد
که بعد از اینکه شفاهاً مهلت پرداخت مینا را تمدید کرد ،در تاریخهای  52آذرماه و  05دیماه ( 5913نهم دسامبر
 5322و  55ژانویه  )5325علیه ایران و بنیاد مستضعفان مبادرت به ثبت ادعا در دادگاه (امریكا) نمود.
 .14گالف همچنین گزارش مبتنی بر روش های مورد توافق را که کوپرز اند لیبرند ،یک شرکت حسابرسـی و
مشاوره تهیه نموده تسلیم کرده است .در گزارش مزبور ادعاهای گـالف علیـه مینـا ،رادیوتلویزیـون و زمـزم مـورد
بررسی قرار گرفته و کوپرز اند لیبرند در این گزارش و نیز در نامه ضمیمه آن اظهار داشته اسـت کـه :مـا مـدار
مستند کافی جمعآوری کردهایم که معامالت انجام شده بین شرکتها را که در دفتر کل گـالف مـنعكس گردیـده
ت یید مینماید .در گزارش مزبور نتیجهگیری شده است که مینا مبلغ  5200522/-دالر به گالف بدهكار است.
ب) اظهارات خواندگان

 .11خواندگان در صحت و اعتبار نامه مورخ  51دیماه ( 5941پنجم ژانویه  )5350حبیب ثابت از طرف مینا ابـراز
تردید و ادعا میکنند که وی هیچ اختیاری نداشت که مینا را متعهد نماید و عالوه بر ایـن ،نامـه مزبـور ،بـرخالف
سایر نامه های مینا در باال فاقد شماره است .خواندگان گزارشی از مثسسه حسابرسی محالتی تسلیم کردهانـد کـه
گزارش کوپرز اند لیبرند را مورد انتقاد قرار داده؛ به این علت که گزارش مزبور گزارش حسابرسی نیست .خواندگان
همچنین کوپرز اند لیبرند را مورد انتقاد قرار میدهند که چرا دفاتر حساب مینا را بررسی نكـرده اسـت .عـالوه بـر
این ،در جلسه استماع ،وکیل خواندگان اعتبار گزارش کوپرز اند لیبرند را مـورد تردیـد قـرار داد ،بـدین علـت کـه
براساس «روشهای مورد توافق» تنظیم شده است .طبق اظهار خواندگان ،این امر بدان معنا است که به کوپرز اند
لیبرند دستورالعمل داده شده بود که چه کاری باید انجام دهد.
 .13و باالخره خواندگان در جلسه استماع اظهار کردند که ادلهای وجود ندارد که نشان دهد گالف هیچگاه بعد
از ژوییه  5300کتباً درخواست کرده باشد که مینا بدهی معوقه خود را بپردازد.
ج) نتیجهگیریهای دیوان

 .31ادلهای که مینا تسلیم نموده برای اثبات اینکه تا  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303رابطـه قـراردادی
بین مینا و گالف وجود داشته است ،کفایت میکند.
 .35برخالف اظهار خواندگان ،گالف نیازی نداشت که طلب خود را از مینا مطالبه نمایـد .دیـوان داوری قـبالً
نظر داده است که دیون موجود و قابل پرداخـت پـیش از تـاریخ  03دیمـاه  53( 5913ژانویـه  ،)5325بـرخالف
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حسابهای بانكی ،حتی اگر ت دیه آن ها قبل از آن تاریخ مطالبه نشده باشد ،ادعاهای (پابرجا) محسوب مـیشـوند
(سدکو اینک .و دیگران و شرکت صنایع دریایی ایران و دیگـران ،حكـم شـماره  0-502/503-453مـورخ دهـم
فروردینمـاه  92( 5952مـارس  ،)5323بنـد  ،95چـاپ شـده در  .21 Iran-U.S. C.T.R. 31, 45همچنـین
بنگرید به :رضا سعید مالک و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  9-539-194مـورخ  02مردادمـاه 55( 5905
اوت  ،)5330بند  ، 44فیث لیتا خسروشاهی و دیگران و دولت جمهوری اسـالمی ایـران و دیگـران ،حكـم شـماره
 ،0-502-112مورخ نهم تیرماه  92( 5909ژوئن  ،)5334بند  50و محسن عسـگری نظـری و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران ،حكم شماره  5-005-113مورخ دوم شهریورماه  04( 05909اوت  ،)5334بند  .30چنانکه پیش از
این گفته شد ،ادعای گالف علیه مینا موقعی پابرجا شد که مینا مصادره گردید و در آن اوضاع و احوال برای اینکه
ادعایی پابرجا گردد ،مطالبهای الزم نیست (بنگرید به :بند  00باال).
 .30دیوان اینک توجه خود را به مبالغ مورد ادعای گالف اسوشیایـتس معطـوف مـینمایـد .بـهعنـوان یـک
موضوع مقدماتی ،دیوان خاطرنشان میسازد که با وجود آن که گزارش کوپرز اند لیبرند گزارشی اسـت مبتنـی بـر
«روشهای مورد توافق» ،دیوان دلیلی برای تردید در صحت ارقام مندرج در آن نمیبیند ،خصوصاً از جهت اینکه
گزارش مزبور منعكس کننده دفاتر گالف میباشد .دیوان در این رابطه خاطرنشان میسازد کـه خوانـدگان دفـاتر و
سوابق خود شرکت مینا را ارائه نكرده و نیز دلیلی جهت این قصور ابراز ننمودهاند .بهعالوه ،دیوان نامـه مـورخ 00
دیماه  50( 5911ژانویه  )5300آقای اقبال ،مدیر شرکت مینا ،بـه حبیـب ثابـت و صـورت ضـمیمه آن (صـورت
تعهدات ،پرداختها و حسابهای دریافتنی) را حائز اهمیت فراوان میداند؛ زیرا اسناد مزبور نشانگر صورتوضعیت
حساب خودمینا با گالف در آن زمان میباشد .مدار مزبور نشان میدهد کـه در تـاریخ دهـم دیمـاه 95( 5911
دسامبر  )5305مینا اذعان داشت که مبلغ  5210010/00دالر به گالف اسوشیایتس بدهكار است .دیـوان مـدار
تسلیمی گالف برای معامالت انجام شده از  55دیماه  5911الی دهم مردادماه ( 5915اول ژانویـه الـی اول اوت
 ،)5300را کافی برای اثبات این امر مییابد که در تاریخ اخیرالذکر مینا مبلغ  5200522/00دالر بـه گـالف بـدهی
داشته است.
 .39ادله موجود در سوابق پرونده حاکی است که بعد از تاریخ دهم مردادماه ( 5915اول اوت  )5300هیچ قلم
بستانكار یا بدهكاری در حساب مینا وارد نشده است .بنا به مراتب باال ،دیوان نتیجه میگیرد که مبل ی که گالف از
مینا مطالبه مینماید متكی به مدار کافی مـیباشـد .بنـابراین ،گـالف اسـتحقاق دارد مبلـغ  5200522/-دالر از
خوانده شرکت شیشهسازی مینا دریافت نماید.
پنجم) ادعا علیه شرکت رادیوتلویزیون ایران
الف) اظهارات خواهان

 .37رادیوتلویزیون ،سازنده و توزیع کننده دستگاه های گیرنده تلویزیون در ایران بود .گالف برای اثبات وجود رابطه
قراردادی خود با رادیوتلویزیون ،نامهای به تاریخ  01شهریورماه  55( 5914سپتامبر  )5301تسلیم کرده اسـت کـه
رادیوتلویزیون به عنوان آن ارسال داشته بود .در نامه مزبور رادیوتلویزیون اظهار میدارد که هی ت مدیره آن شرکت
«مجدداً موافقت کرده است که گالف اسوشیایتس همچنـان نماینـده رادیوتلویزیـون در ایـاالت متحـده و کانـادا
باشد» .در این نامه ،رادیوتلویزیون همچنین از گالف درخواست کرد که «صورتحساب فروشندگان و بروات مربوط
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به ما را بپردازید» .گالف مبلغ  3920531-دالر که حسب ادعا از طرف رادیوتلویزیـون پرداخـت کـرده و بابـت آن
وجهی از رادیوتلویزیون دریافت نداشته مطالبه مینماید.
 .31ادعای گالف علیه رادیوتلویزیون عمدتاً مرکب از معامالتی است بابت خرید اجنـاس و لـوازم از ریـدیو
تلویژن کورپوریشن آو امریكا (آر.سی.ا) .گالف معامالت مزبور را به دو دسته تقسـیم نمـوده اسـت .دسـته اول
شامل اجناس و کاالهایی است که آ ر.سی.ا به رادیوتلویزیون فروخته و شرکت اخیر وجه آن ها را طی هفت فقره
برات به نام آر.سی.ا پرداخت نموده بود .برات های مزبور توسط گالف تضمین شده بود .مواعد این براتها بـین
تقریباً سه تا پانزده ماه بعد از حمل کاالها یعنی بین دهم بهمنماه  5911و  53آذرماه  92( 5915ژانویه و دهم
دسامبر  ) 5300بود .جمع کل مبالغ بروات مزبور  1950059/-دالر بود .گالف اظهار می دارد کـه رادیوتلویزیـون
سرانجام هفت برات مزبور را نكول و بدین طریق گالف را ملزم کرد که طبق ضمانت خود وجـه بـروات را بـه
آر.سی.ا بپردازد.
 .30گالف برای اثبات اظهارات فوق ،نامه مورخ  03آذرمـاه  02( 5910دسـامبر  )5302آر.سـی.ا بـه گـالف را
تسلیم نموده که طی آن آر.سی.ا کلیه حقوق ،عناوین و عالیق خود در هفت فقره برات را که کلیـه آنهـا حسـب
ادعا مورد قبول رادیوتلویزیون قرار گرفته و نهایتاً نكول شده بود ،به گالف منتقـل نمـوده اسـت .گـالف همچنـین
رونوشت شش فقره از هفت برات مورد بحث را تسلیم کرده است و عالوه بر این نامهای از آر.سـی.ا بـه گـالف را
تسلیم کرده که در آن اظهار شده است که بانک سپه علیرغم درخواستهای آر.سی.ا ،هرگز بـرات هفـتم را بـرای
آر.سی.ا ارسال ننموده است.
 .34دسته دوم معامالتی که گالف توصیف نموده راجع به دو مورد خریدتقریباً یكسانی است که بابت آن گالف
از طرف رادیوتلویزیون پرداختی به آر.سی.ا انجام داده و سپس از رادیوتلویزیون مطالبه کرده است .هریـک از ایـن
معامالت مربوط میشد به محمولهای شامل  10222قطعه لوازم گیرنـده تلویزیـون کـه رادیوتلویزیـون از آر.سـی.ا
خریداری کرده بود .در هریک از این موارد ،کل قیمت کـاال مبلـغ  4550539/52دالر بـوده و بابـت هـر معاملـه،
رادیوتلویزیون اعتبار اسنادی بابت  01درصد مبلغ کل هر معامله به عالوه هزینه حمل به نام گـالف افتتـاح کـرده
بود .بدین سان ،رادیوتلویزیون دو فقره اعتبار اسنادی هریک به مبلغ  5490242/-دالر باز کرده بـود .گـالف اظهـار
میدارد که  01درصد باقیمانده قرار بود به صورت پنج فقره برات متساویالمبلغ هریک به مبلـغ  590503/24دالر
با سر رسیدهای  9و  5و  3و  50و  51ماه پس از تاریخ حمل پرداخت شود .گالف اظهار میدارد که رادیوتلویزیون
این بروات را پرداخت نكرد و بنابراین گالف استحقاق دارد مبلغ اسمی آنها ،یعنی 9520541/02دالر برای هریـک
از دو معامله را دریافت نماید.
 .31گالف دفاتر حساب خود با رادیوتلویزیون را تسلیم نكرد ،لكن گزارشی از کوپرز اند لییبرند تسلیم کرد کـه
حسب ادعا مبالغ بدهكار و بستانكار مندرج در دفاتر حساب گالف در آن مـنعكس شـده اسـت .کـوپرز انـد لیبرنـد
شرحی را که گالف از معامالت فوقاً ارائه کرده ت یید مینماید ،لكن در ادامه چنین اظهار میدارد:
پس از نكول بروات از ناحیه رادیوتلویزیون ،گالف کلیه بروات پرداخت نشده به مبلغ  505520229/-دالر را به
مبلغ  0010222/-دالر صلح نمود که در سه قسط  0120222/-دالر و  0120222/-دالر و  0010222/-دالر قابـل
پرداخت بود .همانطور که گالف اقساط را پرداخت مینمود حساب رادیوتلویزیـون افـزوده مـیگردیـد تـا نشـانگر
مصالحه بروات پرداخت نشده باشد ،لكن ما مالحظه میکنیم کـه گـالف متعاقبـاً کـل مبلـغ ( 505520922/-دالر)
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بروات پرداخت نشده را در دفتر وارده کرده بود .در نتیجه ما محاسبه کردیم که اقساط پرداختی کالً به مبلغ
 0010222/دالر ک ه قبالً در حساب رادیوتلویزیون ثبت شده بود باید از حساب بین شرکتی رادیوتلویزیـونکسر گردد.
کوپرز اند لیبرند پس از انجام این تعدیل ،نتیجه میگیرد که رادیوتلویزیون مبلـغ  3920532/-دالر بـه گـالف
بدهكار است .به طوری که در بند  34باال خاطرنشان گردید ،این مبل ی است که گـالف از رادیوتلویزیـون مطالبـه
می نماید و سرانجام گالف نامههای آر.سی.ا را ارائه نموده که ت یید میکنند که گالف و رادیوتلویزیون تا تـاریخ 55
بهمنماه  95( 5915ژانویه  )5302تتمه کلیه مطالبات آر.سی.ا را ت دیه کرده بودند.
ب) اظهارات خواندگان

 .33خواندگان اظهار می دارند که گالف مدار مستند الزم در اثبات ادعای خود را تسلیم نكرده اسـت .خوانـدگان
در لوایح اولیه خود اصالت نامه مورخ  01شهریورماه  55( 5914سپتامبر ( )5301موصوف در بنـد  34بـاال) را کـه
روابط بین گالف و رادیوتلویزیون در آن تشریح شده مورد تردید قرار دادند .خواندگان اظهار میدارند که در سـوابق
رادیوتلویزیون هیچگونه نشانه ای از این نامه موجود نیست و عالوه بر این ،نامه مزبور بـا پـارهای ضـوابط معمـول
مطابقت ندارد.
 .511عالوه بر این ،خواندگان به گزارشی از مثسسه حسابرسی محالتی استناد میکنند که در آن از گـزارش
کوپرز اند لیبرند انتقاد شده که دفاتر حسابداری رادیوتلویزیون را بررسـی ننمـوده و ضـوابط حسابرسـی را رعایـت
نكرده است .خواندگان همچنین ایراداتی به چند فقره از براتها مطرح کردهاند .در مورد دسته اول براتهـا ،آنـان
اظهار میدارند که گالف ثابت نكرده است که کلیه براتها را پرداخت کرده ،اینکه گالف مجاز به پرداخـت آنهـا
نبوده ،یكی از براتها مفقود است ،و الزام استمرار مالكیت ادعا ایفا نشده؛ زیرا صادرکننده و ذینفع اصلی بـراتهـا
(آر.سی.ا) یک شرکت کانادایی بوده است .راجـع بـه بـروات صـادره در آوریـل ( 5302بـرای دسـته دوم دعـاوی)
خواندگان ادعا میکنند که هشت فقره از این ده برات ،قبولی رادیوتلویزیون را نداشته و لـذا قابـل پرداخـت نبـوده
است.
 .515تخییراً خواندگان درجلسه استماع اظهار داشتند که بدهی رادیوتلویزیون به گـالف حـداکثر 1410143/-
دالر است و نه  3920531/-دالر؛ یعنی رقم ارائه شده توسط کوپرز اند لیبرند .چنان که در گزارش کوپرز اند لیبرند
خاطرنشان شده ،دفاتر گالف در موقعی که کوپرز اند لیبرند آنها را بررسی کرد ،حاوی اقالم بدهكاری ،هـم بابـت
ارزش اسمی بروات نكول شده رادیوتلویزیون ( 505520922/-دالر) و هم بابت مبلـغ مصـالحهای بـود کـه گـالف
نهایتاً بابت کلیه بدهیها به آر.سی.ا پرداخت نموده  0010222/-دالر) (بنگرید به :بند  32باال) .از آنجـا کـه ایـن
مبالغ مبین بدهی واحدی هستند کوپرز اند لیبرند اظهار عقیده کرد که یكی از آن دو باید حذف شـود تـا محاسـبه
مضاعف صورت نگیرد و کوپرز اند لیبرند رقم  0010222/-دالر مبلغ مصالحه را حـذف نمـود .در جلسـه اسـتماع،
خواندگان استدالل کردند که کوپرز اند لیبرند میبایست به جـای آن ،رقـم بـدهكار  505520229/-دالر را حـذف
میکرد ،زیرا چنانچه گالف ارزش اسمی بروات را دریافت نماید ،در حالی که وجـه پرداختـی توسـط آن بـه مقـدار
معتنابهی کمتر از آن بوده ،در آن صورت به نحو غیرعادالنهای دارا میگردد.
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ج) نتیجهگیریهای دیوان

 .510دیوان مالحظه میکند که گالف دفاتر حساب خود با رادیوتلویزیون را تسلیم نكرده اسـت (در حـالی کـه در
مورد زمزم و مینا تسلیم کرد) .با وجود این ،دیوان بر این تصمیم است که ادعای مطـروح علیـه رادیوتلویزیـون بـا
تسلیم مكاتبات مثید پرداختهای گالف و نیز با تسلیم خود بروات ،مجموعاً بهخوبی مستند شده است .لـذا دیـوان
ایرادات خواندگان را نسبت به بروات رد میکند .مضافاً چنانکه در بند  32باال خاطرنشان شـد ،مقـادیر بـدهكار و
بستانكار گالف بابت رادیوتلویزیون در گزارش کوپرز اند لیبرند منعكس شده است .در این رابطـه ،دیـوان گـزارش
محالتی را چندان مفید فایده نمیداند و نظرات خود را درباره گزارش کوپرز اند لیبرند در بند  30بـاال ذکـر کـرده
است.
 .519چنانکه در بند  32باال خاطرنشان گردید ،در گزارش کوپرز اند لیبرند نتیجهگیری شده است که گـالف
حساب رادیوتلویزیون را نهتنها مبلغ  0010222/-دالر بابت اقساط پرداختی گالف به آر.سی.ا جهت تصـفیه بـدهی
رادیوتلویزیون بدهكار کرد ،بلكه همچنین مبلغ  505520229/-دالر بابت ارزش اسمی بروات بدهكار نمـود .گـالف
رقم اخیر را زمانی بعد از ژوییه  5322یعنی مدتها بعد از مصادره رادیوتلویزیون وارد دفتر کرد .کـوپرز انـد لیبرنـد
برای تصحیح این کار ،مبلغ  0010222/-دالر از بدهی رادیوتلویزیون به گالف کسر کرد که موجب شد کل ادعای
گالف علیه رادیوتلویزیون به  3920531/-دالر بالغ گردد.
 .517لكن دیوان در این موضوع با خواندگان موافق است که گالف استحقاق دارد تنها مبل ی را کـه واقعـاً از
طرف رادیوتلویزیون پرداخت کرده دریافت نماید .تا هنگام مصادره رادیوتلویزیون و سایر شرکتهای گـروه ثابـت،
گالف و شرکتهای ثابت که گالف برای آنها ت مین خدمات میکرد ظاهراً تفاهم داشتند که شرکتهـای مـذکور
فقط مبال ی را که گالف واقعاً طی روابط جاری آنها صرف کرده به گالف بازپرداخـت کننـد .ایـن تفـاهم در ایـن
واقعیت متجلی است که پیش از مصادره رادیوتلویزیون ،گالف حساب رادیوتلویزیون را فقط بابـت مبـال ی بـدهكار
میکرد که جهت تصفیه بدهی های آن پرداخته بود .با توجه به این رویه ،دیوان نظر میدهد که گـالف بایـد فقـط
مبال ی را که واقعاً بابت رادیوتلویزیون طی روابط تجاری آن ها پرداخت نموده دریافت نماید .بنابراین ،از آنجـا
که گالف بابت معامالت مورد بحث استحقاق مبلغ  0010222/-دالر دارد و نه  505520229/-دالر ،دیوان مبلـغ
 9390229/دالر ـ یعنی تفاوت این دو رقم ـ را از رقم ادعای نهایی گالف علیه رادیوتلویزیون ،یعنـی مبلـغ 3920531/-دالر کسر میکند که در نتیجه 1410530/- ،دالر باقی میماند.
 .511چنانکه در بند  30باال خاطرنشان گردید ،رادیوتلویزیون در رابطه با دو معامله بـا آر.سـی.ا مربـوط بـه
 10222قطعه لوازم گیرنده تلویزیون دو فقره اعتبار اسنادی به نفع گالف افتتاح نمود .مبلغ هریک از این دو اعتبـار
اسنادی  5490242/-دالر بود که  01درصد قیمت خرید هر معامله به عالوه هزینه حمل بود .از آنجـا کـه گـالف
تنها ارزش اسمی هفده برات را مطالبه کرده و نیز چون وکیل گالف در جلسه اسـتماع اظهـار داشـت کـه «رادیـو
تلویزیون  01درصد طلب گالف بابت هر محموله را پرداخت نموده» دیوان نتیجه میگیرد که گالف هـر دو اعتبـار
اسنادی را مطالبه و مبلغ هر دو را وصول کرده است ،لكن ادله تسلیمی توسط گالف حاکی اسـت کـه تنهـا «وصـول
مبلغ» یک فقره اعتبار اسنادی در دفاتر گالف به بستانكار حساب رادیوتلویزیون منظور شده اسـت .در جلسـه اسـتماع،
وکیل گالف نتوانست توضیح دهد که چرا در دفاتر گالف ظاهراً فقط یک رقم بستانكار به مبلغ  5490242/-دالر ثبت
شده است .از آنجا که ادله موجود حاکی است که گالف وجه موجود در هـر دو فقـره اعتبـار اسـنادی را وصـول و
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معهذا ف قط وجه یک اعتبار اسنادی را به بستانكار حساب رادیوتلویزیون منظور کرده ،دیوان باید مبلغ 5490242/-
دالر از ادعای گالف علیه رادیوتلویزیون یعنی  1410530/-دالر کسر نماید کـه در نتیجـه ،مبلـغ  4200544/-دالر
باقی میماند.
 .510دیوان همچنین مالحظه مینماید که دفاتر رادیوتلویزیون به شرحی که در گـزارش کـوپرز انـد لیبرنـد
منعكس شده ـ عالوه بر قلمی که نشاندهنده ارزش اسمی بروات است ـ چهار قلم نشان میدهند که تاریخ ثبـت
آنها بعد از  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  ،)5303یعنی بعد از تـاریخ مصـادره رادیوتلویزیـون اسـت .دیـوان
نتیجه می گیرد که اثر مصادره رادیوتلویزیون این بود که به طور ضمنی رابطه قراردادی آن را با گالف خاتمه داد .با
وجود این ،دیوان نظر میدهد که گالف استحقاق دارد پرداختهایی را که در رابطـه بـا امـور تجـاری کـه بعـد از
مصادره رادیوتلویزیون انجام داده ،تا آنجا که طبق تعهدات موجود از پیش بودهاند ،دریافت نماید .در نتیجه ،دیوان
باید این موضوع را بررسی کند که آیا گالف استحقاق دارد بابت مبالغ این اقالم بدهكار وجهـی دریافـت نمایـد یـا
خیر.
 .514در سال  ،5303دو قلم بدهكار بعد از مصادره در دفتر ثبت شد که در تاریخهای  54تیرماه و نهم آذرماه
( 5912پنجم ژوییه و  92نوامبر) و مبالغ آنها به ترتیب  5دالر و  905دالر بود .کوپرز اند لیبرند توضیح داده است
که کلیه اقالم بدهكار در دفاتر رادیوتلویزیون بین دهم آذرماه  5910و نهم آذرماه ( 5912اول دسامبر  5302و 92
نوامبر  )5303متشكل از هزینههای حمل به مبلغ  529دالر و پرداخت به آر.سی.ا بابت تجهیزات الكترونیكـی بـه
مبلغ  10930/-دالر و به لیبرتی الكترانیكس به مبلغ  10052/-دالر بوده است .دیوان ایـن توضـیح بالمعـارض را
کافی دانسته ،چنین نتیجهگیری میکند که دو قلم بدهكار  5دالر و  905دالر بابت هزینههای حمل بودهاند و نیز
اینکه مبالغ مزبور بابت تعهدات موجود از قبل از مصادره رادیوتلویزیون پرداخت شدهاند .دیوان این اقالم را ت ییـد
مینماید ،لكن کوپرز اند لیبرند دو رقم بدهكار وارده در دفاتر را که در طول سال 5322به عمل آمد ـ یكی به مبلغ
 12/دالر در تاریخ  05دیماه  55( 5912ژانویه  )5322و دیگری به مبلغ  39دالر در تـاریخ  02مردادمـاه 5913( 53اوت  )5322ـ توضیح نداده و حتی آنها را ذکر نكرده است .به این دلیـل ،دیـوان نظـر مـیدهـد کـه گـالف
استحقاق خود را به دریافت مبالغ مذکور ثابت نكرده و دیوان مبلغ  549دالر از ادعای گـالف علیـه رادیوتلویزیـون
کسر مینماید.
 .511با ملحو داشتن تعدیالتی که دیوان در ادعای گالف علیه رادیو تلویزیون در بنـدهای فـوق انجـام داد،
گالف استحقاق دارد مبلغ  4200553/-دالر از رادیوتلویزیون دریافت نماید.
ششم) ادعا علیه شرکت نوشابهسازی زمزم
الف) اظهارات خواهان

 .513زمزم متشكل از یازده شرکت جداگانه بود که نوشابه تولید و در سراسر ایران توزیع مـیکـرد .گـالف بـرای
اثبات رابطه قراردادی خود با زمزم نامهای به تاریخ  55آبانماه ( 5945دوم نوامبر  )5350تسلیم کرده که طـی آن
زمزم اظهار داشته است که از تاریخ دهم آذرماه ( 5942اول دسامبر  )5355کارمزد و هزینه جابهجایی آن شـرکت
از طریق گالف اسوشیایتس انجام گرفته و سپس شرایط گوناگون این ترتیب را معین نموده است .گالف همچنین
نامههای دیگر متبادله بین آن شرکت و زمزم را تسلیم نموده تا ثابت کند که هر بار که گـالف پرداختـی از طـرف
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زمزم انجام میداد و هر بار که وجهی از زمزم یا طلبكاران آن دریافت میکرد ،طی نامهای انجام معامله را به زمزم
اطالع میداد .گالف همچنین رونوشتهایی از صورتحسابهایی را تسلیم کرده است که حسب ادعـا ،هـر  51روز
یک بار برای زمزم ارسال میداشت و معامالت انجام شده طی آن مدت و نیز کل مبلغ بدهی زمـزم بـه گـالف در
پایان آن مدت در آن منعكس بود و سرانجام گالف دفاتر حسابهای خود با زمزم را تسلیم کرده است که در آنها
ارقام بدهكار و بستانكار بابت پرداختهای موصوف در باال ثبت میشد.
 .551دفاتر حساب و صورتحسابهای گالف نشان میدهند که بـدهی زمـزم بـه گـالف در اوت  5303مبلـغ
 501220524/25دالر بوده است .گالف اظهار میدارد که زمزم هیچگاه به صورتحسابهایی که گالف هر ماه دو بار
برایش ارسال می نمود اعتراضی نكرد و با نقل از رویه دیوان استدالل میکند که زمزم که در آن زمان هـیچگونـه
اعتراضی به صورتحسابهای گالف نكرده ،اینک نمیتواند در حسابهای گالف ابراز تردید نماید 7.بهعالوه ،گالف
نامهای به تاریخ  95خردادماه  05( 5910ژوئن  )5302را که از ایرج ثابت مدیرعامل وقت زمزم دریافت نموده بـود
تسلیم کرده است که طی آن ایرج ثابت وصول صورتحسابهـای مـورخ  55خردادمـاه ( 5910اول ژوئـن )5302
گالف را اعالم و صحت آن را ت یید کرده؛ بدین معنا که ت یید کرده است که زمزم تا تـاریخ دهـم خردادمـاه 5910
( 95مه  )5302مبلغ  500020122/-دالر به گالف بدهی داشته است.
 .555عالوه بر این ،گالف چند مدر مربوط به یک معامله نسبتاً بـزرگ را کـه در دفـاترش مـنعكس اسـت
تسلیم نموده است .گالف اظهار میدارد که وامی به مبلغ  002220222/-دالر از فرست نشنال سیتی بنـک (سـیتی
بنک) به نام خود اخذ کرد ،لكن به این منظور که آن را به زمزم وام بدهد .گالف اظهار مـیدارد کـه متعاقبـاً وجـه
حاصله از وام را به زمزم انتقال داد .گالف موافقتنامه مورخ  04آذرماه  51( 5919دسامبر  )5304بین گالف و زمـزم
را تسلیم کرده است که طی آن گالف موافقت کرده است وام مزبور را اخذ و وجه آن را طبق شرایط تعیین شده در
موافقتنامه به زمزم انتقال دهد .متعاقباً گالف نامه مورخ  59دیماه ( 5919سوم ژانویـه  )5301را کـه بـرای زمـزم
ارسال داشته بود تسلیم کرده که طی آن به زمزم اطالع داده شده که مبلغ  002220222/-دالر توسط سیتی بنک
به حساب گالف منظور شده است .گالف همچنین نسخه ای از موافقت نامه وام را که با سیتی بنک منعقد نمـوده
بود تسلیم کرده است و سرانجام گالف به دفاتر حساب خود اشاره میکند که ظاهراً نشان میدهند که گالف مبلـغ
 002220222/دالر به بستانكار حساب زمزم منظور کرده ،آن را برگشت داده و سـپس بابـت وام سـیتی بنـکمبلغ  502220222/-دالر به بدهكار حساب زمزم منظور کرده است.
 .550گالف در ت کید کل ادعای خود ،گزارشی از کوپرز اند لیبرند تسلیم کرده است .طبـق اظهـار کـوپرز انـد
لیبرند ،زمزم مبلغ  005400033/-دالر به گالف بدهكار است و این مبل ی است که گالف مطالبه مینماید.
 .559کوپرز اند لیبرند مبلغ مذکور را از طریق انجام سه مورد تعدیل در دفاتر گالف به دست آورده اسـت .اول
این که کوپرز اند لیبرند بابت پرداختی که حسب ادعا گالف از طرف زمزم به ریپابلیک نشنال بنک انجام داده بـود،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9دیک آو دلهور اینک .و ایران ،حكم شماره  9-011-505مورخ ششم اردیبهشتماه  05( 5954آوریل  ،)5321چاپ شده در 8 Iran- U.S.
 C.T.R. 144,164؛ آر .جی ،رینولدز توباکو کامپنی و ایران ،حكم شماره  9-91-541مورخ نهم مردادماه  95( 5959ژوییه  ،)5324چـاپ
شده در 7 Iran-U.S. C.T.R. 180,190-1؛ آلترا سیستمز اینكورپوریتد و ایران ،حكم جزئی شماره  9-24-00مورخ  59اسـفندماه 5955
(چهارم مارس  ،)5329چاپ شده در .2 Iran-U.S. C.T.R. 100,111
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مبلغ  502220222/-دالر بر بدهی زمزم افزوده است .کوپرز اند لیبرند اظهار داشته است که:
مبلغ  502220222/-دالر افزایش نشانگر یک پرداخت در سپتامبر  5302به ریپابلیک نشنال بنـک از وجـوه پرداختـی
بنا به درخواست گالف از یونیون بانک سوئیس اسـت .پرداخـت  502220222/-دالر مربـوط بـه یـک وام 501220222/-
دالری زمزم نزد ریپابلیک نشنال بنک (آر.ان.بی) است .تاریخ وام پنجم اردیبهشـتمـاه  01( 5915آوریـل )5300
بوده است .وجه حاصله وام از آر.ان.بی .به زمزم پرداخت شد.
 .557گالف نسخهای از موافقتنامه وام بین زمزم و ریپابلیک نشنال بنک را تسلیم کرده است .گالف همچنین بـه
دفاتر حساب خود اشاره مینماید که نشان میدهد گالف هر ماهه بابت وام مزبور از طرف زمزم بهـره مـیپرداخـت و
حساب زمزم را از آن بابت بدهكار میکرد .گالف برای اثبات ادعای خود بابت پرداخت  502220222/-دالر ،نامهای
به تاریخ  04شهریورماه 51( 5910سپتامبر  )5302را تسلیم کرده که از ایرج ثابت ،مدیرعامل وقت زمـزم دریافـت
کرده بود و در آن ،ایرج ثابت از گالف درخواست کرده که شـما ایـن مبلـغ  502220222/-دالر را در تـاریخ هفـتم
مهرماه  03( 5910سپتامبر  )5302از طرف ما به ریپابلیک نشنال بنک در نیویور بپردازید .در پایان نامـه زمـزم
قول داد که مبلغ مزبور را به وسیله حواله بانكی در اولین فرصت ممكن به (گالف) بازپرداخت نماید.
 .551گالف اظهار میدارد که در تاریخ ششم مهرماه  02( 5910سـپتامبر  )5302ایـن پرداخـت را انجـام داد؛
بدینطریق که به بانک خود دستور داد مبلغ  502220222/-دالر به تردید دیولوپمنت بنک ژنـو (Trade Development
) Bank of Genevaوابسته به ریپابلیک نشنال بنک انتقال دهد و بهعنوان دلیل این اظهار خود ،مدرکی تسلیم
نموده که ظاهراً فرم حوالهای است و اشعار میدارد:
"en faveur gulf associates/ ordre d’un de nos clients/ ref. repayment of loan to
"zamzam co.

(ذینفع ،شرکت گالف /دستور مشتریهای ما /موضـوع :بازپرداخـت وام شـرکت زمـزم /در تلكـس مـورخ 55
مهرماه ( 5910سوم اکتبر .)5302
مطلب چنین ادامه مییابد که:
در تعقیب دستور مورخ  )02/3/02( 10/0/5یعنی فرم پرداخت مبلغ  502220222/-دالر به شرکت گالف ،پیـام
زیر را به اطالع شما میرسانیم:
در اجرای دستور حواله  502220222/-دالری ما ،لطفاً توجه داشته باشید که گیرنده حواله شرکت خواهر شـما،
ریپابلیک نشنال بنک در خیابان پنجم نیویور  ،پال  410است.
و باالخره ،گالف نامهای به تاریخ هفتم مهرماه  03( 5910سپتامبر  )5302تسلیم کرده که برای زمزم ارسـال
داشته و در آن ت یید کرده است که مبلغ مذکور را پرداخت و در خواست کرده که زمزم فوراً آن را بازپرداخت نماید.
 .550تعدیل دوم کوپرز اند لیبرند مربوط است به وام سیتی بنک .دفاتر حساب گالف مربوط به زمزم یک قلم
بستانكار به مبلغ  0220222/-دالر به تاریخ دهم اسفندماه ( 5912اول مارس  )5322نشان مـیدهـد .کـوپرز انـد
لیبرند این قلم بستانكار را برگشت و توضیح داده است که قلم بستانكار مزبور «جهت تصفیه بدهی به سیتی بنک
توسط گالف است» و اظهار داشته است که «از آنجایی که بدهی به سیتی بنـک از آن گـالف بـوده و نـه زمـزم،
تصفیه بدهی نمیبایست ت ثیری بر بدهی زمزم به گالف گذاشته باشد».
 .554سرانجام کوپرز اند لیبرند سه قلم بدهكار بابت «حقالزحمه حرفه ای جهت خدمات مربوط به زمزم کـه
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توسط گالف پرداخت شده» به بدهی ادعایی زمزم به گالف افزوده است .جمع این سه قلم مبلـغ  550122/-دالر و
تاریخ آنها بین مارس و ژوییه  5320میباشد.
ب) اظهارات خواندگان

 .551خواندگان اظهار می دارند که ادعای گالف علیه زمزم باید مردود گردد ،زیرا یک شـرکت وابسـته بـه زمـزم،
یعنی زمزم مرکزی در سال  ،5300یعنی مدتها پیش از وقوع انقالب در ایران منحل شده بود .خواندگان استدالل
میکنند که شرکت سهامی خاص زمزم واحد جداگانهای است ،بنابراین ،آن شـرکت طـرف واقعـی ادعـای حاضـر
نمیباشد .در جلسه استماع  ،خواندگان همچنین استدالل کردند که گالف شرکت زمزمی را که خوانده دعـوا اسـت،
به قدر کافی مشخد نكرده؛ بدین معنا که خواندگان ادعا کردند که گالف روشن نكرده که آیـا ادعـای وی علیـه
زمزم تهران است یا زمزم مرکزی و  /یا چند ویا کلیه شرکت های زمزم دیگر .در پاسخ ،گالف تصدیق کرده اسـت
که زمزم مرکزی در سال  5300منحل شد ،لكن اظهار میدارد که زمزم تهران و سـایر شـرکتهـای زمـزم کلیـه
دیون معوقه آن را تقبل کردند .عالوه بر این ،ایرج ثابت توضیح داده است که «زمزم تهران و کلیـه شـرکتهـای
زمزم دیگر همواره در زبان انگلیسی مشهور به  »Zamzam Bottling Companyبودند.
 .553خواندگان در لوایح خود ،دو گزارش از یک حسابدار خبره به نام آقای محمـدابراهیم قربـانی فریـد کـه
عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز است تسلیم کردهاند .آقای قربانی فرید نتیجهگیری کرده اسـت کـه
زمزم نهتنها هیچ وجهی به گالف بدهكار نیست ،بلكه گالف تقریباً مبلغ  502220222/-دالر به زمزم بدهكار است.
 .501آقای قربانی فرید در گزارش خود اظهار داشته است که دفاتر زمزم مرکزی را که در سال  5300منحل
شده و نیز دفاتر زمزم تهران ،یعنی شرکت زمزمی را که ت مین مالی و سفارش تجهیزات برای کلیـه شـرکتهـای
زمزم انجام می داد ،بررسی کرده است .در این تجزیه و تحلیل ،آقای قربانی فرید تا حد زیادی استناد به نامه مورخ
 92آبانماه  05( 5914نوامبر  )5301نموده که حسب ادعا ،از گالف به زمزم مرکزی نوشته شده و در آن ،گـالف از
زمزم درخواست کرده بود که «مانده بستانكار حساب ما تا آخر وقت اداری امـروز  92آبـانمـاه  05( 5914نـوامبر
 )5301ـ را به حساب شخصی آقای ایرج ثابت منتقل نمایید» .دفاتر حساب زمزم مرکزی که قربانی فریـد تسـلیم
کرده ،یک قلم بستانكار در تاریخ  03آبانماه  02( 5914نوامبر  )5301به مبلغ  9301350500/-ریال (1510124/-
دالر) نشان میدهد ،با این توضیح« :انتقال طلب شرکت (گالف) به حساب آقای ایرج ثابت» .آقـای قربـانی فریـد
بدواً خاطرنشان میسازد که در دفاتر گالف قلم مشـابهی وارد نشـده ،لكـن مضـافاً اظهـار مـیدارد کـه ایـن قلـم
میبایست مبلغ  002020102/-دالر میبود ،زیرا این مبل ی است که در تاریخ  92آبانماه  05( 5914نوامبر )5301
در دفاتر گالف بهعنوان بدهی زمزم مشاهده میشود .آقای قربانی فرید اظهار میدارد که اگـر گـالف مبلـغ 002020102/-
دالر به بستانكار زمزم منظور کرده بود که به عقیده وی میبایست چنین میکرد ،مانده بدهی زمـزم بـه گـالف در
تاریخ  92آبانماه  05( 5914نوامبر  )5301تصفیه میشد8.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1آقای قربانی فرید یک فقره حواله ادعایی دیگر به مبلغ  40/0میلیون ریال (  5520222/-دالر ) ذکر میکند که زمزم بابت مبال ی کـه
حسب ادعا گالف طلبكار بود ،برای ایرج حواله کرده است.
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 .505مبلغ  002020102/-دالری که به عقیده آقای قربانی فرید میبایست به بستانكار زمزم منظور مـیشـد،
شامل یک بدهی  502220222/-دالری بابت وام سیتی بنک است که گالف برای زمزم حواله کرده بـود .از آنجـا
که آقای قربانی فرید معتقد است که وجوه مزبور به آقای ایرج ثابت منتقل گردیده ،وی اظهارنظر میکند که زمزم
باید از مسئولیت بابت وام مبرا شود و کلیه مبالغ مربوط به وام را که زمزم بعداً به گالف پرداخت نموده به بستانكار
زمزم منظور می نماید .همچنین در مورد وام سیتی بنک ،آقای قربانی فرید اظهار میدارد که زمزم کلیه مبلغ وام را
که استحقاق داشت ،دریافت ننمود .آقای قربانی فرید میگوید که گالف قرار بـود مبلـغ  502220222/-دالر بـرای
زمزم ارسال نماید ،لكن در واقع فقط مبلغ  505950122/-دالر ارسال نمود .وی مدعی است که گالف 5590122/-
دالر بقیه را به یونیون بانک سوئیس ارسال کرد که به عقیده آقای قربانی فریـد ،زمـزم در آنجـا اصـوالً حسـاب
بانكی نداشت و سرانجام آقای قربانی فرید ایراداتی نسـبت بـه برگشـت دادن رقـم بسـتانكار  0220222/-دالری
توسط کوپرز اند لیبرند مطرح کرده است.
 .500سپس آقای قربانی فرید خاطرنشان میسازد که گالف پرداختهایی جمعاً و به طور تقریب بین 920222/-
دالر تا  420222/-دالر بابت هزینههای شخصی آقای ایرج ثابت و خانواده وی انجام داده است .وی معتقد اسـت
که گالف استحقاق وصول این هزینهها را از زمزم ندارد و بنابراین آنها را به بستانكار زمزم منظور کرده است.
 .509آقای قربانی فرید مضافاً اظهار میدارد که گالف استحقاق وصول  502220222/-دالر پرداخت ادعایی خود
به ریپابلیک نشنال بنک را ندارد ،زیرا ادله کافی ،دایر بر اینکه خود پرداخت مزبور را انجـام داده ارائـه نكـرده اسـت.
آقای قربانی فرید خاطرنشان میسازد که گالف نهتنها یک رقم بدهكار در دفاتر خود بابت این پرداخـت ثبـت نكـرده،
بلكه در صورتحسابهای مالی همان زمان گالف ـ که منجمله بدهی زمزم در آن فهرسـت گردیـده ـ ایـن پرداخـت
منعكس نمیباشد .پرداخت مزبور تا تاریخ نهم آذرماه 92( 5955نوامبر  )5320یعنی مدتها بعد از امضای بیانیـههـای
الجزایر در صورتحسابهای مالی گالف دیده نمیشود .در جلسه استماع ،خواندگان مضافاً استدالل کردنـد کـه هرمـز
ثابت این وجه را پرداخت نمود و نه گالف .در ت یید این استدالل ،خوانـدگان بـه دو مـدر اشـاره مـینماینـد کـه در
دعوایی بین ریپابلیک نشنال بنک و حبیب و هرمز ثابت راجع به وامی که بانک مذکور به فیروزه داده بود ثبت گردیـد
و در مدار مذکور ،حبیب و هرمز ثابت اظهار داشتهاند که مبلـغ  502220222/-دالر را آنـان پرداخـت کـرده بودنـد.
هرمز ثابت در شهادتنامهای اظهار داشته است که «ثابتها بهعنوان ضامن وام بانک به شرکت نوشـابهسـازی زمـزم،
شخصاً  502220222/-دالر از آن وام را بازپرداخت کرده بودند» .هرمز ثابت بعداً در نامه دیگری اظهار داشت که او و
پدرش «مبلغ  502220222/-دالر در سپتامبر  5302پیرو تعهد شرکت نوشابهسازی زمزم … به ریپابلیک پرداخت کـرده
بودند» .با توجه به این اظهارات ،خواندگان عبـارت (: faveur gulf associates / ..ordre d’un de nos clients
«ذینفع ،شرکت گالف … /دستور مشتری های ما» ،مندرج در بند  551باال را چنین تفسـیر مـیکننـد کـه بـه
معنای آن است که پرداخت مزبور یا از طرف گالف انجام شده و نه تو سط گالف ویا پرداخت به گـالف صـورت
گرفته است.
 .507و باالخره آقای قربانی فرید با اشاره به م ایرتهای کوچکتری ،موارد اختالف موجود میان دفاتر گالف
و دفاتر شرکتهای زمزم را مورد ت کید قرار داده است .طبق اظهار آقای قربانی فرید ،این واقعیت که دفاتر مـذکور
اختالف عمده ای دارند قابلیت استناد نامه مورخ  95خردادماه  05( 5910ژوئن  )5302ایـرج ثابـت را کـه صـحت
صورتحساب مورخ دهم خردادماه  95( 5910مه  )5302گالف را ت یید کرده مورد سثال قرار میدهد ،یعنی اینکـه
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برای آقای قربانی فرید این مس له قابل قبول نیست که ایرج ثابت چگونه میتوانست صحت صورتحسـاب گـالف
راجع به بدهی زمزم به گالف را ت یید نماید ،در حالی که دفاتر خود زمزم هیچ گونه بـدهی بـه آن میـزان را نشـان
نمیدهند .در جلسه استماع  ،خواندگان همچنین در قابلیت استناد نامه مزبور ابراز تردیـد و خاطرنشـان کردنـد کـه
خواهانهای پروندههای شماره  251-250نسخه دستنوشتهای از همین نامه را جزء مدار ارزشیابی خود تسلیم
کرده بودند .در نسخه دست نوشته جای خالی برای تاریخ ،شماره صورتحساب و مانده حساب وجود دارد که باید پر
شود .خواندگان به این موضوع و نیز به این واقعیت که «گالف نسخه دستنوشـته را در ایـاالت متحـده دریافـت
کرد» ایراد داشتند .خواندگان اظهار داشتند که «هیچگونه اثری» از این نامـه در سـوابق زمـزم پیـدا نكـردهانـد و
بنابراین «وجود آن را انكار میکنند».
ج) نتیجهگیریهای دیوان

 .501دیوان اظهارات خواندگان را دایر بر اینکه گ الف خوانده واقعی را مشخد نكرده قانع کننـده نمـییابـد.
گالف در دادخواست خود ،شرکت نوشابه سازی زمزم را به عنوان خوانده نام برده است .دیوان توضیح ایرج ثابت
را که کلیه شرکت های زمزم در زبان انگلیسی بـه  Zamzam Bottling Companyمعـروف بودنـد قابـل
قبول می داند .مضافاً دیوان خاطرنشان می نماید که آقای آلن کورن بالث در شهادتنامه خود اظهار داشته است
که از قدیم االیام رویه گالف این بود که برای زمزم و کلیه شرکت های وابسته آن در ایران ،تنهـا یـک حسـاب
نگهداری نماید.
 .500چنان که در باال خاطرنشان گردید ،گالف دفاتر حساب خود با زمزم را تسلیم کرده اسـت .آقـای قربـانی
فرید دفاتر زمزم مرکزی را به طور کامل تسلیم کرده ،لكن فقط چند صفحهای از دفاتر زمزم تهران را که آن هـم
مربوط به سال  5304است ارائه داده است .بنابراین ،مبنای مقایسه برای دیوان محدود است .بهعالوه ،مقایسـهای
که دیوان قادر به انجام آن شده نشان داده است که دفاتر حساب گالف و دفـاتر حسـاب زمـزم بـا یكـدیگر قابـل
تطبیق نیستند .بنابراین ،دیوان باید بدواً تصمیم بگیرد که آیا دفاتر گالف را بهعنوان نقطه آغاز بررسی ادعای گالف
علیه زمزم مبنا قرار دهد یاخیر .یک مدر مهم برای این تصمیمگیری نامه مورخ  95خردادماه  05( 5910ژوئـن
 )5302ایرج ثابت مدیرعامل آن وقت زمزم می باشد که در آن وی صحت صورتحسابهـای مـورخ  55خردادمـاه
( 5910اول ژوئن  )5302گالف را ت یید کرده است و بنابراین نشان میدهد که زمزم مبلغ  500020122/20دالر به
گالف بدهی داشته است .چنانکه در باال خاطرنشان گردید ،خواندگان در وجود نامه مزبور ابراز تردید میکنند ،لكن
دیوان دلیلی نمیبیند که نامه مورخ  95خردادماه  05( 5910ژوئن  )5302را چیزی غیر از آنچه ظاهر آن حكایـت
دارد ،یعنی ت ییدیه زمزم در مورد بدهی آن به گالف در تاریخ دهم خردادماه  95( 5910مه  )5302در نظـر بگیـرد.
نویسنده این نامه ،ایرج ثابت در شهادتنامهای به قید سوگند مطلب مندرج در نامـه را ت ییـد کـرده و خوانـدگان از
عهده اثبات خالف آن بر نیامدهاند.
 .504مضافاً دیوان خاطرنشان می نماید که زمزم در همان زمان هیچ گونه اعتراضی نسبت به موضوعاتی کـه
اکنون مطرح میکند به عمل نیاورد و دیوان نظر داده است که عدم اعتراض به صورتحسابی بـه مـدت طـوالنی،
حداقل بار اثبات عدم صحت حساب را بر دوش «خوانده» میگذارد (دیـک او دلـهور اینـک و دیگـران و شـرکت
نوسازی و عمران تهران و دیگران ،حكم شماره  9-011-505مورخ ششم اردیبهشتماه  05( 5954آوریل ،)5321
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چاپ شـده در  .8 Iran-U.S. C.T.R. 144, 164.همچنـین بنگریـد بـه :آر.جـی .رینولـدز توبـاکو کـامپنی و
جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  9-91-541مورخ  51مردادماه ( 5959ششم اوت  ،)5324چاپ شـده در
 .)7 Iran-U.S. C.T.R. 181, 190-191در پرونده حاضر ،دیوان نظر میدهد که خوانـدگان از عهـده ایفـای
این بار اثبات برنیامدهاند .آنان هیچگونه توضیحی ندادهاند که چرا در آن زمان اعتراضی نسبت به صورتحسابهای
متعددی که گالف ارسال نموده بود ،به عمل نیاوردند و چنانکه در باال خاطرنشان شد ،دفاتر حساب زمزم تهران را
بجز چند صفحهای مربوط به سال  5304تسلیم نكردهاند .این موارد قصور خصوصاً قابل ذکـر اسـت ،زیـرا گـالف
دونامه تسلیم کرده است که زمزم به گالف ارسال کرده بود و در یكی از آنها به گالف اطالع داده شده کـه زمـزم
صورتحساب مورخ  01آذرماه ـ  52دیماه  55-95( 5943دسامبر  )5302را دریافت نكرده و از گـالف درخواسـت
شده که نسخهای از آن را ارسال نماید و دیگری به  3/01دالر اشتباه محاسبه توسط گالف در صورتحساب مـورخ
 04آذرماه  51( 5912دسامبر  )5305اشاره دارد .نامههای مذکور نشان میدهند که زمزم معامالت خود با گالف را
دقیقاً زیر نظر داشته و مسلماً م ایرتهایی در سطحی را که اینک خواندگان بدانهـا اشـاره مـیکننـد از نظـر دور
نمی داشت .با توجه به مالحظات مذکور ،تصمیم دیوان بر این است که دفاتر حساب گالف با زمـزم را نقطـه آغـاز
بررسی خود از ادعای حاضر قرار دهد.
 .501به علت نتیجهگیری فوق الذکر ،ضرورتی ندارد که دیوان راجع به اظهارات خواندگان ،دایـر بـر ایـنکـه
حسب ادعا زمزم در تاریخ  92آبانماه  05( 5914نوامبر  )5301بدهی خود به گالف را به ایرج ثابت منتقـل کـرده
است تحقیق نماید ،لكن دیوان خاطرنشان می نماید که ایرج ثابت در شهادتنامه خود انتقال مذکور را انتقال داخلی
شرکتها نامیده که منظور از آن ،تنها تراز کردن دفاتر زمزم مرکزی بوده است .طبق اظهـار ایـرج ثابـت ،حسـاب
شخصی او در دفاتر زمزم تهران نگهداری میشد و بستانكار به آن حساب «(میبایست) توسـط زمـزم تهـران بـه
شرکتهای مختلف زمزم تخصید مییافت ویا از طریق پرداخت حقوق یا سایر مبالغ قابـل پرداخـت بـه مـن در
دفاتر زمزم تهران تصفیه میشد» .چنانکه در بند  501در باال ذکر شد ،چون رویه گالف این بـود کـه تنهـا یـک
حساب برای کلیه شرکتهای نوشابهسازی زمزم نگهداری میکرد ،یک چنین انتقال داخلی شرکتهـا تـ ثیری در
بدهی کلی زمزم به گالف نمیگذاشت .مضافاً دیوان مالحظه میکند که توضیح ایرج ثابت راجع به موضوع انتقـال
با این واقعیت ت یید می شود که انتقال مزبور در آخرین روز سـال مـالی زمـزم مرکـزی انجـام و موجـب شـد کـه
موجودی زمزم مرکزی صفر شود و یک سال بعد در تاریخ  01آبـانمـاه  55( 5911نـوامبر  )5305زمـزم مرکـزی
مجدداً بدهی جاری آن زمان خود به گالف را منتقل کرد تا دوباره موجودی صفر حاصل شود .واقعیات مزبور نشان
میدهند که زمزم مرکزی هر ساله اقدام به تصفیه دفاتر حساب خود میکرد که هیچ ارتباطی به بدهی واقعـی آن
به گالف نداشت.
 .503اکنون دیوان به بررسی این اظهار خواندگان میپردازد که گالف استحقاق ندارد پرداختهایی را کـه بـه
حساب هزینه های شخصی ایرج ثابت و خانواده وی انجام داده از زمزم دریافت نماید .ایرج ثابت در شهادتنامه خود
اظهار داشته است که:
من یک حساب شخصی در زمزم تهران برای مخارج شخصی یا خانوادگی داشتم .بـا تصـویب زمـزم تهـران
مخارج م ربوط بـه ایـن حسـاب داخلـی همچنـین توسـط گـالف انجـام و در دفـاتر ثبـت مـیشـد .گـالف کلیـه
صورتحساب های مربوطه و اقالم ثبت شده در دفاتر را به زمزم تهران ارسال میداشت .این مبالغ بـهنوبـهخـود در

حکم شماره  594ـ  385ـ 803  1

حساب شخصی من در زمزم تهران در ایران بدهكار یا بستانكار میشد تا نهایتـاً در قبـال حقـوق یـا سـود سـهام
دریافتی یا استحقاقی اینجانب از زمزم تهران تصفیه گردد.
دیوان این توضیح را قابل قبول می یابد .به عالوه ،خوانـدگان هـیچ گونـه ادلـه ای حـاکی از ایـنکـه زمـزم
پرداخت های مزبور را ت یید نكرده باشد ،تسلیم نكرده اند .با وجود این ،دیوان بین مـوارد پرداخـت هزینـه هـای
شخصی که قبل از تاریخ مصادره زمزم ـ یعنـی  50اردیبهشـتمـاه ) 5912هفـتم مـه  (5303انجـام شـد و
پرداخت های انجام شده بعد از آن تاریخ ،تمایز قائل میشود .با آنکه دیوان دلیلی در دسـت نـدارد کـه تردیـد
نماید که زمزم به گال ف اجازه داده بود برای ایرج ثابت و خانواده اش در زمان مالكیت و کنترل خانواده ثابت بـر
زمزم پرداختهایی انجام دهد ،لكن این امر بعد از آن که ایران شرکت زمزم را از خانواده ثابـت گرفـت صـادق
نیست .مصادره در حكم خاتمه ضمنی رابطه زمزم با گالف بود (بنگرید به :بند  00باال) .بنابراین نمی توان گفت
که زمزم بعد از آن رویداد به گالف اجازه پرداخت بابت هزینه های شخصی ایرج ثابت و خانوادهاش را داده باشد.
در نتیجه ،دیوان بر این نظر است که گالف استحقاق بازپرداخت بابت هزینـههـای شخصـی را کـه بعـد از 50
اردیبهشت ماه ( 5912هفتم مه  ) 5303انجام داده ندارد و بنابراین ،دیوان مبلغ  590305/-دالر از ادعای گـالف
علیه زمزم کسر می نماید.
 .591دیوان اکنون به موضوعات مربوط به وام سیتی بنک میپردازد .اوالً خواندگان اظهار میدارند که گـالف
مبلغ  5590122/-دالر از وام سیتی بنک را که حق زمزم بود به آن نداد .عامل تعیینکننده در ایـن موضـوع ایـن
واقعیت است که زمزم در همان زمان هیچ گونه اعتراضی به این کسری مبلغ به عمل نیاورد و بهعالوه ،ایرج ثابت
بدهی زمزم به گالف را ـ که شامل این کسری ادعایی نیز میباشد ـ متجاوز از سه سـال پـس از ارسـال وجـه از
سوی گالف به زمزم ت یید کرد .با توجه به این دلیل و ماهیت رابطه زمزم و گالف قبل از مصارده ،تنها فرض دیوان
این می تواند باشد که زمزم از ارسال  5590122/-دالر باقیمانده به یونیون بانک سـوئیس آگـاهی داشـت و آن را
ت یید کرده بود .در نتیجه ،دیوان نظر میدهد که مبلغ  502220222/-دالر بدهكار در دفاتر حساب گالف برای زمزم
درست بوده است.
 .595دومین و آخرین موضوع در مورد وام سیتی بنک مربوط است به برگشت دادن یک قلم بستانكار
 0220222/دالر مورخ دهم اسفندماه ( 5912اول مارس  )5322در دفاتر گالف توسط کوپرز اند لیبرند .ادله موجودحاکی است که گالف وام سیتی بنک را در سال  5322تصفیه کرد و استنباط دیوان این است که قلم 0220222/-
دالر بستانكار ،مابه التفاوت بقیه اصل مبلغ وام و مبل ی است که گالف واقعاً برای تصفیه وام پرداخته بود .کوپرز اند
لیبرند براساس این فرض این رقم بستانكار را برگشت داد که بدهی به سیتی بنک از آن گالف بوده و نـه زمـزم و
(بنابراین) تصفیه وام نمی بایست ت ثیری بر بدهی زمزم به گالف می گذاشت .لذا موضوعی که مطرح میشـود ایـن
است که آیا زمزم حق دارد از مزیتی که گالف از طریق تصفیه وام سیتی بنک به مبل ی کمتر از ارزش اسـمی آن
کسب کرد منتفع شود یا خیر.
 .590موضوع مشابهی نیز در مورد ادعای گالف علیه رادیوتلویزیون مطرح شد (بنگرید به :بنـد  524بـاال) .در
آنجا گالف وامهایی برعهده رادیوتلویزیون را به مبل ی کمتر از ارزش اسمی آنها تصفیه کرد و دیوان نظر داد که
گالف فقط حق وصول مبال ی را دارد که واقعاً پرداخت کرده ،زیرا گالف و رادیوتلویزیون ظاهراً هر دو این تفاهم
را داشتند که رادیوتلویزیون تنها مبال ی را که گالف در جریان رابطه تجاری خود صرف کرده به آن بازپرداخـت
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خواهد کرد .گرچه وضعیت مربوط به وام سیتی بنک با وضعیت رادیوتلویزیون تفاوت دارد ،زیـرا گـالف وام سـیتی
بانک را بعد از قطع شدن رابطه قراردادی خود با زمزم به علت مصادره زمزم تصفیه کرد ،دیوان ثبت قلم بسـتانكار
 0220222/دالری در دفاتر در تاریخ دهم اسفندماه ( 5912اول مارس  )5322را دلیلی بر آن میداند که گالف بهسهم خود کماکان براساس تفاهمی که پیش از مصادره ،بین گالف و زمزم وجود داشت ،عمل نمود .همچنانکه در
مورد رادیو و تلویزیون صادق بود ،تفاهم مزبور بدین معنا بود که زمزم تنها بابت مبال ی که گالف واقعاً صرف کرده
به آن بازپرداخت خواهد کرد .بنا به مراتب باال ،دیوان قلم بستانكار مزبور را ت یید و در نتیجه تعدیلی را که کـوپرز
اند لیبرند انجام داده است ،رد میکند.
 .599پس از موضوع فوق ،دیوان به دو فقره تعدیل دیگری که کوپرز اند لیبرنـد در دفـاتر گـالف انجـام داده
میپردازد .چنانکه در بند  550باال خاطرنشان شد ،کوپرز اند لیرند سه قلم بدهكار برای سال مـالی 5325-5320
مجموعاً به مبلغ  550122/-دالر اضافه نمود .طبق اظهار کوپرز اند لیبرند ،این موارد افزایش نشانگر حـقالزحمـه
حرفه ای بابت خدمات مربوط به زمزم (میباشد) که توسط گالف پرداخت شدند .دیوان در بند  525بـاال نظـر داده
است که گالف استحقاق دارد پرداخت های مربوط به امور تجاری را که بعد از مصادره انجام داده ،تـا آن جـا
که به موجب تعهدات موجود از پیش بوده اند ،دریافت نماید ،لكن از آن جا که گالف هیچ گونه ادله ای تسلیم
نكرده که نشان دهد که پرداختهای فوقالذکر مربوط به تعهدات موجود قبل از تاریخ مصـادره بـودهانـد ،دیـوان
مبلغ  550122/-دالر از ادعای گالف علیه زمزم کسر میکند.
 .597سرانجام دیوان به بررسی بزرگ ترین تعدیل کوپرراند لیبرند ،یعنـی افـزایش  502220222/-دالر بابـت
پرداخت ادعایی گالف به ریپابلیک نشنال بنک میپردازد .در تاریخ  04شهریورماه  51( 5910سپتامبر  )5302ایرج
ثابت بهعنوان مدیرعامل زمزم نامهای به گالف ارسال و درخواست نمود که مبلغ  502220222/-دالر وام از طـرف
زمزم به ریپابلیک نشنال بنک پرداخت نماید .آقای رستینو در شهادتنامه خود اظهار داشته است که پرداخـت را در
تاریخ ششم مهرماه  02( 5910سپتامبر  )5302انجام داد و افزود که «این یک معامله عـادی نبـود و مـیبایسـت
بالفاصله تصفیه می شد .بنابراین در تاریخ هفتم مهرماه  03( 5910سپتامبر  )5302گالف نامهای به زمـزم ارسـال
نمود و اطالع داد که گالف پرداخت را انجام داده و درخواست بازپرداخت فوری نمود» .این مدر نشان مـیدهـد
که پرداخت وام به همان طریقی صورت گرفت که همه معامالت دیگر بین گالف و زمزم انجام میشد ،لكن یـک
مورد اختالف مهم وجود دارد و آن ،اینکه گالف یک رقم بدهكار بابـت ایـن پرداخـت در دفـاتر خـود وارد نكـرد.
همچنین گالف این مبلغ  502220222/-دالر بابت وام ریپابلیک نشنال بنک را بهعنوان دارایی در صورتهای مالی
خود و نیز در اظهارنامه های مالیاتی خود وارد نكرد ،مگر در تـاریخ نهـم آذرمـاه  92( 5955نـوامبر  ،)5320یعنـی
مدتها بعداز امضای بیانیه حل و فصل دعاوی .از آنجا که مندرجات آن زمان دفاتر گالف متناقض اسـت ،دیـوان
به ادله دیگر روی میآورد.
 .591هرمز ثابت در یک شهادتنامه و نیز در یک نامه ،که هر دوی آنها در بند  509بـاال ذکـر شـد ،اظهـار
داشته است که وی ویا پدرش این مبلغ  502220222/-دالر را بابت وام زمزم به ریپابلیک نشـنال بنـک پرداخـت
کردند .دیوان مضافاً مالحظه مینماید که غیر از تلكس و حواله انتقال مذکور در بند  551باال کـه دیـوان مطالـب
مندرج در آن را تا حدی مبهم مییابد ،گالف هیچگونه ادلهای راجع به ترتیبات متخذه در ژنـو جهـت پرداخـت وام
تسلیم نكرده است .به طور معمول ،دیوان این مطلب را مثثر در مقام نمیداند که گالف از کدام منبع (هرمز ،حبیب
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یا هر منبع دیگر) وجوه الزم برای ت دیه پرداختهای خود را تحصیل میکرد ،لكن در این مـورد ،اظهـارات هرمـز
ثابت به انضمام اینکه گالف یک قلم بدهكار در دفاتر خود ثبت نكرد ،حاکی از این است که گالف زمـزم را بابـت
این پرداخت مدیون خود نمی دانست .بنابراین ،دیوان این تعدیل انجام شده توسط کوپرز اند لیبرند را رد و مبلغ
 502220222/دالر از ادعای گالف علیه زمزم کسر میکند. .590به طور خالصه ،دیوان مبلغ  590305/-دالر بابت هزینههای شخصی ایرج ثابت و خانودهاش که گالف
بعد از تاریخ  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303پرداخت کرد ،مبلغ  0220222/-دالر تعدیل کوپرز اند لیبرند
بابت تصفیه وام سیتی بانک ،مبلغ  550122/-دالر بابت حـقالزحمـههـای حرفـهای کـه گـالف در 5325-5320
پرداخته و مبلغ  502220222/-دالر پرداختی بابت وام ریپابلیک نشنال بنک کسر مینماید .دیوان نتیجه مـیگیـرد
که زمزم مبلغ  504050209/-دالر به گالف بدهكار است.
هفتم) بهره

 .594به منظور جبران خساراتی که خواهان در نتیجه ت خیر در پرداخت متحمل شده ،دیوان مقتضی میدانـد کـه
بهرهای به نرخ  0/01درصد در سال از تاریخ 50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303به خواهان اعطا نماید.
هشتم) هزینه دادرسی

 .591هریک از طرفین هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل خواهد کرد.
نهم) حکم

 .593بنا به مراتب پیشگفته ،دیوان به شرح زیر حكم صادر میکند:
الف) ادعاهای مطروح علیه بانک اعتبارات صنعتی ایران (بانک صنایع) ،بانک ملی ،بانک تهران و بانک سپه
رد میشوند.
ب) خوانده ،شرکت شیشه مینا مكلف است مبلغ یكصد و هفت هزار و صد و هشـتاد و هشـت ()5200522/-
دالر امریكا به اضافه بهره ساده به نرخ  0/01درصد در سال (براساس  951روز) از تاریخ  50اردیبهشتمـاه 5912
(هفتم مه  )5303الی تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حسـاب تضـمینی بـه بانـک امـین صـادر
میکند به خواهان ،گالف اسوشیایتس پرداخت نماید.
ج) خوانده ،شرکت رادیوتلویزیون ایران (در حال حاضر ،شرکت رادیوتلویزیون ملی ایران) مكلف اسـت مبلـغ
چهار صد و دو هزار و صدو شصت و نه ( )4200553/-دالر امریكا به اضافه بهره سـاده بـه نـرخ  0/01درصـد در
سال (براساس  951روز) از تاریخ  50اردیبهشتماه ( 5912هفت مه  )5303الی تاریخی که کارگزار امـانی دسـتور
پرداخت از محل حساب تضمینی به بانک امین صادر میکند به خواهان ،گالف اسوشیایتس پرداخت نماید.
د) خوانده ،شرکت نوشابه سازی زمزم مكلف است مبلغ یک میلیون و چهار صد و بیست و یكهزار و هشتصـد
و بیست و سه ( )504050209/-دالر امریكا به اضافه بهره ساده به نرخ  0/01درصد در سال (براساس  951روز) از
تاریخ  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303الی تاریخی که کارگزار امـانی دسـتور پرداخـت از محـل حسـاب
تضمینی به بانک امین صادر میکند به خواهان ،گالف اسوشیایتس پرداخت نماید.
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هـ) تعهدات مزبور با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوح به موجب بند  0بیانیه مـورخ  03دیمـاه 5913
( 53ژانویه  )5325دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
و) هریک از طرفین هزینههای داوری مربوط به خود را تقبل خواهد کرد.
ز) بدینوسیله حكم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تقدیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  51مهرماه  5941برابر با  4اکتبر 5333
کریستوف اسکوبیشفسکی ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جرج اچ .آلدریچ

کورش حسین عاملی

مخالف در مورد صالحیت ،در مورد ماهیـت .موافـق
در یــک بخــش و مخــالف در بخــش دیگــر .نظــر
جداگانه.

پرونده شماره 753
حکم شماره  090ـ 753ـ3
خواهان :بانک مرکزی ایران
خوانده :بانک فدرال رزرو نیویورک
تاریخ5941/11/01 :
حکم
حاضران

از طرف خواهان :آقای محمدحسین زاهدین لباف ،نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای سیفاله محمدی ،مشاور حقوقی نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران
پروفسور بی .ریستو ،مشاور حقوقی خواهان
آقای احمد حجازی ،مشاور مالی خواهان
آقای عزیز فراشی ،آقای مهدی رشیدی ،آقای امیرحسین طیبی فرد ،نمایندگان بانک مرکزی
آقای دکتر علی معنوی راد ،آقای جان آلدی ،شهود
از طرف خوانده :آقای تامس سی .بكستر جونییر ،مشاور حقوقی کل خوانده
خانم کرن گیفورد ،مشاورحقوقی خوانده
آقای ریچارد چارلتون ،آقای جیمز اچ .فرایز جونییر ،وکالی خوانده
آقای دیوید اچ .ویلی ،پروفسور روزا السترا ،آقای دریک راس ،آقای هاینز ریل ،شهود
سایر حاضران :آقای آلن اس .واینر ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
خانم جسیكا آر .هولمز ،قائممقام نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
فهرست مندرجات
پیشگفتار
تاریخچه شكلی
موضوعات مقدماتی
اول) موضوع ت ییر ادعا
الف) اظهارات خوانده
ب) اظهارات خواهان
ج) یافتههای دیوان درخصوص اینکه ادعا ت ییر کرده است یا خیر
دوم) وضعیت حقوقی فدرال رزرو نیویور و موضوع صالحیتی کنترل

شماره بند
5
9
52
52
52
50
54
53
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الف) اظهارات خواهان
ب) اظهارات خوانده
ج) ارزیابی دیوان از این موضوع صالحیتی
ماهیت ادعا
اول) رابطه قراردادی بین طرفین :شرایط قرارداد
الف) اظهارات خواهان
ب) اظهارات خوانده
ج) یافتههای دیوان راجع به شرایط قرارداد
 .5موافقتنامه سال ( 5355مرحله اول)
 .0موافقتنامه سال ( 5304مرحله دوم)
 .9موافقتنامه سال 5303
دوم) اجرای قرارداد و نقض ادعایی آن
الف) دستور انسداد
ب) اظهارات خواهان
ج) اظهارات خوانده
د) یافتههای دیوان راجع به اجرای قرارداد و نقض ادعایی آن توسط خوانده
 .5دوره قبل از آبانماه ( 5912نوامبر )5303
 .0دوره  09آبانماه  92-5912دیماه  54( 5913نوامبر  02-5303ژانویه :)5325
دوره انسداد
حكم

53
00
94
92
92
92
45
41
41
40
43
10
10
19
51
05
05
09
25

پیشگفتار

 .5خواهان پرونده حاضر ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (بانک مرکزی یا خواهان) اسـت .خوانـده پرونـده
حاضر ،بانک فدرال رزرو نیویور (فدرال رزرو نیویور یا خوانده) است .در دادخواست ،بانک مرکزی اصـل یـک
مبلغ ،به عالوه مبل ی بابت بهره پرداخت نشدهای را که حسب ادعا نسبت به اصل مبالغ معینی الزمالت دیـه اسـت
مطالبه می کند .با تحول تدریجی پرونده ،بانک مرکزی ادعا کرده است که فدرال رزرو نیویـور تعهـدات خـود را
درخصوص وجوهی که جهت سرمایه گذاری در اختیار فدرال رزرو نیویور قرار داده شده بود ،نقض کـرده اسـت.
ادعا شده است که فدرال رزرو نیویور تعهدات مزبور را طـی دوره  09آبـان  5912تـا  92بهمـنمـاه 54( 5913
نوامبر  5303تا  02ژانویه  )5325که داراییهای ایران به موجب دستور اجرایی صادره توسط رئیس جمهور ایاالت
متحده مسدود شده بود ،نقض کرده است (بنگرید به :بند  10زیر).
 .0به دلیل گردش کار غیرعادی پرونده حاضر ،الیحه دفاعیه ای در آن زمان ثبـت نشـد و در نتیجـه مـدر
بعدی که راجع به ماهیت ادعا ثبت گردید تذکاریه بانک مرکزی بود که در تاریخ نهم بهمنماه  03( 5901ژانویـه
 )5330به ثبت رسید و بدین لحا  ،اولین باری که فدرال رزرو نیویور به ادعا پاسخ داد ،طی الیحه مورخ سـوم

حکم شماره  595ـ  813ـ 809  3

شهریور  01( 5905اوت  )5330بود .خوانده در الیحه خود اظهار داشته است که مبنای ادعا در تذکاریـه خواهـان
ت ییر نموده و استدالل میکند که نباید به خواهان اجازه داده شود که دعوا را بر این مبنای جدیـد تعقیـب نمایـد.
فدرال رزرو نیویور همچنین اظهار میدارد که ادعا باید رد شود ،زیرا آنچنان ت ییر یافته که پذیرش آن بهعنوان
اصالحیه یا به هر صورت دیگر خالف انصاف خواهد بود .فدرال رزرو نیویور همچنین منكر آن است که وی در
پرونده حاضر صحیحاً مشمول صالحیت دیوان است و در ماهیت نیز انكار مسـئولیت مـیکنـد و شـرح و تفصـیل
تاریخچه شكلی و اظهارات اصلی طرفین ذیالً خواهد آمد تا موضوعات مورد اختالف و تحول پرونده حاضر به نحو
بهتری تبیین گردد .گرچه احتمال دارد که به یكایـ ک اظهـارات طـرفین مشخصـ ًا اشـاره نشـود ،لكـن دیـوان در
استنتاجات خود کلیه استدالالت را مد نظر قرار داده است.
تاریخچه شکلی

 .9خواهان دادخواست خود را در تاریخ  03دیماه  53( 5952ژانویه  )5320ثبت و طـی آن مبلـغ  00219/05دالر
بهعنوان اصل و نیز مبل ی بابت بهره مبالغ مختلف ،به میزان  4502450231/30دالر مطالبه نمـود .دادخواسـت در
شكل ظاهری خود عیناً مانند بسیاری دادخواست های دیگر بود که در همان تاریخ علیه مثسسـات بـانكی ایـاالت
متحده ثبت شده بود.
 .7در تاریخ  54مرداد ( 5950پنجم اوت  ،)5329دیوان با صدور دستوری رسیدگی پرونده را تا صدور تصـمیم
هی ت عمومی دیوان در پرونده شماره «الف» 50متوقف کرد .در آن پرونده ،ایـاالت متحـده از دیـوان درخواسـت
کرده بود که راجع به حدود صالحیت خود نسبت به پارهای ادعاهای بانكی ایران علیه سازمانهایی که حسب ادعا
مثسسات بانكی ایاالت متحده بودند و از جمله ادعای پرونده شماره  ،209اتخـاذ تصـمیم نمایـد .هیـ ت عمـومی
دیوان نظر داد که «هر ادعایی علیه یک بانک ایرانی توسط یک بانک امریكایی ،یا مثسسه خصوصی دیگر که در
آن ،پرداخت از حساب دالری شماره  0تقاضا نشده باشد ،غیر از مواردی که بتواند بهعنـوان ادعـای متقابـل علیـه
ادعای مطروح توسط بانک امریكایی یا مثسسه خصوصی دیگر اقامه شود ،بـهوضـوح خـارج از حیطـه صـالحیت
دیوان داوری قرار دارد»1.
 .1متعاقب تصمیم مزبور ،شعبه سه دیوان در تاریخ  05بهمنماه ( 5954دهم فوریه  )5325دستوری صـادر و
طی آن استنباط خود را از تصمیم یاد شده تشریح و اعالم نمود که قصد دارد به کلیه رسـیدگیهـای ایـن پرونـده
خاتمه دهد ،مگر آنکه خواهان تا تاریخ  52فروردینماه ( 5951هفتم آوریل )5325به دیوان اطالع دهد که پرونده
شماره  209متضمن یک مبلغ قابل پرداخت از حساب دالری شـماره  0مـیباشـد .در تـاریخ  53فـروردین 5951
(هشتم آوریل  ،)5325دیوان نامه ای از نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران دریافت کرد که اشعار میداشت گرچه
ادعا متضمن یک مبلغ قابل پرداخت از حساب دالری شماره  0نیست ،خواندگان ایـن پرونـده بانـک فـدرال رزرو
نیویور و دولت ایاالت متحده می باشند که مثسسات بانكی ایاالت متحده ،یـا اتبـاع ایـاالت متحـده محسـوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8ایاالت متحده و ایران ،تصمیم شماره « -90الف» 90-50هی ت عمومی دیـوان ،مـورخ  09اردیبهشـت  59( 5954مـه  ،)5321چـاپ
شده در ( 8 Iran-U.S. C.T.R. 189,202پرونده شماره «الف» .)50حساب دالری شماره  0حسابی بود که طبق بیانیههـای الجزایـر بـه
منظور پرداخت اصل و بهره متعلقه به وامها و سایر بدهیهای بانکهای ایرانی به مثسسات بانكی ایاالت متحده ایجاد شد.
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نمیشوند .لذا این پرونده مشمول رأی (دیوان در) پرونـده «الـف» 50نبـوده و خواهـان معتقـد اسـت کـه دیـوان
صالحیت رسیدگی به این ادعا را دارد .این آخرین مدرکی بود که تا سال  5334در پرونده حاضر ثبت شد.
 .0در تاریخ  09آذرماه  54( 5909دسامبر  ،)5334دیوان دستوری صادر و طی آن اعالم کرد که از تـاریخ 53
فروردینماه ( 5951هشتم آوریل  )5325تاکنون هیچ گونه مدرکی از طـرفین دریافـت نكـرده اسـت (و از طـرفین
تقاضا کرد) نظرات خود را درباره موضوعات صالحیتی و رسیدگیهای بعدی پرونده حاضر به دیوان اعالم نمایند.
 .4در پاسخ به دستور مزبور ،خوانده نظرات خود را در تاریخ  09اسفندماه  54( 5909مارس  )5331و خواهـان
نظراتش را در تاریخ  09تیرماه  54( 5904ژوئیه  )5331تسلیم کردند .طرفین راجع به طرفیت ایـاالت متحـده در
دعوا اختالفنظر داشتند .دیوان در تاریخ ششم مهرماه  02( 5904سپتامبر  )5331دستوری صادر و طی آن اعـالم
نمود که «دولت ایاالت متحده طرف پرونده حاضر نیست و (دیوان ) دستور میدهد که نـام آن دولـت از سـرلوحه
دستور حذف شود».
 .1با توجه به درخواست خوانده جهت اجازه تسلیم لـوایح بـیشتـر راجـع بـه موضـوعات صـالحیتی ،دیـوان
درخواست مزبـور را اجابـت کـرد و در تـاریخ سـوم آذر  04( 5904نـوامبر  )5331هـر دو طـرف نظـرات خـود را
درخصوص موضوعات صالحیتی و شكلی تسلیم کردند .به دنبال ثبت نظـرات مزبـور و صـدور دسـتور مـورخ 95
اردیبهشتماه  05( 5901مه  )5335که طی آن ،دیوان موضوعات صالحیتی پرونـده حاضـر را بـه ماهیـت دعـوا
منضم و از طرفین تقاضا نمود که به پارهای سثاالت پاسخ دهند ،خواهان در تاریخ نهم بهمنماه  03( 5901ژانویه
 )5330الیحه و مدار مثید و خوانده در تاریخ سوم شهریور  01( 5905اوت  )5330الیحه و مدار مثید خود را
به ثبت رساندند.
 .3آخرین لوایح کتبی که تسلیم شد ،لوایح معارض طرفین بـود کـه الیحـه خواهـان در تـاریخ  02فـروردین
( 5900نهم آوریل  )5332و الیحه خوانده در تاریخ  05مرداد  50( 5900اوت  )5332تسلیم گردید .بانک مرکـزی
در تاریخ پنجم شهریور  00( 5900اوت  )5332مدار بیش تری تسلیم نمود که دیوان طـی دسـتور مـورخ سـوم
مهرماه  01( 5900سپتامبر  )5332آنها را پذیرفت ،بدون آنکه راجع به مسـموع بـودن یـا ذیـربط بـودن آنهـا
تصمیمی اتخاذ کند .در پاسخ به مدار مزبور ،فدرال رزرو نیویـور در تـاریخ دوم آذر  09( 5900نـوامبر )5332
یک الیحه و ادله مثید و نیز در تاریخ ششم آذرماه  00( 5900نوامبر  )5332مدار بیشتری به ثبـت رسـاند .در
این مورد نیز دیوان تصمیم خود راجع به مسموع بودن مدار فدرال رزرو نیویور را به بعد موکول نمود .جلسـه
استماع در روزهای  3تا  55آذر  92( 5900نوامبر و اول و دوم دسامبر  )5332برگزار گردید.
موضوعات مقدماتی
اول) موضوع تغییر ادعا
الف) اظهارات خوانده

 .51فدرال رزرو نیویور اظهار میدارد که بانک مرکزی ادعای اولیه خـود را آنچنـان ت ییـر داده کـه در عمـل
ادعای کامالً جدیدی ارائه کرده ،بدون آن که برای چنین اصالحی از دیوان اجازه الزم را بگیرد و پـذیرفتن چنـین
اصالحیه ای به فدرال رزرو نیویور لطمه خواهد زد .فدرال رزرو اظهار میدارد که ادعا ،به گونهای که بدواً تنظیم
شده بود ،ادعایی بود بر مبنای تعهداتی که حسب اظهار از بیانیه عمومی ناشی میشد و نه بر مبنای نقض ادعایی
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قرارداد .فدرال رزرو نیویور استدالل می کند که به حقوق وی لطمه وارد شده است؛ چرا که ابتـدا بـه مـدت 51
سال به یک ادعای مبتنی بر تعهداتی که حسب اظهار از بیانیه عمومی ناشی مـیشـد پاسـخ داده کـه ایـن ادعـا
مستلزم بررسی رابطه قراردادی طرفین نبود و بعداً یعنی از زمان تسلیم الیحه ماه ژانویه  5330خواهان ،ناچار بوده
است که بر مبنای ادعایی متفاوت که ادعایی مبتنی بر نقض ادعایی قرارداد اسـت از خـود دفـاع کنـد .در جلسـه
استماع ،وکیل خوانده یک ادعا را بهعنوان «مجموع اصلی واقعیاتی» توصیف کرد که در صورت اثبات ،به خواهان
حق وصول خسارت می دهد و استدالل کرد که این مجموع اصلی واقعیات تحت دو فرضـیه مـذکور بعـد از ثبـت
الیحه خواهان آنچنان ت ییر کرده که خود ادعا عمالً به ادعای کامالً جدیدی ت ییر شكل یافته است.
 .55فدرال رزرو نیویور همچنین استدالل میکند که ادعا علیه فدرال رزرو نیویور بهعنوان یک مثسسـه
بانكی ،طبق بند  5بیانیه عمومی اقامه شده بود و نه به عنوان یک مثسسه واحد و تشكیالت تحت کنتـرل دولـت
ایاالت متحده ،طبق بند  4ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی (بیانیه حل و فصل) ،یعنی نه بهعنوان یک ادعای
رسمی ،طبق بند 0ماده دو بیانیه حل و فصل .بدینسان ،طبق اظهار فدرال رزرو نیویور  ،مبنای صالحیت نسبت
به فدرال رزرو نیویور که مورد ادعای بانک مرکزی است ،کامالً ت ییر میکرد.
ب) اظهارات خواهان

 .50در پاسخ به اظهارات فوق ،خواهان اظهار میدارد که ادعایش از زمان ثبت دادخواست بدون ت ییر باقی مانـده
است و کماکان بابت «بهره ناشی از وجوهی است که از  54نوامبر  5303تـا ژانویـه  5325در اختیـار فـدرال رزرو
نیویور قرار داشته است» .بنا به اظهار خواهان:
دو مبنای صالحیتی برای این ادعا وجود دارد .یكی ماده  0بیانیه و دیگری ماده «0ب» سـند تعهـدات اسـت.
این دو مبنا بخشی از دادخواست بوده است .با صدور حكم «الف» ،50یكـی از دو مبنـای صـالحیت ،یعنـی مـاده
«0ب» سند تعهدات ،دیگر موضوعیت ندارد .اما ماده ( 0بیانیه حل و فصل) بـه قـوت خـود بـاقی اسـت .فرضـیه
حقوقی ادعا از همان ابتدا به نقض قرارداد مربوط میشد .بنابراین ،هیچ ت ییری در فرضیه حقوقی ادعا ایجاد نشده
است.
خواهان همچنین بین ادعا و فرضیه حقوقی مبنای آن تمایز قائل شده و استدالل میکند که خوانـده ایـن دو
مفهوم را با یكدیگر اشتباه گرفته است .خواهان با اشاره به ماده  02قواعد دیوان 2،راجع به اصالح ادعـا یـا دفـاع،
اظهار میدارد که چون ماده مزبور تنها اشاره به اصالح ادعا یا دفاع دارد و نه فرضیه حقوقی ،فرضیه حقوقی ادعـا
را نمی توان صرفاً به دلیل آن که در دادخواست مطرح نشده ،ادعای جدیـدی محسـوب نمـود .خواهـان همچنـین
خاطرنشان میکند که بند  4ماده سه بیانیه حل و فصل اشعار میدارد که «پس از یک سال از تـاریخ نافـذ شـدن
بیانیه های الجزایر هیچ ادعایی در دیوان داوری قابل طرح نخواهد بود» 3.حاصل این استدالل این است کـه ایـن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2بدین شرح :در طول جریان داوری هریک از طرفها میتواند ادعا یا دفاع خود را اصالح یا تكمیل نمایـد ،مگـر آنکـه دیـوان داوری
اینگونه اصالحات را به علت ت خیر در انجام آن و یا تبعیض نسبت به طرف دیگر یا به علـت هرگونـه شـرایط و اوضـاع و احـوال دیگـر
مصلحت نداند .با این حال ،ادعا را نمیتوان به نحوی اصالح کرد که از حیطه شمول صالحیت دیوان داوری خارج شود.
 .1ت کید از خواهان است .کلیه ت کیدات از متن اصلی است ،مگر آنکه خالف آن تصریح شود.
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مقررات بیانیه حل و فصل و قواعد دیوان با پرداختن به ادعا ،مانع اصالح فرضیه حقوقی نمیشـوند ،زیـرا فرضـیه
حقوقی بخشی از « ادعا» را به معنای اخد کلمه تشكیل نمیدهد.
 .59بانک مرکزی همچنین استدالل میکند که دیوان وفق رویه خود در تفسیر موسع ماده  02قواعد دیوان و
تمایز روشنی که حسب اظهار بین ادعا و فرضیه حقوقی وجود دارد ،در گذشته ت ییر در فرضیه حقـوقی را پذیرفتـه
است .خواهان همچنین اظهار میدارد که در اثر ت ییر مورد بحث لطمهای متوجه فدرال رزرو نشده است ،زیرا کـه
آن بانک فرصت کافی برای پاسخ دادن به فرضیه حقوقی مورد استناد بانک مرکزی داشته است.
ج) یافتههای دیوان درخصوص اینکه ادعا تغییرکرده است یا خیر

 .57ماده  52قواعد دیوان مقرر میدارد که دادخواست باید ،از جمله حاوی اسامی طرفین ،ذکر مبنای ادعـا (دیـن،
قرار داد و غیره) ،ماهیت کلی ادعا و نیز شرح واقعیات مثید ادعا و نكات مورد اختالف باشـد .گرچـه نكـات مزبـور
دقیقاً مشخد نمیکنند که ادعا طبق قواعد ذیربط چیست ،اما رهنمودهای مفیدی بـه دسـت مـیدهنـد .در ایـن
مورد ،سمت طرفی که طرف دعوا واقع شده و شرح دقیق مبنای ادعا از عناصر ضروری ادعا است .بـدین ترتیـب،
دیوان نمی تواند تمایزی ر ا که خواهان بین ت ییر ادعا و ت ییر فرضیه حقوقی قائل شده است بپذیرد .هـر ت ییـری
که در این دو عنصر ت ثیر گذارد نمیتواند بهعنوان یک ت ییر صرف در فرضیه نادیده انگاشته شود ،زیرا که به یكی
از جنبههای اساسی ادعا مربوط می شود که روشن بودن آن برای خوانده از جهت تنظیم دفاع خـود حـائز اهمیـت
بسیار است.
 .51ادعا از چندین جهت از صورت اولیه خود در دادخواست در واقع ت ییر کرده است .ادعای اولیه مبتنـی بـر
تعهدات ناشی از بیانیه عمومی بود و از طریق مكانیزم مقرر در بند «0ب» سند تعهدات اقامه شده بود .رابطه بـین
بیانیه عمومی و سند تعهدات در بند  0بیانیه عمومی تشریح گردیده که اشعار میدارد« :برخی از ترتیبات مربوط به
اجرای تعهدات مذکور در این بیانیه و بیانیه (حل و فصل دعاوی)  ...به طور جداگانه طی سند تعهـدات خاصـی ...
پیشبینی شده است»  .با علم به این رابطه ،دادخواست به ترتیب موصوف در سند تعهدات بهعنوان مكانیزم طـرح
ادعا استناد و دعاوی صرفاً راجع به بهره را از جمله ،بر این مبنا استوار میسازد که «بیانیه کلی مقرر مـیدارد کـه
کلیه سپرده ها و اوراق بهادار متعلق به ایران در مثسسات بانكی امریكا که قرار بوده به بانک مرکزی (بـه نحـوی
که در آنجا تعرفه شده است) منتقل گردد ،باید به (اضافه بهره متعلقه) منتقل شوند» .ادعا به گونـهای کـه نهایتـاً
تنظیم شده ،برعكس کامالً مبتنی است بر نقض ادعایی قرارداد و طبق ماده دو بیانیه حل و فصـل طـرح گردیـده
است .این ت ییر بعد از تصمیم هی ت عمومی دیوان در پرونده شماره «الف» 50صورت گرفته که در آن ،دیوان نظر
داد که نسبت به دعاوی مطروح علیه مثسسات بانكی ایاالت متحده صالحیت ندارد؛ به استثنای موارد مشخد و
معینی که خود خواهان تصدیق کرده است که در پرونده حاضر مصداق ندارند .تنها در آن مرحله بود کـه خواهـان
دادخواست را بر این اساس که ادعایی رسمی علیه فدرال رزرو نیویور بهعنوان یک مثسسه ،واحد و تشـكیالت
تحت کنترل ایاالت متحده بوده و لذا در حیطه صالحیت دیوان قرار دارد ،ادامه داد.
 .50این استدالل که دادخواست اشاره به یک مبنای قراردادی برای ادعا دارد پذیرفتنی نیست ،زیرا هیچگونـه
جزئیاتی از شرایط قرارداد در دادخواست ارائه نشده و نیز هیچ ذکری از فعل ویا تر فعل خوانده که بتـوان آن را
نقض قرارداد محسوب نمود در آن به عمل نیامده است .بهعالوه ،درخصوص مبنای صالحیتی ادعا ،گرچه راجع به
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دالیل استناد به سند تعهدات شرح و بسط قابل مالحظهای در دادخواست داده شده ،لكن درباره ماده دو بیانیه حل
و فصل ،چیزی گفته نشده ،بجز اشاره به این نكته نسبتاً بدیهی که ماده مزبور همان است (که دیوان به موجب آن
ایجاد گردیده است) .بهعالوه ،گرچه به نظر میرسد که ادعای اولیه علیـه فـدرال رزرو نیویـور بـهعنـوان یـک
«مثسسه بانكی ایاالت متحده» بدون هیچ ذکری از ارتباط آن با دولت اقامه گردیده ،از زمان ثبتنامـه مـورخ 52
فروردینماه ( 5951هشتم آوریل  )5325تصریح شده است که دعوا اینک مبتنی بر این ادعا است که خوانده یـک
مثسسه ،واحد یا تشكیالت تحت کنترل دولت ایاالت متحده است .استدالل فدرال رزرو نیویور  ،دایر بر اینکـه
اگر ادعای اولیه فیالواقع ادعایی رسمی میبود ،بانک مرکزی از همان ابتدا ایاالت متحده را نیز خوانده قرار میداد
تا حدودی پذیرفتنی است.
 .54درخصوص خود موضوع ادعا ،دیوان نمی تواند این اظهار بانک مرکزی در جلسـه اسـتماع را بپـذیرد کـه
خوانده مفاهیم «بهره» و «بازده سرمایهگذاری» را اشتباه گرفته است .در واقع ،تا آنجا که این بحـث موضـوعیت
دارد  ،خواهان است که با به کار بردن هر دوی آن مفاهیم در مراحل مختلف رسیدگی آنها را تخلیط کرده اسـت.
از یک طرف اصطالح «بهره» که در دادخواست و مستمراً در سراسر لوایح کتبی خواهان از جمله الیحـه معـارض
فروردین ( 5900آوریل  )5332وی به کار برده شده است ،همانطور که در دادخواست و لوایح بعدی توضـیح داده
شده است ،عبارت است از بهره ناشی از وجوهی که از  54نوامبر  5303تا ژانویـه ( 5325دوره انسـداد) در اختیـار
نیویور فد قرار داشته است .ولی از طرف دیگر ،اشاراتی نیز به «بازده سرمایهگذاری» بهعنوان موضوع ادعـا بـه
عمل آمده است .منجمله از تذکاریه ماه ژانویه  5330خواهان به بعد ،ادعا بهعنوان خساراتی تفسیر شده است کـه
بانک مرکزی به سبب نداشتن امكان سرمایهگذاری وجوهش در جای دیگـر متحمـل گردیـده اسـت .ایـن ت ییـر
موقعی ضرورت پیدا کرد که بیانیه عمومی بهعنوان مبنای دعوا کنار گذاشته شـد و بـه جـای آن ،نقـض ادعـایی
قرارداد بهعنوان مبنای دعوا عنوان گردید .همراه با این ادعا که امكـان داشـت وجـوه بانـک مرکـزی بـه نحـوی
ســودبخش در دالر اروپــایی ( )Eurodollarsســرمایهگــذاری شــود ،نــاگزیر الزم آمــد کــه از اصــطالح «بــازده
سرمایهگذاری» به جای «بهره» استفاده گردد .استعمال هر دوی این مفاهیم و گاه به صورت همزمان ،ادعا را کـه
خوانده ناچار بوده در قبالش از خود دفاع کند ،هیچ روشنتر نكرده است.
 .51درخصوص ت ییراتی که بانک مرکزی در ادعای خود منظور کرده ،دیوان خاطرنشان میسازد کـه فـدرال
رزرو نیویور بهدرستی اظهار می دارد که مجبور شده است بیش از هفـده سـال متحمـل دادرسـی نـزد دیـوان و
منجمله هشت سال رکود پرونده (که طی آن منطقاً تصور میکرد که ادعا رد شده) و همچنین ت ییـرات متعـدد در
ادعا گردد .با این حال ،فدرال رزرو نیویور فرصت معقولی برای پاسخگویی به کلیـه ایـن ادعاهـا داشـته اسـت.
بهعالوه ،ت خیرهای طوالنی و کندیِ پیشرفت پرونده را نمی توان تماماً متوجه خواهان دانسـت .تـا حـدودی عـدم
اقدام دیوان به دنبال اظهار خواهان در سال  ،)5325( 5951دایر بر اینکه پرونده متضمن یک مبلغ قابل پرداخـت
از حسب دالری شماره  0نیست ،در ایجاد این وضعیت سهیم بوده است .بنابراین شایسته بـه نظـر نمـیرسـد کـه
پرونده بر مبنای ت ییر حاصله در ادعا مردود اعالم گردد .بر این اساس ،در حدی که ادعا ت ییر کرده ،دیوان معتقـد
است که در اوضاع و احول خاص پرونده حاضر و از جهت رعایت عدالت و انصاف ،ت ییر مزبور باید طبق مـاده 02
قواعد دیوان پذیرفته شود.

 814

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

دوم) وضعیت حقوقی فدرال رزرو نیویورک و موضوع صالحیتی کنترل
الف) اظهارات خواهان

 .53به دنبال تصمیم هی ت عمومی دیوان در پرونده شماره «الف» 50خواهان اظهـار داشـته اسـت کـه خوانـده،
فدرال رزرو نیویور  ،یک مثسسه ،واحد یا تشكیالت تحت کنترل دولت ایاالت متحده است که این الزامی اسـت
برای ادعاهای رسمی به موجب بیانیه حل و فصل .نماینده رابط دولت ایران ،طی نامه مـورخ  53فـروردین 5951
(هشتم آوریل  )5325مذکور در باال ،به دیوان اطـالع داد کـه خواهـان ،خوانـدگان پرونـده حاضـر را فـدرال رزرو
نیویور و دولت ایاالت متحده میداند .بهعالوه ،نماینده رابط ایران اسـتدالل کـرد کـه فـدرال رزرو نیویـور و
دولت ایاالت متحده «مثسسات بانكی ایاالت متحده یا اتباع ایاالت متحده» محسوب نمیشوند و رأی صـادره در
پرونده شماره «الف» ،50دایر بر این که دیوان نسبت بـه دعـاوی ایـران علیـه مثسسـات بـانكی ایـاالت متحـده
صالحیت ندارد ،مگر آنکه ادعا بابت یک مبلغ قابل پرداخت از حساب دالری شـماره  0باشـد ،شـامل ایـن ادعـا
نمی شود .بنابراین ،طبق اظه ار خواهان ،دیوان در صورتی نسـبت بـه پرونـده حاضـر تحـت بیانیـه حـل و فصـل
صالحیت خواهد داشت که ادعا را بتوان ادعای رسمی ناشی از ترتیبات قراردادی . ...درخصـوص خریـد و فـروش
اجناس و خدمات (بند 0ماده دو بیانیه حل و فصل) علیه فدرال رزرو نیویور بـهعنـوان یـک مثسسـه ،واحـد یـا
تشكیالت تحت کنترل دولت ایاالت متحده محسوب نمود (بند  4ماده هفت بیانیه حل و فصل).
 .01بانک مرکزی برای اثبات این نكته که فدرال رزرو نیویور مشـمول تعریـف ایـاالت متحـده از جهـات
صالحیتی میباشد ،استدالل میکند که فدرال رزرو نیویور بخشی از نظـام فـدرال رزرو ایـاالت متحـده ،یعنـی
نظامی است که به نظر بانک مرکزی ،بانک مرکزی ایاالت متحده را تشكیل میدهـد و مسـئول سیاسـتگذاری و
اداره امور پولی ایاالت متحده میباشد .خواهان اظهار میدارد که از همین رو ،عملیات فدرال رزرو نیویور  ،نظیـر
عملیات سایر بانكی فدرال رزرو ،تحت تظارت هی ت رئیسه نظام فدرال رزرو ،یک مثسسـه یـا تشـكیالت ایـاالت
متحده است و فدرال رزرو نیویور مجری سیاست های اقتصادی هی ت رئیسه است .طبق اظهـار خواهـان ،ایـن
کنترل نسبت به بانک های فدرال رزرو ،از طریق تعدادی تشكیالت اعمال میشود که جزئی از هی ت رئیسه نظـام
فدرال رزرو هستند و با بانک های فدرال رزرو رابطه نزدیک و مستقیم دارند .خواهان همچنین ادعـا مـیکنـد کـه
هریک از بانکهای فدرال رزرو ،سوای وظایف دیگر خود ،وظایف محلی نظام فدرال رزرو را براسـاس دسـتورهای
هی ت رئیسه ایفا میکند.
 .05خواهان استدالل میکند که بانک های فدرال رزرو مجری سیاست های مالی ،اقتصادی و سیاسـی نظـام
فدرال رزرو و دولت ایاالت متحده بوده و برای رسالت و هدفی عمومی به وجود آمدهاند و نه به منظور کسب سود
که در مورد بانک های خصوصی و تجاری مصداق دارد .طبق اظهار خواهان ،فدرال رزرو نیویور ارتبـاطی حتـی
نزدیک تر با دولت ایاالت متحده دارد تا یازده بانک دیگر فدرال رزرو و آن به سبب وظایفی است کـه فـدرال رزرو
نیویور در سطح بینالمللی برای بانکهای مرکزی خارجی و سازمانهای بینالمللی ایفا میکند .خواهان اظهـار
می دارد که رابطه بین خود وی و فدرال رزرو نیویور نمونه آن نوع فعـالیتی اسـت کـه فـدرال رزرو نیویـور از
طرف نظام فدرال رزرو اجرا میکند.
 .00بانک مرکزی بحث راجع به نقش برجستهای را که فدرال رزرو نیویور در مقایسه با سـایر بانـکهـای
فدرال رزرو (در بانكداری بینالمللی) ایفا میکند شرح و بسـط داده و بـه معـامالت انحصـاری آن بـا بانـکهـای
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مرکزی خارجی اشاره می کند .مشخص ًا خواهـان بـا اسـتناد بـه مطالـب منتشـره در صـفحه اینترنـت فـدرال رزرو
نیویور  ،اظهار میدارد که فدرال رزرو نیویور «بهعنوان تنها کارگزار مالی ایـاالت متحـده ،بـرای بانـکهـای
مرکزی خارجی و سازمانهای مالی بینالمللی رسمی عمل میکند» .خواهان با ت کیـد بـر نقـش نظـارتی هیـ ت
رئیسه و با اشاره به شرایطی که براساس آن قرار بود فدرال رزرو نیویور برای بانک مرکزی ارائه خدمت نمایـد،
استدالل میکند که خدمات مزبور قرار بود از طرف نظام فدرال رزرو انجام گیرد .نقش هی ت رئیسه در نظارت بـر
کلیه مراودات بانکهای فدرال رزرو و بانکهای خارجی در جلسه استماع مورد ت کید واقع شد.
 .09خواهان خاطرنشان میسازد که نظام فدرال رزرو در یک نشریه رسـمی ،خـود را بانـک مرکـزی ایـاالت
متحده نامیده است .این اظهار مبنای این استدالل است کـه فـدرال رزرو نیویـور یـک ارگـان ایـاالت متحـده
میباشد؛ به سبب آن که جزء الینفک نظام فدرال رزرو است که خود توسط یک مثسسه دولتـی ایـاالت متحـده،
یعنی هی ت رئیسه نظام فدرال رزرو اداره می شود .خواهان آنگاه وظایف نظام فدرال رزرو را چنین بر میشمرد کـه
مشتمل است بر :تنظیم سیاست پولی ایاالت متحده ،نظارت بر مثسسات بانكی ،حفـظ ثبـات نظـام مـالی و ارائـه
خدمات مالی به دولت ایاالت متحده ،عموم مردم ،مثسسات مالی و نیز مثسسات رسمی خارجی.
 .07خواهان اظهار میدارد که نظام فدرال رزرو گرچه به عنوان یک بانـک مرکـزی تـا حـدودی از اسـتقالل
برخوردار است ،اما با این حال ناچار است درچارچوب کلی سیاستهـای اقتصـادی و مـالی متخـذه توسـط دولـت
ایاالت متحده عمل کند .اعضای هی ت رئیسه توسط رئیس جمهور و با ت یید مجلس سنا منصوب میشوند و ایـن
دستگاه ،یعنی هی ت رئیسه نظام فدرال رزرو ،طبق اظهار خواهان ،همچنین نظارت و تنظیم عملیـات بانـکهـای
فدرال رزرو و فعالیت های مثسسات بانكی مختلف را برعهده دارد .خواهان اظهار مـیدارد کـه بانـکهـای فـدرال
رزرو ،بهنوبهخود برای یک رسالت و هدف عمومی ایجاد شدهاند و بازوهای عملیاتی سیستم بانک مرکزی هسـتند
و هر دو عنصر عمومی و خصوصی را در ساختار و سازمان خود ،یكجا دارند .بانکهای فدرال رزرو بهعنوان جزئی
از نظام فدرال رزرو مشمول و تابع نظارت فائقه کنگره امریكا هستند .خواهان همچنین خاطرنشان مـیسـازد کـه
هی ت رئیسه سه نفر از نه نفر مدیر هریک از بانک های فدرال رزرو را نصب و یكی از این سه نفر ،بهعنوان رئیس
و یک نفر دیگر را بهعنوان نائب رئیس هر بانک فدرال رزرو نامزد میکند.
 .01خواهان در مقام معارضه با این اظهار که فدرال رزرو نیویور مانند هر مثسسه بانكی خصوصـی دیگـر،
تحت مالكیت خصوصی است ،استدالل میکند که گرچه بانکهای عضو نظام فدرال رزرو صاحب سهم در خوانده
هستند ،اما مالكیت این سهام ارتباطی با کنترل منافع مالی ندارد که عرفاً با داشتن سهام در یک سازمان انتفـاعی
مرتبط است و صرفاً یک تكلیف قانونی است .خواهان اظهار میدارد کـه دولـت ایـاالت متحـده گرچـه مسـتقیماً
صاحب سهام فدرال رزرو نیویور نیست ،اما منتفع بالمآل کلیه اموال و داراییهای خالد فـدرال رزرو نیویـور
است و فدرال رزرو نیویور همراه با سایر بانکهای فدرال رزرو نیویـور بایـد بـه خزانـهداری ایـاالت متحـده
برگشت داده شود.
 .00و باالخره خواهان اظهار میدارد که فدرال رزرو نیویور از طرف نظام فدرال رزرو ارتباط حساب خـود را
با بانک مرکزی برقرار کرد .و در ت یید این اظهار خود ،به سندی استناد میکند کـه در سـال 5303توسـط فـدرال
رزرو نیویور برای خواهان ارسال گردید .عنوان آن سند سرمایهگذاریها و عملیات حساب است و خوانـده آن را
دفترچه راهنما نامیده است (از این به بعد« ،دفترچه راهنمای سال  .)»5303خواهان باالخد به عبارت منـدرج در
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دفترچه راهنمای سال  5303اشاره میکند دایر بر اینکه فدرال رزرو نیویور حسابهای مشتریان خود را ازطرف
نظام فدرال رزرو نگهداری میکند.
ب) اظهارات خوانده

 .04فدرال رزرو نیویور درخصوص حسابهایی که مبنای رابطه بین بانک مرکزی و آن بانک را تشكیل میداد،
چنین میگوید که:
فدرال رزرو نیویور حساب های مزبور را به اعتبار شخصیت حقوقی خصوصی خود و به موجـب قراردادهـای
امانی که با بانک مرکزی منعقد کرد نگهداری میکرد؛ به همـان ترتیـب کـه بـا بسـیاری بانـکهـای مرکـزی و
بانک های تجاری چنین ترتیباتی داشت .فدرال رزرو نیویور متعلق به دولت ایاالت متحده یـا تحـت کنتـرل آن
دولت نیست ،بلكه متعلق به بانکهای تجارتی واقع در ناحیه خویش است که عضو نظام فدرال رزرو میباشند.
فدرال رزرو نیویور به استثنای مواقعی که طبق یک موافقتنامه کارگزاری مالی با وزیـر خزانـهداری ایـاالت
متحده بهعنوان کارگزار مالی ایاالت متحده عمل میکند ،تابع دستور دولت ایاالت متحده نیست .ادعاهـای ایـران
در پرونده  209متضمن اختالفی است بین یک بانک و سپردهگذار آن راجع به مبلغ بهرهای که به فرض وجود ،به
حسابی تعلق میگیرد .بدین ترتیب ،فدرال رزرو نیویور در ارتباط با موضوع پرونده شماره  209یقیناً یک مثسسه
بانكی خصوصی ایاالت متحده و لذا مشمول تصمیم هی ت عمومی دیوان در پرونده «الف» 50میباشد.
 .01خوانده همچنین اظهار میدارد که بانک مرکزی ،بانکهای فدرال رزرو را با هیـ ت رئیسـه نظـام فـدرال
رزرو و کل نظام فدرال رزرو اشتباه گرفته است .خوانده با اذعان بـه ایـنکـه هیـ ت رئیسـه نظـام فـدرال رزرو از
مثسسات دولت ایاالت متحده است ،استدالل میکند که فدرال رزرو نیویور بهعنـوان یـک شخصـیت حقـوقی
خصوصی جداگانه در درون نظام فدرال رزرو سازمان یافته است .طبق اظهار خوانده ،فدرال رزرو نیویـور تحـت
کنترل هی ت مدیره خود قراردارد که دو سوم اعضای آن توسط سهامدارانش انتخاب میشوند و نـه توسـط دولـت
ایاالت متحده که هیچ دخالت روزمره ای در چگونگی اداره فدرال رزرو نیویور ندارد .خوانده اظهـار مـیدارد کـه
هیچیک از مدیران آن نماینده هی ت رئیسه نظام فدرال رزرو یا دولت ایاالت متحده یا تحت کنترل آنها نیسـت و
هی ت رئیسه گرچه اختیار کلی نظارتی نسبت به عملیات بانکهای فدرال رزرو دارد ،بر فدرال رزرو نیویور اساساً
به همانگونه نظارت میکندکه سایر مثسسات دولتی ایاالت متحده بر مثسسات مالی خصوصی دیگر نظارت دارند.
 .03خوانده استدالل میکند که اگرچه گهگاه به عنوان کارگزار مالی دولت ایاالت متحده عمل مـیکنـد ،امـا
اینگونه فعالیتها تنها بر مبنای موافقتنامههای خاصی که با وزیر خزانهداری منعقد میشـود صـورت مـیگیـرد و
محدود به اموری است که صراحتاً در آن موافقتنامه های کارگزاری مالی مندرج است .خوانده خاطرنشان میسـازد
که اینگونه موافقتنامهها بین دولت ایاالت متحده و بانکهای تجاری خصوصی نیز منعقد میگردد .خوانده اظهـار
میدارد که فعالیتهایش بهعنوان کارگزار مالی از فعالیتهای شرکتی فدرال رزرو نیویـور کـه یـک نمونـه آن،
ارتباط کامالً خصوصی خود با بانک مرکزی است ،متمایز است .خوانده میافزاید که وقتـی فـدرال رزرو نیویـور
حسابی را برای یک بانک مرکزی خارجی اداره میکند ،طبق اختیار خود عمل میکند ،هرچند کـه هیـ ت رئیسـه
باید افتتاح آن حساب را تصویب نماید .خوانده همچنین استدالل میکند که فدرال رزرو نیویور بسیاری از همان
خدماتی را انجام میدهد که بانکهای خصوصی (که دیوان صالحیتی نسبت بدانها ندارد) انجام میدهند؛ با ایـن
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تفاوت که مشتریان آن را عمدتاً سایر بانکها تشكیل میدهند .خوانده استدالل میکند که فـدرال رزرو نیویـور
خدمات مزبور را در رقابت با سایر بانکها انجام میدهد و قانوناً ملزم است حقالزحمـهای بابـت انجـام ایـنگونـه
خدمات مطالبه کند .خوانده ادعا میکند که بانک مرکزی با ثبت همزمان دادخواستهای یكسان و براساسی واحد
علیه بیش از یكصد بانک خصوصی و همچنین علیه فدرال رزرو نیویور به مشابهتهای بین بانکهـای فـدرال
رزرو و بانکهای خصوصی اذعان کرده است.
 .91خوانده اظهار میدارد که خدماتی که بانک مرکزی بهعنوان دلیل کنترل دولت بر فـدرال رزرو نیویـور
مشخد نموده خاص فدرال رزرو نیویور نبوده ،بلكه مشتر مابین بانکهای کشوری و ایـالتی اسـت .خوانـده
خاطرنشان میسازد که در رابطه با بانکهای مرکزی خارجی و سازمانهای مالی بینالمللی بهعنوان تنها کـارگزار
مالی ایاالت متحده عمل نمیکند .طبق اظهار خوانده ،هر بانک امریكایی میتواند حسابی برای یک بانک مرکزی
خارجی افتتاح و نگهداری کند و هر بانكی از این قبیل می توانـد همـان خـدماتی را انجـام دهـد کـه فـدرال رزرو
نیویور برای بانکهای مرکزی خارجی و سازمانهای بینالمللی انجام میدهد.
 .95خوانده به تعدادی ویژگی اشاره میکند که حسب اظهار وی گویای ماهیت خصوصی آن است .بهعنـوان نمونـه
در حالی که بانک مرکزی کامالً متعلق به دولت ایران است ،کلیه سهام فدرال رزرو نیویور متعلق به بانکهای تجـاری
خصوصی واقع در ناحیه آن است و نه متعلق به دولت ایاالت متحده .بهعالوه ،سود ساالنه به سهام مزبور تعلق میگیـرد.
هیچیک از کارمندان فدرال رزرو نیویور  ،از جمله رؤسـای آن ،کارمنـد دولـت نیسـتند .کارمنـدان فـدرال رزرو مزایـای
متفاوتی دریافت میکنند و کسور حقوق خود را به صندوقهای بازنشستگی متفـاوت از صـندوق بازنشسـتگی کارمنـدان
دولت میپردازند .خوانده همچنین اظهار میدارد که هیچ پولی از دولت دریافت نمیکنـد و کلیـه هزینـههـایش از محـل
سرمایهگذاریها و خدماتش ت مین میشود .طبق اظهار خوانده ،قوانین ایـاالت متحـده نیـز بانـکهـای فـدرال رزرو را از
ال در قـانون روابـط کـارگری ملـی ایـاالت متحـده
دولت ایاالت متحده و سازمانهای آن دولت متمایز مـی نماینـد ،مـث ً
)) (United States National Labor Relations Act (29 USCA & 151 et seq.تصریح شده است که
دولت و بانکهای فدرال رزرو« ،کارفرما» محسوب نمیشوند .طبق اظهارخوانده مفهوم ضمنی این تمایز ایـن اسـت کـه
اگر بانکهای فدرال رزرو مثسسات دولتی محسوب میشدند ،نیازی نبود که به طور جداگانه ذکر شوند .خوانده میافزایـد
که خود قانون فدرال رزرو در آنجا که بانکهای فدرال رزرو را صـراحتاً از مالیـاتهـای فـدرال ،ایـالتی و محلـی معـاف
میکند ،ماهیت غیردولتی بانکهای فدرال رزرو را مورد ت یید قرار میدهد .خوانده استدالل میکنـد کـه در صـورتی کـه
بانکهای فدرال رزرو مثسسات دولتی محسوب میشدند ،چنین تمایزی الزم نمیبود ،زیرا یكی از اصول مسجل قـوانین
ایاالت متحده این است که دولت فدرال و سازماهای آن از پرداخت مالیاتهای ایالتی و محلی معافند.
 .90خوانده اظهار میدارد که ایاالت متحده یک بانک مرکزی واحد ندارد که فـدرال رزرو نیویـور جـزء آن
باشد .طبق اظهار خوانده ،مقایسه ای که خواهان بین خودش بهعنوان یک بانک مرکزی با فـدرال رزرو نیویـور
کرده اشتباه است ،زیرا فدرال رزرو نیویور جزء یک نظام غیرمتمرکز (یعنی نظام فـدرال رزرو) اسـت کـه در آن
«جزء مهم دولتی ،هی ت رئیسه اسـت  ...کـه اختیـار قانونگـذاری و نظـارت بـر کـل نظـام فـدرال رزرو را دارد».
بانک های کشوری نیز بخشی از این نظام و به این اعتبار ،همچنین مشـمول نظـارت فـدرال مـیباشـند .خوانـده
بهعنوان نمونه ای از استقالل سازمانی خود ،به نقش خویش در کمک به حل بحران گروگانگیری اشاره مـیکنـد.
فدرال رزرو نیویور خاطرنشان میسازد که طرفهای خصوصی دیگر ،منجمله بانکهای دیگر نیز در مـذاکراتی
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که منجر به رهایی گروگانها شد شرکت داشتند و افزون بر این ،فدرال رزرو نیویور به موجب یـک موافقتنامـه
کارگزاری مالی با دولت ایاالت متحده در آن مذاکرات شرکت جست و در صورتی که کارگزار (در این مورد ،فدرال
رزرو نیویور ) از اصیل (دولت ایاالت متحده) جدا نمیبود ،موافقتنامه مزبور لزومی نمیداشـت .یكـی از مقامـات
فدرال رزرو نیویور بیانیهها را امضا کرد؛ علیرغم این واقعیت که نمایندهای از وزارت خارجه ایـاالت متحـده نیـز
بیانیهها را امضا کرده بود که این امر ،طبق اظهار خوانده ،نشان میدهد که فدرال رزرو نیویور شخصیت حقوقی
جداگانهای است.
 .99در پاسخ به این استدالل خواهان که بانکهای فدرال رزرو مانند بانـکهـای خصوصـی اجـازه ت سـیس
نداشته ،بلكه توسط هی ت رئیسه ت سیس میشوند ،فدرال رزرو نیویور اظهار میدارد که ایـن بانـک در واقـع در
سال  5359اجازه ت سیس گرفت و بانکهای فدرال رزرو پیـرو رویـهای مشـابه رویـه مـورد اسـتفاده در ت سـیس
بانکهای خصوصی کشور ت سیس میشوند.
ج) ارزیابی دیوان از این موضوع صالحیتی

 .97استدالالت هر دو طرف درخصوص این موضوع ،گسترده بوده اسـت .ایـن اسـتدالالت نشـان مـیدهـد کـه
موضوع وضعیت خوانده ،یعنی این مس له که آیا خوانده یک مثسسه ،تشكیالت یا واحد تحت کنترل دولت ایـاالت
متحده هست یاخیر ،مس له پیچیدهای است .حتی وضعیت بانکهای فدرال رزرو تحت حقوق ایاالت متحده را نیـز
میتوان ناهمگون دانست .نظام بانكی ایاالت متحده دارای ساختار پیچیدهای است و این واقعیت که دیوان راجـع
به این موضوع از شهادت کارشناسی سود جست نیز داللت بر آن دارد که تصـمیمگیـری راجـع بـه ایـن موضـوع
مستلزم تحقیق در مثسسات بانكی ایاالت متحده است.
 .91بهعالوه ،به نظر میرسد که طرفین از زوایای متفاوتی با موضوع برخورد کـردهانـد .از یـک سـو ،نادیـده
انگاشتن نوعی وابستگی سازمانی فدرال رزرو نیویور به نظام فدرال رزرو و وجود مقداری کنترل نسبت به فدرال
رزرو نیویور از طرف هی ت رئیسه نظام فدرال رزرو دشوار به نظر میرسد .از سوی دیگر ،به همان اندازه دشـوار
است که ماهیت حقوق خصوصی رابطه طرفین نادیده انگاشته شود .دیوان در مواجهـه بـا یـک چنـین واقعیـات و
استدالالت متناقض و نیز با دشواریهای خاص تصمیمگیری راجع به این موضوع ،معتقد است که راجـع بـه ایـن
موضوع تنها در صورتی باید مبادرت به اتخاذ تصمیم نهایی شود که ماهیت ادعا چنین اقتضا نماید .دیوان با توجـه
به روشنی بالنسبه ماهیت ادعا و تصمیم مربوط به آن و از جهت رعایت صرفهجویی قضـایی (در ایـنجـا ،صـرفه
دیوان) معتقد است که تحت این اوضاع و احوال خاص نیازی به تصـمیمگیـری دربـاره ایـن موضـوع صـالحیتی
نیست.
 .91دیوان در چندین مورد ادعایی را در ماهیت رد کرده است ،بدون آن که راجـع بـه موضـوع صـالحیتی
تصمیم بگیرد (بنگرید به :پرونده اینترنشنال اسكولز سرویسز اینک .و شرکت ملی صنایع مس ایران ،حكم شـماره
 5-555-534مورخ  52مهرماه  52( 5954اکتبر  ،)5321چـاپ شـده در 9 Iran-U.S. C.T.R. 187,195
(که در آن ،دیوان با توجه به این یافته خود که قرارداد قبل از وقوع خسارت فسـخ شـده بـود ،الزم ندانسـت وارد
بررسی این موضوع شود که آیا خسارت از جنبشهای مردمی ناشی شده بود یا خیر)؛ آوکو کورپوریشـن و صـنایع
هوایی ایران و دیگران ،حكم جزئی شماره  9-055-900مورخ  00تیرماه  52( 5950ژوئیه  ،)5322چاپ شـده در
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 19 Iran-U.S. C.T.R. 200,223و امریكن بل اینترنشنال اینک .و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم
شماره  9-24-011مورخ  02شهریورماه  53( 5951سـپتامبر  ،)5325چـاپ شـده در 12 Iran-U.S. C.T.R.
( 170,227-228که ادعای متقابل به علت فقد دلیل رد شد ،بدون آنکه دیوان به ایـن مسـ له بپـردازد کـه آیـا
صالحیت داشته است یا خیر)؛ آلترا سیستمز اینكورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم جزئی شـماره
 9-42-00مورخ  59اسفندماه ( 5955چهارم مارس  ،)5329چـاپ شـده در 2 Iran-U.S. C.T.R. 100,110
(که در آن ،دیوان این اظهار ایران را مورد بررسی قرار نداد که خسارت در اثر جنبشهای مردمی ایجاد شده و لـذا
خارج از صالحیت دیوان است)؛ گرون اند استراتن اینک .و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 5-52213-913
مورخ  05فروردین  51( 5950آوریل  ،)5322چاپ شـده در ( 18 Iran-U.S. C.T.R. 224,227-228نیـازی
به بررسی موضوع صالحیت نسبت به ادعا نیست).
 .94در این باب ،دیوان مالحظات مندرج در نظر مخالف قاضی مورلی ) (Morelliدر پرونده بارسلونا ترکشن
) (Barcelona Tractionدرخصوص اصل صرفهجویی در فعالیتهای دستگاههای قضایی را تا حدودی به جـا
و وارد می داند .قاضی مورلی ضمن بحث راجع به ترتیبی که دیوان (دادگستری بینالمللی) به بررسـی موضـوعات
مختلف مطروح نزد خود می پردازد ،نظری به شرح زیر ابراز نمود که گرچه مستقیماً به این موضوع مربوط نیسـت،
اما در پرونده حاضر رهنمودی ارائه میکند:
اگر الزامات منطقی تقدم و ت خر خاصی را برقرار نكنند ،بر دیوان است که مناسبترین ترتیب قابـل اعمـال را
تعیین نماید .در این رابطه ،دیوان میتواند ضوابط گوناگونی را راهنمای خود قرار دهد و چنین ضوابطی ،چنـانکـه
گفتهام حتی میتواند ضابطه صرفهجویی باشد .بدینسان ،دیوان ممكن است مطلوب تشخید دهـد کـه قبـل از
ورود به بررسی یک امر پیچیده موضوعی ،کارخود را با بررسی یک مس له حقـوقی کـه بـه دلیـل نحـوه ارائـه آن
فیصلهاش آسان است آغاز کند ،مشروط بر اینکه به نظر رسد که تصمیمگیری احتمالی درباره آن مسـ له حقـوقی
شاید نیاز به بررسی مس له موضوعی را مرتفع نماند
Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd. (Belgium
v. Spain), Preliminary Objections, 1964 I.C.J. 97 (24 Jul.).

دیوان معتقد است که آنچه که ممكن است درباره رابطه بین یک مس له حقوقی و یک مس له موضوعی صادق
باشد ،میتواند در مورد رابطه بین دو مس له که هر دوی آنها در آن واحـد شـامل موضـوعات حقـوقی و مسـائل
موضوعی و یكی از آنها صالحیتی است نیز صدق نماید .از آنجا که تصمیم درباره ماهیت که ذیالً میآید ،قاطع
موضوع است ،دیوان نیازی به تصمیمگیری درباره مس له صالحیتی ندارد.
ماهیت ادعا
اول) رابطه قراردادی بین طرفین :شرایط قرارداد
الف) اظهارات خواهان

 .91خواهان استدالل می کند که علیرغم وجود رابطه قراردادی بین طرفین از سال  ،5355شـرایط موافقتنامـهای
که طی آن قرار بود فدرال رزرو نیویور وجوه متعلق به خواهان را سرمایهگذاری کند ،آخرین بار طی نامه مـورخ
پنجم مهرماه  00( 5912سپتامبر  )5303تعیین شد .طی نامه مزبور ،خوانـده خـدمات گونـاگونی را کـه در اختیـار
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مشتریانش قرار می داد ،از جمله خـدمات مـورد انتخـاب خواهـان ،یعنـی فـروش و خریـد اوراق بهـادار دولتـی و
سرمایهگذاری در قراردادهای باز خرید را اعالم نمود .خواهان ادعا میکند که طی نامه مزبور که بیانکننده رابطـه
فیمابین است ،قرار بود فدرال رزرو نیویور طبق دستورهای خواهان راجع به خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و
سرمایه گذاری در قراردادهای بازخرید ،عمل کند .خواهان اظهار می دارد که رابطه بین طرفین تـا اواخـر آبـانمـاه
( 5912اواسط نوامبر  )5303بر این مبنا ادامه یافت و ت کید میکند که طبق قرارداد و روشهـای معمـول بـانكی،
فدرال رزرو نیویور باید به دستورهای بانک مرکزی عمل میکرد .وی مستمراً به نامه مورخ پنجم مهرماه 5912
( 00سپتامبر  )5303بهعنوان مبنای رابطه طرفین اشاره و استناد کرده است.
 .93بانک مرکزی استدالل میکند که رابطهاش با خوانده همچنین تابع دفترچه راهنمای سال  5303بود کـه
در بند  05باال مورد بحث واقع شد .خواهان به سند مزبور بهعنوان «قرارداد سال  »5303اشاره و استدالل میکند
که «الزامات» یا «شرایط» مندرج در سند مزبور «حاکم بر معامالت بین دو طرف بود».
 .71بانک مرکزی استدالل میکند که برنامه به اصطالح سرمایهگذاری اتوماتیک که در سال  5304آغاز شد
در واقع دستورهایی برای سرمایهگذاریهای مشخد با سررسیدهای معین بود که منجر به هیچ دستور «دائمـی»
یا «کلی» نشد .آقای معنوی راد ،شاهد خواهان در جلسه استماع ،راجع بـه اسـتعمال اصـطالح «دسـتور دائمـی»
) (standing instructionsاظهار داشت که «این عبارت دستور دائمی ،عبارت ویا ترکیبی است که هیچگاه در
مكاتبات و مراسالت بانک مرکزی به کار برده نشده ،بلكه مربوط به مكاتبات داخلی فـدرال رزرو نیویـور بـوده
است» .با این ترتیب ،طبق اظهار بانک مرکزی ،موضوع دستور دائمی هیچ ت ثیری در رابطه فیمابین نداشته است.
ب) اظهارات خوانده

 .75خوانده اظهار میدارد که بحثی نیست که طی موافتقنامه منعقده بین طـرفین در سـال  ،5355قـرار شـد کـه
سرمایهگذاریها «تنها براساس دستورهای بانک مرکزی  ...اجرا شود .بدینسان ،بانک مرکزی برای آنکه بازدهی
بر داراییهایش دریافت کند ،ملزم بود دسـتوری بـه فـدرال رزرو نیویـور صـادر و سـرمایهگـذاریهـایی را کـه
میخواست فدرال رزرو نیویور از طرف او انجام دهد ،مشخد نماید» .خوانده خاطرنشـان مـیسـازد کـه خـود
خواهان سرمایهگذاریهایی را که میخواست صورت گیرد انتخاب مینمود و آنگاه فدرال رزرو نیویور متعهد بود
که براساس دستورهای خواهان برای آن سرمایهگذاریها عمل کند.
 .70خوانده ادعا میکند که رابطهاش با بانک مرکزی تا سال  5304برهمین اساس ادامه یافت ،ولی طـی آن
سال طرفین موافقتنامه خود را اصالح کردند .فدرال رزرو نیویور به نامهای بـه تـاریخ  59مـرداد ( 5919چهـارم
اوت  )5304از بانک مرکزی به فدرال رزرو نیویور استناد میکند کـه طـی آن ،نماینـده بانـک مرکـزی اظهـار
میدارد که «متمنی است یک برنامه سرمایهگذاری بر مبنای اتوماتیک برای ما اجرا کرده» ،اسـناد موعدرسـیده را
به اسناد جدید خزانه سهماهـه و شـشماهـه ،چنـانکـه در تلگـراف مـورخ دوم تیرمـاه  09( 5919ژوئـن )5304
درخواست کردیم ،تبدیل نمایید»« .تلگراف» مورد اشاره حاوی درخواستی به شرح زیر است:
«بدینوسیله به شما اجازه میدهیم که یک برنامه سرمایهگذاری اتوماتیک با تبدیل اسناد موعدرسیده به اسناد
جدید خزانه سهماهه و ششماهه برای ما اجرا نمایید» .فدرال رزرو نیویـور اظهـار مـیدارد کـه در نتیجـه ایـن
درخواستها« ،دستور دائمی» مورخ  92دیماه  02( 5919ژانویه  )5301را برای استفاده داخلی خود تنظـیم کـرد
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که در آن ،مكاتب ات گوناگون طرفین در یكجا به صورت یک سند واحد گردآوری شده و بر مبنای آن ،خوانده از آن
به بعد از طرف خواهان عمل میکرد .خوانده ادعا میکند که این دستور دائمی ل ـو نشـد و در سراسـر دوره مـورد
بحث در پرونده حاضر ،همچنان معتبر و نافذ بود.
 .79خوانده خاطرنشان میکند که خواهان طبق مفاد نامه مـورخ پـنجم مهرمـاه  00( 5912سـپتامبر )5303
مورد استناد خود ،ملزم بود « با الحاق امضای کارمند یا کارمندان مجاز (خود) بـر قسـمت مربـوط در پـای نسـخه
پیوست نامه مزبور و اعاده نسخه امضا شده به (فدرال رزرو نیویور ) قبولی (خواهان) را نسبت به مفاد نامه اعالم
نماید» .فدرال رزرو نیویور استدالل میکند که از آنجا که نامه مزبور هرگز توسط بانک مرکزی امضا و مسترد
نشد ،هرگز اثر قانونی نیافت و لذا هیچگاه حاکم بر رابطه بین طرفین نشد.
 .77خوانده اظهار میدارد که دفترچه راهنمای سال  5303بخشی از قرارداد بین طرفین نبود و لذا بـر روابـط
آنان حاکمیت نیز نداشت.
ج) یافتههای دیوان راجع به شرایط قرارداد
 .5موافقتنامه سال ( 5305مرحله اول)

 .71سابقه نشان میدهد که طرفین اولین بار در سال  5355یک رابطه قراردادی رسمی برقرار کردند که طی آن،
خواهان یک حساب سرمایهگذاری نزد خوانده افتتاح کرد .طبق شـرایط موافقتنامـه مزبـور ،فـدرال رزرو نیویـور
پیشنهاد کرد که براساس دستور بانک مرکزی و به وکالت از طرف آن بانک ،اسناد خزانه دولت ایـاالت متحـده و
اوراق بهادار دیگر را خرید و فروش نماید .در موقع سررسید هر سرمایهگذاری ،بانک مرکـزی مـیبایسـت دسـتور
جدیدی برای سرمایه گذاری به فدرال رزرو نیویور صادر مینمود .در موافقتنامه هیچ نكتـهای وجـود نـدارد کـه
بتوان آن را تضمین تحصیل بازده معینی از سرمایهگذاریها محسوب نمود .همچنین هـیچگونـه قـول و تعهـدی
توسط فدرال رزرو نیویور نسبت به پرداخت بهره وجود ندارد.
 .70خواهان مطلب چندانی درباره موافقتنامه اولیه بین طرفین اظهار نكرده و به نظـر مـیرسـد کـه آن را در
تصمیمگیری راجع به پرونده حاضر بیمناسبت میداند .در واقع ،به نظر میرسد که خواهان در الیحه معارض خود
به طور ضمنی همین مطلب را عنوان و ادعا نموده است که با توجه به محرومیت ادعایی از حقـوق قـراردادیاش
توسط خوانده در سال « ،5303ادامه کار براساس دستور قبلی یعنی قبل از سال  5303موضوعیت خود را از دست
داده بود».
 .0موافقتنامه سال ( 5347مرحله دوم)

 .74در سال  ،5304رابطه بین طرفین دستخوش ت ییری مختصر ،اما مهم گردید .نظر دیوان این است که علیرغم
استدالالتی که خواهان برخالف آن اقامه کرده ،طرفین واقعاً درخصوص یک برنامه سرمایهگذاری اتوماتیک توافق
نمودند .گرچه فدرال رزرو نیویور  ،اصطالح «دسـتور دائمـی» ) (standing instructionsرا جهـت اسـتفاده
داخلی خود به کار برده و شاید هم آن را به خواهان اعالم ننموده باشد ،این امر ت ییری در این واقعیت نمـیدهـد
که تفاهمی ،تحت هر عنوان ،بین طرفین وجود داشته ،مبنی بر اینکه سرمایهگذاریهای مشخصی توسط خوانـده
از طرف خواهان ،به صورت اتوماتیک به عمل آید (بنگرید به :بند  40باال) .بهعالوه ،اگـر واقعـاً بـه اعتقـاد بانـک
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مرکزی هیچ دستور دائمی برای سرمایهگذاری های اتوماتیک وجود نداشت ،چنین انتظار میرفت کـه نشـانهای از
عدم موافقت با سرمایهگذاریهای مسـتمری کـه خوانـده انجـام مـیداد یـا از تعـداد معتنـابهی دسـتور انفـرادی
سرمایه گذاری صادره توسط بانک مرکزی به فدرال رزرو نیویور  ،در پرونده وجود میداشت .از آنجا کـه چنـین
شواهد و قرائنی در پرونده وجود ندارد ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان اجازه برنامه سـرمایهگـذاری اتوماتیـک را
داده بود.
 .71وجود توافق برای سرمایهگذاری اتوماتیک دستکم تا فروردین ( 5910آوریل  ،)5302با سایر عناصر
موجود در پرونده نیز ت یید میشود .تلكسی به تاریخ  51فروردین ( 5910چهارم آوریل  )5302از یكی از مسئولین
فدرال رزرو نیویور به بانک مرکزی ،ظاهراً در پاسخ به استفسار بانک مرکزی و راجع به «تاریخ قطعی دستور
شما (یعنی بانک مرکزی) با ما درخصوص برنامه سرمایهگذاری اتوماتیک» ،خالصهای از مكاتبات بین خواهان و
خوانده در رابطه با برقراری یک برنامه سرمایهگذاری اتوماتیک را ذکر میکند .خواهان هیچیک از واقعیات مندرج
در آن تلكس را انكار نكرده است .بدینسان ،دستکم تا فروردین ( 5910آوریل  )5302ظاهراً یک چنین برنامه
سرمایه گذاری اتوماتیک به طور صحیح و معتبر در دست اجرا بوده و در پرونده امر نكتهای وجود ندارد دال بر
اینکه در زمان صدور دستور انسداد داراییهای ایران توسط ایاالت متحده ـ یعنی در تاریخ  09آبان 54( 5912
نوامبر ( )5303بنگرید به :بند  10در زیر) برنامه مزبور کماکان در دست اجرا نبوده است.
 .9موافقتنامه در سال 5343

 .73دیوان متقاعد شده است که درخصوص نامه مورخ پنجم مهرماه  00( 5912سپتامبر  )5303حاوی ترتیبـات و
شرایط که توسط خوانده برای بانک مرکزی ارسال گردیده ،هیچ دلیل و مدرکی در پرونده وجـود نـدارد کـه نامـه
مزبور هیچگاه توسط خواهان امضا و به خوانده مسترد شده باشد .بدینسان ،نامه سال  5303هرگزبه عنوان بخشی
از قرارداد رسمیت نیافت.
 .11این نكته که قرارداد قبلی (یعنی موافقتنامه سال  5355که در سال  5304اصالح گردید) تا وصول نسخه
امضا شده نامه مورخ پنجم مهرماه  00( 5912سپتامبر  )5303توسط خوانده ،همچنان حـاکم بـر رابطـه فیمـابین
میماند ،از یک یادداشت مقدماتی ضمیمه نامه مذکور روشن مـی گـردد کـه بنـد آخـر آن چنـین اشـعار مـیدارد:
معامالتی که توسط ما به حساب شما قبل از دریافت نسخه امضا شده ترتیبات و شرایط جدید استاندارد (نامه مورخ
پنجم مهرماه  00( 5912سپتامبر  )5303صورت می گیرد ،کماکان مشمول ترتیبات و شرایطی خواهد بود که بـین
ما و شما مجرا است .نامه مورخ پنجم مهرماه  00( 5912سپتامبر  )5303حكایت از ت ییر عمدهای در رابطـه بـین
طرفین ندارد .یادداشت ضمیمه مذکور در فوق ،به همان تاریخ ،حاوی این توضیح است که نامه پیوست راجـع بـه
ترتیبات و شرایط ،در واقع ت ییرا ت عمدهای در آن قیود و شرایط به وجود نمیآورد .نامه جدیـد عمـدتاً اطالعـات
جدیدی راجع به امكانات سرمایه گذاری و ت ییرات مختصر دیگری در سیاست بانكداری فدرال رزرو نیویور ارائه
میدهد .تحت این اوضاع و احوال ،روشن است که برنامه سرمایهگذاری اتوماتیک که اسـتمرار اعتبـار آن در بـاال
مورد مالحظه واقع شد و در دستور دائمی منظور گردیده بود ،کماکان مجرا بود.
 .15چنانکه در دفترچه راهنمای سال  ،5303مورد اشاره در باال ،اظهار شده ،هدف از تدوین دفترچـه مزبـور
صرفاً یک کاسه کردن اطالعات موجود در جاهای دیگر از منابع گوناگون و کمک بـه سـرمایهگـذاران بـود تـا از
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حسابهای خود با فدرال رزرو نیویور به مثثرترین وجه استفاده کنند .گرچه خواهان اسـتدالل کـرده اسـت کـه
دفترچه راهنمای سال  5303حاوی ترتیبات و شرایطی بود که برای خوانده تعهدآور بـود ،مـدر مزبـور در واقـع
حاکی از وجود یک قرارداد نبوده ویا داللت بر این ندارد که بخشی از قـرارداد بـین طـرفین را تشـكیل مـیدهـد.
دفترچه راهنمای سال  5303در واقع مدرکی را که حاکم بر رابطه طرفین است ،خـود مشـخد مـیسـازد؛ در آن
جایی که اشعار میدارد« :نامه حاوی ترتیبات و شرایط این بانک کـه نـاظر بـر عملیـات حسـابهـای کـارگزاران
می باشد ،صراحت دارد که کلیه معامالت عمده در بازارهای ایاالت متحده که از طریق مثسسات خصوصی صورت
میگیرد به بانک اطالع داده شود» .تمایز بین چنین نامه ترتیبات و شرایطی که در صورت امضا و استرداد تعهدآور
میشد از یک سو و دفترچه راهنمای سال  5303از سوی دیگر ،روشن است و باالخره خواهان در هـیچ کجـا بـه
صراحت نگفته است که خوانده کدام «شرط» مندرج در دفترچه راهنمای سال  5303را نقض کرده است .با توجه
به مراتب باال ،دیوان نظر میدهد که دفترچه راهنمای سال  5303بخشی از قرارداد بین طرفین را تشكیل نمیداد.
دوم) اجرای قرارداد و نقض ادعایی آن
الف) دستور انسداد

 .10چنانکه در باال گفته شد ،در تاریخ  09آبانماه  54( 5912نوامبر  )5303رئیس جمهور ایاالت متحـده دسـتور
اجرایی شماره  50502تحت عنوان «انسداد اموال دولت ایران» را صادر نمود کـه خواهـان آن را ضـمیمه الیحـه
معارض خود نموده است .بخش ذیربط دستور مزبور چنین است:
من  ...اوضاع و احوال در ایران را تهدیدی غیرمعمول و خارقالعاده نسبت به امنیت ملـی ،سیاسـت خـارجی و
اقتصاد ایاالت متحده تلقی میکنم و بدینوسیله برای مقابله با آن تهدید وضعیت اضطراری ملی اعالم مینمـایم.
بدین وسیله دستور انسداد کلیه اموال و عالیق متعلق به اموال دولت ایران و مثسسات و سازمانهای تحت کنترل
آن و بانک مرکزی ایران را که در قلمرو قضایی ایاالت متحده قرار دارند ویا قرار میگیرند صادر میکنم ...
دستور مزبور و مقررات صادره در اجرای آن تا تاریخ  92دیماه  02( 5913ژانویه  )5325به قوت خـود بـاقی
ماند .دوره مزبور از این به بعد «انسداد» یا «دوره انسداد» و دستور یاد شده «دستور انسداد» نامیده خواهد شد.
ب) اظهارات خواهان

 .19خواهان ادعا نكرده است که خوانده هیچیک از تعهدات قراردادی خود را در دوره قبل از انسداد نقـض کـرده
است .ادعای خواهان همواره منحصراً مربوط به دوره انسداد بوده ست .حتـی راجـع بـه دوره بعـد از سـال ،5304
خواهان در عین حال که ماهیت برنامه سرمایهگذاری در حال اجرا در آن زمان را مورد نزاع قرار میدهد ،امـا ادعـا
نمیکند که وجوه وی در واقع به نحوی که خوانده میگوید سـرمایهگـذاری نشـده اسـت .فـدرال رزرو نیویـور
صورت وضعیت حساب بانک مرکزی ایران در تاریخ  01آبانماه  55( 5912نوامبر  )5303را ارائه کرده اسـت کـه
بانک مرکزی صحت آن را میپذیرد.
 .17ادعا به گونهای که بدواً تنظیم شده بود ،این بود که هیچ بهره ویا بهره کافی نسبت به اصل مبالغ گونـاگونی
که خوانده به حساب خواهان نگه میداشت پرداخت نشده است .ادعا چنانکه بعداً توسط خواهان بسط داده شد ،بابت
بازده سرمایهگذاریها ،یعنی بازدهی باالتر از آن مقداری است که عمالً دریافت گردید .خواهان اظهار داشته است که:

 834

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

«ما قبالً روشن ساختهایم که ادعا بابت بازده سرمایهگذاری است  ...بحث ما بر سـر بـازده سـرمایهگـذاری طـی دوره
انسداد است .ادعا این است  ...در واقع ،ادعای ما بابت بازدهی است که از آن محروم شدهایم».
 .11بانک مرکزی معتقد است که از این بازده سرمایهگذاریها به این علت محروم شده که از اواخر آبـانمـاه
( 5912اواسط ماه نوامبر  )5303توانایی خارج کردن وجوه خود از ایاالت متحده و سرمایهگذاری آنها را در جـای
دیگر از دست داده است .خواهان استدالل می کند کـه از آن تـاریخ بانـک مرکـزی هرگونـه کنترلـی را بـر روی
سپرده های خود نزد نیویور فد از دست داد و از هرگونه دخل و تصرفی در آن سپردهها محروم گردیـد  ...بـرای
بانک مرکزی هم راهی وجود نداشت که آن سپردهها را از اختیار فدرال رزرو نیویور یا از ایـاالت متحـده خـارج
نماید تا به هر صورتی که مورد نظر او باشد از آنها استفاده نماید.
خواهان در الیحه خود چنین ادامه میدهد:
فدرال رزرو نیویور با عدم اجرای دستور بانک مرکزی و در واقع قطع رابطه صاحب سپردهها با سپردههـای
مزبور ،حق استفاده صحیح و مناسب را از بانک مرکزی سلب نمود .لذا مسئول جبران خساراتی اسـت کـه از ایـن
جهت متوجه بانک مرکزی شده است.
 .10بانک مرکزی اولویت کنترل خود را بر وجوه ،نسبت به تعهدات فدرال رزرو نیویور طبق دستور اجرایـی
مورد ت کید قرار میدهد و همچنین استدالل میکند که این کنترل قراردادی مشخصـاً بـه معنـای توانـایی خـارج
کردن وجوه از فدرال رزرو نیویور و از ایاالت متحده به منظور استفاده از دیگر فرصتهای سرمایهگذاری اسـت.
بدینسان ،نقض ادعایی قرارداد توسط فدرال رزرو نیویور  ،ناشی از عدم ایفای تعهد قراردادی ادعایی وی جهت
اقدام طبق دستورهای بانک مرکزی است .طبق استنباط خواهان ،خصوصیت امنیت و نقدپذیری که خوانده بـرای
توصیف سرمایهگذاری های مورد بحث به کار برده ،به این معنا بود که علیرغم هرگونه قوانین داخلی برخالف آن،
بتوان وجوه را به اختیار خود نقد و از ایاالت متحده خارج نمود .طبق استنباط خواهان ،این دو خصوصیت ،در واقـع
تضمینهای ناشی از قرارداد با فدرال رزرو نیویور بودهاند.
 .14در پاسخ به اظهار فدرال رزرو نیویور  ،دایر بر اینکه وی در سراسر دوره انسداد (بنگرید به :بند  55زیر)
طبق دستور دائمی عمل نموده ،خواهان استدالالت گوناگونی اقامه کرده ،از جمله چنانکه در باال خاطرنشان شد،
اینکه اجرای ادعایی آن دستور قبل از دوره انسداد ربطی به موضوع ندارد ،خواهان اظهار میدارد که:
از نوامبر ( 5303تاریخ دستور انسداد) بانک مرکزی از کلیه حقوق قـراردادی خـود بـرای اداره وجـوه محـروم
گردیـد و هرگونـه کنترلــی را روی وجـوه از دسـت داده بــود .بنـابراین در آن شـرایط صــحبت از انتخـاب نحــوه
سرمایهگذاری یا ادامه کار براساس دستورهای قبلی او بیمعنا خواهد بود.
خواهان میافزاید که «این استدالل (اجرای دستور) ت ثیری بر ماهیت خسارات مورد ادعای بانک مرکـزی در
پرونده حاضر ندارد؛ زیرا خسارات مورد ادعا ناشی از قصور فدرال رزرو نیویور در پرداخت بهره مناسب طی دوره
انسداد است.»...
 .11بانک مرکزی استدالل میکند که فدرال رزرو نیویور بعضـی دسـتورهای پرداخـت از حسـاب وی بـه
طلبكاران خواهان را اجرا نكرد .فدرال رزرو نیویور طی تلكس مورخ  09آبانماه  54( 5912نـوامبر  )5303خـود
برای خواهان روشن ساخت که« :با توجه به دستور اجرایی امروز رئیس جمهور کارتر  ...ما از  04آبان ( 51نـوامبر)
مجاز به اجرای پرداختهای درخواستی نیستیم و اینگونه دستورها را مل ی تلقـی مـیکنـیم» .بانـک مرکـزی در
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تاریخ ششم آذر  00( 5912نوامبر  )5303طی تلكسی به فدرال رزرو نیویور پاسخ داد و اعالم کرد:
بدینوسیله به اطالع شما میرساند که به علت عدم اجرای دستور پرداختهای قانونی ما از تاریخ  09آبانماه
 54( 5912نوامبر  )5303توسط آن بانک ،ما متحمل خسارات مالی فراوانی شدهایم .بدینوسیله ما اعتراض رسمی
خود را به این اقدام غیرقانونی آن بانک ارائه و حق کامل خود را نسبت به اتخاد کلیه اقدامات الزم بـرای جبـران
آن خسارات محفو اعالم مینماییم.
بانک مرکزی متعاقباً به تلكس مزبور استناد و آن را دلیل بر عـدم اجـرای دسـتورهایش توسـط فـدرال رزرو
نیویور و ت یید موضع خویش اعالم کرده است ،دایر بر اینکه «واضح است که بانک مرکزی طی دوره انسداد از
دسترسی به وجوه خود محروم گردید».
 .13بانک مرکزی استدالل دیگری اقامه میکند که مشخصاً در ارتباط با مقدار بازده دریـافتی از فـدرال رزرو
نیویور و خصوصیات سرمایهگذاریهای آن است .در آنجا که خوانده استدالل میکند که بانک مرکـزی بـرای
دریافت بازده باالتر ناچار میبود مقداری از امنیت و نقدپذیری سرمایهگذاریش را فدا کند .خواهان استدالل میکند
که چون به نظر خود ،از مزایای امنیـت و نقدپـذیری وجـوهش طـی دوره انسـداد محـروم گردیـده ،فـدرال رزرو
نیویور اکنون بازده باالتری را که خواهان از سرمایهگذاریای که از ابتدا فاقد آن کیفیات بوده ،میتوانسـت بـه
دست آورد به بانک مرکزی مدیون است.
 .01بانک مرکزی همچنین در جلسه استماع اظهار داشت که مابهالتفاوت بازده اسناد خزانه ایـاالت متحـده و
بازده سپردههای دالر اروپایی ) (Eurodollarکه خواهان میگوید وجوه خود را در صورت امكـان خروجشـان از
ایاالت متحده طی دوره انسداد ،در آنها سرمایهگذاری میکرد ،معادل «کسر سـودی» ) (Premiumاسـت کـه
خوانده به خواهان بدهكار است .خواهان در جلسه استماع توضیح داد که:
ریسکهای پایینتر منسوب به اعتبار و سررسید و نقدپذیری اسناد خزانه ایاالت متحده عمالً در نتیجه انسداد
زایل شده بود .بنابراین به مجرد برقراری انسداد ،آن سه عنصر که ما بابتشان متحمل کسر سود مـیشـدیم دیگـر
موجودیت خود را از دست دادند .آنچه که بانک مرکزی مطالبه میکند فقط همان کسر سودها است ،یعنـی کسـر
سود بابت نقدپذیری ،اعتبار و سایر عواملی که بدان اشاره میکنند و به ما ندادند.
بانک مرکزی استدالل میکند که فدرال رزرو نیویور ایـن «کسـر سـود» را از بـازده سـرمایهگـذاریهـای
خواها ن که بعد از دوره انسداد توسط خوانده به بانک مرکزی انگلستان منتقل گردید ،اعمال نمود.
 .05چنانکه در بند  9باال گفته شد ،بانک مرکزی در دادخواست خود ادعایی بابت اصل یک مبلغ مختصـر و
ادعای معتنابهی بابت بهره پرداخت نشدهای که حسب ادعا نسبت به اصل تعدادی مبالغ الزمالت دیـه اسـت ،طـرح
کرده است .ادعا بابت اصل مبلغ بعداً تعقیب نشد و مبلغ ادعا بابت بهره که تعقیب شد 4502450231/30 ،دالر بود.
بهره مورد مطالبه بر مبنای نرخ بین بانكی لندن ) (LIBORمحاسبه شده بود که در مورد وجوه نگهـداری شـده
به نام بانک مرکزی در فدرال رزرو نیویور طی دوره انسداد اعمال شده ،منهای بازدههای واقعی کـه بـه بانـک
مرکزی پرداخت شد.
 .00لكن در الیحه خواهان ،مبنای مورد نظر برای محاسبه مدعیبه ،به نرخ دالر اروپـایی رایـج در آن زمـان
ت ییر کرد و این امر منجر بدان شد که مبلغ مورد ادعا به  5000220921/29دالر ت ییـر یابـد .در الیحـه معـارض،
خواهان بار دیگر اظهار داشت که روش صحیح محاسـبه خسـارات ،اسـتفاده از نـرخ دالر اروپـایی اسـت ،منهـای
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بازدههای واقعی پرداخت شده به بانک مرکزی و بدینسان ادعا همان مبلغ  5000220921/29دالر باقی ماند.
 .09این بود موضع خواهان تا تاریخ پنجم شهریور  00( 5900اوت  )5332که خواهان سـندی تحـت عنـوان
«شهادتنامه آقای معنوی راد و گزارش ارنست اند یانگ» نزد دیوان ثبت نمود .مـدر مزبـور مشـتمل اسـت بـر
شهادتنامه شاهدی که در جلسه استماع شهادت داد و یک گزارش مالی در تشریح خسارات متحمله خواهان که بر
مبنای نرخ های دالر اروپایی محاسبه شده است 4.در نامه نماینده رابط ایران ،منضم بـه مـدر مزبـور ،تقاضـای
اصالح ادعا نشده ،اما این توضیح آمده است که منظـور از تسـلیم گـزارش صـرف ًا تصـحیح اشـتباهات موجـود در
محاسبه خسارات توسط بانک مرکزی است که راجـع بـه آن ،کارشـناس در جلسـه اسـتماع شـهادت خواهـد داد.
گزارش مزبور حاوی سه محاسبه مختلف از خسارات است :یكی به مبلغ  9000530490/05دالر بابت خود ادعا بـر
مبنای نرخ های باالتر بازده سپردههای دالر اروپایی؛ دیگری به مبلغ  4005250295/50دالر بر مبنای ایـن فـرض
که وجوه به لیره استرلینگ تبدیل و در اسناد خزانه انگلستان سرمایهگذاری میشد؛ و سومی ،یک (ادعای فرضـی)
به مبلغ  04004120932/52دالر بر مبنای سناریوی اخیر ،اما حاوی سود بالقوه ارزی ،در صورتی کـه مبلـغ نهـایی
سپرده استرلینگ مجدداً به دالر ایاالت متحده تبدیل میشد.
 .07در جلسه استماع که کارشناسان هر دو طرف راجع به موضوع محاسبه خسارت شـهادت دادنـد ،خواهـان
ت کید نمود که مبلغ نهایی ادعا پایین ترین مبلغ از سه مبلغ مندرج در گزارش کارشناس است که محاسبه خسـارت
در آن (تصحیح شده) :یعنی مبلغ  9000530490/05دالر .رقم مزبور با این فـرض حاصـل شـده اسـت کـه بانـک
مرکزی طی دوره انسداد وجوه خود را در دالر اروپایی سرمایهگذاری میکرده و به نظرخواهان ،رقم مزبـور معـادل
مبل ی است که وی از آن محروم شده ،به علت آنکه نتوانسته طی دوره انسداد وجـوه خـود را از ایـاالت متحـده
خارج کند و استفاده سودمند تری از آنها ببرد.
ج) اظهارات خوانده

 .01خوانده استدالل میکند که بعد از اعالم انسداد در آبانماه ( 5912نوامبر  ،)5303به اجرای قرارداد بین طرفین
ادامه داد ،لكن دستور اجرایی انجام دستورهای پرداخت از حساب بانک مرکزی را غیرممكن نمود.
 .00خوانده اظهار میدارد که بانک مرکزی سرمایهگذاریهایی را کـه مـیخواسـت انتخـاب مـیکـرد و «در
سراسر دوره انسداد ،فدرال رزرو نیویور همچنان به سرمایهگذاری وجوه بانک مرکـزی براسـاس دسـتور دائمـی
مقرر توسط بانک مرکزی ادامه داد» .خوانده می گوید که در سراسر دوره انسداد« ،بانک فدرال رزرو موجودیهای
حساب بانک مرکزی را کامالً به صورت سرمایه گذاری شده در اسناد خزانه و قراردادهای بازخرید نگهداری کرد».
خوانده ادعا میکند که وکالی بانک مرکزی با فـدرال رزرو نیویـور در تمـاس بودنـد و «علیـرغم مقـدار قابـل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1دیوان مدار مزبور را بدون آنکه تصمیمی راجع به قابل قبول بودنشان بگیرد ،دریافت و از خوانده دعوت کرد که اسـتدالل یـا ادلـه
خود را در پاسخ به آن ها تسلیم نماید .خوانده این دعوت را پذیرفت و در تاریخ دوم آذر  09( 5900نوامبر  )5332و نیز در تاریخ ششـم آذر
 00( 5900نوامبر  )5332تعدادی مدر تسلیم کرد .با توجه به اینکه خوانده هم قبل از جلسه استماع و هم در طول آن ،فرصـت کـافی
برای پاسخگویی به مدار مزبور داشته است و نیز با توجه به اینکه مدار مزبور مشخصاً مربوط بـه محاسـبه میـزان خسـارات اسـت،
دیوان آنها را قابل قبول اعالم میکند.
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مالحظهای مكاتبات و ارتباطات ،هیچگاه طی دوره انسداد ،بانک مرکزی از نتیجه سرمایهگذاریاش شكایت نكـرد
یا درخواست اصالح دستور دائمیاش را ننمود» .معنای ضمنی این امر این بود که بانک مرکزی از چگـونگی اداره
وجوهش در سراسر دوره انسداد راضی بود .خوانده خاطرنشان میکند که در مذاکرات مربوط به بیانیههای الجزایر،
بانک مرکزی به مبال ی که سایر بانکهای امریكایی باید میپرداختند ایراد داشت ،اما نسبت به مبال ی که فـدرال
رزرو نیویور باید پرداخت میکرد ،ایرادی نداشت.
 .04خوانده بهعنوان دلیل اینکه بانک مرکزی مبلغ وجوهی را که فدرال رزرو نیویور میبایسـت در پایـان
دوره انسداد منتقل می کرد پذیرفته و به طور ضمنی ،چگونگی اداره وجوه خود را قبول کـرده بـود ،بـه پیوسـت 5
موافقتنامه امانی اشاره و اظهار میکند که« :در صورتی که بانک مرکزی جداً به مبلغ وجـوهی کـه از فـدرال رزرو
نیویور منتقل میشد ایرادی داشت قطعاً از موافقت با مبالغ مندرج در پیوست «الف» امتناع میکرد»5.
 .01خوانده استدالل میکند که تنها تخلف ادعایی که خواهان میتواند بدان اشاره کند رعایت دستور اجرایی
راجع به انسداد اموال ایران توسط فدرال رزرو نیویور است .طبق اظهار خوانده ،این امر نمـیتوانـد موجـد هـیچ
مسئولیتی از ناحیه وی شود ،زیرا که آن بانک صرفاً قانون داخلی را اجرا میکرد .خوانده با اشاره به صـدور دسـتور
اجرایی توسط رئیس جمهور ایاالت متحده ،در الیحه معارض خود استدالل میکند که« :وقتـی کـه یـک ادعـای
حقوق خصوصی ،از قبیل نقض قرارداد ،علیه یک شخد حقوقی متمایز از دولت اقامه میشـود ،اقـدامات متخـذه
توسط دولت موجب معافیت از اجرای تعهد قراردادی میشود».
 .03خوانده انكار میکند که بابت امنیت و نقدپذیری سرمایهگذاریهای بانـک مرکـزی یـک «کسـر سـود»
منظور کرده است .در توضیح راجع به اختالف میان بازده سرمایهگذاری در اوراق بهادار ایاالت متحده (کـه بانـک
مرکزی دریافت کرده) و سرمایهگذاری در سپردههای دالر اروپایی (کـه مبلـغ ایـن اخـتالف مـورد ادعـای بانـک
مرکزی است) ،فدرال رزرو نیویور ادلهای تسلیم کرده ،دایر بر اینکه این اختالف را بازار تعیین میکنـد و یـک
«کسر سود مقرر ویا اعمال شده توسط خوانده در قبال ریسک نیست» .خوانده استدالل میکند که خواهـان نـرخ
بازدهی معقول از نظر تجاری ،یعنی  50/14درصد کل سرمایهگذاری های انتخابی خود را دریافت کرده که میـزان
آن معادل بازده دریافتی سرمایهگذاران دیگری بوده است که همان سرمایهگذاریها را طـی دوره ذیـربط انتخـاب
کرده بودند .به نظر خوانده ،بانک مرکزی متحمل هیچ زیانی نشده است.
 .41خوانده همچنین استدالل می کند که چون وی در واقع وجوه بانک مرکزی را طبق درخواسـت در اسـناد
خزانه ایاالت متحده و قراردادهای بازخرید سرمایهگذاری کـرده ،سـپردههـای دالر اروپـایی را نمـیتـوان مبنـای
هیچ گونه محاسبه خسارت قرار داد .خوانده استدالل میکند که اگر وی در واقع سرمایهگذاریهای مورد توافـق را
از طرف بانک مرکزی انجام نداده بود ،بازده حاصل از آن نوع سرمایهگذاریها را به بانک مرکزی بدهكار میبود و
نه بازده سپردههای دالر اروپایی را.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5پیوست «الف» موافقتنامه امانی بین طرفین ،تحت عنوان «اوراق بهادار ،شمش طال و وجوهی که توسط بانک فـدرال رزرو نیویـور
انتقال داده خواهد شد» مبلغ وجوهی ر ا که باید در زمان مورد توافق تحت عنوان مذکور منتقل میشد ،در حدود  5/92میلیـارد دالر ذکـر
میکند.
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د) یافتههای دیوان راجع به اجرای قرارداد و نقض ادعایی آن توسط خوانده
 .5دوره قبل از آبان( 5911نوامبر )5343

 .45خواهان ادعا نكرده است که خوانده قبل از آبان ( 5912نوامبر  )5303در انجام تعهـدات خـود طبـق قـرارداد
قصور کرده است .این واقعیت که بانک مرکزی رابطهاش را طی دورهای متمادی ادامه داد روشن میسازد کـه آن
بانک از اجرای قرارداد توسط خوانده رضایت داشت .حتی در اکتبر  5303ادلهای حاکی از درخواست بانک مرکزی
راجع به ادامه سرمایه گذاری وجوهش در اسناد خزانه ایاالت متحده وجود دارد ،امـا ادلـهای از قصـور فـدرال رزرو
نیویور در اجرای چنین دستورهایی موجود نیست.
 .40پرونده نشان میدهد که دستور سرمایهگذاری اتوماتیک صادره در سال  5304به اعتبار خود بـاقی بـود و
فدرال رزرو نیویور از آن تبعیـت مـی کـرد .هـیچ دلیلـی وجـود نـدارد کـه بـه دسـتورهای خواهـان راجـع بـه
سرمایهگذاری های جاری ترتیب اثر داده نشده باشد .حتی اختالفنظر راجع به وجود دستور دائمی مزبور موجب آن
نشده است که خواهان این موضع را اتخاذ کند که خوانده در سرمایهگذاری مجدد وجوه وی طـی دوره مزبـور بـه
نحو شایسته عمل نكرده است.
 .0دوره  09آبان  91-5911دیماه  57( 5913نوامبر  01-5343ژانویه :)5315دوره انسداد

 .49بحثی نیست که خوانده طی دوره انسداد به سرمایه گذاری وجوه خواهان براساس دستور دائمی که بـه اعتبـار
خود باقی بود ،ادامه داد .ادعای بانک مرکزی مبتنی بر این اسـتدالل دیگـر اسـت کـه وی از اواخـر آبـان 5912
(اواسط نوامبر  )5303به بعد از کنترل وجوه خود محروم گردید.
 .47پرونده نشان میدهد که در سراسر دوره انسداد ،خواهان از وضعیت سرمایهگذاریهایش بـه طـور کامـل
اطالع می یافت و تحوالت حاصله در این زمینه را از نزدیک دنبال میکرد .پرونده همچنـین نشـان مـیدهـد کـه
خواهان هیچگاه از نحوه اداره سرمایهگذاریهایش طی دوره مزبور شكایتی نكرد و هیچگـاه از خوانـده درخواسـت
ت ییر نوع سرمایهگذاریهایش را ننمود که به اغلب احتمال ،خوانده مـیتوانسـت چنـین درخواسـتی را اجـرا کنـد.
خوانده غیر از رعایت دستور اجرایی درخصوص انسداد داراییهای ایران ،بههیچوجه مانع نشد کـه خواهـان نحـوه
سرمایه گذاری وجوهش را تعیین کند .هیچ قرینه ای وجود ندارد که نشان دهـد خواهـان نمـیتوانسـت از خوانـده
درخواست کند که وجوهش را در اوراق بهاداری با بازده باالتر سرمایهگذاری کند .بهعالوه ،ثابت نشـده اسـت کـه
طی دوره انسداد خواهان هیچگاه مشخصاً درخواست کرده باشد که وجوه سرمایهگذاری شده تبدیل بـه نقـد و بـه
وی اعاده گردد .با توجه به اینکه خواهان به مبال ی که از بانک های دیگر به آن منتقـل شـد ایـراد داشـت ،ایـن
واقعیت که خواهان موافقتنامه امانی و منجمله پیوست آن را که میـزان وجـوهش در آن (در حـدود  5/92میلیـارد
دالر) ذکر شده ،امضا نمود ،قرینهای است محكم بر این که بانک مرکزی با چگونگی اداره حسابش و نیز بـا مبلـغ
م ورد انتقال موافقت داشته است .خواهان همچنین ایرادی به این واقعیت ندارد که بخشی از این مبلغ ،یعنی حدود
 522میلیون دالر ،بازده سرمایهگذاریاش در فدرال رزرو نیویور طی دوره انسداد بوده است.
 .41استدالل خواهان ،دایر بر اینکه فدرال رزرو نیویور با ندادن اجازه خـارج کـردن وجـوه بـه خواهـان و
سرمایهگذاری آنها در جای دیگر طی دوره انسداد ،تعهدات قراردادی خود را نقض کـرده ،نمـیتوانـد وارد باشـد.
پذیرفته شده است که رئیس جمهور ،کارتر ،با صدور دستور اجرایی شماره  50502در تاریخ  09آبانماه 54( 5912
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نوامبر  )5303کلیه اموال ایران واقع در قلمرو قضایی ایاالت متحده را مسدود کرد .جای تردید نیسـت کـه فـدرال
رزرو نیویور  ،قطع نظر از این که مثسسه دولتی باشد یا خیر ،موظف به تبعیت از قوانین داخلی ایاالت متحده بود
که دستور اجرایی مزبور و مقررات مربوط به آن بخشی از آن قوانین را تشكیل میداد .دیوان نظـر داده اسـت کـه
اقدامات ناشی از اعمال اختیارات عمومی توسط دولت ممكن است اثر فورس ماژور داشـته و شـرکت دولتـی را از
مسئولیت مبرا سازد (بالنت برادرز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكـم شـماره 5-10-051
مورخ نهم اسفند  02( 5954فوریه  ،)5325چاپ شده در .)10 Iran-U.S. C.T.R. 56,75
 .40مسلماً الزم نیست که فدرال رزرو نیویور یک شرکت دولتی اعالم شود تایافته مزبـور در ایـن پرونـده
مصداق پیدا کند .گرچه دیوان تصمیم نمی گیرد که آیا خوانده یک واحد تحت کنترل هست یـا خیـر (بنگریـد بـه:
بندهای  91-90باال) ،پرونده نشان میدهد که دستکم فدرال رزرو نیویور  ،شخصیت حقوقیای متمایز از دولت
داشته و لذا میتواند به فعل ایاالت متحده ،یعنی در این مورد به دستور اجرایی شماره  50502استناد کـرده ،آن را
توجیهی برای عدم اجابت «درخواست» خواهان جهت خارج کردن وجـوه قلمـداد نمایـد ولـو آنکـه فـدرال رزرو
نیویور مثسسه دولتی محسوب میشد.
 .44چنانکه در بند  41باال ذکر شد ،قرارداد بین طرفین در هیچ مرحلهای حاوی هیچ تضمینی راجع به یـک
بازده مشخد نبود .خواهان با عقد یک موافقتنامه با فدرال رزرو نیویور که بـه موجـب آن ،بانـک اخیـر وجـوه
خواهان را در اسناد خزانه ایاالت متحده و قراردادهای بازخرید سرمایهگـذاری مـیکـرد ،پـذیرفت کـه هـر مقـدار
بازدهی را که از اینگونه سرمایهگذاریها در بازار آزاد قابل حصول است ،دریافت کند .بازده دریافتی بانک مرکزی
صرفاً حاصل این عملیات بود ،بدون آنکه هیچ مداخلهای از طرف فدرال رزرو نیویور صورت گیرد .هیچ قرینه و
نشانه ای در پرونده وجود ندارد که فدرال رزرو نیویور «کسر سود» یا هزینهای از عوایـد بانـک مرکـزی ،بابـت
هرگونه تضمین ادعایی آن سرمایهگذاریها کسر کرده باشد.
 .41قرارداد بین طرفین حاوی هیچ تضمینی نیست ،چه راجع بـه امنیـت و چـه راجـع بـه نقدپـذیری وجـوه
خواهان؛ با استنباطی کـه خـود خواهـان ظـاهراً از آن خصوصـیات دارد .آنجـا کـه خوانـده اظهـار مـیدارد کـه
سرمایهگذاری های بانک مرکزی امن و قابل تبدیل به نقد بـود ،ایـن اصـطالحات صـرفاً بـهعنـوان خصوصـیاتی
استعمال گردیده که بازار به سرمایهگذاریهای مورد بحث ،منتسب مینماید .اینکه فـدرال رزرو نیویـور اظهـار
داشته بود که بعضی سرمایهگذاریها واجد خصوصیات معینی است ،نمیتواند به این معنا تفسیر گردد کـه خوانـده
هیچگونه تضمینی بابت سرمایهگذاریهای مزبور ارائه کرده بود.
 .43خوانده در ایفای تعهدات قراردادی اش در قبال خواهان طی دوره انسداد قصور نكـرده اسـت .بـهعـالوه،
محاسبه خود خواهان از خساراتش نیز نشان میدهد که وی ادعای معتبری ندارد .اگر ادعا صـرفاً بـه نحـوی کـه
نهایتاً ارائه شده مورد توجه قرار گیرد ،منطق تعیین مبلغ خسارت این است که فدرال رزرو نیویور کسر سودی را
در ازای تضمین امنیت و نقدپذیری وجوه بانک مرکزی اعمال میکرده است؛ با این استنباط که هر دو «تضمین»
معانی بسیار مشخصی داشتهاند .خواهان ادعا میکند که این کارمزد بالغ مـیشـد بـه مابـهالتفـاوت بـازده واقعـی
دریافتی وی و بازدهی که وی در صورت سرمایهگذاری در دالر اروپایی طی دوره انسداد دریافت میکرد .خواهـان
استدالل میکند که تبدیل وجوه مزبور به دالر اروپایی ،تبدیلی طبیعی میبود و نباید آن را نـوعی معاملـه قمـاری
تصور نمود .به عالوه ،بانک مرکزی اظهار میدارد که بازده اینگونه سپردههای دالر اروپایی هماهنگ بـا «قواعـد
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رایج» در بازار پولی در آن زمان میبود و فدرال رزرو نیویور با ممانعت از سرمایهگـذاری وجـوه خواهـان طبـق
قواعد مزبور تعهدات خود را نقض کرده است.
 .11ادعای مربوط به خسارت ،تصوری است .بههیچوجه معلوم نیست که اگـر بانـک مرکـزی وجـوه خـود را
مطالبه و آنها را دریافت نموده بود ،با آنها چه میکرد .بنابراین قرینهای وجود ندارد که طرفین میدانستند یا می
توانستند بدانند که آن وجوه چگونه سرمایهگذاری میشد ـ چه در دالر اروپایی و چه در چیز دیگـر ـ ویـا اصـوالً
سرمایهگذاری میشد یا خیر ،تا بتوان مابهالتفاوت دو نوع بازده را از جهت تعیین خسـارات محاسـبه نمـود .قصـور
فدرال رزرو نیویور در اجرای معدودی دستور انتقال وجوه بانک مرکزی به طلبكاران آن ،به سبب دستور انسداد،
مبنای ادعای مشخصی بابت خسارت نبوده است .قرینه ای وجود ندارد که بانک مرکزی به سبب این مـوارد عـدم
پرداخت متحمل هیچ زیانی شده باشد .بهعالوه ،خواهان به این دستور پرداختها و نیز به استنكاف بعدی خوانـده
در ارتباط با آنها بهعنوان دلیل این که خوانده رابطه بین خواهان و وجوهش را قطـع کـرده و لـذا بـدین ترتیـب،
خواهان متحمل خسارت شده ،اشاره کرده است؛ لكن این دسـتورها صـرف ًا مربـوط بـه پرداخـت از حسـاب بانـک
مرکزی میشود ـ که طبق دستور اجرایی مجاز نبود ـ و نه به نحوه سرمایهگذاری وجـوه مزبـور .دلیـل و مـدرکی
وجود ندارد که بانک مرکزی طی دوره انسداد هیچ دستوری راجع به نحوه سرمایهگذاری وجوه بـرای فـدرال رزرو
نیویور صادرکرده باشد .در خاتمه ،روشن است که خواهان ثابت نكرده است کـه متحمـل هـیچگونـه خسـارتی
گردیده که خوانده مسبب آن بوده باشد.
حکم

 .15بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان حكمی به شرح زیر صادر میکند:
 .5بدینوسیله ادعای مطروح علیه بانک فدرال رزرو نیویور رد میشود.
 .0هریک از طرفین باید سهم خود را از هزینههای داوری متحمل گردد.
الهه ،به تاریخ  01آبانماه  5941برابر با  50نوامبر 5333
گایتانو آرانجو – روئیتس ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
ریچارد ام .ماسک

محسن آقا حسینی

نظر موافق

مخالف .بنگرید به :نظر مخالف.

پروندههای شماره  714 ،710و 714
حکم شماره  097ـ 710/714/714ـ5
خواهانها :آرام ثابت ،کریم ثابت ،رجا ثابت
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5943/13/11 :
حکم نهایی
حاضران

از طرف خواهانها :آقای آرتور دابلیو .رواین ،آقای حمید صبی ،خانم فرخنده صبی ،آقای پـال اسـتورم ،آقـای
چارلز دیویدسون ،خانم جین رسلر ،آقای دیوید شوارتس ،وکالی خواهانها
آقای رجا ثابت ،آقای آرام ثابت ،آقای کریم ثابت ،خواهانها
آقای هرمز ثابت ،آقای ایرج ثابت ،خانم والری ثابت ،حاضران از طرف خواهانها
آقای ویكتور بارنت ،آقای راجر بارنت ،آقای براین ریز ،آقای پیتر وارن ،شهود
آقای رابرت رایلی ،آقای منوچهر وهمن ،آقای ریچارد فریدبرگ ،آقای رابرت ردلی ،شهود کارشناس
از طرف خواندگان :آقای محمدحسین زاهدین لباف ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
آقای سیفاله محمدی ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای پروفسور جو فرهوفن ،مشاور نماینده رابط
آقای رادمن آر .باندی ،آقای والتر دی .سویر ،آقای حسینعلی فرزاد ،آقای حسین طبایی ،آقای حسن پرهـام ،آقـای
خیام داداشزاده ،آقای دکتر رحیم داورنیا ،آقای سید مجید روحانی ،آقای ابوالفضل کوششی ،وکالی خواندگان
آقای احمد حجازی ،مشاور مالی
آقای عباس خواجه پیری ،آقای محسن جواهری محمدی ،نمایندگان بنیاد مستضعفان
آقای غالمرضا مهدوی ،آقای داریوش اشرافی ،مشاوران حقوقی خواندگان
آقای مهدی ایرانپور ،دستیار حقوقی خواندگان
خانم دکتر آدری جایلز ،آقای پیتر ا .کلت ،آقای اریک جكسون ،آقـای دکتـر منـوچهر پویـا ،اقـای دکتـر منـوچهر
فرهنگ ،آقای آنتونی تریسی ،آقای محمد صفری ،آقای محمد قربانی فرید ،شهود کارشناس
آقای فیلیپ مک کرینر ،دستیار آقای تریسی
فهرست مندرجات
اول) پیشگفتار
دوم) ارزشیابی

شماره بند
5
4
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الف) ضابطه غرامت واصول کلی ارزشیابی
ب) گزارشهای ارزشیابی ارائه شده توسط طرفین
ج) تصمیمات دیوان
 .5نونهاالن
 .0ایران سیلندر
 .9شیشه مینا
الف) زمین و ساختمانها
ب) حسابهای دریافتنی
ج) موجودی انبار
د) حسابهای بستانكاران
هـ) اثرات انقالب
و) نتیجهگیری درخصوص ارزشیابی
 .4جنرال تایر
الف) زمین و ساختمانها
ب) تجهیزات و ماشینآالت
ج) حسابهای دریافتنی
د) مالیاتها
هـ) نتیجهگیری راجع به ارزشیابی
 .1تولید روغن
نتیجهگیری راجع به ارزشیابی
 .5زمزم تهران
سوم) بهره
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پنجم) حكم
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اول) پیشگفتار

 .5خواهانها ،آرام ثابت ،کریم ثابت و رجا ثابت که همگی دارای تابعیت مضاعف ایاالت متحده و ایران میباشـند
دادخواستی علیه دولت جمهوری اسالمی ایران ،بنیاد مستضعفان و بانک مرکزی اقامه کرده و مدعی شـده بودنـد
که عالیق مالكانه آنان در چندین شرکت ایرانی در فروردینماه ( 5912آوریل  )5303مصادره شد.
 .0در تاریخ نهم تیرماه  92( 5902ژوئن  ،)5333دیـوان حكـم جزئـی شـماره  0-251/255/250-139را در
دعوای حاضر صادر کرد و طی آن احراز کرد که تابعیت غالب و مثثر سه خواهان مزبور طی دوره ذیـربط ،تابعیـت
ایاالت متحده بوده و دیوان صالحیت رسیدگی به ادعاهای آنان را دارد .دیوان همچنین احرازکرد کـه آرام و رجـا
ثابت در شرکتهای زیر دارای سهام بانام بوده اند :شرکت نونهاالن (نونهاالن) ،شرکت ایران سیلندر بـا مسـئولیت

حکم شماره  598ـ  805/806/804ـ 843  1

محدود (ایران سیلندر) ،شرکت شیشه سازی مینا (شیشه مینا) ،شرکت جنرال تـایر انـد رابـر ایـران (جنـرال تـایر)،
شرکت تولید و تصفیه روغن (تولید روغن) و شرکت نوشابه سازی زمزم تهران (زمزم تهران) 1و آقای کـریم ثابـت
در سه شرکت از شرکت های مزبور ،یعنی نونهاالن ،ایران سیلندر و تولیـد روغـن ،دارای سـهام بانـام بـوده اسـت
(بنگرید به :بند  ،52همانجا) .دیوان در حكم جزئی خود احراز کرد که خوانـده ،جمهـوری اسـالمی ایـران ،در 00
فروردین  55( 5912آوریل  )5303کلیه عالیق مالكانه خواهانهـا را در نونهـاالن و در تـاریخ  50اردیبهشـتمـاه
( 5912هفتم مه  )5303عالیق مالكانه آنان را در ایران سیلندر ،شیشه مینا ،جنرال تایر ،تولید روغن و زمزم تهران
رسماً مصادره کرده است (بنگرید به :بند  ،524همانجا)2.
 .9بر این اساس ،دیوان در این حكم نهایی ،ارزش عالیـق مالكانـه خواهـانهـا را درنونهـاالن در تـاریخ 00
فروردینماه  55( 5912آوریل  )5303و ارزش عالیق مالكانه آنان را در ایران سیلندر ،شیشـه مینـا ،جنـرال تـایر،
تولید روغن و زمزم تهران در تاریخ  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303و در نتیجه ،مبلغ غرامتی را که باید
به نفع خواهانها حكم داده شود ،تعیین خواهد کرد.
دوم) ارزشیابی
الف) ضابطه غرامت و اصول کلی ارزشیابی
مـودت3

را اعمـال
 .7در پروندههای حاضر ،دیوان به سیاق احكام پیشین خود ،ضابطه غرامت مندرج در عهدنامـه
میکند؛ بدون آن که تصمیم گیرد که آیا ضابطه مزبور نسبت به دعاوی افراد دو تابعیتی که تابعیت غالـب و مـثثر
آنان طی دوره ذیربط ب راساس تصمیم دیوان در پرونده جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحـده امریكـا (تصـمیم
شماره «-90الف» -52هی ت عمومی ،مورخ  50فروردینماه ( 5959ششم آوریل ،)5324مندرج در 5 Iran-U.S.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8زمزم تهران یكی از یازده شرکت جداگانه ایرانی بود که شرکتهای نوشابه سازی زمزم را تشكبل میدادند .این شرکتها عبارت بودند
از :شرکت نوشابه سازی زمزم آذربایجان (تبریز) ،شرکت نوشابه سازی زمزم شرق تهران (نارمک) ،شـرکت نوشـابهسـازی زمـزم اصـفهان،
شرکت نوشابه سازی زمزم گرگان ،شرکت نوشابهسازی زمزم کرمان ،شرکت نوشابهسازی زمـزم کرمانشـاه ،شـرکت نوشـابهسـازی زمـزم
خوزستان (آبادان و اهواز) ،شرکت نوشابه سازی زمزم مشهد ،شرکت نوشـابهسـازی زمـزم رشـت ،شـرکت نوشـابهسـازی زمـزم شـیراز ،و
همانطور که ذکر شد ،زمزم تهران (بنگرید به :حكم جزئی در پروندههای حاضر ،پانوشت .)5
 .2ادعاهای خواهان ها علیه بانک مرکزی و بنیاد مستضعفان تلویحاً در حكم جزئی دیوان رد شد (بنگرید به :حكم جزئی ،بندهای  524و
«592ب»).
 .1عهدنامه مودت ،روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایاالت متحده امریكا و ایران در تاریخ  04مردادمـاه  51( 5994اوت  )5311بـه
امضا رسید و در تاریخ  05خردادماه  55( 5995ژوئن  )5310الزماالجـرا شـد. 284 U.N.T.S. 93 T.I.A.S. No.3853 ,8 U.S.T. 900 .
دیوان قبالً احراز کرده است که عهدنامه مزبور در زمان ایجاد ادعا در این پرونده معتبر بوده است .برای نمونـه ،بنگریـد بـه :فلـپس داج و
دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  ،0-33-050بنـد  ،00مـورخ  02اسـفند  53( 5951مـارس  ،)5325منـدرج در 10 Iran-
 .U.S. C.T.R. 121, 131-32همچنین بنگرید به :آی.ان.آ .کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  ،5-555-524مـورخ 00
مردادماه  59( 5954اوت  ،)5321مندرج در  ، 8 Iran-U.S. C.T.R. 373در پرونده مربوط به سكوهای نفتی (ایران علیه ایاالت متحـده)
)Case Concerning Oil Platforms (Iran v. United States of America) Judgment, para. 15, 1996, I.C.J. 801, at 809 (21 Dec.

نیز دیوان دادگستری بینالمللی احراز کرد که آن عهدنامه کماکان بین دو دولت معتبر میباشد.
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 :C.T.R. 251.پرونده «الف» 4،)52بسته به مورد ،تابعیت ایران یا ایاالت متحده بوده ،قابل اعمال است یا خیـر
(بنگرید به :جیمز ام .سقیع و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شـماره  ،0-032-144بنـد 29 Iran- ،03
 U.S. C.T.R. 20, 46.مورخ دوم بهمـنمـاه  00( 5905ژانویـه ،)5339فیـث لیتـا خسروشـاهی و دیگـران و
جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره  ،0-502-112بند  ،94مورخ نهم تیرماه  92( 5909ژوئـن )5334
( 30 Iran-U.S. C.T.R. 76, 88خسروشاهی) و ادگار پروتیوا و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شـماره
 ،0-955-155بند  ،30مورخ  09تیرماه  54( 5904ژوییـه  :5331پروتیـوا)  .31 Iran-U.S. C.T.R. 89, 120در
هیچیک از پروندههای مزبور ،منجمله پروندههای حاضر ،این مس له توسط طرفین دعوا مطرح یا مورد بحث واقـع
نشده است.
 .1در تعیین ارزش عالیق مالكانه خواهانها که توسط خوانده مصادره شـده ،دیـوان نبایـد «هـیچگونـه کـاهش
ارزش در اثر نفس ملی شدن یا پیشبینی ملی شدن و نیز… حـوادث بعـدی (را) کـه ممكـن اسـت ارزش سـهام را
افزایش یا کاهش دهد» در نظر بگیرد (آی.ان.آ .کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایـران ،مـذکور در پانوشـت 9
باال ،ص .8 Iran-U.S. C.T.R. at 380.52 ،همچنین بنگرید به :سـدکو اینـک .و شـرکت ملـی نفـت ایـران و
دیگران ،حكم شماره  ،9-503-923بند ،95مورخ  ،55تیرماه ( 5955هفتم ژوییه  ،)5320مندرج در 15 Iran-U.S.
C.T.R. 23, 35.؛ امریكن اینترنشنال گروپ اینک .و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،حكـم شـماره
 ،9-0-39ص  ،54-55مورخ  02آذر  53( 5950دسـامبر  ،)5329منـدرج در 4 Iran-U.S. C.T.R. 96, 106-110؛
هارولد برنبام و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  ،0-350-143بند  ،40مورخ  51تیرماه ( 5900ششم ژوییـه
 : 5339برنبام) .از طرف دیگر در عین حال که هرگونه کاهش ارزش منتجه از نفـس سـلب مالكیـت بایـد نادیـده
گرفته شود ،دیوان تشخید میدهد که ت ییرات حاصله در شرایط کلی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ،تا آنجا که
اثر آنها بر ارزش داراییهای شرکت منطقاً قابل پیشبینی بوده ،باید به حساب آورده شود (برنبام ،مذکور در بـاال،
همانجا).
 .0دیوان به شیوه احكام قبلی خود ،بهترین برآورد خود را از ارزش عالیق مالكانه خواهانها کـه توسـط خوانـده
مصادره شده ،براساس بهترین استفاده ممكن از ادله موجود در پرونده و با توجه به جمیع اوضاع و احوال پرونـدههـای
حاضر به عمل خواهد آورد (بنگرید به :تیپتس ،آبت ،مک کارتی ،استراتون و تامز ـ آفـا و دیگـران ،حكـم شـماره
 ،0-0-545ص  ،50مورخ هشتم تیرماه  03( 5959ژوئـن  ،)5324منـدرج در 6 Iran-U.S. C.T.R. 219, 226؛
تامس ارل پین و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  ،0-991-041بند  ،90مورخ  50مرداد ( 5951هشـتم اوت
 ،)5325مندرج در  .12 Iran-U.S. C.T.R. 3, 15.همچنـین بنگریـد بـه :اسـتارت هاوزینـگ کورپوریشـن و
دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم نهایی شماره  ،5-04-954بند  ،993مورخ  09مرداد 54( 5955
اوت  ،)5320مندرج در 16 Iran-U.S. C.T.R. 112, 221.؛ برنبام ،مذکور در باال ،بند  .)43دیوان در وضعیتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در پرونده «الف» ،52هی ت عمومی دیوان ،با قید یک اخطار مهم احراز کرد که دیوان صـالحیت رسـیدگی بـه دعـاوی افـراد دارنـده
تابعیت مضاعف ایران و ایاالت متحده علیه ایران را در مواردی دارد که «تابعیت غالب و مثثر خواهان طـی دوره ذیـربط از تـاریخ ایجـاد
ادعا تا  03دیماه  53( 5913ژانویه  )5325تابعیت ایاالت متحـده بـوده اسـت» (پرونـده «الـف» ،52ص  ،53منـدرج در5 Iran-U.S. :
.)C.T.R. 265
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مشابه احراز کرده است« :با این که خواهان باید بار اثبات ارزش شرکت مصادره شده را با ارائه بهترین ادله موجـود
بر عهده گیرد ،دیوان نیز باید آماده باشد که موقعیت نامناسب خواهان ،یعنی عدم دسترسی او را به مدار مفصل،
بهعنوان عواقب اجتنابناپذیر شرایطی که سلب مالكیت تحت آنها صورت گرفته تـا حـدودی مـورد توجـه قـرار
دهد» (سوالتایلز اینكورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  ،5-950-032بند  ،10مورخ دوم اردیبهشت
 00( 5955آوریل  ،)5320مندرج در  .)14 Iran-U.S. C.T.R. 223, 238.در عین حال ،در اتخاذ ایـن روش،
دیوان « نباید وظیفه خود را در حمایت از خواندگان در برابر ادعاهایی که به نحو شایسته مدلل نشدهاند ،از نظر دور
بدارد» (دبلیو .جک باکمایر و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره  ،9-345-102بنـد  ،50مـورخ
 ،55اسفند ( 5902ششم مارس  ،)5330منـدرج در 28 Iran-U.S. C.T.R. 53, 76؛ کـامران حكـیم و دولـت
جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  ،0-319-120بند  ،23مورخ  55تیرماه ( 5900دوم ژوییه  :5332منـدرج در
« 34 Iran-U.S. C.T.R. 67, 87حكیم») .در این خصوص ،دیوان مشكالتی را که خوانده بـه دلیـل از بـین
رفتن یا گم شدن مدار در جریان انقالب با آنها مواجه بوده ،مد نظر قرار خواهد داد.
ب) گزارشهای ارزشیابی ارائه شده توسط طرفین

 .4خواهانها در ت یی د ارزشیابی عالیق مالكانه خود در نونهاالن ،ایران سیلندر ،شیشه مینا ،جنرال تایر ،تولید روغن
و زمزم تهران ،دو گزارش ارزشیابی توسط ویالمت منجمنت اسوشیایتس (ویالمت) به ترتیب در تاریخهای هشتم
خرداد  03( 5905مه ( ،)5330گزارش اول ویالمت) و نهم آذر  92( 5909نـوامبر ( )5334گـزارش دوم ویالمـت)
ارائه داده اند .آقای رابرت رایلی ،تهیهکننده اصلی گزارشها ،بهعنوان شاهد کارشناس خواهانها در جلسه اسـتماع
حضور یافت.
 .1خوانده در ت یید ارزشیابی خود از عالیق مالكانه خواهانها در شرکتهای مذکور ،گزارشهای زیـر را ارائـه
داده است:
 .5دو گزارش ارزشیابی توسط دلویت اند توش (دلویت) به ترتیب در تاریخ  9آبـانمـاه ( 5900چهـارم نـوامبر
( )5339گزارش اول دلویت) و هشتم مهرماه  92( 5901سپتامبر ( )5335گزارش دوم دلویت)؛
 .0یک گزارش ارزشیابی توسط ارنست اند یانگ در تاریخ  59آبانماه ( 5900چهارم نوامبر )5339؛
 .9یک گزارش ارزشیابی توسط مثسسه حسابرسی محالتی و همكاران (محالتی) در تاریخ  59آبانماه 5900
(چهارم نوامبر )5339؛
 .4دو گزارش ارزشیابی توسط آقای قربانی فرید ،حسابدار خبره ایرانی ،به ترتیب در تاریخ  59آبـانمـاه 5900
(چهارم نوامبر ( )5339گزارش اول قربانی فرید) و هشتم مهرماه  92( 5901سپتامبر ( )5335گـزارش دوم قربـانی
فرید).
آقای آنتونی تریسی یكی از تهیهکنندگان دو گزارش دلویت و آقای قربانی فرید بـهعنـوان شـهود کارشـناس
خوانده در جلسه استماع حضور داشتند.
 .3دیوان ضمن بحث درخصوص هریک از شرکتهای نامبرده ،نتیجهگیری های حاصـله توسـط کارشناسـان
ارزشیابی طرفین را تا جایی که الزم باشد ،مورد بررسی دقیق قرار خواهد داد .اکنون دیوان یكایک شرکتها را به
نوبت مورد بحث قرار میدهد.

 846

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

ج) تصمیمات دیوان
 .5نونهاالن

 .51نونهاالن در سال  )5350( 5035در تهران تشكیل شد و در سال  )5394( 5959به نام شرکت سهامی خـاص
نونهاالن به ثبت رسید .نونهاالن به ارائه خدمات مالی اشت ال داشت و بهعنوان عمدهترین مثسسـه مـالی جامعـه
بهاییت در ایران عمل میکرد.
 .55دیوان در حكم جزئی خود در پرونده های حاضر احراز کرد که خوانده ،جمهـوری اسـالمی ایـران ،در 00
فروردین  55( 5912آوریل  )5303کلیه عالیق مالكانه خواهان ها را در نونهاالن رسماً مصادره کرده است (بنگرید
به :بند  0باال).
 .50در تاریخ ارزشیابی ،نونهاالن مجموعاً  4میلیون سهم بانام داشت که ارزش اسمی هریـک از آنهـا 522
ریال بود .ارزش دفتری خالد نونهاالن در تاریخ  03اسفند  02( 5910مارس  ،)5303یعنی تقریباً یک ماه پیش از
تاریخ ارزشیابی ،معـادل ریـالی  2/1میلیـون دالر بـود و شـرکت مزبـور طـی سـالهـای  5915 ،5911و 5910
(سالهای منتهی به  02مارس  5302 ،5300و  ،)5303به ترتیب ،معادل ریالی  5/5میلیون دالر 5/2 ،میلیون دالر
و  540222دالر سود کسب شده بود .در یک ارزیابی داخلی که در اردیبهشت ( 5910مه  )5302انجام شد ،خانواده
ثابت ،نونهاالن را  0/0میلیون دالر ارزشیابی کرده بود.
 .59ویالمت در گزارش اول خود ،بـرای ارزشـیابی نونهـاالن از روش ارزشگـذاری بـر مبنـای عوایـد آتـی
) (capitalization of earningsاستفاده کرده و نتیجه گرفته است که ارزش عادله بازار آن شرکت بهعنـوان
یک سرمایهگذاری مستقل در تاریخ  00فروردین  55( 5912آوریل  90/3 )5303میلیـون دالر بـوده اسـت .در آن
زمان ،ویالمت اظهار داشته بود که صورت های مالی نونهاالن را در دست ندارد و لذا ارزشیابی خـود را بـر مبنـای
گزارش تیرماه ( 5910ژوئیه  )5302هی ت مدیره نونهاالن به سهامداران آن شرکت انجام داد .در گـزارش مزبـور،
نتایج عملكرد نونهاالن در سال ( 5910سال مالی منتهی به  02مارس  )5303خالصه شده است.
 .57ویالمت  52درصد بابت اضافه ارزش ناشی از تنوع سهام ) (portfolio-effect premiumبـه مبلـغ
باال افزود .ویالمت این اضافه ارزش را در ارزشیابی هریک از شرکتهای ثابت کـه موضـوع پرونـدههـای حاضـر
است ،منظور کرده است .ویالمت اظهار عقیده کرده است که به طور کلی ،ارزش سرمایهگذاریهایی کـه در یـک
مجموعه متنوع از شرکتها نگهداری میشوند ،بیش از ارزشی است که همان سرمایهگذاریها به صورت جداگانه
دارند .بخصوص در مورد شرکت های ثابت ،ویالمت استدالل کرده است که منظور کـردن اضـافه ارزش ناشـی از
تنوع سهام به دلیل برخورداری شرکتهـای ثابـت از بسـیاری (همیـاریهـا) ،موجـه اسـت .ویالمـت بخصـوص
خاطرنشان کرده است که بسیاری از شرکتهای ثابت «به صورت عمودی ادغام شده بودند» ،یعنی ایـنکـه هـم
یک ت مینکننده اصلی و هم یک توزیعکننده اصلی داشتند .عالوه بر این ،ویالمت اظهار داشـته اسـت کـه چـون
گروه ثابت در بانکهای متعددی دارای عالیق بود بهآسانی میتوانست سرمایه ت مین کند.
 .51ویالمت نونهاالن را مبلغ  90/3میلیون دالر ارزشیابی کرده و مبلغ  9/03میلیـون دالر نیـز بابـت اضـافه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 در حكم حاضر ،منظور از کلیه ارقام دالری ،دالر ایاالت متحده است.
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ارزش ناشی از تنوع سهام به آن افزوده و نتیجه گرفته است که ارزش نونهاالن ،بهعنوان بخشی از شـرکتهـای
گروه ثابت 95/0 ،میلیون دالر بوده است.
 .50آقای قربانی فرید در گزارش اول خود اظهارنظر کرده است کـه نونهـاالن سـهام خـود را قبـل از تـاریخ
ارزشیابی به قیمت اسمی آن معامله میکرد؛ ولی در اوضاع و احوال حاکم ،در تاریخ ارزشیابی ،ادامه آن کـار بـرای
شرکت امكانپذیر نبود .وی اظهار عقیده کرده است که حتی اگر نونهاالن منحل میشـد ،دارایـیهـای آن بـرای
پرداخت ارزش ویژه حقوق صاحبان سهام ) (shareholders’ equityبه قیمت اسمی کافی نبود .در پرتـو ایـن
اوضاع و احوال ،آقای قربانی فرید نتیجه گرفته است که نونهاالن در تاریخ  00فروردین  55( 5910آوریـل )5303
فاقد ارزش بوده است.
 .54در گزارش اول دلویت ،مفروضات ویالمت و روش ارزشیابی آن مورد انتقاد قرارگرفته و بـه جـای آن ،بـا
استفاده از فرضیه «ارزش حاصله از طریق فروش اموال به طریق عادی» )(orderly realization of assets
نونهاالن بر مبنای (خالد ارزش بازیافتنی) ) (net realizable valueارزشـیابی شـده اسـت .ایـن روش کـه
دلویت آن را «روش خالد ارزش بازیافتنی» نامیده ،مستلزم ایـن اسـت کـه ارزیـاب ارزش دفتـری دارایـیهـا و
بدهی های عینی شرکت را به ارزش عادله بازار آنها تعدیل و بدهیها را از داراییها کسر کند .چنانکه در بند 50
باال ذکر شد ،ارزش دفتری خالد نونهاالن در تاریخ  03اسفند  02( 5910مارس  )5303معادل ریالی  2/1میلیون
دالر بوده است .دلویت برای نشـان دادن ارزش ادعـایی بـازار دارایـیهـای عینـی نونهـاالن ،اقـالم مختلفـی از
دارایی های مزبور را تعدیل کرده و نتیجه گرفته است که سهام نونهاالن در تاریخ ارزشیابی از نظر اقتصـادی فاقـد
ارزش بوده است.
 .51دلویت ،هم بر مبنای مالحظات نظری و هم بر مبنای مالحظات عملی ،اقدام ویالمت در افزودن اضـافه
ارزش ناشی از تنوع سهام را مورد ایراد قرار داده است .دلویت از جمله اظهار عقیده کرده است کـه اعمـال اضـافه
ارزش ناشی از تنوع سهام به منزله محاسبه مضاعف است ،زیرا در حدی که هریک از شرکتهـا از همیـاریهـای
موصوف توسط ویالمت بهرهمند شده باشند ،آن مزایا در اطالعات مالی شرکتها منعكس شده است .دلویت ت کید
دارد که در وهله نخست ،اطالعات مزبور است که باید در ارزشیابی شرکتها مورد توجه قرار گیرد.
 .53ویالمت در گزارش دوم خود ،برای ارزشیابی نونهاالن ،روش ارزشیابی خود را بـه روش ارزشـگذاری بـر
مبنای عواید آتی مازاد (روش عواید مازاد آتی) ت ییر داد .در این روش ،خالد داراییهای عینی و داراییهای دینی
شرکت (از جمله سرقفلی ،در صورت وجود) 5محاسبه و سپس برای تعیین ارزش کـل شـرکت آن دو بـا یكـدیگر
تلفیق می شوند .در تعیین ارزش سرقفلی ،در روش عواید مازاد آتی ،فرض میشود که آن قسمت از سـود شـرکت
که مازاد بر نرخ (عادی) فرض شده بازده اموال عینی است ،از طریق داراییهای دینی ایجاد میشود .بنـابراین ،در
این روش ،ارزش سرقفلی شرکت با برآورد بازده عواید مازاد آتی ارزش داراییهای عینی آن تعیـین مـیگـردد .در
اعمال روش عواید مازاد آتی ،ارزیاب باید از جمله نرخ بازده الزم برای داراییهای عینی ،عواید عادی فرض شـده
) (normalizedشرکت و نرخ مناسب به کار رفته در ارزشیابی بر مبنای عواید آتی را تعیـین و آن را نسـبت بـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5از این پس ،دیوان از داراییهای دینی بهعنوان «سرقفلی» نام میبرد.
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بازده مازاد اعمال کند .ویالمت با استناد به عواید قبل از پرداخت مالیات نونهاالن در سال ( 5915سال منتهی بـه
 02مارس  ،)5302ارزش نونهاالن را در تاریخ  00فروردین  55( 5912آوریـل  )5303مبلـغ  55/00میلیـون دالر
محاسبه کرده که این رقم شامل  5/20میلیون دالر بابت  52درصد اضافه ارزش ناشی از تنوع سهام نیز میباشـد
(بنگرید به :بند  54باال).
 .01خوانده همراه الیحه معارض خود ،گزارش دوم دلویت و گزارش دوم قربانی فریـد را ارائـه کـرد .دلویـت
ارزشیابی قبلی خود را ت یید کرده و نتیجه گرفته است که نونهاالن در تاریخ ارزشیابی فاقد ارزش اقتصـادی بـوده
است .آقای قربانی فرید مجدداً به رویه نونهاالن در بازخرید سهام خود به بهای اسمی آنها اشـاره ،ولـی هماننـد
قبل خاطرنشان کرده است که با اینکه نونهاالن این کار را در ایام عادی انجام میداد ،اما در تاریخ ارزشـیابی ،در
وضعیتی نبود که سهام خود را به بهای اسمی بازخرید کند .آقای قربانی فرید با در نظـر گـرفتن اوضـاع و احـوال
حاکم در تاریخ ارزشیابی ،ارزش اسمی سهام را  02درصد تنزیل کرده که در نتیجه ،ارزش هر سـهم در تـاریخ 00
فروردینماه  55( 5912آوریل  22 )5303ریال تعیین شده است.
 .05در جلسه استماع ،ویالمت روشی را که «روش ارزشگذاری بر مبنای جمع داراییهـا» (asset accumulation
) methodمی نامید ،بهعن وان روش جایگزین برای ارزشیابی نونهاالن ارائه کرد .ویالمت مشخصـاً ارزش دفتـری
اقالم مختلف دارایی های عینی ویالمت را تعدیل کرد تا ارزش ادعایی بازار آنها را نشان دهد و بدهیهای معوقه
شرکت در تاریخ ارزشیابی را از آن کسر نمود تـا رقـم  50/3میلیـون دالر بـهعنـوان ارزش شـرکت در تـاریخ 00
فروردین  55( 5912آوریل  )5303حاصل گردد که شامل اضافه ارزش ناشی از تنوع سهام نیز میشود.
 .00در جلسه استماع ،خواهانها مدارکی را ارائه و درخواست پذیرش آنها را کردند .خوانده با پذیرش مدار
مزبور مخالفت کرد و دیوان تصمیمگیری نهایی در این خصوص را به تعویق انداخت.
 .09دیوان در دستور مورخ  01شهریور  55( 5905سپتامبر  )5330خود اشعار داشت که« :دیوان در نظر ندارد
در این مرحله مثخر از رسیدگیها مدار دیگری را بپذیرد» .دیوان در تعیین قابلیت پذیرش مدار ارائه شـده در
جلسه استماع ماهیت و محتوای اسنادی را که دیر به ثبت رسیدهاند و نیز علت و طول مدت ت خیر در ثبت را مورد
توجه قرار میدهد (بنگرید به :هریس اینترنشنال تلهکامیونیكیشنز اینک .و جمهـوری اسـالمی ایـران و دیگـران،
حكم جزئی شماره  ،5-423-909بند  ،50مورخ  55آبان ( 5955دوم نـوامبر  ،)5320منـدرج در 17 Iran-U.S.
 . C.T.R. 31, 47هرچند ادله موجود در پرونده برای تعیین ارزش نونهاالن بسیار محدود است ،دیـوان مالحظـه
میکند که اطالعات مندرج در مدارکی که خواهانها با ت خیر به ثبت رساندهاند ،اطالعاتی که چندان مفیـد باشـد
نمیافزاید .بهعالوه ،با توجه به اینکه خواهان ها توضیحات کافی راجع به ت خیر خود در ارائه مدار ارائه ندادند و
ضمناً در صورتی که دیوان مدار مزبور را میپذیرفت ،باید به خوانده نیز فرصت اظهارنظر راجع به آنها میداد و
این کار به ت خیر در فیصله ادعاهای حاضر میانجامید ،دیوان نتیجهگیری مـیکنـد کـه ماهیـت و محتـوای ایـن
مدار به صورتی نیست که ایجاد اختالف در نظم رسیدگی پروندههای حاضر را توجیه کند (بنگرید به :همانجـا،
بند .)55بنابراین ،مدار مورد بحث بهعنوان دلیل پذیرفته نمیشوند.
 .07درخصوص ارزشیابی نونهاالن ،تصمیم دیوان بر این است که هیچیک از گزارشهایی کـه طـرفین ارائـه
کردهاند ،مبنای کافی برای تصمیمگیری دیوان به دست نمیدهد .ارزش نظری روش عواید مازاد آتی ،هرچه باشد،
خواهانها ادله کافی به دیوان ارائه نكردهاند که اجازه دهد دیوان آن روش را به صورتی مورد استفاده قرار دهد که
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حتی حداقل اطمینان را نسبت به ارزش حاصله ایجاد کند .کارشناسان در اعمال روش عوایـد مـازاد آتـی معمـوالً
ارزش عادله بازار داراییهای عینی شرکت را مورد استفاده قرار میدهند ،در حالی که ویالمت خالد ارزش دفتری
نونهاالن را به کار برده است .به عالوه ،برای تعیین عواید عادی فرض شده شرکت ،کارشناسـان معمـوالً صـورت
وضعیت های درآمد مربوط به چند سال منتهی بـه تـاریخ ارزشـیابی را بررسـی مـیکننـد ،در حـالی کـه ویالمـت
محاسبات خود را تنها بر مبنای عواید سال ( 5915سال منتهی به  02مارس  ،)5302یعنی سال منتهی بـه تقریبـاً
سیزده ماه پیش از تاریخ ارزشیابی قرار داده است .این قصور در منظور کردن درآمد نونهاالن در سال ( 5910سـال
منتهی به  02مارس  ،) 5303برخالف رویه دیوان ،ت ثیر نامطلوب انقالب را بـر نونهـاالن ،یعنـی عـاملی کـه هـر
خریدار منطقی آن را در خرید سهام شرکت در نظر می گیرد ،نادیده گرفتـه اسـت .بـاالخره کارشناسـان عوامـل و
اطالعات مختلفی را هم درخصوص دارایی های شرکت و هم در مورد عواید آن در نظر می گیرنـد کـه در سـوابق
موجود نزد دیوان ،به چشم نمیخورد (بنگرید به:
S. Chris Summers, “The Excess Earnings Method” in: Handbook of Business
Valuation 167-75 (Thomas L. West & Jeffrey R. Jones eds. (1992); and Shannon P.
Pratt, Robert F. Reilly, and Robert P. Schweihs, Valuing a Busines: The Analysis
and Appraisal of Closely Held Companies, 290-1, 1996).

نهایتاً ادله ارائه شده آن چنان قلیل است که دیوان نمیتواند نرخ الزم و مناسب بـازده ) (rate of returnو
نیز نرخ به کار رفته در ارزشیابی بر مبنای عواید آتی ) (capitalization rateرا با حداقل درجه اطمینان تعیـین
کند.
 .01اینک دیوان به روش ارزشیابی مورد پیشنهاد در گزارش دوم قربانی فرید مـیپـردازد .دیـوان نمـیتوانـد
بپذیرد که ارزش اسمی سهام شرکت ،حتی اگر در سراسر مدت موجودیت شرکت ،سهام آن به بهای اسمی خریـد
و فروش می شد ،لزوماً گویای ارزش عادله بازار شرکت باشد .بهعالوه ،آقای قربانی فرید هیچ دلیلـی ارائـه نكـرده
است که روال کار در نونهاالن بدین صورت بوده و باالخره ارزشیابی یک شرکت بر مبنای قیمت سهام آن داللت
بر آن دارد که شرکت یک مثسسه دایر است و دیوان متقاعد نشده اسـت کـه نونهـاالن در زمـان مصـادره یـک
مثسسه دایر بوده باشد .اگرچه نونهاالن پیش از تاریخ ارزشیابی سودآور بود ،ولی در خدمت جامعـه بهاییـت بـود و
آقای قربانی فرید اظهار داشته است که بسیاری از مشتریان و بدهكاران شرکت ،در جریان انقالب اسالمی کشـور
را تر کردند.
 .00هم ویالمت در روش ارزیابی جایگزین خود (بنگرید به :بند  05باال) و هم دلویت ،ارزش خالد نونهاالن
در تاریخ  00فروردین  55( 5912آوریل  )5303را با کسر کردن ارزش بدهی هـای شـرکت در آن تـاریخ از ارزش
عادله بازار داراییهای عینی آن ،شامل داراییهای ثابت ،اوراق بهادار و حسـابهـای دریـافتنی ،در همـان تـاریخ،
محاسبه کردهاند .ویالمت این روش ارزشیابی را «روش ارزشگذاری بر مبنای جمع داراییها» نامیده ،در حالی کـه
دلویت آن را روش «خالد ارزش بازیافتنی» یا «ارزش حاصله از طریق فروش اموال به طریـق عـادی» نامیـده
است .این روش ،قطعنظر از اصطالحاتی که کارشناسان طرفین برای آن به کار بردهاند ،عیناً همان روشـی اسـت
که دیوان در احكام قبلی خود« ،ارزشیابی بر مبنای ارزش انحالل یا تصفیه» خوانده است (بنگرید به :تیپتس ،آبت.
مک کارتی ،اسـتراتون ،مـذکور در بـاال ،ص  ،50منـدرج در 6 Iran-U.S. C.T.R. at 226؛ سـدکو اینـک .و
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شرکت ملی نفت ایران و دیگران ،حكم شماره  ،9-503-923بنـد  ،050مـورخ  55تیرمـاه ( 5955هفـتم ژوییـه
 ،)5320مندرج در  ،15 Iran-U.S. C.T.R. 23, 101-102سدکو اینک .و دیگران و شـرکت صـنایع دریـایی
ایران و دیگران ،حكم شماره  ،0-502/503-453بند  ،12مورخ  52فروردین  92( 5952مارس  ،)5323منـدرج در
21 Iran-U.S. C.T.R. 31, 57؛ برنبام ،مذکور در باال ،بندهای  .)42-40همچنان کـه پرونـدههـای نـامبرده
نشان میدهد ،دیوان اصطالحات «ارزش انحالل» و «ارزش تصفیه» را به صورت مترادف به کار برده است.
 .04از لحا نظری ،دیوان معتقد است که ارزشیابی بر مبنای انحالل روش مناسبی برای ارزشیابی نونهـاالن
است ،زیرا در نتیجه ت ییرات حاصل از انقالب اسالمی دیوان متقاعـد نشـده اسـت کـه شـرکت مزبـور در زمـان
ارزشیابی یک شرکت دایر بود .اما مدار موجود در پرونده کافی نیست تا دیوان بتوانـد تجزیـه و تحلیـل دقیقـی
انجام دهد .برای نمونه ،دارایی های نونهاالن در زمان ارزشیابی دارای ارزش دفتری قابـل مالحظـهای بـوده ،امـا
دیوان در موقعیتی نیست که ارزش عادله بازار آنها را برآورد یا قابلیت وصول آنها را تعیین کند .همچنین دیـوان
تا حدودی تردید دارد که نونهاالن پس از مصادره تمایل داشت بدهیهای خود به بعضی سپردهگذاران بهـاییاش
که کشور را تر کرده بودند ،بپردازد.
 .01درخصوص استدالل ویالمت راجع به اضافه ارزش ناشی از تنوع سهام (بنگرید به :بنـد  54بـاال) ،دیـوان
نیازی ندارد تصمیم بگیرد که آیا اضافه ارزش مزبور از لحا نظری در اوضاع واحوال معینی قابل توجیه اسـت یـا
نه ،زیرا اعمال آن در پرونده حاضر بر مبنای ادله ارائه شده نمیتواند موجه باشد .بهعـالوه ،همچنـان کـه دلویـت
اظهار داشته ،منطقی به نظر میرسد که ارزش مزایایی که شرکتهای خانواده ثابت در نتیجه شبكه سرمایهگذاری
خود از آن بهرهمند میشدند در دفاتر شرکت ها منعكس شده است .با توجه بـه مراتـب بـاال ،دیـوان در ارزشـیابی
نونهاالن یا هریک از شرکتهای دیگر خانواده ثابت که در پروندههای حاضر مورد نزاع است ،اضافه ارزشی بابـت
تنوع سهام اعمال نمیکند.
 .03با توجه به کاستیهای موجود در ارزشیابیهای طرفین ،دیوان ناچار است برآوردی از ارزش نونهاالن تعیـین
نماید که با توجه به جمیع اوضاع و احوال پروندههای حاضر منطقی و منصفانه باشد (بنگرید به :حكم حكـیم مـذکور
در باال ،بند 591؛ سایزموگراف سرویس کورپوریشن و دیگران و شرکت ملی نفت ایران و دیگـران ،حكـم شـماره
 ،9-449-402بند ،925مورخ 55فروردین  95( 5952مـارس  ،)5323منـدرج در 22 Iran-U.S. C.T.R. 3, 80؛
استارت هاوزینگ کورپوریشن ،مذکور در باال ،بند  ،993مندرج در گزارش آرای دیـوان داوری جلـد  ،55ص .005
همچنین بنگرید به :بند  5باال) .در انجام این کار ،دیوان بدواً توجه دارد که ارزش دفتری نونهـاالن در  03اسـفند
 02( 5910مارس  )5303معادل ریالی تقریباً  2/1میلیون دالر بوده است .معموالً دیوان مناسب نمیداند که ارزش
بازار یک شرکت را معادل ارزش دفتری آن قرار دهد ،زیرا معموالً ارزش دفتری شرکت کـمتـر از ارزش بـازار آن
است .اما در این جا دیوان مدار اضافی چندانی در اختیار ندارد که ارزشیابی خود را از نونهاالن براسـاس آن قـرار
دهد و مدارکی که در دسترس است حاکی از آن است که در زمان ارزشیابی دیگر امكـان نداشـت کـه شـرکت را
مثسسه دایر محسوب نمود .عالوه بر آن ،دیوان مالحظه میکند که خواهـانهـا یـک ارزیـابی داخلـی بـه تـاریخ
اردیبهشت ( 5910مه  )5302ارائه کردهاند که توسط خانواده ثابت تهیه و در آن ،نونهاالن تقریباً  0/0میلیون دالر
ارزشیابی شده بود.
 .91از این رو ،دیوان براساس ادله بسیار اندکی که در اختیار دارد و با توجه به جمیع اوضاع و احـوال ذیـربط،
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برآورد میکند که مبلغ  2میلیون دالر ارزیابی عادالنه و معقولی از ارزش نونهـاالن در تـاریخ  00فـروردین 5912
( 55آوریل  )5303است .رجا و کریم ثابت هرکدام دارای  000345/-سهم از مجمـوع  4میلیـون سـهم نونهـاالن
بودند و در نتیجه ،به هرکدام مبلغ  110230/-دالر تعلق میگیرد .آرام ثابت صاحب  020205سهم در نونهاالن بود
و در نتیجه مبلغ  150510/-دالر به وی تعلق میگیرد.
 .0ایران سیلندر

 .95ایران سیلندر در سال  )5359(5940توسط حبیب و هرمز ثابت ،یعنی به ترتیب پدربزرگ و پدر خواهانها ،بـه
صورت یک شرکت مختلط با دو شرکت دانمارکی کوسن گاز وکمپساکس ت سیس شد .ایران سـیلندر بـه تولیـد و
واردات کپسولهای گاز طبیعی حاوی گاز پروپان مایع اشت ال داشت .بخـش عمـدهای از تولیـدات ایـران سـیلندر
توسط ایران گاز که سهامداران عمدهاش همان سهامداران ایران سیلندر بودند ،خریداری یـا از طریـق آن شـرکت
فروخته میشد .در فروردین ( 5912آوریل  ،)5303ایران سیلندر حدود  422نفر کارمند در استخدام داشت.
 .90دیوان در حكم جزئی خود در پرونده های حاضر احراز کرد که خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،در تـاریخ
 50اردیبهشت ( 5912هفتم مه  )5303کلیه عالیق مالكانه خواهانها را در ایران سیلندر رسماً مصادره کرده است
(بنگرید به :بند 0باال).
 .99ویالمت در گزارش اول خود ایران سیلندر را با استفاده از روش ارزشگذاری بر مبنـای جمـع دارایـیهـا،
ارزشیابی کرد (بنگرید به :بند05باال) .ویالمت ارزش سرقفلی را جزء داراییهای ایران سیلندر منظور و ارزش آن را
بر مبنای عواید مازاد آتی و با استفاده از نتایج عملكرد ایران سیلندر در سالهای  5911و ( 5915سالهای منتهـی
به  02مارس  5300و  02مارس  )5302محاسبه کرد (بنگرید به :بند  53باال) .مشخصـاً ویالمـت ارزش سـرقفلی
ایران سیلندر را مبلغ  4/51میلیون دالر محاسبه و مبلغ  5/55میلیون دالر ارزش ویژه حقوق صاحبان سهام را بـه
آن افزود تا ارزش عادله بازار حقوق صاحبان شرکت حاصل شود .ویالمت به این مبلغ نیز  52درصد اضـافه ارزش
ناشی از تنوع سهام افزوده و رقم  5/4میلیون دالر بهعنوان ارزش کل ایران سیلندر در تاریخ  00فـروردین 5912
( 55آوریل  )5303حاصل شده است (بنگرید به :بند  54باال).
 .97در گزارش محالتی که خوانده تسلیم کرده ،ارزش ایـران سـیلندر بـر مبنـای خـالد ارزش دفتـری آن،
اظهارنامههای مالیاتی و قیمتهای فروش و هزینههای آتی ،به نحوی که محالتی پیشبینی کرده ،مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته است .محالتی نتیجه گرفته است که ایـران سـیلندر در تـاریخ  00فـروردین  55( 5912آوریـل
 )5303حداکثر معادل ریالی  3920222/-دالر ارزش داشت .این مبلـغ معـادل ارزش اسـمی  50122سـهم ایـران
سیلندر است.
 .91ویالمت در گزارش دوم خود ،همان روش ارزشیابی مورد استفاده در گزارش اول خود را به کار برده ،امـا
نتیجه گرفته است که ایران سیلندر در تاریخ  00فروردین  55( 5912آوریل  ،)5303با احتساب اضافه ارزش ناشی
از تنوع سهام 4/9 ،میلیون دالر ارزش داشت.
 .90دلویت در گزارش دوم خود ،ایران سیلندر را با توجه به خالد ارزش بازیافتنی داراییها و بدهیهـای آن
شرکت ارزشیابی کرده است (بنگرید به :بند  50باال) .دلویت ارزش بعضی از اقالم داراییهای عینی را بـه صـورت
نقصانی ،تعدیل ) (downward adjustmentsو نتیجهگیری کرده است که ایران سیلندر در تاریخ ارزشیابی
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فاقد ارزش بوده است .مشخصاً دلویت ارزش دفتری دارایی های جاری ایران سیلندر را در  03اسفند 02( 5910
مارس  )5303از معادل ریالی  02/4میلیون دالر به معادل ریالی  55/0میلیون دالر کاهش داده است.
 .94دیوان بار دیگر بر این نظر است که گزارشهـای تسـلیمی طـرفین مبنـای کـافی بـرای تصـمیمگیـری
درخصوص ارزش ایران سیلندر به دست نمیدهد .در مورد روش عواید مازاد آتی ،دیوان ابتدا اذعان مـیکنـد کـه
طرفین درخصوص ایران سیلندر در مقایسه با نونهاالن اطالعات مالی بیشتری ارائه کـردهانـد .مشخصـاً سـوابق
موجود حاوی نتایج عملكرد ساالنه ایران سیلندر از  03اسفند  5912تا  03اسفند  02( 5910مـارس  5300تـا 02
مارس  )5303می باشد و لذا اطالعاتی بیش تر از آنچه که دیوان در مورد نونهاالن داشـت در اختیـار دیـوان قـرار
میدهد که با استفاده از آن دیوان میتواند عواید عادی فرض شده ایران سیلندر را محاسـبه کنـد .معهـذا دیـوان
مالحظات دیگری را نیز که در بند  04باال ذکر شد ،در ارزشیابی ایران سیلندر مثثر میداند و نتیجهگیری میکنـد
که ادله کافی برای استفاده از روش عواید مازاد آتی جهت تعیین ارزش سرقفلی ایران سیلندر وجود ندارد.
 .91گزارش محالتی نیز ادله مورد استناد خود را ارائه نكرده و افزایش هزینههایی آتی را به نحـو دلبخـواهی
پیش بینی نموده که از افزایش قیمت فروش محصوالت شرکت ـ که آن را نیز به صورت دلبخواه پیشبینی کـرده
ـ تجاوز میکند .بدیهی است ،نتیجه محتوم اینگونه پیشبینیها خرابی تدریجی وضع مالی شرکت است.
 .93باالخره دیوان روش خالد ارزش بازیافتنی دلویت و اعمال آن را نیز رد مـیکنـد .دلویـت روش خـود را
روش «ارزیابی مثسسات دایر» نامیده ،در حالی که این روش با فرض دایر بودن مثسسه مناسبت ندارد؛ زیرا در آن
هیچ ارزشی به سرقفلی اختصاص داده نشده ،بلكـه هریـک از دارایـی هـای عینـی شـرکت جداگانـه ارزشـیابی و
بدهیهای شرکت از آنها کسر میشود .احكام قبلی دیوان حاکی از این است کـه روش خـالد ارزش بازیـافتنی
برای ارزشیابی یک مثسسه دایر مناسب نیست (بنگرید به :خسروشاهی ،مذکور در باال ،بندهای  40و  .)40در این
مور د ،دیوان بر مبنای مدارکی که در اختیار دارد ،احراز کرده است که ایران سیلندر در زمان ارزشیابی یک مثسسه
دایر بوده است .خالد ارزش دفتری شرکت ،احتماالً با یک استثنا ،در فاصله سـالهـای  5915و  5300( 5910و
 ،)5302افزایش یافته بود .سود آن نیز به همین نحو در فاصله سالهای  5915تا  5300( 5910تا  )5302افزایش
و سپس در سال  )5302( 5910تا حدودی کاهش یافت و منجر به آن شد که شرکت در سال ( 5910سال منتهی
به  02مارس  )5303زیان دهد .با این حال ،دیوان مالحظه میکند که میزان فروش ایران سیلندر در سـال 5912
( )5303تقریباً برابر فروش آن در سال  )5300( 5915بوده است و چنین فرض میکند که مخارج آن باید در سال
 5912به صورت نامتناسبی افزایش یافته باشد .مشخصاً دیوان معتقد است که ایـران سـیلندر دچـار افـزایش مـزد
کارگر شد که در جریان انقالب رایج بود .باالخره صـاحبان اکثریـت سـهام ایـران سـیلندر ،یعنـی اعضـای گـروه
دانمارکی کوسان ،در اداره مثسسات وابسته به گاز در دانمار  ،ایران و سایر کشورهای کـارآزمـوده بودنـد و ایـن
سهامداران /مدیران نسبت به آتیه تجاری شرکت حتی در آبانماه ( 5910نوامبر  )5302ابراز اطمینان کرده بودنـد.
بنابراین ،دیوان هیچ توجیهی نمییابد که ایران سیلندر را بر مبنای فرض انحالل ارزشیابی کند.
 .71در نتیجه ،دیوان ناگزیر است بر مبنای مدار محدود موجود در پرونده و بـا توجـه بـه جمیـع اوضـاع و
احوال ذیربط ،بهترین برآورد خود را از ارزش بازار سهام خواهانها در  50اردیبهشت ( 5912هفتم مـه  )5303بـه
عمل آورد (بنگرید به :بند  03باال).
 .75در وجه مثبت قضیه ،دیوان توجه دارد که شـرکت پـیش از انقـالب ایـران سـودآور بـوده و در واقـع ،در
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سالهای  5915و  5300( 5910و  )5302سود سهامی به ترتیب ،معـادل ریـالی  0540025/-و  5210054/-دالر
اعالم کرده بود .ایران سیلندر که در سال  )5359( 5940به ثبت رسیده بود ،تا سال  )5302( 5910حدود  422نفر
را استخدام و ساالنه صدها هزار کپسول گاز و نیز هزاران اجاقگاز مبله و رومیزی تولید کرده بود .محالتی اذعـان
میکند که خالد ارزش دفتری شرکت در  03اسفند  5915، 5911و  02( 5910مارس  5302 ،5300و  )5303به
ترتیب ،معادل ریالی  5/14میلیون دالر 5/15 ،میلیون دالر و  3920222/-دالر بـوده اسـت .از آنجـا کـه در ایـن
ارزشها دارایی های مستهلک شده منظور گردیده ،دیوان بر این عقیده است که ارقـام مزبـور ارزش دارایـیهـا را
احتماالً کمتر از ارزش بازار آنها نشان میدهد (همچنین بنگرید به :بند  03باال) .مشخصاً دیوان فرض میکند که
ارزش دفتری زمین ،ساختمان ها و تجهیزات مستهلک شده شرکت ،با توجه به تعداد کارگران و تولیـدات سـاالنه،
کمتر از ارزش واقعی آنها اعالم شده است 6.دیوان ذکر این نكته را نیز مهم میداند که ماهیـت تولیـدات ایـران
سیلندر آن چنان بود که پس از انقالب نیز تقاضا برای آنها ادامه داشت و شـواهدی در دسـت اسـت کـه ایـران
سیلندر  22درصد تولیدات خود را به ایران گاز میفروخت که دارای همان سهامداران عمده بود.
 .70در وجه منفی قضیه ،بدیهی است که اعتصابات سال ( 5910طی سال  5302و اوایل سال  )5303بهویژه
در بانکها و صنعت نفت ،هزینههای ایران سیلندر را به میـزان قابـل مالحظـهای افـزایش داد و چنانچـه میـزان
فروش آن را کاهش نداده باشد ،دستکم سودآوری آن را تا حدود زیادی پایین آورد .به طوری که در بند  93بـاال
مالحظه شد ،ایران سیلندر در سال  5303متحمل زیان شد و شواهدی در دست است کـه شـرکت در سـالهـای
 5910و  5302( 5912و  )5303درخصوص گردش نقدینه دچار مشكالتی بود .تصمیمات دولت ایران در حمایـت
از حقوق کارگران نیز هزینههای جاری و احتمالی شرکت را افزایش داده بود و وضـعیتی کـه صـاحبان و مـدیران
خارج شرکت در ایران در اثر انقالب با آن مواجه بودند ،قطعاً ابهاماتی درخصوص نقـش آتـی مـدیران و صـاحبان
دانمارکی دارنده اکثریت سهام شرکت که ایران را پیش از آن تر کرده بودند ،به وجود آورده بود .باالخره دیـوان
ادلهای را مالحظه میکند که نشان میدهد کلیه مالیاتهای مربوط بـه سـالهـای قبـل مـورد موافقـت مقامـات
مسئول قرار نگرفته بود و در نتیجه ،این امكان وجود داشت که مقداری بدهی مالیاتی اضافی نیز متعاقباً به شرکت
تحمیل شود.
 .79با ارزیابی این وجوه مثبت و منفی و با در نظر گرفتن نتیجهگیری دیوان دایر بر اینکه ایران سیلندر یـک
مثسسه دایر بوده ،دیوان نتیجهگیری میکند که ارزش بازار ایران سیلندر در تاریخ  50اردیبهشت ( 5912هفتم مه
 )5303از ارزش دفتری آن در  03اسفند  02( 5910مارس  )5303که معادل ریـالی  3920222/-دالر بـود تجـاوز
میکرده که به این رقم بایستی ارزش اضافی آن به عنوان یک شرکت دایر افـزوده شـود .در نتیجـه ،دیـوان نظـر
میدهد که ارزش ایران سیلندر در تاریخ  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  5/5 )5303میلیون دالر بوده است.
 .77رجا ،آرام و کریم ثابت هرکدام صـاحب  522سـهم از مجمـوع  50122/-سـهم ایـران سـیلندر بودنـد و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6دیوان به گزارش حسابرسی مورخ  09تیرماه  59( 5910ژوئن  )5302کوپرز اند لیبرند توجه دارد کـه در آن ،کـوپرز انـد لیبرنـد اظهـار
داشته است که قادر به ت یید صحت ارزش دفتری داراییهای ثابت ایران سیلندر و مبالغ مستهلک شده مذکور در ترازنامه مورخ  03اسفند
 02( 5915مارس  )5302نیست .دیوان بابت این اظهار دغدغهای به خود راه نمیدهد ،زیرا دلیلی در دست نیسـت کـه نشـان دهـد ایـن
مبالغ به صورتی نادرست در ترازنامه ایران سیلندر قید شده باشند.
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بنابراین ،به هریک از آنان مبلغ  040551/-دالر تعلق میگیرد.
 .9شیشه مینا

 .71شیشه مینا در سال  5353ت سیس شد .شیشه مینا در زمان مصادره عالیق مالكانـه خواهـانهـا بـزرگتـرین
سازنده بطریهای شیشهای در ایران بود .شیشه مینا همچنین انـواع بطـریهـای شیشـهای قالـبگیـری شـده و
ظرفهای شیشهای تولید میکرد و برای صنعت نوشـابه غیرالكلـی جعبـههـای پالسـتیكی تزریقـی مـیسـاخت.
شرکتهای نوشابهسازی زمزم 7،بزرگ ترین مشتریان شیشه مینا بودند و معموالً بـین  02تـا  22درصـد تولیـدات
ساالنه شیشه مینا را خریداری میکردند .اعضای خانواده ثابت یا شرکتهای گروه ثابت جمعاً حـدود  32درصـد از
سهام شیشه مینا را در اختیار داشتند.
 .70دیوان در حكم جزئی خود در پروندههای حاضر احراز کرد که خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،در تـاریخ
50اردیبهشت ( 5912هفتم مه  )5303رسماً کلیه عالیق مالكانه خواهانها را در شیشه مینا مصـادره کـرده اسـت
(بنگرید به :بند0باال).
 .74ویالمت در گزارش اول خود ،شیشه مینا را در تاریخ  00فروردین  55( 5912آوریـل  )5303بـا احتسـاب
اضافه ارزش ناشی از تنوع سهام 5/1 ،میلیون دالر ارزشیابی کرد .ویالمت خاطرنشان کرد که درخصوص عملیـات
شرکت« ،هیچ اطالعات مالی قابل توجهی در دسترس نبوده است» و بنابراین ،اظهـار داشـت کـه بـهتـدریج کـه
اطالعات الزم در دسترس قرارگیرد ،نتیجهگیریهای خود را مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد.
 .71ارنست اند یانگ و محالتی ،دو کارشناس از کارشناسـان خوانـده ،شیشـه مینـا را در تـاریخ  02شـهریور
53( 5912سپتامبر  )5303ارزشیابی کرده و نتیجه گرفتهاند که سهام خواهان ها در شرکت فاقد ارزش بوده اسـت.
ارنست اند یانگ همراه با گزارش ارزشیابی خود ،از جمله صورتهای مالی شیشه مینا را برای دورههای منتهی بـه
 92آبان  05( 5910نوامبر  )5302و 92آبان  05( 5912نوامبر  )5303ارائه کرده است.
 .73ویالمت در گزارش دوم خود ،برای ارزشیابی شیشه مینا در تاریخ  00فـروردین  55( 5912آوریـل  )5303از
«روش ارزشیابی بر مبنای جمع داراییها» استفاده کرده است (بنگرید به :بند  05باال) .وی ارزشیابی خود را بر مبنـای
صورت مالی شیشه مینا در تاریخ  92آبانماه 05( 5910نوامبر  )5302که ارنست اند یانگ ارائه کـرده بـود ،قـرار داده
است .ویالمت دو فقره تعدیل در اطالعات موجود در آن مدر به عمل آورده است .اول اینکه ارزش دفتری اعـالم
شده زمین و ساختمانهای شیشه مینا را برای نشـان دادن ارزش عادلـه بـازار آنهـا در  00فـروردینمـاه 55( 5912
آوریل  )5303افزایش داده است .برای این کار ،ویالمت ارزیابی تنظیم شده توسط آقای منوچهر وهمـن کـه از سـال
 5940تا سال  )5352-5325( 5952ارزیاب رسمی وزارت دادگستری ایران بوده را مورد استفاده قرار داده اسـت .دوم
اینکه ویالمت حسابهای پرداختنی به سهامداران به ارزش معادل ریالی  0/595میلیون دالر را از بدهیهای شیشـه
مینا کسر کرده است .ویالمت  522درصد دارایی خالد شیشـه مینـا را (حـدوداً)  500220222/-دالر ارزشـیابی و 52
درصد نیز بابت اضافه ارزش ناشی از تنوع سهام به این مبلغ افزوده است .بر این اساس ،ویالمت نتیجه گرفتـه اسـت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9بنگرید به :پانوشت  ،5مذکور در باال.
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که ارزش عادله بازار شیشه مینا در تاریخ 00فروردین  55( 5912آوریل  004550953/- )5303دالر بوده است.
 .11دلویت با استفاده از فرضیه ارزش حاصله از طریق فروش اموال به طریق عادی ،شیشه مینا را بر مبنـای
«خالد ارزش بازیافتنی» شرکت ارزشیابی کرده است (بنگرید به :بند  50باال) .برخالف ویالمت که صورت مالی
مورخ  92آبانماه  05( 5910نوامبر  )5302شرکت را مورد استفاده قرار داده بود ،دلویت شیشه مینـا را بـر مبنـای
صورت مالی مورخ  92آبانماه  05( 5912نوامبر  )5303که در گزارش مالی ارنست اند یانگ نیز آمـده ،ارزشـیابی
کرده است (بنگرید به :بند  42باال) .دلویت نیز مثل ویالمت ،ارزش زمین و سـاختمانهـای شیشـه مینـا را بـرای
نشان دادن ارزش عادله بازار آن ها تعدیل کرده و برای این کار از ارزیابی انجام شده توسط دکتر منوچهر پویا کـه
از سال  )5302( 5943کارشناس رسمی وزارت دادگستری ایران بوده ،استفاده کرده اسـت .دلویـت نتیجـه گرفتـه
است که شیشه مینا در تاریخ  00فروردینماه  55( 5912آوریل  )5303فاقد ارزش بوده است.
 .15بدین ترتیب ،هم ویالمت و هم دلویت ،برای محاسبه ارزش خالد شیشه مینا در تاریخ مصـادره ،ارزش
ادعایی بدهی های شرکت در آن تاریخ را از ارزش عادله ادعایی بازار داراییهای عینی آن ،شامل داراییهای ثابت،
اوراق بهادار و حسابهای دریافتنی ،در همان تاریخ ،کسر کردهاند .دیوان میپـذیرد کـه ایـن روش بـرای تعیـین
ارزش عالیق مالكانه خواهانها در شیشه مینا مناسب است ،زیرا شیشه مینا به مدت چندین سـال پـیش از تـاریخ
مصادره متحمل ضرر میشده و بنابراین به نظر نمی رسد که در آن تاریخ یک مثسسه دایر بـوده باشـد (همچنـین
بنگرید به :بند  05باال).
 .10همچنان که در بند  5باال ذکر شد ،دیوان باید بهترین برآورد خود از ارزش شیشه مینـا و ارزش عالیـق
مالكانه خواهان ها در آن را بر مبنای بهترین نحوه استفاده از ادله موجود در پرونده و با توجـه بـه جمیـع اوضـاع و
احوال ذیربط در پرونده های حاضر به عمل آورد .بهترین دلیل ممكن درخصوص ارزش شیشـه مینـا در تـاریخ 50
اردیبهشت ( 5912هفتم مه  ،)5303تراز نامه مورخ  92آبان  05( 5910نوامبر  )5302شرکت است (بنگرید به :بند
 42باال) .این ترازنامه هرچند در حدود پنج ماه و نیم پیش از تاریخ مصادره تهیه شده ،اما بـرای ارزیـابی دیـوان از
وضعیت مالی شیشه مینا در  50اردیبهشت ( 5912هفتم مه  )5303نقطه آغاز مطمئنی محسوب میشود .در عـین
حال ،دیوان به قلت مدار معتبر موجود برای تصمیمگیری توجه دارد .ترازنامه مورخ  92آبـان  05( 5910نـوامبر
 )5302شیشه مینا داراییهای شرکت را معادل ریالی تقریباً  59/15میلیون دالر و بدهیها را معادل ریـالی حـدوداً
 59/33میلیون دالر نشان میدهد؛ اما چه طرفین دعوا و چه کارشناسان ارزشیابی آنان توضیحی درباره بسیاری از
این اقالم ندادهاند .برای نمونه دیوان هیچ اطالعاتی درخصوص حسابهای دریافتنی شیشه مینا ـ اینکـه توسـط
چه کسانی و برای چه مدتی الزمالت دیه بودهاند ـ دریافت نكرده است .بهعالوه ،داراییهای ثابت شیشـه مینـا بـه
مبلغ معادل ریالی  52/05میلیون دالر شامل تجهیزاتی است که قیمت اولیه آنها معادل ریالی  3/29میلیـون دالر
بوده ،اما دیوان هیچ گزارش کارشناسی درخصوص ارزش بازار آن تجهیزات در تاریخ ارزشیابی دریافت نكرده و در
واقع در مورد قدمت ،وضعیت یا امكان به فروش رسیدن آنها ،هیچ اطالعاتی در اختیار ندارد ،بجز آنکه ترازنامـه
معادل ریالی  4/54میلیون دالر بهعنوان استهال نشان میدهد .به عالوه ،گزارش ارنست اند یانگ اشعار میدارد
که جزء بدهیهای جاری شیشه مینا در تاریخ  92آبانماه  5910و  05( 5912نوامبر  5302و  )5303معادل ریـالی
 0/595میلیون دالر بابت حساب های پرداختنی به سهامداران منظور شده ،اما دیوان هـیچ اطالعـاتی درخصـوص
هویت آن سهامداران دریافت نكرده است.
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 .19در نتیجه ،دیوان به اقالم عمده داراییها و بدهیهایی که طرفین عنوان کردهاند میپردازد؛ اما اقـدام بـه
تعیین ارزش بازار مشخصی برای آنها نمیکند ،بلكه درخصوص ارزش داراییهای شیشه مینا منهای بدهیهـای
آن ،بر مبنای ارزش انحالل 8در تاریخ  50اردیبهشت ( 5912هفتم مه  ،)5303تنها به یک قضاوت نهایی خواهـد
رسید.
الف) زمین و ساختمانها

 .17هم خواهانها و هم خوانده ارزیابیهایی از زمین و ساختمانهای شیشه مینـا ارائـه کـردهانـد .آقـای وهمـن،
کارشناس خواهان ها ،گزارش داده است که ارزیابی خود را بر مبنای اطالعات و مدارکی که خواهـانهـا در اختیـار
وی گذارده اند به عمل آورده ،در حالی که دکتر پویا ،ارزیاب خوانده ،اظهار داشته که ملک شیشه مینا را از نزدیـک
بازدید کرده است.
 .11آقای وهمن اظهار داشته که مساحت زمین شیشه مینا  5120222/-متر مربع بوده است .بـر طبـق گفتـه
دکتر پویا ،مساحت زمین فقط  900122/-متر مربع بوده است .ادعای دکتر پویا را سند مالكیتی کـه آقـای قربـانی
فرید ارائه نموده ت یید میکند و نشان میدهد که شرکت ایرامز در تاریخ  00بهمن  55( 5941فوریه  )5350قطعه
زمینی به مساحت  900122/-متر مربع از یک قواره زمین  5120222/-متر مربعی به شیشـه مینـا فروختـه اسـت.
براساس این سند ،دیوان متقاعد شده است که شیشه مینا مالک  900122/-متر مربـع زمـین بـوده اسـت .دیـوان
همچنین بر اساس اظهارات دکتر پویا ،بر مبنای بازدید وی از محل و اندازهگیری آن کـه در جلسـه اسـتماع مـورد
قبول آقای وهمن نیز قرار گرفت ،متقاعد شده است که مساحت زیربنای ساختمانهای شیشه مینا  520412/-متر
مربع بوده است.
 .10کارشناسان طرفین ،برآوردهای کامالً متفاوتی از ارزش زمین و ساختمانهای شیشه مینا به دست دادهاند.
دیوان باید وزن و اعتبار بیش تری برای ارزشیابی دکتر پویا قائل شود ،زیرا وی از نزدیک ملک را بازدید کرده است
(بنگرید به :پروتیوا ،مـذکور در بـاال ،بنـد  .) 520امـا نـه دکتـر پویـا اطالعـات دقیـق حـائز اهمیتـی درخصـوص
ساختمانهای شیشه مینا به دست داده و نه آقای وهمن و نیز هیچکدام مدرکی در ت یید ارزیابی خود ارائـه نكـرده
است .به طور مشخد ،هیچ یک از کارشناسان ،مقایسه قیمتی در مورد مست الت واقع در محـلهـای مشـابه بـه
دست نداده 9و نیز توضیحات چندانی راجع به اینکه چرا آن قیمتها را مبنا قرار داده ،ارائه نكرده اسـت .در عـین
حال که هر دو کارشناس توافق دارند که ساختمانهای شیشه مینـا حـدود  02سـال قـدمت داشـته ،درخصـوص
وضعیت آنها کامالً با یكدیگر اختالفنظر دارند .آقای وهمن« ،کیفیت ساخت ساختمانهـا» و «وضـعیت بنـا»ی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بنگرید به :بند  05باال.
 .6آقای قربانی فرید سند انتقالی به تاریخ  00دیماه  50( 5911ژانویه  )5300ارائه داده است که حاکی از فروش قطعه زمین دیگری در
مجاورت ملک شیشه مینا توسط شرکت ایرامز است؛ اما دیوان نمیتواند درخصوص مضمون سند مطمئن باشد ،زیرا فهم ترجمه انگلیسی
ارائه شده توسط آقای قربانی فرید دشوار است و کپی فارسی سند برای بخش ترجمه دیوان ،به قدرکافی خوانا نبود تا بتواند ترجمـه قابـل
قبولی از آن ارائه دهد .مهمتر از آن ،دگرگونیهای اقتصادی که در فاصله دیماه ( 5911ژانویـه  )5300و اردیبهشـت ( 5912مـه )5303
روی داده بود ،ارزش اثباتی چندانی به این سند نمیدهد.
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آنها را «عالی» درجهبندی میکند و باقیمانده عمر مفید آنها را  12سال تخمین میزنـد .دکتـر پویـا ،بـرعكس،
ساختمانها را از لحا کیفیت« ،قدیمی» توصیف میکند .هیچیک از طرفین عكسهایی از ت سیسات شیشه مینـا
در زمان ارزشیابی ارائه نكرده است.
 .14با توجه به قلت مدار مربوط به زمین و ساختمانهای شیشه مینا ،دیوان قادر نیست کـه ارزش دقیـق
آنها را تعیین کند .یک برآورد معقول از ارزش عادله بازار آنها در ارزشیابی کلی شیشه مینا منعكس خواهـد شـد
(بنگرید به :حكیم ،مذکور در باال ،بند .)500
ب) حسابهای دریافتنی

 .11ویالمت ارزش اسمی کل حسابهای دریافتنی مندرج در ترازنامه مورخ  92آبانماه  05( 5910نوامبر )5302
را جزء دارایی شیشه مینا منظور کرده است.
 .13دلویت ،برعكس ،پیشنهاد کرده است که حسابهای دریافتنی شیشه مینا  02درصد ،یعنی به همان نـرخ
تنزیلی که ویالمت در ارزشیابی سایر شرکتهای ثابت موضوع پرونده های حاضر ،بر مبنای گردش نقدینه تنزیـل
شده ) (discounted cash flowبه کار برده ،تنزیل شود .طبق اظهار دلویت ،این نرخ تنزیل به نحو صحیحی
عوامل زیر را به حساب میآورد:
 .5نرخ تورم پیشبینی شده،
 .0نرخ بهره واقعی،
 .9ریسک ،و
 .4زمانی که طی آن طلب ممكن است عمالً وصول شود.
 .01دیوان معتقد است که نرخ تنزیل مورد اعمال در گردش نقـدینگی یـک شـرکت در رابطـه بـا ارزشـیابی
براساس روش گردش نقدینه تنزیل شده را نمیتوان صـحیحاً نسـبت بـه ارزش حسـابهـای دریـافتنی در یـک
ارزشیابی بر مبنای انحالل اعمال کرد .عوامل ریسكی که در تعیین نرخ تنزیل مناسب برای اعمال نسبت به عواید
فرضی آتی در محاسبه گردش نقدینـه تنزیـل شـده مناسـبت دارد (بـرای مثـال ،ریسـک اشـتباه در پـیشبینـی
گردشهای نقدینه ،ریسک مربوط به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشوری که شرکت در آن قرار دارد ،ریسکهای
مربوط به خود شرکت) تا حدود زیادی در تعیین ریسکهای مربوط به فروش بر مبنای اعتبار بیارتباط است.
 .05در پرونده برنبام ،مذکور در باال ،بند  ،32دیوان «سوابق حل و فصل حسـابهـای مـورد اخـتالف» را در
تعیین نرخ تنزیل مناسب برای اعمال نسبت به حسابهای دریافتنی در رابطه با ارزشیابی بر مبنای انحالل ،نظیـر
مورد حاضر ،به عنوان یک عامل مهم تشخید داد .اما دلویت هیچ مدرکی درخصـوص سـوابق وصـول مطالبـات
شیشه مینا ارائه نداده است .همچنان که در بند  41باال ذکر شد ،شرکتهای نوشابهسازی زمزم که تقریباً به طـور
کامل به اعضای خانواده ثابت تعلق داشتند ،بزرگترین مشتری شیشه مینا بودند که به طور معمول بین  02تا 22
درصد از تولیدات ساالنه شیشه مینا را خریداری میکردند .از این رو ،دیوان فرض میکند که اغلـب حسـابهـای
دریافتنی شیشه مینا طلبهای آن شرکت از شرکتهای نوشابهسازی زمزم و لذا احتماالً قابل وصول بوده است.
 .00در نتیجه ،دیوان  1درصد تنزیل نسبت به کل ارزش حسابهای دریافتنی شیشه مینا را معقول تلقی میکند.
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ج) موجودی انبار

 .09ویالمت کل ارزش اسمی موجودی انبار قید شده در ترازنامـه مـورخ  92آبـانمـاه  05( 5910نـوامبر )5302
شرکت را جزء دارایی شیشه مینا به حساب آورده ،در حالی که دلویت پیشنهاد کرده که موجودی انبـار شـرکت 92
درصد تنزیل شود ،به این دلیل که «تجربه نشان میدهد که عواید حاصل از فروش مواد خـام ،کاالهـای سـاخته
شده و مواد مصرفی احتماالً تنها به میزان  02درصد ارزش خالد دفتری آنها خواهد بود» .دلویـت هـیچ دلیلـی
برای موجه بودن تنزیل درخصوص شیشه مینا ارائه نمیدهد .همچنان که ذکر شد ،با توجه به اینکه شرکتهـای
نوشابهسازی زمزم خریدار قسمت اعظم تولیدات شیشه مینا بودند ،به نظر دیوان چنین میرسد که شیشه مینا برای
فروش موجودی انبار خود نسبت به سایر شرکتها در وضعیت مناسبتری قرار داشته است .در نتیجه ،دیوان تنهـا
 1درصد تنزیل نسبت به ارزش موجودی انبار شیشه مینا را معقول میداند.
د) حسابهای بستانکاران

 .07بنا به گزارش ارنست اند یانگ ،بدهی های جاری شیشه مینا در تـاریخ  92آبـان  5910و  05( 5912نـوامبر
 5302و  )5303شامل مبلـغ  543/1میلیـون ریـال (یـا تقریبـاً  0/595میلیـون دالر) حسـابهـای پرداختنـی بـه
سهامداران نیز میباشد .ویالمت این حسابهای پرداختنی را از بدهیهای شیشه مینا حذف کرده است.
 .01دلویت با این نحوه عمل ویالمت با حسابهای جاری سهامداران مخالفت کرده و اظهار میدارد که ایـن
حسابها «نشاندهنده بدهی های واقعی به سهامداران (فعلی) است که هویت آنان یا معلوم نیست ویا در گـزارش
ویالمت ذکر نشده و هنوز هم چنانچه قرار بود سهامداران (سابق) سهامشان را بفروشند ،این بدهیها به آنان قابل
پرداخت بود».
 .00آقای قربانی فرید یک گزارش حسابرسی از مثسسه حسابرسی آگاهان (گزارش آگاهان) حـاوی وضـعیت
مالی شیشه مینا در  92آبان  05( 5912نوامبر  )5303ارائه کرده است .در یكی از توضیحات گزارش آگاهـان قیـد
شده است که:
بستانكاران و اسناد پرداختنی غیرتجاری شامل  055/3میلیون ریال اسناد پرداختی سررسید گذشـته مـیباشـد
که مدیریت قبلی شرکت شیشهسازی مینا در ازای دریافت وامهای کوتاهمدت بـه اشـخاص و مثسسـات مختلـف
واگذار نموده است .با توجه به ماهیت معامالت انجام شـده شـرکت قصـد پرداخـت ایـن قبیـل اسـناد پرداختنـی
غیرتجاری را نداشته است.
با آنکه گزارش آگاهان به رقم  055/3میلیون ریال بدهیهـای منـدرج در ترازنامـه  92آبـانمـاه 05( 5902
نوامبر  )5303شیشه مینا اشاره میکند ،دیوان میتواند اطمینان داشـته باشـد کـه ایـن بـدهیهـا پـیش از تـاریخ
ارزشیابی به وجود آمده ،زیرا بنا بر گزارش آگاهان ،توسط «مدیریت سابق» شیشه مینا پرداخت شده بود.
 .04دیوان نیازی ندارد که اطمینان حاصل کند آیا مبلغ  055/3میلیون ریال حسابهای پرداختنی مورد اشاره
در گزارش آگاهان ،شامل مبلغ  543/1میلیون ریال حسابهای پرداختنی به سهامداران نیز که در گزارش ارنسـت
اند یانگ مورد اشاره واقع شده است ،میباشد یاخیر (بنگرید به :بند  54باال) .دلیل این کار این است که آنچه کـه
از نظر ارزشیابی شیشه مینا اهمیت دارد ،میزان بدهیهای پیش از مصادره است که شرکت مینا ،صرفنظر از هویت
طلبكاران ،قصد پرداخت آنها را نداشته است .گزارش آگاهان که مدرکی است که به منظور این دعوا تهیه نشده و

حکم شماره  598ـ  805/806/804ـ 859  1

کارشناس ارزشیابی خوانده در تهیه گزارش خود به آن استناد کرده ،دیوان را متقاعد میکند که شیشه مینا در نظر
نداشته مبلغ  055/3میلیون ریال از حسابهای پرداختنی خود را بپردازد.
هـ) اثرات انقالب

 .01با آنکه ترازنامه مورخ  92آبانماه  05( 5910نوامبر  )5302شیشه مینا ،برای دیوان نقطه آغاز جهت ارزشیابی
شیشه مینا در تاریخ  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303به شمار مـیرود ،امـا نمـیتوانـد تنهـا مبنـا بـرای
ارزشیابی شرکت در تاریخ مزبور باشد .تردیدی نیست که در نتیجه عدم ثبات اوضاع اقتصادی و اجتماعی حاکم در
ایران ،ارزش شیشه مینا در فاصله  92آبان  5910و  50اردیبهشـت  05( 5912نـوامبر  5302و هفـتم مـه )5303
کاهش یافته بود .دیوان قبالً به این نتیجه رسیده است که «ت ییرات حاصله در شرایط کلی سیاسـی ،اجتمـاعی و
اقتصادی تا آنجا که اثر آنها بر ارزش داراییهای شرکت منطقاً قابل پیشبینی بوده ،باید به حساب آورده شـود»
(بنگرید به :بند  1باال ،به نقل از برنبام ،مذکور در باال ،بند  . 40بنگرید به :خسروشاهی ،بند  : 43اقتصاد ایران در
اثر انقالب مختلف و دگرگون شد؛ فلپس داج کورپوریشن و دیگران و جمهوری اسالمی ایـران ،حكـم شـماره
 ،0-33-050بند  ،92مورخ  02اسفند  53( 5954مارس  ،)5325منـدرج در :10 Iran-U.S. C.T.R. 121, 133
دیوان باید اثرات منفی آشكار و مهم انقالب ایران را مدنظر قرار دهد) .مشخصاً اطالعات مالی کـه طـرفین ارائـه
کردهاند ،حاکی از یک افت اساسی در ارزش شیشه مینا پس از آبان ( 5910نوامبر  )5302است.
 .03در نتیجه ،دیوان برای منعكس کردن وضعیت نامطلوبی که شیشه مینا طـی تقریبـاً شـش مـاه از زمـان
تنظیم ترازنامهاش در آبان ( 5910نوامبر  )5302تا تاریخ ارزشیابی در  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303با
آن مواجه بوده ،کاهش قابل مالحظهای را در ارزش آن اعمال خواهد کرد.
و) نتیجهگیری درخصوص ارزشیابی

 .41خواهانها و خوانده بر آوردهای بسیار متفاوتی از ارزش شیشه مینـا ارائـه دادهانـد .دیـوان بـه دالیـل متعـدد
نمیتواند برآورد  004550953/-دالری ویالمت را بپذیرد؛ از جمله به این دلیل که برآورد مزبـور بـر پایـه ارزیـابی
آقای وهمن از ملک قرار گرفته که در آن ،ضمن م وارد دیگر ،مسـاحت زمـین شیشـه مینـا چهـار برابـر مسـاحت
واقعیاش فرض شده و نیز به دلیل اینکه شامل  52درصد اضافه ارزش ناشی از تنوع سهام است که دیوان آن را
اعمال نمیکند (بنگرید به :بند  02باال) .همچنین دیوان نمیتواند نتیجهگیریهای مندرج در گزارشهای ارزشیابی
خوانده را بپذیرد که شیشه مینا را فاقد ارزش دانسته ،زیرا آن گزارشهـا نیـز نظیـر گـزارش ویالمـت ،بـر مبنـای
اطالعات ناقصی قرار دارد و تنزیلهای عمده غیر قابل توجیهی نسبت به داراییهـای شیشـه مینـا اعمـال کـرده
است.
 .45با توجه به کاستیهای مزبور ،در ارزشیابیهای طرفین ،دیوان ناچار است برآوردی از ارزش شیشه مینا به
عمل آورد که با توجه به جمیع اوضاع و احوال پروندههای حاضر معقول و منصفانه باشد (بنگرید به :حكیم ،مذکور
در باال ،بند  .591همچنین بنگرید به :بند  5باال) و در انجام این کار ،دیوان توجه دارد که شیشه مینا دارایـیهـای
باارزشی داشته است؛ از جمله یک قطعه بزرگ زمین با ساختمانها وتجهیزات کافی برای به کار گماشتن  922نفر
کارگر و با ظرفیت تولید  522تن شیشه در روز و نیز تجهیزات ارزشمند و موجودی انبار.
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 .40از این رو  ،براساس مدار موجود در پرونده و با توجه به جمیع اوضاع و احوال ذیربط ،دیوان چنین احراز
کرده است که برآورد عادالنه و معقول از ارزش شیشه مینا در  50اردیبهشت ( )5912هفتم مه  5/3 )5303میلیون
دالر است و رجا و آرام ثابت هرکدام دارای  90502سهم از  4220222سهم شیشه مینا یا بـه عبـارتی دارای 2/02
درصد از سهام آن شرکت بودند .بنابراین ،به هریک از آنها 540202/- ،دالر تعلق میگیرد.
 )7جنرال تایر

 .49جنرال تایر در ماه مه  5354بهعنوان یک شرکت مختلط توسط حبیب ،هرمز و ایرج ثابت (عموی خواهانها)،
جنرال تایر اینترنشنال کامپنی آو اکران ،اوهایو (جنرال تایر اینترنشنال) و بانـک توسـعه صـنعتی و معـدنی ایـران
ت سیس شد.
 .47جنرال تایر الستیک و تیوپ و سایر فرآورده های الستیكی برای فروش در بازار ایران تولید مـیکـرد .در
اوایل سال  ،5300جنرال تایر  00درصد بازار الستیک داخل کشور را در دسـت داشـت .تقریبـاً  02درصـد عوایـد
جنرال تایر از فروش به مثسسات دولتی ایران حاصل میشد .در فروردینماه ( 5910ماه آوریل  ،)5302جنرال تایر
در حدود  5022نفر کارمند داشت.
 .41دیوان در حكم جزئی خود در پروندههای حاضر احراز کرد که خوانده ،جمهوری اسالمی ایران در تـاریخ
 50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303رسماً کلیه عالیق مالكانه خواهانهـا را در جنـرال تـایر مصـادره کـرده
است (بنگرید به :بند  0باال).
 .40ویالمت در گزارش اول خود ،جنرال تایر را با محاسبه میانگین ارزشهایی کـه طبـق دو روش  .5ارزشـگذاری
بر مبنای بازار بورس ) (capital market approachو  .0ارزشگذاری بر مبنای عوایـد فرضـی آتـی محاسـبه
شده بود ،ارزشیابی کرد .درخصوص روش ارزشگذاری بر مبنای عواید آتی ،ویالمت ابتدا میانگین عواید جنرال تایر
را در سالهای  )5300-5305( 5915-11به دست داد و سپس عواید آتی آن رقم را محاسبه و ارزش  95میلیـون
دالر را به دست آورد .درخصوص روش ارزشگذاری بر مبنای بازار بورس ،ویالمت تعداد سـهام جنـرال تـایر را در
آخرین قیمت معامله سهام در بورس سهام تهران در سال  )5300( 5915ضرب کرد و رقم  04/9میلیون دالر را به
دست آورد .ویالمت به میانگین دو ارزش مزبور ،یعنی (حدوداً)  02میلیون دالر 52 ،درصد بابت اضافه ارزش ناشی
از تنوع سهام افزوده ،مبلغ  92/2میلیون دالر بهعنوان ارزش نهایی جنرال تایر در تـاریخ  00فـروردین 55( 5912
آوریل  )5303به دست داد.
 .44ویالمت در گزارش دوم خود ،روش های ارزشگذاری بر مبنای بازار بورس و ارزشگذاری بر مبنای عوایـد
آتی را کنار گذاشت و برای تعیـین ارزش جنـرال تـایر در تـاریخ  00فـروردین  55( 5912آوریـل  )5303از روش
ارزشگذاری بر مبنای جمع داراییها استفاده کرد .ویالمت توضیح داد که روش ارزشگذاری بر مبنای بـازار بـورس
در مورد ارزشیابی جنرال تایر مناسبت نداشت ،زیرا سهام جنرال تایر در تاریخ ارزیابی به صـورت فعـال داد و سـتد
نمیشد .لذا بعید بود که یک سرمایهگذار راغـب در فـروردین ( 5912آوریـل  )5303بـا اسـتفاده از قیمـت سـهام
شرکت ،ارزش آن را تعیین کند.
 .41ویالمت ارزشیابی جنرال تایر بر مبنای جمع داراییها را براساس ترازنامه مـورخ  92آبـانمـاه 05( 5910
نوامبر  ) 5302جنرال تایر انجام داد که توسط محالتی ،کارشناس خوانده تنظیم شده است (بنگرید به :پانوشت 55
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زیر) .طبق ترازنامه مورخ  92آبانماه  05 ( 5910نوامبر  ،)5302خـالد ارزش دفتـری جنـرال تـایر در آن تـاریخ
معادل ریالی  50/1میلیون دالر بود.
 .43ویالمت براساس یک تجزیه و تحلیل توسط شخصی به نام موسی سیامک ،تعـدادی تعـدیالت اضـافی
) (upward adjustmentsبسیار مهم در مورد اطالعات مندرج در ترازنامه مورخ  92آبانماه  05( 5910نوامبر
 )5302انج ام داد تا ارزش عادله بازار دارایی جنرال تایر را در آن تاریخ به دست دهد .تعدیالت ویالمت منجـر بـه
آن شد که کل ارزش دارایی شرکت از معادل ریالی  9503550205/-دالر بـه  0309150422/-دالر افـزایش یابـد.
یكی از این تعدیالت این بود که ویالمت مبلغ  5900390025/-دالر بابت سرقفلی جزء دارایی جنرال تـایر منظـور
کرد .ویالمت  522درصد دارایی خالد جنرال تایر را در تاریخ  00فروردین  55( 5912آوریل ( )5303حـدوداً) 11
میلیون دالر ارزیابی کرد و به ارزش مزبور 52 ،درصد اضافه ارزش ناشی از تنوع سهام افزود و مبلغ  52/1میلیـون
دالر بابت کل ارزش جنرال تایر به دست داد.
 .11محالتی ارزش جنرال تایر را در تاریخ  92آبانماه  05( 5912نوامبر  )5303تعیین کرده اسـت .محالتـی
برای تنظیم گزارش خود ،ترازنامهای برای جنرال تایر در آن تاریخ تهیه کرده که حسب اظهار ،براساس «برگهـای
تشخید مالیاتی ساالنه» تنظیم شده است 10.محالتی تعدادی تعـدیل در ترازنامـه مزبـور انجـام داده ،از جملـه
اینکه مبلغ  152میلیون ریال (بیش از  0/0میلیون دالر) بابت «مالیات اضافی شرکت طـی سـالهـای 5912-5912
( )5305-5303و مبلغ  000میلیون ریال (بیش از  9/2میلیون دالر) بابت پرداخت هزینه بازخرید و خاتمه خـدمت
تا سال  ،»)5302( 5912جزء بدهی های جنرال تایر منظور کرده است .بدین ترتیب ،محالتی کل بدهی شرکت را
در تاریخ  92آبانماه  05( 5912نوامبر  )5303مبلغ  020میلیون ریال (بیش از  55/50میلیـون دالر) افـزایش داده
است .محالتی با استفاده از روش «ارزشیابی براساس سود سهام» نتیجه گیـری کـرد کـه جنـرال تـایر در تـاریخ
ارزشیابی فاقد ارزش بوده است.
 .15آقای قربانی فرید نیز جنرال تایر را ارزشـیابی کـرده اسـت .وی بـا اشـاره بـه آنچـه کـه عملكـرد غیـر
رضایتبخش شرکت طی سالهای مالی  )5305-03( 5915-12می نامـد و حسـب ادعـا ،آن را ناشـی از عـواملی
منجمله تنزل کیفیت ،رقابت در بازار ،کاهش فروش ،افزایش هزینه ،مقدار قابل مالحظـهای بـدهی مالیـاتی و تـا
تاریخ ارزشیابی ،احتمال فسخ موافقتنامه کمکهای فنی با جنرال تایر اینترنشنال میداند ،اظهارنظر کرده است که
در آن زمان ،احتمال چندانی وجود نداشت که جنرال تایر در آینده قابل پیشبینـی مجـدداً سـودآور شـود و لـذا از
دیدگاه سود ،قائل شدن هیچ ارزش اقتصادی برای سهام جنرال تایر امكانپذیر نبود.
 .10آقای قربانی فرید روش دیگری نیز برای ارزشیابی جنرال تایر پیشنهاد کرد .وی اظهار داشت که جنـرال
تایر اینترنشنال و خواهان های دیگر (مجتمعاً گروه جنرال تایر) دعـاوی ا ی علیـه شـرکت تولیـدی ایـران تـایر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89در ت یید ترازنامه مورخ  92آبانماه  05( 5912نوامبر  )5303محالتی ،هیچ ادلهای مربوط به آن زمان ،از قبیل مدار شـرکت ارائـه
نشده است .چنانکه مالحظه شد ،محالتی ترازنامهای به تاریخ  92آبانماه  05( 5910نوامبر  )5303نیز برای جنرال تایر تهیه کـرده کـه
حسب اظهار براساس «برگهای تشخید مالیاتی ساالنه» تنظیم شده است .برخالف ترازنامـه سـال  ،)5302( 5912ترازنامـه محالتـی
مربوط به تاریخ  92آبان  05( 5910نوامبر  )5302متكی است به ترازنامه موجود در یک گزارش حسابرسی مربوط به آن زمان که در مـاه
مارس  5303توسط کوپرز اند لیبرند تهیه شده است.
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(سهامی عام) (ایران تایر) (سابقاً جنرال تایر) نزد این دیوان اقامه کرده بودند؛ از جمله ادعایی بابت مصادره عالیق
مالكانه خود در جنرال تایر و دعاوی مزبور را در مرداد ( 5950اوت  )5329به مبلغ  0/40میلیون دالر حل و فصـل
کردند (بنگرید به :جنرال تایر اند رابر کامپنی و دیگران و شرکت تولیدی ایران تایر (سـهامی عـام) ،حكـم شـماره
 ،5-595-22مـورخ  00شـهریور  59( 5950سـپتامبر  ،)5329منـدرج در  .3 Iran-U.S. C.T.R. 351آقـای
قربانی فرید فرض کرده است که مبلغ  0/9میلیون دالر از مبلغ حل و فصل بابت مصـالحه دعـاوی مطـروح نـزد
دیوان بوده است .آقای قربانی فرید همچنین فرض کرده است که مبلغ  5290225/-دالر از رقم  0/9میلیون دالر
بابت غرامت مربوط به ارزش  5240902/-سهم خواهانها در جنرال تایر بوده است .آقای قربانی فرید با نقل ایـن
واقعیت که حكم جزئی مبتنی بر شرایط مرضیالطرفین دیوان در تـاریخ  00شـهریور  59( 5950سـپتامبر )5329
صادر و دادخواست پرونده شماره  595در تاریخ  02آبانماه  53( 5952نوامبر  )5325ثبت شده ،مبلـغ 5290225/-
دالر مزبور را بابت  52درصد بهره ساده به مدت  00ماه ،به رقم  1520905/-دالر کاهش داد که بـه نظـر وی در
مبلغ حل و فصل منظور شده بود .بر این اساس ،آقای قربانی فرید جنـرال تـایر را  0/1میلیـو ن دالر ارزشـیابی و
نتیجهگیری کرد که ارزش هر سهم خواهانها در جنرال تایر  0/00دالر بوده است.
 .19دلویت جنرال تایر را با استفاده از روش خالد ارزش بازیافتنی ارزیابی کرده اسـت (بنگریـد بـه :بنـد 50
باال) .دلویت ارزشیابی خود را براساس ترازنامه مورخ  92آبانمـاه  05( 5912نـوامبر  )5303کـه توسـط محالتـی
تنظیم شده (بنگرید به :بند  22باال) و «یادداشت راجع به تعدیالت» مندرج در گزارش آقای قربـانی فریـد انجـام
داده است .دلویت تعدادی تعدیل در ترازنامه مورخ  92آبانماه  05( 5912نوامبر  5303اعمال کـرده اسـت .بـرای
مثال ،دلویت ارزش انبار و حسابهای دریافتنی جنرال تایر را تنزیل کـرده و نیـز مبلـغ  152میلیـون ریـال بابـت
مالیات شرکتها که حسب ادعا جنرال تایر بابت سالهای  )5305-5303( 5912-5912بدهكار بوده ،همـانطـور
که محالتی نظر داده ،جزء بدهیهای جنرال تایر منظور کرده است .دلویت در گزارش دوم خود نتیجهگیـری کـرد
که خالد ارزش بازیافتنی جنرال تایر در تاریخ  92آبانماه  05( 5912نوامبر  )5303مبلغ  592/3میلیون ریـال یـا
 5/32میلیون دالر ،منفی بوده است.
 .17دیوان مجدداً خود را ملزم به ارزشیابی شرکتی می بیند کـه راجـع بـه آن ادلـه کـافی در اختیـار نـدارد و
چنان که در باال مالحظه شد ،کارشناس خواهان ،یعنی ویالمت ،سرانجام برای ارزشیابی جنرال تایر ،روش موسـوم
به ارزشگذاری بر مبنای جمع داراییها را ت یید کرد .مشخصاً ویالمت خالد ارزش دفتری جنرال تایر را براسـاس
یک تجزیه و تحلیل توسط شخصی به نام موسی سیامک تعدیل و سرقفلی را با استفاده از روش ارزشـگذاری بـر
مبنای عواید مازاد آتی محاسبه کرد .ویالمت تجزیه و تحلیل مهمی را که آقای سیامک انجـام داده در ارزشـیابی
منظور نكرده ویا حتی توضیحی اجمالی و سطحی راجع به تعدیالت انجام شده توسط آقای سیامک که بعضـی از
آنها کامالً اساسی است ،نداده است .در نتیجه ،دیوان نمیتواند به ارزشیابی ویالمت اعتماد نماید.
 .11درخصوص ارزشیابی جنرال تایر توسط آقای قربانی فرید (بنگرید به :بند  25باال) ،اگرچه دیوان تصـدیق
میکند که بعضی از اوضاع و احوال مذکور در گزارش وی ـ از قبیـل نگرانـی راجـع بـه کیفیـت کـاال ،شـكایات
مشتریان و رقابت در بازار ـ در آن زمان بر فعالیت جنرال تایر تـ ثیر منفـی گذاشـت ،امـا عوامـل مزبـور بـه ایـن
نتیجهگیری نمیانجامد که سهام جنرال تایر بیارزش میشد .در واقـع ،گـزارش حسابرسـی سـال )5302( 5910
کوپرز اند لیبرند که در تاریخ  52اسفند ( 5910اول مارس  )5303تهیه شد ،نشان داد که شرکت سودآور بـود و در
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گزارش هیچ اشارهای نشده است به این که شرکت دیگر حالت دایر نداشت .افزون بر ایـن ،روش دیگـر ارزشـیابی
آقای قربانی فرید که براساس حل و فصل بین گروه جنرال تایر و ایران تایر در یـک پرونـده دیگـر مطـروح نـزد
دیوان صورت گرفته (بنگرید به :بند  20باال) ،چنانکه در زیر توضیح داده خواهد شد ،موجب تضعیف این اسـتنتاج
وی میشود که جنرال تایر فاقد ارزش اقتصادی بوده است.
 .10آقای قربانی فرید در روش دیگر ارزشیابی خود ،جنرال تایر را براساس مصالحه بین گروه جنـرال تـایر و
ایران تایر ارزشیابی کرده است .روش مزبور عمالً به چند دلیل رضایتبخش نیست .نخست اینکه گروه جنرال تایر
چندین فقره ادعا ،از جمله ادعا بابت مصادره سهام ،علیه ایران تایر اقامه کرد و هیچ دلیلـی در دسـت نیسـت کـه
دیوان با استناد به آن بتواند مبلغ حل و فصل را بین دعاوی مزبور تسهیم کند .بهعالوه ،حتی اگر دیوان میدانست
که چه مقدار از مبلغ حل و فصل ،غرامت بابت سهام گروه جنرال تایر محسوب میشـده ،آن مبلـغ گویـای ارزش
سهام خواهان در این جا نیست .ارزشی که برای سهام در مصالحه تعیین میشود احتماالً تا حدود زیادی پایینتر از
میزانی است که از نظر خواهان ارزش عادله بازار آن سهام تلقی میشود ،زیرا خواهانها غالباً مایلنـد در مصـالحه،
مبل ی کم تر از ارزش عادله بازار را بپذیرند تا جبران ریسکهایی از جمله ریسک عدم موفقیت در ماهیـت دعـوا و
نیز هزینههای حقوقی و سایر هزینههای ادامه دادخواهی کـه احتمـال اسـترداد آن را نمـیدهنـد ،بشـود .عوامـل
متعددی میتواند طرفین را ترغیب به مصالحه کند که مبین ارزش سهام نیست ،از قبیل ریسکهـا و هزینـههـای
دادخواهی و وضعیت مالی طرفین .با توجه به مراتب باال ،دیوان حاضر نیست که ارزش حل و فصل ادعایی سـهام
گروه جنرال تایر را بهعنوان مبنای ارزشیابی سهام خواهانها بپذیرد.
 .14دیوان همچنین نمیت واند اعتبار زیادی برای ارزشیابی دلویت قائل شود .دلویت از روش موسوم به خالد
ارزش بازیافتنی استفاده کرده و نظیر ویالمت ،صرفاً ارزش خالد دفتری جنرال تایر را به ارزش عادله بازار تعدیل
نموده ،اما برخالف ویالمت ،هیچ مبل ی بابت سرقفلی منظور نمیکند؛ زیرا طبـق اظهـار دلویـت ،کـاربرد صـحیح
روش مبتنی بر عواید فرضی آتی که ویالمت استفاده کرده ،به هیچ گونه سرقفلی مثبت منـتج نمـیشـود .اگرچـه
تعدیالت دلویت ،برخالف تعدیالت ویالمت ،بعضاً متكی به ادله میباشد ،دلویت نتوانسته دیوان را در مورد صحت
اعتبار اغلب کاهشهای اساسی که در ارزش دفتری جنرال تایر اعمال کرده ،متقاعد کند.
 .11افزون بر این ،چنان که دیوان در رابطه با ارزشیابی خود از شرکت ایـران سـیلندر مالحظـه کـرد ،اگرچـه
دلویت روش خود را روش ارزیابی مثسسه دایر مینامد ،روش مزبور با فرض دایر بودن م ایرت دارد ،بدین معنا که
هیچ ارزشی برای سرقفلی قائل نشده و برعكس ،هریـک از دارایـی هـای عینـی شـرکت را جداگانـه ارزشـیابی و
بدهیهای شرکت را از آنها کسر میکند .در پرونده خسروشاهی ،دیوان هنگامی که نظر داد شرکت مـورد بحـث
مثسسه دایر بوده ،روش مزبور را رد کرد .در پرونده حاضر ،جنرال تایر نیز مثسسه دایر بوده است .قصد دیوان این
نیست که ابهاماتی را که جنرال تایر در زمان ارزشیابی با آن مواجه بوده و اثر آنها را بر سرقفلی شرکت ،نادیده یا
دستِ کم بگیرد .مدیران خارجی شرکت کشور را تر کرده بودند و مناسبات شرکت یا جنرال تـایر اینترنشـنال از
جهاتی مورد تردید بود .بهعالوه ،ادامه حیات شرکت دستکم تا حدودی وابسته به سیاستهـایی بـود کـه دولـت
جدید درخصوص واردات ،وضع مالیات و کنترل قیمتها اتخاذ میکرد .اما علیرغم این مسـائل و مشـكالت ،ادلـه
حاکی است که به هر حال آتیهای برای جنرال تایر متصور بود .شرکت  51سال سابقه فعالیت داشت ،در اغلب آن
سالها سودآور بود و در تاریخ ارزشیابی عده کثیری کارمند در استخدام داشت ،شرکت محصولی تولید میکرد کـه
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برایش بازار باثباتی وجود داشت ،و طی مدت چند سال قبل از تاریخ ارزشیابی ،ارزش دفتری ثابت و بسیار مثبتی را
حفظ کرده بود .در واقع ،خالد ارزش دفتری شرکت در آن تاریخ در سطح معادل ریالی تقریباً  50/1میلیـون دالر
قرار داشت و ارزش اسمی سهام آن ،معادل ریالی تقریباً  59میلیون دالر بود .بنـابراین ،روش انحاللـی کـه عمـالً
دلویت برای ارزشیابی جنرال تایر پیشنهاد کرده ،در اوضاع و احوال یاد شده مناسب نیست.
 .13در نتیجه ،دیوان باید ادله را بررسی و رأساً ارزشی تقریبی برای جنرال تایر تعیین نماید .دیوان کار خود را
با ترازنامه مورخ  92آبانماه  05( 5910نوامبر  )5302جنرال تایر آغاز میکند کـه نشـان مـیدهـد ارزش دفتـری
جنرال تایر معادل ریالی تقریباً  50/1میلیون دالر بوده است.
الف) زمین و ساختمانها

 .31هم خواهان ها و هم خوانده ،هرکدام نظر کارشناسی یک ارزیاب مست الت را تسلیم کردهاند که ارزش زمـین
و ساختمانهای جنرال تایر را به ارزش عادله بازار تقویم کرده است.
 .35کارشناس خوانده ،دکتر پویا (بنگرید به :بند  12باال) از محـل بازدیـد کـرده اسـت .وی سـه فقـره سـند
مالكیت تسلیم کرده که نشان میدهد جنرال تایر مالک  5320552متر مربع زمین بوده و اظهار داشـته اسـت کـه
جنرال تایر  450022متر مربع ساختمان روی زمین مزبور داشت .دیوان متقاعد شده است که ارقـام مزبـور گویـای
مالكیت جنرال تایر نسبت به زمین و ساختمانها است.
 .30دکتر پویا و کارشناس خواهان ،آقای وهمن (بنگرید به :بند  43باال) راجع به ارزش زمین و ساختمانهای
جنرال تایر برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه کرده اند .در واقع ،ملک جنرال تایر مجاور ملک شیشه مینا بود و ارزیابی
متفاوت کارشناسان از زمین و ساختمانهای جنرال تایر با ارزیابی متفاوت آنان از زمین و ساختمانهای شیشه مینا
مطابقت دارد (بنگرید به :بند  15باال) .همان طور که دیوان در رابطه با شیشه مینا مالحظه کرد (بنگرید به :همـان
جا) ،باید وزن و اعتبار بیش تری برای ارزیابی دکتر پویا قائل شود ،زیرا نامبرده از نزدیک از ملک بازدید کرده است
(بنگرید به :پروتیوا ،مذکور در باال ،بند )520؛ اما دیوان باز هم مالحظه میکند که نه دکتر پویـا اطالعـات دقیـق
حائز اهمیتی راجع به ارزش زمین و ساختمانهای جنرال تایر ارائه کرده است و نه آقـای وهمـن .هـیچیـک از دو
کارشناس ،مقایسه قیمتی در مورد مست الت واقع در محلهای مشابه به دست نداده و نیز توضیحات دیگری راجع
به اینکه چرا آن قیمتها را مبنا قرار داده ارائه نكرده است .هر دو کارشناس موافق بودند که ساختمانهای جنرال
تایر بیست سال قدمت داشته ،اما دکتر پویا ساختمانها را «قدیمی» ،در حـالی کـه آقـای وهمـن وضـعیت بنـای
ساختمانها را «عالی» توصیف کرده است .با این وصف ،هیچیک از آنان عكسهایی از ت سیسات جنـرال تـایر در
آن زمان تسلیم نكرده است.
 .39با توجه به قلت ادله مربوط به زمین و ساختمانهای جنرال تایر ،دیوان قادر نیست ارزش دقیـق آنهـا را
تعیین کند .برآورد تقریبی معقولی از ارزش عادله بازار آنها در ارزشیابی مجموعه جنرال تایر منعكس خواهـد شـد
(بنگرید به :حكیم ،مذکور در باال ،بند .)500
ب) تجهیزات و ماشینآالت

 .37ترازنامه جنرال تایر نشان میدهد که ارزش دفتری تجهیزات و ماشینآالت جنرال تایر معـادل ریـالی تقریبـاً

حکم شماره  598ـ  805/806/804ـ 865  1

 1/5میلیون دالر بوده است .نه خواهان ها که بار دلیل را برعهده دارند و نه خوانده ،نظرات کارشناسی درخصـوص
ارزش بازار تجهیزات و وسایل ارائه نكردهاند و دیوان هیچ اطالعاتی راجع به عمـر و وضـعیت وسـایل یـا قابلیـت
فروش آنها در تاریخ ارزشیابی ندارد .اما گزارشهای حسابرسی جنرال تایر نشان میدهد که جنرال تایر تجهیزات
و ماشین آالت خود را طی یک دوره هفت تا دوازده سال مستهلک کـرد .در نتیجـه ،ارزش بـازار هـر تجهیـزات و
ماشین آالتی که جنرال تایر در آغاز ت سیس خود ویا چند سال بعـد از آن خریـداری کـرده بـود و هنـوز در تـاریخ
ارزیابی از آنها استفاده میکرد ،در ارزش دفتری شرکت منعكس نمیشد .بنابراین ،از نظر دیوان محتمل است که
ارزش دفتری تجهیزات و ماشینآالت جنرال تایر تا حدودی کمتر از ارزش عادله بازار آنها باشد.
ج) حسابهای دریافتنی

 .31صورت مالی جنرال تایر نشان میدهد که حسابهای دریافتنی شـرکت از بـدهكاران تجـاری معـادل ریـالی
 52/22میلیون دالر بوده است .دلویت این حسابهای دریافتنی را به نرخ  02درصد و براساس یک سلسله عوامل
مورد استفاده در محاسبه نرخ تنزیلی برای پیشبینی های گردش نقدینه در ارتباط با روش ارزشیابی گردش نقدینه
تنزیل شده ،تنزیل کرده است .دیوان در بخش مربوط به شیشه مینا در حكم خود نتیجـهگیـری کـرد کـه عوامـل
ذیربط در تعیین نرخ تنزیل مناسب برای عواید مورد انتظار در تعیین نرخ تنزیل بـرای حسـابهـای دریـافتنی یـا
بی ارتباط است ویا به نحو مناسب قابل اعمال نیسـت (بنگریـد بـه :بنـد  52بـاال) .دیـوان در ایـنجـا نیـز همـان
نتیجهگیری را به عمل میآورد.
 .30در مورد شیشه مینا ،دیوان همچنین مالحظه کرد که شیشه مینا بخش عمده محصوالت خود را به زمزم،
یک شرکت دیگر خانواده ثابت می فروخت .در نتیجه ،دیوان فرض کرد که اغلب حسابهای دریافتنی شیشه مینـا
متعلق به زمزم بود و لذا احتمال داشت که وصول می شد .به آن دلیل ،دیوان حساب های دریافتنی شیشه مینا را
 1درصد تنزیل کرد (بنگرید به :بند  55باال .همچنین بنگرید به :برنبام ،مذکور در باال ،بند  .)32دیوان درخصـوص
میزان فروش جنرال تایر ادله مشابهی در دست ندارد .به عالوه ،در گزارش حسابرسی کوپرز انـد لیبرنـد راجـع بـه
جنرال تایر بابت سال منتهی به  92آبانماه  05( 5910نوامبر  ،)5302ذکر شـده اسـت کـه بـه سـبب مشـكالت
اقتصادی ناشی از اعتصابات اخیر ،بعضی از بدهكاران جنرال تایر بدهیهای خـود را رأس موعـد بـدهی پرداخـت
نكرده اند .در نتیجه ،کوپرز اند لیبرند پیشنهاد کرد کـه حسـاب ذخیـرهای بابـت مطالبـات ،بـیش از رقمـی کـه در
صورتهای مالی جنرال تایر درج شده بود ،ایجاد شود ،اگرچه کوپرز اند لیبرند نمـیتوانسـت رقـم دقیـق حسـاب
ذخیره مزبور را تعیین کند ،دیوان گزارش حسابرسی کوپرز اند لیبرند را دلیلی متقاعدکننده میداند بر اینکـه نـرخ
تنزیلی بیش از  1درصد باید در مورد حسابهای دریافتنی جنرال تایر اعمال شود.
د) مالیاتها

 .34در گزارش حسابرسی کوپرز اند لیبرند مربوط به سال مالی منتهی به  92آبـانمـاه  05( 5910نـوامبر )5303
اظهار شده است که معادل ریالی  4/35میلیون دالر بابت سال مـالی منتهـی بـه  92آبـانمـاه  05( 5911نـوامبر
 )5305برای جنرال تایر مالیات تعیین شده بود .کوپرز اند لیبرند در گزارش خود افزوده است که جنرال تایر به این
محاسبه مالیاتی و نیز یک محاسبه مالیاتی مشخد نشده ،بابت سال  )5305( 5912شدیداً اعتراض کرده و اظهار
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داشته است که هی ت مدیره جنرال تایر اظهارنظر کرده بود که مبالغ پرداختی یا ذخیره شده در صورتهـای مـالی
سال  )5302( 5910برای ت مین دیون مالیاتی معوق سالهـای گذشـته کـافی اسـت .در صورتجلسـه شـهریورماه
( 5910سپتامبر  )5302هی ت مدیره آمده است که جنرال تایر ،نامهای بهعنوان معاون وزیر دارایی فرستاده اسـت.
به عالوه ،در جلسه هی ت مدیره جنرال تایر ،اعضای هی ت مدیره تصمیم گرفتند با کلیه مراجـع دولتـی مـرتبط بـا
صنایع تماس بگیرند و نیز مصمم شدند که با وکالی مالیاتی مجرب ایرانی تمـاس حاصـل نماینـد تـا نماینـدگی
شرکت را برعهده گیرند.
 .31دیوان هیچ دلیل یا توضیحی راجع به مبنای محاسبه این رقم قابل مالحظه مالیات دریافت نكرده اسـت.
رقم مزبور غیرمعقول به نظر میرسد ،زیرا دفاتر شرکت تنها رقمی معادل ریـالی  0/20میلیـون دالر سـود قبـل از
مالیات نشان می دهد .در واقع ،چنانچه همین مقدار مالیات در سالهای بعد تعیین میشد ،ادامه فعالیت شـرکت را
احتماالً با خطر مواجه می ساخت .به عالوه ،مالیات برای دیوان مس له دشواری است ،زیرا دیوان ادله چندانی راجـع
به این احتمال که اعتراض مالیاتی جنرال تایر کالً یا بعضاً موفقیت حاصل میکرد در دست نـدارد .هیـ ت مـدیره
جنرال تایر به اندازه کافی احساس اطمینان نسبت به موضع شرکت میکرد که نتیجهگیری کند کـه ذخـایر سـال
 )5302( 5910که مشتمل بود بر یک ذخیره مالیات بر درآمد معادل ریالی تقریباً  0090222/-دالر و یـک ذخیـره
احتیاطی بابت (هزینههای غیر منتظره) معادل ریالی  9390222/-دالر ،ت مین کافی برای مالیات تشخیصـی سـال
 )5305( 5911بوده است .بهعالوه ،مالیات تشخیصی آنچنان با سود شرکت بی تناسب بوده کـه مقـداری تعـدیل
محتمل به نظر میرسید .در عین حال ،نمیتوان انكار کرد که مقامات مالیاتی ایـران ایـن مبلـغ را تشـخید داده
بودند و دیوان دلیلی درخصوص سرنوشت اعتراضات مالیاتی مشابه مربوط به همان زمان در دست ندارد .در نتیجه،
دیوان باید مبل ی بابت ریسک عمده ایجاد شده در اثر مالیات تشخیصی سال  )5305( 5911به بدهیهای جنرال تایر
بیفزاید.
هـ) نتیجهگیری راجع به ارزشیابی

 .33دیوان در باال تنها بعضی از کاستیهای موجود در گزارشهای ارزشیابی تسلیمی توسط طرفین و کارشناسـان
آنها را مشخد کرده است .در نتیجه ،دیوان باید برآوردی تقریبی از ارزش شرکت به عمل آورد که با توجـه بـه
جمیع اوضاع و احوال پروندههای حاضر منطقی و منصفانه باشد (بنگرید به :بند  03باال) .بر این اساس و بر مبنای
بهترین نحوه استفاده ممكن از ادله موجود در سوابق و در نظرگرفتن کلیه اوضاع و احوال ذیربط ،تصمیم دیوان بر
این است که برآورد منصفانه و منطقی از ارزش جنرال تایر ،با احتساب سرقفلی آن ،در تاریخ  50اردیبهشت 5912
(هفتم مه  51 ،)5303میلیون دالر است.
 .511دیوان در ادله راجع به قیمت سهام جنرال تایر ت یید بیشتری برای این نتیجهگیری مـییابـد .در سـال
 ،)5301( 5914جنرال تایر مشمول قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی شد (قانون گسترش مالكیت)؛ قانونی
که در ایران به منظور عرضه تعدادی از سهام شرکتهای بزرگ ایرانی به مردم تصویب شده بود (بنگرید به :حكم
جزئی پروندههای حاضر ،بندهای  .)553-05به موجب قانون مزبور ،جنرال تایر از شرکت سهامی خاص به شرکت
سهامی عام تبدیل و در آبانماه ( 5915نوامبر  ،)5305سهام آن به بهای هر سهم  50212/-ریال ،در بورس سهام
تهران پذیرفته شد .محتمالً معلوم شد که قیمت مزبور بیش از اندازه باال بوده ،زیرا طی دوره دو سال و نیم قبل از
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تاریخ ارزشیابی ،تنها دوازده سهم از سهام جنرال تایر در بورس سهام معامله شد.
 .515سازمان های مجری قانون گسترش مالكیت ،هر سهم جنرال تایر را طی سـال 50222/- )5305( 5911
ریال ارزیابی و از سهامداران موجود سهام را به آن قیمت خریداری کردند .اما سازمانهای مزبـور ارزیـابی خـود از
سهام جنرال تایر را در سال  )5300( 5915کاهش دادند ،به طوری که ارزش هر سـهم خریـداری آنـان در پایـان
سال  50131/- ،5300ریال بود .تنها فرضی که دیوان میتواند بكند این است که در اثر اغتشاشات دوران انقـالب
و عدم اطمینان روز افزون در مناسبات جنرال تایر با جنرال تایر اینترنشنال ،از ارزش سـهام جنـرال تـایر بـاز هـم
کاسته شد .ارزش اسمی هر سهم جنرال تایر 50222/-ریال بود و به نظر دیوان منطقی میرسد کـه ارزش واقعـی
سهام جنرال تایر در تاریخ ارزشیابی تنها اندکی باالتر از ارزش اسمی آن بوده است.
 .510رجا و آرام ثابت هرکدام صاحب  590495سهم از کل  3020222سهم جنرال تایر بود؛ یعنـی هرکـدام از
آنان صاحب  5/45درصد از سهام جنرال تایر بود .در نتیجه ،به رجـا و آرام ثابـت هرکـدام مبلـغ  0530241/-دالر
تعلق میگیرد.
 .1تولید روغن

 .519تولید روغن در سال  5355بهعنوان یک شرکت مختلط توسط اسو افریكا و چهـار سـرمایهگـذار ایرانـی ،از
جمله حبیب ثابت ت سیس شد .تولید روغن ،انواع روغن موتور ،گریس و ضد یخ آماده مصرف و بشكههای روغـن
تولید میکرد و همچنین به عنوان نماینده و توزیعکننده انحصاری برای کلیه فرآوردههای اکسان در ایران فعالیـت
میکرد  .تولید روغن مثسسه تجاری عظیمی بود با دارایی بسیار که چند صـد نفـر کارمنـد حقـوقبگیـر داشـت و
سهامش در بورس سهام تهران معامله میشد.
 .517دیوان در حكم جزئی خود در پروندههای حاضر احراز کرد که خوانده ،جمهوری اسالمی ایران در تـاریخ
 50اردیبهشت ( 5912هفتم مه  )5303رسماً کلیه عالیق مالكانه خواهانها را در تولید روغن مصادره کرده اسـت
(بنگرید به :بند  0باال).
 .511ویالمت در اولین گزارش خود ،تولید روغن را با محاسبه میانگین ارزشهایی که طبق سه روش ارزیابی
زیر تعیین شده بود ،تقویم کرد:
 .5روش ارزشیابی بر مبنای جمع داراییها،
 .0روش ارزشیابی بر مبنای بازار بورس ،و
 .9روش ارزشیابی بر مبنای سود سهام.
ویالمت به میانگین ارزشهای مزبور ،یعنی مبلغ  90میلیون دالر 52 ،درصد اضافه ارزش ناشی از تنوع سهام
افزود و رقم  91/0میلیون دالر بابت ارزش نهایی تولید روغن در تاریخ  00فروردین  55( 5912آوریـل  )5303بـه
دست داد.
 .510ویالمت در گزارش دوم خود ،روشهای ارزشیابی بر مبنای جمع داراییها و سود سهام را کنار گذاشـت
و تولید روغن را تنها بر مبنای روش بازار بورس ارزشیابی کرد .ویالمت توضیح داد که روش ارزشیابی بـر مبنـای
بازار بورس ،ارزش شرکت را براساس قیمتهایی که سهام شرکت آزادانه معامله شوند ،تعیین میکند .ویالمـت در
اجرای روش ارزشیابی بر مبنای بازار بورس در گزارش اول خود ،میانگین بهای سهام تولید روغن را طی دوره اوت
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ـ دسامبر  5302محاسبه و رقم  90551/-ریال را بابت هر سهم به دست داده بود .در گزارش دوم ،ویالمـت ادعـا
کرد که احتمال دارد در گزارش اول خود با استناد به قیمت سهام در اواخر سال  ،5302ارزش تولید روغن را کمتر
از واقع تعیین کرده باشد ،زیرا احتمال دارد سرمایه گذاران سهام تولید روغن را در تاریخ ارزشیابی ،یعنـی فـروردین
( 5912آوریل  ،)5303باالتر از قیمت آنها در اواخر سال  5302ارزیابی کرده باشند .طبـق اظهـار ویالمـت ،ایـن
بدان سبب است که تا فروردینماه ( 5912آوریل  )5303انقالب ایران پیروز و دولـت جدیـدی تعیـین شـده بـود.
بهعالوه ،در آوریل  5303و سراسر قسمت اعظم سال  ،5303بخش صنعت نفـت در ایـران قـوی بـاقی مانـد .در
نتیجه ،ویالمت در گزارش دوم خود ،تنها میانگین قیمت سهام تولید روغن را برای مـاه سـپتامبر  5302محاسـبه
کرده ،رقم  90522/-ریال را بابت هر سهم به دست داد.
 .514ویالمت در گزارش اول خود ،تولید روغن را براساس ایـن فـرض ارزیـابی کـرد کـه شـرکت در تـاریخ
ارزشیابی  0120222سهم داشته است .در گزارش دوم خود ،ویالمت ادعا کرد که در آن تاریخ ،تولید روغـن تعـداد
بیشتری سهم داشت ،زیرا «صورتجلسه هی ت مدیره «تولید روغن» حاکی است که  551میلیون ریال سود سهام
اعالم شد که  550/1میلیون ریال آن بهعنوان سهام توزیع گردید» 11.از آنجا که ارزش اسمی سهام تولید روغن
 50222/ریال بود ،ویالمت فرض کرده است که به کل تعداد سهام موجود  122،550سـهم افـزوده شـده ،یعنـیتعداد سهام از  0120222سهم به  2500122سهم ،بابت سود ادعایی پرداختی به صورت سهم افزایش یافته است.
 .511بر این اساس ،ویالمت برای محاسبه ارزش تولیـد روغـن رقـم  90522/-ریـال را در  2500122سـهم
ضرب کرده و معادل ریالی مبلغ (حدوداً)  93/0میلیون دالر را به دست داده است .ویالمت به رقم مزبور 52درصـد
بابت اضافه ارزش ناشی از تنوع سهام افزوده و ارزش تولید روغن را در تاریخ  00فـروردینمـاه  55( 5912آوریـل
 49/5 )5303میلیون دالر برآورد کرده است.
 .513و باالخره ویالمت اظهار داشته است که به خواهانها مجتمعاً مبلغ  5/1میلیون ریال بابت سهم آنان از
بخش نقدی  551میلیون ریال سود سهامی که به ادعای ویالمت در شهریورماه ( 5912سپتامبر  )5303اعالم شد،
تعلق میگیرد (بنگرید به :بند  520باال).
 .551دلویت اگرچه در گزارش اول خود روش ارزشیابی بر مبنای بازار بورس را روشـی «کـامالً و بـهوضـوح
نامناسب» برای ارزشیابی تولید روغن اعالم کرد ،در گزارش دوم خود ،با ویالمت موافقت کرد که روش ارزشـیابی
بر مبنای بازار بورس روش مناسب برای ارزیابی تولید روغن است .اما دلویت راجع به ارزش سهام تولید روغـن در
تاریخ ارزشیابی با ویالمت مخالف بود .دلویت در ارزشیابی خود از سهام تولید روغن ،از ارزشیابی دیوان در پرونـده
خسروشاهی بهعنوان راهنما استفاده کرد.
 .555در پرونده خسروشاهی ،دیوان ارزش بعضی شرکتهای مصادره شـده را براسـاس قیمـت سـهام آنهـا
تعیین کرد .در اتخاذ آن تصمیم ،دیوان احراز کرد که «قیمت متعارف تجاری» سـهام آن شـرکتهـا «کـامالً بـه
موضوع ارتباط دارد» و نتیجه گیری کرد که چون رویه ارزشیابی دیوان بـر مبنـای فـرض وجـود خریـدار راغـب و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88در پرونده امر چنین صورتجلسهای به چشم نمیخورد .به نظر میرسد که اشاره ویالمت به صورتجلسه مجمـع عمـومی سـهامداران
تولید روغن باشد که در تاریخ  00شهریور  52( 5912سپتامبر  )5303برگزار شد.
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فروشنده راغبی است« ،بهترین معیار موجود» برای ارزش سهام ،ارزش آنها در «بازار در زمان مربوط» بوده است
(همانجا ،بند  .)40بنابراین ،دیوان بهعنوان نقطه آغاز ارزشیابی خود ،آخرین قیمت معامالتی سهام شرکت را اتخاذ
کرد و آنگاه آن قیمت را با ضریب معینی بابت اثرات انقالب ایران بر ارزش شرکت در فاصله زمـانی بـین آخـرین
معامله سهامش و تاریخ مصادره ،تنزیل نمود (بنگرید به :همانجا ،بندهای  10و .)02
 .550آخرین معامله سهام تولید روغن در ماه دسامبر  5302و بـه قیمـت هـر سـهم  00950/-ریـال صـورت
گرفت .دلویت پیشنهاد کرد که قیمت مزبور را  91درصد بابت منظور کردن اثرات انقـالب ایـران بـر ارزش تولیـد
روغن در فاصله دسامبر  5302و  00فروردینماه  55( 5912آوریل  )5303تنزیل نمایـد .بـر ایـن اسـاس ،دلویـت
نتیجهگیری کرد که سهام تولید روغن در تاریخ 00فـروردینمـاه  55( 5912آوریـل  50129/- )5303ریـال بـوده
است .دلویت برای محاسبه کل ارزش تولید روغن قیمت سهام پیشـنهادی ،یعنـی  50129/-ریـال را در 0120222
یعنی تعداد سهام موجود در آن تاریخ ضرب کرد .در نتیجه ،دلویت نتیجهگیری کرد که تولید روغـن در تـاریخ 00
فروردینماه  55( 5912آوریل  55/5 )5303میلیون دالر ارزش داشته است.
 .559دیوان موافق است که آخرین قیمت معامالتی سهام تولید روغن ،نقطـه شـروع مطمئنـی بـرای تعیـین
ارزش سهام مزبور در تاریخ مصادره ،یعنی  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303توسط دیوان است .چنانکـه
در بند  550باال مالحظه شد ،آخرین معامله سهام تولید روغن در دسامبر  5302و بـه قیمـت هـر سـهم 00950/-
ریال صورت گرفت .هماهنگ با حكم پرونده خسروشاهی ،دیوان باید نرخ تنزیل مناسبی را بررسی کند که باید ـ
اگر تنزیلی الزم باشد ـ نسبت به آخرین قیمت معامالتی سهام تولید روغن اعمال شود تا اثرات انقالب ایـران بـر
ارزش تولید روغن در فاصله دسامبر  5302و تاریخ ارزیـابی یعنـی  50اردیبهشـتمـاه  ( 5912هفـتم مـه )5303
منعكس گردد .در تعیین نرخ تنزیل مزبور ،دیوان تحوالت مثثر بر صنعت نفت در ایـران و اثـر آنهـا را بـر تولیـد
روغن بررسی خواهد کرد.
 .557تولید روغن به عنوان یک شرکت تصفیه روغن مستقر در ایران ،وابستگی سنگینی به مواد خامی داشت
که توسط صنعت نفت ایران ت مین میشد .در این رابطه ،یک سرمایهگذار بالقوه در تولید روغن در زمـان مصـادره
میدانست که در اواخر سال  5302صنعت نفت ایران به سبب اغتشاشات دوران انقالب در ایران عمالً فلـج شـده
بود و این واقعیتی است که بدون تردید نقش مهمی در  05درصد کاهش متوسـط بهـای سـهم تولیـد روغـن در
فاصله اکتبر و دسامبر  5302ایفا کرد .امام خمینی از ماه نوامبر  ،5302کارگران صنعت نفت را تشویق به اعتصاب
میکرد تا با قطع صدور نفت رژیم شاه را تضعیف نمایند .اعتصابات توسعه یافت و اغتشاش و خشونت باال گرفـت
و منجر به خروج کارمندان خارجی شاغل در صنعت نفت شد .تا ماه دسامبر ،5302بخش اعظم تولیـد نفـت قطـع
شده بود و صادرات متوقف گردید .صنعت نفت (بجز بخش بسیار محدودی برای ت مین نیازهای داخلی) تـا بعـد از
پیروزی انقالب در بهمن ( 5910فوریه  )5303کماکان فلج بود (بنگرید به :پترولین اینـک و دیگـران و جمهـوری
اسالمی ایران و دیگران ،حكـم شـماره  ،0-595-152بنـد ،12مـورخ  09مـرداد  54( 5902اوت )5335پتـرولین،
مندرج در .)27 Iran-U.S. C.T.R. 64, 81
 .551بعد از آنکه دولت جدید ایران در بهمن ( 5910فوریه  )5303زمام قدرت را بـه دسـت گرفـت ،اوضـاع
صنعت نفت ایران رو به بهبود گذاشت .تولید نفت از سـرگرفته شـد و در تـاریخ  54اسـفند ( 5910پـنجم مـارس
 )5303صادرات نفت نیز آغاز گردید (بنگرید به :پترولین ،باال ،همانجا) .دیوان متقاعد شده اسـت کـه ایـن رونـد
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مساعد رویدادها ،قطعاً آتیه تولید روغن را رونق بخشید و همراه آن ،بهای سهام شـرکت افـزایش یافـت .صـورت
مالی تولید روغن در تاریخ  03اسفند  02( 5910مارس  ،)5303یعنی تقریباً شش هفتـه قبـل از تـاریخ ارزشـیابی،
حاکی است که وضع مالی شرکت مساعد بود .در آن تاریخ ،دارایی تولید روغن کالً معادل ریالی  02/0میلیون دالر
بود که مبین  0/2میلیون دالر افزایش نسبت به ارزش دارایی در اسفند ( 5915مارس  )5302و  2/31میلیون دالر
افزایش نسبت به ارزش دارایی در اسفند ( 5911مارس  )5300بود .بهعالوه ،وضعیت مالی تولید روغـن در تـاریخ
 03اسفند 02( 5910مارس  )5303نشان میدهد که میزان نقدینه شرکت باال بوده است؛ بـدین معنـا کـه از کـل
دارایی آن 19/1 ،درصد ،یعنی  51/5میلیون دالر را دارایی جاری تشكیل میداد .کل بـدهی تولیـد روغـن انـدکی
کمتر از معادل ریالی  59/3میلیون دالر بود و بنابراین ،داراییهای جاری برای ت مین بدهیهـا از حـد کـافی هـم
بیشتر بود .بهعالوه ،ارزش کل بدهی تولید روغن معادل  43/0درصد ارزش کل دارایی شرکت بـود کـه بهتـر از
 14/0درصد مربوط به اسفند ( 5915مارس  )5302و  43/3درصد مربوط به اسفند ( 5910مارس  )5300میباشـد
و باالخره ارزش ویژه حقوق صاحبان سهام از معادل ریالی  55/5میلیون دالر در اسفند ( 5915مـارس  )5302بـه
معادل ریالی  54/9میلیون دالر در اسفند (5910مارس  )5303افزایش یافت.
 .550درست است که تولید روغن طی سال ( 5910سال مالی منتهی به  02مـارس  )5303سـودی کـمتـراز
آنچه که در دو سال قبل تحصیل کرده بود به دست آورد ،بدین معنا که سود ویژه آن کـه از معـادل ریـالی 4/43
میلیون دالر به معادل ریالی  1/0میلیون دالر طی دوره اسـفند  5914تـا اسـفند ( 5915مـارس  5305ـ مـارس
 )5302افزایش یافته بود ،به معادل ریالی  0/11میلیون دالر طی سال ( 5910سـال مـالی منتهـی بـه  02مـارس
 )5303کاهش یافت ،اما این واقعیت به جای خود باقی است که علیرغم این کاهش سود ،تولید روغن کـه سـابقه
سودآوری مطمئنی داشت ،حتی در اوج انقالب اسالمی سودآور باقی ماند12.
 .554به طور خالصه ،یک سرمایهگذار بالقوه در تولید روغن در تاریخ ارزشیابی ،قاعدتاً میدانست که:
 .5بعد از پیروزی انقالب اسالمی در بهمنماه ( 5910فوریه  )5303آتیه صنعت نفـت کـه صـنعت اقتصـادی
عمده ایران است ،رو به بهبود میرفت؛
 .0بازاری بزرگ و به اثبات برای فرآوردههای تولید روغن وجود داشت؛
 .9تولید روغن در برابر اغتشاشات انقالبی ماههای گذشته بهخوبی ایستادگی کرده بود؛ و
 .4در تاریخ ارزشیابی ،تولید روغن شرکتی بزرگ و از نظر مالی سالم بود.
کلیه این عوامل دیوان را متقاعد میکند که یک سرمایهگذار بالقوه در تاریخ  50اردیبهشتمـاه ( 5912هفـتم
مه  )5303به سرمایهگذاری در تولید روغن در مجموع با نظر مساعد مینگریست.
 .551با توجه به کلیه اوضاع واحوال مزبور ،دیوان نظر میدهد که هر مقدار کاهش در ارزش تولید روغن بعد
از دسامبر  5302به سبب اثرات انقالب اسالمی ،با افزایش ارزش شرکت بعد از بهمـن ( 5910فوریـه  )5303بـه
علت اثرات مثبت ناشی از بهبود صنعت نفت ایران جبران می شد .بر این اساس ،هیچ تنزیلـی نسـبت بـه آخـرین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81سودآوری شرکت طی سال ( 5910سال مالی منتهی به  02مارس  )5303را ترازنامه شرکت ت یید میکنـد و در صورتجلسـه مـورخ
 00شهریور  52( 5912سپتامبر  )5303مجمع عمومی سهامداران منعكس است که در آن ،شرکت توانست  551میلیون ریال سـود سـهام
اعالم و از محل سود مربوط به سال ( 5910سال مالی منتهی به مارس  )5303توزیع کند.
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قیمت معامله سهام تولید روغن موجه نیست.
 .553درخصوص تعداد سهام تولید روغن در آن تاریخ ،ویالمت اظهار داشـت کـه در نتیجـه  550/1میلیـون
ریال سود سهامی که در شهریورماه ( 5912سپتامبر  )5303اعالم شد ،به کل تعداد سهام تولید روغن 122،550/-
سهم افزوده شد ،یعنی تعداد سهام از  0120222سهم به  2500122سهم افزایش یافت (بنگرید به :بند  520باال) و
ویالمت راجع به اینکه تولید روغن سودی به صورت سهام به آن مبلغ اعالم کرده باشد ،دلیلی ارائه نكرده اسـت.
اگرچه صورتجلسه مجمع عمومی سهامداران تولید روغن که در تاریخ  00شـهریورماه  52( 5912سـپتامبر )5303
تشكیل شد ،مشعر بر اعالم  551میلیون ریال سود سهام است ،اما مشخد نمیکند که چه مقدار از آن قرار بـود،
صرف «افزایش سرمایه شرکت» و چه مقدار «به صورت نقد بین سهامداران» توزیع شود .در هر حال ،سود سهام
ادعایی چند ماه بعد از تاریخ ارزشیابی اعالم شد .در نتیجه ،دیوان استدالل ویالمت را درخصوص پرداخت سود به
صورت سهام رد میکند و نظر میدهد که در تاریخ  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  ،)5303تعداد سـهام تولیـد
روغن  0120222سهم بود.
 .501به همین دالیل ،دیوان این اظهار ویالمت را رد میکند که سهمی از بخش نقـدی  551میلیـون ریـال
سود سهام اعالم شده در تاریخ  00شهریورماه  52( 5912سپتامبر  )5303به خواهانها تعلق میگیرد (بنگرید بـه:
بند  523باال).
 .505و باالخره به همان دالیلی که قبالً در این حكم گفته شد (بنگرید به :بنـد  02بـاال) ،دیـوان  52درصـد
اضافه ارزی را که ویالمت بابت تنوع سهام پیشنهاد نموده ،اعمال نمیکند (بنگرید به :بند  522باال).
نتیجهگیری راجع به ارزشیابی

 .500دیوان چنین نتیجه میگیرد که هریک از سهام موجود تولید روغن در تاریخ  50اردیبهشتمـاه( 5912هفـتم
مه  00950/- )5303ریال که آخرین بهای معامله آنها اسـت ،ارزش داشـت .رجـا و آرام ثابـت هرکـدام صـاحب
 520123سهم بود و بنابراین ،به هریک از آنان مبلغ  0400350222/-ریال ،یعنی براساس نرخ تبدیل رایج در زمان
مصادره ( 5دالر 02/401 :ریال)  9440012/-دالر تعلق می گیرد (بنگرید به :خسروشاهی مذکور در باال ،بنـد .)19
کریم ثابت صاحب  522سهم تولید روغن بـود و لـذا مبلـغ  509200022/-ریـال یـا  530524/-دالر بـه او تعلـق
میگیرد.
 .0زمزم تهران

 .509زمزم تهران فعالیت خود را در سال  5314با نام شرکت نوشابهسازی زمزم آغاز کرد و در سال  5305تبـدیل
به شرکت سهامی عام شد .زمزم تهران ،همراه با ده شرکت جداگانه ایرانی ،تشكیل شرکتهای نوشابهسازی زمزم
را داد که در حكم حاضر ،گروه زمزم نامیده میشوند (بنگرید به :پانوشت  5باال) .شرکتهای نوشابهسـازی زمـزم،
در ایران نوشابه غیرالكلی به صورت بطری تولید و توزیع کرده و میفروختند .شـرکتهـای نوشـابهسـازی زمـزم
حقوق امتیاز انحصاری پپسیکوال را در ایران داشتند که فرآورده اصـلی آنهـا را تشـكیل مـیداد و طبـق اظهـار
ویالمت ،تقریباً  32درصد تولید آنها را شامل میشـد .در زمـان مصـادره عالیـق خواهـانهـا در زمـزم تهـران،
شرکتهای نوشابهسازی زمزم سهم قابل توجهی در بازار نوشابه غیرالكلی در ایران داشتند.
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 .507دیوان در حكم جزئی خود در پروندههای حاضر احراز کـرد کـه خوانـده ،جمهـوری اسـالمی ایـران در
تاریخ 50اردیبهشت ( 5912هفتم مه )5303عالیق مالكانه خواهانها را در زمزم تهران رسماً مصادره کـرده اسـت
(بنگرید به :بند  0باال) .در همان حكم ،دیوان ادعای خواهانها را درخصوص سایر شرکتهای نوشابهسازی زمزم،
به علت عدم اثبات مالكیت ،رد کرد (بنگرید به :حكم جزئی پروندههای حاضر ،بند .)39
 .501ویالمت در گزارش اول خود نتیجهگیری کرد که ارزش کل شرکتهای نوشابهسازی زمزم ،با احتسـاب
اضافه ارزش ناشی از تنوع سهام در تاریخ  00فروردین  55( 5912آوریـل  532 )5303میلیـون دالر بـوده اسـت.
ویالمت با استفاده از روش گردش نقدینه تنزیل شده این برآورد را حاصل و همچنین از روش ارزشیابی بر مبنـای
شاخد متداول در صنعت مربوطه ) (industry guideline approachبرای کنترل «منطقی بـودن» بـرآورد
اصلی استفاده کرد .ویالمت برای ارزشیابی براساس روش گردش نقدینه تنزیل شده ،سه فقـره تجزیـه و تحلیـل
گردش نقدینه تنزیل شده به صورت جداگانه انجام داد که دو فقره آنها مبتنی بر سناریویهای پیشبینیای بـود
که مدیریت پپسیکو اینک .در سال  5302تهیه کرده بود و فقره سوم مبتنی بر یک سناریوی پیشبینـی بـود کـه
توسط مدیریت شرکتهای نوشابهسازی زمـزم در سـال  )5305( 5911تهیـه شـده بـود .طبـق اظهـار ویالمـت،
پیشبینی های مزبور محتاطانه است ،زیرا تنها تولید پپسیکوالی زمزم در آن ها منظور شده است .ویالمت برای
به دست آوردن ارزش فعلی شرکتهای نوشابهسازی زمزم (در  )5303تعدادی ضریب پیشبینی نسبت به هریـک
از سناریوهای پیشبینی اعمال کرد؛ از جمله یک نرخ تنزیل ارزش فعلی  02درصـد .ویالمـت بـا اسـتفاده از سـه
تجزیه و تحلیل خود ،سه برآورد به دست داد ،بدین شرح 012 :میلیون دالر 522 ،میلیون دالر و  522میلیون دالر.
 .500ویالمت در ارزشیابی شرکتهای نوشابهسازی زمزم به وسیله روش مبتنی بر شاخد متداول در صنعت
مربوطه ،به افراد مطلع در زمینه امتیازات انحصاری نوشابهسازی بینالمللی استناد و نتیجهگیری کرده است کـه در
اواخر دهه  ،02امتیاز شرکتهای بینالمللی تولید و توزیع نوشابه در مجموع  0/1دالر تا  4دالر برای فـروش هـر
جعبه نوشابه غیرالكلی ارزشیابی میشد .ویالمت برای توجیه کاربرد رقم  4دالر در هر جعبه ،تعـدادی دلیـل ذکـر
کرده و رقم مزبور را در  42میلیون جعبه نوشابه غیرالكلی ،یعنـی تعـداد جعبـههـایی کـه طبـق ادعـای ویالمـت
شرکتهای نوشابهسازی زمزم در سال  5302فروختند ،ضرب کرده است .بدین ترتیب با استفاده از روش ارزشیابی
مبتنی بر شاخد متداول در صنعت مربوطه ،مجموعه شرکتهای زمزم  552میلیون دالر ارزش داشتهاند.
 .504ویالمت در ت یید بیش تر ارزشیابی خود به یـک «پیشـنهاد واقعـی  512میلیـون دالری» بـرای خریـد
شرکتهای نوشابه سازی زمزم که حسب ادعا در تاریخ  50تیرماه ( 5910سـوم ژوییـه  )5302توسـط یـک گـروه
سرمایه گذار ایرانی ،به نمایندگی شخصی به نام ف .سبحانی از شرکت سایروس پترولیوم به عمل آمد ،اشاره کرده
است .در جلسه استماع ،آقای پیتر وارن ،مدیرعامل سابق شرکت پپسـیکـو اینترنشـنال ت ییـد کـرد کـه شـرکت
سایروس پترولیوم در تیرمـاه ( 5910مـاه ژوئیـه  )5302آمـاده بـود مبلـغ  512میلیـون دالر بـرای شـرکتهـای
نوشابه سازی زمزم بپردازد .اما طبق اظهار ویالمت و آقای وارن ،حبیب ثابت و دو پسرش ،ایرج و هرمـز ثابـت ،از
فروش به قیمت مزبور خودداری کردند ،زیرا معتقد بودند که قیمت پیشنهادی کافی نیست.
 .501آقای قربانی فرید شرکتهای نوشابه سازی زمزم را هم جداگانه و هم به صورت یـک گـروه ارزشـیابی
کرده و تاریخ ارزشیابی را  95اردیبهشت  05( 5912مه  )5303تعیین کرده است .درخصـوص گـروه زمـزم ،آقـای
قربانی فرید نتیجه گیری کرده است که گروه مزبور قبل از تـاریخ ارزشـیابی زیـان مـیداده و ارزش ویـژه حقـوق
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صاحبان سهام گروه در آن تاریخ منفی بوده است .آقای قربانی فرید ضمن اشاره به تعدادی عوامل ،از جمله از بین
رفتن قسمتی از دارایی بعضی از شرکتهای زمزم در اثر آتشسوزی طی اغتشاشات ایـام انقـالب در اواخـر سـال
 ،5302اظهارنظر کرده است که بعد از تاریخ ارزشیابی ،زیاندهی شرکتهای نوشابه سـازی زمـزم کماکـان ادامـه
می یافت .به دالیل مشابه ،آقای قربانی فرید نتیجهگیری کرده است که سهام زمزم تهران در تاریخ ارزشیابی فاقـد
ارزش اقتصادی بوده است.
 .503دلویت ارزش شرکتهای نوشابه سازی زمزم را به عنوان یک گـروه در تـاریخ  00فـروردین 55( 5912
آوریل  )5303برآورد کرده است .دلویت در ت یید موضع خود دایر بر اینکه روش ارزشیابی مبتنی بر عواید آتـی ،از
آنگونه که ویالمت به کار برده ،برای ارزشیابی شرکت های زمزم مناسب نیست ،به زیانهـای مـنعكس شـده در
سوابق گروه در سال مالی قبل ازتاریخ ارزشیابی و نیز به اثرات منفی انقـالب ،از جملـه تیرگـی مناسـبات ایـاالت
متحده ،یعنی موطن پپسیکو و ایران اشاره میکند .دلویت در عوض به تجزیه و تحلیـل خـالد ارزش بازیـافتنی
داراییها و بدهیهای زمزم پرداخته و نتیجهگیری کرده است که گروه زمزم در تاریخ ارزشـیابی فاقـد ارزش بـوده
است.
 .591ویالمت در گزارش دوم خود ،همان سه سناریوی پیش بینی را که در گزارش اول خود به کار برده بـود،
بهعنوان نقطه شروع برای تجزیه و تحلیل گردش نقدینه تنزیل شده خود مورد استفاده قرار داد ،امـا از آنجـا کـه
بعضی از ضریبهای پیشبینی را ت ییر داد ،مبلغ  053/30میلیون دالر بابت کل ارزش شرکتهای نوشـابهسـازی
زمزم با احتساب اضافه ارزش ناشی از تنوع سهام به دست داد .ویالمت برای کنترل منطقی بودن این بـرآورد ،در
این مورد نیز از روش ارزشیابی مبتنی بر شاخد متداول در صنعت مربوطه استفاده کرد .ویالمت فرض کـرد کـه
شرکتهای زمزم در سال  42 ،5302تا  41میلیون جعبه نوشابه غیرالكلی فروختند و آنگاه ارقام مزبور را باز هم در
رقم  4دالر برای هر جعبه ضرب کرد و ارزشی بین  552تا  522میلیون دالر (برای شرکتهای زمـزم) بـه دسـت
داد.
 .595چنانکه در بند  504باال مالحظه شد ،دیوان پیش از این ادعاهای خواهانها را بابـت مالكیـت ادعـایی
آنان در کلیه شرکتهای نوشابهسازی زمزم ،به استثنای زمزم تهران ،رد کرد .بنابراین ،توجه دیوان تنها معطوف به
تعیین ارزش زمزم تهران در تاریخ  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303میباشد .بر این اساس ،دیـوان ابتـدا
باید تصمیم بگیرد که زمزم تهران را یا بهعنوان یک واحد جداگانه ارشیابی کند ویا اینکه ابتدا کلیه شـرکتهـای
نوشابهسازی زمزم را بهعنوان یک گروه ارزیابی کند و سپس بخشی از آن ارزش را به زمزم تهران اختصاص دهد.
 .590خوانده مدعی است که زمزم تهران باید جداگانه ارزشیابی شود و دیوان آن موضـع را از جهـاتی ت ییـد
میکند ،بهویژه از نظر این واقعیت که ظاهراً هریک از شرکتهای نوشابهسازی زمزم دفاتر حسـاب جداگانـه نگـه
می داشت .بهعالوه ،هریک از شرکتهای نوشابهسازی زمزم در سال  5300رسماً «قـرارداد نماینـدگی انحصـاری
نوشابهسازی» به طور جداگانه با پپسیکو منعقد کرده بود (بنگرید به :پپسیکو اینک .و جمهوری اسالمی ایـران و
دیگران ،حكم شماره  ،5-52-052ص  ،5مورخ  05مهرماه  59( 5901اکتبر  ،)5325منـدرج در 13 Iran-U.S.
 .)C.T.R. 3, 6-7علیرغم این تفكیکهای ظاهری ،بقیه ادله نشان میدهد که شرکتهای نوشابهسـازی زمـزم
به صورت یک واحد عمل میکردند و بهعنوان یک واحد محسوب میشـدند .کلیـه خریـدها متمرکـز بـود و هـم
پپسیکو و هم مدیریت زمزم پیشبینیهای فروش را براساس ارقام فروش ،هزینهها و هزینههای سرمایهای برای
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کلیه شرکتهای نوشابه سازی زمزم به صورت یک مجموعه ،تهیـه و تنظـیم مـیکردنـد .اعضـای خـانواده ثابـت
شرکتها را از تهران به صورت متمرکز اداره میکردند و کلیه تصـمیمات عمـده مـالی ،بازاریـابی و فنـی توسـط
اعضای خانواده ثابت برای گروه شرکتها به صورت یـک مجموعـه اتخـاذ مـیشـد .در واقـع ،اقـای پیتـر وارن،
مدیرعامل سابق پپسیکو اینترنشنال ،در جلسه استماع شهادت داد که پپسیکو اینترنشنال زمزم را یک شرکت بـا
یازده «مرکز تولید و توزیع در سراسر ایران» محسوب میکرد که کلیه آنها به صـورت متمرکـز از تهـران ،یعنـی
دفتر مرکزی زمزم ،اداره میشدند.
 .599مهمتر از همه آن که ادله موجود نزد دیوان روشن می سازد که فـروش زمـزم تهـران بـا پروانـه امتیـاز
پپسیکوالی آن ،به صورت جدا از بقیه شرکتهای نوشابهسازی زمزم ،امكانپذیر نبود .اگرچه بـه طـوری کـه در
بند 590باال مالحظه شد ،هریک از شرکتهای زمزم قرارداد جداگانهای با پپسیکو داشـت ،آقـای وارن در جلسـه
استماع شهادت داد که پپسیکو خانواده ثابت را ـ که اعضای آن تقریباً صاحب کلیه سهام شرکتهای زمزم بودند ـ
دارنده امتیاز میدانست ،و نه تکتک شرکتهای زمزم به صـورت مجـزا .آقـای وارن همچنـین شـهادت داد کـه
«برای خانواده ثابت امكان نداشت که هیچیک از پروانههای امتیاز ویا بخشی از آن امتیاز را بـه شـخد دیگـری
بفروشد» .طبق اظهار آقای وارن ،اگر اعضای خانواده ثابت میخواستند کلیه امتیـاز یـا بخشـی از آن را بفروشـند،
ناچار میشدند که موافقت پپسیکو را تحصیل کنند.
 .597با توجه به این مالحظات ،دیوان نظر میدهد که واقع بینانهترین شیوه ارزشیابی زمزم تهران این اسـت
که ابتدا ارزشی برای شرکتهای نوشابهسازی زمزم منحیثالمجموع تعیین و آنگاه بخشی از آن ارزش بـه زمـزم
تهران اختصاص داده شود.
 .591تعیین ارزش برای شرکتهای نوشابه سازی زمزم به عنوان یک مجموعه ،در عمل کاری اسـت دشـوار.
چنانکه در بند  501باال مالحظه شد ،ویالمت شرکتهای زمزم را عمدتاً با استفاده از روش گردش نقدینه تنزیل
شده ارزیابی کرده است .اگرچه دیوان در اوضاع و احوال مناسب از روش مزبور استفاده کرده (بنگرید به :فیلیـپس
پترولیوم کامپنی ایران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  ،0-93-401مورخ هشتم تیرمـاه  03( 5952ژوئـن
 ،)5323مندرج در گزارش آرای دیوان داوری ،جلد ،05ص  03و استارت هاوزینگ کورپوریشن ،مذکور در باال .امـا
بنگرید به :آموکو اینترنشنال فایننس کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكـم شـماره ،9-15-952
بندهای  ،005-042مورخ  09تیرماه  54( 5955ژوئیـه  ،)5320منـدرج در 15 Iran-U.S. C.T.R. 189, 256-265
هی ت داوری ( ICSIDمرکز بینالمللی حل و فصل اختالفات سرمایهگذاری) در پرونده
Southern Pacific Properties Middle East Limited v. Arab Republic of Egypt (20
May 1992), paras. 188-191, reprinted in 8 ICSID Review Foreign Investment Law
Journal 328 and 380-382, 1993.

اما دیوان نمیتواند ارزشیابی خود از شرکتهای نوشابهسازی زمزم را بدان روش انجام دهـد .اعمـال صـحیح
روش گردش نقدینه تنزیل شده ،هم مستلزم اعتماد به دقت گردشهای نقدینه پـیشبینـی شـده و هـم مسـتلزم
توانایی اندازهگیری ریسكهای ذیربط در یک نرخ تنزیـل اسـت .بـه نظـر دیـوان ،هـیچیـک از ایـن دو عامـل در
پروندههای حاضر موجود نیست.
 .590چنانکه در بندهای  501و  592باال مالحظه شد ،ویالمت سه مجموعه پیشبینی گردش نقدینه تنظیم

حکم شماره  598ـ  805/806/804ـ 845  1

کرد که مبتنی بر گردشهای نقدینهای بود که توسط زمزم در نوامبر  5305و توسـط پپسـیکـو در مـارس 5302
پیشبینی شده بود 13.طی دورهای که پیشبینیهای مزبور در آن صورت گرفت ،شرکتهای نوشابهسـازی زمـزم
درگیر یک برنامه بزرگ گسترش بودند .شرکتهای زمزم حداقل دو کارخانه جدید نوشابه سازی در دسـت احـداث
داشتند و در حال نوسازی و گسترش کارخانههای موجود نوشابه سازی بودند تا بتوانند تولید را به مقدار چشمگیری
افزایش دهند .این برنامه گسترش نهتنها از درجه اطمینان هر پیشبینیای که قبل و طی دوره گسترش انجام شد
می کاست ،هزینه آن ،احتمال کسب سود کوتاهمدت توسط شرکتهای زمزم را تقلیل میداد .از جهـت ارزشـیابی،
گردش های نقدینه مورد انتظار هر قدر در آینده دورتر باشد ،به همان میزان استفاده از روش گردش نقدینه تنزیـل
شده از قابلیت اعتماد کمتری برخوردار است ،مشخصاً پیشبینی دقیق گردشهای نقدینـه در آینـده دور دشـوارتر
است و ارزش کنونی آنها بیش تر بستگی به نرخ تنزیل مورد انتخاب دارد کـه در هـر تجزیـه و تحلیـل گـردش
نقدینه تنزیل شده ،عنصری الزاماً ذهنی است.
 .594بهعالوه ،طی سالهای قبل از تاریخ ارزشیابی ،نه تنها گروه زمزم ،بلكه بازار نوشابه غیرالكلی در ایـران
نیز دستخوش ت ییرات سریع بود .فروش نوشابه الكلی در ایران در فاصله سالهای  5309تا  5302چهار برابر شده
بود .اگرچه بعضی مطالعات نشان میداد که بازار مزبور در آینده به رشد خود ادامه خواهد داد ،بههیچوجه تضـمینی
برای چنین رشدی وجود نداشت و با توجه به رشد سریعی که قبل از آن حادث شده بود ،پیشبینی مشخصـات آن
بخصوص دشوار بود .به عالوه ،حتی اگر رشد در واقع ادامه هم یافت ،در مطالعه پپسیکو راجع به توانایی زمـزم در
بهره برداری از بازار رو به رشد نوشابه غیرالكلی در مقایسه با رقیب زمزم ،یعنی ساسان ،ابراز تردید شده بود.
 .591و باالخره دیوان مالحظه میکند که به نظر میرسد در پیشبینی های گردش نقدینه فرض شـده بـوده
است که شرکت های زمزم به فعالیت در اوضاع سیاسی و اقتصادی مساعد ادامه خواهند داد؛ اما طـی دوره زمـانی
بین تنظیم پیشبینیهای مزبور و تاریخ ارزشیابی ،اوضاع مت یر ایران بر عملیات شرکتهای نوشابهسازی زمزم نیز
ت ثیر گذاشت .در واقع ،تا تاریخ ارزشیابی ،بعضی از شرکتهای زمزم از جمله زمزم تهران ،در اثر حمالت مـردم در
جریان انقالب اسالمی دچار خسارات قابل مالحظهای شدند و در اینکه شرکت پپسیکو به کمکهای خـود (بـه
زمزم) ادامه دهد تردید وجود داشت .بنابراین ،در نتیجه دگرگونیهای کلی که هم مشخصه فعالیـتهـای زمـزم و
هم مشخصه بازار نوشابه غیرالكلی در ایران بود ،دیوان نمیتواند اعتماد الزم را به پیشبینیهای گـردش نقدینـه
داشته باشد.
 .593درخصوص نرخ تنزیل ،دیوان مالحظه میکند که انتخاب یک نرخ تنزیل مناسب ،حتی در باثباتتـرین
شرایط اقتصادی و در زمانی که کلیه اطالعات ذیربط در دسترس است ،کار دشواری است .دیـوان چنـین شـرایط
ایدئالی را در مورد حاضر نمی بیند و کارشناسان طرفین نیز چندان کمكی به دیوان نكرده ،بلكه تنها اظهاراتی فاقد
دلیل درخصوص نرخ تنزیل به عمل آوردهاند .این مجموعه عوامل باعث میشود که دیـوان نتوانـد روش گـردش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81دیوان مالحظه میکند که پیشبینیهای ویالمت با پیشبینیهای انجام شده توسط زمزم و پپسیکو به طرق متعدد ،م ـایر اسـت و
توضیحی هم راجع به آن م ایرتها داده نشده است .در واقع ،کراراً به نظر میرسد که پیشبینـیهـای ویالمـت هـیچ ارتبـاطی ،چـه بـا
پیشبینیهای زمزم و چه با پیشبینیهای پپسیکو ویا با (توضیحات) ویالمت درباره پیشبینیهای مزبور ندارد .این م ایرتهـا ،در واقـع
از اعتماد دیوان به روش گردش نقدینه تنزیل شدهای که در مورد شرکتهای زمزم اعمال شده ،میکاهد.

 846

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

نقدینه تنزیل شده را در مورد شرکتهای نوشابهسازی زمزم اعمال کند.
 .571چنانکه در بندهای  501و  592باال مالحظه شد ،ویالمت عالوه بر روش گردش نقدینه تنزیل شده ،از
روش ارزشیابی بر مبنای شاخد متداول در صنعت مربوطه نیز استفاده کرده است .دیوان مراقب است کـه اعتبـار
بیش از حد برای این روش ارزشیابی قائل نشود ،زیرا ویالمت هیچ ادله مستندی در ت یید این اظهار خود که امتیاز
شرکتهای نوشابهسازی طی اواخر دهه  02به این نحو ارزشگذاری می شد ،ارائه نكرده اسـت .بـهعـالوه ،دیـوان
ارقام مورد استفاده ویالمت را سثال برانگیز می داند .ویالمت برای ضرب کردن تعداد جعبه نوشابه فروخته شده در
سال در باالترین رقم ،یعنی  4دالر ،دالیل گوناگون اقامه کرده است .دیوان بدون آنکه اظهارنظری در مورد مقنع
بودن آن دالیل بنماید ،معتقد است که اغتشاشات ایام انقالب ـ بهویژه با توجـه بـه ماهیـت ضـد امریكـایی آن و
ارتباطات قوی پپسیکوال با امریكا ـ دالیلی کافی به دست میدهد که تعداد جعبه نوشابه فروخته شده در سال در
پایینترین رقم ،یعنی  0/1دالر ضرب شود که تصادفاً بسیار نزدیک به قیمت واقعی هر جعبهای اسـت کـه زمـزم
محصوالت خود را در آن زمان میفروخت .در مورد تعداد جعبههای فروخته شده ،همان مالحظاتی که باعـث شـد
دیوان از اتكا به پیشبینیهای کلی گردش نقدینه ویالمت در ارتباط با روش گردش نقدینه تنزیل شده خـودداری
کند ،موجب میشود که دیوان در مورد صحت پیشبینی زمزم راجع به تعداد جعبه نوشابه فروخته شده در ارتباط با
روش ارزشیابی بر مبنای شاخد متداول در صنعت مربوطه نیز متقاعد نشود .اما دیوان مالحظه میکنـد کـه اگـر
پایینترین رقم ،یعنی  0/1دالر ،در تعداد جعبه پپسیکوالیی که شرکتهای زمزم واقعـاً در سـال  5302فروختنـد
ضرب شود ،منتج به برآورد ارزشی به میزان  00/1میلیون دالر میگردد.
 .575دیوان سپس به موضوع پیشنهاد خرید تیرماه ( 5910ماه ژوییه  )5302میپردازد .اگرچه دیوان شـهادت
آقای وارن را قابل قبول میداند ،با این حال نمیتواند این نكته را نادیده گیرد که خواهانها در ت یید ایـن ادعـای
خود که شرکت سایروس پترولیوم مبلغ  512میلیون دالر بابت خرید شرکتهـای نوشـابهسـازی زمـزم بـه زمـزم
پیشنهاد کردند و نیز در مورد جزئیات پیشنهاد مزبور ،هیچ ادله مستندی مربوط به همان زمان ارائه نكردهاند .ایـن
قصور ،از هرگونه اعتباری که دیوان در غیر این صورت برای پیشنهاد خرید قائل میشد ،تا حدود زیادی میکاهد.
 .570سابقه فعالیت زمزم و روابطش با پپسیکو اطالعاتی به دیوان ارائه میکند که در ارزشیابی شرکتهـای
نوشابه سازی زمزم مفید است .در سالهای قبل از تاریخ ارزشیابی ،پپسیکو اعتماد خود را به بازار نوشابه غیرالكلی
در ایران و توانایی زمزم به بهرهگیری از امكانات بالقوه آن بازار با ارائـه کمـکهـای مـالی ،فنـی و مـدیریتی بـه
شرکتهای زمزم آشكار ساخت .برای مثال ،در سال  5300پپسیکو و زمزم موافقتنامـهای منعقـد کردنـد کـه بـه
موجب آن ،قرار شد پپسیکو مبلغ  5/2میلیون دالر بابت قسمتی از هزینه نصب دو خـط تولیـد جدیـد نوشـابه در
زمزم تبریز و زمزم مشهد بپردازد و زمزم کارخانه زمزم مشهد را نوسازی کرده و توسعه دهد .پپسیکو همچنین وام
بدون بهرهای به مبلغ  5/1میلیون دالر در ژوئن  5300در اختیار زمزم قرار داد .قرار بود زمزم  4/0میلیـون دالر از
آن وام را صرف بازپرداخت بدهیهای زمزم به پپسیکو و طلبكاران دیگر کنـد .بنـابراین ،پپسـیکـو از مشـكالت
گردش نقدینه ای که زمزم با آن مواجه بود اطالع داشت و به نظر میرسید که مایل به کمـک بـه زمـزم باشـد و
باالخره به عنوان بخشی از توافق کلی که پرداخت وام بدون بهره را نیز شامل میشد ،پپسیکو و زمـزم همچنـین
موافقت کردند که پپسی کو یک تیم مدیریت ناظر در زمزم تهران و زمزم شرق تهران مستقر کند که هزینه نهایی
آن برعهده پپسیکو باشد.

حکم شماره  598ـ  805/806/804ـ 844  1

 .579شهادت آقای وارن در جلسه استماع مطلبی را که ادله مستند تلویحاً روشن مـیسـازد تكمیـل و ت ییـد
میکند و آن اینکه پپسیکو برای بازار ایران و زمزم اهمیت فراوان قائل شود .آقای وارن زمزم را بهعنوان «یكـی
از مهمترین صاحبان امتیاز انحصاری (پپسیکو)» توصیف کرد .وی همچنین شهادت داد که پپسیکو در کشـوری
به وسعت ایران قاعدتاً میبایست چند صاحب امتیاز میداشت .اما در ایران ،پپسیکو با طیب خاطر یک امتیاز برای
سراسر کشور به حبیب ثابت داد ،زیرا «او تنها کسی بود کـه منـابع و توانـایی الزم را داشـت تـا کشـور را بـرای
محصوالت پپسیکو ،بدانگونه که ما میخواهیم کار انجام شود ،آماده کند» .این امتیاز واحد ،البته در سـال 5300
میان شرکت های گوناگون زمزم تقسیم شد ،اما اساساً در دست خانواده ثابت باقی ماند .آقای وارن زمزم را شرکتی
توصیف میکند «با امكانات بالقوه عظیم که سابقه بسیار خوبی تا آن زمان داشت» و شهادت داد که حتی در مـاه
آوریل  ،5303پپسیکو احساس میکرد که ایران «امكانات بالقوه عظیم دارد».
 .577سرانجام دیوان «ارزیابی داخلی» اردیبهشتماه ( 5910ماه مه  )5302خانواده ثابت در مورد شرکتهای
ثابت را که خواهانها تسلیم کردهاند ،مورد مالحظه قرار میدهد .مدر مزبور نشان میدهـد کـه مجمـوع ارزش
شرکتهای نوشابهسازی زمزم  52105400210/-دالر بوده است14.
 .571ادله تسلیمی طرفین اجازه نمیدهد که دیوان در تعیین ارزش شرکتهای نوشابهسازی زمزم محاسـبات
دقیق انجام دهد .با این وصف ،دیوان متقاعد شده است که با در نظر گرفتن کلیـه مالحظـات بـاال ،شـرکتهـای
نوشابهسازی زمزم در تاریخ ارزشیابی حداقل  02میلیون دالر ارزش داشتهاند.
 .570رجا و آرام ثابت هرکدام صاحب  10222سهم از  5020222سهم زمزم تهران بودند ،اما نتوانسـتند ثابـت
کنند که سهامی در سایر شرکتهای زمزم داشتهاند (بنگرید به :حكم جزئی پروندههای حاضر ،بندهای  52و .)39
بنابراین ،دیوان باید قضاوت کند که سهام خواهانها در زمزم تهران در مقایسه با کل گروه زمزم چه نسبتی داشته
است.
 .574در جلسه استماع  ،آقای رایلی از ویالمت این فرض خود را مطرح کرد که زمزم تهران دارنده منحصر به
فرد امتیاز پپسی بود .بر این اساس ،وی پیشنهاد کرد که زمزم تهران معادل کل ارزش شرکتهای زمزم ارزشیابی
و هزینههای جایگزینی ده کارخانه نوشابهسازی باقیمانده که ارزش آنها را وی تقریباً  92میلیون دالر برآورد کرد،
از آن کسر شود .این روش از نظر دیوان محكوم به رد است ،زیرا ادله موجود فرض آقـای رایلـی را دربـاره امتیـاز
پپسی ت یید نمیکند.
 .571دیوان مالحظه میکند که زمزم تهران  102نفر کارمنـد از کـل  422،0نفـر کارمنـد گـروه زمـزم را در
استخدام داشت؛ یعنی زمزم تهران 09درصد کارمندان گروه را استخدام کرده بود .همچنین ارزیـابی داخلـی مـورد
اشــاره در بنــد  544بــاال ،ارزش زمــزم تهــران را  0504020105/-دالر از رقــم  52105400210/-دالر کــل ارزش
شرکتهای نوشابهسازی زمزم ذکر میکند ،یعنی زمزم تهران را معادل  02/9درصد گروه ارزشیابی میکند .دیـوان
رقم نسبی سرمایه شرکتهای زمزم را نیز مثثر در مقام میداند .زمزم تهـران  5020222سـهم داشـت کـه ارزش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81شهادتنامه مورخ ششم مرداد  02( 5902ژوییه  )5335هرمز ثابت به این ارزیابی داخلی اشاره دارد؛ اما رقم مزبور در آن اشتباهاً ذکـر
شده است .هرمز ثابت اظهار داشت که ارزیابی داخلی نشان میدهد که ارزش عادله بازار شرکتها بهعنوان یـک گـروه 52502190054/-
دالر است.
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اسمی هر سهم  50222/-ریال بود .ده شرکت خصوصی بقیه کالً  00922سهم داشتند که ارزش اسمی هـر سـهم
آنها  5220222/-ریال بود .بدین ترتیب ،ارزش سرمایه زمزم تهران  502میلیون ریـال بـود ،در حـالی کـه بقیـه
شرکتهای زمزم سرمایهای برابر  212میلیون ریال داشتند .بنابراین ،سرمایه زمـزم تهـران  54/5درصـد سـرمایه
گروه را تشكیل میداد.
 .573سایر آمارهای تطبیقی ،از جمله تعداد جعبه نوشابه فروخته شده ،نسبت سود بـه فـروش )،(profit margin
ارزش دارایی و کارایی خط تولید ،داللت بر آن دارد که زمزم تهران یكی از مهمتـرین شـرکتهـای گـروه بـود و
بنابراین ،ارزش آن درصد قابل مالحظه ای از ارزش گروه زمزم را تشكیل میداد .به همین نحو ،دیوان نقش زمزم
تهران را در زمان مصادره ،بهعنوان دفتر مرکزی گروه ،حائز اهمیت میداند .طبـق اظهـار آقـای پیتـر وارن کلیـه
تصمیمات مربوط به بودجه ،بازاریابی ،پرسنل و کنترل کیفیت ،یعنی «هر تصمیم مهم ،قطعنظر از منطقـهای کـه
مورد نظر بود ،از تهران اتخاذ میشد».
 .511با توجه به کلیه مالحظات باال ،دیوان نتیجه میگیرد که ارزش زمزم تهـران معـادل  51تـا  02درصـد
ارزش کل شرکتهای نوشابهسازی زمزم بوده است .مشخصاً دیـوان زمـزم تهـران را  50میلیـون دالر ارزشـیابی
میکند .چنانکه در بند  545باال مالحظه شد ،رجا و آرام ثابت هرکدام صاحب  10222سهم از سهام زمزم تهـران،
یعنی  4/50درصد سهام زمزم تهران بودند .بنابراین ،به هرکدام از آنان مبلغ  1220222/-دالر تعلق میگیرد.
سوم) بهره

به منظور جبران خساراتی که خواهانها در اثر ت خیر در پرداخت متحمل شده اند ،به نظر دیوان عادالنه اسـت کـه
بهره ساده به نرح  0/01درصد در سال از تاریخ مصادره عالیق خواهانها به آنان پرداخت شود.
چهارم) هزینه دادرسی

 .510هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را متحمل شود.
پنجم) حکم

 .519بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرح ز یر حكم صادر میکند:
الف) خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است مبالغ مشروحه زیر را بابت مصادره سهام رجا و آرام ثابـت
در نونهاالن ،ایران سیلندر ،شیشه مینا ،جنرال تایر ،تولید روغن و زمزم تهران و بابت مصادره سهام کریم ثابـت در
نونهاالن ،ایران سیلندر و جنرال تایر ،به نامبردگان بپردازد:
الف) به رجا ثابت ،مبلغ  505130592/-دالر (یک میلیون و یكصد و پنجاه و نه هزار و یكصد و سی دالر) ،بـه
عالوه بهره ساده به نرخ  0/01درصد در سال (بر مبنای  951روز) که به شرح زیر محاسبه خواهد شد:
 نسبت به مبلغ  110230/-دالر از تاریخ  00فروردینماه  55( 5912مه  )5303ل ایت تـاریخی کـه کـارگزارامانی به بانک امین دستور پرداخت از حساب تضمینی میدهد؛ و
 نسبت به مبلغ 505290092/-دالر از تاریخ  50اردیبشهتماه ( 5912هفـتم آوریـل  )5303تـا تـاریخی کـهکارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت از حساب تضمینی میدهد.
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ب) به آرام ثابت ،مبلغ  505130932/-دالر (یک میلیون و یكصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و نـود دالر) ،بـه
عالوه بهره ساده به نرخ  01،0درصد در سال (بر مبنای  951روز) که به شرح زیر محاسبه خواهد شد:
 نسبت به مبلغ  150510/-دالر از تاریخ  00فروردینماه ( 5912هفتم مه  )5303ل ایت تاریخی که کـارگزارامانی به بانک امین دستور پرداخت از حساب تضمینی میدهد؛ و
 نسبت به مبلغ  505290092/-دالر از تاریخ  50اردیبشهت مـاه ( 5912هفـتم مـه  )5303تـا تـاریخی کـهکارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت از حساب تضمینی میدهد؛
 به کریم ثابت ،مبلغ  5220535/-دالر (یكصد هزار و یكصد و نود و یک دالر) ،به عالوه بهره ساده به نـرخ 0/01درصد در سال (بر مبنای  951روز) که به شرح زیر محاسبه خواهد شد:
 نسبت به مبلغ  110230/-دالر از تاریخ  00فروردینماه ( 5912هفتم مه  )5303ل ایت تاریخی که کـارگزارامانی به بانک امین دستور پرداخت از حساب تضمینی میدهد؛ و
 نسبت به مبلغ  440033/-دالر از تاریخ  50اردیبهشتماه ( 5912هفتم مه  )5303تا تـاریخی کـه کـارگزارامانی به بانک امین دستور پرداخت از حساب تضمینی میدهد.
ب) تعهد مزبور با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوح به موجب بند  0بیانیه مورخ  03دیماه 53( 5913
ژانویه )5325دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
ج) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربوط به خود را متحمل شود.
د) بدین وسیله حكم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی به رئیس دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ هشتم آذر  5943برابر با  01نوامبر 0111
کریستوف اسکوبیشفسکی ـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جرج اچ .آلدریچ

کورش حسین عاملی

موافق با حكم درخصوص نونهـاالن ،جنـرال تـایر و
بخش زیادی از تولیـد روغـن .مخـالف درخصـوص
شیشه مینا و بعضـاً در مـورد ایـران سـیلندر و زمـزم
تهران .نظر جداگانه.

پرونده شماره 470
حکم شماره 455ـ 470ـ1
خواهان :فردریکا لینکلن ریاحی
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ5915/50/11 :
حکم نهایی
حاضران

از طرف خواهان :خانم فردریكا لینكلن ریاحی ،خواهان
آقای مار ان .براوین ،آقای تامس جی .اوبراین ،نمایندگان حقوقی خواهان
آقای محمود کتیرایی ،دستیار نمایندگان حقوقی خواهان
آقای مهدی محلوجیان ،پروفسور اسماعیل فالحی ،دکتر ریچارد رتنر ،آقای رابرت اف .رایلی ،شهود کارشناس
خانم عزیزه (هما) خان زند ،شاهد
از طرف خوانده :آقای محمدحسین زاهدین لباف ،نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران
دکتر علیاکبر ریاضی ،مشاور حقوقی نماینده رابط
آقای سید حسین طبایی ،آقای حسن پرهام ،دکتر محسن محبی ،وکالی خوانده
آقای احمد حجازی ،مشاور مالی خوانده
آقای محسن محمدی جواهری ،آقای داریوش اشرافی ،آقای صیفور کـاظمی ،آقـای یـونس هرمـزی ،نماینـدگان
خوانده
آقای غالمعلی مشكینفام ،آقای مهدی ایرانپور بروجنی ،آقای علی لطیفی ،مشاوران حقوقی
پروفسور سید حسین صفایی ،آقای کریستوفر جی .گالور ،آقای غالمرضا سالمی ،شهود کارشناس
آقای دکتر محمد صنعتی ،شاهد کارشناس معارض
آقای عطاءاله نبوی ،آقای ابوالفتح محوی ،شهود
آقای زینالعابدین ماروسی ،ناظر
سایر حاضران :آقای آلن اس .واینر ،نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
خانم جسیكا آر .هولمز ،معاون نماینده رابط دولت ایاالت متحده امریكا
فهرست مندرجات
اول) مقدمه و گردشکار
دوم) صالحیت و موضوعات شكلی باقیمانده

شماره بند
5
45
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الف) صالحیت
ب) قابلیت پذیرش مدارکی که با ت خیر به ثبت رسیدهاند
 .5مدار تسلیم شده قبل از جلسه استماع
 .0مدار تسلیم شده پس از جلسه استماع
پ) قابلیت پذیرش ادعا و اصالحیههای خارج از موعد
 .5ت ییرات در مبلغ خواسته
 .0سایر ت ییرات انجام شده در ادعا
الف) قابلیت پذیرش ادعاهای مربوط به سپرده به نفع خشكه و وام های رحمت آباد،
تروندان و گاوداران
ب) قابلیت پذیرش ادعای مربوط به سرحدآباد
پ) قابلیت پذیرش ادعای مربوط به پیشپرداخت دو خط تلفن
سوم) مالكیت
الف) خالصه ادعاها
ب) سهام بانک تهران
پ) سهام ایران بهلر
ت) سهام خشكه
 .5اظهارات خواهان
 .0اظهارات خوانده
 .9تصمیم دیوان
ث) سهام رحمتآباد
 .5اظهارات خواهان
 .0اظهارات خوانده
 .9تصمیم دیوان
ج) سهام تروندان
 .5اظهارات خواهان
 .0اظهارات خوانده
 .9تصمیم دیوان
چ) سهام گاوداران
 .5اظهارات خواهان
 .0اظهارات خوانده
 .9تصمیم دیوان
ح) آپارتمان آ.اس.پ.
خ) حقوق قراردادی نسبت به آپارتمانهای فرحزاد

45
40
40
42
11
11
50
55
02
00
04
04
05
22
24
24
30
30
521
521
552
599
509
509
503
524
532
532
025
024
054
052
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د) اموال شخصی داخل آپارتمان آ.اس.پ.
 .5اظهارات طرفین
 .0تصمیم دیوان
ذ) دو دستگاه اتومبیل
 .5اظهارات طرفین
 .0تصمیم دیوان
ر) چهار رأس اسب
 .5اظهارات طرفین
 .0تصمیم دیوان
چهارم) اخطار پرونده شماره «الف»52
الف) اظهارات طرفین
ب) تصمیم دیوان
 .5آپارتمان آ.اس.پ.
 .0حقوق قراردادی نسبت به آپارتمانهای فرحزاد
 .9سهام بانک تهران
 .4سهام ایران بهلر
پنجم) ملی شدن و مصادره
الف) سهام بانک تهران
ب) سهام ایران بهلر
 .5اظهارات خواهان
 .0اظهارات خوانده
 .9تصمیم دیوان
پ) سهام خشكه
 .5اظهارات خواهان
 .0اظهارات خوانده
 .9تصمیم دیوان
ت) سهام رحمتآباد
 .5اظهارات خواهان
 .0اظهارات خوانده
 .9تصمیم دیوان
ث) سهم تروندان
 .5اظهارات خواهان
 .0اظهارات خوانده

005
005
005
003
003
095
094
094
049
042
042
011
012
022
024
022
032
032
035
035
922
925
954
954
952
905
904
904
994
945
910
910
911
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 .9تصمیم دیوان
ج) اموال شخصی داخل آپارتمان آ.اس.پ.
 .5اظهارات طرفین
 .0تصمیم دیوان
چ) اتومبیل تویوتا
 .5اظهارات طرفین
 .0تصمیم دیوان
ح) اسبها
 .5اظهارات طرفین
 .0تصمیم دیوان
ششم) ارزشیابی و غرامت
الف) بانک تهران
 .5اظهارات خواهان
 .0اظهارات خوانده
 .9تصمیم دیوان
ب) ایران بهلر
 .5اظهارات خواهان
 .0اظهارات خوانده
 .9تصمیم دیوان
پ) خشكه
 .5اظهارات خواهان
 .0اظهارات خوانده
 .9تصمیم دیوان
ت) رحمتآباد
 .5اظهارات خواهان
 .0اظهارات خوانده
 .9تصمیم دیوان
ث) تروندان
 .5اظهارات خواهان
 .0اظهارات خوانده
 .9تصمیم دیوان
ج) اتومبیل تویوتا و اسب
 .5اظهارات طرفین

910
950
950
952
900
900
922
929
929
921
920
920
920
932
939
420
420
424
459
402
402
490
440
450
450
404
431
125
125
155
150
105
105
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 .0تصمیم دیوان
هفتم) بهره
هشتم) هزینههای دادرسی
نهم) حكم

104
105
100
192

اول) مقدمه و گردش کار

 .5در تاریخ  02دی  52[ 5952ژانویـه  ،]5320فردریكـا لیـنكلن ریـاحی («خواهـان») دادخواسـتی علیـه دولـت
جمهوری اسالمی ایران («خوانده») 1به ثبت رساند و مبلـغ  501020555/32دالر غرامـت بابـت مصـادره ادعـایی
اموالش مطالبه کرد .خواهان در الیحه استماع خـود مبلـغ غرامـت را بـه  5500590102/44دالر افـزایش داد و در
الیحه معارضش غرامتی کالً به مبلغ  4203920449/-دالر مطالبه کـرد .در جلسـه اسـتماع ،خواهـان مبلـغ مـورد
مطالبه را به  9901220309/-دالر به اضافه بهره و هزینههای دادرسی کاهش داد.
 .0خواهان ادعا میکند که در تاریخ هشتم اسفند  00[ 5912فوریه  ]5322به موجب دسـتور دادگـاه انقـالب
شهر اصفهان سهم الشرکه اش در چندین شرکت مصادره شده است .این عالیق مالكانـه حسـب ادعـا عبارتنـد از:
 41/54درصد سهمالشرکه در شرکت سهامی خاص رحمتآباد («رحمتآباد»)؛  02/5درصد سهمالشرکه در شرکت
سهامی خاص خشـكه و فـوالد («خشـكه»)؛  41/99درصـد سـهمالشـرکه در شـرکت سـهامی خـاص ترونـدان
(«تروندان»)؛  42درصد سهمالشرکه در شرکت سهامی خاص گاوداران («گاوداران»)؛ و  52درصد سهمالشرکه در
شرکت سهامی خاص سرحدآباد («سرحدآباد») ،به اضافه  5درصد از حقوق مالكیت وی در زمین تحت تصدی آن
شرکت .خواهان همچنین ادعا میکند که خوانده به موجب همان دسـتور ،مطالبـات او از رحمـتآبـاد ،ترونـدان و
گاوداران؛ سهم او در سپردهای به نام خشكه؛ حقوق مالكیت وی در یک آپارتمان واقـع در سـاختمان آ.اس.پ .در
خیابان یوسف آباد تهران («آپارتمان آ.اس.پ )».و اموال شخصی وی در داخل آن؛ چهار رأس اسب متعلق به وی؛
دو دستگاه اتومبیل متعلق به وی (یک تویوتا و یک پیكان)؛ مقداری جواهرات؛ 2حقوق قراردادی وی نسبت به دو
دستگاه آپارتمان واقع در فرحـزاد («آپارتمـانهـای فرحـزاد»)؛ و پـیشپرداخـتهـای بابـت دو خـط تلفـن بـرای
آپارتمان های فرحزاد را مصادره کرده است .خواهان به نحو تخییری ادعا کرده است کـه ادعـایش بابـت مصـادره
آپارتمان های فرحزاد در حدود  05شهریور  50[ 5912سپتامبر  ،]5303یعنی زمانی ایجاد شد کـه خواهـان حسـب
ادعا به دلیل اغتشاشات جاری در ایران مجبور شد کل مبلغ پراختی بابت خرید آپارتمانها را که در آن زمان هنـوز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8خواهان در دادخواست خود از مقامهای قضایی و اجرایی دولت جمهوری اسالمی ایران بهعنوان خواندگان پرونده نام برده بـود؛ ولـی
دیوان تصمیم گرفت نام دولت جمهوری اسالمی ایران را به جای مقامهای قضایی و اجرایی دولت جمهـوری اسـالمی ایـران قیـد کنـد،
بدون آنکه این امر ت ثیری بر موضع طرفین داشته باشد (فردریكا لینكلن ریاحی و دولت جمهوری اسالمی ایـران ،قـرار اعـدادی شـماره
22ـ421ـ ،5مورخ  02خرداد  52[ 5905ژوئن  ،]5330منتشره در « :28 Iran-U.S. C.T.R. 176قرار اعدادی ریاحی»).
 .2ادعای مربوط به جواهرات به موجب یک حكم مبتنی بر شرایط مرضیالطرفین حل و فصـل شـد (فردریكـا لیـنكلن ریـاحی و دولـت
جمهوری اسالمی ایران ،حكم مبتنی بر شرایط مرضیالطرفین شماره 135ـ421ـ ،5مورخ پنجم اسفند  04[ 5902فوریـه  ،]0222منتشـره
در« :36 Iran-U.S. C.T.R. 247حكم مبتنی بر شرایط مرضیالطرفین ریاحی»).
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در دست ساختمان بودند ،از دست بدهد .خواهان همچنین ادعا میکند کـه در تیـر [ 5912ژوئـن  ،]5303خوانـده
 990205/0سهم وی را در بانک تهران بر اساس مصوبه شورای انقالب اسالمی درباره ملی شدن بانک ها ،مصادره
کرد و باالخره خواهان ادعا میکند که خوانده  122سهم وی در شـرکت سـهامی خـاص ایـران بهلـر پنوماتیـک
(«ایران بهلر») را یا از طریق دستور مورخ هشتم اسفند  00[ 5912فوریه  ]5322دادگاه انقالب یا از طریـق یـک
سلسله اقدامات توسط مقامات ایرانی که در سال  ]5303[ 5910آغاز و منجر به محرومیت وی از حقـوقش در آن
سال یا در ماه اسفند [ 5912مارس  ]5322گردید ،مصادره کرده است.
 .9خوانده اظهار میدارد که خواهان نتوانسته است مالكیتش بر اموال مورد ادعا ،یا مصادره آن امـوال توسـط
خوانده را به اثبات برساند .خوانده از دیوان تقاضا کرده اسـت کـه دعـوا را رد و بابـت هزینـههـای معقـول داوری
متحمله ،حكمی به نفع او صادر کند.
3
 .7دیوان بر طبق رویه خود ،با استناد به تصمیم هی ت عمومی دیوان در پرونده شماره «الـف» ،52در تـاریخ
چهارم تیر  01[ 5954ژوئن  ،]5321به طرفین اطالع داد که «صالحیت رسیدگی به دعاوی اتباع مضـاعف (اتبـاع
ایران و ایاالت متحده) علیه ایران را در مواردی دارد که تابعیت غالب و مثثر خواهان طـی دوره ذیـربط (از تـاریخ
ایجاد ادعا تا  53ژانویه  03/5325دیماه  )5913تابعیت ایاالت متحده بوده است».
 .1دیوان طی قرار اعدادی مورخ  02خرداد  52[ 5905ژوئن  ]5330درخصوص تابعیت غالب و مثثر خواهـان
اتخاذ تصمیم کرد 4.دیوان مقرر داشت که تابعیت غالب و مثثر خواهان طی دوره ذیربط ،تابعیـت ایـاالت متحـده
بوده است .بر این اساس ،دیوان اعالم کرد که خواهان طبـق بنـد  5مـاده دو و بنـد  5مـاده هفـت بیانیـه دولـت
جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر درباره حل و فصل دعاوی توسط دولـت ایـاالت متحـده امریكـا و دولـت
جمهوری اسالمی ایران («بیانیه حل و فصل دعاوی») 5،اهلیت اقامه دعوا نزد این دیوان را دارد.
 .0عالوه بر آن ،دیوان تصمیم گرفت که بقیه موضوعات صالحیتی را به ماهیت دعـوا منضـم نمایـد .دیـوان
همچنین اعالم کرد که رسیدگیهای بعدی در پرونده حاضر مشمول اخطار هی ت عمومی دیوان در پرونده شـماره
«الف» 52میشود؛ بدین معنا که «در پروندههایی که دیوان براساس تابعیت غالب و مثثر خواهـان بـه صـالحیت
خود رأی میدهد ،تابعیت دیگر خواهان میتواند از لحا ماهیت دعوا همچنان ذیربط و معتبر بمانـد» 6.در حكـم
حاضر ،کلیه موضوعات صالحیتی باقیمانده و ماهیت پرونده مورد تصمیم واقع میشوند.
 .4دیوان طی دستور مورخ  05خرداد  55[ 5905ژوئن  ،]5330برنامه رسیدگیهای بعـدی در ایـن پرونـده را
تعیین کرد .بر این اساس ،خواهان پس از دو بار دریافت تمدید مهلت ،در تاریخ  09بهمن  50[ 5905فوریه ]5339
الیحه استماع و ادله خود را به ثبت رساند7.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریكا ،تصمیم شماره «-90الـف» -52هیـ ت عمـومی [مـتن فارسـی مـورخ  52اردیبهشـت
 /5959متن انگلیسی مورخ ششم آوریل  ،]5324منتشره در «( 5 Iran-U.S. C.T.R. 251پرونده شماره «الف».)»52
 .1بنگرید به :قرار اعدادی ریاحی ،پانوشت  5باال.
 .5مورخ  03دی  53[ 5913ژانویه  ،]5325منتشره در 1 Iran-U.S. C.T.R. 9.
 .6بنگرید به :پرونده شماره «الف» ،52پانوشت  9باال ،ص 055ـ.051
 .9خواهان در تاریخ  50اسفند [ 5905هشتم مارس  ]5339نامهای حاوی یک برگ اصالح اشتباهات موجود در الیحه استماع و ادلـهاش
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 .1خواهان در الیحه استماع خود از دیوان درخواست کرد به خوانده دستور دهد که مدار موجود در صندوق
امانت خواهان در بانک تهران ،از جمله گواهینامه های سهام رحمت آباد را ارائه دهد .خواهـان همچنـین از دیـوان
درخواست کرد به خوانده دستور دهد که صورتجلسه آخرین مجمع عمومی سهامداران رحمت آباد را که در تابستان
 ]5303[ 5912برگزار شده بود و مدر آن حسب ادعا در مزرعه رحمتآباد نگهداری میشد ،ارائه نماید8.
 .3دیوان طی دستور مورخ چهارم اسفند  09[ 5905فوریه  ]5339خود از خوانده دعوت کرد کـه درخصـوص
امكان ارائه مدار مورد درخواست اظهارنظر کنـد و در صـورت وجـود ایـن امكـان ،مـدار مزبـور را تـا ششـم
اردیبهشت  05[ 5900آوریل  ]5339ارائه دهد .خوانده در تاریخ پنجم خرداد  05[ 5900مه  ،]5339پس از یک بار
تمدید مهلت ،پاسخ خود به بخشی از درخواست خواهان را ثبت کرد و تشریفات دستیابی به صندوق امانت خواهان
را به اطالع وی رساند .خوانده طی نامهای که در تاریخ سوم تیر  04[ 5900ژوئن  ]5339به ثبـت رسـاند ،اعـالم
کرد که نتوانسته است صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساالنه مربوط به سال  ]5303[ 5912رحمـتآبـاد را پیـدا
کند.
 .51در تاریخ  03اردیبهشت  53[ 5900مه  ،]5339نماینده رابط دولت جمهوری اسالمی ایران طی نامه ای از
دیوان تقاضا کرد که به خواهان دستور دهد کل دفتر خاطرات شوهرش را که قبالً گزیدهای از آن به همراه الیحه
استماع و ادله خواهان در دیوان به ثبت رسیده بود ،به دیوان ارائـه نمایـد .در تـاریخ سـوم خـرداد  04[ 5900مـه
 ،]5339دیوان از خواهان دعوت کرد که درخصوص امكان ارائه دفتر خاطرات اظهارنظر کنـد و در صـورت وجـود
این امكان ،به منظور تهیه تصویر و وارسی خوانده ،آن را تا تاریخ  04خـرداد  54[ 5900ژوئـن  ]5339بـه دیـوان
ارائه نماید .خواهان در تاریخ  59خرداد [ 5900سوم ژوئن  ]5339پاسخ خود را همراه با تصویری از بخشهـایی از
دفتر خاطرات آقای ریاحی که از نظر وی به پرونده مربوط میشد ،به دیوان ارائه داد.
 .55در تاریخ  00تیر  59[ 5900ژوییه  ]5339نماینده رابط دولت جمهـوری اسـالمی ایـران طـی نامـهای از
دیوان درخواست کرد که به خواهان دستور دهد بقیه صفحات دفتر خاطرات آقای ریاحی را نیز ارائه دهد .در تاریخ
اول مرداد  09[ 5900ژوییه  ،]5339دیوان از خواهان دعوت کرد که درخصوص درخواست خوانده اظهارنظر کنـد.
در تاریخ  00مرداد  52[ 5900اوت  ،]5339خواهان بقیه صفحات دفتر خاطرات را به دیوان تسلیم کرد.
 .50در تاریخ  00مرداد  52[ 5900اوت  ،]5339خواهان از دیوان درخواست کرد به خوانده دسـتور دهـد کـه
برای نماینده وی ،آقای پال میچل ،ویزای ورود ب ه ایران صـادر کنـد و صـندوق امانـت خواهـان در بانـک ملـت
(قائممقام بانک تهران) را در اختیار وی قرار دهد و به او اجازه دهد از محتویات صندوق امانت مزبور فتوکپی تهیه
و آنها را از ایران خارج کند .خواهان همچنین از دیوان درخواست کرد به خوانده دستور دهد مدار معینـی را در
ارتباط با خشكه و یک فتوکپی از پرونده ثبتی رحمتآباد را کـه حسـب ادعـا در اداره ثبـت شـرکتهـا و مالكیـت
صنعتی نطنز موجود بود ،ارائه نماید.
 .59در تاریخ هشتم شهریور  92[ 5900اوت  ،]5339دیوان از خوانده دعوت کرد که درخصـوص درخواسـت
به ثبت رساند.
 .1صورتجلسه مجمع عمومی سهامداران مورخ  51خرداد [ 5912پنجم ژوئن  ]5303بعداً توسط خواهان همراه الیحه معارضش به ثبت رسید.
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خواهان در مورد اجازه ورود نماینده وی به ایران و دسترسی او به صندوق امانت مورد بحث جهت انجام م موریت
مذکور در فوق اظهارنظر کند .از خوانده همچنین دعوت به عمل آمد که درخصوص امكان ارائه مدار درخواستی
و تصویر اوراق پرونده ثبتی شرکت اظهارنظر کند و در صورت وجود این امكان ،مدار مورد نظر را تـا تـاریخ 00
مهر  54[ 5900اکتبر  ]5339ارائه دهد.
 .57در تاریخ  50شهریور [ 5900هشتم سپتامبر  ]5339خوانده نظر خود را درخصوص درخواستهای خواهان
اعالم کرد .خوانده استدالل کرد که برخی از قسمتهای درخواست خواهان را نمیتوان «ارائه مدار » تلقی کـرد
و درخواست خواهان مشمول قواعد حاکم بر ت مین دلیل نمیشود .درخصوص صدور ویزا برای آقای میچل ،خوانده
به وی راهنمایی کرد که به نزدیکترین کنسولگری ایران مراجعه کند .خوانده به خواهان پیشنهاد کرد که چنانچه
آقای میچل واجد شرایط برای دریافت ویزا تشخید داده نشود ،نماینده دیگری را به جای وی تعیین کند .خوانده
همچنین اعالم کرد که نماینده خواهان آزادانه به صندوق امانت وی دسترسی خواهد داشت و میتواند محتویـات
صندوق امانت مزبور را مطابق مقررات گمر ایران به خارج بفرستد .بنابراین ،از نظر خوانـده ،نیـازی بـه صـدور
اجازه برای مقاصد فوقالذکر وجود نداشت .درخصوص پرونده ثبتی رحمتآباد ،خوانده به خواهـان یـا نماینـده وی
راهنمایی کرد که با اداره ثبت شرکتها و مالكیت صنعتی («اداره ثبت شرکتها») تماس بگیرد.
 .51در تاریخ  03مهر  05[ 5900اکتبر  ،]5339خوانده مدار درخواستی خواهان درخصـوص خشـكه را بـه
ثبت رساند.
 .50در تاریخ  53مرداد  52[ 5309اوت  ]5334خوانده «الیحه استماع و ادله و مدار کتبی» خود را به ثبت
رساند.
 .54در  09آبان  54[ 5909نوامبر  ]5334خواهان طی نامه ای از دیوان درخواست کرد که به خوانـده دسـتور
دهد تعدادی مدر را به دیوان تسلیم کند .در تاریخ  05آبان  50[ 5909نوامبر  ،]5334پیش از آن که دستوری از
جانب دیوان صادر شده باشد ،خوانده اعتراض کرد که درخواست خواهان تكرار درخواست قبلـی او اسـت .بـا ایـن
حال ،دیوان طی دستور مورخ  00آبان  52[ 5909نوامبر  ]5334از خوانده درخواست کرد کـه مـدار مـورد نظـر
خواهان را تسلیم کند یا توضیح دهد که چرا انجام این کار مقدور نیست.
 .51در تاریخ  05فروردین  52[ 5904آوریل  ،]5331خوانده اظهاریهای تحت عنـوان «تسـلیم اسـناد و ارائـه
توضیحاتی درباره درخواست خواهان» به ثبت رساند .خوانده نسخه ای از دفتر ثبت سهام تروندان ،اساسنامه بانـک
تهران و نامه شماره  009/09مورخ  05تیر  50[ 5959ژوییه  ]5324خشكه را که خواهان درخواسـت کـرده بـود،
ارائه داد .خوانده همچنین دالیل عدم ارائه بقیه مدار مورد درخواسـت خواهـان را توضـیح داد .در تـاریخ هفـتم
اردیبهشت  00[ 5904آوریل  ،]5331خواهان الیحهای تحت عنوان «اعتراض خواهان به قصور خوانده در اجرای
دستور دیوان داوری مبنی بر ارائه مدار » به ثبت رساند .وی استدالل کرد که توضیح خوانده دربـاره عـدم ارائـه
مدار درست نیست و مدار مزبور بیش از حد کلی و حجیم نبوده و در واقع ،در الیحه خود خوانده مورد استناد
قرار گرفتهاند .عالوه بر آن ،خواهان اظهار داشت که وی ،چنانکه تالشهـای ادعـایی مكـرر و نـاموفقش نشـان
میدهد ،قادر به تحصیل مدار مزبور نیست .خواهان درخواست کرد که از قصور خوانده در اجرای دستور دیـوان،
به زیان خوانده استنباط خالف به عمل آید .در تاریخ  53اردیبهشت [ 5904نهـم مـه  ]5331خوانـده نظـراتش را
درخصوص اعتراض خواهان به ثبت رساند.
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 .53در تاریخ  02اردیبهشت  52[ 5904مه  ،]5331دیوان به خوانده یادآور شـد کـه دسـتور مـورخ  00آبـان
 52[ 5909نوامبر  ]5334از خوانده خواسته بود که «مدار مورد اشاره در درخواست خواهان را تسـلیم نمایـد یـا
علت عدم امكان تسلیم هریک از آنها را توضیح دهد  .»...دیوان متقاعد نشد که خوانده به نحو صـحیحی عمـل
کرده و اظهاریه مورخ  05فروردین  52[ 5904آوریل  ]5331خوانده را تنها یک پاسخ جزئی به دستور دیوان تلقی
کرد .بنابراین ،دیوان از خوانده درخواست کرد که تا تاریخ نهم تیر  92[ 5904ژوئن  ]5331مدارکی را کـه خوانـده
در اختیار داشت و تا آن زمان تسلیم نكرده بود ،تسلیم کند .همچنین از خوانده خواسـته شـد آن دسـته از مـدار
مورد درخواست خواهان را که خوانده در اظهاریه مورخ  05فـروردین  52[ 5904آوریـل  ]5331خـود درخصـوص
آنها اظهارنظر نكرده ،تسلیم کند یا توضیح دهد که چرا ارائه آن مدار امكانپذیر نیست.
 .01در تاریخ نهم تیر  92[ 5904ژوئن  ،]5331خوانده پاسخ مشروح خود را به دسـتور مـورخ  02اردیبهشـت
 52[ 5904مه  ]5331دیوان به ثبت رساند که این مدر متعاقباً در تـاریخ  54تیـر [ 5904پـنجم ژوییـه ]5331
اصالح شد .در این پاسخ ،از جمله آمده بود که پیش از تقدیم اظهاریه مورخ  05فروردین  52[ 5904آوریل ]5331
وی با حسننیت تالش کرده بود مدارکی را که احیاناً در اختیار خواهان نبود ،به دسـت آورد .دیـوان طـی دسـتور
مورخ  53تیر  52[ 5904ژوییه  ]5331خود خاطرنشان ساخت که راجع به این موضوع که آیا خوانده به دسـتورات
مورخ  00آبان  52[ 5909نوامبر  ،]5334نهـم اسـفند  02[ 5909فوریـه  ]5331و  02اردیبهشـت  52[ 5904مـه
 ]5331دیوان عمل کرده است یا نه ،در مراحل بعدی رسیدگی تصمیم گرفته خواهد شد.
 .05خوانده با استناد به دفتر خاطرات آقای ریاحی 9همچنین در لوایح خود استدالل کرده اسـت کـه مـدار
مورد درخواست خواهان در دسترس وی و همسرش بوده است و بعضی از بستگان و دوستان وی آن مدار را یا
از بین برده یا از بایگانی خارج کرده یا برای تنظیم این ادعاها در اختیار آقای ریاحی قرار دادهاند .در این خصوص،
خوانده از جمله به نامههای مورخ  50اسفند [ 5913سـوم مـارس  ]5325و هشـتم اردیبهشـت  02[ 5900آوریـل
 ]5339که به ترتیب توسط آقای محمدحسین واقفی و آقای علی شیبانی برای آقای ریاحی فرستاده شده بودنـد و
نیز به الیحه معارض خواهان اشاره کرده است.
 .00در تاریخ نهم بهمن  03[ 5904ژانویه  ،]5335دولت ایاالت متحـده الیحـه ای تحـت عنـوان «تذکاریـه
ایاالت متحده درباره به کار بردن پیمان مودت در مورد اشخاصی که تابعیت دوگانه ایاالت متحـده و ایـران را دارا
میباشند» به ثبت رساند.
 .09در تاریخ  09فروردین  55[ 5901آوریل  ،]5335خواهان نامه ای ثبت و طی آن از دیوان درخواست کـرد
که براساس بند  5ماده  51قواعد دیوان 10رسیدگی به پرونده را به دو بخش تقسیم کند تا بتوان کلیه موضـوعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6خوانده ،از جمله به یادداشتهای مربوط به تاریخهای  52فروردین [ 5912هفتم آوریل ( ]5303صـفحه  09 ،)290الـی  05فـروردین
 50[ 5912الی  51آوریل ( ]5303صفحه  )294و  53الی  09تیر  52[ 5912الی  54ژوییـه ( ]5303صـفحه  )200دفتـر خـاطرات آقـای
ریاحی استناد کرده است.
 .89متن بند  5ماده  51قواعد دیوان به شرح زیر است :دیوان داوری با رعایت این قواعد میتواند جریان داوری را بـه نحـوی کـه خـود
مقتضی بداند هدایت کند ،مشروط بر اینکه با طرفهای داوری به مساوات رفتار کرده و در هریک از مراحل رسیدگی به هر طرف کامالً
فرصت دهد که مطالب خود را ارائه نماید.

حکم شماره  655ـ  485ـ 889  0

بجز ارزیابی را مقدمتاً مورد تصمیم قرار داد .خواهان همچنین اظهار داشت که شاید بـرای دیـوان الزم و مناسـب
باشد که یک کارشناس بیطرف مطابق بند  5ماده  00قواعد دیوان 11تعیین کند و این کار باید بیدرنگ پـس از
صدور قرار اعدادی انجام گیرد که طی آن مسئولیت ایران درخصوص هریک از نه ادعای موضوع رسیدگی یا همه
آنها احراز میشود .در تاریخ هفـتم اردیبهشـت  05[ 5901آوریـل  ،]5335خوانـده نظـرات خـود را درخصـوص
درخواست خواهان به ثبت رساند .دیوان طی دستور مورخ  59اردیبهشت [ 5901دوم مه  ]5335خـود اعـالم کـرد
که پذیرش درخواست دیرهنگام خواهان برای تقسیم جریان رسیدگی صحیح نیست .بهعالوه ،دیوان در آن مرحله
از رسیدگیها تعیین کارشناس را الزم ندانست.
 .07در تاریخ  52دی  92[ 5901دسامبر  ،)5335پس از دریافت هفـت بـار تمدیـد مهلـت ،خواهـان الیحـه
معارض و ادله خود را به ثبت رساند .متن اصالحی الیحه خواهان در تاریخ  55فروردین  95[ 5905مارس ]5330
به ثبت رسید.
 .01در تاریخ  00شهریور  52[ 5900سپتامبر  ،]5332خوانده پس از دریافت هفت بار تمدیـد مهلـت ،الیحـه
معارض و ادله خود را به ثبت رساند .به دنبال ثبت این الیحه ،دیوان طی دسـتور مـورخ چهـارم آبـان 05[ 5900
اکتبر  ]5332روزهای سوم الی هفتم خرداد  04[ 5902الی  02مه  ]5333را برای برگزاری جلسـه اسـتماع تعیـین
کرد.
 .00در تاریخ پنجم فروردین  01[ 5902مارس  ،]5333خواهان یک الیحه معارض متقابل که شامل چنـدین
ضمیمه بود ،به ثبت رساند .در تاریخ  04فروردین  59[ 5902آوریل  ،]5333خوانده به ثبت الیحه معارض متقابل
خواهان اعتراض و درخواست کرد که الیحه مزبور رد شود یا در صورت پـذیرش آن توسـط دیـوان ،بـه وی نیـز
فرصت پاسخگویی به آن داده شود.
 .04دیوان طی دستور مورخ اول اردیبهشت  05[ 5902آوریل  ]5333خود ضـمایم الیحـه معـارض متقابـل
خواهان را جزء ادله وی مورد پذیرش قرار داد و از خوانده دعوت کرد که نظرات و احیاناً ادله خود را در پاسـخ بـه
آنها ارائه دهد .دیوان در دستور مزبور برگزاری جلسه استماع را نیز تا اطالع ثانوی به ت خیر انداخت.
 .01در  04اردیبهشت  54[ 5902مه  ،]5333خواهان دو مدر دیگر به ثبت رساند (بنگرید به :بند  40زیـر).
دیوان طی دستور مورخ  95اردیبهشت  05[ 5902مه  ]5333خود از خوانده خواست که در جوابیه خود بـه الیحـه
معارض متقابل خواهان به این دو مدر نیز پاسخ دهد و تصمیم در مورد قابلیت پذیرش آنها را به بعـد موکـول
کرد.
 .03در تاریخ  53آذر  52[ 5902دسامبر  ،]5333خوانده جوابیه خـود را بـه ضـمایم الیحـه معـارض متقابـل
خواهان به ثبت رساند.
 .91دیوان طی دستور مورخ  55دی [ 5902ششم ژانویه  ]0222خود روزهای دوم الـی ششـم خـرداد 5903
[ 00الی  05مه  ]0222را برای برگزاری جلسه استماع تعیین کرد .در تاریخ هفتم بهمن  00[ 5902ژانویه ،]0222
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88متن بند  5ماده  00قواعد دیوان به شرح زیر است :دیوان داوری میتواند یک یا چند کارشناس را جهت تهیه گزارش کتبی در بـاب
موضوعات خاصی که دیوان تعیین میکند منصوب نماید .نسخهای از شرح وظایف کارشناسان مزبور کـه توسـط دیـوان تهیـه مـیشـود،
جهت طرفها ارسال خواهد شد.
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خوانده از دیوان درخواست کرد که زمان جلسه استماع مقرر را تمدید نموده و حداقل  51روز به آن اختصاص دهد.
در تاریخ  00بهمن  55[ 5902فوریه  ،]0222خواهان نیز به درخواست خوانده ملحق شد ،ولی جمعاً ده روز را برای
جلسه استماع کافی دانست .متعاقباً جلسه استماعی برای روزهای  03اردیبهشت الی هفتم خـرداد  52[ 5903الـی
 00مه  ]0222تعیین و در محل دیوان در الهه برگزار شد.
 .95در تاریخ  00بهمن  55[ 5902فوریه  ،]0222خواهان از دیوان درخواست کرد که برخی از مدار موجود
در جوابیه خوانده به پیوستهای الیحه معارض متقابل خواهان را رد نماید .دیوان طـی دسـتور مـورخ  53اسـفند
[ 5902نهم مارس  ]0222خود تصمیم گرفت که برخی از مـدار ارائـه شـده توسـط خوانـده را کـه عمـدتاً بـه
موضوعات راجع به تابعیت خواهان مربوط میشد و مدارکی را که ربطی به مدار ثبت شده خواهان در مـاههـای
فروردین و اردیبهشت  [ 5902مارس و مه  ]5333نداشت ،نپذیرد.
 .90به موجب یک درخواست مشتر طرفین ،ادعای خواهـان درخصـوص جـواهرات و محتویـات صـندوق
امانت وی در بانک تهران ،طی حكم مبتنی بر شرایط مرضیالطرفین مورخ پنجم اسفند  04[ 5902فوریـه ]0222
دیوان حل و فصل شد12.
 .99در تاریخ اول اردیبهشت  02[ 5903آوریل  ،]0222خوانده اصالحات و نیز ترجمهها و متون جـا افتـاده از
جوابیه ثبت شده قبلی خود را به ثبت رساند (بند  03باال) .خواهان طی نامه ای که در تاریخ  59اردیبهشـت 5903
[دوم مه  ]0222توسط دیوان دریافت شد ،به این ثبت با ت خیر مدار توسط خوانده اعتراض کرد .خوانده در تاریخ
 55اردیبهشت [ 5903پنجم مه  ]0222پاسخ خود را به اعتراض خواهان به ثبت رساند.
 .97دیوان طی دستور مورخ  51اردیبهشت [ 5903چهارم مه  ]0222خود اعالم کرد که بخش هایی از آنچـه
را که خوانده در اول اردیبهشت  02[ 5903آوریل  ]0222ارائه کرده بهعنوان دلیل نمـیپـذیرد؛ زیـرا قبـول آنهـا
موجب تضییع ناروای حقوق خواهان میگردد.
 .91در تاریخ  09اردیبهشت  50[ 5903مه  ،]0222نماینده رابط ایاالت متحده به دیوان اطالع داد که آقـای
چارلز تی .دانكن (داور منصوب ایاالت متحده در شعبه یک) موقتاً بیمار شده است و به جای وی آقـای چـارلز ان.
براوئر را بهعنوان داور در این پرونده معرفی کرد .طی دستور شماره  30مورخ  00اردیبهشت  55[ 5903مه ]0222
ریاست دیوان ،آقای براوئر بهعنوان عضو شعبه برای رسیدگی به این پرونده تعیین شد13.
 .90در جلسه استماع ،خوانده قسمتی از یک تلكس ثبت نشده را که وکیل خواهـان در سـال ]5325[ 5952
بهعنوان بخشی از پیشنهاد خواهان برای حل و فصل دعوا فرستاده بود قرائت کرد .خواهان نسبت به این موضـوع
که قرائت تلكس جزء سوابق پرونده تلقی گردد اعتراض نمود و درخواست کرد که دیوان اعتباری بـرای آن قائـل
نشود.
 .94پس از جلسه استماع ،در تاریخ چهارم آذر  04[ 5903نوامبر  ]0222خوانده نامـه ای بـه ثبـت رسـاند کـه
تصویر قسمتی از تلكس سال  ]5325[ 5952به آن پیوست شده بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82بنگرید به :حكم مبتنی بر شرایط مرضیالطرفین ریاحی ،پانوشت  0باال.
 .81آقای براوئر بعداً بهعنوان عضو دیوان جهت انجام وظیفه در شعبه یک منصوب و تعیین شد.
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 .91بعداً در تاریخ  05آذر  55[ 5903دسامبر  ،]0222خواهان نامهای ثبت کرد و طـی آن اظهـار داشـت کـه
اعتراضی ندارد که دیوان مدرکی را که خوانده در چهارم آذر  04[ 5903نوامبر  ]0222ثبت کرده اسـت بپـذیرد .در
نامه خواهان ضمناً به برخی ادله شفاهی که خوانده برای نخستین بار در جلسه استماع مطرح کرده بود ،پاسخ داده
شد.
 .93در تاریخ  59شهریور [ 5922چهارم سپتامبر  ،]0225خوانده پاسخ خود به نامـه مـورخ  05آذر 55[ 5903
دسامبر  ]0222خواهان را به ثبت رساند و طی آن از دیوان درخواست کرد کـه ثبـت نامـه دیرهنگـام خواهـان را
نپذیرد .در نامه خوانده ،همچنین به موضوعات مطروح در نامه مـورخ  05آذر  55[ 5903دسـامبر  ]0222خواهـان
پاسخ داده شد.
 .71در تاریخ  00شهریور  52[ 5922سپتامبر  ،]0225خواهان نامه ای به ثبت رساند و طی آن اظهـار داشـت
که موجه خواهد بود اگر دیوان لوایح پس از استماع طرفین را مورد پذیرش و مالحظه قرار دهد.
دوم) صالحیت و موضوعات شکلی باقیمانده
الف) صالحیت

 .75دیوان نظر میدهد که این دعوا بابت سلب ادعایی حقوق مالكیت خواهان توسط جمهوری اسالمی ایران بوده
و در نتیجه ،مشمول صالحیت موضوعی دیوان نسبت به دعاوی ناشی از «ضبط اموال ویا هر اقـدام دیگـری کـه
مثثر در حقوق مالكیت باشد» میشود که در بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر گردیده اسـت .بـر ایـن
اساس ،دیوان نظر میدهد که منوط و مشروط به یافتههای زیر ،صالحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.
ب) قابلیت پذیرش مدارکی که با تأخیر به ثبت رسیدهاند
 .5مدارک تسلیم شده قبل از جلسه استماع

 .70درخصوص قابلیت پذیرش دو مدر ثبت شده در تاریخ  04اردیبهشت  54[ 5902مه ( ]5333بنگرید به :بند
 02باال) ،خواهان استدالل میکند که این مدار مثید آن است که آقای رضا نصرالهی در سالهای 5912ـ5910
[5322ـ ]5303مسئول سپاه پاسداران انقالب اسالمی نطنز بوده است 14.خواهان خاطرنشان میکند که خوانده در
الیحه معارض خود ادعا کرده بود که هویت آقای نصرالهی «بر خوانده آشكار نشده است» .عالوه بر آن ،خواهـان
اظهار میدارد که پذیرش این مدار معارض متقابل بهعنوان دلیل در آن مرحله از رسیدگی بار چندانی بـر دوش
خوانده نخواهد افزود.
 .79خوانده طی نامه مورخ  92اردیبهشت  02[ 5902مه  ]5333خود به ثبت دیرهنگام مدار توسط خواهان
اعتراض کرد .با این حال ،خوانده در الیحه معارض متقابل خود که در تاریخ  53آذر  52[ 5902دسامبر  ]5333به
ثبت رسید ،قبول کرد که آقای نصرالهی عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی نطنز بود .خوانده توضـیح داده اسـت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81خواهان اظهار میدارد که در زمانی که آقای رضا نصرالهی مسئول سپاه پاسداران انقالب اسالمی نطنز بود ،یک صـورتمجلس و دو
رسید امضا کرد که ثابت میکند سپاه پاسداران در تاریخ  50بهمن [ 5912اول فوریه  ]5322اموال رحمتآباد را مصادره کرده است.
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که وی قبالً نامه فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی نطنز را مورد استناد قرار داده بود و به نظر میرسد دلیل
اشتباه در نامه مزبور این واقعیت باشد که نام واقعی آقای نصرالهی ،عبدالرضا نصرالهی بوده ،نه رضا نصرالهی کـه
خواهان ذکر کرده است .خوانده ضمناً توضیح داده است که در اوایل انقالب سیستم منظمـی بـرای امـور اداری و
نگهداری دقیق سوابق وجود نداشت.
 .77دیوان موضوع ثبت با ت خیر مدار را در چند پرونده در گذشته مورد بررسی قـرار داده اسـت .در پرونـده
هریس اینترنشنال تله کامیونیكیشنز 15دیوان اشعار داشت که «نقطه آغاز بررسی باید قواعـد شـكلی خـود دیـوان
باشد .در رابطه با این تصمیم گیری ،چهار قاعده وجود دارد» .دیوان مواد  00و  09قواعد دیوان را مورد استناد قرار
داد که به دیوان اختیار میدهند مهلتهایی را برای تسلیم لوایح کتبی تعیین کنـد .دیـوان همچنـین بـه مـاده 51
اشاره کرد که مقرر میدارد با طرفین پرونده باید به مساوات رفتار شود .بهعالوه ،ماده  02به دیوان اختیار میدهـد
در صورتی که یكی از طرفین که فرصت تسلیم ادله کتبی را داشته ،ظرف مهلت مقرر آن ادلـه را تسـلیم نكنـد و
برای قصور خود دلیل کافی ارائه ننماید ،دیوان براساس ادله موجود نزد خود حكم صادر نماید .همانطور که دیوان
در پرونده هریس اینترنشنال تلهکامیونیكیشنز اشعار داشت« :این قواعد بر روی هم متضمن اجازه و اختیـار دیـوان
در تعیین مهلت ثبت مستندات کتبی و اعمال این مهلتها میباشد ،مشروط بر آنکه با طرفین بـه طـور مسـاوی
رفتار شود»16.
 .71شعبه یک هنگام تعیین قابلیت پذیرش مدارکی که با ت خیر به ثبت رسیده اند ،موضع روشنی اتخاذ کـرده
است .این شعبه هنگام تعیین تاریخ جلسه استماع به طور معمول به طرفین اعالم میکند که اجازه نمیدهد پـیش
از برگزاری جلسه استماع ادله جدیدی ارائه گردد ،مگر آنکه تشخید دهد کـه پـذیرش آن مـدار در اوضـاع و
احوال استثنایی ،قابل توجیه است و مشروط بر آنکه آن مدار حداقل دو ماه قبل از جلسه استماع به ثبت رسیده
باشند17.
 .70دیوان برای تصمیمگیری راجع به پذیرش مدار پیش از جلسه استماع خواهان ،مالحظه میکند که:
 .5خواهان در تاریخ  04اردیبهشت  54[ 5902مه  ،]5333یعنی پس از آن که دیـوان تصـمیم گرفـت جلسـه
استماع تعیین شده برای سوم الی هفتم خرداد  04[ 5902الی  02مه  ]5333را به تعویق بیندازد ،درخواسـت ثبـت
مدار مزبور را کرد؛
 .0درخواست مزبور بیش از هفت ماه قبل از  55دی [ 5903ششم ژانویه  ،]0222یعنـی تـاریخی کـه دیـوان
مجدداً زمان برگزاری جلسه استماع را تعیین کرد ،به عمل آمده بود؛ و
 .9دیوان هنگام پذیرش ضمایم الیحه معارض متقابل خواهان به عنوان دلیل در تاریخ اول اردیبهشـت 5902
[ 05آوریل  ]5333از خوانده دعوت کرد که نظرات و ادله احتمالی خـود را در پاسـخ بـه ضـمایم الیحـه معـارض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .85هریس اینترنشنال تلهکامیونیكیشنز و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم جزئی شـماره 909ــ423ــ ،5مـورخ  55آبـان
[ 5955دوم نوامبر  ،]5320منتشره در «(17 Iran-U.S. C.T.R. 31هریس اینترنشنال تلهکامیونیكیشنز»).
 .86همانجا ،بندهای 01ـ ،10ص  10ـ .41
 .89بنگرید به :ورا ـ جو میلر اریه و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شـماره 125ــ240/249/244ــ ،5مـورخ اول خـرداد
 00[ 5905مه  ،]5330بند  ،12منتشره در «( 33 Iran-U.S. C.T.R. 272, 287ورا ـ جو میلر اریه»).
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متقابل خواهان تسلیم کند که در عمل قریب هفت ماه به خوانده فرصت میداد پاسخ و ادلـه معـارض خـود را در
ارتباط با آن دو مدر ارائه کند.
 .74تحت این اوضاع و احوال ،دیوان مقتضی میداند که دو مدرکی را که خواهـان در تـاریخ  04اردیبهشـت
 54[ 5902مه  ]5333تسلیم کرده ،جزء ادله بپذیرد .در اتخاذ این تصمیم ،دیوان ماهیت و محتوای مدار مزبـور،
دالیل ت خیر در ارائه آنها و مندرجات جوابیه مورخ  53آذر  52( 5902دسامبر  ]5333خوانده را نیز مورد توجه قرار
میدهد.
 .0مدارک تسلیم شده پس از جلسه استماع

 .71اما مدار ارائه شده پس از جلسه استماع مطلب دیگری است .دیوان در تاریخ  55دی [ 5902ششـم ژانویـه
 ،]0222به دنبال تعیین تاریخ جدید جلسه استماع برای خرداد [ 5903مه  ،]0222طی دسـتوری اعـالم کـرد کـه
«دیوان اجازه نخواهد داد که قبل از جلسه استماع ،مدار جدیدی بهعنوان دلیل ثبت گردد ،مگر آنکه تشـخید
دهد که چنین امری با توجه به اوضاع و احوال استثنایی موجه است و چنین مدارکی حداقل دو ماه قبـل از جلسـه
استماع ثبت شود» 18.دستور مورخ  55دی [ 5902ششم ژانویه  ]0222دیوان همچنین اعالم داشت که «در جلسه
استماع طرفین آزادند هر استداللی را که مایل باشند اقامه نمایند؛ لكن ارائه مدار جدید بـه عنـوان دلیـل میسـر
نیست ،مگر با اجازه دیوان و چنین اجازهای معموالً داده نخواهد شـد ،مگـر در مـورد مـدارکی کـه در رد مـدار
تسلیمی [طرف دیگر] در جلسه استماع ارائه شود».
 .73در پرونده ورا ـ جو میلر اریه (مذکور در باال ،پانوشت  ،50بند  ،10ص  )022دیوان اعالم کرد که به طور
معمول ،رویه عدم پذیرش ادله جدید ،نه تنها دو ماه بالفاصله قبل از جلسه استماع ،بلكه دوره بعد از استماع و قبل
از صدور حكم را نیز شامل میگردد و اگرچه شعبه در موقع تصمیمگیری راجع به قابلیت پذیرش مدار غیرمجاز
و خارج از موعد ،ماهیت این مدار و مدت زمان سپری شده و علـل تـ خیر در ثبـت آنهـا را مـورد توجـه قـرار
میدهد ،به طور مثکد از این رویه پیروی نموده است .دیوان معموالً مدار غیرمجاز و خارج از موعـد را رد کـرده
است تا مانع شود که یكی از طرفین به «تاکتیک» ثبت مدار در جلسه استماع یا بعد از آن متوسل گردد.
 .11خوانده در نخستین مدر تسلیمی پس از جلسه استماع اعالم کرد که در جلسه اسـتماع وعـده داده کـه
تصویر کامل تلكسی را ارائه دهد که بخشی از آن را در جلسه استماع قرائت کرده بود.
 .15دیوان مالحظه میکند که خوانده در لوایح پیش از جلسه استماع ،از جمله در جوابیه اش به ضمایم الیحه
معارض متقابل خواهان ،نه این تلكس را ارائه و نه به آن اشاره کرده بود؛ هرچند بـه نظـر مـیرسـد کـه خوانـده
دستکم بخشی از آن را که در جلسه استماع قرائت کرده بود ،از سال  ]5325[ 5952در اختیار داشته و در نتیجه،
در مراحل اولیه رسیدگی تلكس مزبور برای ثبت در دسترس وی قرار داشته است .وانگهی دیوان چه ضمن جلسه
استماع و چه پس از آن ،به خوانده اجازه ثبت ادله جدید را در این زمینه یا هـر زمینـه دیگـری در ارتبـاط بـا ایـن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81عالوه بر آن ،دیوان طی دستور مورخ  53اسفند [ 5902نهم مارس  ]0222خود ت کید کرد که «اجازه ارائه ادله جدید قبـل از جلسـه
استماع آتی نخواهد داد».
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پرونده نداد.
 .10گذشته از آن ،دیوان محتوای تلكس مزبور را سثال برانگیز می یابد؛ زیرا به موضعی مربوط میشـود کـه
یک طرف دعوا ،هنگامی که درصدد حل و فصل با طرف دیگر بوده ،اتخاذ کرده است .دیـوان در تعـدادی مـوارد
نظر داده است که مواضع متخذه طرفین دعوا در جریان مذاکرات حل و فصـل تـ ثیری بـر حقـوق مربوطـه آنـان
ندارد 19.همچنین دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در پرونده کارخانه خورزوف 20اعالم کرد که:
نمیتواند اعالم ها ،اقرارها یا پیشنهاداتی را که احتمال دارد طرفین در جریان مذاکرات مستقیم بین خود مطرح
کرده باشند و تا زمانیکه مذاکرات به موافقت کامل منجر نشده باشد ،مورد لحا قرار دهد21.
 .19از این رو ،دیوان نخستین مدرکی را که خوانده پس از استماع ثبت نموده ،غیرقابل پذیرش اعالم میکند.
به همان دالیل ،دیوان مقتضی نمیداند که مفاد تلكسی را که خوانده در جلسه استماع قرائت کـرده اسـت ،مـورد
توجه قرار دهد.
 .17درخصوص سه مدر دیگر تسلیمی پس از جلسه استماع (بندهای 42ــ 92بـاال) دیـوان بـا اسـتناد بـه
بخشهای ذیربط بندهای  15ـ  43باال ،آنها را نیز غیرقابل پذیرش اعالم میکند22.
پ) قابلیت پذیرش ادعاها و اصالحیههای خارج از موعد
 .5تغییرات در مبلغ خواسته

 .11خواهان در الیحه معارضش با استناد به ماده  02قواعد دیوان (بنگرید به :پانوشت  95زیر) ،درخواست کرد به
وی اجازه داده شود که ادعایش را جهت انطباق با ادله تقدیمی در الیحه استماع و الیحه معارض خویش اصـالح
و تكمیل کند .خواهان ادعا کرده است که مبلغ جدید مورد مطالبه بر مبنای اطالعات بـه دسـت آمـده از مـدارکی
است که اخیراً از ایران دریافت شده و اطالعات مزبور در زمان ثبت دعوا یا ثبت مدار اولیهاش در دسـترس وی
نبود .طبق اظهار خواهان ،مبلغ اصالح شده همچنین منعكسکننده ارزیابیهای کارشناسی جدیدی است که بعضاً
مبتنی بر اطالعاتی است که قبالً در دسترس نبود.
 .10بنابراین ،غرامت مورد مطالبه در الیحه معارض ،در مقایسه با غرامـت مـورد مطالبـه در دادخواسـت کـه
 501020555/32دالر بود ،در مقایسه با الیحه استماع که غرامت مورد مطالبه در آن  5500590102/44دالر بود ،به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86بهعنوان مثال ،بنگرید به :اینترنشنال اسكولز سرویسز اینكورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره 032ــ509ــ5
مورخ نهم بهمن  03[ 5951ژانویه  ،]5320بند  ،90منتشره در  14 Iran-U.S. C.T.R. 65, 77؛ و پپسـیکـو اینـک .و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره 052ـ52ـ[ 5متن فارسی مورخ  55آبان  /5951متن انگلیسـی مـورخ  59اکتبـر  ،]5325منتشـره در
«( 13 Iran-U.S. C.T.R. 3, 28پپسیکو اینک»).
20. Chorzow Factory Case (Merite) (Ger. v. Pol.), 1928 P.C.I.J. Ser. A, No. 17 (Judgement of 13 September).

 .28همانجا ،ص .15
 .22بهعنوان مثال ،بنگرید به :دیمز اند مور و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،تصمیم شماره 95ـ14ـ[ 9متن فارسی مـورخ  55مـرداد
 /5954متن انگلیسی مورخ  09آوریل  ،]5321منتشره در  8 Iran-U.S. C.T.R. 107, 115که در آن دیوان اعالم کرده است «در فاصله
بین ختم رسیدگی و صدور حكم  ...هیچگونه الیحه و مدرکی نمیتواند پذیرفته شود ،مگر آنکه دیوان تشخید دهد که به علت اوضـاع
و احوال استثنایی این کار الزم است» (عالئم نقل قول داخل متن حذف شدهاند).
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مبلغ ـ 4203920449/دالر افزایش یافت .هرچند مبلغ خواسته هر قلم از ادعاهای مجـزای خواهـان در دادخواسـت
قلم به قلم مشخد نشده است ،اما این کار در الیحه استماع و الیحـه معـارض انجـام گرفتـه اسـت .در جلسـه
استماع ،خواهان مبلغ مورد ادعای خود را ــ 9901220309/دالر ذکـر کـرد و توضـیح داد کـه قـبالً در محاسـبات
ارزشیابیاش اشتباهی رخ داده بود.
 .14خوانده به این مبالغ افزایش یافته و به این که خواسته دعوا بیش از پنج برابر مبلغ اولیه مـورد مطالبـه در
دادخواست افزایش یافته معترض است .خوانده معتقد است که خواهان پـیش از ثبـت دادخواسـت ،بـرای ارزیـابی
اموال و سهام مورد ادعایش از فرصت فراوان برخوردار بوده و در بهترین موقعیت ممكـن قـرار داشـته اسـت .هـر
ت ییری در ارزش اموال مورد ادعا پس از ثبت دادخواست ،نمیتواند بر مبلغ غرامت که بایستی در تـاریخ مصـادره
تعیین شود ،ت ثیر بگذارد .خوانده استدالل میکند که خواهان هیچ دلیل موجهی برای ارزشیابی اصالحیاش ارائـه
نداده است .از این رو ،خوانده استدالل میکند که دیوان نباید چنین افزایشی را در خواسته بپذیرد.
 .11دیوان مالحظه میکند که رویه دیوان بر این بوده که به خواهان ها اجازه دهد مبـالغ خواسـته منـدرج در
ادعاهاشان را چه به دلیل دستیابی به مدار جدید و چه به دلیل اسـتفاده از روشـی متفـاوت بـرای ارزشـیابی یـا
ارزیابی ،افزایش دهند.
23
 .13در پرونده برنبام دیوان اصالحیههای چندگانهای را که منجر به افزایش بیش از ده برابر مبلغ اولیه ادعا
شده بود منافی حقوق طرف دیگر یا غیرقابل پذیرش تشخید نداد .در آن پرونده ،خواهان مدعی شـده بـود کـه
برخی مدار را تا مدتی پس از ثبت دادخواستش به دست نیاورده بود .دیوان اعالم کرد:
اینکه سلب مالكیتی صورت گرفته یا خیر ،تاریخ وقوع یک چنین سلب مالكیت ،و میزان ارزش منافع مالكانه
سلب شده ،موضوعاتی است که نیاز به ارائه دلیل دارد و دیوان در جریان رسیدگی ،نسبت بدانها تصـمیم خواهـد
گرفت و طرفین میتوانند هر طور که بخواهند استدالالت خود را درباره آن موضوعات ارائه نمایند24.
 .01دیوان در پرونده تامس ارل پین اعالم کرد که« :صرف ت ییر ارزشـگذاری امـوال مـورد اخـتالف توسـط
خواهان ،حتی اگر ت ییر مزبور در اثر استفاده از روش دیگری برای ارزشگذاری ایجاد شود نیز موجب زیان خوانـده
نمیشود»25.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21دستور مورخ  03بهمن  52[ 5951فوریه  ،]5320در هارولد برنبـام و جمهـوری اسـالمی ایـران ،پرونـده شـماره  ،52290شـعبه دو،
منتشره در «( 14 Iran-U.S. C.T.R. 147دستور برنبام»).
 .21همانجا ،بند  ،3ص .542
 .25تامس ارل پین و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  ،0-991-041مورخ  50مرداد [ 5951هشتم اوت  ،]5325بند  ،3منتشـره در
«( 12 Iran-U.S. C.T.R. 3, 6تامس ارل پین») .همچنین بنگرید به :جنـرال الكتریـک کـامپنی و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران و
دیگران ،حكم شماره 5-925-120مورخ  04اسفند  51[ 5953مارس  ،]5335منتشره در گزارش آرای دیـوان داوری ،جلـد  ،05ص ،542
ص 512؛ جک رنكین و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 905ـ52359ـ 0مورخ  50آبان [ 5955سوم نوامبر  ،]5320منتشـره در
 17 Iran-U.S. C.T.R. 135, 138-139؛ فورد ارو اسپیس اند کامیونیكیشنز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایـران ،حكـم جزئـی
شماره  ،5-39-023مورخ نهم بهمن  03[ 5951ژانویه  ،]5320منتشره در  14 Iran-U.S. C.T.R. 24, 26؛ پپسیکـو اینـک .مـذکور در
فوق ،پانوشت  ،53ص 50؛ و اینترنشنال اسكولز سرویسز اینكورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شـماره [ 5-509-10مـتن
فارسی مورخ  04بهمن  /5954متن انگلیسی مورخ  92ژانویه  ،]5325منتشره در .10 Iran-U.S. C.T.R. 6, 12
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 .05به این دالیل ،دیوان مقرر میدارد که ادعای اصالح شده موجب تضییع حق خوانده نمیشود ،زیرا دیوان
فرصت فراوانی در اختیار خوانده گذاشته است که چه در لوایح بعدی و چه در جلسه استماع ،به ادعای اصالح شده
پاسخ دهد .بر این اساس ،دیوان اعتراض خوانده را رد و اعالم میکند که اصالحیهها طبق ماده  02قواعـد دیـوان
قابل پذیرش میباشند.
 .0سایر تغییرات انجام شده در ادعا

 .00خواهان تعدادی ادعای جداگانه به شرح زیر با لوایح استماع و معارض خود اضافه کرده است:
یک) ادعایی بابت پرداخت مبلغ  9405020222ریال ایران («ریال») ( 4290334دالر) که حسب ادعا در حساب
سپردهای به نام خشكه در شعبه مرکزی بانک ملی ایران واریز شده بود (مطروح در الیحه استماع خواهان)؛
دو) ادعایی بابت پیش پرداخت مبلغ  510222ریال ( 302/52دالر) ادعایی به شـرکت مخـابرات تهـران بـرای
استفاده آتی از دو خط تلفن در آپارتمانهای در حال ساخت فرحزاد (مطروح در الیحه استماع خواهان)؛
سه) ادعایی بابت مبلغ  502220222ریال ( 240325دالر) مربوط به ارزش ادعـایی ده درصـد سـهم الشـرکه در
سرحدآباد (مطروح در الیحه معارض خواهان)؛
چهار) ادعایی بابت مبلـغ  503050321ریـال ( 020222دالر) مربـوط بـه ارزش ادعـایی یـک درصـد مالكیـت
زمینهای تحت تصدی سرحدآباد (مطروح در الیحه معارض خواهان)؛
پنج) ادعایی بابت مبلغ  0205550539ریال ( 0350312دالر) مربوط به وام ادعایی به رحمـت آبـاد (مطـروح در
الیحه معارض خواهان)؛
شش) ادعایی بابت مبلغ  302220222ریال ( 5000403دالر) مربوط بـه وام ادعـایی بـه ترونـدان (مطـروح در
الیحه معارض خواهان)؛ و
هفت) ادعایی بابت مبلغ  302220222ریال ( 5000403دالر) مربوط به وام ادعـایی بـه گـاوداران (مطـروح در
الیحه معارض خواهان).
 .09خوانده به ادعاهای مذکور در باال به این دلیل که با ت خیر ،پس از پایان مهلت صالحیتی دیوان ،به ثبـت
رسیدهاند اعتراض و از دیوان درخواست کرده است که آنها را غیرقابل پذیرش اعالم کند.
 .07خوانده اظهار میدارد که این ادعاها را نمیتوان اصالحیه یا مكمل ادعاهای اولیه محسـوب کـرد ،بلكـه
آنها را باید ادعاهایی جدید ،مستقل و جدا از آنچه که در دادخواست مطرح شدهاند تلقی نمود .بـهعـالوه ،خوانـده
ادعا میکند که چون این ادعاهای جدید با ت خیر زیاد به ثبت رسیدهاند ،وی نتوانسته به نحو شایسته در برابر آنها
از خود دفاع کند .خوانده اظهار میدارد که طرح این ادعاهای جدید با الزامات بند  4ماده سه بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی مطابقت ندارد .در حمایت از این استدالالت ،خوانده استدالل دیوان در پرونده ورا ـ جو میلـر اریـه را نقـل
میکند26.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26ورا -جو میلر اریه ،مذکور در پانوشت  50باال .در آن پرونده دیوان اعالم داشت که:
عالوه بر این ،دیوان این بخش از ادعای خواهانها را صرفاً اصالحیهای به منظور افزایش احتمالی ارزش شرکت مصادره شـده ادعـایی...
قلمداد نمیکند ...برعكس ،دیوان معتقد است که این بخش از ادعای خواهانها دعوای جداگانهای است مربوط به دوره زمانی و اقـداماتی

حکم شماره  655ـ  485ـ 894  0

 .01خوانده مضافاً به ماده  02قواعد دیوان (بنگرید به :پانوشت  95زیر) استناد میکنـد و اظهـار مـیدارد کـه
حتی اگر ادعاهای جدید اصالحیه یا مكمل دادخواست قلمداد میشدند ،باید پیش از رسیدگی ماهوی رد شوند ،زیرا
موجب تضییع حق خوانده میگردند .خوانده همچنین در جلسه استماع ت کید کرد که خواهان این ادعاها را قریـب
یک دهه و نیم پس از مهلت ثبت دعاوی طرح کرده است.
الف) قابلیت پذیرش ادعاهای مربوط به سپرده به نفع خشکه و وامهای رحمـتآبـاد ،ترونـدان و
گاوداران (موردهای یک ،پنج الی هفت)

 .00دیوان مالحظه میکند که خواهان در دادخواستش به تفصیل اقالم داراییهایی را ذکر کرده اسـت کـه در آن
زمان میدانست توسط خوانده ضبط شده بود .درخصوص خشكه ،رحمت آباد ،تروندان و گاوداران ،خواهان تنها بـه
سهام خود در آن شرکتها اشاره کرده است .بعداً خواهان در لوایح استماع و معارضش ،عالیق دیگـری را در ایـن
شرکت ها مورد ادعا قرار داده که شامل مطالبات وی از رحمتآباد ،تروندان و گاوداران و نیز مبلغ ــ9405020222/
ریال سپرده نزد بانک ملی میشد که برای تضمین یک سری اعتبار به نفع خشكه مورد استفاده قرار گرفته بود27.
 .04خواهان هیچ توضیح روشنی نداده است که چرا این ادعاها را در دادخواست خود طرح نكرده ،ولی با ایـن
حال ،در الیحه استماعش اجازه خواست که ادعایش را توضیح ،تشریح ،تكمیل و اصالح نماید .همچنین خواهـان
در الیحه معارضش درخواستی کلی بر طبق ماده  02قواعد دیوان به عمل آورده است که به وی اجـازه داده شـود
ادعای خود را برای انطباق با ادله ارائه شده در لوایح استماع و معارضش اصالح و تكمیل کند .خواهـان همچنـین
اظهار داشته است که مبلغ مذکور در آن لوایح ،از جمله منعكس کننده اطالعات حاصله از مـدارکی اسـت کـه وی
اخیراً از ایران دریافت کرده و در زمان ثبت ادعا و ارائه مدار اولیهاش در اختیار وی نبودهاند.
 .01دیوان با خواهان هم عقیده نیست که این ادعاها که برای نخستین بار در الیحه استماع و الیحه معـارض
مطرح شده اند ،صرفاً اصالحیه یا مكمل ادعاهای ارائه شده قبلی هستند که ماده  02قواعـد دیـوان مجـاز دانسـته
است .برعكس ،دیوان معتقد است که اینها ادعاهای جدیدی هستند که پس از پایان مهلت صالحیتی دیوان کـه
در بند  4ماده سه بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر شده ،به ثبت رسیدهاند 28.با اینکه خواهان نام هر چهار شـرکت
را در دادخواستش قید کرده است ،این ادعاهای جدید بر مبنای مصادره سهم الشـرکه وی در شـرکت هـای مزبـور
نبوده ،بلكه بابت دیون یا منافع دیگر میباشند .حتی اگر این ادعاهای جدید بابت مصادره از همان دسـتور دادگـاه

متفاوت با دعوای کنونی راجع به مصادره [شرکت]
....
دیوان نظر میدهد که ادعاهای خواهانها بابت حسابهای بانكی  ...که برای اولین بار در الیحه معارض خواهانها مطـرح شـد ،دعـوای
جدیدی است و بنابراین ،دیوان آن را غیرقابل پذیرش میداند (همانجا ،بندهای  59و  ،52ص  035و .)030
 .29خواهان بدواً استدالل مینمود که مبلغ ـ 9405020222/ریال به یک حساب سپرده ثابت در بانک ملی واریز کرده بـود ،ولـی متعاقبـاً
استدالل کرد که «در همان زمان که سهام خشكه را تحصیل کرد ،صاحب وجوه تودیعی  ...در یک حساب سپرده ثابت شد».
 .21بخش ذیربط بند مزبور مقرر میدارد که :پس از یک سال از تاریخ نافذ شدن این بیانیه [بیانیه حل و فصل دعاوی] یا شش ماه پس
از تاریخ انتخاب [نخستین] رئیس هی ت داوری [دیوان] (هرکدام که دیرتر باشد) هیچ ادعایی در داوری قابل طرح نخواهد بود.
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انقالب اسالمی ناشی شده باشند ،با پذیرش این ادعاها ،یا آنطور که خواهـان قلمـداد مـیکنـد «اصـالحیههـا»،
ماهیت دعوای اولیه مشخصاً ت ییر میکند 29.از آن گذشته ،مسلماً این ادعاهای جدیـد صـرفاً اصـالحیههـایی بـه
منظور باال بردن ارزش احتمالی شرکتهای مصادره شده ادعایی یا افزایش سهم الشرکه خواهان در آنها نیسـتند.
باالخره اشاره کلی خواهان به «اموال از دست رفته دیگر» در دادخواست ،هیچ حقی به وی نمیدهـد کـه پـس از
پایان مهلت صالحیتی دیوان که صراحتاً در بیانیه حل و فصل دعاوی قید شده ،ادعاهای جدیدی را اضافه کند30.
 .03مطابق ماده  02قواعد دیوان ،دیوان اجازه ثبت اصالحیه دعاوی را میدهد ،مگر آنکه اینگونه اصالحات
را به علت ت خیر در انجام آنها ،تبعیض نسبت به طرف مقابل یا اوضاع و احوال دیگر ،مصلحت ندانـد 31.در ایـن
رابطه ،دیوان توجه دارد که خواهان این ادعاهای دیگر را تنها پس از آنکه دیوان اعالم کرد که خواهان طبق بند
 5ماده دو و بند  5ماده هفت بیانیه حل و فصل اهلیت اقامه دعوا بهعنوان تبعه ایـاالت متحـده دارد ،اقامـه کـرده
است .بنابراین ،دیوان در سال  ]5330[ 5905که راجع به تابعیت غالب و مثثر خواهان تصمیم میگرفـت ،آگـاهی
نداشت که نقش خواهان در این چهار شرکت حسب ظاهر بیش از یک سهامدار بوده است .به عالوه ،خواهان هیچ
دلیل قابل قبولی ارائه نداده است که چرا این ادعاها را در دادخواست نگنجاند ،حال آنکه میبایست در زمان ثبت
ادعای اولیه راجع به عالیق دیگرش در این شرکتها و در نتیجه ،از مصادره ادعایی آنها اطالع میداشـت .ایـن
احتمال که خواهان فاقد ادله مشخصی برای اثبات ادعاها یا مبلغ دقیق خواسته بوده ،نمیتوانست مـانع شـود کـه
وی به عالیق دیگرش در آن شرکتها در آن زمان اشاره کند .بر این اساس ،دیوان عالوه بر بیانیه حـل و فصـل
دعاوی ،طبق ماده  02قواعد دیوان نیز این چهار ادعا را به دلیل ت خیر در اقامه آنها غیرقابل پذیرش میداند32.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26بنگرید به :دستور مورخ  04شهریور  51[ 5955سپتامبر  ]5320در فریدون غفاری و جمهوری اسالمی ایران ،پرونده شماره ،52030
شعبه دو ،بند  ،4منتشره در 18 Iran-U.S. C.T.R. 64؛ و دستور برنبام ،مذکور در پانوشت  09باال ،بنـد  ،3ص  .542در ایـن دو پرونـده،
دیوان متذکر شد که« :اصالح درخواست شده ت ییری در ماهیت ادعا ایجاد نمیکند .ادعا به صورت یـک ادعـای جبـران خسـارت بابـت
مصادره ادعایی عالیق مالكانه [خواهان] در یک شرکت ایرانی باقی میماند».
 .19بنگرید به :ورا ـ جو میلر اریه ،مذکور در پانوشت  50باال ،بندهای 02ـ ،13ص 030ـ023؛ شرکت چكـش و دیگـران و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران ،حكم شماره  ،5-530-142مورخ  52آذر [ 5905نهـم دسـامبر  ،]5330بنـدهای 53ــ ،52منتشـره در 28 Iran-U.S. C.T.R.
 ،371, 378-379ص 903ـ902؛ دبلیو .جک باکمایر و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره [ 9-345-102متن فارسـی مـورخ
 05خرداد  /5902متن انگلیسی مورخ ششم مارس  ،]5330بندهای 03ـ ،53منتشره در «( 28 Iran-U.S. C.T.R. 53, 58-60باکمایر»)؛
اینترنشنال تلفن اند تلگراف کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،تصمیم شماره  5-55241-20مورخ  55تیـر [ 5952هفـتم ژوییـه ،]5323
بندهای 52ـ ،3منتشره در  22 Iran-U.S. C.T.R. 213, 214-215؛ و آرتور یانگ اند کامپنی و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكـم
شماره  5-424-992مورخ دهـم آذر [ 5955اول دسـامبر  ،]5320بنـد  ،90منتشـره در «(17 Iran-U.S. C.T.R. 245, 253-254آرتـور
یانگ»).
 .18ماده  02قواعد دیوان به شرح زیر است:
در طول جریان داوری هریک از طرفها میتواند دادخواست یا دفاعیه خود را اصالح یا تكمیل نماید ،مگرآنکه دیـوان داوری ایـنگونـه
اصالحات را به علت ت خیر در انجام آن ویا تبعیض نسبت به طرف دیگر یا به علت هرگونه شرایط و اوضاع و احوال دیگر مصلحت نداند.
با این حال ،دادخواستها را نمیتوان به نحوی اصالح کرد که دادخواست اصالح شده از حیطه صالحیت دیوان داوری خارج شود.
 .12بهعنوان مثال ،بنگرید به :کامبیز حكیم و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكـم شـماره  ،0-310-402مـورخ  05اردیبهشـت 5953
[ 55مه  ،]5332بند  ،3منتشره در  24 Iran-U.S. C.T.R. 269, 271؛ کل ـ مین فودز اینكورپوریتد و دولت جمهوری اسـالمی ایـران و
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ب) قابلیت پذیرش ادعاهای مربوط به سرحدآباد (موارد سه و چهار)

 .41خواهان درخصوص مصادره سهم الشرکه اش در سرحدآباد و یک درصد عالقه مالكیتش در زمین هـای تحـت
تصدی آن شرکت ،استدالل میکند که وی تا اند زمانی پیش از ثبت الیحه معارضش ادله مشخصـی در مـورد
این ادعاها نداشت .خواهان اظهار میدارد که اغلب مدار مربوط به این بخشهای ادعا را در تیـر [ 5901ژوییـه
 ،]5335یعنی زمانی که چندین بسته مدار مالی خود و همسرش را دریافت کرد ،به دست آورد.
 .45دیوان با یادآوری بند  4ماده سه بیانیه حل و فصل دعاوی ،نظر میدهد که این ادعاها صرفاً اصـالحیه هـای
دعوای مطروحه قبلی نیستند .واقعیات مربوط به ادعاهای جدید با دادخواست اولیه که به موقع اقامـه شـد ،تفـاوت
دارند و به عالیق مالكیت در شرکتی مربوط میشوند که خواهان آن را دردادخواستش حتی ذکر نكرده است .حتی
اگر خواهان پیش از سال  ]5335[ 5901هیچ مدر مشخصی برای اثبات ادعاهایش نداشت ،این امـر ،مسـكوت
گذاشتن عالیق مالكیت در سرحدآباد را در دادخواست توجیه نمیکند .بر ایـن اسـاس ،دیـوان نظـر مـیدهـد کـه
خواهان از اقامه این بخش از ادعا ممنوع است ،زیرا «ثبـت ادعـای جدیـدی» پـس از مهلـت  03دی 53[ 5952
ژانویه  ]5320محسوب میشود33.
پ) قابلیت پذیرش ادعای مربوط به پیشپرداخت دو خط تلفن (مورد دو)

 .40خواهان در الیحه استماعش ادعا میکند که مبلغ ـ 510222/ریال بهعنوان پیشپرداخت بابت بهـای دو خـط
تلفن برای آپارتمان های فرحزاد پرداخته است .خواهان ادعا میکند که این پرداخت هـا بـه موجـب دسـتور مـورخ
هشتم اسفند  00[ 5912فوریه  ]5322دادگاه انقالب اسالمی مصادره شده است .خوانده استدالل کرده اسـت کـه
این ادعا ،ادعای جدیدی است علیه یک نهاد مستقل ،یعنی شرکت مخابرات تهران که طرف ایـن دعـوا نیسـت و
باید به دلیل ت خیر در ثبت رد شود.
 .49دیوان مالحظه میکند که خواهان تنها در الیحه استماعش بود که ادعا کرد که بابت خطوط تلفن مزبور
پیشپرداخت به عمل آورده است .مطابق آنچه که پیش از این ذکر شد (بند  05باال) ،دیوان معتقد است که ادعای
خواهان بابت پیش پرداخت خطوط تلفن ادعای جدیدی است که پس از پایان مهلـت صـالحیتی دیـوان بـه ثبـت
رسیده است .بنابراین ،دیوان این ادعا را غیرقابل پذیرش تشخید میدهد.
سوم) مالکیت
الف) خالصه ادعاها

 .47این دعوا از مصادره و ملی کردن ادعایی اموال خواهان در ایران ناشی میشود .بخش هایی از دعوای خواهان
دیگران ،حكم شماره [ 9-942-599متن فارسی مورخ  52تیر  /5959متن انگلیسـی مـورخ  55ژوئـن  ]5324منتشـره در
 C.T.R. 52, 59-60؛ آنا کاندا ـ ایران اینكورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،قـرار اعـدادی شـماره [ 9-550-51مـتن
فارسی مورخ  00اسفند  /5951متن انگلیسی مورخ  52دسامبر  ،]5325بند  ،552منتشره در .13 Iran-U.S. C.T.R. 199, 229
 .11بهعنوان مثال ،بنگرید به :ورا ـ جو میلر اریه ،مذکور در پانوشت  50باال ،بندهای  52 ،59و  ،02ص 030ـ .035همچنین بنگرید بـه:
پروندههای دیگر مذکور در پانوشت .92
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حسب ادعا در زمانهای متفاوتی ایجاد شدهاند .اموال مصادره شده ادعایی به شرح زیرند:
یک)  990205/02سهم بانک تهران؛
دو)  122سهم ( 0/1درصد) از مجموع  020222سهم سرمایه ایرن بهلر؛
سه)  00252سهم ( 02/5درصد) از مجموع  520222سهم سرمایه خشكه؛
چهار)  512سهم ( 41/54درصد) از مجموع  912سهم سرمایه رحمتآباد؛
پنج)  94سهم ( 41/99درصد) از مجموع  01سهم سرمایه تروندان؛
شش)  02سهم ( 42درصد) از مجموع  12سهم سرمایه گاوداران؛
هفت) یک دستگاه آپارتمان  990متری واقع در ساختمان آ.اس.پ ،برج  ،Cطبقـه نـوزدهم ،آپارتمـان  ،5بـه
نشانی تهران ،خیابان یوسفآباد (خیابان جمالالدین اسـدآبادی فعلـی) کـوی نوبنیـاد ،خیابـان چهـارم ،پـال 52
(آپارتمان آ.اس.پ)؛ و
هشت) حقوق قراردادی نسبت به خرید دو دستگاه آپارتمان واقع در فرحزاد در غـرب تهـران (آپارتمـان هـای
فرحزاد).
 .41خواهان همچنین بابت مصادره اموال شخصی زیر درخواست غرامت کرده است:
یک) آثار هنری مختلف ،عتیقهجات ،اثاث منزل و فرشهای آپارتمان آ.اس.پ؛
دو) دو دستگاه اتومبیل ،یک تویوتای  5302و یک پیكان 5911؛ و
سه) چهار رأس اسب در مزرعه رحمتآباد.
ب) سهام بانک تهران

 .40خواهان ادعا میکند که صاحب  990205/02سهم در بانک تهران بوده که در زمان هـایی متفـاوت از طریـق
یک سلسله معامالتی که در سالهای  5915و  5300[ 5910و  ]5302انجام شد ،تحصیل کرد .خواهـان بـا ارائـه
گواهینامه سهام صادره توسط بانک کوشیده است مالكیتش را بر سهام مزبور به اثبات برسـاند .وی همچنـین بـه
شهادتنامه خود و شهادتنامه خانم فاطمه افتخاری ،منشی خصوصی سابق هی تمدیره بانک تهـران ،اسـتناد کـرده
است .خانم افتخاری در شهادتنامهاش اظهار داشته که خواهان دارای  990202/02سهم در بانک تهران بود.
 .44خواهان اظهار میدارد که خوانده هیچ مـدرکی بـرای ایجـاد شـبهه در مالكیـت وی ارائـه نـداده اسـت.
برعكس ،مالكیت وی بر سهام به موجب ادله خود خوانده ،یعنی شهادتنامه آقای علی عابـدینی ،یكـی از مقامـات
بانک ملت ،قائم مقام بانک تهران ،ت یید میشود .آقای عابدینی در شهادتنامهاش ت یید کرده است کـه خواهـان در
زمانهای متفاوتی جمعاً  990205/02سهم (به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) از بانک تهران خریداری کرد
و این سهام در دفتر انتقال سهام به نام وی ثبت شده اند .خواهان خاطرنشان میسازد که ادله خود خوانده حاکی از
آن است که نام همسرش آقای ریاحی ،بهعنوان سهامدار ،در دفتر ثبت سهام ثبت نشده ،بلكـه تنهـا نـام خواهـان
به عنوان دارنده  990205/02سهم مورد بحث به ثبت رسیده است .خواهان همچنین ت کید میکند که طبق ماده 0
اساسنامه بانک تهران ،بانک همیشه کسی را صاحب سهام میشناخته که نامش بهعنوان مالک در دفتر ثبت سهام
درج شده باشد.
 .41خوانده تعداد سهام مورد بحث یا این واقعیت را که سهام به اسم خواهان ثبت شدهاند انكار نمیکند ،بلكه
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استدالل میکند که خواهان نمیتواند بابت این سهام خواهان واقع شود ،زیرا به دلیل این که ذینفع واقعـی سـهام
نیست سمتش احراز نشده است .خوانده اظهار میدارد ،همانطوریکه دفتر خاطرات آقای ریاحی نیز ت یید میکند،
سهام تنها ظاهراً به نام خواهان به ثبت رسیده اند .خوانده عالوه بر آن استدالل مـیکنـد کـه بـه علـت وضـعیت
سیاسی ایران هیچ سرمایه گذار خارجی سهمی در ماههای دی و بهمن [ 5915ژانویه و فوریه سال  ]5302تحصیل
نمیکرد .در هر حال ،چنانچه تحصیل سهام بهعنوان هبه محسوب شود ،این هبه به نظر خوانده طبق قانون ایران
به ثبت نرسیده و فاقد اعتبار است .خوانده همچنین اظهار میدارد که اخطار منـدرج در پرونـده شـماره «الـف»52
مانع میشود که خواهان بابت سهام بانک تهران غرامت دریافت نماید.
 .43دیوان مالحظه میکند که خواهان گواهینامه های سهامی را که به نام وی بوده اند به عنـوان دلیـل ارائـه
کرده است و گواهینامههای مزبور علیالظهور دلیل محكمی محسوب میشوند بر اینکه سهام مورد بحث قانوناً به
شخصی اعطا شده که نامش به عنوان صاحب سهم روی گواهینامه های سهام درج شده است .از آن گذشته ،سهام
مزبور در دفتر ثبت سهام به نام خواهان به ثبت رسیده اند .مالكیت خواهان مضافاً به موجب شهادتنامه هـای خـانم
افتخاری و آقای عابدینی ت یید شده است .مندرجات دفتر خاطرات آقای ریاحی مالكیت خواهان بـر ایـن سـهام را
نفی نمیکند .از این رو ،نظر به اینکه خوانده نتوانسته به صورت قانعکنندهای ادله خواهان را مبنی بر اینکـه وی
مالک واقعی سهام مورد بحث است ،رد کند ،دیوان استدالالت خوانده را نمیپذیرد و نتیجه میگیرد کـه خواهـان
در زمان مصادره ادعایی مالک  990205/02سهم در بانک تهران بوده است .دیوان در بخـش چهـارم ایـن حكـم،
مذکور در زیر ،به موضوع قابلیت اعمال اخطار مندرج در پرونده شماره «الف» 52خواهد پرداخت.
پ) سهام ایران بهلر

 .11خواهان اظهار میدارد که ایران بهلر در سال  ]5909[ 5910به صورت یک شرکت مختلط بـین یـک گـروه
سرمایهگذار ایرانی و یک شرکت اتریشی ،به نام شرکت بهلر پنوماتیک اینترنشنال گ.ام.ب.ها .تشكیل شد .هـدف
این شرکت تولید متههای ضربهای پنوماتیک در ایران بود .سرمایه اولیه شرکت  0202220222/-ریال بود کـه بـه
 00222سهم بانام به ارزش اسمی هر سهم  520222/-ریال تقسـیم شـده بـود .در سـال  ]5301[ 5914سـرمایه
شرکت به  02202220222/-ریال ،منقسم به  020222سهم افزایش یافت .این امر را صورتجلسه مجمـع عمـومی
سهامداران مورخ  00اردیبهشت  50[ 5914مه  ]5301نشان میدهد .شرکت مزبور کارخانـهای در پـار صـنعتی
البرز داشت .خواهان عكسی از مراسم افتتاح کارخانه در  05خرداد  55[ 5911ژوئن  ]5305ارائه داده است.
 .15خواهان اظهار میدارد که دارای سهمالشرکهای بالغ بر  122سهم در شرکت بوده و برای اثبات مالكیتش
بر سهام ،اصل گواهینامههای سهام شماره 590ـ 504را ارائه داده است .مفاد گواهینامههای سهام حاکی از صـدور
آنها به نام خواهان است .از نظر خواهان ،تصرف مستمر وی بر این گواهینامهها ثابـت مـیکنـد کـه او در زمـان
مصادره ،مالک آن سهام بوده است .خواهان برای اثبات بیش تر ادعایش همچنین صورتجلسـات مجـامع عمـومی
سهامداران مورخ  54آبان [ 5915پنجم نوامبر  ]5300و  02تیر  55[ 5910ژوییـه  ]5302و فهرسـت سـهامداران
پیوست آنها را ارائه داده است .در پیوست صورتجلسه مجمع عمومی سهامداران مورخ  02تیـر  55[ 5910ژوییـه
 ،]5302از خواهان به عنوان مالک  122سهم از سهام نوع «الف» شرکت نـام بـرده شـده اسـت .خواهـان اظهـار
میدارد که این سهام را دست کم یـک سـال پـیش از آن تحصـیل کـرده بـود .فهرسـت سـهامداران منضـم بـه
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صورتجلسه مجمع عمومی سهامداران مورخ  54آبان [ 5915پنجم نوامبر  ]5300گواه بر ایـن امـر اسـت .در ایـن
صورتجلسه نیز از خواهان به عنوان صاحب  122سهم از نوع «الف» نام برده شده است .خواهان در ت یید ادعایش،
همچنین شهادتنامه های خود و آقای ریاحی را ارائه داده است که هر دو مالكیت وی بر  122سهم شرکت را مورد
ت یید قرار میدهند .باالخره خواهان خاطرنشان میسازد که خوانده با نقض دستورهای مورخ  00آبـان 52[ 5909
نوامبر  ]5334و  02اردیبهشت  52[ 5904مه  ]5331دیوان ،در ارائه سوابق مربـوط بـه سـهامداران قصـور کـرده
است .خواهان اظهار میدارد که دفتر سهام ایران بهلر میتوانست مثید این امر باشـد کـه وی هرگـز سـهامش را
پیش از مصادره آنها واگذار نكرده بود.
 .10در جلسه استماع ،خوانده اظهار داشت که مالكیت خواهان بر  122سهم بانام شرکت را مورد معارضه قرار
نمیدهد .معهذا خوانده با استناد به قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی در ایران ،اظهار مـیدارد کـه ادعـای
خواهان طبق اخطار مندرج در پرونده شماره «الف» 52محكوم به رد است.
 .19با توجه به این که خوانده مالكیت خواهان بر  122سهم ایران بهلر را پذیرفته است ،دیوان نتیجه میگیرد
که خواهان در تاریخ مصادره مالک این سهام بود .دیوان قابلیت اعمال اخطار مندرج در پرونده شماره «الف» 52را
در بخش چهارم زیر ،مورد بحث قرار خواهد داد.
ت) سهام خشکه
 .5اظهارات خواهان

 .17خواهان اظهار میدارد که صاحب  00252سهم از  520222سهم خشكه است .این شرکت در سال  5310برای
وارد کردن و توزیع فوالد مخصوص ت سیس شده بود .سرمایه سهام این شرکت  52202220222/-ریال بود.
 .11خواهان ادعا میکند که عالیق خود را در خشكه از طریق یک سلسله معامالت تحصیل کرده اسـت .در
تاریخ اول خرداد  00[ 5912مه  ،]5303وی دارای  012سهم بانام بود .جهت اثبات این ادعا ،خواهان نامـهای بـه
تاریخ  00اردیبهشت  50[ 5955مه  ]5302از آقای حسن خواجهنوری ،مدیرعامل خشكه ،خطاب به آقـای ریـاحی
ارائه کرده که قسمت هایی از گزارشی که حسب ادعا آقای خواجهنوری درخصوص سهام خواهان بـرای «مقامـات
مسئول» فرستاده بود ،ضمیمه آن بود .در گزارش مزبور ،آقای خواجهنوری اظهـار داشـته کـه طبـق صورتجلسـه
مجمع عمومی ساالنه سهامداران مورخ اول خرداد  00[ 5912مه  ]5303که پیوسـت اسـت ،خواهـان دارای 012
سهم بوده است .در گزارش همچنین آمده است که طبق صورتجلسه هی تمـدیره 50012 ،سـهم دیگـر در تـاریخ
پنجم خرداد  05[ 5912مه  ]5303توسط آقای ریاحی به خواهان منتقل شد که سهام خواهان را جمعاً بـه 50122
سهم افزایش داد .خواهان عقیده دارد که مالكیت وی بر  50122سهم به موجب صورتجلسـه هیـ ت مـدیره مـورخ
پنجم اسفند  04[ 5912فوریه  ]5322و فهرست سهامداران پیوست آن که حاوی نـام خواهـان بـهعنـوان مالـک
 50122سهم بانام میباشد ،ت یید میشود.
 .10از نظر خواهان ،جلسه مورخ پنجم اسفند  04[ 5912فوریه  ]5322از این جهت نیز اهمیت داشت کـه در
آن  22درصد از سهام بانام شرکت به سهام بینام تبدیل شد .خواهان ادعا میکند که با تكمیل اقدام تبدیل سهام،
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آقای خواجه نوری ،امین سهام خانواده ریاحی ،به درخواست آقای ریاحی از مجموع  50451سهم بینـام متعلـق بـه
آقای ریاحی  152سهم به خواهان و  152سهم دیگر به پسر آقای ریاحی ،ملکمسعود ،منتقـل کـرد 34.بـا آنکـه
حسب ادعا از آقای خواجهنوری خواسته شده بود که گواهینامههای سهام را از طریق سفارت اتریش برای خواهان
ارسال دارد ،خواهان این گواهینامهها را از آقای خواجهنوری دریافت نكرد 35.از این رو ،خواهان قادر به ارائـه ایـن
گواهینامههای سهام نبوده است.
 .14خواهان برای اثبات دریافت  152سهم دیگرش به گزارش منضم به نامه مورخ  00اردیبهشت 50[ 5955
مه  ]5320آقای خواجهنوری و نیز به نامه مورخ  95تیر  00[ 5913ژوییه  ]5322آقای خواجـهنـوری بـه خواهـان
استناد کرده است .حسب نامه اخیرالذکر 00252 ،سهم خواهان در خشكه به همراه سهام آقای ریـاحی بـه موجـب
حكم شماره 12ـ 955مورخ هشتم اسفند  00[ 5912فوریه  ]5322دادگاه انقالب اسالمی به نفع بنیاد مستضـعفان
مصادره شدند .آقای ریاحی در شهادتنامهاش اظهار میدارد که  152فقره سهام بینام را وی به خواهان انتقال داده
بود .این  152سهم هدیهای از آقای ریاحی به خواهان بود.
 .11خواهان با اشاره به قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت ایران ،اظهار مـیدارد کـه تبـدیل نـوع سـهام
شرکت از بانام به بینام از تاریخ اقدام سهامداران قانوناً وارد مرحله ت ثیر میشود .خواهان همچنین ادعا میکند که
به موجب ماده  93قانون تجارت ایران برای این که انتقال سهام بینام به خواهـان معتبـر شـناخته شـود قـبض و
اقباض سهام کفایت میکرده است.
 .13خواهان ادلهای ارائه کرده تا نشان دهد صورتجلسه مورخ پنجم اسفند  04[ 5912فوریه  ،]5322به همراه
فهرست سهامداران منضم به آن ،در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده بود .خواهان خاطرنشان میکند کـه خـود
خوانده همان صورتجلسه مورخ پنجم اسفند  04[ 5912فوریه  ]5322را هرچند بدون فهرست سـهامداران منضـم
به آن ،ارائه داده است .خواهان همچنین ادعا میکند که ادله خود خوانده ،یعنی نامه مـورخ  03اردیبهشـت 5902
[ 53مه  ]5333خشكه به بنیاد مستضعفان ،نشان میدهد که طبق سوابق شرکت ،خواهان در تاریخ پـنجم اسـفند
 04[ 5912فوریه  ]5322دارای  50122سهم بانام بوده است .باالخره خواهان خاطرنشان میکند کـه خوانـده ،بـه
رغم دستورات مورخ  00آبان  52[ 5909نوامبر  ]5334و  02اردیبهشـت  52[ 5904مـه  ]5331دیـوان ،فهرسـت
سهامداران را ارائه نكرده است.
 .31خواهان همچنین خاطرنشان میسازد که با آنکه بنیاد مستضعفان مدعی مالكیـت کلیـه  40451سـهمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11برای ت یید این انتقال ،خواهان توضیح داده است که در تاریخ ششم شهریور  02[ 5912اوت  ]5303پیش از تبدیل سهام شرکت بـه
سهام بینام ،آقای ریاحی با ارسال نامه ای برای آقای خواجه نوری از وی درخواست کرد که پس از تبدیل سهام شرکت به سهام بـینـام،
 50552سهم را به خانم ریاحی منتقل کند .خواهان تصویری از این نامه را ارائه داده است .خواهان همچنین توضیح داده است کـه آقـای
ریاحی حسب ادعا ،بعداً دستور خود را طی یک تماس تلفنی با آقای خواجهنوری اصالح کرد .اما از آنجا که تبدیل سهام در دسـت انجـام
بود ،انتقال واقعی سهام تا تاریخ پنجم اسفند  04[ 5912فوریه  ]5322که سهام بانام به سهام بینام تبدیل شدند ،انجام نگرفت.
 .15خشكه ،طی نامه ای که در آذر [ 5902نوامبر  ]5333برای خوانده ارسال داشت ،اعالم کرد که آقای خواجه نوری امین سهام خانواده
ریاحی نبوده است .معهذا شرکت در نامه اعالم کرده است که در زمان تبدیل سهام ،نماینده خـانواده ریـاحی بـرای دریافـت کلیـه سـهام
مزبور مراجعه نموده بود .در این نامه اسم این نماینده ذکر نشده است.
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است که قبالً متعلق به خانواده ریاحی بوده ،خوانده از ارائه دفتر ثبت سهام خشكه خودداری کرده اسـت .خواهـان
اظهار میدارد که صورتجلسه مجامع عمومی سهامداران خشكه که در تـاریخ هـای  54تیـر [ 5913پـنجم ژوییـه
 ]5322و  52شهریور [ 5952اول سپتامبر  ]5325برگزار شد ،نشان میدهد که این بنیاد کلیه  40451سهم متعلـق
به خواهان ،همسر و ناپسری وی را در اختیار دارد .بنابراین ،خواهان نتیجه میگیرد که خوانده نتوانسته هیچیک از
سوابق شرکت را برای نفی مالكیت خواهان بر  00252سهم ارائه دهد .خواهان مدعی است که باید از عـدم ارائـه
سوابق مزبور توسط خوانده به زیان وی استنباط خالف به عمل آید .از نظر خواهان ،دیوان باید نتیجه گیـری کنـد
که چنانچه آن سوابق ارائه میشد ،با فهرست سهامداران و صورتجلسه منضم به آن که توسط خواهـان بـه ثبـت
رسیده ،تطبیق میکرد.
 .35باالخره خواهان درخصوص ارزش ادله تقدیمیاش که شامل صورتجلسـات و مكاتبـات و نیـز منـدرجات
دفتر خاطرات آقای ریاحی است ،اظهار میدارد که رویه دیوانهای داوری بینالمللی این است که قصور خواهان را
در ارائه ادله دست اول ،در اوضاع و احوالی نظیر وضعیت پرونده حاضر که خواهان را از فرصت ارائه آنها محـروم
کرده ،نادیده بگیرد 36.خواهان بهتفصیل استدالل میکند کـه شـهادتنامههـای وی و همچنـین شـهادتنامههـای
همسرش ،با وجود منافع شخصی شهادتدهندگان ،شایان ارزش اثباتی است37.
 .0اظهارات خوانده

 .30خوانده در الیحه معارضش استدالل میکند که خواهان برای اثبات مالكیت خود بر  012سهم در تـاریخ اول
خرداد  00[ 5912مه  ]5303و  50012سهم دیگر در تاریخ پنجم خرداد  05[ 5912مه  ،]5303تنها پیوسـت نامـه
مورخ  00اردیبهشت  50[ 5955مه  ]5320آقای خواجهنوری را ارائه داده است .خوانده استدالل میکنـد کـه ایـن
پیوست که حسب ادعا توسط خشكه برای بنیاد مستضعفان فرستاده شده ،در پروندهها و سوابق بنیاد وجـود نـدارد.
خوانده خاطرنشان میکند که نامه مزبور تقریباً هفت سال پس از تقدیم دادخواست به رؤیت دیوان رسـانده شـد و
میگوید که نامه توسط آقای خواجهنوری به منظور مساعدت برای پیشبرد دعوا به یک دوست و شـریک قـدیمی،
یعنی آقای ریاحی ،نوشته شده بود .به این دالیل ،خوانده منكر اعتبار مندرجات نامه بوده ،اسـتدالل مـیکنـد کـه
خواهان نتوانسته است مالكیتش را بر  50122سهم بانام ثابت کند .درخصوص فهرست بدون تاریخ سهامداران کـه
حسب ادعا به صورتجلسه مورخ پنجم اسفند  04[ 5912فوریه  ]5322مجمع عمـومی سـهامداران ضـمیمه شـده
است ،خوانده خاطرنشان میسازد که این صورتجلسه منحصراً به امضای آقای خواجهنوری و آقای آلاحمد رسـیده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16خواهان احكام صادره در پروندههای زیر را نقل کرده است :قرار اعدادی ریاحی ،مذکور در پانوشـت  5بـاال ،بنـدهای  50و  ،04ص
 522و ص 529؛ را ول اینترنشنال سیستمز اینک .و دولت جمهوری اسالمی ایـران (وزارت دفـاع ملـی) ،حكـم شـماره 5-492-492
مورخ  54شهریور [ 5952پنجم سـپتامبر  ،]5323بنـد  ،502منتشـره در  23 Iran-U.S. C.T.R. 150, 181؛ و یوترویـک کورپوریشـن و
دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم جزئی شماره  5-925-901مورخ  51تیر [ 5950ششـم ژوییـه  ،]5322بنـدهای
 502و  ،540منتشره در .19 Iran-U.S. C.T.R. 107, 140-141, 147
 .19خواهان در این مورد به باکمایر استناد کرده است (بنگرید به :پانوشت  92باال ،بند  ،50ص 05ــ 04کـه «ضـوابط ویرالـی» را نقـل
میکند).
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و در پرونده شرکت در اداره ثبت شرکتها پیدا نشده است .خوانـده عـالوه بـر آن ،بـه تعـدادی فهرسـت اسـامی
سهامداران منضم به صورتجلسات مجامع عمومی شرکت در سالهای 5910ـ02[ 5911ـ ]5905استناد میکند که
در آنها نام خواهان ذکر نشده است .بهعالوه ،خوانده استدالل میکند که برای شهادتنامههـای خواهـان و آقـای
ریاحی هیچ اعتباری نباید قائل شد ،مگر آنکه به موجب ادله مستند دیگر ت یید شوند.
 .39در مورد ادعای انتقال  152سهم بینام آقای ریاحی به خواهان ،خوانده استدالل میکند که تناقضاتی در
مدار خواهان وجود دارد .بهعنوان مثال ،طبق اظهار خوانده ،نامه مـورخ ششـم شـهریور  02[ 5912اوت ]5303
آقای ریاحی مشخد میسازد که پیش از جلسه هیـ تمـدیره در پـنجم اسـفند  04[ 5912فوریـه  ،]5322آقـای
ریاحی به آقای خواجهنوری دستور انتقال فقط  152سهم به خواهان نداده بود ،بلكه دسـتور شـامل  50552سـهم
میشد .به نظر خوانده ،اگر دستور مندرج در این نامه را بپذیریم ،خواهان نمیتوانست در تاریخ پنجم اسـفند 5912
[ 04فوریه  ،]5322به نحوی که در صورتجلسه قید شده 50122 ،سهم داشته باشد ،زیرا انتقال  50552سهم جدیـد
تعداد سهام وی را جمعاً به  90552سهم افزایش میداد که این تعداد سهم هرگز مورد ادعا نبوده است .بـهعـالوه،
نامه مورخ ششم شهریور  02[ 5912اوت  ]5303حاکی از انتقال  252سهم به ناپسـری خواهـان اسـت ،نـه 152
سهم که خواهان ادعا میکند .خوانده ت کید میکند که انتقال  152سهم بینام نمیتوانسته پیش از برگزاری جلسه
مورخ پنجم اسفند  04[ 5912فوریه  ،]5322یعنی زمانی که حسب ادعا نوع سهام شرکت از بانام به بینام تبـدیل
شدند ،صورت گرفته باشد .عالوه بر آن ،خوانده خاطرنشان میسازد کـه صورتجلسـه مزبـور در تـاریخ  00اسـفند
 50[ 5912مارس  38]5322به منظور اعتبار بخشیدن به اقدامات و تصمیمات شـرکت بـه اداره ثبـت شـرکتهـا
ارسال شده بود .در تاریخ  02اسفند  52[ 5912مارس  ،]5322اداره ثبت شرکت ها با صدور اطالعیه ای اعالم کرد
که  22درصد سهام بانام شرکت به سهام بینام تبدیل میشود .آگهی تبدیل سهام در روزنامـه رسـمی مـورخ 50
فروردین [ 5913ششم آوریل  ]5322انتشار یافت که طبق اظهار خوانده ،این تـاریخ ،تـاریخ اعتبـار تبـدیل سـهام
است.
 .37خوانده همچنین استدالل میکند که تاریخ واقعی مصادره اموال آقای ریاحی ،تاریخ صدور دستور دادگـاه
انقالب اسالمی ،یعنی پنجم اسفند  04[ 5912فوریه  ]5322است .تاریخ مورد استناد خواهان ،یعنی هشتم اسـفند
 00[ 5912فوریه  ،]5322تاریخ وارد کردن دستور در دفاتر ثبـت ویـژه دادگـاه اسـت ،نـه تـاریخ مصـادره امـوال.
بنابراین ،حتی به فرض این که سهامداران شرکت توانسته باشند در تاریخ پـنجم اسـفند  04[ 5912فوریـه ]5322
اقدام به تبدیل سهامشان کنند ،باز هم آقای ریاحی نمیتوانسته سهام خود را به خواهان هبه کند ،زیرا امـوال وی
در همان روز مصادره شده بود .خوانده نتیجه میگیرد که هیچ مدرکی ثابت نمیکند کـه خواهـان در سـال 5912
[ ]5303دارای  50122سهم یا در سال 5913ـ ]5322[ 5912دارای  00252سهم بوده است.
 .31درخصوص نامه مورخ  95تیر  00[ 5913ژوییه  ]5322آقای خواجهنوری ،خوانده اظهار میدارد کـه ایـن
نامه اصالت ندارد ،زیرا بهصراحت اشعار میدارد که سهام آقای ریاحی و بستگاه درجه اول وی بـه موجـب دسـتور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11در پارهای موارد ،طرفین در لوایح خود هنگام تبدیل تاریخهای ایرانیِ مذکور در اصل متون فارسی مدار به تـاریخهـای مـیالدی،
اشتباه کردهاند .ظاهراً اغلب این اشتباهات به عدم توجه به کبیسه بودن سال  5322مربوط میشود .در حكم حاضـر ،دیـوان سـعی کـرده
است اینگونه اشتباهات را تصحیح کند.
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دادگاه انقالب مصادره شده است .طبق اظهار خوانده ،چنین دسـتوری وجـود خـارجی نـدارد ،زیـرا دسـتور شـماره
12ـ 955صراحتاً تنها به اموال آقای ریاحی مربوط میشود و نه اموال خـانوادهاش .خوانـده همچنـین خاطرنشـان
میسازد که خواهان و همسرش اذعان دارند که این نامه و نامه های مشابه به همان سیاقی کـه آقـای ریـاحی در
سال  5322تنظیم و درخواست کرده بود ،صادر شدهاند.
 .30در مورد کلیه  00252سهم ،خوانده معتقد است که شرایط حقوق ایران برای انتقال و اثبات مالكیت سهام
بانام یا بینام رعایت نشده است .در مورد سهام بانام ،خوانده استدالل میکند که خواهان نتوانسته ثابت کنـد کـه
سهام ،چنانکه در ماده  42قانون تجارت ایران مقرر شده ،در دفاتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده است .به این
دلیل ،خوانده استدالل میکند که ادعای مالكیت خواهان در مورد سهام بانام باید رد شود .درخصوص سهام بینام،
خوانده اظهار میدارد که طبق ماده  93قانون تجارت ایران ،دارنـده گواهینامـه سـهام بایـد صـاحب سـهامی کـه
بدانوسیله گواهی شده ،قلمداد گردد .خواهان نتوانسته اصول یا حتی تصویری از این گواهینامههای سهام را ارائـه
دهد .خوانده همچنین به مواد  40و  42قانون ثبت اسناد و امال («قانون ثبت اسناد») و ماده  032قانون مـدنی
ایران استناد و خاطرنشان میکند که عقد هبه باید رسماً به ثبت برسد و عین موهوبه باید به متهب تسلیم و توسط
وی قبض شده باشد .خوانده معتقد است که هر دوی این الزامات اساسی در اینجا رعایت نشدهاند.
 .9تصمیم دیوان

 .34پیش از همه ،در مورد مالكیت  50122سهم ،دیوان مالحظه میکند که صورتجلسه مورخ پنجم اسـفند 5912
[ 04فوریه  ]5322به وضوح نشان میدهد که فهرستی حاوی اسامی سهامداران خشـكه و تعـداد سـهام آنـان بـه
صورتجلسه پیوست شده بود .فهرست ارائه شده توسط خواهان به عنـوان پیوسـت صورتجلسـه ،همچنـین برخـی
مدار دیگر ارائه شده توسط خوانده مثید مالكیت  50122سهم خواهان میباشند .به عنوان مثال ،نامـه مـورخ 03
اردیبهشت  53[ 5902مه  ]5333خشكه به بنیاد مستضعفان اشعار میدارد که «طبق مدار موجود میزان سـهام
خانم فردریكا لینكلن ریاحی تا تاریخ  04[ 12/50/1فوریه  ]5322موضوع صورتجلسه هی تمدیره شرکت به همان
تاریخ  50122سهم بینام بوده است» .عالوه بر آن ،دیوان مالحظه میکند که سوابق شـرکت ،از جملـه فهرسـت
سهامداران آن ،پیوست گزارشهای ارزیابی آقای کریستوفر گالور و آقای غالمرضا سـالمی ،کارشناسـان ارزیـابی
خوانده ،میباشد .بر مبنای آن فهرست ،خواهان در سال  5322دارای  50122سهم در شرکت بوده است .در نتیجه،
دیوان بر این نظر است که سهمالشرکه خواهان در خشكه پیش از برگزاری جلسه مورخ پـنجم اسـفند 04[ 5912
فوریه  ]5322هی تمدیره ،همانطور که فهرست سهامداران ارائه شده توسط خواهان نشان میدهد 50122 ،سـهم
بانام بوده است .پس از جلسه مزبور ،سهام بانام به سهام بینام تبدیل شدند.
 .31درخصوص مالكیت خواهان بر  152سهم بینام دیگر ،دیـوان بـه ایـن ادعـای خواهـان توجـه دارد کـه
میگوید وی این سهام را در تاریخ پنجم اسفند  04[ 5912فوریه  ،]5322بالفاصله پس از تبدیل سـهام بانـام بـه
سهام بینام ،بهعنوان هدیه از همسر خود دریافت داشته است .خواهان برای اثبات این ادعا به شهادتنامههای خود
و همسرش استناد کرده است .خواهان همچنین دو نامه از آقای خواجهنوری ،مدیرعامل وقت خشكه ،در ت یید این
ادعا ارائه کرده است که  00252سهم وی در شرکت اکنون در اختیار بنیـاد مستضـعفان قـرار دارد .ادلـه و شـواهد
بیشتری را میتوان در صفحات 5229ـ 5225دفتر خاطرات آقای ریاحی یافت.

حکم شماره  655ـ  485ـ 954  0

 .33دیوان این اظهار خوانده را نیز مورد توجه قرار میدهد که حتی اگر سهام مزبور در اختیـار خواهـان قـرار
گرفته باشد ،باز هم آقای ریاحی نمیتوانسته مالكیت سهام را به خواهان منتقل کرده باشد ،زیرا تشـریفات قـانونی
تبدیل نوع سهام شرکت از بانام به بینام پس از تاریخ مصادره اموال آقای ریاحی ،یعنی پس از پنجم اسفند 5912
[ 04فوریه  ]5322انجام گرفته است .خواهان در رد این نظر ،اظهار میدارد که دسـتور دادگـاه راجـع بـه مصـادره
اموال همسرش در تاریخ هشتم اسفند  00[ 5912فوریه  ]5322صـادر شـده اسـت .در مقابـل ،خوانـده اسـتدالل
میکند که تاریخ مورد استناد خواهان ،تاریخی است که دستور مزبور وارد دفاتر ثبت ویژه دادگاه شده بود ،نه تاریخ
صدور واقعی آن .خوانده همچنین ارزش استنادی نامههای آقای خواجه نوری را مورد ایراد قرار میدهد.
 .511دیوان نظر میدهد که تاریخ دستور دادگاه انقالب ،هشتم اسفند  00[ 5912فوریه  ]5322است که پس
از تاریخ پنجم اسفند [ 04فوریه] میباشد که آقای ریاحی حسب ادعا سهام را به خواهان منتقل کرده بود .بـه هـر
حال ،دیوان متذکر میشود که صرفنظر از اینکه آیا از نظر قانون ایران اقدامات دیگری برای اعتبار بخشـیدن بـه
تبدیل نوع سهام الزم میباشد یا خیر ،سثالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا ادله کـافی در سـوابق
پرونده وجود دارد که نشان دهد انتقال  152سهم بینام عمالً پس از تصمیم مورخ پنجم اسفند  04[ 5912فوریـه
 ]5322شرکت و پیش از تاریخ مصادره اموال همسر خواهان انجام گرفته بود .در ایـن خصـوص ،دیـوان نخسـت
مالحظه میکند که ادله مثید این انتقال عمدتاً مشتمل است بر شهادتنامههای خواهان و همسرش ،آقای ریاحی و
نیز دفتر خاطرات آقای ریاحی و دو نامه صادره توسط آقای خواجه نوری .هرچند برخی از این مدار را مـیتـوان
مدار همزمان تلقی کرد ،با وجود این ،دیوان این واقعیت را مورد توجه قـرار مـیدهـد کـه کلیـه آن هـا پـس از
مصادره اموال آقای ریاحی در اسفند [ 5912فوریه  ]5322تنظیم شدهاند.
 .515خواهان همچنین نامه مورخ ششم شهریور  02[ 5912اوت  ]5303خطاب به خشكه را ارائه داده که در
آن آقای ریاحی ،از جمله گفته است که وی مایل است  50552سهم به همسرش منتقل کند .شرکت ت ییـد کـرده
که این نامه را دریافت داشته است .درخصوص ارقام نادرست مندرج در نامه مذکور ،آقای ریاحی در شهادتنامهاش
اظهار داشته است که زمانی که این نامه را مینوشت در حال تر ایران بود و به آن لحا قـادر بـه ت ییـد تعـداد
سهامی که وی و همسر و فرزندش در خشكه داشتند نبود .حسب اظهار آقای ریاحی ،وی بعـداً طـی یـک تمـاس
تلفنی با آقای خواجه نوری دستور مزبور را ت ییر داد و از وی خواست که تنها  152سهم به خواهان منتقل کند .در
این خصوص ،دیوان مالحظه میکند که نه در شهادتنامه آقای ریاحی ،نه در پیوست نامه آقای خواجه نوری و نـه
در جای دیگر ذکری به میان نیامده است که مكالمه تلفنی ادعایی چه زمانی انجام گرفت و آیا آقای ریـاحی ایـن
دستور جدید را پیش از مصادره اموالش داده بود یا نه .بهعالوه و مهمتر از همه ،شهادتنامه آقای ریاحی تنها دلیـل
موجود در پرونده است که مستقیماً ت یید میکند که این مكالمه تلفنی واقعاً انجام و درخواست انتقال  152سهم به
خواهان صورت گرفته است.
 .510دیوان از مشكالت احتمالی دارندگان سهام بینام برای اثبات مالكیت خـود در غیـاب عـین گواهینامـه
سهام که ارائه آن وسیله معمول برای اثبات مالكیت سهام بینام است ،اطالع دارد 39.اما دیوان نظر مـیدهـد کـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16در مورد اهمیت در تصرف داشتن سهام بینام در وضعیتی که مالكیت شخصی کـه سـهام را در تصـرف دارد مـورد معارضـه اسـت،
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ادله ارائه شده توسط خواهان برای اثبات مالكیتش بر سهام بینام مورد بحث متقاعدکننده نیست.
 .519بنابراین ،دیوان بر این نظر است که خواهان ثابت نكرده است که چنانکه ادعا میکند مالک  152فقره
سهم دیگر خشكه شده است .وی نه عین گواهیهای سهام را ارائه نموده و نه ثابت کرده است که سـهام قبـل از
تاریخ مصادره اموال آقای ریاحی به او منتقل شده بود .بنابراین ،دیوان نظر میدهد که خواهان در زمـان مصـادره
ادعایی سهمالشرکهاش در خشكه دارای  50122سهم در آن شرکت بوده است.
 .517درخصوص درخواست خواهان مبنی بر اینکه دیوان از عدم ارائه دفتر ثبت سهام خشكه توسط خوانـده
به زیان وی استنباط خالف به عمل آورد ،دیوان مالحظه میکند که موضوع  152سهم به سهام بـینـام مربـوط
میشود و در حقوق ایران الزامی به ثبت سهام بینام در دفتر ثبت سهام شرکت نمیباشد .عالوه بـر آن ،مـاده 52
اساسنامه خشكه مقرر میدارد که فقط انتقال سهام بانام مستلزم ت یید هی تمدیره و ثبت در دفتر ثبت سهام است.
بنابراین ،دیوان متقاعد نشده است که دفتر ثبت سهام یا سایر اسناد خشكه کـه مـورد درخواسـت واقـع شـدهانـد،
میتوانست نشان دهد که خواهان مالک این  152سهم بینام بوده و انتقال سهام مزبور توسط همسرش پـیش از
مصادره اموال وی انجام گرفته است .بر این اساس ،دیوان تا آنجا که به شرکت خشكه مربوط میشود ،نیازی بـه
بررسی این مس له ندارد که آیا خوانده دستورات ذیربط دیوان را اجرا کرده است یا خیر.
ث) سهام رحمتآباد
 .5اظهارات خواهان

 .511خواهان ادعا میکند که صاحب  512سهم از  912سهم سرمایهای رحمتآباد بوده است.
 .510رحمتآباد در تیر [ 5911ژوییه  ]5305ت سیس شد .خواهـان اظهـار مـیدارد کـه شـرکت مزبـور یـک
شخد حقوقی است و برخالف آنچه که خوانده ادعا میکند ،یک شرکت صوری نبوده است .خواهان توجه را بـه
این نكته جلب میکند که خود خوانده ادلهای ارائه داده که نشان میدهد درخواست ثبت شرکت در تاریخ  51تیـر
[ 5911ششم ژوییه  ]5305داده شده و در مهر [ 5911اکتبر  ]5305مورد ت ییـد قـرار گرفتـه بـود .خواهـان ادعـا
میکند که پس از چند بار ت خیر به خاطر تشریفات اداری ،سرانجام  422هكتار از اراضی رحمت آباد ،همچنان کـه
اسناد مالكیت مورخ هفتم و  55شهریور  03[ 5910اوت و دوم سپتامبر  ]5302نشان میدهند ،بـا تصـویب بانـک
کشاورزی که ملک را به عنوان وثیقه یک فقره وام در اختیار داشت ،به شرکت انتقال یافـت .در پاسـخ بـه ادعـای
خوانده مبنی بر اینکه آقای ریاحی به آن زمین دلبسـتگی داشـت و مـیخواسـت آن را در خـانوادهاش نگـه دارد،
خواهان توضیح میدهد که آقای ریاحی در نظر داشت مالكیت مزرعه را به رحمت آباد منتقل کند که سهام آن بـه
خواهان و ملکمسعود ،پسر بزرگ آقای ریاحی منتقل شود؛ زیرا دو پسر دیگر وی معتاد به مواد مخـدر و از لحـا
مالی آدمهای بیمسئولیتی بودند .خواهان مضافاً اظهار میدارد که آقای ریاحی میخواست به مالحظـات مالیـاتی،
دیوان به ماده  93قانون تجارت ایران توجه میدهد که بخشی از آن مقرر میدارد« :سهم بینام به صورت سند در وجـه حامـل تنظـیم و
ملک دارنده آن شناخته میشود ،مگر خالف آن ثابت گردد» .به عالوه ،ماده  902همان قانون مقرر میدارد که «دارنده هر سـند در وجـه
حامل مالک  ...آن  ...محسوب میشود ،مگر در صورت ثبوت خالف» (ترجمه این مواد [در متن انگلیسـی حكـم] توسـط بخـش ترجمـه
دیوان انجام گرفته است).
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انتقال ملک مزبور را به صورت انتقال بین افراد در قید حیات انجام دهد و به همین ترتیب نیز عمل کرد.
 .514خواهان ادعای خوانده و شهادت آقای ابوالفتح محوی (بند  502زیر) را مبنی بر ایـنکـه انتقـال زمـین
آقای ریاحی به همسرش برای فرار از مصادره بوده است ،رد میکند .آقای ریاحی نیز در شهادتنامه هایش این ادعا
را رد میکند و اظهار میدارد که پس از ازدواج شروع به انتقال سهام به همسرش کـرد و کلیـه ایـن انتقـاالت بـا
حسن نیت و بر طبق قانون ایران انجام گرفته است .وی انكار میکند که هرگز حتی به فكرش خطور کـرده باشـد
که سهام را با این پیشبینی به همسرش منتقل کند که خواهـان روزی بتوانـد دعـوایی را بـرای اسـترداد امـوال
مصادره شده او در دادگاه های ایاالت متحده اقامه کند .آقای ریاحی توضیح داده اسـت کـه طبـق قـانون تجـارت
ایران ،هریک از اعضای هی تمدیره شرکت باید دستکم یک سهم داشته باشد .این مطلب را همه میدانستند که
آن شخد پس از پایان دوره تصدیاش میبایست سهم منتقله را برگرداند .این قرار در دفتر خاطرات آقای ریاحی
بهعنوان «صوری» ذکر شده و از کلمه «صوری» همراه نام همسرش استفاده نشده است.
 .511خواهان ادعا میکند که خوانده سوابق مربوطه را در اختیار دارد و از مالكیـت وی بـر  512سـهم آگـاه
است ،ولی تعمداً از ارائه آن سوابق یا ت یید مفاد آنها سر باز میزند.
 .513خواهان استدالل میکند که خوانده در اجرای دستورات مورخ  00آبان  52[ 5909نـوامبر  ]5334و 02
اردیبهشت  52[ 5904مه  ]5331دیوان که در آن ها از خوانده خواسته شده بود مـدار مـورد درخواسـت را ارائـه
کند ،یا دالیل عدم امكان ارائه آنها را توضیح دهد ،قصور کرده است .خواهان خاطرنشان میکند که مدار مورد
درخواست شامل دفتر ثبت سهام ،پرونده ثبتی ،فهرست سهامداران شرکت ،مـذکور در نامـه سـال ]5329[ 5950
بنیاد مستضعفان به دادگاه انقالب اصفهان و صورتجلسات مجامع عمومی سهامداران میشد کـه در اختیـار بنیـاد
میباشند .خواهان اظهار داشته است که دفتر ثبت سهام شرکت جزء اسناد شرکت در مزرعه رحمتآبـاد نگهـداری
میشد که توسط سپاه پاسداران ضـبط شـدهانـد .در تـاریخ  50بهمـن [ 5912اول فوریـه  ]5322رسـیدی بابـت
پروندههای ضبط شده صادر گردیده است .درخصوص پرونده ثبت شرکت ،خواهان ادعا میکند کـه خوانـده تنهـا
یک مدر از این پرونده را ارائه کرده که نشان دهنده توزیع اولیه سـهام بـین مثسسـان شـرکت در سـال 5911
[ ]5305است .از نظر خواهان ،خوانده به آسانی میتوانسته مدرکی از سالهای بعـد ارائـه دهـد کـه نشـاندهنـده
مالكیت خواهان بر  512سهم باشد.
 .551خواهان همچنین خاطرنشان میکند که خوانده از تسلیم صورتجلسات مربوط به حداقل چهـار نشسـت
مجمع عمومی سهامداران که جزء اسناد شرکت بوده و توسط سپاه پاسداران ضبط شده و نیز فهرست سـهامداران
منضم به نامه ارسالی بنیاد مستضعفان برای دادگاه انقالب اسالمی اصفهان خودداری کرده ،حال آن که ایـن نامـه
به عنوان یكی از پیوست های الیحه استماع و ادله خوانده به ثبت رسیده و در آن ذکر شده که فهرست سهامداران
به آن پیوست گردیده است.
 .555خواهان ادعا میکند که سهم الشرکه اش در شرکت طی یک سلسله معـامالت بـه  512سـهم افـزایش
یافته بود و ادعا میکند که در تاریخ مصادره ،یعنی هشتم اسـفند  00[ 5912فوریـه  ،]5322وی مالـک آن تعـداد
سهم بوده است .خواهان اظهار میدارد که وی یكی از مثسسان شرکت و در ابتدا مالک یک سهم بـود .وی چنـد
سال نیز در هی تمدیره سه نفره شرکت عضویت داشت .خواهـان در سـال  ]5302[ 5910سـهمالشـرکهاش را در
رحمتآباد ،به شرحی که در صورتجلسه مورخ  01آذر  55[ 5910دسامبر  ]5302هی تمدیره شرکت منعكس شده
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است ،از یک سهم به دو سهم افزایش داد .خواهان همچنـین اظهـار مـیدارد کـه در  03آذر  02[ 5910دسـامبر
 552 ،]5302سهم دیگر از ناپسریاش جهانشهریار ،به وی منتقل شد و سهمالشرکهاش در رحمتآبـاد بـه 550
سهم افزایش یافت که مراتب در صورتجلسه هی تمدیره انعكاس یافته است:
هی ت مدیره درباره واگذاری تعداد یكصد و ده سهم آقای امیرسعید ریاحی به آقای ملـکمسـعود و همچنـین
واگذاری تعداد یكصد و ده سهم آقای جهانشهریار ریاحی به بانو فردریكا ریـاحی و بـا واگـذاری مزبـور موافقـت
نمودند .بنابراین ،سهم آقای ملک مسعود ریاحی به دویست و بیست سهم و سهم بانو فردریكا ریاحی بـه یكصـد و
دوازده سهم ارتقا یافته است.
 552 .550سهم متعلق به آقای جهانشهریار ریاحی ،حسب ادعا توسط آقای ریاحی به خواهان هبه شد .ایـن
انتقال به موجب وکالتنامه مورخ سوم دی  04[ 5914دسامبر  ]5301آقای جهان شهریار به پدرش ،آقـای ریـاحی،
صورت گرفت .طبق اظهار خواهان ،فهرست سهامداران پیوست صورتجلسه مورخ  51خرداد [ 5912پـنجم ژوئـن
 ]5303مجمع عمومی سهامداران شرکت نشان میدهد که در زمان برگـزاری آن جلسـه وی هنـوز صـاحب 550
سهم بوده است .صورتجلسه و فهرسـت سـهامداران در تـاریخ  02خـرداد  52[ 5912ژوئـن  ]5303در اداره ثبـت
شرکتها به ثبت رسید.
 .559خواهان اظهار میدارد که در حدود تاریخ  02خرداد  52[ 5912ژوئن  ،]5303با انتقال  45سهم که قبالً
به ناپسریاش ملک مسعود ریاحی تعلق داشت ،سهم الشرکه اش از  550سهم به  512سـهم افـزایش یافـت .ایـن
انتقال سهم توسط آقای ریاحی به موجب وکالتنامـه ای کـه از ملـک مسـعود داشـت انجـام گرفتـه بـود .خواهـان
خاطرنشان میکند که در جلسه مورخ  51خرداد [ 5912پنجم ژوئن  ]5303مجمع عمومی ،سهام شـرکت از بانـام
به بینام تبدیل شدند و این تبدیل سهام ت ثیری بر این واقعیت ندارد که مالكیت خواهان بر  512سهم محرز شده
است .خواهان همچنین اظهار میدارد که مالكیت وی در نامه مورخ  55تیر [ 5913دوم ژوییه  ]5322آقای ریاحی
به عطااله نبوی ،مدیرعامل رحمتآباد ،منعكس شده است .خواهان عـالوه بـر آن اظهـار مـیدارد کـه  512فقـره
گواهینامه سهام جزء اقالمی هستند که وی در صندوق امانتش در بانک تهران نگهداری میکرد.
 .557آقای ریاحی در شهادتنامه اش اظهار میدارد که هم جهان شهریار و هم امیرسعید معتاد به مـواد مخـدر
بودند ،ولی برخالف آنچه که خوانده ادعا میکند دچار هیچگونه اختالل روانی نبودند که مـثثر بـر اهلیـت قـانونی
آنها باشد .وی عالوه بر آن اظهار میدارد که دکتر صنعتی ،کارشناس پزشكی خوانده ،هیچگاه امیرسعید را معاینه
نكرده بود که وضع سالمت او را دریابد.
 .551خواهان یک نظریه حقوقی نیز از آقای مهدی محلوجیان ،یک قاضی ایرانی بازنشسـته سـاکن ایـاالت
متحده ،ارائه کرده است .او در این پرونده بهعنـوان شـاهد کارشـناس نیـز در جلسـه اسـتماع شـهادت داد .آقـای
محلوجیان اظهار داشت که وکالتنامههایی که جهانشهریار و امیرسعید به پدرشان داده بودند و انتقال بعدی زمـین
رحمت آباد به شرکت رحمت آباد جملگی معامالتی معتبر بر مبنای اسناد رسـمی بـوده انـد .وی توضـیح داد کـه در
حقوق ایران ،فرض بر اهلیت این پسران برای انجام معامله است و ادله ارائه شده توسط خوانده نمیتواند بـر ایـن
فرض اهلیت غلبه کند .وی ضمناً استدالل کرده است که تنها یک دادگاه ایرانی میتواند حكم بـر محجوریـت دو
پسر آقای ریاحی بدهد .حتی اگر استدالل خوانده را بپذیریم که محجوریت آن ها به زمانی که هنوز ص یر بودند بر
میگردد ،باز هم پس از رسیدن به سن  52سالگی ،پدرشان همچنان قانوناً قیم آنها بـاقی مـیمانـد .درخصـوص
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موضوع تاریخ امضای وکالتنامه ،آقای محلوجیان میگوید که به دلیل تراکم کار در دفـاتر ثبـت اسـناد رسـمی در
شهرهای بزرگ ،م ایرت تاریخ امضای موکل و تاریخ صدور آن توسط دفتر ثبت اسناد رسمی غیرمتعارف نیست و
خدشهای بر اعتبار وکالتنامه وارد نمیکند.
 .550خانم زند ،همسر سابق آقای ریاحی و مادر جهان شهریار و امیرسعید ،شهادتنامه ای ارائـه کـرده و در آن
بهعنوان شاهد در ارتباط با وضع روانی فرزندانش شهادت داده است .وی توضیح داده است که جهانشهریار پیش
از دادن وکالتنامه به پدرش با وی مشورت کرده بود .به نظر وی ،جهانشهریار با آنکه مواد مخدر مصرف میکرد،
هنگام طرح موضوع با او دارای فكری روشن و منطقی بود و به اینکه چه چیـزی بـیشتـر بـه منفعـت او اسـت
میاندیشید .خانم زند بر این عقیده است که جهان شهریار کامالً از آثار و تبعات دادن وکالتنامه باخبر بود و هـر دو
به این نتیجه رسیده بودند که انجام آن کار به مصلحت او است.
 .554دکتر رتنر ) ،(Ratnerروانپزشكی که بهعنوان شاهد کارشناس خواهان در جلسه استماع شرکت کرد،
نتیجهگیریهای کارشناس پزشكی خوانده ،یعنی دکتر صنعتی را مورد تردید قرار داده ،خاطرنشان کـرد کـه دکتـر
صنعتی شخصاً هیچ گونه مشاهدات [بالینی] در آن زمان انجام نداده و به صورت گزینشی به اطالعات استناد کرده
است .دکتر رتنر شهادت داد که در بررسی سوابق پزشكی مربوطه ،به هیچ نشانه ای از وجود بیماری روانی برخورد
نكرده ،اما ادلهای را مالحظه کرده که مثید اعتیاد به مواد مخدر هستند.
 .0اظهارات خوانده

 .551خوانده قبول میکند که خواهان مالک دو سهم در رحمت آباد است ،ولـی اسـتدالل مـیکنـد کـه خواهـان
نتوانسته است مالكیت خود را بر  515سهم دیگر مورد ادعایش ثابت کند.
 .553خوانده استدالل میکند که ت سیس خود شرکت نیز صوری بوده است .خوانده توجه دیـوان را بـه ایـن
نكته جلب میکند که آقای ریاحی دو قطعه ملک ،یعنـی زمـین مزروعـی رحمـتآبـاد و بـدیعآبـاد را بـه پسـرش
جهانشهریار منتقل کرده بود .طبق اظهار خوانده ،آقای ریاحی بعداً این اموال را بـه منظـور دریافـت وام از بانـک
کشاورزی به رهن گذاشت .پس از آن ،آقای ریاحی یک شرکت صوری به نام رحمتآبـاد ت سـیس کـرد .در سـال
 ،]5302[ 5910زمین مزروعی رحمتآباد در ازای  0001220222/-ریال ،یعنی تقریباً معادل باقیمانده وام رهنـیای
که آقای ریاحی از بانک کشاورزی دریافت کرده بود ،به شرکت رحمتآباد منتقل شد .به نظر خوانده،
هدف آقای ریاحی انتقال بدهی شخصیاش به یک شرکت صوری بود و این انتقال صرفاً جنبه تشریفاتی داشـت،
زیرا آقای ریاحی اختیار تصمیمگیری را منحصراً برای خود حفظ کرده بود .عالوه بر آن ،خوانده ادعا مـیکنـد کـه
زمین مزروعی رحمتآباد براساس یک وکالتنامه غیرمعتبر به شرکت انتقال یافته است.
 .501خوانده معتقد است که سهم مالكیت خواهان در رحمت آباد نیز صوری است .خوانده خاطرنشان میکنـد
که آقای ریاحی بهدقت تحوالت سیاسی را در ایران تعقیب میکرد و به همین علت سهام را بـه خواهـان منتقـل
کرد که اموالش را در مقابل مصادره حفظ کند .خوانده اظهار میدارد که انتقال سهام به خواهان برای حفظ عالیق
و منافع خود آقای ریاحی بوده است .برای اثبات این ادعا ،خوانده به بخشهای ذیربط دفتر خاطرات آقای ریاحی و
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شهادت شفاهی و شهادتنامه های آقای محوی استناد میکند 40.خوانده همچنین نمابری ارائه کرده است که آقای
محــوی در تــاریخ  51دی [ 5905پــنجم ژانوی ـه  ]5332بــرای آقــای ری ـاحی فرســتاده بــود .آقــای محــوی در
شهادتنامههایش اظهار داشته که آقای ریاحی پیش از ازدواج و پس از ازدواج تعداد انـدکی از سـهام شـرکتهـای
مختلف را در حدی که برای شرکت در جلسات هی تمدیره شرکتها الزم بود ،به خواهـان داد؛ امـا پـس از سـال
 ،5302آقای ریاحی به این منظور سهامش را به خواهان منتقل کرد که بتواند در دادگاههای ایاالت متحـده بابـت
اموالش اقامه دعوا کند .آقای محوی اضافه مینماید که آقای ریاحی همیشه به دعوای خواهان بهعنـوان دعـوای
خودش اشاره کرده است .آقای محوی در جلسه استماع شهادتنامههای کتبیاش را مورد ت یید قرار داد.
 .505کارشناس حقوقی خوانده ،پروفسور صفایی ،درخصوص تبعات قانونی انتقـال صـوری شـهادت داد .وی
یادآور شد که طبق قانون مدنی ایران ،قصد یک عنصر الزم در قـرارداد اسـت و چنانچـه کسـی امـوالی را بـدون
داشتن قصد واقعی انتقال دهد ،آن معامله باطل خواهد بود.
 .500خوانده خاطرنشان میسازد که این ادعا از دو سهم موسوم به سهام مدیران 552 ،سهم بانام و  45سهم بینام
تشكیل شده است .خوانده اضافه میکند که مدار خواهان در ارتباط با انتقال ادعایی سهام دیگر ،از لحا تعداد سـهامی
که بنا به ادعا منتقل شده اند ،ضد و نقیض هستند .خوانده برای اثبات این که خواهـان نمـیتوانسـته بـیش از دو سـهم از
سهام شرکت را داشته باشد ،مقدمتاً به دفتر خاطرات آقای ریاحی استناد میکند .به نظر خوانده ،آقـای ریـاحی خیلـی بـه
زمینها دلبستگی داشته و چندین بار در دفتر خاطرات خود ذکر کرده که مزرعه رحمتآباد هدیهای از پدرش بـوده و بایـد
آن را برای فرزندانش نگه دارد .خوانده اظهار میدارد که در مواردی که آقای ریاحی اقدامی بـه نفـع همسـر و فرزنـدانش
انجام میداده ،آن را بهصراحت ذکر میکرده است و در مورد مزرعه رحمت آباد ،آقای ریاحی تنها از فرزنـدانش یـاد کـرده
است .خوانده استدالل میکند که آقای ریاحی نمیتوانسته سهام پسرش ملک مسعود را به خواهـان منتقـل کـرده باشـد،
زیرا عالقه آقای ریاحی به حفظ مزرعه در خانوادهاش نمیتوانسته با چنین فرضی سازگار باشد.
 .509خوانده همچنین انتقال سهام فرزندان متوفای آقای ریاحی ،یعنی امیرسعید و جهان شهریار ریاحی را بـه
این احتمال که پس از مرگ آنان صورت گرفته ،مورد ایراد قرار میدهد .خوانده مضافاً اظهار مـیدارد کـه انتقـال
سهام تنها با رعایت پاره ای تشریفات قانونی میتوانست انجام گیرد که در این جا انجام نشده است .ماده  42قانون
تجارت ایران اعالم میدارد که انتقال معتبر سهام بانام مستلزم ثبت در دفاتر شرکت است 41.سهام بینام که اسناد
در وجه حامل محسوب میشوند ،باید عیناً مورد قبض و اقباض واقع شوند تا مطابق ماده  93قانون تجارت ایـران
عمل انتقال انجام گیرد 42.همچنین طبق قانون ایران ،سند هبه باید مطابق مـواد  40و  42قـانون ثبـت اسـناد و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .19آقای محوی از طریق خشكه ،سرحدآباد و ایران بهلر با آقای ریاحی ارتباطی تجاری داشت.
 .18در اینخصوص ،خوانده به رویه ایجاد شده در روی پی .ام .کارلسون و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگـران ،حكـم شـماره
 5-042- 123مــورخ  55اردیبهشــت [ 5902اول مــه  ،]5335بنــد  ،42منتشــره در گــزارش 26 Iran-U.S. C.T.R. 193, 210-211
(«کارلسون») استناد میکند.
 .12در این مورد ،خوانده به رویـه ایجـاد شـده در آرام ثابـت و دیگـران و جمهـوری اسـالمی ایـران و دیگـران ،حكـم جزئـی شـماره
139ـ251/255/250ـ ،0مورخ نهم تیر  92[ 5902ژوئن  ،]5333بند  ،53منتشـره در «( 35 Iran-U.S. C.T.R. 3حكـم جزئـی ثابـت»)
استناد میکند.

حکم شماره  655ـ  485ـ 903  0

امال رسماً تنظیم و به ثبت برسد و برای اینکه هبه مطابق ماده  032قانون مدنی ایران انجام شود مال موهبـه
باید تسلیم شده باشد.
 .507در مورد  552سهم بانام ،خوانده اظهار میدارد که ادله مطروحه به شكل صورتجلسـات هیـ تمـدیره و
مجامع عمومی سهامداران ،مالكیت خواهان را به اثبات نمیرساند ،زیرا صورتجلسات تنهـا نشـان دهنـده تصـویب
انتقال سهام به خواهان هستند و به هر حال نمیتوانند جایگزین سایر الزامات یک انتقال معتبر طبق قانون بشوند.
عالوه بر آن ،خوانده ادعا میکند که صورتجلسه هی تمدیره مـورخ  03آذر  02[ 5910دسـامبر  ]5302کـه مـورد
استناد خواهان است ،اصالت ندارد .خوانده استدالالت خود را از جمله بر شهادت شفاهی آقای نبوی استوار میکند
که در جلسه استماع اظهار داشت که آقای ریاحی در تابستان سال  ]5303[ 5912پس از فوت جهان شهریار و قبل
از تر ایران ،از وی خواسته بود که صورتجلسه مزبور را امضا کند .بـر ایـن اسـاس ،خوانـده ادعـا مـیکنـد کـه
صورتجلسه مورخ  03آذر  02[ 5910دسامبر  ]5302در واقع به تاریخ مقدمی تاریخ گذاری شده است تا عـالوه بـر
مقاصد دیگر ،از درگیر شدن با تشریفات انحصار وراثت پس از مرگ جهانشهریار اجتناب شود.
 .501خوانده به این نكته توجه میدهد که در یادداشـت هـای مربـوط بـه تـاریخ  03آذر  02[ 5910دسـامبر
 ]5302دفتر خاطرات آقای ریاحی ،هیچ اشاره ای به این جلسه هی تمدیره یا انتقال سهام به خواهان نشده اسـت.
بهعالوه ،خوانده استدالل میکند که آقای ریاحی در هیچ جای دفتر خاطراتش ،انتقال سهام فرزندانش را بهعنوان
وکیل آنان مورد ت یید قرار نداده است.
 .500خوانــده عــالوه بــر ایـراد بــه صــحت صورتجلســه مــورخ  03آذر  02[ 5910دســامبر  ]5302و اعتبــار
وکالتنامه های مربوطه ،با ایراد به اصالت صورتجلسه مورخ  51خرداد [ 5912پنجم ژوئن  ،]5303انتقال  552سهم
به خواهان را مورد ایراد قرار داده است .خوانده با استناد به این واقعیت که فوت جهانشهریار ،همچنان که در دفتر
آقای ریاحی و شهادتنامه خواهان آمده ،در تاریخ نهم خرداد  92[ 5912مه  ]5303اتفاق افتاده ،استدالل مـیکنـد
که آقای ریاحی نمیتوانست در شرایط روحی مناسبی بوده باشد که با حضور در جلسه مجمع عمومی فـوقالعـاده
شرکت ،ترتیب انعكاس مالكیت همسر و فرزندش بر سهام را در تاریخ  51خرداد [ 5912پنجم ژوئن  ]5303بدهد.
 .504خوانده همچنین استدالل میکند که حتـی بـه فـرض اعتبـار صورتجلسـات مـورخ  03آذر 02[ 5910
دسامبر  ]5302و  51خرداد [ 5912پنجم ژوئن  ،]5303آن صورتجلسات نمیتوانند الزامـات یـک انتقـال قـانونی
مالكیت را ت مین کنند که ادله مثبته آن مفقود است .بهعالوه ،مشكل وکالتنامه آقای ریاحی نیز به جای خود باقی
است.
 .501خوانده یادآور میشود که خواهان ادعا کرده است که  552سهم متعلق به جهانشهریار ریاحی ،براساس
وکالتنامهای که توسط جهانشهریار به آقای ریاحی داده شده بود ،به خواهان هبه شـده اسـت .خوانـده اختیـارات
آقای ریاحی را بر مبنای قواعد و اصول قانون ایران که آن را براساس قواعد تعیینکننده قانون حاکم ،قانون حاکم
میشناسد ،مورد ایراد قرار میدهد .از آن گذشته ،خوانده اصالت امضای جهانشهریار ذیل وکالتنامه را مورد تردیـد
قرار داده ،ادعا میکند که وکالتنامه جهانشهریار به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی فاقد اعتبار اسـت .خوانـده بـا
استناد به وکالتنامه مورد ادعا و مندرجات ذیربط دفتر خاطرات آقای ریاحی خاطرنشان میسـازد کـه بنـا بـه ادعـا،
جهانشهریار زمانی وکالتنامه را در یک دفترخانه در تهران امضا کرده که در شهر نبوده ،بلكه در واقع سر راه خـود
به شمال ایران در تونلی گیر افتاده بود و بعداً پس از رسیدن به شمال ربوده شده بود .به نظر خوانده ،سردفتر ایـن
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وکالتنامه را به صورت قالبی ت یید کرده و به ثبت رسانده است .در نتیجه ،نباید به هیچیک از انتقاالت انجام شده
به استناد این وکالتنامه ترتیب اثر داده شود .خوانده اظهار میدارد که دعوایی علیـه ایـن سـردفتر در دادگـاه هـای
«عمومی» و تجدیدنظر در ایران اقامه شده بود ،ولی دادگاه تجدیدنظر ،به دلیل این که اقدام سردفتر مشمول عفـو
عمومی شده بود ،از بررسی ماهیت پرونده خودداری کرد.
 .503خوانده عالوه بر آن ادعا میکند که وکالتنامه های اعطایی به آقای ریاحی توسط دو نفـر از فرزنـدانش،
امیرسعید و جهانشهریار ،به دلیل وضعیت روانی آن دو فاقد اعتبارند 43.خوانده جهت اثبات این ادعا به چند بخش
از دفتر خاطرات آقای ریاحی استناد میکند که در آنها به اختالالت روانی فرزندانش کـه دچـار اعتیـاد بـه مـواد
مخدر بودند ،اشاره شده است.
 .591خوانده شهادتنامههایی از دکتر صنعتی ،روانپزشک که یكی از دسـتیاران سـابق دکتـر بـرد )(Beard
پزشک معالج جهانشهریار متوفی بود و نیز از دکتر صفایی ،استاد حقوق دانشگاه تهـران ،ارائـه داده اسـت .دکتـر
صنعتی در شهادتنامهاش و نیز در جلسه استماع اظهار داشت که وی جهانشهریار را در زمـانی کـه در بیمارسـتان
سینت لو وودساید ) (St. Luke’s Woodside Hospitalدر لندن تحت نظر دکتر بـرد بـود ،مـیشـناخته
است .وی بر مبنای اطالعاتی که از دفتر خاطرات آقای ریاحی ،پرونده بیمارستان میمنت و سوابق درمانی موجـود
در بیمارستانهای دیگر گردآوری کرده بود ،یک روانسنجی انجام داده است .دکتر صنعتی نتیجه گرفته است کـه
جهان شهریار به دلیل وضعیت روانیاش ،بخصوص در سال  ]5301[ 5914و حوالی تاریخی که وی بنـا بـه ادعـا
وکالتنامه را امضا کرده بود ،نمیتوانسته از «سالمت عقل» برخوردار باشد .به نظر دکتر صنعتی ،جهان شهریار قادر
به تشخید صحیح یا تصمیم گیری معقول نبود .خوانده و دکتر صنعتی جهت ت یید نتیجهگیریهاشان همچنین به
این واقعیت اشاره کرده اند که امیرسعید و جهان شهریار هـر دو ،بـه ترتیـب ،در اسـفند  5910و اردیبهشـت 5912
[مارس و مه  ]5303خودکشی کردند.
 .595خوانده و پروفسور صفایی همچنین خاطرنشان کردهاند که یک قـیم یـا وکیـل نمـیتوانـد امـوال فـرد
محجور تحت قیمومت یا موکل را هبه کند ،زیرا وظیفه آن ها حفظ و حراست از منافع افـراد اخیرالـذکر اسـت .در
نتیجه ،هر اقدامی از این قبیل باطل و بالاثر است .عالوه بر این ،آنان اظهار میدارند که اجازه هبه باید صراحتاً در
وکالتنامه قید شده باشد ،در حالی که چنین اجازهای در وکالتنامههای اعطایی به آقای ریـاحی توسـط امیرسـعید و
جهان شهریار وجود ندارد .پروفسور صفایی در نظر کتبی خود و در جلسه استماع توضیح داده اسـت کـه در حقـوق
ایران چهار عنصر برای صحت هر معامله وجود دارد .5 :طرفین باید قصد و رضای خود را اعالم کننـد؛  .0طـرفین
باید اهلیت قانونی داشته باشند؛  .9موضوع معامله باید معین؛ و  .4جهت معامله باید مشروع باشد .وی ضمناً اضافه
نمود که طبق قانون ایران ،افراد مجنون فاقد اهلیت قانونی هستند .پروفسور صفایی اظهارنظر نمود که در پرونـده
حاضر قراردادهای منعقده توسط فرزندان آقای ریاحی از طریق وکالتنامه باید بـه دلیـل فقـد قصـد و فقـد اهلیـت
فرزندان باطل تلقی شوند .پروفسور صفایی همچنین استدالل میکند که دیوان دارای صالحیت رسیدگی بـه ایـن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11خوانده به موادی از قانون ایران ،از جمله مواد  5020و  5053قانون مدنی ایران و ماده  29قـانون امـور حسـبی ،اسـتناد مـیکنـد و
اظهار میدارد که این پسران به دلیل وضعیت خود از اداره اموال خویش ممنوع بودند .طبق قانون ایران در چنین مواردی ،به منظـور اداره
اموال ،والدین و هر ذینفعی ،باید حكم محجوریت و دستور نصب قیم تحصیل کنند.
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مسائل میباشد.
 .590در مورد انتقال  45سهم دیگر در حدود  02خرداد  52[ 5912ژوئن  ،]5303خوانده اظهـار مـیدارد کـه
هیچ دلیلی در پرونده وجود ندارد که مالكیت خواهان را بر این سهام ثابت کند و ادعـای خواهـان مبنـی بـر نامـه
ادعایی آقای ریاحی به آقای عطاءاله نبوی است .خوانده شهادتنامه آقای نبوی را ارائه داده که در آن نامبرده اعالم
کرده است که نه آن نامه را دریافت کرده و نه این که نامه های مورد درخواست آقای ریاحی را نوشته است .خوانده
خاطرنشان میکند که نامه آقای ریاحی بدون تاریخ است و خواهان ثابت نكرده است که این نامه هیچ گـاه بـرای
آقای نبوی ارسال شده بود .به هر حال ،خوانده خاطرنشان میسازد که درخواست آقای ریاحی برای ت یید مالكیـت
خواهان بر  512سهم هرگز مورد اجابت واقع نشده و چنین ت ییدی هرگز توسط آقای نبوی صورت نگرفته است.
 .9تصمیم دیوان

 .599درخصوص ادعای خوانده دایر بر اینکه ت سیس شرکت صوری بوده ،دیوان نخست خاطرنشان میسازد کـه
مدار ثبت و سایر سوابق شرکت که طرفین تسلیم کردهاند نشان میدهند که مزرعه رحمتآباد در زمان مصادره
ادعایی به صورت یک شرکت تشكیل و اداره میشد که سرمایهاش به  912سهم بینام تقسیم شـده بـود .دیـوان
نظر میدهد که خوانده نتوانسته است نظرش را ثابت کند که شرکت نامبرده صوری بوده اسـت .بنـابراین ،دیـوان
ادعای خوانده را رد میکند.
 .597درخصوص سهمالشرکه خواهان ،دیوان مالحظه میکند که طرفین توافق دارنـد کـه خواهـان صـاحب
حداقل دو سهم در شرکت بوده است .در مورد  515سهم دیگر مورد ادعا ،دیوان ابتدا اظهارات خوانده درخصـوص
ماهیت معامالت راجع به مالكیت سهام ،فقد ادعایی اهلیت پسران آقای ریـاحی در تفـویض وکالـت ،عـدم اعتبـار
ادعایی وکالت تفویضی توسط جهانشهریار به علت عدم رعایـت الزامـات قـانونی و فقـد ادعـایی اعتبـار قـانونی
معامالت سهام به علت عدم رعایت پارهای تشریفات قانونی را مورد بررسی قرار میدهد.
 .591چنانکه در باال مالحظه شد ،خوانده برای اثبات ادعـایش دایـر بـر ایـنکـه سـهمالشـرکه خواهـان در
رحمتآباد مبتنی بر معامالت صوری یا موهوم بوده ،قویاً به شهادت آقای محوی استناد کرده اسـت .طبـق اظهـار
آقای محوی ،آقای ریاحی به وی گفته بود که سهام رحمت آباد و سایر شرکت ها را به شكل صـوری بـه خواهـان
منتقل کرده بود تا بتواند برای پسگرفتن اموالش در دادگاههای ایاالت متحده اقامه دعوا کند .مضافاً آقای ریـاحی
به آقای محوی گفته بود که کلیه سهام بانام شرکت ها را به سهام بینام تبدیل کرده و بخش عظیمی از آن سهام
را به خواهان داده بود تا چنانچه اتفاقی برای وی رخ دهد خواهان بتواند بهعنـوان صـاحب آن امـوال طـرح دعـوا
نماید.
 .590دیوان شهادت کتبی و شفاهی آقای محوی درخصوص ماهیت معامالت مزبور را مالحظه کـرده اسـت.
افزون بر این ،دیوان مطالب منقول از دفتر خاطرات آقای ریاحی را که خوانده در تـالش بـرای اثبـات صـوری یـا
ساختگی بودن معامالت به آنها نیز استناد کرده ،مالحظه نموده است .اما دیوان معتقد است که برای یک چنـین
استنتاج قاطعی راجع به معامالت مزبور ،به ادله بیشتری نیاز است و در نبود چنین ادلهای ،دیوان ادعای خوانده را
رد میکند .با این حال ،دیوان بعداً هنگام بررسی سایر ادله راجع به وقوع یا عدم وقـوع معـامالتی کـه بـه انتقـال
سهام منجر گردید ،ادلهای را که در این زمینه به دیوان ارائه شده است در نظر خواهد گرفت.
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 .594درخصوص این ادعا که دو ناپسری خواهان فاقد اهلیت قانونی امضای وکالتنامه هاشـان بودنـد ،دیـوان
مالحظه میکند که دکتر صنعتی ،شاهد کارشناس خوانـده ،دسـتیار پزشـكی بـوده کـه مـدتی قبـل از خودکشـی
جهانشهریار پزشک معالج وی بود و نظر دکتر صنعتی مبتنی است بر بررسی مطالب دفتر خاطرات آقـای ریـاحی،
سوابق بیمارستان میمنت ،و خاطرات شخصی خودش .نظر دکتر صنعتی درباره امیرسعید مبتنی اسـت بـر مطالـب
دفتر خاطرات آقای ریاحی .دیوان نظر میدهد که چون اظهارات دکتر صنعتی بر معاینات خویش از بیمـاران طـی
دوره ذیربط ویا حتی بر مشورت مستقیم با پزشكان معالج مربوطه مبتنی نبوده ،برای دیوان غیرممكن است درباره
این مس له نتیجه گیری کند که آیا جهان شهریار یا امیرسعید به نوعی بیماری روانی مبتال بوده اند که مانع میشـده
به صورت قانونی به پدر خود وکالت دهند .به عالوه ،دکتر رتنر ،شاهد کارشناس خواهان ،در جلسه استماع شهادت
داد که آنچه که در گزارشهای کتبی دکتر صنعتی مورد استفاده او واقع شده مثید این موضع نیست که هیچیـک
از این دو پسر در زمان امضای وکالتنامه ها ،علیرغم استفاده ادعایی آنان از مواد مخـدر ،فاقـد اهلیـت یـا محجـور
بودهاند .در مورد جهانشهریار ،دکتر رتنر اظهار میدارد که در سوابق بیمارستان میمنت که در جلسه استماع ارائـه
شده ،دلیلـی وجـود نـدارد کـه حكایـت کنـد جهـانشـهریار روانگسـیخته ) (schizophrenicیـا روانپـریش
) (sychoticبوده یا اینکه رفتاری روانپریشانه از خود نشان میداده ویا روانپریشانه رفتار میکرد.
 .591براساس آنچه که طرفین ارائه کردهاند ،دیوان ادله کافی در ت یید این ادعای خوانـده نیافتـه اسـت کـه
پسران آقای ریاحی به مفهوم مواد  055و  5059قانون مدنی ایران 44در زمان تفویض وکالت به پدرشـان ،یـا بـه
همان منظور ،بعد از آن تاریخ ،فاقد اهلیت برای انعقاد معامالت الزامآور بودهاند 45.بنابراین ،دیوان ادعاهای خوانده
درخصوص وضعیت روانی پسران آقای ریاحی و فقد اعتبار وکالتنامهها را رد میکند.
 .593دیوان اینک به این ادعای خوانده میپردازد که وکالتنامه جهان شهریار بـه سـبب عـدم رعایـت بعضـی
الزامات قانونی راجع به امضای آن ،فاقد اعتبار است .خوانده در ت ییـد ادعـایش بـه گزارشـی کـه در سـال 5904
[ ]5331توسط بازرس سازمان ثبت اسناد و امال کشور («سازمان ثبت اسناد») تهیه شده و نیـز بـه یـک فقـره
حكم دادگاه پژوهش شهرستان تهران که در سال  ]5335[ 5901صادر گردیده ،استناد میکند .خوانـده همچنـین
ت کید میکند که امكان ندارد که جهانشهریار در تاریخ سوم دیماه  04[ 5914دسامبر  ]5301وکالتنامـه را امضـا
کرده باشد؛ زیرا وی در آن تاریخ در تهران نبود .خوانده در ت یید این ادعا به بخشهـایی از دفتـر خـاطرات آقـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11ماده  055قانون مدنی ایران [که در متن انگلیسی حكم توسط بخش ترجمه دیوان به انگلیسی برگردانده شده] به شرح زیر است:
برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
و ماده :5059
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولـی یـا قـیم
خود؛ لكن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است ،مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.
 .15بخش ذیربط ماده  502قانون مدنی ایران [که در متن انگلیسی حكم توسط بخش ترجمه دیوان به انگلیسـی برگردانـده شـده] بـه
شرح زیر است:
وکالت به طرق ذیل مرتفع میشود:
...
 )9به موت یا به جنون وکیل یا موکل.
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ریاحی استناد میکند .از طرفی ،آقای محلوجیان ،شاهد کارشناس خواهان ،در شهادتنامه اش اظهار داشته است که:
«وکالتنامهای که در ایران به وسیله موکل به امضا میرسد و از جانب دفتر اسناد رسمی صادر میگردد ،حتـی اگـر
موکل در زمان صدور وکالتنامه در دفتر مزبور حضور نداشته باشد معتبـر اسـت» و «عـدم تطـابق تـاریخ امضـای
وکالتنامه و تاریخ ثبت بعدی آن در ادارات ثبت ،نه امری استثنایی بوده و نه نشانه عملی غیرقانونی است» .آقـای
محلوجیان همچنین اظهار داشت که« :در ایران رسم نیست که وکیل نیز در دفتر ثبت اسناد حضور یافتـه  ...و در
تشریفات ثبتی وکالتنامه شراکت داشته باشد».
 .571دیوان با مراجعه به مواد ذیربط قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی بر این نظر است
که ظاهراً هنگام صدور وکالتنامه جهانشهریار کلیه الزامات قانونی مقرر در قوانین مزبور رعایت نشده است .با این
حال ،دیوان نظر میدهد که خوانده نتوانسته است ثابت کند که آقای ریاحی یا خواهان در مورد آن تخلفات سـوءنیـت
داشته اند یا این که آن تخلفات موجب بطالن وکالتنامه میشده است .دیوان مالحظه میکند کـه دعـوای مطـروح
علیه سردفتر که میتوانسته این موضوع را روشن کند ،به موجب یک عفو عمومی رد شده است.
 .575بهعالوه ،دیوان این ادعای خوانده را رد میکند که امضای روی وکالتنامه ،امضای جهانشـهریار نبـوده
است .در پرونده هیچ دلیل قانعکنندهای که خالف آن را نشان دهد وجود ندارد .بر این اساس ،دیوان نمیتواند این
ادعای خوانده را بپذیرد که وکالتنامه جهانشهریار به علت عدم رعایت الزامات قانونی معینی راجع به تنظیم سـند
مزبور ،فاقد اعتبار بوده است.
 .570دیوان اکنون به این استدالل خوانده میپردازد که معامالت سهامی که آقای ریاحی انجام داده به علت
عدم رعایت بعضی تشریفات قانونی مقرر در حقوق ایران فاقد اعتبار بوده است .در جلسه استماع ،خوانده اسـتدالل
کرد که طبق ماده  40قانون ثبت اسناد و امال  ،اعتبار هبه منوط به ثبت آن است .آقای محلوجیـان و پروفسـور
صفایی شهود کارشناس طرفین ،طی رسیدگیهای شفاهی مطالبی راجع به مفهوم تشریفات ثبـت عرضـه کردنـد.
دیوان مالحظه میکند که شاهد خواهان ،آقای محلوجیان ،شهادت داد که ثبت هبه صرفاً جنبه حمایـت از حقـوق
متهب در برابر ادعای شخد ثالثی دارد که مدعی حقی در عین موهوبه است .وی همچنین اظهار داشـت کـه در
حقوق ایران اعتبار معامله منوط به ثبت آن نیست .کارشناس خوانده ،پروفسور صفایی ،بر این عقیده بود که منظور
از ثبت هبه ممانعت از اختالفات آتی و احراز وقوع معامله مورد نظر در صورت بروز اخـتالف اسـت .وی اسـتدالل
کرد که حقوقدانان در ایران معموالً توصیه میکنند که هرگاه مال قابل مالحظهای هبـه مـیشـود اسـناد رسـمی
تنظیم گردد .بر مبنای شهادتی که دو شاهد کارشناس دادهاند و مواد ذیربط قانون ثبـت اسـناد و امـال  ،دیـوان
متقاعد نشده است که عدم ثبت فینفسه بر اعتبار هبه خدشه وارد میکند ،اگرچه در موارد تردیـد در وجـود هبـه،
عدم ثبت واجد اهمیت میگردد.
 .579درخصوص شرایط مقرر در ماده  42قانون تجارت ایران ،اصالحی سال  ،]5353[ 5940دیوان مالحظـه
میکند که در قانون مزبور از جمله مقرر شده است که «انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبـت
رسد» و نیز «هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید ،از نظر شـرکت و اشـخاص ثالـث فاقـد اعتبـار
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است» 46.بر اساس اظهارات آقای محلوجیان و پروفسور صفایی در جلسه استماع ،انتقال بـین طـرفین در صـورتی
معتبر است که شرایط مقرر در قانون مدنی ایران رعایت شده باشد.
 .577دیوان با خوانده موافق است که ثبت انتقال سهام بانام به روشنی در ماده  42قانون تجارت مقرر گردیده
و توجه دارد که دیوان در احكام قبلی خود اهمیت بسیاری برای این واقعیت قائل شده است که سهام به نـام چـه
کسی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده است 47.اما در پرونده حاضر ،دفتر ثبت سهام رحمتآباد در اختیـار
دیوان قرار داده نشده است .بنابراین ،در غیاب چنین دلیلی دیوان باید به سایر ادله موجود مراجعه کند تا مشـخد
نماید که آیا سهام مربوطه بهدرستی طبق قانون مدنی ایران به خواهان منتقل شدهاند یا خیر.
 .571دیوان اکنون این ادعای خواهان را بررسی میکند که چگونه وی سهم الشرکه اش در رحمت آباد را از دو
سهم به  512سهم افزایش داد .خواهان نخست ادعا میکند که در آذرماه [ 5910دسامبر  ]5302ـ یعنی کـمتـر از
شش ماه قبل از خودکشی جهان شهریار در خرداد [ 5912مه  ]5303ـ  552سهم دیگر از وی به خواهـان منتقـل
گردید .خواهان ادعا میکند که آقای ریاحی این انتقال را به صورت هبه و به موجب وکالت اعطایی به وی توسط
جهانشهریار ،یا در صورتی که وکالتنامه فاقد اعتبار تشخید داده شود ،بهعنوان قیم انجام داد.
 .570خواهان برای اثبات مالكیت خود بر  552سهم مزبور ،عمدتاً بـه صورتجلسـه مـورخ  03آذر 02[ 5910
دسامبر  ]5302هی تمدیره و نیز به فهرست سهامداران ،منضم به صورتجلسه مورخ  51خرداد [ 5912پنجم ژوئن
 ]5303سهامداران استناد کرده است .از طرف دیگر ،خوانده از جمله ادعا کرده است که صورتجلسه مـورخ  03آذر
 02[ 5910دسامبر  ]5302در تابستان سال  ]5303[ 5912امضا و تاریخ مقدمی روی آن قید شده است.
 .574دیوان مالحظه میکند که در نبود دفتر ثبت سهام شرکت یا ادله معارض دیگر ،در پرونده های گذشـته
برای احراز مالكیت 48به صورتجلسات سهامداران و صورتجلسات هی تمدیره اتكا کرده ،اگرچه شاید ارائه دالیـل
بیشتری برای ایفای بار دلیل الزم باشد .ارزش اثباتی که میتوان برای اینگونه صورتجلسات قائل شد ،باید مورد
به مورد با در نظر گرفتن کلیه واقعیات و اوضاع و احوال ذیربط تعیین شود.
 .571در این باب ،دیوان نظر میدهد که با توجه به اوضاع و احوال این پرونده خاص ،دستکم عوامـل زیـر
باید در نظر گرفته شوند:
چه زمانی جلسه تشكیل شد ،چه کسی در جلسه شرکت نمود ،چه کسی صورتجلسه را امضا کرد ،چـه زمـانی
صورتجلسه امضا شد و به ویژه ،در صورت الزام به ثبت صورتجلسه ،آیا صورتجلسه به ثبت رسیده است یـا خیـر و
ثبت احتمالی در چه تاریخی صورت گرفته است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16بنگرید به :کارلسون ،پانوشت  45باال ،بند  ،42ص .055
 .19همانجا .همچنین بنگرید به :ویویان میتوکلی و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 122ـ290ـ[ 9مـتن فارسـی
مورخ  05خرداد  /5905متن انگلیسی مورخ  09آوریل  ،]5330بند  ،51منتشره در «( 33 Iran-U.S. C.T.R. 206, 223-224توکلی»)؛ و
یان ال .مک هارگ و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكـم شـماره 020ــ52219/52214/52211/52215ــ ،5مـورخ آذر 50[ 5951
دسامبر  ،]5325بند  ،12منتشره در «( 13 Iran-U.S. C.T.R. 286, 302مک هارگ»).
 .11به عنوان مثال ،بنگرید به :توکلی ،پانوشت  40باال ،بند  ،55ص 004؛ و بالنت برادرز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایـران و
دیگران ،حكم شماره  5-10-051مورخ  51اسفند [ 5954ششم مارس  ]5325منتشره در .10 Iran-U.S. C.T.R. 56, 61
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 .573دیـوان ابتــدا صورتجلســه مــورخ  03آذر  02[ 5910دســامبر  ]5302را مــورد بررسـی قــرار مـیدهــد.
صورتجلسه مزبور توسط اعضای اصلی آن زمان هی تمدیره ،یعنی خواهان ،آقای ریاحی و آقای نبوی امضـا شـده
است .دیوان مالحظه میکند که آقای نبوی در جلسه استماع اظهار داشت که وی در جلسه هیـ تمـدیره شـرکت
نكرده بود و صورتجلسه را به درخواست آقای ریاحی در تابسـتان سـال  ،]5303[ 5912یعنـی پـس از درگذشـت
جهانشهریار امضا کرد .خواهان این اظهار آقای نبوی را تكذیب نكرد ،اگرچه وکیل وی در جلسه اسـتماع اظهـار
داشت که «وقتی که سوابق بررسی شود روشن خواهد شد که هیچ دلیلی راجـع بـه ایـنکـه تـاریخ مقـدمی روی
مدار قید شده باشد وجود ندارد» .اگرچه آقای ریاحی به عنوان شاهد معرفی شده بود ،ولی حسب اظهار خواهان،
به علت کبر سن و ناخوشی در جلسه شعبه حضور نیافت .بدین ترتیب ،شهادت آقای نبوی بالمعارض باقی ماند.
 .511در مقابل ،صورتجلسه مورخ  51خرداد [ 5912پنجم ژوئن  ]5303توسط خواهان ،آقـای ریـاحی ،آقـای
نبوی ،آقای محمدحسین واقفی و خانم فائزه نبوی امضا شده است .بهعالوه ،خـود صورتجلسـه و صـورت اسـامی
سهامداران منضم به آن در همان ماه در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.
 .515در تعیین این موضوع که آیا سهام در آذرماه [ 5912دسامبر  ]5302به نحو معتبری به خواهـان منتقـل
شده بود یا خیر ،دیوان وزن و اعتبار بیش تری برای صورتجلسه مورخ  03آذر  02[ 5910دسامبر  ،]5302به علـت
همزمان بودن آن نسبت به صورتجلسه مورخ  51خرداد [ 5912پنجم ژوئن  ]5303قائل میشـود .بـا ایـن حـال،
دیوان نمیتواند ارزش اثباتی محكمی برای صورتجلسه مورخ  03آذر  02[ 5910دسامبر  ]5302قائل شـود ،زیـرا
دلیلی برای تردید در شهادت آقای نبوی ،راجع به تاریخ امضای صورتجلسه مزبور و عدم حضـورش در جلسـه ،در
دست ندارد .در صورتی که دیوان میپذیرفت که جلسـه ای در تـاریخ  03آذر  02( 5910دسـامبر  ]5302تشـكیل
شده ،باید نتیجهگیری مینمود که تنها خواهان و همسرش ،آقای ریاحی در آن جلسه حضور یافته بودند.
 .510درخصوص جلسه مورخ  51خرداد [ 5912پنجم ژوئن  ،]5303دیوان دلیلی ندارد که در برگزاری جلسـه
در آن تاریخ تردید کند .بهعالوه ،دیوان میپذیرد که صورتجلسه و صورت اسامی سهامداران منظم به صورتجلسه
که داللت بر مالكیت خواهان بر  550سهم دارد نیز در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیدهاند.
 .519اما دیوان معتقد است که تحت این اوضاع و احوال خاص ،از جمله در موردی که صاحب سـابق سـهام
منتقله ادعایی در برهه زمانی تعیینکننده ای فوت نموده که انتقال ادعایی در آن زمان واقـع شـده اسـت و انتقـال
توسط شخصی سوای صاحب سهام صورت گرفته ،خواهان باید در ت یید این واقعیت که مالكیـت سـهام در زمـان
حیات صاحب قبلی سهام به وی منتقل شده ،ادله محكمی ارائه نماید 49و در زمانی که انتقـال منصـرف بـه مـال
باارزشی بوده و به صورت هبه بالعوض انجام گرفته است ،به ادله محكمتری نیاز خواهد بود .سوای صورتجلسـه
مورخ  03آذر  02[ 5910دسامبر  ]5302که قبالً مورد بحث واقع شد ،مدر دیگـری در اثبـات چگـونگی انتقـال
 552سهم به خواهان ،سوای صورتجلسه مـورخ  51خـرداد [ 5912پـنجم ژوئـن  ]5303کـه مالكیـت وی در آن
منعكس شده است ،وجود ندارد .اما این صورتجلسه نمیتواند از عهده بار دلیل محكـم مـورد انتظـار بـرای اثبـات
ادعای خواهان بر آید ،زیرا جهان شهریار در خرداد [ 5912پایان ماه مه  ،]5303یعنی قبـل از تـاریخ جلسـه فـوت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16بنگرید به :ماده  502قانون مدنی ایران ،پانوشت  41باال.
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کرده بود.
 .517بهعالوه ،دیوان در سنجش ادله مثید انتقال سهام ،اوضاع و احوال دیگری را نیـز واجـد اهمیـت تلقـی
میکند .یكی از این اوضاع و احوال ،منافع انتقالدهنده است .دیوان نتیجه میگیرد که بعید است پدری فرزندش را
از کلیه حقوقش نسبت به چنین سهام باارزشی ،با هبه کردن آن ها به شخصی که حتی خویشاوند بالفصل فرزنـد
نیست ،محروم نماید ،مگر آنکه انگیزهای پنهان در کار باشد .گذشته از هر چیز ،چنانکه در ماده  550قانون مدنی
ایران قید شده است« :وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعـات نمایـد  50.»...بـهعـالوه،
دیوان نسبت به دالیل ابرازی توسط همسر خواهان راجع به انگیزه انجام انتقال تردید دارد.
 .511دیوان همچنین تردید دارد که سه جلسه رحمتآباد که حسب ادعا طی  3روز در آذرماه [ 5910دسـامبر
 ]5302برگزار شد ،بتوانند مجموعه واحدی را تشكیل دهند .اولـین جلسـه سـهامداران کـه در تـاریخ  05آذر [50
دسامبر] برگزار شد ،عادی به نظر میرسد .در آن جلسه خانم گیتی افشار تا تاریخ  92مهر  00[ 5913اکتبر ]5322
بهعنوان عضو اصلی هی تمدیره انتخاب شد .وی همچنین صورتجلسه را که در تاریخ  52دی  95[ 5910دسـامبر
 ]5302به ثبت رسید و در روزنامه رسمی مورخ هشتم فـروردین  02[ 5912مـارس  ]5303منتشـر گردیـد ،امضـا
نمود.
 .510درخصوص جلسه هی تمدیره که حسب ادعا در تاریخ  01آذر  55[ 5910دسامبر  ]5302برگزار شد ،در
صورتجلسه آمده است که خانم افشار که چهار روز قبل از آن تا تاریخ  92مهر  00[ 5913اکتبر  ]5322بـهعنـوان
عضو هی تمدیره انتخاب شده بود ،از هی تمدیره استعفا کرده 51و از آقای نبوی دعوت شد کـه بـهعنـوان عضـو
اصلی هی تمدیره انجام وظیفه نماید .احتماالً صورتجلسه مزبور نیز در مرحلهای به ثبت رسید ،زیرا اطالعات راجع
به جایگزینی خانم افشار در روزنامه رسمی کشور منتشر شد .با این حال ،دیوان مالحظه میکنـد کـه انتشـار ایـن
اطالعات تا تاریخ  54تیر [ 5912پنجم ژوییه  ]5303که همراه با اطالعات راجع به تصمیمات متخذه در جلسه 51
خرداد [ 5912پنجم ژوئن  ]5303منتشر شدند ،به عهده تعویق افتاد.
 .514بهعالوه ،اگرچه صورتجلسه مورخ  01آذر  55[ 5912دسامبر  ]5303ظاهراً حاکی از آن است که جلسه
در ساعت  3بامداد با حضور خواهان و آقای ریاحی در تهران تشكیل شد ،ادله موجود نشان میدهند که این افـراد
در زمان جلسه ادعایی ظاهراً در مزرعه رحمت آباد بودند .طبق مندرجات دفتر خاطرات آقای ریاحی ،خـانم و آقـای
ریاحی در ساعت  0بعـدازظهر روز  01آذر  55[ 5910دسـامبر  ]5302مزرعـه را تـر کردنـد و در سـاعت 0/92
بعدازظهر همان روز وارد تهران شدند .در دفتر خاطرات ذکری از جلسه مزبور نشده است .اگرچه صورتجلسه مورخ
 01آذر [ 55دسامبر] مستقیماً ارتباطی با انتقال  552سهم ندارد ،دیوان معتقد است که مالحظـاتش در ارتبـاط بـا
صورتجلسه مزبور ،هنگام بررسی ارزش اثباتی صورتجلسـه مـورخ  03آذر  02[ 5910دسـامبر  ،]5302بـه سـبب
نزدیكی تاریخ برگزاری این سه جلسه و مندرجات صورتجلسات ،تا حدودی واجد اهمیت میشود.
 .511با توجه به مراتب باال و سنجش ادله موجود ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان ثابت نكرده است که در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .59این عبارت [در متن انگلیسی حكم] ،توسط بخش ترجمه دیوان به انگلیسی برگردانده شده است.
 .58دیوان مالحظه میکند که طبق مندرجات دفتر خاطرات آقای ریاحی ،خانم افشار ظاهراً تا اوایل اسـفند [ 5910اواخـر فوریـه ]5303
بهعنوان سرپرست امور اداری ایران بهلر به همكاری با خانواده ریاحی ادامه داد.
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آذرماه [ 5910دسامبر  ]5302صاحب  552سهم بانام دیگر در رحمتآباد شد .چنانکه در بـاال آمـد ،آقـای نبـوی
حضور در جلسه مورخ  03آذر  02[ 5910دسامبر  ]5302را انكار کرده اسـت .وی شـهادت داد کـه بعـداً یعنـی در
خرداد [ 5912ماه ژوئن  ]5303صورتجلسه را به درخواست آقای ریاحی امضا کرد .بهعالوه ،جلسه مورخ  51خرداد
[ 5912پنجم ژوئن  ]5303بعد از فوت جهانشهریار برگزار شد.
 .513دیوان اینک به بررسی این اظهار خواهان میپردازد که بعد از جلسه مورخ  51خرداد [ 5912پنجم ژوئن
 ]5303که آقای ریاحی  45سهم بینام را از فرزندش ملک مسعود ،به موجب اختیـاری کـه از طریـق وکالتنامـه از
پسرش به دست آورده بود ،به خواهان منتقل نمود ،وی مالک  45سهم دیگر شد .ایـن بخـش از ادعـا عمـدتاً بـر
شهادتنامههای خواهان و همسرش مبتنی است.
 .501دیوان پیش از این ،مشكالتی را متذکر شد که خواهان ها در اثبات مالكیت خـود بـر سـهام بـینـام ،در
صورتی که سهام را در تصرف نداشته باشند ،با آن مواجهند (بنگرید به بند  520باال) .دیـوان بـا عنایـت بـه ایـن
مشكالت و الزامات ،در پرونده دلیل کافی در ت یید انتقال  45سـهم بـینـام رحمـتآبـاد بـه خواهـان نمـییابـد.
شهادتنامه ها و سایر ادله موجود بار دلیل خواهان را ایفا نمیکند .افزون بر این ،دیوان به فقد ادله مثید ـ به شـكل
شهادتنامه ،شهادت شفاهی یا صور دیگر ـ از صاحب قبلی سهام ،یعنی ملک مسعود ،توجـه دارد .بـه عـالوه ،آقـای
ریاحی در جلسه استماع شهادت نداد.
 .505خواهان از دیوان درخواست کرده است که از قصور خوانده در ارائه مدار ذیربطی کـه دیـوان دسـتور
ارائه آن ها را داده بود ،از جمله دفتر ثبت سهام شرکت ،پرونده ثبت و صورتجلسات سـهامداران ،بـه زیـان خوانـده
استنباط خالف به عمل آورد .خواهان استدالل میکند که مدار مورد درخواست ،چنانچه ارائـه مـیشـد ،نشـان
میداد که وی مالک  512سهم رحمتآباد است.
 .500تا آنجاییکه  552سهم بانام مد نظر است ،دیوان رد ادعای مالكیت را بر این یافته استوار ساخته است که
در پرونده ادله کافی در ت یید ادعای خواهان وجود ندارد که سهام مزبـور واقعـاً در آذر [ 5910دسـامبر  ]5302بـه وی
منتقل گردید .دیوان علیرغم این مالحظه که نام خواهان در صورت اسامی سهامداران ،منضم بـه صورتجلسـه مـورخ
 51خرداد [ 5912پنجم ژوئن  ]5303ذکر شده ،به این نتیجه رسیده است .با توجه به اوضاع و چگونگی ترتیبات راجع
به مالكیت و کنترل واقعی شرکت در آن زمان ،دیوان در این مورد تردید جدی دارد که مدار درخواستی ،بـه فـرض
وجود ،میتوانستند احتماالً ت ثیری بر عقیده دیوان بگذارند .در مورد  45سهم بینام ،دیوان عـالوه بـر آنچـه کـه هـم
اکنون درباره مالكیت و کنترل شرکت گفت ،مالحظه میکند که احتمال اینکه مدار درخواستی مربوط بـه شـرکت
حاوی اطالعات ذیربط راجع به انتقال و مالكیت این سهام بینام باشد ،از اطالعات راجع به سهام بانام ،کـمتـر اسـت
(بنگرید به :بند  524باال) .بنابراین ،دیوان نیازی نمیبیند که به استدالالت خواهان و پاسخهای خوانـده در ایـن بـاب
بپردازد و نظر میدهد که دلیلی برای اجابت درخواست خواهان برای هرگونه استنباط خالف وجود ندارد.
 .509در جلسه استماع ،خوانده همچنین اظهار داشت که حق هبه باید صراحتاً در وکالتنامه ذکر شود و پسران
آقای ریاحی در وکالتنامههای خود چنین اجازهای را ندادهاند .خوانده ادعا کرد که از آنجایی که وکیـل نمـیتوانـد
مال موکل را بدون اجازه صریح او هبه کند ،چنین عملی فاقد اعتبار و بالاثر است .خواهـان ایـن ادعاهـا را مـورد
معارضه قرار داد .درخصوص ادعـای نخسـت ،خواهـان اظهـار داشـت کـه اسـتدالل خوانـده صـحیح نیسـت .در
وکالتنامههای پسران آقای ریاحی ،به نامبرده اجازه انجام هرگونه معاملهای داده شده است .درخصوص ادعای دوم،
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خواهان معتقد است که وکیل باید مصلحت مـوکلش را در نظـر گیـرد ،امـا قصـور وکیـل در ایـن زمینـه موجـب
بیاعتباری و بطالن معامله نمیشود .البته وکیل بابت خسارات موکل در قبال او مسئول خواهد بود.
 .507دیوان نخست مالحظه میکند که طبق ماده  552قانون مدنی ایران «وکالـت ممكـن اسـت بـه طـور
مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی» .دیوان همچنین مالحظه میکند که حسب
ماده  555قانون مدنی «در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود»52.
 .501معنای روشن مواد  552و  555قانون مدنی ایران این است که اساساً دو گونه وکالت در نظـام حقـوقی
ایران وجود دارد ،وکالت مطلق و وکالت خاص .وکالت مطلق به وکیل حق نمیدهد که فـیالمثـل مـال موکـل را
بفروشد یا هبه کند .برای انجام اینگونه معامالت ،وکیل نیازمند به اجازه صریح است.
 .500در این خصوص ،دیوان متن وکالتنامههای اعطایی توسط دو پسر آقای ریـاحی را مـورد مالحظـه قـرار
میدهد .جهانشهریار به آقای ریاحی از جمله در این امور اجازه داده است:
انجام هرگونه معامالت از قطعی و شرطی و رهنی اعم از منقول و غیرمنقول و اجاره و صلح و معاوضه تقسیم
و افراز و اقرار و انجام هرگونه عقد و معامله که فرض شود و ایجاباً و قبوالً له و علیه موکل خـواه موکـل معامـل
باشد ویا متعامل یا هر شخد حقیقی و حقوقی حتی با شخد خود در قبال هر مبلغ و به هر مدت و با هر شـرط
و ترتیب و قیدی که وکیل الزم بداند. ...
 .504وکالتنامه امیرسعید به آقای ریاحی چنین اجازه داده است:
تصدی و مباشرت کلیه امور مالی و غیرمالی موکل و انجام همه گونه معامالت از قطعی و شرطی و رهنی اعم
از منقول و غیرمنقول و اجاره و صلح و معاوضه و تقسیم و افراز و اقرار و انعقاد هرگونه قرارداد و انجـام هـر نـوع
عقد و هرگونه معاملهای که فرض شود ایجاباً و قبوالً له و علیه موکل خواه موکل معامل باشد یـا متعامـل بـا هـر
شخد حقیقی و حقوقی حتی با شخد خود و در قبال هر مبلغ و به هر مدت و با هر شرط و ترتیب و قیدی کـه
موکل الزم بداند و دریافت و پرداخت وجوه معامالت و اسقاط خیارات و تقبل و سپردن هر نـوع تعهـد در اسـناد و
تحویل و تحول موارد معامله. ...
 .501دیوان مضافاً در این زمینه وکالت اعطایی توسط ملکمسعود به پدرش را مورد مالحظه قرار میدهد .در
بخش ذیربط وکالتنامه به آقای ریاحی اجازه داده شده است:
انجام هرگونه معامله ای اعم از خرید و فروش قطعی یا شرطی و اجاره و هبه و امانت دادن و گرفتن ،بـه هـر
شخد حقیقی و حقوقی ولو به شخد خود وکیل به هر مبلغ و به هر کیفیت و دریافت و پرداخت وجوه حاصله از
معامالت نسبت به کلیه اموال موکل اعم از منقول یا غیرمنقول53.
 .503دیوان مالحظه میکند که وکالتنامههای مذکور در باال از بسیاری جهات دقیق بوده و ظـاهراً بـه آقـای
ریاحی حق انجام بسیاری از انواع معامالت را تحت هر قیود و شرایطی میدادهاند .اما یک تفاوت موضـوعی مهـم
بین وکالتنامه ملکمسعود و وکالتنامههای امیرسعید و جهانشهریار وجود دارد .در وکالتنامه ملکمسعود حـق هبـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52ترجمه انگلیسی این مواد [در متن انگلیسی حكم] توسط بخش ترجمه دیوان انجام شده است.
 .51کلیه مطالب منقول [در متن انگلیسی حكم] از ترجمههایی اخذ شده که خواهان ارائه داده است.
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صراحتاً ذکر شده ،اما در دو وکالتنامه دیگر ذکری از این حق به عمل نیامده است.
 .541در این زمینه ،دیوان به شهادت پروفسور صفایی ،شاهد کارشناس خوانده ،توجه میکنـد کـه اظهـارنظر
کرده که چنانچه موکل صراحتاً در وکالتنامه حق هبه داده باشد ،وکیـل مـیتوانـد مـال موکـل را ببخشـد؛ امـا در
صورتی که چنین اجازه ای داده نشده باشد ،اقدام به بخشیدن هر مالی بدون عوض ،بـر طبـق حقـوق عرفـی ،بـه
مصلحت موکل نبوده و فاقد اعتبار است .پروفسور صفایی همچنین متذکر شده است که در دو وکالتنامـه اعطـایی
توسط امیرسعید و جهان شهریار اشاره صریحی به هبه نشده است.
 .545پروفسور صفایی همچنین اظهارنظر کرده است که حتی اگر در وکالتنامـه ای صـراحتاً اجـازه هبـه داده
نشده باشد ،عرفاً دادن هدایای کوچک میتواند ،چنانچه به مصلحت موکل باشد ،جایز شناخته شود؛ امـا ایـن امـر
قابل تسری به هدایای قابل مالحظه نخواهد بود ،زیرا به مصلحت موکل نیست.
 .540دیوان نظر میدهد که اگرچه در دو وکالتنامه مورد بحث ،اجازه صریح هبه مال ،به این لفـظ )(in haec verba
داده نشده ،وکالتنامههای مزبور ظاهراً اجازه انجام بسیاری از انواع معامالت و میتوان گفت که حتی عقـد هبـه را
به آقای ریاحی داده اند .از طرف دیگر ،دو وکالتنامه مورد بحث فاقد لفظ «هبه» اند که به نظـر پروفسـور صـفایی،
هرگاه مالی با ارزش قابل مالحظه به صورت بالعوض بخشیده میشود ،ذکر آن الزم است .در این مـورد ،دیـوان
مضافاً مقررات مواد  550و  504قانون مدنی ایران راجع به تعهدات وکیل و موکـل را مـثثر در مقـام مـی یابـد54.
براساس ادله موجود این طور به نظر دیوان میرسد که آقای ریاحی حـق نداشـته اسـت سـهام جهـانشـهریار در
رحمتآباد را به خواهان ببخشد.
ج) سهام تروندان
 .5اظهارات خواهان

 .549خواهان ادعا میکند که مالک  94سهم از  01سهم سرمایه تروندان است .طبق اظهار خواهان ،ارزش اسمی
سرمایه شرکت  001220222/-ریال بود که به  01سهم به ارزش اسمی هر سهم  5220222/-ریـال تقسـیم شـده
بود55.
 .547خواهان اظهار میدارد که در تاریخ  95خرداد  05[ 5910ژوئـن  ]5302خـانواده ریـاحی ،بـدین شـرح،
مالک  09سهم تروندان بود :خواهان  5سهم ،آقای ریاحی  50سهم ،پسران آقای ریاحی که آقای ریاحی نیابتشان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .51ماده  550قانون مدنی ایران [که در متن انگلیسی حكم توسط بخش ترجمه دیوان به انگلیسی برگردانده شده] به شرح زیر است:
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسـب قـرائن و
عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نكند.
بخش اول ماده  504قانون مدنی ایران بدین شرح است:
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد.
دیوان مالحظه میکند که در صورت دیگری از نمایندگی ،یعنی والیت /قیمومیت نیز قانون مدنی ایران بر مسئولیت ولی قهری /قـیم در
رعایت مصالح فرزند یا مولیعلیه ت کید کرده است .بهعنوان مثال ،بنگرید به مواد  5525و  5092قانون مدنی.
 .55سرمایه شرکت در ابتدا به  922سهم با ارزش اسمی هر سهم  520222/-ریال تقسیم شده بود.
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را برعهده داشت 52 ،سهم .مالكیت سهام خانواده ریاحی مستند است به صورتجلسه مـورخ  95خـرداد 05[ 5910
ژوئن  ]5302سهامداران که طبق اظهار خواهان در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده اسـت .بعـد از اول شـهریور
 09[ 5910اوت  ]5302و قبل از  54اسفند [ 5910پـنجم مـارس  ]5303خواهـان حسـب ادعـا  00سـهم دیگـر
تحصیل کرد .خواهان ادعا میکند که مالكیتش بر  02سهم مستند است به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العـاده
شرکت ،مورخ  54اسـفند [ 5910پـنجم مـارس  ]5303و فهرسـت اسـامی افـراد حاضـر در جلسـه کـه پیوسـت
صورتجلسه است .فهرست مزبور نشان میدهد که خواهان مالک  02سهم بوده که مثید تحصیل  00سهم جدیـد
است ،در حالی که آقای ریاحی اصالتاً و نیابتاً بابت  41سهم امضا کرده و لذا از تعداد سهامش  00سهم کاسته شده
است .خواهان خاطرنشان میکند که در جلسه مزبور ،نوع سهام شرکت از بانـام بـه بـینـام تبـدیل شـد و مضـافاً
صورتجلسه ،چنانکه نامه اداره ثبت شرکتها داللت دارد ،نزد اداره مزبور به ثبت رسید.
 .541خواهان ادعا میکند که شش سهم دیگر که در زمان مصادره متعلق به او بود ،سهام بینامی بود که در
فاصله  54اسفند [ 5910پنجم مـارس  ]5303و ششـم شـهریور  02[ 5912اوت  ]5303توسـط آقـای ریـاحی در
اجرای این برنامه به او داده شده بود که آقای ریاحی میخواست هدایایی را متساویاً به پسر ارشدش ملک مسعود و
خواهان بدهد .خواهان استدالل میکند که دفتر ثبت سهامی که خوانده ارائه کرده قدیمی و ناقد است و اسـامی
سهامداران را در تاریخ مصادره ،یعنی اسفند [ 5912فوریه  ]5322در بر نمیگیرد .خواهـان ادعـا مـیکنـد کـه در
فهرست سهامداران تسلیمی توسط خوانده ذکری از مالكیت سهام وی در تـاریخ  54اسـفند [ 5910پـنجم مـارس
 ]5303یا هر تاریخ مثخری نشده است 56.خواهان در اثبات مالكیتش بر  94سهم ،به نامـه مـورخ  01تیـر 5913
[ 55ژوییه  ]5322آقای واقفی ،مدیرعامل سابق شرکت استناد میکند که طی آن ،نامبرده ت یید کـرده اسـت کـه
خواهان در تاریخ مصادره مالک  94سهم بود .در این رابطه ،خواهان همچنین بـه شـهادتنامه هـای خـود و آقـای
ریاحی استناد میکند.
 .540راجع به این که آقای ریاحی نیابت سهام متعلق به فرزندانش را برعهده داشته ،خواهان به وکالتنامه های
مطلقی که فرزندان آقای ریاحی به او داده اند استناد و بر این اساس ادعا میکند که تصمیم مورخ  54اسفند 5910
[پنجم مارس  ]5303به تبدیل نوع سهام شرکت از بانام به بینام قانونی و معتبر بوده است.
 .544در پاسخ به ادعای خوانده دایر بر این که تبدیل نوع سهام شرکت از بانام به بینام به علت عدم رعایـت
پاره ای تشریفات قانونی فاقد اعتبار بوده ،خواهان استدالل میکند که در جلسه مجمـع عمـومی مـورخ  54اسـفند
[ 5910پنجم مارس  ]5303صاحبان سهام ،کلیه سهامداران شخصاً یا وکالیشان حضور داشتند و متفقـاً رأی بـه
تبدیل نوع سهام خود از بانام به بینام دادند .خواهان ادعا میکند که کلیه تشریفات الزم ـ از جمله الزامـات مـاده
 40قانون تجارت ایران که خوانده بدان رجوع داده و انتشار آگهی و مهلت دو ماهه را برای مراجعه صاحبان سهام
جهت تبدیل سهام بانام خود به سهام بینام الزم دانسته ـ رعایت گردید ،زیرا صورتجلسه مورخ  54اسـفند 5910
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .56خواهان خاطرنشان میکند که در نسخه دفتر ثبت سهام تروندان که خوانده ارائه کرده ،ذکری از آقـای واقفـی بـه عنـوان سـهامدار
نشده است .اما اداره ثبت شرکت ها عضویت آقای واقفی را در هی ت مدیره تروندان پذیرفته اسـت .طبـق قـانون تجـارت ایـران ،اعضـای
هی تمدیره باید سهامدار باشند .بهعالوه ،در نامه مورخ  95تیر  00[ 5954ژوییه  ]5321اداره ثبت شرکتها بـه بنیـاد مستضـعفان ،آقـای
واقفی بهعنوان سهامدار معرفی شده است.
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[پنجم مارس  ]5303نشان میدهد که سهامداران صراحتاً از «تشریفات انتشار آگهی و مهلت دو ماهـه» اعـراض
کردند .طبق اظهار خواهان ،منظور از تشریفات مذکور در ماده  40قانون تجارت ،حفظ حقوق سهامدارانی است که
قادر به شرکت یا تفویض نیابت برای شرکت در جلسه صاحبان سهام که در آن رأی به تبدیل سهام داده میشود،
نباشند .در این مورد ،کلیه سهامداران در جلسه مجمع عمومی حضور یافتند و متفقاً رأی به تبدیل سهام خود دادند.
خواهان همچنین استدالل میکند که حتی اگر خوانده قادر به اثبات این ادعا میبود که پاره ای الزامات برای ثبـت
رسمی تصمیم رعایت نشده ،این امر ت ثیری در اعتبار انتقال سهام به وی ندارد .در حقوق ایران ،عدم اجرای یـک
امر تشریفاتی مرتبط با معامالت تجاری ،از قبیل انتقال سهام ،مبنایی برای باطل و بیاعتبار تلقـی کـردن معاملـه
محسوب نمیشود.
 .541سرانجام خواهان استدالل میکند که حتی اگر سهام در تاریخ  54اسفند [ 5910پنجم مارس  ]5303به
سهام بینام تبدیل نشده بود ،وی در هر حال مالک  94سهم مزبور میباشد .خواهان ادعـا مـیکنـد کـه در آغـاز
جلسه مورخ  54اسفند [ 5910پنجم مارس  ]5303مالک  02سهم بود و انتقال شـش سـهم دیگـر توسـط آقـای
ریاحی به وی ،قطع نظر از آن که سهام بانام یا بینام بوده ،قانوناً معتبر بوده است .خواهـان ادعـا مـیکنـد کـه در
حقوق ایران ،انتقال سهام به عنوان یک امر داخلی شرکت تلقی شده و همچنانکه خـود اداره ثبـت شـرکتهـا در
پاسخ به سثال مورخ  55آبـان [ 5955دوم نـوامبر  ]5320بانـک ملـی تصـدیق نمـوده ،تـابع مقـررات اداره ثبـت
شرکتها ،یا قانون ثبت نیست 57.خواهان همچنین به مطالب مستخرج از روزنامه رسمی درباره آگهی ت ییرات در
شرکت های سهامی خاص ایرانی استناد و استدالل میکند که انتقال سهام بدون توجه به ایـن کـه در دفتـر ثبـت
سهام شرکت درج شده است یا نه ،مورد قبول واقع میشود .به عالوه ،در حقوق ایران ،اذعان سـهامدار بـه انتقـال
سهامش به شخد دیگر به منزله اقراری است که میتواند مبنای شناسایی و اجرای قضـایی عمـل انتقـال واقـع
شود .خواهان ادعا میکند که آقای ریاحی بهروشنی انتقال  94سهم را بـه وی تصـدیق کـرده و نامـه مـدیرعامل
شرکت نیز مثید آن واقعیت است.
 .0اظهارات خوانده

 .543خوانده استدالل میکند که خواهان نتوانسته است مالكیت خود بر بیش از یک سهم شرکت را ثابت نمایـد.
خوانده خاطرنشان میکند که طبق دفتر ثبت سهام تروندان ،خواهان در زمان جلسه مورخ  54اسفند [ 5910پنجم
مارس  ]5303تنها مالک یک سهم شرکت بوده است .خوانده ادعا میکند که تنها راه استمال تعداد بـیش تـری
سهام توسط خواهان ،استمال به صورت سهام بینام بود که نیاز به درج در دفتر ثبت سهام نداشت .اما مـدار
موجود نشان میدهند که تا جلسه مورخ  54اسفند [ 5910پنجم مارس  ]5303سهام شرکت بانام بود .تصمیم بـه
تبدیل نوع سهام از بانام به بینام در آن جلسه گرفته شد.
 .511خوانده همچنین ادعا میکند که طبق قانون تجارت ایران ،تبدیل نوع سهام از بانام به بـینـام مسـتلزم
پاره ای تشریفات است که در جلسه مورخ  54اسفند [ 5910پنجم مارس  ]5302انجام نشد .ماده  40قانون تجارت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .59اصل متن فارسی نامه مزبور که به نظر میرسد حداقل بخشی از آن مربوط به گاوداران باشد ،عمالً ناخوانا است.
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ایران انتشار آگهی و یک مهلت دو ماهه را مقرر نموده که طی آن صاحبان سهام بتوانند برای تبدیل سـهام بانـام
به بینام مراجعه کنند ،اما تشریفات مزبور رعایت نشده است .خوانـده همچنـین ادعـا مـیکنـد کـه هـیچیـک از
تصمیمات آن جلسه قانونی نبود ،زیرا از  01سهم شرکت 52 ،سهم (یعنی سهام متعلق به فرزنـدان ریـاحی) در آن
جلسه فاقد نیابت بود .فرزندان آقای ریاحی شخصاً در جلسه حضور نداشتند و هیچ اشاره ای نشده است کـه آقـای
ریاحی به نمایندگی از آنها عمل کرده است .هیچ وکالتنامهای که به آقای ریـاحی اجـازه نیابـت فرزنـدانش را در
جلسه داده باشد ،در پرونده شرکت نزد اداره ثبت شرکتها یافت نشده است .خوانده همچنین استدالل میکند که
طبق نامه مورخ  95فروردین  02[ 5909آوریل  ]5334اداره ثبت شرکتها ،سهام تروندان هیچگاه به سهام بینام
تبدیل نشده است.
 .515درخصوص نامه آقای واقفی ،خوانده اظهار میدارد که نامه مزبور به سـیاقی کـه خواهـان و همسـرش
درخواست کرده بودند تنظیم شده تا در دادگاهها یا دیوان تدار دلیل کند .خوانده برای اثبات این اظهار خود ،بـه
شهادتنامه خود خواهان و مدار دیگر و نیز به این واقعیت استناد میکند که نامه مربوط بـه گـاوداران در همـان
تاریخ و با مندرجاتی مشابه نگارش یافته است .خوانده همچنین ادعا میکند که دستخطی که در این نامهها هست
عیناً یكی است .خوانده مضافاً خاطرنشان میکند که هر دو نامه بعد از تاریخ مصادره ادعایی صـادر گردیـده و بـه
مصادره اموال آقای ریاحی ،نه اموال خواهان ،تصریح دارد.
 .510بهعالوه ،خوانده استدالل میکند که صورتجلسه مجمع عمومی مورخ  54اسفند [ 5910پـنجم مـارس
 ]5303اصالت ندارد و امكان دارد که عمالً تاریخی قبل از فوت پسـران آقـای ریـاحی روی آن قیـد شـده باشـد.
خوانده خاطرنشان میکند که خواهان ادعا کرده است که  00سهم بینـام را بعـد از اول شـهریور  09[ 5910اوت
 ]5302و قبــل از  54اســفند [ 5910پــنجم مــارس  ]5303تحص ـیل کــرده بــود ،حــال آنکــه طبــق منــدرجات
صورتجلسهای که خواهان ارائه کرده ،تبدیل سهام بانام به سهام بینام در جلسه مـورخ  54اسـفند [ 5910پـنجم
مارس  ]5303صورت گرفت .خوانده خاطرنشان میکند که طبق اساسنامه شرکت و ماده  42قانون تجارت ایران،
انتقال ادعایی  00سهم بانام قبل از آن جلسه ،تنها با تصویب هی تمدیره و ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت
امكانپذیر میبود .خوانده ت کید میکند که در دفتر ثبت سهام شرکت ،خواهان بهعنوان مالک یک سهم ذکر شده،
حال آنکه در صورتجلسهای که خواهان ارائه نموده ،نام وی بهعنوان مالک  02سهم ذکر گردیـده اسـت 58.نظـر
خوانده این است که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد در زمانی ،چه قبل و چه بعد از  54اسفند [ 5910پنجم
مارس  00 ،]5303سهم به خواهان منتقل شده بود.
 .519خوانده همچنین استدالل میکند که تصمیم متخذه در جلسـه مـورخ  54اسـفند [ 5910پـنجم مـارس
 ]5303نمیتوانسته معتبر باشد .این استدالل مبتنی بر این نظر است که فرزندان آقای ریاحی فاقد اهلیت اعطـای
وکالت به پدرشان بوده اند .طبق اظهار خوانده ،آقای ریاحی وکالتنامه معتبـری ارائـه نكـرده و چنـین مـدرکی بـه
صورتجلسه ضمیمه نشده است .خوانده همچنین استدالل میکند که آقای ریاحی حق نداشته اموال پسرانش را به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .51در فاتر ثبت سهامی که خوانده جزء ادله ارائه کرده ،خواهان بهعنوان مالک دو سهم از  922سهم اولیه شرکت و متعاقباً هنگامیکـه
سهام سرمایه شرکت به  001220222/-ریال ت ییر کرد و به  01سهم منقسم شد ،بهعنوان مالک یک سهم ذکر شده است.
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نامادریشان هبه کند و وکالتنامههایی که از طرف جهانشهریار و امیرسعید ارائه شده ،فاقد هرگونـه اشـارهای بـه
حق هبه از جانب آنان است 59.چنان که در مورد سایر ادعاها مصداق داشته ،خوانده همچنـین ادعـا مـیکنـد کـه
شرایط یک عقد هبه معتبر ،یعنی یک سند رسمی و قبض و اقباض ،در این جا مفقود است .به عالوه ،در رابطـه بـا
این ادعا که تصدیق انتقال سهام توسط آقای ریاحی اقرار محسوب میشود ،خوانده خاطرنشان سـاخته اسـت کـه
طبق قوانین ایران «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» (ماده  5013قـانون مـدنی ایـران).
بنابراین ،تصدیق آقای ریاحی یا هر سهامدار دیگر نباید اقرار از ناحیه جهانشهریار یا امیرسعید تلقی شود.
 .9تصمیم دیوان

 .517اجماالً خواهان ادعا کرده است که مالک  94سهم تروندان است کـه یكـی از ایـن سـهام از خـرداد 5910
[ژوئن  ]5302متعلق به وی بود .خواهان ادعا میکنـد کـه در فاصـله اول شـهریور  09[ 5910اوت  ]5302و 54
اسفند [ 5910پنجم مارس  ]5303وی از طریق هبه مالـک  00سـهم بانـام دیگـر و در فاصـله  54اسـفند 5910
[پنجم مارس  ]5303و ششم شهریور  02[ 5912اوت  ]5303مالک شش سهم بینام دیگر گردید .خوانده معتقـد
است که خواهان تنها مالک یک سهم شرکت بوده است.
 .511دیون مالحظه میکند که خوانـده اسـتدالالتی مشـابه اسـتدالالت مطـروح در رابطـه بـا رحمـت آبـاد
درخصوص فقد اعتبار دو وکالتنامه اعطایی توسط پسران آقای ریاحی و قصور در ثبت سهام کـه در حقـوق ایـران
مقرر گردیده ،مطرح نموده است .از آنجایی که استدالالت مزبور در رابطه با رحمتآباد پیش از این بررسی گردید،
دیوان تجدید بررسی آنها را الزم ندانسته و لذا به یافتههای خود در بندهای 544ـ 590ارجاع میدهد.
 .510خواهان برای اثبات مالكیت خود بر  02سهم بانام به صورتجلسه مجمع عمومی فـوقالعـاده مـورخ 54
اسفند [ 5903پنجم مارس  ]5303استناد کرده ،اما در هیچ جا اشارهای به هویت صاحب یا صاحبان قبلی  00سهم
مزبور نمینماید که حسب ادعای خواهان در همان روز به وی منتقل گردید .خواهان در شهادتنامه معارضش صرفاً
اظهار میدارد که «شوهر من  00سهم اضافی را در  1مارس  5303بـه مـن منتقـل کـرد» .در مـورد صـاحب یـا
صاحبان قبلی ،دیوان نخست مالحظه میکند که طبق مندرجات صورتجلسه مجمع عمومی عادی سـاالنه مـورخ
 95خرداد  05[ 5910ژوئن  ]5302شرکت 01 ،سهم شرکت به نحوی تقسیم شده بود که آقای ریاحی مالـک 50
سهم ،هریک از سه پسرش مالک  02سهم و خواهان و همچنین دکتـر پرویـز خبیـر و آقـای علـی اصـ ر جزئـی،
هرکدام فقط مالک یک سهم بودند .براساس مندرجات صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساالنه مـورخ  50اسـفند
[ 5910سوم مارس  ]5303شرکت ،کلیه سهامداران حاضر در جلسه ظاهراً همین اشخاص بودند ،به استثنای دکتر
پرویز خبیر که تنها سهم او آن وقت به آقای واقفی منتقل شـده بـود .در صورتجلسـه از سـه پسـر آقـای ریـاحی
به عنوان سهامدار یاد شده ،اما تعداد دقیق سهام متعلـق بـه آنـان روشـن نیسـت ،زیـرا هـیچ فهرسـتی از اسـامی
سهامداران مربوط به جلسه مزبور موجود نیست .اما بر اساس شهادتنامه خود خواهان که در باال نقـل شـد ،وی در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .56خوانده همچنین بر این نظر است که معامالتی که آقـای ریـاحی از طـرف فرزنـدانش انجـام داده فاقـد اعتبارنـد ،زیـرا بـر مبنـای
وکالتنامههای مطلق فاقد اعتباری که حسب ادعا توسط آنان داده شده انجام گرفتهاند.
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آن زمان فقط مالک یک سهم بود.
 .514دیوان با مراجعه مجدد به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  54اسـفند [ 5910پـنجم مـارس
 ]5303و صورت اسامی سهامداران منضم به آن ،مالحظه میکند که چگونگی تقسیم مالكیت سـهام بـین آقـای
ریاحی و شخد یا اشخاصی که وی نیابت آنان را در جلسه برعهده داشت در فهرست مشخد نیست .کل تعـداد
سهامی که وی به نمایندگی از آنان در جلسه شرکت کرده بود  41سهم بود .طبق فهرست مزبور ،خواهان صاحب
 02سهم بود؛ لكن آقای ریاحی در شهادتنامه معارضش اظهار داشته است که:
در  1مارس  5303همسر من دارای  03سهم از  01سهم این شرکت بود  ...من نیز یكی از سهامداران شرکت
بودم .من  5سهم دیگر را پیش از خروج خود در اوت  5303از ایران به همسرم منتقل کردم .من از طریق اهـدای
هدایا به همسرم و فرزندم ملکمسعود میخواستم مطمئن باشم که آنها دارای سهم مساوی در شـرکت ترونـدان
هستند.
 .511نظر به آنچه که در باال بیان شد و نظر به نامه مورخ  01تیر  55[ 5913ژوییه  ]5322آقای واقفی (کـه
به موجب آن ،بعد از آن که شرکت سهام بانام را به سهام بینام تبدیل کرد ،خواهـان و ملـکمسـعود هرکـدام 94
سهم و آقای ریاحی  1سهم داشتند) ،همچنین با توجه به این واقعیت که آخرین دفتر ثبت سهام تروندان بهروشنی
نشان میدهد که امیرسعید و جهان شهریار ،مثل ملک مسعود ،هرکدام دارای  02سـهم بودنـد ،سـهام بانـامی کـه
حسب ادعا ،در تاریخ  54اسفند [ 5910پنجم مارس  ،]5303به خواهان هبه گردید ،باید منطقاً متعلق به امیرسعید
و جهانشهریار بوده باشد.
 .513ماده  2اساسنامه تروندان ،قبل از اصالح ادعایی آن در تاریخ  54اسفند [ 5910پنجم مـارس  ،]5303از
جمله اشعار میدارد که «انتقال سهام بانام باید با موافقت هی تمدیره و ثبت در دفتر سهام شرکت صورت گیـرد».
خوانده ادعا میکند که هیچیک از این اقدامات در رابطه با سهام خواهـان صـورت نگرفـت .خوانـده بـرای اثبـات
ادعایش به دو دفتر ثبت سهام شرکت که جزء ادله ارائه کرده ،استناد نموده است که یكـی از آنهـا نشـاندهنـده
مالكان  922سهم اولیه شرکت و دیگری نشاندهنده مالكان  01سهم شرکت است .چنانکه پیشتـر گفتـه شـد،
خواهان ارزش استنادی دفتر ثبت سهم را در مورد تقسیم  01سهم مورد معارضه قرار داده ،اظهار مـیدارد کـه در
آن دفتر ،هیچ مطلبی راجع به مالكیت وی در تاریخ  54اسفند [ 5910پنجم مارس  ]5303یا هر تاریخ بعـد از آن،
یا درباره سهم متعلق به آقای واقفی درج نشده ،حال آنکه نامبرده به سبب انتصابش بهعنوان عضو هیـ تمـدیره
باید مالک یک سهم محسوب شود .خواهان همچنین اظهار داشته است که «دفتر ثبت واقعی اگر ارائه میشـد بـا
شهادتنامهها و مستندات تسلیمی خواهان منطبق میبود».
 .531دیوان دلیلی برای این اعتقاد ندارد که دفاتر ثبت سهامی که توسط خوانده تسلیم گردیده فاقد اصـالتند.
بهعالوه ،دیوان دلیلی برای این اعتقاد ندارد که ثبت مربوط به مالكیت  01سهم تروندان در تاریخ  54اسفند 5910
[پنجم مارس  ]5303که جلسه ادعایی در آن زمان برگزار شد و تصمیم راجع تبدیل سهام حسب ادعا در آن جلسه
اتخاذ گردید ،فاقد اعتبار بوده است .دفتر ثبت سهام مزبور ،از جمله حاوی امضای خواهان است کـه اصـالت آن را
وی انكار نكرده است .درخصوص عدم درج یک سهم آقای واقفی در دفتر ثبت سهام ،دیوان مالحظه میکند کـه
این انتقال به موجب صورتجلسه مورخ  50اسفند [ 5910سوم مارس  ]5303شرکت ،یعنـی دو روز قبـل از آنکـه
تصمیم راجع به تبدیل سهام ،حسب ادعا اتخاذ شد ،صورت گرفت و باالخره دیوان اظهارات پیشـین خـود در بنـد
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 544راجع به اهمیت مندرجات دفاتر ثبت سهام شرکتها را یادآوری میکند.
 .535چنانکه در ادعای راجع به رحمتآباد ذکر شد ،برای اثبات پارهای واقعیات میتوان در بعضـی اوضـاع و
احوال از صورتجلسات شرکت بهعنوان دلیل استفاده کرد (بنگرید به :بندهای 542ـ 540باال).
 .530خواهان ت کید کرده است که صورتجلسه مورخ  54اسفند [ 5910پنجم مـارس  ]5303نـزد اداره ثبـت
شرکت ها به ثبت رسید و استدالل کرده است که دو نامه از اداره مزبور این واقعیت را ثابت میکننـد .تـاریخ نامـه
اول  59تیر [ 5912چهارم ژوییه  ]5303است و اشاره به جلسه هی تمدیره راجع به تبدیل سهام دارد .تـاریخ نامـه
دوم  55آبان [ 5955دوم نوامبر  ]5320و خطاب به بانک ملی است .در ترجمهای که خواهـان از ایـن نامـه ارائـه
کرده ،به صورتجلسه مورخ  54اسفند [ 5910پنجم مارس  ]5303و فهرست اسامی ادعایی سهامداران منضـم بـه
آن اشاره شده است.
 .539بر مبنای ادله موجود ،دیوان تردیدی ندارد که صورتجلسه مورخ  54اسفند [ 5910پنجم مـارس ]5303
در زمانی در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید .لكن دیوان مالحظه میکند که تاریخ نامه مـورخ  59تیرمـاه 5912
[چهارم ژوییه  ،]5303بعد از تاریخ درگذشت پسران آقای ریاحی است ( 03اسفند  02 /5910مارس  5303و نهـم
یا دهم خرداد  92 /5912یا  95مه  .)5303بدین ترتیب ،فاصلهای بیش از سه ماه بین تاریخ درگذشت اولین پسـر
ریاحی و تاریخ نامه وجود دارد .نامه دوم مورخ  55آبان [ 5955دوم نوامبر  ]5320است که با فاصله بیشتری بعـد
از فوت پسران ریاحی واقع میشود .دیوان همچنین مالحظه میکند که اگرچه حـق ثبـت صورتجلسـه مـورخ 50
اسفند [ 5910سوم مارس  ]5303شرکت در تـاریخ دوم اردیبهشـت  00[ 5912آوریـل  ]5303پرداخـت گردیـده،
دلیلی وجود ندارد که نشان دهد اقدامی برای ثبت صورتجلسه مورخ  54اسفند [ 5910پنجم مارس  ]5303قبل از
آن تاریخ یا قبل از فوت پسران ریاحی صورت گرفته بود.
 .537در مورد رحمتآباد ،دیوان ضمن سایر مطالب مقرر داشت که در اوضاع و احـوال خـاص موجـود در آن
ادعا ،از جمله اینکه مالک قبلی سهام در برهه زمانی تعیینکنندهای فوت کرده که انتقال ادعایی در آن زمان واقع
شده است و انتقال توسط شخصی سوای صاحب سهم صورت گرفته ،خواهان باید در ت یید این واقعیت که انتقـال
سهام به او در زمان حیات صاحب قبلی سهام صورت گرفته دلیل محكمی ارائه کند (بنگرید به بند  519بـاال) .در
اینجا نیز وضع به همان منوال است 60.با عنایت به اینکه انتقال ادعایی سهام مزبور در دفتر ثبت سـهام شـرکت
درج نشده است و ادله موجود مثید آن نیست که ثبت صورتجلسه  54اسفند [پنجم مارس] نزد اداره ثبت شرکتها
قبل از درگذشت پسران آقای ریاحی صورت گرفت ،دیوان نظر میدهد که خواهان نتوانسته است دلیـل کـافی در
ت یید این ادعا ارائه کند که در تاریخ  54اسفند [ 5910پنجم مـارس  ]5303وی مالـک  00سـهم بانـام دیگـر در
تروندان بوده است.
 .531درخصوص انتقال شش سهم بینام به خواهان ،دیوان مالحظه میکند که تنها دلیلـی کـه خواهـان در
ت یید این انتقال ارائه نموده (سوای شهادتنامههای خواهان و آقای ریاحی) نامـه مـورخ  01تیـر  55[ 5913ژوییـه
 ]5322آقای واقفی است .دیوان نظر میدهد که نامه مزبور ،به دلیل آنکه بعـد از تـاریخ مصـادره ادعـایی صـادر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .69همچنین بنگرید به :یافته دیوان در زیر ،راجع به گاوداران.
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گردیده ،دارای قوت کافی برای اثبات ادعای خواهان نمیباشد .بنابراین ،دیوان نظر میدهد که خواهـان در زمـان
مصادره ادعایی فقط مالک یک سهم در شرکت بوده است.
 .530خواهان همچنین از دیوان تقاضا کرده است که از قصور خوانده در ارائه دفتر ثبـت سـهام شـرکت ،بـه
زیان وی استنباط خالف به عمل آورد .خوانده پاسخ داده است که در واقع دفاتر ثبت سهام شرکت را نـزد دیـوان
ثبت کرده است .دیوان پیش از این احراز کرده است که دلیلی برای این اعتقاد ندارد کـه دفتـر ثبـت سـهامی کـه
خوانده در رابطه با  01سهم ارائه کرده ،در تاریخ  54اسفند [ 5910پنجم مارس  ]5303که تصمیم ادعـایی دربـاره
تبدیل سهام شرکت به سهام بینام اتخاذ گردید ،معتبر نبوده است .بهعالوه ،انتقال سـهام بـینـام ،طبـق قـوانین
ایران ،مستلزم ثبت در دفتر ثبت سهام نیست .مضافاً طبق ماده  52اساسنامه شرکت تروندان کـه حسـب ادعـا در
جلسه مورخ  54اسفند [ 5910پنجم مارس  ]5303اصالح گردید ،انتقال سهام شرکت بـا قـبض و اقبـاض سـهام
واجد اثر میشود .بدین ترتیب و همچنین با توجه به وضعیت و چگونگی ترتیبات راجع به مالكیت و کنترل واقعـی
شرکت ،دیوان تردید دارد که هیچ دفتر ثبت سهامی میتوانست مثید مالكیت خواهـان بـر  94سـهم در ترونـدان
باشد .بنابراین ،دیوان دیگر نیازی به بررسی موضوع استنباط خالف به زیان خوانده ندارد.
 .534و باالخره درخصوص اظهار خوانده دایر بر این که آقای ریاحی حق نداشـته اسـت  00سـهم بانـام را از
طرف پسرانش به خواهان هبه کند ،زیرا وکالتنامههای مورد بحث فاقد چنین اجازهای بودهاند ،دیوان توجـه را بـه
آنچه که در ارتباط با رحمتآباد بیان داشته جلب مینماید (بنگرید به :بندهای 500ـ 559باال) .بر این اسـاس ،بـه
نظر میرسد که آقای ریاحی حق نداشته است سهام امیرسعید و جهانشهریار در تروندان را به خواهان هبه کند.
چ) سهام گاوداران
 .5اظهارات خواهان

 .531خواهان اظهار میدارد که گاوداران در سـال  ]5301[ 5914ت سـیس شـد و دارای  00222هكتـار مرتـع در
استان گرگان واقع در شمال ایران بود .خواهان ادعا میکند که مالكیت  02سهم از  12سـهم سـرمایه شـرکت را
داشته است.
 .533خواهان اظهـار مـیدارد ،همچنـان کـه از درخواسـت ثبـت مـورخ  03مـرداد  02[ 5914اوت  ]5301و
صورتجلسه مورخ  05مرداد  50[ 5914اوت  ]5301مثسسین بر میآید ،وی در ابتدا صاحب  99سهم از  522سهم
شرکت بود .خواهان ادعا میکند که سهام سرمایه شرکت طی سالهای 5910ــ03[ 5914ــ ]5301چهـار مرتبـه
ت ییر کرد 61.خواهان در ت یید ت ییرات سهام سرمایه ،صورتجلسات چهار جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت و
دو نامه از اداره ثبت شرکتها را تسلیم کرده است .ت ییر نهایی سهام سرمایه شرکت حسب ادعا در مجمع عمومی
مورخ  54اسفند [ 5910پنجم مارس  ]5303سهامداران صورت گرفت که در آن ،سهام سرمایه بـه 102220222/-
ریال منقسم به  12سهم  5220222/-ریالی ت ییر کرد .بنابراین ،خواهان بـه صورتجلسـه مـورخ  54اسـفند 5910
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .68تاریخهای جلسات مجمع عمومی فوقالعاده شرکت که خواهان به آنها اشاره کـرده 52 ،شـهریور [ 5914اول سـپتامبر 04 ،]5301
خرداد  54[ 5911ژوئن  00 ،]5305مرداد  59[ 5915اوت  ]5300و  54اسفند [ 5910پنجم مارس  ]5303میباشند.
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[پنجم مارس  ]5303و فهرست سهامداران پیوست آن استناد میکند که نام وی بهعنوان مالـک  02سـهم در آن
درج شده است .طبق اظهار خواهان ،صورتجلسه آن نشست و صورت اسامی صاحبان سهام در اداره ثبت شرکتها
به ثبت رسیده اند .خواهان نامه ای از آن اداره به تاریخ  59تیر [ 5912چهارم ژوییه  ]5303ارائه کرده است کـه در
آن ،مشخصاً به صورتجلسه مورخ  54اسـفند [ 5910پـنجم مـارس  ]5303اشـاره شـده اسـت .بـاالخره خواهـان
همچنین خاطرنشان میسازد که خوانده دستورات دیوان جهت تسلیم دفتر ثبت سهام شرکت را اجرا نكرده یا هیچ
دلیلی برای عدم اجرای دستور ارائه ننموده است.
 .011خواهان به عنوان دلیل مثید ادعایش ،به شهادتنامه خود ،شـهادتنامه همسـرش و نامـه مـورخ  01تیـر
 55[ 5913ژوییه  ]5322خانم معالج ،مدیرعامل شرکت به خواهان استناد مـیکنـد .خـانم معـالج در نامـهاش بـه
خواهان اطالع داده است که براساس حكم دادگـاه انقـالب ،امـوال و حسـابهـای بـانكی شـرکت توسـط بنیـاد
مستضعفان ضبط شده است .خانم معالج در نامه اش اظهار داشته است که سهم الشرکه خواهان در شـرکت بـه 02
سهم بالغ میشده و شرکت مبلغ  302520222/-ریال به خانم ریاحی بدهكار بوده است.
 .0اظهارت خوانده

 .015خوانده ارزش ادله خواهان را مورد منازعه قرار داده ،ادعا میکند که خواهان صاحب هیچ سهم الشرکه ای در
شرکت نبوده است .درخصوص صورتجلسه مورخ  54اسفند [ 5910پنجم مارس  ]5303و نامه خانم معالج ،خوانده
متذکر میشود که آن مدار در یک تاریخ و به همان سیاق نامه و صورتجلسه مربوط به تروندان تنظیم شدهاند.
 .010خوانده همچنین ادعا میکند که احتمال دارد روی صورتجلسه مـورخ  54اسـفند [ 5910پـنجم مـارس
 ]5303تاریخ مقدمی ذکر شده باشد تا انتقال سهام از امیرسعید و جهان شهریار به خواهان امكانپذیر شود ،اگرچـه
آن دو نفر قبالً فوت کرده بودند .خوانده مضافاً استدالالت خود را بر ابهامات موجود در صورتجلسهای که خواهـان
ارائه نموده مبتنی میسازد .خوانده از جمله خاطرنشان میکند که صورتجلسـه مزبـور اشـارهای بـه ایـن موضـوع
نمیکند که طی دوره  00مرداد  59[ 5915اوت  ]5300تا  54اسفند [ 5910پنجم مارس  ]5303چه اتفاقی بـرای
عدهای از صاحبان سهام و سهامشان رخ داد .خوانده همچنین توجه میدهد که بخشهای ذیـربط دفتـر خـاطرات
آقای ریاحی در مورد جلسات مورد اشاره خواهان ساکتند 62.خوانده خاطرنشان میکند که تاریخ نامه خـانم معـالج
چند ماه بعد از زمان مصادره ادعایی است و همچنین استدالل میکند که دفتر خاطرات آقای ریاحی مثید آن است
که خواهان مالک هیچ سهمی در شرکت نبوده است .این امـر خوانـده را بـه ایـن نتیجـهگیـری مـیکشـاند کـه
صورتجلسه مورخ  54اسفند [ 5912پنجم مارس  ]5303فاقد اصالت است.
 .019درخصوص درخواست خواهان راجع به تسلیم دفتر ثبت سهام شـرکت ،خوانـده اظهـار مـیدارد کـه مـدار
مربوط به گاوداران را در اختیار ندارد .خوانده استدالل میکند که شرکت مزبور چون فعال نبوده ،سوابق و مدار نـاچیزی
ایجاد کرده و سوابق و مدار ایجادی نیز توسط آقای ریاحی و دوستانش قبل از مصادره شرکت خارج شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .62خوانده به مندرجات دفتر خاطرات آقای ریاحی مربوط به تاریخ  00مرداد  59[ 5915اوت ( ]5300صـفحه  )100و تـاریخ  54اسـفند
[ 5910پنجم مارس ( ]5303صفحه  )225اشاره میکند.
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9ـ تصمیم دیوان

 .017دیوان نخست مالحظه میکند که در فهرست پیوست صورتجلسه مـورخ  52شـهریور [ 5914اول سـپتامبر
 ]5301نام خواهان به عنوان صاحب  99سهم از  522سهم شرکت ذکر شده است .بهعالوه ،براساس ادله موجـود،
امیرسعید و جهان شهریار ظاهراً از تاریخی در فاصله  04خـرداد  54[ 5911ژوئـن  ]5305و  09مـرداد 59[ 5915
اوت  ]5300سهامدار شرکت شده بودند ،اما تعداد سهام متعلق به آنان در آن زمان معلوم نیست .البته صورتجلسـه
مجمع عمومی عادی شرکت که در سـاعت  52بامـداد روز  54اسـفند [ 5910پـنجم مـارس  ]5303بـه صـورت
فوق العاده برگزار شد نشان میدهد که امیرسعید مالک  51سهم بود که در آن جلسه متسـاویاً بـه ملـک مسـعود و
جهان شهریار منتقل گردید .با توجه به وجوه تشابه بین تروندان و گاوداران و با نگرش به عملكـرد آقـای ریـاحی،
دلیل موجهی برای این باور وجود دارد که قبل از جلسه مورخ  54اسفند [ 5910پنجم مارس  ]5303جهانشـهریار
و ملکمسعود هرکدام دارای  51سهم بودند .صورتجلسه مزبور که توسط خواهان ارائه شده ،دارای مهری است که
نشان میدهد حق ثبت در تاریخ سوم اردیبهشت  09[ 5912آوریـل  ]5303پرداخـت شـده بـود .صـورت اسـامی
صاحبان سهام پیوست آن نیست .بنابراین ،اطالعاتی راجع به میزان دقیق و چگونگی تقسیمم مالكیت سهام در آن
زمان وجود ندارد .آخرین اطالعات موجود مربـوط مـیشـود بـه تابسـتان سـال  .]5300[ 5915طبـق منـدرجات
صورتجلسه مورخ  00مـرداد  59[ 5915اوت  ]5300تعـداد سـهام شـرکت در آن تـاریخ  01سـهم بـود .بـه ایـن
صورتجلسه نیز صورت اسامی سهامداران ضمیمه نشده است.
 .011طبق اظهار خواهان ،در تاریخ  54اسفند [ 5910پنجم مارس  ]5303یک جلسه مجمـع عمـومی دیگـر
برگزار شد .حسب ادعا ،یک ساعت بعد از جلسه مجمع عمومی عادی ،یک جلسه مجمـع عمـومی فـوقالعـاده در
ساعت  55برگزار شد .خواهان اظهار داشته است که فهرست اسامی سـهامداران ،منضـم بـه صورتجلسـه مزبـور،
مالكیت وی بر  02سهم از  12سهم موجود را ثابت میکند .دیوان مالحظه میکند که طبق فهرست مزبور ،آقـای
ریاحی «اصالتاً و وکالتاً» از طرف  02سهم در جلسه شرکت کرده ،نام خواهان نیز بـه عنـوان دارنـده  02سـهم در
فهرست ذکر شده بود .خانم معالج و آقای واقفـی هرکـدام یـک سـهم داشـتند .خواهـان اسـتدالل مـیکنـد کـه
صورتجلسه و فهرست اسامی سهامداران منضم به آن ،به داللت نامه مورخ  59تیـر [ 5912چهـارم ژوییـه ]5303
اداره ثبت شرکتها نزد اداره مزبور به ثبت رسید .بهعالوه ،دیوان مالحظه میکند که در نامه مورخ  01تیـر 5913
[ 55ژوییه  ]5322خانم معالج ،مدیرعامل وقت شرکت ،از آقای ریاحی بهعنوان مالک سه سهم ،ملکمسعود مالک
 01سهم و خواهان مالک  02سهم نام برده شده است.
 .010دیوان نتیجه میگیرد که صورتجلسه مجمع عمومی که حسب ادعا در ساعت  55بامداد روز  54اسـفند
[ 5910پنجم مارس  ]5303برگزار شد ،مالكیت خواهان بر  02سهم شرکت را ثابت نكرده و در واقع بیش از آنکه
به سثاالت پاسخ دهد سثال برانگیز است .درخصوص تعداد سهام شرکت ،قبل از تصمیم شرکت به تبـدیل سـهام،
دیوان مطلب زیر را در دستورجلسه ساعت  55صبح مالحظه میکند:
تبدیل نوع سهام شرکت از بانام به بینام و ت ییر مبلغ [اسمی] هر سهم از ده هزار به یک صد هزار ریـال
و اصالح مواد مربوط به آن در اساسنامه.
 .014بنابراین ،برخالف آنچه که خواهان ادعا میکند ،به نظر نمیرسد که «در مجمع سـهامداران  54اسـفند
[ 5910پنجم مارس  ،]5303سرمایه سهام گاوداران به  102220222/-ریال ت ییر کـرد کـه بـه  12سـهم بـینـام
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 5220222ریالی تقسیم شد .»...برای قبول ادعای خواهان باید فرض نمود که در تـاریخی قبـل از جلسـه مزبـور،
سرمایه شرکت به  1220222/-ریال تقلیل و به  12سهم تقسیم شده بود .این مطلب را نه خود خواهان ادعا کرده
و نه به موجب دلیلی ثابت میشود .برعكس ،ادله نشان میدهند که سرمایه شرکت قبل از آن جلسه کم تر از
 102220222 /ریال نبود ،در واقع ،سرمای ه شرکت در مرداد [ 5915اوت  ]5300از  102220222 /-ر یال به 001220222/ریال افزایش یافته بود. .011از مالحظات فوق دو نوع استنباط میتوان نمود .نخست اینکه یک ساعت قبل که اولین جلسه مجمـع
عمومی تشكیل شد 122 ،سهم (به ارزش هر سهم  520222/-ریال) در شرکت وجود داشت .دوم ایـنکـه قبـل از
جلسه ،سرمایه شرکت  102220222/-ریال بود و نه فیالمثل  001220222/-ریـال کـه سـرمایه بعـد از  00مـرداد
 59[ 5915اوت  ]5300از  102220222/-ریال به  001220222/-ریال به این مبلغ افزایش یافته بود.
 .013در مورد استنباط اول ،دیوان مالحظه میکند که دو صورتجلسه مورخ  54اسـفند [ 5910پـنجم مـارس
 ]5303با یكدیگر م ایرت دارند .اگرچه فهرست اسامی سهامداران شرکت کننده در جلسه اول موجود نیست ،تعداد
واقعی سهام متعلق به آقای ریاحی ،امیرسعید ،دکتر خبیر ،مهنـدس شـیبانی و آقـای واقفـی را مـیتـوان از مـتن
صورتجلسه استنباط کرد .کل تعداد سهام متعلق به این افراد قبل از جلسه  92سهم بود .با توجه بـه عالقـه وافـر
آقای ریاحی به رعایت مساوات بین پسرانش ،برای دیوان باور کردن این مطلب دشوار است که خواهان ،همراه بـا
ملکمسعود و جهانشهریار ،در آغاز جلسه اول مجموعاً مالک  402سهم گاوداران بوده باشند63.
 .051استنباط دوم دایر بر این که ارزش سهام سرمایه قبل از جلسات مزبور  102220222/-ریال بوده نی ز
به همین منوال با ادله موجود م ایرت دارد .چنانکه پیشتر ذکر شد ،سهام سرمایه شرکت در سال ]5300[ 5915
از  102220222/-ریال به  001220222/-ریال افزایش یافته بود .بهعالوه ،به موجب مدارکی که در اختیـار دیـوان
قرار گرفته و حسب اظهارات خواهان ،قبل از افزایش سرمایه در سـال  ،5915سـهام سـرمایه شـرکت فقـط سـیر
افزایشی داشته و هیچگاه کاهش نیافته بود.
 .055تا آنجا که صورتجلسه مربوط به اولین نشست مورخ  54اسفند [ 5910پنجم مـارس  ]5303مـد نظـر
است ،به نظر دیوان صورتجلسه مزبور با صورتجلسه مورخ  00مرداد  59[ 5915اوت  ]5300همخوان است .با این
حال ،دیوان مالحظه میکند که در جلسه مورخ  54اسـفند [پـنجم مـارس]  51سـهم امیرسـعید حسـب ادعـا بـه
برادرانش جهان شهریار و ملک مسعود ،یعنی به هرکدام  0/1سهم مساوی منتقل شد و انتقـال سـهام مزبـور فقـط
حدود سه هفته قبل از فوت امیرسعید صورت گرفت .بهعالوه ،چنانکه در باال مالحظه شد ،حق ثبت صورتجلسـه
مزبور تا قبل از سوم اردیبهشت  09[ 5912آوریل  ،]5303یعنی یک ماه بعد از فوت امیرسعید پرداخت نشده بـود.
بهعالوه ،دیوان مالحظه میکند که معلوم نیست که آیا جهانشهریار طی دومـین جلسـه مـورخ  54اسـفند 5910
[پنجم مارس  ]5303کماکان مالک سهامی بود یا اینکه سهامش قبالً به دیگـران منتقـل شـده بـود و در چنـین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .61اگر دیوان فرض میکرد که آقای واقفی قبل از جلسه مزبور ،علیرغم انتقال «یک سهم» متعلق به خود بـه خـانم معـالج ،مالـک دو
سهم بود ،زیرا در جلسه دوم که در ساعت  55بامداد برگزار شد ،از آقای واقفی بهعنوان سهامدار نام برده شده ،مجموع تعداد سـهامی کـه
ظاهراً بین خواهان و دو پسر آقای ریاحی تقسیم شده بود به  453سهم تقلیل می یابد .اما از نظر مس له مذکور در باال ،اهمیتی نـدارد کـه
کل بقیه سهام را  402سهم ،یا  453سهم ویا هر تعدادی در آن حدود فرض کنیم.
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صورتی ،چگونه و به چه کسانی انتقال یافته بود.
 .050دیوان با عنایت به مالحظاتش درباره دو صورتجلسه مـورخ  54اسـفند [ 5910پـنجم مـارس  ]5303و
یافتههای قبلیاش درباره ادله الزم برای اثبات انتقال سهام در وضعیتهایی تقریباً مشابه (بنگرید به :بندهای 519
و  534باال) ،نظر میدهد که در وضعیتی اینچنین آکنده از ابهامات ،نمیتواند ادعای خواهان را بپذیرد کـه وی در
زمان مصادره ادعایی صاحب  02سهم در آن شرکت بوده است .ادله دیگری که خواهان در ت ییـد ادعـایش ارائـه
کرده نیز دلیل کافی در این زمینه به دست نمیدهند .بر این اساس ،دیوان باید ادعای خواهان در ارتباط بـا سـهام
گاوداران را کالً رد کند.
 .059با توجه به مراتب باال و با عنایت به این که خانواده ریاحی کنتـرل ایـن شـرکت و سـوابق آن را نظیـر
رحمت آباد و تروندان در دست داشت ،به نظر دیوان درخواست خواهان برای ارائه دفتر ثبت سهام شرکت مناسـبت
ندارد.
ح) آپارتمان آ.اس.پ.

 .057خواهان ادعا میکند که در آبان ماه [ 5915اکتبر  ]5305آپارتمانی به مبلغ  9500300102/-ریـال خریـداری
کرد که  990متر مربع مساحت داشت و در ساختمان آ.اس.پ ،واقع در بلو  ،Cطبقه  ،53آپارتمان  ،5در خیابـان
چهارم ،پال  ،52خیابان نوبنیاد ،در یوسف آباد تهران واقع بود .خواهان در اثبات ادعای مالكیـت خـود ،قـرارداد و
موافقتنامه فروش را ارائه کرده است .خواهان همچنین به استناد نامه مورخ  50بهمن [ 5912ششم فوریـه ]5322
مهندس اریک مساعدی ،پیمانكار مسئول نوسازی ،ادعا میکند که نوسازیهایی به ارزش بـیش از 505520222/-
ریال در آپارتمان انجام داده است.
 .051خواهان در الیجه معارضش به ادلهای در ت یید این ادعای خود استناد میکند کـه وجـه مـورد اسـتفاده
برای خرید آپارتمان و پرداخت هزینههای خدمات ماهانه و حق عضویت انجمـن مـالكین آپارتمـانهـا از حسـاب
جاری شخصیاش پرداخت میشد .خواهان مدارکی در ت یید وجوه حواله شده تسلیم کرده است و ت کید مـینمایـد
که در حقوق ایران ،کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخد محسوب میشود 64.خواهـان بـرای
اثبات بیشتر ادعایش ،اجارهنامهای ارائه کرده که نشان میدهد وی بهعنـوان مـوجر ،آپارتمـان را در سـال 5915
[ ]5300به یک زوج کانادایی اجاره داده بود .خواهان ادعا میکند که حتی اگر آقای ریاحی قیمت خرید را به عنوان
هدیه به همسرش ،به فروشنده پرداخت کرده باشد ،باز هم خواهان مالک آپارتمان بوده است .خواهـان بـه عنـوان
استدالل نهایی اظهار میدارد (و ادله خوانده نیز ت یید میکند) که تا سال  )5331( 5904هیچ سند مـالكیتی بـرای
آپارتمانهای ساختمان آ.اس.پ ،منجمله آپارتمان خواهان صادر نشد و بنابراین ،ادعایش بر حق قـراردادی اسـتوار
است.
 .050در جلسه استماع ،خوانده به مالكیت خواهان بر آپارتمان اذعان نمود ،اما به اخطار مهم هیـ ت عمـومی
دیوان در پرونده شماره «الف» 52استناد کرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .61خواهان به ماده  535قانون مدنی ایران استناد کرده است.
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 .054با توجه به این واقعیت که مالكیت خواهان بر آپارتمان آ.اس.پ .مورد منازعه خوانده واقع نشده ،دیـوان
خواهان را مالک ملک مورد ادعا محسوب میکند .موضوع قابلیت شمول اخطار مندرج در پرونده شماره «الف»52
در بخش چهار زیر مورد بررسی واقع میشود.
خ) حقوق قراردادی نسبت به آپارتمانهای فرحزاد

 .051خواهان ادعا میکند که در تاریخ  55اسفند [ 5911هفتم مارس  ]5300دو قرارداد بـرای خریـد دو دسـتگاه
آپارتمان در فرحزاد واقع در غرب تهران به مبلغ  5009520242/-ریال منعقد کرد .خواهان مدعی است کـه بهـای
خرید آپارتمان ها را قبل از خروج از تهران پرداخت کرده بود ،اما میافزاید که مـدار مثیـد پرداخـت سـه قسـط
مربوط به سه فقره سفته در اختیارش نیست .خواهان در اثبات ادعای خود فرمهـای تقاضـای خریـد ،قراردادهـای
خرید و مدار پرداخت را ارائه نموده و ت کید میکند که تقاضاهای خرید و قراردادها را بهعنوان خریدار امضا کرد.
 .053در جلسه استماع ،خوانده بر مالكیت حقوق قراردادی خواهان اذعان کـرد ،امـا خاطرنشـان سـاخت کـه
قراردادهای خرید آپارتمان ها با شرکت مستقلی به نام شاه گلی منعقد شده که در پرونده حاضر خوانده واقـع نشـده
است .خوانده همچنین اظهار میدارد که خواهان وجوه سه فقره سفته مربوط به اقساط خرید به مبلغ 1500002/-
ریال را نپرداخته است و به دلیل عدم پرداخت آن اقساط و بر مبنای شروط قراردادهای خرید و فروش (مـاده ،)55
شاهگلی به خواهان اخطار عدم ت دیه داد و متعاقباً قرارداد را فسخ کرد .با اخطار فسخ ،شاهگلـی از خواهـان دعـوت
کرد که برای استرداد وجوه پرداختی مراجعه کند ،اما خواهان چنین اقدامی به عمل نیاورد .خوانده استدالل میکند
که ادعا مسموع نیست ،زیرا در تاریخ  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325پابرجـا نبـوده و عـالوه بـر آن ،اخطـار
مندرج در پرونده شماره «الف» 52مانع طرح این ادعا میباشد.
 .001دیوان نظر میدهد که مالكیت حقوق قراردادی آپارتمان های فرحزاد مورد نزاع واقع نشده و لذا خواهان
مالک حقوق قراردادی مزبور است .موضوع قابلیت شمول اخطار مندرج در پرونده شماره «الف» 52در بخش چهار
زیر مورد بحث واقع خواهد شد.
د) اموال شخصی داخل آپارتمان آ.اس.پ.
 .5اظهارات طرفین

 .005خواهان ادعا میکند که قبل از خروج از ایران در تاریخ  02شهریور  55[ 5912سپتامبر  ]5303تعدادی آثـار
هنری ،اشیای عتیقه ،مبل و لوازم خانگی و فرش متعلق به وی در آپارتمان وجود داشت .خواهان فهرستی از اموال
مورد ادعا و عكسهایی از بعضی از آن اموال را تسلیم کرده است .خواهان در ت یید ادعایش دایر بر ایـنکـه اثاثـه
مزبور به او تعلق داشته ،به شهادتنامههای خود و همسرش استناد کرده است.
 .000خواهان به رویه دیوان استناد میکند که از نظر وی پذیرفته است که بـا توجـه بـه آشـفتگی ناشـی از
انقالب و دشواری تحصیل ادله در این قبیل اوضاع و احوال ،عكس هایی که مقارن وقوع ادعـا گرفتـه شـده انـد و
اظهارات افراد خانواده و دوستانی که در سراسر دوران انقـالب در ایـران زنـدگی مـیکردنـد ،غالبـاً تنهـا و قابـل
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اعتمادترین منبع دلیل محسوب میشود 65.بهعالوه ،خواهان ادعا میکند که اشیای داخل آپارتمـان آ.اس.پ .کـه
متعلق به آقای ریاحی بود در زمان انتقال آنها به آپارتمان به او داده شد .خواهان مضافاً ادعا مـیکنـد کـه طبـق
قانون ایران ،اثاثه موجود در یک ملک علیالظهور به صاحب ملک تعلق دارد66.
 .009خوانده در الیحه معارض خود اظهار داشته است که خواهان نتوانسته اسـت ثابـت کنـد کـه  .5اصـوالً
اثاثهای در آپارتمان وجود داشته .0 ،اثاثهای هم که احیاناً در آپارتمان بوده به خواهان تعلق داشته .9 ،چنین اثاثهای
تا تاریخ خروج خواهان از ایران در آپارتمان باقی بوده .4 ،اثاثه مزبور مصادره شـده ،و  .1چنـین مصـادرهای قابـل
انتساب به خوانده میباشد.
 .007خوانده همچنین استدالل میکند که صورت اثاثه و عكس هایی کـه خواهـان ارائـه کـرده و اظهـارات
خواهان و همسرش کافی برای اثبات مالكیت خواهان بر اموال مورد ادعا نیست .خوانده همچنین ادعا میکند کـه
شهادتنامههای خواهان و آقای ریاحی قابل اعتماد نیستند.
 .001باالخره خوانده استدالل میکند که اگر اثاثهای هم در آپارتمان آ.اس.پ .موجود میبود ،به آقای ریاحی
تعلق داشت و از محل سكونت قبلی او در فرمانیه به آنجا منتقل شده بود .در این رابطه ،خوانـده پـارهای مطالـب
مندرج در دفتر خاطرات آقای ریاحی را نقل میکند .خوانده همچنین اظهار میدارد که مطلب منقول از کتاب دکتر
امامی (که اصل حقوقی قانون ایران را بیان کرده که فرض میکند مالک ملک صاحب اموال منقول در آن اسـت)
باید براساس اوضاع و احوال مربوط به هر مورد در نظر گرفته شود.
 .0تصمیم دیوان

 .000دیوان پیش از این نظر داده است که برای توفیق در ادعای مصادره ،خواهان «باید دو امـر متمـایز را ثابـت
کند :اول اینکه وی عالیق مالكیت یا حقوق مالكانه دیگری در اموال و حقوق مورد بحث داشـته و دوم ایـنکـه
مصادره یا اقدام دیگری که مثثر در عالیق مالكیت یا سایر حقوق مالكانه وی بوده و قابل انتساب به ایران باشـد،
به وقوع پیوسته است»67.
 .004دیوان نخست مالحظه میکند که خواهان در ت یید مالكیت اقالم مورد ادعا عمدتاً بـه شـهادتنامه هـای
خود و همسرش و به این فرض که کلیه مبلمان و اقالم موجود در ملک را باید متعلق به صـاحب ملـک دانسـت،
استناد کرده است .بهعالوه ،در مورد عكسهایی که خواهان ارائه کرده ،دیـوان مالحظـه مـیکنـد کـه چیـزی در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .65خواهان به رضا سعید مالک و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم نهایی شماره [ 9-539-194متن فارسی مورخ سوم مهـر /5905
متن انگلیسی مورخ  55اوت  ،]5330بند  ،505منتشره در «( 28 Iran-U.S. C.T.R. 246, 290-91مالک») استناد کرده است.
 .66خواهان به مطالب کتابی از دکتر سید حسن امامی استاد سابق حقوق مدنی در دانشكده حقوق دانشگاه تهران استناد میکند.
 .69کاترین اعتضادی و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  5-953-114مورخ سوم فـروردین  09[ 5909مـارس  ،]5334بنـد
 ،19منتشره در «( 30 Iran-U.S. C.T.R. 22, 37کاترین اعتضادی») .همچنین بنگریـد بـه :ورنـی رادنـی پـوانتین و دیگـران و دولـت
جمهوری اسالمی ایران ،حكـم شـماره  ،5-900-155مـورخ اول مـرداد  09[ 5902ژوییـه  ،]5335بنـد  ،92منتشـره در 27 Iran-U.S.
 C.T.R. 49, 59؛ و لئونارد و میویس دیلی و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره  5-52154-952مورخ  95فروردین  02[ 5950آوریل
 ،]5322بندهای  50و  ،00منتشره در «( 18 Iran-U.S. C.T.R. 232, 237, 241دیلی»).
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عكسها نیست که آن اقالم را با آپارتمان آ.اس.پ .یا تعلق آنها را به خواهان مرتبط سازد.
 .001با این حال ،دیوان با توجه به یافتهاش مبنی بر اینکه خواهان نتوانسته است مصادره اموال مورد ادعا را
ثابت کند (بنگرید به :بندهای 905ـ 952زیر) نظر میدهد که نیازی به تصمیم گیری درباره تعلـق یـا عـدم تعلـق
اقالم مورد ادعا به خواهان ندارد.
ز) دو دستگاه اتومبیل
 .5اظهارات طرفین

 .003خواهان ادعا میکند که قبل از خروج از ایران ،دو دستگاه اتومبیل داشت که یكـی از آن هـا تویوتـای آبـی
رنگ مدل  5302و دیگری یک پیكان سبز رنگ مدل  5911بود .خوانده ادعا میکند که در زمان خروج از ایـران،
اتومبیل تویوتا در پارکینگ ساختمان آ.اس.پ و اتومبیل پیكان در یک پارکینگ متعلق به تروندان بود .خواهان در
اثبات مالكیت خود به دو شهادتنامه خود و دو شهادتنامه از همسرش استناد کرده است .یكی از دوستان خواهان به
نام خانم استابز نیز در شهادتنامه اش شهادت داده است که خواهان صاحب یک اتومبیل تویوتای آبی رنـگ مـدل
 5302بود .خواهان همچنین مطالبی از دفتر خاطرات آقای ریاحی نقل میکند که به عقیده وی ،مالكیت خواهـان
بر دو اتومبیل در آنها ذکر شده است .خواهان خاطرنشان میسازد که در زمان خروج از ایران ،الزم نمیدیـد کـه
اسناد مالكیت اتومبیلها را با خود ببرد و بنابراین ،آنها را در داشبورد اتومبیلها گذاشت.
 .091خوانده اظهار میدارد که خواهان نتوانسته است ادله مستند در ت یید ادعـای خـود ارائـه کنـد .در واقـع،
خوانده با استناد به مندرجات دفتر خاطرات آقای ریاحی استدالل میکند که اتومبیل تویوتا متعلق به آقـای نبـوی،
مدیرعامل رحمتآباد بوده است .طبق اظهار خوانده ،ادله و شهادتنامههایی کـه خواهـان ارائـه نمـوده فاقـد ارزش
اثباتی است .خوانده ت کید میکند که در ایران هر اتومبیل یک کارت مالكیت دارد که خواهان نتوانسته آن را ارائـه
کند.
 .0تصمیم دیوان

 .095دیوان از طرفی مالحظه میکند که ادله خواهان همخوان است و این همخـوانی بـر ارزش اثبـاتی آن ادلـه
میافزاید .اما از طرف دیگر ،دیوان مشاهده میکند که خواهان عمدتاً به شهادتنامه هـای خـود و شـهادتنامه هـای
همسرش و خانم استابز و مندرجات دفتر خاطرات و دفتر حساب آقای ریاحی استناد کرده اسـت .خواهـان مـدار
دیگری در ت یید ادعایش ارائه نكرده است؛ اما در مورد اتومبیل تویوتا ،دیوان به این واقعیت توجه دارد که خوانـده
نامه ای به تاریخ  04اردیبهشت  54[ 5950مه  ]5329از بنیاد مستضعفان به دادگاه انقالب اسالمی اصفهان راجـع
به اموال متعلق به آقای ریاحی ارائه کرده است .در این نامه ،به یک اتومبیل سـواری تویوتـا بـا پـال شـهربانی
 12211تهران ـ  00اشاره شده است که ظاهراً متعلق به آقای ریاحی یا بستگان او بوده است .خوانده معتقد اسـت
که این اتومبیل متعلق به آقای نبوی ،مدیرعامل سابق رحمتآباد بوده است.
 .090دیوان مالحظه میکند که ادله ارائه شده به دو اتومبیل تویوتا اشاره دارد که یكـی از آنهـا متعلـق بـه
خواهان و دیگری متعلق به آقای نبوی بوده است .در این اوضاع و احوال و با توجه بـه عـدم ارائـه ادلـه معـارض
مشخد توسط خوانده ،یعنی نسخهای از سابقه ثبت مربوط به تویوتا (مورد اشـاره در نامـه مـورخ  04اردیبهشـت
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 54/5950مه  )5329که خوانده میبایست در اختیار داشته باشد ،دیوان نظر میدهد که خواهان مالكیت خـود بـر
اتومبیل تویوتا را ثابت کرده است 68.بهعالوه ،این واقعیت کـه در سـال  ]5329[ 5950اتومبیـل تویوتـا هنـوز در
تصرف بنیاد مستضعفان بوده ،مثید این ادعای خواهان است که اتومبیل مزبور متعلق به او بوده ،نه به آقای نبوی.
در صورتی که اتومبیل متعلق به آقای نبوی بود ،قاعدتاً بنیاد مستضعفان میتوانست مالكیت آن را احراز و اتومبیل
را تا آن زمان به وی مسترد نماید.
 .099اما در مورد اتومبیل پیكان وضعیت تفاوت میکند .دیوان نظر میدهد که خواهـان حتـی ادلـه ای ارائـه
نكرده که حسب ظهور مالكیت پیكان را ثابت کند .با توجه به این قصور ،خوانده ملزم به ارائه ادله معـارض نبـوده
است 69.بر این اساس ،ادعای خواهان در مورد اتومبیل پیكان رد میشود.
ر) چهار رأس اسب
 .5اظهارت طرفین

 .097خواهان ادعا میکند که قبل از خروج از ایران صاحب چهار رأس اسب به اسامی تارلون ،شراره ،فسـتیوال و
پیشداد بود .خواهان ادعا میکند که تارلون را که اسبی از نژاد انگلیسی و کردی بـود ،در سـال  ]5301[ 5914بـا
اسب دیگری معاوضه نمود و  5020222/-ریال نیز عالوه بر آن پرداخت کرد .در سال  ]5302[ 5910وی شراره را
که مادیان کهری به ارتفاع  55دست از نژاد اصیل ترکمن بـود از آقـای کـامبیز آتابـای ،مـدیرکل سـابق انجمـن
سلطنتی اسب و اصطبل سلطنتی در فرح آباد به مبلغ  5220222/-ریال خرید .در زمان خرید ،ایـن مادیـان از یـک
اسب فرانسوی به ارتفاع  50دست آبستن بود و در حوالی دوم فروردین  00[ 5912مارس  ]5303کره اسبی زاییـد
که اسمش را پیشداد گذاشتند و باالخره خواهان اظهار میدارد که اسب چهارم ،یعنـی فسـتیوال را در سـال 5910
[ ]5302به مبلغ  50222پوند از آقای فریدون القانیان که اسب پرورش میداد خریداری کرد.
 .091خواهان برای اثبات مالكیت اسب ها ،شش شهادتنامه از پنج نفر تسلیم کرده است که حسـب ادعـای او
اطالع دست اول از مالكیت خواهان داشتند .این پنج نفر عبارتند از :سرهنگ سهراب خلوتی ،آقای کامبیز آتابـای،
آقای فریدون القانیان ،خانم ان برگل و خانم الن استوارت اشمیت .خواهان همچنین عكس هایی از اسب های مورد
ادعا ارائه کرده است .مالكیت خواهان بر اسبها ،حسب اظهـار ،در نامـه مـورخ  50اسـفند [ 5913هشـتم مـارس
 ]5325آقای عطاءاله نبوی مورد اشاره واقع شده است .خواهان در ت یید ادعایش همچنین به دفتر خـاطرات آقـای
ریاحی اشاره کرده است70.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .61بنگرید به :مالک ،مذکور در پانوشت  51باال ،بند  ،555ص  022که در آن ،دیوان اشعار داشت کـه «لكـن در نقطـهای از رسـیدگی
شاید بتوان گفت که خواهان به قدر کافی از عهده اثبات بر آمده که بار دلیل را به خوانده منتقل نماید» .همچنین بنگرید بـه :همـانجـا،
بندهای 509ـ ،505ص 030ـ.032
 .66بنگرید به :ابراهیم رحمان گلشنی و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم نهایی شماره [ 9-250-145متن فارسی مـورخ  02خـرداد
 /5900متن انگلیسی مورخ دوم مارس  ،]5339بنـد  ،43منتشـره در  29 Iran-U.S. C.T.R. 78, 93کـه الزم دانسـت قبـل از آنکـه از
خوانده انتظار اثبات مجعول بودن صلحنامه را داشته باشد ،خواهان «ابتدا  ...اصالت صلحنامه را حسب ظاهر ثابت کند».
 .99خواهان مشخصاً مطالبی از دفتر خاطرات آقای ریاحی نقل میکند که اشاره دارد بـه ایـن کـه آژیـن و آپولـو متعلـق بـه همسـرش
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 .090در مورد مالكیت تارلون و فستیوال ،خواهان به شهادتنامه سرهنگ سهراب خلوتی استناد میکند که بـر
مالكیت خواهان نسبت به دو اسب مزبور شهادت داده است .آقای خلوتی همچنین اظهار داشته است کـه در بهـار
سال  ]5305[ 5911در خرید تارلون به خواهان کمک کرد و معتقد است که نام اسب در انجمن سلطنتی اسب بـه
نام خواهان ثبت شده است .آقای خلوتی و آقای کامبیز آتابای در شهادتنامه های خود شهادت داده اند که فسـتیوال
در سال  5302از آقای فریدون القانیان خریداری شد و نیز این که اسب مزبور در انجمـن سـلطنتی اسـب بـه نـام
خواهان ثبت شده بود .خواهان همچنین نامه مورخ  53شهریور  52[ 5912دسامبر  ]5303خود بـه مـدیر مجتمـع
ورزشی انقالب را ارائه نموده که در آن ،خواهان درخواست کرده است که فستیوال به نطنز منتقل شود.
 .094آقای فریدون القانیان در دو شهادتنامه اش اظهار داشته است که فستیوال را در سال  5300از ایرلند بـه
تهران وارد کرده بود .آقای القانیان در دومین شهادتنامه اش افزوده است که اسب را برای پسرش که در آن زمـان
 50سال داشت وارد کرده بود ،اما معلوم شد که اسب مناسب پسرش نیست .بنابراین ،وی حسب ادعـا اسـب را در
سال  5302به مبلغ  50222/-پوند به خواهان فروخت .آقای القانیان نیز شهادت داده است که اسب مزبور بـه نـام
خواهان در انجمن سلطنتی اسب ثبت شده بود .خرید فستیوال در شهادت نامه خانم آن برگل (که حسـب ادعـا در
خرید اسب به خواهان کمک کرده بود) و شهادتنامه خانم الن استوارت اشمیت نیز ت یید شده است.
 .091در مورد شراره ،آقای آتابای در شهادتنامهاش اظهار داشته است که اسب مزبور را در اوایل تابستان سال
 ]5302[ 5910به مبلغ  5220222/-ریال به خواهان فروخت .آقای آتابای افزوده است کـه در زمـان خریـد ،ایـن
مادیان از یک اسب سواری فرانسوی ) (Selle Françaisمتعلق به اصطبل سلطنتی آبسـتن بـود .طبـق اظهـار
آقای آتابای ،شراره به نام خواهان در انجمن سلطنتی اسب به ثبت رسیده بود .خانم برگل ،شاهد دیگر ،ت یید کرده
است که خواهان شراره را از آقای آتابای خرید.
 .093از نظر خوانده ،مدار موجود مثید مالكیت خواهان بر چهار رأس اسب مزبور نیست .خوانـده اسـتدالل
میکند که شهادتنامه های تسلیمی توسط خواهان کافی برای اثبات مالكیت او بر فستیوال و شراره نیست .خوانـده
شهادتنامه ای از آقای نبوی ارائه کرده است که در آن نامبرده اظهار داشته که هیچ گاه نامه مورد اشاره خواهـان را
ننوشته است .خوانده همچنین نامهای به تاریخ  00مهر  53[ 5900اکتبر  ]5339از ادارهکل سـوارکاری و پـرورش
اسب سازمان تربیت بدنی ایران (سابقاً انجمن سلطنتی اسب) ،همراه با تصاویر شناسنامههـای فسـتیوال و شـراره
ارائه کرده که اولی در تاریخ  53مهـر  55[ 5911اکتبـر  ]5305و دومـی در تـاریخ اول مهـر  09[ 5914سـپتامبر
 ]5301صادر گردیده است .طبق شناسنامههای مزبور ،فستیوال متعلق به آقای داریوش القانیان و شراره متعلق بـه
اصطبل سلطنتی بوده است و تا به حال ت ییر مالكیتی در مورد آنها ثبت نشده است.
 .071خوانده در رد ادله خواهان ،همچنین شهادتنامه هایی از سه نفر ارائه نموده که در مزرعه رحمت آباد برای
خانواده ریاحی کار میکردند .آقای علیاکبر رمضانی ،خانم معصومه وکیل زاده هاتفی و آقای ولیاهلل بهجت آبـادی
شهادت دادهاند که آقای ریاحی چهار رأس اسب در رحمتآباد داشت و نگهداری میکرد.

میباشند (صفحات 115ـ ،)112شراره ،تارلون و آپولو در مزرعه رحمت آبادند (صفحه  )050و شـراره کـره اسـبی در همـان مزرعـه زاییـد
(صفحه .)201
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 .075خواهان در الیحه معارضش استدالل کرده است که سه شهادتنامه تسلیمی توسط خوانـده فاقـد ارزش
اثباتی است ،زیرا شهود مزبور ،از جمله هیچگونه اطالع شخصی راجع به واقعیات ندارند .اسبهـای مـورد ادعـا در
سال  5305و بعد از آن خریداری و در اصطبل رحمت آباد نگهداری میشدند ،حال آن که آقای ریاحی این افـراد را
در ماه مارس  5301اخراج کرده بود.
 .070خوانده در الیحه معارضش موضع خود را تكرار کرده است که ادله تسلیمی خواهان کافی بـرای اثبـات
مالكیتش نیست .خوانده همچنین ارزش اثباتی شهادتنامههای شهود خواهان را مورد ایراد قرار میدهد ،زیرا از نظر
وی آنان نسبت به خوانده خصومت دارند.
 .0تصمیم دیوان

 .079دیوان نخست مالحظه میکند که به نظر میرسد شهود خواهان بعضاً به سبب وظایف گذشته خود در ایران
راجع به اسبها مطلع بود و شهادتنامههاشان با یكدیگر همخوانی دارد .از طرف دیگر ،دیوان مالحظه میکند کـه
شهود خوانده اطالعات دقیق راجع به اسبها ندارند و ظاهراً تنها یكی از آنان موقعی که اسب ها حسـب ادعـا بـه
رحمتآباد آورده شدند ،در آن مزرعه کار میکرد.
 .077در مورد فستیوال و شراره ،دیوان از طرفی اظهارنظر خواهان و شهادتنامه اش راجع به شناسنامه هایی را
که خوانده به ثبت رسانده است مالحظه میکند که میگوید فقد ضبط انتقال مالكیت اسبهای مزبـور بـه نـام او
باورکردنی نیست .از طرف دیگر ،دیوان مالحظه میکند که خواهان اظهار داشته است کـه طـی روزهـای قبـل از
انقالب ،انجمن سلطنتی اسب مدار دقیق راجع به مالكیت و پرورش اسبها را نگه میداشت و برای اسبهایی
که در آن جا ثبتنام شده بودند «گذرنامه» صادر میکرد .بهعالوه ،خواهان اظهار میدارد کـه گذرنامـههـای ایـن
اسبها را در بایگانیاش در آپارتمان آ.اس.پ .نگه داشته بود.
 .071دیوان مالحظه میکند که طرفین در ت یید اظهارت خود ادله محكم و البته متقاوتی ارائه کرده انـد؛ امـا
دلیلی در پرونده وجود ندارد که حاکی از آن باشد که شناسنامههای فستیوال و شراره فاقد اصـالتند .بـهعـالوه ،بـا
عنایت به اذعان خود خواهان بر صحت مدار انجمن سلطنتی اسب در قبل از انقالب و با توجه به زمـان وقـوع
انتقاالت مالكیت ادعایی ،عدم درج انتقال در شناسنامه های اسبها حائز اهمیت خاص مـیشـود .آنچـه کـه ایـن
واقعیت را مستحكم میکند تجربه فرضی بعضی از شهود خواهان در رشته پرورش و تجارت اسب است کـه بایـد
آنان را دارای دانش کافی درباره اهمیت نگهداری سوابق انتقاالت دانست .بنابراین ،دیوان نظر میدهد که خواهان
نتوانسته است مالكیتش را بر این دو اسب ثابت کند .بـر ایـن اسـاس ،ادعاهـای راجـع بـه فسـتیوال و شـراره رد
میشوند.
 .070در مورد اسب موسوم به تارلون ،دیوان مالحظه میکند که شهادت آقای خلوتی بعضاً اظهارات خواهان
را ت یید میکند .از آنجایی که خوانده ادله معارض مقنعی ارائه نكرده است (از قبیل شناسنامه اسب که خوانـده در
مورد فستیوال و شراره ارائه نمود و تحصیل آن باید آسان میبود) ،دیوان نتیجه گیری میکند که اگرچـه خواهـان
نتوانسته گذرنامه اسب را ارائه کند ،اما همانطور کـه آقـای خلـوتی شـهادت داده اسـت ،در سـال ]5302[ 5911
صاحب تارلون شده بود (بنگرید به بندهای  094و  095باال).
 .074در مورد کره اسب ،پیشداد ،ضمن اینکه دیوان به این فرض وقوف دارد که صاحب مادیان صاحب کره
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آن نیز هست ،دیوان خاطرنشان میسازد که رد مالكیت خواهان بر مادیان شراره ،فقط بر این مالحظه استوار شده
بود که در شناسنامه مادیان ،خرید آن اسب توسط خواهان درج نشده بود .دیوان مضافاً توجـه دارد کـه پیشـداد در
زمانی زاییده شد که شراره ظاهراً در مزرعه رحمتآباد نگهداری میشد .بنابراین ،تحت این اوضاع و احوال امكـان
داشته که کره اسب متعلق به شخصی غیر از صاحب مادیان بوده باشد .بر این اساس ،و از آنجایی که خوانده هیچ
دلیلی در رد این داللت ظهور بر مالكیت خواهان ارائه نكرده ،دیوان باید نتیجهگیـری کنـد کـه خواهـان صـاحب
پیشداد نیز بوده است.
چهارم) اخطار پرونده «الف»51
الف) اظهارات طرفین

 .071خوانده استدالل میکند که مدار ارائه شده توسط خواهان بهروشنی داللت دارند بر اینکه وی با اسـتفاده
از تابعیت ایرانی خود عالیق مالی و حقوق قراردادی در بعضی از اموال غیرمنقول تحصـیل کـرده اسـت .خوانـده
مشخصاً بند  45قرار اعدادی را یادآور میشود که در آن دیوان متذکر شد که این مس له که آیا خواهان در تحصیل
این حقوق مالكانه ،تابعیت امریكاییاش را مخفی کرده
تا بتواند از مزایایی برخوردار شود که منحصراً به اتباع ایرانی تعلق میگیرد ،میتواند در ماهیت دعوا مثثر در مقـام
باشد .بهعالوه ،خوانده اظهار میدارد که اصول و قواعد حقوق بینالملل ،از جمله سوءاستفاده از حق ،تقلب ،استاپل
و مسئولیت دولت ،در این موضوع مثثر در مقام است که آیا اخطار مزبور مانع طرح دعوا در ماهیت میشود یا خیر.
خوانده استدالل میکند که قاعده سوءاستفاده از حق مانع ادعاهای ناشی از حقوقی میشـود کـه از طریـق نقـض
قانون ایران تحصیل یا حفظ شده باشند .خوانده همچنین متذکر میشود که تقلب مشتمل اسـت بـر کلیـه افعـال،
تر فعلها و پنهانکاریهایی که موجب تخلف از یک تكلیف قانونی یا انصافی میگردد و استفاده تقلـبآمیـز از
تابعیت از مبانی رد پرداخت غرامت است .به همین نحو ،خوانده استدالل میکند که خواهان بهعنوان تبعه ایـاالت
متحده ممنوع از اقامه بعضی ادعاها است؛ زیرا وی تنها با استناد به تابعیت ایرانیاش مالكیـت امـوال موضـوع آن
ادعاها را تحصیل یا حفظ نمود و باالخره به نظر خوانده ،اصل مسئولیت دولـت در حقـوق بـینالملـل ،ایـران را از
مسئولیت در قبال دعاوی راجع به اموال مصادره شده مطروح توسط کسانی که برای تحصیل آن اموال از تابعیـت
ایرانی خود استفاده و این تصور را برای ایران ایجاد کرده اند که شخد ذیربط در چنان اوضاع و احـوالی منحصـراً
تبعه ایران بوده ،مبرا میکند.
 .073خوانده اظهار میدارد که اخطار مزبور مانع میشود که خواهان ،بهعنوان تبعه ایاالت متحده ،بابت سهام
مصادره شده خود در بانک تهران غرامت دریافت دارد؛ زیرا قوانین بانكی و ارزی ایران برای مالكیت خارجی سهام
بانک های ایرانی محدودیت قائل شده است .خوانده همچنین بر اساس شهادتنامه آقای علـی عابـدینی ،سرپرسـت
دایره سهام بانک ملت و ضمایم آن ،استدالل کرده است که خواهان همیشه در مراوداتش با بانک تهـران خـود را
ایرانی معرفی میکرد .خواهان سهام بانک تهران را بهعنوان تبعه ایران خریداری کرده بود ،هیچگاه نامش در شمار
اسامی سهامداران خارجی قید نشد ،و هیچگاه تابعیت امریكاییاش را اعالم ننمود .بانک تهـران از زمـان ت سـیس
کالً هشت سهامدار خارجی داشت .آقای علی عابدینی اظهـار داشـته اسـت کـه بانـک بـرای فـروش سـهام بـه
سهامداران خارجی رویه متفاوتی داشت تا بتواند مالكیت سهامداران خارجی را در سطح مجاز قانونی یا پایینتـر از
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آن سطح حفظ کند .بنابراین ،خوانده نتیجه میگیرد که خواهان اکنون از استناد بـه تابعیـت امریكـاییاش ممنـوع
است ،زیرا اگر چنین اجازه ای داده شود ،رفتار خواهان سوءاستفاده از حـق محسـوب مـیشـود و بـرخالف اصـول
حسننیت و دستهای پا است.
 .011به همین نحو ،خوانده استدالل میکند که اخطار مزبور خواهان را از دریافت غرامت بابت سهام مصادره
شدهاش در ایران بهلر ممنوع میکند .خوانده ادعا میکند که آییننامه قانون جلب و حمایت سرمایههـای خـارجی
(بنگرید به :بند  20باال) مالكیت خارجی را به  43درصد سهام شرکتهایی که بـا مشـارکت سـهامداران ایرانـی و
خارجی ت سیس شدهاند محدود میکند .خوانده استدالل میکند که از آنجایی که  43درصد مالكیـت ایـران بهلـر
حسب ادعا پیش از آن متعلق به افراد خارجی بود ،خواهان میبایست سهامش را به عنوان یک تبعه ایـران خریـده
باشد.
 .015در مورد ادعای راجع به آپارتمان آ.اس.پ ،خوانده استدالل میکنـد کـه قـانون ایـران مالكیـت امـوال
غیرمنقول توسط اتباع بیگانه را مگر تحت شرایط خاصی ممنوع کرده است .خوانده استدالل میکند کـه خواهـان
هنگام انعقاد قرارداد خرید آپارتمان آ.اس.پ .از مزایایی برخوردار گردید که در قوانین ایران برای اتباع ایرانی مقـرر
شده است .در این زمینه ،خوانده شهادتنامهای از آقای سید جواد میرزاده طباطبـایی ،مـدیرعامل شـرکت آ.اس.پ،
ارائه کرده است .خوانده با استناد به همین دالیل استدالل میکند که خواهان قانوناً نمیتوانست قـراردادی بـرای
خرید آپارتمان های فرحزاد امضا کند و در هر صورت ،به عنوان تبعه ایاالت متحده ،ممنوع از طرح ادعاهای مزبـور
نزد این دیوان است.
 .010در مورد بانک تهران ،خواهان پاسخ میدهد که صرف خرید یا داشتن سهام توسط یک فرد دو تابعیتی،
صاحب سهام را از طرح دعوا نزد این دیوان ممنوع نمیکند و هیچ اساسی برای این ادعا وجـود نـدارد کـه وی از
تابعیتش سوءاستفاده کرده است .در مورد سهم الشرکه در ایران بهلر ،خواهان اظهار مـیدارد کـه هـیچ مطلبـی در
قوانین یا مقررات مورد استناد خوانده ویا در اساسنامه شرکت وجود ندارد که محدودیتی برای انتقال سهام به افراد
غیر ایرانی بعد از ت سیس و فعال شدن شرکت ،قائل شده باشد .خواهان تصدیق مـیکنـد کـه امكـان دارد چنـین
محدودیتی نسبت به سهامداران مثسس وجود داشته باشد ،اما وی سهامدار مثسس نبـود و لـذا مشـمول مقـررات
مزبور نمیشود.
 .019در مورد مالكیت آپارتمان آ.اس.پ ،خواهان اظهار میدارد که بهعنوان یـک فـرد دو تـابعیتی ممنـوع از
استمال آپارتمان مزبور نبود و هرگز برای تحصیل مال یا امتیازاتی که مختد اتباع ایران است تابعیت امریكـاییاش را
مخفی نكرد .بهعالوه ،اگرچه ایران خواهان را ملزم به استفاده از گذرنامه ایرانیاش میکرد ،اما ایران کـامالً آگـاه
بود که خواهان نظیر سایر زنان امریكایی که با مردان ایرانی ازدواج کرده بودند ،کماکان تابعیـت امریكـاییاش را
حفظ کرده بود .بهعالوه ،کنسولگری ایران در ایاالت متحده مرتباً گذرنامه ایرانی برای خـانمهـای امریكـایی کـه
همسر ایرانی اختیار کرده بودند صادر میکرد ،بدون آن که آنان را ملزم بـه تـر تابعیـت امریكـاییشـان نمایـد.
خواهان همچنین به ماده  325قانون مدنی ایران استناد و ادعا میکند که ماده مزبور به زنان خارجی که بـه عقـد
مردان ایرانی درآمده اند اجازه میدهد که در چارچوب محدودیتهای مقرر برای اتباع خارجی امـوال غیرمنقـول در
ایران تحصیل نمایند .خواهان اظهار میدارد که وی هیچگاه از آن حد و حدود تجاوز نكرد.
 .017خواهان به نحو تخییری استدالل میکند که حق استمال آپارتمـان آ.اس.پ .در زمـان مصـادره آن،

حکم شماره  655ـ  485ـ 943  0

صرفاً مبتنی بر یک حق قراردادی بود ،زیرا اسناد مالكیت تا قبل از سال  ]5331[ 5904صادر نشدند .بدین لحـا ،
مالكیت آپارتمان مشمول هیچ محدودیتی نمیشد و باالخره در مورد حقوق قراردادی مترتب بر خرید آپارتمانهای
فرحزاد ،خواهان اظهار میدارد که حقوق مزبور مال غیرمنقول محسوب نمیشدند ،زیرا حقوق قراردادی ،در زمـان
مصادره ادعایی ،عنوان مالكیت را واگذار نكرده بود .بنابراین ،خواهـان اسـتدالل مـیکنـد کـه بحـث مربـوط بـه
استمال اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجه در مورد این آپارتمانها مصداق ندارد.
ب) تصمیم دیوان

 .011دیوان در قرار اعدادی مورخ  02خردادماه  52] 5905ژوئن  [5330خود متذکر شد که رسیدگیهای ماهوی
پرونده حاضر مشمول اخطار دیوان عمومی در پرونده شماره «الف» 52میباشد 71.دیوان همچنین متذکر شد کـه
«این مس له که آیا خواهان در تحصیل آن حقوق مالكانه تابعیت ]امریكـایی[ خـود را مخفـی کـرده تـا بتوانـد از
مزایایی برخوردار شود که منحصراً به ایرانیان تعلق میگیرد» ،هنگام تصمیمگیری راجع به ماهیت پرونده میتواند
مثثر در مقام باشد72.
 .010دیوان در بحث راجع به اخطار در پرونده سقیع نتیجهگیری کرد که:
منظور از درج اخطار مذکور آشكارا شمول آن در مواردی است که افـراد دارنـده تابعیـت مضـاعف منـافعی را
مطالبه کنند که به موجب قوانین ذیربط و جاری ایران مختد افرادی است که فقط تابعیت ایرانی دارنـد .بـا ایـن
حال  ...اصل منصفانهای که این قاعده مبین آن است ،علیاالصول میتواند شمول وسیعتری داشته باشد .حتی در
مواقعی که ادعای فرد دارنده تابعیت مضاعف مربوط به منافعی ]است[ که به موجب قانون مخـتد اتبـاع ایـران
نیست و ادله موجود نیز این نتیجه گیری را الزم آورد که فرد دارنده تابعیت مضاعف از تابعیـت مضـاعف خـود بـه
گونهای ]سوء[ استفاده کرده که نباید اجازه وصول خواسته وی داده شود ،دیوان باز میتواند اخطار مذکور را اعمال
نماید73.
 .014وظیفه دیوان بررسی این مس له است که آیا خواهان از تابعیت ایرانی خود برای کسب منافعی که طبـق
قوانین ایران مختد اتباع ایران است استفاده کرده ،یا به گونهای دیگر ،رفتار وی چنان بوده که عدم صدور حكم
به نفع وی را توجیه میکند 74.خوانده بار اثبات این ادعا را برعهده دارد که دعوای بر حقی به علت اخطار محكوم
به رد است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .98بنگرید به :بند  5باال.
 .92قرار اعدادی پرونده ریاحی ،مذکور در پانوشت  5باال ،بند  ،45ص .522
 .91جیمز ام .سقیع و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 144ـ032ـ 0مورخ دوم بهمنمـاه  00] 5905ژانویـه  ،[5339بنـد
 ،14منتشره در «( 29 Iran-U.S. C.T.R. 20, 38سقیع»).
 .91بنگرید ،از جمله به فیث لیتا خسروشاهی و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،قرار اعدادی شماره 05ـ502ـ 0مورخ
دوم بهمنماه  00] 5952ژانویه  ،[5332بنـد  ،55منتشـره در «( 24 Iran-U.S. C.T.R. 40, 45قـرار اعـدادی خسروشـاهی»)؛ و ادگـار
پروتیوا و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره 09ـ955ـ ،0مورخ  02مهرماه  50] 5912اکتبر  ،[5323منتشـره در
«( 23 Iran-U.S. C.T.R. 259, 263قرار اعدادی پروتیوا»).
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 .5آپارتمان آ.اس.پ.

 .011دیوان اکنون به قابلیت اعمال اخطار نسبت به آپارتمان آ.اس.پ .میپردازد .دیوان ابتدا این مس له را بررسی
خواهد کرد که آیا حق تحصیل مال غیرمنقول در ایران به وسیله قرارداد ،امتیازی است که به موجب قوانین ایران
مختد کسانی است که تابعیت ایرانی دارند یا خیر .در کروبیان 75و موسی اریه 76دیوان قوانین و مقررات ذیربط
را به طور موسع مورد بررسی قرار داد.
 .013نخست ،قانوننامه تابعیت دولت علیه ایران کـه در سـال  5001هجـری شمسـی ( ،)5235بـه فرمـان
ناصرالدین شاه ،چهارمین پادشاه سلسله قاجار صادر شد در بررسی دیوان راجع به این مس له که آیـا حـق مالكیـت
اموال غیرمنقول مختد اتباع ایران است یا خیر ،مثثر در مقام میباشد .بند ذیربط فرمان مذکور بدین شرح است:
بند چهاردهم :کسانی که از ممالک خارجه به مملكت ایران آمده و در مدت اقامت ایران کتم تابعیت نمـوده و
به تمام امور آنها مثل تبعه ایران رسیدگی شده باشد ویـا در خـا ایـران ملـک خریـده باشـند کـه ایـن امتیـاز
مخصوص تبعه داخله است ،در این صورت از تبعه دولت علیه ایران محسوب خواهند شد و ادعای تبعیت خارجه در
حق آنها قبول نخواهد گردید77.
 .001اما چنان که در حكم پرونده موسی اریه اظهار شده ،روشن نیست که آیا فرمان مزبـور در زمـان ایجـاد
ادعا جاری و معتبر بود یا خیر 78.سوای قانون مدنی و قانون تابعیت ایران ،قوانین و مقررات دیگری وجود دارند یا
داشتهاند که صراحتاً راجع به موضوع استمال اموال غیرمنقول در ایران توسط اتباع خارجه میباشـند .در قـانون
اموال غیرمنقـول اتبـاع خارجـه ،مصـوب  55خردادمـاه  5] 5952ژوئـن  [5395کـه در قـانون جلـب و حمایـت
سرمایههای خارجی در ایران ،مصوب  [5311] 5994مجدداً ت یید گردیده ،فروش اجباری کلیه اراضـی کشـاورزی
متعلق به اتباع خارجه مقرر شده است .آییننامه استمال اتباع خارجه ،مصـوب پـنجم آذرمـاه  05] 5900نـوامبر
 [5342هی ت وزیران ،دادن اطالعات مشروحی را الزم دانسته که تبعه خارجه باید برای تحصیل اجازه اسـتمال
ملک در ایران رعایت نماید .چنین اجازهای تنها در صورتی داده میشود که ملک برای محـل سـكونت یـا کسـب
تعبه خارجه باشد .بهعالوه ،تبعه خارجه باید تعهد کند که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمی خود را به خارج ایـران
انتقال دهد ،ظرف شش ماه از تاریخ خروج از ایران اموال غیرمنقول متعلق به خود را انتقال دهد .به عـالوه ،چنـین
انتقالی باید منحصراً به یكی از اتباع ایران یا به خارجیانی باشد کـه اجـازه اسـتمال تحصـیل نمـودهانـد .طبـق
تصویبنامه راجع به استمال اتباع خارجه ،مصوب سوم مهرماه  01] 5940سپتامبر  [5359بـه اتبـاع خارجـه کـه
پروانه اقامت دائمی نداشته ،ولی به منظور سیاحت و استفاده از اماکن تفریحی به کشور ایران مسافرتهای مـنظم
فصلی میکنند ،اجازه خرید مال غیرمنقول برای استفاده شخصی داده شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .95روحاهلل کروبیان و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 153ــ453ــ ،0مـورخ  50اسـفندمـاه ] 5904ششـم مـارس ،[5335
منتشره در «( 32 Iran-U.S. C.T.R. 3کروبیان»).
 .96موسی اریه و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 129ـ055ـ] 9متن فارسی مـورخ  54مهرمـاه  /5905مـتن انگلیسـی مـورخ 01
سپتامبر  ،[5330منتشره در «( 33 Iran-U.S. C.T.R. 368موسی اریه»).
 .99ترجمه انگلیسی ]در متن انگلیسی حكم[ ،توسط بخش ترجمه دیوان انجام شده است.
 .91موسی اریه ،مذکور در پانوشت  05باال ،بند  ،02ص .923
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 .005در حكم پرونده موسی اریه ،دیوان نظر داد که «مالكیت اموال غیرمنقول در ایران توسط اتبـاع خـارجی
مشمول رژیم حقوقی پیچیدهای از شرایط و محدودیتها بوده است» و نیز اینکه قوانین و مقررات ایـران داللـت
بر این دارند که «استمال زمین توسط اتباع خارجی تنها برای مقاصد محدود و آن هم صـرفاً بـا اعطـای اجـازه
الزم توسط مراجع و مقامات ذیربط امكانپذیر بوده است» 79.بهعالوه ،دیوان در آن پرونده نتیجهگیری کـرد کـه
«گرچه اقدامات خواهان در درجه سوء استفاده از تابعیت نمیرسد  ...رژیم حقوقی پیچیـده شـرایط و محـدویتهـا
راجع به مالكیت زمین برای افراد دو تابعیتی دیوان را به این نتیجهگیری رهنمون میشود که این موردی است که
اخطار پرونده شماره «الف» 52باید اعمال گردد»80.
 .000در حكم پرونده کروبیان که قبل از حكم پرونده موسی اریه صادر شد ،دیوان نتیجهگیری کـرد کـه آن
قوانین «حاکی است که جز در مواردی ]معین[  ...حق تحصیل قراردادی اموال غیرمنقول در ایران ،طبـق قـوانین
ذیربط ایران مختد اتباع ایران است»81.
دیوان همچنین نظر داد که:
بنابراین ،دیوان ناگزیر است بپذیرد که خواهان کلیه اموال موضوع دعاوی حاضر را به عنوان تبعه ایران و بعـد
از اکتساب تابعیت ایاالت متحده خریداری کرده و اینک بهعنوان تبعه ایاالت متحده بابت آنها اقامه دعوا میکند.
اگر دیوان در چنین وضعیتی اجازه دهد که خواهان از خوانده غرامت بگیرد ،این عمل به منزله تجویز سوء اسـتفاده
از حق خواهد بود .در نتیجه ،اخطار مندرج در تصمیم پرونده «الف» 52ناگزیر خواهان را از دریافت خسارت ممنوع
مینماید82.
 .009بهعالوه ،دیوان نتیجهگیری کرد که:
اخطار مندرج در تصمیم پرونده «الف» ،52مانع از آن است که خواهان که بهعنوان تبعه ایاالت متحده دعاوی
حاضر را اقامه کرده ،بابت دخالت خوانده در حقوق مالكیت اموالی که طبق قوانین ایران ،خواهان فقـط بـه عنـوان
تبعه ایران میتوانست تحصیل کند ،از خوانده غرامت بگیرد83.
 .007دیوان متذکر میشود که ماده  325قانون مدنی ایران نیز در پرونده حاضـر مـثثر در مقـام اسـت ،زیـرا
محدودیتهایی را که قانون ایران برای تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجه قائل شده ،ت ییـد کـرده اسـت.
ماده مزبور اشعار میدارد که:
زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود میتواند بعد از طالق یا فوت شوهر ایرانـی بـه تابعیـت اول
خود رجوع نماید  ...و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد
داشت ،مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بـیش از آنچـه
که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث اموال غیرمنقولی بیش از آن حد به او برسد باید در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .96همانجا ،بند  ،05ص .390
 .19همانجا ،بند  ،03ص .939
 .18کروبیان ،مذکور در پانوشت شماره  01باال ،بند  ،513ص 42ـ.93
 .12همانجا ،بند  ،555ص .42
 .11همانجا ،بند  ،550ص .42
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ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث ،مقدار مازاد را به نحوی از انحا بـه
اتباع ایران منتقل کند واال اموال مزبور با نظارت مدعیالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش
قیمت به او داده خواهد شد] 84.ت کید افزوده شده است[.
 .001در بررسی واقعیات این پرونده دیوان مالحظه میکند که خواهان تبعه ایران نبوده که تابعیت دیگری را
تحصیل کرده باشد ،بلكه تابعیت ایرانیاش را در اثر ازدواج با یک مرد ایرانی تحصیل نمـود .مـاده ( 305)5قـانون
مدنی ایران مقرر میدارد که هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب میشود.
 .000خواهان بهعنوان دلیل ،مطالبی از کتابی به قلم دکتر بهشید ارفعنیا ارائـه کـرده کـه در بررسـی قـانون
تابعیت ایران کاربرد ماده  325منقول در باال را توضیح داده است .نامبرده بعد از اشاره بـه ایـن مطلـب کـه طبـق
قوانین ایران هر «زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب میشود» و بعد از فوت شوهر یا
طالق میتواند به تابعیت اول رجوع نماید ،ت یید میکند که چنین زنی که تبعه خارجه میشود حق حفـظ مالكیـت
اموال غیرمنقول را بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است ،نخواهد داشت85.
 .004دیوان نتیجه میگیرد که اگرچه خواهان تابعیت امریكایی نیز داشت ،از نظر قانون ایران منحصـراً تبعـه
ایران شناخته میشد .خواهان حتی نمیتوانست به عنوان تبعه خارجی تقاضای داشتن اموال غیرمنقول نماید ،زیـرا
خوانده نمیتوانست وی را خارجی محسوب کند .بنابراین ،خواهان بدون هرگونه مانعی اجازه داشت مـادام کـه در
تابعیت ایران باقی میماند اموال غیرمنقول در ایران تحصل نماید .تنها در صـورتی کـه خواهـان بعـد از انحـالل
ازدواج مـیخواســت تــر تابعیـت ایرانـی نمایـد ،اســتمال امــوال غیرمنقــول در ایـران توســط وی ،مشــمول
محدودیتهایی میشد.
 .001بنابراین ،این پرونده با پرونده کروبیان و پرونده موسی اریه که خواهانها به سـبب ازدواج خودبـهخـود
تابعیت ایرانی را کسب نكرده بودند ،تفاوت میکند .اما در همه این پروندهها ،عناصر اصلی یكسانند .خواهانهـا در
زمان تحصیل اموال مورد بحث دو تابعیتی بودند و قوانین ایران حق کسب آن مال بخصوص را منحصر بـه اتبـاع
ایران میکرد 86.به عبارت دیگر ،خواهان پرونده حاضر و نیز خواهان های پرونـده هـای کروبیـان و موسـی اریـه،
نمیتوانستند برای تحصیل مال مورد ادعا از تابعیت امریكایی خود استفاده کرده باشند.
 .003چنانکه پیشتر گفته شد ،دیوان در پرونده سقیع (بنگرید به :بند  015باال) بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه
منظور از درج اخطار مذکور «آشكارا شمول آن در مواردی است که افراد دارنده تابعیت مضاعف منافعی را مطالبـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11ترجمه انگلیسی ]در متن انگلیسی حكم[ ،توسط بخش ترجمه دیوان انجام شده است.
 .15دکتر بهشید ارفعنیا ،حقوق بینالملل خصوصی ،جلد اول (تابعیت ،اقامتگاه ،وضع بیگانگان) (سال  ،)5904ص 31ـ.34
 .16بنابراین ،این پروندهها آشكارا با پروندههایی از قبیل جرج تی .دیویدسون (همایونجـاه) و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران ،حكـم
شماره 121ـ410ـ 5مورخ  54اسفندماه ] 5905پنجم مارس  ،[5332منتشره در «( 34 Iran-U.S. C.T.R. 3دیویدسون») تفاوت میکنند
که در آن ،خواهان مال مورد بحث را قبل از آنکه تبعه ایاالت متحده شود تحصیل کرده بود و آن مال را بهعنوان یک فرد دو تابعیتی تـا
زمان مصادره ادعایی در تصرف داشت .در آن پرونده ،دیوان نتیجهگیری کرد که «مالكیت اموال مزبور در هنگام مصادره ادعـایی قـانونی
بوده است ،زیرا قوانین ایران به ایرانیانی که تابعیت خارجی تحصیل میکنند اجازه میداد که اموال غیرمنقول ایرانی خود را تا یـک سـال
قبل از اجبار به فروش نگه دارند» (همانجا ،بند .)00
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کنند که به موجب قوانین ذیربط و جاری ایران مختد افرادی است که فقـط تابعیـت ایرانـی دارنـد»؛ امـا در آن
پرونده ،دیوان نیازی به تصمیمگیری راجع به موضوع نداشت .دیوان نظر داد که:
در این اوضاع و احوال خارقالعاده ،مالحظات اساسی انصاف و عدالت ایجاب میکند که به آلن سـقیع ـ کـه
تابعیت مضاعف داشته و تابعیت غالب و مثثر او تابعیت امریكا است ـ اجازه داده نشود از ایران خسارت بگیرد ،ولـو
آن که مزایای مربوط ،یعنی سهام ]شرکت[ که او با استفاده از تابعیت ایرانی خود به دست آورد ،به موجب قـانون
ایران مختد اتباع ایرانی نبوده باشد .خالف چنین حكمی صحه گذاشتن بر سوء استفاده از حق اسـت .در نتیجـه،
دیوان نیازی به تشخید این موضوع نمیبیند که آیا برخی یا تمامی سهامی که وی به صـورت انتفـاعی داشـته،
طبق قوانین ایران ،به طور غیرقانونی در تملک یک شخد غیرایرانی بوده است یا خیر87.
 .041به نظر میرسد که در نبود عنصر سوءاستفاده آشكار در پرونده سقیع ،دیوان نیازمند این تصـمیمگیـری
میبود که آیا خواهان طبق قوانین ایران میتوانسته برخی یا تمـامی سـهامی را کـه بـه صـورت انتفـاعی داشـته
استمال نماید یا خیر .در صورتی که دیوان در آن پرونده نتیجهگیری خود ،مذکور در بند قبل را پیگیری میکرد،
به نظر میرسد به هر حال اخطار را در مورد یک شخد غیرایرانی اعمال میکرد که اجازه استمال سهام را بـه
موجب قوانین ایران نمیداشت.
 .045سایر احكام دیوان نیز این دوگانگی منظور اخطار را ت یید میکنند .در حكم پرونده پروتیـوا دیـوان نظـر
داد که «خواهان ها نه منافعی کسب کرده اند که مختد اتباع ایران بوده باشد و نه از تابعیت ایرانی خود به نحوی
سوءاستفاده کردهاند که سزاوار محرومیت از احقاق حق خود باشند» 88.در حكم پرونده موسی اریه ،دیوان به حكم
پرونده سقیع استناد کرد و توجه داد که در دو وضعیت مجزا اخطار مدخلیت پیدا میکند« .اولین وضعیت هنگـامی
است که خواهان از مزیتی برخوردار شده که مختد اتباع ایران بوده است .دومین وضعیت هنگـامی اسـت کـه از
تابعیت به نوع دیگری سوءاستفاده شده که میتواند استناد به اخطار را ایجاب کند» 89.چنین به نظر میرسـد کـه
دیوان در حكم پرونده موسی اریه به این نكته اشاره دارد که استفاده از منفعتـی کـه مخـتد تبعـه ایـران اسـت،
میتواند فینفسه سوءاستفاده از تابعیت محسوب شود.
 .040به همین گونه ،در حكم پرونده ثابت ،دیوان بین این دو وضعیت تمایز روشنی قائل شـد و تنهـا بعـد از
این استنتاج که وضعیت اول مصداق ندارد ،آغاز به بررسی وضعیت دوم کـرد .در آن پرونـده ،دیـوان نظـر داد کـه
«دیوان باید مشخد نماید که آیا سهام خواهانها به موجب قوانین ایران مختد اتباع ایران بوده یـا خیـر و اگـر
نبوده ،آیا خواهانها از تابعیت دوگانه خود به طریقی سوءاستفاده کردند که نباید اجازه وصول خواسته ادعاشان بـه
آنان داده شود» 90.دیوان پس از بررسی مقررات قانونی ذیربط نتیجهگیری کرد که چنـین محـدودیتی در قـوانین
ایران وجود نداشته است .بهعالوه ،دیوان به دنبال استنتاج خود درخصوص قانون نظر داد که:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .19سقیع ،پانوشت  09باال ،بند  ،13ص .42
 .11ادگار پروتیوا و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 155ـ955ـ] 0متن فارسی مورخ ششم مـردادمـاه  /5904مـتن
انگلیسی مورخ  54ژوییه  [5331بند  ،32منتشره در «( 31 Iran-U.S. C.T.R. 89, 119پروتیوا»).
 .16موسی اریه ،پانوشت  05باال ،بند  ،50ص .925
 .69حكم جزئی تابعیت ،پانوشت  40باال ،بند .552
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مالحظات انصاف و عدالت مورد اشاره در حكم سقیع که ممكن بود اعمال اخطـار پرونـده «الـف» 52را الزم
آورد ،اصوالً در پروندههای حاضر وجود ندارند91.
 .049چنان که پیشتر ذکر شد (بنگرید به :بندهای 059ـ 055باال) ،دیوان در احكام صـادره در پرونـدههـای
کروبیان و موسی اریه اخطار را اعمال نمود ،اگرچه اثر اعمال آنها متفاوت بود .در حكم پرونـده کروبیـان ،اعمـال
اخطار مانع دریافت غرامت شد .دیوان نتیجهگیری کرد که «اگر دیوان در چنین وضعیتی اجازه دهد که خواهـان از
خوانده غرامت بگیرد این عمل به منزله تجویز سوءاستفاده از حق خواهد بود»92.
 .047اما در حكم پرونده موسی اریه دیوان نظر داد که« :از آنجا که خود قوانین ایران ،یعنی هـم مـاده 323
قانون مدنی و هم اصل  51متمم قانون اساسی ]سابق[ ،غرامت بابت ضبط مال را تضمین نموده ،اعمال اخطار به
گونهای که کامالً مانع پرداخت غرامت شود قابل توجیه نیست»93.
 .041در این مورد ،دیوان همچنین یافتههای خود در احكام صادره در پروندههـای خسروشـاهی و پروتیـوا را
یادآور میشود .در پرونده نخست ،دیوان اشعار داشت که «بررسی خواهد کرد که آیا خواهان هـا از تابعیـت ایرانـی
خود برای کسب منافعی که طبق قوانین ایران مختد اتباع ایران است استفاده کرده اند یـا نـه ،ویـا ایـن کـه آیـا
بهگونهای دیگر ،رفتار آنان چنان بوده که مانع صدور رأی
به نفع آنها  ...باشد یا خیر» 94.به همین گونه ،در حكم پرونده پروتیوا ،دیوان صحبت از عدم صدور حكم کرد95.
 .040در حكم پرونده دیویدسون نیز دیوان نظر داد که:
دیوان اخطار مزبور را بهعنوان وسیله منصفانهای برای جلوگیری از سوءاسـتفاده از حـق بـه کـار بـرده اسـت.
بنابراین ،ادعاهای افراد دو تابعیتی بابت مزایایی که علیاالصول طبق قوانین ذیربط ایـران مخـتد اتبـاع ایرانـی
است غیرقابل طرح دانسته شده و در نتیجه ،از صدور حكم به نفع افراد مزبور خودداری به عمل آمده است96.
 .044با عنایت به رویههای دیوان مذکور در فوق ،بسیار روشن به نظر میرسد که در موارد شمول اخطار ،اعم
از آن که در وضعیت اول باشد (یعنی قوانین و مقررات حق اتباع خارجی برای تحصیل اموال معینی را محدود کند)
یا در وضعیت دوم (یعنی نحوه رفتار خواهان عدم صدور حكم به نفع او را توجیه کند) ،اخطار باید مانع طـرح کـل
ادعا شود.
 .041با اعمال قواعد مقرر در آرای گذشته دیوان که در بندهای پیشین مورد بحث واقع شد ،دیوان تا حدودی
مشابه نظرش در حكم پرونده کروبیان ،معتقد است که حق تحصیل مال غیرمنقـول در ایـران از طریـق قـرارداد،
سوای پاره ای استثنائات محدودی که در اینجا مثثر در مقام نیستند ،منفعتی است مختد اتبـاع ایـران .خواهـان
آپارتمان آ.اس.پ .را با استفاده از تنها تابعیت ممكن که وی میتوانست برای خرید آپارتمـان بـدان اسـتناد کنـد،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .68همانجا ،بند .500
 .62کروبیان ،پانوشت  ،01بند  ،555ص .42
 .61موسی اریه ،پانوشت  05باال ،بند  ،24ص .934
 .61قرار اعدادی خسروشاهی ،پانوشت  04باال ،بند  ،55ص .41
 .65قرار اعدادی پروتیوا ،پانوشت  04باال ،بند  ،52ص .059
 .66دیویدسون ،پانوشت  25باال ،بند .05
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یعنی تابعیت ایرانیاش تحصیل نمود .اکنون خواهان به عنوان تبعه ایاالت متحده همان حق مالكیت را علیه دولت
ایران مطرح میکند .چنانچه در این وضعیت به خواهان اجازه وصول غرامت از خوانده داده شود ،این کار به منزلـه
تجویز سوءاستفاده از حق خواهد بود .بنابراین ،دیوان نظر میدهد که اخطار مندرج در پرونده شماره «الـف» 52در
این وضعیت مصداق مییابد و دیوان ادعای خواهان بابت آپارتمان آ.اس.پ .را رد میکند97.
 .043در جلسه استماع ،خواهان استدالل جدیدی درخصوص آپارتمان آ.اس.پ .مطرح کرده ،اظهار داشت که
چون طی دوره ذیربط سند مالكیتی صادر نشد ،باید چنین تلقی کرد که ادعای وی بر قـرارداد خریـد مبتنـی بـوده
است .بر این اساس ،حتی اگر محدودیتی بر استمال مال غیرمنقول وجود میداشت ،محدودیتی برای ادعای حق
قراردادی وجود ندارد .دیوان این استدالل جدید را رد میکند .این واقعیت که در زمان وقوع مصادره ادعـایی عـین
سند مالكیت آماده نبود ،مثثر در مقام نیست ،زیرا خواهان هنگام وقوع مصادره ادعایی آشكارا حقوقش را بهعنـوان
صاحب ملک اعمال کرده بود .بهعنوان مثال ،وی قبالً در سال  [5300] 5915آپارتمان را اجاره داده بود.
 .0حقوق قراردادی نسبت به آپارتمانهای فرحزاد

 .011وضعیت در مورد آپارتمان فرحزاد با وضعیت آپارتمان آ.اس.پ .مشابهت دارد .خواهان همانطور که به نحـو
تخییری در رابطه با آپارتمان آ.اس.پ .استدالل کرد ،در این مورد نیـز اسـتدالل مـیکنـد کـه حقـوق قـراردادی
تحصیلی وی تحت قراردادهای خرید و فروش آپارتمانهای فرحزاد ،استمال مال غیرمنقول محسوب نمیشدند.
خوانده این اظهار را رد و از جمله استدالل میکند که خواهان قرارداد مزبور را برای تحصیل مال غیرمنقول امضـا
کرد که مالكیت آن مختد اتباع ایران است.
 .015چنانکه پیش از این در ارتباط با آپارتمان آ.اس.پ .ذکر شد (بنگرید به :بند  002بـاال) ،حـق تحصـیل
مال غیرمنقول در ایران از طریق قرارداد ،سوای پارهای استثنائات محدود ،منفعتی است مختد اتباع ایران .در این
زمینه ،دیوان مالحظه میکند که اگرچه آپارتمان های مزبور در زمانی که حق خواهان نسبت به آن ها حسب ادعـا
مصادره شد تكمیل نشده بودند ،با این حال قراردادها مربوط به اموالی میشد کـه افـراد غیرایرانـی معمـوالً حـق
مالكیت آنها را نداشتند .بهعالوه ،دیوان مالحظه میکند که این مورد از جمله استثنائات محدود مقرراتـی نیسـت
که استمال اموال غیرمنقول توسط خارجیان را ممنوع نموده است .حتی اگر دیوان فرض میکـرد کـه خواهـان
میتوانسته درخواست اجازه خرید مال غیرمنقول بهعنوان یک خارجی بدهـد (بنگریـد بـه :بنـد  050بـاال) ،در آن
صورت نیز خواهان حتی ادعا نكرده است که آپارتمان ها را به عنوان محل سكونت خود یـا خـانواده اش خریـداری
کرده باشد.
 .010بهعالوه ،به موجب قراردادهای فروش و اظهارات خواهان ،پیشبینی شده بود که آپارتمانها در تیرمـاه
] 5912ژوییه  [5303تكمیل شوند ،اما اتمام ساخت آنها به تعویق افتاد .بنـابراین ،در صـورتی کـه آپارتمـانهـا
بهموقع آماده شده بودند ،مالكیت آپارتمانها ظاهراً قبل از مصادره ادعایی به خواهان منتقل میشد.
 .019بر مبنای ادله موجود ،دیوان نظر میدهد که قصد روشن خواهان واقعاً خرید آپارتمانها بـود ،نـه فقـط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .69بنگرید به :کروبیان ،پانوشت  01باال ،بند  ،555ص .42
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تحصیل حق خرید آنها .بنابراین ،صرف این واقعیت که انتقال عملی عنوان مالكیت آپارتمانهـا ظـاهراً بـه ایـن
علت صورت نگرفت که آپارتمان ها قبل از تاریخ مصادره ادعایی آماده نبودند ،نباید هنگـام تصـمیم گیـری دربـاره
شمول اخطار ،عامل تعیینکننده ای باشد .بر این اساس ،دیوان همچنان که پیش تر درخصوص آپارتمـان آ.اس.پ.
نظر داد ،نظر میدهد که اخطار مندرج در پرونده شماره «الف» 52شامل آپارتمانهای فرحزاد میشود و لذا ادعای
خواهان را در این مورد نیز رد میکند.
 .9سهام بانک تهران

 .017تا آنجا که مالكیت سهام خواهان در بانک تهران مد نظر است ،دیوان مالحظه میکند که خوانده بـه هـیچ
قانونی استناد نكرده است که خارجیان را کالً از استمال سهام در بانک های ایرانی ممنوع کرده باشـد .بنـابراین،
دیوان نظر میدهد که وضعیت اول که اعمال اخطار مندرج در پرونده شماره «الـف» 52را امكـانپـذیر مـیسـازد
(برای مثال بنگرید به :بند  000باال) ،در ارتباط با این ادعای بخصوص وجود ندارد.
 .011در مورد وضعیت دوم ،دیوان نخست مالحظه میکند که طبق بند «د» ماده  95قـانون پـولی و بـانكی
ایران ،بانک های ایران اجازه نداشتند که بیش از  42درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشـخاص حقـوقی کـه
 522درصد سرمایه ایشان متعلق به اتباع ایران نیست ،منتقل نمایند .اما خوانـده ادعـا نكـرده اسـت کـه مالكیـت
خواهان به تنهایی یا توأم با مالكیت سهامداران خارجی احصایی به این حد میرسیده است .ثانیاً در اساسنامه بانک
تهران هیچ محدودیتی برای مالكیت سهام توسط اتباع خارجی پیشبینی نشده است .ثالثاً بانک تهـران تنهـا یـک
نوع سهم صادر میکرد ،اگرچه طبق اظهار آقای عابدینی ،سهام متعلق به افراد غیرایرانی جداگانه ثبت میشدند و
برای حصول اطمینان از اینکه تعداد سهام متعلق به سهامداران خارجی از سقف قانونی مجـاز تجـاوز نكنـد ،الزم
بود که تعدادی اقدامات تشریفاتی اضافی صورت گیرد.
 .010دیوان در حكم جزئی ثابت نظر داد که «صرف این واقعیت که خواهانی بهعنـوان تبعـه ایـران در یـک
شرکت ایرانی سهامی داشته ،خودبهخود موجب اعمال اخطار پرونده «الف» 52نمیگردد تا مـانع وصـول خواسـته
وی بشود» 98.بهعالوه ،در حكم پرونده پروتیوا ،دیوان نظر داد که «حق مالكیت مورد بحث ،یعنی حق وراثت مال
غیرمنقول ،به موجب حقوق ایران به اتباع ایران منحصر نشده ،استفاده از شناسنامه ایرانـی سوءاسـتفاده محسـوب
نمیشود» 99.دیوان همچنین نظر داد که در پرونده ]مذکور[ «اوضاع و احوال خارقالعادهای» وجود ندارد که عدم
صدور حكم به نفع خواهانها را توجیه نماید100.
 .014بر مبنای ادله موجود ،دیوان نظر میدهد که سهام بانک تهران قابل خرید توسط اتباع خارجی بود ،اگرچـه
مالكیت سهام توسط اتباع خارجی مشمول یک محدودیت  42درصد میشد و اتبـاع خـارجی ملـزم بودنـد تشـریفات
معینی را برای تحصیل سهام مزبور طی کنند .به نظر دیوان ،صرف استفاده خواهان از تابعیت ایرانیاش به معنای این
نیست که وی از آن تابعیت سوءاستفاده کرده است .از آنجایی که خوانده نتوانسته است ثابـت کنـد کـه خواهـان بـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .61حكم جزئی ثابت ،پانوشت  40باال ،بند .523
 .66پروتیوا ،پانوشت  22باال ،بند  ،23ص ( 553ت کید در اصل).
 .899همانجا.
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منظور عدول از محدودیت مقرر در قانون پولی و بانكی ایران از تابعیت ایرانی خود استفاده کرده ویا به طریق دیگری
از تابعیت ایرانیاش سوءاستفاده نموده که عدم صدور حكم به نفع وی را توجیه کند ،دیوان ایـن ادعـای خوانـده را رد
میکند که اخطار مندرج در پرونده شماره «الف» 52مانع طرح ادعای خواهان نسبت به سهام بانک تهران میشود.
 .7سهام ایران بهلر

 .011درخصوص سهامالشرکه خواهان در ایران بهلر ،دیوان ادعای خوانده را رد میکند که براساس قانون جلب و
حمایت سرمایههای خارجی در ایران و آییننامه آن ،اتباع خارجی نمیتوانستند بیش از  43درصد سهام آن شرکت
را استمال نمایند .دیوان در قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی یا آییننامه آن ،سطح الزمالرعایهای برای
مشارکت خارجیان در سرمایه شرکت مالحظه نمیکند 101.در واقع ،دیوان در بررسی اسـتداللی مشـابه در حكـم
جزئی ثابت ،قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی در ایران و آییننامه آن ،از جمله یک تصمیم هی ت جلـب و
حمایت سرمایه های خارجی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که تخصید بیش از  43درصد افزایش سرمایه یـک
شرکت به اتبـاع خـارجی را مجـاز ندانسـته بـود 102.دیـوان بـا اسـتناد بـه حكـم پرونـده کیمبرلـی کـالر ـ
کورپوریشن 103نیز به این نتیجه رسید که «قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی هرچند ممكن است حدودی
حدودی برای سهمالشرکه خارجیان معین کرده باشد تا مشمول حمایت آن قرار گیرند ،برای فـرد خـارجی مـانعی
وجود نداشت که خارج از چارچوب مقررات آن قانون سهام ایرانی در اختیار داشته باشد»104.
 .013به عقیده دیوان ،بنابراین ،روشن است که وضعیت اول اخطار در اینجا قابـل اعمـال نیسـت .در مـورد
وضعیت دوم ،دیوان با توجه به آنچه که در ارتباط با بانک تهران اظهار نمود (بنگرید به :بندهای 020ــ 021بـاال)
مقرر میدارد که چون خوانده هیچ دلیلی ارائه نكرده است که دیوان را به این عقیده رهنمون شود کـه خواهـان از
تابعیت ایرانی خود به نحوی از انحا سوءاستفاده کرده ،اخطار مندرج در پرونده شماره «الف» 52مانع طـرح ادعـای
حاضر بابت سهام ایران بهلر نمیشود.
پنجم) ملی شدن و مصادره
الف) سهام بانک تهران

 .031خواهان مصوبه مورخ  05خردادماه  55] 5912ژوئـن  [5303شـورای انقـالب جمهـوری اسـالمی ایـران،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .898حتی اگر این محدودیت  43درصد قابل اثبات میبود ،باز هم خوانده ثابت نكرده است که سهمالشرکه خواهـان در شـرکت مزبـور
موجب میشد که کل سهمالشرکه خارجیان از این حد تجاوز کند.
 .892حكم جزئی ثابت ،پانوشت  40باال ،بندهای 550ـ.551
 .891کیمبرلی ـ کالر کورپوریشن و بانک مرکزی ایران و دیگران ،حكم شماره 10ـ45ــ 0مـورخ چهـارم خردادمـاه  01] 5950مـه
 ،[5329منتشره در  2 Iran-U.S. C.T.R. 334, 339که در آن اظهار شده است که «هدف این قانون عبـارت اسـت از اعطـای حمایـت
ویژه به نفع سرمایهگذاریهایی که به تصویب مقامات دولتی ایران رسیده ،اما هیچیک از مقررات این قانون سرمایهگـذاران خـارجی را از
انجام سرمایهگذاری در ایران بدون برخورداری از چنین موقعیت ممتازی باز نمیدارد .اینگونه سرمایهگذاریهـا غیرقـانونی نیسـت ،بلكـه
فقط نمیتواند از امتیازات مقرر در قانون برخوردار باشد».
 .891حكم جزئی ثابت ،پانوشت  40باال ،بند .504
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معروف به قانون ملی شدن بانکها («قانون ملی شدن بانکها») را مورد استناد قرار داده که به موجـب آن ،کـل
صنعت بانكداری در ایران ،از جمله بانک تهران ،ملی شد .خواهان اظهار میدارد که در تاریخ ششم تیـرمـاه 5912
] 00ژوئن  ،[5303دولت ایران طبق ماده  5قانون ملی شدن بانکها ،مدیر و معاونی برای اداره بانک تهران نصب
کرد .عالوه بر آن ،خواهان استدالل میکند که دولـت ایـران متعاقبـاً در آن سـال کنتـرل بانـک تهـران و سـایر
بانکهای ملی شده را به دست گرفت.
 .035خواهان استدالل میکند که قانون ملی شدن بانکها ،وی را از حقوق اساسـیاش بـهعنـوان سـهامدار
بانک تهران محروم کرد و از خردادماه ] 5912ژوئن  [5303به وی اجازه اجرای حقوق مزبور داده نشـد .خواهـان
برای اینکه نشان دهد که دیوان برای قوانین ایران که به موجب آنها صنایع یـا مثسسـات خاصـی ملـی اعـالم
شدند ،اثر مصادرهای مترتب نموده ،به احكام صادره در پرونـدههـای امـریكن اینترنشـنال گـروپ اینكورپوریتـد و
دیگران 105،و آی.ان.آ .کورپوریشن 106و پروندههای مورد اشاره در آنها استناد کرده است.
 .030خواهان در الیحه معارض خود خاطرنشان کرده است که هیچ اختالفنظری در این مورد وجـود نـدارد
که سهام وی به موجب قانون ملی شدن بانک ها مصادره شده است .خواهان استدالل میکند که شهادتنامه آقای
علی عابدینی به منزله اذعانی است بر اینکه خواهان استحقاق دریافت غرامت دارد .خواهـان اظهـار مـیدارد کـه
خوانده نه پیشنهاد پرداخت غرامتی را نموده که حسب ادعا به وی تعلق میگرفت و نه آن را پرداخت کرده اسـت.
خواهان متذکر میشود که دیوان همواره اعالم کرده است که قانون ملی شدن بانکها مصداق دقیـق مصـادرهای
است که مستلزم پرداخت غرامت میباشد107.
 .039درخصوص ایراد خوانده به پابرجا بودن ادعا به علت عدم مطالبه آن توسط خواهان پیش از تاریخ بیانیه
حل و فصل دعاوی ،خواهان رویه های مورد استناد خوانده را به این سبب که به حساب های بانكی مربوط میشود
و نه به مصادره عالیق مالكیت در بانکها ،رد میکند .خواهان برای نشان دادن تمایزی که دیـوان بـین مالكیـت
حسابهای بانكی و عالقه مالكیت در بانکها قائل شده ،به حكم پرونده مالک استناد میکند 108.عـالوه بـر آن،
خواهان متذکر میشود که دیوان در حكم پرونده خسروشاهی یک ادعای راجع به مصادره سهام بانک را بررسی و
اعالم کرد که «قانون ملی کردن بانکها بهوضوح موجب مصادره سهام خواهانهـا  ...گردیـده و آنـان اسـتحقاق
دریافت غرامت دارند» 109و نیز این که «دیوان بهکرات نظر داده است که برای چنـین ادعـایی ،هـیچ مطالبـهای
شرط قبلی بر این نتیجهگیری که ادعا در تاریخ بیانیههای الجزایر پابرجا بوده است نمیباشد»110.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .895امریكن اینترنشنال گروپ اینكورپوریتد و دیگران و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره 39ـ0ـ] 9مـتن فارسـی مـورخ
 02دیماه  ،[5950منتشره در «( 4 Iran-U.S. C.T.R. 96امریكن اینترنشنال گروپ»).
 .896آی.ان.آ .کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 524ـ555ـ] 5متن فارسی مـورخ  05شـهریورماه  /5954مـتن
انگلیسی مورخ  50اوت  ،[5321منتشره در «( 8 Iran-U.S. C.T.R. 373آی.ان.آ.)».
 .899خواهان پرونده فیث لیتا خسروشاهی و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره 112ـ502ــ 0مـورخ نهـم
تیرماه  92] 5909ژوئن  ،[5334منتشره «( 30 Iran-U.S. C.T.R. 76خسروشاهی») را مورد استناد قرار داده است.
 .891مالک ،مذکور در پانوشت  51باال).
 .896خسروشاهی ،مذکور در پانوشت  520باال ،بند  ،51ص .30
 .889همانجا ،بند  ،50ص .32

حکم شماره  655ـ  485ـ 953  0

 .037خواهان نتیجه میگیرد که ادعایش بابت مصادره عالیـق مالكیـت خـود در بانـک تهـران پـیش از 03
دیماه  53] 5913ژانویه  [5325در آن تاریخ پابرجا بوده ،حتی اگر پیش از آن غرامتی مطالبه نشده باشد.
 .031دیوان نخست مالحظه میکند که مصادره عالیق مالكیت خواهان در بانک تهران مورد نزاع نیست .در
مورد نظر خوانده مبنی بر اینکه ادعا در تاریخ امضای بیانیه حل و فصل دعاوی پابرجا نبوده ،دیوان با نظر خواهان
موافق است که رویه دیوان نظر خوانده را ت یید نمیکند .بر این اساس ،دیوان نظر میدهد که ادعا پابرجـا بـوده و
مصادره در تاریخ  05خردادماه  55] 5912ژوئن  ،[5303طبق قانون ملی شدن بانـکهـا مصـوب همـان تـاریخ،
صورت گرفته است.
ب) سهام ایران بهلر
 .5اظهارات خواهان

 .030خواهان اظهار میدارد که هرچند دستور مورخ هشتم اسـفندماه  00] 5912فوریـه  [5322دادگـاه انقـالب،
اموال متعلق به آقای ریاحی را مورد مصادره قرار داده ،ولی این دستور در عمل بدون تمایز بین اموال خـود آقـای
ریاحی و بستگان درجه اول وی ،یعنی همسر و فرزندانش ،به مورد اجرا گذاشته شده است.
 .034خواهان ادعا میکند که طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت ،وی ،آقای ریاحی و سـه
فرزند آقای ریاحی در تاریخ  02تیرماه  55] 5912ژوییه  [5303مالک  00595سهم در ایـران بهلـر بـودهانـد .بـه
طوری که امضای بنیاد مستضعفان روی صورت اسامی سهامداران منضم به صورتجلسه مورخ  50اسفندماه 5913
]هشتم مارس  [5325شرکت نشان میدهد ،بنیاد مستضعفان تا تاریخ  50اسفندماه ] 5913هشتم مـارس [5325
مالک آن  00595سهم شده بود.
 .031بهعالوه ،خواهان اظهار میدارد که طبق حقوق بینالملل عرفی امكان دارد که مالی از طریـق دخالـت
دولت در استفاده از آن یا برخورداری از منافع آن ضبط شود ،حتـی اگـر ت ییـری در مالكیـت قـانونی آن صـورت
نگرفته باشد .به نظر خواهان ،مصادره غیرمستقیم یا خزنده تنها مستلزم این است که دولـت مصـادرهکننـده تبعـه
بیگانه را از استفاده و بهره برداری از مالش محروم کند .خواهان همچنین خاطرنشان میسازد کـه دیـوان پذیرفتـه
است که امكان دارد بدون صدور حكم رسمی مالی ضبط شود و مقرر داشته است که انتصاب مدیران دولتی برای
شرکت میتواند منجر به مصادره مستلزم پرداخت غرامت اموال تبعه بیگانه بشود111.
 .033خواهان همچنین استدالل میکند که دخالت خوانده ـ از طریـق در اختیـار گـرفتن مـدیریت و کنتـرل
شرکت ـ وی را به طور دائم از حقوق اساسی مالكانهاش محروم کرده و نتیجتاً منجر به مصادره عالیق مـالكیتش
در آن شرکت شده است .خواهان با استناد به دفتر خـاطرات آقـای ریـاحی 112اظهـار مـیدارد کـه در تـاریخ 51
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .888خواهان منابع زیر را مورد استناد قرار داده است :استارت هاوزینـگ کورپوریشـن و دیگـران و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران و
دیگران ،قرار اعدادی شماره 90ـ04ـ] 5متن فارسی مورخ  01بهمنماه  /5950متن انگلیسـی مـورخ  53دسـامبر  ،[5329منتشـره در 4
«( Iran-U.S. C.T.R. 122, 154قرار اعدادی استارت»)؛ و سدکو اینک .و شـرکت ملـی نفـت ایـران و دیگـران ،قـرار اعـدادی شـماره
11ـ503ـ] 9متن فارسی مورخ  00دیماه  /5954متن انگلیسی مورخ  02اکتبر  ،[5321منتشره در .9 Iran-U.S. C.T.R. 248
 .882خواهان به صفحات  220ـ  225دفتر خاطرات مزبور استناد کرده است.
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اسفندماه ] 5910ششم مارس  [5303افراد کمیته امام خمینی دفتر مدیرعامل شرکت را اش ال و اسـناد و مـدار
شرکت را ضبط کردند و با خود بردند .متعاقب آن ،ابتدا یک سرپرست و سپس یک مدیرعامل بـرای ایـران بهلـر
نصب شد تا بر امور شرکت نظارت کنند .خواهان برای اثبات مداخله خوانده در مدیریت شرکت به دو مدر اشاره
میکند .5 :نامه شماره  022015مورخ  95شهریورماه  00] 5912سپتامبر  [5303وزارت صنایع و معادن جمهوری
اسالمی ایران که به موجب آن ،وزارت مزبور سرپرستی برای شرکت نصب کرده بود ،و  .0نامـه شـماره 059309
مورخ  55اسفندماه ] 5912اول مارس  [5322وزارت صنایع و معادن که بر مبنای آن ،خواهان ادعا مـیکنـد کـه
وزارت مزبور طبق قانون شماره  5092مورخ  05خردادماه  55] 5912ژوییـه  [5303شـرکت را تحـت اداره مـدیر
عامل انتصابی آن وزارت قرار داده بود .خواهان همچنین به قانون شماره  ،5003یعنـی قـانون حفاظـت و توسـعه
صنایع ایران مورخ  01تیر  55[ 5912ژوییه ،]5303که به موجب آن سهام مربـوط بـه بخـش صـنایع متعلـق بـه
اشخاصی که از طریق رابطه با رژیم سابق ثروتاندوزی کرده بودنـد مصـادره شـد ،و نیـز بـه الحاقیـه مـورخ 00
مردادماه  59] 5912اوت  [5303آن قانون استناد میکند که مصادره را به سهام همسر و فرزندان افـراد مشـمول
قانون مزبور تسری میدهد .بر این اساس ،خواهان ادعا میکنـد کـه خوانـده در تـاریخ  55اسـفندماه ] 5912اول
مارس  [5322ایران بهلر را به طور کامل تحت کنترل و اداره خویش در آورد و این کنترل دولت بر ایران بهلر بـه
محرومیت برگشتناپذیر خواهان از حقوق مالكانهاش انجامید113.
 .0اظهارات خوانده

 .911خوانده استدالل میکند که دستور مورخ هشتم اسفندماه  00] 5912فوریه  [5322دادگاه انقالب تنها اموال
آقای ریاحی را مصادره کرده است ،نه اموال خواهان را .خوانده همچنین استدالل میکنـد کـه خواهـان نتوانسـته
است مصادره مستقیم علقه مالكیتش را در آن شرکت به اثبات برسـاند .خوانـده خاطرنشـان مـیکنـد کـه اسـتناد
خواهان به صورتجلسه مورخ  50اسفندماه ] 5913هشتم مارس  [5325است ،حال آن که صورتجلسه مزبور حاکی
از آن است که نماینده بنیاد مستضعفان ،طبق دستور مورخ  50اسـفند ] 5913هشـتم مـارس  ،[5325کـه بعـد از
امضای بیانیه های الجزایر است ،از طرف خانواده ریاحی در آن جلسه حضور یافته بود .بر این اساس ،خوانده اظهار
میدارد که خواهان نتوانسته است ثابت کند که مصادره قبل از تاریخ قطع صالحیت دیوان صورت گرفته است.
 .915درخصوص ادعای کنترل دولت بر شرکت ،خوانده استدالل میکند که رویه دیوان این نبوده که در کلیه
این گونه موارد نصب مدیران دولتی را یک عامل با اهمیت در ت یید احراز مصادره تلقی نماید 114.خوانده استدالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .881خواهان به منابع زیر استناد کرده است :فیلیپس پترولیوم کامپنی ایران و دولت جمهوری اسالمی ایـران و دیگـران ،حكـم شـماره
401ـ93ـ 0مورخ هشـتم تیرمـاه  03] 5952ژوئـن  [5323بنـد  ،525منتشـره در «( 21 Iran-U.S. C.T.R. 79, 116-117فیلیـپس»)؛
اینترنشنال تكنیكال پرادکتس کورپوریشن و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم نهایی شماره 535ــ920ــ] 9مـتن
فارس ـی مــورخ  02بهمــنمــاه  /5954مــتن انگلیس ـی مــورخ  02اکتبــر  ،[5321منتشــره در 9 Iran-U.S. C.T.R. 206, 240-241
(«آی.تی.پی.سی»)؛ و قرار اعدادی استارت ،مذکور در پانوشت  555باال ،ص .514
 .881خوانده به کاترین اعتضادی ،مذکور در پانوشت  50باال ،بند  ،50ص  93استناد کرده است .عالوه بر آن ،خوانده منابع زیر را مـورد
استناد قرار داده که در آنها تعیین مدیران و سرپرستان به منزله مداخله یا خلعید تلقی نشده است :موتوروال اینک .و شـرکت هواپیمـایی
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میکند که اقدامات مورد استناد خواهان منجر به کنترل دولت بر شرکت نشد.
 .910خوانده معتقد است که اش ال دفتر مدیرعامل ایران بهلر در اسفندماه ] 5910مارس  [5303به شـخد
مدیرعامل مربوط میشد ،نه شرکت .خوانده در ت یید این نظر ،به دفتر خاطرات آقای ریاحی اسـتناد مـیکنـد کـه
حسب آن ،خانه مدیرعامل نیز مورد تفتیش قرار گرفته بود 115.خوانده عالوه بر آن اظهار میدارد کـه نماینـدگان
وزارت صنایع و معادن عمدتاً برای اقدام از طرف سهامداران خارجی و به منظور حفاظت از منافع آنها در شرکت،
نصب شده بودند.
 .919درخصوص نامـه مـورخ  95شـهریورماه  00] 5912سـپتامبر  [5303وزارت صـنایع و معـادن ،خوانـده
استدالل میکند که مطابق نامه مزبور انتصاب آقای رضا رستمیثانی به منظور سرپرستی شرکت بر طبق اهـداف
خود شرکت بوده ،نه اهداف دولت .بر این اساس ،خوانده معتقد است که تعیین سرپرست منجر به کنتـرل شـرکت
توسط دولت نشد 116.درخصوص نامه مورخ  55اسفندماه ] 5912اول مارس  [5322وزارت صـنایع و معـادن بـه
اداره ثبت شرکتها ،خوانده اظهار میدارد که ترجمه خواهان صحیح نیست .خوانده استدالل میکند که نامه مزبور
داللت بر آن دارد که وظیفه مدیر دولتی سرپرستی شرکت بوده است نه اداره آن .خوانده اظهار میدارد که تعیـین
سرپرست به منزله کنترل شرکت نیست 117.خوانده همچنـین اسـتدالل مـیکنـد کـه سرپرسـتی امـور شـرکت،
سهامداران را از حقوق مالكیتشان محروم نكرد و نتیجتاً سهامداران کماکان مالک شرکت بودهاند.
 .917خوانده همچنین استدالل میکند که هدف این گونه قوانین راجع به تعیین مدیران دولتی ،جلـوگیری از
تعطیل کارخانهها و مراکز صنعتی بود .خوانده با استناد به دفتر خاطرات آقای ریاحی ،اظهـار مـیدارد کـه بحـران
مالی ایران بهلر دخالت دولت را ایجاب میکرد .خوانده خاطرنشان میکند که نمایندگی دولـت تنهـا جنبـه موقـت
داشت و با بازگشت سهامداران خارجی به ایران کنترل سهامشان به آنان بازگردانده شد تـا بتواننـد کنتـرل و اداره
خود را بر شرکت ادامه دهند .در ت یید این نظر ،خوانده نامهای از آقای رضا آلاحمد که یكی از سـهامداران اقلیـت
شرکت بوده ،ارائه داده است .آقای آلاحمد گفته است که برای مدت کوتاهی پس از شروع انقـالب ،سرپرسـتی از
طرف وزارت صنایع و معادن به منظور هدایت شرکت برای خارج شدن از مشـكالت مـالیاش نصـب شـده بـود.
خوانده خاطرنشان میسازد که حسب صورتجلسه مـورخ  50اسـفندماه ] 5913هشـتم مـارس  [5325بسـیاری از
سهامداران کنترل خود را بهعنوان سهامدار حفظ کردند .خوانده همچنین معتقد است که همچنان که صورتجلسـه
مجمع عمومی ساالنه شرکت مورخ  03اسفندماه  02] 5954مارس ( [5325ضمیمه ارائـه شـده توسـط خواهـان)
ملی ایران و دیگران ،حكم شماره 900ـ425ـ] 9متن فارسی مورخ هشتم شهریورماه  /5950متن انگلیسی مـورخ  02ژوئـن  ،[5322بنـد
 ،13منتشره در  19 Iran-U.S. C.T.R. 73, 85-56؛ و اوتـیس الویتـور کـامپنی و جمهـوری اسـالمی ایـران و دیگـران ،حكـم شـماره
924ـ024ـ ،0مورخ نهم اردیبهشتماه  03] 5955آوریل  ،[5320بنـدهای 44ــ ،42منتشـره در 14 Iran-U.S. C.T.R. 283, 297-298
(«اوتیس الویتور»).
 .885خوانده صفحه  222دفتر خاطرات مزبور را مورد استناد قرار داده است.
 .886در این خصوص ،خوانده به اوتیس الویتور ،مذکور در پانوشت  554باال استناد میکند.
 .889خوانده به سقیع ،مذکور در پانوشت  09باال ،بند  ،01ص  ،44استناد میکند که در آن آمده است:
به دست گرفتن کنترل اموال توسط دولت ،مثالً از طریق نصب «مدیران موقت» بهخودیخود بدان معنـا نیسـت کـه دولـت آن امـوال را
ضبط کرده و لذا طبق حقوق بینالملل مستلزم پرداخت غرامت است.
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ثابت میکند ،در آن زمان شرکت مستقالً فعالیتهای خود را انجام میداد و نماینده بنیاد مستضعفان تنها بهعنوان
یک سهامدار اقلیت در جلسه مزبور شرکت میکرد.
 .911درخصوص صورتجلسه مجمع عمومی سهامداران مـورخ  50اسـفندماه ] 5913هشـتم مـارس ،[5325
خوانده خاطرنشان میکند که آن مدر به رویدادی پس از امضای بیانیههای الجزایر مربوط میشود و در نتیجـه،
نمیتواند ادعای مصادره را ثابت کنـد .خوانـده اظهـار مـیدارد کـه حضـور نماینـده بنیـاد مستضـعفان در جلسـه
سهامداران داللت بر کنترل یا مصادره شرکت ندارد ،زیرا مقدار سهامی که بنیاد به نمایندگی از آنها عمل میکرد
برای اعمال کنترل بر شرکت کافی نبوده است .خوانده به نحو تخییری استدالل میکند که چنانچه دیوان ادعـای
خواهان را بپذیرد که بنیاد مستضعفان کنترل سهام شرکت را به دست گرفت ،باید چنین فرض کرد که این کنترل
بعد از امضای بیانیههای الجزایر رخ داد.
 .9تصمیم دیوان

 .910درخصوص ایران بهلر و نیز چندین فقره اموال مطروحه دیگر در این پرونده ،دیوان بدواً مالحظه میکند که
خواهان و خوانده در این مورد اختالفنظر دارند که آیا عالیق و حقوق مالكانه خواهان نیز به موجب دستور مـورخ
هشتم اسفندماه  00] 5912فوریه  [5322دادگاه انقالب اسالمی اصفهان 118،که اموال آقـای ریـاحی را مصـادره
کرده بود ،مورد مصادره واقع شده است یا نه.
 .914دیوان معتقد است که هرچند دستور مورخ هشـتم اسـفندماه  00] 5912فوریـه  [5322دادگـاه ،امـوال
همسر خواهان را در ایران مصادره کرده ،نحوه نگارش آن مثید این نظر نیست که دستور مزبور اموال خواهـان را
نیز مصادره کرده است .از طرف دیگر ،نامه مورخ دوم خردادماه  09] 5959مه  [5324بنیاد مستضعفان بـه آقـای
حسین اف و آقای خباز نشان میدهد که آن دو م موریت یافته بودند بر مبنای دستور مورخ هشتم اسفندماه 5912
] 00فوریه « [5322نسبت به مصادره اموال آقـای منـوچهر ریـاحی و اقـارب درجـه اول وی  ...اقـدام ]کننـد[».
بنابراین ،تردیدی باقی نمیماند که دست کم در یک تاریخ معین پـس از آن دسـتور دادگـاه ،امـوال خواهـان نیـز
مشمول آن دستور محسوب شد .معهذا از آنجاکه دستور دادگاه به صراحت از خواهان نـام نبـرده یـا هـیچ اشـاره
دیگری به وی نكرده است ،دیوان نمیتواند نظر دهد که امـوال خواهـان در هشـتم اسـفندماه  00] 5912فوریـه
 ،[5322یعنی در همان تاریخ مصادره اموال شوهرش ،مصادره شده است .بنابراین ،وظیفه دیـوان ایـن اسـت کـه
مشخد کند که آیا اموال خواهان ،بر مبنای آن دستور یا به صورتی دیگر ،قبل از  03دیمـاه  53] 5913ژانویـه
 [5325که تاریخ قطع صالحیت دیوان است مصادره شده است یا نه و چنانچه مصادره شده باشد ،در چـه زمـانی
انجام گرفته است.
 .911دیوان اینک به این استدالل خواهان میپردازد که مداخله خوانده از طریق به دسـت گـرفتن مـدیریت
شرکت ،وی را از حقوق اساسی مالكیتش محروم کرده و در نتیجه ،منجر بـه مصـادره سـهامش در شـرکت شـده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .881دیوان قبالً احراز کرده است که تاریخ این دستور هشتم اسفندماه  00] 5912فوریه  [5322بوده ،نـه پـنجم اسـفندمـاه 04] 5912
فوریه  [5322که خوانده ادعا میکند (بنگرید به :بند  522باال).
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است.
 .913دیوان قبالً در چند مورد نظر داده است که «پذیرش کنتـرل مـال توسـط یـک دولـت ،خودبـه خـود و
بیدرنگ این نتیجهگیری را که دولت آن مال را گرفته و بنابراین ،باید طبق حقوق بینالملل غرامت بپردازد توجیه
نمیکند» 119.معهذا همچنان که در پرونده تیپتس ،ابت ،مککارتی ،استراتن اعالم شد:
هرگاه رویدادها نشان دهد که مالک از حقوق اساسی مالكیت محروم شده و ظـاهراً محرومیـت امـری صـرفاً
گذرا نبوده ،این چنین نتیجهگیری قابل توجیه است .قصد دولت اهمیت کمتری از آثار اقدامات دولـت بـر صـاحب
مال داشته و شكل کنترل یا دخل و تصرف از واقعیت اثر آن کنترل و مداخله حائز اهمیت کمتری میباشد120.
 .951با اعمال ضوابط فوق در ادعای مصادره مورد بحث ،دیوان نخست مالحظه میکند که در اینجا مسـ له
این نیست که آیا نصب مدیرعامل در ایران بهلـر کـه در تـاریخ  55اسـفندماه ] 5912اول مـارس  [5322توسـط
وزارت صنایع و معادن به موجب قانون شماره  5092انجام گرفت ،میتواند آنچنان کنترلی تلقی گردد کـه منجـر
به مصادره شرکت شود یا نه .این امر حتی در موردی مصداق خواهد داشت کـه مقصـود از نصـب مـدیر ،مطـابق
قانون مزبور ،این میبود که از مدیران سابق شرکت سلب این اقتدار و صالحیت شود که امور شرکت را به نیابـت
از طرف سهامداران اصلی آن اداره کنند 121.در اینجا مس له این است که آیا میتوان نظر داد کـه مداخلـه دولـت
ایران در عالیق سهامداری خواهان منجر به محرومیت وی در حد مصادره آن عالیق شده است یا خیر.
 .955دیوان مالحظه میکند که بسیاری از سهامداران دیگر ایران بهلر ،از جمله سـهامدار خـارجی آن ،بهلـر
پنوماتیک اینترنشنال گ.ا.ب.ها ،ظـاهراً پـس از یـک وقفـه ،از طریـق شـرکت در اداره امـور شـرکت و جلسـات
سهامداران ،همچنان از حقوق سهامداریشان برخوردار بودند .برعكس ،خواهان از این حقوق محروم شـد ،بـدون
آنکه امیدی به برگشت آنها داشته باشد .این واقعیت که اعمال کنتـرل بـر سـهام خواهـان و محرومیـت وی از
عالیقش گذرا نبوده ،با توجه به ادامه نمایندگی بنیـاد مستضـعفان از طـرف خواهـان ،حتـی در جلسـه مـورخ 50
اسفندماه ] 5913هشتم مارس  [5325سهامداران به اثبات میرسد .صورتجلسه مربوطه نشان میدهـد کـه آقـای
مسعود درویش ،از بنیاد مستضعفان ،به نمایندگی از  00245سهم خانواده ریـاحی کـه شـامل سـهام خواهـان نیـز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .886قرار اعدادی استارت ،مذکور در پانوشت  555باال ،ص  .511همچنین بنگرید به :خسروشاهی ،مـذکور در پانوشـت  520بـاال ،بنـد
 ،09ص 21؛ سقیع ،مذکور در پانوشت  09باال ،بند  ،01ص 44؛ و تیپتس ،آبت ،مککارتی ،استراتن و شرکت مهندسی مشاور تامز ـ آفـا
ایران و دیگران ،حكم شماره 545ـ0ـ] 0متن فارسی مورخ  00تیر  /5959متن انگلیسی مورخ  03ژوئن  ،[5324منتشره در 6 Iran-U.S.
«( C.T.R. 219, 225تامزـ آفا»).
 .829تامز ـ آفا ،مذکور در پانوشت  553باال ،ص 005ـ.001
 .828بهعنوان مثال ،بنگرید به :ورا ـ جو میلر اریه ،مذکور در پانوشت  50باال ،بندهای 022ـ ،532ص 992ــ903؛ ژاکلـین ام .کیـائی و
دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 102ـ554ـ] ،9متن فارسی مورخ دوم خرداد  /5901مـتن انگلیسـی مـورخ  51مـه
 ،[5335بندهای 42ـ ،90منتشره در «( 32 Iran-U.S. C.T.R. 42, 52-54کیایی»)؛ خسروشاهی ،مذکور در پانوشت  520بـاال ،بنـدهای
02ـ ،09ص 25ـ21؛ هارولد برنبام و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 143ـ350ــ 0مـورخ  51تیرمـاه ] 5900ششـم ژوییـه ،[5339
بندهای 90ـ ،03منتشره در «( 29 Iran-U.S. C.T.R. 260, 268-269برنبام»)؛ و تامس ارل پین ،مذکور در پانوشـت  01بـاال بنـدهای
04ـ ،02ص 55ـ.52
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میشد ،عمل کرده
 .950با توجه به مراتب باال و بخصوص ادامه نیابت سهام خواهان توسط بنیاد مستضعفان ،دیوان نظر میدهد
که دستکم از تاریخ انتصاب مدیرعامل توسط دولت ایران در تاریخ  55اسفندماه ] 5912اول مارس  ،[5322هیچ
چشمانداز معقولی برای خواهان باقی نمانده بود که بتواند هیچیک از حقوق خود را نسبت به عالیق سهامداریاش
در ایران بهلر اعمال کند 123.بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان در تاریخ  55اسفندماه ] 5912اول مارس
 [5322به طور کامل از مالكیت  122سهم خود در ایران بهلر محروم شـد و ایـن محرومیـت مصـادره محسـوب
میشود.
 .959ادله مربوط به این ادعا حاکی از آن نیست که خانواده ریاحی ،از جمله خواهان ،با وجودآنکه آقـای ریـاحی
و خواهان از اواخر سال  5303خارج از ایران به سر میبردند ،فعالیتهای تجاری خود را در ایـران رهـا کـرده بودنـد.
برعكس ،ادلهای وجود دارد که نشان میدهد آقای ریاحی که خواهان به طور معمول از طریـق وی عمـل مـیکـرد،
تماسش را با مدیرعامل سابق شرکت ،آقای خواجهنوری ،حتی تا ژانویه  5322حفظ کرده بود 124.در هر حال ،صـرف
غیبت فیزیكی سهامداران اقلیت نمیتواند بهخودیخود ،اقدام دولت را توجیه نماید کـه مـدیران و اشخاصـی را بـرای
جایگزینی آن سهامداران منصوب کند که موجب محرومیت آنها از حقوق مالكیتشان شود .دیوان همچنین مالحظـه
میکند که خواهان حداقل از  55اسفندماه ] 5912اول مارس  [5322که دولت مدیرعاملی برای شرکت تعیـین کـرد،
هیچ اطالعیه رسمی از شرکت یا نمایندگان سهامش در شرکت دریافت نكرده است.
پ) سهام خشکه
 .5اظهارات خواهان

 .957به نظر خواهان ،عالیق مالكیت وی در خشكه به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شده اسـت .خواهـان اظهـار
میدارد که در تاریخ  2اسفندماه  00] 5912فوریه  ،[5322یعنی تاریخ دستور دادگاه انقالب اصفهان ،سهام وی به
همراه سهام سایر اعضای خانواده ریاحی مصادره شده است.
 .951خواهان با اشاره به نامه شماره  5/9532بنیاد مستضعفان ،استدالل میکند که بنیاد در حوالی تاریخ 52
خردادماه  2] 5913ژوئن  [5322آقای پرویز نوری را برای تحقیق در امور شرکت نصب کرد .بهعالوه ،خواهان بـا
استناد به نامه مورخ  05خردادماه  55] 5913ژوئن  [5322بنیاد به خشكه استدالل میکند که بنیـاد شـرکت را از
پرداخت سود سهام به خانواده ریاحی و سایر سهامداران سابق شرکت ممنـوع کـرد .سـرانجام در مجمـع عمـومی
فوقالعاده مورخ  54تیرماه  1] 5913ژوییه  [5322شرکت ،کلیه سهام خانواده ریاحی ،از جمله سهام خواهـان ،بـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .822با آنکه آقای رضا آلاحمد در نامهاش که توسط خوانده در دیوان به ثبت رسیده (بنگرید به :بند  924باال) ،اظهار داشته که مـدت
سرپرستی شرکت توسط مدیران انتصابی دولت کوتاه بود ،معهذا وی ت یید کرده است که نمایندگان معرفی شده توسط بنیـاد مستضـعفان
کماکان به نیابت از سهام مصادره شده اقدام میکردند و وظایف خود را بهعنوان هی تمدیره شرکت انجام میدادند.
 .821بهعنوان مثال ،بنگرید به :برنبام ،مذکور در پانوشت  505بـاال ،بنـدهای 90ــ ،03ص 053ــ052؛ و تـامس ارل پـین ،مـذکور در
پانوشت  01باال ،بندهای  04ـ  ،09ص .55
 .821بنگرید به تامس ارل پین ،مذکور در پانوشت  01باال ،بند  ،02ص .52

حکم شماره  655ـ  485ـ 959  0

بنیاد مستضعفان انتقال یافت .خواهان استدالل میکند که پـس از انتقـال سـهام وی بـه بنیـاد ،بنیـاد در مجـامع
سهامداران خشكه ،خود را بهعنوان صاحب سهام وی معرفی و حقوق وی را بهعنوان سـهامدار اعمـال مـیکـرده
است .خواهان ت کید میکند که در فهرست پیوست صورتجلسه مجمع عمومی سهامداران مورخ  54تیرمـاه 5913
] 1ژوییه  ،[5322بنیاد بهعنوان مالک  40451سهم خانواده ریاحی معرفی شده اسـت .در نتیجـه ،خواهـان اظهـار
میدارد که بنیاد حداقل از تاریخ  54تیرماه  1] 5913ژوییه  [5322کافه حقـوق را بـهعنـوان مالـک کلیـه سـهام
خانواده ریاحی ،از جمله  00252سهم مورد بحث خواهان ،اعمال میکرده است.
 .950در ت یید این اظهارات ،خواهان صورتجلسات پنج نشسـت دیگـر مجمـع عمـومی سـهامداران مـورخ 2
بهمنماه  02] 5913ژوییه  02 ،[5322تیرماه  55] 5952ژوییه  [5320و  02خردادماه  52] 5952ژوییـه [5323
را ارائه داده که نشاندهنده مالكیت و کنترل مستمر بنیاد بر  40451سهمی است که سابقاً متعلق به خانواده ریاحی
بود .خواهان خاطرنشان میسازد که صورتجلسـه مجمـع عمـومی سـهامداران مـورخ  00شـهریورماه 59] 5955
سپتامبر  [5320مشخصاً ت یید میکند کـه کلیـه  40451سـهم متعلـق بـه خـانواده ریـاحی مصـادره شـده اسـت.
صورتجلسه مزبور اشعار میدارد که در جلسه مزبور  40451سهم بینام که توسط بنیاد مستضـعفان مصـادره شـده
بود ،به سهام بانام تبدیل شدند.
 .954خواهان برای تحكیم ادعایش ،نامه مورخ  95تیرماه  00] 5913ژوییه  [5322مدیرعامل وقت خشـكه،
آقای خواجهنوری را ارائه داده است .طی نامه مزبور ،آقای خواجهنوری به خواهـان اطـالع داده کـه طبـق دسـتور
شماره 12ـ 955مورخ  2اسفندماه  00] 5912فوریه  [5322دادگاه انقالب اسالمی اصفهان ،سهام خانواده ریـاحی
در خشكه ،از جمله سهام همسر و فرزندان آقای ریاحی مصادره شده است .بنا به یک گزارش تایپ شده منضم به
نامه خصوصی آقای خواجه نوری به آقای ریاحی مورخ  00اردیبهشتماه  50] 5955مـه  ،[5320خـانواده ریـاحی
مالک  40451سهم در خشكه بود .این گزارش همچنین اشعار میدارد که سود سهام متعلقه به سهام خواهان بابت
سالهای  5951ـ  05( 5915مارس  5300تا  02مارس  )5320به بنیاد پرداخته شده است.
 .0اظهارات خوانده

 .951خوانده ت کید میکند که دستور دادگاه انقالب اموال خواهان را مصادره نكرده است و ادله دیگر خواهان نیـز
مصادره مورد ادعا را ثابت نمیکند .درخصوص نامه مـورخ  05خردادمـاه  55] 5913ژوئـن  [5322و صورتجلسـه
مجمع عمومی سهامداران مورخ  54تیرماه ] 5913پنجم ژوییه  ،[5322خوانده اظهار میدارد که ایـن مـدار بـه
مصادره سهام خواهان اشاره نمیکنند ،اگرچه حسب اذعان ،نماینده بنیاد بهعنوان نماینده کلیه  40451سهامی کـه
طبق ادعا به خانواده ریاحی تعلق داشت ،صورتجلسه مزبور را امضا کرده است .معهذا بـه زعـم خوانـده ،ایـن امـر
مصادره سهام خواهان را ثابت نمیکند .خوانده معتقد است که نماینده بنیاد مستضعفان تنها سهام آقای ریـاحی را
نیابت میکرد که تلویحاً حكایت از آن دارد که خواهان احتماالً  00252سهم مورد ادعـای خـود را پـیش از جلسـه
مزبور به آقای ریاحی منتقل کرده بود.
 .953خوانده همچنین ارزش اثباتی نامه مورخ  95تیرماه  00] 5913ژوییه  [5322آقای خواجهنوری را مـورد
معارضه قرار میدهد که طی آن اعالم کرده است سهام خواهان به موجب همان دستور دادگـاه کـه امـوال آقـای
ریاحی را مصادره کرده بود ،مصادره شد .خوانده خاطرنشان میکند که آقای خواجهنوری ،در گزارش منضم به نامه

965



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

مورخ  00اردیبهشتماه  50] 5955مه  [5320خود ،ذکر نموده است که در دستور دادگاه انقالب هیچ اشارهای بـه
خواهان یا سایر بستگاه نزدیک آقای ریاحی نشده است .خوانده همچنین خاطرنشان میکند که آقای خواجهنـوری
نامه مورخ  95تیرماه  00] 5913ژوییه  [5322خود را در تاریخی برای خواهان فرسـتاده کـه بـه نحـو مشـكوکی
نزدیک تاریخ ارسال نامههای مشابه مدیران تروندان و گاوداران است .طبق اظهار خوانده ،کلیـه ایـن نامـههـا بـه
درخواست خواهان و همسرش و طبق متنی که آنان پیشاپیش تنظیم کرده بودند نوشته شـدند .خوانـده همچنـین
میافزاید که نامههای مشابهی برای آقای ریاحی و پسرش ملکمسعود ارسال نشده بود.
 .901درخصوص صورتجلسات جامع عمومی سهامداران به تاریخ پس از امضای بیانیههـای الجزایـر ،خوانـده
استدالل میکند که صورتجلسات مزبور فاقـد ارزش اثبـاتی بـرای اثبـات مصـادره ادعـایی پـیش از تـاریخ قطـع
صالحیت دیوان هستند.
 .9تصمیم دیوان

 .905درخصوص نامههای مورخ  52و  05خردادماه  2] 5913و  55ژوئن  [5322بنیاد مستضعفان و صورتجلسـه
مجمع عمومی فوقالعاده سهامداران شرکت مورخ  54تیرماه ] 5913پنجم ژوییه  ،[5322دیوان مالحظه مـیکنـد
که کلیه این مدار به دستور دادگاه انقالب اسالمی دایر بر مصادره اموال آقای ریاحی اشاره دارند .معهذا دیـوان
مشاهده میکند که صورتجلسه مجمع عمومی سهامداران مورخ  54تیرماه ] 5913پـنجم ژوییـه  [5322حـاکی از
آن است که بنیاد مستضعفان به نمایندگی از کلیه  40451سهم خانواده آقای ریاحی ،از جمله سهام خواهان عمـل
کرده است.
 .900خوانده انكار نمیکند که نماینده بنیاد مستضعفان در آن جلسه به نیابت از کلیه سـهام خـانواده ریـاحی
شرکت کرده بود ،اما احتمال میدهد که نماینده بنیاد ممكن است بین سهام خواهان و آقای ریـاحی تمـایز قائـل
نشده باشد یا در غیر این صورت ،احتمال دارد که خواهان سهام خود را پیش از برگزاری جلسه مزبور به همسرش
منتقل کرده باشد .با وجود این ،خوانده نتوانسته است هیچیک از این دو نظریه متفاوت خود را بـه اثبـات برسـاند.
بدینلحا  ،دیوان اظهارات مزبور را بیاساس تشخید میدهد.
 .909عالوه بر آن ،دیوان مالحظه میکند که صورتجلسات پنج نشست دیگر مجمع عمـومی شـرکت نشـان
میدهند که بنیاد به طور مداوم نیابت سهام خانواده ریاحی را دستکم تا سال  [5323] 5952برعهده داشته است.
با آنکه هیچ اشاره مشخصی به مصادره اموال خواهان در مدار پیش از تـاریخ قطـع صـالحیت دیـوان نشـده،
مدار موجود در پرونده در مجموع نشان میدهند که بنیاد مستضعفان حقوق مربوط به سهام خواهان را از زمـان
برگزاری جلسه مورخ  54تیرماه ] 5913پنجم ژوییه  [5322اعمال میکرده است .بر ایـن اسـاس ،دیـوان معتقـد
است که از تاریخ  54تیرماه ] 5913پنجم ژوییه  ،[5322خواهان به صورت برگشت ناپذیری از حقوق اساسـیاش
بهعنوان سهامدار محروم شد و آن محرومیت را به منزله مصادره عالیق سهامداری او در خشكه تلقی میکند.
ت) سهام رحمتآباد
 .5اظهارات خواهان

 .907خواهان اظهار میدارد که سهمالشرکهاش در رحمتآباد در اسـفندماه ] 5912فوریـه  [5322مصـادره شـده
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است .وی استدالل میکند که خوانده از آن زمان امكان برخورداری از حقـوق خواهـان را بـهعنـوان سـهامدار آن
شرکت از او سلب کرده است .طبق اظهار خواهان ،وی همچنین از سود سهام و کلیه اطالعیه های شرکت که وی
بهعنوان سهامدار طبق قوانین ایران نسبت به آن ذیحق بوده ،محروم شده است.
 .901خواهان برای اثبات ادعایش تعدادی مدر  ،از جمله این مدار را ارائه داده است:
 .5چهار نامه به امضای آقای نبوی ،مدیرعامل وقت شرکت رحمتآباد،
 .0یک نامه از همسر آقای نبوی،
 .9دو مدر به امضای نماینده سپاه پاسداران انقالب اصفهان،
 .4سه نامه و یک صورتمجلس به امضای بنیاد مستضعفان،
 .1دو یادداشت صادره توسط بانک ملی ایران.
طبق اظهار خواهان ،این ادله مثید یک سلسله رویدادهایی است که در اواخر سال ] 5912اوایل سـال [5322
رخ داده و مصادره عالیق مالكیت وی در رحمتآباد را ت یید میکند.
 .900خواهان با استناد به نامه مورخ  03اسفندماه  53] 5912مارس  [5322آقای نبوی ،اظهار میدارد که در
حوالی تاریخ  50بهمنماه ] 5912اول فوریه  [5322سپاه پاسداران اصفهان محل اقامـت آقـای نبـوی در مزرعـه
رحمتآباد را اش ال و آنجا را تفتیش کرد .سپاه پاسداران از اموال سیاههبرداری و بخشـی از محـل اقامـت آقـای
نبوی و مهمانخانه را مهر و موم کرد .عدهای از پاسداران شـب در مزرعـه بـاقی ماندنـد .روز بعـد ،اعضـای سـپاه
پاسداران برخی از وسایل مهمانخانه و خانه مدیرعامل را ضبط کردند .خواهان با استناد به همـان نامـه مـورخ 03
اسفندماه  53] 5912مارس  [5322اظهار میدارد که این اش ال بر مبنـای حكمـی از دادسـتان انقـالب اصـفهان
انجام گرفته بود .خواهان همچنین خاطرنشان میسازد که در اواخر سال ] 5912اوایل سال  [5322سپاه پاسداران
انقالب دفاتر تروندان ،گاوداران ،رحمتآباد و سرحدآباد را که کلیه آنها در تهران ،خیابان آزادی شماره  025قـرار
داشتند اش ال کرد .دفاتر مزبور به اش ال سپاه پاسداران انقالب درآمد و تحت کنترل بنیاد مستضعفان قرار گرفت.
 .904عالوه بر آن ،خواهان بر مبنای نامه فوقالذکر آقـای نبـوی ،اظهـار مـیدارد کـه در حـوالی تـاریخ 59
بهمنماه ] 5912دوم فوریه  [،5322پاسداران انقالب به مزرعه رحمتآباد بازگشتند و اموال متعددی ،از جمله کلیه
فرشها ،یک تابلوی نقاشی ،سه قبضه تفنگ و یک اتومبیل شورلت بلیزر را با خود بردنـد و یـک نماینـده دولتـی
برای اداره و کنترل مزرعه تعیین کردند .خواهان اظهار میدارد که آقای نبوی ایـن رویـدادها را بـه اطـالع آقـای
ریاحی رساند .در نامه آقای نبوی همچنین آمده است و دفتر خاطرات آقای ریـاحی آن را ت ییـد مـیکنـد 125،کـه
حسابهای بانكی شرکت مسدود شدند .آقای نصرالهی فرمانده سپاه پاسداران نطنز رسیدی بابت اموال ضبط شده
امضا کرد .در رسید مزبور به حكم شماره  5023مورخ  55بهمنماه  95] 5912ژانویه  [5322اشـاره شـده اسـت.
خواهان میگوید که نتوانسته است نسخهای از حكم مزبور را به دست آورد .بهعالوه ،خواهان صورتمجلسـی بـه
تاریخ  59بهمنماه ] 5912دوم فوریه  [5322ارائه داده که آن را نیز آقای نصرالهی امضا کـرده و مثیـد بازگشـت
پاسداران انقالب در آن تاریخ به مزرعه رحمتآباد است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .825خواهان به صفحات 304ـ 309دفتر خاطرات مزبور استناد کرده است.
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 .901عالوه بر آن ،خواهان اظهار میدارد که در تـاریخ  51بهمـنمـاه  ] 5912چهـارم فوریـه  [5322بنیـاد
مستضعفان صورت اقالمی را که مشتمل بر  50قطعه فرش ،یک تابلوی نقاشی و یک وسیله نقلیه موتـوری بـود،
تنظیم کرد که توسط سپاه پاسداران از مزرعه رحمت آباد ضبط و به بنیاد مستضعفان تحویل داده شده بود .خواهان
با اشاره به نامه شماره  5201/532بنیاد مستضعفان استدالل میکند که در تاریخ  55بهمن ماه  5912پنجم فوریـه
 ،[5322بنیاد دریافت اموال مندرج در صورت مزبور را اعالم کرد.
 .903خواهان اظهار میدارد که وجوهی که در اختیار رحمـتآبـاد قـرار داشـت در اسـفند  5912و آذر 5913
]مارس و نوامبر  [5322مصادره شد .کلیه حسابهای بـانكی رحمـتآبـاد بسـته شـد و وجـوه شـرکت بـه بنیـاد
مستضعفان انتقال یافت .طبق اظهار خواهان ،در حوالی تاریخ  00اسفندماه  50] 5912مـارس  [5322طبـق یـک
دستور صادره توسط دادستان کل انقالب اصفهان ،وجوه موجود در حساب جاری شماره  5454رحمتآباد نزد بانک
ملی ایران به مبلغ  901350511ریال به بنیاد مستضعفان انتقال یافـت .در حـوالی تـاریخ  00اسـفندماه 50] 5912
مارس  [5322طبق دستور بنیاد مستضعفان ،کلیه وجوه موجـود در حسـاب جـاری شـماره  05520شـرکت و نیـز
سپرده مدتدار شرکت به مبلغ  502220222ریال نزد بانک ملی ایران به بنیاد انتقال یافـت .خواهـان بـرای اثبـات
ادعای راجع به انتقال وجوه رحمتآباد به دو یادداشت مـورخ  00و  00اسـفندماه  50] 5912و  50مـارس [5322
بانک ملی استناد میکند .خواهان همچنین اظهار میدارد ،همانطور که از صورتمجلس مـورخ دوم آذرمـاه 5913
] 09نوامبر  [5322که به امضای نماینده بنیاد مستضعفان رسیده بـر مـیآیـد 50 ،فقـره اوراق سـپرده بـانكی بـه
شماره های  355105تا  ،355120هریک به مبلغ  502220222ریال به بنیاد تحویل شد .صورتمجلس مزبور عالوه
بر آن اشعار میدارد که جلسه ای با حضور آقای نبوی ،آقای واقفی و نماینده ای از بنیاد مستضعفان تشكیل شد که
طی آن «رسیدگی به کلیه حسابها و دفاتر شرکت قبل از مصادره» انجـام و صورتحسـابهـای مربـوط بـه اول
فروردینماه تا  55دیماه  05] 5912مارس  5303تا اول ژانویه  [5322تحویل شدند .خواهان همچنین بـه نامـه
سوم و بدون تاریخ آقای نبوی اشاره میکند که مندرجات آن صورتمجلس را با ذکر این مطلـب کـه کلیـه امـوال
مزرعه ،حساب بانكی شرکت و حساب بانكی خود وی صورت برداری و مهر و موم شدند و بنیـاد نیـز کلیـه دفـاتر
شرکت را کنترل و  50فقره اوراق سپرده را ضبط کرد ،ت یید میکند.
 .991خواهان استدالل میکند که هرچند اشاراتی به حكم شماره  5023مورخ  55بهمنماه  95] 5912ژانویه
 [5322و حكم غیابی شماره  920مورخ  02اسفندماه  52] 5912مارس  126[5322شده است ،ولی محمل ضـبط
عالیق خواهان در شرکت مزبور ،دستور مورخ هشتم اسفندماه  00] 5912فوریه  [5322دادگاه انقالب بوده است.
طبق اظهار خواهان ،غرض از دستور مزبور نهتنها شمول آن بر آقای ریاحی ،بلكه بستگان درجه اول وی نیز بـوده
است .به نظر خواهان ،این امر را دستور شماره 5050/54ـ 0/455مورخ  52بهمنماه ] 5954هفـتم فوریـه [5325
دادگاه انقالب نیز ت یید میکند که در آن ،دادگاه اعالم کرده است که «کلیه اموال مورد مصادره ت یید شده از خود
او ]آقای ریاحی[ است و سهام صوری به نام دیگران از درجه اعتبار ساقط است» .خواهان همچنـین یـک آگهـی
ت ییرات در رحمتآباد را که در تاریخ  53اسفندماه  52] 5951مارس  [5302در روزنامه کیهان منتشر شـده ارائـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .826آقای ریاحی در صفحه  5259دفتر خاطرات خود به این حكم اشاره کرده است.
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داده است .عالوه بر آن ،خواهان خاطرنشان میکند که خوانده از مزرعه رحمتآباد بهعنوان یـک اردوی تفریحـی
بنیاد مستضعفان استفاده میکرده و در سال  [5335] 5901مزرعه توسط شرکت کشاورزی فر اصفهان وابسته بـه
سازمان کشاورزی اداره میشده است.
 .995خواهان این استدالل خوانده را رد میکند که عالیق وی تا چند سـال پـس از  [5322 5912مصـادره
نشده بود .خواهان ادعا میکند که اقدام خوانده در مصادره عالیق وی در رحمتآباد با عملكرد و سیاسـت خوانـده
در نادیده گرفتن حقوق مستقل مالكیت برای اعضای خانواده هماهنـگ اسـت 127.خواهـان ت کیـد مـیکنـد کـه
استدالل خوانده با مفاد حكم دادگاه که در بهمن ] 5954فوریه  [5305صـادر شـد و بخشـنامه شـماره 4/50254
مورخ  03آبان ماه  02] 5902نوامبر  5335اداره ثبت منطقه شمالغرب تهران م ایرت دارد .هر دوی این مـدار
ت یید میکندند که کلیه اموال خواهان ،از جمله رحمتآباد ،طبق دستور مورخ هشـتم اسـفندماه  00] 5912فوریـه
 [5322دادگاه انقالب مصادره شده است 128.بخشنامه مورخ  03آبانماه  02] 5902نـوامبر  [5335نشـاندهنـده
ابطال سند مالكیت یک ملک متعلق به همسر سابق آقای ریاحی توسط خوانده است کـه در سـال [5353] 5942
به وی هبه شده بود .این کار حسب ادعا بر مبنای دستور مورخ هشتم اسفندماه  00] 5912فوریـه  [5322دادگـاه
انقالب انجام گرفته که اموال بستگان درجه اول آقای ریاحی و در این مورد همچنین اموال همسـر سـابق وی را
که مدتها قبل از سال  [5322] 5912دیگر از بستگان درجه اول وی نبوده ،مصادره کرده است .بخشنامه مزبـور
چنین مقرر میدارد:
طبق حكم شماره 955ـ 00] 12/59/2فوریه  [5322و حكم اصالحی شـماره 0940ــ 51] 54/55/05فوریـه
 [5325شعبه اول و دوم دادگاه انقالب اسالمی که به ت یید دادگاه عالی رسیده است کلیه اموال منوچهر ریـاحی و
اقارب درجه اول وی  ...مصادره گردیده ....
 .990خواهان همچنین اظهارات خوانده را درخصوص اصالت نامههای آقـای نبـوی رد مـیکنـد .خواهـان ادعـا
میکند که در سال  [5339] 5900که آقای نبوی درخصوص عدم اصالت آن نامهها اظهارنظر کـرده بـود وی تحـت
نفوذ مقامات ایران قرار داشت .خواهان عالوه بر آن اظهار میدارد که در تاریخ  50مرداد ] 5909هشتم اوت [53399
خانم فائزه نبوی ،همسر آقای نبوی ،طی یک مكالمه تلفنی با آقای ریاحی اصالت نامههای آقای نبوی را ت ییـد کـرده
است .طبق متن استنساخ شده این مكالمه تلفنی که توسط همسر خواهان تهیه شده ،وی گفته است که آقـای نبـوی
از امضای تكذیبیه آن نامهها که نمایندگان بنیاد مستضعفان از او خواسته بودند ،خودداری کرده بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .829خواهان در ت یید این اظهار ،به الیحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده  0قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران منتشره در روزنامـه
رسمی شماره  52242مورخ  95مردادماه  00] 5912اوت  [5303راجع به مصادره سهام همسـران و فرزنـدان اشخاصـی کـه در ابتـدا در
قانون اولیه نام برده شده بودند استناد میکند .به همین نحو ،حكم مورخ  09فروردینماه  50] 5912آوریل  [5303دادگاه انقالب اسالمی
راجع به مصادره اموال  023نفر و اموال «اقارب نزدیكشان» مورد استناد قرار گرفته است .به همین ترتیب ،دادگاه انقالب اسالمی تهـران
در تاریخ  50مهرماه ] 5912هشتم اکتبر  [5303حكمی دایر بر مصادره اموال «وابستگان و ایادی رژیم منفور پهلوی» و امـوال همسـران
و فرزندان آنان صادر کرد.
 .821خواهان ادعا میکند که استدالل خوانده به صورت «ناشیانهای» ضد و نقیض است .خوانده ظاهراً استدالل مـیکنـد کـه )5 :کـل
رحمتآباد طبق دستور سال  [5322] 5912دادگاه مصادره شده است )0 ،خواهان عالیقی در شرکت نداشته اسـت ،و  )9عالیـق خواهـان
در شرکت پس از تاریخ الزماالجرا شدن بیانیههای الجزایر مصادره شدهاند.
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 .999خواهان نتیجه میگیرد که ادله موجود در پرونده ،مصادره کل شرکت و کلیـه دارایـیهـای آن را ثابـت
میکند .هنگامی که پاسداران انقالب در اسفند ] 5913فوریه  [5322کنترل مزرعه را به دست گرفتنـد ،نـه فقـط
کنترل سهم آقای ریاحی از مزرعه ،بلكه کنترل کل مزرعه را به دست گرفتند .سپس در اسـفندماه ] 5912مـارس
 [5322بنیاد مستضعفان کلیه حسابهای بانكی و اوراق سپرده شرکت را مصادره کرد.
 .0اظهارات خوانده

 .997خوانده استدالل میکند که خواهان نتوانسته است مصادره بالفعل یا قانونی سهامش را در رحمتآبـاد ثابـت
کند .خوانده ت کید میکند که تسری دستور مورخ پنجم اسفندماه  04] 5912فوریه  [5322دادگاه انقـالب 129بـه
اعضای خانواده آقای ریاحی م ایر با مندرجات دستوری است که منحصراً به مصادره اموال آقـای ریـاحی مربـوط
میشود .درخصوص حكم صادره بعدی دادگاه در سال  [5325] 5954و آگهی مندرج در روزنامه کیهـان ،خوانـده
اظهار میدارد که این مدار و تعدادی مدار دیگر که مورد استناد خواهان بودهاند به رویـدادهای پـس از سـال
 [5324] 5959مربوط میشوند و در نتیجه ،ثابت نمیکنند که سهمالشرکه خواهان پیش از دیماه ] 5913ژانویـه
 [5325مصادره شده است .برعكس ،این مدار مثید آن است که امـوال خواهـان پـیش از امضـای بیانیـههـای
الجزایر مصادره نشد .خوانده استدالل میکند که وضعیت مزرعه رحمتآباد نامشخد بود و از ایـن رو خوانـده در
سال  [5329] 5950از دادگاه عالی انقالب اسالمی درخواست کرد که وضعیت بستگان درجه یک آقای ریـاحی را
بررسی کند .دادگاه ت کید کرد که دستور اولیه تنها به مصادره اموال آقـای ریـاحی مربـوط بـوده و سـایر اعضـای
خانواده وی را از شمول آن دستور مصون اعالم کرد .از نظر دادگاه ،تنها استثنا منحصر به مواردی بوده که معلـوم
شده باشد که اموالی به صورت صوری توسط آقای ریاحی به اعضای خانوادهاش منتقل شده است .در واقع ،دادگاه
تشخید داد که کلیه انتقاالت سهام توسط آقای ریاحی صـوری بـوده و در نتیجـه ،وی مالـک کلیـه  912سـهم
رحمتآباد بوده است .بنابراین ،دادگاه در تاریخی پس از آن ،حكمی راجع بـه مصـادره سـهام مزبـور صـادر کـرد.
خوانده ت کید میکند که سهام مورد ادعای خواهان در رحمتآباد ،پیش از این حكم اخیر مصادره نشده بود.
 .991خوانده همچنین اظهار میدارد که سه نامه نوشته شـده توسـط آقـای نبـوی جعلـی و در نتیجـه فاقـد
اعتبارند .این استدالل مبتنی بر شهادتنامه خود آقای نبوی است که در تاریخ نهم خردادماه  92] 5900مه [5339
امضا شده و در آن نامبرده اظهار داشته که نامه مورخ  50اسفندماه ] 5913هشتم مارس  [5325را وی ننوشـته و
امضای ذیل نامه متعلق به او نیست .در مورد دو نامه دیگر ،آقای نبوی اظهار داشته که آن ها نیز در واقـع توسـط
آقای ریاحی تهیه شدند که متن آنها را برای وی فرستاده و از وی درخواست کرد که پس از بازنویسـی آنهـا را
پس بفرستد .آقای نبوی حسب ادعا به همان ترتیب عمل کرد.
 .990درخصوص صورت مورخ  51بهمنماه ] 5912چهارم فوریه  [5322اقالمی کـه از مزرعـه رحمـتآبـاد
بیرون برده شده و به امضای آقای نبوی و نماینده بنیاد مستضعفان رسیده بود ،خوانده اظهـار مـیدارد کـه آقـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .826بنگرید به :بند  ،522مذکور در باال که در آن دیوان اعالم کرد که تاریخ دستور دادگاه انقالب هشـتم اسـفندماه  00] 5912فوریـه
 [5322بوده ،نه پنجم اسفندماه  04] 5912فوریه  [5322که خوانده ادعا میکند.
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نبوی آن اقالم را داوطلبانه به بنیاد برده بود تا از دزدیده شدن آنها جلوگیری کند .در هر حال ،خوانـده اسـتدالل
میکند که صورت مزبور چیزی را ثابت نمیکند ،جز اینکه تا آن تاریخ ،یعنـی پـیش از امضـای موافقتنامـههـای
الجزایر ،تنها اقالم صورتبرداری شده مصادره شده بودند .این امر خوانده را به این نتیجه مـیرسـاند کـه ادعـای
مربوط به مصادره رحمتآباد در حیطه صالحیت دیوان قرار نمیگیرد .خوانده اظهار مـیدارد کـه همـین نتیجـه را
میتوان از این واقعیت نیز استنتاج کرد که دستور مورخ هشتم اسفندماه  00] 5912فوریه  [5322دادگـاه انقـالب
تنها اموال آقای ریاحی را شامل میشده است .بنابراین ،هر مصادرهای قاعدتاً باید پس از امضای موافقتنامـههـای
الجزایر صورت گرفته باشد.
 .994درخصوص گزارش همزمان آقای نبوی مبنی بر اینکه نمایندهای از سـپاه پاسـداران نظنـز پیوسـته در
مزرعه رحمت آباد حضور داشت ،خوانده استدالل میکند که با توجه به اوضاع و احوال زمان انقالب ،حضـور سـپاه
پاسداران تضمینکننده امنیت مزرعه و اموال آقای ریاحی بوده است .خوانده اظهار میدارد که این نامه داللـت بـر
این واقعیت دارد که اگر عمل خصمانهای هم رخ داده بود ،باید از طرف عـدهای از کـارگران مزرعـه کـه آنجـا را
اش ال کرده بودند آغاز شده باشد .به عالوه ،خوانده اظهار میدارد که نامه بدون تاریخ آقای نبوی به فرمانده سـپاه
پاسداران انقالب اسالمی در نطنز ثابت میکند که آقای نبوی برای حفاظت از اموال خواهان اقدام میکرده است.
باالخره خوانده اظهار میدارد که نامه خانم نبوی به خواهان که در آن وی قید کرده است «وجود سپاه در آنجا به
نفع همه است» ادعای مصادره را نفی میکند.
 .991خوانده این ادعا را رد میکند که آقای نبوی تحت اجبار و اکراه عمل کرده و در ت ییـد ایـن اظهـار کـه
ادعای مزبور بیاساس است ،شهادتنامه ای از آقای شهرام سپهری ،تحلیلگری کـه بـرای تنظـیم مـدار در ایـن
پرونده به بنیاد کمک کرده ،ارائه داده است .آقای سپهری نحوه و روشهای کـار نماینـدگان بنیـاد بـرای گـرفتن
شهادتنامه را توضیح داده است .عالوه بر آن ،خوانده اظهار میدارد که متن استنساخ شده مكالمه تلفنی بین آقـای
ریاحی و خانم نبوی حاکی از آن است که این مكالمه از قبل توسط آقای ریاحی طرح ریزی شده بود .با وجود این،
به گفته خوانده ،اظهارات خانم نبوی با شهادتنامه آقای نبوی م ایر نیست و متن استنساخ شده صرفاً ثابت میکند
که آقای نبوی تنها آنچه را که حقیقت میپنداشته ت یید مـیکـرده اسـت .خوانـده همچنـین اظهـار مـیدارد کـه
مندرجات نامههای ادعایی آقای نبوی در واقع علیه خواهان است .خوانده اظهار میدارد که نامه مورخ  50اسفندماه
] 5913هشتم مارس  5325نشان میدهد که مزرعه رحمت آباد حتی پس از امضـای موافقتنامـه هـای الجزایـر در
اختیار آقای نبوی بوده و چیزی از مزرعه یا ساختمان های آن ضـبط نشـده بـود .خوانـده اسـتدالل مـیکنـد کـه
نامه هایی که حسب ادعا توسط آقای نبوی نوشته شده و به عقیده خوانده توسط آقای ریـاحی تهیـه شـده بودنـد،
درخصوص سهمالشرکه آقای ریاحی نیز متناقض هستند .میزان سهمالشرکه آقـای ریـاحی کـه در نامـه مـورخ 0
اسفندماه ] 5913هشتم مارس  54 [5325سهم ذکر شده است ،با سهمالشرکه مذکور در نامه بدون تـاریخ ،یعنـی
 95سهم ،تطبیق نمیکند .به دالیل مذکور ،دیوان باید به خاطر اظهارات متناقض و متهافت خواهان به زیـان وی
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استنباط خالف به عمل آورد 130.خوانده تكرار میکند که شهادتنامههای خواهان و همسرش فاقد ارزش اثباتیاند.
همچنین اظهارات آقای ریاحی در دفتر خاطراتش در مورد مصادره ادعایی رحمتآباد بر مبنای مسـموعات بـوده و
بنابراین ،قابل اعتبار نیست.
 .993درخصوص مصادره ادعایی حسابهای بانكی رحمتآباد ،خوانـده معتقـد اسـت کـه ت ییـد بانـک ملـی
درخصوص یک فقره حواله وجه توسط چک در تاریخ  00اسفندماه  50] 5912مارس  [5322در ارتباط با متوقـف
کردن یک حساب مربوط به آقای نبوی بوده و این حواله ارتباطی با خواهان نداشته است .درخصوص صورتمجلس
مورخ دوم آذرماه  09] 5913نوامبر  ،[5322خوانده استدالل مـیکنـد کـه دخالـت بنیـاد مستضـعفان یـک اقـدام
فوق العاده علیه خواهان نبوده ،زیرا سهام آقای ریاحی در آن شرکت مصادره شده بود .به نظر خوانده ،ایـن مـدر
فاقد ارزش اثباتی در ت یید ادعا است.
 .971خوانده اظهار میدارد که بقیه مدار مـورد اسـتناد خواهـان نیـز بـه مصـادره سـهام خواهـان مربـوط
نمیشوند .بر این اساس ،خوانده نتیجه میگیرد که خواهان نتوانسته است ادعای خود را به اثبات برساند.
 .9تصمیم دیوان

 .975دیوان مالحظه میکند که طرفین راجع به این موضوع اختالفنظر دارند که آیا خوانده سهم الشرکه خواهان
در رحمتآباد را قبل از تاریخ قطع صالحیت دیوان رسماً مصادره کرده است یا خیر .چنانکه در باال مالحظه شـد،
خواهان معتقد است که سهمالشرکهاش در شرکت مزبور به موجب دستور مورخ هشتم اسفندماه  00] 5912فوریه
 [5322دادگاه انقالب اسالمی مصادره و این امر با صدور دستور دیگری از ناحیه دادگاه به تاریخ  52بهمن 5954
]هفتم فوریه  [5325ت یید گردید .از طرف دیگر ،خوانده معتقد است که سهام خواهان در شرکت تا قبـل از تـاریخ
 52بهمنماه ] 5954هفتم فوریه  [5325که دادگاه انقالب اسالمی حكمی بدین مضمون صادر کرد ،ضبط نشـده
بود .در صورتی که دیوان یافتههایش را تنها بر آن تاریخ استوار مینمود ،میبایست دعوا را به لحا فقد صالحیت
رد میکرد ،زیرا تاریخ مزبور بعد از تاریخ قطع صالحیت دیوان واقع است.
 .970طبق بند  5ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان نسبت به آن دسته دعاوی صـالحیت دارد کـه در
تاریخ  03دیماه  53] 5913ژانویه  [5325پابرجا بوده اند ،اعم از اینکه در دادگاهی مطرح شده یـا مطـرح نشـده
باشند .لذا برای این که دیوان صالحیت رسیدگی به دعوایی را داشته باشد ،خواهان باید ثابت کند که دعوا قبـل از
آن تاریخ ایجاد شده بود .در رویه دیوان محرز شده است که ادعای مصادره از تاریخی موجود محسوب میشود که
مال ضبط شده باشد.
 .979در پرونده حاضر ،دیوان قبالً نظر داده است که خواهان در رحمتآباد صاحب علقه مالكیت بـوده اسـت.
به عالوه ،دیوان قبالً نظر داده است که اموال خواهان در ایران رسماً در تاریخ هشتم اسـفندماه  00] 5912فوریـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .819خوانده آرای زیر را مورد استناد قرار میدهد :رضا نمازی و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم نهایی شماره 101ـ4ـ ،9مـورخ 02
آذرماه  52] 5910دسامبر  ،[5335بند  ،50منتشره در  32 Iran-U.S. C.T.R. 184, 202؛ با کمایر ،مذکور در پانوشت  92بـاال ،بنـد ،50
ص 05؛ و گولد مارکتینگ اینكورپوریتد و وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ،حكم شـماره 595ــ 0-43/12مـورخ هشـتم تیرمـاه
 03 5959ژوئن  ،5324منتشره در .6 Iran-U.S. C.T.R. 272, 289
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 ،[5322یعنی تاریخ دستور دادگاه انقالب ،مصادره نشده بود (بنگرید به ،بند  920باال) .با این حال ،دیوان مالحظه
میکند که خواهان ادعایش را نهتنها بر مبنای مصادره رسمی ،بلكـه همچنـین براسـاس مصـادره بالفعـل حقـوق
مالكیت خودش استوار نموده و ادعا میکند که اقدامات دولت در مداخله در آن حقوق منجر بـه سـلب آن حقـوق
قبل از تاریخ قطع صالحیت دیوان شده است .دیوان همچنین مالحظه میکند که دستور مـورخ هشـتم اسـفندماه
 00] 5912فوریه  [5322دادگاه انقالب میتواند در روشن کردن اثر رویدادهایی که طی بهمنماه ]فوریـه [5322
رخ داد و ذیالً بحث خواهد شد ،تا حدودی اهمیت پیدا کند.
 .977در بررسی موضوع مصادره بالفعل ،دیوان متذکر میشود که اقدامات یک دولت مـیتوانـد بـه حـدی از
مداخله در حقوق مالكیت برسد که باید آن حقوق را مصادره شده تلقی کـرد ،ولـو آن کـه هـیچ قـانونی وضـع یـا
دستوری در این زمینه صادر نشده باشد .چنین استنتاجی موقعی قابل توجیه است که بهعنـوان مثـال ،خواهـان از
استفاده مثثر ،کنترل و بهره برداری از مالش محروم شده باشد .بنابراین ،مصادره میتواند تحقق یابد «ولو ایـن کـه
دولت ]مال[ را سلب شده اعالم نكرده و مالكیت مال رسماً به نام مالک اصلی باقی بماند»131.
 .971در وضعیتهایی که مصادره ادعایی از طریق یک سلسله اقدامات مداخلهآمیز در تمتع از حقوق مالكیت
خواهان صورت گرفته باشد ،سبب دعوا در تاریخی ایجاد شده تلقی میگردد که مداخله قابـل انتسـاب بـه دولـت
منجر به محرومیت غیرقابل برگشت از آن حقوق شده باشد ،نه در تاریخی که آن اقدامات آغاز گردید .نقطـهای از
زمان که مداخله به گرفتن ]مال[ منتهی میشود ،بستگی به اوضاع و احوال هر مورد داشته و مسـتلزم آن نیسـت
که مالكیت قانونی منتقل شده باشد 132.چنانکه در بند  923باال مالحظه شد ،دیـوان قـبالً نظـر داده اسـت کـه
هرگاه رویدادها نشان دهند که مالک «از حقوق اساسی مالكیت محروم شده و ظاهراً محرومیت امری صرفاً گـذرا
نبوده» ،احراز مصادره در حقوق بین الملل قابل توجیه است .در چنین اوضاع و احوالی «قصد دولت اهمیت کمتری
از آثار اقدامات دولت بر صاحب مال داشته و شكل کنترل یا دخل و تصرف از واقعیت اثر آن کنترل و مداخله حائز
اهمیت کمتری میباشد» 133.ولی این امر ،خواهان مدعی مصادره را از تعهد اثبات میـزان وافـی مداخلـه دولـت
معاف نمیدارد134.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .818قرار اعدادی استارت ،مذکور در پانوشت  555باال ،ص  .514همچنین بنگرید به :خسروشاهی ،مـذکور در پانوشـت  520بـاال ،بنـد
 ،09ص  ،21و یونایتد پینتینگ کامپنی اینكورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 412ـ55025ـ] 9متن فارسـی مـورخ چهـارم
اسفندماه  /5952متن انگلیسـی مـورخ  02دسـامبر  [5323بنـد  ،12منتشـره در «( 23 Iran-U.S. C.T.R. 351, 368یونایتـد پینتینـگ
کامپنی»).
 .812بهعنوان مثال ،بنگرید به :آی.تی.پی.سی ،مذکور در پانوشت  559بـاال ،ص 045ــ042؛ و همچنـین فورموسـت تهـران اینـک .و
دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم شماره 002ـ90/095ـ] 5متن فارسی مورخ  05خردادماه  /5951مـتن انگلیسـی
مورخ  55آوریل  ،[5325منتشره در «( ، 10 Iran-U.S. C.T.R. 228, 249فورموست»).
 .811تامزـ آفا ،مذکور در پانوشت  553باال ،ص 005ـ .001همچنین بنگرید به :محسن عسـگری نظـری و دولـت جمهـوری اسـالمی
ایران ،حكم شماره 113ـ005ـ 5مورخ دوم شهریورماه  04] 5909اوت  ،[5334بند  ،505منتشره در  30 Iran-U.S. C.T.R. 123, 157؛
و سیکو اینكورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم نهایی شماره 195ـ052ـ 0مورخ چهار تیرمـاه  01] 5905ژوئـن ،[5330
بند  ،92منتشره در .28 Iran-U.S. C.T.R. 198, 210
 .811یونایتد پینتینگ کامپنی ،مذکور در پانوشت  595باال ،بند  ،12ص .952
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 .970قبل از اعمال قواعد فوق بر واقعیات دعوای حاضر ،دیوان توجه مینماید که قبالً مقرر داشته است کـه
دولت جمهوری اسالمی ایران باید مسئول اعمال پاسداران انقالب 135و بنیاد مستضعفان 136شناخته شود.
 .974دیوان اکنون به واقعیات خاص این مورد میپردازد که راجع به شرکتی است که دارایی اصلیاش مزرعه
رحمت آباد است .دیوان ابتدا نامه مورخ  03اسفندماه  53] 5912مارس  [5322آقای نبـوی دربـاره مداخلـه اولیـه
پاسداران انقالب در مزرعه رحمتآباد در تاریخ  50بهمـنمـاه ] 5912اول فوریـه  [5322را مـورد مالحظـه قـرار
میدهد .نامه مزبور مشخد میسازد که پاسداران انقالب یا اشخاص دیگـری کـه از ناحیـه دولـت ایـران عمـل
میکردند از آن تاریخ در مزرعه بودند .همچنین به نظر میرسـد کـه از تـاریخ  59بهمـنمـاه ] 5912دوم فوریـه
 [5322مقامات مزبور شروع به خارج کردن اقالمی از مزرعه کردند و بهتـدریج اختیـار امـور مزرعـه را بـه دسـت
گرفتند .در جلسه استماع ،آقای نبوی که بهعنوان شاهد خوانده حضور داشت ،ت یید کرد که وی آن نامه را فرستاده
بود و از بهمنماه ] 5912فوریه  [5322به بعد وی دیگر اداره مزرعه را برعهده نداشت.
 .971تعدادی مدار به صورت رسید یا نظایر آن که در ماه بهمنماه ] 5912فوریـه  [5322توسـط افـرادی
امضای شده که نمایندگی پاسداران انقالب و بعداً نمایندگی بنیاد را برعهده داشتند ،نشان میدهـد کـه پاسـداران
انقالب و بعداً بنیاد اقالم معینی از اموال واقع در مزرعه رحمتآباد را تصرف کردند .یكی از این مدار اشـاره بـه
حكم شماره  5023مورخ  55بهمن  95 ] 5912ژانویه  [5322دارد .منـدرجات حكـم مزبـور بـرای دیـوان معلـوم
نیست ،اما بر مبنای مندرجات مدر مزبور ،میتوان استدالل کرد که اقدامات اولیه جنبه موقت داشـت و حـداقل
در آن برهه از زمان ،متوجه اموال آقای ریاحی بود و پاسداران انقالب نمیدانستند یا اهمیت نمیدادند کـه مزرعـه
به رحمتآباد تعلق دارد.
 .973اما آنچه که از وضعیت مشروح در فوق مسلم است ،این واقعیت است که میزان کنترل دولت بر مزرعـه
بهتدریج طی بهمنماه ]فوریه[ افزایش یافت و مقامات ایرانی در اعمال اینگونه اختیار و کنترل ،تمایزی بین آقای
ریاحی و سایر سهامداران رحمتآباد قائل نشدند .بدین سبب ،اگرچه اموال متعلق به خواهان مشمول مفـاد دسـتور
مورخ هشتم اسفندماه  00] 5912فوریه [5322دادگاه نمیشد ،اما اثر آن ،تا جایی که به رحمتآباد مربوط میشود،
تحكیم اقدامات مصادرهآمیز قبلی بود و خواهان را به صـورت برگشـت ناپـذیری از عالیـق مـالكیتش در شـرکت
محروم کرد.
 .911بهعالوه ،دیوان از ادله ارائه شده مالحظه میکند که مداخالت مقامات و مراجع در امور رحمتآبـاد ،در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .815بهعنوان مثال ،بنگرید به :دیلی ،مذکور در پانوشت  50باال ،بند  ،02ص 092؛ کنث.پی.ییگـر و جمهـوری اسـالمی ایـران ،حكـم
جزئی شماره 904ـ52533ـ ،5مورخ  55آبانمـاه ] 5955دوم نـوامبر  ،[5320بنـدهای 44ــ ،40منتشـره در 17 Iran-U.S. C.T.R. 92,
 103-104؛ و ویلیام ال .پریرا اسوشیایتس ایران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 555ـ5ـ] 9متن فارسی مورخ  04اردیبهشتمـاه
 /5959متن انگلیسی مورخ  53مارس  ،[5324منتشره در .5 Iran-U.S. C.T.R. 198, 226-227
 .816بهعنوان مثال ،بنگرید به :پروتیوا ،مذکور در پانوشت  22باال ،بند  ،02ص 554؛ اندو لبراتوریز اینكورپوریتـد و جمهـوری اسـالمی
ایران و دیگران ،حكم شماره 901ـ955ـ] 9متن فارسی مورخ نهم آذرماه  /5955متن انگلیسی مورخ سوم نوامبر  ،[5320بنـد  ،2منتشـره
در  17 Iran-U.S. C.T.R. 114, 116؛ و هایت اینترنشنال کورپوریشن و دیگـران و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران و دیگـران ،قـرار
اعدادی شماره 14ـ594ـ] 5متن فارسی مورخ  50مهرمـاه  /5954مـتن انگلیسـی مـورخ  50سـپتامبر  ،[5321منتشـره در 9 Iran-U.S.
.C.T.R. 72, 94

حکم شماره  655ـ  485ـ 969  0

اسفندماه ] 5912مارس  [5322به گونهای گسترش یافت که حسابها و سپردههای شرکت در بانکها (از جملـه
حتی حسابها و سپردههای مدیرعامل شرکت ،یعنی آقای نبوی) مسدود یا به بنیاد مستضعفان منتقل شدند.
 .915با توجه به یافتههای مورد بحث در باال ،دیوان نتیجه میگیرد که باید چنین فـرض کـرد کـه خواهـان
کنترل و تمتع از عالیق مالكیتش بر شرکت را در حوالی تاریخ دستور دادگاه به نحو برگشتناپذیری از دسـت داد.
بنابراین ،دیوان نظر میدهد که منطقی است که تاریخ دستور دادگـاه ،یعنـی هشـتم اسـفندماه  00] 5912فوریـه
 [5322را نقطهای از زمان تلقی کند که عالیق مالكیت خواهان در رحمتآباد عمالً مصادره شد.
ث) سهام تروندان
 .5اظهارات خواهان

 .910خواهان اظهار میدارد که به موجب دستور مورخ هشتم اسفندماه  0] 5912فوریـه  [5322دادگـاه انقـالب
اسالمی سهمالشرکه اش در تروندان به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شد .خواهان همچنین ادعـا مـیکنـد کـه در
اواخر سال ] 5912اوایل سال  ،[5322پاسداران انقالب دفاتر تروندان ،گاوداران ،رحمتآباد و سرحدآباد را که کلیه
آنها در پال  025خیابان آزادی در تهران واقع بودند ،اش ال کردند .آن دفاتر حسب ادعا توسط پاسداران انقالب
اش ال شد و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت .به نظر خواهان ،نامه مورخ  01تیرماه  55] 5913ژوییه [5322
آقای واقفی ،مدیرعامل سابق شرکت داللت بر مصادره دارد .در نامه آقای واقفی آمده است که مصادره به موجـب
حكم شماره  920مورخ  02اسفندماه  52] 5912مارس  [5322دادگاه انقالب اسالمی صورت گرفت .طبق اظهـار
خواهان ،در نامه مورخ  50اسفندماه ] 5913هشتم مارس  [5325آقای نبوی ،مدیرعامل سابق رحمتآباد نیـز بـه
مصادره اشاره شده است .خواهان همچنین نامه دومی از آقای واقفی ،به تاریخ سوم آبان  01] 5913اکتبر [5322
را نیز ذکر میکند که در آن ،آقای واقفی گفته است که تروندان (و همچنین گاوداران و سرحدآباد) از اوایـل سـال
( 5913که از  05مارس سال  5322میالدی آغاز میشود) توسط بنیاد مستضعفان تعطیل شدند.
 .919خواهان در ت یید اظهارات راجع به اش ال ساختمان اداری تروندان همچنین بـه شـهادتنامههـای آقـای
ریاحی استناد میکند .خواهان ادعا میکند که بنیاد مستضعفان کنترل شرکت را در دست داشت و حسـاب بـانكی
شرکت را که  302220222ریال موجودی داشت ،توقیف کرد 137.خواهان همچنین بـه نامـههـای مـورخ  04و 02
فروردینماه ،هفتم اردیبهشتماه و 51خردادماه  50 ،59] 5913و  00آوریل و پنجم ژوئن  [5322آقای ریاحی بـه
آقای واقفی استناد میکند .در این نامهها ،آقای ریاحی به بسته شدن حساب بانكی تروندان اشاره کرده و به آقـای
واقفی دستور داده که از بنیاد مستضعفان تقاضا کند که از حساب رفـع انسـداد نمایـد و دسـتوراتی نیـز راجـع بـه
چگونگی پرداخت حقوق کارمندان داده است .در نامه مورخ سوم آبانمـاه  01] 5913اکتبـر  [5322آقـای واقفـی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .819خواهان با ارائه صورتجلسه مجمععمومی تروندان ،مورخ  02فروردینماه ] 5952نهم آوریل  [5323خاطرنشان میکنـد کـه بنیـاد
مستضعفان سالهای متمادی بعد از سال ] 5913بعد از سال  [5322کماکان مالک کلیه سهام تروندان بود.
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ت یید شده است که بعد از بسته شدن شرکت ،بنیاد مقداری از حقوق ها را پرداخت کرد 138.خواهان ارزشـی بـرای
این اظهار خوانده قائل نیست که میگوید نامه مورخ  01تیرماه  55] 5913ژوییه  [5322آقای واقفی به این دلیل
فاقد اعتبار است که در همان تاریخی نوشته شده که نامه خانم معالج مدیرعامل سابق گاوداران نوشته شده اسـت.
خواهان همچنین این اقدام خوانده را مورد معارضه قرار میدهد که میخواهد نامه آقای نبوی دایر بر ت یید مصادره
را بیاعتبار سازد.
 .917خواهان ادعا میکند که دادستان انقالب اسالمی با اقدامی به منظور دو چندان کردن اثر مصادره ،کلیـه
سهام تروندان را که صاحبانشان از ایران گریخته بودند ،مسدود کرد .خواهان یک بخشنامه کلی از دادسـتانی کـل
جمهوری اسالمی ایران ،به تاریخ  52مردادماه ] 5913نهم اوت  [5322ارائه کرده که به موجب آن ،کلیه انتقاالت
سهام بینام بعد از تاریخ اول شهریورماه  09] 5910اوت  [5302کانلمیكن اعالم شده است .خواهـان اسـتدالل
میکند که چون سهام بینام خود را بعد از تاریخ اول شهریورماه  09] 5912اوت  [5302تحصیل کرده بـود ،ایـن
تصمیم موجب بیاعتباری سهمالشرکه او گردید .خواهان اظهار میدارد کـه بعـد از تیرمـاه ] 5912ژوییـه [5303
هیچ اطالعیهای راجع به جلسات ساالنه سهامداران که در قانون ایران مقـرر شـده ،دریافـت نكـرده اسـت .بنیـاد
مستضعفان ،چنانکه به عنوان مثال ،صورتجلسه مورخ  02فروردینماه ] 5952نهم آوریل  [5323مجمـع عمـومی
سهامداران داللت دارد ،از سال  [5322] 5913به بعد اصالتاً و نیابتاً از طـرف خوانـده حقـوق اساسـی خواهـان را
بهعنوان سهامدار اعمال کرده است .سرنامه این صورتجلسه نشان میدهد که شرکت تحت «پوشش» بنیاد است.
 .0اظهارات خوانده

 .911خوانده استدالل میکند که شهادتنامههای آقای ریاحی فاقد ارزش اثباتی است .منابع اطالعات آقای ریاحی
روشن نیست و اظهارات او مبتنی بر مسموعات است .بهعالوه ،خوانده در پاسخ به الیحه معارض متقابل خواهـان
و نیز در جلسه استماع استدالل کرد که بنیاد مستضعفان تا سال  [5324] 5959هنوز سـاختمان ترونـدان را پیـدا
نكرده بود .خوانده همچنین استدالل میکند که نامه مورخ  01تیرماه  55] 5913ژوییه  [5322آقای واقفـی پیـرو
دستورات آقای ریاحی و به منظور تدار دلیل برای خواهان نوشته شده بود .این مطلـب بـر اظهـارات منـدرج در
شهادتنامه خواهان و مالحظه این نكته توسط خوانده استوار است که خانم معالج ،مدیرعامل گـاوداران ،در همـان
تاریخ نامه مشابهی نوشته بود .خوانده همچنین اضافه میکند که چنین نامههایی برای آقـای ریـاحی یـا پسـرش
ملکمسعود ارسال نشده است .درخصوص نامههای آقای ریاحی به آقای واقفی ،خوانده اظهار میدارد که نامههای
مزبور نشان میدهند که در زمان نگارش آنها آقای ریاحی هنوز کنترل شرکت را در دسـت داشـت .درخصـوص
نامههای آقای ریاحی به آقای واقفی ،خوانده اظهار میدارد که نامههای مزبور نشان میدهند که در زمان نگـارش
آنها آقای ریاحی هنوز کنترل شرکت را در دست داشت .این نامهها ثابت نمیکنند که اقدامی علیه خواهان چه به
صورت ضبط بالفعل یا ضبط قانونی سهمالشرکه وی صورت گرفته بود .درخصوص نامه مورخ  50اسفندماه 5913
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .811آقای ریاحی در نامه مورخ  04فروردینماه  59] 5913آوریل  [5322خود به آقای واقفی میگوید که «ما سپردهای گویا به مبلغ 3
میلیون ریال به نام تروندان داریم که چنانچه حساب مزبور آزاد شود میتوانیم از آن استفاده کنیم» .وی در ادامه به آقـای واقفـی دسـتور
میدهد که «در این باره چیزی به بنیاد نگویید».
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]هشتم مارس  [5325آقای نبوی ،خوانده این استدالل خود را تكرار میکند که نامه سـاختگی اسـت ،زیـرا خـود
آقای نبوی نوشتن آن را انكار میکند .در مورد صورتجلسه مورخ  02فـروردینمـاه ] 5952نهـم آوریـل [53235
مجمع عمومی سهامداران ،خوانده استدالل میکند که صورتجلسه مزبور در اثبات ضبط سهمالشرکه خواهان قبـل
از امضای موافقتنامههای الجزایر فاقد ارزش اثباتی است.
 .910باالخره خوانده استدالل میکند که بخشنامه کلی مورخ  52مردادماه ] 5913نهم اوت  [5322دادستانی
کل انقالب فاقد ماهیت قانون است و نمیتواند حاکم بر هیچ قانونی باشد .منظور از آن بخشنامه کلی جلوگیری از
تقلب و سوءاستفاده در انتقال سهام بینام بوده است.
 .9تصمیم دیوان

 .914دیوان نخست مالحظه میکند که ادله موجود در پرونده داللت بـر آن دارد کـه از سـال  05] 5913مـارس
 [5322اقداماتی توسط بنیاد مستضعفان صورت گرفت که موجب مداخله در امور تروندان شد .در این رابطه ،دیوان
ابتدا نامه مورخ  01تیرماه  55] 5913ژوییه  [5322آقای واقفی را مورد توجه قـرار مـیدهـد کـه در آن ،نـامبرده
بهعنوان مدیرعامل شرکت اظهار داشته است که تروندان براساس حكـم شـماره  920مـورخ  02اسـفندماه 5912
] 52مارس  [5322دادگاه انقالب اصفهان ،دایر بر مصادره اموال آقـای ریـاحی ،مصـادره شـد .دیـوان همچنـین
نامهای به امضای خانم معالج ،مدیرعامل گاوداران را که ایضاً به تاریخ  01تیرماه  55] 5913ژوییـه  [5322اسـت
مورد مالحظه قرار میدهد که در آن ،نامبرده اظهار داشته است کـه مـدتی قبـل از صـدور نامـه مزبـور ،امـوال و
حسابهای بانكی گاوداران (که دفترش در همان نشانی دفتر تروندان واقع بود) توسط بنیاد مستضعفان ضبط شده
بودند.
 .911آقای واقفی در نامه دیگری به آقای ریاحی ،به تاریخ سـوم آبـانمـاه  01] 5913اکتبـر  ،[5322اظهـار
داشت که تروندان همراه با دو شرکت دیگر که دفترشان با تروندان مشتر بود ،از ابتدای سال  05] 5913مارس
 [5322توسط بنیاد مستضعفان بسته شد .آقای واقفی اضافه کرده است که از آن تاریخ بنیاد حقوق آقـای حسـین
میرآبادی و آقای حسین رباطسنگی را پرداخته و نیز خانم معالج حقوق چهار ماه اول سـال  5913خـود را از بنیـاد
دریافت کرده است .طبق نامه آقای واقفی ،بنیاد بعد از مصادره هیچ حقوقی به او نپرداخت.
 .913بنابراین ،دیوان معتقد است که ادله کافی در پرونده وجود دارد که نشان میدهـد بنیـاد مستضـعفان در
زمانی بعد از اول فروردینماه  05] 5913مارس  [5322ابتدا از طریق مداخله در امـور مـالی شـرکت ،شـروع بـه
دخالت در امور تروندان کرد .دلیل اقدامات متخذه توسط بنیاد ظاهراً مصادره اموال آقای ریاحی بود که یا براساس
دستور مورخ هشتم اسفندماه  00] 5912فوریه  [5322دادگـاه یـا حكـم مـورخ  02اسـفندماه  52] 5912مـارس
 [5322مورد اشاره در نامه آقای واقفی انجام گرفته بود.
 .901از طرف دیگر ،دیوان مالحظه میکند که نامه مورخ  01تیرماه  55] 5913ژوییه  [5322آقـای واقفـی
زمان یا چگونگی وقوع مصادره بالفعل ادعایی شرکت را مشخد نمـیکنـد .در ایـن خصـوص ،دیـوان همچنـین
مالحظه میکند که طی این مدت آقای ریاحی کماکان راجع به امور تروندان به آقای واقفی دستور میداد و مضافاً
نامه آقای واقفی دارای مار رسمی شرکت است و وی نامه را بهعنـوان مـدیرعامل شـرکت امضـا کـرده اسـت.
بنابراین ،ادله موجود حكایت از آن دارد که حـداقل تـا تـاریخ  01تیرمـاه  55] 5913ژوییـه  [5322آقـای واقفـی
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کماکان مدیرعامل شرکت بود و این واقعیت با این ادعا تناقض دارد که شرکت قبل از آن تاریخ مصادره شده بود.
 .905معهذا اقدامات متخذه توسط بنیاد مستضعفان ظاهراً تا  01تیرماه  55] 5913ژوییه  [5322به درجـهای
رسیده بود که خواهان دیگر نمیتوانست از حقوق مالكیت خود استفاده ویا بهرهبرداری نماید .بنابراین ،دیوان نظـر
میدهد که اقدامات و مداخالت خوانده الاقل در تـاریخ نامـه آقـای واقفـی ،یعنـی  01تیرمـاه  55] 5913ژوییـه
 ،[5322منجر به مصادره حق مالكیت خواهان در تروندان شد (بنگرید به :بند  941باال).
ج) اموال شخصی داخل آپارتمان آ.اس.پ.
 .5اظهارات طرفین

 .900خواهان ادعا میکند که اموال شخد اش در آپارتمان آ.اس.پ .توسط خوانده ضبط و بدون پرداخت غرامت
مصادره شده است .برای اثبات ضبط و مصادره اشیای هنری ،عتیقهجات ،مبلمان ،اثاثیه منزل و فرشهای خواهان
از آپارتمان آ.اس.پ .در اسفندماه ] 5912اوایل مارس  ،[5322خواهان به شهادتنامه خـانم ان.ئـی .اسـتابز اسـتناد
میکند که در آن ،نامبرده اظهار داشته است که مبلمان و فرش ها و تزیینات داخلـی آپارتمـان آ.اس.پ .چشـمگیر
بود و ت یید کرده که اقالم مندرج در صورت اثاثهای که توسط خواهان ارائه شده ،در آپارتمـان موجـود بـود .خـانم
استابز همچنین اظهار داشته است که در اسفندماه ] 5912اوایل مـارس  ،[5322سـاکن آپارتمـان آ.اس.پ ،یعنـی
خانم شیرین نصر« ،وقتی که پاسداران انقالب از دادگاه اصفهان به آپارتمان مزبور ریختند» «با ترس و لرز» به او
تلفن کرد .خانم استابز افزوده است که به وی اطالع داده شد که پاسداران انقالب چند مرتبه آپارتمان را اشـ ال و
از پارهای اثاثه و اشیا صورتبرداری کردند و دو تخته فرش را با خود بردند.
 .909خوانده اظهار میدارد که خواهان هیچ مدرکی ارائه نكرده است کـه ثابـت کنـد کـه در آن زمـان ،آثـار
هنری ،عتیقهجات ،مبلمان ،اثاثه منزل و فرش ها در آپارتمان آ.اس.پ .موجـود بودنـد و از آنجـا مصـادره شـدند.
خوانده خاطرنشان میکند که تنها شاهد خواهان ،یعنی خانم استابز شخصاً شاهد وقایعی که گـزارش کـرده نبـوده
است .شهادت وی مبتنی بر مسموعات است و نمیتواند مصادره ادعایی را ثابت کند .به عالوه ،خوانده میگوید که
خواهان نتوانسته است ثابت کند که اقدامات کسانی که حسب ادعا اموال را از آپارتمان خارج کردند ،قابل انتسـاب
به دولت ایران است.
 .907خوانده همچنین استدالل میکند که صورت اثاثه یا عكسهایی که توسـط خواهـان ارائـه شـده ،فاقـد
ارزش اثباتی برای ثابت کردن وجود آن ها در آپارتمان آ.اس.پ .است .با توجه به قصد خواهـان بـه تـر دائمـی
ایران ،خوانده تردید دارد که خواهان این گونه اموال شخصی ذیقیمت را در آپارتمان باقی گذاشته و نگهداری آن ها
را به دوستان و بستگانش نسپرده باشد .خوانده اظهار میدارد که مندرجات دفتر خاطرات آقای ریاحی ثابت میکند
که به رغم رویدادهای انقالب در ایران ،خواهان فرصت کافی داشته که اموال شخصـیاش در ایـران را از طریـق
دوستان ،بستگان و همكاران آقای ریاحی جمعآوری ،بستهبندی و خارج کند یا بفروشد139.
 .901خواهان در الیحه معارض خود ادعـا کـرده اسـت کـه بنیـاد مستضـعفان اصـفهان در نامـه مـورخ 04
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .816در این رابطه ،خوانده به صفحه  321دفتر خاطرات آقای ریاحی استناد کرده است.

حکم شماره  655ـ  485ـ 943  0

اردیبهشتماه  54] 5950مه  [5329خود اذعان کرده است که آپارتمان خواهان در ساختمان آ.اس.پ .را متصرف
شده و لذا مسلماً اثاثه موجود در آن را نیز تصرف کرده است .خواهان ت کید کرده است که خانم استابز بـر مبنـای
گزارش یک شاهد عینی در آن زمان ،شرح مفصلی از مصادره ارائه کرده که در اوضـاع و احـوال پرونـده ،بهتـرین
دلیل موجود میباشد .خوانده نتوانسته است هیچ دلیل معارضی که خالف آن اظهارات باشد ارائه نماید .بنابراین ،از
نظر خواهان دلیل مزبور معتبر است140.
 .900از آنجایی که انتقال مالكیت اموال منقول عموماً در هر زمانی امكانپذیر است ،خوانده استدالل میکند
که مصادره اموال منقول تنها با ارائه ادله مستند قابل اثبات است .خوانده در الیحه معارض خود خاطرنشان کـرده
است که چون نامه بنیاد مستضعفان که خواهان بدان اشاره کرده ،در سال  [5329] 5950نوشـته شـده ،بنـابراین،
ثابت نمیکند که بنیاد مستضعفان قبل از  03دیماه  53] 5913ژانویه  [5325آپارتمان را تصرف کرده بود .نامـه
مزبور همچنین حاکی از آن است که ساختمان تا تعیین تكلیف قطعی آن تحت نظارت بنیاد قرار گرفته بـود .نامـه
حكایت نمیکند که آپارتمان مورد اشاره در نامه مشخد نشده و امكان دارد که نامه اشاره به آپارتمانهایی سوای
آپارتمانی که خواهان مشخد نموده ،داشته باشد .درخصوص شهادتنامه خانم استابز ،خوانده تكرار میکند که این
خانم اطالع دست اول از مصادره ادعایی ندارد .خوانده ادعا میکند که خانم استابز کلید آپارتمـان را داشـته و لـذا
میتوانسته اگر اثاثهای در آن بوده ،خارج کند141.
 .904عالوه بر این ،خوانده میگوید که ارائه مدار برای اثبات فقد یک واقعیت غیرموجود محال است .امـا
برای رد وجود اموال مزبور در آپارتمان ،خوانده شهادتنامههایی از بستگان آقای ریاحی ،یعنی آقا و خانم نبوی ،ارائه
کرده است .این دو شهادت دادهاند که از دیگر اعضای خانواده شنیده بودند که امـوال واقـع در آپارتمـان آ.اس.پ.
توسط خانم شیرین نصر و خانم ناهید وهابزاده به جای دیگری منتقل شده بود .بهعالوه ،آقای محوی در جلسـه
استماع شهادت داد که آقای ریاحی موفق شد که کلیه مایملک از قبیل فرشها و نظایر آن را که ظاهراً متعلق بـه
خانواده ریاحی بود با کمک بعضی سفارتخانههای خارجی از ایران خارج کند .تنها تعدادی جعبه حاوی عتیقهجـات
در ایران باقی ماند.
 .0تصیمیم دیوان

 .901دیوان قبالً نظر داده است که خواهان بار اثبات این امر را برعهده دارد که اموال «یـا اثاثـه دیگـر در تـاریخ
مصادره ادعایی در آپارتمان وجود داشته» و «حتی با فرض اینکه اموال مورد بحث در آپارتمان باقیمانده بود ،باز
]خواهان[ باید ثابت کند که این وسایل توسط افراد یا گروههایی که دولت ایران قانوناً مسئول اعمال ایشان است،
از آپارتمان بیرون برده شده است»142.
 .903دیوان نخست توجه میدهد که خواهان در شهادتنامه دوم خود اظهار داشته اسـت کـه از اواخـر سـال
] 5914اوایل سال  [5305او و همسرش قصد داشتند از ایران خارج شوند .در تاریخ پنجم مرداد  00] 5911ژوییه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .819خواهان به مالک ،مذکور در پانوشت  51باال استناد کرده است.
 .818خانم استابز در شهادتنامه سومش اظهار خوانده را رد و ادعا میکند که هیچگاه چنین کلیدی نداشته است.
 .812دیلی ،مذکور در پانوشت  50باال ،بندهای 02ـ ،00ص 045ـ.042
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 ،[5305آنان منزل خود واقع در پال  3خیابان فرمانیه تهران را فروختند و اثاثه منزلشان را بستهبندی کردند تـا
به خارج بفرستند .مدتی در هتلی در تهران اقامت و در ماه اردیبهشـتمـاه ] 5915مـه  [5300بـه یـک آپارتمـان
استیجاری در بولوار الیزابت نقل مكان کردند .از تیرماه تا شهریورماه ] 5912ژوئن تا سپتامبر  ،[5303در آپارتمـان
آ.اس.پ .ساکن شدند تا حسب ادعا مانع ضبط آپارتمان توسط دولت ایران شوند .خواهان همچنین اظهـار داشـته
است که گذرنامه ایرانیاش را در فروردینماه ] 5912مارس  [5303گـم کـرد و در تیرمـاه ] 5912ژوئـن [5303
تقاضای صدور یک گذرنامه جدید ایرانی کرد تا او و همسرش بتوانند از ایران خارج شوند .در تاریخ  55شهریورماه
] 5912دوم سپتامبر  [5303گذرنامه جدید ایرانی برای خواهان صادر شد و وی بعـد از دریافـت ویـزای سـوئیس
روی آن گذرنامه توانست در تاریخ  02شهریورماه  55] 5912سپتامبر  [5303از ایران خارج شود143.
 .941از طرف دیگر ،خواهان در شهادتنامه معارضش اظهار داشته است که بعد از نقل مكان بـه آپارتمـان در
تیرماه یا مردادماه ] 5912ژوئن تا ژوییه  ،[5303وی و همسرش تصمیم گرفتند آپارتمان را بـا مقـداری اسـباب و
اثاثه دیگری که از سال  [5305] 5911در انباری در خانه فرمانیه به صورت بستهبندی نگهداری میشد ،مبلمـان
کنند.
 .945به نظر دیوان ،روشن است که خواهان و همسرش بعد از آن کـه در تیرمـاه ] 5912ژوئـن  [5303بـه
آپارتمان نقل مكان کردند ،قصد نداشتند مدتی طوالنی در آنجـا بماننـد ،زیـرا در شـرف خـروج از کشـور بودنـد.
بنابراین ،دیوان نظر میدهد که تحت این اوضاع و احوال ،بعید است که خواهان این اثاثه ذیقیمت را بـه آپارتمـان
منتقل و بعد از خروج از ایران در آنجا نگهداری کرده باشد.
 .940دیوان همچنین به مشكالت اثباتی شهادتنامههای ارائه شده توسط خانم استابز و خانم ناهید وهـابزاده
که با مصادره ادعایی اموال شخصی خواهان در آپارتمان مرتبط هستند ،توجه دارد.
 .949خانم استابز در شهادتنامه اش آنچه را که راجع به اقدامات پاسداران انقالب از خانم شیرین نصر شـنیده
بود توضیح داده است .طبق اظهار خانم استابز ،پاسداران انقالب اولین بار در ماه مارس  5322وارد آپارتمان شدند،
از بعضی اثاثه و اسباب موجود در آپارتمان صورتبرداری کردند و دو قطعه فرش را با خود بردند .صـورتی از اثاثـه
نیز ضمیمه شهادتنامه خانم استابز است که طبق اظهار وی در آپارتمان موجود بود .درخصوص ضبط ادعایی اثاثـه
و سایر اقدامات پاسداران انقالب ،شهادتنامه خانم استابز غیرمستقیم است و مبتنی بـر مشـاهدات خـود وی در آن
زمان نیست .وی ادعا نمیکند که شخصاً شاهد هیچیک از این مراجعات ادعایی پاسداران و ضبط اثاثه بود.
 .947خانم ناهید وهابزاده در شهادتنامهاش اظهار داشته است که در بهمنمـاه ] 5913فوریـه  [5325کـه از
خواهان اجازه خواست که در آپارتمان او سكونت کند ،خواهان به او گفت کـه آپارتمـان از اسـفندماه ] 5912مـاه
مارس  [5322در اختیار پاسداران انقالب بوده و پاسداران از بیشتر اثاثه و اشیا صورتبرداری کردهانـد و آنهـا را
نزد خانم نصر امانت گذاشتهاند .اظهارات خانم وهابزاده مبتنی بر اطالع شخصـی او از رویـدادها اسـت .همچنـین
شایان توجه است که اگرچه خانم وهابزاده بعداً به صورت موقت به آپارتمان آ.اس.پ .نقل مكان و در بهـار سـال
] 5952بهار  [5325بهعنوان امین در آنجا اقامت نمود ،در شهادتنامهاش ذکری از مبلمان یا اشیا دیگر مورد ادعـا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .811قرار اعدادی ریاحی ،مذکور در پانوشت  5باال ،بندهای  59و  ،51ص .522
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نشده است.
 .941دیوان به این نكته توجه دارد که در احكام گذشته خود ابا داشته که تصمیماتش را صرفاً بر مسـموعات
استوار کند 144و نیز هیچیک از این دو شهادتدهنده شخصاً در بهار سال ] 5913بهار  [5322شاهد هیچ اقـدامی
توسط مقامات ایرانی در ارتباط با اثاثه موجود در آپارتمان آ.اس.پ .نبوده است 145.حتی اگر فرض شود که بعضی
از اموال در آپارتمان باقی مانده بود و حتی اگر فرض شـود کـه در اسـفندماه ] 5912مـارس  [5322افـرادی بـه
آپارتمان وارد شده و از بعضی اشیای موجود در آن صورتبرداری کرده بودند ،باز دلیل کافی در پرونده وجود ندارد
که ثابت کند که دو قطعه فروش یاد شده یا قلمی از اشیای دیگر توسط افرادی کـه دولـت ایـران قانونـاً مسـئول
اعمال آنان است از آپارتمان خارج شده بود.
 .940بر این اساس ،دیوان نظر میدهد که خواهان از عهده اثبات این امر بر نیامده است که اموال مورد ادعا
در زمان مصادره ادعایی ،در آپارتمان آ.اس.پ .بود و آن اموال توسط افرادی که اقداماتشان قابل انتساب به دولـت
ایران است ،مصادره شد.
چ) اتومبیل تویوتا
 .5اظهارات طرفین

 .944خواهان ادعا میکند که اتومبیل تویوتای آبی رنگ او به موجب دستور مـورخ هشـتم اسـفندماه 00] 5912
فوریه  [5322دادگاه انقالب اصفهان مصادره شد و در اسفندماه ] 5912مارس  [5322توسط م مورین خوانده کـه
آپارتمان آ.اس.پ .خواهان را اش ال کردند ،ضبط گردید .طبق اظهار خواهان ،نامه مورخ  04اردیبهشـتمـاه 5950
] 54مه  [5329بنیاد مستضعفان به دادگاه انقالب اسالمی اصفهان مثید آن است که این اتومبیل که دارای پال
شماره 12211ـ تهران ـ  00است ،در اختیار بنیاد مستضعفان بود .خواهان در تحكیم ادعایش به شهادتنامه خود و
شهادتنامههای آقای ریاحی و خانم استابز و همچنین به مندرجات دفتر خاطرات آقای ریاحی استناد میکند .خـانم
استابز در شهادتنامهاش ،از جمله اظهار داشته است که خانم نصر به او گفت که در اسفندماه ] 5912اوایل مـارس
 [5322پاسداران انقالب به زور وارد آپارتمان خواهان شدند و دو قطعه فرش و نیز اتومبیـل تویوتـای آبـی رنـگ
خواهان را که حسب ادعا در پارکینگ ساختمان بود ،بردند .این مطلب را مندرجات دفتر خاطرات آقای ریاحی نیـز
ت یید میکنند146.
 .941خوانده خاطرنشان میکند که خواهان هرگز کارت مالكیت اتومبیـل را ارائـه نكـرد .بـه عـالوه ،خوانـده
استدالل میکند که شهادتنامههای خواهان و آقای ریاحی صرفاً اشاره به مالكیت خواهان بر اتومبیـل دارنـد و نـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .811بهعنوان مثال ،بنگرید به :جالل معین و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 100ـ312ـ 0مـورخ چهـارم خردادمـاه 5909
 01مـه  ،[5334بنـد  ،53منتشـره در «( 30 Iran-U.S. C.T.R. 70, 74-75معـین»)؛ و کامباسـچن اینجینیرینـگ اینـک .و دیگـران و
جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم جزئی شماره 125ـ922ـ 0مورخ  03بهمنماه  52] 5953فوریه  ،[5335بند  ،05منتشـره در 26
Iran-U.S. C.T.R. 60, 81

 .815به همین نحو ،دیوان مالحظه میکند که اظهارات آقا و خانم نبوی در این زمینه مبتنی بر مسموعات است.
 .816خواهان به صفحات 303ـ 302دفتر خاطرات استناد کرده است.
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مصادره آن .درخصوص شهادتنامه خانم استابز ،خوانده خاطرنشان میکند که وی ادعا نكرده است که شاهد ضبط
ادعایی اتومبیل بود .بهعالوه ،به نظر خوانده ،حتی اگر اتومبیل ضبط شده باشد ،باز هـم شـهادتنامه خـانم اسـتابز
ثابت نمیکند که اتومبیل توسط پاسداران انقالب ضبط شده بود .خوانده همچنین ت کید میکند که اظهارات آقای
ریاحی در این زمینه صرفاً مبتنی بر مسموعات است.
 .943درخصوص نامه بنیاد مستضعفان ،خوانده استدالل میکند که از آنجـایی کـه خواهـان شـماره پـال
اتومبیل را ارائه نكرده ،نامه مزبور داللت بر آن ندارد که اتومبیل متعلق بـه خواهـان بـوده اسـت .خوانـده تلویحـاً
میگوید که اتومبیل مذکور در نامه ،متعلق به آقای نبوی بود و نه خواهان .این مطلب بر این واقعیت مبتنی اسـت
که اتومبیل در اصفهان نگهداری میشد ،نه در تهران که اتومبیل خواهان در زمان ضبط ادعـایی در آنجـا بـود و
باالخره خوانده خاطرنشان میکند که نامه بنیاد مستضـعفان در تـاریخ  04اردیبهشـتمـاه  54] 5950مـه [5329
نوشته شده است .بنابراین ،نامه مزبور برای اثبات اینکـه مصـادره قبـل از تـاریخ  03دیمـاه  53] 5913ژانویـه
 [5325صورت گرفته باشد ،ارزش اثباتی ندارد.
 .0تصمیم دیوان

 .911دیوان نخست مالحظه میکند که خانم استابز اطالع دست اول از مصادره ادعایی اتومبیل تویوتای خواهان
نداشته است .معهذا خواهان ادعایش را نهتنها بر شهادتنامه خانم استابز ،بلكه بر نامه بنیاد مستضـعفان بـه دادگـاه
انقالب اسالمی اصفهان نیز استوار ساخته است .خوانده وزن اثباتی زیادی برای این نامه قائل نیست.
 .915دیوان قبالً نظر داده است که اتومبیل تویوتای مذکور در نامـه مزبـور متعلـق بـه خواهـان بـوده اسـت
(بنگرید به :بند  090باال) .تا آنجایی که مصادره اتومبیل مورد نظر است ،دیوان مالحظه میکنـد کـه نامـه بنیـاد
مستضعفان به اردیبهشت ماه ] 5950مه  ،[5329یعنی بعد از تاریخ قطع صالحیت دیوان مربوط میشود .از طـرف
دیگر ،در نامه روشن نیست که آیا بنیاد اتومبیل را قبل از تاریخ قطع صالحیت دیـوان ضـبط کـرده یـا بعـد از آن
تاریخ .بهعالوه ،بنیاد مستضعفان در صدد توضیح راجع به زمان و محل ضبط اتومبیل بر نیامده است.
 .910چنان که بیشتر مالحظه شد ،نامه مورخ اردیبهشتماه ] 5950مه  [5329بنیاد مستضعفان خطـاب بـه
دادگاه انقالب اسالمی اصفهان است و ثابت میکند که اتومبیل تویوتای خواهان قبل از تاریخ نامه در تصرف بنیاد
بوده است .خوانده در ت یید ادعایش دایر بر این که اتومبیل متعلق به آقای نبوی بوده ،همچنین اظهار میدارد کـه
اتومبیل در اصفهان نگهداری میشد ،نه در تهران که طبق اظهار خواهان محل مصادره آن بود .بنـابراین ،دیـوان
نظر میدهد که در مصادره اتومبیل ،بنیاد و دادگاه ظاهراً براساس این فرض عمل کردند کـه اتومبیـل متعلـق بـه
رحمت آباد یا به نحوی با آن مرتبط بوده است .در چنین وضعیتی ،دیوان متقاعد شده است که ضبط اتومبیل مدت
کوتاهی بعد از مصادره مزرعه صورت گرفت که دیوان تاریخ وقوع آن را روز هشـتم اسـفندماه  00] 5912فوریـه
 [5322تعیین کرده است .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که ضبط اتومبیـل تویوتـا دیرتـر از تـاریخ  01اسـفندماه
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 51] 5912مارس  [5322انجام نشده

بود147.

ح) اسبها
 .5اظهارات طرفین

 .919خواهان ادعا میکند که اسبهایش که در مزرعه رحمتآباد نگهداری میشد ،به موجب دستور مورخ هشتم
اسفندماه  00] 5912فوریه  [5322دادگاه ،همراه با بقیه اموالش توسط خوانده مصادره شد .مدت کوتـاهی بعـد از
آن تاریخ ،پاسداران انقالب حسب ادعا اسبها را از مزرعه بردند .در ت یید این ادعـا ،خواهـان بـه نامـه مـورخ 50
اسفندماه ] 5913هشتم مارس  [5325استناد میکند که حسب ادعا توسط آقای نبوی مدیرعامل وقت رحمتآبـاد
نوشته شد .خواهان همچنین به نامه مورخ نهم مهرماه ] 5912اول اکتبر  [5303آقـای واقفـی بـه آقـای ریـاحی
استناد میکند.
 .917خوانده خاطرنشان میکند که خواهان برای اثبات مصادره اسبها به شـهادتنامههـای خـودش و آقـای
ریاحی استناد کرده است .خوانده اصالت نامه مورخ  50اسفندماه ]5913هشتم مارس  [5325آقای نبـوی را مـورد
ایراد قرار داده و در الیحه معارض خود خاطرنشان ساخته است که تاریخ نامه آقای نبـوی بعـد از تـاریخ امضـای
موافقتنامههای الجزایر است .بنابراین ،نامه مزبور نمیتواند ثابت کند که اسبها قبـل از تـاریخ  03دیمـاه 5913
] 53ژانویه  [5325ضبط شدند .درخصوص نامه مورخ نهم مهرماه ] 5912اول اکتبر  [5303آقای واقفی ،خوانـده
استدالل میکند که نامه مزبور صرفاً ثابت میکند که اسبی به نام فستیوال در آن زمان به رحمتآباد برده شد ،اما
چیزی راجع به سرنوشت اسب مزبور بعد از آن تاریخ نمیگوید .خوانده نتیجه میگیرد که خواهان نتوانسـته اسـت
ضبط ادعایی اسبها را ثابت کند.
 .0تصمیم دیوان

 .911دیوان نظر داده است که خواهان مالكیت خود بر دو اسب از چهار رأس اسب مورد ادعا ،یعنی تارلون و پیشـداد
را ثابت کرده است (بنگرید به :بندهای  045و  040باال) .در مورد مصادره ایـن دو اسـب ،آقـای نبـوی در جلسـه
استماع نوشتن یا امضای نامه تایپ شده مورخ  50اسفندماه ] 5913هشتم مارس  [532را کالً تكـذیب کـرد ،امـا
شهادت داد که در زمان ورود پاسداران انقالب به مزرعه رحمتآباد ،دو اسب در مزرعه بـود :یـک مادیـان و یـک
اسب نر جوانتر .اما آقای نبوی اسامی این دو اسب را به خاطر نمیآورد.
 .910ادعا نشده و دلیلی نیز در پرونده وجود ندارد که اسبهای مورد اشاره آقای نبوی قبـل از دسـتور مـورخ
هشتم اسفندماه  00] 5912فوریه  [5322دادگاه انقالب ضبط شده باشند .بنابراین ،دیوان بهناچار نظر میدهد کـه
ضبط این اسبها در همان زمانی که مزرعه مصادره شد ،صورت گرفت (بنگریـد بـه :بنـد  915بـاال) .امـا دیـوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .819اگرچه خانم استابز شخصاً شاهد ضبط اتومبیل نبوده ،در شهادتنامهاش اظهار نموده است که اتومبیل در اسـفندماه ] 5912مـارس
 [5322توسط پاسداران انقالب اصفهان از پارکینگ ساختمان آ.اس.پ .ضبط شد .چنانکه قبالً اظهار شـد ،دیـوان ابـا داشـته اسـت کـه
تصمیمات خود را بر اینگونه مسموعات استوار سازد (بنگرید به :بند  901باال) ،مگر آن که ادله دیگری آنها را ت یید نمایـد (بنگریـد بـه:
معین ،مذکور در پانوشت  544باال ،بند  ،53ص 01ـ.)04
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مالحظه میکند که طبق ادله موجود ،تارلون و پیشداد هر دو اسب نر بودند .بهعالوه ،در تـاریخ مصـادره ،تـارلون
ظاهراً بیش از  1سال سن داشت ،حال آن که پیشداد کره اسبی بود که سنش به یک سـال نمـیرسـید .بـر ایـن
اساس ،دیوان معتقد است که اسب جوانی که آقای نبوی ذکر کرده ،به اغلب احتمال پیشـداد بـوده اسـت .دیـوان
همچنین معتقد است که ادله موجود در پرونده این اظهار خواهان را ت یید نمیکند که هنگام ورود پاسداران انقالب
به مزرعه ،اسب دیگری نیز در مزرعه بود که آن نیز مصادره شد .بنابراین ،دیوان معتقـد اسـت کـه تنهـا یكـی از
اسبهای خواهان ،یعنی پیشداد ،در تاریخ هشتم اسفندماه  00] 5912فوریه  [5322مصادره شده است.
ششم) ارزشیابی و غرامت
الف) بانک تهران
 .5اظهارات خواهان

 .914خواهان اظهار میدارد که سهامش در بانک تهران که مجموعاً  990205/0سـهم بـود ،در خردادمـاه 5912
]ژوئن  0301320431 ،[5303ریال ،معادل  505000410/44دالر ارزش داشت 148.این مبلغ بـر مبنـای بهـای هـر
سهم  00912ریال محاسبه شده که حسب ادعا آخرین قیمت معامله سهام مزبور در بورس سهام تهـران در هفتـه
منتهی به سوم آبانماه  01] 5910اکتبر  [5302بود که در شماره ششم آبانماه  02] 5910اکتبـر  [5302نشـریه
تهران اکونومیست گزارش شده است .ویالمـت منیجمنـت اسوشـیایـتس («ویالمـت») ،کارشـناس خواهـان در
ارزشیابی تجاری ،رقم ارزشیابی خواهان را مورد ت یید قرار داده است .در گزارش ویالمت آمـده کـه سـهام بانـک
تهران تا تاریخ  02خردادماه  52] 5912ژوئن  ،[5303با عرضه به عموم در بورس سهام تهران معامله میشـد .در
تاریخ  05خردادماه  55] 5912ژوئن  ،[5303بانک تهران به موجب قانون ملی شدن بانکها ،ملی شـد .ویالمـت
اظهار میدارد که مبلغ  00912ریال بهای هر سهم را از مجلـه بانـک مرکـزی شـماره بهـار سـال  5912اخـذ کـرده
است 149.در گزارش مزبور همچنین آمده است که آخرین بهای اعالم شده در بورس سهام ،یعنی هر سهم 00912
ریال ،با توجه به اینکه بانكداری در آن زمان یكی از سـریعالرشـدترین بخـشهـای اقتصـادی ایـران بـود ،رقـم
محتاطانهای است150.
 .911عالوه بر آن ،خواهان اظهار میدارد که سهام بانک تهران باید از آبان ] 5910اکتبر  [5302به بعد نیـز
معامله شده باشد .خواهان برای اثبات این نظر و معقول بودن ارزشـیابی کارشـناس خـود ،شـهادتنامهای از خـانم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .811خواهان نرخ رسمی فروش ارز در تاریخ دهم دیماه  95] 5912دسامبر  5( [5303دالر =  02/52ریال) را مورد استفاده قـرار داده
که در صفحه  029گزارش ساالنه صندوق بینالمللی پول ،سال  ،5322اعالم شده است.
 .816در گزارش ویالمت ،با استفاده از میانگین نرخ تبدیل ارز 02/1 ،ریال ،بـرای سـال  ،[5303] 5912ارزش کـل سـهام خواهـان در
بانک تهران مبلغ  505030222دالر محاسبه شده است .با این حال ،خواهان همواره نرخ تبدیل  02/5ریال را به کار برده است.
 .859در گزارش ویالمت آمده است که :با پیروزی انقالب و تشكیل دولت جدید انتظار میرفت که سیستم بانكی ایران نسبتاً قوی و در
وضعیت مطلوب باقی بماند .در واقع ،گزارش شده است که اعتماد به سیستم بانكی در سال  [5303/5322] 5912نسبت بـه سـال 5910
] [5302/5303افزایش یافت .بنا به گزارش بانک مرکزی ایران ،داراییهـای سیسـتم بـانكی در سـال  5921معـادل  04/9درصـد رشـد
داشت ،حال آن که در مقام مقایسه ،رشد داراییهای مزبور در سال  5910تنها  54/9درصد بود.
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فاطمه افتخاری ،منشی مخصوص سابق هی تمدیره بانک تهران ارائه داده است که اشعار مـیدارد آخـرین بهـای
سهام بانک تهران در بورس سهام تهران تقریباً بین  00422تا  00122ریال بوده است.
 .913خواهان اظهار میدارد که از بهترین شـاخد هـای ارزش امـوال ،قیمـت فـروش امـوال مشـابه در
معامالت غیرمحاباتی است 151.به عالوه ،خواهان استدالل میکند ارزشیابی ویالمـت بـا تصـمیمات دیـوان در
پروندههای دیگر نیز مطابقت دارد .دیوان در تعدادی پرونده نخست ارزش سهام شرکت را از روی آخرین قیمت
منتشره در بورس سهام تعیین ،سپس برای تعیین ارزش آن در زمان مصادره ،تنزیلی را اعمال کرده است .البته
در هر مورد ،دیوان اذعان کرده که نرخ تنزیل وی اختیاری بوده است .خواهان معتقد است کـه قیمـت 00912
ریالی پیشنهادی وی باید مورد حكم واقع شود ،زیرا در هیچیک از پروندههای پیشین ادله قابل مقایسه ای ارائه
نشده که نشان دهنده:
 .5ثبات قیمتها در بورس سهام پیش از مصادره،
 .0افزایش قیمت درست قبل از آن تاریخ (در اینجا بین  00422تا  00122ریال)،
 .9قدرت مثسسه مربوطه در یک صنعت سریعالرشد ،و
 .4سابقه درخشان قیمتهای باالی سهام مورد بحث در طول سالهای متمادی ،بوده باشد.
 .0اظهارات خوانده

 .931خوانده استدالل میکند که در ارزشیابی اموال ،دیوان پیوسته تحوالت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ناشی از
انقالب را در نظر گرفته است 152.خوانده و کارشناسانش ،با اسـتناد بـه مطـالبی از جملـه گـزارشهـای جرایـد و
کتابهای منتشره در آن زمان راجع به انقالب سال 5303] 5910ـ ،[5302اظهار میدارند که فیالمثل ،بانکهـا،
به ویژه بانک های خصوصی مثل بانک تهران ،بیش از هر مثسسه و سازمان دیگری دستخوش اغتشاشات انقالبی
بودند .اعتصابات عمومی و بـانكی نیـز وجـود داشـت و در واقـع ،نظـام بـانكی در آسـتانه سـقوط ،اضـمحالل و
ورشكستگی قرار گرفته بود .خوانده و کارشناسانش اظهار میدارند که سهام بانک ها در دوران انقالب دچـار رکـود
چشمگیری شده و «حمالت  ...به بانکها» و «عدم اعتماد عمومی» این وضعیت را وخیمتر ساخته بود .بهعـالوه،
خوانده استدالل میکند که فروش وسیع سهام توسط ثروتمندان ایرانـی و سـهامداران عمـده کـه از کشـور فـرار
میکردند ارزش سهام را پایین آورده بود.
 .935خوانده با استناد به مندرجات نشریه تهران اکونومیست که خواهان به ثبت رسانده ،استدالل میکند که
از تیرماه ] 5910ژوییه  [5302معامالت سهام بانکها دچار رکود شد .بهعالوه ،خوانده نامه مورخ پنجم آبـانمـاه
 00]5905اکتبر  [5330سازمان بورس سهام تهران به بانک ملت را ارائـه داده کـه در آن آمـده اسـت کـه هـیچ
سهمی از بانک تهران بعد از  53شهریورماه  52] 5910سپتامبر  [5302معامله نشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .858خواهان به خسروشاهی ،مذکور در پانوشت  520باال؛ فیلیپس ،مذکور در پانوشـت  559بـاال؛ و آی.ان.آ ،مـذکور در پانوشـت 525
باال ،استناد کرده است.
 .852در این خصوص ،خوانده به خسروشاهی ،مذکور در پانوشت  520باال؛ و امریكن اینترنشال گـروپ ،مـذکور در پانوشـت  521بـاال،
استناد کرده است.
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 .930خوانده خاطرنشان میکند که بعد از ملی شدن بانکها مقرر شد که از کلیه آنها حسابرسی به عمل آید
تا ارزش سهامشان برای پرداخت غرامت به سهامداران برآورد شود .در جلسه استماع ،آقای غالمرضا سـالمی کـه
عضو انجمن حسابداران خبره ایران و عضو کمیتـه ویـژه بـورس سـهام تهـران اسـت ،شـهادت داد کـه مثسسـه
حسابرسی آگاهان ارزش هر سهم بانک تهران را  012ریال ارزشـیابی کـرده و شـورای عـالی بانـکهـای کشـور
تصمیم گرفت که بابت هر سهم مبلغ  050ریال به سهامداران بپردازد 153.آقـای سـالمی شـهادت داد کـه طـی
آبانماه ] 5910اکتبر  [5302یا بعد از آن ،هیچ سهمی از بانک تهران در بورس سـهام تهـران معاملـه نشـد .وی
همچنین شهادت داد که هرچند داراییهای بانکها در سال  5912نسبت به سـال  5910بـه طـور کلـی افـزایش
یافت ،ولی این افزایش ناشی از استمهال دیون و ارائه تسهیالت اعتباری بیشتر توسط دولت بود.
 .9تصمیم دیوان
مودت154

و هم حقوق بینالملل عرفـی ،محـروم
 .939دیوان پیش از این نظر داده است که هم مطابق عهدنامه
کردن شخد از اموالش مستلزم پرداخت غرامتی برابر بـا ارزش کامـل منـافع شـخد در امـوال مصـادره شـده
است 155.بهعالوه ،رویه قضایی دیوان مقرر میدارد که ارزشیابی اموال مصادره شده باید بر مبنای ارزش عادالنـه
بازار صورت گیرد .در آی.آن.آ .دیوان ارزش عادالنه بازار را به این شرح تعریف کرد:
مبل ی  ...که خریدار راغبی به فروشنده راغبی بابت سهام مثسسه دایر وی بدون توجه به هـیچگونـه کـاهش
ارزش در اثر نفس ملی شدن یا پیشبینی ملی شدن و نیز بدون در نظر گرفتن حـوادث بعـدی کـه ممكـن اسـت
ارزش سهام را افزوده یا کاهش دهد ،میپردازد156.
 .937از طرف دیگر ،دیوان اعالم کرده است که «دگرگونیهای قبلی در شرایط عمومی سیاسی ،اجتمـاعی و
اقتصادی که احتماالً در تاریخ مصادره در دورنمای بازرگانی مثسسه ت ثیر داشته بایـد در نظـر گرفتـه شـوند»157.
بدان منظور ،دیوان در پرونده خسروشاهی نظر داد که:
اثرات انقالب اسالمی بر ارزش سهام ]شرکت[ را نمیتوان نادیده گرفت .روشن است که اقتصاد ایران در اثـر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .851رقم دقیق مورد توافق شورای عالی بانکها ظاهراً  0500235ریال بود .سواد جلسه استماع در این خصوص خیلی روشن نیست .بـا
آنکه به نقل از آقای سالمی گفته شده است که حسابرسان «به رقم هر سهم  012ریال رسیدند» این سخن نیـز از وی نقـل شـده کـه
«کاری که مجمع عمومی بانکها در این ارزشیابی انجام داد ،تعیین قیمت  99ریال بود و آنها این مبلغ را به  050ریال افزایش دادند».
 .851عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ،بین دول متحده امریكا و ایران که در  09مردادماه  51] 5994اوت  [5311به
امضا رسید و در  05خردادماه  55] 5995ژوئن  [5310به اجرا درآمد284 U.N.T.S. 93, T.I.A.S. NO. 3853, 8 U.S.T. 900 ،
 855بنگرید به :ورا ـ جو میلر اریه ،مذکور در پانوشت  50باال ،بند  ،054ص 999ـ 990و پروندههای مذکور در پانوشت  42آن.
 .856آی.ان.آ .مذکور در پانوشت  525باال ،ص  .922همچنین بنگرید به :سقیع ،مذکور در پانوشت  09باال ،بند  ،03ص 45؛ و اسـتارت
هاوزینگ کورپوریشن و دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم نهـایی شـماره 954ــ04ــ] ،5مـتن فارسـی مـورخ 04
مهرماه  /5955متن انگلیسی مورخ  54اوت  ،[5320بند  ،000منتشره «( 16 Iran-U.S. C.T.R. 112, 221حكم استارت»).
 .859امریكن اینترنشنال گروپ ،مذکور در پانوشت  521باال ،ص  .520همچنین بنگرید به :تامس ارل پین ،مذکور در پانوشت  01بـاال،
بند  ،91ص 51؛ و فلپس داج کورپوریشن و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 050ـ33ـ ،0مـورخ  02اسـفندماه 53] 5954
مارس  ،[5325بند  ،92منتشره در «( 10 Iran-U.S. C.T.R. 121, 133فلپس داج»).
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انقالب مختل و دگرگون شد .هرچند که در قیمت سهام ]شرکت[ در بازار در ماههـای اکتبـر و نـوامبر بـیتردیـد
اثرات آشوبها تا آن تاریخ منظور شده است ،لكن بسیاری از اختالالت مهم اقتصادی و سیاسی کـه در مـاههـای
اول سال  5303رخ داد ،هنوز تا آن تاریخ رخ نداده بود .همانطور که اختالالت مزبور بر اقتصاد ایران در کـل اثـر
گذاشته بود ،بر سهام ]شرکت[ نیز چنانچـه هنـوز مـورد معاملـه قـرار مـیگرفتنـد ،تقریبـاً بـه طـور یقـین تـ ثیر
میگذاشتند158.
با وجود این ،دیوان پذیرفت که نباید در مورد آثار انقالب مبال ه نمود یا آثـار آن را تـا حـد کلـیگـویی پـایین
آورد159.
 .931در اینجا خواهان اظهار میدارد که در خردادماه ] 5912ژوئـن  ،[5303ارزش  990205/02سـهمش در
بانک تهران معادل  0301320431ریال ،یا هر سهم  00912ریال بوده است .خواهان برای اثبات ادعایش ،مـدارکی
از جمله دو مستخرجه از نشریه تهران اکونومیسـت مـورخ  03مهرمـاه و ششـم آبـانمـاه  05] 5910و  02اکتبـر
 [5302ارائه داده است .این دو مدر  ،قیمت سهام بانک تهران را در بورس سهام تهرام مبلغ  00912ریال نشـان
میدهند .خواهان اظهار میدارد که سهام بانک تهران باید حتی بعد از مهرماه ـ آبانماه ] 5910اکتبر  [5302نیـز
معامله شده باشند ،اما وی هیچ مدر منتشر شدهای را که نشاندهنده معامله سهام از آن زمان به بعد باشد ،ارائه
نداده است .به جای آن ،خواهان شهادتنامه خانم افتخاری را ارائه کرده که در آن ،نامبرده شهادت داده اسـت کـه
ارزش هر سهم بانک تهران به  00422الی  00122ریال افزایش یافته بود.
 .930از طرف دیگر ،در میان ادلهای که خوانده برای رد اظهارات خواهان ارائه کرده ،نامهای است بـه تـاریخ
پنجم آبانماه  00] 5905اکتبر  [5330از سازمان بورس سهام تهران خطاب به بانک ملـت کـه حسـب آن ،هـیچ
سهمی از بانک تهران پس از تاریخ  53شهریورماه  52] 5910سپتامبر  [5302در بورس سهام تهران معامله نشده
است.
 .934در نظر اول ،دو مستخرجه خواهان از نشریه تهران اکونومیست و نامه خوانده از سازمان بـورس سـهام
تهران ممكن است متناقض به نظر برسند .اما بررسی دقیقتر دو لیست قیمـت سـهام منتشـره در نشـریه تهـران
اکونومیست نشان میدهد که تعداد سهام مذکور در کنار آخرین قیمت معامله آنها منعكسکننـده تعـداد سـهامی
است که بدون توجه به تاریخ معامله ،آخرین بار مورد معامله قرار گرفته بود .از میان کلیه بانک هایی که سهامشان
در بورس سهام تهران معامله میشد ،ظاهراً تنها سهام دو بانک از تاریخ  05مهرماه تا سوم آبان ماه  52] 5910تـا
 01اکتبر  [5302معامله شده بود که بانک تهران هیچیک از آن دو نبود .با آنکه هر دو لیست نشان میدهند کـه
 50512/0سهم بانک تهران معامله شده بود هیچیک از آن دو دقیقاً نشان نمیدهد که سهام مزبور در چـه زمـانی
معامله شد .سازمان بورس سهام تهران در نامه مورخ پنجم آبانماه ] 00اکتبر[ خود اعالم کرده است کـه آخـرین
باری که سهام بانک تهران در تاریخ  53شهریورماه  52] 5910سپتامبر  [5302معاملـه شـد 50512 ،سـهم مـورد
معامله قرار گرفت .در نتیجه ،دیوان نظر میدهد که تعداد سهام ذکر شده در نشریه تهران اکونومیست که هریـک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .851خسروشاهی ،مذکور در پانوشت  520باال ،بند  ،43ص .39
 .856همانجا ،بند  ،15ص .39
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به مبلغ  00912ریال معامله شده بود ،با نامه سازمان بورس سهام تهران مطابقت دارد که گزارش داده است همان
تعداد از سهام بانک تهران آخرین بار در تاریخ  53شهریورماه  52] 5910سپتامبر  [5302در بورس سـهام معاملـه
شد.
 .931دیوان نمیتواند برای شهادت خانم افتخاری که میگوید سهام بانک تهران آخرین بار در بورس سـهام
تهران به مبلغ هر سهم بین  00422تا  00122ریال معامله شده بود ،ارزش زیادی قائل شود ،زیرا وی ذکـر نكـرده
است که معامالت مزبور در چه زمانی انجام شده بود .بهعالوه ،دیوان مالحظه میکند که نامبرده اعالم کرده است
بانکهای ایران در فروردینماه /اردیبهشتماه ] 5912آوریل  [5303ملی شده بودند ،در حالی که قانون ملی شدن
بانکها تا خردادماه ] 5912ژوئن  [5303تصویب نشده بود.
 .933در پرونده خسروشاهی ،دیوان به مس له ارزشیابی یک بانک ایرانی در شرایطی مشابه شرایط این پرونده
روبهرو بود .در آن پرونده ،دیوان نظر داد که آخرین قیمت معامله سهام بانک مربوط به آبان ] 5912اکتبـر [5302
بوده و بانک در خرداد ] 5912ژوئن  [5303که دولت ایران قانون ملی شدن بانکها را تصـویب کـرد ،ملـی شـد.
درخصوص بانک مزبور ،دیوان اعالم کرد که:
معقول است فرض شود که در آخرین بهای معامله سهام در اکتبر  ... 5302اثرات رویدادهای انقالب بر بانک،
تا آن تاریخ منعكس شده است .سپس برای ملحو نمـودن رویـدادهایی کـه در فاصـله آخـرین معاملـه و تـاریخ
مصادره سهام رخ داد ،الزم است بهای مزبور تعدیل گردد160.
دیوان همچنین پس از مالحظه کلیه عوامل ذیربط ادعا ،نتیجه گرفت که عادالنه است آخرین قیمـت معاملـه
سهام به میزان  92درصد تنزیل شود161.
 .711در اینجا ادلهای وجود دارد که نشان میدهد عملكـرد سـهام بانـک تهـران در بـورس سـهام تهـران،
دستکم تا پاییز  ،[5302] 5910ظاهراً از ثبات برخوردار بوده است .طبق مدار موجود ،از سال [5300 ] 5915
تا پاییز  ،[5302] 5910قیمت سهام بانک هرگز پایینتر از  00022ریال نبوده است .با وجود این ،دیوان نمیتوانـد
این ادعای خواهان را بپذیرد که ارزش سهام مزبور پس از پاییز  5910افزایش مییافته و رویدادهایی که پـیش از
ملی شدن بانکها در ایران رخ داد بر ارزش آنها ت ثیر منفی نمیگذاشته است .دیوان به روال اعتقادش در پرونده
خسروشاهی ،معتقد است که پس از متوقف شدن معامله سهام بانکها در بورس سهام تهـران ،انقـالب بـر ارزش
سهام بانکها ت ثیر منفی گذاشت.
 .715طرفین پرونده حاضر هیچ دلیلی ارائه نكردهاند که دیوان را ملزم به تعـدیل نـرخ تنزیلـی نمایـد کـه در
پرونده خسروشاهی در مورد بانک ملی شده در آن پرونده اعمال شده بود .در نتیجه ،دیوان تصمیم مـیگیـرد کـه
آخرین قیمت معامله سهام بانک تهران ،یعنی  00912ریال را  92درصد یا  021ریال کاهش دهد .بنـابراین ،ارزش
کــل  990205/02ســهم خواهــان ،بــا احتســاب هــر ســهم  50541ری ـال 1100520345 ،ریـال ی ـا  0230002دالر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .869همانجا ،بند  ،02ص 525ـ.522
 .868همانجا.
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میباشد162.

ب) ایران بهلر
 .5اظهارات خواهان

 .710خواهان مبلغ  102220222ریال (یا  020200دالر) که ارزش اسمی  122سهمش در ایران بهلر است ،مطالبه
میکند .خواهان همچنین در جریان رسیدگیها استدالل کرد که میبایست ایران بهلر را به عنـوان یـک مثسسـه
دایر ارزشیابی میکرد ،اما خوانده به رغم دستورات دیوان ،از ارائه اسناد شرکت خودداری کرده است 163.بـه نظـر
خواهان ،ارزش اسمی سهامش در ایران بهلر ،یعنی مبل ی که وی بـرای تحصـیل آن سـهام عمـالً پردختـه بـود،
بهوضوح کمتر از ارزش مثسسه دایر است که وی استحقاق آن را دارد .طبق اظهار خواهان ،ایران بهلـر در زمـان
مصادره یک مثسسه دایر باارزش بوده است .برای اثبات این اظهار ،خواهان به شهادتنامه های خود و آقای ریـاحی
استناد میکند که در آنها اظهار داشتهاند که شرکت مذکور آینده روشنی داشت ،زیرا کارخانه شرکت ،تولیدکننـده
منحصر به فرد متههای ضربهای پنوماتیک در ایران بود.
 .719خواهان به ارزشیابی انجام شده توسط یكی از کارشناسان خوانده ،آقای محمدابراهیم قربانی فریـد کـه
استنتاجات خود را بر آن دسته از مدار مالی استوار نموده که خوانده از ارائه آنها خودداری کرده ،اعتـراض دارد.
به این دلیل ،خواهان درخواست کرده است که ارزشیابی آقای قربانی فرید از ایران بهلر از پرونده حذف شود.
 .0اظهارات خوانده

 .717خوانده استدالل میکند که ارزشیابی خواهان وضعیت اقتصادی و سیاسی موجود در ایران در جریان انقالب
و بعد از آن را در نظر نگرفته است .خوانده با توجه به دفتر خاطرات آقای ریاحی ،خاطرنشان میسازد که برخـی از
شرکتهای موضوع پرونده حاضر ،از جمله ایران بهلر ،دچار مشكالت مالی یا در شرف ورشكستگی بودند .بهویـژه
درخصوص ایران بهلر ،خوانده و کارشناسانش استدالل میکنند که آن شرکت به خاطر کاهش درآمدش ناچار شده
بود کارکنانش را اخراج کند .بهعالوه ،شرکت قادر به بازپرداخت بدهیهای بانكی و پرداخت اجاره دفترش نبود .در
واقع ،طبق اظهار خوانده ،تنها سیاستهای کارگری دولت بود که این شرکتهای متوقـف را از ورشكسـته اعـالم
شدن نجات داد.
 .711خوانده اظهار میدارد که ایران بهلر شرکتی ناموفق بود و قبـل از هشـتم اسـفندماه  00] 5912فوریـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .862در پرونده حاضر که دیوان ارزش سهمالشرکه خواهان را به ریال تعیین کرده ،دیوان برای تبـدیل مبـالغ بـه دالر ایـاالت متحـده،
همان نرخ مورد نظر خواهان ،یعنی هر دالر  02/52ریال را اعمال کرده است.
 .861در جریان رسیدگیهای این پرونده ،خواهان درخواست کرد که «مدار و مستندات مالی (نظیر دفاتر حسابداری ،اسناد و مـدار
حسابداری ،صورتهای مالی ،اظهارنامههای مالیاتی ،قراردادهای عمده مالی و غیره) ،همچنین گزارشهای حسابرسی و مدار ارزشیابی
امال و مست الت  ...ایران بهلـر ]و سـایر شـرکتهـا[ کـه در مـدر شـماره  01ضـمیمه الیحـه خوانـده ،صـفحات  4و ] 1گـزارش
ارزشگذاری آقای قربانی فرید[ ،به آن اشاره شده است» ارائه شود .مدار مزبور هرگز توسط خوانده ارائه نشد ،و به نظر خواهـان ،هـیچ
توضیح قابل قبولی نیز در مورد عدم ارائه مدار داده نشد.
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 ،[5322یعنی تاریخی که خواهان ادعا میکند شرکت مصادره شده است ،هـیچ سـودی حاصـل نكـرده
خوانده از آقای قربانی فرید و آقای کریستوفر جی .گالور که هر دو عضو مثسسه حسابداران خبره انگلستان و ویلز
هستند ،گزارشهای ارزشیابی ارائه کرده است.
 .710آقای قربانی فرید اظهار میدارد که ارزشیابی وی بر مبنای تعریفـی کـه دیـوان از «مثسسـه دایـر» در
پرونده آی.ان.آ .به دست داده انجام گرفته است 165.تاریخ ارزشیابی مورد عمل ،پایـان سـال  5912شمسـی ]02
مارس  [5322است.
 .714طبق گزارش ارزشیابی آقای قربانی فرید ،سرمایه ایران بهلر در تاریخ ارزشیابی  02202220222ریال بود
که به  020222سهم تقسیم شده بود .بنابراین ،سهم الشرکه خواهان در ایران بهلر ،یعنی  122سهم ،بـرای کنتـرل
شرکت کافی نبود .آقای قربانی فرید با توجه به تعداد سهام خواهان و اینکه شرکت در تـاریخ ارزشـیابی کماکـان
فعال بوده ،روش مبتنی بر سود سهام را در آن اوضاع و احوال برای ارزشیابی شرکت مناسب تشخید داده اسـت.
به نظر آقای قربانی فرید ،روش مبتنی بر سود سهام برای ارزشیابی یک مثسسه دایر هنگامی مناسـب اسـت کـه
سرمایهگذاری در آن شرکت تنها برای سود بردن از عملیات انجام شود.
 .711در گزارش آقای قربانی فرید همچنین آمده است که فروشهای شرکت از سال 5302] 5915ــ[5300
رو به کاهش نهاده بود و زیانهایش هر سال افزایش مییافت .این امر عمدتاً ناشی از محـدودیت تقاضـا در بـازار
برای متههای ضربهای و نیز اشباع بازار به فاصله کوتاهی پس از آغاز بهرهبرداری از کارخانـه بـود .شـرکت هـیچ
بازاری در خارج برای فروش محصوالتش نداشت .در واقع ،سرمایه شرکت پس از جلسه فوقالعاده سـهامداران در
 00تیرماه  59] 5913ژوییه  ،[5322از  02202220222ریال به  1202220222ریال کاهش یافت.
 .713آقای قربانی فرید اظهار میدارد که به استثنای ارقام مربوط به سال ] 5913سال منتهی به  02مـارس
 [5325که حسب ادعا توسط مثسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان حسابرسی شده بود ،برای تعیین عملكرد شرکت،
تنها ارقام حسابرسی نشده در دسترس قرار داشت .بر مبنای این ارقام حسابرسی نشده ،زیانهای انباشـته شـرکت
در تاریخ ارزشیابی  51503220222ریال بود .زیان انباشته تعدیل شده ،با فرض ادامه فعالیتهای شرکت ،تقریباً بالغ
بر  02502220222ریال میشد .صورت های مالی مربوط به سال ] 5912سال منتهی به  02مارس  [5322شرکت
که در گزارش گنجانده شده ،حاکی از آن است که تراز تعدیل شده مربوط به آن سال ،بر مبنای ارقام سـال 5913
بالغ بر  04404220222ریال میشد.
 .751آقای قربانی فرید با استفاده از روش ارزشیابی مبتنی بر سود سهام ،اظهارنظر میکند که سهام شـرکت
نمیتوانست هیچ سودی حاصل کند و از این رو ،سهام خواهان هیچ ارزشی ندارد .ایشان از طریق دیگری (استفاده
از روش ارزشیابی مبتنی بر تصفیه) نتیجه میگیرد که ارزش منفی تخمینی خالد داراییها حداقل 55502220222
ریال است .در گزارش آقای قربانی فرید نتیجهگیری شده است که در تاریخ ارزشیابی ،شرکت به سبب مشـكالت
جدی نقدینه در گردش و به دلیل اینکه کلیه داراییهای ثابت آن وثیقه یک اعتبار بانكی واقع شـده بـود ،اساسـاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .861خوانده به دفتر خاطرات آقای ریاحی ،از جمله آنجایی که وی میگوید «شرکت در شـرف توقـف و ورشكسـتگی اسـت» اسـتناد
کرده است ]در متن انگلیسی حكم ،این عبارت توسط بخش ترجمه دیوان به انگلیسی برگردانده شده است[.
 .865آی.ان.آ .مذکور در پانوشت  525باال.
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ورشكسته بود .در نتیجه ،سهام خواهان فاقد ارزش تلقی شده است.
 .755دومین کارشناس ارزشبابی خوانده ،آقای گالور ،فقط مدار ارائه شـده توسـط خواهـان بـه دیـوان را
تجزیه و تحلیل کرده است .آقای گالور اظهار نگرانی کرده است که صورتهای مـالی حسابرسـی شـده شـرکت
موجود نبودهاند و بهعنوان دلیل خرابی وضع مالی شرکت به شهادتنامه آقای ریاحی استناد کرده که در آن ،نامبرده
اظهار داشته که شرکت در نخستین سال فعالیتش «زیانهایی» داشته است .آقای گالور همچنین به صورتجلسـه
ساالنه مجمع عمومی شرکت که در پایان سال ] 5915مارس  [5302برگزار شده استناد میکند که مثیـد سـابقه
زیاندهی شرکت است .آقای گالور با توجه به سابقه زیانـدهی ایـران بهلـر و نـاآرامیهـای داخلـی ،اغتشاشـات و
اختالالت اقتصادی پس از اسفندماه ] 5915مارس  ،[5302جداً اظهار تردید کرده است که ایران بهلر میتوانسـته
خود را به یک مثسسه سودآور تبدیل کند .آقای گالور همچنین یادآور میشود که در شهریورماه ] 5912سـپتامبر
 [5303یک سرپرست دولتی برای شرکت تعیین شد و طبق نامه مورخ  05دیماه  55] 5912ژانویه  [5322آقای
خواجهنوری ،شرکت برای ادامه عملیاتش نیاز به اعتبار جدید داشت .وی نتیجه میگیرد که:
با آن که هیچ ترازنامهای از ]ایران بهلر[ در دست نیست ،میتوان از فقد هرگونه سود با اطمینان نتیجهگیـری
کرد که خالد داراییهای شرکت نمیتوانسته از سرمایه پرداخت شده آن یعنی  022میلیون ریال تجـاوز کنـد .در
واقع ،زیانهای حاصله تا این تاریخ تنها میتواند از حقوق صاحبان سهام برداشت شود.
 .750بنابراین ،آقای گالور بر این عقیده است که با بقای ایران بهلر حتماً ارزشی برای دارایـیهـای شـرکت
باقی میماند ،اما ارزش خالد قابل انتساب به آن داراییها به دلیل زیانهای شرکت باید به میزان قابـل تـوجهی
کم تر از ارزش اسمی سهام خواهان میبود .آقای گالور برای سهام خواهان مبلغ  001220222ریال ارزش در نظـر
میگیرد که معادل نصف ارزش اسمی سهام او است.
 .9تصمیم دیوان

 .759دیوان در وهله اول ت کید میکند که از نظر آیین دادرسی بین طرفین باید مساوات برقرار باشد .به تقاضـای
خواهان ،دیوان طی دستورهای مورخ  00آبان  52] 5909نوامبر  [5334و  02اردیبهشـت  52] 5904مـه [5331
خود ،از خوانده تقاضا کرد که مدار و اسناد مالی متعددی از ایران بهلر را که خواهان تقاضا کرده و گزارش آقای
قربانی فرید بر مبنای آنها تنظیم شده بود ،ارائه کند .خوانـده آن مـدار را ارائـه نكـرد و در نتیجـه ،کارشـناس
خوانده به مدارکی دسترسی داشته که در دسترس خواهان قرار نگرفت .بنابراین ،دیوان نمیتوانـد فروضـی را کـه
گزارش آقای قربانی فرید براساس آنها بنا شده است بپذیرد ،زیرا خواهان از فرصـت معارضـه بـا اسـتنتاجات آن
گزارش محروم شده است .بر این اساس ،دیوان گزارش آقای قربانی فرید را درخصوص ایران بهلر مورد توجه قرار
نمیدهد.
 .757به دلیل فقد اطالعات مالی راجع به ایران بهلر در پرونده ،وظیفه دیوان در ارزشیابی سـهام خواهـان در
ایران بهلر دشوار است .بهعالوه ،با توجه به فقد معامالت منظم سهام شرکت در یـک بـازار آزاد (بنـد  440زیـر)،
دیوان باید روش ارزشیابی غیرمستقیمی را پیدا کند .دیوان ارزش ایران بهلر و سهمالشرکه خواهـان را بـر مبنـای
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بهترین ادله موجود در پرونده و با در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال پرونده به طور تقریبی تعیین
 .751در انجام این کار ،دیوان مطلبی را که پیشتر در پرونده سوالتایلز اینک .اعالم داشته یادآور میشود:
با این که خواهان باید بار اثبات ارزش شرکت مصادره شده را با ارائه بهترین ادله موجود برعهده بگیرد ،دیوان
نیز باید آماده باشد که موقعیت نامناسب خواهان ،یعنی عدم دسترسی او را به مدار مفصـل ،بـه عنـوان عواقـب
اجتنابناپذیر شرایطی که سلب مالكیت تحت آنها صورت گرفته ،تا حدودی مورد توجه قرار دهد167.
 .750در پرونده حاضر ،دیوان مالحظه میکند کـه ایـران بهلـر در سـال  [5309] 5910تشـكیل و کارخانـه
متههای ضربهای آن در خردادماه ] 5911ژوئن  [5305افتتاح گردید .دیوان واقف است که شـرکتهـای تولیـدی
معدودی در نخستین سال های فعالیتشان سودآور میشوند و بقای آن ها غالباً بستگی بـه ایـن دارد کـه بتواننـد از
عهده زیان های اولیه خود برآیند .در اینجا ایران بهلر اندکی پس از آغاز بهره برداری ،با اغتشاشات دوران انقـالب
نیز مواجه شد .بدین لحا دیوان نمیتواند با هیچ درجهای از قطعیت ،نظر بدهد که ایران بهلر میتوانسته پیش از
مصادره به صورت یک مثسسه دایر در آمده باشد168.
 .754از سوی دیگر ،هیچ دلیلی در پرونده موجود نیست که ایران بهلر ،با وجود مشكالت مالیاش که ظـاهراً
منجر به درخواست اعتبار اضافی برای ادامه فعالیتش در اواخر سال ] 5912اوایل سـال  [5322شـد ،عملیـاتش را
پیش از مصادره متوقف مینمود .در این اوضاع و احوال ،صرف این واقعیت که شرکت به فعالیتهای خـود ادامـه
داد ،کافی است که دیوان را متقاعد کند که شرکت و در نتیجـه ،سـهام خواهـان در آن ،در زمـان مصـادره دارای
مقداری ارزش بوده است.
 .751در واقع ،حتی کارشناس خوانده ،آقای گالور ،شهادت داده است که امكان بقای شرکت ،البته با حمایت
دولت ،باالتر از حد متوسط بوده است .وی معهذا استدالل کرده است کـه بخـش اعظـم سـرمایه پرداخـت شـده
شرکت ،اگر نه همه آن ،از بین رفته بود و بنابراین ،ارزش سهام خواهان باید به میزان قابل توجهی کمتر از ارزش
اسمی آنها باشد.
 .753دیوان با این نظر موافق نیست .هرچند ایران بهلر پیش از مصادره با مسائل مـالی جـدی مواجـه بـوده،
ولی چشم انداز آتی آن احتماالً بهتر از آن بود که آقای گالور در ارزشیابیاش پیش بینی کرده است .بر این اساس،
دیوان نتیجه گیری وی را رد میکند که خواهان استحقاقی بیش از نصف ارزش اسمی سهامش ندارد .با توجـه بـه
ادله موجود و اوضاع و احوال پرونده ،دیوان نتیجه میگیرد که سهم الشرکه خواهان در ایران بهلر ،در زمان مصادره
 102220222ریال ،یا  020200دالر بوده که برابر با ارزش اسمی سهام او است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .866بهعنوان مثال ،بنگرید به :حكم استارت ،مذکور در پانوشت  515باال ،بندهای 993ـ ،992ص  005و همچنین جهانگیر مهتـدی و
دیگران و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 109ـ005ـ] 9متن فارسی مورخ  55آذرماه  /5901متن انگلیسی مورخ دوم دسـامبر
 ،[5335بند  ،525منتشره در .32 Iran-U.S. C.T.R. 124, 157
 .869بنگرید به :سوالتایلز اینكورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 032ـ950ـ ،5مورخ دوم اردیبهشتماه 00] 5955
آوریل  ،[5320بند  ،10منتشره در .14 Iran-U.S. C.T.R. 223, 238
 .861بهعنوان مثال ،بنگرید به :فیپس داج ،مذکور در پانوشت  510باال ،بند  ،92ص 599ـ.590
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پ) خشکه
 .5اظهارات خواهان

 .701خواهان اظهار میدارد که ارزش عادالنه بازار علقه مالكانه مـورد مطالبـهاش ،یعنـی  02/5درصـد سـرمایه
شرکت ،طبق ارزشـیابی ویالمـت بـا اسـتفاده از روش تنزیـل نقدینـه در گـردش )(discounted cash flow
(«روش تنزیل نقدینه») 400020222 ،دالر بوده است169.
 .705خشكه شرکتی است که عمدتاً به واردات و فروش فوالد مخصوص اشت ال داشت .طبق اظهار خواهان،
داراییهای شرکت عبارت بود از یک ساختمان پـنچ طبقـه بـا  000222متـر مربـع فضـای اداری ،بنـا شـده روی
 590/52متر مربع زمین ،سه ساختمان  00422متر مربعی بنا شده روی  90522متر مربـع زمـین و سـه فروشـگاه
استیجاری .شرکت همچنین دارای دو قطعه زمین بایر کالً به مساحت  000252متر مربع بود کـه در یـک منقطـه
تجاری کنار بزرگراه کرج ،در هشت کیلومتری میدان شهیاد تهران ،قرار داشت.
 .700خواهان در الیحه معارضش اظهار داشته است که به دفاتر بعد از سال  ]5302[ 5942خشكه دسترسـی
نداشته است .وی همچنین خاطرنشان میسازد که این مدار را از خوانده درخواست کرد ،امـا خوانـده ،بـه رغـم
دستورهای پیدرپی دیوان ،از ارائه آنها خودداری نمود (بنگریـد بـه :بنـدهای  50-05بـاال) .خواهـان همچنـین
خاطرنشان میکند که خوانده ظاهراً به مدار مذکور دسترسی داشته ،زیـرا کارشناسـی ارزشـیابی خوانـده ،آقـای
قربانی فرید ،در ارزشیابی خشكه به آن مدار استناد کرده 170.خواهان همچنین اظهار میدارد که گزارش آقـای
قربانی فرید حاوی جدولی است که ظاهراً عملكرد شرکت را در سالهای  05[ 5941مارس  ]5322نشان میدهد.
از آنجایی که نه خواهان امكان وارسی این ارقام را داشته و نه دیوان ،خواهان از دیوان درخواست کرده است کـه
این جدول را از مدار پرونده حذف کند یا ارقام آن را نادیده بگیرد.
 .709خواهان همچنین به تفصیل راجع به گزارش آقای قربانی فرید اظهارنظر کرده و قویاً اسـتنتاجات وی را
رد میکند که گفته است خشكه بهعنوان یک مثسسه دایر محكوم به شكست بوده و باید در اول فـروردین 5913
[ 05مارس  ]5322منحل میشد.
 .707خواهان همچنین نتیجه گیریهای مشخد آقای قربانی فرید را به ایـن دالیـل رد مـیکنـد :نخسـت
اینکه آقای قربانی فرید توضیح نمیدهد که چرا در محاسبه عملكرد شـرکت ،تصـمیم گرفتـه اسـت مبلـغ 00/9
میلیون ریال بابت ذخیره اسناد دریافتنی کسر کند .دوم اینکه ارقام خود کارشناسان خوانده با اسـتدالل وی مبنـی
بر اینکه فروشهای خشكه بین سالهای  5915و  05[ 5912مارس  5300تا  02مـارس  ]5322کـاهش یافتـه
بود ،تناقض دارد .در واقع ،آن ارقام نشان میدهند که سود ناخالد و سود خالد قبل از پرداخت مالیـات شـرکت
در آن دوره تقریباً ثابت و یكنواخت بود .سوم اینکه ارقام کارشناسی خوانده که نشاندهنده کـاهش کـل مخـارج
بین سالهای مالی  5915و  5912میباشد ،اظهار او را که مخارج شرکت رو به افزایش بوده ،خدشهدار مـیکنـد.
چهارم اینکه ادعای کارشناس مزبور مبنی بر اینکه اعمال کنترلهای ارزی پس از انقالب باید مانع فعالیتهـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .866این رقم نهایی خواهان است که در جلسه استماع ارائه شد.
 .899خواهان اظهار میدارد که «کارشناس خوانده [آقای قربانی فرید] ،مطالبی را ظاهراً از گزارشهای مالی شـرکت بـرای سـالهـای
مختوم به سال  5921شمسی [منتهی به  02مارس  ]5322نقل کرده است».
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شرکت شده باشد ،اثبات نشده است .هر کنترل محدودکنندهای که در سالهای بعد به اجرا در میآمد نمیتوانست
هیچ سرمایه گذار مطلعی را در ماه مارس  5322تحت ت ثیر قرار دهد .پنجم این که کارشـناس مزبـور اظهارعقیـده
کرده است که خشكه با رقابتهای فزاینده ای روبهرو بود؛ ولی هیچیک از این رقیبـان را مشـخد نكـرده اسـت.
خواهان با اشاره به برخی شهادتنامه های تسلیمی در پرونده حاضر ،اظهار میدارد که سهم شـرکت از بـازار ایـران
هیچگاه کمتر از  02درصد نبوده است .ششم اینکه خواهان این ادعای کارشناس خوانده را رد میکند که میگوید
شایعاتی در مورد ملی شدن بازرگانی خارجی جریان داشت .در هر حالت ،خطـر سـلب مالكیـت از سـوی دولـت را
نمیتوان هنگام ارزشیابی یک شرکت مصادره شده به حساب آورد.
 .701باالخره خواهان نظر آقای قربانی فرید را قبول ندارد که گفته است در اواخر سـال [ 5912اوایـل سـال
 ]5322یک مالک منطقی مجبور میشد خشكه را منحل کند .خواهان معتقد است که اقتصاد ایران در واقع پس از
انقالب دوباره رونق گرفت و خشكه تا به امروز به کار خود ادامـه داده اسـت .خواهـان اظهـار مـیدارد کـه وی و
همسرش هیچ تمایل یا دلیلی برای انحالل شرکت نداشتند .بنابراین ،خواهان هیچ فایـدهای در بررسـی تجزیـه و
تحلیل ارزشیابی کارشناس که مبتنی بر روش تصفیه است ،نمیبیند .حتی اگر دیوان تشخید دهد که سهامداران
خشكه بعد از سال  5322نمیتوانستند انتظار سودی را داشته باشند ،باز هم کسـر کـردن هزینـههـای انحـالل از
ارزش شرکت ،با توجه به رویه دیوان ،اشتباه خواهد بود .از نظـر خواهـان ،ارزشـیابی کارشـناس خوانـده در مـورد
 00252سهم خواهان به مبلغ  4540591/-دالر ،کم تر از یک دهـم ارزش واقعـی سـهام او در خشـكه اسـت کـه
خواهان آن را یک مثسسه دایر تلقی میکند.
 .700خواهان برای اثبات ادعایش ،گزارش های ارزشیابی یا شهادتنامه هایی از سه کارشناس ارائه کرده است.
آقای دبلیو .تاماس کرتیس ،عضو انجمن ملی مشاوران مالیـاتی ایـاالت متحـده و انجمـن حسـابداران سـریلند و
ویالمت (بنگرید به ،بند  920باال) ،هرکدام یک گزارش ارزشیابی ارائه کردهاند .آقای منوچهر وهمن ،یک ارزیـاب
رسمی سابق ایران ،دو شهادتنامه ارائه کرده است .آقای رابرت اف .رایلی از ویالمت ،از طـرف خواهـان در جلسـه
استماع شهادت داده است.
 .704گزارش های آقای کرتیس و ویالمت بر مبنای اطالعـات مـالی عملیـات و درآمـدها از زمـان ت سـیس
شرکت در سال  5995تا سال  5310[ 5942تا  ]5302تنظیم شدهاند .درخصـوص گـزارشهـای مـذکور در بـاال،
خواهان اذعان میکند که آقای کرتیس اطالعات کمتری در مورد نقدینه در گردش شرکت داشته و دربـاره ارزش
زمین بایر متعلق به شرکت هیچ اطالعاتی نداشته است .آقا کرتیس اظهار میدارد که وی «اطالعات مالی خشكه
را بدون بررسی جداگانه و مستقل قبول نموده» و اطالعات مالی ارائه شده توسط آقای ریاحی در شهادتنامه اش و
در لیست «درآمدهای ناخالد و درآمد خالد و سایر اطالعات مالی» را حسابرسی نكرده است.
 .701آقای وهمن در شهادتنامه دوم و اصالح شده اش ،ساختمان های اسـتیجاری خشـكه را 9209990999/-
ریال ارزشیابی کرده است 171.وی ساختمان دفتر بازرگانی خشكه واقع در نبش خیابان خیام و خیابان پار شـهر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .898ارزش ساختمانهای استیجاری ،ارزش سرقفلی آنها است که به گفته آقای وهمن ،در این مـورد قیمتـی اسـت کـه بـه ازای آن،
مست جر میتواند حقوقی را که نسبت به ملک دارد به دیگری بفروشد.

حکم شماره  655ـ  485ـ 989  0

را که به ادعای او در نقطه مرغوبی در بهترین منطقه تجاری تهران قرار داشته 52201350022/- ،ریال ارزشـیابی
کرده است .آقای وهمن اظهار میدارد که مدار خوانده نشان میدهند که یک بانک ،ساختمان مرکـزی شـرکت
را به مبلغ  22میلیون ریال ،بهعنوان وثیقه یک وام اضافی  12میلیون ریالی به شـرکت ارزشـیابی کـرده اسـت .از
آنجایی که ارزیابی بانکها از ملک به منظور اعطای وام هرگز مساوی ارزش بـازار وثیقـه نیسـت ،آقـای وهمـن
عقیده دارد که ارزشیابی بانک مزبور ارزشـیابی وی از سـاختمان اداری را ت ییـد مـیکنـد .آقـای وهمـن زمـین و
ساختمان های شرکت در خیابان قزوین در تهران ،از جملـه ارزش سـرقفلی محـل را مبلـغ  1400020222/-ریـال
ارزشیابی کرده است .ادعا شده است که ملک در یک مرکز تجاری نزدیک مرکز شـهر تهـران واقـع و دارای سـه
ساختمان ،یک نمایشگاه و دو انبار بزرگ آجری ،شامل یک کارگاه پوالد سازی بـا دو جرثقیـل  1تنـی مـیباشـد.
باالخره آقای وهمن زمین بایر خشكه به مساحت  000252/01متر مربع را مبلـغ  9202050012/-ریـال ارزشـیابی
کرده است .در مجموع ،آقای وهمن ساختمانها ،زمینها و ساختمانهای اسـتیجاری خشـكه را مبلـغ 09004050029/-
ریال ارزشیابی کرده است.
 .703آقای کرتیس اطالعات ارائه شده توسط خواهان از سال ( 5995که از  05مارس  5310آغاز میشود) تا
سال ( 5942سال منتهی به  02مارس  )5302را بررسی کرده است 172.این اطالعات به دیوان نیـز تسـلیم شـده
است .آقای کرتیس همچنین به اظهارات خواهان راجع به سابقه ،تاریخچه و توانایی بالقوه شـرکت اسـتناد کـرده
است .برای محاسبه ارزش شرکت در تاریخ فرضی مصادره ،یعنی  54تیر [ 5913پنجم ژوییه  ،]5322وی میانگین
وزنی ارزش سرمایهای ) (capitalized, weighted mean valueمنافع خالد گذشته و پیشبینی شده آتی
را به دست میدهد .به نظر آقای کرتیس ،این رقم مثید ارزش ذاتی دارایـیهـای شـرکت ،ارزش گـردش درآمـد
واقعی و گردش درآمد پیشبینی شده آتی و ارزش عادالنه سهام آن در بازار میباشد .وی نتیجه میگیرد که کـل
ارزش خشكه در زمان مصادره  0200200512/-دالر بوده است .به گفته آقای کرتیس این مبلـغ محتاطانـه اسـت؛
زیرا به میزان قابل توجهی پایینتر از حد باالی ارزشهای تعیین شده برای شرکت است کـه از طریـق تجزیـه و
تحلیل گردش درآمدهای آتی به دست میآید.
 .791کارشناس سوم خواهان ،ویالمت ،خشكه را از طریـق روش مبتنـی بـر درآمـد ارزشـیابی کـرده اسـت.
ویالمت در گزارشش اذعان میکند که برای تجزیه و تحلیل خود تنها به اطالعـات مـالی و عملیـات حسابرسـی
نشده دسترسی داشته است .براساس این گزارش ،ویالمت کوشیده است که خشكه و سایر شرکت ها را با در نظـر
گرفتن معیارهای ارزشیابی مقرر توسط دیوان و ت ثیر انقالب اسالمی بر ارزش شرکت های مصادره شده ،براسـاس
روشهایی ارزشیابی کند که از نظر یک سرمایه گذار منطقی معرف ارزش آن ها در بازار آزاد میباشد .این گـزارش
روش مبتنی بر درآمد 173را بهویژه در مورد خشكه مناسب میداند ،زیرا  .5این شرکت در تاریخ مصادره نقـدینگی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .892این ارغام عمدتاً به فروشهای ناخالد و سودهای خالصی مربوط میشوند که آقای ریاحی ارائه کرده است.
 .891در گزارش آمده است که این روش «مبتنی بر این فرض است که ارزش یک شرکت بازرگانی برابر اسـت بـا ارزش فعلـی درآمـد
اقتصادی که صاحبان شرکت در آینده به دست میآورند» .طبق گزارش مزبور ،دیوان روش مبتنی بر درآمد را در این پرونـدههـا پذیرفتـه
است :فیلیپس ،مذکور در پانوشت  559باال؛ حكم استارت ،مذکور در پانوشت  515باال؛ و آموکو اینترنشنال فایننس کورپوریشـن و دولـت
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عملیاتی ایجاد میکرد؛ و  .0ارزش سهم الشرکه خواهان بیشتر بر ظرفیت درآمدزایی آن شـرکت بـهعنـوان یـک
مثسسه دایر مبتنی بوده است تا ارزش داراییهای آن به صورت منفرد.
 .795ویالمت ارزش خشكه را به عنون یک مثسسه دایر بر مبنای روش مبتنی بر درآمد ،به ویژه روش نتزیل
نقدینه و با استفاده از اطالعات مربوط به عملیات و درآمدهای تا سال  ،]5302[ 5942محاسبه کرده اسـت 174.از
نظر این گزارش ،الزم بود اطالعات مالی مربوط به دوره پس از سال  ]5305[ 5943تا تاریخ مصادره برآورده شود.
ویالمت به منظور تعیین ارزش عادالنه بازار مال مورد نظر ،یک برآورد دهساله پس از تاریخ مصادره نیز بـه عمـل
آورده است .ویالمت زمین بایر را بهعنوان یک دارایی اضافی غیرفعال ارزشیابی و لذا ارزش آن را به رقم حاصله از
روش مبتنی بر درآمد اضافه کرده است .در مجموع ،ویالمـت  02/5درصـد سـهم الشـرکه ادعـایی خواهـان را در
خشكه ،در تاریخ هشتم اسفند  00[ 5912فوریه  ،]5322بالغ بر  400020222/-دالر ارزشیابی کرده است175.
 .0اظهارات خوانده

 .790خوانده روش های ارزشیابی کارشناسان خواهان و نتیجه گیری آنان را رد و گـزارش هـای ارزشـیابی خـود را
عرضه میکند .آقای قربانی فرید (بند  421باال) دو گزارش تهیه کرده که یكی از آنهـا بـه اتفـاق آقـای صـفری
کوپایی تهیه شده است .آقای سالمی و آقای گالور (بندهای  930و  421باال) هرکدام یک گزارش ارزشیابی تهیه
کردهاند .دکتر منوچهر پویا و آقای خلیل یعسوبی که هر دو ارزیاب رسمیاند ،هرکدام دو گزارش ارزشیابی راجع به
زمینها و ساختمانهای خشكه ،از جمله سرقفلی ساختمانهای استیجاری آن تهیه کردهاند .آقای گـالور و آقـای
سالمی بهعنوان شاهد کارشناس در جلسه استماع شهادت دادند.
 .799آقای قربانی فرید در نخستین گزارش خود ،توضیح داده است که چـرا گـزارش ارزشـیابی وی کـالً بـا
گزارش آقای کرتیس ،نخستین کارشناس ارزشیابی خواهان ،تفاوت دارد .وی اظهـار مـیدارد کـه «بـه نظـر مـا،
کارشناس خواهان به اطالعات کافی و صحیح دسترسی نداشته است» .در مقابل ،وی خاطرنشـان مـیسـازد کـه
«کلیه اطالعات و مدار درخواستی که در محل شـرکتهـای مـورد رسـیدگی و سـایر سـازمانهـای دولتـی و
غیردولتی موجود بوده ،کالً در اختیار ما قرار گرفته است».
 .797آقای قربانی فرید خشكه را براساس ارزش خالد کل داراییهایش ارزشیابی کـرده اسـت .وی فـرض
کرده است که کامالً به مصلحت سهامداران بود که شر را در تاریخ ارزشیابی منحل کنند .آقای قربانی فریـد در

جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حكم جزئی شماره [ ،9-15-952متن فارسی مورخ ششم بهمن /5955متن انگلیسی مورخ  54ژوییـه
 ،]5320منتشره در «( 15 Iran-U.S. C.T.R. 189آموکو»).
 .891همانطور که پیش از این ذکر شد (بند  400باال) ،خواهان از دیوان درخواست کرده است که ارقـام ارائـه شـده در گـزارش آقـای
قربانی فرید را که حسب ادعا نشاندهنده عملكرد شر از سال  ]5301[ 5914است ،از مدار دیوان حذف کند یا آنها را نادیده بگیرد.
در جلسه استماع ،خواهان همچنین خوانده را مورد انتقاد قرار داد و ادعا کرد که خوانده برای ثبت مدارکی که دیوان دستور ارائـه آنهـا را
داده بود منتظر ماند تا کارشناسان ارزشیابی خواهان گزارشهای خود را ثبت کند
 .895در جلسه استماع ،آقای رایلی از ویالمت با انجام اصالحاتی در محاسباتش مبلغ مـورد ادعـا را از  400520222/-دالر بـه 40002222/-
دالر کاهش داد.
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اثبات فرض خود ،از جمله رقابتهای فزاینده در بخش فوالد مخصوص را خاطرنشان میسازد که شامل طرحهای
بزرگ تولید در ایران ،نظیر طرحهای فوالد مبارکه و فوالد کاویان میشود .به عالوه ،آقای قربانی فرید عقیده دارد
که هزینههای خشكه به خاطر تورم و «باال رفتن سطح هزینهها» همه ساله از افزایش برخـوردار بـوده اسـت .بـا
این که فروش ها و سود خالد خشكه از سال (5914که از  05مارس  5301آغاز میشـود) تـا سـال ( 5911سـال
منتهی به  02مارس  )5300افزایش یافته بود ،از سال ( 5915که از  05مارس  5300آغاز میشود) فروش و سـود
خالد آن شرکت رو به کاهش گذاشته بود .آقای قربانی فرید همچنین به دلیل اجرای سیاستهای کنترل ارزی و
سهمیهبندی ارز پس از انقالب ،ابراز تردید کرده است که شرکت قادر به ت مین ارز کافی جهت ورود کاال میبود.
 .791آقای قربانی فرید نتیجه گرفته است که ارزش عادالنه بازار خشكه براساس روش تصفیه در پایان سال
 02[ 5912مارس  ]5322معادل  51502220222/-بوده است .نتیجتاً ارزش عادالنه بازار هریک از  520222سـهم
آن (که ارزش اسمی آنها  520222/-ریال است) بالغ بر  510522/-ریال میشد که بـدین ترتیـب ،ارزش 00252
سهم مورد ادعای خواهان  9509150222/-ریال میشود.
 .790کارشناس دوم خوانده ،آقای سالمی ،اظهار میدارد که گزارش وی به منظور تعیین ارزش عادالنه بازار
خشكه در تاریخ مصادره تهیه شده است .آقای سالمی با در نظر گرفتن کـاهش تولیـد شـرکت و احتمـال توقـف
فعالیت های آن پس از انقالب و پس از بررسـی صـورت هـای مـالی ،خشـكه را براسـاس ارزش دفتـری خـالد
داراییهایش ارزشیابی کرده است .آقای سالمی دارایی جاری خشـكه را براسـاس صـورتهـای مـالی شـرکت ،و
داراییهای ثابت آن را بر مبنای ارزیابی دکتر پویا ارزشیابی کرده است.
 .794آقای سالمی روش نتزیل نقدینه را برای ارزشیابی خشكه نامناسب میدانـد .بـهعـالوه ،وی اسـتدالل
میکند که حتی اگر روش تنزیل نقدینه مناسب میبود ،کارشناسان ارزشیابی خواهـان بایـد ارقـام فـروش واقعـی
شرکت و نسبت واقعی سود به فروش را مبنای کار قرار میدادند .آقای سالمی گزارش ویالمت را مورد انتقاد قرار
داده ،از جمله اظهار میدارد که باید بین خـرج تنزیـل مـورد اسـتفاده و هزینـه سـرمایه )(capital expenses
شرکت توازنی ایجاد میشد ،یعنی  01درصد تعیین میگردید .آقای سالمی در گزارش خود نظر میدهـد کـه اگـر
ویالمت استدالالت دیوان در تعدادی از احكام ،از جمله حكم استارت را به کار بسته بود ،نرخ تنزیل قابل اعمال از
 92درصد نیز تجاوز میکرد .در گزارش آقای سالمی آمده است که فروش های شرکت از سال  ]5300[ 5915به بعد
رو به کاهش گذاشت .آقای سالمی اظهارنامههای مالیاتی و صورتهای مـالی مربـوط بـه سـالهـای 5915-5913
[ ]5300-5322خشكه را پیوست گزارش خود کرده است .طبق اظهار آقای سالمی ،عالوه بـر اعمـال  92درصـد
نرخ تنزیل نسبت به ارزش های واقعی و  01درصد نرخ سرمایه گذاری (یعنی نرخ بازدهی مورد انتظار که معـادل 4
میشود  42 ،)P/E=4درصد نرخ مالیات نیز در نظـر گرفتـه مـیشـد .تحـت ایـن پارامترهـا ،ارزشـیابی ویالمـت
میبایست ،بر مبنای روش تنزیل نقدینه ،ارزشی بسیار کمتر از ارزشیابی آقـای سـالمی بـه دسـت مـیداد .آقـای
سالمی همچنین شهادت داد که وضعیت خواهان بهعنوان سهامدار اقلیت نیز باید در تعیین ارزش عادالنه بازار بـه
حساب آورده میشد.
 .791آقای سالمی همچنین رقم  905020222/-دالر ارزشیابی مورد قبول ویالمـت بـرای امـوال غیرمنقـول
خشكه را که شرکت پنج سال قبل از ارزشیابی به مبلغ  0420222/-دالر خریـداری کـرده بـود ،رد مـیکنـد .وی
خاطرنشان میسازد که آقای وهمن ،یكی از کارشناسان ارزشـیابی خواهـان ،ارزشـی معـادل  4900222/-دالر
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برای آن اموال قائل شـده اسـت .آقـای سالمی ارزش خـالد دفتـری شـرکت را در اسفنــد [ 5912فــوریه
 02300120222/- ]5322ریال تعیین کرده است .در مقابل ،با استفاده از میانگین سـود خـالد سـه سـاله کـه از
صورت های مالی شرکت استخراج شده و نرخ بازده سرمایه معادل  02درصد (P/E=5) 176و سـپس بـا افـزودن
ارزش داراییهای غیرفعـال ( 510095/-ریـال) ،آقـای سـالمـی ارزش عـادالنه بـازار خشكـه را در اسفنـد 5912
[فوریـه  55100950222/- ]5322ریال محاسبه میکند.
 .793آقای گالور ارزشیابیاش را بر اطالعات ارائه شده توسط خواهان به دیوان و بر حساب های ساالنه کـه
در سال های  05( 5914-5912مارس  5301الی مارس  )5322در جلسات مجمع عمومی شرکت مطرح گردیده و
بهعنوان دلیل توسط خوانده ارائه شده ،استوار ساخته و شهادت داده است که بین سالهای  5915و 5300[ 5912
و  ]5322کاهش شدیدی در میران عواید فروش خشكه به وجود آمده بود .با ایـن حـال ،وی خاطرنشـان سـاخته
است که حاشیه سود ناخالد شرکت به اندازه قابل مالحظه ای ،یعنی از  05درصد در سال  ]5301[ 5914بـه 90
درصد در سال [ 5912مختوم به  02مارس  ]5322افزایش یافت .با وجود این ،افزایش قابل توجه در هزینـههـای
عملیاتی شرکت در سالهای  5911و ( 5915از  05مارس  5305تا  02مارس  )5302کلیه این افـزایش در سـود
ناخالد را جذب کرد و موجب شد که سود خالد طی این دوره اندکی کاهش پیدا کنـد .آقـای گـالور همچنـین
خاطرنشان میسازد که هیچ هزینه مالیاتی در حساب سود و زیان شرکت به چشم نمیخورد .وی شـهادت داد کـه
در مورد میزان بدهیهای مالیاتی شرکت بابت سال  05( 5910مارس  5302تا  02مـارس  )5303و سـال 5912
(سال منتهی به  02مارس  )5322هنوز با مقامات مالیاتی توافقی حاصل نشده بود .آقای گالور اضافه میکند کـه
ترازنامه شرکت در اسفند [ 5912مارس  ،]5322نقدینگی کافی نشان میداد ،ولی میزان بدهی آن قابـل مالحظـه
بود .وی نتیجه گرفته است که «آینده خشكه در زمان ارزشیابی در هالهای از ابهام قرار داشت».
 .771از نظر آقای گالور ،خریدار فرضی  44/0درصد سهام خانواده ریاحی در شرکت هیچ امیدی به اینکه در
شرکت استخدام شود یا به عضویت هی تمـدیره آن در آیـد نداشـت .بنـابراین ،در ارزشـیابی  02/5درصـد سـهام
خواهان باید تنزیلی بابت در اقلیت بودن سهام وی در نظر گرفته شود.
 .775آقای گالور نتیجه میگیرد که ارزش خشكه در تاریخ مصـادره رقمـی بـین  552میلیـون ریـال ارزش آن
به عنوان یک مثسسه دایر و رقم  402میلیون ریال بابت ارزش خالد داراییهای تعدیل شده آن ،یعنی  442میلیـون
ریال است .وی با افزودن ارزش زمین بایر خشكه ،یعنی  5100950222/-ریال ،ارزش کل شرکت را 01100950222/-
ریال تعیین میکند ،اما از آنجایی که خواهان یک سهامدار اقلیت در شرکت بود ،آقای گالور ارزش سهم خواهـان را
 01درصد کاهش داده است.
 .770آقای سالمی و آقای گالور ،در ارزشیابیهای خـود از خشـكه براسـاس روش ارزش خـالد دارایـیهـای
تعدیل شده ،از ارزشیابی دکتر پویا از داراییهای ثابت شرکت کـه بـا بازدیـد از محـل صـورت گرفتـه و همچنـین از
ارزشیابی وی در مورد سرقفلی فروشگاه های استیجاری آن استفاده کرده اند .دکتر پویا ارزش کل داراییهای خشكه را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .896با توجه به فروش ها و سود آوری شرکت طی سال های  ،]5300-5322[ 5915-5912آقای سالمی معتقد است کـه حتـی اعمـال
یک نرخ  02درصد بابت بازدهی سرمایه خوشبینایه است.

حکم شماره  655ـ  485ـ 993  0

در تاریخ ارزشیابی  54209350222/-ریال برآورد کرده که این مبلغ مشتمل است بر 55 .5 :میلیون ریال بابت زمـین و
ساختمانهای دفتر مرکزی آن 5100950222/- .0 ،ریال بابت دو قطعـه زمـین کنـار جـاده کـرج9105520222/- .9 ،
ریال بابت زمین و ساختمان های انبار و کارگاه 55 .4 ،میلیون ریال بابت سرقفلی فروشگاه استیجاری واقع در خیابـان
امیرکبیر 50 .1 ،میلیون ریال بابت سرقفلی فروشگاه استیجاری واقع در خیابان مخصوص ،و  5 .5میلیون ریـال بابـت
سرقفلی فروشگاه استیجاری واقع در خیابان تهران نو .دکتر پویا اسناد مالكیت و اجارهنامههای مربوطه را بـه گـزارش
خود پیوست کرده است.
 .779با توجه به سقوط قیمت مست الت بالفاصله پس از انقالب ،دکتر پویا معتقد است کـه ارزشـیابی آقـای
وهمن بیش از حد باال است .وی همچنین اظهار میدارد که حكم دیوان نیز مثید آن اسـت کـه ارزش مسـت الت
تجاری در اثر انقالب کاهش یافت .درخصوص نظرات آقای وهمن راجع به ارزشیابی ساختمان اداری توسط بانک،
دکتر پویا اظهار میدارد که روش معمول در این گونه ارزیابیها این است کـه کارشناسـان منتخـب بانـک ارزش
واقعی ملک را بر مبنای ارزش بازار آن تعیین میکنند و سپس بانک ارزشی کمتر از ارزش بازار آن به متقاضی وام
اعالم میکند.
 .777تاریخ اولین گزارش ارزشیابی آقای یعسـوبی ششـم دی  00[ 5955دسـامبر  ]5320اسـت .وی امـوال
غیرمنقول خشكه را  42001220222/-ریال ارزشـیابی کـرده اسـت .گـزارش وی تـاریخ دقیـق ارزشـیابی را ذکـر
نمیکند ،ولی ارزش های تعیین شده نشان میدهند که تاریخ ارزشیابی زمـانی در مـاه آذر یـا دی [ 5955دسـامبر
 ]5320بوده است .دومین گزارش ارزشیابی آقای یعسوبی ،مـورخ پـنجم مهـر  00[ 5902سـپتامبر  ،]5333ارزش
عادالنه بازار داراییهای ثابت خشكه و سرقفلی فروشگاه هـای اسـتیجاری آن را در اسـفند [ 5912فوریـه ]5322
نشان میدهد .گزارش اخیر ،ساختمان مرکزی (زمین و بنا) را به مبلـغ  5204020222/-ریـال و سـایر زمـین هـا و
اموال غیرمنقول و سرقفلی را مبلغ  0209020222/-ریال ارزشیابی کرده است.
 .771خوانده اظهار میدارد که ارزشیابی ویالمت از خشكه از همان نقایصی برخوردار است که بـه ارزشـیابی
وی از رحمت آباد وارد است (بنگرید به :بخش ت 0-زیر) .خوانـده ابتـدا اظهـار مـیدارد کـه گـزارش ویالمـت از
واقعیتهای ایران در اسفند [ 5912فوریه  ]5322به دور بـوده و عـزم دولـت جدیـد در ایجـاد تحـوالت اساسـی
اقتصادی و اجتماعی را در نكرده است .خوانده در واقع استدالل میکند که اوضاع سیاسی و اقتصادی کشـور در
زمان ارزشیابی دچار آشفتگی بود و دیوان غالباً این گونه آشفتگیهای انقالبی را در ارزشیابی شـرکتهـا طـی آن
دوران لحا کرده است .خوانده اغلب اطالعات اقتصادی مثبت و خوش بینانـه پـیش از انقـالب را کـه مـورد اسـتناد
کارشناس خواهان بوده است ،با اوضاع حاکم در اسفند [ 5912فوریه  ]5322بیارتباط میداند .بنابراین ،خوانده اظهـار
میدارد که ایران در تاریخ ارزشیابی برای سرمایهگذاران جاذبهای نداشت .بهعالوه ،خوانده اظهار میدارد که تجزیه
و تحلیل ویالمت در پرونده حاضر از اوضاع اقتصادی ایران در زمان مورد بحث ،با تجزیه و تحلیلی که ویالمت در
پرونده ثابت ارائه نموده متفاوت است 177.خوانده آینده شرکت را کم تر از آنچه که گـزارش ویالمـت پـیشبینـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .899پانوشت  40باال.
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کرده ،امیدوارکننده
 .770خوانده به ویژه به این امر ایراد دارد کـه در گـزارش ویالمـت از ارقـام مـالی فرضـی بـرای خشـكه در
سالهای  ]5305-5303[ 5912-5912استفاده شده است .به عنوان مثال ،ویالمت درآمد قبل از مالیات خشـكه را
در سال [ 5912سال منتهی به مارس  2205290222/- ]5322فرض کرده ،در حالی که طبق اظهار خوانده ،درآمـد
واقعی فقط  90202000222/-ریال بوده است .در مورد ارزشیابی اموال غیرمنقول ،خوانده خاطرنشان مـیکنـد کـه
ویالمت ارزیابی آقای ریاحی را مال قرار داده ،نه ارزیابی آقای وهمن را که برآوردش کمتر از یک ششم بـرآورد
آقای ریاحی میباشد .به این دالیل ،خوانده از دیوان درخواست کرده است که گزارش ویالمت را نادیده بگیرد و به
جای آن گزارشهای کارشناسان خوانده را مورد استناد قرار دهد179.
 .9تصمیم دیوان

 .774از آنجایی که سهام خشكه در یک بازار آزاد و فعال معامله نمیشد ،دیـوان بایـد بـا اسـتفاده از روشهـای
تحلیلی گوناگون ،بهایی را تعیین نماید که یک خریدار منطقی مایل بوده در یک معامله در بـازار آزاد بابـت سـهام
شرکت پرداخت کند 180.در این مورد ،نظرات مختلف کارشناسان طرفین به دیوان یاری میدهند .دیوان مالحظـه
میکند که خوانده ،از جمله حسابهای سود و زیان و ترازنامههای شرکت را بـرای سـالهـای 05( 5914-5912
مارس  5301تا  02مارس  )5322که مورد استناد کارشناسان خوانـده بـوده ،ارائـه کـرده اسـت .مـدار موجـود
همچنین حاوی اطالعات مالی مربوط به سالهای  05[ 5995-5942مارس  5310تا مارس  ]5302است کـه بـه
صورت دفتر خاطرات آقای ریاحی توسط خواهان ارائه شده است .فقط اطالعات اخیر هنگـام تهیـه گـزارش هـای
ارزشیابی در دسترس کارشناسان خواهان قرار گرفته است.
 .771دیوان نظر میدهد که شرکت در زمان مصادره ،یک مثسسه تجاری سودآور و فعـال بـوده و بنـابراین،
باید بهعنوان یک مثسسه دایر ارزشیابی شود .با آنکه عواید فروش خشكه در سالهای پیش از مصـادره کـاهش
یافته بود ،به نظر میرسد که حاشیه سود ناخالد شرکت در سال  ]5322[ 5912به میـزان قابـل تـوجهی بهبـود
یافته باشد .از سوی دیگر ،هر خریدار بالقوهای مجبور میبود بدهی قابل مالحظه خشكه را نیز در نظر گیرد181.
 .773در پرونده آموکو ،دیوان نظر داد که:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .891خوانده به نامه مورخ  05دی  55[ 5912ژانویه  ]5322آقای خواجه نوری به آقای ریـاحی اشـاره مـیکنـد کـه در آن ،وی ضـمن
مطالب دیگر ،گفته است که خشكه با کمبود موجودی کاال و فروش روبهرو است و ناچار است خود را با قیمتهای جدید تطبیق دهد.
 .896در جلسه استماع ،آقای رایلی از ویالمت اظهار داشـت کـه ارزشـیابی شـرکت را بـرای انطبـاق بـا ارقـامی کـه آقـای وهمـن در
شهادتنامهاش ارائه کرده ،مورد تجدیدنظر قرار داده است.
 .819فیلیپس ،مذکور در پانوشت  559باال ،ص  500که در آن دیوان نظر داد که:
در نبود یک بازار آزاد فعال برای داراییهای مشابه در تاریخ ضبط ،هر دیوانی باید ضرورتاً به روشهای مختلف تحلیلی متوسل شود تا به
یاری آن بهایی را تعیین کند که انتظار میرفت یک خریدار منطقی مایل به معامله در بازار آزاد ،چنانچه امكان چنین معاملـهای در تـاریخ
ضبط وجود میداشت ،برای آن دارایی بپردازد.
 .818ترازنامه سال [ 5912سال منتهی به  02مارس  ]5322داراییهای خـالد شـرکت را مبـلغ  04205000101/-ریـال ،معــادل
 904200009/-دالر نشان میدهد.

حکم شماره  655ـ  485ـ 995  0

ارزش مثسسه فعال نهتنها داراییهای عینی و مالی شرکت ،بلكه اموال دینی بهاداری را که در قدرت تحصیل
عایدی مثثر است ،مثل حقوق قراردادی (قراردادهای فروش و تحویل ،پروانههـای حـق اختـراع و غیـره) و ارزش
شهرت بازرگانی و انتظارات آتی بازرگانی را نیز در بر میگیرد182.
 .711خواهان استدالل کرده است که دیوان باید خشكه را با استفاده از روش تنزیل نقدینـه ،بـهعنـوان یـک
مثسسه دایر ارزشیابی کند .دیوان در آموکو نظر داد که:
در هرگونه پیش بینی مربوط به وصولیهای نقدی آتی ،عنصر حدس و گمان وجود دارد .به همین دلیل ،جای
تردید است که یک دیوان داوری اصالً بتواند آن را برای ارزیابی غرامت به کار برد .یكی از قواعـد مسـلم قـانون
مسئولیت بین المللی دولت ها این است که بابت جبران خسارات نظری یا مشكو  ،هیچ حكمی نمـیتـوان صـادر
کرد .این امر در مورد وجود خسارت و اثر آن نیز صادق است  ...حتی در صورت اطمینان از وجود خسارت ،استفاده
از روشی برای ارزشیابی که ارقام نامطمئنی به دست میدهد مجاز نیست.
[ ] عاملِ وهم و گمان بر پیشبینی مربوط به کوتاه مدت نسبتاً کم اهمیت است ،گرچه حـوادث غیرمنتظـره
میتواند خالف آن را به بار آورد .عامل وهم و گمان با تعداد سـالهـای مـرتبط بـا پـیشبینـی بـهسـرعت قـوت
میگیرد183.
 .715با این همه ،دیوان در پرونده آموکو روش نتزیل نقدینه را کامالً رد نكـرد و اعـالم کـرد کـه «یكـی از
عناصر ارزشیابی یک مثسسه فعال  ...سوددهی آن است .این عنصر را نمیتوان بهآسانی به عدد و رقم تبدیل کرد
و روش جریان نقدی تنزیل شده در صورتی که به طور صحیح اعمال گردد میتواند اطالعات سودمندی راجع بـه
سوددهی به دیوان بدهد»184.
 .710در واقع ،کارشناس منصوب دیوان در پرونده استارت از روش تنزیل نقدینه استفاده کرد و اگرچه دیـوان
حكم خود را بر گزارش آن کارشناس بنا نمود ،ولی تعدیلهایی در مورد نتیجهگیریها و مبـالغ حاصـله بـه عمـل
آورد185.
 .719در پرونده فیلیپس ،دیوان ارزشیابی خواهان بر مبنـای روش نتزیـل نقدینـه را رد کـرد و بـا توجـه بـه
برآوردهای خواهان از تولید و قیمت و نرخ بسیار پایین تنزیل ،دیوان اعالم کرد که نمیتواند «بپذیرد که این روش
منتج به برآورد مناسبی از ارزش بازار [حقوق وی] شده باشد» .دیوان هنچنین اعـالم کـرد کـه ایـن روش «یـک
روش منحصر به فرد نبوده و کلیه مالحظات ذیربط باید در نظر گرفته شود» .دیوان رأساً تحلیلی بـراسـاس روش
تنزیل نقدینه با ارقام تعدیل شده انجام نداد ،بلكه به جای آن تصمیم گرفت «تعیین و مشخد کنـد کـه تـا چـه
میزان با برآوردهای هر دو طرف و کارشناسان آنها از کلیه این عناصر ارزیابی موافق یا مخالف است»186.
 .717بنابراین ،با آنکه روش تنزیل نقدینه میتواند در کمک به ارزشیابی یک مثسسه دایـر ذیمـدخل باشـد،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .812آموکو ،مذکور در پانوشت  509باال ،بند  ،054ص .002
 .811همانجا ،بندهای  ،092-093ص .050
 .811همانجا ،بند  ،090ص .052
 .815حكم استارت ،مذکور در پانوشت  515باال.
 .816فیلیپس ،مذکور در پانوشت  559باال ،بندهای 554ـ ،559ص .504
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دیوان محاسبات مبتنی بر روش نتزیل نقدینه خواهان را رد میکند ،زیرا محاسبات مزبـور بـر مبنـای ارقـام مـالی
واقعی خشكه انجام نگرفته اند .بهعالوه ،دیوان معتقد است که حتی اگر ارقام مالی واقعی خشكه مورد استفاده قرار
میگرفت ،ابهامات موجود مانع استفاده از روش تنزیل نقدینه به عنوان یـک وسـیله کمكـی در ارزشـیابی شـرکت
میشد .ریسک هایی از جمله در ارتباط با فروش ها یا مخارج مورد انتظار که در محاسبه نرخ نتزیل الزمنـد ،وجـود
داشت که با هیچ قطعیتی قابل اندازه گیری نیستند .بیشترین ابهامات به مهمترین دارایی غیرعینی شرکت ،یعنـی
قرارداد فروش و توزیع انحصاری با شرکت اتریشی  Gebrüder Böhler AGمربوط میشـود .در واقـع معلـوم
نیست که در غیاب آقای ریاحی که با شرکت اتریشـی تمـاسهـای شخصـی داشـت ،همكـاری بـین دو شـرکت
میتوانست ادامه یابد.
 .711با توجه به این واقعیات ،روش قابل اعتمادتر در تعیین ارزش عادالنه بازار خشكه ایـن اسـت کـه ابتـدا
ارزش خالد داراییهای آن محاسبه ،سپس ارزش داراییهای غیرعینی آن به رقم حاصل افزوده شود .در محاسبه
ارزش خالد داراییهای خشكه ،دیوان باید ارزش داراییهای ثابت شـرکت (از جملـه زمـینهـا ،سـاختمان هـا و
ماشینآالت) و نیز داراییهای و بدهیهای جاری آن را تعیین کند.
 .710درخصوص ارزش داراییهای ثابت خشكه ،دیوان نخست اعـالم مـیدارد کـه نمـیتوانـد هـیچیـک از
گزارش های ارزشیابی و شهادت شفاهی ضد و نقیض کارشناسان طرفین را مستقیماً بپذیرد .بر این اساس ،دیـوان
اموال مزبور را با در نظر گرفتن اطالعات موجود در پرونده ،از جمله ،ت ثیرات انقالب بر ارزش آن اموال و نیز محل
استقرار آنها ،ارزشیابی میکند.
 .714در مورد سایر داراییها و بدهیهای شرکت ،دیوان یافتههای خود را بر صـورتهـای مـالی منضـم بـه
گزارشهای ارزشیابی آقای گالور و آقای سالمی استوار میسازد .براساس صورتهای مالی مزبور ،به نظر میرسد
که در تاریخ  92اسفند  02[ 5912مارس  ]5322خشكه دارایـیهـای جـاری بـه مبلـغ  55300540399/-ریـال و
بدهیهای جاری به مبلغ  40502150595/-ریال داشت.
 .711و باالخره دیوان باید برای سایر عواملی که بر ارزش کل یک مثسسه دایر تـ ثیر مـیگذارنـد ،از جملـه
سرقفلی و آینده تجاری آن ،ارزشی در نظر بگیرد (بنگرید به :بند  443باال) .در این خصوص ،دیوان بایـد در نظـر
بگیرد که بهعنوان مثال ت ییر شرایط کلی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی چه اثری بر آینده تجـاری شـرکت داشـته
است (بنگرید به :بند  934باال) .دیوان فرض میکند که یک سرمایهگذار بالقوه میتوانست بین سرمایهگذاریهایی
که احتمال داشت در اثر چنین شرایطی تضعیف شوند و سرمایهگذاریهایی که منطقاً انتظار میرفت پـس از فـرو
نشستن اغتشاشات به وضع عادی برگردد ،تمایز قائل شود187.
 .713دیوان پیش از این مالحظه کرده است که عدم حضور آقای ریاحی در ایران آینـده خشـكه را در زمـان
مصادره در پرده ای از ابهام فرو برده بود .راجع به امكان ادامه مناسبات تجـاری بـا شـرکتهـا و عرضـهکننـدگان
خارجی که در شرایط عادی مواد خام مورد نیاز را ت مین میکردند نیز تردید وجود داشت .به عالوه ،امكـان داشـت
که خشكه به علت نیاز دولت به صرفهجویی در درآمد ارزی محدود خود دچار مشكل شود و باالخره فـروشهـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .819خسروشاهی ،مذکور در پانوشت  520باال ،بند  ،15ص .39
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شرکت در طول سه سال قبل از آن به میزان زیادی کاهش یافته بود.
 .701از سوی دیگر ،دیوان نمیتواند حق بارز سرقفلی شرکت را نادیده بگیرد کـه کارشـناس خوانـده ،آقـای
گالور ،در جلسه استماع به آن اذعان نمود .شرکت از زمـان ت سـیس خـود در سـال  ]5310[ 5995سـودآور بـود.
به عالوه ،همان طور که آقای گالور در گزارش خود اظهار داشته ،افزایش سفارش های خارجی در نیمـه دوم سـال
 ]5303[ 5912نشاندهنده بهبود نسبی فروش و سود بود .بهعالوه ،آقـای گـالور معتقـد بـود کـه افـزایش سـود
ناخالد ،ناشی از اعمال محدودیت بر واردات کاال و کنترلهـای ارزی پـس از انقـالب بـوده اسـت .بنـابراین ،از
آن جایی که فوالد مخصوص وارداتی ظاهراً ماده خام مهمی برای صنایع ایران بود ،دورنمای آتی شرکت لزوماً بـه
دلیل انقالب در آن حد م یوسکننده نبود که اگر آن شرکت ،مثالً اقالم لوکس مصرفی وارد میکرد.
 .705بنابراین ،با توجه به عوامل ذیربط در ارزشیابی یک مثسسه دایر و با در نظرگرفتن اوضاع و احوال ایـن
پرونده و مدار موجود ،دیوان خشكه را مبلغ 95202220222/-ریال ارزشیابی میکند .دیـوان همچنـین مالحظـه
میکند که رویه دیوان این نبوده است که آنطور که خوانده و کارشناسانش نظر دادهاند ،ارزش سهام خواهان را به
خاطر سهامدار اقلیت بودن وی تنزیل نماید 188.بر این اساس ،دیوان نظر میدهد که خواهان استحقاق دارد مبلـغ
 1402220222/ریال ،یا  0540209/-دالر ،بابت  51درصد سهمالشرکهاش در خشكه دریافت نماید.ت) رحمتآباد
 .5اظهارات خواهان

 .700خواهان مبلغ  0902510222/-دالر به عنوان ارزش عادالنه بازار زمان مصادره  41/54درصـد سـهم الشـرکه
مورد ادعایش در رحمت آباد ،طبق محاسبه ویالمت ،مطالبه کرده است .طبق اظهـار خواهـان ،در ایـن ارزشـیابی
اصول ارزشیابی تجاری ،از جمله روش تنزیل نقدینه که در رویه قضایی دیوان تثبیت شده ،ملحو گردیده است.
 .709خواهان اظهار میدارد که دارایی اصلی شرکت مزرعهای اسـت شـامل  422هكتـار ( 4کیلـومتر مربـع)
زمین که  422جریب (حدود  5/5کیلومتر مربع) آن تا ماه شـهریور [ 5912سـپتامبر  ]5303بـه یـک بـاغ میـوه و
ت سیسات دیگر تبدیل شده بود .مزرعه مزبور دارای  5520222اصله درخت میوه و درخت های دیگر بـود .خواهـان
اظهار میدارد که مزرعه برای آبیاری ،دارای یک قنات 189و دو چاه عمیق بود که  032لیتر آب در ثانیه یا 5/244
میلیون لیتر آب در ساعت تولید میکردند .این مزرعه همچنین دارای ساختمانهایی از جمله محل اقامـت مالـک،
منزل مدیرعامل ،مهمانسرا ،نوزده خانه کارگری ،یک کبوترخانه ،یک دبستان با ساختمان های مسـكونی ،دو انبـار
میوه ،یک گاراژ و یک تعمیرگاه بود .طبق اظهار خواهان ،مزرعه همچنین دارای دو کامیون ،دو تراکتـور ،یـک تریلـر،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .811بنگرید به :شاهین شین ابراهیمی و دیگران و جمهوری اسالمی ایران ،حكم نهایی شماره[ ،9-44/45/40-152متن فارسی مـورخ
 02آبان /5909متن انگلیسی مورخ  50اکتبر  ،]5334بند  ،550منتشـره  30 Iran-U.S. C.T.R. 170, 231؛ برنبـام ،مـذکور در پانوشـت
 505باال ،بند  ،545ص030؛ و سقیع ،مذکور در پانوشت  09باال ،بند  ،31ص .10
 .816دکتر دماوندی ،کارشناس کشاورزی خواهان ،توضیح داده است که قنات «مشتمل بر تعدادی چاه میباشد که در دامنه کوه یا تپـه
حفر گردیده و از طریق کانال زیرزمینی چاه های مزبور با یكدیگر مرتبط شده و کانال مزبور آب را از درون قلـب کـوه یـا تپـه بـه خـارج
هدایت مینماید».
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یک شورلت بلیرز و دو وانت بود .بهعالوه ،شرکت حسب ادعا دارای  10222/5سهم در بانک تهران 022 ،سهم در
شرکت کاغذ پارس و  02میلیون ریال در یک حساب سپرده ثابت بانک ملی بود .ادعا شده است که ارزش اثاثیه و
اشیای هنری که حسب ادعا متعلق به شرکت بوده ،طبق دو گزارش ارزشیابی توسط آقای شاهین خلیلـی و آقـای
جفری پی .فولر ،معادل  9250321/12دالر بوده است .خواهان بهعنوان نشانهای از درآمـدهای شـرکت ،بـه دفتـر
خاطرات آقای ریاحی استناد میکند که نشان میدهد رحمت آباد در سال  05[ 5913مـارس  5322تـا  02مـارس
 ]5325درآمدی معادل  0005020222/-ریال از فروش میوه به دست آورده بود.
 .707خواهان اظهار میدارد که به مدار مالی رحمت آباد دسترسی نداشته و ادعا میکند که مـدار مزبـور
در اختیار خوانده است .وی اضافه میکند که با آنکه دیوان به خوانده دستور داده بود که مدار مزبـور ،از جملـه
مدار ثبت شرکت را ارائه کند .خوانده تنها حسابهای ساالنه مربوط به نخستین سـال تجـارتی شـرکت ،یعنـی
سال  05[ 5910مارس  5302تا  02مارس  ]5303را ارائه داده است.
 .701خواهان استدالل میکند که استفاده از روش تنزیل نقدینه بهعنوان یـک وسـیله تعیـین ارزش کنـونی
مثسسات دایر به صورت گستردهای معمول بوده است .از آنجایی که خواهان رحمـتآبـاد را یـک مثسسـه دایـر
میداند ،استدالل میکند که روش تنزیل نقدینه روش مناسب برای ارزشیابی آن است .خواهان خاطرنشان میکند
که روش تنزیل نقدینه خالد آتی رحمت آباد با درجه اطمینان بسیار باالیی قابل پیشبینـی اسـت ،زیـرا مـدار
آقای ریاحی داراییهای درآمدزای شرکت در زمان مصادره ،یعنی تعداد درختـان مزرعـه و تـاریخ کاشـت آنهـا را
نشان میدهند .خواهان ادعا میکند که در نرخ تنزیلی که در مورد پیشبینی گردش نقدینه خالد آتی رحمتآبـاد
به کار رفته ،این عامل در نظر گرفته شده که مزرعه یک واحد تجاری بـا خطرپـذیری نسـبتاً پـایین بـوده اسـت.
خواهان معتقد است که در نرخ تنزیل مزبور یک نرخ تورم بسیار باالی  51درصدی نیز که در بهمن [ 5912فوریه
 ]5322رایج بود ،منظور شده است ،هرچند که یک سرمایهگذار واقعبین میتوانست انتظار داشته باشد که نرخ تورم
در سالها بعد پایین بیاید.
 .700خواهان اظهار میدارد که رحمت آباد در زمان مصادره ثمردهنده و سودآور بـوده اسـت .خواهـان بـرای
اثبات ادعایش ،به گزارشهای ارزشیابی آقای کرتیس و ویالمت و نیز دو نظر کارشناسی از دکتر حسین دماونـدی
و یک نظر از دکتر اسماعیل فالحی که هر دو متخصد کاشت درخت میوه هستند ،استناد میکند .آقای رایلی ،از
مثسسه ویالمت و دکتر فالحی بهعنوان شاهد کارشناس در جلسه استماع شهادت دادند.
 .704اولین کارشناس ارزشیابی خواهان ،آقای کرتیس با استفاده از ارزش مختلط  522درصـد سـهام عـادی
شرکت در  50بهمن [ 5912اول فوریه  ،]5322رحمتآباد را مبلغ  5102200092/-دالر ارزشیابی کرده است .رقـم
آقای کرتیس ارزش وزنی میانگین ) (weighted median valueحاصله از روشهای ارزشیابی مختلفی است
که وی در گزارش خود به کار گرفته است .با این حال ،خواهان اظهار میدارد که آقای کرتیس برای محاسـباتش
اطالعات بسیار کم تری از کارشناس دوم ارزشیابی وی ،یعنی ویالمت ،در دست داشته است .مـدار و اطالعـات
آقای کرتیس محدود به عملكرد ششماهه سال  5303مـیشـد کـه برآوردهـای اتـی جریـان نقـدینگی از آنهـا
استخراج شده است .بنابراین ،خواهان اینک با توجه به ادله بعدی بر این عقیده است که برخـی از فـروض آقـای
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کرتیس نادرست و در سطح پایین قرار داشت 190.بهعنوان مثال ،آقـای کـرتیس فـرض کـرده بـود کـه درختـان
رحمت آباد تا هشت یا ده سال پس از کاشت بار نمیدادند ،در حالی که آن درختان چهار سال پس از کاشت شروع
به دادن میوه کردند.
 .701دکتر دماوندی در شهادتنامه اش اظهار میدارد که در زمان بازدیدش از مزرعه در سـال ،]5302[ 5910
آنجا یک مزرعه نمونه بود که میوههای بسیار مرغوب ،عمدتاً به در آن به عمل میآمد و در آستانه یک موفقیـت
بزرگ تجاری قرار داشت .به نظر وی ،مزرعه کلیه عناصر و شرایط الزم را برای تولید تجاری موفقیتآمیز بـه دارا
بود .وی به خاطر میآورد که باغ میوه دارای درختان درجه یک و کامالً مراقبت شدهای بود .باغهـای منطقـه کـه
نزدیک اصفهان هستند ،به خاطر کیفیت باالی «به اصفهان» ،از شـهرتی برخـوردار بودنـد کـه آنهـا را از سـایر
بههای ایران ،مشهور به «به محلی» متمایز میکرد .دکتر دماوندی نظر داده است که درخت بـه در سـال چهـارم
پس از کاشت به ثمر مینشیند و هشت تا ده سال پس از کاشت به ثمردهی کامل مـیرسـد .دکتـر دماونـدی ،بـا
استناد به اطالعات ارائه شده توسط آقای ریاحی راجع به تعداد درختان و تاریخ کاشت آنهـا ،اظهـار مـیدارد کـه
 5520222اصله درخت به موجود در رحمت آباد در آن زمان مـیتوانسـت پـس از هشـت تـا ده سـال 909220222
کیلوگرم میوه و پس از پانزده سال  902120222کیلوگرم میوه تولید کند .دوره ثمردهی درخت بـه تـا پنجـاه سـال
است .دکتر دماوندی ت کید میکند که اگرچه دولت سعی میکرد از طریق اطالعیه های کمیسـیون قیمـت گـذاری
قیمتها را کنترل کند ،قیمت میوه را در ایران بازار تعیین میکرد .وی ظاهراً هیچ برآورد مستقیمی از کل تولید به
در سال  ]5322[ 5913به دست نمیدهد .با این همه ،ویالمت براساس گزارش دکتر دماوندی حساب کرده اسـت
که  5520222درخت به رحمت آباد در سال  ،]5322[ 5913براساس بهای عمدهفروشی هر کیلو  22ریال ،درآمدی
معادل  54903210222/-ریال میداشت .طبق اظهار دکتر دماوندی ،مخارج نگهداری باغ میـوه رحمـت آبـاد از 51
درصد فروش ناخالد محصول تجاویز نمیکرد و کل قیمت فروش محصوالت سـایر درختـان میـوه ،یعنـی انـار،
انگور و سیب با رسیدن به مرحله ثمردهی کامل ،براساس قیمتهای سال  ]5322[ 5912به  1503220222/-ریال
بالغ میشده است.
 .703دکتر فالحی ،استاد علم پرورش میوه در دانشگاه آیداهو ) (Idahoبا برآوردهای دکتر دماوندی راجع به
محصول درخت میوه موافق است .وی در مورد شرایط اقلیمی مساعد مزرعه برای پرورش درختان میـوه شـهادت
داد و استدالل کرد که وفور زمینهای قابل کشاورزی «درجه  »9در مزرعه ،گسترش باغهای میوه را طبق طـرح
آقای ریاحی امكان پذیر میساخت .دکتر فالحی شهادت داد که مزرعه از کلیه عناصر الزم برای تبـدیل شـدن بـه
یک باغ میوه بسیار موفق برخوردار بود .دکتر فالحی اظهار عقیده کرد که بهویژه به کـه یـک میـوه بـومی ایـران
است ،ندرتاً سرمازدگی بهاره میشود .بهعالوه ،وی شهادت داد که به در منطقه اصفهان درشتتر و مرغوبتر از بـه
سایر مناطق ایران است .مزرعه همچنین تحت مدیریت آقای ریاحی یک سیستم کشت فشرده مـدرن را بـه کـار
گرفته بود و از پیوندهای مخصوص استفاده میکرد تا درختان با شرایط محیطی محل بهتر سازگار شوند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .869آقای کرتیس اظهار میدارد که روش وی محتاطانه است و ارزش اعالم شده «واقعاً تا اندازه معتنابهی کم تر از حـدود ارزش هـای
واحد مربوطه است که از طریق تجزیه و تحلیل ت ثیر گردش درآمد آتی تعیین میشود».
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 .741طبق اظهار دکتر فالحی ،مهندس احمد دربـانی ،کارشـناس خوانـده ،تـ ثیر شـرایط رشـد محلـی را در
محاسبه ظرفیت تولید مزرعه به حساب نیاورده است .به عنـوان مثـال ،دکتـر فالحـی ارزیـابی آقـای دربـانی را از
وضعیت خا مزرعه رد میکند و اظهار میدارد که مدار خود خوانده ت یید میکنند که بیش از  22درصد از کل
زمینهای قابل کشت مزرعه درجه  9و بنابراین ،از نظر وی بدون هیچ محدودیتی قابل کشـت بودنـد .بـه همـین
نحو ،دکتر فالحی خاطرنشان میسازد که حتی با برآوردهای نازل تر آقای دربانی در مورد تولید آب مزرعه ،ظرفیت
کل آب برای پرورش درختان میوه بیش از حد کفایت بوده است 191.و باالخره دکتر فالحی نظر مهندس دربـانی
را دایر بر اینکه کاشت فشرده در رحمتآباد میوه کمتری تولید میکرده و در نتیجه ،بازده آن کمتر بوده ،تصحیح
میکند .دکتر فالحی استدالل کرده است که آقای دربانی رابطه معكوس بین تعداد میـوه یـک درخـت و متوسـط
وزن هر میوه را در نظر گرفته است؛ به این معنا که هرچه میوه درخت کمتر باشد اندازه هر میوه درشتتر خواهـد
بود .در نتیجه ،درختانی که میوه کمتری میدهند میتوانند محصولی مساوی یا بیشتر از درختانی تولید کنند کـه
تعداد زیادتری میوه میدهند.
 .745ویالمت ،بهعنوان مبنای ارزشیابیاش از روش مبتنی بر درآمد و مشخصاً از روش تنزیل نقدینـه ،بـرای
محاسبه ارزش رحمتآباد بهعنوان یک مثسسه دایر استفاده کرده است .گزارش ویالمت حاوی یک برآورد دهساله
از درآمد آتی مزرعه پس از مصادره ،بر مبنای عملكرد گذشته ،ظرفیت تولید آتـی و برآوردهـای کارشناسـی دکتـر
دماوندی است .این گزارش از یک نرخ تنزیل ارزش جاری  55درصدی برای تعیین ارزش فعلی استفاده مـیکنـد
که در آن  01درصد بابت عامل هزینه حقوق صاحبان سهام منظور شده است .در جلسه استماع ،آقای رایلـی نـرخ
تنزیل را براساس گزارش آقای کریستوفر جی .گالور که برای خوانده تهیه شده بود ،به  50درصد افزایش داد.
 .740در گزارش ویالمت استدالل شده است که در تاریخ ارزشیابی «جو اقتصادی و سرمایه گذاری در ایـران
 ...نسبتاً بیثبات بود ،اما لزوماً نامطلوب نبود» .در گزارش مزبور ،اذعان شده اسـت کـه «در خـرداد [ 5912ژوئـن
 ]5303شرایط باثباتتر از اسفند [ 5912فوریه  ]5322بود» ،ولی خاطرنشان شده است که برخی عوامـل بـه نفـع
رحمتآباد عمل میکرد .نخست اینکه شرکت مالک زمین مزروعی خود بود و در جریان نـاآرامیهـای سیاسـی و
اقتصادی ،ارزش زمین گرایش به ترقی دارد .دوم اینکه ناآرامیهای سیاسی و اقتصادی تـ ثیر چنـدانی بـر تقاضـا
برای محصوالت کشاورزی ندارد .سوم اینکه چنانچه شرکت برای عملیات تجاری نیـاز بـه منـابع مـالی داشـت،
ارزش زمین آن میتوانست به عنوان وثیقه یک رهن کمبهره مورد استفاده قرار گیـرد .بـر ایـن اسـاس ،ارزشـیابی
ویالمت هزینه کمی برای حقوق صاحبان سهام فرض میکند .ویالمت نتیجه میگیرد که در هشتم اسـفند 5912
[ 00فوریه  ،]5322ارزش عادالنه بازار  512سهم مورد ادعای خواهان در رحمـت آبـاد  0902510222/-دالر بـوده
است192.
 .749خواهان ،کارشناس خوانده ،آقای قربانی فرید را به سه دلیل مورد انتقاد قرار میدهـد .5 :اظهـارات وی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .868در مورد شرایط اقلیمی ،دکتر فالحی در جلسه استماع اظهار داشت که مزرعه رحمتآباد تقریبـاً در ارتفـاع  50522متـری از سـطح
دریا واقع است ،نه  50222متری که کارشناسان خوانده گفتهاند.
 .862ایـن رقـم توسط آقای رایلی در جلسه استماع ارائـه شد .پیش از ت ییـر نـرخ نتزیــل از  55درصـد بـه  50درصـد ،سـهم الشـرکه
خواهان  9202200222/-دالر ارزشیابی شده بود.
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مستند نیست .0 ،وی تخصصی در زمینه ارزشیابی امال بهویژه در زمینه کشاورزی نـدارد ،و  .9ارزشـیابی وی از
رحمتآباد حاکی از عدم آگاهی اساسی وی ،هم از شرکت مزبور و هم از بخـش کشـاورزی اسـت .خواهـان جـزء
انتقادات مشخد خود از گزارش آقای قربانی فرید ،نظر او را رد میکند که گفته است خا مزرعه برای تولید به
نامناسب و به آن «خیلی نامرغوب» میباشد و کشاورزی در آن منطقه سودآور نیست .وی ادعا میکنـد کـه ایـن
قبیل اشتباهات منجر به آن شد که خوانده از ارزشیابی مبتنی بر «ارزش دفتری» ،استفاده کند که در پرونده آموکو
مورد انتقاد دیوان قرار گرفته بود 193.به نظر خواهان ،آقای قربانی فرید «ارزش دفتری» زمین رحمـتآبـاد (00/5
میلیون ریال) را نیز به اندازه فاحشی کمتر از واقع ذکـر کـرده و از جملـه ایـنکـه دارایـیهـای مختلـف مزرعـه،
سرمایه گذاریها و ترقی قیمت مست الت را به حساب نیاورده است .به عالوه ،کارشـناس خوانـده بـهغلـط فـرض
میکند که شرکت صاحب زمین مزروعی و ت سیسات آن نبوده است و باالخره خواهان ادعا میکند کـه ارزشـیابی
آقای قربانی فرید ارزش سهام شرکت را نیز کمتر از واقع ذکر میکند و به صورتی غیرقابل توجیه فرض مـیکنـد
که قسمت عمده مطالبات شرکت غیرقابل وصول بودهاند.
 .0اظهارات خوانده

 .747خوانده و کارشناسان ارزشیابیاش به استفاده از روش تنزیل نقدینه در ارزشیابی باغهای میوهای نظیر مزرعه
رحمتآباد ،ایراد میگیرند .خوانده به بخش «ارزیابی امال روستایی» از کتاب راهنمای مثسسه امریكایی ارزیابان
مست الت استناد میکند که استفاده از روش ارزشیابی براساس هزینه را برای باغ های میوه ای کـه هنـوز بـه ثمـر
نرسیده اند و روش مقایسه فروش را برای باغهای میوه به ثمر نشسته یا باغهایی که درآمد و هزینه آن ها سربه سر
شده است ،توصیه نموده است.
 .741خوانده خاطرنشان میکند که رحمت آباد هرگز سـودی حاصـل نكـرد و در واقـع ،متحمـل زیـان هـای
سنگینی شد .به عالوه ،ارزشی که ویالمت برای شرکت قائل شده 14 ،برابر مبل ی است که آقـای ریـاحی حسـب
ادعا در شرکت سرمایه گذاری کرده بود ،یعنی  32میلیون ریال 194.خوانده ارزشیابی ویالمت از رحمـت آبـاد را بـه
دلیل اینکه ارزشهای بیش از حد خوشبینانهای برای سرمایه شرکت قائل شـده ،مـورد انتقـاد قـرار داده اسـت.
اظهار شده است که ویالمت بر برآوردهای بسیار تخیلی از محصول ،قیمتهای فروش اغراقآمیز ،دستکم گرفتن
هزینهها و نرخهای تنزیلی بسیار کمتر از واقع ،تكیه کرده است .خوانده همچنین استدالل میکنـد کـه ویالمـت،
چنانکه سابقهاش نزد این دیوان نشان میدهد ،از روشهایی استفاده میکند که مـورد قبـول کارشناسـان دیگـر
نیست و واقعیات و ارقام را نیز به نفع خواهان دستكاری کرده است .خوانده برآوردهای دکتر دماونـدی از کمیـت،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .861آموکو ،مذکور در پانوشت  509باال ،بند  ،011ص  .050خواهان همچنین مطالبی از فیلیپس ،مذکور در پانوشت  559باال ،بندهای
 ،522-552ص  505-500نقل میکند.
 .861محاسبه خوانده براساس ارزشیابی اولیه ویالمت از شرکت که ظاهراً به حدود  52میلیـون دالر بـالغ مـیشـد ،انجـام شـده اسـت.
همان طور که در بند  405و زیرنویس  530ذکر گردید ،ویالمت بعداً نرخ تنزیل مورد استفاده را از  55درصد بـه  50درصـد ت ییـر داد کـه
این ت ییر ،ارزش علقه مالكانه مورد ادعای خواهان را از  9202200222/-دالر به  0902510222/-دالر کاهش داد .بنـابراین ،ارزش نهـایی
ویالمت برای کل شرکت حدود  10/3میلیون دالر بود.
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کیفیت و قیمت های میوه رحمت آباد را مورد تردید قرار داده ،همچنین استدالل کرده است که نامبردههزینـه هـای
الزم برای بسته بندی و حمل و نقل میوه به بازار را محاسبه نكرده است .خوانده همچنین معتقد اسـت کـه حتـی
برآورد نازلتر آقای کرتیس به طور فاحشی بیشتر از حد واقع است و با این ادعای خواهان مخالف اسـت کـه در
مقام مقایسه با ویالمت ،آقای کرتیس برای تجزیه و تحلیل خود به اطالعات مالی کمتری دسترسی داشته است.
 .740خوانده مالكیت رحمت آباد بر  10222/5سهم بانک تهران را مورد سثال قـرار داده ،اظهـار مـیدارد کـه
شرکت مزبور در تاریخ مصادره تنها صاحب  122/5سهم بود .خوانده در ت یید این اظهار به تراز آزمایشـی شـرکت
برای دوره منتهی به  92آذر  05[ 5912دسامبر  ]5303استناد میکند.
 .744در پاسخ به ارزشیابیهای تودیعی خواهان از رحمتآباد ،خوانده گزارشهـای ارزشـیابی تنظیمـی آقـای
قربانی فرید و آقای محمد صفری کوپایی ،آقای غالمرضا سالمی ،مهندس دربانی ،مهنـدس مرتضـی مرتضـوی،
دکتر وازگین گریگوریان ،دکتر کاظم ارزانی ،آقای گالور و مهندس احمد خداپرست را ارائه کرده است .خوانـده در
اثبات این اظهار که باغهای میوه رحمتآباد در محیطی نامساعد واقع و از نظر اقتصادی مناسب نبودنـد ،بـه دفتـر
خاطرات آقای ریاحی استناد میکند که در آن ،نامبرده ،ضمن مطالبی ،نوشته است که سرمازدگی حدود  32درصد
محصول به رحمتآباد را در سال  ]5303[ 5912نابود کرده و به علت سرمازدگی آقای ریاحی تصمیم گرفـت کـه
در جهت تنوع تولیدات مزرعه گوسفندداری را نیز منظور کند 195.خوانده همچنـین ادلـهای بـه صـورت نامـههـا،
شهادتنامهها و مستخرجات جراید ،برای نشان دادن فروشهای ادعایی مزارع مشابه ارائـه کـرده اسـت و بـاالخره
خوانده معتقد است که چنانچه دیوان به این نظر برسد که آقای ریاحی ،آنطور که مندرجات سند زمینهـا داللـت
دارند ،منافع مزرعه رحمتآباد را به طور عمری برای خود حفظ کرده بود ،ارزشیابیهای تودیعی کارشناسان خوانده
باید بر آن اساس تقلیل یابند.
 .741آقای قربانی فرید اظهار میدارد که رحمتآباد در یكایک سالهای قبل از ارزشـیابی ضـرر مـیداد .وی
سه روش فرضی را پیشنهاد کرده است که براساس آنها دیوان مـیتوانـد ارزش خـالد دارایـیهـای شـرکت را
ارزیابی کند 196.اول ،شرکت صاحب ملک مزرعه ،از جمله ساختمانهای آن نبوده ،زیرا آقای ریاحی هیچگاه قصد
نداشت مالكیت خود را بر زمین واقعاً به شـرکت انتقـال دهـد (بنگریـد بـه :بنـد  432زیـر) .ارزش منفـی خـالد
داراییهای شرکت طبـق ایـن روش 5/5 ،میلیـون ریـال اسـت .دوم ،شـرکت صـاحب زمـین مزروعـی بـود ،نـه
ساختمانها ،زیرا ارزش ساختمانها در دفاتر شرکت منظور نشده و برای باال بردن سود شرکت احداث نشده بودند.
ارزش خالد داراییها طبق این روش  42/2میلیون ریال است .سوم ،شرکت هم صـاحب زمـین مزروعـی و هـم
صاحب ساختمانها بوده است .این روش ارزشی برابر  025/5میلیون ریال به دست میدهد ،با قید این احتیاط که
بهای واقعی معامله دستکم  02درصد کمتر خواهد بود.
 .743گزارش تهیه شده توسط آقای قربانی فرید و آقای صفری کوپایی ،گـزارش ویالمـت را بـه دالیلـی ،از
جمله سه دلیل رد میکند .5 :گزارش ویالمت بر اطالعات تخیلی استوار است و لذا ارزشی گزاف برای شرکت بـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .865خوانده به صفحات  245-240و  214دفتر خاطرات آقای ریاحی استناد میکند.
 .866آقای قربانی فرید به این دلیل از روش ارزش خالد دارایی استفاده میکند که تولید میوه را در منطقه کالً یک کسب غیرسـودآور
تلقی مینماید و بنابراین ،نتیجه میگیرد که یافتن یک خریدار راغب برای چنین شرکتی دشوار خواهد بود.
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دست میدهد .0 ،گزارش باید بدهی شخصی ادعایی آقای ریاحی به بانک کشاورزی به مبلغ  01/9میلیون ریال را
منظور میکرد ،زیرا رحمتآباد وثیقه وام مزبور قرار گرفته بود ،و  .9اثاثه واقـع در مزرعـه متعلـق بـه پسـر آقـای
ریاحی ،ملکمسعود ریاحی بوده و لذا نمیتوان آن را در سهم خواهان از شرکت منظور کرد197.
 .711آقـای سـالمی در گـزارش خود اظهار داشته است که در زمان مصادره ،ارزش عادالنه بازار رحمت آبـاد
 90100050222/ریال بوده است .رقم مزبور مبتنی است بر میانگین پنچ روش ارزشیابی .5 :ارزش خالد تعـدیلشده داراییهـای ( 05202020222/-ریـال) .0 ،سـرمایهگـذاری انجـام شـده بـه عـالوه بهـره مرکـب ،براسـاس
ارزشیابیهای آقای دربانی از زمین و ت سیسات ( 40105410222/-ریال) .9 ،سرمایهگذاری انجام شده ،بـه عـالوه
بهره مرکب براساس سابقه سرمایهگذاری آقای ریاحی در رحمـتآبـاد ( 93900090222/-ریـال) .4 ،روش تنزیـل
نقدینه ،براساس  02درصد برآوردهای دکتر دماوندی از درختان موجود و اعمال برآورد قیمت  12الی  11ریـال بـرای
هر کیلوگرم میوه و با اعمال یک نرخ تنزیل به میـزان  90درصـد بـرای حصـول ارزش فعلـی (91402910222/-
ریال) ،و  .1روش تنزیل نقدینه براساس برآوردهای آقای دربانی از تولید ،قیمت و هزینـه و بـا اعمـال یـک نـرخ
تنزیل  90درصد برای حصول ارزش فعلی ( 09005950222/-ریال).
 .715آقای سالمی شهادت داد که اگرچه وی به منظور مقایسه از روش تنزیل نقدینه استفاده کرده ،اما روش
مزبور برای امال زراعی نامناسب است .باالترین ارزشی که وی برای شرکت در زمان مصادره ،بدون اسـتفاده از
روش تنزیل نقدینه و بدون لحا کردن آثار انقالب ،قائل است حدود  50222/-دالر در هر هكتار میباشـد .آقـای
سالمی همچنین شهادت داد که مدیریت یک ملک زارعی بر سوددهی آن اثر میگذارد.
 .710آقای سالمی در انجام ارزشیابیاش ،به اظهارات آقـای ریـاحی راجـع بـه تعـداد و سـن درختـان میـوه
رحمتآباد استناد کرده است .معهذا آقای سالمی ،برخالف ویالمت ،رحمتآباد را براساس  5010222درخت اضافی
دیگر که آقای ریاحی حسب ادعا قصد داشـت بعـد از سـال  ]5322[ 5913بكـارد ارزشـیابی نكـرده اسـت ،زیـرا
سرمایه گذاران معقول طرح آقای ریاحی برای کاشت درختان اضافی را در ارزشیابیهای خود منظـور نمـیکردنـد.
آقای سالمی همچنین خاطرنشان میکند که خود آقای ریاحی پیشرفت کار مزرعـه را رضـایتبخش نمـیدانسـت.
عالوه بر این ،کارشناسان خوانده درجه یک قلمداد کردن کل محصول رحمت آباد توسط دکتر دماونـدی را مـورد
تردید قرار میدهند.
 .719تفاوتهای بین ارقام مورد استفاده دکتر دماوندی و آقای سالمی عمدتاً به سود حاصل از عمده فروشی
میوههای تولیدی و نیز هزینه های برداشت بسته بندی و نگهداری میوه مربوط میشود .در گزارش آقـای سـالمی،
درآمد حاصل از تولید میوه ،با استفاده از ارقام ارائه شده توسط آقای دربـانی و براسـاس  91درصـد قیمـت عمـده
فروشی میوه محاسبه شده است .آقای سالمی به نزخ تنزیل و نرخ بـازدهی مـورد انتظـار سـرمایه )(P/E ratio
مورد عمل توسط ویالمت نیز انتقاد نموده و با یادآوری نرخ تنزیل مورد عمل دیوان در حكم استارت (بنگریـد بـه
پانوشت  515باال) و یادداشت کارشناس منصوب دیـوان در همـان پرونـده ،از نـرخ تنزیـل  90درصـد اسـتفاده و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .869بهعالوه ،آقای قربانی فرید و آقای صفری کوپایی معتقدند که ساختمانها و ت سیسات مزرعه رحمتآباد را کـه هزینـه آن توسـط
آقای ریاحی ت مین شده بود ،نمیتوان هنگام ارزشیابی سهم خواهان در شرکت در محاسبه منظور کرد.
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همچنین استدالل میکند که رحمتآباد ،بهعنوان یک مثسسه کشاورزی ،بیشتر از شرکت موضـوع رسـیدگی در
حكم استارت در معرض سوانح طبیعی قرار دارد.
 .717آقای مهندس دربانی دو گزارش ارائه کرده که یكی از آنها مشترکاً بـا آقـای مرتضـوی تنظـیم شـده
است .هر دو کارشناس ،ارزیاب رسمی کشاورزیاند .آقای دربانی در گزارش منفـرد خـود ،نظـر دکتـر دماونـدی را
درخصوص تعداد درختان و برآوردهای محصول مورد انتقاد قـرار داده ،مـیگویـد کـه کاشـت فشـرده درختـان در
رحمتآباد از بازدهی باغ میکاست .وی همچنین ادعا میکند که دکتر دماوندی چند ریسک مهم ،از جملـه واقـع
شدن مزرعه در یک ناحیه سیل خیز بین یک رودخانه و ارتفاعات ،یخبندان ،باد ،آفات و بیمارهای گیاهی را در نظر
نگرفته است .وی میافزاید که دکتر دماوندی به این نكته توجه نكرده است که سموم گیاهی بعـد از سـال 5921
[ ]5303بیش از پیش گران شد .آقای دربانی همچنین این اظهار را که شرایط اقلیمی ناحیه «مساعد» مـیباشـد،
مورد معارضه قرار میدهد و میگوید که همه میدانند که زمستانهای آن ناحیه باعث سرمازدگی درختان میشود
و تابستانهای گرم مستلزم آبیاری گسترده است .وی همچنین اظهار میدارد که دولت قیمتهای عمـدهفروشـی
میوه را تعیین میکرد .آقای دربانی محاسبه کرده است که در سال  ]5303[ 5912حتی اگر  5440222اصله درخت
میوه رحمتآباد کامالً به ثمر نشسته و از نظر بازدهی در حد مطلوب مـیبودنـد 00000222 ،کیلـوگرم میـوه تولیـد
میکردند که کل درآمد خالد آنها بالغ بر  0900110222/-ریال میشد .آقای دربانی محاسبات خود از کـل آمـد
خالد را همچنین بر این فرض استوار کرده که هزینهها کالً بالغ بر  91درصد ارزش محصول تولیدی خواهد بود.
وی ارزش کل شرکت را  09402020222/-ریال برآورد میکند که شامل  09میلیون ریال بابت زمین و منـابع آب،
 542میلیون ریال برای درختان و  05/20میلیون ریال برای اعیانی آن است198.
 .711در گزارش دوم که مشترکاً توسط آقای دربانی و آقای مرتضوی تهیه شده ،خا مزرعه از لحا کیفیت
فقیر توصیف و گفته شده است که خا شنی ،با رُسِ قلیل و ضعیف حالت کلوییدی ،با الیههای آهكی و قلیـایی
شدید تشكیل شده که موجب محدودیتهای رشدی گیاهان میشـود .ایـن دو کارشـناس بـا اسـتناد بـه گـزارش
مستقلی که در سال  ]5330[ 5905توسط مهندسین مشاور پارساب تهیه شده است ،استدالل میکنند کـه 22/55
درصد زمینهای رحمتآباد از اراضی درجه سه نسبتاً قابل کشت تشكیل شده که میزان محدودیت آنهـا بـاال یـا
نسبتاً باال است و بقیه زمین ها برای کشاورزی مناسب نیستند .کارشناسان خوانده همچنین استدالل میکننـد کـه
آقای ریاحی زمینها را برای کشاورزی آماده نكرده بود ،رحمتآباد هیچگاه سودی کسب نكرد و قصد واقعی آقـای
ریاحی این بود که از مزرعه رحمتآباد برای استراحت و تفریح استفاده کند.
 .710طبق گزارش مشتر کارشناسان ،شكوفه به در برابر سرما حساس است .در گزارش همچنین آمده اسـت
که درختان به باید در فاصله  4/1متر از یكدیگر و در هر جریب حداکثر  512اصله درخت کاشته شود .به عقیده آنـان،
میانگین وزن به اصفهان و نطنز حداکثر  022گرم یا کمتر است 199و میـزان تولیـد آن حـدوداً  520222کیلـوگرم در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .861به عنوان پیوست گزارش ارزشیابی آقای دربانی ،گزارشی تحت عنوان «مطالعات خاکشناسی و کشاورزی مزرعه رحمت آبـاد» ارائـه
گردیده که به سفارش خوانده توسط یک شرکت خصوصی موسوم به مهندسین مشاور پارساب تهیه شده اسـت .در گـزارش مزبـور آمـده
است که گزارش در سال « 5330[ 5905در جهت استفاده بهینه از منابع آب و خا مزرعه رحمتآباد» تهیه شده است.
 .866طبق گزارش مزبور ،به با وزن  022گرم بهندرت دیده شده است.
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هكتار است .این کارشناسان همچنین اظهار عقیده کردهاند که کاشت به اهمیت اقتصادی چندانی در ایران ندارد.
 .714دکتر گریگوریان ،دانشیار رشته میوه کاری دانشگاه تبریز اظهار میدارد که دکتر دماونـدی در توصـیف شـرایط
اقلیمی مزرعه رحمتآباد ،به جای آن که به اطالعات راجع به آب و هوای محل اتكا کند ،بهغلط به اطالعات مربـوط بـه
اصفهان متكی بوده است 200.دکتر گریگوریان با آقای دربانی همعقیده است که در ارزشیابی رحمتآباد بایـد ایـن نكتـه
در نظر گرفته شود که یخبندان بهاره همیشه قسمتی از محصوالت باغ را از بین میبرد .وی قبول ندارد که خـا شـنی
باغ به همان میزان برای کشاورزی مساعد است که دکتر دماوندی ادعا میکند .دکتر گریگوریان همچنـین معتقـد اسـت
که مقدار آب ت مینی برای باغ میوه رحمتآباد جهت آبیاری درختان میوه روی  552هكتار بـاغ کـافی اسـت ،امـا توسـعه
آینده باغ تا میزان  922درصد ،چنانکه دکتر فالحی استدالل میکند ،با این مقدار آب امكانپذیر نبود.
 .711دکتر گریگوریان همچنین اظهار میدارد که درختان به مزرعه در فواصل بسیار نزدیک به هم کاشته شـده
بودند و بنابراین ،محصول ساالنه طی سالهای  ]5303-5323[ 5921-5952را  510111تـن محاسـبه کـرده اسـت.
وی همچنین میزان محصول از سال  ]5303[ 5912به بعد را چنین محاسبه کرده است .5 :انگور  592تن (برای یک
دوره  52ساله) .0 ،انار  50192تن (بـرای یـک دوره  5سـاله) ،و  .9سـیب  421تـن (بـرای یـک دوره  3سـاله) .وی
همچنین معتقد است که هزینههای باغ میوه بهمراتب باالتر از میزانی است که دکتر دماوندی برآورد کرده است.
 .713دکتر ارزانی ،استادیار دانشگاه تربیت مدرس ،راجع به وضعیت زمین ،آب و هـوا و کیفیـت و کمیـت تولیـد
میوه مزرعه با بقیه کارشناسان خوانده هم عقیده است .وی نظر داده است که به و انار در برابر یخبندان بیش از آنچـه
که کارشناسان خواهان میگویند ،حساسند .وی همچنین قبول دارد که باغداری در مزرعه رحمت آباد بـه علـت فقیـر
بودن خا و بدی آب وهوا که نامساعد برای انواع میوه هایی است که در مزرعه پرورش مییابند ،به صـرفه نخواهـد
بود .دکتر ارزانی همچنین نظر سایر کارشناسان خوانده را ت یید میکند که درختان به رحمت آباد به نحو صحیح کاشته
نشدهاند .وی نتیجهگیری میکند که در زمان احداث مزرعه «به مهمترین این عوامل یعنی آب ،زمـین و آب و هـوای
محل توجه کافی نشده است» .بنابراین ،تولید میوه رحمتآباد از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست.
 .731آقای گالور ارزشیابی خود را برای خوانده با این فرض انجام داده است که حق عمرای متعلق به آقـای
ریاحی در مزرعه به هنگام انتقال ملک به رحمت آباد از وی سلب شده بود .در صورتی که حق عمری سلب نشـده
بود ،ارزش شرکت کاهش مییافت (بنگرید به :بند  400باال) .وی همچنین خاطرنشان میسازد که هیچ حسـاب و
کتابی راجع به عملیات مزرعه مربوط به قبل از انتقال آن به رحمتآباد در شـهریورماه [ 5910سـپتامبر  ]5320در
دسترس قرار نداشت .بنابراین ،ادله موجود نسبتاً از دفتر خاطرات آقای ریاحی تشكیل مـیشـود .آقـای گـالور ،بـا
استناد به آن دفتر خاطرات یادآور میشود که اگرچه درآمد مزرعه در سالهای  5911و  05( 5915مارس  5305تا
 02مارس  ،)5302محتمالً به علت کاشت فشرده درختان به و انار ،خیلی بیش تر از درآمد سالهای اولیه بود ،امـا
رحمتآباد در فاصله سالهای  5991تا  5315[ 5910تا  ]5302هر سال ضرر میدارد.
 .735خوانده حسابهای اولین سال فعالیت تجاری شرکت ،یعنی سال  05( 5910مارس  5302تا  02مـارس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .299پروفسور گریگوریان اظهار میدارد که مزرعه رحمتآباد در ارتفاع  50222متری از سطح دریا واقع شده و اظهـار وی بـا اظهـارات
آقایان دربانی ،مرتضوی و ارزانی مطابقت دارد.
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 )5303را که همراه با برگ تشخید مالیات شرکت تسلیم دولت شده بود ،در اختیار آقای گالور قرار داده بود .این
حساب ها کالً زیانی به مبلغ  102040222/-ریال نشان میدهند .حسابهای مشابه برای سـال  05( 5912مـارس
 5303تا  02مارس  )5322در دسترس کارشناس نبود.
 .730آقای گالور شهادت داد که مبنای ارزشیابی یک شرکت کشاورزی عرفاً ارزش بازار زمین آن است .وی
اظهار کرده است که «یک کشاورز کارآمدتر نخواهد توانست مزرعهاش را به ارزشی بر مبنای درآمد باالتر بفروشد،
زیرا سوددهی باالتر از حد متوسط از فعالیـت شخصـی وی در مزرعـه ناشـی مـیشـود و همـراه مزرعـه منتقـل
نمیگردد» .وی میافزاید که مثسسه امریكایی ارزیابان مست الت نتیجهگیری او را بهویـژه درخصـوص بـاعهـای
میوه به ثمر نرسیده (نظیر رحمتآباد) که هنوز در تاریخ ارزشیابی سودآور نشدهاند ،ت یید میکند.
 .739بدین ترتیب ،آقای گالور داراییهای خالد رحمـت آبـاد را در تـاریخ مصـادره  02102220222/-ریـال
برآورد کرده است .آقای گالور در انجام این کار ،ارزشیابی آقای دربانی از مزرعه رحمت آباد ،از جمله ساختمان های
آن ( 09402020222/-ریال) را مال عمل قرار داده و خالد دیون شرکت ( 0305250222/-ریال) را از آن کسـر
کرده است .از آن جایی که خواهان سهامدار اقلیت بوده ،آقای گالور توصیه میکند که در محاسـبه سـهم وی 01
درصد تنزیل اعمال شود.
 .737خوانده همچنین ادله ای راجع به بهای اراضی باغات رحمت آباد در سال  ]5303[ 5912ارائه داده اسـت.
به عنوان مثال ،در نامه مورخ  51مهر [ 5902هفتم اکتبر  ]5333مدیریت کشاورزی شهرسـتان نطنـز بـه خوانـده،
آمـده است کـه قیمت یـک هكتـار باغ مرغوب با آب در منطقه  3220222/-ریـال و قیمـت باغ نامرغوب بـا آب
 0220222/ریال بوده است 201.خوانده همچنین ترتیبی داده بود که آقای خداپرست در معیت یک نماینده بنیـادمستضعفان از مزرعه رحمتآباد بازدید و قیمت اواسط سال  5912شمسی (سپتامبر  )5322آن را تعیین نماید .آقای
خـداپـرست در گـزارش مــورخ  55( 5950/52/05ژانـویـه  )5323خــود ،ارزش عـرصـه و اعیـانی مـزرعــه را
 02500250012/ریال ارزشیابی کرده است. .9تصمیم دیوان

 .731دیوان مالحظه میکند که دارایی اصلی رحمت آباد مزرعه  422هكتاری آن بود .دیوان نظر میدهد که شـرکت
صاحب  022سهم شرکت کاغذ پارس نیز بود .در مورد ادعای مالكیت شـرکت نسـبت بـه  10222/5سـهم بانـک
تهران ،دیوان مالحظه میکندکه تراز آزمایشی رحمت آباد مربوط بـه دوره منتهـی بـه  92آذر  05[ 5912دسـامبر
 ]5353اظهار خوانده را ت یید میکند که شرکت فقط صاحب  122/5سهم از سهام مزبور بوده است .این اظهـار را
نامه مورخ  55اسفند [ 5912ششم مارس  ]5322آقای واقفی به آقای ریاحی نیز ت یید مـی کنـد .از طـرف دیگـر،
خواهان نسخه ای از گواهینامه سهم بانک تهران را به ثبت رسانده که در آن آمده است «ورقه پـنج هـزار سـهمی
شماره  525به نام شرکت کشت و صنعت رحمتآباد نطنز» صادر شده است .از آنجایی که خوانده هیچ اطالعاتی
راجع به هرگونه انتقال در مورد این ورقه سهم ارائه نكرده ،حال آن که بعد از ملی شدن بانکها در ایـران خوانـده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .298نامه مزبور همچنین نشان میدهدکه حدود  42درصد اراضی باغات رحمتآباد نامرغوب و مابقی جزء اراضی مرغوب محسوب میشود.
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میبایست این گونه اطالعات را در اختیار میداشت ،دیوان باید نظر دهد که رحمتآباد مالک  10222/5سهم بانک
تهران بوده است.
 .730دیوان نظر میدهد که انتقال زمین های مزروعی به شرکت به موجب معامالت معتبـری انجـام شـده و
ارزش زمین و ساختمانهای ایجادی روی زمین متعلق به رحمـتآبـاد بایـد در ارزشـیابی شـرکت منظـور شـوند.
بهعالوه ،دیوان نظر میدهد که ادله موجود در پرونده این اظهار را ت یید نمیکند که آقـای ریـاحی هنگـام انتقـال
مزرعه به رحمت آباد در سال  ]5302[ 5910حقی به صورت عمری نسبت به ملک برای خود حفظ کـرده بـود.
سند انتقال متضمن چنین مطلبی نیست که آقای ریاحی هیچ حقی به صورت عمری نسبت به ملـک بـرای خـود
حفظ کرده است .برعكس ،نامبرده به عنوان مصالح «منافع پال های یكصد و پنجاه و پنج [مزرعه رحمت آبـاد] و
یكصد و پنجاه و شش [مزرعه بدیع آباد]» عمل کرده بود.
 .734درخصوص درآمد رحمتآباد ،دیوان مالحظه میکند که عمالً کلیه درآمـد شـرکت از فـروش میـوهاش
عاید میشد .شرکت بسیار نوپا بود و در اولین سالهای ت سیس خود سودی حاصـل نكـرده بـود .از طـرف دیگـر،
بسیاری از درختان میوه شرکت در زمان مصادره به ثمر نرسیده بود و در چنین وضعی ،تولید آنها ،تحت اوضـاع و
احوال عادی ،در آینده افزایش مییافت و موجب افزایش عواید فروشهای آتی میشد.
 .731چنانکه پیش از این گفته شد (بنگرید به بند  440و پانوشت  522باال) ،در غیـاب بـازاری فعـال و آزاد
برای داراییهای مشابه ،دیوان لزوماً باید به روشهای تحلیلی متفاوتی برای برآورد ارزش عادالنـه بـازار مثسسـه
مربوط متوسل شود .اما دیوان توجه میدهد که هنگام محاسبه ارزش عادالنه بازار رحمت آباد ،یكی از دشـوارترین
کارها این است که تولید میوه باغات به نحوی قابل اعتماد تعیین گردد .در این خصوص ،دیوان مالحظه مـیکنـد
که طرفین ظاهراً کم و بیش راجع به تعداد درختان میوه موجود در باغ در اواخر سال [ 5912اوایل سال  ]5322بـا
یكدیگر توافق نظر دارند ،اگرچه اختالفنظراتی راجع به تاریخ کاشت و لذا ثمردهی آنها وجود دارد.
 .733کارشناسان طرفین راجع به سایر عوامل مثثر در تولید محصول ،از جمله خا  ،آب و شرایط آب و هوا،
آفات و بیماریهای گیاهی و روش های کاشت شهادت متناقض ارائه کرده اند .اما دیوان معتقد است که نامه مورخ
 55دیماه [ 5912اول ژانویه  ]5322آقای نبوی ،مدیرعامل رحمتآباد به آقـای ریـاحی ،بهتـرین دلیـل همزمـان
میباشد که میتوان از آن میزان تولید میوه باغ و عواید حاصله را برآورد کرد .در نامه آمده است که کل محصـول
مربوط به سال  5350550 ،]5303[ 5912کیلوگرم بوده که شامل  050550کیلوگرم به نیز میشد .دیوان مالحظـه
میکند که باغ در آن زمان سیبی تولید نمیکرد .آقای ریاحی در دفتر خـاطراتش میـزان تولیـد بـه را بـرای سـال
 9120222 ،]5303[ 5912کیلوگرم و عواید فروش را  54میلیون ریال پیشبینی کرده بود.
آقای ریاحی همچنین در دفتر خاطرات خود آورده است که به وی اطالع داده بودنـد کـه فـروش میـوه در سـال
 05( 5913مارس  5322تا  02مارس  )5325به  0005020222/-ریال بالغ شد .بـهعـالوه ،در نامـه مـورخ  50اسـفند
[ 5913هشتم مارس  ]5325که حسب ادعا توسط آقای نبوی فرستاده شده است ،محصول بـاغ ،ظـاهراً بـرای سـال
 ]5322[ 5913به قیمت  92میلیون ریال به فروش رفته بود .همه این ارقام با ارقام مورد استناد ویالمت که به عنـوان
مثال ،عواید حاصل از فروش به در سال  5322را  54903210222/-ریال برآورد کرده است ،تضاد فاحش دارند.
 .111طرفین همچنین راجع به لزوم ارزشیابی رحمت آباد با استفاده از روش تنزیل نقدینه با یكدیگر اختالف نظـر
دارند .طبق اظهار خواهان ،شرکت یک «مثسسه مولد و سودبخش» و مزرعـه آن «کسـبی نسـبتاً کـمخطـر» بـود و
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«میرفت که به یک موفقیت تجاری بزرگ نایل بشود» .بر این اساس ،خواهان روش تنزیل نقدینه را بسـیار مناسـب
میداند .در مقابل ،خوانده این نظر را رد و از جمله ت کید میکند که شرکت هیچگاه سودی حاصل نكرده بـود .خوانـده
با استناد به نظر آقای گالور همچنین اظهار میدارد که «شرکتهایی که فعالیت آنهـا مزرعـهداری اسـت بـه طـور
سنتی براساس داراییهاشان ارزیابی میشوند ،نه براساس درآمدشان ،حتی اگر آنها مثسسه دایر تلقی شوند».
 .115دیوان برای برآورد قیمت فروش هر کیلوگرم میوه و هزینههای تولید هر درخت موجود در زمان مصادره
ادله کافی در پرونده می یابد .اما براساس ادله موجود ،برای دیوان غیرممكن است که کل محصول درختان میوه را
با وقت کافی که استفاده از روش تنزیل نقدینه را توجیه کند ،برآورد نماید .قسمت عظیمی از باغ میـوه در زمـان مصـادره
هنوز به ثمر نرسیده بود .بهعالوه ،مشكل بتوان ریسکهای ذاتیای را که این نوع شـرکت زراعـی بـا آن مواجـه
است به صورت یک نرخ تنزیل اندازهگیری کرد .واقعیت این است که یخبندان حداقل  32درصد محصول به مورد
انتظار در سال  ]5303[ 5912را نابود کرد.
 .110قطع نظر از اینکه آیا روش تنزیل نقدینه به عنوان یک وسیله کمكی ارزشیابی در یک شـرکت زراعـی
مناسب است یا خیر و این که تحت چه اوضاع و احوالی مناسب است ،دیوان معتقد است کـه روش تنزیـل نقدینـه
برای ارزشیابی رحمتآباد نامناسب میباشد .کامالً ممكن است که محصـوالت اصـلی شـرکت از تقاضـای ثـابتی
برخوردار بوده باشد ،اما شرکت هیچگاه سودی حاصل نكرد .بهعالوه ،مزرعه شـرکت سـالهـا در اختیـار خـانواده
ریاحی بود که برای مقاصد تفریحی نیز از آن استفاده میشد .اگرچه آقای ریاحی تعداد زیادی درخت تـازه کاشـته
بود و برای ارتقای پرورش میوه سرمایهگذاریهای دیگری کرده بود ،جنبه غیرتجاری مزرعه بایـد در ارزیـابی آن
مورد توجه قرار گیرد .شرکت یک مثسسه تجارتی محض با هدف ت مین حداکثر سودآوری نبود .همچنین به نظـر
میرسد که مزرعه رحمت آباد سالهای متمادی توسط بستگان آقای ریاحی اداره میشد که ظاهراً فاقد صـالحیت
حرفهای بودند .بهعالوه ،آقای نبوی که مدیرعامل رحمت آباد بود ،مهندس کشاورزی نبود.
 .119دیوان همچنین نتیجهگیری میکند که رحمتآباد در زمان مصادره یک مثسسه دایر نبود .به طوری که
پیش از این ذکر شد ،شرکت هیچگاه سودی حاصل نكرده بود .اگرچه تقریباً مسلم بود که کل محصول مزرعـه در
آینده افزایش مییافت ،ولی دیوان قادر نیست ،با هیچ درجه ای از قطعیت ،نتیجه گیری کند کـه شـرکت در زمـان
ارزشیابی آتیهای سودآور داشت تا بتوان آن را در ارزشیابی در نظر گرفت .بهعالوه ،شرکت ظاهراً هیچ سـرقفلیای
نداشت .بر این اساس ،بهترین برآورد از ارزش عادالنه بازار رحمت آباد عبارت است از حاصـلجمع ارزش مزرعـه و
ارزش خالد سایر داراییهای شرکت.
 .117در ارزیابی مزرعه ،دیوان زمین ،ساختمان ها ،منابع آب و نیز عمر و نوع درختان میوه آن و اموال منقول
واقع در آن جا را که عمالً متعلق به شرکت بوده است در نظر میگیرد .دیوان ارزش  022سهم شرکت در شـرکت
کاغذ پارس را به قیمت اسمی آنها یعنی  002220222/-ریال و ارزش  10222/5سهم شـرکت در بانـک ایـران را
 200010554/1ریال تعیین میکند (بنگرید به :بند  425باال) .دیوان همچنین نتیجـهگیـری مـیکنـد کـه شـرکت
قروض بلندمدتی به مبلغ  4201220222/-ریال داشته است.
 .111بنابراین ،دیوان بر مبنای کلیه ادله موجود نزد خود ،کل ارزش رحمت آباد را  91202220222/-ریـال،
یا  403100120/-دالر تعیین میکند .در نتیجه ،خواهان بابت غرامت برای مصادره  2/10درصد سهم مالكیت خود
در رحمتآباد مستحق  020012/-دالر است.
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ت) تروندان
 .5اظهارات خواهان

 .110خواهان اظهار میدارد که تروندان یک شرکت سرمایه گذاری در امال بـود کـه هـدف اصـلیاش احـداث یـک
ساختمان اداری مرتفع در تهران بود .خواهان مبلغ  501240222/-دالر 202بهعنوان غرامت بابـت مصـادره سـهمالشـرکه
ادعاییاش مطالبه میکند .این مبلغ برااساس ارزش داراییهای اصلی تروندان محاسبه شده که عبارت بود از:
 40052/92 .5متر مربع زمین 203با دو ساختمان اداری (با پارکینگهـای سـرباز و سرپوشـیده ،یـک بـاغ و چمــن)
واقـع در تهـران ،پال شمـاره  025خیابـان آیزنهـاور سـابق؛ و
 .0اوراق سپـرده مـدتدار بـه مبـلغ  302220222/-ریال بـا سررسـید  90تیـر  00[ 5913ژانویـه  ]5322کـه ارزش
آنها در سررسید  301420555/-ریال بود.
 .114خواهان از یک ساختمان ساز و پیمانكار به نام آقای منصور انوری ،شهادت کارشناسی ارائه کرده اسـت.
نامبـرده شهادت داد که قیمت عادله زمین و ساختمانهای شرکت در اواخـر سـال [ 5912اوایـل سـال ]5322
 01105520222/ریال ( 905020515/-دالر) بود .یكی دیگر از کارشناسان خواهان ،آقـای وهمـن ،اظهـار داشـتهاست که ایـن مـلک در یكـی از مهم تـرین خیابـان هـای تجارتـی در تهـران واقـع شـده و ارزیابـی او از ملــک
بـالغ بـر  04000440005/-ریال ،معادل  904920924/-دالر میشود204.
 .111خواهان به عالوه به ارزشیابی ویالمت استناد میکند که ارزشیابی خود را براساس شـهادتنامه معـارض
خواهان و اولین شهادتنامه آقای وهمن انجام داده است .ویالمـت در ارزشـیابی خـود از روش مبتنـی بـر دارایـی
استفاده کرده ،زیرا شرکت در زمان مصادره درآمد نقدی عملیاتی تحصیل نمیکرد .ویالمت ارزش تروندان را (پس
از سر راست کردن ارقام) به شرح زیر محاسبه کرده است:
داراییها

مبلغ به ریال
20504401500222/-

زمین
اوراق بهادار

304150222/-

کل دارایی
بدهی

01402520222/()5202220222/-

ارزش خالد دارایی

09502520222/-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .292این رقم مبتنی است بر تصحیحی که خواهان در جلسه استماع به عمل آورد.
 .291بعد از فروش  412متر مربع از زمین به شهرداری برای تعریض خیابان.
 .291آقای وهمندر در اولین شـهادتنامهاش ملـک را  04401550122/-ریـال ( 904540554/09دالر) ارزشـیابی کـرده بـود و در دومـین
شهادتنامهاش ،این رقم را پس از تعدیل اندازههای ساختمان کوچکتر ،کاهش داد.
 .295ارزشیابی اولیه ویالمت قبل از دومین شهادتنامه آقای وهمن انجام شده و لذا تعـدیل آقـای وهمـن را کـه در پانوشـت  024بـاال
توضیح داده شد ،در محاسبه منظور نكرده است.
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 .113خواهان با ارزشیابی آقای قربانی فرید از سهام تروندان به دالیل گوناگون معارضه نموده است .اوالً ادعا
شده است که گزارش مزبور بر مبنای ارزشیابی کارشناسی ملک در اوایل سال  5322صورت نگرفته است .به نظر
خواهان ،کارشناس خوانده هیجگونه صالحیتی بهعنوان ارزیاب مست الت ندارد و با استفاده از برآورد خام ،ارزش را
تعیین کرده است .ثانیاً وی در جریان محاسباتش تقلیلهای متعددی به عمل آورده که حسب ادعای وی از دفـاتر
مالی شرکت گرفته شدهاند و باالخره کارشناس خوانده با کسر کردن مبالغ بسیار زیاد بهعنوان هزینههای تصفیه و
مالیات هایی که حسب ادعا در زمان تصفیه شرکت قابل پرداخت خواهد بود ،تقریباً کلیه ارزشی را که قـبالً بـه آن
اذعان کرده بود ،زایل کرده است .خواهان استدالل میکند که این فرض صحیح نیست که وی با سایر سهامداران
قصد تصفیه شرکت را داشتند.
 .151خواهان همچنین استدالل میکند که خوانده علیرغم دستورات دیوان برای ارائه دفاتر مالی مورد استناد
آقای قربانی فرید ،تعمداً از ارائه آنها خودداری کرده است .بنابراین ،خواهان به ارائه هر دلیلی که حسـب ادعـا از
مدار مزبور استنتاج شده باشد ،اعتراض و از دیوان تقاضا کرده است که اسـتنتاجات کارشـناس را در ایـن بـاب
نادیده انگارد.
 .0اظهارات خوانده

 .155خوانده اظهار میدارد که قبل از تاریخ مصادره ادعایی ،تروندان بـهعنـوان یـک شـرکت سـرمایهگـذاری در
امال «عمالً غیرفعال» بود و با توجه به بازار مست الت پس از انقالب ،ساختمان سازی در زمین ترونـدان دیگـر
عملی نبود ،زیرا ت مین سرمایه از بانکها که کلیه آنها متعلق به دولت بودند ،امكانپذیر نبود.
 .150خوانده اظهار میدارد که ارزشیابی آقای وهمن بیاساس است ،زیـرا نـامبرده شخصـاً از محـل بازدیـد
نكرده است .خوانده ادعا میکند که آقای وهمن این واقعیت را نیز نادیده گرفته اسـت کـه یكـی از سـاختمانهـا
پروانه ساخت نداشت و در نبود پروانه ،اگر شرکت میخواست جریمه نپردازد ،باید ساختمان را تخریب میکرد .بـر
مبنای دفتر خاطرات آقای ریاحی که ارزش هر متر مربع زمین تروندان را دو سال قبل از انقالب  500222/-ریـال
ذکر کرده و با توجه به اینکه افزایش ارزش طی آن مدت میتوانست حداکثر  01درصد باشـد ،بـه نظـر خوانـده،
ارزش صحیح زمین به  510222/-ریال در هر متر مربع نزدیکتر است.
 .159خوانده همچنین به دو گزارش ارزشیابی که توسط آقای قربانی فرید تنظیم شده ،اسـتناد مـیکنـد کـه
دومین گزارش مشترکاً با آقای صفری کوپایی تهیه شده است .آقای قربانی فرید خاطرنشان میکند کـه ترونـدان
غیر از اجاره ای که از ایران بهلر میگرفت درآمدی نداشت و تا تاریخ ارزشیابی فقط ضرر مـیداد .در گـزارش اول،
ارزش دفتری تروندان در  92اسفند  02[ 5912مارس  0/3 ]5322میلیون ریال منفی تعیین و نتیجـه گیـری شـده
است که ارزش شرکت با روش تصفیه تقریباً  902220222/-ریال است.
 .157در گزارش دوم ،آقای قربانی فرید و آقای کوپایی اظهار میدارند که هیچ اقدام و هـیچ ترتیبـاتی بـرای
احداث ساختمان مرتفع مورد نظر صورت نگرفت و میافزایند که ارزش زمین و سـاختمان در سـالهـای  5912و
 5303[ 5913و  ]5322به دلیل وضعیت سیاسی ایران سقوط کرد .این کارشناسان حسب ادعا با اسـتفاده از روش
مورد عمل در پرونده برنبام (بنگرید به پانوشت  505بـاال) ،ارزش زمـین شـرکت را در سـال  ]5322[ 5913مبلـغ
 51/9میلیون ریال و ارزش ساختمانهای آن را  9/9میلیون ریال تعیین کردهاند که  01درصـد بـیشتـر از ارزش
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دفتری است .این کارشناسان معتقدند که ارزش تعیین شده توسط یكی دیگر از کارشناسان خوانده ،یعنی دکتر پویا
از ارزش واقعی فراتر رفته است.
 .151دکتر پویا دو گزارش ارزشیابی راجع به تروندان ارائه کرده است .وی عموماً معتقـد اسـت کـه ت ییـرات
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ناشی از انقالب بر ارزش مست الت در ایران اثر منفی گذاشت .دکتر پویـا ارزش هـر
متر مربع زمین را  550322/-ریال برآورد و براساس ،ارزش ملک (زمـین و سـاختمانهـای) ترونـدان را در زمـان
مصادره  0101220222/-ریال تعیین کرده است .وی همچنین یادآور میشـود کـه در سـال  ]5305[ 5911آقـای
ریاحی سهام شرکت را براساس ارزش هر متر مربع زمین یعنی 510222/-ریال خریـداری کـرده بـود و بنـابراین،
ارزشیابی آقای وهمن را رد میکند که قیمت هر متر مربع زمین را در سال  110222/- ]5322[ 5913ریـال بـرای
خواهان تعیین نموده است .دکتر پویا توجه را به این واقعیت جلب مـیکنـد کـه یكـی از دو سـاختمان اداری کـه
تازهسازتر بودند فاقد مجوزهای ساختمانی الزم بود و این امر ارزش آن را تقلیل میدهد.
 .150کارشناس سوم خوانده ،آقای گالور ،اظهار میدارد که هیچ حساب و کتابی راجع به تروندان در دسترس
نبود .به عقیده وی ،تروندان بهعنوان یک شرکت سرمایهگذار و مالک مست الت باید بر مبنای خالد داراییهایش
ارزیابی شود .آقای گالور با استفاده از رقم  01/1میلیون ریال ارزشیابی دکتر پویا از زمین و ساختمان ها و افـزودن
ارزش سـپرده های بانكی شـرکت و کسر بـدهیهایش ،ارزش خالد داراییهای ترونـدان را در زمـان ارزشـیابی
 1402030222/ریال محاسبه کرده و اظهار میدارد که ارزش عادالنه بازار سهم الشرکه خواهـان بسـیار پـایینتـرخواهد بود ،زیرا هر خریدار آتی مجبور است شرکت را منحل کند .از طرف دیگر ،در صورت عدم انحالل شـرکت،
خریدار بازده چندانی عایدش نمیشد ،زیرا در کوتاهمدت یا میانمدت مقادیری زیـان بـه بـار مـیآمـد .بـهعـالوه،
چنانچه خریدار جدید تصمیم میگرفت سهمالشرکه اش را بـه سـهامداران کنتـرلکننـده ،یعنـی خـانواده ریـاحی،
بفروشد ،مجبور میشد  01درصد از قیمت را تخفیف بدهد.
 .9تصمیم دیوان

 .154به دالیل مذکور در بند  459باال ،دیوان نمیتواند استنتاجات آقای قربانی فرید را بپذیرد .دیوان نمیتواند
برای گزارش ارزشیابی یک طرف دعوا که مبتنی بر ادله ای است که همان طرف از ارائه آن خـودداری کـرده،
اعتبار قائل شود .این امر به ویژه در مواردی مانند مورد حاضر ،صدق میکند کـه دیـوان صـراحتاً دسـتور ارائـه
همان ادله را صادر کرده است .دیوان مالحظه میکند که سایر کارشناسان طرفین با روش ارزشیابی مبتنی بـر
دارایی موافقند ،اگرچه در این مورد اختالف دارند که آیا باید برای شرکت چنان ارزش تصفیه ای را قائل شـوند
که هم ه کارشناسان خوانده به آن معتقدند یا خیر .طبق روش تصفیه پیشنهاد ،هزینههای تصفیه از ارزش بـازار
کسر میشود و لذا ارزشی پایین تر از ارزش مبتنی بر دارایی به دست میدهد .رویه دیوان این نبوده اسـت کـه
برای روش ارزیابی براساس تصفیه (انحالل) چنین معنایی قائل شود .دیـوان در گذشـته نظـر داده اسـت کـه
«ارزشیابیهایی که صرفاً ارزش خالد داراییها و بدهیها را محاسبه میکنند مـیتواننـد بـرای تعیـین ارزش
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انحالل یا تصفیه یک شرکت مناسب باشند» 206و «هیچ تخفیفی در قیمت عادالنه بازار داراییها کـه ممكـن
است در حالت تصفیه و ورشكستگی واقعی به عمـل آیـد در نظـر گرفتـه [نمی]شـود» 207.بنـابراین ،خوهـان
استحقاق دارد بر مبنای ارزش کامل داراییهای ثابت و جاری تروندان ،پس از کسر بدهیهای موجود در تاریخ
ضبط ،غرامت دریافت کند.
 .151دیوان نخست مالحظه میکند که دکتر پویا ارزش زمین شرکت را  0002220222/-ریال (متر مربعی
 550322/ریال) و ارزش ساختمان ها را  90122022/-ریال تعیین کرده است .آقای وهمن ارزش هر متر مربـعزمین را  110222/-ریال و ارزش هر متر مربع ساختمان (کالً به مساحت  902متر مربع) را  020222/-ریـال و
 010222/ریال تعیین کرده است .حتی به فرض مرغوب بودن محل ملک ،دیوان معتقد است که ارقام آقـایوهمن در مورد ارزش عادالنه بازار ملک در اسفند [ 5912مارس  ]5322بیش از حد خوشـبینانه انـد .دیـوان در
گذشته نظر داده است که کاهش اطمینان سرمایه گذاران نسبت به بازار مست الت در تهران باعـث شـد ارزش
مست الت در تهران در زمان انقالب و مدت کوتاهی بعد از انقالب به طور موقت راکـد شـود 208.کارشناسـان
خواهان این مشكالت بازار را در نظر نگرفتهاند .حتی اگر دیوان در این مورد فرض میکرد که اثر منفی انقالب
به وسیله تورم دوره قبل از آن رویداد ،یعنی در سال های 5910ـ5302[ 5911ـ ]5305خنثی شـده بـود ،در آن
صورت نیز با توجه به این که آقای ریاحی سهامی از تروندان را در سال  ]5302[ 5911بر اساس قیمت زمین از
قرار متر مربعی  510222/-ریال خریده بود ،دکتر پویـا از قیمـت زمـین ،یعنـی متـر مربعـی  550322/-ریـال،
واقعبینانهتر است.
 .153اما دیوان با توجه به کلیه ادله موجود و اوضاع و احوال مربوط به این دعوای خاص ،از جمله تورم تا زمـان
ارزیابی و اثر منفی انقالب و همچنین یافتههای خود در پرونده برنبام 209،ارزش هر متربع زمـین را  520222/-ریـال
تعیین میکند .بر این اساس ،ارزش  40052/9متر مربع زمین ترونـدان  0505210422/-ریـال اسـت .درخصـوص
ارزش دو ساختمان ،دیوان مجموع ارزش آنها را در زمان مصادره  104120222/-ریال تعیین میکند .بـا افـزودن
مبلغ  304120555/-ریال بابت ارزش سپردههای بانكی شرکت به ارقام مزبور ،ارزش کل داراییهای شرکت بـالغ
بر  3501250255/-ریال خواهد شد.
 .101از طرفی ،شرکت بدهیهایی هم داشت .طبق اظهار خواهان ،شرکت به او و آقای ملک مسعود ریـاحی،
هرکدام  302220222/-ریال بدهكار بود 210.دیوان همچنین مالحظه میکند که آقای واقفی در نامه مورخ  01تیر
 55[ 5913ژوییه  ]5322خود به خواهان اظهار داشته است که شرکت در زمان مصادره مبلغ  0504050520/-ریال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .296سقیع ،مذکور در پانوشت  09باال ،بند  ،32ص  .43همچنین بنگرید به تامز ـ آفا ،پانوشت  553باال ،صفحه .005
 .299سدکو اینک .و شرکت ملی نفت ایران و دیگران ،حكم شماره 923ـ503ـ[ ،9متن فارسـی مـورخ  52تیـر  /5955مـتن انگلیسـی
مورخ هفتم ژوییه  ،]5320بند  ،050منتشره در .15 Iran-U.S. C.T.R. 23, 101-102
 .291برنبام ،مذکور در پانوشت  505باال ،بندهای 54ـ ،59ص 002ـ.000
 .296همانجا.
 .289دیوان ادعای خواهان بابت این وام را مسموع ندانست (بنگرید به بندهای 53ـ 55باال).
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به آقای ریاحی بدهكار بود 211.با کسر کل بدهیهای شرکت از کل داراییهای آن ،دیوان به مبلـغ  1005540454/-ریـال
بابت ارزش خالد تروندان دست می یابد .بنابراین ،ارزش  5/99درصد سهم الشـرکه خواهـان 5390020/- ،ریـال،
معادل  30200/-دالر میباشد.
ج) اتومبیل تویوتا و اسب
 .5اظهارات طرفین

 .105خواهان اظهار میدارد که اتومبیل تویوتای مدل  5302خود را در مـاه نـوامبر  5300بـه مبلـغ 0450412/-
ریال خریده بود .خواهان ادعا میکند که چون قیمت اتومبیلهای نو و دست دوم در سالهای دهـه [ 12دهـه 02
میالدی] در ایران بهسرعت ترقی کرد ،ارزش عادالنه بازار اتومبیل تویوتای او در تـاریخ مصـادره در سـال 5912
[ ]5322تقریباً برابر قیمت خرید آن بود .لذا ادعای وی بابت اتومبیل تویوتا  520150/-دالر است.
 .100خواهان ادعا میکند که ارزش عادالنه بازار اسبش (پیشداد) در زمان مصادره در سال ،]5322[ 5912
 00222دالر بود .خواهان استدالل میکند که برخالف اظهارات خوانده ،در سرتاسر سـال  5322بـازار ایـنگونـهاسبهای مرغوب کماکان رونق داشت و ارزش آنها همچنان باال بود.
 .109خوانده ادعا میکند که در زمان مصادره هیچ بازار واقعی برای تجمالتـی نظیـر اسـب در ایـران وجـود
نداشت و قیمت اینگونه چیزهای تجملی نازل بود .خوانده سوای این اظهارنظرهـا هـیچ دلیلـی دربـاره ارزشـیابی
اتومبیل و اسب ارائه نكرده است.
 .0تصمیم دیوان

 .107دیوان مالحظه میکند که خواهان اطالعاتی راجع به قیمت خرید اتومبیل تویوتا ارائه کرده است .اما دیوان
نظر میدهد که ارزش آن اتومبیل دو ساله به علـت قـدمت و آثـار منفـی اقتصـادی انقـالب ،حـداقل  92درصـد
مستهلک شده بود .بر این اساس ،دیوان ارزش تویوتا را  1530251/-ریال یا  00915/-دالر تعیین میکند.
 .101درخصوص ارزش اسب ،پیشداد ،خواهان به اطالعات تخصصی خود استناد کرده است .دیـوان متقاعـد
نشده است که انقالب در ایران اثر نامطلوب بر بازار و ارزش اسب در ایران گذاشت .بهعالوه ،خوانده هیچ دلیـل و
نظر کارشناسی راجع به ارزش پیشداد ارائه نكرده است .بنابراین ،دیوان ارزشـیابی خواهـان را مـیپـذیرد و وی را
مستحق  00222/-دالر میداند.
هفتم) بهره

 .100دیوان مالحظه میکند که طرفین دلیلی ارائه نكرده اند که هنگام تصمیم گیری راجع به موضوع بهره ،عدول
از اصول مندرج در حكم پرونده سیلوانیا تكنیكال سیستمز اینک 212.را الزم نماید .بر این اساس ،دیـوان مقتضـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .288نه ادعا شده و نه چیزی ارائه شده که نشان دهد بدهیهای مزبور بدهیهای بهرهدار بودهاند.
 .282سیلوانیا تكنیكال سیستمز اینک .و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حكم شماره 522ــ54ــ 5مـورخ ششـم تیـر  00[ 5954ژوئـن
 ،]5321منتشره .8 Iran-U.S. C.T.R. 298, 320-322
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میداند که به نرخها و از تاریخهای مذکور در بخش نهم زیر ،بهره به خواهان پرداخت کند.
هشتم) هزینههای دادرسی

 .104خواهان کالً مبلغ  0/0میلیون دالر بابت هزینه های حقوقی مطالبه میکند .این مبلغ مشتمل است بر:
 .5حق الزحمه های پرداختی به وکال و دیگران بابت تحقیق و تنظیم پرونده .0 ،کمک کارشناسانی که گزارش،
نظر و شهادت ارائه کردهاند .9 ،هزینه ترجمههای فارسی و مقابله ترجمههای خوانده ،و  .4سایر هزینههای جنبـی
از قبیل نسخهبرداری ،خدمات پستی و مسافرت .خواهان همچنین ت کید میکند که خوانده با رفتـار خـود موجـب
اطاله رسیدگیها و افزایش هزینه خواهان شد.
 .101خوانده درخواست کرده است که دیوان مطالبات خواهان را از این بابت رد کند و هزینههای خوانده را به
مبل ی که خود منصفانه میداند مورد حكم قرار دهد.
 .103با توجه به واقعیات و نتیجه پرونده حاضر ،دیوان مقرر میدارد که مبلغ  020222/-دالر بابت هزینه های
داوری به خواهان پرداخت شود.
نهم) حکم

 .191بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان حكمی به شرح زیر صادر میکند:
الف) ادعاهای مربوط به مصادره سپرده خواهان به نفع خشكه و وام های وی بابـت رحمـت آبـاد ،ترونـدان و
گاوداران ،مسموع نیستند.
ب) ادعاهای مربوط به مصادره سهام خواهان در سرحدآباد و یک درصد سهم الشرکه وی در زمین های تحت
مدیریت شرکت مسموع نیستند.
پ) ادعای مربوط به مصادره پیشپرداخت خواهان بابت دو خط تلفن مسموع نیست.
ت) ادعای مربوط به مصادره سهام خواهان در خشكه در مورد  152سهم ،به دلیل عدم اثبات مالكیت وی بر
سهام مزبور رد میشود.
ث) ادعای مربوط به مصادره سهام خواهان در رحمت آباد در مورد  515سهم ،به دلیل عدم اثبات مالكیت وی
بر سهام مزبور رد میشود.
ج) ادعای مربوط به مصادره سهام خواهان در تروندان در مورد  99سهم ،به دلیل عدم اثبات مالكیت وی بـر
سهام مزبور رد میشود.
چ) ادعای مربوط به مصادره سهام خواهان در گاوداران ،به دلیل عدم اثبات مالكیت وی بـر سـهام مزبـور رد
میشود.
ح) ادعاهای مربوط به مصادره دو رأس اسب خواهان ،فستیوال و شراره و ادعای مربوط به اتومبیل پیكان به
دلیل عدم اثبات مالكیت وی رد میشود.
خ) ادعای مربوط به مصادره آپارتمان آ.اس.پ خواهان با توجه به اخطـار منـدرج در تصـمیم پرونـده شـماره
«الف» 52ممنوع از اقامه است.
د) ادعای مربوط به مصادره حقوق قراردادی خواهان نسبت به دو دستگاه آپارتمان (آپارتمانهای فرحـزاد) بـا
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توجه به اخطار مندرج در تصمیم پرونده شماره «الف» 52ممنوع از اقامه است.
ذ) ادعای مربوط به مصادره اموال خواهان در آپارتمان آ.اس.پ به دلیل عدم اثبات مصادره رد میشود.
ر) ادعای مربوط به مصادره اسب خواهان ،تارلون ،به دلیل عدم اثبات مصادره رد میشود.
ز) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران مكلف است به خواهـان ،فردریكـا لیـنكلن ریـاحی ،بابـت مصـادره
اموالش به شرح زیر غرامت بپردازد:
ـ بابت  990205/02سهم در بانک تهران ،مبلغ ـ( 0230002/هفتصد و هشتاد و نه هزار و دویسـت و بیسـت)
دالر ایاالت متحده ،به عالوه بهره ساده به نرخ  0/921در سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ  05خرداد 55[ 5912
ژوئن  ]5303ل ایت تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور دهد که مبلغ حكم از محل حساب تضمینی به
خواهان پرداخت شود؛
ـ بابت  122سهم در ایران بهلر ،مبلغ ( 020200/-هفتاد هزار و هشتصد و بیست و دو) دالر ایاالت متحده ،به
عالوه بهره ساده به نرخ  0/595درصد در سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ  55اسفند [ 5912اول مـارس ]5322
ل ایت تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور دهد که مبلغ حكم از محـل حسـاب تضـمینی بـه خواهـان
پرداخت شود؛
ـ بابت  50122سهم در خشكه ،مبلغ ( 0540209/-هفتصد و شصت و چهار هـزار و هشتصـد و هفتـاد و سـه)
دالر ایاالت متحده ،به عالوه بهره ساده به نرخ  0/215درصد در سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ  54تیـر 5913
[پنجم ژوییه  ]5322ل ایت تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور دهد کـه مبلـغ حكـم از محـل حسـاب
تضمینی به خواهان پرداخت شود؛
ـ بابت دو سهم در رحمت آباد ،مبلغ ( 020012.-بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه و هشت) دالر ایـاالت
متحده ،به عالوه بهره ساده به نرخ  0/595درصد در سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ هشـتم اسـفند 00[ 5912
فوریه  ]5322ل ایت تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور دهد که مبلغ حكم از محل حساب تضمینی به
خواهان پرداخت شود؛
ـ بابت یک سهم در تروندان ،مبلغ ( 30200/-نه هزار و هشتصد و بیست و هفت) دالر ایاالت متحده ،به عـالوه
بهره ساده به نرخ  0/241درصد در سال (بر مبنـای  951روز) از تـاریخ  01تیـر  55[ 5913ژوییـه  ]5322ل ایـت
تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور دهد که مبلغ حكم از محل حساب تضمینی بـه خواهـان پرداخـت
شود؛
ـ بابت اتومبیل تویوتا ،مبلغ ( 00915/-هفت هزار و سیصد و پنجاه و یک) دالر ایاالت متحده ،به عالوه بهـره
ساده به نرخ  0/595درصد در سـال (بـر مبنـای  951روز) از تـاریخ  01اسـفند  51[ 5912مـارس  ]5322ل ایـت
تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور دهد که مبلغ حكم از محل حساب تضمینی بـه خواهـان پرداخـت
شود؛ و
ـ بابت اسب ،پیشداد ،مبلغ ( 00222/-دو هزار و هشتصد) دالر ایاالت متحده ،به عالوه بهـره سـاده بـه نـرخ
 0/595درصد در سال (بر مبنای  951روز) از تاریخ هشتم اسـفند  00[ 5912فوریـه  ]5322ل ایـت تـاریخی کـه
کارگزار امانی به بانک امین دستور دهد که مبلغ حكم از محل حساب تضمینی به خواهان پرداخت شود.
س) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران مكلف است به خواهان ،فردریكا لینكلن ریاحی ،مبلـغ 020222/-
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(هفتاد هزار) دالر ایاالت متحده بابت هزینههای داوری وی بپردازد.
ش) تعهدات مذکور در باال با پرداخت از حساب تضمینی مفتـوح بـه موجـب بنـد  0بیانیـه دولـت جمهـوری
دموکراتیک و مردمی الجزایر ،مورخ  03دیماه  53[ 5913ژانویه  ]5325ایفا خواهند شد.
ص) بدینوسیله حكم حاضر ،به منظور ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ هشتم اسفند  5915برابر با  04فوریه 0119
بنگت برومس ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
چارلز ان .براوئر

اسداله نوری

نظر موافق و مخالف

عالوه بر مخالفت با یافته شعبه راجع به تابعیت غالب
و مثثر خواهان به شرح مذکور در ذیـل امضـای خـود در
قرار اعدادی صادره در این پرونده (شماره  .)421مـن بـا
بخشی از یافته های این حكم نهایی موافق و بـا بخـش
دیگری از آنها مخالف هستم.

فهرست نام خواهانها در پروندههاي دیوان داوري دعاوي ایران ا ایاالت متحده
 تصمیم یا قرار،به همراه شماره حکم
شماره جلد و صفحات

نام خواهانها

 قرار/  تصمیم/شماره حکم

تاریخ

A.B.S. Worldwide Technical Services, Inc.

63-279-1

8/12/1983

-

A.E. Staley Manufacturing Co., USA for

164-11553-1

2/12/1985

-

Abboud, Raymond, as legal custodian, etc

477-383-2

5/16/1990

410-414صد3ج

Abedini, Gholamreza

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Abedini, Parviz

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Abrahamian, Katrin Zohrabegian

ITL 74-377-3

12/1/1989

-

Accurate Machine Products Corp., USA for

384-10569-2

9/12/1988

-

Adams International, etc.

121-201-1

4/13/1984

-

Adkar Mechanical Corporation

416-819-1

3/13/1989

-

Advanced Computer Techniques Corporation

76-243-1

9/6/1983

-

Aeromaritime, Inc.

2-373-2

5/17/1982

3-2صد4ج

Aeronutronic Overseas Services, Inc.

ITL 6-159-FT

11/5/1982

-

Aeronutronic Overseas Services, Inc.

ITM 28-159-3

10/20/1983

-

Aeronutronic Overseas Services, Inc.

ITL 36-410-3

3/16/1984

-

Aeronutronic Overseas Services, Inc.

ITM 39-159-3

6/4/1984

-

Aeronutronic Overseas Services, Inc.

ITM 44-158-1

8/27/1984

-

Aeronutronic Overseas Services, Inc.

ITM 47-158-1

3/14/1985

-

Aeronutronic Overseas Services, Inc

236-159-3

6/17/1986

540-500صد0ج

Aeronutronic Overseas Services, Inc

238-158-1

6/20/1986

504-519 صد0ج

Aeronutronic Overseas Services, Inc

DEC 47-159-3

10/2/1986

-

Aeronutronic Overseas Services, Inc

293-410-3

2/12/1987

-

Aeroquip Corporation, USA for

462-10296-2

1/22/1990

-

AFIA

179-453-3

6/17/1985

-

Aghai Nashtaroudi, Karimallah

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

7/26/1991

420-920صد9ج

Agrostruct International, Inc.

358-195-1

4/15/1988

540-500صد2ج

AHFI Planning Associates, Inc.

234-179-2

5/8/1986

504-551صد0ج

Ainsworth, Jonathan

350-454-3

2/29/1988

523-521صد2ج

Ainsworth, Jonathan

DEC 94-454-3

10/4/1990

-
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Air La Carte, Inc.

6-186-2

6/15/1982

-

Airlines of IRI (formerly 'HOMA')

421-B11-2

5/25/1989

035-035  صد9ج

Akhavan, Gholam Abbas

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

7/26/1991

420-920  صد9ج

Alcan Aluminium Limited

41-91-3

5/3/1983

021-530صد4ج

Alfred Haber, P.A., USA for

437-10159-3

9/4/1989

-

Alizadeh, Mohammad Ali

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

7/26/1991

420-920  صد9ج

Allard, Robin L., USA for

448-11590-2

11/24/1989

-

Allen, Juliette

541-930-3

12/11/1992

134-130 صد52ج

Allis-Chalmers Corporation

86-177-2

11/18/1983

-

American Bechtel, Inc.

294-181-1

3/4/1987

135- 102صد0ج

American Bell International, Inc.

ITL 41-48-3

6/11/1984

-

American Bell International, Inc

255-48-3

9/19/1986

999-025صد0ج

American Bell International, Inc

DEC 58-48-3

3/19/1987

-

American Cast Iron Pipe Company

195-450-2

10/18/1985

-

American Cyanamid Company

39-145-2

4/27/1983

-

American Express Company

344-364-1

12/21/1987

-

American Express Int. Banking Corp.

DEC 115-363-2

4/23/1993

-

American Farm Products International, Inc.

356-190-2

4/5/1988

505-509صد2ج

American Hospital Supply Corporation

156-102-SC

12/21/1984

-

American Housing International, Inc.

117-199-3

3/19/1984

05-55صد1ج

American Independent Oil Company

193-75-3

10/4/1985

-

American Independent Oil Company of Iran

193-75-3

10/4/1985

-

American International Group, Inc.

93-2-3

12/19/1983

432-424صد4ج

American Lecithin Company, USA for

210-10126-3

1/16/1986

-

American Life Insurance Company

93-2-3

12/19/1983

432-424صد4ج

American Motors Corporation

84-142-3

11/15/1983

-

AMF Overseas Corporation

DEC 17-Ref 20-FT

12/8/1982

-

AMF, Inc.

316-954-2

9/14/1987

-

Ammann & Whitney

248-198-1

8/25/1986

044-094صد0ج

Amoco International Finance Corporation

310-56-3

7/14/1987

Amoco International Finance

481-56-3

6/15/1990

-

Amoco Iran Oil Company

ITL 12-55-2

12/30/1982

-

Amoco Iran Oil Company

480-55-2

6/15/1990

-

Anaconda-Iran, Inc.

ITL 65-167-3

12/10/1986

-

051-524صد2ج

0509  فهرست نام خواهانها در پروندههای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده
Anaconda-Iran, Inc.

539-167-3

10/29/1992

125-193صد52ج

Aramesh, Mazda

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

7/26/1991

420-920  صد9ج

Arco Exploration, Inc.

536-20-1

10/19/1992

-

Arco Iran, Inc.

311-74/76/81/150-3

7/14/1987

950-055 صد2ج

Arco Iran, Inc.

498-81-3

12/17/1990

-

Arco Seed Company, USA for

286-10303-2

1/12/1987

-

Arensberg, Walter W.

213-61-1

2/27/1986

955-035صد5ج

Arjad, Alex (aka Eskandar)

508-413-3

4/22/1991

540-542صد52ج

Arthur J. Fritz & Co.

426-276-3

6/30/1989

592-500صد3ج

Arthur Young & Company

338-484-1

12/1/1987

114-192صد2ج

Aryeh, Eliyahou

584-839/840-3

9/25/1997

504-510صد55ج

Aryeh, J.M.

581-842/843/844-1

5/22/1997

551-115صد55جلد

Aryeh, Laura

581-842/843/844-1

5/22/1997

551-115صد55جلد

Aryeh, Moussa

583-266-3

9/25/1997

515-502صد55جلد

Aryeh, Ouziel

584-839/840-3

9/25/1997

501-510صد55جلد

Aryeh, Vera-Jo Miller

581-842/843/844-1

5/22/1997

551-115صد55جلد

Asghar, Ali, USA for

475-11491-1

3/14/1990

-

Ashraf Nobari, Bahram

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

7/26/1991

420-920  صد9ج

Asian Securities Corporation

85-441-2

11/18/1983

-

Atlantic Richfield Company

ITM 50-396-1

5/8/1985

-

Atlantic Richfield Company

538-396-1

10/19/1992

-

Atomic Energy Organization of Iran

132-B7-1

6/8/1984

042-091صد9جلد

Atomic Energy Organization of Iran

246-B7-1

8/15/1986

012-045صد9جلد

Atomic Energy Organization of Iran

418-B27/B47-3

3/16/1989

900-951صد9جلد

Atreco, Inc.

311-74/76/81/150-3

7/14/1987

950-055 صد2جلد

Atreco, Inc.

498-81-3

12/17/1990

-

Austin Company

257-295-2

9/30/1986

954-911 صد0جلد

Avco Corporation

377-261-3

7/18/1988

-

Avco Corporation

599-261-3

9/20/2001

-

Ayram, Kamran

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Azari Movafagh, Hamid

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

7/26/1991

425-920صد9ج

B.F. Goodrich Company

1-8-2

4/28/1982

-

B.F. Goodrich Company

14-8-2

12/2/1982

-

Babapour Khosravi, Amir

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

7/26/1991

425-920صد9ج
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Baker International Corporation

250-369-2

8/27/1986

-

Baker Tubular Services International, Inc.

250-369-2

8/27/1986

-

Bakhtiari, Afrasiab Assad

500-290-1

12/27/1990

559-515 صد3جلد

Bakhtiari, Mazaher

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Balfour, David R.

118-434-3

3/22/1984

-

Bani Mahjour, Mahboubeh

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Bank Markazi Iran

DEC 50-679-2

10/17/1986

-

Bank Markazi Iran

595-823-3

11/16/1999

245-252صد55جلد

Bank Mellat

108-A16/582/591-FT

1/25/1984

125-425  صد0جلد

Bank Mellat

113-433/576/580-2

3/2/1984

-

Bank Mellat (International Division)

113-433/576/580-2

3/2/1984

-

Bank Melli

DEC 25510/534/536/540/1/3/8/-1

6/23/1983

-

Bariod International Petroleum Serv., Inc.

224-347/348/349-1

4/21/1986

-

Bassin, Moshe

DEC 39-Ref 56-1

8/13/1985

-

Bavanati, Parviz Sadigh

564-296-2

5/17/1995

35-32صد55جلد

Baygell, Noah A., USA for

231-10212-2

5/2/1986

12-42صد0جلد

Bearings Inc., USA for

386-11415-2

9/12/1988

-

Bechtel International, Inc.

294-181-1

3/4/1987

135-102  صد0ج

Bechtel Petroleum, Inc.

294-181-1

3/4/1987

135-102  صد0ج

Bechtel Power Corporation

294-181-1

3/4/1987

135-102  صد0ج

Bechtel, Inc.

294-181-1

3/4/1987

135-102  صد0ج

Behring International, Inc.

ITM 25-382-3

8/10/1983

-

Behring International, Inc.

DEC 27-382-3

12/19/1983

-

Behring International, Inc.

ITM 46-382-3

2/22/1985

-

Behring International, Inc.

ITM/ITL 52-382-3

6/21/1985

-

Behring International, Inc.

523-382-3

10/29/1991

909-943صد52ج

Bell Industries, USA for

366-11961-1

5/30/1988

-

Bendix International Service Corporation

369-208-2

6/15/1988

535-500 صد2ج

Bendone-Derossi International

ITM 40-375-1

6/7/1984

-

Bendone-Derossi International

352-375-1

3/11/1988

552-554صد2ج

Benedix, Homa Diba

412-256-2

2/22/1989

55-59صد3ج

Benedix, Jr., August Frederick

412-256-2

2/22/1989

55-59صد3ج

Berookhim Partnership

499-269-1

12/27/1990

511-540صد3ج

Berookhim, Albert

499-269-1

12/27/1990

511-540صد3ج
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Bikoff, William

138-82-2

6/29/1984

505-505صد1ج

Birnbaum, Harold

549-967-2

7/6/1993

091-021صد52ج

Birnbaum, Harold

DEC 117-967-2

10/20/1993

-

Birnbaum, Harold

DEC 124-967-2

12/14/1995

-

Blount Brothers Corporation

74-62-3

9/2/1983

402-412صد4ج

Blount Brothers Corporation

129-63-2

6/6/1984

-

Blount Brothers Corporation

216-53-1

3/6/1986

942-994صد5ج

Blount Brothers Corporation

215-52-1

3/6/1986

999-950صد5ج

Blount Brothers Corporation

408-473-1

1/26/1989

-

Bodnar, Jurij

DEC 13-Ref 13-2

9/23/1982

-

Boeing Company

ITM 34-222-1

2/17/1984

-

Boeing Company

ITM 38-222-1

5/25/1984

-

Boeing Company and its subsidiaries

262-222-1

10/27/1986

-

Boeing Construction Equipment Company

ITM 34-222-1

2/17/1984

-

Boeing Construction Equipment Company

ITM 38-222-1

5/25/1984

-

Boeing Construction Equipment Company

262-222-1

10/27/1986

-

Boeing Technology International, Inc.

ITM 34-222-1

2/17/1984

-

Boeing Technology International, Inc.

ITM 38-222-1

5/25/1984

-

Boeing Technology International, Inc.

262-222-1

10/27/1986

-

Borg Warner Chemical U.K., Ltd.

227-833-2

4/29/1986

-

Borg Warner Corporation

227-833-2

4/29/1986

-

Boroumand, Irene

545-479-1

2/3/1993

512-544صد52ج

Brown & Root International, Ltd.

588-432-1

7/8/1998

-

Brown & Root, Inc.

588-432-1

7/8/1998

-

Brown & Root, S.A.

588-432-1

7/8/1998

-

Buckamier, W. Jack

528-941-3

3/6/1992

412-425صد52ج

DEC 107-941-3

9/22/1992

-

Butler, Joseph, as Trustee etc.

405-358-3

12/28/1988

-

C and T Commodities of America, Inc., USA

284-10405-3

12/24/1986

-

Cabot International Capital Corporation

90-96-1

12/16/1983

-

Cal-Maine Foods, Inc.

133-340-3

6/11/1984

504-551صد1ج

Carlson, Roy P.M.

509-248-1

5/1/1991

555-549صد52ج

Carnegie Foundry and Machine Company

264-264-1

11/12/1986

452-449صد0ج

Carolina Brass, Inc., USA for

252-10035-2

9/12/1986

-

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



0511

Carrier Corporation

54-387-1

6/10/1983

-

Cascade Overview Development Enterprises

DEC 4-Ref 1-FT

5/14/1982

-

CBA International Development Corp.

ITM 31-928-3

11/18/1983

-

CBA International Development Corp

115-928-3

3/16/1984

90-05صد1ج

CBS, Inc.

486-197-2

6/28/1990

135-104صد3ج

Chamness, Ronald E.

488-380-3

8/9/1990

521-525صد3ج

Charter (Iran) Petroleum Company

103-77-2

1/16/1984

-

Chas T. Main International, Inc.

ITL 23-120-2

7/27/1983

-

Chas T. Main International, Inc.

70-185-3

9/2/1983

452-429صد4ج

Chas T. Main International, Inc.

ITL 35-120-2

3/16/1984

-

Chas T. Main International, Inc.

ITL 42-120-2

6/13/1984

-

Chas T. Main International, Inc.

ITL 45-120-2

2/8/1985

-

Chas T. Main International, Inc.

ITL 58-120-2

2/7/1986

-

Chas T. Main International, Inc.

239-120-2

6/20/1986

525-501 صد0ج

Cheguini, Taimour

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Cherafat, Gloria Jean

DEC 106-277-2

6/25/1992

-

Cherafat, Ramin

DEC 106-277-2

6/25/1992

-

Cherafat, Roxanna June

DEC 106-277-2

6/25/1992

-

Chesapeake & Potomac Telephone Comp, USA

471-10871-3

2/21/1990

-

Chevron Research Company

48-19-1

6/1/1983

-

Chicago Bridge & Iron Company

148-130-SC

9/21/1984

-

Chicago Bridge & Iron Company

240-130-3

6/26/1986

-

Christensen, Inc.

556-212-1

5/17/1994

-

CMI International, Inc.

99-245-2

12/27/1983

140-194 صد4ج

Coast Survey Limited

449-12762-2

11/24/1989

-

Cohanim, Sharon Elghanian

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

12/10/1996

-

Collins Systems International, Inc.

526-431-2

1/20/1992

421-922 صد52ج

Collins Systems International, Inc

DEC 104-431-2

6/16/1992

-

Columbia University, trustees of, USA

222-10517-1

4/16/1986

444-490صد5ج

Columbia University, trustees of, USA

DEC 42-10517-1

7/3/1986

-

Combustion Engineering, Inc.

81-308-2

10/5/1983

-

Combustion Engineering, Inc.

472-308-2

2/22/1990

-

Combustion Engineering, Inc.

506-308-2

2/18/1991

529-40صد52ج

Combustion Engineering, Inc.

521-308-2

9/24/1991

-

0513  فهرست نام خواهانها در پروندههای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده
Commercial Development Center (Iranian)

364-B65-2

5/18/1988

-

Commonwealth Associates, Inc.

278-362-2

12/16/1986

-

Commonwealth Associates, Inc. (Iran)

278-362-2

12/16/1986

-

Compagnie Francaise de Prospection smique

420-443-3

3/31/1989

500-40صد3ج

Component Builders, Inc.

ITM/ITL 51-395-3

5/27/1985

-

Component Builders, Inc.

DEC 40-395-3

12/18/1985

-

Component Builders, Inc.

431-395-3

8/10/1989

052-024صد3ج

Computer Sciences Corporation

ITL 49-65-1

4/18/1985

-

Computer Sciences Corporation

221-65-1

4/16/1986

-

Consortium for International Development

512-455-1

5/15/1991

524-505صد52ج

Continental Bank International

DEC 119-252-3

1/20/1994

-

Continental Corporation

17-143-1

12/10/1982

-

Continental Grain Export Corporation

75-112-1

9/5/1983

422-405صد4ج

Continental Grain Export Corporation

243-112-1

8/6/1986

-

Continental Illinois National Bank

DEC 119-252-3

1/20/1994

-

Control Data Corporation

417-88-3

3/13/1989

-

Control Data Corporation

DEC 86-88-3

6/30/1989

-

Control Data Middle East, Inc.

417-88-3

3/13/1989

-

Control Data Middle East, Inc.

DEC 86-88-3

6/30/1989

-

Cook Industries, Inc.

251-393-2

9/11/1986

-

Corn, James, as Trustee etc.

405-358-3

12/28/1988

-

Cosmos Engineering, Inc.

271-334-2

11/24/1986

402-455صد0ج

Craig, Alan L.

71-346-3

9/2/1983

409-455صد4ج

Creditcorp International, Inc.

DEC 21-Ref17/Ref18/Ref19-3

2/8/1983

-

Creditcorp International, Inc.

443-965-2

10/12/1989

990-992صد3ج

Crest Engineering, Inc.

81-308-2

10/5/1983

-

Crest Engineering, Inc.

472-308-2

2/22/1990

-

Cross Company

174-320-1

4/18/1985

-

CTI-Container Leasing Corporation

502-451-2

1/9/1991

-

Cyrus Petroleum Ltd.

230-624-1

5/2/1986

40-45صد0ج

Dabestani, Hashem

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Dadras International

567-213/215-3

11/7/1995

001-519صد55ج

Dadras International

578-214-3

2/25/1997

951-919صد55ج

Daley, Leonard and Mavis; USA for

360-10514-1

4/20/1988

-
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Dallal, Mark

53-149-1

6/10/1983

034-009صد4ج

Dallal, Mark

DEC 30-149-1

1/12/1984

-

Dames & Moore

97-54-3

12/20/1983

109-433صد4ج

Dames & Moore

DEC 36-54-3

4/23/1985

-

Dana Corporation, USA for

397-10547-2

10/12/1988

-

Daniel, Mann, Johnson & Mendenhall, Inc.

5-5-3

6/11/1982

-

Danielpour, Michelle

424-168-3

6/16/1989

505-509صد3ج

Danielpour, Steven Joseph

ITL 69-169-3

6/16/1989

-

Darvish, Farzin

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Dastjani Farahani, Amir Hossein

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

7/26/1991

425-920صد9ج

David Mikhael, Inc.

126-926-1

5/4/1984

-

David, Donald W., USA for

476-11803-1

3/19/1990

-

Davidson, George E. (Homayounjah)

585-457-1

3/5/1998

025-501صد55ج

De Soto, Inc., USA for

288-11653-2

1/28/1987

-

Delly, Daniel Purnell, USA for

403-10605/10606-3

11/30/1988

-

Delly, Sharon L. Jezl, USA for

403-10605/10606-3

11/30/1988

-

Deloitte Haskins and Sells

52-125-3

6/10/1983

-

Detroit Bank and Trust Company

DEC 22-Ref 3-FT

2/14/1983

-

Detroit Bank and Trust Company

DEC 23-Ref 3-FT

5/25/1983

-

Detroit Parts Manufacturing Co., USA for

169-10047-1

3/15/1985

-

Development and Resources Corporation

485-60-3

6/25/1990

-

Development and Resources Corporation

DEC 98-60-3

5/30/1991

-

Diagnostic Products Corporation, USA for

198-11697-3

11/14/1985

-

Diba, Benny

444-940-2

10/31/1989

992-999صد3ج

Dic of Delaware, Inc.

DEC 7-255-3

5/17/1982

-

Dic of Delaware, Inc.

176-255-3

4/26/1985

-

Dillon, Thomas J.

157-87-SC

12/21/1984

-

Distribution International Corporation

331-355-3

11/24/1987

-

DoAll Dallas Company, USA for

454-10398-1

12/11/1989

-

Donin de Rosiere, Paul

ITM 64-498-1

12/4/1986

-

Donin de Rosiere, Paul

DEC 57-498-1

2/10/1987

-

Dorian International Credit Co., Inc.

443-965-2

10/12/1989

990-992صد3ج

Dorian International Credit Company Inc.

DEC 21-Ref17/Ref18/Ref19-3

2/8/1983

-

Dow Chemical Company

127-257-1

5/8/1984

-
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Dresser A.G. (VADUZ), Dresser Ind. for

203-467/468/469/471-2

11/25/1985

-

Dresser Europe S.A., Dresser Ind. for

203-467/468/469/471-2

11/25/1985

-

Dresser Industries, Inc.

ITL 9-466-FT

11/5/1982

-

Dresser Industries, Inc.

42-105/137-2

5/3/1983

-

Dresser Industries, Inc.

68-103/104/107/108/109/110-3

8/29/1983

-

Dresser Industries, Inc.

77-106-2

9/9/1983

-

Drucker Jr., George W.

203-467/468/469/471-2

11/25/1985

-

Drucker Jr., George W.

ITL 4-121-FT

11/5/1982

-

Drucker Jr., George W.

379-121-2

7/22/1988

291-204صد3ج

E-Systems, Inc.

ITM 13-388-FT

2/4/1983

-

E-Systems, Inc.

94-388-1

12/19/1983

-

E.D. Allmendinger Div Dreyco, Inc. USA

159-12701-SC

1/22/1985

-

E.I. Du Pont de Nemours and Company

91-3-3

12/19/1983

-

E.R. Squibb & Sons, Inc.

24-808-3

2/4/1983

-

Eastman Kodak Company

329-227/12384-3

11/11/1987

190-102صد2ج

Eastman Kodak Company

514-227-3

7/1/1991

025-521صد52ج

Eastman Kodak Company

DEC 102-227-3

12/30/1991

-

Eastman Kodak International Capital Co.

329-227/12384-3

11/11/1987

190-102صد2ج

Eastman Kodak International Sales Co.

329-227/12384-3

11/11/1987

190-102صد2ج

Eastman Whipstock Manufacturing, Inc.

518-131-2

8/14/1991

000-005صد52ج

Eastman Whipstock Manufacturing, Inc.

DEC 101-131-2

11/25/1991

-

Eberle Tanning Co., USA for

153-11614-SC

12/17/1984

-

Ebrahimi, Cecilia Radene

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

6/16/1989

-

Ebrahimi, Cecilia Radene

560-44/46/47-3

10/12/1994

52-5صد55ج

Ebrahimi, Christina Tandis

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

6/16/1989

-

Ebrahimi, Christina Tandis

560-44/46/47-3

10/12/1994

52-5صد55ج

Ebrahimi, Marjorie Suzanne

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

6/16/1989

-

Ebrahimi, Shahin Shaine

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

6/16/1989

-

Ebrahimi, Shahin Shaine

560-44/46/47-3

10/12/1994

52-5صد55ج

Econocorp, Inc., USA for

183-10425-2

7/11/1985

-

Economy Forms Corporation

55-165-1

6/14/1983

942-035صد4ج

Edwards, George

451-251-2

12/5/1989

941-940صد3ج

Eisenpresser, George

138-82-2

6/29/1984

505-505صد1ج

Electric Heating Equipment Co., USA for

385-10026-2

9/12/1988

-
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Electronic Data Systems Corporation Iran

152-772-SC

12/17/1984

-

Electronic Systems International, Inc.

430-814-1

7/28/1989

903-053صد3ج

Elghanayan, Dora Sholeh

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

12/10/1996

-

Elghanayan, Doris Shohreh

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

12/10/1996

-

Elghanayan, Maurice

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

12/10/1996

-

Elghanayan, Steve

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

12/10/1996

-

Endo Laboratories, Inc.

325-366-3

11/3/1987

153-125صد2ج

Endo Laboratories, Inc.

DEC 74-366-3

2/29/1988

-

Enserch Corporation

167-446-2

3/11/1985

-

Enserch Service Company of Iran

170-311-3

4/1/1985

-

Ersana, Inc.

24-808-3

2/4/1983

-

Esfandi Sarfaraz, Abbas

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Eskandari, Amir Ali

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Esphahanian, Nasser

31-157-2

3/29/1983

552-540صد4ج

Esso Africa, Inc.

44-151/152/153-3

5/5/1983

-

Esso Europe Supply Company, Inc.

44-151/152/153-3

5/5/1983

-

Esso Middle East Marketing, Inc.

44-151/152/153-3

5/5/1983

-

Esso Standard (Near East), Inc.

44-151/152/153-3

5/5/1983

-

Esso Trading Company of Iran

311-74/76/81/150-3

7/14/1987

950-055صد2ج

Esso Trading Company of Iran

436-150-3

8/31/1989

-

Estate of Mary Jane Smythe Wilson, USA

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

-

Etemad, Seyed Mehrad

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Etezadi, Catherine M.

497-319-1

11/15/1990

-

Etezadi, Catherine M.

554-319-1

3/23/1994

-

Etezadi, Hooshang

497-319-1

11/15/1990

-

Etka Organization

DEC 78-Ref 43-1

7/14/1988

-

Exxon Corporation

311-74/76/81/150-3

7/14/1987

950-055صد2ج

Exxon Corporation

322-154-3

10/28/1987

411-445صد2ج

Exxon Corporation

436-150-3

8/31/1989

-

Exxon Research and Engineering Company

308-155-3

6/9/1987

00-5صد2ج

Exxon Research and Engineering Company

DEC 63-155-3

7/29/1987

-

F.H. Maloney Company, USA for

190-11445-3

9/16/1985

-

Fard Baskah, Abdollah

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Farid, Ardeshir

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

7/26/1991

425-920صد9ج

0514  فهرست نام خواهانها در پروندههای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده
Farrington, Ralph Wilson, USA for

361-11157-2

5/4/1988

-

Fedders Corporation

DEC 51-250-3

10/28/1986

-

Fedders Corporation

547-250-3

3/5/1993

-

Federal Mogul International Distr, USA

345-10066-1

1/19/1988

-

Federal Reserve Bank of New York

DEC 130-A28-FT

12/19/2000

-

First Chicago International, New York

DEC 113-249-2

4/23/1993

-

First Interstate Bank of California

DEC 114-287-2

4/23/1993

-

First National Bank in St. Louis, USA

368-11485-3

6/13/1988

-

First National Bank of Boston

DEC 83-202-2

9/19/1988

-

First National Bank of Chicago

DEC 113-249-2

4/23/1993

-

First Travel Corp. (or Transp Co)

206-34-1

12/3/1985

003-051صد5ج

Flexi-Van Leasing, Inc.

259-36-1

10/13/1986

935-903صد0ج

Flexi-Van Leasing, Inc.

DEC 54-36-1

12/18/1986

-

Fluor Corporation

ITM 62-333-1

8/7/1986

-

Fluor Corporation

435-811-1

8/31/1989

-

Fluor Corporation

434-810-1

8/31/1989

-

Fluor Corporation

433-333-1

8/31/1989

-

Fluor Intercontinental, Inc.

434-810-1

8/31/1989

-

FMC Corporation

226-353-2

4/29/1986

-

FMC Corporation

292-353-2

2/12/1987

105-104صد0ج

FMC Corporation

DEC 60-353-2

4/27/1987

-

Ford Aerospace & Communications Corp.

ITL 6-159-FT

11/5/1982

-

Ford Aerospace & Communications Corp.

ITM 16-93-2

4/27/1983

-

Ford Aerospace & Communications Corp.

ITM 28-159-3

10/20/1983

-

Ford Aerospace & Communications Corp.

ITM 39-159-3

6/4/1984

-

Ford Aerospace & Communications Corp.

236-159-3

6/17/1986

540-500صد0ج

Ford Aerospace & Communications Corp.

DEC 47-159-3

10/2/1986

-

Ford Aerospace & Communications Corp.

289-93-1

1/29/1987

190-159صد0ج

Ford Aerospace & Communications Corp.

DEC 59-93-1

4/23/1987

-

Ford Aerospace & Communications Corp.

589-93-1

11/16/1998

042-092صد55ج

Foremost Foods, Inc.

220-37/231-1

4/11/1986

931-905صد5ج

Foremost Iran Corp.

220-37/231-1

4/11/1986

931-905صد5ج

Foremost Shir, Inc.

220-37/231-1

4/11/1986

931-905صد5ج

Foremost Tehran, Inc.

220-37/231-1

4/11/1986

931-905صد5ج

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

 0518

Foremost-McKesson, Inc.

40-230-2

4/27/1983

-

Foremost-McKesson, Inc.

220-37/231-1

4/11/1986

931-905صد5ج

French American Banking Corporation

43-189-3

5/5/1983

020-025صد4ج

Futura Trading, Inc.

187-325-3

8/19/1985

192-105صد1ج

Futura Trading, Inc.

263-324-3

10/30/1986

440-400صد0ج

Gabay, Norman

515-771-2

7/10/1991

022-020صد52ج

Gabay, Norman

DEC 99-771-2

9/24/1991

-

Gai-Tronics Corp., USA for

393-10972-1

9/29/1988

-

Galaxy Electronics Corporation

67-148-1

8/19/1983

930-923صد4ج

Galaxy Electronics Corporation

511-147-1

5/9/1991

501-550صد52ج

Galaxy Electronics Corporation

DEC 118-148-1

12/28/1993

-

Garivani, Hossein

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Gashtawar Company, Inc.

540-192-1

12/9/1992

135-120صد52ج

Gaulin, Wilfred J.

444-940-2

10/31/1989

992-999صد3ج

General Atomic Company

12-281-3

9/30/1982

92-03صد4ج

General Aviation Supply, Inc.

67-148-1

8/19/1983

420-923صد4ج

General Aviation Supply, Inc.

511-147-1

5/9/1991

501-550صد52ج

General Aviation Supply, Inc.

DEC 118-148-1

12/28/1993

-

General Dynamics Corp., Pomona De

123-283-3

4/16/1984

552-32صد1ج

General Dynamics International Co

123-283-3

4/16/1984

552-32صد1ج

General Dynamics International Co

192-285-2

10/4/1985

105-154صد1ج

General Dynamics Telephone Systems C

192-285-2

10/4/1985

105-154صد1ج

General Electric Co. (Aircraft...Gro )

507-386-1

3/15/1991

593-524صد52ج

General Electric Co. (Mobile Comm. Div

149-360-SC

9/21/1984

-

General Electric Co. (Space Division)

185-359-3

8/13/1985

-

General Electric Company

29-92-1

3/14/1983

-

General International, Inc.

80-136-1

9/13/1983

-

General Motors Corporation

147-94-1

8/28/1984

-

General Motors Corporation

279-94-1

12/17/1986

434-403صد0ج

General Motors Overseas Corporation

147-94-1

8/28/1984

-

General Motors Overseas Corporation

279-94-1

12/17/1986

434-403صد0ج

General Motors Overseas Dist. Corp.

147-94-1

8/28/1984

-

General Motors Overseas Dist. Corp.

279-94-1

12/17/1986

434-403صد0ج

General Petrochemicals Corporation

522-828-1

10/21/1991

942-992صد52ج
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General Tire and Rubber Company

80-136-1

9/13/1983

-

General Tire International Company

80-136-1

9/13/1983

-

General Tire Realty Company

80-136-1

9/13/1983

-

Geo J. Meyer Manufacturing

178-299-1

5/23/1985

-

Georgetown University, USA for

442-10656-1

10/9/1989

-

Getty Iran Ltd.

269-72/80-3

11/17/1986

-

Ghaffari, Abbas

489-309-3

9/10/1990

550-525صد3ج

Ghaffari, Fereydoon

565-968-2

7/7/1995

500-30صد55ج

Ghaffari, Fereydoon

DEC 123-968-2

10/30/1995

-

Ghaneh Sassansarai, Hassan

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Ghara Ghozlou, Behrouz

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Ghassemi Shal, Alborz

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Ghayebi, Manouchehr

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Ghodrat, Maryam

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Gianoplus, Constantine A.

237-314-1

6/20/1986

510-542صد0ج

Gibbs & Hill, Inc.

ITL 1-6-FT

11/5/1982

-

Gillette Company, et al.

69-139-3

8/29/1983

-

Glucosan (Private Joint Stock) Co.

DEC 80-Ref 46-1

7/14/1988

-

Gol Karam Nai, Mohammad Rasoul

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Golpira, Ataollah

32-211-2

3/29/1983

555-555صد4ج

Golshani, Abrahim Rahman

546-812-3

3/2/1993

525-515صد52ج

Goodyear International Corporation

65-427-1

8/12/1983

-

Goodyear Tire & Rubber Company

65-427-1

8/12/1983

-

Gould Marketing, Inc.

ITL 24-49-2

7/27/1983

-

Gould Marketing, Inc.

136-49/50-2

6/29/1984

555-542صد1ج

Graham Overseas, Limited

85-441-2

11/18/1983

-

Granger Associates

320-184-1

10/20/1987

-

Granite State Machine Company, Inc.

9-30-3

7/30/1982

02-59صد4ج

Granite State Machine Company, Inc.

18-30-3

12/15/1982

-

Grimm, Lillian Byrdine

25-71-1

2/22/1983

520-35صد4ج

Gruen Associates, Inc.

61-188-2

7/27/1983

900-950صد4ج

Grune and Stratton, Inc., USA for

359-10059-1

4/15/1988

-

Guilani, Sa'id

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Gulf Associates, Inc.

594-385-2

10/7/1999

255-002صد55ج
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Gulf Ports Crating Company

28-307-3

3/9/1983

-

H & F Kornfeld, Inc.

-819-1

3/13/1989

-

H.A. Spalding, Inc.

212-437-3

2/24/1986

031-025صد5ج

Habibi Tonkaboni, Ali

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Haddadi, Manuchehr

162-763-3

1/31/1985

994-990صد1ج

Haeri, Ali

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Hafez Glaziery and Glass Cutting Shop

181-942-2

7/8/1985

-

Haghirian, Alireza

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Haji Mohammadi, Alireza

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Haji-Bagherpour, K.

23-428-2

1/26/1983

32-22صد4ج

Hakim, Kambiz

478-952-2

5/16/1990

452-412صد3ج

Hakim, Kamran

587-953-2

7/2/1998

090-020صد55ج

Halliburton Company

ITL 2-51-FT

11/5/1982

-

Halliburton Company

124-51-2

4/27/1984

-

Halliburton Company

200-12/13-1

11/20/1985

-

Halliburton Limited

200-12/13-1

11/20/1985

-

Hamidiani Araghinejad, Hamid

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Hamilton Standard Div. United Tech.Inc

146-42-3

8/8/1984

-

Hanfir International, Inc.

416-819-1

3/13/1989

-

Harnischfeger Corporation

144-180-3

7/13/1984

021-055صد1ج

Harnischfeger Corporation

175-180-3

4/26/1985

033-025صد1ج

Harounian, David

450-447-3

11/27/1989

945-993صد3ج

Harrington and Associates, Inc., USA

321-10712-3

10/27/1987

-

Harris International Telecommu

323-409-1

11/2/1987

121-415صد2ج

Harris International Telecommu

DEC 73-409-1

1/26/1988

-

Harza Engineering Company

19-98-2

12/30/1982

45-99صد4ج

Harza, Richard D.

ITL 14-97-2

2/23/1983

-

Harza, Richard D.

232-97-2

5/2/1986

522-15صد0ج

Hashemi Ghamsari, Seyed Reza

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Hashemi Soudmand, Asghar

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Hatim, Seyed Mehdi

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Hawaiian Agronomics Company Int

DEC 6-Ref 10-2

5/17/1982

-

Heidari Nouri, Fazel

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Heidari Sani, Mehrdad

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

7/26/1991

425-920صد9ج

0530  فهرست نام خواهانها در پروندههای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده
Helali, Sara

DEC 3-Ref 11-2

5/7/1982

-

Helm, Cyrus V.

167-446-2

3/11/1985

-

Hemmat, Nahid (Danielpour)

ITL 70-170-3

6/16/1989

-

Henkels and McCoy, Inc.

ITL 36-410-3

3/16/1984

-

Henkels and McCoy, Inc.

293-410-3

2/12/1987

-

Henry F. Teichmann, Inc.

264-264-1

11/12/1986

452-449صد0ج

Herbach & Rademan Inc., USA for

390-12567-3

9/19/1988

-

Herman Blum Consulting Engineers, Inc.

119-138-1

4/11/1984

-

Highlands Insurance Company

491-435-3

10/12/1990

595-552صد3ج

Hilt, Kathryn Faye, USA for

354-10427-2

3/16/1988

-

Hoffland Honey Company

22-495-2

1/26/1983

20-21صد4ج

Hollyfield, William Ray, USA for

446-10087-2

11/3/1989

-

Holstein, W. Lloyd, USA for

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

-

Honeywell Information Systems, Inc.

8-31-2

7/14/1982

-

Hood Corporation

142-100-3

7/13/1984

001-055صد1ج

Hood Corporation

DEC 34-100-3

3/1/1985

-

Hosseini, Rahmat

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Housing and Urban Services Int., Inc.

201-174-1

11/22/1985

501-529صد1ج

Houston Contracting Company

378-173-3

7/22/1988

425-920صد2ج

Howard Needles Tammen & Bergendoff

ITL 3-68-FT

11/5/1982

-

Howard Needles Tammen & Bergendoff

244-68-2

8/8/1986

000-521صد0ج

Howard, Joseph, as Trustee etc.

405-358-3

12/28/1988

-

Hyatt International Corporation

ITL 54-134-1

9/17/1985

-

Hyatt International Corporation

214-134-1

3/3/1986

-

Hyatt Management, Inc.

ITL 54-134-1

9/17/1985

-

IMCO Services (U.K.) Ltd.

ITL 2-51-FT

11/5/1982

-

IMCO Services (U.K.) Ltd.

124-51-2

4/27/1984

-

IMCO Services (U.K.) Ltd.

200-12/13-1

11/20/1985

-

INA Corporation

184-161-1

8/13/1985

451-930صد0ج

Indian Head, Inc.

281-931-3

12/17/1986

-

Industrial & Mining Bank

DEC 77-Ref 40-1

7/14/1988

-

Industrial & Mining Bank

DEC 76-Ref 39-1

7/14/1988

-

Industrial Equipment Co of Houston,USA

388-11539-3

9/19/1988

-

Ingersoll-Rand Company

357-444-1

4/15/1988

-
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Inter-Act Corporation

76-243-1

9/6/1983

-

Interaction Research Corporation, USA

340-11887-2

12/15/1987

-

Intercontinental Hotels Corporation

154-233/422-SC

12/19/1984

-

Interfirst Bank Dallas, N.A.

DEC 66-338-2

10/9/1987

-

International Ore & Fertilizer Corpo

351-486-3

2/29/1988

559-552صد2ج

International Project Systems, Inc.

ITL 54-134-1

9/17/1985

-

International Project Systems, Inc.

214-134-1

3/3/1986

-

International Schools Services, Inc.

4-122-3

5/25/1982

-

International Schools Services, Inc.

ITL 37-111-FT

4/6/1984

-

International Schools Services, Inc.

194-111-1

10/10/1985

120-100صد1ج

International Schools Services, Inc.

ITL 57-123-1

1/30/1986

-

International Schools Services, Inc.

290-123-1

1/29/1987

115-192صد0ج

International Schools Services, Inc.

DEC 61-123-1

4/28/1987

-

International Systems & Controls Corp.

464-494-3

1/2/1990

920-915صد3ج

International Technical Products Corp.

186-302-3

8/9/1985

434-454صد1ج

International Technical Products Corp.

196-302-3

10/28/1985

-

International Technical Products Corp.

DEC 41-302-3

6/16/1986

-

International Telephone and Tel.,USA

DEC 87-11045-1

7/7/2008

-

Interore Corporation of Saudi Arabia

351-486-3

2/29/1988

559-552صد2ج

Interore Trading Ltd.

351-486-3

2/29/1988

559-552صد2ج

Intrend International, Inc.

59-220-2

7/27/1983

955-913صد4ج

Iowa State University of Science

276-B72-2

12/16/1986

-

Iran Brockway Company Ltd.

DEC 67-Ref 35-2

12/22/1987

-

Iran Chevron Oil Company

208-73-3

1/13/1986

-

Iran Electronics Industries

DEC 79-Ref 45-1

7/14/1988

-

Iran Helicopter Support & Renewal Com

DEC 90-Ref 34-3

10/11/1989

-

Iran Helicopter Support & Renewal Com

DEC 89-Ref 33-3

10/11/1989

-

Iran Helicopter Support & Renewal Com

DEC 88-Ref 32-3

10/11/1989

-

Iran National Airlines Company

337-B10-2

11/30/1987

032-029صد9ج

Iran National Airlines Company

336-B12-2

11/30/1987

922-030صد9ج

Iran National Airlines Company

335-B9-2

11/30/1987

020-055صد9ج

Iran National Airlines Company

334-B51-2

11/30/1987

435-403صد9ج

Iran National Airlines Company

333-B8-2

11/30/1987

051-015صد9ج

Iran National Airlines Company

DEC 69-Ref 44-2

12/22/1987

-
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Iran National Gas Company

330-B40-2

11/20/1987

454-452صد9ج

Iran Touring and Tourism Organization

347-B63-3

2/29/1988

125-129صد9ج

Iranian Customs Administration

105-B-16-1

1/24/1984

992-900صد9ج

Iranian Customs Administration

173-B21-3

4/17/1985

940-993صد9ج

Iranian Customs Administration

172-B3-3

4/17/1985

000-053صد9 ج-

Iranian Customs Administration

268-B20-2

11/13/1986

992-991صد9ج

Iranian Customs Administration

267-B18-2

11/13/1986

994-995صد9ج

Iranian Customs Administration

266-B13-2

11/13/1986

950-923صد9ج

Iranian Customs Administration

265-B2-2

11/13/1986

052-055صد9ج

Iranian Navy

299-957-1

4/22/1987

545-593 صد0ج

Iranian Tobacco Company

DEC 20-Ref 27-1

12/15/1982

-

Iranian Tobacco Company

DEC 19-Ref 26-1

12/15/1982

-

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

513-29-1

6/24/1991

-

IRI

DEC 1-A2-FT

1/26/1982

-

IRI

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

2/1/1984

-

IRI

113-433/576/580-2

3/2/1984

-

IRI

DEC 32-A18-FT

4/6/1984

-

IRI

DEC 35-A15-FT (II:A & II:B)

3/5/1985

-

IRI

ITL 60-B1-FT

4/4/1986

-

IRI

DEC 45-A20-FT

7/10/1986

-

IRI

ITL 63-A15(I:G)-FT

8/20/1986

-

IRI

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

11/24/1986

-

IRI

DEC 56-951-1

1/14/1987

-

IRI

DEC 62-A21-FT

5/4/1987

-

IRI

306-A15(I:G)-FT

5/4/1987

030-020صد0ج

IRI

DEC 65-A19-FT

9/30/1987

-

IRI

370-B1-FT (Claim 5)

6/16/1988

24-93صد9ج

IRI

382-B1-FT (Claim 4)

8/31/1988

502-21صد9ج

IRI

DEC 85-B1-FT (Claim 4)

5/18/1989

-

IRI

452-B1-FT (Claim 1)

12/6/1989

595-503صد9ج

IRI

ITL 78-A15(1:C)-FT

11/12/1990

-

IRI

525-B1-FT (Claim 4)

12/2/1991

540-590صد9 ج-

IRI

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

5/6/1992

912-953صد0 ج-

IRI

DEC 116-A15(IV)&A24-FT

5/18/1993

-
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IRI

568-A13/A15(I&IV:CA26(III&-FT

2/22/1996

002-051صد0ج

IRI

DEC 125-A15(IV)/A24-FT

10/11/1996

-

IRI

DEC 129-A4/A7/A15(I:F&III)-FT

6/23/1997

-

IRI

586-A27-FT

6/5/1998

020-505صد0ج

IRI

590-A15(IV)/A24-FT

12/28/1998

422-935صد0ج

IRI

597-A11-FT

4/7/2000

059-39صد0ج

IRI Railway

572-B58-2

10/9/1996

104-140صد9ج

IRI, Civil Aviation Organization

463-B26/B28/B35/B60-2

1/22/1990

954-911صد9ج

IRI, Department of Environment

107-B-53-1

1/25/1984

125-430صد9ج

Irving Trust Company

DEC 110-204-2

4/23/1993

-

Isaiah, Benjamin R.

35-219-2

3/30/1983

505-553صد4ج

Ismailpour, Ebrahim

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Itel Corporation

530-490-1

6/9/1992

402-415صد52ج

Itel International Corporation

ITL 43-476-2

6/29/1984

-

Itel International Corporation

479-476-2

5/23/1990

401-455صد3ج

ITP Export Corporation

186-302-3

8/19/1985

101-454صد1ج

ITP Export Corporation

196-302-3

10/28/1985

-

ITP Export Corporation

DEC 41-302-3

6/16/1986

-

ITT Industries, Inc.

47-156-2

5/26/1983

-

Izad Panah, Nadereh

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

7/26/1991

425-920صد9ج

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

158-11507-SC

1/15/1985

-

J.I. Case Company

57-244-1

6/15/1983

912-943صد4ج

J.I. Case Company

305-310-2

4/30/1987

-

Jafari, Kianoosh

349-420-3

2/29/1988

524-529صد2ج

Jahanger, Mohammed Sadegk

DEC 5-Ref 2-FT

5/14/1982

-

Jahani, Abdol Hamid

DEC 9-Ref 16-2

6/16/1982

-

Jannatlour, Mansour

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Jeep Corporation

84-142-3

11/15/1983

-

John Carl Warnecke and Associates

72-124-3

9/2/1983

493-400صد4ج

K & S Irrigation Company

DEC 16-Ref 29-1

10/22/1982

-

Kahen, Hooshang

365-315-2

5/24/1988

544-549صد2ج

Kaiser Engineers International,

49-228/229-1

6/2/1983

-

Karim-Panahi, Parviz

532-182-2

6/26/1992

030-420صد52ج

Karim-Panahi, Parviz

DEC 108-182-2

10/27/1992

-
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Karubian, Rouhollah

569-419-2

3/6/1996

013-005صد55ج

Kavousi Moghaddam, Mehrdad

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Kaysons International Corpo

548-367-2

6/28/1993

024-520صد52ج

Kem International Company

542-626-3

1/18/1993

-

Khachatourians, Andranik

504-350-2

1/25/1991

03-04صد52ج

Khajetoorians, Arakel

504-350-2

1/25/1991

03-04صد52ج

Khajetoorians, Arik

504-350-2

1/25/1991

03-04صد52ج

Khajetoorians, Asteghik

504-350-2

1/25/1991

03-04صد52ج

Khameneh Mohajer, Farhad

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Khanalizadeh, Davoud

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Khatami, Morteza

562-767-3

12/13/1994

22 -53صد55ج

Khosravi, Thomas K.

571-146-3

6/20/1996

924 -022صد55ج

Khosrowshahi, Cameron Kamran

558-178-2

6/30/1994

212-205صد52ج

Khosrowshahi, Faith Lita

ITL 76-178-2

1/22/1990

-

Khosrowshahi, Faith Lita

558-178-2

6/30/1994

212-205صد52ج

Khosrowshahi, Kamran

ITL 76-178-2

1/22/1990

-

Khosrowshahi, Kayvan

ITL 76-178-2

1/22/1990

-

Khosrowshahi, Kevin Kayvan

558-178-2

6/30/1994

212-205صد52ج

Khosrowshahi, Marcene P.

ITL 76-178-2

1/22/1990

-

Khosrowshahi, Marcene P.

558-178-2

6/30/1994

212-205صد52ج

Khosrowshahi, Nasrollah

341-371-3

12/18/1987

115-111صد3ج

Khosrowshahi, Susanne P.

ITL 76-178-2

1/22/1990

-

Khosrowshahi, Susanne P.

558-178-2

6/30/1994

212-205صد52ج

Khubiar, Raymond Joseph

235-625-3

6/4/1986

505-501صد0ج

Kiaie, Jacqueline M.

570-164-3

5/15/1996

020-052صد55ج

Kiaie, Julia S.

570-164-3

5/15/1996

020-052صد55ج

Kidde Consultants, Inc.

561-841-1

10/17/1994

-

Kidde, Inc. (Walter Kidde Div)

DEC 31-425-1

1/20/1984

-

Kimberly-Clark Corporation

46-57-2

5/25/1983

053-022صد4ج

Kirkendall, James, as Trustee,etc

405-358-3

12/28/1988

-

Kodak (Near East), Inc.

329-227/12384-3

11/11/1987

190-102صد2ج

Koehler, Ronald Stuart, USA for

223-11713-1

4/16/1986

410-441صد5ج

Koehler, Ronald Stuart, USA for

DEC 43-11713-1

7/3/1986

-

Kohan Haroonian, Paridokht

33-418-2

3/29/1983

552-550صد4ج
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Ladjevardi, Ninni (BURGEL)

553-118-1

12/8/1993

222-025صد52ج

Lauth, Theodore, USA for

233-10335-3

5/8/1986

554-525صد5ج

Lawrence, Lilly Mythra Fallah

ITL 77-390/391/392-1

10/5/1990

-

Lawrence, Lilly Mythra Fallah

577-390/391/392-1

1/9/1997

-

Leach, Jimmie B., USA for

440-12183-1

10/6/1989

-

Lee, Robert J.

DEC 14-Ref 30-2

9/23/1982

-

Lerner, Kay

592-242-2

6/11/1999

-

Levitt, William J.

297-209-1

4/22/1987

505-524صد0ج

Levitt, William J.

520-210-3

8/29/1991

953-034صد52ج

Lianosoff, Alexander Lyons

104-183-1

1/20/1984

3-0صد1ج

Linen, Fortinberry and Associates US

ITM 48-10513-2

4/10/1985

-

Linen, Fortinberry and Associates US

372-10513-2

6/28/1988

-

Lischem Corporation

140-194-2

6/29/1984

523-524صد1ج

Litton Systems, Inc.(Guidance/C Div)

249-769-1

8/25/1986

054-041صد0ج

Lockheed Corporation

242-829-1

7/25/1986

-

Lockheed Corporation

367-829-2

6/9/1988

-

Lockheed Corporation

DEC 84-829-2

9/19/1988

-

Logistics Support Corporation

ITM 34-222-1

2/17/1984

-

Logistics Support Corporation

ITM 38-222-1

5/25/1984

-

Logistics Support Corporation

262-222-1

10/27/1986

-

Logos Development Corporation

228-487-3

4/30/1986

41-99صد0ج

Lord Corporation, USA for

346-10973-2

1/29/1988

-

Louis Berger International, Inc.

287-384-2

1/19/1987

-

Lowe Marschalk, Inc., USA for

303-11005-1

4/28/1987

-

M & M Production, Inc.

131-267-1

6/7/1984

554-555صد1ج

Mackay, Jack W.

110-144-2

2/3/1984

-

Mackay, Roxana

110-144-2

2/3/1984

-

Mahmoud, Leila Danesh Arfa

204-237-2

11/27/1985

594-592صد1ج

Mahmoudi, Moharramali

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Malek, Reza Said

ITL 68-193-3

6/23/1988

-

Malek, Reza Said

534-193-3

8/11/1992

195-439صد52ج

Maleki, Khosrow

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Malekzadeh, Alireza

543-356-1

1/21/1993

520-131صد52ج

Malekzadeh, Joan Ward

543-356-1

1/21/1993

520-131صد52ج
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Malekzadeh, Sonya

543-356-1

1/21/1993

520-131صد52ج

Mandig, David Michael, USA for

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

-

Mandig, Kathleen Marie, USA for

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

-

Mandig, Mrs. Duane H., USA for

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

-

Manufacturers Hanover Trust Com

DEC 111-223-2

4/23/1993

-

Marine Midland Bank, N.A.

DEC 109-163-2

4/23/1993

-

Marks, Burton

ITL 53-458-3

6/26/1985

-

Marks, Burton

189-458-3

9/12/1985

-

Maxon Corp., USA for

392-10415-1

9/29/1988

-

McCabe III, Joseph H., USA for

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

-

McCabe, Betty Lou, USA for

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

-

McCabe, Jr., Joseph H., USA for

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

-

McCabe, William R., USA for

439-10105/12713..12721-1

10/2/1989

-

McCollough & Company

DEC 44-89-3

7/7/1986

-

McCollough and Company, Inc.

225-89-3

4/22/1986

90-5صد0ج

McHarg, Ian L., USA for

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

6/14/1983

-

McHarg, Ian L., USA for

282-10853/54/55/56-1

12/17/1986

122-431صد0ج

McLaughlin Enterprises, Ltd.

253-289-1

9/16/1986

000-005صد0ج

Meacom S.A.

251-393-2

9/11/1986

-

Medspan, Inc.

331-355-3

11/24/1987

-

Mellon Bank International

DEC 112-247-2

4/23/1993

-

Mellon Bank, N.A.

DEC 112-247-2

4/23/1993

-

Merrill Lynch & Company, Inc.

519-394-1

8/19/1991

030-009صد52ج

Merrill Lynch Int, Inc.

519-394-1

8/19/1991

030-009صد52ج

Middle East Management,Co Corp.

202-292-2

11/25/1985

503-505صد1ج

Milchem Incorporated

250-369-2

8/27/1986

-

Min. of Agriculture and R -D

453-B5/B19-3

12/8/1989

094-000صد9ج

Min. of Defense of Iran

466-B15-3

1/29/1990

905-905صد9ج

Min. of Defense of Iran

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Min. of Economic and Fin Af

DEC 33-Ref 24-3

5/4/1984

-

Min. of Industries

ITL 82-B54-1

3/30/1999

-

Min. of Mines and Metals

DEC 91-Ref 36-3

10/11/1989

-

Min. of National Defense of Iran

88-A/14-2

12/6/1983

005-005صد0ج

Min. of National Defense of Iran

247-B59/B69-1

8/15/1986

120-101صد9ج
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Min. of National Defense of Iran

302-B66-1

4/28/1987

132-120صد9ج

Min. of National Defense of Iran

DEC 100-A3/A8-FT

11/22/1991

-

Min. of Oil of IRI

447-B4-2

11/22/1989

005-009صد9ج

Min. of Petroleum (NIOC)

459-B14/B33-2

12/26/1989

902-959صد9ج

Min. of Roads and Transportation

79-B-67-2

9/12/1983

135-135صد9ج

Min. of Roads and Transportation

DEC 71-Ref 48-2

12/22/1987

-

Min. of Roads and Transportation

DEC 92-Ref 41-3

10/11/1989

-

Minnesota Mining and Man Co.

160-423-SC

1/22/1985

-

Minnesota Mining and Man Co.

343-423-3

12/18/1987

522-109صد2ج

Mir Mehdi, Seyed Akbar

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Mir Mehmandoust, Mir Nasser

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Mirpanah, Javad

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Mitra Leasing Corporation

527-445-1

1/23/1992

-

Mobasser, Shahram

DEC 10-Ref 15-3

6/25/1982

-

Mobasser, Shahram

219-947-2

3/24/1986

902-952صد5ج

Mobil Oil Iran, Inc.

311-74/76/81/150-3

7/14/1987

950-055صد2ج

Mobil Oil Iran, Inc.

492-74-3

11/8/1990

-

Mobil Sales and Supply Corp

311-74/76/81/150-3

7/14/1987

950-055صد2ج

Mobil Sales and Supply Corp

492-74-3

11/8/1990

-

Modern Film Corporation

353-196-2

3/16/1988

500-553صد2ج

Moghaddami Khomami, Ataollah

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Moghaddas, Mohammad Reza

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Mohajer-Shojaee, Reza

490-273-1

10/5/1990

550-559صد3ج

Mohajer-Shojaee, Reza

DEC 95-273-1

12/26/1990

-

Mohajer-Shojaee, Shahnaz

490-273-1

10/5/1990

550-559صد3ج

Mohajer-Shojaee, Shahnaz

DEC 95-273-1

12/26/1990

-

Mohammadi Far, Majid

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Mohtadi, Jahangir

573-271-3

12/2/1996

991-921صد55ج

Mohtadi, Jila

573-271-3

12/2/1996

991-921صد55ج

Moin, Jalal

557-950-2

5/25/1994

201-205صد52ج

Monaghan, James P.

41-91-3

5/3/1983

021-530صد4ج

Monemi, Betty Laura, etc.

533-274-1

7/1/1992

-

Monemi, Betty Laura, etc.

582-274-2

6/20/1997

500-555صد55ج

Monemi, Cameron Mitchell

533-274-1

7/1/1992

-
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Monemi, Dana Paul

533-274-1

7/1/1992

-

Monemi, Sara Glory

533-274-1

7/1/1992

-

Morgan Equipment Company

100-280-2

12/27/1983

112-149صد4ج

Morgan, Keevan D. Assignee Cre Z

168-254-3

3/13/1985

-

Morris, Henry

36-200-1

4/12/1983

529-500صد4ج

Morris, Henry

DEC 26-200-1

9/16/1983

-

Morrison-Knudsen Int Co.Inc

205-258/259-1

12/3/1985

-

Morrison-Knudsen Pacific Limited

143-127-3

7/13/1984

052-095صد1ج

Moshofsky Enterprises, Inc.

ITM/ITL 51-395-3

5/27/1985

-

Moshofsky Enterprises, Inc.

DEC 40-395-3

12/18/1985

-

Moshofsky Enterprises, Inc.

431-395-3

8/10/1989

052-024صد3ج

Mosleh Goltappeh, Sirous

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Motamed, Linda J.

414-770-2

3/3/1989

05-02صد3ج

Motamed, Mehrdad

414-770-2

3/3/1989

05-02صد3ج

Motorola, Inc.

373-481-3

6/28/1988

022-530صد2ج

Moussavi, Mohammad

163-949-3

1/31/1985

990-991صد1ج

Movaghari, Mohammad Ali

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Murphy Middle East Oil Company

272-22-1

11/28/1986

-

Nabavi, Aghil

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/2009

425-920صد9ج

Naderi, Bijan

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Nahaja, Ministry of Defence of IRI

DEC 82-Ref 51-1

7/14/1988

-

Najibi, Seyed Kazem

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Nasser Ghandi, Hossein

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Natco U.K. Limited

81-308-2

10/5/1983

-

Natco U.K. Limited

472-308-2

2/22/1990

-

Natco U.K. Limited

506-308-2

2/18/1991

529-40صد52ج

National Airmotive Corporation

58-449-3

7/14/1983

-

National Corp. for Housing Partnerships

157-87-SC

12/21/1984

-

National Iranian Copper Industries Co

DEC 72-Ref 50-2

12/22/1987

-

National Iranian Oil Company

DEC 68-Ref 42-2

12/22/1987

-

National Iranian Steel Company

DEC 91-Ref 36-3

10/11/1989

-

National Training and Dev. Serv., USA

411-10861-1

2/20/1989

-

Nazari Dastjerdi, Mansour Ali

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Nazari, Mohsen Asgari

ITL 79-221-1

1/15/1991

-
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Nazari, Mohsen Asgari

DEC 105-221-1

6/16/1992

-

Nazari, Mohsen Asgari

559-221-1

8/24/1994

229-215صد52ج

Nazemi, Lida

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

NCHP-Dillon Joint Venture

157-87-SC

12/21/1984

-

NCR Corporation

13-119-1

11/17/1982

-

Near East Technological Services USA,Inc

406-845-1

1/9/1989

50-0صد52ج

Nemazee, Luz Belen

487-4-3

7/10/1990

522-130صد52ج

Nemazee, Reza

487-4-3

7/10/1990

522-130صد52ج

Nemazee, Reza

575-4-3

12/10/1996

910-995صد55ج

Nikpour, Rana

ITL 81-336-1

2/18/1993

-

Nikpour, Rana

591-336-1

1/19/1999

-

NL Industries, Inc.

224-347/348/349-1

4/21/1986

-

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

DEC 46-10212-2

8/7/1986

-

Norad Private Joint Stock Co., IRI for

380-12785-2

7/25/1988

-

Northern Virginia Community College

441-B73-2

10/9/1989

-

Norton Lilly & Company, Inc.

134-806-2

6/13/1984

-

Nourafchan, George

ITL 75-412/415-3

12/15/1989

-

Nourafchan, George

550-412/415-3

10/19/1993

043-095صد52ج

Nourafchan, Richard

348-414-3

2/29/1988

520-525صد2ج

Nourafchan, Zaman Azar

ITL 75-412/415-3

12/15/1989

-

Nourafchan, Zaman Azar

550-412/415-3

10/19/1993

043-095صد52ج

Nourai, Nader

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Ocean-Air Cargo Claims, Inc., USA for

455-11429-3

12/15/1989

-

Ocean-Air Cargo Claims, Inc., USA for

456-11102-3

12/15/1989

-

Ohadi, Reza

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Oil Field of Texas, Inc.

ITL 10-43-FT

12/9/1982

-

Oil Field of Texas, Inc.

258-43-1

10/8/1986

902-951صد0ج

Onesco, Inc.

254-263-2

9/18/1986

022-009صد0ج

Orton / McCullough Crane Company

484-440-3

6/25/1990

-

Otis Elevator Company

304-284-2

4/29/1987

559-512صد0ج

Otis Elevator Company (New Jersey)

402-288-1

11/10/1988

-

Otis Elevator International, Inc.

402-288-1

11/10/1988

-

Otis Engineering Corporation

200-12/13-1

11/20/1985

-

Overseas Bechtel, Inc.

294-181-1

3/4/1987

135-102صد0ج
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Overseas Private Investment Corporation

42-105/137-2

5/3/1983

-

Overseas Private Investment Corporation

54-387-1

6/10/1983

-

Overseas Private Investment Corporation

90-96-1

12/16/1983

-

Overseas Private Investment Corporation

154-233/422-SC

12/19/1984

-

Overseas Private Investment Corporation

217-99-2

3/19/1986

915-945صد5ج

Overseas Private Investment Corporation

220-37/231-1

4/11/1986

931-905صد5ج

Owens-Corning Fiberglass Corporation

ITL 18-113-2

5/13/1983

-

Owens-Corning Fiberglass Corporation

98-113-2

12/27/1983

-

Pabich, George E.

232-97-2

5/2/1986

522-15صد0ج

Pabich, George E., as Trustee, etc.

ITL 14-97-2

2/23/1983

-

Pan Am World Services, Inc.

96-488-1

12/19/1983

-

Pan American World Airways, Inc.

96-488-1

12/19/1983

-

Panacaviar, S.A.

ITM 64-498-1

12/4/1986

-

DEC 57-498-1

2/10/1987

-

Parand, Mohammad Ali

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Parguin Company

DEC 28-766-3

12/20/1983

-

Parguin Private Joint Stock Co., IRI for

275-12783-3

12/15/1986

402-405صد0ج

Parviz, Sa'id

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Pasdar, Farshad

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Payman, Mir Ebrahim

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Payne, Thomas Earl

245-335-2

8/8/1986

099-009صد0ج

Penwalt Corp - Wallace & Tierman Div USA

391-10355-1

9/29/1988

-

Pepsico, Inc.

260-18-1

10/13/1986

405-930صد0ج

Pepsico, Inc.

DEC 55-18-1

12/19/1986

-

Per Am Construction Corporation

567-213/215-3

11/7/1995

001-519صد55ج

Pereira, Victor E.

DEC 2-Ref 5-2

3/10/1982

-

Perkin Elmer Corp., USA for

396-12778-1

9/29/1988

-

Perry-Rohani,Anita and for Sudabe &Cyrus

427-831-3

6/30/1989

549-593صد3ج

Petrolane, Inc.

518-131-2

8/14/1991

000-005صد52ج

Petrolane, Inc.

DEC 101-131-2

11/25/1991

-

Petze, Charles, as Trustee etc.

405-358-3

12/28/1988

-

Pfizer, Inc.

26-206-2

2/23/1983

-

Phelps Dodge Corporation

217-99-2

3/19/1986

915-945صد5ج

Phelps Dodge International

218-135-2

3/19/1986

950-910صد5ج
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Corporation
503-474-3

1/18/1991

09-52صد52ج

DEC 97-474-3

5/17/1991

-

Philip Morris, Inc.

11-95-3

9/21/1982

-

Phillips Petroleum Company Iran

ITL 11-39-2

12/30/1982

-

Phillips Petroleum Company Iran

425-39-2

6/29/1989

-

Phillips Petroleum Company Iran

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

1/10/1990

-

Picker International Corporation,USA

229-10173-3

5/1/1986

-

Picker International Corporation,USA

DEC 48-10173-3

10/8/1986

-

Pickup, Edmund, Jr.trustee in Bankruptcy

241-361-1

7/23/1986

-

Pishdad, Mrs. Khojasteh, IRI for

493-12784-1

11/9/1990

-

Pishgahi, Farman

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Plicoflex, Inc.

535-354-1

10/16/1992

192-190صد52ج

Pneumo Corporation, USA for

381-10110-2

7/25/1988

-

Pointon, Mary Lou

516-322-1

7/23/1991

002-023صد52ج

Pointon, Vernie Rodney

516-322-1

7/23/1991

002-023صد52ج

Pomeroy Corporation

51-41-3

6/8/1983

000-059صد4ج

Pomeroy, K.S.

50-40-3

6/8/1983

050-002صد4ج

Pomeroy, R.M.

50-40-3

6/8/1983

050-002صد4ج

Pomeroy, R.N.

50-40-3

6/8/1983

050-002صد4ج

Portland State University, USA for

404-10457-1

12/8/1988

-

Procon International, Inc.

130-436-1

6/6/1984

-

Proctor & Gamble Company

64-807-1

8/12/1983

-

Protiva, Edgar

ITL 73-316-2

10/12/1989

-

566-316-2

7/14/1995

510-509صد55ج

ITL 73-316-2

10/12/1989

-

566-316-2

7/14/1995

510-509صد55ج

Puerto Rico Maritime Shipping Authority

307-477-3

5/11/1987

-

Queens Office Tower Associates

37-172-1

4/15/1983

535-524صد4ج

Questech, Inc.

ITM 15-59-1

3/1/1983

-

Questech, Inc.

191-59-1

9/25/1985

159-193صد1ج

R.J. Reynolds Tobacco Company

145-35-3

8/6/1984

953-922صد1ج

R.J. Reynolds Tobacco Company

166-35-3

3/1/1985

995-905صد1ج

Radvar, Mohammad Sadegh

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Phibro Corporation

Protiva, Eric
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Rahman Golshani, Abrahim

ITL 72-812-3

6/30/1989

-

Rahmani, Mousa

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Rahmati, Ebrahim

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Ralph M. Parsons Co.

300-459-2

4/23/1987

-

Ram International Industries, Inc.

67-148-1

8/19/1983

930-923صد4ج

Ram International Industries, Inc.

511-147-1

5/9/1991

501-550صد52ج

Ram International Industries, Inc.

DEC 118-148-1

12/28/1993

-

Ramjerdi Fard, Ghassem

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Rang Amiz, Rasoul

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Rankin, Jack, USA for

326-10913-2

11/3/1987

-

Rashedi, Mahmoud

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Rashtchian, Majid

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Rastgar, Abdorrasoul

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Ray-O-Vac Corporation

85-441-2

11/18/1983

-

Ray-O-Vac International Corporation

85-441-2

11/18/1983

-

Raygo Wagner Equipment Company

20-17-3

12/15/1982

51-40صد4ج

Raygo Wagner Equipment Company

30-16-3

3/18/1983

545-590صد4ج

Raymond International (U.K) Ltd.

DEC 18-Ref 21-FT

12/8/1982

-

RCA Global Communications Disc, Inc.

ITM 30-160-1

10/31/1983

-

RCA Global Communications Disc, Inc.

ITM 29-160-1

10/31/1983

-

RCA Global Communications Disc, Inc.

318-160-1

9/23/1987

-

RCA Global Communications, Inc.

ITM 29-160-1

10/31/1983

-

RCA Global Communications, Inc.

ITM 30-160-1

10/31/1983

-

RCA Global Communications, Inc.

318-160-1

9/23/1987

-

RCA Globcom Systems, Inc.

ITM 29-160-1

10/31/1983

-

RCA Globcom Systems, Inc.

ITM 30-160-1

10/31/1983

-

RCA Globcom Systems, Inc.

318-160-1

9/23/1987

-

Reading & Bates Corporation

ITM 21-28-1

6/9/1983

-

Reading & Bates Corporation

95-28-1

12/19/1983

-

Reading & Bates Corporation

113-433/576/580-2

3/2/1984

-

Reading & Bates Drilling Company, US

355-10633-2

3/16/1988

-

Reading & Bates Exploration Company

ITM 21-28-1

6/9/1983

-

Reading & Bates Exploration Company

95-28-1

12/19/1983

-

Reading & Bates Exploration Company

513-29-1

6/24/1991

-
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Reliance Group, Inc.

15-90-2

12/8/1982

90-95صد4ج

Reliance Group, Inc.

315-115-3

9/10/1987

442-401صد2ج

Renasa, Inc.

24-808-3

2/4/1983

-

Revlon, Inc.

182-236-2

7/8/1985

Rexnord, Inc.

21-132-3

1/10/1983

Reynolds Metals Company

60-83-2

7/27/1983

Rezaiyan, Mohammad Reza

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Riahi, Frederica Lincoln

ITL 80-485-1

6/10/1992

-

Riahi, Frederica Lincoln

596-485-1

2/24/2000

-

Riahi, Frederica Lincoln

600-485-1

2/27/2003

5255-222صد55ج

Roberts, William H., USA for

DEC24-10853/54/55/10856-1

6/14/1983

-

Roberts, William H., USA for

282-10853/54/55/10856-1

12/17/1986

122-431صد0ج

Rockwell International Systems, Inc

ITM 17-430-1

5/5/1983

-

Rockwell International Systems, Inc

ITM 20-430-1

6/6/1983

-

Rockwell International Systems, Inc

438-430-1

9/5/1989

903-053صد3ج

Rondu Holdings, Inc.

137-312-2

6/29/1984

502-550صد1ج

Rumsey Electric Co., USA for

395-11300-1

9/29/1988

-

Sabet, Aram

593-815/816/817-2

6/30/1999

000-045صد55ج

Sabet, Aram

598-815/816/817-2

11/28/2000

203-245صد55ج

Sabet, Karim

593-815/816/817-2

6/30/1999

000-045صد55ج

Sabet, Karim

598-815/816/817-2

11/28/2000

203-245صد55ج

Sabet, Reja

593-815/816/817-2

6/30/1999

000-045صد55ج

Sabet, Reja

598-815/816/817-2

11/28/2000

203-245صد55ج

Saboonchian, Esahak

524-313-2

11/15/1991

903-904صد52ج

Saboonchian, Esahak

DEC 103-313-2

2/13/1992

-

Sadeghi Pour Ranjbar, Ali

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Sadeghian Sadegh Abadi, Akbar

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Safai Jafarabad, Mohammad Reza

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Safai, Mohammad Hossein

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Saghi, Allan J.

ITL 66-298-2

1/12/1987

-

Saghi, Allan J.

544-298-2

1/22/1993

549-522صد52ج

Saghi, James M.

ITL 66-298-2

1/12/1987

-

Saghi, James M.

544-298-2

1/22/1993

549-522صد52ج

Saghi, Michael R.

ITL 66-298-2

1/12/1987

-
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Saghi, Michael R.

544-298-2

1/22/1993

549-522صد52ج

Sai, Seyed Agha

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Saidi, Sohrab

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Salehin Najafabadi, Moshen

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Samrad, Ardavan Peter

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

2/4/1991

45-92صد52ج

Samrad, Gitty Diana

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

2/4/1991

45-92صد52ج

Samrad, Parvin Mariam

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

2/4/1991

45-92صد52ج

Samrad, Parvin Mariam;for Leila Samrad

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

2/4/1991

45-92صد52ج

Samrad, Parvin Mariam; for Roya Samrad

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

2/4/1991

45-92صد52ج

San Jacinto Eastern Corporation

311-74/76/81/150-3

7/14/1987

950-055صد2ج

407-76-3

1/25/1989

-

San Jacinto Service Company

407-76-3

1/25/1989

-

San Jacinto Service Corporation

311-74/76/81/150-3

7/14/1987

950-055صد2ج

San Jose State University

469-B75-2

2/15/1990

-

Santa Fe International Company

211-10/11-2

2/17/1986

-

Santa Fe Overseas, Inc.

211-10/11-2

2/17/1986

-

Satellite Application Project

DEC 70-Ref 47-2

12/22/1987

-

Sayad Khodshenas, Hassan

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Sayco Corporation, USA for

439-10105/12713.12721-1

10/2/1989

-

Schering Corporation

122-38-3

4/16/1984

30-02صد1ج

Schlegel Lining Technology, Schlegel

295-834-2

3/27/1987

529-130صد0ج

Schott, Robert R.

474-268-1

3/14/1990

419-499صد3ج

Scott, Foresman and Company, USA for

313-10172-1

7/16/1987

-

Scoville, John A.

ITL 14-97-2

2/23/1983

-

Scoville, John A.

232-97-2

5/2/1986

522-15صد0ج

Sea-Land Services, Inc.

135-33-1

6/22/1984

540-501صد1ج

Sea Co, Inc.

ITL 61-260-2

6/20/1986

-

Sea Co, Inc.

422-260-2

6/1/1989

-

Sea Co, Inc.

531-260-2

6/25/1992

425-405صد52ج

Seahorse Fleet, Inc.

518-131-2

8/14/1991

000-005صد52ج

Seahorse Fleet, Inc.

DEC 101-131-2

11/25/1991

-

Security Pacific National Bank

DEC 121-332-3

1/20/1994

-

Sedco International, S.A.

ITL 55-129-3

10/28/1985

-

Sedco, Inc.

ITL 55-129-3

10/28/1985

-
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Sedco, Inc.

ITL 59-129-3

3/27/1986

-

Sedco, Inc.

309-129-3

7/7/1987

529-09صد2ج

Sedco, Inc.

DEC 64-129-3

9/22/1987

-

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

419-128/129-2

3/30/1989

45-00صد3ج

Sedghi Massoud, Shahryar

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Sediran Drilling Company

ITL 55-129-3

10/28/1985

-

Seismograph Service Corporation

420-443-3

3/31/1989

500-40صد3ج

Sether, Opal H., USA for

363-11377-2

5/11/1988

-

Seyed Rahimi, Mir Kamaleddin

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Shaghaghi Hidaji, Nader

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Shahin, Sousan

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Shaker, Zahra

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Shannon and Wilson, Inc.

207-217-2

12/5/1985

021-002صد5ج

Sherkate Tractor Sazi Iran (Sahami Kh)

DEC 75-Ref 38-1

7/14/1988

-

Shifflette, Stephen G., USA for

423-10645-1

6/12/1989

-

Shinto, Hidetomo, USA for

399-10273-3

10/31/1988

-

Shipside Packing Co., Inc., USA for

ITM 27-11875-1

9/6/1983

-

Shipside Packing Co., Inc., USA for

102-11875-1

1/12/1984

-

Shirazi, Mohammad Bagher

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

SHK Mechanical Corporation

416-819-1

3/13/1989

-

Shomali Varzandeh, Ramezan Ali

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Short, Alfred L.W., USA for

312-11135-3

7/14/1987

-

Showrai, Atiyeh

DEC 15-Ref 28-1

10/22/1982

-

Siahi Sahar Khiz, Sa'id

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Singer Company

3-171-2

5/17/1982

-

Singer Company

151-344/A9-SC

9/21/1984

-

Singer Company

161-343/365-2

1/28/1985

-

Sinker, Frederic K., USA for

362-11038-3

5/6/1988

-

Siporex Company, Inc.

540-192-1

12/9/1992

135-120صد52ج

Skidmore, Owings & Merrill, a partner

213-61-1

2/27/1986

955-035صد5ج

Smith International, Inc.

87-101-1

11/18/1983

-

Sobhani, Mohabatullah

563-827-2

5/4/1995

23-25صد55ج

Sohio-Iran Trading, Inc.

125-79-3

5/3/1984

-
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Sola Tiles, Inc.

298-317-1

4/22/1987

592-500صد0ج

Solaimani Manesh, Gholamreza

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Solaimani, Amir Bahman

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Soltani Tobehbar, Tahmoures

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Soltani, Nasser

517-B32/B74/12786.12892-3

7/26/1991

425-920صد9ج

Sonat Offshore Drilling, Inc.

261-133-2

10/20/1986

-

Southern Illinois Univ. (Trustees),US

371-10163-2

6/20/1988

-

Sovereign International Corporation

496-399-1

11/9/1990

545-540صد3ج

Sovereign International Corporation

495-398-1

11/9/1990

545-590صد3ج

Sovereign International Corporation

494-397-1

11/9/1990

595-590صد3ج

Sperry Corporation

10-205-2

9/14/1982

-

Sperry World Trade, Inc.

10-205-2

9/14/1982

-

Sperry-Sun, Inc.

224-347/348/349-1

4/21/1986

-

Squibb Manufacturing, Inc.

24-808-3

2/4/1983

-

St. Regis Paper Company, USA for

291-10706-1

1/29/1987

109-110صد0ج

Stansfield, Randell, as Trustee etc.

405-358-3

12/28/1988

-

Stanwick Corporation

83-66-1

11/4/1983

-

101-66-1

1/11/1984

-

Stanwick International, Inc.

83-66-1

11/4/1983

-

Stanwick International, Inc.

101-66-1

1/11/1984

-

Stanwick International, Inc.

467-66-1

1/31/1990

933-922صد3ج

Starrett Housing Corporation

ITL 32-24-1

12/19/1983

-

Starrett Housing Corporation

314-24-1

8/14/1987

404-959صد2ج

Starrett Housing International, Inc.

ITL 32-24-1

12/19/1983

-

Starrett Housing International, Inc.

314-24-1

8/14/1987

404-959صد2ج

Starrett Systems, Inc.

ITL 32-24-1

12/19/1983

-

Starrett Systems, Inc.

314-24-1

8/14/1987

404-959صد2ج

State Univ of New York College of Env.

277-B71-2

12/16/1986

520-130صد9ج

Sterling Drug, Inc.

280-491-3

12/17/1986

-

Sterling Products International, Inc.

280-491-3

12/17/1986

-

Stewart R. Browne Disc, Inc., USA for

332-10089-3

11/24/1987

-

Stewart, Charles P., USA for

468-12458-2

2/9/1990

-

Stone and Webster Overseas Group, Inc.

ITL 8-293-FT

11/5/1982

-

Stone and Webster Overseas Group, Inc.

92-293-3

12/19/1983

-

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

 0548

Strick Lease, Inc.

331-355-3

11/24/1987

-

Stromberg-Carlson Corp., USA for

394-11294-1

9/29/1988

-

Suber, Edward, as Trustee etc.

405-358-3

12/28/1988

-

Sun Company, Inc.

537-21-1

10/19/1992

-

Sundstrand Data Control, Inc.

16-342-3

12/10/1982

-

Sylvan Ginsbury, Ltd., USA for

409-10638-2

1/31/1989

-

Sylvania Technical Systems, Inc.

180-64-1

6/27/1985

935-905صد1ج

Synalloy Corporation (Blackman Di, US

155-11815-SC

12/20/1984

-

T.C.S.B., Inc.

ITL 5-140-FT

11/5/1982

-

T.C.S.B., Inc.

114-140-2

3/16/1984

01-50صد1ج

T.G. Howland International Comp. US

445-12257-2

11/2/1989

-

Tadjer-Cohen Associates, Inc., USA

ITM 56-12118-3

11/11/1985

-

Tadjer-Cohen Associates, Inc., USA

410-12118-3

1/31/1989

-

Tahami, Ali

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Tahvildari, Mohammad Mehdi

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Tahvildari, Parmis

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

7/26/1991

425-920صد9ج

TAI, Inc.

552-421-1

11/29/1993

-

Tarkalam, Mohammad

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Tavakoli, Anthony Keyvan

580-832-3

4/23/1997

112-435صد55ج

Tavakoli, David Jamshid

580-832-3

4/23/1997

112-435صد55ج

Tavakoli, Vivian M.

580-832-3

4/23/1997

112-435صد55ج

Taylor Machinery Company, USA for

112-10865-2

2/17/1984

-

Tchacosh Company, Inc.

540-192-1

12/9/1992

135-120صد52ج

Technical Lab. & Soil Mechanics(M.R)

470-B41-3

2/21/1990

-

Technology Enterprises, Inc.

109-328-2

1/31/1984

55-52صد1ج

Tehran American School Ass,Members

405-358-3

12/28/1988

-

Tehran Regional Electronic Company,

DEC 81-Ref 49-1

7/14/1988

-

Telecommunications Company of Iran

120-B56-1

4/13/1984

145-149صد9ج

Telecommunications Company of Iran

457-B55-1

12/19/1989

140-120صد9 ج

Telecommunications Company of Iran

465-B44-2

1/24/1990

402-409صد9ج

Teledyne Farris Engineering, USA

389-10541-3

9/19/1988

-

Teledyne Industries, Inc.

432-10812-3

8/29/1989

-

Texaco International Trader Inc.

269-72/80-3

11/17/1986

-

Texaco Iran Ltd.

269-72/80-3

11/17/1986

-
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The Bendix Corporation

369-208-2

6/15/1988

535-500صد2ج

The New York Blower Company, USA

274-10418-2

12/4/1986

-

The Stanwick Corporation

467-66-1

1/31/1990

933-922صد3ج

Tidewater Marine Service, Inc.

188-176-2

9/6/1985

-

199-175-2

11/14/1985

-

Tidewater Navigators, Inc.

199-175-2

11/14/1985

-

Tidewater Venice, Inc.

199-175-2

11/14/1985

-

Tidewater Ventures, Inc.

199-175-2

11/14/1985

-

Tidewater, Inc.

188-176-2

9/6/1985

-

Tidewater, Inc.

199-175-2

11/14/1985

-

Timber Purchase Company

62-482-2

8/8/1983

-

Time Incorporated

139-166-2

6/29/1984

529-500صد1ج

Tippetts, Abbett, McCarthy, Str

141-7-2

6/29/1984

051-532صد1ج

TME International, Inc.

473-357-1

3/12/1990

490-422صد3ج

Todd, Thomas A., USA for

DEC24-10853/54/10855&56-1

6/14/1983

-

Todd, Thomas A., USA for

282-10853/54/55/10856-1

12/17/1986

122-431صد0ج

Too, Emanuel

460-880-2

12/29/1989

911-945صد3ج

Touche Ross & Company

ITM 22-480-1

6/13/1983

-

ITM 26-480-1

8/17/1983

-

Touche Ross & Company

197-480-1

10/30/1985

099-002صد5ج

Tour, Lili

413-483-2

3/1/1989

53-50صد3ج

Training Systems Corporation

283-448-1

12/19/1986

150-125صد0ج

Trans World Airlines, Inc.

118-434-3

3/22/1984

-

Transaero, Inc., USA for

415-10065-1

3/7/1989

-

Transamerica ICS, Inc.

510-452-1

5/3/1991

-

Transocean Gulf Oil Company

209-78-3

1/13/1986

-

Troemner, Inc., USA for

387-10216-3

9/19/1988

-

TRW, Inc., USA for

400-10891-1

11/8/1988

-

Turner Entertainment Co. (G-Mayer)

317-339-2

9/14/1987

-

Twenty Grand Offshore, Inc.

199-175-2

11/14/1985

-

U.S. Department of the Air Force

459-B14/B33-2

12/26/1989

002-059صد9ج

U.S. Department of the Air Force

463-B26/B28/B35/B60-2

1/22/1990

954-911صد9ج

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

418-B27/B47-3

3/16/1989

900-951صد9ج

U.S. Federal Aviation Admin

463-B26/B28/B35/B60-2

1/22/1990

954-911صد9ج
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U.S. Food & Drug Adm. of the Pub. H

463-B26/B28/B35/B60-2

1/22/1990

954-911صد9ج

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

402-288-1

11/10/1988

-

Uiterwijk Corporation

375-381-1

7/6/1988

-

Uiterwijk Corporation

501-381-1

1/8/1991

3-0صد52ج

Uiterwijk Corporation

DEC 96-381-1

4/17/1991

-

Uiterwijk, Hendrik

375-381-1

7/6/1988

-

Uiterwijk, Hendrik

501-381-1

1/8/1991

3-0صد52ج

Uiterwijk, Hendrik

DEC 96-381-1

4/17/1991

-

Uiterwijk, Jan C.

375-381-1

7/6/1988

-

Uiterwijk, Jan C.

501-381-1

1/8/1991

3-0صد52ج

Uiterwijk, Jan C.

DEC 96-381-1

4/17/1991

-

Uiterwijk, Jan D.

375-381-1

7/6/1988

-

Uiterwijk, Jan D.

501-381-1

1/8/1991

3-0صد52ج

Uiterwijk, Jan D.

DEC 96-381-1

4/17/1991

-

Uiterwijk, Maria

375-381-1

7/6/1988

-

Uiterwijk, Maria

501-381-1

1/8/1991

3-0صد52ج

Uiterwijk, Maria

DEC 96-381-1

4/17/1991

-

Uiterwijk, Robert H.

375-381-1

7/6/1988

-

Uiterwijk, Robert H.

501-381-1

1/8/1991

3-0صد52ج

Uiterwijk, Robert H.

DEC 96-381-1

4/17/1991

-

Ultrasystems, Inc.

27-84-3

3/4/1983

501-529صد4ج

Ultrasystems, Inc.

89-84-3

12/7/1983

-

Umann, Harry

ITL 53-458-3

6/26/1985

-

Umann, Harry

189-458-3

9/12/1985

-

Underhill of Delaware, Inc.

DEC 7-255-3

5/17/1982

-

Underhill of Delaware, Inc.

176-255-3

4/26/1985

902-945صد1ج

Unidyne Corporation

551-368-3

11/10/1993

Unidyne Corporation

DEC 122-368-3

3/9/1994

-

Union Oil Company of Iran

273-23-1

11/28/1986

-

United Painting Company, Inc., US

458-11286-3

12/20/1989

-

United States Medical Export Co US

171-10719-2

4/4/1985

-

United Technologies Inte Inc

DEC 11-Ref 14-2

7/16/1982

-

United Technologies Inte Inc

78-238-2

9/9/1983

429-420صد4ج

United Technologies Inte Inc

DEC 53-114-3

12/10/1986

-
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United Technologies Inte Inc

339-114-3

12/4/1987

-

Universal Electronics, Inc.

67-148-1

8/19/1983

420-923صد4ج

Universal Electronics, Inc.

511-147-1

5/9/1991

501-550صد52ج

Universal Electronics, Inc.

DEC 118-148-1

12/28/1993

-

Universal Enterprises, Ltd.

DEC 38-246-2

7/23/1985

-

University of California, Santa B US

328-11244-2

11/3/1987

-

University of Idaho, USA for

401-10067-1

11/9/1988

-

University of Southern California

555-321-1

4/26/1994

-

Upjohn Company

45-70-1

5/24/1983

-

USA

DEC 8-A1-FT

5/17/1982

-

USA

DEC 12-A1-FT

8/3/1982

-

USA

106-B-24-1

1/24/1984

USA

108-A-16/582/591-FT

1/25/1984

125-425صد0ج

USA

128-B29-1

5/16/1984

920-909صد9ج

USA

DEC 37-A17-FT

6/18/1985

-

USA

319-B39-2

10/9/1987

452-415صد9ج

USA

376-B31-3

7/11/1988

925-929صد9ج

USA

483-CLTDs*/86/B38/B76/B77-FT

6/22/1990

412-459صد9ج

USA

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

7/26/1991

425-920صد9ج

USA

574-B36-2

12/3/1996

-

USA

DEC 126-B36-2

3/17/1997

-

USA

DEC 128-B36-2

5/23/1997

-

USA

DEC 130-A28-FT

12/19/2000

-

USA (Commodity Credit Corporation)

374-B22-1

7/1/1988

-

USA (on behalf of its Nationals)

483-CLTDs*/86/B38/B76/B77-FT

6/22/1990

412-459صد9ج

Vahidi, Fathollah

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Valipour, Abolhassan

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Varo International Corporation

482-275-1

6/21/1990

421-405صد3ج

Vernor, Bruce, as Trustee etc.

405-358-3

12/28/1988

-

Vetco, Inc.

81-308-2

10/5/1983

-

Vetco, Inc.

472-308-2

2/22/1990

-

Vetco, Inc.

506-308-2

2/18/1991

521-40صد52ج

Vetco, Inc.

521-308-2

9/24/1991

-

VSI Corporation

56-15-1

6/15/1983

-
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Wallace, David A., USA for

DEC24-10853/54/55/10856-1

6/14/1983

-

Wallace, David A., USA for

282-10853/10854/10855/10856-1

12/17/1986

122-431صد0ج

Warner-Lambert Company

38-291-3

4/19/1983

-

Washington, Emory B., USA for

398-11657-2

10/12/1988

-

Watkins-Johnson Company

ITM 19-370-2

5/26/1983

-

Watkins-Johnson Company

429-370-1

7/28/1989

520-510صد3ج

Watkins-Johnson Limited

ITM 19-370-2

5/26/1983

-

Watkins-Johnson Limited

429-370-1

7/28/1989

520-510صد3ج

Weatherford International, Inc.

327-305-2

11/3/1987

-

Weatherford Oil Tool GmbH

327-305-2

11/3/1987

-

Weatherford Oil Tool GmbH, Iran B

327-305-2

11/3/1987

-

Weatherford Oil Tool Mid East Ltd

327-305-2

11/3/1987

-

Weatherford/Lamb, Inc.

327-305-2

11/3/1987

-

Wells Fargo Bank, N.A.

DEC 120-294-3

1/20/1994

-

West Chemical Products, Inc., USA

111-10043-2

2/13/1984

-

Western Dynamics Corporation

165-341-1

2/28/1985

942-992صد1ج

Westinghouse Electric Corporation

177-389-2

5/10/1985

-

Westinghouse Electric Corporation

DEC 49-389-2

10/17/1986

-

Westinghouse Electric Corporation

270-389-2

11/24/1986

-

Westinghouse Electric Corporation

ITL 67-389-2

2/12/1987

-

Westinghouse Electric Corporation

579-389-2

3/26/1997

432-955صد55ج

Westinghouse Electric Corporation

DEC 127-389-2

4/23/1997

-

White Consolidated Industries,Inc

296-126-2

4/8/1987

-

White Westinghouse Inte Co.

7-14-3

6/25/1982

Whittaker Corporation (Bermite Div)

301-286-1

4/27/1987

543-540صد0ج

William H. Rorer, Inc.

82-489-3

10/21/1983

-

William L. Pereira Associates, Ir

116-1-3

3/19/1984

51-99صد1ج

William Powell Company, USA for

383-11486-2

9/12/1988

-

Williams Brothers International Cor

34-26/27-2

3/30/1983

-

Williams Brothers International Cor

285-25/492-2

1/12/1987

-

Williams, Gordon

342-187-3

12/18/1987

100-110صد2ج

Wood Components Company

ITM/ITL 51-395-3

5/27/1985

-

Wood Components Company

DEC 40-395-3

12/18/1985

-

Wood Components Company

431-395-3

8/10/1989

052-024صد3ج
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Wood, James, as Trustee etc.

405-358-3

12/28/1988

-

Woodward-Clyde Consultants

73-67-3

9/2/1983

410-442صد4ج

Woodward-Clyde Consultants

DEC 29-67-3

1/5/1984

-

World Farmers Trading, Inc.

66-764-1

8/16/1983

922-902صد4ج

World Farmers Trading, Inc.

428-764-1

7/7/1989

515-544صد3ج

World Farmers Trading, Inc.

DEC 93-764-1

10/3/1990

-

Xerox Corporation

150-32-SC

9/21/1984

-

Yaghoubian Abkenar, Mohsen

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Yeager, Kenneth P., USA for

324-10199-1

11/2/1987

-

Zahedi Hendevaneh, Mohammad Reza

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Zamani Malek Ali Abad, Gholamhossein

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

7/26/1991

425-920صد9ج

Zokor International, Ltd.

ITL 7-254-FT

11/5/1982

-

نمایه

آ
آیین دادرسی 985 ,975 ،965.................................

657 ,652 ,678
ارزش افزوده 62 ......................................................
اساسنامه شرکت 982 ...............................................

ا

استاپل 655 ,652 ,655 ,255 ,299 .........................

ابطال,295 ,295 ,255 ,258 ,252 ,252 ,511........

استدالالت طرفین 565 ............................................

722 ,722 ,628 ,959 ,988 ,985 ,222

استرداد,272 ,275 ,268 ,258 ,91 ,27..................

ابالغ,229 ,252 ,592 ,522 ,68 ,57 ,51..........

,569 ,555 ,526 ,522 ,522 ,559 ,555 ,252

,659 ,991 ,551 ,222 ,257 ,256 ,266 ,222

862 ,822 ,725 ,678 ,575 ,565

856 ,756 ,772 ,727 ,755 ,716 ,685 ,696

استعفا 725 ,928 ,915 ,915 ,256 ,286 ,25..........

اتباع ایران975 ,912 ,25 ,28 ..................................

استنتاج,588 ,552 ,89 ,82 ,81 ,55 ,25 ,52.........

اتباع ایاالت متحده,572 ,559 ,526 ,522..............

862 ,765 ,796 ,982 ,918 ,582 ,559 ,212

,662 ,622 ,657 ,558 ,259 ,251 ,275 ,572

استنکاف55 .............................................................

,785 ,785 ,781 ,775 ,772 ,795 ,795 ,755

اشخاص ثالث,552 ,551 ,525 ,527 ,522 ,21.....

825 ,855 ,755 ,752 ,752

757 ,622 ,651 ,515 ,225 ,281 ,251 ,557

اجبار 652 ,625 ,285..............................................

اصل کلی 552 ,289 ,97 ,22 ,25 ..........................

اجرای عین تعهد286 ,272 .....................................

اصالحیه,262 ,225 ,227 ,27 ,52 ,55..................

احکام پیشین 65 ,22 ................................................

992 ,581 ,562 ,592 ,552 ,281 ,262

احوال شخصیه 675 ,675 ........................................

اظهارات طرفین 965 ,995 ,567 ,276....................

اخراج 615 ,297 ,222 ,555 ,525 ,97 ,96 ,25....

اعتبارات اسنادی 566 ,569 ,28 ..............................

اخطار «الف» 525............................................... 58

اعراض566 ,558 ,517 ,526 ,72...........................

ادعای متقابل,272 ,272 ,271 ,265 ,268..............

اقامت دائم 685 ,52 ,55 ,77...................................

,559 ,555 ,552 ,519 ,255 ,252 ,252 ,277

اقامتگاه 756 ,755 ,215 ,225 ,575 ,72 ................

,558 ,555 ,555 ,526 ,522 ,522 ,522 ,522

الجزایر 989 ,975 ,991 ,585 ,295 ,68 .................

,585 ,575 ,577 ,571 ,569 ,599 ,592 ,595

امانی 991 ,551 ,588 ,68 .......................................

585 ,587 ,589

انتخاب قانون 971 ....................................................

ادله معارض,652 ,997 ,559 ,262 ,71.........

انتصاب,21 ,27 ,26 ,29 ,25 ,57 ,56.................

نمایه 0555 

,268 ,267 ,266 ,265 ,265 ,559 ,552 ,58 ,77

بروات 816 ,819 ,815 ,812 ,812 .........................

,665 ,615 ,611 ,955 ,515 ,275 ,271 ,265

بهره,85 ,78 ,65 ,67 ,95 ,99 ,29 ,8 ,7.............

,727 ,726 ,729 ,758 ,757 ,755 ,751 ,662

,578 ,575 ,568 ,596 ,595 ,525 ,525 ,57 ,51

722 ,728

,229 ,222 ,228 ,225 ,255 ,256 ,216 ,585

انتقال اموال 959 ,225 ,255 ,295 ,255 .................

,216 ,212 ,259 ,285 ,265 ,292 ,255 ,227

انتقال مالکیت 956...................................................

,299 ,229 ,227 ,226 ,229 ,221 ,255 ,252

انسداد اموال 827 ,822 ............................................

,552 ,552 ,515 ,515 ,252 ,252 ,272 ,272

انصاف,525 ,525 ,522 ,528 ,558 ,62..........

,572 ,566 ,569 ,521 ,526 ,522 ,555 ,555

855 ,779 ,695 ,655 ,652 ,612 ,562 ,565

,926 ,929 ,552 ,588 ,585 ,581 ,575 ,579

اوراق بهادار 899 ,827 ,821 ,952 .........................

,612 ,612 ,968 ,967 ,999 ,995 ,955 ,928

ایاالت متحده2 ,5....................................................

,655 ,652 ,652 ,655 ,651 ,617 ,616 ,619

ایاالت متحده آمریکا,218 ,226 ,65 ,6 ,5...........

,676 ,698 ,696 ,625 ,622 ,625 ,657 ,659

975 ,556 ,595 ,266 ,292

,752 ,727 ,726 ,722 ,718 ,716 ,719 ,712

ایران2 ,5..................................................................

,822 ,825 ,855 ,858 ,859 ,818 ,781 ,775

ایفای تعهد 569 ,289 ,278.....................................

,857 ,852 ,829 ,825 ,822 ,825 ,826 ,822

ب

875 ,878 ,876 ,879 ,862 ,897 ,891
بیانیه حل و فصل دعاوی,81 ,22 ,21 ,55.............

بانک,275 ,271 ,265 ,298 ,67 ,28..................

975 ,971 ,586 ,589 ,592 ,228

,529 ,525 ,522 ,552 ,516 ,256 ,255 ,282

بیانیهها 989 ,975 ,295 ............................................

,995 ,992 ,992 ,991 ,922 ,917 ,588 ,551

بیمه261 ,52 ,22.....................................................

656 ,968

پ

بانک مرکزی 529 ,525 ,282 ,275 ......................
بانک ملت 917 ,551 ..............................................

پاسخ ایران 299 ........................................................

بانک ملی525 ,275 ,271.......................................

پاسخ خوانده961 ,997 ,996 ,995.........................

بانکها 922.............................................................

پاسخ خواهان,989 ,966 ,961 ,997..............

بانک ایرانیان655 ,652 ,615 ,612 ,956 ,85 ........

751 ,675 ,678 ,677

بانک تجارت 771..................................................

پرداخت غرامت,22 ,25 ,21 ,25 ,29 ,25 ,7........

بانک صادرات 591.................................................

,612 ,268 ,257 ,225 ,228 ,558 ,525 ,555 ,22
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765 ,711 ,669 ,695 ,691 ,626 ,615

ت

,212 ,211 ,555 ,558 ,552 ,552 ,555 ,551
,965 ,962 ,965 ,961 ,992 ,225 ,252 ,255
,985 ,988 ,986 ,989 ,985 ,982 ,982 ,969

تابعیت غالب,71 ,28 ,27 ,55 ,52 ,55.................

758 ,755 ,752 ,786 ,652 ,952 ,955 ,951

,299 ,292 ,262 ,228 ,81 ,75 ,77 ,76 ,79 ,75

جمهوری اسالمی,25 ,55 ,55 ,52 ,8 ,6...............

,971 ,992 ,912 ,912 ,915 ,911 ,297 ,296

,65 ,58 ,28 ,27 ,22 ,21 ,25 ,28 ,26 ,29 ,25

,975 ,978 ,977 ,976 ,975 ,972 ,972 ,975

,228 ,226 ,222 ,255 ,75 ,76 ,65 ,68 ,67 ,66

628 ,622 ,982 ,985

,262 ,265 ,261 ,298 ,297 ,295 ,292 ,218

تابعیت مضاعف71 ,21 ,25 ,28.............................

,282 ,285 ,281 ,275 ,271 ,266 ,269 ,265

تبعی 555 ,528 ,527 ,526 ,522 ............................

,552 ,551 ,528 ,522 ,518 ,517 ,255 ,289

تجدید نظر525 ,522 ,555 ,551 ,55 ,52 ,57 ,59

,919 ,915 ,556 ,585 ,588 ,586 ,576 ,595

تصفیه995 ,925 ,557 ,555 ,251 ,278 ,22..........

,925 ,922 ,959 ,952 ,915 ,918 ,917 ,916

تعهدات,577 ,572 ,592 ,75 ,68 ,56 ,55...........

,972 ,975 ,971 ,995 ,992 ,995 ,991 ,955

,225 ,255 ,257 ,256 ,259 ,255 ,252 ,218

975 ,976

,519 ,257 ,288 ,286 ,277 ,297 ,299 ,266
,522 ,525 ,558 ,557 ,556 ,559 ,555 ,517

ح

,571 ,566 ,562 ,562 ,556 ,555 ,555 ,527

حاکمیت 965 ,25...................................................

,696 ,622 ,955 ,991 ,577 ,576 ,572 ,575

حبس 88 ,85 ...........................................................

,856 ,855 ,812،816 ,811 ,722 ,716 ,685

حساب تضمینی 991 ,585 ,588 ,68 ......................

825 ,828 ,825 ,822 ,822 ,822 ,825 ,858

حساب دالری 519 ..................................................

تفسیر958 ,955 ,525 ,275 ,262 ,22 ,22 ,25......

حسن نیت 755 ,652 ,655 ,299.............................

تقلب,986 ,989 ,985 ,569 ,211 ,585.............

حق الزحمه,596 ,515 ,68 ,67 ,57....................

758 ,786 ,665 ,951 ,985 ,988

,216 ,558 ,557 ,551 ,585 ,581 ,575 ,562

توقیف اموال 295.....................................................

,257 ,259 ,255 ,255 ,251 ,215 ,218 ,217

تهاتر 762 ,958 ,588 ,587 ,519 ............................

,552 ,552 ,518 ,286 ,295 ,225 ,222 ,258

ج
جعل,588 ,587 ,585 ,582 ,599..................

,925 ,921 ,925 ,958 ,956 ,955 ,552 ,579
859 ,855 ,818 ,716 ,956 ,955 ,951
حق حاکمیت 25 ,25 ..............................................

نمایه 0554 

حقوق بین الملل 985 ,971 ,22 ,22 ,25 ,29 ,25 ..

,755 ,795 ,792 ,792 ,795 ,752 ,725 ,721

حقوق کنسولی 25 ...................................................

862 ,829 ,827 ,822 ,822 ,825 ,855 ,858

حقوق مالکیت,228 ,27 ,29 ,25 ,21 ,8...............

دادگاه عمومی85 ....................................................

285 ,269 ,265 ,262 ,261 ,271 ,292 ,225

دانشجویان 78 ..........................................................

حکم اعالمی 272....................................................

دستور اجرایی285 ...................................................

حکم جزئی 975 ,972 ,925 ,912 ,271 ................

دعاوی 2 ,5..............................................................

حکم نهایی 885.......................................................

دکترین 22 ..............................................................

حل و فصل,79 ,75 ,72 ,21 ,55 ,55...............

دیپلماتیک 255 ........................................................

,526 ,525 ,525 ,512 ,515 ,59 ,52 ,87 ,85

ر

,555 ,576 ,579 ,575 ,572 ,572 ,571 ,527
,287 ,276 ,275 ,265 ,295 ,292 ,257 ,256

رویه دیوان,555 ,527 ,286 ,65 ,22..............

,225 ,221 ,255 ,255 ,215 ,212 ,255 ,251

985 ,972 ,971 ,959

,575 ,565 ,561 ,556 ,529 ,251 ,275 ,222

رویه قضایی 965 ,295 ,25 ,22 ..............................

,625 ,622 ,657 ,975 ,966 ,556 ,555 ,582

رویه قضایی دیوان295 ,25.....................................

,711 ,658 ,685 ,676 ,665 ,662 ,622 ,622

ریسک 959 ,525 ,57 ............................................

,765 ,795 ,795 ,757 ,729 ,722 ,725 ,721

رئیس جمهور 285 ...................................................

,825 ,822 ,825 ,855 ,811 ,755 ,785 ,785
862 ,862

خ
خسارت تبعی 585 ,528 ,272................................

د

س
سازمان,55 ,29 ,22 ,28 ,29 ,22 ,25...................
,519 ,515 ,57 ,52 ,52 ,77 ,91 ,56 ,59 ,55
,576 ,579 ,555 ,551 ,525 ,552 ,518 ,517
,269 ,252 ,255 ,228 ,227 ,226 ,222 ,255
,225 ,227 ,222 ,222 ,255 ,252 ,268 ,267

دادخواست,527 ,525 ,72 ,27 ,26 ,26 ,8.....

,555 ,558 ,528 ,518 ,282 ,275 ,271 ,265

,285 ,276 ,265 ,262 ,259 ,227 ,552 ,565

,959 ,959 ,928 ,927 ,929 ,925 ,957 ,915

,915 ,555 ,522 ,296 ,295 ,258 ,289 ,282

,792 ,756 ,759 ,755 ,675 ,692 ,611 ,958

,959 ,968 ,966 ,965 ,995 ,921 ,927 ,926

,826 ,829 ,755 ,757 ,772 ,772 ,768 ,767

,755 ,752 ,686 ,676 ,622 ,622 ,655 ,657

827
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سازمان مسکن 91 ,59 ,55 ,29...............................

,798 ,797 ,796 ,799 ,792 ,792 ,752 ,752

سازمان ملل 22 .........................................................

,766 ,769 ,765 ,762 ,762 ,765 ,761 ,795

سررسید 898 ,829 ,825.........................................

,779 ,775 ,772 ,772 ,775 ,771 ,765 ,768

سرمایه گذاری,95 ,58 ,25 ,22 ,21 ,21..............

,785 ,782 ,782 ,785 ,781 ,775 ,777 ,776

,921 ,955 ,915 ,916 ,911 ,265 ,77 ,69 ,65

,752 ,752 ,755 ,751 ,785 ,788 ,787 ,786

,925 ,928 ,927 ,926 ,929 ,925 ,922 ,925

,827 ,829 ,755 ,758 ,757 ,756 ,759 ,755

958 ,957 ,955 ,952 ,952 ,951

,895 ,891 ,855 ,858 ,857 ,856 ,855 ,852

سفارت 289 ,285 ,281 ,86 ,72 ,72.....................

,862 ,862 ,865 ,861 ,895 ,895 ,892 ,892

سلب مالکیت,228 ,227 ,22 ,27 ,26 ,29...........

,872 ,875 ,871 ,865 ,868 ,867 ,866 ,865

992 ,928 ,285 ,225

878 ,877 ,875 ,872

سوء استفاده از حق 652...........................................
سوء استفاده,299 ,552 ,521 ,25 ,28................

ش

986 ,255 ,285

شاه سابق651 ,629 .................................................

سود سهام,892 ,852 ,775 ,798 ,757...........

شخص ثالث 527 ,259 ,58 ,57 .............................

875 ,871 ,868 ,867 ,865

شرح وقایع 252 ,587 ..............................................

سوگندنامه 975........................................................

شرکت سهامی 922 ,951 ,295 ,95 ,55 ................

سهام,25 ,28 ,27 ,22 ,25 ,21 ,55 ,8 ,7...............

شعبه,27 ,58 ,57 ,59 ,52 ,51 ,8.........................

,525 ,515 ,86 ,82 ,69 ,65 ,62 ,62 ,51 ,28 ,21

,571 ,592 ,555 ,551 ,522 ,55 ,56 ,87 ,81 ,68

,278 ,277 ,276 ,266 ,265 ,225 ,552 ,572

,275 ,262 ,295 ,229 ,225 ,552 ,555 ,575

,286 ,289 ,285 ,282 ,282 ,285 ,281 ,275

,525 ,512 ,275 ,269 ,229 ,215 ,287 ,281

,261 ,295 ,298 ,212 ,259 ,255 ,285 ,287

,958 ,971 ,966 ,965 ,995 ,991 ,555 ,551

,916 ,919 ,915 ,558 ,555 ,552 ,262 ,262

,655 ,627 ,622 ,658 ,657 ,659 ,612 ,615

,927 ,926 ,929 ,925 ,952 ,915 ,918 ,917

,751 ,725 ,727 ,716 ,681 ,675 ,696 ,658

,966 ,995 ,992 ,992 ,958 ,956 ,925 ,928

5156 ,875 ,851 ,855 ,856 ,777

,988 ,987 ,986 ,975 ,979 ,972 ,968 ,967

شورای انقالب 298 ,25..........................................

,615 ,612 ,958 ,956 ,959 ,955 ,952 ,952

شهادت شفاهی599 .................................................

,715 ,655 ,659 ,655 ,652 ,655 ,618 ,617

شهادت شهود 568 ...................................................

,721 ,725 ,727 ,726 ,729 ,725 ,755 ,756

شهادت کتبی262 ....................................................

نمایه 0559 

ص
صادرات 865 ,921 ,256 ,221 ,527 .....................
صالحیت دیوان,228 ,81 ,65 ,21 ,5..................
,552 ,522 ,285 ,272 ,297 ,296 ,295 ,251
975 ,978 ,588 ,587 ,589 ,575 ,595
صالحیت رسیدگی,228 ,71 ,22 ,55...............
912 ,912 ,582 ,295 ,299

ض
ضمانتنامه272 ,257 ,256 ,255 ,586 .....................

ظ

,259 ,227 ,225 ,222 ,222 ,258 ,585 ,596
,275 ,276 ,265 ,295 ,298 ,296 ,292 ,291
,527 ,526 ,286 ,295 ,222 ,252 ,216 ,285
,958 ,951 ,556 ,552 ,572 ,575 ,569 ,555
,652 ,651 ,615 ,612 ,975 ,966 ,992 ,955
,659 ,655 ,652 ,655 ,625 ,657 ,659 ,655
,685 ,688 ,685 ,662 ,662 ,695 ,691 ,655
,721 ,728 ,755 ,752 ,715 ,718 ,719 ,659
,852 ,777 ,775 ,765 ,798 ,792 ,726 ,729
862 ,862 ,852
غیر قانونی 225 .........................................................

ف

ظهرنویسی 787........................................................

ع

فدرال رزرو,821 ,855 ,858 ,857................
,828 ,827 ,826 ,829 ,825 ,822 ,822 ,825

عدم ایفا516.............................................................

,826 ,829 ,825 ,822 ,822 ,825 ,821 ,825

عدم صالحیت 86 ....................................................

851 ,825 ,828 ,827

عهدنامه,211 ,225 ,558 ,555 ,21 ,25..............

فروش اموال,222 ,281 ,277 ,297 ,295............

852 ,721 ,615

899 ,855 ,857 ,221

عهدنامه مودت,225 ,558 ,555 ,21 ,25.............

فسخ,258 ,255 ,258 ,85 ,96 ,56 ,52............

852 ,721 ,615

,288 ,287 ,286 ,289 ,285 ,282 ,265 ,227

عینی,95 ,27 ,29 ,25 ,22 ,22 ,21 ,25................

,515 ,255 ,257 ,252 ,252 ,255 ,251 ,285

955 ,66 ,61

,555 ,551 ,515 ,517 ,516 ,515 ,512 ,512

غ

,599 ,529 ,525 ,521 ,522 ,522 ,555 ,552
,828 ,575 ,575 ,572 ,575 ,565 ,567 ,562

غرامت,22 ,22 ,25 ,21 ,25 ,28 ,25 ,7............

865

,58 ,57 ,51 ,85 ,75 ,72 ,65 ,66 ,62 ,58 ,25

فسخ قرارداد,282 ,255 ,85 ,56 ,52..............

,595 ,591 ,558 ,555 ,529 ,525 ,525 ,555

,512 ,512 ,515 ,252 ,252 ,251 ,285 ,287
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572 ,529 ,551 ,517

,259 ,255 ,251 ,215 ,218 ,217 ,216 ,212

فورس ماژور,275 ,267 ,255 ,258 ,88................

,226 ,229 ,225 ,222 ,222 ,225 ,258 ,256

,529 ,525 ,555 ,552 ,289 ,285 ,282 ,282

,296 ,299 ,295 ,225 ,222 ,222 ,225 ,228

572 ,575 ,566 ,565 ,526 ,525 ,526

,279 ,275 ,272 ,272 ,261 ,295 ,298 ,297

ق

,512 ,255 ,257 ,256 ,259 ,252 ,288 ,276
,557 ,552 ,552 ,555 ,515 ,518 ,516 ,512

قابل جبران 798 ,221 ,298.....................................

,525 ,522 ,522 ,525 ,528 ,527 ,522 ,525

قابل طرح 825 ,652 ,966 ,526 .............................

,557 ,555 ,552 ,552 ,551 ,525 ,527 ,526

قانون اساسی 695 ,691 ,656 ,225 ,256 ,222......

,565 ,595 ,598 ,597 ,596 ,599 ,595 ,592

قانون مدنی985 ,975 ,965 ,251 ,225 ,21 ...........

,575 ,572 ,572 ,565 ,568 ,567 ,569 ,562

قرار,55 ,58 ,57 ,56 ,59 ,52 ,55 ,5 ,9............

,557 ,556 ,588 ,586 ,589 ,585 ,582 ,581

,25 ,28 ,29 ,25 ,22 ,22 ,21 ,28 ,27 ,26 ,22

,952 ,955 ,951 ,917 ,919 ,912 ,912 ,915

,62 ,65 ,95 ,97 ,99 ,95 ,95 ,55 ,56 ,52 ,51

,926 ,922 ,922 ,925 ,958 ,957 ,956 ,955

,75 ,77 ,76 ,79 ,72 ,75 ,71 ,65 ,67 ,65 ,62

,955 ,952 ,925 ,928 ,927 ,925 ,922 ,928

,515 ,511 ,58 ,55 ,52 ,89 ,82 ,82 ,85 ,81

,969 ,962 ,962 ,961 ,996 ,957 ,956 ,959

,559 ,552 ,551 ,518 ,517 ,515 ,512 ,512

,975 ,978 ,976 ,975 ,975 ,971 ,967 ,966

,525 ,522 ,528 ,526 ,525 ,521 ,555 ,557

,611 ,955 ,958 ,957 ,955 ,955 ,985 ,982

,555 ,556 ,559 ,552 ,552 ,551 ,526 ,529

,651 ,615 ,618 ,617 ,616 ,619 ,615 ,615

,569 ,565 ,562 ,565 ,598 ,597 ,596 ,591

,629 ,622 ,622 ,625 ,625 ,622 ,655 ,652

,576 ,575 ,572 ,572 ,571 ,568 ,567 ,566

,695 ,698 ,699 ,692 ,695 ,655 ,652 ,625

,555 ,586 ,589 ,585 ,582 ,575 ,578 ,577

,672 ,672 ,668 ,666 ,665 ,662 ,662 ,665

,212 ,215 ,211 ,558 ,557 ,556 ,552 ,552

,687 ,689 ,685 ,682 ,681 ,675 ,678 ,677

,222 ,255 ,252 ,255 ,251 ,218 ,217 ,216

,712 ,715 ,711 ,657 ,656 ,651 ,685 ,688

,228 ,227 ,226 ,229 ,225 ,222 ,222 ,222

,728 ,726 ,729 ,725 ,722 ,722 ,725 ,757

,292 ,295 ,291 ,255 ,252 ,252 ,255 ,225

,795 ,795 ,791 ,757 ,755 ,726 ,729 ,722

,271 ,265 ,269 ,265 ,262 ,296 ,299 ,295

,779 ,775 ,772 ,765 ,767 ,765 ,762 ,761

,289 ,285 ,285 ,275 ,276 ,275 ,272 ,275

,759 ,755 ,752 ,755 ,785 ,788 ,782 ,785

,211 ,255 ,258 ,255 ,255 ,251 ,285 ,286

,855 ,851 ,815 ,812 ,815 ,755 ,758 ,756

نمایه 0560 

,822 ,821 ,825 ,827 ,829 ,822 ,822 ,855

,858 ,797 ,755 ,725 ,658 ,655 ,688 ,667

,865 ,895 ,898 ,896 ,892 ,858 ,859 ,825

,822 ,825 ,821 ,825 ,828 ,822 ,822 ,825

877 ,876 ,872 ,875

,875 ,872 ,825 ,828 ,827 ,826 ,825 ,822

قرارداد,56 ,59 ,55 ,52 ,52 ,55 ,51 ,28.........

876

,596 ,599 ,552 ,52 ,77 ,65 ,97 ,92 ,92 ,91

قصور,257 ,557 ,556 ,552 ,555 ,88 ,57...........

,566 ,569 ,562 ,562 ,565 ,561 ,595 ,597

,562 ,528 ,525 ,526 ,518 ,516 ,257 ,258

,585 ,581 ,575 ,577 ,576 ,579 ,575 ,565

,965 ,917 ,572 ,572 ,568 ,569 ,565 ,562

,585 ,588 ,587 ,586 ,589 ,585 ,582 ,582

,828 ,825 ,852 ,812 ,779 ,729 ,955 ,967

,555 ,558 ,557 ,556 ,559 ,555 ,555 ,551

876 ,855 ,851 ,825

,218 ,217 ,216 ,219 ,215 ,212 ,215 ,211

قلمرو قضایی 25 ......................................................

,256 ,259 ,255 ,252 ,252 ,255 ,251 ,215

قواعد دیوان971 ,955 ,592 ,67 ,26 ,26 ,59.......

,295 ,222 ,222 ,225 ,221 ,255 ,258 ,257

قیاس 975 ,95 ,95 ,25 ,55.....................................

,272 ,271 ,265 ,268 ,265 ,262 ,295 ,297

ک

,285 ,275 ,278 ,277 ,276 ,279 ,275 ,272
,251 ,285 ,288 ,287 ,286 ,289 ,285 ,282

کارشناس,26 ,29 ,21 ,55 ,58 ,57 ,56 ,6...........

,258 ,257 ,256 ,259 ,255 ,252 ,252 ,255

,57 ,56 ,59 ,55 ,52 ,52 ,55 ,51 ,25 ,28 ,27

,516 ,519 ,515 ,512 ,512 ,515 ,511 ,255

,95 ,98 ,96 ,99 ,95 ,92 ,92 ,95 ,91 ,55 ,58

,555 ,552 ,552 ,555 ,551 ,515 ,518 ,517

,226 ,65 ,68 ,67 ,66 ,69 ,65 ,62 ,62 ,65 ,61

,522 ,525 ,521 ,555 ,558 ,557 ,556 ,559

985 ,982 ,926 ,958 ,955 ,952 ,292 ,252

,521 ,525 ,528 ,527 ,526 ,529 ,525 ,522

کاهش ارزش 657 ,656 ,21 ..................................

,525 ,528 ,527 ,526 ,529 ,522 ,522 ,525

کنترل,28 ,27 ,26 ,29 ,25 ,22 ,22 ,25...............

,558 ,557 ,556 ,559 ,555 ,552 ,552 ,555

,276 ,265 ,262 ,261 ,295 ,298 ,295 ,265 ,65

,596 ,599 ,595 ,592 ,592 ,595 ,591 ,555

,525 ,552 ,515 ,288 ,287 ,289 ,282 ,277

,565 ,562 ,562 ,565 ,561 ,595 ,598 ,597

,585 ,585 ,571 ,559 ,527 ,525 ,529 ,525

,572 ,575 ,571 ,565 ,568 ,567 ,566 ,569

922

,581 ,575 ,578 ,577 ,576 ,579 ,575 ,572
,585 ,587 ,586 ,589 ,585 ,582 ,582 ,585
,997 ,959 ,955 ,952 ,928 ,925 ,552 ,551

ك
کنسولگری 215 ,257 ,55 ,55 ,82 ........................
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گ
گروگانها 828........................................................
گمرک979.............................................................

928 ,915 ,575
مسئولیت محدود 271 ..............................................
مصادره,29 ,25 ,22 ,22 ,25 ,21 ,55 ,8 ,7..........
,28 ,26 ,29 ,25 ,22 ,22 ,25 ,21 ,25 ,28 ,27

ل

,65 ,98 ,97 ,91 ,58 ,56 ,59 ,55 ,55 ,51 ,25

الزم االجرا,551 ,586 ,589 ,575 ,597 ,25..........

,85 ,82 ,85 ,75 ,72 ,65 ,67 ,66 ,69 ,65 ,62

852 ,721 ,722 ,516 ,255 ,252

,552 ,555 ,551 ,512 ,58 ,57 ,52 ,51 ,88 ,89

الیحه معارض,968 ,299 ,67 ,26 ,55 ,52...........

,529 ,525 ,521 ,525 ,528 ,527 ,558 ,557

975 ,971 ,965

,258 ,255 ,225 ,228 ,555 ,556 ,528 ,527

م

,266 ,269 ,265 ,265 ,292 ,292 ,291 ,255
,216 ,212 ,251 ,285 ,279 ,275 ,268 ,267

ماترک672 ,257 ,591 ,556 ,529 ,525...............

,255 ,258 ,257 ,256 ,255 ,252 ,252 ,255

مالکیت,227 ,77 ,28 ,27 ,26 ,29 ,22 ,21 ,55...

,225 ,228 ,227 ,226 ,229 ,225 ,225 ,221

,915 ,565 ,261 ,265 ,252 ,251 ,225 ,228

,261 ,295 ,298 ,299 ,295 ,229 ,225 ,222

,927 ,926 ,929 ,929 ,957 ,918 ,917 ,919

,556 ,555 ,552 ,269 ,265 ,262 ,262 ,265

628 ,657 ,985 ,982 ,975 ,979 ,992 ,925

,925 ,922 ,958 ,957 ,956 ,959 ,952 ,915

مالکیت اموال975....................................................

,952 ,955 ,925 ,926 ,929 ,921 ,925 ,928

مالیات,98 ,92 ,92 ,95 ,91 ,52 ,51 ,28 ,7..........

,967 ,966 ,995 ,992 ,955 ,956 ,959 ,955

,526 ,522 ,282 ,272 ,271 ,575 ,557 ,62 ,95

,956 ,959 ,952 ,985 ,986 ,982 ,975 ,968

975 ,979 ,927 ,926 ,585 ,588 ,587 ,521

,617 ,619 ,615 ,612 ,615 ,955 ,958 ,957

ماهیت دعوا 628 ,982 ,299 ,27 ,52.....................

,628 ,621 ,659 ,655 ,652 ,652 ,655 ,651

محمول بر صحت 959.............................................

,628 ,627 ,626 ,629 ,625 ,622 ,625 ,625

مختومه786 ,725 ,275...........................................

,692 ,691 ,655 ,655 ,652 ,655 ,651 ,625

مرضی الطرفین275..................................................

,668 ,662 ,661 ,698 ,696 ,699 ,695 ,692

مرور زمان 955 ,985 ,989 ,985 ,966 ...................

,652 ,655 ,688 ,687 ,686 ,685 ,676 ,679

مسدود 825 ,858 ,622 ,622 ,289 ,29 .................

,715 ,711 ,655 ,658 ,657 ,656 ,659 ,655

مسئولیت,511 ,257 ,271 ,262 ,62 ,29 ,25......

,759 ,755 ,752 ,718 ,716 ,719 ,715 ,712

,567 ,595 ,597 ,528 ,527 ,522 ,552 ,515

,726 ,729 ,725 ,722 ,722 ,755 ,757 ,756

نمایه 0563 

,792 ,755 ,752 ,752 ,722 ,725 ,728 ,727

نیروی هوایی,272 ,272 ,275 ,271 ,268 ,266....

,768 ,767 ,766 ,762 ,798 ,799 ,795 ,792

,285 ,281 ,275 ,278 ,277 ,276 ,279 ,275

,812 ,811 ,755 ,789 ,782 ,781 ,777 ,765

,251 ,285 ,288 ,287 ,286 ,289 ,285 ,282

,855 ,855 ,852 ,852 ,855 ,852 ,816 ,819

,258 ,257 ,256 ,259 ,255 ,252 ,252 ,255

,867 ,862 ,862 ,861 ,899 ,895 ,895 ,891

,516 ,519 ,515 ,512 ,512 ,515 ,511 ,255

878 ,872 ,875 ,865 ,868

,555 ,552 ,552 ,555 ,551 ,515 ,518 ,517

مصالحه 862 ,862 ,815 ,812 ,721 ,512 ,252 ....

,522 ,525 ,521 ,555 ,558 ,557 ,556 ,559

مقام ناصب726........................................................

,521 ,525 ,528 ,527 ,526 ,529 ,525 ,522

ملی شدن 27 ,22 ,21 ..............................................

,528 ,527 ,526 ,529 ,525 ,522 ,522 ,525

ملی کردن261 ,58 ,22 ,22 ,25 ,25 .....................

,556 ,559 ,555 ,552 ,552 ,555 ,551 ,525

مواعد 812...............................................................

,595 ,592 ,592 ,595 ,591 ,555 ,558 ,557

موافقتنامه,577 ,579 ,599 ,55 ,56 ,59 ,55........

,566 ,569 ,562 ,595 ,598 ,597 ,596 ,599

,551 ,585 ,588 ,587 ,589 ,582 ,575 ,578

,575 ,572 ,572 ,575 ,571 ,565 ,568 ,567

,275 ,252 ,218 ,558 ,557 ,556 ,559 ,555

,582 ,585 ,581 ,575 ,578 ,577 ,576 ,579

,528 ,252 ,255 ,251 ,285 ,275 ,275 ,286

551 ,585 ,588 ,587 ,586 ,589 ,585 ,582

,925 ,922 ,585 ,581 ,576 ,579 ,575 ,551
,828 ,826 ,858 ,817 ,765 ,725 ,725 ,622
876 ,865 ,825 ,827،828 ,822 ,825 ,821 ,825

ن

و
ورشکسته927 ..........................................................
وزارت,55 ,77 ,72 ,95 ,29 ,22 ,21..............
,565 ,591 ,527 ,526 ,525 ,559 ,555 ,52 ,52

نظر جداگانه,727 ,627 ,551 ,552 ,68 ,22..........

,227 ,226 ,222 ,225 ,222 ,255 ,589 ,576

875 ,851 ,856

,255 ,258 ,256 ,259 ,255 ,255 ,257 ,228

نظر مخالف,569 ,565 ,592 ,59 ,52...................

,296 ,222 ,225 ,227 ,226 ,222 ,222 ,225

,851 ,825 ,777 ,716 ,659 ,965 ,229 ,229

,575 ,552 ,522 ,552 ,289 ,282 ,275 ,271

5156

,929 ,922 ,956،925 ,951 ,557 ,588 ,586

نظر موافق,295 ,552 ,569 ,592 ,75 ,59.........

,616 ,615 ,611 ,958 ,957 ,952 ,982 ,925

851 ,777 ,962 ,991 ,555

,667 ,666 ,695 ,692 ,657 ,628 ,651 ,617

نیروی دریایی 576 ,282 ,275................................

,758 ,752 ,755 ,751 ,712 ,657 ,682 ,685
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,772 ,765 ,795 ,725 ,725 ,722 ,727 ,755

هزینهها,228 ,81 ,65 ,67 ,99 ,52 ,28 ,7...........

899 ,895 ,828 ,752 ,772

,257 ,251 ,285 ,287 ,286 ,275 ,269 ,299

وزارت دفاع,282 ,225 ,222 ,255 ,29 ,21..........

,552 ,525 ,555 ,551 ,515 ,517 ,515 ,515

725 ,682 ,588 ,552 ,289

,571 ,568 ,566 ,562 ,595 ,592 ,591 ,555

وضعیت مالی 928....................................................

,925 ,921 ,955 ,551 ,588 ,589 ,582 ,577

هـ
هزینه دادرسی 625 ,955 ,8.....................................

991 ,955 ,959 ,955 ,952 ,951 ,922 ,925
هواپیمایی271 ,26...................................................

