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  آقاي ديويد ديويز،  
  ،وكيل جمهوري اسالمي ايران    
  پروفسور آندرئاس زيمرمان،   
  وكيل جمهوري اسالمي ايران،    
  پروفسور كريستيان تامس،  
  جمهوري اسالمي ايران،وكيل     
  خانم ناتاشا هارينگتون،  
  وكيل جمهوري اسالمي ايران،    
  الكوف،فآقاي گرگ   
  وكيل جمهوري اسالمي ايران،    
  خانم نيومي برايركليف،  
  وكيل جمهوري اسالمي ايران،    
  خانم ناتالي ليمباسان،  
  وكيل جمهوري اسالمي ايران،    
  اقاي ديويد ليندسي،  
  جمهوري اسالمي ايران،وكيل     
  زيلنسكي،خانم لورا   
  وكيل جمهوري اسالمي ايران،    
  خانم الكساندرا كرجان،  
  وكيل جمهوري اسالمي ايران،    
  آقاي دبليو. پيدياماه،   
  وكيل جمهوري اسالمي ايران،    
  خانم جيليان فورسايث،  
  دستيار وكيل،    
  خانم م. نيكنژاد،  
  دستيار وكيل،    
  سارنل،خانم فني   
  دستيار وكيل،    
  آقاي علي مخبرالصفا،  
  مشاور حقوقي نماينده رابط،    
  آقاي حسن بهروز مهدوي،  
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  مشاور حقوقي نماينده رابط،    
  آقاي مهدي سروش،  
  مشاور حقوقي نماينده رابط،    
  آقاي الف. اللهياري،  
  نماينده خواهان،    
  آقاي الف. اچ. عبدالحميد،  
  نماينده خواهان،    
  س. منصوري،خانم   
  نماينده خواهان،    
  ر. لهبي،آآقاي الف.   
  نماينده خواهان،    
  آقاي م. ح. مهذب،  
 نماينده خواهان،    

  آقاي اميد غنمي،  
  نماينده خواهان،    
  قاي فرهاد دبيري،آ  
  نماينده خواهان،    
  آقاي اسماعيل هادي تبار،  
  نماينده خواهان،    
  آقاي ربيعا اسكيني،  
  خواهان،نماينده     
  آقاي رضا فاضل،  
  نماينده خواهان،    
  زاده،آقاي عبدالخليل معظم  
  نماينده خواهان،    
  آقاي عليرضا خان كرمي،  
  نماينده خواهان،    
  آقاي محسن نجفي،  
  نماينده خواهان،    
  آقاي مسعود نوري،  
  نماينده خواهان،    
  آقاي الف. شرافت،  
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  نماينده خواهان،    
  اكبر مسعود پور،عليآقاي   
  نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،    
  آقاي ح. مافي،  
  نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،    
  يد اميدوند چالي،آقاي مج  
  نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،    
  آقاي حسين عربنجفي،  
  نماينده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران،    
  آقاي د. اشرافي،  
  نماينده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران،    
  آقاي خسرو فخيم هاشمي،  
  نماينده شركت شيشه همدان،    
  آقاي م. ابراهيمي،  
  نماينده وزارت راه و ترابري،    
  آقاي ب. قوامي،  
  نماينده وزارت راه و ترابري،    
  آقاي غ. رفيعي،  
  نماينده خطوط هوايي ايران آسمان    
  آقاي ع. خزايي،  
  ناظر،    
  آقاي علي فهيم دانش،  
  ناظر،    
  زاده،خانم ز. تقي  
 ناظر.    

  
  خانم كاثلين اي. ويلسون،  براي خوانده:

  نماينده رابط اياالت متحده آمريكا،    
  آقاي پال اس. وايدنهايمر،   
  معاون نماينده رابط اياالت متحده،    
  الود،خانم ماري مك  
  امور خارجه اياالت متحده،معاون ارشد مشاور حقوقي، وزارت     
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  خانم ليسا جي. گروش،  
  دستيار مشاور حقوقي، وزارت امور خارجه اياالت متحده،    
  آقاي جان ديلي،  
  معاون دستيار مشاور حقوقي، وزارت امور خارجه اياالت متحده،    
  سر دانيال بثلهم، كيو سي،  
  وكيل اياالت متحده آمريكا،    
  آقاي تئودور كيل،  
  وكيل، وزارت امور خارجه اياالت متحده،-مشاور    
  آقاي ديويد ام. بيگي،  
  وكيل، وزارت امور خارجه اياالت متحده،-مشاور    
  خانم لورا كان،  
  وكيل، وزارت امور خارجه اياالت متحده،-مشاور    
  خانم نيكل ثورنتون،  
  وكيل، وزارت امور خارجه اياالت متحده،-مشاور    
  لرمن،آقاي جوناس   
  وكيل، وزارت امور خارجه اياالت متحده،-مشاور    
  آقاي جان بلنك،  
  وكيل، وزارت امور خارجه اياالت متحده،-مشاور    
  آقاي عباس روجاني،  
  وكيل، وزارت امور خارجه اياالت متحده،-مشاور    
  خانم آن كيوسك،  
  وكيل، وزارت امور خارجه اياالت متحده،-مشاور    
  كيت، اشخانم الي   
  وكيل، وزارت امور خارجه اياالت متحده،-مشاور    
  آقاي هاري بارنز،  
  وكيل، وزارت امو رخارجه اياالت متحده،-مشاور    
  ،دخانم آنا مالم  
  ، وزارت امور خارجه اياالت متحده،وكيل-مشاور    
  آقاي ديويد سالي،  
  وكيل، وزارت امور خارجه اياالت متحده،-مشاور    
  اودريوس كرواليتس،آقاي   
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  وكيل، وزارت امور خارجه اياالت متحده،-مشاور    
  خانم ميگن گريمبال،  
  وكيل، وزارت امور خارجه اياالت متحده،-مشاور    
  آقاي جوليان سيمكاك،  
  وكيل، وزارت امور خارجه اياالت متحده،-مشاور    
  خانم شارون سوينگل،  
  متحده،دستيار مدير، وزارت دادگستري اياالت     
  آقاي نيل برگمن،  
  وكيل، وزارت امور خارجه اياالت متحده،-مشاور    
  خانم اِوا دانتسلر،  
  وكيل، وزارت امور خارجه اياالت متحده،-مشاور    
  خانم النا اولريچ،  
  دستيار حقوقي، وزارت امور خارجه اياالت متحده،    
  آقاي جان كالوپيترو،  
  خارجه اياالت متحده،دستيار حقوقي، وزارت امور     
  خانم مارياما ييال،  
  دستيار حقوقي، وزارت امور خارجه اياالت متحده،    
  خانم تشيا فرگسون،  
  دستيار حقوقي، وزارت امور خارجه اياالت متحده،    
  آقاي انجيل العقده،  
  دستيار حقوقي، وزارت امور خارجه اياالت متحده،    
  خانم اَبي لونسبري،  
  وزارت امور خارجه اياالت متحده،دستيار حقوقي،     
  خانم كرستن دانليوي،  
  سفارت اياالت متحده، الهه،    
  خانم بريتاني ويالريال،  
  سفارت اياالت متحده، الهه،    
  آقاي فليپه عواد،  
  كارورز حقوقي، سفارت اياالت متحده، الهه.    

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 280.............................................................................................................. ي موضوع نهيشي(ب) پ

 284............................................................................................................... ن ي (پ) اظهارات طرف

 287.................................................................................................................. وان يد مي(ت) تصم

 289............................................ ) مياروس/ار /رانيا  ي) (وزارت كشاورز1( –  3 يليتكم ي) ادعا10(

 289........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 289.............................................................................................................. ي موضوع نهيشي(ب) پ

 292............................................................................................................... ن ي (پ) اظهارات طرف

 297.................................................................................................................. وان يد مي(ت) تصم

 301....................... كو.) نگيوفكچريمن رسرچ يا /ريا  راني) (ا2(-56) و 2(-44 يليتكم ي ادعاها ) 11(

 301........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 302.............................................................................................................. ي موضوع نهيشي(ب) پ

 305............................................................................................................... ن ي (پ) اظهارات طرف

 309.................................................................................................................. وان يد مي(ت) تصم

 309................................... و گرّت  ري ا  رانيا  ني نامه حل و فصل ب: موافقتي) مسئله مقدماتكي(

 310............................................................... شده  ياردي ): اقالم خر2(-44 ي ليتكم ي(دو) ادعا

 312......................................................................... ي ري): اقالم تعم2(-56 يليتكم ي (سه) ادعا

 314............................................................................................................... ي كل جهي(چهار) نت

 315.............................. .) نكيا كس،يالكترون  يدوِيشركت م/ر يا ران ي) (ا2(-49 يليتكم ي) ادعا12(

 315........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 315.............................................................................................................. ي موضوع نهيشي) پ(ب
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 316............................................................................................................... ن ي (پ) اظهارات طرف

 321.................................................................................................................. وان يد مي(ت) تصم

 323................................................ كورپ.) كسيناميد  يپِلِس/ر يا ران ي) (ا2(-55 يليتكم ي) ادعا13(

 323........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 324.............................................................................................................. ي موضوع نهيشي(ب) پ

 325............................................................................................................... ن ي (پ) اظهارات طرف

 326.................................................................................................................. وان يد مي(ت) تصم

 327.............................................................. )شنِيياسكات اَو/ر يا ران ي) (ا2(-64 يليتكم ي) ادعا14(

 327........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 327.............................................................................................................. ي موضوع نهيشي(ب) پ

 331............................................................................................................... ن ي (پ) اظهارات طرف

 334.................................................................................................................. وان يد مي(ت) تصم

 334................................................................ خسارات بابت عدم استرداد قطعات  ي) ادعا كي(

 337.................................................................................................... پرداختش يپ ي(دو) ادعا

 338...................................................................................................................يكل جهي(سه) نت

 338................................................ كورپ.) د ي(اداره آب و برق خوزستان/اكسا 105-ز  ي) ادعا15(

 338........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 339.............................................................................................................. ي موضوع نهيشي(ب) پ

 342............................................................................................................... ن ي (پ) اظهارات طرف

 347.................................................................................................................. وان يد مي(ت) تصم

 351................................................................. .)نكي(هالل احمر/شولِر اَند كو. ا 109-ز  ي) ادعا16(

 351........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 352.............................................................................................................. ي موضوع نهيشي(ب) پ

 354............................................................................................................... ن ي (پ) اظهارات طرف

 356.................................................................................................................. وان يد مي(ت) تصم

 357.................. )تديميل نترنشناليتهران و حومه/زوكور ا ي(شركت راه آهن شهر  111-ز  ي) ادعا17(

 357........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 358.............................................................................................................. ي موضوع نهيشي(ب) پ

 362............................................................................................................... ن ي (پ) اظهارات طرف
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 375.................................................................................................................. وان يد مي(ت) تصم

نامه  ) آثار موافقت 2؛ (111-ز ياز ادعا  يياعراض ادعا اي) استرداد 1: (ي) مسائل مقدماتكي(
 375...................................................................... ]1984دسامبر  21[ 1363آذر  30حل و فصل 

 379............................................................... متحده  االت يا  ييدر قلمرو قضا ران»ي(دو) «اموال ا

 386..................................... )تديميچوب و كاغذ مازندران/استدلر هرتر ل عي(صنا 128-ز  يادعا )18(

 386........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 386.............................................................................................................. ي وضوعم نهيشي(ب) پ

 396............................................................................................................. ن ي(پ)   اظهارات طرف

 400.................................................................................................................. وان يد مي(ت) تصم

 407.................................................... .)نكيجانسن ا  ي(دانشگاه مازندران/والتر ِج 31-ز  يادعا )19(

 407........................................................................................................................... دمه(الف) مق

 408.............................................................................................................. ي موضوع نهيشي(ب) پ

 409.................................................................................................................. ي ادوره  اتينشر

 410..................................................................................................................... المعارف  ئرة دا

 411............................................................................................................... ن ي (پ) اظهارات طرف

 414.................................................................................................................. وان يد مي(ت) تصم

 417.............................. ) كاگويدانشگاه ش  يباستان/ مؤسسه شرق شناس ران ي(موزه ا  32-ز  ي) ادعا20(

 417........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 418.............................................................................................................. ي موضوع نهيشي(ب) پ

 418............................................................. ش يدادن آثار چغام هي مشترك و عار يحفار  )كي(

 420................................................................................... شياز آثار چغام ياسترداد بخش (دو)

 420.............. 32-ز ي و ثبت ادعا شيآثار چغام ييمكاتبات در خصوص عدم استرداد ادعا  (سه)

 423...................................... متحده االت يبا وزارت امور خارجه ا  ياقدامات در همكار (چهار)

 425........................................................................................................... ن يروب يدادرس (پنج)

 428.................................................................................. ران يبه ا شياسترداد آثار چغام (شش)

 428............................................................................................................... ن ي (پ) اظهارات طرف

 435.................................................................................................................. وان يد مي(ت) تصم

 441...................................................)يدكتر داگالس ِل/ي عيطب خ يتار ي(موزه مل  115-ز  ي) ادعا21(

 441........................................................................................................................... (الف) مقدمه
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 441.............................................................................................................. ي موضوع نهيشي(ب) پ

 448............................................................................................................... ن ي (پ) اظهارات طرف

 451.................................................................................................................. وان يد مي(ت) تصم

 457.......................................... فروس متال اكسچنج)-نان/راني(بانك صادرات ا 162-ز  يادعا )22(

 457........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 457.............................................................................................................. ي موضوع نهيشي(ب) پ

 461............................................................................................................... ن ي (پ) اظهارات طرف

 462.................................................................................................................. وان يد مي(ت) تصم

 463..................................................................... خارك يميمربوط به شركت پتروش ي ادعاها ) 23(

 463................................................................................................................... ي (الف) مقدمه كل

 463.......................................... مربوط به خارك ي تمام ادعاها نيمشترك ب يموضوع نهيشي(ب) پ

 469................................................................................. جداگانه مربوط به خارك  ي(پ) ادعاها 

 469.................................................. كو.) نگيوفكچريمن رنچ ي(خارك/گ 165-ز  يادعا  )كي(

 475................................................................... ) زينداستري(خارك/سِملِر ا 166-ز  يادعا (دو) 

 479...................................................... كو.) نترنشناليا  رِي(خارك/جنرال تا 168-ز ي (سه) ادعا

 483............................................................... كنترلز كو.) شري(خارك/ف 169-ز ي ادعا (چهار) 

 488......................................................... اكسپرت كو.)  ني(خارك/فرانكل 170-ز ي(پنج) ادعا

  پيوالو اند پا كاگوي.، كه متعاقباً به شنكي. اي.اس.سي(خارك/س 171-ز  يا(شش) ادع
 494....................................................................................................... ) افتينام  رييكورپ. تغ

  ياند سوپال  پيلند پادي) (خارك/م176-ز يادغام شده با ادعا   ي(ادعا  172-ز  ي(هفت) ادعا
 502................................................................................................................................... كو.)

 523.................................................................... (خارك/فاكسبرو كو.) 173-ز ي ادعا(هشت) 

 527..........)نكيلز ا يكو. اند پروسس س ي سوپال ن يپاليپا جبراشي(خارك/س  174-ز ي (نه) ادعا

 538..................................................................... كنترلز كو.) شري(خارك ف 175-ز ي(ده) ادعا 

 542............................................. .)نكيا ز،ينداستر يا  يگ تري(خارك/ب 177-ز ي ) ادعاازدهي(

 547.................................................. كورپ.) ي(خارك/آرنسن سوپال 178-ز ي (دوازده) ادعا

 553........................................................... .)نكي(خارك/ بار سوندرز ا  179-ز ي ) ادعازدهي(س

 560.............................................. كورپ.) نترنشناليفب ا(خارك/پنل 180-ز ي(چهارده) ادعا 

 564.................................................. كورپ.) الينداستريا دي(خارك/رپ 181-ز  ي(پانزده) ادعا
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 567.............................................. )يسوپال  كي(خارك/انگلوود الكتر 182-ز  ي(شانزده) ادعا

 573.................................................................. (خارك/هاركو كورپ.) 183-ز  ي(هفده) ادعا

 577................................................ .)نك يا  ز،ينداستريا  لسوني(خارك/و 184-ز  ي(هجده) ادعا

 580................................................................... (خارك/فالك كورپ.) 185-ز  ي(نوزده) ادعا

 584.......................................... .)نكي. دروز اند سانز، ا ي[خارك/آر.ِج 186-ز  ي) ادعاستي(ب

 593........................................................ )يكامپن تي(خارك/كر  187-ز  ي) ادعاكيو  ستي(ب

 597.................................................... .)نكيا  ري(خارك/الكترو وا  188-ز  يو دو) ادعا ستي(ب

 600........................................... .)نكيا  ز،ينداستري(خارك/پاورز ا  189-ز يو سه) ادعا  ستي(ب

 605................ ز)ريانجن كاليآو مكان يت يسوسا كني(خارك/آمر 190-ز  يو چهار) ادعا ستي(ب

 607........................................ )سزيسرو  يالف (خارك/كوپر انرژ -1996 يو پنج) ادعا ستي(ب

 614...............................) نكينتس، انستروميب (خارك/داالس ا -1996 ي و شش) ادعا ستي(ب

 617...................... پمنت كورپ.)يسال رَند اكوئ نگريج (خارك/ا -1996 ي و هفت) ادعا ستي(ب

 619..................... كورپ.) ستمزيس ي انرژ  كيفينتيد (خارك/سا-1996 يو هشت) ادعا  ستي(ب

 622.................................. .) نكيا زي نداستر يا  لسوني ث/ج (خارك/و-1996 يو نه) ادعا  ستي(ب

 652............................................................................................................................... . جبران خسارات 3

 652..................................................................................................................................... الف) مقدمه 

 655....................................................................................................................................... تّيب) سبب

 658.......................................................................................................................... خسارات  ليپ) تقل

 661......................................................................................................... اثبات ادعا ةادل  يهات) مالك

 666...................................................................................................................... جداگانه  يث) ادعاها 

 666........................................................................... (وزارت فرهنگ و هنر/فروغ) 18-ز  يادعا )1(

 666........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 667............................................................................................................................. تي(ب) سبب

 667.......................................................................................................... ن ي ) اظهارات طرفكي

 668.............................................................................................................. وانيد مي(دو) تصم

 669............................................................................................................................ ي ابي(ج) ارز 

 669........................................................................................................ ن ي) اظهارات طرفكي(

 681.............................................................................................................. وانيد مي(دو) تصم

 694................................ ) يخ يكامران مشا /رانيا  يمل ونيزيو تلو  و ي) (راد2( -12 ي ليتكم يادعا )2(
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 694........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 695............................................................................................................... ن ي (ب) اظهارات طرف

 695.......................................................................................................... ران ي) اظهارات ا كي(

 703............................................................................................... متحده  االت ي(دو) اظهارات ا 

 706.................................................................................................................. وان يد مي(پ) تصم

 706.......................................................................... و دو آرشه  انوي) استرداد چهار سازگالكي(

 708.............................................................................. : ارزش منصفانه بازار يابي(دو) روش ارز

 711............................................................................................ انويچهار ساز گال ي ابي(سه) ارز

 713..................................................................................................... دو آرشه  يابي(چهار) ارز 

 715................................................................................................................ يريگجهي(پنج) نت

 716........................................... كو.) نگيتيگالف پورتس كر/ي(وزارت راه و ترابر 8-ز  ي) ادعا3(

 716.......................................................................................................................... تي(الف) سبب

 716........................................................................................................ ن ي) اظهارات طرفكي(

 721.............................................................................................................. وانيد مي(دو) تصم

 724............................................................................................................................ي ابي(ب) ارز 

 724........................................................................................................ ن ي) اظهارات طرفكي(

 747.............................................................................................................. وانيد مي(دو) تصم

 775.................................................................... بندر ونكوور)/ي(وزارت راه و ترابر 7-ز  ي) ادعا4(

 775.......................................................................................................................... تي(الف) سبب

 777............................................................................................................................ي ابي(ب) ارز 

 777........................................................................................................ ن ي) اظهارات طرفكي(

 792.............................................................................................................. وانيد مي(دو) تصم

 804................................................. كو.)  نگيپك دي سا پيش/ي(وزارت راه و ترابر 13-ز  ي)  ادعا5(

 804........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 804............................................................................................................... ن ي (ب) اظهارات طرف

 804.......................................................................................................... ران ي) اظهارات ا كي(

 807............................................................................................... متحده  االت ي(دو) اظهارات ا 

 809.................................................................................................................. وان يد مي(پ) تصم

 809...................................................................................... از استفاده تيمحروم ي) ادعا كي(
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 811............................................................................................. » ي«مخارج اضاف  يدو)  ادعاها 

 814............................................................................................................ خسارات  ليسه)  تقل

 815......................................................................... 13-ز يدر ادعا  وانيچهار) مجموع حكم د

 ي و ادله و مدارك شاهد كارشناس مشترك در ادعاها ني)   اظهارات طرف6(

 816............................................................................................................... مايراجع به قطعات هواپ 

 816........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 817............................................................................................................... ن ي (ب) اظهارات طرف

 817.......................................................................................................... ران ي) اظهارات ا كي(

 822............................................................................................... متحده  االت ي(دو) اظهارات ا 

 825.................................................. كورپ.) كسيناميد ي پلس/ريا  راني) (ا2(-55 ي ليتكم ي) ادعا7(

 825........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 827............................................................................................................... ن ي (ب) اظهارات طرف

 827.......................................................................................................... ران ي) اظهارات ا كي(

 830............................................................................................... متحده  االت ي(دو) اظهارات ا 

 832.................................................................................................................. وان يد مي(پ) تصم

 836.......................................................................................................................... يريگجهينت

 836...................................... متحده)  االتيگمرك ا/ر يا راني) (ا2(-67  ي ليو تكم 11-ز  ي) ادعاها8(

 836........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 837............................................................................................................... ن ي (ب) اظهارات طرف

 837.......................................................................................................... ران ي) اظهارات ا كي(

 840............................................................................................... متحده  االت ي(دو) اظهارات ا 

 844.................................................................................................................. وان يد مي(پ) تصم

 844...................................................................................................... ي نيگزي ) ارزش جاكي(

 846..................................................................................................... (دو) ارزش منصفانه بازار 

 850................................................................................................................. يريگجهي(سه) نت

 850............................................................. .)نكيا  شنيياَو دمونتيپ/يرتاكسي(ا  131-ز ي )   ادعا9(

 850.......................................................................................................................... (الف)  مقدمه 

 851............................................................................................................... ن ي (ب) اظهارات طرف

 851.......................................................................................................... ران ي) اظهارات ا كي(
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 855............................................................................................... متحده  االت ي(دو) اظهارات ا 

 857.................................................................................................................. وان يد مي(پ) تصم

 857.................................................................................................. ) ارزش منصفانه بازار كي(

 860................................................................................................... از استفاده  تي(دو) محروم

 862................................................................................................................. يريگجهي(سه) نت

 862........................................... كو.) نگيوفكچريمن رسرچي ا/ر يا ران ي) (ا2(-56 يليتكم ي) ادعا10(

 862........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 863............................................................................................................... ن ي (ب) اظهارات طرف

 863.......................................................................................................... ران ي) اظهارات ا كي(

 865............................................................................................... متحده  االت ي(دو) اظهارات ا 

 867.................................................................................................................. وان يد ميپ) تصم(

 870............................................. كورپ.) د ي(سازمان آب و برق خوزستان/اكسا 105-ز  ي) ادعا11(

 870........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 870............................................................................................................... ن ي هارات طرف(ب) اظ

 870.......................................................................................................... ران ي) اظهارات ا كي(

 874............................................................................................... متحده  االت ي(دو) اظهارات ا 

 876.............................................................................................................. وان يد مي(سه) تصم

 878............................... )كاگويدانشگاه ش يباستان/مؤسسه شرق شناس ران ي(موزه ا  32-ز  ي) ادعا12(

 878........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 879............................................................................................................... ن ي (ب) اظهارات طرف

 879.......................................................................................................... ران ي) اظهارات ا كي(

 890............................................................................................... متحده  االت ي(دو) اظهارات ا 

 901.................................................................................................................. وان يم دي(پ) تصم

 901............................................................................................... ش يك) استرداد آثار چغامي(

 901................................................................................................... از استفاده  تي(دو) محروم

 908............................................................................... ي حقوق يهانه يها و هز (سه) حق الزحمه 

 911..................................................................................................... ي كل  يريگ جهي(چهار) نت

 912................................................. )يدكتر داگالس ل/رانيا يعيطب خ ي تار ة (موز 115-ز  ي) ادعا13(

 912........................................................................................................................... (الف) مقدمه
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 913............................................................................................................... ن ي (ب) اظهارات طرف

 913.................................................................................................................. وان يد مي(پ) تصم

 914......................................................... كو.) ياَند سوپال  پيپا دلندي(خارك/م  172-ز  ي) ادعا14(

 914........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 915............................................................................................................... ن ي (ب) اظهارات طرف

 915.......................................................................................................... ران ي) اظهارات ا كي(

 918............................................................................................... متحده  االت ي(دو) اظهارات ا 

 919.................................................................................................................. وان يد مي(پ) تصم

 931............... .)نكيا لز يكو. اند پروسس س ي سوپال ن يپاليپا جبراشي(خارك/س 174-ز  ي) ادعا15(

 931........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 932............................................................................................................... ن ي (ب) اظهارات طرف

 932.......................................................................................................... ران ي) اظهارات ا كي(

 933............................................................................................... متحده  االت ي(دو) اظهارات ا 

 934.................................................................................................................. وان يد مي(پ) تصم

 939..................................................... .)نك يا ز ينداستريا  لسونيث/ج (خارك/و-1996 ي) ادعا16(

 939........................................................................................................................... (الف) مقدمه

 941............................................................................................................... ن ي (ب) اظهارات طرف

 941.......................................................................................................... ران ي) اظهارات ا كي(

 943............................................................................................... متحده  االت ي(دو) اظهارات ا 

 943.................................................................................................................. وان يد مي(پ) تصم

 951 ......................................................................................... بهره  - پنج 

 951 ..................................................... و پس از صدور حكم را دارد  شيپ ةبهر افتياستحقاق در  رانيا  -الف

 953 ...................................................................................................... از صدور حكم   شيب. محاسبه بهره پ

 953.................................................................................... (وزارت فرهنگ و هنر/فروغ) 18-ز ي ادعا -1

 953...............................................)يخ يكامران مشا/رانيا  يمل ونيز يتلو وي) (راد2(-12 يليتكم ي ادعا -2

 955.....................................................كو.) گي تنيگالف پورتس كر/ي(وزارت راه و ترابر 8-ز ي ادعا -3

 955.................................................................. ي دگيدب يآس ليكاهش ارزش اموال به دل ي(الف) ادعا 

 955.................................................................................................. كمپ-پورتا يها) واحد خانه 1(

 955................................................................................................ شكن مورگن سنگ زاتي) تجه2(
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 956......................................................................................................... » ي «مخارج اضاف ي(ب) ادعاها 

-مرمت پورتا رقابليغ  يهاواحد خانه  ختنيمجدد و مخارج دور ر يبندو بسته  ي) مخارج انباردار1(
 956.......................................................................................................................................... مپك

 956....................................................................................... ي سفر وزارت راه و ترابر ي هانهيهز) 2(

 957................................متحده  االتيدر ا  يوزارت راه و ترابر  يحقوق  يهانه يها و هزالزحمه ) حق3(

 958.................................................................................................... انبارها ة اجار دي) مخارج تمد4(

 959.............................................................................................................. انبار  ي) مخارج نگهبان5(

 960.............................................................................بندر ونكوور)/ي(وزارت راه و ترابر 7-ز  ي) ادعا4(

 960........................................................................... ي دگ يد بياز آس يكاهش ارزش ناش  يالف) ادعا 
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  مقدمه  -   يك

) عليه اياالت متحده  »ايران «حاضر ادعاهاي طرح شده توسط جمهوري اسالمي ايران (  هايپرونده   عوموض -۱

فراهم آوردن ترتيبات  دائر بر  ريزا هاي الج بيانيه  درض تعهدات اياالت متحده ق) مبني بر ن»اياالت متحده«آمريكا (

  اإلجرا شدن در زمان الزم ، ]1981ژانويه  19[ 1359دي  29كه در به اين كشور  ايران  آن دسته از اموالانتقال 

موجود   حالتايران به  مالي گرداندن وضعيت بازو ، اياالت متحده قرار داشتهقلمرو قضائي در ، 1اير هاي الجزبيانيه

  » طرفين«عنوان    تحت(به ايران و اياالت متحده از اين پس متفقاً   2.باشدمي  ]1979نوامبر    14[  1358آبان    23ز  قبل ا

اموال  ») اختالفي(«اموال هستند  ي حاضرهاپرونده اختالف در اصلي موضوع كه  ي) اموال خواهد شد.نيز اشاره 

ادعاهاي  «كرده است ( شناساييمنفرد ادعاي  اي ازرشته ها را درآن د كه ايران نباشغيرنظامي مي  با ماهيتيعيني 

 3).»جداگانه 

 

] ، گزارش آراء ديوان داوري،  1981ژانويه    19[  1359دي    29بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير (بيانيه عمومي)،   1
توسط دولت اياالت متحده آمريكا و   دعاوي ، و بيانية دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير دربارة حل و فصل 3، ص 1ج 

  9، ص  1]، گزارش آراء ديوان داوري، ج  1981ژانويه    19[  1359دي    29)،  دعاوي   يه حل و فصلدولت جمهوري اسالمي ايران (بيان
  هاي الجزاير»).(متفقاً، «بيانيه 

را صادر كرد كه به موجب آن،   12170] دستور اجرائي شماره 1979نوامبر  14[ 1358آبان  23در رئيس جمهور اياالت متحده  2
و سازمانها و مؤسسات تحت كنترل آن دولت و بانك مركزي ايران كه در قلمرو قضائي اياالت كليه اموال و عاليق دولت ايران « 

بنگريد  ، مسدود شد. »متحده قرار دارد يا قرار گيرد و يا در يد يا كنترل اشخاص مشمول قلمرو قضائي اياالت متحده بوده يا در آيد
  زير. 8بند   به
  61-، و ب14-، الف9-، الف8-، الف3-اي الفـه) و در پرونده 3و  2(ادعاهاي  1-نظامي در پرونده ب با ماهيت وال عيني ـام 3

) به خريد مستقيم اقالم نظامي از اياالت  3و  2(ادعاهاي  1-»). پرونده ب 61-اره بـ(از اين به بعد «پرونده شممورد بحث هستند 
شود به  از جمله مربوط مي  61-. پرونده بشـودط ميمربو ورـهاي نظامي خارجي آن كشده توسط ايران از طريق برنامه فروشـمتح

دور اموال  ـ ادر كردن پروانه صـده از صـ ارات ناشي از خودداري اياالت متحـده بابت جبران خسـايران عليه اياالت متح ادعـاهاي 
ديگر  نحوي  ] مالك آن بود و در اياالت متحده قرار داشت يا به  1981ژانويه    19[  1359دي    29كرد در  عيني معيني كه ايران ادعا مي

-601، حكم شماره اياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايرانقضائي اياالت متحده بود. در  قلمرومشمول 
،  38گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در ])، 2009ژوئيه  17[ 1388تير  26عمومي (هيئت -61/ب/14/الف9/الف8/الف3لفا

  را رد كرد. 61-هائي از پرونده شماره ب، ديوان بخش 197ص 
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جزئي   حكم . ديوان، در نبوده استقوانين كنترل صادرات اياالت متحده  مشمولاختالفي بيشتر اموال  -۲

صادره  داري انه زمقرر داشت كه مقررات خ 4هاپرونده ] در اين 1992[ششم مه  1371ارديبهشت  16صادره در 

.  ه استاير بود غهاي الجزاير مبا تعهدات اياالت متحده در بيانيه ]  1981  فوريه [  1359خر  ااو  اياالت متحده درتوسط  

به  خارج از شمول كنترل صادرات داري مانع بازگرداندن برخي اموال انه زست كه اين مقررات خا ايران مدعي

يا در اياالت متحده  ]  1981ژانويه    19[  1359دي    29و در    ،هادعاي مالكيت داشت  هانسبت به آنكه ايران    ه شدايران  

ل صادرات، از جمله،  شمول كنترخارج از و  ه. در ميان اموال متنازع في انده آن كشور قرار داشت قضائي يا در قلمرو 

هاي عظيم در ايران، تجهيزات  در پروژه  استفادهموسيقي عتيقه، ابزار و اقالم گوناگون براي  سازهايآثار هنري، 

 ، و نشريات دانشگاهي قرار دارد.و فسيل الكترونيكي، قطعات هواپيما، آثار باستاني

ناشي  خسارات متحمله آن كشور  تمام  كه  به اياالت متحده دستور دهد  وان  ي دكند كه  ايران درخواست مي  -۳

مورد بحث را جبران  كنترل صادرات  خارج از شمول  ترتيبات انتقال اموال    فراهم آوردنقصور اياالت متحده در  از  

ي از  ترتيبات انتقال برخ فراهم آوردنبه اياالت متحده دستور ديوان كند كه ايران همچنين درخواست مي  كند.

 ها غرامت پرداخت كند.يا، به نحو جايگزين، بابت آن   اموال  را بدهدآن 

مشمول قوانين كنترل صادرات  اموال  تعداد كوچكي از  ادعاهائي در خصوص    ،هاي حاضرپرونده در ميان   -۴

] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در و  كه مطابق ادعا در مالكيت ايرانمطرح شده نيز توسط ايران  اياالت متحده

آن كشور قرار داشته است. اين ادعاها از جمله  قضائي  قلمرو    تحت شمولبه نحو ديگري  يا  بوده  اياالت متحده  در  

اتمي، يك سيستم كامپيوتري، و تجهيزات  رآكتور، سوخت نظارت بر طيف راديوييهاي سيار دستگاه مربوط به 

در پي دريافت غرامت از اياالت متحده بابت خساراتي است    ادعاهادر اين  ايران  .  است  ايماهواره   تصاويرازش  دپر

 

])،  1992[ششم مه    1371ارديبهشت    16(  529-15الف-ديوان عمومي، حكم شماره  اياالت متحده آمريكاو    جمهوري اسالمي ايران  4
اين  كه با  529-15الف-ديوان عمومي حكم شماره  هاي ديوان در. يافته 112، ص 28ش آراء ديوان داوري، ج گزار منتشره در

 گيرد.است در زير به تفصيل مورد بحث قرار مي  مرتبط ها پرونده 
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  اموال مشمول كنترل صادرات   آن در نتيجه خودداري اياالت متحده از صدور پروانه براي  از جمله  كند  كه ادعا مي 

 متحمل شده است.

هاي  نامه ، موافقتاختالفدر مورد بسياري از اموال مورد ] 1979[ 1357 اسالمي  بايران قبل از انقال -۵

ي است كه  جديد اقالم مشتمل بر. اموال مورد اختالف ه استامضا كرده بودخصوصي با فروشندگان   خريدي 

  منظور مطالعات علمي و ه اقالمي كه ايران يا براي تعمير و بازگرداندن يا بنيز و  هشدنهرگز به ايران تحويل داده 

 .ه استبه اياالت متحده فرستاده بود ساير مقاصد

دالر  ميليون  39بيش از  خواهان ،و به عنوان حداكثر خواسته نقدي هادادخواهيمطابق آخرين ايران  -۶

  دالر آمريكا ميليون    79و بيش از    ، به عنوان ارزش اموال مورد اختالفعلي االدعا  يورو    285،000و بيش از    آمريكا

 .باشدنيز مي همه مبالغ ادعائي   ةخواهان بهر ايران  .باشدمي خسارات ساير بابت 

] دولت 1981ژانويه    19[  1359دي    29بيانيه    9در تأييد ادعاهاي خود اساساً به اصل كلي الف و بند  ايران   -۷

 دارد:كند، كه مقرر مي ) استناد مي عمومي» بيانيه«دموكراتيك و مردمي الجزاير (

  اصل كلي الف 
شرايط دو بيانية دولت جمهوري دمكراتيك و مردمي الجزاير، اياالت  چهارچوب و پيرو  در

نوامبر   14(  1358آبان ماه    23صورت موجود قبل از  ه  االمكان وضعيت مالي ايران را بمتحده حتي
سازد كه تحرك ) باز خواهد گرداند. در اين چهارچوب اياالت متحده خود را متعهد مي 1979

  4شرحي كه در بندهاي ه اي ايران موجود در قلمرو قضائي خود را ب هو انتقال آزاد كلية دارائي 
 5خواهد آمد، تأمين نمايد.  9تا 

  9بند 
با پذيرش اين بيانيه و بيانية حل و فصل ادعاها منضم به آن، توسط ايران و اياالت متحده و با  

مفاد مقررات  باال توسط دولت الجزاير، اياالت متحده بر اساس  3صدور گواهي مشروح در بند 

 

 .3، ص  1بيانيه عمومي، اصل كلي الف، گزارش آراء ديوان داوري، ج  5
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اين كشور، ترتيبات الزم براي انتقال تمام اموال ايران را كه در   1979نوامبر  14قانوني قبل از 
گيرد، به  الذكر قرار نمي باشد و در چهارچوب بندهاي فوق اياالت متحده و در خارج موجود مي 

 6ايران خواهد داد.

 ي پيشينه موضوع -دو

ماه   آبان 23سفارت اياالت متحده در تهران، در تاريخ  تصرّف دنبال ه ب رئيس جمهور اياالت متحده  -۸

نيز ياد   »دستور انسداد«عنوان  تحت(كه از اين پس از آن  12170] دستور اجرائي شماره 1979نوامبر  14[ 1358

يران و سازمانها و مؤسسات تحت  كليه اموال و عاليق دولت ا «انتقال  شود) را صادر كرد كه به موجب آنمي

كنترل آن دولت و بانك مركزي ايران كه در قلمرو قضايي اياالت متحده قرار دارد يا قرار گيرد و يا در يد يا  

 7ممنوع گرديد. »كنترل اشخاص مشمول قلمرو قضايي اياالت متحده بوده يا درآيد 

سلسله مقرراتي تحت   12170متعاقباً در اجراي دستور اجرائي شماره داري اياالت متحده انه ز وزارت خ -۹

به  «كه ايران   را   مقررات كليه اموالياين . 8) »انسداد مقررات«( صادر كرد » هاي ايرانمقررات كنترل دارائي «عنوان  

انتقال، پرداخت،  «كه  شتمقرر دا انسدادمقررات  535-201د. بخش كرمسدود  »داشتها منفعتي در آن هر نحو 

ممنوع   » شده باشد اجازه دادهنين اموالي مگر در مواردي كه چمربوط به صدور به خارج، برداشت و هر اقدام 

  مشمول انسداد اموال   9.اندشده   تعريفبه تفصيل    انسداد  مقررات  535-311در بخش  اموال و منافع مالي ايران    است.

 

 . 6، ص 1داوري، ج  ، گزارش آراء ديوان9بيانيه عمومي، بند  6

  .65729دفتر فدرالي  44، 12170دستور اجرائي  7
را داري اياالت متحده، نقل شده در حكم حاضر بيشتر مقررات خزانه .535، بخش مجموعه مقررات فدرالي 31عنوان  بنگريد به 8

  اثر زير يافت: توان درمي
 3 A. LOWENFELD, TRADE CONTROLS FOR POLITICAL ENDS (2nd ed., 1983), DS-735 et seq. 

  » شامل موارد زير بود:منافع مالي، مفهوم «مال» و « 535-311پيرو بخش  9
اوراق  ها، ها، بدهكاري، تعهدها، اسكناسانداز، بدهي هاي پس هاي بانكي، حساب نقد، چك، برات، شمش، سپرده پول 

حق حبس مال  دارها، رهن، گرو،  دار ديگر، پذيرش بانكها، هر اوراق بهاقرضه بدون تضمين، سهام، اوراق قرضه، كوپن 
نامه، هر مدرك حق مالكيت، مالكيت، يا بدهكاري  يا ساير حقوق از نوع تضميني، رسيد انبار، بارنامه، رسيد امانتي، بيع 

ن مستغالت  موجود، كشتي، كاال در كشتي، ره  ه هاي فروشي، مال التجاره، مال منقول، ذخيرديگر، وكالتنامه، كاال، جنس 
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جمله  از ، هها داشتمالي در آن  منفعتيا نوعي  هها بودشد كه ايران مالك آن اموال عيني مي  زياديشامل تعداد 

كه آن دولت از فروشندگان آمريكايي خريداري كرده بود و اموالي كه براي تعمير به اياالت متحده   ي اموال

   فرستاده بود.

در  داري وزارت خزانه ايران آمارگيري كرد.  مسدود شدةاز اموال  ]1980[  1359در سال اياالت متحده  -۱۰

قلمرو  را صادر كرد، كه اشخاص مشمول  كور  ذممقررات    535-615] بخش  1980[نهم آوريل    1359فروردين    20

 قلمرو قضائي در ارتباط با اموال مشمول  TFR-615كرد گزارشي را در فرم اياالت متحده را ملزم مي قضائي

تصرف يا «تحت  ]1980مارس  31[ 1359فروردين  11 تا ]1979نوامبر  14[ 1358آبان  23 از اياالت متحده كه

به ثبت   » داشته باشد هامستقيم يا غيرمستقيم در آن منفعتايران يا هر مؤسسه ايراني هر «ها قرار داشته و آن »كنترل

] بود. تسليم گزارش وفق  1980مه    15[  1359ارديبهشت    25تا    TFR-615فرم    ها درتسليم گزارش برسانند. مهلت  

 دهشخاطر نشان  535-615الزامي بود. در اين خصوص، در دستورالعمل كلي مندرج در بخش  535-615بخش 

 10خواهد بود.  مجازاتالزامات گزارش مستوجب   متابعت ازبود كه قصور در 

 

دار فروش، ، سند قابل انتقال، برات مدتاي، اجاره بهاي زميني، خيارو هر گونه منافع مربوط به آن، ملك اجاره 
برداري انحصاري، عالمت تجارتي يا  االمتياز، حساب دفتري، حساب پرداختني، مبلغ مورد حكم دادگاه، پروانه بهره حق

داران،  محتواي آن، مقرري ساليانه، موافقتنامه يك كاسه كردن حق رأي سهام و نامه، صندوق امانات حق چاپ، بيمه 
منافع كنوني، آتي، يا احتمالي  يا    منفعت ديگر يا    غيرعينيط، عيني يا  تلقرارداد از هر نوع؛ و هر مال غيرمنقول، شخصي، مخ

 مربوط به آن. 

د رك ، اشاره ميالزم اإلجرا بودصادي اضطراري، كه در آن زمان  قانون اختيارات اقت  206در اين رابطه، دستورالعمل كلي به بخش     10
  :شتداكه مقرر مي

ه صادره تحت  رتوان بر هر كسي كه هر مجوز، دستور، يا مقر مي را  دالر نباشد    10،000اي كه باالتر از  (الف) جريمه مدني 
  ، تحميل نمود.اين عنوان را نقض كند

 50،000بعد از محكوميت، تا را نقض كند، هر مجوز، دستور، يا مقرره صادره تحت اين عنوان  عالماًكه  كس(ب) هر
سال زنداني شود، يا هر دو؛ و هر مقام مسئول،    10  حداكثر  تا  د تواندالر جريمه خواهد شد يا، اگر شخصي حقيقي باشد، مي

  د.كران با جريمه، زندان، يا هر دو مجازات توميرا مرتكب چنين نقضي شود  عالماً مدير، يا مأمور هر شركتي كه 
 جرا بود). الزم اإل 1980(به نحوي كه در آوريل  1705كد اياالت متحده آمريكا، بخش  50عنوان 
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زمان با پيوستن دو دولت به  ] هم 1981انويه ژ  19[ 1359دي  29در تاريخ رئيس جمهور اياالت متحده  -۱۱

االجرا بود و  را صادر كرد كه بالفاصله الزم   12281و    12280،  12279هاي الجزاير دستورهاي اجرائي شماره  بيانيه

اموال غير  « راجع به  12281هاي دولت ايران داده شد. دستور اجرائي شماره ها دستور انتقال دارائي به موجب آن 

- 101. به موجب بند  بود  »دهاي تحت كنترل آننهاها يا  وجوه و اوراق بهادار متعلق به ايران يا مؤسسات، سازمان از  

كليه اشخاص مشمول قلمرو قضايي اياالت متحده كه چنين اموالي را در تصرف يا كنترل داشتند  ،دستوراين  1

كه دولت ايران از طريق نماينده مجاز خود پس از   ملزم و مجبور بودند كه آن اموال را به ترتيبي ،مختار ،مجاز«

مقرر شده است  مذكور  دستور    1-101در ادامه بند    .»كند، انتقال دهنداالجرا شدن اين دستور تعيين مي تاريخ الزم 

اختيار و اجبار اشخاص مشمول قلمرو قضايي اياالت متحده   ،، اين اجازهذكر شده مشخصاً  به استثناي موارد«كه: 

المللي، معاف  الزامات قانوني موجود، به جز الزامات مبتني بر قانون اختيارات اقتصادي اضطراري بين  را از

اياالت  كليه اشخاص مشمول قلمرو قضايي  «كه    داشتاشعار    1-102در بند  . دستور اجرايي مزبور مضافاً  »نمايدنمي

راجع به اموال ايران، خواه به موجب دستور دادگاه و خواه  از  ياز تحصيل يا اعمال هر گونه حق، اختيار يا امت  متحده

. دستور اجرائي مزبور، همچنين كليه قرارهاي توقيف و منع و غير آن را كه توسط  »به صور ديگر ممنوع هستند

أ  ] تحصيل گرديده، از جمله قرارهايي را كه منش1979نوامبر    14[  1358ماه    آبان  23ها صادر و بعد از تاريخ  دادگاه 

 .كرد ابطال ها دستور و مقررات انسداد مربوط به اموال ايران بود،صدور آن 

در اجراي دستور اجرايي شماره  ] 1981فوريه  26[ 1359ماه  داري در تاريخ هفتم اسفندوزارت خزانه  -۱۲

فسخ و دستورالعمل انتقال  ]1979[ 1358 ، مقرراتي وضع كرد كه به موجب آن، مقررات انسداد مصوب12281

دستورالعمل در خصوص  «آن مقررات، با عنوان  535-215تري تعيين نمود. بخش موال ايران را به طور مشخص ا

نفع باشد كه در تصرف هر شخصي مشمول قلمرو قضائي ايراني نسبت به آن ذي   ايساير اموالي كه ايران يا مؤسسه 

  العمل را تكرار كرد و آن دستور  12281، دستورالعمل انتقال مندرج در دستور اجرايي شماره  »استاياالت متحده  
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در بخش فرعي   اموال مشمول دستور انتقال .نموداعمال قابل مقررات  535-333را به اموال موصوف در بخش 

مالي بالمعارض و بالشرط دولت ايران و   منافعكليه تعهدات و «ر چنين تعريف شده است: (الف) از بخش اخي

 شتدا. بخش فرعي (ج) اشعار مي »جمله ديون آن دولتاز دهاي تحت كنترل، نهاها و مؤسسات تابعه و سازمان

معتقد باشد   نحوي معقولبه  ها  دارنده آن   كه  مورد نزاع محسوب خواهند شددر صورتي  مالي    منافعتعهدات و  «كه  

كه دادگاه وي را تحت قانون حاكم ملزم نخواهد كرد مال را به استناد دفاع، ادعاي متقابل، تهاتر يا دليل مشابه 

  اموال  ها و عوارض الزم مربوط به آنمادام كه كليه تعهدات، هزينه «. طبق بخش فرعي (ب)، اموال »انتقال دهد

تملك  به عمل نيامده باشد (سواي قرارهاي توقيف، منع و نظاير آن) اموال ايران يا  ها رفع حبس  ايفاء نشده و از آن 

 .»ايران محسوب نخواهد شد  شده توسط

به  « كهاين داير بر كرد  تكرار را  12281دستور اجرائي  1-101عبارت بند همچنين  535-215بخش  -۱۳

اشخاص مشمول قلمرو قضائي اياالت متحده را از  ، اجبار اختيار و  ،زهااستثناي مواردي كه تصريح شده، اين اج

  11. »نمايدمين  المللي، معافالزامات قانوني موجود، به جز الزامات مبتني بر قانون اختيارات اقتصادي اضطراري بين 

دارد  ] صادر شد مقرر مي 1981فوريه    26[  1359هفتم اسفند  در  آن هم  مقررات كه    535-437بخش    ،اين سياق  در

   ة از جمله صدور پروان ، اياالت متحدهوفق حقوق كنترل صادرات مذكور، مشمول انتقال اموال پيرو مقررات كه 

 12.ماندمي باقي  تجهيزات نظاميبراي صادرات 

 

   ، باال.11بند  بنگريد به  11
  دارد:كامل مقرر مي نحوبه   535-437بخش 12

ها  اياالت متحده باشد به هيچ نحوي از تحصيل پروانه قضايي هيچ چيز در اين بخش هيچ كس را كه تحت شمول قلمرو 
ربط ديگر قبل از اجراي معامالتي كه به  خارجه، وزير تجارت، يا هر آژانس ذي امور يا ساير مجوزهاي الزم از وزير 

   باشد.د. اين امر شامل معامالت مربوط به تجهيزات نظامي ميكنباشد، معاف نمي  تجويز يا تكليف شده موجب اين بخش  
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  واشينگتنبه سفارت الجزاير در    ديپلماتيك  ي] يادداشت1981سپتامبر    23[  1360مهر    اولدر  اياالت متحده   -۱۴

كرد) در خصوص اموال نظامي ايران كه در تصرف اشخاص  دي سي (كه به عنوان ميانجي بين دو دولت عمل مي 

  مذكور در يادداشت ديپلماتيك اياالت متحده ، فرستاد. ندبود قضائي اياالت متحده قلمرو  كه مشمول خصوصي 

قادر به اعطاي مجوز صدور تداركات و تجهيزات نظامي متعلق به ايران كه در حال  « كرد كه  را تكرار  موضع خود  

كه صدور كاال و تجهيزات نظامي    جااز آن   مدعي شد كهاياالت متحده    .»باشد، نميحاضر در اياالت متحده است

]  1979نوامبر  14[ 1358آبان  23قابل اعمال قبل از اياالت متحده  حقوق ه وفق هاي صدور پروانبه ايران با مالك 

ه  كامالً سازگار بود 9با تعهدات اياالت متحده وفق بند «مطابقت ندارد، به تعويق افتادن انتقال اين اموال به ايران 

 .»است

متعلق  اموال نظامي «خصوصي كه  هايطرفد كه شماري از كراياالت متحده خاطرنشان  ،فزون بر اينا -۱۵

بوده  شدن و افت قيمت راب خها در حال اند كه اقالم تحت تصرف آن ند اطالع داده شترا در اختيار دا »ايران به 

اند كه براي  درخواست كرده از آن دولت خصوصي هايطرف آن . اياالت متحده سپس متذكر شد كه است

حفظ ارزش  با اذعان به اين باور كه ت كند. اياالت متحده قاحتراز از افت قيمت بيشتر با فروش اين اموال مواف

پروانه فروش اموال را صادر كند و  كه نهاد كرد پيش ،ايران و اياالت متحده است ي هر دواموال ايران به نفع 

  نمايد صادر    دولتي ايران  ربطذي   نهاددار به نام  من حاصل از فروش در حساب بهره داري ث دستور الزم را براي نگه 

مانده   سپس ؛نمايندخود را از طريق مذاكره يا داوري حل و فصل  ادعاهاياموال و ايران  گاندارندزماني كه تا 

چنين اموالي را  از ي يهاديپلماتيك، نمونهدر پيوستي به اين يادداشت اياالت متحده . انتقال يابدحساب به ايران 

  ها آن   ،  متصرفين خصوصيد كه ايران خريداري كرده بود اما هرگز  ششامل اموالي مي االدعا  علي فهرست كرد، كه  

 تحويل نداده بودند. به ايران را 
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وزارت  ايران را به عمل آورد.  انسدادياموال  آمارگيريدومين  ]1982[ 1361اياالت متحده در سال  -۱۶

قلمرو    مشمولكرد كه اشخاص    صادر را  مقررات    535-625بخش    ]1982مه  [  1361ماه   ارديبهشت  درداري  خزانه 

تمام اموال عيني مشمول قلمرو  «در ارتباط با    TFR-625فرم    دررا  د گزارشي  نمواياالت متحده را ملزم مي  قضائي

] 1981ژانويه  19الي  1979نوامبر  14[ 1359دي  29 تا 1358آبان  23تاريخي بين  ركه د »قضائي اياالت متحده

ايراني هر گونه نفع   نهاديايران يا «  ،و در آن بوده است هاآن  »كنترليا اختيار « و يا در  بودهنفع آن ذي نسبت به 

تير  TFR  10-625فرم  دردارند به ثبت برسانند. مهلت تسليم گزارش  »منفعتمستقيم يا غيرمستقيم يا ادعاي 

كلي    هايدر اين راستا دستورالعمل  13الزامي بود.  535- 625] بود. ارائه گزارش وفق بخش  1982[اول ژوئيه    1361

ه  هم جريم  ، الملليكه در قانون اختيارات اقتصادي اضطراري بين بود حاكي از آن  535-625مندرج در بخش 

هاي كلي و  در مقدمه دستورالعمل  داري، وزارت خزانه . فزون بر اينه استمدني و هم كيفري مقرر شده بود

 :اظهار داشت T-625مشخص براي گزارش دادن در فرم 

در دوره زماني   هاشود راجع به اموال عيني كه ايران در آن اگرچه از گزارشگران درخواست مي  
داري  ، به نظر وزارت خزانه دهندكرد گزارش مي  منافعي داشت يا ادعاي داشتن  منفعتيشده هر مشخص

كند. به نمي مذكور مقررات  در راستاي »مال ايران«ايران در اموال، الزاماً اموال مزبور را  »منافع«وجود 
مقررات)    535-201ايران در مال كه براي احراز قابليت اجراي مقرره انسداد (بخش    »منافع«عبارت ديگر،  

هاي اقتصادي عليه ايران كافي باشد، در هر مورد معادل مالكيت حقوقي يا واقعي نيست  طي دوره تحريم 
هاي الجزاير  ) در اجراي مقررات بيانيه535-215كه كافي باشد آن را مشمول دستور انتقال مربوط (بخش  

كنندة  را به خودي خود تعيين  TFR-625داري اظهارات مندرج در فرم  ، وزارت خزانه اين اساس  كند. بر
 كند. حقوق مالكيت مربوط به اموال مورد گزارش محسوب نمي 

ادر كرد كه اجازه  ـمقررات را ص    535-540] بخش  1982ژوئيه    22[  1361تير    31در  داري  وزارت خزانه  -۱۷

، 535-333 هاي كه مطابق تعريف بخشدهد مي برخي از اموال عيني ايران را فروش عمومي فروش از طريق 

 

 ، باال. 10پانوشت  بنگريد به به بعد.  1701كد اياالت متحده آمريكا، بخش  50عنوان  13
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مسدود است،   535-201كه توسط بخش دليل اين ه ب « و است  » يا مورد نزاعوثيقه «فرعي (ب) و (پ)  هاي بخش

فروش  ، پروانه فروش از طريق 535-540پيرو بخش  14.»باشدمي ممنوع خاص يا انتقال آن بدون مجوز فروش 

هاي  ) گواهي كند كه تالش 1(  كه متصرف مالمشروط بر اين توانست صادر شود  براي اموال عيني ايران مي  عمومي

(عموماً  ) 2بوده؛ (نم أبراي گرفتن مبالغي كه ايران مديون است با موفقيت تو معقول ي با حسن نيت در مدت زمان

  14[ 1358آبان  23اياالت متحده پيش از قابل اعمال  حقوقكند كه مطابق  تاثبااز طريق نظريه مشاور حقوقي) 

مين كند كه  ض) ت3قضائي داشته است؛ ( فرآيندهاي به  نياز بدون ي يهابا روش ] حق فروش اموال را 1979نوامبر 

) موافقت كند كه به 4و ( ؛گيردول تجاري صورت مي عقشيوة مايده عمومي با حسن نيت و به زفروش از طريق م

روزه به ديوان در صورتي كه دارنده   30 يار طاخهمچنين فروش اموال و مبني بر روزه  30 ي حداقلايران اخطار 

  د توانمي فروش)    معقولمخارج    منهاي دعواي خود را نزد ديوان ثبت كرده باشد، بدهد. مبلغ حاصل از فروش (  ،مال

اياالت متحده  قابل اعمال    قانون) از مبلغ ياد شده مطابق  2مسدود سپرده شود؛ (نام صاحب پروانه در حساب  ه  ب  )1(

تواند استفاده نامحدود از مبلغ ياد  مي   ايمنديشود، كه چنين بهره   مند] بهره 1979نوامبر    14[  1358آبان    23قبل از  

ارد.  سپاي معادل بهاي فروش به نفع دولت اياالت متحده بمه اننتضماكه صاحب پروانه    شده باشد، مشروط بر اين

اين بخش محسوب   535 -215عوايد چنين فروشي به عنوان مال مشمول ماده «كه  دارد مقرر مي 535 -540بخش 

مال ايران محسوب شده و بايد به   535 -215وفق مقررات ماده هر مقدار از عوايد فروش كه «و  15، »خواهد شد

 . »ايران انتقال يابد، طبق مفاد همان ماده منتقل خواهد شد

هاي فرعي (ب) و (پ) بخش  ] از جمله بخش 2001ژوئيه  25[ 1380سوم مرداد در داري وزارت خزانه  -۱۸

 به نحو زير اصالح كرد:مذكور را مقررات  333-535

 

  باال.  ،12بند  بنگريد به  14
 ، باال. 12بند  بنگريد به  15
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ها، يا  ، هزينهتعهدات پرداخت نشده صرفاً به دليل وجود  ،  باال(ب) شمول اموال تحت تعريف بند (الف)،  
  شود.، منتفي نميتفع نشدة چنين امواليرهاي ميا حق حبس  ين اموالاكارمزدها نسبت به  

در دهاي تحت كنترل فقط نهاو ها و مؤسسات تابعه مالي دولت ايران و سازمان  منافع (پ) تعهدات و
معتقد باشد كه ايران حق   به نحو معقولها آنمتصرف  كهمتنازع فيه محسوب گردد  دتوانمي صورتي 

اكتبر  23[ 1380. بعد از اول آبان داردفقط مالكيت جزئي  دارايي مذكورمالكيت ندارد يا نسبت به 
همراه با حسن نيت و   نظرِ كه وفقمنطقي محسوب شود  دتوانمي در صورتي ]، چنين اعتقادي فقط 2001

كه ايران يا حق مالكيت ندارد يا  مكتوب يك وكيل داراي مجوز فعاليت در اياالت متحده مبني بر اين 
اهداف اين بند شامل هر   وفق متصرفاصطالح باشد. دارد،  دارايي مذكورفقط مالكيت جزئي نسبت به 

ه  ، به موجب قرارداد يا بنداردكه بر مال تصرف داشته، يا اگر هم تصرف عيني بر مال است  يشخص
استناد . شخص به كنترل داردبر شخص ثالثي كه در واقع تصرف عيني بر مال داشته،  ،ديگر يصورت

  شود.نمي محسوب  متصرفنفع بودن نسبت به قرار توقيف مال، قرار منع، يا دستور مشابه، ذي

  هارسيدگي مرحله نخستين  – سوم 

  مقدمه  -الف 

و ادعا    ارائهرا  (دو:الف)    15-] دادخواست خود در پروندة الف1982اكتبر    25[  1361سوم آبان  در  ايران   -۱۹

را    اياالت متحدههاي غيرمالي ايران، واقع در  ي ييه دارالاقدامات الزم جهت انتقال فوري ك« كرد كه اياالت متحده  

اظهار داشت  ) استناد كرد و  »9بند  «بيانيه عمومي (  9. ايران در دادخواست خود به بند  »عمل نياورده استه  به ايران ب

  .بدهدرا  »ترتيب انتقال فوري اموال فيزيكي دولت ايران « كرده كه اياالت متحده را ملزم كه اين ماده  

  ، فزون بر لوايح حقوقيا ،هارسيدگي هر يك از طرفين پيرو دستورهاي ديوان در مرحله نخست اين  -۲۰

ي ايران در اياالت متحده  ي تقديم كردند كه دربرگيرنده اطالعات وسيعي در خصوص اموال ادعا هاييگزارش 

 16باشد.مي  ها و محل قرارگيري آن  ، مالك،متصرفينهمانند توصيف اقالم اموال و قرائني در خصوص 

 

  17[ 1363آذر  26] تسليم كرد؛ ايران، به نوبة خود، گزارشي در 1984سپتامبر  17[ 1363شهريور  26اياالت متحده گزارشي در   16
[چهارم  1364شهريور  13] تسليم كرد. متعاقباً، وفق دستور 1985ژوئيه  17[ 1364تير  26گزارش تكميلي در يك ] و 1984دسامبر 
آن، ديوان درخواست كرد كه طرفين اطالعاتي را كه پيشاپيش راجع به اموال مربوطه ارائه كرده بودند  ] ديوان، كه در 1985سپتامبر 
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دفعات از ديوان درخواست كرد كه به اياالت متحده دستور  به  هارسيدگيطي مرحله نخست اين ايران  -۲۱

هاي  در پاسخ، به ترتيب، به بخش   ]1982و    1980[  1361و    1359  ثبت شده در سال  هاي آماريگزارش دهد تصوير  

هاي  و نيز هر گونه خالصه اطالعات تهيه شده توسط اياالت متحده بر اساس داده  17مقررات  535 -625و    535 -615

هاي  گزارش از جمله اظهار داشت كه    را ارائه كند. اياالت متحده در پاسخ اعتراض كرد و  هادر اين گزارش مندرج  

موضوعيتي ندارد، چرا كه درصد   هاي حاضرپرونده ايران در ناشي از ادعاهاي فسيري تمسائل براي اموال  آماري

اطالعات در خصوص اموال عيني است؛ و فزون بر اين،  فاقد اساساً  اموال هاي آماريگزارش اي از اين عمده 

د نباشو محرمانه مي   مصون  هاگزارش آماري را ارائه كند زيرا آن    هاياياالت متحده در موقعيتي نيست كه گزارش 

ن  ديوا  .هستنديوان  نزد د  ايرانو بعضاً مربوط به ادعاهاي اتباع اياالت متحده عليه    حاوي اطالعات حساس تجاري   و

 .را نپذيرفت هاي آماريگزارش ايران براي ارائه هاي  درخواست 

نوامبر   15[ 1362آبان  24(متن فارسي مورخ  ]1983نوامبر  11[ 1362آبان  20طي دستور مورخ ديوان  -۲۲

هاي  كه در پاسخ به بخش  هاي آماريگزارش فهرستي بر مبناي كرد كه خواست در ، از اياالت متحده ])1983

هرگونه دارائي ملموس غيرنظامي  «  وآن دولت به ثبت رسيده را ارائه كند  نزدمقررات  535-625و  535 -615

حال ه ها مطلع، ولي در اسناد و مداركي كه تاباز وجود آن  اياالت متحدهايران واقع در اياالت متحده را كه دولت  

[ششم   1362آذر    15در  اياالت متحده    .»جمهوري اسالمي ايران تسليم نموده، شناسائي نشده است، مشخص نمايد

 

] تسليم كرد، كه در  1985اكتبر  30[ 1364روزشده ارائه نمايند، اياالت متحده گزارشي منسجم در هشتم آبان در قامتي منسجم و به 
] تسليم كرد. ايران و اياالت  1987نوامبر    13[  1366آبان    22گزارشي منسجم در    ] تكميل شد، و ايران1986فوريه    18[  1364بهمن    29

[پنجم   1369تير  14] و 1990ژانويه  17[ 1368دي  27هاي ها، به ترتيب، گزارش متحده با لوايح خود در مرحله نخست رسيدگي 
  ] خود گزارش ديگري ارائه كرد.1991يه [اول فور 1369بهمن  12] را تسليم كردند. اياالت متحده با اليحة 1990ژوئيه 

  باال.  16و   10بندهاي  بنگريد به  17



  

33 

 

دستور ديوان فهرستي ارائه كرد كه در آن هفت فقره اموال عيني ايران در اياالت   تبعيت از ] در 1983دسامبر 

 نيامده بودند. حاضر   يهاتوسط ايران در پرونده شده بود كه تا آن زمان در مدارك ثبت شده  شناساييمتحده 

منتج   حكم جزئييك به صدور ] 1992[ششم مه  1371ارديبهشت  16در  هارسيدگي بخش نخست اين  -۲۳

شود اتخاذ مربوط مي مذكور  هايرسيدگي مرحلة حاضر از كه به را شد، كه ديوان در آن شماري از تصميمات 

 16( 529-15الف-حكم شماره ديوان عموميبنگريد به جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده امريكا،  .كرد

 هارسيدگي عمدة گردش كار مرحله نخست  وقايع 18.)»529شماره  حكم«) (]1992[ششم مه  1371 ارديبهشت 

 .شده است وبازگ 52919شماره  حكمدر 

ها اين رسيدگي مرحله دوم  در  اتخاذ كرده و    529شماره    حكمدر  كه  پردازد  مي ديوان ذيالً به تصميماتي   -۲۴

 مؤثر است. 

 529شماره  حكم –ب 

- الف شمارة خود در پرونده نخستمرحله  هايدادخواهي آمده، در  529اي كه در حكم به گونه ايران  -۲۵

موجبات انتقال فوري كليه اموال عيني   آوردن(دو:الف) استدالل كرد كه اياالت متحده با قصور در فراهم  15

صورت، با عدم پرداخت غرامت به ايران بابت امتناع از   ايران واقع در قلمرو قضايي خود به ايران يا، در غير اين

داشت   معروض كرده است. ايران  را نقضهاي الجزاير فراهم آوردن ترتيبات انتقال اموال، تعهدات خود در بيانيه

كرد كه اياالت متحده با صدور دستورات  ادعا    . ايراناستبيانيه عمومي    9بند  و  الف  كلي  هد، اصل  ين تع اكه منشاء  

هاي انبارداري و نظاير آن  داري، انتقال اموال عيني ايران را در مواردي كه هزينه اجرايي و وضع مقررات خزانه

بوده، مال به ايران تعلق نداشته، يا مشمول  پرداخت نشده، مال در قبال ماليات و هزينه انبارداري مشمول حق حبس  

 

  ، باال. 4پانوشت  بنگريد به  18
  .114-117، ص ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 2-8، بندهاي 529حكم شماره  بنگريد به  19
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. استمقررات كنترل صادرات اياالت متحده بوده، الزامي نكرده و بدان وسيله مانع استرداد اموال عيني ايران شده  

، و تعدادي از اين  را اجازه دادهداري، صدور پروانه براي فروش اموال ايران اياالت متحده با وضع مقررات خزانه 

داري،  دستورات اجرايي متعدد و مقررات خزانه  ةكرد كه در نتيج ها را اعطا كرده است. ايران ادعا وانهقبيل پر

  هاالزحمهحق هاي انبارداري، محروميت از استفاده از اموال، تقليل ارزش اموال،  ادامه هزينه   بابتمتحمل خساراتي  

 هاي حقوقي، و خسارات ديگري شده است.هزينه و 

الجزاير را نقض كرده   هايكه اياالت متحده بيانيه  شد كه اعالم نمايدحكمي خواهان ايران در نتيجه،  -۲۶

ترتيبات الزم براي انتقال آن دسته از اموال ايران كند كه تا آن  فراهم آوردن ف به اياالت متحده را مكّل و است، 

كليه خسارات مستقيم و غيرمستقيمي كه ايران  است، و به اياالت متحده دستور دهد كه بوده منتقل نشده  زمان

 تعيين  هامبلغ اين خسارات در مراحل بعدي رسيدگي را جبران نمايد، كه  حسب ادعا از اين نقض متحمل گرديده  

مقررات  535-333بخش  كه . ايران همچنين از ديوان درخواست كرد به اياالت متحده دستور دهدخواهد شد

كند لغو كند، و اي كه اموال ايران را تعريف مي را در محدوده 12281دستور اجرائي شماره همچنين و مذكور 

در  اموالي كه دولت ايران «  :نمايدف را بدين نحو باز تعريمقررات  535-215اموال در ارتباط با بخش  اصطالح 

موثر   هاكه در مرحله دوم رسيدگي  529 حكم شمارهشماري از تصميمات ديوان در  .»است داراي منفعتآن 

 است ذيالً مورد بحث قرار گرفته است.
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 12281 شماره دستور اجرائي -1

دي   29مورخ  12281دستور اجرائي شماره آيا كه  در تحليل اين 529 حكم شماره  40ديوان در بند  -۲۷

مقدماتي دامنه تعهدات اياالت   امري، به عنوان  يا خير هاي الجزاير مطابقت داردبا بيانيه 20]1981ژانويه  19[ 1359

  :ه استدرتشريح كچنين هاي الجزاير در ارتباط با اموال عيني ايران را متحده ذيل بيانيه 

شده، روشن است كه تعهد اياالت متحده  »ايران «بيانيه عمومي به اموال  9اي كه در بند از اشاره 
، 12281نسبت به اموال عيني، محدود به اموالي بوده كه، به شرح مندرج در دستور اجرايي شماره  

وده  آن ب  »مؤسسات، تشكيالت يا واحدهاي تحت كنترل«متعلق به دولت جمهوري اسالمي ايران يا  
گيرد اعم  گونه اموال را در بر مي اشعار گرديده، اين تعهد كليه اين  9طور كه در بند است. همان

رافيايي و نيز اصطالحات  غاز اينكه در اياالت متحده واقع باشند يا در خارج آن. اين حدود و ثغور ج
قانوني موجود قبل به مقررات  9مندرج در اصل كلي (الف) و اشاره بند  »انتقال آزاد«و  »تحرك«

[اياالت متحده]، داللت بر آن دارند كه اياالت متحده متعهد بود كه اوالً كليه   1979نوامبر  14از 
ژانويه    19تا    1979نوامبر    14[  1359ماه  دي  29تا    1358ماه  آبان   23هائي را كه در فاصله  محدوديت

ار كرده بود رفع كند و ثانياً اشخاص نسبت به تحرك و آزادي انتقال اموال عيني ايران برقر   ]1981
مشمول قلمرو قضايي خود را كه اموال ايران را در تصرف داشتند، ملزم نمايد آن اموال را به ترتيبي 

براي   »ترتيبات الزم «كند، انتقال دهند. به عالوه، گرچه تعهد به دادن كه دولت ايران تعيين مي 
االت متحده رأساً اموال ايران را به ايران بفرستد، اما  شد كه ايانتقال اموال، شامل اين تعهد نمي

ها اياالت متحده متعهد بود اقداماتي به عمل آورد تا اطمينان حاصل شود كه دارندگان اموال آن 
 21كند به ايران انتقال خواهند داد.را به ترتيبي كه ايران تعيين مي 

 

  ، باال.11بند   بنگريد به20

حكم شماره    بخش اجرايي. ديوان اين يافته را در  612-512، ص ص  28داوري، ج  ، گزارش آراء ديوان  529، حكم شماره  40بند   21
  به شرح زير تكرار كرد: 529

] نسبت به اموال عيني ايران، اوالً اين بود كه  1981ژانويه  19[ 1359ديماه  29تعهدات اياالت متحده طبق بيانيه عمومي مورخ 
] نسبت به تحرك و  1981ژانويه  19تا  1979نوامبر  14[ 1359ديماه   29تا  1358آبانماه  23محدوديتهايي را كه آن دولت طي دوره 

ن اموال برقرار كرده بود، رفع كند و دارندگان آن اموال را كه مشمول قلمرو قضايي آن دولت بودند ملزم نمايد اموال  آآزادي انتقال  
  نياً اقداماتي به عمل آورد تا مطمئناً طبق الزام مزبور عمل شود. كند انتقال دهند و ثامزبور را به ترتيبي كه دولت ايران تعيين مي

  .140، ص 28(الف)، گزارش آراء ديوان داوري، ج   77همانجا، بند 
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توسط رئيس  12281كه صدور دستور اجرائي شماره  كردند،و طرفين توافق  ،حكم نمودپس ديوان س -۲۸

گيري،  تيجهين نا به    رسيدن. در  ه استاياالت متحده را نقض نكرد  مزبوريك از تعهدات  جمهور اياالت متحده هيچ 

 ديوان اظهار داشت:  

] خطاب به كليه اشخاص مشمول قلمرو قضايي اياالت متحده بود  12281 شماره  [دستور اجرايي 
كه   دكه اموال عيني ايران را در يد يا اختيار داشتند. طبق آن دستور، اين افراد ملزم و مجبور بودن

وسيله ترتيباتي داده شد تا كند، انتقال دهند و بدان گونه اموال را به ترتيبي كه ايران تعيين مي اين 
كند منتقل گردد. براي رفع موانع موجود بر سر راه انتقال قطعاً به محلي كه ايران انتخاب مي اموال 

) 1دستور اجرايي همچنين مقرر گرديد كه: ( راموال ايران و جلوگيري از ايجاد موانع جديد، د
غي اعالم  كليه مجوزهاي قبلي براي تحصيل يا اعمال هر گونه حق، اختيار يا امتياز نسبت به اموال مل 

) كليه حقوق، اختيارات و امتيازات مربوط به اموال و نيز كليه حقوق ناشي از قرارهاي  2شود، (مي
] يا بعد از آن  1979نوامبر  14[ 1358ماه آبان  23توقيف، منع و غير آن در هر دعوايي در تاريخ 

الت متحده از  ) كليه اشخاص مشمول قلمرو قضايي ايا3شود و (ن لم يكن اعالم مي أتاريخ ك
تحصيل يا اعمال هر گونه حق، اختيار يا امتياز نسبت به اموال ايران، خواه به موجب دستور دادگاه، 

هاي مندرج در دستور اجرايي شماره  خواه به صور ديگر ممنوع هستند. اين دستورات و ممنوعيت 
ردن موجبات انتقال اموال  هاي الجزاير مبني بر فراهم آوبا تعهدات اياالت متحده در بيانيه 12281

 22عيني ايران منطبق بوده است. 

كردند، ديوان  هاي الجزاير تلقي مي را مطابق بيانيه  12281  شماره  جا كه هر دو طرف دستور اجرائي از آن  -۲۹

كنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات، از لحاظ   31ماده  3به شرح مقرر در بند «نتيجه گرفت كه دستور اجرائي 

 23.»شودمعاهده محسوب مي» رويه « تفسير معاهده [الجزاير]، بخشي از 

 

)؛ گزارش آراء ديوان  بخش اجرايي(ب) (  77. همچنين بنگريد به بند  126، ص  28، گزارش آراء ديوان داوري، ج  41همانجا، بند   22
] با تعهدات اياالت متحده در بيانيه  1981ژانويه    19[  1359ديماه    29مورخ    12281ي شماره  يدستور اجرا« (  140، ص  28داوري، جلد  

  ).»عمومي سازگار بوده است.
  .129، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 48همانجا، بند  23
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 ]1981ژانويه   19[ 1359ي د 29داري صادره پس از مقررات خزانه  -2

  داريداري صادره توسط وزارت خزانه سپس، ديوان به بررسي اين مطلب پرداخت كه آيا مقررات خزانه  -۳۰

زاير سازگار است يا خير. ج هاي البا تعهدات اياالت متحده در بيانيه   ]1981ژانويه  [  1359دي  پس از    اياالت متحده

  ، هاي گوناگون اموال ايران اعمال شده بودكه بر دسته ترتيبيمفاد آن مقررات به به بررسي براي اين كار ديوان 

 پرداخت.

 است   هنبود هاالف) اموالي كه ايران مالك انحصاري آن 

هم ديوان و هم طرفين توافق دارند كه ايران استحقاق تصرف اموالي را كه ديگران  «كه  ديوان متذكر شد   -۳۱

مقررات  «قرار، ديوان مقرر داشت كه بدين  24.»نداشته استاست  ط مالكيتش جزئي يا مشرومالك آن هستند، يا 

اموالي كه ايران به طور مشروط يا  ] 12281[دستور اجرائي شمارة داير بر معافيت انتقال داري اياالت متحده خزانه 

  ديوان توضيح داد كه اين  25. »ستبعضاً مالك آن بوده، با تعهدات اياالت متحده در بيانيه عمومي سازگار بوده ا

اي تعهدات قراردادي بوده  ها مشروط و منوط به ايفاي پاره شود كه مالكيت ايران نسبت به آنشامل اموالي مي «  امر

 26.»است

 ه بود  محل اختالف اما حق مالكيت  هتملك داشت هابر آن ب) اموالي كه ايران 

موضوع دستور انتقال   » اموال«بخش فرعي (الف) (تا حدي كه به تعريف  اثر در  كه ديوان مالحظه كرد -۳۲

مقررات   535-333از بخش  27، )فرعي (ب) و (پ هاي) و بخش معطوف است »بالمعارض«به عنوان كليه اموال 

كه ايران بابت انبارداري، حق تعمير، نقض قرارداد،    داشت  باور  نحوي معقولبه  كه    اموال ايرانصرف  تهر م  ،مذكور

 

  .127، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 43جا، بند نهما 24
  .140، ص 28(ج)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  77همانجا، بند  25
  .127، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 43همانجا، بند  26
  ، باال. 12بند  بنگريد به  27
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با ديوان . ه استملزم به بازگرداندن اموال به ايران نبودبه وي مديون است، سلب مالكيت، يا به هر دليل ديگر 

گيرد، قابل توجيه  را در بر مي  » تمام اموال ايران«بيانيه عمومي كه  9با توجه به حدود و شمول بند «كه اين  اظهار

پس از ارائه داليل   28»اي كه حسب اذعان تنها به ايران تعلق دارد، مستثني شود نيست كه در تعريف اموال، دسته

 : مقرر داشت كه 29مبسوط،

  داري اياالت متحده داير بر معافيت انتقال اموالي كه تنها به ايران تعلق داشته اما دارندگان مقررات خزانه  
آن به استناد هر گونه حق حبس، دفاع، ادعاي تقابل، تهاتر يا دليل مشابه، به حق ايران نسبت به تصرف  

، با تعهدات اياالت متحده در بيانيه عمومي مغايرت داشته است. ديوان بر اساس  انداموال معترض بوده 
 30ند.تواند حقايق مربوط به هر قلم معين از اموال را احراز كسوابق موجود نمي 

هاي الجزاير ناسازگار  با تعهدات اياالت متحده در بيانيهها را  آن مقررات كه ديوان    535-333ي از بخش  يهااز پاره 

  ياد خواهد شد.  »داريمقررات غيرقانوني خزانه «از اين پس به عنوان  هيافت

 صادر شودفروش ها پروانه براي آن توانست مي پ) اموالي كه 

را تحت    اموالآن  متصرفتوسط عيني ايران هاي  دارايي اجازه فروش مذكور مقررات  535-540بخش  -۳۳

 31رد.اشمداري مجاز ميانه ز پس از گرفتن پروانه از وزارت خو شرايطي 

اي براي فروش  اموال ايران كه پروانه  متصرفكه اگر هر  كردخاطرنشان  529در حكم شماره ديوان  -۳۴

مزبور دريافت كرده، آن اموال را به استناد يكي از موارد معافيت از تعهد انتقال، مندرج    535 - 540بخش  اموال طبق  

تعهدات اياالت متحده طبق اصل  ناقض  عافيت اعطايي  اگر مذكور، در اختيار داشته  م هاي مقررات  در ساير قسمت 

، صدور پروانه  بدين ترتيب؛  بوده استوليت، پيشاپيش محقق  ؤصورت مس  محسوب شود، در آن  9كلي الف و بند  

 

   .128، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 47همانجا، بند 28
  ادعاهاي حاضر ايران مورد بحث قرار خواهد گرفت. داليل ابرازي ديوان در اين زمينه، تا حد الزم در زير در ارتباط با ماهيت  29
  .140، ص 28(د)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  77، بند 529حكم شماره  30
  ، باال. 17بند  بنگريد به  31
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چه  ديوان در ادامه افزود كه از سوي ديگر، چنان  32.وليت بگذاردؤتوانست تأثيري بر آن مسنمي   اموالبراي فروش  

اي فروش مالي كه به استناد آن  معافيت اعطايي با تعهدات اياالت متحده منطبق باشد، مشكل بتوان صدور پروانه بر

 ديوان نتيجه گرفت كه:  ،قرار بدين 33وليت اياالت متحده دانست.ؤموجب مس را داشته شده معافيت نگه

ها تحت دهد اموال ايران توسط دارندگان آن داري اياالت متحده كه اجازه مي مقررات خزانه 
نفسه با تعهدات اياالت متحده  رسد، فيداري به فروش  شرايط معين و به شرط صدور مجوز خزانه 

تواند راجع به اين موضوع تصميم در بيانيه عمومي مغايرت ندارد، اما ديوان در حال حاضر نمي
هاي فروش صادره بر اساس آن مقررات، با تعهدات اياالت متحده يك از پروانه گيرد كه آيا هيچ 

 34.هادر بيانيه عمومي منطبق بوده است يا مغاير با آن 

 كنترل صادرات اياالت متحده قوانين اموال مشمول  )ت

دستور اجرائي شماره   1-101ت بند ا كه عبار مذكور مقررات  535-215گونه كه اشاره شد، بخش همان -۳۵

تصريح گرديده، اين اجازه، اختيار و  مشخصاً به استثناي مواردي كه «دارد: كند، مقرر مي را تكرار مي  12281

به جز الزامات مبتني بر قانون اشخاص مشمول قلمرو قضايي اياالت متحده را از الزامات قانوني موجود  ،اجبار

مندرج  رويه به استناد  با 529شماره  حكمدر ديوان  35.»نمايدمعاف نمي المللي، اختيارات اقتصادي اضطراري بين

هيئت عمومي ديوان  -1ب/ -382، حكم شماره اياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايرانحكم جزئي در 

اجراي   گرنمايان 535-215مقرر داشت كه بخش  36)،»382شماره  حكم«( )]1988اوت  31[ 1367نهم شهريور (

 

  .133، ص 28، گزارش اراء ديوان داوري، ج 58، بند 529حكم شماره  بنگريد به  32
  همانجا.  بنگريد به  33
  .140، ص 28(هـ)،  گزارش آراء ديوان داوري، ج   77همانجا. بند  34 

  ، باال. 13بند  بنگريد به  35
  31[ 1367(نهم شهريور  46هيئت عمومي ديوان، بند -1ب/-382، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده آمريكا 36

  .287، 273، ص ص 19])، منتشره در گزارش آراء ديوان داوري، ج 1998اوت 
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  382در حكم شماره  خود رويهوفق ديوان بيانيه عمومي است. در نتيجه،  9در بند  جمندر 37» مريكاآقانون شرط «

  38مقرر داشت:

دهد از اعطاي پروانه صدور اموال  داري اياالت متحده كه به آن دولت اجازه ميمقررات خزانه 
اياالت متحده  ] 1979نوامبر  14[ 1358آبانماه  23ايران كه مشمول قوانين كنترل صادرات قبل از 

بوده امتناع كند و نيز امتناع اياالت متحده به موجب آن قوانين، از اعطاي اجازه صدور اين قبيل  
  39اموال، با تعهدات آن دولت در بيانيه عمومي سازگار بوده است.

تحده را  كه رئيس جمهور اياالت م بود، قوانيني اياالت متحدهكنترل صادرات  قوانينمنظور ديوان از استناد به 

اياالت   اسلحه ارد كه صادرات را به داليل امنيت ملي منع كند. اين قوانين شامل قانون كنترل صادرات دمجاز مي 

  1979صادرات    امور  ، و قانون ادارة  1978اي  هاي هسته ، قانون منع گسترش سالح 1954متحده، قانون انرژي اتمي  

 40باشد.مي

تعهدي  «مقرر داشت كه اياالت متحده   38241شماره    حكممندرج در  رويه  به    بيشتربا استناد  در ادامه  ديوان   -۳۶

هاي متحمله توسط ايران در اثر امتناع اياالت متحده از اعطاي  ضمني طبق بيانيه عمومي بر عهده دارد تا بابت زيان 

 

دارد كه «اياالت متحده  مقرر مي  9. بند  413-313، ص ص  28، گزارش آراء ديوان داوري، ج  59، بند  529حكم شماره    بنگريد به  37
، ترتيبات الزم براي انتقال تمام اموال ايران را كه در اياالت متحده و  اين كشور 1979نوامبر  14بر اساس مفاد مقررات قانوني قبل از 

  9گيرد، به ايران خواهد داد» (تأكيد افزوده شده است). بند الذكر قرار نميباشد و در چهارچوب بندهاي فوقدر خارج موجود مي
  شده است.، باال، به طور كامل نقل 7در بند 

  .329-229، ص ص 19، گزارش آراء ديوان داوري، ج 62، بند 382حكم شماره  بنگريد به  38
، گزارش  59همانجا، بند    همچنين بنگريد به؛  114-014، ص ص  28(و)، گزارش آراء ديوان داوري، ج    77، بند  529حكم شماره   39

 . 134، ص 28آراء ديوان داوري، ج 

  .134ص  ،28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 60همانجا، بند  بنگريد به  40
كه اگرچه   داردمقرر مي(كه    429-329، ص ص  19، گزارش آراء ديوان داوري، ج  66-56، بندهاي  382حكم شماره    بنگريد به 41

  حاكماياالت متحده  حقوقبعضي اقالم، به دليل مقررات  استردادبيانيه كلي صراحتاً ذكر نشده است كه در صورت عدم  9در بند 
]، اياالت متحده متعهد به پرداخت غرامت به ايران خواهد بود، چنين تعهدي در آن  1979نوامبر  14[ 1358ماه آبان  23قبل از تاريخ 

  . )بند مستتر است
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] بوده، به  1979نوامبر  14[ 1358آبانماه  23اجازه صدور اموال ايران كه مشمول قوانين كنترل صادرات قبل از 

 42.»ايران غرامت بپردازد 

 ها رسيدگي ادامه   -3

احتمالي را به  اموال مشخص و خسارات تكليف در خصوص تعيين هر گونه  529شماره  حكمديوان در  -۳۷

 موكول كرد. ديوان اظهار داشت:   ي حاضرهاپرونده  ها در رسيدگي مرحله دوم  

براساس سوابق موجود، ديوان بررسي موضوع اموال مشخص يا  در مرحله فعلي رسيدگي و  -71
داند بلكه با صدور دستور  هاي احتمالي متحمله توسط ايران بابت آن اموال را عملي نمي زيان 

تري به ثبت رسانند و بدنبال آن،  اي از طرفين خواهد خواست كه لوايح و مدارك بيشجداگانه 
  كرد. تاريخي براي جلسه استماع تعيين خواهد

  ات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:كوليت و خسارات احتمالي، نؤراجع به حدود مس -72

اوالً در مواردي كه اياالت متحده از تعهدات خود در بيانيه عمومي تخلف كرده و در نتيجه،   -73
  وليت اياالت متحده محقق است.ؤايران خساراتي متحمل شده، مس

دار اثبات واقعيات مورد استناد در تأييد ادعا يا دفاع راجع به  طرفين عهده ثانياً هر يك از  -74
  غرامت مورد بحث است. 

ثالثاً در تعيين ميزان غرامت، ديوان ادله خسارت وارده به ايران در مورد هر يك از اموال،   -75
] و نيز 1979نوامبر    14[  1358ماه  آبان  23وضعيت ايران در مورد آن مال به صورت موجود قبل از  

ترتيبات قراردادي و ساير اوضاع و احوال مرتبط با معامالت مربوط به آن مال را مورد توجه قرار  
  خواهد داد.

رابعاً راجع به آن دسته از اموال ايران كه به دليل قصور اياالت متحده در ايفاي تعهدات خود   -76
، استرداد ادعاي ايران عليه دارنده مال يا  در بيانيه عمومي، بر خالف الزام بيانيه، منتقل نشده است

] 1981فوريه  26[ 1359حل و فصل چنين ادعايي بين ايران و دارنده مال بعد از هفتم اسفند ماه 

 

، گزارش آراء ديوان داوري،  56-16بندهاي    بنگريد به. همچنين  141، ص  28(ز)، گزارش آراء ديوان داوري، ج    77همانجا، بند     42
  .137-134، ص ص 28ج 
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وليت در قبال ايران بابت خسارات ناشي از عدم انتقال آن مال،  ؤنفسه اياالت متحده را از مسفي
 43كند.مبرا نمي 

ها و تبادل لوايح بعدي راجع به  برنامه رسيدگي «مقرر داشت كه  حكم بخش اجرايين در قرار ديوابدين  -۳۸

و تعيين ميزان غرامت و بهره، با صدور دستور   جداگانهجمله موضوعات مربوط به اموال الف، من-بخش دو

 44.»جداگانه تشريح و تعيين خواهد شد

  ها رسيدگي  دوم  مرحله -چهار 

 دادرسي  آيين-الف

اليحه توجيهي  « تسليم  خواهان براي  ] جدول زماني  1992ژوئن    30[  1371نهم تير  مورخ  ديوان طي دستور   -۳۹

جمله موضوعات مربوط به  از ها رسيدگي شود موضوعاتي كه قرار است بدان و ادله و مدارك خود را در ساير 

و جدول زماني خوانده براي تسليم اليحه توجيهي و ادله و مدارك   »و تعيين ميزان غرامت و بهره  جداگانه اموال 

 خود در پاسخ را تعيين كرد.

اموال موضوع  رسد  به نظر مي كه  احراز اين با  ]  1993فوريه    26[  1371طي دستور مورخ هفتم اسفند  ديوان   -۴۰

و   هارسيدگي مطرح باشد، دو پرونده را براي ادامه نيز (دو:الف)  15-در پرونده شماره الف 43-پرونده شماره ب

  1371نهم تير    گيري ادغام كرد. ديوان همچنين مقرر داشت كه هر دو پروندة ادغام شده تابع دستور مورختصميم

 د بود.ن(دو:الف) خواه 15-روندة شماره الف] پ1992ژوئن  30[

(يك:الف)،  15-هاي شماره الف] در پرونده 1993[دوم ژوئن  1372خرداد  12طي دستور مورخ ديوان  -۴۱

هاي از  (چهار) را با پرونده  26-، پرونده شماره الف43-و ب 26-(دو:الف)، الف 15-(يك:ب)، (يك:ج)، الف

 

  .139، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 67-17ا، بندهاي همانج 43
  .141، ص 28(ي)، گزارش آراء ديوان داوري، ج   77همانجا، بند   44
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در   هارسيدگي ادغام كرد. ديوان مضافاً مقرر داشت كه  43-) و ب(دو:الف 15- شماره الف ةپيش ادغام شد 

ژوئن  30[ 1372نهم تير تابع دستور مورخ  43-(چهار) و ب 26-(دو:الف)، الف 15-هاي شماره الفپرونده 

 ماند.باقي مي(دو:الف)  15- ف] در پروندة شماره ال1992

، و 1995 م اكتبرشش، 1995 سپتامبر 22[ 1374و  پنجم دي  1374مهر  14، 1374 شهريور 31در ايران  -۴۲

و ادله خود در خصوص كليه موضوعات   اليحه] 1996دسامبر  26[ 1375ششم دي ] و در 1995دسامبر  26

 تسليم كرد.را ها گيري در اين پرونده مانده جهت تصميم باقي

 و ادله ايران تسليم كرد. اليحهبه ] پاسخ خود 2001سپتامبر  26[ 1380چهارم مهر در اياالت متحده  -۴۳

 و ادله معارض خود را تسليم كرد. اليحه] 2006مه  17[  1385ارديبهشت   27در ايران  -۴۴

تعيين   ثبت هاي همه مهلت كه ا كرد ـ] از ديوان تقاض2010ژوئيه  20[ 1389تير  29در اياالت متحده  -۴۵

- ، الف8-، الف3-هاي الف در پرونده  داراي همپوشانيوعات ـتا زمان حل موضر ـهاي حاضدر پرونده ده ـش

). اياالت متحده  »درخواست تعليق«حالت تعليق درآيد (») به 61-(«پرونده شماره ب 61-و ب 14-، الف9

- 601در پي حكم شماره  61-و پرونده شماره ب ي حاضرهاپرونده اني ــهمپوش كه  كرد تداللــاس

 ») 601-(«حكم شمارة ب 61-ديوان در پرونده شمارة ب هيئت عمومي-61/ب/14/الف9/الف8/الف3الف

 45  .يافته است »شدت«

 

تير   26هيئت عمومي (-61/ب/14/الف9/الف8/الف3الف-601، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده آمريكا 45
، ديوان مالحظه كرد كه بعضي  601. در حكم شماره  197، ص  38آراء ديوان داوري، ج    گزارش  منتشره در])،  2009ژوئيه    17[  1388

-هاي حاضر باقي ماندند، و بعضي اموال غير مشمول كنترل صادرات در پرونده شماره باز اموال مشمول كنترل صادرات در پرونده 
. ديوان 266، 211، ص ص 38ء ديوان داوري، ج ، گزارش آرا180و  21، بندهاي 601حكم شماره  بنگريد بهباقي ماندند.  61

نيز غيرقانوني بوده و هم شامل   61-، باال) در پرونده شماره ب32بند  بنگريد به داري ( همچنين نظر داد كه مقررات غيرقانوني خزانه 
حكم   بنگريد بهشد. ياموال غيرمشمول كنترل صادرات متعلق به ايران و هم شامل اموال مشمول كنترل صادرات متعلق به ايران م
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ي اياالت  يقصور ادعاهاي حاضر به مالحظه كرد كه ادعاهاي ايران در پرونده اياالت متحده به ويژه،  -۴۶

به  شود مربوط مي در انتقال اموال غير مشمول كنترل صادرات و هم اموال مشمول كنترل صادرات هم متحده 

كنترل صادرات و اموال   مشمولبگيرد ناگزير بر اموال  61-پرونده بدر اي كه ديوان هر نتيجه نحوي كه 

طبق اظهار اياالت متحده،    ،قراربدين  .اعمال خواهد شدحاضر  يهادر پرونده  حمشمول كنترل صادرات مطروغير

تأثير باشد، ي مي ساسا ي حاضر هادر پرونده حل و فصل موضوعاتي كه براي  بر 61-در پرونده ب حل و فصل

به تسليم جوابيه نهائي خود راجع به   آن دولتاياالت متحده مضافاً استدالل كرد كه الزام خواهد داشت. اي عمده 

گيري از لوايح اوليه ايران در خصوص موضوعات  حاضر بدون بهره  هايدر پرونده  داراي همپوشانيموضوعات 

غيرمنصفانه  اساساً، 61-و دست آخر، تصميم ديوان دربارة آن موضوعات در پرونده شماره ب داراي همپوشاني 

 است.

] درخواست تعليق اياالت متحده را رد كرد.  2010[هشتم اكتبر  1389مهر  16 مورخ طي دستور ديوان  -۴۷

 مقرر كرد:  زيرشرح ه ديوان در دستور خود مضافاً ب

 26-(دو:الف)، الف   15-تواند اليحه و ادله معارض خود در پرونده هاي شماره الفخوانده مي 
ات غيرقانوني  را محدود كرده، هر گونه بحث درباره موضوعات راجع به مقرر  43-(چهار) و ب

شود كه  جا كه به اموال مشمول كنترل صادرات متعلق به ايران مربوط مي داري را، تا آن خزانه 
مورد اختالف است، از جمله اين   43-و ب 26-(دو:الف)، الف 15-هاي شماره الفدر پرونده 

خير، و ماهيت و اند يا مسئله را كه آيا آن مقررات موجب خساراتي در مورد اموال مزبور شده 
ميزان آن خسارات چه بوده، از اليحه و ادله معارض خود مستثني نمايد. اين محدوديت هيچ 

  تأثيري بر مواضع طرفين نخواهد گذاشت. 

 

تير  26. ديوان طي دستور مورخ 267، 265-264(خ)، گزارش آراء ديوان داوري، ص ص  183و  174-176، بندهاي 601شماره 
هاي بيشتر در آن پرونده، از جمله دستور داد كه ايران اليحه  مبني بر تعيين برنامه رسيدگي  61-] در پرونده ب2009ژوئيه   17[  1388

«از جمله، راجع به اين   61-داري غيرقانوني» در پرونده ب ادله خود «در خصوص كليه موضوعات راجع به مقررات خزانه توجيهي و 
-موضوع كه آيا خساراتي در اثر مقررات مزبور وارد آمده، و ماهيت و ميزان اين گونه خسارات» را ارائه نمايد. پرونده شماره ب

  ].2009ه ژوئي 17[ 1388تير  26، دستور مورخ 61
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و ادله معارض    رد اليحهدر  را  و ادله معارض خود    اليحه]  2011نويه  اژ  17[  1389دي    27در  اياالت متحده   -۴۸

] ديوان، هر  2010[هشتم اكتبر    1389مهر    16  مورخ  مطابق دستوراياالت متحده  .  كردتسليم  ها  ايران در اين پرونده 

داري] «موجب خساراتي  در خصوص اين كه «آيا معافيت مشخصي در [مقررات غيرقانوني خزانه بحث گونه 

از اليحه معارض  اند، به چه ميزان» در ارتباط با اموال مشمول كنترل صادرات ايران» را  اند يا خير، و اگر شده شده 

 كنار گذاشت.

نظرات خود   كه  كرددعوت ] از طرفين 2012مارس  27[ 1391هشتم فروردين مورخ طي دستور ديوان  -۴۹

ايران و اياالت  هاي حاضر ابراز كنند. به پرونده  61-پرونده ب در  601شماره  حكمبودن مرتبط را در خصوص 

] لوايح خود را در اين  2013[هفتم ژانويه    1391دي    18] و  2012اوت    24[  1391سوم شهريور  در  متحده به ترتيب  

اليحه اياالت متحده    بهرا خود  ] پاسخ 2013[هفتم مارس  1391اسفند  17سپس در ايران  كردند.  تسليمخصوص 

 كرد. تسليمبه پاسخ ايران  را يه خود ب] جوا2013ژوئيه  15[ 1392تير  24در اياالت متحده و تسليم كرد 

] از جمله درخواست كرد كه در تمهيد  2013[ششم سپتامبر  1392شهريور  15ديوان طي نامه مورخ  -۵۰

هاي حاضر، «طرفين ... فهرست كليه ادعاهائي كه بايد  پرونده ها در رسيدگي جلسات استماع در مرحله دوم 

هاست» ولي  . ديوان همچنين اظهار داشت كه «ادعاهائي كه در زمرة اين پرونده »ليم كنندگيري شود را تستصميم

ها گنجانده نشده «توسط ديوان بر اساس مداركي كه در اختيار  در برنامه جلسات استماع مرحلة دوم اين رسيدگي 

] پاسخ داد و  2013بر سپتام 16[ 1392شهريور  25شده در گيري خواهد شد». ايران طي نامه ثبت دارد تصميم 

ضميمه كرد. اياالت  را «فهرستي از دعاوي مطروح در اين پرونده كه بايد مورد رسيدگي و تصميم قرار گيرد» 

] پاسخ داد و طي آن اظهار داشت كه «از زمان  2013سپتامبر  18[ 1392شهريور  27شده در متحده طي نامه ثبت 

ايران تقريبا سيصد شكايت را در اين مورد مطرح كرده است»    1982(دو:الف) در سال    15طرح دعوي مورد الف/

] خود، 2013سپتامبر    16[  1392شهريور    25ادعا يا نامه مورخ    103[كذا] و استدالل كرد كه با تسليم فهرست فقط  
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  "د معلقهرموا"يگر از ن اذعان ميكند كه تقريبا دويست شكايتي كه عليه اياالت متحده مطرح كرده است دا«اير 

ضا كرد كه «[حكم  انيستند و در نتيجه بايد مردود شده و مورد بررسي قرار نگيرد» [كذا]. اياالت متحده مضافاً تق

...  2013ديوان] در اين مورد بايد تمام شكاياتي را كه در فهرست ضميمه نامه ايران مورخ شانزدهم سپتامبر سال 

 ود اعالم [نمايند]» [كذا]. اند مردنشده  آورده و يا مشخص 

[هفتم اكتبر  1392مهر  15ها طي چهل و نه روز بين اين پرونده  در هارسيدگي جلسه استماع مرحله دوم  -۵۱

ه گروه  شد. جلسه استماع به ُن  برگزار 13خيابان پارك وخ الهه، ] در 2015ژانويه  20[ 1393دي  30] و 2013

[هفتم   1392مهر  19الي  15ها اختصاص داده و در شده بود. گروه نخست به موضوعات كلي اين پرونده تقسيم 

ها شامل اين گروه   كهاختصاص يافت  جداگانه  مانده به ادعاهاي  ] استماع شد. هشت گروه باقي 2013اكتبر    11الي  

ن ملي ايران كه از  ايران، و راديو تلويزيواسالمي ه هنرهاي معاصر تهران، وزارت ارشاد ز ي موها بود: (يك) ادعا

موسيقي عتيقه، و تجهيزات    سازهاي   ، ] استماع شد و شامل آثار هنري2013اكتبر    18الي    14[  1392مهر    26الي    22

 21[ 1392ارم بهمن يكم الي چهشده توسط شركت شيشه همدان كه در گوناگون ديگر بود؛ (دو) ادعاي طرح 

و تجهيزات گوناگون بود؛ (سه) ادعاهاي وزارت راه و ترابري   ها ابزار شامل] استماع شد و 2014ژانويه  24الي 

] استماع شد 2014 مه 20 تا 19[ 1393ارديبهشت  30الي  29و  مه] 16الي  13[ارديبهشت  26الي  23كه در ايران 

شكن، جرثقيل، و ساير تجهيزات راه سازي بود؛ (چهار)  ساخته، تجهيزات سنگ واحدهاي خانه پيش  شاملو 

 24 تا 23[ دوم الي سوم تير كه در  ايران ر، ايران آسمان، و وزارت كشاورزيايتوسط ايران شده ادعاهاي طرح 

] استماع شد و از 2014يكم ژوئيه  وژوئن  30[ 1393تير  10 تانهم  ،ژوئن] 27 تا 26[ رپنجم تا ششم تي ،]ژوئن

؛ (پنج)  بود براي تعمير به اياالت متحده به عالوة تجهيزات مختلف هواپيما ارساليقطعات هواپيما  شاملجمله 

ادعاهاي سازمان آب و برق خوزستان، انجمن هالل احمر ايران، متروي تهران، و صنايع چوب و كاغذ مازندان،  

باتري   شامل] استماع شد و از جمله 2014سپتامبر  29-30[ 1393مهر  8-7] و سپتامبر 23-26 [مهر  4-1در كه 
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(شش)   ؛بودد بخار يك ديگ موّلتونل، و  حفاري  تي، تجهيزا د رتپوا ينوارهاي ارتجاعايگزايد، شارژ باتري، 

آبان   23-19طبيعي ايران، كه در  خ موزه تاريشده توسط دانشگاه مازندان، موزه ايران باستان، و طرح ادعاهاي 

در  موجود نشريات دانشگاهي، آثار باستاني چغاميش  شاملاستماع شد و از جمله ]  2014نوامبر  14-10[ 1393

 محدودبا مسؤوليت ؛ (هفت) شركت بود هاي گوناگونشناسي دانشگاه شيكاگو، و فسيل اختيار مؤسسه شرق

  ي پرداخت نقد شاملاستماع شد و از جمله ] 2014دسامبر  15-19[ 1393آذر  28- 24پتروشيمي خارك كه در 

با موتور    سوركمپرسامانه  يك  و  ساخته،  پيش  مسكوني، قطعات  گوناگون  تجهيزات  و  هاسنادي، ابزارمطابق اعتبار اَ

، سازمان انرژي  ايران توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن شده) ادعاهاي طرح هشت؛ و سرانجام (بود گازسوز

-20[  1393دي    30-29] و  ژانويه  16-12[دي    26-22اتمي ايران، سازمان برنامه و بودجه ايران، و ايران اير كه در   

يعني، واحدهاي سيار كنترل طيف، سوخت  اموال مشمول كنترل صادرات  شامل] استماع شد و 2015ژانويه  19

 .بود اي، و گاري تست هيدروليكتريگا، يك رايانه، تجهيزات پردازش تصاوير ماهواره  ايهسته 

] هشت نامه به ديوان  2014نوامبر    14[  1393آبان    23] و  2013آوريل    18[  1392فروردين    29بين  خواهان   -۵۲

كند و درخواست   مستردپرونده زير را  26  كه گرفته به اطالع ديوان رساند كه تصميم هاو طي آن  ارسال داشت

، 20-د خاتمه دهد: زوشمربوط مي  ي آتيهاتا حدي كه به پرونده مذكور هاي داوري كرد كه ديوان به رسيدگي 

-، ز147-، ز133-، ز130-، ز129-، ز119-، ز114- ، ز110-، ز108-، ز104-، ز34-، ز33-، ز25-، ز23-ز

)، 2(-33)، تكميلي 2(-21)، تكميلي 2(-20)، تكميلي 2(-10تكميلي  )،1(-6، تكميلي 157-، ز155-، ز152

ديوان به خوانده فرصت   .)3(-1) و تكميلي 2(-69)، تكميلي 2(-54)، تكميلي 2(-42)، تكميلي 2(-41تكميلي 

قواعد رسيدگي ديوان    34)2( را وفق ماده ها در مورد هر يك از درخواست هر گونه داليل موجّه اعتراض داد تا 

 مطرح كند. («قواعد ديوان») 
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درخواست كرد كه ديوان طي دستور خود مبني بر خاتمه دادن به   114-خوانده در خصوص ادعاي ز  -۵۳

ديوان  .  دهدها  ت بابت هزينه اد حكم به پرداخت خسار وشتا حدي كه به اين ادعا مربوط مي   ،هاي داوريرسيدگي 

هاي داوري تا دادن به رسيدگي ] دستوري مبني بر خاتمه 2014مه    13[  1392ديبهشت  ار  23بعد از تبادل لوايح، در  

 هات بابت هزينه ا حكم به پرداخت خسار بابتد و رد درخواست خوانده وشمربوط مي  هاحدي كه به اين ادعا

 .صادر كرد

هاي  دادن به رسيدگي درخواست كرد كه ديوان قبل از خاتمه   147-در مورد ادعاي ز  نحو مشابهخوانده به   -۵۴

ها به خوانده  هاي حقوقي و هزينه الزحمه حكم به پرداخت حق  بابت داوري در خصوص درخواست خود 

صادر كرد كه طي آن اظهار داشت كه در  دستوري ] 2014ژوئن  23[ 1393دوم تير  درديوان گيري كند. تصميم

بعد از  گيري خواهد كرد. هاي حقوقي خوانده تصميم ها و هزينه الزحمهحكم حاضر در مورد درخواست حق 

كه اوضاع  دارد  مقرر مي لوايح  آن  ديوان با توجه به  صدور دستور ديوان، تبادل لوايح توسط طرفين صورت گرفت.  

 كند.ها را توجيه نمي سارت بابت هزينه براي حكم به پرداخت خ  اوو احوال مورد استناد خوانده ايجاب درخواست  

باشد مي  147-تا جايي كه مربوط به ادعاي زرا ها هاي داوري در اين پرونده وسيله رسيدگي ديوان همچنين بدين 

 دهد.قواعد ديوان خاتمه مي  34)2وفق ماده (

دستورهائي   ،ان قواعد ديو 34)2باال، وفق ماده ( 52شده در بند ديوان در مورد ساير ادعاهاي فهرست  -۵۵

به دادن خاتمه] مبني بر 2014دسامبر  14[ 1393آذر  23] و 2013[سوم آوريل  1392فروردين  14مورخ بين 

 صادر كرد. شدمربوط مي ادعاها تا جايي كه به آن  داوري  هايرسيدگي 

ي  يدستورهاقواعد ديوان  34)1طرفين وفق ماده (مشترك  متناظرهاي ديوان همچنين بعد از درخواست -۵۶

به   دادنخاتمه ] مبني بر 2016فوريه  17[ 1394بهمن  28] و 2016ژانويه  13[ 1394دي  23هاي در تاريخ 

 صادر كرد. 116-و ادعاي ز ،17-و ز 14-در محدودة ادعاهاي زبه ترتيب داوري هاي رسيدگي 
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خالصه  جدول « ] 2015[چهارم مارس  1393اسفند  13ديوان در جلسه استماع در  تدرخواسايران بنابر  -۵۷

 .، تسليم نمودكردمي اعالم   جداگانه ادعاهايدر هر يك از را خود  مورد مطالبه خواسته   ،در آنكه را  » ادعاها

 كند:گيري بعدي جدا مي ادعاهاي زير را براي تصميم اثربخشي بيشتر، ديوان محض  -۵۸

، سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان ايران توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن شدهادعاهاي طرح   (الف)

، يعني ادعاهاي  شودمي  مشمول كنترل صادرات  ل اموا شاملاير كه  برنامه و بودجة ايران، و ايران 

  ؛ و 112-، و ز103-، ز102-، ز19-)، ز2(-38تكميلي 

ها گنجانده اع مرحلة دوم اين رسيدگي هر ادعاي در دست رسيدگي كه «در برنامه جلسات استم  (ب)

 و در حكم جزئي حاضر مورد رسيدگي واقع نشده باشد. 46نشده» 

داري تا جائي كه به اموال مشمول كنترل صادرات ايران  كليه مسايل مربوط به مقررات غيرقانوني خزانه  -۵۹

گيري  و براي احتراز از تصميم 47هااين پرونده سوابق رسيدگي  در پرتو  نيز  شود  ها مربوط مي مطروحه در اين پرونده 

ان مناسب  مدر زديوان شود. مي  جداگيري آتي ، براي تصميم61-و پرونده بها پرونده عارض بالقوه در اين تم

 صادر خواهد كرد.الزم در اين خصوص  مربوط به آيين دادرسياقدامات راجع به   يدستور

ادعاهاي مربوط به اموال خارج از شمول كنترل صادرات ايران   باجزئي حاضر فقط  حكم، بر اين اساس -۶۰

 . در ارتباط است

 

  ، باال.50بند  بنگريد به  46
  باال. 94-54بندهاي  بنگريد به  47
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 ماهيت    -ب

  موضوعات كلي    -1

 الف) مقدمه 

  » اموال« پردازد: (يك) مي  هاپرونده در اين  ح عمده مطرو در اين بخش تنها به موضوعات كلي ديوان   -۶۱

تعهد اياالت    ماهيت؛ (سه)  طرح شده  9؛ (دو) محدودة زماني كه تعهد اياالت متحده ذيل بند  9بند  محدودة  مشمول  

بيانيه   8ايران بر اساس بند  جايگزين براي ايران قائل شده؛ (پنج) ادعاي  9؛ (چهار) نقشي كه بند 9بند  ذيلمتحده 

در ارتباط با  الف. به ساير موضوعات در حد نياز كلي ايران بر اساس اصل  جايگزينعمومي؛ و (شش) ادعاي 

 خواهد شد. پرداختهجداگانه  ادعاهايبحث ديوان از  

  9ب) دامنة تعهد اياالت متحده ذيل بند 

  9بند محدودة در  »اموال«) 1(

 (الف) مقدمه

كه در اياالت متحده و در خارج   ...تمام اموال ايران « بر اين بندمندرج در دارد كه تعهد قرر مي م 9بند  -۶۲

 .دوشمي اعمال  48»گيردالذكر قرار نميباشد و در چهارچوب بندهاي فوق موجود مي 

 (ب) اظهارات ايران 

به اياالت متحده حمل  براي تعمير  ايران  كه توسط    كاالهاييكه  توافق دارند  ايران، طرفين    اظهاراتمطابق   -۶۳

خريداري و به نمايندگان ايران در اياالت متحده تحويل  يا داده شده، نهادهايي در اياالت متحده قرض شده، به 

  9ست كه آيا بند ا اين هاي حاضرپرونده  موضوع محوريِ ،ايران اين، برايبنابر .هستند »اموال ايران «داده شده، 

 

  ، باال. 7بند  بنگريد به  48
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 14[ 1358آبان  23و تا  هيك فروشنده آمريكائي سفارش شده بود بهايراني  نهاددر مورد قلمي كه توسط يك «

به   ه اياالت متحده واقع گرديد توسط  هاو تحت تأثير انسداد دارايي  ه] هنوز تحويل داده نشده بود 1979نوامبر 

   .»يا خيرباشد قابل اعمال ميه پذير نبودنحوي كه تحويل آن به ايران امكان

شود. بنابراين ايران ادعا  نيز مي  انداموالي كه تحويل داده نشده  ، شامل9بند  مشمولاموال  ،ايرانبه نظر  -۶۴

 شامل  9در بند  »اموال ايران« ت عبار كه كند مي

  اموال اموالي كه ايران به سبب منافع خود در بوده، و هم ها آن  مالككه ايران است  اياموال عيني هم  
معنا اين  نفع در  ، و  شودمي نيز    مالكانه  منافع. اموال ايران متضمن  ه استها را داشتآنبر  حق انتقال مالكيت  

بودن مسؤولبه عنوان مثال، ناشي از پرداختن يا  تواند  و آن حق مي ،  باشدمي  مال يا حق در مال  رحق بشامل  
  باشد.  هپرداخت قيمت خريد مربوط بابت

ها به ها توسط ايران، بدهي پرداختپيشمانند در خاتمه، اموال همچنين شامل تعهداتي نسبت به ايران 
 .شودمي  ايران، و امثال آن

  عنوان كرده است.زير را  ايران در تاييد نظر خود پنج استدالل 

 هاي الجزاير در بيانيه  » اموال ايران«  اصطالح(يك) تفسير درست 

  » ر معاهداتيامري در تفسبه عنوان «بايد  9در بند  »اموال ايران«  اصطالحكه معني  دارد معروض مي ايران  -۶۵

موضوعيت   حقوق داخلي به  احاله دارد كه در اين خصوص الملل تعيين شود. ايران اظهار مي مطابق حقوق بين 

كه كدام مشخصاً اظهار دارند كه قانون داخلي حاكم بايد تعيين كند توانستند مي 9بند  كنندگانتنظيم ندارد زيرا 

  529 حكم شماره نه  ،كند كه نه بيانيه عموميران تأكيد مي ند. اياه د، ولي چنين نكردنتلقي شو »ايران «  اموال از آنِ 

 .دهندارجاع نمي  حقوق داخلي به  »اموال ايران« عبارت  ارتباط بادر  601و نه حكم شماره 
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آبان   23وال موضوع دستور انسداد اممسئله  براي حلمشخصاً  9كه منظور از بند  داردمعروض مي ايران  -۶۶

 بنابراين، ايران مدعي 49به ايران انتقال يابد. مذكور توانست به دليل انسداد نمي است كه ] 1979نوامبر  14[ 1358

انسداد و مقررات اجرائي   به گستردگي منافعي باشد كه مشمول دستوربايد  9ست كه دامنه اموال مندرج در بند ا

كنوانسيون   31)1وفق ماده ( 9در بند  »اموال ايران «  كند كه تفسير موسع عبارت. ايران استدالل ميه استبودآن 

  اظهارات مطابق   50سوئي دارد.هم   9بند    سياقو    هدف   موضوع، با  )  »كنوانسيون وين «(  حقوق معاهداتراجع به  وين  

  بنابر اظهارات است.  9خوانش از بند  اينالف و ب بيانيه عمومي مؤيد كلي اصول  از دولت، خوانش آن ايران

 هيچ تفكيكي ، و بنابراين است اموال ايرانمجدد  جائيجابه تعهد اياالت متحده به  دال بر 51اصل كلي الف  ،ايران

بين قراردادهاي فروشي كه با  يا اموالي كه خريداري كرده بود،  وبين اموالي كه ايران براي تعمير فرستاده بود 

  52اصل كلي ب  ،ايران براي. توان قائل شدنمي ،نبودهبا تحويل توأم هائي كه تحويل رسمي همراه بوده و آن

  هاي دادگاه گاه  در پيش  آمريكاييبين ايران و اشخاص  حقوقي  هاي  ي رسيدگكه كليه    كنندة اين قصد استمنعكس

به نحوي كه مستلزم حل اين اختالف در   9گيرد كه خوانش بند ايران نتيجه مي  ، قرار. بدين يابدداخلي پايان 

شود يا خير، در تعارض با اصل كلي ب  تلقي مي  »اموال ايران« از  اموالهاي اياالت متحده باشد كه آيا دادگاه 

ين درك مفروض  در اصل كلي ب امنع، رهاي قرابطال با لزوم ا ،ايران وفق اظهارات ،. فزون بر اينخواهد بود

 

  . باال  ،8 بند بنگريد به  49
در هفتم  الزم اإلجرا شده  (  ]،1969مه    23[  1348كنوانسيون وين در خصوص حقوق معاهدات، مفتوح براي امضاء دوم خرداد   50

  ]).1980ژانويه  27[ 1358بهمن 

  . ، باال7 بند بنگريد به  51
  :دعاويكند كه از طريق ترتيبات مندرج در بيانيه حل و فصل اياالت متحده را وادار مي از جمله  اصل كلي ب 52

هاي اياالت متحده كه متضمن دعاوي اتباع و مؤسسات آمريكائي عليه ايران و  به تمام اقدامات حقوقي در دادگاه 
تمه داده، كلية احكام توقيف و احكام قضائي صادره را لغو، ساير دعاوي بر اساس  مؤسسات دولتي آن است خا

  چنين ادعاهائي را ممنوع و موجبات خاتمه دادن به چنين ادعاهائي را، از طريق داوري الزم االجرا فراهم نمايد.
  .3، ص 1بيانية عمومي، اصل كلي ب، گزارش آراء ديوان داوري، ج 
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  در قبال اياالت متحده حقوق در  منع  قرارهايچرا كه  ،استوسيع آن مدنظر بوده بسيار است كه اموال به معني 

 .تواند صادر شودمي  ، و مانند آنتعهدات ،اموال، منافع در اموال، دين

  » اموال ايران«تشخيص  براي معياريتواند به عنوان كه تحويل نمي  داردمي معروضايران ، منظراز اين  -۶۷

دادن كند كه تحويل ايران استدالل مي  لحاظ،مغايرت دارد. از اين    9تلقي شود، چرا كه چنين برداشتي با هدف بند  

بالاثر  را   9، هدف بند هاي حاضرپرونده اموال موضوع  كردنِتلقي  »اموال ايران«وصف ن الزمة به ايران را به عنوا

ترتيبات الزم براي انتقال  فراهم آوردنطور فيزيكي به ايران تحويل داده شده بود، ه كند چرا كه، اگر اموال بمي

 ماند.ون ايران اموال را در تصرف داشت و چيزي براي انتقال باقي نمي شد؛ چوجه مي بي  هاآن

  از   طرفين  تلقيهاي الجزاير،  ايران، در آن زمان و بالفاصله پس از انعقاد بيانيه   وفق اظهاراتافزون بر اين،   -۶۸

درك مشترك طرفين  كه دارد مي  معروض . ايران حاوي تعريف موسعي از اموال استاين بند اين بود كه  9بند 

داري در آن زمان  انه زمقررات خكه اياالت متحده در دستورهاي اجرائي و  بياني توان در را مي در اين خصوص 

، و هاستفاده شد ]1982[ 1361 ال ايران در سالامو آمارگيري هائي كه براي ه در فرمك بيانيدر  ،كار گرفتههب

،  به ثبت رسيده  هاي حاضرپرونده هاي ديپلماتيك، و مداركي كه در طي  همچنين در كارهاي مقدماتي، يادداشت

 مشاهده كرد. 

 كه دستور كندخاطرنشان ميداري، و مقررات خزانه اي اجرائي نخست، ايران در خصوص دستوره -۶۹

بدين   طرفين بودمشترك درك  مؤيد ، شدهصادر  هاي الجزاير بيانيهانعقاد با زمان هم  كه  12281،53اجرائي شماره 

 14[  1358آبان    23  در دستور انسدادكاربرد آن عبارت  شبيه    كهاست  به مفهوم وسيع آن  اموال    9كه مراد بند    معني

هر  «  شاملو بدان معنا  صادر شد  كه براي اجراي آن    باشدمي داري  مقررات خزانه   535-311و بخش    ]1979نوامبر  
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 54. خواهد بود هاپرداخت همانند تعهدات در قبال ايران، و پيش  » منفعت قابل تصور در مال، به هر طريقي كه باشد

] 1981فوريه    26[  1359هفتم اسفند  داري صادره در  مقررات خزانه  535-215كه در بخش    داردمعروض مي ايران  

اموالي كه ايران يا مؤسسة ايراني نسبت به  «  پردازي يافت كه عبارتتوان  را مي   مدعاي آن دولتتأييد بيشتر بر اين  

وفق   55است.   گرفتهرا به كار    » نفع باشد كه در تصرف هر شخص مشمول قلمرو قضائي اياالت متحده باشدآن ذي 

داري  مقررات خزانه  535-333و  535-215 هايكه خود اياالت متحده در بخشروشن است ايران،  اظهارات

  » تعهدات«به انتقال كليه  اياالت متحدهقلمرو قضائي مشمول ] با الزام اشخاص 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند 

را در چنين    9بند    ، تعهد خود درآن كشورتحت كنترل    نهادهاي به ايران يا    » ديون«و منافع در اموال ايران از جمله  

 56.ه استكردمعنائي درك و اجرا  

 

  دارد:به شرح زير مقرر مي(اموال؛ منافع مالي)  535-311بخش   54
يا  مالي»منفعت « و  »اموال« هاي آن بخش تعريف شده، اصطالح  اهداف براي  535-203جز به نحوي كه در بخش (ح)

هاي  بانكي، حسابهاي نقد، چك، برات، شمش، سپرده پول باشد: شامل اما نه محدود به موارد زير مي ي»منافع مال« 
اوراق قرضه، كوپن، هر اوراق بهادار    ، ، سهاماوراق قرضه بدون تضمينها،  ها، بدهكاري، تعهدها، اسكناسانداز، بدهي پس

نامه،  گرو، حق حبس مال يا ساير حقوق از نوع تضميني، رسيد انبار، بارنامه، رسيد امانتي، بيع  ،ديگر، پذيرش بانك، رهن
هاي فروشي، مال التجاره، مال منقول، ذخيره مالكيت، يا بدهكاري ديگر، وكالتنامه، كاال، جنسهر مدرك حق مالكيت، 

نامه، موافقتنامه فروش بايع، قرارداد زمين، مستغالت و هر گونه منافع  موجود، كشتي، كاال در كشتي، رهن مستغالت، امانت 
دار فروش، حق االمتياز، حساب دفتري، بل انتقال، برات مدتاي، اجاره بهاي زميني، خيار، سند قامربوط به آن، ملك اجاره 

نامه، صندوق  برداري انحصاري، عالمت تجارتي يا حق چاپ، بيمهحساب پرداختني، مبلغ مورد حكم دادگاه، پروانه بهره 
؛ و هر مال غير  داران، قرارداد از هر نوعامانات و محتواي آن، مقرري ساليانه، موافقتنامه يك كاسه كردن حق رأي سهام

  مربوط به آن.كنوني، آتي، يا احتمالي  منافعيا  منعفتيني ديگر يا غيرعط، عيني يا تل منقول، شخصي، مخ
  .باال  9 پانوشت   و  9 بند   بنگريد به. 535-311مجموعه مقررات فدرالي، بخش  31ماده 

  ، باال. 12بند  بنگريد به  55
  دارد:ذيربط مقرر ميداري در بخش مقررات خزانه   535-333بخش  56

مالي بالمعارض وبال    منافعبه كار گرفته شده شامل كليه تعهدات و    535-215به نحوي كه در بخش    »اموال« (الف) عبارت  
شامل اين امر  باشد.  ها و مؤسسات تابعه و واحدهاي تحت كنترل، من جمله ديون آن دولت ميشرط دولت ايران و سازمان

  باشد.و اوراق بهادار نمي   هاي بانكي يا وجوه سپرده 
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در   »اموال ايران« موسعمعناي مشترك طرفين در خصوص  دركاي ديگر از دوم، ايران به عنوان نمونه  -۷۰

توسط اياالت  شده انجام ]1982[ 1361 اموال ايران در سال  آمارگيري مبناي هاي شود كه فرم متذكر مي  9بند 

  ، ايران وفق اظهارات 57. داشته استنفعي  هاكه ايران در آن اشاره دارد ، و نيز اموالي در منافعمتحده به مالكيت 

دارد،   هامنافع در آن اموالي باشد كه ايران مالكيت  شامل اي كه به گونه  9در بند  »اموال ايران« خوانش عبارت 

 همسو با رويه ديوان است.

  هاي پرونده به ها و اسناد ديپلماتيك كه طي رسيدگي ه برخي يادداشت كدارد مي  معروضسوم، ايران  -۷۱

تفسير   بر يتأييد و »بعدي  رويه« دال بر  ادله موجد 58كنوانسيون وين 31) 3وفق ماده (ب) ( ،هحاضر به ثبت رسيد

بين طرفين   كههاي ديپلماتيك از يادداشت  ايرشته ويژه به باشد. ايران به مي 9در بند  »اموال ايران«موسع عبارت 

ي است كه  به اقالم مختلف مربوط  كهكند اشاره مي مبادله شده  ]1982و  1981[ 1361/1360و  1360/1359 در

كنندگان تأمين  باشد ومي »كاالهاي نظامي متعلق به ايران« از آن هاي ديپلماتيكدر يادداشت اياالت متحدهتعبير 

پروانه صادرات قابل ارسال به ايران  صدور بفروشند چرا كه به دليل لزوم ها را آنواستند خدر اياالت متحده مي 

اموال ايران    اقالم را هر چند كه به ايران تحويل داده نشده بودشود كه اياالت متحده آن  مي   متذكرايران   59.ندنبود

كند كه تقديم ديوان كرده استناد مي  هكه اياالت متحد هاييشماري از گزارش به . ايران همچنين كردتلقي مي 

قصد   ،ايران وفق اظهاراتمضافاً  60فهرست شده است.  »در تملك دولت ايران«عنوان اموال  تحت در آناموال 

رفع انسداد خواهد   انسدادياطمينان حاصل كنند كه از طيف وسيعي از اموال كه اين بوده  9گان بند كنندتنظيم

 مجلس ]1980نوامبر [ 1359آبان ويژه مصوبه ه هاي الجزاير بكه كارهاي مقدماتي بيانيهمدعي است شد. ايران 

 

  . ، باال16 بند بنگريد به  57

  باال.  ،50پانوشت  بنگريد به  58
 . ، باال68 بند بنگريد به  59

 owned”-“Government of Iran براي كوتاه سازي owned”-“GOI هاي مزبور،در گزارش ، باال. 20بند  بنگريد به  60

  به كار گرفته شد. 
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هاي الجزاير  ترين اصول مصالحه حاصله در بيانيه را به عنوان يكي از عمده   چنين قصدي 61) »مصوبه مجلس«(  ايران 

 .كندتأييد مي 

  با  كنوانسيون وين 31)1وفق ماده ( ،9در بند  » اموال ايران« كند كه تفسير موسع مضافاً، ايران استدالل مي  -۷۲

ادعاي خود را تكرار  اين در اين خصوص ايران  62 سازگار است.بيانيه عمومي هدف  و موضوعسياق آن بند و 

  1358آبان    24ده بر اساس دستور انسداد  ح اموال توسط اياالت مت  انسداد  پيامد  9بند    كه  هاين بود كند كه منظور  مي

 .باشد ]1979[ 1358 داري ] و مقررات خزانه 1979نوامبر  14[

اعم  ، ايرانمالي نه تنها شامل اموال و منافع  9در بند   » اموال ايران« تعريف  ،ايران  اظهاراتمطابق   ،بنابراين -۷۳

را نيز در   پرداخته است كه ايرانهائي پرداختايران و پيش مطالباتباشد، بلكه شده يا نشده مياز تحويل داده 

 .گيردبرمي

 المللدر حقوق بين  »اموال«ع  موّس تعريف(دو) 

به اموال  محدود  را فقط    و آن   دارد  » اموال«  تفسير موسعي از اصطالحالملل  حقوق بين  ، ايران  وفق اظهارات -۷۴

ها را مطرح  ايران شماري از مثال استدالل، داند. در تأييد اينعيني يا مالكيت مبتني بر حق قانوني مالكيت نمي

در حقوق   »اموال« اصطالح متداولمعناي تفسير موسع  »ام پذيرش ع« بها بازتاست اين مثالا كند، و مدعي مي

  » والام«  اصطالحالملل  كه حقوق بين   داردمعروض مي عالوه، ايران  ه  . بباشدمي   9تفسير بند    ،الملل و به نوبه خودبين

 

، ص  1مقدمه بيانيه عمومي، گزارش آراء ديوان داوري، ج    بنگريد به ايران.    مقننة قوة  «مجلس» يعني مجلس شوراي اسالمي ايران،   61
3.  
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  ها حداقل برخي از اين مثال  ايران  وفق اظهارات 63باشد.منافع در اموال نيز مي   شاملكند كه  اي تفسير ميرا به گونه 

 . »دنالملل عرفي تلقي شونبع حقوق بين مبه عنوان اغلب «و  »اندخوبي شناخته شده ه ب«

الملل بهره  هاي الجزاير از اصول كلي حقوق بينكه ديوان در تفسير بيانيه  داردمعروض مي ايران همچنين   -۷۵

  ، ايران  وفق اظهارات 64است.   داخلي محدود نكردهق  ل حقو اگرفته و خود را به اعمال تحليل تعارض قوانين و اعم

  23قرار دادن ايران در وضعيت مالي قبل از شامل  ويژهه ب كه ، هاي الجزايراهداف بيانيه  بر اساسديوان آزاد است 

باشد، مي  ] و حصول اطمينان از تحرك و انتقال آزاد اموال ايران به آن كشور1979نوامبر  14[ 1358آبان 

  .احراز كندرا   قانونترين مناسب

بر تفسير   قانون تجارت متحدالشكل  2-401و بخش    قانون محل وقوع مال(سه) قابل اعمال نبودن  

 » اموال ايران« عبارت 

قانون محل وقوع   ،گنجدمي  9كه كدام اموال در چارچوب بند در تعيين اين  كند كهاستدالل مي ايران  -۷۶

بايد بر اساس   »اموال ايران « عبارت  تفسير. جدا از اين استدالل كه داندرا قابل اعمال نمي  )lex rei sitae( مال

  حقوق در  فرضقاعدة پيشداند، چرا كه را نادرست مي  قانون محل وقوع مالالملل باشد، ايران اعمال حقوق بين 

محل  اعمال قاعده  ،ايران وفق اظهارات. شودمنتقل ميمربوطه ست كه مالكيت با تحويل مال ا اياالت متحده اين

ست كه اموال  ا در بسياري از موارد مستلزم آن  قانون محل وقوع مالبرد، زيرا را از بين مي   9هدف بند  ،مال وقوع

 

مرداد   23اياالت متحده، -ايراندهد: عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي، ايران از جمله به منابع زير ارجاع مي 63
جمهوري اسالمي  و    آموكو اينترنشنال فايننس كورپوريشن؛ و  93، ص  284مجموعه معاهدات ملل متحد، ج    ]،1955اوت    15[  1332

،  15گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در]) 1987ژوئيه  14[ 1366تير  22( 107، بند 310-56-3، حكم شماره ايران و ديگران
  .220، 189 ص ص

 20(متن فارسي  175-180-3، حكم شماره وزارت راه و ترابري و ديگرانو  هارنيشفگر كورپوريشن بنگريد بهبه عنوان مثال،  64
  منتشره در ]، نظر مخالف ريچارد ام. ماسك، 1985آوريل  23[ 1364]، متن انگليسي ششم ارديبهشت 1985ژوئن  10[ 1364خرداد 

  .140، 119، ص ص 8گزارش آراء ديوان داوري، ج 
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اش اين خواهد بود  به ايران تحويل داده شده باشد، كه معني ]1981ژانويه  19[ 1359دي  29 مورد بحث قبل از 

 بوده است.  9كه اموال انگشت شماري موضوع تعهد بند 

اموال  « به چهار دليل بر تفسير عبارت    قانون تجارت متحدالشكل  2-401كه بخش    داردمعروض مي ايران   -۷۷

را براي   9اساساً بند  قانون تجارت متحدالشكل كند كهقابل اعمال نيست. نخست، ايران ادعا مي  9در بند  »ايران 

قانون مزبور «موردي از قانون داخلي است كه با دقت محدود شده است» و  كند چرا كه ايران خالي از فايده مي 

خود  گونه كه ايران، همانق اظهارات وف. دوم، باشدمي محدود به موضوعات خصوصي بين خريدار و فروشنده 

اياالت متحده را به قوانين كنترل  حقوقعمال اِ 9بند عبارت پردازي  65مقرر داشت، 529 حكم شمارهديوان در 

داخلي اياالت متحده بر تفسير  حقوق  دارد كه حتي اگر  مي معروض  كند. سوم، ايران  محدود مي   همربوط صادرات  

منافع در  «و  »اموال« هاياصطالح كه بوده است  قائلنيويورك  دادگاه بدويبخش تجديدنظر ، باشدحاكم  9بند 

مالكيت  وصف  تواند تنها به اموال واجد  نمي   اموال خارجي  دفتر نظارت بردر مقررات اداري همانند مقررات    »اموال

قابليت   قانون تجارت متحدالشكل  2-401كه منظور از بخش    داردمعروض مي قانوني محدود شود. در پايان، ايران  

قانون تجارت    2-401ايران، حتي اگر بخش    اظهاراتروي، مطابق    به هر ت.  عمومي نيسحقوق  در زمينه  اعمال آن  

براي انتقال   فرضپيشه چيزي بيش از يك قاعدة در بردارنداين بخش ، ه باشدقابليت اعمال داشت متحدالشكل

تا   كندبررسي مختلف را  ادعاهايدر جداگانه هر قرارداد  بايديست، و بنابراين ديوان به محض تحويل نمالكيت 

 بوده است.  به چه نحودر ارتباط با انتقال مالكيت مربوطه دريابد توافق طرفين 

 ) تغيير اوضاع و احوال چهار(

ادعا  وي و يكي از تصميمات پيشين ديوان، عابا استناد به ماده پنج بيانيه حل و فصل دايران همچنين  -۷۸

از ترتيبات  بسياري توقفبه كه ايران داده در رخ با عنايت به حوادث  آموزه تغيير اوضاع و احوال كه كندمي

 

  .130، ص 28وري، ج كند، گزارش آراء ديوان دا استناد مي 1، بند 529ايران به حكم شماره  65



  

59 

 

مدنظر    بايدد  بومريكائي  آرف قراردادهاي  اش عدم تحويل اقالم توسط طنتيجهو  انجاميد  قراردادي پيش از انقالب  

تغيير اوضاع   كند كهدارد كه ماده پنج بيانيه حل و فصل دعاوي حكم مي همچنين معروض مي ايران  66قرار گيرد.

 .قرارداد»» تلقي شود مقرراتسطح «بايد «همطراز و هم و احوال 

اموال  «براي تعيين اين اقالم به عنوان   تحويلكند كه ضروري دانستن  ايران استدالل مي   ،در همين ارتباط -۷۹

  حكم شماره كند و مغاير را سست مي  ترتيبات انتقالمبني بر فراهم آوردن تعهد هدف  ،9بند وفق اهداف  »ايران 

غيرممكن شده بود،  عليه ايران دليل تحريم اياالت متحده  تحويل به از آن جا كه ايران،  وفق اظهاراتاست.  601

با   ، ايران. بنابراينشناخته شودمربوطه بايد مالك اموال  صورت نگرفته است تحويلايران حتي در مواردي كه 

مربوط  قراردادهاي    ها درط شر  كند كه عناصري مانند، استدالل مي 601حكم شماره    152و    151استناد به بندهاي  

را داده    اقالم ادعائياز    ايران بهاي تمام يا برخيآيا  كه  يا اين ،  ها، قانون حاكم بر آن قراردادمورد اختالف  به اموال

، ولي در مورد آن  باشدبر چنين اموالي تعيين مالكيت ايران ربط براي ذي تواند به عنوان ادله ، مي بوده است يا خير

 .نيست قاطع حجت مسئله 

  (پنج) مرجع صالح

اختالف بين اياالت متحده  در صورت مطرح بودن  در مالكيت،    نزاعدر صورت  كه    داردمعروض مي ايران   -۸۰

 گنجد يا خير، مي  9در قالب بند  »اموال ايران «مال مشخصي در محدودة عبارت آيا و ايران در اين خصوص كه 

براي   داخلي يدادگاهكند كه مي  رد اين گزاره را  مشخصاً. ايران ايدمنحل و فصل را چنين اختالفي ديوان بايد 

استوار    دليلبر دو  ايران  . موضع  صالحيت داشته باشدگنجد يا خير،  مي   »اموال ايران «كه مالي در محدودة  تعيين اين 

  هاي حاضر در پرونده المللي  ط حقوق خصوصي و بين رواب   ،داخلي  دادگاه  گيري در تصميم گونه  هر  است. نخست،  

 

(سوم مهر  191-59-1، حكم شماره وزارت دفاع ملي جمهوري اسالمي ايرانو  كوئستك اينكوروپوريتدكند به ايران استناد مي 66
  .123-122، 107، ص ص 9گزارش آراء ديوان داوري، ج   منتشره در])، 1985سپتامبر  25[ 1364
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  حكمي ل موضوعي و ئمساتمام در مورد گيري در تصميمديوان ايران،  وفق اظهارات ند. كآشفتگي مي  را دچار 

در   ،ايران وفق اظهارات داراي صالحيت است.  9بند  هاينقض بابت ادعاهاي ايران عليه اياالت متحده ناشي از 

مختلف داخلي تفويض كرده   هايدادگاه خود را به  اشتغالاز ي عمالً ديوان بخشي اساسي ي صورت گوغير اين 

كه فيصله يافتن  با اصل كلي ب  يهاي داخلدادگاهتوسط  9دوم، تلقي ايران اين است كه تجويز تفسير بند  .است

 67كند، ناسازگار است.عليه دولت ديگر را مقرر مي  هاها بين اتباع هر يك از دولت رسيدگي كليه 

  (پ) اظهارات اياالت متحده 

  9بند  شمول محدوده قرار گرفتن در معيارهاي اموال جهت  (يك)  

، ايران بايد نشان  9مشخص در چارچوب بند  قلمبراي قرارگرفتن هر كه دارد مي  معروضاياالت متحده  -۸۱

مشمول قلمرو قضايي   ]1981ژانويه  19[ 1359دي  29 درو ، همچنان موجود بوده، مال عيني : (يك)دهد كه

  (سه) و  ؛هاي الجزاير تحت كنترل دولت ايران بودهتاريخ بيانيه كننده ازنهاد ادعا  )دو(؛ است بودهاياالت متحده 

 است. بالمعارض و غيرمشروط مال بوده  ،] تا كنون مالك قانوني1981ژانويه  19[ 1359دي  29  درايران 

مالكيت  هاتنها شامل آن دسته از اموال عيني است كه ايران بر آن  »اموال ايران« ) (دو 

 بالمعارض و غيرمشروط داشته است 

هفتم اسفند  هاي مقررات  كه تقريباً كلية جنبه   ه استمقرر داشتاياالت متحده، اگرچه ديوان  وفق اظهارات   -۸۲

اما  هاي الجزاير همخوان است، داري اياالت متحده با تعهدات آن دولت ذيل بيانيه ] خزانه 1981فوريه  26[ 1359

تنها  9كه بند  داردمعروض مي . اياالت متحده گرديداعالم ناهمخوان اي است كه نكته تنها  »اموال ايران«تعريف 

  وفق اظهارات ،  عالوهه  . بنخواهد بود  اموالفقره از  آن    اموال عيني است و شامل حقوق و منافعي غيرعيني بر  بر  ناظر  
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مسئله مالكيت كه اين خواهد شد مگر ني يداشته باشد اجرا  9هر تعهدي كه آن دولت مطابق بند  اياالت متحده،

 حل شده باشد.  حكميقانوني بر مال مورد نظر از نظر موضوعي و 

 شاملوسع تعريف شود تا  به نحو مبايد    »اموال ايران«   اصطالحكه  اياالت متحده ادعاهاي ايران مبني بر اين  -۸۳

انتقال كل اموال   وانستتنمي  هاي الجزايركه بيانيه شودميكند و متذكر هرگونه منافع در اموال نيز باشد را رد مي 

  تعريف اين كه  اياالت متحده، اظهارات عالوه، مطابق ه . بدنكويز ج را ت استنفعي داشته  هاعيني كه ايران در آن 

مالكيت قانوني  ها نسبت به آن كه است  اموالي تر ازوسيع  » اموال«از خارجي  اموالمورد استفادة دفتر نظارت بر 

] 1979نوامبر  14[ 1358آبان  23ايران كه در  هايدارايي منافع ، زيرا مجموعه كنددارند كمكي به ايران نمي 

 ها بود. تر از مجموعه اموالي بود كه ايران به واقع مالك آن وسيع به مراتب مسدود شد 

تواند به آن دسته از اموال  نمي  9در بند  جمندر »اموال ايران«چارچوب كه كند اياالت متحده ادعا مي  -۸۴

اياالت متحده تلقي   قضائيدر قلمرو  ]1979نوامبر  13[  1358آبان  22 تسري داده شود كه اموال ايران موجود در

آبان   24 ي كه آن كشور درقراردادن ايران در وضعيتي بهتر از وضعيت برتعهد موجد  9، زيرا بند ه استشدنمي

وقتي همراه با   9ذيل بند آن دولت  ست كه تعهدا موضع اياالت متحده اين .نيستداشته ] 1979نوامبر  13[ 1358

 1358آبان  23جبران آثار اقدامات مربوط به انسداد حاصل از دستور انسداد شامل  ،اصل كلي الف خوانده شود

  هايش دارائي انسداد ر وضعيت قبل از  قرار دادن ايران د آن كشور،  ، تعهدعوضدر .  نبوده است] 1979نوامبر  14[

 .است

هاي  نويس آن تهيه و طي مذاكره بيانيهكه پيش  12281اياالت متحده، دستور اجرائي شماره    وفق اظهارات -۸۵

باشد. از سوي ديگر، دستور  ها مي بيانيه  » معناي روشن و پذيرفته شدة«شته شد، انعكاس  اميان گذدر  الجزاير با ايران  

. بنابراين براي اياالت  دادنمي  انعكاسچيزي را چنين ] صادر شد 1979نوامبر  14[ 1358آبان  23انسداد كه در 

 اشاره دارد.  »اموال ايران« يكسان نيست و بند اخير تنها به بخش محدودي از  9ه دستور انسداد و بند متحده گستر
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ايران مالكيت قانوني بر  « كه  ستا اموالي  9در بند  »اموال ايران« اصطالح تفسير اياالت متحده از معناي   -۸۶

كه در قبال اموالي كه   داردمعروض مي  529شماره  حكمبا استناد به تصميم ديوان در اياالت متحده  .»دارد هاآن

را محدود    9در بند    »اموال ايران«تعريف    529شماره    حكم ليتي ندارد، زيرا  ؤواست مس  محل اختالف  هامالكيت آن

حق مالكيت ايران بالمعارض و غيرمشروط است. اياالت متحده    ها بوده وكند كه ايران مالك آنبه آن بخشي مي 

است و ادعا    ]1982[  1361  و  ]1980[  1359  ايران در   انسدادي اموال    آمارگيري شده در    استفاده منكر استناد به زبان  

و بنابراين، مشمول    بودهط  وكه منافع ايران در آن جزئي و مشر  شودمي شامل اموالي نيز    آمارگيري مذكور كند  مي

حق  مالكيت هر قلم از اموال پيامد دارد كه مي  معروض، اياالت متحده بنابراينباشد. نمي  9تعهدات ذيل بند 

 مالكيت است.

 ايران است مالكيت به حق كننده انتقال تعيين ، قانون محل وقوع مال(سه)     

 كه مالكيت مال به ايران انتقال يافته است يا خير،در تعيين اين ديوان  كه كنداياالت متحده استدالل مي  -۸۷

ساير    مطابق روشگيري درباره مالكيت مال است،  الملل عمومي فاقد قواعدي براي تصميمحقوق بين از آن جا كه  

هاي  پرونده در  گيري  دست يازد، يعني ديوان بايد در تصميم  »احاله «تحليل    بهالمللي، بايد  هاي بين ها و ديوان دادگاه 

راجع به  الملل فاقد قواعد ماهوي  كند كه حقوق بيناياالت متحده ادعا مي  68شود.  داخلي متوسلبه حقوق    حاضر  

نسبت   يحق ياآكه بنابراين تعيين اين و باشد، نسبت به اموال تواند منبعي براي تعيين حق حقوق اموال است و نمي 

  دولتتابع حقوق داخلي    ،كه چنين حقي به چه كسي تعلق يافتهوجود دارد يا خير، محدودة آن حق، و اين   مالبه  

  69. مال است وقوعمحل 

 

  به  كنداياالت متحده استناد مي 68
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belg. v. Spain), Judgment, 1970 
I.C.J. 3 (5 Feb.)  .  

  به  كنداياالت متحده استناد مي 69
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ادعايي  اموال  مالكيتحق انتقال ننده كتعيين ،قانون محل وقوع مالكند كه قاعدة اياالت متحده ادعا مي  -۸۸

  اين است   حاكي ازقواعد ديوان    33كه ماده  كه، در حالي  كند  اياالت متحده تأكيد مي   .حاضر است  هايپرونده در  

 يتوافقخواهد كرد، در چارچوب انتقال مالكيت تقريباً  را كه مناسب بداند اعمالكه ديوان قواعد حل تعارضي 

  ، اياالت متحده وفق اظهارات. باشدي مقابل اعمال  حل تعارضِقاعده  ،قانون محل وقوع مالوجود دارد كه  عام

مال به خريدار   تحويلكه تعيين خواهد كرد بستگي دارد  قانون محل وقوع مال مالكيت به حق مالكانه انتقال  آثار 

چارچوب  يابد. اياالت متحده در اين مالكيت به صرف توافق انتقال مي يا ست ا براي انتقال مالكيت ضروري 

آن  اعمال شروط  ،ارائه كرده بوداست  هااين پرونده كه مبناي را ي يقراردادهاايران دارد كه اگر مي  معروض

، اياالت  قراردادها اين در نبود  با اين حال،مورد قبول باشد. توانست مي مالكيت حق در خصوص انتقال  هاقرارداد 

نيز  الملل است اختالفاتي كه تحت حاكميت حقوق بين بر تواند حتي مي  حقوق داخلي  ست كه ا متحده مدعي 

الملل مستلزم تعيين حقوق و تعهدات طرفين  حقوق بين  ادعايي مشخص درويژه در مواردي كه ه اعمال شود، ب 

مذكور همسو  وضوع مكه اين موضع با رويه ديوان در  دكنمي مطابق حقوق ملي باشد. اياالت متحده خاطرنشان 

 70.است

انتقال يافته  مال حق مالكيت  كهاين براي تعيين  قانون محل وقوع مال اعمال   ،اياالت متحده وفق اظهارات  -۸۹

در اعمال قاعده قانون محل وقوع مال [و] شمار   هارويه دولت غيرمعمول پارچگي يك «با عنايت به است يا خير 

 ست كه جا افتاده است. ا ديرزماني » الملل خصوصيحقوق بين نظراني كه از آن به عنوان يك قاعده  حباص

 

Zachary Douglas, The Hybrid Foundations of Investment Treaty Arbitration, 74 Brit. Y.B. Int’l 
L. 151, 197-98 (2003) and Hege Elizabeth Kjos, Applicable Law in Investor-State Arbitration: 
The Interplay Between National and International Law 157-158 (2013). 

  -1ماره ـم شـ، حكو جمهوري اسالمي ايران  (همايونجاه) ي. ديويدسونئجرج كند: هاي آتي اسـتناد مياياالت متحـده به پرونده  70
-23، 3 ص، ص 34گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1998[پنجم مارس  1376اسفند  14( 71و  69، بندهاي 585 -457

فوريه    27[  1381(هشتم اسفند    172-165، بندهاي  600-485-1، حكم شماره  رياحي و جمهوري اسالمي ايرانفردريكا لينكلن  ؛ و  22
  .59-57 ،11ص ، ص 37گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 2003
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  حقبراي انتقال  مرتبطده به عنوان قاع قانون تجارت متحدالشكل 2-401(چهارم) بخش 

 مالكيت

مشخصي  فقرة  مالكيت بر  حق  آيا    كهاين گيري در خصوص  ، ديوان بايد براي تصميم اياالت متحده  در نظر  -۹۰

  2-401، بخش قانون محل وقوع مالاعمال  معيار به ايران انتقال يافته است يا خير، به عنوان پيامد ناگزير  اموال از 

 .اعمال كند مرتبطقاعده به عنوان را   متحدالشكلقانون تجارت 

هاي  پرونده بر    قانون تجارت متحدالشكل  2-401بخش    كهاين در تأييد موضع خود مبني بر  اياالت متحده   -۹۱

بر  مبتني اموال مورد بحث  هايي ازبخش  بابتي ايران هاكه ادعا  كندمالحظه مي اعمال است قابل حاضر 

ع  ب تا  اين قراردادها  ه كهبود  ههاي اياالت متحده منعقد كرد شهروندان خصوصي و شركتكه با  است  ي  يقراردادها

جا كه اختالفات مربوط به اين  از آن  كندد. اياالت متحده ادعا مي نباشمي الملل حقوق داخلي و نه حقوق بين 

  هاي رسيدگي ، دنمطرح شوعليه اياالت متحده غيرمستقيم به نحو و نه تواند مستقيماً در ديوان قراردادها نه مي 

خصوصي اياالت متحده را مطابق حقوق   كارانپيمانكه اختالفات خود با  دهدنميحاضر به ايران اين حق را 

 و فصل كند. لالملل حبين

 (پنجم) مرجع صالح 

  ل اختالف مح ادعايي  اموالاي از فقره بر در مواردي كه مالكيت كه دارد مي  معروضاياالت متحده  -۹۲

صالح  داخلي هايدادگاه مالكيت يا اجراي قرارداد را در اياالت متحده يا حق ادعاي مربوط به  بايداست، ايران 

مالكيت  اختالف در مورد حق  ديوان    كهاين ايران مبني بر  نهاد  پيش به  تر  به طور مشخص . اياالت متحده  كندپيگيري  

  ، اياالت متحده  وفق اظهاراتمعترض است. نخست،  دليلسه  به را حل و فصل كند  هاي حاضرپرونده سياق در 

.  در حمايت از آن وجود نداردهاي الجزاير ي در تاريخچه مذاكرات بيانيهيو مبنا نيستعملي  ينهادپيشچنين 

نسبت به با طرح دعوا در اياالت متحده حق مالكيت خود  همتعهد بود ايران اياالت متحده،  وفق اظهاراتدوم، 
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قانوني  و تشريفات  مراحل    طي   در خصوصهاي خود  نگراني كند. سوم، اياالت متحده بر    احراز را  فيه  اموال متنازع 

  هاييچنين رسيدگي   هايبه عنوان طرف خصوصي    يندر غياب متصرفرا  كه ديوان اختالف در مالكيت    در صورتي

ديوان   يهاي صالحيتبه لحاظ محدوديت اشخاص  كه آن كندو مالحظه مي  ورزد تأكيد مي  فصل كندحل و 

 .طرف دعوا قرار گيرندتوانند نمي

  (ت) تصميم ديوان 

 گاه ديوان (يك) مسائل مطروح در پيش

تمام اموال ايران  « محدود است به 9كند كه بند نكته آغاز مي در نظر داشتن اين ديوان بررسي خود را با  -۹۳

 71.»گيردالذكر قرار نمي باشد و در چهارچوب بندهاي فوق كه در اياالت متحده و در خارج موجود مي  [...]

 :باشد هاآن بايد واجد  9براي قرار گرفتن در چارچوب بند  هر قلم از اموال سه مالك وجود دارد كه ،قراربدين 

  موجود در خارج  وبايد در اياالت متحده  فقرات مذكور باشد؛ دوم،  »ايران اموال «مال بايد  فقرات  »كليه« ،نخست

 . باشدبندهاي قبلي بيانيه عمومي مشمول نبايد  فقرات مذكور، ومباشد؛ و س

در  هر دو طرف توافق كامل دارند، و نيز كه طرفين در خصوص مالك دوم  كندمي ديوان خاطرنشان  -۹۴

ژانويه   19[ 1359دي  29ها بايد در در اين پرونده اموال  ادعايي ازه اقالم كعقيده هستند هم ي اين مالك امعن

با اين حال، در بسياري از موارد، طرفين در اين خصوص   .اندهداشتاياالت متحده قرار مي   قضائي] در قلمرو 1981

 اند يا خير.ضايي اياالت متحده بوده اختالف دارند كه آيا اموال مورد ادعا در واقع در آن تاريخ در قلمرو ق

شده توسط ايران در  مطرح  جايگزيندر مورد مالك سوم عنايت دارد كه به استثناي استدالل ديوان  -۹۵

  هاپرونده اقالم مورد ادعا در اين    اند كهامر به عمل نياورده   ايناستداللي مبني بر    ،يك از طرفينهيچ ،  8ارتباط با بند  

 

  ، در پايان. 9بند  71
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خواهد    8بند در رابطه با ايران  جايگزين  استداللديوان ذيالً به  گيرد.قرار مي  9بند  پيش ازدر چارچوب بندهاي 

 72پرداخت.

كه ذيالً  8در مورد بند ايران  جايگزيننظر از مالحظه مربوط به استدالل صرف  ،بنابراين تلقي ديوان -۹۶

از ديوان درخواست نشده تا به بررسي   9اموال در چارچوب بند از  يگرفتن اقالم كه براي قرار  اين است آيد، مي

در   مورد ادعاقلم آيا كه اين ، يعني هاي دوم و سوم بپردازد. بنابراين ديوان به بررسي مالك نخستبيشتر مالك

 .پردازديا خير، مي  گيردقرار مي 9بند  اهداف  وفق »كليه اموال ايران«محدودة عبارت 

  كه  »عيني« به عنوان اموال  529را در حكم شماره   »كليه اموال ايران« اصطالح(دو) ديوان 

 است تفسير كرده است  »انحصاراً در مالكيت ايران «

كليه اموال  «ترتيبات انتقال    فراهم آوردنمحدود به    9بند    دركه تعهد اياالت متحده    شودمي ديوان يادآور   -۹۷

در حكم شماره  ديوان باشد. ] مي 1981ژانويه  19[ 1359دي  29 اياالت متحده در قلمرو قضائي قر در مست »ايران 

ايران حق تصرف اموال متعلق به ديگران يا اموالي را كه ايران به طور مشروط يا بعضاً مالك  «مقرر داشت كه    529

  9اي از اموال وفق بند  فقره  كهاين براي    529قرار پيرو تصميم ديوان در حكم شماره  بدين  73.»آن بوده است، ندارد 

بوده   ها] مالك آن1981ژانويه  19[ 1359دي  29در   انحصاراً بايد  ايران  ،بگنجد »اموال ايران« در چارچوب معني 

استناد كرد و اظهار داشت    529شماره  هاي خود در حكم  به يافته   601حكم شماره  خود در  در تصميم  ديوان  باشد.  

 ، آمريكاشرط قانون  پيروه ك

باشد، به اين مفهوم كه منحصراً    » ايراني« تنها عاملي كه براي تحقق تعهد انتقال الزم بود اين بود كه اموال   
ارتباط بود كه آيا بهاي اموال  االصول بي متعلق به ايران بوده باشد. مادام كه اين وضعيت صادق بوده، علي 

 

  زير. 4-ب -1-ب-بنگريد به بخش چهار  72
  .127، ص 28داوري، ج ، گزارش آراء ديوان 43، بند 529حكم شماره  73
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هاي خصوصي  (كامالً) پرداخت شده يا نشده بود، يا اين كه ايران احتماالً قراردادهاي خود با شركت
 ).شده است ه(تأكيد افزود 74ا خير. اياالت متحده را نقض كرده بوده است ي

متعلق به ايران  نحصراً  م«اموالي است كه  شامل    9مندرج در بند    »كليه اموال ايران «ر ديوان از  تفسي  ،بنابراين -۹۸

  اي آيا فقره  كهاين تعيين است براي  معياري. بنابراين مالكيت انحصاري ايران نسبت به اموال مورد ادعا »بوده[اند]

ي كه ديوان مقرر  يآمده، جا  529شماره  حكم جزئي    40گيرد يا خير. اين معنا در بند  قرار مي   9بند    اموال مشمولاز  

 :  است داشته

شده، روشن است كه تعهد اياالت متحده  »ايران« وال بيانيه عمومي به ام 9اي كه در بند از اشاره 
، 12281نسبت به اموال عيني، محدود به اموالي بوده كه، به شرح مندرج در دستور اجرايي شماره  

آن بوده    »مؤسسات، تشكيالت يا واحدهاي تحت كنترل«متعلق به دولت جمهوري اسالمي ايران يا  
 (تأكيد افزوده شده است.) 75است.

اموال  «انحصاراً به  529را در حكم شماره  9مندرج در بند  » اموال ايران«ن چارچوب افزون بر اين، ديوا -۹۹

داشتن   رفِاز ِص محدودتر »اموال«باشد محدود كرد. اين دسته از  پذيرآن امكان كه مالكيت انحصاري  76» عيني

)، و نه  نداشتهانتقال  بهنياز  9(و در محدودة بند  آيدبه حساب مياست زيرا منافع در اموال نه عيني منافع در اموال 

 .شودمي تلقي  هااست مالك انحصاري آن هاكسي كه در صدد اعمال حق بر آن

و از ديوان   ه استتعريف كرد 529حكم شماره در را  »اموال ايران«كه عبارت  اين استتلقي ديوان  -۱۰۰

و   موسعدر پرتو استدالالت  با اين حال،كه در تصميم خود در اين مورد تجديدنظر كند. است درخواست نشده 

 

  .257-256، ص ص 38، گزارش آراء ديوان داوري، ج 152، بند 601حكم شماره  74
  .126-125، ص ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 40، بند 529حكم شماره   75
  77و  69بندهاي  و به ويژه در، 529حكم شماره سرتاسر در  9اموال مندرج در بند  محدودة اشاره به «اموال عيني» به عنوان  76

همچنين در   اياشاره چنين . 140و  138، ص ص 28گزارش آراء ديوان داوري، ج  - شود يافت مي، (بخش اجرايي حكم)(الف) 
،  82پانوشت  همچنين بنگريد به شود.يافت مي ،252، ص 38گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در، 141، بند 601حكم شماره 

  زير.
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ويژه ايران، ارائه  ه كه طرفين و ب  » اموال ايران«  اصطالحدر مواردي جديد در خصوص درك مشترك طرفين از 

 بيند.شده توسط طرفين را خالي از فايده نمي مطالب ارائه فشرده ، ديوان طرح نداكرده

   ،9در بند  »اموال ايران« اصطالح كه به  اين استچكيدة استدالل ايران نحوي كه در باال تشريح شد،  به -۱۰۱

بايد معناي وسيعي داده شود چرا كه درك مشترك طرفين از اين   ،المللبا اصول حقوق بين سو هم  به نظر ايران،

شده توسط  استفادهتوان در زبان ترك طرفين را مي ـكه اين درك مش  داردمعروض مي عبارت چنين بود. ايران 

 26[ 1359هفتم اسفند ده در ـشوضع داري مقررات خزانه  535-333و  535-215هاي اياالت متحده در بخش 

هاي مورد استفاده  كه در فرم بياني، و نيز در 12281ي شماره ي اجرا تورـكردن دسي ي] كه براي اجرا 1981فوريه 

 travaux( به كار رفته و همچنين در كارهاي مقدماتي  ]1982[ 1361ال ـس اموال ايران در رشماريـس براي 

préparatoires(حاضر  هاي هاي پرونده رسيدگي شده در طول ، و مدارك ثبتديپلماتيكهاي ، يادداشت

 مالحظه كرد.

  77.تفسير شودهاي الجزاير بايد وفق كنوانسيون وين مقرر داشته است كه بيانيه به نحوي سازگارديوان  -۱۰۲

 دارد: مقرر مي  كنوانسيون وين  31در ماده  شدهتنظيم قاعده كلي تفسير 

 

فروردين   17( 18-عمومي پرونده الف شعبه ديوان 32، تصميم شماره اياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايران بنگريد به  77
اياالت  و  جمهوري اسالمي ايران؛ 259، 251، ص ص 5گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1984[ششم آوريل  1363

  منتشره در ])،  1986اوت    20[  1365مرداد    29(  17عمومي، بند  ديوان  ل:ز)  (بخش او  15الف/-63، قرار اعدادي شماره  متحده آمريكا
-، تصميم شماره دي. ائي. سي.اياالت متحده آمريكاو    جمهوري اسالمي ايران؛  46،  40، ص ص  12گزارش آراء ديوان داوري، ج  

، ص ص  14آراء ديوان داوري، ج  گزارش منتشره در])، 1987[چهارم مه  1366ارديبهشت  14( 8عمومي، بند  ديوان-21الف -62
 31[ 1367(نهم شهريور  47، بند 382-1ب-ديوان عمومي، حكم شماره اياالت متحده آمريكاو    جمهوري اسالمي ايران؛ 328، 324

،  اياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايران ؛ 287، 273، ص ص 19]) منتشره در گزارش آراء ديوان داوري، ج 1988اوت 
گزارش آراء ديوان    منتشره در])،  1998دسامبر    28[  1377(هفتم دي    73، بند  590-)  IV(  15/الف24الف-ديوان عمومي  ه حكم شمار
، بند 597-11الف-ديوان عمومي، حكم شماره اياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايران؛ 129، 105، ص ص 34داوري، ج 

اياالت  ؛ و 129-128، 84، ص ص 36گزارش آراء ديوان داوري، ج  ره درمنتش])، 2000[هفتم آوريل  1379فروردين  19( 181
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  31ماده 
 قاعده كلي تفسير 

آن كه بايد به اصطالحات آن در سياق عبارت و در    متداول حسن نيت و منطبق با معناي  بايد با  . معاهده  1
  .دوپرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسير ش

، مشتمل شودمي. به منظور تفسير معاهده، سياق عبارت، عالوه بر متن كه شامل مقدمه و ضمائم نيز 2
  است بر:

  معاهده هاي معاهده در ارتباط با انعقاد معاهده كه بين كليه طرف   الف. هر گونه توافق مربوط به 
  حاصل شده است؛ 

يم شده و توسط ظب. هر سندي كه توسط يك يا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تن
  هاي ديگر به عنوان سندي مربوط به معاهده پذيرفته شده است.طرف

  د:وتوجه شيد با . همراه با سياق عبارت، به موارد زير نيز 3

مقررات   اعمالهاي معاهده در خصوص تفسير معاهده يا بين طرف  بعديالف. هر گونه توافق 
  آن؛

هاي معاهده در خصوص تفسير آن معاهده كه مؤيد توافق طرف  اعمالب. هر رويه بعدي در 
  باشد؛

  ها.در روابط بين طرف  قابل اعمالالملل حقوق بين مرتبط. هر قاعده پ

هاي معاهده معناي خاصي از يك اصطالح بوده است، همان  . در صورتي كه ثابت شود قصد طرف 4
 78معني به اصطالح مزبور داده خواهد شد. 

با  79» هاقصد واقعي طرفين متعاهدين هنگام به كارگيري شيوة بيان مورد استفاده آن ازجو ودر «جست  -۱۰۳

ني بر متن  تمتن معاهده است. در حالي كه تفسير بايد بيش از همه مب ،نقطة آغازكنوانسيون وين،  31اعمال ماده 

 

  19[ 1379آذر   29( 53دي اي سي، بند  130-28الف -هيئت عمومي ديوان ، تصميم شماره جمهوري اسالمي ايرانو  متحده آمريكا
 ، باال.) 50بند  بنگريد به ( .21، 5، ص ص  36گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 2000دسامبر 

  .31كنوانسيون وين، ماده  78

79 LORD MCNAIR, THE LAW OF TREATIES 366 (1961). 
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بودن يك متن استنتاجي به عمل آورد، بايد اصطالحات به  «پيش از آن كه بتوان راجع به روشن  80معاهده باشد، 

به نحوي كه ذيالً بحث   81.معاهده تفسير نمود» فهدكار رفته در آن را در سياق عبارت و در پرتو موضوع و 

كنوانسيون وين عامل مهمي   31ماده  3-معاهده» وفق بند ب اعمالخواهد شد، بررسي «رويه بعدي» طرفين «در 

 .است اين تفسيربراي  

با توجه به معناي   به «اموال ايران» 9ابهام است. استناد بند روشن و بي  9كه متن بند  كندحكم مي ديوان  -۱۰۴

به دفعات تكرار كرده است، به اين نتيجه  529گونه كه ديوان در حكم شماره همان و طبيعي اين عبارت، متداول

 82. اندهاي ايراني مالك آن بوده كه ايران يا سازمان   استهد اياالت متحده مربوط به اموال عيني  كه تع  شودميمنجر  

«اموال ايران» در   اصطالحها از همچنين رويه طرفين را گواه درك مشترك آنديوان در تأييد اين نتيجه  -۱۰۵

كه توسط رئيس   1228183 شماره يي كند كه دستور اجراكند. در اين رابطه، ديوان مالحظه مي محسوب مي  9بند 

فقط شامل   ،صادر شد، طبق عبارات خود 9تعهدات اياالت متحده ذيل بند  يجمهور اياالت متحده براي اجرا

 

  1364خرداد  28( 9-، بند سه17-الف 37، تصميم شماره دي.اي.سي. جمهوري اسالمي ايرانو  اياالت متحده آمريكاديوان در  80
كنوانسيون   31، ضمن بحث درباره ماده 201-200، 189، ص ص 8گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در ])، 1985ژوئن  18[

معنايي كه بايد براي  'ر تعيين دهد، بلكه عواملي هستند كه دمبنائي براي تفسير به دست نمي 'هدف و منظور'وين، مالحظه كرد كه « 
  » ديوان در ادامه مالحظه كرد:'كلمات و اصطالحات يك معاهده قايل شد بايستي مد نظر قرار گيرد.

در تجزيه و تحليل متن، بايد براي خود كلمات و اصطالحات اهميت اساسي قايل شد و در موردي نظير مورد حاضر كه  
مستقيم بين دولتهاي ايران و اياالت متحده نبوده، بلكه محصول مذاكرات غيرمستقيم ها [ي الجزاير] نتيجه مذاكرات بيانيه 

 يابد. از طريق يك دولت ثالث است، اين امر بيشتر مصداق مي

شهريور   19( 84ا تي ال، بند  83-1ب-هيئت عمومي ديوان ، قرار اعدادي شماره اياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايران 81
  . همچنين بنگريد به 109، 77، ص ص 38گزارش آراء ديوان داوري، ج   منتشره در])، 2004تامبر [نهم سپ 1383

RICHARD K. GARDINER, TREATY INTERPRETATION 161-62 (2008). 
(بخش اجرايي (الف)    77، و  69، 40،  36،  17،  15،  11،  5،  2در بندهاي    9اشاره به «اموال عيني» به عنوان گستره اموال مشمول بند   82

يافت  140، 138، 126، 125، 119، 118، 117، 116، 114، ص ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 529حكم شماره حكم) 
،  38گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در، 601حكم شماره  119، متن همراه پانوشت 141شود. اشارة مزبور همچنين در بند مي

  شود.يافت مي) 124(منتشره به عنوان پانوشت   252ص 
  ، باال. 11 بند  بنگريد به  83
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  529ديوان در حكم شماره  84شد.مي »هاي تحت كنترل آننهادها يا ايران يا مؤسسات، سازمان  متعلق به«اموال ... 

بر اين اساس، ديوان   85دانستند.هاي الجزاير مي ي مزبور را مطابق با بيانيهيدستور اجرا   ،مالحظه كرد كه هر دو طرف

  12281ي شماره  يكنوانسيون وين، دستور اجرا  31) (ب) ماده  3كه به منظور تفسير معاهده مطابق بند (  مقرر داشت

ربطي در  تواند عامل ذي هاي معاهده «مي رويه بعدي طرف   86دهد.تشكيل مي را بخشي از رويه آن معاهده 

در   87. هوم مفاد عهدنامه است»طرفين در خصوص مفكردن مقاصد اوليه طرفين باشد و دليل متقني بر تفاهم  روشن 

  شرح الملل در  ، كميسيون حقوق بينسياقدر اين   88نهايت مهم است.ها «براي تفسير آن بي واقع، رويه بعدي طرف 

 كنوانسيون وين شد مالحظه كرد: 31)(ب) ماده 3خود دربارة متني كه متعاقباً بند (

 

  باال.  ،11 بند   بنگريد به(تأكيد افزوده شده است).   1-101، بند 12281ي شماره يدستور اجرا  84
باال. ايران در پاسخ مورخ نهم شهريور  ، 29 بند بنگريد به. 129، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 48، بند 952حكم شماره  85

] خود به دفاعيه اياالت متحده تأييد كرد كه دستورهاي اجرائي صادره توسط رئيس جمهور اياالت متحده در  1983اوت  31[ 1362
در مورد بند  ايران دهد.» اي در مورد قصد واقعي اياالت متحده و ايران به دست ميقانع كننده ] «دليل 1981ژانويه  19[ 1359دي  29

اموال متعلق  ، به ويژه، مبني بر انتقال «اموال متعلق به ايران» مالحظه كرد كه مقرره مزبور «انتقال 12281دستور اجرائي شماره  101-1
   كند (تأكيد افزوده شده است). اياالت متحده را ... الزام» ميكه در تصرف اشخاص مشمول قلمرو قضائي  به ايران

بحثي نيست كه طي مذاكرات   ، باال. 29 بند  بنگريد به . 129، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 48، بند 529حكم شماره  86
را به   12281نويس دستور اجرايي شماره ، پيش دولت الجزايرهاي هاي الجزاير، هيئت نمايندگي اياالت متحده از راه ميانجيبيانيه 

اعتراضي به آن مطرح نكرد. بر اين اساس استدالل شده است كه دستور اجرايي نمايندگي ايران  هيئت نمايندگي ايران تسليم كرد، كه  
يگر به عنوان  هاي دبه مثابه «سندي كه توسط يك يا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تنظيم شده و توسط طرف 12281شماره 

باشد؛ و به اين ترتيب بخشي از سياق عبارت  كنوانسيون وين مي 31(ب) ماده  2سندي مربوط به معاهده پذيرفته شده است» وفق بند 
(ب)    3به نحو مقرر در بند    12281اجرايي شماره   دهد. ديوان پيش از اين نظر داده است كه دستوررا براي تفسير آن تشكيل مي  9بند  

ضروري نيست كه   اوضاع و احوال دهد. لذا، در اين تشكيل ميبه منظور تفسير را كنوانسيون وين بخشي از رويه معاهده  31ماده 
گيري  كنوانسيون وين باشد يا خير تصميم  31(ب) ماده    2كه آيا دستور مزبور در حيطه بند  ، در خصوص اين9ديوان، براي تفسير بند  

  كند. 

شهريور    19(  112ا تي ال، بند    83-1ب-هيئت عمومي ديوان  ، قرار اعدادي شماره اياالت متحده آمريكاو    ايران جمهوري اسالمي   87 
  (پانوشت حذف شده است).  118-117، 77، ص ص 38گزارش آراء ديوان داوري، ج   منتشره در])، 2004[نهم سپتامبر  1383

88  Oliver Dörr, Article 31 of the Vienna Convention (Commentary), in VIENNA 
CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES – A COMMENTARY 554 (Oliver Dörr & 
Kirsten Schmalenbach eds., 2012). 
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معاهده، به عنوان عامل تفسيري، بديهي است؛ زيرا كه   اعمالاهميت چنين رويه بعدي نسبت به 
دهد. مراجعه به آن به عنوان ابزار  ها نسبت به معني معاهده را تشكيل ميشواهد عيني بر تفاهم طرف 

 89المللي به خوبي تثبيت شده است. هاي بين يري در رويه قضائي ديوان تفس

داري  مقررات خزانه  535-333و  535-215هاي ان مبني بر شيوه بيان بخش ر ، ديوان به استدالل ايسپس -۱۰۶

داري اياالت متحده  وزارت خزانه  90طور كه مالحظه شد،پردازد. همانمي   12281در اجراي دستور اجرائي شماره  

] مقرراتي وضع كرد كه به  1981فوريه  26[ 1359در تاريخ هفتم اسفند  12281در اجراي دستور اجرايي شماره 

تري  فسخ و دستورالعمل انتقال اموال ايران را به طور مشخص  91]1979[  1358  موجب آن، مقررات انسداد مصوب

] با عنوان «دستورالعمل در خصوص ساير  1981فوريه    26[  1359مقررات هفتم اسفند    535-215تعيين نمود. بخش  

نفع ذي   هايايراني نسبت به آن   نهاديكه ايران يا  در تصرف هر شخص مشمول قلمرو قضائي اياالت متحده  اموال  

و آن دستور را به اموال موصوف    هرا تكرار كرد  12281» دستورالعمل انتقال مندرج در دستور اجرايي شماره  است

در اموال مشمول دستور انتقال  ] تسري داده است.  1981فوريه    26[  1359مقررات هفتم اسفند    535-333در بخش  

مالي بالمعارض و بالشرط دولت   منافع بخش فرعي (الف) از بخش اخير چنين تعريف شده است: «كليه تعهدات و  

ديون آن دولت». بخش فرعي (ج) اشعار   شاملكنترل، هاي تحت نهاد ها و مؤسسات تابعه و ايران و سازمان 

 

89   Draft Articles on the Law of Treaties, cmt to art. 27 (3)(b) in Report of the 

International Law Commission on the work of its eighteenth session, U.N. Doc. 
A/6309/Rev. 1 (1966), reprinted in [1966] 2 Y.B. INT’L L. COMM. 169, at 221-22, U.N. 
Doc. A/CN.4/SER.A/1966/Add.1, 

ا تي ال، بند   83-1ب- ، قرار اعدادي شمارة هيئت عمومي ديواناياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايراننقل شده در 
، قرار اعدادي شماره هيئت عمومي جمهوري اسالمي ايران  همچنين بنگريد به .  116، ص  38، گزارش آراء ديوان داوري، ج  109

  ها و مراجع)؛ ده (با ذكر پرون 118-117ص ، ص 38، گزارش آراء ديوان داوري ج 112-111ا تي ال، بندهاي   83-1ب-ديوان
 Kasikili/Sedudu Island (Bots. v. Namib.), Judgment, paras. 49-50, 1999 I.C.J. 1045, 
1075-76 (13 Dec.)  

  ها). (با ذكر پرونده 
- 127، ص ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 529حكم شماره  45-44بندهاي  همچنين بنگريد به ، باال. 12 بند  بنگريد به  90

128.  
 ، باال. 9 بند بنگريد به  91
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به نحوي معقول  ها  آن متصرف    كه   مورد نزاع محسوب خواهند شددر صورتي  مالي    منافع كه «تعهدات و    شتدامي

را به استناد دفاع، ادعاي متقابل،   دارايي مذكور معتقد باشد كه دادگاه وي را تحت قانون حاكم ملزم نخواهد كرد  

ها و عوارض الزم  تهاتر يا دليل مشابه انتقال دهد». طبق بخش فرعي (ب)، اموال، «مادام كه كليه تعهدات، هزينه 

مل نيامده باشد (سواي قرارهاي توقيف، منع و نظاير آن) اموال  ها رفع حبس به عها ايفاء نشده و از آنمربوط به آن 

 .د شد»نايران يا متعلق به ايران محسوب نخواه

حكم  شود و يادآور مي منعقد گرديدهاي الجزاير مذاكره و بيانيه ، اي را كه در آنپيچيده  سياقديوان  -۱۰۷

 12281ي شماره يراي اجراي دستور اجرا ] ب1981فوريه  26[ 1359داري هفتم اسفند كه مقررات خزانه كند مي

مقررات مزبور    كهاين   برايكمك معناداري كند. به نظر ديوان،    9«اموال ايران» در بند    اصطالحتواند به تفسير  نمي

يا  باشد هاي الجزاير توافق بعدي طرفين در مورد تفسير بيانيه موجد بايد يا ، اين مقررات مؤثر باشد 9در تفسير بند 

كنوانسيون وين توافق طرفين در خصوص    31اهداف ماده    وفق كه    باشد  هاي مزبوربيانيه  اعمالرويه بعدي در  موجد  

 92ها را تثبيت كند.اعمال آن 

ربط  اعتراض ايران به شيوه بيان ذيداري، با توجه به ] خزانه 1981فوريه  26[ 1359مقررات هفتم اسفند  -۱۰۸

بهره گرفت تا   ي كه در اختيار داشتيك از اين موارد نيست: ايران از اولين فرصتهيچ  موجدو اعمال اين اسناد، 

 هاي الجزاير پيمود.و اعمال بيانيه سناد اعتراض كند، اين راهي بود كه ايران براي تفسيراَن هميديوان به   مقابلدر 

ادعا كرد كه  از جمله    15-دادخواست خود در پرونده الفدر  ]  1982اكتبر    25[  1361ايران در سوم آبان   -۱۰۹

و   12281كه از طريق دستور اجرائي شماره  ... عمدي و ارادي اموال دولت ايران عدم انتقالبا «اياالت متحده 

 

  ، باال.102 بند  بنگريد به . در خصوص حقوق معاهدات كنوانسيون وين 31)3ماده ( 92
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،  هاي الجزايرالمللي خود در بيانيه ن » تعهدات بيشده اعمال  535-540و  535-333هاي داري بخش مقررات خزانه 

 (تأكيد افزوده شده است.) ت. را نقض كرده اس بيانيه عمومي  9تر، بند و به طور مشخص 

    كه: بوداين داري  مقررات خزانه 535-333به بخش مشخص با استناد نظر ايران 

بازگرداندن اموال فيزيكي  دولت اياالت متحده با صدور دستورهاي اجرائي و وضع مقررات خاص مانع 
هاي انبارداري و مالياتها (با حق ها منوط به پرداخت هزينه نحوي كه انتقال آنه دولت ايران شده است ب

نقض تعمدي  ... قصور و امتناع دولت اياالت متحده از چنين اقدامي،  .  حبس و تصرف كاال) گرديده است
بيانيه كلي مبني بر الزام دولت اياالت متحده جهت ترتيب انتقال فوري اموال فيزيكي دولت   9و ارادي بند  

 . (تأكيد افزوده شده است.)گرددمحسوب مي ايران 

- 333بر اين قرار، ايران در دادخواست خود از ديوان درخواست كرد به اياالت متحده دستور دهد بخش   -۱۱۰

اصالح  كند لغو كند، و  اي كه اموال ايران را تعريف ميرا در محدوده   12281ي شماره  يمقررات و دستور اجرا  535

بازتعريف   93ه «اموالي كه دولت ايران در آن به نحوي ذينفع است» را ب مقررات    535-215اموال در ارتباط با بخش  

خود، با تعريف ] 1983مارس  21[ 1362شد كه اياالت متحده در دفاعيه مورخ اول فروردين متذكر بايد كند. 

اموال  'ل  «تنها شام  9كه تعهد اياالت متحده وفق بند    نمودو استدالل    مخالفت كردنهادي ايران از «اموال ايران»  پيش

به اين تصميم  منجر اعتراض ايران  94.ها داراي منافع و عاليق است»و نه شامل اموالي كه ايران در آن  'ايرانيست

 

  ، باال. 26 بند بنگريد به  93
  اياالت متحده در دفاعيه خود همچنين اظهار داشت:  94 

تنها به «اموال   9بطور مشخص كليه اموال و منافع در اموال را بلوكه كرده پاراگراف  1979هاي نوامبر نامهئين با اينكه آ
  ايراني» اشاره ميكند و به تلويح منافع در اموال را از تعهد انتقال خارج ميسازد.

ايران تنها يك «منفعت» دارد ... قابل  بالنتيجه در مورد احوال ملموس كه در آنها  9اصطالح «اموال ايراني» در پاراگراف 
  باشد.  اجرا نمي

   ، زير.132بند   همچنين بنگريد به
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غيرقانوني   ،داريمقررات خزانه  535 -333شد كه تعريف «اموال ايران» طبق بخش  529ديوان در حكم شماره 

 95است.

ظ مندرج  الفاهاي حاضر به اوليه رسيدگي  مرحلهايران در   كهفرض اين مقدماتي، حتي با  يبه عنوان امر  -۱۱۱

ها و مؤسسات  مالي ... دولت ايران و سازمان  منافعداري كه به «مقررات خزانه   535-333در بند فرعي (الف) بخش  

  ، نبود اعتراضصرف ، باشد  اعتراضي نكرده  دارداشاره مي  دهاي تحت كنترل، منجمله ديون آن دولت»نهاتابعه و 

، در اجراي ماده  9«اموال ايران» در بند  اصطالحهاي معاهده در خصوص تفسير» بين طرفبعدي موجبات «توافق 

اين    ي» در قالب معاهده باشد،بعد كه الزم نيست «توافق  سازد. در حاليكنوانسيون وين را فراهم نمي )(الف)  3(  31

 96. شان مبناي تفسير مورد توافق باشد»كه تفاهم  هها اين بودمنظور طرف  نشان دهد كه«بايد به نحوي باشد كه  امر

، بخش فرعي (الف)  535-333عبارت منقول از بخش  عدم اعتراض ايران به  صرف    حاضر نيستديوان  با اين حال،  

«توافق   موجد «اموال ايران» يا  عبارت در خصوص چگونگي درك   97را به عنوان بروز «قصد روشن» طرفين

در اوضاع و احوال موجود،  رويه طرفين طرفين در خصوص معناي آن عبارت تفسير نمايد. بدين قرار،  98محكم»

 99كند.نمي فراهمف) كنوانسيون وين را )(ال3( 31موجبات اعمال ماده 

شده توسط  تصويبداري كه آيا مقررات خزانه اعمال است قابل مشابهي در مورد اين سؤال  مالحظات -۱۱۲

هاي  معاهده كه مؤيد توافق طرف  اعمال«رويه بعدي در موجد  12281ي يدستور اجرااياالت متحده براي اجراي 

نويسد «ارزش و اهميت رويه  ايان سينكلر مي طور كه سِريا خير. همان هستمعاهده در خصوص تفسير آن باشد» 

 

  ، باال. 32 بند   بنگريد به. 140، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 529(د) حكم شماره   77بند   95

  .218باال، ص   81، پانوشت گاردينر   96
   .217همانجا، ص 97
  همانجا.  98
   .219-217همانجا، ص ص 99
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«توالي وقايع يا اعمال   ، رويه 100، تا چه اندازه هماهنگ، مشترك، و پابرجا باشد» كهبه اين است بعدي طبيعتاً بسته 

 101محرز شود»؛  جداگانه تواند با يك واقعه يا عمل مجزا، يا حتي با چندين موردِ اِعمالاست و به طور كلي نمي 

ها «توافقي»  رويه طرف  كهاين معيار احراز  102» كافي باشد.قابل تشخيص رفتار بايد براي «احراز يك الگوي رويه 

ه  هاي الجزاير، ب در پرتو رويه طرفين بعد از انعقاد بيانيهديوان  103باالست.  ،برقرار كردهدر خصوص تفسير معاهده 

درنگ در  ها به عالوه موضعي كه اياالت متحده بي خصوص اظهارات ايران به ديوان در مرحله اوليه اين رسيدگي

جا برآورده نشده است. بنابراين، ديوان  كه معيار مزبور در اين  كندحكم مي  104پاسخ در دفاعيه خود اتخاذ كرد،

توافقي    موجد«رويه بعدي» محسوب شود زيرا  وفق كنوانسيون وين    دتوانداري نمي كه مقررات خزانه  داردمقرر مي 

 .نيستهاي الجزاير ر بيانيهيبين طرفين در مورد تفس

  هاي اموال ايران توسط اياالت متحده در سال   آمارگيري شده در  استفاده زبان    كهاين استدالل ايران مبني بر   -۱۱۳

نادرست   داليلهمان به نظر ديوان مطابق نيز گر درك مشترك طرفين بوده ننشا ]1982[ 1361 و ]1980[ 1359

به  كه بوده مذاكراتي  قبل از هر گونه توسط اياالت متحده  ]1980[ 1359 شده در سالانجام  آمارگيري است. 

وزارت   هايالعمل كند. دستورنميكمكي ها به تفسير بيانيه ،و مطابق كنوانسيون وين هاي الجزاير منتج شدبيانيه

تا انجام شد اً توسط اياالت متحده كه ظاهر ]1982[ 1361 سال آمارگيريداري براي دادن گزارش در خزانه 

 زير بود:  عبارات حاوي  ودبود مشخص ش  جاريها محدودة اموالي كه تعهدات آن دولت نسبت به آن 

 

100 SIR IAN SINCLAIR, THE VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 137 
(2nd ed., 1984) 

  همانجا.  101
  .556باال، ص  88پانوشت دور،  102

  بنگريد به  103
 Kasikili/Sedudu Island (Bots. v. Namib.), Judgment, paras. 50-63, 1999 I.C.J. 1045, 1076-
87 (13 Dec.). 

   ، باال.110بند  بنگريد به  104
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شود راجع به اموال عيني كه ايران در آن دوره زماني  اگرچه از گزارشگران درخواست مي 
به نظر وزارت  امّا گزارش كنند، را كرد مي منافعيداشت يا ادعاي داشتن  منافعيشده هر مشخص

كند. به  اين مقررات نمي  وفق  ايران در اموال، الزاماً اموال مزبور را مال ايران  منافعوجود    ،داريخزانه 
 535-201كه براي احراز قابليت اجراي مقرره انسداد (بخش  اموالايران در  منافععبارت ديگر، 

ي يا  قانوندر هر مورد معادل مالكيت  هاي اقتصادي عليه ايران كافي باشد،  مقررات) طي دوره تحريم 
) در اجراي  535-215آن را مشمول دستور انتقال مربوط (بخش كه عي نيست كه كافي باشد واق

 -625داري اظهارات مندرج در فرم كند. بر همان قرار، وزارت خزانه هاي الجزايرمقررات بيانيه 
TFR  كند. مربوط به اموال مورد گزارش محسوب نمي  انه كنندة حقوق مالكرا به خودي خود تعيين
يا طرح   دعواموجب تضييع حق گزارشگر نسبت به اقامه  TFR -625ات مندرج در فرم اظهار

نسبت به چنين اموالي در مرجع رسيدگي    دعوا، يا طرح  شدهدر اموال گزارش   منافعاعتراض در مورد  
 (تأكيد افزوده شده است.) 105باشد.مناسب نمي

استفاده  ]1982[ 1361 سال آمارگيريهاي اياالت متحده در دستورالعمل  مبتني بر خوانش سادة اظهاراتديوان 

 . ه استداشت »اموال ايران« از  موسعي كه اياالت متحده خوانش يابد نمي گيري ي براي اين نتيجهي، مبناكرده است

، و مداركي كه در طي  ديپلماتيكهاي در ارتباط با كارهاي مقدماتي، يادداشت ديوان سرانجام،  -۱۱۴

اين مدارك حاكي   كهاين حاضر به ثبت رسيده است، باز هم خود را از قبول ادعاي ايران مبني بر  هايرسيدگي 

يابد. ايران به مصوبه مجلس به  ناتوان مي  است » اموال ايران«مشترك طرفين در خصوص تعريف موسع  دركاز 

  ، از جمله، كنوانسيون وين  32را مطابق ماده    آن  و بنابراين  كنداستناد مي   الجزاير  هايعنوان كارهاي مقدماتي بيانيه 

،  كورذمبگيرد كه مصوبه  هتواند ناديد ديوان نمي  با اين حال،  106.آوردحساب ميه بتفسير تكميلي  هايابزار 

 

  ، باال. 16بند  بنگريد به  105
  دارد:مقرر ميدر خصوص حقوق معاهدات كنوانسيون وين  32ماده 106

جمله كارهاي مقدماتي   ازتكميلي تفسير، به ابزارهاي  ، يا تعيين معنا31توان به منظور تأييد معناي متخذ از اجراي ماده مي
  :31ر صورتي كه تفسير طبق ماده متوسل شد، دو اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده معاهده 

  القا كند؛ يا  يمفهوممعناي مبهم يا بي  -الف
   مفهوم يا نامعقول باشد.اي شود كه آشكارا بيمنجر به نتيجه  -ب
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داشته باشد،   موافقتكه طرف مقابل با آن بي آن  ه،صادر كرد را ه بوده كه يكي از طرفين آنجانبيك  اي اعالميه 

 .  ه استهاي الجزاير انعكاس نيافتمصوبه در بيانيهآن كه عبارات  چرا

مورد استناد ايران تنها به تمايل اياالت متحده براي حفظ ارزش اقالم   ديپلماتيكهاي مضافاً، يادداشت   -۱۱۵

فهرست    امر تسليم نشده است كه  ايناي دال بر  ادلههيچ  ،  طور خاصبه   107اموالي كه متعلق به ايران بود اشاره دارد.

اول مهر   پلماتيكديي از «تداركات و تجهيزات نظامي متعلق به ايران» كه اياالت متحده به يادداشت يهانمونه

كه به اياالت   مبتني است نييمتصرفمكاتبات بيش از بر چيزي بود، ضميمه كرده خود ] 1981سپتامبر  23[ 1360

  هاي گيريبراي نتيجه  ي كافي مبناامر . اين ه استمتعلق به ايران بودمذكور ند كه، به نظرشان، اقالم اه متحده گفت

 .كندارائه نمي ذيل آن مقرره   آن دولتو تعهدات   9كلي راجع به درك اياالت متحده از معناي مقصود بند 

هاي تسليمي اياالت  ها مانند گزارش پرونده اين به عالوه، ايران به مدارك تسليمي اياالت متحده در  -۱۱۶

ها  كه در آن  كنداشاره مي  حده»)هاي اياالت متمتحده در خصوص اموال عيني ايران در اياالت متحده («گزارش 

ايران استدالل كرده است   108.شده است» (يا متعلق به دولت ايران) اشاره  owned-GOIبرخي از اموال به عنوان «  به

  9هاي اياالت متحده شواهدي دال بر اين امر هستند كه درك اياالت متحده از «اموال ايران» در بند گزارش كه 

يده بود، ولي به آن كشور  دها تماماً توسط ايران پرداخت گرشد كه مبلغ آن شامل اموالي هم مي در آن زمان 

 تحويل داده نشده بود. 

استماع   اش در جلسهاليحه در آن دولت ايران، اين درك اياالت متحده در موضع متخذه  وفق اظهارات -۱۱۷

، اياالت متحده قبل از صدور حكم  نرااي  به نظر 109است.شده  منعكس  نيز  ]  1990[پنجم ژوئيه    1369تير    14مورخ  

 

  ، باال. 15 بند بنگريد به  107
  ، باال.71 بند  بنگريد به 108 

  ] خود اظهار داشت:1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14اياالت متحده در تذكاريه استماع مورخ   109



  

79 

 

اي از  مالكيت ايران بر فقره حق  شمول «اموال ايران» است يا خير،  م  ،مربوط  اموال، در تعيين اين كه آيا  529شماره  

 كرد.ربط محسوب نمي رگز ذي هرا اموال وفق حقوق خصوصي  

  مالكيتبر  در واقع    ، اياالت متحده529كند كه قبل از صدور حكم شماره  ديوان مالحظه مي با اين حال،   -۱۱۸

باشد يا خير،  مي «ايران»  متعلق به  فقره مزبور 9وفق بند ال به عنوان ضابطه احراز اين كه آيا وماز ااي فقره  بر ايران 

، در توصيف «اموالي  خود] 1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14. اياالت متحده در گزارش مورخ كرده استاستناد 

است» و   تعلق پيدا نكرده ايران به  هاآن  الكيتحق مباشند»، از جمله به «اموالي ... كه هنوز نمي  9كه مشمول بند 

تحت كنترل دولت ايران قرار نداشته  آن واحد  ايراني بوده كه  يك واحد  ها متعلق به  آن   مالكيت  حق«اموالي ... كه  

»  ايرانه متعلق بهاي حاضر كه به نظر وي «در پرونده  يياموال ادعا ،اياالت متحده در ادامه 110است» اشاره داشت.

طبقه «اموال خارج از مالكيت دولت ايران» فهرست كرد. بدين قرار، به عنوان مثال، اياالت متحده در   ذيلنبود را 

محرز نشد، اياالت   گاهبه [مال عيني مورد بحث] هيچ ايران نسبت مالكيت حق كه «چون مدعي شد  19-ادعاي ز

  بر مالكيت ايران حق ارتباط  111انتقال آن اموال نداشت». گونه تعهدي براي بيانيه عمومي هيچ  9متحده طبق بند 

 

طبق قراردادي كه براي فروش كاال منعقد شده باشد اگر ايران در پرداخت قيمت كاال قصور كند، اموال  
  ندارد. بيانيه عمومي مشمول انتقال نخواهد بود زيرا آن اموال به ايران تعلق    9مزبور طبق بند 

 1369تير    14] (20[متن انگليسي، ص    23-22اموال عيني مورد ادعاي ايران ص ص    تازه گزارش اياالت متحده: جدول    بنگريد به 110
] (كه در خصوص تعدادي  48[متن انگليسي ص  55همانجا، ص  بنگريد به ]) (تأكيد افزوده شده است). همچنين 1990[پنجم ژوئيه 

براي اينكه نشان داده شود واحدهاي ديگر ذكر شده در حال حاضر داراي سرمايه ايراني هستند يا در گذشته  دارد « از ادعاها اظهار مي
 شود».اند در دعاوي ايران مدارك كافي ديده نمي داراي سرمايه ايراني بوده 

]) (تأكيد افزوده شده است). همچنين  1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14( 39، پانوشت 66تذكاريه اياالت متحده، ص  بنگريد به 111
-(ادعاي ز 24)، ص 31-ز ادعاي ( 24-23 ص))، ص 2(-69و تكميلي  25-(ادعاهاي ز 22، ص همانجا ، به، به عنوان مثالبنگريد

[پنجم ژوئيه   1369تير  14( 20عاي ايران، ص گزارش اياالت متحده: جدول تازه اموال عيني مورد اد همچنين بنگريد به . )146
اموالي كه ايران مالك آن باشد در اختيار   ERIM) («اين ادعا بايد پس گرفته شود زيرا 1(-3(ادعاي تكميلي  12ص  ])،1990

  دولت   مالكيت   زا  خارج  «اموال) (5-ز  ادعا (  2  ص   ، ])1990  ژوئيه  اول [  1369  تير  10  – ندارد»)؛ همانجا، «نظرات دولت اياالت متحده  
«ايران مداركي دال بر   -(«اموال خارج از مالكيت دولت ايران»  107-(ادعاي ز 35قال نيافت»))، ص انت  ايران  «به  مالكيت  - ايران»

«مالكيت به ايران   -(«اموال خارج از مالكيت دولت ايران»  124-و ز 121-(ادعاهاي ز 45مالكيت اموال ارائه نكرده است»))، ص 
   انتقال نيافت»)).
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منعكس  نيز پيشين اياالت متحده  هايدادخواهي در  9بند  ذيلاموال عيني با درك اياالت متحده از تعهد خود 

 112است. شده 

استماع    جلسه  تذكاريه و همچنين در    خودهاي  اياالت متحده علي رغم اين كه در گزارش از سوي ديگر،   -۱۱۹

از  ضابطه تعيين اين كه آيا يك فقره به عنوان مالكيت ايران را حق  113]،1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14مورخ 

ها  مبالغ آن شناسائي كرده است، به نحو كمابيش ناهماهنگي، اموالي كه باشد يا خير مي ايران» متعلق به «اموال 

حويل نداده شده بود را به عنوان «اموال عيني متعلق به دولت  ن كشور تآتوسط ايران تماماً پرداخت شده اما به 

   115انتقال مالكيت اموال عيني مغايرت دارد. حاكم بر قانون اياالت متحدهعملي كه با  114؛ايران» طبقه بندي كرد

 

 21[  1362] خود [متن انگليسي، اول فروردين  1983[سوم مه    1362ارديبهشت    13به عنوان مثال، اياالت متحده در دفاعيه مورخ     112
]، در پاسخ به درخواست ايران در دادخواست خود مبني بر اين كه ديوان به اياالت متحده دستور بدهد كه ترتيب انتقال  1983مارس  
  ه اموالي «كه دولت ايران در آن ذينفع است» بدهد، استدالل كرد كه:هرگون

اموالي كه ايران   كه  بود اين  هدف  –يك هدف و مقصود محدودتري داشت  9معهذا تعهد انتقال بموجب پاراگراف 
اي وارد گردد مثل حقوق گروگيري  آنكه به حقوق اشخاص ديگر در آن اموال صدمه و لطمه بي   بالمنازع مالك آنها ميباشد 

  (تأكيد افزوده شده است.)   .بايران انتقال داده شودطبق قانون قابل اجراي امريكا 
]) (اياالت متحده ضمن  1984فوريه    27[  1363(هشتم اسفند    17-16جواب اياالت متحده به پاسخ ايران، ص ص    بنگريد بههمچنين  

  25متن انگليسي ( 4مساوي «عنوان مالكيت» دانست.)؛ نظرات اياالت متحده، ص را » بحث «حقوق مالكانه ذاتي ايران»، «مالكيت
]) (با اين اظهار كه طبقه بندي «اموال خارج از مالكيت دولت ايران» شامل «اقالمي است كه به نظر اياالت  1985اوت    16[  1364مرداد  

... .» (تأكيد  كند كه مالكيت به ايران انتقال نيافته استن ادعا ميبايد از ادعاي دو:الف/دو:ب حذف شود ... زيرا كه دارندة آمتحده 
  افزوده شده است). 

  ، باال.118 بند  بنگريد به 113 
،  83تذكاريه اياالت متحده، ص  همچنين بنگريد به. 17-و ز  14-اموال مورد اختالف در ادعاهاي ز بنگريد به به عنوان مثال  114

كند كه نظر به اين كه نگهدارنده مال عنوان مالكيت آن را داشت  ]) (كه استدالل مي 1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14( 50پانوشت 
يافت) مال  ت مال فقط در زمان ارسال آن انتقال مي ي«زيرا ايران تمام پول اقالم مورد بحث را نپرداخت» (و طبق شرايط قرارداد، مالك

  مورد اختالف متعلق به ايران نبود). 
اي  قاعده  عنوان  به  يعني – نظام حقوقي اياالت متحده به نحوي كه ذيالً به تفصيل بيشتر بحث خواهد شد، مبتني بر تحويل است  115

تجارت  قانون  2-401ي شده است. بدين قرار، وفق بخش ركلي، انتقال مالكيت، مشروط بر تحويل فقره مالي عيني خريدا
مكاني كه فروشنده ايفاي تعهد خود را در ارتباط با تحويل فيزيكي كاال به اتمام رساند،  در زمان و ... مالكيت  حق متحدالشكل، « 

، زير.) در نتيجه،  155بند  يد بهبنگر. (كرده باشند »صراحتاً توافق ديگريهاي قرارداد فروش « » مگر اين كه طرفانتقال خواهد يافت
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ليت درج كرده است.  ؤومبني بر انكار مس زياديهاي عبارت  ،هاگزارش آن  دربه عالوه، اياالت متحده  -۱۲۰

 : ه استاظهار داشتخود  ]1985[ 1364 مورخ در گزارش به عنوان مثال، اياالت متحده 

شده بحث كامل درباره مسائل مختلف حقوقي كه اساس و پايه دعوي   غرض از اين گزارش ادغام
اساس  ايران را تشكيل ميدهد نيست. عالوه بر اين كليه اطالعاتي كه در اين گزارش عرضه شده بر 

وعه اسنادي است كه آن شركتها ممريكائي و مج ااظهارات و اطالعاتي است كه افراد و شركتهاي 
ك از اين  چيدر هي  امريكات آمده است.  س اند و از مدارك تسليمي ايران بدگذاشته  امريكادر اختيار  

ره اين ادعا  آوري اطالعات از آنها درباجستجوي شركتها و جمع  [.]وده استبمعامالت طرف معامله ن
مدت زمان درازي از زمان معامالت مربوطه گذشته است كار بسيار عظيم و دشوار بوده    كهاين خاصه  

كه بعداً اين گزارش خود   دارد مي اين حق را براي خود محفوظ نگاه  امريكا است. بجهات مذكور 
 116يك از مسائل حقوقي توضيحات بيشتري بدهد. ر را تكميل كند و درباره ه

،  خاصيك پروندة  اوضاع و احوال درشدة تفسير معاهدات اين است كه، بسته به ل پذيرفته واصاز  ييك -۱۲۱

توان  تا حدودي مي   شودمربوط مي آن دولت  اي  جانبه دولت زماني كه به اجراي يك تعهد معاهده براي رفتار يك 

بر    يممكن است در تاباندن نور  ايجانبه رفتار يك  چنين تفسير،  عناصر؛ به عنوان يكي از قائل شد ارزش اثباتي 

هاي  به نحوي كه در باال اشاره شد، گزارش   با اين حال، 117اي خود كمك كند.درك آن دولت از تعهدات معاهده 

 

هاي قرارداد  مالكيت تنها به مجرّد تحويل به واحد ايراني انتقال خواهد يافت مگر اين كه طرف  حقطبق حقوق داخلي اياالت متحده،  
جزئي يا كل  شود به مجرّد پرداختصريحاً توافق كرده باشند كه عنوان مالكيت يك فقره از اموالي كه به نهادي ايراني فروخته مي

حق  اي كلي، طبق حقوق اياالت متحده، پرداخت كامل قيمت خريد با انتقال . بنابراين، به عنوان قاعده يابدقيمت خريد آن، انتقال 
  ربط است. مالكيت كاال بي 

  .])1985اكتبر  30[ 1364(هشتم آبان  4گزارش تلفيقي اياالت متحده، ص  116
 بنگريد به  117

 Draft Articles on the Law of Treaties, in Report of the International Law Commission covering 

the work of its sixteenth session, U.N. GAOR 19th Sess., Supp. No. 9, U.N. Doc. A/5809 
(1964), reprinted in [1964] 2 Y.B. INT’L L. COMM. 173, at 204; Yves Le Bouthillier, Article 32 

of the Vienna Convention (Commentary), in 1 THE VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF 

TREATIES – A COMMENTARY 862 (Olivier Corten & Pierre Klein eds., 2011).  
 ؛138، باال، ص 100سينكلر، پانوشت  همچنين بنگريد به

 Oliver Dörr, Article 32 of the Vienna Convention (Commentary), in VIENNA CONVENTION ON 

THE LAW OF TREATIES – A COMMENTARY 581 (Oliver Dörr & Kirsten Schmalenbach eds., 
2012). 
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وليتي كه اياالت  ؤكه انكار مس است به عالوه، مهم اين 118.دارنداياالت متحده تا اندازه قابل توجهي ناهماهنگي 

ها «بحث كامل درباره  گزارش از سازد كه غرض روشن مي هخود درج كرد ]1985[ 1364متحده در گزارش 

  ،ديوان در اين اوضاع و احوال 119دهد نيست».مسائل مختلف حقوقي كه اساس و پايه دعوي ايران را تشكيل مي 

اياالت متحده    آن زمان محسوب نمايد كه درك  امر  بر اين  هاي اياالت متحده را دليل كافي  ش گزار   حاضر نيست

كامالً توسط ايران  ها مبالغ آن كه  باشدنيز مي  اموالي شامل 9«اموال ايران» در بند  اصطالح اين بوده است كه 

، يعني،  مزبور نزد طرف ثالثاموال طبق قانون حاكم، حق مالكيت كه   در زماني  پرداخت شده، ولي به آن كشور 

دهد تا كافي به دست نمي هيچ بنيان هاي مزبور همچنين . گزارش ، تحويل داده نشده استهباقي ماند  فروشنده،

 .استنباطي شودكند كه از آن چنين  را فرض ارچوبي چديوان 

اموال   خاصي از هاي اقرارهاي اياالت متحده نسبت به مالكيت ايران بر قلم 

 عيني مورد اختالف در ادعاهاي جداگانه 

عطف  ] 1985اوت  16[ 1364مرداد  25در شده ثبت  اياالت متحده طي اليحه توسط آتياقرار به ديوان  -۱۲۲

نهاد شد كه به جاي گزارش مشتركي كه ديوان بدواً درخواست كرده بود، هر يك  در آن پيش كه  كندتوجه مي 

 120  تسليم نمايد: تلفيقي ياز طرفين گزارش

هاي تلفيقي] وضع مالكيت بخوبي آشكار ميگردد. ايران با اضافه كردن يك قلم مال  از اين [گزارش 
ت ايران  ياياالت متحده با مالكدر دعوي خود مالكيت دولت ايران را در مورد آن قلم ادعا ميكند. 

ان  ر: «دولت اي  1بقه فرعي الف تا د طبقه  طحق ايران در تصرف) در مورد كليه اموالي كه در    (ولي نه
 

   ، باال.911بند  بنگريد به  118
  ، باال. 201بند  بنگريد به  119
كه گزارش مشتركي مبني بر شناسائي  ه بوددرخواست كرد] از طرفين 1983دسامبر  16[ 1362آذر  25ديوان طي دستور مورخ  120

هاي حاضر مورد اختالفند تسليم نمايند. ديوان در پرتو نظرات دريافتي از طرفين طي  اموال ايران واقع در اياالت متحده كه در پرونده 
؛  ددانضروري نميرا ط طرفين ] نظر داد كه ديگر تسليم گزارش مشترك توس1985[چهارم سپتامبر  1364شهريور  13دستور مورخ 

  اي در خصوص اموال ايران در اياالت متحده تسليم كند. ديوان در عوض از هر يك از طرفين دعوت كرد گزارش تلفيقي جداگانه 
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در حقيقت  .» موافق است [.]...در اياالت متحده صاحب اموال عيني بوده است 1981ژانويه  19در 
در    الف از طرف اياالت متحده مورد اعتراض قرار گرفته است.  2در مورد طبقه  ايران  ادعاي مالكيت  

طبقه «اموال عيني كه بدولت ايران تعلق ندارد» اقالمي ذكر شده كه بعقيدة اياالت متحده بايد از دعوي  
ب حذف گردد زيرا باين علت كه يا نگاهدارنده اموال مدعي است كه مالكيت آنها   2الف/ 2

از دولت ايران ابتياع    هيچوقت به ايران انتقال نيافته و يا آنكه آن اقالم ظاهراً توسط سازمان ديگري غير
  2ستي جزء دعوي  بدر شده است. اموالي كه در ساير طبقات ذكر گرديده بعلل ديگري كه ذكر شده 

 121ب نيستند. 2/فال

نويسد كه بر خالف اصل  مي در خصوص نتايج حقوقي اقرار نگ ن ِچبيبه عنوان يك امر مقدماتي،   -۱۲۳

 پل)،اممنوعيت انكار بعد از اقرار (است

پرداختن  تأثير  اقرار  شود كه يك طرف حقيقت را ابراز كند. در عوض،  نمي اين  طع مانع  اطور قاقرار به  
را دارد كه حس سازگاري شخصي را   )argumentum ad hominem( به من قال به جاي ما قال

ضرورتاً  رار  اقشود.  «اصل تناقض» ناميده مي   پارادوكسيكاليا آن چه در منطق به طور  گيرد،  هدف مي 
تواند متفاوت بسته به اوضاع و احوال مي نيروي اقرار  .نيستشده قاطع هاي پذيرفته واقعيتدر مورد 

 122باشد.

به عنوان دليل براي تضعيف استدالل طرفي   د توانندارد، «باز هم مي آوريالزام در نتيجه، در حالي كه اقرار تأثير 

 ووِت، به گفته دِرِك ُب123. »گردد، اقامه نمايدمي  ي ارائهاظهار يا اقراراكنون كه 

  رتي در صويا ادله را  ،كند، حال آن كه اقرارمي منتفيي واقعيت مورد اختالف را كامالً ادلهاستاپل 
  ادله چنين در صورتي كه  يا ،نمايدمي  دنداشته باشد زائ وجود مذكور اقرار كه ادله ديگري در نقض 

تضعيف يا   ،بسته به اهميت نسبي اقرار و ادله مزبور - را  مذكور  ينقضوجود داشته باشد، ادله  ضينق
  124.باطل خواهد ساختشايد 

 

  ]) (تأكيد افزوده شده است). 1985اوت  16[ 1364مرداد  25( 4نظرات اياالت متحده، ص  121

122 BIN CHENG, GENERAL PRINCIPLES OF LAW AS APPLIED BY INTERNATIONAL 
COURTS AND TRIBUNALS 143 (Grotius Publications 1987) (1953) 
123  Derek W. Bowett, Estoppel Before International Tribunals and Its Relation to 

Acquiescence, 33 BRIT. Y.B. (1975)   INT’L L. 176, 196  
  .197همانجا، ص  124
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اموال  مشخصي از  نسبت به مالكيت ايران بر اقالمها در اين رسيدگي ديوان به اقرارهاي اياالت متحده  -۱۲۴

 شده در باال خواهد پرداخت. پرتو اصول ترسيم در   جداگانه  ادعاهايدر   عيني

 است  » ايرانانحصاري  يتالكم« اموال در  مالكيت حاكي از اين است كهحق )  سه( 

بدين  را دارد.  529شمارة  حكممندرج در خود وظيفه اعمال تصميم  هارسيدگيدر اين مرحله از ديوان  -۱۲۵

، اين  بنابراينترتيب، ديوان تعيين خواهد كرد كه آيا «ايران مالك انحصاري» اموال مورد ادعا بوده است يا خير و 

 باشند يا خير.مي  9كه آيا آن اموال، «اموال ايران» وفق بند 

شوند، زيرا زماني كه  ب مي ي ايران، «اموال ايران» محسوي اختالفي نيست كه برخي از اقالم اموال ادعا -۱۲۶

دي   29و در  انددر زمرة اين دسته از اموال قرار داشته پيشاپيش اند، ابتدا وارد قلمرو قضائي اياالت متحده شده 

. اين دسته، شامل اموالي در اياالت متحده است كه به امانت  اندمانده  به همان حالت باقي ]1981ژانويه  19[ 1359

دارند كه اين دو  توافقي وسيع داده شده، يا اموالي كه براي تعمير به اياالت متحده ارسال شده بوده است. طرفين 

  و در  ه] «در مالكيت انحصاري ايران» بود 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در به اموالي مربوط هستند كه دسته 

اي از اقالم اساساً متشكل از اموالي  د. با اين حال، دسته عمده نگيرقرار مي  9بند  ذيلعهد اياالت متحده محدودة ت

اي مستقر در قلمرو قضائي اياالت متحده بوده  است كه موضوع توافقات مربوط به خريد بين ايران و فروشنده

شود ال دسته سوم در «مالكيت انحصاري ايران» تلقي مي كه آيا امو تعيين اين   معياراست. طرفين در خصوص آزمون  

ايراني صورت گرفته است يا خير،   نهادمالكيت بين طرف قرارداد اياالت متحده و حق يا خير، يعني آيا انتقال 

 د.مواضعي صد در صد متضاد دارن
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است كه شامل «حق  باشد مفهومي وسيع  نظر ايران اين است كه مالكيت اموال عيني كه مشمول فروش مي -۱۲۷

  529هاي شماره  و نه حكم   9كند كه نه بند  شود. ايران بر اين نكته تأكيد مي آن اموال مي   »قراردادي مبني بر تسليم

 د. ناي به «حق مالكيت» نداراشاره  601و 

كه مالكيت انحصاري، مستلزم غيرمشروط و بالمعارض بودن حق مالكيت بر  است مدعياياالت متحده  -۱۲۸

الملل عرفي فاقد قواعد ماهوي حقوق مالكيت است  حقوق بين  ،اياالت متحدهوفق اظهارات  د نظر است.  اموال مور

 و ديوان بايد قانون حاكم بر مالكيت در حقوق داخلي را اعمال كند.

ترين حقوق عيني قابل  باشد، كه مستحكم ميحق مالكيت بر مال، مبناي حقوقي مالكيت  ،به نظر ديوان -۱۲۹

  هاي حقوقي متعلق به سنت حقوق نظام در اغلب    ،در واقع 125است و حق مالكيت، حق يا دليل مالكيت است.   تصور

در تقابل با حقوق عيني  ،  «كامل»  )in rem(به مفهوم «حق مالكيت» به طور كلي، به عنوان حق عيني    ، مالكيتنوشته

«محدود» يا «ويژه» (مانند، به عنوان مثال، تصرف، حق عمري، گرو، و انواع گوناگون حق وثيقه، و مانند آن)  

و بالواسطة كنترل بر موضوع حق را  آن، حق مطلق  متصرفشود. مالكيت به عنوان حق عيني، به توصيف مي 

اي مربوط است كه از يك نظام  قواعد پيچيده چگونگي كسب مالكيت به  126. ندا»مطلق« هاي مالكانهحق دهد. مي

كسب مالكيت با   ، حقوقي ايران هاي حقوقي، مانند نظام حقوقي به نظام حقوقي ديگر تفاوت دارد. در بعضي نظام 

اياالت متحده (به عنوان يك قاعده  نظام حقوقي مانند  هاي حقوقي ديگر،ف توافق (قراردادي)؛ در نظامرِِص

 

  بنگريد به از جمله،   125
In re Vancouver Improvement Company, [1893] 3 BCR 601 (Drake J.); Haw River Land & 

Timber Company, Inc. v. Lawyers Title Insurance Corporation, 152 F.3d 275 (1998).  
  : بنگريد به 126

 Jacob H. Beekhuis, Structural Variations in Property Law, in 6 INTERNATIONAL 
ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW (Property and Trust) 8 (Frederick H. Lawson 
ed., 1975). 

  به: بنگريد  در خصوص حقوق فرانسه،  
 FRANÇOIS TERRÉ & PHILIPPE SIMLER, DROIT CIVIL – LES BIENS 147 (Dalloz 9th 
ed. 2014). 



  

86 

 

توافق  (به عنوام مثال، تسليم)، و در گروه سوم، آن چه كه معروف به « modus(قرارداد) و  titulusبا  فرض)،پيش

هاي قانوني)  (مانند تسليم يا هر يك از تعدادي از معادل   modus  ة»، مجرد از توافق قراردادي اصلي، به عالو واقعي

ريزي قواعد حل  گفته، مربوط به قانون ماهوي است. قانون ماهوي، طرحمراتب پيش .گيرداست، صورت مي 

 كند. ربط را، از پيش تعيين نمي تعارض، به ويژه عامل ارتباط ذي

هاي حاضر متشكل از اموالي است كه موضوع  ، گروه معتنابهي از اقالم در پرونده گفته شدطور كه همان -۱۳۰

اي در قلمرو قضائي اياالت متحده بوده است. در اين موارد،  بين ايران و فروشنده هاي خريد گوناگون  نامه افقتمو

، بلكه همچنين نسبت به  )inter partes(هاي قرارداد نه تنها بين فروشنده و خريدار، يعني، طرف هاي مالكانه حق

مؤثر است. روابط متقابل بين حقوق قراردادها و حقوق اموال، و نيز بين مالكيت بين   )erga omnes(همگان 

هاي حقوقي  نظام  دركه  است اي، موضوع قواعد پيچيده )erga omnes(الشمول و عام )inter partes(الطرفيني 

جزئي، تمام موارد  اهميت است كه مالحظه شود كه در  اين حكم  حائزمتفاوت است. براي تحليل بيشتر ديوان، 

هاي  كند و طرف مطرح مي   )inter partes(الطرفيني  انتقال مالكيت از طريق خريد، اين سؤال را فقط به صورت بين 

 كند.ادعاهاي متزاحم نسبت به اموال را درگير نمي   دارايثالث 

  نوشته حقوق  نظامو هم در  حقوق عرفيدر نظام هم مالكيت  حقوقكند كه در مالحظه مي مضافاً ديوان  -۱۳۱

  هر گونه  شاملي ييا دارا  از اموال در يك فقره  نفعتفكيك شود.  مال نفع بودن در بايد از ذي حق مالكيت در مال 

گيري  مالك اندازه   ،اموالممكن است در آن داشته باشد. حق مالكيت نسبت به آن فقره از    متصرف كه    ست ا  حقي

  ، بنابراين به نظر ديوان 127  دهد.ي را مي يتصرف در آن مال يا دارا  ةحق بالواسط  ،متصرفاست، و به    نفعآن    تشد

اموال مذكور  اين نتيجه است كه آيا   بهبر مال مورد ادعا، و رسيدن  تحق مالكيت، وسيله عيني تعيين مسئله مالكي

 

127 DUNCAN SHEEHAN, THE PRINCIPLES OF PERSONAL PROPERTY LAW 13 (Hart 2011).  
  همچنين بنگريد به  

UGO MATTEI, BASIC PRINCIPLES OF PROPERTY LAW: A COMPARATIVE LEGAL AND ECONOMIC 

INTRODUCTION 86-91 & 99-122 (Praeger 2000). 
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دادن  تر از حق مالكيت باشد براي نشان كه كم   ييادعااي از اموال  ه در فقر  نفعد يا خير. هر گونه  شومي   9بند    مشمول

  شخصچه است كه چنان معقولديوان،  ظر. به نستا ناكافي ه،بود  »ايران تانحصاراً در مالكي« آن فقره  كهاين 

در آن داشته باشد، فقره مال   يداشته باشد، در حالي كه ايران فقط نفع  اي از اموالفقره بر  مالكيت  قانوني  ثالثي حق  

 توان «انحصاراً در مالكيت ايران» محسوب كرد.نمي را مزبور 

ها  اوليه رسيدگي  مرحلهدر  هاي خوددادخواهي كه هر دو طرف طي  استالزم به ذكر  سياقدر اين  -۱۳۲

مالكيت  و نه حق قانوني  نفع شامل اموالي نيست كه ايران فقط  9بند ذيل اياالت متحده موافقت كردند كه تعهد 

 13] (متن فارسي، 1983مارس  22[ 1362دوم فروردين  درخود . اياالت متحده در دفاعيه استداشته  هادر آن

و نه شامل    'اموال ايرانيست'«تنها شامل    9بند  ذيل  آن دولت  كرد كه تعهد    ادعا  )]1983[سوم مه    1362ارديبهشت  

شد، اياالت متحده تشخيص   گفتهطور كه به عالوه، همان 128. اموالي كه ايران در آنها داراي منافع و عاليق است»

متعلق  «  9بند    وفق  آن قلمكه آيا  امر است  معيار اثبات اين    قلمي از اموال عيني،  حق مالكيت ايران برداده است كه  

] (متن فارسي  1983اوت  31[ 1362نهم شهريور مورخ  جوابيهايران به سهم خود در  129يا خير.باشد مي » به ايران

 كرد:  ادعا 130]) خود به دفاعيه اياالت متحده1984[ششم مارس   1362اسفند  16

 

  اياالت متحده در دفاعيه خود همچنين اظهار داشت:  128
تنها   9بطور مشخص كليه اموال و منافع در اموال را بلوكه كرده پاراگراف    1979هاي نوامبر  نامهبا اينكه آئين 

  خارج ميسازد. اشاره ميكند و به تلويح منافع در اموال را از تعهد انتقال "اموال ايراني"به 
  "منفعت"  يك  تنها   ايران  آنها  در  كه  ملموسي  اموال  مورد  در  بالنتيجه  9  پاراگراف  در  "ايراني  اموال"اصطالح  

در آن   و است  منازعه مورد آنها مالكيت كه اموالي – نپرداخته  پولي آنها براي  ايران كه اموالي قبيل از دارد
كه مافوق و برتر از حقوق ايران   گروگيري  و   تصرف   حق  مثل  –اشخاص ديگر داراي حقوق قانوني ميباشند  

باشد. اين يك تفسير منطقي است زيرا انتقال صرف منافع در اموال نتايج نامعقول و  است قابل اجرا نمي
  غيرموجهي ببار خواهد آورد. 

  ، باال. 811بند  بنگريد به  129
  باال.  ،128و پانوشت  321پاسخ به استدالل اياالت متحده منقول در بند در  130
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جالب اينجاست كه آمريكا ميكوشد با ارجاع به تعريفات اموال ايران مندرج در دستور اوليه آمريكا  
ممانعت از دستيابي به دارائيهايش تنظيم يافته بود، تعريف ناقص   به منظور كه  1979نوامبر  14مورخ 

مسلم است كه   .... داري را توجيه كندمقررات خزانه 535-333در بخش ... شماره  "اموال ايران "
ترين  بعمل آورد، وسيع 1979بحد اكثر رساندن تأثير اقدامات اقصادي كه در سال  به منظورآمريكا 

  تماماً متعلق به را بكار ميگرفت. بنابراين تعريف اموال نه تنها اموال  "اموال ايران "تعريف ممكن از 
اين  ن  اميگرفت. موضع اير  را نيز در بر  در آنها بود  "منافعي "ايران بلكه اموال ديگران كه ايران داراي  

بيانيه كلي بايد ترتيب استرداد اموالي را كه ايران بموجب حقوق  9كه آمريكا بموجب بند  است
الملل و حقوق عمومي آمريكا مستحق آنهاست بدهد، كه اين امر با مفاد اصل كلي الف كه قول  بين

هد كه  ايران از آمريكا نميخواميدهد وضع پيش از انسداد ايران را مجدداً برقرار سازد، سازگار است.  
ايران ممكن   كهاين ترتيب انتقال اموالي را بدهد كه قانوناً متعلق به اشخاص ثالث است، صرفاً بخاطر  

  (تأكيد افزوده شده است.) 131.است داراي منافع حقوقي در آن اموال باشد

مالكيت انحصاري به   موجد اموالاز  ايبر فقره در منافعكه مالكيت  دكنمي خاطرنشان همچنين ديوان  -۱۳۳

نسبت    در منافع كه حتي اگر مالكيت    كندحكم مي ديوان    ،باشد. بنابراينوم داشتن حق مالكيت بر آن فقره نمي همف

براي قرار دادن آن فقره در زمرة    يدر منافعاثبات شود، چنين مالكيت    هاپرونده در اين    ييادعا  اموالاز    ايبه فقره

 كند.كفايت نمي 9بند  مشمول  اموال

اصطالح   كهاينمبني بر  529 حكم شمارهدر ة خود براي اعمال تصميم اتخاذ شدديوان  ،بر اين اساس -۱۳۴

تعيين شده  فروخته   در خصوص كاالهايبايد    د»انحصاراً در مالكيت ايران بو«كه    است  ناظر به اموالي  »اموال ايران«

 يا خير. ه استبه ايران انتقال يافته بود ]1981نويه اژ  19[ 1359دي  29 در  ييادعاكند كه آيا حق مالكيت اموال 

 

ايران ]) 1984[ششم مارس  1362اسفند  16] (متن فارسي 1983اوت  31[ 1362عنوان بخش نقل شدة پاسخ مورخ نهم شهريور  131
  شود».ن در دستورات بلوكه كننده تعيين نميبا تعريف اموال ايرا  9اين است: «حدود وظيفه آمريكا به استرداد اموال ايران بموجب بند  
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الملل خصوصي به  مالكيت مطابق اصول كلي حقوق بين قانوني آيا حق  كهاين ) تعيين چهار(

 يا خير استايران انتقال يافته  

در  آيا حق قانوني مالكيت نسبت به اموال  پردازد كه مطابق آن تعيين كندمالكي مي به اكنون ديوان  -۱۳۵

در  تا بدان واسطه ، ه] به ايران انتقال يافته بود1981ژانويه  19[ 1359دي  29 در  در اثر بيعهاي حاضر كه پرونده 

كه ديوان با اعمال قواعد    9را بايد از تفسير بند    امر گيرد. اين  قرار    9در بند  مندرج  «اموال ايران»    اصطالحچارچوب  

 132الملل عام انجام داده است، متمايز كرد.حقوق بين مرتبط

 دارد: ») مقرر مي 5(«ماده  دعاويو فصل بيانيه حل  5ماده  -۱۳۶

هيئت داوري اتخاذ تصميم دربارة تمام موارد را بر اساس رعايت قوانين انجام خواهد داد و مقررات  
كار خواهد برد و در اين مورد كاربردهاي  ه الملل را بحقوقي و اصول حقوق تجارت و حقوق بين

  احوال را در نظر خواهد گرفت. عرف بازرگاني، مفاد قرارداد و تغييرات اوضاع و 

مطابق اين ماده «اتخاذ تصميم دربارة تمام موارد را بر اساس رعايت قوانين انجام خواهد داد».  ديوان بدين قرار، 

ديد ها را به صالح گيري در مورد پرونده براي تصميم   حاكم انتخاب قانون    يتا حد زياد  5كه ماده    بنابراين، در حالي

گيري  خود را براي تصميم   ي به اختيارقواعددهد كه  يا اختيار را به ديوان نمي   اقتدار اين   133كند،ديوان واگذار مي 

 

  ، باال.112-210بنگريد به بندهاي  132
، ص 99-245-2، حكم شماره وزارت راه و ترابري و ديگرانو  سي. ام. آي. اينترنشنال اينكورپوريتد بنگريد به به عنوان مثال،   133

، كه در آن ديوان اشعار  268-267، 263، ص ص 4داوري، ج ])، منتشره در گزارش آراء ديوان  1983دسامبر  27[ 1362دي  10( 8
  داشت: 

مشكل بتوان يك قيد انتخاب قانون به تصور آورد كه به ديوان آزادي عمل بيشتري جهت تعيين قانون حاكم بر 
موضوعات مطروحه نزد آن تفويض كرده باشد. اين آزادي عمل منطبق با دامنه كارها و وظايف ديوان و بلكه مالزم  

ا آنست، چه وظايف مزبور نه فقط شامل رسيدگي به ادعاهاي ماهيتاً تجاري ... بلكه، همچنين ادعاهاي مربوط به  ب
سلب مالكيتهاي ادعائي يا ساير اقدامات دولت، ادعاهاي فيمابين دو دولت، برخي دعاوي مؤسسات بانكي عليه  

  گيرد.ا نيز دربر ميهاي الجزيره ريكديگر و مسايل مربوط به تفسير و اجراي بيانيه 
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هاي  در پرونده  يي ادعا اي از اموالفقره مالكيت ] حق 1981ژانويه   19[ 1359دي  29ايران در مورد كه آيا  اين در 

  .تدارك ببينداست يا خير، را داشته  حاضر 

  اي از اموال فقره المل عمومي عام كه حاكم بر انتقال مالكيت قانوني بر  ديوان از قواعد يا اصول حقوق بين -۱۳۷

داخلي   قضايي جاي تعجب نيست: قواعد حاكم بر انتقال مالكيت مشخصاً در قلمرو  134ندارد.آگاهي عيني باشد 

  ي المللهاي بين هاست. بدين ترتيب، براي تعيين اين كه آيا حقي نسبت به مال عيني وجود دارد يا خير، ديوان دولت

كه براي تعيين اين كه آيا در مورد   داردمقرر مي بر همان قرار، ديوان  135كنند. مراجعهتوانند به حقوق داخلي مي

 

[سوم دسامبر    1375آذر    12(  70، بند  574-ب  36-2، حكم شماره  جمهوري اسالمي ايرانو    اياالت متحده آمريكا  بنگريد به همچنين  
،  جمهوري اسالمي ايران و ديگرانو    ايران اينك- آناكاندا؛  179،  162، ص ص  32گزارش آراء ديوان داوري، ج    منتشره در])،  1996

])، 1986دسامبر  10[ 1365آذر  19]) (متن انگليسي 1987مارس  13[ 1365اسفند  22( 130، بند 65-167-3ادي شماره قرار اعد
  .232، 199، ص ص 13گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در

  حقوق اموال قواعد ماهوي هيچ الملل عرفي حاوي («حقوق بين  197، باال، ص 69داگلس، پانوشت  بنگريد به به عنوان مثال،  134
  . نيست.»)

  نويسد:گذاري ميزاكري داگلس ضمن بحث اين موضوع در چارچوب داوري مربوط به معاهدات سرمايه 135

توانند گونه قواعد ماهوي در خصوص حقوق اموال نيست. اين قواعد نمي الملل عرفي حاوي هيچ حقوق بين 
گذاري هم اين نيست كه قواعدي براي كسب حقوق  همنبع حقوقي بر اموال باشند. قصد معاهدات سرماي

حد و حصر قابل اجرا باشد. بنابراين، حقوق داخلي نسبت به اموال عيني وضع نمايند كه در سطح جهاني بي 
دولت ميزبان تعيين كنندة اين است كه آيا حق معيني نسبت به مال وجود دارد يا خير، محدودة آن حق 

  تعلق يافته است.   چيست، و چنين حقي به چه كسي
دقت بيشتر و با مالحظه اين كه   ا(پانوشتها حذف شده است). زاكري داگلس ب 198-197، باال، ص ص 134داگلس، پانوشت 

  نويسد: باشند، ميهاي مشمول ميگذاري از انواع سرمايهفهرستي  ، به صورت تعريفي،  فهرستيگذاري معموالً حاوي  معاهدات سرمايه

شود. اما اين تعريف، به هيچ روي، اين  گذاري» اعطا مي ي «عيني» به «سرمايهمعاهدات بنابراين، تعريف
كند كه  هاست را از آن حقوق داخلي منفك نميگذاري عيني را كه مبناي آن سرمايهدر اموال  هاحق
اهوي حقوق اموال  گذاري حاوي قواعد مكند. معاهدات سرمايههاي مزبور را ايجاد و شناسايي ميحق

اي به حقوق داخلي صورت گيرد. آن حقوق اموال، تا حدي كه معاهدات  نيستند. بايد احاله 
هاي دولتي متعاهد دارد، حقوق  گذاري و يكي از طرف گذاري اقتضاي پيوندي ميان سرمايهسرمايه

  دارد. گذاريسرمايه در آن كند كه گذار ادعا ميداخلي دولتي است كه سرمايه 
  .198، باال، ص 134گلس، پانوشت دا
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عيني به ايران انتقال يافته است يا خير، در حالي كه قابل تشخيص   اي از اموال فقرهخاصي، حق مالكيت قانوني 

در تعيين اين كه آن  ديوان سپس،  136.حاكم بر انتقال مالكيت را اعمال نمايد مربوطداخلي  حقوقباشد، بايد 

ديوان را به اعمال تحليل انتخاب   ، كند. مقرره مزبوررا اعمال مي  5مقرر در ماده داخلي چيست، قاعده  حقوق

  .شودرهنمون مي ربط براي تعيين قانون ماهوي ذي قانون حاكم 

ه  الملل خصوصي را در تصميمات خود اعمال كردحقوق بين  » اصول كلي«ديوان مشخصاً  ،سياقدر اين  -۱۳۸

در تعيين اعتبار قرارداد  حقوق اياالت متحده  كه    حكم كرد  اكونومي فورمز كورپ. عليه ايراندر  شعبه يك  .  است

«مركز ثقل اين معامالت تجاري در اياالت متحده قرار داشته و به موجب اصول  ا زير بود حاكممورد اختالف 

هارنيشفگر كورپ عليه  در ديوان همچنين  137.تعارض قوانين معيار تشخيص قانون حاكم نيز همين است»كلي 

 نتيجه گرفت:  وزارت راه و ترابري

كلي انتخاب قانون، بايد  ي [كذا]اي به قانون حاكم نشده است، معهذا طبق اصولدر قرارداد... اشاره
اند حاكم  قوانين اياالت متحده را كه معامله و طرفين، نزديكترين ارتباط را با حوزه قضائي آن داشته

   138بر اين دعواي به خصوص دانست ...

 

» concept  توان تا حدي شبيه تعيين يكتعيين اين كه آيا ايران داراي حق مالكيت يك قلم مال مورد ادعاست يا خير را مي  136

préjudiciel»   كند:در حقوق بين الملل خصوصي دانست، كه فرانسوا ريگو آن را به شرح زير توصيف مي  
“Quand l’effet juridique réclamé au titre de question principale requiert la réalisation d’une 

condition, il se peut que celle-ci, exprimée dans une notion juridique appelée concept 

préjudiciel, doive être vérifiée selon une loi autre que la loi applicable à la question 

principale.” François Rigaux, Les situations juridiques individuelles das un système de 

relativité générale : cours général de droit international privé, in 213 RECUEIL DES COURS 
166 (1989). 

 1362خرداد  24(متن انگليسي،  10، ص 55-165-1شماره ، حكم جمهوري اسالمي ايران و ديگرانو  فورمز كورپ. ايكانامي 137
  .48، 42، ص ص 3گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1983ژوئن  24[ 1362سوم تير ، متن فارسي، ]1983ژوئن  14[

]) (متن 1984[ششم دسامبر    1362آذر    15(  144-180-3حكم شماره    وزارت راه و ترابري و ديگران،و    هارنيشفگر كورپوريشن 138
  .99، 90، ص ص 7گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1984ژوئيه  13[ 1362تير  22انگليسي، 
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سي ام آي اينترنشنال اينك عليه  ديوان در رسيدگي به قراردادي حاوي ماده صريح انتخاب قانون در پرونده 

 140دنبال كرد.همين خط استداللي را ، عليه بانك ملت  هيسايا ادرست مانند شعبه دو در تصميم  139ايران 

الملل  ر اعمال اصول كلي حقوق بينگكند كه يك رشته از سوابق قضائي نشانمضافاً مالحظه مي ديوان  -۱۳۹

داوري اوايل   طهاي مختلبه سوابق قضائي ديوان سابقه آن باشد كه ي بين المللي مي ر هاي داو خصوصي در ديوان 

نهم فروردين  ديوان مختلط داوري بين فرانسه و آلمان در تصميم    به عنوان مثال، 141.گرددبازمي   ميالدي   قرن بيستم

 

 دسامبر  27[  1362(ششم دي    8-7، ص ص  99-245-2، حكم شماره  جمهوري اسالمي ايران و ديگرانو    سي. ام. آي. اينترنشنال 139
  .268-267، 263، ص ص 4گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1983

 منتشره در])، 1983مارس  30[ 1362فروردين  10( 11-10، ص ص 35-219-2حكم شماره  بانك ملت،و  بنجامين آر. ايساياه  140
  .237، 232، ص ص 2گزارش آراء ديوان داوري، ج 

141 J.P. Niboyet, Jurisprudence des tribunaux arbitraux mixtes, 40 RECUEIL DES COURS 221 
(1932). 

 به همچنين بنگريد  

 Chausson v. The German State, Franco-German Mixed Arbitral Tribunal, 7 Dec. 1921, 1 
Recueil des Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 587; B. Kitzinger v. A. Dann, Anglo-
German Mixed Arbitral Tribunal, 15 and 22 Feb. 1922, 1 Recueil des Décisions des Tribunaux 
Arbitraux Mixtes 847; Canale Schuler v. Consorts Schuler, Franco-German Mixed Arbitral 
Tribunal, 10 Mar. 1922, 1 Recueil des Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 899; Bonnet-

Dupeyron v. Ephraim Meyer, Franco-German Mixed Arbitral Tribunal, 5 May 1922, 2 Recueil 
des Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 89; Stevan Rajkovitch v. Maschinenfabrik u. 

Mühlenbauanstalt G. Luther A.G., and Maschinenfabrik u. Mühlenbauanstalt G. Luther A.G. 

v. Stevan Rajkovitch, Germano-Yugoslav Mixed Arbitral Tribunal, 2 Recueil des Décisions des 
Tribunaux Arbitraux Mixtes 641; Vereinigte Schmirgel & Maschinenfabrik A.G. v. Perbal, 
Franco-German Mixed Arbitral Tribunal, 28 Nov. 1922, 2 Recueil des Décisions des Tribunaux 
Arbitraux Mixtes 753; Fiegel v. Guillot, Franco-German Mixed Arbitral Tribunal, 8 Jan. 1923, 
2 Recueil des Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 786; Stoehr & Co. and Wulfing et 

Sohn v. Louis et Cie, Germano-Belgian Mixed Arbitral Tribunal, 25 May 1923, 3 Recueil des 
Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 286; Lévy et Cie v. Commerz und Diskontobank, 
Franco-German Mixed Arbitral Tribunal, 9 Jan. 1923, 3 Recueil des Décisions des Tribunaux 
Arbitraux Mixtes 328; Schwab and Sommer v. The German State, Franco-German Mixed 
Arbitral Tribunal, 27 Mar. 1923, 3 Recueil des Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 340; 
La Suédoise Grammont v. Roller, Germano-Belgian Mixed Arbitral Tribunal, 16 Oct. 1923, 3 
Recueil des Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 570; 1o Industrielle Foncière v. von 

Scharfenberg and Beutler, Franco-German Mixed Arbitral Tribunal, 26 Nov. 1923, 3 Recueil 
des Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 872; Goldschmiedt v. Marie Fremery et Co (in 

liquidation), Germano-Czechoslovak Mixed Arbitral Tribunal, 24 May 1923, 3 Recueil des 
Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 1020; Ville de Neuf-Brisach v. The German State, 
Franco-German Mixed Arbitral Tribunal, 3 Oct. 1923, 4 Recueil des Décisions des Tribunaux 
Arbitraux Mixtes 366; Bleyfus v. The German State, Franco-German Mixed Arbitral Tribunal, 
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ملي   قواعد مندرج در قوانينبايد صرفاً  نمي المللي بين ي هادن به عنوان  كه كرد] خاطرنشان 1926مارس  30[ 1305

كشور  مّلي  هايدادگاه اعمال كند، زيرا آن قواعد تنها براي  تعارض قوانينحل موضوعات  به منظورداخلي را 

اصول   را دردر عوض تصميم گرفت كه بايد حل مسئله تعارض قوانين  مذكور. ديوان هستندآور مورد نظر الزام 

قوانين استناد   ض به اصول كلي تعار ليامكو، داور پرونده متأخرتر از اين 142بيابد. خصوصيالملل كلي حقوق بين 

الملل  قوانين در حقوق بين  ضاصول كلي حاكم بر تعار « كه مسئله قانون حاكم بايد از طريق حكم كرد و 

 144دنبال كرد.همين روش را  تگزاكو عليه ليبيديوان داوري  143تعيين شود. »خصوصي

 

16 Jun. 1924, 4 Recueil des Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 417; Goldschmiedt v. 

Heesch Hinrichsen et Cie, German-Czechoslovak Mixed Arbitral Tribunal, 4 Recueil des 
Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 530; P. Negreanu et Fils v. Meyer et Fils, Romano-
German Mixed Arbitral Tribunal, 16 Jun. 1925, 5 Recueil des Décisions des Tribunaux 
Arbitraux Mixtes 200; Andelhof v. Friedrich Wilhelm L.V.A.G., Germano-Belgian Mixed 
Arbitral Tribunal, 3 Apr. 1925, 5 Recueil des Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 346; 
R.T.S. Tolson v. August Paudler, Anglo-German Mixed Arbitral Tribunal, 11 Mar., 9 Oct. and 
3 Nov. 1925, 5 Recueil des Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 637; Gutberlet et Cie v. 

Société Rémoise d’Imprimerie “Jeanne d’Arc,” Franco-German Mixed Arbitral Tribunal, 13 
Jul. 1925, 5 Recueil des Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 790; E. Luttges and Co. v. 

Ormiston and Glass Limited, Anglo-German Mixed Arbitral Tribunal, 28 and 30 Apr. and 15 
Jul. 1926, 6 Recueil des Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 564; The English and 

French States c. The Bulgarian State, Anglo-Bulgarian Special Arbitral Tribunal, 10 Nov. 
1926, 6 Recueil des Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 943; Ditta Bochumer Verein v. 

Società Anonima Officine Ferroviarie Meridionali, Germano-Italian Mixed Arbitral Tribunal, 
28 May 1926, 7 Recueil des Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 221; V. Tiedmann et al 

v. The Polish State, Germano-Polish Mixed Arbitral Tribunal, 1 Nov. 1926, 7 Recueil des 
Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 702; Bela Tass v. The Czechoslovak State, Hungaro-
Czechoslovak Mixed Arbitral Tribunal, 29 Jul. 1927, 7 Recueil des Décisions des Tribunaux 
Arbitraux Mixtes 881; and Banque du Bruxelles v. The German State and Disconto Gas, 
Germano-Belgian Mixed Arbitral Tribunal, 2 Aug. 1929, 9 Recueil des Décisions des 
Tribunaux Arbitraux Mixtes 302. 
142 Zeppenfeld v. The German State, Franco-German Mixed Arbitral Tribunal, 30 Mar. 1926, 
6 RECUEIL DES DÉCISIONS DES TRIBUNAUX ARBITRAUX MIXTES INSTITUÉS PAR LES TRAITÉS DE 

PAIX 243. 
143 Libyan American Oil Co. (LIAMCO) v. Government of the Libyan Arab Republic, Award 
(12 Apr. 1977), 62 ILR 141, 171;   

 به همچنين بنگريد 

 Saudi Arabia v. Arabian American Oil Co. (Aramco) (23 Aug. 1958), 27 ILR 117, 154-56.  
144  Texaco Overseas Petroleum Co. et al. v. Government of the Libyan Arab Republic, 
Preliminary Award (12 Jan. 1977), 53 ILR 389, 442. 
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  » اصول كلي حقوق « صريح  داوري در اعمال هاي ديگري از تصميمات كند كه مثالديوان مالحظه مي  -۱۴۰

 ساحل متصالح)شركت توسعه نفت (رد اسكويت در پرونده ُلالملل خصوصي وجود دارد. در ارتباط با حقوق بين 

 145استناد كرد.  »دارد  مشترك عموم ملل متمدن رويه اعمال اصولي كه ريشه در عقل سليم و  «ه  ب شيخ ابوظبي  ه علي

سفاير اينترنشنال پتروليوم، ليمتد عليه شركت مّلي نفت پرونده  ين در و كاقاضي اصول كلي توسط استناد به اين 

صورت گرفت.    147شركت نفت انگليس (ليبي) عليه ليبيه در پروند يداور و همچنين توسط ديوان  146ايران

آراء داوري   اعتبار   152و اياالت متحده آمريكا 151ايتاليا 150فرانسه، 149انگلستان،  148در اتريش، پژوهشهاي دادگاه 

 اند. كرده تأييدرا   خصوصيالملل حقوق بين » اصول كلي«مبني بر 

الملل خصوصي  ل كلي حقوق بين و ل اصااعم ديوان است، رويه، كه بازتاب قضائي رويه رشته طويلي از  -۱۴۱

براي توصيف  حاضر    هايپرونده در  اعمال چنين اصول كلي  با  د. ديوان  كنمي تأييد    را   در تعيين انتقال حق مالكيت

 

145 Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd. v. Sheikh of Abu Dhabi, Award (12 Aug. 
1951), 1 ICLQ 247, 250. 
146 Sapphire International Petroleum Ltd. v. National Iranian Oil Co., Award (15 Mar. 1963), 
13 ICLQ 1011, 1015.  
147 BP Exploration Co. (Libya) Ltd. v. Government of the Libyan Arab Republic (10 Oct. 1973 
& 1 Aug. 1974), 53 ILR 297. 
148 SA Norsolor v. Pabalk TS, Supreme Court, Austria, 18 Nov. 1982, IX Y.B. COM. ARB. 159 
(1984). 
149 Deutsche Schachtbau GmbH v. Ras Al Khaimah National Oil Co., [1987] 3 WLR 1023, 1035 
(Donaldson MR)  

  شد.)؛  نقض : اين پرونده به داليل ديگري توسط مجلس اعيان تذكار(

Home and Overseas Insurance Co. Ltd v. Mentor Insurance Co. (UK) Ltd., [1990] 1 WLR 153, 
166 (Lloyd J.); and Channel Tunnel Group Ltd. v. Balfour Constructions Ltd., [1993] AC 334 
(Lord Mustill). 
150 SA Norsolor v Pabalk TS, Cour d’appel, Paris, DALLOZ 101 (1985). 
151Fratelli Damiano snc v. August Töpfer GmbH, Corte di Cassazione, 8 Feb. 1982, (1982) Riv. 
dir. int. priv. proc. 829, cited in P. NYGH, AUTONOMY IN INTERNATIONAL CONTRACTS 195 
n.111 (1999).  
152 Ministry of Defense of the Islamic Republic of Iran v. Gould Inc., 887 F.2d. 1357 (9th Cir. 
1989), at 1364-1365. 
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، خود را  9بند  وفق »اموال ايران«  اصطالحبراي تفسير  529 حكم شمارهمنصوص در  »مالكيت انحصاري «آزمون 

 يابد.به هيچ روي منزوي نمي 

 المللي خصوصي اصول كلي حقوق بين ) پنج (

الملل خصوصي قواعد  مطابق اصول كلي حقوق بين ديوان بايد كه  شودميگفته نتيجه از استدالل پيش  -۱۴۲

،  »انحصاراً در مالكيت ايران بوده «  ييآيا اموال ادعاكه    مشخص خواهد شد  هااز طريق آن كند كه    احرازرا    حقوقي

ژانويه   19[ 1359دي  29در  بوده، نهادي ايراني ، كه موضوع فروش به چنين امواليحق مالكيت كه  بدين معني

به نحوي كه   »اموال ايران« محدوده اصطالحا اين اموال در يآ كهاين و نتيجتاً  153،باشد] به ايران انتقال يافته 1981

 گيرد يا خير.باشد، قرار مي  9بند  ذيلموجد تعهد اياالت متحده 

  رويه توان در  را در درجه اول مي  خصوصيالملل  ين اصول كلي حقوق بين ا به نظر ديوان مستندات مؤيد   -۱۴۳

هاي  ها و ديوانقضائي دادگاه  رويهنيز در و به صورت قوانين موضوعه و رويه قضائي داخلي، ها واقعي دولت

 اند.رو بوده به كه با چنين موضوعي رويافت لي لالمنبي

ترديد اين است كه حق  شود بي و رويه قضائي ناشي مي داخلي  ةوع ـموض قاعده اساسي كه از قوانين  -۱۴۴

  يعني قانون محل وقوع كاال در زمان انتقال آن  )lex rei sitae(مالكيت اموال عيني پيرو قانون محل وقوع مال 

دارد كه مالكيت بر اموال عيني تابع قانون محل قانون مدني ايران مقرر مي 966ماده به عنوان مثال،  154.باشدمي

محل وقوع مال موضع  قانون در اعمال  سنتي،دست كم به طور  ،هاي اياالت متحدهدادگاه  155مال است. وقوع

 

  ، باال. 134 بند بنگريد به  153
  بنگريد به به عنوان مثال،   154

Gian Carlo Venturini, Property, in 3 INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW – 

PRIVATE INTERNATIONAL LAW, pt. 2, ch. 21, secs. 21-3, 21-7, 21-25, 21-26 (Kurt Lipstein ed.). 
  است:  قانون مدني ايران به شرح زير 966متن كامل ماده   155
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وقوع  محل  نقانو ،قانون مدني فرانسه 3مطابق ماده كه  دكنمي خاطرنشان مضافاً ديوان  156كنند.مشابهي اتخاذ مي 

الملل  قانون حقوق بين   87ماده    1بند   157حاكم است.  )eléle statut r(  مال   همه جانبه بر وضعيت واقعيطور  ه  بمال  

مدني اسپانيا، بند   قانون 10)، ماده 218الملل خصوصي ايتاليا (شماره قانون حقوق بين  51خصوصي بلژيك، ماده 

هلند گوياي  مدني قانون باب دهم  127و ماده  ،هالملل خصوصي تركيحقوق بين 5718قانون شماره  21ماده  1

قانون   46تا  43و  3 مواداي موجز در گونه ه الملل خصوصي برويكرد آلمان به حقوق بين همان موضع است. 

چه  آمده است كه چنان )Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche(مقدماتي بر قانون مدني 

مال  وقوعمحل كشور در اموال تحت حاكميت قانون  منافعدارد كه مان منوال مقرر مي ه قرائت شود، به ماًأتو

  99 موادالملل خصوصي اتريش و قانون حقوق بين  31ن رويكرد در ماده يكند كه همديوان مالحظه مي  158است.

 

تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياي منقول يا غيرمنقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشيا در آن جا  
تواند به حقوقي كه ممكن است  ذلك حمل و نقل شدن شيء منقول از مملكتي به مملكت ديگر نميباشند معواقع مي 

 اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيء نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللي آورد.

  .966قانون مدني ايران، ماده 

 رابط، : عامل مطلق(قاعده  FESTATEMENT R)AWSLONFLICT OF COF  )IRST 255 ¶¶-(1934) 310 بنگريد به 156
؛ RESTATEMENT (SECOND) OF CONFLICT OF LAWS, § 244 (1)-(2) (1971) باشد)؛مي ]situs[محل وقوع 

در   منقول به عنوان يك قاعده پيش فرض «محل وقوع مال )، 2(244ترين ارتباط»؛ وفق بخش )، «مهم1(244عامل رابط: وفق بخش (
   زمان انتقال»)؛

ROGER C. CRAMTON, DAVID P. CURRIE & HERMA H. KAY, CONFLICT OF LAWS 35 (3rd ed., 
West Publishing Co. 1981); Symeon C. Symeonides, National Monograph Relating to the 

United States of America, in INTERNATIONAL ENCYCLOPAEDIA FOR PRIVATE INTERNATIONAL 

LAW, Suppl. 44, para. 558 (Wolters Kluwer 2018). 
  : بنگريد بههمچنين  157

FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY, A TREATISE ON THE CONFLICT OF LAWS AND THE LIMITS OF 

their OPERATION IN RESPECT OF PLACE AND TIME 139 para. 367 (W. Guthrie trans., Stevens 
& Sons 1869);  BERNARD AUDIT & LOUIS D’ABOUT, DROIT INTERNATIONAL PRIVE ¶ 212 et 

seq. (7th ed., Economica 2013); and MARIE-CHRISTINE MEYZEAUD-GARAUD, DROIT 

INTERNATIONAL PRIVE 134 (Bréal 2008); 
  شود:مأخذ زير يافت مي  اي از اعمال اين قاعده توسط يك دادگاه فرانسوي در تصميم مندرج درنمونه 

Civ. 1er, 8 Jul. 1969, BULL. 1969, n. 268. 

158 CHRISTIAN VON BAR, INTERNATIONALES PRIVATRECHT, BAND II: BESONDERER TEIL 545 
(Beck 1991); BRAM AKKERMANS, THE PRINCIPLE OF NUMERUS CLAUSUS IN EUROPEAN 
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كند كه مالحظه مي  مضافاًوجود دارد. ديوان نيز الملل خصوصي حقوق بين باب فدرال سوئيس در  قانون 100 و

 ،بر اموال منقول مالكانه هايحقكند كه گيري پشتيباني ميانگليس از اين نتيجهدر قضائي  رويهرشته طويلي از 

  159.هستندمال وقوع تابع قانون محل 

مال را در   وقوعالمللي وجود دارد كه قانون محل هاي بين ها و ديوانقضائي دادگاه رويه  ،فزون بر اين -۱۴۵

ي با  يآلمان در رويارو-فرانسه مختلط ديوان داوري به عنوان مثال، است.  اعمال كردهتعيين مالكيت اموال منقول 

مال يعني  وقوعصراحتاً قانون محل كاال  بيعلمان براي تعيين انتقال حق مالكيت در آقانون فرانسه يا مسئله اعمال 

  160شد.مي  منتهي واحديلمان هر دو به نتيجه آفرانسه را اعمال كرد، هر چند اعمال قانون فرانسه و قانون 

 

PROPERTY LAW 163-165 (Intersentia 2008); THOMAS RAUSCHER, INTERNATIONALES 

PRIVATRECHT: MIT INTERNATIONALEM UND EUROPÄISCHEM VERFAHRENSRECHT 318-319 (3rd 
ed., Beck 2009).     

تر به نفع رويكردي ماليم  (Mobiliarsachenrecht)  عيني منقول ديوان آگاه است كه در ارتباط با قانون مالكيت بر اموال 
  به بنگريد  .  استدالل شده است

 J. KROPHOLLER, INTERNATIONALES PRIVATRECHT 558 (6th ed., Mohr Siebeck 2006). 

ي كه در صف صادرات  يكاالي فروخته شده در معامالت فرامرزي و در كاالها  راجع به به ويژه در ارتباط با كاالها و منافع رهني 
  بنگريد به ، است

Ulrich Drobnig & Herbert Kronke, Die Anerkennung ausländischer Mobiliarsicherungsrechte 

nach deutschem Internationalen Privatrecht, in DEUTSCHE ZIVIL-, KOLLISIONS- UND 

WIRTSCHAFTSRECHTLICHE BEITRÄGE ZUM X. INTERNATIONALEN KONGREß FÜR 

RECHTSVERGLEICHUNG IN BUDAPEST 1978 91 (Mohr Siebeck 1978) 
اي كه منافع مشروع اشخاص ثالث محفوظ بماند. اما قابل توجه است  تر باشد، البته در محدوده بين طرفين گسترده   يتا آزادي قرارداد
تجديدنظر و عبارتبندي  Einführungsgesetz  46و  43در مورد مواد  1999ها در زماني كه پارلمان آلمان در كه اين استدالل 

  مجدد كرد، پشتيباني تقنيني نيافت. 

159 CHRIS M.V. CLARKSON & JONATHAN HILL, THE CONFLICT OF LAWS 475 (4th ed., Oxford 
University Press 2011); 2 DICEY, MORRIS AND COLLINS ON THE CONFLICT OF LAWS 1337 (Lord 
Collins of Mapesbury, et al. eds., 15th ed. 2015) (به نقل از Air Foyle Ltd. v. Center Capital Ltd. 

[2002] EWHC 2535 (Comm.), [2003] 2 Lloyd’s Rep. 753) 
  ناپذير خدشه ها به عنوان «امر مختوم حاكم است توسط دادگاه  منقول («اين گزاره كه قانون محل وقوع مال بر حقوق نسبت به اموال  

 همچنين بنگريد به »).  ، كه اكنون براي تمام اهداف عملي قطعاً چنين استاز دير باز» توصيف شده است

Cammell v. Sewell (1860) 5 H&N 728, 744 (Crompton J.)  .  
160 Schreider v. Metenett, Franco-German Mixed Arbitral Tribunal, 26 Jul. 1922, 2 RECUEIL 

DES DECISIONS DES TRIBUNAUX ARBITRAUX MIXTES INSTITUES PAR LES TRAITES DE PAIX 334. 
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شده  پذيرفته    به طور كلياست  تابع قانون محل وقوع مال    هاي مالكانه كه حق   اصل، اگرچه اين  حالبا اين  -۱۴۶

ممكن است متفاوت باشد. عالوه بر اين،  بسته به جزئيات پرونده و نظام حقوقي مربوط نحوة اجراي آن ، است

قانون محل وقوع مال بر انتقال واقعي حق مالكيت حدود حاكميت  ،  بدين ترتيبمحدوده قانون محل وقوع مال، و  

 161متفاوت باشد».ها تواند تا حد زيادي ميان دولت بين فروشنده و خريدار، «مي 

يكي از عناصري كه بر محدوده قانون محل وقوع مال براي تعيين اين كه آيا حق مالكيت از فروشنده به   -۱۴۷

منشأ چنين انتقالي در قراردادهاي فروش  اين واقعيت اجتناب ناپذير است كه  ،خريدار انتقال يافته است تأثير دارد

انتقال حق مالكيت) بيان  در ( 162را با اشاره به «قانون منشأ»  نويسندگان فرانسوي به طور ويژه اين مطلب است.

كه  ، در حالي را عقيده بر آن است كهي ي نويسندگان آمريكاهمچنين، در خصوص نقطه آغازين تحليل، كنند. مي

متحدالشكل تا حد زيادي  تجارت  چنان نزديك است كه قانون  هاي حق مالكيت در بيع آن رابطه بين قرارداد و جنبه 

كه هيچ وحدتي در قانون ماهوي وجود  ساخته است، هنگامي  رنگايالتي كم هاي بين  تفكيك مذكور را در پرونده 

مستقل و قابل اعمال    ةقاعد  ،كنندبالقوه متنوع قلمروهاي قضائي مربوطه ايفاي نقش مي   هاي بازاريِ ندارد و سياست 

اند قانون  داخلي كوشيده هاي تعارض قوانين نظامبرخي از  163.باشدمي تري اهميت بيشواجد ) situs(محل وقوع 

را با تأثير انتقال مزبور بر اشخاص    )inter partes(مبناي قراردادي انتقال حق مالكيت بين اطراف قرارداد    حاكم بر

 

  ديگر اين است:   ربطِتصميم ذي 
Weil Cyriaque v. The German State, Franco-German Mixed Arbitral Tribunal, 30 Oct. 1928, 9 
RECUEIL DES DECISIONS DES TRIBUNAUX ARBITRAUX MIXTES INSTITUES PAR LES TRAITES DE 

PAIX 525, 
  همچنين بنگريد به قانون فرانسه و روسيه.  در خصوص انتخاب بين

Jean-Paulin Niboyet, Jurisprudence des tribunaux arbitraux mixtes, 40 RECUEIL DES COURS 
221, 224 (1932). 
161   Louis d’Avout, Property and Proprietary Rights, in 2 ENCYCLOPEDIA OF PRIVATE 

INTERNATIONAL LAW 1430 (Jürgen Basedow, et al. eds., 2017). 
162 [L]oi de la source. 

  .841، باال، بند 279داووت، پانوشت برنارد آديت و لوئيس   بنگريد به
163 PETER HAY, PATRICK J. BORCHERS, SYMEON C. SYMEONIDES, CONFLICT OF LAWS 1217-
1222 (6th ed., West Publishing Co. 2018).  
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خود  ، مانند بستانكارها، مقامات مالياتي، و مديران تصفيه ورشكستگي، كه ممكن است (erga omnes) ثالث

ديگر ند، همساز كنند. ايا مال را كسب كردههستند كسب مال  صدددر مال داشته باشند، يا افرادي كه در  يمنافع

د: حتي موقعي كه نكنشي مي پواز منشاء قراردادي چشم به عنوان مثال لمان ها، مانند نظام تعارض قوانين آنظام

، اگر بر اساس اصول «تفكيك» و «تجريد» محل وقوع مال  تواندشود، خريدار مي قرارداد فروش باطل محسوب 

 حق مالكيت را پيرو قانون محل وقوع مال كسب كند. آلمان يا قلمرو قضايي ديگري باشد،

رسد كه براي انتقال حق مالكيت، هاي تعارض قوانين، به نظر مي، در تعداد زيادي از نظام حالبا اين  -۱۴۸

و   164هاي فرانسه هاي تعارض قوانين، مانند نظام . در بعضي از نظام باشدمقدم مي  يآور قرارداد شرط الزام  نيروي

 inter(يت بين فروشنده و خريدار  بر انتقال حق مالك  )lex contractus(قانون حاكم بر قرارداد فروش   165، بلژيك

partes  (نسبت به همه  است؛ حال آن كه اين سؤال كه آيا حق مالكيت  حاكم 166در اصل  )erga omnes( ،يعني ،

 

كار نباشد، قانون  هاي ثالث در كه منافع طرف (در صورتي  845، باال، بند 157، پانوشت لوئيس آديتبرنارد داووت و  بنگريد به  164
  محل تنظيم قرارداد بايد حاكم باشد)؛

DOMINIQUE BUREAU & HORATIA MUIR WATT, 2 DROIT INTERNATIONAL PRIVE ¶¶ 668-69 (4th 
ed. 2017); PIERRE MAYER & VINCENT HEUZE, DROIT INTERNATIONAL PRIVE ¶ 675 (11th ed. 
2014). 

حل كه كسب حق مالكيت (ولي نه مضمون و نه اجراي آن حق عيني) تحت تأثير قانون حاكم بر قرارداد  كه اين راه در حالي 165
) منعكس  87(ماده  ربط در مقرره ذيگيرد، اصلي، و در نتيجه، بر اصل اختيار طرفين داوري در انتخاب قواعد آئين داوري، قرار مي

) پارلماني  travaux préparatoiresهاي توضيحي كه در كارهاي مقدماتي (ده است، مثال و توسط مفسران نيز بيان نش  نيست 
  بنگريد به باشند. در خصوص مورد اول، آمده تلويحاً حاكي از آن راه حل مي

MARC FALLON & FRANÇOIS RIGAUX, DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 673-675 (3rd ed. 2005); 
JOHAN ERAUW & HENRI STORME, BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT XVII, 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT, paras. 550-551 (2009); Caroline Clijmans, Article 87 – 
Recht toepasselijk op zakelijke rechten 448-454, in JOHAN ERAUW, MARC FALLON, ERNA 

GULDIX, JOHAN MEEUSEN, MARTA PERTEGÁS SENDER, HANS VAN HOUTTE, NADINE WATTÉ, 
PATRICK WAUTELET, HET WETBOEK INTERNATIONAAL PRIVATRECHT BECOMMENTARIEËRD – 

LE CODE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ COMMENTÉ (2006) 
    بنگريد به در خصوص مورد دوم،  

Sénat de Belgique, Session extraordinaire de 2003, 7 juillet 2003, Proposition de loi portant le 
Code de droit international privé, 3-27/1 at 114, 115. 

  ، زير.151بند  ولي همچنين بنگريد به  166
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تابع محل  انتقال يافته است يا خير، بابت همان اموال، رقيب  ي ادعاها با ا يمنافع  دارايبا توجه به اشخاص ثالث 

 وقوع مال است. 

هاي متمادي روند داوري حاضر استدالل  كند كه اياالت متحده طي سالرابطه، مالحظه مياين  ديوان، در   -۱۴۹

، و بدين ترتيب اين كه آيا  يا خير تعيين اين كه آيا ايران حق مالكيت مال معيني را كسب كرده در كرده بود كه 

بايد قيود قرارداد اصلي بين فروشنده و خريدار    يهل» است يا خير، مرجع اومتعلق به ايران«  9مال مزبور به منظور بند  

اياالت متحده، ديوان بايد فقط در مواردي كه قرارداد به موضوع حق مالكيت  اتايراني باشد. طبق اظهار 

ازي كند.  يدست  )lex contractus(كند به قانون حاكم بر قرارداد فروش پردازد يا تكليف آن را روشن نمي نمي

داخلي دولتي كه  استدالل كرد كه قانون باألخره  هاي حاضر ، اياالت متحده در جلسات استماع پرونده اين حالبا 

، حدود آن  يا خير  كند كه آيا حق عيني معيني وجود داردكه تعيين مي   است  )lex situs(  باشدمي كاال در آن واقع  

 گيرد.حق چيست، و به چه كساني تعلق مي 

 1302آلمان طي تصميم مورخ نهم ارديبهشت - كند كه ديوان داوري مختلط بلژيكديوان مالحظه مي  -۱۵۰

تمايز  )inter partes(و بين طرفين  )erga omnes(صراحتاً بين حق مالكيت نسبت به همگان ] 1923آوريل  30[

 گذاشته است: 

ديوان به اتفاق آراء بر اين نظر است كه قانون كشوري كه مال، خواه منقول خواه غيرمنقول، در آن  
بر انتقال حق مالكيت    كه  تنها قانوني است  هاي ثالثحداقل نسبت به طرف )  lex rei sitaeموجود است (

اند، يعني با توجه به كسب حق  ها منعقد كرده... گذشته از تأثيرات قراردادي كه طرف  حاكم است
متخصصان تعارض قوانين از   –تنها مسأله موجود در اين پرونده  –هاي ثالث مالكيت نسبت به طرف

قانون   –بلژيك، المان، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، اتريش، يونان، سوئيس و غيره  –كشورهاي بسيار متنوعي 
 167... (ترجمه از اصل فرانسه). اند) را پذيرفته lex rei sitaeمحل وقوع مال (

 

167 Bartelous v. The German State, German-Belgian Mixed Arbitral Tribunal, 30 Apr. 1923, 3 
RECUEIL DES DECISIONS DES TRIBUNAUX ARBITRAUX MIXTES INSTITUES PAR LES TRAITES DE 

PIX 274, 277 (emphasis added).  (“[L]e Tribunal estime que le droit en vigueur dans le pays où 
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كننده براي قاعده حل تعارض كه به طور كلي  تعيين  كند كه معياردر حالي كه تصميم مزبور تأكيد مي  -۱۵۱

هاي ثالث است، اما شامل هيچ بياني در اين مورد نيست كه ديوان،  ثربخشي آن نسبت به طرف قابل قبول باشد ا

اگر سؤال مطروح اين بود كه آيا طرف ديگر قرارداد حق مالكيت را كسب كرده يا نه، بايد چه معياري را به كار  

 : حائز بيشترين اهميت است رسد كه جمالت زير از تصميمبست. به هر صورت، به نظر اين ديوان، به نظر مي مي

آيد پايان دهد، به  ي كه در عمل پيش مي ي هاتواند به بالتكليفي تنها آن [قاعده محل وقوع مال] مي 
اي كه كسب مال را تابع تعيين قانوني  نظريه با  اند،  خصوص نسبت به قراردادهايي كه با  مكاتبه منعقد شده 

   (ترجمه از اصل فرانسه) 168.تابع آن استكند كه خودِ فروش مي

  براي مقاصد ما حائز اهميت:بار ديگر حتماً و 

اصالح شود كه، مثل اينجا، مربوط    دتوانحقوق، زماني مي   اصول كلياين قاعده، در پرتو  حداكثر  اين كه  
انتقال مال نباشد، بلكه برعكس مربوط به اضافه كردن شرط قراردادي   براي شرط قانوني يك به حذف 

كه در آلمان قرارداد منعقد    قرار دارد و كساني شيء در بلژيك  براي مثال وقتي كه  به شرايط حقوق باشد،  
(ترجمه از   169كنند كه حق مالكيت قبل از تحويل به خريدار صورت نخواهد پذيرفت.كنند توافق مي مي

  ) .سه، تأكيد افزوده شده استاصل فران

 

se trouve la chose (lex rei sitae) est le seul applicable au transfert de la propriété, tout au moins 

à l’égard des tiers. . . .  Qu’abstraction faite des effets du contrat entre les parties, c’est, en ce 
qui concerne l’acquisition de la propriété à l’égard des tiers, seule en question en l’espèce, à 
l’unaminité que la lex rei sitae a été admise par les spécialistes du droit international privé, 
appartenant aux pays les plus divers – Belgique, Allemagne, France, Italie, Espagne, Autriche, 
Grèce, Suisse etc. . . . réunis à Madrid en 1911.”). 
168 Bartelous v. The German State, German-Belgian Mixed Arbitral Tribunal, 30 Apr. 1923, 3 
RECUEIL DES DECISIONS DES TRIBUNAUX ARBITRAUX MIXTES INSTITUES PAR LES TRAITES DE 

PAIX 274, 277 (“Qu’elle [the situs rule] seule peut mettre fin aux incertitudes que soulève en 
practique, notamment pour les contrats conclus par correspondence, la théorie qui fait dépendre 
l’acquisition de la proprieté de la determination du droit auquel est soumise la vente elle-
même.”). 
169 Bartelous v. The German State, German-Belgian Mixed Arbitral Tribunal, 30 Apr. 1923, 3 
RECUEIL DES DECISIONS DES TRIBUNAUX ARBITRAUX MIXTES INSTITUES PAR LES TRAITES DE 

PAIX 274, 278 (“Que tout au plus cette règle peut-elle, en vertu de principes généraux du droit, 
recevoir un tempérament lorsqu’il s’agit, non pas comme ici, de supprimer une condition légale 
du transfert de propriété, mais au contraire d’ajouter une condition conventionelle aux 
conditions légales, quand par example, la chose se trouvant en Belgique, ceux qui contractent 
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، بايد تصور كرد كه  تلقي شودقاعده، يك اصل كلي  كهبراي اين به عبارت ديگر، ديوان بر اين نظر بود كه 

شناسد به نحو  ها را مي توانند شرايطي را كه فقط قانون محل تنظيم قرارداد آنهاي قرارداد فروش اصلي مي طرف

. باز هم به عبارت  اضافه كننداستلزامات حقوقي كسب حق مالكيت مندرج در قانون محل وقوع مال   بهقراردادي 

توانستند با توافق بر قابليت اعمال اضافي استلزامات قانون محل وقوع مال و قانون محل تنظيم ها ميديگر، طرف 

 قرارداد، كسب حق مالكيت را دشوارتر كنند.

انتقال حق مالكيت اموال تحت تأثير قرارداد و  فروش و هاي كه برخي جنبه در اكثر موارد، اين واقعيت  -۱۵۲

باشد، تأثير عملي  تحت تأثير قانون محل وقوع مال مي  ،هاي ديگرگيرد و جنبهقانون محل تنظيم قرارداد قرار مي

ن محل وقوع مال قابل  ندارد، زيرا كه در اكثر موارد، همان قانون داخلي به عنوان قانون محل تنظيم قرارداد و قانو 

سان نباشد، ممكن  ك، هر موقع كه قانون محل تنظيم قرارداد و قانون محل وقوع مال يحالبا اين اعمال خواهد بود. 

است لحظة انتقال حق مالكيت به موجب قانون محل تنظيم قرارداد و لحظه انتقال به موجب محل وقوع مال متفاوت 

 باشد.

كند مالحظه مي هاي حقوقي داخلي، نظام  قانون ماهويمختصر به موضع  سياق و با توجهديوان در اين  -۱۵۳

. در  مبتني بر تحويلو ديگري  تراضيحاكم است: يكي مبتني بر  منقولكه دو رويكرد بر انتقال مالكيت اموال 

شود. هيچ مي   منتقلنامه فروش  »، حق مالكيت مال به عنوان يك قاعده تنها طبق موافقت تراضيهاي «مبتني بر  نظام

، 170هاي حقوقي ايران اضافي، مانند تسليم، وجود ندارد تا انتقال حق مالكيت مؤثر باشد. نظام به عناصرنيازي 

 

en Allemagne conviennent que la propriété ne sera transmise à l’acheteur qu’à partir de la 
tradition.”). 

 : همچنين بنگريد بهقانون مدني ايران.  365، و ماده 362ماده  1، بند 339ماده 170

  SAYED HASSAN AMIN, COMMERCIAL LAW OF IRAN 50-53 (1986). 
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، و اسكاتلند «مبتني  175پرتقال ، مالت، لهستان،174، ايتاليا173، فرانسه 172انگليس و ولز  ،س، بلغارستان، قبر171بلژيك 

  176.باشند» مي تراضيبر 

جلد اول، كتاب دوم، قسمت دوم،  كند كه مطابق بخشحقوق ايران مالحظه مي  به منظور تشريح ديوان  -۱۵۴

قرارداد فروش   به محض انعقادقانون مدني ايران، به عنوان يك قاعدة كلي، حق مالكيت باب سوم، فصل اول از 

  د توان(جز براي ابطال قرارداد فروش (و انتقال حق مالكيت) در مواردي كه كاالهاي معيني نمي يابد. تسليم  انتقال مي 

  كشور قانون مدني آن  1-362تأثيري بر انتقال حق مالكيت ندارد. در حقوق قراردادهاي ايران، ماده  تسليم شود)

و بايع   به مجرد وقوع بيع، مشتري مالك بيعدارد كه مگر اين كه طرفين به نحو ديگري توافق نمايند «مقرر مي 

قابل و  توليدنوز وجود ندارد به مجرد قرارداد ه انعقادكه در زمان  هاييدارايي مالكيت  177».شودمي مالك ثمن 

  178يابد.انتقال مي  شدنشناسايي 

هاي حقوقي اتريش، چين، جمهوري  به عنوان يك قاعده كلي، نظام حقوقي اياالت متحده و همچنين نظام  -۱۵۵

چك، استوني، آلمان، يونان، مجارستان، ژاپن، كره، التويا، ليتواني، هلند، اسلوواكي، اسلووني، اسپانيا، و سوئيس  

دانند. در ادعاهاي  الزم مي ال حق مالكيت براي انتق را  تحويل » براي عينييا يك به اصطالح جايگزين «  تسليم

 

  قانون مدني بلژيك. 1138ماده  171
172 English Sale of Goods Act, 1979, s. 17; Rawlinson v. Mort (1905) 93 LT 555.  

  همچنين بنگريد به 

Robert Stevens, Party Autonomy and Property Rights, in PARTY AUTONOMY IN 

INTERNATIONAL PROPERTY LAW 83, 94-95 (Roel Westrik & Jeroen van der Weide eds., 2011). 
173 Brigitta Lurger et al., Acquisition and Loss of Ownership of Goods, in 9 PRINCIPLES OF 
EUROPEAN LAW 488-509 (Sellier/Stämpfli 2011). 

  قانون مدني ايتاليا. 1376ماده  174
  قانون مدني پرتقال.  1317ماده  175
  .509-488، باال، ص ص 173ه بريگيتا لورگر و ديگران، پانوشت شمار 176
  أكيد افزوده شده است). (ت 1-362قانون مدني ايران، ماده  177
  .127-126ص )، عقود معيّن، ص 1ناصر كاتوزيان، حقوق مدني ( بنگريد به  178
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الزم نيست به خود ايران   تحويلالزم است، اين  تحويلي كه يهاي حاضر، جاجداگانه مورد اختالف در پرونده 

باشد. به عنوان مثال، ممكن است كه حق مالكيت مالي وفق توافق طرفين هنگام تسليم اموال به كارگزار حمل و  

 ابد.نقل به ايران انتقال ي

هاي «مبتني بر تراضي»،  نظام  وهاي «مبتني بر تحويل» كند كه در تعدادي از نظام ديوان مضافاً مالحظه مي  -۱۵۶

به عنوان نمونه، در اياالت متحده،   179قرارداد در مورد زمان انتقال حق مالكيت توافق كنند.از طريق  تارند  طرفين مخ 

 401-2هاي بخش 180دهد دربارة لحظة انتقال حق مالكيت مال تصميم بگيرند.آزادي قرارداد به طرفين اجازه مي 

دارد كه «حق مالكيت نسبت به كاال به هر  از هر چيز مقرر مي و بيش پيش  قانون تجارت متحدالشكل) 3(-)1(

يابد». حق مالكيت در  طرفين بر آن توافق كرده باشند از فروشنده به خريدار انتقال ميشيوه و شرايط مصرحي كه 

، وفق قانون  بدين ترتيبيابد. صورت نگرفته باشد، با «تحويل فيزيكي كاال» انتقال مي  يمواردي كه چنين توافق

از زمان تحويل انتقال  متحدالشكل، طرفين آزادند صراحتاً توافق كنند كه حق مالكيت در زماني غير تجارت 

 181.يابد

  حكم خواهد كرد الزاماً  را اعمال كند،    قانون محل وقوع مالچه ديوان  چنانكه  ايران استدالل كرده است   -۱۵۷

باشد. مالكيت ميحق  شده كه در اياالت متحده قرار دارد مالك اساسي انتقال  در ارتباط با اموال كسبكه تحويل  

اياالت متحده خواهد  تعهد  داده نشده از  كردن اموال تحويل مستثني  ، به كار بستن مالك تحويل  ةنتيج   ،ايران  به نظر 

 

179 Brigitta Lurger et al., supra note 173, at 467-88 & 567-80. 
  ). 3(- )1( 401-2هاي متحدالشكل، بخش تجارت قانون   180
  همچنين بنگريد به  181

Sherman County Bank v. Kalhoff, (1980) 288 N.W.2d 24, 205 Neb. 392; Northwestern Flyers, 

Inc. v. Olson Brothers Manufacturing Co., Inc., C.A. Iowa (1982), 679 F.2d 1264. 
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كند كه چنين ايران ادعا مي ين  بنابرابود، يعني دقيقاً همان دسته از اموال كه استردادشان به ايران منظور بوده است.  

 .ردَبمي از ميان  را انتقال كليه اموال ايران  در خصوص  9بند  ذيله دهدف تعهد اياالت متح  ،رويكردي

  دهد، اين واقعيت كه به نحوي كه تحليل ديوان در باال نشان مي ايران را بپذيرد.   مدعياتتواند ديوان نمي  -۱۵۸

ضرورتاً  است  داشتهاياالت متحده قرار سرزمين كه در ] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در شده اموال خريداري 

به ايران تحويل داده  عمالً بايد به ايران مالكيت حق براي انتقال اموال اين كليه كه گيري نيست اين نتيجه مستلزم

 .شدمي

كردن استدالل ايران در خصوص تأثير تغيير اوضاع و احوال بر تعيين محدودة  لحاظ جا در اين ديوان  -۱۵۹

] 1979[  1357سالمي سال  ايابد. ايران استدالل كرده است كه حوادث ناشي از انقالب  «اموال ايران» را سودمند مي 

، بايد در  هقراردادها منتج شدي يآمريكا هاي به عدم تحويل اقالم توسط طرفكه و تغيير اوضاع و احوال 

، تحويل موجب انتقال حق  حاكم، در مواردي كه وفق قانون حاضرهاي پرونده گيري ديوان در خصوص تصميم

يابد. قابليت اعمال اصل تغيير  كننده نميهاي ايران را قانع ديوان استدالل  مورد توجه قرار گيرد.شود، مالكيت مي

يا خير.   شودمي تلقي  ربط ذي  حاكم قانون ين اصلي مطابق اوضاع و احوال به اين بستگي خواهد داشت كه آيا چن

حق كه تحويل را شرط انتقال    ايهاي حقوقي نظامد كه چنين استثنائي در  كنديوان در اين خصوص خاطرنشان مي

 د، نيافته است.نشناسمالكيت مي

 منطق، و الملل خصوصيحقوق بين ي يك اصل كلي يديوان در بازگشت به هدف خود مبني بر شناسا  -۱۶۰

رض قوانين مربوطه و تحليل موضع مطابق با قانون ماهوي حاكم  ا كه تحليل تعهرچند كند آن، مالحظه مي 

مرتبطند. دليل آن عمدتاً اين است كه،  به هم  اين دو به هر حال  اما   182ديگر تفكيك شود،يك بايد از    صولاألعلي 

 

  ، باال. 129بند  بنگريد به  182
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بر خالف   183طور كه تأكيد شده است، مالكيت يا حق مالكيت، به عنوان يك حق عيني، «مطلق» است.همان

ها را به متعهد له  باشند و متعهد آن هاي «نسبي» مي )، كه حقin personamص (ا شخ اهاي عليه تعهدات يا حق 

حق كنترل فوري و مطلق بر دارايي را، نه تنها نسبت به طرف ديگر معامله،    باشد، مالكيت به متصرف،مديون مي 

اين    لحاظبه   184. دهدمي  )erga omnes)، بلكه نسبت به هر شخص ديگري (inter partesمثالً در قرارداد فروش (

نياز خاصي  ، در امور حقوق مالكيت  شده استهاي حقوقي شناسايي  تمام نظام در  گونه كه  خصيصه است كه، همان 

   وجود دارد.حقوقي  امنيتبر 

ابراز   اي براي محل وقوع مالبا ترجيح قاطعانه  ، حقوقي امنيتدر سطح تعارض قوانين، نياز خاص بر  -۱۶۱

. اين  موجود است ربط در آن به عنوان عامل رابط، يعني، محلي كه مال منقولي در نقطه زماني ذي گرديده است

حي است براي تعيين  مرجكه اساس  ،آورد و بر اساس اختيار طرفين داوريات مطلوبي را به ارمغان مي ترجيح، ثب

گيرد. به همين خاطر است كه  قرار نمي هاي معامله دستخوش دستكاري طرف ،قانون حاكم بر تعهدات قراردادي

طور سنتي، تنفيح قوانين دوم اياالت  و حداقل به 185هاي حقوقي، شامل حقوق ايران اكثريت قريب به اتفاق نظام 

حقوق موضوعات مرتبط با اند كه بر اساس آن، اي را انتخاب كردهقاعده  186متحده در خصوص تعارض قوانين، 

 

  همانجا.  بنگريد به  183

  ، باال. 130بند  بنگريد به  ١٨٤
  ، باال. 144بند  بنگريد به  185
هاي اخير، محاكم اياالت متحده به ندرت، اگر اساساً چنين كنند، به قاعدة قانون محل وقوع مال ارجاع  همانجا. در زمان   بنگريد به 186

حال، اين امر نتيجة اين است كه هم انتقال حق مالكيت به واسطة فروش و هم گرفتن تضمين در اموال منقول تحت  اند؛ با اين داده 
هاي  اند، قرار دارد، و چون محاكم در پرونده متحدالشكل، كه در بسياري اياالت پذيرفته شده  قانون تجارت 9و  2حاكميت بخش 

المللي در دورة پسا انقالب تعارض قوانين به اِعمال قانون محل دادگاه يا توسل به نوعي تحليل نفع دولت تمايل دارند. بنگريد به  بين 
گر، يادداشت مقدماتي و تيتر الف  (اموال منقول)، يادداشت گزارش  3ال، موضوع  (امو  9تنقيح قوانين (دوم) از تعارض قوانين، بخش  

پذيري و وحدت در  بينيترين ارتباط) و، به ويژه، اهميت «ارزش قطعيت، پيش(مهم  6هاي پ، ث (كه به بخش (واگذاري)، تعليق 
ها قاعدة قانون  هاي اخير كه در آن سيار معدود پرونده ). براي ديدن موارد ب2018؛ به روز شده در ژوئن 1971كند) (نتيجه» تأكيد مي

    بنگريد بهدرنگ اعمال شده است، محل وقوع بي
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  187باشد.مالكيت و به ويژه، كسب حق مالكيت بر اموال منقول، تحت حاكميت قانون محل وقوع مال مي 

 حقمخصوصاً در ارتباط با ايجاد و شناسايي حق وثيقه و حفظ  –ر بيشت آزادي قرارداديِاستدالالت پشتيبان 

توسط بعضي    كه  –  گيردبا ثبت در دفاتر در معرض اطالع عموم قرار مي يي كه  هاجامالكيت در معامالت فرامرزي  

ريزي مجدد  دار بررسي و طرح كه عهده   گذاراني قانون، مورد تأييد  ارائه شده  ]1358-1348[  1970در دهه  مفسران  

در ماده    اند، مثالًاعطا كردهرا  آزادي    حدي ازكه مقننين    مواردي   آن  188.قرار نگرفته استاند  هايي بوده چنين شرط

) 2( 116الملل خصوصي، دامنه آن محدود است: وفق مادة ) قانون فدرال سوئيس در خصوص حقوق بين 1( 104

باشد، و بايد روشن شده باشد كه منظور از انتخاب نه تنها  خالي از شبه  صريح يا به نحو ديگر  ها بايد  انتخاب طرف 

گونه كه خاطرنشان شده است،  همان 189تعيين قانون حاكم بر قرارداد بلكه همچنين جهات مالكانة معامله است. 

 

Chih Shen Chen v. Inteplast Group Ltd., 11 F. Supp. 3d 824, 837 (S.D. Tex. 2014) and Schoeps 
v. Museum for Modern Art, 594 F. 2d 461, 468 (S.D.N.Y. 2009).  

، محكمه، در حالي كه شناسايي كرد كه، در شرايط عادي امور، قانون سوئيس به عنوان قانون محل وقوع انتقال  شوپسنده در پرو
بايد اعمال شود، قانون نيويورك را اعمال كرد زيرا نقاشي مربوطه فوراً به نيويورك حمل و مبلغ آن با چك به بانكي نيويوركي 

تصرف يك نهاد فرهنگي بزرگ نيويوركي قرار داشت. براي بررسي مختصر رويكردهاي  سال در 70پرداخت شده بود و بيش از 
  بنگريد به «قانون انسب» و «تحليل منفعت» 

David F. Cavers, The Conditional Seller’s Remedies and the Choice-of-Law Process – Some 

Notes on Shanahan, 35 N.Y.U. L. Rev. 1126 (1960)  
»، يعني داشتن آثار بين طرفين قرارداد و آثار در مقابل اشخاص ثالث تحت حاكميت قوانين  depeçage) عليه « 1141ر ص (كه (د

 دهد.متفاوت، هشدار مي 

  ، باال. 144بند  بنگريد به  187
  تر طرف قرارداد، بنگريد به ها بر استقالل بيش براي ديدن بحث و داليل رد درخواست  188

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR Arts. 43-46 (Internationales 
Sachenrecht), Article 43 nos. 14, 19 et seq., in HEINZ-PETER MANSEL, JULIUS VON 

STAUDINGERS KOMMENTAR ZUM BÜRGERLICHEN GESETZBUCH MIT EINFÜHRUNGSGESETZ UND 

NEBENGESETZEN (Sellier-de Gruyter 2015); BERND VON HOFFMANN & KARSTEN THORN, 
INTERNATIONALES PRIVATRECHT § 12 nos. 1-12 (Beck, 9th ed. 2007). 
189 Bundesgericht [BGer] [Federal Supreme Court] 26 Jul. 2006, 6P.28/2006 (Switz.), at E.7.3; 
Anton Heini, Article 104 nos. 5, 9, in DANIEL GIRSBERGER, ANTON HEINI, MAX KELLER, 
JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, KURT SIEHR, FRANK FISCHER, PAUL VOLKEN, ZÜRCHER 

KOMMENTAR ZUM IPRG (Schulthess, 2d ed., 2004); Pius Fisch, Article 104 nos. 8, 13-18, in 
HEINRICH HONSELL, NEDIM PETER VOGT, ANTON K. SCHNYDER, STEPHEN V. BERTI, BASLER 

KOMMENTAR INTERNATIONALES PRIVATRECHT (Helbing & Lichtenhahn, 3rd ed. 2013). 
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كنندة مصالحة غير  ) منعكسerga omnes) و اثرات نسبت به همگان (inter partesالطرفين (تمايز بين رابطة بين 

] الهه در خصوص قانون حاكم بر انتقال حق مالكيت در  1337/1336[ 1958شده كنوانسيون مقتضي پذيرفته 

هدف آن مصالحه پيوند دادن چهار شكاف بود: نخست، در سطح  190المللي اموال منقول است.هاي بين وش رف

و همچنين اشخاص ثالث كه نيازمند اين بود كه مورد توجه قرار  مذاكرات انواع حق هر دوي فروشنده و خريدار،  

گيرد، ابتدائاً محل نزاع قرار گرفت. دوم، كسب حق مالكيت از شخص غيرمالك و قواعد مربوطه متنوع و مهم  

هاي ورشكستگي بايد  هاي حقوقي نيازمند بررسي بود. سوم، اين مسئله بود كه آيا وضعيتدر قانون ماهوي نظام 

 interون مذكور بايد اساساً روابط بين طرفين (ياين كه كنوانستر،  ر قرار گيرد يا خير. چهارم و از همه اساسي مدنظ

partesشان، كه مبتني اي كه توسط كشورهاي اروپاي شمالي كه حقوق ماهوي ) را مدنظر قرار دهد يا خير، مسئله

 191شود، رد شد. رو نمي روبه  شايان تنظيم باشدخصوص در اين كه بر ميراث حقوق روم نيست و با هيچ مشكلي 

كافي در نظر گرفته  ناو به طور كلي براي نيازهاي تجاري امروزي  باين سند صرفاً توسط يك دولت تصوي

الملل خصوصي در جريان  هاي قضايي بسياري كه حقوق بين شايان ذكر است كه، از ميان حوزه   192.شودمي

 193رسد تنها بلژيك از آن مثال پيروي كرده است.گرفته، به نظر مي هاي مياني مورد تدوين قرار دهه 

 

190 Convention sur la loi applicable au transfert de la propriété en cas de vente à caractère 
international d’objets mobiliers corporel (15 Apr. 1958). 
191 Rapport de la Commission Spéciale présenté par M. G. van Hecke, in CONFERENCE DE LA 

HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE, DOCUMENTS RELATIFS A LA HUITIEME SESSION 3 AU 24 

OCTOBRE 1956 6 et seq. (ed. Bureau Permanent de la Conférence, La Haye, 1957); ACTES DE 

LA HUITIEME SESSION, 3 AU 24 OCTOBRE 1956 p. 21-94 (at 24, 76 and passim) (éd. Bureau 
Permanent de la Conférence, La Haye, 1957) (see the Delegate Alten (Norway): “… le transfert 

de propriété entre parties ne présente aucun intérêt”). 
نامة  را تصويب كرد (ايتاليا) قواعد آن را در اساس  1958. تنها دولتي كه كنوانسيون الهه  15، باال در يادداشت  189فيش، پانوشت   192

   ، باال.144بند  بنگريد به خود اجرا نكرد،   1995الملل خصوصي حقوق بين 
  ، باال.165پانوشت  بنگريد به  193
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دليل اصلي عدم پيروي از نمونة فرانسه و بلژيك، به وضوح، اين است كه آن نمونه با تصميم ديوان مبني   -۱۶۲

الملل خصوصي را شناسايي و اعمال كند، ناسازگار است. صرف تعداد  حقوق بين كلّي كه بايد يك اصلي بر اين 

باشد. به عالوه، و تقريباً به گوياي امر مي  194هاي تعارض قوانيني كه پيرو قاعدة قانون محل وقوع مال هستند،نظام

ها به  توان به آن كند كه نمياي دربارة اين رويكرد مطرح مي همان اندازه مهم، حتي آموزة فرانسوي مسائل جدي 

اي كه تفوق  نظر، قاعده نويسندگان صاحب ديدگاه  ، وفق  مندانه پاسخ گفت. به نحوي قابل مالحظهروشي رضايت 

شود كه قانون محل وقوع  در جايي اعمال نمي دهد را با توجه به رابطة بين طرفين به قانون محل انعقاد قرارداد مي

، ببينند، هر جا مناسب  رسد كه نويسندگان فرانسويدوم، به نظر مي  195.باشدمال به نوبة خود چنان تفكيكي نكرده  

قانون در قبال گر، »، يا قواعد مداخله lois de police« قوانين آمره اعمال قواعد قانون محل وقوع مال را در لباس

بر انتقال  بين طرفين تواند قرارداد مي حاكم بر سوم، اين قاعده كه قانون  196كنند.مي انتخاب شده عنوان يقرارداد 

در اين داشته  اين شرط است كه هيچ شخص ثالثي وجود ندارد كه نفعي  ، موكول به حاكم باشد نيزحق مالكيت 

هايي از  گروه  197با تأييد سادة مبتني بر ظواهر احراز نمايد.به آساني وضعيت حقوقي را  توانسته باشدكه باشد 

سب  اند طلبكاران، مديران ورشكستگي، اشخاص خواهان كاشخاص ثالث كه به نحو مرسوم در اين سياق ذكر شده 

مقامات عمومي كه مال منقولي را وفق   ساير نفع در مال، و مقامات مالياتي هستند. معروض داشته شده است كه 

نيز بايد در قبال مخاطرات   يا خواهان ضبط آن هستند اندمجوزي كه ريشه در حقوق عمومي دارد ضبط كرده 

انگيز  بحثفين در مورد هيچ يك از اين مسائل مورد حمايت قرار گيرند. طركننده راه گم ارزيابي بر مبناي ظواهر 

 اند.ده به مراجعي استناد ننمويا نكرده و بسيار ظريف استدالل 

 

  ، باال. 144بند  بنگريد به  194
  .677، باال، يادداشت 164پيير ماير و وينسنت هوزه، پانوشت  بنگريد به  195
  .675، 670هاي ، يادداشت همانجا بنگريد به  196

  .676، 675، 670هاي همانجا، يادداشت  بنگريد به  197
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رسد كه سخن  تمركز مختصر و مجدد بر اصول و قواعد حل تعارض اياالت متحده و ايران به نظر مي  -۱۶۳

حل اصل قانون محل وقوع مال را به عنوان راه   به طور كّليزند: اياالت متحده، در حالي كه  نهايي را چنين رقم مي 

)، به طور  198) تنقيح قوانين2( 244پذيرد (بخش در فرض عدم انتخاب مؤثر قانون توسط طرفين مي قانون تكميلي 

كه در   استسو هم متحدالشكل تجارت قانون  ا، بقرارداد فروشخاص در ارتباط با كسب حق مالكيت بر مبناي 

، حق مالكيت در زمان و  ديگري شده باشدكه صراحتاً توافق  شرايطي جز در دارد كه، مي ) مقرر 2( 2-401بخش 

شود كه فروشنده تعهد خود را با تسليم فيزيكي كاال كامل كند. به تعبير ديگر، انتخاب مكاني به خريدار منتقل مي 

يابد. در مقابل قواعد حل تعارض  قابليت اعمال قانون محل وقوع مال غلبه مي  تكميليمؤثر (و صريح) بر اصل 

قانون مدني ايران، بر خالف ساير قواعد   966كارانه» است، زيرا ماده «كالسيك» و «محافظه تر به نظر بيش 199ايران 

ها استلزامات كسب  ) يا مواردي كه در آنconflits mobiles( هاي متحركبراي موارد تعارض 200حل تعارض، 

حلي ارائه  راه   201حق مالكيت ممكن است از قلمروهاي قضايي متفاوتي، يكي پس از ديگري، حاصل آيند،

 كند.كند و در عوض بر صِرفِ قابليت اعمال قانون محل وقوع اوليه تأكيد مي نمي

 

  دارد:تنقيح (اعتبار و اثر واگذاري نفع در مال منقول) مقرر مي 244بخش  198
شود كه، در خصوص آن  ) اعتبار و اثر انتقال نفع در مال منقول ميان طرفين انتقال به واسطة قانون محلي ايالتي تعيين مي 1(

 ترين رابطه را با طرفين، مال منقول مذكور و انتقال دارد.مهم، 6مورد خاص، ذيل اصول مذكور در بخش 

تر به مكان مال منقول، يا  ) در نبود قانون مؤثر انتخابي توسط طرفين، در تعيين ايالت قانون حاكم، معموالً اهميت بيش 2(
  شود تا ساير ارتباطات.گروه اموال منقول، در زمان انتقال داده مي

  .155باال، پانوشت ، 144بند  بنگريد به  199
200Loi portant le Code de droit internationale privé  تير   26الملل خصوصي] مورخ [قانون حاوي كد حقوق بين

 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen (بلژيك) (به صورت ضمني)؛ 1، بخش 87]، ماده 2004ژوئيه  16[ 1383

Gesetzbuch  ،[قانون اعالم قانون مدني] (آلمان)؛3) و (2( 43ماده ( Burgerlijk Wetboek  10:127[قانون مدني] مواد )5  (
  (هلند).  10:130و 

201Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch ) (آلمان).  43)  3[قانون اعالم قانون مدني]، ماده  
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شمول يا گيرد كه قانون محل وقوع مال، يك اصل جهانگفته، ديوان تصميم ميدر پرتو مراتب پيش -۱۶۴

 و قانون ماهوي حاكم بر انتقال حق مالكيت بايد وفق آن اصل احراز شود. ،الملل خصوصي استكلي حقوق بين 

  هاي الجزاير در خصوص اموال عيني ايران اياالت متحده در بيانيه  ات) تعهد2( 

  (الف) مقدمه

 :داردعمومي مقرر مي  بيانيه 9بند  -۱۶۵

ياالت متحده و با با پذيرش اين بيانيه و بيانية حل و فصل ادعاها منضم به آن، توسط ايران و ا 
باال توسط دولت الجزاير، اياالت متحده بر اساس مفاد مقررات    3صدور گواهي مشروح در بند  

اين كشور، ترتيبات الزم براي انتقال تمام اموال ايران را كه در   1979نوامبر  14قانوني قبل از 
گيرد، قرار نمي الذكرباشد و در چهارچوب بندهاي فوق اياالت متحده و در خارج موجود مي

 به ايران خواهد داد. 

كند كه عمومي استناد مي يههمچنين به اصل كلي الف بيان هاپرونده ادعاهاي خود در اين  تأييددر ايران  -۱۶۶

 : داردمي به نوبه خود مقرر 

درچهارچوب و پيرو شرايط دو بيانية دولت جمهوري دمكراتيك و مردمي الجزاير، اياالت  
نوامبر   14(  1358آبان ماه    23صورت موجود قبل از  ه  االمكان وضعيت مالي ايران را ب حتي متحده  
سازد كه تحرك ) باز خواهد گرداند. در اين چهارچوب اياالت متحده خود را متعهد مي 1979

  4شرحي كه در بندهاي ه هاي ايران موجود در قلمرو قضائي خود را بو انتقال آزاد كلية دارائي 
 اهد آمد، تأمين نمايد. خو 9تا 

شرح آتي تشريح  ه  اياالت متحده را ب  9تعهد بند    529  حكم شماره )  بخش اجرائي(الف) (  77در بند  ديوان   -۱۶۷

 كند: مي

] نسبت به اموال  1981ژانويه    19[  1359ديماه    29تعهدات اياالت متحده طبق بيانيه عمومي مورخ  
 29تا  1358ماه آبان  23را كه آن دولت طي دوره هايي عيني ايران، اوالً اين بود كه محدوديت

] نسبت به تحرك و آزادي انتقال آن اموال  1981ژانويه  19تا  1979نوامبر  14[ 1359ماه دي
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برقرار كرده بود، رفع كند و دارندگان آن اموال را كه مشمول قلمرو قضايي آن دولت بودند 
كند انتقال دهند و ثانياً اقداماتي به  ايران تعيين ميملزم نمايد اموال مزبور را به ترتيبي كه دولت 

 202عمل آورد تا مطمئناً طبق الزام مزبور عمل شود.

ي كه ديوان مقرر داشت تعهد اياالت  ي، جاحكم همان  40يافته ديوان در بند  ة گيري فوق در ادامنتيجه -۱۶۸

 :  شرح زير استه ب سه مشكل دارد 9متحده در بند 

 29تا  1358ماه آبان  23هائي را كه در فاصله متعهد بود كه اوالً كليه محدوديت اياالت متحده 
] نسبت به تحرك و آزادي انتقال اموال عيني  1981ژانويه  19تا  1979نوامبر  14[ 1359ماه  دي

ايران برقرار كرده بود رفع كند و ثانياً اشخاص مشمول قلمرو قضايي خود را كه اموال ايران را  
كند، انتقال دهند. داشتند، ملزم نمايد آن اموال را به ترتيبي كه دولت ايران تعيين مي  در تصرف

شد كه  براي انتقال اموال، شامل اين تعهد نمي  »ترتيبات الزم «به عالوه، گرچه تعهد به دادن 
به عمل اياالت متحده رأساً اموال ايران را به ايران بفرستد، اما اياالت متحده متعهد بود اقداماتي 

كند به ها را به ترتيبي كه ايران تعيين مي آورد تا اطمينان حاصل شود كه دارندگان اموال آن 
 203ايران انتقال خواهند داد. 

  انسداد ي كه در طي دوران يهادارد: نخست، رفع محدوديت  شاخهسه  9مطابق تفسير ديوان، بند بنابراين  -۱۶۹

اموال كه اموال را    متصرفين  براي؛ دوم، صدور دستور  تحميل كرده بود  بر تحرك و انتقال آزاد اموال منقول ايران

 متصرفين  كهاين   ن ازاايران انتقال دهند؛ سوم، با دريافت رهنمود از ايران براي حصول اطمينبه  مطابق دستورالعمل  

را بر هر يك از ادعاهاي    9  قرار، ديوان تفسير بنددهند اقداماتي معمول دارد. بدين ها را به ايران انتقال ميآن   لاموا

 اعمال خواهد كرد.  جداگانه

 9در بند  تعهد اياالت متحده ايجاد(ب) تاريخ 

 پردازد.آن تعهد مي ايجاد ، يعني مسئله زمان  9اياالت متحده در بند  سنجياكنون ديوان به زمان   -۱۷۰

 

 .140، ص 28(الف)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  77، بند 529حكم شماره  202

  .126-125، ص ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 40، بند 529حكم شماره  203
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  اظهارات طرفين    (يك)    

 اظهارات ايران   

بيانيه عمومي،   8تا  2بند  بنديجمله و نيز با مقايسه  9بند  بنديجمله در پرتو كند كه ايران استدالل مي  -۱۷۱

تبعه   52خروج امن هاي الجزاير و تأييد با الحاق ايران و اياالت متحده به بيانيه 9تعهدات اياالت متحده ذيل بند 

، وفق بند  توسط دولت الجزايربودند  بازداشت شدهكه در سفارت اياالت متحده در تهران از ايران اياالت متحده 

 19[  1359دي    29  در  يعني   ،اي الجزايرهاالجرا شدن بيانيهبا الزم مذكور  بيانيه عمومي كليد خورد. بنابراين تعهد    3

كند كه طرفين هرگز توافقي براي اعطاي مهلت اضافه به  . ايران همچنين استدالل مي وجود آمده ب  ]1981ژانويه 

كه  است اين واقعيت مؤّيد اين امر  ،ايران به نظربه عمل نياوردند.  9اياالت متحده براي ايفاي تعهدش در بند 

ژانويه   19[ 1359دي  29با اثر آني در  12281ي شماره ياجرا  را با صدور دستور خود اياالت متحده ايفاي تعهد 

 .است  ه] آغاز كرد1981

 اظهارات اياالت متحده   

  است كه «تاريخي متفاوت و  ادعاهر  در 9نقض تعهد بند هرگونه كه تاريخ  مدعي است اياالت متحده  -۱۷۲

از آن آمريكا مهلت كافي براي انجام  اي الزم را جهت انجام اقدامات آمريكا برداشته باشد... و بعد  هايران تمام قدم

يك از طرفين توقع  از هيچ مضافاً،  كند كه  . اياالت متحده استدالل مي تعهدات خود داشته و آنها را انجام [نـ] داده»

گونه كه در تصميمات پيشين خود در نظر  قرار ديوان، همانكنند؛ بدين مبادرت به اقدام درنگ رفت كه بي نمي

مجاز و الزم بوده تا اياالت متحده  ي دوره زماني كوتاهي  يه دوربه نحو معقول داشته، بايد حداقل قائل باشد كه 

آن تعهد براي انجام اقدامات بيشتر جهت فراهم كردن ترتيب انتقال هر يك از اموال   ايجادتعهد خود را پس از 
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«شش ماه پس از تاريخي كه ايران موجبات اقدامات اياالت متحده را  اياالت متحده  اظهارات وفق  204ايفا كند. 

 ».شد از اياالت متحده توقع اقدامي داشتكه مي  معقولي است ترين دوره زماني كوتاه  فراهم آورد

 (دو) تصميم ديوان     

كند كه تعهد اياالت متحده  اين مطلب را روشن مي  9بند مقدماتي كه جمله  دكنمي ديوان خاطرنشان  -۱۷۳

و اياالت متحده، و با   ايران هاي الجزاير] توسط «با پذيرش [بيانيهبراي فراهم آوردن ترتيبات انتقال اموال ايران 

دارد كه تعهد  . بنابراين ديوان مقرر مي شد]»... توسط دولت الجزاير [آغاز مي 3صدور گواهي مشروح در بند 

 . است ايجاد شده] 1981ژانويه  19[ 1359دي   29در  9اياالت متحده در بند 

تعهداتش بود و در واقع دو بخش از تعهداتش در بيانية    موضع آغاز ايفايدر آن تاريخ در  اياالت متحده   -۱۷۴

و انتقال آزاد آن اموال   كي كه بر تحريهايعني برداشتن كليه محدوديت ،عمومي در ارتباط با اموال عيني ايران

ايران وفق  ها به انتقال آن مبني برچنين اموالي دادن دستورالعمل به متصرفين كرده بود و  تحميلاد نسددر دورة ا

اثر  با  12281ي شماره ي ا . اياالت متحده مشخصاً با صدور دستور اجررا ايفا كرده بود دستورالعمل دولت ايران

 كردها را ملزم مي آن و    داددستور مي اموال ايران    به متصرفين  ،يياجرا   ي آني، به تعهد خود عمل كرد. دستورياجرا 

دهند، و موانع موجود در آن زمان براي انتقال چنين اموالي را مرتفع  وفق دستورالعمل ايران انتقال  اموال راكه 

هاي الجزاير را  بيانيه  12281  شماره   ي ياجرا   نه تنها دستور 529،206  حكم شماره هاي ديوان در  مطابق يافته  205د.سازن

 

ارجاع  140-139ص ، ص34، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 110، و 109، 107، بندهاي 590اياالت متحده به حكم شمارة  204
   دهد.مي
  .126، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 41، بند 529حكم شماره  بنگريد به  205
  .126، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 41، بند 529حكم شماره  بنگريد به  206
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است.    9متحده در بند  هاي نخست و دوم تعهدات اياالت  ، بلكه در واقع اين دستور مستند اجراي بخش هنقض نكرد

 داري نقض شد. اين تعهد متعاقباً در نتيجه صدور مقررات غيرقانوني خزانه 

تا اطمينان   كندترتيباتي اتخاذ  ه كهگيري كه اياالت متحده همچنين متعهد بود ، اين نتيجهبا اين حال -۱۷۵

به ايران انتقال دهند، نامعقول  ]  1981ژانويه    19[  1359دي    29اموال ايران چنين اموالي را    متصرفينحاصل كند كه  

هاي مندرج در  كند. يافتهگيري پشتيباني نميچنين نتيجهاز يا اصل كلي الف  9. خوانش سادة بند رسدبه نظر مي

حده از  ت متنين مطلع كردن اياال چ اموال و هم  متصرفين  كه ايران را ملزم به دادن دستورالعمل به  529  حكم شماره

 مؤيد برداشت فوق نيست. داند نيزمي  نياز به مساعدت

اي نكرده  ، اشاره بايست اقدامات بيشتر را به عمل آوردبه زماني كه اياالت متحده مي  9جا كه بند از آن  -۱۷۶

گيري است كه، در مواردي كه  گيرد، كه مستلزم اين نتيجهد مي دديوان از اصل كلي حسن نيت در تفسير م  ،است

در چه زماني   كهاين براي تعيين ديوان شود، داري به عنوان علت عدم انتقال تلقي نميمقررات غيرقانوني خزانه 

اقدامات اضافي را به عمل    جداگانهي  هاادعا هر يك از  بايست در پرتو اوضاع و احوال مشخص  اياالت متحده مي 

از پيش    »مهلت اضافيِ بشود «ديوان متقاعد نشده است كه  خواهد پرداخت.    ادعاهابه تحليل يك به يك    ،وردآمي

 معين كرد. ي حاضرهاپرونده در را  يمشخص

ايفاي بخش سوم تعهد بند    ضعدر مو  يدر كدام برهه زماندقيقاً  ، اين سؤال كه اياالت متحده  اين اساسبر   -۱۷۷

حاصل كند كه دارندگان اموال   اطمينان  تا آورد عمل  به اقداماتي  ايرانبا دادن اطالع توسط  يعني  – ه قرار گرفت 9

ي نيست و وابسته به اوضاع و  يگوپاسخ  قابل انتزاعي ايگونه  به –ايران آن اموال را به ايران انتقال خواهند داد 

 .باشدمي جداگانه  ياز ادعاها  احوال خاص هر يك
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 9تعهد اياالت متحده در بند  ماهيت(پ) 

  اين كه  ويژه تعهد، يعني ماهيتپردازد. طرفين در خصوص مي  9تعهد بند   ماهيتبه تحليل اكنون ديوان  -۱۷۸

.  ، اختالف نظر دارندفعلبه تعهد يا تعهد به نتيجه است  »ترتيبات ... براي انتقال فراهم آوردن« مذكور آيا تعهد

 كند.اصلي طرفين را ذيالً بيان مي  استدالالتديوان  

  (يك) اظهارات طرفين  

 ايران اظهارات    

كند كه ديوان  ايران ادعا مي در واقع،  اياالت متحده تعهد به نتيجه است.    9كه تعهد بند    مدعي است ايران   -۱۷۹

اعتقاد دارد   529 حكم شمارههاي با استناد به يافته ايران قبالً تعهد ياد شده را به اين صورت توصيف كرده است. 

آورد تا  انتقال را بدهد، بلكه بايد اقداماتي به عمل مي  قانون دستورفقط با وضع اياالت متحده كه كافي نبود كه 

ادعا   207اياالت متحده  هاي. ايران در پاسخ استدالل ه است اطمينان حاصل كند كه انتقال در واقع صورت گرفت

يوان  بدين معني نيست كه د  529  حكم شمارهتوسط ديوان در    »اقداماتي به عمل آورد «  اصطالحكاربرد  كند كه  مي

 . »تقليل دهد«هاي معقول  به فعل، يعني برداشتن گام به تعهد اياالت متحده را  9قصد داشته تعهد بند 

به عنوان تعهد به فعل را   9برداشت اياالت متحده از تعهد بند  9بند  ساختايران بر اين موضع است كه  -۱۸۰

اگر قصد   ،ايراناظهارات كند. مطابق ر تالش اشاره نمي ثيا حداك معقولكند، زيرا اين بند به اقدامات تأييد نمي 

كار  ه ر بمنظواين زبان مناسبي براي حصول ها آنمحدود كردن تعهد به حداكثر تالش بود،  9طرفين در بند 

 ند.دبرمي

 

  ، زير.418بند  بنگريد به  207
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واقعيت كه در توان دولت فدرال اياالت متحده بود كه دستور انتقال اموال    اين ايران،    وفق اظهارات مضافاً   -۱۸۱

اطمينان حاصل كند، درست مانند اختيار دولت كه قبالً براي   ،انتقالآن بدهد و از انجام  به آن كشور را ايران 

در تأييد نظر خود به متن  ايران . ، حاكي از تعهد به نتيجه است تا تعهد به فعله بوداموال ايران اعمال شد  انسداد

 كند كه به نظر ايران دقيقاً بر همان شالوده استوار است. استناد مي 12281208ي يدستور اجرا

به عنوان تعهد به نتيجه از جانب اياالت متحده استناد به اصل كلي الف در تأييد نظر خود به عالوه ايران  -۱۸۲

  ينه زماز  يمهمبخش  ةكند. ايران اصل كلي الف را اضافه بر تعهدات اختصاصي خود، به عنوان تشكيل دهندمي

 209) »597حكم شماره «( 11-پرونده الفديوان در  حكمكند كه د. در همين راستا ايران استدالل مي دانمي  9بند 

دوم و سوم    مواد ايران  در اين ارتباط،  .  استاياالت متحده تعهد به نتيجه    9تعهد بند    همچنين حاكي از آن است كه 

مادة  در مقابل  597است را به واسطة توصيف ديوان از آن مواد در حكم شماره  9كه فراگير بند  بيانيه عمومي

از  كه طرفين    دكنمي خاطرنشان  حكم  آن  از  در عبارات مورد استناد ايران  ان  ديو   .دهدقرار مي چهارم بيانيه عمومي  

اياالت متحده ترتيبات يا موجبات  مكانيزم دقيقي برقرار كردند كه از طريق آن،  «دو و سه  مواددر ارتباط با جمله 

 كه، د  كرخاطرنشان  همچنين    597  حكم شماره  درديوان   210.»هاي مزبور را به ايران فراهم نمايد دارايي   نبازگرداند

 كرد تعهد يعني، –دار تعهدي به نتيجه شد در حالي كه در مواد دو و سه، اياالت متحده عهده 
هاي مشخص متعلق به ايران را به ايران فراهم  اي دارايي پاره  دنبازگردان ترتيبات يا موجبات كه

 كرد تعهد  يعني  – دار تعهدي به عمل يا وسيله شد ده عه  متحده اياالت  چهار،  ماده در –آورد 
 بيانيه 15 تا  12 بندهاي  در مذكور نحو به  پهلوي  خانواده  هاي دارايي به  مربوط  دعاوي در  كه

 211.كند مساعدت ايران  به عمومي،

 

  ، باال. 11بند  بنگريد به  208
[هفتم آوريل   1379فروردين  19( 597-11الف-، حكم شماره ديوان عمومياياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايران  209

  .84، ص 36گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 2000
  .133، ص  36، گزارش آراء ديوان داوري، ج 196، بند 597حكم شماره   210
  .133، ص  36، گزارش آراء ديوان داوري، ج 199، بند 597حكم شماره  211
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 اظهارات اياالت متحده   

اياالت متحده به عنوان تعهد به نتيجه را به داليل   9اياالت متحده به نوبه خود توصيف ايران از تعهد بند  -۱۸۳

كه حكم   دكنمي دهد. نخست، اياالت متحده خاطرنشان قرار مي اعتراض مختلف، از جمله داليل آتي، مورد 

براي انتقال اموال، شامل اين تعهد   »ترتيبات الزم«دادن تعهد به « :داردبه شرح آتي ان مشخصي بي 529شماره 

اي به نظر اياالت متحده  مغاير توصيف  چنين يافته  212. »شد كه اياالت متحده رأساً اموال ايران را به ايران بفرستدنمي

 .باشدنتيجه مي به  اياالت متحده به عنوان تعهد  9بند تعهد 

چنين  شدن رد  ،پرداخته 9كه به تشريح تعهدات بند  529 حكم شماره 40ت متحده در بند دوم، اياال -۱۸۴

كه  ، چنان تعهدآن نخست شاخة دو در  ،اياالت متحده اظهاراتكند. مطابق مي  توصيفي را به روشني مشاهده 

 14[ 1359ماه  دي 29تا  1358اه م آبان 23در فاصله هائي را كه كليه محدوديت «يعني  – كرده شناسايي نديوا

و   »] نسبت به تحرك و آزادي انتقال اموال عيني ايران برقرار كرده بود رفع كند 1981ژانويه  19تا  1979نوامبر 

اشخاص مشمول قلمرو قضايي خود را كه اموال ايران را در تصرف داشتند، ملزم نمايد آن اموال را به ترتيبي كه  «

مورد متابعت  12281ي شماره يديوان، با صدور دستور اجرا  به نظر213،»كند، انتقال دهندت ايران تعيين مي دول

دوش اياالت  ر كه ب يكند كه تنها تعهدحاظ اياالت متحده استدالل مي لبدين اياالت متحده قرار گرفته است. 

اقداماتي به عمل آورد تا اطمينان  «   اياالت متحده  كهاين  عبارت بود از  ياد شده  حكمبه بيان    ،هده بودنمتحده باقي ما

وفق  214. »كند به ايران انتقال خواهند دادها را به ترتيبي كه ايران تعيين مي حاصل شود كه دارندگان اموال آن 

 به روشني تعهد به فعل است نه نتيجه. » اقداماتي به عمل آورد« تعهد  ماهيتاياالت متحده   اظهارات

 

  .126، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 40، بند 529حكم شماره  212
  . ، باال27بند  بنگريد به . 126-125ص  ، ص 28گزارش آراء ديوان داوري، ج  ،40، بند 529حكم شماره  213
  ، باال. 27بند   بنگريد به. 125، ص 28گزارش آراء ديوان داوري، ج  ،40، بند 529حكم شماره  214
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اعتراض   سياقدر اين  597شماره حكم بودن  ربطذي اياالت متحده مضافاً به ادعاي ايران در خصوص  -۱۸۵

منظور  ه بانجام شده دوم و سوم،  موادذيل  آن دولتتحليل ديوان از تعهدات  ،دارد. از ديدگاه اياالت متحده

امكان هر   نتيجتاًباشد و نمي  9چهار، مشخصاً مربوط به تعهد بند  مادهبا تعهدات مندرج در تعهدات  آن مقايسه 

 كند.تعهد را منتفي مي  ماهيتگونه استنباطي در خصوص 

در حدي كه  «  اصطالحِ بيانويژه ه اصل كلي الف و ب متنكه  دكنمي اياالت متحده مضافاً خاطرنشان  -۱۸۶

كه تعهد از نوع   باشدميگيري نتيجه ي براي اين يمبناان واي مهم به عنشاخصه  ،مندرج در آن »امكان داشته باشد

 بوده است.  »معقول تالش «

به عنوان تعهد به   9گيرد كه توصيف تعهد اياالت متحده در بند خالصه، اياالت متحده نتيجه مي به طور  -۱۸۷

 است. عملي خالي از فايده   هاپرونده اين  درهر تقدير ه نتيجه ماهيتاً نادرست است و ب

 تصميم ديوان   (دو) 

تفكيك بين تعهد به نتيجه و تعهد   در واقع، . دارداخير اياالت متحده  اظهارات به موافقت با تمايل ديوان  -۱۸۸

حقوق  الملل به  توسط كميسيون حقوق بينبيش از همه    بدواًدار است و  هاي سنت حقوق نوشته ريشه م نظابه فعل در  

گاه توصيف برخي تعهدات   215است. بوده المللي تسري يافته متخلفانه بين  اَعمالها در ارتباط با ت دولتؤوليمس

 

215 résultat/obligation de moyensObligation de   در زبان فرانسه؛ Erfolgspflicht/Verhaltenspflicht   در
 زبان آلماني؛  

Draft Articles on State Responsibility, arts. 20, 21 and 23 (provisionally adopted on first 

reading), in Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Eighth 

Session, U.N. GAOR, 51st Sess., Supp. No. 10, U.N. Doc. A/51/10 (1996), reprinted in [1996] 
2(2) Y.B. INT’L L. COMM. 1, 60-61. 

  بنگريد به ، مزبور در حقوق مسؤوليت دولت   تفكيكبراي انتقاد از به كارگيري 
Pierre-Marie Dupuy, Reviewing the Difficulties of Codification: On Ago’s Classification of 

Obligations of Means and Obligations of Result in Relation with State Responsibility, 10 (2) 
EUR. J. INT’L L. 371 (1999). 
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مدد برساند. در موضوع تعهد به نتيجه، تعهد مستلزم  به ديوان  خاصي    تعهد به نتيجه در نقض    رسيدن ممكن است در  

با عدم حصول آن نتيجه خاص   ،ها و اقدامات انجام شدهنظر از تالش صرف تعهد نقض نتيجة مشخصي است و 

نظر صرفتوسط دولت، مندرج در تعهد  فعلدادن نبا انجام  تعهدفعل، نقض  به شود. در موضوع تعهداحراز مي 

 .شوداحراز مي از نتيجه مشخص  

ها ناشي  با اين حال، طبقه بندي تعهدات به تعهد به نتيجه و تعهد به فعل در مواد راجع به مسؤوليت دولت -۱۸۹

پذيرفته شده   ]2001[ 1380در خوانش دوم در سال  الملل، كهكميسيون حقوق بين  المللي از اعمال متخلفانه بين 

شد كه در حقوق  توجه الخصوص علي به اين مطلب   216.ين كنار گذاشته شدبه منظور تسهيل امر تدواست، 

تفكيك  اين  بنابراين،   217شود.، آثار خاصي بر تفكيك نقض تعهد خواه به فعل يا به نتيجه بار نمي هاوليت دولتؤمس

تفكيك قاطع بين اين دو   كهاين ويژه ه بتلقي شد، فاقد فايدة عملي الملل درچارچوب مواد كميسيون حقوق بين 

ساز  دهد، مشكلپيچيده را مورد توجه قرار مي   ماهيت  يا با  مختلطالملل كه تعهدات  تعهد در چارچوب حقوق بين 

المللي از جمله اين ديوان در مواردي بين تعهد به فعل و تعهد به نتيجه قائل به تفكيك هاي بين است. هر چند ديوان 

توسط   9ي بند ي د شده در ارزيابي نقض ادعا، طبقه بندي ياحاضر هايپرونده در چارچوب خاص  218،نداشده 

  9احراز نقض تعهد اياالت متحده در بند  ،اي كه ذيالً مالحظه خواهد شداست. به گونه  ثمربي اياالت متحده 

 

  بنگريد به  216
 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, in Report of the 

International Law Commission on the Work of its Fifty-Third Session, U.N. GAOR, 56th Sess., 
Supp. No. 10, U.N. Doc. A/56/10, reprinted in [2001] 2(2) Y.B. INT’L L. COMM. 1 at 26-143 
(with commentaries thereto). 

  ر:زي ط مدركـده توسـ مجمع عمومي، تصحيح ش 2001دسامبر  12مورخ  83/56پيوست قطعنامه    همچنين بنگريد به
A/56/49 (Vol. I/Corr.4). 

  باشد.مي اثبات و ادله كنندة برخي از قواعد مربوط به بار تعيين  تعهد بر خالف حقوق فرانسه، كه در آن ماهيت  217
  همچنين بنگريد به . 136، ص 34، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 95، بند 590حكم شماره  به عنوان مثال، بنگريد به  218

 Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the Case concerning Avena 
and Other Mexican Nationals (Mex. v. U.S.), Judgment, 2009 I.C.J. 12, para. 27 (19 Jan.). 
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  توان قاعدة كلي براي آن وضع كرد. درو نمي   بستگي داردمشخص    ادعاهايهر يك از    تر به اوضاع و احوالبيش

كه در موارد  تواند منتج به يافتة نقض تعهد اياالت متحده نباشد، حال آن مواردي، عدم انتقال برخي از اموال مي 

حتي در مورد اموالي كه سرانجام به ايران انتقال  احراز شود  9ديگر ممكن است نقض تعهد اياالت متحده در بند 

 . انديافته

... براي انتقال  الزمترتيبات «كه عبارات  اين استطرفين، تلقي ديوان  موسعپس از مالحظه استدالالت  -۱۹۰

كه  بگيرد    نتيجهدهد كه  عبارت به ديوان اجازه نمي اين  ويژه،  ه  ي حقوقي مشخصي ندارد؛ ب يبار معنا  ... خواهد داد»

ي كه به تعهدات  يتا جايا به نتيجه است. به نظر ديوان، مفروض است كه طرفين    فعلبه  تعهد    9مندرج در بند  تعهد  

اصطالح  شايان توجه است كه  اند. هر چند  را برگزيده   يفتر عبارات كلي و منعطبيش  شودمي اياالت متحده مربوط  

شود»  (چيزي) انجام يا تأمين    كهاين حصول اطمينان از  « ،  »سامان دادن «رفي آن  عدر مفهوم    «ترتيبات الزم را دادن»

به خودي خود به ديوان اجازة تعيين محتواي ملموس  ها تعريف ، اين ي حاضرهاپرونده مشخص  سياقدر  است،

 دهد.  تعهد مربوطه در معاني حقوقي را با قاطعيت كافي نمي 

  تصميماتخاذ  ي  با چنين كليت  كهدهد  مناسب تشخيص نمي   ي حاضرهاپرونده   قالب ، ديوان در  براين اساس -۱۹۱

لزوماً حكمي كلي در تأييد يا ردّ  پيشين  احكامكند كه تصميمات ديوان در نمي مقرر ديوان مين منوال ه كند؛ به

، ديوان نظر  ادعاهااي كه ذيالً مالحظه خواهد شد در پرتو نتايج حاصله در تك تك  گونه ه  بكند.  مسئله تحميل مي 

محدود    جداگانهاوضاع و احوال خاص حاكم بر هر ادعاي    بهاياالت متحده    9كه محتواي عيني تعهد بند    دهدمي

 شده است. 
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  9) نقش انتسابي به ايران در بند 3(

 (الف) اظهارات طرفين 

اظهارات اياالت متحده  كار خود را با بازگو كردن  9در بند  ايراندر خصوص نقش منتسب به ديوان  -۱۹۲

 به نكات مطروحه توسط اياالت متحده عنوان شده است. كند زيرا بسياري از اظهارات ايران در پاسخ آغاز مي 

 اظهارات اياالت متحده   

 9كند كه تعهدش در بند ادعا مي  219 529 حكم شماره 40(الف) و  77با تكيه بر بندهاي اياالت متحده  -۱۹۳

فقره از اموال  هر  ةدستورالعمل الزم را به دارند بايددو اقدام از جانب ايران است. نخست، ايران انجام منوط به 

شد را به ايران انتقال دهد؛ و دوم، فقط در صورتي كه مشخص مي  اموالتا وي  هدادخود در اياالت متحده مي 

اقداماتي  آن دولت  رساند تا  اياالت متحده مي   اطالعايران بايد مراتب را به  متعاقباً  دادن دستورالعمل تأثيري نداشته،  

و چنين    »تورالعملدس«اياالت متحده چنين    وفق اظهاراتل دارد.  معمومورد نظر  براي حصول اطمينان از انتقال مال  

دستورالعمل به   صدور بار اثبات  ،ايران است، و ايران به عنوان خواهانموجد تعهدي براي  » نيرساند اطالع «به 

 كردن اياالت متحده را بردوش دارد.  مطلعدارندگان مال و 

وليت داشته كه  ؤمس 529 حكم شماره 40(الف) و  77كند كه وفق بندهاي مي  تصديقاياالت متحده  -۱۹۴

با  220دهند به عمل آورد. را به ايران انتقال  هاآن ايران دارندگان اموال  كهاين اقداماتي جهت حصول اطمينان از 

را به اياالت   اطالعد كه ايران دستورالعمل را به دارندگان اموال و مآوجود مي ه زماني بفقط اين تعهد اين حال، 

امكان انتقال اموال  تا اين اقدامات در واقع اقدامات ضروري مبتني بر حسن نيت است   يمتحده داده باشد و هر دو 

 

  27بندهاي  بنگريد به . 140و  126-125، ص ص 28(الف)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  77و  40، بندهاي 529حكم شماره  219
  باال.  167و 

   ، باال.16و  10بندهاي  بنگريد به  220
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ي همه اموال ايران در  يگونه تعهدي براي تحقيق و شناساهيچ كه  دارداظهار مي به ايران فراهم آيد. اياالت متحده 

 ندارد.باشد،  9بند  مشمولتوانسته كه مي  خود قضائيقلمرو 

كه  شد مي اقدامي گونه اياالت متحده، دستورالعمل ايران به دارندگان اموال آن كشور شامل هر  به نظر -۱۹۵

اموال و  آن كننده دولتي يت و آدرس حمل دريافت و هاعالم از جمله  ،براي فراهم آوردن امكان انتقال آن اموال

  دادن كند كه نه تنها . اياالت متحده ادعا ميضرورت داشته است، هاآن  در موارد لزوم پرداخت هزينه حمل

بوده، بلكه به   9شرط ضروري تعهدات ديگر اياالت متحده در بند پيش  ،دستورالعمل ايران به دارندگان اموال

ه نه تنها حكم  ك دكنمياياالت متحده خاطرنشان  ،است. فزون بر اينبوده هم عنوان يك موضوع عملي ضروري 

  دادن كه ايران مكلف به  شودمياين نكته  متذكرمشخصاً نيز  12281ي شماره ي، بلكه دستور اجرا 529شماره 

دانست الجزاير مي هاي در زمان مذاكره بيانيه پيشاپيش قرار ايران دستورالعمل به دارندگان اموال بوده است. بدين 

 الزم بوده چنين اقدامي را معمول دارد. 9به تعهد اياالت متحده در بند استناد كه قبل از 

آن  ايران به انتقال اموال به متصرف توسط  دستورالعمل دادن كه اگر  مدعي استحده همچنين اياالت مت -۱۹۶

الت متحده برساند كه بايد اقداماتي براي  ايااطالع مكلف بود مراتب را به  9انجاميد، ايران وفق بند نمي كشور 

    » براي به عمل آوردن اقدامات«در آن زمان تعهد اياالت متحده  تنها حصول اطمينان از انتقال اموال معمول دارد؛

كند كه طي آن ديوان  استناد مي 529حكم شماره  40پشتيباني از نظر خود به بند در اياالت متحده شد. مي لحا

ها  آن  ،«اياالت متحده متعهد بود اقداماتي به عمل آورد تا اطمينان حاصل شود كه دارندگان اموال داشته كه مقرر 

اطالع  چنين  ،اياالت متحده وفق اظهارات 221.كند به ايران انتقال خواهند داد»را به ترتيبي كه ايران تعيين مي

 

  .126-125، ص ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 40، بند 529حكم شماره   221
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  قضائي اموال ايران در قلمرو    كدام دانست  ده يا نمي ضرورت داشت چرا كه اياالت متح   توسط ايران عمالً   ايرساني 

 است.بوده  كردن انتقال ي يچه اموالي نيازمند اقدامات بيشتر براي نهادانست نمي ، يا داشتهقرار آن كشور 

انسدادي  اموال  آمارگيري ست كه از طريق ا منكر آن 222هاي ايران در پاسخ به استدالل اياالت متحده  -۱۹۷

واقع در اياالت متحده آگاهي  ايران نسبت به كليه اموال  انجام شد،  223]1982[ 1361 و ]1980[ 1359 ن كه درااير

اموال ايران شد، اين اطالعات را در   ييشناساباعث  آماري  هايي كه گزارش ي. اياالت متحده تا جاه استيافت

اياالت متحده    قضائياموال عيني ايران در قلمرو    يي شناسا  ،آمارگيريهدف از    با اين حال، 224اختيار ايران قرار داد.

اياالت  توانست اطالعات جامعي در اين خصوص در اختيار قرار دهد. نمي  آماري  هايقرار گزارش نبود؛ بدين 

  هاي قراردادي طرف وردن اطالعاتي دربارة آدست ه ب  آمارگيري ، هدف ازعوضدر دهد كه متحده ادامه مي 

.  شود حاصلبينشي دربارة ادعاهاي احتمالي ايران  وسيلهتا بدين بود  ايران و منافع مالي درگير در آن قراردادها

  اياالت متحده باشد، زيرا   قضائيهمه اموال ايران در قلمرو    شاملتوانست و نتوانست  نمي آمارگيري  عالوه بر اين،  

اين   ،اياالت متحده اتافراد خصوصي متكي بود. بر اساس اظهار  ازگرفتن اطالعات دقيق  به مزبور آمارگيري

هاي  پرونده  يادعاها درصد از اموالي كه در  80آن دولت نسبت به بيش از  ]1983[ 1362 واقعيت كه در سال

 سازد.مي  مدلل اطالع بود، ادعاي فوق را ده بي شمشخص توسط ايران حاضر 

 ايران اظهارات    

است   اين ويژه، منكر ه است و ب   9شرط براي ايفاي تعهد اياالت متحده ذيل بند ايران منكر هر گونه پيش -۱۹۸

  601 حكم شماره 152بند  نقل قول با ايران داشت. معمول ميرا آن تعهد بايد اقداماتي  ال شدنعفايران براي  كه

 

  ، زير.919بند  بنگريد به  222
  ، باال. 16و  10 بندهاي  بنگريد به  223
  ، باال. 22بند  بنگريد به  224
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باشد، به اين مفهوم كه   »ايراني« «تنها عاملي كه براي تحقق تعهد انتقال الزم بود اين بود كه اموال كند كه ادعا مي 

ها را از كليه اموال  بر دوش اياالت متحده بود كه محدوديت اصليتعهد  225.منحصراً متعلق به ايران بوده باشد»

ها  از اين دستورالعمل متصرفين ل كند كه صاطمينان حاها را بدهد، و  دستور انتقال آن متصرفينايران رفع كند، به 

 كنند.متابعت مي

ش از طريق  ااياالت متحده در خصوص اموال ايران در قلمرو قضائيكه  مدعي استايران فزون بر اين،  -۱۹۹

كند مضافاً، ايران استدالل مي  226] آگاهي يافت.1979نوامبر  14[ 1358آبان  23اد اموال ايران مورخ سددستور ان

وجود از  ]1982[ 1361 و ]1980[ 1359آمارگيري وض باشد كه اياالت متحده از طريق ركه براي ديوان بايد مف

ي از  اقدامانجام  ي به  عمل   قرار، ايران بر اين موضع است كه عمالً هيچ گونه نياز بدين 227اموال آگاهي يافته بود. آن  

 . وجود نداشت ويژه دادن اطالع به اياالت متحدهه روند انتقال بايران براي شروع   جانب

مرتب با  طور كه خود پذيرفته،، هماناياالت متحده كهاين با توجه به كند كه ادعا مي همچنين ايران  -۲۰۰

  ، عالوهه  . برا ايفا كندخود    9تعهد بند    هبود ، كامالً قادر  هها و طرف قراردادهاي اياالت متحده در تماس بودخواهان 

مچنين توان  و ه هاي الجزاير، بايد مفروض باشد كه اياالت متحده توان اجراي آنبا قبول چنين تعهدي در بيانيه 

 .را داشته است به ايران هاترتيب انتقال آن  آوردنفراهم ي اموال ايران و يشناسا

، ايران در دادن نوعي دستورالعمل  529 حكم شماره(الف)  77وفق بند  كه مدعي استاز اين رو، ايران  -۲۰۱

. ايران بر اين موضع است كه در  ه استداشت محدودينقش  صرفاً، اموال ايران در خصوص انتقال متصرفينبه 

هاي الزم  ي دستورالعمل وحا هاموال منعقد كرده بود  متصرفينكه با  قراردادهاي موردي ،در موارد زيادي ،واقع

 

  .257، ص  38، گزارش آراء ديوان داوري، ج 152، بند 601حكم شماره  225
  ، باال. 9-8 بندهاي  بنگريد به  226
  ، باال. 16و  10بندهاي  بنگريد به  227
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از  را  ا هي دربارة حمل نياز داشتند، اياالت متحده بايد آن ياموال به اطالعات اجرا متصرفينهذا اگر . مع ه استبود

 نمود.ايران درخواست و كسب مي 

 26[  1359داري مورخ هفتم اسفند  مقررات غيرقانوني خزانه ر تقدير  هه  كند كه بمضافاً، ايران استدالل مي  -۲۰۲

از اين رو، دادن دستورالعمل به   ؛غيرممكن كردبه ايران بسيار سخت و چه بسا انتقال اموال ايران را  ]1981فوريه 

 بود.اموال ايران بيهوده  متصرفين 

 (ب) تصميم ديوان 

اشخاص  « كند كه اياالت متحده را ملزم مي  9مقرر داشت كه بند  529 حكم شماره  40ديوان در بند  -۲۰۳

به ترتيبي كه دولت مشمول قلمرو قضايي خود را كه اموال ايران را در تصرف داشتند، ملزم نمايد آن اموال را 

به  ها را آن اموال  متصرفيناقداماتي به عمل آورد تا اطمينان حاصل شود كه «و  »انتقال دهند، كندايران تعيين مي 

د كه  كر(تأكيد افزوده شده است). بايد خاطرنشان  228» به ايران انتقال خواهند داد  كندترتيبي كه ايران تعيين مي 

اموال ايران كمابيش زباني يكسان دارد: متصرفين در خصوص دستورالعمل ايران به   12281ي شماره ي دستور اجرا

االجرا  ها «به ترتيبي كه دولت ايران ... پس از تاريخ الزم آن  اموال ايران را ملزم به انتقالمتصرفين دستور ياد شده 

هر دو طرف دستور   كهاين با مالحظه  529 حكم شمارهدر ديوان  229ساخت.كند» ميشدن اين دستور تعيين مي 

به شرح مقرر  «ي يدانند، نتيجه گرفت كه دستور اجرا هاي الجزاير مي را در مطابقت با بيانيه 12281ي شماره ياجرا 

 

(الف)، گزارش آراء    77. همچنين بنگريد به بند  126-125، ص ص  28، گزارش آراء ديوان داوري، ج  40، بند  529حكم شماره   228
  ، باال. 21 و پانوشت  27و بند  140، ص 28ديوان داوري، ج 

  ، باال. 11بند  بنگريد به  229
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معاهده محسوب    »رويه « بخشي از  كنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات، از لحاظ تفسير معاهده،    31ماده    3در بند  

 230.»شودمي

  1359دي  29اياالت متحده در  9مقرر داشت كه تعهد مندرج در بند  حكم جزئي اينتر در ديوان پيش  -۲۰۴

نقل قول    231كند. منوطگونه اقدامي از سوي ايران را به هيچ  كه آن آن، بي وجود آمده ب] 1981ژانويه  19[

 232برخي استثنائات،در نظر گرفتن با  ،كهآورد را به ارمغان مي اين نتيجه  529 حكم شماره 40گفته از بند پيش

اموال ايران  متصرفين    كهاين از    د در انجام اقداماتي براي حصول اطمينانآيا اياالت متحده تعهد مشخص خو  كهاين 

بستگي دارد به (يك)  كرده است يا خير ايفا  233دهندرا به ايران انتقال مي  اموال آن دولت آنقضائي در قلمرو 

 كه اين و (دو)  ه يا خيربودقرار داده متصرفين اموال آيا ايران اطالعات الزم را براي انجام انتقال در اختيار  كهاين 

كه وفق كنند خودداري مي به ايران  ياز انتقال اموالمتصرفين كه  هاطالع داده بود اياالت متحده به آيا ايران 

 .شدندمنتقل مي بايد  12281ي شماره يمندرج در دستور اجرا دستورالعمل انتقال

به دولت اياالت متحده تعهدات حقوقي   اطالعاموال و  متصرفينن دستورالعمل به دبه نظر ديوان دا -۲۰۵

،  دقيقاياالت متحده است. به بيان مقرره اين ذيل شود، زيرا تنها متعهد تلقي نمي  9ذيل بند ايران  ياالجرا الزم 

، به اين معني كه، در نبود چنين بود باري بر دوش ايران براي حفظ منافع خود اطالعدادن دستورالعمل و 

اموال    ،متصرفين  كهاينوليت اياالت متحده براي انجام اقدامات جهت حصول اطمينان از  ؤكردي، اصوالً، مسعمل

عملي   امريبه عنوان  اطالع، دستورالعمل و تربه نحو اساسي 234آيد.وجود نمي ه را به ايران انتقال دهند، ب ايران

 

  ، باال. 29بند   بنگريد به. همچنين  129، ص 28ديوان داوري، ج   ، گزارش آراء84، بند 529حكم شماره  230
  ، باال. 173بند  بنگريد به  231
  ، زير.820-720بندهاي  بنگريد به  232
   ، باال.27بند  بنگريد به  233

خصوصي  در، به عنوان مثال، حقوق  )  Obliegenheitمفهوم حقوقي تعهد ناقص (  در اين معني، دادن دستورالعمل و آگهي شبيه234
سوئيس و آلمان است، يعني الزامي بر اين كه متعهدله آن چه را كه براي ميسر ساختن ايفاي تعهد توسط متعهد الزم است، انجام  



  

128 

 

  انتظار داشت كه بداند مال  متصرفاز شد نمي ايران، از بدون داشتن دستورالعمل  ،. به عنوان مثالردضرورت دا 

  متصرفين ، از  اسالمي  بفرستد. به لحاظ تغييرات بعد از انقالب  ي براي چه كسي و به كدام نشانهر بخش از اموال را  

] دريافت  1979نوامبر  14[  1358آبان  23ي كه قبل از ي هارفت كه به دستورالعمل انتظار نمي و معقول به نح اموال 

 كنند. اتكا بودند كرده

توانست از وجود اموال مشخصي در  از جانب ايران، اصوالً، اياالت متحده نمي  اطالع مضافاً، در نبود  -۲۰۶

به  12281ي شماره يرا مطابق دستوراالعمل دستور اجرا هاآن ،متصرفينكه و بداند خود مطلع شود  قضائيقلمرو 

توانست با انجام اقداماتي در جهت حصول اطمينان اند. در واقع، اياالت متحده فقط در صورتي ميايران انتقال نداده 

. در اين  داشتمي ع تعهد خود را ايفا كند كه در واقع از وجود چنين اموالي اطالمتصرفين از انجام انتقال توسط 

  متصرفين  كه خود  قضائيدر قلمرو داشت كه اموال ايران  عشد از اياالت متحده توق نمي به نحو معقول  ،ارتباط

 .ي كنديشناساجو و وجست   بودند را انتقال نداده  آن را 12281ي شماره يدستور اجرا   مطابق

به اياالت متحده    اطالع دادن  مال يا    متصرفيندستورالعمل به  صدور  در شرايطي كه  كه  كند  ديوان تأييد مي  -۲۰۷

رفته كه آن اقدامات را معمول دارد. براي مثال، از ايران انتظار نمي به نحو معقولغيرضروري يا بيهوده بوده، 

 براي چه كسي و به چه نشاني حمل شود، مال بايد دانسته مي  دارندهمال در مواردي كه  متصرفدستورالعمل به 

  نمونه، براي –همين منوال، در مواردي كه اياالت متحده از منابع ديگر مطلع شده بود ه غير ضروري بوده است. ب

 

جبران خسارت  گذار بيمه از گر متعهد است بيمه  ،دهد. به عنوان مثال، تحت يك قرارداد بيمه، در صورت بروز يك واقعه بيمه شده 
باشد؛ بدون چنين همكاري،  گذار در گزارش واقعه بيمه شده ميگر نيازمند همكاري بيمه براي ايفاي اين تعهد، بيمه   حال، با اين  كند.  

  بنگريد به تواند تعهد خود را ايفا نمايد. به عنوان مثال  گر نميبيمه 
ANDREAS VON TUHR & HANS PETER, 1 ALLGEMEINER TEIL DES SCHWEIZERISCHEN 

OBLIGATIONENRECHTS 12-13 (1979) . 
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متصرفين  رغم دستورالعمل ايران به يكي از  علي   كه  –در ديوان    هارسيدگي يا از طريق    اموال  متصرفين  خودِ  توسط

 .شدمي توسط ايران غيرضروري تلقي  اطالع ، اموال خاصي كه متعلق به ايران است حمل نشده، دادن اموال

بر مبناي  متصرفين اموال اياالت متحده توسط  قضائيفزون بر اين، در مواردي كه اموال ايران در قلمرو  -۲۰۸

به   اطالعو  متصرفين اموالداري توقيف شده بود، دادن دستورالعمل به مقررات غيرقانوني خزانه  535-333بخش 

داري به  گونه كه خاطرنشان شد، بخش ياد شده از مقررات خزانه . همانبودمي اياالت متحده توسط ايران بيهوده 

يا داليل مشابه، حق   تهاترع، ادعاي تقابل، اه حق حبس، دفاموال ايران اجازه داد كه بر اساس هر گون متصرفين 

و حفظ آن آشكار ساخت كه    535-333با وضع بخش  اياالت متحده   235تصرف ايران را مورد معارضه قرار دهند. 

انتقال   مال مورد معارضه بوده از دستور متصرفصورت از جانب ها حق تصرف ايران به اين اموالي كه در آن 

  و چنين اموالي دستورالعمل  متصرفينقرار حتي اگر ايران به . بدين بودمستثني شده  12281 شمارهي ي دستور اجرا

صدور  داد. از اين رو، در نمي را به ايران  مال داد، اياالت متحده ترتيب انتقال آنمي اطالع به اياالت متحده 

 .وجود نداشتتعارض چشم اندازي براي توفيق مورد ايران در خصوص اموال توسط  اطالعدادن دستورالعمل و 

به اياالت متحده بايد  اطالع مال يا  متصرفدستورالعمل ايران به دادن  ضروري يا بيهوده بودن يا نبودنِ -۲۰۹

 شده تعيين شود.رضه جداگانه با عنايت به ادله ع ادعايدر هر  

 ]1982[  1361  و ]1980[  1359  آماري  هايتواند استدالل ايران بر اساس گزارش فزون بر اين، ديوان نمي  -۲۱۰

  هاي . هر چند ديوان با درخواست نيست هاپرونده اين در زمرة ادله موجود در  آماري  هايگزارش  236را بپذيرد. 

هيچ چيز موافقت نكرد،  هارسيدگي اين در مرحله نخست  آماري هايمدارك گزارش  به دادنالزام بابت ايران 

كه مالحظات مغاير با دادن مدارك در  ها در مرحلة دوم، زماني مانع ايران در ارائه درخواستي تازه بابت دادن آن 

 

  ، باال. 32بند  بنگريد به  235
  ، باال. 919بند  بنگريد به  236
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حال ايران تصميم گرفت چنين درخواستي نكند. در اين اوضاع و   با اين  237.بودنابتداري امر ديگر وجود نداشت، 

 به ظن و گمان دست يازد.  آماري هاي محتواي گزارش احوال، ديوان حاضر نيست در خصوص تهيه كننده و 

يا چه  ، متصرفينچه چيزي دستورالعمل كافي توسط ايران به  كهاين نتزاع به توصيف ا عالم  ديوان در -۲۱۱

براي تشريح  ديوان  همين منوال  ه  ، نخواهد پرداخت. بشودمي توسط ايران به اياالت متحده تلقي    اطالعدادن    چيزي

در  داد، تالش نخواهد كرد. به ايران را مي اموال  »ترتيبات ... براي انتقال«روشي كه اياالت متحده مطابق آن بايد 

اين مسائل را تعيين خواهد كرد. در اين راستا،    جداگانه  مشخص اوضاع و احوال هر ادعايسياق  ، ديوان در  عوض

در توان   به نحو معقولرداخت كه آيا اياالت متحده هر چه پبه اين سؤال خواهد جداگانه  يادعا ديوان در هر 

با  ،مبني بر اقداماتي جهت حصول اطمينان از انتقال اموال ايران به ايران 9را در ايفاي تعهد مندرج در بند  هداشت

 238 يا خير.انجام داده است لحاظ اطالعاتي كه اياالت متحده دربارة اموال موضوع ادعاي ايران در اختيار داشت، 

  بيانيه عمومي  8بند  وفقايران  جايگزين) ادعاي 4(

 ) اظهارات طرفين الف(

ها از جمله وجوه نقد و  طلب  شامل 9در بند  »اموال ايران« اصطالح كهاينايران مبني بر  استدالل ديوان  -۲۱۲

به نحو   ايران 239را رد كرده است. باشد نيز مي قراردادي خصوصي به ايران هاي طرفديون قابل پرداخت توسط 

  در اين صورت، د،  ننباش  9بند  مشمول  شده به اين افراد  پرداخت   ياستدالل كرده است كه اگر وجوه نقدجايگزين  

 ربطذي در بخش  8. بند باشند )»8بند «ي (معمو بيانيه  8تعهدات اياالت متحده در بند مشمول ، بايد در هر حال

 دارد: مقرر مي 

 

 ، باال. 21بند  بنگريد به  237

  ، باال. 211و  169هاي بند بنگريد به  238
  ، زير.475و پانوشت  829-828بندهاي  همچنين بنگريد به  ، باال. 99 بند بنگريد به  239
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دنبال پايان يافتن  ه توسط ايران و اياالت متحده، و ب ...با پذيرش اين بيانيه و بيانية حل و فصل ادعاها 
  5هائي كه در بندهاي اياالت متحده عالوه بر دارائي ، ... ترتيبات مربوط به گشايش حساب تضميني

اشاره گرديد، در مورد انتقال تمام اموال ايران (يعني وجوه و اوراق بهادار) كه  ها به آن  ]240[  باال 6و 
 ]241[يعني بانك انگلستان در اياالت متحده و در خارج از آن كشور موجود است، به بانك مركزي

 آور گردد.باال الزام  3اقدام خواهد كرد؛ تا زماني كه انتقال و يا برگشت آن طبق بند 

   دارد:مقرر مي  ربطذي ومي به نوبه خود در بخش بيانيه عم 3بند 

تبعة اياالت متحده را از ايران صادر    52چنانچه دولت الجزاير نزد بانك مركزي گواهي خروج ايمن  
نمايد، بانك مركزي الجزاير بر اساس آن به بانك مركزي دستور خواهد داد فوراً تمام وجوه و ديگر  

 اين بيانيه منتقل نمايد ... اماني نزد بانك مركزي را بر اساسهاي موجود در حساب  دارائي 

  27بار در اليحه و ادله معارض مورخ  براي نخستينرا  8بر اساس بند خود  جايگزينادعاي ايران  -۲۱۳

 .كردمطرح و در جلسه استماع پيگيري خود ] 2006مه  17[ 1385ارديبهشت 

 ايرادهاي شكلي   

اين ادّعا  كه ايراد كرده است دالل تاز جمله، با اين اس ،ايران  8ادعاي بند  استماعقابليت اياالت متحده به  -۲۱۴

  معقول تأخير غير  ،اياالت متحده  وفق اظهارات.  است  ديوان  قواعد  20مغاير ماده  است كه  ادعاي غيرمجاز جديدي  

اياالت متحده بر اين موضع   ،ده است. در نتيجهقرار دا زيان را در موضع ايران در پيگيري اين ادعا اياالت متحده 

 ايران با تأخير ثبت شده و بايد مردود اعالم شود.  8است كه ادعاي مبتني بر بند 

 

شود به «دارائيهاي نزد شعب خارجي بانكهاي امريكائي» و «دارائيهاي نزد شعب  بيانيه عمومي به ترتيب مربوط مي 6و  5بندهاي  240
   بانكهاي امريكائي در امريكا».

تعهدات دولت اياالت متحده آمريكا و دولت جمهوري اسالمي ايران در مورد بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك و   بنگريد به 241
 20[ 1359دي  30نامه اماني، ؛ موافقت 13، ص 1]، گزارش آراء ديوان داوري، ج 1981ژانويه  19[ 1359دي  29مردمي الجزاير، 

  . 16، ص 1]، گزارش آراء ديوان داوري، ج 1981ژانويه 
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ي  يادعا   در مقابل، اين ادعا  .باشدثبت شدن آن مي با تأخير  يا    8ايران منكر جديد بودن ادعاي بند    ،پاسخ   در -۲۱۵

ه  شفاهي خود ب هاي كتبي و دادخواهي فزون بر اين، طرفين در  باشد.مي  يفاوتحقوقي مت نظريهمبتني بر جايگزين 

ي داشته كه به اين موضوع بپردازد. ايران ادعا  فبنابراين اياالت متحده فرصت كا ؛اندطور موسع به بحث پرداخته 

 زياني متوجه اياالت متحده نشده است.   8از استناد ايران به بند  ،كند كه نتيجتاًمي

  اظهارات ايران  

  هايكند كه مبالغ نقدي كه براي خريد اموال به طرف استدالل مي   خود  8ماهيت ادعاي بند  مورد  در  ايران   -۲۱۶

، چرا كه چنين وجوهي مشمول  هستند 8به مفهوم بند  » هاي مالي ايراني ي دارا«قراردادهاي خصوصي پرداخت 

ايران اظهار   ، . از اين روند اه داشته شد و در اياالت متحده نگه ه) نبود» 6 و  5بندهاي «بيانيه عمومي ( 6و  5بندهاي 

 به ايران را بدهد. مبالغ نقدي ترتيب انتقال اين  8دارد كه اياالت متحده مكلف است وفق بند مي

كه  تواند اين باشد مي  8هدف اصلي بند  ،مدعي استگونه كه اياالت متحده همان  كند كهايران ادعا مي  -۲۱۷

داري  نگه شعب مستقر در اياالت متحده يا خارج آن  رد هاي خارجي خواهها و اوراق بهادار كه در بانكسپرده

آمريكايي  قراردادي    هايهذا وجوه نقدي كه ايران به طرف ايران بر اين موضع است كه مع  242پوشش دهد.را  شده  

هاي اياالت  هر چند كه در بانك   ،آيدحساب مي ه ب »هاي مالي ايران ي يدارا«به عنوان پيش پرداخت پرداخته است 

هاي  ايران، چنين وجوه نقدي كه در بانك   وفق اظهارات   ». هاي قراردادي استهايي به نام طرفدر حساب «متحده  

ي مالي  يبه نفع ايران است كه در نتيجه به عنوان دارا ديني »،به نام ايران نيست«اياالت متحده است هر چند كه 

 .شودمي تلقي  8ايران به مفهوم بند 

 اظهارات اياالت متحده   

 

  ، زير.202بند  بنگريد به  242
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پرداخته است  هاي قراردادي خصوصي طرفكه وجوه نقدي كه ايران به  اين است اياالت متحده منكر  -۲۱۸

ورد. نخست،  آدليل مي چندين اياالت متحده  ،تلقي شود. در تأييد اين نظر 8به مفهوم بند  »ي مالي ايرانيدارا«

 ايران نيست. در مالكيتالزم دانسته   8چه بند كند كه چنين وجوه نقدي مطابق آناياالت متحده استدالل مي 

 انگلستاننك  ابه ب وجوه  مالكيت مشكلي نداشت، از نظر حقوقي امكان انتقال آن    فرضاً ايندوم، حتي اگر   -۲۱۹

  وفق اظهارات قرار گيرد.    8در چارچوب بند    ستتواننمي   هاز اين رو، اين وجو  243؛نبودي  ندر حساب اما  ي دارنگه و  

  ات جاي ايفاي تعهد ه توانستند بنمي هاي تجاري ايران كه طرف  اين استدليل چنين استنباطي  ، اياالت متحده

طور  ه ب، (كه ممكن بود شامل تحويل اموال عيني مشخص شده در قرارداد باشد) در قبال ايران خود قراردادي 

بانك  را به پرداخت دريافت شده ذيل قراردادها هرگونه پيشو كنند را فسخ هاي خود با ايران  قرارداد  ،جانبهيك 

 انتقال دهند.  انگلستان

شعب  داري شده در ها و اوراق بهادار نگه سپرده  8بند د كه كنمتحده خاطرنشان مي  اياالت ، فزون بر اين -۲۲۰

ها و اوراق  اين سپرده   ؛كندمي مستثني    خوداز چارچوب    صراحتاً  ايران را  ةهاي اياالت متحدبانك خارجي و داخلي  

  ، اياالت متحده  وفق اظهارات ،قراربدين  244قرار دارند. 6و  5 هاي تحت پوشش بند ،به ترتيب در عوض بهادار، 

هاي خارجي  بانك   درانتقال كليه مبالغ و اوراق بهادار موجود    8دهد كه هدف بند  نشان ميمبتني بر سياق    يريتفس

مشروط به قرار داشتن چنين مبالغ يا اوراق بهاداري   بانك انگلستاناعم از شعب داخل و خارج اياالت متحده به 

 .بود اياالت متحده  قضاييدر قلمرو 

 

  ، باال. 221بند  بنگريد به  243
  ، باال.241 پانوشت  بنگريد به  244
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 ) تصميم ديوان ب(

قواعد   20ايران تعيين تكليف كند. ماده  8ادعاي بند  استماع يتقابلخصوص  در بدو امر، ديوان بايد در -۲۲۱

 دارد: مقرر مي ربطذي ديوان در بخش 

يا تكميل تواند دادخواست ... خود را اصالح  ها مي در طول جريان داوري هر يك از طرف 
عيض  گونه اصالحات را به علت تأخير در انجام آن و يا تبكه ديوان داوري اين نمايد مگر آن 

   نسبت به طرف ديگر يا به علت هر گونه شرايط و اوضاع و احوال ديگر مصلحت نداند.

رويه  و ، كه قصد اصالح يا تكميل ادعاي خود داردقائل است طرفي  براي قواعد ديوان انعطاف زيادي  20ماده 

افزوده يا اصالح شده    اً كه جديدرا  ي  ي ادعا  كهاين در تعيين  ديوان   245خواني دارد. ديوان  با اين رويكرد منعطف هم 

شود، به طرف ديگر مي نسبت  عدالتي  نهادي موجب بي قبول كند يا خير «بايد توجه نمايد كه آيا اصالحيه پيش است  

نهادي به نحو غير  گويي به دعاوي جديد يا اصالح شده را داشته و آيا اصالحيه پيشآيا طرف ديگر فرصت پاسخ 

 246. يا تاخير در جريان داوري خواهد شد يا نه» لالزمي موجب اختال

بار در اليحه و ادله   نبراي نخستي 8بند  جايگزينكه گرچه ادعاي  كندحكم مي تحليل بعد از ديوان  -۲۲۲

جريان   تأخير در ياباعث وقفه طرح اين ادعا ، ه] مطرح شد2006مه  17[ 1385ارديبهشت  27معارض ايران در 

موضوعي  و مسائل حقوقي و در واقع به  هي داشتيگومضافاً، اياالت متحده فرصت پاسخ . ه استنشد  هارسيدگي 

ه و هم در جلسه استماع پاسخ گفت خود ]2011ژانويه  17[ 1389دي  27طرح شده در ادعا هم در اليحه معارض 

مدعيات  قواعد ديوان الزم دانسته فرصت كامل براي ارائه  15گونه كه ماده اياالت متحده همان  ،. از اين رواست

 

 10( 57-123-1، قرار اعدادي شماره جمهوري اسالمي ايران و ديگرانو  اينترنشنال اسكولز سرويسز اينكورپوريتد بنگريد به 245
  . 12، 6، ص ص 10گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1986ژآنويه  30[ 1364بهمن 

آبان   11( 85، بند 323-409-1حكم شماره  ديگران،جمهوري اسالمي ايران، و و  هريس اينترنشنال تله كاميونيكيشنز، اينك 246
  .56، 31، ص ص 17گزارش آراء ديوان داوري، ج   منتشره در])، 1987[دوم نوامبر  1366
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. كندوارد نمي   ايدر چنين اوضاع و احوالي به اياالت متحده لطمه پذيرش ادعاي جايگزين ايران  .  ه استخود داشت

 است. استماع قواعد ديوان قابل  20وفق ماده ايران   8ادعاي بند دارد كه بنابراين، ديوان مقرر مي 

[مطابق متن  «اموال ايران»  اصطالحدر تحليل ديوان پردازد. مي  ي مزبوراكنون ديوان به ماهيت ادعا  -۲۲۳

. مطابق اين  كندرا اعمال مي كنوانسيون وين  31ماده  1بند   ، 8مندرج در بند هاي مالي ايران»] انگليسي: «دارايي 

موضوع و هدف  و در پرتو  هادر سياق آن  معاهدهعبارات  متداولسن نيت و مطابق معناي معاهده با ح«قاعده 

 247. »تفسير خواهد شد معاهده

دو مقررة ديگر بيانيه   ، با عنايت به سياق آن 8مندرج در بند  »ايران  اموال« اصطالح ير ـدر تفسديوان  -۲۲۴

 كند.تحليل مي را د  نو كار دارهاي مالي ايران سر ي ي كه با دارا  ،6و  5 هاييعني بند ،عمومي

 : داردمي مقرر  5بند  -۲۲۵

  مريكائي آهاي  هاي نزد شعب خارجي بانكدارائي 

محض انجام ترتيبات ضروري مربوط به حساب اماني نزد بانك مركزي، اياالت  ه .   ب5
دفاتر  يا پس از آن در    1979نوامبر    14ها و اوراق بها داري را كه در روز  متحده تمام سپرده

، 1980دسامبر    31مراه بهرة متعلقه تا  ه  هاي امريكائي ثبت شده است، بهشعب خارجي بانك 
به بانك مركزي، حساب بانك مركزي الجزاير، منتقل خواهد كرد كه نزد بانك مركزي  

ها طبق بند در حساب بانك مركزي الجزاير خواهد ماند؛ تا زماني كه برگشت يا انتقال آن 
 آور گردد.الزام   مذكور در فوق 3

 : داردمي مقرر  6بند  -۲۲۶

  مريكا آمريكائي در آهاي هاي نزد شعب بانك دارائي 

 

  ، باال. 210بند  بنگريد به  247
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.  با پذيرش اين بيانيه و بيانية حل و فصل ادعاها منضم به آن توسط ايران و اياالت متحده 6
دار نزد بانك مركزي  دنبال پايان يافتن ترتيبات مربوط به گشايش حساب تضميني بهرهه  و ب

روز از تاريخ اين   30زير مشخص شده است، و ترتيبات آن طي  7كه در بيانية اخير و بند 
ها ماه از آن تاريخ جهت انتقال تمام سپرده   6بيانيه داده خواهد شد، اياالت متحده در ظرف  

مريكا به اضافة بهرة متعلقه به بانك مركزي  آايران نزد مؤسسات بانكي در  و اوراق بهادار
؛ تا  دصورت حساب مشروط نزد بانك مركزي باقي خواهد مانه عمل خواهد كرد كه ب 

 آور گردد.باال الزام  3طبق بند  هازماني كه انتقال و يا برگشت آن

ي  يرا به عنوان سند اجرا 248]1981ژانويه  20[  1359دي  30نامه اماني مورخ ديوان موافقت  ،فزون بر اين -۲۲۷

آن   2ورد. ماده آبه حساب مي ربطذي  8مندرج در بند  »ايران اموال«  اصطالحهاي الجزاير براي درك بيانيه

 : داردمي نامه مقرر موافقت

اياالت متحدة آمريكا دستور انتقال بيانيه، دولت    8و    6و    5برطبق تعهدات مندرجه در بندهاي  
هاي آمريكا ها و اوراق بهادار متعلق به ايران را كه در شعبات و ادارات خارجي بانك سپرده

هاي ها و اوراق بهادار متعلق به ايران را كه در شعبات و ادارات داخلي بانك است و نيز سپرده
ه و اوراق بهادار) را كه در اختيار  هاي ايران (وجو باشد و همچنين كلية موجودي آمريكا مي 

افراد و مؤسسات تابع مقررات و قوانين آمريكا باشد، صادر خواهد نمود تا به فدرال رزرو و 
عنوان نمايندة مالي آمريكا ه بعنوان نمايندة مالي آمريكا منتقل و سپس توسط فدرال رزرو ب

تا وجوه مزبور جهت بستانكاري    منتقل و سپس توسط فدرال رزرو به بانك انگليس انتقال يابد
عنوان نمايندة اماني بر طبق ه  به حسابي كه در دفاتر بانك مزبور به نام بانك مركزي الجزاير ب

شود، منظور گردد. (كلية اوراق بهادار و وجوه نقد و شمش طال متعلق اين موافقتنامه باز مي 
 2ادار و ساير وجوه متذكره در اين بند  ها و اوراق بهباال و نيز سپرده  1به ايران مندرج در بند  

 شود.)هاي ايران» خوانده مي كالً و جمعاً به نام «دارائي 

رسد. مي   به دو نتيجه  8نامه اماني، در تفسير بند  موافقت   2و همچنين بند      8و    6و    5ديوان با لحاظ بندهاي   -۲۲۸

  . دهدها، و اوراق بهادار را پوشش ميها، سپردهسرمايه هاي مالي همگون يعني ي يدارا ،بند هاين س كهاين نخست 

 

  .، باال240 پانوشت  بنگريد به  248
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هاي  يعني: شعب خارجي بانك  ،هاي ماليي ي داري اين دارانگه  شود، محلي چه باعث تفاوت مفاد اين بندها منآ

  ) 8ها و مؤسسات (بند )؛ و ساير بانك6هاي اياالت متحده در آن كشور (بند )؛ شعب بانك5اياالت متحده (بند 

ها بايد به  ي ي اين بود كه همه اين دارا 8و  6، 5هاي مالي ايران در بندهاي ي ي ، نقطه اشتراك دارادر مقابل. است

شد كه در حساب اماني باقي  منتقل مي بانك انگلستانجا به و از آن  ،افتيبانك فدرال رزرو نيويورك انتقال مي

سفارت   كه دراتباع اياالت متحده  نفر 52ير گواهي كند كه دولت الجزاير به بانك مركزي الجزا كهاين بماند تا 

به  هاي مالي ايران ي ي اند. كليه آن داراايران را در امن و امان ترك كردهاند در تهران نگه داشته بوده آن كشور 

موافقتنامه حساب  (الف)    4تر در بند  وحر(و با جزئيات مش  3مطابق الزامات بند  بايست  محض صدور آن گواهي مي 

  249اماني) انتقال يابد. 

  5بندهاي در ( » ايران«  ها و اوراق بهادار به سپرده ارجاع با  8و  6، 5بندهاي كه  اين استگيري دوم نتيجه -۲۲۹

  را به انتقال اياالت متحده    ات)، تعهد8(در بند  «ايران»  بهادار)  ها و اوراق  هاي مالي (به مفهوم سرمايه ي ي) و دارا6و  

 . كرده استمحدود ها بود آننفع ايران ذي شد كه داري مي نگه هائي هاي مالي كه در حساب دارائي 

تجاري خود وفق قراردادهاي   هاي طرف ، مبالغ نقدي كه ايران به دهكرگونه كه ايران خاطرنشان همان -۲۳۰

 .شدداري مي نگه و نه خود ايران تجاري ايران  هايطرف هاي بانك به نام نوعاً در حساب ،موجود پرداخته

.  ه استهاي سپرده در آن نداشتها در ارتباط با پول ي عليه بانكيو ادعا  هها نبودنفع اين حسابقرار، ايران ذي بدين 

 

  دارد:ربط مقرر مي(الف) موافقتنامه اماني در بخش ذي  4ماده  249
نفر اتباع آمريكائي ... كه ... در حال   52ت الجزاير كتباً به بانك مركزي الجزاير اطالع دهد كه كلية اينكه دول ردبه مج

اند، بانك مركزي الجزاير بفوريت دستوراتي را كه  شوند بطور سالم از ايران عزيمت نموده حاضر در ايران نگاهداري مي
آمريكا و دولت جمهوري اسالمي ايران در مورد بيانية دولت   مخصوصاً در مفاد بيانيه و در تعهدات دولت اياالت متحدة 

دهد، به بانك انگليس  جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير قيد گرديده و قسمتي از مفاد اين موافقتنامه را تشكيل مي
  صادر خواهد نمود. ...
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  هايطرف ي قراردادي عليه هاتوانست مالك ادعاحداكثر، بسته به شرايط مندرج در قراردادهاي مبنا، ميايران 

 كه به عنوان پيش پرداخت داده بود. باشد ي مربوط به استرداد وجوهي ئ، از جمله ادعاهاخودتجاري 

تبعه اياالت متحده    52كه قبل از خروج  بود    يايران و اياالت متحده نه معقول و نه عمل   برايافزون بر اين،   -۲۳۱

حساب آورند  ه  هايي بي ية داراربودند را در زم  هانفع آناشخاص ثالث ذي ي را كه  يها هاي سپرده در حساب ي يدارا 

هاي  الب در زمان امضاي بيانيه ل يابد. اوضاع و احوال عاجل غانتقا  بانك انگلستانكه بايد به فدرال رزرو و سپس 

انتقال يابد و از   تانبانك انگلسهاي مالي بايد سريعاً به حساب اماني در كرد كه دارائي الجزاير ضرورتاً حكم مي 

هاي بانكي كه  هاي سپرده در حسابي ي د. دارانوششناسائي  »ايران« ل افوريت به عنوان اموه اين قرار بايد ب

ند، در اين  ه باشي داشتي ها ادعاهاها نسبت به آن اين طرف  بودممكن و  ندبود هانفع آن ذي هايي غير از ايران طرف

 د.يگنج مقوله نمي

 كند.ماهيت رد مي  ايران را در 8، ديوان ادعاي بند اساسبر اين  -۲۳۲

 ايران بر مبناي اصل كلي الف بيانيه عمومي جايگزين) ادعاي 5(

هاي قرارداد خصوصي در مقولة تعهد بند  هاي نقدي ايران به طرفكه پرداخت  داشته استديوان مقرر  -۲۳۳

  جايگزين ديوان ادعاي    ،همين منواله  ب 250گنجد.انتقال به ايران نمي  ترتيباتفراهم آوردن  مبني بر  اياالت متحده    9

  جايگزين اكنون ديوان به استدالل ايران در ادعاي   251.ه است نقدي رد كرد  هايپرداختچنين  را بابت  ايران    8بند  

زمرة تعهد اياالت متحده ذيل اصل كلي الف  در هاي نقدي ين پرداختچن، در هر حال، كهاين مبني بر ديگر 

 پردازد. گنجد، ميمي

 

  ، زير.475و پانوشت  829-828بندهاي  همچنين بنگريد به  ، باال. 99 بند بنگريد به  250
  ، باال.223-322بندهاي  بنگريد به  251
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 كه   داردمي اصل كلي الف مقرر   ،گفته شدگونه كه همان -۲۳۴

جمهوري دمكراتيك و مردمي الجزاير، اياالت  در چهارچوب و پيرو شرايط دو بيانية دولت  
 14( 1358آبان ماه  23االمكان وضعيت مالي ايران را بصورت موجود قبل از متحده حتي 

سازد ) باز خواهد گرداند. در اين چهارچوب اياالت متحده خود را متعهد مي 1979نوامبر 
قضائي خود را بشرحي كه  كه تحرك و انتقال آزاد كلية دارائيهاي ايران موجود در قلمرو 

  خواهد آمد، تأمين نمايد.  9تا  4در بندهاي 

  ) اظهارات طرفين الف(

 ايرادات شكلي   

ايران مطرح كرده بود در رابطه   8كه در ارتباط با ادعاي بند  مورد شبيه آنشكلي  ياياالت متحده ايراد  -۲۳۵

الف بيانيه  اصل كلي  ذيل ادعاي ايران كه چون  مدعي است اياالت متحده  252كند.با اصل كلي الف عنوان مي 

 . ، ديوان بايد آن را رد كنداستدالل شده است  ق»اي متفرشيوه «عمومي به 

و مبتني  جايگزين ي با سرفصل  يالف صرفاً ادعا  اصل كلي مبتني بر كه ادعاي  كندادعا مي ايران در پاسخ   -۲۳۶

مورد   مشروحطور ه كتبي و شفاهي طرفين ب هاي دادخواهي مضافاً در اين امر حقوقي متفاوت است.  نظريه بر يك 

كند كه اياالت متحده از هر گونه فرصت براي پرداختن به اين  قرار، ايران ادعا مي بحث قرار گرفته است. بدين 

 مند بوده است. موضوع بهره 

 اظهارات ايران   

شده توسط  سترداد وجوه نقدي پرداختدر مورد اكند كه چنانچه ديوان ايران در ماهيت استدالل مي  -۲۳۷

چنين  استوار باشد،    9شالوده بند    تواند برمذكور نمي   ي بر خالف موضع نخستين ايران به نتيجه برسد كه ادعا ايران  

 

   ، باال.214بند   بنگريد به252
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بخش  موجد كه اصل كلي الف نه تنها  مدعي استتواند بر پايه اصل كلي الف پذيرفته شود. ايران مي  ييادعا

به  كند كه ديوان بارها ايران تأكيد مي  دربردارد.نيز است، بلكه خود تعهد مستقلي را  9بسيار مهمي از سياق بند 

جداگانه اصل   هايبه نقض ] صادر كرد 1990[ 1369] و 1986[ 1365هاي ويژه، در دو قرار اعدادي كه در سال

 253.است  حكم كردهكلي الف توسط اياالت متحده 

،  529كند كه تصميم ديوان در حكم شماره اياالت متحده استدالل مي  هاي استدالل پاسخ به در ايران  -۲۳۸

  است ماهيتي مستقل  داراي  اصل كلي الف    كهاين از  را  ، استنباط ديوان  15-ب در پرونده الف:مبني بر رد ادعاي دو

كند كه اصل كلي الف نبايد در خالء  سادگي تأييد مي ه  ايران، ديوان ب  وفق اظهارات،  عوضدر   254د.كننمي   وارونه

 عمومي مدنظر قرار گيرد.   بيانيةو جدا از ساير مفاد 

 اظهارات اياالت متحده   

كه ديوان در سه مورد در خصوص ادعاهاي مطروحه بر پايه اصل كلي الف   مدعي استاياالت متحده  -۲۳۹

در پرونده  ديوان نخست، وفق اظهارات اياالت متحده، ديوان به موارد زير حكم نموده است. حكم داده است. 

  موّسع تعهدات  ،ي بيانيه عمومييبندهاي اجرا مندرج در تعهدات خاص ز) مقرر داشت كه :(يك 15-شماره الف

طرفين را   ،عالوه بر اين، ديوان مقرر داشت كه اصل كلي الف 255كند.درج در اصل كلي الف را محدود ميمن

 15-در پرونده شماره الفديوان كند كه با حسن نيت در خصوص اجراي آن مذاكره كنند. دوم، مكلف مي 

 

 1365مرداد    29(بخش اول: ز) ديوان عمومي (  15الف/-63، قرار اعدادي شماره  اياالت متحده آمريكاو    جمهوري اسالمي ايران 253
، حكم  اياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايران ؛ 40، ص 12])، منتشره در گزارش آراء ديوان داوري، ج 1986اوت  20[

)، منتشره در گزارش آراء ديوان داوري،ج  ]1990نوامبر    12[  1369آبان    21آي. تي. ال. C  (78  ):1(  15الف  –شماره ديوان عمومي  
  .247، ص 25
  .139-138، ص ص 28، منتشره در گزارش آراء ديوان داوري، ج 70-68، بندهاي 529حكم شماره  بنگريد به  254
(بخش اول: ز) ديوان عمومي، بند   15الف/-63، قرار اعدادي شماره اياالت متحده آمريكاو  ايران  يجمهوري اسالمبا اشاره به  255
  .48-47، ص ص 12گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1986اوت  20[ 1365مرداد  29( 19
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قصور ورزيده و مجدداً طرفين را  مقرر داشت كه اياالت متحده از ايفاي تعهداتش ذيل اصل كلي الف  ج):(يك

حكم در  ]1992[ 1371 سال سوم، ديوان در 256ملزم دانست كه با حسن نيت براي حل اختالفات مذاكره كنند.

وافي  تواند به تنهايي كه اصل كلي الف نميرد كرد بر اين اساس را ب) :(دو 15-پرونده شماره الف ،529 شماره

 257.باشد به مقصود

بوده كه اصل كلي  اين خصوص  اين در ديوان  نظر مؤخّرگيرد كه بر اين اساس، اياالت متحده نتيجه مي -۲۴۰

اگر ديوان  حتي  كه    داردمعروض مي ، اياالت متحده  در هر حالتلقي شود.  تنهايي وافي به مقصود  تواند به  الف نمي 

احراز نقض اصل كلي الف وجود ندارد و ايران  ي براي ي«مبنا كند هم را وارونه  529 حكم شمارهيافته خود در 

كند كه وقتي اياالت متحده كليه  اياالت متحده همچنين استدالل مي  ي را ترسيم نكرده است».يچنين مبنا

كليه حقوق  وضعيت مالي ايران در ارتباط با لغو كرد، ] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29دستورهاي انسداد را در 

آبان   23كه در  يوضعيت ايران در كليه حقوق ،حال سابق بازگردانده شد. پس از آن تاريخ ه بني تا حد امكان عي

 بازگردانده شد.شده بود به ايران  منجمد] 1979نوامبر  14[ 1358

 ) تصميم ديوان ب(

ايران بر پايه   جايگزينعليه ادعاي ايراد شكلي مقدماتي و تا حدي كه اياالت متحده  يبه عنوان موضوع -۲۴۱

يران  ا  8 عليه ادعاي بنداياالت متحده ا ايرادات در رابطه بكه  ياست، به همان داليلكرده اصل كلي الف مطرح 

 .است ستماعاقابل  اصل كلي الف ايران مبتني بر  كه ادعاي  داردمي ديوان مقرر  258مذكور افتاد، 

 

  21آي.تي.ال C  (78  ):1(  15الف-، قرار اعدادي شماره ديوان عمومياياالت متحده آمريكاو    جمهوري اسالمي ايرانبا اشاره به   256
  .247، ص 25گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1990نوامبر  12[ 1369آبان 

  .138، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 69، بند 529با اشاره به حكم شماره  257
  باال. ،222-221بندهاي  بنگريد به  258
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هاي  استرداد وجوه نقد پرداختي به طرف  بابتي ايران ها كه آيا ادعا اين است شودمي سؤالي كه مطرح  -۲۴۲

پردازي  عبارت  ،ديوان . نقطه آغاز تحليليا خير تواند انحصاراً بر پايه اصل كلي الف استوار باشدمي  يقرارداد 

 باشد.اصل كلي الف مي 

 : داردمي مقرر  مقدمهبيانيه عمومي بالفاصله پس از   -۲۴۳

  تعهدات مشروحه در اين بيانيه بر مبناي اصول كلي زير است:

الف. در چهارچوب و پيرو شرايط دو بيانية دولت جمهوري دمكراتيك و مردمي الجزاير، 
 1358ماه  آبان    23االمكان وضعيت مالي ايران را بصورت موجود قبل از  اياالت متحده حتي 

) باز خواهد گرداند. در اين چهارچوب اياالت متحده خود را متعهد  1979نوامبر  14(
سازد كه تحرك و انتقال آزاد كلية دارائيهاي ايران موجود در قلمرو قضائي خود را  مي

  خواهد آمد، تأمين نمايد.   9تا  4بشرحي كه در بندهاي 

[...] 

اصل كلي الف در بيانيه عمومي را بررسي    نقشميت حقوقي و  اه  خودپيشين    احكامدر شماري از  ديوان   -۲۴۴

) اظهار  »63قرار اعدادي شماره «() يك:ز( 15-پرونده شماره الفخود در در قرار اعدادي ديوان كرده است. 

اين اصول صريحاً توسط  « » بلكهصرفاً بيان كننده هدف و منظور نيست«كلي الف و ب كه اصول داشته است 

بايد مبين تعهدات  «  اصول كلي را  ديوان افزود كه 259. »است  عنوان مبناي حقوقي تعهداتشان توصيف شدهطرفين به  

حقوقي وسيع طرفين دانست كه نحوه ايفاي آنها به تفصيل در قسمتهاي بعدي بيانيه عمومي شرح داده شده  

مفاد دو بيانيه نه فقط «ت كه خاص بر اصل كلي الف، در همان قرار اعدادي نتيجه گرفديوان با عنايت  260»است.

 

  29( 17(بخش اول: ز) ديوان عمومي، بند  15الف/-63، قرار اعدادي شماره اياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايران  259
  .46، 40، ص ص 12گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1986اوت  20[ 1365مرداد 

اوت   20[ 1365مرداد  29، 17(بخش اول: ز) ديوان عمومي، بند  15الف/-63، قرار اعدادي شماره جمهوري اسالمي ايران 260
  .47، ص 12])، گزارش آراء ديوان داوري، ج 1986
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نجام آنست  ااي را كه اياالت متحده براي اجراي تعهد وسيع مشروح در اصل كلي (الف) مكلف به اقدامات ويژه 

در قرار اعدادي بعدي  ديوان   261.»سازدبلكه همچنين تعهدات ناشي از اين الزام را محدود مي بيان و تشريح نموده،  

را   63يافته خود در قرار اعدادي شماره  262) »78قرار اعدادي شماره «(يك:ج) ( 15-در پرونده شماره الفخود 

و قرار   63هاي مربوط به تعهدات اياالت متحده در قرار اعدادي شماره تأييد كرد. ديوان توجه دارد كه يافته 

 263انحصاراً بر اصل كلي الف مبتني بود.   78اعدادي شماره 

ب) هم به نقش و اهميت حقوقي  -(دو  15گيري در پرونده الف/براي تصميم   529  حكم شماره ديوان در   -۲۴۵

در آن پرونده، انحصاراً بر اساس اصل كلي الف، ادعائي براي جبران خسارت  ايران اصل كلي الف پرداخت. 

نوامبر   14[ 1358آبان  23 خرابي و ساير خسارات متحمله در ارتباط با اموال ايران از ناشي از هزينه انبارداري، 

 متذكر شد: ي ايرانضمن رد ادعا   . ديوان مطرح كرد ]1981ژانويه  19[ 1359دي  29 تا ]1979

تواند رهنمود مفيدي در تفسير مقررات بيانيه  گرچه ديوان نظر داده است كه اصل كلي (الف) مي 
بر استرداد . ... مقررات آن منحصراً ناظر به تنهايي وافي به مقصود نيستعمومي بدست دهد، اما 

 

، گزارش آراء ديوان داوري،  19(بخش اول: ز) ديوان عمومي، بند  15الف/-63، قرار اعدادي شماره جمهوري اسالمي ايران 261
   .48-47، ص ص 12ج

 12[ 1369آبان  21. (آي.تي.ال 78)C:1( 15الف-، حكم شماره ديوان عمومياياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايران 262
  .247، ص 25گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1990نوامبر 

، گزارش آراء ديوان  53(بخش اول:ز) ديوان عمومي، بند  15الف/-63، قرار اعدادي شماره جمهوري اسالمي ايران بنگريد به 263
بيانيه عمومي به حساب اماني منتقل شده بود، پس از منتفي  («بديهي است اگر داراييهاي ايران كه قبالً طبق  58، ص 12داوري، ج 

(الف) سند تعهدات قول پرداخت آنها را داده 2شدن مورد استفاده آنها به منظور تضمين پرداخت يا پرداخت ديوني كه ايران در بند  
الت متحده مادام كه موجبات  ا. ايگردداعاده نمي "در حدي كه مقدور باشد"بود، به ايران برگردانده نشود، وضعيت مالي ايران 

، حكم شماره جمهوري اسالمي ايراناسترداد آن داراييها را فراهم نساخته، تعهدات خويش را به طور كامل ايفاء ننموده است.»)؛ 
ابقاي  («اياالت متحده با  263، ص 25(الف)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  39آي.تي.ال.، بند  78)C:1( 15الف-ديوان عمومي 

داري داير بر اجازه افتتاح حسابهاي مسدود در دفاتر طرفهاي حساب امريكايي به نفع بانكهاي ايران بابت  مقررات [وزارت] خزانه 
هاي مشخص شده ايران] به تعهد خود در اصل كلي  اعتبارات اسنادي اتكايي به استثناي اعتبارات اسنادي اتكايي [برخي از بانك

]، عمل 1979نوامبر  14[ 1358آبانماه  23االمكان به وضعيت موجود قبل از مبني بر اعاده وضع مالي ايران حتي(الف) بيانيه عمومي 
  نكرده است.»). 
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شود، اياالت متحده بيانيه كه به اموال عيني ايران مربوط مي  9اموال مسدود شده ايران است. بند 
اي به وظيفه پرداخت غرامت به  سازد كه تنها ترتيب انتقال اموال را بدهد و هيچ اشاره را ملزم مي 

هاي انبارداري يا ضايع شدن اموال طي دوره انسداد، در آن وجود ندارد. (تأكيد ايران بابت هزينه 
  264افزوده شده است.)  

]...[  

  اصطالحتواند اين واقعيت را ناديده بگيرد كه اصل كلي (الف) تعهد اياالت متحده را با  ديوان نمي 
يز در آن چهارچوب و  «در چهارچوب و پيرو شرايط دو بيانيه» مشروط و مقيد كرده است. ديوان ن
هاي  كند كه بابت هزينهبا توجه به آن شرايط، معتقد است كه بيانيه اياالت متحده را مكلف نمي 

ژانويه    19[  1359ديماه    29انبارداري، ضايع شدن اموال و ساير زيانهاي وارده به اموال ايران قبل از  
 265] به ايران غرامت بپردازد.1981

 مقرر داشت:  601 حكم شمارهدر ديوان فزون بر اين  -۲۴۶

... اصل كلي الف، و به خصوص تعهد بازگرداندن وضعيت مالي كه در آن مندرج است، نبايد به  
 9و  4هاي الجزاير تفسير گردد. به ويژه، بندهاي صورت انتزاعي، بلكه بايد در چهارچوب بيانيه 
 1358آبان  23الي ايران به صورت موجود قبل از بيانيه عمومي چگونگي بازگرداندن وضعيت م

بيني كردند كه اعاده وضعيت مالي ايران از  اند. طرفين پيش ] را مشخص كرده 1979نوامبر  14[
هاي مالي (يعني  ها و اوراق بهادار و ساير دارائي طريق بازگرداندن طالهاي متعلق به ايران، سپرده 

 266عيني صورت پذيرد.   وجوه و اوراق بهادار) و همچنين اموال

گيرد كه، حتي اگر قرار بود اصل كلي الف را به عنوان تنها منبع  حاضر، ديوان نتيجه مي هايپرونده در  -۲۴۷

هاي نقدي بر اساس اين اصل مردود  ايران براي استرداد پرداخت  جايگزينحقوق و تعهدات تلقي كند، ادعاي 

دهندة  هاي قرارداد پرداخت نمود بخش تشكيلرداخت به طرفشد. وجوه نقدي كه ايران به عنوان پيش پاعالم مي 

كردن همه  شد. اياالت متحده با مرتفع محسوب مي  ]1979نوامبر  14[ 1358آبان  23وضعيت مالي ايران پيش از

 

  .138، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 69، بند 529حكم شماره  264
  .139، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 70، بند 529حكم شماره  265
  ها حذف شده است).(پانوشت  252، ص  38، گزارش آراء ديوان داوري، ج 141، بند 601حكم شماره  266
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] بر  1981ژانويه  19[ 1359دي  29 و ]1979نوامبر  14[ 1358آبان  23 شده در فاصلههاي تحميلمحدوديت

] به  1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  12281 شماره يي ها با دستور اجراي يانتقال آزاد همه اين دارا حركت و 

اي  نهادهاز طريق    ]1979نوامبر    13[  1358آبان    22  درايران  قرار  بدين  عمل كرد.  تعهدات خود در اصل كلي الف  

خود بابت استرداد هر گونه وجوه پرداخت شده وفق    قراردادي هاي طرف خود مالك ادعاهاي قراردادي عليه 

ايران    .بر آن ادعاها همچنان ادامه داشت  ]1981ژانويه    19[  1359دي    29  درمالكيت ايران  بود.    ي موجودقراردادها

تجاري مطرح كند؛ از اين رو    هايطرف ا عليه آن  ي خود رها توانست ادعاچنانچه تمايل داشت از همان تاريخ مي 

داشت. در چنين اوضاع و   ]1979نوامبر  13[ 1358آبان  24 ديد كه درايران خود را در همان وضعيت مالي مي 

اياالت متحده ملزم به حصول اطمينان از بازگشت   كهاين كه تصميم گيري مبني بر   اين استاحوالي، تلقي ديوان 

  وضعيت خواهد شد. آن  ءباعث ارتقامالي، دادن ايران در همان وضعيت  جاي قراره ران بود، ببه اي يوجوه نقد

 كند.بدين قرار، در پرتو مراتب باال، ديوان ادعاي ايران مبتني بر اصل كلي الف را رد مي 

  وليت اياالت متحده ؤمس -2

 مقدمه الف)

را تعيين خواهد كرد.    جداگانه يك از ادعاهاي  وليت اياالت متحده در هر  ؤمسئله مس   ،در اين بخشديوان   -۲۴۸

ي كرد، اعمال  يشناسا حكم جزئيكار، از جمله، اصولي را كه در بخش موضوعات كلي اين در انجام اين ديوان 

 .كندميهاي اساسي طرفين را مطرح  خواهد نمود. ديوان فقط مسائل موضوعي بنيادين و استدالل
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  جداگانه ب) ادعاهاي 

  رك)كال /موزه هنرهاي معاصر تهران( 15-) ادعاي ز1(

 (الف) مقدمه

پير كالرك آقاي است كه  »علف زرد «نام ه ، در صدد استرداد يك تابلو نقاشي ب15-در ادعاي زايران  -۲۴۹

نقاشي تخميني ارزش عنوان  به دالر آمريكا 6،000لغ بمه خسارتي ب به نحو جايگزين را كشيده است. ايران  آن

 كند.را مطالبه مي  آن)  ]1981[  1360/1359  بهاي سال  ،دالر آمريكا  3،000(يا    ]2003[  1382/1381  سالمذكور در  

كه ناشي از   است حقوقي)  هايهزينه بابت  دالر آمريكا 5،975ويژه ه ساير خسارات (ب ، ايران خواهان عالوهه ب

باشد. ايران  به ايران مي مذكور  االت متحده در فراهم آوردن ترتيبات الزم براي انتقال تابلو نقاشي  يي ا يقصور ادعا 

يا به نحو جايگزين از سال  ] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29همچنين بابت هر مبلغي كه حكم داده شود از 

 كند.مطالبه مي بهره ] 2003[ 1382/1381

 موضوعي  پيشينه(ب) 

در مدتي كه آقاي   ]1978مارس [ 1357/فروردين 1356اسفند در موزه هنرهاي معاصر تهران («موزه»)  -۲۵۰

  » علف زرد« ( »علف زرد« نام بوم نقاشي به  رويكريليك با رنگ آبود، براي خريد يك نقاشي  ايرانكالرك در  

بازگشت آقاي كالرك به نيويورك تصميم گرفت تابلو به محض موزه ) ابراز تمايل كرد. »نقاشي يتابلو«يا 

]  1978[آوريل  1357در ارديبهشت آقاي كالرك ي كند. رخريدا  دالر آمريكا 3،000نقاشي را به مبلغ 

  مدير را پرداخت نمود.    دالر آمريكا  3،000مبلغ توافقي  متعاقباً  حساب خود را به موزه ارسال داشت و موزه  رت وص

اين كه  مبلغ توافقي را پرداخت و  ،كه موزهتأييد كرد اش نامهدر شهادت  ،نسرين فقيه خانم ، بخش معماري موزه

 فرستد.بتر تابلو نقاشي را به موزه هر چه سريع رفت كه انتظار مي آقاي كالرك از 
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 ]1978[ 1357سال  اش گفته است كه تالش وي براي تماس با موزه درنامهآقاي كالرك در شهادت  -۲۵۱

] به آقاي كالرك  1979ژوئن  نهم[ 1358خرداد  19 مورخ  طي نامه موزه نتيجه ماند. تابلو نقاشي بي براي ارسال 

در  هر چه زودتر ... «د كه هنوز تابلو نقاشي را دريافت نكرده و از آقاي كالرك تقاضا كرد كه كرخاطرنشان 

   .»ارسال تابلو تسريع كند

ابراز داشت و هزينه  را  ] تمايل خود به ارسال تابلو  1979[ششم ژوئيه    1358تير    15آقاي كالرك طي نامه   -۲۵۲

 كه دالر اياالت متحده اعالم نمود. آقاي كالرك از موزه تقاضا كرد 427محلي را  حمل و نقلارسال شركت 

ال  ن شركت حمل و نقل نسبت به ارسال اقدام كند چكي به آن مبلغ برايش ارسآ  از طريقوي  كه  اگر تمايل دارند  

 صورت، دستورالعمل ديگري بدهند. دارند، در غير اين 

رك اطالع داد كه به دليل كنترل سختي كه ] به آقاي كال1979اوت  28[ 1358ششم شهريور موزه در  -۲۵۳

ي مقدور نيست. موزه از آقاي  يحساب حمل هوان ارائه صورت و، پرداخت هزينه حمل بدشودمي ر ارز اعمال ب

گري  با كنسول  ، ويركآقاي كال وفق اظهارات  رت ايران ترتيب حمل را بدهد.  اطريق سفخواست كه از  ك  ركال

دي سي تماس   واشينگتني كردند كه با وابسته فرهنگي در ياو را راهنما كهايران در نيويورك تماس گرفت 

كس اطالعي در مورد  جا كه هيچ ن و وابسته ياد شده هم از او خواست مستقيماً با موزه تماس بگيرد. از آ ،بگيرد

دست   »علف زرد«  يرك از تالش براي ارسال تابلويا تمايل به پرداخت هزينه حمل نداشت، آقاي كال  تابلو

 اطالع ثانوي در مورد ترتيباتي كه بايد انجام شود، آن را نگه داشت.  موكول بهو  برداشت

نيمه دوم  توضيح داد كه، در    در جلسه استماعخود  نامه كتبي و شهادت شفاهي  در شهادت آقاي كالرك   -۲۵۴

از كنسولگري ايران از طريق تلفن به وي اطالع داد كه دو كارمند   شخصي ،]1980يا اوايل  1979اواخر [ 1358

ظرف يك  دو مرد كت و شلوار به تن او مضافاً توضيح داد كه را تحويل خواهند گرفت.  »علف زرد «  ين ايرا

را گم كرده است. آقاي   آن قباً امتعدادند كه وي  كر قاي كال آتابلو را تحويل گرفتند و رسيدي به  ،ساعت
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در غير آن صورت،   زيراند، اه ايران بود كارگزاران ،نداشت كه آن دو مرد يشكهيچ رك شهادت داد كه كال

از جانب هيچ سازمان ايراني با وي   ،پس از آن داشتند. طبق اظهار آقاي كالرك،اطالعاتي از تابلو نقاشي نمي 

 تماس گرفته نشد.

براي   ]1981[ 1360/1359 در ،»علف زرد «رك در تحويل دادن ي آقاي كال ي قصور ادعاه ب ، نظر ايران -۲۵۵

تماس  )O’Dwyer & Bernstein(اودواير و برنستاين آمريكايي  حقوقي  مؤسسهنقاشي با  ي پس گرفتن تابلو

اين مدعا  تأييد در اطالعي نداشته و مدركي  » علف زرد« ي يكه موزه از تحويل ادعا داشت گرفت. ايران اصرار 

  13[ 1362فروردين  24 مورخ رك طي يادداشتي قاي كالآپس از تماس با مذكور . مؤسسه حقوقي نداشته است

رك گفته  آقاي كال اين كه نيست، و  دسترسمنظور حمل در ه ] به موزه اطالع داد كه تابلو نقاشي ب 1982آوريل 

 را پيدا كند.  تواند رسيد آناما نمي  ، است  را به نمايندگان ايران تحويل داده  »علف زرد« كه بوده 

مذكور  با تبادل شماري از مكاتبات با مؤسسه حقوقي  ]1984و  1981[ 1363و  1360 هايبين سال موزه  -۲۵۶

  1361تير  در اين مؤسسه حقوقي تحويل تابلو استعالم كرد.  در موردرك اظهارات آقاي كال  صحتدر خصوص  

حقوقي  مؤسسه رك است. طرح دعوا عليه آقاي كال  ،پس گرفتن تابلو نهاد كرد كه تنها راهِپيش  ]1982ژوئن [

آذر   25با نامه مورخ   ]1983اوت  31[ 1362نهم شهريور گاه ديوان در پس از ثبت ادعاي حاضر در پيشمذكور 

اطالع داد كه  نگتن دي. سي. ي] به دفتر حفاظت منافع جمهوري اسالمي ايران در واش1983دسامبر  16[ 1362

و توصيه نمود كه اقامه دعوا    است»)  virtually judgment-proof(«»  ُمعسِرتقريباً  «كه آقاي كالرك  دريافته است  

 .  صرفه نيستعليه او بابت استرداد نقاشي مذكور به 

رك  بار ديگر با آقاي كال ] يك 1984ژوئن  18[ 1363خرداد  28نهاد اياالت متحده در پيرو پيش موزه  -۲۵۷

تر ارسال دارد. پاكتي در سوابق پرونده وجود دارد  خواست كه تابلو نقاشي را هر چه سريعاز او تماس گرفت و 
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كه حاكي از عدم   »نشاني شناخته نشد«  است  ارسال شده كه روي آن نوشته شده آقاي كالرككه توسط موزه به 

 رك است.] توسط آقاي كال 1984ئن و[ژ 1363نامة خرداد  دريافت

  (پ) اظهارات طرفين 

 اظهارات ايران   

و پرداخت كامل بهاي آن توسط   ك راز آقاي كالخريد تابلو نقاشي  متعاقبكند كه ايران استدالل مي  -۲۵۸

است كه بر خالف اظهارات    نظر. ايران بر اين  ه استموزه مالك تابلو بود  ،موزه، بدون هيچ شك و اختالف نظري

مصوبه  «. ايران به ه است] تحت كنترل دولت ايران بود1981نويه اژ 19[ 1359دي  29در موزه  ،اياالت متحده

در دفتر نخست وزير  ] 1979اكتبر  23[ 1358آبان  اولاجالسي در  مؤيد كند كه استناد مي »ايرانشوراي وزيران 

(از جمله موزة  ، علمي، و «فلسفي» كه طي آن تصميم گرفته شد كه برخي از نهادهاي فرهنگيايران برگزار شده 

قرار،  بدين كند كه  گيري مي گيرد». ايران نتيجه قرار مي [ايران]  وزارت فرهنگ و آموزش عالي    «در اختيار مذكور)  

 .ه استبودايران هاي الجزاير تحت كنترل دولت در زمان امضاي بيانيه موزه 

اياالت   ييقضا] در قلمرو 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در مدعي است كه «علف زرد» ايران مضافاً  -۲۵۹

رك در خصوص تحويل  است كه اظهارات آقاي كال  نظرايران بر اين  ،. افزون بر اينه استمتحده قرار داشت

است. مطابق نظر ايران، اياالت متحده هيچ مدركي (غير از   مبنابي نقاشي به نمايندگان ايران مبهم، كلي و  يتابلو

 رك) دال بر تحويل تابلو به نمايندگان ايران ارائه نكرده است. نامه آقاي كال شهادت

 ]1979[ 1358سال  از موزه كند كه مال ادعا مي  متصرف به  دستورالعملدادن لزوم در ارتباط با ايران  -۲۶۰

استدالل  مضافاً را به ايران ارسال كند. ايران  » علف زرد« خواهد كه از وي مي  هرك روشن نمودبراي آقاي كال

 . ه استابلو لحاظ شده بودتحمل در قيمت و  بندي كند كه هزينه بسته مي
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است. ايران همچنين    9بند  مندرج در    اياالت متحده  مبني بر تسهيل ايفاي تعهد  يتعهد هر گونه  ايران منكر   -۲۶۱

  ه براي حصول اطمينان از حمل تابلوي نقاشي به ايران قصور ورزيد  گونه كند كه اياالت متحده از هراستدالل مي 

 . ه استرا نقض كرد  9بند مندرج در خود و تعهد 

 اظهارات اياالت متحده   

ژانويه   19[ 1359دي  29در كه «علف زرد» كه ايران نتوانسته اثبات كند  داردمي اياالت متحده اظهار  -۲۶۲

رك  كند كه گفته آقاي كال. اياالت متحده استدالل مي ه استاياالت متحده قرار داشت ييقضا] در قلمرو 1981

، كامالً با  هبه مقامات ايران تحويل داد  ]1980يا اوايل  1979اواخر [ 1358نيمه دوم  در تابلو را مبني بر اين كه 

رك  اي خالف اظهارات آقاي كالايران ادله  ،اياالت متحده طبق اظهارمدارك موجود در پرونده سازگار است. 

ارائه نكرده است. حتي اگر تابلوي نقاشي به مقامات ايراني تحويل داده نشده بود، كه اياالت متحده در اين مورد  

دي    29در    » علف زرد«باشد، ايران نتوانسته نشان دهد كه  آگاه  از خريد آن  توانسته  نميكس  هيچ   چون  ؛شك دارد

كند كه اگر  . اياالت متحده استدالل مي ه استاياالت متحده قرار داشت ي يقضا] در قلمرو 1981ژانويه  19[ 1359

حق مالكيت  ايران نسبت به آن حق مالكيت ندارد، زيرا در اين صورت،  تابلو به مقامات ايراني تحويل داده نشده، 

انتقال   تسليم را پذيرفته است، به محض  كه اياالت نيويورك آن متحدالشكل به نحويتجارت قانون  مطابق 

  ي حق هتوانست. مطابق نظر اياالت متحده، ايران فقط ميه استصورت نگرفته بود  متسليكه يابد، حال آن مي

كه حقوق قراردادي در زمرة   داردمي داشته باشد. اياالت متحده اظهار ايفاي آن درخواست مبني بر قراردادي 

 آيد.حساب نمي ه  ب 9بند مندرج در به مفهوم  » اموال ايران«

  1359دي  29در  تابلو نقاشي است كه حتي اگر ديوان به اين نتيجه برسد كه   موضعاياالت متحده بر اين  -۲۶۳

، باز هم ايران نتوانسته اثبات كند كه دستورالعمل  است  اياالت متحده قرار داشته  ييقضا] در قلمرو  1981ژانويه    19[

 قرار داده است.  آقاي كالركحمل را پس از آن تاريخ در اختيار 
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پرداخت هزينه حمل اعالم   اتكه بحثي نيست كه ايران هرگز ترتيب داردمي اياالت متحده مضافاً اظهار  -۲۶۴

دادن دستورالعمل حمل و   آقاي كالرك و ايران در تماس با نداده است. قصور را  آقاي كالركتوسط شده 

 كند.ا مي وليت مبرؤپرداخت هزينه حمل، اياالت متحده را از هر گونه مس 

چه    به نحو معقولكه اياالت متحده  كند كه ايران نتوانسته اثبات كند  سرانجام، اياالت متحده استدالل مي -۲۶۵

، اياالت متحده تعهد  هنقاشي در اختيار نمايندگان ايران بود  وبه عمل آورد: وقتي تابل  هتوانستتري مي اقدامات بيش 

اين  كه  ههيچ دليلي نداشتكند كه مالحظه مي عالوه، اياالت متحده ه . به استبر عهده نداشت 9ديگري ذيل بند 

 مبني بر تحويل تابلو نقاشي ترديد كند.  آقاي كالركدر اظهارات دولت 

 (ت) تصميم ديوان 

] 1981ژانويه    19[  1359دي    29آيا تابلو نقاشي در    كهاين   : (يك)  ند ازاموضوعات بدوي اين ادعا عبارت -۲۶۶

  » اموال ايران «   اصطالحدر چارچوب  تابلو نقاشي  آيا  (دو)  ،  ه؛ و اگر داشتهاياالت متحده قرار داشت  ي يقضادر قلمرو  

 گيرد يا خير.قرار مي  9وفق بند 

-1980[ 1358-1359هاي سال  براي تابلو نقاشي پس از پرداخت بها توسط موزه در كهاين در ديوان  -۲۶۷

  قضائي قلمرو در ] هنوز 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  » علف زرد« آيا  كهاين و  ] دقيقاً چه اتفاقي افتاده1979

كند كه موزه هرگز تابلو را دريافت  مي است. ايران استدالل  مواجه  ادله  بود  با كم،  يا خير  هاياالت متحده قرار داشت

اياالت    ،دال بر اثبات خالف اين واقعيت وجود ندارد. از سوي ديگر  آقاي كالرك   شهادتو دليلي در تأييد    هنكرد

اواخر  [ 1358نيمه دوم  است كه تابلو نقاشي در نظربر اين  آقاي كالركبا تكيه بر شهادت به نوبه خود، متحده 

آن    9تعهد بند  طبق اظهار اياالت متحده،  قرار،  بدين .  ه استداده شد تحويل  به مقامات ايران    ]1980اوايل    يا  1979

آقاي  ي ي. در عين حال كه اياالت متحده نتوانسته رسيد دريافتي ادعااعمال نيست قابل  » علف زرد« بر كشور 

آقاي  از مقامات ايراني كه تابلو را تحويل گرفتند، تسليم كند، ديوان دليلي براي ترديد در شهادت  كالرك



  

152 

 

مبني بر تحويل آن به مقامات ايران ندارد. براي ديوان دشوار است باور كند كه كسي جز نمايندگان ايران    كالرك

آقاي  سال بعد هنوز در كارگاه    يك تابلو  كه  ند  ند و بدانمطلع بوده باش  ]1978[  1357  در سال  »علف زرد«از خريد  

 است. بوده   كالرك

رسد كه داليلي عرضه نشده است كه با يقين كافي  با سنجش ادله هر دو طرف، به اين نتيجه مي ديوان  -۲۶۸

.  ه استاياالت متحده قرار داشت ييقضاقلمرو در ] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  »علف زرد«د كه ناثبات ك

. لذا،  است ايران از عهده آن برنيامده با اين حال،باشد. كه خواهان مي  ،بار اثبات اين واقعيت به دوش ايران است

 بايد مردود اعالم شود. 15-ادعاي ز

دي   29رو در و از اين آقاي كالركهنوز در تصرف  »علف زرد«گرفت كه حتي اگر ديوان نتيجه مي  -۲۶۹

شد، به داليل آتي رد مي  15-، ادعاي زاست هاياالت متحده قرار داشت ييقضا] در قلمرو 1981ژانويه  19[ 1359

هاي ديوان در  گرفت. وفق يافته قرار نمي  9بند  مندرج در » اموال ايران«  اصطالح در چارچوب  ي نقاشيو تابلو

مال،  وقوعآيا مطابق قانون قابل اعمال محل كه تعيين كند  بايدديوان  267، حكم جزئيبخش موضوعات كلي اين 

يا خير. چنانچه  است ه] به ايران انتقال يافته بود1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  ي نقاشيحق مالكيت بر تابلو

قانون   ،مال وقوعمحل قابل اعمال قانون ، در نيويورك باقي مانده بود آقاي كالركدر كارگاه نقاشي  يتابلو

 .بودمي ايالت نيويورك 

بر بيع كاال در   ،قانون تجارت نيويورك پذيرفته شده 2 تيتراي كه در گونه ه متحدالشكل بتجارت قانون  -۲۷۰

در  و بر انتقال حق مالكيت كاالي فروخته شده حاكم است  2 -401ويژه بخش ه ايالت نيويورك حاكم است. ب 

 : داردمي مقرر  ربطذي بخش 

 

  باال.، 164-513بندهاي  بنگريد به  267
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به هر شيوه و شرايط مصرحي كه طرفين بر آن توافق كرده باشند از  كاال نسبت به ... حق مالكيت  ) 1( 
 يابد.فروشنده به خريدار انتقال مي 

جز در شرايطي كه صراحتاً توافق ديگري شده باشد در زمان و مكاني كه فروشنده ايفاي  حق مالكيت   ) 2( 
محفوظ رغم تعهد خود را در ارتباط با تحويل فيزيكي كاال به اتمام رساند، انتقال خواهد يافت، علي 

 268. ...تحويل داده شود يمحل ديگر  ياسند مالكيت در زمان قرار باشد و اگر چه  حق وثيقهبودن 

  » علف زرد«در خصوص انتقال مالكيت  آقاي كالركتوافق صريح بين موزه و  ل دليلي حاكي از حصو -۲۷۱

نيويورك، حق مالكيت بر تابلو  ) مجموعه قوانين  2(  2  -401بخش    تكميلي  ه مطابق قاعد بدين ترتيب،  وجود ندارد.  

هرگز تابلو    آقاي كالركيابد. در ادعاي حاضر، اگر ديوان نتيجه بگيرد كه  با تحويل فيزيكي آن به موزه انتقال مي

ه  كه هرگز تابلو را دريافت نكرد را بپذيرد  دعاي ايران  ااين    ،بدين ترتيب، و  هنقاشي را به مقامات ايران تحويل نداد 

طور كه آقاي  برعكس، اگر همان   .ه استنشد   منتقلهرگز به موزه    » علف زرد«  حق مالكيتت،  در اين صوراست،  

به مقامات ايراني تحويل داده   ]1980يا اوايل  1979اواخر [ 1358نيمه دوم تابلو نقاشي در  داردمي كالرك اظهار 

 شد.نسبت به تابلو نقاشي مطرح نمي  9مندرج در بند شده بود، مسئله تعهد اياالت متحده 

علف  « كند كه كه به قدر كافي اثبات  وجود ندارد  مداركي كه است حكم كردهي كه ديوان يجا از آن  -۲۷۲

، ديوان نيازي به عنوان كردن  است هاياالت متحده بود قضائي] در قلمرو 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  »زرد

ماده   3در بند مندرج  » ايران« متعلق به  ي هادن ،آيا موزه كهاين شده توسط طرفين، از جمله ارائه ت استدالالساير 

 .بيندنمي  هفت بيانيه حل و فصل هست يا خير

 كند.را مردود اعالم مي 15-ادعاي زديوان  گفته، بنابر مراتب پيش -۲۷۳

 

  .2 -401مجموعه قوانين ايالت نيويورك، حقوق عرفي، بخش  268
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  ) آيزنمن/هنرهاي معاصر تهران (موزه 16-) ادعاي ز2(

 (الف)  مقدمه 

يك   آيزنمن) اثر آقاي پيتر »كالژها«جمعاً كالژ ( و  طرح استرداد هشتخواهان  16-در ادعاي زايران  -۲۷۴

  در  كالژهاي يارزش ادعا دالر آمريكا 65،000يا مبلغ  ،ي شدهراياالت متحده كه توسط موزه خريدا تبعة معمار 

ي  ي يعني ارزش ادعا ،دالر آمريكا 13،000مبلغ  جايگزينبه نحو  . ايرانباشدمي  به اضافه بهره ]2003[ 1382سال 

  بالغ بر هاي حقوقي بازپرداخت هزينه مضافاً، ايران . كندرا به اضافه بهره مطالبه مي  ]1981[ 1360سال  در  كالژها

ي اياالت متحده  ي كند كه مطابق ادعا در نتيجه قصور ادعارا مطالبه مي تبعي  به عنوان خسارت  دالر آمريكا 5،975

 به ايران متحمل شده است. كالژهافراهم آوردن مقدمات انتقال  بابت

 ي موضوع پيشينه(ب) 

تماس   آيزنمنبا آقاي ] 1978[مه  1357در ارديبهشت  ،موزهمدير بخش معماري ، خانم نسرين فقيه -۲۷۵

  ژوئن [پنجم  1357خرداد   15در آقاي آيزنمن  كند.وي پرسش  آثاردر خصوص امكان خريد برخي از تا گرفت 

را به پيوست  بود  »آماده فروش«سازي كه دست  آثار هنرياز  «خانه ده» «خانه چهار»] مشخصات و قيمت 1978

 چيزي نخواهد فرستاد. ،وجهقبلي فقيه ارسال داشت و يادآور شد كه بدون دريافت  اي خطاب به خانمنامه

دالر    13،000با قيمت فروش    » ده  خانه هاي  جعبه«به نام    هايي كالژ   ]1978ژوئن  [   1357خرداد/تير  موزه در   -۲۷۶

 تحويل نداد. هرگز اين اقالم را به موزه  آيزنمن آقاي  با اين حال،را پرداخت.  را سفارش داد و بهاي آن آمريكا

آوري  هاي زيادي در جهت تالش براي جمع ادلة تقديمي ايران حاكي از آن است كه ايران و موزه گام  -۲۷۷

] ظاهراً مشتركاً از دادگاه بدوي ايالت نيويورك  1981[دسامبر    1360اند. ايران و موزه در آذر/ذي  كالژها برداشته 

ها  جايي، انتقال، فروش يا واگذاري كالژها شوند. تأييدية وكيل آن اند تا مانع جابه ي كرده تقاضاي قرار منع مقدمات
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ها ثبت شده است نشان دهندة چندين تالش است كه به منظور تحصيل  رسد در تأييد درخواست آن كه به نظر مي 

از   آيزنمنآقاي اشت كه دتحويل كالژها از آقاي آيزنمن صورت گرفته است. تأييدية وكيل همچنين اشعار مي 

در اختيار رژيم فعلي  ها را آن تا اين كه را آتش بزند  ]كالژها [دهد ترجيح مي« كه (يك) اعالم كرده بود جمله

 ؛دانستحق مي خود را در عدم تحويل آثار هنري خريداري شده توسط موزه ذي  ؛ و (دو)»قرار دهد[در ايران] 

كه رژيم جديد آن ديون    رفتنمي ، و توقع بودكار شده براي رژيم شاه طلبشريك او بابت كارهاي انجام چون 

 را بپردازد.  

ايالت   بدويگاه دادگاه اي در پيش ] شكوائيه 1982ژوئيه  20[ 1361تير  29در ايران و موزه مشتركاً  -۲۷۸

هنري  آثار تحويل دادن از كه آقاي آيزنمن عمداً  ندادعا كرد خود در شكوائيه هاآن نيويورك به ثبت رساندند. 

 مطالبه كردند.  دالر آمريكا  100،000و خساراتي به مبلغ  است    هكه قيمت آن را دريافت كرده بود خودداري كرد

] يا آن حوالي ظاهراً با قرار منع موقتي معارضه كرد  1982ژوئيه  28[ 1361آقاي آيزنمن در ششم مرداد  -۲۷۹

 شد و نتيجة دادرسي را معلق كرد.ش يا واگذاري اين اثر به نحوي ديگر مي كه مانع او در فرو 

] به ثبت رسيد از جمله  1983[چهارم فوريه    1361بهمن    15در پاسخ خود به شكوائيه كه در    آيزنمنآقاي   -۲۸۰

ايالت نيويورك باطل  ي  س اسامطابق قانون اساسي اياالت متحده و قانون    ،با موزه  »يي قرارداد ادعا«اظهار داشت كه  

كند كه بخشي از دولتي با  ي مي يهاهان ا است، زيرا خوانده را كه يهودي است، ملزم به تحويل آثار هنري به خو

 ، و اين ناقض آزادي مذهب است.هستند اعتقادات ضديهودي

با استناد به گزارش اموال عيني ايران كه اياالت متحده   ]1984ژوئن  18[ 1363خرداد  28مدير موزه در  -۲۸۱

نوشت    آيزنمن اي به آقاي  د، نامه كرحاضر نزد ديوان ثبت    هايرسيدگي ] در  1984مه    25[  1363چهارم خرداد  در  
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  ها رسيدگي زمان از ادامه  هم ايران  را تحويل دهد.  خود  و از وي دعوت به عمل آورد كه هشت تابلو مندرج در نامه  

 مطرح نمود. ي حاضرهارا در پرونده  16-نظر كرد و ادعاي زنيويورك صرف بدوي در دادگاه 

هاي خانه ده» و «كالژهاي خانه ده»  جعبه «موزه برخي از مجموعة   مدير  ،آيزنمننامه آقاي مطابق شهادت -۲۸۲

  ساختن جا كه  . از آنه است هاي آن شدد نمونه خريمند به ه ، و عالقه بودهديد ]1978[ 1357/1356سال  او را در

، و در نتيجه استقدر  هوي به موزه اطالع داد كه قيمت تهيه اثر چ   ،ها براي موزه شروع نشده بوديك از نمونه هيچ 

كه كار زيادي روي كالژها تا زمان سقوط    اظهار داشتچنين  د. آقاي آيزنمن هم شپيش پرداخت    خواستاراز موزه  

يك از كالژها   هيچ كه ست ا . وي مدعي ه استانجام نداد اضافيكار  آن هيچ ، و پس از هام نداده بود شاه انج 

گم  طي بيست سال گذشته ده بود ربرش خو هاهرگز تمام نشد و قطعات مختلفي كه به منظور درست كردن كالژ 

 .ه استيا خراب شد

داشت كه از مجموعه موجود   آيزنمن اظهار ات آقاي بر خالف اظهارنامه خود خانم فقيه در شهادت  -۲۸۳

. مطابق  اري كرده استيدرا انتخاب و خر كوالژ هشت  ،هاي خانه»«جعبه كالژهاي آقاي آيزنمن تحت عنوان 

،  همن كه موزه فقط كالژها را سفارش داده بود نآقاي آيز ةگفتاين و  هبود  »موجود« كالژها اظهار خانم فقيه، 

تمام شده، ديده است. خانم فقيه   آورد كه كالژها را به عنوان كارِخاطر ميه  كه ب  اظهار داشتنادرست است. وي  

موزه هنرهاي معاصر اين بود كه آثاري را سفارش ندهد و فقط آثار   تسياس اصوالً« خاطر آورد كه ه بمضافاً 

 . موجود را خريداري نمايد»

  (پ)  اظهارات طرفين 

 اظهارات ايران   
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] 1981ژانويه    19[  1359دي    29و در    ه موجود بود  ها دهد كه كالژطبق اظهار ايران، ادله موجود نشان مي  -۲۸۴

مبني بر اين   خود نامه . به نظر ايران، اين اظهار آقاي آيزنمن در شهادته استاياالت متحده بود  ي يقضادر قلمرو 

[پنجم  1357خرداد   15نامه مورخ با زمان، به ويژه با مدارك هم  269هيچ يك از كالژها تمام نشد كار بر روي  كه 

هاي خانه ده و خانه  كه «ذيالً توصيف و قيمت ه شدكه طي آن به وي اطالع داد تعارض دارد  او] 1978ژوئن 

شود كه در نامه ايران متذكر مي 270آيد». چهار، كه به نحوي كه قبالً بحث شد، براي فروش در دسترس است، مي

نامه آقاي آيزنمن با  . به عالوه، شهادته استزبور، آقاي آيزنمن چيزي دربارة ساخت اين اقالم در آينده نگفتم

ها را  نامه خانم فقيه در تعارض است، و خانم فقيه در آن اظهار داشت كه كالژها در زماني كه موزه آن شهادت

اصر اين بود كه آثاري را سفارش ندهند و فقط  سياست موزه هنرهاي مع » چون «اصوالً هموجود بود  داد،سفارش 

  271.كندآثار موجود را خريداري 

نيويورك آغاز   بدويسي كه ايران در دادگاه ركند كه در جريان داد ايران استدالل مي، در همين راستا -۲۸۵

ايران  ويژه، ه يك از طرفين در خصوص موجود نبودن اقالم موضوع اختالف مطلبي عنوان نكردند. ب كرد، هيچ 

و   هبودشخصي الژها به داليل ارسال كخودداري از  هارسيدگي من در آن نكند كه تنها دفاع آقاي آيزتأكيد مي

به  تنها دليلي كه آقاي آيزنمن كه  شودمتذكر مي . ايران ه استوي موجود نبودن آثار را در آن زمان عنوان نكرد 

  با ايرانِ است  هقاي آيزنمن به عنوان يك يهودي، مايل نبودآكه  ه اين بود هرا به ايران انتقال نداد آثار  ،خاطر آن

ممانعت از   مبني برنيويورك  بدوي قبول قرار منع صادره از دادگاه  ،ايران به نظر باشد.ارتباط پس از انقالب در 

 272.باشدكالژها مي بر موجود بودن  شاهد ديگري  ،مننفروش يا واگذاري آثار توسط آقاي آيز

 

  ، باال. 228بند  بنگريد به  269
  ، باال. 527بند  بنگريد به  270
  ، باال. 283بند  بنگريد به  271
  ، باال. 927بند  بنگريد به  272



  

158 

 

حق  كه آقاي آيزنمن هرگز متعرض انتقال  دكنمي در خصوص انتقال حق مالكيت خاطرنشان ايران  -۲۸۶

مالك آثار هنري    ،شاه  رژيم سابقِكه    هآقاي آيزنمن استدالل كرد   ،در عوض  ؛ه استبه ايران نشد  كالژها مالكيت  

ه انتقال نيافت فروش نامه با انعقاد موافقت حتي اگر فرض شود كه مالكيت  كند كهايران استدالل مي  .ه استبود

پرداخت    را  كالژهاثمن  دارد، چرا كه موزه  حق مالكيت    كالژهابر    منافع،بر  ن باز هم مطابق اصل مالكيت  ا ، ايراست

 . كرده است

مقرر داشت ملزم به    529گونه كه ديوان در حكم جزئي شماره  كند كه اياالت متحده همان مي   ادعاايران   -۲۸۷

] 1979نوامبر  14[ 1358آبان  23هاي مربوط به تحرك و انتقال آزاد اموال ايران جاري بين رفع تمام محدوديت 

 ها به ايران بوده است.انتقال آن   دادن دستور به متصرفين براي] و 1981ژانويه  19[ 1359دي  29و 

تعهد  اجراي اقدامات مشخصي در كه نشان دهد  بايد اياالت متحده كه كند ايران استدالل مي قرار، بدين  -۲۸۸

  ها كالژ در ارتباط با  تعهديمعمول داشته است. به نظر ايران، اياالت متحده از چنين كالژها انتقال مبني بر  9بند 

آقاي آيزنمن به تحويل   الزام اياالت متحده مدركي حاكي از د كه كنايران خاطرنشان مي است.  ورزيدهقصور 

كند كه در واقع، اياالت متحده در مسير سياست خود نسبت به اموال ايران ارائه نكرده است. ايران استدالل مي 

 . ه استتشويق كرد ايراندولت جديد ايران، آقاي آيزنمن را در خودداري از تحويل آثار هنري به 

فراهم آوردن امكان ايفاي تعهد   بابتبا توجه به اين كه ايران تعهدي كند كه مي  استداللمضافاً، ايران  -۲۸۹

اياالت متحده  توسط  دليل قاطع نقض تعهد    ،داري اموال توسط آقاي آيزنمنصرف نگه   ه استاياالت متحده نداشت

 .است

 اظهارات اياالت متحده     
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ژانويه   19[ 1359دي  29در  تمام كالژهاست كه ايران نتوانسته اثبات كند كه ا اياالت متحده مدعي -۲۹۰

  ي يقضادر آن زمان در قلمرو  هاآنسته اثبات كند كه ناز اين رو، نتوا و نداهطور فيزيكي وجود داشته ] ب1981

 هيچ  ،آقاي آيزنمن كه مطابق آنشده توسط نامه ارائه شهادت ،. از ديد اياالت متحدهنداه اياالت متحده قرار داشت

شود اياالت متحده متذكر مي زمان در تعارض نيست.  اند، با مدارك هم موجود نبوده   فروشدر زمان    كالژهايك از  

  ، ريد آثار موجودهنري و فقط خ آثار ي موزه دائر بر سفارش ندادن ي مضافاً تنها مدرك اثبات سياست ادعاكه 

 با هيچ گونه ادله ديگري اثبات نشده است.  شهادتاين  ،اياالت متحده طبق اظهاره است. نامه خانم فقيشهادت

ژانويه   19[ 1359دي  29هر تقدير، موزه نتوانسته اثبات كند كه در ه كه، ب داردمي اياالت متحده اظهار  -۲۹۱

كند كه حتي  ل مي داشته است. اياالت متحده استدال  كالژها ] حق مالكيت بالمعارض و غيرمشروط نسبت به  1981

با   ، قانون ايالت نيويورك بر معامله حاكم است.فدر نبود توافق طرفين بر خال هنري، آثاربا فرض موجود بودن 

كه طرفين در واقع نشدن آن اختالفي ندارند،  اقالم،  مطابق قانون نيويورك، حق مالكيت تا زمان تحويل  اين حال،  

حق    كالژها، نسبت به  هبود  حقذي   طرف مقابلتوسط  فاي قرارداد  يا بر  موزه  در حالي كه    ،بنابراين  .يابدانتقال نمي

 .ه استمالكيت نداشت

محل ] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  هاطرح حق مالكيت بر ،اياالت متحده زعمبه وفق اظهارات  -۲۹۲

  » بوددر مالكيت انحصاراً ايران « گونه كه ديوان تأييد كرده است، فقط اموالي كه ، همانبا اين حالبود. اختالف 

قاي  آكه  شودمي . اياالت متحده متذكر ه استبود اختالفل ها مح آن  ، نه اموالي كه مالكيتهيافتقال مي تبايد ان

و متعرض ادعاي مالكيت  هقرار داد  محل ترديدرا  ايراننيويورك انعقاد قرارداد بيع با  بدوييزنمن در دادگاه آ

ن حق مالكيت ايران را  گيرد كه درست نيست كه گفته شود آقاي آيزنم. اياالت متحده نتيجه مي ه استايران شد 

 .بوده الش نكشيد به چ

 . كالژ را كسب كرده بوده است اين است كه موزه مالكيت منافع هشتاياالت متحده مضافاً منكر   -۲۹۳



  

160 

 

در اختيار  را    هاايران متعهد بود دستورالعمل   ،529  حكم شمارهمطابق يافته ديوان در    ،اياالت متحده  زعمبه   -۲۹۴

را   انتقال كالژهاتر براي انجام اقدامات بيش ضرورت  د كه  ناموال قرار دهد. به عالوه، ايران بايد ثابت كمتصرفين 

 .  است ارائه نكرده اي رسانياطالع ايران چنين   ،حاضر ادعايداده است. در  اطالعبه اياالت متحده 

 ت) تصميم ديوان (

و    هشده بود  توليد]  1981ژانويه    19[  1359دي    29در    كالژهايا  آكه    اين است  ادعاسؤال آغازين در اين   -۲۹۵

 يا خير.  ه استاياالت متحده قرار داشت  يي قضادر قلمرو 

مرور كرده است. بر اين اساس،    تدقبه  هاي آقاي آيزنمن و خانم فقيه، را  نامهديوان ادله، از جمله شهادت  -۲۹۶

 19[ 1359دي  29ي اياالت متحده در يگيرد كه در خصوص موجود بودن كالژها در قلمرو قضاديوان نتيجه مي

يزنمن و خانم فقيه را  آروست. در اين زمينه، ديوان شهادت مغاير آقاي ه روب ناپذيريآشتي با ادلة ] 1981ژانويه 

دي   29يزنمن اظهار داشت كه هيچ يك از كالژها تا آطور كه مالحظه شد، آقاي دهد. همانمورد توجه قرار مي 

كالژها  آورد كه  به ياد مياظهار داشت كه    به نوبه خودخانم فقيه   273.ه استنشده بود  توليد  ]1981ژانويه    19[  1359

موزه اين بود كه فقط آثار  «ديكته شده» و اين كه اصوالً، سياست اً ساخته شده، ديده است تمام آثاربه عنوان را 

 274موجود را خريداري كند. 

، موجود  ادعايعني در اين    ،كنداستناد مي   هاموضوعاتي كه به آنايران به عنوان خواهان بار اثبات دليل در   -۲۹۷

ايران چنين نكرده است. بنابراين،   با اين حال، دار است.] را عهده 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  كالژها بودن 

 ايران بايد مردود اعالم شود.  16-ادعاي ز

 

  ، باال. 228بند  بنگريد به  273
  ، باال. 328بند  بنگريد به  274
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 19[ 1359دي  29در واقعاً كند كه حتي اگر من باب بحث فرض شود كه كالژها ديوان مالحظه مي  -۲۹۸

اقالم  زيرا   ؛شدباز هم مردود اعالم مي  16-ند، ادعاي زاه ي اياالت متحده موجود بودي ] در قلمرو قضا1981ژانويه 

- نه، همان عواملي كه ديوان نسبت به ادعاي زيشد. در اين زممحسوب نمي  9بند  در معناي «اموال ايران»  ،مزبور

مبني بر اين وجود  اي ادله  275قابل اعمال است. 16-مشخص كرده با اعمال تغييرات الزم در مورد ادعاي ز  15

ند. بنابراين، وفق  ه باشمالكيت كالژها به توافق صريحي رسيدحق كه موزه و آقاي آيزنمن در مورد انتقال ندارد 

به  زماني حق مالكيت كالژها تنها  276مجموعه قوانين نيويورك،  2-401)2قانون محل وقوع مال، يعني بخش (

بحثي نيست كه چنين تحويلي   اين حال، با شد. يافت كه به طور فيزيكي به موزه تحويل داده مي موزه انتقال مي 

دي    29ها در اياالت متحده در  حتي با فرض وجود آن . بنابراين، حق مالكيت كالژها  ه استهرگز صورت نپذيرفت

 شد.يافت، و بنابراين، «اموال ايران» محسوب نمي به موزه انتقال نمي ] 1981ژانويه  19[ 1359

، ماده  3در خصوص اين كه آيا موزه وفق بند  بيند  نيازي نمي اال،  هاي خود در بگيريدر پرتو نتيجهديوان   -۲۹۹

 گيري كند.گنجد يا خير، تصميمبيانيه حل و فصل در تعريف «ايران» مي  8

 .شودمي رد  16- نظر به مراتب فوق، ادعاي ز -۳۰۰

  (وزارت فرهنگ و هنر/فروغ) 18-ز  ادعاي) 3(

 (الف) مقدمه

 1718  سال    اري كرمونا دراستراديو   وآنتونيخواهان استرداد ويولني است كه ساختة    18-ادعاي زدر  ايران   -۳۰۱

، ايران بهاي تخميني جايگزين . به نحو باشدمي ) »استراديواريوس« ( »ويلموت- اكس«، مشهور به ميالدي

عدم استفاده  اضافة خسارات ه ب دالر آمريكا ميليون  6را به مبلغ ] 2013[ 1392/1391در سال استراديواريوس 

 

  ، باال.712-926بندهاي  بنگريد به  275
  ، باال. 702بند  بنگريد به  276
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ي اياالت متحده در  ي] حاصل از قصور ادعا1981ژانويه  19[ 1359دي  29براي هر سال از  دالر آمريكا 12،000(

 نمايد.مي نيز بهره مطالبه  كند. ايران بابت هر مبلغي كه حكم داده شود دادن ترتيبات انتقال ساز به ايران  مطالبه مي 

 موضوعي  پيشينه(ب) 

در   ،به تابعيت اياالت متحده درآمد ]1984[ 1362/1363 آقاي علي فروغ كه در سال  ،يايرانويولنيست  -۳۰۲

با كيفيت باال براي خود را   ي يولنوجستجوي خود براي يافتن و خريد  ]1976و  1975[ 1355و  1354 هايسال

ساز مناسبي در لندن   ]1976[ 1354/1355 در زمان نامعلومي در سال  ، ويآقاي فروغوفق اظهارات آغاز كرد. 

ي  يحاضر. ابتدا قصد اين بود كه از محل دارا ادعاياستراديواريوس موضوع  »ويلموت -اكس«يافت: ويولن 

با اطالع يافتن  خانه») و بعداً شاه  وزارت فرهنگ و هنر ايران («وزارت خانواده بهاي استراديواريوس پرداخت شود.  

قاي  آنامه جوي ساز است، داوطلب پرداخت بهاي آن شدند. مطابق شهادتو  فروغ در جستقاي آ كهاين از 

اي محدود به دوران حيات او به وي بدهند تا  خانه تصميم گرفتند كه ساز را به عنوان هديه فروغ، شاه و وزارت 

 ند. نفرونشامطرح شده بود را  وغ  اي مستقيم براي فريد هديه ر مالي عمومي براي خ  غالبانتقاداتي كه براي استفاده از م

جرا صادر كرد و طي  ]، دستوري الزم اإل1976سپتامبر  12[ 1355شهريور  21در شاه در اين چارچوب،  -۳۰۳

   زير داد:  هايشرطآن ظاهراً دستور خريد استراديواريوس را با پيش 

اگر خريداري شد نبايد در اختيار شخص معيني باشد   اصالت آن مطمئن شويد بعداًه اول نسبت ب
داري شود و در مواقع مناسب در اختيار تك نوازان معروف خارجي    بلكه بايد در تاالر رودكي نگه

 هاي [ويژه گذاشته شود.]و ايراني براي اجراي برنامه 

دكتر  عمير از پاريس به لندن فرستاده شد. براي ت ]1976[ 1354/1355 در سال استراديواريوس زماني   -۳۰۴

از تاالر رودكي به نمايندگي از وزارتخانه براي خريد   ]1976اواخر سال [ 1355نيمه دوم سال در هاكوپيان 

 

است نشده  درج فارسي متن در جمله اين پايان  خواهان، تسليمي اليحه  در.  
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آقاي فروغ نيز به پاريس فرستاده شد تا در مذاكرات بين دكتر هاكوپيان و   277استراديواريوس به پاريس سفر كرد.

-Wurlitzerبروك [-حساب صادره توسط وورلتسر  كه از صورتچنان. دكن جا شركت آن نماينده فروشنده در

Bruck استراديواريوس توسط  آيد، آن مذاكرات به خريد برمي] 1976سپتامبر  22[ 1355شهريور  31] در

پذيرفت و تأييد كرد . آقاي فروغ اين مطلب را در جلسه استماع دالر آمريكا انجاميد 250،000به مبلغ وزارتخانه 

 . ه استبود  »ايران « كامل بابت بهاي ساز  ةكنندكه پرداخت 

كه   را اي اعالميه )مذكور پس از خريد(يعني، كمي ] 1976اكتبر  12[ 1355مهر  20در آقاي فروغ  -۳۰۵

خريداري  خانه  وزارت استراديواريوس توسط  (يك)  كه    اذعان كردطي آن  و  امضا كرد  خانه تهيه كرده بود  وزارت 

تجديد قرارداد اماني  داده شده است»؛ و (سه) [به او] به عنوان امانت «ماه  ساز براي مدت اوليه يك  ؛ (دو)شده

  12[ 1355آذر  21آقاي فروغ در گرفت. بايد با توافق وزارتخانه صورت مي متعاقب انقضاي يك ماه مذكور 

براي  خانه را امضا كرد كه قرارداد مذكور را شده توسط وزارت تصديق و تعهدنامة ديگري تهيه ] 1976دسامبر 

مه  22[ 1358اول خرداد در مذكور . قرارداد دكنتجديد  ]1977دسامبر  12[ 1356آذر  21سال، يعني تا  يك

دسامبر   13[ 1359آذر  22] (تا 1980ژانويه  12[ 1358دي   22) و در ] 1979دسامبر   13[ 1358آذر  22] (تا 1979

 تجديد شد.مجدداً ]) 1980

ي در مورد خريد استراديواريوس و يك  يهانامه   ]1980اوايل  [  1358اواخر  در  خانه  تاالر رودكي و وزارت  -۳۰۶

و در اختيار آقاي بيژن خادم ميثاق قرار داده   به دست آوردهخانه ني، كه وزارت دانياگوساز دست ويولن ديگر، 

ميثاق  خادم هم با آقاي فروغ و هم آقاي كه سرانجام به تاالر رودكي دستور داد خانه وزارت  كردند. مبادله ،بود

 ها را از مقامات ايراني بخرند.ها بخواهد يا سازها را برگردانند يا آن تماس بگيرد و از آن 

 

  خانه مذكور است. تهران و وابسته به وزارتتاالر رودكي، يك مجتمع هنرهاي نمايشي در  277
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وي از اين درخواست متعجب شد، زيرا استنباط او اين بود كه استراديواريوس    ،آقاي فروغ  مطابق شهادت -۳۰۷

تصميم گرفت نامي از هديه به   ، ويآقاي فروغوفق اظهارات  با اين حال،. ه استتوسط شاه به او هديه شده بود 

  ربطذي را بخرد. بخش  نهاد كرد آن] پيش 1980ژوئن  22[ 1359اول تير ميان نياورد و در عوض تنها طي نامه 

 شرح زير است:  ه نامه ب

تقاضا دارم با بذل عنايت نظر اولياء محترم آن وزارت را جلب فرماييد كه موافقت فرمايند كه ويولن  
كه اين تقاضا مورد قبول نبود   طور امانت باقي بماند و در صورتي ه همچنان در اختيار اينجانب ب

محدود مالي اينجانب براي خريدن آن در فرصتي مناسب و   خواهشمندم با توجه به امكانات بسيار
 نهاد فرمايند كه پرداختن قيمت آن براي اينجانب مقدور باشد.در مدتي طوالني ترتيبي انجام و پيش

نهاد خريد  نهاد آقاي فروغ از جمله پيش] هر دو پيش 1980ژوئيه  19[ 1359تير  28در وزير  -۳۰۸

] به اطالع آقاي فروغ  1980[نهم اوت  1359مرداد  18 طي نامه مورخميم اين تصاستراديواريوس را رد كرد. 

آقاي فروغ   به سفارت ايران تحويل دهد.روز  15ظرف را رسيد، و از نامبرده درخواست شد كه استراديواريوس 

  تمهيدات و ضمن اشاره به  ارسال داشتند    خانهتاالر رودكي و وزارت   به  تعدادي نامه  ،آقاي مهدي فروغ  ،و پدر وي

همزمان، تاالر رودكي   278.را تكرار نمودندخريد استراديواريوس از ايران  مذكور در باال، درخواست مبني بر  اماني  

سفارت جمهوري دموكراتيك و مردمي در منافع ايران  حفاظتو وزارتخانه با شماري از مقامات از جمله دفتر 

  حصول اطمينان از ها براي ، و از آن تماس گرفتند )»منافع ايران حفاظت دفتر «دي سي ( واشينگتنالجزاير در 

 جستند.  يارياسترداد استراديواريوس  

ها و  اعالميه ] به ابتكار خود با بهره گرفتن از عبارات 1980دسامبر  13[ 1359آذر  22در آقاي فروغ  -۳۰۹

آقاي فروغ  استراديواريوس آماده كرد.  مبني بر تجديد توافق راجع به  جديد    تعهدات سابق مشروحه در باال، سندي 

در اين نامه  وي  خانه ارسال كرد.] متن [قرارداد] را به وزارت 1981[پنجم مه  1360ارديبهشت  15 مورخ طي نامه

 

  ، باال. 530بند  بنگريد به  278



  

165 

 

عد  بامانت به من سپرد[ه]» شد و «از آن تاريخ ب] به 1976نوامبر  30[ 55-9-22... از تاريخ ويولن «أكيد كرد كه ت

. وي در ادامه  فرستادم»كردم و پس ميشد و من آنرا امضا مي اي ... فرستاده ميهم هر سال امانت نامة ماشين شده 

در اين  «و  تلقي كرده است »ملت ايران و تاالر رودكي  [متعلق به]«اظهار داشت كه وي پيوسته استراديواريوس را 

چند   ]1981[  1360  سال  طي دفتر حفاظت منافع ايران  ،  با اين حال.  ه استبود   »ترديدي به خود راه ندادههرگز  باب  

 ها هرگز اجابت نشد. استراديواريوس را بازگرداند. اين درخواستكه  نامه به آقاي فروغ نوشت، و از وي خواست  

ني را به سفارت ايران در وين تحويل داد. دانياويولن گو  ]1981اوت  [  1360مرداد    درميثاق  خادم  آقاي   -۳۱۰

به منظور تالش براي يافتن   ]1984مه [ 1363شت ارديبه و ]1981سپتامبر [ 1360شهريور  در فاصله مقامات ايران 

با شماري از مؤسسات حقوقي و بازرسان خصوصي  گيري استراديواريوس  براي باز پس   محل اقامت آقاي فروغ و

مورد  براي استرداد استراديواريوس يا جاي ديگري اياالت متحده ايران آقاي فروغ را در  ، با اين حال. كار كردند

از اوايل  اياالت متحده  امور خارجهوزارت اش اظهار كرده است كه نامه. آقاي فروغ در شهادت تعقيب قرار نداد

نهم  در ديوان در  18-ز ادعايدر ارتباط با ادعاي ايران با وي در تماس بوده است اما پس از ثبت  1980دهة 

 هيچ مقام ايراني هرگز با وي تماس نگرفت. ]1983اوت  31[ 1362 شهريور

  (پ)   اظهارات طرفين 

 اظهارات ايران   

ع مالي دولت ايران پرداخت شد، بكه بهاي كامل ويولن با استفاده از مناجا    از آنكه    داردمي ايران اظهار   -۳۱۱

صورت اماني در اختيار آقاي  ه تنها ب اين ساز و  ،استراديواريوس بوده استقانوني مالك بال ترديد خانه وزارت 

خانه  ها ميان آقاي فروغ و وزارت نامه انقضاي موافقتپس از آقاي فروغ ايران،  به زعمفروغ قرار داده شده بود. 

مدعي است كه موضع  داري استراديواريوس را نداشته است. ايران  قانوناً حق نگه  ]1980دسامبر [ 1359دي  در
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ير ادله موجود در پرونده است  امغ ،اديواريوس براي تمام عمر به او هديه شده بوداستر كهاين آقاي فروغ مبني بر 

 است.  مؤيد آنآقاي فروغ خود نامة شهادت  تنها و 

ايران   279ي اياالت متحده، در پرتو اصل كلي ب، هاكه بر خالف ادعاكند ايران همچنين استدالل مي  -۳۱۲

به زعم  . است نداشته اياالت متحده  هاي دادگاه گاه تعهدي به اثبات حق مالكيت خود بر استراديواريوس در پيش

اياالت  هاي گاه دادگاه ي اياالت متحده مبني بر ضرورت اثبات حق مالكيت ايران در پيشيشرط ادعا ايران، پيش 

ت كه  سمضافاً، ايران بر اين موضع ا توسط اياالت متحده و به منظور گريز از مسؤوليت ابداع شده است. متحده

در مورد مالكيت  وان ديبنابراين،  ؛امضا شده بين دو دولت استاي معاهده ي ناشي از نقض تعهد ي ادعا ،اين

هر تقدير،  ه نباشد. ب هارسيدگي گيري صالح است هر چند كه آقاي فروغ طرف اين استراديواريوس براي تصميم 

كرد، حاضر هيچ تفاوتي ايجاد نمي   هايرسيدگي ايران، حضور آقاي فروغ به عنوان طرف دعوا در    اظهاراتمطابق  

ايران مدعي است كه   كرده است. ارائهخود را بر پايه موضع و درك آقاي فروغ  دفاع چرا كه اياالت متحده 

 را با قصور در انجام ترتيبات انتقال استراديواريوس نقض كرده است.  9اياالت متحده بند 

 اظهارات اياالت متحده   

بين ايران و آقاي فروغ  استراديواريوس  حق مالكيت  خصوص  در    يكه اختالفكند  اياالت متحده ادعا مي  -۳۱۳

  را  استراديواريوس  انتقال ترتيبات متحده اياالت كه است شده  آن  از مانع كه –  دارد وجود  هنوز و –وجود داشته  

ماهيت تعارض مالكيت نيست   ،گاه ديواناولين موضوع حقوقي در پيش  ،م اياالت متحدهزع. به بدهد 9 بند وفق

كند كه چون طرف  . اياالت متحده استدالل ميخيريا    ه است معارض بود  ،مالكيتحق  يا  آكه    اين استبلكه فقط  

نبوده است،   ،شدهاستراديواريوس مالكيت خصوص اي كه مبناي ادعا و حوادثي كه موجب اختالف در معامله 

 

  ، باال. 52پانوشت  بنگريد به  279
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ت بپردازد. بنابراين، اياالت  يبه بررسي صحت و سقم ادعاهاي ايران و آقاي فروغ در خصوص مالك هتوانستنمي

 ن كردن به شهادت آقاي فروغ نداشته است.اي جز اطمينامتحده گزينه 

بايد اختالف  ايران  بتواند كليد بخورد،    9تعهدش در بند    كهاين است كه قبل از  موضع  بر اين  اياالت متحده   -۳۱۴

مطابق  دهد كه توضيح ميد. اياالت متحده ناياالت متحده حل ك هايدادگاه ر در حق مالكيت را با آقاي فروغ د

و اظهار   محروم كند ، از آن مالمال را بدون طي تشريفات قانونيآمريكايي  متصرف تواندمي اش ناساسي قانون 

يكي از  توانست فقط با طرح دعوا توسط ايران عليه آقاي فروغ در طي چنين تشريفات قانوني مي دارد كه مي

 اياالت متحده امكان پذير باشد. هايدادگاه 

مستثني شدن اموال در  كه مقرر داشت  529 حكم شمارهدر  ديوان كه كندمالحظه مي اياالت متحده  -۳۱۵

ست.  اسازگار  نا  9با بند    ،استاختالف  است، اما حق تصرف مال محل    مالكيت مورد پذيرش واقع شدهمواردي كه  

در مواردي كه حق مالكيت ايران    اموال   نديوان به موضوع مستثني شددارد كه  اياالت متحده اظهار مي ،  با اين حال

باشد، نپرداخته است. بدين ترتيب، به زعم اياالت متحده، آن كشور  اختالف مي  محل – تصرف حق مقابل در –

 هيچ مسؤوليتي بابت انتقال استراديواريوس نداشت. 

نبايد حق مالكيت خود بر  كهاين استدالل ايران مبني بر دارد كه مي  معروضاياالت متحده به عالوه  -۳۱۶

 بر تفسيري غلط از اصل كلي ب مبتني است.  280رساند،مي اياالت متحده به اثبات    هايدادگاه استراديواريوس را در  

هاي اتباع اياالت  ادعاراجع به هاي رسيدگي كه اصل كلي ب مستلزم خاتمه يافتن  كنداستدالل مي اياالت متحده 

آقاي فروغ    ،اياالت متحده  زعمگيرد. به  مالً در محدودة صالحيت ديوان قرار مي تباشد كه مح مي متحده عليه ايران  

 تبعه اياالت متحده نبود.او شود، چرا كه   وسلتوانست براي حل مسئله حق مالكيت به ديوان متنمي

 

  ، باال. 312بند  بنگريد به  280
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 يكه، حتي اگر ديوان به اين نتيجه برسد كه براي حل اختالف مالكيت  مدعي استعالوه، اياالت متحده  ه  ب -۳۱۷

ژانويه   19[ 1359دي  29كه ايران در  اين است از حاكي  ،، ادلهاستبين ايران و آقاي فروغ واجد صالحيت 

  اي به عنوان هديه اري، بالفاصله بعد از خريد مذكور ساز داشت، چرا كه نحق مالكيت ] بر استراديواريوس 1981

ديوان نتيجه بگيرد كه اگر كند كه، براي تمام عمر به آقاي فروغ داده شده بود. اياالت متحده استدالل مي 

ايران در آن تاريخ  در اين صورت، اموال ايران بود،  در زمره ] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29استراديواريوس در 

قرار   ]1979نوامبر  14[ 1358آبان  23 گيرد كه قبل از استراديواريوس قرار مي در همان موقعيت مالي در ارتباط با 

  ايران استراديواريوس را به    واگر اياالت متحده قدم پيش گذاشته بود  بدين ترتيب، به زعم اياالت متحده،  داشت.  

 گرفت.قرار مي  ]1979نوامبر  14[ 1358آبان  23  قبل ازبه ، ايران در موقعيت اقتصادي بهتري نسبت كردمي

كرد محل استقرار آقاي فروغ  كند كه ايران در زماني كه سعي مي هر تقدير، اياالت متحده استدالل مي ه  ب -۳۱۸

از اياالت متحده كمك نخواست. اياالت   خصوصي و وكال در اياالت متحده بيابد، ان را با استخدام كارآگاه

تسليم كرد، از اين   ]1983اوت [ 1362 شهريور را در  18-نخستين بار وقتي ايران ادعاي ز مدعي است كه متحده 

 بوده است.  تماسبه تناوب با آقاي فروغ در ، و از آن زمان، اختالف آگاه شد

 (ت) تصميم ديوان 

يانيه حل و فصل اختالفات مربوط به تفسير و اجراي مفاد بصالحيت   281بيانيه عمومي،  17مطابق بند  ديوان   -۳۱۹

به   » اموال ايران«ب ا استراديواريوس در چارچويكه آ اين است سؤال آغازين  ،حاضر ادعايعمومي را دارد. در 

 گنجد يا خير.مي  9بند مندرج در مفهوم 

 

دارد: «چنانچه اختالفات ديگري دربارة تفسير يا نحوة اجراي هر يك از مقررات اين بيانيه بين طرفين  بيانيه عمومي مقرر مي  17بند   281

تواند اختالف را به هيئت داوري كه بر اساس بيانية حل و فصل ادعاها و مطابق شرايط مقرر در آن  نمايد، هر يك از طرفين ميبروز 
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اي از  وي، و نه ايران، مالك فقره  كهاين مال مبني بر  متصرفادعاي اين امر كه كه  كندحكم مي ديوان  -۳۲۰

ا اياالت  يكه آنيست نافي صالحيت ديوان در رسيدگي به اين امر  ،] بوده1981ژانويه   19[ 1359دي  29اموال در 

بدين ترتيب    تا  -هاي الجزاير عمل كرده است يا خير  تر ذيل بيانيهو به نحو كلّي   9ات خود ذيل بند  متحده به تعهد 

كه   جا آن 282.باشد يا خيرمتعّلق به «ايران» مي  9در مواقع لزوم، آيا قلمي از اموال در معناي بند تصميم بگيرد كه، 

رو تصميم گرفته   را لحاظ كرده و از اين قلم مورد نظرت يمال در خصوص مالك متصرف اياالت متحده موضع 

پذيرفته است كه ديوان پس از لحاظ  ندهد، اياالت متحده اين خطر را  9را مطابق بند  ترتيب انتقال آناست كه 

متعلق به  « 9سرانجام نتيجه بگيرد كه مال مطابق بند  283آقاي فروغ  از جمله شهادت مفصل ،كليه ادله ارائه شده

نظر  قرار، ديوان  ل نقض آن بند است. بدينؤوبوده، و در نتيجه به اين يافته برسد كه اياالت متحده مس »ايران 

  ه،] نسبت به ويولن حق مالكيت داشت1981ژانويه  19[ 1359دي  29چه كسي در  كهاين براي تعيين دهد كه مي

 واجد صالحيت است. 

به مفهومي كه در    »اموال ايران «  اصطالحپردازد كه آيا ويولن در چارچوب  اكنون ديوان به اين مسئله مي  -۳۲۱

  قضائي ] در قلمرو 1981ژانويه  19[ 1359دي  29گيرد يا خير. اختالفي نيست كه ويولن در مده قرار مي آ 9بند 

ماده   3مندرج در بند  »ايران «خانه در تعريف اختالفي نيست كه وزارت   ،مين منواله  اياالت متحده قرار داشت. به 

  گنجد.هفت بيانيه حل و فصل دعاوي مي 

 

، گزارش آراء ديوان داوري، جلد  17بيانيه عمومي، بند  تشكيل گرديده است و رأي آن الزم االجرا خواهد بود، ارجاع نمايد ....».

  .8، ص 1
گيري در مورد  گاه آن مطرح شود، ديوان صالحيت كامل براي تصميم اي مشمول صالحيت ديوان در پيش سئله بعد از اين كه م282

   آن مسئله را دارد.
نامه كتبي از آقاي فروغ تسليم كرده و او را در جلسه استماع به عنوان شاهد احضار كرده است. آقاي اياالت متحده دو شهادت  283

  فت.فروغ موسعاً مورد سؤال قرارگر
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حق مالكيت ] وفق قانون محل وقوع مال 1981ژانويه  19[ 1359دي  29يا در ديوان بايد تعيين كند كه آ -۳۲۲

خريد استراديواريوس در  يا خير. اختالفي ميان طرفين وجود ندارد كه  گرفته استبه ايران تعلق استراديواريوس 

مالكيت آن را در  حق خانه مذكور مبلغ استراديواريوس را پرداخت و پاريس (فرانسه) واقع شد، و اين كه وزارت 

از  ] يعني زماني به دست آورد كه دكتر هاكوپيان از تاالر رودكي، به نمايندگي 1976[اواخر  1355نيمه دوم 

مطابق حقوق   284خانه مذكور، و همچنين نماينده فروشنده، قرارداد فروش استراديواريوس را منعقد كردند.وزارت 

خانه  خريد توسط وزارت  285.است وقوع محل قانون مشمول – منقول غير يا منقول –فرانسه، تمام اموال عيني 

بروك  -زرصادره توسط وورليت 286]1976سپتامبر    22[  1385شهريور    31حساب مورخ  مذكور، از جمله، با صورت 

خانه مذكور مورد پرداخت و خريد واقع  استراديواريوس توسط وزارت شود كه در آن ذكر گرديد كه احراز مي 

شد. اين امر توسط خودِ آقاي فروغ نيز كه در جلسه استماع شهادت داد كه «مسلماً [ايران] پول ساز مذكور را  

پرداخت» تصديق شد. بدين ترتيب، مطابق حقوق فرانسه، حق مالكيت استراديواريوس به محض خريد آن در  

 ] به ايران منتقل شده است.1976[اواخر  1355در نيمه دوم  پاريس

در خصوص شروطي كه آقاي فروغ مطابق آن ويولن استراديواريوس را به محض خريد توسط وزارت   -۳۲۳

 22تا تاريخ  ويولن استراديواريوس  دهد  خانه دريافت كرد، ديوان ادّله مستند و فراواني در اختيار دارد كه نشان مي

امانت به آقاي فروغ داده شده است. نوعي  هاي متوالي به عنوان  نامهواسطه موافقت] به1980دسامبر    13[  1359آذر  

خانه به او ارائه كرده بود، امضاء كرده، بلكه زماني كه مقامات  را كه وزارت   اعالميه و تعهدنه تنها آقاي فروغ چهار  

 

  ، باال. 043بند  بنگريد به  284
مشمول قانون فرانسه است حتي اگر متعلق به اتباع بيگانه باشد».    دارد كه «اموال غيرمنقولقانون مدني فرانسه مقرر مي  3ماده    2بند   285

  بنگريد به دامنه مقرره مزبور به نحو اشتقاقي به اموال منقول گسترش پيدا كرده است. به عنوان مثال،  
P. MAYER & V. HEUZÉ, DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 476 (11th ed., LGDJ 2014); B. AUDIT, 
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 762-763 (6th ed., Economica 2010). 

  ، باال. 430بند  بنگريد به  286
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اي به وجود «هبه مادام العمر»  ازگردانَد، وي هيچ اشارهويولن استراديواريوس را بكه  ايران از او درخواست كردند  

نهاد خريد آن  پافشاري كرده و پيش  به واسطه قرارداد داشتن ويولن استراديواريوس نكرد. به جاي آن، وي بر نگه 

  شود: گيري در مدارك زير يافت ميرا به وزارت خانه داده است. ادّله براي اين نتيجه

] كه در آن،  1980ژوئن  22[ 1359تير  1فروغ به مديرعامل تاالر رودكي مورّخ اي از آقاي نامه )الف(

امانت يا در صورت عدم قبول اين امر، با فروش  قرارداد  ، درخواست كرد كه با تمديد  خانهوي از وزارت 

  ويولن استراديواريوس به وي موافقت نمايد؛ 

فرهنگ و آموزش عالي در   ير] از آقاي فروغ به وز1981[پنجم مه  1360ارديبهشت   15نامة مورخ  )ب(

تهران كه طي آن آقاي فروغ بار ديگر تأييد كرد كه «پس از انجام يافتن معامله وزارت ... ويولن را از  

ر سال امانت نامة ماشين بعد هم هه  ] به امانت به من سپرد. از آن تاريخ ب1976نوامبر    30[  55-9-22تاريخ  

فرستادم» مضافاً وي  كردم و پس مي را امضا مي  شد و من آناي از طرف ... تاالر رودكي فرستاده مي شده 

تكرار كرد كه «تعلق ويولن [استراديواريوس] به تاالر رودكي و مّلت ايران هميشه مركوز ذهن من بود»  

 ؛ ام»نداده  هرگز ترديدي به خود راه  و اين كه «در اين بابت

 1360به دفتر حفاظت منافع ايران مورّخ چهارم تير  مهدي فروغ، پدر آقاي فروغاي از آقاي نامه )پ(

  اي متضمن درخواست تمديد امانت ويولن استراديواريوس ] با اين بيان كه فرزندش نامه 1981ژوئن  25[

. آقاي مهدي فروغ همچنين اشاره كرده است كه فرزند وي در انتظار پاسخ تهران در  ارسال كرده بود

دارد، يا به نحو جايگزين،    در امانت نگهرا  خصوص درخواستش بود كه كماكان ويولن استراديواريوس  

  ؛آن را بخرد

مبني بر   آقاي فروغ به دفتر حفاظت منافع ايران ] 1981اوت  25[ 1360شهريور  سوم مورّخ نامة  )ت(

مورد قبول   ينهاد خود براي خريد استراديواريوس در صورتي كه تمديد موافقت نامه امانپيش  يادآوري 
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ي كه در تصرف وي بوده است  يهاخوب وي از استراديواريوس طي سال داري  نباشد، ضمن تأكيد بر نگه 

  ».نزد من امانت است «و اذعان به اين كه استراديواريوس 

با   هانامهجلسه استماع اظهار داشت كه كراراً به وي گفته شد كه موافقتخود در آقاي فروغ در شهادت   -۳۲۴

توانسته با آن  ي«صرفاً امري صوري» بوده است و اين كه ويولن استراديواريوس مال او بوده و وي م  خانهوزارت 

شد كه   راضي كردن كساني تهيهها «براي نامهموافقتاين «تا پايان عمرش» بنوازد. بر اساس شهادت آقاي فروغ، 

 مخالف داشتن آن آلت موسيقي، توسّط من بودند».

«هبه مادام العمرِ»    يِيمبني بر وجود ادعا را  ادعاي آقاي فروغ    ،كه حجم زيادي از ادله  كندديوان حكم مي  -۳۲۵

ست كه آقاي فروغ  ا گر آن زمان موجود در سوابق نشان كند. نخست، ادلة مستند هم تأييد نمي استراديواريوس 

. اظهارات خود آقاي فروغ در مكاتباتش با مقامات  به واسطه نوعي امانت دريافت كرده است استراديواريوس را 

نهاد و اصرار كرد كه استراديواريوس  ي پيشمه مذكور تمديد نشد، ونازماني كه موافقت ايراني، و اين واقعيت كه  

د اين مطلب است. دوم، ادعاهاي آقاي فروغ مبني بر وجود هبة مادام العمر تنها در گزارش اياالت  را بخرد، مؤّي

مادام   ه] مطرح شد. مضافاً، در اصل، وجود هب1985 اكتبر 30[ 1364متحده در اموال عيني ايران در هشتم آبان 

  27نامة از كند. ديوان در تحليل خود نامه و گواهي جلسه استماع آقاي فروغ تأييد مي العمر را انحصاراً شهادت 

را مدنظر دارد كه طي  آگاه است و آن  فروغ سان شاين به آقاي آدرين قاي آ] ارسالي 1985اكتبر   19[ 1364مهر 

شده است كه برداشت او  تراديواريوس بازگو شده و اظهار قاي سان شاين از واقعيات زمان خريد اسآخاطرة  ،آن

ديوان  با اين حال،  قيد و شرط براي استفادة دايمي و انحصاري شما» بود.  اين بوده است كه استراديواريوس «هبة بي 

  10تقريباً  ] از وقايعي كه  1985[  1364قاي سان شاين در  آخاطره  باز گفتن  با    ،در پرتو كليه ادله موجود در پرونده

 سال پيش رخ داده بود، مجاب نشده است.
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نهاد خود در  ] كه آقاي فروغ از ردّ پيش1980[اوت  1359ي حاضر، بحثي نيست كه از مرداد در پرونده  -۳۲۶

مال، آقاي فروغ، به منظور   متصرفخصوص خريد ويولن استراديواريوس مطّلع شد، ايران دستورات مكرّري به 

حفاظت منافع ايران به آقاي  دفتر ي ارسالي الخصوص، براي روشن شدن بحث، نامهيداد. عل  سازبازگرداندن 

 دارد: كه بيان ميربط است  ذي] 1981ژوئن  22[ 1360تير  1فروغ مورّخ 

هاي اين  نتيجه ماندن كوششروزه شما و به دنبال بي   10رساند كه با منقضي شدن مهلت  به اطّالع مي 
آميز داشت كه متأّسفانه  خود با شما سعي در حلّ مسئله به طريق مسالمت هاي مكرّر  دفتر كه طي تماس 

وسيله به شما اخطار  هاي خالف واقع شما مواجه گرديد، بدين ها و اظهارات و قولتوجّهيبا بي 
شود، كه با پست سفارشي به شما ابالغ مي روز پس از رؤيت اين اخطاريّه 7حدّاكثر تا شود كه مي

(تأكيد اضافه    ايد، به اين دفتر عودت دهيد بهاي متعّلق به ملّت ايران را كه به  امانت گرفته ويولن گران 
 شده است). 

وجود دارد: اكنون  شودمي مطلب ديگري در ميان موضوعاتي كه به مطرح شدن اين ادعا منجر  -۳۲۷

نمونه    ،باشد. اينقانون اينديانا مي   ،ست، و بنابراين قانون محل وقوع مالا  يالت اينديانااستراديواريوس احتماالً در ا 

هر چند  شود.ناميده مي  )»conflit mobile«رض متحرّك» (اها «تعض نظريه تعارممتازي است از آن چه كه در 

پردازند  به حق وثيقه به طور خاص مي حقوق مربوط به اموال، جديد در خصوص  تدوين شدةقواعد حل تعارض 

از    ،بر عكسيا  ،  شودصالح منتقل ميي  ي ند كه يا مال منقول از كشور ثالث به حوزه قضارو فقط به وضعيتي نظر دا

شود اعمال مي ي  يدر سه حوزه قضا، قواعد حل تعارض  يابدمي انتقال    يديگر   ييحوزه قضاي صالح به  يحوزه قضا

در خصوص تعارض قوانين آمده)  آن كشوراي كه در تنقيح قوانين (دوم) به گونه اياالت متحده (ايران، هلند، و 

جا كه معامالت (بعدي) استراديواريوس بر ديوان معلوم نيست،  از آن  287كند.تري ارائه مي تر و انتزاعي راه حل فراخ 

 

  دارد:قانون مدني ايران مقرر مي 966ماده 287
تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياي منقول يا غيرمنقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشيا در آن جا واقع  

تواند به حقوقي كه ممكن است اشخاص  ء منقول از مملكتي به مملكت ديگر نمينقل شدن شيباشند مع ذلك حمل و  مي
   ء نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللي آورد.مطابق قانون محل وقوع اولي شي 
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ايران قبل از انتقال   كسب شدةد كه مالكيت نكنر را تأييد مي ظي اين نيشود استنباط كرد كه هر سه حوزه قضا مي

پذيرد كه در اوضاع و احوال حاضر، اين  شود. ديوان مي اب مي ح ويولن به اياالت متحده پس از انتقال نيز استص

 راه حل مناسبي است.

، مالك  خانهوزارت]  1981ژانويه    19[  1359دي    29در پرتو مراتب فوق، ديوان معتقد است كه در تاريخ   -۳۲۸

  9ي «اموال ايران» در معناي بند ، ويولن استراديواريوس در محدوده از اين روويولن استراديواريوس بوده است. 

 .گيردقرار مي 

  نهم پردازد. اياالت مّتحده براي نخستين بار در ي مسؤولّيت اياالت مّتحده مياكنون، ديوان به مسئله  -۳۲۹

  آگاه شد كهي اياالت مّتحده ارائه كرد، ماني كه ايران پاسخ خود را به دفاعّيه ]، ز1983اوت  31[ 1362شهريور 

اين   ربطسؤال ذي ويولن استراديواريوس در اختيار آقاي فروغ است و در اياالت مّتحده قرار دارد. بدين ترتيب، 

هايي  وص برداشتن گامدر خص  9تعهّد خود مندرج در بند براي ايفاي است كه آيا از آن زمان، اياالت مّتحده، 

 

  دارد:قانون مدني هلند مقرر مي 130: 10ماده 

  شودميحقوق در اموال غيرمنقول در اشيائي كه به دولت ديگري منتقل 

) كسب يا ايجاد شده است، اگر  10،10ءاي كه در مطابقت با بخش حاضر (بخش حقوق در اموال غيرمنقول نسبت به شي
تواند به نحوي  ماند. اين حقوق در اموال غيرمنقول نميء باقي ميء به دولت ديگري منتقل شود، متعلق به آن شيهم آن شي 

  ء در زمان اعمال حقوق مزبور در سرزمين آن واقع شده است ناسازگار باشد.اعمال شود كه با حقوق دولتي كه آن شي 
  دارد:تنفيح قوانين (دوم) در خصوص تعارض قوانين مقرر مي 247بخش 

    انتقال مال منقول به ايالت ديگر: تأثير بر مالكيت 247بخش 

شود. با اين حال، چنين منافعي ممكن است  ي منافع نسبت به مال منقول با صرف انتقال مال مزبور به كشور ديگر متأثر نم
  توسط معامالتي با مال مزبور در كشور ديگر متأثر شود.

RESTATEMENT (SECOND) OF CONFLICT OF LAWS, § 247 (1971). 



  

175 

 

كليه اقدامات معقول را معمول  براي تضمين انتقال ويولن استراديواريوس كه در اختيار آقاي فروغ بود، به ايران 

 288.داشته است يا خير

كه آقاي فروغ   مطلع شد كه اياالت مّتحده از طريق ايران پس از آن ،نامة آقاي فروغ مطابق شهادت  -۳۳۰

تا كنون وزارت امور خارجه آمريكا چندين  ]  1358[اواخر    1980«از تاريخ اوايل  مال مورد مطالبه است،    متصرف

اياالت مّتحده در گزارش   هائي در مورد ادعاي ايران براي ويولن نموده است».بار با من تماس گرفته و پرسش

ان اعالم كرد كه «ويولن [مذكور]  در خصوص اموال عيني ايرخود ] 1985اكتبر  30[ 1364آبان  هشتم مورّخ 

د كه ايران مستقيماً با آقاي فروغ كرنهاد اي به آقاي فروغ براي استفاده در طول عمر وي بوده است» و پيشهبه

به ديوان در  خود ] 1987نوامبر  13[ 1366آبان  22گزارش مورّخ  درتماس بگيرد و مسئله را حل كند. ايران 

شده ندارد». اياالت مّتحده  ياد داشت كه «علي فروغ هيچ حقّي نسبت به ويولن  اظهارخصوص اموال عيني ايران 

] تصديق كرد كه ايران ويولن استراديواريوس را خريده است،  1990[  1369ي خود در سال  روزشدهدر گزارش به 

كرده  نهاد  جا كه آقاي فروغ پيش فروغ داده شده است و ازآن به آقاي  براي استفاده شخصي  كه آن،    كرد امّا تأكيد  

نهاد وي در  شود ايران مستقيماً با آقاي فروغ در خصوص پيش نهاد مي، پيشبخردويولن استراديواريوس را  كه

دهد كه ايران كراراً درخواست  ارتباط برقرار كند. مدارك منضم به آن گزارش نشان مي  سازخصوص خريد آن  

نهاد خريد آقاي فروغ را رد كرده است. با وجود مراتب فوق  ندن ويولن استراديواريوس را داشته و پيش بازگردا

شده توسّط طرفين، اياالت مّتحده، موضع خود را تغيير نداده و بر شهادت آقاي فروغ تكيه  و مدارك بعديِ ارائه

 كرده است. 

  از ع اياالت متحده طالاكه به محض كند ، ديوان حكم مياوضاع و احوال پيش گفتهبا درنظرگرفتن  -۳۳۱

ويولن   ،خانهوزارت شايد كه  مطلب. اين آوردمي را فراهم آن  بايد ترتيبات انتقالاين كشور ، استراديواريوس

 

  ، باال. 112 و 169هاي بند بنگريد به  288
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داده باشد، نامربوط است؛ زيرا   شخصيي امانت براي استفاده نوعي استراديواريوس را به آقاي فروغ به عنوان 

نمود. اياالت  زماني كه ايران به آقاي فروغ دستور بازگرداندن آن را داد، وي بايد از اين درخواست متابعت مي

  29، ويولن استراديواريوس را خريده است و در تاريخ خانهگاه با اين امر مخالفت نكرده كه وزارت مّتحده هيچ 

آمده است؛ با اين حال، اياالت مّتحده متعاقب آگاهي  ] جزو «اموال ايران» به شمار مي1981ژانويه    19[  1359دي  

اقدامات معقول براي تضمين انتقال ويولن تمام هاي ايران براي بازگرداندنش، از انجام از وجود آن و تالش

حده از ادّعاي ايران آگاهي  كه اياالت مّت اي باز زده است. از لحظه  استراديواريوس توسّط آقاي فروغ به ايران سر

كه از  تر آنآقاي فروغ پيگيري كند،  و مهم  ازرفت كه موضوع را  انتظار ميدولت  يافت، به نحوي معقول، از آن  

ادّعاي خود مبني بر اين كه او ويولن استراديواريوس را به عنوان هبه دريافت   مؤيدادّله كه وي درخواست نمايد 

حصول  . بنابراين، اياالت مّتحده هيچ اقدامي براي چنين نكرداياالت مّتحده . با اين حال، ارائه كندرا  نموده است

 .به عمل نياوردبازگرداندن ويولن استراديواريوس به ايران اطمينان از 

 31[  1362شهريور    9، از تاريخ  18-ز  ادعايكه اياالت مّتحده نسبت به  دارد  مقرر مي ، ديوان  بر اين اساس -۳۳۲

 باشد.ميخود  9] ناقض تعهّد مندرج در بند 1983اوت 

كامران و كلوديا   /) (راديو و تلويوزيون مّلي ايران2(-12) و 2(-11) ادعاهاي تكميلي 4(

  )مشايخي

  (الف) مقدّمه  

و ساير اموال   موسيقي سازهاي برخي بازگرداندن خواهان ) 2(-12) و 2(-11تكميلي  ادعاهايدر ايران  -۳۳۳

ده در نتيجه  روا ي بهره به عنوان خسارات ادّعاييِ دالر آمريكا، به اضافه 990،625 حداكثر معادل، يا به شرح آتي

سابق   يكي از كاركنانتوّسط كه د باشمي  ي ترتيبات انتقال اموال فراهم آوردنقصور ادّعايي اياالت مّتحده در 

 . شتاياالت مّتحده قرار دا  قضاييدر حوزه   اإلدّعا علي خريداري شده بود و ايران راديو و تلويزيون ملي  
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پرداخت  يا  ي نقليه  بازگرداندن برخي تجهيزات اداري و دو وسيلهمربوط به ادعاي  )  2(-11تكميلي  ادعاي   -۳۳۴

ها، يك دستگاه تلويزيون  تجهيزات اداري شامل دو ميز كار، يك ميز جلسه، صندلي . باشدابت آن مي غرامت ب

سياه و سفيد، يك دستگاه تلويزيون رنگي، دو ضبط صوت سوني، سه راديوي پاناسونيك، يك ميز اداري،  

و يك ماشين تحرير   ،16-پيسي  ي، دو دوربين فيلم برداري يها، يك مبل راحتي، يك ميز پذيراكابينت پرونده

هاي خود خواهان خواستة  در حالي كه ايران طي دادخواهي اي كه ذيالً بحث خواهد شد، باشد. به گونهبرقي مي 

) درج نكرده  2(-11اي بابت ادعاي تكميلي خواسته  ،اختصاري دعاويدر جدول مشروح در باال شده، آن دولت 

  289است.

يا پرداخت غرامت   موسيقي جانبي لوازم استرداد شماري ساز و ) 2(-12تكميلي ادعاي خواستة ايران در  -۳۳۵

در   ليانواگ جوزپه، ويولن ساخت 1738در سال  ليانواگ است. اين موارد، شامل ويولن ساخت نيكولو هابابت آن

  ة ، آرش1774در سال  ليانواگ سل ساخت نيكولو ، ويولن1804در سال  ليانوايوئنس گ، ويوالي ساخت 1780سال 

اصلي    ادعاي نيز در  ها  جعبهها و  ها، كيف ساير ابزارهاي موسيقي، آرشه باشد.  سلِ دُد ميويولن  ةآرشو  ويولن هيل،  

محدود   مذكورادعاي خود را به چهار ساز و دو آرشة  اختصاري دعاوي، اما ايران در جدول    ،ايران وجود داشت

دالر آمريكا، به  990،625به ايران، مجموعاً  اموالايران به نحو جايگزين، در صورت عدم بازگرداندن اين كرد. 

 كند.را مطالبه مي ها  بازگرداندنِ آنشده ناشي از عدمبهره به عنوان خسارات متحّمل ة عالو

 موضوعي  پيشينه(ب)   

  واشينگتن رئيس دفتر راديو و تلويزيون ملّي ايران در  ،ربطذي  هايدر زمان  ،ايران ةكامران مشايخي، تبع -۳۳۶

] 1971[پنجم ژوئيه    1350تير    14بدواً در  وي    .شتدادي.سي. بود كه تحت عنوان صدا و سيماي ايران نيز شهرت  

 

  ، باال. 75بند  بنگريد به  289
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مبادرت به انعقاد قرارداد خريد خدمات براي اَتباع  بريتانياي كبير  در با سازمان راديو و تلويزيون ايران در لندن

دسامبر  10[ 1353آذر  19]، و مجدداً در 1972آوريل  29[ 1351محلي نمود. اين قرارداد در نهم ارديبهشت 

 دي سي انتقال يافت.   واشينگتنميالدي به  1974در زماني پس از سال كامران مشايخي ] تمديد شد. 1974

] تا اسفند  1971[ژوئن  1350اياالت مّتحده، از خرداد  ة كلوديا مشايخي، همسر كامران مشايخي و تبع -۳۳۷

 كرد.دي.سي. كار مي  واشينگتن] به عنوان خبرنويس براي راديو و تلويزيون ملّي ايران در دفتر  1979[مارس    1357

خواست تا دربارة خريد  كامران مشايخي از  ]1975[ 1354/1353 در سالراديو و تلويزيون مّلي ايران  -۳۳۸

شامل   فهرستي]  1978[  1356كامران مشايخي در سال  بدين ترتيب،  برخي سازهاي موسيقي استعالم به عمل آورد.  

از قرار معلوم كامران مشايخي  به راديو و تلويزيون ملّي ايران ارسال نمود. ساز موسيقي و ساير اقالم را  20

ژاك  اي كه وي يافته بود،  فروشنده]  1978مارس    21[  1357فروردين  ل  دستورالعمل خريد را دريافت كرد و در او

  كه  را براي راديو و تلويزيون ملّي ايران صادر كرد زير حساب خريد اقالم صورت  )Jacques Français(فرانسه 

ك  ِسل؛ (دو) چهار آرشه ويولن، ي سه هفته بود: (يك) سه ويولن، يك ويوال، و يك ويولن ها  آن مهلت پرداخت  

ي ويولن، يك جعبه ويولن  يرشه ويولن سِل، و يك آرشه ويوال؛ و (سه) سه جعبه تكي ويولن، يك جعبه دوتاآ

تور انتقال وجه الزم  ـن دسا نال ايرـه. سازمان راديو و تلويزيون مّلي ايران به بانك اينترنشـ ل، و شش جعبة آرشِس

ادر ـ] ص1978مارس  27يا  26[ 1357هفتم فروردين ايخي در ششم يا ـه آقاي كامران مشـبراي خريد را در وج

  از شركت بيمه فدرال اي براي راديو و تلويزيون مّلي ايران بيمه ] 1978[پنجم آوريل  1357فروردين  16كرد. در 

ها از طريق دالل بيمه  ها و جعبه دالر آمريكا بابت سازها، آرشه  465،800به مبلغ  (چاب اينترنشنال) («چاب»)

 . خريداري شدورلند اند كو داويس، د

مكان جديدي در  ] به 1978[ژوئيه  1357دي.سي. در تير  واشينگتندفتر راديو و تلويزيون مّلي ايران در  -۳۳۹

  ة اثاثي هاي مختلف تكه ،ي به دليل محدود بودن فضا در ملك جديدخيابان ويسكانسين منتقل شد. كامران مشايخ 
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(شامل دو ميزتحرير اداري، يك ميز كنفرانس و تعدادي صندلي) را كه متعلّق به راديو و تلويوزيون ملّي   يدفتر

حراج  به هاي انبارداري، ي انبارشده متعاقباً براي پوشش هزينهگذاشت. اثاثيه («آركو») ايران بود، در انبار آركو

تلويزيون، دو ضبط صوت سوني، سه راديو، يك ميزتحرير  و تعدادي تجهيزات (دو دفتر شد. ساير اثاثيه گذاشته 

ديد در خيابان دفتر جدار و يك ميز قهوه) به ي پرونده، تعدادي صندلي، يك صندلي دستهاداري، يك قفسه 

، در  ادعااين  موضوعموسيقي ساز ي چهار به عالوه  16-پيبرداري سي ويسكانسين منتقل شد. دو دوربين فيلم

 يخي ماند.كامران مشا ةخان

] دو اتومبيل (يك ماشين استيشن  1979يا ژانويه  1978[دسامبر  1357كامران مشايخي در آذر يا دي  -۳۴۰

توسّط آركو در اوايل يا  نيز ) را در آركو گذاشت. اين موارد 1974مدل وگا و يك شورولت  بوئيكواگون 

به حراج   پرداخت نشده  رج انبارداريِبراي تأمين مخا] 1979[پايان فوريه يا اوايل مارس  1357اواسط اسفند 

برداري  هاي فيلم دوربين] تجهيزات دفتر و 1979[مارس  1357گذاشته شد. كامران مشايخي مدّتي پس از اسفند 

 .گذاشتفروش  برايرا  16-پيسي

از  براي نخستين بار ] 1979آوريل  [سوم 1358ارديبهشت  11دي.سي. در  واشينگتنسفارت ايران در  -۳۴۱

جبران  براي موسيقي مذكور آگاه شد. همان روز، راديو و تلويوزيون مّلي ايران دعوايي را  سازهايشدن  ناپديد

 چاب «بابت ناپديدشدن ابزارآالت موسيقي و اموال مربوط» ثبت كرد.به طرفّيت شركت خسارت 

دورلند   داويسشركت كارگزار بيمه  ] توسّط1979آوريل  چهارم[ 1358فروردين  15سفارت ايران در  -۳۴۲

سازي كه جزء ادعاي   نامة راديو تلويزيون ملي ايران را به چهار شمول بيمه و شركا مّطلع شد كه كامران مشايخي 

،  ليانواجوزپه گ 1780ويولن ليانو، انيكولو گ 1738باشد محدود كرده است (يعني ويولن مي )2(-12تكميلي 

سازها در تصرف كامران مشايخي  اين كه اين  ليانو)، و  انيكولو گ  1774سل  و ويولن   ليانوايوآنس گ  1804ويوالي  
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دالر آمريكا) را طي   160،000اين سازهاي موسيقي ( ةشداين اطالعات و همچنين ارزش بيمه  . چاببوده است

 ] تأييد كرد.1979آوريل  26[ 1358نامه مورخ ششم ارديبهشت 

تالش كرد از طريق  ]  1979ژوئيه    31[  1358و نهم مرداد  ]  1979ژوئيه    11[  1358تير    20سفارت ايران در   -۳۴۳

از طريق  دي.سي و لس آنجلس در كاليفرنيا  واشينگتندر هاي گوناگون وكاليش با كامران مشايخي در آدرس 

 ناشده بازگردانده شد. هاي وكيل تحويلارتباط برقرار كند. تمام نامهنامه 

اداره تحقيقات فدرال و پليس  اين موضوع را به اطالع  ]  1979ژوئيه    30[  1358مرداد    هشتم  وكيل ايران در -۳۴۴

 رساند.متروپوليتن ناحيّه كلمبيا 

] دعوايي را عليه ايران و راديو و تلويزيون  1979اوت  دوم  [  1358مرداد    11كامران و كلوديا مشايخي در   -۳۴۵

ها ) اقامه و ادّعا كردند كه آن79-2039ي  ي كلمبيا (دعواي مدني شماره ي ناحيه برااي  ناحيه ملّي ايران در دادگاه  

حق مسكن، و پيش  بازنشستگي و  پرداخت نشده، كسورات درآمدهايدالر آمريكا بابت  315،300 مبلغ

گاه همان دادگاه  در پيشان و كلوديا مشايخي  مرمتعاقبًا كا  هستند.  طلبكارخواندگان  هاي نقدي از جانب  پرداخت

 همچنين درخواستي براي قرار منع به ثبت رساندند. 

پليس متروپوليتن دفتر تحقيقات فدرال و ] خطاب به 1979اوت  سوم[ 1358مرداد  12وكيل ايران در  -۳۴۶

آذر   15مورّخ  يكه كامران مشايخي طيّ نامه نوشت و متذكر شد سازچهار  موضوعصوص در خناحّيه كلمبيا 

 مذكور را در اختيار دارد.سازهاي تصديق كرده است كه  ،گران] به بيمه1978دسامبر  [ششم 1357

مخالفت با اي يادداشت خود را در هناحي] در دادگاه 1979نوامبر  [پنجم 1358آبان  14ايران در  -۳۴۷

] 1979دسامبر    [سوم  1358آذر    12ثبت نمود. ايران در    قرار منع درخواست كامران و كلوديا مشايخي براي صدور  

ب،  صغمتقابل مبني بر    ادعاي سه  به شكايت كامران و كلوديا مشايخي و همچنين،  را  اي پاسخ خود  ه ناحيدر دادگاه  
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دالر  500،000بالغ بر خسارتي به ثبت رساند؛ ايران در ادعاهاي متقابل خود الجهت بنقض قرارداد، و دارا شدن 

ها و  ياب، سوابق و تجهيزات» و صدور قرار منع انتقال يا از بين بردن آن «سازهاي كم يكا، بازگرداندن فوري آمر

 .مطالبه كردمخارج دادرسي 

  از كامران مشايخي در ارتباط با دعواي مدني شماره ] 1980اوت  13[ 1359مرداد  22در وكيل ايران  -۳۴۸

رشه  آ شهادت داد كه آن چهار ساز موسيقي و دو  اين شهادت كتبي  كرد. وي طي  اخذ    كتبي  شهادت    79-  2039

 .  بوده استدر تصرف وي 

ها به عنوان يكي از خواهان شده توسّط كلوديا مشايخي، ] دعواي ثبت1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  -۳۴۹

قرار  هاي الجزاير هيات بيانمقرّرتبعة اياالت متحده بود مشمول  جا كهاز آن ، 79-2039در دعواي مدني شماره 

از دعواي   79-2039دعواي مدني شماره  ر] د1981آوريل  22[ 1360دوم ارديبهشت . دعواي وي در گرفت

 شوهرش جدا شد. 

بر ي كلمبيا اي ناحيّههناحي] توّسط دادگاه 1981ژوئن  10[ 1360خرداد  20شكايت كامران مشايخي در  -۳۵۰

در خصوص  ايران  تأمين  دعواي متقابل  اي حاكي از اين است كه «رأي دادگاه ناحيه رد شد.  اساس مصونيت دولت  

در جلسة شفاهي اظهار  يون مّلي ايران كه وكيل ايران و راديو و تلويز زيرا مسترد شد  » استرداد سازهاي موسيقي

. در همان روز  ري نخواهد شدياگر ادعاي كامران مشايخي مردود اعالم شود، ادعاي متقابل پيگكه داشته بود 

داري  مقرّرات خزانه    535-215بخش (الف)    وفقنوشت كه ايران  اياالت متحده  داري  وكيل ايران به وزارت خزانه

- 12ادعاي تكميلي موضوع  ها كه آرشه و چهار ابزارآالت موسيقي،   اموال ايران، از جملهكند كه درخواست مي 

 است، به ايران مسترد شود.  )2(
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داري نوشت و درخواست كرد  ] دوباره به وزارت خزانه1981اوت    ششم[  1360مرداد    15وكيل ايران در   -۳۵۱

 بردارد. اموال مذكور به ايراناندن هاي الزم» را براي تضمين بازگردكه اياالت مّتحده، «تمام گام

  ] وكيل ايران را  1981سپتامبر  18[ 1360شهريور  27در  اي تلفني با مكالمه دفتر نظارت بر اموال خارجي  -۳۵۲

ن مبني بر استرداد اموال مطلع كرد. روايت ايران از اين  اداري در خصوص درخواست ايراز موضع وزارت خزانه 

(پ)   535 -333در معناي بخش  ايران در اموال  منافع داري اين بود كهخزانه  ست كه موضع وزارتا مكالمه اين

تواند اموال را همچنان كه كامران مشايخي مي با اين نتيجه» است، اختالف«محل  داري مقررات غيرقانوني خزانه 

  ايران است.داري، او داراي يك ادعاي متقابل عليه ، زيرا در نظر وزارت خزانه نگه دارددر تصرف خود 

داري به موضع اتخاذي  اي به وزارت خزانه ] طي نامه 1981سپتامبر  29[ 1360 هفتم مهروكيل ايران در  -۳۵۳

 از جمله نوشت:خانه در خصوص درخواست استرداد اموال ايران اعتراض كرد. وكيل ايران  آن وزارت 

گاه ديوان داوري ندارد زيرا تبعه اياالت متحده نيست.  آقاي مشايخي ادعايي جهت طرح در پيش 
تواند ادعايي جزئي نزد ديوان مطرح كند. با اين  باشد، ميخانم مشايخي، كه تبعه اياالت متحده مي

اقامه نمايد،  [راديو و تلويزيون ملي ايران] ادعاي متقابلي عليه خانم مشايخي  حال، اگر فرض شود كه  
ها دست كم ده برابر مبلغ مندرج  تصرف بر سازهاي موسيقي مشترك نيست و، به هر حال، ارزش آن 

باشد. معلوم است كه خود [راديو و تلويزيون ملي  در جديدترين دادخواست خانم مشايخي مي 
ي نهادهاي دولتي  گاه ديوان داوري اقامه كند زيرا ديوان بر ادعاها تواند ادعايي در پيشايران] نمي 

ي صالحيت ندارد. [راديو و تلويزيون ملي ايران] ادعايي  يي يا غيرآمريكايايران عليه اتباع آمريكا
هاي اياالت متحده اقامه نخواهد كرد به اين دليل ساده كه ثبت چنين  عليه خانم مشايخي در دادگاه 

مبلغي كه فراتر از ارزش سازها  ادايي منجر به اعراض از مصونيت خود در قبال ادعاي متقابلي به 
  نشود، خواهد شد.

[...]  

شود شفاهاً به وكيل آقاي  [دفتر نظارت بر اموال خارجي] به اين اداره اطالع داد كه متعهد مي  
هاي مسدود ايران است. اميدواريم كه اين دستورالعمل اطالع  مشايخي اطالع دهد كه سازها، دارايي 
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ا برداشته  هاي الزم را براي جلوگيري از فروش سازه داري تمام گام داده شده باشد و وزارت خزانه
 باشد.

را از طرف كلوديا مشايخي عليه ايران و راديو    ادعايي] 1982ژانويه  20[ 1360دي  30اياالت مّتحده در  -۳۵۴

 دالر آمريكا تسليم ديوان نمود.   67،580به مبلغ  و مزاياي شغلي  نشده  پرداخت  دستمزدو تلويزيون مّلي ايران بابت  

درخواست پروانه فروش اموال كامران مشايخي   قبل از ] 1982اوت  نهم [ 1362مرداد  18وكيل ايران در  -۳۵۵

اي  كه چرا شرايط اعطاي چنين پروانه  نوشت و موضع خود را مبني بر اين اي نامهداري مجدداً به وزارت خزانه 

 .اعالم كردبرآورده نشده،  

هاي حاضر اظهار  در پرونده ] خود 1983مارس  22[ 1362در دفاعية مورخ دوم فروردين اياالت متحده  -۳۵۶

 كه كامران مشايخي هنوز سازها را در كاليفرنيا در اختيار دارد. داشت 

در خصوص اموال عيني ايران  ] خود 1985اكتبر   30[ 1364اياالت متحده در گزارش مورخ هشتم آبان  -۳۵۷

 مال ديگري در اختيار ندارد». ،كه «كامران مشايخي جز يك ويولندر اياالت متحده اظهار داشت 

نامه حلّ و فصل دعاوي  موافقت«] به انعقاد 1990مه  17[ 1369ارديبهشت  27ايران و اياالت مّتحده در  -۳۵۸

 1369تير  اولديوان در  بدين قرار، پرداختند.  »38-شماره ب و پرونده 86دالر، پرونده شماره  250،000كمتر از 

هاي شماره  پرونده و    »دالر   250،000دعاوي كمتر از  « الّطرفين براي  ايط مرضي ني بر شرت] حكم مب1990ژوئن    22[

كلوديا مشايخي را در كميسيون حلّ    ادعاي سپس، اياالت متّحده،   290صادر كرد.را    77-و ب  76-، ب38-، ب86

 مطرح نمود. 0666-آرآي به شمارهاياالت متحده و فصل دعاوي خارجي  

 

-/ب76/ب/38-/ب86/*دالر 000،250دعاوي كمتر از - 483، حكم شماره ايرانجمهوري اسالمي و  اياالت متحده آمريكا 290
و   86دالر، پرونده شماره  250،000/-موافقتنامه حل و فصل دعاوي كمتر از  ])،1990ژوئن  22[ 1369ديوان عمومي (اول تير -77

  .331، 327ص ص ، 25گزارش آراء ديوان داوري، جلد  منتشره در، 38-پرونده شماره ب
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] دعواي كلوديا مشايخي  1992اوت    26[  1371شهريور    چهارمجي در  كميسيون حلّ و فصل دعاوي خار -۳۵۹

 دليل رد كرد. ان ا به علّت فقدر

  ) اظهارات طرفين پ( 

 نامه حل و فصل دعاوي كوچك مسئله مقدّماتي: موافقت      

نامه  موافقت«) بايد رد شود؛ زيرا 2(-12) و 2(-11تكميلي  ادعاهاي كند كه مي استداللاياالت مّتحده  -۳۶۰

نامه حل و فصل » (موافقت38-و پرونده شماره ب 86دالر، پرونده شماره  250،000كمتر از حلّ و فصل دعاوي 

)، 2(-12) و  2(-11تكميلي    ادعاي اياالت مّتحده، هر دو    اظهارات  مطابق 291. مانع طرح آن استدعاوي كوچك)  

مّتصل و مرتبط است. اياالت  با مسائل مشابهي ديوان،  گاهپيشكوچك سابقِ كلوديا مشايخي در  ادعاي عالوهبه

اي اياالت مّتحده براي  كند كه يكي از سه دعواي متقابل ايران در دادگاه ناحيه ادّعا ميدر اين خصوص مّتحده 

را بر   خودامي بود كه خانم مشايخي، ادّعاي قرارداد استخد... همان نقض « ها بابتي كلمبيا عليه مشايخيناحيه

اياالت  . بودي حلّ و فصل دعاوي كوچك نامهموافقتبه كار برده شده در  لسانِواجد لذا  »اساس آن مبتني كرد

  مبني بر اين بود كه مطابق روايت وكيل اياالت متحده كه  ، موضع ايران دارد كهمتحده همچنين معروض مي 

» در تعارض با اظهارات  نداشتكوچك خانم مشايخي و ادعاهاي ايران براي سازها وجود  ادعاي «ارتباطي بين 

در ارتباط با ادعاي متقابل دنبال [ايران] اي كه اي است كه «نخستين گزينه هناحيوكيل ايران در مقابل دادگاه 

  گاه [ديوان] است». خواهد كرد، طرح آن در پيش 

  سازهايكند كه هم كامران و هم كلوديا مشايخي و نه فقط كامران مشايخي، مّتحده استدالل مياياالت  -۳۶۱

متقابل خود  ادعاهايشود كه ايران متذّكر ميهمچنين . اياالت مّتحده اندداشتهخود مذكور را در امانت و كنترل 

 

  ، باال. 358بند  بنگريد به  291
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ها و نه فقط عليه كامران مشايخي ثبت كرده است. اياالت مّتحده عليه هر دوي مشايخي  ايناحيه را در دادگاه 

كه هر دوي  بود  اظهار متضمن اين همچنين به داليل مصونيّت حاكميّتي  پروندهرد  در درخواست ايران مضافاً، 

  به عالوه به وكيل ايران  كند كهمي خاطرنشان. اياالت متّحده انده شتمذكور را در اختيار دا سازهاي ها مشايخي

در دادرسي كلوديا مشايخي در   ادعاي متقابلمتقابل ... صحيحاً به عنوان  ادعاي«اي گفته است كه دادگاه ناحيه

 گاه [ديوان داوري] حفظ شده است». پيش

ي حلّ و فصل دعاوي كوچك شامل اعراض از مسؤوليّت نامه شود كه موافقتاياالت مّتحده متذكّر مي -۳۶۲

  غرضِ ها، بلكه عليه اياالت مّتحده است. به عالوه، بر اساس نظر اياالت مّتحده، ط ايران، نه عليه مشايخي توّس

آن موضوعات    شود كه «ادعاهاي ايران با موضوعاتي مرتبط است كه خودِ با اين واقعيت حاصل مي واژگان اعراض  

ي  نامهنظر اياالت مّتحده، ايران بر اساس موافقت بهبدين ترتيب، . »كوچك خانم مشايخي ارتباط دارد ادعايبا 

 ) بوده است. 2(-12) و 2(-11تكميلي  ادعاهاي ي  حلّ و فصل دعاوي كوچك، متعّهد به عدم ادامه

-12) و 2(-11تكميلي  ادعاهاي  ، ي حلّ و فصل دعاوي كوچكنامهكند كه موافقتايران استدالل مي -۳۶۳

كه كامران  شودمي ) به اموالي از ايران مربوط 2(-12) و 2(-11تكميلي  ادعاهاينظر ايران، ه . بنداد) را فيصله 2(

ايران  . ندارددعواي استخدامي او يا به كلوديا مشايخي ربطي كند، و كرده يا ميداري مينگهها از آن مشايخي 

به عنوان   توانست قابل طرح باشد: (يك)در موارد آتي نمي  )2(-12) و 2(-11هاي تكميلي كه ادعا مدعي است 

، يا (دو) در ارتباط با موضوعات مندرج در،  شده توسّط كلوديا مشايخيدعوايي متقابل در مقابل دعواي اقامه

كه   دارد مي معروض ايران  .مشايخيمرتبط با، ناشي از، يا با امكان ناشي شدن از ادعاي مطروحه توسط كلوديا 

فقط مربوط  كه  نامه حل و فصل دعاوي كوچك قرار نگرفته بود،  ذيل موافقت )  2(-12) و  2(-11  تكميلي ادّعاهاي  

 250،000كمتر از  ادعاهايبود، و مضافاً مربوط به اتباع خود شده توسط اياالت متحده از جانب ثبت  ادعاهايبه 

و  ه كامران مشايخي و نه كلوديا مشايخي، در دفتر راديو كدارد معروض مي دالر آمريكا بود. ايران همچنين 
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اماني» وي   در «يد  كه ) بود 2(-12) و 2(-11تلويزيون ملي ايران «مسؤول» اموال مورد ادعا در ادعاهاي تكميلي 

]  1983مارس  22[ 1362كه اياالت متحده در دفاعيه مورخ دوم فروردين كند خاطرنشان ميبود. ايران همچنين 

 .  بودشد كه تنها كامران مشايخي در قبال سازهاي موسيقي ادعاي حق حبس كرده  مدعيخود 

-11ادعاهاي تكميلي دهد كه طرفين نشان ميهر دوي  بعديكند كه رفتار همچنين استدالل ميايران  -۳۶۴

شده توسّط  مدني اقامه ادعايشود كه ان متذّكر مياير . مرتبط نيستديا مشايخي دعواي كلو ) با 2(-12) و 2(

شده توسّط ايران عليه كامران مشايخي  متقابل اقامه  ادعاياي (و متعاقباً  كامران مشايخي عليه ايران در دادگاه ناحيه

 كندمالحظه مي ايران    .ه استد ادامه پيدا كركلوديا مشايخي    ادعاي شدن  منفك رغم  براي بازگرداندن اموال) علي 

است.   به عمل آورده از طريق وكاليش اقداماتي براي استرداد اموال با دولت اياالت مّتحده    همچنين  دولت  آن   كه

  بر اين موضع بودهيكسره در پاسخ به درخواست انتقال اموال ايران كه اياالت مّتحده شود مضافاً متذكر مي ايران 

به  همچنين ايران صورت بگيرد.  تواندنمي  به دليل ادعاي حق حبس بر آن اموالقال اموال مذكور انتاست كه 

توسط اياالت متحده در خصوص اموال  ي حلّ و فصل دعاوي كوچك  نامهموافقتانعقاد  بعد از  ي كه  ي هاگزارش

) 2(-11تكميلي  ادعاهاي گونه ارتباطي را ميان  هيچ در آن اياالت مّتحده كه كند مي اشاره، شدتسليم ي ايران عين

 ي حلّ و فصل دعاوي كوچك متذّكر نشده است.نامه) و موافقت2(-12و 

 باقي موضوعات: اظهارات ايران

 1359دي    29در  اين موضوع وجود ندارد كه  در خصوص  هيچ اختالفي  بين طرفين  وفق اظهارات ايران،   -۳۶۵

، ايران حق مالكيت بر اموال مورد اختالف را داشته و آن اموال در آن تاريخ در قلمرو قضائي  ]1981 ژانويه 19[

 .انداياالت متحده موجود بوده 
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ل شود، اياالت متحده با قصور در تضمين اين كه اموال مورد اختالف به ايران منتق  مدعي است كهايران  -۳۶۶

 . ه استكرد  را نقض  9تعهد خود ذيل بند 

كه كامران مشايخي اموال ايران   ه استدارد كه اياالت مّتحده آگاه بودمي معروضدر اين ارتباط ايران  -۳۶۷

دفتر نظارت بر اموال خارجي در   داري وبا وزارت خزانهمكاتبات مفصلي ؛ زيرا وكالي ايران ردرا در اختيار دا 

رغم مكاتبات مكرّر ايران با اياالت  علي شود كه ايران همچنين متذكر مي. نده بودبه عمل آورد اين خصوص 

فروخته شده است.  مذكور    سازهاي ]، از قرار معلوم سه عدد از  1985[  1364] و  1983[  1362  هايمّتحده، ميان سال 

دي   29كه سازها در  بر اين مبنيشود اياالت متحده كه ذيالً عنوان مي كه موضع  داردمي معروض همچنين ايران  

زيرا اياالت متحده در   ؛قابل دفاع نيستموجود نبوده اياالت متحده  ي يقضادر قلمرو ] 1981ژانويه  19[ 1359

ابزارآالت موسيقي    4  متصرف«آقاي مشايخي    گزارش داد كه خود  ]  1983مارس    22[  1362دفاعيه دوم فروردين  

 است كه سابقاً به راديو و تلويزيون ملّي ايران تعّلق داشته است». 

 باقي موضوعات: اظهارات اياالت متحده 

ي حلّ و فصل دعاوي  نامهموافقتمن باب بحث فرض شود كه دارد حتّي اگر اياالت مّتحده اظهار مي -۳۶۸

عّهد  اياالت متحده تباز هم ايران نتوانسته اثبات نمايد كه    ) نباشد،2(-12) و  2(-11تكميلي    ادّعاهاي كوچك مانع  

 را نقض كرده است.   9ذيل بند خود 

] پيرو 1979[ 1358/1357مدعي است كه در سال  )2(-11در ارتباط با ادعاي تكميلي اياالت متحده  -۳۶۹

ها  آن و بنابراين،  مورد اختالف خالصي حاصل شده است  تجهيزات اداري و ساير اموال  از    ، هاي ايراندستورالعمل 

  كهبر اين موضع است ، اياالت مّتحده ه هر روي. باند] در مالكيّت ايران نبوده 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در 

، شامل اقالمي است كه ايران  هارائه كردطور كه ايران ) آن2(-11تكميلي  عايادّ در مورد اختالف اقالم  فهرست
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. عالوه بر  استمعنا  بي   هابراي آن ايران  كه توصيفات  افزود    و،  ارائه نكرده است  هابراي آن  اياثباتي مدارك    هيچ 

، كامران مشايخي، به منظور انتقال متصرف مالبه  دستورالعمليگاه كه ايران هيچ  مدعي استاين، اياالت مّتحده 

نداده است تا  اطالعي به اياالت مّتحده هيچ همچنين يران . ا نداده است تجهيزات اداري و ساير اموال به ايرانآن 

 .  به عمل آورداموال آن براي انتقال  ياقداماتكه   سازدآن دولت را قادر 

  29در    مورد ادعاهاي موسيقي  و آرشه   سازها) مخالفتي با اين كه  2(-12تكميلي    ادعاياياالت مّتحده در   -۳۷۰

به  با اين حال ، ندارد. اياالت مّتحده هي اياالت مّتحده بود ي ايران در حوزه قضا] اموال 1981ژانويه  19[ 1359دي 

مبني بر اين كه كامران   ] خود2006مه  17[ 1385ارديبهشت  27و ادله معارض مورخ  ايران در اليحهاذعان 

] تحويل داده است،  1978مه  17[ 1357ارديبهشت  27ون مّلي ايران در زيمشايخي چهار آرشه را به راديو و تلوي

در تصرف  ] تنها دو آرشه 1981ژانويه  19[ 1359دي  29كند كه بدين معناست كه كامران مشايخي در اشاره مي

 . خود داشته است

  ) تصميم ديوان (ت

 نامه حل و فصل دعاوي كوچك (يك) مسئله مقدماتي: موافقت

نامه حلّ  ) توسّط موافقت2(-12) و  2(-11تكميلي    ادّعاهاي كه آيا    پردازدبه اين نكته مي ديوان، نخست،   -۳۷۱

 .و فصل دعاوي كوچك متوقّف شده است يا خير

 نامه حلّ و فصل دعاوي كوچك به قرار زير است:) موافقت1( ماده دو -۳۷۲

  و موضوع موافقتنامه حاضر عبارت است از: حدود 

ه اختالفات، مناقشات، ادعاها و ادعاهاي متقابل  يحل و فصل و رد و ختم قطعي و هميشگي كل -)1(
و موضوعاتي كه مستقيماً يا من غير مستقيم، از روابط، قراردادها، معامالت، رويدادها، تعهّدات،  
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و   86دالر، پرونده شماره  250.000ا دعاوي كمتر از حقوق و عاليق مندرج در، ناشي از يا مرتبط ب
  الوقوع باشند.ناشي شده يا محتمل 38پرونده شماره ب 

 دارد: نامه مقرّر مياين موافقت) 2ماده شش (بدين منظور،  -۳۷۳

ين توسط ديوان، و با ملحوظ داشتن پرداخت  فالطّربه مجرد صدور حكم مبتني بر شرايط مرضي  -)2(
وري اسالمي ايران، اياالت متحده را براي هميشه و به طور قطعي از يكايك و  مبلغ مصالحه، جمه

عاها، اسباب دعاوي، حقوق، عاليق و مطالبات عيني يا شخصي، اعم از قبلي، فعلي يا آتي كه  ده اليك
در ارتباط با اختالفات، مناقشات، ادعاها، ادعاهاي متقابل و موضوعات مندرج در، مربوط به، ناشي  

و يا پرونده   86دالر و يا پرونده شماره  250،000احتماالً قابل طرح به سبب دعاوي كمتر از از يا 
الذمه خواهد  ، مطرح شده يا قابل طرح بوده، يا در آينده بتواند طرح شود، مبرا و بري 38شماره ب 

  كرد.

دعاوي كمتر از  " اصطالح«كند كه فصل دعاوي كوچك روشن مي و نامه حلموافقتماده يك (الف)  -۳۷۴

دالر بوده    250،000/-ه ادعاهايي است كه خواسته هر يك از آنها كمتر از  يبه معني يكايك و كل  "دالر  250،000

 .است  در ديوان به ثبت رسيده»... گي از طرف اتباع آمريكا بنمايند و توسط اياالت متحده 

است. به اين ترتيب،  ت متحده ايران و اياالاي ميان صل دعاوي كوچك، معاهده فنامه حل و موافقت -۳۷۵

كنوانسيون وين بايد «با حسن نّيت منطبق با معناي متداولي    31نامه بر اساس مادّه  ديوان معتقد است كه اين موافقت

  خوانشهدف آن» تفسير گردد. موضوع و ها داده شده است و در پرتو كه به اصطالحات معاهده در سياق آن

مورد  دهد كه اِعراض كه در باال نقل شد، نشان ميكوچك امه حل و فصل دعاوي ناي از سه مادّه موافقتساده

  250،000ايران در خصوص تمام اَعمال مربوط به «ادعاها، اسباب دعاوي، حقوق، عاليق و مطالبات» كمتر از  ل  وقب

  شده است. ن تسليمبه ديواباشد كه توسّط اياالت مّتحده به نمايندگي از اتباع اياالت مّتحده دالر آمريكا مي

كه شايد در ارتباط  بود  »  ي]ت[دامنة اعراض ايران محدود به «ادعاها، اسباب دعاوي، حقوق، عاليق و مطالبا  ،بنابراين

ربط (براي  هاي اصلي ذي توسط طرف  آورده شده  »وعات ضبا «اختالفات، مناقشات، ادعاها، ادعاهاي متقابل و مو

نامه حل و فصل  توانست مطرح شود. بنابراين، اعراض ايران در موافقتمي مثال كلوديا مشايخي)، مطرح شده يا 
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 توانستند باشند)(و نمي دربط نبودنكه طرف دادرسي اصلي ذي نبود عليه افرادي  ادعاها شاملدعاوي كوچك 

 . (براي مثال كامران مشايخي)

پيوندي بين  براي ايجاد اند، زن و شوهر بوده ، اين كه كامران و كلوديا مشايخيصرف  ،ديوانبه نظر  -۳۷۶

كند كافي نيست، اي كه اياالت متحده طرح مي ها با راديو و تلويزيون ملي ايران به گونه قراردادهاي كاري آن 

گيرد كه اين واقعيت  ديوان همچنين نتيجه مي.  ه استاز ديگري وجود داشت  جداگانه و مستقلها  از آن يك    هر   زيرا 

ي كه مشمول  اموالاز رخي باند و بنابراين نسبت به كردهديگر زندگي مي با يك مشايخي كلوديا  كه كامران و

شود كه قرارداد  ند، باعث نمي اه مالكيت مشترك داشت شد،ادعاي متقابل (بالقوة) ايران عليه كلوديا مشايخي مي 

 . پيدا كندديگر با يك به سادگي چنان پيوندي مشايخي استخدامي جداگانه كامران و كلوديا 

داند كه اگرچه دعواي كلوديا مشايخي عليه ايران از  خود مي هايگيري نتيجه ديوان اين واقعيت را مؤيد -۳۷۷

شد،  تفكيك و مسترد هاي الجزاير جود بيانيّهاي اياالت مّتحده  به دليل ودر دادگاه ناحيهدعواي كامران مشايخي 

به دليل مصونيّت  حداقل تا اين كه با امكان طرح مجدد دعوا ادامه پيدا كرد، ايران دعواي كامران مشايخي عليه 

كامران مشايخي و  در شركت در دعوا و اقدامات اياالت متحده در تفكيك پروندة ايران  اقداماترد شد.  دولت

رغم  ست كه تلقي طرفين نيز اين بوده كه علي ا  گر آنهر دو نشاناي اياالت مّتحده،  آن در دادگاه ناحيهمتعاقباً ادامه  

 . اند بوده جدا ديگر يك از كلوديا مشايخي  وي كامران مشايخي و دعا ،طرح دعواي مشترك

گاه ديوان تنها بابت  كلوديا مشايخي در پيش  ادعايكند كه در چنين بستري، ديوان همچنين مالحظه مي  -۳۷۸

گاه دادگاه  ايران و در پيش مشايخي عليه  ا  دالر آمريكا بود، حال آن كه دعواي مشترك كامران و كلودي  67،580

مضافاً در آن دعوا، در صورت عدم عودت اموال ايران،    ؛دالر آمريكا طرح شده بود  315،300اي با خواستة  ناحيه

ي موسيقي  بابت سازها آن از دالر آمريكا  400،000(كه دالر آمريكا بود  500،000تقابل ايران مخواسته دعاوي 

 ).  بود



  

191 

 

مجدد دعوا عليه كامران  با امكان طرح  ها پس از رد  مدت اياالت متحده  كند كه  ديوان مضافاً مالحظه مي  -۳۷۹

 22[ 1362]، در دفاعيه مورخ دوم فروردين 1981ژوئه  10[ 1360خرداد  20اي در مشايخي توسط دادگاه ناحيه 

و در اختيار كلوديا   در اختيار كامران مشايخي است (يعني مشتركاً ،كه اموال مدعي شد] خود 1983مارس 

 79-2039شماره مدني  دعواي مشايخي نيست) كه با شهادت همراه با سوگند وي در زمان ارائه اطالعات در 

توانسته موضوع  كه همان اموال مي هارات اياالت متحده و استدالل آن دولت مبني بر اين ظ خواني دارد. بين اين اهم 

ي از سوي ايران در قبال آن  يهم با اين پيامد كه از هر گونه ادعا آن(ادعاي متقابل عليه كلوديا مشايخي باشد 

خواني وجود  ، تنش و شايد حتي ناهم )اعراض شده بود نامه حل و فصل دعاوي كوچكاموال در نتيجه موافقت

 دارد.

ايران    ،نامه حلّ و فصل دعاوي كوچكموافقت  دو و شش موادّ  در  كند كه  ديوان به داليل فوق حكم مي  -۳۸۰

كند  حكم ميبا اين حال  در ارتباط با كلوديا مشايخي موافقت كرده است. ديوان    ادعابا اعراض و اسقاط هرگونه  

نامه حلّ و فصل دعاوي كوچك اعراض  در ارتباط با كامران مشايخي به واسطه موافقت ادعاكه ايران از هرگونه 

چك، مانع اقامه  نامه حلّ و فصل دعاوي كوكه موافقت داردمقرر مي يا اسقاط نكرده است. بدين ترتيب، ديوان 

 در مقابل ديوان نيست.ايران ) 2(-12) و 2(-11ي تكميلي ها عااد

 ): تجهيزات اداري و دو اتومبيل2(-11تكميلي  ادّعاي(دو) باقي موضوعات: 

 پردازد.تجهيزات و وسايل اداري و دو اتومبيل مي بابت) 2(-11ادّعاي تكميلي ديوان اكنون به   -۳۸۱

 7مادّه  3راديو و تلويزيون مّلي ايران مشمول تعريف «ايران» در بند در اين كه  ،به عنوان امري مقدّماتي -۳۸۲

 .، بين طرفين هيچ اختالفي وجود نداردبيانّيه حلّ و فصل دعاوي است 
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بازگرداندن اقالم   خواهان ،هاي شفاهيسيدگيو در طول ر هاي كتبي خوددر دادخواهي اگرچه ايران  -۳۸۳

  ،جدول اختصاري دعاويد، امّا در  ش)  2(-11تكميلي    پرداخت غرامت در ادّعاي و در غير اين صورت،  مورد ادعا  

متذكّر  مبني بر عدم ادامه دادن به اين ادعا،  آشكار ايران  اين تصميم  علي رغم  ديوان  .  اي نشدخواهانِ چنين خواسته 

كه تجهيزات اداري و   داداي اياالت مّتحده شهادت هاي دادگاه ناحيه شود كه كامران مشايخي طيّ رسيدگيمي

  معارضي هيچ دليل از سوي ايران فروخته يا به مزايده گذاشته شدند. ] 1979[مارس  1357تا اسفند دو اتومبيل 

  يي قضاقلمرو  و در    موجود بودههنوز  ]  1981ژانويه    19[  1359دي    29در    مورد ادعاان دهد اقالم  كه نش  هارائه نشد 

) را به 2(-11تكميلي  ادّعاي هكه ايران نتوانستدارد مقرر مي . بدين ترتيب، ديوانقرار داشته است اياالت مّتحده 

 .دوش بكشدبه بار اثبات دعواي خود را  هاثبات كند و نتوانستاندازة كافي 

رد  در حدي كه تا كنون توسط ايران مسترد نشده است، ) را 2(-11تكميلي  ادّعاي بدين ترتيب، ديوان  -۳۸۴

 كند.مي

 هاي موسيقيسازها و آرشه ):2(-12 (سه) باقي موضوعات: ادّعاي تكميلي

 .پردازدمي هاي موسيقي در و آرشه سازهابابت ) 2(-12ادّعاي تكميلي به  ديوان اكنون  -۳۸۵

موسيقي، شش آرشه و تعدادي   دستگاهشود كه گرچه ادّعاي ايران ابتدائاً بابت چهار ديوان متذّكر مي -۳۸۶

]  1978مه  17[ 1357ارديبهشت  27بود، ايران پذيرفت كه كامران مشايخي چهار آرشه را در تاريخ  ساز ي جعبه

دو عدد از شش آرشه در اختيار  فقط از آن تاريخ، پس  يعني  ، به راديو و تلويزيون مّلي ايران تحويل داده است

هاي  ديگر ادّعايي بر جعبه ،در جدول اختصاري دعاويشود كه ايران . ديوان همچنين متذكّر ميه استوي بود

 و دو آرشه هيل و دُد است.  ليانواگسازچهار مدعي  در عوض، صرفاً ساز ندارد و 
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از    3يزيون مّلي ايران تحت شمول تعريف «ايران» ذيل بند كه راديو و تلو در اينطور كه گفته شد، همان -۳۸۷

موسيقي و دو   ساز چهار همچنين اختالفي نيست كه  292. اختالفي نيست قرار دارد ادعاها حلّ و فصل  بيانيه  7مادّه 

در آن تاريخ  نيزو  قرار داشتاياالت مّتحده  ييقضاقلمرو ] در 1981ژانويه  19[ 1359دي  29آرشه در تاريخ 

مارس  22[ 1362فروردين دوم اياالت مّتحده در اليحه دفاعي مورّخ  ،. در واقعبود هامالك انحصاري آن  ايران

 مستمراً در اختيار داشته است.  كاليفرنيا مذكور را در  سازهايداشت كه كامران مشايخي  معروضخود ] 1983

هاي مذكور بوده است و در  و آرشه   ي موسيقيسازهاكه ايران خواهان بازگرداندن    بحثي نيستهمچنين   -۳۸۸

است. ايران در   داده اموال، دستور بازگرداندن اقالم مذكور به ايران را  متصرفواقع به كامران مشايخي به عنوان 

  12اي ناحيه كلمبيا، در تاريخ دادگاه ناحيه  گاهپيشكامران و كلوديا مشايخي در  ةشدپاسخ به دادخواست ثبت 

مذكور  اموال متقابل خود را ثبت كرد و تقاضاي بازگرداندن فوري  ادعايو  جوابيه] 1979دسامبر  3[ 1358آذر 

 را نمود.  

اي  نامهداري اياالت مّتحده ] به وزارت خزانه1981ژوئن  10[ 1360خرداد  20همچنين، ايران در تاريخ  -۳۸۹

انتقال چهار    العملداري، دستورمقرّرات غيرقانوني خزانه 535-215كه بر اساس بخش (الف) و اطالع داد نوشت 

] مجدّداً  1981اوت  ششم[ 1360مرداد  15. ايران در تاريخ موسيقي، شش آرشه و شش جعبه را داده است ساز

ي  هاتمامي گامها به ايران  و جعبه  هاسازها، آرشه ازگرداندن  عملي شدن بدرخواست كرد كه اياالت متّحده براي  

 را بردارد. الزم 

دفتر نظارت بر اموال خارجي به اّطالع ايران رساند  ] 1981سپتامبر  18[ 1360شهريور  27در با اين حال،  -۳۹۰

دفتر نظارت  تفسير مطابق ؛ زيرا سازها الزام كندبازگرداندن به مكلف نبود كامران مشايخي را كه اياالت مّتحده 

 

   .باال ،382بند  بنگريد به  292
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كامران  نسبت به منافع مالكانه متنازع فيه،  داري  قرّرات غيرقانوني خزانهم  535-333از بخش (ج)    بر اموال خارجي 

. ايران  ها داشته، همچنان نگه داردرا كه ادعاي متقابلي عليه ايران بابت آن موسيقي  ي سازها توانستمي شايخي م

  كه اين نگراني عالوه، ايران  اعتراض كرد. بهبه اين مكاتبه  ]  1981سپتامبر    29[  1360مهر  هفتم  تاريخ  اي به  ه طي نام

داري  خزانهخانه به وزارت ] مجدّداً 1982اوت  [نهم 1361مرداد  18تاريخ ، در شودداشت كه سازها فروخته  را

 .در سوابق ضبط كندبه كامران مشايخي  پروانه فروش سازهاهرگونه با صدور خود را مخالفت  تانوشت اي نامه

] كه 1983مارس  22[ 1362فروردين دوم زماني ميان در كه  رسدبه نظر مي رغم اقدامات ايران، علي  -۳۹۱

اكتبر   30[ 1364آبان  هشتم  ياالت مّتحده گزارش داد كه كامران مشايخي اموال مذكور را در اختيار دارد، و ا

 1364آبان  هشتمدر كامران مشايخي . ه استبه فروش رساندموسيقي را  سازهاي]، كامران مشايخي اكثر 1985

 .در اختيار نداشتيك ويولن هيچ مال ديگري  جزآنجلس در كاليفرنيا ] در لوس1985اكتبر  30[

موجود در    آرشهدو  و    موسيقي  سازچهار  كه كامران مشايخي  كند  حكم مي شده  بر اساس ادّله ارائهديوان   -۳۹۲

در اختيار خود نگه  پرداخت حقوق او و ساير مبالغ ادّعايي بابت عدم عمال حق حبس خوددر اِ اياالت مّتحده را 

  12281دستور اجرايي شماره  دستور انتقال  ها در واقع از شمول  و آرشه موسيقي    يسازهاكه  است. نتيجه اين   داشته

 . اندهداري مستثنا بوداز مقرّرات غيرقانوني خزانه 535-333بخش  به حكم

در نتيجه، اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانيه عمومي نسبت به اموال عيني ايران را نقض كرده است،   -۳۹۳

   يسازهاترتيبات انتقال از فراهم آوردن امتناع اياالت مّتحده المللي آن دولت محقق است. و مسؤوليت بين

  توسط كامران مشايخي شد.مذكور  سازهاياكثر ها به ايران نهايتاً منجر به فروش آرشه  و موسيقي
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]  1981فوريه    26[  1359اسفند    هفتمتوسط اياالت متحده    9تعهد بند  كه تاريخ نقض  گيرد  نتيجه ميديوان   -۳۹۴

داري را  مقرّرات غيرقانوني خزانه  535-333داري اياالت مّتحده، بخش تاريخي كه وزارت خزانهيعني است؛ 

 293صادر كرده است.

 (چهار) نتيجه كّلي  

 گيرد: به شرح آتي تصميم مي ديوان ، باالبنابر مراتب  -۳۹۵

  شود؛ ورد اي كه تا كنون توسط ايران مسترد نشده است  در محدوده ) 2(-11تكميلي  ادعاي(يك) 

 شود.مي  تأييدهيل و داد   و دو آرشهليانو اگ ساز چهار  نسبت به) 2(-12تكميلي  ادعاي(دو) 

  )اينك. تايكمنهانري اِف / شيشه همدانشركت ( )1(-5تكميلي  ادعاي )5(

 (الف) مقدّمه

  9/3بيش از    يورو و بالغ بر  277،000بيش از   بر  مبلغ بالغ  حداكثر   )1(-5تكميلي    ادعايايران در  خواستة   -۳۹۶

ي اياالت متحده در فراهم آوردن ترتيبات يقصور ادعا نتيجه  در  است كه  ي  يادعا دالر آمريكا بابت خسارات  ميليون  

شد،  مريلند به ايران حمل مي،  اخت يك كارخانه شيشه كه بايد از بالتيمورمشخص براي سانتقال برخي تجهيزات  

 .كندرا مطالبه مي]  1981ژانويه    19[  1359دي    29مبالغ مورد حكم از تاريخ    بهرههمچنين،  ايران  وارد شده است.  

 

  ، باال. 12بند  بنگريد به  293
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 ي (ب) پيشينه موضوع

نهادي ايراني به نام شركت شيشه همدان («همدان») و شركتي آمريكايي به نام شركت هنري اف. تايكمن   -۳۹۷

آالت الزم  تأمين مواد، تجهيزات و ماشينبراي  ] قراردادي  1977ژوئن    19[  1356خرداد    29(«تايكمن») در تاريخ  

  294د») منعقد كردند.در همدان ايران («قراردااي كارخانه كامل ظروف شيشه براي ساخت يك 

يك كارخانه كامل  آالت الزم را براي  تايكمن بر اساس قرارداد متعهّد بود «تمام مواد، تجهيزات و ماشين -۳۹۸

تحويل    دالر آمريكا  22،188،537  كارخانه در ايران در ازايمحل  تأمين نمايد و اقالم مذكور را به  اي  ظروف شيشه

 دهد.

] 1978[  1357] شروع به حمل تجهيزات و مواد به ايران كرد. تا پاييز  1977[نوامبر    1356تايكمن در آبان   -۳۹۹

  16تايكمن به ايران شد. تايكمن در  هاي  هلموح ممانع حمل  ]  1979[  1357اسالمي  انقالب    دليلازدحام بندرگاه به  

قرارداد گرفت. طرفين در نيمه نخست  فسخ به ] بر اساس شرط قوّه قاهره تصميم 1978نوامبر  هفتم[ 1357آبان 

. در اين ميان، دو محموله آخر  به عمل آوردندفيصله مشكالت  برايتالش  در جهت] مباحثاتي 1979[ 1358

 تخليهالخيمه و عمان تجهيزات كه تايكمن قادر بود مطابق قرارداد تسليم كند به ترتيب در شارجه امارات و رأس

 شد.

 

  21( 12، 1، بندهاي 264-264-1، حكم شماره شركت شيشه همدان و هنري اف. تايكمن، اينكورپوريتد، و ديگران بنگريد به 294
خرداد   29. همدان در تاريخ 125-124 ،124 ، ص ص 13گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1986نوامبر  12[ 1365آبان 
ن كامپني  اي براي كارهاي مهندسي مربوط به پروژه مزبور با كارنگي فاوندري اند ماشي] قرارداد جداگانه 1977ژوئن  19[ 1356

   .126، ص 13، گزارش آراء ديوان داوري، ج 5، بند 264-264-1، حكم شماره هنري اف. تايكمن، اينك.منعقد كرد. بنگريد به 
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به همدان تحويل نداده بود همچنان در  هاي پيشين  تجهيزات و موادّي كه تايكمن در محموله با اين حال،   -۴۰۰

شامل صفحه كنترل   است )1(-5تكميلي  ادعاي انبار بالتيمور باقي بود («موادّ بالتيمور»). موادّ بالتيمور كه موضوع 

 كوره اصلي كارخانه، مراكز كنترل موتور و سيستم احتراق كوره بود.

نوامبر    چهارم[  1358آبان    13در تاريخ  وادّ بالتيمور پس از گرفتن سفارت اياالت مّتحده در تهران  حمل م -۴۰۱

همدان  آگاهي از طريق تلكس به ] 1979نوامبر  15[ 1358آبان  24در تاريخ تايكمن  295غيرممكن شد.] 1979

و   است پي حمل مواجه شده درو تأخيرهاي پيسفر كشتي كه در تالش خود براي حمل آن اقالم با لغو رساند 

 . گردانداقالم مذكور را به انبار بازميتا زماني كه حمل و نقل عادّي از سر گرفته شود تايكمن بنابراين 

د. تايكمن در  فسخ كر ] به همدان، قرارداد را 1980مه  15[ 1359ارديبهشت  25تايكمن با تلكس مورّخ  -۴۰۲

غيرممكن كرده  را و «تأثيرات سياسي» آن كه تكميل پروژه ] 1979[ 1357، به انقالب اسالمي فسخ ميان داليل 

دالر آمريكا    900،000  ر بيش ازنشده مجموعاً بالغ بهاي پرداختحساب قصور همدان در پرداخت صورت و  ،  بود

 296استناد كرد.

مربوط به   يها»ة هزينه ] به همدان، جزئيات «كلي1980اوت  18[ 1359مرداد  27تايكمن با نامه مورخ  -۴۰۳

دالر آمريكا همدان   05/19،124،891قرارداد را تشريح كرد. تايكمن به آگاهي همدان رساند كه مطابق قرارداد 

ي») كه  ياست. تايكمن مضافاً اطالع داد كه بابت مواد و تجهيزات (تحت عنوان «مواد و حمل دريارا مديون كرده  

حساب داده و همدان به طور كامل  دالر آمريكا صورت   14،797،083وفق قرارداد تأمين كرده است، تايكمن مبلغ  

 1،042،373پرداخت كرده است. تايكمن همچنين اطالع داد كه بابت كارهاي ساختماني براي همدان به مبلغ 

 

  .127، ص 13، گزارش آراء ديوان داوري، ج 10، بند 264-264-1، حكم شماره هنري اف. تايكمن، اينك. بنگريد به  295
  .128، ص 13، گزارش آراء ديوان داوري، ج 12، بند 264-264-1، حكم شماره تايكمن، اينك.بنگريد به هنري اف.  296
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م متفرقه هنوز  الاقبرخي حساب صادر كرده است. آن شركت همچنين متذكّر شد كه «بابت دالر آمريكا صورت 

 هاي انبارداري «اموال شما در بالتيمور».» به عنوان نمونه بابت هزينه است  شدهنصادر  يحسابصورت 

] مكاتباتي ميان طرفين مبادله شد كه به طور  1980اوت  18[ 1359مرداد  27متعاقب نامه تايكمن مورّخ  -۴۰۴

 خالصه شامل موارد زير است: 

تايكمن مبني بر درخواست   ] از همدان به1980سپتامبر  [دوم 1359شهريور  11تلكس مورّخ  )الف(

  مستندات مربوط به موادّ بالتيمور؛ ، از جملهتراّطالعات و مدارك بيش

] از تايكمن به همدان با اين اظهار كه تايكمن  1980سپتامبر  22[ 1359شهريور  31ب) تلكس مورّخ (

قبالً شروط همدان در خصوص مدارك را اجابت كرده است و همچنان به پرداخت هزينه انبارداري  

  ؛دهدبراي «اموال شما» ادامه مي 

ن به همدان مبني بر اين كه به عّلت وضعيّت  ] از تايكم1980اكتبر    نهم[  1359مهر    17) تلكس مورّخ  پ(

گرفته  بيني  در آينده قابل پيش تر در قرارداد  ايران كه جلوي تايكمن را براي مشاركت بيشحاكم بر  

حساب    برايعوايد فروش را  و  است  است، تايكمن در حال انجام اقدامات براي فروش موادّ بالتيمور  

  ؛ر خواهد داشتهاي پرداخت نشدة همدان منظو حسابصورت 

] از همدان به تايكمن مبني بر اين كه موادّ بالتيمور، 1980اكتبر  11[ 1359مهر  نهم) تلكس مورّخ ت(

پرداخت شده ولي تحويل داده نشده است و تقاضا  به طور كاملو مبالغ آن  است اموال همدان 

  » خودداري كند؛ورما در بالتيم فروش «اموالهر گونه اقدامي براي كه تايكمن از   كرده است
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ن مبني بر اين كه تايكمن  ا] از تايكمن به همد 1981آوريل    27[  1360ارديبهشت    هفتم) تلكس مورّخ  ث(

همدان اساساً با «حل و فصل» «مواد بالتيمور و ماندة حساب» موافق  شنود» ميكه است  نود«خش

  مواد بالتيمور است.فاكتورهاي  ناست، و اطالع داد كه تايكمن در حال آماده كرد

] از همدان به تايكمن مبني بر اعتراض به آماده  1981مه  17[ 1360ارديبهشت  27) تلكس مورّخ ج(

  ، «مطابق قانون و قرارداد» كه حسب ادّعاي همدان  مواد بالتيموركردن فاكتورهاي تايكمن بابت 

كاالهايي  اظهار داشت حاضر نيست  همدان    ؛ است  هپرداخترا همدان  آن  بهاي  همدان بوده و  «اموال»  

  .بخرد» است خودمانكه «مال را 

]  1982ژانويه  14[ 1360دي  24(«كارنگي») در تاريخ اوندري اند ماشين كامپني فگي تايكمن و كارِن  -۴۰۵

دالر آمريكا بابت بدهي ادّعايي   05/1،739،435مبلغ  به خواستةديوان  گاهپيشدادخواستي را عليه همدان در 

. تايكمن در تاريخ  بندي شدطبقه 264شماره به عنوان پرونده مذكور  ادعاي 297كردند. طرحمندرج در قرارداد 

 43/39،974مبلغ خالص    فروخت كه تايكمن از آن طريقدر حراج  ] موادّ بالتيمور را  1982ژوئيه    22[  1361تير    31

را در مقابل ديوان بابت موادّ بالتيمور اقامه نكرد. تايكمن در  ادعايييكمن هيچ كسب كرد. تارا دالر آمريكا 

در واقع بابت اجناس نه  گونه توضيح داد كه:«موضع خود را در اين خصوص اينمقدماتي استماع جلسه 

از آنكه تايكمن  صورتحسابي ارسال، و نه وجهي دريافت شده بود و نه هرگز مالكيت آنها انتقال يافته بود، لذا بعد  

، به نوبه  همدان 298».كاالهاي مزبور را در حراج فروخت، عوائد حاصل از آن فروش را براي خود نگاه داشت

ارزش تخميني موادّ بالتيمور حسب   ها مدعي طلبي معادلدر ميان ساير خواسته  خود، ادعاي متقابلي طرح كرد و

پرداخت انجام داده است و تايكمن آن را  م ال مبنا كه بابت آن اقشد، بر اين دالر آمريكا  363،000به مبلغ ادّعا

 

  .125، 124، ص 13، گزارش آراء ديوان داوري، ج 1، بند 264-264-1، حكم شماره هنري اف. تايكمن، اينك. بنگريد به  297
  .114-014، ص  13ان داوري، ج ، گزارش آراء ديو 60، بند 264-264-1، حكم شماره هنري اف. تايكمن، اينك. 298
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  264] حكم خود را در پرونده شماره 1986نوامبر  12[ 1365آبان  21ديوان در تاريخ  299تحويل نداده است.

شخصيتي تحت كنترل ديوان به عنوان امري صالحيّتي حكم داد كه همدان  300») صادر كرد.264شماره  حكم(«

 301. ن استدولت ايرا

ديوان با توجّه به دعواي متقابل همدان بابت طلب موادّ بالتيمور و پس از تجزيه و تحليل طوالني نتيجه  -۴۰۶

اي پرداخته يا خير،  آنكه تعيين اين امر كه آيا شيشه همدان بابت [مواد] بالتيمور وجه عليحده بي گرفت كه «

اتمام رسيدگي حاضر مبلغي تقريباً معادل مبلغ قرارداد   ضرورتي داشته باشد، نتيجه نهائي اين است كه تايكمن تا

كرد. فرض بايد بر اين باشد كه در اين رقم عنصر مربوط به [مواد] بالتيمور منظور گرديده  ... را دريافت مي 

  دهد: ديوان ادامه مي 302».است

پرداخته و آنها را دريافت  بر مبناي اين تحليل، شيشه همدان حداقل از لحاظ نظري، بهاي اجناس را 
نكرده بود و تايكمن هم به سهم خود كاال را توليد يا تهيه و كوشش كرده بود كه آنها را به ايران  
حمل كند. ولي شرايطي كه در حكم فورس ماژور بود، مانع اين كار شد. در چنين حالتي، ديوان در  

جائي كه وارد شده، بماند و در اين مورد  كند كه زيان بايد رابطه بين طرفين اين اصل را اعمال مي 
داند. پس از آنكه معلوم شد كه صدور كاال امكان ندارد، فروش زيان را متوجه شيشه همدان مي

مجدد كاال توسط تايكمن براي محدود ساختن زيانهاي وارده، موجه بود. بنابراين تايكمن قرارداد  
ر، معادل بهاي كاالهاي بالتيمور، به شيشه همدان  دال  363،000را نقض نكرده بود كه ملزم باشد مبلغ  

دالر عوايد حاصل از فروش مجدد كاال را كه    43/39،974بپردازد. ولي، شيشه همدان حق دارد مبلغ  
 303. ...تايكمن دريافت كرده، وصول كند

 

  .140، ص  13، گزارش آراء ديوان داوري، ج 58، بند 264-264-1، حكم شماره هنري اف. تايكمن، اينك. 299
  .124 ، ص13، گزارش آراء ديوان داوري، ج 264-264-1، حكم شماره هنري اف. تايكمن، اينك. 300
  .132، ص 13داوري، ج ، گزارش آراء ديوان 25، بند 264حكم شماره  301
  .142-141  ص، ص 13، گزارش آراء ديوان داوري، ج 62، بند 264حكم شماره  302
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 05/1،660،179 يعني ،حكم براي تايكمن  كلّ مبلغ مورد ازدالر آمريكا را  43/39،974بدين ترتيب ديوان مبلغ 

دالر آمريكا    62/1،620،204مانده مبلغ خالص حكم به نفع تايكمن  كسر كرد، كه به اين ترتيب، باقي دالر آمريكا  

 304.شد

  ) اظهارات طرفين پ( 

  اظهارات ايران       

است؛ زيرا حّتي   9مندرج در بند در مفهوم دارد كه موادّ بالتيمور مشمول «اموال ايران» ايران اظهار مي -۴۰۷

است. به عالوه،  پرداخته  به طور كامل  را  آن    مبالغ بابت، شركت مزبور  به همدان تحويل نشده باشداين اموال  اگر  

كه به عنوان نمونه در نامه  و همدان، هر دو، پذيرفتند كه موادّ بالتيمور چنان تايكمن كند كه ايران تصديق مي

] 1980سپتامبر  22[ 1359شهريور  31اوت] و  18[مرداد  27همدان به ترتيب، مورّخ تايكمن به كمن و تلكس ايت

دور حكم  صايران معتقد است كه در هر صورت، ديوان با  305شد.منعكس شده است اموال همدان محسوب مي

  ، ] به همدان تعّلق دارد1982[ژوئيه  1361تير/مرداد  فروش موادّ بالتيمور مورّخ  اين كه جريان  مبني بر 264شماره 

 شناسايي كرده است كه همدان «مالك واقعي» آن اقالم است.

ميم  كند كه اگر ديوان بپذيرد كه قرارداد و قانون حاكم بر آن در اين تصايران در عوض، استدالل مي  -۴۰۸

، ديوان در رسيدن به اين تصميم  آن صورتدر  ،باشدكه آيا موادّ بالتيمور «اموال ايران» هستند يا خير مربوط مي

«تغيير اوضاع و احوال» را نيز مدّنظر قرار دهد. اين تغيير واضاع و   ،اعالمّيه حلّ و فصل دعاوي 5مطابق مادّه  ،بايد

اسالمي و پاسخ اياالت مّتحده به آن (شامل مسدودكردن اموال ايران)  احوال شامل تأثير وقايع مرتبط با انقالب

كند. بنابراين مطابق نظر ايران اگر تحويل براي  باشد كه از حمل و نقل موادّ بالتيمور به ايران جلوگيري ميمي

 

  .142، ص 13، گزارش آراء ديوان داوري، ج 63، بند 264حكم شماره  304
  (ب)، باال.  404و  403بندهاي  بنگريد به  305
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وال باشد، در  انتقال مالكّيت به همدان ضروري باشد و تنها دليل اين كه تحويل انجام نشده، تغيير اوضاع و اح

نيست. بر اين اساس، ديوان بايد اعالم كند كه موادّ بالتيمور   تحويلفّني مقتضاي نتيجه، ديوان محدود به اعمال 

 مشمول «اموال ايران» است. 

 بالتيمور است.  موادّمنافع  كند كه همدان مالك ادّعا مي ، به نحو جايگزين،ايران -۴۰۹

  اظهارات اياالت مّتحده     

] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29كند كه ايران نتوانسته ثابت كند كه در تاريخ مّتحده ادّعا مياياالت  -۴۱۰

 قرار گيرند. 9در محدوده بند  آن موادمالك بالمعارض و بالشرط موادّ بالتيمور بوده است تا 

قانون محل وقوع بر انتقال مالكيّت موادّ بالتيمور حاكم است. بر اساس قاعده    ،ر اساس نظر اياالت مّتحدهب -۴۱۱

حساب صادر كند و پرداخت را وصول  ها صورتخواست براي آن تايكمنقانون محل وقوع، چون زماني كه 

- 2دّه است. اياالت مّتحده مدّعي است كه بر اساس ما حاكمكند كاالها در بالتيمور قرار داشتند حقوق مريلند 

گاه به همدان منتقل نشده است زيرا  كه حاكم بر قرارداد است مالكيّت هيچ قانون تجارت متحدالشكل ) 2( 401

 تحويل داده نشدند. همدان گاه به موادّ بالتيمور هيچ 

كند كه همدان مالكيّت منافع موادّ بالتيمور را كسب كرده يا اين كه تغيير همچنين اياالت مّتحده انكار مي -۴۱۲

 داشته است. 5-)1تكميلي ( ادعايضاع و احوال تأثيري در او
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  ) تصميم ديوان ت(

كه همدان داخل در تعريف   306حكم كرده است   264در اين امر اختالفي نيست و ديوان در حكم شماره   -۴۱۳

 باشد. اعالميّه حلّ و فصل دعاوي مي 7مادّه  3«ايران» ذيل بند 

ديوان به عنوان يك امر مقدماتي بايد تعيين كند كه حق مالكيت مواد بالتيمور وفق قانون محل وقوع مال   -۴۱۴

 307يا خير.  انتقال يافته بود،] به ايران 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در 

] 1981ژانويه    19[  1359دي    29گاه به ايران حمل نشدند و در تاريخ  كه موادّ بالتيمور هيچ   يستاختالفي ن -۴۱۵

اعمال   بامريلند قرار داشتند. بر اين اساس ديوان در قبل از آن تاريخ در انبار بالتيمور ربط ذي هاي و در تمام زمان

 مريلند بر انتقال مالكيّت موادّ بالتيمور حاكم است.  ايالتدارد كه حقوق مي مقررقانون محل وقوع 

مريلند كه حاكم بر انتقال مالكّيت موادّ بالتيمور است نخست بايد  مشخصِديوان به منظور تعيين قانون  -۴۱۶

شامل دو سند است  قرارداد شود كه آن ماهّيت حقوقي قرارداد را تعيين كند. ديوان در تحليل قرارداد متذكّر مي

ند نخست  ـس   عنواناند.  ا شدهـو همدان امض  تايكمن] توسّط  1977ژوئن    19[  1356خرداد    29در تاريخ    كه هر دو

ُتني روزانه براي شركت شيشه همدان    187قرارداد بابت تأمين مواد و تجهيزات براي يك كارخانه ظروف شيشه  «

نهاد  امل پيش ـند دوم شـعيار است. س نمايانگر يك قرارداد فروش تمامالظاهر علي » است و در شهر همدان ايران 

»  كليد در دستنهاد شامل «شرط به همدان است كه در قرارداد گنجانده شد. پيش تايكمناي صفحه 76

»)Turnkey Clause («چنان كه در  برداري آنبود كه بر اساس آن، طرفين موافقت كردند كه «پروژه آماده بهره

برداري را چنين  شود. طرفين، اين پروژه آماده بهرهاست» به همدان ارائه مينهاد مشّخص و توصيف شده  اين پيش 

  اندازي يك فك شامل طرّاحي، خريد، تحويل، ساخت و راه نفهميدند كه «به معناي يك مجموعه واحد و الي

 

  ، باال. 540بند  گريد به بن 306
  ، باال.164-135هاي بند بنگريد به  307
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اين كه  ساعته است» و  24به ازاي روز ُتني  187اي ظروف شيشهكامل با توانايي توليد  اي كارخانه ظروف شيشه

 22.188.537شود». كلّ مبلغ قرارداد  ناپذير و الينفك قلمداد ميبرداري جداييبهره  آماده«تمام عناصر اين قرارداد  

 دالر آمريكا بود.

آالت  تهيه مواد، تجهيزات و ماشينقرارداد مذكور را قراردادي براي « ،264شعبه يك در حكم شماره  -۴۱۷

كند و آن را  توصيف مي 308ي و احداث آن ... طبق مشخصات معين» يك كارخانه كامل شيشه سازالزم براي 

  توصيفِ داند (تأكيد اضافه شده است). ديوان اين  مي 309» اصالح شده  برداريكامل آماده براي بهره   يك «قرارداد

  19قرارداد بوده است: از مبلغي حدود  اصليداند كه بخش فروش، جزء اين واقعيّت ميبازتاب را يك  ةشعب

دالر    14،797،083حساب صادر كرده است  بر اساس قرارداد براي همدان صورت   تايكمنميليون دالر آمريكا كه  

كار ساخت و ساز در    بابتدالر آمريكا    1،042،003كه فقط  آن  بود حال    يي درياآمريكا براي موادّ و حمل و نقل  

  مطابق توسّط كارنگي طرح كارخانه شيشه اط بايد متذكّر شد كه كار مهندسي روي ارتباين در  310ايران بود.

 311. انجام شده استديگري  قرارداد مستقل 

اساساً با تدارك كاال   تايكمنقرارداد توسّط  اجراي با توجّه به اين كه  ،چه گفته شدديوان بر اساس آن -۴۱۸

مريلند نظر خواهد كرد كه بر   ايالتبه حقوق  ،اين كه چه كسي مالك موادّ بالتيمور بود تعيين در  ،ط بودتبمر

 . حاكم است فروش كاال

 

  . 125، ص 13، گزارش آراء ديوان داوري، ج 4، بند 264حكم شماره  308
  . 126، ص 13، گزارش آراء ديوان داوري، ج 4، بند 264حكم شماره  309
  ، باال. 340بند  بنگريد به  310
  ، باال.294پانوشت  بنگريد به . 126، ص 13، گزارش آراء ديوان داوري، ج 5، بند 264حكم شماره  311
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  ايالت بر فروش كاالها در  آن را پذيرفته،    2  تيترقانون تجارت متحدالشكل، به نحوي كه قانون مريلند در   -۴۱۹

است و در  حاكم شده بر انتقال مالكيّت كاالهاي فروخته ويژه قانون مريلند به  401- 2است. بخش حاكم مريلند 

 دارد: مقرّر مي ربطذي بخش 

نسبت به كاال به هر شيوه و شرايط مصرحي كه طرفين بر آن توافق كرده باشند  مالكيّت حق ) ... 1( 
  يابد. از  فروشنده به خريدار انتقال مي

ز در شرايطي كه صراحتاً توافق ديگري شده باشد در زمان و مكاني كه فروشنده  حق مالكيت ج) 2(
رغم  ايفاي تعهد خود را در ارتباط با تحويل فيزيكي كاال به اتمام رساند، انتقال خواهد يافت، علي 

،  تحويل داده شود  يمحل ديگر   يا سند مالكيت در زمان  قرار باشد  حق وثيقه و اگر چه  محفوظ بودن  
  رغم هر گونه حفظ حق وثيقه با بارنامه ويژه و  علي و به 

فروشنده را ملزم يا مخيّر كند كه كاال را براي خريدار ارسال كند امّا  ،(الف) اگر قرارداد
ها را در مقصد تحويل دهد مالكيّت به خريدار در زمان و مكان وي را ملزم نكند كه آن 

  شود؛ امّاحمل منتقل مي

جا منتقل در آن با اقباض (ب) اگر قرارداد، تحويل در مقصد را الزامي كند مالكيّت 
  312شود.مي

كه تايكمن و همدان توافق كرده  امر وجود ندارد ابتدايي، هيچ دليلي حاكي از اين  يبه عنوان موضوع -۴۲۰

ور است. به داليل آتي  باشند يا اين كه تايكمن اين را به رسمّيت شناخته باشد كه همدان مالك موادّ بالتيم

 18[  1359مرداد    27  نخست اين كه تايكمن در نامه مورّخ 313كننده نيست.قانعبر خالف اين امر  استدالالت  ايران  

به موادّ بالتيمور به عنوان «موادّ  خود به همدان ] 1980سپتامبر  22[ 1359شهريور  31] و تلكس مورّخ 1980اوت 

متضّمن اين نتيجه نيست كه تايكمن مالكيّت همدان بر آن اقالم   بيشتر،  مدارك ، بدون كرده است اشاره  314شما»

 

  . 2 -401مجموعه قوانين مريلند، قانون تجارت، بخش  312
  ، باال. 740بند  بنگريد به  313
  ، باال. (ب)  440و  340بندهاي  بنگريد به  314
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خريد  استفاده از اين لغات، چيزي بيش از  ازتايكمن مراد كه  اي حاكي از اينقرينه را شناسايي كرده است. هيچ 

 .بوده است، وجود نداردتوسّط همدان مواد مطابق قرارداد 

 1359مهر  19 هاي مورّخبه تلكس تايكمنآشكار و فوري  پاسخ  ظاهريِ حاضر نيست نبودِديوان  ،دوم -۴۲۱

همدان است   315مبني بر اين كه موادّ بالتيمور «مال» همدان ] 1981مه  17[ 1360ارديبهشت  27] و 1980اكتبر  11[

اي با  گيرير كند. در واقع، چنين نتيجهتفسي تايكمنرا به منزله پذيرش مالكيّت همدان بر موادّ بالتيمور از سوي 

  1360هفتم ارديبهشت  در تلكس مورّخ تايكمنطور كه گفته شد . همانمغاير خواهد بود تايكمنرفتار آن زمان 

از    تايكمن 316] به همدان توصيه كرد كه در حال آماده كردن فاكتورها براي موادّ بالتيمور است. 1981آوريل    27[

 .كرد، آماده نمي قرار معلوم فاكتورها را براي اقالمي كه معتقد بوده در مالكيّت همدان است

انتقال مالكيت و همدان چه در قرارداد و چه در جاي ديگري در مورد «روش» يا «شرايط»  تايكمن -۴۲۲

به نحو  مريلند ن مجموعه قواني) 1( 401-2بخش  وفقبه همدان  تايكمناز  ،تايكمنشده توّسط تهيهكاالهاي 

شده را به «سايت  آالت و موادّ» فراهم«تجهيزات، ماشين كردمي را ملزم  تايكمنتوافق نكردند. قرارداد ديگري 

است. بر اين اساس، قاعده   318بنابراين، اين امر مستلزم «تحويل در مقصد»  317؛حمل كندكارخانه در همدان ايران»  

  شده  مالكيّت كاالي فروخته ،كه مطابق آنشود مريلند اعمال ميمجموعه قوانين ) 2( 401-2ذيل بخش  تكميلي

  319شود كه فروشنده عمل خود را در خصوص تحويل فيزيكي كاال كامل كند». «در زمان و مكاني منتقل مي 

 

  ، باال.(ت) و (ج) 440بند  بنگريد به  315
 جا. همان بنگريد به  316

 ] قرارداد. Cبند ج [  بنگريد به  317

 ) (ب). 2( 2-401، بخش مجموعه قوانين مريلند 318

 يابد»). همانجا («اگر قرارداد مستلزم تحويل در مقصد باشد، حق مالكيت در زمان تقديم در آنجا انتقال مي همچنين بنگريد به  319
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جا كه  شد. بدين ترتيب، از آنگاه به سايت كارخانه شيشه در همدان حمل ننيست كه موادّ بالتيمور هيچ  ياختالف

 گاه به همدان انتقال نيافت.مالكيّت آن نيز هيچ  ،گاه به همدان تحويل داده نشدموادّ بالتيمور هيچ 

، استدالالت ايران مبني بر تغيير آمد  مسائل كلّي اين حكم جزئيبخش  در    ، به عالوه، به داليلي كه در باال -۴۲۳

 320في است.منت بر منافعاوضاع و احوال و مالكيّت 

ديوان با منظور داشتن و كاستن ثمن فروش مواد  كه مبني بر اين به همين منوال، ديوان استدالل ايران  -۴۲۴

، مالكيت واقعي همدان بر آن اقالم را تأييد كرده  264در حكم شماره   321بالتيمور از كل مبلغ حكم به نفع تايكمن 

در خصوص   يديوان با منظور داشتن ثمن به حساب همدان، تصريحاً يا تلويحاً، تصميم 322.كندرا رد مي  است

 . ه استتيمور بوده، اتخاذ نكردل] چه كسي مالك اموال با1981ژانويه  19[ 1359دي  29كه در اين 

 كند.را رد مي) 1(-5تكميلي  ادعايچه گفته شد اساس آنديوان بر   -۴۲۵

  ) 13-و ز 8-، ز7-ز   ادعاهايوزارت راه و ترابري ايران (ادعاهاي راجع به ) 6(

 (الف) مقدّمه كّلي 

و  مرتبطديگر با يك . تمام اين ادعاهاستا 323وزارت راه و ترابري ايران اين سه ادعا ادعاهايي راجع به  -۴۲۶

  ي هستند كه توسّط وزارت راه و ترابري در اواخر دهه قابل حمل هايواحد خانه سازي و مربوط به تجهيزات راه

 ] در اياالت مّتحده انبار شده است.1979اواسط [ 1358از نيمه اول خريداري و  ميالدي  1970

 

 ، باال. 591و  313بندهاي  بنگريد به  320

  ، باال. 640بند  بنگريد به  321
  ، باال. 740بند  بنگريد به  322
 ناميده شده است.  MRTRو همچنين  MORT، وزارت راه و ترابري ايران زماندر مدارك انگليسي زبان هم 323
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صه براي پروژه ساخت يك  كاران بالقوّه را به مناقپيمان 1970ي دهه وزارت راه و ترابري در اواسط  -۴۲۷

خّطه از تهران به خليج فارس («پروژه») دعوت كرد. برنده مناقصه، كنسرسيومي بود كه توسّط يك  راه ششبزرگ 

و شركتي فرانسوي به نام   كنودسن)-نوكنودسن پاسيفيك ليميتد (موريس-نوبه نام موريس آمريكاييشركت 

«كنسرسيوم»). كنسريوم سه قرارداد با وزارت راه و ترابري در تاريخ  جمعاً  كفراران اس. آ. آر. ال ايجاد شده بود (

قرارداد شماره    ؛راهبراي خدمات مهندسي براي طراحي بزرگ  81] (قرارداد شماره  1977و    1976[  1356و    1355

 ساختمان) منعقد كرد.خدمات تجهيز و  88و قرارداد شماره  ؛اتبراي تهيّه تجهيزات و امكان  87

ه نمايندگي از وزارت راه و ترابري براي  بسازي را تجهيزات راه 87كنسرسيوم بر اساس قرارداد شماره  -۴۲۸

وزارت راه و ترابري در   كارگزار حملبه عنوان كنودسن -نوريسو ماجراي پروژه خريداري كرد. به عالوه، 

 كرد.مل ميح اياالت مّتحده

را خاتمه   87روزه، قرارداد شماره  25اي كه ذيالً توضيح داده خواهد شد با اّطالعيّه كنسرسيوم در زمينه -۴۲۹

ژانويه    19[  1359دي    29  داد. اموال وزارت راه و ترابري در مناطق مختلف اياالت مّتحده به داليل متعدّدي قبل از

 نشد.  حمل] به ايران 1981

طرح شد كه به پروژه   آمريكاييهاي متعدّدي بين وزارت راه و ترابري و برخي شركت نتيجتاً اختالفات -۴۳۰

 نشده براي انبار اقالم مربوط نيز مطرح گرديد. هاي پرداختمذكور مربوط بود. اختالفات راجع به هزينه 

  8-و ز 7-ز ادعاهاي (ب) پيشينه موضوعي مشترك بين 

به نمايندگي از وزارت راه و ترابري قراردادهايي را با   ]1978[ 1357/1356كنسرسيوم در سال  -۴۳۱

 هاي متعدّدي به قرار زير منعقد كرد:شركت
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] قراردادي را با شركت ترنس ورلد هاوزينگ  1978[ژوئيه  1357تير/مرداد (الف) كنسرسيوم در 

  د؛قابل حمل («ترانس ورلد هاوزينگ») منعقد كر هايواحد خانه براي خريد («ترانس ورلد») 

قراردادي را با اونان ميدل ايست ليميتد براي  ]1978ژوئيه  29[ 1357هفتم مرداد (ب) كنسرسيوم در 

  هاي روشنايي») منعقد كرد؛خريد ژنراتور و پروژكتور برق («كارخانه

كمپ -] قراردادي را با شركت توليدي پورتا1978اوت  اول[ 1357مرداد  10(ج) كنسرسيوم در تاريخ   

  كمپ») منعقد كرد؛ و-پورتا هايواحد خانه قابل حمل (« هايواحد خانه كمپ») براي خريد -(«پورتا

  مورگن قراردادي را با شركت تجهيزات  ]1978اوت  دوم[ 1357مرداد  11(د) كنسرسيوم در تاريخ   

 ») منعقد كرد.مورگن شكن ن («تجهيزات سنگشك») براي خريد تجهيزات سنگمورگن («

  واشينگتن در ايالت    بندر ونكووربه    شكن مورگنسنگ ترانس ورلد و بخشي از تجهيزات    هايواحد خانه  -۴۳۲

] تحويل داده  1979و فوريه    1978[اكتبر    1357مهر و اسفند    ميانفاصله زماني  ها در  اي از حمل و نقل در مجموعه 

موضوع   موارد انبار شدند. اين در انتظار حمل بندر ونكووربندي و در شد. اين اقالم براي حمل و نقل فوري بسته

 باشند.مي 7-ز ادعاي 

گالف كريتينگ («  گالف پورتسقراردادي را با شركت    ]1979[  1358/1357  موريسون كنودسن در سال -۴۳۳

  شكن مانده تجهيزات سنگمنظور فراهم آوردن خدمات تحويل صادرات براي حمل بخش باقي ») به پورتس

تجهيزات  روشنايي به ايران منعقد كرد. بدين ترتيب،  ي هاكمپ و كارخانه-پورتا هايواحد خانه ، مورگن

در   گالف پورتس] به 1979فوريه  هفتم[ 1357بهمن  17هاي روشنايي مذكور در تاريخ و كارخانه  شكنسنگ

  گالف پورتس كمپ به  -پورتا  هايواحد خانه كه  حال آن  ان لوئيزيانا تحويل داده شد  لئسازي در نيواورمحلّ ذخيره
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هاي وزارت راه و  دستورالعمل در انتظارتمام آن مواد را  گالف پورتستگزاس تحويل داده شد.  هيوستوندر 

 باشند.مي  8-ز  ادعايبودند موضوع  گالف پورتس در انبار كه   يترابري نگه داشت. اقالم 

نه  و  بندر ونكووراموال وزارت راه و ترابري در  ، به داليل متعدد، نهكه در زير بحث خواهد شدچنان -۴۳۴

] به ايران حمل  1981ژانويه  19[ 1359دي  29ان قبل از ئلرون و نيواوتوسيدر ه گالف پورتساموال موجود در 

  ] به ايران حمل شدند در حالي كه اموال اخير در 1983اواخر [ 1362اواسط موال نخست نهايتاً در نشدند. ا

 ] حمل شدند.1984[فوريه  1362بهمن/اسفند 

خارجي نوشت و از جمله   نظارت بر اموالاي به دفتر نامه ]1981مه  11[ 1360ارديبهشت  21در  مورگن -۴۳۵

 موارد زير را توصيه كرد:

آالت سنگ خردكني در انبار بندر وان كوور در ايالت واشينگتن و شركت ماشين در حال حاضر 
گالف پورتز كرتينگ در نيواورلئانز كه براي پروژه جاده سازي توسط مرگان ساخته شده و به قيمت 

مليون دالر از ماشين  5/5وده، وجود دارد. حدود فروخته شده ب MORTمليون دالر به  9/8حدود 
  مليون دالر در انبار نيواورلئانز انبار شده است.  3/ 4آالت در انبار وان كوور و 

قرار دارد   نيواورلئانر و و كه در ونكو شكن مورگن سنگ كه تجهيزات  اطالع داد در نامه خود  مورگن به عالوه 

  است» زيرا «به مدّت حدود دو سال و نيم در فضاي باز انبار شده است». اي آسيب ديده طور قابل مالحظه  به«

شركت با مسؤوليت   ] از طريق تلكس با1981ژوئيه    26[  1360چهارم مرداد  وزارت راه و ترابري در تاريخ   -۴۳۶

در سال   با آن شركتبرقرار كرد كه وزارت راه و ترابري  طارتباايران -هوارد نيدلز تامن اند برگندوفمحدود 

با  پور بندر شاه-راه قم] قراردادي را به منظور نظارت و كنترل بر طرّاحي و ساخت بزرگ1976[ 1354/1355

  ايران -برگندوفهوارد نيدلز تامن اند  از وزارت راه و ترابري در تلكس خود  324وزارت راه و ترابري بسته بود. 

 

 17( 12-11، بندهاي 244-68-2، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و ديگرانو  بنگريد به هوارد نيدلز تامن اند برگندوف 324
  .305، 302، ص ص 11گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1986[هشتم اوت  1365مرداد 



  

211 

 

سازي» تجهيزات و «واحد  تماس، شامل آدرس «انبارها و مناطق ذخيرهدرخواست كرد كه اطالعات مربوط به 

خريده   ]1978[ 1357/1356 ساخته» كه كنسرسيوم به نمايندگي از وزارت راه و ترابري در سالپيش هاي خانه

از ] 1981اوت  17[ 1360مرداد  26 در تاريخ  ايران-وف هوارد نيدلز تامن اند برگنداست را در اختيار قرار دهد. 

كه   مورگن شكندرصد تجهيزات سنگ 60) يكوزارت راه و ترابري را از جمله مّطلع كرد كه: (طريق تلكس 

چهارم مرداد   در تاريخ كه  يي روشناهاي و كارخانه 325خريداري شد  ]1978اوت  دوم[ 1357مرداد  11 در تاريخ 

) واحد  دون انبار شده است؛ (ئادر نيواورلواقع  گالف پورتس  نزد  326خريداري شد ]1978ژوئن  26[ 1357

در   گالف پورتسدر  327خريداري شد  ]1978[اول اوت  1357مرداد  10در تاريخ كه كمپ -پورتا هاي خانه

خريداري   328]1978[ژوئيه  1357تير/مرداد در كه ورلد ترانس هايخانه ) واحد سهون انبار شده است؛ و (ستويه

 ر انبار شده است. و بندر ونكو در مورگن  شكندرصد تجهيزات سنگ 40و باقي  شد

  گالف پورتس ر و  وشامل بندر ونكو  ي يشخصيت حقوقي آمريكاوزارت راه و ترابري و چندين شركت و   -۴۳۷

] به دعوت وزارت راه و ترابري به منظور  1981اوايل/اواسط نوامبر اواخر اكتبر  يا [ 1360حدود آبان ماه در 

 هاي خود در وين ديدار كردند.مذاكره جهت پيدا كردن راه حلّ اختالف 

  گالف پورتس ر و وبندر ونكو ووزارت راه و ترابري ي بين يهانامه به انعقاد موافقت ،از جمله ،مذاكرات -۴۳۸

 دعاوي وزارت راه و ترابري در زير بحث  خواهد شد. در ارتباط با  لزومحدّ  تاها نامهاين موافقتاز د. منجر ش

 

  ، باال. 314بند  بنگريد به  325
  همانجا.  بنگريد به  326
  همانجا.  بنگريد به  327
  همانجا.  بنگريد به  328
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  (وزارت راه و ترابري/ بندر ونكوور)  7-ز  ادعاي(پ) 

  ) مقدّمه يك( 

به عنوان خسارات   بهرهدالر آمريكا به اضافه  13،103،689مبلغ  7-ز ادعايايران در حداكثر خواستة  -۴۳۹

 1357/1356  شده توسّط وزارت راه و ترابري در سالات انتقال اقالم خريداري انجام ترتيبقصور ادعايي در  ناشي از  

 نگتن انبار شده بود. ير واشو به ايران است كه در بندر ونكو  ]1978[

 ي) پيشينه موضوعدو(

ربط پيدا   ادعاه اين بكه  ]1978[ 1357/1356اقالم خريداري شده توّسط وزارت راه و ترابري در سال  -۴۴۰

 به قرار زير است: كندمي

ساخته و مبلمان مربوط به آن، كه در  هاي پيشواحد خانه  301 هاي ترانس ورلد شاملواحد خانه  (الف)

دالر آمريكا كه طي   9،469،850] از ترانس ورلد به مبلغ 1978ژوئيه  26[ 1357تاريخ چهارم مرداد 

  329خريداري شد؛  88-231-50001-1سفارش خريد شماره 

] از  1978[دوم اوت  1357مرداد  11در تاريخ قطعه كه  683شامل  مورگن شكنسنگ (ب) تجهيزات

 330خريداري شد.  87-2101-1دالر آمريكا مطابق سفارش خريد شماره  508،819،8 مورگن به مبلغ 

درصد   40ه شده است نشان دهنده بمطال  7-كه در ادعاي ز مورگنشكن بخشي از تجهيزات سنگ

دالر آمريكا)    8،819،508  دالر آمريكا از كلّ مبلغ خريد   3،527،803(  87-2101-1شماره  سفارش خريد  

  باشد.مي

 

  (ب)، باال. 431بند  بنگريد به  329
 ، باال.(ت) 431بند  بنگريد به  330
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مورگن (كه از اين   شكنترانس ورلد و بخشي از تجهيزات سنگ هايخانه واحد  331كه گفته شد،چنان -۴۴۱

 1357مهر    14ره حمل بين  طي چندين فق  » نام برده خواهد شد)7-رفته، تحت عنوان «موادّ زهم روي ها  از آن به بعد  

 تحويل داده شد.به بندر ونكوور در ايالت واشينگتن ] 1979فوريه  27[ 1357اسفند  هشتم ] و1978اكتبر  ششم[

ر تا تاريخ  ودر بندر ونكو داري هاي انباركنودسن به نمايندگي از وزارت راه و ترابري هزينه-موريسون -۴۴۲

طور كه اشاره  د. همانكر متوقّف را ها پس از آن، پرداخت  پرداخت كرد ورا  ]1980ژانويه  31[ 1358بهمن  11

 332فسخ كرد.را   87قرارداد شماره  ]1980مارس پنجم [ 1358اسفند   15در تاريخ  مشد كنسرسيو

دادگاه عالي   ] عليه وزارت راه و ترابري در مقابل 1979فوريه  22[ 1358سوم اسفند  در تاريخ  مورگن  -۴۴۳

سفارش  بابت    كه وزارت راه و ترابري از پرداخت كاملكرد  ادّعا    واقامه  ي  يدعوانگتن  يواششهرستان كالرك در  

  17بايد از طريق پرداخت در آن قرارداد خودداري كرده است.  مورگن  به  87-2101-1خريد خود به شماره 

؛  بود] پرداخت شده 1979و ژانويه  1978[دسامبر  1357آذر و بهمن  گرفت. ده حواله نخست بينحواله انجام مي

پس از شروع  با دريافت وجه پرداختي اندكي مورگن شده دريافت نشد. در زمان توافق 12و  11هاي امّا حواله 

تأخير در  مخارج مرتبط با و خواستار  دعواي خود را اصالح كرددادگاه عالي شهرستان كالك  دادخواهي در

 كرد.  بابت تأمين اجراي حكم تقاضاي توقيف اموال مورگن همچنين  333پرداخت شد.

مطابق درخواست  ] 1979 فوريه[ 1357بهمن/اسفند  نگتن دريواش دادگاه عالي شهرستان كالرك در -۴۴۴

] 1979[ژوئيه    1358تير/مرداد  ، و توقيف در  ر را دادوتوقيف اموال انبارشده در بندر ونكو  دور قرارصمورگن طي  

 

  ، باال. 432بند  بنگريد به  331
 ، باال. 429بند  بنگريد به  332

])،  1983دسامبر    27[  1362(ششم دي    100-280-2، حكم شماره  اسالمي ايرانجمهوري  و    منت كامپنيپبنگريد به مورگن ايكوي 333
  .272، ص 4گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در
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  1358دي/بهمن  در دادگاه شهرستان كالرك وزارت راه و ترابري رفع توقيف را مطالبه كرد امّا 334. واقع شد

 335] اين درخواست را رد كرد.1980ژانويه [

 باقي ماند.  بندر ونكوور] اقالم در  1979نوامبر    14[  1358آبان    23متعاقب صدور دستور انسداد در تاريخ   -۴۴۵

بر انبار شده در بندر مذكور ماليات  7-مواد ز] بر 1980[ 1359/1358مأمور ارزيابي شهرستان كالرك در سال 

بهمن   11آمريكا هزينه انبارداري از تاريخ دالر  40،000اموال شخصي وضع كرد. بندر نيز با عدم دريافت ماهانه 

[نهم سپتامبر  1359شهريور  18اي به تاريخ ] مدعي حق حبس انباردار شد. بندر طي نامه 1980ژانويه  31[ 1358

    به مدتي بيش از يك سال در محوطة بندر  كه را 7-پروانه فروش مواد ز ] به دفتر نظارت بر اموال خارجي 1980

 ديدگي درخواست كرد.و آسيب ، باال رفتن هزينة انبارداري، استهالكهمراه با ،  مانده بودباقي

در  وزارت دادگستري ] 1980[دسامبر  1359آذر/دي بنا بر درخواست وزارت راه و ترابري در   -۴۴۶

به حالت  ] 1981ژانويه  20[ 1359دي  30را تا تاريخ ها نگتن ورود كرد و رسيدگي يهاي دادگاه واشرسيدگي

 .تعليق درآورد

اظهاريه  ]  1981فوريه    27[  1359هشتم اسفند    هاي الجزاير در تاريخ بيانيّهبعد از انعقاد  اياالت مّتحده    دولت -۴۴۷

عليه وزارت    ادعا  چونكه    : (يك)ثبت و از دادگاه درخواست كرد  واشينگتندر دادگاه    مورگندر دعواي  ينفعي  ذ

توقيف  دستورهاي همچنين (دو) و ؛ ها را متوقف كندرسيدگي راه و ترابري مسلّماً در صالحيّت ديوان قرار دارد 

 كند.ابطال را  

] چندين  1981واخر اكتبر يا اوايل/اواسط نوامبر [ا 1360حدود آبان ماه شد در  خاطرنشان طور كه همان -۴۴۸

را با وزارت راه و   يمذاكراتبه ابتكار وزارت راه و ترابري  بندر ونكوور  ي از جملهيشخصيت حقوقي آمريكا

 

  .277، ص 4، گزارش آراء ديوان داوري، ج 100-280-2، حكم شماره پمنت كامپنييمورگن ايكو 334
  .277، ص 4ديوان داوري، ج ، گزارش آراء 100-280-2، حكم شماره پمنت كامپنييمورگن ايكو 335



  

215 

 

به  اي نامه ] 1981اكتبر  نهم [ 1360مهر  17 در تاريخ  بندر ونكووروكيل در اين سياق،  336ترابري آغاز كردند. 

مذاكرات با وزارت راه و ترابري از بند ونكوور نمايندگي كند «تا در كه اجازه داد نوشت و به او  مورگنوكيل 

هاي مدولي به توافق برسد كه همچنين شامل بازيافت شكن و واحد خانه در مورد حمل و/يا فروش تجهيزات سنگ 

 ونكوور باشد».  رهاي انبارداري از طرف بندهزينه 

نامه حلّ و فصلي  ]  موافقت1981نوامبر    18[  1360آبان    27در تاريخ    بندر ونكووروزارت راه و ترابري و   -۴۴۹

توافق كردند كه وزارت راه  نامه موافقت ن آ») را امضا كردند. طرفين در ]1981[ 1360نامه حلّ و فصل («موافقت

ي مخارج انبارداري تجهيزات و واحد  يبراي حل و فصل كامل و نهادالر آمريكا « 1،000،000و ترابري بايد مبلغ 

خي كه ايران قصد بردن  ي] يعني تار1982مارس    31[  1361فروردين    11هائي كه تا آن تاريخ حادث شده و تا  خانه

پرداخت نمايد. اين امر مورد توافق قرار گرفت كه حلّ و فصل بايد براي پرداخت  را    »شوداموال را دارد، حادث مي 

 است به اين ديوان ارجاع شود. شده ايجادبيانيه عمومي  7كه مطابق بند  تضمينياز حساب 

آن، حلّ و فصل   مطابقبود كه  اعراض شامل شرط عدم همچنين ] 1981[ 1360نامه حلّ و فصل موافقت -۴۵۰

ي كه هر يك از طرفين  ي ادعاوزارت راه و ترابري يا بندر مذكور از هر هر يك از اعراض  موجباتمذكور، 

. با اين حال  آوردرا فراهم نمي  باشدداشته  نامهموافقتموضوع توانست عليه اشخاص ثالث در ارتباط با مي

 گاه اجرايي نشد.هيچ ] 1981[ 1360نامه حلّ و فصل موافقت

   ونكوور  بندر و  مورگن به] 1981دسامبر  18[ 1360آذر  27داري اياالت مّتحده در تاريخ وزارت خزانه -۴۵۱

  مورگن و  بندر ونكووركه بفروشند را به اين دليل  7-ها اجازه داد كه موادّ زكرد و به آناعطا مجوّز فروش 

 اي عليه ايران دارند. نشده وصول  ادعاهاي

 

  ، باال. 437 بند بنگريد به  336
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وزارت  اي به طي نامه ] 1981دسامبر  28[ 1360هفتم دي  كرد در تاريخ وكيلي كه براي ايران كار مي  -۴۵۲

در دست   ي شد كه جلوگيري از فروش اموال براي  خانهوزارت خواستار مساعدت آن اياالت متحده دادگستري 

اي به وزارت امور خارجه  ] طي نامه1981دسامبر  30[  1360. وكيل مذكور در نهم دي قرار داشت بندر ونكوور 

گيري از تحميل ماليات بر هاي مربوط به شهرستان كالرك براي پيشدرخواست كرد در دادرسي  اياالت متحده

شهرستان كالرك تا تير/مرداد   مّطلع شد كه  وكيل مذكور 337مداخله كند.  اموال شخصي در خصوص اقالم مذكور

دالر   09/159،720مبلغ و  ي ترانس ورلدهاخانه واحد  بابت دالر آمريكا  270،203/ 39] مبلغ 1981[ژوئيه  1360

 . استماليات وضع كرده مورگن شكن بابت تجهيزات سنگ آمريكا 

اكبر مسافر  هاي آقايان  نامهشهادت]  1981[  1360نامه حلّ و فصل  ايران در خصوص وقايع متعاقب موافقت -۴۵۳

مشاور   مقامدر  ربط به موضوعذي هاي كه هر دو در زمانارائه كرد، را ارمي ص محمدعلي لطفعليان رحمتي و 

از سوي ايران به عنوان شاهد  فرد در جلسه استماع كردند. همچنين هر دو مي حقوقي وزارت راه و ترابري عمل 

اظهار كردند كه نمايندگان وزارت راه و ترابري در   ،هر دو ،ارميصفراخوانده شدند. آقاي رحمتي و آقاي 

به اياالت مّتحده    ،به ايران  7-موادّ زبازرسي و فراهم آوردن ترتيبات حمل  ] به منظور  1981[دسامبر    1360آذر/دي  

توسط  هاارزيابي مالياتاز آن زمان وزارت راه و ترابري نمايندگان اظهار داشت كه رحمتي سفر كردند. آقاي 

وزارت راه و  مورگنِ شكن ات سنگهاي ترانس ورلد و تجهيزبر واحد خانه شهرستان كالرك مأمور ارزيابي

ترابري انبار شده در بند ونكوور آگاه شدند. به عالوه آقاي رحمتي اظهار داشت كه وزارت راه و ترابري آگاه  

هاي ترانس ورلد  د خانه ـوز فروش واح ـ] مج 1981دسامبر  18[ 1360آذر  27وور در ـشد كه مورگن و بندر ونك 

از دفتر نظارت بر  ،  ندداراي حق حبس بود  هامورگن و بندر ونكوور بر آنو تجهيزات سنگ شكن مورگن را كه  

وال به اين  ـاين اوضاع و اح مجموعنامه خود اظهار داشت كه ارمي در شهادتـ. آقاي صاندگرفته اموال خارجي 

 

  ، باال. 445 بند بنگريد به  337
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د] و بسيار محتاط  نبه مسئله تحويل گرفتن اموال نگاه [نك يبينخوشبا «ديگر   امر انجاميد كه وزارت راه و ترابري

 ».د]اش[ب

] به 1981[دسامبر  1360آذر/دي در جلسه استماع شهادت داد كه وي پس از به عالوه آقاي رحمتي  -۴۵۴

) سالي سه بار سفر كرده است تا اموال انبارشده وزارت  نيواورلئانو    هيوستونر، بالتيمور،  واياالت مّتحده (به ونكو

ده كند. آقاي رحمتي اظهار داشت كه آخرين  اآمبراي حمل  ها را  ببيند و آن  به عينهراه و ترابري را در سه مكان،  

  زمان در ] اّتفاق افتاد. آقاي رحمتي گفت كه او 1983[سپتامبر يا اكتبر  1362ا آبان يشهريور  آن بازديدها در 

و تجهيزات    هاخانه نصف يك روز كامل را صرف نگاه كردن به برخي واحد    بندر ونكووربازديد از اماكن انبار در  

اند». آقاي  بندي شده ... در جعبه بسته كرده است؛ وي ديد كه «برخي واحدها برپا و برخي از واحدها شكنسنگ

واحدها را از بيرون مشاهده كرد. بر اساس شهادت   شدها را باز نكرده است زيرا ميرحمتي پذيرفت كه او جعبه 

جا باريده بود». آقاي رحمتي در خصوص  ها با كارتون پوشيده شده بودند و باران زيادي آن آقاي رحمتي «آن

از اموال    هاداشتن آن نگهو براي جدا  قرار داشت  بندي  در بستهآن تجهيزات  اظهار داشت كه    شگن تجهيزات سنگ

 1362 سال  ادّعا كرد كه وي تنها در آخرين بازبيني خود درهمچنين نگه داشته شده بود. او  جايك سايرين در 

 ال واقعاً بد [بود]».وبرداري كرد زيرا «وضعّيت امبرداري و عكسيادداشت] 1983[

  تقديم ديوان  به    ر ونكووربند عليه    ادعايي]  1982ژانويه    19[  1360دي    29وزارت راه و ترابري در تاريخ   -۴۵۵

در   بر اساس دادخواست وزارت راه و ترابري بندي گرديد. طبقه  67-اين ادعا تحت عنوان پرونده شماره بكرد. 

بلكه بايد خسارات وارده بابت عدم   نداشتهاي انبارداري زينهه مطالبة، بندر نه تنها هيچ حّقي براي آن پرونده

را نيز متحمل الك و پوسيدگي كاالها در انبار، خسارات مادّي و ساير خسارات  استهناشي از  الّنفع آتي، ضررهاي  

دالر آمريكا    15،344،168مجموعاً به    67-وزارت راه و ترابري در پرونده شماره بخسارات مورد مطالبه  شد.  مي

 . بالغ گرديد
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موقّت توسّط   صدور دستوردرخواستي براي ] 1982ژوئن  30[ 1361نهم تير وزارت راه و ترابري در  -۴۵۶

 كرد. تسليم  بندر ونكوورتوسّط  7-ديوان به منظور جلوگيري از فروش موادّ ز

در دست  هنوز  67-] در حالي كه پرونده شماره ب1982اكتبر  25[ 1361سوم آبان ايران در تاريخ  -۴۵۷

در   7-ران در اين دادخواست موادّ زارائه داد. اي 15-شماره الف پروندهدادخواست خود را در رسيدگي بود 

 كرد. بود فهرستمنتقل نشده هاي الجزاير بعد از انعقاد بيانيهرا به عنوان اموال ايران كه   بندر ونكوور تصرف

نامه حلّ و  ] موافقت1983مه  20[ 1362ارديبهشت  30در تاريخ  بندر ونكووروزارت راه و ترابري و  -۴۵۸

نامه وزارت راه و ترابري  ») منعقد كردند. در اين موافقت]1983[ 1362نامه حلّ و فصل فصل جديدي («موافقت

بپردازد و طرفين توافق كردند  به بندر ونكوور  هاي انبارداري  دالر آمريكا براي هزينه  3،000،000پذيرفت كه مبلغ  

ها و دعاوي عليه  ريعاً تمام رسيدگيدر انتقال اموال از بندر به ايران همكاري كنند. طرفين توافق كردند كه سكه 

، زماني كه قيود و شرايط  ي مسترد كنند ويي يا نهاد غيرقضايديگر را در مقابل هر دادگاه، نهاد داوري يا قضايك

الذّمه گردند. به عالوه  ديگر بري يك در قبالفوراً  ] به نحو كامل انجام شد،1983[ 1362نامه حل و فصل موافقت

وزارت راه و ترابري به عنوان   وبندر  كس جزنبايد توسّط هيچ  نامهموافقت كه اين آمده بود نامه موافقتدر 

 نامه تفسير گردد.آن موافقتنسبت به ثالث شخص عليه  ين طرفهر يك از از هرگونه حقّ    اعراض

اي صادرات  بربه اخذ پروانه صادرات ضروري  ونكووربندر مبني بر الزام اي متمّم نامهموافقتبا طرفين  -۴۵۹

در تاريخ  واشينگتن شهرستان كالرك ازبابت ماليات بر اموال شخصي اخذ برائت به ايران و همچنين  7-موادّ ز

 . كردند تكميلرا ] 1983[ 1362نامه ] موافقت1983اوت  18[ 1362مرداد  27
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  ي حكمرا به عنوان  مذكور  نامه حلّ و فصل  ] موافقت1983سپتامبر    12[  1362شهريور    21ديوان در تاريخ   -۴۶۰

و متذكر شد كه مدارك حقوقي اعراض از توقيف مورگن را دريافت    به ثبت رساند   الطرفينشرايط مرضي مبتني بر  

  338. ] به ايران حمل شدند1983[نوامبر و دسامبر  1362آبان و آذر در كلية اموال مورد بحث نهايتاً  .كرده است

  ) اظهارات طرفين سه(

  ]1983[ 1362 حل و فصل  نامه: آثار موافقت مسئله مقدّماتي

نامه حل و  بود كه با موافقت 67-موضوع پرونده ب 7-كند كه چون اموال زاياالت متحده استدالل مي  -۴۶۱

نامه موافقت توسط طرفين مصالحه شد، ديوان بايد ادعاي حاضر را مردود اعالم كند. ديوان ] 1983[ 1362فصل 

رايط  مبتني بر ش  ي] به عنوان حكم1983سپتامبر    12[  1362شهريور    21را پذيرفت و در  ]  1983[  1362حل و فصل  

حل و فصل پرونده شماره    كند كه، بااياالت متحده ادعا مي  339ثبت كرد.  67-الطرفين در پرونده شماره بمرضي

فارغ دانست. به اعتقاد   7-، ايران مصالحه كرد و اياالت متحده را از همين ادعاهاي مطروح در ادعاي ز67-ب

و پرونده    7-هاي حاضر ممنوع است چرا كه ادعاي زدر چارچوب پرونده   7-اياالت متحده، ايران از طرح ادعاي ز

 تعهدات حقوقي است.ن هماهمان اموال و به  مربوط  67-شماره ب

شود كه  متذكر مي و  نمايدمي مطرح  كندتلقي مي مضاعف جبران خسارت را كه چه آن اياالت مّتحده   -۴۶۲

مطالبه   7-بود كه اكنون در ادعاي ز 67-وزارت راه و ترابري خواستار همان نوع خسارتي در پرونده شماره ب

اصله و غيره كه بعلت  حار سفرسودگي و پوسيدگي و تورق و انككند، يعني خسارات ناشي از «عيب و نقص مي

كند . اياالت متحده تأكيد مي ه استشد وارد شد عدم تحويل عين كاالها[يي]» كه در بندر ونكوور انبارداري مي

 

])، 1983سپتامبر  12[ 1362شهريور  21( 79-ب67-2، حكم شماره بندر ونكوور، واشينگتنو  وزارت راه و ترابري: بنگريد به 338
  .338، ص 3گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در

])، گزارش آراء ديوان داوري،  1983سپتامبر  12[ 1362شهريور  21( 79-ب67-2، حكم شماره وزارت راه و ترابري:  بنگريد به 339
  .338، ص 3ج 
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موافقت كردند كه «از كليه   67-در پرونده شماره ب] 1983[ 1362نامه حل و فصل در موافقتطرفين كه 

هاي قانوني يا نزد هر نوع مقامات قضايي و غير قضايي صرف  خود عليه يكديگر خواه نزد ديوان، دادگاه ادعا[ها]ي  

كند اياالت متحده ادعا مي به عالوه، نظر نمايند» و «بالفاصله ... سند برائت متقابل به نفع يكديگر صادر [نمايند]». 

د  ر ] اشاره دا1983سپتامبر  12[ 1362شهريور  21مورخ خود در حكم مبتني بر شرايط مرضي الطرفين ديوان  كه

و توضيح داد كه «متقاعد شده كه به موجب    كندمي اي عليه اياالت متحده تلقي  پرونده را    67-كه پرونده شماره ب

 340.شرايط [بيانيه حل و فصل دعاوي] جهت رسيدگي به اين مسئله صالحيت دارد»

هستند امّا مخالف اين  يكسان    7-و ادعاي ز  67-در پروندة بكند كه اموال مورد بحث  ايران تصديق مي -۴۶۳

به  . دباشتوسط ديوان مي  7-بررسي ادعاي ز عمانبه نحوي مؤثّر ] 1983[ 1362نامه حلّ و فصل است كه موافقت

و ادعاي   67-ب شماره در پروندهف اختالطرفين و تعّهدات حقوقي مورد  وحدت فرضيدر مورد ايران ويژه، 

]  1983[ 1362نامه حلّ و فصل اي در موافقتشود كه هيچ نشانهبه عالوه ايران متذكّر مي دارد.ديگري نظر  7-ز

 رهيده باشد. 7-ز ادعاي در ارتباط با   9كه اياالت مّتحده از مسؤوليّت مندرج در بند وجود ندارد دال بر اين 

اياالت مّتحده  دولت نهادي متعّلق به  بندر ونكوورشود كه يافته ديوان بر اين اساس كه يران متذكّر ميا -۴۶۴

  هفت مادّه  4بند تعريف «اياالت مّتحده» در  ذيل  بندر ونكووراست محدود به اين مسئله صالحّيتي بود كه آيا 

 يا خير.  گرفتقرار ميبيانيه حلّ و فصل دعاوي 

هاي  هزينه  67-در پرونده ب ] 1983[ 1362 نامه حل و فصلافقت موكند كه ايران همچنين اشاره مي  -۴۶۵

دهد كه  ] را نيز حل و فصل كرد. به نظر ايران، اين واقعيت نشان مي 1981[ 1360انبارداري بارآمده تا قبل از 

ة يانبي  17هاي الجزاير وفق بند  اختالف مربوط به تفسير و اجراي بيانيه    7-بر خالف ادعاي ز  67-پروندة شماره ب

] حادث  1981ژانويه    19[  1359دي    29هاي طرف كه پس از  ؛ چنين اختالفاتي تنها به تعهدات دولتعمومي نبود

 

  .338، ص 3، گزارش آراء ديوان داوري، ج 79-ب67-2، حكم شماره وزارت راه و ترابري 340
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ة حل و فصل دعاوي به عنوان ادعاي  يماده دو بيان  2وفق بند    67-پرونده ب  در عوض،شود.  شده باشد، مربوط مي 

ت بين ايران و اياالت متحده، مطرح  او خدم  قراردادي در خصوص خريد و فروش اجناسترتيبات  رسمي ناشي از  

د كه، در همان تاريخي كه وزارت راه و ترابري ادعاي خود در پروندة  كنايران در اين راستا خاطرنشان مي 341شد.

ليت خود  ؤوثبت كرد كه طي آن متعرض مس 62-ي هم در پرونده شماره بيرا تسليم كرد، ادعا 67-شماره ب

  62-ب ة، و شيپ سايد شد؛ در پروندة شمارسترلف پواي بندر ونكوور، گيهاي انبارداري ادعاهزينه در قبال 

كند كه پروندة  هاي الجزاير است. ايران ادعا مي ها نقض بيانيهوزارت راه و ترابري استدالل كرد كه مطالبة هزينه 

بيانيه  17هاي الجزاير تحت بند و اجراي بيانيهي مربوط به تفسير ي متعاقباً توسط ديوان به عنوان ادعا 62-شماره ب

ماده دو بيانيه حل و فصل دعاوي به    2وفق بند    67- كه پرونده شماره بحال آن 342بندي شد،طبقه مجدداً  عمومي  

 رسمي باقي ماند. ادعايعنوان يك  

مخارج ] 1983[ 1362 حل و فصل نامهموافقتكند كه وزارت راه و ترابري وفق ن ادعا مي اسرانجام، اير -۴۶۶

؛ از اين  ه استكند به بندر ونكوور پرداختمطالبه مي  7- انبارداري را كه اكنون به عنوان خسارات خود در ادعاي ز

 نيست.  مطرح مضاعفجبران خسارت رو موضوع 

 باقي موضوعات: اظهارات ايران

  بود ي بندر ونكوور ي ادعاكه «اموال ايران» است، مشمول حق حبس  7-موادّ زتمام كه  كندادعا مي ايران   -۴۶۷

 بود.هاي انبار را متوقّف كرده پرداخت هزينه  ،چرا كه متصدي حمل

 

  دارد:يانيه حل و فصل دعاوي مقرر ميماده دو ب 2بند  341
هيئت داوري همچنين دربارة ادعاهاي رسمي اياالت متحده و ايران عليه يكديگر ناشي از قراردادهاي فيمابين در خصوص  

  خريد و فروش اجناس و خدمات، صالحيت داوري خواهد داشت. 
- به عنوان پرونده شماره الف 62-] در پرونده شماره ب1998اكتبر  21[ 1377مهر  29طي دستور مورخ  62-پرونده شماره ب 342
  بندي گرديد.مجدداً طبقه  31
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مقرّرات   535-333كند كه بازتعريف «اموال ايران» متأثّر از بخش دين ترتيب ايران استدالل ميب -۴۶۸

 535-215از دستورالعمل انتقال در بخش  فيه و اموال موضوع حقّ حبس را  اموال متنازعداري كه  غيرقانوني خزانه

  7- كه موادّ ززد را قادر سا بندر ونكوورو  مستثني شوداز آن دستورالعمل  7-موادّ زباعث شد تا  343مستثني كرد،

مقرّرات غيرقانوني  مالً، عكند كه را تا زمان حلّ و فصل دعواي قراردادي خود نگه دارد. ايران استدالل مي

غيرقانوني بود   ميزانبه همان  نيز  براي حمل اموال به ايران بود و حبس كاال بندر ونكوورداري مبناي امتناع خزانه

وزارت راه و ترابري بابت ضررهاي وارده به واسطه  پرداخت غرامت به  و بدين ترتيب اياالت مّتحده بايد مسؤول 

 .دشوامتناع از تحويل قلمداد 

دستور  صدور سابق بر كه  ،دادگاه عالي شهرستان كالرك دستور توقيف صادره از ،ايران وفق اظهارات -۴۶۹

فراهم  اياالت مّتحده تعهّد خود مبني بر شد كه اين نمي مانع  ،] بوده1979نوامبر  14[ 1358آبان  23انسداد مورّخ 

دارد كه توقيف مذكور  . ايران اظهار ميرا ايفا كند  ونكووربندر  شده توسّط  داريانتقال اموال نگهآوردن ترتيبات  

گردد كه به جاي مورد مذكور،  شود. ايران متذكّر مي  رفع   توانست به سهولت پس از حلّ و فصل دعاوي مربوطمي

هاي تحميلي مقامات مالياتي محّلي بوده كه مانع حمل اموال شده است.  و ماليات بندر ونكووري ي ادعااين حبس 

] رخ داده است و اياالت مّتحده زماني كه وكيل ايران  1979نوامبر  14[ 1358آبان   23ر دوي اين موارد پس از ه

و براي حل    كردرا مطّلع    وزارت امور خارجه اياالت متحده  ،خود]  1981دسامبر    30[  1360نهم دي    در نامه مورّخ

 344عملي انجام نداد.   خواست،مسئله از آن كمك 

 اظهارات اياالت مّتحده باقي موضوعات:    

 

  .131، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 53، بند 529حكم شماره  بنگريد به ، باال. همچنين 12بند  بنگريد به  343
   ، باال.452بند   بنگريد به  344
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ها از تجهيزات  نتوانسته است نشان دهد كه كدام قسمتمشخصاً كه ايران مدعي است اياالت مّتحده  -۴۷۰

.  بود انبار شده  بندر ونكوور سفارش داده شده بود واقعاً در  87-2101-1كه با دستور خريد  مورگن  شكنسنگ

تحويل    بندر ونكوورواقعاً به    شكنات سنگزهيچ سند قاطعي وجود ندارد كه تجهي  ،اياالت مّتحدهوفق اظهارات  

 .بود داده شده

توقيف ] 1979[نوامبر  1358آبان قبل از پيشاپيش كند كه اموال مذكور مي ادعابه عالوه اياالت مّتحده  -۴۷۱

]  1979[ژوئيه  1358شهرستان كالرك آن را در تير/مرداد شد، يعني توسط مورگن درخواست و دادگاه عالي 

را  ها بر ابطال تمام توقيفمبني  آن دولتذيل اصل كلي ب تعّهد  ، اياالت مّتحده طبق اظهارات اعطا كرده بود.

  23وضعّيت مالي ايران به وضعيّت موجود قبل از تاريخ كه  دانست ي يها تا جاتعهدي براي رفع توقيفبايد صرفاً 

هاي موجود قبل از آن تاريخ  است كه توقيف  بازگردد. بنابراين اياالت مّتحده معتقد  ]1979نوامبر    14[  1358آبان  

 شود.مشمول محدوده بيانيه عمومي نمي

اياالت  ماتي وجود داشت كه از اقداكند كه ايران نتوانسته ثابت كند مي ادعااياالت مّتحده  ، به عالوه -۴۷۲

اياالت مّتحده مدّعي است كه تمام اقدامات معقول در ثبت  رفت انجام دهد. انتظار مي به نحو معقولمّتحده 

 واشينگتنعليه وزارت راه و ترابري در مقابل دادگاه    مورگننفعي در دادرسي مربوط به نقض قرارداد  تذكاريه ذي 

ايجاد شده بود  ]  1979[نوامبر    1358كه پس از آبان  انتقال    كنندة  به منظور توقّف دادرسي و برداشتن موانع محدود 

 را معمول داشته است.

واقعاً به واسطه  ي  ي ادعا زيان  كه  داده است  نشان نايران  هر تقدير،  ه  كه بكند  ادّعا ميهمچنين  اياالت مّتحده   -۴۷۳

  حاصل قرار بحث ايران   وارد آمده است. در واقع تأخير در انتقال اموال مورد  9ند نقض تعهّد اياالت مّتحده ذيل ب

-اعمال مقرّرات غيرقانوني خزانه ة] بوده و نتيج 1979[نوامبر  1358آبان قبل از  مورگن در دادرسيتوقيفي معتبر 

 .ه استداري نبود
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  و نه عملكرد داري مقرّرات غيرقانوني خزانهكند كه ايران بايد اثبات كند كه اياالت مّتحده استدالل مي -۴۷۴

  ، اياالت مّتحده   طبق اظهاراتبوده است.  به ايران    7-مواد زخودِ وزارت راه و ترابري سبب واقعي تأخير در انتقال  

ترتيبات  وزارت راه و ترابري    است كه به خصوص،  بودهايران    ترك فعل  ناشي از  حدّاقل بخشي از سبب خسارت

داري  براي ايران كافي نيست ثابت كند كه مقرّرات خزانه  مدعي است كه  . اياالت مّتحدهبوداورده  فراهم نيحمل را  

شد خسارتي نيز داري اعمال نميبايد اثبات كند كه اگر مقرّرات خزانهايران  بلكه  نقش داشت،  خسارت  در ورود  

 آمد.نمي وارد 

  ) تصميم ديوان چهار(

 ]1983[ 1362 نامه حل و فصل موافقت مسئله مقدماتي: آثار     

بتني بر  مكند كه آيا چون ديوان طي حكم را بررسي مي اي مقدّماتي اين مسئله ديوان به عنوان مسئله -۴۷۵

بين   67-حلّ و فصل دعاوي در پرونده شماره ب] 1983سپتامبر  12[ 1362شهريور  21شرايط مرضي الطرفين 

  345رد شود يا خير.  7-ز ادعاي كرد بايد   تأييدو وزارت راه و ترابري را  بندر ونكوور

] بندر ونكوور و وزارت راه و ترابري بودند. ديوان در حكم  1983[  1362نامه حل و فصل  فقت اطرفين مو -۴۷۶

  بدين وسيله  346اظهار داشت كه در مورد صالحيت خود مجاب شده است. خود شرايط مرضي الطرفين مبتني بر 

ماده هفت بيانيه حل و فصل دعاوي،   4ديوان تلويحاً بندر ونكوور را به منظور احراز صالحيت خود وفق بند 

اي در ارتباط با صالحيت ديوان به  چنين يافته   با اين حال، «شخصيت حقوقي» موجود در اياالت متحده تلقي كرد.  

هاي مطروح ايران عليه اياالت متحده در خصوص  ] بر ادعا1983[  1362نامه حل و فصل  كه آيا موافقت  مسئلهاين  

 

  .646-614بندهاي  بنگريد به  345
  ، باال. 246بند  بنگريد به  346
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اي  شود يا خير، لطمهها ميبيانيه عمومي اعمال و باعث اسقاط آن   9ذيل بند  خود  معاهداتي    دي تعهي ادعا  هاينقض

 زند. نمي

] توافق كردند كه به  1983[  1362نامه حل و فصل  در مقدمة موافقتبندر ونكوور و وزارت راه و ترابري   -۴۷۷

] را 1983[ 1362 حل و فصل نامهموافقت پرداخت مقرر در را تحويل داد و ديوان  7-مواد ز ركه بندمحض اين 

دالر آمريكا تجويز كرد، «از كليه ادعا[ها]ي خود عليه يكديگر... صرفنظر نمايند». مضافاً    3،000،000جمعاً به مبلغ  

دارد كه «در هيچ موردي توسط شخصي بغير از  ربط مقرر ميبخش ذي در نامه حل و فصل ماده يازده موافقت 

اين مواد  خوانش ساده وزارت راه و بندر، بعنوان، اسقاط هر نوع حق هر يك از طرفين قابل استناد نخواهد بود». 

ي معاهده توسط  ي ايران در خصوص نقض ادعا    7-قوياً حكايت از آن دارد كه طرفين در خصوص اسقاط ادعاي ز

 ] نبود، توافقي به عمل نياوردند.1983[ 1362نامه حل و فصل طرف موافقت خود، تحده، كه اياالت م

هاي  بيانيه  9اياالت متحده در بند    معاهداتيدر اين مقطع بايد بين تعهدات قراردادي بند ونكوور و تعهدات   -۴۷۸

مه حل و فصل بند ونكوور و  ناكه موافقت  دهدقرار مي نظر  مدّاين نكته را الجزاير قائل به تفكيك شد. ديوان 

وزارت راه و ترابري در واقع كليه ادعاهاي قراردادي موجود بين بندر ونكوور و وزارت راه و ترابري را حل و  

، يعني  9معاهداتي اياالت متحده در بند هاي ادعايي تعهد نامه حل و فصل نقض با اين حال، موافقتفصل كرد. 

متحده كه در   ت ليت اياالؤوبه ايران، و مس 7-ه بندر براي انتقال مواد زي در صدور دستورالعمل بيقصور ادعا 

 آمد را حل و فصل نكرد. وجود مي  هب 9نقض بند صورت احراز 

استناد كرده   9به بند  67-اين واقعيت كه وزارت راه و ترابري در دادخواست خود در پرونده شماره ب -۴۷۹

شده توسط وزارت راه و   اقامهشود كه ادعاي ] متذكر مي1983[ 1362نامه حل و فصل و اين كه مقدمه موافقت 

دولت جمهوري دمكراتيك الجزاير» اقامه شده،   عموميمقررات بيانيه  9ماده  3و  2ترابري بر اساس «بندهاي 

قراردادي بين وزارت  ] محدود به رابطه 1983[ 1362نامه حل و فصل گيري ديوان مبني بر اين كه موافقت نتيجه
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نامه حل و فصل را  . در واقع، اختالفي كه مبناي موافقتدهدشود را تغيير نمي راه و ترابري و بندر ونكوور مي

 داد.مي را شد كه به بندر ونكوور حق حبس اموال  هاي قراردادي انبارداري مربوط مي به هزينه داد تشكيل مي

 :شتدا، ديوان مقرر  529شود كه در حكم شماره سرانجام، ديوان يادآور مي  -۴۸۰

در موارد اموالي كه بر خالف الزام بيانيه عمومي، به علت قصور اياالت متحده در ايفاي تعهدات  
منتقل نشده، استرداد ادعاي ايران عليه دارنده آن مال يا حل و فصل چنين ادعايي بين   خود در بيانيه،

نفسه اياالت متحده را از  ]، في 1981فوريه  26[ 1359ايران و دارنده مال بعد از تاريخ هفتم اسفندماه 
 347كند.مسئوليت در قبال ايران بابت خسارات ناشي از عدم انتقال آن مال مبرا نمي 

گيرد كه، حتي اگر  نتيجه مي   529راستاي نظر خود در حكم شماره  در  پرتو مراتب پيش گفته و  ديوان در   -۴۸۱

  مؤسسه تحت كنترل دولت اياالت متحده يك  67-صالحيتي در پرونده شماره ب  وفق اهدافبندر ونكوور 

ديوان  بنابراين،  شد.  مين   7-حاضر باعث اسقاط ادعاي ز  ادعاي] در  1983[  1362نامه حل و فصل  بود، موافقتمي

 كند.را رد مي  67-در پرونده ب ]1983[ 1362 نامه حلّ و فصلموافقتبر پايه  استدالل اياالت مّتحده 

 «اموال ايران» 

از بيانيه حلّ و    هفتمادّه    3ن» مندرج در بند  اختالفي نيست كه وزارت راه و ترابري مشمول تعريف «ايرا  -۴۸۲

] در  1981ژانويه  19[ 1359دي  29در تاريخ  7-باشد. به همين نحو اختالفي نيست كه موادّ زفصل دعاوي مي

-موادّ ز ،نتيجه در  در آن تاريخ صرفاً در مالكّيت ايران بود. اموال ي اياالت مّتحده قرار داشت و آنيقضاقلمرو 

 د وصف «اموال ايران» است.ج وا 9بند  وفق 7

 اقالم مورد اختالف  شناسايي

 

  .141، ص 28(ح)، گزارش آراء ديوان داوري، ج   77، بند 529حكم شماره   347
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  مورگن  شكناز تجهيزات سنگ  بخشكند كه ايران نتوانسته ثابت كند كه كدام اياالت مّتحده ادّعا مي -۴۸۳

  بندر ونكوور واقعاً به توسط وزارت راه و ترابري خريداري شده  348 87-2101-1با سفارش خريد شماره  كه

 جا انبار شده است.تحويل و در آن 

   گالف پورتس ] به  1979فوريه    هفتم[  1357بهمن    18اختالفي نيست كه بخشي از آن تجهيزات در تاريخ   -۴۸۴

تحويل داده   بندر ونكوور] به 1979[فوريه  1357بهمن/اسفند ] و 1978[اكتبر  1357مهر/آبان  و بخشي از آن بين

درصد   60 ،طرفين در مورد افراز تجهيزات بين اين دو مكان اختالف دارند. بنا بر نظر ايران ،شد. با اين حال

تحويل داده شده است. اسناد و   بندر ونكووردرصد به  40و  گالف پورتسبه  شكن مورگن سنگ تجهيزات 

مرداد   26مورّخ  ايران - هوارد نيدلز تامن اند برگندوفمدارك موجود در اين خصوص متعارض است. تلكس 

  مورگن نامه  درست برعكس، 349كند.ايران را تقويت مي ] به وزارت راه و ترابري موضع1981اوت  17[ 1360

درصد    60دهد كه حدود  خارجي ظاهراً نشان مينظارت بر اموال  به دفتر    ]1981مه    11[  1360ارديبهشت    21مورّخ  

گالف   انبار  در درصد آن 40حدود  حال آن كه  ،انبار شده بود  بندر ونكووردر  شكن مورگنسنگ تجهيزات 

شامل سفارش   شكن مورگنسنگ ديوان با توجّه به اين كه تمام تجهيزات  350.قرار داشت نيواورلئان در  پورتس

افراز  نسبت دارد كه مقرّر مي ،باشدميي حاضر هاايران در پرونده ادعاهايموضوع   87-2101-1ريد شماره خ

اهمّّيت است. بر اين  فاقد    نيواورلئاندر    گالف پورتسو    واشينگتندر ايالت    بندر ونكوورواقعي آن تجهيزات بين  

شامل سفارش خريد    شكن مورگنسنگ درصد تجهيزات    40حاضر فرض خواهد كرد كه    ادعاياساس ديوان در  

 تحويل داده شده است.  بندر ونكوور] به 1979/اوايل  1978[اواخر  1357نيمه دوم در   87-2101-1شماره 

 

  باال.  (ب)، 440بند  بنگريد به  348
  ، باال. 643بند  بنگريد به  349
  ، باال. 435بند  بنگريد به  350
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 مسؤوليت اياالت متحده 

  7-در خصوص موادّ ز 9كه آيا اياالت مّتحده به تعهّد خود ذيل بند  پردازدمي ديوان اكنون به اين مسئله  -۴۸۵

داري كه اموالي را كه انحصاراً  مقرر داشت كه مقررات خزانه   529ديوان در حكم شماره    عمل كرده است يا خير.

اليل مشابه،  بر اساس هر گونه حق حبس، دفاع، دعاوي متقابل، تهاتر، يا د  هاآن   نيمتصرف مال ايران بود، اما توسط  

مستثني   12281ي شماره يحق تصرف ايران در آن مورد معارضه قرار گرفت را از دستورالعمل انتقال دستور اجرا

ديوان بر اساس مداركي كه در زمان صدور حكم   351كرد با تعهدات اياالت متحده در بيانيه عمومي مغايرت دارد. 

واند وقايع مربوط به هر مال خاص را تعيين كند. ديوان اكنون  در اختيار داشت در موقعّيتي نبود كه بت 529شماره 

 كند.گيري مي تصميم  7-در ارتباط با مواد ز

هاي  خواست تا پيش از دريافت هزينه در اين امر اختالف جدي وجود ندارد كه بندر ونكوور نمي -۴۸۶

ا به وزارت راه و ترابري تحويل  ر  7-پرداخت نشدة انبارداري مربوط به اين مواد از وزارت راه و ترابري، مواد ز

 بط است: دهد. موارد زير با اين بحث مشخصاً مرت

] به مورگن مبني بر دادن اجازه به  1981اكتبر  9[ 1360مهر  17(الف) نامه وكيل بندر ونكوور مورّخ 

تجهيزات   ش«تا در مورد حمل و/يا فرووكيل آن شركت كه در مذاكرات با وزارت راه و ترابري 

رداري از  هاي انباهاي مدولي به توافق برسد كه همچنين شامل بازيافت هزينه شكن و واحد خانه سنگ

    352طرف بندر ونكوور باشد»؛

 

  .140، ص 28(د)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  77، بند 529حكم شماره  بنگريد به  351
  ، باال. 448بند  بنگريد به  352
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 18[ 1360آبان  27نامه حلّ و فصل مورّخ وزارت راه و ترابري در مقدّمه موافقت و (ب) بندر ونكوور 

] تا مهر/آبان  1980[فوريه  1358هاي انبارداري از بهمن/اسفند اند كه هزينه متذّكر شده 353]1981نوامبر 

؛ گرفتمي و همچنان تعّلق  تعّلق گرفته    مدوليهاي  ن و واحد خانه شك] براي تجهيزات سنگ1981[اكتبر  

  مخارج شدند؛آن ها متعرض تمايل طرفين به مصالحه ادعاها و مصالحه و پرداخت به عالوه آن 

] براي  1981دسامبر    18[  1360آذر    27در تاريخ  صادره  خارجي  نظارت بر اموال  فروش دفتر    پروانه)  پ(

  ادعاهاياموالي كه در حبس بندر ونكوور و مورگن بود به اين دليل كه بندر ونكوور و مورگن 

  354؛ را بفروشند 7-ز ها اجازه داد كه مواد  به آن  داشتندعليه ايران   اينشده وصول

اظهار  صراحتاً   355] 1983مه    20[  1362ارديبهشت    30نامه حلّ و فصل مورّخ  ) طرفين در مقدّمه موافقتت(

داري اياالت مّتحده بندر  كه مطابق قوانين ايالت واشينگتن و مقرّرات صادره از وزارت خزانهداشتند 

هاي  هزينه  بابتبندر مذكور  به نفع  نامه حلّ و فصل را بپذيرد و حكمي  مذكور تا زماني كه ديوان موافقت

  . داري خواهد كردتجهيزات متعلق به وزارت راه و ترابري را نگه قال صادر كندانتنقل و و  داريانبار

  ،هاي پرداخت نشدهخاطر وجود بدهي ه  ب   بندر ونكووركه    كندحكم مي شده  ديوان بر اساس مدارك ارائه -۴۸۷

مقررّات غيرقانوني   535-333خاطر بخش ه بآن اقالم در واقع  ،و نتيجتاً داشترا در اياالت مّتحده نگه   7-موادّ ز

بود. در نتيجه، اياالت مّتحده تعهّد  شده مستثناء  12281از دستورالعمل انتقال دستور اجرايي شماره داري خزانه 

 المللي دارد.را نقض كرده است و مسؤوليت بينذيل بيانيه عمومي در خصوص اموال عيني ايران  خود 

 

  ، باال. 449بند  بنگريد به  353
  ، باال. 451بند  بنگريد به  354
  ، باال. 458بند  بنگريد به  355
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] يعني  1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند تاريخ نقض اياالت مّتحده به عالوه ديوان معتقد است كه  -۴۸۸

داري را صادر كرده  مقرّرات غيرقانوني خزانه  535-333داري اياالت مّتحده بخش  تاريخي است كه وزارت خزانه

 356است.

  كند.مي تأييدرا  7-ز  ادعايديوان به داليل باال   -۴۸۹

  )كو. كريتينگ گالف پورتس ترابري/(وزارت راه و  8-) ادعاي زت(  

  (يك) مقدّمه   

خسارات ناشي  دالر آمريكا به عالوه بهره بابت   15،273،656مبلغ حداكثر ايران   خواستة   ،8-ز ادعاي در  -۴۹۰

انتقال اموالي به ايران بود كه توسّط وزارت راه و ترابري   در فراهم آوردن امكان اياالت مّتحده ادعايي  صورقاز 

 .انبار شده بود  گالف پورتسشده و در ] خريداري1978[ 1356در سال 

 (دو) پيشينه موضوعي

به اين ادعا مربوط  كه  ]1978[ 1357/1356شده توّسط وزارت راه و ترابري در سال اموال خريداري -۴۹۱

 به قرار زير است: شودمي

ژنراتور و پروژكتور برقي    129 واحدهاي روشنايي قابل حمل متشكل از روشنايي: هاينيروگاه(الف) 

  مطابق دالر آمريكا    854،169  از اونان به مبلغ  ]1978ژوئيه    29[  1357هفتم مرداد  شده در تاريخ    خريداري 

  ؛87- 2105-1 دستور خريد شماره

 

  ، باال. 12بند  بنگريد به  356
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  10شده در تاريخ  ساخته خريداريقابل حمل پيش هايواحد خانه كمپ: -پورتا هايواحد خانه (ب) 

  و 357؛88-50212دستور خريد شماره  مطابقكمپ -از پورتا ]1978[اول اوت  1357مرداد 

هاي مورد نياز براي سرهم كردن  امل قطعه ـش  ، كنـشكن مورگن: تجهيزات سنگـش) تجهيزات سنگ پ(

] از مورگن به مبلغ  1978اوت  دوم[ 1357مرداد  11ده در تاريخ ـشخريداري شكنپنج دستگاه سنگ 

    87.358-2101-1 مارهـتور خريد شـدالر آمريكا ذيل دس 508،819،8

  گالف پورتس] به  1979فوريه    هفتم[  1357بهمن    18و در تاريخ    شكن مورگنسنگ بخشي از تجهيزات   -۴۹۲

شكن مورگن  تجهيزات سنگ   الباقيگونه كه خاطرنشان شد،  همان و   359تحويل داده شد   نيواورلئاندر محلّ انبار در  

 18ي هم در يواحدهاي روشنا 360] به بندر ونكوور تحويل داده شد. 1979/اوايل 1978[اواخر  1357در نيمه دوم 

هاي  همان تاريخ، واحد خانه  در نيواورلئان تحويل داده شد. در گالف پورتس] به 1979[هفتم فوريه  1357بهمن 

شكن مورگن در انبار  در هيوستون تحويل داده شد. تجهيزات سنگ گالف پورتسبه محوطة انبار  كمپ-پورتا

(نيز از اين پس مجموعاً به عنوان    كمپ-پورتاهاي  ، در نيولورلئان، واحدهاي روشنائي و واحد خانهگالف پورتس

در اين كه كدام   ،كه ذيالً بحث خواهد شدباشد. طرفين چنانمي 8-ز ادعاي موضوع شود) » ياد مي 8-«مواد ز

تحويل داده    بندر ونكوورو كدام بخش به    نيواورلئاندر    گالف پورتسبه    شكن مورگنسنگ بخش از تجهيزات  

 ، اختالف دارند.شده و انبار شده است

 

دالر آمريكا   245،690،11هاي قابل حمل براي مجموعاً واحد خانه  400ايران مدعي است كه، در حالي كه سفارش خريد براي  357
دالر آمريكا كاهش يافت. ايران   7،309،995واحد مونتاژ شده و مونتاژ نشده، به مبلغ  238«حذف مرحله سوم» به صرفاً بود، پس از 

داند كه اين امر محقق  را تقليل داده بود پيدا كند، اما مي 88-50212توانست تغيير سفارش كه سفارش خريد مدعي است كه نمي
  واحد ادعا دارد. 238شده است، و بنابراين، تنها در مورد  

  ، باال. 431بند  بنگريد به  358
  ، باال. 343بند  بنگريد به  359
   ، باال.243بند  بنگريد به  360
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وزارت راه و   هايدستورالعمل انتظار  براي حمل دررا آنو بندي كرد را بسته 8-موادّ ز گالف پورتس -۴۹۳

هاي بزرگ خود، در فضاي باز  كمپ به دليل اندازه-هاي پورتاخانه  نگه داشت. واحدبراي حمل بعدي ترابري 

 . ندانبار شد

را   انسداد] يعني زماني كه رئيس جمهور اياالت مّتحده دستور 1979نوامبر  14[ 1358آبان  23قبل از  -۴۹۴

به  هيچ گونه اقدامي بندرهاي ايران  شدنط موجود در ايران شامل ازدحام زياد و بسته به دليل شرايصادر كرد 

هايي كه در  در محل گالف پورتس تحت نظر 8-صورت نگرفت. بدين ترتيب، موادّ ز  8-منظور حمل موادّ ز

استخدام    8-كاركناني را جهت نگهباني از موادّ ز  گالف پورتساجاره كرده بود باقي ماند.    نيواورلئانو    هيوستون

 كرد.

را به نمايندگي از وزارت راه و   8-هاي حفاظت از موادّ زهاي انبار و هزينهكنودسن هزينه -موريسون -۴۹۵

] پرداخت كرد و پس از  1980[مه  1359] يا ارديبهشت/خرداد 1980[اول فوريه  1358بهمن  12ترابري تا تاريخ 

] قرارداد  1980[پنجم مارس  1358اسفند  15طور كه اشاره شد كنسرسيوم در توقف كرد. همانآن، پرداخت را م

 را فسخ كرد.   87شماره 

] وزارت راه و ترابري را بابت عدم پرداخت  1980فوريه  22[ 1358در سوم اسفند  گالف پورتس -۴۹۶

پ در انبار هيوستون و درخواست  كم-هاي پورتاهاي حفاظت مربوط به واحد خانههاي انبارداري و هزينههزينه 

ي قرار داد.  ياي اياالت مّتحده براي ناحيه جنوبي تگزاس تحت تعقيب قضاهناحيقرار توقيف براي آن، در دادگاه 

] قرار توقيف را صادر كرد. اياالت مّتحده در  1980فوريه  29[ 1358اسفند  10اي در تاريخ هناحيدادگاه 

نمود.   رسيدگينفعي ثبت كرد و درخواست توقف در در اين مورد نظريه ذي  ]1980[سپتامبر  1359شهريور/مهر 

به ثبت  را  و درخواست توقف در رسيدگي  نفعي  ] اياالت متحده اظهارية ذي1981[دوم فوريه    1359بهمن    13در  

]  1981[هفتم ژوئيه  1360تير  16نهايتاً در تاريخ  ايناحيه اي واقع شد. دادگاه هناحيرساند كه مورد قبول دادگاه 
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كمپ را نقض كرد و به طور نامحدود فرآيند  -هاي پورتاتر قرار توقيف واحد خانه هاي بيشپس از رسيدگي

عليه وزارت راه و ترابري قطعاً مشمول صالحيّت ديوان بود.   گالف پورتسرسيدگي را متوقف كرد، زيرا دعواي  

 تقاضاي تجديدنظر كرد كه رد شد.  اي ناحيه ن تصميم دادگاه از اي   گالف پورتس

داري  (ب) مقرّرات غيرقانوني خزانه   535-333در اليحه تجديدنظر خود با استناد به بخش    گالف پورتس -۴۹۷

» نيست چرا كه «كليه  ايران  كمپ «اموال ايران» يا اموالي «در مالكيّت-هاي پورتاكرد كه واحد خانهاستدالل مي 

 361الزم مربوط به آن اموال» پرداخت نشده است.  هايالزحمه حق هزينه و تعهدات،  

حسابي به مبلغ  ] صورت1981ژانويه  چهارم[ 1359دي  14 ، در تاريخ گالف پورتس اين مياندر  -۴۹۸

دفتر حفاظت » به 1983ژانويه  4تا  1981ژانويه  4 دورة هاي انبارداري برايدالر آمريكا بابت «هزينه 432،000

 كنداستناد مي]» 1980اوت  22[ 1359مرداد  31در اين خصوص به «نامه  گالف پورتسارسال كرد. منافع ايران 

دي   22در تاريخ  گالف پورتسموجود نيست.  مدارككه در  بودارسال كرده دفتر حفاظت منافع ايران كه به 

دالر  70،800 مبلغ مجموعاًبه  دفتر حفاظت منافع ايران حساب ديگر نيز به] چند صورت1981ژانويه  12[ 1359

ارسال كرد  انبار شده بود  هيوستونكمپ كه در -هاي پورتاخانه  واحدنگهباني آمريكا بابت خدمات انبارداري و 

 شد.] مي1980[اكتبر تا دسامبر  1359مهر تا دي شامل دوره زماني  كه

[اواخر   1360حدود آبان در  گالف پورتسوزارت راه و ترابري و نمايندگان  ،طور كه اشاره شدانهم -۴۹۹

 362] در وين به منظور مذاكره براي حل اختالف خود ديدار كردند.1981اكتبر يا اوايل نوامبر 

وزارت راه و ترابري    استعالم] در پاسخ به تلكس  1981نوامبر    12[  1360آبان    21در تاريخ    گالف پورتس  -۵۰۰

بدهكار تمامي ]  1981نوامبر    30[  1360نهم آذر    وزارت راه و ترابري از تاريخ   (يك)  به آن وزارت اعالم كرد كه:

 

   ، باال.12بند  بنگريد به  361
   ، باال.743بند  بنگريد به  362
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انه از تاريخ  هزينه انبارداري ماه(دو)  باشد؛دالر آمريكا مي 37/1،143،065 هاي انبارداري به مبلغ مجموعاًهزينه

  10انبارداري روزانه متعلّقه از تاريخ    (سه) هزينهباشد؛ و  دالر آمريكا مي  38.400]  1981نوامبر    30[  1360نهم آذر  

 باشد.دالر آمريكا مي 47/1،262] 1981دسامبر  31[ 1360دي  10] تا 1981دسامبر  اول[ 1360آذر 

نامه  موافقتبه انعقاد يك  ]  1981نوامبر    17[  1360آبان    26  و وزارت راه و ترابري در تاريخ   گالف پورتس  -۵۰۱

هاي  خانه   واحد  در ارتباط با  گالف پورتسبيان داشتند كه  نامه  موافقت ند. طرفين در مقدّمه آن  پرداختحلّ و فصل  

اياالت    ايناحيه دعوايي در دادگاه اين كه و   ،مدعي حبس شده بود شكن مورگن سنگكمپ و تجهيزات -پورتا

ها در دست رسيدگي  به دليل عدم پرداخت هزينه ضبط مال حبس شده مّتحده براي ناحيه جنوبي تگزاس براي 

 363بوده است. 

نامه حلّ و فصل پذيرفت كه از دعاوي خود عليه وزارت راه و ترابري بابت  در موافقت گالف پورتس  -۵۰۲

] 1982مارس  31تا  1978[نوامبر  1361فروردين  11تا  1357بان آبين  بانينگهرداري و انباكه بابت ي يها هزينه

  886،135  مبلغ  دريافترا در ازاي    شكن كمپ و تجهيزات سنگ-هاي پورتاخانه   اعراض كند و واحدمتحمل شده  

) از وزارت راه و  بودهاي انبارداري كه متحمّل شده دالر آمريكا بابت هزينه  1،143،065 دالر آمريكا (از مبلغ

توانست  در اختيار وزارت راه و ترابري قرار دهد. وزارت راه و ترابري پس از پرداخت مبلغ مذكور، مي ،ترابري

در  با هزينه خود خارج كند.  نيواورلئانو  هيوستونرا از  شكنكمپ و تجهيزات سنگ-پورتا هايخانه  واحد

، وزارت  نشده باشندشان خارج  هاي] از محل1982مارس    31[  1361فروردين    11م مزبور تا تاريخ  اقالكه  صورتي  

 پرداخت.باني را ميهاي اضافي انبارداري و نگه راه و ترابري بايستي هزينه

 

  ، باال. 649بند  بنگريد به  363
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نامه  تصريح كردند كه در صورت نياز به پذيرش موافقتمضافاً و وزارت راه و ترابري  گالف پورتس -۵۰۳

اياالت مّتحده، وزارت راه و ترابري «متعّهد است مدارك الزم  - حلّ و فصل توسّط ديوان داوري دعاوي ايران

 .«توسط ديوان را تهيه و تسليم كند» نامه  موافقتتأييد» براي 

ها و  نامه] شهادت1981نوامبر  17[ 1360آبان  26 مورّخ حل و فصل نامه اجع به وقايع متعاقب موافقت ر -۵۰۴

كه هر دو به عنوان  طي جلسات استماع ارمي صيان لعلطفمحمدعلي ر مسافر رحمتي و بآقايان اكادت شفاهي شه

ارمي  صآقايان رحمتي و   364.، موجود استكردندفعّالّيت ميربط  ذي زمان  در  مشاور حقوقي وزارت راه و ترابري  

  8-به منظور بازرسي از موادّ ز] 1981[دسامبر 1360آذر/دي اظهار داشتند كه نمايندگان وزارت راه و ترابري در 

به   براي حمل آن فراهم آوردن ترتيباتو ) 13-و ز 7-(و همچنين، اموال وزارت راه و ترابري مربوط به ادعاي ز

  365به اياالت مّتحده سفر كردند. ،ايران

ساالنه  ] 1981[دسامبر  1360آذر/دي شهادت داد كه وي پس از مضافاً در جلسه استماع  آقاي رحمتي -۵۰۵

اموال  از كرده است تا حضوراً ) سفر مينيواورلئانو  هيوستون ر، بالتيمور، وسه بار به اياالت مّتحده (به ونكو

حمل كند. آقاي رحمتي اظهار داشت كه   ةد ارا آم هاجا بازديد كند و آن وزارت راه و ترابري در آن ة انبارشد

 366] رخ داد.1983[سپتامبر يا اكتبر  1362شهريور يا آبان آخرين اين بازديدها در 

 1359/1360 در سال  هيوستوندر  گالف پورتس قاي رحمتي اظهار داشت كه وي در زمان بازديد از آ -۵۰۶

اند. آقاي  كمپ «در فضاي باز... و بدون روپوش» انبار شده-پرتا هايواحد خانه است كه مشاهده كرده ] 1981[

امّا به   ،ها چيستدانسته داخل آنشده نشده است و نمينصب هايواحد خانه گفت كه وي وارد مضافاً رحمتي 

 

  ، باال. 534بند  بنگريد به  364
  همانجا.  بنگريد به  365
  ، باال. 454بند  بنگريد به  366
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د. با اين  » «تماماً صحيح و سالم» و «در شرايط خوبي» بوها«كاال  ،شدها نگاه ميطور كلّي، زماني كه از بيرون به آن

واحد  برخي از  ،شهادت داد كه «چون شرايط آب و هوا خيلي گرم و مرطوب بود»همچنين حال، آقاي رحمتي 

گاه رطوبت موجود  بندي شده بود... به نوعي متورّم شده بود». او اظهار داشت كه هيچ «كه نصب و بسته  يي هاخانه

 نجيد.نس« توصيف كرد متورماو «موادّ را كه ها واحد خانه در 

عليه وزارت راه و ترابري به مبلغي   دادخواستي] 1982ژانويه  15[ 1360دي  25در تاريخ  گالف پورتس -۵۰۷

- رتاو پ هايواحد خانه  بانينگه انبارداري و تعلق گرفته به هاي ميليون دالر آمريكا بابت هزينه 1/1 بيش از  بالغ بر

به عنوان پرونده   ادعا به ديوان تسليم كرد. اين  نيواورلئانو  هيوستونانبارشده در  شكنتجهيزات سنگ مپ و ك

 بندي شد. طبقه 307شماره 

  گالف پورتس درخواست كرد كه  307پرونده شماره در  دادخواست وزارت راه و ترابري پس از ثبت  -۵۰۸

شده  بيني] راجع به پرداخت مبلغ توافقي پيش1982مارس    31[  1361فروردين    11  األجل مورّخدر خصوص ضرب

گالف  بر اين اساس،  367بدهد. ه ماهمهلتي سه] 1981نوامبر  17[ 1360آبان  26مورخ نامه حلّ و فصل در موافقت

 تمديد كرد. ] 1982ژوئن  30[ 1361نهم تير األجل را تا آن ضرب پورتس

از وزارت راه و ترابري   يتلكس طي] 1982آوريل  30[ 1361ارديبهشت  10 در تاريخ  گالف پورتس -۵۰۹

 نامه حلّ و فصل را اجرا كند و مبلغ مقرّرشده را پرداخت نمايد. درخواست كرد كه موافقت

] به رئيس شعبه سه ديوان نامه نوشت و به  1982مه  پنجم[ 1361ارديبهشت  15لف پروتس در تاريخ اگ -۵۱۰

] را اجرا نكرده  1981نوامبر  17[ 1360آبان  26نامه مورّخ اّطالع داد كه وزارت راه و ترابري هنوز موافقت يو

 است.

 

  ، باال. 250بند  بنگريد به  367
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تواند  اّطالع داد كه نمي گالف پورتس] به 1982[ژوئن  1361خرداد/تير وزارت راه و ترابري در  -۵۱۱

ژوئن] به دليل اختالفات با اياالت مّتحده اجرا نمايد و بر اين اساس، براي پرداخت   30[نهم تير تا  نامه را موافقت

اين درخواست    گالف پورتس] نمود كه  1982دسامبر    31[  1361دي    10مبلغ مذكور درخواست مهلت ديگري تا  

 را رد كرد.

مقررات   535-540اد به بخش با استن] 1982سپتامبر  30[ 1361تم مهر شهدر تاريخ  گالف پورتس -۵۱۲

-پورتا هايواحد خانه براي فروش خارجي نظارت بر اموال از دفتر  ، حبس انباردارحق با ادّعاي داري، و خزانه 

درخواست كرد كه پروانه فروش صادر كند. گالف  نيواورلئاندر  شكنتجهيزات سنگو  هيوستونكمپ در 

هاي  ميليون دالر آمريكا بابت هزينه 2 بيش از در درخواست خود تأكيد كرد كه وزارت راه و ترابري  پورتس

] 1983ژانويه    21[  1361اول بهمن  خارجي در تاريخ  نظارت بر اموال  نشده به او بدهكار است. دفتر كنترل  پرداخت

 فروش را صادر كرد.پروانة 

متقابل خود در پرونده   ادعاي] دفاعّيه و 1982اكتبر  11[ 1361مهر  19وزارت راه و ترابري در تاريخ  -۵۱۳

متقابل خود از جمله در پي تحويل   ادعايتسليم كرد. وزارت راه و ترابري در   گالف پورتسرا عليه  307شماره 

و ديدگي آسيب دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از  3،363،966 ، مبلغگالف پورتسانبارشده توسّط  8-موادّ ز

 مطالبه كرد. نفععدم الدالر آمريكا   1،946،086 مبلغ

نهم  ] به وزارت راه و ترابري كه در تاريخ 1983فوريه  18[ 1361بهمن  29با نامه مورّخ  گالف پورتس -۵۱۴

  8-اطّالع داد كه حقّ حبس انبارداري موادّ ز خانه] در ديوان ثبت شد به آن وزارت1983فوريه  28[ 1361اسفند 

) كارخانه 5ي و تأمين برق پنج (يسيستم نقاله، موتور برق براي روشنا(تحت عنوان « نيواورلئانانبارشده در 

») را  فه و وسايل آشپزخانهملح ،  خوابهاي مسكوني، اثاثيه، تختخانه ») و در هيوستون (تحت عنوان «شكنسنگ

و  257،400هاي انبارداري براي آن اقالم به ترتيب، مجموعاً به مبلغ تقاضي پرداخت هزينهدارد و از جمله م
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به وزارت راه و ترابري اطّالع داد كه در صورتي كه   گالف پورتسباشد. به عالوه، دالر آمريكا مي 1،245،642

هشتم  در تاريخ  8-زد موادّ زمبالغ مذكور را نپردا ]1983[ششم مارس  1361اسفند  15تا تاريخ  خانهآن وزارت 

 با مزايده عمومي به فروش خواهد رسيد.  ]1983مارس  28[ 1362فروردين 

نامه حلّ و موافقت ]1983فوريه  24[ 1361پنجم اسفند و وزارت راه و ترابري در تاريخ  گالف پورتس -۵۱۵

كردند. ديوان   اعراضديگر خود عليه يك  از ادعاهايآن، طرفين  كه مطابقفصل جديدي منعقد كردند 

[نهم    1361اسفند    18الطّرفين در تاريخ  شرايط مرضي  حكمي مبتني بر نامه حلّ و فصل مذكور را به عنوان  موافقت

 368.ثبت كرد ]1983مارس 

در  دالر آمريكا  1،600،000نامه حلّ و فصل جديد پذيرفت كه وزارت راه و ترابري بر اساس موافقت -۵۱۶

نيز  گالف پورتسپرداخت كند.  گالف پورتسدالر آمريكا به  1،000،000و  600،000 به ترتيب، مبلغ دو قسط

را به وزارت راه و ترابري تحويل دهد و با شركت حمل و نقلي كه آن وزارت تعيين    8-كه تمام موادّ زتعهد كرد  

  هيوستون و  نيواورلئان] از انبار 1983ژوئن  30[ 1362نهم تير بايد نهايتاً تا تاريخ  8- همكاري نمايد؛ موادّ ز هكرد

 مورد نياز را بگيرد. صادرات   هايپروانه پذيرفت كه مضافاً  گالف پورتس. شدمي خارج 

  گالف پورتس د و ـپرداخت ش گالف پورتسبه  امانياب ـاً از حسـدالر آمريكا مستقيم 600،000 مبلغ -۵۱۷

نامه حلّ و فصل  مطابق موافقتباقي مانده را دالر آمريكا  1،000،000] 1983ژوئيه  اول[ 1362تير  10   در تاريخ 

له  ـشد دريافت كرد. مديران گالف پورتس بالفاص كه وجه آن از حساب اماني تأمين مينادي ـاز طريق اعتبار اس

كه مشغول حفظ و  را را اعالم و تمام كاركناني شركت آن  ار ـاعس دالر آمريكا  1،000،000 مبلغپس از دريافت 

 

اسفند   18( 28-307-3، حكم شماره وزارت راه و ترابري جمهوري اسالمي ايرانو  بنگريد به گالف پورتس كريتينگ كامپني 368
  .126، ص 2گزارش آراء ديوان داوري، ج   منتشره در])، 1983[نهم مارس  1361
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را به يكي از طلبكاران خود انتقال داد و  دريافتي  آن مبلغ  گالف پورتسبودند اخراج كرد.   8-باني از موادّ زنگه

 هاي تجاري خود را بدون اعالم ورشكستگي متوقّف نمود.فّعاليّت

بدون مراقبت    گالف پورتس توسّط    8-] موادّ ز1983ژوئيه    اول[  1362تير    10  تاريخ بدين ترتيب، پس از   -۵۱۸

ژوئيه  14[ 1362تير  23در تاريخ  هيوستوندر انبار رها شد. تعدادي از اين اقالم در يكي از سه محلّ مذكور در 

 . ] به سرقت رفت1983

زماني كه   ،]1983 ژوئيه [اواخر 1362اوايل مرداد  قائم مقام نماينده رابط اياالت مّتحده در ديوان در  -۵۱۹

نماينده رابط ايران را آگاه كرد. قائم مقام نماينده رابط به تمايل اياالت مّتحده    ،اياالت مّتحده از وضعيّت آگاه شد

از منافع خود   تا ايران بتوانددي.سي. از اين وضعيّت تصريح كرد  واشينگتننسبت به آگاه كردن وكيل ايران در 

و  را در تصرف داشت  8-موادّ ز كه در آن زمانرا شركتي حراست كند. اياالت مّتحده متعاقباً جزئيّات تماس با 

 به وكيل ايران داد. را  گالف پورتسبندي شركتي كه تمايل به تصدّي مسؤوليّت بسته

مأموران  ي گرفت. يمريكاآ يوكيل] 1983اوت  23[ 1362اول شهريور وزارت راه و ترابري در تاريخ  -۵۲۰

و انجام   8-] به منظور بازبيني موادّ ز1983[اواخر سپتامبر يا اكتبر  1362حدود مهر/آبان وزارت راه و ترابري در 

 سفر كردند. نيواورلئانو  هيوستونبه ايران به   بندي و حمل آنتمهيدات براي بسته

 1362مهر  13در تاريخ  هيوستونشده در واقع  8-بخشي از موادّ ز تصرفوزارت راه و ترابري براي  -۵۲۱

منعقد   ه كرده بودرهاي انبار را از او اجامحل گالف پورتساي را با موجري كه نامه] موافقت1983اكتبر پنجم[

ها  از محل  كمپ-پورتا  هايواحد خانه دالر آمريكا حقّ انتقال      30،500  نامه، در ازاي. موجر مطابق آن موافقتكرد

اجاره  همچنين ] به وزارت راه و ترابري داد. وزارت راه و ترابري 1983اكتبر  31[ 1362نهم آبان را تا تاريخ 

ها را تمديد كرد. به عالوه،   در محل آن 8-هاي اجاره بابت انبار موادّ زنامهنشده را پرداخت و موافقتپرداخت

 ها منعقد نمود.از آن باني امنيتي و نگه خدمات  تأمينقراردادهايي را براي وزارت راه و ترابري 
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  هاي واحد خانه ] از توليدكننده 1983[اواخر اكتبر  1362اوايل آبان  نمايندگان وزارت راه و ترابري در  -۵۲۲

انبارشده   گالف پورتسبه منظور بررسي بازسازي و نوسازي واحدهاي مذكور كه در  هيوستونكمپ در -پورتا

به وزارت راه و ترابري   ]1983[اول نوامبر  1362آبان  10كمپ در نامه پيگيري مورّخ -پورتا بود بازديد كردند.

به دليل هزينه نيروي كار الزم معموالً به هزينه واحدهاي نو  اغلب اّطالع داد كه «هزينه نوسازي چنين واحدهايي 

شده توسّط وزارت راه و ترابري  خريداري هاي واحد خانهكه هزينه نوسازي خاطرنشان كرد شود» و مينزديك 

كه هزينه اصلي    اطالع دادكمپ  -. به عالوه، پورتاباشد  دتوانها ميدرصد هزينه اصلي آن  75تا    60  معادلاحتماالً  

منفرد است و نه به عنوان مثال، يك    دالر براي هر واحد (كه منظور، هر واحدِ  11،000/-«تقريباً    هاواحد خانه اين  

نهاد تري» پيش صرفهكمپ «روش به-. پورتابود )»كه از دو تا چهار واحد پيش ساخته متشكل است ملواحد كا

 به وزارت راه و ترابري بفروشد. را »  هاي توليدي كنونيمدل « كمپ-پورتانهاد، اين بود كه كرد و آن پيش

كريتينگ بابت   سايدشيپ ] قراردادي را با شركت 1983[دسامبر  1362آذر/دي وزارت راه و ترابري در  -۵۲۳

 كشتي منعقد كرد.  در   8-و بارگيري موادّ ز ،مجدّد، حمل به بندر گذاري جعبه

به نماينده رابط اياالت  اي نامه] 1983دسامبر  هفتم[ 1362آذر  16نماينده رابط ايران در ديوان در تاريخ  -۵۲۴

شرايط   مبتني بر ت مّتحده «اقدامات فوري جهت اجراي صحيح» حكم مّتحده نوشت و درخواست كرد اياال

صادر   307در پرونده شماره  ]1983[نهم مارس  1361اسفند  18انجام دهد كه ديوان در تاريخ  يالطّرفينمرضي

] اّطالع داد كه  1984ژانويه    19[  1362دي    29نماينده رابط اياالت مّتحده در پاسخ، در نامه مورّخ   369كرده است.

شرايط    مبتني بركه در حكم    ]1983فوريه    24[  1361پنجم اسفند  نامه  اياالت مّتحده در موقعيّتي نيست كه موافقت

نمايد. به عالوه، نماينده   تضمينرا طرفين  يك ازهريا اجراي آن توسّط را اجرا كند الطّرفين درج شده مرضي

]  براي ايران فراهم  1983[اواخر ژوئيه  1362اوايل مرداد اياالت مّتحده قبالً در  متحده مساعدتي كه رابط اياالت 

 

  ، باال. 551بند  بنگريد به  369



  

241 

 

و متذكّر شد كه «بسياري   370را بازگو كرد،  حراست كند    8-موادّ زدر  منافع خود  از  تا آن دولت بتواند  كرده است  

] «با كشتي به نام اُّنو» به ايران حمل  1984پايان ژانويه  [  1362اوايل بهمن  » تا  گالف پورتساز موادّ انبارشده توّسط  

شد. نماينده رابط اياالت مّتحده اظهار داشت كه «هيچ اقدام ديگري نيست كه ما بتوانيم در اين خصوص  خواهد 

 انجام دهيم». 

غيرقابل   هاي واحد خانه خالص شدن از] بابت 1984[ژانويه  1362دي/بهمن وزارت راه و ترابري در  -۵۲۵

 كريتينگ منعقد كرد. سايدشيپ قراردادي را با شركت  ،كمپ-پورتا تعمير

 ] به ايران حمل شد. 1984[فوريه  1362بهمن/اسفند  در 8-در نهايت، موادّ ز -۵۲۶

  (سه) اظهارات طرفين 

  ]1983فوريه  24[ 1361پنجم اسفند  حل و فصل نامه موافقت  آثارمقدّماتي:مسئله     

دار  كه خودِ ديوان عهده در مواردي كه « كنداستدالل مي اي مقدّماتي اياالت مّتحده به عنوان مسئله  -۵۲۷

شده و براي حلّ آن حكمي صادر كرده است» نبايد مطابق    گالف پورتسرسيدگي به دعواي تصرّف بين ايران و  

نبايد براي  كند كه آن دولت ادعا مي تحميل شود. اياالت مّتحده  آن دولتدر اين قضيه مسؤولّيتي به  9بند 

الطرفين  به واسطه حكم مبتني بر شرايط مرضي خسارات ادّعايي وارده ناشي از تأخير حمل مسؤول باشد زيرا ديوان  

بر  .  ه مورد تأييد قرار داده استانجاميد  8-ه نهايتاً به انتقال مواد زكرا    ي حل و فصل 371، 307ر پرونده شماره  خود د

 بايد رد شود. 8-ز ادعايگيرد كه  اين اساس، اياالت مّتحده نتيجه مي

 

  ، باال. 951بند  بنگريد به  370
[نهم    1361اسفند    18(  28-307-3، حكم شماره  وزارت راه و ترابري جمهوري اسالمي ايرانو    گالف پورتس كريتينگ كامپني  371

  ، باال. 515بند   بنگريد به  .126، ص 2گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1983مارس 
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  رتس گالف پوبين    ]1983فوريه    24[  1361پنجم اسفند  نامه حلّ و فصل  كه موافقت  به اين يران در پاسخ  ا -۵۲۸

  ، نامهموافقتهر چند    وفق اظهارات ايران،.  باشد، معترض است  8-زرسيدگي به ادعاي    عمانو وزارت راه و ترابري  

ي معاهداتي  هاادعا   ، امّارا تجويز نمود   8-كرد و آزاد شدن مواد زحلّ و فصل  دعواي قراردادي گالف پورتس را  

كند كه خود  نكرد. ايران استدالل مي يا محدود را حل و فصل  9ايران عليه اياالت متحده بابت نقض تعهد بند 

به وزارت راه و ترابري ناشي از عدم انجام آن تعّهد توسّط  نامه حل و فصل عنصري از خسارات وارده موافقت

جهت    يبراي وزارت راه و ترابر   بايستنمي نامه حلّ و فصل  موافقت  گيرد كهنتيجه مي   اياالت مّتحده است. ايران

خصوصي    پيمانكاراندعاوي  دادن  فيصله    برايتعّهدي  راه و ترابري  وزارت  يافت و  ت ميضرور  8-موادّ ز  بازيافت  

 به منظور بازيافت اموالش نداشت.

 اظهارات ايران باقي مسائل: 

شده توسّط  هاي اعمالحبسحق  موضوعتماماً كه «اموال ايران» بود،  8-كه موادّ ز  مدعي استايران  -۵۲۹

] ادامه  1981ژانويه  19[ 1359دي  29] شروع شده و تا تاريخ 1980[اوايل  1358اواخر كه از  بود گالف پورتس

كه موريسن كندسون پرداخت مخارج انبارداري  از زماني  تر، ايران مدعي است كه به طور مشخص يافته است. 

 خود گرفت.  را در حبس  8-موادّ ز] متوقف كرد، گالف پورتس 1980[اوايل  1358بابت اموال را از اواخر 

مقرّرات غيرقانوني   535-333بخش  دركه بازتعريف «اموال ايران»  كنداستدالل ميايران  ،بدين ترتيب -۵۳۰

باعث   372مستثنا كرد  535-215حقّ حبس را از دستور انتقال بخش    موضوعو اموال    فيهداري كه اموال متنازعخزانه

مقرّرات مذكور مسدود باقي   535-201مطابق بخش  8-بنابراين موادّ ز .شداز آن دستور  8-موادّ ز ء شدناستثنا

 

  .131، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 53، بند 529حكم شماره  بنگريد به  همچنين ، باال. 12بند  بنگريد به  372
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بدون   8-در خصوص موادّ ز معامله ي يا هر گونه يجاه جاب هيچ معامله،بدين ترتيب كند كه مي ايران ادعا  373ماند.

 .صورت پذيردتوانست مجوّز اياالت مّتحده نمي

داري  مقرّرات غيرقانوني خزانه  535-333گيرد كه اياالت مّتحده با صدور بخش  ايران نتيجه مي  ،در نتيجه -۵۳۱

نخست، تعهّد  نقض كرده است:  8-هاي الجزاير را در خصوص موادّ زدو مورد از تعّهدات اصلي خود ذيل بيانيّه

 1359دي  29تا  ]1979نوامبر  14[ 1358آبان  23در دوره زماني آن دولت هايي كه محدوديّتكلية اشتن دبه بر

؛ و دوم، تعّهد به دادن  بود] راجع به قابليّت حمل و انتقال آزاد اموال عيني ايران تحميل كرده 1981ژانويه  19[

مبني بر اين كه   رفتندگاياالت مّتحده قرار مي  ييقلمرو قضا شمول مهرگونه اموال ايران كه  ن يمتصرفدستور به 

 انتقال دهند. به ايران ايران  دولتمطابق دستورالعمل ها را آن

  باقي مسائل: اظهارات اياالت مّتحده

را شناسايي    8-ز   ادعاياموال مربوط به    مشخصكه ايران نتوانسته است به طور    مدعي استاياالت مّتحده   -۵۳۲

  شكن مورگن سنگ نكرده است كه كدام اجزاء تجهيزات اثبات گاه كند. بنا بر نظر اياالت مّتحده، ايران هيچ 

كمپ ذيل  -پورتا هايواحد خانه سفارش داده شده است يا كدام  374 87-2101-1مطابق سفارش خريد شماره 

قرار گرفته  انبار شركت در توسّط آن  وتحويل داده شده  گالف پورتسبه  88375-50212سفارش خريد شماره 

 .است

بوده است.  گالف پورتسحق حبس انباردار به نفع  موضوع  8-كه موادّ ز مخالفتي ندارداياالت مّتحده  -۵۳۳

حكم داده است كه   529صرفاً به اين دليل كه ديوان در حكم شماره  كهاصرار دارد با اين حال، اياالت مّتحده 

 

  ، باال. 9بند  بنگريد به  373
  ، باال. 914بند  بنگريد به  374
  همانجا.  بنگريد به  375
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، شود كهدليل نمي مغاير است  9داري با تعهّد اياالت مّتحده در بند مقرّرات غيرقانوني خزانه 535-333بخش 

 .شدبااز حمل اموال ايران به ايران مانع حق حبس رض كرد كه فتوان نميكند، نهاد ميطور كه ايران پيش همان

،  م زال  اجزاء متشكّله «تعهّدات  تصميم بگيردكه  متصرف بوداست كه اين بر عهده  بر اين موضعاياالت مّتحده 

(ب) مقرّرات غيرقانوني   535-333بخش در چارچوب مفهوم به چنين اموالي» مربوط  هاالزحمه حق ها و هزينه

(يك)    اياالت مّتحده  اظهاراتيابد. بدين ترتيب، بنا بر  و اين كه چه زماني حق حبس پايان مي  ،داري چيستخزانه

كه  ندشدميداري مستثنا مقرّرات غيرقانوني خزانه 535-215 اموال صرفاً  زماني از دستور انتقال مندرج در بخش

آن  شدن ادعاي    متوقفآن اموال به محض  (دو)  و  تصرف خود بر آن باشد،  حقّ خصوصي  مدعي  اموال    متصرف

  ، نيمتصرفزماني كه از مدعي است كه شد. اياالت مّتحده مشمول دستور انتقال مي ،اموال ين متصرف توسطها حق

ون هيچ  اموال نه تنها كامالً براي حمل به ايران بدمتصرفين  كردند،داشتن حق حبس] نمي [ ي يهاديگر چنين ادعا 

  ، داريمقرّرات خزانه 535-215ند بلكه در واقع مطابق بخش بودگونه مجوّز يا ساير مداخله اياالت مّتحده آزاد 

كند كه هيچ تدبير يا دستوري از سوي  ميادعا  . اياالت مّتحده  به چنين اقدامي بودندها مخاطب دستور و مجبور  آن

 نبود.وال الزم اياالت مّتحده براي رفع انسداد از آن امدولت 

  (چهار) تصميم ديوان 

 ]1983فوريه  24[ 1361نامة پنجم اسفند موافقت  آثار مقدماتي:  مسئله

كه به دليل اين كه ديوان طيّ   پردازدمي اين استدالل اياالت مّتحده به اي مقدّماتي يوان به عنوان مسئلهد -۵۳۴

و   گالف پورتسبين  307مندرج در پرونده شماره  ادعاهاي حل و فصلالطّرفين، شرايط مرضي  مبتني برحكم 

 است:  مقرر داشته 529بايد رد شود. ديوان در حكم شماره ، اين ادعا وزارت راه و ترابري را پذيرفته است

در مورد اموالي كه بر خالف الزام بيانيه عمومي، به علت قصور اياالت متحده در ايفاي تعهدات خود  
در بيانيه، منتقل نشده، استرداد ادعاي ايران عليه دارنده آن مال يا حل و فصل چنين ادعايي بين ايران  
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اياالت متحده را از   ]، في نفسه1981فوريه  26[ 1359و دارنده مال بعد از تاريخ هفتم اسفندماه 
  376كند.مسئوليت در قبال ايران بابت خسارات ناشي از عدم انتقال آن مال مبرا نمي 

نامه  استدالل اياالت مّتحده در خصوص موافقت 529بر اين اساس، ديوان در راستاي يافته خود در حكم شماره 

  كند.بري را رد ميبين گالف پورتس و وزارت راه و ترا 307حلّ و فصل در پرونده شماره  

  «اموال ايران»   

بيانيه حلّ و فصل   7مادّه  3ختالفي وجود ندارد كه وزارت راه و ترابري مشمول تعريف «ايران» ذيل بند ا -۵۳۵

  در قلمرو ] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29 در تاريخ  8- باشد. همچنين اختالفي وجود ندارد كه موادّ زدعاوي مي

مطابق بند  8-ايران قرار داشت. در نتيجه، موادّ زانحصاري اياالت مّتحده بود و در آن تاريخ در مالكّيت  قضايي

 باشد.مشمول «اموال ايران» مي 9

 مورد اختالف شناسايي اقالم 

كمپ -پورتا هايواحد خانه تمام (يك) مشخصاً كه ايران نتوانسته است  مدعي استاياالت مّتحده  -۵۳۶

كه توسّط   شكن مورگن سنگ تجهيزات از نشان دهد كدام اجزاء (دو) و را شناسائي كند،  8-ز ادعايموضوع 

  نيواورلئان در  گالف پورتسبه  هخريداري شد  377 87-2101-1وزارت راه و ترابري ذيل سفارش خريد شماره 

 پردازد. مي انبار شد. ديوان به اين دو مسئله توسط شركت مزبور جا و در آن داده تحويل 

 كمپ-هاي پورتاواحد خانه 

 

   .141، ص 28(ح)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  77، بند 529حكم شماره 376
   باال.، 914بند  بنگريد به  377
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در تلكس خود به وزارت راه و ترابري در    ايران-هوارد نيدلز تامن اند برگندوف، و  محلّ اختالف نيست -۵۳۷

  خريداري شده كمپ -پورتا هايواحد خانه كه  ، تأييد كرده است 378]1981اوت  17[ 1360مرداد  26  تاريخ 

، به 379») 88 -50212(«سفارش خريد شماره  88 -50212توّسط وزارت راه و ترابري ذيل سفارش خريد شماره 

طرفين موافقت دارند كه  رسد كه به همين منوال، به نظر مي . بودتحويل داده شده  هيوستوندر  گالف پورتس

نظر از تعداد  صرف .دادها را پوشش مي انه واحد خاين  از مورد 400 ،88-50212سفارش خريد اوّلّيه به شماره 

آبان  22مورخ  88-50212سفارش خريد شماره  نسبت به» 1واحدهاي فروخته شدة وفق «اصالح سفارش شماره 

كه نتيجه   كندادعا مي ايران دالر آمريكا خريداري شد.  11،906،245] واحدها به بهاي 1978نوامبر  13[ 1357

به مبلغ    كمپ-پورتاخانه  واحد    238سفارش خريد به  آن  فارش مذكور اين بود كه  «مرحله سوم» س   متعاقبِحذف  

كه  سفارش اصالحي مذكور را  توانستنمي است كه بر اين موضع. ايران فتدالر آمريكا كاهش يا 7،309،995

 380. جايابي كنداز سفارش خريد اوّليّه كاسته بود 

  گالف پورتسبه  ] 1979[فوريه  1357بهمن/اسفند كمپ در -پورتا هايواحد خانه كه اختالفي نيست  -۵۳۸

  هاي واحد خانه داد ـموجود، تعگيري از ادله ره ـبهد. بدين ترتيب، ديوان بايد تالش كند تا با ـويل داده شـتح 

 ها را تعيين نمايد.و مبلغ خريد آن  گالف پورتسكمپ تحويلي به -تارپو

كمپ يا بهاي خريد  -هاي تحويلي پورتادر خصوص تعداد واحد خانهزمان موجود در ادله مدارك هم  -۵۳۹

كمپ به وزارت  -] پورتا1983[اول نوامبر    1362آبان    10مؤخرترين آن مدارك، نامه مورخ   381د. نآن قطعيت ندار

 

  ، باال. 643بند  بنگريد به  378
  ، باال. 914بند  بنگريد به  379
  ، باال.357پانوشت  بنگريد به  380
] از وكالي وزارت راه و ترابري در هيوستون به  1980سپتامبر  19[ 1359شهريور  28اين ادله از اين قرارند: (الف) نامه مورخ   381

كمپ انبار  -هاي پورتامؤسسه حقوقي ابورزق، شك و مندنهال، مشاور كل ايران در اياالت در آن زمان؛ ضمن اشاره به واحد خانه 
) سازه  60دانيم كه شصت (تون، وكالي هيوستوني وزارت راه و ترابري توصيه كردند كه «ما ميشده نزد گالف پورتس در هيوس
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را مشخص   هامدوليا  ، واحدهاهاكميت خانه ،حساباست و نه صورت  دنه سفارش خريكه  382راه و ترابري، 

جاي بازسازي، محصولي جديد را با شرايطي مساعدتر  به ، كند كهكند، و وزارت راه و ترابري را تشويق مي نمي

روست مورد تأكيد قرار  ه اين نامه مشكل ديگري را هم كه ديوان در ادعاي حاضر با آن روب خريداري نمايد. 

ها»، «اجزاء تشكيل  كر شده است كه «واحدها»، «خانهاست: در نامه ذاستفاده از واژگان متفاوت دهد، و آن مي

كه يك «خانه كامل» از «دو تا چهار قطعه  ، جز اين ها داده شودكه توضيحي در مورد آن آن ها» بي مدول دهنده»، و «

 د». وشتشكيل مي

  238ارقام و اي كه بين اگرچه امكان اتكا به فروض در توضيح ارقام مختلف و تركيب آن ارقام به نظريه  -۵۴۰

كند وجود دارد، اما انجام چنين كاري بر عهدة ديوان نيست. خواهان  كمپ كه ايران ادعا مي -هاي پورتاواحد خانه 

 داد.بايد سوابق كامل، روشن و واضحي در اختيار ديوان قرار مي

 

  1360شهريور  25وجود دارد كه با تمام لوازم جانبي، در حال انبار شدن هستند»؛ (ب) اليحه توجيهي پژوهش گالف پورتس مورخ 
ها ابتدائاً در  دارد كه «پورتاكمپراي حوزه قضائي پنجم، بيان مياياالت متحده ب پژوهش]، تسليم شده به دادگاه 1981سپتامبر  16[

باشد»  جعبه مي 635كند كه «اموال مذكور شامل ] به گالف پورتس تحويل داده شد» و اضافه مي1979[هفتم فوريه  1357بهمن  18
نامه حل و فصل ميان وزارت راه و  ت گونه جزئياتي در خصوص محتواي هر جعبه درج شود؛ (پ) مقدمه موافقكه هيچ اما بدون اين 

تكه ... كه در مكان [مفرد] گالف پورتس در   633] با اشاره به « 1983فوريه  24[ 1361پورتس مورخ پنجم اسفند ترابري و گالف
پورتس گالفدارد كه « دهد و اشعار ميها؛ در مقابل، همان مقرره ادامه ميهيوستون» اما بدون اشاره به هر گونه از ماهيت آن تكه 

 1356-1355كنودسن پاسيفيك، ليمتد، نماينده وزارت راه و شهرسازي در سال -بندي از مورسيوناقالم فوق را وفق فهرست بسته 
، باال] دريافت  537، بنگريد به بند 88-50212سازي به شماره تا سفارش آماده  1] [يعني قبل از تاريخ تغيير سفارش شماره 1977[

 1362دهد»؛ (ت) نامه مورخ چهارم آبان ها نميها ندارد و هيچ نشاني از آن لف پورتس اطالعي از محتواي آن كرده است، اما گا
بندي براي صدور و تحويل  نهادي بابت بسته بندي صادراتي موريس به وزارت راه و ترابري، كه پيش ] از شركت بسته 1983اكتبر    26[

كند كه  ] را ضميمه مي1983آوريل   19[ 1362فروردين  30كند و يادداشت مورخ مي كمپ در لنگرگاه ارائه-هاي پورتاواحد خانه 
سازة مونتاژ شده» اشاره دارد؛ (ث)   74سازة مونتاژ شده» و به اضافه، «  150واحد مونتاژ شده»، «  293تيرپايه»، «  4جعبه و  113به « 
] راجع به «بازسازي و اصالح تسهيالت  1983[يكم نوامبر  1362آبان  10كمپ به وزارت راه و ترابري مورخ -اي از پورتانامه

  مورد بحث واقع شده است.   ، باال 539»؛ اين نامه در بند مسكوني
  ، باال. 225بند  بنگريد به  382
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گمان باقي ي با سوابق در كليت خود ناچار در سايه ظن و يخواني ارقام ادعا ها براي هم كلية تالش    -۵۴۱

كه «مرحله سوم» سفارش خريد حذف  ماند. در پرتو وضعيت سوابق پرونده و نظر به ادعاي ايران مبني بر اين مي

كه تغييراتي در آن  مبني بر اين است آلود به همان ميزان ظن  كهرا ة ديگري تواند فرضيديوان نمي  383شده است، 

بر  كه ديوان شايسته است سفارش داده شد كه اكنون مفقود است، ناديده بگيرد. در چنين اوضاع و احوالي، 

بر اين اساس، ديوان  بنابراين، موجود تكيه نمايد. زمان هم در اسناد و مدارك  مندرجترين ارقام كارانهمحافظه

  19[ 1359شهريور  28در نامه مورّخ  هيوستونه و ترابري در طور كه وكالي وزارت را همان كهكند حكم مي 

بهمن/اسفند  كمپ در  -پورتا   خانهواحد    60،  ندكرد  ذكرايران در اياالت مّتحده  ارشد    وكيلبه  خود  ]  1980سپتامبر  

 384تحويل داده شد.  هيوستوندر  گالف پورتسبه  ] 1979[فوريه  1357

با توجه به جميع  كمپ را معيّن نمايد. ديوان - پورتا خانهواحد  60ديوان اكنون بايد مبلغ خريد اوّليّه آن  -۵۴۲

واحد  كمپ به عنوان توليدكننده -پورتا] 1983[اول نوامبر  1362آبان  10مورخ كه نامه   كندحكم مي جهات 

كمپ -پورتا 385خريدي است. قيمتدهنده بهترين مدرك موجود از چنين به وزارت راه و ترابري نشان هاخانه

 11،000/-شده توّسط وزارت راه و ترابري «تقريباً  خريداري  هايواحد خانه دهد كه مبلغ اوّلّيه  در آن نامه اّطالع مي

كه از دو تا  دالر آمريكا بابت هر واحد (كه منظور، هر واحد منفرد است و نه به عنوان مثال، يك واحد كامل

كه چنين فرض كند كه هر واحد    يابد، معقول مي تراّطالعات دقيق  در نبود)» بود. ديوان  شدچهار واحد تشكيل مي 

است. بر   خانه كامل دالر آمريكا بابت هر واحد  33،000قيمت كامل، به طور ميانگين، شامل سه واحد به خانه 

 1،980،000كمپ  -خانه پورتاواحد    60خريد اوّلّيه براي    بهاييرد كه  گديوان بنا بر اين روش، نتيجه مي  ،اين اساس

 دالر آمريكا بوده است. 

 

  ، باال.357پانوشت  بنگريد به  383
  ، باال.381پانوشت  بنگريد به  384
  ، باال. 225بند  بنگريد به  385
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 شكن مورگن تجهيزات سنگ   

فرض   8-ز ادعايديوان راجع به  386،ذكر شد 7-ز ادعايبه عالوه، بنا به داليلي كه در باال در خصوص  -۵۴۳

  در تاريخ   1-2101-87مشمول سفارش خريد شماره  شكن مورگن سنگ درصد تجهيزات  60خواهد كرد كه 

 تحويل داده شد. نيواورلئاندر  گالف پورتس] به 1979فوريه  هفتم[ 1357بهمن  18

 مسؤوليّت اياالت مّتحده 

ذيل بند    خود  به تعهّد   8-خصوص موادّ زگردد كه آيا اياالت مّتحده در  ديوان اكنون به اين مسئله باز مي -۵۴۴

كه اموال  داري اياالت مّتحده  مقرّر داشت كه مقرّرات خزانه  529عمل كرده است يا خير. ديوان در حكم شماره    9

تحت مالكيت انحصاري ايران را به دليل معارض بودن حق تصرف ايران در آن اموال با ادعاي حق مبتني بر حبس،  

دستور  اجرايي شماره  يا ساير داليل مشابه از سوي متصرف مال، از شمول دستورالعمل انتقال  دفاع، تقابل، تهاتر،

ديوان در زمان صدور حكم شماره   387. كند، مغاير تعهدات اياالت متحده در بيانية عمومي استمستثنا مي 12281

در موقعّيتي نبود كه موضوعات مرتبط با هر مال خاص را تعيين    با توجه به محتويات سوابق موجود در پرونده  529

 كند.اين موارد را مشخّص مي  ،8-موادّ ز ه كند. ديوان اكنون با توجّه ب

  گالف پورتس در اين خصوص اختالف جدي وجود ندارد و ادله و مدارك مؤيد اين امر است كه  -۵۴۵

توسط   آن اقالمنشده انبارداري و حفاظت مربوط به پرداخت هاي هزينه قبل از پرداخت كه تمايلي به اين نداشت 

موارد زير در زمرة اوضاع و احوالي است  را به وزارت راه و ترابري تحويل دهد.  8-مواد زوزارت راه و ترابري 

 : كه با اين چارچوب ارتباطي ويژه دارد

 

  ، باال. 448بند  بنگريد به  386
  .140، ص 28(د)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  77، بند 529حكم شماره  بنگريد به  387



  

250 

 

جنوبي    ناحيهت مّتحده براي  اي اياال ناحيهوهش خود از تصميم دادگاه  ژگالف پورتس در اليحه پ  )الف(

(ب) مقرّرات   535-333] با استناد به بخش 1971[هفتم ژوئيه  1361تير  16تگزاس مورّخ 

كمپ مشمول [تعريف] «اموال ايران» يا اموال  -هاي پورتاداري، استدالل كرد كه واحد خانه خزانه 

ه مرتبط با اين اموال» ايفا نشده  الزحمها و حق «در مالكّيت ايران» نيست زيرا «كلية تعّهدات، هزينه

  388است؛

 17[ 1360آبان  26نامه حلّ و فصل مورّخ موافقت ةگالف پورتس و وزارت راه و ترابري در مقدّم )ب(

كمپ و - هاي پورتا] متذكّر شدند كه گالف پورتس مدّعي حقّ حبس واحد خانه 1981نوامبر 

ه  ناحياي اياالت مّتحده براي ه ناحيشكن مورگن بوده و اين كه دعوايي در دادگاه تجهيزات سنگ 

نشده، مطرح هاي پرداختجنوبي تگزاس در خصوص ضبط مال حبس شده براي وصول هزينه

  389بود.

] با ادّعاي حقّ حبس انباردار، از دفتر 1982سپتامبر  30[ 1361گالف پورتس در تاريخ هشتم مهر  )پ(

كمپ و تجهيزات  -هاي پورتاخارجي پروانه فروش جهت تعيين تكليف واحد خانه نظارت بر اموال  

  و 390؛را درخواست نمود اورلئانشكن مورگن انبارشده در نيوسنگ

  ] به وزارت راه و ترابري اّطالع داد 1983فوريه  18[ 1361بهمن  29 طي نامة مورخگالف پورتس  )ت(

شكن مورگن و واحدهاي روشنايي انبارشده در نيواورلئان و واحد  (يك) تجهيزات سنگ  كه

ت  در صور 8-كمپ انبارشده در هيوستون را در حبس خود دارد؛ و (دو) موادّ ز-هاي پورتاخانه

 

  ، باال.749-649بندهاي  بنگريد به  388
  ، باال. 501بند  بنگريد به  389
  ، باال. 125بند  بنگريد به  390
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[ششم   1361اسفند  15هاي انبارداري توسّط وزارت راه و ترابري تا تاريخ عدم پرداخت هزينه 

] به فروش خواهد  1983مارس    28[  1362] در مزايده عمومي در تاريخ هشتم فروردين  1983مارس  

  391رسيد.

  را در اياالت مّتحده نگه   8-موادّ ز  گالف پورتسكه    كندحكم مي   شدهئها و مدارك ار  دلهابر پاية  ديوان   -۵۴۶

مندرج  انتقال  العملنشده وجود داشته و اين كه نتيجتاً اين اقالم در واقع از دستورهاي پرداختداشت زيرا بدهي 

شده بود. در   مستثنيداري مقرّرات غيرقانوني خزانه 535-333بخش توسط  12281دستور اجرايي شماره در 

و   را نقض كرده است هّدات خود ذيل بيانيه عمومي در خصوص اموال عيني ايران نتيجه، اياالت مّتحده تع

 است. آن دولت محققالمللي مسؤوليت بين

يعني  ،]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند  كه تاريخ نقض اياالت مّتحده كندحكم مي ديوان مضافاً،  -۵۴۷

داري را صادر  مقرّرات غيرقانوني خزانه 535-333داري اياالت مّتحده بخش كه وزارت خزانهاست تاريخي 

 392كرد.

 .كندتأييد مي را    8-ز ادعايديوان بنا بر مراتب فوق،  -۵۴۸

  )پكينگ كو. سايدشيپ (وزارت راه و ترابري/ 13-) ادعاي زث( 

  (يك) مقدّمه  

انتقال فراهم آوردن ترتيبات  اياالت متحده در  ادعايي  بابت خسارات ناشي از قصور    13-ز  ادعايايران در   -۵۴۹

 سايد شيپكه در انبار شركت  ]1978[ 1357/1356 شده توّسط وزارت راه و ترابري در سالاموال خريداري

 

  ، باال. 451بند  بنگريد به  391
  ، باال. 12بند  بنگريد به  392
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كرده  كنودسن مبادرت مي-بندي براي موريسونشركتي كه به خدمات انبارداري و بسته ،»)سايدشيپپكينگ («

دالر آمريكا به اضافة بهره به عنوان خواسته مطالبه   1،511،932در جمع حداكثر مبلغ به ايران، شد، داري مي نگه

 كند.مي

  ي (دو)  پيشينه موضوع 

مربوط   ادعاكه به اين  ]1978[ 1357/1356ال طي سشده توسّط وزارت راه و ترابري خريدارياموال  -۵۵۰

   كه ايران در جلسات استماع خالصه كرده، بدين قرار است:باشد چنانمي

  به مبلغ   87-2108-1نجينيرينگ طيّ سفارش خريد شماره  يا  وستنورث شده از  (الف) يك بيل كششي خريداري

    دالر آمريكا؛ 530،000

-2110-87شده از شركت گرو منيوفكچرينگ طيّ سفارش خريد شماره  خريداري(ب) سه جرثقيل هيدروليكي  

   دالر آمريكا؛ 173،397 به مبلغ 1

 301،236  به مبلغ  87-2112-1اس. اي. طيّ سفارش خريد شماره  افيوا  شده از  ) دو گريدر كترپيالر خريداريپ(

    دالر آمريكا؛

دالر   253،650 به مبلغ 1-2120-87خريد شماره  شده از شركت رايگو طيّ سفارش(د) شش غلتك خريداري

  ؛  آمريكا

 دالر آمريكا. 376،047 شده به مبلغخريداري كشيتجهيزات نقشه دستگاه چاپ و يك ) ث(

  سايد شيپ] به 1978نيمه دوم سال [ 1357اواسط ») در  13-ادّعا شده است كه اقالم باال (مجموعاً «موادّ ز -۵۵۱

در سال   13-دهد كه حدّاقل بخشي از موادّ زنشان ميادلة موجود در سوابق در بالتيمور مريلند ارسال شده است. 
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در فضاي بسته  شده  داده    در بالتيمور تحويل داده شد. بعضي از اقالم تحويل   سايدشيپتأسيسات  ] به  1978[  1357

 و برخي در فضاي باز انبار شد. 

ها در  به ايران به محض تحويل آن  13-مدركي دال بر اين كه اقداماتي به منظور انتقال موادّ ز هيچ  -۵۵۲

باشد، در سوابق پرونده وجود  صورت گرفته  ]1979نوامبر  14[ 1358آبان  23قبل از تاريخ  سايدشيپ هاي محل

  393دارند. اختالف  صورت نگرفت، يتترتيبا. طرفين در خصوص داليل اين كه چرا چنين ندارد

اوايل  تا  را    13- وادّ زبابت مهاي انبارداري  كنودسن به نمايندگي از وزارت راه و ترابري هزينه-موريسون -۵۵۳

د. همان طور  نمورا متوقّف پرداخت پرداخت كرد و از آن به بعد،  سايدشيپ] به 1980پايان آوريل ارديبهشت [

 را فسخ كرد.   87قرارداد شماره  ]1980[پنجم مارس  1358اسفند  15در كنسرسيوم  394كه گفته شد،

  سايدشيپكه  نامة خود اظهار داشتدر شهادت ،سايدشيپآقاي ويليام سي. ميلر، وكيل شركت مادر  -۵۵۴

دي.  واشينگتننمايندگان ايران در و وزارت راه و ترابري انبارداري با هاي متعلقة هزينه باب  دركه تالش كرد 

] هيچ پاسخي دريافت نكرد. به عالوه، آقاي ميلر  1981[اكتبر    1360مهر/آبان  تا  ، اما شيپ سايد  بگيردسي. تماس  

الزحمة  حق كه را كاهش دهد  هاآن بهآسيب ورود زد تا مي  تها را استارمرتب ماشين سايدشيپتوضيح داد كه 

 شود.دالر آمريكا ارزيابي مي  475 ماهانهمبلغ استارت زدن 

 

دارد كه وضع اين طور بود  ، اظهار مي127كنودسن به ادعاي متقابل در پرونده شماره  اياالت متحده با اشاره به دفاعيه موريسون 393
هاي خود را درباره خريد و حمل ماشين ] مورت [وزارت راه و ترابري] كليه فعاليت 1357[اواسط    1978هاي آخري سال  «زيرا در ماه 

كند كه «قبل از حمل اين استدالل ميبه نوبه خود ايران  د».آالت مربوط به پروژه جاده سازي در ايران را [كذا] متوقف كرده بو
  ماشين آالت به ايران بحران در روابط ايران و اياالت متحده باعث انسداد اموال دولت ايران در قلمرو قضائي اياالت متحده شد». 

  ، باال. 429بند  بنگريد به  394
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  از طريق متعاقب درخواست اّطالعات از وزارت راه و ترابري  ايران-هوارد نيدلز تامن اند برگندوف -۵۵۵

راه و  اّطالع داد كه موادّي كه وزارت راه و ترابري به وزارت  395]1981اوت  17[ 1360مرداد  26لكس مورّخ ت

ري  خريدا  87-2120-1، و 87-2112-1، 87-2110-1، 87-2108-1 مارهـهاي خريد شفارشـطيّ سترابري 

 در بالتيمور قرار دارد.  سايدشيپ  هاي مربوط بهمحوطه كرده است در 

] در 1981نوامبر  18و  17[ 1360آبان  27و  26در تاريخ  سايدشيپنمايندگان وزارت راه و ترابري و  -۵۵۶

مذاكره    وهاي انبارداري  بابت هزينه   سايدشيپ هاي وزارت راه و ترابري به  وين با هدف تعيين تكليف مبالغ بدهي

آقاي    اظهارات به ايران مالقات كردند. با اين حال، طرفين به توافق نرسيدند. بنا بر    13-موادّ ز  سريعدر مورد انتقال  

».  سايد] را ... منصفانه نديديمهاي مورد ادعاي [شيپ هزينه عدم رسيدن به توافق به اين دليل بود كه « 396، ارميص

خود توضيح داد كه مذاكرات به اين دليل ناموّفق بود كه وزارت راه و   نامهدر شهادتبه نوبه خود آقاي ميلر 

] تا 1980[مه  1359ارديبهشت/خرداد از  13-بابت انبار موادّ ز سايدشيپهايي كه ترابري به پرداخت هزينه

ر مورد مبالغ ادّعايي  سوابق ددر  ة روشنيكرده بود، تمايلي نداشت. قرينمحاسبه ] 1981[نوامبر  1360آبان/آذر 

 1360نهم آذر به وزارت راه و ترابري در تاريخ  سايدشيپوجود ندارد. با اين حال، تلكس ارسالي  سايدشيپ

 9،500هاي انبارداري، دالر آمريكا بابت هزينه 84،000، به مبلغ ناموفق مي بعد از مذاكرات] ك1981نوامبر  30[

دالر آمريكا  1،625جايي، هاي جابهبابت هزينه دالر آمريكا 4،500آالت، ماشين زدناستارت دالر آمريكا بابت 

 109،625ه وين، مجموعاً به مبلغ هاي مسافرت ب دالر آمريكا بابت هزينه 10،000هاي حقوقي و الزحمه حقبابت 

 كند.دالر آمريكا اشاره مي

 

  ، باال. 436بند  بنگريد به  395
  ، باال. 453بند  بنگريد به  396
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، و در  كردند] در بالتيمور برگزار 1981دسامبر  29[ 1360هشتم دي نشست ديگري در تاريخ طرفين   -۵۵۷

  397.رسيدندغيرقطعي   يتوافقبه جا آن

را عليه وزارت راه و ترابري به نمايندگي    ادعايي]  1982ژانويه    19[  1360دي    29اياالت مّتحده در تاريخ    -۵۵۸

 11875به عنوان پرونده شماره  ادعاتسليم كرد. اين به ديوان دالر آمريكا  95/106،361 با خواسته  سايدشيپاز 

 بندي شد.طبقه

هاي  به تالش   ]1983[  1362/1361سال    و]  1982[  1361/1360  سال  طي  سايدشيپوزارت راه و ترابري و   -۵۵۹

وزارت راه و ترابري كراراً در دادن  دهد كه نشان مي  سوابق پروندهادامه دادند. براي رسيدن به حلّ و فصل خود 

اولية مندرج در   هايجلضرب األاجازه داده كه لذا و  هقصور ورزيد  سايدشيپبه موقع به مكاتبات  پاسِخ

 د.ومنقضي ش نامه حل و فصلموافقتنويس پيش

  نظارت بر اموال ] از دفتر 1982[سپتامبر  1361شهريور/مهر در  سايدشيپآقاي ميلر،  نامةبنا بر شهادت -۵۶۰

  سايدشيپفروش نموده است كه نهايتاً اعطا شد. به عالوه، آقاي ميلر اظهار داشت كه  پروانةخارجي درخواست 

 را نفروخت. 13-گاه موادّ زهيچ 

را   سايدشيپ] مكاتبات با 1983[آوريل  1362مطابق ادعا در فروردين/ارديبهشت وزارت راه و ترابري  -۵۶۱

  سايد شيپر برگزار كردند. و] در بالتيم1983[مه  1362ارديبهشت/خرداد و طرفين نشستي را در كرد از نو آغاز 

و   13-ت موادّ ز] وضعّي1983ژوئيه  اول[ 1362تير  10 با وزارت راه و ترابري در تاريخ  شدر يكي از مكاتبات

  كه آن  كردوزارت راه و ترابري را آگاه همچنين  سايدشيپدهد. رفت مذاكرات را به اختصار توضيح ميپيش

 

حسب شهادت آقاي رحمتي، در مدت اين مأموريت وي «كمتر از يك ساعت» از تجهيزات بالتيمور بازرسي كرد زيرا كه «جاي  397
كوچكي بود و پشت نرده بودند و نگهباني آنجا بود. بنابراين، بازرسي كلي انجام داديم، تنها از اين تأكيد كرديم كه اقالم موجود  

  بودند». 
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و اين كه در صورت عدم انعقاد   ردهكفروش  پروانهدرخواست از دفتر نظارت بر اموال خارجي  شركت

 به خود راه نخواهد داد. يترديد از آناستفاده   براينامه، موافقت

  ينامه حلّ و فصل ] موافقت1984ژانويه  ششم[  1362دي  16در تاريخ  سايدشيپ وزارت راه و ترابري و  -۵۶۲

شرايط   مبتني بربه عنوان حكم ] 1984ژانويه  12[ 1362دي  22در تاريخ كه ديوان آن را  ،دندكررا منعقد 

 دارد: اشعار ميربط ذي نامه در بخش مقدّمه موافقت 398  د.نموالطّرفين ثبت مرضي

هاي مربوط  هاي انبار داري و هزينه ... نظر به اينكه شيپ سايد مدعي است كه استحقاق دريافت هزينه 
نمايد كه قصد دارد اموال مزبور را  باشد و شيپ سايد ادعا مي ارا مي دبه اموال را طبق قوانين مريلند 

  هاي خود به فروش برساند.مريلند به منظور جبران هزينه  بر اساس قانون اياالت 

داري  سايد پيرو قانون ايالت مريلند و مقررات صادره از طرف وزارت خزانه و نظر به اينكه شيپ
آمريكا «اموال» متعلق به وزارت راه را تا زمان تصويب موافقتنامه حل و فصل و صدور حكم پرداخت  

هاي مربوطه توسط ديوان داوري در توقيف خود نگه داشته  بارداري و هزينه ان  هزينه انبارداري و هزينه 
 است... 

هاي  هزينه دالر آمريكا «بابت    168،000  نامه حلّ و فصل پذيرفت كه مبلغوزارت راه و ترابري در موافقت -۵۶۳

پرداخت نمايد. پرداخت نخست   سايدشيپ]» را به  1983دسامبر    31[  1362دي    10تا  هاي مربوط  انبارداري و هزينه

به مبلغ   باقيپرداخت شد. نامه پرداخت ميموافقت امضايدالر آمريكا بايد فوراً بعد از  67،200 بابت مبلغ

به وزارت راه و   13-تأييديه تحويل موادّ ز سايدشيپكه  گرفتصورت مي دالر آمريكا بايد زماني  100،800

  هاي محوطه تر از كرد. به عالوه، طرفين توافق كردند كه تجهيزات بايد هرچه سريعترابري را به ديوان ارائه مي

 . شوندخارج  سايدشيپ

 

  1362دي  23(نسخه فارسي  102-11875-1، حكم شماره جمهوري اسالمي ايرانو  سايد پكينگ كامپني اينكورپوريتدپ شي 398
  . 80، ص 5گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1984ژانويه  12[ 1362دي  22]، نسخه انگليسي 1984ژانويه  13[
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  دادند كه  گواهي] به ديوان 1984فوريه  اول[ 1362بهمن  12در تاريخ  سايدشيپ وزارت راه و ترابري و  -۵۶۴

  شده است. ايفانامه حلّ و فصل  ذيل موافقت سايدشيپتماماً به ايران حمل و تعهّدات  13-موادّ ز

  اظهارات طرفين  (سه) 

 ]  1984[ششم ژانويه  1362دي  16نامه حل و فصل موافقت آثار: مسئله مقدّماتي          

  مبتني بر بايد به دليل وجود حكم كند كه اين ادعا استدالل مي اي مقدّماتي اياالت مّتحده به عنوان مسئله -۵۶۵

در اين  كند كه ادعا ميشد. اياالت مّتحده ميتوسّط ايران مسترد  11875الّطرفين در پرونده شماره شرايط مرضي

باالخره با صدور  ... كه ديوان داوري خود در ميان اختالف بين ايران و شركت شيپ سايد قرار گرفته بود و  «  ادعا

  11875د. ديوان در پرونده شماره  را بر عهده داشته باش  9مسؤولّيت مندرج در بند    نبايد»  راي اين مسئله را حل كرد

گاه نتيجه  به منظور رسيدن به حقّ خود بر مال، امتناع كند امّا هيچ   13-از فروش موادّ زدستور داد كه    سايدشيپبه  

را به   13-دستور نداده كه موادّ ز سايدشيپبه و بوده  نادرست سايدشيپتوسّط  13- داري موادّ زنگرفت كه نگه

  مطابق نامه حلّ و فصل را تأييد كرد كه  ، موافقتدر عوضديوان  دهد كه  اياالت متحده ادامه مي ايران منتقل كند.  

به اين  نبارداري را پرداخت و هاي اتجهيزات را به ايران تحويل داد و ايران مبلغ مربوط به هزينه سايدشيپآن، 

بر  ، ياوضاع و احوال  در چنينكند كه استدالل مي . اياالت مّتحده پيدا كردها فيصله ، تمام اختالفات آن صورت

 كردميتجهيزات را منتقل  بايست فوراً  مي  سايدشيپكه  گيري كند  است كه ديوان اكنون چنين نتيجه  روالخالف  

 .گرفتندحل و فصل مذاكره شده را مي  پيِگاه نبايد  و اين كه طرفين هيچ 

  ، 11875در پرونده شماره    سايدشيپنامه حلّ و فصل منعقده با  كه موافقتكند  استدالل مي ايران در پاسخ   -۵۶۶

اي  هدهمعا ادعايباعث فيصله يافتن يا محدوديت را فيصله داده است امّا به وضوح  سايدشيپقراردادي  ادعاي

،  سايدشيپخصوصي وزارت راه و ترابري و    ادعاي . بدين ترتيب، حلّ و فصل  ه استنشد ايران عليه اياالت مّتحده  

نامه حلّ  كه موافقت  مدعي است. ايران  شودنمي هاي الجزاير  عليه اياالت مّتحده بابت نقض بيانيهايران    ادعاي  مانع
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عدم پيروي اياالت مّتحده از تعّهدات  در نتيجة  راه و ترابري    از خسارات وارده به وزارت  خود يك بخشو فصل،  

توسّط   13-موادّ ز تحصيلبراي نامه حلّ و فصل ايران، موافقت اظهاراتهاي الجزاير بود. بنا بر خود ذيل بيانيه

تحصيل  نداشت كه به آن منظور هيچ تعهّدي راه و ترابري و وزارت  بودمي  ضروري نبايد وزارت راه و ترابري 

 .كند  حل و فصل را كاران خصوصي  پيمانمواد مذكور ادعاهاي 

 اظهارات ايران باقي مسائل :      

طرح كرده  8- و ز 7-ز ادعاهاياستدالالت ايران تقريباً مشابه همان استدالالتي است كه در خصوص  -۵۶۷

هاي  در پرونده   شده  ارائهو همچنين مدارك    اادعكند كه مدارك موجود در اين  است. نخست، ايران استدالل مي

دي    29  بحث در تاريخ   دهد كه اقالم موردشعبه يك، نشان مي  گاهپيش در    11875و    307،  67-، ب62-شماره ب

 در مالكّيت ايران بود. قيد و شرط طور بي ه بقضائي اياالت مّتحده قرار داشته و  قلمرو] در 1981ژانويه  19[ 1359

] 1980اوايل [ 1358اواخر بود كه از  سايدشيپهاي مشمول حقّ حبس  13- كه موادّ ز مدعيايران ، دوم -۵۶۸

حقّ حبس بر   سايدشيپتر، به طور مشخص شد.  به موقع اجرا گذاشته] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29تا تاريخ 

از  ] 1980[آوريل  1359از فروردين/ارديبهشت كنودسن -از زماني اعمال كرد كه موريسونرا  13-موادّ ز

  خودداري نمود. هاي انبارداري براي آن پرداخت هزينه 

داري كه  مقرّرات غيرقانوني خزانه   535-333بخش    دركه بازتعريف «اموال ايران»    كنداستدالل مي ايران   -۵۶۹

از  را  13-موادّ ز 399،مستثني كرد 535-215  حبس را از دستور انتقال بخش حقّ  مشمولفيه و اموال اموال متنازع

مقرّرات مذكور مسدود باقي   535-201بر اساس بخش  13-. بدين ترتيب، موادّ زدكرخارج آن دستور شمول 

داري دو تعّهد  مقرّرات غيرقانوني خزانه  535-333گيرد كه اياالت مّتحده با صدور بخش ايران نتيجه مي 400ماند.

 

  .131، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 53، بند 529حكم شماره  همچنين بنگريد به ، باال. 12بند  بنگريد به  399
  ، باال. 9بند  بنگريد به  400
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هايي كه در دوره زماني  : نخست، تعهّد به برداشتن تمام محدودّيترا نقض كردهاي الجزاير  اصلي خود ذيل بيانيه

و انتقال آزاد اموال عيني ايران  بر تحرك ] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29] تا 1979نوامبر 14[ 1358آبان  23

اياالت   قضاييقلمرو  مشمولاموال ايران كه  هر نوع  متصرفين و دوم، تعهّد به دادن دستور به  ؛بودتحميل كرده 

  .گرفتقرار مي  ايراندولت  هايمطابق دستورالعملبه ايران انتقال آن اموال مبني بر متحده 

 مّتحده  ياالت: اظهارات اماندهيمسائل باق

سايد بود. با اين حال، موضوع اعمال حق حبس به نفع شيپ 13-كه موادّ ز  مخالفتي ندارداياالت مّتحده  -۵۷۰

ايران فرض نمود كه حقّ حبس، صرفاً به اين دليل كه   تلقي توان مطابق كند كه نمي اياالت متحده استدالل مي 

اياالت  داري با تعّهد  مقرّرات غيرقانوني خزانه 535-333بخش حكم كرده است كه ، 529ديوان در حكم شماره 

  شود.ناسازگار است، مانع حمل اموال ايران به ايران مي  9مّتحده مندرج در بند 

ها  مال بود كه هم تصميم بگيرد كه «تعهّدات، هزينه متصرف  است كه بر عهدة    موضعاياالت مّتحده بر اين   -۵۷۱

داري چه بوده  نوني خزانه (ب) مقرّرات غيرقا  535-333و مبالغ الزم راجع به اين اموال» در معناي مندرج در بخش  

(يك) اموال از دستور انتقال   ،اياالت مّتحده  اظهاراتشد. بدين ترتيب، بنا بر  و هم حقّ حبس چه زماني منتفي مي 

تصرف    هاياموال، مدعي حق   متصرفشد كه  مقرّرات مذكور صرفاً زماني مستثنا مي  535- 215مندرج در بخش  

مال، مشمول   متصرفتوسط  هان اموال به محض توقّف ادعاي آن حق و (دو) آ ،خصوصي خود بر آن شده باشد

، ادعاي مذكور را متوّقف  متصرفينبه محض اين كه كه شد. اياالت مّتحده مدّعي است دستورالعمل انتقال مي 

 آزاد  ها نه تنها در حمل اموال به ايران بدون هيچ گونه مجوّز يا ساير مداخالت اياالت مّتحده كامالًكردند، آن مي

و مكلّف بودند كه اين كار را   مشمول دستور داري در واقع مقرّرات خزانه  535-215بودند، بلكه مطابق بخش 

اياالت مّتحده براي رفع انسداد   دولتكند كه هيچ تدبير يا دستوري از سوي انجام دهند. اياالت مّتحده ادعا مي 

 آن اموال الزم نبود. 
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ست كه ايران نتوانسته نشان دهد كه براي فراهم آوردن امكان انجام تعّهد  اياالت مّتحده مضافاً مدّعي ا -۵۷۲

  سايد اطالع دهد هاي الزم را برداشته است زيرا ايران قبل از آن كه به شيپتوسّط اياالت مّتحده گام  9ذيل بند 

اقالم  حصول استرداد  همچنان خواهان اقالم مذكور است و قبل از اين كه به اياالت مّتحده اطّالع دهد كه براي    كه

ها صبر كرد. به عالوه، اياالت مّتحده مدّعي است كه ايران نتوانسته  باشد ماهآن دولت مي مساعدت نيازمند  13-ز

اي كه طرفين  در دوره  بايستمي  به نحو معقول ت مّتحده ي نيز وجود داشته كه اياالر اثبات كند كه اقدامات ديگ

 داشت.براي انتقال اقالم معمول مي ،اندمستقيماً در حال مذاكره بوده 

 (چهار) تصميم ديوان 

بايد رد شود   13-پردازد كه ادعاي زاي مقدّماتي به اين استدالل اياالت مّتحده مي ديوان به عنوان مسئله  -۵۷۳

  11875نامه حلّ و فصل دعواي در پرونده شماره  الّطرفين، موافقتچرا كه ديوان طيّ حكم مبتني بر شرايط مرضي 

ديوان در   401بحث شد، 8-ز ارتباط با ادعايكه در طور سايد و وزارت راه و ترابري را تأييد كرد. همان بين شيپ

نامه حلّ و  استدالل اياالت مّتحده مبتني بر موافقت 529،402(ح) حكم شماره  77گيري خود در بند نتيجه  راستاي

 .كندسايد و وزارت راه و ترابري را رد مي بين شيپ 11875فصل در پرونده شماره 

بيانيّه حلّ و   7مادّه    3وجود ندارد كه وزارت راه و ترابري مشمول تعريف «ايران» مندرج در بند    اختالفي -۵۷۴

اياالت    قضايي] در حوزه  1981ژانويه    19[  1359دي    29در تاريخ    13-م زباشد. همچنين، در اين كه اقالفصل مي

اين كه آن اقالم در تاريخ ياد شده در مالكّيت انحصاري ايران قرار داشت. نتيجه اين كه   و مّتحده قرار داشت، 

 د.شوجزو «اموال ايران» محسوب مي  9مطابق بند  13-اقالم ز

 

  ، باال. 534بند  بنگريد به  401
  .141، ص 28(ح)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  77، بند 529حكم شماره  402
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مندرج   خود به تعهّد 13-د كه آيا اياالت مّتحده در خصوص اقالم زپردازديوان اكنون به اين مسئله مي  -۵۷۵

اي است   گيري جدّي وجود ندارد و اسناد و مدارك مؤيد چنين نتيجه اختالفعمل كرده است يا خير.  9در بند 

راه  مربوطه توسّط وزارت  هايزدناستارت نشده انبارداري و هاي پرداخت سايد تا قبل از پرداخت هزينه كه شيپ

به وزارت راه و ترابري را نداشت. اوضاع و احوال زير، از جمله،   13-اقالم زدادن و ترابري، تمايلي به تحويل 

 :مشخصاً با اين بحث مرتبط است

[اول ژوئيه   1362تير  10سايد به وزارت راه و ترابري مورّخ آقاي ميلر در مكاتبه ارسالي شيپ )الف(

يلي كه [وزارت راه و ترابري] اموال خود را دريافت نكرده، امتناع ] اظهار داشت كه «تنها دل1983

ما   دولتسايد] از كند كه «[شيپها به ماست». آقاي ميلر اضافه مي از پرداخت مستقيم هزينه شما 

درخواست پروانة فروش كاالها كرده و آن را دريافت كرده است. ما در صورت عدم حصول توافق  

  مذكور را خواهيم فروخت»؛ سريع، كاالهاي 

[ششم  1362دي  16نامه حل و فصل مورّخ سايد و وزارت راه و ترابري در مقدّمه موافقت شيپ )ب(

هاي  سايد ادّعا كرده بود (يك) «كه استحقاق دريافت هزينه ] خود متذكّر شدند كه شيپ1984ژانويه  

قصد   آن شركتباشد» و (دو) اين كه دارا مي] ... را ... 13-هاي مربوط به [موادّ زانبارداري و هزينه 

  403داشت؛ را ها به منظور جبران اين هزينه  13-فروش اقالم ز

اي در پرونده شماره  ] نامه1984ژانويه  11[ 1362دي  21نماينده رابط اياالت مّتحده در تاريخ  )پ(

د و همچنين بموجب  «بموجب قانون ايالت مريلن  13-تسليم كرد حاوي اين توضيح كه اقالم ز  11875

 مقررات رسيدهاي انبار كه توسط شيپ سايد صادر شده تابع حق گروگيري انباردار قانوني» بود. 

 

   ، باال.562بند  بنگريد به  403



  

262 

 

سايد به دليل وجود بدهي پرداخت نشده،  كه شيپ كندحكم مي شده ديوان بر اساس مدارك ارائه  -۵۷۶

مقرّرات   535-333تجهيزات مذكور را در اياالت مّتحده نگه داشت و نتيجتاً آن اقالم در واقع توسط بخش 

مستثنا بود. در نتيجه، اياالت متحده تعهدات   12281داري از دستور انتقال دستور اجرايي شماره غيرقانوني خزانه 

  است. دولت محقق  المللي آن  موال عيني ايران ذيل بيانيه عمومي را نقض كرده و مسؤولّيت بين خود در خصوص ا

] يعني تاريخي  1981فوريه  26[ 1359كه تاريخ نقض اياالت مّتحده هفتم اسفند  كندحكم مي به عالوه، ديوان 

 404داري را صادر كرد.مقرّرات غيرقانوني خزانه  535-333داري اياالت مّتحده بخش است كه وزارت خزانه 

 كند.را تأييد مي   13-گفته، ديوان ادعاي زبا توجه به مراتب پيش  -۵۷۷

  ) (ايران اير/ گمرك اياالت مّتحده) 2(-67و ادعاي تكميلي  11-) ادعاي ز7(

 (الف) مقدّمه  

به عالوه بهره  دالر آمريكا    79،591) حدّاكثر مبلغ  2(-67و ادعاي تكميلي    11-ايران در ادعاي زخواستة   -۵۷۸

قطعه هواپيما ارسالي توّسط ايران اير به   17انتقال  ترتيباتفراهم آوردن  دراياالت متّحده  ادعايي قصور بابت

منبع تغذيه جريان سوخت  و يك شير فلكه    . دو قلم از قطعات هواپيما يعني يك باشدمي اياالت مّتحده براي تعمير  

به ترتيب از ترانس وورلد ايرالينز («ترانس ورلد») و پان امريكن ورلد ايرويز («پان آمريكن») به ايران اير عاريه  

 داده شده بود.

 

   ، باال.12بند  بنگريد به  404
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 (ب) پيشنيه موضوعي 

ر به اياالت مّتحده  را جهت تعميقطعه هواپيما  17] 1979[اكتبر و نوامبر  1358ايران اير بين مهر و آبان  -۵۷۹

] پس از  1979نوامبر  14[ 1358آبان  23ارسال كرد. گمرك اياالت مّتحده متعاقب صدور دستور انسداد مورّخ 

 داشت.  ها را نگهآن به فرودگاه جان اف. كندي در نيويورك  قطعه هواپيمارسيدن هفده 

داري  ن، در دو انبار در نيويورك نگه اإلجراي اياالت مّتحده در آن زمااقالم مذكور مطابق مقرّرات الزم  -۵۸۰

 هاي انبارداري از آن زمان شروع شد. شد. تعلق هزينه مي

]  1982يا اوايل    1981[اواخر    1360در نيمه دوم  در اياالت متحده،  ايران  ارشد  وكيل  آقاي توماس شك،   -۵۸۱

از  تّحده دستور دهد كه  دفتر نظارت بر اموال خارجي مكاتبه و درخواست كرد كه آن دفتر به گمرك اياالت م اب

   اعراض كند.قلم مربوطه  17هاي انبارداري براي هزينه 

اطّالع داد كه   آقاي شك] به 1982فوريه  26[ 1360دفتر نظارت بر اموال خارجي در تاريخ هفتم اسفند  -۵۸۲

ربط نامة  د. بخش ذي نند ترخيص شونتواقلم نمي  17 ، آنداريمقرّرات خزانه  (ب) 535-333 بخش  بر اساس

 دارد: اشعار مي مذكور 

خارجي   ي چون گمرك اين دارائيها را انبار كرده تا از ترخيص آنها طبق مقررات كنترل دارائيها 
جلوگيري كند، ما با مشاور ارشد كنترل دارائيهاي خارجي تماس گرفته و نظر او را خواستار شديم.  

 1979اموال ايران را كه از نوامبر  كه ترخيص بعضي از CFR 535.215 31 آنها توجه ما را به 
در   «اموال» را CFR 535.333 31 ... عالوه بر اين، مسدود شده بودند مجاز ميسازد جلب كردند.

مقرر ميدارد كه هيچ چيزي   535.333  (b)توضيح ميدهد. قسمت فرعي 535.215ارتباط با قسمت 
هاي  متعلق به ايران دانست «مگر كليه تعهدات الزم، عوارض و هزينه   215را نميتوان به مفهوم قسمت  

  مربوط به اين قبيل اموال پرداخت شده و حق حبس اموال ... برطرف شده باشد».
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پرداخت  ايران اير توسط هاي انبارداري هزينه نخست بايد كه  داشتاظهار  مضافاًدفتر نظارت بر اموال خارجي 

. به عالوه، دفتر نظارت بر اموال خارجي  بتواند ترتيب انتقال اموال به ايران را بدهدگمرك اياالت مّتحده  شد تا  مي

  .هايي اعراض نكندخارجي اين است كه از چنين هزينه   نظارت بر اموال را آگاه كرد كه سياست  آقاي شك

خود در خصوص اموال عيني ايران در اياالت  ] 1987نوامبر  13[ 1366آبان  22 مورخ ايران در گزارش -۵۸۳

«توسّط گمرك اياالت مّتحده به فروش رسيده   مورد اختالفقطعات هواپيماي به ديوان اظهار داشت كه متحده 

 .است»

 ) اظهارات طرفين پ(

در حكم   مورد اختالفقطعه هواپيماي  17فقره از  15اتفاق نظر وجود دارد كه ميان طرفين  در اين مورد -۵۸۴

اياالت مّتحده ترخيص نشد و  گمرك توسّط  قلم  15 و آن  گرديدتلّقي  9اموال ايران در معناي مندرج در بند 

ّتحده مسؤولّيت خود  داري فروخته شد. بر اين اساس، اياالت منهايتاً در مزايده بر مبناي مقرّرات غيرقانوني خزانه 

 پذيرد. قلم مي  15آن در ارتباط با  ادعادر اين    9را بابت نقض تعهد ذيل بند 

باشد كه به  قلم يعني اقالمي مي  17با اين حال، اياالت مّتحده منكر هرگونه مسؤولّيت بابت دو فقره از  -۵۸۵

كند كه آن دو قلم در  ستدالل مي صورت عاريه از پان امريكن و ترانس ورلد گرفته شده بود. اياالت مّتحده ا

 قلمداد گردد.  آن دولتتواند نقض تعهّد  ها نميگيرد و عدم انتقال آنقرار نمي   9شمول معناي اموال ايران ذيل بند  

 اظهارات ايران 

دو قلم عاريه گرفته شده از پان امريكن و ترانس ورلد را در راستاي  دارد كه ديوان بايد  مي   معروضايران   -۵۸۶

و پان امريكن بابت  ترانس ورلد  ها بود و بايستي به «اموال ايران» تلقّي كند زيرا ايران اير مسؤول آن 9د اهداف بن

در  آقاي علي بخش احمدي ايران در تأييد اين موضوع به شهادت كرد. ها مبلغي پرداخت مي از دست رفتن آن 
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توضيح داد كه آقاي احمدي  كند.  ، استناد ميربط از كارمندان ايران اير بودههاي ذي كه در زمان جلسات استماع  

صورت   (IATA) المللي حمل و نقل هوايياز طريق انجمن بينايران اير به ترانس ورلد و پان امريكن پرداخت 

گرفت، كه داراي سيستم تهاتر مطالبات در ميان اعضاي خود است. آقاي احمدي در مورد خسارت، اظهار  مي

المللي حمل و  داشت كه ترانس ورلد و پان امريكن طلبي به ارزش آن دو قلم مذكور را به اتاق تهاتر انجمن بين

المللي حمل و نقل هوايي تصميم  بين  كردند. اگر انجمنتسليم مي) IATA Clearing House(نقل هوايي 

المللي حمل و نقل هوايي  مذكور موّجه است مبالغ مستقيماً از حساب ايران اير در انجمن بين   ادعاي گرفت كه  مي

 شد.كسر مي

را به معناي «اموال ايران»  عاريه گرفته شده  كند كه اياالت مّتحده نيز اين دو قلم ايران مضافاً استدالل مي  -۵۸۷

تمام  (يك) گمرك اياالت مّتحده  دهد:  نشان مي   آتي، چنانچه اوضاع و احوال  قلمداد كرده است  9ر بند  مندرج د 

  23اموال ايران ذيل دستور انسداد مورّخ را ها نگه داشت زيرا آن قلم را، به انضمام اقالم عاريه گرفته شده،  17

]  1981ژانويه    19[  1359دي    29ت مّتحده پس از  و (دو) گمرك اياال  ؛كردمي ] تلقّي   1979نوامبر    14[  1358آبان  

ها نگه  داري به عنوان اموال ايران مشمول هزينه مقرّرات غيرقانوني خزانه   535-333دو قلم مذكور را مطابق بخش  

 داشته است.

به عنوان   9دو قلم عاريه گرفته شده بايد در راستاي اهداف بند گيرد كه ايران نتيجه مي ، بدين ترتيب -۵۸۸

 تلقّي شود.«اموال ايران» 

 اظهارات اياالت مّتحده 
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قطعه هواپيماي مورد اختالف   17مورد از  15پذيرد كه مي  405شد گفتهاياالت مّتحده چنان كه در باال   -۵۸۹

براي   9، موضوع تعهد اياالت متحده ذيل بند تفسير شده 529اي كه در حكم شماره به گونه  ،بود و »اموال ايران «

  406. فراهم آوردن ترتيبات چنين اموالي به ايران بوده است

دارد  مي   عاريه گرفته شده از ترانس ورلد و پان امريكن معروضبه دو قلم    نسبتبا اين حال، اياالت مّتحده   -۵۹۰

] اموال ايران  1981ژانويه    19[  1359دي    29در تاريخ    ،ندبود  آن دو شركتها در واقع متعلق به  جا كه آنكه از آن 

 .نداه نبود 9و در نتيجه، مشمول بند  محسوب نشده

و استدالل ايران محدود به   ه اياالت مّتحده، ايران پذيرفته است كه مالك آن دو قلم نبود  اظهاراتمطابق  -۵۹۱

بوده است. با اين  و پان امريكن  متعّهد به بازگرداندن اقالم مذكور به ترانس ورلد  اياالت متحده  اين ادّعا است كه  

صرفاً متعّهد به فراهم آوردن ترتيبات جهت   9مطابق بند  آن دولتاست كه  موضعحال، اياالت مّتحده بر اين 

هيچ تعهّدي مبني بر   ، اياالت متحدهآن دو قلم اموال ايران نبودبا توجّه به اين كه ه است؛ انتقال اموال ايران بود 

  .نداشته استبه ايران  هاانتقال آن

عاريه  دارد كه ايران نشان نداده است كه در خصوص آن دو قلم مي  معروضبه عالوه، اياالت مّتحده  -۵۹۲

، شده  يا پان امريكن  ه ترانس ورلدبازپرداخت بوادار شدن به  واقعاً متحمل خسارت تبعي، براي مثال با  گرفته شده  

 باشد. 

كه فقدان اسناد و مدارك دال بر ورود هرگونه خسارات تبعي در هر   كندمالحظه مي اياالت مّتحده  -۵۹۳

مالكيت اين دو حق ، باعث انتقال بوداياالت مّتحده، اگر بازپرداخت صورت گرفته  برايربط است. صورت بي 

 شد.فقره به ايران نمي 

 

  ، باال.584بند  بنگريد به  405
 .140، ص 28(الف)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  77، بند 529حكم شماره  406
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 تصميم ديوان ) ت(

كه ايران اير مشمول تعريف «ايران» ذيل  كند و ادله و مدارك اين امر را تأييد مي اختالفي وجود ندارد  -۵۹۴

 باشد.بيانيه حلّ و فصل دعاوي مي  7مادّه  3بند 

به نحوي كه ديوان  تواند سير استداللي ايران در خصوص دو قلم عاريه گرفته شده را بپذيرد. ديوان نمي  -۵۹۵

است كه «منحصراً متعلق به ايران بوده»   اياموال عيني  9بند اصطالح «اموال ايران» در  منظور ازه است مقرر داشت

كه آن دو فقره در فرايند  حتي با فرض اين  407اموال دارد. و حق مالكيت داللت بر «منحصراً متعلق به ايران» بودنِ

آن دو مالكيّت حق انتقال مسبب توانست مزبور نمي  ي قرار گرفته است، فرايند ي المللي حمل و نقل هواانجمن بين 

كنندة  تواند توجيه نيز نمينسبت به آن دو قلم . همچنين، رفتار گمرك اياالت مّتحده شودقلم را به ايران اير 

اي كه در باال توضيح داده شد، باشد. بدين ترتيب، ديوان  انحراف ديوان از تفسير اصطالح «اموال ايران» به گونه 

به عاريه گرفته شده از ترانس ورلد و پان امريكن، كه به عنوان يك منبع تغذيه جريان   قلمِكه دو دارد ر ميمقر

 د.نباشنمي  9بند «اموال ايران» در معناي مندرج در سوخت و يك شير فلكه شناسايي شد، 

باشد. به عالوه،  مي  9«اموال ايران» در معناي مندرج در بند  ماندهباقي قلم  15طرفين توافق دارند كه  -۵۹۶

داري  نگه گمرك اياالت مّتحده  توسطداري، بر مبناي مقرّرات غيرقانوني خزانه  هواپيمااختالفي نيست كه اقالم 

 و متعاقباً به فروش رسيده است. شده 

و ادعاي   11-م مربوطه در ادعاي ز كه گمرك اياالت متّحده اقال كندحكم ميبنا بر مراتب فوق، ديوان  -۵۹۷

هاي انبارداري پرداخت نشده، نگه داشته است و نتيجتاً اين اقالم توسط  ) را به دليل وجود هزينه 2(-67تكميلي 

مستثنا شد. نتيجه  12281داري از دستور انتقال دستور اجرايي شماره مقرّرات غيرقانوني خزانه  535-333بخش 

 

  ، باال.134و  98بندهاي  بنگريد به  407
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دات خود ذيل بيانيه عمومي نسبت به اموال عيني ايران را نقض كرده و مسؤوليت اين كه اياالت مّتحده تعّه

 است.آن دولت محقق المللي بين

  ]، تاريخي1981فوريه  26[ 1359كه تاريخ نقض اياالت مّتحده هفتم اسفند  كندحكم مي ديوان مضافاً  -۵۹۸

 408داري را صادر كرد.نوني خزانه مقرّرات غيرقا 535-333داري اياالت مّتحده بخش كه وزارت خزانه  است

) به استثناي دو قلم عاريه گرفته  2(-67و ادعاي تكميلي  11-چه گفته شد، ديوان ادعاي زدر پرتو آن  -۵۹۹

 كند.شده را تأييد مي 

  ).شن اينكياَوي پيدمونت/اير تاكسيشركت ( 131-) ادعاي ز8(

  (الف) مقدّمه  

به عالوه بهره، به عنوان   ،دالر آمريكا 162،776مبلغ حداكثر  131-خواسته ايران در ادعاي زحداكثر  -۶۰۰

كه  است قطعه هواپيمايي   148ر فراهم آوردن ترتيبات انتقال اياالت متحده د ادعايي قصور خسارات ناشي از 

 1358آبان  23از تاريخ شركت اير تاكسي («اير تاكسي»)، شركت اير سرويس («اير سرويس») و پارس اير قبل 

 »).131-ارسال كرده بودند («اقالم ز  409] براي تعمير به شركت پيدمونت اَوِييشن («پيدمونت»)1979نوامبر  14[

 موضوعي  هپيشين )ب(

پيدمونت به طور منّظم قطعات هواپيما براي خطوط هواپيمايي در ايران، از جمله شامل اير تاكسي، كه در   -۶۰۱

كرد. پيدمونت چندين سال داراي يك  ] تعمير مي1970[ 1348/1349آن زمان شركتي خصوصي بود، را در دهه 

ها نيز در آن زمان  كه آن(رس اير هاي باز با ايرسرويس و پابا اير تاكسي بود، امّا فاقد حساب  مفتوححساب 

 

  ، باال. 12بند  بنگريد به  408
  پيدمونت را خريد. 1987شركتي به نام يو اس اير در سال  409
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به منظور تعمير ارسال  به پيدمونت بود كه اقالم خود را از طريق اير تاكسي  )ي خصوصي بودند يهاشركت

 كردند.  مي

] بعضي قطعات هواپيما را براي ايرتاكسي، اير  1979و  1978[ 1358و  1357هاي پيدمونت در سال  -۶۰۲

ها آن ، پرداخت را قبل از پس فرستادن هواپيما نت براي اين قطعاتسرويس و پارس اير تعمير كرد. پيدمو

يلم كاروليناي شمالي نگه ِس-را در انبار در وينستون هاآن جا كه پرداختي دريافت نشد، درخواست كرد، و از آن 

 قطعه هواپيما را نتيجتاً در تصرف داشته است.   148داشت. طرفين توافق دارند كه پيدمونت 

] تلكسي از مدير تأمين اير تاكسي دريافت  1980آوريل  26[ 1359م ارديبهشت ششپيدمونت در تاريخ  -۶۰۳

متعّلق به بنياد مستضعفان است». آقاي اَلن اِشنايدر،   وكرد مبني بر اين كه اير تاكسي يك «سازمان دولتي نيست 

]، 1981[ششم مارس    1359اسفند    15ريخ  به دفتر نظارت بر اموال خارجي در تااي  در نامهوكيل شركت پيدمونت،  

كه مبني بر اين آقاي اِشنايدر  بهمدير تأمين اير تاكسي  ارائه شده توسطاظهارات شفاهي اظهار داشت كه تلكس 

حال، آقاي اشنايدر در نامة خود همچنين متذكر  . با اين را تأييد كرده است ايرتاكسي در مالكيت خصوصي بود 

ر نظارت بر اموال خارجي، در چندين مورد، «گفته [بوده]اند كه [دفتر نظارت بر اموال  شد كه مأموران رسمي دفت

 هاي [درگير] ممكن است نهادي ايراني باشد». كه يكي از شركتاطالعاتي [دارد] مبني بر اين   ]خارجي

حه  اي قانوني («الي] اليحه1980ژوئن  26[ 1359ايران در پنجم تير شوراي انقالب جمهوري اسالمي  -۶۰۴

در شركت جديدي  را ها و آن را ملّي چندين خطّ هواپيمايي خصوصي را كه ]») 1980ژوئن  26[ 1359پنجم تير 

اليحه  1د. مادّه نموتصويب  كردادغام مي به نام شركت خدمات هوايي كشور يا هواپيمايي آسمان («آسمان») 

 دارد:] مقرّر مي 1980ژوئن  26[ 1359پنجم تير 
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هاي  ها و مؤّسسات و شركتخانهارائه خدمات هواپيمايي به هيأت دولت و كليه وزارت به منظور 
مسافر و اجاره هواپيما در خطوط منظم و نامنظم، از تاريخ  دولتي و نظامي و غير نظامي و حمل بار و  

  : تصويب اين اليحه قانوني مؤسسات مشروحه زير

  شركت هواپيمايي ار تاكسي [كذا]  - 1

  واپيمايي پارس اير شركت ه - 2

  شركت هواپيمايي اير سرويس  - 3

  شركت هواپيمايي هور آسمان - 4

  شركت هواپيمايي هليكوپتر ايران  - 5

  شركت هواپيمايي هليكوپتر سرويس  - 6

شركت خدمات هوايي  شود و با كليه اموال و دارايي و تعهدات در يكديگر ادغام و « ملي اعالم مي 
  .گرددتأسيس مي آسمان) كشور» ( 

كه آسمان «به صورت شركت دولتي اداره خواهد شد و سهام آن كالً متعلق به   داشتاعالم مي  2ماده  -۶۰۵

هاي  متعّلق به شركت كليه هواپيماها، وسايل و قطعات يدكي  ، از جمله،كه شتدامي  رمقرّ 4دولت» است. ماده 

 .يابدبه آسمان انتقال مي ملّي شده 

رازي، شاهد ايران كه معاون مدير كل براي امور مالي اير تاكسي در آن زمان بوده  آقاي عليرضا سراج شي -۶۰۶

 :است شهادت داد كه

پيش از انقالب، اير تاكسي، اير سرويس، هور آسمان و پارس اير، همگي خصوصي بودند اما توسط  
براي دورة كوتاهي  شدند، اما پس از انقالب برخي افراد وابسته به سلطنت قبل از انقالب كنترل مي

تحت كنترل بنياد مستضعفان قرار گرفتند، اما طي دورة كوتاهي وقتي حكومت اسالمي مستقر شد، 
ها تحت كنترل دولت قرار گرفت. وزارت راه و ترابري، وزارت  با صدور مصوبه كليه اين شركت

 ها شدند.  ن شركتداران ايرفاه و تأمين اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و سرمايه گذاري، سهام 

هايي كه با  شهادت داد كه تمام شركت  اشنامه، در جلسات استماع و در شهادت به عالوه، آقاي شيرازي -۶۰۷

ها و  شدن هواپيمايي از مّلي نامه تلكسي فوراً « شده رابطة كاري داشتند، از طريق بخشمّلي  هاي هواپيماييشركت
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نيز  نامه تلكسي مذكور براي پيدمونت ي اظهار داشت كه بخش. آقاي شيرازآگاه شدند» ها در آسمانادغام آن 

[سوم نوامبر  1359آبان   12متضمن تلكس مورّخ سابقه . )باشدموجود نمي سابقه تلكس در (اين است ارسال شده 

از ادغام اير تاكسي، اير سرويس، پارس  به آن شركت  ورنر است كه  ا] ارسالي به شركت ديگري به نام اير گ1980

يا اين  ها  آنشدن اي به مّلي اشاره حال، اين تلكس  با ايندهد؛ و شركت هور آسمان و تأسيس آسمان خبر مي اير، 

، به  هايينامهبخش 147-و ز 133-ي زهادر ادعاهمچنين . ايران كندنمي كه آسمان، نهادي متعلق به دولت است 

شده توسط آسمان به ِجتكرفت سپالي ارسال] 1981ژوئيه  19و  18[ 1360تير  28و  27مورّخ  ترتيب،

 داردمي ارائه كرده است كه اعالم  ، و ايكس اِل آويونيكس اينك.كورپوريشن

روند ادغام چهار شركت خواهر، اير تاكسي كو، اير سرويس، پارس اير و هور [آسمان]، در يك  
ده است. هواپيمائي ايران  ي ايران [آسمان]» به انجام رسييشركت جديد حاصل ادغام به نام «هواپيما

  [آسمان] تحت حمايت كامل دولت ايران خواهد بود.  

 .ندامديريت جديد و اعضاي هيئت مديره مستقيماً توسط دولت جمهوري اسالمي ايران منصوب شده 

 410] 1981[ششم مارس    1359اسفند    15اش به دفتر نظارت بر اموال خارجي به تاريخ  آقاي اشنايدر در نامه  -۶۰۸

دالر   395،500] 1979و  1978[ 1358و  1357هاي شده در سال اشت كه اير تاكسي بابت كارهاي انجام اظهار د

اي  مدير تأمين اير تاكسي طي مكالمهآمريكا به پيدمونت بدهكار است. آقاي اشنايدر همچنين اظهار داشت كه 

نشده ظرف دو هفته  مبلغ پرداختبرپرداخت اير تاكسي به تمايل  ]1980آوريل  15[ 1359فروردين  26تلفني در 

د. آقاي اشنايدر به عالوه اظهار داشت كه  كرچنين ن آقاي اشنايدر اظهار داشت كه اير تاكسي  ، اّما  اشاره كرده بود

را بخرد و با منظور  ي مورد اختالف يهواپيمانهاد داد كه قطعات  ] پيش 1980[ژوئن   1359پيدمونت در خرداد/تير 

نهاد را در اواخر تير  ر تاكسي، بخشي از مسئله را حل و فصل كند، اّما اير تاكسي اين پيشداشتن مبلغ در حساب اي

 ] رد كرد.1980[اواسط ژوئيه  1359

 

  ، باال. 603بند  بنگريد به  410
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عليه   شكايتي] 1980[نوامبر  1359پيدمونت در آبان/آذر متعاقباً كه  داشتاظهار در ادامه آقاي اشنايدر  -۶۰۹

 .ثبت كرده كاروليناي شمالي اير تاكسي، اير سرويس، و پارس اير را در دادگا 

] خود به دفتر نظارت بر اموال خارجي   1981[ششم مارس    1359اسفند    15  آقاي اشنايدر به عالوه در نامة -۶۱۰

 :اظهار داشت

كه پيدمونت خواهشمند است موافقت خود را مبني بر اين امر براي ما اعالم نماييد كه ضرورتي ندارد   
اير مجوزي تحصيل نمايد. به نظر اينجانب، سي، ايرسرويس و پارس به منظور اجراي رأي عليه اير تاك

شود، و نيازي نيست كه  هاي ايران اعمال نمي داري اياالت متحده] راجع به دارايي مقررات [خزانه 
هاي مذكور نهادهايي ايراني نيستند. پيدمونت مجوزي قبل از اجرا تحصيل نمايد زيرا شركت

دهد كه در تصرف خود را مي  قطعاتيبه واسطة يك فروش عمومي  نهاد اجراي رأي پيدمونت پيش
 دارد.

عليه اير تاكسي،  در دادگاه كاروليناي شمالي ] رأيي 1981مارس  27[ 1360پيدمونت در هفتم فروردين  -۶۱۱

نشده  هاي پرداخت حساببابت صورت  ، مبلغ ادعايي دالر آمريكا 58/420،052اير سرويس، و پارس اير به مبلغ 

- سايث، وينستوندفتر كالنتري شهرستان فوردر همان تاريخ، كه انجام داده بود اخذ كرد.  اتبراي كار تعمير

«درخواست اجراي پرداخت» با هدف اطالع دادنِ، از جمله، مراتب آتي به   ، يكسِيلم، كاروليناي شمالي

اجرائيه براي برداشت يك رأي   ايرتاكسي، ايرسرويس، و ايرپارس صادر كرد: (يك) دفتر كالنتري «داراي يك 

ها به منظور فروش اموال شخصي  باشد»؛ و (دو) رسيدگيدالر آمريكا مي  58/420،052پولي عليه شما ... به مبلغ 

] آغاز شده بوده است. بر اين  1981آوريل  14[ 1360فروردين   25خوانده «واقع در انبار هواپيمايي پيدمونت» در 

] يك «اظهارية فروش اموال شخصي»  1981مارس  27[ 1360در هفتم فروردين  اساس، دفتر كالنتري همچنين

براي ايرتاكسي، اير سرويس، و پارس اير صادر كرد و اظهار داشت كه كالنتري مذكور قطعات هواپيما را «براي  

نهاد يش ] به منظور تأمين اجرائيه پ1981آوريل  14[ 1360فروردين  25نهاد نقدي» در فروش به باالترين پيش

 كند. مي
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دفتر  از را دريافت تلگرام  ،به پيدمونت ]1981آوريل  12[ 1360فروردين  23مورّخ  ةنام باآسمان  -۶۱۲

تصديق كرد. داد اطالع مي را  131-پيش رو در مورد اقالم زشهرستان فورسايث، كه فروش عمومي  يكالنتر

هور آسمان «به تصرف دولت درآمده و با  ايرتاكسي، اير سرويس، پارس اير و    خود اطالع داد كه  ةآسمان در نام

مبلغ  در ادامه تصديق كرد كه، مطابق سوابق خود آسمان اند. ايجاد شركت جديدي» به نام آسمان ادغام شده 

ائل  فيصلة تمام مسبه منظور «تري و خواستار زمان بيش به پيدمونت بدهكار است دالر آمريكا  10/273،077

شد. بنابر شهادت آقاي شيرازي در جلسات استماع، آسمان همچنين با پيدمونت تماس گرفت و تلكسي    »پيدمونت

 براي آن ارسال كرد و درخواست كرد كه اموال مذكور فروخته نشود. اين تلكس در سابقه موجود نيست.

] 1990سپتامبر  10[ 1369شهريور  19اي به دفتر نظارت بر اموال خارجي مورخ در نامه آقاي اشنايدر  -۶۱۳

ش، به او تلفني از شخصي از ايران شد كه خود را وكيل خطوط هوايي مذكور  وت كه در آستانه فر داشاظهار 

مبالغ بدهي به پيدمونت به تعويق افتد.  معرفي كرد و درخواست نمود كه فروش تا انجام ترتيباتي براي پرداخت 

نهاد پرداخت بيش از حد نامعّين و غيرقطعي بود، و فروش  خ داد كه اين پيش وفق اظهارات آقاي اشنايدر، او پاس

نهاد قيمت در  توانستند به عنوان نمايندگان وكيل به منظور پيش كند، و او اسامي اشخاصي را كه مي ادامه پيدا مي 

 كند.فروش عمل كنند به وكيل ارائه مي 

آقاي اشنايدر  ريزي شده بود برگزار شد.  كه برنامه طورهمان  131-دهد كه فروش اقالم زسابقه نشان مي -۶۱۴

مزايده  گرچه  وزارت امور خارجه اياالت متحده اطالع داد كه،  به  ]  1989[دوم ژوئن    1368خرداد    12با نامه مورخ  

نهاد دهندة قيمت بود، و اقالم  هاي ايراني مطلع شده بودند، پيدمونت تنها پيششده بود، و شركتعمومي آگهي 

 انبار پيدمونت قرار داده شد. پس از مزايده در موجودي  131-ز
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] به دفتر نظارت بر اموال خارجي اطالع  1990سپتامبر  10[ 1369شهريور  19آقاي اشنايدر با نامه مورّخ  -۶۱۵

دهد كه اموال مذكور در زمان فروش بابت معمول داشتن حق حبس  داد كه «ارزيابي اخيراً به عمل آمده، نشان مي 

 ، متعلق به دولت نبوده است». تعمير كار

]  گزارش خود در خصوص اموال عيني  1984سپتامبر  17[ 1363شهريور  26اياالت مّتحده در تاريخ  -۶۱۶

. اين مسئله  است  حق حبس قانوني صنعت گران» مشمول  131-اقالم زكه «  نموداعالم  ايران را تقديم ديوان كرد و  

در خصوص اموال عيني ايران  ] تقديمي آن دولت به ديوان 1985اكتبر  30[ 1364در گزارش مورّخ هشتم آبان 

تير  14به تاريخ در خصوص اموال عيني ايران بازگو شده است. اياالت متحده در گزارش تقديمي خود به ديوان 

خود را اعمال و فروشي   اننجام حق حبس كارگر كه «[پيدمونت] سرا داست] اظهار 1990[پنجم ژوئيه  1369

 ] برگزار نمود».1981[اوايل  1359عمومي را در اواخر 

  ) اظهارات طرفين پ( 

  اظهارات ايران   

اياالت متحده   قضايي] در قلمرو 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  131- ايران مدعي است كه اقالم ز -۶۱۷

شدن و ادغام اير تاكسي، اير سرويس، پارس اير،  كند كه آسمان به دليل ملي قرار داشت. ايران مضافاً استدالل مي 

 شد.  131-اقالم ز ] مالك بالمنازع 1980ژوئن  26[ 1359و هور آسمان از تاريخ پنجم تير 

ژوئن   26[ 1359و تأسيس آسمان در پنجم تير  شدن اين چهار شركتدارد كه مليايران معروض مي  -۶۱۸

زمان از طريق تلكس به تمام شركاي قراردادي خارجي، از جمله پيدمونت ابالغ شد. ايران به  ] به طور هم 1980

كند تا نشان ] استناد مي 1981[ششم مارس  1359د اسفن 15نامه پيدمونت به دفتر نظارت بر اموال خارجي مورخ 

 اند. زمان از اين موضوع آگاه بوده دهد كه پيدمونت و اياالت متحده هر دو به طور هم 
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دي  29اياالت متحده مخالفتي ندارد كه آسمان در تاريخ كه در حاليشود كه ايران همچنين متذكر مي -۶۱۹

كند كه پيدمونت از اين امر آگاه نبوده  استدالل مي ، ت بوده است ] نهادي در كنترل دول1981ژانويه  19[ 1359

ندارد. در هر حال، بنا بر   9دارد كه اين مسئله، ارتباطي با تعهد اياالت متحده ذيل بند است. ايران معروض مي 

انويه  ژ 19[ 1359دي  29دهد كه پيدمونت و اياالت متحده، هر دو، در ايران، ادله و مدارك نشان مي اظهارات

كند اند كه آسمان نهادي در كنترل دولت بوده است. ايران به شهادت آقاي شيرازي استناد مي دانسته ] مي1981

كردند هايي كه با اير تاكسي، اير سرويس، و پارس اير تجارت مي دارد كه همة شركتكه وي در آن اعالم مي 

] از ادغام مذكور آگاه  1981ژانويه  19[ 1359 دي 29نامة ارسالي از طريق تلكس قبل از به وسيله يك بخش 

كند. به عالوه، ] استناد مي1980[سوم نوامبر    1359آبان    12شدند. ايران همچنين به تلكس ارسالي به اير گاورنر در  

شود كه پيدمونت اين نگراني را داشت كه اير تاكسي، نهادي در كنترل دولت بوده و اين نگراني  مي  متذكر ايران 

نمايان است با دفتر نظارت بر اموال  آن شركت ] 1981[ششم مارس  1359اسفند  15نامه مورّخ  دركه ان را چن

 . ه استخارجي در ميان نهاد 

كه، از جمله،  منتقل نشدند كه چنانبه ايران به اين دليل  131-كند كه اقالم زايران به عالوه استدالل مي  -۶۲۰

در خصوص اموال عيني ايران   ]1985[ 1364/1363و  ]1984[ 1363/1362هاي اياالت متحده سال در گزارش 

 411اند.فيه و/يا مشمول حق حبس بوده آمده است، آن اقالم متنازع 

 اظهارات اياالت متحده 

شخصيت حقوقي تحت كنترل دولت   هيچ كند كه ايران نتوانسته ثابت كند كه  اياالت متحده استدالل مي  -۶۲۱

. به عالوه، اياالت متحده مدعي است كه ايران نتوانسته ثابت كند كه آسمان:  ه استبود 131-ايران مالك اقالم ز

باشد آگاه كرده است؛ (يك) پيدمونت يا اياالت متحده را به موقع از اين موضوع كه نهادي در كنترل دولت مي

 

  ، باال.616بند  بنگريد به  411
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به ايران داده است؛ يا (سه) وجوه  الزم براي   131-پيدمونت براي انتقال اقالم ز  هاي كافي به(دو) دستورالعمل

توانسته انتقال اقالم  دارد كه نمي محقق كردن انتقال را فراهم كرده است. نتيجه اين كه اياالت متحده معروض مي 

مان دهد و اين كه پس از  ] سا1981آوريل  14[ 1360فروردين  25ها در را قبل از به مزايده گذاشتن آن  131-ز

 مزايده مذكور، انتقال غيرممكن شده است. 

] در  1981ژانويه  19[ 1359دي  29در تاريخ  مخالف اين امر است كه آسماناياالت متحده همچنين  -۶۲۲

 [نوامبر  1359. اياالت متحده در استناد ايران به نامه ارسالي به ايركرفت گاورنر در آبان/آذر  كنترل ايران بوده است

كند چرا كه ادله و  ] مبني بر اين كه آسمان، پيدمونت را از ملي شدن و ادغام آگاه كرده است ترديد مي1980

. اياالت متحده استدالل  بوداي اساساً براي پيدمونت ارسال شده چنين مكاتبه نشان دهد مداركي وجود ندارد كه 

 1360فروردين    25] كه احتماالً پس از  1981وريل  آ  12[  1360فروردين    23وصول نامه مورّخ  زمان  كند كه تا  مي

] توسّط پيدمونت دريافت شد، ايران، پيدمونت را از وضعيت تحت كنترل دولت بودن آسمان 1981آوريل  14[

[آوريل   1359شود كه پيدمونت در فروردين/ارديبهشت و تير/مرداد  آگاه نكرد. اياالت متحده همچنين متذكر مي

اند. بنابراين،  هايي خصوصي بوده نان خاطر يافت كه اير تاكسي و اير سرويس همچنان شركت ] اطمي1980و ژوئيه  

وجود ندارد كه ايران پيدمونت را آگاه كرده باشد  مبني بر اين امر اياالت متحده، ادله و مداركي  اظهاراتبنا بر 

 است. 9بند   وفق اهداف«اموال ايران»  ،مورد اختالف 131-كه اقالم ز

- كند كه اگر محض ادامه بحث فرض شود كه ديوان نتيجه بگيرد كه اقالم زمتحده استدالل مي  اياالت  -۶۲۳

ير تاكسي و وضعيت  ] در مالكيت ايران بوده و پيدمونت از ملي شدن ا1981ژانويه    19[  1359دي    29در تاريخ    131

دهد  در پرونده نشان نميتحت كنترل دولت بودن آسمان آگاهي داشته است، هيچ يك از ادله و مدارك موجود  

يا وجوه كافي براي تحقق انتقال تأمين  را داده به ايران  131-كه آسمان به پيدمونت دستورالعمل انتقال اقالم ز
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اموال تعهدي به انتقال  متصرف هايي، دارد كه بدون چنين دستورالعملكرده باشد. اياالت متحده معروض مي 

 اموال مذكور يا اياالت متحده تعهدي به فراهم آوردن ترتيبات انتقال نداشته است.

اياالت متحده، ايران نتوانسته نشان دهد كه آن دولت، اياالت متحده را از مشكالت مربوط    اظهاراتبنا بر   -۶۲۴

  ادعاي] يعني زماني كه ايران 1983اوت  31[ 1362كه در تصرف پيدمونت بوده، تا نهم شهريور  131-به اقالم ز

خود را بيش از دو سال بعد از برگزاري مزايده قطعات مذكور در ديوان ثبت كرد، آگاه كرده باشد. اياالت متحده  

هاي ايران، مبنايي براي در  كه نه پيدمونت و نه اياالت متحده، با توجه به فقدان دستورالعمل كند مالحظه مي 

 ها به ايران نداشتند. كردنِ اين اقالم، يا فراهم آوردن ترتيبات براي انتقال آن لقيمالكيتِ دولت ت

 ) تصميم ديوان ت(

اياالت    قضايي] در قلمرو  1981ژانويه    19[  1359دي    29در تاريخ    131-اختالفي وجود ندارد كه اقالم ز -۶۲۵

 متحده قرار داشت.  

يا اير تاكسي، اير سرويس، و پارس اير، كه همگي گيري ديوان، اين است كه آ نخستين مسئله براي تصميم -۶۲۶

بيانيه   7ماده  3مشمول تعريف «ايران» مندرج در بند شدند، ادغام آسمان در  ]1980[ژوئن  1359در خرداد/تير 

پنجم  قانوني و به خصوص، اليحه ارائه شده د يا خير. ديوان در پرتو اسناد و مدارك نباشحل و فصل دعاوي مي 

ي،  آن تاريخ، توسّط ايران مّل  در] قانع شده است كه اير تاكسي، اير سرويس و پارس اير  1980ژوئن    26[  1359تير  

و در آسمان به عنوان شركتي تحت كنترل دولت ادغام شدند. بنابراين، آسمان مشمول تعريف «ايران» مندرج در  

 باشد.بيانيه حل و فصل دعاوي مي  7ماده  3بند 

  انحصاراً ]  1981ژانويه    19[  1359دي    29در    131-گيرد كه اقالم زگفته، ديوان نتيجه مي مراتب پيش بنابر   -۶۲۷

 شود.تلقي مي 9«اموال ايران» در محدودة بند  131-در مالكيت ايران بوده است. در نتيجه، اقالم ز
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از تاريخ   اياالت متحده استدالل كرده است كه ايران وضعيت تحت كنترل دولت بودن آسمان قبل -۶۲۸

دارد  را به پيدمونت و اياالت متحده اطالع نداده است. ديوان پس از بررسي، مقرر مي   131-برگزاري مزايده اقالم ز

كند كه پيدمونت متعاقب ادغام نهادهاي ايراني در  تر به سمت اين يافته سنگيني ميكه وزن ادله و مدارك بيش 

داليلي داشته كه باور داشته باشد كه اين اتفاق قبل از تاريخ مزايده  يا حداقل  هآسمان، از اين واقعه آگاهي يافت

رخ داده بود. ديوان براي رسيدن به اين نتيجه، عوامل زير را مدنظر قرار داده است. نخست، آقاي شيرازي شهادت  

ند، فوراً از  شده در آسمان ارتباط كاري داشتهايي كه با نهادهاي ايراني ملي و ادغام داده است كه تمام شركت

  ات مكاتب حاوي سابقهدوم،  412] آگاه گرديدند. 1980ژوئن  26[ 1359ادغام ناشي از تصويب اليحه پنجم تير 

شدن و ادغام مذكور  يها از مّل كردن آنارسالي به ساير شركاي تجاري اير تاكسي از اياالت متحده مبني بر آگاه 

سوم،   413.كرده باشدمكاتبه مشابهي دريافت  هم قاعدتاً بايد  كند كه پيدمونت  قوياً به ذهن متبادر مي امر  است؛ اين  

  1359اسفند    15نامه ارسالي پيدمونت به دفتر نظارت بر اموال خارجي مورخ  كه  و اين داراي اهميت كليدي است،  

كه «يكي از   اندگفتهپيدمونت به دفتر نظارت بر اموال خارجي  هايمقام دهد ] نشان مي1981[ششم مارس 

ي  يهانگراني  131-ايراني باشد» و اين كه پيدمونت در خصوص مزايده اقالم ز [يك] نهادها ممكن است شركت

ديوان نتيجه اي كه حتي به تصميم در ادعاي حاضر مربوط است، تا اندازه ، در پرتو مراتب باال 414داشته است.

 در كنترل دولت بوده است.قبل از مزايدة آن اقالم آسمان  گيرد كه پيدمونت آگاه بود كهمي

به تعهدات ذيل بند   131-پردازد كه آيا اياالت متحده در خصوص اقالم زديوان اكنون به اين مسئله مي  -۶۲۹

داري اياالت  كه مقرّرات خزانه  ه استمقرّر داشت 529خود عمل كرده است يا خير. ديوان در حكم شماره  9

كه تنها به ايران تعلق داشته   12281مّتحده داير بر معافيت اموالي از دستور انتقال مندرج در دستور اجرائي شماره 

 

   ، باال.607بند بنگريد به  412
  . همانجا بنگريد به  413
   ، باال.603بند  بنگريد به  414
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به استناد هر گونه حقّ حبس، دفاع، ادّعاي تقابل، تهاتر يا دليل مشابه، به حق ايران نسبت به   هاآن  متصرفيناما 

ديوان با توجه به   415اند، با تعّهدات اياالت مّتحده ذيل بيانيه عمومي ناسازگار است.ترض بوده تصرف اموال مع

در اختيار داشت، در موقعيتي نبود كه در خصوص    529مدارك موجود در سوابق كه در زمان صدور حكم شماره  

 كند.تعيين تكليف مي  131-واقعيات مربوط به هر مال خاص تعيين تكليف كند. ديوان اكنون در خصوص اقالم ز

باشد كه پيدمونت  اي مي گيريدر اين مورد اختالف جدي وجود ندارد و ادله و مدارك، مؤيد چنين نتيجه  -۶۳۰

- ، تمايلي به تحويل اقالم ز131-باني اقالم زنشده مربوط به انبارداري و نگه هاي پرداخت تا قبل از پرداخت هزينه 

 ربط است:اع و احوال زير، از جمله در اين چارچوب مشخصاً ذي به اير تاكسي/آسمان نداشت. اوض 131

به دفتر نظارت بر اموال  ارسال شده توسط پيدمونت  ]  1981مارس    ششم[  1359اسفند    15نامه مورخ     )الف(

بدهكاري ادعايي  را نگه داشته،  131-اقالم ز كه چرا پيدمونت اين دليل سازد كه روشن مي خارجي  

   416؛ بوده استدالر آمريكا  500،395اير تاكسي، اير سرويس و پارس اير به پيدمونت به مبلغ 

] به دفتر نظارت بر اموال خارجي صراحتاً  1990سپتامبر    10[  1369شهريور    19پيدمونت در نامه مورخ     )ب(

   417؛بوده است فروخته شده  «به منظور جبران حق حبس تعميركار» 131-دارد كه اقالم زاظهار مي 

] در 1985و  1984[ 1364و  1363هاي خود به ديوان در سالهاي به عالوه، اياالت متحده در گزارش  )پ(

فيه «مشمول حق حبس قانوني صنعت گران»  را اموال متنازع  131-خصوص اموال عيني ايران اقالم ز

  418كند.تلقي مي 

 

   .140، ص 28(د)، گزارش آراء ديوان داوري، جلد  77، بند 529حكم شماره  بنگريد به  415
   ، باال.610-608بندهاي  بنگريد به  416
  ، باال. 615بند  بنگريد به  417
  ، باال. 616بند  بنگريد به  418
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هاي  را به دليل وجود بدهي  131-كند كه پيدمونت اقالم زكم مي شده حديوان بنا بر ادله و مدارك ارائه -۶۳۱

نتيجتاً آن اقالم در  كه ها را در مزايده فروخته است، و اين ه و متعاقباً آن نگه داشتدر اياالت متحده نشده پرداخت

مستثنا   12281داري از دستور انتقال دستور اجرائي شماره  مقررات غيرقانوني خزانه   535-333واقع به موجب بخش  

شد. نتيجه اين كه اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانيه عمومي  در خصوص اموال عيني ايران را نقض كرده  

 ت.اس دولت محققالمللي آن است، و مسؤوليت بين 

] يعني  1981فوريه  26[ 1359كند كه تاريخ نقض اياالت متحده هفتم اسفند ديوان مضافاً حكم مي  -۶۳۲

داري را صادر كرده  مقررات غيرقانوني خزانه   535-333داري اياالت متحده بخش  تاريخي است كه وزارت خزانه

 419است.

  )اينك. آسمان/اير كرفت گاورنرهواپيمايي  ( 146-) ادعاي ز9(

 الف) مقدمه (

بابت  به عالوه بهره  دالر آمريكا    155،519حداكثر جبران خسارت به مبلغ    146-خواستة ايران در ادعاي ز -۶۳۳

وارده ناشي از قصور اياالت متحده براي انجام ترتيبات انتقال برخي قطعات هواپيما اإلدعا مستقيم علي خسارات 

دالر آمريكا براي خسارات   50،000ايران همچنين مدعي است كه براي تعمير به اياالت متحده ارسال شده بود. 

 تبعي ناشي از محروميت از استفاده است.  

  (ب) پيشينه موضوعي 

پنج مجموعة ملخ هواپيما، و يك فرستنده  يعني ادعا شش قطعة هواپيما، اين مورد اختالف در موضوع  -۶۳۴

») است كه ايران مدعي است توسط اير تاكسي و متعاقباً يك شركت خصوصي به  146-فشار سوخت («اقالم ز

 

  ، باال. 12بند  بنگريد به  419
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نمايندگي از اير سرويس، براي تعمير به شركتي آمريكايي به نام ايركرفت گاورنر اينك. («ايركرفت گاورنر»)  

 .ه استسال شد ار

 ] براي تعمير به ايركرفت گاورنر ارسال كرد. 1970[  1350ا در اواخر دهه  چندين قلم هواپيما راير تاكسي   -۶۳۵

  ، از جمله، ] تلكسي را به اير تاكسي فرستاد1978مارس  10[ 1356اسفند  19ايركرفت گاورنر در تاريخ  -۶۳۶

دالر آمريكا    20،000مبلغ  اير تاكسي  ست كرد كه  در حال انجام است و درخوا  قطعاتكه حمل  اين اعالم  مبني بر  

 .دهدهاي حمل انتقال بابت جبران هزينه را 

] از ايركرفت گاورنر درخواست كرد كه برخي  1978مه    22[  1357اير تاكسي با تلكس مورخ اول خرداد   -۶۳۷

 .دهد»چه ممكن است را به منظور حمل فوري اقالم انجام كند و «هر آن هاي مرمت را پيگيري  سفارش 

دالر آمريكا   03/184حسابي به مبلغ ] صورت 1979ژانويه  10[ 1357دي  20ايركرفت گاورنر در تاريخ  -۶۳۸

در مربع «تاريخ حمل» در  شده است.  »تعمير و آزمايش«كه فرستنده فشار سوخت  ارسال كرد، و اعالم نمود

است. سابقه همچنين حاوي يك سند  ] ذكر شده 1979ژانويه  10[ 1357دي  20حساب ايرگاورنر تاريخ صورت 

حمل،  توسط شركت كننده»، صادرشده  ] با عنوان «دستورالعمل حمل 1979ژانويه  10[ 1357دي  20حمل مورخ 

  اشعار كه  »ارتون قطعات هواپيماك 1دهندة «پوشش(«آي سي سي بي»)  اينك. اينتركانتيننتال كاستم بروكرز

دالر آمريكا بوده است؛ (دو) ايركرفت گاورنر    03/184م براي گمرك  دارد كه: (يك) «ارزش اعالم شدة» اقالمي

 حمل كننده بوده است؛ و (سه) اير تاكسي گيرندة نهايي بوده است. 

] به تعويق افتاد. ايركرفت  1979[ 1358/1357هاي اير تاكسي به ايركرفت گاورنر در سال پرداخت -۶۳۹

  اطالع داد و  اي رسمي به اير تاكسي ارسال كرد  ] اخطاريه 1979[اول اوت    1358مرداد    10گاورنر با تلكس مورخ  



  

282 

 

يك  [تقريباً]  بيش از  «  ايركرفت گاورنر  هاي تصفيه هزينه ايرتاكسي در  كه ايركرفت گاورنر با توجه به عدم توانايي  

 ند.كمي تملك  خودهاي را به منظور جبران هزينه ايركرفت گاورنر در تأسيسات واقع تمام مواد اير تاكسي  »سال

] به ايركرفت گاورنر اطالع داد كه  1979سپتامبر  26[ 1358اير تاكسي طي تلكس مورخ چهارم مهر  -۶۴۰

 در حال انجام است.  »نزديك بسيار ةدر آيند«ايركرفت گاورنر نشده ترتيباتي براي تصفيه تمام مبالغ پرداخت 

 26[  1359پنجم تير  هواپيمايي در    يهااير تاكسي به همراه ساير شركت 420طور كه در باال ذكر شد، همان -۶۴۱

ژوئن   26[ 1359اليحه مورخ پنجم تير توسط شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران به واسطة ] 1980ژوئن 

 .ادغام شدندآسمان  و در ] ملي 1980

،  ير تاكسي در آن دوران بودقائم مقام مدير كل امور مالي اكه شيرازي، آقاي طور كه گفته شد، همان -۶۴۲

هاي راه و ترابري، رفاه و تأمين اجتماعي، و امور اقتصادي و  خانهوزارت  شهادت داد كه در جلسات استماع

 421هاي هواپيمايي ملّي شده، شامل ايرتاكسي، شدند.داران شركتگذاري ايران سهام سرمايه 

هايي كه با  شهادت داد كه تمام شركتاش نامه و در شهادت آقاي شيرازي مضافاً در جلسات استماع  -۶۴۳

ي و  يهواپيما خطوطشدن ملي از  تلكسينامه شده رابطة كاري داشتند، فوراً از طريق بخشملي خطوط هواپيمايي 

  422ها در آسمان آگاه شدند.ادغام آن 

] ادغام اير تاكسي، پارس اير، اير سرويس، و  1980سوم نوامبر [ 1359آبان  12آسمان با تلكس مورخ   -۶۴۴

. آسمان مضافاً اظهار داشت كه،  شركت هور آسمان در خدمات هوايي آسمان را به ايركرفت گاورنر اطالع داد

 

   ، باال.604بند  بنگريد به  420
  ، باال. 606بند  بنگريد به  421
  ، باال. 607بند  بنگريد به  422
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كه وضعيت ايجاد شده به واسطة جنگ موجود آن زمان ميان ايران و عراق تحت كنترل درآيد، تمام  به محض اين 

 پردازد.اي پرداخت نشده نسبت به ايركرفت گاورنر را مي هبدهي 

و  1980[اواخر  1365و  1359اي حاكي از اين كه ايركرفت گاورنر و آسمان بين نيمه دوم ادلههيچ  -۶۴۵

يك  اي كرده باشند، وجود ندارد. ديگر مكاتبههاي معوقه با يك يا پرداخت 146- ] در خصوص اقالم ز1986

مبني بر  در مدارك ] 1985سپتامبر  24[ 1364دوم مهر  مورخاياالت متحده مور خارجه وزارت ايادداشت داخلي 

ايركرفت گاورنر در يافتن اسناد دارد كه: (يك) اعالم ميايركرفت گاورنر  با  اي تلفنيمكالمهگزارش جزئيات 

 ؛تعميرات نبوده استداراي بخش ديگر  ؛ (دو) ايركرفت گاورنرمشكالتي داشته است 146-مربوط به اقالم ز

ايركرفت گاورنر   شده بوده است؛ (چهار)براي تعميرات «به اشخاص ديگري» داده (سه) اقالم مورد اختالف 

ايركرفت گاورنر  ايران در قبال ؛ و (پنج) هبرده بودهاي متفاوتي اقالم موجود در انبار را به مكان بارهاي متعددي 

 ر آمريكا داشته است. دال 30،000 – 20،000غ به مبلمجموعاً اي هاي معوقه حسابصورت 

اطالع داد كه سوابق اير  ] به ايركرفت گاورنر 1986اكتبر  23[ 1365آسمان در تلكس مورخ اول آبان  -۶۴۶

-1978[ 1357-1356هاي در سال  ]تعمير و بازبيني[برخي قطعاتي كه براي داشت كه «تاكسي سابق اعالم مي 

درخواست كرد  . آسمان »باقي مانده است [ايركرفت گاورنر] ارسال شد همچنان در   ]ايركرفت گاورنر[] به 1977

] تلكس 1986[دوم دسامبر  1365آذر  11. آسمان در تاريخ امر بپردازدبررسي و اطالع به يركرفت گاورنر كه ا

و درخواست خود مبني بر به روز كردن وضعيت قطعات مذكور را تكرار    به ايركرفت گاورنر ارسال كردديگري  

 نمود.

اموال عيني   خود به ديوان در خصوص] 1984سپتامبر  17[ 1363شهريور  26 گزارش در اياالت متحده -۶۴۷

اياالت متحده در گزارش مورخ هشتم    تري است.نيازمند اطالعات بيش  146-اعالم كرد كه راجع به اقالم زايران  

  30،000 - 20،000كرد كه آسمان مبلغ در خصوص اموال عيني ايران اعالم ] خود 1985اكتبر  30[ 1364بان آ
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هاي معوقه به اير كرفت گاورنر بدهكار است. اياالت متحده در گزارش  مورخ  حسابدالر آمريكا بابت صورت 

به منظور  اشت كه ايركرفت گاورنر اظهار د در خصوص اموال عيني ايران ] خود 1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14

برخي    دالر آمريكا،  24،000  تقريبي   تقليل خسارات ناشي از عدم پرداخت ايران بابت حق حبس كارگران به مبلغ

و ساير قطعات را اوراق كرده   ها را لغو،، برخي سفارش ] به ايران حمل1978[ 1357از قطعات يدكي را در سال 

 است.

 ] فعاليت كاري خود را متوقف كرد.  1990[ 1370دهه  ايركرفت گاورنر در اوايل -۶۴۸

  ) اظهارات طرفين پ(

 اظهارات ايران 

]  1980ژوئن  26[ 1359در تاريخ پنجم تير  دولتي است كه آسمان به عنوان شركتي  موضع ايران بر اين  -۶۴۹

خطوط  شدن ايراني شامل اير تاكسي تأسيس شد. ايران مدعي است كه ملي خطوط هوايي متعاقب ادغام چندين 

  وفق اظهارات زمان به تمام شركاي قراردادي خارجي شامل ايركرفت گاورنر اطالع داده شد. مذكور هم هوايي 

ربط نيست؛ شدن مذكور آگاهي داشته است يا خير ذياين مسئله كه آيا ايركرفت گاورنر در مورد ملي  ،ايران

كند دانسته و انكار نمي شود، و اياالت متحده مي ي مي ارزياب  9مسؤوليت اياالت متحده در بند  ادعازيرا در اين 

 بوده است. يهاي الجزاير، شركتي دولتكه آسمان در راستاي اهداف بيانيه

]  1981ژانويه  19[ 1359دي  29در تاريخ  146-اقالم ز كه اثبات كرده استكند كه ايران استدالل مي  -۶۵۰

 وجود داشته و در تصرف ايركرفت گاورنر بوده است. 



  

285 

 

ض  رّعمتخود به ديوان در خصوص اموال عيني ايران  هايدر گزارش ، اياالت متحده وفق اظهارات ايران -۶۵۱

هاي آسمان به  صرفاً متذكر شد كه پرداخت نشد، بلكه در آن تاريخ در قلمرو قضايي خود وجود اقالم مذكور 

 اند.ايركرفت گاورنر معوقه بوده 

ژانويه    10[  1357دي    20حساب مورخ  دارد كه صورت ايران در خصوص فرستنده فشار سوخت اظهار مي  -۶۵۲

] ايركرفت گاورنر حاكي از داليل كافي براي اثبات اين امر نيست كه قلم مذكور واقعاً به اير تاكسي حمل  1979

 .است شده 

، واضح  موجود در سابقهدارد كه با توجه به ساير مدارك  ها اظهار مي هاي ملخ مجموعه ايران در خصوص   -۶۵۳

كرده است. ايران  رسيدي را به ايركرفت گاورنر ارسال  ،در خصوص دريافت اقالمهميشه است كه اير تاكسي 

گاه  ها هيچ ت كه آن شود، ثابت شده اسها يافت نمي جا كه چنين رسيدي در مورد مجموعة ملخ كند از آن تأكيد مي 

 اند.بازگردانده نشده 

به نفع  انتقال نيافت اين بود كه آن اقالم مشمول حق حبس  146-دليل اين كه چرا اقالم ز براي ايران، -۶۵۴

 ايركرفت گاورنر بود.

. ايران متذكر  ه استاياالت متحده داشت  9ايران منكر آن است كه تعهدي براي تسهيل انجام تعهد ذيل بند   -۶۵۵

بدين  از ايركرفت گاورنر درخواست كرده و  را گردد كه به هر تقدير، آسمان همواره استرداد اقالم مذكورمي

كند كه هم  مي استنادايران به مكاتبات متعددي در تأييد اين سخن، به آن شركت دستورالعمل داده است. منظور 

ها از ايركرفت گاورنر درخواست  ه كه طي آن ] انجام شد1981ژانويه  19[ 1359دي  29قبل و هم بعد از تاريخ 

 هاي معوقه ابراز شده است. بدهي به حل و فصل آن دولت شده كه اقالم مذكور را بازگرداند، و تمايل 
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فراهم آوردن ترتيبات براي    9در پرتو مراتب باال، ايران مدعي است كه اياالت متحده تعهد خود ذيل بند   -۶۵۶

 نقض كرده است.  به ايران را 146-انتقال اقالم ز

 اظهارات اياالت متحده 

كه به موقع به ايركرفت گاورنر مبني بر اين  كند كه آسمان در دادن اطالعِاستدالل مي اياالت متحده  -۶۵۷

 ايران ادغام شده، قصور كرده است. دولت در نهادي متعلق به ايرتاكسي 

اكتبر  10[ 1358مهر  18گاورنر مورّخ حساب ايركرفت گونه كه صورت به عالوه، اياالت متحده همان  -۶۵۸

شده  هاي الجزاير به ايران، اثبات شدن فرستنده فشار سوخت را قبل از انعقاد بيانيهدهد، بازگردانده ] نشان مي1979

 كند.تلقي مي 

ملخ مذكور وجود ندارد كه  مجموعه دو فقره از پنج راجع به هيچ سندي كند كه ادعا مي اياالت متحده  -۶۵۹

 .ه استآن دو ملخ به ايركرفت گاورنر حمل شد  اثبات كند

   423] از ايركرفت گاورنر 1979[اول اوت  1358مرداد  10نهايتاً، اياالت متحده با تكيه بر تلكس مورخ  -۶۶۰

] به منظور تصفيه  1979نوامبر  14[ 1358آبان  23ملخ مذكور قبل از مجموعه كند كه سه فقره از پنج ادعا مي 

 .ه استفت گاورنر فروخته شد بدهي ايرتاكسي به ايركر

كاليفرنيا عمل كرده است و در نبود   حقوقكند كه ايركرفت گاورنر مطابق اياالت متحده تأكيد مي  -۶۶۱

 توانست از سوي اياالت متحده متصور باشد. از سوي ايران، هيچ اقدام ديگري نمي  صحيح دستورالعمل و اعالم 

 

   ، باال.639بند  بنگريد به  423
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داري  كند كه مقررات غيرقانوني خزانه تحده ادعا ميدر پرتو اوضاع و احوال مشروح در باال، اياالت م -۶۶۲

 .ربط نيستبه ايران باشد و در اين ادعا ذي  146-توانسته سبب هرگونه عدم انتقال اقالم زنمي

] اين دولت به  1985اكتبر  30[ 1364هشتم آبان وفق اظهارات اياالت متحده، اين واقعيت كه گزارش  -۶۶۳

دالر آمريكا به ايركرفت    30،000-20،000ديوان در خصوص اموال عيني ايران متذكر شده است كه آسمان مبلغ  

دهد  هاي ايران، نشان نمي نشده بدهكار است، بر خالف استدالل هاي پرداخت حسابگاورنر در خصوص صورت 

اند. اياالت  داشته شده  ] همچنان توسط ايركرفت گاورنر نگه1981ه ژانوي 19[ 1359دي  29در  146-كه اقالم ز

اين دولت در خصوص اموال عيني ايران اظهارات حقوقي   هايكند كه گزارش متحده در اين ارتباط تكرار مي

 1369تير  14جا روشن است زيرا اياالت متحده در گزارش قاطعي نيستند كه، به ادعاي اياالت متحده، در اين 

] به منظور تقليل خسارات ناشي  1978[ 1357/1356] خود مالحظه كرد كه: «شركت در سال 1990نجم ژوئيه [پ

ها را لغو نمود و باقي قطعات را  از عدم پرداخت ايران چند قطعه يدكي را به ايران حمل كرد، ساير سفارش 

 ... نهادها در آن زمان تحت كنترل دولت نبودند».  فروخت.

  تصميم ديوان ) ت(

 باشد.بيانيه حل و فصل مي  7ماده  3آسمان مشمول تعريف «ايران» در بند  424،طور كه ذكر شدهمان -۶۶۴

] در قلمرو قضايي  1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  146-كه آيا اقالم ز پردازدمي ديوان به اين مسئله  -۶۶۵

 اند يا خير.اياالت متحده وجود داشته 

]  1979ژانويه    10[  1357دي    20حساب  گردد كه صورت فرستنده فشار سوخت متذكر مي   راجع بهديوان   -۶۶۶

 10[ 1357دي  20ار سوخت تا تاريخ دهد كه فرستنده فشدالر آمريكا نشان مي  03/184ايركرفت گاورنر بالغ بر 

 

   ، باال.626بند  بنگريد به  424
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دقيقاً  مذكور  دهد كه فرستنده  حساب مذكور همچنين نشان مي صورت  425  .بود] تعمير و آزمايش شده  1979ژانويه  

  حساب، آمادة ارسال به ايران بوده است. ] يعني تاريخ صورت 1979ژانويه  10[ 1357دي  20يا حدوداً در تاريخ 

 1359دي  29كند كه فرستندة فشار سوخت تا القا ميبي قوياً  سيسيه توسط آي مضافاً، مدارك حمل صادر شد

 426] آمادة حمل به اير تاكسي بوده است. 1979ژانويه  10[

است كه فرستندة فشار سوخت بسيار قبل از  آن تر گيرد كه محتملدر پرتو اين مدارك، ديوان نتيجه مي  -۶۶۷

دارد كه اين قلم در آن  بر اين اساس، ديوان مقرر مي ] به ايران منتقل شده باشد. 1981نويه اژ  19[ 1359دي  29

 تاريخ در قلمرو قضايي اياالت متحده نبوده است.

راجع به پنج مجموعه ملخ، با توجه به كمبود ادله و مدارك در سابقه، ديوان در وضعيتي نيست كه با   -۶۶۸

] در قلمرو قضايي اياالت متحده قرار  1981ژانويه  19[ 1359دي  29يخ ها در تارقطعيت تعيين كند كه آيا آن

] يعني تاريخ ارسال  1979[اول اوت  1358مرداد  10ها در تاريخ كند كه آناند يا خير. ادله صرفاً اثبات مي داشته

هاي ايركرفت  ه ه، به جهت ناتواني ايرتاكسي در فيصلة هزينك بر اين دالتلكس ايركرفت گاورنر به اير تاكسي، 

هاي ايركرفت گاورنر  گاورنر، ايركرفت گاورنر در حال تصرف تمام مواد ايرتاكسي به منظور جبران هزينه 

[اول   1358مرداد    10هاي ملخ در  با اين حال، اين كه مجموعه   در اختيار ايركرفت گاورنر بوده است. 427باشد،مي

]  1981ژانويه    19[  1359دي    29ها در  بدين معنا نيست كه آن ] در تصرف ايركرفت گاورنر بوده، لزوماً  1979اوت  

اند، و ديوان، مطابق سابقة موجود، آمادگي ندارد كه فرض بگيرد  ه همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده بود

 

   ، باال.638بند  بنگريد به  425
  همانجا.  بنگريد به  426
  ، باال. 639بند  بنگريد به  427
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منظور  هاي ملخ را بسيار قبل از آن تاريخ به است كه ايركرفت گاورنر مجموعه آن تر اند. متحملكه چنين بوده

 خته باشد.ونشده در بدهي ايرتاكسي فرهاي پرداخت جبران هزينه 

بيند كه به اين مسئله بپردازد كه آيا اير گاورنر از اين  در باال، نيازي نمي  خود هاي ديوان با نظر به يافته  -۶۶۹

 ير. ] نهادي در كنترل دولت بوده است يا خ1981ژانويه  19[ 1359دي  29مسئله آگاه بوده كه آسمان در 

 د.كنرد مي را  146-ز  ادعايديوان  ، گفتهپيشبنا بر مراتب  -۶۷۰

  ) اريم/اروس/ ايران وزارت كشاورزي ) ( 1( –  3) ادعاي تكميلي 10(

 (الف) مقدمه

اإلدعا  علي دالر آمريكا به اضافه بهره بابت خسارات  2،080 مبلغ) 1(–3خواستة ايران در ادعاي تكميلي  -۶۷۱

زارها در شمال  اي كشتنوار مغناطيسي حاوي تصاوير ماهواره  12وارده ناشي از قصور اياالت متحده در انتقال 

مركز  خانه») از  («وزارت ايران  ] توسط دفتر خدمات فني وزارت كشاورزي  1978[  1357باشد كه در سال  ايران مي 

كه بخشي از وزارت كشور اياالت متحده است،   ،شناسي اياالت متحده («اروس»)سازمان زمين طالعات اروس، ا

 خريداري شد.  

 (ب) پيشينه موضوعي 

را به اروس  («نوارها») نوار مغناطيسي  20] 1978اوت  31[ 1357در تاريخ نهم شهريور  خانهوزارت  -۶۷۲

دالر آمريكا   4،000خانه مبلغ  رها در شمال ايران بود. وزارت زا اي كشت سفارش داد كه حاوي تصاوير ماهواره 

[هفتم    1357آبان    16مورخ    51367طي چك شماره    )دالر آمريكا  200يعني به ازاي هر نوار،  (را بابت اين نوارها  

 ] پرداخت كرد.1978سپتامبر 
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نوار، قرارداد   20ادن د] يعني كمي قبل از سفارش 1978اوت  19[ 1357مرداد  28خانه در تاريخ وزارت  -۶۷۳

اي با شركت آمريكايي ديگري به نام مؤسسه تحقيقات محيط زيستي ميشيگان («اريم») جهت تحليل  جداگانه 

. قرارداد مذكور  ه بودر نوارها را به منظور افزايش توليد برنج در منطقه درياي خزر منعقد كرد دتصاوير مندرج 

دسامبر  30اوت و  19[ 1357مرداد و نهم دي  28هاي خود را بين تاريخ داشت كه اريم بايد كار ظاهراً مقرر مي 

 ] انجام دهد.1978

نوار درخواست    20] بابت  1978اوت    31[  1357خانه در زمان دادن سفارش در تاريخ نهم شهريور  وزارت  -۶۷۴

كند ه تهران حمل مي از نوارها را به اريم كه متعاقباً نوارها را به صورت دستي ب  فقرهنمود كه اروس فوراً پنج 

 تحويل دهد.  

  1357تا مهر   10009428اريم بر اساس اليحه تقديمي اياالت متحده به نمايندگي از اريم در پرونده شماره   -۶۷۵

خانه را انجام داد. با اين حال، اريم اظهار داشت كه  ] نخستين مرحله قرارداد خود با آن وزارت 1978[اكتبر 

] كار را  1978[نوامبر  1357اريم در آبان  ،اب را پرداخت نكرد. در نتيجهحسگاه اين صورتخانه هيچ وزارت 

 متوقف نمود.

خانه اطالع داد كه يكي از نوارها قابل  ] به وزارت 1979[اول فوريه  1357بهمن  12اروس با نامه مورخ  -۶۷۶

كه در صورت  نهاد صدور تصاوير جايگزين را داد و اشاره كرد پردازش به فرمت ديجيتال نيست. اروس پيش

دهد. سابقه پرونده فاقد ادله و مدارك  خانه، اروس بازپرداخت را انجام مي عدم دريافت پاسخ از سوي وزارت 

 باشد.خانه مي حاكي از پاسخي از سوي وزارت

 

  .زير، 679بند  بنگريد به  428
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مارس  20[ 1359و سوم فروردين  1357اسفند  29خانه به ترتيب، به تاريخ  دو رسيد انبار از آن وزارت  -۶۷۷

دهد كه هشت نوار از اروس دريافت شده است. ايران مدعي است كه تنها آن  ] نشان مي 1980مارس  23و  1979

خانه در ايران دريافت شده است، در حالي كه اياالت متحده مدعي است كه مجموع  هشت نوار توسط وزارت 

شده و پنج نواري كه    هاي انبار، اثبات شان توسط رسيد نوار دريافت شده است (يعني هشت نواري كه دريافت   13

 خانه درخواست كرده كه توسط اريم حمل شود).وزارت 

خانه خانه اطالع داد كه حساب وزارت ] به وزارت 1979اكتبر  16[ 1358مهر  24اروس با نامه مورخ  -۶۷۸

دالر آمريكا است. اروس از   1،400باشد و مانده اعتبار آن روز است كه غيرفعال مي 90مذكور بيش از 

بماند، مراتب را تأييد كند و اظهار كرد كه   مفتوحخواهد حساب مذكور نه خواست در صورتي كه مي خاوزارت 

در صورت عدم پاسخ، آن حساب بسته شده و مانده مذكور مسترد خواهد شد. مدركي در پاسخ به اين نامه در  

 سابقه وجود ندارد.

ستي از جانب اريم در پرونده شماره  ] دادخوا1982ژانويه  19[ 1359دي  29اياالت متحده در تاريخ  -۶۷۹

خانه را با قصور در پرداخت به اريم  خانه، قرارداد ميان اريم و وزارت ارائه كرد و ادعا نمود كه وزارت  10009

 نقض كرده است. 

هاي حاضـر اضـافه  ) را به پرونده 1(-3] ادعاي تكميلي  1983سپتامبر    27[  1362ايران در تاريخ پنجم مهر   -۶۸۰

شناسي، مركز اطالعات اروس، در سو فالز داكوتاي جنوبي» را به عنوان  برداري زمين شه نمود و «نق

 نوار كامپيوتري» در اياالت متحده معرفي كرد. 12«متصرف/فروشنده» «

اياالت متحده متعاقب ثبت اين ادعاها در ديوان، راجع به، از جمله، ادله و مداركي كه نشان دهد پنج نوار   -۶۸۱

در خرداد/تير   10009ايران حمل شده است با اريم به تبادل مكاتبه پرداخت. پرونده شماره  مشروح در باال به
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نامه حل و فصل دعاوي كوچك منعقده ميان ايران و اياالت متحده فيصله  ] از طريق موافقت1990[ژوئن  1369

 يافت.

  ) اظهارات طرفين پ(

 نامه حل و فصل دعاوي كوچك مسئله مقدماتي: موافقت 

)  بايد رد  1(-3كند كه ادعاي تكميلي استدالل مي  ادعا اياالت متحده به عنوان مباني مقدماتي براي رد  -۶۸۲

اياالت متحده، ايران مطابق   وفق اظهارات 429.استنامه حل و فصل دعاوي كوچك شود زيرا مشمول موافقت

عاها يا ادعاهاي بالقوه عليه  نامه حل و فصل دعاوي كوچك «با اعراض از گسترة وسيعي از اد موافقت  6ماده 

دارد كه اين اعراض، چنان كه ايران  اياالت متحده موافقت كرده است». اياالت متحده همچنين معروض مي 

توانست در رسيدگي به دعاوي كوچك مطرح شود،  باشد كه ميمتقابلي نمي   ادعاهايكند، محدود به  استدالل مي 

توانسته اقامه شود يا در آينده  باشد كه اقامه شده است، مي نيز مي  عاهاييادبلكه شامل اختالفات متصل يا مرتبط با  

)  بسيار  1(-3كند كه چون ادعاي تكميلي شود. بدين ترتيب، اياالت متحده استدالل مي ، نيز مي دارداقامه امكان 

 باشد.مي  ادعانامه حل و فصل دعاوي كوچك مانع اقامه اين  نزديك است موافقت  10009به پرونده شماره 

 «مرتبط  شرطِپيش   امر،  ه اروس درگير بوده و اينلدر معام   قوياًاياالت متحده همچنين مدعي است كه اريم   -۶۸۳

اياالت متحده،    اظهاراتكند. بنا بر  نامه حل و فصل دعاوي كوچك را برآورده مي » مقتضاي موجود در موافقتبا

خانه با اروس بايد به عنوان  اند، بنابراين، قرارداد وزارت خانه و اروس و اريم دقيقاً مرتبطهاي ميان وزارت معامله 

 امري «مرتبط با» حل و فصل كوچك اريم تلقي شود.

 

   ، باال.360بند  بنگريد به  429
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توانسته  نمي 10009الت متحده مدعي است كه استدالل ايران مبني بر اين كه ايران در پرونده شماره ايا -۶۸۴

اياالت متحده نه   در قبالمتقابل طرح دعوا كند، نامربوط است زيرا ايران با اعراض ادعاي عليه اروس به عنوان 

تالفات، مناقشات، ادعاها ... و موضوعات ... تري از «اخمتقابل، بلكه بابت محدوده بسيار وسيع  ادعاهايفقط بابت  

بر  )1(-3ادعاي تكميلي يافته موافقت نموده است. موضع اياالت متحده اين است كه مربوط به» دعاويِ فيصله 

متقابل اقامه شود زيرا اختالف   ادعايبه عنوان  10009توانسته در پرونده شماره اساس رويه قضائي ديوان مي 

 » مشابهي ناشي شده بود. ةاز «معامله يا واقع  بلكهقرارداد مشابهي نشأت نگرفته بود مذكور حتي اگر از 

نامه حل و فصل دعاوي  اياالت متحده در پاسخ به استدالل ايران مبني بر اين كه اين ادعا با موافقت  -۶۸۵

ه نمايندگي  ب  10009شود، زيرا اروس فروشنده نوارهاي مذكور بود، در حالي كه پرونده شماره  كوچك منع نمي 

  نامه حل و فصل دعاوي كوچك مادامي كه موضوعاتْ دارد كه موافقتاز اريم اقامه شده بود، معروض مي 

شود كه خودِ ايران  د. به عالوه، اياالت متحده متذكر مينيكي باشاختالف  مستلزم آن نيست كه طرفين    ،ندامرتبط

طرف مربوط معامله  آن مؤسسه شود كه اعث مي مدعي است كه برخي از نوارها در تصرف اريم است و اين ب

مدعي است    باشدمي باشد. اياالت متحده در پاسخ به استدالل ايران كه موضوع معامالت با اروس و اريم متفاوت  

 اند.شود و هر دو معامله به شدت در هم آميختهمعامالت  به نوارها مربوط مي  كه هر دوي آن 

نامه حل و فصل دعاوي كوچك صرفاً دعاوي  اياالت متحده در پاسخ به اين استدالل ايران كه موافقت  -۶۸۶

  فهرستدارد كه نامه مذكور (يعني فارغ از دعاوي الف) را فيصله داده، معروض مي شده در موافقت فهرست

گردد كه پذيرش ايران  ر ميآن را محدود نكرده است. اياالت متحده همچنين متذك 6يافته، ماده دعاوي فيصله 

مبني بر اين كه اروس ظاهراً پنج نوار را به اريم تحويل داده است، سند ديگري است مبني بر اين كه اين دعوا  

 باشد. نامه حل و فصل دعاوي كوچك مي مشمول موافقت 
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چك، كه  نامه حل و فصل دعاوي كوكند كه هيچ ارتباطي ميان موافقتايران به نوبه خود استدالل مي  -۶۸۷

به صورت جداگانه ثبت  وجود ندارد و اين دو ادعا ) 1(-3و ادعاي تكميلي را فيصله داده  10009پرونده شماره 

ايران، براي اين كه دعوا در راستاي اهداف   اظهاراتهاي مربوط به خودشان داشته است. بنا بر شده و رسيدگي 

د وحدت خوانده، خواهان، موضوع و مبناي دعوا  ربط تلقي شود باينامه حل و فصل دعاوي كوچك ذي موافقت

به   10009هر يك از دعاوي، متفاوت هستند؛ پرونده شماره  موجود باشد. با اين حال، در اين ادعا، طرفينِ

)  به نوارهايي مربوط است كه از اروس خريداري  1(-3نمايندگي از اريم ثبت شده در حالي كه ادعاي تكميلي 

)  از قصور اياالت متحده در  1(-3گردد كه در حالي كه ادعاي تكميلي ران متذكر مي شده است. به عالوه، اي

از قراردادي ناشي شده است كه ميان  10009انجام اقدامات براي انتقال نوارها به ايران ناشي شده، پرونده شماره 

نوار   20ايران، خريد  ارات اظهخانه براي خدمات متفاوتي منعقد گرديده بود. بدين ترتيب، مطابق اريم و وزارت 

  اي مشابه قرارداد خدمات امضاشده با اريم قلمداد شود.تواند معامله مذكور از اروس نمي 

نامه حل و فصل دعاوي كوچك قصد  كند كه طرفين با امضاي موافقتايران همچنين استدالل مي  -۶۸۸

هاي الجزاير را فيصله دهند.  ل بيانيه اند كه هرگونه اختالف موجود ميان دو دولت راجع به تفسير و اعمانداشته 

هاي در دست  از تمام پرونده  فهرستيحل و فصل دعاوي كوچك نامه موافقت 6از عبارات ماده  غطرفين فار

اي به هيچ يك  ، هيچ اشاره فهرستايران، در آن  اظهاراتاند. بنا بر رسيدگي براي حل و فصل را شمارش كرده 

 است.هاي حاضر نشده  از وجوه پرونده 

 ساير موضوعات: اظهارات ايران  

  هفت نوار  و (دو) ؛(يك) پنج فقره از نوارها به اريم تحويل داده شده استه: كند كايران تصديق مي  -۶۸۹

خانه مديون بود. با توانسته تحويل داده شود و بدين ترتيب، اروس بازپرداخت مبالغ را به وزارت نمي  ماندهباقي
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خانه پنج نواري را كه به اريم تحويل داده  خود بابت خسارات پابرجاست زيرا آن وزارت   ادعاياين حال، ايران بر  

 د.نموروس دريافت ندالر آمريكاي بازپرداخت را از ا   1،400شد دريافت نكرد و مبلغ 

ها به ايران منتقل شده كند كه به محض تحويل آن پنج نوار به اريم، حق مالكيت آن ايران استدالل مي  -۶۹۰

دارد كه با توجه به اين كه اياالت متحده، تحويل پنج نوار مذكور به اريم را  است. بنابراين، ايران معروض مي

حل بحث نيست. ايران در پاسخ به استدالل اياالت متحده مبني  مالكيت آن نوارها محق  تصديق كرده است، مسئله  

كند كه نبايد از ايران خواسته  بر اين كه ايران ثابت نكرده است كه پنج نوار را از اريم دريافت نكرده، استدالل مي 

اي در  نست ادله تواشود تا امري عدمي را اثبات كند، و اگر تحويل به واقع اتفاق افتاده بود اياالت متحده بايد مي

 آن خصوص ارائه كند. 

كند كه هيچ مدركي وجود ندارد كه  مانده استدالل مي ايران در خصوص هفت عدد از نوارهاي باقي  -۶۹۱

خانه مسترد كرده است. ايران مدعي است كه نامه ارسالي اروس  نشان دهد اروس مبلغ آن نوارها را به آن وزارت 

كند كه استرداد مذكور واقعاً به  به امكان استرداد اشاره دارد ثابت نمي ] كه 1979اكتبر  16[ 1358مهر  24مورخ 

 وقوع پيوسته است. 

نوار   12داري، انه ز مقررات غيرقانوني خ به جهتكند كه بايد فرض شود كه ايران به عالوه استدالل مي  -۶۹۲

 اند.فيه و/يا مشمول حق حبس بوده ها متنازع مذكور منتقل نشدند، زيرا آن 

 : اظهارات اياالت متحده ماندهباقي  موضوعات

 19[  1359دي    29كند كه ايران نشان نداده است كه نوارهاي مذكور در تاريخ  اياالت متحده استدالل مي  -۶۹۳

اياالت متحده قرار داشته است. به ويژه، اياالت متحده بر اساس نامه مورخ نهم   قضايي] در قلمرو 1981ژانويه 

واري كه به اريم دستور داده شده بود  ] كه فوقاً توصيف شد، مدعي است كه پنج ن1978اوت  31[ 1357شهريور 
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دارد كه ايران نشان  به صورت دستي به ايران تحويل دهد به ايران تحويل داده شد. اياالت متحده معروض مي

نداده است كه اين تحويل رخ نداده يا اين كه هيچ گونه اعتراضي در آن زمان راجع به عدم تحويل شده باشد.  

دريافت كرده است و   بازپرداخت كامليوار باقي مانده مدعي است كه ايران اياالت متحده در خصوص هفت ن

است كه ادله و مدارك    موضععليه اروس يا اياالت متحده ندارد. اياالت متحده بر اين    ادعاييبدين ترتيب، هيچ  

رداد وجه به مبلغ  نهاد استخانه مذكور پيش توانسته توليد شود، اين كه به وزارت دهند كه آن نوارها نمينشان مي 

زماني مبني بر اين كه استرداد وجه مذكور صورت  و اين كه هيچ ادله و مدارك هم  ،دالر آمريكا شد 1،400

 .وجود ندارد نگرفته است

 19[ 1359دي  29كه نوارها در تاريخ  حكم كندكند كه حتي اگر ديوان اياالت متحده استدالل مي  -۶۹۴

خانه مذكور در آن  متحده بوده است، ايران نتوانسته اثبات نمايد كه وزارت  اياالت  قضايي ] در قلمرو  1981ژانويه  

گيري در موضوع  اياالت متحده ديوان به منظور تصميم اظهاراتتاريخ مالك نوارهاي مذكور بوده است. بنا بر 

لي نظر  مالكيت، در نبود شروط قراردادي در خصوص انتقال مالكيت، بايد به حقوق ميشيگان به عنوان مح حق 

كند جا كه ايران ادعا مي ادعاييِ پنج نوار مذكور در آن اقامت داشته است. از آن  متصرفكند كه اريم به عنوان 

خانه منتقل نشده و بدين ترتيب، پنج نوار  مالكيت به وزارت حق گاه صورت نگرفته است، پس كه تحويل هيچ 

 شود.مي قلمداد ن 9مذكور، «اموال ايران» در راستاي اهداف بند 

هاي  كند كه به هر تقدير ايران نتوانسته نشان دهد كه متعاقب بيانيهبه عالوه، اياالت متحده استدالل مي  -۶۹۵

اياالت متحده، ايران همچنين نتوانسته    وفق اظهارات.  ه استالجزاير، دستور انتقال نوارها را به اروس و/يا اريم داد 

 1362نهم شهريور  نشان دهد كه اياالت متحده را از نياز خود به مساعدت در انتقال نوارهاي مذكور قبل از اليحه  

 هاي حاضر مطلع كرد. خود در پرونده  ]1983اوت  31[
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هاي  متحده بايد چه گام كند كه ايران نشان نداده است كه اياالت اياالت متحده همچنين استدالل مي -۶۹۶

  ادعاي گردد كه زماني كه داشته است. اياالت متحده متذكر مي هيد انتقال نوارها برمي ممعقول ديگري براي ت

حاضر به اياالت متحده ابالغ شد، آن دولت به موقع به منظور بررسي در مورد پنج نوار مذكور با اريم مكاتبه و  

ها را  اطمينان از اين كه اياالت متحده تمام اقدامات الزم براي انتقال آن] به منظور حصول 1989[ 1368در  سال 

 انجام داده است به مكاتبه با اريم ادامه داد. 

 ) تصميم ديوان ت(

در پرتو موضع اخير ايران در جلسات استماع، دو دسته جداگانه اقالم وجود دارد كه ديوان بايد در مورد     -۶۹۷

پرداختي كه و (دو) پيش ؛نج نوار كه مسلماً به اريم تحويل داده شده استها تعيين تكليف كند: (يك) پآن

 مانده انجام داده است. خانه بابت هفت نوار باقيوزارت 

خسارات ايران بابت عدم تحويل پنج  ادعاينامه حل و فصل دعاوي كوچك و مسئله مقدماتي: موافقت 

 نوار به ايران 

- 3نامه حل و فصل دعاوي كوچك، مانع ادعاي تكميلي كند كه آيا موافقت نخست، ديوان بررسي مي  -۶۹۸

 )  ايران است يا خير.1(

نامه حل و فصل دعاوي كوچك بر اساس ماده محدوده و موضوع موافقت  430، شد  ذكرطور كه قبالً  همان -۶۹۹

   ين استچن آن دو (يك)

حل و فصل و رد و ختم قطعي و هميشگي كليه اختالفات، مناقشات، ادعاها و ادعاهاي متقابل و 
موضوعاتي كه مستقيماً يا من غيرمستقيم، از روابط، قراردادها، معامالت، رويدادها، تعهدات، حقوق 

 

  ، باال. 372بندهاي  بنگريد به  430
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و پرونده   86شماره دالر، پرونده  250،000و عاليق مندرج در، ناشي از يا مرتبط با دعاوي كمتر از 
 431الوقوع باشند.ناشي شده يا محتمل 38شماره ب 

نامه حل و فصل دعاوي كوچك  از موافقت ابراء مندرج در بند (دو) ماده شش بر به عالوه، ديوان توافق  -۷۰۰

 الذمه كرده است   بري از موارد زير كه در آن، ايران، اياالت متحده را  شود را يادآور مي 

ادعاها، اسباب دعاوي، حقوق، عاليق و مطالبات عيني يا شخصي، اعم از قبلي، فعلي  يكايك و كليه  
يا آتي كه در ارتباط با اختالفات، مناقشات، ادعاها، ادعاهاي متقابل و موضوعات مندرج در، مربوط  

 432دالر ... 000،250/ -به، ناشي از يا احتماالً قابل طرح به سبب دعاوي كمتر از 

تا جايي كه    )1( -3ادعاي تكميلي  گاه ديوان اين است كه آيا  ، مسئله مقدماتي در پيش باالدر پرتو مراتب   -۷۰۱

توانسته از «روابط، قراردادها، معامالت، رويدادها،  با پنج نوار تحويل داده شده به اريم در ارتباط است، مي

ناشي باشد يا محتمل الوقوع باشد،    10009شماره    تعهدات، حقوق و عاليق مندرج در، ناشي از يا مرتبط با» پرونده

نامه حل و فصل دعاوي كوچك، تا جايي كه در ارتباط با پنج نوار مذكور  يا خير. اگر پاسخ مثبت باشد، موافقت

 باشد.ايران مي  ادعاي مانع  ،است

وط است.  خانه در قرارداد خود با اريم مرببه نقض ادعايي وزارت 10009از يك سو، پرونده شماره  -۷۰۲

قرارداد مذكور، اريم را موظف به تحليل تصاوير ذخيره شده در نوارهايي كرده بود كه   433شد ذكركه قبالً چنان

ادعاي تكميلي  اي از اروس به دست آورده بود. از سوي ديگر، موضوع  خانه مذكور ذيل قرارداد جداگانه وزارت 

خانه در مكاتبات  شده توسط وزارت هاي ارائه العملپنج نواري كه مطابق دستور : (يك) مربوط است به) 1(-3

 

-ب/76-ب/38-ب//86دالر  000،250/-  از  كمتر  دعاوي  –  483شماره    حكم،  جمهوري اسالمي ايرانو    اياالت متحده آمريكا 431
»، ماده دو (يك)  38-و پروندة ب 86دالر، پروندة شماره  250،000/-نامه حل و فصل دعاوي كمتر از عمومي، «موافقت  ديوان-77

  .333، 327، ص ص 25گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در]، 1990ژوئن  22[ 1369اول تير 
  ، باال. 373بندهاي  بنگريد به  432
  ، باال. 673بندهاي  بنگريد به  433
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، كه اريم به نوبه خود  شددر ميشيگان تحويل داده به اريم   434]1978اوت  31[ 1357در تاريخ نهم شهريور  ،خود

دالر آمريكا بابت هفت نواري بود كه    1،400استرداد مبلغ    (دو)خانه بوده است؛ و  به وزارت  موظف به تحويل آن 

 شك توليد نشده بود.بي

براي خريد  به ترتيب،  خانه مذكور دو قرارداد جداگانه با اروس و اريم،  كند كه وزارتديوان تصديق مي  -۷۰۳

و   10009شده در نوارها داشته است. با اين حال، دو اختالف (پرونده شماره ليل تصاوير ذخيره تح براي نوارها و 

ند و مسلماً به همان معامله يا رويداد راجع هستند. اين امر، به ويژه،  ا) به شدت به هم مرتبط 1(-3ادعاي تكميلي 

خانه با دادن  ه مصداق دارد. وزارت خانهاي آن وزارت در مورد پنج نوار تحويلي به اريم پيرو دستورالعمل 

جا كه آن پنج نوار در ها به ايران، و از آن دستورالعمل به اروس به منظور تحويل پنج نوار به اريم براي تحويل آن

كرده  برقرار تري ميان دو قرارداد كند، به اريم تحويل شده بود، ارتباط محكمكه ايران تصديق ميواقع، چنان

بلكه   ،و ديگري براي تحليل آن) مربوط بود دو قرارداد به همان نوارها (يكي براي خريد آن  است. نه تنها هر

خانه، پنج فقره نوار توسط اروس به اريم براي حمل دستي به ايران تحويل داده  هاي وزارتدستورالعمل  مطابق

  10009ر چارچوب پرونده شماره خود بابت پنج نوار را د ادعايتوانست انتخاب كند كه شد. بنابراين، ايران مي 

 اقامه كند.

نامه حل و فصل دعاوي كوچك به منظور حل و فصل كليه اختالفات، مناقشات، ادعاها و   موافقت -۷۰۴

پرونده  ،دالر 250،000/-الوقوع در رابطه با ادعاهاي كمتر از ادعاهاي متقابل و موضوعات موجود يا محتمل

نامه موافقت  435.شد منعقد] 1990[ 1369براي هميشه و به طور قطعي در سال  38-، و پرونده شماره ب 86شماره 

 

  ، باال. 674بندهاي  بنگريد به  434
-ب//86دالر 000،250/- از  كمتر دعاوي  – 483شماره  ، حكمجمهوري اسالمي ايرانو  بنگريد به اياالت متحده آمريكا 435
»،  38-و پروندة ب 86دالر، پروندة شماره  250،000نامه حل و فصل دعاوي كمتر از عمومي، «موافقت  ديوان-77-ب/76-ب/38

   .333، 327، ص ص 25گزارش آراء ديوان، ج  منتشره در]، 1990ژوئن  22[ 1369ماده دو (يك) اول تير 
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كند حل و فصل دعاوي كوچك با اين هدف، حاوي موادي است كه هر دوي ايران و اياالت متحده را ملزم مي 

  كه مربوط به يك دعواي  »مطالباتاسباب دعاوي، حقوق، عاليق و ، ادعاهاو كليه «يكايك ديگر را از كه يك 

 436الذمه كنند.است بري  38-و ب 86هاي شماره و پرونده يافته كوچك فيصله 

نامه حل و فصل دعاوي كوچك،  كند كه مطابق مواد دو و شش موافقت ديوان به داليل باال حكم مي  -۷۰۵

،  ايران با ابراء و اعراض از هرگونه دعوا در رابطه با پنج نواري كه مسلماً تحويل اريم شده، موافقت كرده است

كند كه طرح شود. بنابراين، ديوان حكم مي  10009توانست در ارتباط با پرونده شماره زيرا آن ادعاها مي 

 باشد.نامه حل و فصل دعاوي كوچك، مانع طرح دعواي ايران بابت پنج نوار مذكور ميموافقت

 پرداختادعا بابت پيش 

توانسته تحويل داده شود و بدين ترتيب، ادّعا كرد نمي ايران در جلسه استماع پذيرفت كه باقي هفت نوار   -۷۰۶

 دالر آمريكا است. 1،400كه مستحق بازپرداخت 

كه محدوده «اموال ايران» مندرج در   مقرر داشت 529كه در باال اشاره شد، ديوان در حكم شماره چنان -۷۰۷

داشتن تعهد ديني به ايران به   437.«انحصاراً تملك» شوندتواند منحصراً محدود به اموال عيني است كه مي  9بند 

نفع بودن در مال است. بدين  ذي به معناي شود، بلكه در بهترين حالت، يك فقره عيني از مال تلقي نمي وضوح، 

ايران بابت استرداد   ادعايگيرد. نتيجه اين كه ديوان  در محدوده «اموال ايران» قرار نمي  9وفق بند اين امر ترتيب، 

 كند.را رد مي  9ر بند پرداخت مبتني بپيش

 

 ديوان-77-ب/76-ب/38-ب//86دالر  000،250/- از كمتر دعاوي – 483شماره  حكم، اياالت متحده آمريكا  بنگريد به 436
(دو)،  -»، ماده شش (يك)38-و پروندة ب 86دالر، پروندة شماره  250،000/-نامه حل و فصل دعاوي كمتر از عمومي، «موافقت

  .336-335، ص ص 25گزارش آراء ديوان داوري، ج 
  ، باال. 99بندهاي  بنگريد به  437
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و اصل   8تر در اين حكم جزئي ذكر شد، ادعاهاي تخييري ايران مبتني بر بند به داليلي كه پيش  ،ديوان -۷۰۸

 438كند.پرداخت را نيز رد مي كلي الف بابت استرداد پيش 

 نتيجه كلي

 كند.)  را كالً رد مي 1(-3بنابر مراتب فوق، ديوان ادعاي تكميلي  -۷۰۹

  )منيوفكچرينگ كو. ) (ايران اير/ايرسرچ2(-56) و 2(-44ادعاهاي تكميلي  ) 11(

  (الف) مقدمه

دالر آمريكا به عنوان خسارت مستقيم   38،056حداكثر مبلغ ) خواهان 2( -44ايران در ادعاي تكميلي  -۷۱۰

چهار مبدّل گرما، چهار جداساز آب، هشت سوئيچ   ناشي از قصور ادعايي اياالت متحده در انجام ترتيبات انتقال

منيوفكچرينگ كامپني («اير سرچ») به ايران  از ايرسرچ توسط ايران اير  شده واشر گرد خريداري  300حرارتي، و 

به    است.بر ايران اير    واردههاي حقوقي  هزينه ها و  الزحمهحقدالر آمريكا بابت    72/3،655  خواهان  همچنيناست؛  

در  ]  1979ژانويه    19[  1390دي    29در    ادعادر اين  مورد اختالف  ، اگر ديوان نتيجه بگيرد كه اموال  يننحو جايگز

  بابت دالر آمريكا    30/30،982خواهان  اند، ايران  آمده قضائي اياالت متحده نبوده يا اموال ايران به شمار نمي   قلمرو

صورت داده است. ايران مدعي تعلق بهره بر تمام مبالغ  اإلدعا به اير سرچ  هايي است كه ايران اير علي پرداختپيش

 باشد.ادعايي مي 

دالر آمريكا به عنوان خسارات مستقيم  46،729حداكثر مبلغ ) 2(-56ايران در ادعاي تكميلي خواستة  -۷۱۱

شده  و دو مجموعة پنكه ارسال  عملگر دَوَرانييك ناشي از قصور ادعايي اياالت متحده در انجام ترتيبات انتقال 

 

  باال.، 247و  232-223بندهاي  بنگريد به  438



  

302 

 

ها  مه الزححق دالر آمريكا بابت  30/3،686 باشد. ايران به اضافه خواهانمي توسط ايران اير به ايرسرچ براي تعمير 

 باشد. ايران مدعي تعلق بهره بر تمام مبالغ ادعايي مي .باشدمي  به ايران اير وارده هاي حقوقي هزينه و 

 (ب) پيشينه موضوعي 

كه اكنون شركتي   ،از ايرسرچ  ايران اير  برخي قطعات هواپيما است كه  در ارتباط با)  2(-44ادعاي تكميلي   -۷۱۲

 سفارش داده بود. 57640، و 56093، 54666هاي خريد شماره سفارش  ذيل  ،منحل شده است

 22را در تاريخ  54666هاي خريد، يعني سفارش خريد شماره اين سفارش مورد از ايرسرچ نخستين  -۷۱۳

] بابت خريد چهار مبدل حرارتي و چهار جداساز آب صادر كرد. ايرسرچ  1978سپتامبر  13[ 1357شهريور 

] صادر كرد. ايران  1979سپتامبر  27[ 1358دالر آمريكا در پنجم مهر  25،480به مبلغ  مربوط راحساب صورت 

»  PO 24658« ؛ اين چك بهرا براي ايرسرچ به اين مبلغ صادر نمودچكي ] 1979اكتبر  17[ 1357مهر  25 دراير 

 دهد.  رجاع  مي ا

مجموعاً به مبلغ  را  بندي»  سته «ب  حاوي  57640] سفارش خريد  1979فوريه    15[  1357بهمن    26ايرسرچ در   -۷۱۴

به اين سفارش خريد در سوابق   مربوطيسند پرداخت  ياحساب دالر آمريكا صادر نمود. هيچ صورت 00/285

 موجود نيست.

قابل پرداخت به ايرسرچ را به مبلغ   9582] چك شماره 1979اوت  12[ 1358مرداد  21ايران اير در  -۷۱۵

اين مبلغ در سوابق موجود   به مربوطيحساب سفارش خريد يا صورت  دالر آمريكا صادر نمود. هيچ 30/5،127

 نيست.

  14و  1356بهمن  12ايران اير ميان ) در ارتباط با برخي قطعات هواپيما است كه 2(-56ادعاي تكميلي  -۷۱۶

موارد  فرستاد. به طور خاص، ايران اير به ايرسرچ راي تعمير ب] را 1978[اول فوريه و پنجم سپتامبر  1357شهريور 
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دو عدد عملگر    25057] تحت سفارش تعمير شماره  1978[اول فوريه    1356بهمن    12در تاريخ  آتي را ارسال كرد:  

هايي از يك  بخش 30923] بر اساس سفارش تعمير شماره 1978ژوئيه  31[ 1357در تاريخ نهم مرداد ؛ دوراني

[پنجم سپتامبر   1357شهريور  14در تاريخ  ؛ و د)باشرسد يك مجموعه پنكه بوده كه به نظر مي(سيستم تهويه هوا 

اقالم ارسالي به اير   ةمجموع ارزش اعالم شد .ديگر ةمجموعة پنكيك  29087سفارش تعمير شماره  ذيل] 1978

 دالر آمريكا بود. 1،700ذكر شده،  مربوط به آنكه در مدارك حمل سرچ براي تعمير، چنان

 54666] با ارجاع به سفارش خريد شماره  1980[سوم مه    1359ارديبهشت    13  مورخ تلكسي  سابقه حاوي   -۷۱۷

دريافت  از اير سرچ دالر آمريكا  25،480كه پرداختي به مبلغ  بود كه ايرسرچ تأييد كرده دارداست كه اظهار مي 

ن  فرستنده و گيرندة اي  كرد».  ]نخواهند[حمل  است امّا «با توجه به شرايط موجود، اين سفارش خريد را  بوده  كرده  

 توان از اين متن تشخيص داد. تكلس را به سادگي نمي 

و در بخش مربوطه  اير سرچ نوشت اي به نامه] 1983ژوئيه  11[ 1362تير  20در (يا آسمان) ايران اير  -۷۱۸

 اظهار داشت:  

- ... جداساز آب براي شما صادر شد و مبلغ  4... مبدّل گرما و  4بابت  54666سفارش خريد  -١
... كه رسيدنش را تأييد نموديد، امّا اقالم براي ما   آمريكا به شما پرداخت شددالر  25،480/

 ارسال نشده است ...  خواهشمند است اكنون در كار اقالم تسريع نماييد. 

براي شما صادر شد، كه در آن مورد   P/N 927214-1-1 قلم 10 بابت 56093 سفارش خريد -٢
... . قلم ديگر همچنان مانده است  8ايد و مين كرده را براي ما تأ قلم از قلم[ها] 2شما صرفاً 

... و بقية آن   [كذا] دالر آمريكا پرداختيم  30/5،217تأمين نماييد ما به شما  خواهشمند است 
 ماند.همچنان باقي مي 

سفارش داديم كه   P/N S9413-555  بنديقلم بسته   300  ، ما57640  در خصوص سفارش خريد -٣
دالر آمريكا   00/285ايم گرچه مبلغ آن به شما با چكي به مبلغ ه ها را نيز دريافت نكردآن

 ها هستيم.پرداخت شده است. ما اكنون در انتظار اين محموله 
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] تكملة دوم پاسخ خود به اليحه دفاعي اياالت متحده را  1983اكتبر  14[ 1362مهر  22ايران در تاريخ  -۷۱۹

كرد. در اين اليحه، ايران دو قلم در ارتباط با ايرسرچ را به عنوان «قطعات يدكي   هاي حاضر تسليمدر پرونده 

دالر آمريكا    6،930دالر آمريكا و «قطعات يدكي ارسالي براي تعمير» به ارزش    52/251شده» به ارزش  خريداري 

 كرد. فهرست

به دستور ديوان مبني بر اجابت  خود ] در پاسخ 1984ژانويه  27[ 1362ايران در تاريخ هفتم بهمن  -۷۲۰

اموال مورد   ،در خصوص اموال ايران در اياالت متحدهتر اطالعات بيش كسب درخواست اياالت متحده بابت 

شده وفق نامه ضميمه  شده و پرداخت ) را به عنوان «قطعات يدكي خريداري 2(-44در ادعاي تكميلي اختالف 

 22 ة اليح  ايران در كه ارزش مال مذكور «بايد تعيين» شود.  اظهار داشتخطاب به تأمين كننده» توصيف كرد و 

خود تكرار كرد كه ارزش «قطعات يدكي ارسال شده براي تعمير» مورد اختالف در  ] 1983اكتبر  14[ 1362مهر 

 است.  دالر آمريكا بوده  6،930)، 2(-56ادعاي تكميلي 

] 1984ژوئيه    16[ 1363تير    25طي نامه    -  خلف ايرسرچشركت    -(«گرّت»)  كامپني  گرّت توربين انجين -۷۲۱

نهادهاي ايراني شامل ايران اير  نامه نوشت و اطالع داد كه گرّت به برخي از  به وزارت امور خارجه اياالت متحده  

 دالر آمريكا طلبكار است. 59/21،207مبلغ 

اياالت متحده   اي ناحيه ت در دادگاه ] دعوايي عليه گر1985ّاكتبر  15[ 1364مهر  23 ايران اير در تاريخ  -۷۲۲

ت به مبلغ  ). ايران اير صدور حكم عليه گرّ CV-85-3764نيويورك اقامه كرد (پرونده شماره  يشرق ناحيهبراي 

،  54666هاي خريد به شماره هاي سفارش مجموع قيمتكه مطابق  ،دالر آمريكا را درخواست نمود 30/30،982

 باشد. مي 57640، و 56093

] پرونده 1986اكتبر  27[ 1365نيويورك در پنجم آبان  يه شرقناحي اي اياالت متحده براي ه ناحيدادگاه  -۷۲۳

 رد كرد. »،  مصالحه شدهرا بر اين اساس كه «به دادگاه چنين گزارش شده است كه ... دعوا    CV-85-3764شماره  
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منعقد كردند  ينامه حل و فصلوافقتم] 1987[مارس  1366/فروردين 1365ت در اسفند ايران اير و گرّ -۷۲۴

ماره  ـهاي خريد شكه مطابق آن، ايران اير «از هرگونه حقوق بر قطعات، وجه يا عالقة ادعايي در ذمه» بابت سفارش 

اعراض    كه عليه گرّت داشت  30923، و  29087  ،25057ماره  ـهاي تعمير ش، و سفارش 57640، و  56093،  54666

دالر آمريكا به ايران اير بپردازد و از هرگونه حقوق بر وجه و بهره   5،000كرد. در مقابل، گرت پذيرفت كه 

 ي در ذمه ايران اعراض نمايد.ي ادعا

  ) اظهارات طرفين پ(

  حل و فصل ميان ايران اير و گرّت نامهموافقت  –مسئله مقدماتي     

) بايد رد شود زيرا   2(-56) و ادعاي تكميلي 2(-44كند كه ادعاي تكميلي اياالت متحده استدالل مي  -۷۲۵

نامه حل و فصل ميان ايران اير و گرت جبران شده است. اياالت متحده  خسارت ايران پيشاپيش به واسطه موافقت 

نامه  شده در نخستين صفحه از موافقتتفهرسرش خريد و تعمير شود كه شش سفا در اين خصوص متذكر مي 

) و 2(-44مورد اختالف در ادعاهاي تكميلي شش سفارش خريد و تعمير با صل ميان ايران اير و گرّت فحل و 

كند كه ايران با اعراضِ وسيع از كلية دعاوي در  . اياالت متحده استدالل ميمطابقت دارد )2(-56تكميلي 

 نامه حل و فصل، از هرگونه حق بر اموال مربوط در اين ادعاها اعراض كرده است. موافقت

ميان ايران    ]1987[مارس    1366/فروردين  1365اسفند  نامه حل و فصل  كند كه موافقتايران استدالل مي  -۷۲۶

گاه دادگاه  ر پيش د پرونده  كند زيرا طرفينِبري نمي  9ذيل بند اير و گرّت در اياالت متحده را از تعهد خود 

هاي حاضر  طرفين پرونده ) از CV-85-3764شماره  نيويورك (پروندهاي اياالت متحده براي ناحية شرقي ناحيه

اير از ايرسرچ در   كند كه «هر مبلغي كه ايران . ايران همچنين استدالل ميمتفاوت هستندگاه ديوان در پيش

يا ارتباطي با خساراتي ندارد كه  بر  يقراردادي دريافت كرده باشد، هيچ تأثيراي مبتني بر يك ادعاي مصالحه

 ». استآن  دريافت مستحق «   هاي حاضردر پرونده  »ايران 
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 اظهارات ايران 

كند. موضع  اصل كلي الف مبتني مي  8و به طور جايگزين، بر بند    9) را بر بند  2(-44ايران ادعاي تكميلي   -۷۲۷

ايران خواهان استرداد  به طور جايگزين،  ؛، قطعات هواپيما هستندمورد اختالفوال اصلي ايران اين است كه ام

  9در بند    »اموال ايران«مشمول تعريف    ،ايرانمطابق استدالل  هايي است كه ايران اير انجام داده، كه  پيش پرداخت

محدوده «اموال ايران»   كند كه اموال مذكور براي شمول در استدالل مي ايران همچنين باشد. بيانيه عمومي مي 

ايران، اين واقعيت   وفق اظهاراتد. داشته باشحق مالكيت ها ايران نسبت به آن كه  نيستنيازي  9مندرج در بند 

نفعي در آن اموال  ايران، مالكيت ذيبه  و بنابراين    آن شركتكه ايران اير، مبالغ را تمام و كمال پرداخته است، به  

 كند.كفايت مي  9محدوده بند قرار گرفتن در دهد كه براي مي

را با قصور در انجام ترتيبات انتقال اموال   9دارد كه اياالت متحده، تعهد خود ذيل بند ايران معروض مي  -۷۲۸

ايرسرچ   ايران مدعي است كه) به ايران نقض كرده است. 2(-56) و 2(-44در ادعاهاي تكميلي مورد اختالف 

تصرف آن اموال را مورد معارضه  ايران اير بر  نشده، حق  هاي معوقه پرداخت حسابصورت  خاطر(متعاقباً گرت) به  

مقررات غيرقانوني   535- 333بخش  سبببه اموال آن بدين ترتيب، كه  كند؛ ايران استدالل ميقرار داده بودند

 اند. منتقل نشده هاي الجزاير است به ايران كه ناقض تعهدات اياالت متحده ذيل بيانيه داريخزانه 

رغم اين كه با ايرسرچ و گرت علي ، دارد كه واضح است كه اياالت متحدهايران معروض مي به عالوه،  -۷۲۹

به نامه جا در اين نداده است. ايران  به ايرانرا مورد اختالف ال دستور انتقال امو ،«به طور منظم در تماس» بوده 

به عنوان دليل چنين تماسي  اياالت متحده ] از گرّت به وزارت امور خارجه 1984ژوئيه  16[ 1363تير  25مورخ 

 كند. اشاره  مي 

در  اموال مورد اختالف  ايران نتوانسته اثبات نمايد كه با اين ادعاي اياالت متحده مخالف است كهايران  -۷۳۰

اند. در اين زمينه، ايران راجع به ادعاي تكميلي  بوده قضائي اياالت متحده  در قلمرو  ]  1981ژانويه    19[  1359دي    29
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لقاء  اكه بنابر نظر اين دولت « كند استناد مي ]1979و اوايل  1978بين [ 1357هاي خريد مورخ سفارش به) 2(-44

آماده حمل بوده باشد». ايران همچنين مدعي است  به احتمال زياد  كه اموال مذكور بايد در واقع موجود و  كند  مي

اند، بوده   الظاهري ارائه كرده است كه اموال مذكور دريافت نشدهجا كه ادله و مداركي موجد مبناي علي كه از آن 

 .برنيامده است آناز عهدة اثبات  اياالت متحده  كه بار اثبات خالف امر بر دوش اياالت متحده است 

با  ذكر شده در باال دارد كه ادعاي اياالت متحده معروض مي ) 2(-56ادعاي تكميلي  راجع بهايران  -۷۳۱

] آن دولت به ديوان در خصوص اموال عيني  1985اكتبر    30[  1364هشتم آبان  اظهارات اياالت متحده در گزارش  

ايران مبني بر اين امر در تضاد است كه «شركت آمريكايي مخالف حقّ [ايران اير] بر تصرف به جهت  

 نشدة ايران ايركرفت اينداستريز، ايران هليكوپتر ساپورت، و ايران ايرفورس است». هاي پرداخت حسابصورت 

 حده اظهارات اياالت مت

دارد كه ايران نتوانسته اثبات كند كه ايران اير  ) معروض مي 2(-44ادعاي تكميلي    راجع بهاياالت متحده   -۷۳۲

حق مالكيت بالمنازع و غيرمشروط داشته است.    اموال مورد اختالف] بر  1981ژانويه    19[  1359دي    29تاريخ    در

اياالت متحده    .كندنميبات حق مالكيت كفايت  كند كه مدارك تسليمي ايران براي اثاياالت متحده استدالل مي 

گاه  گردد كه ايران اير هيچ در واقع، به ايران حمل شدند و متذكر مي   كند كه اموال مورد اختالفادعا مي همچنين  

كه،   كندمالحظه مي . اياالت متحده همچنين  براي كسري اقالم يا عدم وصول نكرده استدر همان زمان    يشكايت

) «اموال ايران» در معناي  2(-44هيچ يك از قطعات در ادعاي تكميلي    ،صحيح باشدادعاي عدم تحويل ايران  اگر  

كه   -آريزوناايالت اساس رويكرد قانون محل وقوع مال، قوانين و مقررات چرا كه بر  ؛شودمحسوب نمي 9بند 

 الكيت مستلزم تحويل است. انتقال م مطابق آن، بايد اعمال شود، كه  -واقع بودهجا ايرسرچ در آن 

داري،  كند كه ايران نتوانسته اثبات كند كه مقررات غيرقانوني خزانه اياالت متحده همچنين استدالل مي  -۷۳۳

 .  بوده استدر اياالت متحده  مورد اختالفاموال  باقي ماندنسبب 
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كند كه ايران نتوانسته اثبات  استدالل مي  همين منوال) به 2(-56ادعاي تكميلي  راجع به اياالت متحده  -۷۳۴

اياالت متحده بوده  قلمرو قضايي  ] يا بعد از آن، در  1981ژانويه    19[  1359دي    29در    مورد اختالفكند كه اموال  

دارد كه  است. اياالت متحده معروض مي  گرفتهقرار مي 9و بنابراين، مشمول تعهد اياالت متحده ذيل بند 

[اوايل تا    1357تا اواسط    1356شده توسط ايران، كه در اواخر  هاي حمل ارائه حسابصورت و  هاي هوايي  بارنامه 

] به ايران  1979[نوامبر  1358كه اموال مذكور قبل از آبان/آذر  كندنمي ] صادر شده است، اثبات 1978اواسط 

گردد كه ايران هيچ ادله و مداركي مبني بر اين امر تسليم  مسترد نشده است. اياالت متحده همچنين متذكر مي 

رائه  ها ازماني درباره قصور ايرسرچ در استرداد قطعات پس از تعمير آن هاي هم نكرده است كه ايران اير شكايت

 كرده باشد.

كند كه ) استدالل مي 2(-56 ادعاي تكميلي  ) و2(-44ادعاي تكميلي هر دو اياالت متحده در خصوص  -۷۳۵

يا  بوده،  در خصوص تضمين انتقال اموال مذكور اعدت آن دولت سگاه نيازمند مهيچ ايران نتوانسته نشان دهد كه 

ت متحده، مانند دادن دستورالعمل حمل به ايرسرچ (و  اياال   اقداماتكردن  اين كه ايران اقدامات الزم براي ممكن 

وفق  . به عالوه، باشدهاي حمل اموال مذكور را انجام داده متعاقباً به گرّت)، يا انجام ترتيبات پرداخت بابت هزينه 

تكميلي  در هر دو ادعاي مورد اختالف عدم انتقال اموال  ،]1987[ 1366/1365پس از  ،اياالت متحدهاظهارات 

نامه حل و فصل  اعراض ايران از حق مالكيت و تصرف ذيل موافقتبه جهت ) 2(- 56 ادعاي تكميلي ) و2(-44

 . ] با گرّت بوده است1987[مارس  1366/فروردين 1365اسفند 

معروض   439)2( -44ادعاي تكميلي  راجع به استدالل ايران در مورد مالكيت بر منافع دراياالت متحده  -۷۳۶

را درست بيان نكرده است. به عالوه، اياالت متحده استدالل   بر منافعمالكيت قانون حاكم بر كه ايران، دارد مي

را پرداخت    اموال مورد اختالفكننده اين امر نيست كه ايران واقعاً مبالغ مربوط به  كند كه ادله و مدارك  اثباتمي

 

   ، باال.727بند  بنگريد به  439
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معامالت ديگري ميان ايران اير و ايرسرچ   بهكامالً هاي موجود در مدارك ممكن است كرده است، زيرا چك 

 ) نداشته باشد.2(-44در ادعاي تكميلي مورد اختالف بوده و هيچ ارتباطي با اموال مربوط 

باشد. مي شده توسط ايران اير  هاي انجام كه ايران مستحق پيش پرداخت   مخالف استنهايتاً، اياالت متحده   -۷۳۷

؛ مضافاً، در هر  دهدصرفاً اموال عيني را پوشش مي 9ل ايران» در بند عبارت «امواوفق اظهارات اياالت متحده، 

ها نيست. اياالت متحده در پاسخ به استدالل ايران مبتني بر اصل كلّي الف، مدعي  ايران مالك پيش پرداختحال،  

زماني اعاده شد كه اياالت متحده   در ممكن حداست كه وضعيت مالي ايران در خصوص تمام حقوق ديني تا 

 ] لغو كرد.1981ژانويه  19[ 1359دي  29دستور انسداد را در 

  ) تصميم ديوان ت( 

  ت نامه حل و فصل بين ايران اير و گرّيك) مسئله مقدماتي: موافقت( 

كميلي  ت ادعاهاينمايد كه اي مقدماتي، اين استدالل اياالت متحده را بررسي مي ديوان به عنوان مسئله  -۷۳۸

اسفند  نامه حل و فصل موافقت ايران اير و گرّت ادعاهاي مربوطة خود را با ) بايد رد شود زيرا 2(-56) و 2(-44

 مقرر داشت:  529. ديوان در حكم شماره ] فيصله دادند1987[مارس   1366/فروردين 1365

در ايفاي تعهدات خود  در مورد اموالي كه بر خالف الزام بيانيه عمومي، به علت قصور اياالت متحده  
در بيانيه، منتقل نشده، استرداد ادعاي ايران عليه دارنده آن مال يا حل و فصل چنين ادعايي بين ايران  

نفسه اياالت متحده را از  ]، في 1981فوريه  26[ 1359و دارنده مال بعد از تاريخ هفتم اسفند ماه 
 440كند.ال آن مال مبرا نمي مسؤوليت در قبال ايران بابت خسارات ناشي از عدم انتق

مبتني بر ، استدالل اياالت متحده 529با يافته خود در حكم شماره  راستاهم بر اين اساس، ديوان  -۷۳۹

 .كندرد مي را  ميان ايران اير و گرت  ] 1987[مارس  1366/فروردين 1365اسفند نامه حل و فصل موافقت

 

  .141، 112 صص  ،28(ح)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  77، بند 529حكم شماره  440
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 اري شده ): اقالم خريد2(-44(دو) ادعاي تكميلي 

مشمول  ادغام شد،  ايران اير  در    ]1980[ژوئن    1359خرداد/تير  آسمان، كه در   441همان طور كه گفته شد،  -۷۴۰

 باشد.بيانيه حل و فصل دعاوي مي  7ماده  3تعريف «ايران» در بند 

شمول معناي  م)  2(-44در ادعاي تكميلي  مورد اختالف  اين است كه آيا اموال  اين ادعا  در    ة مقدماتيمسئل -۷۴۱

 19[ 1359دي  29جا كه طرفين درباره اين كه چه كسي  در تاريخ يا خير. از آن  باشدمي  9«اموال ايران» در بند 

كه بر انتقال را در محل وقوع مال حاكم توافق ندارند، ديوان بايد قانون بوده است اموال آن ] مالك 1981ژانويه 

 442حاكم است تعيين كند. ل مذكور  اموامالكيت حق 

گاه هيچ يك از اموال مورد اختالف در ادعاي  اند كه اير سرچ هيچ ادله و مدارك ديوان را متقاعد كرده -۷۴۲

) را به ايران اير تحويل نداده است. اين ادله و مدارك، به طور ويژه، حاوي موارد آتي است:  2(-44تكميلي 

را «به   54666] كه اطالع داد كه ايرسرچ سفارش خريد شمارة 1980 [سوم مه 1359ارديبهشت  13(يك) تلكس 

] ايران اير (يا آسمان) به  1983ژوئيه  11[ 1362تير  20جهت وضعيت كنوني» حمل نخواهد كرد؛ و (دو) نامة 

، و 56093، 54666هاي خريد شمارة ايرسرچ، كه اطالع داد كه اموال مورد اختالف، كه تحت پوشش سفارش 

ماكن ايرسرچ در آريزونا  اگيرد كه اموال در اند. بنابراين، ديوان نتيجه ميبودند، تحويل داده نشده بود  57640

كند كه قانون ايالت آريزونا بر  در اعمال قانون محل وقوع مال تعيين مي اين اساس، ديوان باقي مانده است. بر 

انتقال حق مالكيت اموال مورد اختالف حاكم است. اين اموال موضوع قراردادهاي فروش ميان ايرسرچ و ايران  

ش كاالها حاكم است، كه همان  ريزونا نظر خواهد كرد كه بر فروآاند. در نتيجه، ديوان به قانون ايالت اير بوده 

 

  ، باال. 626بند  بنگريد به  441
   ، باال.164-135بندهاي  بنگريد به  442
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قانون محل وقوع مال باشد كه بر اين مسئله حاكم است كه آيا حق مالكيت در نتيجة قراردادهاي فروش از ايرسرچ  

 به ايران اير منتقل شده است يا خير.

  متحدالشكل به نحوي كه در آريزونا پذيرفته شده، بر فروش كاالها حاكم است.تجارت  از قانون      47تيتر   -۷۴۳

بخش    ، به طور ويژه، حاكم بر انتقال حق مالكيت كاالها است كه درقانون تجارت متحدالشكل    47 -2401  بخش

 : داردمربوطه اشعار مي 

نسبت به كاال به هر شيوه و شرايط مصرحي كه طرفين بر آن توافق كرده باشند از  حق مالكيت  -١
 يابد.فروشنده به خريدار انتقال مي 

شرايطي كه صراحتاً توافق ديگري شده باشد در زمان و مكاني كه فروشنده  حق مالكيت جز در  -٢
رغم  ايفاي تعهد خود را در ارتباط با تحويل فيزيكي كاال به اتمام رساند، انتقال خواهد يافت، علي

تحويل داده   يمحل ديگر ياسند مالكيت در زمان قرار باشد حق وثيقه و اگر چه محفوظ بودن 
 443.... شود

ط»  اي» و «شرشيوهصراحتاً در خصوص «ايرسرچ    و كه نشان دهد ايران اير  دله و مداركي وجود ندارد  هيچ ا -۷۴۴

اند. بر اين اساس، قاعدة تكميلي ذيل  انتقال حق مالكيت اموال فروخته شده از ايرسرچ به ايران اير توافق كرده 

شود، كه مطابق آريزونا پذيرفته شده، اعمال ميكه در ايالت  ) قانون تجارت متحدالشكل، چنان2(  47-2401بخش  

كه فروشنده ايفاي تعهد خود را در ارتباط با تحويل  فروخته شده «در زمان و مكاني  يآن، حق مالكيت كاالها

در ادعاي تكميلي  ». بدين ترتيب، از آن جا كه اموال مورد اختالف  فيزيكي كاال به اتمام رساند، انتقال خواهد يافت

منتقل نشده است. بنابراين،  به آن شركت گاه ها هيچ اند، حق مالكيت آنگاه به ايران اير منتقل نشدهيچ ه) 2(-44

 باشند.نمي  9كند كه آن اموال مشمول «اموال  ايران» ذيل بند ديوان حكم مي 

 

  .47-2401، بخش 47ايالت آريزونا، تيتر  443
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د شوشده توسط ايران اير ديوان متذكر مي هاي انجامپرداخت در خصوص ادعاي ايران بر استرداد پيش -۷۴۵

صرفاً محدود به اموال عيني   9حكم داده است كه محدوده «اموال ايران» مندرج در بند  529در حكم شماره كه 

تعهد در قبال ايران به روشني يك فقره مال عيني نيست بلكه   444داشته است.  » مالكيت انحصاري«است كه امكان 

باشد. نتيجه مشمول محدوده «اموال ايران» نمي   9ند  است. بدين قرار، اين امر مطابق ب  در مال   نفع در بهترين حالت،  

 كند.را رد مي  9پرداخت بر اساس  بند ايران بابت استرداد پيش  ادعاي اين كه ديوان  

ايران به نحو   ادعاهايبه همين ترتيب،   445ديوان بنا به داليلي كه قبالً در اين حكم جزئي بيان شد، -۷۴۶

 كند.و اصل كلي الف را رد مي  8مبتني بر بند  هاپرداخت جايگزين بابت استرداد پيش 

بر استدالل ايران مبتني بر مالكيت ديوان  446به عالوه، بنا به داليلي كه قبالً در اين حكم جزئي بيان شد،  -۷۴۷

 د.كنرد مي منافع را 

 .كندا رد مي ) ر 2(-44بنا بر مراتب فوق، ديوان ادعاي تكميلي  -۷۴۸

  ): اقالم تعميري 2(-56(سه) ادعاي تكميلي 

) 2(-56در ادعاي تكميلي مورد اختالف پنكه هاي و مجموعه  رانيوَعملگر دَاختالفي وجود ندارد كه  -۷۴۹

ها را به اير سرچ براي  كه آن بوده است  انحصاراً در مالكيت ايران اير  ]1981ژانويه  19[ 1359دي  29در تاريخ 

  اند. بوده  9دهندة «اموال ايران» در محدودة بند فرستاده بوده است. بدين ترتيب، آن اقالم در آن تاريخ نشانتعمير 

به ايران بوده است. ايران   هامتعهد به فراهم آوردن ترتيبات انتقال آن  9بدين ترتيب، اياالت متحده بر اساس بند 

] از كليه حقوق مترتب 1987[مارس    1366/فروردين  1365فند  با گرت در  اسنامة حل و فصل  انعقاد موافقتاير با  

 

  ، باال. 99بند  بنگريد به  444
  ، باال.232-223بند  بنگريد به  445
  ، باال. 133 بند بنگريد به  446
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اموال  « ديگر    آن تاريخ از    اموال، اين  بر اين اساس) اعراض كرد.  2(-56در ادعاي تكميلي  اموال مورد اختالف  بر  

  ال در خصوص اموتوسط اياالت متحده  9كه هرگونه نقض بند  دارد مقرر مي نبود. بدين ترتيب، ديوان  »ايران 

 ] پايان يافته است. 1987[مارس  1366/فروردين 1365از اسفند ) 2(-56اختالف در ادعاي تكميلي مورد 

در خصوص اموال مورد    9كه آيا اياالت متحده تعهدات خود ذيل بند    آوردروي مي ديوان به اين مسئله   -۷۵۰

 اختالف را انجام داده است يا خير.

داري اياالت متحده كه اموالي كه در  مقرر داشته است كه مقررات خزانه  529 شماره ديوان در حكم -۷۵۱

چنين اموالي بر مبناي هرگونه    نيها به واسطة متصرفمالكيت انحصاري ايران بوده اما حق تصرف ايران در مورد آن

است را از دستورالعمل انتقال دستور  بوده ادعاي متقابل، تهاتر، يا داليل مشابه مورد اختالف دفاع، حق حبس، 

ديوان بر   447است.  بوده با تعهدات اياالت متحده ذيل بيانيه عمومي ناسازگار هاستثنا كرد 12281اجرايي شمارة 

در موضعي نبود كه وقايع مربوطه در خصوص   529زمان صدور حكم شمارة  اساس سابقة پيش روي خود در

- 56اموال خاصي را تعيين نمايد. ديوان آن تعيين را اكنون در خصوص اموال مورد اختالف در ادعاي تكميلي 

 دهد.  ) انجام مي2(

قه وجود ندارد كه  در سابمبني بر اين امر اياالت متحده در جلسات استماع ادعا كرد كه «ادله و مداركي  -۷۵۲

كه او اموال را به واسطة حق حبس يا به نحوي ديگري  ايرسرچ هرگونه اموال ايران را نگه داشته باشد، فارغ از اين 

شود كه اياالت متحده  به منظور تضمين بدهي نگه داشته باشد». ديوان با اين امر مخالف است. ديوان متذكر مي 

] خود به ديوان در  1985اكتبر  30و  1984سپتامبر  17[ 1364آبان  هشتمو  1363شهريور  26هاي در گزارش 

تصرف [اموال مورد اختالف در    خصوص اموال عيني ايران در اياالت متحده اظهار داشت كه گرّت مخالف «حق 

هاي پرداخت نشده»اي بود كه براي برخي نهادهاي  حساب) ايران اير] به جهت صورت 2(-56ادعاي تكميلي 

 

  .140، ص 28(د)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  77، بند 529حكم شمارة  بنگريد به  447
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اين اظهارات اياالت متحده در گزارش آن دولت به   448ان كه از ايران اير متمايز بودند صادر شده بود. دولتي اير

ها را به عنوان تضمين  اند و آن كند كه ايرسرچ/گرّت در حال امتناع از انتقال آن اموال بوده ديوان قوياً القا مي 

 اند. نشده، گرچه از نهادهاي دولتي ايران متفاوت از ايران اير، نگه داشته بودههاي پرداخت بدهي 

كند كه ايرسرچ/گرّت اموال مورد اختالف در  روي خود حكم مي ديوان مطابق سابقة پيش  بر اين اساس، -۷۵۳

اند، و در نتيجه، آن اموال در واقع از دستورالعمل  نشده نگه داشته) را به جهت بدهي پرداخت 2(-56ادعاي تكميلي  

داري مستثنا بوده است.  نه مقررات غيرقانوني خزا 535-333به واسطة بخش  12281انتقال دستور اجرايي شماره 

سؤوليت مدر نتيجه، اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانيه عمومي را در خصوص اموال عيني ايران نقض كرده، و  

فوريه   26[ 1359كند كه نقض اياالت متحده از هفتم اسفند ديوان مضافاً حكم مي شده است.  محققآن دولت 

مقررات غيرقانوني   535- 333داري اياالت متحده بخش رت خزانه ] يعني تاريخي شروع شده است كه وزا1981

] پايان  1987[مارس  1366/فروردين 1365و به دليل ذكر شده در باال، از اسفند  449، هداري را صادر كردخزانه 

 يافته است. 

 (چهار) نتيجه كلي 

 كند:به شرح زير حكم مي گفته، ديوان به داليل پيش  -۷۵۴

  شود؛رد مي ) 2(-44ادعاي تكميلي (يك) 

 .شودمي  تأييد) 2(-56ادعاي تكميلي (ب) 

 

  ، باال. 731بند  بنگريد به  همچنين  448
 ، باال. 12بند  بنگريد به  449
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  ) .) (ايران اير/شركت ميدوِي الكترونيكس، اينك2(-49) ادعاي تكميلي 12( 

  (الف) مقدمه  

به عنوان  دالر آمريكا به اضافه بهره  15،797 حداكثر مبلغ )2(-49خواستة ايران در ادعاي تكميلي  -۷۵۵

ناشي از قصور ادعايي اياالت متحده در فراهم آوردن ترتيبات انتقال برخي قطعات هواپيمايي  خسارات 

 باشد. شده توسط ايران اير از شركت ميدوي الكترونيكس («ميدوي») به ايران مي خريداري 

 (ب) پيشينه موضوعي 

قطعات  اي به ميدوي ارسال و اظهار داشت كه  ] نامه 1983[اول مه    1362ارديبهشت    11ايران اير در تاريخ    -۷۵۶

، 53642، 49757، 50598، 57465، 56857، 57649هاي خريد شماره شده ذيل سفارش خريداري  ييهواپيما

كه ايران اير ادعا    لغ خريدمبرا دريافت نكرده است. مجموع    57055، و  56783،  55437،  56791،  56433،  57592

توسط ايران ارائه  مدارك ديگري  دالر آمريكا است. هيچ سفارش خريد يا    11،028/ 30كند به ميدوي پرداخته  مي

 نشده است.

مسئله به منظور  به قول داد كه اير ] به ايران 1983ژوئن  16[ 1362خرداد  26 با تلگرام مورخميدوي  -۷۵۷

پاسخ گويد و  «پس از بازگشت رئيس خود از يك نشست خارجي، هاي درگير، حصول رضايت همة طرف 

 ] دريافت نمود. 1983ژوئن  28[ 1362. ايران اير تلگرام مذكور را در تاريخ هفتم تير »دده شسامان

تسليم كرد و ادعا نمود  ديوان  را به    )2(-49ادعاي تكميلي  ]  1983اكتبر    14[  1362مهر    22ايران در تاريخ   -۷۵۸

را نقض كرده  خريده بود  از ميدوي  اير    اي كه ايران هواپيماييبابت قطعات    9ذيل بند  كه اياالت متحده تعهد خود  

] در پاسخ به درخواست اياالت متحده بابت اطالعات  1984ژانويه  27[ 1362است. ايران در تاريخ هفتم بهمن 

 مذكور در باال را ارائه نمود.يدوي متر، نامه ايران اير و تلگرام بيش
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اي به ميدوي ارسال و درخواست كرد ] نامه1984آوريل  21[ 1363ايران اير در تاريخ اول ارديبهشت  -۷۵۹

مه  اول [ 1362ارديبهشت  11اش به تاريخ دالر آمريكا را بابت اقالم مورد اشاره در نامه  20/11،954كه مبلغ  

، و اين كه  باشدنمي  گرفتن اقالمتحويل  كه خواهانِ اظهار داشتايد. ايران اير ] و ساير اقالم بازپرداخت نم1983

. ميدوي متعاقباً ضمن اطالع دادن اين امر به اياالت  اقالم را از جاي ديگري خريداري كرده است  در اين ميان

ايران اير مبلغ   پرداخت كامل به عمل نياورده است، تأكيد كرد كه اختالفمتحده كه ايران بابت اموال مورد 

 دالر آمريكا به ميدوي بدهكار است. 45/4،311

اما نتوانستند به توافقي دست   مسئله، مذاكراتي را آغاز كردندو فصل ايران اير و ميدوي با هدف حل  -۷۶۰

 . يابند

] درخواست ورشكستگي خود را ثبت كرد. 1989[هفتم آوريل  1368فروردين  18ميدوي در تاريخ  -۷۶۱

 ] از ورشكستگي ميدوي مطلع شد. 1989[هشتم اوت  1368مرداد  17در تاريخ   داريوزارت خزانه 

  ) اظهارات طرفين پ(

  اظهارات ايران    

) را پرداخت كرده بود و 2(-49دارد كه تمام مبلغ بابت اقالم موضوع ادعاي تكميلي ايران معروض مي  -۷۶۲

تواند  است كه اياالت متحده نمي  موضع «اموال ايران» است. ايران بر اين  9بند  در معنايبنابراين، اقالم مذكور، 

زمان اذعان كرده است كه ايران اير  تبات هم در مالكيت ايران اير بر مال مذكور ترديد كند زيرا ميدوي در مكا

خرداد   27، به تلكس مورخ تأييد اين سخنمالك آن اموال بوده است و متعرض مالكيت نشده است. ايران در 

شود اما در عوض، قول  كند كه در آن، ميدوي متعرض مالكيت ايران اير نمي ] اشاره مي 1983ژوئن  17[ 1362

كامل ايران اير به مسئله رسيدگي كند. ايران مدعي است كه ميدوي با سكوت و  دهد كه براي جلب رضايت مي
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ايران مدعي  عدم فعاليت اياالت متحده مورد حمايت واقع شد و متعاقباً هم ورشكسته اعالم گرديد. بدين ترتيب، 

 .خسارت ديده است 9ذيل بند ايران اير از قصور اياالت متحده در ايفاي تعهدش  است كه  

] در قلمرو 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در تاريخ  مورد اختالفكند كه اقالم به عالوه، ايران ادعا مي  -۷۶۳

  اموال كه شود كه مدارك مستندي وجود دارد نه تنها دال بر اين اياالت متحده قرار داشت و متذكر ميقضايي 

كه هيچ ادعايي وجود نداشت  از اين  يكوجود داشته است، بلكه همچنين حا ]1983[ 1362/1361مربوطه تا سال 

داد كه اقالم مذكور  . به عالوه، بنا بر اظهار ايران، مدارك ايران اير نشان ميباشدنبوده  هاآن كه ايران اير مالك 

دارد كه چون اياالت متحده با ميدوي  ] دريافت نشده بود. ايران معروض مي 1983[اول مه    1362ارديبهشت    11تا  

توانست ادله و مداركي كه مؤيد  ر صورتي كه اموال به ايران اير تحويل داده شده بود، بايد مي در تماس بود، د 

 تحويل باشد را ارائه نمايد. 

، براي اين كه اقالم مذكور مشمول محدوده «اموال ايران»  9دارد كه مطابق بند  به عالوه، ايران معروض مي  -۷۶۴

ايران، اصطالح «اموال ايران» بايد   برايانتقال يافته باشد. اير مالكيت به ايران حق محسوب شوند نيازي نبوده كه 

 ف اشتمال آن بر اموالي كه ايران بر آن حق مالكيت داشته، درك شود. رِتر از ِصدر مفهومي وسيع 

) پرداخت كامل  2(-49دارد كه ايران اير بابت خريد اقالم ادعايي در ادعاي تكميلي  ايران مضافاً اظهار مي  -۷۶۵

بخشد كه اقالم مذكور را مشمول محدوده  مي  در منافعداده و اين پرداخت كامل، به ايران حق مالكيت  را انجام

 دهد. قرار مي  9بند 

ايران اير به ميدوي داده است.  كند كه  ايران ادعا مي پرداختي است كه  ايران همچنين خواهان استرداد پيش -۷۶۶

و اصل كلي الف بنا كرده است. ايران مشخصاً با عنايت   8، بر بند  نحو جايگزينو به    9حاضر را بر بند    ادعايايران  

ها را  «اموال ايران» در آن مقرره، تعهدات در قبال ايران، مبالغ نقدي و بدهي   اصطالحكند كه  استدالل مي   9به بند  

، نمودي از اين تعهد است. به نظر ايران،  ميدويير به  پرداخت ايران اايران، پيش   وفق اظهاراتدهد.  نيز پوشش مي 
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  قضايي داري كه اشخاص مشمول قلمرو  مقررات خزانه   535-333و    535-215هاي  اياالت متحده، با صدور بخش 

ها» را به ايران انتقال دهند،  كرد تمام «تعهدات» و منافع در اموال ايران، از جمله «بدهي اياالت متحده را وادار مي 

 شود.ها و تعهدات از جمله وجوه نقدي نيز ميشامل بدهي  9دانست كه تعهداتش ذيل بند د مي خو

خريده است كه   هواپيما راقطعات ايران اير ] 1979[نوامبر  1358قبل از آبان كند كه ايران استدالل مي  -۷۶۷

دالل كرده است كه يكي  شود كه اياالت متحده استباشد. ايران متذكر مي دالر آمريكا مي  11،954 هاارزش آن 

اياالت متحده در فراهم آوردن تمهيدات بابت انتقال اقالم مذكور اين بوده است كه ايران اير مبلغ  انفعال  از داليل  

كند كه بخش استدالل مي   529دالر آمريكا به ميدوي بدهكار بوده است. ايران با استناد به حكم شماره    45/4،311

هاي الجزاير است. ايران معروض  داري، ناقض تعهد اياالت متحده ذيل بيانيهزانه مقررات غيرقانوني خ 333-535

دارد يكي از تعهدات اياالت متحده، اين بود كه اشخاص متصرف اموال مورد اختالف، كه مشمول قلمرو  مي

نتقال دهند. بنابراين، اياالت متحده بودند را وادار كند اموال مورد بحث را مطابق دستورالعمل ايران به ايران اقضايي  

فيه بوده متنازع   هاداري كه اموالي كه حق تصرف ايران بر آناست كه مقررات غيرقانوني خزانه   موضعايران بر اين  

است را بر اساس حق حبس يا داليل مشابه از دستور انتقال مستثنا كرده است، با تعهد اياالت متحده ذيل بيانيه 

 .ه استعمومي ناسازگار بود 

. ايران استدالل  ه استقصور ورزيدادعا در اين  اقالم مورد اختالف ي يران منكر آن است كه در شناسااي -۷۶۸

دقيق قطعات موضوع بحث نداشته است، اما اياالت متحده اطالعات مربوطه را    ماهيتكند كه هيچ اطالعي از  مي

ايران تسليم كرده است اطالعات را  هاي سفارش خريد كه شماره  فهرستتوانسته بر اساس داشته يا به راحتي مي 

ايران، قصور در انجام اين كار از سوي اياالت متحده، به هيچ وجه،   اظهارات از ميدوي درخواست نمايد. بنا بر 

 تقصير ايران نيست. 

 اظهارات اياالت متحده 



  

319 

 

ثابت كرده كه و نه  عنوان كردهنه ادعايي در اين خصوص كه ايران  كنداستدالل مي اياالت متحده  -۷۶۹

وفق   است. موجود بودهدر قلمرو قضايي اياالت متحده هاي الجزاير در تاريخ انعقاد بيانيه مشخصيكاالهاي 

اياالت متحده، ايران اثبات نكرده است كه در تاريخ مربوطه بهاي اقالم مذكور واقعاً پرداخت شده، و   اظهارات

اياالت متحده،   اظهاراتمتحده قرار داشته است. همچنين، بنا بر  اين كه اقالم مزبور به توليد رسيده و در اياالت

دادخواهي نسبت به  هاي الزم براي نتوانسته است حداقل مالك  مورد اختالفبه واسطة عدم شناسايي اقالم ايران 

ديوان مقرر داشته است كه «خواهان، به منظور طرح صحيح   ،اياالت متحدهوفق اظهارات  را برآورده كند.  اين ادعا  

چه اعتقاد دارد  به نظر اياالت متحده، ايران توصيفي از آن  450ادّعا، بايد حداقل مال مورد ادعا را مشخص كند».

باشد و موضوع اختالف است ارائه نكرده است و به جاي آن، مدعي «قطعات يدكي يا قطعات هواپيما» مي 

  .د براي طرح دقيق ادعاي خود را ايفا نكرده استمسؤوليت خو

ژانويه    19[  1359دي    29اياالت متحده مدعي است كه ايران نتوانسته اثبات كند كه مال مربوطه در تاريخ   -۷۷۰

اياالت متحده قرار داشته است. اياالت متحده    قضايي] موجود بوده است يا اين كه در آن تاريخ، در قلمرو  1981

] بر  1981ژانويه  19[ 1359دي  29دارد كه ايران نتوانسته حق مالكيت ايران اير را در تاريخ همچنين معروض مي 

اي براي خريد اموال با ميدوي را  نامهتوانست وجود موافقت مال مورد ادعا اثبات كند و اين كه حتي اگر ايران مي 

 كرد.به اثبات برساند، چنين امري باز براي اثبات مالكيت كفايت نمي

مالكيت حق نشده است زيرا  مورد اختالفگاه مالك قطعات اياالت متحده مدعي است كه ايران هيچ  -۷۷۱

يعني جا كه تحويل واقع نشده است مطابق قانون محل وقوع مال (پذيرفته و از آنصرفاً با تحويل صورت ميها  آن

  ؛ بود) مالكيت به ايران منتقل نشده است اقامتگاهي كه ميدوي در آن  قضايي قلمرو به عنوان نيويورك حقوق 

 

-313-524، حكم شماره جمهوري اسالمي ايرانو  اسحاق صابونچيان كند: در اين سياق، اياالت متحده به اين حكم اشاره مي 450
   .255-254، 248، ص ص 27])، گزارش آراء ديوان داوري، ج 1991نوامبر  15[ 1370آبان  24( 20، بند 2
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دارد جز در  است كه مقرر مي  متحدالشكلتجارت ) قانون 2( 401-2حقوق ايالت نيويورك، دربرگيرندة بخش 

 شود.مواردي كه توافق ديگري صورت گرفته باشد، مالكيت كاال با تحويل منتقل مي 

كند كه بابت قطعات اثبات نمي سابقههيچ يك از ادله و مدارك موجود در طبق اظهار اياالت متحده،  -۷۷۲

  توليد ، واقعاً توسط ميدوي اساساًپرداختي توسط ايران اير صورت گرفته باشد، يا اين كه قطعات مذكور هواپيما 

بر منافع اموال  ايران  ،ربط باشدذي  اين ادعادر  در منافعيشده باشد. بنابراين، حتي اگر برفرض، چنين مالكيت 

بود ايران اير بابت پرداخت  كند كه اگر چنين مي ندارد. اياالت متحده مضافاً استدالل مي  بر منافعمربوطه مالكيت  

توانسته  داشته، يا مي حق درخواست اجراي قرارداد را ميقاعدتاً بايد  ماند، زيرا ايران  نمي بدون راهكار باقي  اضافه  

گونه كه ايران  خسارات مناسب اقامه نمايد، همان   ياالت متحده به درخواست جبران دعوايي قراردادي در محاكم ا

 حاضر كرده است.   هايدر پرونده  ادعاها در ساير  

بر مبناي مقررات غيرقانوني  اياالت متحده كند كه ايران براي اثبات مسؤوليت اياالت متحده تكرار مي  -۷۷۳

ها شكايت دارد (يعني عدم  داري بايد نشان دهد كه مقررات مذكور سبب ورود خساراتي است كه از آن خزانه 

  اياالت متحده، ايران نتواسته نشان دهد كه يك فقره بدهي  وفق اظهارات ). 9انتقال اموال ايران در محدوده بند 

كه حاكي از   نيستموجود  سابقه مطلبي در شده است زيرا  ادعال در اين ، سبب هرگونه عدم انتقاپرداخت نشده

ايران اير پيش از آن كه مشخصاً به ميدوي بگويد كه خواهان تحويل گرفتن اموال مذكور نيست،  آن باشد كه 

 .استنسبت به ميدوي داشته  اي بدهي اساساً 

ضروري به حساب   529حكم شماره  چه ديوان دردارد كه ايران مطابق آن اياالت متحده معروض مي  -۷۷۴

كند كه نه هيچ  نداده است. اياالت متحده استدالل مي به اياالت متحده   اطالعي ، دستورالعملي به ميدوي و  آورده

و نه ادله و   وجود دارد ادعايي را انتقال دهد اموالكه ايران به ميدوي دستور داده باشد مبني بر اين  اي ادله گونه 

تر  هاي بيش به اياالت متحده در خصوص نياز به برداشتن گام اطالعيگونه هيچ مداركي وجود دارد كه ايران 
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گونه ترتيباتي براي كند كه ايران هيچ باشد. به عالوه، اياالت متحده تأكيد مي  دادهال مزبور  ومابابت تضمين انتقال  

عمل نياورده است. بدين ترتيب، اياالت متحده هيچ تعهدي در ارتباط  ادعايي به  اموالهاي حمل پرداخت هزينه 

 را نقض نكرده است.  آن اموالهاي معقول در خصوص با برداشتن گام 

مال به منظور انتقال اموال   متصرف دستورالعمل به  دادن د كه ايران به جاي دار معروض مي اياالت متحده  -۷۷۵

به ميدوي گفته است كه قطعات مذكور    ]1984[  1363/1362سال    )، مشخصًا در2(- 49ادعايي در ادعاي تكميلي  

 را به ايران ارسال نكند و به جاي آن، خواهان بازپرداخت بوده است. 

 ) تصميم ديوان ت(

مشمول  ] در آن ادغام شد،  1980[ژوئن    1359در خرداد/تير  ايران اير  آسمان، كه  كه ذكر آن رفت،  چنان -۷۷۶

 451باشد.بيانيه حل و فصل دعاوي مي 7ماده   3تعريف «ايران» ذيل بند 

) مشمول معناي «اموال  2(-49اين است كه آيا اموال ادعايي در ادعاي تكميلي  ادعا اوليه مسئله در اين  -۷۷۷

  1359دي  29هاي الجزاير در مورد اين كه در تاريخ ه طرفين بيانيهجا كباشد يا خير. از آن مي  9ايران» مطابق بند 

) است توافقي ندارند ديوان بايد  2(-49] چه كسي مالك اموالي است كه موضوع ادعاي تكميلي  1981ژانويه    19[

 452قانون محل وقوع مال را كه بر انتقال مالكيت آن قلم حاكم است تعيين نمايد.

) را  2(-49موضوع ادعاي تكميلي  قطعات هواپيماييگاه، هيچ يك از يچ اختالفي نيست كه ميدوي ه -۷۷۸

در واقع، ايران به نحوي سازگار ادعا كرده است كه اين دولت ادله و مداركي مبني بر اين امر  تحويل نداده است.  

است. در واقع،   شده تأييد و مدارك  ادله و بااند، ادعايي كه گاه دريافت نشده ارائه كرده است كه آن اموال هيچ 

هاي  اي به ميدوي نوشت و خواهان استرداد پول ] نامه1984آوريل  21[ 1363اول ارديبهشت ايران اير در 

 

  ، باال. 626بند  بنگريد به  451
  باال. ،164-135بندهاي  بنگريد به  452
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مذكور در محوطة ميدوي در ايالت نيويورك باقي مانده است. بر اين   اموالبدين ترتيب، شده گرديد. پرداخت

اموال  نمايد كه حقوق ايالت نيويورك بر انتقال مالكيت ي اعمال قانون محل وقوع مال تعيين م  بااساس، ديوان 

اند. در نتيجه، ديوان به  قراردادهاي فروش ميان ميدوي و ايران اير بودهاين اموال موضوع  باشد.حاكم مي  مذكور

باشد، ايالت نيويورك نظر خواهد كرد كه حاكم بر فروش كاالها، يعني قانون حاكم بر محل وقوع مال مي  قانون

كه حاكم بر اين مسئله است كه آيا حق مالكيت در نتيجه قراردادهاي فروش از ميدوي به ايران اير منتقل شده  

 است يا خير. 

نيويورك پذيرفته شده است در بخش مربوطه  ايالت قانون تجارت متحدالشكل كه در  2-401 بخش -۷۷۹

 دارد:مقرر مي 

شرايط مصرحي كه طرفين بر آن توافق كرده  نسبت به كاال به هر شيوه و حق مالكيّت ...  ) 1( 
 يابد.باشند از  فروشنده به خريدار انتقال مي

حق مالكيت جز در شرايطي كه صراحتاً توافق ديگري شده باشد در زمان و مكاني كه   ) 2( 
فروشنده ايفاي تعهد خود را در ارتباط با تحويل فيزيكي كاال به اتمام رساند، انتقال خواهد 

محل   ياسند مالكيت در زمان قرار باشد حق وثيقه و اگر چه محفوظ بودن رغم يافت، علي 
 453... .تحويل داده شود يديگر

ط» انتقال حق  اي» و «شرشيوههيچ ادله و مداركي وجود ندارد كه نشان دهد ايران اير و ميدوي صراحتاً بر « -۷۸۰

  -401شده از ميدوي به ايران اير توافق كرده باشند. بر اين اساس، قاعدة تكميلي ذيل بخش  مالكيت اموال فروخته 

شود كه مطابق آن، حق مالكيت  كه در ايالت نيويورك پذيرفته شده، اعمال مي قانون تجارت متحدالشكل، چنان  2

با تحويل فيزيكي كاال به اتمام    ايفاي تعهد خود را در ارتباطشده «در زمان و مكاني كه فروشنده  كاالهاي فروخته 

گاه به  ) هيچ 2(-49جا كه اموال مورد اختالف در ادعاي تكميلي ». بدين ترتيب، از آن رساند، انتقال خواهد يافت

 

  .2-401نيويورك، قانون تجارت متحدالشكل، بخش  453
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گاه به آن منتقل نشده است. بدين ترتيب، ديوان حكم  ها هيچ اند، حق مالكيت آنايران اير تحويل داده نشده 

 باشند.نمي  9ل «اموال ايران» ذيل بند كند كه آن اموال مشمومي

 شود كهشده توسط ايران اير متذكر ميپرداخت انجامديوان در خصوص ادعاي ايران بر استرداد پيش -۷۸۱

صرفاً محدود به اموال   9كه محدوده «اموال ايران» مندرج در بند  داشته استمقرر  529ديوان در حكم شماره 

اي از اموال عيني محسوب  فقره  ،به وضوح، تعهد در قبال ايران 454شود.  »كانحصاراً تمل« عيني است كه بتواند 

است. بدين ترتيب، اين امر در محدوده «اموال ايران» مطابق   در مال نفع مشمول شود، بلكه در بهترين حالت، نمي

 كند.را رد مي  9پرداخت بر اساس بند ايران بابت استرداد پيش  ادعايگيرد. نتيجه اين كه ديوان قرار نمي  9بند 

۷۸۲- ، جايگزين ايران بابت استرداد   ادعاي  455ديوان به داليلي كه قبالً در اين حكم جزئي ذكر شد

 كند.و اصل كلي الف را نيز رد مي  8ر اساس بند پرداخت بپيش

ذكر  456نيز به داليلي كه قبالً در اين حكم جزئي در منافعاستدالل ايران بر پاية مالكيت ديوان به عالوه،  -۷۸۳

 د.كنرد مي را  شد 

 د.كن) را رد مي 2(-49بنا بر مراتب فوق، ديوان ادعاي تكميلي  -۷۸۴

  )ديناميكس كورپ. پلِِسياير/ايران ) (2(-55) ادعاي تكميلي 13(

  (الف) مقدمه

دالر آمريكا به عالوه بهره بابت   66،797) حداكثر به مبلغ 2(-55خواستة ايران در ادعاي تكميلي  -۷۸۵

خسارات وارده در نتيجة قصور ادعايي اياالت متحده در فراهم آوردن ترتيبات براي انتقال برخي تجهيزات است  

 

  ، باال. 99بند  بنگريد به  454
  ، باال.232-223بندهاي  بنگريد به  455
  ، باال.133بند  بنگريد به  456
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] براي تعمير به شركتي آمريكايي به نام پلسي داينميكس  1979نوامبر    14[  1358آبان    23كه ايران اير قبل از تاريخ  

 كرپريشن («پلسي») ارسال كرده بود.

 (ب) پيشينه موضوعي 

هاي قبل از شروع بحران در روابط ميان ايران  پلسي، يك شركت تعميرات قطعات هواپيما بود كه در سال  -۷۸۶

] با بسياري از نهادهاي ايراني، از جمله ايران اير و  1979[چهارم نوامبر  1358آبان  13و اياالت متحده در تاريخ 

ربط است يك شركت جا ذي هايي كه اين صنايع هواپيمايي ايران قرارداد منعقد كرده بود. ايران اير در زمان 

اسي هواپيماهاي  داري و تعميرات اسهواپيمايي تجاري دولتي بود، حال آن كه صنايع هواپيمايي ايران در حوزه نگه 

 كرد.نظامي به عنوان نهاد تابعة سازمان صنايع نظامي ايران فعاليت مي

] برخي قطعات تعميرشده را به صنايع هواپيمايي ايران  1979نوامبر    14[  1358آبان    23پلسي قبل از تاريخ   -۷۸۷

پرداختي به عمل نياورد.  شده به پلسي  محموله را دريافت كرد اما بابت تعميرات انجام شركت اخير  مسترد كرد كه  

 دالر آمريكا بود. 19،879هاي حمل شده مجموع ارزش سفارش 

كرد، پلسي با ايران اير نيز بابت تعمير سه در حالي كه پلسي قطعات صنايع هواپيمايي ايران را تعمير مي -۷۸۸

اين اقالم كه اموال ايران اير بودند، قبل از   457ها») قرارداد منعقد كرده بود. كنندهتصفية سوخت («فعال ةكنندفعال

آبان   23و مشمول دستور انسداد مورخ  ند] به اياالت متحده وارد شد1979[چهارم نوامبر  1358آبان  13تاريخ 

 .ندگرديد] واقع  1979نوامبر  14[ 1358

جا كه ايران اير و  آن ] به ايران اير اطالع داد كه از 1982[نهم سپتامبر  1361شهريور  18پلسي در تاريخ  -۷۸۹

كننده ايران اير را به عنوان تضمين  صنايع هواپيمايي ايران، هردو نهادهاي دولت ايران هستند، پلسي سه فعال 

 

كنندة فعال)؛ و 750903آر (شمارة سري  4101 -1كنندة )؛ فعال61227آر (شمارة سري  1549 -1كنندة عبارت بودند از فعال 457
  ).731007آر (شمارة سري  4101 -1
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دارد تا زماني كه دولت ايران آن مبلغ را به  دالر آمريكا كه صنايع هواپيمايي ايران بدهكار است نگه مي 19،879

 پلسي پرداخت نمايد.

] به ايران اير تأييد كرد كه آن شركت سه  1983[اول مارس  1361اسفند  10مورخ  پلسي طي تلكس  -۷۹۰

ها تعمير شده و در انتظار حمل شدن  كنندهفعال كننده را نگه داشته است و اطالع داد، در حالي كه يكي از فعال

ه را ذكر كرد، كه مجموعاً كنندد. پلسي هزينه تعمير هر يك از سه فعال نهنوز بايد تعمير شو كنندهفعالاست، دو 

دالر آمريكا مربوط   95/8،338گرديد. پلسي همچنين اشاره كرد كه از اين مبلغ، دالر آمريكا  45/9،893بالغ بر 

 تعميرنشده است. ةكنندبه دو فعال 

] به وزارت  1988ژوئن  20ژانويه و  11[ 1367خرداد  30و  1366دي  21هاي مورخ پلسي با ارسال نامه  -۷۹۱

دالر آمريكا كه   19،879را به عنوان تضمين  كنندهفعالسه  آن شركتتأييد كرد كه اياالت متحده خارجه امور 

 . نگه داشته است باشدمي صنايع هواپيمايي ايران بدهكار 

اطالع  اياالت متحده  ] به وزارت امور خارجه  1989[اول ژوئن    1368خرداد    11متعاقباً پلسي با نامه مورخ   -۷۹۲

معقولي»   مذكور را «به شيوه تجارتيِ كنندهفعال براي تحديد خسارات، سه خود داد كه آن شركت در اِعمال حق 

 دالر آمريكا فروخته است.  9،111به بهاي 

 ) اظهارات طرفين پ(

اياالت  خود پذيرفته است كه نامه ارسالي پلسي به وزارت امور خارجه  هايدادخواهي ت متحده در اياال -۷۹۳

بخشي  تحصيلرا به منظور  كنندهفعال ] مبني بر اين كه پلسي سه 1989[اول ژوئن  1368خرداد  11مورخ متحده 

مذكور    كنندهفعال دهد سه  شود كه نشان مي تلقي مي   اي«دليل مثبته» 458خود فروخته است،   ي دالر   879،19از طلب  

 

  ، باال.792بند  بنگريد به  458
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] به دليل وجود بدهي پرداخت نشده، استثناء شده بود». 12281«در واقع، از دستور انتقال [دستور اجرايي شماره 

  خود  تعهد ادعابر اين اساس، اياالت متحده معترف است كه ايران اثبات كرده است كه اياالت متحده در اين 

 را نقض كرده است و اين نقض منجر به ورود خسارت به ايران شده است.  9ذيل بند 

  ) تصميم ديوان ت( 

مشمول  ] در آن ادغام شد،  1980[ژوئن    1359در خرداد/تير  كه ايران اير    آسمان،طور كه گفته شد،  همان -۷۹۴

  كنندهفعال د ندارد كه سه  ، اختالفي وجومضافاًباشد.  بيانيه حل و فصل دعاوي مي   7ماده    3تعريف «ايران» ذيل بند  

يا اين كه آن اقالم   هاياالت متحده قرار داشت قضايي] در قلمرو 1981ژانويه  19[ 1359دي  29مذكور در تاريخ 

«اموال ايران»   تحت عنوان 9. بر اين اساس، آن اقالم مطابق بند بوده استدر آن تاريخ منحصراً در مالكيت ايران 

 .شودتوصيف مي 

مذكور را به دليل وجود   كنندهفعال كند كه پلسي سه شده حكم مي اساس ادله و مدارك ارائه ديوان بر  -۷۹۵

اشته است و نتيجتاً آن اقالم در واقع از دستور انتقال دستور اجرايي  د نشده در اياالت متحده نگه بدهي پرداخت 

بوده است. در نتيجه، اياالت  داري مستثني مقررات غيرقانوني خزانه  535-333به واسطه بخش  12281شماره 

. اياالت  آن دولت محقق استالمللي ذيل بيانيه عمومي را نقض كرده است و مسؤوليت بينخود متحده تعهد 

اياالت متحده همچنين پذيرفته است كه نقض   459) را پذيرفته است.2(-55متحده مسؤوليت بابت ادعاي تكميلي 

 460خسارت به ايران شده است.  تعهدش مطابق بيانيه الجزاير منجر به ورود

 

  ، باال. 937بند  بنگريد به  459

  همانجا.  بنگريد به  460
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] يعني  1981فوريه  26[ 1359كند كه تاريخ نقض اياالت متحده، هفتم اسفند مضافاً حكم مي ديوان  -۷۹۶

داري را صادر  مقررات غيرقانوني خزانه  535-333داري اياالت متحده بخش تاريخي است كه وزارت خزانه 

 461كرد.

 پذيرد.) را مي 2(-55بنا بر مراتب فوق، ديوان ادعاي تكميلي  -۷۹۷

  اسكات اَوِييشن)ايران اير/) (2(-64) ادعاي تكميلي 14(

  (الف) مقدمه  

دالر آمريكا به عالوه بهره، بابت   23/74،577) حداكثر مبلغ 2(-64خواستة ايران در ادعاي تكميلي  -۷۹۸

برخي تجهيزاتي است كه  خسارات واردة ناشي از قصور ادعايي اياالت متحده در فراهم آوردن ترتيبات انتقال 

] به منظور تعمير به شركت آمريكايي اسكات اوييشن  1979نوامبر  14[ 1358آبان  23ايران اير قبل از تاريخ 

 («اسكات») ارسال كرده بود.

 (ب) پيشينه موضوعي  

] تعدادي قطعات سيستم مكّمل اكسيژن («قطعات»)  1979[ 1357] و 1978[  1356هاي ايران اير در سال  -۷۹۹

 . سازي و تعمير به اسكات ارسال كرده بوده ي ب برا

] معامالت با ايران اير را متوقف  1979نوامبر    14[  1358آبان    23متعاقباً، اسكات وفق دستور انسداد مورخ   -۸۰۰

 ها جدا كرد.ايران اير را از ساير موجودي   محصوالت مربوط بهو 

 

  ، باال. 12بند  بنگريد به  461
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] هيچ 1983[آوريل  1362] و فروردين/ارديبهشت 1979[نوامبر  1358اسكات و ايران اير بين آبان  -۸۰۱

حوالي، به اسكات اطالع داد كه  آن ] يا 1983[آوريل  1362ارتباطي نداشتند. ايران اير در فروردين/ارديبهشت 

 13[ 1362فروردين  24تاريخ  قطعه كه سابقاً براي اسكات ارسال كرده بود دريافت نشده است. اسكات در 81

قطعه در انبار اسكات در انتظار تعميرات   43داد را براي ايران اير ارسال كرد كه نشان مي  فهرستي ] 1983آوريل 

شده   فهرستپرداخت شده توسط ايران اير» قطعه تحت عنوان «پيش  43اساسي و مرمت هستند. پنج مورد از اين 

 بود.

، بلكه  43پاسخ داد و اظهار داشت كه در اصل نه    ي سلك] طي ت1983[ژوئن    1362ايران اير در خرداد/تير   -۸۰۲

 شده سؤال كرد.قطعه را به اسكات فرستاده است و راجع به قطعات گم  81

نهاد  ] به ايران اير روشي براي حل موضوع پيش1983سپتامبر  28[ 1362اسكات با نامه مورخ ششم مهر  -۸۰۳

  13[ 1362فروردين  24شده در نامه مورخ فهرستد كرد كه تمام اقالم نهاداد. به طور خالصه، اسكات پيش

دالر آمريكا تعمير كند. اسكات   73/7،511پرداخت نقدي به مبلغ مجموعاً ] خود را بر پاية پيش1983آوريل 

ضافاً  پرداخت داده بود. اسكات مدالر آمريكا بابت تعميرات مذكور پيش 23/1،665اشاره كرد كه ايران اير مبلغ 

اي  ي را كه سوابق دفتري آن مفقود شده را» طي يك بارگيري فله يهاو مجموعه  قطعاتنهاد كرد كه «كلية پيش

 «به مقصدي به انتخاب [«ايران اير»] حمل كند، چون همه سوابق مربوط به تجهيزات از بين رفته [است]».

دالر  34،228) را به خواستة 2(-64] ادعاي تكميلي 1983اكتبر  14[ 1362مهر  22ايران در تاريخ   -۸۰۴

 هاي حاضر افزود.آمريكا بابت «قطعات يدكي ارسالي براي تعمير» به پرونده 

] تلگرامي براي اسكات ارسال كرد و تكرار نمود كه  1983اكتبر  31[ 1362ايران اير در تاريخ نهم آبان  -۸۰۵

اسكات در مورد وضعيت باقي قطعات    دارد و درخواست كرد كه  تصرفقطعه را در    81، بلكه  43اسكات نه فقط  
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به روشن شدن و   مشروط« را نهاد اسكات بابت حل و فصل موضوع اطالع رساني كند. به عالوه، ايران پيش 

 .سازي باقي واحدها» پذيرفتشفاف

«واحد كامل» را در   43] تكرار كرد كه صرفاً 1983[دوم نوامبر  1362آبان  11اسكات با تلكس مورخ  -۸۰۶

. بنا به اظهار اسكات، آن افزارها   هستنددهنده واحدهاي كامل» اختيار دارد و «ساير افزارها صرفاً اجزاء تشكيل 

جا ترديد برخي از سوابق دفتري مكتوبات جابه «بخشي از واحدهاي گم شده» است. اسكات خاطرنشان كرد كه «بي 

جا شده است و شايد به مفقود  ، بارها جابه اخير يا گم شده است» و تجهيزات در اسكات در طي دورة سه ساله

شده غيرممكن به نظر  واحدهاي گم  پيدا كردنشدن برخي واحدها منتج شده است. اسكات اظهار داشت كه «

 . نهاد اسكات بابت حل و فصل مسئله را بپذيردرسد» و توصيه كرد كه ايران اير پيش مي

حوالي، به اسكات اطالع  آن  ] يا  1983[هفتم نوامبر    1362آبان    16ارسالي در    م ايران اير در پاسخ، با تلگرا -۸۰۷

فقره است زيرا دو قطعه به اسكات تحويل داده نشده بلكه، در گمرك   79داد كه قطعات «مسترد نشده» در واقع 

ات  اي كه اسكقطعه  43ايران اير، با عنايت به    اظهاراتدر شهر نيويورك نگه داشته شده است. بدين ترتيب، بنا بر  

حساب از اسكات  كند كه قبالً دو صورت شده» است. ايران اير اضافه مي قطعه «گم   36پذيرفته كه در اختيار دارد،  

 شده دريافت كرده است.قطعه گم  36مورد از  21بابت 

كند كه سوابق دفتري و همچنين، ] تكرار مي 1984فوريه  13[ 1362بهمن  24اسكات در نامه مورخ  -۸۰۸

نهاد خود ي مكرر مواد، گم شده است. اسكات پيش ي به «قديمي بودن اين مسئله» و تغيير و جابجاافزارها با توجه 

به عالوه، اسكات عنوان كرد كه تنها گزينه ديگر، حمل بدون تعمير  462بابت حل و فصل موضوع را تكرار كرد.

 

  ، باال. 803بند  بنگريد به  462
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صراحتاً از ايران اير تقاضاي صدور  . اسكات است كليه موادي كه در اختيار دارد به مقصدي به انتخاب ايران اير

 «موافقت و دستورالعمل» كرد.

ن را به  آو كپي فرستاد ] نامه ديگري به ايران اير 1984[دوم مه  1363ارديبهشت  12اسكات در تاريخ  -۸۰۹

 13[ 1362بهمن  24هاي سابق اسكات مورخ به نامهدر آن ارسال كرد كه اياالت متحده وزارت امور خارجه 

 . ] ارجاع داده است1983آوريل  13[ 1362فروردين  24] و 1983فوريه  28[ 1361]، نهم اسفند 1984فوريه 

 :] به ايران اير نامه نوشت و اظهار داشت1985آوريل  18[ 1364فروردين  29اسكات مجدداً در تاريخ  -۸۱۰

و ... را به  ها ، مقادير، هزينه اداري زيادايم تا از طريق تالش ما در چندين سال گذشته تالش كرده 
شده» در اسكات  منظور حل اين معضل تعيين كنيم .... در هر مكاتبة ايران اير همواره به واحدهاي «گم 

] خود متذكر شديم كه به دليل قديمي  1984فوريه  13[ 1362بهمن  25اشاره شده است. ما در نامة 
شود يا از بين رفته  پيدا نمي ي مكرر مواد و غيره، سوابق اداري و خود افزارها يبودن مسئله، جابجا

است. ما همچنين متذكر شديم كه با عنايت به شرايطي كه به چنين مشكلي منتهي شده، اسكات  
  وارده تلقي شود.  خسارات تواند مسئول نمي

مجوز حمل باقي مواد موجود  نشاني گيرنده و درنگ بي بنابراين، ما بايد پافشاري كنيم كه ايران اير 
به مقصد متصدي حملي  كرايه به نحو پس. ما مواد را به همان شكل موجود رائه دهدنزد اسكات را ا
  كنيد حمل خواهيم كرد. كه انتخاب مي 

مشكل به شيوة  اين  اداري در ارتباط با  آشكار  به باور ما اميدي براي تالش جهت رتق و فتق آشفتگي  
  ديگري، وجود ندارد. 

  بود.در انتظار پاسخ سريع شما خواهيم 

 ارسال كرد.اياالت متحده اسكات كپي اين نامه را به وزارت امور خارجه 

اي به اسكات نوشت ] نامه2000اكتبر    25[  1379در تاريخ چهارم آبان  اياالت متحده  وزارت امور خارجه   -۸۱۱

نامه ت ] پاسخ داد و شهاد2000دسامبر  11[ 1379آذر  21و درباره اين موضوع سؤال كرد. اسكات با نامه مورخ 

هاي مربوطه را ضميمه كرد. طبق اظهار آقاي رش،  آقاي جيمز اِي. رش، مدير قراردادها و فروش اسكات در زمان
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مانده  ت انبار خود را بابت هرگونه اقالم باقي هرس، فاياالت متحده  اسكات پس از استفسار وزارت امور خارجه

 .ننمودايران اير جست و جو كرد ولي چيزي پيدا 

  هارات طرفين ) اظپ( 

  اظهارات ايران 

قطعه ادعايي را دريافت كرده است كه بدين ترتيب، بنا بر  79دارد كه اسكات تمام ايران اظهار مي  -۸۱۲

اياالت متحده قرار داشته است. ايران   قضايي ] در قلمرو 1981ژانويه  19[ 1359دي  29ايران، در تاريخ  اظهارات 

] 1984و  1983[ 1362و  1361هاي شده ايران اير و اسكات در سال (يك) مكاتبات مبادله بهدر تأييد اين سخن، 

شده؛ و (سه)  حساب صادره توسط اسكات بابت برخي قطعات گم كه در باال شرح داده شد؛ (دو) تعدادي صورت 

 كند.قطعه را انكار نكرده است، استناد مي  79دريافت تمام گاه اين موضوع كه اسكات هيچ 

] با خودِ 1981ژانويه  19[ 1359دي  29جا كه اسكات پس از تاريخ كند از آنهمچنين، ايران ادعا مي  -۸۱۳

دستورالعمل حمل   ]1983[  1362/1361قطعات را در اختيار دارد، قبل از سال   تا اعالم كند  ايران اير تماس نگرفته  

خواست نكرده است و هيچ گامي در راستاي انتقال قطعات مذكور برنداشته است، بايد چنين فرض كرد كه  را در

داري مشمول حق حبس تلقي كرده  مقررات غيرقانوني خزانه  535-333فيه و/يا مطابق بخش ها را اقالم متنازع آن

 19[ 1359دي  29ايي از تاريخ هاي آمريككند وقتي شركتاست. ايران به عنوان موضوعي كلي استدالل مي 

اند، بايد فرض نمود كه از تحويل اموال مذكور به دليل شمول حق حبس،  ] اموال ايران را نگه داشته 1981ژانويه 

اين حق  فيه بودن، خودداري شده است زيرا مطابق حقوق اياالت متحده، توقيف يا در غير اين صورت، متنازع 

ن باشد كه چنين تلقي از اموال مذكور به عمل آمده باشد. بر اين اساس، ايران  ممك  د توانتنها در صورتي مي حبس  

كه ايران اير در   باشدميرا نقض كرده است. ايران منكر آن  9ذيل بند  خود  كند كه اياالت متحده تعهد ادعا مي 

 .استكند، اهمال كرده دادن دستورالعمل حمل به اسكات چنان كه اياالت متحده ادعا مي 
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دالر آمريكا    23/1،666پرداخت به مبلغ خواهان بازپرداخت پيش ،ايران به عنوان بخشي از ادعاي خود -۸۱۴

و به عنوان ادعاي   9را بر بند  ين ادعاا باشد. ايران ايران اير به اسكات بابت تعمير قطعات داده است نيز ميكه 

كند كه عبارت  استدالل مي   9به بند    عنايت مشخص و اصل كلي الف استوار كرده است. ايران با    8جايگزين بر بند  

وفق  دهد. هاي نقدي را نيز پوشش ميايران، شامل مبالغ و بدهي  به نفع«اموال ايران» در آن مقرره، تعهدات 

نظر ايران، خودِ اياالت متحده   بهگر چنين تعهدي است. پرداخت ايران اير به اسكات نمايان ايران، پيش اظهارات 

داري كه اشخاص  مقررات غيرقانوني خزانه  535-333و  535-215هاي كه با صدور بخش  متوجه شده است

اين  » يهاشامل «بدهي ، مالي ايرانداشت تمام «تعهدات» و منافع اياالت متحده را وا مي قضايي مشمول قلمرو 

ها و تعهدات، شامل مبالغ نقدي را نيز پوشش  بدهي  9ذيل بند  اياالت متحده را به ايران انتقال دهند، تعهد  دولت

 463دهد.مي

 اظهارات اياالت متحده 

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1990[پنجم ژوئيه    1369تير    14اياالت متحده در گزارش مورخ   -۸۱۵

در پي درخواست اياالت متحده، سه   ]1979[ 1358/1357الت متحده اشاره كرد كه اسكات در سال ايران در ايا 

] به  1981ژانويه  19[ 1359دي  29قطعه ديگر متعلق به ايران اير را شناسايي كرد؛ از اين رو، اسكات در تاريخ 

 قطعه را در اختيار داشته است. 46قطعه،  43جاي 

كند در  قطعه ديگر كه ادعا مي  33اياالت متحده، ايران اثبات نكرده است كه   تاظهارابا اين حال، بنا بر  -۸۱۶

] در اياالت متحده قرار داشته است  1981ژانويه    19[  1359دي    29واقع براي اسكات ارسال شده است يا در تاريخ  

شده در آن  گم   قطعه  33كند حتي اگر محض ادامة بحث فرض كنيم  قطعه گم شده»). اياالت متحده ادعا مي   33(«

مبني بر اين كه «با دريافت رهنمود از ايران   9، تعهد اياالت متحده ذيل بند هتاريخ در اياالت متحده قرار داشت

 

  ، باال. 12بند  بنگريد به  463
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 464ها را به ايران انتقال [دهند] اقداماتي معمول دارد»، براي حصول اطمينان از اين كه دارندگان [اموال ايران] آن 

شده به وجود نيامده است. اين  قطعه گم   33گاه در خصوص  تعريف شده هيچ   529اي كه در حكم شماره  به گونه 

] با اسكات و اياالت متحده تماس گرفت، با 1983[  1362/1361بدين جهت است كه زماني كه ايران اير در سال  

دامي وجود نداشت كه اياالت متحده بتواند  ، هيچ اقمفقود نموده بود شده را  قطعه گم   33توجه به اين كه اسكات  

 در جهت تضمين انتقال انجام دهد.

 535-333اي كه در اختيار اسكات بوده، وفق بخش قطعه  46به عالوه، اياالت متحده منكر آن است كه  -۸۱۷

كند كه ايران اثبات نكرده  فيه بوده باشد. اياالت متحده تأكيد مي اموال متنازع  ،داري مقررات غيرقانوني خزانه 

بدهي يا حق حبس نگه داشت؛ استدالل ايران مبني بر اين كه ديوان بايد   بتقطعه را با 46است كه اسكات آن 

در  است كه  موضعمفروض بداند كه اسكات چنين كرده است قابل پذيرش نيست. اياالت متحده بر اين  صرفاً

عمل    9ذيل بند    خود  مطابق تعهد   12281با صدور دستور اجرايي شماره  اياالت متحده  قطعه مذكور    46خصوص  

نجام اقدامات به منظور  كرده است. به نظر اياالت متحده، آن دولت صرفاً در صورتي ممكن بوده تعهدي بر ا

داد و به اياالت  قطعه مذكور به ايران داشته باشد كه ايران دستورالعملي براي انتقال به اسكات مي  46تضمين انتقال  

اياالت متحده، ايران هيچ يك از اين   اظهاراتتري نياز است. بنا بر كرد كه به كمك بيشمتحده خاطرنشان مي

 دو كار را انجام نداده است. 

دهد  صرفاً اموال عيني را پوشش مي  9سرانجام، اياالت متحده مدعي است كه عبارت «اموال ايران» در بند   -۸۱۸

بابت استرداد  9ادعاي ايران بر مبناي بند  ،باشد. بنابراينها نميپرداخت عيني در اموال و پيشغيرو شامل حقوق 

باشد. اياالت متحده در خصوص  حاضر مي هاي پرداخت ايران اير به اسكات خارج از محدوده پرونده پيش

  19[ 1359دي  29اصل كلي الف مدعي است كه وقتي اياالت متحده در تاريخ  برپاية استدالل جايگزين ايران 

 

   ، باال.916 و  27هاي بند بنگريد به  464
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] تمام دستورهاي انسداد را رفع كرد وضعيت مالي ايران در خصوص تمام حقوق عيني تا حد امكان 1981ژانويه 

  23عيني خود كه در تاريخ غير از آن تاريخ به حقوق قراردادي و تمام حقوق به وضع سابق بازگشت. ايران پس 

 ] به واسطه دستور انسداد بلوكه شده بود بازگشت داده شد.1979نوامبر  14[ 1358آبان 

  ) تصميم ديوان ت( 

  خسارات بابت عدم استرداد قطعات   ادعاي) يك( 

قطعه ادعايي را   79كند كه اسكات تمام شده حكم ميارائه اي مقدماتي، وفق ادلة ديوان به عنوان مسئله  -۸۱۹

] دريافت كرده است. اسكات در حالي  1979نوامبر    14[  1358آبان    23از ايران قبل از صدور دستور انسداد مورخ  

تواند بسياري از  اعالم كرد كه ديگر نمياياالت متحده كه در مكاتبات خود با ايران اير و وزارت امور خارجه 

بر اين    465قطعه را دريافت كرده است.  79گاه انكار نكرد كه تمام پيدا كند، در وهله نخست، هيچ  عات راقط

  19[ 1359دي  29قطعه ادعايي ايران در تاريخ  79گيرد كه اساس، ديوان در نبود ادله و مدارك مغاير نتيجه مي 

 اياالت متحده قرار داشته است. قضايي ] در قلمرو 1981ژانويه 

] د رآن ادغام  1980[ژوئن    1359خرداد/تير  ديوان حكم كرده است كه آسمان، كه ايران اير در  به عالوه،   -۸۲۰

اختالفي وجود ندارد  باشد. به عالوه،  از بيانيه حل و فصل دعاوي مي   7ماده      3بند    شد، مشمول تعريف «ايران» ذيل

. بر اين اساس،  حصراً در مالكيت ايران بوده است] من1981ژانويه    19[  1359دي    29قطعه ادعايي در تاريخ    79كه  

 شوند.«اموال ايران» محسوب مي  9ها مطابق بند آن

 اسكات  تصرف قطعه در  46

 

  ، باال.811-803بندهاي  بنگريد به  465
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  29قطعه را در تاريخ  46] پذيرفته است كه 1989[ 1367/1368همان طور كه گفته شد، اسكات در سال  -۸۲۱

 466] در تصرف خود داشت.1981ژانويه  19[ 1359دي 

نهاد تعمير و استرداد قطعاتي را كه در تصرف خود داشت  ] پيش1983[سپتامبر    1362اسكات در شهريور   -۸۲۲

اكتبر   31[  1362ايران اير در تاريخ نهم آبان   467. ه بودقطعه است) به ايران داد   43كه    اظهار داشت(كه در آن زمان  

اسكات در مكاتبات  468شده پذيرفت. گم قطعه  33كردن» وضعيت نهاد اسكات را موكول به «شفاف ] پيش1983

خود به ايران اير، و (دو) اين  در تصرف  نهاد خود بابت تعمير و استرداد قطعات  بعدي خود با ايران اير (يك) پيش

فوريه   13[ 1362بهمن  24به عالوه، اسكات در تاريخ  469مفقود شده، گم شده است را تكرار كرد. ة قطع 33كه 

ر ايران اير مايل باشد، اسكات قطعات در تصرف خود را بدون تعمير باز خواهد گرداند؛  ] اطالع داد كه اگ1984

اسكات از طريق    470بدين ترتيب، آن شركت درخواست كرد كه ايران اير «موافقت و دستورالعمل» را ارائه كند.

] به ايران اير، كه  1985آوريل  18[ 1364فروردين  29] و 1984[دوم مه  1363ارديبهشت  12هاي مورخ نامه

ارسال شده بود، مجدداً درخواست صدور دستورالعمل و اجازه  اياالت متحده  تصوير آن براي وزارت امور خارجه  

 ن اير هيچ يك را ارائه نكرد. با اين حال، ايرا 471ايران اير براي حمل را نمود. 

اي كه در تصرف خود داشت به  قطعه  46براي انتقال را بدين ترتيب، در حالي كه اسكات آمادگي خود   -۸۲۳

خودداري  اطالعات و صدور مجوزي كه اسكات براي انجام انتقال الزم داشت    از ارائهايران اير ابراز كرد، ايران اير  

هاي الزم  قطعه مذكور ناشي از قصور ايران اير در ارائه دستورالعمل  46. از اين رو، ناتواني اسكات در انتقال كرد

 

  ، باال. 581بند  بنگريد به  466
  ، باال. 803بند  بنگريد به  467
  ، باال. 580بند  بنگريد به  468
  ، باال. 880و  680بند  بنگريد به  469
  ، باال. 880بند  بنگريد به  470

  ، باال. 108و  980بند  بنگريد به  471
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گيرد  حوال نتيجه مي به اسكات بود نه ناشي از فعل يا ترك فعل از جانب اياالت متحده. ديوان در اين اوضاع و ا

بابت انجام  9ذيل بند خود توانسته كاري بيش از اين در جهت ايفاي تعهد نمي به نحو معقولكه اياالت متحده 

بر اين   472قطعه مذكور به ايران اير توسط اسكات به عمل آورد. 46اقدامات در جهت حصول اطمينان از انتقال 

 قطعه را نقض نكرده است. 46در خصوص آن   9ذيل بند خود اساس، اياالت متحده تعهد 

اي را كه در تصرف  قطعه  46گيري، اين ادعاي ايران را نيز كه اسكات به اين نتيجه رسيدن  در ديوان  -۸۲۴

فيه يا مشمول حق حبس تلقي كرده است به  داري، متنازع مقررات غيرقانوني خزانه  333-535داشت  وفق بخش 

گاه ادعايي  اير هيچ بدهي به اسكات نداشت. دوم، به هر تقدير، اسكات هيچ كند. نخست، ايران داليل زير رد مي 

گاه از انتقال قطعات مذكور  عليه ايران اير يا حق حبسي را بر قطعات مذكور مطرح نكرد. در واقع، آن شركت هيچ 

نهاد پذيرفت، پيش نهاد آن شركت را نخواهد خودداري ننمود: اسكات زماني كه روشن شد كه ايران اير پيش

آوريل    18[  1364فروردين    29كرد كه قطعات را بدون تعمير پس بفرستد. از اين رو، ادعاي اسكات در نامة مورخ  

قطعه مذكور وفق مقررات    46«مسؤول خسارات وارده تلقي شود» به اين كه آيا  توانسته  نمي] مبني بر اين كه  1985

 .ه بود يا خير ارتباطي نداردفيداري، اموال متنارع غيرقانوني خزانه 

 شده قطعه گم  33

شده ناتوان بوده  قطعه گم  33دهد كه اسكات به دليل آشفتگي لجستيكي از بازيابي مدارك نشان مي  -۸۲۵

 1363/1362]، 1983[ 1362/1361هاي  كه اسكات در سال ، چنانعملي است. آن قطعات براي تمام اهداف

دهد كه اياالت  ايران اير نوشت، گم شده بود. ادله همچنين نشان مي  ] كراراً به1985[ 1364/1363] و 1984[

 

  ، باال. 112 و 169هاي بند بنگريد به  472
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] با 1983اكتبر  14[ 1362مهر  22) به ديوان از سوي ايران در تاريخ 2(-64ادعاي تكميلي  تسليممتحده پس از 

 تماس گرفت و نظارت بر تبادل نظر بين طرفين را آغاز كرد. ادعااسكات درباره اين  

توانسته كاري بيش از  نمي  به نحو معقولكند كه اياالت متحده ديوان در اين اوضاع و احوال حكم مي  -۸۲۶

قطعه مذكور   33براي حصول اطمينان از اين امر انجام دهد كه اسكات  9ذيل بند خود اين در جهت ايفاي تعهد 

يل آشفتگي اداري در درون خود آن شركت يافتن آن قطعات به دل  ناتواني اسكات در 473را به ايران اير انتقال دهد. 

توان  بود. اين امر به دليل فعل يا ترك فعلي از جانب اياالت متحده نبود. بر اين اساس، اياالت متحده را نمي 

 شده به شمار آورد. قطعه گم  33در خصوص  9ذيل بند خود مسؤول نقض تعهد 

 نتيجه

قطعه مذكور رد   79ت وارده در نتيجه عدم استرداد ، ادعاي ايران بابت خساراگفتهمراتب پيش در پرتو  -۸۲۷

 .شودمي

 پرداختپيش  ادعاي(دو) 

حكم كرده است كه محدوده «اموال ايران» مندرج    529چه در باال ذكر شد، ديوان در حكم شماره  چنان -۸۲۸

يران  به نفع اتعهد    ،به وضوح 474تواند «انحصاراً تملك شود». منحصراً محدود به «اموال عيني» است كه مي   9در بند  

  9آيد. بدين ترتيب، چنين تعهدي وفق بند يك فقره مال عيني نيست و حداكثر، منفعت در مال به حساب مي

 

  ، باال. 112 و 169هاي بند بنگريد به  473
  ، باال. 99بند  بنگريد به  474
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را رد   9پرداخت بر پايه بند ايران بابت استرداد پيش  ادعاي باشد. نتيجتاً ديوان مشمول محدوده «اموال ايران» نمي 

 475كند.مي

پرداخت  جايگزين ايران بابت استرداد پيش  ادعاهاي ه قبالً در اين حكم جزئي بيان شد،  ديوان به داليلي ك -۸۲۹

 476كند.و اصل كلي الف را نيز رد مي  8بر اساس بند 

 (سه) نتيجه كلي

 .كند) را به كلي رد مي 2(-64بنا بر مراتب فوق، ديوان ادعاي تكميلي  -۸۳۰

  )كورپ. خوزستان/اكسايد (اداره آب و برق  105-) ادعاي ز15( 

  (الف) مقدمه  

دالر آمريكا به اضافه بهره، بابت خسارات وارده    90/29،063مبلغ  حداكثر    105-خواستة ايران در ادعاي ز -۸۳۱

در نتيجه قصور ادعايي اياالت متحده در فراهم آوردن ترتيبات انتقال برخي اقالمي است كه اداره آب و برق  

كه متعاقباً به   ،بي»)اس(«اي . بي اينكاس ن آب و برق خوزستان تغييرنام داد اي خوزستان كه متعاقباً به سازما 

باتري خشك،   325 ادعاشركت اكسايد («اكسايد») تغييرنام داد، سفارش داده بود. اقالم مورد اختالف در اين 

 .باشد») مي105-بشكه الكتروليت («اقالم ز 26شش شارژر باتري و 

 

- 333و  535-152هاي بخش  ديد توانست از مي 9پذيرفت كه مطابق استدالل ايران، بند حتي اگر محض ادامه بحث ديوان مي 475
ايران،   اظهاراتبق شد، مطا ذكرگونه كه رسيد. همانپذيرد، باز به همان نتيجه مي داري تفسير شود، كه البته نمي مقررات خزانه 535

دي   29، باال. ايران اير در 814و  69-68ي بندها  بنگريد بهخود است.  9آن مقررات نمايانگر درك اياالت متحده از تعهدات بند 
] مالك يك ادعاي حقوقي عليه اسكات بود بابت استرداد پيش پرداخت. بدين قرار، ادعاهائي از اين دست  1981ژانويه  19[ 1359

  . منتقل شودتوانسته از اسكات به ايران اير قطعاً نمي
  ، باال.724و  322-322بندهاي  بنگريد به  476
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 موضوعي (ب) پيشينه 

بي اساز اي  105-اقالم زبراي خريد ] 1977نوامبر  13[ 1356آبان  22در اداره آب و برق خوزستان  -۸۳۲

 93/29،063حسابي به مبلغ صورت ] 1978دسامبر  12[ 1357آذر  21 تاريخ  دربي اسسفارشي ارسال كرد. اي 

بي به سفارش  اس حساب اي . صورت صادر كرد 105- دالر آمريكا براي اداره آب و برق خوزستان بابت اقالم ز

دسامبر  27[ 1357ششم دي  «تاريخ حمل» ارجاع داد و در مربعِ F-41969ب و برق خوزستان به شماره آادارة 

««ترين   يادداشت بود:اين «حمل از طريق» حاوي  حساب مذكور مضافاً در مربعِ ذكر شده بود. صورت ] 1978

 ».B/L # PHL D001-مرسك» 

] گرفتار 1979 و طي سال 1978اواخر [ 1358/1357هاي و طي سال  1357 سال نيمه دومبنادر ايران در  -۸۳۳

 شد.  ازدحام، تأخير و اعتصاب 

كه متعاقباً به ايران  (] به ايران ژنراتور 1979[هشتم فوريه  1357بهمن  19 مورخ بي در تلكس اساي  -۸۳۴

«در عرشة   105-، اطالع داد كه اقالم زكردعمل مي ة معامله واسطظاهراً به عنوان ، كه )ژنكومپ تغيير نام داد

توسط  دو گزينه  مضافاً اطالع داد: «بي  اس. اي »بوده است ناتوان  از تخليه محموله    ، و كشتيدر بندر خرمشهري  تكش

به اياالت  كه تجهيزات ) اين 2[؛] كه تجهيزات در ابوظبي تخليه شود  ) اين 1شود [:] مينهاد پيششيپ كو. استيم

 نهادي [فوراً] به اطالع رسانده شود». پيش  دامخواهشمند است اق متحده بازگردانده شود.

كه   اطالع دادو  فرستادبه ايران ژنراتور تلكسي ] مجدداً 1979مارس  15[ 1357اسفند  24بي در اساي  -۸۳۵

حمل  توانيم مضافاً اظهار داشت: «ما مي  بياس اي  است.به اياالت متحده بازگردانده شدن  در حال 105-زاقالم 

پذيرد و ترتيبات اما مِرسك صرفاً در ابوظبي تخليه خواهد كرد. آيا مشتري مي  صورت دهيمبه ايران مجدد را 

 دهد؟» انجام مي خود  انتقال تجهيزات از ابوظبي به ايران را 
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يك  اياالت متحده رسيده بود.  به فيالدلفيا در] 1980[اول آوريل  1359فروردين  12تا  105-اقالم ز -۸۳۶

صادر شده از  ]  1980  اول آوريل[  1359فروردين    12تاريخ    «دريافت شده» به  ممهور  ،له» در مداركو«رسيد محم

حاكي از آن  بي دريافت كرده بود،  اسينگ»)، كه كاالها را براي اي ج اينك («كويكر پك  ،ينگ كو.ج كويكر پك

از اسكله عودت    اي است كهكه «اين محمولهاين دريافت شده بوده و    » ديدهخيس و خسارت «محموله  اين  است كه  

 شود».داده مي 

اشت كه به  در جلسات استماع بيان د  ،شده توسط ايراندونا، شاهد كارشناسِ فراخوانده دكتر مايكل مك -۸۳۷

هاي خشك معموالً  ها نداشته باشد، باتري منظور تضمين اين كه مدت قرار داشتن در انبار تأثيري بر شرايط باتري 

بندي محموله نيز معموالً مانع ورود  شود. بستهها صرفاً در مقصد مونتاژ مي باتري  شود و آنبدون اسيد حمل مي 

]  1980[اول آوريل  1359فروردين  12 اختالف در هاي مورد تري نظر او، با بهشود. خسارت در زمان حمل مي 

 د. ن] بايد در شرايط بسيار خوبي بوده باش1981[ژانويه  1359يعني تاريخ دريافت محموله و حتي در دي/بهمن 

[پنجم ژانويه   1360دي  15در تاريخ (ادارة آب و برق خوزستان سابق) سازمان آب و برق خوزستان  -۸۳۸

كه اين و  ،تماس برقرار كرده بياس اي ] به ايران ژنكومپ نامه نوشت و درخواست نمود كه به سرعت با 1982

. سازمان آب و برق خوزستان/ادارة آب و برق  اقدام نمايد هر چه زودتر 105-اقالم ز براي حمل و تحويل 

 بي نوشت و مراتب زيرا را به اطالع رساند: اس] تلكسي به اي 1982 [ششم ژانويه 1360دي  16خوزستان در 

هاي  ما راجع به محموله F-41969] عطف به 1980سپتامبر  22[ 1359شهريور   31پيرو نامة ما مورخ 
] مدت 1980دسامبر  27[ 1359ششم دي مورخ  B/L D001 ترين مرسك حمل شده به واسطة

دي است اگر  وز مواد نيست. ماية خوشنخبري ا ايم امّا  فت كرده زيادي است كه مدارك اوليه را دريا
 477احتراماً مسئله را بررسي و وضعيت را به اطالع ما برسانيد... .

 

[ششم ژانويه   1360دي  16بي، كه در تلكس اس] سازمان آب و برق خوزستان به اي 1980سپتامبر  22[ 1359شهريور  31نامة  477
  16شود كه تلكس ] سازمان آب و برق خوزستان به آن ارجاع داده شد، در مدارك موجود نيست. به عالوه، ديوان متذكر مي1982

 1359از طريق كشتي ترين مرسك، نه ششم دي  105-اريخ حمل اقالم ز] حاوي اشتباه تايپي است: ت1982[ششم ژانويه  1360دي 
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- ادعاي ز ،به اليحة دفاعيه اياالت متحدهخود ] طي پاسخ 1983اوت  31[ 1362ايران در نهم شهريور  -۸۳۹

 هاي حاضر افزود.را به پرونده  105

] به وزارت  1984آوريل  13[ 1363فروردين  24در تاريخ  ،آقاي آنتوني روسي، مشاور حقوقي اكسايد -۸۴۰

 و اظهار داشت: پرس و جو كرده بود، نامه نوشت 105-كه درباره موقعيت اقالم زاياالت متحده امور خارجه 

فروخته شده مطابق شرايط معامله براي حمل تحويل داده شد؛ ما  استنباط من اين است كه كاالهاي 
دالر آمريكا بابت بهاي فروش دريافت كرديم؛ كاال به ايران حمل شد؛ اما به دليل شرايط    90/29،063

را مجدداً دريافت كرديم و  هاقب آن ما كاالاموجود تخليه نشد و به اياالت متحده مرجوع شد؛ متع
  . ها خالص شديماز آن سپس 

ما، كه به نيروي    LX-2-2-2149  فروش شمارة، يعني  استيم كه مربوط به ايران  رفقرة ديگري هم دا 
دالر فروخته شده بود. براي اطالع شما تصوير   32،272/-ي شاهنشاهي ايران به مبلغ ي هوا

 77ي شاهنشاهي ايران، به شماره ي خريد نيروي هوا، سفارش LX-2-2149حساب شماره صورت 

0380 HQ  32،272/-شود. ما كاال را تحويل داديم اما مبلغ  به پيوست تقديم مي ما  ؛ و تأييد سفارش 
دولت   ادعايپرداخت نشده است. باور ما اين است كه حق مشروع براي تهاتر در قبال به ما دالر 

 اي را با بهره در اين دو سفارش به ما بدهكارند. ها مانده ايران داريم؛ و در واقع، آن 

آقاي روسي در جلسات استماع به عنوان شاهد توسط اياالت متحده فراخوانده شد. آقاي روسي اظهار   -۸۴۱

ها مالك  ] اعراض كرده است» و اضافه نمود: «آن 105-داشت كه او «معتقد [بوده] كه دولت ايران [از اقالم ز

ها را تحويل بگيرند». آقاي  خلية محصول در ابوظبي به ما كمك نكردند تا [بتوانند] آن ها در تمحصول بودند. آن

اظهار داشت: «[شروط قرارداد ميان اكسايد و سازمان آب و برق خوزستان   105-روسي راجع به مالكيت اقالم ز

صول را تحويل داديم  شامل] تحويل به كارخانه يا تحويل به كشتي [بود]. برداشت من اين است كه زماني كه مح 

 

حساب كه در صورت ] چنان1978دسامبر  27[ 1357كه در تلكس مذكور به اشتباه آمده، بلكه ششم دي ] چنان1980دسامبر  27[
باال). در اين    832بند    بنگريد به ت. (] ذكر شده، اس1978نوامبر    12[  1357آبان    21بي به سازمان آب و برق خوزستان به تاريخ  اس اي

) شمارة B/Lو بارنامة ( F-41969حساب مذكور به سفارش شود كه هر دوي تلكس و صورتارتباط، ديوان مضافاً متذكر مي 
D001 دهند. ارجاع مي  
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ايم، كه زماني است كه حق مالكيت تغيير كرد و حق  كننده در كارخانه تحويل داده آن را به شركت حمل  -

آوريل   13[ 1363فروردين  24آقاي روسي در مورد نامه مورخ مالكيت قانوني اكنون متعلق به دولت ايران بود». 

توانسته تخمين يا كاالها مورد پرسش قرار گرفت. وي بيان داشت كه او «صرفاً مي خالصي از] خود و 1984

ها احتماالً بدرد بخور نبودند». آقاي روسي  حدس بزند كه [كاالهاي مذكور] با اوراق شدن دور ريخته شد زيرا آن 

نداشته است اما يكي از همكاران وي  از اين امر اولي او هيچ اطالعات دست در حالي كه اً تصديق كرد كه مضاف

رفت  شده است. او اظهار داشت كه احتمال اندكي نيز مي   خالصي حاصل كاالهاي مذكور  از  به او گفته است كه  

ديده  د. بنا بر شهادت او، كاالهاي آسيبديده بودنكه اين كاالها به خريدار ديگري فروخته شده باشد زيرا آسيب

 شد.اندكي پس از وصول به اكسايد به كارخانه ذوب فرستاده مي

  ) اظهارات طرفين پ( 

  اظهارات ايران   

را   105-مدعي است كه طرفين توافق دارند كه سازمان آب و برق خوزستان حق مالكيت اقالم ز ايران -۸۴۲

كند كه، وفق اظهارات  دست آورده است. در اين ارتباط، ايران ادعا مي ] به  1981ژانويه    19[  1359دي    29قبل از  

بي براي  اساي  به شركت متصدي حمل در كارخانه 105-آقاي روسي، اين امر در زماني اتفاق افتاد كه اقالم ز

  واقعا در عرشة 105-دهد كه اقالم ز ] تحويل داده شد. ايران مضافاً نشان مي1978[ 1357/1356حمل در سال 

ب و برق خوزستان بارنامة اوليه را، چنان كه در  آكه سازمان  و به ايران حمل شدند، و اين كشتي ترين مرسك بار  

بي استان به اي ] ادارة آب و برق خوزستان/سازمان آب و برق خوزس1982[ششم ژانويه  1360دي  16تلكس 

 ذكر شده، دريافت كرده است.

كند كه غيرعملي است كه از ايران خواسته  ، راجع به بار اثبات، استدالل مي ايران به عنوان موضوعي كلي -۸۴۳

آبان    23] را اثبات نمايد كه مشمول دستور انسداد  1981ژانويه    19[  1359دي    29شود كه وجود مستمر اموالي در  
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 - ]1980[اول آوريل    1359فروردين    12اند. وفق اظهارات ايران، كاالهاي موجود در  ] بوده1979نوامبر    14[  1358

ژانويه   19[ 1359دي  29به احتمال زياد تا  -اند ، كه در آن تاريخ به اياالت متحده رسيده بوده 105-مانند اقالم ز

له كرده باشد». بر اين اساس، ايران ادامه  ها مداخكه چيزي يا كسي در آن اند «مگر اين ] همچنان موجود بوده 1981

دي   29قبل از  105-جا كه اياالت متحده به عنوان دفاعي ايجابي ادعا كرده است كه اقالم زدهد كه از آن مي

 اند، بايد اين امر ادعايي را اثبات نمايد. ] نابود شده 1981ژانويه  19[ 1359

ده است كه بايد ادله و مداركي مبني بر اين امر تسليم  بدين ترتيب، ايران مدعي است كه اين اياالت متح  -۸۴۴

شهريور    26شود كه اياالت متحده در گزارش  به ضايعات سپرده شده است. ايران متذكر مي  105-نمايد كه اقالم ز

اظهار داشت:  105-] خود به ديوان در خصوص اموال عيني ايران، در خصوص اقالم ز1984سپتامبر  17[ 1363

دهندة موضع اياالت متحده دقيقاً كند كه اين اظهارات نشان موجودي انبار مسترد شد». ايران ادعا مي «كاالها به 

اد با برداشت ض] اكسايد است و كامالً در ت1984آوريل  13[ 1363فروردين  24پنج ماه پس از دريافت نامة 

به مدت كوتاهي پس   105-قالم ززني كرد كه اشده توسط آقاي روسي در جلسات استماع است، كه گمانهارائه 

 478] قاعدتاً بايد به ضايعات سپرده شده باشد.1980[اول آوريل  1359فروردين  12از 

داري، كه  را نقض كرده است زيرا مقررات غيرقانوني خزانه  9ايران مدعي است كه اياالت متحده بند  -۸۴۵

-215تهاتر هستند را از دستورالعمل انتقال بخش ها مدعي حق بر اموال مورد اختالف و اموالي كه متصرفين آن 

مقاومت كند. به نحو جايگزين،   105-مستثنا كرده است، به اكسايد اجازه داد كه در مقابل استرداد اقالم ز 535

] خالصي صورت گرفته بود،  1981ژانويه    19[  1359دي    29قبل از    105-كند كه اگر از اقالم زايران استدالل مي 

داري به اكسايد اجازه داد كه، با ادعا مبني بر شد، زيرا مقررات غيرقانوني خزانه محسوب مي  ضه ناق اياالت متحد

 بود، مقاومت كند.كرده حق تهاتر، در مقابل استرداد قيمت خريد كه سازمان آب و برق خوزستان پرداخت 

 

  ، باال. 841بند  بنگريد به  478
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]  1984آوريل  13[ 1363فروردين  24شود: نامة به نظر ايران، نتيجة باال، از جمله، با موارد آتي تأييد مي  -۸۴۶

- قاي روسي، كه ادعا كرد كه اكسايد داراي «تهاتري مشروع» عليه ادعاي «ادعاييِ» ايران در ارتباط با اقالم زآاز 

] خود به ديوان،  1984سپتامبر  17[ 1363شهريور  26ا اظهارات اياالت متحده، در گزارش يبوده است؛ و  105

نشدة  هاي پرداخت حساب] به جهت صورت 105-يران بر استرداد پرداخت [بابت اقالم زمبني بر اين كه «استحقاق ا

 معوّقه نيروي هوايي ايران، مورد مخالفت شركت آمريكايي قرار گرفته است».

كند كه هيچ تعهدي مبني بر دادن هر گونه دستورالعمل به اكسايد يا هر گونه  مضافاً استدالل مي ايران  -۸۴۷

بوده، نداشته است. اين بدين    105-ها كه آن دولت نيازمند اقالم زحده با دادن اين اطالع به آن آگاهي به اياالت مت

داشته و موظف بوده كه اقالم را  در اختيار هاي ضروري حمل را جهت است كه اكسايد پيشاپيش دستورالعمل 

كند كه كار  ن استدالل مي به ايران منتقل كند. ايرا 12281وفق دستورالعمل مندرج در دستور اجرايي شماره 

در هر حال به واسطة   105-اي بدهد زيرا اقالم زها يا آگاهي بوده كه اين دولت چنين دستورالعمل مي  ايبيهوده 

 479داري از تعهد انتقال مستثنا شده بودند.مقررات غيرقانوني خزانه 

] سازمان آب و برق خوزستان  1982[پنجم ژانويه    1360دي    15در هر صورت، وفق اظهارات ايران، نامة   -۸۴۸

داد،  به سرعت را به اكسايد مي  105-نمايندة اكسايد، كه دستورالعمل ترتيبات انتقال اقالم ز ،ايران ژنكومپ به

 توانست بدهد».دستورالعملي است كه ايران مي  نيتر«روشن 

  اياالت متحده اظهارات    

] 1978[ 1356/ 1357به محض حمل در سال  105-اياالت متحده مخالفتي ندارد كه حق مالكيت اقالم ز -۸۴۹

كند كه «محتمل است كه  به سازمان آب و برق خوزستان منتقل شده است. با اين حال، اياالت متحده استدالل مي 

 

   ، باال. 202بند  همچنين بنگريد به  479
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  مجدداً جراي قانون قاعدتاً بايد به اكسايد  زماني كه ايران به نحو مؤثّر از تحويل امتناع نمود، حق مالكيت به واسطة ا

كه در ايالت پنسيلوانيا پذيرفته  قانون تجارت متحدالشكل، چنان  2-401) 4» و منظور از قانون، بخش (شدمي اعطا 

ها توسط خريدار در دريافت يا نگه داشتن كاالها، موّجه يا  دارد: «رد يا ساير امتناعباشد كه مقرر ميشده، مي 

قانون محل  كند...». وفق اظهارات اياالت متحده، اعطا مي مجدداً... حق مالكيت كاالها را به فروشنده  ناموجّه،

ها در آن  پنسيلوانيا مكاني است كه آن اقالم در زمان خالصي يافتن از آن  زيرا حقوق پنسيلوانيا استوقوع مال 

 اند.واقع بوده 

ژانويه    19[  1359دي    29در    105-وفق اظهارات اياالت متحده، مضافاً، ايران نشان نداده است كه اقالم ز  -۸۵۰

اند. اياالت متحده مخالف اين استدالل ايران است كه  ] همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده 1981

موجود بوده،   در اياالت متحده] 1979[ 1358/1357ديوان در مورد اموالي كه ايران بتواند نشان دهد كه در سال 

] همچنان موجود و در قلمرو قضايي اياالت  1981ژانويه  19[ 1359دي  29بايد به سادگي فرض بگيرد كه در 

 اند.متحده بوده 

  13[  1363فروردين    24به ويژه، نامة    -اياالت متحده مدعي است كه، در پرتو ادله و مدارك در اين ادعا   -۸۵۱

كند كه القا مي   -] آقاي روسي به وزارت امور خارجه اياالت متحده و شهادت او در جلسات استماع  1984آوريل  

] خالصي صورت گرفته بوده است، ايران بايد چيزي  1981ژانويه  19[ 1359دي  29كه از اقالم بسيار پيش از 

ترين سناريو اين است كه از اقالم  محتملبيش از استنباطات به منظور اثبات امر ارائه نمايد. به نظر اياالت متحده، 

به ضايعات  ]، 1980[آوريل  1359، در فروردين/ارديبهشت ر«بدون فوت وقت به محض گرفتن از بند 105-ز

-گفته، ايران نتوانسته نشان دهد كه اقالم زگيرد كه، در پرتو مراتب پيش». اياالت متحده نتيجه ميارسال شدند

 باشند.يم  9مشمول محدودة بند  105
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نشان  ايران رغم اين توانست آن امر را نشان دهد، علي مي ايران اياالت متحده مدعي است كه، حتي اگر  -۸۵۲

نقض كرده است. به عنوان   105-در خصوص اقالم ز  9نداده است كه اياالت متحده هر گونه تعهدي را ذيل بند 

- كه نشان دهد اكسايد اقالم ز وجود ندارده اي مقدماتي، اياالت متحده مدعي است كه هيچ چيز در سابقمسئله

داري نگه داشته است. وفق اظهارات اياالت متحده، در اين ادعا «هيچ  را مبتني بر مقررات غيرقانوني خزانه  105

 .»مطرح نيستبدهي يا حق حبس نامناسبي 

] با اكسايد به  1981ژانويه  19[ 1359دي  29گاه پس از اياالت متحده مضافاً مدعي است كه ايران هيچ  -۸۵۳

هاي حملي نيز به اكسايد  تماس نگرفت، و دستورالعمل  105-ها راجع به انتقال اقالم زمنظور ارائة دستورالعمل 

 ارائه نكرد.

اوت   31[ 1362نهم شهريور وفق اظهارات اياالت متحده، اين دولت نخستين بار از اين ادعا در جوابية  -۸۵۴

هاي حاضر اضافه  را به پرونده   105-ية اياالت متحده آگاه شد، زماني كه ايران ادعاي ز] ايران به اليحة دفاع1983

به اياالت متحده در خصوص نياز   دادن هرگونه اطالعيكه با اين حال ايران از  كندمي نمود. اياالت متحده ادعا 

به ايران قصور    105-اقالم ز  به منظور تضمين انتقال  12281ي شمارة  يبه اقدامات اضافي، وراي صدور دستور اجرا 

  9كند كه به جهت اين قصور توسط ايران، هيچ نقض تعهدي نسبت به بند كرده است. اياالت متحده استدالل مي 

 توانست به وقوع بپيوندد.توسط اياالت متحده در خصوص آن اموال نمي 

ده به نحو معقول  وفق اظهارات اياالت متحده، در هر صورت هيچ چيز وجود ندارد كه اياالت متح  -۸۵۵

[اوت    1362شهريور  به ايران انجام دهد، زيرا تا زماني كه ايران در    105-توانست به منظور تسهيل انتقال اقالم زمي

 ] اياالت متحده را از اين ادعا آگاه كرد، از آن اقالم پيشاپيش خالصي صورت گرفته بود.1983

هاي الجزاير  ف است كه، در هر حال، ايران ذيل بيانيه نهايتاً، اياالت متحده با اين استدالل ايران مخال -۸۵۶

 پرداخت كرده است.  105-مستحق استرداد قيمت خريدي است كه سازمان آب و برق خوزستان در ازاي اقالم ز
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 ) تصميم ديوان ت( 

بيانيه حل    7ماده    3بند  اختالفي وجود ندارد كه سازمان آب و برق خوزستان مشمول تعريف «ايران» ذيل   -۸۵۷

 باشد.و فصل دعاوي مي 

نيمه دوم  در  105-كه حق مالكيت اقالم زكنند، مضافاً، اختالفي وجود ندارد، و ادله و مدارك تأييد مي  -۸۵۸

براي    105-برق خوزستان منتقل شده است، زماني كه اقالم ز] به سازمان آب و  1979يا اوايل    1978[اواخر    1357

 480نخستين بار به ايران حمل شدند و سازمان آب و برق خوزستان بارنامة اولية راجع به آن اقالم را به دست آورد. 

قانون تجارت  2-401) 4وفق اظهارات اياالت متحده، با اين حال، حق مالكيت محتمالً به واسطة اجراي بخش (

]  105-كه در ايالت پنسيلوانيا پذيرفته شده، «زماني كه ايران به نحو مؤثر از تحويل [اقالم زحدالشكل، چنانمت

تواند اين سخن را بپذيرد. حتي بر فرض كه بخش  ديوان نمي  481اعطا شده است. مجدداً امتناع كرده» به اكسايد 

بود، هيچ ادله و مداركي مبني بر اين امر وجود ندارد كه سازمان  قانون تجارت متحدالشكل حاكم مي   2 -401)  4(

 1357شهر در بهمن/اسفند  مكشتي در خربه لنگرگاه آمدن  در زمان    105-آب و برق خوزستان از دريافت اقالم ز

بي به ايران ژنراتور متذكر  اساي ] 1979[هشتم فوريه  1357بهمن  19] امتناع كرده باشد. تلكس 1979[فوريه 

دارد كه  گونه امتناعي توسط سازمان آب و برق خوزستان نشده است؛ در عوض، تلكس مذكور اظهار مي هيچ 

] ناتوان» بوده است. به همين نحو، نه تلكس  105-«از تخليه [اقالم ز - ظاهراً ترين مرسك - شهرم«كشتي» در خر

] آقاي  1984آوريل    13[  1363فروردين    24بي به ايران ژنراتور و نه نامة  اس ] اي1979مارس    15[  1357اسفند    24

ب و برق خوزستان در  آگونه امتناعي توسط سازمان روسي به وزارت امور خارجة اياالت متحده متذكر هيچ 

 

  ال. ، با841و  838بندهاي  بنگريد به  480
 ، باال. 849بند  بنگريد به  481
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در تخلية  كنند كه ناتواني كشتي اند. ادله و مدارك در عوض به ديوان چنين القا مينشده  105-دريافت اقالم ز

 شهرِ آن زمان، منتسب بوده است. مخرهاي مدني تأثيرگذار بر بنادر ايران، شامل ها و نزاع آن اقالم به آشوب 

مضافاً هيچ ادلة اثباتي در تأييد اين نظر آقاي روسي كه در شهادت وي در جلسات استماع ابراز گرديد،   -۸۵۹

شود كه ه» وجود ندارد. ديوان در اين ارتباط متذكر مي ] اعراض كرد105-مبني بر اين كه «دولت ايران [از اقالم ز

] به ايران  1982[پنجم ژانويه  1360دي  15سازمان آب و برق خوزستان (اداره آب و برق خوزستان سابق) در 

هر چه  و  بگيردبي تماس اساي نوشت و درخواست كرد كه به سرعت با اي ژنكومپ (ايران ژنراتور سابق) نامه

توسط سازمان آب و برق خوزستان   اترا انجام دهد. اين اقدام 105-براي حمل و تحويل اقالم ز تزودتر اقداما

 با نظريه اعراض ارائه شده توسط آقاي روسي ناسازگار است.

ژانويه   19[ 1359دي  29در  105-شود كه آيا اقالم زمسئلة مقدماتي در اين ادعا اين مي بدين ترتيب،  -۸۶۰

صرفاً    105-شود كه اقالم زاند يا خير. ديوان متذكر مي قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده ] همچنان در  1981

شهر در بهمن/اسفند مخر  رتحويل در بند  ]، پس از تالش نافرجام در1980[آوريل   1359در فروردين/ارديبهشت 

 اند.  ]، به اياالت متحده مسترد شده 1979[فوريه  1357

- ] اكسايد به وزارت امور خارجه اياالت متحده، اقالم ز1984آوريل  13[  1363فروردين  24وفق نامة  -۸۶۱

ها «خالصي» صورت گرفته است. با اين حال، تاريخ دقيق چنين «خالصي»اي در نامة  تخليه و متعاقباً از آن  105

ها نابود  ت كه آن بدين معنا بوده اس  105-شده است. مضافاً نامعلوم است كه آيا «خالصي» از اقالم زناكسايد ذكر  

شهادت   متذكر ديوانها به نحو ديگري برخورد شده است.  شده، به ضايعات سپرده شده، بازفروش شده، يا با آن 

توانسته «صرفاً تخمين يا حدس بزند» كه اقالم  بر اساس آن، وي مي شود كه در جلسات استماع ميآقاي روسي 

كند كه او  آقاي روسي تصديق مي . اند » نبودهخوب احتماالً ها «زيرا آن اند به ضايعات فرستاده شده بوده مذكور 

اين   وي به  ان او همكاراز  ي اند، و يكبه ضايعات فرستاده شده  105-است كه اقالم ز نداشته اطالعات دست اوّلي 
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آن  دهندة به ضايعات فرستاده شدن را گفته است. به جز اين، هيچ ادله و مدارك ديگري وجود ندارد كه نشان 

 اقالم باشد. 

گاه  اي را در پيش كنندهدونا ادله قانع شده توسط ايران، دكتر مك در مقابل، شاهد كارشناس فراخوانده  -۸۶۲

استرداد اقالم  زمان  ،]1980[اول آوريل  1359فروردين  12در  هاي خشك ديوان بدين معني ارائه كرد كه باتري 

 د. نبسيار خوبي» بوده باشبايد در «شرايط قاعدتاً به اياالت متحده،  105-ز

در خصوص اموال عيني  به ديوان اياالت متحده ] 1984سپتامبر  17[ 1363شهريور  26به عالوه، گزارش -۸۶۳

شده توسط  دهد كه «كاالهاي مذكور به موجودي انبار بازگردانده شده است» كه با فرض مطرح ايران نشان مي 

 .رسد» ناسازگار به نظر مي اندسپرده شده  به ضايعاتكه اقالم مذكور «مبني بر اين آقاي روسي 

به  ، بار ديگر نيازمند آن است كه بر مبناي تعادل احتماالت ادعاديوان با توجه به كم بودن ادله در اين  -۸۶۴

در زمان استرداد   105- زوجود ندارد كه نشان دهد اقالم ادلة اثباتي قاطعي در سابقه هيچ  .تعيين مسئله بپردازد

ِصرف ذكر اين نكته در «رسيد  به اياالت متحده يا حتي يك سال پس از آن، قابل استفاده مجدد نبوده است.    هاآن

كه «محموله» در زمان رسيدن، «خيس و   يكر پكجينگ] كو1980[اول آوريل  1359فروردين  12محموله» 

هاي قاطعي  گيري دهد كه نتيجهه نمي زيگر، به ديوان اجا بدون هيچ چيز د 482،ديده» دريافت شده بوده استآسيب

 . بنمايدها و ساير تجهيزات مشمول محموله در خصوص وضعيت واقعي باتري 

]  اكسايد به وزارت امور خارجه اياالت  1984آوريل    13[  1363فروردين    24نهايتاً چنان كه در نامه مورخ   -۸۶۵

 30،000/-ي ايران بيش از  ي زمان بر اين نظر بوده است كه نيروي هوامتحده نشـان داده شده است، اكسـايد در آن  

 است.بوده به اكسايد بدهكار  105-دالر آمريكا يعني مبلغي نزديك به ارزش اصلي اقالم ز

 

   ، باال.836بند  بنگريد به  482
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در فروردين/ارديبهشت  كه  105-كردن اقالم ز نابود ديوان در اين اوضاع و احوال قانع نشده است كه  -۸۶۶

 . باشدبه نفع اكسايد بوده ] به اياالت متحده مسترد شده بود 1980[آوريل  1359

 1359دي  29همچنان در تاريخ  105-پذيرد كه اقالم زمي با بررسي ادلة طرفين ، ديوان باالبنا بر مراتب  -۸۶۷

 موجود بوده است. در قلمرو قضايي اياالت متحده ] 1981ژانويه  19[

در تاريخ  براي نخستين بار اياالت متحده . آوردروي مي اياالت متحده  مسئله مسؤوليتديوان به اكنون  -۸۶۸

خود به اليحة  آگاه شد، يعني زماني كه ايران در اليحه جوابيه    105-] از اقالم ز1983اوت    31[  1362ريور  هنهم ش

كه، آيا پس از آن    شودمي   ربط اينسؤال ذي  483هاي حاضر اضافه كرد.اين ادعا را به پرونده دفاعيّه اياالت متحده  

انتقال اقالم   ازخود كليه اقدامات معقول را براي حصول اطمينان  9تاريخ اياالت متحده در مسير ايفاي تعهد بند 

 484به ايران معمول داشت يا خير. 105-ز

ياالت متحده در  ]، وزارت امور خارجه ا 1983اوت  31[ 1362پس از ثبت جوابيه ايران در نهم شهريور  -۸۶۹

 13[  1363فروردين    24اكسايد طي نامة مورخ   485از اكسايد استعالم كرد.  105-خصوص محل قرار داشتن اقالم ز

شدن به  بازگردانده آن اقالم پس از از اطالع داد كه اكسايد اياالت متحده ] به وزارت امور خارجه 1984آوريل 

فروردين   24گونه كه خاطرنشان شد، از لسان نامة مورخ همانبا اين حال،  486است».خالص شده اياالت متحده « 

؛ به ويژه،  باشدافتاده    105-شود دقيقاً استنباط كرد كه چه اتفاقي براي اقالم ز] اكسايد نمي 1984آوريل    13[  1363

از   487.انده كه آن اقالم تا آن تاريخ معدوم شد اين نتيجه گرفته شود  دهد كه با قطعيت  لسان نامة مذكور اجازه نمي 

 

  ، باال. 983بند  بنگريد به  483
  ، باال. 112 و 169هاي بند بنگريد به  484
  ، باال. 408بند  بنگريد به  485
  همانجا.  بنگريد به  486
  ، باال. 864و  861هاي بند بنگريد به  487
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رفت كه موضوع  انتظار مي   به نحو معقول پس از دريافت نامة اكسايد  اياالت متحده  اين رو، از وزارت امور خارجه  

مدركي    هيچ   با اين حال، به عمل آورد.    105-تري در خصوص اقالم زرا پيگيري كند و از اكسايد استعالمات بيش 

در  اياالت متحده شد،  گفتهگونه كه . همانگونه عمل نموده باشداين دهد كه وزارت امور خارجه نشان نمي

اشاره كرده  صرفاً ] در خصوص اموال عيني ايران 1984سپتامبر  17[ 1363شهريور  26به تاريخ   خود گزارش

 488«به موجودي انبار بازگردانده شده است». 105-است كه اقالم ز

كه اياالت متحده در به عمل آوردن كليه اقدامات  كند حكم مي ديوان، با لحاظ اوضاع و احوال فوق  -۸۷۰

ذيل  خود و نتيجتاً تعهد  هبه ايران توسط اكسايد قصور ورزيد 105-معقول براي حصول اطمينان از انتقال اقالم ز

] يعني زماني  1983اوت  31[ 1362ر دارد كه تاريخ نقض نهم شهريو. ديوان مقرر مي ه استرا نقض كرد 9بند 

 آگاه شد. 105-است كه اياالت متحده از ادعاي ايران بابت اقالم ز

  .كندمي  تأييدرا  105-در پرتو مراتب فوق، ديوان ادعاي ز -۸۷۱

  )ند كو. اينك.اَ (هالل احمر/شولِر 109-) ادعاي ز16(

 (الف) مقدمه

دالر آمريكا به اضافه بهره بابت خسارات وارده ناشي از    10/12،665مبلغ    109-خواستة ايران در ادعاي ز -۸۷۲

انتقال بخشي از سفارش باندهاي ارتوپدي خريداري شده در سال   در انجام ترتيباتاياالت متحده  قصور ادعايي

احمر») از شركتي آمريكايي به   ] توسط جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران («هالل1978[1357/1356

 باشد.نام شولِر و كمپاني، اينك. («شولر») مي 

 

  ، باال. 638بند  بنگريد به  488
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 (ب) پيشينه موضوعي 

] به 1978[ششم اكتبر  1357مهر  14در  -در آن زمان جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران -هالل احمر -۸۷۳

كشي ارتوپدي به    المللي شوكو («شوكو») سفارشي را براي خريد برخي باندهايشولر، شركت فرعي شركت بين

دالر آمريكا ارائه كرد. سفارش مزبور مستلزم آن بود كه هالل احمر يك اعتبار اسنادي   29،390/- مبلغ مجموعاً 

 افتتاح، شدكه توسط بانكي در نيويورك به نفع شوكو تأييد مي  ،قابل پرداخت به محض رؤيت برگشت غير قابل 

 كند.

درصد    53به دليل مشكالت در توليد، بخشي از سفارش (تقريباً  ]  1979[نهم اكتبر    1358مهر    17شولر در   -۸۷۴

هاي صليب سرخ در ژنو  اي به جامعه جمعيت] نامه 1979نوامبر  13[ 1358آبان  22كرد. شولر در  ارسال آن) را 

  هاي جا كه اعتبار اسنادي مذكور حمل و حمل جزئي مذكور را به آن اطالع داد و اظهار داشت كه از آن   ارسال كرد

. شولر همچنين اظهار داشت كه  استرا دريافت كرده  سفارش د، شولر ارزش كل نكجزئي را تجويز نمي 

ده است؛ و نتيجتاً شركت مزبور تخمين زد كه باقي سفارش  ش«تأخيرهاي جدي در توليد»    باندها دچار  توليدكننده

كرد كه دستور    اعالم ] حمل شود. شولر مضافًا  1980  [اواخر ژانويه يا اوايل فوريه  1358  تواند تا نيمه اول بهمنمي

. شولر از هالل احمر، موافقت در  استداده  توليدكننده») را به باندهاي تحويل داده نشدهتوليد باقي سفارش («

حمر باقي سفارش مذكور  نهاد داد كه هالل انهادي را درخواست نمود اما به عنوان روش جايگزين پيش تأخير پيش

 صادر نمايد. به نفع حالل احمر التفاوت چكي بابت مابه كند و شولر فسخ را 

 گاه به اين نامه پاسخ نداد.طرفين موافقت دارند كه هالل احمر هيچ  -۸۷۵

، در هشتم  باندهاي تحويل داده نشدهاي از هالل احمر مبني بر استعالم در خصوص شولر متعاقب نامه -۸۷۶

هاي صليب سرخ در ژنو ارسال كرد و مجدداً توضيح داد اي به جامعه جمعيت ] نامه1980ژوئيه  30[ 1359مرداد 

اطالع داد كه با توجه به عدم صدور  كه چرا ضروري بوده است كه تمام سفارش را فاكتور كند و به جامعه مذكور  
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اش اظهار داشت كه يك اعالميه  دستورالعملي  از سوي هالل احمر، سفارش مذكور لغو شده است. شولر در نامه 

كه   باندهاي تحويل داده نشدهكه  است ضميمه در دالر آمريكا به نفع هالل احمر  10/12،665بستانكاري به مبلغ 

موجود نيست. به عالوه،  سابقه داد. اين اعالميه بستانكاري در پوشش مي را ده بود نگردي  ارسالفاكتور شده اما 

شركت را از انتقال هرگونه وجه به   اإلجراي اياالت متحده در آن زمان، آنشولر اظهار داشت كه مقررات الزم 

دالر   10/12،665 اوضاع سياسي، چكي به مبلغدر به محض برقراري ثبات اعالم نمود كه كرد و ايران منع مي 

 نمود.خواهد  ارسال براي هالل احمر آمريكا 

] مكاتباتي را 1982و  1980[ 1361و  1359هاي دهد كه هالل احمر و شولر در بين سالنشان ميسابقه  -۸۷۷

يا مبلغ ماندة حساب    باندهاي تحويل داده نشدهها هالل احمر درخواست كرده است كه  اند كه طي آن مبادله كرده

است، فارغ از اوضاع سياسي حاكم ميان ايران و اياالت متحده تحويل    طلبكار هالل احمر ير اين صورت  كه در غ

هاي صليب  داده شود. هالل احمر تحويل در ژنو را درخواست كرد و استدالل نمود كه هالل احمر و جمعيت

هاي صليب سرخ، در  سرخ «نهادهاي خيريه و غيرانتفاعي» هستند و «در متابعت از مقررات اتحاديه جهاني جمعيت

طرف باقي خواهند بود». هالل احمر همچنين افزود كه از شولر انتظار دارد   باحثات و معضالت سياسي كامالً بي م

«فارغ از هرگونه   را است طلبكارهالل احمر يا مانده حسابي كه در غير اين صورت  باندهاي تحويل داده نشده 

 توجه به روابط سياسي دو كشور» تحويل دهد. 

] حكمي غيابي به نفع هالل احمر عليه  1983دسامبر  20[ 1362آذر  29ومي ايران در دادگاه عم 13شعبه  -۸۷۸

دستور داد كه مبلغ  نهاد اخير صادر كرد و به به احتمال قوي، شوكو) يعني (  489»المللي شوكوشركت بين«

شده ذيل اعتبار اسنادي  دهندة مبلغ اضافي پرداخت، كه نشاندالر آمريكا به هالل احمر پرداخت نمايد  10/12،665

 .بود ،باندهاي تحويل داده نشدهبابت 

 

  ادعاي حاضر فاقد اهميت است. رابطه در  اند. با اين حال، اين  ابطه بين شوكو و شولر را توضيح نداده رنه ايران و نه اياالت متحده   489
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جبران آن  مبني بر به شولر ] چندين درخواست 1986و  1984[ 1365و  1362هاي هالل احمر ميان سال  -۸۷۹

گفت و گوي ميان  حاوي] 1985سپتامبر  24[ 1364نموده است. وفق يادداشت مورخ دوم مهر  ياضافپرداخت 

هاي جبران توسط شولر دريافت  تمام آن درخواست شولر، شركت و رئيس اياالت متحده وزارت امور خارجه 

 نشده است.

  ) اظهارات طرفين پ( 

  اظهارات ايران    

هاي الجزاير، نهادي تحت كنترل دولت است. ايران  كند كه هالل احمر، براي مقاصد بيانيه ايران تأكيد مي  -۸۸۰

كنترل و مالكيت بر  هالل احمر و اموال   ]1979[ 1358/1357كند كه وزارت بهداشت ايران در سال استدالل مي 

 كند.حمر نيز استناد مينامه هالل ا، به اساسدر تأييد اين سخنآن را به دست گرفت. ايران 

] 1981ژانويه    19[  1359دي    29در    باندهاي تحويل داده نشده ايران در پاسخ به استدالل اياالت متحده كه   -۸۸۱

به هالل  خود ]  1979نوامبر  13[ 1358آبان  22كه شولر در نامه مورخ  باشدمي  موضعموجود نبوده است بر اين 

هاي  نخستين ماهطي    هاو آن   ه بودهرا داد   باندهاي تحويل داده نشدهر توليد  دستوتوليد كننده  احمر اطالع داد كه به  

[اواخر   1358نيمه دوم در  باندهاي تحويل داده نشده جا كه ] آماده خواهند بود. از آن 1980[ 1359/1358سال 

دي   29ها در  بايد فرض گرفت كه آناإلدعا در فرآيند توليد بوده، ايران مدعي است كه  علي ]  1980/اوايل  1979

 اند. ] موجود بوده 1981ژانويه  19[ 1359

  به نسبت توليد و  باندهاي تحويل داده نشدهاي كه كند كه هالل احمر از لحظهبه عالوه، ايران ادعا مي  -۸۸۲

ها حق مالكيت )، بر آن كنارگذاشته شد   (يعني براي تحويل به هالل احمر قابليت شناسايي پيدا كرد  مربوطه    قرارداد 

كند، حقوق نيويورك بر موضوع  كه اياالت متحده استدالل مي ايران، حتي اگر، چنان   اظهارات داشته است. بنا بر  
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  ة مالكانداراي منافع  قانون تجارت متحدالشكل 2-501باشد، هالل احمر وفق بخش  حاكممالكيت حق انتقال 

 است.  ،باندهاي تحويل داده نشده منافعكند كه هالل احمر مالك باشد. به عالوه، ايران ادعا مي خاص مي 

گاه متعاقب لغو سفارش  هيچ   باندهاي تحويل داده نشده ايران مدعي است محض ادامه بحث، به فرض كه   -۸۸۳

 9توسط شولر، نوعي مال مشمول بند  اعالميه بستانكاري صادرهرغم اين، علي د، نتوسط شولر توليد نشده باش

دهد. به اضافه، ايران استدالل  ها را پوشش مي پرداخت ها و پيش بدهي كه است بر اين موضع باشد كه ايران مي

دهد و بدين ترتيب، «مبلغ پرداخت شده توسط [هالل احمر] كه  هاي مالي را پوشش مي دارايي  8كند كه بند مي

بايد در جهت   9و  8است كه بندهاي  موضعرا پوشش دهد. به عالوه، ايران بر اين  »بازپرداخت شوداكنون بايد 

اثربخشي به هدف بازگرداندن وضعيت مالي ايران ذيل اصل كلي الف قرائت شود. جز در مواردي كه اعالميه  

با وضعيت مالي  دارايي مالي شناخته شود، ايران در قياس  8ذيل بند  نوعي مال يا  9بستانكاري مذكور، ذيل بند 

،  ي داشتهپرداخت  باندهاي تحويل داده نشدهبه ميزاني كه هالل احمر بابت  ،]1979[نوامبر  1358خود قبل از آبان 

 گردد.متحمل زيان مي 

 اظهارات اياالت متحده 

ژانويه   19[ 1358دي  29كند كه ايران نتوانسته اثبات نمايد كه هالل احمر در اياالت متحده استدالل مي  -۸۸۴

كند كه اگر هالل احمر نهادي در كنترل ] نهادي تحت كنترل دولت بوده است. اياالت متحده استدالل مي 1980

هاي  المللي جمعيت ل فدراسيون بينطرفي و استقالداري، بيدولت بود، اين امر متضمن نقض اصول عدم جانب 

هاي هالل احمر  نامهبود. اياالت متحده در هر صورت مدعي است كه اساسخواهد صليب سرخ و هالل احمر 

 گونه كنترلي بر هالل احمر اعمال كرده باشد.دهد كه دولت ايران هيچ نشان نمي

گردد  9مشمول بند  تحويل داده نشدهباندهاي كند كه براي اين كه اياالت متحده همچنين استدالل مي -۸۸۵

ايران نتوانسته نشان   حال،. به نظر اياالت متحده، با اين دن] موجود بوده باش1981ژانويه  19[ 1359دي  29بايد در 
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حق  گاه كند كه ايران هيچ . اياالت متحده ادعا مي ه استاساساً توليد شده بود  باندهاي تحويل داده نشدهدهد كه 

. بنا بر اندگاه به وجود نيامدهرا به دست نياورده است زيرا آن باندها هيچ  ي تحويل داده نشدهباندهامالكيت 

اياالت متحده ادعا  باشد. مي  حاكممالكيت حق حقوق نيويورك بر انتقال به عالوه، اياالت متحده،  اظهارات 

دارد كه كاالها بايد  قانون تجارت متحدالشكل، به نحوي كه در نيويورك پذيرفته شده است، مقرر مي كند كه  مي

جا كه بدين ترتيب، از آن  490؛ معين باشدهم  موجود و  هم  ها بتواند انتقال يابد،  قبل از اين كه هر گونه منافع در آن 

 .ها را تحصيل نكرده استمالكيت آن حق ، ايران هرگز ههيچ گاه توليد نشد باندهاي تحويل داده نشده 

شده توسط هالل احمر به  پرداخت داده كه پيشمبني بر اين اياالت متحده با توجه به اين ادعاي ايران  -۸۸۶

خارج  بابت استرداد پرداخت  كند كه ادعا  باشد، استدالل مي مي   9مشمول بند    باندهاي تحويل داده نشده شولر بابت  

باشد. اياالت متحده مدعي است كه  هاي حاضر است كه صرفاً به اموال عيني مربوط مي پرونده از محدوده 

  ،در هر حالكند كه  . اياالت متحده استدالل ميباشدنمي   9معناي بند  نقدي حاكي از اموال عيني در    يهاپرداخت

   نبوده است.  پرداختايران مالك پيش 

هاي  دارايي ها،  پرداختكه پيشكند  رد ميرا نيز بر اين اساس    8بند  اياالت متحده، ادعاي ايران مبتني بر   -۸۸۷

 ،  نيستند.8مالي، چه در معناي متداول كلمه و چه در چارچوب بند 

 ) تصميم ديوان ت(

خواهان    109-اين است كه ايران در ادعاي ز در جلسات استماع  اخير ايران    اظهاراتدرك ديوان در پرتو   -۸۸۸

  اي باندهاي تحويل داده نشده دالر آمريكا است كه هالل احمر بابت  10/12،665استرداد پيش پرداخت به مبلغ 

 

 ).2(2-105قانون تجارت متحدالشكل نيويورك، بخش  490
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و با   9اما هيچ گاه تحويل داده نشد. ايران اين دعوا را بر بند به شولر داده است كه مورد سفارش قرار گرفت كه 

 و اصل كلي الف بنا كرده است. 8ر بند ادعاي جايگزين ب

  9كه محدوده «اموال ايران» ذيل بند  مقرر داشت 529اشاره شد، در حكم شماره  در باالكه ديوان چنان  -۸۸۹

به وضوح  ايران نفع به  دين وجود 491. شوند »تملك انحصاراً « در  ندتوانستصرفاً محدود به اموال عيني است كه مي 

در مال است. بدين ترتيب، اين دين مشمول محدوده «اموال ايران»    نفعيك فقره مال عيني نيست و حداكثر داشتن  

 كند.را رد مي  9پرداخت مبتني بر بند ايران بابت استرداد پيش  ادعايباشد. نتيجتاً ديوان نمي  9مندرج ذيل بند 

پرداخت مبتني بر زين ايران بابت استرداد پيشجايگ  ادعايگفته در اين حكم جزئي،  ديوان به داليل پيش  -۸۹۰

 492كند.و اصل كلي الف را نيز رد مي 8بند 

ادعا  شده طرفين در خصوص اين هاي ارائه به بررسي ساير استدالل  ي، ديوان نيازهاي بااليافتهبنا بر  -۸۹۱

 كند.را رد مي   109-ادعاي زديوان  ، گفتهبيند. در پرتو مراتب پيش نمي

  )شركت راه آهن شهري تهران و حومه/زوكور اينترنشنال ليميتد( 111-ادعاي ز) 17(

  (الف) مقدمه  

شده توسط شركت راه آهن  تجهيزات خريداري آالت و ماشينبابت  ادعاييمربوط به  111-ادعاي ز -۸۹۲

  ط به اين ادعا اقالم مربو باشد. شهري تهران و حومه («متروي تهران») از زوكور اينترنشنال ليميتد («زوكور») مي 

  كه از آن (قطار حمل خاك  3) و شودمي ياد  »3پي دبليو تحت عنوان « كه از آن (  يزنشامل يك ماشين تونل 

نهايتاً به متروي  اقالم  اين  كه    مخالفتي ندارداست. ايران  )  شودياد مي   »3سيو «ام   ،»2سي«ام   »،1سي«ام   نتحت عناوي

 6،656،482و    3،220،470دالر آمريكا يا بين    6،495،309است اما مدعي خسارات بالغ بر  تهران تحويل داده شده  

 

  ، باال.99بند   بنگريد به  491

 ، باال.247و  232-223بندهاي  بنگريد به  492
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دي   29بين  9اياالت متحده ذيل بند تعهد هاي وارده توسط نقض ادعايي دالر آمريكا به اضافه بهره بابت آسيب 

كند اياالت متحده بيانيه عمومي را نقض كرده)  كه ايران استدالل مياست  ] (يعني تاريخي  1981ژانويه    19[  1359

  ها اموال مذكور به ايران منتقل شده هايي است كه در آن] (يعني ميانگين تاريخ 1985[ژوئيه  1364تير/مرداد و 

 .)است

 (ب) پيشينه موضوعي 

هاي  توليد و تحويل ماشين] قراردادي با زوكور بابت 1978مارس  20[ 1356اسفند  29متروي تهران در  -۸۹۳

هاي فني منعقد كرد. متروي  برخي خدمات مديريتي و مساعدت   يارائه هاي نقاله، قطعات يدكي، و  مه تسحفاري،  

هاي زيرزميني در تهران و حومة آن  آالت و تجهيزات به منظور ساخت راه تهران قصد داشت كه از اين ماشين

آالت و تجهيزات را توليد  شد. زوكور بايد ماشينر مرحله انجام مي استفاده كند. قرارداد مذكور بايد در چها 

كرد كه پس از تحويل موقت  بابت هر مرحله را توديع مي  هايي نامهداد و ضمانتكرد و به تهران تحويل مي مي

پرداخت  درصد از هر سفارش را پيشاپيش  25. متروي تهران بايد شدآالت و تجهيزات مربوطه آزاد مي ماشين

در  مندرج  شروطكرد، كه بايد وفق درصد باقي مانده باز مي  75ي به نفع زوكور بابت اسناد  كرد و اعتبارمي

 شد.مي  برداشتموقت)  يقبولي گواهي ارائه قرارداد (به عنوان نمونه، تسليم مدارك حمل، 

قطار    6توليد و تحويل  مل بر  مشتمنعقد شد كه  ]  1978[اول ژوئيه    1357تير    10الحاقيه قرارداد مذكور در   -۸۹۴

، و  2سي، ام 1سيهاي فني و آموزش بود. قطارهاي معدن، شامل ام معدن و قطعات يدكي، به انضمام مساعدت 

] به تهران تحويل و  1979سپتامبر  30مه و  15[ 1358 هشتم مهرارديبهشت و  25هاي بايستي بين تاريخ  ،3سيام 

 شد.مونتاژ مي 
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كه   نوشت و متذكر شدبه متروي تهران  اي نامه ] 1978[اوايل دسامبر  1357زوكور در اواسط آذر  -۸۹۵

] حال 1978[اول نوامبر  1357آبان  10از قرارداد، كه در  3بابت پيشرفت كار براي مرحله  يدرصد 25 يپرداخت

 شده، دريافت نشده است. 

درخواست به تعويق انداختن  متروي تهران  از] 1979[نهم ژانويه  1357دي  19 با نامة مورخزوكور  -۸۹۶

 ] را نمود. 1978[ 1357/1356ل هاي تحويل به جهت قصور متروي تهران در پرداخت به موقع در ساتاريخ 

  17 با نامة مورخ«ركن نظارتي» تعيين شده توسط متروي تهران ذيل قرارداد،  ،سوفرتو آر. اِي. تي. پي. -۸۹۷

در  را در خصوص تعويق زوكور به متروي تهران توصيه كرد كه درخواست ، ]1979[ششم فوريه  1357بهمن 

 بپذيرد. هاي تحويل تاريخ 

را  آالت حفاري  ] دو فقره از سه فقره ماشين 1979[ژوئن و نوامبر    1358رداد و آبان  هاي خزوكور بين ماه  -۸۹۸

 كه متروي تهران سفارش داده بود تحويل داد.

كه   اظهار داشتاي به متروي تهران نوشت و ] نامه1979سپتامبر  25[ 1358زوكور در سوم مهر  وكيل  -۸۹۹

نهايت كوشش را مبذول خواهد  «ادامه دارد و زوكور    »سرعت نهايتمانده «با آالت و تجهيزات باقيتوليد ماشين

 .»داشت كه در مواعد مقرره نسبت به حمل ماشين آالت اقدام نمايد

از طريق بانك مركزي بابت را كه اي اسناد اعتباري ] 1979[ششم اكتبر  1358مهر  14در متروي تهران  -۹۰۰

 .ه بود تمديد كردمانده گشود آالت و تجهيزات باقي ماشين

به علت شرايط و مقررات  «داد كه  اطالع] به متروي تهران 1979دسامبر  10[ 1358ر آذ  19زوكور در  -۹۰۱

مانده را  زات باقي يآالت و تجهنبوده و نخواهد توانست ترتيبات حمل ماشين  هايبه برداشت پرداخت، قادر  »موجود
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نهاد كرد و متذكر شد كه نگران است  پرداخت و حمل جايگزيني را پيش ترتيبات  به ايران بدهد. زوكور همچنين  

 مانده به زودي منقضي شود.آالت و تجهيزات باقي كه اعتبارات اسنادي بابت ماشين

شروع به مذاكراتي راجع به تكميل ] 1980 سال [اوايل 1358 سال ان و زوكور در نيمه دوممتروي تهر -۹۰۲

 نهاد نمود.] الحاقية ديگري به قرارداد پيش 1980ژانويه  15[ 1358دي  25قرارداد مذكور كردند، و زوكور در 

كه اعتبارات اسنادي  ] به بانك مركزري دستور داد  1980ژانويه    24[  1358چهارم بهمن  متروي تهران در   -۹۰۳

 در پاريس انتقال دهد. هدي ليونيرا به كر

  دي ي تأييد كرد كه اعتبارات اسنادي در كر] 1980[نهم فوريه  1358بهمن  20 مبا تلگرا بانك مركزي -۹۰۴

 28ها در كه آخرين  تمديد شد شده است. اين اعتبارات اسنادي چندين بارافتتاح در پاريس به نفع زوكور  ليونه

 .تمديد كرد] 1980نوامبر  30[ 1359نهم آذر  تا بود كه اعتبارات را ] 1980اوت  19[ 1359مرداد 

به نقض چندين تعهد توسط متروي   استناد، با ]1980[ششم مارس  1358اسفند  16 با نامة مورخزوكور  -۹۰۵

 .فسخ كردتهران، قرارداد (و الحاقيه آن) را 

دالر  9،861،863ديوان به خواستة  نزدعليه ايران را  ادعايي] 1982ژانويه  14[ 1360دي  24زوكور در  -۹۰۶

متروي  گرديد.  ثبت 254به عنوان پرونده شماره  ادعاي زوكورآمريكا بابت خسارات به عالوه بهره طرح كرد. 

]  1983مه  17[ 1362ارديبهشت  27در تاريخ  254تقابل خود را در پروندة شماره م  ادعايو  ه تهران اليحه دفاعي

دالر آمريكا بابت مبالغ پرداخت شده مطابق قرارداد، خسارات وارده ناشي از    75،124،712ثبت كرد و مبلغ 

 درخواست نمود.  را  تجهيزاتو همچنين هزينه جايگزيني  متروپروژه نشدن تكميل 

اصالح شدة اموال منتقل نشدة   جدولدر «را   111-] ادعاي ز1983اوت  31[ 1362ايران در نهم شهريور  -۹۰۷

 د.ش(دو:الف)  15-به پرونده شماره الفايران» خود داخل كرد كه منجر به اضافه شدن اين ادعا 
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نفع   بهورشكستگي («واگذاري  هاي رسيدگيخاصي از  شكلبه  ]1984[ 1363/1362زوكور در سال  -۹۰۸

] تمام 1984تامبر پ[چهارم س 1363شهريور  13ها، زوكور در . در ارتباط با اين رسيدگي ورود كردطلبكاران») 

مدير  جهت نفع طلبكاران [زوكور]» («  مدير تصفيههاي خود را به كيوان دي. مورگان، كه به عنوان «امين و  دارايي 

 كرد، واگذار نمود.») عمل مي تصفيه

] به متروي تهران اطالع داد كه زوكور منافع خود را  1984اكتبر  26[ 1363در چهارم آبان  مدير تصفيه  -۹۰۹

 نهاد نمود.پيش اختالفات را براي حل و فصل   شروطيبه او واگذار و  254شمارة در پروندة 

نامه  نامه حل و فصلي («موافقت] موافقت1984دسامبر  21[ 1363آذر  30در  مدير تصفيهمتروي تهران و  -۹۱۰

 ]» منعقد كردند.1984دسامبر  21[ 1363آذر  30حل و فصل 

] تسليم 1985[پنجم مارس    1363اسفند    14در  ]  1984امبر  دس  21[  1363آذر    30نامه حل و فصل  موافقت -۹۱۱

در پروندة  3-254-168] در حكم شماره  1985مارس  13[ 1363اسفند  22 تاريخ  در نامهموافقت اين و   ديوان شد 

 493مورد تأييد ديوان واقع شد.  254شمارة 

  30نامه حل و فصل ] به ديوان اطالع داد كه، وفق موافقت1985ژوئيه  17[ 1364تير  26در  مدير تصفيه -۹۱۲

اي براي  ادله اند و و برخي قطعات يدكي به ايران حمل شده بوده  2سي، ام 1سي]، ام 1984دسامبر  21[ 1363آذر 

هاي سرزميني  ] آب1985يه ئ[اول ژو 1364تير  10آالت و تجهيزات در اين امر ارائه كرد كه اين ماشين اثبات 

 اند.اياالت متحده را ترك كرده بوده 

 

 168-254-3، حكم شماره دولت جمهوري اسالمي ايران و ديگرانو  مورگان، مدير تصفيه زوكور اينترنشنال ليمتد كيوان دي.  493
  .72، ص 8گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1985مارس  13[ 1363اسفند  22(
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شده   عاظهار داشت كه قان 254] در پروندة شمارة 1985ژوئيه  19[ 1364تير  28ديوان با دستور مورخ  -۹۱۳

، و برخي قطعات يدكي انجام شده بوده و اعالم كرد كه اعتبارات اسنادي و  2سي، ام 1سياست كه تحويل ام 

 ]، لغو شود.1984دسامبر  21[ 1363آذر  30نامة ها بايد، وفق موافقت متناظر با آن  هاينامهضمانت

] به ديوان اطالع داد كه، در انجام تعهد خود ذيل  1985اكتبر  17[ 1364مهر  25در  مدير تصفيه -۹۱۴

يران حمل  و برخي قطعات يدكي ديگر را به ا، 3دبليوپي ، 3سي]، ام 1984دسامبر  21[ 1363آذر  30نامة موافقت

] 1985اكتبر  14[ 1364مهر  22آالت و تجهيزات در ارائه كرد كه اين ماشين اي براي اثبات اين امر نموده و ادله 

 اند.هاي سرزميني اياالت متحده را ترك كرده آب

اظهار داشت كه قانع   254] در پروندة شمارة 1985اكتبر  18[ 1364ر هم 26نهايتاً، ديوان با دستور مورخ  -۹۱۵

طور كه در باال گفته همان، و برخي قطعات يدكي ديگر انجام شده و، 3، پي دبليو3سيه است كه تحويل ام شد

  21[ 1363آذر  30نامة ها بايد، وفق موافقت هاي متناظر با آن نامه، اعالم كرد كه اعتبارات اسنادي و ضمانت شد

 ] لغو شود.1984دسامبر 

  ) اظهارات طرفين پ( 

آذر    30نامه  ) آثار موافقت 2؛ (111-اعراض ادعايي از ادعاي ز  ا ياسترداد    )1مقدماتي: (مسائل  

  ]1984دسامبر  21[ 1363

  اظهارات اياالت متحده 

دو مبناي مقدماتي قابل طرح نيست: به سبب وجود  111-كند كه ادعاي زاياالت متحده استدالل مي  -۹۱۶

ادعاها  اعراض از  ]؛ و دوم،  1990[  1369/1368آن در سال  استرداد    توسط ايران به واسطةنخست، اعراض  از ادعا  

 ].1984دسامبر  21[ 1363آذر  30نامة حل و فصل موافقت 12مندرج در بند به شرح 
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مذكور از طريق   ادعاي يران سابقاً از دارد كه ااياالت متحده در خصوص مبناي نخست معروض مي  -۹۱۷

، سازگار  كهدارد  همچنين معروض مي ] اعراض كرده است. اياالت متحده  1990[  1369/1368استرداد آن در سال  

اين   براياي اليحه ] 1996يا  1995[ 1375/1374 يا 1374/1373هاي در سال ايران  ادعايي آن دولت،استرداد با 

اي بپردازد كه ايران  به بررسي اليحه  ديوان چنانچه  كه    مدعي است. اياالت متحده همچنين  تسليم نكرده است  ادعا

كه به آن سال پس از    21و    استرداد اين ادعاسال پس از    16] تسليم كرده، يعني  2006[  1385/1384آن را در سال  

اين امر منجر به تبعيض  ، حل و فصل شده است 254مسئله در ديوان در پروندة شمارة  ، اياالت متحده ادعاي 

كه تالش براي تجديد  كرد    احراز  61-كند كه ديوان در پروندة شمارة ب. اياالت متحده خاطرنشان ميخواهد شد

شد، موجب تبعيضي ناروا نسبت به  ايد تسليم مي بتمام لوايح و ادله و مدارك    كهزمانيسه سال پس از  ادعاها تنها  

اياالت متحده   در همين راستا،باشد. ناسازگار مي منظم و اصل رسيدگي عادالنه اياالت متحده خواهد بود و با 

 قواعد ديوان ناسازگار است. 20با ماده  111-در احياي ادعاي زايران تالش كه كند استدالل مي 

  كليه خود راجع به  ادلةاليحه و  مكلف بودايران  اگرچهدارد كه مي اياالت متحده همچنين معروض  -۹۱۸

، برساندثبت  به  ]  1995[  1374/1373در سال    شد راميگيري  تصميم   ي حاضرهامانده كه بايد در پرونده مسائل باقي

  ديوان با دستور كند كه شد. اياالت متحده خاطرنشان مي اين ادعا نمي شامل صرفاً بخشي از آن را تسليم كرد كه 

دستور دهد  ] خود درخواست ايران مبني بر اين كه ديوان به اياالت متحده  1995نوامبر    15[  1374آبان    28  مورخ  

در   -د كنخود را تسليم  لوايح د تا باقي رو مهلتي براي ايران تعيين كرا رد كرد به اليحة جزئي ايران پاسخ دهد 

دارد كه ديوان «به نحوي مؤثر درخواست  اياالت متحده معروض مي  حالي كه اين مهلت چندين بار تمديد شد،

 1375/1374(دو:الف) با تأخير وراي سال    15-اليحه در خصوص ادعاهاي خود در ادعاي الف  ارائه ايران مبني بر  

وايح  كند كه ديوان بايد هرگونه ادعايي را كه در لرا رد كرد». بر اين اساس، اياالت متحده استدالل مي ]1996[

وجود ندارد رد كند. وفق اظهارات اياالت متحده،    ]1996[  1375/1374] و  1995[  1374/1373هاي  ايران در سال 
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ها در خصوص آن  ]1996[ 1375/1374] و 1995[ 1374/1373هاي در سال  كرده ايران انتخاب كه ي يرد ادعاها

 سازگار خواهد بود. نيز  61-اليحه ندهد با روية ديوان در پروندة شمارة ب

] اياالت  1985[ 1364به اظهاري در گزارش سال  494شرح آتي، ه ، ب استناد ايران اياالت متحده به عالوه، -۹۱۹

دارد  كند. اياالت متحده معروض مي ايران بر تكميل ادعاهاي خود را رد مي  محفوظ داشتن امكانني بر بمتحده م

 هاي ايران در تكميل ادعاهاي خود اعتراض كرده است. كه، در واقع، صراحتاً به تالش 

را از  دعوا  ةمرور زمان مسقط حق، حق ايران براي اقام آموزةكند كه مضافاً، اياالت متحده استدالل مي -۹۲۰

جا در اظهارات اياالت متحده، آموزة مرور زمان مسقط حق در جايي حاكم است كه تأخيري نابه   برد. وفقبين مي 

كند كه اين معيارها در  ادعا و استناد توسط دولت خوانده وجود داشته باشد. اياالت متحده استدالل مي  پيگيري

 .وجود دارند خصوص اين ادعا 

 21[ 1363آذر  30نامة كه موافقت  است مچنين مدعيهاياالت متحـده ور كه در باال گفته شد، طهمان -۹۲۱

مورد تأييد ديوان    254در پرونده شماره    168-254-3در حكم شماره  شود  آن دولت متذكر مي]، كه  1984دسامبر  

و اعراض وسيع از  حق كند كه اسقاط است. اياالت متحده استدالل مي  111-مانع طرح ادعاي ز  495واقع شد، 

ست، به  نيو محدود به ادعاها عليه نهادي خاص است عام اسقاط و اعراضي نامه، آن موافقت 12ادعاها ذيل بند 

ه  دارد ك. اياالت متحده همچنين معروض مي شودميادعاها عليه اياالت متحده طرح مانع  ،اعمال آننحوي كه 

   نامه حل و فصل مذكور شود.اعتبار شدن موافقت ، وجود ندارد كه موجب بي اكراه، مانند سبب بطالنيهيچ 

 اظهارات ايران 

 

   ، باال.923بند  بنگريد به  494
 168-254-3، حكم شماره دولت جمهوري اسالمي ايران و ديگرانو  اينترنشنال ليمتدكيوان دي. مورگان، مدير تصفيه زوكور  495

  .72، ص 8گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1985مارس  13[ 1363اسفند  22(
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 111-دارد كه: (يك) ايران ادعاي زكند و معروض مي رد مي ايران اعتراضات مقدماتي اياالت متحده را   -۹۲۲

] و 1995[ 1374/1373هاي ارائه اليحه در سال  عدم ] مسترد نكرده است؛ (دو) ايران با 1990[ 1369را در سال 

 21[ 1363آذر  30نامه حل و فصل اعراض نكرده است؛ و (سه) موافقت 111-از ادعاي ز ]1996[ 1375/1374

] اياالت متحده را از تعهد خود در پرداخت غرامت به ايران بابت خسارات وارده ناشي از نقض خود  1984دسامبر  

 كند.معاف نمي  9ذيل بند 

دولت خاطرنشان   آنرا مسترد نكرده است.  111-كه آن دولت ادعاي زدارد معروض مي ايران نخست،  -۹۲۳

] ايران به ديوان در پرانتزها پس از  1990[ 1369/1368گزارش سال از  2جلد » در ادعا تعبير «استرداد كند كه مي

ابهامي نشان  تواند به نحو بي اصالً نمي « ، بنابراينتوضيح «نهاد ايراني در حال بررسي قضيه است» آمده است، و 

گردد كه عبارتي را در  . به عالوه، ايران خاطرنشان مي »داشته است   111-دهد كه ايران تصميم بر استرداد ادعاي ز

آن گزارش آورده كه به باور ايران، استرداد برخي ادعاها نافي جبران خسارات توسط اياالت متحده نيست   1جلد  

ايران  تر را محفوظ داشته است. حق خود براي ثبت استدالالت و ادله و مدارك بيش  ،و در واقع، مطابق آن

ششم  ن دولت در اليحه آ نيست كه اي) (ادعاهاي مسترد شده  فهرستگردد كه اين ادعا در همچنين متذكر مي 

زمان  اظهارات همان ايران، ] خود به ديوان ارائه كرده بود. مضافاً، وفق اظهارات 1996دسامبر  26[ 1375دي 

داد كه متوجه شده است كه ادعاي  نشان مي  ن دولت، آ] 1985[ 1364/1363، مانند گزارش سال اياالت متحده

 همچنان فعال است و مسترد نشده است.  111-ز

] خود و اليحة  1990[ 1369/1368دارد كه در نتيجة تأخير ميان گزارش دوم، ايران معروض مي  -۹۲۴

دارد كه  از اين ادعا اعراض نكرده است. ايران معروض مي  111-] خود بابت ادعاي ز2006[ 1385/1384

تعداد    ،] با توجه به محدوديت زماني1996[  1375/1374را در سال    هاي حاضرتوانسته اليحه خود براي پرونده نمي

ايران  .  ، كامل نمايدها بپردازدبه آن ها همكاري كند و تعداد ادعاهايي كه مجبور بود  نهادهايي كه مجبور بود با آن 
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محفوظ  را صراحتاً حق خود براي ارائه يك اليحه در مراحل بعدي شود كه در آن زمان، همچنين متذكر مي 

كامباسچن  ايران، احكام ديوان در  وفق اظهارات اياالت متحده به اين حفظ حق اعتراضي نكرد.  و داشتنگه

تواند  مي  ادعايك ها بر اساس آن كه  اي مبانيبه   497كامپوننت بيلدرز عليه ايرانو   496اينجينيرينگ عليه ايران

 ادعا وجود ندارد.خصوص اين در  داليلكه اين  كنداستدالل مي . ايران  اندتلقي شود پرداخته  شدهاعراض 

] اياالت متحده را از تعهد  1984دسامبر  21[ 1363آذر  30نامة كند كه موافقت سوم، ايران استدالل مي  -۹۲۵

نياز اضطراري  خاطر كه متروي تهران به  دارداظهار مي كند. ايران خود در پرداخت غرامت به ايران معاف نمي 

از قصور اياالت متحده در انجام تعهدات   هاعدم در اختيار داشتن آن  آالت و تجهيزات مذكور كهخود به ماشين

ناشي شده بود و نياز به جلوگيري از فروش اموال خود توسط طلبكاران زوكور قبل از فيصله   9خود ذيل بند 

] پرداخته  1984دسامبر  21[ 1363آذر  30نامة فقتا، به انعقاد مو15-الفشمارة يا پروندة  254پرونده شماره 

] اياالت متحده را از مسؤوليت مبري  1984دسامبر  21[ 1363آذر  30نامة موافقت 12ايران، بند براي است. 

حل و فصل دعاوي،    يبيانيه )  4(  7نامه نيست. وفق اظهارات ايران، ماده  كند زيرا اين دولت طرف آن موافقت نمي

يب، هر گونه اعراض از  كند. بدين ترتها، مؤسسات، يا نهادهاي تحت كنترل را به دولت ايران تبديل نمي شركت

تواند ادعاهاي ايران در  ] نمي1984دسامبر  21[ 1363آذر  30نامة ادعاها توسط متروي تهران در موافقت 

 هاي حاضر را تحت تأثير قرار دهد. پرونده 

  21[ 1363آذر  30نامة توانست در ارتباط با موافقت نهايتاً، ايران مدعي است كه بر فرض كه ايران مي  -۹۲۶

نامه داراي شرايط الزم براي اعراض  آن موافقت  12] جايگزين متروي تهران تلقي شود، بند 1984دسامبر 

 

 29( 650-308-2، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و ديگرانعليه و ديگران  كامباسچن انجينيرينگ، اينك.، و تكو، اينك. 496
  . 60، ص 26گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1991فوريه  18[ 1369بهمن 

(ششم خرداد  51-395-3، قرار موقت/قرار اعدادي شماره و ديگران جمهوري اسالمي ايرانعليه  و ديگرانكامپوننت بيلدرز،  497
  .216، ص 8گزارش آراء ديوان داوري، جد  منتشره در])، 1985مه  27[ 1364
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«به وضوح محدود به ادعاهاي   12بند  ،باشد. وفق اظهارات ايرانالملل نمي جانبة مؤثر بر اساس حقوق بينيك 

 باشد.قراردادي متروي تهران عليه زوكور» مي 

 اظهارات ايرانمانده: مسائل باقي

] و در واقع قبل از آن  1981ژانويه  19[ 1359دي  29تاريخ  دركه متروي تهران  داردمعروض مي ايران  -۹۲۷

زوكور در زمان اقامة ادعاي خود در پروندة شمارة  شود كه ايران متذكر مي در كنترل دولت ايران بوده است. 

- 254-3اين كه وضعيت متروي تهران در حكم شمارة  كرد، مضافاً  متروي تهران را «شركتي دولتي» تلقي مي   254

تواند وفق بيانيه  متروي تهران مي دارد كه ايران معروض مي بدين ترتيب، . استمورد تأييد ديوان قرار گرفته  168

 تلقي گردد.   متعلق به دولت ايرانادي عمومي، نه

] موجود 1981ژانويه    19[  1359دي    29دارد كه اموال مربوطه در اين ادعا در  ايران همچنين معروض مي  -۹۲۸

كند كه ماشين آالت و تجهيزات مذكور در آن تاريخ وجود  بوده است. ايران اين استدالل اياالت متحده را رد مي 

دارد كه حتي اگر بخشي از تجهيزات  قف شده بوده است. نخست، ايران معروض مي ها متونداشته زيرا توليد آن 

چه آن تجهيزات توليد شده در مالكيت متروي تهران بوده باشد، اياالت متحده  باشد، چنان  9توليد شده مشمول بند  

كور احتماالً بسيار قبل  دارد كه «تجهيزات مذها را بدهد. دوم، ايران معروض مي متعهد بوده كه ترتيبات انتقال آن

 اند».] نهايي شده بوده و آمادة حمل بوده 1981ژانويه  19[ 1359دي  29از 

] در قلمرو قضايي  1981ژانويه  19[ 1359دي  29دارد كه اموال مذكور در ايران به عالوه معروض مي  -۹۲۹

و تجهيزات مذكور را در  آالت شود كه زوكور ماشين اند. ايران در اين خصوص متذكر مي اياالت متحده بوده 

به عنوان محمولة كامل و آمادة   498] خود، توصيف شده در باال، 1980[ششم مارس  1358اسفند  16نامه مورخ 

 

  ، باال. 905بند  بنگريد به  498
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]، اقالم  1979نوامبر    14[   1358آبان    23دهد كه با توجه به دستور انسداد  حمل توصيف كرده بود. ايران توضيح مي 

از طريق  ] 1985[ 1364در سال  سرانجاماموال مذكور  جا كهولي از آنتوانست به ايران حمل شود، مي نمذكور 

آالت مذكور  گيرد كه ماشيناند، ايران نتيجه مي از اياالت متحده به متروي تهران تحويل داده شده مدير تصفيه 

 ] موجود بوده و در قلمرو قضايي اياالت متحده قرار داشته است.1981ژانويه  19[ 1359دي  29در 

شرايط عمومي قرارداد، درج شده با ارجاع به قرارداد    45ان در خصوص مالكيت اموال مذكور به مادة  اير -۹۳۰

دارد كه قوانين ايران در مورد اختالف ميان زوكور و متروي تهران  اظهار مي  كه ،كنداستناد مي والحاقيه مذكور، 

  1356اسفند  29ش الينفك قرارداد دارد كه شرايط عمومي قرارداد بخ حاكم است. ايران همچنين معروض مي 

كند كه ]، هر دو، است. بر اين اساس، ايران استدالل مي 1978[اول ژوئيه    1357تير    10] والحاقية  1978مارس    20[

 باشد.تحت حاكميت حقوق ايران مي  3سي، و ام 2سي، ام 1سي، ام3دبليومالكيت پي

 دارد:  كند كه مقرر مي ن مدني ايران اشاره مي قانو 339به ماده در خصوص محتواي حقوق ايران ايران  -۹۳۱

شود. ممكن است  پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي 
 499بيع به داد و ستد نيز واقع گردد.

كه در مورد عقد بيع،    شودعقد بيع منتقل مي   در زمان انعقادايران، در حقوق ايران، مالكيت    وفق اظهارات  -۹۳۲

شود. در اين خصوص،  شود يا زماني كه موضوع بيع توليد مي زماني است كه سفارش توسط خريدار داده مي 

 : داردمي كند كه به شرح زير مقرر ) قانون مدني ايران استناد مي 1( 362ه ماده ايران ب

  : ذيل است آثار بيعي كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار

  500شود.به مجرد وقوع بيع، مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي  -1

 

  .339قانون مدني ايران، ماده  499
  .362ماده  1قانون مدني ايران، بند  500
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در پاسخ به اين استدالل اياالت متحده كه مطابق حقوق ايران، حق مالكيت نسبت به كاالهايي كه  ايران  -۹۳۳

باط با  دارد كه اين وضعيت صرفاً در ارت، معروض مي دپذيرهنوز توليد نشده صرفاً در زمان تسليم تحقق مي 

شود. با اين حال، وفق اظهارات ايران، «تجهيزاتي كه بايد براي خريداري مشخص وفق  كاالهاي نامعين مطرح مي 

د». بدين ترتيب، ايران مدعي است كه حق مالكيت  نشويي نامعين محسوب نمي هاشروط قرارداد توليد شود، كاال

 منتقل شده است. »]ها«در زمان توليد [آن اموال مربوطه در اين ادعا  

مالكيت اموال ادعايي به متروي تهران منتقل نشده بوده  حق كند كه حتي اگر همچنين استدالل مي ايران  -۹۳۴

 9ايران، تفسير بند  وفق اظهارات. قلمداد شدند 9بند بايد همچنان «اموال ايران» و ذيل محدوده  اين اموال باشد، 

سازد كه «تعهد اياالت متحده بر انتقال اموال ايران به ايران محدود به  و هدف معاهده روشن مي  سياقدر پرتو 

اموال در مالكيت ايران نيست. بلكه اموال ايران به خصوص در پرتو اصل كلي الف، بايد شامل تمام اموالي دانسته  

ديوان نسبت به تعهد اياالت   در رويه ايران، اين امر  وفق اظهاراتها مالكيت بر منافع دارد». د كه ايران بر آن شو

در پرونده شماره     601(دو:الف) و حكم شماره    15-در پرونده شماره الف   529در حكم شماره    9متحده ذيل بند  

تمام تعهدات خود ذيل قراردادهاي  ه متروي تهران جا ككند كه از آن استدالل مي تأييد شده است. ايران  61-ب

درصد مبلغ قرارداد را پرداخت كرده   50كه يعني اين (را ايفا كرده بود ] 1979[سپتامبر  1358مذكور تا شهريور 

مانده از طريق اعتبارات اسنادي صادره توسط متروي تهران براي زوكور قابل دسترس بوده كه  درصد باقي  50و 

تجهيزات را داشت و بدين ترتيب  در متروي تهران حق تصرف شود)  برداشتتوانسته پس از حمل تجهيزات مي 

 بوده است. 9ال ايران و مشمول محدوده بند اموتجهيزات مذكور  

وفق بخش   ، متروي تهراندارد كه، حتي اگر بنابر فرض، حقوق ايلينوي حاكم بودايران معروض مي  -۹۳۵

هاي حفاري حق مالكانه خاص  ماشين  بر «  كه در ايلينوي پذيرفته شده، ، چنان قانون تجارت متحدالشكل)  2(  2  -401

 ». بودند در قرارداد مذكور شناسايي شده ها آن  چرا كهخواهد داشت 
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بوده   اموال مذكور متروي تهران مالك  »الملليرويه تجاري بين «كند كه بنا بر  استدالل مي به عالوه  ايران  -۹۳۶

 گذاشته» بوده است. قرارداد را در اختيار فروشنده ثمن است زيرا آن شركت «تمام 

  1363ذر  آ  30  نامه حل و فصل موافقت   7  بندكه  داند  امر را مردود مي دال بر اين    ادعاييهر  همچنين  ايران   -۹۳۷

  مدير تصفيه از    3سيامو  ،  2سي، ام 1سي، ام 3  ماشين حفاري شماره مالكيتحق  كه    ، دال بر اين]1984دسامبر    21[

به سمت ايران  را  هاي سرزميني اياالت متحده  كه تجهيزات مذكور آب به متروي تهران زماني انتقال خواهد يافت  

مالكيت آن اقالم  پيشاپيش وفق حقوق ايران، ذيل قراردادهاي اصلي  حق  كه  گذارد  بر اين امر تأثير مي ترك كند،  

 به متروي تهران انتقال يافته بود.

دارد كه، انجام شده در ارتباط با اقالم مربوطه در اين ادعا، معروض مي   اقداماتنهايتاً، ايران در ارتباط با   -۹۳۸

، متروي تهران تعهدي بر انجام هيچ  9و تعهد اياالت متحده ذيل بند  529هاي ديوان در حكم شمارة وفق يافته

اعتبارات اسنادي  رغم اين، چندين بار تالش كرده تا اموال خود را از زوكور بگيرد، از جمله،  نداشته، علي   اقدامي

حكم شماره  را تمديد كرد و براي حل و فصل به مذاكره پرداخت. در همين راستا، ايران به اظهارات ديوان در 

بين ايران و   روابطهاي ادعايي ايران مربوط به فعل يا ترك فعلكه دارد اشعار مي كه  دهدارجاع مي  529

هيچ ارتباطي با تعهداتي ندارد كه   و  ارداد داشته استها قرهاي خصوصي آمريكايي است كه او با آن ركتـش

ايران، اختالف قراردادي    وفق اظهارات اند. بدين ترتيب،  هاي الجزاير بر عهده گرفته ايران و اياالت متحده در بيانيه 

] مطرح شده است مسؤوليت اياالت متحده را زائل  1980[ 1359/1358كه بين زوكور و متروي تهران در سال 

به علت قصورهاي قراردادي ادعايي متروي تهران از زمرة اموال «ايران» خارج  «آالت مذكور  كند زيرا ماشين نمي

براي   ي بيانيه حل و فصل دعاوي، راه حل حقوقي جايگزين) 1( 2كند كه ماده خاطرنشان مي همچنين . ايران »نشد

كه  ، و اين داد را ارائه كرده استبه منظور طرح دعاوي نقض قراراز جمله، هاي خصوصي آمريكايي شركت

 ه است.از همين راه حل بهره جست 254زوكور در پرونده شماره 
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(ج) مقررات غيرقانوني    535-333كند كه بخش  خاطرنشان مي اياالت متحده    اقداماتدر خصوص  ايران   -۹۳۹

است. به عالوه، ايران مدعي  هاي الجزاير شناخته شده ناقض بيانيه 529داري توسط ديوان در حكم شماره خزانه 

وفق  نداشته است. بنابراين، را اموال ايران  در اختيار داشتن هاي الجزاير ديگر حقاست كه زوكور پس از بيانيه 

  متصرفين   ترتيبات انتقال اموال مربوطه را فراهم آورد و به ويژه،ايران، اياالت متحده متعهد بوده است كه    اظهارات 

جا كه اياالت متحده پس از  كند كه از آن به ايران كند. ايران استدالل مي  هاآن  هابه استرداد  اموال ايران را وادار

است، ناقض   به عمل نياوردههيچ اقدامي در خصوص اقالم مربوطه به اين ادعا ] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29

مدير كند كه اين امر كه مذاكرات حل و فصل ميان ايران همچنين استدالل مي  باشد.مي  9ذيل بند خود تعهد 

براي انجام ترتيبات   يها و متروي تهران در جريان بود اياالت متحده را از تعهد خود در راستاي برداشتن گام   تصفيه

 كند.انتقال اموال مربوطه مبري نمي 

كه اياالت متحده در خصوص اقالم   حكم نمايدن كند كه ديوا، ايران درخواست ميبنابر مراتب باال -۹۴۰

 باشد.مي  9ذيل بند خود ناقض تعهد  ادعااين  مربوطه در 

 مانده: اظهارات اياالت متحده موضوعات باقي 

بر اساس اعتراضات مقدماتي  كند كه محض ادامه بحث، بر فرض كه ديوان اياالت متحده استدالل مي  -۹۴۱

است   ، به عنوان خواهان،بر عهدة ايراندر اين ادعا نشود، بار اثبات  111-مانع طرح ادعاي زتوصيف شده در باال 

 از عهدة آن برنيامده است. كه 

مشمول اين ادعا به طور كامل ايران نشان نداده است كه اقالم    كند كههمچنين استدالل مي   اياالت متحده -۹۴۲

 .  انده اياالت متحده قرار داشت قضايي] در قلمرو 1981ژانويه  19[ 1359دي  29، يا اين كه در  هتوليد شده بود
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] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29جا كه متروي تهران در كند كه از آن اياالت متحده مضافاً استدالل مي -۹۴۳

 اند.ها «اموال ايران» نبوده آن 9بند  بر اساسمالك اقالم مربوطه نبوده، 

ايلينوي قانون حاكم بر مسئلة حق مالكيت   كند كه حقوق اين خصوص، اياالت متحده استدالل مي در  -۹۴۴

جا واقع است، قانون  كه مال در آن محلي كند كه قانون محل وقوع مال، يا قانوناست. اياالت متحده مالحظه مي

وقوع مال، حقوق ايلينوي است   ق اظهارات اياالت متحده، قانون محلفباشد. وحاكم بر مالكيت اقالم مذكور مي 

شود اند. اياالت متحده متذكر مي زوكور در ايلينوي قرار داشته در اختيار در اماكن  زيرا اقالمي جزئاً توليد شده 

دارد  را شناسايي كرده، كه به نوبه خود اظهار مي قانون تجارت متحدالشكل    )2(  2-401بخش    ،كه حقوق ايلينوي

حتاً در مورد زمان انتقال حق مالكيت توافق كنند، و اگر چنين نكنند، آن حق مالكيت در  توانند صراكه طرفين مي 

 گردد.زمان و مكان تسليم كاالها توسط فروشنده منتقل مي

دي    29كه متروي تهران در  دولت مبني بر اين   آنگيري  كند كه نتيجهاياالت متحده همچنين استدالل مي -۹۴۵

يا   باشدالم مربوطه نبوده درست است، فارغ از اين كه آيا حقوق ايلينوي حاكم ] مالك اق1981ژانويه  19[ 1359

وفق اظهارات اياالت متحده، حقوق ايران «همچنين همان مقررات حقوق ايلينوي را در خصوص  حقوق ايران. 

در قرارداد    حقوق ايران بين كاالهاي معيندارد». براي اياالت متحده،  انتقال حق مالكيت به محض تحويل مقرر مي 

اند) تفكيك قائل است. اياالت متحده  و كاالهاي نامعين (شامل كاالهاي آتي و كاالهايي كه هنوز توليد نشده 

شود و بدين نحو متروي  دارد كه در خصوص كاالهاي اخير، حق مالكيت به محض تسليم منتقل ميمعروض مي 

 پيوست، مالك اقالم مربوطه نبوده است.  كه تسليم به وقوع]، يعني زماني 1985[ 1364تهران تا سال 

اياالت متحده در مورد حقوق قراردادها بر اين موضع است كه حقوق ايران حقوق حاكم برقراردادها   -۹۴۶

شرايط عمومي قرارداد (حل و فصل اختالفات)  45نيست. اياالت متحده متذكر انتخاب حقوق ايران در ماده 
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راردادي ميان زوكور و متروي  كند كه اين امر فقط مربوط به قانون حاكم بر اختالفات قشود اما استدالل مي مي

 تهران است. 

داشت كه حق  اياالت متحده همچنين در ارتباط با مسئله مالكيت مدعي است كه قرارداد اوليه مقرر مي  -۹۴۷

] به وقوع  1985[  1364شود و تسليم اقالم مربوطه تا سال  مالكيت بر اقالم به محض تسليم به متروي تهران منتقل مي 

  و به موجب مفاد دارد كه خودِ متروي تهران در همان زمان حده همچنين معروض مي نپيوسته است. اياالت مت

مالك اقالم مذكور نشده است. به  تصديق نموده كه ] 1984دسامبر  21[ 1363آذر  30نامه حل و فصل موافقت

قالم مذكور زماني  دارد حق مالكيت بر ادهد كه اظهار مي نامه ارجاع مي آن موافقت  7ه، اياالت متحده به بند ويژ

هاي سرزميني اياالت متحده را ترك كنند. وفق اظهارات اياالت  شود كه آن اقالم آب به متروي تهران منتقل مي 

دهد كه زوكور، نه متروي تهران، داراي حق  اي... صرفاً در صورتي معنا ميمتحده، «داخل كردن چنين مقرره 

 ] به ايران منتقل نشده است. 1985[  1364يت بر اقالم مذكور تا سال  كند كه حق مالكمالكيت باشد» و اين اثبات مي

آوردن اقدامات معقول نسبت به    به عملدر  است كه هيچ تعهدي را    موضعبر اين  همچنين  اياالت متحده   -۹۴۸

بيان داشته،    529كه ديوان در حكم شماره  كند كه چنان اقالم ادعايي نقض نكرده است. اياالت متحده استدالل مي 

اياالت متحده    قضايياشخاص متبوع قلمرو  دستور به  تنها تعهد آن دولت وراي برداشتن موانع انتقال اموال ايران و  

متابعت شود.  انتقال مذكور  كه از دستور    از اينبه منظور حصول اطمينان    يتقال، انجام اقداماتبابت اثر بخشيدن به ان

آگاه شده است، به نحو   111-اياالت متحده مدعي است زماني كه در مورد اقالم مذكور به واسطه ثبت ادعاي ز

ي، به اين نتيجه رسيده است كه  مقتضي به بررسي اين ادعا پرداخته است. با اين حال، اياالت متحده پس از بررس 

با دادن اجازه  دارد كه معروض مي مذاكرات براي حل و فصل اختالف به خوبي در جريان بوده است و بنابراين

 براي ادامة مذاكرات به نحو معقولي عمل كرده است.اصلي به طرفين قرارداد 
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مقررات غيرقانوني    خاطرمربوطه را به    زوكور اقالمايران مخالف است كه    نظر اياالت متحده مضافاً با اين   -۹۴۹

همچنان  چون  منتقل نكرده است؛ وفق اظهارات اياالت متحده، زوكور به اين دليل اقالم را منتقل نكرد  داري  خزانه 

پس از امضاي   شود كه اقالم مذكورمالك اقالم مذكور بود. در اين خصوص، اياالت متحده همچنين متذكر مي 

مانعي ايجاد نمايد، به ايران حمل  گونه هيچ داري بدون اين كه مقررات غيرقانوني خزانه نامه حل و فصل، موافقت

 شده است. 

- ادعاي ز تسليمايران تا زمان  موجود بوده، 9، حتي اگر تعهدي ذيل بند اياالت متحده مدعي است كه  -۹۵۰

نداده است كه  هيچ اطالعي ، شمردهالزم  529كه حكم شماره ]، چنان1983[اول اوت  1362مرداد  10در  111

نخستين  ، اين بدان معناست كه اياالت متحدهبراي  است.نيازمند كمك اقالم مذكور انتقال در انجام ترتيبات 

اين ادعا توسط ايران   تسليمشش ماه پس از ود، تلقي شناقض تعهد خود توانست مي اياالت متحده كه  يتاريخ 

حداقل زمان الزم براي انجام  باشد زيرا شش ماه دورة زماني مناسبي مياياالت متحده،  است. وفق اظهارات

، و انجام هر گونه  موضوعاتتحليل  ،تعهدات اياالت متحده، مانند تالش براي تماس گرفتن با دارنده اموال

 ال اموال ضروري تشخيص داده شود، بود.اقداماتي كه براي انتق

األدعا به ايران وارد  اي كه علي صدمه كند كه ايران نتوانسته اثبات كند كه  اياالت متحده استدالل مينهايتاً   -۹۵۱

 است.  بوده » الجزاير  ]هايبيانيه[نقض تعهدات اياالت متحده ذيل  اً و مستقيماً به سبباقعو آمده، «
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  ) تصميم ديوان ت(

نامه  ) آثار موافقت 2؛ (111-اعراض ادعايي از ادعاي ز استرداد يا )1مسائل مقدماتي: ((يك) 

 ]1984دسامبر  21[ 1363آذر  30حل و فصل 

بررسي نمايد: نخست، اين    111-گيري در ماهيت ادعاي زديوان بايد دو مسئله مقدماتي را قبل از تصميم  -۹۵۲

نامه حل و فصل  شده است؛ و دوم، اين كه آيا موافقت  اعراض آن  از  مذكور از سوي ايران، مسترد يا    ادعايكه آيا  

 باشد.مي 111-مانع طرح ادعاي ز] 1984دسامبر  21[ 1363آذر  30

را   111-توان گفت كه ايران ادعاي زمالحظات اوليه ديوان در مورد مسئله نخست اين است كه آيا مي  -۹۵۳

كند، تجويز كه اياالت متحده استدالل مي و اگر چنين باشد، آيا، چنان است،از آن اعراض نموده يا كرده مسترد 

 ادامه رسيدگي به ادعا منافي دادرسي منصفانه و منضبط است.

جانبه و اسقاط برخي حقوق  يك دعوا مستلزم اعراض يك اعراض از  اين نظر است كه استرداد يا  ديوان بر   -۹۵۴

اعراض  كرده است. اسقاط آن حقوق تنها با قصد طرف  از آن اعراض  توسط طرفي مي شود كه دعوا را مسترد يا  

ين قرار، وفق حقوق  شود. بدمنجر مي از قبل موجد شود و به تغيير اساسي در وضعيت حقوقي ميواقع كننده 

كه ديوان چنين   صحيح نيستدعوا بايد صريح، معين، و قطعي باشد زيرا اعراض از الملل، هرگونه استرداد يا بين

استنباط نمايد. بسياري از محاكم  غيرمتقناي را از اَعمال و بيانات غيرروشن يا اسناد و مدارك جانبهاعراض يك 

، اعراض، يا اسقاط  مستردها آنگاه د كه آيا دعاوي مطروح در پيش گيري در اين مورداوري هنگام تصميم 

مقرر داشت   ورون عليه اكوادورِشكنند. به عنوان نمونه، محكمه در پروندة اند، از همين استدالل پيروي مي شده 

وِيست منيجمنت عليه  است. همچنين، در پروندة  501» ي داليل بسيار قويارائه  مستلزمآموزه اعراض « اثبات كه

 

501  Chevron Corporation and Texaco Petroleum Company v. The Republic of Ecuador, 
UNCITRAL, PCA Case No. 34877, Interim Award, 1 Dec. 2008, paras. 143 and 148, citing to 
Case concerning Oil Platforms (Iran/U.S.), Judgment, 2006 I.C.J. 225 (6 Nov.). 
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حكم شد كه «هرگونه اعراض بايد روشن، صريح، و قطعي باشد، زيرا صحيح نيست كه اين مسئله از   مكزيك

  502است».   غيرمتقنبياناتي استنباط شود كه به نحوي از انحاء 

كند. ديوان شايان ذكر ميتوجه ديوان را به خود معطوف  ادعادر اين خصوص، چندين واقعيت در اين  -۹۵۵

] به ديوان ذكر  1985[ 1364/1363داند كه مسئله استرداد ابتدا توسط اياالت متحده در گزارش خود در سال  مي

اي بوده است  مبتني بر همان معامله   111-شود كه ادعاي زي كه اياالت متحده متذكر مي يده است و نه ايران، جاش

جا مسترد شود». ايران در دو گزارش خود كه  فصل شده است و «بايد در اين حل و  254كه در پرونده شماره 

ارتباط با  ] به ديوان ارائه كرد اظهار داشت كه در 1990[ 1369/1368] و 1987[ 1366/1365هاي متعاقباً در سال

و نه  بود تحده (دعواي مسترد شده)». مجدداً اين اياالت م كندبررسي مي «نهاد ايراني پرونده را  111-ادعاي ز

را مجدداً در طبقه «دعواي مسترد شده» با تيتر «دعاوي مسترد شده توسط ايران» در ضميمه    111-ايران كه ادعاي ز

بندي مجدد، توسط اياالت متحده  بندي كرده است. اين طبقه] طبقه1990[ 1369/1368ح گزارش خود در سال 

] تأييد شد كه اياالت متحده در آن، اظهار داشت كه  1991[ 1370/1369و نه ايران، در گزارش خود در سال 

ها براي ديوان روشن نيست كه ايران، يعني طرفي  «مسترد شده» بود. در هيچ كدام از اين گزارش  111-ادعاي ز

اي براي چنين كاري ابراز كرده باشد.  صريح، معين و قطعي   قصدخود را مسترد كرده است،    ادعايشد  كه ادعا مي 

براي ديوان    »(دعواي مسترد شده)  كندبررسي مي نظر مذكور ايران مبني بر اين كه «نهاد ايراني پرونده را  دو اظهار

 

502 Waste Management v. Mexico, Award (ICSID Case No. ARB(AF)/98/2), para. 18 (26 May 
2000) 

  مقرر داشت كه ديوان داوري در اين قضيه 
عمل اعراض بالذاته، عملي يك جانبه است، زيرا اثر آن به لحاظ مسقط بودن آن نتيجة قصد ايجاد آن است. الزام اعراض  

كه اين اقدام عموماً به تغيير اساسي در وضعيت  اي حاكي از كنار گذاشتن ارادي حقوق است، تا حدي در هر زمينه 
را به    حقاِعمال سلطة دارنده    ،اعراض  ،شود. بنابراينيا ساقط شدن حق منتج مي  سلباي كه قبالً وجود داشته يعني  حقوقي

 را در پي دارد.حق منظور پايان بخشيدن به اثر حقوقي آن 

روشن، صريح و قطعي باشد، زيرا صحيح نيست كه اين مسئله از بياناتي  كه موضوع چه باشد، اعراض بايد  نظر از اينصرف
  استنباط شود كه به نحوي از انحاء مشكوك است. 
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بوده  دهنده اين است كه ايران به جاي اين كه واقعاً آن را مسترد كرده باشد در حال بررسي اين مسئله صرفاً نشان 

توسط ايران مستردشده    111-اين موضوع كه ادعاي ز  مذكور بايد مسترد شود يا خير. در واقع،  ادعاياست كه آيا  

شود كه طي  ] ايران تأييد مي 1996دسامبر  26[ 1375تلقي نشده است در اليحه و ادله و مدارك مورخ ششم دي  

موجود نيست.  فهرستدر آن  111-ارائه نموده است. ادعاي زرا از ادعاهايي كه مسترد كرده  فهرستيآن، ايران 

به صورت وسيعي به  خود  2006در اليحه معارض سال هاي حاضر، در جلسات استماع پرونده ايران همچنين، 

 را مسترد نكرده است.   111-كند كه ايران ادعاي ز. بدين ترتيب، ديوان حكم مي پرداخت 111-ادعاي ز

كند، به واسطه عدم  ت متحده استدالل مي كه اياالچنان   ،گردد كه آيا ايراناين امر باز مي   بررسيديوان به   -۹۵۶

كرده است يا خير. در اين خصوص، ديوان   از آن اعراض طوالني،  كفايتمدتي به  در 111-گيري ادعاي زپي

در اليحه    111-بابت ادعاي ز  مدافعاتيشود كه اين اظهارنظر اياالت متحده درست است كه ايران هيچ  متذكر مي

ارائه نكرده است. با اين  تر خود يا لوايح مربوطة قبل ] 1996دسامبر  26[ 1375 و ادله و مدارك مورخ ششم دي

ي كه هيچ اليحه و  ي، متذكر شد كه نسبت به ادعاها] خود1996دسامبر  26[ 1375ششم دي  حال، ايران در اليحه

ارائه استدالالت و   كند و حقلوايح سابق خود استناد مي هادله و مداركي در آن مرحله ارائه نشده است، ايران ب

دارد. به عالوه، ايران اليحه و ادله و مدارك معارض  تر راجع به اين ادعاها را محفوظ نگه مي ادله و مدارك بيش 

] تسليم كرد كه طي آن، اظهار داشت كه بر خالف  2006مه    17[  1385ارديبهشت    27را در    111-خود در ادعاي ز

دركامباسچن اينجينيرينگ عليه  ه است. ديوان تصميمات سابق خود نظر اياالت متحده، از ادعا اعراض نكرد

ها ادعاها و ادعاهاي متقابل را در ختم  كند كه در آن را يادآوري مي  504كامپوننت بيلدرز عليه ايران و  503ايران 

 

 18[ 1369بهمن  29( 506-308-2، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و ديگرانو  كامباسچن اينجينيرينگ، اينك. و ديگران 503
  .60، ص 26داوري، ج گزارش آراء ديوان  منتشره در])، 1991فوريه 

(ششم   51-395-3، قرار موقت/قرار اعدادي شماره  جمهوري اسالمي ايران و ديگرانو    كامپوننت بيلدرز، اينكورپوريتد و ديگران 504
  .216، ص 8گزارش آراء ديوان داوري، جد  منتشره در])، 1985مه  27[ 1364خرداد 
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اي  نخستين طرح ادعا، ديگر اشاره مرحله  ها، از  شده فرض كرد كه در پايان رسيدگيرسيدگي صرفاً زماني اعراض 

در تأييد آن ادعا    مدافعاتيكه ايران    سببگيرد كه صرفاً به اين  بدين ترتيب، ديوان نتيجه مي  505نشده بود.  هابه آن 

از  اين دولت  توان گفت  ] ارائه نداده است نمي 1996و  1995[ 1375/1374 و 1374/1373 در لوايح خود در سال 

 كرده است.اعراض  111-ادعاي ز

جا تأكيد كند كه در رسيدن به اين نتيجه، اين مسئله كه آيا عدم طرح ادعاي  داند در اين ديوان الزم مي  -۹۵۷

يا خير را عميقاً    شده است به اياالت متحده    لطمه] موجب ورود  1996[  1375/1374در لوايح ايران در سال    111-ز

] 2006[ 1385/1384گردد كه به استثناي يك گزارش ارزيابي كه در سال بررسي كرده است. ديوان متذكر مي 

] 2006[ 1385/1384ارائه شده است، تمام مداركي كه ايران در اليحه و ادله و مدارك معارض خود در سال 

نيز، يا توسط متروي تهران يا زوكور، ارائه شده بود. بدين ترتيب، اياالت    254شماره  ارائه كرده است، در پرونده  

كند ] امكان دسترسي به اين ادله و مدارك داشته است. بنابراين، ديوان حكم مي 1982[  1361/1360متحده از سال  

 1375/1374در سال  ران لوايح ايتر در توان گفت كه اياالت متحده از عدم ارائه ادله و مدارك بيش كه نمي

شود كه اياالت متحده اليحه معارض طوالني در سال  ] زياني ديده است. به عالوه، ديوان خاطرنشان مي 1996[

] همراه با گزارش ارزيابي كارشناس و استشهاد وكيل زوكور در آن زمان را ثبت كرده است.  2011[  1390/1389

ت متحده كامالً قادر بوده كه به استدالالت ايران پاسخ دهد و اين  دهد كه اياال به نظر ديوان، اين امر نشان مي

خود  ] 1996دسامبر  26[ 1375و ادله و مدارك مورخ ششم دي  لوايح را در  111-واقعيت كه ايران ادعاي ز

 ها نداشته است.اثري بر اجراي منصفانه و منضبط اين رسيدگي  ،نياورده

دسامبر   21[  1363آذر    30  نامه حل و فصلگردد كه آيا موافقتمي ديوان سپس به مسئله مقدماتي دوم باز   -۹۵۸

 :مقرر داشته است 529باشد يا خير. ديوان در حكم شماره مي 111-مانع طرح ادعاي ز] 1984

 

  .122، ص 28ان داوري، ج ، گزارش آراء ديو26، بند 529حكم شماره  بنگريد به  505
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در مورد اموالي كه بر خالف الزام بيانيه عمومي، به علت قصور اياالت متحده در ايفاي تعهدات خود  
نشده، استرداد ادعاي ايران عليه دارنده آن مال يا حل و فصل چنين ادعايي بين ايران  در بيانيه، منتقل  

نفسه اياالت متحده را از  ]، في 1981فوريه  26[ 1359و دارنده مال بعد از تاريخ هفتم اسفند ماه 
  506كند.مسئوليت در قبال ايران بابت خسارات ناشي از عدم انتقال آن مال مبرا نمي 

- ، استدالل اياالت متحده دائر بر اين كه ادعاي ز529يافته خود در حكم شماره  راستاي، ديوان در بر اين اساس

 كند.بايد مردود اعالم شود را رد مي ] 1984دسامبر  21[ 1363آذر  30نامه حل و فصل نتيجه موافقت  در 111

ادعايي ايران  و نه    اعراضنه به دليل استرداد يا    111-كند كه طرح ادعاي زبدين ترتيب، ديوان حكم مي  -۹۵۹

 منع نشده است.] 1984دسامبر  21[ 1363آذر  30نامه حل و فصل به واسطه موافقت 

 اياالت متحده  قضايي(دو) «اموال ايران» در قلمرو 

پردازد  ست، به بررسي اين امر مي نشده امنع  111-ادعاي زادامه رسيدگي به اين كه ديوان پس از تعيين  -۹۶۰

 گيرد يا خير.قرار مي  9كه آيا اقالم مورد اختالف در ادعاي حاضر در محدوده بند  

گردد كه اختالفي بين طرفين وجود ندارد كه متروي تهران مشمول تعريف «ايران» ذيل  ديوان متذكر مي  -۹۶۱

 باشد.ي بيانيه حل و فصل دعاوي م 7ماده  3بند 

مشمول معناي اصطالح «اموال    3سي، و ام 2سي، ام 1سي، ام 3ماشين حفاري شماره  تعيين اين كه آيا -۹۶۲

دي   29گردد: نخست، اين كه آيا اقالم مذكور در باشند يا خير، به دو مسئله اساسي بازميمي  9ايران» وفق بند 

يا خير؛ و دوم، اين كه آيا ايران در آن تاريخ مالك   ه است] توليد شده و موجود بود 1981ژانويه  19[ 1359

 يا خير. ه استانحصاري اقالم مذكور بود

 

   .141، ص 28(ح)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  77، بند 529حكم شماره 506



  

380 

 

] رئيس 1979[نهم ژانويه  1357دي  19دهد كه بر اساس نامه مورخ ادلة تسليمي در اين ادعا نشان مي -۹۶۳

پس از اين   حال،ا اين ب] متوقف شد. 1979[ژانويه  1357زوكور به متروي تهران، توليد اقالم مذكور حدود دي 

كه نامه مورخ سوم مهر  ] پرداخت كرد، چنان1979[اوت    1358كه متروي تهران دومين قسط را در مرداد/شهريور  

،  3ماشين حفاري شماره  دهد، كار بر روي] وكيل زوكور به متروي تهران نشان مي 1979سپتامبر  25[ 1358

اسفند   16تر اين كه زوكور در اخطاريه فسخ مورخ  با اهميتضوع  مومجدداً آغاز شد.    3سي، و ام 2سي، ام 1سيام 

ترين حد  تا بيش را  به متروي تهران اعالم كرد كه تمام تعهدات خود ذيل قرارداد  خود  ]  1980[ششم مارس    1358

  انجام داده است. در واقع، زوكور در آن اخطاريه فسخ اظهار داشت كه يكي از داليل فسخ، «امتناع متروي   ممكن

،  3، يعني ماشين حفاري شماره شدهتكميل كه به ما اجازه دهد كاالهاي بوده است تهران از انجام اقدامات الزم 

م». (تأكيد اضافه  نمايي، را حمل كنيم و مبلغ پرداختي را به محض حمل برداشت 3و  2، 1قطارهاي حمل خاك 

 ) ه استشد

  دهد كه نشان ميمتروي تهران    اب  مدير تصفيه]  1984اكتبر    26[  1363مورخ چهارم آبان    مكاتبهبه عالوه،   -۹۶۴

، 1سيام ، 3دبليوپي[آالت مذكور در اياالت متحده («تمام ماشين ،كردمي نهاد پيشكه  يوفق شرايط حل و فصل 

 شد».مي ده براي حمل و حمل به مترو ابايد تعمير، مرمت، آم ])3سي، و ام 2سيام 

]  1980[ششم مارس    1358اسفند    16مذكور تا  گيرد كه اقالم  مذكور نتيجه ميادله  بدين ترتيب، ديوان از   -۹۶۵

بل از  ق  3سي، و ام2سي، ام1سي، ام 3ماشين حفاري شماره كه  نتيجه اينتوليد شده و در انتظار حمل به تهران بود.  

، ]1984اكتبر  26[ 1363چهارم آبان  حداقل  ن تاريخ تا] توليد شده بود و از آ1981ژانويه  19[ 1359دي  29

دهد كه آن اقالم  در اياالت متحده قرار داشت. بدين ترتيب، ديوان حكم مي  تاريخ مكاتبة توصيف شده در باال،

 اياالت متحده قرار داشته اشت. قضايي] موجود بوده و در قلمرو  1981ژانويه  19[ 1359دي  29در 
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وفق بند  3سي، و ام2سي، ام 1سي، ام 3 ماشين حفاري شماره پردازد كه آيامسئله مي  ديوان اكنون به اين -۹۶۶

جا كه طرفين در اين مورد اختالف دارند كه آيا اقالم مربوطه در ادعاي  شود يا خير. از آن «اموال ايران» تلقي مي   9

 29تاريخ  درمالكيت اقالم ادعايي حق شود يا خير، ديوان بايد تعيين كند كه آيا «اموال ايران» تلقي مي  111-ز

 قل شده بود يا خير. ] به ايران منت1981ژانويه  19[ 1359دي 

المللي خصوصي، قانون  شد، مطابق اصول كلي حقوق بين   ذكرتر در اين حكم جزئي  گونه كه پيش همان -۹۶۷

قانون  در معامالت فرامرزي،  بعضي اوقات   507د.رمالكيت بر اموال منقول حاكميت داحق  انتقال    برمحل وقوع مال  

  ، به عنوان يك قاعدة كلي  ،، به ويژه در مواردي كهاوت استمتفمحل وقوع اموال منقول با قانون حاكم بر قرارداد  

يابد،  مطابق قانون حاكم بر قرارداد، حق مالكيت مال موجود به جاي زمان تحويل، با انعقاد قرارداد فروش انتقال مي 

 508شود.ي كه بايد توليد شود در زمان اتمام توليد آن منتقل ميي و حق مالكيت كاالها

وقوع مال، حق مالكيت  فرض قانون محل دقيقاً ناظر بر موردي است كه مطابق قاعدة پيش 111-ادعاي ز -۹۶۸

به احتمال  جا كه در اين  -  فرض قانون حاكم بر قراردادمطابق قاعدة پيش  در حالي كهيابد، با تحويل انتقال مي 

حق مالكيت به محض انعقاد قرارداد فروش يا به محض توليد كاال انتقال يافته به حساب    - حقوق ايران است    فراوان 

 آيد. مي

توسط زوكور كه در ايالت ايلينوي    3سي، و ام 2سي، ام 1سي، ام 3حفاري شماره  ، ماشين  111-در ادعاي ز -۹۶۹

محل وقوع مال،   حاكم بر. بدين ترتيب، قانون بوداياالت متحده قرار داشت، توليد شد و در تصرف آن شركت 

 باشد.حقوق ايلينوي مي 

 :داردده است مقرر مي كه در ايلينوي پذيرفته ش قانون تجارت متحدالشكل به نحوي 2-401) 2بخش ( -۹۷۰

 

  ، باال.164-135بندهاي  بنگريد به  507

 ، باال. 152بند  بنگريد به  508
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در زمان و مكاني كه فروشنده   جز در شرايطي كه صراحتاً توافق ديگري شده باشدحق مالكيت 
  حتي اگر ايفاي تعهد خود را در ارتباط با تحويل فيزيكي كاال به اتمام رساند، انتقال خواهد يافت، 

سند مالكيت در زمان و محل ديگر بايد تحويل داده   حتي چنانچهو انجام شده باشد حفظ حق وثيقه  
  )ه است(تأكيد اضافه شد 509شود؛ ....

توانند صراحتاً،  فرض ذيل آن قانون، ميقاعدة پيش بر خالف  ق قانون حاكم بر محل وقوع مال، طرفين  بنابراين، مطاب

به عنوان نمونه، توافق نمايند كه حق مالكيّت نسبت به كاالهاي فروخته شده، نه در زمان تسليم، بلكه در زمان  

 انعقاد قرارداد بيع منتقل شود. 

حقوق ايران  احتماالً ميان متروي تهران و زوكور  ]1978[ 1356 ادقرارداز سوي ديگر، قانون حاكم بر  -۹۷۱

«الحاقيه»   و )3دبليوپي ، بابت از جمله، كارهاي اصلي (شاملبين متروي تهران و زوكور »قرارداد نمونه«باشد. مي

امضاء  يك )، كه هيچ 3سي، و ام 2سي، ام 1سيبه آن قرارداد نمونه بابت، از جمله، قطارهاي حمل خاك (ام

كنندة قانون حاكم بر  نتخاب قانون، يعني شرط تعيين ها نه شامل شرط اآن  510.انده به ثبت رسيدنزد ديوان  اند،  نشده 

 در خصوص انتقال حق مالكيت تكميلي  قاعدة    بشود  ، ه بر مبناي آنقرارداد بودند، نه شامل هرگونه توافق ديگري ك

را جزو خود    الحاقيه، هر دو، شرايط عمومي قرارداد   2قرارداد نمونه و ماده    2ماده   511.تغيير يافته به حساب آورد  را 

   512.كنداعالم مي 

 

 .2-401) 2قانون تجارت متحدالشكل ايلينوي، بخش ( 509
اند.  هاي فارسي تسليم شده توسط ايران امضاء نشده اند، امّا نسخه هر دو مدرك به عنوان مدارك منعقده به فارسي توصيف شده  510

قرارداد نمونه مورخ   – هاي انگليسي متفاوتي از تمام چهار مدرك قراردادي ترجمه 254زوكور و متروي تهران در پروندة شمارة 
اند.  تسليم كرده   -]، و دو دسته شرايط عمومي قرارداد  1978[اول ژوئيه    1357تير    10]، الحاقيه مورخ  1978مارس    20[  1356اسفند    29

حاوي اين اطالعات است كه مدارك اصلي امضاء شده تحت   254هاي تسليم شده توسط زوكور در پروندة شماره صرفاً ترجمه
] و الحاقيه مورخ  1978مارس    20[  1356اسفند    29رارداد نمونة مورخ  هاي امضاء، در هردوي ق»، نمايان در باالي قسمت.Sgdعنوان « 

  ] در اختيار مترجم بوده است.  1978[اول ژوئيه  1357تير  10
  ، باال. 930بند  بنگريد به  511
شرايط عمومي قرارداد براي قرارداد نمونه و الحاقيه حسب اظهار به جز مقررات مربوط به تحويل موقت، ضمانت انجام، شرايط   512

   باشند.پرداخت، و آزمايش، يكسان مي
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 دارد:مقرر مي در خصوص حل و فصل اختالفات  45شروط كلي قرارداد به نوبة خود در ماده  -۹۷۲

آمد كند اعم از اينكه مربوط به اجراي عمليات  درصورتيكه اختالفي بين كارفرما و سازنده پيش 
موضوع پيمان و يا مربوط به تفسير و تعبير هر يك از مواد پيمان و شرايط عمومي و ساير اسناد و  

ه توافق رفع نمايند از  مدارك پيوست پيمان باشد، چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف را از را 
حل و فصل   طبق قوانين موجود در ايرانطريق مراجعه به محاكم و مراجع صالحه دادگستري و 

خواهد شد، مگر در صورتيكه بين كشور شاهنشاهي و حكومت كشور سازنده در اين موضوع قرارداد  
 و مقرراتي موجود باشد. (تأكيد اضافه شد.)

  كنندة قانون حاكم بر تفسير شود كه تعيين   تواند به عنوان شرطي تمام عيارمي  45پذيرد كه ماده  ديوان مي  -۹۷۳

اند شود، طرفين پذيرفته قرارداد مطرح  در خصوص  اختالفي  كه  كه در مواردي  نتيجه اين دو قرارداد مذكور است.  

 كه تمام مسائل راجع به اجراي قرارداد بايد مطابق حقوق ايران حل و فصل شود. 

زماني مربوطه، ايلينوي بوده و باقي مانده است. در نتيجه، مطابق    نقاط محل وقوع مال طي تمام    حال،با اين  -۹۷۴

) 2( 2-401بخش  513طور كه قبالً در اين حكم جزئي شناسايي شد،الملل خصوصي، هماناصل كلي حقوق بين 

كند كه آيا طرفين  در ارتباط با ساير حقوق قراردادي محل وقوع است كه تعيين ميقانون تجارت متحدالشكل 

تخطي كنند يا خير. چنين توافق صريحي كه موجد زمان انتقال حق مالكيت    تكميليي  اند كه از قاعده توافق كرده 

واند بپذيرد كه قانون  تسابقه منعكس نشده است. گرچه ديوان ميدر  ] باشد  1984دسامبر    21[  1363آذر    30قبل از  

قانون تجارت   )2(2-401تخابي، معيار مقرر شده در بخش ن، امّا چنين اه، حقوق ايران بودقراردادحاكم بر 

زماني يا  لحظة كه در ايلينوي پذيرفته شده را رعايت نكرده است كه نيازمند اين است كه ، چنانمتحدالشكل

 514مورد توافق واقع شود.   صراحتاً   يابد،به خريدار تحقق مي   مالكيتانتقال حق  آن،  واقع شدن  اي كه به محض  واقعه 

 

  ، باال.164-135بندهاي  بنگريد به  513

) قانون فدرال سوئيس  2(  116و    104ر مواد  شود كه توجه به اين نكته مهم است كه اين موضع حقوق سوئيس، دديوان متذكر مي 514
و   161بند  بنگريد بهالملل خصوصي، به نحوي كه مورد تفسير ديوان عالي فدرال واقع شده، نيز هست. در خصوص حقوق بين 

  ، باال. 189پانوشت 
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مقرر  مدير تصفيه] ميان متروي تهران و 1984دسامبر  21[ 1363آذر  30نامه حل و فصل موافقت 7ماده  -۹۷۵

 دارد: مي

آبهاي  از محدوده الت ... مذكور آماشين ...  بالفاصله پس از اينكه...  بقيه ماشين آالت مالكيت«
» (تأكيدات اضافه  .منتقل خواهد شدبه مترو  خارج شودبمقصد بنادر ايران  ساحلي اياالت متحده

  ) .شده است

هاي سرزميني اياالت متحده را به سمت ايران ترك كرده بودند، مطابق قانون  اگر تجهيزات و قطعات يدكي، آب

) مورد توافق واقع شده بود، در آن زمان  2(2-401محل وقوع مال، حق مالكيت، چنان كه ميان طرفين وفق بخش 

كه زوكور ادعاي خود  ]، يعني زماني 1982نويه  ژا  14[  1360دي    24شد. با اين حال، چنين اتفاقي قبل از  منتقل مي

 نمود، نيفتاده است.تسليم  254را در پروندة شمارة 

خارج از  ورشكستگي تحت يك مديريت تصفيه زوكور  هايي يدار دارا يك مدير عهده ، مدير تصفيه -۹۷۶

قانون ورشكستگي  ربط ذي كه در آن موضع با مجوز مقررات «در جايگاه شخص ورشكسته»  515، دادگاه و عرفي

قرارداد اجرايي» بود بدين معنا كه ابعادي از  « كرد. قرارداد ميان زوكور و متروي تهران يك عمل مي يا واگذاري  

 

  بستانكاران، پرونده زير است:ها به نفع هاي روشنگر دربارة موضع و حدود اختيارات مدير تصفيه دارائييكي از پرونده  515
Illinois Bell Tel. Co. v. Wolf Furniture H., Inc., 509 N.E. 2d 1289, 1291-92 (Ill. App. Ct. 1987). 

نامة حل  دهد كه مدير تصفيه اختيار انعقاد موافقت نشان مي 254مشخصاً در خصوص پروندة در دست بررسي، سابقة پروندة شمارة 
داشته است: اليحه در تأييد درخواست خواهان در اصالح دادخواست با نام بردن از كيوان دي. مورگان، مدير تصفيه بابت  و فصل را  

نامة  ]؛ و شهادت1984[چهارم سپتامبر  1363شهريور  13نفع طلبكاران زوكور اينترنشنال، ليمتد، به عنوان خواهان؛ واگذاري مورخ 
]. ديوان در  1985ژانويه  28[ 1363ابت نفع طلبكاران زوكور اينترنشنال، ليمتد، مورخ هشتم بهمن كيوان دي. مورگان، مدير تصفيه ب

تأييد كرد كه مدير تصفيه اكنون خواهان است. ديوان   254] خود در پروندة شمارة 1985[هفتم فوريه  1363بهمن  18دستور مورخ 
نامة حل و فصل بپردازد؛ بنگريد به حكم مبتني بر  سته به انعقاد موافقت توانهمچنين پذيرفت كه مدير تصفيه، به عنوان خواهان، مي 

]. براي محدودة وسيع كاركردي اين مفاهيم در سياق حقوق اروپا،  1985مارس  13[ 1363اسفند  22الطرفين مورخ شرايط مرضي
  بنگريد به: 

Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on 
insolvency proceedings (recast), 2015 O.J. (L 141), recital 20, art. 2(5), and Annex B (Ireland 
and United Kingdom). 



  

385 

 

اعطا كرده  مدير تصفيه  عي به  يمذكور اختيارات وس  واگذاريمانده هر دو طرف قرارداد موجود بود و  تعهدات باقي 

نامطلوب و به  قراردادهاي در به حداقل رساندن بار  مدير تصفيهيا  سرپرست اتود. منتفعين نهايي از اختيار ب

 .باشندمي  مشتريان بدهكارساير  ،در صورت اقتضاء، حداكثر رساندن منافع قراردادهاي مطلوب، طلبكاران و

ديوان قبالً در اين حكم جزئي توضيح داده است كه چرا، با نهادن بنياد تصميم خود در ارتباط با كسب   -۹۷۷

تواند آموزة فرانسوي و بلژيكي از  المللي خصوصي، نمي حق مالكيت در اموال منقول بر اصول كلّي حقوق بين 

ديوان   516فروش را بپذيرد.)  erga omnes(  نسبت به اشخاص ثالثو  )  inter partes(الطرفيني  تمييز ميان آثار بين

شود كه ، يادآور مي )ex abundanti integritas( جهت رفع هر گونه ابهامو  111- به ويژه وفق اهداف ادعاي ز

قرارداد  قانون حاكم بر برتري را الطرفيني در روابط بين اي كه نظرترين نويسندگان، قاعده مطابق نظر صاحب 

حقوق  517شود.، اعمال نمينيستچنين تفكيكي  قائل به  خود  كه قانون محل وقوع مال به نوبه    مواردي، در  دهدمي

تواند بر انتقال حق مالكيت در قرارداد مي  حاكم بركند. دوم، اين قاعده كه قانون ايلينوي چنين تفكيكي نمي 

از اشخاص ثالث ممكن   هاي خاصيگروه شود كه  كاالهاي فروخته شده هم حاكم باشد در جايي اعمال نمي 

باشند. مديران ورشكستگي يكي از آن  داشته    بر پايه امور ظاهريتصديق سادة موضع حقوقي    تواناست نفعي در  

المللي به طور كلي  طور كه در حقوق ورشكستگي بين ود كه، همان ـشنهايتاً، ديوان متذكر مي  518ها هستند.گروه 

) (در انتقال حق مالكيت، يعني  loi de la source( منشأوي، قانون ـشناخته شده است، و نيز مطابق مرجع فرانس 

 lexورشكستگي (كه تحت حاكميت قانون حاكم بر  مدير تصفيهاختيارات ر بحقوق قراردادهاي ايران) 

concursus( 519گذارد. نمي تأثيري ، يعني حقوق ايالت ايلينوي، است 

 

  ، باال.162-161بندهاي  بنگريد به  516
517 PIERRE MAYER & VINCENT HEUZÉ, DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ¶ 677 (11th ed. 2014). 

   .676-675، 670همانجا. بندهاي  518
519 BERNARD AUDIT & LOUIS D’AVOUT, DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ¶ 845 (7th ed. 2013). 
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دي   29در  3سي، و ام 2سي، ام 1سي، ام 3دبليوكند كه پي مي مطابق تحليل باال، ديوان بدين ترتيب حكم  -۹۷۸

 اند.] «اموال ايران» نبوده 1981ژانويه  19[ 1359

 )ليميتد استدلر هرتر/(صنايع چوب و كاغذ مازندران  128-ادعاي ز )18( 

 (الف) مقدمه    

دالر آمريكا بابت خسارات  وارده در اثر قصور    2،843،000  مبلغ  حداكثر  128-خواستة ايران در ادعاي ز -۹۷۹

نبي است كه در  ااياالت متحده در فراهم آوردن ترتيبات انتقال يك ديگ بخار صنعتي و تجهيزات جادعايي 

 باشد.] نيز مي1981ژانويه  19[ 1359دي  29اياالت متحده توليد شده بود. ايران خواهان بهره مبلغ محكوم به از 

 پيشينه موضوعي (ب) 

ايراني به نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران («سازمان») و شركتي كانادايي به نام شركت   ينهاد -۹۸۰

] قراردادي براي طراحي و ساخت كارخانه  1974دسامبر    21[  1353آذر    30استدلر هرتر ليميتد («استدلر هرتر») در  

آمده  قرارداد مازندران در مقدمه عقد نمودند. كاغذ در استان مازندران ايران («قرارداد مازندران» يا «قرارداد») من

به عنوان «فروشنده» برخي تجهيزات و مواد را تأمين   به عنوان «خريدار» مايل است استدلر هرتر  سازمان  ، كهاست

مازندران  نمايد. سازمان به منظور اجراي قرارداد مازندران، يك نهاد فرعيِ كامالً وابسته به نام صنايع چوب و كاغذ  

متعاقباً حقوق و تعهدات خود ذيل قرارداد مازندران را به صنايع چوب و كاغذ مازندران   ايجاد كرد. سازمان

 واگذار نمود.

استدلر هرتر، به عنوان فروشنده، در قرارداد از جمله متعهد شد كه تمام اقالم اصلي تجهيزات و خدمات   -۹۸۱

ند. در عوض، سازمان/صنايع چوب و كاغذ مازندران به عنوان  فني مورد نياز براي كارخانه كاغذ را تأمين ك
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رفت كار پرداخت  ميليون دالر آمريكا به صورت اقساط به نسبت پيش  142خريدار، متعهد شدند كه مبلغ مجموعاً  

 نمايند.

حاكم بر انتقال مالكيت تجهيزات مذكور دارد كه در بخش    28اي خاص در ماده  قرارداد مازندران مقرره  -۹۸۲

 :داردربط مقرر مي ذي

  مالكيت  0-28

  حق مالكيت و تصرف در زمانهاي مشخص شده ذيل به كارفرما منتقل خواهد شد.    28-1

  يا  و ميشود كارفرما  قبولي و تحويل  كار 5-0 بند طبق كه ايلحظه  از – 520(الف) اجناس 
  .  باشد عقبتر  آن انجام تاريخ  كه كدام  هر پيمانكار توسط مطالبات آخرين دريافت

»  عملكرد قرارداد مستلزم برپاكردن تجهيزات در ايران و انجام «آزمايش 15-0اختصاراً، «قبول كار» وفق ماده 

كند؛ سپس، توسط استدلر هرتر جهت حصول اطمينان از اين بود كه تجهيزات مورد آزمايش به خوبي كار مي 

را براي موردي كه موضوع آزمايش  قبول كار» مهندس طرف قرارداد صنايع چوب و كاغذ مازندران «گواهينامه 

 كرد.صادر ميعملكرد قرار گرفته بود 

  60دعا؛ يعني «ديگ بخار صنعتي وي.يو.ااين    مال موضوع]  1976اكتبر    19[  1355مهر    27استدلر هرتر در   -۹۸۳

سازي  نام ماشين» (مجموعاً «ديگ بخار») را به شركتي ايراني به و تجهيزات جانبي آن  كامباسچن انجينيرينگ

بيني طرفين قرارداد مازندران، يعني سازمان/صنايع چوب و كاغذ مازندران و استدلر  اراك سفارش داد. مطابق پيش

سازي  شد: استدلر هرتر بايد ديگ بخار را به ماشين آيد تهيه ميهرتر، ديگ بخار بايد به شرحي كه در ادامه مي 

بايد به شركتي آمريكايي به نام كامباسچن انجينيرينگ سفارش   ود و آن شركت به نوبه خداد اراك سفارش مي 

به يك كارگزار حمل و نقل در   بارگيري بايد ديگ بخار را طي چندين فقره داد؛كامباسچن انجينيرينگمي

 

دهند  آالت، تجهيزات، مواد و ساير اقالميكه قسمتي از پروژه را تشكيل ميقرارداد «اجناس» را به عنوان «كليه ماشين  1-23ماده   520
  كند. مواد مصرفي» تعريف مي[منابع عملياتي و]  به جز قطعات يدكي، مواد خام، 
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كرد؛ داد و مبلغ كامل و نهايي را از ماشين سازي اراك دريافت مي اي جنوبي تحويل مي نچارلستون در كارولي

به نمايندگي   صنايع چوب و كاغذ مازندران استدلر هرتر (يا سازي اراك بايد مبلغ كامل و نهايي را ازشينسپس ما

 آورد.ترتيبات حمل ديگ بخار را به ايران فراهم مي  استدلر هرتر كرد، و متعاقباًاستدلر هرتر) دريافت مي  از

آزمايش  قرارداد بايد  15-0ديگ بخار، وفق ماده روي داشت كه قرارداد مازندران مشخصاً مقرر مي  -۹۸۴

 .شدانجام مي  عملكرد

سازي اراك بابت ديگ  ] سفارش خريد را براي ماشين 1976اكتبر  19[ 1355مهر  27استدلر هرتر در  -۹۸۵

داد و شرايط  دالر آمريكا نشان مي  1،917،890بخار صادر كرد. سفارش خريد مذكور مجموع مبلغ خريد را 

به نسبت   %70ها»، و «الباقي طراحي  در زمان %20در زمان تأييد سفارش»، « %10« اين صورت بود: بهپرداخت آن 

 حساب و گزارش دريافت كارگزار حمل و نقل». ارزش هر محموله با دريافت صورت 

را  داشت كه ماشين سازي اراك پرداخت بابت ديگ بخار  توجه است كه سفارش خريد مقرر مي  شايان -۹۸۶

 داشت:مي مقرر  مشخصاً، سفارش خريد     .مطالبه خواهد كرد  استدلر هرتر و نه از  و كاغذ مازندرانصنايع چوب   از

 تبصره

سازي اراك بابت ايفاي تعهد  به نحو توافق شده مورد قبول است، ماشين %20شرايط پرداخت 
ها  تصويب طراحي   اپرداخت استدلر هرتر ليميتد به صنايع چوب و كاغذ مازندران مراجعه كنيد، و نه ب

  نهاد آمده است.كه در اين پيش

  گفته است.بند زير جزو الينفك شرايط پرداخت پيش 

كند كه صنايع چوب و كاغذ مازندران موافقت كرده است كه  (الف) ماشين سازي اراك تأييد مي 
ي  سازتعهدات پرداخت استدلر هرتر ليميتد را مطابق سفارش خريد ايفا كند و بنابراين ماشين 
پذيرد اراك بدين وسيله تعهد چوب و كاغذ مازندران را به جاي استدلر هرتر ليميتد ذيل مي

سازي اراك بدين وسيله از كليه حقوق خود بابت جبران خسارت كه [،] بدين قرار ماشين 
كند توانست بر اساس اين سفارش خريد عليه استدلر هرتر ليميتد عنوان نمايد اعراض مي مي

---
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مراجعه خواهد  ي تعهدات پرداخت زير، صرفاً به صنايع چوب و كاغذ مازندران و براي ايفا
  .نمود

كامباسچن انجينيرينگ سفارش داد. وفق توافق بين   سازي اراك به نوبه خود ديگ بخار را به ماشين -۹۸۷

كشتي  ماشين سازي اراك و كامباسچن انجينيرينگ، كامباسچن انجينيرينگ بايد تجهيزات را با شرايط تحويل به  

)F.O.B.  ( كرد و مبلغ آن را از طريق اعتبار  به انبار كارگزار حمل و نقل در چارلستون كاروليناي جنوبي حمل مي

 نمود.اَسنادي صادره توسط ماشين سازي اراك دريافت مي 

بابت  استدلر هرتر حسابي براي] صورت 1976[پنجم سپتامبر  1355شهريور  14ماشين سازي اراك در  -۹۸۸

دي  16در  استدلر هرتر دالر آمريكا صادر كرد. 191،789پرداخت وفق شروط سفارش خريد يا درصد پيش 10

پرداخت نمود، گرچه شروط مربوط پرداخت وفق   ] اين مبلغ را به ماشين سازي اراك 1977[ششم ژانويه  1355

مطالبه خواهد   مازندران  صنايع چوب و كاغذ ماشين سازي اراك پرداخت را از داشت كهسفارش خريد مقرر مي 

 كرد.

 20اطالع داد كه پرداخت  استدلر هرتر ] به1977فوريه  27[ 1355هشتم اسفند در ماشين سازي اراك  -۹۸۹

ترتيبات پرداخت را فراهم   استدلر هرتر درصد مجموع ارزش سفارش خريد حال شده است و درخواست نمود كه

مجوز پرداخت آن   صنايع چوب و كاغذ مازندران ] به1977  ژانويه  28[  1355در هشتم بهمن   استدلر هرتر آورد.

، مبلغ را پرداخت  مبلغ را به نيابت از خود به ماشين سازي اراك داد كه متعاقباً صنايع چوب و كاغذ مازندران آن

 نمود.

را وفق توافق    هامحمولهي  مجموعه ] نخستين  1977دسامبر    22[  1356كامباسچن انجينيرينگ در اول دي   -۹۹۰

بابت تأمين ديگ بخار به انباري متعلق به شركت اينترنشنال فرواردر در چارلستون   ماشين سازي اراك خود با

كاالها  آن  كاروليناي جنوبي تحويل داد. اينترنشنال فرواردر در همان تاريخ رسيد انبار كارگزار حمل و نقل براي  
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دريافت شد ... براي قرار گرفتن در اختيار   صحيح و سالم« صادر كرد كه در بخش مربوطه آن اظهار داشت:

[ماشين سازي اراك] به مقصد استدلر هرتر ورلدوايد ليميتد به مقصد مقامات بندر كاروليناي جنوبي، ترمينال 

دالر آمريكا بابت   289،188كامباسچن انجينيرينگ مبلغ  .»كلمبوس استريت از طرف [كامباسچن انجينيرينگ]

 حساب صادر كرد.صورت  ماشين سازي اراك ها برايلهاين محمو

و   16] و 1977دسامبر  29[ 1356هاي هشتم دي چهار محموله ديگر به انبار اينترنشنال فرواردر در تاريخ  -۹۹۱

انبار  اينترنشنال فرواردر رسيد ها بابت تمام آن ] رسيد كه 1978ژانويه  27، و 13، 6[  1356دي و هفتم بهمن  23

ماشين سازي   براي مربوطه را  سابحصورت گ نيز كرد و كامباسچن انجينيرينميو نقل صادر  كارگزار حمل 

كامباسچن انجينيرينگ به منظور وصول   كرد. اصل رسيدهاي انبار كارگزار حمل بايد توسطمي اراك صادر 

شد. اصل رسيدهاي انبار كارگزار  سازي اراك به بانك ارائه مي توسط ماشين  مفتوحپرداخت وفق اعتبار اَسنادي 

رسيد. اصل رسيدهاي انبار كارگزار  سازي اراك مي هاي بانكي به ماشين حمل و نقل سپس بايد از طريق كانال

] ذكر شده است،  1978آوريل    14[  1357فروردين    25استدلر هرتر مورخ   س داخليكه در تلك حمل و نقل، چنان 

شد كه آن رسيدها را براي دادن اجازه به صنايع  ماشين سازي اراك به استدلر هرتر ارسال مي بايد متعاقباً توسط

رداختي  هاي ماشين سازي اراك بابت بازپرداخت مبالغ پحسابچوب و كاغذ مازندران جهت پرداخت صورت 

كامباسچن انجينيرينگ نياز داشت. به عالوه، وفق تلكس مذكور، «آخرين پرداخت، نيازمند   سازي اراك بهماشين

 521گواهي بازرسي خواهد بود». 

 

  كرد: مضافاً ذكر] 1978آوريل  14[ 1357فروردين  25در تلكس استدلر هرتر  521
  آنچه ما [استدلر هرتر] براي تأييد پرداخت الزم داريم به شرح زير است:

  سازي اراك بايد تمديد شود ماشين  -الف) اعتبار اسنادي كامباسچن انجينيرينگ
  ب) اصل قبض رسيد كارگزار حمل و نقل بايد از طريق بانك آزاد شود و به ماشين سازي اراك ارسال شود.

  بايد (اصل) قبض رسيدهاي كارگزار حمل و نقل و يك صورتحساب را به استدلر هرتر بفرستد.پ) ماشين سازي اراك 
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هاي ديگ بخار را وفق توافق  درصد محموله   75]  1978[اوايل    1356كامباسچن انجينيرينگ تا پايان سال   -۹۹۲

 ماشين سازي اراك اينترنشنال فرواردر تحويل داد. در اين اثناء، اعتبار اسنادي  انبار ماشين سازي اراك به  با

ها تا زماني كه اعتبار اسنادي مذكور تمديد شود،  كامباسچن انجينيرينگ از حمل ديگر محموله منقضي شد و

 امتناع ورزيد. 

درصد مجموع   70بت حسابي با] صورت 1978 آوريل  23[ 1357 سوم ارديبهشتسازي اراك در ماشين -۹۹۳

به انضمام «تصاوير قبوض انبار كارگزار   استدلر هرتر سازي اراك برايماشين  استدلر هرتر از مبلغ سفارش خريد

سازي اراك در نامه خود  ماشين كرد. صادر» ])1978ژانويه  17و  13( 1356دي  27و  23[ حمل و نقل مورخ

دستور دهد تا تأديه مبلغ قابل پرداخت   صنايع چوب و كاغذ مازندران استدلر هرتر «به تصريح كرد كه اميد دارد

 را تسهيل نمايد». 

 سازي اراك به شرح زير پاسخ داد: ] به نامه ماشين1978[سوم مه  1357ارديبهشت  13استدلر هرتر در   -۹۹۴

ه تا كنون  ايد ك ما قادر به درك نيستيم ... چرا صورتحسابي با رقمي باالتر از ارزش كاالهائي فرستاده 
كنيم چرا تصوير قبض انبار كارگزار حمل و نقل بابت حمل شده است. ما همچنين درك نمي

ايد در صورتيكه مطابق اطالعاتي كه ما از كارگزار حمل و نقل  پوند كاال را فرستاده 110،842
  پوند حمل شده است. 850،000دريافت كرديم 

پرداخت مطابق اين سفارش خريد كه حال شده است،    به منظور تأييد پرداخت هر بخش از مبالغ قابل
  [استدلر هرتر] بايد مدارك زير را در اختيار داشته باشد: 

 اصل رسيد كارگزار حمل و نقل بابت كاالي حمل شده، و   ) 1

 

ت)  استدلر هرتر صورتحساب را وارسي و تأييد خواهد كرد و صورتحساب را براي پرداخت به چوب و كاغذ مازندران تسليم  
  .خواهد كرد...

توانيم يك صورتحساب صادره توسط ماشين سازي  ما به سادگي ميسازي اراك مطلقاً حياتي باشد، اگر پرداخت فوري به ماشين 
] اين روش را  اراك را تأييد كنيم و از چوب و كاغذ مازندران بخواهيم كه آن را بپردازد ... اما [يكي از نمايندگان استدلر هرتر

  لك آن است....ماقانوناً كند چرا كه پرداخت در قبال كاالئي انجام خواهد شد كه اراك هنوز توصيه نمي 
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 هاي قبلي درصد پرداخت  30صورتحسابي بابت بهاي كاالي حمل شده منهاي  ) 2

ت را براي تأييد پرداخت در اختيار نداريم، از  اگرچه ما، چنان كه در باال طرح شد، مدارك درس
درصد از موضوع قرارداد كامباسچن انجينيرينگ توسط آن شركت به انبار   75دانيم آنجا كه مي 

كارگزار حمل و نقل، برده شده، مايليم به مشتري خود، صنايع چوب و كاغذ مازندران، توصيه كنيم 
در قبال مبلغ قابل پرداخت بابت كاالهائي كه تا   دالر آمريكا 750،000كه پيش پرداختي معادل 

كنون حمل شده بپردازد. ماندة ارزش سفارش متعاقباً به محض وصول اسناد صحيح كاالهاي حمل  
 شده و كاالهائي كه بايد حمل شود، تأييد خواهد شد. 

با پذيرش پرداخت از سوي صنايع چوب و   سازي اراك در تلكس خود در پاسخ به استدلر هرتر ماشين  -۹۹۵

(يك) آن شركت «مابقي رسيدهاي انبار كارگزار حمل و نقل را  كه كاغذ مازندران موافقت كرد و اضافه نمود 

»؛ و (دو) اصل آن  شودمي استدلر هرتر پست  ها «امروز بهكپي آن  وهاي بانكي» دريافت كرده از طريق كانال 

ها نهايتاً به مشتري شما [صنايع  گمرك الزم بوده است و اين كه «اصل تمام آن  رسيدها براي ترخيص كاالها از

 چوب و كاغذ مازندران] تسليم خواهد شد». 

اطالع داد كه صنايع   استدلر هرتر ] به1978مه  30[ 1357صنايع چوب و كاغذ مازندران در نهم خرداد   -۹۹۶

ريكا «به نمايندگي از استدلر هرتر» وفق  دالر آم 750،000چوب و كاغذ مازندران در آن تاريخ، مبلغ 

 پرداخت كرده بود.  هاي شركت اخيرالذكر دستورالعمل 

]، دو 1978اوت  25ژوئيه و   27[ 1357در پنجم مرداد و سوم شهريور  به ترتيب كامباسچن انجينيرينگ  -۹۹۷

سازي  ماشين  وفق توافق باكاروليناي جنوبي واقع در در چارلستون  اينترنشنال فرواردر محموله ديگر را به انبار 

 تحويل داد.  اراك 

 استعالم كرد كه آيا كامباسچن انجينيرينگ ] از1978اكتبر  30[ 1357در هشتم آبان  استدلر هرتر -۹۹۸

سازي اراك تمام مبلغ را به آن شركت پرداخته است يا خير، «تا [استدلر هرتر] اقدام به پرداخت به  ماشين

ها تا آن تاريخ پرداخت شده  حسابپاسخ داد كه «تمام صورت    ن انجينيرينگسازي اراك] كند».كامباسچ [ماشين
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دالر آمريكا   3،000كامباسچن انجينيرينگ همچنان بايد براي ارسال محموله ديگري به ارزش حدوداً  است» اما

] 1978[اوت    1357حساب صادر كند. كامباسچن انجينيرينگ بعداً مدعي شده است كه در مرداد/شهريور  صورت 

ماشين   تون حمل كرده است و در چارلس اينترنشنال فرواردر به انبار را تمام مواد مربوط به ديگ بخار صنعتي 

 سازي اراك تمام مبلغ را به كامباسچن انجينيرينگ پرداخت كرده است. 

صنايع   ها از] مشكالتي در خصوص وصول پرداخت1978[اوايل  1356اواخر سال  در استدلر هرتر   -۹۹۹

] بر روي پروژه  1979[ژانويه و فوريه  1357استدلر هرتر بين دي و بهمن  چوب و كاغذ مازندران داشت. فعاليت

]   1978[اواخر  1357مازندران عمالً متوقف شد. استدلر هرتر با توجه به شرايط حاكم در ايران در نيمه دوم سال 

] 1979[پنجم ژانويه    1357دي    15تا    آن شركتكردن كاركنان خود از ايران نمود. اكثر كارمندان  شروع به خارج 

 گاه از سر گرفته نشد.پروژه مازندران هيچ  كشور را ترك كرده بودند. فعاليت بر روي

نام تجاري و تمام    522] در نتيجه مشكالت مالي،1979اكتبر  31[ 1358استدلر هرتر در نهم آبان   -۱۰۰۰

يك  به ايران بود را واقع در هايي كه منبعث از قراردادهاي كارخانه كاغذ خود به جز آن هاي شركتيدارايي 

 استدلر هرتر متعاقباً نام خود را به كدزپ ليميتد («كدزپ») تغيير داد.شركت آلماني فروخت. 

  ») امين («براي اموال كدزپ اميني در دادگاه عالي مونترئال درخواست ورشكستگي و متعاقباً كدزپ  -۱۰۰۱

اصالحي»)،    درخواست ] اصالح شد (« 1980[نهم ژانويه    1357دي    19به نحوي كه در    درخواست نصب كرد. اين  

 داشت:مقرر مي 

در خصوص    همراه با اختيارات الزمپ] بدين وسيله كليه اموال خود را در هر محلي كه باشد ...  دز[ك
ين براي و به  شد... به امل مي او به نفع خودش اعم آن شركتدر ارتباط با اموال كه بايد توسط و يا 

 

شد، بنابراين، استدلر هرتر در نتيجه از  در آن زمان، تقريباً تماماً شامل دو قرارداد كارخانه كاغذ ميعمليات تجاري استدلر هرتر   522
  كاران خود ناتوان گرديد.ها به طلب دست رفتن اين تجارت، از پرداخت
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دهد و منتقل دهد، تحويل مي كند، انتقال ميگذارد، واگذار مي نيابت از طلبكاران، به گرو مي
 كند.مي

داشت كه اصالحي همچنين در خصوص پرداخت مطالبات «طلبكاران بدون وثيقه» كدزپ مقرر مي درخواست 

 ة خالص ناشي از آن اقدام كند...»هاي [كدزپ] و تسهيمِ ... ماندامين بايد «به تصفيه منظم دارائي

اي به امين و وكيل اموال در مورد ديگ بخار  ] نامه1979دسامبر    14[  1358آذر    23   رئيس كدزپ در -۱۰۰۲

و بنابراين، كل مبلغ سفارش  بود نوشت و از جمله (يك) متذكر شد كه مبلغ به «فروشنده كامالً پرداخت شده» 

اراك «براي بازيافت بالقوه در دسترس» بوده است؛ و (دو) اظهار داشت كه  سازي به ماشين استدلر هرتر خريد

وكيل اموال بايد «مطالعة كليه مدارك و شروط قراردادي» را در ارتباط با خريد ديگ بخار آغاز كند «تا به وضوح  

 اثبات كندكه ما نسبت به آن حق مالكيت كامل داريم». 

] به كامباسچن 1980[هشتم اكتبر  1359مهر  16در  كردوكيل كانادايي كه براي امين كار مي  -۱۰۰۳

رئيس كدزپ، در  اظهار و وفق  ،كه در خصوص مالكيت ديگ بخار از وي استعالم كرده بود ،انجينيرينگ

نظريه حقوقي ارائه كرد. وكيل در  ،نهايت محتاط» بودمالكيت كدزپ نسبت به ديگ مذكور «بي حق خصوص 

 نظريه خود نوشته است: 

بخاري] كه از شركت كامبسشن انجينيرينگ اينكورپوريتد خريداري شده و به چون [ديگ 
المللي حمل، (اينترنشنال فاوردينگ اينكورپوريتد) تحويل گرديده و اصل رسيدهاي  شركت بين

 سازي اراك به استدلر هرتر ليميتد داده، بعقيده ما مالكيت از ماشنانبار آن شركت را ماشين 
 شده است. سازي اراك خارج [كذا]

سازي اراك ... تماماً اند كه «مطالبات ماشينوكيل توضيح داد كه نمايندگان كدزپ بودند كه او را مطلع كرده 

سازي اراك براي وصول وجه از استدلر هرتر ليميتد اصل رسيدهاي انبار  پرداخت شده است»؛ و افزود كه «ماشين 
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ژوئيه و   27، ششم و سيزدهم و بيست و هفتم ژانويه و 1977دسامبر  29و  22شركت حمل كاال را به تاريخهاي 

 523را به استدلر هرتر ليميتد تسليم كرده است».  1978اوت  25

] تا 1974[ 1352/1353هاي شغلي مختلف از سال نامة آقاي نورمن يودين كه در موقعيت وفق شهادت  -۱۰۰۴

سازي اراك  زماني كه تمام مبلغ به ماشين  524كرد،استدلر هرتر كار مي براي ]1979[ 1358/1357پايان سال 

مالكيت حق  داد و  استدلر هرتر مي سازي اراك بايد رسيدهاي انبار كارگزار حمل و نقل را بهپرداخت شد، ماشين

شد. او همچنين اظهار داشت كه در واقع «[صنايع چوب و كاغذ مازندران]  استدلر هرتر منتقل مي ديگ بخار به

ك را از طرف [استدلر هرتر] بطور كامل پرداخت نمود» و افزود كه «اندكي پس از حمل  سازي اراطلب ماشين 

سازي اراك كپي اصلي رسيدهاي عامل بار را به [استدلر هرتر]  ، ماشين1978آخرين قطعات ديگ بخار در اوت 

وفق شهادت آقاي   ارسال داشت و بدين ترتيب مالكيت و كنترل روي ديگر بخار را به استدلر هرتر منتقل نمود».

)] در كانادا اعالم ورشكستگي نمود، ديگ  1979اكتبر  31( 1358يودين، «هنگاميكه [استدلر هرتر] در [نهم آبان 

بخار كه هنوز در بندرگاه چارلستون كاروليناي جنوبي قرار داشت جزو دارائيهاي [استدلر هرتر] بود و از اينرو  

 زپ گرديد». يك قسمت از دارائيهاي [استدلر هرتر]/كد

] گزارشي در خصوص فروش منظم تجهيزات  1981ژانويه  15[ 1359دي  25رئيس كدزپ در  -۱۰۰۵

، به امين ارائه كرد. او در  رسيده بود تأييد دادگاهكه به قرارداد مازندران  طبقاستدلر هرتر  خريداري شده توسط

 

همچنين اطالع داده بودند كه «مطالبات ماشين سازي اراك و كامبسشن  وكيل مضافاً توضيح داد كه نمايندگان كدزپ به وي  523
  انجينيرينگ اينك تماماً پرداخت شده است».

هاي  حسابو تأييد صورت  ارائه دارد كه در مدت تصدي شغل در استدلر هرتر وظايف اصلي او با تهيه و آقاي يودين اظهار مي  524
]، او ناظر كنترل  1976[مه  1355رداد مازندران مرتبط بوده است. در ارديبهشت/خرداد كارهاي انجام شده از جمله در ارتباط با قرا

هاي او افزوده شد؛ او همچنين درگير  هم به مسئوليت  ايصدور صورتحساب و پيش بيني بودجه ،مخارج قرارداد شد؛ در اين مقام
] او مدير توسعة  1978[ 1356/1357اني شد. در سال هاي ايرهاي مشتريها و پرداخت حسابپروژة خاصي براي اخذ تأييد صورت

داري در  شد؛ تكاليف جديد او شامل مسئوليت كامل وظايف حساب  تأمين ماليو كنترل  يحاطر مالي، و بعد مديرتأمين ها، سيستم
   قرارداد مازندران بود.
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سائلي بود كه استدلر هرتر به عنوان  المللي فروش تجهيزات «شامل تمام وگزارش خود اظهار داشت كه اعالم بين 

خريدار ابتياع كرده بود (نه بعنوان عامل در مورد سفارش وسائلي از پنج فروشنده آلماني)» و شامل «وسائل آلماني 

 525نبود كه استدلر هرتر بعنوان «عاملي» خريده بود». 

ديگ بخار را از   ] يا حوالي آن، امين دارايي كدزپ 1982[مارس  1361/فروردين 1360در اسفند  -۱۰۰۶

 لنگرگاه در بندر به انباري در چارلستون منتقل كرد.

] ديگ بخار را در مزايده (به صورت غيابي)  1987ژوئن  29[ 1366ي كدزپ در هشتم تير يامين دارا -۱۰۰۷

 دالر كانادا به شركتي در ايلينوي فروخت. اين مزايده در الشين كبك برگزار شد.   45،000در قبال 

  اظهارات طرفين     (پ) 

 اظهارات ايران   

فروخته است،   سازي اراك  ماشين  ديگ بخار را به كامباسچن انجينيرينگ كند كه چون ايران ادعا مي  -۱۰۰۸

منتقل   سازي اراكماشين كامباسچن انجينيرينگ به ] از1979نوامبر  14[ 1358آبان  23مالكيت آن قبل از حق 

  1359دي  29سازي اراك در اقي مانده است؛ بدين ترتيب، ماشينب سازي اراك ماشين شده است و در مالكيت

اياالت متحده بوده است. بنا بر    9] مالك ديگ بخار بود. در نتيجه، قلم مذكور مشمول تعهد بند  1981ژانويه    19[

سازي  ماشين به كامباسچن انجينيرينگ مالكيت ديگ بخار ازحق  ايران، در حالي كه اختالفي نيست كه    اظهارات

مالكيت متعاقباً به استدلر هرتر منتقل  حق  اي وجود ندارد كه نشان دهد  نع كننده اراك منتقل شده است، هيچ ادله قا

 

  كدزپ نوشت:  به طلبكاران ]1979[دسامبر  1358آذر/دي الواقع، امين در يك گزارش اولية في 525
، در مرحله اوليه قرارداد با  و يك نهاد دولتي آلمانيپيرو يك توافق بين مشتري ايراني [صنايع چوب و كاغذ مازندران] 

مستقيماً انجام دهد. لذا ستادلر   فروشندگان آلمانيمشتري ايراني تصميم گرفته شده بود كه مشتري پرداختهاي خود را به 
در دستور خريدهاي صادره بنام فروشنده آلماني وضوحاً همين مطالب  هرتر ليميتد بعنوان نماينده عمل نموده است.  [كذا]  

   (تأكيد افزوده شده است.)   .است منعكس شده 



  

397 

 

مالكيت  حق  روشن نيست كه اساساً چنين قصدي وجود داشته است كه    مدعي است كه  شده باشد. در واقع، ايران

 استدلر هرتر يادهد كه نظر ايران، تجزيه و تحليل درست در عوض اين را نشان مي  بهبه آن شركت انتقال يابد. 

مهر   27كرده است يا اين كه حتي وفق سفارش خريد به عنوان كارگزار صنايع چوب و كاغذ مازندران عمل مي 

 است.  تكميل نشدهاقدامات قراردادي مربوطه ]، 1976اكتبر  19[ 1355

كه آقاي  چنانتوجه شود،  استدلر هرتر و سازي اراك ماشين  و نيت ايران، اگر به قصد اظهارات نا بر ب -۱۰۰۹

 مالكيت ديگ بخار، وفق سفارش خريد مذكور، بايد صرفاً در صورتي ازحق   526يودين نقل كرده است،

و   بودشده  ازي اراك پرداخت  ـسماشين د كه: (يك) كل مبلغ بهـشبه استدلر هرتر منتقل مي ازي اراكـسماشين

. ايران در  بودرا به استدلر هرتر تحويل داده  سازي اراك اصل رسيدهاي انبار كارگزار حمل و نقل(دو) ماشين

] استدلر 1978آوريل    14[   1357فروردين    25كه تلكس داخلي مورخ  شود كه چنانارتباط با مورد اخير متذكر مي 

انتقال تحقق  درك استدلر هرتر اين بود كه اصل رسيدهاي انبار كارگزار حمل و نقل براي   527دهد،هرتر نشان مي 

 14[  1357فروردين    25كه به نظر ايران تلكس داخلي مورخ  داشته است. به عالوه، چنان ضرورت مي مالكيت  حق  

]  استدلر  1978[هشتم نوامبر  1357آبان  17نويس مورخ داخلي دست  يادداشتيو  528] استدلر هرتر 1978آوريل 

سازي اراك  ي ماشيني ت نهابراي انجام پرداخهرتر داللت بر آن دارد، ارائه گواهي بازرسي كيفي ديگ بخار 

؛ به  يك از اين اقدامات باشدهيچ دال بر انجام  وجود ندارد كه    اياثباتي ايران، مدرك    اظهاراتبنا بر   529الزم بود. 

 

   ، باال.0410بند  بنگريد به  526
   ، باال.521و پانوشت  199بند  بنگريد به  527
  ، باال. 199بند  بنگريد به  528
  در اين يادداشت آمده است:  529

  نبايستي تا: 

... مطمئن صورت پرداخت نهائي از طرف همه مسئولين پرداخت نشده باشد .... صورت بازرسي نرسيده باشد. 
  هاي بانكي نيست. نشده باشيم كه ديگر احتياجي به تضمين

  اجازه پرداخت نهائي را امضاء كنيم.
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اصل رسيدهاي انبار كارگزار   ماشين سازي اراك نشان دهد ، هيچ مدرك مستندي وجود ندارد كهطور خاص

به جاي ارسال به استدلر هرتر، به صنايع چوب و كاغذ مازندران ارسال نكرده    ها راحمل و نقل را نگه نداشته يا آن

] 1980[هشتم اكتبر  1359مهر  16كند كه نبايد به نظريه حقوقي وقعي نهاد كه وكيل امين در باشد. ايران ادعا مي 

سازي اراك به استدلر  مالكيت ديگ بخار از ماشين حق كامباسچن انجينيرينگ داده و نتيجه گرفته است كه  به

وكيل در تهيه نظريه خود، بدون بررسي مدارك مستند، علت اين امر اين است كه  530منتقل شده بود.  هرتر

 . اي استناد كرده كه از نمايندگان كدزپ دريافت كرده استمنحصراً به اطالعات شفاهي 

 سازي اراك بهاشين مالكيت ديگ بخار از محق دعي است بر فرض كه ، ايران م نحو جايگزينبه  -۱۰۱۰

باشد زيرا صنايع چوب و كاغذ  مي  9استدلر هرتر منتقل شده باشد، ديگ بخار مشمول «اموال ايران» وفق بند 

گيري به طور خالصه از اين  اند. داليل ايران براي اين نتيجه سازي اراك مالك منافع آن بوده مازندران و/يا ماشين

سازي اراك نهادهاي تابعه سازمان گسترش و نوسازي  ازندران و ماشين قرار است: هر دوي صنايع چوب و كاغذ م

حتي اگر آخرين   كامباسچن انجينيرينگ داده است، سازي اراك تمام مبلغ خريد را به اند؛ ماشينصنايع ايران بوده 

زات  بخشي از تجهيثمن سازي اراك آزاد نشده باشد، حداقل، صنايع چوب و كاغذ مازندران پرداخت به ماشين

را پرداخته است؛ و تنها طرفي كه هيچ پرداختي انجام نداده، استدلر هرتر بوده است. بدين ترتيب، ايران نتيجه  

 باشد.ديگ بخار متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مي كامل گيرد كه مالكيت منافع مي

 اظهارات اياالت متحده  

  ] 1981ژانويه    19[  1359دي    29تاريخ    دركند كه ايران اثبات نكرده است كه  اياالت متحده تأكيد مي  -۱۰۱۱

اياالت   اظهارات باشد. بنا بر  9مشمول بند آن مال مالكيت بالمنازع و غيرمشروط بر ديگ بخار داشته است تا 

قصد داشتند كه مالكيت ديگ بخار  متحده، طرفين معامله ديگ بخار، يعني ماشين سازي اراك و استدلر هرتر، 

 

  ، باال. 0310بند  بنگريد به  530
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كرد. ماشين سازي اراك منتقل مي سه بار انتقال يابد. نخست، كامباسچن انجينيرينگ بايد مالكيت ديگ بخار را به

كرد. سوم و نهايتاً، استدلر هرتر بايد مالكيت را  استدلر هرتر منتقل مي  دوم، ماشين سازي اراك بايد مالكيت را به

گاه  است كه مرحله سوم، عمالً هيچ  موضع كرد. اياالت متحده بر اين اغذ مازندران منتقل مي صنايع چوب و ك به

 محقق نشده است. 

  1359دي  29سازي اراك در تاريخ اي مقدماتي، اياالت متحده مدعي است كه ماشينبه عنوان مسئله  -۱۰۱۲

 كامباسچن انجينيرينگ زماني كه   كند كه] مالك ديگ بخار نبوده است. اياالت متحده ادعا مي 1981ژانويه    19[

حساب و اصل رسيدهاي انبار كارگزار حمل و نقل  ديگ بخار را به كارگزار حمل و نقل تحويل داد و صورت

 سازي اراك منتقل گرديد. با اين حال، زماني كه تمام مبلغ بهماشين مالكيت بهحق  سازي اراك داد،  ماشين  را به

 به] 1978[اوت  1357ماشين سازي اراك پرداخت و آن رسيدهاي انبار كارگزار حمل و نقل در مرداد/شهريور 

حق  كه انتقال بعدي ، به اين عبارت انتقال يافتمالكيت ديگ بخار به استدلر هرتر حق استدلر هرتر منتقل شد، 

 ارداد مازندران گرديد.قر 28مالكيت به صنايع چوب و كاغذ مازندران موكول به مفاد ماده 

گاه محقق قرارداد مازندران هيچ  28است كه چون شروط مندرج در ماده   موضعاياالت متحده بر اين  -۱۰۱۳

مالكيت براي استدلر هرتر  حق گاه مالك ديگ بخار نگرديد. بنابراين، نشد، صنايع چوب و كاغذ مازندران هيچ 

شده توسط استدلر  مالكيت تجهيزات خريداري حق  ،قررهكند كه وفق آن مباقي ماند. اياالت متحده تأكيد مي

يافت مگر (يك) پرداخت كامل مبلغ توسط صنايع چوب و  هرتر به صنايع چوب و كاغذ مازندران انتقال نمي 

عملكرد  كاغذ مازندران و (دو) قبول تجهيزات توسط صنايع چوب و كاغذ مازندران (مشروط به موفقيت آزمايش  

كند كه  اياالت متحده استدالل مي  ،. نتيجتاً، عملي شده باشدز ترتيب وقوع اين اقداماتنظر ا  در ايران) صرف 

گاه محقق نشد، مالك  توانست قبل از رسيدن و نصب در ايران كه هيچ گاه نمي صنايع چوب و كاغذ مازندران هيچ 

 ديگ بخار باشد. 
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اياالت متحده مدعي است كه حق مالكيت ديگ بخار، پس از انتقال به استدلر هرتر در سال  ،نهايتاً -۱۰۱۴

] در چارچوب دادرسي مربوط به ورشكستگي در  1979[اول نوامبر    1358آبان    10در تاريخ    ]1978[  1357/1356

 هاي استدلر هرتر به امين دارايي كدزپ انتقال يافت.  كانادا در كنار ساير دارايي 

وجود هرگونه رابطه نمايندگي ميان استدلر هرتر و سازمان گسترش و نوسازي  منكر الت متحده ايا -۱۰۱۵

همچنين منكر اين  . اياالت متحده  استصنايع ايران/صنايع چوب و كاغذ مازندران در خصوص خريد ديگ بخار  

 كرده بودند. سازي اراك مالكيت منافع آن قلم را كسب كه صنايع چوب و كاغذ مازندران يا ماشين  است

 ) تصميم ديوان ت(

سازي اراك مشمول تعريف «ايران» وفق بند  مقرر داشته است، كه ماشين سابقاً  اختالفي نيست، و ديوان   -۱۰۱۶

 531باشد.بيانيه حل و فصل دعاوي مي  7ماده  3

باشد مشمول معناي «اموال ايران» مي  9اين است كه آيا ديگ بخار وفق بند  ادعادر اين  اساسيمسئلة  -۱۰۱۷

از كامباسچن   ]1978[ 1357/1356مالكيت ديگ بخار زماني در سال حق يا خير. طرفين توافق دارند كه 

ق  ح سازي اراك منتقل شده است. با اين حال، طرفين در اين مورد اختالف دارند كه آيا به ماشين انجينيرينگ

] از ماشين سازي اراك به استدلر هرتر انتقال يافته  1981ژانويه  19[ 1359دي  29مالكيت مربوطه متعاقباً قبل از 

 است يا خير. 

 مالكيت ديگ بخار  

 

  1363آذر  15(متن فارسي  144-180-3حكم شماره وزارت راه و ترابري و ديگران،  و ورپوريشن ك بنگريد به هارنيشفگر  531
  ص  ،90، ص 7گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1984ژوئيه  13[ 1363تير  22]، متن انگليسي 1984[ششم دسامبر 

)،  ]1986سپتامبر  30[ 1365(هشتم مهر  12، بند 257-295-2، حكم شماره ماشين سازي اراك و ديگرانو  آستين كامپني؛ 97
  . 291 ص ،288، ص 12گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در
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]  1981ژانويه    19[  1359دي    29كه چه كسي در  هاي الجزاير در خصوص اين جا كه طرفين بيانيه از آن   -۱۰۱۸

مالكيت حاكم است  حق كه بر انتقال را مالك ديگ بخار بود توافق ندارند، ديوان بايد قانون محل وقوع مالي 

 532تعيين كند.

اي مقدماتي، بهترين نحوة تشريح ارتباط قراردادهاي مبناي معامالت  به نظر ديوان، به عنوان مسئله   -۱۰۱۹

، در حالي كه قراردادهاي ميان  شودشناسايي  مادر  ست كه قرارداد مازندران به نوعي به عنوان قرارداد  مربوطه اين ا

سازي اراك (فروشنده) و كامباسچن انجينيرينگ (به عنوان توليدكننده و  استدلر هرتر (به عنوان خريدار)، ماشين

ام اطراف در سلسله تحويل از توليدكننده  كه حقوق و تعهدات تم تلقي گردند فروشنده نهايي) توافقاتي اجرايي 

مالكيت به خريدار نهايي يعني سازمان گسترش و  حق ، متعهد به فروش و انتقال مادرتا خريدار كه وفق قرارداد 

 .اندنوسازي صنايع/صنايع چوب و كاغذ مازندران بوده را مقرر داشته

تمام مواد مربوط    1357ا مرداد/شهريور  اختالفي در اين مورد وجود ندارد كه كامباسچن انجينيرينگ ت -۱۰۲۰

به ديگ بخار را به انبار اينترنشنال فرواردرز در چارلستون كاروليناي جنوبي تحويل داده بود. انتقال ادعايي مالكيت  

اياالت متحده زماني   اظهارات سازي اراك به استدلر هرتر حدود آن زمان محقق شده است يعني بنا بر از ماشين

منتقل  سازي اراك پرداخت و اصل رسيدهاي انبار كارگزار حمل و نقل به استدلر هرترماشين به كه تمام مبلغ 

جا كه ديگ بخار از محل دارد از آن شده است. بر اين اساس، ديوان در اعمال قاعدة محل وقوع مال، مقرر مي

جا شده و در زمان مربوطه در كاروليناي  سچن انجينيرينگ باشد) جابه اصلي خود (يعني اماكن توليدكننده كه كامبا

 باشد.مي حاكم مالكيت بر ديگ بخار  حق جنوبي واقع بوده است، حقوق ايالت كاروليناي جنوبي بر انتقال 

 

  ، باال.164-135هاي بند بنگريد به  532
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] موضوع يك فقره قرارداد فروش  1976اكتبر    19[  1355مهر    27ديگ بخار، وفق سفارش خريد مورخ   -۱۰۲۱

نتيجتًا ديوان به بررسي حقوق ايالت كاروليناي جنوبي به   533ر و ماشين سازي اراك بوده است. بين استدلر هرت

مالكيت  حق  باشد از اين جهت خواهد پرداخت كه آيا  عنوان قانون محل وقوع مال كه حاكم بر فروش كاالها مي 

 ت يا خير.به عنوان نتيجه قرارداد فروش از ماشين سازي اراك به استدلر هرتر منتقل شده اس

مجموعه قوانين كاروليناي جنوبي پذيرفته شده    36 تيترقانون تجارت متحدالشكل، به نحوي كه در  -۱۰۲۲

مجموعه قوانين كاروليناي جنوبي مشخصاً حاكم بر   36-2-401باشد. بخش است، حاكم بر فروش كاالها مي 

 رد:دامالكيت كاالهاي فروخته شده است و در بخش مربوطه مقرر مي حق انتقال 

به هر شيوه و شرايط مصرحي كه طرفين بر آن توافق كرده باشند ... حق مالكيت نسبت به كاال  ) 1( 
 يابد. از فروشنده به خريدار انتقال مي

حق مالكيت جز در شرايطي كه صراحتاً توافق ديگري شده باشد در زمان و مكاني كه فروشنده   ) 2( 
ايفاي تعهد خود را در ارتباط با تحويل فيزيكي كاال به اتمام رساند، انتقال خواهد يافت، 

بايد تحويل    ي سند مالكيت در زمان و محل ديگر  كهحتي در صورتي رغم حفظ حق وثيقه و  علي 
 534حفظ حق وثيقه با بارنامه.هر گونه رغم علي و  داده شود؛ و به ويژه 

گيرد نتيجه مي 535ادعا شده توسط طرفين در اين  ديوان بر اساس ادله و مدارك تسليمي و اظهارات ارائه  -۱۰۲۳

گ بخار زماني  مالكيت ديحق  اند كه  سازي اراك و استدلر هرتر قصد داشته كه طرفين قرارداد فروش يعني ماشين

) 2سازي اراك پرداخت شده باشد و () تمام مبلغ به ماشين 1سازي اراك به استدلر هرتر منتقل شود كه (ماشين از

سازي  سازي اراك اصل رسيدهاي كارگزار حمل و نقل را به استدلر هرتر تسليم كند. بدين ترتيب، ماشين ماشين

قوانين كاروليناي جنوبي، در مورد «طريق» و «شرايطي» كه    مجموعه    36-2-401اراك و استدلر هرتر وفق بخش  

 

  ، باال.859بند  بنگريد به  533

  .36-2-401، بخش 36مجموعه قوانين كاروليناي جنوبي، تيتر  534
   ، باال.521و پانوشت  199بند   همچنين بنگريد به . ، باال2101و  0910، 0410بندهاي  بنگريد به  535
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اند. سازي اراك به استدلر هرتر منتقل شود صراحتاً توافق كرده مالكيت ديگ بخار بايد از ماشين حق مطابق آن، 

به عالوه، اختالفي وجود ندارد كه رسيدهاي انبار كارگزار حمل و نقل صادره توسط اينترنشنال فرواردرز وفق  

 536باشد.مجموعه قوانين كاروليناي جنوبي، نمود «[اسناد] مالكيت» مي 36-2-401خش ب

منتقل شده است   سازي اراك به استدلر هرترمالكيت ديگ بخار از ماشين حق ايران در انكار اين كه  -۱۰۲۴

دارد. ايران  كه اقدامات الزم براي انتقال مالكيت به عمل آمد وجود نكند كه ادله كافي در تأييد اين تأكيد مي

سازي اراك اصل رسيدهاي انبار  ماشيننشان دهد است كه هيچ دليلي وجود ندارد كه  موضعمشخصاً بر اين 

كارگزار حمل و نقل را به جاي ارسال به استدلر هرتر، نگه نداشته يا به صنايع چوب و كاغذ مازندران ارسال  

 نكرده باشد.

مورد پرداخت كامل مبلغ به ماشين سازي اراك، آقاي يودين  ديوان با اين اظهارات موافق نيست. در  -۱۰۲۵

نامه خود شهادت داده است كه پس از اتمام حمل ديگ بخار به كارگزار حمل و نقل توسط كامباسچن در شهادت 

سازي اراك را از طرف [استدلر هرتر] بطور كامل  انجينيرينگ، «[صنايع چوب و كاغذ مازندران] طلب ماشين 

] رئيس 1979دسامبر  14[ 1358آذر  23اين اظهارات آقاي يودين با نامه همان زمان مورخ  537.پرداخت نمود»

كه فروشنده ديگ بخار «تمام مبلغ را دريافت» كرده  كدزپ به مدير تصفيه [كدزپ] و وكيل دارائي مبني بر اين

 

  دارد:مجموعه قوانين كاروليناي جنوبي در بخش مربوطه مقرر مي  36-2-201) 16بخش ( 536
كه شخصي كه  كافي براي اثبات اين  ،«سند مالكيت» يعني مدركي كه (يك) در روند عادي داد و ستد يا تأمين مالي 

داري و انتقال آن مدرك و كاالي موضوع آن مدرك  متصرف يا كنترل كننده آن مدرك باشد، حق دريافت، كنترل، نگه 
است خواه    اليهمنتقلبر كاالئي است كه در تصرف    مشتملشود و  صادر يا خطاب مي  اليهمنتقل الظاهر به  را دارد و (دو) علي 

معين. اين اصطالح شامل بارنامه، مدرك حمل، قبض انبار اسكله، قبض انبار، برگة حاوي    كلي دراالي معين يا  به عنوان ك 
دستور تحويل كاال، و نيز هر مدرك ديگري كه در روند عادي داد و ستد يا تأمين مالي براي اثبات حق تحويل گرفتن،  

  تصرف اثبات كند.داري، انتقال سند و كاالي موضوع آن سند، را براي منگه 
  ، باال. 0410بند  بنگريد به  537
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گيرد كه ن اساس، ديوان نتيجه ميايران هيچ دليلي مغاير اين امر ارائه نكرده است. بر اي  538شود.است، تقويت مي 

 تمام مبلغ به ماشين سازي اراك پرداخت شده بود.

 كه آيا اصل رسيدهاي انبار كارگزار حمل و نقل به استدلر هرتر پردازدمي ديوان اكنون به اين مسئله  -۱۰۲۶

[مه   1357تحويل داده شده بود يا خير. به نظر ديوان، اين موضوع كه ماشين سازي اراك در تلكس ارديبهشت 

 539شد»،نهايتاً تسليم مي «  اظهار كرده كه آن مدارك بايد به صنايع چوب و كاغذ مازندران ] به استدلر هرتر1978

 سازي اراكها در واقع به صنايع چوب و كاغذ مازندران تسليم شده يا اين كه ماشينكند كه آناثبات نمي

نامه آقاي يودين، كمي پس از  در مقابل، بر اساس شهادت  540ها را نگه داشته است.گويد، آن كه ايران مي چنان

]، 1978[اوت  1357در مرداد/شهريور  آخرين حمل قطعات ديگ مذكور توسط كامباسچن انجينيرينگ

اي در  ايران هيچ ادله  541سازي اراك اصل رسيدهاي كارگزار حمل و نقل را به استدلر هرتر ارسال كرد.ماشين

]  1978[ 1357كند كه مدارك ياد شده در سال به عالوه، نكته مهم كه ديوان را قانع مي  مقابل ارائه نداده است. 

  29[ 1366در واقع به استدلر هرتر تحويل داده شده اين است كه امين دارايي كدزپ ديگ بخار را در هشتم تير 

 وانست چنين كند كهتامين تنها در صورتي مي  542] در الشين كبك در حراج به فروش رسانده است.1987ژوئن  

كرده باشد.  تحصيلاصل رسيدهاي كارگزار حمل و نقل دريافت استدلر هرتر مالكيت ديگ بخار را به واسطه 

در واقع، اين كه كارگزار حمل و نقل، ديگ بخار را در وهله اول به امين داده و موجب تسهيل فروش آن شده  

 

  ، باال. 2100بند  بنگريد به  538
  ، باال. 995بند  بنگريد به  539

  ، باال. 0910بند  بنگريد به  540
   ، باال.0410بند  بنگريد به  541
  ، باال. 0710بند  بنگريد به  542
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بار كارگزار حمل و نقل را به كارگزار حمل و نقل ارائه  دهد كه امين اصل رسيدهاي اناست به ديوان نشان مي 

 كرده بود.

 ]  از1978[نيمه دوم  1357مالكيت ديگ بخار در اواسط  حقگيرد كه بر اين اساس، ديوان نتيجه مي  -۱۰۲۷

 ماشين سازي اراك به استدلر هرتر منتقل شده است. 

ازندران، اختالفي وجود ندارد  در خصوص رابطه قراردادي بين استدلر هرتر و صنايع چوب و كاغذ م -۱۰۲۸

گاه در ايران به صنايع چوب و كاغذ مازندران تحويل داده نشد. بدين ترتيب، شرايط انتقال كه ديگ بخار هيچ 

محقق  543قرارداد مازندران  28گاه وفق ماده مالكيت از استدلر هرتر به صنايع چوب و كاغذ مازندران هيچ حق 

 اي خود باقي ماند. مالكيت استدلر هرتر برجحق نشد و 

تمام اموال كدزپ   قانوني، زماني كه مالكيت ديرترين زمان] در 1980[نهم ژانويه  1358دي  19در  -۱۰۲۹

مالكيت ديگ بخار به امين انتقال  حق  به امين شركت ورشكسته كدزپ داده شد،   544نظر از محل وقوع آن، صرف

 هاي الجزاير وجود ندارد.مالكيت ديگري قبل از تاريخ انعقاد بيانيه حق يافته است. هيچ دليلي بر انتقال 

 استدلر هرتر به عنوان كارگزار سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران/صنايع چوب و كاغذ مازندران 

 عمل نكرده است  

 كند كه استدلر هرتر در خريد ديگ بخار به عنوان كارگزاريران استدالل مي طور كه گفته شد، ا همان -۱۰۳۰

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران/صنايع چوب و كاغذ مازندران عمل كرده است. ديوان به داليل زير نتيجه  

 

  ، باال. 298بند  بنگريد به  543
- 439-2، حكم شماره سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ديگرانو  كنترلز كورپوريشناينترنشنال سيستمز اند  بنگريد به  544

،  239، ص ص 12گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1986سپتامبر  26[ 1365(چهارم مهر  80-79و  56، بندهاي 256
  ، باال. 1001بند  همچنين بنگريد به  .258-259، 251-252
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تاً سازمان  گيرد كه ادله و مدارك موجود مؤيد استدالل ايران نيست. نخست، مقدمه قرارداد مازندران صراحمي

گسترش و نوسازي صنايع ايران/صنايع چوب و كاغذ مازندران را به عنوان خريدار، و استدلر هرتر را به عنوان  

در اين مقدمه عالوه بر اين، آمده است كه   545فروشنده تجهيزات الزم براي پروژه مذكور شناسايي كرده است؛

اين عبارات به   546مواد مشخصي را بعهده [بگيرد]».الت و آخريدار خواهان آنست كه فروشنده «عرضه ماشين 

 كند، بلكه نوعاً دال بر يك قرارداد فروش است.هيچ رابطه كارگزاري اشاره نمي

دهد كه استدلر هرتر در خريد تجهيزات وفق  زمان امين و رئيس كدزپ نشان مي آن دوم، مكاتبات  -۱۰۳۱

عنوان خريدار عمل كرده است و نه به عنوان كارگزار صنايع چوب  قرارداد مازندران در اياالت متحده و كانادا به  

 547و كاغذ مازندران.

سوم، وفق قرارداد مازندران قرار بر اين بوده كه ديگ بخار، قبل از قبولي صنايع چوب و كاغذ   -۱۰۳۲

ين عملكرد  قرارداد، در راستاي تضم  15-0اندازي شود و سپس، وفق ماده  مازندران توسط استدلر هرتر در ايران راه 

پس از آن، چنانچه ديگ   548كند.مناسب، از نظر كاركرد آزمايش شود تا اطمينان حاصل شود كه درست كار مي 

يك  و واجد عملكرد مطلوبي بود،  549،گذاشتبخار با موفقيت شرايط صريح ضمانت عملكرد را پشت سر مي

كرد. در ار «گواهي قبولي» صادر مي شده از سوي صنايع چوب و كاغذ مازندران براي ديگ بخ مهندس گماشته

مقابل، اگر تضمين اجراي استدلر هرتر در مورد ديگ بخار محقق نشد، استدلر هرتر طبق تعهد قراردادي متعهد  

 

  ، باال. 098بند  بنگريد به  545
   همانجا.546
  ، باال. 0510بند  بنگريد به  547
  ، باال. 298بند  بنگريد به  548
  425آتمسفر و درجه حرارت  63ساعت با فشار تن بخار در  260استدلر هرتر در قرارداد تضمين كرد كه ديگ بخار «قادر است  549

  قرارداد. 16-1-نوسان بار در دقيقه توليد نمايد». ماده ذ %25و قبول 
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به نظر ديوان،   550بود كه اصالحات الزم با هرگونه «تغيير يا تبديل تجهيزات» را به هزينه خود به عمل آورَد.مي

توانست معنا داشته باشد كه استدلر هرتر به عنوان  آزمايش كاركرد الزم تنها در صورتي مي   با  مذكورفرآيند قبولي  

كرد خريداري مي   يصنايع چوب و كاغذ مازندران ديگ بخار را از شخص ثالث  چنانچهفروشنده عمل كرده باشد؛  

 ين فرآيند غيرمعقول بود.  كرد، ابه عنوان كارگزار صنايع چوب و كاغذ مازندران عمل مي  صرفاً و استدلر هرتر

 سازي اراك  ماشين و/يا ادعايي صنايع چوب و كاغذ مازندران بر منافعِ مالكيت

 شود.رد مي   بر منافعاستدالل ايران مبتني بر مالكيت  551به داليلي كه فوقاً در اين حكم جزئي بيان شد،  -۱۰۳۳

 نتيجه كلي ديوان 

 19[  1359دي    29گيرد كه امين دارايي كدزپ در  نتيجه مي شده و مالحظات باال  ديوان بنا بر ادلة ارائه  -۱۰۳۴

 .باشدنمي 9] مالك ديگ بخار بوده است. نتيجتاً ديگ بخار مشمول «اموال ايران» وفق بند  1981ژانويه 

 كند. را رد مي  128- بدين ترتيب، ديوان ادعاي ز -۱۰۳۵

  ) اينك. جانسنجِي (دانشگاه مازندران/والتر  31-ادعاي ز )19(

 (الف) مقدمه  

يورو به عالوه بهره، بابت   80/7،833دالر آمريكا و  53/6،259مبلغ  31-خواستة ايران در ادعاي ز -۱۰۳۶

ي اياالت متحده در فراهم آوردن ترتيبات انتقال برخي نشريات علمي سفارشي  ي خسارات ناشي از قصور ادعا

مازندران («دانشگاه مازندران») از شركتي آمريكايي به نام شركت والتر ِجي. جانسن («والتر جانسن») در   دانشگاه 

 باشد.مي ]1978[ 1357/1356سال 

 

  قرارداد. 15-2-8ماده  550
  ، باال. 313بند  بنگريد به  551
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 (ب) پيشينه موضوعي  

] 1978[ژوئيه و نوامبر  1357هاي تير و آذر دانشگاه مازندران (دانشگاه رضا شاه كبيرِ سابق) بين ماه -۱۰۳۷

المعارف»)    دائرةالمعارف شيمي هوبن ويل («دائرة  اي») و  در موضوعات مختلف («نشريات دوره اي  نشريات دوره 

] شش 1978نوامبر  15اوت و  24[ 1357آبان  24را به والتر جانسن سفارش داد. والتر جانسن بين دوم شهريور و 

اي بود. در  نشريات دوره هاي آن بابت دهنده سفارش حساب به دانشگاه مازندران ارسال كرد كه پوشش صورت 

 المعارف وجود ندارد. دائرة حسابي راجع به  پرونده، هيچ صورت 

مشخص شده    98274و    98016،  95450هاي شماره  حسابحساب مذكور، در صورت از شش صورت  -۱۰۳۸

حاوي   93932حساب شماره صورت  552پذيرد.بود كه تحويل كاالها به شيوة «اف. او. بي. مقصد» صورت مي 

) فاقد هرگونه شرط  98291و  97225حساب باقي مانده (به شماره دو صورت  553شرط «سي اند اف تهران» بود. 

 صريح شيوه حمل يا محل انجام تحويل است. 

دالر آمريكا به والتر جانسن بابت نشريات    22/75،574طرفين موافقت دارند كه دانشگاه مازندران مبلغ   -۱۰۳۹

 المعارف پرداخته است.  دائرة مارك آلمان بابت 60/15،321اي و ه دور

اي و  ريات دوره ـنكردن هيچ يك از نش ] با دريافت1983اوت  31[ 1362هريور ـ ايران در نهم ش -۱۰۴۰

هاي حاضر افزوده است و اقالم مربوطه  را به پرونده  31-، ادعاي زتوسط دانشگاه مازندران المعارف مذكور دائرة

 كرده است.   توصيفها» عنوان «كتاب صرفاً تحترا 

 

552Free on Board .(تحويل به كشتي)  

553Cost and Freight  .(هزينه و كرايه)  
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 اي نشريات دوره 

 1358آبان    23اي را قبل از  هاي دقيق روشن نيست، والتر جانسن ظاهراً تمام نشريات دوره اگرچه تاريخ  -۱۰۴۱

، محموله ظاهراً در مرز ايران رد شد و به اياالت متحده بازگشت  حالبا اين ] به ايران فرستاده است.  1979نوامبر    14[

] به دانشگاه مازندران اطالع داد كه محموله جايگزين  1983[اول نوامبر  1362آبان  10داده شد. والتر جانسن در 

هاي همراه محموله جايگزين، صرفاً براي «گمرك و  حساب شود و افزود كه  صورت از طريق لندن ارسال مي 

 56/62،902هاي ضميمه مجموعاً به مبلغ حساباي و نه پرداخت دوباره [دانشگاه مازندران]». صورت مقاصد بيمه

 ود.دالر آمريكا ب

] به دانشگاه مازندران اطالع داد كه  1983دسامبر  22[ 1362والتر جانسن با نامه مورخ اول دي  -۱۰۴۲

كارتن را به كارگزار حمل و نقل خود در لندن فرستاده است. به عالوه، والتر جانسن   256اي حاوي محموله

شود. والتر جانسن دران ارسال مي خاطرنشان كرد  كه محموله مذكور از طريق كاميون، از لندن به دانشگاه مازن 

تري خواهد آمد و افزود كه آن شركت در حال ارسال گزارشي كامل در خصوص  هاي بيش افزود كه محموله 

اقالمي است كه بايد به دانشگاه مازندران ارسال شود. والتر جانسن در اين نامه همچنين اشاره كرد كه دانشگاه  

 دالر آمريكا به والتر جانسن بدهكار است.   130،000شاپور مبلغ ايراني ديگري به نام دانشگاه جندي 

  256] به دانشگاه مازندران اطالع داد كه 1984ژانويه  11[ 1362دي  21والتر جانسن با نامه مورخ  -۱۰۴۳

شود. اندكي بعد، بخشي از نشريات  كارتن مذكور در لندن دريافت شده است و از طريق كاميون به ايران ارسال مي 

 شد.ي به ايران تحويل داده  ادوره 

نوشت  اي  اياالت متحده نامه ] به وزارت امور خارجه  1985[ششم نوامبر    1364آبان    15والتر جانسن در   -۱۰۴۴

اي را براي ارسال به دانشگاه مازندران آماده كرده است و بايد مازندران هزينه  و اطالع داد كه باقي نشريات دوره 

 ذكور قبالً به ايران حمل و بازگردانده شده است.حمل را پرداخت كند چرا كه مواد م
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. ه استهيچ ادله ديگري وجود ندارد كه حاكي از آن باشد كه چه اتفاقي براي اين محموله اضافي افتاد -۱۰۴۵

ها بعد در  مانده را تحويل نداده است. والتر جانسن سال اي باقي دارد كه والتر جانسن نشريات دوره ايران اظهار مي 

اي به  ، هيچ اشاره ادعاو دادن اطالعات مربوط به اين اياالت متحده خود به وزارت امور خارجه  نامه ارسالي

  1364/1363اإلدعا در سال هاي حمل توسط دانشگاه مازندران علي اي كه پس از پرداخت هزينه نشريات دوره 

 كند. آماده حمل بوده است نمي ]1985[

 المعارف   دائرة

كه چه زماني   كرد] از والتر جانسن استعالم 1983دسامبر  14[ 1362آذر  23دانشگاه مازندران در  -۱۰۴۶

ژانويه   11[ 1362دي  21المعارف باشد. والتر جانسن در پاسخ به اين نامه در  دائرةتواند در انتظار دريافت مي

ف نيست و خواستار جزئيات مربوط به آن شد المعار  دائرة] به دانشگاه مازندران اطالع داد كه قادر به يافتن  1984

 تا بتواند آن را به ايران حمل كند.

] به دانشگاه مازندران يادآوري كرد كه همچنان در 1984فوريه  15[ 1362بهمن  26والتر جانسن در  -۱۰۴۷

 باشد.المعارف مي  دائرةانتظار اطالعات مربوط به 

اياالت متحده  وزارت امور خارجه ] به 1989بر اكت 23[ 1368والتر جانسن در نامه مورخ اوّل آبان  -۱۰۴۸

المعارف    دائرةالمعارف را به دانشگاه مازندران مديون است، و اين كه    دائرةهمچنان    آن شركتتصديق كرد كه  

. والتر جانسن توضيح داد كه دانشگاه جندي  استمذكور هنوز به انتشارات آلماني مربوطه سفارش داده نشده 

پرداخت نشده بود به او بدهكار   هاهاي تحويلي كه بهاي آن الر آمريكا بابت كتابد130،000شاپور حدود 

باشد. والتر جانسن همچنين اظهار داشت كه معتقد بوده كه قبل از حمل هر چيز ديگري به ايران، دانشگاه  مي

و دانشگاه جندي   هاي مازندران جندي شاپور بايد مبالغ را به او پرداخت كند و متذكر شد كه هر دوي دانشگاه 
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رغم اين، او اظهار داشت كه والتر جانسن «در راستاي به نتيجه رساندن اين  اند.  علي شاپور در تملك دولت بوده

 المعارف را سفارش خواهد داد و به ايران حمل خواهد كرد. دائرةامر»، 

] از 1996بر دسام 15[ 1375آذر  25شركت والتر جانسن مدتي پس از مرگ آقاي والتر جانسن در  -۱۰۴۹

 . فعاليت باز ايستاد

  ) اظهارات طرفين  پ(

 اظهارات ايران 

باشد زيرا  مي 9اي مذكور مشمول تعريف «اموال ايران» ذيل بند ايران مدعي است كه نشريات دوره  -۱۰۵۰

جا كه طبق اظهار والتر  كند از آن دانشگاه مازندران بهاي خريد را تماماً پرداخت كرده بود. ايران استدالل مي 

و قصد تحويل مجدد داشته است، بدين  اي به ايران حمل شده اما در مرز بازگردانده شده جانسن، نشريات دوره 

 مالكيت به محض نخستين تالش براي حمل به ايران منتقل شده است. حق معناست كه 

  كنندة حق اثباتقانون تجارت متحدالشكل، بارنامه  7-502كند كه وفق بخش ايران استدالل مي  -۱۰۵۱

با حمل اصلي به دانشگاه مازندران تسليم  شود كه بارنامه فرض قاعدتاً بايد ايران،  اظهارات. بنا بر استمالكيت 

بوده  شده و ارائه آن براي بانك ايران به منظور انجام پرداخت به والتر جانسن وفق اعتبار اسنادي مذكور ضروري  

ايران، پرداخت وفق اعتبار اسنادي كه امري منوط به وجود فيزيكي بارنامه بود،   وفق اظهارات است. بنابراين، 

 .ه استاست كه حق مالكيت به دانشگاه مازندران منتقل شده بود يالظاهر ي عل  موجد دليلي

ر آلماني مربوطه سفارش  ـگاه توسط والتر جانسن به ناشالمعارف هيچ  دائرةكند كه ديق مي ـايران تص -۱۰۵۲

وجود  ده ـ] در اياالت متح 1981ژانويه  19[ 1359دي  29ه در تاريخ ـچده است و بنابراين، تمام آن ـداده نش 

ايران بابت   ادعاي پرداخت دانشگاه مازندران به والتر جانسن بابت آن اقالم بوده است. نتيجه اين كه ت، پيش ـداش
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والتر جانسن در قبال دانشگاه   ديني بر عهدةباشد كه موجد پرداخت مي المعارف براي استرداد آن پيش دائرة

بايد   است و بدين ترتيب، 9ودة «اموال ايران» ذيل بند دين مشمول محدمازندران است. ايران مدعي است كه اين 

بر اين اساس، ايران مدعي است كه اياالت متحده   554شد.] به ايران منتقل مي 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در 

پرداخت نقض كرده است، و اين كه مبلغ  را با قصور  در فراهم آوردن ترتيبات استرداد پيش   9ذيل بند  خود  تعهد  

 پرداخت نمايانگر خسارات ايران است. آن 

نباشد، باز هم تحت   9ها مشمول محدوده بند پرداختباشد كه حتي اگر پيش ايران مدعي اين نيز مي  -۱۰۵۳

 .گيردقرار مي    8شمول اصل كلي الف يا بند 

كند كه بر اساس مكاتبات موجود در سوابق پرونده، روشن است كه دانشگاه  ايران مضافاً استدالل مي  -۱۰۵۴

اي خود مستقيماً با والتر جانسن در تماس بوده است و والتر جانسن دقيقًا مازندران درباره سفارش نشريات دوره 

رتيب، به نظر ايران، بدون ترديد، دانشگاه  دانسته است كه اقالم مربوطه را چگونه و به كجا حمل كند. بدين تمي

 اموال داده است.  متصرفها را به مازندران دستورالعمل 

المعارف به ايران   دائرةاي و گرچه اياالت متحده از عدم استرداد نشريات دوره ايران مدعي است كه  -۱۰۵۵

مي كه در اختيار داشته، به عمل  ، اما آن دولت هيچ اقدامي در جهت اجبار والتر جانسن براي انتقال اقالهآگاه شد 

اي وجود  اي از پيگيري اياالت متحده در ارتباط با نشريات دوره ايران، هيچ نشانه  اظهاراتنياورده است. بنا بر 

ندارد يا هيچ دليلي مبني بر پيگيري از سوي اياالت متحده در خصوص بررسي اين امر موجود نيست كه آيا والتر 

المعارف دريافت كرده بود را بازگردانده است يا خير.    دائرةمارك آلمان كه بابت    15،000پرداخت  جانسن پيش 

 

   باال.، 73-68بندهاي   بنگريد به  554
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ها هيچ اقدامي در راستاي انجام ترتيبات انتقال آن قاعدتاً نبايد  است كه اياالت متحده    موضعايران همچنين بر اين  

 دانست.نمي  9، زيرا اين اقالم را مشمول محدوده بند داده باشدانجام 

 ت اياالت متحده اظهارا 

  دائرة  تي، مال عيني معيني جز ـته به درسـكند كه ايران نتوانس تدالل مي ـده نخست اسـاياالت متح  -۱۰۵۶

اإلدعا در اياالت متحده باقي مانده است. نتيجتاً وفق نظر اياالت متحده، ايران  المعارف را شناسايي كند كه علي 

 باشد. نمي 9خواهان بازپرداخت بخشي از مبلغ پرداختي به والتر جانسن است كه تحت پوشش بند 

  تسليم نسته دليلي مبني بر اين امر  است كه ايران نتوا  موضعالمعارف بر اين    دائرة  راجع بهاياالت متحده   -۱۰۵۷

است. اياالت متحده   قرار داشتهاياالت متحده  قضائيدر قلمرو زماني هيچ در المعارف مذكور  دائرةكند كه 

كند كه ادعاي مذكور فارغ  المعارف استدالل مي  دائرةپرداخت انجام شده براي ادعاي ايران بابت پيشراجع به 

پرداخت مذكور  يا اصل كلي الف، بايد رد شود زيرا ايران مالك پيش  8مداد شود يا بند  قل  9از اين كه آيا ذيل بند  

 نبود.

دولت صرفاً متعهد بود كه ترتيبات انتقال اموالي را فراهم كند كه در    ايناياالت متحده،  اظهارات  وفق   -۱۰۵۸

اي هيچ گاه به  مالكيت نشريات دوره حق كند كه حاضر استدالل مي ادعايمالكيت ايران بود. اياالت متحده در 

قانون تجارت    7-502بخش  مبتني بردانشگاه مازندران منتقل نشد. اياالت متحده در خصوص استدالل ايران 

طبق    مبني بر اين كه بارنامه در ايران دريافت شده بود ارائه نشده است.  اي ادله دارد كه هيچ  اظهار مي  متحدالشكل

دهد كه وفق  نشان مي  قانون تجارت متحدالشكل 2-401و    7-501هاي  اظهار اياالت متحده، خوانش جامع بخش 

شود قانون تجارت متحدالشكل «مالكيت در زمان و مكان تحويل كه در قرارداد مشخص شده است منتقل مي

 تحويل داده شود».حتي اگر مقرر شده باشد كه سند مالكيت، جداگانه در زمان و مكان ديگري 
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به  هاي الجزاير،  پس از انعقاد بيانيه   ايران كند كه ايران نتوانسته نشان دهد كه  اياالت متحده استدالل مي  -۱۰۵۹

اياالت متحده  به طور خاص،  رهنمودي داده باشد.  ايران به والتر جانسون  نشده به  دادهانتقال نشريات تحويل   منظور

مجدد  آن كه دانشگاه مازندران كه پس از ه نكرده است كه نشان دهد ارائ اي ادلهمدعي است كه ايران هيچ 

نشريات اضافي رهنمودي  حمل گاه به منظور هيچ دريافت كرد، ] 1983[ 1361/1362در سال را اي  نشريات دوره 

. اياالت متحده همچنين استدالل  پردازدهاي حمل را مي به والتر جانسون داده باشد يا اطالع داده باشد كه هزينه 

دولت نياز به كمك اياالت متحده بابت حصول اطمينان از   اين كند كه ايران نتوانسته (يك) نشان دهد كه مي

» داده  اطالع«  را  به ايران   13-در ادعاي زتضمين انتقال اقالم مورد اختالف  تر به منظور  فراهم آوردن اقدامات بيش 

توانسته براي حصول اطمينان از  تري مي چه اقدامات بيش   به نحو معقول اياالت متحده    و (دو) نشان دهد كه  ،است

   د.اقالم انجام دهاين چنيني آن انتقال 

  ) تصميم ديوان  ت(

بيانيه حل و فصل  7ماده  3اختالفي وجود ندارد كه دانشگاه مازندران مشمول تعريف «ايران» ذيل بند  -۱۰۶۰

 باشد.دعاوي مي 

 ي ادوره  يات عدم انتقال نشر ي ادعا    

در چارچوب     9اي وفق بند  اين است كه آيا نشريات دوره   31-مسئله آغازين در اين بخش از ادعاي ز -۱۰۶۱

هاي الجزاير در مورد اين كه چه كسي مالك اموال  جا كه طرفين بيانيهد يا خير. از آن نگير«اموال ايران» قرار مي 

تعيين  را قانون محل وقوع مال كه بر انتقال مالكيت آن اقالم حاكم است  مذكور است توافق ندارند، ديوان بايد

 555كند.

 

   ، باال.164-135بندهاي   بنگريد به  555
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] يا در حوالي  1979نوامبر    14[  1358آبان    23اي قبل از  ادله موجود گوياي اين است كه نشريات دوره  -۱۰۶۲

به اياالت   اإلدعا در مرز ايران رد شده واي علي آن تاريخ به ايران حمل شده است. با اين حال، نشريات دوره 

. بر اين اساس،  ه است، و در آن كشور در محلي متعلق به والتر جانسن در نيوجرسي باقي ماند همتحده مرجوع شد

مالكيت آن اقالم  حق دارد كه حقوق ايالت نيوجرسي بر انتقال ديوان در اعمال قانون محل وقوع مال مقرر مي 

نتيجتاً،   اي موضوع يك قرارداد فروش ميان والتر جانسون و دانشگاه مازندران بودند.نشريات دوره   .باشدحاكم مي 

كند، كه به عنوان قانون محل وقوع مال، حاكم بر  ديوان به قانون ايالت نيوجرسي حاكم بر فروش كاال رجوع مي 

ون به دانشگاه مازندران منتقل شده  اين مسئله است كه آيا حق مالكيت به موجب قرارداد فروش از والتر جانس

 است يا خير. 

الف قوانين ناظر بر معامالت بازرگاني نيوجرسي  12قانون تجارت متحدالشكل به نحوي كه در بخش  -۱۰۶۳

قوانين نيوجرسي به طور   2-401پذيرفته شده است، بر فروش كاالها در ايالت نيوجرسي حاكم است. بخش 

 دارد: ي باشد و در بخش مربوطه مقرر ممالكيت كاالهاي فروخته شده ميحق مشخص حاكم بر انتقال 

حق مالكيت نسبت به كاال به هر شيوه و شرايط مصرحي كه طرفين بر آن توافق  ...  ) 1( 
 يابد.كرده باشند از فروشنده به خريدار انتقال مي 

حق مالكيت جز در شرايطي كه صراحتاً توافق ديگري شده باشد در زمان و مكاني كه   ) 2( 
اال به اتمام رساند، انتقال خواهد  فروشنده ايفاي تعهد خود را در ارتباط با تحويل فيزيكي ك

سند مالكيت در زمان و محل قرار باشد حق وثيقه و اگر چه  محفوظ بودن رغم يافت، علي 
   556حفظ حق وثيقه با بارنامه.هرگونه رغم علي و تحويل داده شود؛ و به ويژه  يديگر

يابد كه نشان دهد كه هيچ يك از دانشگاه مازندران يا والتر جانسن صراحتاً  ديوان هيچ دليلي نمي  -۱۰۶۴

شده در زماني به جز تحويل فيزيكي كاال در تهران منتقل شود. مالكيت اقالم خريداري حق  موافقت كرده باشد كه  

 

556 N.J. REV. STAT. §12A:2-401. 
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هاي صادره توسط والتر جانسن براي  حسابشده در صورت اينكوترمز مانند موارد يافت 557كه  متقن است،چنان

  مالكيت حاكم نيست.حق دانشگاه مازندان، بر انتقال 

اي زماني به دانشگاه  مالكيت نشريات دوره حق كند كه طور كه ذكر شد، ايران استدالل مي همان -۱۰۶۵

ديوان   558م شد.اإلدعا به دانشگاه مازندران تسليمربوط به نخستين حمل علي  ةمازندران منتقل شده است كه بارنام

باشد نمي  يدر مورد بارنامة نخستين حمل ادعايي يا شرايط  ايادله گونه  پرونده حاوي هيچ  كند كه سابقهحكم مي 

بدين ترتيب،   .دهداي را انجام  پرداخت بابت خريد نشريات دوره كه مطابق آن، به بانك دستور داده شده باشد كه  

 گاه اتفاق نيفتاد، مالكيت آناي به دانشگاه مازندران هيچ جا كه تحويل نشريات دوره گيرد، از آن ديوان نتيجه مي 

. وفق قانون محل وقوع مال، مالكيت آن اقالم هيچ گاه به دانشگاه مازندران  ماندبراي والتر جانسن محفوظ باقي 

  9اي مشمول عبارت «اموال ايران» ذيل بند كند كه نشريات دوره منتقل نشد. بدين ترتيب، ديوان حكم مي 

 باشد. نمي

 المعارف  دائرةبابت  پرداخت پيش ادعاي 

حكم كرده است كه محدوده عبارت «اموال   529طور كه فوقاً ذكر شد، ديوان در حكم شماره همان -۱۰۶۶

به وضوح، دين در    559راً تملك» شود.ا نحصاتوانسته «مي صرفاً محدود به «اموال عيني» است كه  9ايران» ذيل بند 

در مال است. بدين ترتيب، اين امر   نفعيبلكه در بهترين حالت،  شودتلقي نمي قبال ايران يك فقرة عيني از مال 

ايران بابت استرداد   9مبتني بر بند  ادعايباشد. نتيجه اين كه ديوان «اموال ايران» نمي  مشمول 9مطابق بند 

 كند.رد مي را  پرداخته بود   المعارفدائرة دانشگاه مازندران بابت كه  يپرداختشپي

 

557 JAN RAMBERG, ICC Guide to Incoterms 2010, Understanding and Practical Use, ICC 
Publication No. 720E, 17-20 (2011). 

  ، باال. 1051بند  بنگريد به  558
  ، باال. 99بند  بنگريد به  559
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پرداخت  جايگزين ايران بابت استرداد پيش  ادعاي به داليل ذكرشده در باال در اين حكم جزئي، ديوان   -۱۰۶۷

 560كند.و اصل كلي الف را نيز رد مي  8وفق بند 

 31-گيري كلي ديوان در ادعاي زنتيجه

 كند.را به كلي رد مي   31-بنا بر مراتب فوق، ديوان ادعاي ز -۱۰۶۸

  )  دانشگاه شيكاگو  باستان/ مؤسسه شرق شناسيايران (موزه  32-) ادعاي ز20(

 مقدمه(الف) 

ي باستاني از خاك درآمده در منطقه  رخواهان استرداد برخي آثا  در ابتدا 32-ايران در ادعاي ز -۱۰۶۹

شناسي دانشگاه  ها را به مؤسسه شرقچغاميش («آثار چغاميش») است كه موزه ايران باستان («موزه باستان») آن 

خواهان جبران خسارت ارزش آثار   ،جايگزين نحوشناسي») عاريه داده بود. ايران به شيكاگو («مؤسسه شرق 

  29. ايران همچنين خواهان جبران خسارات وارده از بودچغاميش چنان كه كارشناس منصوب ديوان تعيين كند، 

بابت خسارات ناشي از محروميت از استفاده از آثار  ]  2014[نوامبر    1393  آبان/آذرتا  ]  1981ژانويه    19[  1359دي  

ها به ايران نيز  اياالت متحده با قصور در فراهم آوردن ترتيبات براي انتقال آن 9د چغاميش در اثر نقض ادعايي بن

بابت اَعمال ] 2014[اكتبر  1393مهر/آبان تا هاي حقوقي وارده خواهان جبران خسارت هزينه مضافاً ايران  561شد.

 

  ، باال.247و  232-223بنگريد به بندهاي  560

دالر  571،608،1] متحمل 2014[نوامبر  1393] تا آبان/آذر 1981ژانويه  19[ 1359دي  29مطابق اظهارات ايران، آن دولت از  561
ز آبان/آذر  ايران حق ادعا بر خسارات اضافي بابت محروميت از استفاده بعد ا آمريكا خسارات ناشي از محروميت از استفاده شد. 

  ] را براي خود محفوظ داشت. 2014[نوامبر  1393



  

418 

 

به سبب نقض ادعايي   562توقيف قضائي محاكم اياالت متحده  در قبالگرفته در دفاع از آثار چغاميش صورت 

 563اياالت متحده شد. 

را به ايران    32-] اقالم مربوطه در ادعاي ز2015آوريل    22[  1394دانشگاه شيكاگو در دوم ارديبهشت   -۱۰۷۰

دم استرداد  دالر آمريكا ناشي از ع  1،608،571) خسارات به مبلغ  يكايران بابت (  ادعايبازگرداند. بنابراين، باقي  

هاي حقوقي  ) هزينه دوو ( ؛]2015[آوريل  1394] و ارديبهشت 1981ژانويه  19[ 1359دي  29اقالم مذكور بين 

 باشد. ها نزد  محاكم اياالت متحده مي متحمله ايران در رسيدگي 

 (ب) پيشينه موضوعي 

اميش كه در اختيار مؤسسه  غچكند كه اياالت متحده ترتيبات انتقال آثار  ادعا مي   32-ايران در ادعاي ز -۱۰۷۱

كند كه اقالم مذكور متعلق به موزه باستان بوده  شناسي بوده را به ايران فراهم نكرده است. ايران استدالل مي شرق

 ايران قرار دارد. اسالمي است كه از طريق سازمان ميراث فرهنگي در مالكيت و كنترل وزارت فرهنگ و ارشاد  

 عاريه دادن آثار چغاميش حفاري مشترك و  )يك(

] تعدادي اثر  1963و  1962[ 1342و  1340هاي سال  بيناياالت متحده - در حفاري مشترك ايران -۱۰۷۲

ير دِلوگاز و هِِلن  را پروفسور پينهاس، پي رباستاني در چغاميش خوزستان ايران كشف شد. رهبري حفاري مذكو 

] تقاضاي عاريه  1963ژوئيه  15[ 1342تير  24لوگاز در شناسي بر عهده داشتند. پروفسور دكانتِر از مؤسسه شرق 

] به 1963ژوئيه  18[ 1342تير  27شناسي در هاي علمي را نمود. مؤسسه شرقگرفتن اقالم مذكور جهت بررسي 

 

  زير. بنگريد به  562
بابت حق الزحمه و  دالر آمريكا  22/924،765جمع مبلغ  ]2014اكتبر [ 1393مهر/آبان مطابق اظهارات ايران، آن دولت تا  563

هاي اضافي متحمل شده بعد از  و هزينه  هاي حقوقيايران حق ادّعا بر خسارات بابت حق الزحمه .متحمل شدهاي حقوقي هزينه 
  ] را براي خود محفوظ داشت. 2014[اكتبر  1393مهر/آبان 
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موزه باستان نامه نوشت و درخواست كرد كه اقالم مذكور بر مبناي عاريه به مدت حداكثر سه سال به مؤسسه  

 د.  مذكور برده شون

] مجدداً به موزه باستان نامه نوشت و در  1963[چهارم اوت  1342مرداد  13شناسي در مؤسسه شرق -۱۰۷۳

خصوص حمل اقالم مذكور به عنوان عاريه، استعالم كرد و همچنين وضعيت درخواست بابت چند شيء ديگر از  

 چغاميش را جويا شد.

] در شوراي وزيران ايران مطرح  1964ژانويه  12[ 1342دي  22شناسي در درخواست مؤسسه شرق -۱۰۷۴

] عاريه مذكور را تأييد كرد. وزارت فرهنگ و هنر  1964[سوم فوريه  1342بهمن  14شد كه در جلسه خود در 

] 1964[پنجم مارس  1342اسفند  15خانه») در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كنوني («وزارت سلف ايران، 

] توسط 1964[اول آوريل    1343فروردين    12د. تأييد عارية مذكور در  اثر را به مدت سه سال تأييد كر  264عارية  

آوريل    17[  1343فروردين    28نگتن دي.سي به پروفسور دلوگاز ابالغ شد. پروفسور دلوگاز در  يسفير ايران در واش

 حمل اقالم عاريه نوشت. سازماندهي اي به رئيس موزه باستان در خصوص جزئيات ] نامه1964

ي به وابسته فرهنگي آمريكا در  م] تلگرا1965[اول مارس  1343اسفند  10اسي در شنمؤسسه شرق -۱۰۷۵

و تضمين سفارت بابت عارية مذكور را درخواست كرد. روز بعد يعني   فرستادسفارت اياالت متحده در تهران 

پروفسور دلوگاز  اي به نگتن دي.سي. نامه ي]  دبير اول سفارت ايران در واش1965[دوم مارس  1343اسفند  11

اي الزم  نوشت و اطالع داد كه گواهي ضمانت از سفارت اياالت متحده در تهران براي آزادسازي اشياء عاريه 

ي توسط  م ] طي تلگرا1965[هشتم مارس    1343اسفند    17نامه ارسال شده است در  است. تأييد اين كه اين ضمانت

 شناسي داده شد. وزارت خارجه به مؤسسه شرق
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] توسط 1965[ششم اوت  1344مرداد  15] و 1965مارس  11[ 1343اسفند  20ي زيادي بين هانامه -۱۰۷۶

شناسي به مؤسسات گوناگوني در ايران و اياالت متحده در خصوص فراهم آوردن ترتيبات عارية  مؤسسه شرق 

 .آثار چغاميش ارسال شد

] در آن روز به  1966ه م 25[ 1345مورخ چهارم خرداد  14جلسه شماره آثار چغاميش مطابق صورت  -۱۰۷۷

 نماينده پروفسور دلوگاز تحويل داده شد. 

اي به موزه باستان نوشت و به مدير موزه  ] نامه 1967[دوم فوريه  1345بهمن  13پروفسور دلوگاز در  -۱۰۷۸

يك از  حفاري در چغاميش «تماماً سالم رسيده» است، اما هيچ فصل  اطالع داد كه اقالم مربوط به آخرين و دومين  

 شناسي واصل نشده است. حفاري هنوز به مؤسسه شرقفصل  اي از سومين عاريه   اقالم

 استرداد بخشي از آثار چغاميش (دو)

چه را كه معتقد بود تمام مجموعه آثار چغاميش است  ] آن1970[ 1349شناسي در سال مؤسسه شرق -۱۰۷۹

بود كه محموله مذكور از  وگاز پس از فوت پروفسور دل] 1975[ 1354/1353در سال تنها به ايران مسترد كرد. 

 گمرك ايران آزاد شد.  

 32-مكاتبات در خصوص عدم استرداد ادعايي آثار چغاميش و ثبت ادعاي ز (سه)

وزارت فرهنگ و هنر ايران مورخ   ] به نامه 1974ژانويه  29[ 1352نهم بهمن شناسي در مؤسسه شرق  -۱۰۸۰

و اظهار  بوده اي كه ايران خواهان اشياء عاريه كرد ] پاسخ داد و اظهار تعجب 1974ژانويه  22[ 1352دوم بهمن 

 .  است] به ايران حمل شده 1970[ 1349داشت كه محموله در پاييز 

و بيان داشت كه محموله    شناسي نوشتاي به مؤسسه شرق] نامه 1982[دسامبر    1361آذر/دي  ايران در   -۱۰۸۱

] 1983فوريه  16[ 1361بهمن  27شناسي در قلم مسترد نشده است. مؤسسه شرق  49مذكور ناقص بوده و اين كه 
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. مؤسسه همچنين يادآور شد  است] به ايران حمل شده 1970[ 1349اظهار داشت كه تمام اقالم در سال پاسخ در 

يران باشد، اما اعالم داشت كه مؤسسه اماكن خود را براي يافتن  كه اقالم ممكن است همچنان در توقيف گمرك ا

 كند. مجدداً وارسي مي  اإلدعا مسترد نشده قالمي كه علي ا

و تأكيد كرد كه مؤسسه   تسليمديوان  به را  32-] ادعاي ز1983اوت  31[ 1362ايران در نهم شهريور  -۱۰۸۲

] استدالل  1984[ژانويه  1362ها را نگه داشته است. ايران در دي هاي سفالي و نمونهشناسي تعدادي از تكه شرق

 .باشدكرد كه آن دولت بيست سال است كه خواهان استرداد آن اقالم مي 

يران اظهار داشت كه ] در پاسخ به نامه ا1984مارس  29[ 1363نهم فروردين شناسي در مؤسسه شرق -۱۰۸۳

] در مؤسسه مذكور باقي نمانده است. با اين حال،  1970[ 1349/1348شده در سال هيچ قلمي پس از حمل انجام

چ قلمي سهواً جا نمانده باشد. يمؤسسه خاطرنشان كرد كه همچنان در حال وارسي در مجموعه خود است تا ببيند ه

اي بدون تاريخ نوشت كه دولت اياالت متحده  سه مذكور در نامهاث فرهنگي ايران در پاسخ به مؤسرسازمان مي

شناسي است. بدين ترتيب، ايران خواهان  در مقابل ديوان ادعا كرده است كه اشياء مذكور همچنان در مؤسسه شرق 

 .استرداد آن اشياء شد

ن دولت اين  ]  به ديوان اعالم كرد كه تلقي آ1984سپتامبر  17[ 1363شهريور  26اياالت متحده در  -۱۰۸۴

] به ايران  1979نوامبر  14[ 1358آبان  23تاريخ  از باشد چراكه قبل » نمي 9است كه اقالم مربوطه «مشمول بند 

  حمل شده است. ايران در همان تاريخ متذكر شد كه بخشي از آثار چغاميش مسترد شده، اما برخي اقالمِ 

 باشد. مستردناشده همچنان در اياالت متحده مي 

] تصديق كرد كه برخي از اقالم مسترد شده است، اما ادعا كرد 1984[دسامبر    1383آذر/دي    ايران در  -۱۰۸۵

] سه  1985[ژوئيه  1364ها و آثار» همچنان مستردناشده باقي مانده است. ايران در تير/مرداد كه برخي «فسيل 

 شده است را ارائه كرد.  قلم گم  49قلم كه مدعي بود شامل  57از فهرست 
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 1364مهر    18شناسي ارسال نمود. آن مؤسسه تا  مذكور را به مؤسسه شرق  فهرستحده سه  اياالت مت -۱۰۸۶

شده قلم گم  49شامل ممكن است كرد قلم كه گمان مي  30] به وارسي اماكن خود پرداخت و 1985اكتبر  10[

. اياالت متحده  ها را به ايران مسترد كندآن به محض تأييد هويت اقالم مذكور    كردنهاد  . مؤسسه پيشيافتباشد را  

  9اين ادعا «مشمول بند اقالم كه دال بر اين به ديوان  اظهارات خود خطاب] 1985اكتبر  30[ 1364در هشتم آبان 

] به ايران  1970[ 1348/ 1349در سال  شناسي معتقد بود آثار چغاميشمؤسسة شرق زيرا، را تكرار كرد اندنبوده» 

 است.بوده  مسترد شده 

قلم   30شناسي ] به ايران اطالع داد كه مؤسسه شرق1990[اول ژوئيه  1369تير  10اياالت متحده در  -۱۰۸۷

 .را شناسايي كرده است و اين كه در انتظار دستورالعمل ايران است

شناسي اي به مؤسسه شرقنامه] 1991مه  15[ 1370ارديبهشت  25سازمان ميراث فرهنگي ايران در  -۱۰۸۸

 د.نوشت و خواهان استرداد اقالم مستردناشده ش

] به رياست سازمان ميراث فرهنگي ايران  1992[ششم مه    1371ارديبهشت    16شناسي در  مؤسسه شرق -۱۰۸۹

 . دشوپاسخ داد و اعالم كرد كه در صورت موافقت ايران، مايل است اقالم مذكور به صورت دستي به ايران حمل  

ستي  فهرو    دادشناسي پاسخ  ] به مؤسسه شرق 1997ژانويه    14[  1375دي    25مدير موزه ملي ايران در   -۱۰۹۰

اي را پيوست نمود و خواهان اعالم روش حقوقي الزم بابت استرداد اقالم مذكور شد. سازمان  كامل از اقالم عاريه 

تير    13به نامة  نوشت و    شناشيشرق مؤسسه  اي به  ] نامه1997ژوئيه    27[  1376ميراث فرهنگي ايران در پنجم مرداد  

شناسي ارجاع داد كه در آن، مؤسسه مذكور، مطابق سازمان ميراث  ] از مؤسسة شرق1997[هفتم ژوئيه  1376

فرهنگي ايران، تصديق كرد كه پنجاه قلم يافت شده، و آمادة حمل بوده است. سازمان ميراث فرهنگي ايران سپس  

حمل براي انتقال به موزة ملي ايران را بدهد، و   دستورات الزمسة مذكور به زودي ابراز اميدواري كرد كه مؤس

 مانده ارائه نمود. تري در خصوص اشياء باقي اطالعات بيش 
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 ه اياالت متحدهاقدامات در همكاري با وزارت امور خارج  (چهار) 

اي به مؤسسه  امه ] ن2000[هفتم سپتامبر  1379شهريور  17در اياالت متحده خارجه امور وزارت  -۱۰۹۱

ممكن بود همچنان باشد    وشناسي بوده  شناسي نوشت و در خصوص آثار چغاميش كه در اختيار مؤسسه شرق شرق

اياالت  خارجه  امور  ] تلكسي به وزارت  2000سپتامبر    12[  1379شهريور    22شناسي در  استعالم كرد. مؤسسه شرق

براي مدير مؤسسه  را ] 2000سپتامبر  هفتم[ 1379ور شهري  15ارسال و اعالم نمود كه درخواست مورخ متحده 

 .ارسال كرده است ،گرَگ جينشناسي، آقاي شرق

اي به ايران نوشت و اطالع داد كه مؤسسه  ] نامه 2001مارس  12[ 1379اسفند  22اياالت متحده در  -۱۰۹۲

خرداد    26استرداد اقالم مذكور به ايران را فراهم آورَد. ايران در  براي    يترتيباتبا ايران  شناسي تمايل دارد كه  شرق

اي به مؤسسه  نامه اياالت متحده ] 2001مارس  12[ 1379اسفند   22] در پاسخ به نامه مورخ 2001ژوئن  16[ 1380

ها  استرداد آن از  شناسي نوشت و تمايل خود بر استرداد اقالم مذكور و همكاري كامل بابت حصول اطمينان شرق

 .را ابراز نمود

خارجه  امور ] ايميلي به وزارت 2001[هفتم ژوئن  1380خرداد  17شناسي در مدير مؤسسه شرق  -۱۰۹۳

را پيدا و آماده   32-برده در ادعاي زشيء نام  109شناسي و اظهار داشت كه مؤسسه شرق  ارسال اياالت متحده 

 .باشدمي  هاانتقال آن

شناسي اخيراً به  ] به ايران اطالع داد كه مؤسسه شرق2001ژوئيه  11[ 1380تير  20اياالت متحده در  -۱۰۹۴

كه اياالت    افزوديران را جايابي كرده، و  ت ا فهرسدر    وراطالع داده است كه آن مؤسسه باقي اقالم مذكآن دولت  

 .باشدها مي هاي ايران براي استرداد آن متحده منتظر دستورالعمل 



  

424 

 

نهاد  اي به ايران نوشت و پيش] نامه2001[نهم اوت  1380مرداد  18نماينده رابط اياالت متحده در  -۱۰۹۵

- داد كه اقالم مذكور براي وارسي ايران به الهه آورده شود تا در صورت تأييد هويت اقالم مربوطه در ادعاي ز

اي به ايران نوشت و اعالم كرد كه  ] نامه2001اوت  15[ 1380مرداد  24شناسي در مسترد شود. مؤسسه شرق 32

اياالت متحده  ازرسي يكي از مأموران وزارت امور خارجه  اقالم مذكور آماده انتقال و استرداد است، و بايد مورد ب

نهاد بازرسي و در صورت درست بودن  شناسي از دانشگاه ديگري قرار گيرد. ايران پيش و يك كارشناس باستان

  پذيرفت. وزارت امور خارجه را ] 2001[پنجم سپتامبر  1380شهريور  14تحويل گرفتن اقالم مذكور در الهه در 

شناسي نوشت و اظهار داشت كه  ] ايميلي به مؤسسه شرق 2001[پنجم سپتامبر    1380شهريور    14در    هاياالت متحد

 .ايران با استرداد اقالم مذكور در الهه موافقت كرده است

] ايميلي به مؤسسه  2002مارس  22[ 1381در دوم فروردين اياالت متحده وزارت امور خارجه  -۱۰۹۶

شناسي در همان روز به آن  بندي اقالم مربوطه شد. مؤسسه شرقبسته شناسي ارسال كرد و جوياي وضعيت شرق

و در خصوص چگونگي تسليم اقالم مذكور   باشددر دست تهيه ميمربوطه مدارك پاسخ داد و تأييد كرد كه 

] پاسخ داد كه حمل 2002مارس    27[  1381  فرورديندر هفتم  اياالت متحده  پرس و جو كرد. وزارت امور خارجه  

شناسي زماني كه ايران  كند و اين كه مهم است كه مأموري از سوي مؤسسه شرقالم مذكور كفايت ميدستي اق

 .در حال بررسي اقالم مذكور است، حضور داشته باشد

اياالت  ] ايميلي به وزارت امور خارجه 2002مه  17[ 1381ارديبهشت  27شناسي در مؤسسه شرق -۱۰۹۷

و به منظور استرداد اقالم   يل است نماينده مؤسسه مذكور باشدمانوشت و اعالم كرد كه آقاي گرَگ متحده 

شناسي به جهت مشكالت حمل اشياء موزه توسط هواپيما براي  مذكور در الهه در دسترس باشد. مؤسسه شرق

 .نهاد دادانتقال اقالم مذكور، استفاده از بسته ديپلماتيك را پيش 
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شناسي ارسال كرد و  ] ايميلي به مؤسسه شرق 2002ژوئيه  12[ 1381تير  21وزارت امور خارجه در  -۱۰۹۸

 . شد را پيوست نمودكپي نامه ارسالي به ايران مربوط به اشيائي كه بايد مسترد مي 

] در پاسخ به ايميل همان روز وزارت  2002سپتامبر  17[ 1381شهريور  26شناسي در مؤسسه شرق  -۱۰۹۹

 . يد، حمل اقالم مربوطه به تأخير افتاده استنوشت كه با توجه به نصب مدير جداياالت متحده امور خارجه 

 19[  1381آبان    28در    و دالل سفارشي  حمل و نقل آثار هنري ظريف  شركت  ،مسترپيس اينترنشنال -۱۱۰۰

هرگونه معامله   منع كنندةهاي تحريم كه  اعالم كردداخلي به شعبه ايلينويِ خود ارسال و  فكسي] 2003نوامبر 

 پروانة صادرات مستقيم به ايران بود.   ذمرتبط با كاالهاي ايران وجود دارد و  مؤسسه مذكور به دنبال اخ

 روبين ي  دادرس (پنج)

نچرال هيستري، دانشگاه شيكاگو، مؤسسه  اف م وبين و ديگران عليه فيلد ميوزيوي رنجپروندة  -۱۱۰۱

اي اياالت  ه ناحي] در مقابل دادگاه 2003دسامبر  29[  1382») در هشتم دي روبين دادرسي (« شناسي و ايران شرق

ها از جمله، قصد داشتند در راستاي كمك به اجراي حكم غيابي  ايلينوي به جريان افتاد. خواهان   براي ناحيهمتحده  

توقيف   ار داشتشناسي قركه در تصرف مؤسسة شرقرا دادگاه اياالت متحده عليه ايران، از جمله آثار چغاميش 

 .كنند

اي به مؤسسه  ] نامه 2004مارس  19[ 1382اسفند  29در اين ضمن، مسترپيس اينترنشنال در  -۱۱۰۲

تواند كمك براي تحويل گرفتن، مساعدت پيكي، و  شناسي نوشت و خاطرنشان شد كه مسترپيس ميشرق

 دهد.ارائه   32-مساعدت در اعالميه صادرات را براي اقالم مربوطه در ادعاي ز

نفعي اياالت متحده، ] با پشتيباني اظهاريه ذي 2004[ژوئن  1383شناسي در خرداد/تير مؤسسه شرق -۱۱۰۳

است. مدير مؤسسه   يت مصونداراي در پاسخ به دادگاه اعالم كرد كه آثار چغاميش در قبال اجراي حكم 
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در آن سوگندنامه وضعيت    . او پرداخت  سوگندنامه به ثبت يك  ]  2004ژوئن    16[  1383خرداد    27شناسي در  شرق

شناسي از اين مسئله آگاه است كه مواد مذكور، موضوع  آثار چغاميش را توصيف و اعالم نمود كه مؤسسه شرق

باشد كه وزارت امور خارجه  ايي در اين ديوان و موضوع تعهد اياالت متحده مبني بر استرداد آن به ايران مي ادع

شناسي تا زماني كه  او همچنين اظهار داشت كه مؤسسه شرق  بايد ترتيب آن را بدهد.اياالت متحده 

 كند.داري مي دريافت كند اقالم را نگه اياالت متحده هاي ديگري از وزارت امور خارجه  دستورالعمل 

آثار چغاميش  اطالعات انتقال ] تأييد كرد كه 2004ژوئيه  27[ 1383اياالت متحده در ششم مرداد  -۱۱۰۴

كه توقيف مذكور بايد رفع گردد و آثار مذكور از اجراي حكم معاف باشد. با اين  و اين در حال بررسي بوده، 

. درخواست صدور حكم اختصاري جزئي را ثبت كردند] 2005[اوت  1384ها در مرداد/شهريور حال، خواهان 

د  خارجي مدعي مصونيت خو هايدولت تواند وفق قانون مصونيت ايران مي فقط اي حكم داد كه ه ناحي دادگاه 

از حق  اعراض اين امر باشد و بدين ترتيب، اگر ايران در اين پرونده حضور نيابد و مصونيت خود را ادعا نكند، 

 دفاع محسوب خواهد شد. 

شهريور   31اي حاضر شد. ايران در هناحي] در دادگاه 2006[دهم ژوئيه  1385تير  19نتيجتاً ايران در  -۱۱۰۵

ها  مصونيت دارد. در اين ميان، خواهان  ،ر چغاميش از اجراي حكم] اعالم كرد كه آثا2006سپتامبر  22[ 1385

به انضمام   ،ابالغ و طي آن در خصوص آثار مذكوررا تأمين دليل و ارائه اقرارنامه عليه ايران  هايدرخواست 

افشاي ادله    ،هرگونه اموال عيني و غيرعيني ايران و اموال غيرتجاري متعلق به ايران واقع در هر جاي اياالت متحده

  خواهان اين بود كه ايران داوطلب اقرار معرفي كند. ايران همچنين نمودند. اخطاريه مذكور  تسليمرا و مدارك 

اي، خواندگان  ه ناحيگاه دادگاه ] در پيش2006[چهارم دسامبر  1385آذر  13اعتراض كرد. در تاريخ   به اين امر

يحة خود در حمايت از درخواست ايران مبني بر اعالم  شناسي، الدرج شده در شكوائيه شامل مؤسسه شرق
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مدارك  كه  ها حكم داد و ايران را ملزم كرد  ن ااي به نفع خواههناحيمصونيت اموال مذكور را ثبت نمودند. دادگاه  

 كند.  ، ارائههدر هر جاي اياالت متحده قرار داشتكه و يك شاهد در خصوص كلية اموال خود 

اي كه اجازه تأمين  ه ناحيحوزه هفتم اياالت متحده از تصميم دادگاه    پژوهشاه  متعاقباً ايران در دادگ -۱۱۰۶

ورود كرد و اياالت متحده به عنوان ياور   مرحلة پژوهش خواهي كرد. دانشگاه شيكاگو در دليل داده بود پژوهش 

اي را نقض كرد و  هناحيدر حمايت از موضع ايران حاضر شد. دادگاه پژوهش تصميم دادگاه ) amicus(دادگاه 

مبني بر مشاركت ايران در دادرسي براي طرح مصونيت دولت خارجي و   اي دادگاه ناحيهحكم داد كه دستور 

نون مصونيت  عليه دولتي خارجي مخدوش است و با قا ، اموالدر خصوص كلي افشا و ابراز ادلة أييد پذيرش ت

 .خارجي سازگار نيست هايدولت

. اياالت  ند به ثبت رساندديوان عالي اياالت متحده قبول پرونده را نزد ها درخواست سپس خواهان  -۱۱۰۷

ثبت كرد. ديوان عالي در پنجم تير   پژوهشاي به عنوان ياور دادگاه در حمايت از تصميم دادگاه متحده اليحه 

هاي بعدي  براي رسيدگي  ايدادگاه ناحيه ها را رد كرد و پرونده را به ] درخواست خواهان 2012ژوئن  25[ 1391

 . عودت داد

[چهارم و پنجم  1391اسفند  15و  14در  روبينهاي اخذ اقرار در رسيدگي اصالحي درخواست  -۱۱۰۸

 ثبت شد. اي دادگاه ناحيهاز ايران در جلسه اخذ شهادت شفاهي در  ] مبني بر درخواست شهادت2013مارس 

شماره   پژوهش] 2014[هشتم اكتبر  1393مهر  16حوزه هفتم اياالت متحده در  پژوهش دادگاه  -۱۱۰۹

 ن دعوا رد كرد. آرا وفق توافق طرفين در   روبين عليه جمهوري اسالمي ايراندر پرونده  2825-14
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 چغاميش به ايران استرداد آثار  (شش)

حوزه هفتم اياالت متحده  پژوهش] به دادگاه 2015[ژانويه  1393دانشگاه شيكاگو در دي/بهمن  -۱۱۱۰

آوريل   22[ 1394اطالع داد كه قصد استرداد آثار چغاميش به ايران را دارد. دانشگاه مذكور در دوم ارديبهشت 

 .]  تمام آثار چغاميش را به ايران مسترد كرد2015

] به ديوان اطالع داد كه تمام اقالم  2015مه    11[  1394ارديبهشت    21ابط اياالت متحده در  نماينده ر  -۱۱۱۱

 به ايران مسترد شده است.   32-مربوط به ادعاي ز

  (پ) اظهارات طرفين  

 اظهارات ايران   

كه سازمان ميراث فرهنگي ايران و موزه باستان، هر دو نهادهايي دولتي هستند.   داردمعروض مي ايران   -۱۱۱۲

مورد  در اين خصوص وجود ندارد كه آيا اقالم هيچ اختالفي شود كه ميان طرفين ران متذكر اين امر نيز مي اي

 باشند يا خير. مي  9«اموال ايران» وفق اهداف بند  32-ادعاي زاختالف در 

 شناسايي اقالم 

، اموال  كفايتهاي مديد نتوانسته است به ايران ادعاي اياالت متحده را مبني بر اين كه براي سال  -۱۱۱۳

هاي سفالي به درخواست مؤسسه  كه آثار باستاني و تكه   داردمعروض مي پذيرد. ايران  ادعايي را شناسايي كند نمي 

شده را به نحو  گرفتهي بايد آثار قرض شناسمذكور، به آن مؤسسه عاريه داده شده بود و بنابراين، مؤسسه شرق

ايران، سيستم آرشيو و ثبت اطالعات موزه مذكور به   اظهاراتنموده است. بنا بر داري و مسترد مي مقتضي نگه 

، چنين  حالبا اين ] و جنگ با عراق مختل شده بود. 1979[ 1357دليل اختالالت ناشي از انقالب ايران در سال 
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شناسي وجود نداشت. بدين ترتيب، باور كردني نيست كه مؤسسه مذكور  ؤسسه شرقبراي م ياوضاع و احوال

 از ساير نهادها را نداشته باشد. شده   گرفته عاريهاقالم  دقيقاطالعات 

  18شناسي در شود كه مؤسسه شرقايران، استدالل آن دولت با اين موضوع تأييد مياظهارات بنا بر  -۱۱۱۴

شناسي اموال ايران  اي به وزارت امور خارجه نوشت و تأكيد كرد كه مؤسسه شرق] نامه1985اكتبر    10[  1364مهر  

نهاد داد و بدين ترتيب، اياالت متحده از آن تاريخ در جريان اقالم  اد پيش درا در اختيار دارد، و روشي براي استر

رغم آگاهي از اين كه اموال ايران در  علي دهد كه  يايران ادامه م قرار داشت. با اين حال،    32-ادعايي در ادعاي ز

  20شناسي بوده است و ايران درخواست استرداد اموال مذكور را نموده بود، اياالت متحده اختيار مؤسسه شرق 

كند تأكيد مي ]  1985اكتبر    30[  1364در خصوص اموال عيني ايران هشتم آبان  روز بعد در گزارش خود به ديوان  

 ] به ايران مسترد شده بود.1970[ 1349كور در سال كه اقالم مذ

 توسط اياالت متحده   9نقض ادعايي تعهد مندرج در بند 

  ة دهندتعهد به نتيجه است؛ بنابراين، عدم انتقال اموال مذكور، نشان  9به نظر ايران، تعهد مندرج در بند   -۱۱۱۵

 باشد. توسط اياالت متحده مي  9بند  يالظاهرعلي نقضِ 

ها منكر وجود اموال مذكور در آن كشور بود، و كند كه اياالت متحده براي سال ايران استدالل مي  -۱۱۱۶

بندي  » طبقه9«خارج از شمول بند  اموال   به عنواندر گزارش خود به ديوان درخصوص اموال عيني ايران ها را آن

 ] به ايران منتقل شده بود.1979نوامبر  14[ 1358آبان  23إلدعا قبل از ااموال مذكور علي   چرا كهكرد؛ مي

به ايران   32-هاي كافي براي انتقال اموال مربوط به ادعاي زكند كه دستورالعمل ايران استدالل مي  -۱۱۱۷

ن، موزه  شناسي داده بود. ايران به مكاتبات ميان ايران (شامل موزه باستادارنده اموال يعني مؤسسه شرقرا به نگه 

دارنده  ايران، اين براي نگه  برايكند. شناسي اشاره مي ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي ايران) و مؤسسه شرق 
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كرده است، اما اياالت متحده  شده كه ايران انتقال اموال خود را درخواست مي اموال دستورالعمل كافي تلقي مي

هيا نكرده است. به عالوه، ايران مدعي است كه واضح بود كه قرار  اقتضا دارد ترتيبات انتقال را م  9كه بند چنان

 .منافع ايران تحويل داده شوددفتر حفاظت بوده اقالم عاريه داده شده به موزه باستان ارسال شود يا حداقل، به 

فيه» تلقي  ع زتوسط اياالت متحده «اموال متنا  32-كه اموال مربوط به ادعاي ز  داردمعروض مي ايران   -۱۱۱۸

توسط آن كشور به ايران منتقل نشده است. به   529ه است و بدين ترتيب، با نقض يافتة ديوان در حكم شماره شد

فيه محسوب كرد؛ زيرا  را متنازع  32-ادعاي زمورد اختالف در نظر ايران، واضح است كه اياالت متحده اقالم 

اي متذكر شده است كه  ه ناحيدر دادگاه ) amicus brief( دادگاه اياالت متحده در اليحه خود به عنوان ياور

نامه عاريه كه به واسطة آن، آثار چغاميش  شناسي همچنان بر اين عقيده بوده است كه مطابق موافقت مؤسسه شرق 

اقالم را داشته است. در   مطالعه روي آناموال مذكور تا زمان تكميل داري نگه ده است حق كردريافت اً ائابتد را 

كه آثار چغاميش   بوداي ايلينوي بر اين عقيده هناحينظر ايران، اين هم واضح بوده است كه دادگاه واقع، به 

 اي ايلينوي بر آن اساس، دستور تأمين دليل را داده است.ه ناحيايران، دادگاه   طبق اظهارفيه بود. متنارع

دارنده اموال مربوطه  را نقض كرد زيرا به نگه  9ذيل بند خود ايران، اياالت متحده تعهد  بنابر اظهار -۱۱۱۹

سرپرست ارشد مؤسسه   نامهايران به شهادت در اين خصوص، دستور انتقال آثار چغاميش به ايران را نداد. 

شناسي اطالع داد كه آثار  كند كه اظهار داشت كه وزارت امور خارجه سابقاً به مؤسسه شرقشناسي اشاره مي شرق

باشد. يي در مقابل اين ديوان است و اين كه اياالت متحده متعهد به انتقال اموال مذكور مي ادعا شمول چغاميش م

شناسي هيچ دستورالعملي براي انتقال اموال  شود كه مؤسسه شرق با اين حال، شهادت مذكور در ادامه متذكر مي 

هاي بعدي از سوي وزارت  دستورالعمل  انتظار درمذكور دريافت نكرده بود و اين كه بنابراين، مؤسسه مذكور 

 . اقالم ادامه داد داشتن آنبه نگه اياالت متحده امور خارجه 
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هاي مكرر به اياالت متحده براي استرداد آثار  رغم دادن درخواست ايران مدعي است كه علي  -۱۱۲۰

موال مذكور به عمل  گاه ديوان، اياالت متحده باز هم هيچ اقدامي براي انتقال اپيشدر چغاميش در لوايح خود 

بابت دادن  اياالت متحده شناسي از وزارت امور خارجه رغم درخواست كتبي مؤسسه شرق نياورد. اين امر علي 

] بود كه اياالت متحده  2000[هفتم سپتامبر  1379شهريور  17در فقط دستورالعمل در خصوص آن اموال بود. 

در آن، به جاي اعالم موافقت با انتقالِ درخواستيِ مؤسسه  شناسي نوشت، اما اي به مؤسسه شرقخره نامه االب

سال از آخرين مكاتبات  17شناسي، صرفاً از مؤسسه مذكور جوياي اطالعات در مورد آخرين اقدامات در شرق

 شد.

] 2001[ 1380/1379شود كه گرچه درست است كه اياالت متحده در سال متذكر مي مضافاً ايران  -۱۱۲۱

خود توضيح ]  2001[هفتم اوت    1380مرداد    16اموال مذكور بود، اما آن كشور در نامه مورخ    ظاهراً آماده استرداد 

نشان داد كه اياالت  موضع  توسط ايران وابسته است. به نظر ايران، اين    32-ادعاي ز  مسترد كردن كه استرداد به    داد

است كه آن [دولت] صرفاً    هكرده بود  را تصديق نكرده بوده است و چنين قلمداد 9متحده تعهد به انتقال ذيل بند  

زماني كه ايران ابتدائاً اسقاط دعواي مربوط به خسارات ناشي از تأخير اياالت متحده در ايفاي تعهد خود را  

براي چنين  هيچ مبناي حقوقي باشد. به نظر ايران، بپذيرد، متعهد به فراهم آوردن ترتيبات براي انتقال اموال مي

 موضعي وجود ندارد.

ثبت گرديد.   روبين  دادرسي] منجر شد كه  2003[  1382ايران، اين امر به وضعيت سال    اتبنابر اظهار  -۱۱۲۲

رغم اين كه اين آثار، اموال غيرتجاري است و بايد مصون  ] علي2003[دسامبر  1382دي  در روبينهاي خواهان 

]  2004ژوئن  16[ 1383خرداد  27شناسي در . مؤسسه شرق شدندخواهان توقيف آثار چغاميش ، از توقيف باشد

هاي مربوطه به  درخواست اعالم مصونيت اموال مذكور را كرد. دادگاه ايلينوي، ايران را وا داشت تا در رسيدگي

را در پي داشت. بنابراين،   گزافيحقوقي ها و مبالغ منظور تأكيد بر مصونيت حاكميتي خود حضور يابد كه هزينه
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كه دقيقاً اين قصور اياالت متحده در فراهم نياوردن امكان انتقال اموال مذكور به ايران   داردمعروض مي ن ايرا

 منجر شده است. روبين ي دادرس است كه به توقيف اقالم مذكور در 

كند ] اشاره مي 2014آوريل    16[  1393فروردين    27نامه حل و فصل مورخ  به عالوه، ايران به موافقت  -۱۱۲۳

كه از محاكم اياالت متحده احكام  ،  روبينهاي  كاران از جمله خواهان اياالت متحده با تعدادي از طلب كه طي آن  

نامه مذكور اظهار داشت كه قصد دارد برخي  . اياالت متحده در موافقت، منعقد كردغيابي عليه ايران گرفته بودند

لبكاران تقسيم كند. در مقابل، طلبكاران  اموالي كه در مالكيت نهادهاي ايران است را توقيف كرده و ميان ط

باشند كه اكنون در مقابل ديوان مطرح مي   ادعاهاييموافقت كردند كه تمام حقوق مربوط به توقيف اموال ايران در  

را مستثني كرده است.   روبينتوقيف هاي مربوط به را اسقاط نمايند. با اين حال، اسقاط مذكور صراحتاً دادرسي

] فرصت  2014[آوريل  1393كه اياالت متحده در فروردين/ارديبهشت اين امر داللت بر آن دارد به نظر ايران، 

عليه آثار چغاميش اقداماتي انجام   روبين هاي هاي مربوط به توقيف خواهان داشت كه در راستاي اسقاط دادرسي 

 دهد اما چنين نكرد. 

  اظهارات اياالت متحده  

 شناسايي اقالم 

كردن بسياري از اموال ادعايي قصور  از مشخص  ي بسيارهااياالت متحده، ايران سال بنابر اظهار  -۱۱۲۴

گاه پيگير ارائه اطالعاتي كه وعده داده بود نگرديد، و  كند كه ايران هيچ حده استدالل ميتورزيد. اياالت م

كند كه  اياالت متحده استدالل مي   شناسي در بهترين حالت، هر از گاهي بوده است.مكاتبات ايران با مؤسسه شرق 

بنابر  ايران تعداد اقالم ادعايي را كراراً تغيير داد و سپس به طور مداوم از مشخص كردن اقالم مربوطه عاجز ماند. 

اقالم مربوطه را شناسايي كرد. ايران  بود كه    32-ي ادعاي زيابتدا   طرحسال پس از    12  صرفاً  اياالت متحده،اظهار  
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قصور ورزيده  اطالعات الزم براي تأييد تعلق اقالمِ يافت شده در مؤسسه مذكور به آن دولت  همچنين از ارائه  ايران  

 . بود

 توسط اياالت متحده  9عدم نقض تعهد مندرج در بند 

. اياالت متحده با استناد موجد تعهد به نتيجه نيست  9كند كه بند  به عالوه، اياالت متحده استدالل مي -۱۱۲۵

گردد كه ديوان اين استدالل را كه تعهد به استرداد اموال ايران تعهد به نتيجه  خاطرنشان مي  529به حكم شماره 

تواند تعهد به وسيله باشد؛ زيرا عالوه  تنها مي  9باشد رد كرده است. به نظر اياالت متحده، تعهد مندرج در بند مي

تعهد مندرج   529حكم  40م اياالت متحده به هدايت و اشاره ايران وابسته بوده است، بند بر اين كه هرگونه اقدا

 تعريف كرده است.  به عمل آوردن اقداماتي را به سادگي،  9در بند 

نقض نكرده   9هيچ تعهدي را در بند  32-موضع اياالت متحده اين است كه آن دولت در ادعاي ز -۱۱۲۶

] بدهد و اياالت  2001[ 1380/1379لعمل و تذكر بابت انتقال آن اقالم را تا سال است؛ زيرا ايران نتوانسته دستورا

است.   به عمل آورده در جهت تضمين انتقال آثار چغاميش به ايران  اقدامات وسيعيمتحده پس از آن زمان، 

معقولي وجود داشته است كه اياالت  اضافي  كه ايران نتوانسته نشان دهد، اقدامات    داردمعروض مي اياالت متحده  

 . استداده كه انجام نداده  انتقال اموال مذكور انجام مي   تضمينجهت    32-متحده بايد در اوضاع و احوال ادعاي ز

تعهد   ،تذكر دادو كه آن دولت پس از آن كه ايران دستورالعمل دارد معروض مي اياالت متحده  -۱۱۲۷

هاي  خود را از طريق انجام اقدامات در جهت تضمين انتقال اموال مربوطه، از جمله در سراسر دوره رسيدگي 

در  راجع به استرداد اموال ادعايي شناسي و ايران ، انجام داده است. اياالت متحده با مؤسسه شرقروبين دادرسي

شدة ايران از اقالم مورد  (با تأخير) ارائه  فهرست كند كهتماس مستمر بود. اياالت متحده همچنين استدالل مي 

شناسي فرستاد و با اين مؤسسه و ايران مكاتبات مبسوطي به عمل آورد. اياالت متحده  بحث را به مؤسسة شرق 
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اي از جمله تحويل اقالم  كند كه چندين بار، انجام اقداماتي براي تسهيل استرداد اقالم عاريه ادعا ميهمچنين 

 نهاد داده است.ساختمان ديوان در الهه جهت بازرسي را پيش مذكور در 

] دقيقاً زماني كه اقالم مذكور در  2003[ 1382/1381اياالت متحده، در سال  بنابر اظهاربا اين حال،  -۱۱۲۸

] در 2003[سپتامبر  1382ها در اياالت متحده در شهريور اي رخ داد: خواهان انتظار حمل بود، اتفاق غيرمنتظره 

با توقيف اموال مختلف  ] 2004[مه  1383كردند و در ارديبهشت  اخذبا تروريسم  مرتبطحكمي  روبين دادرسي

شناسي . بدين ترتيب، مؤسسه شرق برآمدنداجراي حكم خود  در صدد  32-وطه در ادعاي زايران شامل اقالم مرب

گيري دادگاه به نحوي  ] آثار چغاميش را تا به نتيجه رسيدن دعواي مذكور يا تصميم 2004[ 1383/1382از سال 

نسته در  تواكردند. موضع اياالت متحده اين است كه آن دولت تمام كارهايي كه مي ديگر، منتقل نمي

بر اموال ايران در  دليل عمال قرار تأمين اموال مذكور، مصون بماند، تا از اِ تاانجام داده است  روبينهاي رسيدگي 

 و حكم به نفع ايران صادر شود. شود، اياالت متحده جلوگيري 

 565اياالت متحده اَپُِتكس عليه و  564عليه اياالت متحده  لووِنخذي در Ĥاياالت متحده با ارجاع به م -۱۱۲۹

الملل است كه اقدام دادگاه داخلي كه قابل  حقوق بين  شدةه پذيرفت كند كه اين، يكي از قواعد استدالل مي 

موجد مسؤوليت دولت نيست، مگر اين   ،به حد اقدام نهايي كه به كفايت قطعيت نيافته ،تجديدنظرخواهي است

كه حكم   داردمعروض مي خواهي، آشكارا بيهوده باشد. در اين خصوص، اياالت متحده كه توسل به پژوهش 

بنابراين،   566قضايي در اين موضوع است. رويه    حجمبا  در تعارض    27-اين ديوان در پرونده شماره الف  586شماره  

 

564 Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States of America, Award (ICSID 
Case No. ARB(AF)/98/3), para. 165 (26 Jun. 2003). 
565 Apotex Holdings Inc. and Apotex Inc. v. United States of America, Award, (ICSID Case No. 
ARB(AF)/12/1), (25 Aug. 2014). 

[پنجم ژوئن   1377خرداد  15ديوان عمومي (-27الف-586، حكم شماره اياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايران  566
  .39، ص 34گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1998
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دگاه ايلينوي قابل انتساب به اياالت متحده به نحوي كه موجد مسؤوليت  وفق نظر اياالت متحده، تصميمات دا

 باشد، نيست. ادعادولت در اين  

دارد كه ايران نتوانسته اثبات كند كه آن دولت اقدامات الزم  در هر حال، اياالت متحده معروض مي  -۱۱۳۰

كند كه بر اساس حكم استدالل مي براي مقدور كردن ايفاي تعهد اياالت متحده را انجام داده است. اياالت متحده  

شناسي و تذكر به اياالت متحده، قبل از مطرح شدن تعهد اياالت  دادن دستورالعمل به مؤسسه شرق  529شماره 

بر اظهار اياالت    متحده مبني بر انجام اقدامات در جهت تضمين انتقال آثار چغاميش الزم بوده است. با اين حال، بنا

هيچ يك از دستورالعمل به مؤسسه   32-سال نخست ادعاي ز 20 تقريباً ايران در متحده، واضح است كه 

باشد را ارائه نداده است. ايران  شناسي و تذكر به اياالت متحده مبني بر اين كه او نيازمند مساعدت مي شرق

سه مذكور در  نهادات مؤسشناسي بابت استرداد اقالم مذكور نداده و به پيش ها را به مؤسسه شرقل مدستورالع

شده در  هاي استرداد پاسخ نداده است. ايران همچنين اطالعات الزم براي اثبات اين كه اقالم يافت خصوص روش 

كند كه ايران قبل از  شناسي متعلق به آن دولت بوده نداده است. مضافاً، اياالت متحده استدالل ميمؤسسه شرق

به اياالت متحده مبني بر اين كه براي استرداد اقالم مذكور  ] از دادن تذكر به هر شكل 2001[ 1380/1379سال 

 باشد، قصور ورزيده است. نيازمند مساعدت مي 

هاي ناشي از توقيف  تواند براي احتراز از هزينه كند كه ايران نمي اياالت متحده همچنين استدالل مي  -۱۱۳۱

د كند زيرا خودِ ايران دو دهه منتظر مانده  آن دولت را مسؤول عدم انجام ترتيبات انتقال با شتاب كافي قلمدا  روبين

 . وارد گفتگو شودشناسي در اين خصوص است تا با اياالت متحده و مؤسسه شرق

 ) تصميم ديوان ت(

بيانيه حل    7ماده    3اختالفي ميان طرفين وجود ندارد كه موزه باستان مشمول تعريف «ايران» ذيل بند   -۱۱۳۲

«اموال    32-گيرد. همچنين، اختالفي ميان طرفين وجود ندارد كه اقالم مربوطه در ادعاي زو فصل دعاوي قرار مي 
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اياالت متحده   قضايي ] در قلمرو 1981نويه ژا 19[ 1359دي  29كه اقالم مذكور در است يا اين  9ايران» ذيل بند 

 باشد.مي 9قرار داشته است. بدين ترتيب، آثار چغاميش مشمول بند 

خصوص  در    9تعهد خود را به موجب بند  پردازد كه آيا اياالت متحده  ديوان اكنون به اين مسئله مي  -۱۱۳۳

  22[ 1352دوم بهمن  از شده گوياي اين واقعيت است كه ايران آثار چغاميش ايفا كرده است يا خير. ادلة ارائه 

ي  يهاداده بود. با اين حال، سردرگمي دستورالعمل  شناسي براي استرداد اقالم مربوطه  به مؤسسه شرق   ]1974ژانويه  

] وجود داشت بدين 1997ژانويه    14[  1375دي    25شناسي و ايران، بين آن تاريخ و  در هر دو طرف، مؤسسه شرق

شناسي به اشتباه معتقد بود كه تمام باشد. مؤسسه شرقشرح كه دستورالعمل براي استرداد، شامل كدام اقالم مي 

] 1982[دسامبر  1361] به ايران مسترد شده است. با اين حال، ايران در آذر 1970[ 1349/1348اقالم در سال 

شناسي متعاقب د نشده است. مؤسسه شرققلم مستر 49شناسي نوشت و ادعا كرد كه اي به مؤسسه شرق نامه

وجوهاي زياد در اماكن  پافشاري مكرر ايران مبني بر اين كه اقالم مذكور تماماً مسترد نشده است، و پس از جست 

ست از  فهر 3] 1985[ژوئيه  1364. ايران در تير/مرداد ش مانده بودخود، آثاري را پيدا كرد كه همچنان در اختيار 

اي  شده بود كه قبالً ذكر آن رفت. مكاتبات طوالني قلم گم  49ا مستردنشده تسليم كرد كه شامل  اإلدعقلم علي   57

شد  كامل از اقالمي كه بايد مسترد مي  فهرستي آمد. شناسي و وزارت امور خارجه درپيميان ايران، مؤسسه شرق 

 شناسي ارسال شد. ] توسط ايران به مؤسسه شرق1997ژانويه  14[ 1375دي  25در 

  دستورالعمل اموال    متصرف] به  1974[  1353/1352گيرد كه ايران تا سال  ديوان از اين وقايع نتيجه مي  -۱۱۳۴

هاي الجزاير نيز كراراً چنين كرده است. به عالوه،  اإلجرا شدن بيانيهداده بود و پس از الزم را  استرداد آثار چغاميش  

، گرچه  است كه  اإلدعا يافت نشدهقلم علي   57حاوي    فهرست ] ايران شامل سه  1985[ژوئيه    1364اليحه تير/مرداد  

وان، به قدر كافي براي مؤسسه  نيست، به نظر دي 32-ت كامل و نهايي از اقالم مسترد نشده در ادعاي زفهرس

بايد  حداقل  مبني بر اين كه آن اقالم،    بودي  يهاشناسي روشن كرده است كه ايران در حال دادن دستورالعملشرق
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] كه ايران در آن، تمام اقالم مذكور  1997ژانويه  14[  1375دي  25ت اصالحي ايران در تاريخ فهرسمنتقل شود. 

شناسي بود، آنهم با دقت كافي براي مؤسسه مذكور،  ل به مؤسسه شرقمه دستوارالعرا شناسايي كرد، مجدداً ارائ 

كه در حكم  دهد كه چنان ي كند. بنابراين، ديوان حكم مي يرا شناسا  شدشان درخواست مي كه اقالمي كه استرداد

مل مناسب بابت  اموال، دستورالع متصرف] به 1985[ژوئيه  1364مقرر شده است ايران از تير/مرداد  529شماره 

 انتقال اقالم مذكور داده است.

  1362را در نهم شهريور    32-ديوان مضافاً بر اين نظر است كه اياالت متحده زماني كه ايران ادعاي ز -۱۱۳۵

شناسي را  شد كه ايران توقع استرداد اين اموال از مؤسسه شرقمطلع ] در اين ديوان ثبت كرد، 1983اوت  31[

 30]  1985اكتبر    10[  1364مهر    18شناسي در  حده متعاقباً اطالع داده شد كه مؤسسه شرقداشته است. به اياالت مت

باشد، جايابي كرده بود. بدين ترتيب، ديوان  حكم   ادعاقلم را كه شايد بخشي از اقالم درخواستي ايران در اين 

يد تعهد خود در جهت انجام  ] در موقعيتي بود كه با1985اكتبر  10[ 1364مهر  18كند كه اياالت متحده از مي

 كرد.شناسي را ايفا مي اقدامات به منظور حصول اطمينان از انتقال اقالم مذكور به ايران توسط مؤسسه شرق

عدم    همراه بابا اين حال، ترتيبات براي انتقال اقالم مذكور توسط اياالت متحده در اقداماتي پراكنده   -۱۱۳۶

كند كه تعهد اياالت متحده ذيل بند  هاي طوالني انجام شد. ديوان در اين چارچوب مالحظه مي فعاليت در دوره 

كه آيا انتقال  شد امر ميور اطمينان از اين  شناسي به منظاي از مؤسسه شرق شامل تكليف انجام استعالمات دوره  9

نظر از اين كه آيا خودِ ايران فعاالنه اقدام كرده است يا  آثار چغاميش به ايران در حال انجام است يا خير، صرف 

رغم علم به  ] علي 2000[هفتم سپتامبر  1379شهريور  17] و 1985اكتبر  10[ 1385مهر  18خير. با اين حال، بين 

شناسي پيدا شده و آماده حمل بوده است، هيچ مدركي  توسط مؤسسه شرق   32-قلم مربوطه در ادعاي ز  30اين كه  

در پرونده موجود نيست كه نشان دهد اياالت متحده هيچ اقدامي در راستاي انجام ترتيبات انتقال اقالم مذكور به  
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ني حدود پانزده سال بعد، اياالت متحده  ]، يع2000[هفتم سپتامبر  1379شهريور  17. صرفاً در باشدايران كرده 

 .شناسي بابت بررسي وضعيت آثار چغاميش نوشتاي به مؤسسه شرق نهايتاً نامه 

] اقداماتي در  2002[سپتامبر  1381] و شهريور 2000[سپتامبر  1379اياالت متحده بين شهريور  -۱۱۳۷

در اسفند  اياالت متحده  . وزارت امور خارجه  راستاي فراهم آوردن ترتيبات انتقال آثار چغاميش به ايران انجام داد

شناسي مايل به انجام اي نوشت و اعالم كرد كه مؤسسه شرق] به ايران نامه2001[مارس  1380/فروردين 1379

] ميان ايران و اياالت متحده  2001[سپتامبر  1380باشد. توافقي تا شهريور اقدامات بابت استرداد آثار چغاميش مي 

شد منعقد گرديد. با اين حال، به داليلي كه به آگاهي ديوان  آثار چغاميش كه بايد در الهه انجام مي بابت استرداد  

به  اياالت متحده گاه انجام نشد. به عالوه، قبل از نامه مجدد وزارت امور خارجه  نرسيده است، انتقال مذكور هيچ 

استاي بررسي وضعيت آثار چغاميش،  ] در ر2002[مارس  1381/فروردين 1380شناسي در اسفند مؤسسه شرق 

شناسي بين  و مؤسسه شرقاياالت متحده تأخير شش ماهه ديگري پيش آمد. مكاتباتي ميان وزارت امور خارجه 

] انجام شد كه طي آن ترتيبات انتقال آثار چغاميش به ايران  2002[مارس و سپتامبر  1381فروردين و شهريور 

 مشخص گرديد. 

اي به وزارت امور  ] نامه2002سپتامبر  17[ 1381شهريور  26شناسي در  ق با اين حال، مؤسسه شر -۱۱۳۸

ده  شتأخير دچار ا ادعانتصاب مدير جديد، حمل اقالم مربوطه در اين به دليل نوشت كه اياالت متحده خارجه 

ه،  ]، يعني زماني كه مطابق مدارك موجود در پروند 2003نوامبر  19[ 1382آبان  28است. تأخير مذكور تا  

ترتيبات حمل مستقيم آثار چغاميش به ايران از طريق كارگزار حمل و نقل هنرهاي زيبا در حال انجام بود، ادامه 

 داشت.



  

439 

 

  دادرسيترتيبات ياد شده با كارگزار حمل و نقل مذكور،    به عمل آوردنبا اين حال، يك ماه پس از   -۱۱۳۹

ش در راستاي كمك به اجراي احكام غيابي  ] آغاز و آثار چغامي2003دسامبر  29[ 1382در هشتم دي  روبين

 اياالت متحده عليه ايران توقيف شد.

] 1985[ژوئيه    1364كند كه زماني كه ايران در تير/مرداد  پيشين حكم مي ادله  بررسي    بر اساسديوان   -۱۱۴۰

  30شناسي باشد به اياالت متحده داد، و مؤسسه شرق اقالمي را كه مدعي بود شامل آثار چغاميش مي  فهرستسه 

خود  ] جايابي كرد، اياالت متحده در وضعيتي قرار داشت كه بايد به تعهد  1985اكتبر    10[  1385مهر    18قلم را در  

اكتبر  10[ 1385مهر  18. نخست، از هم آمده استكرد. از آن زمان، سه دوره مشخص در پيعمل مي  9ذيل بند 

] دوره عدم فعاليت بوده كه در آن، اياالت متحده هيچ اقدامي در  2000[هفتم سپتامبر    1379شهريور    17] تا  1985

 26] تا  2000[هفتم سپتامبر  1379شهريور  17انجام نداده است. دوره دوم، از  9ذيل بند خود راستاي انجام تعهد  

داد كه اياالت متحده در حال انجام اقدام در راستاي انجام ترتيبات  ] نشان مي 2002پتامبر س 17[ 1381شهريور 

رغم اين كه ترتيبات مذكور به ثمردهي انتقال  شناسي به ايران بوده است. علي انتقال اقالم مذكور از مؤسسه شرق

اي  ادععقول در اوضاع و احوال كند كه اياالت متحده تمام اقدامات ماقالم مذكور منجر نشد، ديوان حكم مي 

را انجام داده است. با اين حال، آن فعاليت با سومين دوره عدم فعاليت    9ذيل بند  خود  مذكور به منظور انجام تعهد  

] دنبال شد كه بخشي  2003نوامبر  19[ 1382آبان  28] تا  2002سپتامبر  17[ 1381شهريور  26اياالت متحده از  

شناسي بود. زماني كه فعاليت براي انتقال اقالم مذكور به ايران  مدير جديد در مؤسسه شرق از آن به دليل انتصاب 

] منجر 2003دسامبر  29[ 1382شروع شده بود كه به توقيف اقالم در هشتم دي  روبين دادرسياز سرگرفته شد، 

[هفتم   1379شهريور  17 ] و1985اكتبر  10[ 1364مهر  18شد. بدين ترتيب، به نظر ديوان، اياالت متحده بين 

] تمام اقدامات  2003نوامبر  19[ 1382آبان  28] و  2002سپتامبر  17[ 1381شهريور  26]، و بين 2000سپتامبر 

ذيل بند  خود  را انجام نداده است. به نظر ديوان، اياالت متحده تعهد    9ذيل بند  خود  معقول در راستاي انجام تعهد  
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گيرد كه تأخير مذكور در انتقال، در اثر عدم  كرده است. ديوان مضافاً نتيجه مي را در اين دو دوره زماني نقض 9

]، يعني زماني كه  2003دسامبر  29[ 1382اياالت متحده، به اين منتهي شد كه اقالم مذكور در هشتم دي فعاليت 

 اياالت متحده باشد. قضاييتوقيف شد، همچنان در قلمرو  روبين  دادرسي آن اقالم در 

  روبين ي دادرس در طول اياالت متحده  دولتبر اين نظر است كه در حالي كه شاخه اجرايي  ديوان -۱۱۴۱

، قوه  رغم اينعلي براي انتقال به ايران انجام داده است،  آزاد شدن اقالم تمام اقدامات معقول را به منظور تحصيل 

الملل آمده است،  مواد كميسيون حقوق بين  4كه در ماده  قضائيه اياالت متحده آثار چغاميش را توقيف كرد. چنان

اي از دولت الملل، رفتار قوه قضائيه دولت، به آن دولت منتسب است؛ زيرا قوه قضائيه شاخهمطابق حقوق بين 

منتسب به دولت اياالت   روبين دادرسيكند كه توقيف آثار چغاميش در بدين ترتيب، ديوان حكم مي 567است.

 .باشدمتحده مي 

و انتقال   جايي جابه هاي توقيف آثار چغاميش با تعهد اياالت متحده مبني بر رفع محدوديت بنابراين،  -۱۱۴۲

شناسي آثار چغاميش  كند كه مؤسسه شرقآزاد اموال ايران ناسازگار است. ديوان بر اساس ادلة ارائه شده حكم مي 

] حفظ كرده است.  2003دسامبر    29[  1382ي آن اقالم در اياالت متحده پس از هشتم دي  ي را به دليل توقيف قضا

مستثناء بوده است. در نتيجه، اياالت   12281در نتيجه، آن اقالم در واقع از دستور انتقال دستور اجرايي شماره 

آن دولت  المللي  يت بين و مسؤولكرده  متحده تعهد ذيل بيانيه عمومي خود را در خصوص اموال عيني ايران نقض  

  16در  روبين دادرسيخواهي در است. اين نقض از سوي اياالت متحده تا زمان رفع توقيف با رد پژوهشمحرز 

 ] ادامه داشته است. 2014[هشتم اكتبر  1393مهر 

 

  .4ماده  شرح، باال،  89الملل، پانوشت گزارش كميسيون حقوق بين  بنگريد به  567



  

441 

 

 1394نهايتاً در دوم ارديبهشت    روبين  دادرسيپس از خاتمه    آثار چغاميشكه    شودمتذكر مي ديوان   -۱۱۴۳

 .]  به ايران مسترد شد2015ريل آو 22[

دارد كه اياالت متحده تعهد  پذيرد و مقرر مي را مي   32-ديوان در پرتو كليت وقايع مذكور ادعاي ز -۱۱۴۴

] 1985اكتبر    10[  1364مهر    18) بين  1هاي: (در دوره   32-را در خصوص اقالم مربوطه در ادعاي ز  9ذيل بند  خود  

] 2014] و [نهم اكتبر 2002سپتامبر  17[ 1381شهريور  26) بين  2]؛ و (2000[هفتم سپتامبر  1379شهريور  17و 

 . نقض كرده است

  (موزه ملي تاريخ طبيعي/دكتر داگالس لِي) 115-) ادعاي ز21(

 (الف) مقدمه

خسارات ناشي از عدم انجام ترتيبات از سوي اياالت متحده بابت انتقال  115-ايران در ادعاي ز -۱۱۴۵

كه ) 568» موزة مّلي كند. موزه ملي تاريخ طبيعي («ها به ايران را مطالبه ميو فسيل شناسيي زمين هابرخي نمونه 

] به  1979ايل يا او 1978[اواخر  1357نيمه دوم  آن اقالم را درباشد، مي واحدي از سازمان محيط زيست ايران 

شمالي بود به امانت سپرد. ايران مبلغ خواسته خود  روليناي دكتر داگالس لي كه استاديار آناتومي در دانشگاه كا

مستقل براي   كارشناسرا در اين دعوا مشخص نكرده است. به جاي آن، ايران خواهان اين است كه ديوان يك 

 كند. ارزيابي مدارك و تعيين ارزش اموال ادعايي منصوب 

 (ب) پيشينه موضوعي 

شناسي صحرايي را در ايران  هاي زمين ] مأموريت1970[اواسط دهه  1350اواسط دهه  دكتر لي در  -۱۱۴۶

هاي قيري در رشته كوه زاگرس كه ممكن است حاوي  با همكاري، از جمله، موزه ملي بر عهده گرفت تا نهشت

 

  : آمده استدر پانوشت متن انگليسي اين حكم جزئي، نام موزه به الفباي التين چنين  568
Muzeh-ye Melli-ye Tarikh-e Tabi’i. 
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]، 1976[ 1355/1354هاي هاي پيشاتاريخي باشد را جايابي كند. دكتر لي و كاركنان موزه ملي در سال ليفس

ها  هاي مرده فل و امتداد رودخانه مامتين بازديد كردند. آن ]  از مكان1978[ 1357/1356] و 1977[ 1356/1355

ها چندين نمونه ماده كامپوزيتي قيري به نام  هاي قيري را شناسايي كردند كه از آن هاي نهشت جا خروجي در آن

ها نامه خود، آن ماتريس كتر لي در شهادتهاي گياهي و حيواني بود. د«ماتريس» استخراج كردند كه حاوي فسيل

بندي  ها را از اندازه يك سنگ كوچك تا اندازه قرص نان طبقهتوصيف كرد و آن  ناهمسانهاي با اَشكالِ را تكه 

، حالبا اين ها، الزم بود كه مواد كامپوزيتي قيري حل شود.  آمده در ماتريس دستهاي بهنمود. براي استخراج فسيل

 ين كار در ايران در دسترس نبود.تكنولوژي ا

هاي ماتريس براي او به اياالت  بدين ترتيب، دكتر لي و موزه ملي توافق كردند كه زيرمجموعه نمونه  -۱۱۴۷

 .ها مطالعه كندها را استخراج و روي آنمتحده ارسال شود تا او بتواند فسيل

از موزه ملي  ]  1979يا اوايل   1978[اواخر  1357نيمه دوم هاي ماتريس را در دكتر لي محموله نمونه  -۱۱۴۸

يك وزني بيش  نمونه وجود داشت كه هيچ  48تا  36نامه خود تخمين زد كه مجموعاً  دريافت كرد. او در شهادت 

 .تر بود)ها بسيار كوچك (و بسياري از نمونه  پوند نداشته است 15از 

موزه ملي در يك مقطع زماني به دليل انقالب اسالمي در سال   لينؤومسبات ميان دكتر لي و مكات -۱۱۴۹

 ]  متوقف شد.1979[ 1357

هاي چندين نمونه ماتريس را حل كرد و نامة خود اظهار داشت كه او بخش دكتر لي در شهادت -۱۱۵۰

يك داراي اهميت  هاي كوچك فسيلي و نيز چند دانه غيرمعمولي را استخراج نمود كه هيچ تعدادي از استخوان 

تا زماني كه وضعيت سياسي    تر راهاي بيش كه او متعاقباً تصميم گرفت كه استخراج فسيل  ادعا كردنبود. دكتر لي  

مجدداً رابطه كاري برقرار كند، به تعويق اندازد؛ او گفت كه قصد داشته  با موزه ملي ايران تثبيت شود و او بتواند 

 .كامل كند اي بعديمرحله كار را در 
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] وزارت امور خارجه  1982مارس  14[  1360اسفند  23مدارك موجود در پرونده شامل نامه مورخ  -۱۱۵۱

كه به آگاهي رسانده كه سازمان حفاظت محيط است ه دفتر حفاظت منافع ايران در واشينگتن دي. سي. ايران ب 

اء پرندگان پارك ملي» را «به امانت» براي دكتر شاحو    ءمحتوي امعا هاي  داران و شيشهزيست «تعدادي فسيل مهره 

اطالع داد كه  مضافاً ايران داگالس لي و موزه تاريخ طبيعي لوس آنجلس ارسال كرده بود. وزارت امور خارجه 

» به سازمان حفاظت محيط زيست  ها [را] بعد از شناسائي و مطالعات الزم فيمابين ميبايست نمونه قرارداد طبق «بر 

  خواست خانه از دفتر حفاظت منافع ايران  ». وزارت صورت نگرفته است«اقدامي  در اين زمينه  »، اما  كرد][ميمسترد  «

 كه اين موضوع را بررسي كند.

شهرستان اي به موزه تاريخ طبيعي  ] نامه 1982مه    27[  1361ششم خرداد  دفتر حفاظت منافع ايران در   -۱۱۵۲

لوس آنجلس موارد زير  شهرستان  كه موزه تاريخ طبيعي    لوس آنجلس، و نه به دكتر لي، نوشت و درخواست كرد 

هاي  ظرف «سنگ قير آلود از بهبهان، ماماتين و مرده فل»، كه با هدف استخراج فسيل  5را مسترد كند: (يك) 

» تهيه شده توسط پروفسور راندال  اُووِل پِلِت) يك ظرف «شيشه كوچك 2آوري شده بودند؛ و (احتمالي جمع 

 آوري شده بود.پارك ملي كوير جمع كه در  ي ئهاونه اي. براون از نم

هاي ماتريس به  ] درباره استرداد نمونه 1983[اول فوريه  1361بهمن  12دفتر حفاظت منافع ايران در  -۱۱۵۳

اي كه در همان روز به دفتر حفاظت منافع ايران نوشت، ضمن تأييد مكالمه  دكتر لي تلفن كرد. دكتر لي در نامه 

اطالع  مضافاً هاي قيري استخراج شده بوده است». او هاي موجود در ماتريس داشت كه «فسيلتلفني مذكور بيان 

هاي مرده فل و مامتين و مواد  اي براي جامعه جغرافياي ملي در مورد مكان داد كه در حال نوشتن مقاله 

كامل كند»؛ او قول داد   «مقاله را بدون مواد مذكور توانست نمي جا بود و تأكيد كرد كه او شده از آن آوري جمع

خود بيان داشت    نامههاي پاكيزه را مسترد كند». دكتر لي در شهادت] «نمونه1983[اول اوت    1362مرداد    10كه تا  

ها را داشته باشد،  هاي موجود در آن ها را قبل از اين كه فرصت استخراج و بررسي فسيلخواسته نمونه كه او نمي 
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بازگردانَد. او همچنين اظهار داشت كه در مكاتبات خود با دفتر حفاظت منافع ايران، او در توصيف خود از مقدار  

دانست  ها و مقاله مذكور كرده «احتماالً اغراق كرده است»؛ او در آن زمان مي كاري كه پيشاپيش بر روي نمونه 

خواهد  ها براي او بسيار سخت بابت استرداد نمونه ]1983[اول اوت  1362مرداد  10األجل كه پايبندي به ضرب 

كرده است، متعاقباً نتوانسته هيچ كدام از مقاله يا حل  بيني ميطور كه پيش بيان كرد كه همان مضافاً دكتر لي  بود.

 . هاي ماتريس را تا آن تاريخ به پايان برساندنمونه

هاي حاضر افزود و اموال  ا به پرونده ر 115-ز ادعاي] 1983اوت  31[ 1362ايران در نهم شهريور  -۱۱۵۴

اي شمالي، چَپِل هيل، اِن.سي.» بدون  رولينهاي پيشاتاريخي حيوانات» واقع در «دانشگاه كا مربوطه را صرفاً «فسيل 

] روشن كرد كه 1984ژانويه  27[ 1362ات ديگري توصيف كرد. ايران در اليحه بعدي مورخ هفتم بهمن يجزئ

اي شمالي در چپل هيل قرار دارد و به دكتر لي «براي  رولينمان آناتومي دانشگاه كاهاي مذكور در دپارتفسيل

[اول فوريه    1361بهمن    12ايران در اليحه خود كپي نامه   569بررسي و آماده كردن گزارش» «عاريه» داده شده بود. 

 ] دكتر لي به دفتر حفاظت منافع ايران را ضميمه نمود. 1983

شهريور    26متعاقباً با دكتر لي تماس گرفت. دكتر لي زماني قبل از  متحده    اياالتوزارت امور خارجه   -۱۱۵۵

]  كه اياالت متحده نخستين گزارش خود در خصوص اموال عيني ايران را به ديوان تسليم  1984سپتامبر    17[  1363

[اول  1362ند اسف 11هاي ماتريس را در كرد، به وزارت امور خارجه، بر خالف واقعيت، اطالع داد كه او نمونه 

 ] يا در آن حدود به دفتر حفاظت منافع ايران فرستاده است.1984مارس 
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]  گزارش خود در خصوص اموال عيني ايران  1984سپتامبر    17[  1363شهريور    26اياالت متحده در   -۱۱۵۶

ها «فسيل  در اياالت متحده را به ديوان تسليم كرد. اياالت متحده با تكيه بر اظهارات دكتر لي چنين گزارش داد:

 ] يا در آن حدود به دفتر حفاظت منافع ايران در واشينگتن ارسال شده است».1984[اول مارس    1362اسفند    11در  

] خود به ديوان در خصوص اموال  1984دسامبر  17[ 1363آذر  26ايران به نوبه خود در گزارش  -۱۱۵۷

 افع ايران را انكار كرد.ن اقالم توسط دفتر حفاظت منآعيني ايران در اياالت متحده، دريافت 

اي به دكتر لي نوشت  ] نامه1985[چهارم اكتبر  1364مهر  12در اياالت متحده وزارت امور خارجه   -۱۱۵۸

ها را در اختيار ندارد، و افزود كه وزارت  و اطالع داد كه ايران مدعي است كه دفتر حفاظت منافع ايران ماتريس 

وضعيت در خصوص اموال ادعايي براي تسليم به   يينهاگزارش  سازيدر حال آماده اياالت متحده امور خارجه 

ها را فرستاده است،  فسيل خانه از دكتر لي خواست تا تأييد كند كه او حقيقتاًديوان است. بر اين اساس، آن وزارت 

ارسال  اياالت متحده د كه او «فوراً» هرگونه مدارك مثبتة حمل را به وزارت امور خارجه كردرخواست  و مضافاً

 نمايد. دكتر لي هيچ مدركي ارائه نكرد. 

] خود به ديوان تكرار كرد كه  1985اكتبر  30[ 1364متعاقباً اياالت متحده در گزارش هشتم آبان  -۱۱۵۹

 حفاظت منافع ايران حمل شده است. ] به دفتر1984[اول مارس  1362اسفند  11ها» در «فسيل

] خود به ديوان تكرار كرد كه دفتر حفاظت منافع  1987نوامبر  13[ 1366آبان  22ايران در گزارش  -۱۱۶۰

 ايران اقالم مذكور را دريافت نكرده است. 

] ضمن اشاره به انكار  1989ژوئن  13[  1368خرداد  23با نامه اياالت متحده وزارت امور خارجه  -۱۱۶۱

م مذكور از سوي ايران، مجدداً از دكتر لي خواست تا داليل مثبتة مبني بر اين كه او اقالم مذكور را  دريافت اقال
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مرداد  19كند. دكتر لي در  ارائه] حمل كرده، 1984[اول مارس  1362اسفند  11به دفتر حفاظت منافع ايران در 

 ] پاسخ داد و گفت: 1989[دهم اوت  1368

ران كه از موزه تاريخ طبيعي در تهران به اينجانب سپرده شده در  هاي صخره از جنوب اي نمونه
ايم. قرارداد وام كه من از موزه  ها را جهت مطالعه نگاه داشتهاختيار من قرار دارد. ما اين نمونه

ام براي مدت نامعلوم بوده است. بنابراين، من الزامي براي مسترد داشتن تاريخ طبيعي دريافت كرده 
 ام تا اينكه ما مطالعات خود را به پايان برسانيم.حس نكرده  هااين نمونه 

] يعني همان روزي كه نامه  1989سپتامبر  25[ 1368در سوم مهر اياالت متحده وزارت امور خارجه   -۱۱۶۲

با موزه ملي را   عاريهنامه اي نوشت و درخواست كرد كه يك كپي از موافقت دكتر لي را دريافت كرد، به او نامه 

سازي اليحه حقوقي  اطالع داد كه در حال آماده اياالت متحده تر» ارسال نمايد. وزارت امور خارجه زود «هرچه 

ضرورت دارد كه به يك موضع قوي متكي باشيم تا در برابر ادعاي ايران  هاي ماتريس است و «راجع به نمونه 

بر موضع محكمي اتكاء  كرد كه اگر «اشاره  اياالت متحده  ». وزارت امور خارجه  جهت انتقال اموال مقاومت نمائيم

نداشته باشيم و ديوان عليه ما حكم صادر كند دولت اياالت متحده مجبور ميشود كه نگهدارنده مال مورد ادعا را  

اياالت متحده  ». وزارت امور خارجه  كه مال را در اختيار دارد مسئول بدانيم و جهت اجراي حكم باو مراجعه كنيم

 «فوراً» پاسخ دهد.از دكتر لي خواست تا 

نهم  در اياالت متحده با توجه به اين كه هيچ پاسخي از دكتر لي دريافت نشد، وزارت امور خارجه  -۱۱۶۳

 اي نوشت و اظهار داشت:  ] مجدداً به او نامه 1989اكتبر  31[ 1368آبان 

ايد جوفاً ارسال  نوشته   1983اي كه شما به قسمت حافظ منابع [كذا] ايران در فوريه  يك كپي از نامه 
گردانيد. ... شما برخواهيد  هاي صخره را به ايران  ايد كه نمونه ميگردد. در آن نامه شما اظهار داشته

مگر اينكه ما بتوانيم  بعنوان نگاهداري غيرقانوني مالي كه به ايران تعلق دارد شناخته خواهيد شد
ايم] در مورد چنين  يك كپي از قرارداد وام را ارائه دهيم. همانطور كه [ما] قبالً هم تذكر [داده 

ادعائي، دولت اياالت متحده بايد براي اجراي حكم ديوان به نگاهدارنده مال، در اين مورد شما، 
  مراجعه نمايد.
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شما تقاضا [كرديم] كه فوراً به نامه قبلي [ما] پاسخ بدهيد. خواهشمند است توجه نمائيد كه [ما] از   
موجب امتنان خواهد شد اگر شما فوراً با [ما] تماس حاصل كنيد و [ما را] آگاه سازيد كه چرا  

  ايد به درخواست [ما] براي يك رونوشت از قرارداد وام با موزه پاسخ بدهيد.نتوانسته

  570ائيد تا اينكه بتوانيم گزارش خود را براي ديوان تكميل نمائيم.با ما همكاري نم بايد فوراًشما ... 

] خود به ديوان تأييد كرد كه دفتر حفاظت منافع 1990ژانويه  17[ 1368دي  27ايران در گزارش  -۱۱۶۴

 ايران اقالم مذكور را دريافت نكرده است. 

به دكتر لي نوشت و  اي ] نامه1990ژوئن  26[ 1369در پنجم تير اياالت متحده وزارت امور خارجه   -۱۱۶۵

سعي كرده [بوده است] درباره حقوق شما  ] اياالت متحده از جمله اظهار داشت كه «گرچه [وزارت امور خارجه

هيچ همكاري از طرف شما را ... نشان  نسبت به مال مورد اختالف ... پاسخي دريافت [نمايد]، سابقه امر نزد ما

 ».نميدهد

و  هاي ماتريس اطالع داد كه او نمونه اياالت متحده دكتر لي روز بعد به وزارت امور خارجه  -۱۱۶۶

] به دفتر حفاظت منافع ايران حمل كرده بود، و  1990مه  16[ 1369ارديبهشت  26هاي استخراج شده را در فسيل

دهد  مستقيم» بود كه نشان ميكرد. تيتر مدرك حمل «بارنامه به عنوان اثبات اين امر ارائه كپي مدرك حمل را 

جعبه چوبي حاوي   3] «پرشين كارپت، دورهام، كاروليناي شمالي» «1990مه  16[ 1369ارديبهشت  26كه در 

نگتن دي.سي. حمل كرده است و وزن محموله  يها» را به «دفتر حفاظت منافع ايران، سفارت الجزاير» در واشفسيل

ين كارپت» تجارتي است كه دكتر لي و همسرش در دورهام دارند. دكتر پوند بوده است. «پرش  270ها  هجعبشامل  

هاي ماتريس  ] شامل نمونه1990مه    16[  1369ارديبهشت    26نامة خود اظهار داشت كه حمل مورخ  لي در شهادت 

بندي بسته ست  فهرشد، و او معتقد بود كه آن اقالم همراه  با «نوعي از  و نيز چند فسيل كه او استخراج كرده بود، مي 

 

 تأكيد از متن اصلي است.  570
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بود كه مواد مذكور    ايه ها همراه با «نوعي نامة توضيح دهند بسته در هر حال،  ها» بوده؛ او اظهار داشت كه  در جعبه 

 كرد». را مشخص مي 

] خود به ديوان به ايران اطالع داد كه  1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14اياالت متحده در گزارش  -۱۱۶۷

] به دفتر حفاظت منافع ايران حمل كرده بود و مدارك  1990مه    16[  1369ت  ارديبهش  26ها» را در  دكتر لي «فسيل

 مربوط به حمل را ارائه كرد. 

  ) اظهارات طرفين پ(

 اظهارات ايران    

هاي استخراج شده امتناع كرد؛ هاي ماتريس و فسيلايران مدعي است كه دكتر لي از استرداد نمونه  -۱۱۶۸

شته  ها را داحق نگه داشتن آن  ،نامه ادعايي عاريه كه با موزه ملي داشتموافقتزيرا او معتقد بود كه بر اساس 

  1359دي  29كند كه دكتر لي معترض حق ايران بر مالكيت اموال خود از . بدين ترتيب، ايران استدالل مي است

براي مدتي كه  را  9د ذيل بنخود اياالت متحده تعهد  ،ايران وفق اظهارات] بوده است. بنابراين، 1981ژانويه  19[

 كرده، نقض كرده است. دكتر لي معترض مالكيت بوده و از استرداد اموال امتناع مي 

دهد؛ زيرا اموال ايران  به عالوه، ايران مدعي است كه اياالت متحده همچنان نقض تعهد را ادامه مي  -۱۱۶۹

ها تصديق  يران در اين رسيدگي نداشته نيز، مسترد نشده است. ا تصرفحتي پس از اين كه دكتر لي اعتراضي به 

] دريافت كرده 1990[مه  1369كند كه دفتر حفاظت منافع ايران سه جعبه از دكتر لي در ارديبهشت/خرداد مي

ها حاوي اقالمي بوده اند كه اساساً دكتر لي از موزه ملي دريافت كرده و  كند كه آن جعبهاست اما انكار مي 

] در اليحه و مدارك خود  1995[ششم اكتبر  1374مهر  14ده باشد. ايران در هايي كه او استخراج كرده بوفسيل

ها»يي نبوده است كه موزه ملي  دارد كه آن محموله حاوي «فسيل حاضر براي نخستين بار ابراز مي  هايپرونده در 
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» بوده  كارت اطالعاتهويت و يا    فهرست بدون  صرفاً حاوي «سه جعبه سنگ...  بلكه  به دكتر لي امانت داده بوده،  

كند كه كه «اين كه چه چيزي در اين محموله بوده كامالً نامعلوم است» و تأكيد مي  دارداظهار مي است. ايران 

 نشد.  دريافتموزه ملي توسط ايران و نه نه توسط  گاه ها»ي در اختيار دكتر لي هيچ «فسيل

موزه  مشترك هاي مربوطه مدير ان ايران در جلسه استماع، آقاي علي ادهمي ميرحسيني كه در زم -۱۱۷۰

بوده است را به عنوان شاهد معرفي كرد. آقاي ادهمي شهادت داد كه نه او و نه  موزه ملي و مدير مركز تحقيقات 

اند.  نداشته  115-ها»ي مربوطه در ادعاي زمختصصان او هيچ اطالعات دقيقي از «تعداد و وضعيت فسيل

چه موزه ملي براي دكتر لي ارسال كرده بود، تعداد و كمّ و كيف» آن الخصوص، او «هيچ مدركي در مورد علي 

حساب» را ديده كه متضمن اين بوده كه پنج جعبه  صرفاً يك صورت« نداشت. آقاي ادهمي اظهار داشت كه او 

پرندگان «پارك ملي   امعاء و احشاء»اهي، حاوي گهاي آزمايشهاي فسيلي و يك جعبه شامل «شيشه حاوي نمونه 

هاي بسيار موزه ملي «صرفاً سه جعبه  پس از سال گفته كه كتر لي ارسال شده است. آقاي ادهمي دزي» براي مرك

ها، و نه كه پاره شده بوده» و حاوي «چند فقره رسوبات و چند سنگ با شبه فسيل بر روي آن و نه خود فسيل

ها  ه ملي «هيچ اطالعاتي در مورد فسيلگذاري علمي» را پس گرفته است؛ موز اطالعاتي در مورد آن، و بدون نام 

پرندگان» را از دكتر لي دريافت نكرده است. آقاي ادهمي   امعاء و احشاء هايه [يا] هيچ اطالعاتي در مورد نمون

پرندگان   ل امعاء و احشاءهاي حاوي مواد، شامگاه شخصاً جعبهتأييد كرد كه او هيچ  داوراندر پاسخ به سؤاالت 

اي كه دفتر حفاظت منافع  ارد براي دكتر لي ارسال شده بود را نديده است. او در مورد سه جعبه دكه او اظهار مي 

يك سال  حدود  ها را در ايران،  كه او آن   داشتاز دكتر لي دريافت كرده بوده، اظهار  ]  1990[  1369در سال  ايران  

 چندان خوبي دريافت كرديم».و نيم بعد، زماني ديده است كه «ما [سه جعبه] را در وضعيت نه 
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كند كه اگر ديوان حكم كند كه دكتر لي اموال را مسترد كرده  ايران به نحو جايگزين استدالل مي  -۱۱۷۱

است، اياالت متحده ناقض تعهد خود بابت مدتي خواهد بود كه دكتر لي معترض مالكيت بوده و از استرداد اموال  

 كرده است.مذكور امتناع مي 

 ت متحده اظهارات اياال   

ا را منكر است. اياالت متحده از جمله مدعي است كه ادعاياالت متحده هرگونه مسؤوليت بابت اين   -۱۱۷۲

] يعني زماني كه  1984ژانويه    27[ 1362توانسته قبل از هفتم بهمن نمي  9هيچ تعهدي براي اياالت متحده ذيل بند 

هاي ماتريس در اختيار دكتر لي است مطرح  د كه نمونه اي در مقابل ديوان به اياالت متحده اطالع داايران در اليحه 

كند كه آن دولت بر اساس اطالعات ارائه شده توسط ايران، مدت كمي پس از  اياالت متحده تأكيد مي  571باشد.

هاي ماتريس و  آن، تمام اقدامات معقول براي بررسي ادعاي ايران را به عمل آورده و ترتيبات انتقال نمونه

در پاسخ به  دارد كه در واقع، مي اظهار هاي استخراج شده به ايران را فراهم كرده است. اياالت متحده فسيل

] اقالم  1990مه  16[ 1369ارديبهشت  26بود كه دكتر لي نهايتاً در اياالت متحده هاي وزارت امور خارجه نامه

 مذكور را به دفتر حفاظت منافع ايران حمل كرد.

 از موزه ملي  كند كه اين محموله شامل تمام اقالمي بوده كه دكتر لي ابتدائاًاياالت متحده تأكيد مي  -۱۱۷۳

اياالت متحده، ايران اثبات   طبق اظهار هايي است كه او استخراج كرده بود. دريافت كرده بود، و شامل فسيل

كند كه در حقيقت، ايران حتي  نكرده است كه محموله حاوي تمام آن مواد نبوده است. اياالت متحده اشاره مي 

 بود. فرستادهدكتر لي  مقصدتدا چه اقالمي را به ارائه نكرده است كه موزه ملي در اب مستنديمدارك 

 

   ، باال.5411بند  بنگريد به  571
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هاي  هاي ماتريس و فسيلگيرد كه هرگونه تأخير در استرداد نمونه اياالت متحده نتيجه مي  -۱۱۷۴

شده به ايران قابل انتساب به اياالت متحده نيست، بلكه منتسب به اقدامات شخصي دكتر لي است كه  استخراج

ها را تسهيل كرده  آنايران  قصور  خودِ  ، اقداماتي كه  راه كرده موقعيت اموال مذكور گم اياالت متحده را در مورد  

 . بود

 ) تصميم ديوان ت(

بيانيه حل و فصل دعواي    7ماده    3اختالفي وجود ندارد كه موزه ملي مشمول تعريف «ايران» ذيل بند   -۱۱۷۵

 است.

 1369ايران در ارديبهشت/خرداد    به عالوه، اختالفي ميان طرفين وجود ندارد كه دفتر حفاظت منافع -۱۱۷۶

هاي ماتريس از دكتر لي دريافت كرد، كه آقاي ادهمي، شاهد  اي را شامل سه جعبه نمونه ] محموله1990[مه 

گاه ديوان اين است  مسئله در پيش  572وصف كرده است. »يي شبه فسيليهاها را «برخي رسوبات و سنگايران، آن 

ها هايي كه او از ماتريس زه ملي اساساً به دكتر لي ارسال كرده بود و نيز فسيلكه آيا محموله مذكور، موادي كه مو

 شود يا خير.استخراج كرده بود را شامل مي

] 1979يا اوايل    1978[اواخر    1357نيمة دوم  ) موزه ملي در  1مشخصاً معلوم كند (  كهبراي اين ديوان   -۱۱۷۷

هايي كه او استخراج كرده بود، چه كميتي داشته و از ) فسيل2و ( ؛كدام اقالم را براي دكتر لي ارسال كرده بود

  ي كند ي. هيچ ادلة مستندي كه هيچ يك از آن مواد را شناساكمبود مدارك مواجه است ا ب چه نوعي بوده است

نمونه   48تا  36نامه خود تخمين زده است كه موزه ملي اساساً در مجموع . دكتر لي در شهادتارائه نشده است

دكتر لي  573تر) بوده است. بسيار كم ها  تعداد زيادي از آن پوند (و    15ها كمتر از  ماتريس ارسال كرده كه وزن آن

 

  ، باال. 0117بند  بنگريد به  572
  ، باال.1148بند  بنگريد به  573
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محموله موزه ملي موجود نبوده  پرندگان در  امعاء و احشاء در شهادت خود در جلسه استماع اظهار داشت كه

فسيل استخراج  52] 1990مه  16[ 1369ارديبهشت  26در  وي همچنيناست. به عالوه، او اظهار داشته است كه 

 استخوان سالم را به دفتر حفاظت منافع ايران مسترد كرده است. 52 شامل ،تربه تعبير دقيق  ،شده

 فرستاددكتر لي  برايمي كه موزه ملي ابتدائاً ايران هيچ مدرك يا اطالعات مشخصي در مورد اقال -۱۱۷۸

اظهار داشت كه او هيچ گونه اطالعات دقيقي از كم و كيف آن   ،ارائه نكرده است. آقاي ادهمي، شاهد ايران

به عالوه، آقاي ادهمي   574ها را نديده است.گاه شخصاً هيچ يك از آن اقالم ندارد، و اين كه در حقيقت، او هيچ 

] به دفتر حفاظت منافع ايران حمل كرد، اظهار  1990[مه  1369اي كه دكتر لي در ارديبهشت در مورد سه جعبه 

سال و نيم بعد در ايران ديده است. مطابق شهادت او، سه جعبه پاره و  ها را براي نخستين بار يك داشت كه او آن 

امعاء و  هاي نه هر گونه فسيل يا «نمونه اما به فسيل بر روي آن» بوده، ي با شي هاحاوي «برخي رسوبات و سنگ

 575پرندگان». احشاء

گاه  پرندگان هيچ   امعاء و احشاءهاي حاوي  اي مقدماتي قانع نشده است كه شيشه ديوان به عنوان مسئله  -۱۱۷۹

] وزارت  1982مارس  14[ 1360اسفند  23براي دكتر لي ارسال شده باشد. در مقابل، ديوان بر اساس نامه مورخ 

با آن مشخصات در سال   ييهاكه شيشه قانع شده است  576امور خارجه ايران به دفتر حفاظت منافع آن كشور 

لوس آنجلس  شهرستان  ] توسط «سازمان حفاظت از محيط زيست» ايران به موزه تاريخ طبيعي  1978[  1357/1356

 ارتباط است.بي  115-زي با ادعاي يهاچنين شيشه  577ارسال شده است.

 

  ، باال.1170بند بنگريد به  574
  همانجا.   بنگريد 575
  ، باال. 1115بند  بنگريد به  576
  ، باال.1152-1151 هاي بند بنگريد به  577
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تر اين يافته را تأييد  بيش  موجوددارد كه من حيث المجموع، مدارك به عالوه، ديوان مقرر مي  -۱۱۸۰

اي را كه  شدههاي استخراج هاي ماتريس و هم فسيل ] هم نمونه1990[مه    1369كند كه دكتر لي در ارديبهشت  مي

را در نظر  كرد. ديوان در رسيدن به اين نتيجه، عوامل زير  در اختيار داشت را به دفتر حفاظت منافع ايران ارسال

است  موجود در سوابق پرونده  ادلة نامة دكتر لي و شهادت وي در جلسه استماع،  تنها . نخست، شهادتگيردمي

 كند كه موزه ملي ابتدائاً براي دكتر لي ارسال كرده است و هم اقالمي كه دكتر لي به كه هم اقالمي را تشريح مي 

دفتر حفاظت منافع ايران فرستاده است. دكتر لي از وقايع مربوطه اطالعات دست اول داشته است. اين دليل مستلزم  

از سوي ايران است كه ايران نتوانست ارائه كند. آقاي ادهمي، شاهد ايران، مسلماً هيچ اطالع شخصي    معارضادله  

] دكتر 1990[مه  1369كتر لي يا محموله ارديبهشت از محتويات هيچ يك از محموله نخستين موزه ملي براي د 

اي كه آقاي ادهمي در سال  لي براي دفتر حفاظت منافع ايران ندارد. به عالوه، اين موضوع كه سه جعبه 

هاي استخراج  ] در ايران مشاهده كرده است، حاوي هيچ يك از فسيل1993[  1372/1371] يا  1992[  1371/1370

ها را در  يك از فسيل كند كه دفتر حفاظت منافع ايران هيچ ها بوده، اثبات نمي ماتريس شده نبوده و صرفاً شامل 

نتگن دي.سي. دريافت نكرده بود. آقاي ادهمي اظهار داشته است كه  ي] در واش1990[مه    1369ارديبهشت/خرداد  

قال از واشينگتن دي.سي  ها طي انتاي كه او ديده، «پاره» بوده است. بدين ترتيب، ممكن است كه فسيل سه جعبه 

 به ايران مفقود شده باشد.

كه دفتر حفاظت   ،ادعا نكرده استهم  و ايران    ،اين كه هيچ مدركي وجود نداردتر  از همه مهم دوم و   -۱۱۸۱

يا از دكتر لي يا از اياالت متحده شاكي باشند كه محموله مورخ زمان به طور هم يا ايران  ،منافع ايران، موزه ملي

و  قرار داشت  لي  دكتر    تصرفدر    كه  هاي ماتريس] دكتر لي حاوي تمام نمونه1990[مه    1369د  ارديبهشت/خردا

بود كه ايران در  براي نخستين بار ] 1995اكتبر  ششم[ 1374مهر  14در  تنهاشده نبوده است. هاي استخراج فسيل

نبوده است.   مورد اختالفكه آن محموله حاوي اقالم  اظهار داشتهاي حاضر اليحه و مدارك خود در پرونده 
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كه ايران نتوانسته است از عهده آن   578نهدزمان بار اثبات سنگيني را بر دوش ايران مي اين قصور در اعتراض هم 

 برآيد.

اياالت متحده  فتر حفاظت منافع ايران و وزارت امور خارجه  ديوان از عدم صداقت دكتر لي در قبال د -۱۱۸۲

 1369رغم اين، ديوان در اوضاع و احوال كنوني متقاعد شده است كه دكتر لي در ارديبهشت  ناخشنود است. علي 

  اي را كه در اختيار داشت به دفتر حفاظت منافع ايران شدههاي استخراج ها و فسيل ] واقعاً تمام ماتريس 1990[مه 

ارسال كرده است. ديوان در رسيدن به اين نتيجه، اثر اقناعي و غيرقابل انكار ادبيات آمرانه مكاتبات وزارت امور  

كند را نيز  ] كه به نتايج نامطلوب اشاره مي 1989[اواخر سال  1368نيمه دوم با دكتر لي در اياالت متحده خارجه 

 . مدنظر قرار داده است

  1362در هفتم بهمن  پردازد. اياالت متحده نخست  ليت اياالت متحده مي اكنون ديوان به مسئله مسؤو -۱۱۸۳

در بخش آناتومي دانشگاه كاروليناي شمالي، چپل   115-مطلع شد كه اموال مربوطه در ادعاي ز]  1984ژانويه    27[

تحده براي  يعني زماني كه ايران پاسخ خود را به درخواست اياالت مقرار داشته و در اختيار دكتر لي بوده، هيل 

  1369ارديبهشت    26ربط، اين است كه از آن زمان تا  بدين ترتيب، مسئله ذي  579تر ارائه كرد.كسب اطالعات بيش 

توانسته  چه به نحو معقول مي ] كه دكتر لي نهايتاً اموال مذكور را ارسال كرد، آيا اياالت متحده هر آن 1990مه    16[

 

نيروي هوايي جمهوري  و  وستينگهاوس الكتريك كورپوريشنهاي قراردادي (به عنوان قياس، بنگريد به رويه ديوان در پرونده  578
گزارش آراء   منتشره در]) 1997مارس  26[ 1376(ششم فروردين  271و  141، بندهاي 579-389-2، حكم شماره اسالمي ايران

، حكم رانجمهوري اسالمي ايران و ديگو  ريچارد دي هارزا و ديگران؛ 140-139، و 106-105، 60ص ، ص 33ديوان داوري، ج 
؛ 114، 76، ص ص 11گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1986[دوم مه  1365ارديبهشت  12( 99، بند 232-97-2شماره 

]) 1986سپتامبر  30[ 1365(هشتم مهر  32-31، بندهاي 257-295-2، حكم شماره ماشين سازي اراك و ديگرانو  آستين كامپاني
  ).295-294، 288، ص ص 12داوري، ج گزارش آراء ديوان  منتشره در

  ، باال. 5411بند  بنگريد به  579
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ها و  ماتريس در خصوص انجام اقدامات به منظور حصول اطمينان از اين كه  9ذيل بند خود براي انجام تعهد 

 580شده در اختيار دكتر لي به ايران منتقل شود را انجام داده است يا خير. هاي استخراج فسيل

] توسط ايران مطلع شد كه دكتر 1984ژانويه    27[  1362اياالت متحده پس از اين كه در هفتم بهمن   -۱۱۸۴

طور كه گفته شد، دكتر  ار كرد. همانلي اموال ادعايي را در اختيار داشته، در همان سال با دكتر لي ارتباط برقر

لي با اين ادعا كه او آن اموال را پيشاپيش به ايران مسترد كرده است اياالت متحده را منحرف كرد. بدين ترتيب، 

اطالع داد كه دكتر لي اموال  خود به ديوان  ]  1984  سپتامبر  17[  1363  شهريور  26اياالت متحده در گزارش مورخ  

 581فاظت منافع ايران مسترد كرده است. ح] به دفتر 1984 [مارس 1362اسفند مذكور را در 

اياالت متحده را مطلع كرد  خود به ديوان  ] 1984دسامبر  17[ 1363آذر  26 مورخ  ايران در گزارش  -۱۱۸۵

با اين حال،    582حمل را خواست.اثبات كه دفتر حفاظت منافع ايران اقالم مذكور را دريافت نكرده و مدارك 

اي به دكتر لي نوشت و جوياي اقالم مذكور  ] بود كه اياالت متحده نامه 1985[چهارم اكتبر    1364مهر    12صرفاً در  

اما، دكتر لي چنين نكرد و  583شد و درخواست كرد كه او «فوراً» مدارك حمل را به اياالت متحده ارائه كند. 

 30[ 1364. در عوض، اياالت متحده در گزارش مورخ هشتم آبان اياالت متحده موضوع را از او پيگيري ننمود

] به دفتر حفاظت 1984[اول مارس  1362اسفند  11] خود به ديوان تكرار كرد كه اقالم مذكور در 1985اكتبر 

] خود به ديوان به نوبه خود  1987نوامبر    13[  1366آبان    22ايران در گزارش مورخ   584منافع ايران حمل شده است. 

اقالم را دريافت كرده باشد و مجدداً خواهان مدارك اثبات حمل   نكر اين شد كه دفتر حفاظت منافع ايران آن م

 

  ، باال.211و  169هاي بند  بنگريد به 580 
  ، باال.5611-5511بندهاي  بنگريد به  581
  ، باال. 5711بند  بنگريد به  582
  ، باال. 5811بند  بنگريد به  583
  ، باال. 5911بند  بنگريد به  584
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  ] 1989ژوئن    13[  1368خرداد    23اياالت متحده قبل از ارتباط گرفتن براي يك بار ديگر با دكتر لي تا    اما 585شد.

 586تأخير كرد.

او اموال ادعايي را  سبب شد كه نهايتاً  مداوم آورد كه فشاربر دكتر لي  از آن تاريخ، اياالت متحده -۱۱۸۶

 587د.ن] به دفتر حفاظت منافع ايران ارسال ك1990مه  16[ 1369ارديبهشت  26در 

[اوايل   1363از اواخر سال كند كه اياالت متحده ديوان با عنايت به اوضاع و احوال باال حكم مي  -۱۱۸۷

ر انجام كلية اقدامات معقول بابت حصول اطمينان از اين كه  ] د1989ژوئن  13[ 1368خرداد  23] تا 1985سال 

دكتر لي اموال ادعايي را به ايران انتقال دهد قصور كرده است. از اياالت متحده در طول آن مدت به طور معقول  

رك  اين كه او را تحت فشار قرار دهد تا مدا مهم    به طورپيگيري كند، و  لي  دكتر    بارفت كه موضوع را  انتظار مي 

 ، اياالت متحده چنين نكرده است. با اين حالحملِ درخواستي را ارائه كند.  

 23] تا 1985[اول مارس  1363اسفند  10دارد كه اياالت متحده طي بر اين اساس، ديوان مقرر مي  -۱۱۸۸

در خصوص انجام اقدامات به منظور حصول اطمينان   9ذيل بند خود ] ناقض تعهد 1989ژوئن  13[ 1368خرداد 

هاي استخراج شده كه در اختيار دكتر لي بود، به ايران منتقل شود. اين  ها و فسيل باشد كه ماتريس از اين امر مي 

ي  انامه اياالت متحده ] يعني زماني پايان يافت كه وزارت امور خارجه 1989ژوئن  13[ 1368خرداد  23نقض در 

به دكتر لي نوشت و درخواست خود بابت مدارك حمل را تكرار كرد و فعاالنه و متداوماً شروع به پيگيري مسئله  

  خود  توانسته براي انجام تعهدچه به طور معقول مي دارد كه اياالت متحده از آن تاريخ، هرآننمود. ديوان مقرر مي 

 

  ، باال. 6011بند  بنگريد به  585
  ، باال.6111بند  بنگريد به  586
   ، باال.6611-6111بندهاي  بنگريد به  587
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لي اقالم مذكور را انتقال دهد، را انجام داده است. در واقع،  انجام دهد تا اطمينان حاصل كند كه دكتر  9ذيل بند 

 ] به انجام رساند. 1990مه  16[ 1369ارديبهشت  26اين كار را در  وي

، 9اياالت متحده را ناقض تعهد خود ذيل بند  115-ادعاي ز در چه در باال آمدديوان بر اساس آن  -۱۱۸۹

 . كندتلقي ميگفته شد،  1188و  1187چنان كه در باال در بندهاي 

  فروس متال اكسچنج)-(بانك صادرات ايران/نان 162-ادعاي ز )22(

 (الف) مقدمه  

دالر آمريكا پرداختي توسط شركت  69/603،547بازپرداخت  162-ايران در ادعاي ز خواستة -۱۱۹۰

هاي سيم مسي از شركتي  خصوصي ايراني به نام شركت ايران ريام («ريام») بابت خريد يك محموله كابل 

]  1979[ژوئيه/اوت سال  1358تير/مرداد/شهريور فروس متال اكسچنج («ان اف ام اي») در -مريكايي به نام نانآ

صادره از بانك صادرات ايران («بانك   مشده توسط ريا باشد. پرداخت مذكور از طريق اعتبار اَسنادي ارائه مي

 شده بود.  انجامصادرات») به نفع ان اف ام اي 

 (ب) پيشينه موضوعي 

تن   500تا  300نهاد كرد كه ] پيش1979ژوئيه  25[ 1358ان اف ام اي با تلكس مورخ سوم مرداد  -۱۱۹۱

شامل بارگيري و تخليه  « ، و »سي اند اف «، با شرايط  براي هر تن دالر آمريكا 2،012كابل سيمي مسي را به قيمت  

ان  به انتخاب  »به مقصد خرمشهر و/يا بندر شاهپور ... تاريخ تحويل سپتامبر/اكتبر يا قبل از آن كنندهتوسط حمل

نهاد ان اف ام اي، بايد قيمت خريد مذكور را از طريق اعتباري  به ريام بفروشد. ريام، متعاقب پيش ام اف اي 

 .كردادي تأييد شده به محض ارائه مدارك پرداخت مي اَسن
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] از طريق بانك صادرات يك اعتباري اسنادي به مبلغ  1979[هفتم اوت  1358مرداد  16ريام در  -۱۱۹۲

ان اف ام اي از طريق بانك آمريكا، لس آنجلس («بانك آمريكا») صادر كرد.   به نفع دالر آمريكا   603،600

] بانك آمريكا به بانك صادرات، ضمن ارسال اصل مدارك  1979سپتامبر    20[  1358شهريور    29مطابق نامه مورخ  

 19  داد. آن اقالم درتن متريك كابل سيمي مسي را پوشش مي   300اعتبار اسنادي مذكور محموله   588تعيين شده،

نيوبرانزويك كانادا به ايران حمل  جان، تنيهلنيك آيديل از سكشتي  ] از طريق 1979سپتامبر  10[ 1358شهريور 

 شده بود.

دالر آمريكا را مطابق اعتبار اسنادي مذكور به ان اف ام اي پرداخت    69/603،547بانك آمريكا مبلغ   -۱۱۹۳

 كرد.به خود بازپرداخت و سپس عين مبلغ را 

متحده  شده به ان اف ام اي در اياالت ريام و ان اف ام اي متعاقباً توافق كردند كه كاالهاي حمل  -۱۱۹۴

اثر كردند. ان اف ام اي در تلكسي بدون تاريخ به ريام كه  معامله مذكور را بي ها آن مسترد شود. بر اين اساس، 

 نوشت: ] ارسال شده است  1979اكتبر  16[ 1358مهر  24قبل از 

براي احتراز    حالبا اين   كنيم.  عوضرا    محمولهپيرو مذاكرات موسع ما ... به ناچار موافقت كرديم  
كنيم كه در قبال تسليم مدارك كامل حمل در محدودة اعتبار  تأخير طوالني استثنائاً موافقت مي   زا

  دالر آمريكا به بنك آو آمريكا بازپرداخت كنيم. 69/603،597اسنادي، مبلغ 

  : داشت] به بانك صادرات اظهار 1979اكتبر  16[ 1358مهر  24آمريكا در تلكسي مورخ  انكبدين ترتيب، ب 

اكتبر] شما در خصوص مدارك مربوط به اعتبار اسنادي شما ...  16[مهر  24بازگشت به تلكس 
كه توافق كرده    ، دالر آمريكا را رد كرد ... ما امروز نامة تأييديه ذينفع را  69/603،547مشتري شما  

 دريافت نموديم. ،بازپرداخت كند حمل، مدارك كليه با دريافت 

 

  فهرست حساب تجاري، سه گواهي منشاء، سه رسيد كارگزار حمل و نقل و سه اين مدارك مركب است از هشت صورت  588
  بندي. بسته 
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بانك آمريكا مسترد  ه ] مدارك حمل را ب1979اكتبر  20[ 1358مهر  28بانك صادرات با نامه مورخ  -۱۱۹۵

دالر آمريكا كه وجه مربوط به مدارك است    69/603،547مبلغ  «)  1(  :كه  كردو از بانك آمريكا درخواست    كرد

 ) اعتبار اسنادي مذكور را لغو كند.2و ( ؛»را به حساب ما واريز

كه مدارك   كرد] به بانك صادرات تأييد 1980فوريه  20[ 1358بانك آمريكا با تلكس اول اسفند  -۱۱۹۶

  داد اطالع مضافاً . بانك آمريكا در تلكس خود است]  دريافت كرده  1979نوامبر  13[ 1358آبان  22حمل را در 

 69/603،547كه مبلغ  بود  اي از ان اف ام اي خواسته  ] با نامه 1979نوامبر    21[  1358آبان    30) آن بانك در  1(  :كه

) بانك آمريكا  2و (  ؛بودآمريكاي مذكور را مسترد كند اما بانك آمريكا هنوز مبلغ مذكور را دريافت نكرده  دالر  

 .بودهاي بانك صادرات بابت تعيين تكليف آن و در انتظار دستورالعمل  شتمدارك حمل را در اختيار دا

هاي  اي به ان اف ام اي نوشت و شماري از روش ] نامه1980مارس  11[ 1358اسفند  21ريام در  -۱۱۹۷

دالر   69/603،547نهادهاي ريام مشتمل بر انتقال نهاد داد. پيشموضوع پيش دادن به جايگزين براي فيصله 

 آمريكاي مذكور به بانكي در انگلستان بود.

] به بانك صادرات تكرار كرد  1980مارس    24[  1359بانك آمريكا با تلكس مورخ چهارم فروردين   -۱۱۹۸

كه همچنان مدارك حمل را در اختيار دارد و از بانك صادرات درخواست كرد كه روشن كند در صورتي كه  

مدارك بايد به   آيا آن  دالر آمريكاي مذكور را بازگرداند، 69/603،547يا مايل نبود كه مبلغ  قادران اف ام اي 

 بانك صادرات مسترد شود يا خير.

اي به ريام نوشت و از جمله اطالع داد كه  ] نامه1980آوريل    15[  1359فروردين    26ان اف ام اي در   -۱۱۹۹

تا راهي براي انتقال وجوه مذكور به بانك صادرات   بودند وكالي ان اف ام اي با بانك آمريكا در حال مذاكره

 . مان، از انسداد وجوه توسط دولت اياالت متحده ممانعت به عمل آورندزبيابند و هم 
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] به ان اف ام اي اطالع داد كه بانك  1980آوريل  19[ 1359فروردين  30ريام با تلكس جوابيه در  -۱۲۰۰

 .اش در لندن منتقل شودبه شعبه آن مبلغ صادرات «بسيار مشتاق» دريافت مبلغ است و بانك صادرات مايل است 

دي   29] و 1980[مارس  1358كند كه ريام در زماني ميان اسفند ها ادعا ميدر اين رسيدگي ايران  -۱۲۰۱

 ] منحل شده است. 1980ژانويه  19[ 1358

آوريل   14[ 1383فروردين  25مربوطه تا مختلف تر ميان نهادهاي مدركي از مكاتبات بيش هيچ  -۱۲۰۲

وجود ندارد. بانك صادرات    ،يكا ارسال كرده استي را به بانك آمرم يعني زماني كه بانك صادرات تلگرا  ،]1983

ضمن ارجاع به رفع انسداد از اموال ايران توسط دولت اياالت متحده، درخواست كرد كه بانك آمريكا مبلغ  

دالر آمريكا كه مطابق اعتبار اسنادي به ان اف ام اي پرداخت شده بود را به شعبه نيويورك بانك   69/603،547

 صادرات منتقل كند.

مبلغ   گرفتن] تالش كرد تا به منظور 1983آوريل  21[ 1362بانك آمريكا در اول ارديبهشت  -۱۲۰۳

اي سفارشي با ان اف ام اي تماس بگيرد. نامه  دالر آمريكاي مذكور براي بانك صادرات، با نامه 69/603،547

برگشت خورد و  ]1983آوريل  26[ 1362بانك آمريكا توسط خدمات پستي اياالت متحده در ششم فروردين 

 ».شناخته نشد  – شد  «تالش هنوشتروي آن 

] تلكسي به بانك صادرات ارسال كرد و از  1983آوريل  27[ 1362بانك آمريكا در هفتم فروردين  -۱۲۰۴

تالش ناموفق خود بابت برقراري تماس با ان اف ام اي، و اين كه هيچ اطالعات تماسي از ان اف ام اي موجود  

داشتن مدارك حمل در دسترس بانك به بانك صادرات اطالع داد كه به نگه مضافاً  خبر داد. بانك آمريكا    ،نبوده

 صادرات ادامه خواهد داد، و اين كه بيش از اين در راستاي كسب بازپرداخت وجوه تالش نخواهد كرد.
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  ) اظهارات طرفين  پ( 

 اظهارات ايران 

اي  تماع عنوان شده، از قرار زير است. ايران به عنوان مسئله كه نهايتاً در جلسات اسموضع ايران چنان  -۱۲۰۵

وجوه از مشتري خود، ريام،    بازيافت مقدماتي مدعي است كه بانك صادرات با پرداخت مبلغ اعتبار اسنادي بدون  

ي  همچنين مدعي است كه پس از اين كه ريام و ان اف ام اايران اليه ريام در قبال ان اف ام اي شده است. منتقل

- ز  ادعاي اثر كردند، بانك صادرات به عنوان خواهان  هاي سيمي مسي را بي نامه خريد اوليه راجع به كابل موافقت

نامه جديد متعهد شد كه  نامه جديدي منعقد نمودند. ان اف ام اي مطابق اين موافقت و ان اف ام اي موافقت  162

كند كه از آن زمان به  بدهد. ايران تأكيد مي صادرات  بانكمبلغ اعتبار اسنادي را در ازاي اصل مدارك حمل به 

دالر آمريكا  603،547/ 69نامه بازپرداخت» جديد مبلغ پذيرفتند كه ان اف ام اي مطابق «موافقت  هابعد، تمام طرف

نامه فروش اوليه  نامه بازپرداخت» مستقل از موافقتبه بانك صادرات بدهكار است. به نظر ايران، اين «موافقت

 اي و ريام است. ام اف ان انمي

كند كه مسؤوليت ان اف ام اي نسبت به بانك صادرات نمود اموالي از ايران است  ايران استدالل مي  -۱۲۰۶

ايران، اين امر موجد مسؤوليت  وفق اظهاراتشد. ] به ايران منتقل مي1981ژانويه  19[ 1359دي  29كه بايد در 

داري است. ايران مدعي است كه اياالت متحده با  مقررات غيرقانوني خزانه  535-333 (الف) ذيل مفاد بخش

را نقض كرده    9ذيل بند  خود  به بانك صادرات» تعهد    مشمول پرداختمبلغ  قصور در انجام ترتيبات بابت انتقال «

كند كه  ل مي جايگزين استدالبه نحو باشد. ايران مساوي مقدار آن پرداخت مي ،است، و خسارات وارده به ايران

دالر آمريكا كه وفق اعتبار اسنادي   69/603،547و اصل كلي الف متعهد است كه مبلغ  8اياالت متحده بنا بر بند 

 توسط بانك صادرات پرداخت شده را به ايران بازپرداخت نمايد.

 اظهارات اياالت متحده    
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وفق اعتبار اسنادي انجام  اياالت متحده از جمله مدعي است كه بانك صادرات مالك پرداختي كه  -۱۲۰۷

كند كه بانك صادرات حداكثر داراي حق بر تقاضاي جبران از شريك  باشد. اياالت متحده استدالل مي شده، نمي 

ريام است. با اين حال، چنين حقي به عنوان دارايي عيني مشمول محدوده «اموال  يعني  ،ادعايي قراردادي خود

 نيست. 9ايران» وفق بند 

ادعاي ايران بابت  ايتواند محملي برو اصل كلي الف نمي 8كه بند دارد اظهار مي اياالت متحده  -۱۲۰۸

 استرداد پرداخت انجام شده توسط بانك صادرات باشد.

 ) تصميم ديوان ت( 

اي مقدماتي، ترديدي وجود ندارد كه بانك صادرات مشمول تعريف «ايران» ذيل بند  به عنوان مسئله  -۱۲۰۹

 بيانيه حل و فصل دعاوي است.  7ماده  3

كه اياالت متحده با قصور در انجام ترتيبات انتقال وجوه نقد ادعايي از    ادعا مدعي استايران در اين   -۱۲۱۰

كه فوقاً ذكر شد،  ، چنانحالبا اين را نقض كرده است.    9ذيل بند  خود  سوي ان اف ام اي به بانك صادرات، تعهد  

تنها محدود به «اموال عيني» است    9ست كه محدوده «اموال ايران» در بند  حكم كرده ا  529ديوان در حكم شماره  

شود. روشن است كه هرگونه مسؤوليت ان اف ام اي نسبت به بانك صادرات    589راً تملك» احصانتواند «كه مي 

مشمول محدوده «اموال ايران» قرار   9وفق بند مذكور  مسؤوليتباشد. بدين ترتيب، دهنده مالي عيني نمي نشان

 590ند.كرا رد مي   9ديوان ادعاي ايران بابت استرداد وجوه نقدي بانك صادرات وفق بند  ،گيرد. نتيجتاًنمي

 

  ، باال. 99بند  بنگريد به  589
  ، باال.475پانوشت  بنگريد به  همچنين  590
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تر در اين حكم جزئي اظهار داشته، ادعاهاي جايگزين ايران بابت استرداد  ديوان به داليلي كه پيش  -۱۲۱۱

  591كند.و اصل كلي الف را نيز رد مي  8آن پرداخت وفق بند 

   ادعاهاي مربوط به شركت پتروشيمي خارك ) 23(

   (الف) مقدمه كلي

، 1996-، ت1996-، پ1996-، ب1996-و ادعاهاي الف  190-تا ز  165-ايران در ادعاي ز خواستة   -۱۲۱۲

خسارت به اضافه بهره در ارتباط با خريدهاي شركت پتروشيمي خارك از تعدادي فروشندة   1996-و ث/ج

ج  ساخت و عمليات استخراج گاز طبيعي و تأسيسات فرآوري در جزيره خارك در خلي  مربوط به آمريكايي اقالم  

 فارس است. 

 (ب) پيشينه موضوعي مشترك بين تمام ادعاهاي مربوط به خارك  

») به انعقاد يك  شركت ملي پتروشيميركت ملي پتروشيمي ايران («ـو ش .آموكو اينترنشنال اس.اِي -۱۲۱۳

  نامه خمكو، تأسيس يك شركت سهامي نامه خمكو») پرداختند. محور موافقت نامه مشاركت («موافقتموافقت

اي براي توليد  ين پس، «خارك») با هدف ساخت و عملياتي كردن كارخانه ا  زا، شركت پتروشيمي خارك (يايران 

اين گاز به عنوان محصول جانبي    ؛و بازاريابي سولفور، مايعات گاز طبيعي، و گاز مايع مستخرج از گاز طبيعي بود

، شركت ملي نفت ايران، و وابسته آموكو  يميشركت ملي پتروشنفت خام استخراجي در آن نزديكي توسط وابسته  

خارك، كارخانه   592شد.») توليد ميآموكو اينترنشنالموكو («آ نفتالمللي ، يعني شركت بيناِس. اِي. اينترنشنال

 

  ، باال.724و  322-232بندهاي  بنگريد به  591
تير   23( 29-28، 1، بندهاي 310-56-3، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و ديگرانو  اموكو اينترنشنال فايننس كورپوريشن 592

 »).310(«حكم شماره  199-198، 193، 189، ص ص 15گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در]) 1987ژوئيه  14[ 1366
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و  ساخت ايران،  نفت خامدر جزيرة خارك، جايگاه ترمينال اصلي حمل را براي فرآوري گاز  بيني شدهپيش

 593هاي بازرگاني كرد.] آغاز به عمليات1970[اول ژانويه  1348دي  11كارخانه در 

(«قرارداد خدمات») را با   خريدي ] قرارداد خدمات1970[اول ژوئن  1349خرداد  11خارك در  -۱۲۱۴

را كارگزار خريد خارك تعيين كرده   آموكو اينترنشنالمنعقد كرد. قرارداد خدمات مذكور  آموكو اينترنشنال

هاي مكتوب خارك، بايد به نمايندگي و به نام  ، ذيل قرارداد خدمات، متعاقب درخواستالآموكو اينترنشنبود. 

خريد، و براي انتقال اقالم مذكور به مقصدشان در ايران،  تجهيزات، خدمات و تداركات را مي  مواد،خارك، 

حسابي خارك  صورت  كرد. خارك به نوبه خود توافق كرد كه مبلغي برابر با دو درصد مبالغقرارداد منعقد مي 

بپردازد.  آموكو اينترنشنالكاران بابت آن مواد، تجهيزات، خدمات و تداركات را به توسط فروشندگان و پيمان

هاي  را وفق سفارش   قابل پرداخت  بابت پرداخت هرگونه مبلغ  انحصاري  خارك مطابق قرارداد خدمات مسؤوليت  

بپردازد و خسارات وارده بر شركت اخير در قبال  هرگونه خسارت،   اينترنشنالآموكو شده توسط خريد تسليم 

دار  عهده هاي خريد طرح شود را راجع به سفارش  آموكو اينترنشنالهزينه، ضرر يا مسؤوليتي كه ممكن بود عليه 

 . قانون حاكم بر قرارداد خدمات مذكور، حقوق ايلينوي بود.شد

سفارش داد و سپس  در سرتاسر اياالت متحده ها را به فروشندگان در عمل، كاال آموكو اينترنشنال -۱۲۱۵

شدة  در انبارهايي در چندين محل را فراهم آورد. متصديان حمل تعيين  به ايران يا انبار كردن آن  ترتيبات حمل آن

لد  وور(« وورلد تريدو شركت حمل بندي») («شركت بستهبندي صادرات ، شركت جهاني بسته آموكو اينترنشنال

حساب صادر كردند  وستون قرار داشتند. فروشندگان مستقيماً براي خارك صورتي ») بودند كه هر دو در هتريد

كرد و گاه در زماني قبل از حمل  و خارك مبالغ را بابت كاالها به فروشندگان به صورت مستقيم پرداخت مي
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حاوي    آموكو اينترنشنالشده توسط  داده   خريدِ   هاينمود. سفارش اقالم، مبالغ كاالها را به فروشندگان پرداخت مي 

 شهر يا محل» بود.تحويل به كشتي، عبارت «با براي پركردن جاي خالي تعيين شده يك 

] طيف وسيعي از اقالم را به  1980[اوايل  1358اواخر ] و 1970[ 1349/1348ميان  آموكو اينترنشنال -۱۲۱۶

  ة هاي فروشندحساب] پرداخت صورت1978[اواخر سال  1357نيمه دوم نمايندگي از خارك سفارش داد. در 

اطالع   آموكو اينترنشنال] به 1979آوريل  22[ 1358. خارك با تلكس مورخ دوم ارديبهشت خارك عقب افتاد

در كسب قبولي از بانك   اش هاي فروشنده، به دليل ناتواني حسابرت در پرداخت صو  آن شركتداد كه تأخير 

شركت  مركزي ايران بابت انتقال وجوه مورد نياز بوده، و اين كه خارك در حال پيگيري مسئله از طريق مديريت  

هاي  به رسيدگي به سفارش   آموكو اينترنشنال،  اين مياندر  بوده است. خارك درخواست كرد كه    ملي پتروشيمي

 خارك ادامه دهد. 

آوريل   24[ 1358در يك مكاتبه داخلي مورخ چهارم ارديبهشت  آموكو اينترنشنال ،بر اين اساس -۱۲۱۷

، به عنوان  آموكو اينترنشنال(يك)  :كه اطالع داده شودكنندگان كنندگان و تأمينبه حملتوصيه كرد كه ] 1979

خارك درخواست كرده است كه بانك مركزي ايران مجوز   (دو)  ؛كنديد مي   ها رفع كارگزار خارك، از محموله

ها را بدهد، و تا زماني كه خارك اين مجوز را دريافت كند، «تأخير حسابانتقال وجوه به منظور پرداخت صورت 

 باشد.ها ميبيني است»؛ و (سه) خارك تنها مسؤول پرداخت صورت حساب در پرداخت قابل پيش 

] اطالع داد كه به  1979[هفتم اوت    1358مرداد    16مورخ    آموكو اينترنشنالمكاتبه داخلي ديگري از   -۱۲۱۸

خارك «اخيراً حداقل در دو موقعيت اجازه داده شده است كه وجوه دالري را به خارج از ايران منتقل كند»، و  

 واهد شد يا خير».تري در انتقال وجوه ... تجربه خاين كه معلوم نيست كه «آيا مشكالت بيش 
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 594] دستور انسداد را صادر كرد.1979نوامبر  14[ 1358آبان  23رئيس جمهور اياالت متحده در  -۱۲۱۹

در شيكاگو و  آموكو اينترنشنال] به دفاتر 1979نوامبر  15[ 1358آبان  24آموكوي اروپا با تلكس  -۱۲۲۰

 درآمده است. » انسداد« ل وستون اطالع داد كه تمام انتقاالت مواد به خارك از آن تاريخ به حايه

] اطالعات  1980مارس    20[  1358اسفند    30با نامه داخلي مورخ    موكو اينترنشنالاز آيك مقام رسمي   -۱۲۲۱

 زير را ارائه كرد:  

باشد دي، كه نشان دهندة فروشنده و محل تحويل كاال مي دهاي خريد ... خارك به ترتيب عسفارش 
هاي دريافتي است كه سابقاً در خصوص موادي  براي تمام گزارش  فهرست در پيوست است. اين 

عنايت خواهيد  باشد.  در هيوستون مي   وورلد تريدحمل  شركت  نزد  تهيه شده بود كه در حال حاضر،  
  . باشدمياي متحدة قارّه  تكه تمام نقاط تحويل كاال در اياال داشت

با توجه به برنامة احتمالي ما به منظور    ، به اين اقالم راترِ شما  ، رسيدگي بيش فهرستكنم كه اين  تصوّر مي 

  .  پذير خواهد كرد، امكانبازگرداندن مواد به فروشنده

 ]» ارجاع خواهد شد.1980[مارس  1358ست اسفند فهرپس تحت عنوان « از اينضميمه به اين نامه،   فهرستبه 

] به شرح  1980آوريل    16[  1359فروردين    27مورخ    آموكو اينترنشنالديگري با نامه داخلي    فهرست -۱۲۲۲

 :  توزيع گرديدزير 

هاي خريدي است كه نشان دهندة مبالغ صورت  از تعداد سفارش  فهرستيضميمه، حاوي 
  باشد. دالر آمريكا مي 72،000ها حدوداً هاست كه مجموع آن حساب

دهندة موادي است كه در حال  صرفاً پوشش  فهرست با اين حال، بايد عنايت داشته باشيد كه اين 
هاي  باشد. بسيار محتمل است كه صورت حسابوستون مي يدر هو نقل  حمل  كارگزار  حاضر در انبار  

 ...  .نشدة ديگري نيز موجود باشدپرداخت
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فروردين   فهرستين پس تحت عنوان «ا ز ا] 1980آوريل  16[ 1359فروردين  27ت ضميمة نامه مورخ فهرسبه 

 شود.]» ارجاع مي1980[آوريل  1359

اي شركت توليدي آموكو در منطقه  نامة آقاي آرتور اي. پايپر، مدير سابق توليد منطقهمطابق شهادت  -۱۲۲۳

جمهوري اسالمي  و  آموكو اينترنشنال فايننس كورپوريشن( 56دنوِر، كه ابتدائاً توسط خواهان در پرونده شماره 

  ادعاهاي با  آموكو اينترنشنالگرديد،  تسليمهاي حاضر شد و توسط اياالت متحده در پرونده  ارائه) ايران

ها مبلغي پرداخت نكرده بود، مواجه شد. آقاي پايپر  كه خارك به آن  ،حمل وابسته  كارگزاران فروشندگان مواد و  

حمل    كارگزارانفروشندگان و    آن دسته ازمعتقد بود كه ممكن است نسبت به    آموكو اينترنشنالاظهار داشت كه  

سفارش  مجوز  آموكو اينترنشنالمسؤول شناخته شود كه كاالها و خدماتي را تأمين كرده بودند كه خارك به 

سال  سراسر [ 1360دي ] تا 1980[ژوئن  1359خرداد/تير از  آموكو اينترنشنالبدين ترتيب،  ؛ داده بودها را آن

و نهادهاي   آموكو اينترنشنالمتقابالً  پرداخت كه اشخاص ثالثي ا نشده بپرداخت ادعاهاي به حل و فصل ] 1981

  كردند. ميخود عليه خارك را به آموكو منتقل  ادعاهاي تر مبرّا نمودند ووابسته به آن را از هر گونه ادعاي بيش 

ي كه دستور  كه خارك سفارش داده بود، زمان يتوجهي از مواد آقاي پايپر، مقدار قابلطبق اظهار  -۱۲۲۴

بود. آقاي پايپر   آموكو اينترنشنالهمچنان تحت كنترل صادر شد، ] 1979نوامبر  14[ 1358آبان  23انسداد در 

حمل آن مواد به ايران شد؛ در نتيجه، مواد مذكور در انبارها  مانع ، پس از آن، آموكو اينترنشنالاظهار داشت كه 

حمل باقي ماندند. آقاي پايپر اظهار داشت كه برخي  كارگزاران  هاي ديگر در تصرف  و مكان  ،وستونيدر لندن، ه

 فروخته شدند.آزاد مواد، به منظور كاستن از خسارات، به مبالغ ارزش بازار منصفانه در معامالتي  آن از 

چندين مورد  در زمان دستور انسداد همچنين  آموكو اينترنشنالتصريح كرد كه به عالوه آقاي پايپر  -۱۲۲۵

به فروشندگان پرداخت كرده  پيشاپيش ها را كه خارك مبالغ مربوط به آن شده براي خاك را خريداري  از مواد
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بازار در  منصفانه آن مواد را به مبالغ ارزش  آموكو اينترنشنالبود تحت كنترل داشت. آقاي پايپر اظهار داشت كه  

 ن انسداد جلوگيري كند».«از تضييع ... طي دورا  تافروخت  آزادمعامالتي 

ادعاهاي فروشندگان  تصفيهدر راستاي  آموكو اينترنشنالمطابق اظهارات آقاي پايپر، مبالغي را كه  -۱۲۲۶

به آن ادعاها   در تصرف خود كه موادِ از فروشپس  آموكو اينترنشنالي دريافت مبالغ منهاي  595پرداخت كرد،

اي براي  هاي حسابداري اش، جدول نامهدالر آمريكا بالغ شد. آقاي پايپر با شهادت 81/56،361ارتباط داشت، به 

پرداخت نكرده  مبلغي ها كاالهايي كه خمكو بابت آن  خالصي از و اين ادعاها با تيتر «حل و فصل با فروشندگان 

يك، از   پايپر  فهرست. ارائه نمودشود) يك» ارجاع مي  ست پايپرفهر» (كه از اين به بعد به آن تحت عنوان «است

ها را به  كند، و آنادعاهاي فروشندگان را ثبت مي  تصفيهدر  آموكو اينترنشنالشده توسط جمله، مبالغ پرداخت 

هاي  حساب صورت هاي خريد مربوطه، نام فروشندگان، اقالم سفارش داده شده، و شماره و تاريخ سفارش 

 .دهدارتباط مي  فروشندگان

موادي دريافت كرد    فروشبابت باز  آموكو اينترنشنال، به عالوه، اظهار داشت كه مبلغي كه  آقاي پايپر -۱۲۲۷

دالر آمريكا شد. آقاي پايپر    48/31،634  بالغ بر   است،  كردههايي را به فروشندگان  ها پرداختكه خارك بابت آن 

كاالهايي كه شركت   خالصي از ها با تيتر «اي براي اين فروش داري هاي حساب اش، جدول نامهبا شهادت

ست  فهرده بوده است» (كه از اين به بعد به آن تحت عنوان «هايي صورت داها پرداخت پتروشيمي خارك بابت آن 

موادي    آموكو اينترنشنالهايي كه  نام شركت   حاوي   ،ست پايپر دو، از جمله فهر.  ارائه كردشود)  پايپر دو» ارجاع مي 

الغ  ، توصيفاتي مختصر از اين مواد، و مبكرده بودهايي ها پرداخت خته بوده كه خارك بابت آنوها فررا به آن 

هاي  ، به سفارش در صورت امكانها را، ، و آن باشدمي  آموكو اينترنشنالها به پرداخت شده توسط آن شركت

در ارتباط با مواد خارك كه آموكو   آموكو اينترنشنالگيرد كه . آقاي پايپر نتيجه مي دهدربط مي خريد مربوطه 
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را متحمل دالر آمريكا  33/24،727ها ادعايي معتبر داشته، خسارتي خالص به مبلغ اينترنشنال اِس. اِي. بابت آن 

 .  شده است

شده در بندهاي باال، مواد را به  در انجام اَعمال شرح داده  آموكو اينترنشنالنيست كه  ياختالف -۱۲۲۸

 هاي آموكو فروخته است.فروشندگان اصلي يا ساير وابسته

  مربوط به خارك ادعاهاي جداگانه ) پ( 

  )و.(خارك/گيرنچ منيوفكچرينگ ك 165-ادعاي ز )يك( 

 مقدمه    

دالر آمريكا براي خسارات    01/2،443حداكثر جبران خسارت به مبلغ    165-خواستة ايران در ادعاي ز -۱۲۲۹

شده به گيرنچ  داده سفارش هاي اياالت متحده در فراهم آوردن ترتيبات انتقال آچارادعايي ناشي از قصور 

 منيوفكچرينگ كامپني («گيرنچ») است.

 پيشينه موضوعي   

شده، به همراه ساير مواد، وفق سفارش  داده سفارش »)  165-(«اقالم زآچار    40مربوط به    165-ادعاي ز -۱۲۳۰

آموكو ] توسط 1979سپتامبر  17[ 1358شهريور  26در  165-است. اقالم ز 780108-سيخريد شماره ِكي 

 736مجموعاً كه ، است ادالر آمريك 40/18دهد كه مبلغ هر واحد رسيد نشان مي دريافت شد. ثبتِ اينترنشنال

 دالر آمريكا صادر كرد.  33/982] چكي به مبلغ  1979اكتبر    24[  1358باشد. خارك در دوم آبان  دالر آمريكا مي 

 آموكو اينترنشنالداخلي  تسريع تلفني» /كنندهين تأم«يادداشت انجام كار نويس بر روي حاشيه دست -۱۲۳۱

پوشش سفارش خريد  تحت  2و  1كه اقالم  حكايت از آن دارد 780108-سيبابت سفارش خريد شماره كي
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] 1978[پنجم دسامبر  1357آذر  14به ايران در تاريخ تخميني ورود با  اس.اس. كنكورديا استار مذكور، توسط 

 شد.حمل شده يا بايد حمل مي 

اياالت متحده  امورخارجه    ] به وزارت 1984مارس    19[  1362اسفند    29نامه مورخ    كه درگيرنچ چنان -۱۲۳۲

  ، كارگزار حمل و نقل وورلد تريدرا به  165-] اقالم ز1979اوت  30[ 1358اطالع داد، در هشتم شهريور 

نامه مورخ هشتم  رحمل كرد. گيرنچ موارد آتي را به اين نامه ضميمه نمود: با آموكو اينترنشنالشده توسط تعيين

حساب صادرات  بود؛ صورت  وورلد تريددهندة حمل توسط گيرنچ به ] كه نشان 1979اوت  30[ 1358شهريور 

دالر آمريكا صادره توسط گيرنچ براي   33/982] به مبلغ 1979اوت  29[ 1358مورخ هفتم شهريور  3524شماره 

 1358مهر    10مريكا مورخ  دالر آ  33/982؛ و سند پرداخت خارك به مبلغ  165-راجع به اقالم ز  آموكو اينترنشنال

گيرنچ ارجاع   3524حساب شماره و صورت  780108-سي] كه به سفارش خريد شماره كي 1979[دوم اكتبر 

 دهد.مي

حاوي ارجاع به سفارش خريد   596]1980[مارس و آوريل    1359و فروردين    1358اسفند    هاي ستفهر -۱۲۳۳

كه مطابق شروط مندرج در خود    ،]1980[ آوريل    1359ست فروردين  فهرباشند. وفق  مي  780108-سيشماره كي 

 597،باشد»وستون مي يدر هو نقل حمل كارگزار دهندة موادي است كه در حال حاضر در انبار «صرفاً پوشش 

 باشد. آن سفارش خريد مي  در ارتباط باريكا دالر آم 1،191حسابي به مبلغ دهندة صورت نشان

ذكر شده است كه   آموكو اينترنشنال داخلي تسريع تلفني»/كنندهتأمين «يادداشت انجام كار در يك  -۱۲۳۴

] به  1980نوامبر  24[ 1359در سوم آذر  780108-سي مندرج در سفارش خريد شماره كي  6، و 5، 4، 3اقالم 

  بقيه اند، و اين كه ارسال شده («ايران پان آمريكن») حساب ضايعات شركت ايران پان آمريكن اويل كامپني 

 

  ، باال.1222-1221بندهاي  بنگريد به  596
  ، باال. 1222بند  بنگريد به  597
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مورخ   آموكو اينترنشنال »انتقال مواد « گاه از سوي فروشنده حمل نشد. اين امر با فرم داخلي سفارش مذكور هيچ 

-سيسفارش خريد شماره كي  6، و 5، 4، 3قالم اشود كه به انتقال ] تأييد مي 1980ر نوامب 21[ 1359آبان  30

كند. مبلغ مندرج در آن سند  اشاره مي حساب ضايعات ايران پان آمريكن  به  آموكو اينترنشنالاز  780108

 باشد. دالر آمريكا مي  01/2،443

  مندرج درچ نوشت كه مواد ] به گيرن1983[ششم فوريه  1361بهمن  17خارك طي نامه مورخ  -۱۲۳۵

رنچ وضعيت سفارش مذكور  يرا دريافت نكرده و درخواست كرد كه گ 780108-سيسفارش خريد شماره كي 

 را مشخص كند.

 هاي طرفين به ديوان در خصوص اموال عيني ايران گزارش   

متذكر شد  در خصوص اموال عيني ايران خود ] 1990[ 1369/1368اياالت متحده در گزارش سال  -۱۲۳۶

» به آموكو  و ابزار  داد كه «شير فلكه ] مداركي ارائه كرده بود كه نشان مي 1985[  1364/1363كه آن دولت در سال  

به خارك حمل شده است. مطابق گزارش   وورلد تريد] از طريق 1979[ 1358/1357فروخته شده و در سال 

با تخمين زمان  اس.اس. كنكورديا استار  كه چند قلم توسط    كرداثبات مي   آموكو اينترنشنالاياالت متحده، سوابق  

ايران  ] حمل شده، و اين كه ساير اقالم به حساب ضايعات 1978[پنجم دسامبر  1357آذر  14وصول در ايران در 

  598منتقل شده است. پان آمريكن 

  اظهارات طرفين    

 اظهارات ايران     
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محل اختالف نيست. با اين حال، ايران مدعي است كه انتقال اقالم   ادعاايران، ماوقعِ اين طبق اظهار  -۱۲۳۷

] غيرقانوني بوده است و بنابراين، هيچ اثر  1980[اواخر نوامبر  1359به حساب ضايعات در آبان/آذر  165-ز

اظهار  . در هر حال، ايران هيچ اختياري براي انجام چنين انتقالي نداشت آموكو اينترنشنالحقوقي ندارد؛ زيرا 

ژانويه   19[ 1359دي  29ديگر در  165-توان نتيجه گرفت كه اقالم زپيش روي ديوان نمي  ادلةكه از  داردمي

در واقع از   165-ايران، امكان دارد كه اقالم ز طبق اظهار اند. ] در قلمرو قضائي اياالت متحده قرار نداشته 1981

 ديگر منتقل شده باشد.هاي طرف  به فروشنده فروخته شده يا به حساب ضايعات خارج شده و مجدداً

كند كه اياالت متحده مسؤول عدم انتقال اقالم مذكور به ايران است؛ زيرا  به عالوه، ايران تأكيد مي  -۱۲۳۸

  آموكو اينترنشنال انسداد رخ داده است. نهايتاً ايران مدعي است كه تحويل به دستور عدم انتقال مذكور در نتيجة 

 موجد تحويل به ايران نيست. 

 اظهارات اياالت متحده       

  29اقالم قبل از  نيست؛ زيرا آن  9مشمول محدوده بند  165-اياالت متحده مدعي است كه اقالم ز -۱۲۳۹

اياالت متحده،   طبق اظهارارسال شده است. ايران پان آمريكن ] به حساب ضايعات 1981ژانويه  19[ 1359دي 

دوده اختيارات خود عمل  در ارسال مواد خارك به ضايعات به عنوان كارگزار خارك در مح  آموكو اينترنشنال

از  كرده است؛ زيرا آن شركت اين اقدامات را در جهت كاهش خسارات ناشي از خرابي براي خارك و احتراز 

همچنين  هاي انبار در طول دوره انسداد اموال ايران در اياالت متحده انجام داده است. اياالت متحده تحمل هزينه 

ها در هشتم شهريور  است؛ زيرا آن به ايران منتقل شده  165-ه اقالم زكند كه بايد چنين فرض شود كاستدالل مي 

 599شده است. داده ايران در اياالت متحده تحويل و نقل نمايندة  ] به كارگزار حمل1979اوت  30[ 1358

 

  ، باال.1232بند  بنگريد به 599 



  

473 

 

  تصميم ديوان   

بيانيه حل و فصل دعاوي   7ماده  3اختالفي وجود ندارد كه خارك مشمول تعريف «ايران» ذيل بند  -۱۲۴۰

 باشد. مي

را به   165-] اقالم ز1979[ 1358/1357به همين منوال، اختالفي وجود ندارد كه گيرنچ در سال  -۱۲۴۱

در هيوستون تگزاس    –  خارك  كارگزار  ،آموكو اينترنشنال  توسط  شده  تعيين  نقل  و  حمل  كارگزار  –  وورلد تريد

از گيرنچ به خارك در آن زمان واقع شده است. بر   165-انتقال ادعايي حق مالكيت اقالم ز 600تحويل داده است. 

در زمان مربوطه در تگزاس قرار   165-اقالم ز  هكند كاين اساس، ديوان در اعمال قانون محل وقوع مال تعيين مي 

موضوع قرارداد فروش    165-حاكم است. اقالم ز  165-اس بر انتقال حق مالكيت اقالم زداشته، و قانون ايالت تگز

زاس تحت  گبوده است. فروش كاال در ايالت ت  780108-سيشماره كي ميان گيرنچ و خارك وفق سفارش خريد  

قانون تجارت   2باشد كه در بخش به شكلي مي  قانون تجارت متحدالشكل  (ب) 2-401حاكميت بخش 

جز در  دارد كه «حق مالكيت، زاس نيز شناسايي شده است. آن مقرره در بخش مربوطه بيان مي گشكل تمتحدال

شرايطي كه صراحتاً توافق ديگري شده باشد در زمان و مكاني كه فروشنده ايفاي تعهد خود را در ارتباط با تحويل  

وورلد  به    165-با تحويل اقالم ز  ،رنچ يفروشنده، گ  ادعا در اين   601».تمام رساند، انتقال خواهد يافت افيزيكي كاال به  

نيمه دوم [ 1358اواسط ، كارگزار خارك، طي آموكو اينترنشنالشده توسط ، كارگزار حمل و نقل تعيينتريد

نبود توافق صريح طرفين كه مسئله را به نحو ديگري   ، تعهد خود را ايفا كرده است. بدين ترتيب، در]1979سال 

 مالكيت نسبت به آن اقالم در آن زمان به خارك منتقل شده است. تعيين كنند، حق

 

   .همانجا بنگريد به  600
  . (ب) 2-401 متحدالشكل تگزاس، بخش  تجارت قانون   601
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تعيين شده توسط   دارد كه تحويل توسط فروشنده به كارگزار حمل و نقل مقرر مي مضافاً ديوان  -۱۲۴۲

تواند به معناي  شرط انتقال حق مالكيت است، اما به اين صورت نمي حاكم، پيشقانون  گرچه وفق    ،كارگزار ايران

المللي اياالت متحده بر انجام ترتيبات انتقال اموال ايران به  تعهد بين وجود  قلمداد شود.    9ايران» وفق بند  «انتقال به  

ژانويه   19[ 1359دي  29در تمام «اموال ايران» در قلمرو قضائي اياالت متحده نسبت به ، 9وفق بند  ،اين كشور

قرار داشته يا در جايي ديگر در اندورن آن قلمرو   كارگزار ها در اماكن كارگزار حمل و نقل خواه آن ]، 1981

 ادامه داشت.قضائي، 

] همچنان در قلمرو  1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  165-شود كه آيا اقالم زاين مسئله طرح مي  -۱۲۴۳

 اند يا خير.قضائي اياالت متحده قرار داشته

مورخ چهارم    پاسخ شده توسط اياالت متحده در  ارائه ادله و مدارك  در اين خصوص، ديوان متذكر   -۱۲۴۴

در سوم آذر   165-دارد كه اقالم زاعالم مي  وشود ميايران  ادلةبه اليحه و خود ] 2001سپتامبر  26[ 1380مهر 

مبّين اطالعاتي   امراين  602ارسال شده بود. ايران پان آمريكن شركت ] به حساب ضايعات 1980نوامبر  24[ 1359

با  به دست آورد. ديوان و شد خواستار  آموكو اينترنشنالاز احتماالً است كه اياالت متحده، به خواست خود، 

كند كه اياالت متحده به اندازة كافي اين ادعا را وارسي كرده و بر آن اساس ايران  حكم مي لحاظ جميع جهات 

 . كرده استيح تقديمي خود به ديوان مطلع را در لوا 

ارسال شده بوده،  ايران پان آمريكن شركت به حساب ضايعات  165-گرچه اين قرينه كه اقالم ز -۱۲۴۵

امّا  لحاظ فيزيكي نابود شده باشند، از  ]1981ژانويه  19[ 1359دي  29قبل از ها لزوماً متضمن اين نيست كه آن

 

   ، باال.3412بند  بنگريد به  602
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آن   اقالم در چنين فرض كرده باشد كه آن ديوان بر اين نظر است كه براي اياالت متحده غيرمعقول نبوده كه 

 .اندتاريخ وجود نداشته 

] در قلمرو  1981ژانويه    19[  1359دي    29در    165-كه اقالم ز  به اثبات اين امر پرداخته است   نه   ايران  -۱۲۴۶

آموكو  الزم را به هاي دستورالعمل كه آن دولت  نشان دهدو نه توانسته  اند،قضايي اياالت متحده قرار داشته

 به منظور انتقال اقالم مذكور داده است. اينترنشنال

  1359دي  29در  165-گيرد كه حتي اگر فرض شود اقالم ز، ديوان نتيجه مي در پرتو مراتب باال -۱۲۴۷

] همچنان در قلمرو قضائي اياالت متحده موجود بوده است، اياالت متحده هر اقدام معقولي كه  1981ژانويه  19[

هايي براي  برداشتن گامدر راستاي  9رفته در اين اوضاع و احوال به منظور انجام تعهد خود ذيل بند ر مي انتظا

 603را انجام داده است.انجام دهد  به ايران   165-تضمين انتقال اقالم ز

 شود.رد مي  165-بنا بر مراتب فوق، ادعاي ز -۱۲۴۸

   (خارك/سِمِلر اينداستريز)   166-ادعاي ز ) دو(

 مقدمه    

وارده در اثر قصور  هاي  زيان دالر آمريكا بابت    52/751حداكثر مبلغ    166-ايران در ادعاي ز خواستة -۱۲۴۹

شده از صنايع سملر («سملر»)  اياالت متحده در فراهم آوردن ترتيبات انتقال يك پمپ ديافراگم  خريداري ادعايي  

 است. به ايران  

 پيشينه موضوعي   

 

  ، باال.211و  169بندهاي  بنگريد به  603
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در پنجم شهريور    آموكو اينترنشنال(«پمپ») است كه    يحاضر يك پمپ ديافراگم  ادعايموضوع در   -۱۲۵۰

شده در  سفارش داده بود. قيمت تعيينبه سملر    780452-سي] ذيل سفارش خريد شماره پي 1979اوت    27[  1358

] 1979اكتبر  10[ 1358مهر   18دالر آمريكا بود. مطابق مدارك موجود در سوابق،  سملر در  730سفارش خريد 

  23قلم مذكور را در و آن شركت حمل كرد  ،، كارگزار حمل و نقل خارك در هيوستونوورلد تريدپمپ را به 

 ] دريافت كرد.1979اكتبر  15[ 1358مهر 

 1359دهد كه پمپ مذكور در فروردين نشان مي   604]1980[ آوريل  1359فروردين  فهرست -۱۲۵۱

 قرارداشت.  وورلد تريد] همچنان در اماكن 1980[آوريل 

با  اطالع داد كه  آموكو اينترنشنال] به 1980[سوم سپتامبر  1359شهريور  12سملر در نامة مورخ  -۱۲۵۲

شود. به عالوه، سملر متذكر  دالر آمريكا قائل مي  578براي آن، اعتباري به مبلغ  برگرداندن پمپ موافق است و

 .  بود] دريافت كرده 1979[نوامبر  1358شد كه مبلغ پرداختي بابت پمپ را در آبان 

 ] به سملر بازگردانده شد. 1980سپتامبر  22[ 1359شهريور  31پمپ مذكور در  -۱۲۵۳

نامة  ] موافقت1980نوامبر  10[ 1359آبان  19در  )به نمايندگي از خارك( آموكو اينترنشنالسملر و  -۱۲۵۴

دالر آمريكا به سملر فروخت؛    578، پمپ را مجدداً به مبلغ  آموكو اينترنشنالفروشي را منعقد كردند كه مطابق آن،  

 پرداخت كرد.   آموكو اينترنشنال] به 1980نوامبر  13[ 1359آبان  22سملر در  كه اين مبلغ را

] به سملر اطالع داد كه خارك، پمپ 1983 آوريل 26[ 1362ششم اريبهشت خارك با نامة مورخ  -۱۲۵۵

دالر آمريكا پرداخت كرده بود، دريافت نكرده است، و   731] 1979[اكتبر  1358را كه براي آن در مهر/آبان 

 

  ، باال. 2212بند  بنگريد به  604
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  مبني بر اين درخواست نمود كه سملر وضعيت سفارش مذكور را روشن كند. سملر نامه مذكور را با يادداشتي 

 .   برگرداند  دهد»د، گذشته را نشان نمي كه سوابق آن شركت «تا اين ح

اطالع  اياالت متحده ] به وزارت امور خارجه 1984فوريه  22[ 1362سملر با نامة مورخ سوم اسفند  -۱۲۵۶

دريافت كرده است، و اين   آموكو اينترنشنال] سفارش پمپ را از 1979[ 1358/1357داد كه اين شركت در سال 

در هيوستون حمل كرده است. سملر مدارك پشتيبان اين   وورلد تريد كننده به يدكه متعاقباً پمپ را مستقيماً از تول

بابت پمپ   آموكو اينترنشنالدر آن نامه تأييد كرد كه تمام مبلغ را از  همچنين  اين نامه ضميمه كرد. سملر    بهامر را  

 است.  اطالعبي ق به ايران كه از در اختيار داشتن «هرگونه محصوالت يا وجوه ديگر» متعل افزوددريافت كرده، و  

 هاي طرفين به ديوان درخصوص اموال عيني ايران گزارش   

درخصوص اموال عيني  خود ] 1985اكتبر  30[ 1364اياالت متحده با گزارش مورخ هشتم آبان  -۱۲۵۷

شده  را به همراه مدارك پشتيبان ضميمهسملر ] 1984فوريه  22[ 1362ايران، رونوشتي از نامة مورخ سوم اسفند 

در خصوص اموال عيني  خود ] 1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14اياالت متحده در گزارش مورخ  605.ارائه كرد

كه بازپرداخت سملر در   افزودمسترد شده»، و « ،يعني سملر »،ايران، از جمله، متذكر شد كه پمپ «به فروشنده 

 .بودمنتقل شده  آموكو اينترنشنال] به 1980[ 1359/1358سال 

  اظهارات طرفين    

 اظهارات ايران      

تلقي   9وفق بند  به معناي انتقال به ايران    كارگزار حمل و نقل ايرانكه تحويل به    دارداظهار مي ايران   -۱۲۵۸

آموكو  كه    مدعي استمضافاً  شود و بنابراين، اياالت متحده متعهد بوده ترتيبات انتقال را به عمل آورَد. ايران  نمي

 

  ، باال. 5612بند  بنگريد به  605
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نامه فروش  موافقت بنابراين، و خارك فاقد اختيار بوده است،  گي ازذكور به نمايندپمپ مبراي فروش  اينترنشنال

به شركت  به صورت معتبر  پمپ را  مالكيت  و سملر    وكو اينترنشنالآم] ميان  1980نوامبر    10[  1359آبان    19مورخ  

داري اياالت  كند كه فروش پمپ به سملر وفق مقررات خزانه است. در هر حال، ايران تأكيد مي   نكردهمنتقل  اخير  

يچ مدركي  گيرد كه هاثر بوده است. بدين ترتيب، ايران نتيجه ميباطل و بي بوده  الزم اإلجرا  كه در آن زمان  متحده  

ايران نبوده   كيتمالدر ] به بعد 1981ژانويه  19[ 1359دي  29دال بر اين امر وجود ندارد كه پمپ مذكور از 

 است.

 اظهارات اياالت متحده      

 10[ 1359آبان  19، پمپ را در آموكو اينترنشنالجا كه كند كه از آن اياالت متحده استدالل مي  -۱۲۵۹

مالكيتي بر آن قلم  حق ] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29] به سملر بازفروش كرده است، ايران در 1980نوامبر 

نداشته است. در هر حال، اياالت متحده مدعي است كه بايد چنين فرض شود كه پمپ زماني به ايران منتقل شده  

 شد.داده ، كارگزار ايران، تحويل آموكو اينترنشنالشده توسط نتعييكارگزار حمل و نقل است كه به 

 تصميم ديوان     

وجود ندارد. به طور خاص، اين امر محل  ادعااختالفي ميان طرفين در مورد مسائل موضوعي اين  -۱۲۶۰

  1359دي    29يعني قبل از    ،]1980[نوامبر    1359كه پمپ در آبان    ،اختالف نيست، و ادلة مستند اثبات كرده است

گردد كه اياالت  به نمايندگي از خارك به فروشنده بازفروش شده است. ديوان متذكر مي ،]1981ژانويه  19[

در خصوص اموال عيني ايران، پس از پرس و جو  خود  ]  1990[پنجم ژوئيه    1369تير    14متحده در گزارش مورخ  

مسترد شده»، و اين كه بازپرداخت  «  ، يعني سملر،»از سملر دربارة پمپ، به ايران اطالع داد كه آن قلم «به فروشنده
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ديوان همچنين متذكر   606شده است. واريز آموكو اينترنشنالحساب ] به 1980[ 9135/8135سملر در سال 

] تماس گرفته و 1984/1983[ 1363/1361هاي گردد كه اياالت متحده پيشاپيش با سملر دربارة پمپ در سالمي

در خصوص اموال عيني ايران،  خود ] 1985اكتبر  30[ 1364هشتم آبان  مورخاين كه اياالت متحده در گزارش 

يار داشتن هيچ يك از اموال متعلق به ايران آگاه نبوده را به ايران  اين كه سملر از در اخت از جملههاي خود، يافته

 607اطالع داد.

توانست دربارة پمپ  در اين اوضاع و احوال، ضمن در نظر گرفتن اطالعاتي كه اياالت متحده مي  -۱۲۶۱

نظور انجام  به مكه  رفته  انتظار مي   به نحو معقولچه  گيرد كه اياالت متحده هر آنآوري كند، ديوان نتيجه ميجمع

تضمين انتقال پمپ به ايران انجام دهد را انجام داده   براي  هايي در راستاي برداشتن گام  9تعهد خود ذيل بند 

 608است.

، آموكو اينترنشنالگيري نمايد كه آيا  بيند كه در اين مورد تصميمدر پرتو نتيجة باال، ديوان نيازي نمي -۱۲۶۲

 ه فروشنده را داشته است يا خير.بفروش بازبه عنوان كارگزار خريد خارك، مجوز 

 شود.رد مي  166-بنا بر مراتب فوق، ادعاي ز -۱۲۶۳

  ) و.اينترنشنال ك  (خارك/جنرال تايِر 168-(سه) ادعاي ز 

 مقدمه

 

   ، باال.5712بند  بنگريد به  606
  . جاهمان بنگريد به  607
  ، باال. 211و  169هاي بند بنگريد به  608
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ادعايي  دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور  60/29،265مبلغ  168-ايران در ادعاي زخواستة  -۱۲۶۴

المللي جنرال  به شركت بين است كهبه ايران  ساير اقالمو  اسكله  سپرهاياياالت متحده در انجام ترتيبات انتقال 

  .سفارش داده شده بودتاير («جنرال تاير») 

 پيشينه موضوعي  

وفق سفارش خريد شماره  ») را 168-ها («اقالم زسپرهاي اسكله و پيچ و مهره  آموكو اينترنشنال -۱۲۶۵

ين  سفارش داد. اختالفي در ا به جنرال تاير ] 1979سپتامبر  20[ 1358شهريور  29مورخ  780454-سيكي

 را تماماً پرداخت كرده است.  168-خصوص وجود ندارد كه خارك مبلغ مربوط به اقالم ز

اطالع داد كه اقالم   آموكو اينترنشنال] به 1979دسامبر  12[ 1358آذر  21نامه مورخ طي جنرال تاير  -۱۲۶۶

در هيوستون حمل شده است. يك يادداشت خدمات حمل بار در ادله و مدارك نشان   وورلد تريدبه  168-ز

 حمل شده است. وورلد تريد] به 1979[هفتم دسامبر  1358آذر  16دهد كه آن اقالم در مي

در اول آبان   168-دهد كه اقالم زدر سوابق نشان مي آموكو اينترنشنال »انتقال مواد «يك فرم داخلي  -۱۲۶۷

 ارسال شده است.   ايران پان آمريكن] به حساب مازاد  1980ر اكتب 23[ 1359

] به جنرال تاير اطالع داد كه هيچ يك  1983م آوريل شش[ 1362فروردين  17خارك با نامه مورخ  -۱۲۶۸

يا وجوهي كه بابت آن اقالم پرداخت كرده را دريافت نكرده است، و درخواست نمود كه جنرال    168-از اقالم ز

 ي كند.  تاير مسئله را پيگير

به خارك اطالع داد كه  خود در پاسخ ] 1983مه  26[ 1362جنرال تاير در نامه مورخ پنجم خرداد  -۱۲۶۹

در هيوستون حمل كرده است؛ جنرال تاير   وورلد تريد ] به 1979[هفتم دسامبر  1358آذر  16را در  168-اقالم ز

 .  »داري كاالي مذكور از خارك پرس و جو كنددر مورد محل نگه «در ادامه توصيه كرد كه خارك 
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 هاي طرفين به ديوان در خصوص اموال عيني ايران گزارش   

] خود در خصوص اموال عيني ايران متذكر شد كه اقالم  1990[  1369/1368اياالت متحده در گزارش   -۱۲۷۰

به خارك حمل    وورلد تريد] از طريق  1979[  1358/1357فروخته شده بوده و در سال    آموكو اينترنشنالبه    168-ز

ها «در انبار» بوده است. اياالت متحده در ارتباط  سپركرده است كه   اشاره آموكو اينترنشنالشده است، و اين كه 

نويس  يادداشت دست حاوي كه ارائه كرده را  780454-سيبا موضوع اخير، رونوشت سفارش خريد شماره كي 

 شود. «در انبار» ديده مي   بدون تاريخي است كه روي آن عبارتِ

  اظهارات طرفين    

 اظهارات ايران    

به ايران است؛ زيرا عدم انتقال   168-كند كه اياالت متحده مسؤول عدم انتقال اقالم زايران استدالل مي  -۱۲۷۱

به معناي   آموكو اينترنشنالمذكور از دستور انسداد ناشي شده است. ايران به عالوه مدعي است كه تحويل به 

  به حساب مازاد در  168-ند كه انتقال اقالم زكنيست. به عالوه، ايران تأكيد مي  9تحويل به ايران به معناي بند 

]  1981ژانويه  19[ 1359دي  29] چنان نيست كه اثبات نمايد كه اقالم مذكور در 1980[اكتبر  1359مهر/آبان 

] 1990[ 1369/1368ي اياالت متحده موجود نبوده است. در اين سياق، ايران به گزارش ي ديگر در قلمرو قضا

آموكو  كند كه در آن، اياالت متحده متذكر شده كه اياالت متحده در خصوص اموال عيني ايران اشاره مي 

كند كه سرنوشت بسيار  اعالم كرده است كه سپرها «در انبار» بوده است. در نتيجه، ايران تأكيد مي اينترنشنال

 ه و اوراق نشده است.ها در انباري انبار شد اين بوده كه آن  165-محتمل اقالم ز

 اظهارات اياالت متحده    
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] به 1980اكتبر  23[ 1359در اول آبان  168-جا كه اقالم زكند كه از آن اياالت متحده استدالل مي  -۱۲۷۲

ها داشته ] حق مالكيتي بر آن1981ژانويه  19[ 1359دي  29در توانست نمي حساب ضايعات ارسال شد، ايران 

 باشد. مي 9خارج از محدودة بند  168-بدين ترتيب، اقالم ز باشد؛

 1369/1368كند كه اعالم مندرج در گزارش اين كشور در سال به عالوه، اياالت متحده تأكيد مي  -۱۲۷۳

نويس بدون تاريخ  ] در خصوص اموال عيني ايران مبني بر اين كه سپرها «در انبار» بوده، بر يادداشت دست1990[

چه كه اين يادداشت  اياالت متحده، تمام آن طبق اظهارمبتني بوده است. آموكو اينترنشنال روي سفارش خريد 

انتقال « اين امر براي ردّ فرم  امّا  ؛  است  يافت شده  آموكو اينترنشنالكند، اين است كه سپرها زماني در انبار  اثبات مي 

باشد، ] مي 1980اكتبر    23[  1359دهندة ارسال سپرها به حساب مازاد در اوّل آبان  كه نشان  آموكو اينترنشنال  »مواد

 ناكافي است.

 تصميم ديوان   

] به  1981ژانويه  19[ 1359دي  29قبل از  168-كند كه اقالم زديوان را متقاعد مي  ادله و مدارك -۱۲۷۴

ها قبل از آن تاريخ به خارك  مالكيت آنحق كنندة خارك در هيوستون تحويل داده شده، و بدين ترتيب، حمل

 منتقل شده است.

] همچنان 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  168-اين است كه آيا اقالم زدر اين ادعا  مقدماتي مسئله  -۱۲۷۵

  يا خير.  انددر قلمرو قضائي اياالت متحده قرار داشته 

حساب ضايعات  « ] به 1980اكتبر  23[ 1359در اوّل آبان  168-دهد كه اقالم زادله و مدارك نشان مي  -۱۲۷۶

دي   29. گرچه اين امر ضرورتاً متضمن اين نيست كه آن اقالم قبل از اندارسال شده مريكن» آشركت ايران پان 

غيرمعقول نبوده كه اياالت متحده چنين فرض كند  امّا د، ن] به طور فيزيكي از بين رفته باش1981ژانويه  19[ 1359
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اثبات نمايد كه اقالم  اعتماد قابل توانسته با ادله و مدارك  ه. ايران ناندنداشته  وجودها در آن تاريخ، ديگر كه آن

، و نه نشان  اندهمچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29 در 168-ز

ست.  به ايران داده ا  168-كردن انتقال اقالم زبه منظور عملي   آموكو اينترنشنالكه دستورالعمل كافي به    داده است 

 780454-سينويس بدون تاريخ روي رونوشت سفارش خريد شماره كي نظر ديوان، يادداشت دستبه بنابراين 

براي تثبيت اين امر كه سپرهاي مشمول سفارش  تر  بدون دليل بيش  609شود،«در انبار» ديده مي   كه روي آن عبارتِ 

 ، ناكافي است.قرار داشته الآموكو اينترنشن] در انبار 1981ژانويه  19[ 1359دي  29خريد در 

ژانويه   19[ 1359دي  29در  168-گيرد كه حتي اگر فرض شود كه اقالم زبنابراين، ديوان نتيجه مي  -۱۲۷۷

انتظار   به نحو معقول، اياالت متحده هر كاري كه اندموجود بوده ] همچنان در قلمرو قضائي اياالت متحده 1981

براي تضمين   هايير راستاي برداشتن گامد 9رفته در اوضاع و احوال مربوطه به منظور انجام تعهد خود در بند مي

 610د را انجام داده است.نشو منتقلبه ايران  168- اين امر انجام دهد كه اقالم ز

 شود.رد مي  168-بنا بر مراتب فوق، ادعاي ز -۱۲۷۸

  )و.ك (خارك/فيشر كنترلز 169-ادعاي ز ) چهار(

 مقدمه    

اياالت  ادعايي دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور  58/386 ،169-ايران در ادعاي زخواستة  -۱۲۷۹

به ايران است كه از شركت فيشر كنترلز («فيشر كنترلز») برخي اقالم متحده در فراهم آوردن ترتيبات انتقال 

  خريداري شده بود.

 

  ، باال. 1270بند  بنگريد به  609
  ، باال. 211و  169بندهاي  بنگريد به  610
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 پيشينه موضوعي  

وفق سفارش  ») را به فيشر كنترلز 169-هاي رله («اقالم زها، و مجموعه واشرها، رله  آموكو اينترنشنال -۱۲۸۰

شر  ي] سفارش داد. ف1978دسامبر  11[ 1357آذر  20مورخ  آموكو اينترنشنال 780419 -سيخريد شماره كي 

با چك صادره  صادر كرد كه خارك آن را    169-دالر آمريكا بابت اقالم ز  58/386حسابي به مبلغ  كنترلز صورت

 ] پرداخت نمود. 1979ژوئيه  24[ 1358در دوم مرداد 

يادداشت  است كه 780419-سيادله و مدارك حاوي رونوشت سفارش خريد شماره كي -۱۲۸۱

[نهم  1359آذر  18[شد  لغو –نوشته شده است: «هيچ حملي صورت نگرفت آن به اين شرح نويسي روي دست

 ».]]1980دسامبر 

 

 29[ 1360 هفتم مردادمورخ  آموكو اينترنشنالادله و مدارك همچنين شامل يادداشت داخلي از  -۱۲۸۲

 58/386] به مبلغ 1981ژوئن  29[ 1360اي از فيشر كنترلز مورخ هشتم تير ] است كه چك صادره 1981ژوئيه 

دهد كه چك  ر نشان مي باشد. يادداشت مذكوضميمه آن مي  به آموكو اينترنشنالدالر آمريكا قابل پرداخت به 

دالر آمريكا ذيل سفارش خريد شماره   58/386لغ بپرداخت به مپيش بابت آموكو اينترنشنال بازپرداختمذكور، 

جا كه مواد  كه «از آن  ذكر شده است يادداشت مذكور در فيشر كنترلز است. به عالوه،  توسط 780419-سيكي

 ست». نيفروش مورد نياز  گواهي، تكميل است تحت پوشش اين معامله، اماكن توليدكننده را ترك نكرده 

گردد كه متذكر مي آموكو اينترنشنال] 1981ژوئيه  10[ 1360تير  19رسي مورخ حساب  يادداشت -۱۲۸۳

 شد.سپرده مي  دالر آمريكا بايد به حساب خارك 386/ 58چك فيشر كنترلز به مبلغ 
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اي را در سفارش خريد شماره  ] اصالحيه 1981ژوئيه  29[ 1360در هفتم مرداد  آموكو اينترنشنال -۱۲۸۴

 متذكر مراتب زير شد:در آن صادر كرد كه  780419-سيكي

 1357آذر  17مورخ  780419-سياصالحيه ... به منظور فسخ سفارش خريد ما به شماره كي اين 
  شود.صادر مي  اين ادارهتحمل شدة مهاي فسخ در نظر داشتن هزينه  ] بدون1978[هشتم دسامبر 

پرداخت انجام شده، دريافت شده  دالر آمريكا براي فسخ پيش 58/386چك فيشر كنترلز به مبلغ 
 است.

اي به فيشر كنترلز نوشت و درخواست كرد كه فيشر  ] نامه 1982نوامبر    14[  1361آبان    23خارك در   -۱۲۸۵

را تحويل دهد يا وجوهي كه خارك بابت آن اقالم پرداخت را مسترد نمايد. هيچ مدركي   169-اقالم زكنترلز يا 

 در سوابق از هرگونه پاسخ فيشر كنترلز به نامه خارك وجود ندارد. 

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران    

بدين   780419-سينوشته روي رونوشت سفارش خريد شماره كي كند كه دست ايران تأكيد مي  -۱۲۸۶

فاقد هرگونه ارزش اثباتي   611]»1980[نهم دسامبر  1359آذر  18شد  لغو –كه «هيچ حملي صورت نگرفت شرح 

اكافي است. ] ن1980[دسامبر  1359دادن لغو سفارش خريد مذكور در آذر/دي است و بدين ترتيب، براي نشان

، آموكو اينترنشنال] يعني زماني به وقوع پيوست كه 1981[ژوئيه  1360ايران، لغو مذكور صرفاً در تير   طبق اظهار

اين ادعا، ايران همچنين به تاريخ صدور  تأييد را صادر كرد. در  780419-سياصالحيه سفارش خريد شماره كي

ژوئن   29[  1360كند كه هشتم تير  اشاره مي   169-بت اقالم زپرداخت خارك باچك فيشر كنترلز در استرداد پيش

باشد. بدين ترتيب، ايران مدعي است كه هيچ سند اثباتي وجود ندارد كه لغو سفارش خريد شماره  مي] 1981

 

  ، باال.1128بند  بنگريد به  611
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در هر حال  كند كه ] نشان دهد. ايران استدالل مي1981ژانويه  19[ 1359دي  29را قبل از  780419-سيكي

 نداشته است.   780419-سيكي هيچ اختياري در توافق بر لغو سفارش خريد شماره  اينترنشنالآموكو 

دالر آمريكا به فيشر كنترلز  58/386پرداخت خارك به مبلغ به اضافه، ايران مدعي است كه پيش -۱۲۸۷

 . شدمي بازگردانده  ،آموكو اينترنشنالباشد و بنابراين، بايد به ايران، و نه مي 9مشمول «اموال ايران» وفق بند  

 

 اظهارات اياالت متحده    

را ترك   ز،گاه اماكن توليدكننده، فيشر كنترلهيچ  169-كه اقالم ز دارد اظهار مي اياالت متحده  -۱۲۸۸

] لغو شده است. 1980[نهم دسامبر   1359آذر  18در  780419-سي، و اين كه سفارش خريد شماره كي اندنكرده 

 مالكيت آن اقالم را به دست نياورده است. حق گاه گيرد كه خارك هيچ بدين ترتيب، اياالت متحده نتيجه مي 

 تصميم ديوان     

] حق مالكيت  1981ژانويه  19[ 1359دي  29اين است كه آيا خارك در در اين ادعا مقدماتي مسئله  -۱۲۸۹

 را داشته است يا خير. 169-اقالم ز

به كارگزار حمل و نقل خارك تحويل داده شده باشد. در   169-هيچ مدركي وجود ندارد كه اقالم ز -۱۲۹۰

كه در  فروشنده  ،  زگاه اماكن فيشركنترلدهد كه آن اقالم هيچ ، نشان مي است  ، مداركي كه بالمعارض ماندهضعو

دهد كه سفارش  . مدارك مذكور همچنين نشان مي است را ترك نكرده  ،واقع بودهآيووا ايالت مارشال تاون 

بيند تعيين  زير، نيازي نمي   به شرحهاي خود،  . ديوان با عنايت به يافته است  لغو شده   780419-سيخريد شماره كي 

 ] رخ داده است.  1981ژانويه  19[ 1359دي  29كند كه آيا اين لغو قبل يا بعد از 
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واقع بوده است.   آيوواهاي مربوطه در اماكن فيشر كنترلز در زمانتمام در  169-بدين ترتيب، اقالم ز -۱۲۹۱

بر انتقال حق مالكيت  آيووا كند كه قانون ايالت اس، ديوان در اعمال قانون محل وقوع مال حكم ميـبر اين اس

لز و خارك وفق سفارش خريد  رركنتـاد فروش ميان فيشع قراردو ـموض 169-حاكم است. اقالم ز 169-اقالم ز

-13 «تيتركه در قانون تجارت متحدالشكل، چنان 554-2401 . بخشاست بوده  780419-سيشماره كي 

پذيرفته شده، حاكم بر فروش كاال است. آن مقرره در بخش مربوطه مقرر   »آيووامجموعة قوانين  ، بازرگاني

حق مالكيت جز در شرايطي كه صراحتاً توافق ديگري شده باشد در زمان و مكاني كه فروشنده ايفاي  دارد «مي

 612».را در ارتباط با تحويل فيزيكي كاال به اتمام رساند، انتقال خواهد يافت   فروشندهتعهد 

دال بر اين امر وجود ندارد كه خارك و فيشر كنترلز در خصوص روش و شرايطي كه   هيچ مدركي -۱۲۹۲

به خارك صورت گيرد، به توافقي رسيده باشند. بر اين اساس، وفق قاعده    169-، انتقال مالكيت اقالم زمطابق آن

يزيكي به  به محض تحويل ف 169-، حق مالكيت اقالم زآيوواقانون تجارت  2-401مندرج در بخش  تكميلي

ديوان  گاه رخ نداده است، شد. چون اين تحويل فيزيكي هيچ كارگزار حمل و نقل خارك، به خارك منتقل مي 

 را به دست نياورده است.    169-گاه حق مالكيت اقالم زخارك هيچ كند كه حكم مي 

باشد. نمي  9مشمول معناي «اموال ايران» وفق بند    169-گيرد كه اقالم زبنابر مراتب باال، ديوان نتيجه مي -۱۲۹۳

 شود.رد مي  169-اقالم ز  راجع بهبر اين اساس، ادعاي ايران  

 

  .554-2401)  2مجموعه قوانين آيووا، بخش ( 612
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دالر آمريكا    58/386پرداخت خارك به فيشر كنترلز به مبلغ  كه ايران بابت استرداد پيش  ايدر محدوده  -۱۲۹۴

نيز بايد به داليلي كه قبالً در اين  از اين دست  يي ادعا  هر 613، يا اصل كّلي الف ادعا دارد، 8، بند 9بند بر اساس 

   614حكم جزئي طرح شد، رد شود.

  )و.اكسپرت ك  ين(خارك/فرانكل 170-ز ي(پنج) ادعا

 مقدمه    

ي اياالت متحده در فراهم آوردن ترتيبات الزم  يبابت خسارات بابت قصور ادعا  170-ايران در ادعاي ز -۱۲۹۵

كامپني اينچي بر حسب فوت مكعّب سفارشي به فرانكلين اكسپرت  دههاي فوالدي براي انتقال برخي لوله 

 كند.دالر آمريكا مطالبه مي  80/1،234(«فرانكلين») مبلغ 

، كه عبارت  780328-سيست شده در سفارش خريد كي فهر 1قلم شود به مربوط مي  170-ادعاي ز -۱۲۹۶

] به فرانكلين سفارش  1979نوامبر    9[  1358آبان    18خارك در  كه  فوت مكعّب لوله فوالدي ده اينچي    60است از  

دالر   80/1،234مبلغ  بايدخارك  ،كه مطابق آنصادر كرد  آموكو اينترنشنالحسابي براي داد. فرانكلين صورت 

] پرداخت 1979ژوئن    20[  1358خرداد    30فرانكلين را با چك مورّخ  حساب  . خارك صورت پرداختمي آمريكا  

 كرد.

دهد كه  ] كه از جمله، نشان مي 1979[پنجم ژوئيه    1358تير    14اي مورخ  سوابق مشتمل است بر بارنامه  -۱۲۹۷

[پنجم   1358تير  14در ، كه فيكساساس بر عرشة كشتي  780328-سياقالم مشمول سفارش خريد شماره كي 

اوت   10[ 1358مرداد  19در  زمان تخميني ورود به خاركبا از هيوستون، تگزاس عزيمت كرد، ] 1979ژوئيه 

اين  رسيد. » فوت مكّعب مي 42ينچي» بود كه به «ا 10قطعه لوله فوالدي  2] حمل شد. آن اقالم شامل «1979

 

  ، باال. 1287بند  بنگريد به  613
  ، باال.1210، 827، 247، 232-223، 99بندهاي  بنگريد به  614
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ه  بندي بشركت بسته  ] از1979ژوئيه    12[  1358تير    21حسابي مورخ  فوت مكعّبي در صورت   42هاي فوالدي  لوله

هاي صادراتي،  بندي چك كردن، توزين، دريافت مواد، بسته  ،هاي مرتبط با دريافت«بابت هزينه   آموكو اينترنشنال

 اند.شده  فهرست نيزمشروح در باال  فيكساس اسبه عرشة   »حمل  برايبندي هاي بستهفهرست ، گذاريعالمت 

تلكسي به خارك ارسال و از جمله اطالع داد كه  ] 1979ژوئيه  12[ 1358تير  21در  آموكو اينترنشنال -۱۲۹۸

  19در زمان تخميني ورود با  فيكساساس بر عرشة  780328-سيپوشش سفارش خريد شماره كي مواد تحت

 ] به جزيره خارك «به طور كامل حمل» شده است. 1979[دهم اوت  1358مرداد 

] در تلكسي ديگر به خارك اطالع داد كه،  1979ژوئيه  30[ 1358مرداد  هشتم در  آموكو اينترنشنال -۱۲۹۹

ها را  بايد آن  615نياز دارد،  780328-سي» از سفارش خريد شماره كي 19و  13، 8اگر خارك همچنان به «اقالم 

سفارش دهد. اطالعاتي در اين مورد وجود ندارد كه آيا خارك آن اقالم را   يداً ذيل سفارش خريد ديگرمجدّ

 مجدّداً سفارش داده است يا خير.

 1358اياالت متحده يك «گزارش مواد حمل و دريافت شده» داخلي خارك به تاريخ چهارم آبان  -۱۳۰۰

ي كند كه تمام اقالم ذيل سفارش  ) ارائه كرد تا ادعاي خود مبني بر اين امر را پشتيبان1979اكتبر  26(متناظر با 

توسط خارك دريافت شده است. با اين حال، ديوان  در واقع به خارك حمل و  780328-سيخريد شماره كي 

 ست كرده باشد. فهررا    170-رسد كه اين سند، كه بخشي از آن ناخواناست، اقالم زي كند كه به نظر نممالحظه مي 

  قبلي  پيرو نامةبه فرانكلين،  )1983آوريل  26مطابق ( 1362خارك طي نامه مورخ ششم ارديبهشت  -۱۳۰۱

اطالع فرانكلين رساند كه مطابق دفاتر خارك، براي اقالم ذيل سفارش    ، به]1982فوريه    11[  1360بهمن    22مورخ  

دالر    80/1،234] فرانكلين به مبلغ  1979فوريه    23[  1357اسفند    14حساب  كه در صورت   780328-سيخريد كي 

 

   مورد اختالف نيستند. 170-در ادعاي ز 780328-سياز سفارش خريد شماره كي 19، و 13، 8اقالم  615
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توسط «دپارتمان موجودي انبار» خارك دريافت نشده بوده است؛ خارك از فرانكلين   616مده بوده، آمريكا آ

ي مبني بر اين امر وجود ندارد كه فرانكلين  مداركدرخواست كرد كه وضعيت سفارش مذكور را روشن كند. 

 به نامة خارك پاسخ داده باشد. رگزه

 عيني ايران هاي طرفين به ديوان در خصوص اموال  گزارش   

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني ايران  1984ژانويه  27[ 1362ايران در گزارش هفتم بهمن  -۱۳۰۲

 «دريافت نشده بوده است».   170-اظهار داشت كه اقالم ز

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1984سپتامبر    17[  1363شهريور    26اياالت متحده در گزارش   -۱۳۰۳

 اظهار داشت:  170-اقالم زايران در خصوص  

كاالها حمل شدند. اَسناد فراهم شده توسط ايران مدّعي حمل ناقص هستند. نامة درخواست اطالعات  

 ارسال شد. 

] به ديوان در خصوص اموال عيني ايران اعالم  1985اكتبر    30[  1364مهر    25اياالت متحده در گزارش   -۱۳۰۴

 فرانكلين ناتوان بوده است. يافتنكرد كه از  

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14اياالت متحده در گزارش  -۱۳۰۵

آموكو  فرانكلين ناتوان است؛ و (دو) وفق سوابق  جايابينان از ايران متذكر شد كه: (يك) اياالت متحده همچ 

[دهم   1358مرداد  19 تاريخ تخميني ورود ، با فيكساساس بر عرشة  170-، مواد مربوطه در ادعاي زاينترنشنال

 جزيرة خارك حمل شده است.] به 1979اوت 

 

  ، باال. 1296بند  بنگريد به  616
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  ظهارات طرفين ا  

 اظهارات ايران   

] همچنان در قلمرو قضايي اياالت  1981ژانويه    19[  1359دي    21در    170- ايران مدعي است كه اقالم ز -۱۳۰۶

مورد اتكاي اياالت متحده مبني بر اثبات اين كه اقالم مذكور    مداركبر اظهارات ايران،    اند. بنامتحده قرار داشته

ژوئيه   12[  1358تير    21ايران ادعا دارد كه تلكس  ،  ويژهنيست. به  قطعي  قبل از آن تاريخ به ايران حمل شده بوده،  

«به طور كامل   780328-سيبه خارك كه اطالع داد كه سفارش خريد شماره كي  آموكو اينترنشنال] 1979

است كه  ناسازگار  به خارك    آموكو اينترنشنال  ]1979ژوئيه    30[  1358هشتم مرداد  شده بوده، با تلكس   617حمل»

ها نياز دارد، مجدداً  آنبه » از همان سفارش خريد را، اگر همچنان 19و  13، 8اطالع داد كه خارك بايد «اقالم 

اند، كند كه حداقل اين اقالم حمل نشده بوده تأييد مي   ]1979ژوئيه    30[  1358هشتم مرداد  تلكس   618سفارش دهد؛ 

 فيكساس اس بر عرشة  780328-سيش خريد شماره كي و اين كه، بدين ترتيب، حمل اقالم مندرج در سفار

 توانسته به صورت كامل انجام گرفته باشد.نمي

] 1979[پنجم ژوئيه    1358تير    14  راني به تاريخ كشتي بارنامة    در   170-بنابر نظر ايران، به عالوه، اقالم ز -۱۳۰۷

 619.اندموجود در مدارك فهرست نشده 

به ايران حمل    170-اياالت متحده نتوانسته اثبات كند كه اقالم زخالصه اين كه، ايران مدعي است كه   -۱۳۰۸

 اند.شده 

 اظهارات اياالت متحده   

 

   ، باال.1298بند  بنگريد به  617
  ، باال. 1299بند  بنگريد به  618
  ، باال. 1297بند  بنگريد به  619
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- كند كه اقالم زموجود در سوابق، روي هم رفته، اثبات مي  مدارككند كه اياالت متحده ادعا مي  -۱۳۰۹

ژانويه   19[ 1359دي  29اند و، بدين ترتيب، در ] به ايران حمل شده 1979[پنجم ژوئيه  1358تير  14در  170

[پنجم ژوئيه  1358تير  14بر بارنامة به ويژه اند. اياالت متحده ] در قلمرو قضايي اياالت متحده نبوده 1981

 كند.تكيه مي  621] به خارك1979ژوئيه  12[ 1358تير  21 و تلكس  620]1979

 يوان تصميم د  

هاي  لولهفوت مكعّب  60مورد از  42شده قانع شده است كه حداقل ارائه  مداركديوان به واسطة  -۱۳۱۰

] بر 1979[ژوئيه  1358تير در  780328-سيدر سفارش خريد شمارة كي  1اينچي مشروح در قلم  10فوالدي 

راني به  كشتي  از: (يك) بارنامة ندامتشّكل مدارك، اين مشخصاًاند. به خارك حمل شده فيكساساس عرشة 

» فوت مكعب  42اينچي» كه به «  10قطعه لوله فوالدي    2دهد «كه نشان مي]  1979[پنجم ژوئيه    1358تير    14تاريخ  

و (دو)   622حمل شده بود؛ فيكساس اسبر عرشة  780328-سيخريد شمارة كي رسيد، تحت سفارش مي

«بابت  آموكو اينترنشنالكه براي بندي شركت بسته ] از1979ژوئيه  12[ 1358تير  21 حساب مورخ صورت 

،  گذاريعالمت هاي صادراتي، بندي كردن، توزين، دريافت مواد، بستههاي مرتبط با دريافت، چكهزينه 

حساب صادر كرده  فوت مكعب لوله فوالدي، صورت  42بندي» در ارتباط با، از جمله، آن هاي بسته ستفهر

 623است.

فوت مكعب لوله   18، يعني  170-در اين خصوص قاطع نيست كه آيا ماندة اقالم ز  مداركبا اين حال،   -۱۳۱۱

  21 يا خير. ديوان تلكس  بود ] به ايران حمل شده 1979ژانويه  19[ 1359دي  29اينچي، هم قبل از  10فوالدي 

 

  همانجا.  بنگريد به  620
  ، باال. 1298بند  بنگريد به  621

  ، باال. 1297بند  بنگريد به  622
  همانجا.  بنگريد به  623
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بر عرشة   780328-سيريد شماره كي كه اطالع داد كه سفارش خرا    آموكو اينترنشنال]  1979ژوئيه    12[  1358تير  

قاطع بر حمل تمام اقالم تحت پوشش آن سفارش    مدركي 624«به طور كامل حمل» شده بوده است،   فيكساس اس

ناسازگار به نظر   آموكو اينترنشنال ]1979ژوئيه  30[ 1358هشتم مرداد كند. اين تلكس با تلكس  خريد تلقي نمي 

ها نياز  » از همان سفارش خريد را، اگر همچنان به آن19و  13، 8رسد كه اطالع داد كه خارك بايد «اقالم مي

دهد كه  نشان مي  ]1979ژوئيه  30[ 1358هشتم مرداد نمايد كه تلكس  چنين مي  625دارد، مجدداً سفارش دهد. 

بر عرشة   780328-سيين، حمل سفارش خريد شمارة كي اند، و بنابرا حداقل اين اقالم حمل نشده بوده 

، به ]1979ژوئيه    30[  1358هشتم مرداد  تلكس    حداقل بخشي از خودِ  حال،با اين كامل نبوده است.    فيكساس اس

ست كرده و  فهرقلم را  17رسد كه فقط ناسازگار به نظر مي  780328-سينوبة خود، با سفارش خريد شمارة كي 

 » باشد. 19قلم «شامل  توانسته بدين ترتيب نمي 

بيند كه به طور قاطع مشخص كند  هاي خود، به شرح آتي، نيازي نمي يافته به در هر حال، ديوان با نظر  -۱۳۱۲

 ] به ايران حمل شدند يا خير.1979ژانويه  19[ 1359دي  29هم قبل از  170-كه آيا ماندة اقالم ز

سپتامبر  17[ 1363شهريور  26كند كه اياالت متحده از طريق گزارش خود در ديوان مالحظه مي  -۱۳۱۳

] ايران در خصوص اموال عيني ايران، به ايران  1984ژانويه    24[  1362چهارم بهمن  ]، متعاقب تسليم گزارش  1984

 626. ارسال داشته است 170-اقالم زفرانكلين مبني بر درخواست اطالعات دربارة  اي بهنامه و ديوان اطالع داد كه 

] خود اطالع داد كه نتوانسته مكان فرانكلين  1985اكتبر  30[ 1364هشتم آبان متعاقباً، اياالت متحده در گزارش 

كه  ] خود به ايران و ديوان اطالع داد 1990 ژوئيه [پنجم 1369تير  14نهايتاً، اياالت متحده در گزارش  627را بيابد. 

 

   ، باال.1298بند   بنگريد به624
  ، باال. 1299بند  بنگريد به  625
    ، باال.1303بند  بنگريد به  626

  ، باال. 1304بند  بنگريد به  627
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 1358/1357در سال    170-، اقالم زآموكو اينترنشنالكه، وفق سوابق  مكان فرانكلين را بيابد، و اين   نتوانستههمچنان  

اندازة  در نظر ديوان، اياالت متحده اين ادعا را به  628اند.به ايران حمل شده بوده  فيكساساس ] بر عرشة 1979[

شد ايران رسانده است. مطابق اين اوضاع و احوال، از اياالت متحده نمي  اطالعوارسي كرده و مراتب را به  كافي

 به نحو معقول بيش از اين انتظار داشت.

فوت مكعّب   18، يعني  170-گيرد كه، حتي بر فرض اين كه ماندة اقالم زبدين ترتيب، ديوان نتيجه مي -۱۳۱۴

در قلمرو قضايي اياالت متحده وجود   ] همچنان1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  629اينچي،  10لوله فوالدي 

، اياالت متحده هر  هدر اختيار داشت 170-داشت، با در نظر داشتن اطالعاتي كه اياالت متحده دربارة اقالم زمي

  9رفته كه در اوضاع و احوال مربوطه براي انجام تعهد خود ذيل بند انتظار مي از آن دولت چه به طور معقول آن

 630انتقال آن اقالم به ايران انجام دهد، انجام داده است. از   نانحصول اطميبه منظور 

 شود.رد مي  170- نظر به مراتب فوق، ادعاي ز -۱۳۱۵

(خارك/سي.اس.سي. اينك.، كه متعاقباً به شيكاگو والو اند پايپ  171-(شش) ادعاي ز 

  تغيير نام يافت)  .كورپ

 مقدمه  

ي اياالت متحده  يدالر آمريكا بابت قصور ادعا  93/5،867حداكثر مبلغ    171-ايران در ادعاي زخواستة   -۱۳۱۶

 باشد.مي(«سي.اس.سي.») شيكاگو  ،در انتقال برخي اقالم سفارش داده شده به سي. اس. سي. اينك.

 سوابق موضوعي   

 

  ، باال. 1305بند  بنگريد به  628
  ، باال.1311-1310بندهاي  بنگريد به  629
  ، باال. 211و  169بندهاي  بنگريد به  630



  

495 

 

آموكو  ») است كه 171-(«اقالم زاتصاالت و اتصاالت لوله چندين قلم مربوط به  171-ز ادعاي -۱۳۱۷

به   ]1979ژوئن  20[  1358خرداد  30 يخ به تار 790090-سيي شماره ك يدسفارش خر  يلذ  اينترنشنال

صادر كرد و براي   171-حساب دربرگيرندة اقالم زسي.اس.سي. شش صورت   631 سي.اس.سي. سفارش داد.

دالر آمريكا بابت آن    57/5،750حساب صادر نمود. خارك مبلغ  دالر آمريكا صورت   93/5،867خارك مجموعاً  

 1358شهريور  10]، 1979اوت  14[ 1358مرداد  23ها را طي سه فقره چك صادره به ترتيب در حسابصورت 

 پرداخت كرد.] 1979اكتبر  12[ 1358مهر  20] و 1979[اول سپتامبر 

 تربيش از آن است كه  يصادر شده حاك بنديشركت بسته  كه توسط »كاال  يدرسچندين «فهرست  -۱۳۱۸

  توسط   ]1979و اوت    يهژوئ[   1358تير و شهريور  بين    790090-سيي ك  يد سفارش خر  يل شده ذاقالم سفارش داده 

 شده است.   يافت دربندي شركت بسته

  يل [مارس و آور 1359 يبهشتارد/ ينو فرورد  1359 ين/فرورد1358اسفند  يهافهرست  وفق -۱۳۱۹

  يافت . دري. اس. سياز  س   790090-سيي شماره ك  يدسفارش خرمطابق  كه  شده  ياد اقالم  ها،  در آن ماه  632]،1980

 شده است.  ، انبار  وورلد تريد، آموكو اينترنشنالدر انبار كارگزار حمل و نقل شده بوده، در هيوستون 

  يت ] حكا1979دسامبر    21[  1358آذر    30  يخ به تار  آموكو اينترنشنالاز  فرم «پروانه استرداد كاال»    يك -۱۳۲۰

از ] 1980دسامبر  10[ 1359آذر  19در  790090-سيي شماره ك يداز اقالم سفارش خر ياز آن دارد كه برخ

 مسترد 633.ينك. ا ي. اس. سيس، شركت خلف يشنكورپور يپوالو اند پا يكاگوبه ش يستمزس يتترانز  يلو  يقطر

 

  100] كمي اصالح شد كه به افزايش مبلغ تا حدود 1979ژوئيه  24[ 1358در دوم مرداد  790090-سيسفارش خريد شمارة كي 631
  دالر آمريكا انجاميد. 

  ، باال.1222-1221بندهاي  بنگريد به  632
ه شيكاگو والو اند پايپ كورپوريشن، شركت خلف سي.اس.سي. بوده است. ديوان در اين ارتباط  دهد ك نشان مي   ادله و مدارك    633

- هاي ارسال شده به خارك بابت اقالم زحسابو صورت 790090-سيكند كه، در حالي كه سفارش خريد شماره كيمالحظه مي
كنند، تمام اسناد مربوطه در  وان فروشنده شناسايي مي] صادر شده، سي.اس.سي. را به عن1979[ 1358/1357، كه تماماً در سال 171
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ذيل  29، و 28، 23، 21-16، 12، 11واحد)،  15( 4نويسي بر آن فرم، اقالم مطابق يادداشت دست شده است.

 سي» ارسال شد.به «مازاد كي  790090-سيسفارش خريد شماره كي 

  راجع به  مواد»انتقال در مورد « آموكو اينترنشنالداخلي فرم  يك سوابق به عالوه مشتمل است بر -۱۳۲۱

از سفارش  چندين قلم ] كه 1980[نهم دسامبر  1368آذر  10 يخ به تار 790090-سيي شماره ك  يدسفارش خر

شده   مسترد يشنكورپور  يپوالو اند پا يكاگوكه به فروشنده، ش ست كردهفهررا  790090-سيي شماره ك يدخر

 است.

راجع به سفارش خريد   آموكو اينترنشنال» داخليِ يكننده/تسريع تلفنيك «يادداشت انجام كار تأمين -۱۳۲۲

از همان   29، و 28، 23، 21-16، 12، 11واحد)،  15( 4كند كه به جز اقالم تأييد مي  790090-سيشمارة كي 

توسط آموكو ] 1980دسامبر  10[ 1359آذر  19» رفت، «تمام اقالم» در سيد كيسفارش خريد، كه به «مازا

 634ترد» شد.به «فروشنده مس ز («آموكو دريلينگ»)دريلينگ سرويس

در ، )1983آوريل  26مطابق ( 1362خارك با نامة خطاب به سي.اس.سي. به تاريخ ششم ارديبهشت  -۱۳۲۳

  يدسفارش خر] نوشت كه، مطابق دفاتر خود، اقالم ذيل 1982نوامبر  15[ 1361آبان  24مورخ  قبلينامة  پيگيري

يافت نشده است. خارك درخواست كرد  رتوسط «دپارتمان موجودي انبار» خارك د  790090-سيي شماره ك

مبني بر هر گونه پاسخي به نامة خارك وجود    دليليكه سي.اس.سي. وضعيت سفارش مذكور را روشن كند. هيچ  

 .  ندارد

 هاي طرفين به ديوان در خصوص اموال عيني ايران گزارش   

 

شود، شيكاگو والو اند پايپ  ] آغاز مي1979دسامبر  21[ 1358آذر  30سوابق پس از اين، كه با فرم «پروانه استرداد كاالها» مورخ 
  كنند.كورپوريشن را به عنوان فروشنده شناسايي مي

   ، باال.1320بند   نيز بنگريد به 634
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] خاطرنشان  1984سپتامبر  17[ 1363شهريور  26 يخ به تار يرانا ينيمتحده در گزارش اموال ع اياالت -۱۳۲۴

راجع به   ترييش اطالعات ب يازمندن ،يابدرا ب سي.اس.سي. 171-مكان فروشنده اقالم زچون نتوانسته است كه شد 

  يك يافته بود اّما آن شركت  يكاگوش » در .ي. اس. سيس «به نام  يشركتاياالت متحده  ؛استبوده  171-ادعاي ز

كرده  ارسال  » كسب اطالعات« يبرا ياكه نامه  به عالوه اعالم كردمتحده  ياالت مؤسسه معامالت امالك بود. ا

 . بود

ت: ـار داش ـوص اموال عيني ايران اظهـ] خود در خص1984دسامبر    17[  1363آذر    26ايران در گزارش   -۱۳۲۵

  06/190ايران با گزارش خود، كپي چكي به مبلغ ». دـــتر ارائه شاني و مدارك بيش ـنشسي.اس.سي. اينك. « 

ناخوانا، از يك   اًـــبعضهايي، ط خارك براي «سي.اس.سي. اينكورپوريتد» و كپيـادره توسـدالر آمريكا ص 

 حساب، صادره توسط «سي.اس.سي. اينكورپوريتد» براي خارك را ارائه كرد.حساب، يا تعدادي صورت صورت 

] خود به ديوان تكرار كرد كه نيازمند  1985اكتبر  30[ 1364م آبان هشتاياالت متحده در گزارش  -۱۳۲۶

كه «سي.اس.سي. در شيكاگو يك مؤسسه معامالت   افزود  تري راجع به سي.اس.سي. است، و اطالعات بيش 

 امالك بود». 

] خود به ديوان بار ديگر اظهار داشت كه از  1990[پنجم ژوئيه    1369تير    14اياالت متحده در گزارش   -۱۳۲۷

، آموكو اينترنشنالتن مكان سي.اس.سي. ناتوان بوده است. اين دولت به عالوه اعالم كرد كه، بر اساس سوابق  ياف

شد» و اين كه «اكثر مواد به اس.سي.اس. مسترد شد و ساير اقالم به مازاد پتروشيمي خارك منتقل  لغو«سفارش 

 گرديد». 
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ايران ادعا كرد كه  ادلة] خود به اليحه و 2001سپتامبر  26[ 1380چهارم مهر اياالت متحده در پاسخ  -۱۳۲۸

رسد كه به نظر مي...  635كه اخيراً به دست آمده [و همراه با پاسخ اياالت متحده تسليم شده است]،  مداركي«در 

 637شركت سلف سي.اس.سي. اينك. بوده است». 636شيكاگو والو اند پايپ كورپوريشن، 

  اظهارات طرفين    

   اظهارات ايران  

به   171-كند كه با توجه به اين كه هيچ ادله اثباتي وجود ندارد كه ثابت كند اقالم زايران استدالل مي  -۱۳۲۹

] در  1981ژانويه  19[ 1359دي  29ها در ايران تحويل داده شده است، بايد چنين فرض شود كه آن  خارك در

 باشند.مي  9د اند، و بدين ترتيب مشمول بناياالت متحده قرار داشته 

ژانويه   19[ 1359دي  29قبل از  790090-سيايران مخالفتي ندارد كه اقالم سفارش خريد شماره كي  -۱۳۳۰

كند كه هيچ امري دال بر اين نيست كه آن اقالم  اند؛ با اين حال، ايران استدالل مي ] به فروشنده مسترد شده 1981

داراي هرگونه مجوز   آموكو اينترنشنالكه به فروشنده فروخته هم شده باشند. در اين ارتباط، ايران مخالف است 

اي مبني بر اين  به عالوه، ايران مدعي است كه هيچ نشانه 638. استبه فروشنده بوده  171-براي بازفروش اقالم ز

هاي الجزاير در قلمرو قضايي اياالت متحده  در تاريخ انعقاد بيانيه 171-امر وجود ندارد كه هيچ يك از اقالم ز

 اند.موجود نبوده 

 اظهارات اياالت متحده     

 

  ، باال.1321-1320بندهاي  بنگريد به  635
  همانجا.  بنگريد به  636
  ، باال. 633پانوشت  اما بنگريد به  637
  ، باال. 1258بند  بنگريد به  638
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را به سي.اس.سي. بازفروش   171-م زبسياري از اقال آموكو اينترنشنالكند كه اياالت متحده ادعا مي  -۱۳۳۱

 ] به ضايعات سپرده است. 1981ژانويه  19[ 1359دي  29كرده و مابقي آن اقالم را قبل از 

تا   24، 22، 15تا  13، 10تا  5واحد)،  5( 4، 3تا  1، اياالت متحده در خصوص اقالم مشخصبه طور  -۱۳۳۲

آموكو   يكه فرم «پروانة استرداد كاال»مدعي است   639 790090-سياز سفارش خريد شماره كي  30، و 27

] به فروشنده مسترد شده  1980[دسامبر  1359آذر دهد كه آن اقالم در موجود در سوابق نشان مي اينترنشنال

ژانويه   19[ 1359دي  29اين اقالم را قبل از  آموكو اينترنشنالكند كه چون اياالت متحده استدالل مي 640است.

ها مشمول ها نبوده است و نتيجتاً آن] به سي.اس.سي. بازفروش كرده است، خارك در آن تاريخ مالك آن 1981

به   171-براي بازفروش اقالم ز آموكو اينترنشنالنيستند. اياالت متحده در پاسخ به اين استدالل ايران كه  9بند 

«حداقل داراي مجوز ظاهري براي بازفروش مواد متعلق    آموكو اينترنشنال، مدعي است كه  نداشته  فروشنده مجوز

 به خارك بوده است». 

 15( 4يعني اقالم  - 790090-سيكند كه مابقي سفارش خريد شماره كي اياالت متحده ادعا مي  -۱۳۳۳

] به حساب مازاد پتروشيمي  1981ژانويه  19[ 1359دي  29قبل از  - 29، و 28، 23، 21-16، 12، 11واحد)، 

آموكو  كننده/تسريع تلفني» داخلي  تأمين   خارك ارسال شده بوده است، چنان كه مورد تأييد «يادداشت انجام كار

 641واقع شده است.   مداركموجود در  اينترنشنال

 تصميم ديوان   

 

  ، باال.1322و  1320بندهاي  بنگريد به  639
  ، باال. 1320بند  بنگريد به  640
 ، باال. 1322بند  اما بنگريد به  641
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،  22، 15تا  13، 10تا  5واحد)،  5( 4، 3تا  1كند كه: (يك) اقالم مي  عشده ديوان را قان ه ئارامدارك  -۱۳۳۴

] به فروشنده بازفروش و  1980[دسامبر  1359آذر در  790090-سياز سفارش خريد شماره كي  30، و 27تا  24

دي   29از آن سفارش خريد قبل از  29و  28، 23، 21-16، 12، 11واحد)،  15( 4مسترد شده است؛ و (دو) اقالم 

  مدارك به حساب مازاد پتروشيمي خارك ارسال شده است. اين    آموكو اينترنشنال] توسط  1981ژانويه    19[  1359

 بر: اندمشتمل

]، 1979دسامبر  21[ 1358آذر  30مورخ  نالـــآموكو اينترنشترداد كاال»ي ـم «پروانة اس(الف) يك فر

به فروشنده، شيكاگو والو    790090-سيحاكي از اين كه برخي اقالم سفارش خريد شماره كي )  1(

آذر   19ت سيستمز در ياز طريق يّلو ترانز 642اند پايپ كورپوريشن، شركت خلف سي.اس.سي.، 

نويسي دال بر اين كه ساير مواد، يعني اقالم  ) مشتمل بر حاشية دست 2]؛ و ( 1980دسامبر    10[  1359

  به «مازاد  790090-سياز سفارش خريد شماره كي  29و  28، 23، 21-16، 12، 11واحد)،  15( 4

   643؛ بود» ارسال شده سيكي

] كه 1980دســامبر  10[ 1359آذر  19نامه با قيد نام گيرنده از يّلو ترانزيت ســيســتمز مورخ ر(ب) يك با

ل بخش دة حـم ــش دهـن اگوني از پوشـ اي گوـن گـه پ  آموكو دريليـن اـي د ـپ ــيكـاگو والو اـن ه شـ ـب

  كورپوريشين بود؛

 

اي كه  والو اند پايپ كورپوريشن شركت خلف سي.اس.سي. بوده و نه، به گونه ادله و مدارك داللت بر آن دارد كه شيكاگو  642
كه سفارش كند كه در حالي، باال) . ديوان در اين ارتباط خاطرنشان مي 1328بند  بنگريد بهكند، عكس آن (اياالت متحده القاء مي

] صادر  1979( 1358/1357، كه همه در 171-هاي ارسالي به خارك براي اقالم زحسابو صورت 790090-سيخريد شماره كي
درج در سوابق، كه با فرم «پروانه استرداد  ربط بعدي منكنند، تمام مدارك ذي شد، سي.اس.سي. را به عنوان فروشنده شناسايي مي

شود، شيكاگو والو اند پايپ را به عنوان فروشنده تعرفه  ] آغاز مي1979دسامبر  21[ 1359آذر  30كاال»ي آموكو اينترنشنال مورخ 
  كند.مي

  ، باال. 1320بند  بنگريد به  643
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مورخ   790090-سيراجع به سفارش خريد شماره كي  آموكو اينترنشنال(پ) يك فرم «انتقال مواد» از 

 790090-سياز سفارش خريد شماره كي ] كه اقالم گوناگوني 1980[نهم دسامبر  1359آذر  18

  و  644كرده بود؛  فهرستكه به شيكاگو والو اند پايپ كورپوريشين مسترد شده بود را  

راجع به سفارش   آموكو اينترنشنالكننده/تسريع تلفني» داخلي از (ت) يك «يادداشت انجام كار تأمين 

، 12،  11واحد)،    15(  4كرد كه «تمام اقالم» به جز اقالم  كه تأييد مي   790090-سيخريد شماره كي 

 10[ 1359آذر  19» رفت، در سيكياز آن سفارش خريد كه به «مازاد  29و  28، 23، 21تا  16

  645» شد. فرستادهپس «به فروشنده   آموكو دريلينگ] توسط 1980دسامبر 

وارسي كرده است. اياالت  كافي  اندازه كند كه اياالت متحده اين ادعا را به به عالوه، ديوان حكم مي  -۱۳۳۵

] خود در خصوص اموال عيني ايران به ايران  1990[  1369]، و  1985[  1364]،  1984[  1363  هايمتحده درگزارش 

تري دربارة اين شركت  اطالعات بيش  سي.اس.سي. ناتوان بوده است، و نيازمند  جايابيو ديوان اطالع داد كه از 

آموكو  ] خود، به اضافه، اطالع داد كه، وفق اطالعاتي كه از  1990[  1369گزارش سال    اياالت متحده در 646است.

به   171-شده بوده؛ اكثر اقالم ز لغو 790090-سيبه دست آورده است، سفارش خريد شماره كي اينترنشنال

ر اقالم به حساب مازاد پتروشيمي خارك منتقل شده بوده است. اياالت  سي.اس.سي. مسترد شده بوده؛ و ساي

تري راجع به ادعاي  بيش  مدارك ايران،    ادله] خود به اليحه و  2001سپتامبر    26[  1380چهارم مهر  متحده در پاسخ  

كه شيكاگو والو اند پايپ كورپوريشن جانشين سي.اس.سي. شده بوده   دفراهم آورد كه حاكي از اين بو 171-ز

 است.

 

  ، باال. 1321بند  بنگريد به  644
  ، باال. 1322بند  بنگريد به  645
  ، باال.1327، و 1326، 1324بندهاي  يد به بنگر 646
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، يا آموكو اينترنشنالبه ايران به  171-كردن انتقال اقالم زايران نشان نداده است كه به منظور عملي  -۱۳۳۶

 داده است.  كافيشيكاگو و الو اند پايپ كورپوريشن پس از شناسايي آن توسط اياالت متحده، دستورالعمل 

در   171-گيرد كه حتي اگر چنين فرض شود كه اقالم زديوان نتيجه مي ر پرتو اين اوضاع و احوال، د -۱۳۳۷

اند، با در  قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده  ] اموال ايران بوده و همچنان در1981ژانويه   19[ 1359دي  29

ته، اين دولت هر آن چه به نحو معقول  در دست داش 171-العاتي كه اياالت متحده دربارة اقالم زطنظر گرفتن ا 

رفته به ايران انتظار مي   171-هايي براي تضمين انتقال اقالم زبه منظور برداشتن گام   9براي انجام تعهد خود ذيل بند  

كه در   790090-سيسفارش خريد شماره كي  دراقالم دسته از آن  ا در رابطه ب 647انجام دهد، انجام داده است. 

يوان حكم  د] به حساب مازاد پتروشيمي خارك ارسال شد، به طور خاص، 1980[اواخر سال  1359نيمه دوم 

ها به ضايعات سپرده شده يا به نحو ديگري  معقول نبود كه اياالت متحده چنين فرض كند كه آن غيركند كه مي

] ديگر در قلمرو قضايي آن  1981ژانويه  19[ 1359دي  29ها خالصي صورت گرفته و بدين ترتيب، در از آن 

 اند.دولت قرار نداشته 

آموكو  گيري نمايد كه آيا بيند كه در اين خصوص تصميمباال، ديوان نيازي نمي  ةدر پرتو نتيج  -۱۳۳۸

 به فروشنده داشته است يا خير. 171-، به عنوان كارگزار خريد خارك، مجوزي براي بازفروش اقالم زاينترنشنال

 شود.رد مي  171-تو مراتب فوق، ادعاي ز در پر -۱۳۳۹

لند پايپ اند سوپالي  يد) (خارك/م176-(ادعاي ادغام شده با ادعاي ز 172-(هفت) ادعاي ز 

  )و.ك

  مقدمه  

 

  ، باال. 211و  169بندهاي  بنگريد به  647
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به   ادعاييدالر آمريكا بابت خسارات وارده  51/19،931حداكثر مبلغ  172-ايران در ادعاي زخواستة   -۱۳۴۰

واسطة قصور اياالت متحده در فراهم كردن ترتيبات انتقال انواع فلنج، اتصاالت، و شيرفلكه سفارش داده شده از  

 ») است. ميدلندپايپ اند سوپالي كامپني (« ميدلند

هاي  ذيل سه سفارش خريد، يعني سفارش   ميدلندشده از  اقالم سفارش داده در ارتباط با    172-ادعاي ز -۱۳۴۱

 باشد.») مي172-(«اقالم ز 790067-سي، و كي790009-سي، كي790004-سيخريد شماره كي 

  790004-سيسفارش خريد شماره كي     

 پيشينه موضوعي       

[ششم ژوئيه   1358تير    15صادره در    790004-سياز طريق سفارش خريد شماره كي   آموكو اينترنشنال -۱۳۴۲

سفارش   ميدلنددالر آمريكا به  05/504ها را به مبلغ فلنج و  هاها، درپوش قلم از اتصاالت، پستانك] پنج 1979

 648داد.

دادن  حساب براي پوشش] چهار صورت 1979اوت  17 تاژوئيه  25[ 1358مرداد  26 تاسوم  از ميدلند -۱۳۴۳

  براي خارك   دالر آمريكا  38/550  مبلغ  صادر كرد و مجموعاً  790004-سيتمام پنج قلم سفارش خريد شماره كي 

  14[ 1358شهريور  10 مرداد، و  31و  23هايي صادره در حساب صادر نمود. خارك اين مبلغ را با چك صورت 

 ]، به ترتيب، پرداخت.1979بر اوت، و اول سپتام 22و 

 

] تلكسي به آموكو اينترنشنال فرستاد كه طي آن از جمله اظهار داشت: «مطلب زير 1979ژوئن  14[ 1358خرداد  24خارك در  648
ها را سفارش  ايم آن فت پرداخت براي كاال، نتوانسته هائي كه به دليل نگراني فروشنده [] راجع به دريافهرستي است شامل درخواست 

  دالر». 560/-ها، ها، اتصال فلنج 790004-سيبدهيم». فهرست مزبور شامل اين مورد بود: «كي
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ها اقالم  در اين ماه 649]،1980[مارس و آوريل   1359و فروردين  1358اسفند هاي ت فهرسمطابق  -۱۳۴۴

حساب صادر شده  دالر آمريكا صورت  38/550ها به مبلغ ، كه براي آن 790004-سي كي  شماره سفارش خريد 

 بود. ، وورلد تريد، آموكو اينترنشنالشده توسط  تعيينو نقل بود، در انبار در هيوستون، در انبار كارگزار حمل 

] 1981مارس  13[ 1359اسفند  22مورخ  آموكو اينترنشنالسوابق شامل يك فرم «انتقال مواد» داخلي  -۱۳۴۵

كرده است. مطابق اين فرم،   فهرسترا  790004-سيقلم سفارش خريد شماره كي  است كه، از جمله، تمام پنج 

حمل  ، سيجبراش پايپالين سوپالي كامپني («ِسيجبراش») آموكو اينترنشنالاقالم مذكور بايد به تأمين كنندة 

 شدند.مي

  1360سوم فروردين  در  مريكن، و سيجبراش  آيندگي از شركت نفت ايران پان  ا، به نمآموكو اينترنشنال -۱۳۴۶

و  توافق به فروش،  آموكو اينترنشنالنامة فروش» را امضا كردند كه در آن، ] يك «موافقت1981مارس  23[

مارس   23[ 1360سوم فروردين مورخ آن هم سيجبراش توافق به خريد برخي اقالم مشروح در يك نامه، كه 

سوم فروردين  بود. نامة منضم نامه فروش» مذكور به «موافقت آموكو اينترنشنال كه] بود، از سيجبراش به 1981

  و ت كرده فهرسرا  790004-سيسيجبراش، از جمله، اقالم سفارش خريد شمارة كي  ]1981مارس  23[ 1360

نهاد دالر آمريكا پيش   02/126و براي خريدشان مبلغ  شده  اش دريافت  ها توسط سيجبركه تمام آن مشعر بر اين بود  

] پرداخت  1981[سوم آوريل  1360فروردين  14. سيجبراش متعاقباً اين مبلغ را از طريق چك مورخ ه بودكرد

 كرد.

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران       

 

  ، باال.1222-1221بندهاي  بنگريد به  649
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 19[ 1359دي  29قبل از  790004-سيكند كه تمام اقالم سفارش خريد شمارة كي ايران ادعا مي  -۱۳۴۷

، تحويل داده شده است. بدين  شدة آموكو اينترنشنال، كارگزار خاركحمل و نقل تعيين ] به كارگزار  1981ژانويه  

. بر اين اساس،  دانحده موجود بوده آن تاريخ در قلمرو قضايي اياالت مت و در بودندها «اموال ايران» ترتيب، آن

ها به ايران قصور كرده، مسؤوليت اياالت  انجام ترتيبات انتقال آن در  جا كه اياالت متحده  ايران مدعي است از آن 

 محرز است.   9متحده ذيل بند 

ميان ] 1981مارس  23[ 1360مورخ سوم فروردين نامة فروش» كند كه «موافقتايران استدالل مي  -۱۳۴۸

به   اقالم توانسته به درستي ناقل حق مالكيت آنو سيجبراش به نحوي معتبر منعقد نشده و نمي آموكو اينترنشنال

مالك آن اقالم نبوده، و خارك مجوزي به   آموكو اينترنشنالكند كه سيجبراش باشد. ايران در اين رابطه ادعا مي 

  ادعايي . بنابر اظهارات ايران، «فروش  ه استها به نمايندگي از خارك نداده بودمبني بر فروش آن   ترنشنالآموكو اين

توسط طرفي كه مالك اقالم مذكور نبوده ... و ... هيچ تعهدي نسبت به اقالم مذكور، حتي در مورد حق مالكيت  

 . در بازار دانست) arm’s length transaction(توان يك معاملة غيرمحاباتي نداد» را نمي 

 19[ 1359دي  29به سيجبراش صرفاً بعد از  ظاهراًدر هر حال، ايران مدعي است كه اقالم مذكور  -۱۳۴۹

 اند.] به فروش رسيده 1981ژانويه 

-سياقالم سفارش خريد شمارة كي  آموكو اينترنشنالكند كه در پاسخ، اياالت متحده ادعا مي -۱۳۵۰

دولت براي   آندريافت كند كه مبني بر اين اي از ايران را قبل از اين كه اياالت متحده هرگونه نشانه  790004

تزامي به  لتحصيل انتقال اقالم مذكور نيازمند مساعدت است، فروخته بوده است. بدين ترتيب، حتي اگر ايران ا

اياالت متحده    9هاي الزم براي اين كه انجام تعهد ذيل بند  برداشتن گام   در اشت، ايران  ند   آموكو اينترنشنالاَعمال  

مسؤول عدم انتقال اقالم   اين دولتگيرد كه صور كرده است. در نتيجه، اياالت متحده نتيجه مي قرا ممكن كند، 

 نيست. 790004-سيذيل سفارش خريد شمارة كي 
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  790009-سيسفارش خريد شماره كي     

 پيشينة موضوعي       

قلم شيرفلكه را به ميدلند ذيل سفارش   12] 1979ژوئيه  27[ 1358پنجم مرداد در  آموكو اينترنشنال -۱۳۵۱

نيستند، قلم به ترتيب    12دالر آمريكا سفارش داد؛ اين    40/11،048مجموعاً به مبلغ    790009-سيخريد شمارة كي 

 20.650، و 18، 15، 14، 13، 10، 9، 7، 5، 4، 3، 1بلكه از اين قرارند: اقالم 

دالر   88/5،964حساب از ميدلند كه براي خارك مجموعاً به مبلغ سوابق مشتمل هستند بر سه صورت  -۱۳۵۲

دالر آمريكا    62/5،714مبلغ  اند: (يك)  به قرار آتي صادر شده   790009-سيآمريكا ذيل سفارش خريد شمارة كي 

،  10،  4،  3،  1] كه پوشش دهندة اقالم  1979اوت    17[   1358مرداد    26مورخ    8669شمارة    حسابصورت از طريق  

اوت  17[ 1358مرداد  26مورخ  حسابصورت دالر آمريكا از طريق  23/186است؛ (دو) مبلغ  18، و 13-15

مورخ    9217شمارة    حسابصورت دالر آمريك از طريق    03/64دهندة حمل است؛ و (سه) مبلغ  ] كه پوشش 1979

حساب را از طريق  است. خارك اين سه صورت 9دهندة قلم ] كه پوشش1979اوت  31[ 1358نهم شهريور 

]  1979اكتبر  23[اول سپتامبر و  1358شهريور و اول آبان  10صادر شده در  6140و  6071هاي شمارة چك 

 پرداخت كرد.

 

جمله اظهار داشت «مطلب زير ] تلكسي به آموكو اينترنشنال فرستاد كه طي آن از 1979ژوئن  14[ 1358خرداد  24خارك در  650
ايم آنها را سفارش هائي كه به دليل نگراني فروشنده [] راجع به دريافت پرداخت براي كاال، نتوانسته فهرستي است شامل درخواست 

دالر (تخمين)». تلكسهائي از   66/14،071هاي كشوئي شيرفلكه 790009-سيبدهيم». فهرست مزبور شامل مورد آتي بود: «كي
و   6هاي ] حاكي از آن است كه خارك «قلم1979ژوئيه و هشتم اوت  31[ 1358مرداد  17به آموكو اينترنشنال مورخ نهم و  خارك

  » را به اين دليل سفارش نداده بود كه «ديگر موجود نبودند».16
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كه  اقالمي  ،هادر آن ماه  651] 8019[مارس و آوريل  1359و فروردين  1358هاي اسفند ست فهرمطابق  -۱۳۵۳

مبلغ  به  هاحساب آنو صورت  ه بوداز ميدلند دريافت شد 790009-سيتحت سفارش خريد شماره كي

منتخب و نقل در هيوستون قرار داشت كه كارگزار حمل  وورلد تريد، در انبار هدالر آمريكا بود 88/10،984

 .ه استكو اينترنشنال بودوآم

است   آموكو اينترنشنال] از ميدلند به 1980دسامبر  10[ 1359آذر  19اي مورخ سوابق مشتمل بر نامه  -۱۳۵۴

كار  «مبني بر استرداد مواد» سفارش داده شده ذيل « آموكو اينترنشنالكه ميدلند به واسطة آن به درخواست 

بر توانست كه ميدلند مي رساند آموكو اينترنشنال«قيود و شروط»ي را به اطالع » پاسخ داد و پتروشيمي خارك

را   790009-سياز سفارش خريد شمارة كي  20و  18، 15، 14، 13، 10، 9، 4، 3، 1استرداد اقالم  هااساس آن 

 بپذيرد.

كنندة او «استرداد»  ] خود اعالم كرد كه تأمين 1980دسامبر  10[ 1359آذر  19ميدلند در ضميمة نامة  -۱۳۵۵

] صادر 1979دسامبر  27[ 1358ششم دي مورخ  12903حسابي به شمارة را، كه ميدلند بابت آن، صورت  20قلم 

ثبت شده است،   652پايپر يك فهرستحساب در كند كه اين صورتپذيرد». ديوان مالحظه مي كرده بود، «نمي

كشويي  (چهار واحد شير فلكة  20دالر آمريكا براي خارك بابت قلم  5،020ند مبلغ لدارد ميدمي كه مقرر 

شده  پايپر يك، مبالغ پرداخت فهرستطور كه ذكر شد، صادر كرده بوده است. همانحساب صورت فوالدي) 

را ثبت  بود ها مبلغي پرداخت نكرده كردن فروشندگاني كه خارك به آنبراي راضي  آموكو اينترنشنالتوسط 

 كرده است. 

 سوابق به عالوه مشتمل بر كپي مدارك زير است:  -۱۳۵۶

 

  ، باال.1222-1221بندهاي  بنگريد به  651
  ، باال. 1226بند  بنگريد به  652
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] دال بر اين كه  1980دسامبر  15[ 1359آذر  24مورخ  آموكو اينترنشناليك فرم «انتقال مواد» از   (الف)

، شركت مصري  آموكو اينترنشنالبه وابستة  790009-سيدر سفارش خريد شمارة كي  1قلم 

  پتروليوم خليج سوئز، حمل شده بوده است؛ 

ضميمه از مواد، مشعر بر اين    فهرستي، به همراه  آموكو اينترنشناليك فرم «پروانة استرداد كاال» از    (ب)

به ميدلند،  790009-سياز سفارش خريد شمارة كي  18، و 15، 14، 13، 10، 9، 4، 3، 1كه اقالم 

  ] از طريق يلو فريت سيستمز مسترد شده بوده است؛ 1981مارس    13[   1359اسفند    22فروشنده، در  

مارس   13[ 1359اسفند  22، دال بر اين كه در آموكو اينترنشناليك فرم «پروانة استرداد كاال» از   (پ)

از طريق يلو فريت سيستمز به  790009-سيشمارة كي تري از سفارش خريد ]، اقالم بيش1981

ها كند كه اين اقالم، كدام اين مدرك، با اين حال، مشخص نمي  ؛سيجبراش ارسال شده بوده است

  اند؛بوده 

دال بر اين كه  آموكو اينترنشنال ] 1981مارس  13[ 1359اسفند  22يك فرم «انتقال مواد» مورخ   (ت)

به ميدلند حمل شده   790009-سيسفارش خريد شمارة كي بر اساس 18، و 16، 15، 9، 4اقالم 

  اند؛بوده 

 1359اسفند    22كه به «پروانة استرداد كاال» مورخ    آموكو اينترنشنالم» داخلي  دايك «يادداشت اق  (ث)

  دارد:و اظهار مي  دهد] مشروح در باال ارجاع مي 1981مارس  13[

  KC(H)0006(80)... فروخته شد  # 1قلم     
  KC(H)0006(81) ... فروخته شد # 3قلم 
  ... يافت نشد #13قلم 
  KC(H)0006(81) ... فروخته شد #14قلم 
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به   آموكو اينترنشنال] ميان 1981مارس  23[ 1360سوم فروردين نامة فروش» مورخ يك «موافقت   (ج)

به واسطة آن   آموكو اينترنشنالمريكن، و سيجبراش، كه آنمايندگي از شركت نفت ايران پان 

سوم  كه مورخ  نموداي توافق به فروش، و سيجبراش توافق به خريد برخي اقالم مشروح در نامه 

كه منضم به   آموكو اينترنشنال] هم بود، از سيجبراش به 1981مارس  23[ 1360فروردين 

كرد كه ] اعالم مي 1981مارس  23[ 1360سوم فروردين نامة فروش» مذكور بود؛ نامة «موافقت 

آموكو را از  790009-سياز مواد از سفارش خريد شمارة كي  ايمحموله سيجبراش، از جمله، 

در   18، و 15، 14، 13، 10، 9، 7، 5، 4، 3، 1، اقالم با اين حاله، كه، دريافت كرده بود اينترنشنال

مبلغ  سيجبراش ذكر شده بودند؛  آموكو اينترنشنالبندي بسته  فهرستها در آن نبوده، گرچه آن 

  نهاد داد؛  دالر آمريكا بابت اقالمي كه دريافت كرده بود پيش 1،255

] كه سيجبراش با آن، از جمله، مبلغ  1981[سوم آوريل  1360فروردين  14يك چك مورخ   (چ)

 آموكو اينترنشنال  به] خود  1981مارس    23[  1360سوم فروردين  در نامة    را كهدالر آمريكا    1،255

  ؛كرده بود، به آن شركت پرداخت نهادپيش

نفت پان  به نمايندگي از شركت  آموكو اينترنشنالتاريخ ميان بدون نامة فروش» يك «موافقت   (ح)

نامه در بخش در نظرگرفته شده براي تشريح اموال فروخته شده،  مريكن، و ميدلند؛ اين موافقتآ

نامه »؛ موافقتدالر پيوست 63/9،062«بنگريد به مبلغ بستانكار نوشته است حاوي اين دست 

  »؛ «تحويل داده شده (سيسرو، ايلينوي)اين دست نوشته است  يمذكور همچنين حاو 

] 1981مارس    30[  1360فروردين    10مورخ    آموكو اينترنشناليادداشت واريز» از ميدلند به  يك «    (خ)

واريز شده است؛    آموكو اينترنشنالدالر آمريكا به حساب    63/9،062مبني بر اين كه مجموعاً مبلغ  

، 9 ، 4دالر آمريكا از مجموع آن، به اقالم  06/2،298كند كه مبلغ يادداشت مذكور مشخص مي 

  مربوط بوده است؛  790009-سياز سفارش خريد شماره كي  18و  15، 10
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] (روز و ماه اعالم  1981[ 1360/1359يك بارنامه با قيد نام گيرنده يلوو فريت سيستمز در سال   (د)

جعبه شيرفلكه   1به ميلدند بوده و به عنوان « آموكو دريلينگاز حاكي از يك محموله نشده) كه 

  » توصيف شده است؛79-0009-سيكي ،79-0067-سي... كي

] از شركت نفت استاندارد به ميدلند كه، 1981مارس  24[ 1360چهارم فروردين يك نامه مورخ   (ذ)

دهد و اظهار  ارجاع مي  790009-سيو كي 790067-سياز جمله، به سفارش خريد شمارة كي 

  دارد: مي

حساب شده براي  هاي صورت كه محمولهمداركي از انبار ما در هيوستون داللت بر آن دارد   
 1359اسفند  22] و 1981فوريه   26[ 1359در هفتم اسفند  در باالرش مذكور اهاي سفشماره 

شده   ]، به ترتيب، از طريق يلوو فريت سيستمز به كارخانه شما برگردانده 1981مارس  13[
  .است

 .... اضافه كنيد  خواهشمند است فهرست موجودي قطعات را تهيه و به اعتبار حساب  

راجع به سفارش   آموكو اينترنشنالتأمين كننده/تسريع تلفني» داخلي  كاريك «يادداشت انجام   (ر) 

 24[ 1360چهارم فروردين هاي تلفني انجام شده در كه تماس 790009-سيخريد شمارة كي 

به   20، و 18، 15، 10، 9، 4دارد كه: (يك) «صرفاً» اقالم ] را ثبت كرده و اعالم مي 1981مارس 

] مسترد شده بوده  1981مارس  13[ 1359اسفند   22در  آموكو دريلينگميدلند، فروشنده، توسط 

به   آموكو دريلينگتوسط ] «1980دسامبر  11[ 1359آذر  20در  1است؛ (دو) «صرفاً» قلم 

EGW 801626-04  26[ 1359هفتم اسفند در  14و  3منتقل شده» بوده است؛ (سه) «صرفاً» اقالم 

منتقل شده» بوده است؛ و (چهار)   EGG 805354-01به  آموكو دريلينگ] «توسط 1981فوريه 

  شود؛ يابي جا آموكو دريلينگ نتوانست در  13«صرفاً» قلم 

 تر اي قبلپيرو نامه] 1983آوريل  13[ 1362فروردين  24يك نامه از خارك به ميدلند مورخ   (ز)

  : مشعر بر اين كه] 1982نوامبر  15[ 1361آبان  24مورخ 
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 65/5،778به عالوه پرداخت ما به مبلغ    7900]0[9-[سي][عطف به] سفارش خريد شماره كي 
شما   9217و    8669هاي  حسابصورت  قبالدر    6140و    6071هاي شماره  دالر به وسيله چك 

  ايم تر ذكر شد مواد مربوطه را دريافت نكرده... به نحوي كه پيش
  شود در اولين فرصت اين موضوع را بررسي كنيد.درخواست مي از جنابعالي احتراماً 

   

  اظهارات طرفين  

  اظهارات ايران       

كند كه ادعا كرد، اين دولت ادعا مي  790004-سيكه ايران در رابطه با سفارش خريد شمارة كي چنان -۱۳۵۷

] در  1981ژانويه  19[ 1359دي  29«اموال ايران» بوده و در  790009-سيتمام اقالم سفارش خريد شمارة كي 

اياالت متحده در انجام ترتيبات انتقال جا كه اين اساس، از آن بر اند. قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده 

 653محرز است.  9ها به ايران قصور كرده، مسؤوليت اياالت متحده ذيل بند  آن

] به وابستة  1980دسامبر  15[ 1359آذر  24، كه در 1قلم  استثنايدهد كه شايد به ايران ادامه مي  -۱۳۵۸

 790009-سيم سفارش خريد شمارة كي خارك، شركت مصري پتروليوم خليج سوئز، منتقل شد، تمام ساير اقال 

مارس   30[ 1360فروردين  10] يا به ميدلند در 1981مارس  23[ 1360سوم فروردين يا به سيجبراش در  ظاهراً

هاي  ايران مدعي است كه آن انتقال 654به داليلي كه در باال گفته شد، با اين حال، اند. شده  انتقال داده ] 1981

هاي  ها باشند، و در هر حال، انتقالتوانستند به درستي ناقل حق مالكيت اقالم مذكور به آن شركت نمي  يي ادعا

 ] به وقوع پيوسته است. 1981ژانويه  19[ 1359دي  29ميدلند صرفاً پس از  وسيجبراش   بهمذكور 

 اظهارات اياالت متحده   

 

   ، باال.1347بند  بنگريد به  653
  ، باال. 1348بند  بنگريد به  654
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اقالم مربوطه در سفارش خريد شمارة   كند كه بابت عدم انتقال هرگونهاياالت متحده استدالل مي  -۱۳۵۹

 خصوص هر يك از اقالم به شرح زير ادعا دارد:  نيست. اياالت متحده درمسؤول  9ذيل بند  790009-سيكي

] به شركت مصري پتروليوم خليج 1980دسامبر  15[ 1359آذر  24در  آموكو اينترنشنالتوسط  1قلم    (الف)

] حق مالكيت اين قلم را دارا نبوده  1981ژانويه    19[  1359دي    29سوئز فروخته شد، بنابراين، خارك در  

  است؛

  يابي شود، چنانجا  آموكو دريلينگتوانست در انبار ] نمي1981مارس  13[ 1359اسفند  22در  13قلم   (ب) 

  آموكو اينترنشنالكننده/تسريع تلفني» داخلي م» و «يادداشت انجام كار تأمين داقكه در «يادداشت ا

هاي الجزاير به منظور  شده پس از انعقاد بيانيههاي انجام تالش  655اعالم شده است؛ مداركموجود در 

  ناموفق بود؛  13يابي قلم جا

اي حاكي  كه اياالت متحده هرگونه نشانهقبل از اين]  1981فوريه    26[  1359هفتم اسفند  در    14و    3اقالم    (پ) 

كه با اين اقالم نيازمند مساعدت است، چناناز اين امر از ايران دريافت كند كه ايران در تحصيل انتقال 

به   آموكو اينترنشنالتوسط كننده/تسريع تلفني» نشان داده شده است، «يادداشت انجام كار تأمين 

  656ان آموكو فروخته شد؛ وابستگ

د  22در  20، و 18، 15، 10، 9، 4اقالم   (ت) ــفـن االت متـحده ] 1981ـمارس  13[ 1359اسـ ل از اين ـكه اـي قـب

از ايران دريافت كند كه ايران در تحصـــيل انتقال اين اقالم نيازمند امر  اي حاكي از اين  هرگونه نشـــانه

 

  (ث) و (ر)، باال. 1356بند  بنگريد به  655
 (ر).  1356بند  بنگريد به  656
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 كه با «يادداشــت انجام كار تأمين كننده/تســريع تلفني» نشــان داده شــده اســت،مســاعدت اســت، چنان

   657به ميدلند، فروشنده، بازفروش شد؛ آموكو اينترنشنالتوسط 

شد كه تا آن زمان، با  ] آمادة حمل نمي 1979[اواخر دسامبر  1358اوايل دي دچار تأخير شد و تا  5قلم   (ث)

نوشتة سفارش مذكور را انجام دهد؛ اين امر با دستكارهاي    آموكو اينترنشنالاين حال، نامحتمل بود كه  

  16«دارد ه بيان ميشود كموجود در سوابق تأييد مي  790009-سيروي كپي سفارش خريد شمارة كي 

  5دهد كه قلم ؛ هيچ چيز نشان نمي»5هفته براي قلم  16« و شهريور [چهارم سپتامبر]]» 13هفته در [

  نشده است؛ و   9گاه مال «ايران» در معناي مندرج در بند گاه حمل شده باشد، بنابراين، اين قلم هيچ هيچ 

گاه حمل نشده باشد» زيرا هيچ ارجاعي به  كه اين قلم نيز هيچ  احتمال دارد«  ؛هم دچار تأخير شد 7قلم   (ج)

  وجود ندارد. 790009-سيآن در سوابق بعد از سفارش خريد شمارة كي 

  790067-سيسفارش خريد شمارة كي   

  پيشينة موضوعي     

] اقالم شيرفلكه را به ميدلند ذيل سفارش خريد  1979ژوئن    25[  1358چهارم تير  در    آموكو اينترنشنال -۱۳۶۰

از اين سفارش خريد مربوط به    17و    16،  15،  13،  12،  7،  6،  2،  1سفارش داد. تنها اقالم    790067-سيشمارة كي 

 اين ادعا هستند.

  ذيل حساب چهار صورت ] 1979ژوئن و هشتم اوت  27[ 1358مرداد  17ششم تير و ميدلند طي  -۱۳۶۱

(براي   1دالر آمريكا بابت قلم  65/7،740براي خارك مجموعاً به مبلغ  790067-سيرش خريد شمارة كي سفا

هاي  دالر بابت هزينه  65/11(شامل  17 و ،16، 15، 13، 12، 7، 6، 2يك واحد از دو واحد سفارش داده شده)، 

 

  همانجا.  بنگريد به  657
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ز طريق سه چك صادر شده  حساب را ا صادر كرد. خارك اين چهار صورت اس در اياالت متحده) حمل يوپي 

 658] پرداخت كرد.1979اوت  23ژوئيه و  24[ 1358دوم مرداد و اول شهريور  بين 

ها، اقالمي  در اين ماه  659]،1980[مارس و آوريل   1359و فروردين  1358اسفند هاي ست فهرمطابق  -۱۳۶۲

دالر   25/8،396ها به مبلغ ده بود، و بابت آنشدريافت  790067-سيميدلند ذيل سفارش خريد شمارة كي از كه 

، آموكو اينترنشنالشدة تعيين كارگزار حمل و نقل ده بود، در هيوستون در انبار صادر شحساب آمريكا صورت 

 قرار داشت. ،وورلد تريد

 سوابق به عالوه مشتمل بر كپي مدارك زير هستند:  -۱۳۶۳

] كه ميدلند از طريق  1980ژوئيه  25[ 1358سوم مرداد ادعا» مورخ  واگذارييك مدرك «اعراض و   (الف)

كرد، كه ميدلند ظاهراً عليه   واگذار آموكو اينترنشنال به دالر آمريكا  49/47آن، ادعايي را به مبلغ 

-سياز سفارش خريد شمارة كي   1دو واحد از قلم    رسد يكي ازبه نظر ميچه  خارك بابت پرداخت آن 

  ؛ به ميدلند پرداخت كرده بود آموكو اينترنشنال، مبلغي كه داشته است) كشويي (شيرفلكه 790067

شهريور/مهر  كه ميدلند در  دال بر اين  660ست پايپر يك ثبت شده است،فهردالر آمريكا در    49/47  مبلغ

  ؛ بودبراي خارك صادر كرده  9705شمارة حساب صورت ] بابت آن مبلغ 1979[سپتامبر  1358

از ميدلند به آموكو اينترنشنال كه ميدلند به واسطة آن  ] 1980دسامبر  10[ 1359آذر  19مورخ  اي نامه  (ب)

»  كاسترداد مواد» سفارش داده شده ذيل «كار پتروشيمي خاربه درخواست آموكو اينترنشنال «مبني بر  

 ها بر اساس آن توانست  ي پاسخ داد و «قيود و شروط»ي را به اطالع آموكو اينترنشنال رساند كه ميدلند م

 

دالر آمريكا   60/655حساب ديگري به مبلغ  هاي خارك موجود در مدارك حاكي از آن است كه ميدلند صورت سوابق پرداخت  658
   صادر كرده بود كه ايران بابت آن ادعائي طرح نكرده است. 790067قالم سفارش خريد شمارة بر عهدة خارك بابت ا

  ، باال.1222-1221بندهاي  بنگريد به  659
  ، باال. 1226بند  بنگريد به  660
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را   790067-سياز سفارش خريد شمارة كي  17، و 16، 15، 13، 12، 7، 6، 5، 4، 2، 1استرداد اقالم 

  ؛ بپذيرد

آذر    24مورخ    790067-سيراجع به سفارش خريد شمارة كي   آموكو اينترنشنال  »«انتقال مواد  يك فرم   (پ)

به شركت مصري پتروليوم خليج سوئز منتقل شده  17]، دال بر اين كه قلم 1980دسامبر  15[ 1359

  بوده است؛ 

-سي، دال بر اين كه اقالم سفارش خريد شمارة كي آموكو اينترنشنال(ت) يك فرم «پروانة استرداد كاال» از 

ميدلند مسترد شده بوده  ] از طريق يلوو فريت سيستمز به  1981مارس    13[  1359اسفند    22در    790067

)  ام آر» (دريافت موادكند، و در عوض، به «نمي است؛ اين مدرك آن اقالم را به طور مستقيم مشخص  

  دهد؛» ارجاع مي 213554» و «213250«

-سي] راجع به سفارش خريد شمارة كي 1981مارس    13[  1359اسفند    22يك فرم «انتقال مواد» مورخ    (ث)

، 12،  7،  2»، يعني اقالم  213554-آرام » و «213250-رآام اقالم تحت پوشش «  ، دال بر اين كه 790067

  اند؛ ، به ميدلند مسترد شده بوده 15، و 13

] كه به «پروانة  1981مارس    13[  1359اسفند    22مورخ    آموكو اينترنشناليك «يادداشت اقدام» داخلي    (ج)

 790067-سي] بابت سفارش خريد شمارة كي 1981مارس  13[ 1359اسفند  22استرداد كاال» مورخ 

  يافت شود؛    سي»امدي «در اچ توانسته نمي  16دهد و داللت بر اين دارد كه قلم ارجاع مي 

] (روز و ماه قيد نشده)،   1981[ 1360/1359يك بارنامه با قيد نام گيرنده از يلو فريت سيستمز در سال   (چ)

- 79-سيجعبه شيرفلكه ... كي  1عنوان «  كه تحتبه ميدلند    آموكو دريلينگاز    حاكي از يك محموله

  توصيف شده است؛  »79-00009-سيو كي 00067
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، به  اينترنشنالآموكو ] ميان 1981مارس  24[ 1360فروردين  چهارمنامة فروش» مورخ يك «موافقت   (ح)

توافق   آموكو اينترنشنالمريكن، و سيجبراش، كه به واسطة آن، آنمايندگي از شركت نفت ايران پان 

  ؛ ه استبه فروش، و سيجبراش توافق به خريد برخي «اموال شخصي» كرد

] از شركت نفت استاندارد به ميدلند كه، از 1981مارس  24[ 1360چهارم فروردين يك نامه مورخ   (خ)

اشعار  و  دهدارجاع مي  790009-سيو كي 790067-سيهاي خريد شمارة كي مله، به سفارش ج

  : دردامي

حساب شده براي  هاي صورت مداركي از انبار ما در هيوستون داللت بر آن دارد كه محموله
مارس   13[ 1359اسفند  22] و 1981فوريه  26[ 1359رش مذكور در هفتم اسفند اهاي سفشماره 
  . شده است ]، به ترتيب، از طريق يلو فريت سيستمز به كارخانه شما برگردانده 1981

 كنيد. منظور اعتبار   درخواهشمند است فهرست موجودي قطعات را تهيه و 

]، كه 1981مارس  30[ 1360فروردين  10مورخ  آموكو اينترنشناليك «يادداشت واريز» از ميدلند به   (د) 

يادداشت مذكور   ؛كردواريز مي  آموكو اينترنشنالدالر آمريكا به حساب  63/9،062مجموعاً مبلغ 

از سفارش   15و  13، 12، 7، 2دالر آمريكا از آن مجموع به اقالم  4،846كند كه مبلغ مشخص مي 

  شد؛مربوط مي  790067-سيخريد شمارة كي 

(يكي از دو واحد سفارش   1، دال بر اين كه اقالم آموكو اينترنشنالكاال» از  يك فرم «پروانة استرداد  (ذ)

] از 1981مه  13[ 1360ارديبهشت  23در  790067-سياز سفارش خريد شمارة كي  6و داده شده) 

  طريق يلوو فريت سيستمز به سيجبراش منتقل شده بوده است؛

  22مورخ  790067-سيع به سفارش خريد شمارة كي راج آموكو اينترنشناليك فرم «انتقال مواد» از   (د)

به   6(يكي از دو واحد سفارش داده شده) و قلم  1]، دال بر اين كه قلم 1981مه  12[ 1360ارديبهشت 

  سيجبراش منتقل شده بوده است؛
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حاكي از   ]1981مه  12[ 1360ارديبهشت   22يك بارنامه با قيد نام گيرنده از يلو فريت سيستمز مورخ   (ز)

، جعبه، شير فلكه» توصيف شده  1عنوان «كه تحت به سيجبراش  آموكو دريلينگاز  يك محموله

  است؛

مه   19[ 1360ارديبهشت  29مورخ  آموكو اينترنشناليك چك صادر شده توسط سيجبراش به نفع   (ژ)

 790067-سياي به اين مضمون «شامل كي دالر آمريكا حاوي دست نوشته  65/573] به مبلغ 1981

  ؛»شودمي

] از خارك به ميدلند، مبني بر اين درخواست  1983[پنجم آوريل  1360فروردين  16يك نامه مورخ   (س)

حساب صادر كرده بوده و  خارك صورت   كه ميدلند به بازبيني اختالفات ادعايي ميان مبالغي كه براي

     مبالغي كه خارك پرداخت كرده بوده، بپردازد.

  طرفين اظهارات    

   اظهارات ايران    

 790009-سيو كي  790004-سيكي مارة ـريد شـهاي خور كه در رابطه با سفارش ـط، همان ايران -۱۳۶۴

]  1981ژانويه    19[  1359دي    29در    790067-سيكند كه تمام اقالم سفارش خريد شمارة كيا كرد، ادعا مي ـادع

  اند. بر اين اساس، از آن جا كه اياالت متحده در متحده قرار داشته«اموال ايران» بوده و در قلمرو قضايي اياالت 

 661محرز است. 9ها به ايران قصور كرده، مسؤوليت اياالت متحده ذيل بند انجام ترتيبات انتقال آن

] به  1980دسامبر  15[ 1359آذر  24اهراً در ظ، كه 17دهد كه شايد به استثناي قلم ايران ادامه مي  -۱۳۶۵

تمام ساير اقالم سفارش خريد شماره   ،منتقل شده آموكو اينترنشنال، وابستة زمصري پتروليوم خليج سوئشركت 

 

  ، باال. 1347بند  بنگريد به  661
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] يا به ميدلند يا به سيجبراش منتقل 1981ژانويه  19[ 1359دي  29صرفاً بعد از  الظاهرعلي  790067-سيكي

توانسته به  نمي  ادعايي هاي كه آن انتقال  ايران مدعي است 662در هر حال، به داليلي كه در باال ذكر شد،  .اندشده 

 ها باشد.درستي ناقل حق مالكيت اقالم مذكور به آن شركت 

 اظهارات اياالت متحده   

ذيل سفارش خريد   ايبابت عدم انتقال هيچ قلم اختالفي  9كند كه ذيل بند اياالت متحده استدالل مي  -۱۳۶۶

 19[  1359دي    29مسؤوليتي ندارد. به طور خالصه، اياالت متحده مدعي است: ايران در    790067-سيشمارة كي 

 به  ]1980[دسامبر  1359آذر آن را در  آموكو اينترنشنالنداشته است زيرا  17] حق مالكيتي بر قلم 1981ژانويه 

  29] مفقود شده بود و در 1981[مارس  1359اسفند تا  16لم شركت مصري پتروليوم خليج سوئز فروخته بود؛ ق 

مانده  يابي شود يا نشود؛ هفت قلم باقي جا] ممكن بود در قلمرو قضايي اياالت متحده 1981ژانويه  19[ 1359دي 

ت  فدريااي از ايران  ] قبل از اين كه اياالت متحده هرگونه نشانه1981[مارس و مه    1360فروردين و ارديبهشت  در  

ها نيازمند مساعدت است، به ترتيب، يا به ميدلند يا به سيجبراش  آن دولت در تحصيل انتقال آن   كهمبني بر اين كند  

 فروخته شد.

 هاي طرفين به ديوان در خصوص اموال عيني ايران گزارش   

ران، در  ] خود به ديوان در خصوص اموال عيني اي1984ژانويه    27[  1362ايران در گزارش هفتم بهمن   -۱۳۶۷

دالر آمريكا   68/14،069اعالم كرد كه ميدلند متصرف اموال مذكور است و خواستار  172-خصوص ادعاي ز

ها را خواستار شده است، تا كنون هيچ پاسخي داده نشده است». ايران  شد و متذكر گرديد: «خارك حمل سفارش 

 

  ، باال. 1348بند  بنگريد به  662
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كرد كه ميدلند متصرف اموال مذكور  دالر آمريكا بود و اعالم  05/1،064خواهان  176-در خصوص ادعاي ز

 ها را خواستار شده است، تا كنون هيچ پاسخي داده نشده است». است و اظهار نمود كه «خارك حمل سفارش 

خصوص اموال عيني    ] خود به ديوان در1984سپتامبر    17[  1363شهريور    26اياالت متحده در گزارش   -۱۳۶۸

دالر است. مدارك فراهم آمده توسط ايران    14،069/ 08ته  اظهار داشت: «خواس  172-ادعاي ز  ايران، در خصوص

در خصوص    است؟» اياالت متحده   176-اين معامله بابت ... زآيا  دهد.  دالر را نشان مي   71/14،141معامله به مبلغ  

 است؟»  172-اين همان معامله ... زآيا  پرسد: «مي، به نوبة خود، 176-ادعاي ز

  ، ] خود به ديوان در خصوص اموال عيني ايران1984دسامبر  17[ 1363آذر  26ايران درگزارش  -۱۳۶۹

طور كه ذكر شده، مجموع مبلغ  دارد: «همان دهد و اظهار مي را در يك گروه قرار مي  176-و ز 172-ادعاهاي ز

 دالر آمريكا است».  08/14،069ها سفارش 

عيني   والام ن در خصوص] خود به ديوا1985اكتبر  30[ 1364هشتم آبان اياالت متحده در گزارش  -۱۳۷۰

دالر است. مدارك فراهم آمده   08/14،069متذكر شد: «خواسته  176-و ز 172-ايران در خصوص ادعاهاي ز 

 دهد. كاالها از طريق ورلد به خارك حمل شدند». دالر را نشان مي  14،141/ 71توسط ايران معامله به مبلغ 

به ديوان در  ] خود  1990ژانويه    17و    1987مبر  نوا  13[  1368دي    27و    1366آبان    22ايران در گزارش   -۱۳۷۱

طور كه ذكر شده،  همان« :كندتكرار مي  176-و ز 172-خصوص ادعاهاي ز خصوص اموال عيني ايران، در

 دالر آمريكا است».  08/14،069ها مجموع مبلغ سفارش 

اموال عيني   ] خود به ديوان در خصوص 1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14اياالت متحده در گزارش  -۱۳۷۲

 ايران اعالم كرد: 

ها است. برخي اقالم  حسابهاي خريد و صورت دهندة اختالفاتي ميان سفارشسوابق آموكو نشان
كردن شدند؛ برخي توسط شركت صادرات و   لغوهاي به فروشنده مسترد و واردكنندة هزينه 
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هايي ديگر ارسال شدند؛ برخي  شدند؛ برخي به ارزش منصفانه به شركتبندي آموكو نگه داشته  بسته
  در انبار آموكو نگه داشته شدند؛ و برخي به شركت سيجبراش فروخته شدند.

را   172-مستند موجود در سوابق مربوط به ادعاي زو مدارك  ادله اياالت متحده با گزارش خود، حجم زيادي از 

و  آموكو اينترنشنالادعا» توسط ميدلند به نفع  واگذاريدهندة «اعراض و پيش كشيد، از جمله مداركي كه نشان

  به ميدلند و سيجبراش بود. آموكو اينترنشنالتوسط  172-فروش اقالم ز

 تصميم ديوان   

  19[ 1359دي  29قبل از  172-است كه تمام اقالم ز متقاعد شده شده ارائه و مدارك  ادلهديوان وفق  -۱۳۷۳

خارك در اياالت متحده تحويل داده شده است، و بدين ترتيب، حق   كارگزار حمل و نقل ] به 1981ژانويه 

است كه   متقاعد شده ديوان به عالوه  663ها در آن تاريخ به خارك منتقل شده بوده است.مالكيت مربوط به آن 

  17و قلم  790009-سياز سفارش خريد شمارة كي  1] قلم  1980دسامبر  15[ 1359آذر   24در  اينترنشنالآموكو 

حمل كرده   ،را به شركت مصري پتروليوم خليج سوئز، وابستة خود 790067-سياز سفارش خريد شمارة كي 

در   172-دهد، كه، به جز اين دو قلم، اقالم زدر اين خصوص اختالفي وجود ندارد و سوابق نشان مي 664است.

 665] يا بعد از آن، به ميدلند بازفروش، يا به سيجبراش فروخته شده است.1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند 

و  790009-سيارة كي از سفارش خريد شم 1دارد كه، به استثناي قلم بر اين اساس، ديوان مقرر مي  -۱۳۷۴

] همچنان در 1981نويه اژ 19[ 1359دي  29در  172-، اقالم ز790067-سياز سفارش خريد شمارة كي  17قلم 

باشند. ديوان از اين  مي 9قلمرو قضايي اياالت متحده بوده، و بنابراين، مشمول معناي «اموال ايران» مندرج در بند 

 

  ، باال.1363، و 1362، 1356، 1353، 1344بندهاي  بنگريد به  663
  (پ)، باال.  1363(الف) و (ر) و 1356بندهاي  بنگريد به  664
(ب)، (ت)، (ث)، (چ)،  (خ)، (د)؛ راجع به   1363(ر)؛ -(ب)، (ت)، (ح)  1356، 1354بندهاي  بنگريد به راجع به ميدلند،  665

  (ژ). - (ح)، (ذ) 1363(ج)، (چ)، (پ)،  1356، 1346، 1345سيجبراش، بنگريد به بندهاي 
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ماندة  باقي «اند، تحت عنوان  ه ريخ همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده بودكه در آن تا  172-به بعد به آن اقالم ز

 دهد.» ارجاع مي 172-اقالم ز

نامة اي پيشين شركت توليدي آموكو، آقاي پايپر، در شهادتطور كه ذكر شد، مدير توليد منطقههمان -۱۳۷۵

خرداد/تير  از  آموكو اينترنشنال) اظهار داشت كه، آموكو فايننس اينترنشنال كورپ.( 56خود در پروندة شمارة 

] به فيصلة ادعاهاي فروشندگاني پرداخت كه از خارك  1981تا سراسر سال    1980[ژوئن    1360نيمه دوم  تا    1359

به منظور تقليل خسارات،   آموكو اينترنشناليپر به عالوه اظهار داشت كه اآقاي پ 666فت نكرده بودند. مبلغي دريا

 1358آبان    23وادي را كه توسط خارك سفارش داده شده بود و در زمان دستور انسداد صادر شده در  ماز  برخي  

آقاي پايپر  667ي بازار فروخت.بود، به قيمت ارزش منصفانه آموكو اينترنشنال]، تحت كنترل 1979نوامبر  14[

چندين مادّة خريداري شده براي خارك را كه فروشندگان پيشاپيش مبالغ  ،آموكو اينترنشنالادعا كرد كه  مضافاً

 668فروخت.به منظور جلوگيري از ضايعات طي مدت انسداد،  ها را از خارك دريافت كرده بودند، آن

ادعاهاي فروشندگان  فيصله دادنبراي  آموكو اينترنشنالآقاي پايپر اظهار داشت كه مبالغي كه  -۱۳۷۶

موادي كه در تصرفش در ارتباط با آن  در نتيجه خالصي از  آموكو اينترنشنالكه  مبالغيمنهاي پرداخت كرد، 

آقاي پايپر به عالوه اظهار داشت كه مبلغ دريافتي   669دالر آمريكا بالغ شد. 81/361،56ادعاها دريافت نمود، به 

 48/31،634كرده بود به  ها به فروشندگان پرداختبابت بازفروش موادي كه خارك بابت آن آموكو اينترنشنال

بدين ترتيب خسارت خالصي به مبلغ   آموكو اينترنشنالبنابر اظهارات آقاي پايپر،   670دالر آمريكا بالغ شد.

 

  ، باال. 1223بند  بنگريد به  666
  ، باال. 1224بند  بنگريد به  667
  ، باال. 1225بند  بنگريد به  668
  ، باال.1226بند   بنگريد به 669
  ، باال.1227بند   بنگريد به 670
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ادعايي معتبر داشته،   براي آندالر آمريكا در ارتباط با مواد خارك، كه آموكو اينترنشنال اس. اِي.  33/24،727

 671متحمل شده است.

 آموكو اينترنشنالگيرد كه، در عمل،  اش، نتيجه مينامه ديوان، در پرتو اظهارات آقاي پايپر در شهادت -۱۳۷۷

فروشندگاني كه توسط خارك   ي بهيگوپاسخ هايي كه براي را به منظور جبران پرداخت  172-ماندة اقالم زباقي

آموكو  (كه    ها داراي ادعايي بودآن پرداختت  معتقد بود كه باب  آموكو اينترنشنالها مبلغي پرداخت نشده، و  به آن

 ) به فروش رساند. 672دانستدالر آمريكا  33/727،24نهايتاً ارزش آن را  اينترنشنال

ماندة  نشده، باقيبه جهت وجود بدهي پرداخت  آموكو اينترنشنالكند كه در نتيجه، ديوان حكم مي  -۱۳۷۸

را نگه داشته و فروخته است و در نتيجه، آن اقالم در واقع از دستورالعمل انتقال دستور اجرايي شمارة    172-اقالم ز

نتيجه، اياالت متحده تعهدات خود  در اند. داري مستثناء شدهمقررات غيرقانوني خرانه  535 -333بخش  12281

درگير   172-ماندة اقالم زخصوص باقي  لمللي آن دولت دراذيل بيانية عمومي را نقض كرده، و مسؤوليت بين 

] يعني تاريخي  1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند دارد كه تاريخ نقض اياالت متحده ديوان مقرر مي  673شود.مي

داري را صادر كرده  مقررات غيرقانوني خرانه  535 -333داري اياالت متحده، بخش خزانه  وزارتاست كه 

 674است.

 

671
  همانجا.  بنگريد به  
  ، باال. 1376بند  بنگريد به  672

هايي كه اياالت  تعهدات اياالت متحده ذيل بيانيه عمومي در خصوص اموال عيني ايران عبارتند از، نخست، برداشتن محدوديت  673
] بر حمل و نقل و آزادي انتقال آن اموال اِعمال كرده، 1981ژانويه    19تا    1979نوامبر    14[  1359دي    29تا    1358آبان    23متحده طي  

ه آن اموال را در تصرف دارند كه مشمول قلمرو قضايي اياالت متحده باشند مبني بر انتقال اموال مذكور  و دادن دستور به اشخاصي ك 
هايي براي تضمين اين كه اين دستورالعمل مورد متابعت قرار خواهد  چنان كه دولت ايران دستورالعمل داده، و دوم، برداشتن گام 

  .140، ص 28گزارش آراء ديوان داوري، ج (الف)،  77، بند 529حكم شمارة  بنگريد بهگرفت. 
  ، باال. 12بند  بنگريد به  674
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 آموكو اينترنشنالگيري نمايد كه آيا بيند كه در اين مورد تصميمديوان در پرتو مراتب باال نيازي نمي  -۱۳۷۹

به ميدلند يا سيجبراش بوده است يا   172-ماندة اقالم زبه عنوان كارگزار خريد خارك، داراي مجوز فروش باقي 

 خير.

 تأييدشود، مربوط مي  172-ماندة اقالم زاقي را تا جايي كه به ب 172-ز ي ، ادعا الديوان، بنابر داليل با -۱۳۸۰

 كند.مي

  )و.(خارك/فاكسبرو ك 173-(هشت) ادعاي ز 

 مقدمه        

دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور ادعايي اياالت متحده    1،415خواهان    173-ايران در ادعاي ز -۱۳۸۱

سفارش داده شده از فاكسبرو كامپني («فاكسبرو») به ايران   فرستندههاي ترتيبات انتقال دستگاه  فراهم آوردن در

 است.

ها نبود و به گروهي  ها در اين پرونده در برنامة جلسات استماع در مرحله دوم از رسيدگي  173-ادعاي ز -۱۳۸۲

 675داشت كه بايد «توسط ديوان وفق مدارك پيش روي آن مورد تصميم قرار گيرد».  تعلقها از پرونده 

 پيشينه موضوعي   

فشار   فرستندهكامل و يك  فرستنده ] يك دستگاه 1978[هشتم دسامبر  1357آذر  17خارك در  -۱۳۸۳

 سفارش داد.  7800415-سي») را به فاكسبرو ذيل سفارش خريد شمارة كي 173-ديفرانسيلي («اقالم ز

 

  ، باال. 50بند  بنگريد به  675
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ده  شارائه هاي  ها و حملحسابق سوابق مستند پراكندة اين ادعا كه اساساً شامل كپي مدارك صورت وف -۱۳۸۴

دالر    1،415مبلغ    فاكسبرورسد كه  ] است، به نظر مي 1984[  1363/1362توسط فاكسبرو به اياالت متحده در سال  

كارگزاران  اقالم را به يكي از حساب صادر كرده، و فاكسبرو آن  صورت  173-آمريكا براي خارك بابت اقالم ز

[اوايل سال   1357، در اواخر سال بهرينگ اينترنشنال اينك. («بهرينگ») ،ايران در اياالت متحده حمل و نقل 

 حمل كرده است.   ]1979

به فاكسبرو اطالع داد كه، مطابق دفترهاي  ] 1983آوريل  26[ 1362ششم ارديبهشت  خارك با نامه -۱۳۸۵

توسط «دپارتمان موجودي انبار» خارك دريافت نشده    7800415-سيسفارش خريد شمارة كي خارك، موادّ ذيل  

 اكسبرو درخواست كرد كه وضعيت سفارش را روشن كند.فخارك از  است.

] به وزارت امور خارجة اياالت متحده اطالع  1984[پنجم مارس    1362اسفند    15با نامة مورخ    فاكسبرو -۱۳۸۶

...» تعهدات قراردادي خود را در برابر خارك    معين شده  كارگزار حمل و نقلينگ،  داد كه «با تكميل حمل به بهر

  بهرا و حمل ها حساببا نامة خود مدارك مربوط به صورت  فاكسبروطور كه گفته شد، انجام داده است. همان 

 . ارائه كرداياالت متحده خارجه   وزارت امور

 ايران هاي طرفين در خصوص اموال عيني گزارش   

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1985اكتبر  30[ 1364اياالت متحده در گزارش هشتم آبان  -۱۳۸۷

تأييد اين سخن، كپي نامة   به بهرينگ حمل شده بوده است. اياالت متحده، در 173-ايران اعالم كرد كه اقالم ز

 به ايران و ديوان ارائه كرد.  ،شدهبه همراه مدارك ضميمه ،را فاكسبرو] 1984[پنجم مارس  1362اسفند  15

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني ايران، در  1990ژانويه  17[ 1368دي  27ايران در گزارش  -۱۳۸۸

كند كه ايران سابقاً  شود». ديوان مالحظه مياظهار داشت: «بدين وسيله از ادعا اعراض مي   173-ارتباط با ادعاي ز
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] خود به ديوان در خصوص اموال عيني ايران اظهار كرده  1987نوامبر    13[  1366آبان    22راه گزارش  در اليحة هم

 بود:

نظر خواهان بر اين ميباشد كه گذشت در مورد اموال مسترد شده مطالبه خسارت را از خوانده نفي  
دالئل مربوط به  نميكند و خواهان اين حق را براي خود محفوظ ميداند كه سازمانهاي ذيربط بتوانند 

اي از دعاوي  خسارت را در صورت الزوم در ديوان به ثبت برسانند. ضمناً در مورد احراز استرداد پاره 
  مكاتبه با برخي از سازمانهاي ذيربط در جريان است. 

  اظهارات طرفين     

 اظهارات ايران       

نهم تير  مكتوب خود متعاقب دستور  اظهاراتدر  173-در تأييد ادعاي ز ايادله ايران هيچ اليحه يا  -۱۳۸۹

 676] ديوان ارائه نكرد.1992ژوئن  30[ 1371

ارجاع نخواهد داد، طرفين توافق   173-ادعاي زبه  هر چندايران در جلسات استماع اظهار داشت كه،  -۱۳۹۰

هاي  ايران در پاسخ به استدالل  عالوه،». به مورد رسيدگي خواهد شد مدارك  بر اساسكه اين ادعا « اندكرده

] 1990ژانويه  17[ 1368دي  27در گزارش  173-من اشاره به اعراض خود از ادعاي زض 677اياالت متحده، 

ا نيست كه نبدان مع[شده]  ضاظهار داشت كه «اين موضوع كه از ادعايي بابت انتقال اموال واقعي اعرا  678خود،

 ».از ادعا بر خسارت اعراض شده است 

 اظهارات اياالت متحده     

 

] برنامة زماني براي خواهان بابت تسليم «اليحه توجيهي و ادله و مدارك  1992ژوئن  30[ 1371ديوان با دستور مورخ نهم تير  676
خود ... در ساير موضوعاتي كه قرار است بدانها رسيدگي شود منجمله موضوعات مربوط به اموال مشخص و تعيين ميزان غرامت و  

  ، باال. 39بند  بنگريد به ه بابت تسليم اليحه توجيهي و ادله و مدارك خود در پاسخ را تنظيم كرد. بهره» و برنامة زماني براي خواند
  ، زير.1391بند  بنگريد به  677
  ، باال. 1388بند  بنگريد به  678
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بايد رد شود زيرا ايران از ادعاي مذكور در سال   173-اياالت متحده مدعي است كه ادعاي ز -۱۳۹۱

نهم تير  لوايح كتبي خود متعاقب دستور  ] اعراض كرده، و در هر حال، از پرداختن به آن در1990[ 1369/1368

 679] ديوان قصور ورزيده است. 1992ژوئن  30[ 1371

 تصميم ديوان     

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني ايران صراحتاً  1990ژانويه    17[  1368دي    27ايران در گزارش   -۱۳۹۲

  مشروط ايران محدودة اين اعراض را   680شود».«بدين وسيله اعراض مي   173-پرده اظهار داشت كه از ادعاي زبي و  

به ايران بوده و شامل   173-ايران اعالم نكرده كه اين اعراض محدود به ادعا بر انتقال اقالم ز ،مشخصاً ؛نكرده

 شود.هرگونه ادعا بر خسارات ناشي از نقض اياالت متحده نمي 

 13[ 1366آبان  22در  شك، ايران در گزارش سابق خود به ديوان در خصوص اموال عيني ايرانبي -۱۳۹۳

» كندگذشت در مورد اموال مسترد شده مطالبه خسارت را از خوانده نفي نمي ] اظهار كرده بود كه «1987نوامبر 

اين حق را براي خود محفوظ ميداند كه سازمانهاي ذيربط بتوانند دالئل مربوط به خسارت  و بر اين اساس، ايران «

مربوط به هرگونه   مداركيبا اين حال، ايران نه استدالالت و نه  681».رسانند را در صورت لزوم در ديوان به ثبت ب

] ارائه كرد، و بدين ترتيب، از فرصتي  1990[  1369/1368سال    درپس از اعراض خود    173-خسارات در ادعاي ز

. در  ننمودبرداري اختيارش قرار گرفته بود، بهره  ] ديوان در1992ژوئن  30[ 1371نهم تير كه به واسطة دستور 

  173-] هيچ تأثيري بر ادعاي ز1987[  1366نتيجه، مطابق تعبيرات خودِ ايران، تحفّظ ايران بر حقوق خود در سال  

 ندارد. 

 

   ، باال.676و پانوشت  39بند  بنگريد به  679
  ، باال. 1388بند  بنگريد به  680
  همانجا.  681
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به كلي اعراض كرده، و بنابراين،   173-گيرد كه ايران از ادعاي زدر پرتو مراتب باال، ديوان نتيجه مي  -۱۳۹۴

 د پرداخت. ديوان به بررسي ماهوي اين ادعا نخواه 

  لز اينك.)ي(خارك/سيجبراش پايپالين سوپالي كو. اند پروسس س 174-(نه) ادعاي ز 

 مقدمه       

دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور   83/2،507مبلغ  حداكثر 174-ايران در ادعاي زخواستة  -۱۳۹۵

هاي سفارش داده شده از سيجبراش و  ها، اتصاالت، و شيرفلكه ادعايي اياالت متحده در انجام ترتيبات انتقال رله 

 متفاوت است.  پروسس سيلز، اينك. («پروسس سيلز») ذيل سه سفارش خريدِ

  (سيجبراش) 790034-سيو كي 790099-سيكي هاي خريد شماره سفارش   

 پيشينه موضوعي     

قلم اتصاالت قفلي و يك شير فلكة يك طرفه    24]  1979ژوئن    22[  1358اول تير  در    آموكو اينترنشنال -۱۳۹۶

 682دالر آمريكا سفارش داد.   92/251مجموعاً به مبلغ    790099-سيشمارة كي خريد  از سيجبراش از طريق سفارش  

-سيدر همان تاريخ يا حدود آن، پنج قلم فلنج از سيجبراش ذيل سفارش خريد شمارة كي  اينترنشنالآموكو 

هاي خريد  دالر آمريكا سفارش داد. ديوان به اقالم سفارش داده شده ذيل سفارش  533مجموعاً به مبلغ  790034

 راش» ارجاع خواهد داد. سيجب 174-مجموعاً تحت عنوان «اقالم ز 790034-سيو كي 790099-سيشمارة كي 

حساب راجع به سفارش  ]، به ترتيب، صورت 1979ژوئيه  17و  12[ 1358تير  26و  21سيجبراش، در  -۱۳۹۷

دالر   72/152و  هاي حمل)  دالر آمريكا (شامل هزينه   77/102براي خارك به مبلغ    790099-سيخريد شمارة كي 

 

به   13/3/81توسط آموكو دريلينگ  20/3/81كپي اين سفارش خريد در ادله و مدارك مشتمل بر اين دست نوشته است: «  682
   سفارش كامل». – فروشنده مسترد شد 
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] 1979ژوئيه  17[ 1358تير  26بابت اقالم آن سفارش خريد صادر كرد. به عالوه، سيجبراش در آمريكا 

مجموعاً به مبلغ  براي خارك  790034-سيراجع به سفارش خريد شماره كي  7 -24034شماره  حسابصورت 

] 1979 ژوئيه 19[ 1358تير  28سيجبراش در ( دالر آمريكا بابت اقالم آن سفارش خريد صادر كرد 533

  17خارك در  .  )هاي حمل، صادر كرددالر آمريكا بابت هزينه   91/37را به مبلغ    7  -24082حساب شماره  صورت 

 سيجبراش صادر كرد. هايحسابصورت بابت پرداخت همه  ] چكي 1979[هشتم اوت  1358مرداد 

- ها، اقالم زدر اين ماه  683]،1980[مارس و آوريل  1359و فروردين  1358اسفند هاي ت فهرسوفق  -۱۳۹۸

دالر   92/312حسابي به مبلغ ، با صورت790099-سياقالم (يك) سفارش خريد شمارة كي سيجبراش  174

هيوستون    دردالر آمريكا    77/102حسابي به مبلغ  با صورت   790034-سيآمريكا، و (دو) سفارش خريد شمارة كي 

 بودند. وورلد تريد ، رنشنالآموكو اينتشدة تعيين كارگزار حمل و نقلدر انبار 

 سوابق به عالوه مشتمل بر كپي مدارك زير است:  -۱۳۹۹

ژوئيه   10[  1358تير    19(الف) يك «برگة تحويل» صادر شده توسط شركت حمل فريت سرويسز، اينك. در  

  ؛ وورلد تريدبه   790099-سيطرفه در سفارش خريد شمارة كي ] راجع به تحويل شير فلكة يك 1979

]، دال بر اين كه اقالم  1980[دوم دسامبر  1359ر ذآ 11(ب) يك «گزارش وضعيت مواد مشتري» مورخ 

] در 1979ژوئيه  25[ 1358سوم مرداد «به نحو كامل» در  790099-سي سفارش خريد شمارة كي 

  ده است؛ بندي در هيوستون دريافت شده بوبسته

آموكو  ]، دال بر اين كه 1981مارس  10[ 1359اسفند  19(پ) يك بارنامة يلوو فريت سيستمز مورّخ 

  سيجبراش را به سيجبراش بازحمل كرده بوده است؛  174-اقالم ز  دريلينگ

 

  ، باال.1222-1221بندهاي  بنگريد به  683
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، به عنوان  آموكو اينترنشنال] بين  1981مارس    23[  1360سوم فروردين  نامة فروش» مورخ  (ت) يك «موافقت 

توافق به   آموكو اينترنشنال مريكن، و سيجبراش، كه به واسطة آن،آايندة شركت نفت ايران پان نم

سوم فروردين  اي، آن هم مورخ شده در نامه فروش، و سيجبراش توافق به خريد برخي اقالم توصيف 

ي فروش» بود،  نامهكه منضم به «موافقت آموكو اينترنشنال]، از سيجبراش به 1981مارس  23[ 1360

- كرد كه سيجبراش، از جمله، تمام اقالم ز] اعالم مي 1981مارس  23[ 1360سوم فروردين كرد؛ نامة 

مبلغ  مجموعاً  دريافت كرده بوده است؛ سيجبراش بابت آن اقالم    آموكو اينترنشنالسيجبراش را از    174

دالر آمريكا بابت اقالم سفارش خريد شماره   98/62صاً (مشخ  نهاد نموددالر آمريكا پيش  98/595

  ؛)790034-سيدالر آمريكا بابت اقالم سفارش خريد شماره كي  533و  790099-سيكي

[سوم آوريل    1360فروردين    14مورخ    آموكو اينترنشنال(ث) يك چك صادر شده توسط سيجبراش به نفع  

 1360سوم فروردين  دالر آمريكا كه در نامة    98/595  آن، سيجبراش، از جمله، مبلع   ق]، كه از طري 1981

  نهاد كرده بود، پرداخت كرد؛پيش آموكو اينترنشنال] خود به 1981مارس  23[

] از خارك به سيجبراش، كه در آن اطالع داده  1983  آوريل  26[  1362ششم اريبهشت  يك نامه مورخ    (ج)

دريافت نشده بوده است و درخواست شد كه   790099-سيشد كه اقالم سفارش خريد شمارة كي 

  سيجبراش وضعيت سفارش مذكور را روشن كند.

 (پروسس سيلز) 790099-01-سيسفارش خريد شمارة كي 

قلم رله از پروسس سيلز  12] 1979[ژوئيه يا اوت  1358شهريور تير، مرداد، يا در  آموكو اينترنشنال -۱۴۰۰

. ديوان به  دالر آمريكا سفارش داد 60/1،617مجموعاً به مبلغ  790099-01-سيذيل سفارش خريد شمارة كي

 پروسس سيلز» ارجاع خواهد داد. 174-اين اقالم تحت عنوان «اقالم ز 
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  حسابي راجع به سفارش خريد شمارة ] صورت1979اوت  14[ 1358مرداد  23پروسس سيلز در  -۱۴۰۱

پروسس سيلز براي   174-هاي حمل) بابت اقالم زدالر آمريكا (شامل هزينه  1،623به مبلغ  790099-01-سيكي

 ] پرداخت كرد. 1979اوت  19[ 1358مرداد  28حساب را با چكي مورخ خارك صادر كرد. خارك اين صورت 

  1359آذر  11مورخ  و مدارك ادلهموجود در  كو اينترنشنالآمو» از مشترييك «گزارش وضعيت  -۱۴۰۲

 25[ 1358سوم مرداد پروسس سيلز «به طور كامل» در  174-] حاكي از آن است كه اقالم ز1980[دوم دسامبر 

 بندي در هيوستون دريافت شده بوده است. بسته متصدي  نزد] 1979ژوئيه 

- ها، اقالم زدر اين ماه  684]،1980[مارس و آوريل   1359و فروردين  1358اسفند هاي ست فهرمطابق  -۱۴۰۳

  در سوابق در خصوص  و مداركي  ادله. هيچ اندشده انبار مي وورلد تريد پروسس سيلز در هيوستون، در انبار  174

 ] وجود ندارد. 1980[آوريل  1359فروردين پروسس سيلز پس از  174-مكان و سرنوشت اقالم ز

 هاي طرفين به ديوان در خصوص اموال عيني ايران گزارش   

سيجبراش آگاه شد،    174-] از اقالم ز1983اوت    31[  1362نهم شهريور  ستين بار در  خ اياالت متحده ن -۱۴۰۴

در آن دادخواهي، هيچ ذكري از   685يعني زماني كه ايران پاسخ خود را به اليحة دفاعي اياالت متحده ارائه كرد. 

 پروسس سيلز نشده است. 174-الم زپروسس سيلز يا اق

خصوص اموال عيني ايران، در    ] خود به ديوان در 1984نويه  اژ  27[  1362هفتم بهمن  ايران در گزارش   -۱۴۰۵

  40/1،856دارندة «مواد سفارش داده شده» بوده، و خواستار  اعالم كرد كه سيجبراش نگه   174-خصوص ادعاي ز

-سيحساب از سيجبراش بابت سفارش خريد شمارة كي كپي دو صورت دالر آمريكا شد. ايران در تأييد اين ادعا  

 

  ، باال.1222-1221بندهاي  بنگريد به  684
(نهم شهريور   16ب، پيوست ز، ص -2الف و -2اياالت متحده در دعاوي شمارة پاسخ جمهوري اسالمي ايران به اليحة دفاعيه  685

  ]).1983اوت  31[ 1362



  

531 

 

حساب پروسس سيلز بابت سفارش خريد شمارة  كپي صورتو   686، دالر آمريكا  49/255مجموعاً به مبلغ    790099

رسد كه اين نخستين باري  به نظر مي  687دالر آمريكا را ارائه كرد. 623،1مجموعاً به مبلغ  790099-1-سيكي

 شود.هاي حاضر نمايان ميباشد كه مدركي كه ذكري از پروسس سيلز به ميان آورده، در پرونده 

  ] به وزارت امور 1984فوريه  22[ 1362سوم اسفند از سيجبراش مورخ  ايسوابق مشتمل است بر نامه  -۱۴۰۶

منضم به  خانه، از آن وزارت ] 1984[هفتم مارس  1362 اسفند  17 شده در دريافت مهر با خارجة اياالت متحده، 

(دو) «برگة    688؛790099-سيحساب از سيجبراش راجع به سفارش خريد شمارة كي كپي (يك) دو صورت 

- سيطرفه در سفارش خريد شمارة كي ] راجع به تحويل شير فلكة يك 1979ژوئيه  10[ 1358تير  19تحويل» 

  1362سوم اسفند . سيجبراش در نامة 700099-سيو (سه) سفارش خريد شمارة كي  689؛ وورلد تريدبه  790099

محدود  دهندة حمل به شركت پتروشيمي خارك، سفارش  رك ضميمه «نشان ا ] خود نوشت كه مد1984فوريه    22[

 است». 79]0[099سيكي #

وص اموال عيني  ] خود به ديوان در خص1984سپتامبر    17[  1363شهريور    26اياالت متحده در گزارش   -۱۴۰۷

دالر است. مدرك نخست    49/255شده بابت    ارائهدالر است. سفارش خريد    1،856/ 40ايران متذكر شد: «خواسته  

آن   ]1984ژانويه  27[  1362هفتم بهمن حساب پروسس سيلز ارائه شده توسط ايران ضمن گزارش [يعني صورت 

 به سيجبراش ارتباطي ندارد».  690 ]دولت

 

  ، باال. 1397بند  بنگريد به  686
  ، باال. 1401بند  بنگريد به  687
  ، باال. 1397بند  بنگريد به  688
  (الف)، باال. 1399بند  بنگريد به  689
  ، باال. 1405بند  بنگريد به  690
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اموال عيني ايران براي   ] خود به ديوان در خصوص1984دسامبر  17[ 1363آذر  26ايران در گزارش  -۱۴۰۸

 : به شرح زير مطرح كردپروسس سيلز  174-اقالم ز ادعاي خود را بابتنخستين بار 

  يابددالر تغيير مي  46/1،873يك) مجموع مبلغ خواسته به  

  .دالر از اين مجموع مطابق مداركي كه سابقاً ضميمه شد، عليه سيجبراش است 46/250دو) 

  . استاينك. دالر مطابق مدارك ضميمه، عليه پروسس سيلز  00/1،623سه) 

[...]  

- 01-سيحساب پروسس سيلز بابت سفارش خريد شمارة كي ايران با گزارش خود مجدداً به تسليم كپي صورت 

 691دالر آمريكا پرداخت.  623،1مجموعاً به مبلغ  790099

اي به پروسس سيلز نوشت  ] نامه1985[هفتم اكتبر    1364مهر    15وزارت امور خارجه اياالت متحده در   -۱۴۰۹

 و در بخش مربوطه اظهار داشت:

در سفارش خريد شمارة  ي مندرج  مدرك خود ايران حاكي از آن است كه كاالها [ رسد  به نظر مي 
هاي شما با  دهد كه بر فرض كه حساب مياند. اين امر نشان حمل شده  ]790099-01-سيكي

آموكو فيصله يافته باشد، ما بايد به ايران اعالم نماييم كه جبران خسارت آن دولت با آموكو است،  
روخته شده  نه با شما ... [ما] از تأييد شما مبني بر اين كه اين سخن، اظهار درستي راجع به كاالهاي ف

 اريم.زگتوسط شماست، يا چنين اصالحاتي در صورت لزوم، سپاس 

 پاسخي داده باشد.اياالت متحده  مبني بر اين امر وجود ندارد كه پروسس سيلز به وزارت امور خارجه   ايادله

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1985اكتبر  30[ 1364هشتم آبان اياالت متحده در گزارش  -۱۴۱۰

به خارك حمل»    وورلد [تريد]سيجبراش «به آموكو فروخته» و «از طريق    174-(يك) اقالم ز  :اعالم كرد كهايران  

 

  باال. ، 1401بند  بنگريد به  691
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با  پروسس سيلز «به آموكو فروخته و حمل شده» بوده است. اياالت متحده  174-شده بوده است؛ و (دو) اقالم ز

 692] به همراه ضمائمي ارائه كرد.1984فوريه  22[  1362سوم اسفند اي از سيجبراش مورخ گزارش خود، نامه 

] خود به  1990ژانويه  17و  1987نوامبر  13[ 1368دي  27و  1366آبان  22هاي ايران در گزارش  -۱۴۱۱

 خصوص اموال عيني ايران اظهار داشت كه «كاالها دريافت نشده [بوده] است». ديوان در

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14اياالت متحده در گزارش  -۱۴۱۲

 ايران متذكر شد:

] به خارك  1979[ 1358/1357در سال   وورلد [تريد] شركت كاالها را به آموكو فروخت؛ از طريق 
] مدارك را تهيه كرد. آموكو تمام سفارش را  1985[  1364/1363حمل كرد. اياالت متحده در سال  

 به سيجبراش مسترد و هزينه را دريافت كرد.

سيجبراش بود. اياالت متحده در تأييد اين سخن، از   174-اين اظهارنظر اياالت متحده صرفاً در خصوص اقالم ز

دالر آمريكا    98/595كه مبلغ    ،نالآموكو اينترنش] از سيجبراش به  1981مارس    23[  1360سوم فروردين  جمله، نامة  

، كه از طريق آن،  آموكو اينترنشنال، و كپي چك سيجبراش به نمودمي نهادسيجبراش را پيش  174-بابت اقالم ز

  693كرد، ارائه نمود.پرداخت مي  آموكو اينترنشنالسيجبراش آن مبلغ را به 

  اظهارات طرفين   

  اظهارات ايران     

پروسس سيلز تماماً «اموال ايران» هستند   174-سيجبراش و اقالم ز 174- ايران مدعي است كه اقالم ز -۱۴۱۳

ها مشمول بند ، آن بنابرايناند، و ] در قلمرو قضايي اياالت متحده قرار داشته 1981ژانويه  19[ 1359دي  29و در 

 

  ، باال. 1406بند  بنگريد به  692
  (ث)، باال.- (ت) 1399بند  بنگريد به  693
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ها به ايران قصور  انجام ترتيبات انتقال آن جا كه اياالت متحده دركند كه، از آن هستند. ايران استدالل مي  9

 را نقض كرده است.   9ورزيده، اياالت متحده بند 

  اظهارات اياالت متحده   

 سيجبراش  174-اقالم ز  

سيجبراش ندارد زيرا آن اقالم قبل از آن   174-اياالت متحده مدعي است كه مسؤوليتي بابت اقالم ز -۱۴۱۴

ها نيازمند مساعدت  اي از ايران دريافت كند كه اين دولت براي تحصيل انتقال آنكه اياالت متحده هرگونه نشانه

 به فروشندگان بازفروش شده است. آموكو اينترنشنالاست، از طريق 

 پروسس سيلز  174-اقالم ز  

] كه بر  1980[مارس  1358اسفند ست فهرتوانسته پس از صدور كند كه نمي اياالت متحده ادعا مي  -۱۴۱۵

آموكو تعيين شدة    كارگزار حمل و نقلپروسس سيلز در هيوستون در انبار    174-اساس آن، در آن تاريخ، اقالم ز

با اين حال، اياالت   694وسس سيلز تعيين تكليف نهايي كند.پر 174-بوده، براي اقالم ز وورلد تريد  ،اينترنشنال

كارگزار  كه نزد  را  موادي    بسياري از  ]1980[  1359در پاييز    آموكو اينترنشنالجا كه  متحده مدعي است كه، از آن 

پروسس   174-كه اقالم ز احتمال داردشده بازفروش كرده يا به ضايعات سپرده است، داري مي نگهحمل و نقل 

] ديگر در قلمرو  1981ژانويه  19[ 1359دي  29سيلز هم در آن زمان به ضايعات سپرده شده باشند و بنابراين در 

 قضايي اياالت متحده نبوده باشند.

  تصميم ديوان   

 

  ، باال. 1403بند  بنگريد به  694
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 سيجبراش  174-اقالم ز    

  1359دي  29سيجبراش قبل از  174-است كه اقالم ز متقاعد شده ارائه شده  مدارك بر اساسديوان  -۱۴۱۶

ها قبل  ارك تحويل داده شده است، و بدين ترتيب، حق مالكيت آنكارگزار حمل و نقل خ] به 1981ژانويه  19[

- دهد، كه تمام اقالم زوابق نشان مي اختالفي وجود ندارد، و س 695از آن تاريخ به خارك منتقل شده بوده است.

بر  696به سيجبراش بازفروش شده است.  آموكو اينترنشنال] توسط 1981[مارس  1358اسفند سيجبراش در  174

] همچنان در قلمرو  1981ژانويه  19[ 1359دي  29سيجبراش در  174-دارد كه اقالم زاين اساس، ديوان مقرر مي 

 مشمول معناي «اموال ايران» بوده است.  9ذيل بند قضايي اياالت متحده موجود، و بنابراين، 

اظهارات آقاي پايپر در  ، در پرتو 172-گيري خود در ادعاي زديوان در تطابق با نتيجه  -۱۴۱۷

اسفند  سيجبراش را در  174-دارد كه، در عمل، آموكو اينترنشنال اقالم زبه عالوه مقرر مي 697اش، نامهشهادت

  جلب رضايت ] به سيجبراش بازفروش كرد تا مبالغي را كه آموكو اينترنشنال براي 1981[مارس  1359

 698بود، جبران كند. ها پرداختي صورت نداده فروشندگاني كه خارك به آن 

  174-نشده، اقالم زكند كه آموكو اينترنشنال به جهت وجود بدهي پرداخت در نتيجه، ديوان حكم مي  -۱۴۱۸

از دستور  داري  مقررات غيرقانوني خزانه   535 -333بخش  توسط  را فروخته و در نتيجه، آن اقالم در واقع  سيجبراش  

اند. در نتيجه، اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانية عمومي  بوده مستثناء شده    12281ي شماره  يانتقال دستور اجرا 

 699.محقق استسبجبراش  174-در خصوص اقالم ز آن دولت المللي را نقض كرده، و مسؤوليت بين

 

  ، باال. 1398بند  بنگريد به  695
  (ث)، باال.- (پ) 1399بند  بنگريد به  696
  ، باال.1377-1375بندهاي  بنگريد به  697
  ، باال. 1377بند  بنگريد به  698
  ، باال. 673و پانوشت  140، ص 28(الف)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  77، بند 529حكم شمارة  699
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خي  ي] يعني تار1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند دارد كه تاريخ نقض اياالت متحده ديوان مقرر مي  -۱۴۱۹

داري را صادر كرده  مقررات غيرقانوني خزانه 535 -333اياالت متحده بخش  داري است كه وزارت خزانه 

 700است.

 پروسس سيلز  174-اقالم ز  

نشان  701]،1980[مارس و آوريل    1359و فروردين    1358اسفند  هاي  ستفهر، اساساً مشتمل بر  مدارك -۱۴۲۰

بدين ترتيب،   702بوده است.  وورلد تريدپروسس سيلز در هيوستون در انبار    174-ها، اقالم زدهد كه، در اين ماه مي

خارك در اياالت    كارگزار حمل و نقل] به  1981ژانويه    19[  1359دي    29جا كه اقالم پروسس سيلز قبل از  از آن 

 ها قبل از آن تاريخ به خارك منتقل شده بوده است. دارد كه حق مالكيت آناند، ديوان مقرر مي متحده حمل شده 

] در 1981ژانويه  19[ 1359دي  29پروسس سيلز در  174-ود كه آيا اقالم زشاين مسئله مطرح مي  -۱۴۲۱

اي وجود ندارد كه نشان دهد كه  ذكر شد، هيچ سابقه طور كههماناند يا خير. قلمرو قضايي اياالت متحده بوده 

 703] چگونه رقم خورده است.1980[آوريل  1359فروردين مكان و سرنوشت آن اقالم پس از 

پروسس   174-دهد كه اقالم ز] نشان مي 1980[آوريل  1359فروردين ست فهرمطابق اظهارات ايران،  -۱۴۲۲

قضايي اياالت متحده بوده است، يا، ايران مدعي است كه،   رو] در قلم1981ژانويه  19[ 1359دي  29سيلز در 

كه آموكو   ، احتمال دارد چيزي خالف اين امر وجود ندارد». در مقابل، مطابق اظهارات اياالت متحده ، «حداقل

 به ضايعات فرستاده باشد. ]1980[ 1359پاييز را در   هااينترنشنال آن

 

  ، باال. 12بند  بنگريد به  700
  ، باال.1222-1221بندهاي  بنگريد به  701
  ، باال. 1403بند  بنگريد به  702
  ، باال. 1403بند  بنگريد به  703
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 174-بيند به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا اقالم ززير، نيازي نمي هاي خود، به شرح  ديوان در پرتو يافته  -۱۴۲۳

 اند يا خير.هاي الجزاير در قلمرو قضايي اياالت متحده واقع بوده پروسس سيلز در تاريخ انعقاد بيانيه

] 1984دسامبر    17[  1363آذر    26شود كه اياالت متحده نخستين بار از طريق گزارش  ديوان متذكر مي  -۱۴۲۴

پروسس سيلز   174-عيني ايران از اين امر آگاه شد كه ايران مدعي اقالم ز وان در خصوص اموالايران به دي

اي به پروسس سيلز نوشت و خواهان ] نامه1985[هفتم اكتبر    1364مهر    15اياالت متحده، پس از آن، در   704است.

به عالوه،   705ل شده است. محخارك  كارگزار حمل و نقلپروسس سيلز به  174- تأييد اين امر شد كه اقالم ز

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني ايران اعالم  1985اكتبر  30[ 1364هشتم آبان گزارش  اياالت متحده در

 ،تعيين شدة آموكو اينترنشنال  كارگزار حمل و نقل پروسس سيلز به آموكو فروخته شده و به    174-كرد كه اقالم ز

چهارم مهر  گردد كه اياالت متحده در پاسخ ديوان به عالوه متذكر مي 706حمل شده بوده است. ،وورلد تريد

[مارس و   1359و فروردين  1358اسفند هاي ستفهر، ايران مداركبه اليحه و ] خود 2001سپتامبر  26[ 1380

بوده   وورلد تريددر انبار  پروسس سيلز در هيوستون 174-ها، اقالم زدال بر اين كه، در اين ماه  707] 1980آوريل 

دهندة اطالعاتي است كه اياالت متحده، به درخواست خود، احتماالً از آموكو اينترنشنال، است ارائه كرد. اين نشان 

 درخواست و تحصيل كرده بوده است. 

اينترنشنال  هاي كافي را به آموكو شود كه ايران نتوانسته اثبات نمايد كه دستورالعمل ديوان متذكر مي  -۱۴۲۵

پروسس سيلز به ايران، پس از اين كه اياالت متحده اطالعات مربوطه را در    174-براي عملي كردن انتقال اقالم ز

 اختيارش نهاد، داده است. 

 

  ، باال. 1408بند  بنگريد به  704
  اي در سوابق از هرگونه پاسخ از پروسس سيلز وجود ندارد. . همانطور كه ذكر شد، هيچ ادله 1409بند  بنگريد به  705
  ، باال. 1410بند  بنگريد به  706
  ، باال.1222-1221بندهاي  بنگريد به  707
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كند كه اياالت متحده اين ادعا  ، حكم مي پس از بررسي ادلة طرفينگفته، ديوان، در پرتو مراتب پيش -۱۴۲۶

و مراتب را به اطالع ايران رسانده است. مطابق اين اوضاع و احوال، به نحوي   را به اندازة كافي وارسي كرده

 .انجام دهداز اين فراتر  اقداماتيشد از اياالت متحده انتظار داشت كه  نميمعقول 

دي    29پروسس سيلز در    174-كند كه حتي اگر چنين فرض شود كه اقالم زدر نتيجه، ديوان حكم مي  -۱۴۲۷

اند، با در نظر گرفتن اطالعاتي كه اياالت  نان در قلمرو قضايي اياالت متحده بوده همچ  ]1981ژانويه  19[ 1359

براي ايفاي  رفته چه به نحو معقول انتظار مي آوري كند، اين دولت هر آن متحده قادر بود دربارة آن اقالم جمع 

پروسس سيلز به   174-ال اقالم ز هايي براي تضمين انتقانجام دهد را به منظور برداشتن گام  9تعهد خود ذيل بند 

 708ايران انجام داده است.

 نتيجه كّلي  

 دارد: گفته، ديوان به شرح زير مقرر مي بنابر داليل پيش  -۱۴۲۸

  گردد؛مي  تأييدشود، سيجبراش مربوط مي  174-تا جايي كه به اقالم ز 174-) ادعاي زيك(

  گردد.شود، رد مي مربوط مي پروسس سيلز  174-تا جايي كه به اقالم ز 174-) ادعاي زدو(

  (خارك فيشر كنترلز كو.) 175-(ده) ادعاي ز

 مقدمه    

دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور ادعايي   68/3،281مبلغ  175-ايران در ادعاي زخواستة  -۱۴۲۹

ايران   709فيشر كنترلز است. بهاياالت متحده در انجام ترتيبات انتقال يك شير فلكة كنترل فشار سفارش داده شده 

 

   ، باال. 211و  169بندهاي  بنگريد به  708
  ، باال. 1279بند  بنگريد به  709
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پرداخت كرده»  فشار] [بابت شيرفلكة كنترل در جلسات استماع همچنين اظهار داشت كه «خواهان مبلغي كه 

 باشد.مي

 پيشينه موضوعي     

») را به  175- ] يك شير فلكة كنترل فشار («قلم ز1979اوت  15[ 1358مرداد  24آموكو اينترنشنال در  -۱۴۳۰

 دالر آمريكا سفارش داد. 68/3،281به مبلغ  790064-سيفيشر كنترلز با سفارش خريد شمارة كي 

دالر آمريكا بابت   68/3،281] براي خارك به مبلغ 1979سپتامبر  28[ 1358ششم مهر فيشر كنترلز در  -۱۴۳۱

 ] آن مبلغ را پرداخت نمود.1979اكتبر  20[ 1358مهر  28حساب صادر كرد، كه خارك در صورت  175-قلم ز

] به آموكو اينترنشنال اطالع  1979[ششم دسامبر  1358آذر  15كنندة فيشر كنترلز با نامة مورخ تأمين  -۱۴۳۲

كننده » بوده است. تأمين شدهگذاري و جعبه  ه، ساخت[فيشر كنترلز] «در تصدي دپارتمان حمل 175-قلم زداد كه 

 دالر وجود خواهد داشت».  34/656اي به مبلغ شود، جريمه  لغوبه عالوه اطالع داد كه «اگر واحد مذكور 

وكو اينترنشنال اطالع داد كه  ] به آم1980[هفتم مه    1379ارديبهشت    17يشر كنترلز با نامة  فكنندة  تأمين  -۱۴۳۳

را «به موجودي   175-ادامه خواهد داد اما قلم ز  790064-سيسفارش خريد شمارة كي  دارينگهفيشر كنترلز به 

 انبار» مسترد خواهد شد.

] به  1981آوريل  20[ 1360فروردين  31داخلي آموكو اينترنشنال مورخ  داري يك يادداشت حساب  -۱۴۳۴

] چكي را به آموكو  1981[مارس  1360فروردين دارد كه، فيشر كنترلز در آن، اعالم مي  مؤيدهمراه مدارك 

دهندة پيش پرداخت خارك ذيل سفارش  دالر آمريكا ارسال كرده بوده، كه نشان 60/2،673اينترنشنال به مبلغ 

، منهاي مبلغي كه توسط فيشر كنترلز به عنوان «جريمة  ]1979[اكتبر    1358مهر  در    790064-سيخريد شمارة كي 

دالر آمريكا   60/2،673آن متذكر شد كه ي آموكو اينترنشنال دار يادداشت حسابحساب شده بود. لغو» صورت 
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دالر آمريكا منضم به يادداشت    60/2،673شد. كپي چك فيشر كنترلز به مبلغ  » مي واريز«بايد به حساب پتروشمي  

]، كه 1981[چهارم آوريل  1360فروردين  15نوشته، مورخ آموكو اينترنشنال حاوي يك دست داريحساب

. 7900064سي ظاهراً توسط يكي از كاركنان آموكو اينترنشنال امضا شده، نشان دهندة اين عبارت است: «كي

 مواد مكان فروشنده را ترك نكرد».

را   175-] به فيشر كنترلز اطالع داد كه قلم ز1983ل آوري 26[ 1362ششم فروردين خارك با نامة  -۱۴۳۵

 را روشن كند.   790064-سيدريافت نكرده است و تقاضا كرد كه فيشر كنترلز وضعيت سفارش خريد شمارة كي 

 هاي طرفين به ديوان در خصوص اموال عيني ايران گزارش   

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1985اكتبر  30[ 1364هشتم آبان اياالت متحده در گزارش  -۱۴۳۶

«توسط آموكو مسترد» شده بوده است، و فشير كنترلز «بازپرداختي را به آموكو   175-ايران متذكر شد كه قلم ز

[پنجم ژوئيه  1369تير  14است». اياالت متحده در گزارش از آن كسر شده كه هزينة باز انبار  كارپردازي كرده

كرده   لغود به ديوان درخصوص اموال عيني ايران روشن كرد كه، در واقع، «آموكو سفارش خريد را ] خو1990

هاي متحمل شده بابت  هزينه  با كسر] بازپرداختي را 1981[مارس  1360فروردين [بوده] و شركت آمريكايي در 

 . به آموكو ارسال كرده بوده است »لغو

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     

است. ايران به عالوه ادعا   9مشمول معناي «اموال ايران» ذيل بند  175- كند كه قلم زران ادعا مي يا -۱۴۳۷

] 1979[اكتبر   1358مهر  كه خارك در    175-دالر آمريكا بابت قلم ز  68/3،281پرداخت به مبلغ  كند كه پيشمي

 خارك تلقي شد».متعلق به  صورت داد «توسط آموكو اينترنشنال به عنوان مال 
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توسط آموكو   790064-سيكردن سفارش خريد شماره كي  لغوبه عالوه، بنا بر اظهارات ايران،  -۱۴۳۸

] رخ داده است. در اين  1981ژانويه  19[ 1359دي  29بود، صرفاً پس از اينترنشنال، حتي اگر مرتبط يا قانوني مي 

كردن آن سفارش خريد   لغو ي بر كند كه، در هر حال، آموكو اينترنشنال هيچ مجوز ارتباط، ايران استدالل مي 

 داشته است. ن

 اظهارات اياالت متحده   

كرد؛  لغورا  790064-سياياالت متحده مدعي است كه آموكو اينترنشنال سفارش خريد شمارة كي  -۱۴۳۹

گاه اماكن فشير كنترلز را ترك نكرد و در عوض، به موجودي انبار شركت مذكور  هيچ  175-در نتيجه، قلم ز

گاه به ايران  هيچ   175-جا كه حق مالكيت قلم ز، از آن كه  كندمسترد شد. بر اين اساس، اياالت متحده استدالل مي 

 باشد.نمي  9منتقل نشده است، آن قلم مشمول محدودة بند 

 تصميم ديوان   

] حق مالكيتي  1981نويه اژ 19[ 1359دي  29مسئله مقدماتي در اين ادعا اين است كه آيا خارك در  -۱۴۴۰

 داشته است يا خير. 175-بر قلم ز

خارك تحويل داده نشد. نيز   كارگزار حمل و نقلگاه به هيچ  175-اختالفي وجود ندارد كه قلم ز -۱۴۴۱

واقع در   ،فشير كنترلزفروشنده، گاه اماكن هيچ  175-، كه قلم زندكتأييد مي  ادله اختالفي وجود ندارد، و 

دهد كه آموكو  نشان مي قوياً به عالوه  ادله و مدارك   710تاون، در ايالت آيووا را ترك نكرده است.مارشال

 

  ، باال.1434-1432بندهاي  بنگريد به  710
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بيند هاي زير نيازي نمي پرتو يافته   درديوان   711كرده است.   لغورا    790064-سياينترنشنال سفارش خريد شمارة كي 

 ] رخ داده است يا خير.1981ژانويه    19[  1359دي    29كردن قبل از    لغوكه در اين خصوص حكم دهد كه آيا اين  

گاه  دارد كه خارك هيچ مقرر مي  169712-ز يديوان به داليل ذكر شده در باال در خصوص ادعا  -۱۴۴۲

معناي «اموال ايران»  مشمول    175-گيرد كه قلم زساس، ديوان نتيجه مينيافته است. بر اين ا  175-مالكيتي بر قلم ز

 شود.رد مي  175-. در نتيجه، ادعاي ايران در ارتباط با قلم زگيردقرار نمي  9ذيل بند 

پرداخت به مبلغ  ، يا اصل كلي الف، بابت استرداد پيش 8، بند  9تمام ادعاهاي ايران تا جايي كه ذيل بند   -۱۴۴۳

بايد به داليلي كه پيش از   713] است،1979[اكتبر    1358مهر  دالر آمريكا كه خارك به فيشر كنترلز در    68/281،3

  714اين در اين حكم جزئي گفته شد، رد شود.

  تري اينداستريز، اينك.)  گ(خارك/بي 177-(يازده) ادعاي ز

  مهمقدّ    

دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور   10/699 مبلغحداكثر  177-ايران در ادعاي زخواستة  -۱۴۴۴

ادعايي اياالت متحده در انجام ترتيبات انتقال قطعات يدكي ديگ بخار سفارش داده شده از بيگ تري اينداستريز،  

 اينك. («بيگ تري») است. 

 پيشينه موضوعي   

 

  ، باال. 1434بند  بنگريد به  711

  ، باال.1292-1291بندهاي  بنگريد به  712
  ، باال. 1431بند  بنگريد به  713
  ، باال.1210، 828، 247، 232-223، 99بندهاي  بنگريد به  714
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تير كي براي يك ديگ بخار است كه آموكو اينترنشنال در ارتباط با چهار قلم قطعات يد اين ادعا در -۱۴۴۵

 17[  1358  شهريور   26»). بيگ تري در  177-] يا آن حوالي، به بيگ تري سفارش داد («اقالم ز1979[ژوئيه    1358

ارجاع داد و براي خارك بابت   780461-سيكرد و به سفارش خريد شمارة كي  ] فاكتوري صادر1979 سپتامبر

 19[ 1358مرداد  28حساب صادر كرد. خارك اين مبلغ را در دالر آمريكا صورت  10/699به مبلغ  177-اقالم ز

خريد  ] سفارش 1979[ششم سپتامبر  1358شهريور  15] پرداخت كرد. متعاقباً، آموكو اينترنشنال در 1979اوت 

 را صادر نمود. 780461-سيشمارة كي 

] بيگ تري و  1979سپتامبر    20[  1358شهريور    29، چنان كه با (يك) يك سفارش حمل  177-اقالم ز -۱۴۴۶

  29] اثبات شده، در  1979سپتامبر    28[  1358ششم مهر  بندي مورخ  (دو) يك «فهرست رسيد كاال» از شركت بسته 

تعيين شدة آموكو اينترنشنال در هيوستون دريافت   ارگزار حمل و نقلك] توسط 1979سپتامبر  20[ 1358شهريور 

 شده است. 

- ها، اقالم زدر اين ماه  715]،1980[مارس و آوريل  1359و فروردين  1358اسفند هاي ست فهرمطابق  -۱۴۴۷

 ، بوده است. وورلد تريد كارگزار حمل و نقل، در هيوستون در انبار  177

از  ] حكايت 1980[سوم نوامبر  1359آبان  12يك فرم «انتقال مواد» داخلي آموكو اينترنشنال، مورخ  -۱۴۴۸

مريكن ارسال شده بوده است. اين سخن با  آبه حساب ضايعات شركت نفت ايران پان  177-دارد كه اقالم زاين 

ود. در اين سياق، ديوان  ش] تأييد مي 1980[دوم دسامبر  1359آذر  11» مورخ مشتري«گزارش وضعيت مواد 

اي با  نوشتهمشتمل بر دست مداركموجود در  780461-سيكند كه كپي سفارش خريد شمارة كي مالحظه مي 

 ».]11/3/80[ 12/8/59مريكان آاين بيان است: «به حساب ضايعات شركت نفت ايران پان 

 

  ، باال.1222-1221بندهاي  بنگريد به  715
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] به بيگ تري اطالع داد كه خارك اقالم  1982  آوريل  28[  1361  هشتم اريبهشتخارك با نامة مورخ   -۱۴۴۹

 را دريافت نكرده است و درخواست نمود كه بيگ تري وضعيت سفارش مذكور را روشن كند.  177-ز

 هاي طرفين به ديوان در خصوص اموال عيني ايران گزارش   

ه اليحة  را ب د]، يعني زماني كه ايران پاسخ خو1983اوت  31[ 1362نهم شهريور اياالت متحده در  -۱۴۵۰

 716.آگاه شد 177- براي نخستين بار از اقالم ز دفاعي اياالت متحده ارائه كرد

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني ايران  1984ژوئيه  27[ 1363پنجم مرداد ايران در گزارش  -۱۴۵۱

امّا هيچ پاسخي از بيگ تري دريافت نشده   ،را درخواست كرده بود 177-متذكر شد كه خارك حمل اقالم ز

 717] بيگ تري را تسليم كرد.1979ژوئيه  17[ 1358تير  26ن در گزارش خود كپي فاكتور رابوده است. اي

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1985اكتبر  30[ 1364هشتم آبان زارش اياالت متحده در گ -۱۴۵۲

كارگزار حمل و  ها را از طريق آن و را به آموكو اينترنشنال فروخته  177-ايران اعالم كرد كه بيگ تري اقالم ز

  1358ريور  شه  29اياالت متحده در تأييد اين امر كپي سفارش حمل مورخ    به خارك حمل نموده بوده است.  نقل

 718] بيگ تري را ارائه كرد.1979سپتامبر  20[

عيني   والام خصوص  ] خود به ديوان در 1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14اياالت متحده در گزارش  -۱۴۵۳

[سوم نوامبر    1359آبان    12را كامل كرد و اطالع داد كه آموكو اينترنشنال در    177- العات دربارة اقالم زطايران ا 

مريكن منتقل كرده است. اياالت متحده با گزارش خود، آها به حساب ضايعات شركت نفت ايران پان  ] آن1980

 

(نهم شهريور   16ب، پيوست (ز)، ص -2الف و -2متحده در دعاوي شمارة پاسخ جمهوري اسالمي ايران به اليحة دفاعيه اياالت 716
   ]).1983اوت  31[ 1362

  ، باال. 1445بند  بنگريد به  717
  ، باال. 1446بند  بنگريد به  718
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] را ارائه و اعالم كرد كه  1980[سوم نوامبر  1359آبان  12كپي فرم «انتقال مواد» داخلي آموكو اينترنشنال مورخ 

 719مريكن ارسال شده بوده است. آبه حساب ضايعات شركت نفت ايران پان  177-اقالم ز

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     

 19[ 1359دي  29در  177-كه اقالم زامر وجود ندارد مبني بر اين  مداركيكند كه ايران ادعا مي  -۱۴۵۴

در سال   177-اند. بنا بر اظهارات ايران، اين كه اقالم ز] در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود نبوده 1981نويه اژ

ها در  مريكن ارسال شده لزوماً بدين معنا نيست كه آن آ] به حساب ضايعات شركت نفت ايران پان 1980[ 1359

بدين ترتيب، ايران مدعي است كه   720اند. شده بوده   ] به ضايعات سپرده1981ژانويه    19[  1359دي    29واقع قبل از  

 باشد.مي  9مشمول معناي «اموال ايران» ذيل بند  177-اقالم ز

 اظهارات اياالت متحده     

] به حساب  1980[نوامبر  1359آبان در  177-كند كه، از آن جا كه اقالم زاياالت متحده استدالل مي  -۱۴۵۵

] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29توانسته در شده است، ايران نمي  مريكن ارسالآضايعات شركت نفت ايران پان 

 721باشند.مي  9خارج از محدودة بند  177-بدين ترتيب، اقالم ز ، وها شده باشدمالك آن

 تصميم ديوان   

 

  ، باال. 1448بند  بنگريد به  719
  ، باال.1237، بند 165-اظهارات ايران در ارتباط با ادعاي ز بنگريد به  همچنين  720
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] به  1981ژانويه  19[ 1359دي  29قبل از  177-كه اقالم ز كندمتقاعد مي ديوان را  ادله و مدارك -۱۴۵۶

ها قبل از آن تاريخ  ن ترتيب، حق مالكيت آنيخارك در هيوستون تحويل داده شده، و بد كارگزار حمل و نقل

 .بودبه خارك منتقل شده 

همچنان  ]1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  177-مسئلة مقدماتي در اين ادعا اين است كه آيا اقالم ز -۱۴۵۷

 در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده است يا خير. 

] 1980[نوامبر  1359آبان شده قانع شده است كه آموكو اينترنشنال در ارائه  ادله و مداركديوان با  -۱۴۵۸

با  ادله و مداركاين  722مريكن ارسال كرده است. آرا به حساب ضايعات شركت نفت ايران پان  177-اقالم ز

چهارم  ] اياالت متحده به ديوان در خصوص اموال عيني ايران و پاسخ 1990پنجم ژوئيه [ 1369تير  14گزارش 

كند ، حكم مي با سنجش ادلهايران ارائه شده است. ديوان،    ادلهاليحه و  ] آن دولت به  2001سپتامبر    26[  1380مهر  

مراتب را به ايران با لوايح خود به ديوان اطالع داده  كه اياالت متحده به اندازة كافي اين ادعا را وارسي كرده و 

 است.

به حساب ضايعات ارسال شده بوده لزوماً متضمن اين معنا نيست كه  177-گرچه اين امر كه اقالم ز -۱۴۵۹

كند كه غيرمعقول  اند، ديوان مالحظه مي ] به نحو فيزيكي نابود شده 1981ژانويه  19[ 1359دي  29ها قبل از آن

 اند.اياالت متحده چنين فرض كند كه آن اقالم ديگر در آن تاريخ وجود نداشته نبوده كه 

] همچنان 1981ژانويه    19[  1359دي    29  در   177-متقن اثبات نمايد كه اقالم ز  ايادله ايران نه توانسته با   -۱۴۶۰

اينترنشنال براي   نه نشان داده كه دستورالعمل كافي به آموكوو اند، در قلمرو قضايي اياالت متحده وجود داشته 

 به ايران داده است. 177-عملي كردن انتقال اقالم ز

 

  ، باال. 1448بند  بنگريد به  722



  

547 

 

  29در  177-گيرد كه، حتي اگر چنين فرض شود كه اقالم ز در پرتو تمام مراتب باال، ديوان نتيجه مي  -۱۴۶۱

] همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده، اياالت متحده هر آن چه به  1981ژانويه  19[ 1359دي 

براي تضمين انتقال اقالم    9رفته در اوضاع و احوال مربوطه به منظور انجام تعهد خود ذيل بند  معقول انتظار مي   نحو

 723به ايران انجام دهد، انجام داده است. 177-ز

 شود.رد مي  177-، ادعاي ز با توجه به مراتب باال -۱۴۶۲

  (خارك/آرنسن سوپالي كورپ.) 178-(دوازده) ادعاي ز

 مقدّمه    

دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور ادعايي   1،092مجموعاً  178-ايران در ادعاي زخواستة  -۱۴۶۳

اياالت متحده در انجام ترتيبات انتقال برخي اقالمي است كه آموكو اينترنشنال به آرنسن سوپالي كورپوريشن  

(«اقالم  7800319-يسو سفارش خريد شمارة كي  7800241-05-سي(«آرنسن») ذيل سفارش خريد شمارة كي

 ») سفارش داده است. 178-ز

  7800241-05-سيسفارش خريد شماره كي     

 پيشينه موضوعي     

 13[ 1357آبان  22مورخ  7800241-05-سيآموكو اينترنشنال از طريق سفارش خريد شمارة كي  -۱۴۶۴

دالر آمريكا به آرنسن سفارش داد. ايران مدعي عدم   50/4،301] چندين قلم را مجموعاً به مبلغ 1978نوامبر 

 و قطعات اتصال كماني است. هافانوسه دريافت دو قلم از آن اقالم، يعني 

 

  ، باال. 211و  169بندهاي  بنگريد به  723
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ها و قطعات اتصال كماني فانوسه داللت دارد بر اين كه  7800241-05-سيسفارش خريد شمارة كي  -۱۴۶۵

در  ذكور توسط شركت ژاپني نيگاتا ورثينگتون كامپني، واقع در توكيوي ژاپن توليد شده بوده است. به عالوه، م

 سفارش خريد مذكور در مربع «شهر يا محل تحويل كاال» نوشته شده است «ژاپن». 

] به خارك اطالع داد كه سفارش  1979ژوئيه  17[ 1358تير  26آموكو اينترنشنال با تلكس مورخ  -۱۴۶۶

  24[  1358سوم تير  كه در  ،  آتالنتيك آلباتروسبه طور كامل به عرشة كشتي    7800241-05-سيخريد شمارة كي 

] ترك 1979اوت    10[  1358مرداد    19رسيدن به بوشهر ايران در    يتخمينزمان  ] يوكوهاماي ژاپن را با  1979ژوئن  

 بوده است. كرده بود، حمل شده 

دهندة تمام اقالم  حسابي را به خارك پوشش ] صورت 1979ژوئيه  30[ 1358هشتم مرداد آرنسن در  -۱۴۶۷

دالر آمريكا   252ارسال كرد. آرنسن براي خارك مجموعاً به مبلغ  7800241-05-سيسفارش خريد شمارة كي 

 ر كرد.حساب صادها و قطعات اتصال كماني مربوطه در اين ادعا صورت فانوسه بابت 

  -  اي به بكمن اينسترومنتس، اينك. («بكمن»)] نامه 1983آوريل    26[  1362ششم فروردين  خارك در   -۱۴۶۸

ارسال كرد و اطالع داد كه موادي كه بابت   - 7800241-05-سيشركتي نامربوط به سفارش خريد شمارة كي 

دريافت نكرده است و درخواست  حساب ذيل سفارش خريد مذكور صادر شده را  دالر آمريكا صورت  252ها  آن

 نمود كه بكمن وضعيت سفارش مذكور را روشن كند.

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     
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ها و قطعات اتصال كماني نيگاتا تحت پوشش سفارش  فانوسه گاه كه خارك هيچ  كندمي ايران ادعا  -۱۴۶۹

ششم فروردين  در تأييد اين امر، ايران به نامة  724را دريافت نكرده است. 7800241-05-سيخريد شمارة كي 

مشعر بر اين امر كه خارك مواد مربوط به   ،كند] خارك ارسال شده به بكمن استناد مي 1983آوريل  26[ 1362

 725حساب صادر شده دريافت نكرده بوده است. دالر آمريكا صورت  252آن سفارش خريد را كه بابت آن، 

حاكي از اين امر هستند كه اقالم مورد اختالف قبل از   ادله و مدارك ه، مطابق اظهارات اياالت متحد  -۱۴۷۰

كس  لاند. اياالت متحده در تأييد اين امر به ت] به خارك در ايران تحويل داده شده 1981ژانويه    19[  1359دي    29

ه سفارش خريد  كند، كه به خارك اطالع داده است ك] آموكو اينترنشنال استناد مي 1979  ژوئيه   17[  1358تير    26

اياالت   726حمل شده بوده است.  باتروسلآتالنتيك آبه طور كامل به عرشة كشتي    7800241-05-سيشمارة كي 

گاه در قلمرو قضايي  اي ژاپني تحصيل شده و هيچ متحده به عالوه مدعي است كه اقالم مورد اختالف از فروشنده 

 اياالت متحده يا مشمول آن نبوده است. 

  7800319-سيسفارش خريد شماره كي   

 پيشينه موضوعي   

 1357/1356در سال صادر شده  7800319-سيآموكو اينترنشنال از طريق سفارش خريد شماره كي  -۱۴۷۱

 ها را به آرنسن سفارش داد.رها و نازل پ] برخي اقالم، شامل فال1979يا  1978[ 1358/1357يا 

متشكل است از: (يك)    7800319-سيموجود در سوابق در ارتباط با سفارش خريد شمارة كي  ادلة تنها   -۱۴۷۲

پنجم شهريور  صادر شده توسط آرنسن به خارك در  2401920حساب شمارة يك كپي جزئاً ناخوانا از صورت

 

  ، باال. 1464بند  بنگريد به  724
  ، باال. 1468بند  بنگريد به  725
  ، باال. 1466بند  بنگريد به  726
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ك  حساب قابل مشاهده نيست)؛ و (دو) يك چ] ذيل سفارش خريد مذكور (مبلغ صورت 1979اوت  27[ 1358

] صادر شده توسط خارك، از جمله، براي  1979اكتبر  22[ 1358مهر  30دالر آمريكا مورخ  30/2،159به مبلغ 

 .2401920حساب آرنسن به شمارة پرداخت صورت 

حاكي از آن است كه تمام اقالم تحت پوشش سفارش   2401920حساب آرنسن به شمارة صورت  -۱۴۷۳

هانيول توليد شده بوده است. ديوان در اين ارتباط   تاكهياما ينتوسط شركت ژاپ 7800319-سيخريد شمارة كي 

هم   727، توصيف شده در باال، 7800241-05-سيكند كه تعدادي از اقالم سفارش خريد شمارة كيمالحظه مي 

 هانيول توليد شده بوده است. اكه توسط يامات

بابت سفارش خريد  را  خود    ] ادعاي 1996دسامبر    26[  1375ششم دي  ايران براي نخستين بار در اليحة   -۱۴۷۴

، كه به جاي آرنسن، به ويلسون اينداستريز،  184-، كه به اشتباه به ادعاي زمطرح كرد 7800319-سيشمارة كي 

 728داد.شد، ارجاع مياينك. مربوط مي 

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     

-سيهاي تحت پوشش سفارش خريد شمارة كي رها و نازل پگاه فالكند كه خارك هيچ ايران ادعا مي  -۱۴۷۵

ها پرداخت كرده بود، دريافت نكرده است. ايران مدعي است  دالر آمريكا بابت آن   840را، كه خارك    7800319

راجع به مكان و تحويل آن اقالم قصور ورزيده است. ايران به عالوه مدعي است    ادلةكه اياالت متحده در تسليم  

 

  ، باال.1465-1464بندهاي  بنگريد به  727
  ، زير.1566بند  بنگريد به  728
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گاه با آموكو اينترنشنال دربارة اقالم مورد اختالف تماس  حاكي از آن نيست كه اياالت متحده هيچ كه هيچ چيز 

 برقرار كرده باشد.

 اظهارات اياالت متحده     

، تا جايي كه به سفارش  178-كند كه ادعاي زاي مقدماتي، ادعا مي اياالت متحده، به عنوان مسئله -۱۴۷۶

د، بايد به دليل ثبت ديرهنگام رد شود. مطابق اظهارات اياالت  شومربوط مي  7800319-سيخريد شمارة كي 

سال پس از   17] خود، يعني حدود 1996دسامبر  26[ 1375ششم دي متحده، ايران براي نخستين بار در اليحة 

دهد كه تأخير  شده است. اياالت متحده ادامه مي  178-كور مدعي اين بخش از ادعاي زذثبت سفارش خريد م 

رائة اين ادعا مانع دفاع اياالت متحده شده و بازيابي هرگونه سوابق مربوط به ادعاي مذكور را براي  ايران در ا 

 اياالت متحده غيرممكن كرده است.

هاي مورد اختالف را از شركت  در هر حال، اياالت متحده مدعي است كه آرنسن فالپرها و نازل  -۱۴۷۷

] به  1981ژانويه  19[ 1359دي  29بنابراين، حتي اگر آن اقالم قبل از  ؛هانيول اخذ كرده است هكاژاپني، يامات

هاي  گيرد كه فالپرها و نازل متحده نتيجه مي   تاند. بر اين اساس، اياالاند، در ژاپن باقي مانده ايران حمل نشده بوده 

 اند.گاه در قلمرو قضايي اياالت متحده يا مشمول آن نبوده مورد اختالف هيچ 

 اي طرفين در خصوص اموال عيني ايران هگزارش   

] در پاسخ به اليحة دفاعي اياالت  1983اوت  31[ 1362نهم شهريور ايران براي نخستين بار در اليحة  -۱۴۷۸

شد. در آن دادخواهي، ايران    7800241-05-سي، محدود به سفارش خريد شماره كي178-متحده مدعي ادعاي ز

دالر آمريكا   252ها را به عنوان «مواد» به ارزش اقالم مورد اختالف كه آن به اشتباه بكمن را به عنوان نگه دارندة  

 توصيف كرد شناسايي نمود.
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] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1984سپتامبر    17[  1363شهريور    26اياالت متحده در گزارش   -۱۴۷۹

 كرد. 178-تر دربارة ادعاي زايران تقاضاي اطالعات بيش 

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني ايران اطالع  1984دسامبر    17[  1363آذر    26ايران در گزارش   -۱۴۸۰

دارندة ادعايي را از  داد كه «كاالها» در واقع به آرنسن سفارش داده شده بوده است؛ بر اين اساس، ايران نام نگه 

جا ، كه تا آن178-بكمن به آرنسن اصالح كرد و از ادعاي عليه بكمن اعراض نمود. ايران در تأييد ادعاي ز

حساب بود، كپي صورت  7800241-05-سيدالر آمريكا ذيل سفارش خريد شمارة كي  252همچنان محدود به 

 729سليم كرد.] آرنسن به خارك را ت1979ژوئيه  30[ 1358هشتم مرداد 

 تصميم ديوان     

] در 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  178-كه آيا اقالم ز است ساز در اين ادعا اينسرنوشتمسئلة  -۱۴۸۱

 اند يا خير.قلمرو قضايي اياالت متحده بوده

- 05-سيها و قطعات اتصال كماني تحت پوشش سفارش خريد شمارة كيفانوسه راجع به  مدارك -۱۴۸۲

كامپني در  ورثينگتون: (يك) حاكي از آن است كه آن اقالم توسط آرنسن از شركت ژاپني نيگاتا 7800241

اً نشان  قويو (دو)  730شده است؛ژاپن تحصيل شده بوده و بايد مستقيماً از منبع ژاپني به خارك در ايران حمل مي 

يوكوهاماي ژاپن به   از] 1979[ژوئن يا ژوئيه  1358تير ها و قطعات اتصال كماني در واقع در فانوسه دهد كه مي

 731ايران حمل شده است. 

 

  ، باال. 1467بند  بنگريد به  729
 ، باال. 1465بند  بنگريد به  730
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دهد  نشان مي 7800319-سيهاي تحت پوشش سفارش خريد شمارة كي زل اراجع به فالپرها و نادلة  -۱۴۸۳

ديوان مالحظه   732تحصيل شده بوده است. ژاپن ل در هانيو تاكهكه آن اقالم توسط آرنسن از شركت ژاپني ياما

شد، پن حمل مي ا، كه بايد مستقيمًا از ژ7800241-05-سيكند كه تعدادي از اقالم سفارش خريد شمارة كي مي

 733هانيول تأمين شده بوده است.  تاكههم از ياما

وجود ندارد كه اثبات نمايد كه، هيچ گاه، هيچ   ايادله كند كه بنابر مالحظات باال، ديوان حكم مي  -۱۴۸۴

- گيرد كه اقالم زدر قلمرو قضايي اياالت متحده بوده باشد. بر اين اساس، ديوان نتيجه مي  178-كدام از اقالم ز

بيند در اين خصوص  در پرتو اين يافته، ديوان نيازي نمي  باشد.نمي 9مشمول معناي «اموال ايران» ذيل بند  178

است،   7800319-سي، تا جايي كه مرتبط با سفارش خريد شمارة كي178-يري نمايد كه آيا ادعاي زگتصميم

 ديرهنگام ثبت شده است يا خير.

 شود.رد مي  178-در نتيجه، ادعاي ز -۱۴۸۵

  بار سوندرز اينك.) /(خارك 179-(سيزده) ادعاي ز 

 مقدمه    

بابت خسارات ناشي از قصور ادعايي اياالت  دالر آمريكا  80/192خواهان  179-ادعاي ز ايران در  -۱۴۸۶

- سوندرز، اينك. («بار-اي است كه آموكو اينترنشنال به بارمتحده در انجام ترتيبات انتقال برخي اتصاالت لوله 

 سوندرز») سفارش داده است. 

 پيشينه موضوعي   

 

 ، باال. 1473بند  بنگريد به  732
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از   33مارة شده به عنوان قلم ش فهرستاتصال لولة  20مدعي عدم دريافت  179-ادعاي ز ايران در  -۱۴۸۷

سوندرز در  -باشد. بارقلم بود، مي  36»)، كه مجموعاً مشمول 33(«قلم  780159-سيسفارش خريد شمارة كي 

خارك بابت چندين قلم از سفارش    براي     38230-ايحساب شمارة  ] صورت 1978اوت    30[  1357هشتم شهريور  

 .كردصادر  دالر آمريكا 80/192به مبلغ را  ،33، شامل قلم 780159-سيخريد شمارة كي 

، يعني 780159-سي] تمام مبلغ سفارش خريد شمارة كي 1978سپتامبر    24[  1357دوم مهر  خارك در   -۱۴۸۸

 734دالر آمريكا را به كلّي پرداخت كرد. 361،3

] در «يادداشت انجام كار  1978سپتامبر  17[هشتم و  1357شهريور  26و  17وفق مداخل مورخ  -۱۴۸۹

  » «به طور كامل حمل  780159-سيتلفني» داخلي آموكو اينترنشنال، سفارش خريد شماره كي   كننده/تسريعتأمين 

 ،]1978اكتبر  14[ 1357مهر  22شهر ايران در مرسيدن به خر يتخمينزمان ، با اِس.اِس. تايكوة كشتي شو در عر

 دريافت شد. 

] به آموكو اينترنشنال اطالع داد كه خارك  1979ژوئيه  17[ 1358تير  26خارك با تلكس مورخ  -۱۴۹۰

دالر   80/192، به ارزش 33را به طور ناقص حمل كرده است، زيرا قلم  780159-سي سفارش خريد شمارة كي 

 محمولة مذكور نبوده است. در آمريكا، 

  - » FRDRد كه «] به خارك اطالع دا1979ژوئيه  19[ 1358تير  28آموكو اينترنشنال با تلكس مورخ  -۱۴۹۱

در حال «چك كردن سوابق و چك كردن مجدد انبار بابت [قلم]    -كارگزار حمل و نقل  به احتمال زياد به معناي  

 مفقودي» بوده و «اطالع» خواهد داد. 33

 

- هاي شمارة ايحسابحساب، يعني صورت صورت از طريق سه  780159-سيسوندرز ذيل سفارش خريد شماره كي-بار 734
  حساب صادر كرد.دالر آمريكا براي خارك صورت  3،361مجموعاً  38230-، و اي38229-، اي38228
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از طريق آن،   را ارائه كرد كه طي آن] 1983آوريل  28[ 1362هشتم ارديبهشت ايران كپي نامة مورخ  -۱۴۹۲

  94/188« كه براي آن به مبلغ  780159-سيسوندرز اطالع داد كه مواد سفارش خريد شمارة كي - باررك به اخ

را دريافت نكرده بوده و درخواست كرد  صادر شده  حساب  صورت   »38228-اي  حساب شمارة دالر» ذيل صورت 

 735سوندرز وضعيت آن سفارش خريد را روشن كند. -كه بار

 وص اموال عيني ايران هاي طرفين به ديوان در خصگزارش   

عيني    ] خود به ديوان در خصوص اموال1984سپتامبر    17[  1363شهريور    26اياالت متحده در گزارش   -۱۴۹۳

به كارگزار ايران حمل شدند، و محموله  ]  1978[  1357/1356  در   ايران اطالع داد: «مدارك ناخوانا هستند. كاالها

نسبت به حمل ناقص، نامستند و محل مناقشة شركت آمريكايي   اييعدر ايران دريافت شده است. اختالف اد 

 است».

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1985اكتبر  30[ 1364هشتم آبان اياالت متحده در گزارش  -۱۴۹۴

به خارك حمل شد.   وورلد [تريد] ] توسط 1978[ 1357/1356ايران اطالع داد: «به آموكو فروخته شد؛ در سال 

 سبت به حمل ناقص نامستند است». اختالف ادعايي ن

اموال عيني ايران اطالع   صوص] خود به ديوان در خ1987نوامبر  13[ 1366آبان  22ايران در گزارش  -۱۴۹۵

هاي تحميل شده بر ايران توسط اياالت متحده»  سوندرز «به جهت تحريم-داد كه خارك از برقراري ارتباط با بار

 ناتوان بوده است.

ديوان در خصوص اموال عيني   به] خود 1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14ش اياالت متحده در گزار -۱۴۹۶

 ايران متذكر شد:

 

  .734، باال و پانوشت 1487بند  بنگريد به  735
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دالر به خارك    60/3504سوندر[ز] به ارزش - دهد كه مواد خريداري شده از بارسوابق آموكو نشان مي 

اختالف  ] حمل شده است. 1978اكتبر  14[  1357مهر  22 با تخمين رسيدن در اِس/اِس تايكو بر عرشة 

  نسبت به حمل ناقص نامستند است.

كننده/تسريع تلفني» داخلي آموكو اينترنشنال اياالت متحده با گزارش خود، كپي «يادداشت انجام كار تأمين

] حاكي از اين  1978[سپتامبر  1357شهريور كه مشتمل است بر مداخل مورخ  ارائه كردشده در باال را توصيف 

، با تخمين  اِس.اِس. تايكوبه طور كامل حمل شد و در عرشة كشتي  780159-يسكه سفارش خريد شمارة كي 

  736هر دريافت شده است. مش] در خر1978اكتبر   14[  1357مهر  22رسيدن در 

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     

نيمه  در  780159-سيايران در اين امر اختالفي ندارد كه اقالم مندرج در سفارش خريد شمارة كي  -۱۴۹۷

در آن محموله بوده   33اند. با اين حال، ايران مخالف است كه قلم ] به ايران حمل شده 1978[اواخر  1357دوم 

، جوياي  آموكو اينترنشنالود به  ] خ1979ژوئيه    17[  1358تير    26شود كه خارك در تلكس  است. ايران متذكر مي 

 آموكو اينترنشنال تري از  بر هرگونه پاسخ بيش  ايادلهمطابق اظهارات ايران، هيچ  امّا  شده است.    33عدم حمل قلم  

هايي مبني بر حمل مجدّد  نبوده، يا در حال برداشتن گام نزد آموكو   33وجود ندارد دال بر اين كه همچنان قلم 

 آن بوده است.

 

  ، باال. 1489بند  بنگريد به  736
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به ايران    33كند كه ناتواني اياالت متحده بر ارائة مدارك معتبر حاكي از اين كه قلم  ايران استدالل مي  -۱۴۹۸

ژانويه   19[ 1359دي  29مبني بر اين امر تلقي گردد كه قلم مذكور در  ايادله حمل شده بوده، بايد به عنوان 

 اياالت متحده قرار داشته است.] همچنان در قلمرو قضايي 1981

 ظهارات اياالت متحده ا  

- سيتر در سفارش خريد شمارة كي بخشي از سفارشي بزرگ  33كند كه قلم اياالت متحده ادعا مي  -۱۴۹۹

، با تخمين رسيدن به  اِس.اِس. تايكو] به ايران در عرشة كشتي 1978[سپتامبر  1357شهريور بوده كه در  780159

تير دهد كه پس از نه ماه، در ] حمل شده است. اياالت متحده ادامه مي 1978اكتبر  14[ 1357مهر  22ايران در 

در محموله   33] بود كه خارك تلكسي را به آموكو اينترنشنال ارسال كرد مبني بر اين كه قلم 1979[ژوئيه  1358

] متناظر 1979[ 1358تابستان  ] تا1978[ 1357پاييز نبوده است. با اين حال، مطابق اظهارات اياالت متحده، دورة 

توان فرض كرد كه  با اختالالت در بنادر ايران است كه با انقالب ايران توأم شد؛ در اين اوضاع و احوال، نمي

 يابي كند، به خارك حمل نشده بوده است. جاقلمي را كه خارك نتوانسته آن را 

آموكو اينترنشنال كه در آن، به خارك    ]1979ژوئيه    19[  1358تير    28اياالت متحده با اشاره به تلكس   -۱۵۰۰

سوابق خود را بررسي و انبار خود را مجدداً بررسي كرده   33737بابت قلم    كارگزار حمل و نقلاطالع داده شد كه  

كند كه ايران هيچ مكاتبة ديگري ميان خارك و آموكو اينترنشنال تسليم نكرده كه نشان دهد اين  است، تأكيد مي 

 يافته است.مسئله چگونه فيصله  

 

  ، باال. 1491بند  بنگريد به  737
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در   33نظر گرفتن تمام مراتب باال مدعي است كه نبايد چنين فرض شود كه قلم  اياالت متحده با در  -۱۵۰۱

ها ميان خارك و آموكو اينترنشنال،  ]، يعني يك سال و نيم پس از تبادل تلكس 1981نويه اژ 19[ 1359دي  29

 و ايران داراي حق مالكيت آن بوده است.همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده قرار داشته 

 تصميم ديوان   

 1357در نيمه دوم  780159-سياختالفي وجود ندارد كه اقالم مندرج در سفارش خريد شمارة كي  -۱۵۰۲

در آن محموله   33اند. اختالف ميان طرفين متمركز بر اين امر است كه آيا قلم ] به ايران حمل شده 1978[اواخر 

  اي ادله كند كه نبوده است. هيچ  كند كه بوده، در حالي كه ايران ادعا مي بوده است يا خير: اياالت متحده ادعا مي 

] خارك، مبني  1979ژوئيه    17[  1358تير    26ال در پيِ تلكس  در اين خصوص وجود ندارد كه آيا آموكو اينترنشن

وجود ندارد    قابل اعتمادي، افتاده است يا خير، و اگر بله، چگونه. همچنين، هيچ شاهد  33بر ادعا بر عدم حمل قلم  

و  ] در قلمرو قضايي اياالت متحده قرار داشته، و، در اين اوضاع 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  33كه قلم 

شود كه روشن  احوال، ديوان آمادگي ندارد چنين فرض كند كه قرار داشته است. در اين ارتباط، ديوان متذكر مي

سوندرز، دربارة عدم  -] خود به بار 1983آوريل  28[ 1362هشتم ارديبهشت ة نيست كه آيا خودِ خارك، در نام

 738شكايت كرده است يا خير. 179-نامرتبط با ادعاي ز  ييا قلم ديگر 33دريافت قلم 

بيند كه به طور قاطع در اين خصوص  هاي خود به شرح زير نيازي نميپرتو يافته  در هر حال، ديوان در -۱۵۰۳

 ] به ايران حمل شده است يا خير. 1981نويه اژ  19[ 1359دي  29قبل از   33گيري نمايد كه آيا قلم تصميم

] 1984اكتبر    30[  1363هشتم آبان  ] و  1984سپتامبر    17[  1363شهريور    26هاي  اياالت متحده گزارش  -۱۵۰۴

] حمل شده بوده، و  1978[ 1357در سال  33خود به ديوان در خصوص اموال عيني ايران ابراز داشت كه قلم 

 

  ، باال. 1492بند  بنگريد به  738
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] خود به 1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14ناقص «نامستند» است. اياالت متحده درگزارش اختالف مبني بر حمل 

، با  33تري در اين خصوص فراهم آورد مبني بر اين كه قلم ديوان در خصوص اموال عيني ايران اطالعات بيش 

ت. اياالت متحده  حمل شده بوده اس اِس.اِس. تايكوبه عرشة  ،]1978اكتبر  14[ 1357مهر  22تخمين رسيدن در 

كننده/تسريع تلفني» داخلي آموكو اينترنشنال كار تأمين  انجامدر تأييد اين سخن، با اين گزارش، كپي «يادداشت 

به عرشة كشتي   780159-سيداشت كه سفارش خريد شمارة كي توصيف شده در باال را ارائه كرد كه اظهار مي 

دهندة اطالعاتي كه اياالت متحده، به  اين نشان  739«به طور كامل حمل» و دريافت شده بوده است. اِس.اِس. تايكو

 الً از آموكو اينترنشنال درخواست و تحصيل كرده بوده است.درخواست خود، احتما

  33از قلم  كارگزار حمل و نقلايران نشان نداده كه از آموكو اينترنشنال دربارة ثمرة جست و جوي  -۱۵۰۵

يا اين كه به نحو ديگري، به آموكو اينترنشنال دستورالعمل كافي براي عملي كردن  740پرس و جو كرده است،

 ه ايران داده باشد.ب 33انتقال قلم 

اين ادعا را   فيكند كه اياالت متحده به حد كا، حكم مي با سنجش ادلهدر پرتو مراتب باال، ديوان،  -۱۵۰۶

به طور معقول  كرده و مراتب را به ديوان اطالع داده است. تحت اين اوضاع و احوال، از اياالت متحده  يوارس

 . شد انتظار داشت به چيزي بيش از اين عمل نمايدنمي

] همچنان در قلمرو  1981ژانويه    19[  1359دي    29در    33در نتيجه، ديوان حتي اگر فرض شود كه قلم   -۱۵۰۷

توانسته دربارة آن قلم  قضايي اياالت متحده قرار داشته است، با در نظر گرفتن اطالعاتي كه اياالت متحده مي

 

  ، باال.1496و  1489بندهاي  بنگريد به  739
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رفته در اين اوضاع و احوال در راستاي انجام تعهد  ميچه به طور معقول انتظار آوري كند، اين دولت هر آنجمع

 741به ايران انجام دهد، انجام داده است.  33هايي به منظور تضمين انتقال قلم مبني بر برداشتن گام  9خود ذيل بند 

 شود.رد مي  179- در پرتو مراتب باال، ادعاي ز -۱۵۰۸

  ).فب اينترنشنال كورپ(خارك/پنل 180-(چهارده) ادعاي ز

 مقدمه    

دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور ادعايي اياالت   78/1،782خواهان  180-ايران در ادعاي ز -۱۵۰۹

ساختة سفارش داده شده به  هاي پيشدر انجام ترتيبات انتقال برخي اقالم مربوط به ساخت واحد خانه  همتحد

 ») است. فبپنلاينترنشنال كورپوريشين (« فبپنل

 پيشينة موضوعي   

ساختة  هاي پيشمدعي عدم دريافت شش قلم مربوط به ساخت واحد خانه  180-ايران در ادعاي ز -۱۵۱۰

شامل    180-اقالم ز  ») از خارك است.180-(«اقالم ز  780251-سيشده ذيل سفارش خريد شمارة كي داده سفارش 

 شد.يارد موكت مي 29و  42پوشش ديوارهاي داخلي خانه، قاب و چارچوب، چسب و به ترتيب 

را براي   9512-78حساب شمارة ] صورت 1978آوريل  24[ 1357چهارم ارديبهشت در  فبپنل -۱۵۱۱

حساب حاكي از اين است كه  صادر كرد. اين صورت  180-دالر آمريكا بابت اقالم ز 78/1،782خارك به مبلغ 

 «در كارگاه صدمه ديده» بوده است. موكتيارد  29

 ] به خارك به شرح زير اظهار داشت:1978 مه 11[ 1357ارديبهشت   21در نامة  فبپنل -۱۵۱۲

 

  ، باال. 211و  169بندهاي  بنگريد به  741
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را مالحظه  ايم ها و كمدها استفاده كردهموادي كه در حماممربوط به  حسابلطفاً به پيوست صورت

ها را وفق دستورالعملي از  هاي اوليه نبودند امّا ما آن دانيد، اين مواد در طراحي طور كه مي . همانبفرماييد

ها را دقيقاً مريكن استفاده كرديم، و شما ساختمانآكاركنان شركت نفت ايران پان    خوابگاه [مأموري] در  

  خواستيد. ... هامثل آن

بهاي آن را  ] گفتيد كه فبپنلآمده، شما [به ديده بيست و نه ياردي كه صدمه  موكتهمچنين، 

تري براي  د، كه در بلند مدت هزينة بيشيبه جاي اين كه ادعايي در مورد آن به عمل آورپردازيد مي

 شما خواهد داشت.

] خارك است كه به سفارش خريد شمارة  1978[اوت  1357مرداد شامل فرم درخواست  هسابق -۱۵۱۳

حساب كند. فرم درخواست، چنان كه صورت ست ميفهررا  180-الم زدهد و اقارجاع مي  780251-سيكي

«در كارگاه صدمه ديده» بوده، و حاوي   موكتيارد  29حاكي از آن بود كه  742داد،نشان مي 78-9512شمارة 

حساب  دهندة هزينة موادي باشد كه مطابق صورت اين حاشيه نويسي بوده است: «اين درخواست بايد پوشش 

 تأمين و نصب شده است». فب، اينك.پنلپيوست، پيشاپيش توسط  9512-78

، ضمن ارجاع به نامه  ]1983آوريل  28[ 1362هشتم ارديبهشت مورخ  492-امخارك با نامة شمارة  -۱۵۱۴

اطالع داد كه مواد   فبپنل ارسال كرده بود، به  فبپنل] به 1982دسامبر  19[ 1361آذر  28كه در  329-ام شمارة

 78/1،782به مبلغ  78 -9512را كه براي آن ذيل صورت حساب شمارة  780251-سيسفارش خريد شمارة كي 

وضعيت آن سفارش   فبپنلحساب صادر شده، دريافت نكرده است و درخواست كرد كه دالر آمريكا صورت 

 خريد را روشن كند. 

 

  ، باال. 1511بند  بنگريد به  742
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و   329-امهاي خارك به شمارة ]، ضمن ارجاع به نامه 1983مه  23[ 1362دوم خرداد با نامة  فبپنل -۱۵۱۵

 شرح زير به خارك پاسخ داد:به ، 492-ام

] در پيوست است كه به وضوح  1978مه  11[ 1357ارديبهشت  21كپي نامه خطاب به [خارك] مورخ 

چهارم  دارد كه [خارك]، در واقع، مواد مذكور را دريافت كرده بوده و مواد مذكور در اظهار مي 

كاركنان شركت نفت  در خوابگاهها و كمدهاي [خارك] ] در حمام1978آوريل   24[ 1357ارديبهشت 

  مريكن مورد استفاده قرار گرفته است. آيران پان ا

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     

گاه به ايران حمل شده باشند. هيچ  180-وجود ندارد كه اقالم ز ايادله كند كه هيچايران استدالل مي  -۱۵۱۶

مه  23و  1978مه  11[ 1362دوم خرداد و  1357ارديبهشت  21هاي به طور خاص، ايران مخالف است كه نامه

 743به خارك موجد ادلّة اثباتي كافي مبني بر چنين حملي است. فبپنل] از 1983

 اظهارات اياالت متحده     

دوم  و  1357ارديبهشت  21هاي كه با نامه را چنان  180-كند كه خارك اقالم زتحده ادعا مي اياالت م -۱۵۱۷

به خارك اثبات شده، هم دريافت و هم استفاده كرده   فبپنل] از 1983مه  23و  1978مه  11[ 1362خرداد 

] 1981ژانويه    19[  1359دي    29در    180-جا كه اقالم زبدين ترتيب، وفق اظهارات اياالت متحده، از آن  744است.

 باشند.نمي  9اند، مشمول محدودة بند نداشته  در قلمرو قضايي اياالت متحده قرار

 

  ، باال.1515و  1512بندهاي  بنگريد به  743
  جا.همان  بنگريد به  744
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 تصميم ديوان   

] به ايران  1981ژانويه    19[  1359دي    29قبل از    180-كند كه اقالم زشده ديوان را قانع مي ارائه   مدارك  -۱۵۱۸

 عبارتند از:  مداركاند. اين حمل شده 

- كه مشمول اقالم ز موكتيارد  29، حاكي از اين كه 78-9512به شمارة  فبپنلحساب صورت   (الف)

  745گاه صدمه ديده» بوده است؛ كاربوده، «در 180

دهد به:  در آن ارجاع مي  فبپنلبه خارك، كه  فبپنل] 1978مه  11[ 1357ارديبهشت  21نامة   (ب)

يم» و (دو) اكرده ها و كمدها استفاده در حمام حساب پيوست «بابت موادي كه (يك) صورت 

  746»؛ هكه صدمه ديده آمد ي بيست و نه ياردموكت «

-سي] خارك مربوط به سفارش خريد شمارة كي1978[اوت  1357مرداد فرم درخواست   (پ)

يارد فرش «در كارگاه    29دارد كه: (يك)  كند و اعالم مي ست مي فهررا    180-، كه اقالم ز780251

پوشش هزينة موادي بود كه وفق  براي صدمه ديده» بوده؛ و (دو) درخواست خارك، 

  747»؛ ه استن و نصب شدتأمي فبپنل«پيشاپيش توسط  78- 9512حساب شمارة صورت 

مه  11[ 1357ارديبهشت  21به خارك كه كپي نامة  فبپنل] 1983مه  23[ 1362دوم خرداد نامة   (ت)

چهارم  را كه «در  180-كرد كه خارك، در واقع، اقالم ز] خارك را در ضميمه و اظهار مي 1978

 

  ، باال. 1511بند  بنگريد به  745
  باال. ، 1512بند  بنگريد به  746
  ، باال. 1513بند  بنگريد به  747
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كاركنان شركت خوابگاه    در  ي [خارك]ها و كمدهادر حمام  ]1978آوريل    24[  1357ارديبهشت  

 748» دريافت كرده است. ه است مريكن مورد استفاده قرار گرفت آنفت ايران پان 

 1359دي  29در  180-گيرد كه اقالم زنتيجه مي ،معارض ادلةو در نبود  پرتو مراتب باال،ديوان در  -۱۵۱۹

  9] در قلمرو قضايي اياالت متحده قرار نداشته، و بدين ترتيب، آن اقالم مشمول محدودة بند 1981ژانويه  19[

 باشد.نمي

 شود.رد مي  180- چه گذشت، ادعاي زبنابر آن -۱۵۲۰

  ارك/رپيد اينداستريال كورپ.)(خ 181-(پانزده) ادعاي ز

 مقدمه    

ي از قصور ادعايي اياالت متحده  شدالر آمريكا بابت خسارات نا  81/55خواهان    181-ايران در ادعاي ز -۱۵۲۱

اينداستريال كورپوريشن («رپيد اينداستريال»)    خريداري شده از رپيد  اي نشانگر عقربه در انجام ترتيبات انتقال يك  

 است.

ها در اين ادعاها نبود و مشمول برنامة زماني جلسات استماع در مرحله دوم از رسيدگي  181-ادعاي ز -۱۵۲۲

  749». گيري خواهد شد اساس مداركي كه در اختيار دارد تصميمبه گروه ادعاهايي تعلق داشت كه «توسط ديوان بر  

 نكردند. در خصوص اين ادعا در جلسات استماع ارائه  بحثيبر اين اساس، طرفين هيچ 

 پيشينه موضوعي    

 

  ، باال. 1515بند  بنگريد به  748
  ، باال. 50بند  بنگريد به  749
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 76/57حسابي براي خارك به مبلغ ] صورت 1978اكتبر  30[ 1357هشتم آبان رپيد اينداستريال در  -۱۵۲۳

سفارش   780348-سيكه آموكو اينترنشنال ذيل سفارش خريد شمارة كي   اينشانگر عقربه دالر آمريكا بابت يك  

 داده بود، صادر كرد.

] به خارك اطالع داد كه، از جملة  1978[دوم نوامبر  1357آبان  11آموكو اينترنشنال با تلكس مورخ  -۱۵۲۴

، مشخصاًايران، «به طور كامل» به  780438-سيمندرج در سفارش خريد شمارة كي اينشانگر عقربه ساير اقالم، 

به   ]4/11[ 13/8 درIR -1702 پرواز به نيويورك ارتباطي  زفاليينگ تايگر  AWB IR -096-7494-4376«با 

 حمل شده است.تهران»، 

] به رپيد اينداستريال اطالع داد كه مواد سفارش  1983آوريل  30[ 1362ارديبهشت  10خارك با نامة  -۱۵۲۵

] رپيد 1978اكتبر  30[ 1357هشتم آبان ب احسها ذيل صورت را كه بابت آن  780348-سيخريد شمارة كي 

حساب صادر شده، دريافت نكرده و درخواست كرد كه رپيد  دالر آمريكا صورت  81/55اينداستريال به مبلغ 

 ل وضعيت آن سفارش خريد را روشن كند.اينداسترايا

 هاي طرفين به ديوان در خصوص اموال عيني ايران گزارش     

خصوص اموال عيني ايران، در    ] خود به ديوان در 1984ژانويه    27[  1362هفتم بهمن  ايران در گزارش   -۱۵۲۶

شده توسط رپيد  داري اإلدعا نگه علي دالر آمريكا بابت «مواد»  10/129، خواستار 181-ارتباط با ادعاي ز

 30[  1362ارديبهشت    10هاي موارد آتي را تسليم كرد: (يك) نامة  اينداستريال شد. ايران در تأييد اين سخن كپي 

(دو) نامة خارك به رپيد اينداستريال مورخ   750] خارك به رپيد اينداستريال توصيف شده در باال؛1983آوريل 

- سيداد كه خارك مواد سفارش خريد شمارة كي ] كه اطالع مي 1983آوريل  28[ 1362هشتم ارديبهشت 

 

  ، باال. 1525بند  بنگريد به  750
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دالر آمريكا   29/73ها توسط رپيد اينداستريال مبلغ ) كه بابت آن181-ارتباط به ادعاي ز(بي 780257

  30[ 1357حساب مورخ هشتم آبان و (سه) صورت  ؛ حساب صادر شده بود، را دريافت نكرده بوده استصورت 

دالر   76/57اي مورد اختالف در اين ادعا مبلغ ] رپيد اينداستريال كه از خارك بابت نشانگر عقربه1978اكتبر 

 751كرد.آمريكا را مطالبه مي 

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1984سپتامبر    17[  1363شهريور    26اياالت متحده در گزارش   -۱۵۲۷

ها «حاكي از آن هستند كه كاالها به ارزش  «مدارك با ادعا مطابقت ندارد»، آن  هر چند ايران متذكر شد كه، 

 اند».] به كارگزار ايران حمل شده 1978اكتبر  26[ 1357چهارم آبان دالر در  76/57

خصوص اموال عيني ايران اظهار   ] خود به ديوان در 1984دسامبر  17[ 1363آذر  26ايران در گزارش  -۱۵۲۸

 داشت:

  - شودمي  مسترددالر  29/73به مبلغ  78]0[257-سييك) بدين وسيله؛ ادعا بابت سفارش شمارة كي 

منهاي كسورات) مطابق   76/57دالر (ارزش اولية    81/55به مبلغ    78]0[348-سيسفارش شمارة كي  دو)

  قاً پيوست شد، دريافت نشده است.  حسابي كه سابصورت 

] به  1990ژانويه  17و  1987نوامبر  13[ 1368دي  27و  1366آبان  22 هايايران اظهارات مشابهي در گزارش 

 ديوان در خصوص اموال عيني ايران ارائه كرد.

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1985اكتبر  30[ 1364هشتم آبان اياالت متحده در گزارش  -۱۵۲۹

 ايران مالحظه كرد:

 

  ، باال. 1523بند  بنگريد به  751
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توسط ايران حاكي از اين است كه   ارائه شدهشركت فاقد هرگونه سوابق از اين دوره است. مدارك 

 اند.دالر حمل شده  76/57كاالها به ارزش 

ديوان در خصوص اموال  خود به  هايگردد كه، به جز اظهارات ايران در گزارش ديوان متذكر مي  -۱۵۳۰

ها  هاي كتبي خود در اين پرونده در دادخواهي  181- عيني ايران، اين دولت هيچ اليحة ديگري راجع به ادعاي ز

 ارائه نكرده است. 

 تصميم ديوان     

نشانگر  موجود حاكي از آن است كه  ادلةاستدالالت است. نبود تقريبي و  ادله بوددچار كم اين ادعا  -۱۵۳۱

اي مبني بر اين امر  ايران هيچ ادله اثباتي 752] به ايران حمل شده است. 1978[نوامبر    1357آبان  مربوطه در    ايعقربه 

، و در اين  ه] همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده بود1981ژانويه    19[  1359دي    29ارائه نكرده كه آن قلم در  

 تواند چنين فرض كند كه بوده است.، ديوان نمي اوضاع و احوال

شده ذيل سفارش خريد شمارة  داده سفارش  اينشانگر عقربه گيرد كه بنابر مراتب باال، ديوان نتيجه مي -۱۵۳۲

] در قلمرو قضايي اياالت متحده قرار نداشته، و بدين ترتيب، 1981ژانويه    19[  1359دي    29در    780348-سيكي

 باشد.نمي  9بند آن قلم مشمول محدودة 

 شود.رد مي  181-در نتيجه، ادعاي ز -۱۵۳۳

  وود الكتريك سوپالي)ل(خارك/انگ 182-(شانزده) ادعاي ز

 مقدمه    

 

  ، باال. 1524بند  بنگريد به  752
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دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور ادعايي اياالت   98/6،782خواهان  182-ايران در ادعاي ز -۱۵۳۴

خارك از انگلوود الكتريكال سوپالي («انگلوود»)  متحده در انجام ترتيبات انتقال برخي مواد به ايران است كه 

 خريداري كرد.

ها نبود و ها در اين پرونده ي دادرسمشمول برنامه زماني جلسات استماع در مرحلة دوم  182-ادعاي ز -۱۵۳۵

  753». گيري خواهد شد اساس مداركي كه در اختيار دارد تصميمبه گروه ادعاهايي تعلق داشت كه «توسط ديوان بر  

مشخصي در خصوص اين ادعا در جلسات استماع ارائه نكرد،  بحث  هيچ    ، بر اين اساس،كه اياالت متحدهدر حالي

 ايران انتخاب كرد كه چنين كند.

 پيشينة موضوعي   

 سابقة اين ادعا، از جمله، مشتمل بر كپي مدارك زير است: -۱۵۳۶

با و  780367-سييد شمارة كي (الف) فرم درخواست مواد خارك (يا بخشي از آن) راجع به سفارش خر 

  754تاريخ مندرج بر روي اين فرم ناخواناست؛ ؛قلم 50بيش از  فهرست

] كه  1979[پنجم ژوئن    1358خرداد    15صادرشده توسط انگلوود در    122488حساب شمارة  (ب) صورت 

شده ذيل سفارش خريد شمارة  داده دالر آمريكا براي خارك بابت برخي اقالم سفارش  13/420مبلغ 

  755د؛ نكحساب صادر مي ] صورت 1978[هفتم دسامبر  1357آذر  16مورخ  780367-01-سيكي

(يك)    داد كه:] كه اطالع مي 1979ژوئيه    12[  1358تير    21تلكس آموكو اينترنشنال به خارك مورخ    (پ)

زمان  ، با  اِس.اِس. فيكس بر عرشة    780367-سياز جمله، مواد تحت پوشش سفارش خريد شمارة كي 

 

  ، باال. 50بند  بنگريد به  753
  نيست.در ادله و مدارك موجود  780367-سيسفارش خريد شمارة كي 754
  در ادله و مدارك موجود نيست.  780367-01-سيسفارش خريد شمارة كي 755
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] به جزيرة خارك «به طور كامل حمل» شده بوده  1979اوت    10[  1358مرداد    19  دررسيدن    يتخمين

» بود (يعني  سفارش يك «حمل جزئي 780367-01-سيكي  است؛ و (دو) سفارش خريد شمارة

حمل مذكور نبوده  توان استنباط كرد كه تعدادي از اقالم تحت پوشش آن سفارش خريد مشمول  مي

  است)؛

] كه مبلغ  1979ژوئيه    20[  1358تير    29صادر شده توسط انگلوود در    346591حساب شمارة  صورت   (ت)

شده ذيل  داده » سفارش 20 از سفارش «جزئي دالر آمريكا براي خارك بابت يك قلم،  92/240

  حساب صادر كرده است؛صورت 780367-01-سيسفارش خريد شمارة كي 

] كه 1979سپتامبر  27[ 1358پنجم مهر مورخ  780367-03-سيسفارش خريد شمارة كي   (ث)

 دالر آمريكا بود. 78/1،211 قيمتدهندة چهار قلم به پوشش

ها، اقالم  در اين ماه  756]،1980[مارس و آوريل  1359و فروردين  1358اسفند هاي ت فهرسمطابق  -۱۵۳۷

دالر آمريكا، و اقالم سفارش    12/5،536حساب شده به مبلغ  ، صورت780367-01-سيسفارش خريد شمارة كي 

دالر آمريكا، در هيوستون در انبار   86/1،246شده به مبلغ حساب ، صورت780367-03-سيخريد شمارة كي 

 1359فروردين مكان و سرنوشت آن اقالم پس از  در سابقه در خصوص  مدركيقرار داشتند. هيچ  وورلد تريد 

 ] وجود ندارد.1980[آوريل 

تلي اند نوادا كو. («بنتلي اند نوادا»)  اي به بن] نامه 1983آوريل  28[ 1362هشتم ارديبهشت خارك در  -۱۵۳۸

ارسال كرد و اطالع داد كه موادي را   –هاي خريد مربوطه در اين ادعا شركتي نامرتبط با هيچ يك از سفارش  –

شماره حساب  صورت   780367-01-سيدالر آمريكا ذيل سفارش خريد شمارة كي   06/628ها به مبلغ  كه بابت آن
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صادر شده، دريافت نكرده است و درخواست نمود كه بنتلي اند نوادا وضعيت آن سفارش خريد را   346591

 روشن كند.

 موال عيني ايران هاي طرفين در خصوص اگزارش   

] خود به اليحة دفاعي اياالت متحده به اشتباه بنتلي  1983اوت  31[ 1362نهم شهريور ايران در پاسخ  -۱۵۳۹

دالر آمريكا   06/628ها را به عنوان «مواد» به ارزش دارندة اقالم مورد اختالف، كه آن اند نوادا را به عنوان نگه 

 توصيف كرد، شناسايي نمود.

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني ايران به  1984نويه اژ 27[ 1362فتم بهمن هايران در گزارش  -۱۵۴۰

دالر   06/628ارزش براي آن دارندة اقالم مورد اختالف، كه همچنان كردن بنتلي اند نوادا به عنوان نگه ستفهر

شده در باال  مواد خارك توصيف  تاريخ درخواست، ادامه داد. ايران با گزارش مذكور، فرم بيبودقائل ميآمريكا  

 757را ارائه نمود. 

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1984سپتامبر    17[  1363شهريور    26گزارش  در  اياالت متحده   -۱۵۴۱

شده» از  ست فهرحساب صورت  هاي شماره شده «در مدارك» و (دو) «فهرست ايران متذكر شد كه (يك) قطعات 

 بنتلي اند نوادا نبوده است. 

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني ايران (يك)  1984دسامبر    17[  1363آذر    26ايران در گزارش   -۱۵۴۲

از ادعا «عليه بنتلي اند نوادا» اعراض كرد؛ (دو) اظهار داشت كه «همان كاالها» از انگلوود سفارش داده شده بوده  

هاي  حساب دالر آمريكا پابرجا ماند. به عالوه، ايران كپي صورت  06/628است؛ و (سه) بر ادعاي خود به مبلغ 

ه 346591و  122488هاي انگلوود به شماره  » در  5، 3، 1هاي و ادعا كرد كه اقالم به «شماره   758را ارائ
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ب اخير توسط خارك دريافت نشده بوده است. ايران  حساحساب نخست و «تمام اقالم» در صورت صورت 

] خود به  1990ژانويه  17و  1987نوامبر  13[ 1368دي  27و  1366آبان  22هاي اظهارات مشابهي در گزارش 

 ديوان در خصوص اموال عيني ايران ارائه كرد.

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1985اكتبر  30[ 1364هشتم آبان اياالت متحده در گزارش  -۱۵۴۳

 ايران اظهار داشت: «كاالها به آموكو فروخته شد. به انگلوود مسترد نشد».

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14اياالت متحده در گزارش  -۱۵۴۴

  اِس.اِس. فيكس ] بر عرشة  1979اوت    10[  1358مرداد    19دهد كه اقالم در  ايران ادعا كرد: «سوابق آموكو نشان مي 

] 1979ژوئيه  12[ 1358تير  21. اياالت متحده در تأييد اين سخن، كپي تلكس »اندجزيرة خارك حمل شده به 

 759كو اينترنشنال به خارك توصيف شده در باال را ارائه كرد.آمو

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     

خود به ديوان در خصوص اموال   هايكند كه ايران، جز اظهاراتي كه در گزارش ديوان مالحظه مي  -۱۵۴۵

ارائه   182-اي راجع به ادعاي زها هيچ اليحه هاي كتبي خود در اين پرونده عيني ايران ارائه كرده، در دادخواهي 

 نكرده است. 

ژوئيه    12[  1358تير    21ايران در جلسات استماع اشاره كرد كه تلكس آموكو اينترنشنال به خارك در   -۱۵۴۶

كامل  اِس.اِس. فيكسبر عرشة  780367-01-سيحمل سفارش خريد شمارة كي ] حاكي از آن است كه1979

[آوريل   1359فروردين ست فهرواقع،  بوده است. ايران در ادامه ادعا كرد كه، درموجود ن نبوده زيرا چندين قلم 
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 780367-03-سيو كي 780367-01-سيخريد شمارة كي  هاي دهد كه مواد مرتبط با سفارش ] نشان مي 1980

  98/6،782بوده) مجموعاً به مبلغ  780367-01-سياي بر سفارش خريد شمارة كي(كه به ادعاي ايران، اصالحيه 

داري  خارك در هيوستون نگه  كارگزار حمل و نقل] توسط 1980[آوريل  1359فروردين در دالر آمريكا، 

] در قلمرو  1981ژانويه  19[ 1359دي  29اطالعات، ايران معتقد است كه اين اقالم در اين  شده است. بنابرمي

 قضايي اياالت متحده باقي مانده است.

 اظهارات اياالت متحده   

ايران درخواست كرد   ادلهاليحه و  ] خود به  2001سپتامبر    26[  1380چهارم مهر  اياالت متحده درپاسخ   -۱۵۴۷

موده است. در نتيجه، اياالت متحده  را مسترد نرا رد كند، و ادعا كرد كه ايران اين ادعا  182-كه ديوان ادعاي ز

 نپرداخت. 182-ادعاي زتسليم لوايحي در خصوص به 

 تصميم ديوان   

دهد كه اقالم  نشان مي  760]1980[مارس و آوريل  1359و فروردين  1358هاي اسفند فهرست -۱۵۴۸

] در  1980[آوريل  1359فروردين در  780367-03-سيو كي 780367-01-سيخريد شمارة كي هاي سفارش 

]  1981ژانويه    19[  1359دي    29جا كه آن اقالم قبل از  در نتيجه، از آن  761هيوستون بوده است.   در  وورلد تريدانبار  

دارد كه حق مالكيت  خارك در اياالت متحده تحويل داده شده است، ديوان مقرر مي كارگزار حمل و نقلبه 

د كه شوها قبل از آن تاريخ به خارك منتقل شده بوده است. بدين ترتيب، مسئلة محوري در اين ادعا اين مي آن

ژانويه   19[ 1359دي  29در  780367-03-سيو كي 780367-01-سيهاي خريد شمارة كي آيا اقالم سفارش 

 يا خير.  اندموجود بوده ] همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده 1981
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طور كه گفته شد، هيچ چيز در سابقه  و استدالالت، هر دو، است. همان  ادلهاين ادعا به طور كلي فاقد  -۱۵۴۹

 762] باشد. 1980[آوريل    1359فروردين  پس از  دهندة مكان و سرنوشت اقالم مورد اختالف  ندارد كه نشان   وجود

كارگزار  در آن ماه در انبار    780367-03-سيو كي  780367-01-سيهاي خريد شمارة كي اين كه اقالم سفارش 

 ،]1981ژانويه  19[ 1359دي  29خارك در هيوستون بوده لزوماً بدين معنا نيست كه آن اقالم در  حمل و نقل

سابقة پيش روي  بر اساس و ديوان،  ،اندهمچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده بوده دارد، چنان كه ايران بيان مي 

 اند. تواند چنين فرض كند كه بوده خود، نمي

 1359دي    29اختالف در  دارد كه ايران اثبات نكرده است كه اقالم مورد  بر اين اساس، ديوان مقرر مي  -۱۵۵۰

 اند. بوده  9ها مشمول محدودة بند اند، و بدين ترتيب، آن] در قلمرو قضايي اياالت متحده بوده 1981ژانويه  19[

  شود.رد مي   182-چه گفته شد، ادعاي زدر پرتو آن  -۱۵۵۱

  (خارك/هاركو كورپ.) 183-(هفده) ادعاي ز

 مقدمه

دالر آمريكا بابت قصور ادعايي اياالت متحده در انجام   80/2،116خواهان  183-ايران در ادعاي ز -۱۵۵۲

 خريداري شده از هاركو كورپوريشن («هاركو») است. الومواحد آنود گالو 27ترتيبات انتقال 

    پيشينة موضوعي     

واحد آنود   27] 1979ژوئن  21[ 1358خرداد  31در  ،آموكو اينترنشنال، به نمايندگي از خارك -۱۵۵۳

 ») به هاركو سفارش داد. 183-(«اقالم ز 790114-سيرا ذيل سفارش خريد شمارة كي  الومگالو
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دالر   2،116/ 80به مبلغ  39332شمارة  حساب] صورت 1979ژوئيه  27[  1358پنجم مرداد هاركو در  -۱۵۵۴

اوت  22[ 1358مرداد  31صادر كرد. خارك آن مبلغ را با چكي در براي خارك را  183-آمريكا بابت اقالم ز

 ] پرداخت نمود.1979

-ها، اقالم زآن ماه  در 763]،1980[مارس و آوريل  1359و فروردين  1358هاي اسفند فهرست مطابق  -۱۵۵۵

 قرار داشت. وورلد تريددر هيوستون در انبار  183

» را به آموكو فيليپينز لومنشنال «آنودهاي گالواحاكي از آن است كه آموكو اينتر 764پايپر دو فهرست -۱۵۵۶

 1359دي  23دالر آمريكا فروخت، كه آموكو فيليپينز در  80/2،116پتروليوم كامپني («آموكو فيليپينز») به مبلغ 

 ] آن مبلغ را به آموكو اينترنشنال پرداخت.1981ژانويه  13[

] به هاركو اطالع داد كه «مبلغ پرداخت نشده»اي به مبلغ  1982دسامبر    19[  1361آذر    28خارك با نامة   -۱۵۵۷

 790114-سيدالر آمريكا به حساب هاركو در دفاتر خارك در ارتباط با سفارش خريد شمارة كي  80/2،116

  خارك ه  را ب دالر آمريكا    80/2،116را تحويل دهد يا مبلغ    183-يافته است و درخواست نمود كه هاركو يا اقالم ز

اركو نامه نوشت و  هبه  ه] دربارة اين مسئل1983آوريل  28[ 1362هشتم ارديبهشت بپردازد. خارك مجدداً در 

 را روشن كند. 790114-سيدرخواست كرد كه هاركو وضعيت سفارش خريد شمارة كي

ع داد كه  ] پيامي به آموكو اينترنشنال ارسال كرد و اطال1983ژوئيه  28[ 1362ششم مرداد هاركو در  -۱۵۵۸

] تحت 1979[اول اوت  1358مرداد  10در مكاتبة خارك در  هارا تحويل داده بود كه به آن   183-هاركو اقالم ز

عنوان «ورلد فورواردينگ كامپني» ارجاع داده شد. هاركو درخواست كرد كه آموكو اينترنشنال ردّ محموله را از  

 طريق حمل كنندگان بگيرد و به خارك پاسخ دهد. 
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  ارات طرفين اظه  

 اظهارات ايران     

وورلد  ] به 1979[اوت  1358مرداد در  183-، (يك) اقالم زادلهكه، وفق  سازدخاطرنشان مي ايران   -۱۵۵۹

] همچنان در هيوستون  1980[آوريل  1359فروردين اند، و (دو) آن اقالم در شده  در هيوستون تحويل داده  تريد

نويه  ا[ژ  1359در دي  183-كند كه اقالم زايران تصديق مي  765پايپير دو، فهرست فقرهاند. در پرتو قرار داشته 

طور كه در باال ذكر  همانبا اين حال، اند. دالر آمريكا به آموكو فيليپينز منتقل شده 80/2،116] در ازاي 1981

شده توسط خارك نبوده، و خارك  موضع ايران اين است كه آموكو اينترنشنال مالك اقالم خريداري  766شد،

نظر ايران، هيچ  بهندگي از خارك نداشته است. مجوزي از آموكو اينترنشنال براي فروش چنين اقالمي به نماي

] به ايران حمل شده باشد. ايران نتيجه  1981ژانويه  19[ 1359دي  29قبل از  183-وجود ندارد كه اقالم ز  ايادله

] همچنان در قلمرو قضايي اياالت  1981ژانويه  19[ 1359دي  29گيرد كه اين بدان معناست كه آن اقالم در مي

 اند.متحده بوده 

 اظهارات اياالت متحده     

جا كه آموكو  كند كه، از آن اياالت متحده استدالل مي در جلسات استماع،  هاي نهايي  مطابق دادخواهي  -۱۵۶۰

دي   29را به آموكو فيليپينز منتقل كرده، آن اقالم در  183-] اقالم ز1981ژانويه  13[ 1359دي  23اينترنشنال در 

اند. اياالت متحده در  نبوده  9] در مالكيت ايران نبوده، و بدين ترتيب، مشمول محدودة بند  1981ژانويه    19[  1359

ري بر بازفروش مواد خارك داشته  كند كه آموكو اينترنشنال حداقل مجوز ظاهپاسخ به استدالالت ايران ادعا مي

 است.
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 تصميم ديوان   

]  1981ژانويه    19[  1391دي    29قبل از    183-، كه اقالم زكندرا تأييد مي اين امر    ادلهاختالفي نيست، و   -۱۵۶۱

دارد كه حق  مي   بنابراين، ديوان مقرر 767خارك در اياالت متحده تحويل داده شده است.  كارگزار حمل و نقلبه  

 مالكيت آن اقالم قبل از آن تاريخ به خارك منتقل شده بوده است. 

نويه  اژ 19[ 1359دي  29در  183-شود كه آيا اقالم زبدين ترتيب، مسئلة اساسي در اين ادعا اين مي  -۱۵۶۲

 ، بوده است يا خير.9] همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده، و در نتيجه، مشمول محدودة بند 1981

] حاكي از آن است كه، در آن  1980[مارس و آوريل  1359و فروردين  1358هاي اسفند تفهرس -۱۵۶۳

قاطعي در   ادلة خارك در هيوستون بوده است. با اين حال، هيچ  كارگزار حمل و نقلدر انبار  183-ها، اقالم زماه

كند، تأييد مي   ادله ندارد، و    وجود ندارد. اختالفي وجود]  1981ژانويه    19[  1359دي    29در  ها  خصوص مكان آن 

فروخته شده بوده است، و طرفين توافق دارند كه آن اقالم   زبه آموكو فيليپين 768قبل از آن تاريخ  183-كه اقالم ز

دهد  ست پايپر دو نشان مي فهربه عالوه،   769آموكو منتقل شده است.فيليپيني  ] به وابستة  1981[ژانويه    1359در دي  

] به آموكو اينترنشنال 1981ژانويه  13[ 1359دي  23دالر آمريكا را در  80/2،116كه آموكو فيليپينز مبلغ خريد 

نخواهد  معقول غيركند كه ، حكم مي با سنجش ادلهگفته، ديوان، در پرتو اوضاع و احوال پيش  770پرداخته است. 

] پيشاپيش به وابستة آموكو فيليپينز 1981ژانويه  19[ 1359دي  29تا  183-زد كه اقالم شوگيري كه نتيجهبود 

گيري ديوان همين است.  اند، و نتيجهنداشته  الت متحده قرارياحمل شده و بدين ترتيب، ديگر در قلمرو قضايي ا 
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در تاريخ   183-ز چنين فرض كند كه اقالم آمادگي نداردسابقه كنوني، بر مبناي معارض، و  ادلةديوان، در نبود 

 هاي الجزاير همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده بوده است. انعقاد بيانيه

گيري كند كه آيا آموكو بيند كه در اين خصوص تصميمگيري باال، ديوان نيازي نمي در پرتو نتيجه -۱۵۶۴

 فيليپينز را داشته است يا خير. به آموكو  183-اينترنشنال، به عنوان كارگزار خريد خارك، مجوز فروش اقالم ز

 كند.را رد مي  183-گفته، ديوان ادعاي زبنابر مراتب پيش -۱۵۶۵

  (خارك/ويلسون اينداستريز، اينك.) 184-(هجده) ادعاي ز

 مقدمه    

ارات ناشي از قصور ادعايي اياالت  ـدالر آمريكا بابت خس 53/64خواهان  184-ايران در ادعاي ز -۱۵۶۶

شده از ويلسون اينداستريز اينك.  خريداري اسپري روغن ليكوئيد رنچ ال اقالم متحده در انجام ترتيبات انتق

 («ويلسون اينداستريز») به ايران است.

 پيشينة موضوعي     

 سابقة اين ادعا مشتمل بر كپي مدارك زير است:  -۱۵۶۷

مواد» پيوست با قيد نام گيرنده» از رادياتور سپشالتي كامپني (با «برگة دادة امنيت «يك بارنامه   (الف)

  ]؛1978اكتبر  26[ 1357چهارم آبان شده توسط وزارت كار اياالت متحده)، مورخ صادر

نوامبر  22[ 1357اول آذر نداستريز در يشده از ويلسون اصادر 127662حساب شمارة صورت   (ب)

اسپري روغن ليكوئيد رنچ دالر آمريكا براي خارك بابت هشت جعبه  53/64] كه به مبلغ 1978

حساب صادر كرده  ») صورت 184-ز(«اقالم  780373شده ذيل سفارش خريد شمارة سفارش داده 

اكتبر  26[ 1357چهارم آبان در  184-حساب مذكور حاكي از آن است كه اقالم ز است؛ صورت 
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) حمل 771بندي ] در هيوستون به «ورلد اكسپورت پكرز» (يعني، به احتمال زياد، شركت بسته1978

  ؛ اندده وشده ب

مله، اظهار  ج] خارك به ويلسون اينداستريز كه، از 1983آوريل  13[ 1362فروردين  24نامة   (پ)

ويلسون اينداستريز را دريافت    127662شمارة    حسابصورت پوشش  دارد كه خارك مواد تحتمي

  نكرده بوده است و درخواست كرد كه ويلسون اينداستريز مسئله را بازبيني كند. 

   هاي طرفين به ديوان در خصوص اموال عيني ايرانگزارش     

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني ايران  1984ژانويه  27[ 1362هفتم بهمن ايران در گزارش  -۱۵۶۸

 را دريافت نكرده است.  184-اعالم كرد كه اقالم ز

اموال عيني  ] خود به ديوان در خصوص 1985اكتبر  30[ 1364هشتم آبان اياالت متحده در گزارش  -۱۵۶۹

به آموكو فروخته شده و «از طريق ورلد» به خارك حمل شده است. اياالت   184- شد كه اقالم ز ايران متذكر

 ويلسون اينداستريز را ارائه كرد. 127662حساب شمارة  متحده با گزارش خود، از جمله، كپي صورت 

] خود به ديوان در  1990نويه  اژ  17و    1987نوامبر    13[  1368دي    27و    1366آبان    22ايران در گزارش   -۱۵۷۰

 را دريافت نكرده بوده است. 184-خصوص اموال عيني ايران تكرار كرد كه خارك اقالم ز

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14اياالت متحده در گزارش  -۱۵۷۱

] از طريق ورلد به  1978[  1357ته، در سال » را به آموكو فروخليكوئيد رنچ ايران اعالم كرد: «شركت آمريكايي «

 ] ارائه كرد». 1985[ 1364/1363خارك حمل شد. اياالت متحده مدارك را در سال 
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  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     

اي  عمالً هيچ اليحه  هااين پرونده هاي كتبي خود در كند كه ايران در دادخواهي ديوان مالحظه مي  -۱۵۷۲

   ارائه نكرده است.  184-راجع به ادعاي ز

به   184-ايران در جلسات استماع ادعا كرد كه، در حالي كه اياالت متحده توانسته حمل اقالم ز -۱۵۷۳

] را اثبات كند، نتوانسته اثبات نمايد كه آن اقالم  1978[ 1357سال هيوستون در خارك در  كارگزار حمل و نقل

  184-اند. ايران مدعي است كه هيچ توضيحي در خصوص سرنوشت اقالم زخارك در ايران حمل شده   متعاقباً به

 دريافت نكرده است. 

 اظهارات اياالت متحده     

پس  184-اي راجع به ادعاي زگونه دادخواهي جا كه ايران هيچ كند كه، از آن اياالت متحده ادعا مي  -۱۵۷۴

بايد به عنوان ادعاي متروك،    184-ادعاي ز 772] ديوان تسليم نكرده است،1992ژوئن    30[  1371نهم تير  از دستور  

 شود. رد

 تصميم ديوان   

] در قلمرو  1981نويه  اژ  19[  1359دي    29در    184-مسئلة مقدماتي در اين ادعا اين است كه آيا اقالم ز -۱۵۷۵

 اند يا خير. ضايي اياالت متحده موجود بوده ق

 

  ، باال.676و پانوشت  39بند  بنگريد به  772



  

580 

 

وجود   اي ادلهكه برد. در حالي و استدالالت، هر دو، رنج مي  ادلهبه طور كلي از كمبود  184-ادعاي ز -۱۵۷۶

] به «ورلد اكسپورت  پكرز»  1978اكتبر  26[ 1357چهارم آبان را در  184-دارد كه ويلسون اينداستريز، اقالم ز

هيچ مدركي در سابقه وجود ندارد   773حمل كرده است،در هيوستون ) بندي(يعني، به احتمال زياد، شركت بسته

كند كه هيچ يك از  دهندة مكان و سرنوشت آن اقالم پس از آن تاريخ باشد. ديوان به عالوه مالحظه ميكه نشان

دهد كه اقالم سفارش  ] نشان نمي1980[آوريل  1359فروردين فهرست ] و 1980ارس [م 1358اسفند  فهرست

 ها در انبار در هيوستون بوده است.در آن ماه  780373خريد شمارة 

دي    29در    184-دارد كه ايران اثبات نكرده است كه اقالم زگفته، ديوان مقرر مي در پرتو مراتب پيش  -۱۵۷۷

 اند. ه بود 9قضايي اياالت متحده موجود و بدين ترتيب، مشمول محدودة بند ] در قلمرو 1981ژانويه  19[ 1359

 كند.را رد مي  184-چه گفته شد، ديوان ادعاي زوفق آن  -۱۵۷۸

  ).(خارك/فالك كورپ 185-(نوزده) ادعاي ز

 مقدمه      

دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور ادعايي اياالت   18/228خواهان  185-ايران در ادعاي ز -۱۵۷۹

 متحده در انجام ترتيبات انتقال دو قلم اتصال خريداري شده از فالك كورپوريشن («فالك») است.

 پيشينة موضوعي   

ريافت دو قلم اتصال توسط خارك سفارش داده شده به فالك  د مدعي عدم  185-زايران در ادعاي  -۱۵۸۰

 ») است.185-(«اقالم ز 790100-سية كي ذيل سفارش خريد شمار
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دالر   18/228به مبلغ  7923608حساب شمارة ] صورت 1979اوت  24[ 1358دوم شهريور فالك در  -۱۵۸۱

] پرداخت، 1979اكتبر  21[ 1358مهر  29، كه خارك مبلغ آن را در 185-آمريكا را براي خارك بابت اقالم ز

 صادر كرد.

بندي، يكي از  شركت بسته ] به 1979سپتامبر  12[ 1358شهريور  21را در  185-فالك اقالم ز -۱۵۸۲

شهريور   28بندي آن اقالم را در شدة آموكو اينترنشنال، حمل كرد. شركت بستهتعيين كارگزاران حمل و نقل 

  1358ششم مهر  بندي مورخ  در «ثبت دريافت مواد» شركت بسته   كه] دريافت كرد، چنان1979سپتامبر    19[  1358

 ] نشان داده شده است. 1979سپتامبر  28[

-ها، اقالم زدر آن ماه  774]،1980[مارس و آوريل  1359و فروردين  1358هاي اسفند ست فهرمطابق  -۱۵۸۳

  1359الم پس از فروردين  بود. هيچ شاهدي راجع به مكان و سرنوشت آن اق  وورلد تريددر هيوستون در انبار    185

 ] وجود ندارد.1980[آوريل 

] به فالك اطالع داد كه «مبلغ پرداخت نشده»اي به  1983مارس  14[ 1361اسفند  23خارك با نامة  -۱۵۸۴

 790100-سيدالر آمريكا به حساب فالك در دفاتر خارك مربوط به سفارش خريد شمارة كي  30/223مبلغ 

دالر آمريكا را به   30/223را تحويل دهد يا مبلغ  185- فالك يا اقالم زيافت كرده است و درخواست كرد كه 

 كه خارك پاسخي دريافت كرده باشد. امر وجود ندارد  مبني بر اين اي ادله خارك مسترد كند. هيچ 

 هاي طرفين به ديوان در خصوص اموال عيني ايران گزارش   

اموال عيني ايران   ] خود به ديوان در خصوص1984ژانويه  27[ 1362هفتم بهمن ايران در گزارش  -۱۵۸۵

 را دريافت نكرده است.  185-اعالم كرد كه اقالم ز
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] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1985اكتبر  30[ 1364هشتم آبان اياالت متحده در گزارش  -۱۵۸۶

 » به خارك حمل شده است. وورلد [تريد]به آموكو فروخته و «از طريق  185-ايران متذكر شد كه اقالم ز

] خود به  1990ژانويه  17و  1987نوامبر  13[ 1368دي  27و  1366آبان  22 هايايران در گزارش  -۱۵۸۷

 را دريافت نكرده است.  185-ديوان در خصوص اموال عيني ايران تكرار كرد كه خارك اقالم ز

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14اياالت متحده در گزارش  -۱۵۸۸

حمل كرده است. سوابق   وورلد [تريد]] به 1979[ 1358ايران اعالم كرد: «شركت آمريكايي مواد را در سال 

 باشد.دالر آمريكا مي  18/228 حسابصورت  آموكو حاكي از اين است كه مبلغ

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     

در آن   185- كند كه اقالم ز] اثبات مي 1980[آوريل  1359فروردين ست فهركند كه ايران ادعا مي  -۱۵۸۹

 سازدخاطرنشان مي شده است. به عالوه، ايران داري مي در هيوستون نگه  كارگزار حمل و نقل خاركماه توسط 

، ارائه نكرده است. بر اين اساس، ايران  چه متعاقباً براي آن اقالم رخ دادهدر مورد آن   ايادله كه اياالت متحده هيچ  

] در قلمرو قضايي اياالت متحده باقي  1981ژانويه  19[ 1359دي  29كه اين اقالم در دارد اين عقيده را اظهار مي 

 مانده است. 

 اظهارات اياالت متحده     

 فهرست]، تاريخ 1980مارس  20[ 1358اسفند  30 توانسته پس ازكند كه نمياياالت متحده ادعا مي  -۱۵۹۰

  موضع را مستند كند. با اين حال، اياالت متحده بر اين  185-تعيين تكليف اقالم ز ،]1980[مارس  1358اسفند 

داري شده در اماكن  مواد خارك نگه بسياري از ]1980[ 1359پاييز جا كه آموكو اينترنشنال در است كه از آن 
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توسط   185-از اقالم زدر آن زمان  دارد كه احتمال را بازفروش كرده يا به ضايعات سپرده، كارگزار حمل و نقل  

 آموكو اينترنشنال خالصي صورت گرفته باشد. 

 تصميم ديوان     

ا، هدهد كه، در آن ماه نشان مي 775]1980[مارس و آوريل    1359و فروردين    1358هاي اسفند  ستفهر -۱۵۹۱

جا كه آن دارد كه از آن در نتيجه، ديوان مقرر مي   776در هيوستون بوده است. وورلد تريددر انبار  185-اقالم ز

در اياالت متحده تحويل داده شده،   كارگزار حمل و نقل خارك ] به 1981ژانويه  19[ 1358دي  29اقالم قبل از 

ساز در اين ادعا  ده است. بدين ترتيب، مسئلة سرنوشتخارك منتقل شده بو  ه ها قبل از آن تاريخ بحق مالكيت آن 

] همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده  1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  185-شود كه آيا اقالم زاين مي 

 اند يا خير.موجود بوده 

طور كه گفته شد، هيچ همراه است. همان  ، هر دو،و استدالالت ادلهاين ادعا به طور كلي با كمبود  -۱۵۹۲

اين كه اقالم   777] نيست.1980[آوريل    1359دهندة مكان و سرنوشت آن اقالم پس از فروردين  چيز در سابقه نشان 

كه ايران معتقد است، بدين  ، چناندر هيوستون بوده، لزوماً  كارگزار حمل و نقل خاركدر آن ماه در انبار    185-ز

] همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود  1981نويه اژ 19[ 1359دي  29اقالم در معنا نيست كه آن 

 اند. چنين فرض بگيرد كه بوده  دتواناند، و ديوان مطابق سابقة پيش روي خود، نمي بوده 

ژانويه   19[ 1359دي  29در  185-دارد كه اثبات نشده است كه اقالم زبر اين اساس، ديوان مقرر مي  -۱۵۹۳

 بوده است. 9ر قلمرو قضايي اياالت متحده، و بدين ترتيب، مشمول محدودة بند ] د1981
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 كند.مي  ردرا  185-گفته، ديوان ادعاي زبنابر مراتب پيش -۱۵۹۴

  [خارك/آر.ِجي. دروز اند سانز، اينك.) 186-(بيست) ادعاي ز

 مقدمه      

از قصور ادعايي اياالت   يدالر آمريكا بابت خسارات ناش 22/511خواهان  186-ايران در ادعاي ز -۱۵۹۵

سانز»)   د اند سانز اينك. («دروز اندروز آر.ِجي.  ازبرخي اقالمي است كه خارك  متحده در انجام ترتيبات انتقال

») خريداري  186-(مجموعاً، «اقالم ز 790009-01-سي و كي  790125-سيهاي خريد شمارة كي رش اذيل سف

 كرده است. 

 پيشينه موضوعي     

قطعه)   180(مجموعاً    پيچ دوسر رزوه] سه قلم  1979ژوئيه    30[  1358هشتم مرداد  آموكو اينترنشنال در   -۱۵۹۶

دالر آمريكا به دروز   16/354») به مبلغ 790125-سي(«اقالم كي  790125-سيرا ذيل سفارش خريد شمارة كي

 اند سانز سفارش داد. 

براي خارك به مبلغ    5226حساب شمارة  ورت ] با ص1979اوت    15[  1358مرداد    24دروز اند سانز در   -۱۵۹۷

[اول   1358شهريور  10، كه خارك مبلغ آن را با چكي در 790125-سيدالر آمريكا بابت اقالم كي  16/354

 حساب صادر كرد. صورتپرداخت،  ]1979سپتامبر 

  1358شهريور دوم و  مرداد 27مورخ  ،بندي موجود در سابقهريافت مواد» شركت بستهددو فرم «ثبت  -۱۵۹۸

اوت  16[ 1358مرداد  25تا  790125-سيدهند كه تمام اقالم كي ]، به ترتيب، نشان مي1979اوت  24و  18[

 بندي تحويل داده شده بوده است.  ] به شركت بسته1979

 سابقه به عالوه مشتمل بر كپي مدارك زير است:  -۱۵۹۹
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در هيوستون  186779-در آن ماه، اقالم زدهد كه نشان مي  778]،1980[آوريل  1359ست فروردين فهر  (الف)

] حاكي از اين است  1980[آوريل    1359فروردين    فهرستبوده؛    كارگزار حمل و نقل خاركدر انبار  

 790007-سي) كه خارك از دروز اند سانز ذيل سفارش خريد شمارة كي يكه براي اقالم (نامشخص

 790007-01-سيبا سفارش خريد شمارة كي كه  186-آن بخش از ادعاي ز موضوعخريده بود (كه 

  حساب صادر شده بوده است؛ دالر آمريكا صورت  06/157) به مبلغ  780باشدمي  استمرتبط 

] از آموكو اينترنشنال به دروز اند سانز، كه سؤال  1980ئن ژو 11[ 1359خرداد  21يك نامه مورخ   (ب)

اند يا خير: (يك) هاي آتي، پرداختي دريافت كرده كند آيا دروز اند سانز بابت صورت حساب مي

دالر   16/354، به مبلغ 790125-سيسفارش خريد شمارة كي ذيل 5226حساب شمارة صورت 

، به مبلغ  790007-01-سيسفارش خريد شمارة كي  ذيل 5231حساب شمارة آمريكا؛ و (دو) صورت 

دالر آمريكا؛ در اين نامه، آموكو اينترنشنال درخواست كرد كه، اگر مبلغي به دروز اند سانز   06/157

حسابي المثني تنظيم شده براي آموكوي ايران و [يك]  پرداخت نشده، «به [آموكو اينترنشنال] صورت 

  نشده تسليم كند»؛حساب پرداخت صورت  هر » تكميلي بابت واگذاري ادعاي«ادعاي اعراض و 

يك فرم «پروانة استرداد كاال» از آموكو اينترنشنال، كه حاكي از اين است كه سفارش خريد شمارة    (پ)

ي دروز اند  هكنندتأمين به ] «به طور كامل» 1980[نهم دسامبر   1359آذر  18 در  790125-سيكي

  » مسترد شده بوده است؛برداشت توسط شركتسانز، استاندكو اينداستريز، اينك. از طريق «

 

  ، باال. 1222بند  بنگريد به  778
  ، باال. 1595بند  بنگريد به  779
  همانجا.  بنگريد به  780
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]، كه حاكي از اين است كه چهار كارتون از  1980[نهم دسامبر  1359آذر  18 يك تأييديه مورخ   (ت)

به استاندكو اينداستريز،    برداشت توسط شركت آموكو دريلينگاز طريق    پيچ دوسر رزوهچندين نوع  

  اينك. حمل شده بوده است؛ 

  19 مورخ  790125-سييك فرم «انتقال مواد» آموكو اينترنشنال راجع به سفارش خريد شمارة كي   (ث)

به فروشنده مسترد شده بوده   790125-سي]، دال بر اين كه اقالم كي 1980دسامبر  10[  1359آذر 

  است؛  

] از استاندارد اويل كامپني (اينديانا) به دروز اند سانز،  1980دسامبر  15[  1359آذر  24اي مورخ نامه  (ج)

بوطه،  و، در بخش مر 790007-01-سيو كي 790125-سيهاي خريد شمارة كي راجع به سفارش 

  كه:مشعر بر اين 

ها را بر اساس دهد كه موادي كه شما اطالع داديد آن سوابق از انبارمان در هيوستون نشان مي 

برداشت توسط ] از طريق 1980دسامبر  10[ 1359آذر   19پذيريد، در هاي خريد باال مي سفارش 

  . مسترد شده است ،كنندة شمابه استاندكو اينداستريز اينك.، تأمين  شركت

نامة فروش» ضميمه بايد  خواهشمند است قطعات را فهرست و اعتبار را صادر كنيد. فرم «موافقت 

  تكميل و با چك تنظيمي شما براي آموكو اينترنشنال اويل كامپني مسترد شود... »؛

] ميان آموكو اينترنشنال، به عنوان  1981[سوم فوريه  1359بهمن  14نامة فروش» مورخ يك «موافقت   (چ)

فق به فروش، و دروز اند سانز  اتو نمايندة خارك، و دروز اند سانز، كه از طريق آن، آموكو اينترنشنال

؛ و 790125-سيدالر آمريكا نمود: (يك) اقالم كي   89/308توافق به خريد مواد آتي مجموعاً به مبلغ  

  ؛»x 8 /5 3  200توصيف شده تحت عنوان « 790007-01-سيكي  (دو) اقالم سفارش خريد
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دالر آمريكا صادر شده توسط دروز   308/ 89] به مبلغ 1981[سوم فوريه  1359بهمن  14چكي مورخ   (ح)

  اند سانز به نفع آموكو اينترنشنال؛

] مربوط به  1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند آموكو اينترنشنال مورخ  داريب يك يادداشت حسا  (خ)

شود كه چك دروز اند سانز به مبلغ ، كه متذكر مي790125-سيهاي خريد شمارة كيسفارش 

و   79- 0007-1-سيها در انتقال كي دالر آمريكا «براي پرداخت بابت مواد دريافتي آن 89/308

  شد؛» بايد به حساب خارك واريز مي 79 -0125-سيكي

داد كه  ] از خارك به دروز اند سانز، كه اطالع مي1983مارس  14[ 1361اسفند  23اي مورخ نامه  (د)

دالر آمريكا به حساب دروز اند سانز در دفاتر خارك   16/354نشده»اي به مبلغ  خارك «مبلغ پرداخت 

يا  يافته است و درخواست كرد كه دروز اند سانز  790125-سيمربوط به سفارش خريد شمارة كي 

دالر آمريكا را به خارك مسترد كند؛ هيچ   16/354را تحويل دهد يا مبلغ  790125-سياقالم كي 

  وجود ندارد كه خارك پاسخي دريافت كرده باشد. مدركي

   اموال عيني ايران هاي طرفين به ديوان در خصوصگزارش 

خصوص اموال عيني ايران  ] خود به ديوان در 1984ژانويه  27[ 1362هفتم بهمن  ايران در گزارش -۱۶۰۰

دانست، دريافت نكرده  دالر آمريكا مي  16/354ها را را، كه ارزش آن  790125-سياعالم كرد كه اقالم كي 

 است.

اكتبر   30و  1984سپتامبر  17[ 1364هشتم آبان و  1363شهريور  26هاي اياالت متحده در گزارش  -۱۶۰۱

، متذكر شد: «اموال بابت  186-خصوص ادعاي زاموال عيني ايران، در  ] خود به ديوان در خصوص1985

 هاي بازانبار، مسترد شد. بستانكاري به نام آموكو ماند».هزينه  منهاي بستانكاري، 
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خود به   ]1990ژانويه  17و  1987نوامبر  13[ 1368دي  27و  1366آبان  22هاي ايران در گزارش  -۱۶۰۲

 شده به تأمين كننده» را تقاضا كرد.ديوان در خصوص اموال عيني ايران تحويل «كاالها» يا استرداد «مبلغ پرداخت 

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14اياالت متحده در گزارش  -۱۶۰۳

و مواد را مسترد كرد. دروز    لغوو سفارش را  ايران اعالم كرد: «شركت آمريكايي مواد را به آموكو فروخت؛ آموك

 ».بازپرداختي به آموكو داد 

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     

  29به دروز اند سانز پس از    186-اقالم ز  الظاهرعلي   دهد كه فروش نشان مي   ادلهكند كه  ايران ادعا مي  -۱۶۰۴

  14ي فروش» مورخ نامهمشتمل هستند بر: (يك) «موافقت ادله] رخ داده است؛ اين 1981ژانويه  19[ 1359دي 

[سوم فوريه    1359بهمن    14] ميان آموكو اينترنشنال و دروز اند سانز؛ و (دو) چك  1981[سوم فوريه    1359بهمن  

 دالر آمريكا كه از طريق آن، دروز اند سانز مبلغ خريد را پرداخت نمود. 89/308] به مبلغ 1981

را به فروشنده داشته    186-در هر حال، ايران مخالف است كه آموكو اينترنشنال مجوز بازفروش اقالم ز -۱۶۰۵

موكو  ] ميان آ1981[سوم فوريه    1359بهمن    14نامة فروش»  كند كه «موافقتاست. بدين ترتيب، ايران استدالل مي 

 781اخير نبوده است. دبه نحو معتبر به نها 186-اينترنشنال و دروز اند سانز ناقل حق مالكيت اقالم ز

 1359دي  29در   186-معارض، بايد چنين فرض كرد كه اقالم ز ادلةگيرد كه در نبود ايران نتيجه مي  -۱۶۰۶

 اند.ايران» و موجود در قلمرو قضايي اياالت متحده بوده   ل] «اموا1981ژانويه  19[

 

  ، باال. 1258بند  همچنين بنگريد به  781
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 اظهارات اياالت متحده     

نامة فروش» و چكي كه از طريق آن، دروز اند سانز  اياالت متحده مدعي است كه، گرچه «موافقت  -۱۶۰۷

مندرج   ادلة ] هستند، امّا 1981ژانويه  19[ 1359دي  29پس از را پرداخت كرد، هر دو،  186-زمبلغ بابت اقالم 

كه آن اقالم قبل از آن تاريخ به فروشنده بازفروش شده است؛ در اين ارتباط، اياالت    حاكي از آن استه  قدر ساب

كند، دال بر اين كه اقالم  داخلي آموكو اينترنشنال اشاره مي  يجمله، به فرم «پروانة استرداد كاال»  متحده، از

دة دروز اند سانز مسترد شده  كنن] «به طور كامل» به تأمين 1980[نهم دسامبر      1359آذر   18  در    790125-سيكي

 بوده است. 

] مالكيتي بر 1981نويه اژ 19[ 1359دي  29جا كه خارك در اياالت متحده مدعي است كه، از آن  -۱۶۰۸

 باشد.نمي  9نداشته، آن اقالم مشمول محدودة بند  186-اقالم ز

 تصميم ديوان     

] به 1981ژانويه  19[ 1359دي  29قبل از  186-كند كه اقالم زشده ديوان را راضي ميارائه  ادلة -۱۶۰۹

ها قبل از آن تاريخ به خارك  تحويل داده شده، و بدين ترتيب، حق مالكيت آن  كارگزار حمل و نقل خارك

 منتقل شده بوده است.

] به دروز  1980[دسامبر  1359آذر در  186-ديوان را قانع كرده است كه اقالم ز ادلهبه همين ترتيب،  -۱۶۱۰

 مشتمل هستند بر: ادلهاند سانز، فروشنده، منتقل شده است. اين  
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-سيداخلي آموكو اينترنشنال، دال بر اين كه سفارش خريد شمارة كي يفرم «پروانة استرداد كاال»   (الف)

   1359آذر    18  .، دركنندة دروز اند سانز، استاندكو اينداستريز، اينك«به طور كامل» به تأمين  790125

  782] مسترد شده است؛ 1980[نهم دسامبر 

پيچ دوسر ]، دال بر اين كه چهار كارتون از چندين نوع 1980[نهم دسامبر   1359آذر  18 تأييدية   (ب)

به استاندكو اينداستريز اينك. حمل شده   برداشت توسط شركت آموكو دريلينگاز طريق  رزوه

  783است؛

رش خريد شمارة  ا] «انتقال مواد» آموكو اينترنشنال راجع به سف1980دسامبر  10[  1359آذر  19 فرم   (پ)

  784به فروشنده مسترد شده بوده است؛ 790125-سيكه اقالم كي ؛ دال بر اين 790125-سيكي

] از استاندارد اويل كامپني (اينديانا) به دروز اند سانز، راجع به  1980دسامبر  15[ 1359آذر  24نامة   (ت)

آذر   19 و مشعر بر اين كه در  790007-01-سيو كي  790125-سيهاي خريد شمارة كي سفارش 

هاي  سفارش ها را بر اساس آن  يد] «موادي كه [دروز اند سانز] اطالع داد1980دسامبر  10[  1359

به استاندكو اينداستريز، اينك.، ] «1980دسامبر  10[ 1359آذر  19» در ديپذير مي خريد باال

  785كنندة [آن] مسترد شده است»؛تأمين 

 

  (پ)، باال.  1599بند  بنگريد به  782
  (ت)، باال.  1599بند بنگريد به  783
  (ث)، باال.  1599بند  بنگريد به  784
  (ج)، باال.  1599بند  بنگريد به  785
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] ميان آموكو اينترنشنال، به نمايندگي از  1981[سوم فوريه  1359بهمن  14نامة فروش «موافقت   (ث)

و اقالم سفارش   790125-سيسانز اقالم كي خارك، و دروز اند سانز، كه از طريق آن، دروز اند 

 786» را خريد. x 8/5 3  200توصيف شده تحت عنوان « 790007-01-سيخريد كي 

كند كه اياالت متحده اين ادعا را به اندازة كافي وارسي كرده و مراتب را به  به عالوه، ديوان حكم مي  -۱۶۱۱

] از اين امر آگاه شد  1983اوت  31[ 1362نهم شهريور ستين بار در خ اطالع ايران رسانده است. اياالت متحده ن

كه ايران پاسخ خود را به اليحة دفاعي  يعني زماني  ،است 790125-سيايران مدعي ادعايي بابت اقالم كي كه

و  1985اكتبر  30[ 8136تير  14و  1364هشتم آبان هاي اياالت متحده در گزارش  787اياالت متحده ارائه كرد.

بابت  790125-سي] به ديوان در خصوص اموال عيني ايران به ايران اطالع داد كه اقالم كي1990پنجم ژوئيه 

] در جلسات 1420[  1393اياالت متحده براي نخستين بار در سال   788شنده مسترد شده بوده است. بستانكاري به فرو

 است. 790007-01-سيي بابت اقالم سفارش خريد كي استماع آگاه شد كه ايران همچنين مدعي ادعاي 

] خود به 1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14شود كه اياالت متحده با گزارش ديوان به عالوه متذكر مي  -۱۶۱۲

] آموكو اينترنشنال به دروز  1980ژوئن  11[ 1359خرداد  21ديوان در خصوص اموال عيني ايران، از جمله، نامة 

 789] استاندارد اويل كامپني (اينديانا) به دروز اند سانز را ارائه كرد.1980دسامبر    15[   1359ر  آذ  24اند سانز و نامة  

ايران تمام ساير مدارك    ادلهبه اليحه و  ] خود  2001سپتامبر    26[  1980چهارم مهر  به عالوه، اياالت متحده با پاسخ  

 

  (چ)، باال.  1599بند  به   بنگريد 786
(نهم شهريور   17ب، پيوست ز، ص -2الف و -2پاسخ جمهوري اسالمي ايران به اليحه دفاعيه اياالت متحده در دعاوي شماره  787

  ]).1983اوت  31[ 1362
  ، باال.1603و  1601بندهاي  بنگريد به  788
  (ب) و (ج)، باال. 1599بند  بنگريد به  789
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 791دروز اند سانز،  5226] شمارة 1979اوت  15[ 1358مرداد  24 حساببه جز صورت  790مهم مربوط به اين ادعا 

اي از خارك مورخ  و نامه  792دالر آمريكا،  16/354] خارك به مبلغ 1979[اول سپتامبر  1358شهريور  10چك 

 . را ارائه كردكه ابتدائاً توسط ايران پيش كشيده شد  793] به دروز اند سانز،1983مارس  14[ 1361اسفند  23

هاي كافي را به آموكو اينترنشنال براي عملي كردن انتقال اقالم  نشان نداده است كه دستورالعمل   ايران  -۱۶۱۳

 به ايران داده است.  186-ز

نويه  اژ 19[ 1359دي  29در  186-اين كه اقالم ز ضتمام اوضاع و احوال باال، حتي با فر  بر اساس  -۱۶۱۴

گيرد كه، با در نظر اند، ديوان نتيجه ميه موجود بوده ] اموال ايران و همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحد 1981

رفته  چه به نحو معقول انتظار مي داشته، اين دولت هر آن  186-گرفتن اطالعاتي كه اياالت متحده دربارة اقالم ز

انجام دهد،  به ايران  186-هايي براي تضمين انتقال اقالم زبابت برداشتن گام  9انجام تعهد خود ذيل بند  به منظور 

 794انجام داده است. 

گيري نمايد كه آيا آموكو  بيند در اين خصوص تصميم گيري باال نيازي نمي پرتو نتيجه  ديوان در  -۱۶۱۵

 داشته است يا خير. را به فروشنده   186-اينترنشنال، به عنوان كارگزار خريد خارك، مجوز بازفروش اقالم ز

 كند.را رد مي   186-گفته، ديوان ادعاي زمراتب پيش  با توجه به -۱۶۱۶

 

  (ث)، (چ) و (خ)، باال.- (پ) 1599بند بنگريد به  790
  ، باال. 1597بند بنگريد به  791
  همانجا. بنگريد به  792
  (د)، باال.  1599بند بنگريد به  793
  ، باال. 211و  169بندهاي بنگريد به  794
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  (خارك/كريت كامپني) 187-(بيست و يك) ادعاي ز 

 مقدمه       

دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور   65/7،472خواهان حداكثر مبلغ  187-ايران در ادعاي ز -۱۶۱۷

شده از كريت كامپني («كريت») ت كابل برق خريداري وف 2،000ادعايي اياالت متحده در انجام ترتيبات انتقال 

 است.

 پيشينه موضوعي       

ت كابل  وف 2،000] 1979ژوئيه  24[ 1358اد دوم مردآموكو اينترنشنال، به نمايندگي از خارك، در  -۱۶۱۸

مرداد   17در  187-، قلم زمدارك»). وفق گزارش حملي از كريت در 187-زقلم برق به كريت سفارش داد («

[نهم    1358مرداد    18در هيوستون حمل شد. كريت در    كارگزار حمل و نقل خارك] به  1979[هشتم اوت    1358

دالر آمريكا بابت   65/7،472حسابي به مبلغ براي خارك صورت  U4544 حساب شمارة] با صورت 1979اوت 

درصد تخفيف)    5/0] آن مبلغ را (منهاي  1979[دوم سپتامبر    1358شهريور    11آن قلم صادر نمود، كه خارك در  

 پرداخت كرد.

حاكي از آن است كه، در آن   795]1980آوريل [مارس و  1359و فرودين  1358هاي اسفند ستفهر -۱۶۱۹

 بوده است.  كارگزار حمل و نقل خاركدر هيوستون در انبار  187-ها، قلم زماه

[دوم   1359آذر    11، مورخ  مدارك» آموكو اينترنشنال موجود در  مشترييك «گزارش وضعيت مواد   -۱۶۲۰

] «به طور كامل»، به «حساب  1980اكتبر  20[ 1359مهر  28در  187-ي از آن است كه قلم زك] حا1980دسامبر 

هاي سفارش  گردد كه يكي از كپي » ارسال شده بوده است. در اين سياق، ديوان متذكر مي ايران پان آمريكن  مازاد

 

  ، باال.1222-1221بندهاي بنگريد به  795
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شده توسط اياالت متحده، مشتمل بر چيزي است كه به  ، تسليم مداركموجود در    790033-سيخريد شمارة كي 

  80/20/10 ايران پان آمريكنمازاد «به حساب اي مربوط به آن زمان باشد، با اين متن: رسد دست نوشته نظر مي

]28/7/59[.« 

منتقل شده بوده است،    د ايران پان آمريكن» به «حساب مازا  187-كه قلم زاياالت متحده براي اثبات اين  -۱۶۲۱

تكميلي» را تسليم كرده است، كه سفارش  -تاريخ آموكو دريلينگ در خصوص «انتقال موادجمله، يك فرم بي از  

 ;Reference: “IP(H)0022(81)را ثبت كرده و مشتمل است بر «    187-و قلم ز  790033-سيخريد شمارة كي 

IP(H)0023(81); IP(H)0024(81)[;] IP(H)0025(81).«    اياالت متحده توضيح نداده است كه اين مدرك چه

 ربطي با «حساب مازاد ايران پان آمريكن» دارد.

اي به  ] به كريت اطالع داد كه «مبلغ پرداخت نشده» 1983مارس  14[ 1361اسفند  23خارك با نامة  -۱۶۲۲

 790033-سيكي دالر آمريكا به حساب كريت در دفاتر خارك مربوط به سفارش خريد شمارة  29/7،435مبلغ 

دالر آمريكا را به خارك    29/7،435تحويل دهد يا مبلغ    را  187-يافته است و درخواست كرد كه كريت يا قلم ز

 مسترد كند.

 هاي طرفين به ديوان در خصوص اموال عيني ايران گزارش   

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1984سپتامبر    17[  1363شهريور    26اياالت متحده در گزارش   -۱۶۲۳

مرداد  دهد كه اموال در نشان مي  ايرانشده توسط متذكر شد: «مدارك ارائه 187- ايران، در خصوص ادعاي ز

اند، حمل  جا كه كاالها به كريت مسترد نشدهاند. كريت از آن ] به كارگزار ايران حمل شده 1979[اوت  1358

 گيرد».ان را فرض مي ها به اير آن
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ايران   خصوص اموال عيني ] خود به ديوان در1985ژوئيه  17[ 1364تير  26ايران در گزارش تكميلي  -۱۶۲۴

 به خارك تحويل داده نشده بوده است. 187-تكرار كرد كه قلم ز

ر خصوص اموال عيني  ] خود به ديوان د1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14اياالت متحده در گزارش  -۱۶۲۵

  وورلد [تريد] ] از طريق  1979[  1358ايران اعالم كرد: «شركت آمريكايي كابل را به آموكو فروخته است؛ در سال  

» منتقل كرد. حساب مازاد ايران پان آمريكن] به «1980اكتبر  20[ 1359مهر  28به خارك حمل شد. آموكو در 

را تسليم كرد كه حاوي اين    790033-سيسفارش خريد شمارة كي اياالت متحده با گزارش خود، از جمله، كپي  

 796».]28/7/59[ 80/20/10 حساب مازاد ايران پان آمريكندست نوشته است: «به  

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     

] همچنان در انبار در هيوستون نزد 1981ژانويه    19[  1359دي    29در    187-كند كه قلم زايران ادعا مي  -۱۶۲۶

در آن تاريخ   187-جا كه قلم زدهد، از آن بوده است. بر اين اساس، ايران ادامه مي  كارگزار حمل و نقل خارك

مشمول محدودة «اموال ايران» ذيل   بوده، موجود در مالكيت خارك و همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده 

 باشد.مي  9بند 

 اظهارات اياالت متحده     

  28ندارد زيرا آموكو اينترنشنال در  ادعا است كه هيچ مسؤوليتي بابت اين    موضع اياالت متحده بر اين  -۱۶۲۷

ارسال كرد. اياالت متحده مدعي    ت ايران پان آمريكنرا به حساب ضايعا   187-] قلم ز1980اكتبر    20[  1359مهر  

در آن زمان، خارك مالكيت آن قلم را از دست داده است. بر اين اساس، اياالت متحده نتيجه    ،در نتيجهاست كه  

 

  ، باال. 1620بند بنگريد به  796
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ر مالكيت ايران نبوده، مشمول محدودة  ] د1981ژانويه    19[  1359دي    29در    187-جا كه قلم ز از آن   كه  گيردمي

 باشد.نمي  9«اموال ايران» ذيل بند 

 تصميم ديوان     

كارگزار حمل  ] به 1981ژانويه  19[ 1359دي   29قبل از  187-ديوان را قانع كرده است كه قلم زادله  -۱۶۲۸

در هيوستون تحويل داده شده است و بدين ترتيب، حق مالكيت آن قبل از آن تاريخ به خارك   و نقل خارك

 منتقل شده بوده است.

] همچنان در 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  187-شود كه آيا قلم زبدين ترتيب، مسئله اين مي  -۱۶۲۹

 قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده است يا خير.

-] قلم ز1980[اكتبر    1359مهر  شده است كه آموكو اينترنشنال در    عارائه شده قان  ادلةديوان به واسطة   -۱۶۳۰

ن واقع نشده،  اكه مورد اعتراض اير  ادلهاين  797» ارسال كرده است.حساب مازاد ايران پان آمريكن«را به  187

] اياالت متحده به ديوان در خصوص اموال عيني ايران و پاسخ 1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14توسط گزارش 

با سنجش ادله  ديوان،  798ارائه شده است.  ايران ادلهبه اليحه و ] آن دولت 2001سپتامبر  26[ 1380چهارم مهر 

خود به ديوان مراتب  كند كه اياالت متحده اين ادعا را به اندازة كافي وارسي كرده و در لوايح ، حكم مي طرفين

 را به ايران اطالع داده است. 

] به حساب مازاد ارسال شده بود لزوماً  1980[اكتبر    1359مهر  در    187-در حالي كه اين اعالم كه قلم ز -۱۶۳۱

ديوان بر  ] به لحاظ فيزيكي نابود شده، 1981ژانويه  19[ 1359دي  29متضمن اين معنا نيست كه آن قلم قبل از 

 

  ، باال. 1620بند بنگريد به  797
  همانجا. بنگريد به  798
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نامعقول نبوده است كه اياالت متحده چنين فرض كرده باشد كه آن قلم در آن تاريخ ديگر  كه اين نظر است 

 وجود نداشته است.

]  1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  187- اتكاء اثبات نمايد كه قلم ز قابل  ايادله ايران نه توانسته با  -۱۶۳۲

هاي كافي را به آموكو  كه دستورالعمل همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده، نه نشان داده است 

 به ايران داده است.  187-كردن انتقال قلم زاينترنشنال به منظور عملي 

 19[  1359دي    29در    187-گيرد كه، حتي بر فرضي كه قلم زمراتب باال، ديوان نتيجه مي تمام  در پرتو   -۱۶۳۳

چه به نحو معقول از اياالت متحده  باشد، هر آن ] همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده  1981ژانويه  

هايي براي تضمين  بابت برداشتن گام  9رفته در اوضاع و احوال مربوطه به منظور انجام تعهد خود ذيل بند  انتظار مي 

 799به ايران انجام دهد، انجام داده است.  187-انتقال قلم ز

 كند.مي را رد  187-گفته، ديوان ادعاي زبنابر مراتب پيش -۱۶۳۴

  (خارك/الكترو واير اينك.) 188-(بيست و دو) ادعاي ز

 مقدمه    

دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور ادعايي    1،975خواهان حداكثر مبلغ    188-ايران در ادعاي ز -۱۶۳۵

)  الكترو واير»ت كابل خريداري شده از الكتروو واير، اينك. (« وف 5،000اياالت متحده در انجام ترتيبات انتقال 

 است.

 پيشينة موضوعي   

 

  ، باال. 211و  169بندهاي بنگريد به  799
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كابل   فوت 5،000] 1979ژوئيه  24[ 1358دوم مرداد آموكو اينترنشنال، به نمايندگي از خارك، در  -۱۶۳۶

دالر    1،975به مبلغ      790033-01-سيذيل سفارش خريد شمارة كي   »)188-(«قلم ز  به الكترو وايركنترل مسي را  

براي  را  2258 شماره حساب] صورت1979ژوئيه  30[ 1358هشتم مرداد سفارش داد. الكترو واير در آمريكا 

] 1979اوت  19[ 1358مرداد  28ارك در صادر كرد، كه خ 188-زدالر آمريكا بابت قلم  1،975خارك به مبلغ 

 درصد تخفيف) پرداخت نمود. 1آن مبلغ را (منهاي 

] به 1979ژوئيه  20[ 1358تير  29در  188-، قلم ز2258حساب الكترو واير به شمارة وفق صورت  -۱۶۳۷

 800] 1980[مارس و آوريل  1359و فروردين  1358هاي اسفند ستفهربندي در هيوستون حمل شد. شركت بسته

بوده   كارگزار حمل و نقل خاركهمچنان در هيوستون در انبار  188-ها، قلم زدر آن ماهحاكي از آن است كه، 

 است.

كه در باال  آموكو اينترنشنال ] 1980[دوم دسامبر  1359آذر  11» مورخ مشتري «گزارش وضعيت مواد  -۱۶۳۸

  28امل» نيز در با «سفارش ك 188-كند كه قلم زاعالم مي 801مورد بحث قرار گرفت، 187-در ارتباط با ادعاي ز

 » ارسال شده بوده است. حساب مازاد ايران پان آمريكن«] به 1980اكتبر  20[ 1359مهر 

] به الكترو واير اطالع داد كه «مبلغ پرداخت نشده»اي  1983مارس  14[ 1361اسفند   23خارك با نامة  -۱۶۳۹

- سيكي «به حساب الكترو واير در دفاتر خارك مربوط به سفارش خريد شمارة   802دالر آمريكا   25/955،1به مبلغ  

 

  ، باال.1222-1221بندهاي بنگريد به  800
  ، باال. 1620بند بنگريد به  801
 2258حساب شماره ] به الكترو واير پرداخت كه با مبلغ صورت1979اوت  19[ 1358مرداد  28اين مبلغي است كه خارك در  802

  ، باال. 1636بند  بنگريد به منهاي يك درصد تخفيف همخواني دارد. 
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به  را 25/1،955را تحويل دهد يا مبلغ  188-است و درخواست كرد كه الكترو واير يا قلم ز هيافت »79 0033

 خارك مسترد كند. هيچ شاهدي وجود ندارد كه خارك پاسخي دريافت كرده باشد.

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     

] همچنان در قلمرو قضايي اياالت  1981ژانويه    19[  1359دي    29در    188-كند كه قلم زمي   ايران ادعا -۱۶۴۰

در آن تاريخ در مالكيت خارك و   188-جا كه قلم زدهد، از آن متحده بوده است. بر اين اساس، ايران ادامه مي 

 باشد.مي  9در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده، مشمول محدودة «اموال ايران» ذيل بند 

  28ليتي بابت اين ادعا ندارد زيرا آموكو اينترنشنال در ؤواست كه هيچ مسموضع  اياالت متحده بر اين  -۱۶۴۱

ارسال كرده است. اياالت متحده    ت ايران پان آمريكن را به حساب ضايعا   188-] قلم ز1980اكتبر    20[  1359مهر  

در آن زمان، خارك مالك آن قلم نبوده است. بر اين اساس، اياالت متحده نتيجه در نتيجه مدعي است كه 

] در مالكيت ايران نبوده، مشمول محدودة  1981ژانويه    19[  1359دي    29در    188-جا كه قلم ز گيرد كه، از آن مي

 .باشدنمي  9«اموال ايران» ذيل بند 

 تصميم ديوان     

كارگزار حمل  ] به 1981ژانويه  19[ 1359دي   29قبل از  188-ديوان را قانع كرده است كه قلم ز ادله -۱۶۴۲

قبل از آن تاريخ به خارك   در هيوستون تحويل داده شده است و بدين ترتيب، حق مالكيت آن و نقل خارك

 منتقل شده بوده است.

] در قلمرو  1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  188-لم زمسئلة پيش روي ديوان اين است كه آيا ق -۱۶۴۳

 يا خير.  است  بودهموجود قضايي اياالت متحده 
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- ] قلم ز1980[اكتبر  1359مهر شده است كه آموكواينترنشنال در  عشده قانارائه  ادلةديوان به واسطة  -۱۶۴۴

، كه مورد اعتراض ايران واقع نشده،  ادلهاين  803» ارسال كرده است.حساب مازاد ايران پان آمريكنرا به « 188

ايران ارائه   ادله به اليحه و  اين دولت] 2001سپتامبر  26[ 1380چهارم مهر پاسخ اياالت متحده همراه با توسط 

 شده است. 

] به حساب مازاد ارسال شده بوده،  1980[اكتبر  1359مهر در  188-در حالي كه اين اعالم كه قلم ز -۱۶۴۵

د،  اش] به طور فيزيكي نابود شده ب1981ژانويه  19[ 1359دي  29نيست كه آن قلم قبل از لزوماً متضمن اين معنا 

كامالً ممكن است كه آن قلم در آن تاريخ ديگر موجود نبوده باشد. ايران نتوانسته با  ديوان بر اين نظر است كه 

همچنان در قلمرو قضايي اياالت  ]  1981ژانويه    19[  1359دي    29در    188-اتكاء اثبات نمايد كه قلم زقابل   مدارك

 است.  متحده موجود بوده

در تاريخ انعقاد    188-تواند فرض بگيرد كه قلم زمعارض، و وفق سابقة موجود، نمي   ادلة ديوان در نبود   -۱۶۴۶

 هاي الجزاير همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده است.بيانيه

 كند.را رد مي  188-گفته، ديوان ادعاي زبنابر مراتب پيش -۱۶۴۷

  پاورز اينداستريز، اينك.)/(خارك 189-(بيست و سه) ادعاي ز

 مقدمه      

ادعايي اياالت متحده  قصور  دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از    5،320خواهان    189-ايران در ادعاي ز -۱۶۴۸

شده از پاورز اينداستريز، اينك.  » خريداري بيرونيحمل كابين قابل ساختمان در انجام ترتيبات انتقال دو واحد «

 اينداستريز») است.   ز(«پاور

 

  ، باال. 1638بند بنگريد به  803
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 پيشينه موضوعي     

را   ماده ] چندين 1978سپتامبر  26[ 1357چهارم مهر آموكو اينترنشنال، به نمايندگي از خارك، در  -۱۶۴۹

، به  14و  13 هايبه پاورز اينداستريز از جمله، به عنوان قلم  780212-01-سيذيل سفارش خريد شمارة كي

دالر آمريكا   90/5،722ترتيب، به مبلغ ، به مونتاژ شده» بيرونيحمل كابين قابل ساختمان ترتيب، سه و دو واحد «

»  بيرونيحمل كابين قابلساختمان در خصوص دو واحد « 189-دالر آمريكا، سفارش داد. ادعاي ز 5،320و 

 باشد.مي 14شده به عنوان قلم ستفهر

، براي خارك  28104حساب شمارة ] با صورت 1978نوامبر  27[ 1357ششم آذر پاورز اينداستريز در  -۱۶۵۰

 804حساب صادر كرد، صورت  14و    13دالر آمريكا، به ترتيب، بابت اقالم    320،5دالر آمريكا و    90/722،5  به مبلغ

 805] پرداخت نمود. 1979[سوم ژوئن  1358خرداد  13كه خارك آن مبالغ را با چك مورخ 

 13]، از جمله، به خارك اطالع داد كه، قلم 1979ژوئيه  12[ 1358تير  21آموكو اينترنشنال با تلكس  -۱۶۵۱

 10[  1358مرداد    19، با تخمين رسيدن در  اِس.اِس.فيكسبه عرشة    780212-01-سياز سفارش خريد شمارة كي 

قيد قيود و شروط  «بارنامة با    متذكر كپي] به جزيرة خارك، حمل شده بوده است. در اين ارتباط، ديوان  1979اوت  

از جمله،  شود كه، مي، مدارك، موجود در وورلد تريد] 1979[پنجم ژوئيه  1358تير  14» رانيكشتي شركت

بر عرشة   780212-01- سيرش خريد شمارة كي اهاي قابل حمل» ذيل سفسازه   –جعبه    3حاكي از آن است كه، «

 ، به مقصد جزيرة خارك حمل شده بوده است.اِس.اِس. فيكس

 

اي براي خارك صادر كرد شامل تمام اقالم ديگر تحت پوشش سفارش خريد شماره حساب جداگانه پاورز اينداستيريز صورت 804
  .780212-01-سيكي
 -دالر آمريكا  90/042،11يعني  - 14و  13هاي بود، مبلغي كه عبارت بود از جمع قيمت قلم 90/575،11چك خارك به مبلغ  805

  دالر آمريكا. 533هاي حمل مجموعاً به مبلغ به عالوه هزينه 
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يك يادداشت رسيد مواد را به آموكو  ] 1979ژوئيه  30[ 1358م مرداد هشتبندي در شركت بسته -۱۶۵۲

 اينترنشنال ارسال كرد و به شرح زير اظهار داشت:

را بدين جهت كه   14را اصالح و قلم  78 0212-1-سيخواهشمند است ... سفارش خريد شمارة كي 

] 1979اوت    20[  1358مرداد    29تخمين رسيدن    با  13مواد بايد به فروشنده مسترد شود، حذف كنيد. قلم  

 اس «فيكس» حمل شد. به عرشة اس 

] به پاورز اينداستريز اطالع داد كه «مبلغ پرداخت  1983مارس  14[ 1361اسفند  23خارك با نامة  -۱۶۵۳

دالر آمريكا به حساب پاورز اينداستريز در دفاتر خارك مربوط به سفارش خريد   90/11،575نشده»اي به مبلغ 

يافته است و درخواست كرد كه پاورز اينداستريز يا مواد را تهيه كند يا مبلغ   780212-01-سيشمارة كي 

 وجود ندارد كه خارك پاسخي دريافت كرده باشد. ايادله را به خارك مسترد نمايد. هيچ  90/11،575

 ايران  هاي طرفين به ديوان در خصوص اموال عينيگزارش   

] خود به اليحة دفاعي اياالت متحده  1983اوت    31[  1362نهم شهريور  در پاسخ    نخستين بارايران براي   -۱۶۵۴

دالر آمريكا دانست،    90/11،575شد. در آن دادخواهي، ايران ارزش اقالم مورد اختالف را    189-مدعي ادعاي ز

بوده   780212-01-سيي از سفارش خريد شمارة ك 14و  13د كه ايران ابتدائاً مدعي هر دو قلم هدكه نشان مي 

 806است.

] خود به ديوان در خصوص اموال عيني  1990[پنجم ژوئيه  1369تير  14اياالت متحده در گزارش  -۱۶۵۵

با تخمين دهد كه اكثر اقالم از طريق اِم/وي ُكنكُرديا تاج، ايران، از جمله، اعالم كرد: «سوابق آموكو نشان مي 

 

  ، باال.805پانوشت بنگريد به  806
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 1358مرداد  19در  با تخمين رسيدن باقيمانده] به خارك حمل شده و 1979ژانويه  11[ 1357دي  21در رسيدن 

 ] از طريق اس/اس فيكس حمل شده است».1979اوت  10[

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     

به خارك در   780212-01-سياز سفارش خريد شماره كي  13پذيرد كه قلم ، ايران مي ادلهدر پرتو  -۱۶۵۶

] حمل شده است. به عالوه،  1979اوت    10[  1358مرداد    19مين رسيدن در  خ ، با تاِس.اِس. فيكسايران، در عرشة  

]، 1979ژوئيه    30[  1358هشتم مرداد  از سفارش مذكور حذف شد، و در زماني پس از    14پذيرد كه قلم  ايران مي 

  807. ه استبندي به آموكو اينترنشنال، به فروشنده مسترد گرديد يعني تاريخ يادداشت دريافت مواد شركت بسته 

وجود ندارد كه خارك مبلغي بابت لغو سفارش مذكور دريافت   ايادلههيچ ين حال با اايران مدعي است كه 

گرفت. بنابراين، ايران مدعي ارزش قلم مذكور  قرار مي   توضيح كرده باشد، كه بايد توسط آموكو اينترنشنال مورد  

 است.

 اظهارات اياالت متحده     

با اين حال، اياالت متحده استدالل   .موافقت دارداياالت متحده در خصوص وقايع اين ادعا با ايران  -۱۶۵۷

از سفارش خريد شمارة   14جا كه خارك، يا آموكو اينترنشنال به نمايندگي از خارك، قلم از آن  كه كندمي

 19[ 1359دي  29] لغو كرده است، خارك در 1979ژوئيه  30[ 1358هشتم مرداد را در  780212-01-سيكي

مشمول   14گيرد كه قلم مالكيت نداشته است. بر اين اساس، اياالت متحده نتيجه مي آن قلم  بر] 1981ژانويه 

 باشد.نمي  9محدودة بند 

 

  ، باال. 1652بند بنگريد به  807
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 تصميم ديوان   

از سفارش خريد   14صرفاً مربوط به قلم  189-كند كه ادعاي زايران در لوايح نهايي خود روشن مي  -۱۶۵۸

] يا در  1978[اواخر  1357نيمه دوم در  14اختالفي وجود ندارد كه قلم  808است. 780212-01-سيشمارة كي 

در هيوستون تحويل داده شده است. در نتيجه، ديوان مقرر   كارگزار حمل و نقل خارك ] به 1979[ 1358سال 

 به خارك منتقل شده است.] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29قبل از  14دارد كه حق مالكيت قلم مي

]، 1979ژوئيه  30[ 1358هشتم مرداد پس از  14دهندة مكان و سرنوشت قلم سوابق نشان  هيچ چيز در -۱۶۵۹

در زماني   14اين كه قلم  809باشد.نمي بندي به آموكو اينترنشنالبسته يعني تاريخ يادداشت دريافت مواد شركت

ژانويه   19[ 1359دي  29فروشنده مسترد شده، لزوماً متضمن اين معنا نيست كه آن قلم در  هپس از آن تاريخ ب

در اين خصوص،   اي ادله] در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده است، و ديوان، در نبود هرگونه 1981

 تواند فرض كند كه بوده است.نمي

مدعي است،    9ذيل بند    14ايران بابت ارزش قلم    كه   اي در محدوده دارد،  بر اين اساس، ديوان مقرر مي  -۱۶۶۰

] در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده، و  1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  14اثبات نشده است كه قلم 

بوده است. بنابراين، ادعاي ايران بابت ارزش آن قلم رد   9بدين ترتيب، مشمول معناي «اموال ايران» ذيل بند 

 شود.مي

 

  ، باال. 1656بند بنگريد به  808
  ، باال. 1652بند بنگريد به  809
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، يا اصلي كلّي الف، بابت استرداد  8، بند 9كه ايران، ذيل بند  ايدر محدودههرگونه ادعا  همچنين -۱۶۶۱

بايد به داليلي كه قبالً   810] به پاورز اينداستريز پرداخته بوده، 1979[  1358دالر آمريكا كه خارك در سال    320،5

 811در اين حكم جزئي گفته شد، رد شود.

  )زمريكن سوسايتي آو مكانيكال انجنيرآ/(خارك 190-(بيست و چهار) ادعاي ز

 مقدمه    

دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور ادعايي اياالت متحده   62خواهان  190-ايران در ادعاي ز -۱۶۶۲

انجمن  (« آمريكن سوسايتي آو مكانيكال انجنيرزشده از هاي راهنما» خريداري «دفترچه در انجام ترتيبات انتقال 

 ») است. مهندسين

ها گنجانده  ها در اين پرونده در برنامة زماني جلسات استماع در مرحلة دوم رسيدگي  190-ادعاي ز -۱۶۶۳

گيري  مداركي كه در اختيار دارد تصميمنشده بود و به گروه ادعاهايي تعلق داشت كه بايد «توسط ديوان بر اساس  

 812».[شود]

 پيشينه موضوعي     

زماني  مكانيك، انجمن مهندسين  اً ناخوانا صادرشده توسط عمدتحسابي سابقه مشتمل بر كپي صورت  -۱۶۶۴

 .باشدمي  شماري از اقالمدالر آمريكا بابت  62] براي خارك به مبلغ 1979[ 1358/1357در 

] كه به واسطة آن،  1983مه    15[  1362ارديبهشت    25اي مورخ  نامه   سابقه به عالوه مشتمل است بر كپي -۱۶۶۵

  انجمن مهندسين   دالر آمريكا به حساب  62نشده»اي به مبلغ  اطالع داد كه «مبلغ پرداخت   انجمن مهندسين خارك به  

 

  ، باال.1656و  1650بندهاي بنگريد به  810
  ، باال.1210، 828، 247، 232-223، 99بندهاي بنگريد به  811

  ، باال. 50بند  بنگريد به  812
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[اول فوريه   1357بهمن  12» مورخ 78411-01-سيدر دفاتر خارك در ارتباط با سفارش خريد شمارة «كي 

دالر آمريكا را به   62يا مواد مذكور را تهيه كند يا مبلغ  جمن مهندسين ان ] يافته است و درخواست كرد كه 1979

 خارك مسترد كند.

 ارائه نكرده است.  190-در تأييد ادعاي ز مدارك ديگريايران هيچ  -۱۶۶۶

 هاي طرفين به ديوان در خصوص اموال عيني ايران گزارش     

] خود به اليحة دفاعي اياالت متحده براي نخستين  1983اوت  31[ 1362نهم شهريور اسخ پايران در  -۱۶۶۷

دارندة اقالم مورد اختالف  را به عنوان نگه   انجمن مهندسينشد. در آن دادخواهي، ايران    189-بار مدعي ادعاي ز

بهمن    هفتم  پاسخ دالر آمريكا توصيف كرد، شناسايي نمود. ايران در    62ها را تحت عنوان «مواد» به ارزش  كه آن

در خصوص اموال عيني ايران روشن    درخواست اياالت متحده بر اطالعات بيشتر] خود به  1984ژانويه    27[  1362

] خود به 1984دسامبر  17[ 1363آذر  26اند. ايران در گزارش هاي راهنما» بوده كرد كه مواد مربوطه «دفترچه 

  10مورخ   813به خارك انجمن مهندسينحساب ديوان در خصوص اموال عيني ايران اعالم كرد كه صورت

 » بود.91090139] و حاوي شمارة «1979[اول سپتامبر  1358شهريور 

  در  هاي خود به ديوان ش زاركدام از گدر هيچ  190-گونه اطالعات ديگري دربارة ادعاي زايران هيچ  -۱۶۶۸

 خصوص اموال عيني ايران ارائه نكرد.

  اظهارات طرفين       

 اظهارات ايران       

 

  ، باال. 1664بند  بنگريد به  813
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هاي خود به ديوان در خصوص اموال عيني ايران ارائه كرد، هيچ ايران به جز اظهاراتي كه در گزارش  -۱۶۶۹

 ، چه در لوايح كتبي خود چه در جلسات استماع، تسليم نكرده است.190-اي راجع به ادعاي ز دادخواهي 

 اظهارات اياالت متحده       

  190-ص ادعاي زواي در خصگاه هيچ دادخواهي جا كه ايران هيچ اياالت متحده مدعي است، از آن -۱۶۷۰

در باقي نگه داشتن اين ادعا قصور كرده    814تسليم نكرده،ديوان ] 1992ژوئن  30[ 1371نهم تير متعاقب دستور 

 است، كه بنابراين، اين ادعا بايد رد شود. 

 تصميم ديوان     

تسليم نكرده است. در نتيجه،  ادله و مداركياً هيچ تقريب، هيچ استدالل و 190-ايران در تأييد ادعاي ز -۱۶۷۱

 كند.را به دليل نامستند بودن رد مي   190-ديوان ادعاي ز

  الف (خارك/كوپر انرژي سرويسز)-1996عاي (بيست و پنج) اد

 مقدمه      

دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور    68/7،192الف خواهان حداكثر مبلغ  -1996ايران در ادعاي   -۱۶۷۲

شده از كوپر انرژي سرويسز («كوپر») به ايران  ادعايي اياالت متحده در انجام ترتيبات انتقال برخي اقالم خريداري 

 است.

 

  ، باال.676و پانوشت  39بند  بنگريد به  814
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ريافت دو واحد قطعات يدكي موتور  دتر، ايران در اين ادعا مدعي عدم مشخص به طور  -۱۶۷۳

و يك قلم، متشكل از شش شير كمپرسور، سفارش   780227-سيشده ذيل سفارش خريد شمارة كي داده سفارش 

 الف») است.-1996(مجموعاً، «اقالم  780141-سيشده ذيل سفارش خريد شمارة كي داده 

 موضوعي پيشينه     

براي خارك به مبلغ  را  1133426حساب شمارة ] صورت 1978نوامبر  28[ 1357هفتم آذر كوپر در  -۱۶۷۴

بابت شش عدد شير كمپرسور، كه در  780141-سيدالر آمريكا ذيل سفارش خريد شمارة كي  40/4،622

 .صادر كرد »)17شده است («قلم  فهرست» 17كوپر تحت عنوان قلم « حسابصورت 

براي خارك به   0832851حساب شمارة ] با صورت1979مارس  29[ 1358م فروردين نهكوپر در  -۱۶۷۵

(«اقالم    قطعة يدكي موتور  سه واحدبابت    780227-سيشمارة كي   د دالر آمريكا ذيل سفارش خري  28/2،570مبلغ  

] آن مبلغ را به كوپر  1979اكتبر  25[ 1358سوم آبان حساب صادر كرد. خارك در صورت  »)780227-سيكي

 پرداخت نمود.

حاكي از آن است كه دو قلم از   مدارك بندي موجود در دريافت مواد» شركت بسته فهرست يك « -۱۶۷۶

در هيوستون دريافت   كارگزار حمل و نقل] توسط 1979اوت  22[ 1358مرداد  31در  780227-سياقالم كي 

] آموكو اينترنشنال 1980[دوم دسامبر  1359آذر  11 مورخ »مشتريد شده است. به عالوه، «گزارش وضعيت موا

،  اِس.اِس. كنكورديا تاجبر عرشة كشتي    780227-سيحاكي از آن است كه: (يك) يكي از سه واحد از اقالم كي 

ه  ماند]، حمل شده بوده است؛ و (دو) دو واحد باقي 1979نويه اژ 11[ 1357دي  21با تخمين رسيدن به ايران در 

اوت   22[ 1358مرداد  31بندي (حمل دريايي) در هيوستون در سته ب«نزد متصدي   780227-سياز اقالم كي 

 يابي شده است.جا تكميل سفارش»  براي ) دو واحد( 1]، قلم 1979
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] آموكو اينترنشنال به عالوه حاكي  1980[دوم دسامبر  1359آذر  11» مشتري «گزارش وضعيت مواد  -۱۶۷۷

از طريق چندين حمل بر   780141-سياز آن است كه، در حالي كه تعدادي از مواد سفارش خريد شمارة كي 

  19و  1357هشتم مهر  بين ، با تخمين رسيدن به ايران اِس.اِس. فيكس و  اِس.اِس. كنكورديا تاج هاي عرشة كشتي 

به خارك حمل نشده بوده است. در   17] ارسال شده بوده، قلم 1979اوت  10و  1978سپتامبر  30[ 1358مرداد 

بندي] (حمل بسته  نزد [متصديمتذكر اين امر شد: « 17» در خصوص قلم مشتريعوض، «گزارش وضعيت مواد 

كند مالحظه مي تكميل سفارش». ديوان    براي  17] قلم  1979[هفتم ژوئن    1358خرداد    17دريايي) [هيوستون] در  

] آموكو اينترنشنال توسط اياالت متحده با  1980[دوم دسامبر  1359آذر  11» مشتريكه «گزارش وضعيت مواد 

 ايران ارائه شد. ادله] خود به اليحه و 2001سپتامبر  26[ 1380چهارم مهر پاسخ 

ها، اقالم  در اين ماه   815،]1980[مارس و آوريل  1359و فروردين  1358اسفند هاي ست فهروفق  -۱۶۷۸

وورلد  كارگزار حمل و نقل،  در هيوستون در انبار    780141-سيو كي  780227-سيهاي خريد شمارة كي سفارش 

 ، بوده است.تريد

  اظهارات طرفين 

  مشترك در تمام ادعاهاي ايران در خصوص خارك شكلي اعتراضات     

 مقدمه    

- 1996] خود مدعي ادعاهاي  1996دسامبر    26[  1375ششم دي    ادله اليحه و  ايران براي نخستين بار در   -۱۶۷۹

به آن   بيشتر شد و در جلسات استماع »)1996(«ادعاهاي  ث/ج-1996د، و -1996 ،ج-1996ب، -1996لف، ا

 ادعاها پرداخت.

 

  ، باال.1222-1221بندهاي  بنگريد به  815
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 اظهارات اياالت متحده     

دهندة ادعاهاي جديدي هستند كه به واسطة  نشان  1996ادعاهاي كند كه اياالت متحده استدالل مي  -۱۶۸۰

سال پس از اجراي    15اند، زيرا ايران براي نخستين بار، حدود  حق منع شده   مسقطقواعد ديوان و آموزة مرور زمان  

ان به طرز  آگاه نموده است. مطابق اظهارات اياالت متحده، اير  اياالت متحده را از اين ادعاها ،هاي الجزايربيانيه

اساسي شده است زيرا    صدماتنتيجه، اياالت متحده دچار    تأخير كرده است؛ در  1996نامعقولي در ارائة ادعاهاي  

اند. بدين  نيافتني شدهالزم براي دفاع كامل عليه آن ادعاها براي آن دولت دست ادلةبا توجه به گذشت زمان، 

المللي  موزة حقوق بين آقواعد ديوان و    20ران بايد ذيل مادة  اي  1996ترتيب، اياالت متحده مدعي است، ادعاهاي  

 حق رد شود. مسقطمرور زمان 

 اظهارات ايران     

تعهدي مستمر است، هيچ  9جا كه تعهد اياالت متحده ذيل بند آن  ايران، به نوبة خود، مدعي است، از  -۱۶۸۱

كند كه اياالت  براي تسليم ادعا بابت نقض آن مقرره وجود ندارد. ايران به عالوه استدالل مي اي  محدوديت زماني 

ادعا   واقع نشده است. در اين ارتباط، ايران به طور خاص متضرر 1996بندي تسليم ادعاهاي متحده به خاطر زمان

ارائه  د -1996الف و -1996اطالعات دقيقي در رابطه با ادعاهاي  توانسته استكند كه: (يك) اياالت متحده مي

 .ارائه كند  1996ير ادعاهاي ادر ارتباط با س صدمهبر   ايادله است  ؛ و (دو) اياالت متحده نتوانسته كند

  الف -1996ماهيت ادعاي   

 اظهارات ايران     
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] آموكو اينترنشنال 1980[دوم دسامبر    1359آذر    11 816» مشتري«گزارش وضعيت مواد    بر اساس  ايران  -۱۶۸۲

- سيكه (يك) دو واحد از اقالم كي   است   ده شطور كه اياالت متحده موافقت دارد، اثبات  مدعي است كه، همان

در هيوستون بوده   كارگزار حمل و نقلكن ا] در ام1980دسامبر  دوم [ 1359آذر  11در  17و (دو) قلم  780227

متعاقب آن اقالم، استدالل   وضعيتاست. به عالوه، ايران ضمن اشاره به ناتواني اياالت متحده در مستند كردن 

] در قلمرو قضايي اياالت متحده  1981ژانويه  19[ 1359دي  29ها در كه آن توان فرض نمود كند كه مي مي

 اند.موجود بوده 

 اظهارات اياالت متحده     

 780227-سيهاي خريد شمارة كي وضعيت اقالم سفارش توانسته اياالت متحده مدعي است كه نمي  -۱۶۸۳

  1358ست اسفند فهررا پس از كه در انبار كارگزار حمل و نقل خارك در هيوستون بوده،  780141-سيو كي 

وفق اظهارات اياالت متحده، با توجه به اين كه آموكو اينترنشنال  با اين حال،  817مستند كند.]، 1980[مارس 

] را يا بازفروش كرده يا به  1980[ 1359پاييز در  اماكن كارگزار حمل و نقلداري شده در مواد نگه بسياري از 

 الف هم در آن زمان به ضايعات فرستاده شده باشند.-1996تاده، محتمل است كه اقالم سضايعات فر

  تصميم ديوان     

 در خصوص خارك ايران 1996مشترك ميان تمام ادعاهاي  شكلياعتراضات       

نامربوط است كه،   ،كنوني شكليدر مورد اعتراضات  يگيرتصميم براي اي مقدماتي، به عنوان مسئله  -۱۶۸۴

اي براي تسليم اختالف راجع به تفسير يا اجراي مقررات بيانيه  بيانيه عمومي، هيچ محدوديت زماني  17ذيل بند 

 

  ، باال.1677-1676بندهاي  بنگريد به  816
  ، باال. 1678بند  بنگريد به  817
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 1996در عوض، مسئلة مربوط اين است كه آيا، در اوضاع و احوال مربوطه، ادعاهاي  818ندارد.عمومي وجود 

 ايران ذيل قواعد ديوان قابل استماع است يا خير. 

كند ديوان پس از تحليل امر، حكم مي 819، مقرر شددر اين حكم جزئي تر پيش كه  يدر اعمال اصول -۱۶۸۵

] مورد ادعا 1996دسامبر  26[ 1375ششم دي  ادلهاليحه و ار در ايران براي نخستين ب 1996كه، گرچه ادعاهاي 

اند. به عالوه، اياالت متحده فرصت  اند، امّا اختالل و تأخيري در فرآيندهاي داوري به وجود نياورده واقع شده 

به  خود (شده در اين ادعاها، هم در لوايح كتبي عي طرحوداشته، و در واقع به مسائل حكمي و موض دادن پاسخ 

  27معارض  ادلهايران، و در اليحه و  ادله اليحه و ] خود به 2001سپتامبر  26[ 1380مهر  چهارم در پاسخ ويژه، 

كه  جلسات استماع پاسخ داده است. بدين ترتيب، اياالت متحده چنان  هم درو  ] خود)  2011ژانويه    17[  1389دي  

مل براي ارائة پروندة خود داشته است. در اين اوضاع و  واعد ديوان الزم دانسته شده، فرصت كاق 15در مادة 

شود. بر اين اساس، ديوان مقرر  ايران تبعيضي عليه اياالت متحده محسوب نمي  1996احوال، استماع ادعاهاي 

گيري، استدالل  قواعد ديوان قابل استماع است. در پرتو اين نتيجه 20ايران ذيل مادة  1996دارد كه ادعاهاي مي

 شود.حق ضرورتاً رد مي  مسقطزمان  رت متحده مبتني بر مرو اياال

 الف -1996ماهيت ادعاي   

 

دارد: «چنانچه اختالفات ديگري دربارة تفسير يا نحوة اجراي هر يك از مقررات اين بيانيه بين طرفين  بيانيه عمومي مقرر مي  17بند   818
تواند اختالف را به هيئت داوري كه بر اساس بيانية حل و فصل ادعاها و مطابق شرايط مقرر در آن  بروز نمايد، هر يك از طرفين مي

، ص  1، گزارش آراء ديوان داوري، ج 17االجرا خواهد بود، ارجاع نمايد». بيانيه عمومي، بند و رأي آن الزم تشكيل گرديده است
] براي تسليم  1982ژانويه  19[ 1360دي  29األجل دارد كه ضرب، ماده سه بيانيه حل و فصل دعاوي، به نوبة خود، مقرر مي4. بند 8

، ماده سه،  4گردد». بيانيه حل و فصل دعاوي، بند » بيانيه عمومي «نمي17و  16در بندهاي ادعاها نزد ديوان «شامل ترتيبات مذكور 
  . 10، ص 1گزارش آراء ديوان داوري، ج 

  ، باال. 221بند  بنگريد به  819
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كارگزار حمل و به  820]1979[ 1358 الف در تابستان-1996ديوان را قانع كرده است كه اقالم  ادله -۱۶۸۶

ژانويه    19[  1359دي    29ها قبل از  در هيوستون تحويل داده شده است و بدين ترتيب، حق مالكيت آن  نقل خارك

بيند در اين خصوص  ] به خارك منتقل شده بوده است. ديوان، در پرتو يافتة خود، به شرح زير، نيازي نمي1981

چنان در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود  هاي الجزاير همگيري كند كه آيا آن اقالم در زمان انعقاد بيانيهتصميم

 اند يا خير. بوده 

-1996]، يعني زماني مدعي ادعاي  1996دسامبر    26[  1375ششم دي  طور كه ذكر شد، ايران در  همان -۱۶۸۷

سال پس از تاريخ   15بدين ترتيب، اياالت متحده تقريباً  821معارض خود را تسليم كرد.  ادلهكه اليحه و الف شد 

در هيوستون   كارگزار حمل و نقل خارك سال پس از تحويل آن اقالم به  17هاي الجزاير و بيش از انعقاد بيانيه 

در  اطالع رساني به اياالت متحده  در توجه ايران با توجه به تأخير قابل  822براي نخستين بار از اين ادعا آگاه شد. 

تر شده بود كه به  سخت  اينحو قابل مالحظه است كه براي اياالت متحده به    معقولالف،  -1996خصوص ادعاي  

- 1996زماني كه اياالت متحده از ادعاي  تا  بپردازد.    ادله و مدارك آوري  منظور دفاع عليه اين ادعا به يافتن و جمع 

مربوطه    كارگزاران حمل و نقل  وسط آموكو اينترنشنال يا  تالف  -1996اقالم  كامالً ممكن است كه  الف آگاه شد،  

كامالً ممكن است كه ؛  گرفته باشدها خالصي صورت  يا به نحو ديگري از آن  شده،مفقود، يا به ضايعات فرستاده  

درگير در وقايع  حافظة اشخاص كامالً ممكن است كه ؛ و كرده باشندجا آن نهادها سوابق مربوطه را نابود يا جابه

 . رفته باشدمربوطه از بين 

الف پرداخت و توانست، در پاسخ چهارم مهر  -1996اياالت متحده، تا حد امكان، به بررسي ادعاي  -۱۶۸۸

[دوم دسامبر  1359آذر  11» مشتريايران، «گزارش وضعيت مواد  ادلهبه اليحه و ] خود 2001سپتامبر  26[ 1380

 

   ، باال.1677-1676بندهاي  بنگريد به  820
  ، باال. 1679بند  بنگريد به  821
  ، باال. 1686بند  بنگريد به  822
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كن شركت  االف در ام-1996آورد كه حاكي از آن بود كه، در آن تاريخ، اقالم    ] آموكو اينترنشنال را فراهم1980

] را فراهم  1980[مارس  1358ست اسفند فهراياالت متحده همچنين  823بندي در هيوستون قرار داشته است.بسته

ها بود و بنابر درخواست  است كه اياالت متحده خواستار آن  ادله و مداركيدهندة اين مدارك نشان  824آورد.

سپتامبر  26[ 1380ها را، احتماالً از آموكو اينترنشنال، حاصل كرد. اياالت متحده در پاسخ چهارم مهر خود، آن

 825الف ناتوان بوده است.-1996تر اقالم بيشوضعيت ] خود اعالم كرد كه از مستند كردن 2001

الف را وارسي  -1996دارد كه اياالت متحده به اندازة كافي ادعاي  باال، ديوان مقرر مي در پرتو مراتب   -۱۶۸۹

به   9رفته در اوضاع و احوال مربوطه براي انجام تعهد خود ذيل بند چه به نحو معقول انتظار مي كرده و هر آن 

 826الف به ايران انجام دهد، انجام داده است.-1996منظور تضمين انتقال اقالم 

 كند.الف را رد مي -1996چه گذشت، ديوان ادعاي برآنبنا -۱۶۹۰

  تس، اينك.) نداالس اينستروم/ب (خارك-1996(بيست و شش) ادعاي 

 مقدمه      

دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور ادعايي   51/5،144ب خواهان مبلغ -1996ادعاي  در  ايران  -۱۶۹۱

شده از داالس اينسترومنتس، اينك. («داالس  انجام ترتيبات انتقال برخي تجهيزات خريداري  اياالت متحده در 

 اينسترومنتس») به ايران است. 

 پيشينة موضوعي     

 

  ، باال.1677-1676بندهاي  بنگريد به  823
  ، باال. 1678بند  بنگريد به  824
  ، باال. 1683بند  بنگريد به  825

  ، باال. 211و  169بندهاي  بنگريد به  826
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براي  اف  16931حساب شمارة ] صورت 1979مارس  28[ 1357نهم اسفند داالس اينسترومنتس در  -۱۶۹۲

، يك  صوت  بابت يك ضبط  780326-سيدالر آمريكا ذيل سفارش خريد شمارة كي   51/5،144خارك به مبلغ  

ب») صادر -1996داري («اقالم بندي، و چند دفترچة راهنماي استفاده و نگهزمان  واحدباتري قابل شارژ، يك 

 دهد.] را نشان مي1979مارس  27[ 1357هشتم اسفند حساب مذكور در قسمت «تاريخ حمل» كرد. صورت

 حساب داالس اينسترومنتس را طي چكي پرداخت كرد.] صورت 1979ژوئن  24[ 1358خارك در سوم تير 

لي از خارك، به شرح  ] در پاسخ به سؤا1983[دوم مه    1362ارديبهشت    12داالس اينسترومنتس با نامة   -۱۶۹۳

 زير اطالع رساني كرد:

را دال بر حمل مواد مربوطه بيابيد. كپي سفارش    هوايي ما  بندي و قبض ست بستهفهرلطفاً به پيوست، كپي  

باشد. هاي حمل مي دهندة دستورالعمل نشانكه ...  ][نيز در پيوست است 780326-سيخريد كي 

هاي حمل مندرج بر روي سفارش خريد  از تمام دستورالعملكنيد، به دقت طور كه مالحظه مي همان

  ... .ايممذكور متابعت كرده 

ها بايد بتوانند به شما پيگيري كنيد. آنسنتر كنيم كه اين مسئله را از آموكو ريسرچ مي دنهابه شما پيش

  اند.اند و، پس از دريافت وسيلة مذكور از ما، آن را به كجا حمل كرده بگويند كه چه كرده 

  اظهارات طرفين     

 اظهارات ايران 

ها يا به  پس از تحويل آن ب-1996در خصوص سرنوشت اقالم  اي ادلهكند كه هيچ ايران ادعا مي  -۱۶۹۴

] وجود ندارد. به طور خاص، ايران ادامه  1979[ 1358در سال  كارگزار حمل و نقل خاركآموكو اينترنشنال يا 
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ها به ايران حمل شده باشند، وجود ندارد. وفق اظهارات ايران، بنابراين، بايد  از اين كه آن  ايادله دهد، هيچ مي

 اند.] در قلمرو قضايي اياالت متحده باقي مانده 1981ژانويه   19[ 1359دي  29ب در -1996فرض شود كه اقالم 

 رات اياالت متحده اظها       

ژانويه    19[  1359دي    29ب در  -1996اياالت متحده مدعي است كه ايران نتوانسته اثبات كند كه اقالم   -۱۶۹۵

 اند. در قلمرو قضايي اياالت متحده بوده ] 1981

 تصميم ديوان     

  1358/اوايل 1357اواخر ب در -1996شده قانع شده است كه اقالم ارائه  ادلة بر اساسديوان  -۱۶۹۶

در اياالت متحده تحويل داده شده   كارگزار حمل و نقل خارك] يا به آموكو اينترنشنال يا 1979[اوايل/اواسط 

دارد كه حق مالكيت آن اقالم در آن زمان به خارك منتقل شده است. بر اين اساس، ديوان مقرر مي  827است.

] همچنان 1981ژانويه    19[  1359دي    29ب در  -1996شود كه آيا اقالم  ة اساسي در اين ادعا بنابراين اين مي مسئل

 . يا خير در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده است

برد. هيچ چيز در سابقه نشان  و استدالالت، هر دو، رنج مي   ادلهب به طور كلي از كمبود  -1996ادعاي   -۱۶۹۷

كارگزار حمل و نقل  يا به آموكو اينترنشنال يا ها ب پس از تحويل آن-1996دهندة مكان و سرنوشت اقالم 

] نيست. اين كه آن اقالم در آن زمان در اياالت متحده  1979[اوايل/اواسط  1358/اوايل 1357اواخر در  خارك

] همچنان در قلمرو قضايي 1981نويه  اژ  19[  1359دي    29ها در  اند لزوماً متضمن اين معنا نيست كه آنته قرار داش

اند.  تواند چنين فرض بگيرد كه بوده سابقة پيش روي خود، نمي  بر اساساند، و ديوان، اياالت متحده موجود بوده 

فروردين  ست فهر] و نه 1980[مارس  1359فند ست اسفهرشود كه نه در اين ارتباط، ديوان به عالوه متذكر مي 

 

   ، باال.1693-1692بندهاي  بنگريد به  827
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را به عنوان اقالم موجود در انبار در هيوستون   780326-سي] اقالم سفارش خريد شمارة كي 1980[آوريل  1360

 اند.ها شناسايي كرده در آن ماه 

 1359دي  29ب در -1996دارد كه ايران اثبات نكرده كه اقالم در پرتو مراتب باال، ديوان مقرر مي  -۱۶۹۸

 اند.بوده  9] در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود و بدين ترتيب، مشمول محدودة بند 1981ژانويه  19[

 كند.ب را رد مي-1996چه كه گذشت، ديوان ادعاي آن  بر اساس -۱۶۹۹

  )پمنت كورپ.ياكوئ  ل رَندساج (خارك/اينگر-1996(بيست و هفت) ادعاي 

 مقدمه      

دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور ادعايي   20/7،302خواهان مبلغ ج -1996ايران در ادعاي  -۱۷۰۰

ل رَند اكويپمنت كورپوريشن  اشده از اينگرساياالت متحده در انجام ترتيبات انتقال تجهيزات خريداري 

 («اينگرسال») به ايران است.

 پيشينة موضوعي     

  رش خريد شمارة اذيل سفبراي خارك ل ا حساب صادرشده از اينگرسحاوي كپي دو صورت  هسابق -۱۷۰۱

مجموعاً به مبلغ   ،]1979اوت  29[ 1358هفتم شهريور تاريخ و ديگري مورخ ، يكي بي 790051-سيكي

سوم  ي كپي چكي مورخ وابقه به عالوه حاـس است. ج») -1996قلم («اقالم  36دالر آمريكا بابت  20/7،3012

 ادلة ل پرداخت كرد. ايران هيچ  انگرسي] است كه به واسطة آن، خارك اين مبلغ را به ا1979اكتبر    25[  1358آبان  

 .ه استديگري در تأييد اين ادعا تسليم نكرد

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     
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بوده   ج-1996دهد كه خارك مالك اقالم ايران مدعي است كه مداركي كه فراهم كرده نشان مي  -۱۷۰۲

دال بر اين امر ارائه نكرده كه اقالم   ايادله جا كه اياالت متحده هيچ است. ايران به عالوه مدعي است، از آن 

] در قلمرو  1981ژانويه  19[ 1359دي  29ج به ايران حمل شده، بايد چنين فرض شود كه آن اقالم در -1996

 اند.قضايي اياالت متحده موجود بوده 

 اياالت متحده اظهارات      

دي    29ج در  -1996ايران براي اثبات اين امر ناكافي است كه اقالم    ادلةاياالت متحده مدعي است كه   -۱۷۰۳

 ها مالكيت داشته است.ايران بر آن اين كه  ] در قلمرو قضايي اياالت متحده بوده، يا  1981ژانويه  19[ 1359

 تصميم ديوان   

توانست فرض كند كه حق  و استدالالت كافي، هر دو، است. حتي اگر ديوان مي  ادلهاين ادعا فاقد  -۱۷۰۴

ل بابت آن اقالم براي خارك  ا]، حدود زماني كه اينگرس1979[ 1358ج در سال -1996مالكيت اقالم 

، به خارك  كارگزار حمل و نقل خاركحساب صادر كرد، به واسطة تحويل به آموكو اينترنشنال يا به صورت 

ژانويه   19[ 1359دي  29ج در -1996دهندة مكان اقالم هيچ چيز در سابقه وجود ندارد كه نشان  828ده،منتقل ش

 ] باشد.1981

  19[  1359دي    29در    ج-1996  كه اقالم   نكرده استثبات  ادارد كه ايران  بر اين اساس، ديوان مقرر مي  -۱۷۰۵

 بوده است. 9حدودة بند ] در قلمرو قضايي اياالت متحده و بدين ترتيب، مشمول م1981ژانويه 

 كند.ج را رد مي -1996گفته، ديوان ادعاي بنابر مراتب پيش -۱۷۰۶

 

  ، باال. 1701بند  بنگريد به  828
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  ساينتيفيك انرژي سيستمز كورپ.)/د (خارك-1996(بيست و هشت) ادعاي 

 مقدمه      

دالر آمريكا بابت خسارات ناشي از قصور ادعايي   38،235د خواهان مبلغ -1996ايران در ادعاي  -۱۷۰۷

شده از ساينتيفيك سيستمز كورپوريشن  انجام ترتيبات انتقال برخي تجهيرات خريداري اياالت متحده در 

 ») است.ساينتيفيك سيستمز(«

 پيشينة موضوعي     

رش  او لوازم جانبي ذيل سف  200گر بتا  ايران مدعي عدم دريافت موارد آتي است: (يك) سامانة تحليل -۱۷۰۸

. 780362-سيفارش خريد شمارة كي سذيل  »مبدّل«متفاوت  مُدل؛ و (دو) دو 780134-سيخريد شمارة كي 

») بود. (اقالم سي/بتاام پي كورپوريشن (« سي/بتاام پي شركت ساينتيفيك سيستمزكنندة اين مواد براي تأمين 

مورد اختالف از اين به بعد مجموعاً تحت عنوان    780362-سيو كي  780134-سيهاي خريد شمارة كي سفارش 

 د اشاره قرار خواهند گرفت.)د نيز مور-1996«اقالم 

 سابقة اين ادعا، از جمله، حاوي كپي مدارك زير است:  -۱۷۰۹

]، كه از طريق آن،  1978سپتامبر  26[ 1357چهارم مهر مورخ  780134-سيسفارش خريد شمارة كي   (الف)

، مجموعاً ساينتيفيك سيستمز  ، به همراه لوازم جانبي را به200گر بتاآموكو اينترنشنال يك سامانة تحليل

  دالر آمريكا سفارش داد؛  36،120به قيمت خريد 

اكتبر  11[ 1358مهر  19در با مُهر دريافت براي خارك  سي/بتاام پي 0245حساب شمارة صورت   (ب)

گر بابت سامانة تحليل  780134-سيدالر آمريكا ذيل سفارش خريد شمارة كي   36،120] به مبلغ  1979

  ، به همراه لوازم جانبي؛ 200بتا 
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اكتبر  16[ 1358مهر  24در با مهر دريافت سي/بتا براي خارك ام پي 0385حساب شمارة صورت   (پ)

بابت دو مدل متفاوت   780362-سيرش خريد شمارة كي ادالر آمريكا ذيل سف 2،115] به مبلغ 1979

  «مبدّل»؛

 20،000به مبلغ ] 1979[سوم سپتامبر  1358شهريور  12، هر دو مورخ 6088و  6086هاي شمارة چك   (ت)

در   ساينتيفيك سيستمز  به نفع  دالر آمريكا، به ترتيب، صادرشده توسط خارك  18،235دالر آمريكا و  

  ؛780362-سيو كي 780134-سيهاي خريد شمارة كي ارتباط با سفارش 

] دال 1980[دوم دسامبر  1359آذر  11» آموكو اينترنشنال مورخ مشترييك «گزارش وضعيت مواد   (ث)

] به «حساب مازاد  1980[اول دسامبر  1359آذر  10د، «سفارش كامل»، در -1996بر اين كه اقالم 

  پتروشيمي خارك» ارسال شده بوده است؛ 

اطالع داد كه   سي/بتاامبه پي ] كه خارك از طريق آن 1982دسامبر  19[ 1361آذر  28اي مورخ نامه  (ج)

در دفاتر خارك در ارتباط   سي/بتاام پي  دالر آمريكا به حساب 36،120 معادل اي نشده»پرداخت  غ«مبل

  يا مواد مذكور سي/بتا ام پي كه يافته است و درخواست كرد 780134-سيبا سفارش خريد شماره كي 

  دالر آمريكا را به خارك مسترد كند؛  36،120را تهيه يا مبلغ 

به وزارت امور خارجه اياالت  سي/بتا  ام پي-متريكس] از  2001[دوم ژانويه    1379دي    13اي مورخ  نامه  (چ)

«سوابق [خود] را    سي/بتاام پي -متريكس  و اطالع داد كهپاسخ  به درخواستي بابت اطالعات    كهمتحده،  

  توانسته فراهم كند».سال [نگه داشته]» و بنابراين، مدارك درخواستي را «نمي  7صرفاً براي 

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     
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به حساب مازاد  ] 1980[اول دسامبر  1359آذر  10د در -1996وفق اظهارات ايران، اين كه اقالم  -۱۷۱۰

] به  1981ژانويه  19[ 1359دي  29ها در واقع قبل از پتروشيمي خارك ارسال شده، لزوماً بدين معنا نيست كه آن 

است كه بايد فرض شود كه آن اقالم در آن تاريخ همچنان اند. در نتيجه، ايران مدعي ضايعات فرستاده شده بوده 

 اند.در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده 

 اظهارات اياالت متحده     

ژانويه    19[  1359دي    29د در  -1996اياالت متحده مدعي است كه ايران نتوانسته اثبات كند كه اقالم   -۱۷۱۱

ت. وفق اظهارات اياالت متحده، آن اقالم قبل از آن تاريخ  ] در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده اس1981

 .اند به ضايعات سپرده شده بوده 

 تصميم ديوان     

دهد كه  ] آموكو اينترنشنال نشان مي1980[دوم دسامبر  1359آذر  11» مشتري «گزارش وضعيت مواد  -۱۷۱۲

  كارگزار حمل و نقل خارك يا به آموكو اينترنشنال يا  829]1980يا  1979[ 1359يا  1358د در سال -1996اقالم 

به خارك منتقل شده  ] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29ها قبل از اند، و بنابراين، حق مالكيت آنتحويل داده شده 

گيري نمايد كه آيا  بيند كه در اين خصوص تصميماست. ديوان در پرتو يافتة خود، به شرح زير، نيازي نمي بوده 

 اند يا خير. لجزاير همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده هاي اآن اقالم در زمان انعقاد بيانيه

-1996عني زماني مدعي ادعاي ] ي1996دسامبر  26[ 1375ششم دي طور كه ذكر شد، ايران در همان -۱۷۱۳

  15ده براي نخستين بار تقريباً ـبدين ترتيب، اياالت متح  830معارض خود را تسليم كرد. ادلهه و ـ اليح شد كه  د

نال يا به  ـال پس از اين كه آن اقالم يا به آموكو اينترنشـس 17-16هاي الجزاير و حدوداً سال بعد از انعقاد بيانيه

 

  (ث)، باال.  1709بند  بنگريد به  829
  ، باال. 1679بند  بنگريد به  830
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ه ايران در  ـتوجه به تأخير قابلـ ويل داده شد، از اين ادعا آگاه گرديد. با توجـتح  خارك كارگزار حمل و نقل 

براي اياالت   ادله و مداركآوري است كه يافتن و جمع  معقولد، -1996كردن اياالت متحده از ادعاي آگاه 

 831تر شده باشد.سخت ايبه نحو قابل مالحظه متحده به منظور دفاع عليه اين ادعا 

  1380چهارم مهر  د پرداخت و توانست، با پاسخ  -1996اياالت متحده، تا جاي ممكن، به بررسي ادعاي   -۱۷۱۴

]  1980[دوم دسامبر  1359آذر  11» مشتريايران، «گزارش وضعيت مواد  ادله به اليحه و  ] خود 2001 سپتامبر 26[

] به 1980[اول دسامبر  1359آذر  10د در -1996دهد كه اقالم آموكو اينترنشنال را فراهم آورد، كه نشان مي 

نويه  ا[دوم ژ  1379دي    13اياالت متحده به عالوه نامة   832«حساب مازاد پتروشيمي خارك» ارسال شده بوده است. 

سوابق [خود] را صرفاً براي  ام/بتا «سيمتريكس پي  داد كهرا ارائه كرد كه اطالع مي ام/بتا سيمتريكس پي ] 2001

 833. سال نگه داشته» است 7

د را وارسي  -1996دارد كه اياالت متحده به اندازة كافي ادعاي در پرتو مراتب باال، ديوان مقرر مي  -۱۷۱۵

در   9رفته در اوضاع و احوال مربوطه براي انجام تعهد خود ذيل بند چه كه به نحو معقول انتظار مي كرده و هر آن 

 834ايران انجام دهد، انجام داده است. د به  -1996ها به منظور تضمين انتقال اقالم برداشتن گام 

 كند.د را رد مي -1996گفته، ديوان ادعاي مراتب پيش  بر اساس -۱۷۱۶

  نداستريز اينك.) ي(خارك/ويلسون ا ث/ج-1996(بيست و نه) ادعاي 

 مقدمه    

 

  ، باال. 1687بند  همچنين بنگريد به  831
  (ث)، باال.  1709بند  بنگريد به  832
  (چ)، باال.  1709بند  بنگريد به  833
  ، باال. 211و  169بندهاي  بنگريد به  834
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دالر آمريكا بابت   07/15،458خواهان حداكثر جبران خسارات به مبلغ  ث/ج -1996ايران در ادعاي  -۱۷۱۷

خسارات ناشي از قصور ادعايي اياالت متحده در انجام ترتيبات انتقال برخي تجهيزات خريداري شده از ويلسون  

 ) است. 184835-اينداستريز (همان فروشندة درگير در ادعاي ز

ده به ويلسون اينداستريز ذيل شش سفارش خريد مجزّا، يعني،  شاين ادعا در ارتباط با اقالم سفارش داده  -۱۷۱۸

- سي؛ (سه) كي780436-سي؛ (دو) كي780378-سي : (يك) كي هاي آتي است هاي خريد به شماره سفارش 

. ايران در جلسات  790123-سي(شش) كي و ؛ 790106-سي؛ (پنج) كي790054-سي؛ (چهار) كي 780456

ابتدائاً   كه ايران    يدالر  16،000بر تفكيك دقيق حدوداً  است    شتمل«م  ث/ج-1996ادعاي  استماع توضيح داد كه  

 هاي خريد به صورت جداگانه خواهد پرداخت.مدعي آن شد». ديوان به هر يك از اين سفارش   167-ذيل ادعاي ز

  780378-سيسفارش خريد شمارة كي   

 پيشينة موضوعي     

براي  را  128450حساب شمارة ] صورت 1978دسامبر  14[ 1357آذر  23ويلسون اينداستريز در  -۱۷۱۹

دالر آمريكا    75/435، شامل  780378-سيمتفاوت ذيل سفارش شمارة كي   راستوليومخارك بابت سه نوع رنگ  

بندي در ، «مقاوم در برابر حرارت»، «روغني لعابي»، كه بايد به شركت بستهراستوليومقوطي رنگ  15بابت 

شده توسط ايران، در كنار اعالم  ، ارائه مداركحساب موجود در  . كپي صورتادر كرد، صشدهيوستون حمل مي 

صرفاً يك قوطي».  آر سي دي دارد: «اي كه اظهار مي نوشتههاي رنگ، مشتمل است بر دستقيمت آن قوطي 

] پرداخت كرد. كپي  1979[سوم ژوئن  1358خرداد  13حساب ويلسون اينداستريز را با چك خارك صورت 

 

  ، باال. 1566بند  بنگريد به  835
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، شامل 128450حساب شمارة صورت  به  اشاره شده توسط ايران، در كنار ، نيز ارائه مداركك موجود در چ

 دالر آمريكا». 70/406اي بدين شرح است: «كسري نوشتهدست

چهارم مهر  سابقه به عالوه، از جمله، حاوي كپي مدارك زير است، كه توسط اياالت متحده در پاسخ   -۱۷۲۰

 است:  ارائه شده ] آن دولت 2001سپتامبر  26[ 1380

]، 1979ژوئيه [پنجم  1358تير  14 مورخ  وورلد تريد » رانيشركت كشتي طقيود و شرو«بارنامه با قيد   (الف)

؛ اين حمل،  اس.اس. فيكساز هيوستون، تگزاس، به خارك در ايران، بر عرشة كشتي    مربوط به حملي

شده ذيل سفارش خريد شمارة  حاوي انواع مختلف «رنگ» سفارش داده از جمله، شامل چهار جعبة 

  بود؛ 780378-سيكي

]، حاكي از  1980[دوم دسامبر  1359آذر  11» آموكو اينترنشنال مورخ مشتري «گزارش وضعيت مواد   (ب)

] 1978[چهارم دسامبر  1357آذر  13: (يك) در 780378-سياين كه اقالم سفارش خريد شمارة كي 

  ،» واحد]  14[  4قلم  «در هيوستون دريافت شده است؛ و (دو) به جز    كارگزار حمل و نقل خاركتوسط  

» ارسال شده بود، تماماً به خارك  ايران پان آمريكن  ] به «ضايعات 1980اكتبر    21[  1359مهر    29كه در  

] حمل 1979اوت    10[  1358مرداد    19، با تخمين رسيدن به جزيرة خارك در  اِس.اِس. فيكسبر عرشة  

    شده بود.

  اظهارات طرفين   

  اظهارات ايران     

«مقاوم در برابر حرارت»،   راستوليوم رنگ قوطي  15ه خارك صرفاً يكي از ككند ايران ادعا مي  -۱۷۲۱

تأييد اين سخن،   را دريافت كرده است. در 780378-سيكي تحت پوشش سفارش خريد شمارة ني لعابي» «روغ
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حساب ويلسون اينداستريز به شمارة  نوشتة روي كپي صورت كند: (يك) دستايران به موارد آتي استناد مي

] آموكو 1980[دوم دسامبر    1359آذر    11»  مشتريو (دو) «گزارش وضعيت مواد   836؛ مداركموجود در    128450

  29كه در    ]»واحد  14[  4قلم    ، به جز « 780378-سياين كه تمام اقالم سفارش خريد شمارة كي  دال براينترنشنال،  

اِس.اِس.  اند، به خارك بر عرشة » ارسال شده بوده ايران پان آمريكن ] به «ضايعات1980اكتبر  21[ 1359مهر 

در ارتباط با   837] حمل شده بود.1979اوت  10[ 1358مرداد  19، با تخمين رسيدن به جزيرة خارك در فيكس

ناقص حمل شده  طور ه به ك رنگ راستوليومقوطي   14 به» واحد] 14[ 4قلم موضوع اخير، ايران مدعي است كه «

ها  در خصوص سرنوشت آن اقالم پس از ارسال آن  اي ادله دارد كه هيچ . ايران اظهار مي كندربط پيدا مي  انده بود

 1359دي    29ها در  گيرد كه بايد فرض گردد كه آنبه حساب ضايعات وجود ندارد. بدين ترتيب، ايران نتيجه مي 

 اند.] همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده 1981نويه اژ 19[

 اظهارات اياالت متحده     

مورد اختالف در  راستوليوم هاي رنگ ا كه شمارة قلم قوطي جد، از آن كناياالت متحده ادعا مي  -۱۷۲۲

توان با قاطعيت تعيين كرد كه آيا آن اقالم  ويلسون اينداستريز مشخص نشده، نمي   128450حساب شمارة  صورت 

شده به خارك بوده است يا خير. در هر حال، اياالت متحده  ] در ميان چندين قلم حمل 1979[اوت    1358مرداد  در  

حمل شده و   اِس.اِس. فيكس] به ايران بر عرشة 1979[اوت  1358مرداد مدعي است كه،  آن اقالم: (يك) يا در 

مهر   29اند؛ يا (دو) در ] در قلمرو قضايي اياالت متحده نبوده 1981ژانويه  19[ 1359دي  29بدين ترتيب، در 

 19[  1359دي    29اند و بدين ترتيب، در  ارسال شده ايران پان آمريكن    ] به حساب ضايعات1980اكتبر    21[  1359

 اند.] در مالكيت ايران قرار نداشته 1981ويه ژان

 

   ، باال.1719بند  بنگريد به  836
  (ب)، باال.  1720بند  بنگريد به  837
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 تصميم ديوان   

دهد كه  ] آموكو اينترنشنال نشان مي1980[دوم دسامبر  1359آذر  11» مشتري «گزارش وضعيت مواد  -۱۷۲۳

كارگزار حمل و نقل  ] به 1978[چهارم دسامبر  1357آذر  13مربوط به اين ادعا در  راستوليومهاي رنگ قوطي 

] به خارك منتقل 1981ژانويه    19[  1359دي    29ها قبل از  و بنابراين، حق مالكيت آن  838تحويل داده شده   خارك

گيري كند كه بيند كه در اين خصوص تصميمشده بوده است. ديوان در پرتو يافتة خود، به شرح زير، نيازي نمي 

 اند يا خير. قضايي اياالت متحده موجود بوده  هاي الجزاير همچنان در قلمروآيا آن اقالم در زمان انعقاد بيانيه

دارد كه اياالت  مقرر مي 839د اظهار شد، -1996كه در ارتباط با ادعاي  هائيآن  ديوان به داليل مشابه -۱۷۲۴

چه به  را وارسي كرده و هر آن   780378-سيمتحده به اندازه كافي ادعاي ايران راجع به سفارش خريد شمارة كي 

ها  به منظور برداشتن گام  9فته در اوضاع و احوال مربوطه براي انجام تعهد خود ذيل بند رنحو معقول انتظار مي 

 840مربوط به اين ادعا به ايران انجام دهد، انجام داده است.  راستوليومهاي رنگ  براي تضمين انتقال قوطي 

 كند.را رد مي   780378-سيگفته، ديون ادعاي ايران راجع به سفارش خريد شمارة كي بنابر مراتب پيش -۱۷۲۵

  780436-سيسفارش خريد شمارة كي   

 پيشينة موضوعي     

را به   780436-سي] سفارش خريد شمارة كي 1979[سپتامبر  1358شهريور آموكو اينترنشنال در  -۱۷۲۶

دالر آمريكا داد، كه خارك آن مبلغ را   1،728ويلسون اينداستريز بابت خريد يك قلم تجهيزات باالنس به مبلغ 

 ] پرداخت نمود.1979اوت  19[ 1358مرداد  28با چك صادر شده در 

 

  (ب)، باال.  1720 بند بنگريد به  838
  ، باال.1714-1713بندهاي  بنگريد به  839
  ، باال. 211و  169بندهاي  بنگريد به  840
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] خود كپي يك فرم «انتقال مواد» آموكو  2001بر سپتام 26[ 1380چهارم مهر اياالت متحده با پاسخ  -۱۷۲۷

شده ذيل  تهيه ] را ارائه كرد، دال بر اين كه تجهيزات باالنس 1980دسامبر  18[ 1359آذر  27اينترنشنال مورخ 

حساب مازاد ايران  ر هيوستون به «آموكو دريلينگ د  از انباردر آن تاريخ    780436-سيسفارش خريد شمارة كي 

 منتقل شده بوده است. » پان آمريكن

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     

گاه تجهيزات باالنس مربوط به اين ادعا را دريافت نكرده است.  كند كه خارك هيچ ايران ادعا مي  -۱۷۲۸

حساب مازاد  در خصوص سرنوشت آن قلم پس از ارسال به «  اي ادله جا كه هيچ موضع ايران اين است كه، از آن

ژانويه   19[ 1359دي  29] وجود ندارد، بايد فرض گردد كه در 1980[دسامبر  1359آذر » در آمريكنايران پان 

 ] همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده است.1981

 اظهارات اياالت متحده     

[دسامبر  1359آذر اياالت متحده مدعي است كه، از آنجا كه تجهيزات باالنس مورد اختالف در  -۱۷۲۹

] مالكيتي بر آن 1981ژانويه  19[ 1359دي  29» ارسال شده، ايران در حساب مازاد ايران پان آمريكن] به «1980

 قلم نداشته است. 

 تصميم ديوان     

دهد كه تجهيزات  ] داخلي آموكو اينترنشنال نشان مي 1980دسامبر    18[  1359آذر    27فرم «انتقال مواد»   -۱۷۳۰

] به آموكو اينترنشنال 1980[دسامبر    1359آذر  قبل از    780436-سيشده ذيل سفارش خريد شمارة كي باالنس تهيه 

انويه  ژ 19[ 1359دي  29تحويل داده شده و بنابراين، حق مالكيت آن قبل از  كارگزار حمل و نقل خاركيا به 
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بيند در اين خصوص  ] به خارك منتقل شده بوده است. ديوان، در پرتو يافتة خود، به شرح زير، نيازي نمي1981

هاي الجزاير همچنان در قلمرو قضايي اياالت متحده بوده  گيري كند كه آيا آن قلم در تاريخ انعقاد بيانيه تصميم

 است يا خير. 

د و ادعاي ايران راجع به سفارش خريد  -1996ارتباط با ادعاي  دري كه يهاآن ديوان، به داليل مشابه  -۱۷۳۱

دارد كه اياالت متحده به اندازة كافي ادعاي ايران راجع به  مقرر مي   841،اظهار شده 780378-سيشمارة كي 

رفته در اوضاع و  چه به نحو معقول انتظار مي را وارسي كرده و هر آن 780436-سيسفارش خريد شمارة كي 

ها براي تضمين انتقال تجهيزات باالنس مورد  به منظور برداشتن گام   9وطه براي انجام تعهد خود ذيل بند  احوال مرب

 842اختالف به ايران انجام دهد، انجام داده است.

را رد   780436-سيگفته، ديوان ادعاي ايران راجع به سفارش خريد شمارة كي مراتب پيش بر اساس -۱۷۳۲

 كند.مي

 

  790106-سيسفارش خريد شمارة كي   

 پيشينة موضوعي     

قلم پيچ و مهره را به ويلسون اينداستريز ذيل   14] 1979[اواسط  1358نيمه اول آموكو اينترنشنال در  -۱۷۳۳

داد، كه خارك آن مبلغ را با چك   سفارشدالر آمريكا  33/915به مبلغ  790106-سيسفارش خريد شمارة كي 

  ] پرداخت نمود.1979[دوم سپتامبر  1358شهريور  11صادر شده در 

 

  ، باال.1724و  1714-1713بندهاي  بنگريد به  841
  ، باال. 211و  169بند  بنگريد به  842
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 1380چهارم مهر در پاسخ  سابقه، از جمله، حاوي كپي مدارك زير است، كه توسط اياالت متحده -۱۷۳۴

 شده است: ارائه] آن دولت 2001سپتامبر  26[

]، دال بر اين  1980[دوم دسامبر    1359آذر    11» آموكو اينترنشنال مورخ  مشتري «گزارش وضعيت مواد    (الف)

] 1979[نهم اكتبر    1358مهر    17در    790106-سياز سفارش خريد شمارة كي   12تا    1كه: (يك) اقالم  

، كه سفارش  14  و   13بندي آموكو اينترنشنال دريافت شده بوده است؛ و (دو) اقالم  توسط شركت بسته

  بندي مذكور دريافت شده بود؛ ] توسط شركت بسته1979اكتبر  10[ 1358مهر  18را كامل كرد، در 

]، دال بر اين كه تمام  1980دسامبر    18[  1359آذر    27فرم «انتقال مواد» داخلي آموكو اينترنشنال مورخ    (ب)

در هيوستون به   آموكو دريلينگدر آن تاريخ از انبار  790106-سيقلم سفارش خريد شمارة كي 14

  » منتقل شده بوده است.حساب مازاد ايران پان آمريكن«

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     

- سيهاي سفارش خريد شمارة كي قلم پيچ و مهره  14كند كه خارك هيچ يك از ايران ادعا مي  -۱۷۳۵

در خصوص سرنوشت آن   اي ادله جا كه هيچ را دريافت نكرده است. موضع ايران اين است كه، از آن  790106

] وجود ندارد، بايد  1980[دسامبر  1359آذر » در  حساب مازاد ايران پان آمريكنها به « اقالم پس از ارسال آن 

 اند.] همچنين در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده 1981ژانويه   19[ 1359دي  29ها در فرض شود كه آن 

 اظهارات اياالت متحده     
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[دسامبر  1359آذر هاي مربوطه در قلم پيچ و مهره  14ا كه جاياالت متحده مدعي است كه، از آن  -۱۷۳۶

] مالكيتي 1981ژانويه    19[  1359دي    29اند، ايران در  » ارسال شده بوده ايران پان آمريكنحساب مازاد  ] به «1980

 ها نداشته است. بر آن

 تصميم ديوان     

دهد كه  ] آموكو اينترنشنال نشان مي1980[دوم دسامبر  1359آذر  11» مشتري «گزارش وضعيت مواد  -۱۷۳۷

] توسط 1979اكتبر  10[ 1358مهر  18تا  790106-سيهاي سفارش خريد شمارة كي قلم پيچ و مهره  14تمام 

ها قبل از  و بنابراين، حق مالكيت آن 843است  هبندي آموكو اينترنشنال در هيوستون دريافت شده بود شركت بسته

] به خارك منتقل شده بوده است. ديوان در پرتو يافتة خود، به شرح زير، نيازي  1981ژانويه  19[ 1359دي  29

هاي الجزاير همچنان در قلمرو  گيري كند كه آيا آن اقالم در زمان انعقاد بيانيهبيند در اين خصوص تصميمنمي

 اند يا خير.قضايي اياالت متحده بوده 

هاي  د و ادعاهاي ايران راجع به سفارش -1996در ارتباط با ادعاي  ي كهيهاآن ديوان به داليل مشابه  -۱۷۳۸

اياالت متحده به اندازة كافي    دارد كهمقرر مي  844، اظهار شده  780436-سيو كي  780378-سيخريد شمارة كي 

چه به نحو معقول انتظار  را وارسي كرده و هر آن  790106-سيادعاي ايران راجع به سفارش خريد شمارة كي 

ها براي تضمين انتقل  به منظور برداشتن گام 9فته در اوضاع و احوال مربوطه براي انجام تعهد خود ذيل بند رمي

 845ها به ايران انجام دهد، انجام داده است.قلم پيچ و مهره  14

 

  (الف)، باال.  1734بند  بنگريد به  843
  .1731، و 1724، 1714-1713بندهاي  بنگريد به  844
  ، باال.211و  169بندهاي  بنگريد به  845
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را رد   790106-سيگفته، ديوان ادعاي ايران راجع به سفارش خريد شمارة كي مراتب پيش بر اساس -۱۷۳۹

 كند.مي

  780456-سيي ك ةشمار  يدسفارش خر  

 ي موضوع يشينةپ    

قلم تجهيزات و   34 846يا حوالي آن تاريخ  ]1979[اول سپتامبر  1358شهريور  10آموكو اينترنشنال در  -۱۷۴۰

») به 780456-سي(«اقالم كي  780456-سيسون اينداستريز ذيل سفارش خريد شمارة كي لابزارهاي فني را به وي

 آمريكا سفارش داد. دالر  02/4،240مبلغ 

را به نفع ويلسون اينداستريز بابت   6076] چك شمارة  1979[دوم سپتامبر    1358شهريور    11خارك در   -۱۷۴۱

ال اطالع  ن] به آموكو اينترنش1979[نهم سپتامبر  1358شهريور  18پرداخت آن مبلغ صادر كرد. خارك با تلكس 

و درخواست كرد كه آموكو اينترنشنال دريافت  شود،  پست هوايي مي   6076چك، شامل چك شمارة    16داد كه  

شهريور   27د. آموكو اينترنشنال با تلكس نها را به «فروشندگان مربوطه» ارسال كو آن نمايدچك را تصديق  16

چك را تصديق كرد. آموكو اينترنشنال با «يادداشت اقدام»   16] به خارك، دريافت آن 1979سپتامبر  18[ 1358

 خارك را به ويلسون اينداستريز ارسال كرد.  6076] چك شمارة 1979نوامبر  ل[او 1358آبان  10مورخ 

 

را ارائه نكرده است. سابقه حاوي كپي اعالم بهاي ويلسون   780456-سيهيچ يك از طرفين كپي سفارش خريد شماره كي 846
است كه براي خارك به   780456-سي] بابت اقالم كي1979ژوئيه  16[ 1358تير  H1-61-85467-9H  25اينداستريز به شمارة 

(الف)، زير)؛ آخرين صفحة اعالم بهاي مذكور حاوي مهري است كه،    1743بند    بنگريد بهوسيله آموكو اينترنشنال تهيه شده است (
و مدارك   ]». بر اين اساس، ديوان در نبود ادله 29/8/79[ 7/6/58دهندة اين عبارات است: «تأييد شد: [پاراف، ناخوانا] از جمله، نشان 

]، سه روز پس از تاريخ تأييد اعالم  1979[اول سپتامبر  1358شهريور  10در  780456-سيگيرد كه اقالم كيتر، فرض ميقاطع بيش 
دالر آمريكا به نفع ويلسون اينداستريز، سفارش داده شده است   02/4240روز قبل از صدور چكي به مبلغ  شده در مهر مذكور و يك  

  ، باال).1741بند  بنگريد به (
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ها، اقالم  در آن ماه   847]،1980[مارس و آوريل  1360فروردين و  1359اسفند هاي ست فهروفق  -۱۷۴۲

، در نحساب صادر شده بود، در هيوستودالر آمريكا صورت  17/1،512ها به مبلغ كه براي آن 780456-سيكي

 بود.  وورلد تريدشدة آموكو اينترنشنال، تعيين كارگزار حمل و نقلانبار 

 سابقه به عالوه، از جمله، مشتمل است بر كپي مدارك زير: -۱۷۴۳

 1358تير    25» ويلسون اينداستريز براي خارك، صادر شده در   H1-61-85467-9Hاعالم بهاي شمارة«(الف)  

قلم از تجهيزات و ابزار االت   34، كه 780456-سي] ذيل سفارش خريد شمارة كي1979ژوئيه  16[

    ست كرده است؛فهردالر آمريكا  02/4،240فني را مجموعاً به مبلغ 

]، دال بر اين كه اقالم  1980دسامبر    18[  1359آذر    27«انتقال مواد» آموكو اينترنشنال مورخ    داخلي  فرم  (ب)

دالر آمريكا، از انبار   02/4،240به مبلغ  780456-سياز سفارش خريد شمارة كي  34تا  16و  7تا  1

  اند؛ ه » منتقل شده بودحساب مازاد ايران پان آمريكن«آموكو دريلينگ در هيوستون به 

 16[  1359اسفند    25در  براي خارك  صادر شده از ويلسون اينداستريز    192772حساب شمارة  صورت   )پ(

  ؛ 780456-سيدالر آمريكا بابت اقالم كي 02/4،240، به مبلغ ]1981مارس 

كه از طريق آن، ويلسون   ]1981مارس  16[ 1359اسفند  25مدرك «اعراض و واگذاري ادعا» مورخ   )ت(

دالر آمريكا كه از آموكو اينترنشنال دريافت كرده   02/4،240عنايت به پرداخت» مبلغ  اينداستريز «با

ها را «از هرگونه و تمام ادعاها  اويل كامپني و وابستگان آنايران  بود: (يك) آموكو اينترنشنال و آموكو  

ايران   وآموك توانست عليه آموكو اينترنشنال،و اسباب دعوا»يي مبرّا كرد كه ويلسون اينداستريز مي 

به  ويلسون اينداستريز  يهاي كاالها فروش  »ها «ناشي از يا در ارتباط باآن اويل كامپني، و وابستگان 

 

  ، باال.1222-1221بندهاي  بنگريد به  847
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داشته باشد؛ و (دو) از «هرگونه و تمام حقوق،   780456-سيخارك ناشي از سفارش خريد شمارة كي 

هاي كاالها عليه خارك  ن فروش منافع، ادعاها و اسباب دعوا» كه ويلسون اينداستريز در ارتباط با آ

  د؛اها را به آموكو ايران اويل كامپني انتقال دداشت، اعراض و آن 

حساب فروشنده»  داخلي آموكو اينترنشنال تحت عنوان فرم «انتقال صورت  داريحسابيادداشت   )ث(

ويلسون اينداستريز   192772حساب شمارة ]، كه صورت1981مارس  23[ 1360سوم فروردين مورخ 

به دپارتمان را   780456848-سيدالر آمريكا بابت اقالم كي 02/240،4به مبلغ براي خارك 

  كرد؛آموكو اينترنشنال بابت پرداخت منتقل مي  داريحساب

شنال به نفع ويلسون اينداستريز در  دالر آمريكا صادرشده توسط آموكو اينترن 02/4،240چكي به مبلغ   )ج(

  ]؛1981[اول آوريل  1360فروردين  12

  14») مورخ مازاد «انتقال مواد» آموكو اينترنشنال (حاوي مهر «گزارش به روز شدة مواد داخلي  فرم  )چ(

-سي] حاكي از اين كه اقالم آتي از سفارش خريد شمارة كي 1981[چهارم ژوئن  1360خرداد 

 1359اسفند  25 خويلسون اينداستريز مور 192772حساب شمارة شده در صورت فهرست، 780456

واحد    12(  1توسط آموكو دريلينگ به ويلسون اينداستريز مسترد شده بوده است:   849]1981مارس    16[

(دو  22؛ 21-12؛ 10-7واحد سفارش داده شده)؛  10احد از و 9( 2شده)؛ واحد سفارش داده  14از 

 

  (ب)، باال.  1743بند  بنگريد به  848
  (پ)، باال.  1743بند  بنگريد به  849
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(شش واحد از هفت واحد سفارش   29؛ 28  850؛26-23شده)؛ اده دواحد از سه واحد سفارش 

  ؛30-34شده)؛ داده 

] ميان آموكو پروداكشن كامپني (اينترنشنال) 1981[اول ژوئيه    1360تير    10نامة فروش» مورخ  «موافقت   )ح(

، و ويلسون اينداستيريز، كه به واسطة  ايران پان آمريكن، به نمايندگي از  »)آموكو پروداكشن كامپني(«

توافق به فروش، و ويلسون اينداستريز توافق به خريد، از جمله، اقالم  كامپني  آموكو پروداكشنآن، 

  » كردند؛780456-سي شده تحت عنوان «ابزارهاي كي شخصي» توصيف «اموال 

 آموكو پروداكشندالر آمريكا صادرشده توسط ويلسون اينداستريز به نفع  02/4،240چكي به مبلغ   )خ(

  ].1981اكتبر  21[ 1360مهر  29در كامپني 

  اظهارات طرفين   

 اظهارات ايران     

كارگزار حمل  به  ]  1981ژانويه    19[  1359دي    29قبل از    780456-سيكند كه اقالم كيايران ادعا مي  -۱۷۴۴

آن   قبل ازها ايران، آن  به نظرتحويل داده و مبلغ آن توسط خارك پرداخت شد؛ بدين ترتيب،  و نقل خارك

[دسامبر   1359آذر در  780456-سياند. به عالوه، وفق اظهارات ايران، اين كه اقالم كي تاريخ، اموال ايران شده 

 19[  1359دي    29اند لزوماً بدين معنا نيست كه آن در  شده بوده   » منتقلحساب مازاد ايران پان آمريكنبه «   ]1980

 1360نيمه اول ها در اند، چنان كه با اين امر كه آننبوده  ] ديگر در قلمرو قضايي اياالت متحده1981ژانويه 

 

] داللت بر آن دارد كه شش واحد از  1981مارس  16[ 1359اسفند 25ويلسون اينداستريز مورخ  192772حساب شماره صورت  850
] آموكو اينترنشنال در صفحه  1981[چهارم ژوئن    1360خرداد    14كه فرم «انتقال مواد» مورخ  آن سفارش داده شده بوده، حال    26قلم  

  متعاقباً به ويلسون اينداستريز مسترد گرديده است. 26واحد از قلم  10» داللت بر آن دارد كه 5«تكميلي شماره 
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ايران مدعي   851شود. به داليل مذكور در باال، اند، نشان داده مي ] به ويلسون اينداستريز مسترد شده 1981[اواسط 

زيو ويلسون ا كامپني  آموكو پروداكشنميان  ادعاييهاي نامهاست كه، در هر حال، موافقت  852نداستري

 اند ناقل حق مالكيت آن اقالم به ويلسن اينداستريز باشند.توانسته نمي

دهندة «اموال ايران» در معناي مندرج  نشان  780456-سيگيرد كه اقالم كيبر اين اساس، ايران نتيجه مي -۱۷۴۵

 شود.تلقي مي  9در بند 

 اظهارات اياالت متحده     

مسؤوليتي ندارد زيرا: (يك) آن اقالم   780456-سيكند كه بابت اقالم كي اياالت متحده استدالل مي  -۱۷۴۶

اند و بدين ترتيب،  شده   ارسال   كامپني  ايران پان آمريكن ضايعات  ] به حساب  1980دسامبر    18[  1359آذر    27يا در  

[اواسط   1360نيمه اول ها در ؛ يا (دو) آنرا دارا نبودهها ] مالكيت آن1981ژانويه  19[ 1359دي  29ايران در 

ها  اي در اين مورد دريافت كند كه ايران در تحصيل استرداد آن]، قبل از اين كه اياالت متحده هرگونه نشانه 1981

گيرد اند. اياالت متحده نتيجه مي آموكو اينترنشنال به ويلسون اينداستريز مسترد شده نيازمند مساعدت است، توسط  

بسيار پيش از اين كه اياالت متحده از اين ادعا آگاه شود، خالصي   780456-سياقالم كيدر هر دو حال، از كه 

ها به ايران  ن انتقال آن ي در جهت تضميهائتوانسته گام است، بنابراين، اياالت متحده نمي  صورت گرفته بوده

 بردارد.

- سياياالت متحده به عالوه مدعي است كه ايران نتوانسته اثبات كند كه خارك واقعاً مبلغ اقالم كي -۱۷۴۷

» آموكو اينترنشنال كه چك شماره  اقدامكند كه «يادداشت را پرداخته است. اياالت متحده ادعا مي  780456

 

  ، باال. 1348بند  بنگريد به  851
  (ح)، باال.  1743بند  بنگريد به  852
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روز قبل از   14] صرفاً 1979[اول نوامبر  1358آبان  10در  853ال نمود، خارك را به ويلسون اينداستريز ارس 6076

اياالت متحده    ] كه اموال ايران را منجمد كرد، صادر شد؛1979نوامبر    14[  1358آبان    13انسداد    مؤثرشدن دستور

باشد. اياالت متحده اظهار    نقد شدهگاه  هيچ   6076كه، بنابراين، بسيار نامحتمل است كه چك شمارة  كند  ادعا مي 

[اول آوريل   1360فروردين  12دهد، يعني (يك) آموكو اينترنشنال در عكس اين را نشان مي  ايادله دارد كه  مي

به ويلسون اينداستريز پرداخت    780456-سيدالر آمريكا را بابت سفارش خريد شمارة كي   02/4،240] مبلغ  1981

  1359اسفند    25اين پرداخت، يك فرم «اعراض و واگذاري از ادعا» را در    مقابلكرد؛ (دو) ويلسون اينداستريز در  

عليه    780456-سيامضاء كرد، كه هرگونه حق يا ادعا بابت پرداخت سفارش خريد شمارة كي  ]1981مارس    16[

مهر   29نمود؛ و (سه) زماني كه آموكو اينترنشنال متعاقباً اموال را در واگذار مي خارك را به آموكو اينترنشنال 

دالر آمريكا را   02/4،240] به ويلسون اينداستريز بازفروش كرد، ويلسون اينداستريز مبلغ 1981اكتبر  21[ 1360

رسد» خارك  «به نظر مي به آموكو اينترنشنال پرداخت نمود. در پرتو مراتب باال، اياالت متحده مدعي است كه

 را پرداخت نكرده است. 780456-سيگاه مبلغ اقالم كي هيچ 

 تصميم ديوان   

  29قبل از  780456-سياند، كه اقالم كي نيز قانع كننده  ادلهدر اين خصوص اختالفي وجود ندارد، و  -۱۷۴۸

ژانويه   19[ 1359دي  29اند، و در  تحويل داده شده  كارگزار حمل و نقل خارك] به 1981ژانويه  19[ 1359دي 

، به طور خاص،  ادلهاند. اين ] يا در تمّلك آموكو اينترنشنال يا آموكو دريلينگ در اياالت متحده بوده 1981

دسامبر  14[ 1360خرداد  14و  1359آذر  23هاي «انتقال مواد» داخلي آموكو اينترنشنال در هستند از فرم  متشكل

ژانويه   19[ 1359دي  29تا  780456-سيبر اين اساس، حق مالكيت اقالم كي  854].1981و چهارم ژوئن  1980

 

   ، باال.1741بند  د به بنگري 853
حساب شماره شده در صورت فهرست 780456-سياز سفارش خريد شماره كي 11(ب) و (چ)، باال. قلم  1743بند  بنگريد به  854

هاي «انتقال  (ب)، باال) در هيچ كدام از فرم  1743بند    بنگريد به ] (1981مارس    16[  1359اسفند    25ويلسون اينداستريز مورخ    192772
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 780456-سيكه اقالم كي   مر وجود نداردامكان مخالفت با اين اارك منتقل شده بوده است. به عالوه،  خ] به  1981

 اند.در آن تاريخ در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده 

 باشند.مي  9دهندة «اموال ايران» ذيل بند  نشان  780456-سيدارد كه اقالم كي در نتيجه، ديوان مقرر مي -۱۷۴۹

]، تاريخ صدور  1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند دهد كه آموكو اينترنشنال پس از سابقه نشان مي  -۱۷۵۰

دالر آمريكا را به ويلسون اينداستريز   02/4،240به مبلغ  780456-سيداري، اقالم كيخزانه  قانونيمقررات غير

 192772حساب شمارة يل صورت اي كه ويلسون اينداستريز ذكه با قيمت خريد اوليه  855بازفروش كرده است، 

اين كه ويلسون اينداستريز   856.همخواني دارد در نظر گرفت 780456-سيكي قلم 34براي خارك بابت تمام 

به آموكو اينترنشنال كرده، و در واقع پرداخت   780456-سيتوافق به پرداخت قيمت كامل اوليه اقالم كي 

، ، و نه فقط اقالم  780456-سياينترنشنال، تمام اقالم كي دهد كه آموكوبه ديوان نشان مي قوياً  857كرده

   858شده در فرم «انتقال مواد» داخلي آموكو اينترنشنال، را به ويلسون اينداستريز بازفروش كرده است.ستفهر

اي سابق آموكو پروداكشن كامپني، آقاي پايپر، در  طور كه ذكر شد، مدير توليد منطقههمان -۱۷۵۱

.) اظهار داشت كه آموكو اينترنشنال از  آموكو فايننس اينترنشنال كورپ( 56پروندة شمارة نامة خود در شهادت

تا ادعاهاي   مشغول بود] 1981 و سرتاسر 1980ژوئن از [ 1360/1359سرتاسر سال  و 1359خرداد/تير 

 

] ثبت نشده است. با  1981و چهارم ژوئن  1980دسامبر  14[ 1360خرداد  14و  1359آذر  23داخلي آموكو اينترنشنال مورخ مواد» 
به كارگزار   11اين حال هيچ يك از طرفين مدعي نيست، و، در اوضاع و احوال موجود، دليلي وجود ندارد تا ديوان فرض كند كه قلم  

] در مالكيت آموكو اينترنشنال يا آموكو  1981ژانويه  19[ 1359آذر  29باشد و اين كه در حمل و نقل خارك تحويل داده نشده 
  ، نبوده باشد. 780456-سيدريلينگ، همراه با ساير اقالم كي

  (ح)، باال.- (ج) 1743بند  بنگريد به  855
  (پ)، باال.  1743بند  بنگريد به  856
  (ح) و (خ). 1743بندهاي  بنگريد به  857
  (چ)، باال.  1743بند  بنگريد به  858
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ه اظهار داشت آقاي پايپر به عالو 859ها پرداختي صورت نداده بود، فيصله دهد. فروشندگاني را كه خارك به آن

كه آموكو اينترنشنال، به منظور كاهش خسارات، برخي از موادي را كه توسط خارك سفارش داده شده بود و  

] در كنترل آموكو اينترنشنال قرار داشت به مبالغ  1979نوامبر    14[  1358آبان    23در زمان صدور دستور انسداد در  

، به منظور جلوگيري  همچنين  وه ادعا كرد كه آموكو اينترنشنالآقاي پايپر به عال 860ارزش منصفانة بازار فروخت.

  دريافت   خارك  ازها را  شده براي خارك را كه فروشندگان پيشاپيش مبالغ آن خريداري گوناگون  از تضييع، مواد  

 861كرده بودند، فروخت. 

فروشندگان، تصفية مطالبات  شده توسط آموكو اينترنشنال در  آقاي پايپر اظهار داشت كه مبالغ پرداخت  -۱۷۵۲

به   ،خود مرتبط با آن ادعاهامواد در تصرف  از شدن خالصس از پمبالغ دريافتي آموكو اينترنشنال  منهاي

ي آموكو اينترنشنال بابت دريافت قاي پايپر به عالوه اظهار داشت كه مبلغآ 862دالر آمريكا بالغ شد. 81/361،56

وفق    863دالر آمريكا بالغ شد. 48/634،31كه خارك به فروشندگان پرداخت كرده بود، به  يوش موادبازفر

دالر آمريكا در   33/24،727اظهارات آقاي پايپر، آموكو اينترنشنال بدين ترتيب متحمل خسارتي خالص به مبلغ 

  864ها ادعايي معتبر داشت، شد.، به آن نسبتارتباط با مواد خارك كه آموكو اينترنشنال اِس. اِي. 

آموكو اينترنشنال   ،رد كه در عملگياش نتيجه مي نامه ديوان در پرتو اظهارات آقاي پايپر در شهادت  -۱۷۵۳

 مطالبات بابتهايي فروخته است كه آموكو اينترنشنال را به منظور جبران پرداخت  780456-سياقالم كي 

ها و آموكو اينترنشنال در مورد آن صورت داده  ها پرداخت نشده بود  فروشندگاني كه توسط خارك مبلغي به آن

 

  ، باال. 1223بند  بنگريد به  859
  ، باال. 1224بند  بنگريد به   860

  ، باال. 1225بند  بنگريد به  861
  ، باال. 1226بند  بنگريد به  862
  ، باال. 1227بند  بنگريد به  863
  همانجا.  بنگريد به  864
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دالر آمريكا   24،727/ 33(كه آموكو اينترنشنال نهايتاً ارزش آن را  معتقد بود كه ادعايي عليه خارك دارد

هيچ  866را به ويلسون اينداستريز پرداخته است يا خير  780456-سي). اين كه آيا خارك مبلغ اقالم كي 865دانست

 ندارد. يگيرتأثيري در اين نتيجه 

وجود بدهي   دليلرا به  780456-سيكند كه آموكو اينترنشنال اقالم كيدر نتيجه، ديوان حكم مي  -۱۷۵۴

مقررات غيرقانوني    535 -333توسط بخش  و فروخته است، و در نتيجه، آن اقالم در واقع    نگه داشتهنشده  پرداخت

اند. در نتيجه، اياالت متحده تعهدات  ده شمستثناء  12281ي شمارة ياز دستورالعمل انتقال دستور اجراداري خزانه 

  محقق     780456-سيدر خصوص اقالم كي  اين دولتالمللي  خود ذيل بيانيه عمومي را نقض كرده و مسؤوليت بين 

]، يعني تاريخي  1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند دارد كه تاريخ نقض اياالت متحده ديوان مقرر مي  867است.

داري را صادر كرده  مقررات غيرقانوني خزانه 535 -333داري اياالت متحده بخش خزانه  وزارتست كه ا

 868است.

گيري نمايد كه آيا آموكو  بيند در اين خصوص تصميم گيري باال، ديوان نيازي نمي در پرتو نتيجه -۱۷۵۵

را به فروشندگان داشته است    780456-سياينترنشنال، به عنوان كارگزار خريد خارك، مجوز باز فروش اقالم كي 

 يا خير.

 

  ، باال. 1752بند  بنگريد به  865
  ، باال.1747و  1744بندهاي  بنگريد به  866

هائي را كه آن دولت طي  تعهدات اياالت متحده نسبت به اموال عيني ايران ذيل بيانيه عمومي اين است كه نخست، محدوديت  867
دي انتقال آن اموال برقرار كرده ] نسبت به حمل و نقل و آزا1981ژانويه    19تا    1979نوامبر    14[  1359دي    29تا    1358آبان    23دوره  

بوده، رفع كند و دارندگان آن اموال را كه مشمول قلمرو قضائي آن دولت بودند ملزم نمايد اموال مزبور را به ترتيبي كه دولت ايران  
بند   529حكم شماره  بنگريد به  كند انتقال دهند و دوم، اقداماتي را به منظور تضمين متابعت از الزام مزبور به عمل آورد.تعيين مي

  .140، ص 28(الف)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  77
  ، باال. 12بند  بنگريد به  868
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 شود.مي   تأييد  780456-سيگفته، ادعاي ايران در ارتباط با سفارش خريد شمارة كي بنابر مراتب پيش  -۱۷۵۶

  790054-سيسفارش خريد شمارة كي   

 پيشينة موضوعي     

قلم تجهيزات و   48 869] يا حوالي آن تاريخ 1979[اول سپتامبر  1358شهريور  10در آموكو اينترنشنال  -۱۷۵۷

») به ويلسون اينداستريز به  790054-سي(«اقالم كي  790054-سيابزارهاي فني را ذيل سفارش خريد شمارة كي 

را به نفع    6078] چك شمارة  1979[دوم سپتامبر    شهريور  11دالر آمريكا سفارش داد. خارك در    89/7،513مبلغ  

كرد.   صادر  790054-سييكا در ارتباط با سفارش خريد شمارة كي دالر آمر  7،513/ 89ويلسون اينداستريز به مبلغ  

 6078 ه ] چك شمار1979[اول نوامبر  1358آبان  10م» مورخ داآموكو اينترنشنال از طريق يك «يادداشت اق

 خارك را به ويلسون اينداستريز ارسال كرد.

ها، اقالم  در اين ماه   870]،1980[مارس و آوريل  1360و فروردين  1359هاي اسفند ست فهروفق  -۱۷۵۸

حساب صادر شده بود، در هيوستون در  دالر آمريكا صورت  43/6،910ها به مبلغ كه براي آن  790054-سيكي

 بود.  ،وورلد تريدشدة آموكو اينترنشنال، تعيين كارگزار حمل و نقلانبار 

 سابقه به عالوه، از جمله، حاوي كپي مدارك زير است:  -۱۷۵۹

 

را ارائه نكرده است. سابقه حاوي كپي اعالم بهاي ويلسون   790054-سيهيچ يك از طرفين كپي سفارش خريد شماره كي 869
است كه براي خارك به   790054-سي] بابت اقالم كي1979ژوئيه  16[ 1358تير  H1-61-85461-9H  25اينداستريز به شمارة 

دهندة اين عبارات  وسيله آموكو اينترنشنال تهيه شده است؛ آخرين صفحة اعالم بهاي مذكور حاوي مهري است كه، از جمله، نشان 
گيرد كه  تر، فرض مين در نبود ادله و مدارك قاطع بيش]». بر اين اساس، ديوا29/8/79[ 7/6/58است: «تأييد شد: [پاراف، ناخوانا] 

روز  ]، سه روز پس از تاريخ تأييد اعالم شده در مهر مذكور و يك 1979[اول سپتامبر  1358شهريور  10در  790054-سياقالم كي
  ، زير).1757بند  بنگريد به دالر آمريكا به نفع ويلسون اينداستريز، سفارش داده شده است ( 89/7،513قبل از صدور چكي به مبلغ 

  ، باال.1222-1221بندهاي  بنگريد به  870
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 1358تير  27» ويلسون اينداستريز به خارك، صادر شده در H1-61-85461-9Hهاي شمارة «اعالم ب   (الف)

قلم تجهيزات و ابرازهاي فني   48، كه 790054-سي] ذيل سفارش خريد شمارة كي 1979ژوئيه  18[

  871ست كرده است؛ فهردالر آمريكا  89/513،7مجموعاً به مبلغ 

اكتبر    16[  1358آذر    22مهر و    24بندي، مورخ  هاي «ثبت دريافت مواد» شركت بسته اي از فرم مجموعه   (ب)

 1358آذر    21، تا  34و    18، به جز اقالم  790054-سيل بر اين كه تمام اقالم كي ]، دا1979دسامبر    13و  

  ريافت شده بوده است؛ ددر هيوستون  كارگزار حمل و نقل] توسط 1979دسامبر  12[

] دال بر اين كه اقالم  1980دسامبر  18[ 1359آذر  27«انتقال مواد» آموكو اينترنشنال، مورخ  داخلي  (پ) فرم

از انبار آموكو دريلينگ در هيوستون به   790054-سياز سفارش خريد شمارة كي  48تا  35و  33تا  1

  ؛» منتقل شده بوده استحساب مازاد ايران پان آمريكن«

تماس  كننده/تسريع تلفني» داخلي آموكو اينترنشنال (جزئاً ناخوانا)، كه «يادداشت تسريع كار تأمين   (ت)

] به وقوع پيوسته را ثبت كرده و نشان 1981ژانويه  24[ 1359چهارم بهمن اي كه ظاهراً در تلفني

 18[ 1359آذر  27در  790054-سياز سفارش خريد شمارة كي اقالم گوناگونيدهد كه : (يك) مي

از آن   اقالم گوناگونيو (دو)  872ارسال شده بوده است؛  ».«كي.سي حساب مازاد ] به1980دسامبر 

  سفارش خريد به فروشندگان مسترد شده بوده است؛ 

 

را اعالم نكرده؛ در عوض، در ستون «قيمت واحد»، واژة   18» («اعالم بها») بهاي قلم 9H-85461-61-H1«اعالم بهاي شماره  871
باشد (در كپي اعالم  دالر آمريكا مي 7/14[]در اعالم بها  34» ثبت شده است. كل قيمت نشان داده شده براي قلم DIDاختصاري « 

  باشد). بهاي موجود در سوابق، دومين رقم سنت ناخوانا مي
  (ب)، باال) ميان اين اقالم بوده است. 1759بند  بنگريد به( 18قلم  872
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  14»)، مورخ روزآمد شدة مواد مازاد فرم «انتقال مواد» داخلي آموكو اينترنشنال (حاوي مهر «گزارش   (ث)

 790054-سيقلم از سفارش خريد شماره كي  44]، دال بر اين كه 1981[چهارم ژوئن  1360 خرداد

   873توسط آموكو دريلينگ به ويلسون اينداستريز مسترد شده بوده است؛ 

] ميان آموكو پروداكشن كامپني (اينترنشنال) 1981[اول ژوئيه    1360تير    10نامة فروش» مورخ  «موافقت   (ج)

، و ويلسون اينداستريز، كه از طريق آن،  ايران پان آمريكن»)، به نمايندگي از آموكو پروداكشن(«

جمله، اقالمي از «اموال   فروش، و ويلسون اينداستريز توافق به خريد، ازبه توافق  آموكو پروداكشن

 » نمود.790054-سيشده تحت عنوان «ابزارهاي كي شخصي» توصيف 

  اظهارات طرفين 

 اظهارات ايران 

هايي است كه آن دولت در ارتباط با ادعاي خود راجع  هاي ايران در اين ادعا مشابه استدالل استدالل  -۱۷۶۰

كند. راجع به هرگونه معضالت ادعايي در شناساييِ دقيقِ اين كه  مطرح مي  780456874به سفارش خريد شمارة 

» ارسال  حساب مازاد ايران پان آمريكن] به «1980[دسامبر  1359آذر در  790054-سيكدام اقالم از اقالم كي 

اين بحث،  اند، ايران مدعي است كه] به ويلسون اينداستريز مسترد شده1981[ 1360ها در سال اند و كدام شده 

 

شده فهرست 790054-سيكه دقيقاً كدام اقالم از اقالم كي] تعيين اين 1981[چهارم ژوئن  1360خرداد  14از فرم «انتقال مواد»  873
(الف)، باال) به ويلسون اينداستريز مسترد شده ممكن نيست زيرا اعالم بها تا   1759بند  بنگريد بهدر اعالم بهاي ويلسون انداستريز (

اره قلم سفارش خريد شم 44كه آيا تمام واحدهاي سفارش داده شده از هر يك از باشد. به همين دليل، تعيين اين حدي ناخوانا مي
]، يا فقط بخشي از آن واحدهاي سفارش 1981[چهارم ژوئن  1360خرداد  14شده در فرم «انتقال مواد» فهرست 790054-سيكي

  داده شده به ويلسون اينداستريز مسترد گرديده يا خير، غيرممكن است.
  ، باال.1745-1744بندهاي  بنگريد به  874
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] «اموال ايران» موجود در  1981ژانويه  19[ 1359دي  29چندان مرتبط نيست زيرا، در هر حال، تمام آن اقالم در 

 اند. قلمرو قضايي اياالت متحده بوده

 اظهارات اياالت متحده     

مسؤول   790054-سيبابت اقالم كي  9توان اين دولت را ذيل بند اياالت متحده مدعي است كه نمي  -۱۷۶۱

  29اند، و بنابراين، ايران در ] به حساب مازاد ارسال شده 1980دسامبر  18[ 1359آذر  27دانست زيرا اقالم يا در 

] قبل از  1981[چهارم ژوئن  1360تير  13ها نبوده است، يا ساير اقالم در ] مالك آن 1981ژانويه  19[ 1359دي 

سترداد اقالم  كه اياالت متحده هرگونه اطالعي از سوي ايران در اين خصوص بيابد كه ايران در تحصيل ااين 

 اند.نيازمند مساعدت است، به ويلسون اينداستريز مسترد شده  790054-سيكي

به طور دقيق احراز   ادلهاياالت متحده مضافاً مدعي است كه ممكن نيست بتوان از مدارك موجود در   -۱۷۶۲

ون  به حساب مازاد ارسال شده و سپس به ويلس 790054-سيكرد كه كدام اقالم سفارش خريد شماره كي 

 اينداستريز مسترد شده، و كدام اقالم در حساب مازاد باقي مانده است. 

 تصميم ديوان     

-سيدر اين خصوص اختالفي وجود ندارد، و ديوان قانع شده است، كه اقالم كيرسد كه مي به نظر  -۱۷۶۳

تحويل داده شده است و در اين    كارگزار حمل و نقل خارك] به  1981ژانويه    19[ 1359دي    29قبل از    790054

، به طور خاص،  ادلهآموكو اينترنشنال يا آموكو دريلينگ در اياالت متحده بوده است. اين  تصرفتاريخ يا در 

  16[ 1358آذر  22و  مهر  24بندي، مورخ ميان هاي «ثبت دريافت مواد» شركت بسته مشتمل هستند بر: (يك) فرم 

و  1980دسامبر  18[ 1360خرداد  14و  1359آذر  27هاي «انتقال مواد» دو) فرمو ( 875]؛1979دسامبر  13اكتبر و 

 

  (ب)، باال.  1759بند  بنگريد به  875
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دي   29تا  790054-سيبر اين اساس، حق مالكيت اقالم كي  876] داخلي آموكو اينترنشنال.1981چهارم ژوئن 

 ] به خارك منتقل شده بوده است. 1981ژانويه  19[ 1359

  29در  790054-سياقالم كي بخش اعظم، اگر نه تمام،  كه ديوان را قانع كرده است  ادله به عالوه،  -۱۷۶۴

، به طور خاص،  مدارك] در قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده است. اين 1981ژانويه  19[ 1359دي 

 877] آموكو اينترنشنال است.1981[چهارم ژوئن  1360تير  13«انتقال مواد»  داخلي مشتمل بر فرم

 9دهندة «اموال ايران» ذيل بند نشان 790054-سيدارد كه اقالم كي بر اين اساس، ديوان مقرر مي -۱۷۶۵

 باشند.مي

]، يعني 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند شده است كه، پس از  عشده، قانارائه  ادلة بر اساسديوان،  -۱۷۶۶

 790054-سينه تمام، اقالم كي  وليداري، آموكو اينترنشنال بخش اعظم،  تاريخ صدور مقررات غيرقانوني خزانه 

 878را به ويلسون اينداستريز بازفروش كرده است.

و  780456-سيكي شده در ارتباط با ادعاي ايران راجع به سفارش خريد شمارة ديوان، به داليل ذكر  -۱۷۶۷

گيرد كه، در عمل، آموكو اينترنشنال آن اقالم را به منظور جبران  نتيجه مي  879سابقاً در اين حكم جزئي،

ها پرداخت  هايي فروخت كه براي ارضاي فروشندگاني صورت داده بود كه مبلغي توسط خارك به آن پرداخت

 

شده در «اعالم بهاي شماره ، فهرست790054-سياز سفارش خريد شماره كي 34(پ) و (ث)، باال. قلم  1759بند  بنگريد به  876
H1-61-85461-9H  هاي «انتقال  كدام از فرم (الف)، باال)، در هيچ  1759بند    بنگريد به] (1979ژوئيه    18[  1358تير    27» صادره در

] ثبت نشده است. با  1981و چهارم ژوئن  1980دسامبر  18[ 1360خرداد  14و  1359آذر  27اخلي آموكو اينترنشنال مورخ مواد» د
يك از طرفين مدعي نيست، و، در اوضاع و احوال موجود، دليلي وجود ندارد تا ديوان فرض كند  رسد كه هيچ اين حال، به نظر مي

] در مالكيت آموكو 1981ژانويه  19[ 1359آذر  29كه در تحويل نداده شده است و اين به كارگزار حمل و نقل خارك 34كه قلم 
  نبوده است. 790054-سياينترنشنال يا آموكو دريلينگ، همراه با ساير اقالم كي 

   (ث)، باال.  1759بند  بنگريد به  877
  (ث) و (ج). 1759بند  بنگريد به  878
  ، باال.1752-1751بندهاي  بنگريد به  879
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قد بود كه ادعايي عليه خارك داشته است (كه آموكو  ها معتد آن پرداخت رنشده بوده و آموكو اينترنشنال در مو

- سيا خارك بابت اقالم كي ي). اين كه آ880دالر آمريكا دانست 33/727،24ها را اينترنشنال نهايتاً ارزش آن 

 گيري ندارد.مبالغ را به ويلسون اينداستريز پرداخته است يا خير، اهميتي در اين نتيجه 790054

 790054-سياقالم كي  نه تمامِ ولي كند كه آموكو اينترنشنال بخش اعظم، در نتيجه، ديوان حكم مي  -۱۷۶۸

توسط بخش  نشده، حفظ كرده و فروخته است و در نتيجه، آن اقالم در واقع را به جهت وجود بدهي پرداخت

است. مستثناء بوده  12281از دستورالعمل انتقال دستور اجرايي شمارة داري مقررات غيرقانوني خزانه  535 -333

در   اين دولتالمللي در نتيجه، اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانية عمومي را نقض كرده و مسؤوليت بين 

فوريه    26[  1359هفتم اسفند  دارد كه تاريخ نقض اياالت متحده  ديوان مقرر مي  881است.  محققخصوص آن اقالم  

داري  مقررات غيرقانوني خزانه   535 -333داري اياالت متحده بخش  خزانه   وزارت]، يعني تاريخي است كه  1981

 882را صادر كرده است.

گيري كند كه آيا آموكو  بيند در اين خصوص تصميمگيري باال، ديوان نيازي نمي در پرتو نتيجه -۱۷۶۹

گان داشته است  را به فروشند  790054-سياينترنشنال، به عنوان كارگزار خريد خارك، مجوز بازفروش اقالم كي 

 يا خير.

 شود.مي  تأييد  790054-سيرش خريد شمارة كي اگفته، ادعاي ايران راجع به سفبنابر مراتب پيش -۱۷۷۰

 

  ، باال. 1752بند  بنگريد به  880
هائي را كه آن دولت طي  تعهدات اياالت متحده نسبت به اموال عيني ايران ذيل بيانيه عمومي اين است كه نخست، محدوديت  881

انتقال آن اموال برقرار كرده   ] نسبت به حمل و نقل و آزادي1981ژانويه    19تا    1979نوامبر    14[  1359دي    29تا    1358آبان    23دوره  
بوده، رفع كند و دارندگان آن اموال را كه مشمول قلمرو قضائي آن دولت بودند ملزم نمايد اموال مزبور را به ترتيبي كه دولت ايران  

بند   529كم شماره ح بنگريد به  كند انتقال دهند و دوم، اقداماتي را به منظور تضمين متابعت از الزام مزبور به عمل آورد.تعيين مي
  .140، ص 28(الف)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  77

  ، باال. 12بند  بنگريد به  882
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  790123-سيسفارش خريد شمارة كي 

 پيشينة موضوعي 

قلم پيچ و مهره   16 883] يا حوالي آن تاريخ 1979[اول سپتامبر  1358شهريور  10آموكو اينترنشنال در  -۱۷۷۱

») سفارش داد.  790123-سي(«اقالم كي  790123-سيرا به ويلسون اينداستريز ذيل سفارش خريد شمارة كي 

براي خارك به   H1-61-86100-9Hفاكتور شمارة  با] 1979ژوئيه  25[ 1358سوم مرداد ويلسون اينداستريز در 

  1358شهريور  12حساب صادر كرد. خارك در ورت ص 790123-سيدالر آمريكا بابت اقالم كي  13/624مبلغ 

را به نفع ويلسون اينداستريز در راستاي پرداخت آن مبلغ صادر نمود.  6084] چك شمارة 1979[سوم سپتامبر 

را به   6084] چك شمارة 1979اول نوامبر [ 1358آبان  10» مورخ قدام آموكو اينترنشنال از طريق «يادداشت ا

 سال كرد.ويلسون اينداستريز ار

ها، اقالم  در اين ماه   884]،1980[مارس و آوريل  1360و فروردين  1359هاي اسفند ست فهروفق  -۱۷۷۲

در هيوستون در انبار كارگزار حمل و نقل  دالر آمريكا،  13/624حساب شده به مبلغ ، صورت 790123-سيكي

 بودند. وورلد تريد تعيين شدة آموكو اينترنشنال، 

 سابقه به عالوه، از جمله، مشتمل بر مدارك زير است: -۱۷۷۳

 

را ارائه نكرده است. سابقه حاوي كپي فاكتور ويلسون اينداستريز   790123-سيهيچ يك از طرفين كپي سفارش خريد شماره كي 883
است كه براي خارك به وسيله   790123-سي] بابت اقالم كي1979ژوئيه  25[ 1358سوم مرداد   H1-61-86100-9Hبه شمارة 

، باال)؛ آخرين صفحة اعالم بهاي مذكور حاوي مهري است كه، از جمله،  1771بند  بنگريد بهآموكو اينترنشنال تهيه شده است (
تر، فرض قاطع بيش  ادلة ن در نبود ]». بر اين اساس، ديوا29/8/79[ 7/6/58دهندة اين عبارات است: «تأييد شد: [پاراف، ناخوانا] نشان 

]، سه روز پس از تاريخ تأييد اعالم شده در مهر مذكور  1979[اول سپتامبر    1358شهريور    10در    790123-سيگيرد كه اقالم كيمي
،  1771بند    بنگريد بهدالر آمريكا به نفع ويلسون اينداستريز، سفارش داده شده است (  13/624روز قبل از صدور چكي به مبلغ  و يك  

  باال). 
  ، باال.1222-1221بندهاي  بنگريد به  884
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كه تمام اقالم  ]، دال بر اين 1980[دوم دسامبر  1359آذر  11» مورخ مشتري«گزارش وضعيت مواد   (الف)

بندي آموكو اينترنشنال در ] توسط شركت بسته1979اكتبر  18[ 1358مهر  26تا  790123-سيكي

  اند؛ه هيوستون دريافت شده بود 

]، دال بر اين كه  1980دسامبر  18[ 1359آذر  27«انتقال مواد» آموكو اينترنشنال، مورخ  داخلي فرم  (ب)

»  حساب مازاد ايران پان آمريكن از انبار آموكو دريلينگ در هيوستون به «  790123-سيتمام اقالم كي

  اند؛منتقل شده بوده 

  13»)، مورخ روزآمد شدة مواد مازاد (حاوي مهر «گزارش «انتقال مواد» آموكو اينترنشنال  داخلي  فرم  (پ)

 790123-سي ]، دال بر اين كه هشت قلم از سفارش خريد شمارة كي 1981وئن [چهارم ژ 1360تير 

  885توسط آموكو دريلينگ به ويلسون اينداستريز مسترد شده بوده است؛ 

 ] ميان آموكو پروداكشن كامپني (اينترنشنال)1981[اول ژوئيه  1360تير  10نامة فروش» «موافقت   (ت)

، و ويلسون اينداستريز، كه به واسطه آن،  ايران پان آمريكن»)، به نمايندگي از آموكو پروداكشن («

به خريد، از جمله، اقالم «اموال   ، توافق به فروش، و ويلسون اينداستريز توافقآموكو پروداكشن

  » كرد.790123-سيشده تحت عنوان «ابزارهاي كي شخصي» توصيف 

  اظهارات طرفين 

 اظهارات ايران 

 

بند   بنگريد به( 9H -86100-61-H1] با فاكتور شمارة 1981[چهارم ژوئن  1360خرداد  14از مقايسة فرم «انتقال مواد» مورخ  885
،  7، 5] اقالم 1981[چهارم ژوئن  1360اد خرد 14شود كه هشت قلم ثبت شده در فرم و «انتقال مواد» ، باال) اين امر حاصل مي1771

  باشند. شده در فاكتور ويلسون اينداستريز ميفهرست 16-11و 
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هايي است كه اين دولت در ارتباط با ادعاي خود راجع  هاي ايران در اين ادعا مشابه استدالل استدالل  -۱۷۷۴

 886كند.مطرح مي  790054-سيو كي 780456هاي خريد شمارة به سفارش 

 اظهارات اياالت متحده     

] به 1981ژانويه  19[ 1359دي  29قبل از  790123-سيكند كه تمام اقالم كياياالت متحده ادعا مي  -۱۷۷۵

جا كه خارك در آن تاريخ، مالكيتي بر آن اقالم اند؛ در نتيجه، از آن» ارسال شده حساب مازاد ايران پان آمريكن«

 مسؤول دانست.  9توان ذيل بند نداشته، اياالت متحده را مي 

 تصميم ديوان     

] به كارگزار  1981ژانويه  19[ 1359دي  29قبل از  790123-سيدهد كه تمام اقالم كي نشان مي  ادله -۱۷۷۶

آموكو اينترنشنال يا آموكو دريلينگ در    تصرف، و در آن تاريخ يا در  بودهحمل و نقل خارك تحويل داده شده  

و فروردين   1359هاي اسفند ست فهر، به طور خاص، مشتمل هستند بر: (يك) ادلهاياالت متحده بوده است. اين 

] آموكو 1980[دوم دسامبر    1359آذر    11»  مشتري(دو) «گزارش وضعيت مواد   887]؛1980[مارس و آوريل    1360

بر اين اساس، ديوان   889] آموكو اينترنشنال.1980دسامبر    18[  1359آذر    27و (سه) فرم «انتقال مواد»   888اينترنشنال؛

] به خارك منتقل 1981ژانويه  19[ 1359دي  29قبل از  790123-سيكند كه حق مالكيت اقالم كي حكم مي 

 شده بوده است. 

 

  ، باال.1760و  1745-1744بندهاي  بنگريد به  886
  ، باال. 1772بند  بنگريد به  887
  (الف)، باال. 1773بند  بنگريد به  888
  (ب)، باال.  1773بند  بنگريد به  889
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] در  1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  790123-سيشود كه آيا اقالم كي مسئله بدين ترتيب اين مي  -۱۷۷۷

كه در فرم «انتقال   790123-سيخير. قطعاً، هشت قلم از اقالم كي   قلمرو قضايي اياالت متحده موجود بوده است يا

شده فهرست 16تا  11، 7، 5] آموكو اينترنشنال ثبت شده، يعني، اقالم 1981[چهارم ژوئن  1360 خرداد 14مواد» 

كه آموكو اينترنشنال در   890، »)16تا    11، و  7،  5ويلسون اينداستريز («اقالم    9H -86100-61-H1در فاكتور شمارة  

] به ويلسون اينداستريز مسترد كرده بوده، در آن تاريخ در قلمرو قضايي اياالت متحده  1981[ژوئن  1360خرداد 

  891وجود داشته است. 

شده در فاكتور  ست فهر 10تا  8و  ،6 ،4تا  1، يعني اقالم 790123-سياين كه آيا ساير هشت قلم كي -۱۷۷۸

] در قلمرو  1981ژانويه  19[ 1359دي  29نيز در  892») 10تا  8، و 6، 4تا  1«اقالم ( 9H-86100-61-H1شمارة 

، با توجه به تمام  با لحاظ جميع جهاتاي دشوارتر است. ديوان، اند يا خير، مسئله قضايي اياالت متحده قرار داشته

نيز در آن تاريخ در قلمرو قضايي اياالت متحده قرار    10تا   8، و  6،  4تا    1، قانع شده است كه اقالم  ادله و مدارك

را   7900123-سيخاص مربوط به اقالم كيبسيار گيري، اوضاع و احوال اند. ديوان در رسيدن به اين نتيجه داشته

دسامبر  18[ 1359آذر  27ن اقالم در كه درست است كه تمام آي مدنظر دارد، به طور خاص، اين كه، در حال

نيز وجود دارد كه آموكو اينترنشنال متعاقباً  اي ادله منتقل شده است،  »حساب مازاد ايران پان آمريكن «] به 1980

] به ويلسون 1981[اواسط  1360نيمه اول ها را در را از حساب مازاد حذف كرده و آن 790123-سياقالم كي 

 اينداستريز بازفروش كرده است.

 باشند.مي 9«اموال ايران» ذيل بند   790123-سيدارد كه اقالم كي در پرتو مراتب باال، ديوان مقرر مي  -۱۷۷۹

 

  ، باال.885پانوشت  بنگريد به  890
  (پ)، باال.  1773بند  بنگريد به  891
  ، باال.1771بند   بنگريد بهقلم بود.  16جمعاً فراگير  790123-سيسفارش خريد شماره كي 892
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] اقالم 1981اواسط [ 1360نيمه اول دهد كه، آموكو اينترنشنال در مدارك مندرج در سابقه نشان مي -۱۷۸۰

را به ويلسون اينداستريز بازفروش كرده است. ديوان، به داليل ذكرشده در ارتباط با ادعاي   16893تا 11، و 7، 5

گيرد كه در عمل، آموكو  نتيجه مي 894و سابقاً در اين حكم جزئي،   780456-سيايران راجع به سفارش خريد كي

اي ارضاي فروشندگاني صورت  هايي فروخت كه بررا به منظور جبران پرداخت  16تا   11، و  7،  5اينترنشنال اقالم  

ها معتقد در مورد آن پرداخت ها پرداخت نشده بود و آموكو اينترنشنالداده بود كه مبلغي توسط خارك به آن

دالر آمريكا  33/24،727ها را بود كه ادعايي عليه خارك داشته است (كه آموكو اينترنشنال نهايتاً ارزش آن 

، اهميتي در اين  خيراين كه آيا خارك بابت آن اقالم مبلغي به ويلسون اينداستريز پرداخته است يا  895.دانست)

 گيري ندارد. نتيجه

را حفظ كرده و فروخته و   16تا  11، و 7، 5كند كه آموكو اينترنشنال اقالم در نتيجه، ديوان حكم مي  -۱۷۸۱

از دستورالعمل انتقال دستور  داري يرقانوني خزانه مقررات غ 535 -333توسط بخش در نتيجه، آن اقالم در واقع 

و   كرده  اند. در نتيجه، اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانيه عمومي را نقضمستثناء بوده  12281اجرايي شمارة 

دارد كه تاريخ نقض اياالت متحده  ديوان مقرر مي  896است.  محققراجع به آن اقالم    اين دولتالمللي  مسؤوليت بين

 

  .885(ت) و پانوشت - (پ) 1773بند  بنگريد به  893
  ، باال.1753-1751بندهاي  بنگريد به  894
  ، باال. 1752بند  بنگريد به  895
هائي را كه آن دولت طي  اياالت متحده نسبت به اموال عيني ايران ذيل بيانيه عمومي اين است كه نخست، محدوديت تعهدات  896

] نسبت به حمل و نقل و آزادي انتقال آن اموال برقرار كرده 1981ژانويه    19تا    1979نوامبر    14[  1359دي    29تا    1358آبان    23دوره  
را كه مشمول قلمرو قضائي آن دولت بودند ملزم نمايد اموال مزبور را به ترتيبي كه دولت ايران    بوده، رفع كند و دارندگان آن اموال

بند   529حكم شماره  بنگريد به  كند انتقال دهند و دوم، اقداماتي را به منظور تضمين متابعت از الزام مزبور به عمل آورد.تعيين مي
   .140، ص 28(الف)، گزارش آراء ديوان داوري، ج  77
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 535 -333داري اياالت متحده بخش خزانه  وزارت]، يعني تاريخي است كه 1981فوريه  26[ 1359اسفند هفتم 

 897داري را صادر كرده است. مقررات غيرقانوني خزانه 

گيري كند كه آيا آموكو  بيند در اين خصوص تصميمگيري باال، ديوان نيازي نمي در پرتو نتيجه -۱۷۸۲

را داشته است يا   هبه فروشند 790123-سيكارگزار خريد خارك، مجوز بازفروش اقالم كي اينترنشنال، به عنوان 

 خير.

، و 6، 4 تا 1ر زمان، آموكو اينترنشنال اقالم اي وجود ندارد مبني بر اين كه، در هه قريندر مقابل، هيچ  -۱۷۸۳

روي  سابقة پيش  بر اساس، و ديوان، فروخته باشد، يا به شخص ثالث كردهرا به فروشندگان بازفروش  10تا  8

كه آموكو اينترنشنال آن اقالم را فروخته است. ديوان، به داليل مشابه داليلي كه   كند فرض  حاضر نيستخود، 

دارد كه اياالت متحده به اندازة كافي ادعاي ايران راجع به  ذكر شد، مقرر مي  898د-1996در ارتباط با ادعاي 

توانست انتظار داشت كه در اوضاع و  چه مي رسي كرده و هر آن را وا 790123-سيسفارش خريد شمارة كي 

، 4تا  1هايي براي تضمين انتقال اقالم در راستاي برداشتن گام  9احوال مربوطه به منظور انجام تعهد خود ذيل بند 

 899به ايران انجام دهد، انجام داده است.  10تا  8، و 6

 :790123-سيسفارش خريد شمارة كي  در خصوصچه گذشت، ادعاي ايران آن  بر اساس -۱۷۸۴

  گردد؛مي  تأييدشود، مربوط مي  16تا  11، و 7، 5جا كه به اقالم تا آن  )يك(

  گردد.شود، رد ميمربوط مي  10تا  8، و 6، 4تا  1جا كه به اقالم تا آن  )دو(

 گيري كّلي نتيجه    

 

  ، باال. 12بند  بنگريد به  897
  ، باال.1714-1713بندهاي  بنگريد به  898

  ، باال. 211و  169بندهاي  بنگريد به  899
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- سيهاي خريد شمارة كي راجع به سفارش  ث/ج -1996ديوان: (يك) ادعاي در پرتو مراتب باال  -۱۷۸۵

هاي  راجع به سفارش ايران    ث/ج -1996كند؛ و ادعاي  را رد مي   790106-سي، و كي780436-سي، كي780378

) را  16تا  11، و 7، 5(در ارتباط با اقالم  790123-سي، و كي 790054-سي، كي780456-سيخريد شمارة كي 

 كند.ي م تأييد

  . جبران خسارات 3

 الف) مقدمه  

هاي الجزاير عمل نكرده  خود ذيل بيانيه   اتكند كه اياالت متحده مطابق تعهدهرجا كه ديوان حكم مي  -۱۷۸۶

چنين نقضي وارد آمده را جبران نمايد.   در نتيجه است، اياالت متحده موظف خواهد بود خساراتي كه به ايران 

الملل  ديوان در خصوص شكل جبران خسارت و مقدار غرامتي كه اياالت متحده بر عهده دارد، به اصول حقوق بين 

هاي حل و فصل دعاوي مجاز  بيانيه 5المللي دولت، كه ديوان وفق ماده حقوقي عمل متخلفانه بيننتايج حاكم بر 

 900. خواهد داشتيت به اعمال آن است، عنا

الملل منعكس شده است،  مواد كميسيون حقوق بين   31كه در ماده  الملل عرفي، چنانمطابق حقوق بين  -۱۷۸۷

المللي ناشي شده  ي است كه از عمل متخلفانه بين يهادولت مسؤول متعهد به جبران كامل خسارت بابت زيان «

] 1928[  1306/1307المللي در رأي سال  معيار جبران خسارات كامل توسط ديوان دائمي دادگستري بين  901.»است

 به شرح زير اعالم شده است:   كارخانه خورژوفدر قضيه 

 

دارد كه ديوان «اتخاذ تصميم درباره تمام موارد را بر اساس رعايت قانون» از جمله با  ماده پنج بيانيه حل و فصل دعاوي مقرر مي 900
المللي»اي كه ديوان تشخيص دهد قابل اعمال است «انجام خواهد داد». بيانيه حل و فصل دعاوي، ماده بين اعمال «اصول ... حقوق 

  . 11، ص 1پنج، گزارش آراء ديوان داوري، ج 

  .31، باال، ماده 89الملل، پانوشت گزارش كميسيون حقوق بين  بنگريد به الملل.) مواد كميسيون حقوق بين 1( 31ماده  901
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فعل غيرقانوني... آن است كه جبران بايد تا حد امكان تمامي  واقعي مندرج در مفهوم  ضروري اصل 
 قريب به تعيين احتمالبه ن برده و وضعيت را به حالتي بازگردانَد كه نتايج فعل غيرقانوني را از ميا

اعاده وضع به حال سابق يا در صورت عدم امكان،   داشت.بود، وجود مي فعل ارتكاب نيافته اگر آن 
در صورت ضرورت، حكم به خسارات وارده    ؛پرداخت مبلغي معادل ارزش اعاده وضع به حال سابق

ل سابق يا پرداخت در ازاي آن جبران نمي شود، همگي اصولي هستند كه در  كه با اعاده وضع به حا
تعيين مبلغي كه به عنوان غرامت از فعل مغاير حقوق بين الملل بايد پرداخت شود مورد استفاده قرار  

   902گيرند.

ناشي از اعمال  به طور گسترده به عنوان معتبرترين بيان اصول حاكم بر جبران خسارت  خورژوف كارخانه رأي 

 903المللي تلقي مي شود.متخلفانه بين

هايي كه دولت  شده به عنوان روش الملل عرفي اَشكال جبران خسارت شناسايي مطابق حقوق بين  -۱۷۸۸

شامل    904ريزي شده، پي خورژوف كارخانه كه در رأي مسؤول براي جبران خسارت كامل بايد انجام دهد چنان

دارد كه:«جبران كامل  مواد كميسيون حقوق بين الملل مقرر مي  34اعاده وضع به حال سابق و غرامت است. ماده 

 

902 Factory at Chorzów (Ger. v. Pol.), Judgment (Merits), 1928 P.C.I.J. (ser. A) No. 17, at 47 (13 
Sept.). 

 بنگريد به  903

BORZU SABAHI, COMPENSATION AND RESTITUTION IN INVESTOR-STATE ARBITRATION – 

PRINCIPLES AND PRACTICE 47 (2011).  
،  جمهوري اسالمي ايران و ديگرانو    آموكو اينترنشنال فايننس كورپوريشن  بنگريد بهللي، براي مثال  المبراي مالحظة رويه قضائي بين 

،  189، ص ص 15گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در]) 1987ژوئيه  14[ 1366تير  23( 191، بند 310-56-3حكم شماره 
  ؛246

 Petrobart Ltd. v. Kyrgyz Republic, Award (SCC Arb. No. 126/2003), at 30-31 (29 Mar. 2005); 
CMS Gas Transmission Co. v. Argentine Republic, Award (ICSID Case No. ARB/01/8, para. 
400 (12 May 2005); Siemens A.G. v. Argentine Republic, Award (ICSID Case No. ARB/02/8), 
paras. 350-51 (6 Feb. 2007); Bernhard Friedrich Arnd Rüdiger von Pezold et al. v. Republic of 

Zimbabwe, Award (ICSID Case No. ARB/10/15), para. 683 (28 July 2015). 
  ، باال. 1787بند  بنگريد به  904
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خسارت ناشي از فعل متخلفانه بين المللي به شكل اعاده وضع به حال سابق، غرامت و جلب رضايت است كه  

 905گيرد...».منفرداً يا مجتمعاً صورت مي 

تأييد شده، مورد شناسايي قرار گرفته كه اعاده وضع   خورژوفكارخانه كه در رأي اين امر نيز چنان  -۱۷۸۹

  35بر اين اساس، ماده  906نخستين شكل از جبران خسارت ناشي از عمل متخلفانه بين المللي است. به حال سابق، 

 مواد كميسيون حقوق بين الملل مقرر مي دارد:  

 سابق  حال  به وضع اعاده  – 35ماده    

وضعيتي  دولت مسؤول فعل متخلفانه بين المللي متعهد است كه وضع را به حال سابق اعاده كند؛ يعني  
را كه پيش از ارتكاب فعل متخلفانه وجود داشته است را مجدداً برقرار كند مشروط بر اين و تا حدي  

  كه اعاده وضع به حال سابق:

  الف) از نظر مادي غيرممكن نباشد؛  

ب) متضمن تحميل تكليفي خارج از تناسب با مزيتي نباشد كه از اعاده وضع به حال سابق به جاي  
    907حاصل مي گردد. پرداخت غرامت

متعهد به پرداخت   908اي كه نشود خسارات را با اعاده وضع به حال سابق جبران كرد»دولت مسؤول، «در محدوده 

يا  با اعاده وضع به حال سابق را اي كه نشود خسارات محدوده در ، و «باشدمي  غرامت بابت خسارات ناشي شده

 است. بابت خسارات وارده متعهد به جلب رضايت  909جبران كرد» پرداخت 

 

   .34، ماده 89گزارش كميسيون حقوق بين الملل، باال، پانوشت  بنگريد بهالملل. مواد كميسيون حقوق بين  34ماده  905
  ؛35بر ماده  3 شرح،  89الملل، باال، پانوشت گزارش كميسيون حقوق بين  بنگريد به  906

JAMES CRAWFORD, STATE RESPONSIBILITY – THE GENERAL PART 508-9 (2013); 
  .61، باال، ص 903صباحي، پانوشت 

  . 35، ماده 89الملل، باال، پانوشت گزارش كميسيون حقوق بين بنگريد به الملل. مواد كنوانسيون حقوق بين  35ماده  907
  .36، ماده 89الملل، باال، پانوشت  گزارش كميسيون حقوق بين  بنگريد بهالملل. حقوق بين ) مواد كميسيون 1( 36ماده  908
  .37، ماده 89الملل، باال، پانوشت  گزارش كميسيون حقوق بين  بنگريد بهالملل. ) مواد كميسيون حقوق بين 1( 37ماده  909
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جداگانه، هرجا نتيجه   ادعاهايديوان در تعيين شكل جبران خسارت و مقدار غرامت اياالت متحده در   -۱۷۹۰

شده در   ترسيمگرفته باشد كه اياالت متحده ذيل بيانيه هاي الجزاير وفق تعهدات خود عمل نكرده است، اصول 

  خواهد داد. بندهاي پيشين را مدنظر قرار

 ب) سببيّت 

 مواد كميسيون حقوق بين الملل مقرر مي دارد:  31ماده  -۱۷۹۱

  . جبران 31ماده   

دولت مسؤول متعهد است كه زيان ناشي از فعل متخلفانه بين المللي را به طور كامل جبران   .1 
  كند.

متخلفانه بين المللي زيان عبارت از هر گونه خسارتي اعم از مادي يا معنوي است كه از فعل   .2 
  910دولت ايجاد شود.

نويس كميسيون حقوق بين الملل در مورد مسؤوليت دولت ناشي از اعمال متخلفانه شرح مواد پيش -۱۷۹۲

] پذيرفته شد، در خصوص رابطه سببيت ميان 1996[ 1375/1374كه در نخستين خوانش در سال المللي، چنانبين

به    بايد وجود داشته باشد  جهت طرح تعهد به جبران ناشي از مسؤوليت دولتكه  عمل متخلفانه بين المللي و زيان  

 كند:درستي خاطرنشان مي 

كميسيون با توجه به گوناگوني شرايط محتمل تالش نكرده است به معيارهاي غير منعطف كه بر  
قابل اعمال خسارات موضوع   هايموارد قابليت اعمال داشته باشد دست يابد، يا متعرض درصد تمام

  نه ولي قطعي –سباب احكم عليه دولت متخلف در مواردي باشد كه عمل آن دولت يكي از 
هاي قابل  انديشة شرايطي كه فرمول   كميسيون،  نظر  به.  است  ديگري  دولت  به  زيان  ورود  –  انحصاري

تالش براي ترسيم خط فاصل ميان  و براي فروض مختلف رابطه سببيت وضع شوداعمال كلي 
هوده و عبث خواهد بود.  خسارتي كه مستلزم غرامت است و خسارتي كه مستلزم غرامت نيست بي 

تواند مبتني بر عناصر موضوعي و اوضاع و  اعمال  اصول و معيارهايي كه بحث آن آمد صرفاً مي 

 

   .31، ماده 89ت الملل، باال، پانوش گزارش كميسيون حقوق بين  بنگريد بهالملل. مواد كميسيون حقوق بين  31ماده  910
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جايي كه اختيار داوران يا توانايي ديپلماتيك  ،كار گرفته شود احوال در هر پرونده، به 
  911داوري ميزان قابليت جبران زيان نقش قاطعي ايفا خواهد كرد. در كنندگان، مذاكره 

كه  اند انديشيده هايي وضعيت براي  طراحي شدهاي عديده مفاهيم و فنون  ،هاي حقوقي داخلينظام -۱۷۹۳

علمي، مانند آموزه شرط   محضتا نتايج حاصله را مبتني بر معيارهاي ممكن است حاوي تعدّد اسباب باشد 

مفاهيم و  كنند. اين  اصالحتصحيح و  (but-for) »سبب كليدييا معيار «  (conditio sine qua non) ضروري

بيني»، تحليل هستند و شامل تحقيق در «كفايت»، «قابليت پيش هنجاريفنون كه چنين توسعه يافته است، عامدانه 

كنترل ريسك  تطبيقي هاي هاي مدرن، تحليل توانايي بودن»، و نيز در دوره (تطبيقي) ميزان «قصور» يا «غيرقانوني

 912شود.شرايطي هستند كه به زيان وارده منتج مي و مديريت ريسك از سوي افراد گوناگوني است كه درگير در  

  عنصر م آميختگي چندين هكه از به اي يعني مجموعه  ،هاستسبب  چندگانه بودنكه محصول  ، وضعيتيبه ويژه

و  ارزيابي فرايند با پرداختن به  عموماًخوانده باشد،  ةرفتار متخلفانممكن است ها ، كه يكي از آن حاصل شد

اين فرآيند به عنوان نمونه، در شناسايي سبب «اصلي»، «عمده» يا «غالب»   913شود.ميواقع رسيدگي مورد سنجش 

به نحوي    انگلستانعيان  اَو مجلس    پژوهش هاي استراليا و نيز دادگاه  شود. دادگاه و «مؤثر» اسباب دخيل، درگير مي

ديوان با اين   914اند. «عقل سليم»، «تدبير» و «قضاوت ارزشي» تأكيد كرده ةبر غلبهايي سازگار در چنين بررسي 

 .بنددكار مي به موافق است و آن را كلي كرد روي 

 

911 [1993] 2 (2) Y.B. INT’L L. COMM. 1, 70 (para. 13). 
912 A.M. Honoré, Causation and Remoteness of Damage, in 11 (1) INT’L. ENC. COMP. L. (Ch. 
7) 4, 33-66 (A. Tunc ed., 1982). 

 .10-9همانجا،  913

914   Monarch Steamship Co. Ltd. v. Karlshamns Oljefabriker A/B [1949] A.C. 196, at 227-228.; 
Alexander v. Cambridge Credit Corp. Ltd. (1987) 9 N.S.W.L.R. 310, at 333-335 (per Mahoney 
J.A); March v. E. & M.H. Stramare Pty. Ltd. (1991) 171 C.L.R. 506, at 515 (per Mason C.J.); 
Galoo Ltd. (in liquidation) and Others v. Bright Grahame Murray and Another [1994] 1 W.L.R 
1360, at 1370-1375 (per Glidewell L.J.). 
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[دوم ژوئيه   1393تير  11( 602-(چهار)15/الف 24الف- ه هيئت عموميدر واقع، ديوان در حكم شمار  -۱۷۹۴

تعدادي از الگوهاي موضوعي  به پيشاپيش  آمريكااياالت متحده و  جمهوري اسالمي ايران در پرونده]) 2014

ها مطابق  هاي «جايگزين»، «فرضي»، «انباشتي» و «فراگير»، و روش چگونگي حل آن پيچيده، مانند الگوهاي سبب 

دليل  حاضر هاي پرونده  915است.پرداخته اند را انداز تطبيقي تحليل كردهها را از چشم نظر مراجع پيشرو كه آن 

 دهد.راهبرد مفيدي را ارائه مي   داخليت بر اين مدعا كه تحليل تطبيقي قوانين تري اسافزون 

جا: ايران) است.  (در اين   طرفزمان آسيب وارده به آن  ديده غالباً سبب هم زيان   طرفرفتار و وضعيت   -۱۷۹۵

ايفاي  راه يا متعاقب رفتار متخلفانه طرف مرتكب خطاي مدني/طرفي كه از تواند مسبوق، هم چنين رفتاري مي 

  ، ي با چنين وضعيتي يدر رويارو  916داري) باشد. جا: صدور مقررات غيرقانوني خزانه زند (در اين تعهد سرباز مي 

ي  كه از ايفا   طرفيبر مسؤوليت مرتكب خطاي مدني/  ،اگر چنين است، تا چه ميزانآيا، و  قانون بايد تعيين كند كه  

هاي حقوقي مدرن، برخي راه كاهش يا در برخي موارد، راه حذف  باز زده، تأثير دارد. در ميان نظام  تعهد سر

  ين ترين شارحبرجستهيكي از  طور كه  همان  917اند.زمان را برگزيده ديده در فرض خطاي هم خسارات طرف آسيب 

ات در اين موارد با به  تسهيم خسار نخست، ، هدفي كه اكنون عموماً مشترك استاست، ساخته  خاطرنشان

 

- 93،  54-51، بندهاي  602-(چهار)15/الف24الف-، حكم شماره هيئت عمومياياالت متحده آمريكاو    جمهوري اسالمي ايران   915
  ]).2014[دوم ژوئيه  1393تير  11( 92
 . 94، باال، ص 912پانوشت  ،اونوره  بنگريد به  916

  دارد:قانون مدني آلمان مقرر مي 254) 1بخش ( .قانون تعهدات) 44ماده (قانون مدني)؛ سوئيس  1304اتريش (ماده   917
جبران خسارت مقدار  ليت بابت خسارت و نيز  ؤوديده سهمي در ورود خسارت دارد، مسرف زيان طدر مواردي كه قصور  

  بوده، بستگي خواهد داشت. خسارتسبب به نحو غالب  ين  فكي از طريكه  يبه اوضاع و احوال و به ويژه به ميزان 
  ه دارد كه كوتاهي در پيشگيري يا به حداقل رساندن خسارت وجميمدني آلمان اشعار  قانون 254) از بخش 2بخش فرعي (، مضافاً

  :از قصور مشاركتي است مشخصي
خطر خسارت غيرمعمول و گسترده   بهديده محدود به كوتاهي از متوجه كردن متعهد زيان قصوراين قاعده بر موردي كه 

گيري  بايست آگاه بوده باشد، يا كوتاهي در پيششود، موردي كه متعهد نه از خطر آگاه بوده و نه ميباشد نيز اعمال مي
  ][... يا تقليل خسارت.
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 918ديده است ليل خسارت توسط طرف آسيب ققاعده كلي لزوم تدوم، موسّع و  مفهوميكردهاي كارگيري روي 

 خواهد پرداخت. امر   اكنون به آنديوان كه 

 خسارات  تقليل) پ

به منظور محدودكردن معقول در انجام اقدامات  ديده دولت زيان الملل، قصور مطابق حقوق بين  -۱۷۹۶

تواند به كاهش جبران خسارت  ديگر حاصل شده، مي   دولتخسارات وارده به خود كه از عمل متخلفانه بين المللي  

 

   .107-101، 96، ص ص 912اونوره، باال، پانوشت بنگريد به  918
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و در تصميمات  919تا ميزاني كه قابل اجتناب بوده بينجامد. اين اصل توسط كميسيون حقوق بين الملل تصديق شده 

  921عمال شده است. از جمله اين ديوان ا 920المللي محاكم بين

هاي  مدني و قراردادهاي بسياري از نظام مسؤوليتداخلي مربوط به  قوانيناصل كاهش خسارات در  -۱۷۹۷

مستلزم آن است كه خواهان («طرف    اصلاين   922حقوقي و همچنين، حقوق بازرگاني فراملي شناخته شده است. 

 

گناه رفتار («حتي از يك قرباني كامالً بي 31ماده بر  11 شرح، 89پانوشت الملل، باال، گزارش كميسيون حقوق بين بنگريد به 919
خسارت» بيان   وظيفه تقليلعمل كند. اگرچه اغلب با عبارت «  يمعقولبه نحو ي با صدمه، يرود كه هنگام رويارومتخلفانه انتظار مي

بيشتر به اين معناست كه قصور در تقليل  در عوض اين سخن آور باشد. شود، ولي اين خود تعهد حقوقي نيست كه مسؤوليت مي
 خسارت محروم كند».)  جبرانديده ممكن است به همان ميزان وي را از  رف زيان توسط طخسارت 

  ه بنگريد ب 920
Gabčikovo-Nagymaros Project (Hung./Slovk.), 1997 I.C.J. 7, 55, ¶ 80 (25 Sept.) 

قابل كه ديده كه در اقدام براي محدود كردن خسارات واردة خود قصور ورزيده حق مطالبة آن بخشي از خسارت را («دولت زيان 
  احتراز بوده، ندارد»)؛ 

U.N. Compensation Comm’n, Governing Council decision 15, Compensation for Business Losses Resulting from 

Iraq’s Unlawful Invasion and Occupation of Kuwait where the Trade Embargo and Related Measures Were also 

a Cause, 8th sess., 14-18 Dec. 1992, U.N. Doc. S/AC.26/1992/15 (1992), ¶ 9 (IV) 
 توانسته از آن اجتناب شود، كاهش داده خواهد شد»)؛(«مجموع خسارات قابل جبران به ميزان خساراتي كه مي  

U.N. Compensation Comm’n, Governing Council, Report and Recommendations Made by the Panel of 

Commissioners Appointed to Review the Well Blowout Control Claim (the “WBC Claim”), 15 Nov. 1996, U.N. 
Doc. S/AC.26/1996/5/Annex (18 Dec. 1996), ¶ 54 

الملل مربوط به تقليل خسارات ... خواهان نه تنها مجاز بلكه مكلف بوده اقدامات معقول را ... براي  ي حقوق بين («مطابق اصول كل
گذاري هم اصل  كننده به اختالفات سرمايههاي رسيدگيها، خسارات يا صدمات حادث شده، به عمل آورد ...»). ديوان تقليل زيان

 بنگريد به ل اند. براي مثاتقليل خسارات را پذيرفته 

Middle East Cement Shipping and Handling Co. S.A. v. Arab Republic of Egypt, Award (ICSID Case No. 
ARB/99/6), para. 167 (12 Apr. 2002); Tza Yap Shum v. The Republic of Peru, Award (ICSID Case No. ARB/07/6), 
paras. 246 & 250-51 (7 July 2011) . 

  221، بند 602-(چهار)15/الف24الف-، حكم شماره هيئت عمومياياالت متحده آمريكاو  بنگريد به جمهوري اسالمي ايران 921
(كه اظهار داشته قصور دولت زيانديده در به عمل آوردن اقدامات معقول براي محدود كردن  )]2014دوم ژوئيه [ 1393تير  11(

  اي كه خسارت قابل اجتناب بوده، بينجامد). خسارت در محدوده   جبران تواند به كاهش خسارات مي
  :داردكه اشعار مي، UPICC ،(2016المللي يونيدروا، (اصول قراردادهاي تجاري بين  7-4-8بنگريد به ماده  922

اي كه با اقدامت معقول وي  ديده در محدوده زيانطرف ل صدمات متحملة ؤو طرفي كه از ايفاي تعهد سرباز زده مس )1( 
 باشد. پذير بوده، نميابناجت

 .  داردكه جهت تالش براي تقليل زيان متحمل شده، را ديده استحقاق جبران مخارجي زيانطرف  )2( 
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در يك رابطه    »متخلف«ديده») از زيان ناشي از رفتار خوانده (به عنوان نمونه، طرف مرتكب خطاي مدني يا  زيان 

تر در خصوص ماهيت حقوقي آن اصل ضروري نيست. هدف آن روشن است و  قراردادي) بكاهد. تحقيق بيش 

تري، مانند ند در كاربرد اصول كلي ابيان كردهبه اين شكل صراحتاً  را   آناخيراً  اي كه تنهاهاي داخلي حتي نظام 

ديده در ورود زيان» يا آميزه يا  ، «مشاركت زيان )bonne foi( نيت» حسن«حسن نيت و رفتار منصفانه»، «

ديده و انتظار او  طرف زيان  ي عملبي اند: تا از ها در راستاي رسيدن به اين هدف روي آورده اي از آن مجموعه 

قانون مستلزم آن است كه طرف    923كه قابل احتراز يا كاهش بوده، جلوگيري كنند. يبراي جبران خسارت

 به عمل آورَد.  اقدامات معقولديده در راستاي جلوگيري يا كاهش چنين خساراتي   زيان 

گيري شارحين مدرن موافق است كه فرض «انسان معقول»  اي مقدماتي با نتيجهديوان به عنوان مسئله  -۱۷۹۸

كه  ، اما با آگاهي كامل از اين هاقرار دادن مالك  بااست   -يا شركت- راي بررسي رفتار انسان بي حقوق عرف  ابزار 

ارتباط با تعيين اين كه  الملل خصوصي در حائز اهميت است كه حقوق بين 924ها خيالي است.عينيت اين مالك 

واجد اثر حقوقي ايجاب يا قبول باشد يا خير،   كهتعبير شود اي به نحو معقول به گونه تواند آيا رفتار يك فرد مي 

 

كاالي  گنجانده و تثبيت شده بود. همچنين بنگريد به كنوانسيون بيع  UPICC 1994، و 2004، 2010هاي اين اصل قبالً در نسخه 
  دارد:مقرر مي 77كه در ماده  )CISG(المللي سازمان ملل بين 

كند بايد اقداماتي را كه در اوضاع و احوال حاكم معقول است را به منظور تقليل زيان،  طرفي كه به نقض قرارداد استناد مي
تواند  از جمله عدم النفع، ناشي از نقض، به عمل آورد. اگر از معمول داشتن اين اقدامات قصور ورزد، طرف متخلف مي

  شد.بايد تقليل داده ميخسارات كه را كند   ميزانيادعاي كاهش مبلغي معادل 
 ه توسع  و  خييتار  داليل  دريافت  براي  ).2016  (يونيدروا،  تفسير  ،  7-4-8  ماده   ،2016   يونيدروا  المللي  بين  تجاري  قراردادهاي  اصول   923

 هايمحدوده  و هيچ») يا لكام («يا كامل ترميم اصل بر نآمد فائق براي ويژه به شده برده كار به هايابزار ساير و اين جزئيات و

  به  بنگريد خسارت، جبران فطغيرمنع
 H. Stoll, Consequences of Liability: Remedies, in 11 (2) INT’L. ENC. COMP. L. (Ch. 8) 155 et 

seq. (A. Tunc ed., 1983). 
  : بنگريد به 924

John Gardner, The Many Faces of the Reasonable Person, 131 L.Q.R. 563 (2015). 
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به عبارت ديگر،   925حتي اگر قانون حاكم بر قرارداد، قانون ديگري باشد.  ،اقامتگاه دائم فرد را مدنظر قرار مي دهد

تواند به طور عيني و بريده از اوضاع و احوال، مانند مكاني  » رفتار فرد، نمي معقول بودن«  كهدهد  مي تشخيص  قانون  

در ميان ساير    كند كهه رفتار در آن رخ داده و وضعيت تاريخي غالب، مورد قضاوت قرار گيرد. ديوان اضافه ميك

 شود.تلقي مي  ديگريربط اوضاع و احوال ذي  ،ترزمان و محيط حقوقي گسترده  عوامل،

ه  ديوان ضمن تصديق اين كه تحليل رفتار يك طرف، ضرورتاً محدود به همان مورد خاص است، ب -۱۷۹۹

 جداگانه خواهد پرداخت.  ادعاهاياين موضوع در  

 هاي ادلة اثبات ادعا  مالك   ) ت 

هيئت  حكم شماره ، اياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايرانپرونده كه ديوان در چنان  -۱۸۰۰

الملل جا  لحاظ كرد، در حقوق بين 926،])2014[دوم ژوئيه  1393تير  11( 602-(چهار)15/الف24الف-عمومي

ديده به جبران خسارت    زيان  وي  ي كه منافعيابي خواهان افتاده است كه دشواري ارزيابي خسارات نبايد مانع دست 

المللي آمده است. بدين ترتيب، به عنوان نمونه، ديوان در  اين اصل در تصميمات محاكم داوري بين  927شود.

«اين واقعيت كامالً جاافتاده است كه عدم امكان تعيين دقيق خسارات   گفته است: نويوِندي عليه آرژانتيپرونده 

 

تعهدات قراردادي   قانون حاكم بر) كنوانسيون 2( 8هاي حقوقي متعارف است، براي مثال در ماده نظام در بسياري از اين امر  925
 ,O.J. 8.10.1980 ,(EEC/80/934)ده شد، گشو] در رم براي امضا 1980ژوئن  19[ 1359خرداد  29پذيرفته شده، كه در 

No. L 266, at 1مقررات 2( 10كنون مادة ؛ ا ((EC)  17[ 1387خرداد  28 اروپا مورخ شوراي پارلمان و 593/2008شماره 
همچنين   .Rome I ،(O.J. EU 4.7.2008, No. L 177/6(بر تعهدات قراردادي  در خصوص قانون حاكم] 2008ژوئن 
  .ه استآن را پذيرفت 1987 يالملل خصوصحقوق بين قانون  123گذار سوئيس در ماده قانون

 231-230، بندهاي 602-(چهار)15/الف24الف-، حكم شماره هيئت عمومياياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايران  926
  ]).2014[دوم ژوئيه  1393تير  11(

  بنگريد به به عنوان مثال   927
SERGEY RIPINSKY & KEVIN WILLIAMS, DAMAGES IN INTERNATIONAL LAW 121 (2008). 
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ديوان داوري در   928باشد».در موردي كه زياني وارد شده است، دليل عدم صدور حكم به خسارت وارده نمي 

اظهار داشت كه «در مواردي كه وجود خسارت قطعي است هر گونه دشواري در   ِتكمِد عليه مكزيكپروندة 

  929باشد».تعيين غرامت مانع ارزيابي چنين غرامتي نمي 

محاكم داوري بين المللي در تعيين ميزان غرامتي كه بايد به آن حكم داده شود به طور كلي، مالك   -۱۸۰۱

سفاير  ، داور منفرد در پرونده  كاوينير  كنند. به عنوان نمونه، پي اثبات ادله با رعايت تعادل احتماالت را اِعمال مي 

 داشت: اظهار    اينترنشنال پتروليوم، ليمتد عليه شركت ملي نفت ايران

به منظور صدور حكم به خسارات الزم نيست ميزان دقيق خسارت وارده اثبات شود. بر عكس، زماني كه  

غيرممكن است، كافي است كه قاضي   ،به خصوص در نتيجه رفتار واردكنندة خسارت ،اثبات اين امر

 930، وجود و ميزان خسارت را بپذيرد.ايبسنده بتواند با احتمال 

 راجع به مالك ادلة اثبات خسارات اظهار داشت:   لِمير عليه اوكراينرونده ديوان داوري در پ -۱۸۰۲

 

928 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, 
Award (ICSID Case No. ARB/97/3), para. 8.3.16 (20 Aug. 2007) . 

  همچنين بنگريد به 
Southern Pacific Properties (Middle East) Ltd. v. Arab Republic of Egypt, Award (ICSID Case 
No. ARB/84/3), para. 215 (20 May 1992). 
929 Técnicas Medioambientales TECMED S.A. v. United Mexican States, Award (ICSID Case 
No. ARB (AF)/00/2), para. 190 (29 May 2003). 
930 Sapphire International Petroleum Ltd. v. National Iranian Oil Co., Award (15 Mar. 1963), 
35 I.L.R. 136, 187-88 . 

  همچنين بنگريد به 
Ioannis Kardassopoulos et al. v. Republic of Georgia, Award (ICSID Cases Nos. ARB/05/18 
and ARB/07/15), para. 229 (3 Mar. 2010); Gold Reserve Inc. v. Bolivarian Republic of 

Venezuela, Award (ICSID Case No. ARB(AF)/09/1), paras. 685-86 (22 Sept. 2014). 
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، و اثبات گرديد كه طرفي كه دارنده اموال است در واقع صدمه ديده است،  محرز شد سببيت همين كه

خواهان براي تعيين اين امر صرفاً بايد   ؛نياز استتري به قطعيت كم براي اثبات ميزان خسارات واقعي 

 931مبنايي ارائه دهد كه ديوان بتواند با اعتمادي معقول بر مبناي آن، دامنة زيان را تخمين بزند. 

به   محاكم داوري بين المللي را در تعيين ميزان خسارات صالحيتالمللي الوه، رويه قضائي بين به ع  -۱۸۰۳

، و در اين فرآيند، جايي كه اوضاع و احوال اجازه  ))intra legemانوني (قدرون  شيوة منصفانه (يعني انصافِ

  932زني را شناسايي كرده است. محاسبه دقيق را نمي دهد، توسل به گمانه 

 

931 Joseph Charles Lemire v. Ukraine, Award (ICSID Case No. ARB/06/18), para. 246 (28 
Mar. 2011)  

  همچنين بنگريد به ). پانوشت حذف شده است(
 Impregilo S.p.A. v. Argentine Republic, Award (ICSID Case No. ARB/07/17), para. 371 (21 
June 2011).  

ديوان ضمن مدنظر قراردادن اين امر كه در اوضاع و احوال موجود، «الزم دانستن اثبات دقيق ميزان خسارات وارده به [خواهان]  (
ادعاها بابت جبران خسارت كفايت    ها بايد به عنوان مبنائي براينامعقول است»، حكم كرد كه «در عوض، احتماالت معقول و تخمين 

  .)كند»
 بنگريد به   عنوان مثال به 932

Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, 
Award (ICSID Case No. ARB/97/3), para. 8.3.16 (20 Aug. 2007) 

 زني ناگزير است»)؛مواردي كه خسارت را نتوان با قطعيت تعيين كرد، «گمانه مقرر داشت كه در ديوان در اين پرونده (

  Petrobart Ltd. v. Kyrgyz Republic, Award (SCC Arb. No. 126/2003), at 83-84 (29 Mar. 2005)  
اجازة محاسبة دقيق رياضي   كه اطالعات موجود در سوابق پرونده «بيش از حد فاقد قطعيت بود كه به ديوان داوريبا عنايت به اين (

 گذاري معقول» به عمل آورد.)؛ از خسارت «بر اساس احتماالت و ارزش يتر»خسارت را بدهد» ديوان «ارزيابي كلي

 Técnicas Medioambientales TECMED S.A. v. United Mexican States, Award (ICSID Case No. 
ARB (AF)/00/2), para. 190 (29 May 2003)  

 تواند در تعيين غرامت قابل پرداخت به خواهان اصول كلي انصاف را مدنظر قرار دهد»)؛ قرر داشت كه ديوان «مي(م

Arctic Sunrise Arbitration (Neth. v. Russ.), Award on Compensation (PCA Case No. 2014-02), 
para. 98 (10 July 2017) 

كه خواهان هيچ گونه مدرك مؤيدي   با وجود اينديوان متذكر شد كه  »هاي منصفانهصدور حكم به «مبلغ غرامت بر پايه  ضمن(
وسايل شخصي به   30نداده بود كه به ديوان اجازه ارزيابي دقيق ارزش اقالم ادعائي را بدهد، ديوان «ترديد نداشت كه آركتيك 

 شد»)؛  30به آركتيك «  در ارتباط با آن وسايل» ه باعث ورود صدمة اساسيخواند ي همراه داشته و رفتار غير قانون

 Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicar.), I.C.J., 
Judgment (Compensation Owed by the Republic of Nicaragua to the Republic of Costa Rica), 
para. 35 (2 Feb. 2018)  
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اتيوپي («كميسيون») اعمال شده است. اين كميسيون - اصول مشابهي نيز توسط كميسيون دعاوي اريتره -۱۸۰۴

با اين   933كننده» را پذيرفت. در تعيين اين كه آيا خسارات ادعايي وارد شده است يا خير، معيار «ادلة روشن و قانع 

 

 شود»)؛ صدور رأي بر غرامت بابت آن خسارات نمي  ع(«فقدان ادله كافي در خصوص دامنة خسارت مادي، در همة موارد و شرايط، مان

Ahmadou Sadio Diallo (Guinea v. Dem. Rep. Congo), Judgment, paras. 32-36, 2012 I.C.J. 324, 
337-38 (19 June)  

«باعث لطمات مادي به آقاي ديالو» به لحاظ از دست دادن   جمهوري دموكراتيك كنگوكه رفتار غير قانوني از اين  ن (با متقاعد شد
هر چند كه   ، برخي اموال شخصي شده است ديوان بين المللي دادگستري مبلغي را «بر اساس مالحظات منصفانه» به نفع او حكم داد

 ؛ ارائه نكرده بود) آن اموال ارزش اي در خصوص دولت گينه ادله 

 Trail Smelter Arbitration (U.S. v. Can.), 3 R.I.A.A. 1911, 1920 (U.S.-Can. Arb. Trib. 1938)  
 مريكا در پروندة آتوام با تأييد ديوان عالي اياالت متحدة  با نقل قول

 Story Parchment Co. v. Paterson Parchment Paper Co. (1931), 282 U.S. 555  :  
خواستة  هر گونه شود، رد سرشتي دارد كه مانع تعيين همراه با قطعيت خسارت مي مدر مواردي كه خود شبه جر

تخطي از اصول كلي عدالت است. در چنين حالتي، هر   ،ديده و بدان طريق ملزم نكردن خطاكار به جبران عملزيان
ادله دامنة خسارات را به عنوان استنتاج صحيح و  توان با ظن و گمان محض تعيين كرد، اما اگر چند خسارات را نمي

  خواهد بود.  تقريبي اش فقط كافي خواهد بود، هر چند نتيجه  ، معقول نشان دهد
(«در اوضاع و احوالي كه محاسبة دقيق دشوار يا   122-121باال در صفحه  927 پانوشت ، ريپينسكي و ويليامز همچنين بنگريد به

  ها تقريب » دست يازند. هاتقريببه « و توانند از اختيار تشخيص خود بهره گيرند ها مي ناممكن است، مثالً به علت اجمال ادله، ديوان 
ها  (پانوشت   نده معقول و منصافه است، استوار است.»كه چه چيزي در اوضاع و احوال پروبر پاية خرد جمعي داوران در تشخيص اين 

  حذف شده است.)). 
  نويسد:  مي - equity intra legem - درون قانوني در خصوص انصاف پروفسور شروير 

انجامد. هر ديواني در  نمي) ex aequo et bonoكدخدا منشي ( بر اساس تصميمي هر استنادي به مالحظات منصفانه به 
تواند ميزاني از اختيار تشخيص خود را بر اساس عدالت و انصاف به كار بندد. به بيان ديگر، تصميم  مي   قواعد حقوقياعمال  
  يز داده شود.ي تم يقانوندرون ايد از انصاف بر كدخدا منشي بمبتني 

CHRISTOPH SCHREUER, LORETTA MALINTOPPI, AUGUST REINISCH & ANTHONY 
SINCLAIR, THE ICSID CONVENTION – A COMMENTARY 636 (2d. ed. 2009)    پانوشت حذف)

  شده است). 
  : نقل از  هب 636-637همانجا، ص ص    بنگريد بههمچنين  

 Amco Asia Corp. and others v. Republic of Indonesia, Decision on Annulment (ICSID Case 
No. ARB/81/1), paras. 26 & 28 (16 May 1986); Técnicas Medioambientales TECMED S.A. v. 

United Mexican States, Award (ICSID Case No. ARB (AF)/00/2), para. 190 (29 May 2003); 
MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile, Decision on Annulment 
(ICSID Case No. ARB /01/7), para. 48 (21 Mar. 2007)  .  

  بنگريد به  933
 The Federal Democratic Republic of Ethiopia v. The State of Eritrea, Eri.-Eth. Cl. Comm., 
Ethiopia’s  Damages Claims, Final Award, para. 36 (17 Aug. 2009); The State of Eritrea v. 
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از جمله، به «مشكالت    الزم دانست و را  »  تريداليل اثباتي منعطفحال، كميسيون به منظور تعيين ميزان خسارات، «

]» عنايت 2000-1998[ 1379-1377عملي عظيم پيش روي هر دو طرف در تعيين ميزان خسارت در پي جنگ 

الملل كه آن  از حقوق بين  تجاوزاتكميسيون اظهار داشت كه تعيين جبران خسارت مناسب براي  934داشت.

 935». ستن قضاوت و تقريب استمستلزم به كار بكميسيون مقرر داشته، «

اي در رويه قضايي اين ديوان است كه زماني كه اوضاع و  به همين منوال، اين نيز امر شناخته شده  -۱۸۰۵

مبلغ  اختيار خود با اعمال ناگزير است كند، ديوان «تعيين ميزان جبران خسارت را مشكل يا غيرممكن مي ،احوال

داراي حيطه اختيار وسيعي جهت تقريبات معقول در اين راستا، ديوان «  936.»»تعيين نمايد «منصفانهمربوط را 

الزم    مداركتواند در مواردي كه طرفي كه بار اثبات بر دوش اوست دسترسي به به ويژه، ديوان مي  937».باشدمي

 ديد خود بهره گيرد.را ندارد تصميم بگيرد كه از صالح

 

The Federal Democratic Republic of Ethiopia, Eri.-Eth. Cl. Comm., Eritrea’s  Damages 
Claims, Final Award, para. 36 (17 Aug. 2009). 
934 The Federal Democratic Republic of Ethiopia v. The State of Eritrea, Ethiopia’s Damages 
Claims, Final Award, para. 36; The State of Eritrea v. The Federal Democratic Republic of 
Ethiopia, Eritrea’s Damages Claims, Final Award, para. 36. 
935 The Federal Democratic Republic of Ethiopia v. The State of Eritrea, Ethiopia’s Damages 
Claims, Final Award, para. 37; The State of Eritrea v. The Federal Democratic Republic of 
Ethiopia, Eritrea’s Damages Claims, Final Award, para. 37. 

مبهم» باشد، آن كميسيون «بر   يامربوطه «غير قطعي  ادله و مدارك در اين ارتباط كميسيون اظهار داشت كه، در اوضاع و احوالي كه 
كه در صورت الزام به تعيين  كميسيون «بر اين  ،به عالوه  جا.». همانانجام داده استها را تقريب موجود بهترين  ادله و مداركاساس 

ادله و  از هم در محدودة احتماالتي كه يا حدس و ظن لزوم پيدا كند، آن تقريب غرامت مناسب بايد به اين نحو اقدام كند حتي اگر 
  همانجا.  شود، صحه گذاشت».استنباط مي مدارك

(متن انگليسي   339بند  314-24-1، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و ديگرانو  استارت هاوزينگ كورپوريشن و ديگران 936
، ص  16اوري، جلد گزارش آراء ديوان د منتشره در]، 1987اكتبر  16[ 1366مهر  24]، متن فارسي 1987اوت  14[ 1366مرداد  22

  .221، 112ص 
همچنين بنگريد  .  222، ص  16، گزارش آراء ديوان داوري، ج  339، بند  314-24-1، حكم شماره  استارت هاوزينگ كورپوريشن 937
]، متن 1991[اول ژوئيه  1370تير  10(متن انگليسي  54، بند 514-227-3، حكم شماره دولت ايرانو  ايستمن كداك كامپني به

سايزموگراف سرويس ؛  21،  3، ص ص  27گزارش آراء ديوان داوري، ج    منتشره در])،  1991[دوم سپتامبر    1370شهريور    11فارسي  
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  ) ادعاهاي جداگانه  ث 

  ) غ(وزارت فرهنگ و هنر/فرو 18-ادعاي ز )1(

 (الف) مقدمه  

كه «در مواردي كه اياالت متحده از تعهدات خود در بيانيه  مقرر داشت 529ديوان در حكم شماره   -۱۸۰۶

بنابراين،   938عمومي تخلف كرده و در نتيجه، ايران خساراتي متحمل شده، مسئوليت اياالت متحده محقق است». 

توسط اياالت متحده در خصوص ويولن استراديواريوس     9ديوان بايد تعيين كند كه آيا نقض تعهد مندرج در بند  

هاي  («استراديواريوس» مگر در جايي كه ضرورتي بر تفكيك از ساير ويولن   939»ويلموت -اكس« 1718

 ست يا خير. استراديواريوس باشد) سبب عدم انتقال ساز مذكور به ايران بوده ا

دعاوي استرداد استراديواريوس، يا به نحو   اختصاريمطابق جدول  18-خواستة ايران در ادعاي ز  -۱۸۰۷

] 2013[ 1392/1391گر ارزش منصفانه بازار ساز مذكور در سال ميليون دالر آمريكا است كه نمايان  6جايگزين 

  1360/1359بوده است. ايران در جلسات استماع اظهار داشت كه دعواي خسارات آن دولت بايد «يا بر مبناي سال  

... يا كلّ ارزش بازاري كنوني ويولن مذكور، هر كدام كه باالتر است» محاسبه شود. ايران  ] ويولن مذكور1981[

 

مارس   31[ 1368فروردين  11( 306، بند 420-443-3، حكم شماره شركت ملي نفت ايران و ديگرانو  كورپوريشن و ديگران 
،  دولت جمهوري اسالمي ايران و ديگرانو  ويليام ج. لويت ؛ 80، 3، ص ص 22گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1989

، ص ص  14گزارش آراء ديوان داوري، ج    منتشره در])،  1987آوريل    22[  1366(دوم ارديبهشت    48، بند  297-209-1حكم شماره  
])،  1986[هشتم اوت    1365مرداد    17(  37، بند  245-335-2م شماره  ، حكدولت جمهوري اسالمي ايرانو    تامس ارل پين ؛  206،  191

جمهوري  و  و ديگران آمريكان اينترنشنال گروپ اينكورپروتد ؛ 16-15، 3، ص ص 12گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در
، ص  4راء ديوان داوري، ج  گزارش آ  منتشره در])،  1983دسامبر    19[  1362آذر    28(  93-2-3، حكم شماره  اسالمي ايران و ديگران

  24(متن انگليسي  55-165-1، حكم شماره دولت جمهوري اسالمي ايران و ديگرانو  ايكانامي فورمز كورپوريشن؛ 109، 96ص 
، ص ص  3گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1983ژوئن  24[ 1362]، متن فارسي سوم تير 1983ژوئن  14[ 1362خرداد 

42 ،52.  
  .139، 112ص  ص ، 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 73، بند 529شماره حكم  938
  ، باال.332-331بندهاي  بنگريد به  939
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]  1981ژانويه  19[ 1359دي  29دالر آمريكا از  12،000هاي تبعي به مبلغ ساالنه خواهان برخي زيان همچنين 

) تا استرداد را نقض كرده است  9كند كه اياالت متحده در آن، تعهد خود ذيل بند  ي كه ايران ادعا مي(يعني تاريخ 

 باشد.مبلغ حكم نيز مي هر باشد. به عالوه، ايران خواهان بهره بر استراديواريوس، يا پرداخت خسارت نيز مي 

راه با  اإلدعا هم ايران قبل از جلسات استماع خسارات بابت يك آرشه و متعلقات كه علي   -۱۸۰۸

و كارآگاه خصوصي در اياالت    وكالسط ايران بابت گرفتن  هاي متحمله تواستراديواريوس خريداي كرده، هزينه 

متحده، و حق بيمه پرداختي توسط ايران بابت بيمه كردن استراديواريوس را نيز مطالبه كرد. با اين حال، ايران  

 هاي ادعاي خود را رها كرده است. خود نشان داده شد، اين جنبه  اختصاري دعاويكه در جدول چنان

  (ب) سببيت 

  اظهارات طرفين  يك) 

 اظهارات ايران  )1(  

كند كه سبب عدم انتقال استراديواريوس، قصور اياالت متحده در انجام اقدامات در  ايران ادعا مي   -۱۸۰۹

اثبات  اين دولت  جا كه  ايران، از آن   اتطبق اظهارتضمين اين كه آقاي فروغ ساز مذكور را به ايران برگرداند بود.  

ديواريوس به ايران انجام نداد، و ايران به  ده است كه اياالت متحده هيچ اقدامي در جهت تضمين انتقال استراكر

اين خاطر، متحمل خسارت شده است، بديهي است كه سبب خسارت وارده به ايران، قصور اياالت متحده در  

 انجام آن اقدامات بود. 

 اظهارات اياالت متحده  )2(    

توسط   9نقض تعهد بند هر گونه كند كه ايران اثبات نكرده است كه اياالت محتده استدالل مي    -۱۸۱۰

اياالت متحده سبب عدم انتقال استراديواريوس شده است. اياالت متحده مدعي است كه هيچ مدركي وجود  
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ندارد كه آقاي فروغ استراديواريوس را به جهت قانون، مقرره يا ساير اقدامات حكومتي اياالت متحده نگه داشته  

ه قصور خودِ ايران در فيصله اختالف در مالكيت در مرجعي مناسب كدارد  اظهار مي بود. به عالوه، اياالت متحده  

 بود كه سبب عدم انتقال استراديواريوس شد. 

 (دو) تصميم ديوان  

توسط اياالت متحده و صدمه ادعايي ايران،    9ديوان در تعيين اين كه آيا رابطه سببيت ميان نقض بند  -۱۸۱۱

شده پيشين  كافي است يا خير، اصول ترسيم   ادعابوط به اين  براي اثبات مسؤوليت اياالت متحده بابت خسارات مر

گيري  به نظر ديوان، اگر ديوان قادر بود با قطعيتي معقول نتيجه 940در اين حكم جزئي را مدنظر قرار خواهد داد.

ز داد، سابراي حصول اطميان از انتقال استراديواريوس به ايران انجام مي ي كند كه اگر اياالت متحده اقدامات

 شده قلمداد شود. توانست اثباتشد، اين رابطه سببيت مي مذكور به ايران حمل مي 

كه اگر اياالت متحده به منظور حصول اطمينان از انتقال   941شودديوان پس از بررسي تمام ادله قانع مي  -۱۸۱۲

منتقل  12281استراديواريوس به ايران اقدام كرده بود، ساز مذكور وفق دستورالعمل انتقال دستور اجرايي شماره 

ي  . حتامتناع ورزدن آكه استراديواريوس را نگه دارد و از انتقال  بودنمي شد؛ بدين ترتيب، آقاي فروغ مجاز مي

اگر پذيرفته شود كه رفتار اولية ايران به نحوي به عدم انتقال استراديواريوس كمك كرد (يعني با به اثبات نرساندن  

هايي كه ادعاهائي بر پاية حقوق داخلي  اي كه براي منظورهاي داخلي صالحيت بر طرف در محكمه   خودمالكيت  

اي،  هيچ محكمه  از چنين تصميمي  درخواستبر كند كه ايران تكليفي )، ديوان حكم مي كنند را داردطرح مي 

 

  ، باال.1795-1791بندهاي  بنگريد به  940
  148بند ، 602-(چهار)15/الف24الف-، حكم شماره هيئت عمومياياالت متحده آمريكاو  بنگريد به جمهوري اسالمي ايران 941

  ).]2014دوم ژوئيه [ 1393تير  11( 153پانوشت 
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براي حصول   ياقداماتهيچ نداشته است. اين اساساً قصور اياالت متحده در انجام  ، محاكم اياالت متحده شامل

 خانه شد. اطمينان از انتقال مال بود كه سبب ورود خسارت به وزارت 

دارد كه در اين اوضاع و احوال، قصور اياالت متحده در انجام اقدامات  مقرر مي بر اين اساس، ديوان  -۱۸۱۳

عدم انتقال مال به ايران شد. بدين ترتيب، اياالت متحده در قبال  اصلي براي تصمين انتقال استراديواريوس، سبب 

 باشد.ايران مسؤول نقض تعهد خود ذيل بيانيه عمومي مي خسارات وارده به 

رشت و گسترة هر گونه خساراتي كه ايران در نتيجه نقض بيانيه الجزاير توسط اياالت  ديوان ذيالً س -۱۸۱۴

 كند.متحده متحمل شده را تعيين مي

  (ج) ارزيابي  

  اظهارات طرفين (يك)  

  (يك) اظهارات طرفين       

  اظهارات ايران    )1(              

 ادعاي استرداد استراديواريوس     

، خواهان استرداد استراديواريوس است.  مبني بر جبران خسارت ايران به عنوان نخستين خواسته خود  -۱۸۱۵

] ساز يادشده  1976[سپتامبر  1355شهريور خانة مذكور در ايران، اختالفي وجود ندارد كه وزارت  وفق اظهارات

كه استراديواريوس صرفاً به نحو اماني از   داردمعروض مي همچنين ايران را خريده و مبلغ آن را پرداخته است. 

كند مالك حقيقي ساز مذكور است  خانه به آقاي فروغ داده شده بود. بر اين اساس، ايران ادعا مي جانب وزارت 

 ارد.  و استحقاق باز پس گرفتن آن را د 

 بازار استراديواريوس  منصفانةادعاي ارزش   
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  طور كه در باال گفته شد، به نحو جايگزين خواهان خساراتي معادل ارزش منصفانه بازار ايران همان   -۱۸۱۶

كه كند مطالبه مي ] (يعني تاريخ جلسات استماع) را بر اين اساس 2013[اكتبر  1392در مهر/آبان  استراديواريوس

 .بابت انتقال را نقض كرده است»  9ذيل بند  خود  ] تا كنون تعهد  1981[  1360/1359تمراً از سال  اياالت متحده «مس

شاهد ] به شهادت 2013[اكتبر  1392ايران به منظور تعيين ارزش استراديواريوس در مهر/آبان   -۱۸۱۷

ديده و متخصص  آموزش  ةكند. آقاي كين سازند شناس خود، آقاي ِكري كين در جلسات استماع استناد ميركا

كرده و اكنون، مشاور آن است. از آقاي كين خواسته شد  ويولن و سازهاي زهي است كه براي كريستي كار مي 

] و 1981[ 1360/1359گزين استراديواريوس در سال اي يا ارزش جاي تا ارزش منصفانه بازار، و نه ارزش بيمه 

كي قبل از جلسات استماع توسط ايران به همكاري گرفته شده  ] را تعيين كند. آقاي كين اند2013[ 1392/1391

 بود و گزارش كارشناسي ارائه نكرد.

[اكتبر   1392بر موضع خود مبني بر اين كه سازهاي مذكور بايد در مهر/آبان    نماندايران در عين باقي   -۱۸۱۸

بر پاية تاريخ ارزيابي «به   كه «ابزارهاي» ارزيابي خسارات داردمعروض مي گذاري شود، اين را نيز ] ارزش 2013

به [ديوان ارائه  در خصوص آن مستقيم  ادلةكه  ،]2013[ 1392/1391] يا 1981[ 1360/1359جز در مورد سال 

كند كه اگر ديوان تاريخي به جز سال  استدالل مي همچنين بود. ايران  داده شدهشده]» در اختيار ديوان قرار 

كارانه اظهار  كه محافظه   ، ] را انتخاب كند، ديوان بايد فرض آقاي كين2013[  1392/1391] يا  1981[  1360/1359

 را بپذيرد. ،يابددرصد در سال افزايش مي  4 بكرداشت كه ارزش اين سازها با نرخ م

كننده ارزش آالت زهي وجود دارد كه عبارتند از:  آقاي كين شهادت داد كه پنج شاخص تعيين   -۱۸۱۹

اي  نتساب (چه كسي ساز را ساخته است) و تخصص؛ (دو) كيفيت (از جمله كيفيت صدا دهي آن) و دوره (يك) ا

كه ساز توليد شده است؛ (سه) شرايط (چه مقدار از ساز، اصل، تعميري و ترميمي است، ساز از زمان توليد، چه  

زده است)؛ و (پنج) تازگي براي  ميزان خسارت ديده است)؛ (چهار) اصالت (چه كسي مالك آن بوده و با آن ساز  
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شهادت داد  همچنين بازار (آيا ساز جديداً به بازار عرضه شده يا براي مدتي است كه در بازار است). آقاي كين 

ها در ده سال اخير بنگريد، و اگر  هاي نادر ايتاليايي پيوسته رو به فزوني بوده است، و اگر به آن ويولن  بهاي كه «

 ها  با نرخ ثابتي رشد دارند».بينيد كه آناخير بنگريد، مي سال   20ها در به آن 

  نمودد، تأييد  كرآنتونيو استراديواري اشاره مي كارگاه  هاي ساخت  به عالوه، آقاي كين وقتي به ويولن   -۱۸۲۰

] 1720[  1099/1098] و  1700[  1079/1078يعني ميان سال    ،كه بازار به اين كه ساز در به اصطالح «دوره طاليي»

دهد. آقاي كين اظهار داشت كه استراديواريوس كه مشمول اين  ه شده است يا خير، اهميت خاصي ميساخت

 در دوره طاليي ساخته شده است. ادعاست

سال  ت» ويلمو-اكس«  آقاي كين اعالم كرد كه سازندگان ويولن سراسر جهان، ويولن  -۱۸۲۱

كه اين ويولن،   كرد، و اضافه اندقلمداد كرده ] را «يك استراديواريوس خوب و مستحكم» 1718[1097/1096

اظهار داشت كه سوابق تعميري اين  همچنين «داراي كيفيت خوبي» است. آقاي كين  باز هم«بهترين نيست»، اما 

گردد، نشان داده كه با آن، «بسيار نواخته» شده بود، اما علي رغم  ] بازمي1986[ 1355/1354ويولن، كه به سال 

 حفظ» شده است.اين، «به خوبي 

هاي  هاي عتيقه و ويولن توضيح داد كه اطالعات راجع به مزايده ويولن همچنين آقاي كين  -۱۸۲۲

هاي منتشركننده اين اطالعات  هاي حراج يا شركت استراديواريوس، به طور خاص، «بسيار عمومي» بوده و از خانه

، اظهار داشت كه «خودِ اين مال، اوصاف، انتساب مستقيماً در دسترس قرار گرفته است. به طور خاص، آقاي كين  

 فروش آن، تماماً در سوابق قابل دسترس براي عموم موجود است». بهاي اصالت و نهايتاً

] به فروش يك  1981[ 1360/1359آقاي كين به منظور تهيه ارزيابي خود از استراديواريوس در سال   -۱۸۲۳

] كه آن هم در دوره طاليي ساخته شده، به مبلغ  1981[ 1360/1359مقايسه در سال ويولن استراديواريوس قابل 

» در تاريخي نامشخص به مبلغ  آن به خوبي  كامالً  دالر آمريكا، و فروش ديگري در مورد يك ويولن «نه    475،000



  

672 

 

 1360/1359دالر آمريكا اشاره كرد. آقاي كين مطابق اين دو فقره فروش، استراديواريوس را در سال  395،000

 دالر آمريكا ارزيابي كرد. 450،000] 1981[

به چهار فقره فروش    ]2013[  1392/1391آقاي كين به منظور ارزيابي خود از استراديواريوس در سال    -۱۸۲۴

اتفاق افتاده است كه   ]2010[ 1389/1388و  ]2000[ 1379/1378هاي اشاره كرد كه مطابق گزارش، ميان سال 

 دانسته است. قابل مقايسه س هاي استراديواريوبا ويولن آنها را وي 

] در يك حراج مربوط به  1721[ 1100/1099(يك) ِليدي بالنت، يك ويولن استراديواريوس از سال 

 ميليون پوند انگليس 8/9] در ازاي باالترين قيمت جهاني 2010[ژوئن  1389خرداد/تير امور خيريه در 

ميليون دالر آمريكا در آن زمان) به فروش رفت. آقاي كين شهادت داد كه ليدي بالنت   4/14(تقريباً 

تر الك جالي اصلي آن حفظ شده بوده است. با اين  و بيش اصلي يك «ساز عالي» بود و اين كه گردن 

  .»حال، آقاي كين اضافه كرد كه «اين ساز از لحاظ صدادهي اجرائي، به خوبي ساير سازها نيست

] در يك فروش خصوصي  1714[  1093/1092كيد پرلمن، يك ويولن استراديواريوس از سال    ژنرال(دو)  

راه سازي ديگر مجموعاً به  ] به عنوان بخشي از يك مجموعه به هم 2009[سپتامبر  1388شهريور/مهر در 

كيد پرلمن   ژنرالشده فروش  آقاي كين، مبلغ گزارش   طبق اظهارميليون دالر آمريكا فروخته شد.    18مبلغ  

  ژنرال ميليون دالر آمريكا بود. با اين حال، آقاي كين شهادت داد كه او معتقد است كه مبلغ واقعي  5/5

دالر آمريكا بوده باشد. آقاي كين توضيح ميليون  8يا  7تر، احتماالً حدود ايد چيزي بيش شكيد پرلمن 

كار نخستين    بخش عمدهايتزَك پرلمن كه  و آقاي    19انگليسي قرن    ژنرال داد كه اين ويولن به خاطر يك  

    .خود را با آن نواخته، نام گذاري شد

] به طور خصوصي به يك  1709[ 1088/1087ل، يك ويولن استراديواريوس از سال س(سه) ال پو

ميليون دالر آمريكا فروخته شد. آقاي كين توضيح داد   6] به مبلغ  2001[  1379/1380كلكسيونر در سال  
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داشتني روي آن» چنين ناميده شده  كه ويولن مذكور به سبب «وضعيت بكر» آن و «الك جالي دوست

  العاده» توصيف كرد. است. آقاي كين آن ساز را «اثري خارق 

] به 2000[  1389/1388] در سال  1714[  1093/1092(چهار) دولفين، يك ويولن استراديواريوس از سال  

 ميليون دالر آمريكا فروخته شد. 5/5طور خصوصي به بنياد نيُپن به مبلغ 

و تعمير  دارينگه ارزش توصيفي باال (شامل  كننده تعيينعوامل ها و آقاي كين بر اساس اين فروش  -۱۸۲۵

وس  فانه بازار ويولن استراديواريها) شهادت داد كه ارزش منصگرفته روي استراديواريوس طي سال صورت 

  5/6] (يعني تاريخ جلسه استماع) 2013[اكتبر  1392] در مهر/آبان 1718[ 1096/ 1097ال ويلموت» س-«اكس

 ميليون دالر آمريكا بوده است. 

كارشناس اياالت متحده، شاهد  با اين حال، ايران متعاقب سؤاالت طرف مقابل از آقاي كين و شهادت    -۱۸۲۶

آقاي تئودور مارتنز از پرايس واترهوس كوپرز پذيرفت كه ارزيابي آقاي كين بايد در جهت درنظر گرفتن  

 ر حراج) تعديل شود. خريدار (يعني كارمزد درنظر گرفته شده توسط محل مزايده در فرض فروش د  كميسيون

خريدار توضيح داد كه «هر محل [مزايده] ميزان افزايش ثابتي   كميسيونآقاي كين در مورد ميزان   -۱۸۲۷

شود. خريدار هر محل مزايده منتشر مي كميسيونكنند» و دارد كه مطابق آن، كميسيون خريدار خود را تعيين مي 

دالر   50،000درصد بابت مبالغ زير  25ريدار كريستي خ كميسيونبه عنوان نمونه، آقاي كين اظهار داشت كه «

همچنين درصد است». آقاي كين    12درصد؛ و يك ميليون به باال    20دالر و زير يك ميليون،    50،000است؛ باالي  

درصد   20هاي خصوصي از چهار يا پنچ درصد بابت يك فروش ساده تا توضيح داد كه كارمزدها براي فروش 

ميليون دالر آمريكاست قابل    5تري الزم باشد، و اين مبلغ زماني كه فروش مربوطه باالي  يش در مواردي كه كار ب

 شود.مذاكره مي 
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ميليون دالر آمريكايي كه او   6.5هاي طرف مقابل تأييد نمود كه پاسخ به پرسش طي آقاي كين    -۱۸۲۸

بر اين اساس، آقاي كين ارزيابي   خريدار بود. كميسيوناز جمله هر گونه  ،ارزيابي كرده بود، «شامل تمام امور»

 ميليون تغيير داد. 6خود را به 

هاي متحمله توسط آقاي فروغ نبايد از خسارات  و ساير هزينه  دارينگهدارد كه مي  معروض ايران   -۱۸۲۹

كردن چنين مبلغي توسط شخصي كه از منافع ويولن مذكور  مورد حكم توسط ديوان كسر گردد؛ زيرا «هزينه 

كند استدالل مي همچنين ول نيست». ايران قشده، غير مع دارينگه هاي چنين هزينه  مسبّب ايجادمند شده و بهره 

آگاه است»  كامالً  بها  داري آالت موسيقي گرانكه «مالك ويولن، تاالر رودكي (وحدت) ... از روش حفظ و نگه 

 شد».را متحمل نمي  داري، انبار، بيمه و تأمين امنيت ويولن مذكورهاي اضافي بابت نگه و «هزينه 

كه استراديواريوس به ايران مسترد نشود، ديوان بايد به  در صورتي  كه    داردمعروض مي بنابراين، ايران    -۱۸۳۰

گر ارزش منصفانه بازار استراديواريوس در  مدعي است نشانايران ميليون دالر آمريكا كه  6 ي بالغ برخسارات

 حكم دهد. دولتبه نفع آن ] است، 2013[اكتبر  1392مهر/آبان 

 ادعاي محروميت از استفاده     

  29هاي ناشي از محروميت از استراديواريوس از خواهان دريافت خسارات بابت زيان همچنين ايران   -۱۸۳۱

خي است كه به ايران مسترد شود يا به نحو جايگزين خواهان اين است كه  ] تا تاري1981ژانويه  19[ 1359دي 

 پرداخت شود. غرامت

دالر آمريكا براي هر سال، وفق شهادت آقاي محمد بيگلري پور، مدير   12،000 ايران خواهان مبلغ  -۱۸۳۲

» آن دولت  صدا و سيماي ايران است كه بنا به توصيف ايران، «كارشناس اصلي ارزيابيسازمان سابق موسيقي 
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آقاي بيگلري پور بدين   نامهاست. آقاي بيگلري پور قبل از جلسات استماع فوت كرد. بخش مربوطه از شهادت 

 شرح است:

سال گذشته نيز باعث ورود   26اينجانب معتقدم فقدان اين ساز و عدم امكان استفاده از آنها در 
توانستيم قراردادهاي  خسارت و عدم امكان اجراي تكنوازي در كيفيت بسيار باال شده چرا كه مي 

كه  هاي مختلف جهان بصورت تكنوازي با اركسترهاي بزرگ دنيا را داشته باشيم زيادي با كمپاني 
هزار   12000چون ساز را در اختيار نداشتيم اين كار انجام نشد و در مجموع اينجانب براي هر سال 

    كنم. [كذا] دالر خسارت برآورد مي

  اظهارات اياالت متحده  )2    

 ادعاي استرداد استراديواريوس   

كند كه ايران صرفاً مستحق استرداد مالي بوده كه واقعاً در تملك داشته  اياالت متحده استدالل مي   -۱۸۳۳

نه اياالت متحده را ملزم مي كند كه اموال غيرايراني را به ايران منتقل كند    9اياالت متحده، «بند    طبق اظهاراست.  

الت متحده] را از مالي صرفاً به اين سبب كه ايران بر آن  كند كه اَتباع و ساكنان [اياو نه اياالت متحده را ملزم مي 

ادعاي مالكيت دارد محروم كند». بنابراين، اياالت متحده مدعي است كه قبل از اين كه اياالت متحده بتواند  

ف  مالكيت دارد را به ايران فراهم آورَد بايد اختال حق بر  بر آن ادعاي    آمريكاييترتيبات انتقال اموالي كه شخصي  

جا  از آن  ،اياالت متحده طبق اظهاريافته باشد. در پرونده حاضر، بر سر اين كه چه كسي مالك مال است فيصله 

مالكيت بر استراديواريوس را حل و فصل نكرده است،  حق كه ايران هيچ گاه اختالف خود با آقاي فروغ بر سر 

 هيچ گاه كليد نخورده است.  9تعهد اياالت متحده ذيل بند 

 اي ارزش منصفانه بازار استراديواريوس ادع 

 .دارد كه «بار اثبات ميزان خسارت با جزئيات بر دوش ايران» استمي  معروضاياالت متحده   -۱۸۳۴
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يا ارزيابي    ]1981[  1360/1359شود كه شهادت آقاي كين يا بر ارزيابي سال  اياالت متحده متذكر مي   -۱۸۳۵

  اي براي تاريخ حكم كند كه قرينه ] استوار بوده است كه اياالت متحده «فرض مي 2013[اكتبر  1392مهر/آبان 

اياالت متحده، تاريخ ارزيابي بايد «منبعث از تاريخ نقض» باشد و چنانچه ديوان   وفق اظهارات». با اين حال، است

قاي كين استراديواريوس را ارزيابي كرده، تعيين كند، هيچ مدركي  هايي كه آتاريخ نقض را تاريخي غير از تاريخ 

 در سوابق در مورد ارزش منصفانه بازار آن وجود نخواهد داشت.

اياالت متحده به نحو جايگزين مدعي است كه اگر ديوان بپذيرد كه تاريخ ارزيابي بايد تاريخي غير    -۱۸۳۶

فرض آقاي كين مبني بر اين كه ارزش چنين سازي بايد هر سال،  تواند با استفاده از  از تاريخ نقض باشد، ديوان مي 

كه هرگونه ارزيابي بايد مبتني   اصرار داردچهار درصد افزايش يابد به ارزيابي بپردازد. با اين حال، اياالت متحده 

كين   ] آقاي2013[اكتبر  1392يا مهر/آبان  ]1981[ 1360/1359هاي هاي سال بر قيمت خريد اصلي، نه ارزيابي

باشد؛ زيرا قيمت خريد اصلي «تنها اطالعات واقعي مربوط به فروش [ويولن] در سوابق پرونده» است. اياالت  

بيني در مورد ارزش  شود كه آقاي كين تمايلي به پيشفارغ از پذيرش فرض آقاي كين متذكر ميهمچنين  متحده  

اي خواهد بود كه به ظن  ر براي [او] بسيار غيرحرفه ويولن در «دو يا سه سال» به اين دليل نداشته است كه «اين كا

 و گمان دست يازد». 

شده توسط آقاي مارتنز و  تهيه  يهمان گونه كه در باال گفته شد، اياالت متحده به گزارش كارشناس  -۱۸۳۷

كند. آقاي مارتنز در گزارش خود اظهار داشت كه «در چارچوب ارزيابي  شهادت او در جلسه استماع استناد مي

فرد مانند ويولن مذكور ... اطالعات الزم براي رسيدن به تخميني دقيق ... به چندين مالحظات  م منحصربه اقال

كه آقاي مارتنز در پاسخ به سؤاالت طرف مقابل اظهار داشت او  اي خاص وابسته است». با اين حال، چنان حرفه 

د. احتماالً به اين سبب، آقاي مارتنز در  ها ندارهيچ دانش يا تخصص خاصي در سازهاي موسيقي يا ارزيابي آن 

كه تيم او چگونه با نماينده كريستي به منظور مباحثه در مورد   دادگزارش خود و در جلسات استماع توضيح 
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اند. آقاي مارتنز وفق اين مباحثات اظهار داشت كه «محرك اصلي تغيير قيمت سازهاي  ها صحبت كردهارزيابي 

«ارزيابي آالت موسيقي مورد به مورد   اين كه داري از آن است» و نيزسازنده و نگه  موسيقي فراگير هويت استاد

وضعيت فيزيكي ساز بستگي دارد». وفق شهادت آقاي    بهشود» و «فارغ از استاد سازنده، ارزش آن، كامالً  انجام مي 

د بود كه ارزيابي را بدون  مارتنز، نماينده كريستي به او اطالع داد كه براي كريستي «تقريباً غيرممكن» خواه

 ها انجام دهد.دسترسي به سازها يا عكس آن

آقاي مارتنز در جلسة استماع پذيرفت كه شاهد كارشناس ايران، آقاي كين، «به وضوح، داراي    -۱۸۳۸

كرد روي همچنين  تخصص و پيشينه است» و افزود كه او «از خواندن شهادت او بسيار آموخته است». آقاي مارتنز  

هاي مشابه) را نيز پذيرفته است.  كين در مورد تعيين ارزش منصفانه بازار (يعني عنايت داشتن به فروش  كلي آقاي

در مورد ارزيابي آقاي كين از استراديواريوس را به شرح زير در بخش   نگراني با اين حال، آقاي مارتنز چندين 

 مربوطه عنوان كرده است. 

هاي  كه او به فروش   كشيد استماع را بر اين مبنا به چالش  اياالت متحده شهادت آقاي كين در جلسات    -۱۸۳۹

 كند:تري داشته است اشاره نمي هاي استراديواريوس كه به نحوي قابل مالحظه، بهاي پايين بعدي و جديدتر ويولن 

(يك) ِپني، يك ويولن استراديواريوس از دوره طاليي فروخته شده توسط خودِ آقاي كين در سال   

كه او فروش پني را به اين   القاء كردميليون دالر آمريكا. آقاي كين  3/1] به مبلغ 2008[ 1387/1386

  دليل مدنظر قرار نداد كه فاقد بسياري از قطعات اصلي بوده است. 

اي  متعلق به ناپلئون بناپارت بوده كه در مزايده  گفته شدهويولن استراديواريوس كه يك ر، يتولو(دو) م

ميليون دالر آمريكا به فروش رسيد. آقاي كين اين ساز را ديده   6/3به مبلغ  ]2009[ 1388/1387 در سال 

در  «طاليي» بوده و ا بوده و گفته است كه او آن را به اين دليل ناديده انگاشته كه متعلق به دوره «پيش

  گنجد.هاي دوره طاليي» نمي مجموعة نمونه 
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آقاي كين در سال  خودِ الي فروخته شده توسط (سه) هَِمر، يك ويولن استراديواريوس از دوره ط 

دالر آمريكا. آقاي كين اظهار داشته است كه همر يك «ساز   3،544،000 به مبلغ ]2006[ 1385/1384

خوبي تعمير شده بود... تنها نحو بسيار عالي و ديدني بود هرچند، چند تَرَك در قسمت باال داشت اما به 

خود را  اصلي الك جالي مقدار زيادي از توانست داشته باشد اين بود كه اين ساز ايرادي كه [او] مي 

كند كه آقاي كين توضيحي براي درنظر نگرفتن اين فروش  اياالت متحده مالحظه مي حفظ نكرده بود».  

  ارائه نكرده است. ت»ويلمو-اكس«به منظور ارزيابي خود از  

  شده توسط تاريسيو در سال ن، يك ويولن استراديواريوس از دوره طاليي فروخته ِلِي(چهار) بارون فون دِر  

ون دالر آمريكا. آقاي كين اظهار داشت كه او «زياد با اين ساز آشنا  ميلي  6/2به مبلغ    ]2012[  1391/1390

كه اياالت متحده ابراز داشته است، او توضيحي براي در نظر نگرفتن اين فروش نيز به  نيست» اما چنان

رائه نكرده است. آقاي مارتنز اظهار داشت كه به نظر او، روشن نيست  » اويلموت-اكس«  منظور ارزيابي 

 قاي كين اين فروش را با اين كه جديدترين فروش مشابه بوده است را مدنظر داشته است يا خير. كه آيا آ

خواهد كه اين را مدنظر داشته باشد كه يكي از چهار فروش  اياالت متحده همچنين از ديوان مي   -۱۸۴۰

هاي خصوصي بود. اياالت  ط آقاي كين فروشي در حراج خيريه بود و سه فروش ديگر فروش سشده تواشاره 

ي وجود ندارد كه  متحده در مورد فروش در حراج خيريه (ويولن ليدي بالنت) استدالل كرده است كه «هيچ روش

اي خريدار است». آقاي  دهنده ارزش بازاري ويولن و جدا از هدف خيريه بتوان فهميد چه ميزان از آن مبلغ، نشان 

اي جدابافته مطابق اوضاع و  ايِ فروش، «تافته مارتنز اظهار داشته است كه او اين فروش را به دليل ابعاد خيريه 

 داند.احوال» مي 

كند كه ميزان كارمزد كارگزار فروشنده  هاي خصوصي استدالل مي تباط با فروش اياالت متحده در ار -۱۸۴۱

دهندة  ها ممكن است انعكاس اند، قيمت فروش جا كه برخي از خريداران، كلكسيونر بوده نامعلوم بوده و از آن 
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باشند. آقاي  ارزش خاص (باالتري) (به عنوان نمونه، بابت تكميل كلكسيون كلكسيونر) از ارزش منصفانه بازار 

تواند  هاي خصوصي مذكور فاقد شفافيت بوده و ميمارتنز به نوبه خود دغدغة اين مسئله را داشت كه فروش 

 قيمتي بيش از ارزش بازار را به نمايش بگذارند. 

هاي وي را بر اين مبنا نيز به چالش كشيد كه او گزارش  اياالت متحده در پرسش از آقاي كين ارزيابي   -۱۸۴۲

شده) يا تحليل  كننده بررسي فيزيكي ساز و تخمين تعمييرات انجام گزارش وصف وضعيت (يعني 

توانست به تعيين نسبت  ديده شده در چوب كه مي رشد  شناسانه (يعني تحليل سن ساز بر مبناي الگوهاي  گاهدرخت 

دهد را مدنظر قرار نداده است. به  كه معموالً به هنگام ارزيابي براي كريستي انجام مي  اي به گونه كمك كند) 

صرفاً يك قيمت را  ها،  قيمتاز    يبه جاي طيفزيرا او  ؛  كشيدعالوه، اياالت متحده ارزيابي آقاي كين را به چالش  

 به صورت طيف  الًومعمها ايده هاي پيشافروش قبل از مزتعيين كرده است. آقاي كين توضيح داده بود كه تخمين 

 شود.قيمت ارائه مي 

كه آقاي كين وفق شهادت آقاي مارتنز، در شهادت خود، به   داردمتحده همچنين معروض مي اياالت  -۱۸۴۳

]) بايد 2013[اكتبر  1392هاي كنوني (يعني نرخ مهر/آبان خريدار ارجاع داده و نرخ كميسيونهاي قديمي نرخ

خريدار    كميسيونطور كه آقاي مارتنز توضيح داده است، تيم او «چگونگي محاسبه  مانمورد استفاده واقع شود. ه

  ، بررسي كردند را» از طريق تارنماي  كريستي، دقيقاً قبل از اين كه او شهادت خود در جلسات استماع را ارائه كند

درصد بابت   20، 100،000نخستين درصد بابت  25...  عوايد از فروش ها بر پايه ميزان ند [كه] ... آنردو «تعيين ك

گيرند». وفق شهادت آقاي  درصد حق كارگزاري مي  12ميليون،  2باالتر از  عوايد ميليون بعدي، و بابت تمام  9/1

دالر آمريكا است.   850،000ميليون دالر آمريكا در خصوص حراج،  5/6خريدار بابت فروش  كميسيونمارتنز، 

رفته است كه اگر ارزيابي يك كاسة آقاي كين به عنوان مبناي ارزش منصفانه  بدين ترتيب، آقاي مارتنز نتيجه گ
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  65/5ميليون دالر آمريكاي آقاي كين،  6 به جاي بازار استراديواريوس پذيرفته شود، بدين ترتيب، ديوان بايد 

 ميليون دالر حكم دهد. 

شده بايد از  هاي اجتنابدارد كه هزينه مي معروض نهايتاً اياالت متحده وفق شهادت آقاي مارتنز  -۱۸۴۴

ها نشده است. مشخصاً، آقاي مارتنز  هرگونه مبلغ مورد حكم به نفع ايران كسر شود؛ زيرا ايران متحمل آن هزينه 

داري  دالر آمريكا را صرف نگه   50،000ها تقريباً  اظهارات آقاي فروغ شده است مبني بر اين كه او طي سال  متذكر

هاي مربوطه بايد وفق تاريخ  رده است. آقاي مارتنز توضيح داده است كه هزينه و مراقبت از استراديواريوس ك

هاي حمل و كارهاي دستي  هزينه كه «  بوداستدالل كرده  همچنيناياالت متحده  سابقاًحساب كسر شود. صورت 

ايد از  ويولن مذكور ب» داري و بيمه و كارهاي ايمنيهاي نگه هزينه در طول انتقال به ايران و « حمل و بيمه حمل»

 هرگونه حكم براي ايران كسر گردد.

 استفاده   محروميت از ادعاي   

مستند رد  ادلة ايران بابت خسارات تبعي بايد به دليل فقدان   ادعاي دارد كه  مي  معروضاياالت متحده   -۱۸۴۵

ايران صرفاً مبتني بر شهادت آقاي بيگلري پور است كه صرفاً مبلغ    ادعاي كند كه  شود. اياالت متحده استدالل مي

از دست   يهاها يا فرصت بابت هر سال بدون هرگونه مدارك مؤيدي در خصوص كنسرت دالر آمريكا  12،000

 كند.رفته ديگر به خاطر نبود استراديواريوس را ارائه مي 

اموال، دعوايي بابت  محروميت از ربوط به هاي ممطابق گزارش آقاي مارتنز، «در چارچوب پرونده   -۱۸۴۶

باشد كه موضوعات و اوضاع و احوال مربوطه  راه با توضيحي از نظريه خسارات تبعي مي خسارات تبعي نوعاً هم 

كند. چنين دوره زماني خاص را توصيف مييك و چگونگي و چرايي وقوع خسارات ناشي از نداشتن اموال در 

دارد  در گزارش خود اظهار مي همچنين  شود...». آقاي مارتنز  وصف مي  »بب كليديسخساراتي معموالً بر مبناي «

هاي اضافه  كه «ارزيابي صحيح خسارات تبعي مستلزم اين است كه خواهان ادلة مبنايي مؤيد اين واقعيت كه  زيان 
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ن معيارها انطباق  آ، با  خسارات تبعي  برايران    ادعاهايتحميل شده است را ارائه كند». مطابق گزارش آقاي مارتنز، « 

 ندارد». 

  (دو) تصميم ديوان  

 استرداد استراديواريوس    

ايران بابت استرداد استراديواريوس است.   اصلي  ادعاي گفته شد،  1806طور كه در باال در بند همان  -۱۸۴۷

المللي دولت مورد  الملل حاكم بر آثار حقوقي عمل متخلفانه بينرا با عنايت به اصول حقوق بين  ادعاديوان اين 

مطابق   942بيانيه حل و فصل دعاوي اجازه اعمال اين اصول را به ديوان داده است.   5توجه قرار خواهد داد كه ماده  

به جبران كامل خسارت بابت  «دولت مسؤول متعهد   943طور كه در باال مورد بحث واقع شد،الملل، همان حقوق بين

اعاده وضع به حال سابق، شكل اصلي جبران    944».المللي ناشي شده استي است كه از عمل متخلفانه بينيهازيان 

هاي ناشي از چنين عمل متخلفانه  الملل بابت زيان مواد كميسيون حقوق بين 34شده در ماده بينيخسارت پيش

 الملل مقرر مي دارد: مواد كميسيون حقوق بين 35المللي است. در مقابل، ماده بين

  وضع به حال سابق . اعاده 35ماده     

يعني وضعيتي را كه   ،المللي متعهد است كه وضعيت سابق را اعاده كنددولت مسؤول فعل متخلفانه بين
پيش از ارتكاب فعل متخلفانه وجود داشته است مجدداً برقرار كند مشروط بر آن و تا حدي كه اعاده  

  وضع به حال سابق:

  الف) از نظر مادي غيرممكن نباشد؛( 

 

اياالت  و    جمهوري اسالمي ايرانبه    همچنين بنگريد.  11، ص  1، گزارش آراء ديوان داوري، ج  5بيانيه حل و فصل دعاوي، ماده   942
  ]).2014[دوم ژوئيه  1393تير  11(  191، بند 602-(چهار)15/الف24الف-عمومي، حكم شماره هيئت  متحده آمريكا

  ، باال. 1787بند  بنگريد به  943
  .31ماده  شرح، باال،  89الملل، پانوشت گزارش كميسيون حقوق بين  بنگريد بهالملل. مواد كميسيون حقوق بين  31ماده  944
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تناسب با مزيتي كه از اعاده وضع به حال سابق به جاي پرداخت غرامت حاصل  بيب) متضمن تكليفي ( 
   945.، نباشدگرددمي

  كاالي  يك نه و فرد،كند كه با عنايت به اين كه استراديواريوس، يك شيء منحصربهديوان تعيين مي  -۱۸۴۸

 باشد. مي تري مناسبجبران  جبراني، چنين  است، مثلي

شود كه استراديواريوس نه تنها هنوز موجود است و در قلمرو  ديوان در پروندة حاضر، متذكر مي  -۱۸۴۹

تواند به سادگي از طريق آقاي  باشد، بلكه اياالت متحده از مكان آن آگاه است يا مي تحده مي اياالت م قضايي

تعيين    الملل مقرر شده،مواد كميسيون حقوق بين   35اي كه در ماده  به گونه   ،فروغ محل آن را شناسايي كند. ديوان

است. ديوان بر اساس اين    تناسبمتضمن تكليفي بي كه استرداد ساز مذكور نه از نظر مادي غيرممكن و نه    كندمي

جبران  انجام ترتيبات انتقال استراديواريوس  برايبه اياالت متحده دستور دادن كه كند حكم مي اوضاع و احوال 

در اياالت متحده مرتكب نقض نشده بود،  تا ايران را در وضعيتي قرار دهد كه اگرخسارت مناسبي خواهد بود 

  داشت. قرار مي آن وضع 

خط مشي او نسبت به  و، ديوان در پرتو شهادت آقاي فروغ طي جلسات استماع باالفارغ از مراتب   -۱۸۵۰

آگاه است كه اياالت متحده ممكن است در استرداد ساز مذكور و   ،استراديواريوس و امكان استرداد آن به ايران

داند كه مهلتي چهار  ها مواجه باشد. در نتيجه، ديوان معقول مييبات انتقال آن به ايران با برخي دشواري انجام ترت

 ماهه به اياالت متحده براي جايابي و انجام ترتيبات انتقال استراديواريوس به ايران بدهد.

 بازار   منصفانهروش ارزيابي: ارزش    

 

  .35ماده  شرح، باال،  89الملل، پانوشت گزارش كميسيون حقوق بين  بنگريد به الملل، مواد كميسيون حقوق بين  35ماده  945
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متذكر  در صورتي كه اياالت متحده نتواند استراديواريوس را مسترد كند، ديوان به نحو جايگزين،   -۱۸۵۱

 ميليون دالر آمريكا است. 6كه ايران خواهان غرامتي به مبلغ  شودمي

شود. نخست، طرفين توافق  ايران بابت خسارات مستقيم، سه مسئله را متذكر مي   ادعاي ديوان در تحليل   -۱۸۵۲

فانه بازار استراديواريوس روش صحيح ارزيابي خسارات مستقيم وارده به ايران  دارند كه تعيين ارزش منص موّسع

ارجاع متقابل به شهادت آقاي كين در جلسات استماع،   توأم با ايران،  اختصاري دعاوياست. دوم، وفق جدول 

و صدق دليل  شود. سوم، اعتبار ] استوار مي 2013[اكتبر  1392ايران بر مبناي تاريخ ارزيابي مهر/آبان  ادعاي

را   هاشناسي بابت سازگاهشده توسط آقاي كين مگر در مورد اين موضوع كه او گزارش وضعيت يا درخت ارائه 

توسط اياالت متحده مخدوش نشده است. در اين خصوص، ديوان متذكر  به دست نياورده، ها قبل از ارزيابي آن 

مستلزم بررسي فيزيكي  شناسي گاه ا درختسازي گزارش وضعيت يشود كه آمادهاين توضيح آقاي كين مي 

طور كه در باال ذكر  . هماننبودپذير امكان  پرونده كه در اوضاع و احوال موجود در اين د بوسازهاي مذكور مي 

پذيرفته است كه آقاي كين تخصص و پيشينة ارزيابي استراديواريوس را داشته، بلكه با  نه تنها شد، آقاي مارتنز 

اياالت متحده   وكيلبا اين حال، هر دوي آقاي مارتنز و   946.داشته استنصفانه بازار موافقت روش او در ارزش م

كارشناس آقاي كين در خصوص استراديواريوس را  شاهد  هاي موجود در شهادت كسري  ياها خواني برخي ناهم 

ويولن استراديواريوس در مهر/آبان  اند تا در زمان تعيين ارزش منصفانه بازار اند و از ديوان خواسته برجسته كرده 

 ] به آن عنايت داشته باشد.2013[اكتبر  1392

 منصفانه مبتني بر ارزش  رويكردگيرد كه طرفين توافق دارند كه ديوان در پرتو مراتب باال نتيجه مي  -۱۸۵۳

تواند از  مي  بازار، روش صحيح ارزيابي استراديواريوس است. ديوان در تعيين ارزش منصفانه بازار ساز مذكور نه

پوشي كند تواند از اين موضوع چشم زهي غفلت كند و نه مي  سازهاي عدم تخصص خاص آقاي مارتنز در زمينه 

 

  ، باال. 1838بند  بنگريد به  946
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براي ساز مذكور ارائه كند (به استثناي درخواست مدنظر قرار دادن   جايگزينيكه اياالت متحده نتوانسته ارزش 

] در كريستي معتبر بوده، چنانچه ديوان ارزش  2013[اكتبر    1392خريدار كه در مهر/آبان    كميسيونهاي باالتر  نرخ

 بپذيرد).را ميليون دالر آمريكايي يك كاسة آقاي كين   5/6

اياالت متحده در خصوص   وكيلتوسط آقاي مارتنز و  به ترديدهاي ابرازشدهبه عالوه، ديوان   -۱۸۵۴

بازار مدنظر قرار داده، توجه دارد    فانهمنصهايي كه آقاي كين براي رسيدن به ارزيابي خود و محاسبه ارزش  فروش 

يابد كه آقاي كين چهار فروش  . نخست، ديوان پذيرفتن اين امر را دشوار مي همان ترديدها را دارداي و تا اندازه 

تري  ] با قيمت بسيار پايين 2012و    2006[  1391/1390و    1385/1384هاي  اإلدعا مشابه را كه ميان سالسازهاي علي 

ر ِلِين) را مدنظر قرار نداده است، و اين كه او نتوانسته داليل  ر و بارون فون دِِماند (پني، مُليتور، َهفروخته شده 

چرا  كه ها ارائه كند. دوم، آقاي كين نتوانسته توضيح دهد اي براي عدم در نظر گرفتن اين فروش كنندهقانع

خوب اما نه بهترين كيفيت» معرفي كرده، بايد تقريباً  كه او به عنوان «با كيفيت   ادعااستراديواريوس مربوط به اين  

العاده» وصف كرده است. نهايتاً ديوان متذكر  باشد كه او آن را به عنوان «اثري خارق الپوسل داراي همان قيمت 

گير» توصيف كرده، در سال  شود كه آقاي كين شهادت داد كه همر كه او آن را به عنوان «سازي چشم مي

طور كه اياالت متحده در  همان دالر آمريكا به فروش رسيده است.  3،544،000به مبلغ  ]2006[ 1385/1384

هر سال، رقم مركب چهار درصد افزايش ارزش،  مبني بر نبا اِعمال فرض آقاي كيجلسات استماع نشان داد، 

دالر آمريكا (قبل از هرگونه كسري   4،663،662ارزش  ] تقريباً به2013[اكتبر  1392مذكور بايد در مهر/آبان 

ها) رسيده باشد. علي رغم اين، آقاي كين ارزش استراديواريوس در  فروش  كميسيونخريدار يا  كميسيونبابت 

 ميليون دالر آمريكا قرار داده است.  5/6كند، كه آن را «بهترين نيست» توصيف مي  ]2013[ 1392/1391سال 

شده توسط  رسـاَند كه علي رغم اعتبار كلي مدارك ارائه ان را به اين نتيجـه مي اين مالحظات ديو  -۱۸۵۵

ظاهراً  ت» ويلمو-اكس« شده توسط آقاي كين براي ويولنارزش ارائه ، آقاي كين، شاهد كارشناس ايران
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م  عيب و نقصي قلمداد شود به نحوي كه ديوان بتواند ارزيابي خود از خسارات مستقيبايست مبناي بي نمي

كه ضرورت دارد كه بر مبناي اطالعات   كندحكم مي به ايران را بر آن استوار كند. بنابراين، ديوان  پرداختقابل

بازار استراديواريوس در   منصفانهها به ارزيابي خود از ارزش شده توسط طرفين و شهود كارشناس آنارائه 

 ] بپردازد. 2013[اكتبر  1392مهر/آبان 

 استراديواريوس ارزيابي   

هاي ادلة اثبات گفته شد، جا دارد تكرار شود  گونه كه در نظرات كلي ديوان در خصوص مالك همان -۱۸۵۶

شناخته شده است كه دشواري در محاسبه خسارات نبايد خواهاني كه منافعش صدمه  كامالً  الملل  كه در حقوق بين 

المللي تصديق شده است.  اين اصل در احكام اخير محاكم داوري بين  947ديده را از تحصيل غرامت محروم كند.

اظهار داشت: «به خوبي تثبيت شده   ويوندي عليه آرژانتينبدين ترتيب، به عنوان نمونه، ديوان داوري در پرونده 

  با قاطعيت، دليل عدم صدور حكم به خسارات در مواردي كه زيان خسارات است كه واقعيت عدم امكان تعيين 

اظهار داشت كه «هرگونه دشواري در   تكمد عليه مكزيك ديوان داوري در پروندة 948باشد».وارده شده، نمي 

 949باشد».تعيين غرامت، مانع ارزيابي چنين غرامتي در مواردي كه وجود خسارت قطعي است، نمي 

هاي  ن كه ديوان گذاري وجود دارد مبني بر ايهاي سرمايه به عالوه، رويه قضائي فراواني در داوري   -۱۸۵۷

  – زني و در اين پروسه، توسل به گمانه  -المللي را در تعيين ميزان خساراتمحاكم داوري بين  صالحيتداوري، 

 

  1393تير    11(  230، بند  602-(چهار)15/الف24الف-، حكم شماره هيئت عمومياياالت متحده آمريكاو    جمهوري اسالمي ايران 947
   .121باال، ص  927به، به عنوان نمونه، ريپينسكي و ويليامز، پانوشت  همچنين بنگريد]). 2014[دوم ژوئيه 

948  Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, 
Award (ICSID Case No. ARB/97/3), para. 8.3.16 (20 Aug. 2007). See also Southern Pacific 

Properties (Middle East) Ltd. v. Arab Republic of Egypt, Award (ICSID Case No. ARB/84/3), 
para. 215 (20 May 1992)  .  
949 Técnicas Medioambientales TECMED S.A. v. United Mexican States, Award (ICSID Case 
No. ARB (AF)/00/2), para. 190 (29 May 2003)  .  
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به همين ترتيب،   950.اندسازد، مورد شناسائي قرار داده كه اوضاع و احوال محاسبه دقيق را ممكن نمي  مواردي در

اين ديوان نيز امري كامالً جا افتاده است كه هر گاه اوضاع و احوال، تعيين دقيق ميزان غرامت را مشكل   ةدر روي 

به ويژه، رويه   951ي ميزان خسارات اعمال نمايد.در ارزيابرا تواند اختيار خود سازد، ديوان مييا غيرممكن مي 

تواند در تعيين ارزش منصفانه بازار اقالم مفيد واقع  فروش واقعي مشابه اقالم مي مداركدهد كه ديوان نشان مي 

 952شود.

شده توسط طرفين و شهود كارشناس، به وفق اطالعات و رهنمودهاي ارائه  ،ديوان در پروندة حاضر -۱۸۵۸

ت آقاي كين در  د، يعني تاريخ شها]2013اكتبر  14[ 1392مهر  22بازار استراديواريوس در  نهمنصفاتعيين ارزش 

مورد  سازد كه اختالفي در اين خواهد پرداخت. ديوان در مورد تاريخ ارزيابي خاطرنشان مي  جلسات استماع

رسد  كه ارزش استراديواريوس در طول زمان تغيير خواهد كرد. به اضافه، اياالت متحده به نظر مي رد ا وجود ند

 

  به عنوان نمونه بنگريد به  950
Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, 
Award (ICSID Case No. ARB/97/3), para. 8.3.16 (20 Aug. 2007)  

  ناپذيرند»)؛ها اجتناب توان با قاطعّيت تعيين كرد، «تخميندارد كه در جايي كه خسارات را نمي (كه مقرر مي
 Petrobart Ltd. v. Kyrgyz Republic, Award (SCC Arb. No. 126/2003) at 83-84 (29 Mar. 2005)   

كه اطالعات موجود در سابقه «به منظور اين كه ديوان داوري بتواند محاسبات رياضي دقيقي از خسارات  (كه ديوان با توجه به اين 
نيز بنگريد  معقول» به عمل آورد).    تري» از خسارت «وفق احتماالت و افزايش ارزشترتيب دهد، بسيار نامشخص بود»، «ارزيابي كّلي

ها در اوضاع و احوالي كه محاسبه دقيق، به عنوان نمونه به جهت  («ديوان  122-121باال، ص ص    927ز، پانوشت  ريپينسكي و ويليام  به
ها بر فهم جمعي داوران  توانند به اِعمال اختيار بپردازند و به «تخمين» متوسل شوند. تخمينادله غيرقاطع، دشوار يا غيرممكن است، مي

  ها حذف شده است.)باشد مبتني است.» (پانوشت ، معقول و منصفانه ميچه در اوضاع و احوال پرونده از آن 
-24-1، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و ديگران و استارت هاوزينگ كورپوريشن و ديگران به عنوان نمونه بنگريد به 951

گزارش آراء   منتشره در])،  1987ت  او  14[  1366مرداد    22]، متن انگليسي  1987اكتبر    16[  1366مهر   24(متن فارسي    339، بند  314
  .221، 112، ص ص 16ديوان داوري، ج 

])،  1987تم ژوئيه ش[ه 1366تير  16( 31، بند 309-129-3، حكم شماره شركت ملي نفت ايران و ديگران وسدكو، اينك.   952
-967-2، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و هارولد برنبام؛ 38-37، 23، ص ص 15گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در

  .287، ص 31در گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره ])، 1993[ششم ژوئيه  1372تير  15( 549
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در مورد ارزش چنين مالي بايد مورد استفاده    ادلهاين امر را شناسايي كرده است كه جديدترين  اصوالً  كه حداقل  

   953ارائه شده است.  ] به ديوان2013اكتبر  14[ 1392مهر  22كه در   اي ادله ، يعني واقع شود

 1391/1390و  ]2000[ 1379/1378هاي بين سال كه اإلدعا مشابه مجموع هشت فروش ويولن علي   -۱۸۵۹

به ديوان ارائه شده است. به داليلي كه توسط آقاي كين   ،گرفتهيا به طور خصوصي يا در مزايده صورت  ]2012[

قيمت فروش، فقدان اطالعات موثق، عدم آگاهي  در تعيين (يعني فقدان شفافيت  شد و آقاي مارتنز توضيح داده 

هاي ادعائي مشابه كه به طور خصوصي فروخته شده را مستثنا كرد و توان ويولن هاي فروش و...)، مياز انگيزه 

، با اين كه استراديواريوس توسط ايران  حالبا اين هايي كه در مزايده انجام شده را مدنظر قرار داد. فروش صرفاً 

] خريداري شده است، ديوان در موقعيتي قرار ندارد كه قضاوت كند  1976[ 1355 در فروشي خصوصي در سال 

اي خصوصي بود يا آن را  مند انعقاد معامله كه آيا امروز، اگر ايران به دنبال جايگزين كردن ساز مذكور بود، نياز

هاي خصوصي و  كند كه مناسب است كه هر دوي فروش كرد. بنابراين، ديوان حكم مي در مزايده خريداري مي 

كه دو فروش خارج از قاعده؛ يعني ليدي بالنت    داند ميها را مطمح نظر قرار دهد. به عالوه، ديوان ضروري  مزايده 

 و پني (در پايين ترين قيمت) را مستثنا كند.(در باالترين قيمت) 

]  2013[اكتبر  1392بيند كه ارزش منصفانه بازار استراديواريوس در مهر در نتيجه، ديوان مناسب مي   -۱۸۶۰

هائي را كه  هاي انتخاب ويولن ديوان ساير روش   هاي شش فروش باقي مانده ارزيابي كند.قيمتبر پاية ميانگين  را  

] مدنظر قرار دهد، بررسي  2013[اكتبر    1392يابي ارزش منصفانة بازار استراديواريوس در مهر  بايد وفق اهداف ارز

هاي جايگزين بر اين اساس كه به لحاظ  ها معلوم شد كه هيچ يك از اين روش كرده است. پس از اين بررسي

 شوند.منطقي يا تجاري برتر باشند، مرجّح محسوب نمي

 

   ، باال.1836بند  بنگريد به  953
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(يا كارمزد، در فرض فروش خصوصي)   كميسيونعنايت دارد كه  به موافقت طرفينهمچنين ديوان  -۱۸۶۱

دهنده بخشي از ارزيابي ارزش منصفانه بازار باشد. ديوان به توضيح آقاي مارتنز در مورد روش  نبايد تشكيل

 100،000درصد تا  25] (يعني 2013[اكتبر  1392توسط كريستي در مهر شده اعمالخريدار محاسبه كميسيون 

ميليون دالر   2درصد باالي  12ميليون دالر آمريكا، و  2دالر آمريكا و  100،000درصد بين  20ا، دالر آمريك

در  كميسيونگردد كه آقاي كين شهادت داده است كه خاطرنشان مي همچنين كند. ديوان آمريكا) اشاره مي 

و اين كه كارمزدها در  ،  شددرصد متفاوت با 20تواند از چهار درصد تا مي  ،فروش خصوصي، بسته به اثر مربوطه

شود كه «مراكز  يادآور اين اظهار آقاي كين ميمضافاً ديوان  .است حدود قيمت مربوطه عموماً قابل مذاكره بوده 

ها شامل  بر اين اساس، علي رغم اين كه فروش كنند». هاي خصوصي رقابت مي مزايده به شدت ... عليه سالن 

هاي  د، ديوان با اين فرض كه دو نوع كميسيون براي طيف ارزش باشهاي خصوصي مي ها و فروش مزايده 

ها  شده تفاوت چنداني نخواهد داشت، كميسيون خريداري براي هر يك از فروش هائي كه به ديوان ارائه ويولن 

 مدنظر قرار خواهد داد.

قرار گيرد.  گيرد، مورد عنايت هايي كه مدنظر قرار مي هاي فروش همچنين ضروري است كه تاريخ  -۱۸۶۲

هايي كه مدنظر قرار گرفته، طي زمان تغيير اند كه ارزش ويولن طور كه در باال گفته شد، طرفين پذيرفته همان

كارانة افزايش ساالنه جهت تعيين ارزش سازهاي موسيقي وفق  خواهد كرد و آقاي كين به چهار درصد محافظه 

پذيرفتني است. بدين   آن دولتبه آن كرده كه براي اطالعات تاريخي شهادت داده، كه اياالت متحده اشاره 

كند كه تخمين آقاي كين كه ارزش يك ويولن، ساالنه، چهار درصد افزايش خواهد  ترتيب ديوان حكم مي 
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] (يعني  2013اكتبر  14[  1392مهر  22هاي مورد مقايسه به ارزش تاريخ يافت، مبنايي معقول براي تعديل فروش 

 954است. تاريخ شهادت آقاي كين)

قيمت   

  فروش

  [دالر آمريكا]

قيمت فروش تعديل    955تاريخ فروش

  1392شده به مهر 

  [دالر آمريكا]

با كسر كميسيون 

  خريدار 

  (كارمزد فروشنده)

  1388شهريور   956ميليون 5/5  نرال كيد پرلمن ژ
  15[ 1388شهريور  24(

  ]) 2009سپتامبر 

04/6،454،997  39/5،515،397  

  1379  ميليون 5/5  دولفين
  اول[ 1379 تير 11(

  ])2000ژوئيه 

14/9،264،801  01/7،988،025  

  1380  ميليون 6  ال پوسل
اول  [ 1380 تير 11(

  ])2001ژوئيه 

88/9،718،322  13/8،387،124  

  1388  ميليون 6/3  موليتور
اول  [ 1388 تير 10(

  ])2009ژوئيه 

45/4،259،734  32/3،583،566  

  1385  3،544،000  َهِمر
  1385 تير 10[
  )]2006ژوئيه اول [

49/4،717،592  39/3،986،481  

  1391  ميليون 6/2  نِليِ بارون فون در 
 1391 ششم ارديبهشت(
  ]) 2012 آوريل 25[

25/2،754،440  42/2،258،907  

 

 

پذير است، اما اين  مين آقاي كين براي تعديل ارزش مطابق تاريخ حكم امكانشود كه اصوالً، استفاده از تخديوان متذكر مي 954
دهد كه فقط ادله و مدارك مربوط به صحت آن تخمين در تاريخ شهادت آقاي كين به ديوان ارائه شده  واقعيت را مدنظر قرار مي

  است.
  اده شده است.ها در پرانتز نشان دهاي ديوان در مورد تاريخ دقيق هر يك از فروشفرض  955
  ميليون دالر آمريكا براي جنرال كيد پرلمن در اين محاسبه به كار گرفته شده است. 5/5شده قيمت گزارش 956
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] 2013[اكتبر    1392كند كه ارزش منصفانه بازار استراديواريوس در مهر  ديوان تعيين مي بدين ترتيب،   -۱۸۶۳

كه در زير بحث شده، خواهد  دالر آمريكا است. اين ارزش شامل بهرة پيش از صدور رأي، چنان  61/5،286،583

 957بود.

 دارنده، آقاي فروغ در مدتي كه استراديواريوس امانت بوده است  شده توسط نگه هاي متحملهزينه 

هاي تعمير و  هاي متحمله توسط آقاي فروغ، مانند هزينه كند كه هزينه اياالت متحده استدالل مي  -۱۸۶۴

شود ايران صادر مي كرده، بايد از هر حكمي كه براي داري مي مرمت، طي زماني كه او از استراديواريوس نگه 

 كسر گردد تا ايران در وضعيتي بهتر از آن چه در صورت عدم نقض اياالت متحده بود، قرار نگيرد. 

اند، ديوان مايل است متذكر شود كه اگر قرار بود به  نپرداخته اين مسئله  به  گرچه هيچ يك از طرفين   -۱۸۶۵

بر روابط ميان مالك استراديواريوس،    حاكمه قانون  اين مسئله ب  ،رسيدگي اختالفي ميان ايران و آقاي فروغ بپردازد

هاي حقوقي متعلق به سنت حقوق نوشته،  داشت. اكثر نظامبستگي مي  ، ايران، و دارنده غيرقانوني آن، آقاي فروغ

هاي  كنند در حالي كه نظام تلقي مي ) rei vindicatio( استرداد مال ادعاي اين رابطه حقوق مالكانه را به عنوان

تواند  ديگر مي تبعي مالك و دارنده عليه يك  ادعاهاي كنند. بندي مي حقوق عرفي، اين امر را ذيل تعدّي صورت 

، اعاده وضع به حال سابق يا شبه جرم (خطاي مدني)  )negotiorum gestio(  قرارداديبه منزله امري قراردادي، شبه 

  به عنوان   اگر.  دارد  بستگي  رابطه  اين  بنديصورت   چگونگي  به  مسائل  اين  بر  حاكم  قانون  تعيين.  شود  بنديت صور

حاضر چنين   هاي واقعيتهاي حقوقي نوشته وفق كه اكثر نظام بندي شود (چنان صورت امري شبه قراردادي 

 958بر تعهدات غيرقراردادي (رم دو)،حاكم راجع به قانون  864/2007مقرره شماره  2و  4كنند)، وفق مواد مي

بر تعهد غيرقراردادي ناشي از شبه جرم/خطاي مدني بايد حقوق كشوري باشد كه خسارات در آن   حاكم«قانون 

 

  به بعد، زير.2567بند  بنگريد به  957
958

 Council Regulation 864/2007 on The Law Applicable to Non-Contractual Obligations 
(Rome II), arts. 4 & 2, 2007 O.J. (L 199) 40, 43-44. 
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زياد  به احتمال  - آقاي فروغ  مواردا شده است. در اين هدارنده متحمل هزينه واقع شده است» يعني مكاني كه نگه 

هيچ حقي بر بازپرداخت ندارد. با اين حال، همان   -حقوق عرفي معموليهاي قضائي قضاوت مبتني بر حوزه و با 

 اند.طور كه در باال گفته شد، هيچ يك از طرفين اين موضوع را طرح نكرده 

هاي متحمله در يا آقاي فروغ مستحق بازپرداخت بابت هزينه آاين سؤال كه كه تر اين ، مهمحالبا اين  -۱۸۶۶

باشد يا خير، تأثيري بر تعيين غرامت قابل پرداخت به ايران در  حفظ استراديواريوس در دعواي فرضي با ايران مي 

المللي اياالت متحده ندارد. هيچ توجيهي وجود ندارد كه چرا اياالت متحده كه وفق حقوق  اثر نقض تعهد بين 

 ساز منتفع شود. ة (غيرقانوني)دارندهاي تحميلي بر نگه الملل عمومي مسؤول است، بايد از هزينه ينب

 ها كسر گردد.داري و ساير هزينه كند كه نبايد هيچ مبلغي بابت نگه بنابراين، ديوان حكم مي  -۱۸۶۷

آوردن ترتيبات در نتيجه، ديوان پس از بررسي تمام ادله، در صورت ناتواني اياالت متحده در فراهم   -۱۸۶۸

دالر آمريكا    61/5،286،583، مبلغ  جزئي  انتقال استراديواريوس به ايران ظرف چهار ماه از تاريخ صدور اين حكم 

 دهد.به عنوان غرامت به نفع ايران حكم مي 

 دعواي محروميت از استفاده    

دي    29خانه در اثر محروميت از استفاده از استراديواريوس از  ايران خواهان خساراتي است كه وزارت  -۱۸۶۹

هاي الجزاير توسط اياالت متحده شروع  كند نقض بيانيه ] يعني تاريخي كه ايران ادعا مي 1981ژانويه  19[ 1359

ايران در تأييد اين ادعا تنها به شهادت  . متحمل شده است يا پرداخت غرامتاسترداد ساز مذكور زمان شده، تا 

هاي  ها و قراردادهايي با شركت نوازي هاي موسيقي، تكآقاي بيگلري پور كه به طور كلي در دو بند به كنسرت 

. آقاي بيگلري پور خسارت عدم استفاده را  كنداستناد مي متفاوت  كه به دليل نبود استراديواريوس منعقد نشد
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با اين حال، آقاي بيگلري پور نه در خصوص چگونگي رسيدن خود   959آمريكا تعيين كرد.دالر  000،12ساالنه 

اش ضميمه نموده  نامهمايت از اظهارات خود به شهادتحكرده و نه مدركي در توضيحي به رقم مذكور ارائه 

ه عوايد يا منافعي  گونه ادلة ديگري در اين مورد كه آيا استراديواريوس هيچ گوناست. به عالوه، ايران نيز هيچ 

 طي دوره مربوطه داشته است يا خير ارائه نكرده است. 

شود كه  ، احكام پيشين خود را يادآور ميمحروميت از عوايدايران براي ادعاهاي ديوان در ارتباط با   -۱۸۷۰

حصول  لكند كه چنين منافعي قاب  ععدم النفع در صورتي ممكن است حكم داده شود كه ايران بتواند ديوان را قانبه  

النفع ادعايي بايد با قاطعيتي كافي نشان داده شود و  ديوان حكم داده است كه عدم در اين سياق،  960بوده است.

سدكو  ديوان در پروندة  961رد كرده است. تشخيص داده،  مبتني بر ظن و گمان ،كه بيش از اندازه  ادعاهايي را

خواهان، چهار عنصر را بدين شرح   ةاستفاد ادعاي محروميت ازدر زمان تحليل  962ملي نفت ايران  عليه شركت

 

  ، باال. 1832بند  بنگريد به  959
  1366(دوم ارديبهشت  55، بند 297-209-1، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران وبه عنوان مثال، بنگريد به ويليام ج. لويت  960

جمهوري   و ل و ديگراندادرس اينترنشنا؛ 209، 191ص ، ص14گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1987آوريل  22[
 16]، متن انگليسي 1995نوامبر  13[ 1374آبان  22(متن فارسي  267، بند 567-215/213-3، حكم شماره اسالمي ايران و ديگران

  .200، 127، ص ص 31گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1995[هفتم نوامبر  1374آبان 
 1366(دوم ارديبهشت  58، بند 297-209-1، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و به عنوان نمونه بنگريد به ويليام ج. لويت  961

اين دليل رد  (ادعاي محروميت از منافع را به  210-209، 191گزارش آراء ديوان داوري، ص ص  منتشره در])، 1987آوريل  22[
سايزموگراف سرويس كورپوريشن و ديگران  شد)؛  كرده است كه خواهان با قاطعيت كافي، اثبات نكرده بود كه پروژه سودآور مي

 منتشره در])، 1988دسامبر  22[ 1367(اول دي  307-306، بندهاي 420-443-3، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و ديگران و
(به نحو جزئي، ادعا بر محروميت از منافع را به اين دليل رد كرده است كه در   81-80، 3، ص ص 3ج  گزارش آراء ديوان داوري،

جمهوري اسالمي نمايي صورت گرفته بوده كه آن را كامالً حدسي كرده بوده است)؛ حاشيه سود ادعا شده توسط خواهان بزرگ
 1374آبان  16] متن انگليسي 1995نوامبر   13[ 1374آبان  22رسي  (متن فا 276، بند 567-215/213-3، حكم شماره ديگران و ايران 

(ادعا بر محروميت از منافع را به خاطر   204-203، 127، ص ص 31گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در ])، 1995[هفتم نوامبر 
با قاطعيت كافي اثبات نكرده بوده كه  جهت، حدسي بوده، و خواهان  قصور در اثبات رد كرده به اين دليل كه خسارات ادعا شده، بي 

  شده است).پروژه به نفعي منتهي مي
])،  1987[هفتم ژوئيه    1366تير    16(  86-85، بندهاي  309-129-3، حكم شماره  شركت ملي نفت ايران و ديگران  و  سدكو، اينك. 962

   .53، 23ص ، ص 15گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در
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طول   براي جايگزيني  ي كه (دو) مدت زمان مشخص  ؛ بودنجايگزيني مدنظر قرار داد: (يك) تجهيزات فوراً قابل 

عطاي  ديوان در ا 963لغ مشخص آن درآمد.او (چهار) مب ؛(سه) درآمد حاصل از به كار بردن آن قلم ؛كشيدمي

توانست در  خسارت محروميت از استفاده به خواهان، از جمله، اين عناصر را مدنظر قرار داد: (يك) خواهان مي 

(دو) در واقع نه ماه زمان   964؛ اجاره دهد در واقع در اختيار داشت آن نُه ماه صورتي كه اقالم موضوع بحث را در 

به عالوه، ديوان در تعيين مبلغ عدم النفع مورد حكم، دعواي خواهان   965اقالم را جايگزين كند.خواهان رد تا ُبمي

كننده نيافت» و رد نمود و حكم خود را به  دالر آمريكا به ازاي هر قلم را «مجاب  5،000بابت نفع روزانه به مبلغ 

  966محدود نمود.  ]1978[ 1357/1356مشابه ايران در سال  مبلغ منفعت «كسب شده واقعي» در عمليات 

معيارهاي ديوان    ،ايران بابت محروميت از استفادهكند كه ادعاي  حكم مي اين پيشينه، ديوان  توجه به  با   -۱۸۷۱

اند كه استراديواريوس  كند. نه آقاي بيگلري پور و نه ايران نشان نداده براي تحقق اين نوع دعوا را احراز نمي 

كشيده، و اگر استراديواريوس به ايران  ت طول مي توانسته در زمان موردنظر جايگزين شود، جايگزيني چه مدنمي

كرد. ارزيابي خسارت آقاي بيگلري پور نه حاوي توضيحي در مورد  شد، چه درآمدي جذب مي مسترد مي

دالر آمريكا بابت هر سال است و نه نامبرده مدركي براي حمايت از   12،000چگونگي رسيدن وي به مبلغ 

 را ضميمه كرده است.  اظهارات خود با هر درجه از قطعيت

 

  .53، ص 15، گزارش آراء ديوان داوري، ج 86-85، بندهاي 309-129-3ه ، حكم شمارسدكو، اينك. 963
  .53، ص 15، گزارش آراء ديوان داوري، ج 86-85، بندهاي 309-129-3، حكم شماره سدكو، اينك. 964

اي حال دوره . ديوان با اين 53، ص  15، گزارش آراء ديوان داوري، ج  86-85، بندهاي  309-129-3، حكم شماره  سدكو، اينك. 965
كشيد را مدنظر توانست دريافت خسارت كند به هفت ماه كاهش داد تا زماني كه براي آغاز مجدد عمليات طول ميرا كه خواهان مي

  قرار دهد. 
  .53، ص 15، گزارش آراء ديوان داوري، ج 86-85، بندهاي 309-129-3، حكم شماره سدكو، اينك. 966
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موقع كند كه ايران با قطعيتي كافي اثبات نكرده است كه استرداد به بنابراين، ديوان حكم مي  -۱۸۷۲

استفاده  محروميت از  ايران بابت    ادعاي شده است. در نتيجه،  استراديواريوس منجر به حصول منفعت براي ايران مي 

 شود. رد مي 

 نتيجه 

دهد كه ترتيبات انتقال استراديواريوس به ايران را  بنا بر مراتب فوق، ديوان به اياالت متحده دستور مي  -۱۸۷۳

بايد اقداماتي به منظور تضمين اين  اياالت متحده  بدين ترتيب،فراهم آورد. جزئي ظرف چهار ماه از اين حكم 

در آن دورة زماني به ايران انتقال خواهند   ساز مذكور رااستراديواريوس امر انجام دهد كه متصرف يا متصرفين 

، ديوان مبلغ  به ايران منتقل نشودجزئي ظرف چهار ماه از تاريخ اين حكم در صورتي كه استراديواريوس  967داد.

] را به  2013اكتبر  14[ 1392 مهر 22بازار ساز مذكور در  منصفانهدالر آمريكا حاصل از ارزش  61/5،286،583

هاي الجزاير به نفع ايران  قيم ناشي از قصور اياالت متحده در متابعت از تعهدات خود ذيل بيانيه عنوان خسارات مست

 دهد.حكم مي 

  )  كامران مشايخي /ملي ايران راديو و تلويزيون() 2( -12تكميلي  ادعاي )2( 

 مقدمه (الف)  

كه «در مواردي كه اياالت متحده از تعهدات خود در بيانيه  مقرر داشت 529ديوان در حكم شماره  -۱۸۷۴

ديوان   968عمومي تخلف كرده و در نتيجه، ايران خساراتي متحمل شده، مسئوليت اياالت متحده محقق است».

  535-333) توسط بخش 2(-12تكميلي  ادعاي و دو آرشه مربوط به  ليانواگاست كه چهار ساز  حكم كرده 

مستثنا شده است و در نتيجه،  12281داري از دستورالعمل انتقال دستور اجرايي شماره مقررات غيرقانوني خزانه 

 

   ، باال.169-168بندهاي  بنگريد به  967
  .139، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 73، بند 529حكم شماره  968
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كند كه در اين  ديوان حكم مي  969در خصوص اين اقالم را نقض كرده است.  9ذيل بند خود اياالت متحده تعهد 

و دو  گاليانوعدم انتقال چهار ساز اصلي  انه داري، سبب ز انوني خمقررات غيرق 535-333اوضاع و احوال، بخش 

آرشه به ايران بوده است. بدين ترتيب، اياالت متحده مسؤول خسارات وارده به ايران ناشي از نقض بيانيه عمومي  

 باشد.مي

استرداد چهار ساز   ،)2(-12تكميلي  ادعايخود در  اختصاري دعاويخواستة ايران وفق جدول  -۱۸۷۵

آتي كه ايران   هايحاصل جمع ارزش يعني  ،دالر آمريكا 990،625و دو آرشه، يا به نحو جايگزين مبلغ  گاليانو

دالر آمريكا   144،000) مبلغ 1باشد: (] مي2013[اكتبر  1392بازار در مهر  منصفانههاي دارد ارزش مي  معروض

) مبلغ 3؛ (1738ي  گاليانودالر آمريكا بابت ويولن نيكولو    160،000غ  ) مبل2؛ (1780ي  گاليانوجوزپه  بابت ويولن  

  يوئنس دالر آمريكا بابت ويوالي    26،250) مبلغ  4؛ (1774ي  گاليانوسِل نيكولو  دالر آمريكا بابت ويولن  648،000

ايران سابقاً   باشد.دالر آمريكا بابت دو آرشه. ايران خواهان بهره نيز مي  12،375) مبلغ 5؛ و (1804ي گاليانو

دعاوي خود آورده   اختصاريهاي حقوقي شده بود، اما همان طور كه در جدول خواستار خسارات تبعي و هزينه

 اعراض كرده است.   ادعاهاي  است، از اين جنبه

  (ب) اظهارات طرفين   

  (يك) اظهارات ايران     

 و دو آرشه  گاليانواسترداد چهار ساز   

و دو آرشه است. كامران   گاليانوطور كه در باال ذكر شد، خواستة اصلي ايران استرداد چهار ساز  همان -۱۸۷۶

و شش آرشه را به نمايندگي از راديو و   گاليانو] چهار ساز 1978مارس  21[ 1357مشايخي در اول فروردين 

 

  ، باال.394-392بندهاي  بنگريد به  969
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ها را  شد، وي چهار عدد از آن آرشه گونه كه ايران در جلسات استماع متذكر تلويزيون ملي ايران خريد، و همان

ران  م] راديو و تلويزيون ملي ايران به كا1978مه    17[  1357ارديبهشت    27كه طي نامه مورخ  كمي بعد از آن چنان 

دارد كه روشن نيست كدام چهار  . ايران اظهار مي به راديو و تلويزيون ملي ايران تحويل داده  مشايخي تصديق شد

 970گونه كه روشن نيست كدام دو آرشه موضوع اين ادعا است.مسترد شده است، همانآرشه از شش آرشه 

 ه بازار منصفانارزش    

[اكتبر  1392بازار در مهر  منصفانهايران به نحو جايگزين خواهان خسارات به مبلغ مجموع ارزش   -۱۸۷۷

و دو آرشه است. ديوان فرض مي كند كه موضع ايران در خصوص   گاليانو] بابت هر يك از چهار ساز 2013

 18-تاريخ ارزيابي، همان موضع مذكور در مورد تاريخ ارزيابي براي ويولن استراديواريوس مربوط به ادعاي ز

] است زيرا اياالت متحده «از  2013[اكتبر  1392بازار در مهر  فانهمنصايران مستحق ارزش اين كه يعني  ،باشدمي

 خود بوده است». 9] تا كنون، مستمراً ناقض تعهد انتقال ذيل بند 1981[ 1359سال 

هاي انجام شده از چهار ساز  خود، به ارزيابي  اختصاري دعاويايران در جلسات استماع و در جدول   -۱۸۷۸

  18-طور كه در باال در ارتباط با ادعاي زناس خود، آقاي كين، كه همانكارششاهد مذكور و دو آرشه توسط 

باشد، ديده ويولن، متخصص آالت موسيقي، و كارمند سابق و مشاور كنوني كريستي مي ذكر شد، سازنده آموزش 

 استناد كرده است.

و دو   گاليانوچهار ساز  باال، ايران به آقاي كين دستور داد تا ارزش منصفانه بازار    18-به مانند ادعاي ز  -۱۸۷۹

 تعيين كند.  ]2013[  1392/1391و    ]1981[  1360/1359هاي  ها را در سالگزين آن نه بيمه يا ارزش جاي و  آرشه،  

 

] راديو و تلويزيون ملي ايران به كامران مشايخي دريافت 1978مه  17[ 1357ارديبهشت  27شود كه نامة مورخ ديوان متذكر مي 970
  كند.مي  هاي «تورته، پكات، هيل، و وينيرون» را تصديقآرشه 
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شدن براي شهادت خود، اَسناد اصالت صادره توسط فروشنده،  آقاي كين توضيح داد كه براي آماده   -۱۸۸۰

را بررسي كرده است.   ادعاها در مورد هر يك از سازهاي مربوط به اين  هاي ضميمه به آن ژاك فرانسه، و عكس 

آرشيو عمومي در مؤسسه اسميتسونيان دسترسي داشته است.    از طريق يكاو اظهار داشت كه به اين اَسناد اصالت  

را توصيف كرده و پيشينه و منشاء و توصيف كاملي از    مورد نظر   ها نان آقاي كين، اين اسناد اصالت «سازوفق سخ 

 كند». ارائه مي   ها راي آن هااندازه 

 1392مذكور بايد در مهر  سازهايماندن بر اين موضع كه ، ايران ضمن باقي 18-به مانند ادعاي ز  -۱۸۸۱

جهت انجام ارزيابي خسارات در تاريخي «غير از  را كه «ابزارهايي»  ددارمعروض مي ] ارزيابي شود، 2013[اكتبر 

كه ادله مستقيم [به ديوان داده شده]» در اختيار ديوان قرار   ]2013[ 1392/1391يا  ]1981[ 1360/1359هاي سال

ا ي ]1981[ 1360/1359هاي كند كه اگر ديوان تاريخي غير از سال استدالل مي همچنين داده است. ايران 

كارانه است را بپذيرد  را برگزيند، ديوان بايد فرض آقاي كين كه بنا بر اظهار خود، محافظه ]2013[ 1392/1391

 يابد.ي با نرخ چهار درصد در سال به صورت مركب افزايش مي ي كه ارزش چنين سازها

باط با ارزيابي  شده در باال در ارتدر مورد خودِ ارزيابي، آقاي كين ظاهراً همان پنج معيار توصيف  -۱۸۸۲

را مورد استفاده قرار داده است. اظهارنظر او كه فوقاً در ارتباط با ادعاي   18-ويولن استراديواريوس در ادعاي ز

ها در ده سال گذشته و بيست سال  هاي نادر ايتاليايي به افزايش ادامه داده، و اگر به آن هاي ويولن كه «قيمت   18-ز

اعمال  ا نيز قابلادعاين    در موردكند» ذكر شد،  ها با نرخ ثابتي افزايش پيدا مي مبلغ آنبينيد كه  گذشته نگاه كنيد، مي

 باشد.مي

، همگي  نهاي مشابه مدنظر آقاي كيپذيرد كه چون فروش مي ايران رسد كه مجدداً به نظر مي   -۱۸۸۳

خريدار تعديل شود. شهادت آقاي  كميسيون  هاي او بايد بابت در نظر گرفتن  اي هستند، ارزيابي هاي مزايده فروش 

 باشد.مي  ادعا به كاربردنيباال تشريح شده نيز بر اين  1827خريدار كه در بند   كميسيونكين در مورد ميزان 
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داري نبايد از هرگونه خسارت مورد حكم توسط  نگه هاي  سرانجام، استدالل ايران مبني بر اين كه هزينه  -۱۸۸۴

 باشد.قابل اعمال مي در مورد اين ادعا نيز  آمده،    18-در ارتباط با ادعاي ز   8291  كه در بندديوان كسر شود، چنان

  1780ي گاليانوويولن جوزپه   

] به مبلغ  1978مارس  21[ 1357كه در اول فروردين  گاليانو ، ويولن جوزپه نيآقاي ك طبق اظهار -۱۸۸۵

 دالر آمريكا ارزش داشت».  »000،30قريب « 1981در  »دالر به كامران مشايخي فروخته شد «احتماالً  000،25

به چهار فروش نسبتاً اخير  كين، آقاي ]2013اكتبر [ 1392مهر  براي محاسبة بهاي اين ويولن در -۱۸۸۶

  1390/1389  (يك) يكي درعبارت بودند از:  ها  . اين مزايده استناد كرد  ز طريق مزايده)(همگي ا   گاليانوهاي  ويولن 

 94،500كريستي به قيمت    ]2009[  1388/1387  ؛ (دو) يكي درانگليسپوند    90،000در برومپتون به قيمت    ]2011[

؛ و (چهار)  انگليسپوند  60،000در بونهامس به قيمت  ]2010[ 1389/1388 دالر آمريكا؛ (سه) يكي در حراج

 . انگليسپوند  000،103در ادام پارتريج به قيمت  ]2010[ 1389/1388 يكي در

ي  گاليانوجوزپه  ويولن    باالبه شرح  كنندة ارزش  عوامل تعيين ها و  با در نظر گرفتن اين فروش آقاي كين   -۱۸۸۷

دالر آمريكا ارزيابي   180،000(يعني تاريخ جلسه استماع)  ]2013اكتبر [ 1392مهر  موضوع اين ادعا را در 1780

 به داليل آتي به اين نتيجه در ارزيابي خود رسيد:   ، اوني كرد. مطابق اظهارات آقاي ك

سال پيش اگر كسي   60،50ها از رو به باالي قيمت آنها در بازار و روند گاليانوبا عنايت به مطلوبيت 
ها به عنوان گزينة نه چندان گران  گاليانوداد،  اش اجازه خريد ويولن ساخت شمال ايتاليا را نمي امكان مالي 

ند، چرا كه  اختنوها مي گاليانواي نسل اخير با گان حرفه نگرفت، و بسياري از نوازايتاليائي مدنظر قرار مي 
التري از جنس ايتاليائي، كيفيت خوب صدا كه با پرداخت بخشي از قيمت يك ساز كرمونز يا  كيفيت با

. چون بازار  بينيم كه يكي از آنها را داشته استزيادي را مي شود، لذا نوازندگان فعال ونتيان حاصل مي
 ها همچنان افزايش يافته است. گاليانوسال گذشته گرم شده، ارزش  30در حدود 
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 144،000مبلغ  ،  درصد ثابت كميسيون خريدار  20و با در نظر گرفتن    كينبر اساس ارزيابي آقاي  ايران   -۱۸۸۸

  كند.مطالبه مي ليانواجوزپه گ بابت ويولن  ]2013اكتبر [ 1392مهر بازار در  منصفانهبه عنوان ارزش آمريكا دالر 

 1738 يگاليانوويولن نيكولو   

دالر آمريكا   40،000، ]1981[ 1360/1359سال  در گاليانون شهادت داد كه قيمت ويولن يآقاي ك -۱۸۸۹

 بوده است. 

ن وضعيت فروش اخير  ي، آقاي ك]2013اكتبر  [  1392مهر  بازار اين ويولن در    منصفانهبراي تعيين ارزش   -۱۸۹۰

در همان دورة زماني   ) گرفته بودق مزايده صورت ي ها هم از طر كه اين فروش ( گاليانوسه فقره ويولن نيكولو 

دالر آمريكا؛ (دو) فروش ساتبي   156،000مرتبط با اين ادعا تشريح كرد: (يك) فروش تاريسيو به بهاي تقريبي 

 دالر آمريكا. 000،144كريستي به قيمت در   2007؛ و (سه) فروش انگليسپوند  000،121به بهاي 

، ]2013اكتبر  [  1392مهر    وع ادعاي حاضر است را در كه موض   1738  يگاليانوآقاي كين ويولن نيكولو   -۱۸۹۱

اين واقعيت است   شاملگذاري از جمله دالر آمريكا ارزيابي كرد. استدالل آقاي كين براي اين قيمت  200،000

و كيفيت هستند ] گاليانوسازهاي خانوادة همه ويولن ميان در ترين» [خوردني غبطه« گاليانونيكولو  آثار كه 

 ». العاده هستندسازهايي فوق آوائي، و از نظر خوش   ،الك الكل آنهم  بودن و ساختهم در خوش هماهنگي ... 

درصدي ثابت خريدار، براي ويولن   20بر پايه ارزيابي آقاي كين و با در نظر گرفتن كميسيون ايران  -۱۸۹۲

مطالبه  ]2013اكتبر [ 1392مهر بازار در  منصفانهبابت ارزش آمريكا دالر  160،000مبلغ  1738 يگاليانونيكولو 

 كند.مي

  1774 يگاليانوسل نيكولو ويولن    
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مبلغ  ]1981[ 1360/1359 در سال 1774 يگاليانوسل نيكولو ارزش ويولن آقاي كين شهادت داد كه  -۱۸۹۳

  دالر آمريكا بوده است. 000،80

توضيح داد كه ويولن سل   ]2013اكتبر [ 1392مهر سل در ويولن اين آقاي كين در خصوص ارزش  -۱۸۹۴

پوند  480،000تون «به قيمت  پومر] توسط ب2011[اكتبر  1390مطروح در ادعاي حاضر در مهر  گاليانونيكولو 

به    گاليانونيكولو    هايسل فروش ويولن   ،طبق نظر آقاي كين 971» به فروش رفت.سابقه بودكه در جهان بي انگليس  

  30بيش از  براي  » و «ه بودزار تاز «براي با  همچنين    سلويولن مذكور، اين  افتد» و در زمان فروش  «ندرت اتفاق مي

قرار داشت». آقاي كين اظهار داشت كه اين «فروش كالً تعرفه جديدي براي بازار  يك نفر سال در مالكيت 

اي كه او (به جاي به كار بستن فروش اقالم مشابه به عنوان مبناي ارزيابي)  تعيين كرد» به گونه  گاليانوسل ويولن 

كنندة قيمت پايه تلقي خواهد كرد» زيرا كه «اين مقايسه، قياس  را به عنوان تعيين «فروش اين ويولن سل مشخص 

مستقيم با بازار فروش است». وي همچنين توضيح داد كه توانست «بر اساس مدارك موجود در سوابق ژاك  

نيز ذكر  پتونبروم] 2011[اكتبر  1390در حراج مهر  كه فرانسه» كه شماره كاتالوگ هيل را در اختيار قرار داد، 

سل است. وي همچنين بر پايه تصاويري كه در دست داشت مقايسة  گيري كند كه اين همان ويولن شده بود، نتيجه

  بصري به عمل آورد.

خود در خصوص باال رفتن   باالي آقاي كين با در دست داشتن «مبناي قياس مستقيم» با اعمال تخمين  -۱۸۹۵

 ] رسيد.2013[اكتبر  1392دالر در مهر  000،810ها در طول زمان به قيمت ساز بهاي اين قبيل 

خريدار،  ثابت  درصدي    20بر پاية ارزيابي آقاي كين و با در نظر گرفتن مبلغ مربوط به كميسيون  ايران    -۱۸۹۶

 كند.مطالبه مي ]2013اكتبر  [ 1392مهر در  گاليانولوسل نيكوبازار ويولن  منصفانهدالر به عنوان ارزش  000،648

 

دالر آمريكا بوده است (يك پوند انگليس =   457،756] تقريباً معادل 2011[اكتبر  1390پوند انگليس در مهر  000،480 971
  دالر آمريكا). 575952/1
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   1804ي گاليانوويوالي يوئنس     

كرد» چرا كه  «احساس راحتي نمي  1804ي گاليانوآقاي كين در «برآورد قيمت» ويوالي يوئنس  -۱۸۹۷

باشد». آقاي كين دو دليل ارائه كرد:   گاليانو«واقعاً ساخت  ي مذكورتوانست به اين نتيجه برسد كه ويوالنمي

خيلي   و «خوبكار  براي گاليانورا نديده بود»، و دوم، هر چند يوئنس  گاليانونخست، او «هرگز ويوالي يوئنس 

كيفيت باشد». آقاي  آن  كند [اين ويوال] با  هاي موجود، آقاي كين «فكر نمي تميز» شهرت داشت، بر اساس عكس 

در قرن نوزدهم يا اوايل قرن بيستم ميالدي ساز از اهالي ناپل بايد ساخت يك بدل  سازكند كه اين كين فكر مي

  يك  است يا) سانتيمتر 41 –  40يك ويوال در ابعاد كامل (اين ساز، مطمئن نبود كه همچنين باشد. آقاي كين 

  .داردكمتري در بازار به مراتب خريدار   ،سانتيمتر)، كه دومي به نسبت 38( كوچك  ويوالي

 1360/1359سال  در 1804 يگاليانوآقاي كين شهادت داد كه ويوالي يوئنس  ،باالموارد رغم علي  -۱۸۹۸

خاطر ترديد او  ه اما ب .دالر آمريكا 40،000بودن و به فرض اصل ارزش داشتهدالر آمريكا  35،000، مبلغ ]1981[

اكتبر [ 1392مهر ساز ماهر ساخته باشد، در كامل را كه يك بدل در اصالت آن، آقاي كين ارزش ويوال با ابعاد 

كارشناسي او  شاهد داند. اما اگر ويوال كار بدل ساز ماهر نباشد و كوچك باشد، به نظر دالر مي  80،000 ]2013

  دالر خواهد بود. 000،35ارزشش 

كا و با در نظر گرفتن حق  دالر آمري  35،000تر يعني قيمت كارانه با در نظر گرفتن ارزيابي محافظه -۱۸۹۹

مهر   بازار در منصفانهدالر آمريكا به عنوان ارزش  26،250درصد، ايران مبلغ  20معادل ثابت كميسيون خريدار 

 كند.مطالبه مي 1804 يگاليانو، بابت ويوالي يوئنس ]2013اكتبر [ 1392

   دو آرشه   
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ضميمه كرده را حساب خريدي از ژاك فرانسه ذكر شد، ايران تصوير صورت در باال گونه كه همان -۱۹۰۰

هاي مذكور  به قيمت  زيرهاي  ] شش فقره آرشه 1978مارس    21[  1357دهد كه در اول فروردين  است كه نشان مي 

يك  دالر آمريكا؛ (دو)  13،500تورت به مبلغ  خاويرآرشه ويولن فرانسوا يك را خريداري كرده است: (يك) 

آرشه ويولن ژوزف آرتور وينيرون به بهاي  يك  دالر آمريكا؛ (سه)    5،000قيمت    ك پكات بهيدومينويولن  آرشة  

دالر آمريكا؛ (پنج) يك آرشة   2،500آرشه ويولن سل جان دود به قيمت يك دالر آمريكا؛ (چهار)  1،300

 1،200هيل اند سانز به قيمت  دابليودالر آمريكا، و (شش) يك ارشة ويولن  2،500جيمز تابز به قيمت  اليويو

  دالر آمريكا.

ها ناآگاه بوده  ها را نديده، و در نتيجه از شرايط آن ، با توجه به اين كه هيچ عكسي از آرشه آقاي كين -۱۹۰۱

.  ديق كرده استصها تخود را در خصوص ارزش آرشه   ها را تعيين كند، دشواري ارائه نظرتوانست مدل آن و نمي

تري  دو آرشه كه در زمان خريد ارزش بيش ها، يكي از احتماالً ميان آرشه چنين اظهار داشت كه آقاي كين هم 

ويولن استراديواريوس كه آقاي مشايخي در همان زمان خريد و موضوع خواسته   جفت، تورت و پكات، داشته

اكتبر [ 1392مهر  ها درآقاي كين نظر خود را دربارة ارزيابي همة آرشه  رغم اين،علي. ستبوده ااين ادعا نيست 

دالر آمريكا؛   250،000الي    200،000تورت  خاويرشرح آتي ارائه كرد: (يك) براي آرشه ويولن فرانسوا  ه  ب  ]2013

آرشة ويولن ژوزف  براي ) دالر آمريكا؛ (سه 150،000تا  100،000(دو) براي آرشه ويولن دومينيك پكات بين 

دالر  12،000تا  8،000ارشة ويولن سل جان دود براي دالر آمريكا؛ (چهار)  18،000تا  12،000آرتور وينرون 

  دابليو آرشة ويولن دالر آمريكا؛ (شش) براي  25،000تا  15،000براي آرشه ويوالي جيمز تابز آمريكا؛ (پنج) 

 دالر.  000،8تا  000،5هيل اند سانز 

كند اي كه مطالبه مي مطمئن نيست دو آرشه كه به داليلي كه در باال آورده شد، دارد ران اظهار مي اي -۱۹۰۲

شود كه يكي از آن دو آرشة قيمتي  شده است و نظر آقاي كين را يادآور مي هاي گفتهاز آرشه آرشه  دوكدام 
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تر يعني  ارزش بر اين پايه ايران «ميانگين بهاي دو آرشة كم  972احتماالً همراه استرادواريوس فروخته شده است.

دالر   16،500دالر آمريكا، يا جمعاً  10،000دالر آمريكا و  6،500كند» (يعني به ترتيب هيل و دود را مطالبه مي 

شده به منظور فروش در  هرچند آقاي كين در طول ارائه شهادت خود مشخص نكرد كه اعداد ارائه  .آمريكا)

دالر آمريكا بابت آرشة   4،875درصد كميسيون خريدار را در نظر گرفته،  25ايده بوده، ولي ايران نرخ ثابت مز

دالر آمريكا   12،375دالر آمريكا بابت آرشة ويولن سل دود، يعني جمعاً  7،500هيل اند سانز و دبليو ويولن 

  كند.مطالبه مي

ها  ها و آرشه ساز دالر آمريكا بابت  990،625 نشود ايران جمعاً ها مسترد ها و آرشه ساز بنابراين اگر  -۱۹۰۳

  كند.مطالبه مي

  (دو) اظهارات اياالت متحده  

   و دو آرشه گاليانوساز استرداد چهار    

وفق ] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29و دو آرشه در  گاليانو سازاياالت متحده به اين مطلب كه چهار  -۱۹۰۴

 هاي الجزاير جزء اموال ايران بوده است، اعتراض ندارد.بيانيه  9بند اهداف 

   بازار منصفانهارزش    

«بار اثبات ميزان مشخص خسارات بر   دارد كهكلي معروض مي اياالت متحده به عنوان يك موضوع  -۱۹۰۵

 عهدة ايران» است. 

 

گونه كه در باال اشاره شد، آقاي كين  ها «در بازار خصوصي» و «در بازار» ارجاع داد. همان در واقع آقاي كين به فروش آرشه 972
هايي، كميسيوني كه فروشنده  كه براي چنين قيمت درصد است حال آن   20هاي خصوصي از چهار تا  توضيح داد كه كميسيون فروش

  درصد است.  25بايد در حراج عمومي بپردازد 
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شود كه شاهد كارشناس ها، متذكر مي و آرشه گاليانوهاي ساز در خصوص ارزيابي اياالت متحده  -۱۹۰۶

[اكتبر  1392و يا در تاريخ مهر  ]1981[ 1360/1359 فرض خود را بر تاريخ ارزيابي يا در سال ، آقاي كين،ايران

همان طور كه اياالت  ».  باشد   اي براي تاريخ حكمكند نماد يا قرينه ] مبتني كرده كه اياالت متحده «تصور مي 2013

ارزيابي بايد «با عنايت به تاريخ نقض به عمل آيد» و اگر ديوان    استدالل كرده، 18- در ارتباط با ادعاي زمتحده، 

ها را ارزيابي كرده تعيين كند، هيچ مدرك در  ها و آرشه ساز تاريخي به غير از آنچه آقاي كين  تاريخ نقض را در  

 ها وجود ندارد.ها و آرشه ساز سوابق در خصوص ارزش منصفانه بازار 

اگر ديوان بپذيرد كه تاريخ    18-كه در خصوص ادعاي زمدعي است    نحو جايگزيناياالت متحده به     -۱۹۰۷

درصد افزايش مركب در ارزش    4يگري غير از تاريخ نقض باشد، رويكرد آقاي كين مبني بر  ارزيابي بايد تاريخ د

بايد  ]2013[ 1392/1391 يا ]1981[ 1360/1359 آقاي كين در هايبه جاي ارزيابي اين امر قابل قبول است، اما 

است كه    گاليانوسل نيكولو  ويولن   هاي خريد اوليه مبتني باشد. مطابق اظهار اياالت متحده، تنها استثنابر پايه قيمت 

هاي  ] در لندن مورد قبول اياالت متحده است، به اين صورت كه داده 2011[اكتبر    1390فروش آن در مزايدة مهر  

با مدنظر داشتن كميسيون خريدار، بايد به عنوان مبناي محاسبه افزايش بها تلقي   تراخير مربوط به فروش واقعي 

 شود.

كند كه در مرحله ثبت لوايح  كارشناسي آقاي مارتنز استناد مي شاهد به نظر  بار ديگر اياالت متحده  -۱۹۰۸

لسه استماع نيز  كارشناسي تهيه كرد و در جدر مورد خسارات، گزارش كتبي در مقام پاسخ به ادلة ابرازي ايران 

شهادت داد. آقاي مارتنز در گزارش خود در ارتباط با اين ادعا اظهار داشت كه رويكرد مناسب براي برآورد  

  مشابهِ  به نحو معقولاقالم  هائي كه ديگر خريداران بابتبه قيمت هاي مربوط ها اين است كه «دادهساز ارزش 

در تعيين    ي اصل  عوامل دارد كه « آقاي مارتنز همچنين اظهار مي   . »گردآوري شود  اندپرداخته   شودچه ارزيابي مي آن

هاي موسيقي  ساز كه «ارزيابي » و اين باشدساز مي داري نگه  حالتهويت سازنده و شامل هاي موسيقي ساز بهاي 
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 . »باشدساز مي بسته به شرايط فيزيكي  واتقريباً به طور كلي  شان،  ها، جدا از سازنده ارزش آنمورد به مورد است و  

آقاي مارتنز اظهار داشت كه وي و   ،18-، در خصوص ويولن استراديواريوس مطروح در ادعاي زبا اين حال

ها اطالع داد كه براي كريستي  به آن  كه داشته نمايندگان كريستي يكي از ي كه با يگووگروهش بر پايه گفت

، «نتوانستند  آن، اقدام به ارزش گذاري كند ي ازساز يا تصوير تيابي به خودِ«تقريباً غيرممكن است» كه بدون دس

 گذاري كنند».  ساز را ارزش 

شاهد   ،آقاي كينكه گفته شد، پذيرفت  18-گونه كه فوقاً در خصوص ادعاي زآقاي مارتنز همان  -۱۹۰۹

  خواندن وي «مطالب بسياري از اين كه باشد» و «به وضوح داراي تخصص و سوابق الزم مي ،كارشناس ايران

ها توسط آقاي كين  ، آقاي مارتنز همچنين در ارتباط با ارزيابي سازها و آرشهبا اين حالشهادت وي آموخت». 

 تشريح خواهد شد.  آن ذيالًربط ذي هائي چند را ابراز داشت كه بخش نگراني 

ارزيابي آقاي   ،عنوان شد 1763فوقاً در بند  18-گونه كه در ارتباط با ادعاي زتحده، همان اياالت م -۱۹۱۰

را مورد توجه قرار نداده، و نيز به اين علت    درخت گاه شماريكين را بر اين اساس كه گزارش وضعيت و تحليل  

  كشد.لش ميها داده، به چاسازها و آرشه  فقط قيمت براي هر يك از ها،كه به جاي طيف قيمت 

شرح داده شد، اظهار   18-زباال در مورد ادعاي  1764گونه كه در بند همچنين، هماناياالت متحده  -۱۹۱۱

داشت كه اگر ديوان بر آن باشد كه ارقام آقاي كين را بپذيرد، كسورات مناسب بايد نسبت به آن اعمال شود تا  

نبايد به عنوان بخشي از  كه ، بودهخريدار نيز  كميسيونشامل آقاي كين ارقام اين واقعيت را بازتاب دهد كه 

اياالت متحده به محاسباتي كه آقاي كين در ارتباط با ارزش   ،بازار تلقي شود. در اين راستا منصفانهارزيابي 

 . دهدارجاع مي انجام داده   1774ي گاليانوسل نيكولو ويولن 
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كه ايران مدركي   كندمالحظه مي اياالت متحده در ارتباط با ادعاي ايران بابت دو آرشة نامشخص،  -۱۹۱۲

ها به چه  كه آرشه مشابه» ارائه نكرده و صرفاً به «نظر اجمالي» آقاي كين مبني بر اين   براي نشان دادن «فروش آرشه 

. بنابراين اياالت متحده  استناد كرده است گونه اطالعاتي در تأييد» آن نظررفت «بدون هيچ قيمت به فروش مي 

بسنجد  را  ها  بازار ويولن   منصفانهارزش  «هر چند ديوان ممكن است در اين موضع باشد ... كه  دارد كه  معروض مي 

 .كند»تجويز نمي  ]هاآرشه [چنين تحليلي را در ارتباط با  ادله و مداركتصميم بگيرد ... ها آن و در خصوص 

اي كه مبناي هر گونه  هاي حمل بايد از ارزيابي كه هزينه  دارد معروض مي اياالت متحده  ،سرانجام -۱۹۱۳

ها حمل نشده بود، و ايران نبايد به نسبت موقعيتي  حكمي قرار خواهد گرفت كاسته شود، چرا كه سازها و آرشه

   اياالت متحده صورت نگرفته بود، در وضعيت بهتري قرار داده شود. نقض توسطكه 

    ) تصميم ديوان(پ 

 و دو آرشه  گاليانو(يك) استرداد چهار ساز 

ها است. ديوان  ذكر شد، خواسته اوليه ايران استرداد سازها و آرشه  1796 در بند  در باال گونه كه همان -۱۹۱۴

يعني   ،دولتالملليِ حاكم بر نتايج حقوقي عمل متخّلفانه بينالملل اين ادعا را با امعان نظر به اصول حقوق بين 

بررسي خواهد    ،تجويز شده استدعاوي  پنج بيانيه حل و فصل    مادهتوسط ديوان به حكم    هااصولي كه اعمال آن 

به جبران كامل خسارت بابت  ل متعهد ؤومس الملل «دولتِمطابق حقوق بين  974،شد بحث در باال چنانچه  973كرد.

 

  و  جمهوري اسالمي ايران  همچنين بنگريد به . 11، ص 1بيانيه حل و فصل دعاوي، ماده پنج، گزارش آراء ديوان داوري، ج  973
  ]).2014[دوم ژوئيه  1393تير   11( 191، بند 602-(چهار)15/الف24الف-، حكم شماره هيئت عمومياياالت متحدة آمريكا

  ، باال. 1787بند  بنگريد به  974



  

707 

 

حكم   )2(-12ادعاي تكميلي  موردديوان در  975.»المللي ناشي شده استهائي است كه از عمل متخلفانه بين زيان 

و دو آرشه، جبران   گاليانوانتقال چهار ساز ترتيبات دستور به اياالت متحده جهت فراهم آوردن كند كه دادن مي

خسارت مناسب است و به مثابه قرار دادن ايران در وضعيتي است كه در صورت عدم وقوع تخلف اياالت متحده،  

است چرا كه  ترين جبران خسارت مناسب ،دارد كه چنين جبران خسارتيدر آن قرار داشت. ديوان مقرر مي 

 . ندند، بلكه منحصر به فردقابل جايگزين نيست ياموال  ،و دو آرشه گاليانوسازهاي 

ديوان با صدور چنين دستوري واقف است كه سه مشكل ممكن است در مسير اجراي   ،در عين حال -۱۹۱۵

نيكولو سل ديوان متوجه توافق ظاهري طرفين بر اين واقعيت است كه ويولن  ،اين دستور خودنمائي كند. نخست

توسط برومپتون به فروش رفت. طرفين    ]2011[  1390/1389  ، احتماالً همان سازي است كه در سال1774ي  گاليانو

اند. دوم، اياالت متحده  سل در اختيار ديوان قرار نداده داري ويولن اي حاكي از هويت خريدار و محل نگه قرينه 

اظهار داشت كه كامران مشايخي چهار ساز در  خود ] 1983مارس  22[ 1362در دفاعيه مورخ دوم فروردين 

] اياالت متحده به ديوان گزارش كرد كه كامران  1985اكتبر    30[  1364يار دارد، اما در هشتم آبان  كاليفرنيا در اخت

مال ديگري در اختيار او نيست. به عالوه، وصول اطالعات   ، مشايخي فقط يك ويولن در اختيار دارد و غير از آن

] كامران مشايخي «در خانه  2013اكتبر    15[  1392مهر    23ها محتمل نيست چرا كه از  ديگر راجع به سازها و آرشه 

ساز يا سازها   ، آقاي مشايخيسالمندان است و دچار زوال عقل شده است». بنابراين براي ديوان روشن نيست آيا

و اگر چنين است كدام سازها. سوم، ديوان توجه دارد كه   يا خير اياالت متحده نگه داشته  قلمرو قضايي را در 

  17[ 1357ارديبهشت  27]، چهار آرشه در 1978[ 1357شده در شش آرشة خريداري  كه ازطرفين در مورد اين 

ديوان همچنين موضع ايران را مبني بر اين كه روشن نيست  ] به ايران تحويل داده شده است، توافق دارند.  1978مه  

 

دارد كه «دولت مسؤول متعهد است كه زيان ناشي از فعل متخلفانه  مقرر مي الملل) از مواد كميسيون حقوق بين 1( 31ماده  975
  بنگريد به . 31ماده  شرح، باال، 89الملل، پانوشت گزارش كميسيون حقوق بين بنگريد بهالمللي را به طور كامل جبران كند». بين 

  ، باال.1790-1787بندهاي 
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االت متحده مبني بر  بنابراين ديوان در صدور دستور به ايدهد. كدام چهار آرشه مسترد شده است مدنظر قرار مي 

رشه به ايران، در موضعي قرار ندارد كه بتواند با قطعيت مشخص كند كدام  آاسترداد دو فراهم آوردن ترتيبات 

 دو آرشه موضوع دستور خواهد بود.

و فراهم آوردن  يابي  جاجهت    هدر پرتو اين سه دشواري، اعطاي يك مهلت چهار ماهه به اياالت متحد -۱۹۱۶

  رسد.و دو آرشه، به نظر ديوان معقول مي  گاليانوترتيبات انتقال چهار ساز 

 بازار   منصفانه(دو) روش ارزيابي: ارزش  

و دو آرشه را بازگرداند،   گاليانو ، چنانچه اياالت متحده نتواند چهار ساز نحو جايگزينديوان به  -۱۹۱۷

بازار هر يك از   منصفانهبه عنوان كل ارزش دالر آمريكا  990،625د كه ايران خسارتي به مبلغ كنخاطرنشان مي

 كند. ] را مطالبه مي2013[اكتبر  1392رشه در مهر  آ چهار ساز و دو 

كند. نخست، يژه تلقي مي چهار نكته را واجد اهميت و ،ديوان در ارتباط با ادعاي ايران بابت خسارت -۱۹۱۸

بازار   منصفانهشود بايد بر پايه ارزش دارند كه خسارتي كه به نفع ايران حكم داده مي  يهر دو طرف موافقت كل

نهائي آن دولت  شهادت آقاي كين، خواسته  ايران توأم با    ي خالصه ادعاها  جدولها باشد. دوم، وفق  سازها و آرشه 

نه در  و ] مبتني است 2013[اكتبر  1392رشه فقط در مهر آ و دو  گاليانوبازار چهار ساز  منصفانهبر اساس ارزش 

بودن ادلة ابرازي آقاي كين از سوي اياالت متحده مورد اعتراض   ءهيچ تاريخ ديگري. سوم، صحت و قابل اتكا 

سازها را  شماري گاه درختواقع نشد جز در خصوص اين واقعيت كه نامبرده قبل از ارزيابي گزارش وضعيت يا  

معاينه فيزيكي  گاه شماري، براي تهيه گزارش وضعيت و درخت كه نگرفته است. توضيح آقاي كين مبني بر اين 

سازها كه در اوضاع و احوال مربوط به اين پرونده غيرممكن بوده، ضرورت داشته، مورد توجه ديوان قرار گرفته  

تنز، سطح  رآقاي ما آن دولت، كارشناس شاهد ت متحده و كه اياال كندخاطرنشان مي همچنين است. ديوان 
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ها به چالش نكشيدند. چهارم، اين واقعيت كه اكنون  رشه آ تخصص آقاي كين را در ارتباط با ارزيابي سازها و 

 ة كارشناسش توانسته مطالبشاهد  ها معلوم نيست و به اين دليل ايران فقط بر اساس نظر  محل استقرار سازها و آرشه 

ها بلكه انحصاراً بر پايه سوابق ژاك فرانسوا و  كند و نظر يادشده نه بر پايه معاينه خود سازها و آرشه غرامت 

ها) مبتني است، تماماً نتيجة مقررات  هاي مشابه (در مورد سازها) و آگاهي فني وي (در مورد آرشه فروش 

كه بايد به ايران  را بدواً اجازه داد كه اين اموال داري است، زيرا اين سياست به كامران مشايخي غيرقانوني خزانه 

 ،كند. نتيجتاً، مطابق انصاف هبه بفروشد ياآنها را يا كليه شد، در اختيار داشته باشد و سپس برخي بازگردانده مي 

داليل    كند، تاتوانست به آن استناد  اي كه در وضعيتي متفاوت مي ايران نبايد به خاطر محروميت از دسترسي به ادله 

 ها را تقويت كند، مجازات شود. ارزيابي سازها و آرشه 

. ديوان با طرفين موافق است كه خسارات اعطائي  شودديوان را به نتايج آتي رهنمون مي   باالمالحظات   -۱۹۱۹

و دو آرشه باشد. ديوان همچنين   گاليانوبازار چهار ساز  منصفانهايران بايد بر اساس ارزش جايگزين بابت ادعاي 

  هاي پذيرد، يعني (يك) در خصوص سازها، بازبيني برگه بازار را مي  منصفانهروش آقاي كين در تعيين ارزش 

؛ و (سه) در  توسط وي هاي مشابهسل، شناسائي فروش ها؛ (دو) در مورد دو ويولن و ويولن اصالت و عكس 

اياالت متحده در خصوص صحت كامل   ترديدهاينامبرده. ديوان به  اي  اطالعات حرفه   ،هاخصوص ويوال و آرشه 

ها را معاينه كند، وقوف  توانسته شخصاً سازها و آرشه هاي آقاي كين، به خاطر اين واقعيت كه نامبرده نمي ارزيابي 

ناتواني آقاي    يِاكه علت ريشه نيز وقوف دارد  ، ديوان به اين نكته  در باال گفته شد، همان گونه كه  حالبا اين دارد.  

  است.  انتقال اموال بودهفراهم آوردن ترتيبات ها قصور اياالت متحده از كين در معاينه شخصي سازها و آرشه 

در   1856و در بند هاي حاكم بر ادله اثبات ادعا در خصوص مالكرا كلي خود  هايديوان همچنين اظهارنظر 

  ة كه ديوان در محاسبقابل اعمال است ي مثل مورد حاضر در موارد شود كهيادآور مي 18-ارتباط با ادعاي ز

  .ي رويارو باشديهاخسارت با دشواري 
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- پذيرد. همانند ادعاي زرا به عنوان تاريخ ارزيابي مي  ]2013اكتبر [ 1392مهر  ،ديوان به داليل آتي -۱۹۲۰

] و 1978[ 1357ها طي مدت زمان معتنابهي از تاريخ اوليه خريد در ارزش سازها و آرشه ، اختالفي نيست كه 18

رسد كه اياالت متحده، حداقل  مضافاً، به نظر مي ] تغيير كرده است. 1981[ 1360تاريخ تخلف اياالت متحده در 

ديوان همچنين به اين   976.بايد مورد استفاده قرار گيردراجع به ارزش اموال كه آخرين ادله  قبول دارد اصوالً

] ارائه داده ولي داليل  2013[اكتبر  1392واقعيت عنايت دارد كه آقاي كين داليلي براي ارزيابي خود در مهر 

دهد كه  اين امر به ديوان اطمينان بيشتري مي ارائه نداده است.  ]1981[ 1359 مشابه آن را براي ارزيابي سال

كند كه آقاي كين  . ديوان همچنين مالحظه ميدرست است]  2013[اكتبر    1392هاي آقاي كين براي مهر  ارزيابي 

 ] ارائه نكرده است. 1981[ 1360ها در سال آرشه  براياي ارزيابي 

بايد منظور  در موارد الزم، را كميسيون خريدار اتفاق نظر دارند كه طرفين  و پذيرد ديوان همچنين مي  -۱۹۲۱

شود كه ايران شهادت  مضافاً متذكر مي  . ديوان آقاي كين بر فروش در مزايده مبتني است  هايزيرا ارزيابي داشت 

] اعمال 2013[اكتبر  1392آقاي مارتنز در خصوص نرخ كميسيون خريدار بر مبناي نرخي كه كريستي در مهر 

 1392 ستي در سالكرده را مورد معارضه قرار نداده است. با اين حساب ديوان اعمال نرخ كميسيون خريدار كري

بازار سازها و   منصفانهربط را در محاسبات ارزش هاي ذي كه ايران نرخ كند ولي حكم مي  ،پذيردرا مي  ]2013[

هاي تعيين  تواند ارزش آقاي كين درست اعمال نكرده است. ديوان مي  ةاسك  هاي يكها بر پايه روش ارزش آرشه 

درصد بر كل مبلغ   20كند (يعني  همحاسب ، مجدداًاعمال نرخ ثابت باهاي آقاي كين شدة ايران را بر پاية ارزيابي 

  شهود  شده توسط تشريح  روش دالر آمريكا باشد) به جاي نرخ تدريجي مطابق  100،000چنانچه مبلغ بيش از 

باالتر از   مبالغدرصد نسبت به  20اول و آمريكا دالر  100،000درصد براي  25(يعني  هر دو طرف كارشناس 

  ).دالر آمريكا 100،000

 

   ، باال.1907بند  بنگريد به  976
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  گاليانو(سه) ارزيابي چهار ساز  

  ي گاليانو   جوزپهشده توسط آقاي كين از ويولن  گيرد كه ارزيابي ارائه نتيجه مي  باالديوان نظر به مراتب   -۱۹۲۲

ي موجود براي محاسبة  ا بهترين مبن 1774 يگاليانوسل نيكولو ، و ويولن 1738 يگاليانو، ويولن نيكولو 1780

 است.  ادعاخسارات توسط ديوان در اين  

  ي گاليانوس  ئنگذاري بر ويوالي يوداند كه متذكر شود آقاي كين در ارزش ديوان الزم مي   با اين حال، -۱۹۲۳

«باور   ،هابر اساس عكس  ،باشد و گاليانواحساس راحتي نداشت چرا كه كامالً مطمئن نبود كه ساز واقعاً  1804

كه   تعيين كند انستتود كه وي نمي كنباشد». ديوان همچنين خاطرنشان مي  گاليانونداشت كه كيفيت، كيفيت 

توانسته داشته  كمتري مي به مراتب  ويوالي كوچك يا كاملي بوده، كه اگر كوچك بوده باشد، اين ساز بازارِ

باشد بلكه كار   گاليانوكه اين ويوال ساز اصل  كردنميباور  كين ي شود كه آقاباشد. ديوان همچنين متذكر مي

 باشد.اوايل قرن بيست مي  يايك بدل ساز ناپلي اواخر قرن نوزده  

ي اصل  گاليانويوئنس  1804يا ساز مورد ادعا ويوالي آتواند بگويد كه بنابراين ديوان با قاطعيت نمي  -۱۹۲۴

كه آقاي كين در  شود يادآور ميتواند باشد. ديوان مي بازار آن چقدرمنصفانه بوده يا خير و، به هر روي، قيمت 

توانست مبلغ مي ]2013[ 1392سال  ساز درشهادت خود اظهار داشت كه يك ويوالي بدل و بزرگ ساخت بدل

نباشد و اندازه    خيلي خوبساز  اگر ساخت بدل  با اين حال،بازار داشته باشد.    منصفانهدالر آمريكا ارزش    80،000

دالر آمريكا   35،000مبلغ  ]2013[ 1392 آن در سال منصفانه بازار شد، به نظر آقاي كين ارزشآن كوچك با

دالر   35،000ترين ارزش ارائه شده توسط آقاي كين يعني ايران ادعاي خود را بر پايه پائين توانست باشد.مي

 آمريكا، استوار كرده است. 
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يوئنس  1804شد ويوالي از جمله سازي كه ادعا مي  گاليانوكه چهار ساز  كندديوان خاطرنشان مي  -۱۹۲۵

هاي ناياب است.  ويولن  نامخوش كنندة ن ارائه باشد، از ژاك فرانسه خريداري شده كه به تأييد آقاي كي گاليانو

حكم  بيمه، بيمه كرده بود. بر پايه اين ادله، ديوان  شناخته شدهرا چاب، يك شركت  گاليانوچهار ساز  ،مضافاً

شده توسط راديو  روا باشد، ساز خريداري   1804  يگاليانوكه، حتي اگر ترديد در اصالت ويوالي يوئنس    كندمي

و بيمه   ،هاي معتبري آن را تأييد، فروختهيران بدل با كيفيت معقول و خوب بوده كه شركتتلويزيون ملي ا

 .پذيردمي  خسارتپايه ارزيابي ديوان از  دالر آمريكا را به عنوان  35،000 مبلغ  ديوان ،اند. بر اين اساسكرده

بابت  هابازار ساز  منصفانهارزش گيري در خصوص ه به دو دليل در تصميم كند كحكم مي ديوان  -۱۹۲۶

داري و ساير مخارج نبايد كسوراتي لحاظ شود. نخست، اياالت متحده اثبات نكرده است كه  مخارج حمل، نگه 

باال مقرر داشت،   18- اي كه ديوان در ادعاي زدارنده مال متحمل چنين مخارجي شده است. دوم، به گونه

ل نقض  ؤومال شود چرا كه دليلي ندارد اياالت متحده كه مسداري و ساير مخارج نبايد اعكسورات بابت نگه 

الملل است، از مخارج متحمله توسط كامران مشايخي در ارتباط با سازها،  حقوق بينخود بر اساس تعهدات 

 977مند شود.بهره 

نوان  مبالغي كه به عاست كه  گيرد كه ايران اثبات كرده  ديوان نتيجه مي   ،ادله تمام  نتيجتاً، پس از بررسي   -۱۹۲۷

بازار آن اقالم در    منصفانهارزش    ،كند، جز تعديل نادرست كميسيون خريدارمطالبه مي   گاليانوخسارت چهار ساز  

انتقال   ترتيباتدر صورت عدم توان اياالت متحده در فراهم آوردن  ، بنابراين .باشد] مي 2013[اكتبر  1392مهر 

ديوان مبالغ مندرج در جدول زير را به عنوان   ،جزئي حكمها ظرف مدت چهار ماه از تاريخ اين سازها و آرشه 

دهد. علي رغم اين كه آقاي كين صراحتاً ارزيابي خود را بر پايه فروش از طريق  غرامت به نفع ايران حكم مي 

 

  ، باال. 1866بند  بنگريد به  977
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ون خريدار از ارزيابي آقاي كين  كميسي،  18-در مورد ادعاي ز  1861به داليل مندرج در بند  مزايده مبتني نكرده،  

 شده است. كسربابت ويوال 

 ارزيابي آقاي كين در  

    ]2013اكتبر [ 1392مهر 

  [به دالر آمريكا] 

  978كميسيون خريدار

  [به دالر آمريكا] 

مبلغ حكم در صورت 

عدم توان فراهم  

آوردن تمهيدات انتقال 

  توسط اياالت متحده 

  [به دالر آمريكا] 

    139،000    41،000    180،000  1970 يگاليانو جوزپهويولن 

    155،000    45،000    200،000  1738 يگاليانوويولن نيكولو 

 يگاليانونيكولو سل ويولن 
1774  

810،000    167،000    643،000    

    26،250    8،750    35،000  1804 يگاليانو ي يوئنس ويوال

  

 (چهار) ارزيابي دو آرشه 

دالر آمريكا،  12،375به مبلغ  ،ايران بابت خسارات عدم استرداد دو آرشهبه ادعاي اكنون ديوان  -۱۹۲۸

 پردازد. مي

كند. كدام دو آرشه را در اين ادعا مطالبه مي است كه  متذكر شد كه ايران مشخص نكرده    در باالديوان   -۱۹۲۹

وان همچنين با  آن ظاهراً نامعلوم است، ديدقيق رشه كه شناسة آ دو استرداد  هاي صدور دستورِجدا از دشواري 

مشكل است،    دچاربازار دو آرشة نامعين و غير قابل تعيين    منصفانهصدور دستور پرداخت غرامت به شكل ارزش  

 

ميليون    2درصد براي الباقي قيمت زير    20دالر آمريكاي اولي قيمت و    000،100درصد براي    25كميسيون خريدار بر اساس نرخ   978
  ، باال.1843بند   بنگريد بهدالر آمريكا. 
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تشريح شده در  داري است. باز هم به داليل ها ناشي از وضعيت ايجاد شده از مقررات غيرقانوني خزانه و همه اين 

 979يابي ايران به غرامت باشد.ست هاي محاسبة خسارات نبايد مانع ددشواري  ،باال

كه فقط چهار آرشه از شش آرشة  يك از طرفين ادلة حاكي از اين د كه هيچ كنديوان خاطرنشان مي  -۱۹۳۰

شده توسط كامران مشايخي به نيابت از راديو تلويزيون ملي ايران به ايران بازگردانده شد را مورد معارضه  خريداري 

مانده به ايران تحويل داده نشده، اعتراضي نكرده  باقي ة به اين ادعا كه دو آرشاند. اياالت متحده هم قرار نداده 

گنجد به  كه در قالب «اموال ايران» مي  ايآن چه براي ديوان قطعيت دارد اين است كه دو آرشه  ،است. بنابراين

انتقال آن، ايران متضرر   ترتيباتدليل تخلف اياالت متحده به ايران انتقال نيافته است، و در صورت فراهم نيامدن 

نباشد تا ايران را  انتقال دو آرشه  ترتيباتچنانچه اياالت متحده قادر به فراهم آوردن  ،خواهد شد. با اين حساب

به  ل پرداخت غرامت ؤواياالت متحده مس قرار دهد، ر وضعيتي كه در صورت عدم تخلف در آن قرار داشتد

 اي استرداد دو آرشه است. ج

دالر آمريكا يعني ميانگين ارزش دو، كم  16،500شود كه مبناي ادعاي ايران مبلغ مي ديوان متذكر  -۱۹۳۱

باشد. ديوان اين  ] مي2013[اكتبر    1392در مهر    ،هيل اند سانز و دوددبليو  هاي  آرشه بهاترين، آرشه كه عبارتند از  

چنانچه اياالت متحده نتواند    ،ن حسابداند. با ايايران مي جايگزين  محافظه كارانه را پاية درستي براي غرامت    رقمِ

 4،125جزئي ترتيب انتقال دو آرشه را به ايران بدهد، ديوان پس از كسر مبلغ  حكمظرف چهار ماه از تاريخ اين  

رغم اين واقعيت  دهد. علي دالر آمريكا به نفع ايران حكم مي   12،375مبلغ  به  دالر آمريكا بابت كميسيون خريدار،  

در   1861ذكر شده در بند    يلبه دال،  تاً ارزيابي خود را بر فروش از طريق مزايده مبتني نكردهكه آقاي كين صراح

 ها توسط آقاي كين كاسته شده است.كميسيون خريدار از ارزيابي آرشه ، 18-ز  يارتباط با ادعا 

 

  ، باال.1857-1856بندهاي  بنگريد به  979



  

715 

 

 گيري(پنج) نتيجه

و دو   گاليانودهد كه ترتيبات انتقال چهار ساز نظر به مراتب فوق، ديوان به اياالت متحده دستور مي  -۱۹۳۲

بدين ترتيب، اياالت متحده بايد اقداماتي به منظور  فراهم آورد.    حكم جزئيآرشه را ظرف چهار ماه از تاريخ اين  

ها را در آن دورة زماني به  تضمين اين امر انجام دهد كه متصرف يا متصرفين چهار ساز موسيقي و دو آرشه آن 

ظرف مدت چهار ماه از تاريخ اين  و دو آرشه  در صورتي كه اين چهار ساز موسيقي 980ال خواهند داد.ايران انتق

هاي  رشه آبازار سازها و  منصفانه خسارت حاصل از ارزش را به عنوان مبالغ زير ديوان به ايران منتقل نشود،  حكم

آن دولت  از تعهدات متابعت نتيجة قصور اياالت متحده به مبلغ ياد شده كه  ،]2013[اكتبر  1392ادعائي در مهر 

 :داندقابل پرداخت مي  خواهد بودهاي الجزاير  بيانيه ذيل

  981؛ به ايران 1780 گاليانوجوزپه   ويولنانتقال   عدمدالر آمريكا در صورت   000،139 - 

 982؛ به ايران 1738 گاليانونيكولو  ويولنانتقال عدم  دالر آمريكا در صورت   000،155 - 

 983؛به ايران 1774 گاليانوسل نيكولو ويولن انتقال عدم  دالر آمريكا در صورت   000،643 - 

 984؛ به ايران گاليانويوئنس  1804انتقال ويوالي عدم  دالر آمريكا در صورت   250،26 - 

 .به ايران انتقال دو آرشه عدم  دالر آمريكا در صورت   12،375 - 

 مشمول بهرة پيش از صدور حكم خواهد بود.اين مبالغ به شرح آتي 

 

  .169-168بندهاي  بنگريد به  980
  ، باال. 1927بند  بنگريد به  981
  همانجا.  بنگريد به  982
  همانجا.  بنگريد به  983
  همانجا.  بنگريد به  984
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 ).(وزارت راه و ترابري/گالف پورتس كريتينگ كو 8-ادعاي ز) 3(

  (الف) سببيت

در مواردي كه اياالت متحده از تعهدات خود در بيانيه ، ديوان مقرر داشت كه «529در حكم شماره  -۱۹۳۳

ديوان بايد   985». مسئوليت اياالت متحده محقق استعمومي تخلف كرده و در نتيجه، ايران خساراتي متحمل شده،  

  مواد باعث تأخير در حمل نهائي  8-ز مواددر ارتباط با  هتوسط اياالت متحد 9تعيين كند كه آيا نقض تعهد بند 

 986] به ايران شد يا خير.1984[فوريه  1362در بهمن  8-ز

  (يك) اظهارات طرفين 

 اظهارات ايران 

تأخير حمل   سببكند كه مي  اظهار 987استدالل اياالت متحده در خصوص سببيتايران در پاسخ به  -۱۹۳۴

  ، داريمقررات غيرقانوني خزانه  535-333توسط اياالت متحده بود كه در بخش  9به ايران نقض بند  8-ز مواد

داري  مقررات خزانه   535-215و بخش    12281دستور اجرائي شماره  انتقال  دارندگان حق حبس را از دستورالعمل  

 مستثني كرد.

دي    بينرا    8- ز  مواداست،    قائلكند كه وزارت راه و ترابري آن گونه كه اياالت متحده  ايران ادعا مي  -۱۹۳۵

فتن  براي باز پس گر ،كه در واقع  مدعي است ] رها نكرد. ايران 1981[اكتبر  1360] و مهر 1981 [ژانويه  1359

با گالف پورتس    ،كار نداشتهاي الجزاير براي انجام اين ، وزارت راه و ترابري اگرچه تعهدي در بيانيه 8-اموال ز

 مذاكرات حل و فصل به عمل آورد.

 

  .139، ص  28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 73، بند 529حكم شماره   985
  ، باال. 546بند  بنگريد به  986
  به بعد، زير. 1941بند  بنگريد به  987
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  س ورتپلف ابا گ نامه حل و فصلموافقتايران منكر قصور وزارت راه و ترابري در اجراي  ،مضافاً -۱۹۳۶

نداشت).    8-ز  موادبه انجام مصالحه براي بازپس گرفتن    تعهديحتي  وزارت راه و ترابري    ،است (كه به نظر ايران

 ، ، موكول به شماري از شروط بود كه هرگز عملي نشد؛ در نتيجهنامه حل و فصلموافقت است كه قائل ايران 

اقداماتي را  در واقع معهذا، وزارت راه و ترابري  كند كه،آور نگرديد. ايران تأكيد مي هرگز كامالً مؤثر و الزام 

[دسامبر   1360در آذر/دي  به عمل آورد؛ مثالً، مقامات وزارت راه و ترابري    نامه حل و فصلموافقت براي اجراي  

 به اياالت متحده سفر كردند. 8-ز  موادبراي فراهم آوردن مقدمات حمل ] 1981

درخواست پروانه   ]1982سپتامبر [ 1361مهر ف پورتس در د كه گالكنبه عالوه، ايران خاطرنشان مي  -۱۹۳۷

 988پروانه را صادر كرد.   ]1983ژانويه  [  1361هاي خارجي در بهمن  كه دفتر كنترل دارائيرا كرد،    8-ز  موادفروش  

باعث شد وزارت راه و   8-ز موادفروش قريب الوقوع گالف پورتس مبني بر  هايكند كه تهديدايران ادعا مي 

ايران   989] امضا كند.1983فوريه  24[ 1361نامه حل و فصل را با گالف پورتس در پنجم اسفند ترابري موافقت 

، وزارت راه و ترابري هيچ گونه تعهدي به حل و فصل ادعاهاي گالف پورتس براي  9كه مطابق بند  مدعي است

كه مكلف به تعجيل يا اقدام براي مصالحه در محدودة زماني  اين نداشت چه رسد به  8-ز موادباز پس گرفتن 

 خاصي باشد.

رها  را    8-ز  مواد]  1983[اول ژوئيه    1362تير    10گالف پورتس پس از    در باال ذكر شد، گونه كه  همان -۱۹۳۸

كه اين اقدام گالف پورتس كه  مدعي است ايران  990.متروك شدهيچ نظارت و نگهباني در انبارها بيكه كرد 

گالف  بود، نتيجه امكان ايجاد شده براي  و ترابري  هاي بيشتر به وزارت راه  حاصلش ورود خسارت و تحميل هزينه 

نتيجة  گالف پورتس به نوبه خود سال بود؛ و اين توان و امكان براي چندين  8-زاز مواد داري در نگه  پورتس

 

  ، باال. 512بند  بنگريد به  988
  ، باال.515-514بندهاي  بنگريد به  989
  ، باال. 518بند  بنگريد به  990
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نامة ت راه و تربري از جمله، وادار به تمديد اجاره كند كه وزارتوسط اياالت متحده بود. ايران ادعا مي   9بند  نقض  

الزحمه نگهباني انبار؛ پرداخت بابت  در هيوستون و نيواورلئان؛ پرداخت حق  8- ز موادانبارها براي انباشتن 

هاي حمل وسائط نقليه  كشتي گرفتن و ؛ 8-ز قابل توجهي از موادبخش مجدد بندي و بسته مجدد گذاري جعبه

در ارتباط با هر يك    ، وزارت راه و ترابري،ايران  اتمطابق اظهار 991. شد  8-ز  موادبراي حمل    »آف   لرول آن/رو«

 هاي مطروح در اين ادعا، براي تقليل خسارات حاصل از نقض اياالت متحده منطقي عمل كرد. از دوره 

در واقع مربوط  و ترابري تأخير وزارت راه  راجع بهاياالت متحده  هايكه استدالل  مدعي استايران  -۱۹۳۹

يا  ه استهاي خود معمول داشتقي براي كاهش زيان ط تالش منو ترابري شود كه آيا وزارت راه به اين مسئله مي 

براي فراهم آوردن  خود  9] ناقض تعهد بند 1981ژانويه  19[ 1359دي  29خير. از آنجا كه اياالت متحده از 

، اقدامي منطقي  موادبود، هر اقدام وزارت راه و ترابري در راستاي بازپس گرفتن آن   8-ز موادانتقال ترتيبات 

وجود، دامنه، و نقض هرگونه  نتوانسته ايران، اياالت متحده  اظهاراتشود. مطابق براي تقليل خسارت تلقي مي 

 . را اثبات نمايدتكليفي براي تقليل خسارت توسط ايران 

تواند و  نمي  8-ز مواد ترابري براي آزاد كردن و وزارت راه خود هاي الش گيرد كه تايران نتيجه مي  -۱۹۴۰

 ايران به عنوان يك سبب دخيل تلقي شود.وارده به هاي نبايد در زنجيره سببيت نقض اياالت متحده و زيان 

 اظهارات اياالت متحده 

» و  كليدي« كه ايران نتوانسته از عهدة بار اثبات اين ادعا برآيد كه سبب  مدعي استاياالت متحده  -۱۹۴۱

بلكه   هوزارت راه و ترابري و يا هيچ عامل ديگري نبودخود به ايران، عملكرد  8- ز موادقريب تأخير در انتقال 

ايران    كه  كنداياالت متحده استدالل مي با اين حساب،  .  ه استداري بود مقررات غيرقانوني خزانه   535-333بخش  

 

  ، باال. 521بند  بنگريد به  991
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  8-ز موادر نكرده بود، انتقال د داري را صانتوانسته اثبات كند كه اگر اياالت متحده مقررات غيرقانوني خزانه 

گونه نقضي از جانب اياالت متحده  گيرد كه هيچ قرار، اياالت متحده نتيجه ميگرفت. بدينزودتر صورت مي 

آن  هائي باشد كه در نتيجه تواند مسؤول زيان اياالت متحده نمي تأخير تلقي شود، و آن » كليدي سبب تواند «نمي

ر  المللي دادگستري د دادگاه بين ديوان در تأييد موضع خود، از جمله، به آراء اياالت متحده حاصل شده است. 

 كند.استناد مي  993كشي قضية نسل و  992گاپچيكوو ناگيماروس قضية پروژة 

-333توانست ثابت كند كه بخش كه، حتي اگر ايران مي  است بر اين موضعاياالت متحده به عالوه،  -۱۹۴۲

به تنهائي، هرچند شرط الزم   سبب» تأخير در انتقال بوده، اين كليديسبب داري «مقررات غيرقانوني خزانه  535

كه مقررات غيرقانوني  كرد بايد اثبات مي همچنين شود. ايران است، اما شرط كافي براي جبران زيان تلقي نمي 

،  نزديكضرورت وجود سبب  ،اياالت متحده اظهاراتداري سبب قريب آن تأخير بوده است. مطابق خزانه 

از اين كه موضوع جبران  غير مستقيم يا دور هستند كه بيش از حد هائي را مسؤوليت حقوقي را محدود، و زيان 

استناد  چِنگن يهاي بنظر خود، از جمله، به نوشتهكند. اياالت متحده در تأييد مستثني ميخسارت باشد، 

كه مقررات غيرقانوني   ه برسد اين نتيج به گيرد كه حتي اگر ديوان اياالت متحده نتيجه مي  ين رو،از ا 994كند.مي

باعث ورود زيان به ايران شد، چنين زياني بيش از حد غير مستقيم و دور است كه   مشتركاً داري به نوعي خزانه 

 مناسبت داشته باشد. 8-بتواند براي جبران خسارت در ادعاي ز

در خصوص مسائل موضوعي، اياالت متحده بر اين موضع است كه اگر وزارت راه و ترابري براي   -۱۹۴۳

كه گالف    ي نامه حل و فصلموافقت كرد، و اگر  ر نمي ب] ص1981[اكتبر    1360گالف پورتس تا مهر  تماس گرفتن با  

 

992 Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, para. 152, 1997 I.C.J. 7, 81 
(25 Sept.). 
993 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(Bosn. & Herz. v. Serb. & Montenegro), Judgment, para. 462, 2007 I.C.J. 43, 233-34 (26 Feb.) 
. 

   .244، باال، ص 122چنگ، پانوشت 994
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ه  را دريافت كند. ب 8-ز  موادتوانست عاجالً مي وزارت راه و ترابري كرد، را دنبال مي ه بودپورتس مذاكره كرد

داري  مقررات غيرقانوني خزانه  535-333كه بخش اين  ،كند، نخستاياالت متحده ادعا مي  ،ترطور مشخص 

[اكتبر  1360در مهر  8- ز خصوص موادتوانست قبل از تماس وزارت راه و ترابري با گالف پورتس در نمي

كه قبل از تماس وزارت راه و ترابري با گالف   با توجه به اين ايجاد كند.  8-در حمل مواد ز يتأخير]، 1981

پرداخت هزينه  بدون كي، و تيبدون دستورالعمل وزارت راه و ترابري، بدون فراهم آوردن ترتيبات لجس ،پورتس

أخيري صرفاً حاصل  توانست از طرف گالف پورتس به ايران حمل شود، پس، هرگونه تنمي  8-حمل، اموال ز

 اعمال خود وزارت راه و ترابري بود.

آبان  داري در دوره بين مقررات غيرقانوني خزانه  535-333كند كه بخش مي ادعا دوم، اياالت متحده   -۱۹۴۴

  ] نيز عامل تأخير نبود. اياالت متحده بر اين موضع است كه 1983[اول ژوئيه  1362تير  10و  ]1981نوامبر [ 1360

به عمل    8-در هيچ زماني در طي اين دوره اقداماتي براي فراهم آوردن ترتيبات حمل اموال ز  ترابريوزارت راه و  

] با گالف پورتس را اجرا  1981نوامبر  17[ 1360آبان  26نامه حل و فصل نياورد. وزارت راه و ترابري نه موافقت 

، با پرداخت  نامه حل و فصلموافقت در  تعيين شده  ] يعني مهلت1982مارس  31[ 1361فروردين  11كرد و نه تا 

شرايط مرضي الطرفين    مبتني بررا به عنوان حكم  نهايي  نامة  . پس از آن كه ديوان مصالحه را بُرد  8-مواد ز  ،مخارج

حمل،  ترتيبات ] ثبت كرد، وزارت راه و ترابري با تأخير در فراهم آوردن 1983فوريه  24[ 1360در پنجم اسفند 

مسائل  كه ايران نتوانسته اثبات كند كه  مدعي است شش ماه ديگر هم تأخير كرد. در اين راستا، اياالت متحده 

 .استتأخير شده نه سبب هر گوصدور پروانه صادرات  مربوط به

  10توانست بين  داري نمي مقررات غيرقانوني خزانه   535-333كه بخش  قائل است  سوم، اياالت متحده   -۱۹۴۵

حمل شد باعث هيچ  8- مواد ز] يعني زماني كه سرانجام 1984[فوريه  1362] و اسفند 1983[اول ژوئيه  1362تير 

فوريه    24[  1360پنجم اسفند    نامه حل و فصلموافقتبق  در حبس نبود. مطا    8-ز  موادگونه تأخيري بشود، چرا كه  
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هاي انبارداري و  ] بين گالف پورتس و وزارت راه و ترابري، گالف پورتس از ادعاي خود بابت هزينه 1983

نظر كرد. بنابر اظهارات اياالت متحده، مدت زمان  هرگونه حق حبس ديگر در مقابل پرداخت مبلغ مصالحه صرف

گونه  عواملي بود كه هيچ   سببل اموال پس از دريافت مبلغ مصالحه توسط گالف پورتس به  شده براي حمصرف

 .نداشت 9ت متحده در بند الارتباطي به تعهد ايا

 (دو) تصميم ديوان

توسط اياالت متحده و خسارات ادعائي    9كه آيا رابطه سببيت بين نقض تعهدات بند  در تعيين اين ديوان   -۱۹۴۶

كند يا خير، اصولي را كه  مسؤوليت اياالت متحده در قبال خسارات ادعاي حاضر كفايت مي ايران براي احراز 

  ي معقول به نظر ديوان، چنانچه ديوان با قطعيت 995جزئي مقرر كرد، مدنظر قرار خواهد داد. حكمتر در همين پيش

به   ]1984فوريه [ 1362 اسفندپيش از  8-مواد ز ،داريمقررات خزانه  535-333نتيجه بگيرد كه در نبود بخش 

داخلي، به    حقوق چنين رابطه سببيتي محرز خواهد بود. ديوان افزون بر اين و همسو با رويكرد    ،شدايران حمل مي 

طرفين را احراز كند و از ميان  مقادير تطبيقي سهم سعي خواهد كرد  996شده از چشم انداز تطبيقي،شيوه تحليل

 .نمايد«اساسي» يا «غالب» را مشخص  سبب «اصلي»، ،هاي چندگانه دخيلسبب

تواند نتيجه بگيرد كه عدم آگاهي وزارت راه و  ، ديوان قانع شده است كه نمي امري مقدماتيبه عنوان   -۱۹۴۷

داري در  االجرا شدن مقررات غير قانوني خزانه الزم  و نه ترابري از جزئيات محل قرارگيري و وضعيت اموالش 

  كردند)  مبتني  آنبر    نكردن  آزاد  براي  را  خود  ادعائي  حق  اموال  متصرفين  (كه]  1981فوريه    26[  1359هفتم اسفند  

. در تاريخ  بوده است]  1981اوت    17ژانويه تا    19[  1360 مرداد  26  تا  1359  دي  29  شده ازسبب خسارات متحمل

وزارت راه و ترابري در اياالت متحده، در پاسخ به درخواست  مهندس مشاور    ، هوارد نيدلز تامن اند برگندوفاخير

 

  ، باال.1795-1791بندهاي  بنگريد به  995
  ، باال.1795-1793بندهاي  بنگريد به  996



  

722 

 

اطالعاتي   997شده،داري اقالم خريداري نگه  هايانبارها و محلجزئيات تماس با ارائه وزارت راه و ترابري براي 

ربط،  در خصوص مسائل موضوعي ذي   998اموال در اختيار گذاشت. يدر خصوص وضعيت و محل قرارگير 

به نظر ديوان، گوياي نا آگاهي كامل (و حتي بدتر از آن، «رها كردن» اموال به   ، تلكس وزارت راه و ترابري

تر فقدان آگاهي از جزئيات است كه براي دولتي كه  كند) نيست، بلكه بيشاي كه اياالت متحده مطرح مي گونه 

شود. در  بيگانه و دور قرارداد خريد كاال و خدمات بسته، عادي تلقي مي  از طريق نمايندگان خود در كشوري

گيري كند كه، تواند نتيجهخصوص تحليل حقوقي مسائل موضوعي كه ديوان در برابر خود دارد، ديوان نمي 

رخوردِ  چه حاصل و نتيجة سرگرداني و عدم قاطعيت ابتدائي وزارت راه و ترابري در ارزيابي وضعيت بود و نيز بآن

 داري حاصل شده باشد.توانسته از مقررات غيرقانوني خزانه كُند و مردد با آن وضعيت، نمي

 17[ 1360آبان  26  نامه حل و فصلموافقتاز كه وزارت راه و ترابري پس در خصوص اين ديوان  -۱۹۴۸

) معمول  به نحوي معقول، چه اقدامي را بايد (]1984فوريه [ 1362بهمن ] و قبل از حمل اموال در 1981نوامبر 

با اين   999به آن خواهد پرداخت.در زير  كند و  تر مربوط به تقليل خسارت تلقي ميداشت، اين موضوع را بيشمي

و ترابري  ندي و كم و بيش عدم قاطعيت اقدامات وزارت راه يك از موارد ترديد، ُك، به نظر ديوان، هيچ حال

 يا «غالب» تلقي شود. »اصلي«هنجاري، سبب ي  يتواند به معنانمي

مقررات غيرقانوني   535-333كه در نبود بخش  1000مجاب شده است  ادله كليه  بازبينيپس از ديوان  -۱۹۴۹

مشمول   8-. اگر به خاطر آن بخش نبود، مواد زشدمي زودتر به ايران حمل  در واقع 8-ز مواد ،داريخزانه 

 

  ، باال. 436بند  بنگريد به  997
  همانجا.  بنگريد به  998
  به بعد، زير. 2065بند  بنگريد به  999

، پانوشت  602-(چهار)15/الف24الف-، حكم شماره هيئت عموميبنگريد به جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده آمريكا 1000
  ]).2014[دوم ژوئيه  1393تير  11( 153
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- گرفت؛ با اين حساب، گالف پورتس مجاز نبود مواد زقرار مي   12281دستورالعمل انتقال دستور اجرائي شماره  

باني از انتقال آن ممانعت كند. حتي اگر بپذيريم كه مطابق ادعاي  را نگه دارد و تا دريافت بدهي انبارداري و نگه   8

زمان موجب تأخير در حمل، يا  اي هم عوامل بيروني ديگر به گونه ترابري و اياالت متحده عملكرد وزارت راه و 

و ترابري  اصلي تأخير و خسارتي بود كه وزارت راه  سبب 535-333خشي از تأخير شد، از ديد ديوان بخش ب

بيني بود يا حداقل بايد  متحمل شد. چنين تأخيري، و خسارت احتمالي آن، براي اياالت متحده قابل پيش نتيجتاً 

-333اشته است كه به لحاظ وجود بخش به اين نتيجه همچنين توجه د رسيدنبود. ديوان در بيني مي قابل پيش

كرد، مستثني مي  12281را از شمول دستورالعمل انتقال دستور اجرائي    8-هاي الجزاير مواد زكه با نقض بيانيه  535

را   نامه حل و فصل موافقتوزارت راه و ترابري ناگزير به مذاكرات اصالحي با گالف پورتس شد و سرانجام 

  متصرفين بري تكليفي به حل و فصل ادعاهاي اتر ووزارت راه  ،هاي الجزايرمطابق بيانيه در واقعمنعقد كرد. 

 خصوصي اياالت متحده براي تحويل گرفتن اموال خود نداشت.

   داري مقررات خزانه  535-333دارد كه، در چنين اوضاع و احوالي، بخش قرار، ديوان مقرر مي بدين  -۱۹۵۰

ل خسارات وارده به ايران در  ؤوبه ايران بود. با اين حساب، اياالت متحده مس 8-أخير انتقال مواد زت اصلي سبب

 باشد.نتيجه نقض بيانيه عمومي توسط آن دولت مي 

هاي الجزاير  اه و ترابري در نتيجه نقض بيانيهر و دامنه خساراتي را كه وزارت  ماهيتدر زير ديوان  -۱۹۵۱

كند. در اين ارتباط ديوان بررسي خواهد كرد كه  ارائه شد، تعيين مي در باالتوسط اياالت متحده، به شرحي كه 

 1001يا خير. ه استبراي تقليل چنين خساراتي معمول داشت معقوليآيا وزارت راه و ترابري اقدامات 

 

هيئت عمومي ديوان، بند   -24(چهار) الف/  15الف-602حكم شماره    بنگريد به جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده آمريكا، 1001
  ]).2014[دوم ژوئيه   1393تير  11(  218و پانوشت  221
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  (ب) ارزيابي 

  (يك) اظهارات طرفين 

 اظهارات ايران ) 1

دالر آمريكا مطالبه   15،273،656جمعاً مبلغ    8-، در ادعاي زي خودطبق فهرست خالصه ادعاهاايران     -۱۹۵۲

دالر آمريكا بابت كاهش ادعائي ارزش واحد   6،890،020) مبلغ 1( :كند كه جزئيات آن بدين شرح استمي

ر آمريكا بابت واحد  دال  4،111،875ديدگي (شكن مورگن در اثر آسيبكمپ و تجهيزات سنگ -هاي پورتاخانه

دالر آمريكا بابت خسارات   6،205،083) مبلغ 2شكن)؛ (دالر آمريكا بابت تجهيزات سنگ  2،778،145ها و خانه

- هاي پورتادالر آمريكا در ارتباط با واحد خانه  2،960،022(  8-ادعائي ناشي از محروميت از استفاده مواد ز

بابت  آمريكا دالر  696،872و  ن؛شكن مورگ ا تجهيزات سنگدالر آمريكا در ارتباط ب 2،548،189مپ و ك

دالر آمريكا بابت «مخارج اضافي» ادعائي جهت بازپس گرفتن   2،178،553) مبلغ 3؛ و (روشنايي هايه كارخان

 كند.. ايران بابت تمام اين مبالغ بهره مطالبه مي  8-مواد ز

 ادعاي كاهش ارزش دارائي در اثر آسيب ديدگي 

كمپ و -هاي پورتاتحت اين سرفصل از ادعا، خسارات ناشي از كاهش ارزش واحد خانه ايران  -۱۹۵۳

داري آن در فضاي باز، و قرار گرفتن  شود به دليل نگهكند كه ادعا ميشكن مورگن را مطالبه مي تجهيزات سنگ

 1359دي  29تحده از داري اين اموال در اياالت مهم در دورة نگه در معرض رطوبت شديد و عوامل جوي، آن 

. مطابق اظهارات  حاصل شده بود  ها به ايران،  ، يعني زمان حمل آن]1984[فوريه    1362] تا بهمن  1981ژانويه    19[

خسارتي   روشناييهاي شديداً آسيب ديده بود. ايران بابت كارخانه  ]1984فوريه [ 1362تا بهمن ايران، اين اقالم 

 ارتي وارد نشده است. پذيرد كه خسكند و مي مطالبه نمي
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شكن  كمپ و تجهيزات سنگ-هاي پورتاديدگي وسيع ادعائي واحد خانه براي اثبات آسيب ايران  -۱۹۵۴

نامه و شهادت شفاهي در  (يك) شهادت  :كند بهمورگن به ترتيب در هيوستون و نيواورلئان، از جمله، استناد مي

جلسه استماع آقاي توفيق صدر موسوي، كاپيتان كشتي ايراني و مستخدم سابق خطوط كشتيراني ايران در لندن؛  

آقاي موسوي از جانب وزارت راه و ترابري   ]1983سپتامبر يا اواخر اكتبر [ 1362شهريور، مهر، يا اوايل آبان در 

نامه آقاي علي  (دو) شهادت  1002را جهت حمل به ايران آماده كند؛ 8-به اياالت متحده سفر كرد تا مواد ز

اواسط  مهندس عمران و مشاور وزارت راه و ترابري كه آقاي موسوي را در سفرش به اياالت متحده در    ،محمودي

 جلسه استماع آقاي اكبر مسافر شهادت شفاهي درنامه و و (سه) شهادت  1003همراهي كرد؛ ]1983اواخر [ 1362

 1004ي كه در سفر همراه آقاي موسوي بود.رحمت

خبره  داران ، مشاور مالي، و رئيس پيشين انجمن حسابخبرة ايرانيدار  آقاي غالمرضا سالمي، حساب -۱۹۵۵

شكن كمپ و تجهيزات سنگ -هاي پورتاديدگي واحد خانه ادعا در اثر آسيب حسب  كه ايران  را  ايران، خساراتي  

ارزيابي كرده   ، براي ايران] متحمل شده1984تا فوريه  1981ژانويه  19[ 1362تا بهمن  1359دي  29مورگن از 

كمپ و -هاي پورتااست. ارزيابي آقاي سالمي بر دو محور استوار است، نخست درصد خسارتي كه واحد خانه

اي  ه دور  ، ] متحمل شد؛ و، دوم1984[فوريه  1362شكن مورگن تا زمان حمل به ايران در بهمن تجهيزات سنگ 

آن خسارات است. آقاي سالمي گزارش ارزيابي كتبي تهيه كرد  حسب ادعا مسؤولبابت آن اياالت متحده كه 

 و به عنوان شاهد كارشناس ايران در جلسه استماع حضور يافت.

  از جمله به گزارش  ،كمپ-هاي پورتاواحد خانهادعائي ديدگي براي محاسبة آسيبآقاي سالمي  -۱۹۵۶

براي ارزيابي  ايران، دادگستري پيشين وزارت كارشناس رسمي  ،سط آقاي بهرام بغداديشده توكارشناسي تهيه 

 

  ، باال. 520بند  بنگريد به  1002
  همانجا.  بنگريد به  1003
  ، باال.505-504بندهاي  بنگريد به  1004
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كند. آقاي بغدادي به عنوان شاهد كارشناس از طرف ايران در جلسه استماع حضور يافت و گزارش  استناد مي

شكن ات سنگ تجهيزادعائي  ديدگي  در محاسبه آسيبآقاي سالمي  ،وي نيز در عداد سوابق پرونده است. مضافاً

مستخدم سابق   كه مهندس مكانيك ايراني  ،شده توسط آقاي فرشاد پرچمياز جمله به گزارش تهيه ، مورگن

. آقاي پرچمي به عنوان شاهد كارشناس ايران در جلسه استماع حضور يافت  كردوزارت راه و ترابري بود، استناد  

 در عداد سوابق پرونده است.او و گزارش  

 كمپ-هاي پورتاواحد خانه 

ساخته و صدها، يا بلكه  هاي پيش كمپ متشكل بود از خانه -هاي پورتاكند كه واحد خانهايران ادعا مي  -۱۹۵۷

هاي  اقتها از جمله شامل ادهد كه واحد خانه ها. ايران توضيح ميخانه ساخته براي بنا كردنهزاران قطعات پيش 

 شوئي بود.ها و رخت گاههاي نشيمن و استراحت، آشپزخانه، دفاتر كار، آزمايش خواب، بخش 

يعني سال اول در انبار گالف    ]1979[  1358/1357  كمپ طي-هاي پورتاكه واحد خانه   قائل استايران   -۱۹۵۸

  طبق اظهار . ديدگي اساسي نشدمتحمل آسيب ماهه ضمانت ساخت آن 12ويژه در دورة به پورتس در هيوستون، 

واقع، ايران  در ها طوري ساخته شده بود كه در مقابله با تأثيرات جوي مقاوم باشد. علت اين بود كه خانه  ، ايران

] 1981[ژانويه  1359حمل پيش از دي هاي قابل ديدگي واحد خانهال بر آسيب مستقيمي د ادلةكند كه تأكيد مي 

كارشناس قانوني مهندسي سازه، عضو   ، وجود ندارد. ايران در تأييد موضع خود به شهادت آقاي اندرو بيلينگهام

نگهام به عنوان  كند. آقاي بيليدر بريتانيا و عضو مؤسسه مهندسان سازه استناد مي مؤسسه سلطنتي ارزيابان رسمي 

لينگهام در معرفي خود گفت تخصص زيادي در  يشاهد كارشناس ايران در جلسه استماع حضور يافت. آقاي ب

 زده دارد. شده از الوار از جمله در فرسايش چوب و ترميم الوارهاي آفت هاي ساخته خانه
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كيفيت قطعات متشكله با  كمپ به طرح مستحكم، -هاي پورتاآقاي بيلينگهام در توصيف واحد خانه  -۱۹۵۹

آقاي  ماهه سازنده اشاره كرد.    12و ضمانت  شده در كوره،  الوار خشك ساله در طراحي،    10بيني عمر حداقل  پيش

هاي با اسكلت  فت كه وي هرگز شاهد فرسودگي چوب در خانه گدر پاسخ به اظهارات اياالت متحده بيلينگهام 

. مطابق تجربة وي، هر چند كپك روي الوار، به مفهوم لك انداختن  ماه از زمان تحويل نبوده است  12الوار ظرف  

خوار روي  هاي چوب ، اما حمله قارچبه وجود آيدماه    12تواند ظرف  به تندرستي انسان مي ايجاد زيان  روي آن يا  

پس  كمپ طي دو سال اول -هاي پورتاآقاي بيلينگهام، واحد خانه  اظهاردهد. طبق الوار ظرف اين مدت رخ نمي 

ديدگي  درصد آسيب  15الي  10تواند حداكثر متحمل از تحويل به دليل قرارگرفتن در معرض عوامل جوي مي 

 شود.

] و 1981[ 1359 سال كمپ بين-هاي پورتاديدگي واحد خانه كند كه تخريب و آسيبايران ادعا مي  -۱۹۶۰

كه انبار   مدعي است ايران .به ايران، به شدت افزايش يافت هاحمل آن  زمان] يعني 1984[فوريه  1362بهمن 

جتاً، يكه، نت  قائل استگالف پورتس در هيوستون در محلة محرومي قرار داشت و امنيت آن تأمين نشده بود. ايران  

در طي پنج سال قرار داشتن در معرض عوامل جوي،   ،ديدگي شديدفزون بر آسيبكمپ -هاي پورتاواحد خانه 

 نيز زيان ديد.و سرقت از تبهكاري  ]1983و  1982[ 1362/1361و  1361/1360هاي در سال 

درصد    75مجموعاً متحمل    ]1984فوريه  [  1362بهمن  كمپ تا  -هاي پورتاواحد خانه   ن،ايرا  طبق اظهار -۱۹۶۱

درصد خرابي به علت قرارگرفتن در معرض عوامل جوي به مدت    50خسارت شد كه تفكيك آن عبارت است از  

آقاي    ، كارشناس خودشاهد  در تأييد نظر خود به محاسبات  ايران  درصد در نتيجه دزدي و تبهكاري.    25ني و  طوال

نامة درصد كل خسارات از جمله به شهادت  75كند. ايران و آقاي بغدادي در پشتيباني از رقم استناد مي ،بغدادي

يا  1362/1361 كمپ است كه در-تاهاي پورواحد خانه  هايعكس  اي ازمجموعه آقاي محمودي (كه حاوي 
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آقاي بغدادي براي   1005كنند.نامة آقاي موسوي استناد مي گرفته شده) و شهادت  ]1984يا  1983[ 3136/2136

ها  سال پس از مورد استفاده قرار گرفتن خانه  يستحدوداً ب يعنيدر ايران  ]2004[ 1383/1382 اولين بار در سال

 طور فيزيكي معاينه كرد.به كمپ را كه موضوع ادعاي حاضر است -هاي پورتابعضي واحد خانه 

[دسامبر  1360كمپ را بين آذر/دي -هاي پورتاكه واحد خانه  ،آقاي رحمتي، يكي از شهود ايران -۱۹۶۲

[ژانويه   1361بين دي/بهمن اين واحدها بود، ادعا كرد كه  ديده چندين بار  ]1983اواخر [ 1361اواسط ] و 1981

ر  ظ . به نه بوده استو متحمل «خسارت جدي» شد ه ] آسيب اساسي ديد1983[اكتبر  1362] و مهر/آبان 1982

 بهتري قرار داشت. بسياردر شرايط  ]1981[ 1360/1359 كمپ در-هاي پورتاواحد خانه  ،آقاي رحمتي

[اول    1362آبان  10درصد به عنوان كل خسارات وارده، به نامة مورخ    75رقم    از  بيشتر  حمايت ايران در   -۱۹۶۳

كند كه به وزارت راه و ترابري اطالع داده است كه  استناد مي  ،كمپ-ها، پورتا] سازندة واحد خانه1983نوامبر 

  75 تا 60تواند بين مي كمپ انبار شده در هيوستون به حالت اوليه -پورتا يهامخارج تجديد وضعيت واحد خانه

 1006درصد مخارج اوليه واحدها باشد.

گيرد كه بر اساس روش استهالك خط مستقيم بر پايه محاسبات آقاي سالمي نتيجه ميايران مضافاً،  -۱۹۶۴

آورد اياالت  ] را سهم ايران به حساب مي 1981ژانويه    19[  1359دي    29درصد خسارت بابت دورة پيش از    25كه  

تر، ايران و  باشد. به بيان واضح كمپ مي -هاي پورتادرصد خسارات متحمله واحد خانه 75مسؤول جمعاً متحده 

كمپ در  -هاي پورتاگذارند كه: (يك) واحد خانهآقاي سالمي در رسيدن به اين نتيجه فرض را بر اين مي 

؛ (دو) ايران مسؤول هرگونه  ديدگي نشديعني سال اول انبار شدن در هيوستون متحمل آسيب  ]1979[  1358/1357

باشد؛ و (سه) اياالت متحده مسؤوليت ] مي1981ژانويه  19[ 1359دي  29ديدگي سال دوم تا آسيب

 

  ، باال. 1954ند ب بنگريد به  1005
  ، باال.522بند  بنگريد به  1006
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] يعني زماني كه اقالم به ايران  1984تا فوريه  1981ژانويه  19[ 1362تا بهمن  1359دي  29هاي ديدگي آسيب

آقاي سالمي، حاصل محاسبه، تسهيم سه به يك مسؤوليت بين  حمل شد، را برعهده دارد. طبق اظهارات ايران و 

 باشد.، مي]1984[ 1363/1362] و 1980[ 1359/1358هاي چهار سال بين ديدگي طرفين بابت آسيب 

تعداد   ]1978[  1357/1356آقاي اسالمي در اعمال روش توصيف شده در باال، بهاي ادعائي خريد سال   -۱۹۶۵

دالر آمريكا بوده است به عنوان مبناي   7،309،995كند كه ايران ادعا مي كمپ را -هاي پورتاواحد خانه  238

 ]1981[ 1360/1359آقاي سالمي در محاسبة خود براي رسيدن به ارزش اقالم در  1007برد.كار مي محاسبه خود به 

نه تورم را مدنظر قرار داده و نه تعديل را اعمال كرده است. بدين قرار، در قالب محاسبة آقاي سالمي، ايران مبلغ  

كمپ بين دي  -هاي پورتادالر آمريكا را به عنوان خسارت ادعائي ناشي از كاهش ارزش واحد خانه  4،111،875

باشد، مطالبه مدعي است منتسب به اياالت مي  ]، كه ايران1984[فوريه  1362] و بهمن 1981[ژانويه  1359

  1008كند.مي

 شكن مورگن سنگ  يزاتتجه  

شكن مورگن متشكل از يك رشته ماشين آالت منفك بود كه هر  اختالفي نيست كه تجهيزات سنگ -۱۹۶۶

هاي بزرگ به قطعات  داد. اين زنجيره شامل خردكردن سنگيك بخشي از يك زنجيره عمليات را تشكيل مي 

سازي (ماسه و شن) براي ساختن راه خرد  تر مناسب مصالح جادهتري است كه بعداً به قطعات ظريف كوچك 

هاي بزرگ را به  هاي فوالدي آن، صخرهشكن فكي بود كه فك شود. نخستين مرحله از اين زنجيره، سنگ مي

شكن ، يعني سنگ شوندها سپس خوراك ماشين مرحله دوم مي كند. آن سنگقطعات بزرگ سنگ ُخرد مي

ها سپس به ماشين آالت مرحله سوم  كند. خروجي سنگ تر خرد ميها را به قطعات كوچكمخروطي كه آن

 

 ، باال. 537بند  بنگريد به  1007

 ، باال. 1952بند  بنگريد به  1008
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شكن ها را بسته به نياز در حد شن يا ماسه ريز كند. ماشين آالت مرحله دوم يعني سنگ شوند تا آن خورانده مي 

عظيم فوالدي ديگري براي خردكردن سنگ  مخروطي متشكل از يك مخروط فوالدي است كه در ميان بوش 

شود. مطابق شدن ريخته مي ها در فاصله بين مخروط فوالدي و بوش مذكور براي آسياب چرخد و سنگ مي

شكن  هاي رانش است كه به سنگشكن مخروطي ياتاقانهاي اساسي سنگ اظهارات ايران، يكي از بخش

هاي رانش،  است كه ياتاقان موضعهد. ايران بر اين دها را مي كردن سنگمخروطي امكان چرخش و آسياب

شكن شود تا كاركرد درست سنگ قطعات دقيق ماشين هستند و براي كار كردن با خطاي مجاز دقيق طراحي مي 

 مخروطي تضمين شود.

يعني سال اول انبارشدن   ]1979[ 1358/1357شكن مورگن طي كند كه تجهيزات سنگ ايران ادعا مي  -۱۹۶۷

  ها در انبار (يعني وجود آن   كه طي سال دوم ، حال آن ديد يا آسيب كمي  نشد    يئان متحمل هيچ آسيبآن در نيواورل

 وارد شده باشد. هاهاي محدودي به آن ممكن است آسيب  )]1981ژانويه  19[ 1359دي  29تا 

] عمدتاً  1981ژانويه    19[  1359دي    29شكن مورگن پس از  ايران براي اثبات وضعيت تجهيزات سنگ  -۱۹۶۸

در  ]1985[ 1364/1363برده تجهيزات را براي اولين بار در كند كه نام استناد مي 1009ه شهادت آقاي پرچمي ب

شكن مورگن نخست از بندر تخليه و  دهد كه تجهيزات سنگ خوزستان مشاهده كرد. آقاي پرچمي شهادت مي

جا به خوزستان انتقال يافت. آقاي پرچمي اظهار  به انبار مركزي وزارت راه و ترابري در تهران حمل شد و از آن

شكن مورگن حدوداً  هيزات سنگهاي وارده به تج گزارش كتبي خود را در خصوص آسيب  اودارد كه مي

 هجده/نوزده سال پس از بازرسي و مشاهده آن تجهيزات در ايران تهيه كرد.

 

 ، باال. 1956بند  بنگريد به  1009
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شكن مورگن تحويل داده شد و در اختيار  آقاي پرچمي شهادت داد كه،  زماني كه تجهيزات سنگ  -۱۹۶۹

كند كه  چمي ادعا مي توجهي به آن وارد شده بود. آقاي پر كارشناسان قرار گرفت تا عملياتي شود، آسيب قابل 

زدگي زياد و تغيير شكل در ساختارهاي فوالدي بر خود داشت، به ويژه،  تجهيزات مذكور، آثار زنگ

هاي  دارد كه ياتاقانآقاي پرچمي همچنين اظهار مي   1010هاي مخروطي شديداً خسارت ديده بود.شكنسنگ

ها زيني هم ممكن نبود چرا كه آن ياتاقان تعمير باشد آسيب ديده بود، و جايگبيش از حدي كه قابل  1011رانش 

 داشت. يطراحي خاص

هاي آزاد  هاي رانش ناشي از حركت محوري قسمتمطابق اظهار آقاي پرچمي زيان وارده به ياتاقان  -۱۹۷۰

مخروط چرخنده بود كه در زمان حمل اتفاق افتاده بود. ايران اظهارات آقاي پرچمي را گسترش داده و ادعا  

هاي  ها در بوش داشتن مخروطهاي چوبي كه براي ثابت نگه وري در اثر پوسيدگي جاپركن كند كه حركت مح مي

ماندن در هواي آزاد به مدت پنج سال رخ داد. آقاي پرچمي اظهار  هم بعد از باقي فوالدي تعبيه شده بود، آن 

استفاده نبود. آقاي  هاي مخروطي قابل شكن هاي رانش هيچ يك از سنگ شدن ياتاقان دارد كه به خاطر خراب مي

شكن مورگن نيز در زمان حمل آسيب ديد زيرا  كند كه موتورهاي برقي تجهيزات سنگپرچمي همچنين ادعا مي 

هاي وارد شده،   شكن مورگن به لحاظ كل آسيب«آمادة بارگيري» نشده بود. به نظر آقاي پرچمي، تجهيزات سنگ

 درصد بهاي اوليه خريد داشت.  30بالاستفاده شد و تنها ارزش اسقاطي بالغ بر 

 

 ، باال. 1966بند  بنگريد به  1010

 همانجا.  بنگريد به  1011
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هنوز قابل استفاده بود، امّا  1012هاي فكي مرحله اول شكن كند كه هر چند برخي سنگايران ادعا مي  -۱۹۷۱

كردند، بدون امكان خردشدن در  ها توليد مي شكن هاي حجيمي كه آن سنگ قابليت استفاده براي سنگ 

 .هاي قابل استفاده محدود بودهاي مخروطي به تكهشكنسنگ

به شهادت   ]1983[ 1362/1361شكن مورگن در ايران براي تأييد بيشتر بر وضعيت تجهيزات سنگ -۱۹۷۲

] در نيواورلئان 1983[اكتبر  1362كند. آقاي محمودي كه تجهيزات را در مهر/آبان ديگر شهود خود استناد مي 

هاي چوبي»   با «برخي جعبه  شكن مورگن همراهدارد كه تمام تجهيزات سنگنامة خود اظهار مي ديد، در شهادت 

اش به نوبه خود اظهار  نامهزده» و «آسيب ديده» بود. آقاي موسوي كه همراه آقاي محمودي بود، در شهادت «زنگ 

 ستگي» بود.ك دارد كه «ماشين آالت زنگ خورده» و «بعضاً دچار شمي

[فوريه    1362بهمن  شكن مورگن تا  ايران بر پايه شهادت آقاي پرچمي مدعي است كه تجهيزات سنگ -۱۹۷۳

 درصد خسارت شده بوده است.  70] به دليل باقي ماندن طوالني در معرض عوامل جوي متحمل 1984

كمپ اعمال كرد مدعي  -هاي پورتامضافاً، ايران بر پايه همان منطقي كه آقاي سالمي بر واحد خانه -۱۹۷۴

1013شكن مورگن است. درصد جمع خسارات وارده به تجهيزات سنگ  75است كه اياالت متحده مسؤول 
 

دالر    145،778،2تحت اين سرفصل از ادعا مبلغ   1014بنابراين، ايران همسو با روش ارزيابي آقاي سالمي  -۱۹۷۵

 1359شكن مورگن از دي كند، كه مطابق ادعا معادل كاهش ارزش تجهيزات سنگ آمريكا خسارت مطالبه مي 

ن مدعي است اين خسارت منتسب به اياالت متحده  باشد، كه ايرا ] مي 1984تا فوريه  1981[ژانويه  1362تا بهمن 

 ]1978[ 1357/1356شكن مورگن در درصد بهاي خريد تجهيزات سنگ  60باشد. ايران اين مبلغ را بر مبناي مي

 

 ، باال. 1966بند  بنگريد به  1012

 ، باال. 1964بند  بنگريد به  1013

 ، باال.1965-1964بندهاي  بنگريد به  1014
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دالر آمريكا) بوده است محاسبه كرده كه معادل   8،819،508(يعني  87-2101- 1كه مطابق سفارش خريد 

1015باشد.دالر آمريكا مي  705،291،5
 

 هاادعاي محروميت از استفاده از دارائي   

كند كه وزارت راه و ترابري مطابق ادعا به دليل ايران تحت اين سرفصل از ادعا خساراتي را مطالبه مي  -۱۹۷۶

] يعني تاريخي كه به ادعاي ايران، نقض  1981ژانويه  19[ 1359دي  29از  8-محروميت از استفاده از مواد ز

به ايران    8-كه مواد ز  زماني]، يعني  1984[فوريه    1362توسط اياالت متحده آغاز شده، تا بهمن    هاي الجزايربيانيه

توانست بابت كرايه يا  حمل شده، متحمل شده است. مطابق اظهارات آقاي سالمي، اين محروميت از استفاده «مي 

توانست  آن دوره در اختيار داشت، مي   را در طي   8-اجاره دادن اموال باشد» چرا كه اگر وزارت راه و ترابري مواد ز

كرد)» استفاده  آالت مشابهي ضرورت پيدا نمي صورت اجاره كردن ماشينهاي ديگر (كه در اين آن را «براي طرح 

 ها» كرايه دهد. ها يا شركت توانست «آن را به ساير سازمان كند، يا مي 

بازده خالص سرمايه ناميده است، خسارت  ايران همسو با رويكرد آقاي سالمي كه روش خود را روش   -۱۹۷۷

] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29از  8-كند كه ادعا شده اگر مواد زاي محاسبه ميرا بر پايه نرخ بازدهي سرمايه 

هاي  جا كه واحد خانه كند از آن كرد. آقاي سالمي تأكيد مي در اختيار وزارت راه و ترابري بود از آن كسب مي 

شكن از كيفيت عالي برخوردار بود و مشابه آن، در آن زمان در ايران وجود نداشت،  ات سنگ ساخته و تجهيزپيش

دارد كه  امكان محاسبه خسارات از طريق مقايسه بازده اموال همانند در ايران ممكن نيست. آقاي سالمي اظهار مي 

چه وزارت  اي معادل آن سرمايه گذاري  وفق روش بازده خالص سرمايه خسارت با بررسي بازده قابل انتظار سرمايه 

 

درصد تجهيزات سنگ شكن مورگن   60، باال. همانگونه كه خاطرنشان شد، ايران بر اين موضع است كه 491بند  بنگريد به  1015
درصد آن به بندر ونكوور    40گالف پورتس در نيولورلئان تحويل داده شد، حال آن كه    87-2101-1موضوع سفارش خريد شماره  

  باال. 484بند  د بهبنگريتحويل شد. 
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راه و ترابري براي خريد اموال پرداخت ميسر است. آقاي سالمي نرخ بازده را بر اساس ميانگين نرخ اوراق قرضة  

] محاسبه كرده و عامل ريسك را  1983تا  1981[ 1362تا دي  1359داري اياالت متحده از دي وزارت خزانه 

 در آن لحاظ كرده است.براي منظور داشتن انواع مختلف مال 

و  1359داري آمريكا بين دي مطابق اظهارات آقاي سالمي، ميانگين نرخ اوراق قرضة وزارت خزانه  -۱۹۷۸

درصد بود. پس از منظورداشتن عوامل ريسك گوناگون، آقاي سالمي به نرخ   17/11] 1983و  1981[ 1362دي 

  22شكن مورگن، و رصد براي تجهيزات سنگد 14كمپ، -هاي پورتادرصد براي واحد خانه  12بازده سرمايه 

 1357/1356رسد. آقاي سالمي با اعمال اين نرخ بر بهاي خريد اولية هاي روشنايي ميدرصد براي كارخانه 

گيرد كه نتيجه مي ]1981[ 1360/1359بدون اعمال شاخص تعديل، به جاي ارزش بازار آن اقالم در  ]1978[

] به شرح  1984و فوريه    1981ژانويه    19[  1362و بهمن    1359دي    29فاده بين  خسارات منتسب به محروميت از است

دالر   2،548،189كمپ؛ (دو) -هاي پورتادالر آمريكا بابت واحد خانه  2،960،022باشد: (يك) مبلغ آتي مي

 هاي روشنايي.دالر آمريكا بابت كارخانه  696،872شكن مورگن؛ و (سه) آمريكا بابت تجهيزات سنگ 

دالر آمريكا به عنوان خسارت ذيل اين سرفصل از ادعا مطالبه   6،205،083راين، ايران جمعاً مبلغ بناب -۱۹۷۹

 1981ژانويه  19[ 1362و بهمن  1359دي  29بين  8- كند كه مطابق ادعا ناشي از محروميت از استفاده مواد زمي

 باشد.] مي 1984و فوريه 

 ادعاهاي «مخارج اضافي»   

شود خسارات ايران متشكل از شماري ادعا بابت «مخارج اضافي» است كه ادعا ميسومين عنوان  -۱۹۸۰

ر نقض تعهد  ـارات ايران، اگر به خاط ـد. مطابق اظه ـمتحمل ش 8-مواد ز گرفتنبازپسوزارت راه و ترابري براي 

ن مخارج باشد به  كه وزارت راه و ترابري ملزم به تحمل ايبدون اين  8-توسط اياالت متحده نبود، مواد ز 9بند 
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] محاسبه 1981ژانويه    19[  1359دي    29شد. ايران خسارات خود بابت «مخارج اضافي» را از  ايران بازگردانده مي 

 كند. مخارج اضافي مورد ادعا به شرح زير است.مي

 بندي مجدد (يك) مخارج انبارداري و بسته  

شده   متحمل] 1981ژانويه   19[ 1359دي   29را كه پس از  8-ايران مخارج انبارداري مربوط به مواد ز -۱۹۸۱

 19[ 1359دي  29دالر آمريكا بابت مخارج انبارداري پيش از  261،307كند. ايران با كاستن مبلغ را مطالبه مي 

نامة حل  موافقتوزارت راه و ترابري وفق  ميليون دالر آمريكاي پرداختي 6/1] اين ادعا را بر مبناي 1981ژانويه 

 693،338،1كند. بنابراين، ايران مبلغ  به گالف پورتس محاسبه مي 1016]1983فوريه    24[  1361پنجم اسفند    و فصل

 كند.دالر آمريكا بابت مخارج انبارداري مطالبه مي 

پيش از حمل    8-مواد ز  بندي مجدد ايران همچنين مبلغ پرداختي توسط وزارت راه و ترابري بابت بسته -۱۹۸۲

دالر آمريكا   317،486را نيز كه مطابق ادعا  1017]1981[فوريه  1359آن به ايران به شيپ سايد پكينگ در بهمن 

كند. ايران همچنين در اين مبلغ وجوه ادعائي پرداختي توسط وزارت راه و ترابري بابت  باشد، مطالبه مي مي

بندر  به  ها  هاي سالم به انبارهاي ديگر» و «انتقال آن جا كردن بخشجابه هاي غير قابل استفاده»، «سازي بخش «پاك

 دارد. جهت  حمل به ايران» را نيز منظور مي 

دالر آمريكا   1،852،010 بالغ بر  بندي مجدد مجموعاً مبلغينتيجتاً، ايران بابت مخارج انبارداري و بسته  -۱۹۸۳

 كند.مطالبه مي

 ترابري هاي سفر وزارت راه و (دو) هزينه  

 

  ، باال.516-515بندهاي  بنگريد به  1016
  ، باال. 523بند  بنگريد به  1017
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مخارج سفر نمايندگان وزارت راه و ترابري در سفر وين، هيوستون، و   شدن ادعائيِ ايران بابت متحمل -۱۹۸۴

دالر آمريكا   100،000، ايران مبلغ  8-نيو اورلئان جهت مذاكره و مصالحه با گالف پورتس و باز پس گرفتن مواد ز

ها را بيابد،  رابري كه نتوانسته ادله و مدارك آن هزينه ايران اين رقم را بر تخمين وزارت راه و ت 1018كند.مطالبه مي

 كند.استوار مي 

 هاي حقوقي وزارت راه و ترابري در اياالت متحده و هزينه  هاالزحمه (سه) حق  

هاي ادعائي وكالي آمريكائي وزارت راه و ترابري  حسابصورت   هاي هو هزين   هاالزحمهايران بابت حق  -۱۹۸۵

دالر آمريكا مطالبه   100،000به كار گرفته شده بود، مبلغ  8-گرفتن مواد زكه براي كمك جهت باز پس 

هاي يك وكيل در هيوستون يعني آقاي هارل گوردون تيلمن  حسابايران در تأييد اين ادعا صورت  1019كند.مي

ت راه و ترابري  زني وزاردالر آمريكا را ارائه كرده است. باقي مبلغ خواسته ايران بر گمانه   55/11،411به مبلغ كل  

 استوار است. 

 (چهار) مخارج تمديد اجارة انبارها   

  8-ايران بابت مخارج متحملة وزارت راه و ترابري براي تمديد اجارة انبارها جهت نگهداري مواد ز -۱۹۸۶

] با گالف  1983فوريه  24[ 1361پنجم اسفند  نامة حل و فصلموافقت در هيوستون و نيواورلئان پس از انعقاد 

خود به گزارش ارزيابي آقاي سالمي    ايران در تأييد ادعاي 1020كند.دالر آمريكا مطالبه مي   500،125پورتس، مبلغ  

هاي منعقدشدة وزارت  نامه كند. شخص اخير تصاوير شماري از موافقتنامه آقاي محمودي استناد مي و شهادت 

كمپ در  -هاي پورتا] با موجرين دو محوطه انبار براي واحد خانه1983[اواخر  1362راه و ترابري در نيمه دوم 

 

  ، باال. 520و  505-504، 499بندهاي  بنگريد به  1018
  ، باال. 520بند  بنگريد به  1019
  ، باال. 521بند  بنگريد به  1020
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يو در هيوستون را ارائه كرده است. آقاي محمودي همچنين يك رشته از  ماركت استريت و مك كارتي درا 

] به نفع اين دو مؤجر و نيز مؤجر ديگر 1983[اواخر  1362هاي وزارت راه و ترابري كه در نيمه دوم چك 

 108،500بهاهايي مجموعاً بالغ بر  هائي در نيواورلئان صادر شده بود را ارائه كرده كه مستند پرداخت اجاره محوطه

 باشد.دالر آمريكا مي 

 (پنج) مخارج نگهباني انبار   

هاي  باني و حفاظت واحد خانه شده براي تأمين خدمات نگه ايران در پايان بابت مبلغ ادعائي پرداخت  -۱۹۸۷

توسط گالف پورتس    8- كمپ در ماركت استريت و مك كارتي درايو در هيوستون پس از رها شدن مواد ز-پورتا

ايران در تأييد اين ادعا به   1021كند.دالر آمريكا مطالبه مي  50/340،28]، مبلغ 1983[ژوئيه  1362در تير/مرداد 

كند. شخص اخير تصويري از موافقتنامه نامه آقاي محمودي استناد مي گزارش ارزيابي آقاي سالمي و شهادت 

باني براي تأمين  تأمين خدمات نگه ] بين وزارت راه و ترابري و يك شركت  1983نوامبر    14[  1362آبان    23مورخ  

دالر آمريكا در ساعت را ارائه كرد. مطابق اين قرارداد، «يك    7ساعته در اين دو محل با نرخ    24باني  خدمات نگه 

بان مسلح در هر يك از اين دو محل» در «داخل و خارج محوطه» در شبانه روز گشت خواهند زد. با اين حال،  نگه

بانان چندي در هر محل الزم بود، هر چند اين مطلب در قرارداد انعكاس نيافته  نگه در واقع كند كهايران ادعا مي 

رسد  » كه به نظر مي ها و مدارك مربوطهزينه  فهرستاست. آقاي محمودي همچنين مدركي را تحت عنوان «

اي  هاي دوره رداختاز پ  فهرستيمدركي داخلي باشد كه خود وي تهيه كرده، ارائه نموده است. اين مدرك شامل  

دالر آمريكا مربوط به دو «محوطة» مشخص است كه به نظر ديوان   50/28،043بابت «نگهباني/هيوستون» بالغ بر 

 اي وزارت راه و ترابري در ماركت استريت و مك كارتي درايو در هيوستون باشد. بايد فضاي انبارهاي اجاره 
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 تقليل خسارات   

كند كه به عنوان يك موضوع كلي، اياالت  استدالل مي  1022استدالل اياالت متحدهايران در پاسخ به  -۱۹۸۸

كه اياالت متحده بتواند (يك) نشان دهد كه ايران  ده به ايران است مگر اين رهاي وامتحده مسؤول همه زيان 

كردن بخشي ي تكليف داشته خسارات خود تقليل دهد؛ (دو) توضيح دهد كه ايران چه اقداماتي بايد به عنوان عمل

داشته؛ و (سه) نشان دهد كه ايران با عدم اقدام معقول در آن اوضاع و احوال چنين تكليفي  از آن تكليف معمول مي 

بودن اقدامات مربوط  را در واقع نقض كرده است. ايران در ارتباط با مورد اخير مدعي است كه استاندارد معقول

شود. از اين رو، ايران بر اين نظر است كه با فرض  االئي محسوب نميبه تقليل خسارت عموماً چندان استاندارد ب

رفته اقدامي  كه در اين ادعا تكليفي براي تقليل خسارات داشته، كه ايران منكر آن است، از ايران انتظار نمي اين 

 خارج از روند معمولي تجاري به عمل آورد. 

بودن چه ديوان حكم كند كه اياالت متحده از عهده بار اثبات ادعاي مكلف كند كه چنانايران ادعا مي  -۱۹۸۹

اين    وزارت راه و ترابريبه تقليل خسارات در اين ادعا بر آمده است، در آن صورت، موضع    وزارت راه و ترابري

ه ويژه با پيگيري و انعقاد  الواقع به چنين تكليفي عمل  كرده است. مطابق اظهارات ايران، آن كشور باست كه في 

] با گالف پورتس چنين تكليفي  1983[فوريه    1361] و بهمن  1981[نوامبر    1360آبان    حل و فصل   هايه نامموافقت

هاي  نامهموافقت با اين حال، ايران منكر آن است كه براي تقليل خسارت، تكليف به انجام  1023  را ايفا كرده است.

است. در اين ارتباط، ايران همچنين به اظهاراتي كه در جلسه استماع مطرح شد پاسخ يادشده داشته حل و فصل 

به عنوان جزئي از   8-گيري از باالتر رفتن مخارج انبارداري مواد ز دهد، مبني بر اين بود كه ايران براي پيش مي

دعائي عليه اياالت متحده  تكليف تقليل خسارت، ناگزير بود آن مخارج را به گالف پورتس بپردازد و متعاقباً ا
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طور  اين تواند به نظر ايران، نمي 1024بابت مخارج انبارداري كه عقيده نداشت دِين آن كشور است، مطرح كند.

امضا    نامه حل و فصلموافقت بخشي از تكليف تقليل خسارت خود ناگزير باشد  به عنوانباشد كه يكي از طرفين 

كار در قالب زماني معقول باشد. در اين چارچوب وكيل ايران  انجام اين  كه مكلف و ملزم به كند، چه رسد به اين 

 در جلسه استماع اظهار داشت: 

شود كه مطلب شايد ساده باشد كه ايران حقوق انبارداري را بپردازد و بعد ادعاي  گويا مطرح مي 

يكي از طرفين  اي عليه اياالت متحده مطرح كند. ولي [من در هضم اين فكر مشكل دارم] كه جداگانه 

نسبت به نقض آشكارِ تعهد مكلف باشد تمكين كند، و به عنوان بخشي از تكليف تقليل خسارت خود،  

نه تنها مكلف به كوششي براي مصالحه باشد، بلكه عمالً مصالحه را انجام دهد، و در عين حال الزم باشد  

كليف تقليل خسارت، دعواي دولت كه در قالب زماني معقول هم اين كار را بكند، و بعد مطابق همين ت

 . عليه دولت مطرح كند تا جبران خسارتش را بخواهد ...

كه هر گونه تكليف تقليل زيان را در اين ادعا نقض  گيرد كه هيچ مبنائي براي احراز اين ايران نتيجه مي  -۱۹۹۰

 كرده باشد وجود ندارد. 

 ) اظهارات اياالت متحده 2  

موضوع كلي مدعي است كه ايران نتوانسته هيچ مدرك مستندي در تأييد  اياالت متحده به عنوان يك   -۱۹۹۱

ارائه كند. مطابق اظهارات اياالت متحده، ايران به عنوان خواهان بار اثبات ادعاي خسارات خود را با    8-ادعاي ز

تنها بايد نشان دهد  كند كه ايران نه  بودن بر عهده دارد. اياالت متحده تأكيد مي ميزاني از قابليت  اعتماد و مشخص 

 كه متحمل خسارت شده، بلكه بايد دقيقاً ثابت كند كه آن خسارات چه بوده است.
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 ديدگي ادعاي كاهش ارزش دارايي به دليل آسيب  

كند كه ايران نتوانسته ثابت كند كه آن دولت در قبال ايران مسؤول هرگونه  اياالت متحده ادعا مي  -۱۹۹۲

شكن مورگن است. اياالت متحده  كمپ و تجهيزات سنگ -هاي پورتانه ديدگي واحد خاخسارت ناشي از آسيب 

]   1981ژانويه    19[  1359دي    29توانند وضعيت دقيق آن اقالم را در  يك از طرفين نمي بر اين موضع است كه هيچ 

ار اثبات  ] اثبات كنند. با اين حال، ب1984[فوريه    1362ديدگي بين آن تاريخ و بهمن  به منظور محاسبة ميزان آسيب

 ادعا در اين خصوص فقط به عهدة ايران است.

 1359ديدگي بين دي/بهمن كه عمدة آسيب طبق اظهارات اياالت متحده، فرضـيه ايران دائر بر اين  -۱۹۹۳

كند كه ] رخ داده، فاقد ادله اثباتي است. اياالت متحده خاطرنشـان مي 1984[اوايل  1362] و اواخر 1981[ژانويه 

- هاي پورتامي عمدتاً به شهادت آقايان موسوي، پرچمي، و بغدادي متكي است، كه واحد خانه ارزيابي آقاي سال

اند.  كرده  عاينه] م2004[  1383  و]  1983[  1362  هايهايي بين سالزمان شكن مورگن را در  مپ و تجهيزات سنگك

 1359هاي مربوطه، يعني در دي/بهمن اقالم را در زمان كند كه با اين حال، اين شهود اياالت متحده تأكيد مي 

اند. مضافاً اياالت  ] معاينه نكرده 1984[فوريه  1362ها در بهمن/اسفند ] يا بالفاصله قبل از حمل آن 1981[ژانويه 

 . اندگاه واقعاً اقالم را نديده ي، هيچ كند كه شاهدان كارشناس ايران، آقاي بيلينگهام و آقاي سالممتحده مالحظه مي 

اياالت متحده قبول دارد كه وكيل وزارت راه و ترابري، آقاي رحمتي، مشاهدات مختصري از واحد   -۱۹۹۴

]  1983[اكتبر  1362] و مهر 1981[دسامبر  1360شكن مورگن در آذر كمپ و تجهيزات سنگ -هاي پورتاخانه

گونه كه آقاي رحمتي شهادت داد، طي مشاهدة  ظر است كه همان، اياالت متحده بر اين نحالداشت. با اين 

هاي بر پا يا جدا شده را باز  يك از اين واحد خانه ] او هرگز درب هيچ 1981[دسامبر  1360مختصر وي در آذر 
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ها را، كه وي  واحد خانه نكرد، هرگز اثاثيه يا وسايل ثابت داخل آنها را نديد، و هرگز سطح رطوبت موجود در 

1025.ها را تحت عنوان «به نحوي متورم» توصيف كرده، نسنجيدآن
 

كمپ و تجهيزات -هاي پورتاكه واحد خانه اياالت متحده مدعي است كه نظريه ايران مبني بر اين  -۱۹۹۵

] آسيبي در حد جزئي يا هيچ را متحمل شد، با ادله  1981ژانويه  19[ 1359دي  29شكن مورگن قبل از سنگ

كمپ  -هاي پورتاگر آن است كه واحد خانه ه نظر اياالت متحده، ادله در عوض نشان موجود در تعارض است. ب

گيري ديده بود، و نيز اين كه خسارات افزوده به كليه اقالم مطروح در اين ادعا پس  قبل از آن تاريخ آسيب چشم 

  س كارشنا  گزارشود،  ] در محدودة حداقل باقي ماند. اياالت متحده در تأييد موضع خ 1981[ژانويه    1359از دي  

اي با تخصص در ارزيابي  رسي اينترنشنال اينوستگيتيو آكانتينگ، اينك.، مؤسسة حساب  سيبيال شده توسط  تهيه

، ادعاهاي ايران را براي موارد  سيبي ال ) را ارائه داده است. گزارش سيبيال آالت و تجهيزات (گزارش ماشين

كند (يك) خسارات ناشي از كاهش ارزش اموال به دليل آسيب ديدگي، (دو) خسارات  آتي ارزيابي مي 

ير بالنژه  ، آقايان پي سيبي ال كنندگان گزارش محروميت از استفاده و (سه) «مخارج اضافي». اياالت متحده تهيه 

گذار شركت ارزيابي  ير بالنژه بنيانالوين را در جلسه استماع به عنوان شاهد معرفي كرد. آقاي پي  ر و آرتو 

ي با تخصص  يآقاي آرتور الوين حسابدار خبره كانادا .  كانادايي بالنژه اپريزل كانسالتانتس، اينك. است  دادگاهي 

 ط به دادگاه است.ودر موارد مرب

كمپ پس از دي  -هاي پورتاآقاي بالنژه شهادت داد كه خسارات فيزيكي مازاد وارده به واحد خانه  -۱۹۹۶

 توانسته تأثير چنداني بر مخارج تعميرات داشته باشد.با عنايت به قاعدة «اثر تنظيم كننده» نمي ]  1981[ژانويه    1359
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شكن مورگن اظهار داشت كه اين اقالم، تجهيزات بادوام  آقاي بالنژه در ارتباط با تجهيزات سنگ  -۱۹۹۷

  –صرفي آن هاي ماست و خسارات ناشي از قرارگرفتن آن در معرض عوامل آب و هوايي نخست متوجه بخش

ها، مراكز  چارچوب  –كه بخش عمدة تجهيزات شود حال آنمي  – هاي برنده ها، و بخشچون ياتاقان، تسمه 

شود. به گفته آقاي بالنژه، خسارات  متحمل خسارات مهم و عملياتي نمي –كنترل موتور، و موتورهاي سربسته 

. آقاي بالنژه همچنين  بوددر سطح حداقل مي ] وارد آمده،  1981ژانويه    19[  1359دي    29چه تا  زائد بر آن فيزيكي  

درصد ادعائي تجهيزات   30درصد خرابي آقاي پرچمي بر اساس ارزش اسقاطي  70اظهار داشت كه محاسبات 

خسارات بايد    اي نادرست است. آقاي بالنژه توضيح داد كه در عوض، اينشكن مورگن از نظر روش حرفه سنگ

شد. در اين ارتباط، گزارش  پذيرفت و بعد مخارج تخمين زده مي بر پايه بازرسي دقيق آن تجهيزات صورت مي 

مدرك و مبتني شكن مورگن ادعائي ايران بي درصد خرابي تجهيزات سنگ 70گيرد كه رقم سي نتيجه مي بيال 

 بر ظن و گمان است.

خود، آقاي ژان رنه دومون، يك مهندس بيوشيمي كانادائي را  تر موضع اياالت متحده در تأييد بيش  -۱۹۹۸

كند به عنوان شاهد كارشناس در جلسه استماع معرفي  كه در زمينه علم محيط زيست و بهداشت صنعتي كار مي 

هاي پيش ساخته كه دچار  كرد. آقاي دومون در معرفي خود گفت كه در زمينه محاسبة شرايط و تعمير خانه 

 1389آذر  22اي دارد. آقاي دومون همچنين گزارش مختصري مورخ اند تجارب گستردهفرسايش چوب شده 

هاي  سي است و در آن از اثر كپك روي واحد خانه بي ] تهيه كرده است كه ضميمة گزارش ال 2010دسامبر  13[

است («نامة  هاي ترانس ورلد انبارشده در ونكوور بحث كرده كمپ انبارشده در هيوستون و واحد خانه -پورتا

ها شهادت داد.  دومون»). در جلسه استماع، آقاي دومون دربارة اثرات بالقوة رشد كپك و قارچ روي آن خانه 

هاي  آقاي دومون ضمن گفتگو از ساير موارد (يك) از آثار منفي جريان نيافتن هواي كافي بين و داخل واحد خانه 

ها در محل را  يات نگهداري و انبارداري كافي واحد خانه برپا و پياده نشده بحث كرد، (دو) موضوع فقدان عمل
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هاي شاهد كارشناس ايران، آقاي بيلينگهام را در خصوص تأثير آب و هواي  گيري مطرح كرد، و (سه) نتيجه 

آقاي دومون شهادت داد كه نظر به سطح مساعد رطوبت و دما،   1026هيوستون بر رشد كپك و قارچ به نقد كشيد.

 تواند ظرف يك سال بر الوار كاج نوئل اثر گذارد.پوسيدگي چوب مي 

- هاي پورتاشود انتظار داشت كه واحد خانه آقاي دومون در نامه دومون نتيجه گرفت كه (يك) مي  -۱۹۹۹

درصد ارزش    50ال، متحمل خساراتي بيش از  مپ و ترانس ورلد به ترتيب در هيوستون و ونكوور ظرف يك سك

هاي  درصد ارزش واحد خانه   75] «خسارات اساسي» بيش از  1983[اكتبر    1362آن شده باشد؛ و (دو) تا مهر/آبان  

 هاي مزبور را طي شهادتش در جلسه استماع تأييد كرد. گيريمزبور بايد مدنظر باشد. آقاي دومون نتيجه

 ها ي اياز دار  ادعاي محروميت از استفاده  

كارشناس ايران، آقاي سالمي، ادله خساراتي را كه   شاهد كند كه نه ايران و نه اياالت متحده ادعا مي  -۲۰۰۰

اند. مشخصاً، اياالت متحده  كند ارائه نكرده مطالبه مي 8-ايران در اين ادعا بابت محروميت از استفاده از مواد ز

هاي  در زمان   8-(يك) ادله دال بر وجود تقاضا براي مواد ز  :نتوانسته ارائه كندمدعي است كه ايران موارد آتي را  

كه تجهيزات جايگزيني در دسترس نبود؛ (سه) مداركي كه درآمد واقعي حاصل از  ربط؛ (دو) ادله مثبته اين ذي

ترابري. اياالت  را نشان دهد؛ يا (چهار) هرگونه مدركي دال بر خسارات واقعي متحملة وزارت راه و  8-مواد ز

شدة ايران مبني بر در اختيار نبودن مدرك در ايران را قبول ندارد. مطابق اظهارات اياالت  متحده گزارة طرح 

 تر در يافتن و ارائه مدارك به ديوان قصور ورزيده است. متحده، ايران بيش 

كنندگان از تهيهاياالت متحده در تأييد موضع خود همچنين به شهادت آقاي ارتور الوين، يكي  -۲۰۰۱

كند. آقاي الوين شهادت داد كه، به منظور اثبات ادعاي ضرر ناشي  سي در جلسه استماع استناد ميبيگزارش ال 

 

  ، باال. 1959بند  بنگريد به  1026
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اي كه  از محروميت از استفاده، در ميان ساير موارد، اطالعاتي در خصوص موارد آتي ضروري است: (يك) دوره 

توانست حاصل كند؛ (سه) ايدي كه اموال طي اين دوره مي توانست درآمدزا باشد؛ (دو) عوطي آن اموال مي 

كه آيا اموال جايگزين در دسترس بود يا خير؛ و (چهار) آيا براي جايگزيني اموال مخارج اضافي تحميل شد  اين 

آقاي الوين، آقاي سالمي در محاسبات خود،  اظهاراتها). مطابق (مانند مخارج متحمله براي اجارة جايگزين 

 را يا لحاظ و يا مستند نكرد.  الباعناصر 

توانست در تحليل مي  1027روش بازده خالص سرماية آقاي سالمي شهادت داد كه آقاي الوين  -۲۰۰۲

شد كه نرخ بازده  كه نشان داده مي محروميت از استفاده به كار گرفته شود موافق بود، اما فقط مشروط بر اين 

 توانست كسب كند منطقي ديده شود.نظر مي سرماية انتخابي در قياس با عوايدي كه اموال مورد 

به   8-كه ادعاي ايران بابت محروميت از استفاده از مواد ز مدعي استگيري اياالت متحده در نتيجه  -۲۰۰۳

بدين ترتيب،  دادن درآمد واقعي ندارد.  شود، و ربطي به از دست زياني نظري مبتني بر محاسبات انتزاعي مربوط مي 

 بايد مردود اعالم شود.   و  اين سرفصل از ادعا كامالً بر ظن و گمان استوار استدارد كه  معروض مي اياالت متحده  

 ادعاي «مخارج اضافي»   

 1028اياالت متحده به طور كلي مدعي است كه ايران در ارتباط با هر ادعاي مربوط به «مخارج اضافي»  -۲۰۰۴

هاي الجزاير توسط اياالت متحده  ه دليل نقض بيانيهبايد دو چيز را اثبات كند (يك) اين كه چنين خسارتي را جز ب

شد؛ و (دو) ميزان مخارج متحمله. اياالت متحده بر اين نظر است كه ايران در اغلب ادعاهاي مربوط  متحمل نمي

 به «مخارج اضافي» نتوانسته اين مطالب را نشان دهد.

 

  ، باال.1978-1977بندهاي  بنگريد به  1027
  ، باال. 1980بند  بنگريد به  1028
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و ترابري به شيپ سايد پكينگ كردن مبلغ پرداختي وزارت راه اياالت متحده به طور مشخصي تلقي  -۲۰۰۵

به ايران به عنوان «مخارج   1029]1984[فوريه  1362جهت حمل در بهمن  8-بندي مجدد مواد زكو. بابت بسته

كمپ و تجهيزات -هاي پورتادهد. مطابق اظهارات اياالت متحده، واحد خانه اضافي» را مورد معارضه قرار مي

هاي زيادي شده بود؛ در نتيجه، حتي اگر  ] متحمل آسيب1981 ژانويه 19[ 1359دي  29شكن مورگن تا سنگ

اي ضروري  بندي مجدد تا حد قابل مالحظه شد، بستهآن اقالم به فاصله كمي بعد از آن تاريخ هم به ايران حمل مي 

 بود.مي

انبارداري  به همين منوال، اياالت متحده مدعي است كه ايران اثبات نكرده كه همة خواسته مربوطه به  -۲۰۰۶

1030] «اضافي» است.1981ژانويه  19[ 1359دي  29پس از  8-مواد ز
 

باني پرداختي وزارت راه و  است كه ايران نتوانسته مبلغ حق نگه  موضعمضافاً، اياالت متحده بر اين  -۲۰۰۷

كمپ انبار شده در  -هاي پورتا] براي حراست واحد خانه 1984و  1983[ 1363/1362و  1362/1361ترابري در 

اي موجود در سوابق پرونده حاكي از  به ويژه، اياالت متحده مدعي است كه ادله  1031وستون را به اثبات برساند. هي

هر محل در هيوستون بهره گرفته  در  يك نگهبان  بيش از  از خدمات  آن نيست كه، آن طور كه ايران مدعي است،  

 شده است. 

 

  ، باال. 1982بند  بنگريد به  1029
   ، باال.1981بند  بنگريد به  1030
  ، باال. 1987بند  بنگريد به  1031



  

746 

 

هاي سفر متحملة نمايندگان وزارت راه و ترابري  نهايتاً، اياالت متحده مدعي است كه براي اثبات هزينه  -۲۰۰۸

اي كه وكالي آمريكائي از وزارت راه و  الزحمه يا مجموع حق 1032در زمان سفر به وين، هيوستون، و نيواورلئان،

1033اي ارائه نكرده است.ترابري مطالبه كردند، ايران ادله
 

 تقليل خسارات   

هاي ادعائي خود را اثبات كند، نبايد بابت بتواند زيان اياالت متحده مدعي است كه حتي اگر ايران  -۲۰۰۹

كند اجتناب بوده غرامت دريافت كند. اياالت متحده تأكيد ميخساراتي كه به نحو معقول با تقليل خسارات قابل 

كه  كه در ادعاي حاضر، ايران نشان نداده است كه براي تقليل خسارات، تالش معقولي به كار بسته است يا اين 

 ات ادعائي اجتناب ناپذير بوده است.خسار

كند كه وزارت راه و ترابري، از جمله، اقدامات معقول زير را  با اين حساب، اياالت متحده ادعا مي  -۲۰۱۰

]؛ 1979نوامبر    14[  1358آبان    23به ايران پيش از    8-براي تقليل خسارات خود معمول نداشت: (يك) حمل مواد ز

دانست در حال  بر اين كه مراقب اموالي باشد كه وزارت راه و ترابري مي  گالف پورتس مبنياز (دو) درخواست 

ري  يهاي الجزاير؛ (چهار) پيگپوسيدگي است؛ (سه) تماس گرفتن با گالف پورتس بالفاصله پس از انعقاد بيانيه 

- حمل مواد زبا گالف پورتس و وزارت راه و ترابري ] 1981نوامبر  17[ 1360آبان  26 نامه حل و فصلموافقت

هاي  شكن مورگن و واحد خانه به ايران؛ و (پنج) قطعات جايگزين براي قطعات آسيب ديدة تجهيزات سنگ  8

 كمپ.-پورتا

توانست به سادگي مبالغ درخواستي  كند كه ايران به نحوي معقول مي مضافاً، اياالت متحده ادعا مي  -۲۰۱۱

بپردازد و از آن طريق، خسارات رو به فزوني را متوقف    به گالف پورتس را  8-بابت حقوق معوقة انبارداري مواد ز

 

  ، باال. 1984بند  بنگريد به  1032
  ، باال. 1985بند  بنگريد به  1033
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كرد ايران مديون آن نيست دعوائي عليه اياالت متحده طرح  كند و سپس بابت حقوق انبارداري كه تصور مي 

تري  با گالف پورتس، اين راه ساده نامه حل و فصل  موافقتكند. مطابق اظهارات اياالت متحده، به نسبت مذاكرة  

 بود.مي

جا كه ايران اقدامات معقول براي تقليل خساراتي را كه ادعا  گيرد كه، از آن االت متحده نتيجه مي اي -۲۰۱۲

 كند معمول نداشت، ايران نبايد خواستة اين ادعا را دريافت كند.مي

  (دو) تصميم ديوان  

 ديدگي  ادعاي كاهش ارزش دارايي  ناشي از آسيب ) 3    

 كمپ-هاي پورتاواحد خانه     

از بهمن  را    كمپ-پورتاهاي  ديدگي واحد خانه عنوان يك موضوع آغازين، ديوان بايد ميزان آسيب به   -۲۰۱۳

[فوريه   1362تحويل داده شد، و بهمن  1034در هيوستون گالف پورتسكه به  زماني]، يعني 1979[فوريه  1357

عمدتاً در اين امر توافق   هاطرفين و شهود كارشناس آن 1035كه به ايران حمل شد، تعيين كند. زماني] يعني 1984

در نتيجه عواملي از جمله قرار داشتن طوالني در معرض   كمپ-پورتاهاي واحد خانه  ،تاريخ اخير تادارند كه 

 1036.ه بوددرصد تخريب شد  75عناصر طبيعي، نبود روش نگهداري و انبارداري صحيح، و نيز تبهكاري، قريب 

به  خود ] 1983[نوامبر  1362نامة آبان  در  كمپ-شده توسط پورتا انجامدرصدي تخريب با ارزيابي  75اين رقم  

 

  ، باال. 492بند  بنگريد به  1034
  ، باال. 526بند  بنگريد به  1035
   .1999-1998و  1963-1961بندهاي  بنگريد به  1036
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متعّلق به    كمپ-پورتاهاي  كه طي آن اطالع داد كه مخارج ترميم واحد خانه سازگاري دارد  وزارت راه و ترابري  

1037.»بهاي اوليه باشد صددر 75درصد تا  60تواند مي «وزارت راه و ترابري 
 

]، يعني  1984[فوريه  1362تا بهمن كمپ - هاي پورتاواحد خانه گيرد كه ديوان نتيجه مي  ،از اين رو -۲۰۱۴

كه   ة خريدبر پايه بهاي اوليكمپ -هاي پورتاواحد خانه درصد آسيب ديده بود. نتيجتاً،  75 ،حمل به ايران زمان

دالر آمريكا خسارت   000،485،1مجموعاً  ،تاريخ  ، تا آنتعيين كرد 1038دالر آمريكا  000،980،1ديوان آن را  

ديدگي واحد  به منظور تسهيم سهم هر يك از طرفين از اين خسارت، بايد ميزان زيان ديوان . ه بوده استديد

 تعيين كند. ]1981اوايل [ 1359اواخر  تارا  كمپ-پورتاهاي خانه

ژانويه   19[  1359دي  29تا  كمپ-پورتاهاي ديدگي واحد خانه در خصوص ميزان آسيبطرفين  -۲۰۱۵

  طي  كمپ-پورتاهاي ايران و شاهد كارشناسش، واحد خانه اظهارات ] با هم اختالف نظر دارند. طبق 1981

آقاي  نديد.  قابل توجهي در هيوستون بود، آسيب  گالف پورتسانبار در يعني سال اولي كه  ]1979[ 1358/1357

ها، طراحي مستحكم، طراحي براي عمر  ن مطلب به كيفيت اجزاء خانه شاهد كارشناس ايران در تأييد ايبيلينگهام،  

ماه تضمين سازنده،    12، و  اندساخته شده بوده   شده در كوره الوار خشك ها از  اين واقعيت كه آن ساله،    10حداقل  

طي دو سال  كمپ- پورتاهاي مطابق نظر شاهد كارشناس ايران، آسيب ديدگي واحد خانه  1039.كرده استاستناد 

درصد   65تا  61شد، و مي درصد  15 تا 10اول تحويل آن به دليل قرار گرفتن در معرض عناصر طبيعي حداكثر 

را به كرات   كمپ-ا پورتهاي مضافاً، آقاي رحمتي كه واحد خانه  1040داد.مي متعاقباً رخ مانده باقي ديدگي آسيب

ها بين  واحد خانه ادعا كرد كه ديده بود،  ]1983اواخر [ 1362نيمه دوم  و ]1981دسامبر [ 1360آذر/دي  بين

 

  ، باال. 522بند  بنگريد به  1037
  ، باال. 542بند  بنگريد به  1038
  ال.، با1959-1958بندهاي  بنگريد به  1039
  ، باال. 1959بند  بنگريد به  1040
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  1360/1359  ، و در سالبه نحو معتنابهي آسيب ديده بود]  1983و اكتبر    1982[ژانويه    1362و مهر    1360دي/بهمن  

1041. در شرايط به مراتب بهتري قرار داشت ]1981[
 

ژانويه   19[ 1359دي  29قبل از  كمپ-پورتاهاي كند كه واحد خانه اياالت متحده ادعا مي در مقابل، -۲۰۱۶

. در  ه بود، و هر زيان اقتصادي اضافي وارده متعاقب آن تاريخ، جزئي بوده استشد معتنابهي] دچار آسيب 1981

از ميان عوامل ادعائي مؤثر در   1042كند.اياالت متحده به شهادت شاهد كارشناس خود استناد مي  ،تأييد اين مطلب

هاي بر پا  واحد خانه   داخلنبودن گردش هوا بين و  كارشناس به كافي  يكي از شهود ديدگي سريع واحدها،  آسيب

  به گفته  1043الوار، اشاره كرد. زدگي مؤثر درشده، نبود روش نگهداري و انبارداري، و نيز قارچ و كپكو پياده

] متحمل  1981ژانويه  19[ 1359دي  29تا كمپ -هاي پورتاواحد خانه رفت كه اين شاهد كارشناس، انتظار مي

1044درصد ارزش خود بشود. 50خساراتي بيش از 
 

همزماني در سوابق پرونده همانند عكس، يادداشت نمايندگان وزارت راه و ترابري كه از   هيچ ادله -۲۰۱۷

ديد كردند براي مستندكردن وضعيت فيزيكي واحد  ز] با 1981[دسامبر    1360در آذر    گالف پورتسامكانات انبار  

 در سوابق پرونده وجود ندارد. كمپ-پورتاهاي خانه

نه   ،د كه آقاي رحمتي شهادت داد كه طي بازديدشكنطرنشان مي در ارتباط با مورد اخير، ديوان خا -۲۰۱۸

ديوان شهادت   1045كه آماسيده بود اندازه گرفت.را ها شد و نه ميزان رطوبت موجود در موادي وارد واحد خانه 

 

  ، باال. 506بند  همچنين بنگريد به ، باال.  1962بند  بنگريد به  1041
  ، باال.1999و  1996-1995بندهاي  بنگريد به  1042
  ، باال. 1998بند  بنگريد به  1043
  ، باال. 1999بند  بنگريد به  1044
  ، باال 506بند  بنگريد به  1045
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هاي  اتكائي در خصوص شرايط عيني واحد خانه نتيجة قابل  ،يابد كه بتواند بر اساس آنوي را بيش از آن مبهم مي 

 بگيرد. ]1981[ 1360در  كمپ-پورتا

اند. نديده  گاهرا هيچ  كمپ-پورتاهاي واحد خانه اًمضافاً، هيچ يك از شهود كارشناس طرفين واقع -۲۰۱۹

عميقاً متفاوت و ناسازگار است، و در    ]1981[  1360/1359  ها در خصوص شرايط آن اقالم در هاي آن گيرينتيجه

كه  كند حكم مي ديوان  ،زماني نيست. در اوضاع و احوال ادعاي حاضرعين حال مستند به هيچ مدرك هم 

 . كندتلقي مي از حد مبتني بر ظن و گمان  بيشرا ها آن  ديوانها استناد كند چرا كه گيرينتيجه  آنتواند به نمي

تا ديوان مجاب شود كه يا (يك) مطابق ادعاي شاهد  است ار قرار نگرفته اي در اختياجماالً، ادله  -۲۰۲۰

درصد آسيب ديده    15  تا  10طي دو سال اول بعد از تحويل حداكثر    كمپ-پورتاهاي  كارشناس ايران، واحد خانه 

خساراتي بيش از   ]1981ژانويه  19[ 1359دي  29، تا ، يا (دو) مطابق ادعاي شاهد كارشناس اياالت متحدهاست

 . استدرصد ارزشش به آن اقالم وارد آمده   50

يابد  مي  معقولرا فرض قرار، ديوان در نبود دليلي كه انتساب دقيق خسارات را مقدور سازد، اين بدين  -۲۰۲۱

بهمن  ، و گالف پورتستحويل به   زمانيعني   ]1979فوريه [ 1357بهمن/اسفند كمپ از -رتاو هاي پكه واحد خانه 

درصد در سال تخريب متحمل شده است. ديوان   15ها به ايران، با نرخ ثابت حمل آن  زمان ]1984يه ور[ف 1362

1046كند.تعيين مي درصد اين اقالم طي دورة تقريبي پنج ساله 75مزبور را بر اساس تخريب جمعاً نرخ 
 

از  را  كمپ- پورتاهاي دارد كه ايران بايد خسارات ناشي از تخريب واحد خانه ديوان مقرر مي  ،مضافاً -۲۰۲۲

وزارت راه  ترين تاريخي كه  ] يعني نزديك1981[اول مارس   1359اسفند    10تا    ]1979فوريه  [  1357بهمن/اسفند  

 

  ، باال.2014بند  بنگريد به  1046
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توانسته اقالم را  مي  ،ت متحدههاي الجزاير توسط اياالمطابق برآورد ديوان در صورت عدم نقض بيانيه و ترابري 

 به ايران حمل كند، بر عهده گيرد.

- پورتاهاي ايران در اثر تخريب واحد خانه وارده به ل خسارات ؤواياالت متحده به نوبه خود مس  -۲۰۲۳

باشد. بر اساس محاسبه نرخ  مي  ]1984فوريه [ 1362بهمن ] تا 1981مارس  اول [ 1359اسفند  10پس از  مپك

- هاي پورتاكند كه خسارات مربوط به استهالك واحد خانه ديوان حكم مي درصد در سال،  15 استهالك ثابت 

 د.دهايران مي نفع به را بنابراين، ديوان مبلغ مزبور  باشد.دالر آمريكا مي  600،658بالغ بر مپ ك

   شكن مورگن سنگ تجهيزات    

 1357بهمن/اسفند بين  شكن مورگنسنگهاي وارده به تجهيزات طرفين در خصوص مجموع آسيب -۲۰۲۴

فوريه  [ 1362بهمن تحويل داده شد و  1047در نيو اورلئان  سلف پورتاكه تجهيزات به گ ، زماني]1979فوريه [

 1048ند.دارنظر  اختالفكه به ايران حمل شد،  زماني، ]1984

اگر نه انحصاراً، بر  اصوالً ، ن مورگنشكسنگ ارزيابي ايران از مجموع خسارات وارده به تجهيزات  -۲۰۲۵

 ]1985[  1364/1363  ايران، در سال  ،ها را در خوزستانشهادت آقاي پرچمي استوار است كه براي نخستين بار آن 

نتيجه  1050ايران و كارشناس ارزيابي آن، آقاي سالمي، بر پايه گواهي آقاي پرچمي، 1049مشاهده كرده است.

به دليل قرارداشتن طوالني در معرض  ] 1984[فوريه  1362تا بهمن  شكن مورگن سنگ د كه تجهيزات نگيرمي

يزات  براي اثبات تخريب قابل مالحظة تجهايران مضافاً  1051.ه بوده استدرصد تخريب شد 70، يعوامل طبيع

 

  ، باال. 492بند  بنگريد به  1047
  ، باال. 526بند  بنگريد به  1048
  ، باال. 1968بند  بنگريد به  1049
  ، باال.1970-1968بندهاي  بنگريد به  1050
  ، باال. 1973بند  بنگريد به  1051
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طور كه گفته شد، ايران  همان 1052كند.شكن تا آن تاريخ، به شهادت آقايان محمودي و موسوي اتكا مي سنگ

بي اندك يا حتي هيچ يتخر ،در سال اول انبارشدن در نيو اورلئان شكن مورگنسنگتجهيزات  كند كهادعا مي 

 )]1981ژانويه  19[ 1359دي  29 تا ها در انبار (يعني وجود آن  سال دوم  طي كه تخريبي را متحمل نشد، حال آن

 1053ه باشد. تخريب اندكي حاصل شدممكن است 

، تجهيزات جان سختي بود، و شكن مورگنسنگ كه تجهيزات  مدعي استاياالت متحده  ،در مقابل -۲۰۲۶

ت  اخسار ،شاهد كارشناس اياالت متحده گفتهحي شده بود. به اطر  عوامل طبيعيبودن در معارضه با براي مقاوم 

يه بقكه حال آن ها، مانند ياتاقانشود، مي  مواد مصرفي اً عارض عمدتطبيعي  عوامل ناشي از قرارگيري در معرض 

خسارات واردة بيشتر   ،كارشناسشاهد  به نظر   1054شود.نمي   استفادهدر    يمؤثرچشمگير  تجهيزات متحمل خسارات  

 1055باشد. بايد جزئي بوده] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29شكن پس از به تجهيزات سنگ 

بندي اصلي صادراتي خود،  به مدت پنج سال در بسته   شكن مورگنسنگاختالفي نيست كه تجهيزات   -۲۰۲۷

اين تجهيزات  از  راي حراست  در هواي آزاد در نيواورلئان انبار شده بود. همچنين بحثي نيست كه اقدامات خاصي ب

  شكن مورگن، سنگد كه مورگن، سازندة تجهيزات كنطبيعي معمول نشد. ديوان خاطرنشان مي  عواملدر مقابل 

شكن  سنگ اطالع داد كه تجهيزات  دفتر نظارت بر اموال خارجي ] به 1981مه  11[ 1360ارديبهشت  21طي نامة 

واقع در ونكوور و نيواورلئان به دليل «انبارشدن در فضاي باز به مدت تقريبي دو سال و نيم» متحمل «خرابي   مورگن

 1056» شده است.گيريچشم 

 

  ، باال. 1972بند  بنگريد به  1052
  ، باال. 1967بند  بنگريد به  1053
  ، باال. 1997بند  بنگريد به  1054
  همانجا.  بنگريد به  1055
 ، باال. 435بند  بنگريد به  1056
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مبني بر اين  با لحاظ جميع جهات، پس از بررسي كليه ادله، آمادگي دارد ارزيابي آقاي پرچمي  ديوان   -۲۰۲۸

را در خوزستان مشاهده كرد،  مورگن  شكن  تجهيزات سنگ  ]1985[  1364/1363  در  تا زماني كهكه  امر را بپذيرد  

در ارتباط با ادعاي حاضر، فرض ديوان بر اين است كه آقاي پرچمي ابتدا تجهيزات  شده بود.  درصد تخريب    70  تا

ه  دارد كه بر اساس بهاي خريد اولي. در نتيجه، ديوان مقرر مي ه استمشاهده كرد  ]1985ميانه سال  [  1364تير  را در  

نيمه [ 1364تير تا  1057دالر آمريكا،  705،291،5، يعني گالف پورتستحويلي به  شكن مورگن تجهيزات سنگ 

 است. بوده وارد شده  شكن مورگنسنگ به تجهيزات  دالر آمريكا 193،704،3] خساراتي بالغ بر 1985سال 

، ]1984فوريه [ 1362بهمن تا  شكن مورگنسنگ تجهيزات كه ديوان حاضر نيست بپذيرد  حال،با اين  -۲۰۲۹

كه    دپذيركه از نيواورلئان به ايران حمل شد، تا اين حد تخريب شده بود. در پرتو ادله ارائه شده، ديوان مي   زماني

تجهيزات سنگ شكن در طول حمل از نيواورلئان تا بندر ورودي در ايران و متعاقباً، در طول انتقال به انبار مركزي  

اين   1058.ه استخره در خوزستان، متحمل خسارات فيزيكي بيشتري شدر تهران يا باألوزارت راه و ترابري د 

آقاي پرچمي مبني بر تمهيدات نادرست حمل به ايران مقرون به صحت به نظر   اتويژه با اظهاره گيري بنتيجه

شركت  ]1983دسامبر [ 1362آذر/دي بايد متذكر شد كه وزارت راه و ترابري در  ،در اين ارتباط 1059رسد. مي

در جعبه و تحويل آن به   شكن مورگنسنگ را دقيقاً به منظور قرار دادن مجدد تجهيزات .  شيپ سايد پكينگ كو

رده به تجهيزات  هرگونه خسارت واايران بايد  بنابراين،   1060كار گرفت.ه نيواورلئان جهت حمل دريائي ببندر  اسكله  

 خوزستان را متحمل شود. ، باألخره،در طول مسير حمل از نيواورلئان تا شكن مورگنسنگ

 

  ، باال. 543و  491بندهاي  بنگريد به  1057
   ، باال.1969-1968بندهاي   بنگريد به1058
  ، باال. 1970بند  بنگريد به  1059
  زير. 2041، باال و بند 523بند  بنگريد به  1060
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شكن  سنگديوان متقاعد نشده است كه آسيب وارده به تجهيزات  ،بر اساس سوابق موجود مضافاً،  -۲۰۳۰

ي اياالت متحده  ] محدود يا مطابق ادعا 1981ژانويه  19[ 1359دي  29مطابق ادعاي ايران قبل از  مورگن

ت  ابراي تسهيم دقيق خسار  ءاتكا. نتيجتاً، در نبود ادله قابل ه استهاي بعد از آن تاريخ در حد جزئي بودآسيب

شكن  سنگدرصد مجموع آسيب وارده به تجهيزات  70داند كه مي  معقولگيري را وارده، ديوان اين نتيجه 

نيمه اول  و زماني كه در    ]1979[فوريه    1357بهمن/اسفند  در    پورتسگالف  تحويل به    زمان به تساوي بين    مورگن 

بار تجهيزات را در خوزستان مشاهده كرد تسهيم كند. بر اين  خستيننآقاي پرچمي براي  ]1985اواسط [ 1364

درصد    9/10  ساالنه  طي تقريباً شش سال و نيم با نرخ  شكن مورگنسنگ دارد كه تجهيزات  ديوان مقرر مي   ،اساس

 سيب ديد.آ

دارد كه ايران بايد خسارات ناشي از آسيب وارده به تجهيزات  گفته، ديوان مقرر مي نظر به مراتب پيش  -۲۰۳۱

اسفند   10تا  ]1979فوريه [ 1357بهمن/اسفند هاي زير را بر عهده گيرد: (يك) از در دوره  شكن مورگنسنگ

توسط اياالت   هاي الجزايرم نقض بيانيه ترين تاريخي كه در صورت عد]، يعني نزديك 1981مارس  اول[ 1359

توانست آن اقالم را به ايران حمل كند، و (دو) از  كند وزارت راه و ترابري احتماالً مي، ديوان گمان مي متحده

 .]1985ميانه سال [ 1364نيمه اول تا  1061]1984نيمه ژانويه [ 1362اواخر دي 

  ميانه ژانويه [  1362اواخر دي  ] تا  1981[اول مارس    1359اسفند    10خود پس از    نوبهاياالت متحده به   -۲۰۳۲

بر اساس نرخ   1062باشد.مي  شكن مورگنسنگ هاي وارده به تجهيزات مسؤول خسارات ناشي از آسيب  ]1984

 

شكن مورگن، كه وزارت راه و ترابري طي سفارش خريد شماره گ گيري ديوان در خصوص تسهيم تجهيزات سننظر به نتيجه  1061
گزيند. درصد، ديوان اين تاريخ را جهت تسهيل امر برمي  40/60ورلئان به نسبت  اخريداري كرد، بين بندر ونكوور و نيو  1-2101-87

در بندر ونكوور در ايالت واشينگتن  شكن مورگن كه  همانگونه كه خاطرنشان شد، تجهيزات سنگ  ، باال.543و    484بندهاي    بنگريد به 
شكن مورگن كه در گالف پورتس در   ] به ايران حمل شد، حال آنكه تجهيزات سنگ1983[اواخر  1362انبار شده بود در نيمه دوم 

 ، باال.526و  460بندهاي  بنگريد به ] به ايران حمل شد. 1984[فوريه  1362نيواورلئان انبار شده بود در بهمن 

 ، باال. 1061پانوشت  بنگريد به  1062
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شكن  كند كه خسارات مربوط به استهالك تجهيزات سنگديوان حكم مي  ،درصد 9/10ساالنه  استهالكثابت 

 دهد. قرار ديوان اين مبلغ را به نفع ايران حكم مي  . بدينشودبالغ مي دالر آمريكا  1،148،300گن به مور

  ها دارايي ) ادعاي محروميت از استفاده از 4  

  از   8-مواد زناشي از محروميت از استفاده از ادعائي در اين سرفصل از ادعا، خواستة ايران خسارات  -۲۰۳۳

هاي الجزاير توسط اياالت متحده  ست نقض بيانيه ا  يعني تاريخي كه ايران مدعي  ،]1981ژانويه    19[  1359دي    29

باشد. شاهد كارشناس ، مي هبه ايران حمل شد  8-مواد زكه  زماني ، يعني ]1984فوريه [ 1362بهمن ، تا هآغاز شد 

اي است كه كرايه  از دست رفته   درآمدِ غرامت براي  دهد كه چنين خساراتي شامل  توضيح مي  ، آقاي سالمي  ، ايران

هائي كه وزارت راه و ترابري براي جايگزين  كند، و هزينه  حاصلتوانست ربط مي در دورة ذي  8-مواد زدادن 

 1063كردن تجهيزات كرايه كرد.

توانست منشأ درآمد  ربط مي ورة ذي در د  8-مواد زركي ارائه نكرده كه نشان دهد  ا ، ايران مدبا اين حال -۲۰۳۴

مواد  ربط متحمل مخارج جايگزيني طي دورة ذي وزارت راه و ترابري كه آيا يا سود باشد. ايران براي اثبات اين 

، ارائه  ه است يا خيرچنين اموال جايگزيني وجود داشتاين كه آيا  شده است يا خير، يا حتي مدركي دال بر 8-ز

 نكرده است. 

مواد  در چنين بستري، آقاي سالمي خسارات ادعائي وزارت راه و ترابري بابت محروميت از استفاده از   -۲۰۳۵

ه  وي با ب ،مطابق اين روشكند. نامد ارزيابي مي مي» خالص بازده سرمايهروش «كه آن را رويكرد را با  8-ز

  8- مواد زبابت و ترابري وزارت راه  شده توسط اي معادل بهاي خريد پرداختكاربستن بازده مورد انتظار سرمايه 

داري اياالت  خ بازده را بر اساس ميانگين نرخ اوراق قرضه خزانه رقاي سالمي نآپردازد.  به ارزيابي آن خسارات مي 

 

   ، باال.1976بند  بنگريد به  1063
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داشتن محاسبه كرده و عامل ريسك را براي ملحوظ  ]1984[ 1363/1362 تا ]1981[ 1360/1359 متحده از سال 

 1064تنوع اموال به آن افزوده است. 

توانست ربطي به بازده  انتخابي آقاي سالمي مي هاي  كه نشان دهد نرخوجود ندارد    ايادله با اين حال،   -۲۰۳۶

 باشد.داشته ربط در دورة ذي  8-مواد زاحتمالي حاصل از 

ديوان براي اثبات ادعاي   رويةدر  ههاي جا افتادي با مالك مضافاً، روش بازده سرمايه آقاي سالم -۲۰۳۷

 1065، سدكو اينك عليه شركت ملي نفت ايرانعيني سازگاري ندارد. در پروندة    هايدارايي محروميت از استفاده از  

حسب  شده براي مدت نه ماه يعني  هاي نفتي مصادره خواهان خسارت ناشي از محروميت از استفاده از برخي دكل

براي اعطاي خواستة محروميت از استفادة  ديوان ها را مطالبه كرد. مدت زمان الزم براي جايگزيني دكلادعا 

ها را در مدت نه ماه در  انست چنانچه دكل توخواهان، در ميان عوامل ديگر در نظر گرفت كه: (يك) خواهان مي 

ها در واقع نه ماه وقت  كردن دكلو (دو) خواهان براي جايگزين  1066كرايه دهد؛   نحو سودآورياختيار داشت، به  

درآمد روزانه  ادعاي خواهان براي براي تعيين عدم النفع به منظور صدور رأي، ديوان  ،مضافاً 1067داشت.مي الزم 

شده»  «عايدو حكم را به مبلغ درآمد واقعي  نيافت و آن را رد كرد »موّجه بابت هر دكل را « دالر آمريكا  5،000

دالر آمريكا در هر روز بود، محدود   3،787كه  ]1978[ 1357/1356 ايران در سال در مقايسه در عملياتي قابل 

 1068كرد.

 

   ، باال.1978-1977بندهاي  بنگريد به  1064
گزارش آراء   منتشره در]) 1987[هفتم ژوئيه  1366تير  16( 309-129-3، حكم شماره سدكو اينك و شركت ملي نفت ايران 1065

  .23، ص 15ديوان داوري، ج 
  .53، ص 15، گزارش آراء ديوان داوري، ج 85، بند 309-129-3، حكم شماره سدكو اينك 1066
. اما، ديوان براي لحاظ داشتن مدت  53، ص  15، گزارش آراء ديوان داوري، ج  85، بند  309-129-3، حكم شماره  سدكو اينك 1067

همان مأخذ، بند    ريد بهبنگزمان الزم براي شروع دوبارة عمليات، دورة زماني استحقاق خواهان به خسارت را به هفت ماه تقليل داد. 
  .53، ص 15، گزارش آراء ديوان داوري، ج  86

  .53، ص 15، گزارش آراء ديوان داوري، ج 85، بند 309-129-3، حكم شماره سدكو اينك 1068
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توانست  كه آيا وزارت راه و ترابري مي  است در نظر نگرفته، در مقابل آقاي سالمي خسارت ارزيابي  -۲۰۳۸

كه وزارت راه و ترابري  از اين كه آقاي سالمي گواهي داد  ،را فراهم آورد يا خير. در واقع 8-مواد زجايگزين 

باشد  به عمل آورده    شكن مورگنسنگيا تجهيزات    كمپ-پورتاهاي  تالشي براي خريد و جايگزيني واحد خانه 

  8-مواد زگونه كه اشاره شد، ارزيابي آقاي سالمي امكان درآمدزا بودن بر اين، همان  خبر است. فزون، بييا خير

 را بررسي نكرده است.   ربطذي در دورة 

غرامت براي محروميت دارد كه خواستة ادعائي ايران بابت  گفته، ديوان مقرر مي در پرتو مراتب پيش -۲۰۳۹

است. بنابراين، ديوان در راستاي رويه خود،  ادعاي   گمانمبتني بر ظن و  ،بيش از حد 8-از استفاده از مواد ز

 1069كند.ادله اثباتي مردود اعالم مي  نبودمحروميت از  استفادة ايران را به خاطر 

  ) ادعاهاي «مخارج اضافي» 5  

  هاي هاي دور ريختن واحد خانه بندي مجدد و هزينه هاي انبارداري و بسته هزينه   

  كمپ -غيرقابل ترميم پورتا   

  هاي انبارداري هزينه   

 

(دوم ارديبهشت   58، بند 297-209-1، حكم شماره بنگريد به ويليام ج. لويت و جمهوري اسالمي ايران و ديگرانبراي مثال 1069
النفع به علت اين كه  (رد دعواي عدم  210، 191ص ، ص14گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1987آوريل  22[ 1366

پترولين اينكورپوريتد و ديگران، و جمهوري اسالمي ايران  توانست سودآور باشد)؛  خواهان به قطعيت كافي اثبات نكرد كه طرح مي
گزارش آراء ديوان داوري،    منتشره در])،   1991اوت    14[  1370مرداد    23(  110-109، بندهاي  518-131-2، حكم شماره  و ديگران

(رد ادعاي عدم النفع به دليل عدم اثبات اين مطلب توسط خواهان كه زمان الزم براي جايگزيني تجهيزات   101، 64ص ، ص27ج 
دادرس اينترنشنال و ديگران و  تجهيزات مصادره شده را به نحو سودآور اجاره كند)؛  توانستهماه بوده، يا اين كه خواهان مي 12

]، متن 1995[هفتم نوامبر  1374آبان  16(متن انگليسي  276، بند 567-215/213-3، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و ديگران
النفع  (رد ادعاي عدم   204-203،  127ص  ، ص 31اوري، ج  گزارش آراء ديوان د  منتشره در])،  1995نوامبر    13[  1374آبان    22فارسي  

بخاطر فقد ادلة اثبات ادعا چرا كه خسارات ادعائي به ميزاني غيرقابل قبول بر ظن و گمان متكي بود، و خواهان با قطعيت كافي اثبات  
   توانست سودآور باشد).نكرد كه طرح مي
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] 1981مارس    اول[  1359اسفند    10دارد كه اياالت متحده تا  اي آغازين، ديوان مقرر مي به عنوان نكته   -۲۰۴۰

كند هاي الجزاير توسط اياالت متحده، ديوان گمان مي كه در صورت عدم نقض بيانيهاولين تاريخي است كه 

مواد  هاي انبارداري مربوط به بابت هزينه  ،توانست اين اقالم را به ايران حمل كندترابري احتماالً ميوزارت راه و 

رو، اياالت متحده فقط پس از  باشد. از اين ، در مقابل ايران مسؤول نمي متحمل شده كه وزارت راه و ترابري 8-ز

هاي انبارداري وزارت راه  بابت هزينه  ،به ايران حمل آن اقالم زمان، يعني ]1984فوريه [ 1362بهمن آن تاريخ تا 

[چهارم   1359دي  14در  گالف پورتسصورتحساب ارسالي كند كه حكم مي ل است. ديوان ؤو و ترابري مس

بهترين دليل موجود در سوابق در خصوص هزينه ماهانه انبارداري وزارت  ايران  ] به دفتر حفاظت منافع  1981ژانويه  

دالر آمريكا بابت    000،432در آن صورتحساب از وزارت راه و ترابري   1070باشد.مي  8-واد زمراه و ترابري براي  

] مطالبه  1983[چهارم ژانويه  1361دي  14] تا 1981[چهارم ژانويه  1359دي  14مخارج انبارداري دورة زماني 

نابراين،  دالر آمريكا بوده است. ب 18،000 و ترابري قرار نرخ ماهانه انبارداري براي وزارت راهشده است؛ بدين 

اسفند    10دارد كه جمع مخارج انبارداري متحمله توسط وزارت راه و ترابري پس از  ديوان بر اين اساس مقرر مي 

ديوان اين   ،. نتيجتاًه استدالر آمريكا بود 648،600، مبلغ ]1984فوريه [ 1362بهمن ] تا 1981[اول مارس  1359

 دهد.مبلغ را به نفع ايران حكم مي 

  بندي مجددمخارج بسته   

 نيواورلئان  

بندي مجدد و  بهترين دليل موجود در سوابق درخصوص مخارجي كه وزارت راه و ترابري بابت بسته  -۲۰۴۱

[پنجم دسامبر  1362آذر  14، تصوير قرارداد مورخ متحمل شده واقع در نيواورلئان 8-مواد زدر جعبه گذاري 

  دالر آمريكا  180،799در قبال بهاي تخميني شيپ سايد ] بين شيپ سايد و خطوط كشتيراني ايران است. 1983

 

  ، باال. 498بند  بنگريد به  1070
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صادراتي؛ (دو)  گذاري(يك) جعبه  :در نيواورلئان ارائه دهد 8-مواد زمتقبل شد تا خدمات آتي را در ارتباط به 

بندي مجدد؛ (پنج) چسباندن برچسب صادراتي  گذاري مجدد (چهار) بستهپالتاي قابل ترميم؛ (سه) هتعمير جعبه 

 اسكله»).تحويل به جديد؛ (ششم) تحويل كليه اقالم به اسكلة بندر نيواورلئان («هاي  و كشيدن تسمه

نخواهد كرد   دالر آمريكا بود. ديوان اين مبلغ را لحاظ 9،900اسكله  بهتخمين شيپ سايد از تحويل  -۲۰۴۲

هاي الجزاير توسط اياالت  نظر از نقض بيانيه گذاري مجدد ربطي ندارد. مضافاً، صرفبندي و جعبهچون به بسته 

 به بنادر بود.  8-مواد زهاي حمل و تحويل كليه هزينه به  وزارت راه و ترابري متعهد ، متحده

- مواد زگذاري مجدد  بندي و جعبه مخارج بستهدارد كه  ، ديوان مقرر مي باالقرار، نظر به مراتب  بدين  -۲۰۴۳

 . ه استدالر آمريكا بود  170،899واقع در نيواورلئان  8

 هيوستون  

] 1983آوريل  19[ 1362فروردين  30تصوير تخمين كتبي مورخ كند كه حكم مي مضافاً، ديوان  -۲۰۴۴

بندي و  ترابري براي بسته هاي وزارت راه و بهترين مدرك موجود در سوابق در ارتباط با هزينه  گالف پورتس

براي اين مخارج   گالف پورتسكمپ در هيوستون است. تخمين -هاي پورتاواحد خانهمجدد گذاري جعبه

 باشد.دالر آمريكا مي  171،665

] شيپ سايد، شركتي 1983دسامبر  اول[ 1362آذر  10نهاد قيمت مورخ ديوان همچنين تصوير پيش  -۲۰۴۵

كار گرفته شد را نيز در اختيار دارد،  ه راني ايران ب يگذاري مجدد توسط خطوط كشتبندي و جعبه كه براي بسته 

و  پياده كرده هاي برپا و كه عنوان آن «قرارداد براي خدمات مربوط به مهياكردن محمولة صادراتي ساختمان 

تواند  نمي   كمپ-پورتاهاي  بندي مجدد واحد خانه گذاري و بسته، مخارج جعبه حالن با ايباشد.  ها» مي محتواي آن 

بندي و  به بسته  به وضوحنهاد قيمت شامل خدماتي است كه پيش  ،عالوهه نهاد قيمت استخراج شود. باز اين پيش 
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- نفرهر تقدير، قيمت به ميزان و حجم كانتينرهاي حمل و نهايتاً تعداد ه گذاري مجدد ارتباطي ندارد، و بجعبه

 .شتشيپ سايد، بستگي دا ساعت مورد نياز

گذاري مجدد واحد  بندي و جعبه دارد كه هزينه بستهبنابراين، نظر به مراتب باال، ديوان مقرر مي  -۲۰۴۶

  1362فروردين    30در    ط گالف پورتس تهيه شده توساي كه در تخمين قيمت كتبي  به گونه   كمپ-پورتاهاي  خانه

 باشد.دالر آمريكا مي  171،665منعكس است، مبلغ ] 1983آوريل  19[

 گيرينتيجه        

- مواد زگذاري مجدد كلية بندي و جعبه دارد كه هزينه بسته ديوان مقرر مي  ،گفتهبر پايه مراتب پيش  -۲۰۴۷

 باشد.دالر آمريكا مي  342،564در نيواورلئان و هيوستون جمعاً  8

ست  ا  ديوان اين   معقولدر محوطه انبار در معرض رطوبت و عناصر طبيعي قرار داشت. باور    8-مواد ز -۲۰۴۸

اسفند   10تحويل داده شد، و  گالف پورتس كه اين اموال به  زماني ، ]1979فوريه [ 1357بهمن/اسفند كه بين 

هاي الجزاير توسط اياالت متحده به گمان  كه در صورت عدم نقض بيانيه  ، اولين تاريخي ]1981مارس    اول[  1359

- مواد زاوليه صادراتي بندي توانست اين اقالم را به ايران حمل كند، بسته زارت راه و ترابري احتماالً مي و ديوان 

اواخر  در   ، آن طور كه ايران مدعي است،كهغيرقابل باور است ديوان به نظر شد. تا حدودي متحمل آسيب مي 8

گذاري مجدد جهت صادرات  بندي و جعبه اقداماتي براي بسته  ،هاييعليرغم چنين آسيب ]1981اوايل [ 1359

حاصله    8-مواد زاتي  بندي اوليه صادرداشتن تخريب بستهدارد كه براي لحاظ بود. نتيجتاً، ديوان مقرر مي الزم نمي 

گذاري مجدد يعني مبلغ  بندي و جعبه درصد كل مخارج بسته 20] ايران بايد 1981[اول مارس  1359اسفند  10تا 

 دار شود.دالر آمريكا را عهده  68،513
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گذاري مجدد حكم صادر  بندي و جعبه دالر آمريكا بابت ادعاي بسته  274،051قرار، ديوان مبلغ  بدين  -۲۰۴۹

 كند.مي

 

 كمپ-پورتاهاي غيرقابل ترميم هاي دور ريختن واحد خانههزينه 

هاي متحمله توسط وزارت راه و ترابري براي دور  ، ايران همچنين بابت هزينه گفته شدگونه كه همان -۲۰۵۰

مطابق قرارداد مورخ پنجم بهمن   1071كند.خسارت مطالبه مي كمپ -پورتاهاي غيرقابل ترميم ريختن واحد خانه 

وزارت راه و    ،بين شيپ سايد و خطوط كشتيراني ايران، شيپ سايد بابت آن خدمات 1072]1984ويه  ژان  25[  1362

 دهد.دالر آمريكا بدهكار كرد. نتيجتاً، ديوان همان مبلغ را به نفع ايران حكم مي  16،440ترابري را مبلغ 

 مخارج سفر وزارت راه و ترابري 

براي مذاكرات   ]1981اواخر [ 1360نيمه دوم  ترابري دربحثي نيست كه نمايندگان وزارت راه و  -۲۰۵۱

اوايل  [  1363اواخر    و  ]1981دسامبر  [  1360آذر/دي    اصالحي به وين سفر كردند. همچنين اختالفي نيست كه بين 

در ايالت    8-و ز  7-ز  موادبه دفعات به اياالت متحده از جمله براي مشاهدة  و ترابري  نمايندگان وزارت راه    ]1984

مين هبه  1073.سفر كردند سازي و نظارت حمل نهائي آن به ايرانو هيوستون، و نيز آماده ،نگتن، نيواورلئانواشي

 و ساير مخارج شد.  ،منوال بحثي نيست كه وزارت راه و ترابري در ارتباط با اين سفرها متحمل هزينه سفر، هتل 

وجود   ،دالر آمريكا 100،000ي يعن ،گونه دليل در تأييد مبلغ خواسته ايران تحت اين سرفصلهيچ  -۲۰۵۲

 مبناي اين رقم تخمين وزارت راه و ترابري است.در عوض، ندارد. 

 

  باال.  ،1982بند  بنگريد به  1071
  ، باال. 525بند  بنگريد به  1072
  ، باال. 525، 523-520، 506-504، 499، 454-453، 437بندهاي  بنگريد به  1073
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متحمل اثبات كرده است كه وزارت راه و ترابري  در چنين اوضاع و احوالي، با عنايت به اين كه ايران   -۲۰۵۳

هاي الجزاير توسط اياالت متحده بود،  كه فقط ناشي از نقض بيانيه شده است هاي جانبي مخارج مسافرت و هزينه 

 1074از دريافت خسارت محروم كند. به كلي نبايد ايران را هاي مزبور هزينه از اثبات ميزان دقيق آن دولت ناتواني 

به  ادعا رفصل دالر آمريكا را تحت اين س 50،000داند كه رقم محافظه كارانه مي معقولنتيجتاً، ديوان منصفانه و 

 نفع ايران حكم دهد. 

 اياالت متحده الزحمه و مخارج حقوقي وزارت راه و ترابري درحق

كه   حقوقي و مخارج هاالزحمه دالر آمريكا بابت حق 100،000در تأييد ادعاي پرداخت مبلغ ايران  -۲۰۵۴

  بدهكار را حساب آن وزارت   81075-مواد زبراي كمك به بازپس گرفتن وزارت راه و ترابري مريكائي آوكالي 

 55/11،411در هيوستون، آقاي هارل گوردن تيلمن، جمعاً به مبلغ  يحساب متعلق به وكيلكردند،  دو صورت

مربوط به خدمات  دالر آمريكا    8،570حسابي براي مبلغ  (يك) صورت   :دالر آمريكا را ارائه كرده است، از جمله

  22 سپتامبر و 15 تااوت  24[ 1362آبان  24 تاشهريور  31شهريور و  24 تاهاي دوم شهريور ارائه شده طي دوره 

  24دالر آمريكا براي خدمات ارائه شده از  55/2،841حسابي به مبلغ ]؛ و (دو) صورت 1983نوامبر  15 تاسپتامبر 

  ي مذكور هاحسابصورتهايي در فقره ]. 1984دوم فوريه  تا 1983نوامبر  15[ 1362بهمن  13 تا 1362آبان 

هاي آقاي تيلمن را  حسابصورت دالر آمريكاي  55/11،411و ترابري مبلغ ست كه وزارت راه ا حاكي از آن

 1076پرداخته است.تماماً 

 

  ، باال، و مابعد. 1800بند  بنگريد به  1074
  ، باال. 520بند  بنگريد به  1075
صورتحساب صادر شده بود را پرداخت  دالر آمريكا كه بابت آن  55/411،11ها، وزارت راه و ترابري كل مبلغ مطابق آن فقره  1076

]؛ 1983سپتامبر  15[ 1362شهريور  24دالر آمريكا پيش پرداخت تأديه شده در  2،500كه اين پرداختي به شرح زير است: (يك) 
داخت  پردالر آمريكا پيش   55/3،911]؛ و (سه)  1983[پنجم اكتبر    1362مهر    13دالر آمريكا پيش پرداخت تأديه شده در    5،000(دو)  

  ].1984يا اوايل ژانويه  1983[اواخر  1362ديگر تأديه شده در نيمه دوم 
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 كند بر تخمين وزارت راه و ترابري استوار است.دالر آمريكا كه ايران مطالبه مي   100،000باقي مبلغ   -۲۰۵۵

در باز   وزارت راه و ترابري بهبر اساس ادله تقديمي متقاعد شده است كه آقاي تيلمن ديوان  -۲۰۵۶

ژوئيه [ 1362تير/مرداد در  گالف پورتسها توسط شدن آنپس از رها  كمپ-پورتاهاي گرفتن واحد خانه پس

دالر آمريكا    55/411،11حسابي به مبلغ  صورت بابت خدمات مزبور  آقاي تيلمن  كه  و   1077، مساعدت كرد،]1983

 دهد.ديوان اين مبلغ را به نفع ايران حكم مي  ،قراربراي وزارت راه و ترابري صادر كرد. بدين 

ر  ـ، ديگگالف پورتساز كنترل  8-مواد زآزاد كردن  ده است كه در ـد شـ ديوان همچنين متقاع -۲۰۵۷

داند كه در چنين  مي معقولات حقوقي آمريكائي به وزارت راه و ترابري ياري رساندند. ديوان منصفانه و ـمؤسس

يكا به عنوان جبران خسارت مبالغ پرداختي توسط وزارت راه و ترابري به اين  دالر آمر 10،000اوضاع و احوالي 

 شان، به نفع ايران حكم دهد.مؤسسات حقوقي بابت خدمات

 دهد.  دالر آمريكا به نفع ايران حكم مي 55/21،411بنابراين، ديوان تحت اين سرفصل جمعاً مبلغ  -۲۰۵۸

 مخارج تمديد اجاره انبارها     

]  1983فوريه    24[  1361پنجم اسفند    حل و فصلنامه  پس از انعقاد موافقت  ست كه  ا  گر آنادله نشان  -۲۰۵۹

وزارت راه و   گالف پورتس،توسط  ]1983ژوئيه [ 1362تير/مرداد ، و رها كردن آن اقالم در گالف پورتسبا 

بها به موجران در  دالر آمريكا به عنوان اجاره  108،500 جمعاً مبلغ ]1983اواخر [ 1362نيمه دوم ترابري در 

را پس از   8-مواد ز گالف پورتس در صورتي كه 1078پرداخت.   8-مواد زهيوستون و نيو اورلئان بابت انبارداري 

 شد.هاي الجزاير آزاد كرده بود، وزارت راه و ترابري متحمل اين مخارج نمي انعقاد بيانيه

 

  ، باال. 518بند  بنگريد به  1077
  ، باال. 1986بند  بنگريد به  1078
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 دهد.به نفع ايران حكم مي دالر آمريكا   108،500دعا ا نتيجتاً، ديوان تحت اين سرفصل -۲۰۶۰

 مخارج نگهباني انبار     

وزارت راه و ترابري براي تأمين  شده توسط  ] منعقد  1983نوامبر    14[  1362آبان    23نامه مورخ  موافقت -۲۰۶۱

يو در هيوستون  ا انبارشده در ماركت استريت و مك كارتي در كمپ-پورتاهاي باني واحد خانه خدمات نگه 

از   كمپ-پورتاهاي ] اجرائي شد. واحد خانه1983نوامبر  15[ 1362آبان  24باني») از تاريخ نامه نگه («موافقت

اين رويداد    ؛انتقال يافت  هيوستون  ر] به گالنا پارك داك در بند1983دسامبر    31[  1362  دي  10تا  مكارتي درايو  

] شيپ سايد به خطوط كشتيراني ايران براي خدمات  1983دسامبر  اول [ 1362آذر  10نهاد قيمت مورخ در پيش 

بر عكس، واحد    1079 جهت صدور، انعكاس يافته است. كمپ-پورتاهاي سازي واحد خانهمربوط به آماده 

] 1984ژانويه  25[ 1362اي كه در قرارداد پنجم بهمن گونه ه واقع در ماركت استريت، ب  كمپ-پورتاهاي خانه

  11، در هكه قابل مرمت نبود كمپ-پورتاهاي راني ايران براي دور ريختن واحد خانه شيپ سايد و خطوط كشتي 

 1080] از اين محوطه برده شد. 1984ژانويه  31[ 1362بهمن 

باني باني، متعهد شد «در هر محل يك نگه مطابق قرارداد نگه باني نگه كننده خدمات شركت تأمين  -۲۰۶۲

بان مسلح براي  نگه يك بود، و زدن مي در داخل و بيرون محوطه بايد در حال گشت  صبح  6تا  عصر  6مسلح از 

در مغايرت با مفاد قرارداد  اي دال بر اين كه،  ادله در داخل و بيرون هر دو محل». ايران    عصر  6يا    صبح   6گشت از  

 

بيني شده بود كه خدماتي كه شيپ سايد قرار بود مطابق قرارداد ارائه دهد، از جمله  نهاد پيش ، باال. در پيش 2045بند  بنگريد به 1079
يافت. اختالفي در اين امر  ] بايد پايان مي 1983دسامبر    31[  1362دي    10كمپ به گالنا پارك داك، تا  -هاي پورتاحد خانه تحويل وا

  ] شيپ سايد را پذيرفت.1983[اول دسامبر  1362آذر   10نهاد نيست كه خطوط كشتيراني ايران پيش
] ترتيب بردن تمام واحد  1984ژانويه  31[ 1362بهمن  11كه تا  ، باال. در قرارداد، شيپ سايد توافق كرد2050بند  بنگريد به  1080
  ها از محوطة ماركت استريت داده شود. خانه 
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ارائه نكرده است، و ديوان حاضر نيست  ، هدزگشت مي  ي زمانهر در هر محل در  نگهبانبيش از يك  ،نگهباني

 . فرض كند كه وضع چنين بوده است

] 1983نوامبر    15[  1362آبان    24گيرد كه (يك) از  شده نتيجه مي بدين قرار، ديوان بر اساس ادلة ارائه  -۲۰۶۳

باني در محوطه انبار مكارتي درايو ارائه شده  ساعت خدمات نگه -نفر 1،128] 1983دسامبر  31[ 1362دي  10تا 

- نفر 1،872] 1984ژانويه  31[ 1362بهمن  11] و 1983نوامبر  15[ 1362آبان  24هاي است، و (دو) بين تاريخ 

باني در محوطه انبار ماركت استريت ارائه شده است. كل مبلغ مخارج وزارت راه و ترابري  ه ساعت خدمات نگ 

دالر   000،21 1081دالر آمريكا در ساعت، 7با نرخ  كمپ-پورتاهاي باني براي واحد خانه بابت تأمين خدمات نگه 

 دهد.آمريكا خواهد بود. بنابراين، ديوان اين مبلغ را به نفع ايران حكم مي 

 گيري كلي ديوان دربارة ادعاهاي «مخارج اضافي» ايراننتيجه  

دالر آمريكا بابت ادعاي «مخارج اضافي» به نفع ايران حكم   55/1،140،002اجماالً، ديوان مجموع  -۲۰۶۴

 1082دهد.مي

 ) تقليل خسارت 6    

ديده در  قصور دولت زيان الملل در حقوق بين، توضيح داده شده است در باالبه نحوي كه  -۲۰۶۵

المللي دولت ديگر، تا حدودي كه  داشتن اقدامات محدودكنندة خسارات متحمله ناشي از تخلف بين معمول

ديوان در   ،بنابراين 1083تواند به كاهش ميزان جبران آن خسارات منجر شود.توانسته قابل اجتناب باشد، مي مي

را براي   معقولادعاي حاضر بايد تعيين كند آيا وزارت راه و ترابري در شرايط موجود آن زمان كليه اقدامات 

 

   ، باال.1987بند  بنگريد به  1081
  ، باال.2063و 2060، 2058، 2050، 2049، 2040بندهاي   بنگريد به 1082 

  ، باال. 1796بند  بنگريد به  1083
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ايران نتوانسته اثبات    ،اياالت متحدهمطابق اظهارات  خسارات مورد ادعا به عمل آورده است يا خير.  محدودكردن  

از  در اين ارتباط، اياالت متحده  1084را معمول داشته است.كند كه وزارت راه و ترابري چنين اقدامات معقولي 

توانسـت با پرداخت فوري  كه ميباشد  نمي كند كه وزارت راه و ترابري مستحق دريافت خسـاراتي  ادعا مي جمله  

از باال رفتن ميزان خسارت  و بدان وسيله از آن احتراز كند.  گالف پورتسبه  8- مواد زهزينه انبارداري بابت 

ل واقعي  ؤوهاي انبارداري كه وزارت راه و ترابري خود را مس، و ادعاي خود را فقط بابت هزينه كنديري وگجل

 كند. شناخت، عليه اياالت متحده طرح دعوا نمي  هاآن

بر  را هاي آتي بار اثبات ادعا و اثبات واقعيت  ،به عنوان مدعي لزوم تقليل خسارت ،اياالت متحده -۲۰۶۶

براي تقليل  معقولي كه بايستي كه وزارت راه و ترابري از به عمل آوردن برخي اقدامات دارد: (يك) اين  هعهد 

كه، چنانچه وزارت راه و ترابري چنين اقداماتي را به عمل  و (دو) اين  ؛قصور ورزيدهداد انجام مي خسارت 

نمونه، اياالت متحده در  بدين قرار، به عنوان  1085شد.از ضرر و زيان ادعائي كالً يا بعضاً اجتناب مي  ،آوردمي

جاآوردن اقدامات معقول براي احتراز از خسارات با  ه وزارت راه و ترابري از ب كه پرونده خود بايد اثبات كند 

ها را  ، و چنانچه وزارت راه و ترابري آن هزينه هقصور ورزيد  8-مواد زهاي انبارداري  هزينه به موقع  عدم پرداخت  

 شد.كالً يا بعضاً منتفي مي اش پرداخت، خسارات ادعائي مي

گاه ديوان و وضعيت مباحث معمولي در  هاي مطروح در پيش آغازين، بين پرونده   ي به عنوان موضوع -۲۰۶۷

كه بابت آن جبران خسارت  را  ي  ديده خساراتكه طرف زيان چارچوب حقوقي خصوصي در خصوص تحليل اين 

 

  ، باال.2012-2009بندهاي  بنگريد به  1084
  بنگريد به  1085

 Middle East Cement Shipping and Handling Co. S.A. v. Arab Republic of Egypt, Award 
(ICSID Case No. ARB/99/6), para. 170 (12 Apr. 2002); AIG Capital Partners Inc. et al. v. 

Republic of Kazakhstan, Award (ICSID Case No. ARB/01/6), para. 10.6.4 (7 Oct. 2003); 
Standard Chartered Bank v. Pakistan National Shipping Corp. et al., [2001] EWCA CIV 55, 
paras. 38-39, 41 (Potter LJ) (26 Jan.); Watts v. Rake, [1960] 108 CLR 158, 159 (Dixon, CJ 
HCA) (12 Aug.). 
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اي كه از آن  ساختاري وجود دارد. مستأجري در روياروئي با لولهتقليل داده است يا خير، تفاوت كند مطالبه مي

كش براي تعمير آن نيست، وي به جاي  كند و موجر با نقض قرارداد اجاره حاضر به آوردن لوله آب نشت مي 

و شاهد ورود خسارت به اموالش باشد وكل خسارات وارده را از موجر مطالبه كند، خودش مكلف    بنشيندكه  اين 

ام براي تعمير لوله است (و استحقاق دريافت هزينه را از موجر دارد). در پرونده حاضر، يعني سناريوي نقض  به اقد

گذاري  بندي و جعبه شركت بسته ،«مستأجر» (وزارت راه و ترابري) با دو متعهد سر و كار دارد. نخست ، معاهده

اياالت متحده،   ،اند با موجر قياس شود. دومتو)، كه روي اموال ايران كنترل مستقيم دارد، و مي گالف پورتس(

وزارت  كه وفق معاهده متعهد شده است، و روي «موجر» و «خانه» كنترل مستقيم دارد، در عين حال روي اموال 

راه و ترابري، هم از نظر حقوقي و هم از نظر واقعي كنترل غيرمستقيم دارد. حتي اگر، و زماني كه وزارت    وزارت

] و 1981فوريه  26[ 1359از هفتم اسفند  –پرداخت (معادل «تعمير لوله آب») انبارداري را ميراه و ترابري حق 

مطمئن باشد كه اموالش آزاد خواهد  توانست نمي  – داري الزم االجرا بود تا زماني كه مقررات غيرقانوني خزانه 

عليه اياالت متحده، يعني موضوعي كه بايد  كند كه در ارتباط با دعواي ايران كه ديوان تأييد مي . در عين اين شد

در مورد آن تصميم بگيرد، صرفاً رابطه معاهداتي طرفين مطرح است، اما در قياس با رابطة سادة متقابل موجر و  

كه وزارت راه    اي بالتكليفي  ،و نتيجتاًموضوعي و حقوقي،  پيچيدگي    ، بهگيرچشم   ي مستأجر، ناگزير است به ميزان

 درگير بود، توجه داشته باشد.  و ترابري با آن

يا   هبود معقولگوئي به اين سؤال كه آيا عملكرد وزارت راه و ترابري تر، براي پاسخ به بيان مشخص -۲۰۶۸

مانند وضعيت زماني، مكاني، اشخاص متضرر و سرباز زننده از ايفاي تعهد بين طرفين،    –خير، كليه اوضاع و احوال  

به نحو  ها در طراحي يك راهبرد حقوقي  آثار بالقوة حقوقي آن و نيز توان آن توان آنها در تحليل شرايط واقعي و  

هاي  كالس  اكثر اوقات درموجر و مستأجر كه  مثال  بايد مدنظر قرار گيرد.    –ها باشد  كه به صرفه و صالح آنمعقول  

شك اتباع يك كشورند، به يك زبان صحبت  هستند كه بي اياشخاص خصوصي شود، آن اشاره مي به درس 
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تعهدات (ثانويه) قراردادي تعمير و  در مورد جز وجود ندارد ها اختالفي كنند، و بر سر هيچ موضوعي بين آن مي

، وزارت راه و ترابري نه تنها با ادعاي يك شهروند خصوصي بابت  با اين حالاجاره. مورد داري خانة نگه

داري نيز بود كه  هاي مضاعف يك رشته مقررات خزانه ر بود، بلكه درگير پيچيدگيهاي قراردادي درگيپرداخت

رساند تا وزارت راه  ياري مي گالف پورتسهاي عمومي، به تالش  امري مربوط به حقوقطور مؤثر و به عنوان هب

مواد  قادر بود  اين وضعيت نتيجة آن بود كه گالف پورتس ايفاي تعهدات قراردادي خود ملزم كند.  راو ترابري 

در تصرف   ،گرفتقرار مي  12281هاي انتقال دستور اجرائي مشمول دستورالعمل  در غير اين صورتكه  ،را 8-ز

هاي ايران و  ماد حاكم بين دولتها و عدم اعتفزون بر اين، چنين اوضاع و احوالي در بستر تنش اخود نگه دارد. 

الجزاير ادامه يافت، و اين خود از نظر ديوان اقدامات    هاي قرار داشت، كه همچنان پس از انعقاد بيانيهاياالت متحده  

 كند.محتاطانة وزارت راه و ترابري را توجيه مي 

 19[ 1359دي   29از شدة طرفين، پس داده و اعالنرخ   –ترك فعل  –اكنون ديوان به بررسي فعل و   -۲۰۶۹

انبار   8-مواد ز] تاريخ حمل 1984فوريه  24[ 1362هاي الجزاير، و پنجم اسفند ]  يعني تاريخ بيانيه1981ژانويه 

]  1981ژانويه  19[ 1359دي  29پذيرد كه پس از پردازد. ديوان ميشده در هيوستون و نيواورلئان به ايران، مي 

هاي الجزاير توسط اياالت متحده، به زعم ديوان، وزارت راه و  يانيه اولين تاريخي كه در صورت عدم نقض ب

 ] بود. 1981[اول مارس  1359اسفند  10توانست احتماالً آن اقالم را به ايران حمل كند ترابري مي 

از وزارت راه    معقولطور هشد بپردازد كه آيا مي آغازين، به اين مطلب مي  ي ديوان به عنوان موضوع -۲۰۷۰

] عاجالً  1981ژانويه  19[ 1359دي  29هاي انبارداري قبل از بابت هزينه را تظار داشت كه بدهي خود و ترابري ان

وجود آمدن مبناي خسارات متحمله پس از آن  ه ه كند، تا علت بي] تصف1981ژانويه  19[ 1359دي  29پس از 

به داليل زير   ديوان . يا خير رد، از ميان بردا سلف پورتاتوسط گ 8-مواد زتاريخ را به منظور آزادسازي فوري 

نبود. نخست، موضع دولت ايران از ابتدا تا   معقول چنين انتظاري از وزارت راه و ترابري داشتن گيرد كه نتيجه مي
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ل پرداخت هزينه انبارداري  ؤواين بود كه اياالت متحده مس ]1992[ 1371 در 529زمان صدور حكم شماره 

ژانويه    19[  1359دي    29  تا]  1979نوامبر    14[  1358آبان    23متحمله توسط ايران در ارتباط با انسداد اموال ايران از  

بود كه وزارت راه و ترابري براي خود زمان بخرد تا به ارزيابي   معقولدر پرتو اين موضع،  1086باشد.] مي1981

اين واقعيت را مد نظر داشته است كه   ،گيريبه اين نتيجه رسيدندر ديوان پردازد. هاي خود بوضعيت و گزينه 

يك فعال خصوصي اقتصادي بلكه يك وزارتخانه دولت ايران بود، و با اين توصيف، بايد  نه  وزارت راه و ترابري  

لحاظ بهم ريختگي   هاي دولت خود اقدام كند. دوم، از نقطه نظر عملي، بارفت كه همگام با سياستانتظار مي 

در   در ايران اسالمي هاي شديد سياسي ناشي از انقالب ها ناآرامي و تنش سازماني وزارت راه و ترابري پس از ماه 

كشيد تا وزارت راه و ترابري در ارتباط با امور مربوط به اياالت متحده به  مدتي طول مي  ]1979[ 1357سال 

حتي با پرداخت مخارج انبارداري  گالف پورتس ني وجود ندارد كه وضعيت عملياتي بازگردد. سوم، هيچ اطمينا

هاي شديد در روابط  كرد. سرانجام، نظر به بحران را آزاد مي  8-مواد زحاصله توسط وزارت راه و ترابري، سريعاً 

ه دولت  در آن اوضاع و احوال، قابل درك بود كه وزارت راه و ترابري به عنوان وزارتخان ،ايران و اياالت متحده

 كرده است.چنين رسد  گونه كه به نظر مي ايران محتاطانه عمل كند، همان

وزارت راه و   ، هاي الجزايراي پس از انعقاد بيانيه دوره طي بود  عقولپذيرد كه م بنابراين، ديوان مي  -۲۰۷۱

، وزارت راه  ]1981[ 1360 صرف كند. بعداً، در پاييز  8-مواد زترابري زماني را براي گردآوري اطالعات دربارة 

گالف  ] با 1981نوامبر   17[ 1360آبان   26نامه و ترابري با متصرفين اموال خود به مذاكره پرداخت، كه به موافقت

هاي بعد از  لب پرداخته است كه آيا عدم انجام اقدامي در ماه ديوان به بررسي اين مط  1087انجاميد. پورتس

 

وزارت راه و ترابري  ؛ 138و  120، ص ص 28راء ديوان داوري، ج ، گزارش آ68و  19، بندهاي 529حكم شماره  بنگريد به 1086
)، دادخواست  31-، در طبقه بندي مجدد پرونده شمارة الف62-(پرونده شماره ب جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده آمريكا

  ]).1982ژانويه  19[ 1360دي  29(
   ، باال.501بند  بنگريد به  1087
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جل  تا ضرب األ  گالف پورتساز انبار    8-مواد زويژه قصور وزارت راه و ترابري در بردن  ه  نامه اصالحي، ب موافقت

بايد به عنوان قصور در    1088]2198مارس  31[ 1136فروردين  11يعني  ،نامه حل و فصلموافقت مندرج در 

و ترابري  گيرد كه چنين توصيفي از عملكرد وزارت راه  دادن خسارت محسوب شود يا خير. ديوان نتيجه مي تقليل

حق داشت كه محتاط باشد و ترابري  وزارت راه    ،در آن اوضاع و احوال  ،قابل توجيه نيست، چرا كه به نظر ديوان

 كه چه اقدامي مقرون به احتياط و صحت است ترديد كند.و در اين 

] نظرات  1982ژوئن    18[  1361خرداد    28در تاريخ  ،  آقاي توماس شك  ،در اياالت متحده  ايران  وكيل -۲۰۷۲

در چارچوب مذاكرات اصالحي با مورگن/بندر ونكوور، طي  مطروحه  خصوص موضوعات    مشورتي خود را در

و  مان، وزارت راه دهد كه در اين نقطه از زنشان مي امر اين  1089تلكسي در اختيار وزارت راه و ترابري قرار داد. 

ه  دربارة نحوة تدوين موافقتنامه اصالحي با متصرفين اموالش در اياالت متحده به ميزاني از وضوح رسيد ترابري 

نامه اصالحي مانع طرح دعوا  «موافقت  كه آقاي شك اطالع داد كه   . براي وزارت راه و ترابري مهم بودبوده است

صور در انتقال اموال ايران باشد، قعليه اياالت متحده براي هر گونه خسارت، از جمله هزينه انبارداري كه ناشي از  

به منظور تحويل گرفتن برخي تجهيزات   نامه حل و فصلموافقت نخواهد شد، حتي اگر هزينه انبارداري طي 

 پرداخت شده باشد». 

ديوان   امر شد كه مانند احتمال اين اي مشكالت بالقوه متذكر قاي شك همچنين آبا اين حال،  -۲۰۷۳

را تجويز    ] از [حساب] اماني1981ژانويه    19[  1359دي    29«پرداخت مبالغ مربوط به هزينه انبارداري متعلقه پس از  

 

  ، باال. 502بند  بنگريد به  1088
  ، زير. 7-ادعاي ز بنگريد به  1089
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و چنين  ده بود][كر«ديوان با ديد مضيق به صالحيت خود نظر  مالحظه كرد كه تا آن زمان،». آقاي شك نكند

 1090». ست]دانمي[ ] ثبت شده محدود 1981ژانويه  19[ 1359دي  29صالحيتي را به ادعاهائي كه حداكثر تا 

] 1981دسامبر  18[ 1360آذر  27در  دفتر نظارت بر اموال خارجيآقاي شك متذكر شد كه  ،مضافاً -۲۰۷۴

ساير اموال متعلق به وزارت  كرد مي آنها را مجاز بود كه به نفع مورگن و بندر ونكوور پروانه فروش صادر كرده 

  تقاضاي ايران براي تجديد نظر در تصميم  دفتر نظارت بر اموال خارجياين كه و  1091، و ترابري را بفروشندراه 

 . رد كرده بودرا    مزبورة صدور پروان خود مبني بر

] تقاضاي 1982 سپتامبر 30[ 1361 هشتم مهر، در به طور مشخص، گالف پورتس 8-نسبت به مواد ز -۲۰۷۵

]  1983ژانويه  21[ 1361بهمن  11در  دفتر نظارت بر اموال خارجي و  1092چنين پروانه فروشي را به عمل آورد، 

گفته كه در مسئله اموال وزارت راه و  احوال پيش  اين مطلب و ساير اوضاع و 1093اقدام به صدور پروانه كرد.

بين ايران و اياالت متحده، بر نگراني  متشنج  زمينه روابط  پس با توجه به  ترابري در اياالت متحده مؤثر بود، همچنين  

 افزود.مي  8-مواد ز ندست آورده وزارت راه و ترابري در خصوص شانس واقعي ب 

 

هاي  ]، ايران و اياالت متحده از ديوان تقاضا كردند كه بيانيه 1981[اكتبر  1360در اين رابطه، بايد يادآوري شود كه در مهر  1090
را به عنوان حكم بر اساس   نامه خصوصيتواند مصالحه الجزاير را تفسير كند، و در بين ساير موارد، تعيين كند تحت چه شرايطي  مي

اي را كه ديوان بايد پيش از صدور حكم براي احراز صالحيت خود بر  شرايط مرضي الطرفين به ثبت رساند و به ويژه، محدوده 
-1الف-تصميم شماره هيئت عمومي بنگريد به جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده آمريكا،ادعاي مصالحه شده، تحكيم كند. 

  27. ديوان در تصميم مورخ 150، 144، ص ص 1گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در]) 1982مه  17[ 1361بهشت اردي 27( 8
] خود، از بيان قاعدة كلي سر باز زد و اظهار داشت كه، در صورت درخواست صدور حكم بر اساس 1982مه  17[ 1361ارديبهشت 

،  جمهوري اسالمي ايراندهد». بنحوي كه الزم بداند مورد رسيدگي قرار مي شرايط مرضي الطرفين، ديوان «مسئله صالحيت خود را 
  .152، ص 1، گزارش آراء ديوان داوري، ج 12، ص 8-1الف-تصميم شماره هيئت عمومي

  به بعد، باال.  439بند  بنگريد به مطرح است.  7-. اين اقالم در ادعاي ز451بند  بنگريد به  1091
 ، باال. 512بند  بنگريد به  1092

   همانجا. بنگريد به  1093
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 24[ 1361پنجم اسفند  نامه حل و فصل مورخ فقط پس از ثبت موافقت شايد وزارت راه و ترابري  -۲۰۷۶

گاه ديوان به عنوان  در پيش 1094  307و وزارت راه و ترابري در پرونده شماره  گالف پورتسبين ] 1983فوريه 

به   ترياقدامات عاجل  بايدبود كه ] 1983[نهم مارس  1361اسفند  18در الطرفين حكم بر اساس شرايط مرضي 

با   نامه حل و فصل موافقت، در عين حال كه وزارت راه و ترابري به تعهدات خود در همهبا اين آورد. عمل مي 

،  به محض دريافت وجه گالف پورتسعمل كرد، مديران  گالف پورتس به آمريكا دالر   600،000پرداخت 

  10در زماني پس از  1095متوقف شد.از فعاليت كمي بعد  گالف پورتسشركت را اعالم كردند، و  ورشكستگي

را رها كرد، و اين اموال بدون محافظت در انبار باقي   8-مواد ز گالف پورتس ]، 1983ژوئيه  اول[ 1362تير 

 1096ماند.

ثابت كند كه از وزارت  كه آيا اياالت متحده توانسته است   ه استديوان به بررسي اين مطلب پرداخت -۲۰۷۷

اثبات كرده  اين كه آيا  ويژه  ه رفت اقدام متفاوتي را به عمل آورده باشد، و ب انتظار مي  به نحو معقول راه و ترابري 

 توانست زودتر آزاد شود (و اگر چنين است، تحت چه شرايطي). مي  8-مواد زاست كه 

به مذاكرات اصالحي پرداخت،    ]1981اواخر  [  1360نيمه دوم    اين واقعيت كه وزارت راه و ترابري در -۲۰۷۸

اي جز مذاكرات  وزارت راه و ترابري گزينه رسد كه  به نظر مي اهميت چنداني در تعيين پاسخ اين سؤاالت ندارد.  

، زيرا  را نداشت  8-براي بازيافت مواد ز گالف پورتس با ي هاي حل و فصلنامهموافقتانعقاد اصالحي و سرانجام 

هاي الجزاير از دامنة دستورالعمل انتقال دستور  آن اموال را با نقض بيانيه ،داريمقررات خزانه 535-333بخش 

 

[نهم مارس    1361اسفند    18(  28-307-3، حكم شماره  بنگريد به گالف پورتس كريتينگ كو. و وزارت راه و ترابري و ديگران 1094
  ، باال. 515بند  بنگريد به . 126، ص 2گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در] 1983

   ، باال.517بند  بنگريد به  1095
   اال.، ب518بند  بنگريد به  1096
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گيري كند كه در چنين اوضاع و احوالي از وزارت  تواند نتيجهكرد. ديوان نميمستثني مي 12281اجرائي شماره 

 ي به عمل آورد.رفته كه اقدام ديگرانتظار مي   به نحو معقولراه و ترابري 

 1360آذر  از  زمان  ناديده بگيرد كه در طول  به عنوان موضوعي مقدماتي اين امكان را  تواند  ديوان نمي  -۲۰۷۹

] يعني  1983[نهم مارس    1361اسفند    18تا    ،را بازرسي كرد  8-مواد زيعني وقتي كه آقاي رحمتي    ]1981دسامبر  [

، چنانچه وزارت راه و ترابري اقدامي  307پروندة شماره الطرفين در زمان صدور حكم بر اساس شرايط مرضي 

، ديوان متقاعد نشده  با اين حالبود. مي چند روز يا حتي چند هفته به نفع از نظر زماني،  آورد، متفاوت به عمل مي 

كنون  انجامد كه وزارت راه و ترابري در آن صورت، خساراتي را كه اگيري مي نتيجه  اينبه  لزوماً    اين امراست كه  

   داد.د بيشتري تقليل ميحكند تا مطالبه مي

- مواد زتوانست با حفاظت استدالل كرده است كه وزارت راه و ترابري مي همچنين اياالت متحده  -۲۰۸۰

،  با اين حال  1097از خسارات خود را تقليل دهد. بيشترياست، ميزان بوده دانست در معرض تخريب كه مي ، 8

گيري از چنين تخريبي  ش توانست براي پيميبه نحو معقول ه چه اقداماتي اياالت متحده اثبات نكرده است ك

 1098معمول گردد.

] توسط اياالت متحده و 1981فوريه    26[  1359داري در هفتم اسفند  صدور مقررات غيرقانوني خزانه -۲۰۸۱

ت وارده تلقي شود چرا كه  ابايد به عنوان علت «غالب» خسار توسط اين دولت  9متعاقباً استمرار نقض تعهد بند 

ون  قابل قبول نيست كه اكن» است. غيرقانوني بودنعنصر مادي (در مقايسه) متضمن ميزان باالتري از «خطا» و «

 

  ، باال. 2010بند  بنگريد به  1097
هاي  شود كه در جلسه استماع، اياالت متحده خاطرنشان كرد كه «فقط براي انبار كردن واحد خانه ديوان در اين رابطه يادآور مي 1098

اياالت متحده مشخص  هكتار، فضاي انبار الزم بود».  12آكر، يا تقريباً  30وزارت راه و ترابري بين بندر ونكوور و گالف پورتس 
آكر بود، حال آنكه جمع تسهيالت انبار بندر   16كمپ جمعاً -هاي پورتاكرد كه تسهيالت انبار گالف پورتس براي واحد خانه 

  آكر بود.  14هاي ترانس ورلد جمعاً ونكوور براي واحد خانه 
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داري  امكان نگه و ترابري،  به متصرفين اموال وزارت راه  كه  باشد  عمل خطاي اياالت متحده  ايران متحمل عواقب  

 .  را دادها آن

با رويكردي   1099حكم جزئي، اين شود كه در بخش كلي مربوط به جبران خسارت ديوان يادآور مي  -۲۰۸۲

ليتي براي خسارت و اصل  ؤواحراز هرگونه مسكه چگونه سببيت به عنوان شرط الزم  ه استتوضيح دادتطبيقي، 

كه، در موارد تعدد  اظهار داشته است ارتباط دارند. به عالوه، ديوان ديگر مفهومي به يك تقليل خسارت از لحاظ 

رياضي ارجحيت يابد. درجات «خطا» يا «غيرقانوني    يابايد بر معيارهاي علمي، مكانيكي    هنجاري اسباب، معيارهاي  

ها «غالب» در ميان اسباب متعدد و فرعي شناخته و تعيين شود، و دادگاه  يابودن» بايد مقايسه شود، سبب «اصلي» 

 به قضاوت ارزشي بپزدازند. ها و ديوان 

منظور حل   دست روي دست نگذاشت، بلكه به منفعالنه (وزارت راه و ترابري)  ه ديدطرف زيان  -۲۰۸۳

اقدامات معقولي به عمل آورد، هر چند روند اين اقدامات كندتر از آني بود كه در اوضاع و احوال   ت،مشكال

را  در تقليل خساراتي كه جبران آن را  توانست صورت پذيرد. به اين داليل، ديوان استدالل قصور ايران  متفاوت مي

 پذيرد.كند نمي مطالبه مي

 8-زدر ادعاي  ديوان) جمع حكم 7    

حكم   8-به نفع ايران در ادعاي ز آمريكا دالر  55/2،946،902مبلغ  مجموعاًگيري، ديوان در نتيجه -۲۰۸۴

 1100كند.مي

 

   ، باال.1795 -1791بندهاي  بنگريد به  1099
   ، باال.6420و  2032، 2023بندهاي  بنگريد به  1100
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  ) بندر ونكوور/(وزارت راه و ترابري 7-) ادعاي ز4( 

  سببيت )الف( 

متحده از تعهدات خود در بيانيه در مواردي كه اياالت ديوان مقرر داشت كه « ،529در حكم شماره  -۲۰۸۵

  ، بنابراين  1101».عمومي تخلف كرده و در نتيجه، ايران خساراتي متحمل شده، مسئوليت اياالت متحده محقق است 

- ز موادباعث تأخير حمل نهائي  7-ز مواداياالت متحده در ارتباط با  9ديوان بايد تعيين كند آيا نقض تعهد بند 

 1102يا خير.ورود خسارت به ايران در نتيجة آن شده است و ] به ايران 1983[دسامبر  1362در آذر/دي  7

  ادعا، با اعمال تغييرات الزم، اساساًهاي ارائه شده توسط طرفين در اين استدالل  ،در ارتباط با سببيت -۲۰۸۶

  1103.است  8-ادعاي زدر  ارائه شدههاي استدالل همان 

هاي ادعائي متحملة  توسط اياالت متحده و زيان   9كه آيا رابطه سببيت بين نقض بند  در تعيين اين ديوان   -۲۰۸۷

خير، اصولي را كه پيشتر در  كند يا ليت اياالت متحده بابت خسارات اين ادعا كفايت مي ؤوايران براي احراز مس

نتيجه  معقولبه نظر ديوان، اگر ديوان بتواند با قطعيتي  1104اين حكم جزئي بنا نهاده است در نظر خواهد گرفت. 

به ايران   ]1983دسامبر [  1362آذر/دي قبل از  7-ز مواد ،داريمقررات خزانه  535-333بگيرد كه در نبود بخش 

به عالوه، و در راستاي رويكرد اتخاذي در   محرز محسوب خواهد شد. ببيتية سين رابطچنوقت شد، آنحمل مي 

اندازي تطبيقي مورد تحليل قرار گرفت، ديوان تالش خواهد كرد كه ميزان  كه در چشمحقوق داخلي، چنان 

را  هاي گوناگون مؤثر هاي «اصلي»، «اساسي»، يا «غالب» را از ميان سببتطبيقي آوردة طرفين را تعيين و سبب

 شناسايي كند.

 

   .139، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 73، بند 529حكم شماره  1101
  ، باال. 487بند  بنگريد به  1102
   به بعد، باال. 1934بند  بنگريد به  1103
  ، باال.1795-1791بندهاي  بنگريد به  1104
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با اِعمال   1105، 8-به داليلي مشابه داليل ذكر شده در ارتباط با ادعاي زپس از مرور كليه ادله موجود،   -۲۰۸۸

  7-ز  مواد داري، مقررات غيرقانوني خزانه  535-333در نبود بخش  1106كه  است متقاعد شده ديوان تغييرات الزم، 

دستورالعمل انتقال  مشمول  قاعدتاً 7-ز مواد ، نبود بخش مذكوردر صورت شد. واقع زودتر به ايران حمل ميدر 

دارد  را نگه   7-ز  موادبود كه  مجاز مي نبايد  رو بندر ونكوور  ؛ از اين شدمي  12281مندرج در دستور اجرائي شماره  

خودداري   انبارداري و نگهباني توسط وزارت راه و ترابري،هاي عقب افتاده هزينه تا پرداخت  هاآن و از انتقال

عملكرد وزارت راه و ترابري و عوامل  به نحوي كه اياالت متحده مدعي است، حتي اگر قبول شود كه  كند.

سبب    535-333بخش    ، ديوان  به نظراي همزمان مسبب تأخير در حمل، يا بخشي از آن تأخير شده،  بيروني به گونه 

. چنين تأخير، و خسارات  بوده استاصلي تأخير مزبور و خسارت وارده به وزارت راه و ترابري در نتيجة آن 

بيني بوده باشد. ديوان در رسيدن به اين  اي، توسط اياالت متحده قابل پيش بيني بوده يا بايستي قابل پيشاحتمالي

شود و   حل و فصل ت ا ده وارد مذاكر ـوزارت راه و ترابري وادار ش كه  بر اين نظر استگيري همچنين هـنتيج 

خود را باز پس بگيرد زيرا بخش   7-تا مواد زد كند ـ حل و فصلي منعق هاينامهموافقتبا بندر ونكوور رانجام ـس

مستثني كرد. در  12281شماره از دستور انتقال دستور اجرائي را  7-مواد زهاي الجزاير با نقض بيانيه، 535 -333

ي  ين خصوصي آمريكاي هاي الجزاير، هيچ تعهدي نداشت كه ادعاهاي متصرفواقع وزارت راه و ترابري وفق بيانيه

 هاي خود حل و فصل كند.گرفتن دارايي را قبل از تحويل 

 1107شهرستان كالرك  ، حبس اموال بابت ماليات توسط مقامات 7-هر تقدير، در ادعاي زه مضافاً، ب -۲۰۸۹

به ايران قرار   7-ز مواد] مرتفع شد، به عنوان مانعي در مسير انتقال سريع 1983[ 1362 زماني در سال در كه فقط 

 

   ، باال.1948-1947بندهاي  بنگريد به  1105
1106

، پانوشت  602-(چهار)15/الف24الف-، حكم شماره هيئت عمومياياالت متحده آمريكابنگريد به جمهوري اسالمي ايران و  
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داشت. بنابراين، حتي اگر وزارت راه و ترابري مخارج انبارداري بندر ونكوور را پرداخته بود، كه البته مطابق  

 .شدمي آزاد  7-ز  موادهاي الجزاير چنين الزامي نداشت، اطميناني در كار نبود كه بيانيه

داري  مقررات خزانه   535-333بخش  در اوضاع و احوال اين ادعا،  دارد كه  ديوان مقرر مي ،  قراربدين  -۲۰۹۰

هاي الجزاير  نيهخاطر نقض بياه اياالت متحده ببدين ترتيب،  .  ه استبه ايران بود  7-ز  موادسبب اصلي تأخير انتقال  

 ل خسارات وارده به ايران است.ؤومس

هاي  دامنه هرگونه خسارات متحمله وزارت راه و ترابري در نتيجه نقض بيانيه ماهيت و ديوان ذيالً  -۲۰۹۱

تعيين خواهد كرد. در اين راستا، ديوان بررسي    ، به نحوي كه در باال توصيف شد،الجزاير توسط اياالت متحده را

براي تقليل خسارت در هر يك از موارد به عمل آورد   معقوليا وزارت راه و ترابري اقدامات خواهد كرد كه آي

 1108يا خير.

  (ب) ارزيابي  

  (يك) اظهارات طرفين  

  ) اظهارات ايران 1(    

دالر آمريكا   13،103،689، خواستة ايران 7-، در ادعاي زدعاوي ايران اختصاريجدول مطابق  -۲۰۹۲

ها دالر آمريكا بابت كاهش ارزش واحد خانه   5،403،290)  1تفصيلي آن به شرح زير است: (باشد كه جزئيات  مي

دالر   1،852،096ها و بابت واحد خانهآمريكا دالر  3،551،194در اثر تخريب ( شكن مورگنسنگ و تجهيزات 

حق    دست دادناز  دالر آمريكا بابت خسارات ناشي   5،533،399)  2شكن)؛ (آمريكا در ارتباط با تجهيزات سنگ

 

و    221، بند  602-(چهار)15/الف24الف-، حكم شماره هيئت عموميبنگريد به جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده آمريكا 1108
  ]).2014[دوم ژوئيه  1393تير  11( 218وشت پان
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هاي ترانس ورلد و  دالر آمريكا در ارتباط با واحد خانه 3،834،607، (7-اموال ز ادعائي از برداري بهره 

هاي  دالر آمريكا بابت «هزينه  2،167،000) 3(و )؛ شكن مورگنسنگ دالر آمريكا بابت تجهيزات  1،698،792

 كند.ت كل اين مبالغ بهره مطالبه مي ايران باب .7-مواد زاضافي» ادعائي جهت باز پس گرفتن 

 ها به دليل تخريبادعاي كاهش ارزش دارايي   

هاي ترانس ورلد و تجهيزات  خواستة ايران تحت اين سرفصل ادعا، خسارات كاهش بهاي واحد خانه  -۲۰۹۳

اكتبر [ 1362تا آذر/دي  1357مهر/آبان  ها ازدليل انبار كردن آنه كند بباشد كه ادعا مي مي  شكن مورگنسنگ

ه  ، بارزشبه ايران، حاصل شده است. ايران در تأييد ادعاي كاهش   7-ز موادزمان حمل ، ]1983تا دسامبر  1978

شهريور،  آقاي موسوي در جلسه استماع كه در  شهادتنامه و (يك) شهادت :كندويژه به اين مدارك استناد مي 

از جانب وزارت راه و ترابري به اياالت متحده سفر كرد   ]1983سپتامبر يا اواخر اكتبر [ 1362مهر، يا اوايل آبان 

نامه آقاي محمودي كه در سفر به اياالت  (دو) شهادت 1109را براي حمل به ايران آماده كند؛  8-و ز 7-ز موادتا 

شهادت آقاي رحمتي،  نامه و  و (سه) شهادت  1110همراه آقاي موسوي بود؛   ]1983اواخر  [   1362يمه دوم  ن  متحده در 

 1111در آن سفر همراه آقاي موسوي بود.او نيز كه   ،جلسه استماع در

خسارات متحمله ادعائي ايران در نتيجه تخريب واحد  شاهد كارشناس ايران،   1112،آقاي سالمي -۲۰۹۴

 31[ 1362دي  10 تا] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29 از شكن مورگن سنگ هاي ترانس ورلد و تجهيزات خانه

باشد: بر دو عنصر مبتني مي 7-مواد زادعاي ايران بابت كاهش ارزش ] را ارزيابي كرده است. 1983دسامبر 

تا زمان حمل به   رگن شكن مو سنگ هاي ترانس ورلد و تجهيزات نخست، درصد خسارات وارده به واحد خانه 

 

  ، باال. 1954بند  بنگريد به  1109
  همانجا.  بنگريد به  1110
  همانجا.  بنگريد به  1111
  ، باال. 1955بند  بنگريد به  1112
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طور كه گفته شد،  همانل خسارات است. ؤوشود اياالت متحده مساي كه بابت آن ادعا مي و دوم، دوره  ؛ايران

 آقاي سالمي گزارش ارزيابي كتبي تهيه كرد و به عنوان شاهد كارشناس ايران در جلسه استماع حضور يافت. 

بر گزارش  از جمله،  هاي ترانس ورلد،  ه واحد خانههاي ادعائي وارده ب آقاي سالمي در ارزيابي آسيب -۲۰۹۵

هاي ادعائي  مضافاً، آقاي سالمي در ارزيابي آسيب 1113شده توسط آقاي بغدادي تكيه كرد.كارشناس تهيهشاهد 

 1114كرد. استنادقاي پرچمي تهيه كرده بود آبه گزارشي كه از جمله،   شكن مورگنسنگ به تجهيزات ، وارده

 هاي ترانس ورلد خانه واحد   

مهر/آبان  تا  ها در ونكوورواحد خانه  كند كهبه استناد گواهي آقاي موسوي ادعا مي ايران عمدتاً  -۲۰۹۶

 درصد خسارت ديده بود. اين رقم را آقاي بغدادي تأييد كرده است. 50 ]1983اكتبر [ 1362

در بندر ونكوور   ترانس ورلدي هاست كه در نخستين سال انبار شدن واحد خانه ا موضعبر اين ايران  -۲۰۹۷

استحكام    ،انس ورلد، سازندة واحدهار ت  : (يك)شود كهمتذكر مي در اين ارتباط  خسارت جدي نشد. ايران  متحمل  

مطابق  هاآن ؛ و (سه)ها براي فضاي باز بودهخانهواحد طراحي  ؛ (دو)ماه تضمين كرده بود 12ها را براي آن

 1115كند.به شهادت آقاي بيلينگهام استناد مي در تأييد اين مطلب . ايران ندودبندي شده باستاندارد صادرات بسته 

به كيفيت مواد اوليه  هر دو و ترانس ورلد  كمپ-پورتاهاي آقاي بيلينگهام، در تشريح واحد خانه  -۲۰۹۸

، و  هاآن   ماهه   12، تضمين حداقل  هاآن   طراحي براي عمر حداقل ده ساله   ،هاآن ها، طراحي مستحكمساخت خانه 

در پاسخ به اظهارات  آقاي بيلينگهام  شده در كوره ساخته شده بود اشاره كرد.  ها از الوار خشكاين واقعيت كه آن 

ماه از زمان   12هاي ساخته شده از الوار ظرف خانهچوپ اياالت متحده اظهار داشت كه هرگز نديده است كه 

 

  ، باال. 1956بند  بنگريد به  1113
  همانجا.  بنگريد به  1114
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و  1359/1358، 1357/ 1358 جوي در بندر ونكوور در سالهايتحويل بپوسد. آقاي بيلينگهام با عنايت به شرايط 

كه اين آب و هوا باعث رشد   نظر كرداظهار درجه  12، با ميانگين حرارت ]1981، و 1980، 1979[ 1360/1359

و ترانس ورلد، طي دو   كمپ-پورتاهاي شود. مطابق نظر آقاي بيلينگهام واحد خانه در دو سال اوليه نمي  قارچ

درصد آسيب  15 تا 10توانست حداكثر سال اوليه پس از تحويل به دليل قرار داشتن در معرض عناصر طبيعي مي 

 ديده باشد. 

آسيبي   ،در دورة تضمين سازنده آندر سال نخست،    ي ترانس ورلدهاكند كه واحد خانهايران ادعا مي  -۲۰۹۹

در  ها  كه خانه   مادامي هر دو  سرعت و دامنة تخريب    ، پس از سال اول  در حد هيچ يا اندك متحمل شده است، اما،

واحد   ،ايران اظهارات. مطابق ، مستمراً فزوني گرفته استانبار شده بوددر ونكوور در فضاي باز ، حال تخريب

به ارزيابي آقاي بغدادي استناد  سخندرصد خسارت ديد. ايران در تأييد اين  50هاي ترانس ورلد جمعاً خانه

  1116معاينه كرد.  ]2004[ 1383/1382 را در سال ترانس ورلد و پورتا كمپ هاي واحد خانههر دوي كند كه مي

نامة آقاي محمودي (شامل هادت را از جمله بر شمحاسبه شدة خود    ة درصد خسارت وارد  50آقاي بغدادي مجموع  

گرفته شده  ]1984يا  1983[ 1363/1362يا  1362/1361 كه در ي قابل حملهااز واحد خانه عكس يك رشته 

 1117كند.نامه آقاي موسوي مبتني مي است) و همچنين شهادت 

از واحد   ]1983تا اواخر  1981دسامبر [ 1362تا نيمه دوم  1360آذر/دي  كه بين آقاي رحمتي -۲۱۰۰

بر خالف   ]1983[  1362/1361  سال  تاكه    كردبازديد كرده، ادعا  چندين بار  كمپ  - و پورتاهاي ترانس ورلد  خانه

لطمات » بود و متحمل «وضعيت بسيار اسفناكيدر «  هاواحد خانه   ،مشاهده كرده بود  ]1981[  1360/1359  چه درآن

كمپ در گالف پورتس در نيواورلئان  -هاي پورتاواحد خانه ،آقاي رحمتيمطابق اظهارات » شده بود. زيادي 

 

  ، باال. 1961بند  بنگريد به  1116
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هاي ترانس ورلد انبار  تر از واحد خانه) در وضعيتي بسيار اسفناك 8-هاي مورد اختالف در ادعاي ز(واحد خانه 

 شده در بندر ونكوور بود.  

اساس  را كه ارقام صحيح در اختيار نيست. بر چ، پذيردايران روش خط مستقيم استهالك را مي  -۲۱۰۱

 ]1979[  1358/1357  هاي ترانس ورلد در سالست كه: (يك) واحد خانه ا  ارزيابي آقاي سالمي، فرض ايران بر اين

شده در  ريب حادث خ ل هرگونه ت ؤو(دو) ايران مس  ؛ونكوور انبار شد، آسيبي نديد  ر يعني اولين سالي كه در بند

  29ل هرگونه آسيب وارده از ؤو؛ و (سه) اياالت متحده مس باشدمي ] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29سال دوم تا 

باشد. مطابق ] كه اقالم به ايران حمل شد، مي1983دسامبر  31[ 1362دي  10] تا 1981ژانويه  19[ 1359دي 

ليت خرابي بين طرفين در طي چهار سال  ؤويك مس آقاي سالمي، حاصل اين روش، تسهيم سه به    و  ايران  اظهارات

 باشد.مي] 1984[ 1363/1362] تا 1980[ 1359/1358 از

واحد    301بر اساس روش تشريحي فوق، آقاي سالمي با اعمال خط مستقيم استهالك، قيمت خريد    -۲۱۰۲

تورم يا  هيچ عامل مي آقاي سال 1118گزيند.دالر آمريكا را به عنوان پايه برمي  850،469،9خانه ترانس ورلد يعني 

در نظر  ] 1981[ 1360/1359 منصفانه بازار در سال  ارزش قيمت خريد اوليه براي محاسبه را بر  گذاري شاخص

دالر آمريكا را به عنوان خسارت تحت اين   3،551،194همسو با ارزيابي آقاي سالمي، مبلغ ايران گيرد. نمي

  1359دي  29هاي ترانس ورلد بين ادعا شاخص افت ارزش واحد خانه كند، كه مطابق سرفصل از ادعا مطالبه مي 

 ست به اياالت متحده منتسب است.ا  كه ايران مدعي  ،شود] تلقي مي 1983[دسامبر    1362دي    ] و1981ژانويه    19[

 شكن مورگن سنگ تجهيزات   

 

  ، باال. 440بند  بنگريد به  1118
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هاي  متشكل از يك رشته دستگاه   شكن مورگنسنگ تجهيزات   1119تشريح شد،باال  گونه كه در  همان -۲۱۰۳

به ايران تحويل    ]1984و    1983[  1363/1362و    1361/ 1362  هايدر سال   شكن مورگن . تجهيزات سنگ مجزا بود

 1120جا به خوزستان حمل شد.داده شد كه ابتدا به انبار مركزي وزارت راه و ترابري در تهران و از آن 

يعني اولين سالي   ]1979[ 1358/1357 سال طي  شكن مورگن سنگ كند كه تجهيزات ايران ادعا مي  -۲۱۰۴

  هاي محدود كه ممكن است آسيبحال آن هايي در حد هيچ يا اندك متحمل شد،  كه در انبار قرار گرفت، آسيب 

 به آن وارد شده باشد.   )]1981ژانويه  19[ 1359دي  29تا  بودن در انبار (يعني سال دوم طيي اضاف

  شهادت آقاي پرچمي متكي است كه تجهيزات مورد بحث را براي اولين بار در سالبه عمدتاً ايران  -۲۱۰۵

هاي آقايان محمودي و موسوي كه  نامهو همچنين به شهادت  1121در خوزستان مشاهده كرده،   ]1985[  1364/1363

 1122تجهيزات را ديده بودند.  ]1983[ 1362/1361 در سالدر اياالت متحده شان هاي طي بازديد

[دسامبر   1362به ايران در آذر/دي  تا تاريخ حمل    شكن مورگنسنگتجهيزات    مدعي است كهايران   -۲۱۰۶

 درصد خسارت ديده بود.  70  ي به دليل قرارگرفتن طوالني در معرض عناصر طبيع] 1983

 096،825،1دعا مبلغ  زير اين سرفصل از ا 1123،همسو با روش ارزيابي آقاي سالمي  ،بدين لحاظ، ايران -۲۱۰۷

دي/بهمن  در فاصله  7-شكن زارزش تجهيزات سنگ  كاهشكند كه مطابق ادعا حاصل دالر آمريكا مطالبه مي 

باشد. به اياالت متحده منتسب مي  ،به ادعاي ايران  كهاست    ]1983و دسامبر    1981ژانويه  [  1361و آذر/دي    1359

 

  ، باال. 1966بند  بنگريد به  1119
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  ، باال.1970-1968بندهاي  بنگريد به  1121
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درصد قيمت خريد تجهيزات   40دالر آمريكا محاسبه كرده است كه  3،527،803ايران رقم فوق را بر پايه 

 1124باشد.دالر آمريكا) مي 508،819،8(يعني  87-2101-1مطابق دستور خريد شماره  شكن مورگنسنگ

 ها دارايي  ادعاي خسارات محروميت از استفاده از  

اه و ترابري به دليل  ر ست وزارت  ا  كند كه مدعيراتي را مطالبه مي ايران در اين سرفصل از ادعا، خسا -۲۱۰۸

توسط  هاي الجزاير تاريخ شروع نقض بيانيه ،]1981ژانويه   19[ 1359دي  29از  7-ز  مواد محروميت از استفاده از 

به ايران، متحمل شده   7-مواد ز زمان حمليعني  ]1984ژانويه [ 1362دي/بهمن به ادعاي ايران، تا اياالت متحده 

را در اختيار داشت،  7- مواد زچنانچه وزارت راه و ترابري در طي اين دوره  ،آقاي سالمي اظهاراتاست. مطابق 

 هاي ديگر كرايه دهد. ها و شركتها استفاده كند يا به سازمان هاي ديگر از آن توانست در پروژه مي

ناشي از محروميت از استفاده از مواد  مي، خسارات  ايران همسو با روش بازده خالص سرمايه آقاي سال -۲۱۰۹

دي    29از  م  آن اقالدر صورت در اختيار داشتن  حسب ادعا  را بر اساس نرخ بازدهي كه وزارت راه و ترابري    7-ز

كند كه چون واحد  توانست تحصيل كند ارزيابي كرده است. آقاي سالمي ادعا مي ]، مي 1981ژانويه  19[ 1359

شد، چه خريداري شده بود در ايران يافت نمي باال معادل آن  يتشكن با كيفساخته و تجهيزات سنگهاي پيش خانه

كار بستن درآمد حاصل از اموال مشابه در ايران محاسبه كرد. آقاي  ه ت ناشي از اين زيان را با ب اتوان خسارنمي

ا بررسي نرخ بازده مورد انتظار از  خسارت بايد ب ،مطابق روش بازده خالص سرمايه ،دارد كهسالمي اظهار مي 

گذاري وجهي معادل مبلغي كه وزارت راه و ترابري براي خريد اموال پرداخت، محاسبه شود. آقاي سالمي  سرمايه 

 

1124
شكن مورگن موضوع  درصد از تجهيزات سنگ 60اين است كه  ، باال. همان گونه كه ذكر شد، موضع ايران 491بند  بنگريد به  

درصد آن به بندر ونكوور تحويل داده شد.   40به بندر نيواورلئان تحويل داده شده حال آن كه  87-2101-1سفارش خريد شمارة 
   ، باال.484بند   بنگريد به
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تا  1981[ 1362/1361تا  1360/1359 داري اياالت متحده ازميانگين نرخ اوراق قرضة خزانه اين نرخ را بر اساس 

 به آن عامل ريسك را افزوده است.   ها،دارايي براي در نظر گرفتن تفاوت انواع مختلف  كه    كندمحاسبه مي  ]1983

تا  1359/ 1360از  داري اياالت متحدهميانگين نرخ اوراق قرضة خزانه  ،به گفته آقاي سالمي -۲۱۱۰

مخاطرات  پس از در نظر گرفتن عوامل مربوط به آقاي سالمي درصد بود.  17/11 ]1983تا  1981[ 1362/1361

براي تجهيزات  درصد  14و  ي ترانس ورلدهادرصد در ارتباط با واحد خانه 12به نرخ بازده سرمايه ، مختلف

ها بر بهاي خريد اوليه بدون در نظر گرفتن شاخص  رسيده است. آقاي سالمي با اعمال اين نرخ  شكن مورگنسنگ

آن اقالم نتيجه گرفته است كه   ]1981[ 1360/1359 جاي ارزش بازار ساله ، ب]1978[ 1357/1356 تعديل در

و ژانويه   1981ژانويه [ 1362و دي/بهمن  1359دي/بهمن  خسارات مربوط به زيان محروميت از استفاده بين

 1،698،792و (دو)  ؛هاي ترانس ورلددالر آمريكا بابت واحد خانه  3،834،607بدين قرار است: (يك)  ]1984

 . شكن مورگننگسدالر آمريكا بابت تجهيزات 

 ادعاهاي مربوط به «مخارج اضافي»   

و  سومين سرفصل خسارات ايران متشكل از شماري ادعا بابت «مخارج اضافي» است كه وزارت راه  -۲۱۱۱

  9در صورت عدم نقض بند  طبق اظهارات ايران، متحمل شده است.  7-مواد زكند براي بازيافت ادعا مي ترابري 

] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29شد. ايران «مخارج اضافي» را از توسط اياالت متحده، آن مخارج تحميل نمي 

 .قرار زير استه محاسبه كرده است. مخارج اضافي ادعا شده ب 

 يك) مخارج انبارداري   

را مطالبه    7-مواد زدر ارتباط با  ]  1981ژانويه    19[  1359دي    29متحمله بعد از    يدار رايران مخارج انبا -۲۱۱۲

  نامه حل و فصل موافقتمطابق وزارت راه و ترابري كه  آمريكاميليون دالر  3ادعا را بر مبناي اين كند. ايران مي
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و   1358بهمن/اسفند بين  تا «مخارج انبارداري» مربوط به دورة  ه است] پرداخت1983مه  20[ 1362ارديبهشت  30

مطابق اظهارات آقاي محمودي،  كند.  مي  مبتني  ،را «جبران كند»  ]1983اوت    و  1980فوريه  [  1362مرداد/شهريور  

شهريور/مهر/آبان  هاي دالر آمريكا براي هر ماه بابت ماه  41،000ديگر مخارج انبارداري از قرار  ماهايران دو 

 پرداخت. ]1983پتامبر و اكتبر [س 1362

دالر آمريكا براي دورة   41،000از آن مبلغ ماهانه  ،ايران، همسو با روش اعمال شدة آقاي سالمي -۲۱۱۳

كاست كه اين كاهش مجموعاً بالغ بر   ]1981تا ژانويه  1980فوريه [ 1359تا دي/بهمن  1358بهمن/اسفند 

تواند  گيري بندر ونكوور را نمي رپذيرد كه هزينه تحويل و باايران مي  ،د. مضافاًوشمي دالر آمريكا  478،000

كند. سرانجام ايران بابت  دالر آمريكا كسر مي  10،000 به جهت در نظر گرفتن آن هزينه،لذا و مطالبه كند، 

دالر آمريكا كسر    627،000هاي انجام شده توسط بندر ونكوور به كشتيراني جمهوري اسالمي ايران مبلغ  پرداخت

 كند.مي

 كند.دالر آمريكا بابت مخارج انبار مطالبه مي  1،977،000ايران مجموعاً مبلغ  ،نتيجتاً -۲۱۱۴

 (دو) هزينه مسافرت   

كند كه نمايندگان وزارت راه و ترابري براي سفرهاي مختلف به وين و اياالت متحده  ايران ادعا مي  -۲۱۱۵

مدعي  ايران  1125، متحمل هزينة سفر شدند.7-ز موادجهت مذاكرات اصالحي با بندر ونكوور و باز پس گرفتن 

هاي سفر  هزينه اختالفي نيست كه  ها در سوابق پرونده وجود نداردرمخارج اين سف ادله اثباتي در موردكه است 

به تخمين وزارت راه و ترابري استناد   ها تحميل شده است. ايرانبه نمايندگان وزارت راه و ترابري در آن موقعيت

 دالر بوده است.  120،000كند كه مجموع اين مخارج حداقل مي

 

  ، باال. 520و  505-504، 499بندهاي  بنگريد به  1125
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 ي حقوقي هاو هزينه  هاالزحمه (سه) حق  

كند كه مطابق ادعا  حقوقي مطالبه مي هاي  و هزينه   هاالزحمه دالر آمريكا بابت حق    70،000ايران مبلغ   -۲۱۱۶

بابت آن   7-مواد ز تحصيلمساعدت در  برايوزارت و راه ترابري توسط وكالي آمريكايي استخدام شده 

  مربوطه هاي نهائي حسابصورت  ستتوانوزارتخانه نمي  كند كه. ايران ادعا مي حساب صادر كرده بودندصورت 

دالر   50/1،922شود كه مدرك پرداخت مبلغ را پيدا كند. آقاي سالمي در گزارش ارزيابي خود متذكر مي

 25 تقريباً  لدبابت هر ساعت معاآمريكا دالر  75مورسين دان آلن با نرخ  ، آمريكا به وكالي وزارت راه و ترابري

 باشد.ساعت كار، موجود مي 

 تقليل خسارات   

هاي ارائه شده توسط اين دولت در ادعاي  هاي ايران راجع به تقليل خسارات مشابه استدالل استدالل  -۲۱۱۷

   1126باشد.مي  8-ز

در اين ادعا مكلف   وزارت راه و ترابريكه حكم كند اگر ديوان كه كند ادعا مي  از جمله،ايران،  -۲۱۱۸

با تالش براي انعقاد  در واقع  ترابريوزارت راه و در اين صورت، ، خسارات خود را تقليل دهد ه كهبود

 كه اين تكليف را عملي كند.  هتالش كردبا بندر ونكوور  هاي حل و فصل نامه موافقت

 ) اظهارات اياالت متحده 2  

كه به عنوان يك موضوع كلي، ايران نتوانسته مدارك مستند مشخص و  مدعي استاياالت متحده  -۲۱۱۹

 ارائه دهد. 7-ادعاي زجبران خسارت در قابل اعتماد در تأييد  

 

  ، باال.1990-1988بندهاي  بنگريد به  1126



  

787 

 

 ها در اثر تخريب ي اي ادعاي كاهش ارزش دار  

ليت اياالت متحده بابت خسارات وارده به ايران  ؤوكند كه ايران نتوانسته مساياالت متحده ادعا مي  -۲۱۲۰

را كه در بندر ونكوور انبار   شكن مورگن سنگ هاي ترانس ورلد و تجهيزات نتيجه آسيب ديدگي واحد خانه در 

توانند وضعيت دقيق آن اقالم را در  يك از طرفين نمي كه هيچ  دارداظهار مي شده بود اثبات كند. اياالت متحده 

را در زماني بين آن تاريخ و   هاديدگي آن سيب] به اثبات برسانند، تا بشود ميزان آ1981ژانويه  19[ 1359دي  29

 ، بار اثبات ادعا در اين خصوص تنها به عهدة ايران است. با اين حالارزيابي كرد.  ]1983[ 1362/1361

هاي  فهرستتوان فرض كرد كه  در هيوستون، مي در انبار  همانند اموال    كه  مدعي استاياالت متحده   -۲۱۲۱

نشان    ادله  ،اياالت متحده  طبق اظهارات.  اندفراهم شده بوده ونكوور  در بندر  د  بندي صادرات براي اموال موجوبسته

را دريافت    گزارش ارزيابي مشتركي  ،از بندر ونكوور به ايران  هاآن كه وزارت راه و ترابري در زمان حمل    دهدمي

از آن مدارك، از عهده  يك كند. ايران با قصور از ارائه هيچ در آن برهه مستند مي تجهيزات را كرد كه وضعيت 

ادعاي ايران بابت كاهش    ،به اين داليلديوان  كند كه  بار اثبات ادعاي خود برنيامده است. اياالت متحده تقاضا مي 

 را مردود اعالم كند.ها دارايي ارزش 

بين   7-مواد ز يهاديدگي كه عمدة آسيب كه نظريه ايران مبني بر اين  مدعي است اياالت متحده  -۲۱۲۲

  اتفاق افتاد فاقد مدارك مثبته است. اياالت متحده  ]1984و ابتداي  1981ژانويه [ 1362و اواخر  1359دي/بهمن 

باشد كه ارزيابي آقاي سالمي عمدتاً به شهادت آقايان موسوي، پرچمي، و بغدادي متكي مي مدعي است    همچنين

 ]1983[ 1362/1361 ترين زمان دررا در نزديك   شكن مورگنسنگ و تجهيزات  ي ترانس ورلدهاكه واحد خانه 

كند كه اين شاهدان  اياالت متحده تأكيد ميحال، با اين اند. ديده ]2004[ 1383/1382 و در دورترين زمان در

در  ها، آن يا بالفاصله قبل از حمل  ]1981ژانويه [ 1359دي/بهمن در هاي مربوطه، يعني در زمان را اقالم مزبور 
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  . مضافاً اياالت متحده مالحظه كرد كه شاهدان كارشناس ايران، آقاي اندنديده  ]1983اواخر [  1362نيمه دوم 

 .اندگاه واقعاً اقالم مذكور را نديده و آقاي سالمي هيچ بيلينگهام 

 1981دسامبر [ 1361بان آو مهر/ 1359ر/دي ذ آكه آقاي رحمتي، در كند تصديق مي اياالت متحده  -۲۱۲۳

با اين  ديدار كوتاهي داشته است.  شكن مورگنسنگهاي ترانس ورلد و تجهيزات از واحد خانه  ]1983و اكتبر 

مدت  طي مشاهدة كوتاه او ، شهادت داد آقاي رحمتي  طور كه ، همان است كه موضعاياالت متحده بر اين  حال،

،  شده را باز نكردهپيادههاي برپا شده يا هيچ يك از واحد خانه گاه هيچ ، ]1981سامبر [ 1359آذر/دي  خود در

 1127. ه استرا نيازمودگاه تجهيزات مذكور  هيچ و  ه،ها را مشاهده نكردوسايل و اسباب داخل خانه  گاههيچ 

و تجهيزات  ترانس ورلد  ي هاكه واحد خانه كه نظريه ايران مبني بر اين  مدعي استاياالت متحده  -۲۱۲۴

، ه است] متحمل شد1981ژانويه  19[ 1359دي  29آسيبي در حد اندك و يا هيچ را قبل از  شكن مورگنسنگ

 با ادله موجود در تناقض است.

ايران با تكيه بر گزارش مشاهدات آقاي    67-د كه در پرونده شماره بكناياالت متحده خاطرنشان مي  -۲۱۲۵

كه «كل ارزش موضوع ادعا در وضعيت   ، ادعا كرد]1981دسامبر [ 1359آذر/دي  ونكوور در رحمتي از بندر

 . تخريب است»

هاي ترانس ورلد قبل از  دهد كه واحد خانه ديگر نشان مي  ادله و مدارك ،به نظر اياالت متحده -۲۱۲۶

ه اقالم موضوع  يدر مورد كلدهد كه، طور اساسي تخريب شده بود، و نشان مي ه ب ]1981دسامبر [ 1359آذر/دي 

. اياالت متحده  ه استجزئي بود  ]1981ژانويه  [  1359دي/بهمن  كاهش ارزش اقتصادي پس از  اين ادعا، هر گونه  

منظور موارد آتي  هادعاهاي ايران را ب  گزارش ال بي سي 1128.كنداستناد مي  گزارش ال بي سيبر  در تأييد اين ادعا  

 

  ، باال. 506بند  بنگريد به  1127
  ، باال. 1995بند  بنگريد به  1128
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و  ؛(دو) خسارات بالاستفاده ماندن ؛ديدگياموال به دليل آسيبكند (يك) خسارات كاهش ارزش ارزيابي مي 

گزارش  مشترك  كنندگان  تهيه   ،اياالت متحده آقايان بالنژه و الوينطور كه گفته شد،  همان (سه) «مخارج اضافي».  

 1129. ه استرا به عنوان شاهد در جلسه استماع معرفي كرد

پس از  ترانس ورلد  يهاواحد خانه ارده به مازاد و آقاي بالنژه شهادت داد كه خسارات فيزيكي  -۲۱۲۷

توانست تأثير چنداني بر مخارج تعميرات  با عنايت به قاعدة «اثر تنظيم كننده» نمي ،  ]1981ژانويه  [  1359دي/بهمن  

 داشته باشد.

خسارات  ست و بادوام اتجهيزات  شكن مورگنسنگاظهار داشت كه تجهيزات مضافاً آقاي بالنژه  -۲۱۲۸

صدمات اضافي   ،آقاي بالنژهگفته . به و عملياتي نخواهد بوددر معرض عوامل طبيعي جدي ناشي از قرار گرفتن 

  70. آقاي بالنژه مضافاً اظهار داشت كه ارزيابي تخريب بود] حداقل مي 1981ژانويه  19[ 1359دي  29پس از 

شناسي روش به لحاظ مورگن شكن سنگ درصد تجهيزات  30 ارزش اسقاطي درصدي آقاي پرچمي بر پايه

بر پايه معاينه جزئيات تجهيزات و   در عوض بايستينادرست است. آقاي بالنژه توضيح داد كه چنين خسارتي 

درصد آسيب   70رقم  كند كه  گيري مي نتيجه   گزارش ال بي سي  ،باشد. در اين ارتباط  مبتنيسپس برآورد مخارج  

 مستند و مبتني بر گمان است. غير  مورگنشكن ديدگي براي تجهيزات سنگ 

، اياالت متحده براي مستند كردن موضع خود آقاي ژان رنه دومون را به عنوان  ذكر شدگونه كه  همان -۲۱۲۹

بر روي واحد  رشد قارچ دربارة كپك و  ، از جمله،در جلسه استماع ونآقاي دوم 1130كارشناس معرفي كرد. 

اياالت متحده در خصوص شهادت آقاي بيلينگهام   1131ونكوور شهادت داد.هاي ترانس ورلد در انبار بندر خانه

 

  همانجا.  بنگريد به  1129
  ، باال. 1998بند  بنگريد به  1130
   همانجا. بنگريد به  1131
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شود كه نخستين دليلي  وارد نشد، متذكر مي  هاخسارتي به آن   ،هاواحد خانه   انبارسال اول    كه طي يكمبني بر اين 

در آن  چ يا قاركه كالً هواي ونكوور سردتر از آن بود كه كپك  ين استكه توسط آقاي بيلينگهام ارائه شده ا

كه الوارها با مواد شيميايي پرداخت نشده بود و همچنين، بر روي و متذكر شد  ون، آقاي دومبا اين حالبرويد. 

برپا شده جريان هوا كافي نبود. او همچنين به نبود اقدامات صحيح  وساختة پياده هاي پيشدر ميان واحد خانه 

گيري آقاي بيلينگهام در خصوص اثر آب و هواي ونكوور بر  و نتيجه  اموال مذكور پرداختداري مربوط به نگه 

 1132در صورت وجود شرايط خاص را زير سؤال برد.كاج نوئل و سرعت فرسايش چوب و قارچ رشد كپك 

رود كه تا (يك) انتظار مي  :وي نتيجه گرفت كه 1133در نامه آقاي دومون، ذكر شد، گونه كه همان -۲۱۳۰

درصد ارزش خود را متحمل   50هاي ترانس ورلد صدماتي بيش از ] واحد خانه 1981ژانويه  19[ 1359دي  29

ها درصد ارزش واحد خانه  75اي» بيش از «خسارات عمده  ]1983اكتبر [ 1362مهر/آبان  د؛ و (دو) تانشده باش

استماع تأييد  ها را طي شهادت خود در جلسه گيري آقاي دومون اين نتيجه 1134ها لحاظ شود.بايد براي آن خانه 

 كرد.

 هاي ايداراز استفاده   محروميت از ادعاي خسارات ناشي از   

گونه خسارت قابل جبران در ارتباط با  براي هيچ  ايهيچ ادلهكند كه ايران اياالت متحده ادعا مي  -۲۱۳۱

اياالت متحده مدعي است كه ايران از ارائه    ،ارائه نكرده است. به ويژه  7-ز  در ارتباط با موادمحروميت از استفاده  

تقاضا وجود داشت؛  7- مواد زربط براي كه نشان دهد در زمان ذي  ايادله(يك)  :مدارك آتي ناتوان بوده است 

 

  همانجا.  بنگريد به  1132
  ، باال. 1999بند  بنگريد به  1133
  همانجا.  بنگريد به  1134
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مواد  نبودن تجهيزات جايگزين؛ (سه) مدارك حاكي از درآمد واقعي حاصل از   در دسترس اي مبني برادله(دو) 

 دال بر خسارت واقعي متحملة وزارت راه و ترابري.  ايادله ونه  ؛ يا (چهار) هر گ 7-ز

كنندگان گزارش ال بي  اياالت متحده در تأييد موضع خود به شهادت آقاي آرتور الوين، يكي از تهيه  -۲۱۳۲

آقاي الوين، آقاي سالمي در ارزيابي خود از   طبق اظهاركند. سي كه در جلسه استماع حضور داشت، استناد مي

 است.  قصور كرده باالكردن مدركي در ارتباط با موارد لحاظ يا ارائه 

كند كه چون  مي اشاره آقاي سالمي در جلسه استماع  اظهاراتاياالت متحده به اين در اين سياق،  -۲۱۳۳

 ».مسئله بنگردبه  «از منظر انتزاعي بود مدركي در اختيار او قرار نگرفته، ناگزير

استفاده از  از ايران بر خسارات ناشي از محروميت ادعاي  مدعي است كه اياالت متحده به اين داليل،  -۲۱۳۴

 د.شوپايه است و بايد رد بي ها دارايي 

 ادعاي «مخارج اضافي»  

با  حقوقي  هاي سفر و حق الزحمه  هايي ايران براي هزينه هاادعا  كند كه عمدة ادعا مي اياالت متحده  -۲۱۳۵

اين مطلب توسط آقاي سالمي را مورد توجه قرار  تصديق . اياالت متحده شودهيچ ادله و مداركي تأييد نمي

شده به [او] ارائه نشده  متحمل شدن مخارج گفته  راجع به ياادله دهد كه در گزارش خود گفته است «هيچ مي

 .است»

ركي در  اكه نتوانسته است مدكرده  تصديق ، كهاياالت متحده همچنين به اظهارات آقاي محمودي -۲۱۳۶

 .كنداشاره ميمخارج بيابد آن اثبات 

هاي ادعائي از اياالت متحده توفيق  كه ايران در دريافت هزينه اياالت متحده، براي اين  وفق اظهارات -۲۱۳۷

است كه ناتواني    كرد. در نتيجه، اياالت متحده بر اين نظرداشت و تسليم مي يافت، ايران بايد مدارك را نگه مي مي
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كند كه ادعا را مردود اعالم  ايران در اثبات خسارات خود بايد «مانع جبران خسارت» شود و از ديوان تقاضا مي 

 كند.

 تقليل خسارات  

ارائه    8-كه در ارتباط با ادعاي زهايي  به آنهاي مشابه  استدالل اياالت متحده  راجع به تقليل خسارات،   -۲۱۳۸

كند كه وزارت راه و ترابري از به عمل آوردن  اياالت متحده ادعا ميبه طور خالصه، 1135كند.مي كرده بود ارائه 

(يك) حمل    در اين موارد قصور كرده است:  ، يعنيه استبراي تقليل خسارات خود قصور ورزيد  معقولاقدامات  

تقاضاي معمول   به منظوراموال  ه ]؛ (دو) گرفتن تماس با دارند 1979نوامبر  14[ 1358آبان  23قبل از  7-مواد ز

و (چهار) خريد   ؛با بندر ونكوور ]1981[ 1360 حل و فصل نامهموافقت داشتن اقدامات احتياطي؛ (سه) اجراي 

ي ترانس ورلد.  هاواحد خانهن  كرد، يا جايگزين  مورگن  شكنديدة سنگ قطعات جايگزين براي تجهيزات آسيب

 ربا بند ]1981[ 1360 نامه حل و فصلموافقت رنگ دكند كه به جاي اجراي بي مضافاً اياالت متحده ادعا مي 

]  1982مارس  31[ 1361فروردين  11ونكوور، وزارت راه و ترابري اعالم كرد كه قصد دارد اموال را حداقل تا 

 نگه دارد. جاآن در 

بايد مردود اعالم شود، زيرا ايران نتوانسته  بر خسارات  ايران    ادعاي كه  مدعي است  نتيجتاً، اياالت متحده   -۲۱۳۹

 ه است. ناپذير بودآن خسارات اجتنابكه اثبات كند 

  (دو) تصميم ديوان  

  هاي ترانس ورلد دليل تخريب واحد خانه ه ب هاارزش دارايي ادعاي تقليل  ) 1   

 

  ، باال.2012-2009بندهاي  بنگريد به  1135
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 هاي ترانس ورلد خانه  واحد    

هاي ترانس ورلد بين  شدن واحد خانه ، بايد ميزان تخريبمقدماتيديوان به عنوان يك موضوع  -۲۱۴۰

] يعني 1983دسامبر    31[  1362دي    10ها به بندر ونكوور و  تحويل آن   زمانيعني    ]،1979ژانويه  [   1357دي/بهمن  

هاي ترانس ورلد  واحد خانهكند كه  طور كه گفته شد، ايران ادعا مي همانبه ايران را تعيين كند.  ها  آنتاريخ حمل  

درصد صدمه   50 ،به دليل ماندن طوالني مدت در انبار در شرايط ناكارآمد] 1983دسامبر  31[ 1362دي  10تا 

 1136كند.هاي آقايان بغدادي، محمودي، و موسوي استناد ميدر تأييد اين ادعا، ايران بر شهادت ديد.

در نامه   ، شاهد كارشناس ارائه شده توسط اياالت متحده،آقاي دومون شود كهمتذكر مي ديوان  -۲۱۴۱

ترانس    يهاخانه   شد توقع داشت كه واحد] مي1981ژانويه    19[  1359دي    29تا    : (يك)نتيجه گرفت كه 1137خود

اكتبر [ 1362مهر/آبان  تا ؛ و (دو)درصد ارزش خود را متحمل شده باشد 50در ونكوور آسيبي بيش از ورلد 

  1138بايد لحاظ شود. ها آن واحد خانه درصد ارزش  75بيش از  »توجهخسارات قابل « ]1983

دسامبر  31[ 1362دي  10هاي ترانس ورلد تا از استهالك متحمله توسط واحد خانه  تخمين ايران -۲۱۴۲

تر از تخمين شاهد كارشناسي است كه اياالت متحده به شهادت او استناد  كارانه ] بدين ترتيب محافظه1983

دات كارشناس اين  بيند كه تخمين ارائه شده توسط ايران و شاهكند. در اين اوضاع و احوال، ديوان دليلي نمي مي

دسامبر   31[ 1362دي  10هاي ترانس ورلد تا كند كه واحد خانه گيري مي دولت را نپذيرد، و بر اين اساس، نتيجه

ديوان   1139دالر آمريكا   850،469،9  به مبلغ  ثمن خريد اوليهبر اساس    ،جتاًينتاند.  درصد مستهلك شده   50] تا  1983

دالر   4،734،925 مجموعاً خساراتي به مبلغهاي ترانس ورلد واحد خانه گيرد كه تا آن تاريخ، مضافاً نتيجه مي

 

  ، باال. 2099بند  بنگريد به  1136
  ، باال.1998بند   بنگريد به 1137 

  ، باال. 1999بند  بنگريد به  1138
  ، باال. 440بند  بنگريد به  1139
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هاي  ن خسارت بر طرفين بايد ميزان تخريب متحملة واحد خانه آ. ديوان به منظور تسهيم اندمتحمل شده  آمريكا

 تعيين كند. ]1981اوايل [ 1359اواخر ترانس ورلد را در 

كند شاهد كارشناس خود ادعا مي به شهادت استناد  باطرفين در اين مطلب اختالف نظر دارند. ايران  -۲۱۴۳

آقاي بيلينگهام  آسيب اساسي نديد. در تأييد اين ادعا،  ]1979[ 1358/1357 هاي ترانس ورلد طيكه واحد خانه 

، هاآن   ماهة سازنده  12سالة طراحي، ضمانت    10قل  ها و طراحي مستحكم، به عمر حدابه كيفيت عناصر اوليه خانه 

آقاي رحمتي   ،مضافاً 1140.كنداشاره مي  شده در كوره ساخته شده بودها از الوار خشك و به اين واقعيت كه خانه 

  را   ي ترانس ورلدها] واحد خانه1983و اواخر  1981دسامبر [ 1362و نيمه دوم  1360آذر/دي كه چندين بار بين 

ي  هاواحد خانه ]1983و اكتبر  1982ژانويه [ 1362و مهر/آبان  1360دي/بهمن كند كه بين ديده بود، ادعا مي 

 1141تري قرار داشت. در شرايط بسيار مطلوب  ]1981[ 1360/1359سال ديد و در  معتنابهيآسيب  ترانس ورلد

دي   29ترانس ورلد قبل از هاي كند كه تخريب اساسي واحد خانه ادعا ميدر مقابل اياالت متحده  -۲۱۴۴

خود به شهادت شاهد كارشناس خود استناد  ادعاي] رخ داده بود. اياالت متحده در تأييد 1981ژانويه  19[ 1359

ادعا كرد كه ميزان تخريب  76-شود كه وزارت راه و ترابري در پروندة شماره بمتذكر ميمضافاً و  1142كندمي

 بوده است.صورت گرفته درصد  40

كنندة شرايط فيزيكي واحد  هيچ ادله و مداركي در سابقه مربوط به آن زمان وجود ندارد كه اثبات  -۲۱۴۵

گاه آن اقالم را وارسي نكرد، و در هر  آقاي رحمتي هيچ .  باشد  ]1981[  1360/1359هاي ترانس ورلد در سال خانه

 

  ، باال.1959-1958بندهاي  بنگريد به  1140
  ، باال. 1962بند  بنگريد به  1141
  ، باال.2130-2129، 2127-2126بندهاي  بنگريد به  1142
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گيري قابل اتكا براي ديوان در  دهندة مبناي هر گونه نتيجهبيش از اندازه مبهم است كه تشكيل  حال، شهادت او

 ] باشد.1981[ 1360/1359هاي مذكور در سال خصوص شرايط فيزيكي واحد خانه 

اند. هاي ترانس ورلد را نديده گاه واحد خانه هيچ يك از شاهدان كارشناس طرفين واقعاً هيچ  ،مضافاً -۲۱۴۶

است    ناپذيرآشتي ] بسيار مختلف و  1981[  1360/1359در خصوص شرايط آن اقالم در سال  ها  هاي آن يريگنتيجه

  ، هاگيريتواند به آن نتيجه در اوضاع و احوال ادعاي حاضر، ديوان نمي شود. زمان تأييد نمي و همچنين با ادلة هم 

 تكيه كند.است، آلود گمان  كه به نظر ديوان بيش از حد 

بيند كه چنين  كه تسهيمي مشخص را ممكن سازد، معقول مي ديوان در نبود هر گونه ادله    اين اساس،بر   -۲۱۴۷

]،  1979نويه ا[ژ  1357دي/بهمن  درصد در سال بين  10منظم هاي ترانس ورلد با نرخ واحد خانه فرض گيرد كه 

  1362و آذر/دي  1143گزيند،ها به بندر ونكوور وفق هدف اين ادعا برمي كه ديوان به عنوان تاريخ تحويل آن 

تخريب  مجموعاً ديوان اين نرخ را بر پاية  اند.ه مستهلك شد  ها به ايران حمل شدند،، زماني كه آن ]1983دسامبر [

 . ه استدورة تقريبي پنج ساله تعيين كرداقالم مذكور طي درصد  50

هاي ترانس  استهالك واحد خانه بايد متحمل خسارات ناشي از كه ايران   داردمقرر مي ديوان همچنين  -۲۱۴۸

]، يعني اولين تاريخي كه  1981[اول مارس  1359اسفند  10 ] تا1981[ژانويه  1359ورلد واقع شده از دي/بهمن 

توانست آن  هاي الجزاير توسط اياالت متحده، وزارت راه و ترابري احتماالً مي به تخمين ديوان در نبود نقض بيانيه

ل خسارات ناشي از تخريب  ؤو. اياالت متحده به نوبة خود در قبال ايران مسباشدند، اقالم را به ايران حمل ك

باشد. بر ] مي 1983دسامبر    31[  1362دي    10] تا  1981[اول مارس    1359اسفند    10هاي ترانس ورلد از   واحدخانه 

 

  ، باال. 441و  432بندهاي  بنگريد به  1143
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باشد. بنابراين،  مي دالر آمريكا  2،672،400 مجموعاً درصد در سال، مبلغ خسارت  10اساس نرخ استهالك ثابت 

 دهد.ديوان اين مبلغ را به نفع ايران حكم مي 

 شكن مورگن تجهيزات سنگ   

بين دي/بهمن  شكن مورگن  تجهيزات سنگ استهالك متحمل شده توسط  طرفين در خصوص مجموع   -۲۱۴۹

  اين ادعاها به بندر ونكوور وفق هدف ]، يعني تاريخي كه ديوان به عنوان تاريخ تحويل آن1979[ژانويه  1357

 ها به ايران، توافق ندارند.]، زمان حمل آن 1983[دسامبر  1362و آذر/دي  1144، انتخاب كرده است

شكن  تجهيزات سنگ كهرا مبني بر اين امر پذيرفته است كه تا زماني ديوان ارزيابي آقاي پرچمي -۲۱۵۰

  متحمل شده  ي درصد 70تخريب ها آن  ،كرده بود مالحظه] 1985[ 1364/1363در سال در خوزستان مورگن را 

 1145.بودند

شكن مورگن تحويلي به بندر  تجهيزات سنگ بخش در نتيجه، ديوان بر اساس بهاي خريد اوليه  -۲۱۵۱

 1364نيمه اول تا شكن مورگن  تجهيزات سنگدارد كه مقرر مي  1146، دالر آمريكا 803،527،3 ، يعنيونكوور

 آمريكا را متحمل شده است. دالر  2،469،462خسارتي جمعاً معادل  ]1985اواسط [

كه ميزان  آمادگي ندارد مقرر كند ، ديوان حالبا اين به داليلي كه قبالً در اين حكم جزئي ذكر شد،  -۲۱۵۲

به ايران  ونكوور  ربند ازكه  زمانييعني  ]،1983دسامبر [ 1362تا آذر/دي شكن مورگن تخريب تجهيزات سنگ

 

  ، باال. 2147بند  بنگريد به  1144
  ، باال.2028بندهاي  بنگريد به  1145
  ، باال. 484و  440بندهاي  بنگريد به  1146
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به   در طول حملمورگن شكن متقاعد شده است كه تجهيزات سنگ، به همين ميزان بوده است. ديوان حمل شد

 1147تري شد.متحمل خسارات بيش  ايران 

گيري كند تواند نتيجهنمي طور كه ذكر شد،، هماندر برابر خودموجود  هبر اساس سابقديوان مضافاً،  -۲۱۵۳

. نتيجتاً، در نبود ادله قابل  استه ] صورت گرفت1981ژانويه    19[ 1359دي  29كه آيا تخريب عمدتاً قبل يا بعد از 

تجهيزات   ةدرصد آسيب متحمل  70گيري كند كه كل  داند نتيجهمي  معقولبراي تعيين نسبت دقيق، ديوان    اتكائي

تاريخي كه ديوان به عنوان تاريخ  ، يعني ]1979ژانويه [ 1357دي/بهمن  شكن مورگن با نرخ ثابتي بينسنگ

را    ، يعني زماني كه آقاي پرچمي آن]1985واسط  ا[  1364نيمه اول  ، و  اب كردهها به بندر ونكوور انتخ تحويل آن

تجهيزات  كه دارد بر اين اساس، ديوان مقرر مي  1148، وارد شده است.براي نخستين بار مالحظه كرددر خوزستان 

 . ه استآسيب ديد  هشش سال و نيمتقريباً درصد در سال در يك دورة  9/10شكن مورگن با نرخ ثابت سنگ

شكن  دارد كه ايران بايد خسارات ناشي از تخريب تجهيزات سنگ، ديوان مقرر مي در پرتو مراتب باال -۲۱۵۴

اول مارس  تا  ژانويه[ 1359اسفند  10تا  1357بهمن دي/دار شود: (يك) از هاي آتي را عهده مورگن در دوره 

هاي الجزاير توسط اياالت متحده به تخمين ديوان، وزارت راه  ] يعني اولين تاريخي كه در نبود نقض بيانيه1981

تا  1149] 1984اواسط ژانويه [ 1362 اواخر دي ها را به ايران حمل كند؛ و (دو) توانست آنو ترابري احتماالً مي 

 .]1985اواسط ژانويه [ 1363اواخر دي 

 

  ، باال. 2029بند  بنگريد به  1147
  ، باال. 2030بند  بنگريد به  1148
درصد تجهيزات   40/60گيري ديوان در خصوص تسهيم ذكر شد، نظر به نتيجه  8-گونه كه در باال در خصوص ادعاي زهمان  1149

، به ترتيب بين بندر ونكوور و نيواورلئان، ديوان اين تاريخ را براي  87-2101-1شكن مورگن موضوع سفارش خريد شماره سنگ
شكن مورگن در انبار بندر  گونه كه ذكر شد، تجهيزات سنگ ، باال. همان 543و  484بندهاي  بنگريد به  گزيند.سهولت امر برمي

شكن مورگن انبار شده  ] به ايران حمل شد، حال آن كه تجهيزات سنگ1983[اواخر    1362ونكوور در ايالت واشينگتن، در نيمه دوم  
  ، باال. 526و  460بندهاي  بنگريد به ] به ايران حمل شد.  1984ه [فوري 1362در گالف پورتس نيواورلئان در بهمن/اسفند 
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اسفند   10شكن مورگن پس از هاي تجهيزات سنگ ديدگي اياالت متحده به نوبه خود بابت آسيب -۲۱۵۵

بر اساس نرخ  1150ل است.ؤودر قبال ايران مس ]1984نيمه ژانويه [ 1362اواخر دي ] تا 1981[اول مارس  1359

  شكن مورگن كند كه استهالك مربوط به تجهيزات سنگديوان حكم مي درصد در سال،  9/10 استهالكثابت 

 دهد.باشد. بنابراين ديوان اين مبلغ را به نفع ايران حكم مي دالر آمريكا مي 765،533بالغ بر 

 هاي اياستفاده از دار محروميتادعاي ) 2

استفاده  از بابت محروميت را تحت اين سرفصل از ادعا، ايران خسارات ادعائي وزارت راه و ترابري  -۲۱۵۶

كند نقض ] يعني تاريخي كه ايران ادعا مي 1981ژانويه  19[ 1359دي  29ربط، از طي دورة ذي  7-مواد زاز 

به   7-مواد زكه  زماني، يعني ]1983دسامبر [ 1362دي آذر/هاي الجزاير توسط اياالت متحده آغاز شده، تا بيانيه

شدة ناشي  دهد كه خسارات فراگير غرامت درآمد فوت كند. آقاي سالمي توضيح مي ، مطالبه مي حمل شدايران 

هاي وزارت راه و ترابري  ربط عايد شود، و نيز هزينهتوانست طي دورة ذي است كه مي 7-مواد زاز كرايه دادن 

 1151باشد.ات مي بابت كرايه جايگزيني اين تجهيز

توانست عايدي داشته يا  مي  7-مواد زربط، كه آيا طي دورة ذي مبني بر اين  ايادله ايران حال، با اين  -۲۱۵۷

اي تقديم نكرده تا نشان دهد آيا وزارت راه و ترابري  گونه ادله هيچ ايران  سودده باشد، ارائه نكرده است. همچنين  

خانه  آيا اموال جايگزيني در دسترس آن وزارت يا ، ه استمتحمل مخارج اضافي شد  7-مواد زبراي جايگزيني 

 ، يا خير.ه استقرار داشت

 

  ، باال.1061پانوشت  بنگريد به  1150
  ، باال.1976بند  بنگريد به  1151
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  آن را با رويكرد انتزاعي كه  7-مواد زآقاي سالمي خسارات ادعائي متحملة محروميت از استفاده از  -۲۱۵۸

 1152نامد، ارزيابي كرده است. سرمايه ميخالص را روش بازده 

سرمايه انتخابي آقاي سالمي  خالص حاكي از اين وجود ندارد كه نرخ بازده  ايادله ، حالبا اين  -۲۱۵۹

شهادت    درخود آقاي سالمي  و  ربط داشته باشد،  حاصله در دورة ذي  7-ز  موادتوانسته ارتباطي با عوايد بالقوة  مي

گاه ديوان پذيرفت كه مدركي در اختيار وي قرار نگرفته و ناگزير شده از منظر انتزاعي به اين مطلب  در پيش خود  

 1153نگاه كند.

هاي  سالمي با مالكسرماية آقاي  خالص  كه روش بازده  مبني بر اين   8-يافته ديوان در ادعاي ز  ،بنابراين -۲۱۶۰

  با قوتي يكسان در سازگاري ندارد،   1154اموال عيني هاي  دارايي ديوان براي اثبات ادعاهاي محروميت از استفاده از  

 شود.مي ادعاي حاضر اعمال 

ديوان مقرر  ، 8-به داليل مشابهي با داليل اظهار شده در ارتباط با ادعاي زگفته، در پرتو مراتب پيش -۲۱۶۱

مبتني بر  ، در حد غيرقابل قبولي 7-مواد زمحروميت از استفاده از براي جبران دارد كه خسارات ادعائي ايران مي

را به علت عدم  سو با رويه خود، ادعاي محروميت از استفاده ايران است. بدين قرار، ديوان هم  حدس و گمان

  1155كند.تكافوي ادله رد مي 

 ادعاي «مخارج اضافي» ) 3 

 

  ، باال.1978-1977بندهاي  بنگريد به  1152
  ، باال. 2133بند  بنگريد به  1153
منتشره  ])  1987[هفتم ژوئيه    1366تير    16(  309-129-3، حكم شماره  سدكو اينك. و شركت ملي نفت ايران و ديگران  بنگريد به 1154
  ، باال).2037. (بند 23، ص 15گزارش آراء ديوان داوري، ج   در

  ، باال.1069پانوشت  بنگريد به  1155
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 مخارج انبارداري  

دارد كه اياالت متحده در قبال ايران بابت مخارج ، ديوان مقرر مي موضوع مقدماتيبه عنوان يك  -۲۱۶۲

، در صورت  يعني اولين تاريخي كه  ،]1981[اول مارس    1359اسفند    10انبارداري متحملة وزارت راه و ترابري تا  

توانست احتماالً اقالم را  به زعم ديوان وزارت راه و ترابري مي هاي الجزاير توسط اياالت متحده، عدم نقض بيانيه 

بابت مخارج انبارداري وزارت راه  صرفاً  ليتي ندارد. بنابراين اياالت متحده در قبال ايران  ؤوبه ايران حمل كند، مس

 لؤوبه ايران حمل شد، مس  7-مواد زيعني تاريخي كه    ،]1983دسامبر    31[  1362دي    10ترابري متحمله تا تاريخ  و  

مرتبط با مخارج انبارداري  صادر شده توسط متصرف  حسابي  گونه صورت هيچ  8،1156-. بر خالف ادعاي زباشدمي

كه بهترين مدرك مخارج ماهانه انبارداري پرداختي وزارت راه و  كند  حكم مي باشد. ديوان  موجود نمي   سابقه در  

مخارج  باشد كه اي حاكي از آن ميحاوي ادله نامة آقاي محمودي است كه ، شهادت7-ز موادترابري بابت 

د  دالر آمريكا بوده است. شاه  82،000بالغ بر    ]1983اكتبر و نوامبر  [  1362مهر/آبان و آبان/آذر  انبارداري دو ماهة  

مبتني كرده است.  آقاي محمودي  نامه  شهادت   اطالعات مندرج درمحاسباتش را بر    ، آقاي سالمي  ،كارشناس ايران

اسفند   10مجموع مخارج انبارداري وزارت راه و ترابري پس از  كه داردبر اين اساس است كه ديوان مقرر مي 

اياالت  كند كه ديوان حكم مي اي كه ]، يعني دوره 1983دسامبر  31[ 1362دي  10 تا] 1981[اول مارس  1359

. نتيجتاً، ديوان اين مبلغ را به نفع ايران  ه استدالر آمريكا بود 1،394،000ل خسارات تلقي شده، ؤومتحده مس

 دهد.م مي حك

 مخارج سفر وزارت راه و ترابري   

 

  ، باال. 2040بند  بنگريد به  1156



  

801 

 

به نفع  دالر آمريكا  50،000به اين سرفصل از ادعا پرداخته و مبلغ  8-ديوان قبالً در ارتباط با ادعاي ز -۲۱۶۳

  7-استرداد اموال ادعاهاي ز در ارتباط با توسط نمايندگان وزارت راه و ترابري به عنوان هزينه سفر متحمله ايران 

 1157موجود در ايالت واشينگتن، نيواورلئان، و هيوستون حكم داده است.  8-و ز

 و مخارج حقوقي وزارت راه و ترابري در اياالت متحده  هاالزحمه حق  

  هاي حقوقي  و هزينه   هاالزحمهحقدالر آمريكا بابت    70،000ايران به مبلغ  در تأييد ادعاي  آقاي سالمي   -۲۱۶۴

  موادپس گرفتن بازبابت مساعدت در خانه آمريكايي وزارت راه و ترابري از اين وزارت  ي كه مطابق ادعا وكال

هاي دفاتر نه و هزي هاالزحمه كه جز در ارتباط با حق  اظهار داشتاز وزارت راه و ترابري مطالبه كردند،  7-ز

مدركي در تأييد    ،دالر آمريكا  98/1،935حقوقي موريسون، دان، كارني، آلن و تانگ، پورتلند، اورگون، به مبلغ  

هاي حقوقي عمدتاً  و هزينه  هاالزحمه پذيرد كه ادعاي حق است. ايران مي  داده نشده پرداخت در اختيار وي قرار 

 بر پايه تخمين است. 

 ،كارني، آلندان، سون، يايران براي اثبات پرداخت به مور ارائه شدةكه مدارك  كندمي حكم ديوان  -۲۱۶۵

كفايت   7-ز موادگيري شده جهت بازپس دالر آمريكا بابت خدمات ارائه  1،935/ 98و تانگ، مجموعاً به مبلغ 

] 1983اوت  24[ 1362اي به تاريخ دوم شهريور  (يك) نامه :شامل موارد آتي استاين مدارك از جمله   .كندمي

و تانگ، كه در آن   ،ن، كارني، آلناالمللي ايران، واشينگتن دي.سي. به مورسيون، د از دفتر خدمات حقوقي بين 

دالر آمريكا، به   310و (دو) چكي به مبلغ  1158دالر آمريكا اشاره شده است؛ 98/625،1به چك پيوست به مبلغ 

 

  ، باال. 2053بند  بنگريد به  1157
شده مورخ هفتم  موريسون، دان، كارني، آلن، و تانگ طي اعالمية خدمات ارائه كه خود چك در سوابق موجود نيست،  در حالي 1158

المللي ايران تأييد  دالر آمريكا را از دفتر خدمات حقوقي بين  98/1،625] دريافت پرداختي به مبلغ 1983اوت  29[ 1362شهريور 
  نمود.
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  ، ن، كارني، آلناصادره از دفتر حفاظت منافع ايران به نفع موريسون، د]،  1983دسامبر    27[  1362تاريخ ششم دي  

 و تانگ.

دالر آمريكا، ادعاي   98/1،935كه در مواردي غير از مطالبة  كندحكم مي ديوان  ،باالنظر به مراتب  -۲۱۶۶

يوان مبلغ  است. نتيجتاً، د مبتني بر حدس و گمانهاي حقوقي ايران در حد غيرقابل قبولي و هزينه  هاالزحمه حق

 دهد. را به نفع ايران حكم مي دالر آمريكا   98/1،935

 كلي ديوان دربارة ادعاهاي «مخارج اضافي» ايران  هايگيرينتيجه  

ي «مخارج اضافي» به نفع ايران حكم  هادالر آمريكا بابت ادعا  98/1،395،935اختصاراً، ديوان مجموع   -۲۱۶۷

 1159دهد.مي

 تقليل خسارات )  4 

 كند حكم ميديوان   1160  است.  هموضوع تقليل خسارت پرداخت  تفصيليبه بررسي      8-ديوان در ادعاي ز -۲۱۶۸

 شود. اعمال مي  7-هايي كه در آن ارتباط ارائه كرده، با اِعمال تغييرات الزم، در ادعاي زاستدالل كه 

پذيرد كه، طي دورة  مي  8-كه ديوان به داليلي مشابه با داليل اظهار در سياق ادعاي زخالصه آن  -۲۱۶۹

كه مقداري زمان ببرد تا اطالعات   هاي الجزاير، براي وزارت راه و ترابري معقول بودبالفاصله پس از انعقاد بيانيه 

عملي وزارت راه و ترابري  كند كه موجه نيست كه بي آوري كند. مضافاً ديوان حكم مي را جمع   7-راجع به مواد ز

] با بندر ونكوور به عنوان قصوري در تقليل خسارات دانسته  1981نوامبر  18[ 1360آبان  27نامة متعاقب موافقت

 

بندهاي   بنگريد به گرفته حكم داده است.  8-اي ادعاي زرا در تصميمي كه بر 7-هاي سفر مربوط به ادعاي مواد زديوان هزينه  1159
  ، باال.2051-2053

  به بعد، باال.  2065بند  بنگريد به  1160



  

803 

 

، وزارت راه و ترابري در اوضاع و احوال مربوطه، دليل داشت كه محتاط باشد و در اين شود زيرا به نظر ديوان

  1161خطر است ترديد كند. خصوص كه انجام چه عملي مدبرانه و بي 

نبوده كه چنين انتظاري وجود داشته باشد  ، معقول 8-هاي ديوان در ادعاي زراستا با يافته به عالوه، هم  -۲۱۷۰

بدهكار بود  كه به بندر ونكوور را ] 1981[ 1360/1359خارج انبارداري قبل از سال كه وزارت راه و ترابري م

] به منظور متوقف كردن خسارات پس از اين تاريخ و با عنايت  1981ژانويه  19[ 1359دي  29درنگ پس از بي

ست، حل و  كه اياالت متحده استدالل كرده اتوسط بندر ونكوور، چنان 7-مواد زفوري به تضمين آزادسازي 

از جمله، به هيچ وجه قطعي نبود كه حتي اگر وزارت راه و ترابري مخارج انبارداري متعلقه را پرداخت    فصل كند.

مالياتي شهرستان كالرك،  حق حبسبه اضافه،  1162كرد.را آزاد مي  7-درنگ مواد زكرده بود، بندر ونكوور بي 

،  ه شد ] برداشت1983[ 1362/1361د و صرفاً در زماني در سال ش] وضع 1981[ژوئيه  1360كه در تير/مرداد 

 شد. مي  7-همچنان مانع وزارت راه و ترابري از اخذ مالكيت مواد ز

، ديوان اين استدالل را  8-در ارتباط با ادعاي زبه داليل مشابهي با داليل اظهار شده  ،  باالنظر به مراتب   -۲۱۷۱

 .استكند قصور ورزيده مطالبه مي 7- كه ايران در تقليل خساراتي كه تحت ادعاي زبپذيرد نمي

 7-كل مبلغ حكم ديوان در ادعاي ز) 5 

 1163د. دهبه نفع ايران حكم مي 7-دالر آمريكا در ادعاي ز 868،833،4/ 98، ديوان جمع مبلغ پاياندر  -۲۱۷۲

 

  ، باال.2074-2071بندهاي  بنگريد به  1161
  ، باال.2070بند  بنگريد به  1162
  ، باال.2167و  2155، 2148بندهاي  بنگريد به  1163
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  )پكينگ كو. (وزارت راه و ترابري/شيپ سايد 13-ادعاي ز ) 5( 

 (الف) مقدمه  

در مواردي كه اياالت متحده از تعهدات خود در بيانيه ديوان مقرر داشت كه « 529در حكم شماره  -۲۱۷۳

حكم  ديوان  1164».عمومي تخلف كرده و در نتيجه، خساراتي متحمل شده، مسئوليت اياالت متحده محقق است

از دستورالعمل انتقال داري  مقررات غيرقانوني خزانه   535-333بخش    موجببه  در واقع    13-مواد زاست كه    كرده

را در ارتباط با اين اقالم  خود    9اياالت متحده تعهد بند    ،، و نتيجتاًه استمستثني شد  12281دستور اجرائي شماره  

كه كند  ديوان حكم مي ،  7-و ز  8-به داليلي مشابه داليل اظهار شده در ارتباط با ادعاهاي ز 1165نقض كرده است.

به   13-مواد زعدم انتقال اصلي سبب داري غيرقانوني خزانه مقررات  535-333در چنين اوضاع و احوالي، بخش 

 ل خسارات ايران است. ؤوهاي الجزاير مسدليل نقض بيانيهبه . با اين حساب، اياالت متحده ه استايران بود

دالر آمريكا مطالبه    1،511،933جمعاً مبلغ    13-، در ادعاي زخود  جدول اختصاري دعاويمطابق  ايران   -۲۱۷۴

خسارت  بابت دالر آمريكا  1،332،549) مبلغ 1باشد: (شرح آتي مي ه تفكيك جزئيات اين رقم ب كه كند، مي

اضافي   هايپرداختبابت دالر آمريكا  179،384) رقم 2و ( ؛13-مواد زادعائي ناشي از محروميت از استفاده از 

 كند.بهره مطالبه مي يه مبالغ. ايران براي كل13-مواد زادعائي براي بازيافت 

  (ب) اظهارات طرفين  

  (يك) اظهارات ايران  

 ادعاي محروميت از استفاده     

 

  .139، ص 28وري، ج ، گزارش آراء ديوان دا73، بند 529حكم شماره  1164
  .576بند  بنگريد به  1165
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خاطر محروم شدن از  ه ترابري را بتحت اين سرفصل از ادعا، ايران خسارات ادعائي وزارت راه و  -۲۱۷۵

كند اياالت متحده نقض  يعني تاريخي كه ايران ادعا مي  ،]1981ژانويه  19[ 1359دي  29از  13-مواد زاستفاده 

به ايران حمل شد را مطالبه    13-مواد زكه    ]1984ژانويه  [  1363دي/بهمن  ، تا  ه استهاي الجزاير را شروع كرد بيانيه

خود را بر ارزيابي آقاي سالمي از خسارات ادعائي وارده به ايران در نتيجه حمل با تأخير   كند. ايران ادعايمي

آقاي سالمي گزارش ارزيابي كتبي تهيه كرد و در شد،  ذكرگونه كه كند. هماناستوار مي به ايران  13-مواد ز

 جلسه استماع به عنوان شاهد كارشناس ايران حضور يافت. 

،  ارزيابي خسارات وارده به وزارت راه و ترابري، روش بازده خالص سرمايه راآقاي سالمي در  -۲۱۷۶

خسارت با   ،مطابق روش آقاي سالمي 1166بندد.كار مي ه كار برده بود، به ب 8-و ز 7-ي زها كه در ادعاطور همان

ت  ر از توسط و  هادارايي شده براي  گذاري مبلغي معادل بهاي خريد پرداخت نرخ بازده مورد انتظار در سرمايه اِعمال  

اياالت  داري  تعيين شده است. آقاي سالمي اين نرخ بازده را بر مبناي نرخ ميانگين اوراق قرضه خزانه   و ترابري  راه

محاسبه كرده و به آن عامل مخاطرات را افزوده   ]1984تا  1981[ 1363/1362تا  1360/1359 هايسال  از متحده

 در محاسبه منظور شده باشد. هادارايي متفاوت  انواعتا 

و  1360/1359 هايبين سال  13-بازده سرمايه براي مواد زميانگين نرخ  ،آقاي سالمي وفق اظهارات -۲۱۷۷

در مقايسه  االتر بازده سرمايه اين نرخ ب ،درصد بوده است. مطابق اظهارات ايران 22 ]1983و  1981[ 1363/1362

- ز مواد كاري  ، از اين رو كه عمراست را منظور داشته تريباال خطر عامل  7-زو  8-مواد زنرخ بازده سرمايه با 

 هفت سال است.  تافقط پنج  13

 

  ، باال.2109و  1977بندهاي  بنگريد به  1166
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- مواد ز دارد كه خسارات ناشي از محروميت از استفاده ازدر پرتو اين مالحظات، ايران معروض مي  -۲۱۷۸

 . شوددالر آمريكا بالغ مي   1،332،549به    ]1984ژانويه  [  1362دي/بهمن  ] و  1981ژانويه    19[  1359دي    29بين    13

 ادعاهاي «مخارج اضافي»   

نشدة  هاي پرداخت ناشي از تصفيه هزينه دومين سرفصل خسارات ايران شامل ادعا بابت «مخارج اضافي»   -۲۱۷۹

مواد    ن است كه وزارت راه و ترابري براي بازيافت  13- مواد ز  بندي مجددگذاري و بسته و  جعبه   شيپسايدانبارداري  

كه  آنبي   13-مواد زاياالت متحده نبود،    9ايران، اگر نقض تعهدات بند    اظهارات متحمل شده است. مطابق    13-ز

ايران خسارات خود براي «مخارج اضافي»   شد.نياز به تحمل اين مخارج باشد به وزارت راه و ترابري باز داده مي 

 كند.] محاسبه مي1981ژانويه   19[ 1359دي  29را از 

ژانويه    19[  1359دي    29پس از    13-مواد زة انبارداري مربوط به  شدمتحملادعاهاي ايران بابت مخارج   -۲۱۸۰

نامه حل و  موافقت كه طي  كنددالر آمريكا را محاسبه مي  168،000باشد. ايران ادعا را بر اساس مبلغ ] مي1981

مربوط به    شدةمتحملكه ايران مخارج   1167] به شيپ سايد پرداخت،1984[ششم ژانويه    1362دي    16مورخ    فصل

بدين قرار،    است را از آن كاسته است.آمريكا  دالر    33،092] كه مطابق ادعا  1981ژانويه    19[  1359دي    29قبل از  

 باشد.هاي انبارداري مي بت هزينه دالر آمريكا با 134،908ايران خواهان 

- مواد زبندي مجدد ايران همچنين مبالغ پرداختي توسط وزارت راه و ترابري به شيپ سايد بابت بسته  -۲۱۸۱

ها و  هزينه  فهرستكند. ايران بر اساس ، را مطالبه مي ] 1984[ژانويه  1362قبل از حمل به ايران در دي/بهمن  13

نامة  شهادت ضميمة  وزارت راه و ترابري    يدر ارتباط با ادعاها   شدهمتحملهاي  هزينه بندي  جمع مدارك مربوط به  

 كند.دالر آمريكا مطالبه مي  44،476آقاي محمودي مبلغ 

 

  ، باال.563-562بندهاي  بنگريد به  1167
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 باشد.دالر آمريكا مي  179،384 مجموعاًنتيجتاً، ادعاي ايران بابت مخارج اضافي  -۲۱۸۲

 خسارات تقليل   

مشابهي با  هاي استدالل راجع به تقليل خسارات اياالت متحده  هايايران در پاسخ به استدالل  -۲۱۸۳

حكم  كه اگر ديوان    مدعي استايران   1168كند.مطرح كرده بود، ارائه مي   8-و ز  7-ي ز ها كه در ادعا  هايياستدالل 

تقليل دهد، وزارت راه و ترابري با انعقاد در اين ادعا  تكليف داشت خسارات خود را  وزارت راه و ترابري  كه  كند  

 براي ايفاي آن تكليف تالش كرده است. سايد با شيپ ]1984ژانويه [ 1362دي مورخ نامه حل و فصل موافقت

به تكليف تقليل خسارت  آن دولت مبنائي براي اين يافته كه هيچ  ،ايرانبدين ترتيب، وفق اظهارات  -۲۱۸۴

 خود عمل نكرده است، وجود ندارد. 

 (دو) اظهارات اياالت متحده  

ي در تأييد  مستند  كه ايران نتوانسته مدرك مدعي استاياالت متحده به عنوان يك موضوع كلي،  -۲۱۸۵

ه، ايران به عنوان خواهان بايد به نحوي  اياالت متحد وفق اظهارات ارائه كند.  13- ادعاي زجبران خسارت در 

ورزد كه ايران نه  آمد. اياالت متحده تأكيد ميمطمئن و مشخص از عهده بار اثبات ادعاي خسارات خود برمي

 ها چه بوده است. تنها بايد نشان دهد متضرر شده، بلكه بايد دقيقاً اثبات كند كه آن زيان 

 ادعاي محروميت از استفاده   

كارشناس ايران در ادعاي  شاهد كند كه نه ايران و نه آقاي سالمي به عنوان اياالت متحده ادعا مي  -۲۱۸۶

اند. اياالت متحده  كند ارائه نكردهمدركي براي خساراتي كه ايران مطالبه مي 13-مواد ز محروميت از استفاده از 

هاي  (يك) مدركي كه نشان دهد در زمان   ت:موارد آتي قصور كرده اس  ئهاكند كه ايران از ارمشخصاً استدالل مي 

 

  ، باال.2118-2117و  1990-1988بندهاي  بنگريد به  1168
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كي كه نشان دهد  ر(دو) مد ؛ه استوجود داشت 13-مواد زربط تقاضائي مانند اجاره يا درخواست كرايه براي ذي

را نشان دهد؛ يا   13-مواد ز؛ (سه) مداركي كه درآمد واقعي حاصل از ه استتجهيزات جايگزين وجود نداشت

اي را كه ايران ارائه  باشد. اياالت متحده گزاره (چهار) هر مدركي كه مؤيد خسارت واقعي وزارت راه و ترابري 

ايران  وفق اظهارات اياالت متحده، در عوض، پذيرد. مدركي در اختيار نبوده، نمي در ايران كه داده، مبني بر اين 

 به ديوان قصور ورزيده است.  هائه آن و ارا يمداركچنين دست آوردن ه از ب 

كه  گونه همان .كنداياالت متحده در تأييد موضع خود به شهادت جلسة استماع آقاي الوين استناد مي  -۲۱۸۷

يك از عناصر الزم براي اثبات ادعاي  ذكر شد، آقاي الوين گواهي داد كه آقاي سالمي در ارزيابي خود هيچ 

 1169است.  و نه مستند كرده توجه قرار دادهمورد نه  محروميت از استفاده را 

تواند براي  كار بسته ميه وش بازده خالص سرمايه كه آقاي سالمي ب داد كه ر شهادت آقاي الوين  -۲۱۸۸

نرخ بازده  كه  برداري قرار گيرد، اما فقط در صورتي كه نشان داده شود  تحليل محروميت از حق استفاده مورد بهره 

 1170  قابل انطباق است. به نحو معقولكرد نظر كسب مي  مورد دارايي سرمايه با سودي كه 

  13-مواد زكه ادعاي محروميت از استفادة ايران در مورد مدعي است گيري اياالت متحده در نتيجه  -۲۱۸۹

كه بر پايه تصورات محاسبه شده است، و ربطي به از دست رفتن واقعي درآمد ندارد. بدين  است خساراتي نظري 

بايد  و  گمان استو مبتني بر ظن به كلي اين سرفصل از ادعا ماهيت كه  داردمعروض ميقرار، اياالت متحده 

 مردود اعالم شود.

 ادعاهاي «مخارج اضافي»   

 

  ، باال. 2001بند  بنگريد به  1169
  ، باال. 2002بند  بنگريد به  1170
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براي هر يك از ادعاهاي «مخارج اضافي» بايد اين موارد را   ايرانكه  مدعي استكالً اياالت متحده  -۲۱۹۰

شد، و (دو) توسط اياالت متحده متحمل مخارج نمي الجزاير  يها(يك) كه جز به دليل نقض بيانيه اثبات كند:

ين  ميزان مخارج متحمله. اياالت متحده بر اين موضع است كه ايران در اغلب ادعاهاي «مخارج اضافي» نتوانسته ا

 موارد را نشان دهد. 

جهت   13-مواد ز بندي مجدد ه اياالت متحده در ارتباط با مبالغ ادعائي ايران بابت بست هاياستدالل  -۲۱۹۱

مشابه ، ]1981ژانويه  19[ 1359دي  29و مخارج انبارداري بعد از  ]1984ژانويه [ 1362دي/بهمن حمل در 

 است.  8-و ز 7-شده در ادعاهاي زارائه   هاياستدالل 

 تقليل خسارات   

توانست به اثبات برساند، باز كه حتي اگر ايران خسارات ادعائي خود را مي   مدعي استاياالت متحده   -۲۱۹۲

در اين ارتباط، اياالت متحده  .  نيستها احتراز كند  توانست از آنمي به نحو معقول  خساراتي كه    جبرانهم مستحق  

 كند. ارائه كرده بود ارائه مي  7-و ز  8-هايي كه در ادعاهاي زهايي مشابه با استدالل استدالل 

براي   معقولاز به عمل آوردن اقدامات وزارت راه و ترابري گيرد كه چون اياالت متحده نتيجه مي  -۲۱۹۳

 را مطالبه كند.  13-رات خود در ادعاي زتقليل خسارت خود قصور ورزيده است، حق ندارد جبران خسا

  ) تصميم ديوان پ( 

 ادعاي محروميت از استفاده(يك)  

شود ناشي  كند كه ادعا ميتحت اين سرفصل از ادعا، ايران خسارات وزارت راه و ترابري را مطالبه مي  -۲۱۹۴

كند تاريخي كه ايران ادعا مي ]، يعني 1981ژانويه  19[ 1359دي  29 از 13-مواد ز ه ازاز محروميت از استفاد
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  13-مواد زكه  ، زماني]1984ژانويه [ 1362دي/بهمن هاي الجزاير توسط اياالت متحده شروع شد، تا نقض بيانيه

 باشد.به ايران حمل شد، مي 

منافع يا   توانستمي ربط طي دورة ذي  13-مواد زارائه نكرده كه نشان دهد  اي ادله ، ايران حالبا اين  -۲۱۹۵

آيا طي آن دوره وزارت راه و ترابري متحمل  كه نداده كه نشان دهد ارائه مدركي هم ايران بازدهي داشته باشد. 

،  ه است اموال جايگزيني در دسترس بود  كه آيااين ، يا  يا خير  ه است شد  13-مواد زمخارج اضافي براي جايگزيني  

، خسارات  خالص كند، كه با اعمال روش بازده سرمايهاد مي به شهادت آقاي سالمي استن در عوضيا خير. ايران 

- مواد زمبلغ پرداختي وزارت راه و ترابري بابت خريد مورد انتظار بر سرمايه معادل  نرخ بازده سرمايه اعمال را با  

 1171محاسبه كرده است. 13

با قاطعيت  بتواند  خواهان  كه  ، مشروط بر اين واقع شودحكم  تواند مورد  ميعدم النفع  ،  ديوانوفق رويه   -۲۱۹۶

ديوان ادعاها بر عدم النفع در مواردي كه خسارات ادعايي به    1172شد.مي  حاصلچنين نفعي كه  كافي اثبات كند

  . سدكو، اينك  ديوان در پروندة  ،مضافاً 1173اند را رد كرده است.نحوي غيرقابل قبول مبتني بر ظن و گمان بوده 

 

  ، باال.1978-1977بندهاي  بنگريد به  1171
(دوم   55، بند 297-209-1، حكم شماره به عنوان نمونه بنگريد به ويليام جي. لويت و جمهوري اسالمي ايران و ديگران 1172

دادرس اينترنشنال و ديگران  ؛  209،  191، ص ص  14گزارش آراء ديوان داوري، ج    منتشره در])،  1987آوريل    22[  1366ارديبهشت  
]، نسخه  1995نوامبر    13[  1374آبان    22(نسخه فارسي    267، بند  567-215/213-3، حكم شماره  المي ايران و ديگران و جمهوري اس

  .200، 127، ص ص 31گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1995[هفتم نوامبر  1374آبان  16انگليسي 
(دوم   58، بند 297-209-1، حكم شماره ايران و ديگران به عنوان نمونه بنگريد به ويليام جي. لويت و جمهوري اسالمي 1173

(رد دعوا به اين علت كه   210، 191، ص ص 14گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در ])، 1987آوريل  22[ 1366ارديبهشت 
وري اسالمي  سيزموگراف سرويس كورپ و ديگران و جمهتوانست سودآور باشد)؛  خواهان با قطعيت كافي اثبات نكرد كه طرح مي

گزارش آراء ديوان   منتشره در])، 1988دسامبر  22[ 1367(اول دي  307-306، بندهاي 420-443-3، حكم شماره ايران و ديگران
آميز بود و ديوان آن را صرفاً  النفع زيرا ميزان نفع مطالبه شدة خواهان اغراق(رد جزئي ادعاي عدم  81-80، 3، ص ص 22داوري، ج 

، 567-215/213-3، حكم شماره دادرس اينترنشنال و ديگران و جمهوري اسالمي ايران و ديگرانان تلقي كرد)؛ بر پايه ظن و گم
گزارش آراء   منتشره در])،  1995[هفتم نوامبر    1374آبان    16]، نسخه انگليسي  1995نوامبر    13[  1374آبان    22(نسخه فارسي    276بند  
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هاي عيني وضع  معيارهايي براي اثبات ادعاها بر محروميت از استفاده از دارايي ، عليه شركت ملي نفت ايران

 1174.كرد

از مواد  كه ادعاي ايران بابت محروميت از استفاده  كندحكم مي زمينه، داشتن اين پس نظرديوان با در  -۲۱۹۷

اين ديوان براي اثبات چنين ادعاهائي مطابقت ندارد. هر چند آقاي سالمي   رويههاي جاافتاده در عياربا م 13-ز

به منظور تحليل   عليه شركت ملي نفت ايران .سدكو، اينكشده توسط ديوان در هاي تعيينمالك  ربط بودنذي

  13-مواد ز او نتوانسته ادعاي ايران بر محروميت از استفاده از، اما كندرا تصديق مي ادعاي محروميت از درآمد 

طي دورة   13-كه آقاي سالمي نتوانست نشان دهد كه آيا مواد زتر آن را وفق آن معيارها به اثبات برساند. مهم 

آقاي سالمي در جلسات استماع شهادت داد   ،يا خير. مضافاً باشندموجد منافعي  توانستهمي زماني مربوطه قاعدتاً 

گاه براي خريد هرگونه جايگزين براي مواد  زارت راه و ترابري هيچ كه او از اين امر ناآگاه بوده است كه آيا و

 تالش كرده است يا خير. 13-ز

از  كه خسارات ادعائي ايران بابت محروميت از استفاده    داردمقرر مي ديوان    ،گفتهدر پرتو مراتب پيش  -۲۱۹۸

، ادعاي ايران  راستا با روية خودهم . نتيجتاً، ديوان گمان استظن و قبولي مبتني بر قابل  به نحو غير 13-مواد ز

 .كندرد مي به لحاظ فقد دليل را بابت محروميت از استفاده  

  ادعاهاي «مخارج اضافي»   )دو

 مخارج انبارداري    

 

ادعاي عدم النفع به دليل عدم تكافوي دليل چرا كه خسارات ادعائي به نحو غير  (رد  204-203، 127، ص ص 31ديوان داوري، ج 
  شد). قابل قبولي مبتني بر ظن و گمان بود، و خواهان به قطعيت كافي اثبات نكرده بود كه پروژه به سود منتج مي

  ، باال. 2037بند  بنگريد به  1174
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  13-مواد زبابت مخارج انبارداري اياالت متحده كه  داردمقرر مي ، ديوان اي مقدماتيبه عنوان مسئله  -۲۱۹۹

يعني اولين تاريخي كه در نبود   ،]1981[اول مارس  1359اسفند  10كه به وزارت راه و ترابري تحميل شد، تا 

توانست آن اقالم را  هاي الجزاير توسط اياالت متحده به تخمين ديوان وزارت راه و ترابري احتماالً مينقض بيانيه

رو اياالت متحده فقط بابت مخارج انبارداري متحمله  ل نيست. از اين ؤوبه ايران حمل كند، در قبال ايران مس

 13-مواد زكه    زماني، يعني  ]1984پايان ژانويه  [  1362بهمن   11توسط وزارت راه و ترابري پس از آن تاريخ و تا  

 ل است.ؤوبه ايران حمل شد، در مقابل ايران مس

موجود در سوابق جهت تعيين مخارج ماهانه متحمله وزارت راه و  ه ادّلكه بهترين كند ديوان حكم مي  -۲۲۰۰

] بين وزارت  1984[ششم ژانويه    1362دي    16  نامه حل و فصلموافقت مبلغي است كه طي    13-مواد زترابري بابت  

توافق   نامه حل و فصلموافقت وزارت راه و ترابري در  1175وافق قرار گرفت. تراه و ترابري و شيپ سايد مورد 

] مبلغ 1983دسامبر  31[  1362دي  10] تا 1980[اول مه  1359ارديبهشت  11كه بابت مخارج انبارداري از كرد 

توافق كرد كه مخارج انباداري را با نرخ  و ترابري  دالر آمريكا به شيپ سايد بپردازد. نتيجتاً، وزارت راه    168،000

دارد كه  قرار، بر اين اساس ديوان مقرر مي دين دالر آمريكا به شيپ سايد پرداخت نمايد. ب 18/3،818ماهانه 

  11] تا 1981مارس  اول[ 1359اسفند  10مجموع مخارج انبارداري متحمله توسط وزارت راه و ترابري پس از 

. نتيجتاً، ديوان اين مبلغ را به نفع ايران  ه استدالر آمريكا بود  10/133،623، مبلغ  ]1984  [پايان ژانويه  1362بهمن  

 هد.دحكم مي 

 مجدد بنديمخارج بسته   

 

  ، باال. 562بند  بنگريد به  1175
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كه سبب اصلي تأخير  توسط اياالت متحده،  9نقض تعهد بند دارد كه در صورت عدم مقرر مي ديوان  -۲۲۰۱

وزارت راه و ترابري  بندي مجدد به بدون نياز به پرداخت مخارج بسته به ايران بود، آن اقالم  13-مواد زدر حمل 

  1357اواسط  از  كند كه  حكم مي شد. ديوان  داري مي نگه در بالتيمور  در انبار سرپوشيده    13-مواد ز  .شدميمسترد  

]،  1981[اول مارس  1359اسفند  10و  1176، يعني زماني كه اقالم به شيپ سايد تحويل داده شد، ]1978نيمه دوم [

 و بدين ترتيب، ه باشدگيري شدمتحمل آسيب چشم 13-مواد زبندي اوليه صادراتي چندان محتمل نبود كه بسته

نداشت. در نتيجه، ديوان مقرر  گذاري مجدد نياز بندي و جعبهبسته در آن زمان به ميزان مهمي از  13-مواد ز

نامه حل  موافقتبند سوم  اقالم شود. نبندي مجدد آدارد كه ايران نبايد متحمل هر گونه از كليه مخارج بسته مي

  گان دارد نمايندبين وزارت راه و ترابري و شيپ سايد كه مقرر مي ] 1984[ششم ژانويه  1362دي  16 و فصل

» بندي و انجام كارهاي مقدماتي... توسط شيپ سايداموال و نظارت بر جريان بسته  معاينهوزارت راه و ترابري «

 .  بودمجدد بندي بسته حمل، نيازمند تأخير در در نتيجه  13-مواد زتا آن تاريخ، ست كه ا نشانگر آن ،نمايند

مجدد  گذاري  بندي و جعبه موجود در سابقه از مخارجي كه وزارت راه و ترابري بابت بسته   مدرك تنها   -۲۲۰۲

نامة آقاي محمودي است. اين مدرك حاكي از آن  منضم به شهادت  ي هاهزينه  فهرستمتحمل شده،  13-مواد ز

شود. اين مبلغ به نظر  دالر آمريكا بالغ مي  44،476واقع در بالتيمور به    13-بندي مجدد مواد زاست كه مخارج بسته 

 آيد.ديوان معقول مي 

به نفع ايران حكم    13-مواد زبندي مجدد  دالر آمريكا بابت مخارج بسته   44،476قرار، ديوان مبلغ  بدين  -۲۲۰۳

 دهد.مي

 ايران  كلي ديوان در خصوص ادعاهاي «مخارج اضافي» هايگيرينتيجه 

 

  ، باال. 551بند  بنگريد به  1176
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دالر آمريكا بابت ادعاهاي «مخارج اضافي» به نفع ايران حكم   10/178،099اجماالً، ديوان جمع مبلغ  -۲۲۰۴

 1177دهد.مي

 ت اتقليل خسار   )سه

ديوان حكم   1178پرداخته است.  8-مفصالً به بررسي مسئله تقليل خسارات در ارتباط با ادعاي ز ديوان -۲۲۰۵

انجام داده، با اِعمال تغييرات الزم،    7-كه در ادعاي زهايي كه در آن ارتباط ارائه كرده، چنان كند كه استدالل مي

، ديوان  8-ل اظهار شده در سياق ادعاي ز كه به داليلي مشابه با داليشود. خالصه آناِعمال مي  13-در ادعاي ز

هاي الجزاير، براي وزارت راه و ترابري معقول بود كه  پذيرد كه، طي دورة بالفاصله پس از انعقاد بيانيه مي

دريافت اطالعات در  وزارت راه و ترابري پس از مدتي طول بكشد.  13-آوري اطالعات راجع به مواد زجمع

در  هوارد نيدلز تامن اند برگندوف  از طريق تلكس 13-مواد زمدة عوضعيت و محل استقرار خصوص 

نامه  موافقتبا شيپ سايد شد كه نهايتاً به  حل و فصلول مذاكرات غمش 1179 ]1981اوت [ 1360مرداد/شهريور 

كه آيا    ه استانجاميد. ديوان توجه خود را به اين نكته مبذول داشت  ]1984ژانويه  ششم  [  1362دي    16  حل و فصل

و امضاي    ]1981نوامبر  [  1360آبان/آذر  فاصله زماني بين آغاز مذاكرات بين شيپ سايد و وزارت راه و ترابري در  

ام  حاكي از قصور وزارت راه و ترابري در انج  ]1984ژانويه ششم [ 1362دي  16 در  نامه حل و فصل موافقت

اي در اوضاع و  گيرينتيجه كه چنين  كندحكم مي ان اقداماتي در جهت تقليل خسارات خود است يا خير. ديو

تاطانه و  ح كه چه اقدامي مدر خصوص اين  دليل داشتوزارت راه و ترابري نيست زيرا احوال مربوطه موجّه 

با شيپ سايد   نامه حل و فصلموافقت پس از امضاي وزارت راه و ترابري  1180است، مراقب و مردد باشد. خطربي

 

  ، باال.2203و  2200بندهاي  بنگريد به  1177
  به بعد، باال.  2065بند  بنگريد به  1178
  ، باال. 555بند  بنگريد به  1179
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پايان ژانويه  [  1362بهمن    11تا    13-مواد زترتيبات انتقال  عاجالً عمل كرد و  ]  1984[ششم ژانويه    1362دي    16در   

 آورد. را به ايران فراهم   ]1984

، معقول نبوده كه چنين انتظاري وجود  7- و ز 8-هاي ديوان در ادعاهاي زراستا با يافته به عالوه، هم  -۲۲۰۶

  كه به شيپ سايد را ] 1981[ 1360/1359هاي انبارداري قبل از سال داشته باشد كه وزارت راه و ترابري هزينه 

وقف كردن خسارات پس از اين تاريخ  ] به منظور مت1981ژانويه  19[ 1359دي  29درنگ پس از  بي  بدهكار بود

كه اياالت متحده استدالل كرده است،  توسط شيپ سايد، چنان   13-و با عنايت به تضمين آزادسازي فوري مواد ز

   1181حل و فصل كند.

كند حكم مي  8-ديوان به داليل مشابه با داليل اظهار شده در ارتباط با ادعاي ز، باالدر پرتو مراتب  -۲۲۰۷

را به منظور حل مشكالت هر چند    معقولبيكار ننشست، بلكه شماري از اقدامات    منفعالنهترابري  كه وزارت راه و  

چه يك فعال تجاري آشنا با حقوق و عملكرد در اياالت متحده ممكن بود انجام دهد، با ترديد و  در قياس با آن 

ها در ادعاي  يل خساراتي كه جبران آنكندي بيشتر، به عمل آورد. به اين داليل، ديوان استدالل قصور ايران در تقل

 پذيرد.كند نميرا مطالبه مي  13-ز

 13-ز  يدر ادعا  يوان ) مجموع حكم دچهار   

 .دهدي حكم م يرانبه نفع ا 13-ز يدر ادعا  يكادالر آمر 178،099/ 10جمع مبلغ   يواند يجه،در نت -۲۲۰۸

 

  ، باال.2170و  2070بندهاي  بنگريد به  1181
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 ي ادعاها مدارك شاهد كارشناس مشترك در ادله و اظهارات طرفين و     )6( 

 راجع به قطعات هواپيما      

كه مشترك در  خالصه خواهد كرد مدارك شاهد كارشناسي را ادله و طرفين و اين بخش اظهارات  -۲۲۰۹

ها بايد مورد جبران خسارت تعيين تكليف  ديوان در خصوص آن  و چهار ادعا راجع به قطعات هواپيما است 

 1182كند.

 (الف) مقدمه

كميت ادعاهاي خود را بر اساس هزينة تخميني جايگزيني  ابتدائاً  دارد كه اين دولت  ايران معروض مي  -۲۲۱۰

قطعات هواپيما تعيين كرده و، جايي كه مدركي از هزينة واقعي جايگزيني نداشته، «به عنوان امري حاكي از هزينة  

] ارائه  1981[ژانويه  1359ال مذكور در دي كارانه از ارزش بازار امو هايي محافظه جايگزيني اين اقالم، تخمين 

 كرده است.» 

دار داراي مجوز متخصص  جيمز گيلبي، «يك حساب ايران همچنين قبل از جلسات استماع، به آقاي  -۲۲۱۱

، دستور داد كه ارزش هر يك از ادعاهاي ايران راجع به قطعات هواپيما را  پيالمازارس ال  گذاري» دردر ارزش 

،  بسته به موردها» يا «معقول بودن ادعاي اولية ايران»، ل بودن هزينة تخميني جايگزيني آن «به منظور توضيح معقو

شاهد كارشناس آن دولت، تهيه نمايد.  دبليو سي، پي در پرتو انتقادات اياالت متحده و آقاي دوران مككلالن از

گيلبي استماع حاضر شد. به آقاي    آقاي گيلبي گزارش كارشناس تسليم نكرد امّا به عنوان شاهد ايران در جلسات

چه كه تخميني دستور داده شده بود كه بابت هر يك از ادعاهاي قطعات هواپيما «نظرات خود را در مورد آن 

] است ارائه نمايد» (يعني ارزش جايگزيني  1981[ژانويه  1359معقول براي قيمت خريد اموال مربوطه در دي 

 

) (ايران اير و آسمان/گمرك اياالت متحده، ادعاي  2(-67و تكميلي  11-) (ايران اير/پلسي)، ادعاهاي ز2(-55ادعاي تكميلي  1182
  ) (ايران اير/ايرسرچ)).2(-56(اير تاكسي/پيدمونت)، و ادعاي تكميلي  131-ز
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ش منصفانة  ز ارگذاري، «د كه با در نظر گرفتن شرايط اموال موضوع ارزش ها). به او همچنين دستور داده شآن

اند». متعاقب جلسات استماع، ايران همچنين  اإلدعا از ايران دريغ داشته شدهبازار قطعاتي را مدنظر قرار دهد كه علي 

 يران ارائه نمود.ا  دعاويهاي آقاي گيلبي را به عنوان ادعاهاي جايگزين در جدول اختصاري گذاري تمام ارزش 

به عنوان شاهد كارشناس  طور كه در باال گفته شد، اياالت متحده آقاي دوران مككلالن راهمان -۲۲۱۲

اظهار  است و    رسميخسارات خود بابت ادعاهاي قطعات هواپيماي ايران حاضر كرد. آقاي مككلالن يك ارزياب  

د. آقاي مككلالن همچنين سابقاً  رشتغال دا گذاري قطعات هواپيما اسال است كه به ارزش  30كه بيش از داشت 

و   11-تسليم كرده است. به استثناي احتمالي ادعاهاي زگزارش در ارتباط با هر يك از ادعاهاي قطعات هواپيما 

الن دستور داده شده كه صرفاً ادعاهاي خسارات  ل به آقاي مكك 1183كه در زير بحث شده،)، چنان2(-67تكميلي 

 موارد مبتني بر مدارك آقاي گيلبي در جلسات استماع را ارزيابي كند. ايران، شامل 

  (ب) اظهارات طرفين 

  (يك) اظهارات ايران 

 ) ارزش جايگزيني 1    

دارد كه «كامالً قابل  ايران در تأييد ادعاهاي خود بابت ارزش جايگزيني قطعات هواپيما معروض مي  -۲۲۱۳

 شد، در غير اينقطعات هواپيما، قطعات جايگزين بايد خريداري مي  در صورت مضايقه شدنبيني بود كه پيش

 توانستند پروازهاي خود را انجام دهند».صورت ايران اير و آسمان نمي

دارد كه براي ايران اير ضروري بود  همچنين در ارتباط با ادعاهاي ايران اير به ويژه معروض مي ايران  -۲۲۱۴

و تقليل خسارات خود جايگزين كند چرا كه «بدون قطعات   ايمنيكه تمام قطعات هواپيماي مربوطه را به داليل 

 

   ، زير.2289بند  بنگريد به  1183
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دارد كه  ان همچنين معروض مي گرفت». اير هاي ايران اير تحت تأثير قرار مي هواپيما مربوطه، صالحيت پرواز

كه، به جهت وضعيت آن زمانِ  زماني كه قطعات هواپيما جايگزين شد، ايران اير مجبور بود به دليل تورم و اين 

اواخر  چه در هاي بسيار باال بدهكار كردند» بيش از آن كنندگان جديد «غالباً [ايران اير] را با قيمتايران، تأمين 

نامه و شهادت  شهادت  به] پرداخت كرده بود، پرداخت كند. در اين خصوص، ايران 1970[اواخر دهه  1350دهه 

 1386/1385تا  1364/1363كند: (يك) آقاي علي بخش احمدي، كه از در جلسة استماع افراد آتي استناد مي

ر  خارجي ايران اير، كه مسؤول خريد و تعمير قطعات يدكي بود، كا  تداركات ] در بخش 2007تا  1975[

] مدير  1994تا  1976[ 1373/1372تا  1355/1354از كه نامة آقاي سعيد مزلقاني، شهادت) دوو ( 1184كرد؛مي

 بود. اير بخش صادرات ايران  

مدارك شاهد كارشناس در ادعاهاي ايران بابت ارزش جايگزيني  ادله و  آقاي گيلبي ضمن بازگشت به   -۲۲۱۵

» است  قطعات   نييشده توسط ايران در جايگز«خواستار تأييد مبلغ خرج قطعات هواپيما اظهار داشت كه او معموالً  

كند. با اين حال، آقاي گيلبي توضيح داد كه جايي  هاي خريد و مدارك پرداخت» چنين ميو با ارجاع به «سفارش 

ايران در  اي كه اند يا قيمت يا هزينه كه او «ناتوان از تأييد اين امر بوده كه آيا قطعات مذكور جايگزين شده 

جايگزين كردن آن قطعات متحمل شده»، به ارزيابي ارزش جايگزيني بر مبناي اين فرض پرداخته است كه ايران  

قطعة مربوطه را با قطعة جديدي جايگزين كرده است و بدين ترتيب «شرايط فيزيكي و واقعي دارايي مذكور را  

 به هيچ وجه به حساب» نياورده است.

ا «به عنوان نو» اظهار  ـات هواپيمـهاي خود از ارزش جايگزيني قطعنجام ارزيابي آقاي گيلبي در زمان ا -۲۲۱۶

-IVS ارزيابي تانداردهاي ارزيابي در استانداردـالمللي اسوراي بين ـادرشده توسط شـمايي ص ندارد كه او راهمي

اده است. وي نتيجه گرفت  پردازد، را مدنظر قرار دمي »و تجهيزات و اموال عيني هاكارگاه ، كه به ارزيابي «220

 

   ، باال.586بند  بنگريد به  1184
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شده در آن استاندارد، استفاده از رويكرد هزينه، كه نقطة شروع را ارزش اوليه  كه در مورد رويكردهاي بحث

ترين بود. آقاي گيلبي همچنين اظهار داشت كه به او دستور داده شده كه  گيرد، مناسبقطعات هواپيما در نظر مي 

 ] استفاده كند.1981[ژانويه  1359ابي دي ها از تاريخ ارزيبراي اين ارزيابي 

شده در  آقاي گيلبي به منظور ارزيابي ارزش اوليه قطعات هواپيما اظهار داشت كه او از قيمت ثبت -۲۲۱۷

چنين  كه  زمانيحال، ، استفاده كرده است. با اينبودههاي خريد يا مدارك ديگر، جايي كه در دسترس سفارش 

ارزش   با باال بردنها را مداركي از هزينه اوليه در دسترس نبود، آقاي گيلبي اظهار داشت كه او ارزش اوليه آن 

نامة آقاي مزلقاني ارائه شده بود، تخمين  از جمله در شهادت كه راهنمائي در اين خصوص  ها،  هاي تعمير آن هزينه 

اي مزلقاني مبني بر اين امر استناد كرده است كه «اگر هزينه  زده است. به طور خاص، آقاي گيلبي به اظهارات آق

دي در جلسات  ممدل جديد آن فراتر رود، براي تعمير ارسال نخواهد شد». آقاي اح %40از  هتعمير يك قطع

 .استسازگار  اير  استماع تأييد كرد كه اين اظهارات با تجربه وي در ايران 

يا تخمين  كرد كه او ارزش اوليه قطعات هواپيما را شناسايي  افاً توضيح داد كه زماني ـآقاي گيلبي مض  -۲۲۱۸

اخص  ـاده از شـ] با استف1981ژانويه    19[  1359دي    29گذاري آن ارزش با تاريخ ارزيابي خود در  زد، به شاخص 

آمار  تر  ـط دفـ) پرداخت كه توسWPU142(  «هواپيما و تجهيزات هواپيما»براي    (طبق نوع كاال)قيمت توليد كننده  

 Aircraft andكننده براي هواپيما و تجهيزات هواپيما» («شاخص قيمت توليد شود (كار اياالت متحده منتشر مي 

Aircraft Equipment Producer Price Index((جائي كه اطالعات  . آقاي گيلبي همچنين اظهار داشت كه او ،

[شروع ژانويه   1356دي  11طعات هواپيما را از ارزش اوليه قدربارة تاريخ(هاي) خريد اوليه در دسترس نبود، 

 گذاري كرده است.] شاخص1978

آقاي گيلبي همچنين اين را مدنظر قرار داد كه آيا ارزش قطعات هواپيما به واسطة منسوخ بودن وسايل   -۲۲۱۹

پيما  فني تحت تأثير قرار گرفته بوده است يا خير. در اين خصوص، او مالحظه كرد كه عمر فني تمام قطعات هوا
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سال   12كنند» بايد ها توصيف مي ها تحت عنوان عمر اقتصادي مفيد دارايي چه كه تعدادي از شركتمطابق «آن 

». او در خصوص  ه استهاي بزرگ افشا شدهاي مالي تعدادي از هواپيمايي كه او اظهار داشت «در اظهاريه باشد 

  » معكوس S منحنيتواند با استفاده از «مينرخ استهالك مالحظه كرد كه منسوخ بودن فني قطعات هواپيما 

ها ارزش خود را براي مدت كمي حفظ خواهند كرد امّا سپس با عرضة تكنولوژي جديد،  بندي شود زيرا «آن مدل

شود». او هرجا تاريخ فروش اوليه در دسترس نبوده، تعديل خود بابت  ها كاسته ميبه سرعت زياد از ارزش آن 

 ] اعمال كرده است. 1978ژانويه [ 1356دي/بهمن منسوخ بودن فني را از 

هاي مذكور را  كرد كه «ميزاني كه منسوخ بودن فني، دارايي آقاي گيلبي توضيح داد كه او فكر نمي  -۲۲۲۰

گزاري او] تحت تأثير قرار دهد  ] [يعني تاريخ ارزش 1981و شروع ژانويه    1978[  1356دي    11و    1357/1356بين  

قاي گيلبي  آها به ديوان، منسوخ بودن فني را دخيل دانست. ارزش  طيفي ازم اين، با ارائه رغ ... زياد باشد» اما علي 

. ارزش خود، منسوخ بودن فني را مدنظر قرار نداد و براي انتهاي تحتاني چنين كرد هايطيف براي انتهاي فوقاني 

خود،   هاي طيف هاي تحتاني در رزش به منظور تعيين ا شده، در موارد ارائه كه آقاي گيلبي را اي هاي ويژه تعديل 

ها به عنوان درصدهايي به  ، ذيالً در ارتباط با ادعاهاي مربوطه آورده شده است. اين تعديل ه استاستفاده كرد

توسط آقاي گيلبي    ةاستفادمورد  منحني    طولكه بايد بر ارزش اوليه در تاريخي مشخص در    ه است ديوان ارائه شد

 اعمال شود.

ها[ي خود]  گيري ها[ي خود] و تأييد نتيجهيافته  ارزيابيگيلبي اظهار داشت كه او جوياي «نهايتاً، آقاي   -۲۲۲۱

براي هر يك از ادعاهاي قطعات هواپيما از طريق تحقيق و مباحثات خود با آقاي پيتر بول، يك شاهد كارشناس 

 .، شدباشدهواپيمايي كه مدير عامل هورايزن ايرسپيس در بريتانيا مي

 ) ارزش منصفانة بازار  2    



  

821 

 

  واقعي توانسته مدعي اموال دارد كه اگر «ديوان تصميم بگيرد كه ايران ... صرفاً ميايران معروض مي  -۲۲۲۲

ارزش منصفانه بازار قطعات هواپيما از ها باشد» ديوان بايد بر ارزيابي آقاي گيلبي آن  حالتتعمير و  وضعيت در 

 كند.] اتكاء 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در 

درصدي نسبت به   35آقاي گيلبي توضيح داد كه ارزيابي او از ارزش منصفانه بازار با اعمال تنزيلي  -۲۲۲۳

شناسايي اين   ضمن ها «آن وضعيت ها به منظور در نظرگرفتن » آن عنوان نوني «به يارزيابي او از ارزش جايگز

نامه  يح داد كه اين فرض بر شهادتواقعيت كه دارايي مذكور، جديد نيست» حاصل شده است. آقاي گيلبي توض

- آقاي آر.سي. مور، رئيس وقت سرتيفايد ايركرفت پارتس، فروشندة قطعات هواپيما، كه در پروندة شماره ب

 تسليم شد، مبتني بوده است. 61

اند. كه اقالم تعمير نشده  كردهايران همچنين اظهار داشت كه در نبود مدارك صريح متعارض، فرض  -۲۲۲۴

هاي تعمير مربوطه اند» با تفريق هزينه آقاي گيلبي اظهار داشت كه او چنين اقالمي را «بر اين مبنا كه تعمير شده

كه  اين گذاري كرده است. در اين خصوص، آقاي گيلبي اظهار داشت كه او شهادت آقاي مور مبني بر ارزش 

حال، آقاي گيلبي همچنين درصد است]» را مالحظه كرده است. با اين  25قطعات تعميرنشده [اي اشاره «ارزش 

كه ميزان كارهاي تعمير الزم  در موردي شود كه آقاي مور مناسب نديده كه «چنين درصد جامعي» را متذكر مي 

او   هاي تعمير نداشته،هزينه  اي . ايران توضيح داد كه هرجا كه آقاي گيلبي مدركي بر اعمال كند متفاوت است

 ها باشند.درصد از ارزش اوليه آن  20 معادل ها بايدفرض كرده كه آن 

ارزش    براي اين كارارائه كرد كه  را  هاي جايگزيني از ارزش منصفانه بازار  آقاي گيلبي ارزيابي   ،نهايتاً -۲۲۲۵

، مگر در ردكنمياي را براي تعمير ارسال اوليه قطعات هواپيما را مبتني بر اين فرض تخمين زد كه ايران قطعه 

ها بوده باشد. در اين  درصد) از ارزش اوليه آن 40اي جدرصد (يعني به  20هاي تعمير بيش از كه هزينه صورتي 
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از قيمت خريد آن    %40و    %1توان فرض كرد كه هزينه [تعمير] چيزي بين  خصوص، ايران معروض داشت كه «مي 

 به عنوان نو خواهد بود». شده از هزينه آن قطعات خريداري   %20قطعه، يا ميانگين 

  (دو) اظهارات اياالت متحده 

 ) ارزش جايگزيني 1    

دارد كه تمام ادعاهاي ايران بابت ارزش جايگزيني قطعات هواپيما بايد رد  اياالت متحده معروض مي  -۲۲۲۶

 . تسليم نكرده است اندشود زيرا ايران هيچ مدركي مبني بر اين كه قطعات هواپيما واقعاً جايگزين شده 

ارزش قطعات جديد هواپيما در سال   خواستندارد كه ايران، با اياالت متحده همچنين معروض مي  -۲۲۲۷

 .باشدها ميكند كه خواهان ارزش جايگزيني آن ارتقاء قطعاتي را مطالبه مي عمالً  ،]1981[ 1359

دارد كه روش  ، با آقاي گيلبي توافق  ادله و مدارك شاهد كارشناسآقاي مككلالن، ضمن بازگشت به   -۲۲۲۸

گذاري قطعات هواپيما رويكرد هزينه است امّا اظهار داشت كه هرجا مدارك ارزش اوليه قطعات  مناسب ارزش 

 رويكرد بازار استفاده شود.از تر است كه مناسب 1185در دسترس نيست،

مين ارزش اوليه قطعات خ آقاي مككلالن در مورد اعمال رويكرد هزينه با روش آقاي گيلبي مبني بر ت -۲۲۲۹

   انجامد مي هاي تعمير مخالف است. آقاي مككلالن اظهار داشت كه اين رويكرد به نتايج ناسازگار  هزينه   باال بردن با  

اي  ه هاي تعمير صرفاً «نشانآقاي مككلالن، هزينه   به نظرتر يك حدس تا يك حساب سرانگشتي» بوده است.  و «بيش 

باشد. به همين ترتيب، اياالت  شي به منظور ايجاد شاخص و روش رويكرد هزينه» مي » و نه «نشانه يا رواز وضعيت

كند كه روش آقاي گيلبي مبني بر تخمين ارزش اوليه  متحده، بر اساس شهادت آقاي مككلالن، استدالل مي 

 

  است.) از اين قرار  2(-56، و ادعاي تكميلي 131-)، ادعاي ز2(-55ماجرا در ادعاي تكميلي  1185
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دارد  روض مي انجامد». اياالت متحده همچنين معاعتماد است و گاهي به نتايج مهمل ميقطعات هواپيما «غيرقابل 

بات كافي ارزش اوليه قطعات هواپيما بدين معناست كه هيچ مبنايي وجود ندارد كه بر آن  ثكه قصور ايران در ا

 اساس، ارزش جايگزيني يا تحليل ارزش منصفانه بازار بتواند انجام شود.

ونه، گرچه  ديگر روش آقاي گيلبي موافق است. به عنوان نم  جنبة  با اين حال، آقاي مككلالن با چند -۲۲۳۰

گذاري مارشال براي توليد قطعات  نهاد استفاده از شاخص خدمات ارزش آقاي مككلالن در گزارش خود پيش 

گذاري ارزش اوليه  ار داشت كه معقول بود كه آقاي گيلبي براي شاخص هاظهواپيما را داد، آقاي مككلالن 

استفاده كند. ي هواپيما و تجهيزات هواپيما  شاخص قيمت توليدكننده برا   گذاري، ازقطعات مذكور تا تاريخ ارزش 

[ژانويه    1356(يعني دي    تاريخيهاي آقاي گيلبي در خصوص  آقاي مككلالن با فرض رسد كه  به نظر مي به اضافه،  

شد، ]) كه از آن زمان، شاخص مذكور بايد در موردي كه تاريخ فروش اوليه در دسترس نبود اعمال مي 1978

 .مخالفت نكرد

نهايتاً، آقاي مككلالن الزم نديد كه منسوخ بودن فني را بابت قطعات هواپيماي مربوط به اين ادعاها،   -۲۲۳۱

) مدنظر قرار دهد. او  پلسي /) (ايران اير2(-55ه ادعاي تكميلي مربوط ب كنندهفعّاليكي از سه  ظاهريبه استثناي 

رفت تكنولوژي، قطعة مذكور  دهد كه به داليل فني، پيش توضيح داد كه «منسوخ بودن فني به چيزهايي ارجاع مي 

تهالك  كه، به اضافه منسوخ بودن فني، رويكرد هزينه نيز با در نظر گرفتن اسافزود مورد تغيير قرار گرفته است» و 

دهد كه اين عناصر بايد جداگانه مورد مالحظه  نهاد ميآيد، كه پيشفيزيكي و منسوخ بودن اقتصادي به ميان مي 

آقاي مككلالن در خصوص منسوخ بودن فني، معروض داشت   ظاهري قرار گيرد. اياالت متحده، فارغ از نظرات  

كه «كارشناسان بر [آن]  ستفاده قرار گيرد» و اين توانست مورد اكه «عوامل منسوخ بودن فني ... آقاي گيلبي مي 

 نكته توافق دارند».

 ) ارزش منصفانه بازار  2    
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گيري كند كه هزينه جايگزيني معقول احراز  كه «هرجا ديوان نتيجهدارد اياالت متحده معروض مي  -۲۲۳۲

خسارات مستقيم به شكل ارزش منصفانه بازار در   تواند دريافت كند،مي نشده، حداكثر جبران خسارتي كه ايران 

مبتني   توانددارد كه ادعاهاي ايران صرفاً مي حال، اياالت متحده همچنين معروض مي باشد». با اين تاريخ نقض مي 

ها را ارائه كرده بوده باشد.  كه ايران مدارك هزينه اكتساب اوليه آن ها باشد در صورتي آن بازار  بر ارزش منصفانه  

دارد كه اگر ديوان ارزش اوليه قطعات هواپيماي استنادي ايران را  اياالت متحده، به نحو جايگزين، معروض مي 

آقاي گيلبي و آقاي مككلالن را به منظور ارزيابي   مورد حمايت تواند تركيبي از رويكردهايبپذيرد، ديوان مي 

 ها استفاده كند.ارزش منصفانه بازار آن 

طور كه در باال گفته شد، آقاي گيلبي به عنوان بخشي از روش خود در ارزيابي ارزش منصفانه   همان -۲۲۳۳

و  اوليه خود را حفظ كند،  شز درصد از ار 65تواند كرد كه يك قطعة تعميرشده مي  ض بازار اقالم مذكور فر

اعمال نمود. در اين خصوص، آقاي   1186درصدي بر ارزيابي خود از ارزش «به عنوان نو»  35بنابراين او استهالكي 

درصد است و    65تا    50شود  ي هايي كه معموالً در صنعت مذكور اعمال م ارزش   طيفمككلالن مالحظه كرد كه  

است. اياالت متحده، فارغ از مالحظة آقاي مككلالن   طيف فوقاني آن درصد آقاي گيلبي در انتهاي  65بنابراين 

اي كه تعمير اساسي شده،  قاي گيلبي به منظور رسيدن به ارزش قطعه آدرصدي ...  35 تقليل معروض داشت كه «

 نكته توافق دارند».  ]آن[كارشناسان بر تواند مورد استفاده قرار بگيرد» و، مانند باال، «مي

گذاري  هاي تعمير ارزش طور كه در باال گفته شد، آقاي گيلبي اقالم تعميرنشده را با تفريق هزينه همان -۲۲۳۴

مبني بر اين   را  آقاي مور    مشروطهاي تعمير، مناسب ندانست كه فرض جامع و  كرد و، با توجه به تفاوت در هزينه 

حال، اياالت متحده  با اين  1187. اعمال كند  انداوليه خود را حفظ كرده  درصد از ارزش  25كه اقالم تعميرشده صرفاً  

 

  ، باال. 2223بند  بنگريد به  1186
  ، باال. 2224بند  بنگريد به  1187
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گذاري واقع شوند. در اين خصوص،  مدعي شد كه قطعات تعميرنشده بايد «در وضعيت تعميرنشده» مورد ارزش 

توان  كه چگونه مي  دريابدتواند هاي تعمير، او نمي آقاي مككلالن اظهار داشت كه به جهت تفاوت در هزينه 

هاي قابل اعتمادي در خصوص قطعات تعمير [شده] ايجاد كرد» و گفت كه او «حساب سرانگشتي در  منحني«

تواند ارزش  اش، مي هاي اداري كه «يك قطعة تعميرنشده، با برگه د مبني بر اينركصنعت مذكور» را اعمال مي 

 درصد از هزينة آن را داشته باشد». 10-25

هاي  شت كه اگر رويكرد آقاي گيلبي مورد پذيرش واقع شود، هزينه آقاي مككلالن مضافاً اظهار دا -۲۲۳۵

 گذاري شود.تعمير بايد تا تاريخ نقض شاخص 

  )ديناميكس كورپ. پلسي /(ايران اير )2(-55) ادعاي تكميلي 7(

 (الف) مقدمه

بيانيه مقرر داشت كه «در مواردي كه اياالت متحده از تعهدات خود در  529ديوان در حكم شماره  -۲۲۳۶

ديوان   1188عمومي تخلف كرده و در نتيجه، ايران خساراتي متحمل شده، مسؤوليت اياالت متحده محقق است».

غيرقانوني  مقررات    535  -333كه در اوضاع و احوال مربوطه، بخش   1189،پذيرديماياالت متحده  كند، و  حكم مي 

] براي تعمير 1979نوامبر  14[ 1358آبان  23بل از اي كه ايران قكنندهعدم انتقال سه فعّالسبب اصلي   داريخزانه 

] 1989يا  1988[ 1368/1367يا  1367/1366ها در سال فروش آن  سبب اصليو نهايتاً  -به پلسي فرستاده بود 

قرار، اياالت متحده به دليل نقض بيانيه  توسط پلسي به منظور وصول بخشي از مطالبات پرداخت نشده، بود. بدين 

 باشد.خسارات ايران مي  عمومي مسؤول 

 

  .139، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 73، بند 529حكم شماره  1188
  ، باال. 793بند  بنگريد به  1189
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گذاري  خود خواهان خسارات بر مبناي يكي از چهار ارزش  دعاويايران مطابق جدول اختصاري  -۲۲۳۷

 كننده است:جايگزين سه فعّال 

دارد ارزش جايگزيني به  دالر آمريكا، كه ايران معروض مي  66،797دالر آمريكا و  60،828بين  (يك)

كه اگر  اين فرض شده بر مبناي ، محاسبهاست ]1981ژانويه  19[ 1359دي  29عنوان نو در 

براي تعمير ارسال   ، ايران اير قطعاتيدرصد ارزش اوليه قطعات بوده  20هاي تعمير بيش از هزينه 

  كرد؛يمن

دارد ارزش منصفانه بازار  دالر آمريكا، كه ايران معروض مي  34،711دالر آمريكا و  31،650بين   (دو) 

هاي تعمير فرض كه اگر هزينه اين شده بر مبناي ، محاسبهاست ]1981ژانويه  19[ 1359دي  29در 

  ؛كردنمي ل براي تعمير ارسا ايران اير قطعاتي   درصد ارزش اوليه قطعات بوده 20بيش از 

دارد ارزش منصفانه بازار  دالر آمريكا، كه ايران معروض مي  13،030دالر آمريكا و  11،881بين   (سه)

هاي تعمير فرض كه اگر هزينه اين شده بر مبناي ، محاسبهاست ]1981ژانويه  19[ 1359دي  29در 

  ؛ و كردمي ارسال نبراي تعمير  ايران اير قطعاتي  درصد ارزش اوليه قطعات بوده،   40بيش از 

دارد قيمتي است كه پلسي به وزارت امور خارجه اياالت  دالر آمريكا، كه ايران معروض مي   9،111 (چهار) 

 1190اند.فروخته شده بابت آن كننده متحده اطالع داد كه سه فعّال 

 باشد.ايران خواهان بهرة مبلغ مورد حكم نيز مي  -۲۲۳۸
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  (ب) اظهارات طرفين 

  (يك) اظهارات ايران 

 ) ارزش جايگزيني 1(

او  كننده مربوط به اين ادعا نداشت. بر اين اساس، ي مدركي از ارزش اوليه سه فّعال آقاي گيلب  -۲۲۳۹

] پلسي به ايران  1983[اول مارس  1361اسفند  10ها را از اظهارات در تلكس هاي خود از ارزش اوليه آن تخمين

  1191شده در باال دالر آمريكا بوده، با استفاده از روش توصيف  45/893،9هاي تعمير  كه مجموع هزينهاير مبني بر اين 

 استنتاج كرد.

زمان شهادت خود بر مبناي شمارة   درها را كنندهآقاي گيلبي همچنين اظهار داشت كه او ارزش فعّال  -۲۲۴۰

هاي او از ارزش اوليه مناسب بوده  ايي كرده است، كه به او اين اطمينان خاطر را داد كه تخمينها شناسقطعة آن 

 است.

ارائه شد، آقاي گيلبي  به وي ها كنندهكه مدارك دال بر ارتقاء و همچنين تعمير دو عدد از فعّالزماني  -۲۲۴۱

واحد بابت هزينه ارتقاء و  شهادت داد كه او هزينة ارتقاء را مدنظر قرار نداده است زيرا براي او صرفاً يك ارزش 

فكيك قائل شود. آقاي گيلبي همچنين  تتوانسته ميان آن دو بنابراين او نمي و هزينة تعمير ارائه شده بوده است، 

ها متفاوت بودند، تخمين او از هزينه  كنندههاي تعمير و ارتقاء دو عدد از فعّال ينه جا كه هز تأييد كرد كه از آن 

هاي قطعه واحد بودند. با اين حال، آقاي گيلبي  ها حاوي شماره كه آن ها نيز لزوماً متفاوت بود، فارغ از اين اوليه آن 

 ذ» دفاع كرد. ترين رويكرد جهت اتخاترين و مدبرانه از رويكرد خود به عنوان «معقول

 

  ، باال.  2217بند  بنگريد به  1191



  

828 

 

اين ادعا در   مورد اختالف در كه مدارك ارزش اوليه قطعات هواپيماي آقاي گيلبي با توجه به اين  -۲۲۴۲

 ] پرداخت. 1978[شروع ژانويه  1356دي  11گذاري ارزش اوليه قطعات هواپيما از دسترس نبودند، به شاخص 

مدنظر   1192شده در باال ] به داليل گفته 1978[ژانويه  1356دي آقاي گيلبي منسوخ بودن فني را نيز از  -۲۲۴۳

شده توسط آقاي گيلبي براي اين ادعا متناظر هاي ارائه ارزش   تحتاني طيفقرار داد. ديوان متوجه است كه انتهاي  

دارد كه آقاي گيلبي  ايران همچنين اظهار ميحال،  بابت منسوخ بودن فني است. با اين   يبا يك بار كسر نُه درصد

تأثير داشته است». ايران مضافاً    %5كننده مذكور] تا  مالحظه كرد كه «حداكثر، منسوخ بودن فني بر ارزش [سه فّعال

استفاده در سال   موردكه اقالم مربوطه، قطعات هواپيماي مسافربري همچنان دارد كه «با توجه به اين معروض مي 

] تا اين مقدار (يعني  1981[  1359اند، منسوخ بودن فني احتماالً بر ارزش قطعات مذكور تا سال  ] بوده1981[  1359

 ».نداشته استدرصد] تأثير  5تا 

درصد ارزش    20هاي تعمير بيش از  هزينه كه  مگر اين بدين ترتيب، آقاي گيلبي بر مبناي اين فرض كه   -۲۲۴۴

كننده «به عنوان نو» در  ، تخمين زد كه ارزش سه فعّال كردنمي ير ارسال  براي تعمايران يك قطعه را  اوليه آن بوده،  

كه منسوخ بودن   ميزانيدالر آمريكا، بسته به    66،797دالر آمريكا و    60،828] بين  1981ژانويه    19[  1359دي    29

 ها تأثير گذاشته باشد، بوده است.فني بر ارزش آن 

 )  ارزش منصفانه بازار 2

كننده را با  هاي خود از ارزش منصفانه بازار سه فعّال شده در باال، آقاي گيلبي ارزيابي به داليل گفته  -۲۲۴۵

ها؛ و (دو) كسر آن وضعيتدرصدي براي درنظر گرفتن  35موارد آتي انجام داد: (يك) اعمال تخفيفي  اعمال

 

  ، باال.2220-2219بندهاي  بنگريد به  1192
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نشده بوده است، يعني  ] تعمير 1983[اول مارس  1361اسفند  10كننده كه در هاي تعمير بابت دو فعّالهزينه 

 دالر آمريكا.  45/8،651

درصد ارزش اوليه    40هاي تعمير بيش از  هزينه  كهجز در صورتي بدين ترتيب، بر اساس اين فرض كه   -۲۲۴۶

كننده در  ، در نظر آقاي گيلبي، ارزش منصفانه بازار سه فّعال كردنمي براي تعمير ارسال  ايران يك قطعه را بوده،

كه منسوخ بودن   ميزانيدالر آمريكا، بسته به    13،030دالر آمريكا و    11،881] بين  1981  ژانويه  19[  1359دي    29

 ها تأثير گذاشته باشد، بوده است.فني بر ارزش آن 

درصد ارزش اوليه آن بوده،   20هاي تعمير بيش از هزينه كه جز در صورتي بر اساس اين فرض كه  -۲۲۴۷

دي    29كننده در  ، در نظر آقاي گيلبي، ارزش منصفانه بازار سه فعّال كردنمي براي تعمير ارسال  ايران يك قطعه را  

بر  كه منسوخ بودن فني  ميزانيدالر آمريكا، بسته به  34،711دالر آمريكا و  31،650] بين 1981ژانويه  19[ 1359

 ها تأثير گذاشته باشد، بوده است. ارزش آن 

 ]1989يا  1988[ 1368/1367يا  1367/1366ها در سال كنندههاي فروش فعّال ) ثمن3  

، مبلغي كه  است دالر آمريكا 9،111طور كه در باال گفته شد، ايران به نحو جايگزين خواهان همان -۲۲۴۸

فروخته  آن  در قبال] 1989يا  1988[ 1368/1367يا  1367/1366كننده را در سال پلسي اعالم كرد كه سه فعّال 

هاي آقاي گيلبي از خسارات ايران در خصوص اين ادعا «بسيار باالتر» از  وفق اظهارات ايران، ارزيابي  1193است.

تواند به عنوان يك  ادعاي اوليه ايران مي بدين ترتيب،دالر آمريكا است، و  9،111ادعاي اوليه ايران به مبلغ 

 شود. توصيفكارانه» «تخمين محافظه

 

  ، باال.2237و  792بندهاي  بنگريد به  1193
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  (دو) اظهارات اياالت متحده 

 ) ارزش جايگزيني 1    

اي وجود ندارد كه ايران اير به واسطه آن  دارد كه هيچ مدركي از معامله اياالت متحده معروض مي  -۲۲۴۹

 كننده را جايگزين كرده باشد. اإلدعا سه فّعال علي 

  1361شهريور  18گذاري براي اين ادعا بايد كند كه تاريخ ارزش اياالت متحده همچنين استدالل مي  -۲۲۵۰

كننده به جهت مقررات غيرقانوني  ] يعني تاريخي باشد كه پلسي در آن از انتقال سه فعّال 1982[نهم سپتامبر 

 داري امتناع كرد.خزانه 

طور كه گفته شد، آقاي مككلالن با روش آقاي گيلبي مبني بر تخمين ارزش اوليه قطعات با جمع  همان -۲۲۵۱

كننده هاي متفاوتي براي دو فعّال كند كه اين روش به ارزش ظه مي هاي تعمير مخالفت كرد و مالحهزينه باال بردن  

تري ديده،  اي كه خسارت بيش كنندهدر اين ادعا با شماره قطعه واحد، و ارزشي باالتر براي فّعال مورد اختالف 

 انجاميده است. 

 ) ارزش منصفانه بازار 2    

توانست  ميصرفاً در صورتي كننده دارد كه خسارات ايران بابت سه فعّالاياالت متحده معروض مي  -۲۲۵۲

ها را  هزينه اكتساب اوليه آن  مدارككه ايران ارزش منصفانه بازار در تاريخ نقض اياالت متحده باشد مبتني بر 

 داد.ارائه مي 
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گذاري خود به  شده را از ارزش هاي تعمير اعالن هزينه طور كه در باال گفته شد، آقاي گيلبي همان -۲۲۵۳

در اين خصوص،   1194ها تعمير نشده بوده است.كنندهمنظور در نظر گرفتن اين امر كسر كرد كه دو عدد از فّعال 

گذاري تعمير شده  آقاي مككلالن شهادت داد كه معلوم نيست كه آيا قطعات مربوطه در اين ادعا در تاريخ ارزش 

د  شو گذاري  كه بدون اين اطالعات، معقول است كه قطعات بر اساس اين فرض ارزش افزود  يا خير، و    بوده است 

 ها حفظ شده است. درصد از ارزش اوليه آن 25-10و بدين ترتيب صرفاً   بودندها در وضعيتي تعميرنشده كه آن 

 ]1989يا  1988[ 1368/1367يا  1367/1366ها در سال كنندهفروش فعّال  هاي) ثمن3

 9،111آقاي مككلالن در گزارش خود اظهار داشت كه ايران «هيچ مؤيدي» بر ادعاي اوليه خود به مبلغ   -۲۲۵۴

[اول ژوئن   1368خرداد  11كه در نامه چنان طور كه در باال گفته شد، دالر آمريكا ارائه نكرده بوده، كه همان 

كه پلسي اظهار داشت كه سه   بود  مبتني بر ارزشي] به وزارت امور خارجه اياالت متحده گزارش شده، 1989

است. آقاي مككلالن همچنين در گزارش خود اظهار داشت كه ادعاي  بوده فروخته به آن ارزش كننده را فّعال

ها، انبار طوالني يا بلندمدت،  آن   وضعيتزم يا هرگونه تعديلي در قطعات مربوط به  ويس مرسوم ال راوليه ايران «س

». آقاي مككلالن مضافاً اظهار داشت كه مبلغ  نگرفته استنظر  داري نامناسب، و عدم استفاده را درهاي نگه آيين 

رغم  د ادعا تعديل شود. علي گذاري قبل از كسر از مبلغ موربدهكاري به پلسي بابت تعميرها بايد تا تاريخ ارزش 

پذيرد زيرا مبتني بر  مي اين، اياالت متحده اظهار داشت كه اين مبلغ را به عنوان تخميني مناسب از خسارات ايران 

 بازار» بوده است.  قيمت«يك 
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 ) تصميم ديوان پ(

اين ادعا    كننده مربوط بههاي واقعي جايگزيني سه فعّال شود كه هيچ مدركي از هزينه ديوان متذكر مي  -۲۲۵۵

هاي  ترين معيار خسارات ايران ناشي از نقض بيانيه كند كه مناسبارائه نشده است. در هر حال، ديوان حكم مي 

 ] است.1981فوريه   26[ 1359هفتم اسفند كننده در  الجزاير توسط اياالت متحده ارزش منصفانه بازار سه فعّال 

 10ها در كننده ارائه شده است كه دو عدد از فعّال  امرشود كه مداركي مبني بر اين ديوان متذكر مي  -۲۲۵۶

طي تعميرنشده بوده است و  ي] (يعني تاريخ تلكس پلسي به ايران اير) در شرا1983[اول مارس  1361اسفند 

كننده را ضمن  منصفانه بازار سه فعّال كننده سوم تعمير شده و آماده حمل بوده است. بنابراين، ديوان ارزش فّعال

 با]، 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند ها، در ها، شامل وضعيت تعمير آنمدنظر قرار دادن شرايط فيزيكي آن

 از مدارك در دسترس، ارزيابي خواهد كرد. گيريبهره بهترين 

كننده را در سال  ال اي مقدماتي، ديوان معتقد نيست كه قيمتي كه پلسي سه فّعبه عنوان مسئله  -۲۲۵۷

منصفانه بازار آن اقالم در هفتم  فروخته، مبناي قابل اعتمادي براي ارزيابي ارزش  آن    در قبال]  1989[  1368/1367

 1368خرداد  11موجود در سابقه در ارتباط با آن فروش، نامة  مدرك. تنها ] باشد1981فوريه  26[ 1359اسفند 

دهد كه پلسي در اجراي  ر خارجه اياالت متحده است، كه صرفاً اطالع مي ] پلسي به وزارت امو1989[اول ژوئن 

دالر آمريكا «به روشي از لحاظ تجاري    9،111كننده را به مبلغ  حق خود بر محدود كردن خسارات خود، سه فعّال 

وش در  كه آيا فربه عنوان نمونه، اين -بدين ترتيب، شرايط آن فروش نامعلوم است  1195معقول» فروخته است. 

ها بوده  آيا پلسي در ميان آن  ،يا خير متعدد بودند گاننهاد دهنديك حراج بوده و، اگر چنين بوده، آيا پيش  قالب
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است يا خير. مضافاً، معلوم نيست كه   قرار گرفتهارزيابي مستقلي  موردكننده قبل از حراج يا خير، و آيا سه فعّال 

 آيا پلسي ايران اير را از فروش مطلع كرده بود يا خير.

مورد  كه رويكرد هزينه، روش مناسب ارزيابي ارزش منصفانه بازار قطعات هواپيماي    معتقد است ديوان   -۲۲۵۸

شود، ة شروع گرفته مي طوفق اين رويكرد، ارزش اوليه قطعات هواپيما به عنوان نق 1196اين ادعا است. اختالف در

] با 1981فوريه    26[  1359تا هفتم اسفند  ن ارزش  آو به منظور رسيدن به تخمين ارزش جايگزين قطعات هواپيما،  

  كسورات شود. پس از آن، به منظور ارزيابي ارزش منصفانه بازار، گذاري مي شاخص در نظر گرفتن استهالك 

 1359  هفتم اسفند نظر گرفتن وضعيت فيزيكي قطعات هواپيما در    به منظور در تخميني    ي مناسب بر ارزش جايگزين

 د.شواند، اعمال مي كه آيا قطعات هواپيما در وضعيت تعميرشده يا تعميرنشده بوده ]، شامل اين 1981فوريه 26[

كننده به ديوان ارائه نشده است. در اين اوضاع و احوال، ديوان ارزش اوليه  مدارك هزينه اوليه سه فّعال  -۲۲۵۹

احتمالي از مداركي كه در دسترس خود دارد تخمين خواهد زد. ديوان پس از   برداري بهره ها را ضمن بهترين آن

گيرد كه، در پرتو اطالعات محدود در  جه مي ها نتيرفين و شاهدان كارشناس آنطهاي مدنظر قرار دادن استدالل 

طور  ها، همان هاي تعمير آنكننده بر اساس هزينه ترين رويكرد، تخمين ارزش اوليه سه فعّالگاه خود، معقول پيش

ود كه نخست  شمعقول است كه فرض   1197باشد.نهاد داد، مي كه آقاي گيلبي، شاهد كارشناس ايران پيش 

هاي تعمير يك  ، و دوم هزينه مربوط است  اي كه تعمير شدهه ارزش كلي قطعه بهواپيما  هاي تعمير يك قطعة  هزينه 

 تر از ارزش بازار قطعه مذكور باشد. بايد كم كه آقاي مككلالن طي شهادت خود تأييد كرد، چنانقطعه هواپيما 

 

  ، باال.2228-2216بندهاي  بنگريد به  1196
  ، باال. 2217بند  بنگريد به  1197
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  اگر الم را كه ايران اير به طور كلي اق 1198ديوان با شهادت آقايان مزلقاني و احمدي قانع شده است  -۲۲۶۰

بدين ترتيب،   1199د.رك، براي تعمير ارسال نميكردميدرصد قيمت قطعة جديد تجاوز  40ها از هزينه تعمير آن 

درصد قيمت قطعه مشابه و نو هواپيما   40بين يك و    محدودهپذيرد كه هزينه تعمير يك قطعه هواپيما در  ديوان مي 

كننده   هاي تعمير سه فعّال كارانه فرض كند كه هزينه بيند كه محافظهباشد. ديوان وفق اهداف اين ادعا معقول مي مي

هاي تعمير يك قطعه  گذاري مبتني بر هزينهها بوده است. ديوان آگاه است كه ارزش درصد ارزش اوليه آن  40

تر باشد، ارزش اوليه تخميني قطعة مذكور  هاي تعمير آن بيش واند متضمن اين معنا باشد كه، هرچه هزينه تمي

درصد ارزش اوليه   40كننده هاي تعمير سه فعّال تر خواهد بود. با اين حال، در اين ادعا، اين فرض كه هزينه بيش

چه كه هست تقليل  اين ضابطه را به آنكند و ي ميدرصد بوده، اين اعتراض را كامالً خنث 10يا  20ها به جاي آن

 گذاري.كارانه ارزش روش محافظه دهد: مي

 1200، دالر آمريكا  45/893،9شده توسط پلسي، يعني  هاي تعمير اعالم مجموع هزينه   بر پايةبر اين اساس،   -۲۲۶۱

 دالر آمريكا بوده است. 63/24،733كننده زند كه ارزش اوليه سه فعّال ديوان تخمين مي 

كننده، گام بعدي در ارزيابي ديوان از ارزش منصفانه پس از رسيدن به تخمين ارزش اوليه سه فعّال  -۲۲۶۲

ها در آن تاريخ با اعمال شاخص  ] ارزيابي ارزش جايگزيني آن 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند ها در بازار آن 

پذيرد كه  رض آقاي گيلبي را مي باشد. ديوان اين فبودن فني مي مناسب و تعديل استهالك به جهت منسوخ 

  1201اند.] خريداري شده 1978[اول ژانويه   1356دي  11در  هاكنندهفّعال

 

، پانوشت  602-(چهار)15/الف24الف-عمومي، حكم شماره هيئت اياالت متحده آمريكا وبنگريد به جمهوري اسالمي ايران  1198
  ]).2014[دوم ژوئيه  1393تير  11( 153
  ، باال. 2217بند  بنگريد به  1199

  ، باال. 790بند  بنگريد به  1200
  ، باال. 2218بند  بنگريد به  1201
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استناد  شاخص قيمت توليدكننده براي هواپيما و تجهيزات هواپيما ديوان براي شاخص مذكور به -۲۲۶۳

بود و    10/63]  1978[ژانويه    1356دي  كند كه توسط شاهدان كارشناس هر دو طرف پذيرفته شد. شاخص در  مي

  درصدي است. 68/41افزايشي  حاكي ازبود، كه  4/89] 1981[فوريه  1359شاخص در بهمن 

درصدي آقاي گيلبي به منظور در نظرگرفتن   9بيند كه تعديل  مناسب مي  ،ديوان در خصوص استهالك -۲۲۶۴

 1202منسوخ بودن فني را بپذيرد. 

فوريه    26[  1359هفتم اسفند  كننده در  كند كه ارزش جايگزيني سه فّعالبدين ترتيب، ديوان حكم مي  -۲۲۶۵

 باشد.دالر آمريكا مي  54/32،815] 1981

فوريه   26[ 1359هفتم اسفند كننده در نصفانه بازار سه فعّالمارزش مضافاً، ديوان به منظور ارزيابي  -۲۲۶۶

ها در آن  ها به منظور در نظر گرفتن وضعيت فيزيكي آن جايگزين آن  مناسب از ارزش  كسورات] بايد 1981

شود كه آقاي مككلالن  ، ديوان متذكر مي چهارچوببه عمل آورد. در اين  ،هاتاريخ، شامل وضعيت تعمير آن

كننده مذكور نو  درصدي آقاي گيلبي (به منظور در نظر گرفتن اين واقعيت كه سه فّعال  35كه تعديل  شهادت داد  

كه اياالت متحده معروض داشت  درصدي معمول بوده و اين  50-35 محدوده اند) در نبودند امّا تعمير شده بوده 

 يگزيني اعمال كرده است. درصدي بر ارزش جا 35قبول است. بنابراين، ديوان كسري كه چنين كسري قابل 

كننده تعمير ] صرفاً يك عدد از سه فعّال 1983[اول مارس  1361اسفند  10كه در  اساسنهايتاً، بر آن  -۲۲۶۷

هاي تعمير بابت  را كسر كند. هزينه   كنندهفعّالنشدة تعميرها بابت دو  داند كه مبلغ پرداخت شده، ديوان مناسب مي 

شود مي   مككلالندر حالي كه ديوان متذكر نظر آقاي   1203دالر آمريكا بوده است.  95/338،8كننده ديگر  دو فعّال

 

  ، باال.2243و  2220-2219بندهاي  بنگريد به  1202

  ، باال. 790بند  بنگريد به  1203
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اي براي ديوان در خصوص تعديلي  اهنمايي ر گذاري شود، هيچ يك از طرفين هاي تعمير بايد شاخص كه هزينه 

 اند. كه تعديل مذكور بايد از آن اعمال شود، ارائه نداده كه بايد انجام شود يا تاريخي  

هفتم اسفند كننده در گيرد كه ارزش منصفانه بازار سه فعّال گفته، ديوان نتيجه ميبنابر مراتب پيش -۲۲۶۸

 دالر آمريكا بوده است. 80/12،991] 1981فوريه  26[ 1359

 گيرينتيجه

در    كنندهادعا بابت ارزش منصفانه بازار سه فّعالدالر آمريكا در خصوص اين    80/12،991ديوان مبلغ   -۲۲۶۹

 كند.] به نفع ايران حكم مي 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند 

  ) (ايران اير/گمرك اياالت متحده) 2(-67و تكميلي   11-) ادعاهاي ز8(

 (الف) مقدمه

از تعهدات خود در بيانيه متحده مقرر داشت كه «در مواردي كه اياالت  529ديوان در حكم شماره  -۲۲۷۰

ديوان   1204عمومي تخلف كرده و در نتيجه، ايران خساراتي متحمل شده، مسئوليت اياالت متحده محقق است».

قطعه هواپيماي مربوط    17عدد از    15در خصوص    9است كه اياالت متحده ناقض تعهد خود ذيل بند    حكم كرده

پذيرد كه در اوضاع و احوال مربوطه، بخش  كند و اياالت متحده مي ديوان حكم مي  1205باشد.ادعا مي  دوين به ا

قطعه هواپيما به ايران بوده است. بدين   15عدم انتقال آن داري سبب اصلي غيرقانوني خزانه مقررات  535 -333

 داراي مسؤوليت است. آن دولت  نقض بيانيه عمومي    در نتيجةخسارات وارده به ايران    برايترتيب، اياالت متحده  

 

  .139آراء ديوان داوري، ص ، گزارش 73، بند 529حكم شمارة  1204
  ، باال.597-596بندهاي  بنگريد به  1205



  

837 

 

گذاري  ، خواهان خسارات بر مبناي يكي از دو ارزش دعاوي خودبر اساس جدول اختصاري ايران  -۲۲۷۱

 : باشد كه مورد اختالف بوده استاي مي يمايي قطعه هواپ 17جايگزين 

دارد ارزش منصفانه بازار  دالر آمريكا، كه ايران معروض مي   24،673دالر آمريكا و    15،456بين    (يك)

  ها است؛ و آن

 ها است. آن  يدارد ارزش جايگزيندالر آمريكا، كه ايران معروض مي  79،591  (دو)

 باشد.نيز مي ايران خواهان بهره مبلغ مورد حكم  -۲۲۷۲

  (ب) اظهارات طرفين 

  (يك) اظهارات ايران 

 ) ارزش جايگزيني 1

هاي  دالر آمريكا، مبتني بر سفارش   79،591قطعه هواپيما، يعني    17ادعاي ايران بابت ارزش جايگزيني   -۲۲۷۳

باشد. آقاي گيلبي شهادت  ] مي1986و    1982[  1365/1364و    1361/1360خريد و ساير مدارك مورخ ميان سال  

شده توسط ايران را بازبيني كرده و راضي شده است كه ادعاي  كه او مدارك خريدهاي جايگزيني تسليم  داد

ايران در خريد قطعات مشابه ... تا سال اي است كه دالر آمريكا نشان دهندة «هزينه  79،591ايران به مبلغ 

 تحمل شده است». ] م1981[ژانويه  1359]، پس از دي 1983يا  1982[ 1362/1361يا 1361/1360

شده توسط ايران به  كه خريدهاي جايگزيني ارجاع اياالت متحده مبني بر اين   القائاتايران در پاسخ به   -۲۲۷۴

هاي  هاي روي سفارش داري قطعات مذكور توسط گمرك اياالت متحده و تاريخ جهت دورة زماني ميان نگه 

اند، با ارجاع به شهادت آقاي احمدي توضيح داده است كه ايران اير  خريد براي قطعات مربوط به اين ادعا نبوده 
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هاي آمريكايي  ممكن نبود كه با شركت  آن دولتكند زيرا براي  توانسته كاالهاي مفقود را بالفاصله جايگزين  نمي

الزم براي استفاده از   هاي تأييديه توانست به تجارت بپردازد. وفق اظهارات آقاي احمدي، ايران همچنين نمي

در آن زمان كسب  اياالت متحده  شد از مقام هوانوردي فدرال  ها را صرفاً مي قطعات مذكور را كسب كند زيرا آن 

 مود.ن

دهد كه «براي ايران اير بسيار مشكل  ايران همچنين، مجدداً بر اساس شهادت آقاي احمدي، توضيح مي -۲۲۷۵

شد كه هواپيماي  فروخته مي  آن شركتكه «قطعات معموالً صرفاً زماني به  بود كه قطعات جايگزين را بخرد» و اين 

ده بود». با اين حال، ايران با توصيف اياالت متحده  غيرقابل استفاو  ...    ]»ي غيرقابل پرواز[يعني «هواپيما  AOG   آن

هاي  هاي اورژانسي (با قيمت از تمام خريدهاي قطعات جايگزين از لوفتانزا به عنوان خريدهايي كه در وضعيت 

صورت گرفته، مخالف است. به عنوان نمونه، ايران   غيرقابل پرواز، «بسيار باال»)، در زمان بودن هواپيما در حالت

  دولت به آن بابت هزينه جايگزيني ] كه اين 1982نوامبر  22[ 1361اول آذر حساب كند كه صورت ه مي مالحظ

دارد «خواهشمند است به ايران اير  كند، اظهار مي ) استناد مي2585801(قطعه شماره دو ژيروسكوپ سرعت 

ماهاي مربوطه به سبب نياز به  فرانكفورت براي ارسال به تهران، ايران حمل شود» كه حاكي از آن است كه هواپي

. ايران همچنين به مداركي ارجاع  غيرقابل پرواز نبودند ،از ايرانخارج  ،مندرج در آن سفارش خريدقطعات 

شده در آن سفارش در واقع به تهران حمل  فهرست دهندة اين است كه تمام قطعات ايران نشان به نظر دهد كه مي

كه اياالت متحده با پذيرش ادعاي ايران بابت هزينه جايگزيني يك قطعة   دكناستدالل مياند. ايران مضافاً شده 

 1359پذيرفته است كه هواپيماهاي ايران «بالفاصله در سال   1206]1983[ 1362/1361جايگزين شده در سال 

 اند».نشده غيرقابل پرواز  ]1981[

 

  ، زير.2286بند  بنگريد به  1206
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بندي خريدهاي جايگزيني از  هاي اياالت متحده دربارة زمان دارد كه نگراني نهايتاً، ايران معروض مي  -۲۲۷۶

 .شود مورد بررسي قرار خواهد گرفتها اعمال مي كه بهره از آنهايي طريق تاريخ 

 ) ارزش منصفانه بازار 2

خود    رارزيابي ارزش منصفانه بازا قطعه هواپيما وفق اهداف    17آقاي گيلبي به منظور تعيين ارزش اوليه   -۲۲۷۷

آقاي گيلبي بابت   1207اتكا كرده است. قطعات هواپيما  17مورد از  13هاي خريد اظهار داشت كه او بر سفارش 

  1375هشتم آذر اي مورخ شده در ضميمة نامه فهرستهاي اعالم كرد كه او بر قيمت  1208ساير چهار قطعه هواپيما

اتكا كرده   مزبور، متعاقب حراج قطعات ،گ خليلي، يكي از كاركنان ايران اير] از آقاي هوشن1996نوامبر  28[

دهندة ارزش قطعات  مذكور نشان  هشده در ضميمفهرستهاي  است. آقاي خليلي در اين نامه اعالم كرد كه قيمت

دالر آمريكا هستند. آقاي گيلبي اظهار داشت كه او با اين رويكرد موافق بود زيرا، به   30،283به مبلغ مجموعاً 

شده توسط آقاي خليلي  هاي ارائه شود، ارزش دالر آمريكا بالغ مي  200استثناي يك مورد كه به تفاوتي به مبلغ 

 هاي خريد در دسترس بوده است. در سفارش  شدهتر از قيمت اعالم كم

شاخص قيمت  گذاري ارزش اوليه قطعات هواپيما اظهار داشت كه او آقاي گيلبي به منظور شاخص  -۲۲۷۸

تا   1977[ژانويه  1359دي   29تا  1355دي ، را از الشده در با، معرفي توليدكننده براي هواپيما و تجهيزات هواپيما

هاي خريد  تاريخ دال بر  يمداركادله و لي كه آقاي گيلبي تصديق كرد كه او ] اعمال كرد. در حا1981ژانويه 

گشته، توضيح داد كه او  ] برمي1975[ 1354/1353هاي خريد به سال كه برخي از سفارش اوليه را داشته، و اين 

 

  1( 9-113-09-نشانگر)، الف  1( OC3A-SELرگوالتور)،   1( 2800-1رگوالتور)،  1( 831جي-250-20قطعات شماره آر 1207
-02ژيروسكوپ سرعت)،  2( 2585801شير)،  2اف (61سياو226ام2شير)،  2( 39-353نشانگر)،  1( 152البي702مدول)، الف

  منبع تغذيه جريان سوخت). 1( 10-3071-4كپسول)، و  1( 891778
  تلمبه).  1( 10470-2شير)، و  1( 124645كليد)،  2( 10-60552-94پي7قطعات شماره  1208
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تالش كرد تا رويكردي معقول  «قطعه هواپيما استفاده كرده است زيرا او    17] را براي تمام  1977[ژانويه    1355دي  

 برگزيند».  محتاطانهو 

كند كه ارزش  شده در زير، مبني بر اين امر را رد مي استدالل اياالت متحده، بحث نهايتاً، ايران -۲۲۷۹

ي كه قطعات هواپيما به اياالت متحده حمل شد بايد به عنوان  هوايي در زمان  هايبارنامهدر  شده توسط ايران  اعالم 

] مورد استفاده واقع شود.  1981ژانويه  19[ 1359دي  29ها در آن  بازار معقول از ارزش منصفانه زنيگمانه مبناي 

ر و  تعمي بر اقالم موضوع ها اتكاء كند زيرا هيچ عوارض گمركي وفق اظهارات ايران، ديوان نبايد بر اين ارزش 

بسته  ها، آن  يا تعميرات دادن ارزش اقالمگزارش تعهدي به هم ايران  ممكن است كه ، و شوداعمال نمي استرداد 

دهد كه چرا آقاي  دارد كه اين امر توضيح مي. ايران مضافاً معروض مي نداشته استها آن، در زمان حمل به مورد

 دغدغه» بود.اين قدر بي اعالم شده به صورت تاريخي به گمرك اياالت متحده   كه ييهااحمدي «درباره ارزش 

  (دو) اظهارات اياالت متحده 

 ) ارزش جايگزيني 1

دالر آمريكا بابت ارزش   79،591ايران به مبلغ  اصليدارد كه ادعاي اياالت متحده معروض مي  -۲۲۸۰

هاي خريد استنادي آن دولت  جايگزيني بايد رد شود زيرا، با يك استثناء، ايران اثبات نكرده است كه سفارش 

به  ها اند ... يا آنها بسيار دير انجام شده«واقعاً خريدهاي جايگزيني بابت اموال در اين پرونده هستند» زيرا «آن 

گرفته در سير عادي امور ايران اير  ها، و نه خريدهاي صورت خريدهاي اورژانسي از ساير هواپيمايي  وضوح

 باشند».مي

كند كه ده عدد از قطعات جايگزيني ادعايي از لوفتانزا كسب به طور ويژه، اياالت متحده مالحظه مي  -۲۲۸۱

كند كه  باشد». اياالت متحده استدالل مي ي كنندة قطعات يا توليدكنندة تجهيزات اوليه نماند، كه «يك تأمين شده 
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اي مورد نياز و  اند زيرا آقاي احمدي اظهار داشته بوده است كه زماني كه قطعه اين خريدها خريدهاي عادي نبوده 

شد. بايد به منظور كسب قطعه ضروري مذكور پرداخت مي  مبلغ اضافيبود، مي در نتيجه غيرقابل پرواز  هواپيما

ري شد، به طور معمول در سه  اكه قطعات جايگزين كه در چنين اوضاع و احوالي خريد  ظر داد ن الن لآقاي مكك 

هاي لوفتانزا را «بيش از اندازه»  حسابدر صورت منعكس  هاي  و قيمت  شدگذاري مي برابر قيمت رايج قيمت  15تا  

غيرقابل    خريدهاي لوفتانزاشود كه آقاي احمدي شهادت داد كه «تمام  . اياالت متحده يادآور مي كردمحسوب مي 

 اند.دارد كه خريدهاي لوفتانزا «خريدهاي جايگزيني معقول» نبوده » و، بر اين اساس، معروض مي هبود پرواز 

كند كه برخي  مبني بر اين امر را رد مي  1209متحده همچنين ادعاي ايران، توصيف شده در باال،  ت اياال -۲۲۸۲

اند زيرا مداركي وجود دارد كه قطعات مذكور در  صورت نگرفته غيرقابل پروازاز خريدهاي لوفتانزا در شرايط 

دهد كه هواپيماي مذكور،  اند. وفق اظهارات اياالت متحده، اين مدارك صرفاً نشان مي بوده  تهرانحال حمل به 

 كرد.ه تهران به قصد بازگشت پرواز مي س از تعمير، بايد بپ

هاي خريد استنادي ايران از  كند كه سه عدد از ساير سفارش اياالت متحده همچنين مالحظه مي  -۲۲۸۳

اند، يعني چندين سال پس از تاريخ نقض ادعايي اياالت متحده،  ] بوده 1986و    1985[  1365/1364و    1364/1363

كه خريدهاي جايگزيني  توانند، با توجه به شهادت آقاي احمدي مبني بر اين ها نمي كه حاكي از آن است كه آن 

دارد كه  معروض مي   به سرعت انجام شده، مربوط به قطعات جايگزيني مربوط باشند. بدين ترتيب، اياالت متحده

 ير براي قطعة مشابهي باشد.ا هاي خريد بايد مربوط به خريدهاي انجام شده توسط ايران اين سفارش 

ايران  هاي جايگزيني مدارك هزينه بر دارد كه ديوان بايد صرفاً اياالت متحده همچنين معروض مي  -۲۲۸۴

حساب ديگري هرگز  نداده، كه هيچ صورت د كه «هيچ خريد ديگري براي آن قطعات رخ  راتكا كند اگر اعتقاد دا

 

  ، باال. 2275بند  بنگريد به  1209



  

842 

 

دارد كه در پرتو اظهارات آقاي احمدي مبني بر اين  حال، اياالت متحده معروض مي وجود نداشته است». با اين 

دهندة اين است كه ايران  اياالت متحده نشان  به نظر، شدمي هر قطعة جداگانه» حفظ  بارةكه «اطالعات هزينه در

همين ارتباط، اياالت  در  هاي خود به ديوان ارائه داده است، ديوان نبايد چنين كند.  ا از فايل صرفاً باالترين قيمت ر 

] در دسترس ايران  1981[  1359دارد كه بازار جهاني براي قطعات يدكي نو و كاركرده تا سال  متحده معروض مي 

كرده نيز در دسترس بوده، مورد  كه ايران نبايد بابت خريد قطعات جديد در مواردي كه قطعات كاربوده، و اين 

ي بوئينگ  هان به همين نحو شهادت داد كه قطعات يدكي براي «هواپيماجبران خسارت واقع شود. آقاي مككلال

 ] به طور گسترده در دسترس بود.1981[ 1359» در سال اوليه سري 

جايگزيني ادعايي را  مدارك آقاي خليلي از برخي خريدهاي ادله و اياالت متحده همچنين صحت  -۲۲۸۵

گذاري يا كسي بوده است كه در بخش قطعات  اير، نه كارشناس ارزش   دهد زيرا او وكيل ايران مورد سؤال قرار مي 

 يدكي ايران اير كار كرده باشد.

] قابل 1983[ 1361پذيرد كه مدارك استنادي ايران بابت خريد سال با اين حال، اياالت متحده مي  -۲۲۸۶

مارك  2،990) در نتيجه، هزينه جايگزيني (يعني 28000-1(قطعه شماره رگوالتور  ه، يككاعتماد است و اين 

 دالر آمريكا) بابت آن قطعه قابل جبران است. 90/1،225يا آلمان 

 ) ارزش منصفانه بازار 2    

جا كه ايران نتوانسته اثبات نمايد كه معامالت جايگزيني  دارد كه از آن اياالت متحده معروض مي  -۲۲۸۷

ي منعقد كرده است، ديوان صرفاً بايد به خسارات مبتني بر ارزش منصفانه بازار قطعات هواپيما حكم دهد. معقول

) كه اياالت متحده بابت آن، مدارك  2800-1(قطعه شماره رگوالتور  گيرد كه اين اظهارات برديوان فرض مي 

 شود.ت، اعمال نمي ] پذيرفته اس1983[ 1361ايران را در خصوص هزينه جايگزيني آن در سال 



  

843 

 

اياالت متحده مدعي است كه تنها اطالعات قابل اعتماد و مربوط موجود در سابقه بابت ساير قطعات،   -۲۲۸۸

ها پس از  كه اين ارزش   افزودباشد، و در زمان حمل قطعات هواپيما مي  هاي هوائي بارنامه در ارزش اعالمي ايران 

ارزش منصفانه بازار    زترين تقريب در دسترس [ا نوان معقولتواند به عگذاري «مي گذاري به تاريخ ارزش شاخص

ها را بپذيرد زيرا: (يك) ايران اير  دارد كه ديوان بايد اين ارزش ها] كفايت كند». اياالت متحده معروض مي آن

كرد؛ (دو) زماني از ارزش قطعات ارسالي به اياالت متحده فراهم مي بايد به واسطه قانون، تخمين دقيق هم 

كه [توسط] متخصصين فني و مهندسين در انبارهاي   رسدمي حداقل «به نظر هاي هوائي هاي بارنامه گذاري زش ار 

ها دقيق گذاري ؛» و (سه) آقاي مزلقاني در آن زمان تأييد كرد كه اين ارزش ] ايران اير [فراهم آمده است

دي مبني بر اين امر را  مدارد كه ديوان بايد شهادت آقاي احبر اين مباني، اياالت متحده معروض مي  1210اند.بوده 

الن  لهاي واقعي قطعات هواپيما نبوده است. آقاي مككهاي گمرك منعكس كنندة ارزش رد كند كه ارزش 

تند كه ايران مدعي  درصد از مقاديري هس 15هاي گمرك كند كه به طور كلي، اين ارزش همچنين مالحظه مي 

 باشند.هاي اكتساب اولية قطعات هواپيما مياست كه هزينه 

گذاري جايگزيني از خسارات  نهايتاً، بر خالف ساير ادعاهاي قطعات هواپيما، اياالت متحده ارزش  -۲۲۸۹

  ها شهادت نداده است، امّا اياالت متحده اظهار است. آقاي مككلالن در خصوص اين ارزش  آوردهايران فراهم 

هاي گمرك به عنوان يك مبنا و رويكرد آقاي  ها مطابق روش آقاي گيلبي با استفاده از ارزش دارد كه آن مي

 

  شود:شود كه اعالميه استاندارد به شرح زير قرائت مياياالت متحده متذكر مي 1210
دهد كه جزئيات بر روي اين مدرك درست است، با شرايط مندرج در پشت اين مدرك موافقت  كننده گواهي ميحمل

(پ) پشت اين مدرك محدود است و چنين  4و اعالم شده در [بند] كننده به نحكند كه مسؤوليت حملكند، قبول ميمي
كه ارزش باالتري بابت حمل بر روي اين مدرك اعالم شده باشد كه مشمول مخارج اضافي  پذيرد مگر اين ارزشي را مي 

يح با  اي باشد، چنين بخشي به صورت صحاي كه هر بخشي از محموله شامل اقالم كنترل شده خواهد بود، و تا محدوده 
قانون گمرك ايران فراگير   221باشد. همچنين، ماده ذكر نام توصيف شده و در وضعيت مناسبي براي حمل هوائي مي

گاه كه مالك كاال بايد ارزش آن كاال را بابت صادرات اعالم نمايد، كه ارزش مزبور آن باشد، يعني اين الزام مشابهي مي
  توسط مقامات گمرك كنترل خواهد شد.
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اولية آن ارزش    درصد ارزش 25-10هاي تعمير (يعني، اين كه يك قلم تعميرشده صرفاً مككلالن نسبت به هزينه 

] و  1981ژانويه  19[ 1359دي  29ري به تاريخ گذااند. اياالت متحده براي ارزش دارد) مورد محاسبه قرار گرفته

مدارك  ادله و  عدم شمول دو قطعه هواپيما كه در قرض بوده يا قطعة هواپيمايي كه اياالت متحده در مورد آن 

مانده قطعه هواپيماي باقي   14ارزش منصفانه بازار  دارد كه  هاي جايگزيني ايران را پذيرفته است، معروض مي هزينه 

 10،568دالر آمريكا و  4،227، بين شده استتعمير اين واقعيت كه قطعات يل انجام شده به جهت بسته به تعد 

 .باشدمي  دالر آمريكا

  (پ) تصميم ديوان 

 (يك) ارزش جايگزيني 

] 1986و    1982[  1365/1364و    1361/1360هاي  هاي خريد و مدارك ديگري مورخ بين سال سفارش  -۲۲۹۰

قطعه   17دالر آمريكا به عنوان ارزش واقعي جايگزيني ادعايي  79،591در خصوص ادعاي اوليه ايران به مبلغ 

هاي جايگزيني ادعايي  شود كه هزينه ديوان متذكر مي  1211هواپيماي مربوط به اين ادعا به ديوان ارائه شده است. 

 شود.آمريكا بالغ ميدالر  3،776هواپيماي در قرض به مبلغ  ةدو قطع

به عنوان مبناي قابل   ندتوانها نمي كه آن  معتقد است ديوان پس از بازبيني دقيق مدارك در دسترس  -۲۲۹۱

اعتمادي براي محاسبة غرامت استحقاقي ايران مورد استفاده قرار گيرند. ديوان به جهت زمان زيادي كه ميان  

تواند بپذيرد  خريدهاي انعكاس يافته در اين مدارك نمي داري قطعات هواپيما توسط گمرك اياالت متحده و  نگه

كه ادعاي ايران، يعني اين كه خريدهاي مذكور به منظور جايگزيني قطعات هواپيماي مربوط به اين ادعا انجام  

و    1364/1363متذكر شد، برخي از مدارك حاوي تاريخ از  متحده  طور كه اياالت  اند، اثبات شده است. هما شده 
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]، يعني سه تا شش سال پس از ارسال قطعات  1983[ 1362/1361]، سايرين از سال 1986و  1985[ 1365/1364

 باشند. ] مي1979[اكتبر و نوامبر  1358مهر و آبان هواپيما براي تعمير در 

مضافاً، ديوان قانع شده است كه اكثر خريدهاي جايگزيني ادعايي راجع به خريدها از لوفتانزا در اوضاع   -۲۲۹۲

الي بوده است كه هواپيماي مربوطه به جهت نياز به قطعه جايگزين نتوانسته پرواز كند. ديوان شهادت آقاي  و احو 

تر از خريدهاي عادي بوده است.  كه خريدهاي انجام شده در چنين اوضاع و احوالي گران پذيرد را مي مككلالن 

ه قطعات هواپيماي مربوطه به سادگي در  پذيرد كديوان همچنين شهادت آقاي مككلالن مبني بر اين امر را مي

 .بودمي بازار قابل دسترس 

 كند.هاي واقعي جايگزيني ادعايي را رد مي در اين اوضاع و احوال، ديوان ادعاي ايران بر اساس هزينه  -۲۲۹۳

 ادلة شود كه حتي اگر بپذيرد كه مدارك در دسترس، نهايتاً، ديوان به عنوان امري اصولي، متذكر مي -۲۲۹۴

دادن دستور بر غرامت از طريق  شده توسط گمرك اياالت متحده هستند، داري جايگزيني قطعات خاص نگه 

بيش از زيان واقعي وارده به واسطة نقض منتهي خواهد   به مراتبها به غرامتي شده در آن هاي اعالم جبران هزينه 

شدة نيازمند تعمير بوده است.  استفاده  طعات قمحروميت از  شد. زياني كه از نگه داشتن قطعات هواپيما ناشي شده،  

ها بعد به مبالغ بااليي خريداري شد،  ها سال الفرض به واسطة قطعات نو، كه اكثر آنهاي جايگزيني علي هزينه 

 تواند به عنوان خسارت حاصل از نقض اياالت متحده قلمداد شود. نمي

قطعه   15) بابت يكي از مارك آلمان 2،990 هاي جايگزيني ادعايي خوانده (يعنيديوان قبولي هزينه  -۲۲۹۵

دهد. را مدنظر قرار مي   28000-1با شمارة قطعه    رگوالتور   ماند، يكباقي مي مورد اختالف  اين ادعا    درهواپيما كه  

هاي جايگزيني  با اين حال، از آن جا كه ديوان همين اواخر به عنوان امري اصوالي اعالم كرده است كه هزينه 
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رسيد كه  نيست، اكنون خودسرانه به نظر مي  ادعاتقيم حاصله از نقض اياالت متحده در اين موجد خسارت مس

 هاي جايگزيني براي يك قطعه هواپيما بر مبناي قبولي خوانده تعيين شود.هزينه 

بر ارزش منصفانه بازار   يدبه ايران با قابل پرداخته خسارات ككند بنابر مراتب باال، ديوان حكم مي -۲۲۹۶

 ] مبتني شود. 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند قطعه هواپيما در  15

 (دو) ارزش منصفانه بازار  

بايد به عنوان   هاي هوائي بارنامه ديوان در خصوص اين استدالل اياالت متحده كه مبالغ اعالم شده در  -۲۲۹۷

هاي اعالم  كه ارزش  شودمتذكر ميده قرار گيرد، نخست مبناي ارزيابي ديوان از ارزش منصفانه بازار مورد استفا

هاي اعالم شده  ي با ارزش معتنابههاي حمل موجود در سابقه به طرز حسابو صورت  هاي هوائيبارنامه شده در 

در   )39-353ها (شماره قطعه شير هاي خريد اوليه در دسترس متفاوت است. به عنوان نمونه، يكي ازدر سفارش 

دالر آمريكا   800 بارنامه هوائيدالر آمريكا خريداري شده اّما در  43/2،456] به مبلغ 1974[ 1353سال 

كه چون قطعات هواپيمايي مربوطه بايد به ايران  شود مي گذاري شد. ديوان همچنين متذكر توضيح ايران ارزش 

هاي اعالم شده  رد كه ارزش پذيشد، هيچ عوارض گمركي قابل پرداخت نبود. بر اين اساس، ديوان مي مسترد مي

هاي ذكر شده  نداشت، و بنابراين، هيچ توجه خاصّي به ارزش فرستندگان هوايي هيچ اهميتي براي  هايبارنامه در 

نامة آقاي مزلقاني  در شهادتاي  كنندهقانع . چنان كه به نحو  شدنمي ايران اير    يااياالت متحده  گمرك    يهادر فرم 

مبتني بر قيمت تعيين شده توسط بخش فني و انبارها هستند.  هاي هوائيبارنامه در  هاي منعكس شدهآمده، ارزش 

د كه قيمت صرفاً براي اهداف گمركي اعالم شده است.  ركاي به اين معنا اضافه مي بخش صادرات سپس جمله 

هاي حمل  بحساو صورت هاي هوائيبارنامه شده در هاي اعالم كه ارزش  1212بدين ترتيب، ديوان قانع شده است

 

، پانوشت  602-(چهار)15/الف24الف-، حكم شماره هيئت عمومياياالت متحده آمريكا وبنگريد به جمهوري اسالمي ايران  1212
  ]).2014[دوم ژوئيه  1393تير  11( 153
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تواند به عنوان مبنايي براي  گيرد و نميبه عنوان تقريب قابل اعتماد ارزش منصفانه بازار مورد استفاده قرار نمي 

 غرامت به ايران مورد استفاده قرار گيرد. پرداخت

كه رويكرد هزينه روش مناسبي براي ارزيابي ارزش قطعات هواپيما است و ارزيابي    معتقد استديوان   -۲۲۹۸

ها، در ها، شامل وضعيت تعمير آنبا در نظر گرفتن شرايط فيزيكي آن را منصفانه بازار آن قطعات هواپيما ارزش 

طرفين   ]، با انجام بهترين استفاده از مدارك در دسترس، صورت خواهد داد.1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند 

 اند.و در شرايط تعميرنشده بوده  گرفتهقرار  موافقت دارند كه قطعات هواپيماي مربوطه در آن زمان مورد استفاده

گيرد، آن هزينه را با استفاده  بدين ترتيب، ديوان ارزش اوليه قطعات هواپيما را به عنوان نقطه شروع مي  -۲۲۹۹

كند، و به منظور در نظر  گذاري مي شاخصشاخص قيمت توليدكننده براي هواپيما و تجهيزات هواپيمائي  از

فوريه   26[  1359هفتم اسفند  گرفتن منسوخ بودن فني براي رسيدن به ارزيابي هزينه جايگزيني قطعات مذكور در  

هاي مناسب را به منظور در نظر گرفتن وضعيت فيزيكي  پردازد. پس از آن، ديوان تعديل ] به تعديل مي1981

، به منظور ارزيابي ارزش  تعميرهاي ]، شامل تخمين هزينه 1983فوريه  26[ 1359فند هفتم اسقطعات هواپيما در 

 آورد.ها به عمل مي منصفانه بازار آن 

عدد   11هاي اوليه بابت حسابصورت  يا هاي خريد سفارش در خصوص ارزش اوليه قطعات هواپيما،  -۲۳۰۰

هواپيماي    ةهاي خريد را بابت چهار قطعسته سفارش نتوانديوان  امّا   1213هواپيما به ديوان ارائه شده است   ةقطع  15از  

هاي فراهم آمده توسط آقاي خليلي يا مساوي يا  ارزش قطعه،  11براي نه عدد از اين  1214مانده شناسايي كند.باقي

 

-60552-94پي7ور)، رگوالت 1( 28000 -1 قطعه هواپيما در دسترس و حاوي شماره قطعات آتي است:  11اين مدارك براي  1213
-02ژيروسكوپ سرعت)، و  2( 2585801تلمبه)،  1( 10470-2شير)،  2( 2ام 226سي اُو 61شير)، اف 2( 39-353كليد)،  2( 10

  كپسول).   1( 891778
  رگوالتور)،   1(  831جي-250-20مدارك هزينه اوليه چهار قطعه هواپيما حاوي شماره قطعات آتي به ديوان ارائه نشده است: آر 1214

SEL-OC3A )1  نشانگر). سفارش خريد استنادي ايران تحت   1( 152بيال  702مدول)، و الف 1( 9-113-09-نشانگر)، الف
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توسط آقاي خليلي براي دو قطعة ديگر كمي باالتر از قيمت    ارائه شده باشد. ارزش  مي   هتر از قيمت مستندشد پايين

شدة آقاي خليلي به عنوان  هاي داده تواند بر قيمتكه مي  معتقد استبر اين اساس، ديوان  1215مستندشده بود.

هواپيما در مواردي اتكاء كند كه مدارك مستقيم هزينه اوليه در  كارانه از ارزش اوليه قطعات تقريبي محافظه 

دالر آمريكا است.   9،704هاي فراهم آمدة آقاي خليلي براي چهار قطعه مذكور س نيست. مجموع قيمتدستر

ها را استفاده خواهد كرد، كه  قطعه هواپيما مدارك در دسترس از هزينه اوليه آن  15عدد از  11ديوان براي ساير 

دالر   96/29،753ديوان مبلغ  ،ين ترتيبدالر آمريكا است. بد  86/20،049اي به مبلغ كنندة مجموع هزينه منعكس

 قطعه هواپيما استفاده خواهد كرد. 15آمريكا را به عنوان تخمين خود از ارزش اوليه 

هفتم  قطعه هواپيما، گام بعدي ارزيابي ارزش جايگزيني در    15پس از رسيدن به تخميني از ارزش اوليه   -۲۳۰۱

ناسب بابت منسوخ بودن فني است. ديوان در انجام اين  ] با اعمال شاخص و تعديل م1983فوريه    26[  1359اسفند  

] خريداري  1977[اول ژانويه  1355دي  11، هواپيما در تاريخ مشابهي ةقطع 11گيرد كه تمام كار فرض مي 

] و تا ديرهنگامي  1974[ژوئن   1353خرداد/تير دهد كه قطعات هواپيما بين اند. مدارك در دسترس نشان مي شده 

داند كه فرض محافظه  اند. با اين حال، ديوان كافي مي ] خريداري شده 1977[مارس    1356/فروردين  1355اسفند  

 ] بداند. 1977[اول ژانويه  1355دي  11كارانة آقاي گيلبي را بپذيرد و نقطة شروع را 

كه   براي هواپيما و تجهيزات هواپيماشاخص قيمت توليدكننده ديوان در خصوص شاخص، مجدداً به  -۲۳۰۲

 3/58]  1977[ژانويه    1355  بهمن/ديشاخص در    كند.، اتكاء مي پذيرفته شدكارشناسان شاهد هر دو طرف  توسط  

 . دهددرصدي را نشان مي 34/53بود كه افزايشي  4/89] 1981[فوريه  1359اسفند بهمن/و در 

 

)» ناخوانا بود و بدين ترتيب، ديوان قادر نبود به شناسايي SEL-OC3A(قطعه شماره   U.CAEEعنوان «مدرك خريد نشانگر
  اش بپردازد.قطعه مذكور و هزينة مربوطه 

شدة آقاي خليلي براي آن قطعات  دالر آمريكا بود و قيمت داده   860)  2585801ه اوليه دو ژيروسكوپ سرعت (قطعه شماره  هزين 1215
  دالر آمريكا بود. 882
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قاي گيلبي بابت اين ادعا به منظور در نظر گرفتن منسوخ نه آقاي گيلبي و نه ايران تعديل استفاده شدة آ -۲۳۰۳

اند، امّا آقاي گيلبي اعالم كرد كه او منحني استهالك و عمر فني مشابهي براي تمام بودن فني را شناسايي نكرده 

شده توسط آقاي گيلبي در  درصدي اعمال  9هاي قطعات هواپيما در نظر گرفته است. ديوان در پرتو تعديل 

تري كه قطعات هواپيماي مربوط به اين ادعا  )، و دورة كمي طوالني 2(-56) و 2(-55ي تكميلي ها عاخصوص اد 

[ژانويه    1356  بهمن /دي] به عنوان نقطة شروع، به جاي  1977[ژانويه    1355  بهمن /ديدر حال استهالك بود (يعني  

 1216درصدي اعمال نمايد. دوازدهبيند كه تعديلي ]) مناسب مي1978

 26[ 1359هفتم اسفند قطعه هواپيما در  15كند كه ارزش جايگزيني بدين ترتيب، ديوان حكم مي  -۲۳۰۴

 دالر آمريكا بوده است.  67/42،055] 1981فوريه 

فوريه   26[ 1359هفتم اسفند در  واپيماقطعة ه 15مضافاً، ديوان به منظور ارزيابي ارزش منصفانه بازار  -۲۳۰۵

كسرهاي  ها ها در آن تاريخ، شامل وضعيت تعمير آن] بايد به منظور در نظر گرفتن وضعيت فيزيكي آن 1981

شود كه آقاي مككلالن شهادت  به عمل آورد. در اين سياق، ديوان متذكر مي ها مناسب از ارزش جايگزيني آن

دالر  48/14،719، ادعادرصدي آقاي گيلبي (در اين  35كه تعديل  ه استمعروض داشتداده و اياالت متحده 

هواپيما نو نبوده بلكه تعمير شده   ةقطع 15در نظرگرفتن اين امر بوده است كه  قبولي برايقابل آمريكا) ابزاري 

هاي تعمير مربوط به  ش شود كه ايران نتوانسته سفار اند. ديوان در مورد وضعيت تعمير با تأسف متذكر ميبوده 

توانست ديوان را قادر سازد كه به ارزيابي وضعيت تعمير قطعات مذكور  قطعات هواپيمايي را ارائه كند كه مي 

اند نيز به ديوان ارائه نشده است. بدين ترتيب،  كه قطعات مربوطه واقعاً تعمير شده بپردازد. مدارك مبني بر اين 

 

  ، باال.2243و  2220-2219بندهاي  بنگريد به  1216
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درصدي ديگري به منظور در نظر   30اند و يك كسر ها تعمير نشده كه آن  بيند كه فرض گيردديوان مناسب مي 

 دالر آمريكا). 70/12،616كند (هاي تعمير اعمال ميگرفتن هزينه 

]  1983فوريه  26[ 1359هفتم اسفند گيرد كه ارزش منصفانه بازار در بنابر مراتب باال، ديوان نتيجه مي -۲۳۰۶

 ا بوده است. دالر آمريك 48/14،719قطعه هواپيما  15

 گيري(سه) نتيجه

 د.دهدالر آمريكا بابت اين ادعا به نفع ايران حكم مي 48/14،719در پرتو مراتب باال، ديوان مبلغ  -۲۳۰۷

  )اَوييشن اينك. (ايرتاكسي/پيدمونت 131-ادعاي ز   )9(

 مقدمه  (الف) 

مقرر داشت كه «در مواردي كه اياالت متحده از تعهدات خود در بيانيه  529ديوان در حكم شماره  -۲۳۰۸

ديوان   1217عمومي تخلف كرده و در نتيجه، ايران خساراتي متحمل شده، مسؤوليت اياالت متحده محقق است».

غيرقانوني  مقررات  535 -333در واقع به واسطة بخش  مورد اختالف هواپيماي  ةقطع  148حكم كرده است كه 

اند، و اين كه نتيجتاً، اياالت متحده  بوده  12281داري مستثناء از دستورالعمل انتقال دستور اجرايي شماره خزانه 

كند كه، در اوضاع و احوال  ديوان حكم مي  1218را در خصوص آن قطعات نقض كرده است.  9تعهد خود ذيل بند  

و   - قطعه هواپيما به ايران 148عدم انتقال سبب اصلي ي دارمقررات غيرقانوني خزانه  535 -333مربوطه، بخش 

] بوده است. بدين ترتيب، اياالت متحده  1981[آوريل    1360فروردين/ارديبهشت  ها در حراج در  نهايتاً، فروش آن 

 .  به دليل نقض تعهد خود ذيل بيانيه عمومي مسؤوليت جبران خسارات ايران را دارد

 

  .139، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 73، بند 529حكم شماره  1217

  ، باال. 631بند  بنگريد به  1218
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گذاري  خود خواهان خسارات بر مبناي يكي از سه ارزش  اوي دعايران بر اساس جدول اختصاري  -۲۳۰۹

 باشد:قطعه هواپيما مي 148جايگزين 

در   ميزاندارد بسته به دالر آمريكا كه ايران معروض مي  162،776دالر آمريكا و  148،419بين   (يك)

] 1981ژانويه    19[  1359دي    29نظر گرفتن منسوخ بودن فني، «ارزش تخميني اموال به عنوان نو در  

  باشد»؛مي

ژانويه   19[ 1359دي  29دارد ارزش جايگزيني در دالر آمريكا، كه ايران معروض مي  152،421  (دو)

  ؛ يا  است ]1981

دارد  ارزش منصفانه بازار  كه ايران معروض مي   دالر آمريكا،  105،805دالر آمريكا و    96،472بين      (سه)

 باشد.] مي 1981ژانويه  19[ 1359دي  29شده در اموال تعمير

شود كه ايران در جدول اختصاري  باشد. ديوان متذكر ميايران خواهان بهرة مبلغ مورد حكم نيز مي  -۲۳۱۰

دم استفاده از چهار هواپيمايي را  دالر آمريكا بابت زيان ناشي از ع  50،000خود، ادعاي خود بر حداقل  دعاوي

پرواز   توانستندنميقطعه هواپيما  148دارد به جهت عدم استرداد برخي از دولت معروض مي  اين داخل نكرد كه 

كه اين ادعا در جلسات استماع بحث   جااز آن رغم اين، اند. علي هاي عراق نابود شده كنند و در نتيجه با موشك

 پرداخته است.  ادعازير به اين  ، ديوان در شد

  ب) اظهارات طرفين (

  يك) اظهارات ايران (

 ) ارزش جايگزيني 1
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. در  به دست آوردقطعه هواپيما را  148دارد كه نتوانسته مدارك قيمت خريد اوليه ايران اظهار مي  -۲۳۱۱

كند، كه به شهادت او  استناد مي 1219توسط آقاي شيرازي، كه در باال معرفي شد، ارائه شده نتيجه، ايران به تخمين  

توانست در زمان  هايي محاسبه شد كه قطعات مشابهي در گذشته خريداري شده بود و ميميانگين قيمتگرفتن  با  

فراهم آمدن تخمين او خريداري شود. آقاي شيرازي تخمين زد كه «هزينه قطعات خريداري شده به عنوان نو در  

 دالر آمريكا بوده باشد. 120،700]» بايد تقريباً 1978[ 1357/1356سال 

 19[ 1359دي  29قطعه هواپيما را در  148كه آقاي شيرازي تخميني از ارزش جايگزيني الي در ح -۲۳۱۲

المللي تورم» فراهم آورد، ايران نيز معروض داشت كه  گذاري مبتني بر نرخ بين ] با اعمال «شاخص 1981نويه اژ

هواپيما و تجهيزات  دة  قيمت توليد كننشاخص    توانست بر مبنايگذاري ارزش اوليه قطعات مذكور هم مي شاخص

درصد براي سال   28/11دارد آقاي شيرازي با استفاده از معيار اول، كه او اظهار مي   1220انجام شود.هواپيما 

  148] بود، تخمين زد كه ارزش جايگزيني 1980[ 1359/1358درصد براي سال  48/13] و 1979[ 1358/1357

دالر آمريكا بوده است. ايران با استفاده از معيار دوم،   152،421] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29قطعه هواپيما در 

دالر   162،776] 1981ژانويه  19[ 1359دي  29قطعه هواپيما در  148دارد كه ارزش جايگزيني معروض مي 

گذاري جايگزين از ادعاي خود بابت ارزش جايگزين را در فهرست اختصاري  ا ايران اين ارزش آمريكا بوده، اّم

 خود ارائه نداده است.  دعاوي

مبتني  قطعة هواپيما 148ي نقطه شروع آقاي گيلبي به منظور ارزيابي ادعاي ايران بابت ارزش جايگزين -۲۳۱۳

] 1978[  1357/1356ها در سال  زي از ارزش اوليه آن شده در باال، تخمين آقاي شيرا بر تخمين آقاي شيرازي تشريح 

به منظور ارزيابي تخمين آقاي شيرازي   1221شده در باال، بود. آقاي گيلبي اظهار داشت كه او با آقاي بول، معرفي 

 

  ، باال. 606بند  بنگريد به  1219

  ، باال. 2218بند  بنگريد به  1220
  ، باال. 2221بند  بنگريد به  1221
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هواپيما، «قطعات داراي   ة قطع 148مشورت كرده است. آقاي گيلبي بر اساس اين مشورت نتيجه گرفت كه از 

] 1981[ 1359پروانه را در سال  17كه آقاي گيلبي نتوانست قيمت در حالي ها هستند». ارزش زياد... واقعاً پروانه 

دالر آمريكا   15،000] (بين 2013[ 1392/1391ها را در  سال اظهار داشت كه توانسته قيمت آن او شناسايي كند، 

ها شناسايي كند. آقاي آن  هقيمت صادرشده توسط هارتزل، توليدكنند فهرستناي دالر آمريكا) بر مب 40،000و 

پروانه «به نحو قابل توجهي بيش از» تخمين آقاي شيرازي   17تر از نصف قيمت گيلبي اظهار داشت كه امروز كم

همچنين اظهار  ] بوده است. آقاي گيلبي  1981ژانويه   19[ 1359دي  29قطعه هواپيما در  148از ارزش جايگزيني 

 اين ادعا نيز انجام داده است. مورد اختالف درقطعات داشت كه او تحليل مشابهي بابت ساير 

شده در باال تا  ايران اظهار داشت كه ارزيابي آقاي گيلبي از ارزش جايگزيني بر مبناي روش توصيف  -۲۳۱۴

دالر آمريكا بوده   162،776دالر آمريكا و  148،419گذاري و استهالك مربوط است بين جايي كه به شاخص 

 ها تأثير گذاشته باشد.كه منسوخ بودن فني بر ارزش آن  ميزانياست، بسته به 

 ) ارزش منصفانه بازار  2    

مارس  27[  1360هفتم فروردين فروش اموال شخصي، مورخ  اعالميةكه از زمان  معتقد استايران  -۲۳۱۵

»  CL&LB» (غيرقابل تعمير)، و «IR)، «شده» (تعميرRP«)، شده» (بازبينيOHهاي «] با توجه به يادداشت 1981

قطعه هواپيما تعمير، بازبيني، يا تميز  148عدد از  130 1222مربوطة قطعات،  فهرستكاري شده) در (تميز و روغن 

هاي متعددي، از  كه آسمان معموالً كپيشده بوده است. با اين حال، فارغ از شهادت آقاي شيرازي مبني بر اين 

 در سابقه وجود ندارد.  از اين قبيل يد، هيچ مدركركهاي تعمير تهيه مي جمله، از سفارش 

 

   ، باال.611بند   بنگريد به1222
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ت و يادداشت موجود در ارائة ايران در جلسات استماع مبني بر اين كه ارزيابي  ديوان بر اساس اين شهاد -۲۳۱۶

درصد    35گيرد كه آقاي گيلبي  بوده، فرض مي )    FMV (Repaired)«اف ام وي (تعمير شده)» (  آقاي گيلبي براي

شده در باال، به  ]، طرح 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در  قطعات مذكوراز ارزيابي خود از ارزش جايگزيني 

 اند، كسر كرده است. قطعه هواپيما در آن تاريخ نو نبوده  148گرفتن اين امر كه منظور در 

ژانويه   19[ 1359دي  29بدين ترتيب، از نظر آقاي گيلبي، ارزش منصفانه بازار قطعات مذكور در  -۲۳۱۷

قداري كه منسوخ بودن فني در  دالر آمريكا بوده است، بسته به م 105،805دالر آمريكا و  96،472] بين 1981

 ها تأثير گذاشته باشد.ارزش آن 

 استفاده  محروميت از) 3

فيرچايلد ايركرفت    مجموعه دالر آمريكا مرتبط با    50،000ايران ذيل اين سرفصل خسارات مدعي مبلغ   -۲۳۱۸

ه هواپيماي  قطع  148در آبادان به جهت عدم استرداد    پايگاهي است، كه در  آن دولت  (چهار هواپيما)    227-اف اچ

قطعه هواپيما سبب ناتواني   148ند. وفق اظهارات ايران، عدم استرداد ماپرواز غيرقابل ين ادعا مورد اختالف در ا

هاي عراق طي  ها توسط موشكآسمان در انتقال چهار هواپيما به مكان ديگري شده، كه به نابودي نهايي آن 

ق منتهي شد. وفق شهادت آقاي شيرازي، اگر ايران قادر بود هواپيماهاي مذكور را به مكان  اعرو  جنگ ايران

 درآمد كند.كسب ها توانست از آن ديگري منتقل كند، مي 

دالر آمريكا رسيده بوده است شهادت   50،000كه او چگونه به مبلغ  آقاي شيرازي در زمان توضيح اين  -۲۳۱۹

توانند آن مقدار درآمد  براي يك سال عملياتي شوند، مي  هواپيماهايم كه اگر  داد كه «در آن زمان، ما محاسبه كرد

دالر آمريكا رسيديم». آقاي شيرازي اضافه كرد كه تخمين او   50،000براي ما ايجاد كنند، و اين چنين ما به مبلغ 

 50،000االنة نزديك به ند درآمد سستتوانهواپيماها ميآن ني بر تجربه سابق بوده است كه نشان داده بود كه تمب
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هاي  دالر آمريكا حاصل كنند. مضافاً، آقاي شيرازي شهادت داد كه مبلغ مذكور حاوي هيچ كسوراتي بابت هزينه 

 مربوطه نيست.

  (دو) اظهارات اياالت متحده 

 ) ارزش جايگزيني 1

دارد كه ادعاي اوليه ايران بابت ارزش جايگزيني بايد رد شود زيرا ايران  اياالت متحده معروض مي  -۲۳۲۰

 اند.شده  انجامكند واقعاً ها استناد مياي كه به آن نتوانسته اثبات نمايد كه معامالت جايگزيني 

بازار جهاني   قطعه هواپيماي مربوط به اين ادعا براي خريد در 148آقاي مككلالن شهادت داد كه  -۲۳۲۱

د. اياالت متحده همچنين با ارجاع به شهادت آقاي شيرازي استدالل  اندر دسترس بوده  قاعدتاًقطعات يدكي 

  هاي كنندگان توسعه دهد يا تالش كند كه خريد كند كه آسمان خواهان آن نبوده كه روابطي با ساير تأمينمي

 اي انجام دهد. جايگزيني 

قطعه    148تخمين آقاي شيرازي از ارزش اوليه    حاكي از آن است كه  اياالت متحده همچنيناظهارات   -۲۳۲۲

ژانويه   19[ 1359دي  29هاي او و آقاي گيلبي، در خصوص ارزش مذكور، هر دو در  هواپيما، و بنابراين ارزيابي 

به نقد استفادة  ] غيرقابل اعتماد است زيرا هيچ مدرك مؤيدي ارائه نشده است. آقاي مككلالن همچنين1981

اوليه  به منظور ارائه تخمين خود از ارزش  ، به جاي استفاده از شاخص خاص دارايي ، آقاي شيرازي از نرخ تورم

 پردازد.گذاري مي قطعات در تاريخ ارزش 

 ) ارزش منصفانه بازار 2

قطعه هواپيما ارزش منصفانة  148اياالت متحده مدعي است كه ميزان مناسب خسارات مستقيم بابت  -۲۳۲۳

دارد كه در نبود  حال، اياالت متحده همچنين معروض مي با اين  در تاريخ نقض اياالت متحده است.ها آن بازار 
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قطعه هواپيما، هرگونه حكم بر خسارات مبتني بر ارزيابي ارزش منصفانه   148مدارك قابل اعتماد از هزينه اوليه 

 خواهد بود.  سيحدها ها با استفاده از تخمين آقاي شيرازي از ارزش اوليه آنبازار آن 

فارغ از مراتب باال، پاسخ آقاي مككلالن به روش آقاي گيلبي در ارزيابي او از ارزش منصفانه بازار   -۲۳۲۴

 هواپيما در باال توصيف شده است. ةقطع 148

شود كه حتي اگر آسمان چنين سوابقي را  اياالت متحده در رابطه با اين ادعا به طور ويژه متذكر مي  -۲۳۲۵

بدين ترتيب اياالت  قطعه هواپيما ارائه نكرده است.    148هاي واقعي تعمير  نگه داشته باشد، ايران مداركي از هزينه 

آقاي مككلالن را بپذيرد  ديوان بايد اين فرض    دارد كه مورد ادعاها بر ساير قطعات هواپيما معروض مي   در متحده  

 كنند.درصد ارزش اوليه خود را حفظ مي  25-10كه قطعات تعميرنشده صرفاً 

 ) محروميت از استفاده 3    

اياالت متحده مدعي است كه ادعاي ايران بر خسارات ناشي از عدم استفاده بايد به چهار دليل رد شود.  -۲۳۲۶

جا اإلدعا در آن كند كه حمله به فرودگاه آبادان، مكاني كه هواپيماها علي نخست، اياالت متحده استدالل مي

] اتفاق افتاده است؛ بدين ترتيب،  1980[ 1359عراق در سال ايران و اند به پرواز درآيند، در اوايل جنگ نتوانسته

اياالت متحده اتفاق توسط هاي الجزاير و قبل از وقوع هر گونه نقض هواپيماهاي مذكور بايد قبل از انعقاد بيانيه

هاي خود برنداشته است. سوم،  افتاده باشد. دوم، وفق اظهارات اياالت متحده، ايران هيچ قدمي در تقليل زيان 

بيني نبوده زيرا ساير قطعات يدكي  بر اين موضع است كه عدم توانايي پرواز اين هواپيماها قابل پيشاياالت متحده  

هاي وضع شده توسط  كند كه ادعاي ايران مالك. و چهارم، اياالت متحده استدالل ميانددر دسترس بوده قاعدتاً  

كند. نمي   برآوردهن ناشي از عدم استفاده را  زيا  بابت ادعاها بر  سدكو، اينك. عليه شركت ملي نفت ايرانديوان در  

خود همچنين به نقد اين ُبعد از ادعاي ايران پرداخت زيرا، از جمله، ايران «اطالعات راجع   شمككلالن در گزار 
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هاي سفر هواپيما، وضعيت عملياتي، و منظم بودن استفاده» و «قراردادها،  به تاريخچه هواپيماها، مانند گزارش 

ساير مداركي كه نشان دهد كه هواپيماهاي مذكور چگونه، در صورت وجود، براي ايران درآمد كسب  ها، يا  بليط

 » را ارائه نكرده است. كردندمي كسب  قاعدتاًاند يا كرده

  (پ) تصميم ديوان 

 (يك) ارزش منصفانه بازار 

مورد اختالف  قطعه هواپيماي  148شود كه هيچ مداركي از هزينه واقعي جايگزيني ديوان متذكر مي  -۲۳۲۷

كند كه ميزان مناسب خسارات ايران ناشي از نقض  اين ادعا به او ارائه نشده است. در هر حال، ديوان حكم مي  در

فوريه   26[ 1359اپيما در هفتم اسفند قطعه هو  148هاي الجزاير توسط اياالت متحده ارزش منصفانه بازار بيانيه

قطعه هواپيماي مربوط به   148نه تمام  و] است. مداركي مبني بر اين امر به ديوان ارائه شده است كه اكثر 1981

است. ديوان اكنون به تحليل مدارك در دسترس  بوده تعمير شده ] 1981فوريه  26[  1359هفتم اسفند   تااين ادعا 

نهادي طرفين به ارزيابي ارزش  تواند با در نظر گرفتن روش پيش اين امر خواهد پرداخت كه آيا مي به منظور تعيين  

 ] بپردازد يا خير.1981فوريه  26[ 1359منصفانه بازار آن قطعات هواپيما در هفتم اسفند 

ما قطعه هواپي 148كه بنابراين، رويكرد هزينه روش مناسبي براي ارزيابي ارزش  معتقد است ديوان  -۲۳۲۸

ي كه اطالعات در دسترس نيست، ديوان  صورتهزينه، قيمت اوليه قطعات است. در  د است. نقطه شروع رويكر

- 55كه در خصوص ادعاي تكميلي چنان ،هاآماده خواهد بود كه قيمت اوليه قطعات را مبتني بر هزينه تعمير آن
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دعاي كنوني، هيچ مدارك مستندي از آن زمان  انجام داده است، تخمين بزند. با اين حال، در ا 1223) به شرح باال 2(

 1224ها وجود ندارد. هاي تعمير آن قطعه هواپيما يا هزينه  148هاي اولية در سابقه از هيچ يك از هزينه 

، در نبود آن اطالعات، بر شهادت آقاي شيرازي استناد دولت  ايران و آقاي گيلبي، شاهد كارشناس آن -۲۳۲۹

خريدها در سوابق آسمان   ةقطعه هواپيما را با استفاده از داد  148خريد اوليه  اند كه شهادت داد كه او قيمتكرده

آقاي شيرازي اظهار    1225هاي متفاوتي به منظور محاسبه قيمت ميانگين قطعات مذكور تخمين زده است.در زمان 

ايران در  حقوقي  مشاور  ها اتكاء كرده به  داشت كه او مدارك و سوابق را كه براي محاسبات خود استفاده و به آن

ها يا هر گونه مدارك  گزيدة آن  يا نامة خود ارائه كرده است، امّا نه او نه ايران سوابقزمان آماده كردن شهادت 

اند. ايران در خصوص  آزمايي محاسبات او را بدهد ارائه نكرده ديگري را كه به اياالت متحده و ديوان امكان راستي 

بودن تخمين شهادت شاهد كارشناس، آقاي گيلبي متوسل شده است تا معقول ادعاها بر ساير قطعات هواپيما به

قطعه   148] و بنابراين ارزش اوليه اصلي 1981ژانويه  19[ 1359دي  29آقاي شيرازي از ارزش جايگزيني در 

قطعه   148پروانه بين    17هاي كنوني  كه آقاي گيلبي شهادت داد كه، در پرتو قيمتهواپيما را تأييد كند. در حالي

كند كه او همچنين تصديق مي  1226، استط آقاي شيرازي معقول  شده توستخمين ارائه رسد كه  به نظر ميهواپيما،  

] 1981[  1359ها در سال  گذاري معناداري» از پروانه «اگر نه غيرممكن، بسيار بسيار مشكل» خواهد بود كه «ارزش 

ساله) فراهم   30ة ر يك دو  لگذاري قهقرايي» در طوهاي كنوني (يعني با انجام «تكنيك ارزش با استفاده از قيمت

قطعه هواپيماي مربوط به اين ادعا، در صورت در   131ساير  در موردگيرد كه همين امر آيد. ديوان فرض مي 

 داشت.خواهد  مصداقگذاري كنوني، دسترس بودن اطالعات قيمت

 

  ، باال.2261-2259بندهاي  بنگريد به  1223
  ، باال. 2311بند  بنگريد به  1224
  همانجا.  بنگريد به  1225
  ، باال. 2313بند  بنگريد به  1226



  

859 

 

آقاي شيرازي به منظور انجام محاسبات  مورد مراجعهنظر ديوان، نبود مستندات اوليه، مانند سوابق  به -۲۳۳۰

ساز است. اختالفي وجود ندارد كه اين مدارك زماني در اختيار، يا حداقل در  ها، مشكل ة آن يا گزيدخود، 

استنادِ صِرف بر  بر انتخاب ضمن اند. با اين حال، ايران دسترس، ايران و آقاي شيرازي، شاهد آن دولت بوده 

ارائه  نسته چنين مداركي را نتواشهادت آقاي شيرازي به عنوان مبناي اصلي براي تمام ادعاهاي جايگزين خود، 

بودن تخمين تصديق كرد كه اگر نه غيرممكن، بسيار مشكل است كه معقول ، ويآقاي گيلبينسبت به نمايد. 

 1227آزمايي شود.آقاي شيرازي مبتني بر اطالعات در دسترس راستي 

قيمتي كه  امكان توسل به بودن تخمين قيمت آقاي شيرازي به منظور بررسي معقول مضافاً، ديوان  -۲۳۳۱

است. با اين حال، بدون    فروخته را بررسي كرده]  1981[آوريل    1360فروردين  هواپيما را در    ةقطع  148پيدمونت  

قطعه   148هر گونه مداركي از قيمت حراج مذكور، هيچ مبناي قابل اعتمادي براي ارزيابي ارزش منصفانه بازار 

] 1990سپتامبر  10[ 1369شهريور  19ندارد. وفق نامه ] وجود 1981فوريه  26[ 1359ر هفتم اسفند هواپيما د

] 1981آوريل  14[ 1360فروردين  25قطعه هواپيما در  148حراج  دفتر نظارت بر اموال خارجي،پيدمونت به 

نهاد دهندة قيمت بود، و متعاقباً بدهي آسمان به كلي از دفاتر پيدمونت حذف برگزار شد، پيدمونت تنها پيش

حال، اين موضوع كه آن بدهي، كه مبلغ آن در سابقه ثبت نشده، كامالً از دفتر پيدمونت حذف  با اين  1228شد.

به اندازة مبلغ بدهي بوده است. مضافاً، آقاي    حراج دهد كه قيمت  گيري را نمي شده است به ديوان اجازة اين نتيجه

مونت در آن به آسمان اطالع داده  شيرازي در جلسات استماع به تلكسي اشاره كرد، كه در سابقه نيست، كه پيد

 دالر آمريكا به فروش رفته است.  47،000قطعه هواپيما به مبلغ  148است كه 

 

  ، باال. 2329بند  بنگريد به  1227
  ، باال. 630بند  بنگريد به  1228



  

860 

 

  148گيرد كه ايران مدارك كافي به منظور تخمين ارزش اولية مي در پرتو مراتب باال، ديوان نتيجه -۲۳۳۲

هواپيما ارائه نكرده است. عدم امكان تخمين ارزش اوليه قطعات هواپيما به روشي قابل اعتماد هيچ راهي   هقطع

گذارد.  ] باقي نمي 1981فوريه  26[ 1359ها در هفتم اسفند براي ديوان به منظور ارزيابي ارزش منصفانه بازار آن 

قطعه هواپيماي مربوط به اين ادعا را رد   148با  بنابراين، ديوان ادعاي ايران بابت خسارات مستقيم در ارتباط

 كند.مي

 دو) محروميت از استفاده ( 

آسمان به عنوان نتيجة محروم شدن از   بهايران ذيل اين سرفصل ادعا خواهان خسارات ادعايي وارده  -۲۳۳۳

نتيجة عدم انتقال  هواپيما، يعني عدم استفاده ناشي از عدم توانايي پرواز چهار هواپيما در  ةقطع 148استفاده از 

باشد. با اين حال، ايران اثبات نكرده است كه خرابي ادعايي چهار  اين ادعا مي در  مورد اختالفقطعات يدكي 

 هاي الجزاير و تعلق تعهد انتقال اياالت متحده به وقوع پيوسته است. هواپيما در ناتواني از پرواز پس از امضاي بيانيه 

ديوان ممكن است   رويه النفع در عدم   1229در اين حكم جزئي گفته شد،گونه كه قبالً به عالوه، همان  -۲۳۳۴

، بتواند تا حد رضايت ديوان اثبات  مقدماتيمورد حكم واقع شود، مشروط بر اين كه خواهان، به عنوان امري 

با قاطعيت كافي  النفع ادعايي بايد  ديوان مقرر داشته است كه هر گونه عدم  1230.شدحاصل مينمايد كه منافع واقعاً  

جا يادآور  ديوان در اين  1231بودند را رد كرده است.  حدسيو ديوان ادعاهايي كه بيش از حد  نشان داده شود،

 

  ، باال.2039-2034بندهاي  بنگريد به  1229
(دوم   55، بند 297-209-1، حكم شماره به عنوان نمونه بنگريد به ويليام جي. لويت و جمهوري اسالمي ايران و ديگران 1230

دادرس اينترنشنال و ديگران  ؛  209،  191، ص ص  14گزارش آراء ديوان داوري، ج    منتشره در])،  1978آوريل    22[  1357ارديبهشت  
] متن 1995نوامبر  13[ 1374آبان  22(متن فارسي  267، بند 567-215/213-3، حكم شماره و جمهوري اسالمي ايران و ديگران

  .200، 127، ص ص 31گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1995[هفتم نوامبر  1374آبان  16انگليسي 
(دوم   58، بند 297-209-1، حكم شماره نوان نمونه بنگريد به ويليام جي. لويت و جمهوري اسالمي ايران و ديگرانبه ع 1231

النفع به اين  (رد دعواي عدم  210، 191، ص ص 14گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1978آوريل  22[ 1357ارديبهشت 
سيزموگراف سرويس كورپ و ديگران و جمهوري  توانست سودآور باشد)؛  طرح ميعلت كه خواهان با قطعيت كافي اثبات نكرد كه  
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عدم   گيري در مورد ادعايدر زمان تصميم  سدكو، اينك. عليه شركت ملي نفت ايرانمعيار استفاده شده در 

1232شود.استفاده در آن پرونده مي 
 

قطعه هواپيما با   148كند كه ادعاي ايران بر عدم استفاده از زمينه، ديوان حكم مي س اين پ در مقابل -۲۳۳۵

آقاي   هاي خواند. ايران صرفاً به شهادت ديوان براي اثبات اين نوع از ادعا نمي  رويههاي ايجاد شده در مالك

كنند كه آسمان بابت كند كه بدون هيچ مؤيد مستندي ادعا ميعليرضايي استناد مي محمدحسين  شيرازي و آقاي 

فارغ از اين شهادت نامستند،   1233دالر آمريكا شده است.  000،50عدم استفاده متحمل خساراتي مجموعاً به مبلغ 

توانسته انجام شود، (دو) ايران هيچ مدارك حاكي از اين ارائه نكرده است (يك) كه خريدهاي جايگزيني نمي 

ار) آن  ـاند، و (چهقطعه هواپيما درآمدزا بوده  148ه) كه ـامد، (سـانج اي چه اندازه به طول مي چنين جايگزيني 

 .شدبالغ مي  ميزاندرآمد به چه 

كند كه خسارات ادعايي ايران به عنوان غرامت بابت زيان ناشي از عدم استفاده  بنابراين، ديوان حكم مي  -۲۳۳۶

. در نتيجه، ادعاي ايران بابت  مبتني بر ظن و گمان استاثبات نشده، و بنابراين، به حدي ناروا  كافي  با قطعيت

 شود.از استفاده به جهت قصور در اثبات رد مي  محروميت

 

گزارش آراء   منتشره در])، 1988دسامبر  22[ 1367(اول دي  307-306، بندهاي 420-443-3، حكم شماره اسالمي ايران و ديگران
ه شدة خواهان اغراق آميز بود و ديوان آن  (رد جزئي ادعاي عدم النفع زيرا ميزان نفع مطالب 81-80، 3، ص ص 22ديوان داوري، ج 

-215/213-3، حكم شماره  دادرس اينترنشنال و ديگران و جمهوري اسالمي ايران و ديگرانرا صرفاً بر پايه ظن و گمان تلقي كرد)؛  
گزارش  تشره درمن])، 1995[هفتم نوامبر  1374آبان  16] متن انگليسي1995نوامبر  13[ 1374آبان  22(متن فارسي  276، بند 567

(رد ادعاي عدم النفع به دليل عدم تكافوي دليل چرا كه خسارات ادعائي به نحو   204-203، 127، ص ص  31آراء ديوان داوري، ج 
  شد). غير قابل قبولي مبتني بر ظن و گمان بود، و خواهان به قطعيت كافي اثبات نكرده بود كه پروژه به سود منتج مي

 ، باال.7203بندهاي  بنگريد به  1232

كرد. هاي مربوط در بخش «حمل و دريافت» ايرتاكسي كار مي، باال. آقاي عليرضايي در زمان2319-2318بندهاي  بنگريد به 1233
   اي ارائه كرد و به عنوان شاهد ايران در جلسات استماع حاضر شد.نامهوي شهادت 
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 گيرينتيجه(سه) 

 كند.را رد مي   131-در پرتو مراتب باال، ديوان تمام ادعاهاي ايران بابت خسارات در ادعاي ز -۲۳۳۷

  )منيوفكچرينگ كو. ) (ايران اير/ايرسرچ2(-56) ادعاي تكميلي 10(

 (الف) مقدمه

مقرر داشت كه «در مواردي كه اياالت متحده از تعهدات خود در بيانيه  529ديوان در حكم شماره  -۲۳۳۸

ديوان   1234وليت اياالت متحده محقق است».ئعمومي تخلف كرده و در نتيجه، ايران خساراتي متحمل شده، مس

 535 -333) به واسطه بخش 2(-56ادعاي تكميلي  مورد اختالف درمقرر داشته است كه قطعات هواپيماي 

كه در نتيجه،  مستثناء بوده، و اين   12281داري از دستورالعمل انتقال دستور اجرايي شماره  مقررات غيرقانوني خزانه 

كند ديوان حكم مي  1235را در خصوص آن قطعات هواپيما نقض كرده است.  9اياالت متحده تعهد خود ذيل بند 

عدم انتقال قطعات  سبب اصلي داري مقررات غيرقانوني خزانه  535 -333كه، در اوضاع و احوال مربوطه، بخش 

مسؤول جبران  نقض بيانيه عمومي    به دليلتيب، اياالت متحده  به ايران بوده است. بدين تر  مورد اختالفهواپيماي  

 است.خسارات ايران  

گذاري  ارزش روش  خود خواهان خسارات بر مبناي يكي از چهار    دعاويايران وفق جدول اختصاري   -۲۳۳۹

 باشد:مي عملگر دوراني و دو مجموعه پنكه براي  ،جايگزين

دارد ارزش جايگزيني به  دالر آمريكا، كه ايران معروض مي  46،729آمريكا و  دالر 42،607بين  (يك)

است كه    محاسبه شده  فرضاين  بر مبناي    باشد، كهمي  ]1981ژانويه    19[  1359دي    29عنوان نو در  

 

  .139، 112ص  ، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 73، بند 529حكم شماره  1234
  ، باال. 753بند  بنگريد به  1235
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ايران اير قطعات را براي تعمير ، بودميدرصد ارزش اوليه قطعات  20هاي تعمير بيش از اگر هزينه 

  د؛ركارسال نمي 

  29كارانه از ارزش بازار» در  دارد يك «تخمين محافظهدالر آمريكا، كه ايران معروض مي   37،048  (دو)

  ] است؛1981ژانويه  19[ 1359دي 

  19[ 1359دي  29دالر آمريكا، يعني ارزش منصفانه بازار در  23،444دالر آمريكا و  21،376بين  (سه)

درصد ارزش اوليه   20فرض كه اگر هزينه تعمير بيش از اين ] محاسبه شده بر مبناي 1981ژانويه 

  د؛ و ركارسال نمي ايران اير قطعات را براي تعمير ، بودمي قطعات 

 19[ 1359دي  29دالر آمريكا، يعني ارزش منصفانه بازار در  8،257دالر آمريكا و  7،529بين   (چهار) 

درصد   40است كه اگر هزينه تعمير بيش از  محاسبه شده  فرض اين بر مبناي كه  ]1981ژانويه 

 د.ركارسال نميايران اير قطعات را براي تعمير ، بودمي ارزش اوليه قطعات 

هاي حقوقي نيز ها و هزينه الزحمه به عنوان غرامت بابت حق دالر آمريكا 30/3،686ايران خواهان  -۲۳۴۰

] با گرّت،  1987[مارس  1366/فروردين 1365اسفند حل و فصل نامه موافقت باشد كه ايران اير در ارتباط با مي

 باشد.ايران خواهان بهره بر مبلغ مورد حكم نيز مي  1236ايرسرچ متحمل شده است.خلف  

  (ب) اظهارات طرفين 

  ظهارات ايران (يك) ا

 ) ارزش جايگزيني 1    

 

   ، باال.724بند  بنگريد به  1236
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  عملگر دوراني و دو مجموعه پنكه مورد اختالف در اين ادعا آقاي گيلبي مداركي از هزينه اوليه  -۲۳۴۱

  1،310و    عملگر دوراني دالر آمريكا براي    4،400(يعني  هاي تعمير  نداشته، بنابراين ايران توضيح داد كه او از هزينه 

 رسيده است. از ارزش اوليه  به تخمين خود مجموعه پنكه)  دالر آمريكا به ترتيب براي دو 1،220دالر آمريكا و 

] بابت اين  1978[اوايل ژانويه  1356اواسط دي گذاري را از آقاي گيلبي شهادت داد كه او شاخص  -۲۳۴۲

. به همين شكل، آقاي گيلبي تعديل خود  ادعا اعمال كرده است زيرا تاريخ خريد اوليه در دسترس نبوده است

] بابت اين ادعا، معادل يك بار تعديل نُه درصدي، اعمال  1978[ژانويه  1356دي براي منسوخ بودن فني را از 

 كرده است. 

«به   عملگر دوراني و دو مجموعه پنكه  ارزش تخميني  كه آقاي گيلبي با اعمال اين روش نتيجه گرفت  -۲۳۴۳

، بسته  است دالر آمريكا بوده  46،729دالر آمريكا و  42،607] بين 1981ژانويه  19[ 1359دي  29» در نو عنوان 

 ها تأثير گذاشته باشد.به اين كه منسوخ بودن فني تا چه ميزان بر ارزش آن 

 ) ارزش منصفانه بازار 2  

زمان رسيدن  ايران اظهار داشت كه اين دولت «هيچ اطالعي از اين امر نداشته كه با اقالم تعميري در  -۲۳۴۴

 .  »اند چگونه رفتار شده استها بلوكه شده اي كه آنبه ايرسرچ يا طي دوره 

كه  د مگر اين افرستدر نظر آقاي گيلبي، بر اساس اين فرض كه ايران اير قطعات را براي تعمير نمي -۲۳۴۵

  دو مجموعه پنكه عملگر دوراني و درصد ارزش اوليه آن باشد، ارزش منصفانه بازار  40هاي تعمير بيش از هزينه 

دالر آمريكا بوده است، بسته به اين كه   8،257دالر آمريكا و  7،529] بين 1981ژانويه  19[ 1359دي  29در 

گذاري جايگزين آقاي گيلبي، مبني  ها تأثير گذاشته باشد. ارزش منسوخ بودن فني تا چه ميزان بر ارزش اوليه آن 

درصد باشد،   20هاي تعمير بيش از كه هزينه د مگر اين افرستير نمي بر اين فرض كه ايران اير قطعات را براي تعم
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كه منسوخ بودن فني تا چه ميزان بر  دالر آمريكا بوده است، باز هم بسته اين  23،444دالر آمريكا و  21،376بين 

 داشته باشد. تأثيرها ارزش آن 

 هاي حقوقيها و هزينه الزحمه ) حق3    

هاي حقوقي است كه ايران اير مربوط به  ها و هزينهالزحمه ايران همچنين مدعي خسارات بابت حق -۲۳۴۶

اين ادعا متحمل شده است.   مورد اختالف در] در ارتباط با اموال 1987[ 1366/1365نامه حل و فصل موافقت

طعات يدكي نهايتاً متعاقب اقامه  دارد كه «اختالف [ميان ايران اير و گرّت] و مربوط به تعمير قايران معروض مي 

دارد كه «ايران صرفاً  ايران مضافاً معروض مي  .دعوي انجام شده توسط ايران اير در اياالت متحده حل و فصل شد»

صورت، اموال  كه در غير اين را هاي حقوقي شده است، چالزحمه به جهت نقض اياالت متحده متحمل اين حق 

حسابي ايران جهت تأييد ادعاي خود به صورت   .كرد»] دريافت مي 1981[ژانويه    1359خود را به زودي پس از دي  

] 1986اكتبر  31[ 1365نهم آبان هاي حقوقي از وكالي كُندون اند فورسايت، مورخ ها و هزينه الزحمه بابت حق

 كند.دالر آمريكا استناد مي 30/3،686به مبلغ 

  (دو) اظهارات اياالت متحده 

 جايگزيني ) ارزش 1    

در  عملگر دوراني و دو مجموعه پنكه ني ياياالت متحده مخالف است كه ايران مستحق ارزش جايگز -۲۳۴۷

   1366/فروردين 1365اسفند نامه حل و فصل باشد. وفق اظهارات اياالت متحده، در نتيجة موافقتاين ادعا مي 

ريافت  د توانست به منظور حقي كه مي گرت، ايران از هر گونه  ،] ميان ايران اير و خلف ايرسرچ1987مارس [

كند ها داشته باشد، اعراض كرد. اياالت متحده همچنين مالحظه مي صورت، ارزش آن اموال مربوطه يا در غير اين 
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] به طور ويژه، سه شماره سفارش تعمير 1987مارس [ 1366/فروردين 1365اسفند  حل و فصلنامه كه موافقت

 كند.مي  فهرستادعا را  مربوط به قطعات مربوط به اين 

دهندة  هوايي است كه نشان  بارنامه اين ادعا حاوي سه  شود كه سابقه  به عالوه، اياالت متحده متذكر مي  -۲۳۴۸

] اعالم  1378[ 1357/1356كه توسط ايران در سال ، چنانعملگر دوراني و دو مجموعه پنكههاي گمركي ارزش 

توسط  عملگر دوراني دهد كه هوايي نشان مي  هاي بارنامهباشد. وفق اظهارات اياالت متحده، اين شده است، مي 

به مبلغ  مجموعه پنكه    دالر آمريكا، و ديگر   600به مبلغ    هاي پنكهمجموعه   دالر آمريكا، يكي از  400ن به مبلغ  ااير

دارد كه  گذاري شد. اياالت متحده معروض مي دالر آمريكا ارزش  1،300دالر آمريكا، مجموعاً به مبلغ  300

 46،729دالر آمريكا و  7،529هوايي ناقض ادعاي ايران بر خسارات بين هاي  بارنامه شده در اين اعالم  هاي ارزش 

صرفًا ] 1978[ 1357/1356اموال مذكور در سال كه  معتقد بودكه خود ايران دالر آمريكا است، با توجه به اين 

 اند.دالر آمريكا ارزش داشته 1،300

 1360/1359اين ادعا در سال  مورد اختالف در  آقاي مككلالن مضافاً شهادت داد كه قطعات هواپيماي   -۲۳۴۹

د كه در «مراحل  انها متعلق به هواپيماهايي بوده طح بازار به نحو گسترده در دسترس بوده است زيرا آن س] در  1981[

 اند. يا بلوغ» بوده سالي كهن 

 ) ارزش منصفانه بازار 2    

دارد كه اگر ديوان حكم كند كه ايران مستحق دريافت  اياالت متحده به نحو جايگزين معروض مي  -۲۳۵۰

طعات هواپيما ارزش  اين ادعا است، ميزان مناسب خسارات مستقيم براي ق مورد اختالف درغرامت بابت اموال 

 ها در تاريخ نقض اياالت متحده است. منصفانه بازار آن 

 هاي حقوقيه ها و هزينالزحمه ) حق3    
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هاي حقوقي بايد رد شود  ها و هزينه الزحمهدارد كه ادعاي ايران بابت حق اياالت متحده معروض مي  -۲۳۵۱

ها با نقض تعهدات اياالت متحده  هاي حقوقي ايران اير و ساير هزينه ميان هزينه  ترابطه سببيهيچگونه زيرا «

وفق اظهارات اياالت متحده، ايران مستحق دريافت خسارات براي اين   .»وجود ندارد 9بموجب پاراگراف 

هاي حقوقي نيست زيرا «طرح دعواي ايران ماهيتاً قراردادي براي خسارات پولي عليه [گرّت]  ها و هزينه الزحمه حق

نه تعهد  شده به نقض هرگوهاي حقوقي متحمل ها و هزينه الزحمه اياالت متحده مضافاً مدعي است كه حق  .بود»

گاه خواهان يا متقاضي حمل ... ارتباط است زيرا ايران در ادعاي خود عليه گرّت «هيچ توسط اياالت متحده بي 

دهندة  عالوه، اياالت متحده مدعي است كه ايران مداركي ارائه نكرده كه نشان نشده است.» به  شدهقطعات تعمير

 حساب باشد.پرداخت واقعي صورت 

  پ) تصميم ديوان (

 ) ادعاهاي مبتني بر ارزش جايگزيني و ارزش منصفانه بازار 1    

اسفند    نامه حل و فصلموافقت  4و    1. نخست، مواد  داندمي اساسي  دو عامل را  ديوان در فيصله اين ادعا   -۲۳۵۲

منعقده ميان ايران اير و خلف ايرسرچ، گرّت، به طور ويژه، از جمله، سه   ] 1987[مارس  1366/فروردين 1365

اين ادعا را   مورد اختالف در عملگر دوراني و دو مجموعه پنكههاي مربوط به سفارش تعمير مذكور به شماره 

اير   دالر آمريكا به ايران  5،000نامه حل و فصل، گرّت مبلغ موافقت  4و  3كرده است. مطابق مواد  فهرست

اإلدعا بابت آن  كه علي  بهره پذيرفت كه از هرگونه حق نسبت به قطعات، مبالغ، يا ايران اير پرداخت كرد، و 

در ارتباط با همين امر، ديوان در باال مقرر داشته است كه نقض   1237قطعات خاص طلبكار بوده، اعراض نمايد. 
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اين ادعا زماني پايان   مورد اختالف درت هواپيماي توسط اياالت متحده در ارتباط با قطعا  9در بند تعهد مندرج 

1238.نبودندنامه حل و فصل امضاء شد زيرا در نتيجه آن، قطعات هواپيما ديگر اموال ايران يافت كه موافقت 
 

ني يا ارزش  يايران صرفاً مدعي خسارات مستقيم به شكل ارزش جايگز  كند كهدوم، ديوان مالحظه مي  -۲۳۵۳

باشد. ايران هيچ  ] مي1981ژانويه    19[  1359دي    29اين ادعا در    مورد اختالف درمنصفانه بازار قطعات هواپيماي  

ادعايي براي خسارات تبعي مرتبط با كاهش ارزش قطعات هواپيما ندارد؛ اين دولت صرفاً مدعي خسارات تبعي  

 نامه حل و فصل است.شده در ارتباط با موافقت هاي حقوقي متحمل ها و هزينه الزحمه مرتبط با حق

دالر آمريكا به جاي    5،000نامه حل و فصل غرامتي به مبلغ  در موافقت بر اين نظر است كه ايران  ديوان   -۲۳۵۴

مربوط به اين   عملگر دوراني و دو مجموعه پنكه نامه حل و فصل، شامل شده در آن موافقت فهرست تحويل اقالم 

تواند، به واسطة ادعا  . ايران به جهت دريافت غرامت به جاي دريافت اقالم مذكور نميادعا، دريافت كرده است

، خواهان جبران مضاعف از اياالت  عملگر دوراني و دو مجموعه پنكهبر ارزش جايگزيني يا ارزش منصفانه بازار  

وان ادعاي ايران بابت  متحده باشد. ايران هيچ ادعاي ديگري بر اين قطعات هواپيما نكرده است؛ بنابراين، دي 

 كند.اين ادعا را رد مي   مورد اختالف درخسارات مستقيم در ارتباط با اموال 

 هاي حقوقيها و هزينه الزحمه ) حق2    

مورد  شده در ارتباط با اموال  هاي حقوقي متحملها و هزينه الزحمهديوان در ادامه به ادعاي ايران بر حق  -۲۳۵۵

 د.پردازدالر آمريكا مي  30/3،686اين ادعا، به مبلغ اختالف در 

] از وكالي كُندون  1986اكتبر    31[  1365نهم آبان  حساب مورخ  ايران در تأييد ادعاي خود به صورت  -۲۳۵۶

حساب  كند كه كاري كه براي آن، صورت طور كه گفته شد، ايران ادعا مي كند. هماناند فورسايت خود استناد مي 
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هاي  ها و هزينه الزحمه كه اين حق نامه حل و فصل ميان ايران اير و گرّت بوده، و اين با موافقت   صادر شد در ارتباط 

شده توسط وكالي  اين ادعاي ايران كه كار انجام  1239حقوقي صرفاً به خاطر نقض اياالت متحده تحميل شده است.

] منتهي شده، مورد مخالفت اياالت  1987مارس  [  1366/فروردين  1365اسفند    نامه حل و فصلايران اير به موافقت 

 متحده واقع نشده است. 

اين   مورد اختالف در را نقض نكرده بود، اموال  9كه اگر اياالت متحده بند  بر اين نظر است ديوان  -۲۳۵۷

اين   مورد اختالف درهاي مربوط به اموال داشت. گرچه سفارش مي ادعا در قلمرو قضايي اياالت متحده قرار ن

نامه حل و فصل منتهي شده، نبوده است، اختالفي  ايران اير عليه گرّت، كه به موافقت  ةشدي ثبت ادعا مشمول ادعا 

اختالفي هم نبوده است  نامه حل و فصل نتيجة تصميم ايران اير مبني بر ثبت آن ادعا بوده، و  نبوده است كه موافقت 

مورد اختالف  ر راجع به اموال هاي تعميرا نقض نكرده بود، سفارش  9كه اگر اياالت متحده تعهد خود ذيل بند 

كند كه ايران مستحق غرامت  شد. بنابراين، ديوان حكم مي نامه حل و فصل داخل نمي ادعاي حاضر در موافقت   در

 ] است.1986اكتبر  31[ 1365حساب نهم آبان شده در صورتهاي حقوقي طرح ها و هزينه الزحمه بابت حق

دالر آمريكا    30/3،686رساند كه ايران مستحق غرامتي به مبلغ  اين مالحظات ديوان را به اين نتيجه مي -۲۳۵۸

 نامه حل و فصل است.شده در ارتباط با موافقت هاي حقوقي متحملها و هزينه الزحمه بابت حق

 گيرينتيجه) 3    

دالر آمريكا را در اين ادعا به نفع ايران حكم   30/3،686ديوان مجموعاً مبلغ گفته، بنابر مراتب پيش  -۲۳۵۹

 دهد.مي
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  )كورپ.(سازمان آب و برق خوزستان/اكسايد  105-) ادعاي ز11(

 (الف) مقدمه  

در مواردي كه اياالت متحده از تعهدات خود در بيانيه مقرر داشت كه « 529ديوان در حكم شماره  -۲۳۶۰

ديوان   1240». عمومي تخلف كرده، و در نتيجه، ايران خسارتي متحمل شده، مسئوليت اياالت متحده محقق است

جهت حصول اطمينان از انتقال   معقول اقدامات تمام كه اياالت متحده با قصور از معمول داشتن  مقرر داشته است 

كه اين   كندحكم مي ديوان  1241را نقض كرده است.  9توسط اكسايد به ايران، تعهد خود در  بند  105-اقالم ز

اياالت متحده به دليل تخلف بدين ترتيب،  ايران بود.  به    105-زاقالم  عدم انتقال    سبب اصليقصور اياالت متحده  

 است.  جبران خسارت در قبال ايران مسئول عمومي  از بيانيه

دالر آمريكا بابت  90/29،063خواهان  105-در ادعاي ز خود هايدادخواهيمطابق آخرين ايران  -۲۳۶۱

  325باشد كه متشكل بود از مي  105-جبران خسارت براي قصور اياالت متحده در انجام ترتيبات انتقال اقالم ز

كند. ايران  بشكه الكترواليت. ايران نسبت به مبلغ حكم بهره نيز مطالبه مي   26باتري، و    رباتري خشك، شش شارژ 

نظر كرده صرف  بابت خسارات تبعي ناشي از محروميت از استفاده و مخارج جايگزيني ي اوليه خودها از ادعا

 «چون در موضعي نيست كه مدارك كامل براي آن ارائه كند». است

  (ب) اظهارات طرفين  

  (يك) اظهارات ايران  

 ديدگي ارزش اقالم و آسيب   

 

  .139، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 73، بند 529حكم شماره  1240
  ، باال. 870بند  بنگريد به  1241
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به سرعت  قاعدتاً بايد  105-كه ارزش اقالم زايران در پاسخ به استدالل اياالت متحده مبني بر اين  -۲۳۶۲

 مدركي ارائه نكرده است. ادعا اين كه اياالت متحده در تأييد   مدعي است، يافته باشدكاهش 

قاعدتاً   105-اقالم زست كه ا ، حاكي از آن در عوضاين ادعا،  در اثباتي ادلة كه داردايران اظهار مي  -۲۳۶۳

] 1977نوامبر    13[  1356آبان    22ايران، سفارش خريد مورخ    اظهارات   . مطابقدنكرده باشارزش خود را حفظ  بايد  

بندي صادراتي  بندي مناسب بود، چرا كه قيمت خريد شامل بستهداراي بسته با دوام و    105-دهد كه اقالم زنشان مي

 بود.

ها قاعدتاً  آنند، كه به اين معناست كه  خشك بودمذكور  باتري    325شود كه  مي   متذكرايران همچنين   -۲۳۶۴

ايران،   وفق اظهارات همچنين، . شده باشدداري شده نگه ي بندهاي هوابندي براي حمل در بسته تا قبل از بسته بايد 

،  صادرات براي حراست از محتواي آن نسبت به صدمه و نشتيبندي براي ، قبل از بسته هاالكترواليت براي باتري 

شد. مطابق اظهارات ايران، الكترواليت  داري مي نگه با پوشش پالستيكي داخلي هاي فوالدي ه جداگانه در بشك

 داري  است.ها قابل نگه ، تا سالانبار شودوقتي به اين نحو  

چندين  ها به عنوان مدير فني در دونا، كه سال شده توسط دكتر مايكل مك ارائه ادله ايران با استناد به  -۲۳۶۵

، ادعا  در جلسات استماع حضور يافتايران  برايكار كرده و به عنوان شاهد  بزرگ باتري  توليدكنندة شركت

ماندن   شوند و براي حصول اطمينان از عدم تأثير زمانِهاي خشك معموالً بدون اسيد حمل مي كند كه باتري مي

نيز معموالً مانع ورود خسارت در طول  بندي حمل  بسته  .شوندمخلوط مي ، فقط در مقصد  هاوضعيت آن در انبار بر  

]  1980[اول آوريل  1359فروردين  12در  مورد اختالفهاي باتري ،دوناشود. به نظر آقاي مك مدت حمل مي 
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بايد در وضعيت بسيار  قاعدتاً  ]1981ژانويه [ 1359دي و حتي در  1242،گينج كپ كويكر  دريافت توسطزمان 

 .ه استداشتخوبي قرار مي 

براي  ها اين واقعيت كه مطابق سفارش خريد همة آن شود كهمتذكر مي هاررابطه با شارژ ايران در  -۲۳۶۶

با دوام ساخته شده   يست كه از مواد ا حاكي از آنگراد داراي ضمانت بودند درجه سانتي 40استفادة مستمر تا 

 .ندبود

] كه در آن  1980ل [اول آوري 1359فروردين  12تاريخ ه مطابق اظهارات ايران، رسيد متصدي بار ب  -۲۳۶۷

ارائه   105-اي براي وضعيت خود اقالم زواصل شد، قرينه   1243ديده»محموله «خيس و خسارت كه ذكر شده 

  كند كه مضافاً ادعا مي آزمايش كرده باشد. ايران  يا رسد كه متصدي بار تجهيزات را معاينه به نظر نمي  و  دهدنمي

 .اندمتأثر رطوبت يا خسارت شده  105-كدام و چه تعداد از اقالم زاين امر وجود ندارد كه اي حاكي از قرينه 

كند كه حتي شاهد كارشناس اياالت متحده، آقاي مارك براون از پي دبليو سي تخمين  ادعا مي ايران  -۲۳۶۸

وفق اظهارات ايران، با اين حال، آقاي براون ظاهراً از   1244عمر مفيدي ده ساله دارند.  105-زده است كه اقالم ز

در پرتو نظر آقاي روسي راجع به وضعيت آن اقالم اعراض كرده   105-ارزيابي مبني بر عمر مفيد اقالم زاين 

 است.

سپس در  كند كه اگر تجهيزات در زمان ورود به فيالدلفيا در شرايط خوبي قرار داشته، ايران ادعا مي  -۲۳۶۹

شهريور   26 اي كه در گزارش ه گونه بموضع اولية اياالت متحده كه ايران بر اين موضع است، چنان ،اين صورت

كه تجهيزات ، مبني بر اين در خصوص اموال عيني ايران تشريح شدهبه ديوان  اين دولت    ]1984سپتامبر    17[  1363

 

 ، باال.  836بند  بنگريد به  1242
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موضع  واقعيت باشد تا دهندة رود كه انعكاستري مي احتمال بيش شده بود،  »به موجودي انبار مسترد«مذكور 

 .اندنابود شده  ]1981ژانويه  19[ 1359دي  29 ها قبل ازاساس آن، باتري كنوني اياالت متحده كه بر 

دي    تامتحمل كاهش ارزش زيادي    105-كه اقالم زايران در پاسخ به ادعاي اياالت متحده مبني بر اين  -۲۳۷۰

در   105-بازار اقالم ز منصفانهكه اياالت متحده در خصوص ارزش  مدعي است شده بود،  ]1981ژانويه [ 1359

وفق  باشد.  دريافت كردهسايد كبايد تخميني از اخود، ] 1982و  1980[ 1361/1360و  1359/1358 آمارگيري

فر بوده، انحصاراً بر  ساز صسرنوشتدر تاريخ  105-كه ارزش اقالم ز اظهارات ايران، اياالت متحده مدعي است 

مدعي است  ايران  1245.نداه ] معدوم شده بود 1981ژانويه  19[ 1359 دي 29بل از قكه اموال مبتني است ادعا اين 

كرده  و بعد از آن حفظ    ]1981[  1360/1359  سال   دهد كه اموال بايد ارزش خود را تا، ادله نشان مي كه در عوض

 .باشند

 مخارج حمل   

به منظور در نظر گرفتن  كه ادعاي ايران بايد استدالل اياالت متحده مبني بر اين پاسخ به ايران در  -۲۳۷۱

مخارج را پرداخته  آن پيشاپيش سازمان آب و برق خوزستان  كهمدعي است شود،  كاستهحمل از آن  هايهزينه 

  بندي صادراتي كه مخارج بسته  اين است. مضافاً استنباط ايران بپردازدها را دو بار آن شد كهنبايد وادار مي بود، و 

دارد  اظهار مي  16شماره  الملليمالي بين گزارش  داستانداربا استناد به در غرامت لحاظ شود. ايران  بايد و حمل

كردن كه براي عملياتي شود  مي ردن آن به محلي  آوبه  منتسب  مخارج مستقيم  هرگونه  ي شامل  يدارا يك  ارزش    كه

 .  است  مدنظر بوده

 كند.دالر آمريكا حفظ مي  90/29،063ميزان بنابراين ايران خواستة خود بابت غرامت را به  -۲۳۷۲
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 (دو) اظهارات اياالت متحده 

ها  يد باترياكه اكس بر اين موضع است 1246قاي روسي توسط آ شدهارائه اياالت متحده با استناد به ادله  -۲۳۷۳

حاصل  » يخالص« اقالم آناز نگه نداشت، بلكه به بعد  ]1980[ 1359/1358سال  و تجهيزات شارژ باتري را از 

تعهدات   ،ايرانبه ي شو حمل كاالهاي سفار ،بندييد با توليد، بستهااياالت متحده، اكس اتبنا به اظهار كرد.

استحقاق دالر آمريكا  93/29،083يد نسبت به رقم كامل دريافتي اكرد. در نتيجه، اكس را كاملقراردادي خود 

 داشت.

 ارزش اقالم و آسيب ديدگي   

ه  بود مصرف شده بي ه بندر فيالدلفيا به محض استرداد بها كند كه قطعاً باتري اياالت متحده ادعا مي  -۲۳۷۴

، كردها آسيب وارد مي در شرايط مرطوب به شدت به آن شارژرها  قرار گرفتن  وفق اظهارات آقاي روسي،  .  است

بودن الكترواليت اثر    قابل مصرفي منتج شود كه در  يايتوانست به واكنش شيمهاي فوالدي ميآسيب به بشكه  و

وفق اظهار  ماهي كه  18از  بسيار زودتر 105-رفت كه اقالم زانتظار مي  كه گذاشت. آقاي روسي متذكر شدمي

با استناد  همچنين  رسيد. اياالت متحده  مي نهائي  طول كشيد، به مقصد  واقعاً  به اياالت متحده    هااسترداد آن براي  او،  

-اقالم زاز بر اين موضع است كه و شهادت وي  1247آقاي روسي ] 1984وريل آ 13[ 1363فروردين  24به نامة 

در    هديدو زيان   هزدرطوبتوضعيت  فيالدلفيا در  ها به  رسيدن آن هاي الجزاير، كمي بعد از  پيش از بيانيه  بسيار  105

 .خالصي صورت گرفته است ن،شدبه ضايعات فرستاده، با دور ريختن و يا ]1980[ 1359/1358 سال

، بنابراين، يا اموالي وجود ندارد كه مشمول ارزيابي توسط ديوان واقع شود، يا  اياالت متحده به نظر -۲۳۷۵

  بودند. ديدهاموالي كه بايد مورد ارزيابي واقع شوند شديداً آسيب 

 

  همانجا.  بنگريد به  1246
   ، باال.840بند  بنگريد به  1247
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دسامبر  12[ 1357آذر  21 حساباستحقاق ايران به مطالبة مبلغ كامل صورت مخالف اياالت متحده  -۲۳۷۶

] 2010[  1389/1388سال  . اياالت متحده بر اساس گزارش  است  ،دالر آمريكا  93/29،063  يعني  ،بياِس ] اي1978

حساب به عنوان  كه استفاده از بهاي مندرج در صورت كند جلسات استماع ادعا مي شهادت وي در   و آقاي براون 

- ز  اقالمارزش    ،اياالت متحده  اظهاراتنادرست است. مطابق    105-اموال زدر رابطه با  نمود ارزش منصفانه بازار  

، كه  ها دچار آسيب شده بودر ها و شارژ؛ مضافاً باتريبوده استتحت تأثير تورم و ساير عوامل مؤثر در بازار    105

 بايد در محاسبه مدنظر باشد. آن هم

بندي صادراتي، تصدي حمل، و مخارج بيمه بايد از ارزش منصفانه آقاي براون، بسته اظهاراتق مطاب -۲۳۷۷

تاريخي،  است. قدم بعدي پس از تعيين مخارج  جانبين مخارج اساساً كاال و خدمات آبازار كاسته شود، چرا كه 

. شاخص مناسب، شاخص قيمت  گيري مجدد تغييرات در قيمت در طول زمان استاندازه شاخص براي  اعمال

دارد  و كاالهاي مرتبط با آن است. آقاي براون اظهار مي   هاباتري كار اياالت متحده براي  آمار  دفتر  توليد كنندگان  

كه زماني    باشد  ]1977نوامبر    13[  1356آبان    22  تاريخ سفارش يعنيبايد    گذاري تاريخ شاخص در اين مورد،  كه،  

 . ورت گرفتص است كه بر سر قيمت توافق 

كه   ، استهالك استانجام يك كسري به منظور در نظر گرفتن قدم سوم وفق اظهارات آقاي براون،  -۲۳۷۸

دورة ده ساله از تاريخ توليد تا پايان  فرض كردن يك  است كه  معتقد  ايران آن را منظور نداشته است. آقاي براون  

مرتبط با ويژة ، بر اساس ادله ادعا، در اين ن حالبا ايزمان قابليت استفاده به عنوان عمر مفيد فرض معقولي است. 

درصد استهالك    100  ، به نظر آقاي براون، در آن تاريخ: (يك)  ]1981ژانويه  [  1359دي  در  مذكور  شرايط اموال  

  اسقاطي  . آقاي براون براي تعيين ارزشباشدمي صفر  105-بازار اقالم ز منصفانه ارزش(دو) و است؛ قابل اعمال 

 به عمل نياورده است. ارزيابي 105-ز  اقالم

 مخارج حمل   
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مبلغي كه ايران مطالبه كرده، به  كه شود اياالت متحده با استناد به محاسبات آقاي براون متذكر مي  -۲۳۷۹

شود. بندي و مخارج بيمه نيز ميمنعكس است، شامل مبالغ حمل، بستهبي اساي حساب اي كه در صورت گونه 

آيد،  حساب ميه اموال عيني ببراي  جزئي از ارزش منصفانه بازار نه نين مخارجي چبنابر اظهارات اياالت متحده،  

 .باشدهاي حمل هزينه است كه ارزش بازاري اقالم شامل اي  گذاري پذيرفته شده روش ارزش نه  و

 (سه) تصميم ديوان 

  قضايي در قلمرو موجود ] 1981ژانويه  19[  1359دي  29در  105-كه اقالم ز ه است ديوان مقرر داشت -۲۳۸۰

فروردين   24 امحاء آن اقالم تا منتج بهادله كافي است كه حكم كرده ديوان  ،مضافاً 1248. انده اياالت متحده بود

1249وجود ندارد. ،اياالت متحده   يد به وزارت امور خارجهايعني تاريخ نامة اكس ،]1984آوريل  13[ 1363
 

- پرداخت به ايران در اين ادعا تاريخ ارزيابي اقالم زبه منظور محاسبة غرامت قابل ديوان اكنون بايد  -۲۳۸۱

  تخميناست كه به  اولين تاريخي ، دارد كه تاريخ ارزيابيديوان مقرر مي  ، را تعيين كند. در اين چارچوب 105

ايفاي تعهد   راستاي در  توانست هرگونه اقدام معقولي را ، مي 105-ديوان، اياالت متحده پس از آگاهي از اقالم ز

دارد كه اين تاريخ  به ايران به عمل آورد. ديوان مقرر مي  105-مبني بر حصول اطمينان از انتقال اقالم زخود    9بند  

ماه پس از ثبت جوابيه ايران به اليحه دفاعيه اياالت متحده   يعني يك ،]1983سپتامبر  30[ 1362هشتم مهر 

1250باشد.مي
 

  بي اِسي از اي حسابرا تعيين كند. صورت  105-شروع، بايد ارزش اوليه اقالم ز ديوان به عنوان نقطه -۲۳۸۲

به   ، در آن مشخص شده تاريخ آن در  105-تاريخي اقالم ز هزينه] كه 1978دسامبر  12[ 1357آذر  21مورخ 

 

   ، باال.867بند  بنگريد به  1248
  ، باال. 869بند  بنگريد به  1249
  ، باال. 868بند  بنگريد به  1250
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دالر آمريكا   10/58يد هر يك به مبلغ اكساباتري خشك  325حساب، شده است. مطابق آن صورت ارائه ديوان 

قيمت اقالم ديگر به قرار آتي  باشد؛ دالر آمريكا مي  50/18،882ها قيمت باتريمجموع و بنابراين هزينه برداشته 

بشكه فوالدي   26دالر آمريكا و  50/1،236دالر آمريكا، يك شارژر  2،720يد اباتري اكس ر پنج شارژباشد: مي

؛ اين مبلغ با  دالر آمريكا بود 23،697، 105-كل اقالم ز بنابراين، قيمت .دالر آمريكا 858 گالني الكترواليت 15

 ارزش اولية آن اقالم مطابقت دارد.

ده است.  كرجداگانه فهرست  را به صورت و بيمه  ،بنديمخارج حمل، بسته بياس اي حساب صورت  -۲۳۸۳

ه  تر آقاي براون بگونه كه پيشكند زيرا همان  تحصيلرا  هاهزينه تواند آن كه ايران نميدارد مقرر مي ديوان 

نيست بلكه كاال و خدمات   105-اعدكننده توضيح داد، آن مخارج بخشي از ارزش واقعي اقالم زقاي متگونه 

 جانبي است.

   يد دالر آمريكا با  23،697، يعني  105-اقالم زارزش اوليه  موافق است كه  آقاي براون  ديوان همچنين با   -۲۳۸۴

از تاريخ توافق بر  ) WPU117901هاي قابل شارژ (وفق شاخص قيمت توليدكننده (طبق نوع كاال) براي باتري 

  تاريخ نقض ،]1983سپتامبر  30[ 1362تا هشتم مهر  (تاريخ سفارش) ]1977نوامبر  13[ 1356آبان  22قيمت، 

دالر   28،517به مبلغ كند و آن شاخص را اِعمال مي ديوان  ، . با اين حسابدشوگذاري شاخص  اياالت متحده 

 رسد.آمريكا مي 

ديوان بايد درصد كافي از آن مبلغ بابت استهالك كسر كند. ديوان بر خالف نظر اياالت متحده و   -۲۳۸۵

در    هاآن   چنان آسيب شديدي ديده بود كه ارزش   105-، متقاعد نشده است كه اقالم زآن دولت  كارشناسشاهد  

يادداشت  دريا و    دررغم مدت طوالني  كه فرض شود علي   اين است  تردقيق  ،ديوان  نظرصفر باشد. به  تاريخ ارزيابي  

«مرطوب  ينگ مبني بر اين كه محموله  ج ] كويكر پك1980[اول آوريل    1359فروردين    12بر روي «رسيد محموله»  
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توانست عمر  مي  همچنان  105-اقالم ز  -بندي مربوط باشد  يادداشتي كه ممكن است واقعاً به بسته   -ديده»  آسيبو  

 ن مبنا محاسبه شود.آبايد بر  105-استهالك اقالم زنرخ  ،مفيد ده ساله داشته باشد. بنابراين

  105-كه ايران بابت خسارات اقالم ز يدارد كه ارزش منصفانه بازارديوان مقرر مي ،با اين حساب -۲۳۸۶

و ديوان اين مبلغ را به نفع ايران حكم    باشددالر آمريكا مي   14،972غ (گرد شدة)  استحقاق دريافت آن را دارد، مبل

 .  دهدمي

  ) دانشگاه شيكاگو ناسيشرق شباستان/مؤسسه ايران (موزه  32-ادعاي ز )12(

 (الف) مقدمه

بيانيه  در مواردي كه اياالت متحده از تعهدات خود در مقرر داشت كه « 529ديوان در حكم شماره  -۲۳۸۷

ديوان   1251». عمومي تخلف كرده و در نتيجه، ايران خسارتي متحمل شده، مسئوليت اياالت متحده محقق است

چنانچه   1252خود را نقض كرده است. 9كه اياالت متحده در ارتباط با آثار چغاميش تعهد بند حكم كرده است 

 1253ماند. اياالت متحده باقي نمي  قضايي در حوزه  آثار چغاميشرا نقض نكرده بود،  9اياالت متحده تعهد بند 

اگر اين تخلف  و  توقيف شود،   ]2003[  1382/1381سال    در  روبين  دادرسيتوانست در نمي  آثار چغاميشنتيجتاً، 

متحمل مخارج حقوقي   ،مربوط به توقيف هاي رسيدگياز آن اقالم، در جريان  دفاعداد ايران براي رخ نمي 

 ناشي از تخلف از بيانيه عمومي است. وارده به ايران ل خسارات ؤواياالت متحده مس  ،قرارشد. بدين نمي

  به عنوان  اقالمي كه مجموعاً جدول اختصاري دعاوي، استرداد مطابق  32-خواستة ايران در ادعاي ز -۲۳۸۸

دريافت غرامت بابت ارزش مال به تشخيص كارشناس  نحو جايگزين، شود يا، به مي  شناخته» آثار چغاميش«

 

  .139، ص 28ديوان داوري، ج   ، گزارش آراء73، بند 529حكم شماره  1251
  ، باال.1144-1140بنگريد به بندهاي  1252
  ، باال. 1140بنگريد به بند  1253
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) محروميت از استفاده  1( :كندديوان است. ايران همچنين خسارات تبعي بابت موارد آتي را مطالبه مي  منصوب

دالر آمريكا و   1،608،571، به مبلغ ]2014نوامبر [ 1393آبان ] تا 1981ژانويه  19[ 1359دي  29از  آثار چغاميش 

چه  ، خسارتي معادل آن نحو جايگزينبه بعد يا، به  ]2014نوامبر [ 1393آبان خسارات محروميت از استفاده از 

دالر  13/864،079و مخارج حقوقي متحمله به مبلغ  هاالزحمه) حق2و ( ؛كندديوان تعيين منصوب كارشناس 

 آمريكا.

] به ايران مسترد  2015آوريل  22[ 1394در دوم ارديبهشت  آثار چغاميشكه شود ديوان متذكر مي  -۲۳۸۹

 1254شد.

  (ب) اظهارات طرفين  

  (يك) اظهارات ايران 

 آثار چغاميش استرداد   

آثار  غرامت ارزش به نحو جايگزين، ايران خواهان  ؛است آثار چغاميشايران استرداد خواسته اصلي  -۲۳۹۰

شناسي با همكاري اياالت  شرق مؤسسه  .استديوان  منصوب شده توسط كارشناس مطابق ارزش تعيين  چغاميش

 1255.مسترد نمود] به ايران 2015آوريل  22[ 1394را در دوم ارديبهشت   آثار چغاميشمتحده 

 محروميت از استفاده   

، و ايران در صورت در اختيار  ايران دادن درآمدي كه سازمان ميراث فرهنگيايران بابت از دست  -۲۳۹۱

  مذكور آثار  ، كند. مطابق اظهارات ايران، خسارات تبعي مطالبه مي ند حاصل كنندتوانستمي  مذكور داشتن آثار 

منشاء درآمد باشد». ايران  توانست  مي علمي داشت و به اين دليل براي ايران مهم و ارزشمند بود، و بنابراين    «ارزش 

 

  ، باال. 1143بند  بنگريد به  1254
   همانجا. بنگريد به  1255
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نامة آقاي دكتر حاج سيد جوادي و شهادت  به شهادت هاو اهميت آن چغاميش آثاردر خصوص ارزش علمي 

 كند.آقاي محمدرضا زاهدي استناد مي 

، اهميت  هاشناسي آن«منحصر به فرد بودن آثار، و ارزش علمي و باستان  دارد كهمعروض مي ايران  -۲۳۹۲

آثار  ويژه نقش ه و بالنهرين بين تمدن ايران باستان و آغاز براي بشريت در درك  هاآكادميك آن و نقش آن 

در تأييد استدالل  ايران كند. مند ميارزش بسيار را  آثار چغاميشتوسعة ارتباطات نوشتاري، درك در  چغاميش

شناسي در كارشناس امور باستان   ،نامة دكتر حاج سيد جوادي، شهادت آثار چغاميشمنحصر به فرد بودن و ارزش  

منحصر به فرد است و با   آثار چغاميشكرده است. به نظر دكتر جوادي،  ارائهرا  ايران،يراث فرهنگي سازمان م

هر اثر هنري و  » و « ديدگاه تاريخي با يكديگر تفاوت دارندمهرهاي مشابه قابل قياس نيست زيرا اين آثار از «

كه   فتدكتر جوادي پذير ،هذا. معنيست »باستاني هويت خاص خود را دارد و با هيچ اثر ديگري قابل مقايسه

، اما او بر ارزشي كه  شناسي و مطالعه ناچيز يا در حد هيچ استارزش مهرهاي چغاميش جز براي تحليل باستان 

در صورت در دسترس بودن   ، دكتر جوادي اظهارات. مطابق دهد تأكيد كردامكان مطالعة علمي به يك شيء مي 

 .كردمي تري كسب ايران باستان درآمد بيش   موزه ،نمايش براي آثار چغاميش 

در سه بخش    آثار چغاميشدر نتيجه عدم امكان استفاده از    درآمداز  محروميت  مدعي است كه  ايران   -۲۳۹۳

و  محققين؛  معّين  از دست دادن درآمد ناشي از خدمات  [(دو])  ؛  طاز دست دادن درآمد فروش بلي  [(يك)]«  است:

 سازمان ميراث فرهنگي». توسط از دست دادن درآمد از طريق فروش نشريات [(سه]) 

 موزه  طفوت عوايد فروش بلي  

  سازمان ميراث فرهنگي كه دارد موزه اظهار مي  طدر رابطه با محروميت از درآمد فروش بليايران  -۲۳۹۴

شناسانة با هاي باستان محل فرستاد، كه در هاي هفت تپه و شوش در خوزستان مي را به موزه  آثار چغاميش ايران 
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درآمد حاصل از پرداخت   شاملها . درآمد اين موزه هستند اهميت قرار دارند، و از «مقاصد محبوب گردشگري» 

 شد.د، مي گردي افتتاح ]1986[ 1365/1364سال  هائي كه پس از جنگ ايران و عراق در بازديدكنندگان موزه 

موزه، به محاسبات شاهد كارشناس   طوميت از فروش بليدر محاسبة خسارات تبعي ناشي از محرايران   -۲۳۹۵

كند. استناد مي ايران فرهنگي در سازمان ميراث فرهنگي منقول اموال  ادارهخود دكتر محمدرضا زاهدي، رئيس 

ايراني  گر  گردش  10،000، ساالنه  ]2001تا    1986[  1380/1379تا    1365/1364  هايكه بين سال مدعي است  ايران  

ريال، و ميانگين ساالنه درآمد    3،000  هدر آن دور  طگين بهاي بليموزة شوش بازديد كرده است. ميانخارجي از  و  

 . در سال] بود2001 تا 1986[ 1380/1379 تا 1365/1364 سال يعني از 15ميليون ريال در سال براي  30 طبلي

سازمان ميراث فرهنگي ايران  حمايت  تحت  هاي مختلف  خاطر برنامه ه  عالقه به تاريخ باستان ب  ]2001[  1380/1379

گين ميان ]2014و  2001[ 1393/1392و  1380/1379 هايدر سراسر ايران اوج گرفت. بنابراين بين سال 

  75به حدود  ساله    13ي آن دورة  ابر گر بود، كه درآمد حاصله  گردش   15،000بازديدكنندگان موزه شوش ساالنه  

تا  1365/1364موزة شوش از  طكه كل درآمد بلي داردمعروض مي ايران  ،بنابراين .ميليون ريال در سال رسيد

معروض  بر اساس محاسبات دكتر زاهدي ايران ميليون ريال بود.  1،425، حدود ]2014تا  1986[ 1393/1392

درصد   1  به نسبت  طشد درآمد بليدر موزه هفت تپه و شوش به نمايش گذاشته مي   آثار چغاميش كه «اگر    داردمي

 . افت»يافزايش مي   طبليدرآمد 

ايراني را توضيح    معاصرو ربط آن به جامعه    آثار چغاميشاهميت    ،شاهد كارشناس ايران  ،دكتر زاهدي -۲۳۹۶

ارقام درآمد    داشت تشريح كرد. دكتر زاهدي  آثار چغاميشي را كه سازمان ميراث فرهنگي براي  ي اهداد، و برنامه 

مبتني  و  ،موزه محاسبه كرد، و متذكر شد كه محاسبات او بر مبناي آمار درآمد طشده را از روي فروش بلي فوت

شد كه وي مدارك مرتبط با محروميت از درآمد   متذكر تحقيقات خود وي انجام شده است. دكتر زاهدي بر 

مان  هاي ستاد مركزي سازگاه داده يهاي مختلف را كه در پاو فروش نشريات در موزه  طناشي از عدم فروش بلي
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هاي حاضر مضبوط  پرونده   ةدر دسترس بود، مالحظه كرده است هر چند اين مدارك در سابقايران  ميراث فرهنگي  

در   طمحاسبه محروميت از درآمد فروش بلي متذكر شد كهنيست. آقاي زاهدي در پاسخ به سؤال ديوان همچنين 

ش و هفت تپه به نمايش گذاشته شده بود  هاي شو ها با تعداد آثاري كه «در موزه طحد يك درصد كل فروش بلي 

آقاي زاهدي توضيح داد كه وقتي آثار خاصي چون استوانه كوروش بازگردانده و در موزه ايران   .ربط داشت»

  ، آقاي زاهدي  اتگير تعداد بازديدكنندگان بود. مطابق اظهار باستان به نمايش گذاشته شد، موزه شاهد رشد چشم 

نفر را به موزة ايران باستان جذب    400،000وانه كوروش از موزه بريتانيا، اين استوانه  شدن استبه محض بازگردانده 

 كرد.

  ]2001تا  1986[ 1380/1379تا  1365/1364سال  از موزه هفت تپه  كه مدعي است ايران همچنين  -۲۳۹۷

  از تپه  موزة هفت ريال داشته است.  3،000 طديدكننده با ميانگين بهاي بليزنفر با 8،000ميانگين  ساالنه

ط  ريال بابت هر بلي  5،000در سال به بهاي  طبلي 10،000، ميانگين ]2014تا  2001[ 1393/1392تا  1380/1379

شود ميمنتج ] 2014تا  1986[ 1393تا  1365هاي ريال در طول سال اردميلي 1،010اين امر به مجموع . فروخت

كه اگر آثار چغاميش به صورت عمومي به عنوان بخشي از موزه هفت تپه به نمايش در  شود«كه تخمين زده مي 

 شد».درصد اضافي آن مبلغ حاصل مي  1مد، آمي

حاضر  اياالت متحده  كه به نمايندگي از  كارشناس ارزيابي  شاهد  شود كه  مي   متذكر  ه ايران در معارض -۲۳۹۸

ايران را قادر به نوعي   ،در دسترس بود آثار چغاميش اگر اين امر ندارد كه ادعاي ايران مبني بر شد مخالفتي با 

  ان شاهد شود كه يكي از مي  متذكر. ايران همچنين استكرد كه در نبود آن حاصل نشده كسب درآمد مي 

اگرچه  كه اين و  ، بودهموزه شوش ن ياهرگز در هفت تپه حاضر شد اياالت متحده   كه به نمايندگي از يكارشناس

آيا عالقة ايرانيان  كافي از اين امر نداشت كه  ، دانشاستبيني ايران از تعداد بازديدكنندگان پيشمخالف وي 

همچنين  . ايران ها شودتر به موزه منجر به توجه بيشنتيجتاً  كهاست، بوده نسبت به ميراث فرهنگي رو به تزايد 
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النفع محاسبه عدم  روشكارشناسي را كه از جانب اياالت متحده حضور يافته بود نسبت به  ان شاهدانتقاد يكي از 

شهادت داد كه مذكور صرفاً كارشناس شاهد بابت بازديدكنندگان موزه مردود اعالم كرد، و متذكر شد كه 

و اساس ادعاي ايران   النفع بازديدكنندگان موزه بايد در اختيار داشته باشد،تري براي محاسبة عدم اطالعات بيش 

 منشاء درآمد باشد مورد اعتراض قرار نداد. طتوانست با باال بردن فروش بليكه اشياء تاريخي مي را مبني بر اين 

ميليون  1/10رفته معادل خسارت تخميني ازدست  هايكه اين درآمد دارد معروض مي بنابراين ايران  -۲۳۹۹

براي موزه    طبابت فقد فروش بلي  يميليون ريال ديگر  2/14و مبلغ    ،براي موزه هفت تپه  طشدة بليريال فروش فوت 

 .باشدمي  ميليون ريال بابت فروش نرفتن بليط موزه 24/ 35، با تخمين مجموعاً شوش

 محروميت از درآمد ارائه تصاوير به محققين    

ميانگين    كه  خريدند،تخصصي از موزه مي تصوير    40هاي ايران، ساالنه پنج محقق تقريباً  مطابق تخمين -۲۴۰۰

كارشناس   شاهد كهشود مي ايران مجدداً متذكر در معارضه، باشد. مي ريال  5،000سود موزه بابت هر تصوير 

 كردند مخالفتي نكرد، خريداري ميتصاوير تخصصي  با اين واقعيت كه محققين  شده توسط اياالت متحده  معرفي 

معروض   بنابراين ايران اي وجود ندارد. ران در اين رابطه متحمل خسارت شده، مسئله و بنابراين در اين مورد كه اي

  34] معادل 2014تا  1986[ 1393/1392تا  1365/1364از دست رفته در دورة بين  درآمدهاي كه اين  دارد مي

 باشد.ميليون ريال مي 

 نشرياتمحروميت از درآمد فروش   

، سازمان ميراث فرهنگي ايران نتوانست آثار چغاميش مطابق اظهارات ايران، به دليل عدم استرداد  -۲۴۰۱

حداقل دو كتاب تخصصي در خصوص اكتشافات چغاميش منتشر كند. با استناد به محاسبات دكتر زاهدي، تخمين 

از هر يك به قيمت فروش  منتشر شده بود تقريباً دو هزار نسخه  ي مذكورهاكه چنانچه كتاب اين استايران 
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شدة  درصد بهاي فروش، درآمد كسب 50كه  داردمعروض ميرسيد. ايران ريال به فروش مي  20،000تقريبي 

دكتر زاهدي در پاسخ به سؤالي از طرف ديوان متذكر شد كه   با اين حال، بود. ميايران سازمان ميراث فرهنگي 

ايران    معارضه،. در  استدرصد براي فروش    80  تا  70كه  د، حال آنوشمجاني عرضه مي   هادرصد كتاب  20تا    10

بودن با  مخالف رغم شده توسط اياالت متحده، عليمعرفي يك از كارشناسان د كه هيچ وشميمتذكر همچنين 

  ، ادعاي ايران نشدند. بنابرايناساس  شدة ايران بود، متعرض  دكتر زاهدي كه كارشناس معرفي شدة  ه پذيرفت فروض  

  ، اين واقعيت كه خسارت واردشده قطعيت داشته، و ديوان فقط بايد ميزان آن را تعيين كند  ،ايرانوفق اظهارات 

كه خسارت محروميت از   داردمعروض مي بنابراين  . ايران كه تعيين كند كه آيا ممكن بوده است يا خيرنه اين 

 . است ميليون ريال  40درآمد خسارتي معادل 

كل مبلغ خسارت متحمله بابت محروميت از استفاده كه از قصور  ، ايرانبدين ترتيب، وفق اظهارات  -۲۴۰۲

  ]2014  نوامبر[  1393  آذر/آبان  درآثار چغاميش به ايران حاصل شد    ترتيبات انتقالاياالت متحده در فراهم آوردن  

ريال بابت هر دالر آمريكا،    70باشد. با نرخ تسعيري كه ديوان سابقاً اعمال كرده، يعني  ميليون ريال مي   6/112مبلغ  

دالر   1،608،571مبلغ بنابراين ايران است،  ]1981ژانويه [ 1359 بهمن /دياز تاريخ نقض كه به ادعاي ايران 

 كند.مطالبه مي  ] 2014تا  1986[ 1393/1392تا  1365/1364 آمريكا بابت خسارت محروميت از درآمد از

 حقوقيو مخارج  هاالزحمه حق  

توسط اياالت متحده، آثار چغاميش در اياالت   9نقض تعهد بند  ةدارد كه در نتيج مي معروض ايران  -۲۴۰۳

ايران  شد.  روبيندر دادرسي توقيف هاي موضوع رسيدگي  ]2003[ 1382/1381سال   ماند و درباقي متحده 

آثار چغاميش  در دفاع از  ]2006ژوئيه [ 1385تير/مرداد توقيف از  هايرسيدگي كند كه در جريان استدالل مي 

خود را نسبت به اين آثار اعمال كند و در نتيجه متحمل  حاكميتيتا مصونيت در محكمه حضور يابد ناچار شد 

چنانچه آن دولت ملزم به حضور و دفاع   ، حقوقي شد. مطابق اظهارات ايرانهاي و هزينه هاپرداخت حق الزحمه 
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شد. ايران  دستور كشف عليه ايران صادر نمي  روبين رسيشد، در دادنمي پرسپوليسچغاميش و  هاياز مجموعه 

هاي حقوقي است زيرا اگر نقض تعهد  و هزينه   هاالزحمهكه مستحق جبران خسارات ناشي از حق   ارددمي   معروض

 بود.نمي  هاياالت متحد قضايي توسط اياالت متحده نبود، مجموعه چغاميش در تاريخ توقيف در قلمرو  9بند 

كه دادرسي  كه ايران بايد اثبات كند  كند  را رد مي امر  استدالل اياالت متحده مبني بر اين  هرگونه  ايران   -۲۴۰۴

براي   شد.تنها مجموعه پرسپوليس در دادخواست اصلي ذكر مي  بود كهموردي مي تر از پرهزينه قاعدتاً  روبين

  و به در  روبينرونده هاي پبه ارزش آثار چغاميش از ديدگاه خواهان  ،سؤال صحيح در خصوص سببيت ،ايران

  روبين   در دادرسي ها  شود كه اگر قصد خواهانمي متذكر  دسترس قرار داشتن آثار براي توقيف مرتبط است. ايران  

كند كه  مي  معروضشد. بنابراين، ايران نمي  وضعبود، توقيف عليه آثار چغاميش  پرسپوليسفقط توقيف الواح 

و مشتركاً هدف قرار دادند، و   به يك اندازه را  ، هر دو،و چغاميش پرسپوليسهاي مجموعه  روبينهاي خواهان 

مشترك و جمعي است و بايد به تساوي تسهيم   هاي مذكوررسيدگي هاي حقوقي ناشي از و هزينه  هاالزحمه حق

 شود.

شده توسط وكالي آمريكائي ايران  هاي حقوقي مطالبهو هزينه   هاالزحمهمطابق ادله تقديمي ايران، حق  -۲۴۰۵

دالر  96/863،268) يك: (هاي توقيف به قرار آتي بودندرسيدگي تا پايان  ]2006ژوئيه [ 1385تير/مرداد از 

دالر آمريكا از    01/710،391، كه مبلغ  ]2012ژوئيه    و  2006ژوئيه  [  1391تير/مرداد    و  1385تير/مرداد    بين آمريكا  

مطالبه   پيال ال دالر آمريكا را مولوالمكن  152،877/ 95، و پيالال وركوران اند رو آن مبلغ را مؤسسه برلينر ك

سپتامبر  و 2012اوت [ 1393و شهريور/مهر  1391از مرداد/شهريور دالر آمريكا  45/658،949) دو( ؛كرده بود

و خرداد/تير  1393آبان/آذر دالر آمريكا بين  17/183،201) سهمطالبه كرد؛ و ( پيال ال كه مولوالمكن  ]2014

هاي وكال را تسليم كرده  مطالبه كرد. ايران نامه  پيالال مولوالمكن  كه  نيز را  ]2015و ژوئن  2014نوامبر [ 1394

بر  منتسب به دفاع از آثار چغاميش است. به درستي و مخارج مترتبه  هاالزحمه نيمي از حق دارد كهمي كه اظهار 
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شده توسط وكالي آمريكائي خود در  هاي مطالبه و هزينه ها  الزحمه حق نيمي از كل مبلغ  خواهان  ايران    اين اساس، 

 باشد. مي  روبين ارتباط با دادرسي 

اند كه «مخارج حقوقي متحملة اطالع داده اين دولت دارد كه وكالي آمريكائي مي  معروضايران  -۲۴۰۶

در واقع وكيل ايران در   .است» روبين هايرسيدگي مترتبه در  هايهزينه ثار چغاميش نيمي از كل آايران بابت 

   كه نوشته است  زني روبيندادرسي  

ايران از حضور در دادرسي در مرحله بدوي ناگريز شد تا ادعاي مصونيت مربوط به دو مجموعه  
ايران براي دفاع    حضور و چغاميش را عنوان كند. در نتيجه    پرسپوليسيعني مجموعه    ، تاريخيآثار  

هاي بعدي در دادگاه  سي رعليه ايران صادر شد كه داد  كلّي يكشف دستوراز آن دو مجموعه، 
و مخارج   هاالزحمه حق   ، قرارپي داشت. بدين در  عالي اياالت متحده را  هفتم و ديوان    حوزه  پژوهش

هفتم مخارج متفق و مشترك دفاع از   حوزهدادگاه پژوهش متحمله بابت تحليل و دفاع از حكم 
  و چغاميش است كه بايد به تساوي به دو مجموعه اختصاص يابد.   پرسپوليسهاي مجموعه 

] رد كرد، ما به 2012ژوئن  25[ 1391عالي درخواست فرجام را در پنجم تير  ديوانكه پس از آن 
 پرسپوليسهاي  عليه مجموعه ،  اجراي حكمتوقيف و  ها براي  اعيات خود در قبال تالش خواهان دف

توقيف و دفاع عليه و مخارج متحمله بابت  هاالزحمه . باز هم حق ايمده ادامه دا، هر دوو چغاميش 
  بود كه بايد به تساوي اختصاص يابد. جمعياجراي هر دو مجموعه متضمن مخارج مشترك و 

 (تأكيد از متن اصلي است.)

 پرسپوليسهاي  هاي حقوقي به تساوي بين مجموعه و هزينه   هاالزحمه چهار نامه در تأييد اختصاص حق -۲۴۰۷

وكالي ايران،  ] از 2012ژوئيه  12[ 1391تير  22 تاريخ ه و چغاميش توسط ايران تسليم شده است. نخستين نامه ب

هاي  گاه دادگاه پيش درايران  حضورشوند كه از زمان متذكر مي است كهال.پي. .برلينز كوركوران اند رو ال

  هايرسيدگي ] ايران در 2008ژوئيه  21[ 1387تير  31تا  ]2006ژوئيه [ 1385 مرداد /تيراياالت متحده از 

و چغاميش مشاركت داشت. مطابق همان   پرسپوليسهاي مختلف براي اعالم مصونيت مجموعه هاي درخواست 

دالر آمريكا صرف   67/147،392شدة وكال در طي اين دوره معادل مبلغ درصد از زمان صرف  35تقريباً  ،نامه
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شده توسط  ن صرف درصد زما  30  ،دادرسي اختالفاتي شد كه مستقيماً به آثار چغاميش مربوط بود. طي همان دوره

اين مطلب بود كه آيا ايران بايد در خصوص كليه اموال خود در اياالت متحده مدرك   دادرسي وكال مربوط به 

مجموعة چغاميش در دادرسي   شاملاين دو مجموعه، دفاع از خاطر ه جا كه اگر ايران بارائه كند يا خير. از آن 

آمد، تلقي مؤسسة برلينر، كوركوران اند رو ال. ال. پي.  ش نمي ، جريان الزام به ارائه مدارك پينكرده بودشركت 

طور منصفانه به دفاع از مجموعه چغاميش»  ه  اين است كه نيمي از مخارج منتسب به جريان الزام به ارائه مدارك، «ب

ژوئيه  [ 1385 مرداد/تير كه در دورة اين است پيالال اختصاص دارد. بنابراين تلقي برلينر، كوركوران اند رو 

اين دوره، بايد به آثار    ها الزحمهدرصد حق  50يا    96/210،560] جمع مبلغ  2008ژوئيه    21[   1387تير    31تا    ]2006

 چغاميش اختصاص يابد. 

ژوئن   25[ 1391] تا پنجم تير 2008ژوئيه   21[ 1387تير  31بحث اختصاص مخارج حقوقي در دورة  -۲۴۰۸

از دو قرار   پژوهشمتذكر ] آمده است. در اين دوره ايران 2012ژوئيه  12[ 1391تير  22] در همان نامة 2012

و الزام به افشاي   ،و چغاميش پرسپوليسمجموعه نسبت به  حاكميتيمربوط به ادعاي مصونيت اي ه ناحيدادگاه 

  هاي ان خواهشدة ثبتدر فرآيند درخواست  وادار شدد. ايران همچنين شايران در اياالت متحده هاي تمام دارايي 

در  ه هفتم حوزدادگاه پژوهش عالي اياالت متحده بابت قبول رسيدگي فرجامي به تصميم ديوان در  روبين

دارد كه اگر ايران مجبور  اظهار مي   پيالال مجدداً برلينر، كوركوران اند رو  .  كندخصوص الزام مذكور مشاركت  

طرف   حضور يابد،دادرسي  در و چغاميش  پرسپوليسهاي نشده بود براي طرح مسئله مصونيت مجموعه 

دالر   81/154،222 ،. بنابراين، مطابق تلقي برلينر كوركوران اند روشدواقع نمي آن نيز مربوط به هاي دادرسي 

آثار چغاميش اختصاص  دفاع از  به    بايدپرداخت در آن دوره،  الزحمه قابل درصد حق   50آمريكا يا به عبارت ديگر  

 يابد.
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. باشدميوكالي ايران  ،پيال ال ملوالمكن از ] 2012اوت  14[ 1391مرداد  24نامه دوم، به تاريخ  -۲۴۰۹

به   هاالزحمه يا نيمي از كل حق «دالر آمريكا،  98/76،388 تقريباً كند كهتأييد مي در اين نامه  پيال ال والمكن لم

بهمن   11 در پيالال آمده است كه ملوالمكن مذكور . در نامه »است آثار چغاميش منتسببه دفاع از درستي 

از جانب ايران «در مرحله   روبين  دادرسي و، از آن زمان، در  درآمده ] به خدمت ايران 2011ژانويه  31[ 1389

. اقدام كرد و چغاميش» پرسپوليسهاي بدوي به منظور طرح ادعاي مصونيت دو مجموعه از آثار، مجموعه 

ايران براي دفاع از آن دو مجموعه، آن دولت مشمول قرار افشاي   حضورظهار داشت كه در نتيجه ملوالمكن ا

عالي اياالت متحده شد. بنابراين،   ديوان دادگاه پژوهش منطقه هفتم واموال و دادرسي متعاقب آن در 

دفاع مشترك و جمعي  هفتم مخارج  دادگاه پژوهش منطقه    رأيتحليل و دفاع    متحمله درو مخارج    هاالزحمه«حق 

طور  ه دالر آمريكا ب 47/74،172يا مجموعاً  ،مخارجآن و چغاميش است و نيمي از  پرسپوليسهاي از مجموعه 

عالي   ديوانمخارج مربوط به قرار  نيمي از  ،همين منواله منصفانه منتسب به دفاع از مجموعه چغاميش است». ب

دفاع از   به منظورمبني بر الزام ايران به حضور در رسيدگي اي ه ناحيمبني بر قابل فرجام نبودن تصميم دادگاه 

حساب آيد». اين مبلغ  ه تواند «صحيحاً دفاع از مصونيت مجموعة چغاميش ب، مي مذكور  مصونيت دو مجموعه

دالر   98/76،388كه مبلغ تقريبي  گرفت نتيجه نابراين ب پيال ال باشد. ملوالمكن دالر آمريكا مي 51/2،216معادل 

 30[ 1391تير  10تا  آثار چغاميش مربوط به دفاع از  به درستياست  هاالزحمه آمريكا كه نيمي از مجموع حق

 است.از جمله شامل اين تاريخ  ] 2012ژوئن 

و مربوط به مخارج متحمله    پيال ال ملوالمكن    از]  2014اكتبر    20[  1391مهر    28سومين نامه به تاريخ   -۲۴۱۰

است. اين   ]2014تا سپتامبر  2012ژوئيه [ 1393 مهر/ شهريور و  1391 مرداد/تيربين  روبيندر ارتباط با دادرسي 

هاي اين  و هزينه  هاالزحمه دالر آمريكا يا نيمي از كل حق  73/334،289كه «تقريباً  اظهار داشت نامه 

 . »قابل انتساب است آثار چغاميش به دفاع از  به درستيها حسابصورت 
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و مربوط به   پيال ال ] نيز از جانب ملوالمكن 2016مه  26[ 1395خرداد  ششمتاريخ ه چهارمين نامه ب  -۲۴۱۱

] 2015آوريل  22[ 1394دوم ارديبهشت  و ]2014اكتبر [ 1393 آبان/مهر بين روبين مخارج متحمله در دادرسي

كند و  مذكور در باال اشاره مي ] 2014اكتبر  20[ 1391مهر  28 مورخبه داليل مطروحه در نامة اين نامه است. 

  1394مهر  30و  ]2014اكتبر [ 1393 آبان/ مهرو مخارج بين  هاالزحمه شود كه نيمي از كل حق مجدداً متذكر مي 

 . »قابل انتساب است آثار چغاميش  درستي به دفاع از ه ب«] 2015اكتبر  22[

را رد  مطرح كرده اياالت متحده در ارتباط با ادعاي ايران بابت خسارات تبعي كه ايران سه دفاعي  -۲۴۱۲

  خسارات است يا خسارات  نزديكاياالت متحده سبب  كه  ) ايران نتوانسته اثبات كنديككه (كند، يعني اين مي

و  مبتني بر ظن و گمان است؛  ياي خسارات ايران غيردقيق ها ) ادعادوبيني بوده است؛ (قابل پيش به نحو معقول

 كند.هاي زماني غيرمجاز خسارت و بهره مطالبه مي) ايران براي دوره سه(

جيره سببيت خسارت قطع نشده است، زيرا   دارد كه زنمي  معروضدر خصوص دفاع نخست، ايران  -۲۴۱۳

گرفتن  هاي مكرر ايران براي پس رغم تالش ادله حاكي از قصور ايران نيست، بلكه اين اياالت متحده است كه علي 

كه   مدعي است باقي ماند. فزون بر اين، ايران خود  9اموالش، اقدامي معمول نداشت و كماكان ناقض تعهد بند 

  به ميزان كافي تواند انتساب است، مي«خطر  تا زماني كه در چارچوب مخاطراتي است كه به طرف خاطي قابل 

و   هاهالزحمحق  داردمعروض ميبيني نباشد». ايران همچنين هر چند مستقيماً قابل پيش ،تلقي شود نزديكسبب 

بيني بود، چرا كه اياالت متحده از  الً قابل پيش كام همتحمل شد  روبيناي كه از بابت دادرسي حقوقي  يهاهزينه 

آگاهي  ايران بودند    هايدارايي عليه    هادر صدد اجراي آن ، كه  عليه ايراندارندگان رأي    و ساير  روبين  هايخواهان 

تالش كرده بودند   پيشاپيشهاي مختلف ي رسيدگدر  يين اشخاصچنشود كه واقع، ايران متذكر ميدر داشت. 

 بود.حضور يافته هاي  ي رسيدگ  آنكه اموال ايران را توقيف كنند، و اياالت متحده به عنوان وارد ثالث در 
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ايران، متذكر   ينشده غيردقيق و اثبات  ادعاهاي  ايران در خصوص دومين دفاع اياالت متحده مبني بر   -۲۴۱۴

ها را اتخاذ كرده است».  طيفي از روش  ،خساراتقول و معشود كه ديوان «به منظور ارائه محاسبات منصفانه مي

تري توسط ديوان براي ادله اثباتي در  ايران مضافاً استدالل اياالت متحده را مبني بر لزوم اعمال مالك سنگين

داند. را مردود مي  هستند هاي حقوقي، در قياس با ساير ادعاو هزينه  هاالزحمه هائي كه متضمن ادعاي حقپرونده 

ديوان  مدعي است كه حقوقي را بر دوش داشته، اما  يهاو هزينه  هاالزحمه كه بار اثبات و حق پذيردمي ايران 

معروض  كند، مقرر نداشته است. به هر روي، ايران  » آن طور كه اياالت متحده استدالل مياً سنگيني«مالك استثنائ

اثبات ادعا برآمده است، و خسارت تخميني محروميت از درآمد «در   از عهدة بارضرورت كه در حد  داردمي

كه تسهيم  استدالل اياالت متحده را مبني بر اين همچنين است». ايران  معقولاوضاع و احوال موجود منصفانه و 

تعيين  بخواه صورت دل ه ب آثار چغاميش بابت  ينروبدادرسي هاي حقوقي در و هزينه هاالزحمه درصد حق  50

تري نسبت به آثار  اهميت كم  آثار چغاميش كه كند. ايران اظهارات اياالت متحده دائر بر اين شده است را رد مي 

ساني با هر دو مجموعه يك هاي اياالت متحده برخورد دادگاه «داند، چرا كه داشته است را مردود مي پرسپوليس

 .»ها برخورد متفاوتي با دو مجموعه نداشتندآثار يا اهميت ادعائي آن  دخاطر تعداه داشتند، و ب

  ها و الزحمهاي كه ايران حق در پاسخ به سومين دفاع اياالت متحده در خصوص دورة زماني ايران  -۲۴۱۵

هاي حقوقي  و هزينه  هاالزحمه كه مطالبة خسارات بابت حق  نمايدكند، استدالل مي حقوقي مطالبه مي  هايهزينه 

كند،  اياالت متحده استدالل مي   كهچنان نه  و    ،توقيف روبين»هاي در حال انجام  ها و رسيدگيتمام رسيدگي «براي  

 .درست است ،هابرخي مراحل آن رسيدگي فقط هاي مربوط به و هزينه  هامطالبه حق الزحمه 

  (دو) اظهارات اياالت متحده  

 محروميت از استفاده       
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استفاده از  از عليه ادعاي ايران بابت خسارات ناشي از محروميت اصلي اياالت متحده سه استدالل   -۲۴۱۶

كه ادعاي ايران بابت عدم النفع براي نخستين بار در جلسه استماع  ) اين يك: (يعني ،كندمي  ارائهآثار چغاميش 

  ، پروندهسابقه ) سهناهمخواني دروني است؛ و () ادعاي ايران بابت محروميت از استفاده دچار دومطرح شد، (

اياالت    ،. بنابراينها و مفروضات سالم متكي نيستروش كند و بر  ادعاهاي محروميت از استفادة ايران را تأييد نمي 

 كند كه ادعاهاي ايران بابت خسارات بايد مردود اعالم شود.متحده استدالل مي 

النفع براي نخستين بار در جلسه  ه ادعاهاي ايران بابت عدم ك  اين استنخستين استدالل اياالت متحده   -۲۴۱۷

 .نداشتبه اين ادعا را قبل از جلسه استماع  پرداختناياالت متحده فرصت  ،استماع مطرح شد و در نتيجه

،  بليط موزهشود كه ادعاهائي كه ايران بابت محروميت از فروش دوم، اياالت متحده متذكر مي -۲۴۱۸

رفتة فروش تصاوير «شديداً از ادعاهائي كه ايران در مرحله  محروميت از درآمد ناشي از نشريات، و درآمد از دست 

مطابق  . »ثبت لوايح كتبي دادرسي مطرح كرد متفاوت است و مدارك موجود در سوابق پرونده مؤيد آن نيست

فرصت پرداختن به  در مراحل قبل، اين دولت اين ادعاها بايد مردود اعالم شود چرا كه  ، متحده ت اياال ارات اظه

تفاوت اساسي موجود بين ادعاي سابق و الحق [كه ايران مطرح كرده است] اين  ، «، و به هر تقدير را نداشت  هاآن

برد». مضافاً، اياالت  وجود داشته است يا خير را زير سؤال مي آثارمطلب را كه آيا قصدي براي استفاده از اين 

. اياالت متحده  كندايران در جلسه استماع اشاره مي مدعياتبا نامه دكتر جوادي متحده به ناهمخواني شهادت 

ايران اين بود كه با استفاده   برنامةنامة خود اظهار داشته است كه «شود كه دكتر جوادي در شهادت خاطرنشان مي

هاي  گاهها را براي نمايش گرهاي جديد خارجي را به موزة ايران باستان جلب كند، و آن گردش مذكور از آثار 

اين بودكه «آثار به  آن دولت  برنامة لسه استماع اظهار داشت كه در جايران ، با اين حالامانت دهد.  ي خارج

 .»هاي خارجي ارسال نشودگاه به نمايش از اساس هاي محلي شوش و هفت تپه فرستاده شود و ظاهراً  موزه 
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آثار چغاميش دليل ديگري در تأييد اين  نشريات دربارة  هاي مختلف براي  ه برناماياالت متحده،  براي   -۲۴۱۹

نامة  شود كه شهادت براي آثار چغاميش است. اياالت متحده متذكر ميظاهري ايران  ايهنقشه در خواني ناهم 

تا   1360/1359 در سال از سال آمريكا دالر  1،000گويد كه هائي براي نشرياتي سخن مي دكتر جوادي از طرح 

از  به بحث دكتر زاهدي در شهادت شفاهي خود  با اين حال،داشت. يدي مي عا ]2004تا  1981[ 1383/1382

با نرخ تسعيري كه ايران   كهداشت ميليون ريال عايدي مي  40حسب ادعا ايران براي انتشار دو كتاب كه « برنامة

ست حاصل  توانمي براي دو كتاب دالر را  571،000، سودي بالغ بر 1به  70يعني  ،كندبراي اين مورد مطرح مي 

دكتر جوادي در تعارض است، و   نامةكه شهادت دكتر زاهدي با شهادت دارد معروض مي. اياالت متحده »كند

برد. همچنين اين  اين تعارض «وجود يك برنامه منسجم براي طرح انتشارات مربوط به اين آثار را زير سؤال مي

 .»بردرا زير سؤال مي   خواهند داشتند چنين نرخ بازده خوبي وهايي كه منتشر شفرض هم كه همة كتاب

يا به خاطر كاربست روش   ادلهكه ادعاهاي ايران، خواه به خاطر فقد  داردمعروض مي اياالت متحده  -۲۴۲۰

سال  در آثار چغاميش كند اگر شود كه ايران ادعا مي ت متحده خاطرنشان مي . اياالقابل تأييد نيست نادرست

تا  1986[ 1395/1394تا  1365/1364 گشت، موزة شوش و هفت تپه از سالبه ايران برمي ]1981[ 1360/1359

. اياالت متحده  ، درآمد داشته باشدميليون ريال  24  بيش ازتر، يعني جمعاً رقمي  توانست يك درصد بيشمي  ]2016

شده براي  كار بسته ه در خصوص روش ب ،دكتر زاهدي ،كارشناس ايرانشاهد  كه وقتي ديوان از مدعي است 

وي ناهمخوان بود. اياالت متحده متذكر   هايرسيدن به نتيجه يك درصد درآمد اضافي ساليانه سؤال كرد، پاسخ 

تر بر اين  بود، بلكه بيش نيا تحليل آماري  هاي تاريخيداده  مبتني بركه رقم يك درصدي دكتر زاهدي  شودمي

كرد. اياالت  آمد يك درصد از فضاي موزه را اشغال مي به نمايش درمي  ر چغاميشآثا كه اگر  بودفرض استوار 

تر شدن شمار  كه بيش  بود رسد بر اين باور كه دكتر زاهدي «به نظر مي  داردمعروض مي مضافاً متحده 

 .»بودمي دار تي و نه ادامه موزه موّق گانبازديدكنند
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شده توسط دكتر زاهدي و دكتر جوادي از  كارشناسي ارائه رد ادلة شاهد اياالت متحده به منظور  -۲۴۲۱

و شهادت شفاهي دكتر   ه،نامدر قالب شهادت جونيور  ، يلر يانگا. كيكارشناسي دكتر تشاهد ، ادله جانب ايران

 ارائه كرد.در جلسة استماع را  مايكل دانتي 

شناسي خاور  باستان  ممتازسور موزه سلطنتي انتاريو در تورنتو، كانادا، و پرفممتاز مدير  ،دكتر يانگ -۲۴۲۲

قلم     109نامة خود شهادت داد كه  نزديك در بخش مطالعات خاور نزديك و ميانه در دانشگاه تورنتو، در شهادت 

شناسي يك از اشياء «از نظر باستان هيچ  ،مطرح است مطالعه كرده است. به نظر او 32-چغاميش را كه در ادعاي ز

داند كه  داد كه وي با مجموعه موزة ايران باستان آشناست، و مي شهادت گدكتر يان ،عالوهه » نيست. بغيرعادي 

.  »ك است در اختيار داردوهاي عالي چنين مهرهائي را كه مربوط به دورة پاياني اور«موزه تعداد زيادي از نمونه 

شناسي و مطالعات تانهاي باسمگر براي مقاصد تحليل  32-ز ادعاي در  آثار چغاميشدكتر يانگ،  وفق اظهارات

هم واجد چنين ارزشي   اختالف واجد ارزشي ناچيز يا در حد هيچ است، و تازه شمار اندكي از اين آثار مورد

نه در بازار عتيقه واجد  و ارزشمند است در موزه نه براي نمايش  آثار چغاميش است. دكتر يانگ تأييد كرد كه 

 باشد.مي قابل توجهي ارزش تجاري 

و    ،ن مار در پنسيلوانيايكالج بر  ،شناسي خاور نزديك در دانشگاه پنسيلوانيادكتر دانتي، پرفسور باستان  -۲۴۲۳

و سوابق انتشاراتي در خصوص   ، هاي دكتر يانگ و دكتر جوادينامهشهادت  ،آثار چغاميشستون، ودانشگاه ب

دكتر دانتي،   وفق اظهاراتشناسي منتشر كرده، مورد معاينه و مطالعه قرار داده است. شرق  مؤسسةچغاميش را كه 

را براي نمايش در   آثار چغاميش تكه تكه است. دكتر دانتي بسيار ، و غيرتجمليآثاري معمولي،  آثار چغاميش

مخالف  آثار چغاميش  تي همچنين با مقايسه دكتر زاهدي بين استوانه كوروش و  موزه مناسب تلقي نكرد. دكتر دان

باشد»،  ميتاريخي خاور نزديك باستان  آثارمشهورترين  احتماالً يكي ازشد كه استوانه كوروش «  متذكر، و بود
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اسي شناً در زيرزمين موزه باستان عموموعة چغاميش «مجموعة مطالعاتي معمولي است كه مكه مج حال آن

 د».وشبيرون آورده مي براي اهداف آموزشي و تدريس داري و فقط نگه

با اشاره  دكتر دانتي ، با اين حالهاي شوش و هفت تپه نرفته است. كه به موزه  اذعان كرددكتر دانتي  -۲۴۲۴

كه دكتر زاهدي عنوان كرده است، شهادت داد كه وي روش   طبه محاسبه يك درصد محروميت از فروش بلي

فهمد، و به نظر او ارقام دكتر زاهدي  بيني شمار بازديدكنندگان موزه را نمي محاسبة آقاي زاهدي در مورد پيش

، شهادت  آثار چغاميشدر ارتباط با محروميت از درآمد از نشريات احتمالي مرتبط با دكتر دانتي . مستند نيست

وي مثالي  .خبر است»شناشي يا نشرياتي از اين قبيل بيدرباره باستان  هامونوگرافي ه وي «از سود حاصل از داد ك

  15  تا  10دالر آمريكا هزينه كرد و بابت آن ساالنة    150،000كشيد و    طول از كتابي كه نوشته بود زد كه پنج سال  

فروش تصاوير تخصصي از   ةرفتحق از دست  در خصوصدكتر دانتي . كندميدالر آمريكا حق تأليف دريافت 

اي محدود است». تخمين وي اين است كه  عرصه  ماهيتاً«نگارش    آغازشهادت داد كه مطالعه دورة    آثار چغاميش

طالب   استو ممكن  كنندمي بر اين تخصص تمركز در واقع ده محقق در جهان  تادر هر دورة زماني شايد پنج 

ترسيمات دقيق   ،اغلب محققين به جاي تصاوير ،تصاوير اين آثار باشند. فزون بر اين، مطابق اظهارات دكتر دانتي

دكتر دانتي شهادت داد كه به   ،تصاوير براي مطالعه مناسب نيست. بنابراين اكنند، زير ابعاد آن آثار را مطالبه مي 

موزه  آمار بازديدكنندگان  و ارقام مربوط به    مذكور   نظر او شهادت دكتر زاهدي در خصوص ارزش مطالعاتي آثار

 فاقد پشتوانه اثباتي است. 

 استناددر جلسه استماع  ،آقاي مارتنزبه شهادت كارشناس خسارات خود، اياالت متحده همچنين  -۲۴۲۵

كه حال آن ، بود شدة ادعائيت داد كه محاسبات دكتر زاهدي در خصوص عوايد فوت كرد. آقاي مارتنز شهاد

مخارج فروش در كسر كردن  شد كه آقاي زاهدي    متذكر. آقاي مارتنز  قابل محاسبه بوددرآمد از دست رفته  فقط  

  از دست رفته مد   در ارتباط با محاسبات مربوط به درآ  ،به نظر آقاي مارتنزكرده است.    قصورشده  خدمات ارائه   يا
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  ،بود زاهدي شهادت دكترموضوع كه موزه، يك درصد افزايش ادعائي درآمد،  طبر مبناي فروش بالقوة بلي

مارتنز، بر اساس اطالعات موجود، با كاربرد روش تشريحي   اظهارات آقايمطابق در واقع، . گاه مستند نشدهيچ 

در رابطه با  آقاي مارتنز را محاسبه كرد.  بليط موزهالنفع مربوط به فروش زاهدي محال است بتوان عدم  دكتر

درصد    20در نظر نگرفته كه ده تا  اين نكته را  النفع نشر احتمالي كتاب شهادت داد كه دكتر زاهدي  محاسبات عدم

به فروش نرسد. آقاي مارتنز شهادت داد   ي هم ممكن است اصالًديگر  شود و ده درصد اب مجاني توزيع مي كت

كه بر  را النفع مربوط به دو كتاب فرضي توانست بر اساس اطالعاتي كه در اختيار وي قرار گرفته، عدم كه او نمي 

ر ارتباط با ادعاي خسارات ناشي از ارائة  د آقاي مارتنز اساس آثار چغاميش ممكن بود نوشته شود محاسبه كند. 

، آقاي مارتنز  حالبا اين تصاوير به محققين شهادت داد كه توانسته است با محاسبات دكتر زاهدي كنار بيايد. 

النفع، فوت عوايد را بدون كسركردن مخارج كسب  جاي محاسبه عدم ه جا هم بمتذكر شد كه دكتر زاهدي اين

. مضافاً، آقاي مارتنز شهادت داد كه تأييد صحت و سقم تعداد محققيني كه  محاسبه كرده است آن عوايد

 هائي داشته باشند براي وي مقدور نيست.نياز به دسترسي به چنين عكس توانستند مي

رفته  دارد كه محاسبات دكتر زاهدي در خصوص عوايد از دستمي  معروضبنابراين اياالت متحده  -۲۴۲۶

گذاشتن  به هيچ وجه براي به نمايش   32-موضوع ادعاي زچغاميش  نامعقول است و در واقع آثار    طيبابت فروش بل

قه  طآثاري از منپيشاپيش  كند كه موزه ايران باستان در تهران  در موزه مناسب نبود. اياالت متحده مضافاً تأكيد مي 

اگر تعداد بازديدكنندگان به ميزاني  گذاشتن است در اختيار داشت و همچنين «چغاميش را كه مناسب به نمايش

ها  توانست اطالعات مربوط به تعداد بازديدكنندگان از آن نمايشگاه رود ايران مي كند بود، گمان ميكه ادعا مي 

بازديدكنندگان    فقداندارد كه بنابراين، ادعاهاي ايران بابت وجوه ناشي از  اياالت متحده معروض مي را ارائه كند.  

 تواند مورد حمايت واقع شود.نمي
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فروش آثار  النفع مربوط  كه ديوان بايد ادعاي ايران بابت عدم   داردمعروض مي اياالت متحده همچنين   -۲۴۲۷

كه   كندمالحظه مي را مردود اعالم كند. اياالت متحده منتشر شده در خصوص موضوع اكتشافات آثار چغاميش 

، وجود  دادهشهادت راجع به آن كه آقاي زاهدي حاشيه سودي فروش يا  ارقام در تأييد  اثباتيادله هيچ «مطلقاً 

چه خود شهادت داد،  دكتر زاهدي در محاسباتش بابت آنمدعي است كه ندارد». فزون بر اين، اياالت متحده 

كه   دپذيرمي تعديلي  لحاظ نكرده است. اياالت متحده  ،هادرصد از كتاب 20يعني مجاني توزيع كردن ده تا 

آثار  توانست دربارة هائي مي كه كتابنشدند متعرض اين احتمال  آن دولت كارشناس انشاهديك از هيچ 

كه مبني بر اين  اياالت متحدهشود كه ايران دفاع اصلي ، اياالت متحده متذكر مي حالبا اين منتشر شود. چغاميش 

دالر   573،000 در حدودتوانست مطابق ادعاي ايران درآمدي «قطعاً نمي كه و اين  نيستندزا ها نوعاً منفعت كتاب

 پاسخ گذاشته است.  داشته باشد» را بي 

 ققينح مد فروش تصاوير تخصصي به مآ در ارتباط با ادعاي ايران مبني بر فقدان دراياالت متحده  -۲۴۲۸

شمار كمي از كارشناسان احتماالً عالقه   ،كارشناس آن دولت، دكتر دانتيشاهد كند كه، مطابق نظر استدالل مي 

عالوه،  ه  كنند. بكار مي   و نه تصاوير  هانقاشيو    ها روي طرحمعموالًها  به كار كردن روي اين آثار را داشتند و آن

كه در ارقام فوت عوايد فروش تصاوير تخصصي دكتر زاهدي مخارج تهيه و فروش   مدعي استاياالت متحده 

 ه است.اين تصاوير لحاظ نشد 

را اثبات نكرده    32-ادعاي زخود در  كه ايران خسارات تبعي    داردمعروض مي اياالت متحده    ،بنابراين -۲۴۲۹

 ديوان بايد ادعاي خسارات ناشي از محروميت از استفادة ايران را رد كند.  ،است و در نتيجه

 هاي حقوقيو هزينه  هاالزحمه حق  

هاي حقوقي  و هزينه  هاالزحمهكه ادعاي خسارات تبعي ناشي از حق  داردمعروض مي اياالت متحده  -۲۴۳۰

مدعي است  است و بايد مردود اعالم شود. اياالت متحده    اساسبي تحميل شده    روبينايران كه در نتيجة دادرسي  
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خاطر نقض ادعائي  ه  «اگر ب   كه   كه ايران براي توفيق در ادعاي خود بايد رابطة سببيت را اثبات كند، يعني ثابت كند

كند «ايران بايد اثبات كند  اياالت متحده ادعا مي  ،به بيان ديگر .شد»نبود، متحمل خسارت نمي  ]اياالت متحده[

 765،924كه در دادخواست اوليه ذكر شده بود،    پرسپوليسدر قياس با هزينه مربوط به مجموعه    روبين   دادرسي كه  

  ها الزحمهكه به جاي محاسبة حق  كندمالحظه مي . اياالت متحده »ايران تحميل كردبه تر بيش دالر آمريكا هزينة 

سادگي اين موضع را اتخاذ كرده كه  ه  توسط اياالت متحده، ايران ب   9هاي حقوقي ناشي از نقض تعهد بند  و هزينه 

  ، شود. به نظر اياالت متحده  روبين دادرسي  شده در ارتباط با  هاي تحميلنيمي از هزينه دار  اياالت متحده بايد عهده 

كار    شامل همحقوقي متحملة ايران  هاي  و هزينه   هاالزحمهكه حق مدرك مؤيدي براي اين ادعا وجود ندارد، چون 

هاي اخير به  ، كه بخش باشدمي مسائل حقوقي و شماري ديگر از موضوعات هم و  روبين شده در دادرسي انجام

 شد».از تخلف اياالت متحده انجام مي اعتقاد اياالت متحده «حتي فارغ 

كند: بندي مي ايران را در سه گروه دسته مورد ادعاي  هاي حقوقي  و هزينه   هاالزحمهاياالت متحده حق  -۲۴۳۱

غيرمرتبط هاي  پرونده ،  باشندمي   روبين هائي كه جدا از دادرسي  پرونده   هشده مربوط ب مطالبه   هايالزحمه ) حق يك(

به  راجع كه انحصاراً  ايشده مطالبه  هايالزحمه ) حقدويا موضوعات حقوقي كامالً غيرمرتبط؛ ( ،آثار چغاميشبا 

 ها.الزحمه ) ساير حقسه( و ؛دنباشه مي موضوعات مربوط و آثار چغاميش 

  روبينهائي كه ربطي به دادرسي  ، يعني بخشهاالزحمهدر ارتباط با نخستين دسته از حق اياالت متحده   -۲۴۳۲

حكم احتمالي مستثني شود. به هرگونه ها بايد از حسابكند كه آن صورت ندارد، استدالل ميآثار چغاميش يا 

هاي  و هزينه  هاالزحمه حق شود بهمربوط مي كند كه عنوان نمونه، اياالت متحده به عناويني در ادله استناد مي 

، و  است روبينهاي مرتبط با خواهان در بوستون كه نيزاي جداگانه شده در دادرسي انجام حقوقي بابت كارهاي 

  ، اياالت متحده برايشده در ارتباط با مجموعه هرزفلد. هاي حقوقي بابت كارهاي انجام و هزينه  هاالزحمه حق
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هاي حقوقي كه فاقد رابطه  و هزينه  هاالزحمهديوان هيچ توجيهي براي الزام اياالت متحده به پرداخت آن حق 

 سببيت با تخلف اياالت متحده است، ندارد.  

هاي دسته دوم، يعني كارهائي كه تنها در  الزحمه در ارتباط با حق دارد كه اياالت متحده معروض مي  -۲۴۳۳

شده  روشني ساعات كار صرف ه تواند بآن انجام شده، ديوان مي  باو موضوعات مرتبط  آثار چغاميشارتباط با 

پذيرد كه «اگر  چغاميش است را تعيين كند. اياالت متحده مي آثار براي مباحث يا لوايحي كه انحصاراً مربوط به 

تحميل آن  سببتواند به عنوان مي يانتقال صورت نگرفته، چنين نقض 9ديوان احراز كند كه بر اثر نقض بند 

 تواند بگنجد».الزحمه مي ها در حكم مربوط به حق الزحمه همة آن حق  ،مخارج به ايران تلقي شود. در اين حالت

ممكن  هاست، الزحمهباقي حق  شاملدر ارتباط با دستة سوم كه كند كه اياالت متحده استدالل مي  -۲۴۳۴

ساير  ها الزحمه حق ساير سبب ممكن است ، و باشد ها عدم انتقال آثار چغاميشالزحمهبرخي از حق سبب است 

، از  هاالزحمه از حق   در ارتباط با اين دسته  ،اياالت متحدهبراي  باشد.    روبينهاي آثار مطروح در دادرسي  مجموعه 

بودن مطرح   سببشده به  كه آيا كار انجام   تعيين كردشود  نمي   ، هائي كه به عنوان ادله ارائه شدهحسابظاهر صورت 

كه ديوان در روياروئي با مسئله   شوديادآور مي . اياالت متحده است يا خيربوده  روبيندر دادرسي   آثار چغاميش

 مشابه سببيت مقرر داشته است كه: 

فقط در صورتيكه كسي طالب رسيدن به اين نتيجه باشد كه فعل زيانبار (يا نقض تعهد) و فعلي كه زيانبار  

ه هم توجه داشته باشد كه فعل  نيست (ايفاي تعهد) فرد واحد، به نتيجه يكسان منتج بشود، بايد به اين مسئل 

) خسارتي بوده كه خواهان در پي جبران  condicio sine qua non(زيانبار (يا نقض تعهد) شرط الزم 

 1256آن است.

 

 1393تير    11(  52، بند  602-(چهار)15/الف24الف-، حكم شماره هيئت عمومياياالت متحده آمريكاو    جمهوري اسالمي ايران 1256
توسط   602-(چهار)15/الف24الف-شود كه عبارت نقل شده از حكم شماره هيئت عمومي]). ديوان متذكر مي2014[دوم ژوئيه 
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، نقض ادعائي اياالت متحده  32-رخدادهاي مربوط به ادعاي ز بر مبنايكند كه اياالت متحده استدالل مي 

نظر حقوقي مورد ادعاي ايران، صرف   هايو هزينه   هاالزحمه تلقي شود، زيرا بخش اساسي حق   شرط الزمتواند  نمي

 شد.هرحال تحميل مي ه ، بآثار چغاميشاز نقض مرتبط با 

مربوط باشد   آثار چغاميش درستي به ه حقوقي كه بهاي و هزينه  هاالزحمهحق  ،اياالت متحده براي  -۲۴۳۵

شد مي  حطر پرسپوليسفقط براي مجموعه  ادعاكند، چرا كه اگر ست كه ايران مطالبه مي ا  تر از ضرريبسيار كم 

هاي چغاميش و  حقوقي در قياس با هزينه طرح دعوا عليه مجموعه  هايو هزينه  هاالزحمه بخش اساسي حق 

 بود.به همان ميزان مي  پرسپوليس

هر   مرتبط بامسائل حقوقي منوط به هر حكم موجهي در نتيجه، « ،مطابق اظهارات اياالت متحده -۲۴۳۶

اياالت   ،. در اين چارچوب»باشدمي  عدم استرداد آثار چغاميش  آن باو رابطه سببيت  بينوردادرسي اي از مرحله 

 1387/1386-1385/1384 ) مسئله مصونيت دارائي1را به چهار مرحله تقسيم كرد: ( بينورمتحده دادرسي 

ثالث  شخص كه شخص آيا ) مسائل مربوط به اين 2دالر آمريكا؛ ( 25/285،482) با خواسته معادل 2008-2006(

اي  ه ناحيكه آيا ايران پس از حضور در دادگاه ، و اين داراي سمت استمصونيت اموال ايران طرح ادعاي  در

)  1موازي با مرحله  ]2008-2006[ 1387/1386-1385/1384( تواند مخاطب دستور افشاي كلي دارائي باشديم

  كلي  حاكميتيموضوعات مصونيت راجع به خواهي وهش ژ) پ3دالر آمريكا؛ ( 18/121،181اي معادل با خواسته 

دالر  56/449،460خواستة ه )، ب]2012-2008[( 1391/1390-1387/1386و افشاي دارائي  سمت مربوط به

  خصوص مسئلهدر  ،خواهيوهش ژو پبراي دادرسي، كننده ) ارجاع پرونده به دادگاه رسيدگي 4آمريكا؛ و (

  2012[  1393  مهر/تا شهريور  1391/1390(و چغاميش    ،، هرزفلدپرسپوليسهاي  مجموعه نسبت به    دارايي مصونيت  

 

شود اياالت متحده ربطي به ادعاي حاضر ندارد. عبارت نقل شده مربوط به مورد «فعل... نقض تعهد ... و ابقاي تعهد ... فرد واحد» مي
ان) شود، حال آن كه در ادعاي حاضر، فقط رفتار توأم با نقض تعهد اياالت متحده در ارتباط با آثار  كه منتج به همان نتيجه (يا زي

   چغاميش مطرح است.



  

900 

 

كه ايران در مرحله نخست   مدعي استدالر آمريكا. اياالت متحده  48/673،915 ةخواسته ، ب)]2014تا سپتامبر 

و مراحل   ،شدمي   1مرحله  يا هرزفلد مطرح شده بود وارد  و/،  پرسپوليسحتي اگر دعوا صرفاً در خصوص مجموعة  

ايران مستحق    ،رابطه سببيت ندارد. بنابراينآثار چغاميش  با نقض تعهد اياالت متحده در ارتباط با  به هر حال    3و    2

 خسارات ناشي از آن سه مرحله نخستين نيست.

»  معيار تسهيم كه به سادگي درگير «عمليات كه ديوان به جاي آن  مدعي استاياالت متحده مضافاً  -۲۴۳۷

هاي حقوقي در نتيجه نقض ادعائي تعهد اياالت متحده  و هزينه  هاالزحمهيين كند چه بخش از حق بشود، بايد تع

كند كه  ادلة موجود اثبات نمي  ، اياالت متحده اظهارات شد. مطابق چغاميش به ايران تحميل مي آثار در ارتباط با 

به ايران شده باشد.   4و  1در مراحل حقوقي و مخارج  هاالزحمهنقض از سوي اياالت متحده منتج به تحميل حق

 50كمتر از  كه ادعاي ايران شديداً متورم است و در بهترين حالت بالغ بر    داردمعروض مي بنابراين، اياالت متحده  

 خواهد بود.   ،4و  1حتي در مورد مراحل  ،ايران توسط  هشدمطالبه درصد 

اجراي   ،روبين ي در دادرسي طرح دعو كند كه دليل اصلي به هر روي، اياالت متحده استدالل مي  -۲۴۳۸

يعني مالي كه ارزشي بسيار   ،بود پرسپوليسعليه ايران با صدور اجرائيه عليه مجموعة  روبين هايخواهان حكم 

در   روبين  هاياليحة خواهان كه در  كندمالحظه مي اياالت متحده  ،واقعدر ثار چغاميش داشت. آفراتر از ارزش 

به عمل نيامده است. بنابراين، اياالت متحده   آثار چغاميشذكري از  ، يدادگاه ايلينوارتباط با دادخواست در 

شد، دادرسي  پس داده مي باز به ايران  ]1981[ 1360/1359سال  در آثار چغاميش كه، حتي اگر  مدعي است

خواستار اجراي حكم عليه   ]2004مه [ 1383 خرداد/ارديبهشت در    روبين هاي   افتاد و خواهانبه جريان مي  روبين

گيري  كه ديوان نبايد نتيجه  داردمعروض مي ها، اياالت متحده شدند. بر پايه اين استدالل مي  پرسپوليسمجموعة 

اياالت   9به نقض تعهد بند  روبينهاي حقوقي متحملة ايران در دادرسي و هزينه  ها كند كه نيمي از حق الزحمه 

 قابل انتساب است.آثار چغاميش در ارتباط با   همتحد
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  وان يد مي(پ) تصم

 آثار چغاميش  ) استرداد كي(

ه ] ب2015آوريل  22[ 1394در تاريخ دوم ارديبهشت آثار چغاميش گفته شد،  در باالگونه كه همان -۲۴۳۹

در آن تاريخ    32-شده ايران در اين ادعاي زبنابراين نخستين خواسته مطالبه 1257طور كامل به ايران بازگردانده شد.

 اجابت شد و لزومي ندارد ديوان به استدالالت متقابل طرفين در خصوص آن بپردازد.

 (دو) محروميت از استفاده 

ي  پردازد، يعنمي   آثار چغاميش ت تبعي حاصل از محروميت استفاده از  ا به ادعاهاي خسارسپس  ديوان   -۲۴۴۰

) فوت ادعائي درآمد  دوموزه؛ ( ط) زيان ادعائي ناشي از فوت درآمد حاصل از فروش بالقوة بلييكمشخصاً به (

 .آثار چغاميش) از دست رفتن ادعائي درآمد احتمالي نشر كتاب دربارة  سه؛ و (محققينحاصل از ارائه تصاوير به  

موافق است   ،آقاي مارتنز ، شدة اياالت متحدهمعرفي ، ديوان با كارشناس مقدماتيبه عنوان يك نكتة  -۲۴۴۱

كه ايران در محاسباتش با منظور نداشتن مخارج رسيدن به درآمدهاي ادعائي مرتكب خطاي اساسي شده است.  

راي كسب كه ايران بشد بايد با منظور داشتن اينعايد ايران مي آثار چغاميشكه از قبل  ايبالقوههرگونه درآمد 

شد، تعديل شود. اگر ديوان به اين تصميم برسد كه ايران مستحق دريافت  آن درآمد بايد متحمل مخارج هم مي 

خواهد   آثار چغاميشاست، ايران مستحق منافع خالص حاصل از از ادعا خسارات تبعي مربوط به اين سرفصل 

 1258بود.

 

  ، باال. 1143بند  بنگريد به  1257
  : به عنوان نمونه بنگريد به 1258

Sapphire International Petroleum Ltd. v. National Iranian Oil Co., Award (15 Mar. 1963), 13 
ICLQ 1011, 1015. 
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كه  شود مبني بر اين تصميمات پيشين خود را يادآور مي در ارتباط با ادعاي محروميت از عوايد،  ديوان   -۲۴۴۲

 1259شد.بتواند ديوان را قانع كند كه چنين درآمدي حاصل مي   خواهان شود كه  حكم به عدم النفع به شرطي داده مي 

  كه هرگونه عدم النفع ادعائي بايد با قاطعيت كافي نشان داده شود و ادعاهائي كه بيش از حد بر  حكم كردديوان 

،  سدكو اينك عليه شركت ملي نفت ايران در پروندة ديوان  1260و گمان مبتني باشد مردود اعالم خواهد شد.ظن 

ا قلم موضوع  ي(يك) آ :گيري در خصوص محروميت از استفاده چهار مالك را مدنظر قرار داد، يعنيدر تصميم

جايگزيني آن قلم؛ (سه) درآمدي كه در نتيجه  اختالف فوراً قابل جايگزيني بود يا خير؛ (دو) زمان الزم براي 

  پروندة   در ديوان  مضافاً،   1261شد.(چهار) مبلغ مشخص درآمدي كه حاصل مي   ؛ وشداستفاده از آن قلم حاصل مي 

رويدادهاي مشخصي را مورد توجه قرار داد تا تعيين كند كه آيا (يك) در واقع خواهان در صورت در   سدكو

 

- 1، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و نيز به عنوان نمونه، بنگريد به ويليام ج. لويت ، باال. 2039-2034بندهاي  بنگريد به  1259
؛ 209، 191ص ، ص14گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1987آوريل  22[ 1366(دوم ارديبهشت  55، بند 209-297

آبان   22(متن فارسي  267، بند 567-215/213-3، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و ديگران و اينترنشنال و ديگراندادرس 
، ص ص  31گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در ])، 1995[هفتم نوامبر  1374آبان  16]، متن انگليسي 1995نوامبر  13[ 1374

127 ،200.  
  1366(دوم ارديبهشت  58، بند 297-209-1، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و ليام ج. لويت به عنوان نمونه بنگريد به وي 1260

(ادعاي محروميت از منافع را به اين دليل رد   210-209، 191گزارش آراء ديوان داوري، ص ص  منتشره در])، 1987آوريل  22[
سايزموگراف سرويس كورپوريشن و ديگران  شد)؛ كرده است كه خواهان با قاطعيت كافي، اثبات نكرده بود كه پروژه منافعي مي

 منتشره در])، 1988دسامبر  22[ 1367(اول دي  307-306، بندهاي 420-443-3، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و ديگران و
(به نحو جزئي، ادعا بر محروميت از منافع را به اين دليل رد كرده است كه در   81-80، 3، ص ص 3گزارش آراء ديوان داوري، ج 

جمهوري اسالمي ؛ نمايي صورت گرفته بوده كه آن را كامالً حدسي كرده بوده است)حاشيه سود ادعا شده توسط خواهان بزرگ
 1374آبان  16] متن انگليسي 1995نوامبر   13[ 1374آبان  22(متن فارسي   276، بند 567-215/213-3، حكم شماره ديگران و ايران 

(ادعا بر محروميت از منافع را به خاطر   204-203، 127، ص ص 31گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در ])، 1995[هفتم نوامبر 
جهت، حدسي بوده، و خواهان با قاطعيت كافي اثبات نكرده بوده كه  بات رد كرده به اين دليل كه خسارات ادعا شده، بي قصور در اث

  شده است).پروژه به نفعي منتهي مي

  منتشره در])، 1987[هفتم ژوئيه  1366تير  16( 309-129-3، حكم شماره سدكو، اينك. و شركت ملي نفت ايران و ديگران 1261
  ، باال. 2037بند  بنگريد به . 23، ص 15اء ديوان داوري، ج گزارش آر
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شدة خواهان  منافع مطالبهادلة مستند بر توانست منافعي از آن كسب كند؛ و (دو) ال مياختيار داشتن آن قلم از م

 1262» است. موجهمشابه كسب شده « هاي» كه در عمليات سود ... عايد شدهدر پرتو «

 موزه   طعدم النفع بالقوة ادعائي فروش بلي  

،  بليط موزهروش محاسبات دكتر زاهدي در ارتباط با ادعاي عدم النفع ايران از فروش بالقوة  -۲۴۴۳

 كند.را به چهار دليل برآورده نمي  عليه شركت ملي نفت ايران   .اينك  ،سدكو پروندة در وضع شدههاي مالك

ادله متعارض    آثار چغاميششدة طرفين در خصوص قابليت به نمايش گذاشتن    معرفينخست، شهود   -۲۴۴۴

فرد و واجد ارزش فرهنگي براي ايران و ايرانيان ه  اند. ديوان در اين خصوص كه آثار چغاميش منحصر بارائه كرده 

بودن و ارزش    منحصر به فرد  حال،با اين موافق است.    ،دكتر جوادي و دكتر زاهدي  ،است با شهود كارشناس ايران

ها باشد. اگرچه دكتر جوادي و دكتر زاهدي هر دو شهادت  بودن آن نمايشتواند به معني قابل فرهنگي آثار نمي 

شده  معرفيگرفت، شاهدان كارشناس هاي مختلف در معرض تماشا قرار مي در موزه  آثار چغاميشدادند كه 

شهود كارشناس اياالت  وفق اظهارات مخالف اين نظر بودند.  ،نگ و دكتر دانتيادكتر ي ،توسط اياالت متحده

شدن در موزه نبود. مفيد بود، و قطعاً مناسب به نمايش گذاشته اهداف آموزشيفقط براي آثار چغاميش  ،متحده

كه براي به تماشا درآمدن در موزه، و اين  آثار چغاميشكند كه در خصوص واجد شرايط بودن مي  حكمديوان 

ها منتج خاطر نمايش آن ه ب بليط موزهتوانست به منافع بالقوه از طريق فروش ها به ايران ميده شدن آن بازگردان

 ادله متعارض ارائه شده است. ،شود

در   آثار چغاميشبازگشت و نمايش  ،شود كه مطابق محاسبه دكتر زاهدي مي  متذكردوم، ديوان  -۲۴۴۵

يك   آنخود دكتر زاهدي،  اقرار برد. بنابر را يك درصد باال مي  بليط موزه فروش  ، هفت تپه و شوش هاي ه موز

 

  .53، ص 15، گزارش آراء ديوان داوري، ج 85، بند 309-129-3، حكم شماره سدكو، اينك. 1262
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كرد. از مجموعه آثار نمايشي موزه را در هفت تپه و شوش اشغال مي   آثار چغاميش درصد مبتني بر نسبتي است كه  

با روش محاسبة دكتر  ،دكتر دانتي و آقاي مارتنز ، شود كه شاهدان كارشناس اياالت متحدهديوان يادآور مي 

يك درصد موافق نبودند. ديوان با شهادت دكتر زاهدي مجاب نشده است. رقم يك  اين زاهدي براي رسيدن به 

آثار  كه  و گمان است، چرا كه ايران نتوانسته در اثبات اين ظن  شده توسط دكتر زاهدي كامالً مبتني بر  درصد ارائه 

داد، مدارك  خود اختصاص مي ه هاي هفت تپه و شوش را ببليط موزه اقع يك درصد فروش ودر  چغاميش

ها را تشكيل  شدة موزه هاي به نمايش گذاشتهچه نسبتي از مجموعه  آثار چغاميش كه ي ارائه كند. اين ربط ذي

  بليط موزه كرد، ربطي به محاسبة فروش بالقوة  ها اشغال ميدر هر يك از موزه   آثار چغاميشداد، يا فضائي كه  مي

موجود در سازمان    طهاي خود وي و نيز آمار فروش بليندارد. هر چند دكتر زاهدي شهادت داد كه ارقام بر بررسي 

تواند  در اختيار ديوان قرار نداده است. بنابراين ديوان نمي ايران تحقيق و آمارها را ميراث فرهنگي مبتني است، 

 بودن اين منابع اطالعاتي داشته باشد. ربطذي ري مستدلي دربارة صحت و گينتيجه

  آثار چغاميشاستوانه كوروش و    مسترد شدنكه مقايسة بين منافع حاصل از    كندحكم مي ان  ديوسوم،   -۲۴۴۶

ندارد. دكتر زاهدي در تأييد اين ادعا كه   اين ادعادر هاي تبعي كننده نيست، و ربطي به اثبات زيان قانع

هاي هفت تپه و شوش بود، شهادت داده است  بليط موزه متضمن يك درصد فروش    آثار چغاميش شدن  بازگردانده 

ديدكننده جذب كرد. زبا 400،000كه باز پس داده شدن استوانه كوروش به موزه ايران باستان، و نمايش آن، 

گونه كه دكتر دانتي شهادت  ، همانلحابا اين ه است. ه زاهدي در اين ارتباط براي ديوان فاقد شب دكترشهادت 

كه آثار چغاميش يك  يكي از مشهورترين آثار باستان خاور نزديك است»، حال آناحتماالً  داد، استوانه كوروش «

بنابراين، ديوان  شود. داري ميشناسي نگههاي باستان در زيرزمين موزه  عموماًمجموعه مطالعاتي معمولي است كه  

اي كه استوانه  ه كوروش با آثار چغاميش قابل مقايسه نيست و در واقع عالقه عموميكند كه استوانحكم مي 

توانست جلب كند، قابل مقايسه نيست.  اي كه آثار چغاميش مي توانست جلب كند و عالقه عمومي كوروش مي 
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گذاشته شد   استوانه كوروش در موزة ايران باستان در شهر تهران كه پايتخت است در معرض ديد ،افزون بر اين

هاي محلي هفت تپه و شوش به تماشا گذاشته  قرار بود در موزه  آثار چغاميشگفته خود ايران، ه كه، بحال آن 

چيزي با اهميت وافر چون استوانه كوروش در پايتخت ايران   گانديدكنندزكه تعداد با كندحكم مي شود. ديوان 

تر همانند آثار چغاميش در دو موزه محلي قابل  كمبسيار با تعداد مورد انتظار بازديدكنندگان چيزي با اهميت 

كه ايران جز نظر دكتر زاهدي در جلسه استماع مدركي دال بر   كندمالحظه مي مقايسه نيست. به هر روي، ديوان 

 داد بازديد كنندگان موزه ايران باستان در مدت به نمايش درآمدن استوانه كوروش ارائه نكرده است. تع

شهادت دو شاهد   ،گونه كه اياالت متحده متذكر شده استهمانشود كه  ديوان خاطرنشان مي چهارم،   -۲۴۴۷

در   قاعدتاً بايد  شآثار چغامياش شهادت داده كه نامهكارشناس ايران متعارض است. دكتر جوادي در شهادت 

 در جلسه استماع شهادت داد كه سازمان ميرات فرهنگيدكتر زاهدي  ؛آمدمي موزه ايران باستان به نمايش در

هاي هفت تپه و شوش عرضه كند. ديوان تمايل دارد با اياالت متحده  را در موزه   آثار چغاميشبرنامه داشت    ايران 

آثار  براي ايران اي كه سازمان ميراث فرهنگي  ناهمخواني در خصوص برنامهدر اين خصوص موافق باشد كه اين 

 .برد»داشت «وجود برنامه قطعي در استفاده از اين آثار باستاني را زير سؤال مي  چغاميش

  آثار چغاميشكند كه مشخص نيست آيا اگر گيري هدايت مي ديوان را به اين نتيجه باالمالحظات  -۲۴۴۸

 كندحكم مي مضافاً ديوان . يا خير دست آورده نفعي ب بليط موزهل فروش َبتوانست از ِقدر تصرف ايران بود مي 

. بدين ترتيب، ديوان  كه دكتر زاهدي محاسبات عدم النفع ادعائي را بر آن استوار كرده، نامعقول است مبناييكه 

موزة ادعائي به عنوان خسارت بابت محروميت از استفاده    طادعاي استحقاق ايران به دريافت يك درصد فروش بلي

 كند.كننده نبودن و مبتني بر ظن و گمان بودن مردود اعالم مي دليل قانعه را ب آثار چغاميشاز 

 محققينعدم النفع ادعائي بابت احتمال فروش تصاوير به   
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النفع دقيقاً بر ادعاهاي ايران بابت عدم   بليط موزه عدم النفع فروش  مورد  شده در  همان مالحظات اعمال  -۲۴۴۹

كه محاسبات دكتر زاهدي براي عوايد   كندمالحظه مي . ديوان شودمي فروش احتمالي تصاوير به محققين اعمال 

كه پنج   اين استهاي فروشي است. تخمين ايران شده باز هم فاقد كسورات مربوط به مخارج توليد عكسفوت

براي هر تصوير  ريال    5،000  بالغ بر   هاميانگين سود موزه   باها،  محقق تقريباً چهل تصوير تخصصي را ساالنه از موزه 

هاي مشابه،  همچنين دليلي براي فروش ايران  دال بر صحت تخمين خود ارائه نداده است.    ي. ايران مدركخريدندمي

كه شايد پنج   زند تخمين مي دكتر دانتي  ،. به عالوهارائه نكرده است ،ندر موزه ايران باستا هاييمثالً چنين فروش 

تخصصي تمركز داشته باشند، و نتيجتاً اين عرصه مطالعاتي   ة تا ده محقق در هر دوره در جهان به واقع در اين زمين

نيست.  كند محتملاي كه ايران استدالل ميقدري كوچك و تخصصي است كه جريان مستمر درآمد به گونه ه ب

كه از جانب اياالت متحده در جلسه استماع   يكه آقاي مارتنز، شاهد كارشناس شودمتذكر مي ديوان همچنين 

حضور يافت، شهادت داد كه بررسي و تأييد شمار محققين نيازمند به در اختيار داشتن اين تصاوير براي وي مقدور  

 نيست.

النفع ادعائي بابت فروش احتمالي تصاوير به محققين ، ديوان ادعاي ايران بابت عدم باالدر پرتو مراتب   -۲۴۵۰

 كند.كننده نبودن مردود اعالم مي را به دليل مبتني بودن بر ظن و گمان و قانع 

 عدم النفع ادعائي بابت نشر بالقوة كتاب   

آثار  النفع انتشار احتمالي دربارة كه همان نتايج را به ادعاي عدم  كندحكم ميهمين منوال، ديوان ه ب -۲۴۵۱

 تسري دهد. چغاميش

  متذكر  نامه دكتر جوادي و شهادت دكتر زاهدي در جلسه استماع را ديوان ناهمخواني بين شهادت  -۲۴۵۲

  دالر آمريكا در سال از  1،000توانست عوايدي معادل انتشارات احتمالي مي  ،شود. به گفتة دكتر جواديمي

دكتر   ،. از سوي ديگرداشته باشد دالر آمريكا 23،000يا جمعاً  ]2004تا  1981[از  1383/1382تا  1360/1359
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ميليون ريالي»   40را داشت مطابق ادعا به «سود  هازاهدي شهادت داد كه دو كتابي كه ايران قصد نشر آن 

كند، براي دو كتاب به سودي  ي ريالي كه ايران براي مورد حاضر استدالل م  70انجاميد «كه با نرخ تسعيري مي

  ، كارشناس ايران شاهد شده توسط تفاوت فاحش بين دو رقم مطرح  .شد»بالغ ميآمريكا دالر  571،000معادل 

اي براي انتشار كتاب وجود  شدهريزي شود، كه شايد طرح برنامه با اياالت متحده رهنمون مي  موافقتديوان را به 

 نافع بالقوه كالً ظن و گماني بيش نبوده است. و بنابراين هرگونه كسب م هنداشت

هر تقدير نادرست است، چرا  ه مضافاً ديوان با آقاي مارتنز هم نظر است كه محاسبات دكتر زاهدي ب  -۲۴۵۳

ها، و اين نكته را كه مطابق  ها، امكان به فروش نرفتن بخشي از كتاب كه دكتر زاهدي مخارج مرتبط با تهيه كتاب

شد، را در محاسبه خود منظور نداشته  ها بدون دريافت بها توزيع مي درصد از كتاب  20شهادت خود وي ده تا 

اش وقت و  يابد كه كتابي كه وي پنج سال براي تهيه كننده مي نتي را مجاب ااست. ديوان همچنين شهادت دكتر د

 دالر بود. 15 تا 10دالر آمريكا هزينه صرف كرد، عايدي حق تأليف آن ساالنه  150،000

به  را  آثار چغاميشالنفع انتشارات بالقوه در مورد ، ديوان ادعاي ايران بابت عدم باالبا لحاظ موارد  -۲۴۵۴

 .كندنبودن رد مي كنندهمجابدليل مبتني بر ظن و گمان بودن و 

 نتيجه  

دارد كه خسارات ادعائي ايران براي جبران محروميت از  گفته، ديوان مقرر مي در پرتو مراتب پيش  -۲۴۵۵

ديوان،    رويهمبتني بر فرض و گمان است. با اين حساب، در راستاي    ،غيرقابل قبول  يدر حد   آثار چغاميشاستفادة  

 1263كند.خاطر فقد دليل مردود اعالم مي ه ا بدر رابطه با محروميت از استفاده رديوان ادعاي ايران 

 

(دوم ارديبهشت    58، بند  297-209-1، حكم شماره  بنگريد به ويليام ج. لويت و جمهوري اسالمي ايران و ديگرانبه عنوان نمونه   1263
النفع به علت اين كه  (رد دعواي عدم  210، 191ص ، ص14گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1987آوريل  22[ 1366

اسالمي ايران    پترولين اينكورپوريتد و ديگران، و جمهوري توانست سودآور باشد)؛  خواهان به قطعيت كافي اثبات نكرد كه طرح مي
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 هاي حقوقي و هزينه  ها(سه) حق الزحمه 

هاي حقوقي توسط وكالي ايران  و هزينه  هاحساب اين حق الزحمه مطابق ادلة تقديمي ايران، صورت  -۲۴۵۶

براي ايران به شرح    روبينهاي توقيف  رسيدگي تا اختتام جريان    ]2006ژوئيه  [  1385تير/مرداد  در اياالت متحده از  

و ژوئيه   2006ژوئيه [ 1391و تير/مرداد  1385تير/مرداد دالر آمريكا بين  96/863،268) يكصادر شد: (آتي 

دالر    95/152،877پي بود، و  ال ، كوركوران اند رو ال ردالر آمريكا از آن مربوط به برلين  01/710،391  كه  ،]2012

و شهريور/مهر   1391مرداد/شهريور دالر آمريكا بين  45/658،949) دو( ؛پيال آمريكا مربوط به مولوالمكن ال

دالر آمريكا بين   16/183،201) سهو ( ؛بود پيال ال كه مربوط به مولوالمكن  ]2014و سپتامبر  2012اوت [ 1393

هاي  ن نامه ايرا. كه باز مربوط به مولوالمكن بود ]2015و ژوئن  2014نوامبر [ 1394و خرداد/تير  1393آبان/آذر 

حقوقي    يهاو هزينه  هاالزحمه كند كه در آن ذكر شده كه نيمي از حق مي   تسليمارسالي وكالي آمريكائي خود را  

هاي ارسالي  حسابايران نيمي از كل مبلغ صورت ، است. بدين قرار آثار چغاميشمربوط به دفاع از صحيحاً 

 كند.را مطالبه مي  روبين وكالي آمريكائي در ارتباط با دادرسي 

هاي حقوقي كه بايد  و هزينه  هاالزحمه كه اياالت متحده نسبت به محدودة حق كندمالحظه مي ديوان  -۲۴۵۷

 حال، با اين به نفع ايران حكم داده شود نظري مضيق و محدود دارد.  روبينبه دليل درگيري ايران در دادرسي 

در قلمرو    آثار چغاميش توسط اياالت متحده نقض نشده بود    9ديوان با ايران در اين زمينه موافق است كه اگر بند  

  آثار چغاميش  ،ودخود را نقض نكرده ب  9ماند. نتيجتاً، اگر اياالت متحده تعهد بند اياالت متحده باقي نمي قضايي

 

گزارش آراء ديوان داوري،    منتشره در])،   1991اوت    14[  1370مرداد    23(  110-109، بندهاي  518-131-2، حكم شماره  و ديگران
(رد ادعاي عدم النفع به دليل عدم اثبات اين مطلب توسط خواهان كه زمان الزم براي جايگزيني تجهيزات   101، 64ص ، ص27ج 
دادرس اينترنشنال و ديگران و  توانسته تجهيزات مصادره شده را به نحو سودآور اجاره كند)؛ ن كه خواهان ميماه بوده، يا اي 12

]، متن 1995[هفتم نوامبر  1374آبان  16(متن انگليسي  276، بند 567-215/213-3، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و ديگران
النفع  (رد ادعاي عدم   203-204،  127ص  ، ص 31گزارش آراء ديوان داوري، ج    منتشره در])،  1995نوامبر    13[  1374آبان    22فارسي  

غيرقابل قبول بر ظن و گمان متكي بود، و خواهان با قطعيت كافي اثبات    بخاطر فقد ادلة اثبات ادعا چرا كه خسارات ادعائي به ميزاني
  توانست سودآور باشد).نكرد كه طرح مي
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هاي  ها و هزينه الزحمه ايران حق  شد.نمي واقع  روبين توقيفهاي رسيدگي ] موضوع 2003[ 1382/1381 سال  در

كه ]، زماني 2006[ژوئيه  1385هاي توقيف را از تير/مرداد حقوقي مربوط به دفاع از آثار چغاميش در دادرسي 

در  ايران  آثار مطرح كند، متحمل شد. آن ملزم شد در دادگاه حضور يابد به اين منظور كه مصونيت حاكميتي بر

  ، قرارمشمول قرار افشاي اموال و مدارك شد. بدين  روبين ، در دادرسي ايه ناحياه گاه دادگ حضور در پيش ةنتيج 

و    آثار چغاميشبر    حاكميتيگيرد كه اگر ايران ملزم به حضور در دادگاه و طرح ادعاي مصونيت  ديوان نتيجه مي 

 بپردازد.  دفاع شد، ملزم نبود در قبال قرار افشاي كلي اموال خود به نمي  پرسپوليسمجموعة 

فقط محدود به حضور   روبينايران در ارتباط با دادرسي  وكالي اقدامات   ،فزون بر اين، به نظر ديوان -۲۴۵۸

به منظور فراهم  نيز اقدامات ديگري ايران  وكاليدادرسي داشت نبود.  در دادگاه و اقداماتي كه ارتباط مستقيم با

معمول داشت. اين اقدامات شامل مكاتبه با سازمان آموزشي،   آثار چغاميشبراي بازگرداندن  تأييد الزمآوردن 

هاي مقابل ايران در ساير  علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) و نظارت بر مواضع اتخاذي ايران و طرف 

رسي مطروح در ماساچوست در ارتباط با مجموعه هرتزفلد  ، مانند داديها در خصوص مصونيت حاكميتدادرسي 

تا  ندبودديوان نيز در ارتباط مي اين بايد با نمايندگان ايران در  روبينايران در دادرسي   وكاليشد. مضافاً، نيز مي

  ها الزحمهگيرد كه حق نتيجه ميبنابراين  د. ديوان  ندار  مطلع نگه  آثار چغاميشها را از آخرين تحوالت وضعيت  آن

  ] 2015و ژوئن  2006ژوئيه [ 1394و خرداد/تير  1385تير/مرداد و مخارج حقوقي وكالي آمريكائي ايران بين 

تواند  ديوان نمي   ، بود. بنابرايننيز  به ايران    آثار چغاميشانتقال    ترتيباتنتيجه قصور اياالت متحده در فراهم آوردن  

هاي مربوط به  هاي حقوقي به دسته و هزينه  هاكيك حق الزحمهاياالت متحده در تف تصنعيِتا حدي  با روشِ 

 موافق باشد.  روبينشده و مراحل دادرسي  كارهاي انجام 

توان آن را به درستي به  اي كه مي حقوقي  هايه و هزين  هاالزحمه ديوان سپس بايد به بررسي نسبت حق  -۲۴۵۹

و   هاالزحمهكه نيمي از كل حق  داردمعروض مي منتسب كرد تعيين كند. ايران  آثار چغاميشنقض مرتبط با 
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توسط اياالت متحده   9ناشي از نقض بند  به درستي بايد روبينهاي حقوقي متحمله در ارتباط با دادرسي هزينه 

عليه  فقط حتي اگر دعوا  ،. مطابق اظهارات اياالت متحدهبا اين سخن مخالف استتلقي شود. اياالت متحده 

، بخش  آثار چغاميشو  پرسپوليسشد، در قياس با طرح دعوا عليه هر دو مجموعة مطرح مي  پرسپوليسمجموعه 

 بود.مان ميزان مي ه هاي حقوقي بهو هزينه  هاالزحمه اساسي حق 

 but-forسبب كليدي (كه با اعمال آزمون  اين استاساساً، درك ديوان از استدالل اياالت متحده  -۲۴۶۰

test ( خاطر مجموعة  ه باز پيش ، آثار چغاميششده در ارتباط با هاي حقوقي كار انجام و هزينه  هاالزحمهحق

و   ها، و حتي بدون هرگونه تخلفي از سوي اياالت متحده، ايران بايد حق الزحمه شده بودتحميل  پرسپوليس

سبب  )آثار چغاميشداد تخلف (قصور از انتقال در زمان رخ  ،شد. به بيان ديگرهاي حقوقي را متحمل ميهزينه 

(در ارتباط با  از پيش توسط رفتاري غيرمربوط به نقض اياالت متحده ها ل هزينه َب خسارات وارده به ايران از ِق

كند حكم مي ديوان  در عوض،اين تحليل نادرست است.  ،وجود آمده بود. به نظر ديوانه ) بپرسپوليسمجموعة 

توسط اياالت متحده نباشد، و خسارات ناشي از آن، در محدودة بررسي   9بوط به نقض بند كه عملكردي كه مر

توقيف    ة كه ناشي از اقدام اياالت متحده در مخاطر  ايهاي حقوقي و هزينه   هاگيرد. تنها حق الزحمهديوان قرار نمي 

  ربط ذيگيرد) قرار مي  9ودة بند شود و در محدباشد (كه «اموال ايران» تلقي مي  آثار چغاميشقراردادن نارواي 

 است.

براي به وجودآمدن كل   پرسپوليسيا توقيف مجموعه  آثار چغاميشتوان گفت كه يا توقيف نمي -۲۴۶۱

چون  مسائلي  ادعا اين  كرد. در اوضاع و احوال شده به ايران كفايت ميهاي حقوقي تحميلو هزينه  هاحق الزحمه 

گيري كند. فرضي» يا «سببيت چندگانة مشترك» مطرح نيست كه باعث شود ديوان به نحو ديگري تصميم  «سبب

تواند مجزابودن  هاي واحدي انعكاس يافته نميحسابشده در صورتهاي خدمات حقوقي ارائه كه حق الزحمه اين 

  اين است ماند  اي كه براي بررسي ديوان باقي مي ها را در پردة ابهام قرار دهد. تنها نكتهها و آثار مترتب بر آن سبب
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  آثار چغاميش بر  ،حاصل از آن هاي حقوقيو هزينه  هاكه آيا انطباق صحيح حجم كار انجام شده، و حق الزحمه 

 مقدور است يا خير. پرسپوليسيا مجموعة 

  بازبيني هاي حقوقي تقديمي ايران را و هزينه هاالزحمه هاي حق حسابديوان جزئيات كلية صورت  -۲۴۶۲

پي و مولوالمكن  الكوركوران اند رو ال  ،هاي وكالي آمريكائي ايران، برلينركرده است. ديوان همچنين نامه

  50اند كه  ها، هر دو مؤسسة حقوقي ادعا كرده پي را كه ايران ارائه كرده مورد توجه قرار داده، كه در متن آن الال 

اختصاص دارد.  آثار چغاميششده در ارتباط با به كارهاي انجام صحيحاًحساب م صورت درصد مجموع ارقا 

شده در  ويژه، با عنايت به جزئيات ارائه ه ديوان دليلي براي ترديد در محاسبات وكالي آمريكائي ندارد، ب

 باشند.آن مي به اي كه اين وكال پايبند ها و قاعدة اخالق و عملكرد حرفه حسابصورت 

هاي  و هزينه  هاالزحمه كه حق كندحكم ميعنايت به محاسبات وكالي آمريكائي ايران، ديوان با  -۲۴۶۳

ايران   برشده هاي حقوقي تحميلو هزينه  هاالزحمه درصد مجموع حق 50 آثار چغاميشيافته به حقوقي اختصاص 

هاي  و هزينه  هاالزحمهباشد. نيمي از حقمي ]2015تا ژوئن  2006ژوئيه [ 1394تا خرداد/تير  1385تير/مرداد  از

ديوان اين مبلغ را به نفع ايران حكم   بر اين اساس،باشد. مي (گرد شده) دالر آمريكا  75/852،709حقوقي معادل 

 دهد.مي

 (چهار) نتيجه گيري كلي  

ايران حكم  دالر آمريكا به نفع  75/852،709مبلغ  مجموعاً 32-در مورد ادعاي زديوان  ،در نتيجه -۲۴۶۴

 دهد.مي
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  گالس لي)ا(موزة تاريخ طبيعي ايران/دكتر د 115-) ادعاي ز13( 

 (الف) مقدمه  

هاي  ، بابت ارزش برخي از نمونه115-در ادعاي زخود نهائي  هايدادخواهي مطابق ايران  -۲۴۶۵

گالس لي  ادكتر دكشيده از آن توسط  هاي بيرون شود، و فسيلماتريس شناخته مي   تحت عنوان شناسي، كه  زيست 

اسفند   13شده در ثبت اختصاري دعاوي جدولدر ايران كند. مي  غرامتاز دانشگاه كاروليناي شمالي مطالبه 

درك ديوان    ؛كندمي  غرامتهاي» وارده نيز مطالبه  كه بابت «ساير زيان  كرد] مشخص  2015[چهارم مارس    1393

كند. ادعا را مشخص نمي اين  كه اين سرفصل ادعا بابت خسارات تبعي است. ايران مبلغ خواستة خود در    اين است 

ديوان كارشناس مستقلي براي ارزيابي  است كه خسارات مستقيم تقاضا كرده  در ارتباط بااين دولت ، در عوض

 شده تعيين كند.كشيدههاي بيرون ها و فسيلادله و تعيين ارزش ماتريس 

در  دكتر لي كه   1264حكم جزئي ذكر شد، ديوان مجاب شده استاين در قبالً گونه كه همان -۲۴۶۶

حفاظت منافع ايران   دفترهاي استخراجي را به ها و هم فسيلهم ماتريس  ]1990مه [ 1369ارديبهشت/خرداد 

  23] تا 1985ارس م اول[  1363اسفند  10طي دورة اياالت متحده ديوان مقرر داشته است كه  ،مضافاً 1265فرستاد.

خود مبني بر معمول داشتن اقداماتي جهت حصول اطمينان از انتقال   9] تعهد بند 1989ژوئن  13[ 1368خرداد 

ژوئن   13[ 1368خرداد  23در  نقض هائي به ايران كه در اختيار دكتر لي قرار داشت را نقض كرده بود. اين فسيل

ور خارجه درخواست خود را از دكتر لي براي ارائه اسناد مثبتة  كه وزارت امبه پايان رسيد ] يعني زماني 1989

 1266و مصرانه آغاز نمود. فعاالنهحمل تكرار كرد و پيگيري موضوع را 

 

، پانوشت  602-(چهار)15/الف24الف-، حكم شماره هيئت عمومياياالت متحده آمريكا وبنگريد به جمهوري اسالمي ايران  1264
  ]).2014[دوم ژوئيه  1393تير  11( 153
  ، باال.1182-1180بندهاي بنگريد به  1265
  ، باال. 1188بند بنگريد به  1266
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 (ب) اظهارات طرفين  

اي در ارتباط با خسارات خود ارائه داده و نه روش دقيق ارزيابي اقالم مورد بحث و يا ايران نه ادله  -۲۴۶۷

شد، ايران درخواست كرده كه ديوان كارشناس   ذكرگونه كه خسارات» را ارائه نموده است. همانمحاسبة «ساير 

 ها تعيين كند.ها و فسيل ادله و تعيين ارزش ماتريس   يمستقلي براي ارزياب

كه در پرتو قصور ايران از ارائه ادلة ارزيابي در اين ادعا، درخواست كنوني   مدعي استاياالت متحده   -۲۴۶۸

 اساس است.ي بر انتخاب كارشناس توسط ديوان بي ايران مبن

 (پ) تصميم ديوان  

هائي را كه  هاي ماتريس و فسيل نمونه  ]1990مه  [  1369ارديبهشت/خرداد  كه دكتر لي در  با احراز اين  -۲۴۶۹

جمله  ، ديوان ضرورتاً ادعاي ايران بابت ارزش آن اقالم از  هحفاظت منافع ايران ارسال داشت  دفتردر اختيار داشته به  

درخواست ايران براي انتصاب كارشناس جهت ارزيابي ادله و تعيين    ،. بنابراينه استرا رد كردها  ارزش علمي آن 

 ها منتفي است.ها و فسيل ارزش ماتريس 

مارس   اول[ 1363اسفند  10بين اي در اين خصوص تسليم نكرده است كه اين دولت هيچ ادله ايران  -۲۴۷۰

  9تعهد بند در حال نقض اياالت متحده آن،  طي اي كه ] يعني دوره 1989ژوئن  13[ 1368خرداد  23] و 1985

متحمل «ساير   به ايراندكتر لي در اختيار هاي ها و فسيلانتقال ماتريستضمين اقداماتي جهت در انجام خود 

درخواستي ايران به ارزيابي «ساير خسارات» ادعائي  . تا جائي كه انتصاب كارشناس مستقل خسارات» شده است

نصب كارشناس تنها در موردي قابل طرح است كه   ئلهمسشود. «شود، درخواست يادشده اجابت نمي مربوط مي 

 1267. »طرف متقاضي نصب، به قدر كافي ادعاها يا مدافعاتش را اثبات كرده باشد

 

  1368شهريور  14( 80، بند 438-430-1، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و ديگران و ول اينترنشنال سيستمز اينك راك  1267
  .168، 150، ص ص 23گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1989[پنجم سپتامبر 
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  كند.رد مي را   115-در ادعاي زپرداخت غرامت  هب درخواست ايران تمام با اين حساب، ديوان  -۲۴۷۱

 )پايپ اَند سوپالي كو. (خارك/ميدلند 172-ادعاي ز) 14(

 (الف) مقدمه

مقرر داشت كه «در مواردي كه اياالت متحده از تعهدات خود در بيانيه  529ديوان در حكم شمارة  -۲۴۷۲

ديوان   1268. االت متحده محقق است»عمومي تخلف كرد و در نتيجه، ايران خساراتي متحمل شده، مسئوليت اي

از سفارش    17و قلم    790009-سياز سفارش خريد شمارة كي   1، به استثناي قلم  172-كه اقالم ز  استحكم كرده  

از دستور انتقال  داري مقررات غيرقانوني خزانه 535 -333توسط بخش ، در واقع 790067-سيخريد شمارة كي 

ل بيانيه عمومي را در  بوده، و در نتيجه، اياالت متحده تعهدات خود ذي  مستثني 12281دستور اجرايي شمارة 

 535 -333كند كه، در اوضاع و احوال مربوطه، بخش ديوان حكم مي  1269خصوص آن اقالم نقض كرده است.

به ايران بوده است. بدين ترتيب، اياالت متحده    172-عدم انتقال اقالم ز   سبب اصليداري  مقررات غيرقانوني خزانه 

 جبران خسارات ايران را دارد. مسؤوليت   ،ين اقالمبيانيه عمومي در خصوص ا ازخود   تخلفبه دليل 

دالر  51/19،931خواهان حداكثر مبلغ  172-خود، در ادعاي ز دعاويايران مطابق جدول خالصه  -۲۴۷۳

باشد، كه ذيل سه سفارش خريد متفاوت خريداري شده است.  مي  172-آمريكا بابت غرامت براي ارزش اقالم ز

دالر آمريكا است، كه   560مدعي  790004-سيفارش خريد شمارة كيتر: (يك) ايران بابت سمشخص به نحو 

دالر آمريكا است، كه وفق اظهارات ايران،   38/550 اإلدعا نشان دهندة قيمت پنج قلم سفارش داده شده، ياعلي 

(دو) ايران بابت    1270باشد؛] مي 1980[آوريل  5913فروردين  فهرستدهندة ارزش اقالم مذكور مطابق نشان

 

  .139، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 73 ، بند529حكم شماره  1268
  ، باال. 1378بند  بنگريد به  1269
  ، باال. 1222بند  بنگريد به  1270
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دهندة قيمت اقالم سفارش  دالر آمريكا است، كه نشان  65/7،740مدعي  790067-سيسفارش خريد شمارة كي 

  فهرست دهندة ارزش اقالم مذكور مطابق ايران، نشان  به نظرر آمريكا است، كه دال 25/8،396داده شده، يا 

 باشد.] مي1980[آوريل  1359فروردين 

  (ب) اظهارات طرفين 

 (يك) اظهارات ايران  

اي كلّي، ايران مدعي است كه در خصوص ادعاهاي راجع به خارك («ادعاهاي  به عنوان مسئله  -۲۴۷۴

است. ايران   مورد اختالف هاي خريد اقالم حسابصورتقيمت مدعي خسارات وارده و نه اين دولت خارك») 

ويژه بدين جهت  اي معقول از ارزش آن اقالم است، به حسابي، نشانه كه قيمت خريد يا صورت بر اين نظر است 

ژانويه    19[  1359دي    29گذاري، كه، وفق اظهارات ايران،  كه خريدها در زماني به نسبت نزديك به تاريخ ارزش 

نيمه اول  كارانه است زيرا اكثر اقالم در  اند. وفق اظهارات ايران، اين رويكردي محافظه باشد، انجام شده] مي1981

  1359اند. بدين ترتيب، حتي اگر اقالم مذكور تا دي  باال خريداري شده ] در زمان تورمي  1979[اواسط سال    1358

اي اعمال  گذاري شود كه هيچ شاخص شده باشد، اين زيان با اين امر تهاتر مي   متحمل كاهش ارزش]  1981[ژانويه  

موجود   معتنابهياندكي در خصوص كسر ارزش  مداركنشده است. ايران بر اين موضع است كه، در هر حال، 

 است.

اختالف به اشخاص ثالث، از سوي  مورد هاي اقالم فروش  ياهاي ادعايي وفق اظهارات ايران، انتقال  -۲۴۷۵

توانند براي  گذاري نمي ها، بر اساس معيارهاي ارزش و بنابراين، آن  1271ديگر، نمايانندة داد و ستدهاي رايج نيست، 

 قرار گيرند.ارزش منصفانة بازار مورد استفاده هيچ نوعي از تعيين 

 

  ، باال. 1348بند  بنگريد به  1271
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اي معقول از ارزش اقالم  حساب به عنوان نشانه صورت مندرج در  هاي  كند كه، اگر قيمتايران ادعا مي  -۲۴۷۶

گذاري اياالت متحده  كه كارشناس ارزش مربوطه در ادعاهاي خارك به حساب نيايند، رويكرد هزينه، چنان

؛ چنين رويكردي ارزش معاملة اوّليه  استب مناس گذاري آن اقالمبراي ارزش به طور معمول  1272نهاد داده، پيش

هاي  كه هزينه بر اين نظر است  كند. ايران  گذاري تكاپو مي بازتوليد ارزش در تاريخ ارزش در جهت  گيرد و  را مي 

 نظر قرار گيرد. در گذاري با رويكرد هزينه حمل، تخفيف، و كميسيون بايد در ارزش 

 ها)اتصال ها و(فلنج  790004-سيسفارش خريد شمارة كي 

دالر    38/550مدعي    790004-سيرش خريد شمارة كي اايران در خصوص سف  ، طور كه گفته شدهمان -۲۴۷۷

شده توسط ميدلند براي پنج قلم از آن  حسابدهندة مجموع مبلغ صورت آمريكا است، كه نشان 

به خارك  ]1979ژوئن  14[ 1358خرداد  24دالر آمريكا، مبلغ موجود در تلكس  560يا  1273حساب،صورت 

دهندة قيمت پنج قلم سفارش داده شده است. ايران در تأييد اين  ايران، نشان   به نظر  كه 1274آموكو اينترنشنال است، 

  15صادر شده در  790004-سيدهد: (يك) سفارش خريد شمارة كي آتي ارجاع مي  مداركادعا، از جمله، به 

و (دو)  1275دالر آمريكا براي پنج قلم مذكور؛   05/504خريدي به مبلغ  قيمت  ]، دال بر  1979[ششم ژوئيه    1358تير  

] خارك به آموكو اينترنشنال، كه مقدم بر آن سفارش خريد است و  1979ژوئن  14[ 1358خرداد  24تلكس 

  1359فروردين  فهرستو (سه)  1276؛ »دالر 560/- هالها، اتصافلنج  790004-سيحاوي ارجاع آتي است: «كي 

 

  ، پايين. 2482بند  بنگريد به  1272
  ، باال. 1343بند  بنگريد به  1273

  ، باال.648پانوشت  بنگريد به  1274
  ، باال. 1342بند  بنگريد به  1275
  ، باال. 648پانوشت  1276
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- سيدالر آمريكا براي اقالم سفارش خريد كي  38/550حسابي كنندة مبلغ صورت ]، كه ثبت 1980[آوريل 

1277است. 790004
 

 (شيرها) 790009-سيسفارش خريد شمارة كي     

دالر   40/11،048مدعي  790009-سيكيطور كه گفته شد، ايران ذيل سفارش خريد شمارة همان -۲۴۷۸

دالر آمريكا، كه   88/984،10يا  1278قلم از آن سفارش خريد است، 12دهندة مجموع قيمت آمريكا، كه نشان

] بابت اقالم سفارش خريد  1980[آوريل  1359فروردين  فهرستحسابي ثبت شده در دهندة مبلغ صورت نشان

  مدارك ايران در تأييد ادعاي خود، از جمله، به  1279باشد.مي است، در انبار هيوستون  790009-سيشمارة كي 

  12كه مجموع مبلغ ، دال بر اين 790009-سياي از سفارش خريد شمارة كي دهد: (يك) گزيده آتي ارجاع مي 

] خارك به آموكو  1979ژوئن  14[ 1358خرداد   24(دو) تلكس  1280دالر آمريكا بوده؛  40/048،11قلم اختالفي 

  شيرهاي كشوئي  790009-سيباشد: «كينال، كه مقدم بر آن سفارش خريد است و حاوي ارجاع آتي مي اينترنش

 ].1980[آوريل  1359فروردين  فهرستو (سه)  1281»؛(تخمين) دالر 66/071،14

 (شيرها) 790067-سيسفارش خريد شمارة كي 

دهندة مبلغ اولية نُه قلم از سفارش  دالر آمريكا، كه نشان   65/7،740طور كه گفته شد، ايران مدعي  همان -۲۴۷۹

دالر آمريكا است، كه   25/396،8يا   1282باشد،اين ادعا مي در  مورد اختالف  790067-سيخريد شمارة كي 

 

  ، باال. 1344بند  بنگريد به  1277

  ، باال 1351بنگريد به بند  1278
  ، باال. 1353بند  بنگريد به  1279
  ، باال. 1351بند  بنگريد به  1280
  ، باال.650پانوشت  بنگريد به  1281
  ، باال.1361-1360بندهاي  بنگريد به  1282
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براي اقالم سفارش خريد   ]1980[آوريل  1359فروردين  فهرستشده در حسابي ثبت دهندة مبلغ صورت نشان

آتي ارجاع   ادلهايران در تأييد اين ادعا، از جمله، به  1283باشد.در انبار هيوستون مي  790067-سيشمارة كي 

ژوئن و هشتم   27[ 1358مرداد  17ششم تير و حساب صادرشده توسط ميدلند بين دهد: (يك) چهار صورت مي

حساب صادر  دالر آمريكا بابت ُنه قلم مربوطه صورت  65/7،740]، كه براي خارك مجموعاً به مبلغ 1979اوت 

، كه ]1979اوت  23و  وئيهژ 24[ 1358دوم مرداد و اول شهريور (دو) سه چك، صادرشده بين  1284كرده است؛

 ].1980[آوريل    1359فروردين    فهرستو (سه)   1285ها را پرداخت نمود؛حسابها خارك آن صورت از طريق آن 

 اظهارات اياالت متحده (دو) 

شده توسط آقاي مارتنز، شاهد   تهيه] 2010نوامبر  15[ 1389آبان  24اياالت متحده عمدتاً به گزارش  -۲۴۸۰

 كند.كارشناس خود، و شهادت آقاي مارتنز در جلسات استماع استناد مي

اي كّلي، آقاي مارتنز اظهار داشت كه ادعاهاي ايران راجع به خارك («ادعاهاي  به عنوان مسئله  -۲۴۸۱

حال، قيمت  تنز، با اين ر اختالف بوده است. وفق اظهارات آقاي مامورد خارك») عمالً براي قيمت خريد اقالم 

 گذاري نيست.ها در تاريخ ارزش خريد آن اقالم لزوماً بازتاب دقيق ارزش منصفانة بازار آن 

در ادعاهاي  مورد اختالف گذاري اقالم كه روش مناسب براي ارزش  بر اين نظر بودآقاي مارتنز  -۲۴۸۲

تعيين هزينه   براي مناسب  خي قلم، با استفاده از شاخص يخارك رويكرد هزينه است كه مطابق آن، هزينة تار

شاخص استهالك  منصفانة بازار قلم،    به منظور تخمين ارزششود؛ سپس،  گذاري مي جديد، شاخص بازتوليد قلم  

شود. او به عالوه اظهار داشت كه ايران تعديالت الزم را در ارقام تاريخي هزينه  مناسبي بر آن هزينه اعمال مي 

 

  ، باال. 1362بند  بنگريد به  1283
  ، باال. 1361بند  همچنين بنگريد به  1284
  همانجا.  بنگريد به  1285
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هاي  و هزينه نكرده بوده استهالك را محاسبه بر بعضي موارد، . به ويژه، او متذكر شد كه ايران نداده استانجام 

 .نكرده بوده استهاي تاريخي استثناء از هزينه  ها را حمل و تخفيف

رويكرد هزينه، محاسبات خود را بر مبلغي كه بر آن اساس به دست آورده بود   سو باهم آقاي مارتنز،  -۲۴۸۳

دانست كه در اي مي هاي اصليترين سازگاري با دارايي استوار كرد و شاخصي را انتخاب نمود كه آن را در بيش 

هاي قيمت توليدكننده كه توسط دفتر آمار  او محاسبات خود را به طور كلي بر شاخصگذاري بود. حال ارزش 

او  اي كلي، به عنوان مسئله ي كار اياالت متحده فراهم آمده بود استوار كرد. آقاي مارتنز توضيح داد كه ونير

 .دهدمي حساب صادر شده باشد انجام ريخي كه براي قلمي مشخص صورتاگذاري را از تشاخص

آالت و  را براي «ماشين كاال) مطابق(شاخص قيمت توليدكننده  172-آقاي مارتنز براي اقالم ز -۲۴۸۴

 ) انتخاب كرد.WPS114» (منظورههمه  آالت و تجهيزاتتجهيزات: ماشين

در  كه    ،در ادعاهاي خاركمورد اختالف  آقاي مارتنز در محاسبة شاخص استهالك، براي اكثر اقالم   -۲۴۸۵

ساله در   20 مفيد كارآئيدوره  ،ه مورد اختالفندهاي متفرقو مهره  مصرفي، قطعات يدكي، و پيچ كاالهاي ها آن

 .در نظر گرفته شودها در طول زمان استهالك خّطي آن دارايي  موجب شدعمالً كه نظر گرفته، 

كّلي    در ادعاهاي خارك، ارزش منصفانة بازاري   مورد اختالفكه آقاي ماتنز براي تمام اقالم  در حالي  -۲۴۸۶

 نهاد نكرد.ارزش منصفانة بازار مشخصي پيش  172-نهاد كرد، براي اقالم زپيش

 ) تصميم ديوان پ(

- سياز سفارش خريد شمارة كي  1، به استثناي قلم 172-ديوان مقرر داشته است كه تمام اقالم ز -۲۴۸۷

يا بعد از   ]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند ، در 790067-سياز سفارش خريد شمارة كي  17و قلم  790009
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بر اين اساس، ديوان   1286ست.آن، توسط آموكو اينترنشنال يا به ميدلند بازفروش شد يا به سيجبراش فروخته شده ا

نقض   172-مانده اقالم زمقرر داشته است كه اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانيه عمومي را در خصوص باقي 

يعني تاريخ صدور مقررات غيرقانوني   ]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند كرده، و تاريخ نقض اياالت متحده 

1288دهد.در آن تاريخ ادامه مي  172-ماندة اقالم زگذاري باقي ديوان بدين ترتيب به ارزش  1287داري است. خزانه 
 

ديوان با طرفين توافق دارد كه رويكرد هزينه، روش مناسب تعيين ارزش منصفانة بازار اقالم مربوطه   -۲۴۸۸

در اين سياق،   1290است. 1289] 1981فوريه    26[  1359هفتم اسفند  گذاري، يعني  تاريخ ارزش در ادعاهاي خارك در  

] فروخته يا بازفروش  1981ژانويه  19[ 1359دي  29كه قيمتي كه اقالم به آن مبلغ پس از بر اين نظر است ديوان 

هاي  كه تخفيفبر اين نظر است باشند. ديوان به عالوه ها نمي دهندة ارزش منصفانة بازار آن اند لزوماً بازتاب شده 

 ها مدنظر قرار گيرد.آن بازار اقالم بايد در ارزيابي ارزش منصفانة  حسابيهاي صورت گاه بر قيمتبهگاه 

گذاري مطابق رويكرد هزينه بايد، به عنوان گام نخست، قيمت خريد اوليه قلمي  ديوان در انجام ارزش  -۲۴۸۹

   1291مربوطه، تعيين كند. ادله و مداركگذاري قرار گيرد را، با عنايت مقتضي نسبت به تمام كه بايد مورد ارزش 

باشند مشتمل اوليه اقالم مي كه به طور ويژه مربوط به اثبات قيمت خريد    مداركيدر ادعاهاي خارك،   -۲۴۹۰

كنندة پرداخت  هاي اثبات؛ (سه) چك ندههاي فروشحسابهاي خريد؛ (دو) صورت ) سفارش كاست بر: (ي

 

  ، باال.1374تا  1373بندهاي  بنگريد به  1286
، 1781،  1768،  1754،  1419،  796،  632،  598،  576،  547،  488بندهاي    همچنين بنگريد به ، باال.  1378-1377بندهاي    بنگريد به 1287
  باال.
  ، باال. 1374بند  بنگريد به  1288
كه  گذاري باشد در صورتين است كه رويكرد هزينه به طور معمول بايد روش مناسب ارزش تر، اي موضع ايران، به نحو مشخص 1289

  ، باال.2476بند  بنگريد بهحسابي به عنوان نشانة معقولي بر ارزش اقالم اختالفي به حساب نيايد. هاي صورت قيمت
  ، باال.1781، 1768، 1754، 1419، 796، 326، 598، 576، 547، 488بندهاي  همچنين بنگريد به ، باال.  1378بند  بنگريد به  1290
  ، باال.2328، 2258بندهاي  بنگريد به  1291
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داري  حسابي اقالم نگه كنندة مبالغ صورت]، ثبت1980[آوريل   1359فروردين  فهرستتوسط خارك؛ و (چهار) 

 شده در انبار هيوستون در آن ماه.

] تا آن جايي قائل است كه  1980[آوريل  1359فروردين  فهرستساسي براي ديوان اهميتي ا -۲۴۹۱

اي در مورد آن وجود ندارد، يعني قبل از تاريخ  اي كه شائبة شبههزمان ايجاد شده در دوره دهندة مدارك هم نشان

] 1980[آوريل    1359فروردين    فهرستهاي الجزاير، است. آموكو اينترنشنال، تهيه كنندة  ساز انعقاد بيانيه سرنوشت

ها به ايران  حمل آن  به منظورشده در هيوستون اقالم خريداري  تحويل گرفتنو كارگزار خريد خارك، متعهد 

اي  اي ت به عنوان كارگزار حرفه توان تصور كرد كه آموكو اينترنشنال در حال ادارة اين كار با حسن نّيگرديد. مي 

توان  موجودي خود باال يا پايين ببرد. به عالوه، مي   فهرستبود كه، در آن مقام، دليلي نداشت كه قيمت اقالم را در  

ر  ظدر نبدين ترتيب، شنال اطالعات كاملي دربارة آن اقالم در اختيار داشته است. تصور كرد كه آموكو اينترن

دهندة مبنايي قابل اتكاء بابت ارزيابي قيمت خريد اولية اقالمي  ] نشان1980[آوريل    1359فروردين    فهرستديوان،  

موجود در سابقه،   ادلة گذاري شود. ديوان اطالعات مندرج در آن را تا جاي ممكن، با سايراست كه بايد ارزش 

 ها، سند پرداخت، و موارد مشابه تقويت خواهد كرد.حسابهاي خريد، صورتمانند سفارش 

فوريه   26[  1359هفتم اسفند گام بعدي در ارزيابي ديوان از ارزش منصفانة بازار يك قلم اختالفي در   -۲۴۹۲

قيمت خريد اولية قلم از تاريخ خريد   گذاري جايي قلم در آن تاريخ به واسطة شاخصتخمين هزينة جابه  ]1981

، شاخص  172-اقالم زماندة باقي دارد كه، بابت ديوان مقرر مي  1292] است.1981[فوريه  1359بهمن/اسفند تا 

شده، و توسط ايران   شناساييتوسط آقاي مارتنز  همان است كهمناسبي كه بايد در اين خصوص اعمال شود 

 

  ، باال. 2258بند  بنگريد به  1292
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آالت  آالت و تجهيزات: ماشينبراي «ماشين  )مطابق كاال( هقيمت توليدكنندمخدوش نشده است، يعني، شاخص 

1293آالت و تجهيزات»).ماشينشاخص قيمت توليدكننده ) («WPS114» (منظوره همه  و تجهيزات
 

فوريه   26[  1359هفتم اسفند مضافاً، ديوان به منظور ارزيابي ارزش منصفانه بازار يك قلم اختالفي در   -۲۴۹۳

صورت دهد تا استهالك رخ داده بين تاريخ خريد و   جايگزينيرات مناسبي از ارزش تخميني بايد كسو ]1981

پذيرد كه در محاسبة شاخص  . در اين سياق، ديوان مي آوردحساب به را  ]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند 

، 172-اقالم زة ماندباقيدر ادعاهاي خارك، شامل مورد اختالف استهالك، معقول است كه براي اكثر اقالم 

1294ساله تصور شود. 20نهاد داد، عمري كه آقاي مارتنز پيشچنان
 

 1295هاي الجزاير توسط اياالت متحدهبابت خسارات وارده به واسطة نقض بيانيهايران كه اين تا نهايتاً،  -۲۴۹۴

هايي صادر شود كه اين دولت براي حمل  ، بايد حكمي به نفع ايران بابت هزينه كندغرامت  دريافت  به طور كامل 

هايي در سابقه وجود دارد، پرداخت  چنين هزينه  ادله و مداركِاياالت متحده، جايي كه داخل اقالم موجود در 

 كرده است. 

هاي خريد  ز سفارش ذيل هر يك ا  172-اقالم ز ماندة  باقي ديوان اكنون به ارزيابي ارزش منصفانه بازار   -۲۴۹۵

 .پردازدمي  مورد اختالف

 ها)ها و اتصال(فلنج  790004-سيسفارش خريد شمارة كي     

دهندة تمام  حساب پوشش] چهار صورت 1979اوت    17ژوئيه و    25[  1358مرداد    26سوم تا  ميدلند بين   -۲۴۹۶

دالر آمريكا (شامل   38/550براي خارك مجموعاً به مبلغ  790004-سيشمارة كي سفارش خريد پنج قلم از 

 

  ، باال. 2484بند  بنگريد به  1293
  ، باال. 2485بند  بنگريد به  1294
  به بعد، باال.  1791بند  بنگريد به  1295
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هاي صادر شده در  دالر آمريكا بابت هزينه حمل) صادر كرد. خارك اين مبلغ را از طريق چك 45حدود 

[آوريل   1359فروردين  فهرست 1296] پرداخت كرد.1979[اوت و سپتامبر  1358ريور/مهر مرداد/شهريور و شه

1297باشد.دالر آمريكا مرتبط با آن پنج قلم مي  38/550 حسابيصورت  ] حاوي مبلغ1980
 

تعيين ارزش منصفانة بازار اقالم    به منظوردارد كه قيمت خريد اوليه  مقرر مي 1298ادله ديوان در پرتو اين   -۲۴۹۷

هاي حمل پرداخت شده  دالر آمريكا بود (ديوان با كسر هزينه 38/505، 790004-سيسفارش خريد شمارة كي 

 يده است). سدالر آمريكا، به اين مبلغ ر 38/550حساب، دالر آمريكا، از مجموع مبلغ صورت  45توسط ايران، 

هفتم ها در اقالم، در ادامه به ارزيابي ارزش منصفانة بازار آن ديوان پس از تعيين هزينة تاريخي آن  -۲۴۹۸

طور كه گفته شد، ديوان در رسيدن به آن ارزيابي، نخست پردازد. همانمي ]1981فوريه  26[ 1359اسفند 

  ، هارا تخمين خواهد زد. ديوان با اين فرض كه تاريخ خريد آن  1299اقالم مذكور در آن تاريخ   جايگزينيهاي  هزينه 

، و با تعديل قيمت خريد اوليه اقالم مذكور رو  هبود 1300]، تاريخ سفارش خريد، 1979[ششم ژوئيه  1358تير  15

آالت و تجهيزات بين  ماشينتوليدكننده قيمت شاخص درصد به منظور محاسبة تغييرات در  49/18به باال تا 

اقالم   جايگزيني زند كه هزينة تخمين مي  1301]1981و فوريه  1979[ژوئيه  1359و بهمن/اسفند  1358تير/مرداد 

 دالر آمريكا بوده است. 82/598 ]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند در  790004-سيسفارش خريد شمارة كي 

تخميني  جايگزينيديوان، به عنوان گام نهايي در ارزيابي ارزش منصفانة بازار آن اقالم، بايد هزينة  -۲۴۹۹

]، يعني تاريخ خريد، و  1979[ششم ژوئيه  1358تير  15ها را رو به پايين تعديل كند تا استهالك اقالم را بين آن

 

  ، باال. 1343بند  بنگريد به  1296
  ، باال. 1344بند  بنگريد به  1297
  ، باال.2491-2489بندهاي  بنگريد به  1298
   ، باال.2492بند  بنگريد به  1299
  ، باال. 1342بند  بنگريد به  1300

  ، باال. 2492بند  بنگريد به  1301
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ساله   20گذاري، محاسبه كند. ديوان با فرض عمر مفيد ، يعني تاريخ ارزش ]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند 

به  ها بين آن ماه 790004-سيش خريد شمارة كي دارد كه اقالم سفار مقرر مي  172،1302-اقالم زماندة باقي براي 

 اند.درصد استهالك داشته 24/8 ميزان

 1359هفتم اسفند در  790004-سيبر اين اساس، ارزش منصفانة بازار اقالم سفارش خريد شمارة كي  -۲۵۰۰

سارات  دالر آمريكا بوده است. مضافاً، به منظور جبران خسارت كامل ايران بابت خ 48/549 ]1981فوريه  26[

باشد كه براي حمل  هايي نيز ميهاي الجزاير توسط اياالت متحده، ايران مستحق هزينه وارده به واسطة نقض بيانيه 

دالر آمريكا باقي مانده   45گيرد كه در اياالت متحده پرداخت كرده بوده، كه ديوان فرض مي  داخلآن اقالم 

خواهان حداكثر مبلغ   790004-سيحال، ايران در ادعاي خود راجع به سفارش خريد شمارة كي با اين  1303است.

 كند.نفع ايران حكم مي دالر آمريكا بابت آن اقالم به  560در نتيجه، ديوان  1304باشد.دالر آمريكا مي  560

 (شيرها) 790009-سيسفارش خريد شمارة كي 

] 1979ژوئيه    27[  1358پنجم مرداد    790009-سيآموكو اينترنشنال به واسطة سفارش خريد شمارة كي  -۲۵۰۱

و نهم   ردادم 26ميدلند به ترتيب در  1305دالر آمريكا به ميدلند سفارش داد.  40/048،11را به مبلغ شير  از قلم 12

دالر آمريكا   65/5،778 به مبلغ حساب براي خارك مجموعاً] دو صورت1979اوت  31و  17[ 1358 شهريور

شير حسابي كه ميدلند بابت سه قلم سابقه حاوي كپي هيچ صورت  1306صادر كرد؛شير  قلم 12قلم از آن  9بابت 

دالر   65/5،778ست. خارك مبلغ صادر كرده باشد ني 790009-سيشماره كي سفارش خريد مانده ذيل باقي

 

  ، باال. 2493بند  بنگريد به  1302
  ، باال. 2497بند  بنگريد به  1303
  ، باال. 2473بند  بنگريد به  1304

  ، باال. 1351بند  بنگريد به  1305
  ، باال. 1352بند  بنگريد به  1306
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هاي  كرده بود) را از طريق چك  حسابصورت دالر آمريكايي كه ميدلند براي حمل  23/186آمريكا (به اضافه 

1307] پرداخت كرد.1979اكتبر  23[اول سپتامبر و  1358 شهريور و اول آبان 10صادر شده در 
 

دالر آمريكا در   88/10،984 به مبلغ حسابيصورت ] حاوي 1980[آوريل  1359فروردين  فهرست -۲۵۰۲

1308است كه در آن ماه در انبار در هيوستون بود. 790009-سيرش خريد شمارة كي ا ارتباط با اقالم سف
 

از سفارش خريد   1] قلم 1980دسامبر  15[  1359آذر  24كه آموكو اينترنشنال در  ه استديوان دريافت -۲۵۰۳

  1309شركت مصري پتروشيمي خليج سوئز، حمل كرده است. خود،  وابستة  ») را به  1(«قلم    790009-سيشمارة كي 

دالر آمريكا اعالم كرد (كه متناظر با مبلغي است  1،668را  1قيمت قلم  790009-سيسفارش خريد شماره كي 

 حساب صادر نمود).براي خارك صورت  1] بابت قلم 1979اوت  17[  1358مرداد  26در  دكه ميدلن

بر اين نظر   1310خود، به شرح باال،  اثباتي، و در راستاي مالحظات مداركادله و ديوان در پرتو اين  -۲۵۰۴

] نقطة شروع خوبي براي تعيين قيمت خريد اوليه اقالم سفارش  1980[آوريل  1359فروردين  فهرستكه  است

يا پس از آن   ]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند است كه آموكو اينترنشنال در  790009-سيخريد شماره كي 

يوان براي رسيدن  د 1311»).790009-سيشدة كي به ميدلند بازفورش يا به سيجبراش فروخته است («اقالم فروخته

] براي  1980[آوريل  1359فروردين  فهرستشده در حسابي ثبتبه قيمت خريد اولية آن اقالم، از مبلغ صورت 

كند: (يك) دالر آمريكا، موارد آتي را كسر مي 88/10،984به مبلغ  790009-سيسفارش خريد شماره كي 

] به شركت مصري  1980[دسامبر  1359آذر/دي ال در (كه آموكو اينترنشن 1مبلغ خريد قلم دالر آمريكا،  1،668

 

  . همانجا 1307
  ، باال. 1353بند  بنگريد به  1308
  ، باال. 1373بند  بنگريد به  1309
  ، باال.2491-2489بندهاي  بنگريد به  1310
  ، باال. 2487بند  بنگريد به  1311
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حسابي توسط ميدلند و هاي صورت دالر آمريكا، هزينه  23/186پتروشيمي خليج سوئز حمل كرده بود)؛ و (دو) 

كند داخل در مبلغ  كه ديوان تصور مي  1312اياالت متحده، داخلشده توسط خارك بابت حمل اقالم پرداخت

دارد  ] بوده است. بر اين اساس، ديوان مقرر مي 1980[آوريل    1359فروردين    فهرستشده در  حسابي ثبت صورت 

 دالر آمريكا بوده است. 65/9،130 مبلغ ،790009-سيشدة كي كه مبلغ خريد اوليه اقالم فروخته

، در ادامه به ارزيابي ارزش  790009-سيشدة كي وخته ديوان پس از تعيين هزينة تاريخي اقالم فر -۲۵۰۵

طور كه گفته شد، ديوان براي انجام  پردازد. همان مي ]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند ها در منصفانة بازار آن 

اقالم مذكور را در آن تاريخ تخمين خواهد زد. ديوان با اين فرض كه تاريخ    جايگزينيآن ارزيابي، نخست، هزينه  

]، تاريخ سفارش خريد شمارة  1979ژوئيه  27[ 1358پنجم مرداد  790009-سيشده كي خريد اقالم فروخته 

در نظر  درصد به منظور    49/18  به ميزان بوده، و تعديل قيمت خريد اولية آن اقالم رو به باال   790009،1313-سيكي

 1358و بهمن/اسفند  1358تير/مرداد آالت و تجهيزات بين ماشينشاخص قيمت توليدكننده ييرات در غت گرفتن

هفتم در    790009-سيشدة كي اقالم فروخته   جايگزينيهزينه  زند كه  تخمين مي 1314]،1981و فوريه    1979ژوئيه  [

 ست.دالر آمريكا بوده ا 90/10،818 ]1981فوريه  26[ 1359اسفند 

ها آن   جايگزينيديوان به عنوان گام نهايي در ارزيابي ارزش منصفانه بازار آن اقالم بايد هزينه تخميني   -۲۵۰۶

هفتم  ]، يعني تاريخ خريد، و  1979ژوئيه    26[  1358چهارم مرداد  را، به منظور محاسبة استهالك اقالم مذكور بين  

  20رو به پايين تعديل كند. ديوان با فرض عمر مفيد  ، گذاريارزش ، يعني تاريخ ] 1981فوريه  26[ 1359اسفند 

 

  ، باال. 2501بند  بنگريد به  1312
  ، باال. 1351بند  بنگريد به  1313

  . ، باال2492بند  بنگريد به  1314
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ها،  ، بين آن ماه 790009-سيشده كي دارد كه اقالم فروخته مقرر مي  1315، 172-براي اقالم زماندة باقي براي ساله 

 درصد استهالك داشته است.  96/7تا 

فوريه    26[  1359هفتم اسفند  در    790009-سي بر اين اساس، ارزش منصفانه بازار اقالم فروخته شدة كي  -۲۵۰۷

دالر آمريكا بوده است. مضافاً، به منظور جبران خسارات كامل ايران بابت خسارات وارده به   71/9،957 ]1981

  داخل باشد كه بابت حمل آن اقالم  هايي نيز مي هاي الجزاير توسط اياالت متحده، مستحق هزينه واسطة نقض بيانيه 

دالر آمريكا باقي مانده است. بر اين   23/186كند به مبلغ بوده، كه ديوان فرض مي  اياالت متحده پرداخت كرده

حكم   790009-سيشدة كيدالر آمريكا به نفع ايران بابت اقالم فروخته  94/10،143اساس، ديوان مجموعاً مبلغ 

 دهد.مي

 (شيرها) 790067-سيسفارش خريد شماره كي 

ژوئن    25[  1358چهارم تير  ، مورخ  790067-سيآموكو اينترنشنال به واسطه سفارش خريد شمارة كي  -۲۵۰۸

، و  16، 15، 13، 12، 7، 6، 2، 1خشي از آن سفارش، يعني اقالم را به ميدلند سفارش داد. صرفاً ب  شير ] اقالم 1979

  17ششم تير و ميدلند بين  1316اشد.باين ادعا مي  مورد اختالف در ، 790067-سياز سفارش خريد شماره كي 17

(بابت   1دالر آمريكا بابت قلم    65/7،740براي خارك مجموعاً به مبلغ  ]  1979ژوئن و هشتم اوت    27[  1358مرداد  

دالر آمريكا در خصوص   65/11(شامل  17، و 16، 15، 13، 12، 7، 6، 2يكي از دو قلم سفارش داده شده)، 

- سيحساب ذيل سفارش خريد شماره كي چهار صورت اس براي حمل در اياالت متحده) هاي يوپي هزينه 

بين دوم مرداد و اول شهريور  حساب را طي سه چك صادرشده  خارك اين چهار صورت  1317رد.صادر ك  790067

 

  ، باال. 2493بند  بنگريد به  1315

  ، باال. 1360بند  بنگريد به  1316
  ، باال. 1361بند  بنگريد به  1317
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حاكي از آن   ادله و مداركارك در ] پرداخت كرد. سوابق پرداخت توسط خ1979اوت  23ژوئيه و  24[ 1358

- يسدالر آمريكاي ديگري بابت اقالم سفارش خريد شماره كي  60/655است كه ميدلند براي خارك مبلغ 

1318حساب صادر كرده بوده است، كه ايران بابت آن، هيچ ادعايي مطرح نكرده است. صورت 790067
 

دالر آمريكا در   25/8،396حسابي به مبلغ ] حاوي مبلغ صورت 1980[آوريل  1359فروردين  فهرست -۲۵۰۹

اين مبلغ   1319. است كه در آن ماه در انبار در هيوستون بوده است  790067-سيسفارش خريد شماره كيارتباط با  

اين ادعا  مورد اختالف در دالر آمريكا كه ميدلند براي خارك بابت نُه قلم  65/7،740متشكل است از: (يك) 

حساب صادر  ) صورت 790067-سياز سفارش خريد شماره كي  17، و 16، 15، 13، 12، 7، 6، 2، 1(يعني اقالم 

حساب  ارك بابت اقالم آن سفارش خريد صورت دالر آمريكا كه ميدلند براي خ 60/655كرده است؛ و (دو) 

1320صادر كرده است كه ايران بابت آن هيچ ادعايي مطرح نكرده است. 
 

سفارش خريد  از    17] قلم  1980دسامبر    15[  1359آذر    24ديوان دريافته است كه آموكو اينترنشنال در   -۲۵۱۰

شركت مصري پتروشيمي خليج سوئز، حمل كرده  وابسته خود، ») را به 17(«قلم  790067-سيشماره كي 

  17دهد كه خارك بابت قلم  نشان مي  1322] ميدلند1979ژوئن    27[  1358حساب مورخ ششم تير  صورت  1321است.

 دالر آمريكا بدهكار شده است.  1،804مبلغ 

كه آموكو   790067-سيسفارش خريد شماره كي يد اوليه اقالم ديوان براي رسيدن به قيمت خر -۲۵۱۱

يا پس از آن، به ميدلند بازفروش كرده يا به سيجبراش فروخته   ]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند اينترنشنال در 

 

  ، باال.658و پانوشت  1361بند  بنگريد به  1318
  ، باال. 1362بند  بنگريد به  1319

  ، باال. 2508بند  بنگريد به  1320
   ، باال.1373بند  بنگريد به  1321
   ، باال.2508بند  بنگريد به  1322
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دالر آمريكا، مبلغي كه ميدلند براي خارك بابت اقالم    65/740،7، از  1323»)790067-سي(«اقالم فروخته شدة كي 

حساب صادر كرده، موارد  صورت  790067-سياز سفارش خريد شمارة كي 17، و 16، 15، 13، 12، 7، 6، 2، 1

ال  (كه آموكو اينترنشن  17دالر آمريكا، مبلغي كه ميدلند براي خارك بابت قلم    1،804كند: (يك)  آتي را كسر مي 

حساب صادر  ] به شركت مصري پتروشيمي خليج سوئز حمل كرده بوده) صورت 1980[دسامبر    1359آذر/دي  در  

شده توسط خارك بابت  حسابي توسط ميدلند و پرداخت هاي صورت دالر آمريكا، هزينه  65/11كرده؛ و (دو) 

شدة  ت خريد اوليه اقالم فروخته دارد كه قيمبر اين اساس، ديوان مقرر مي 1324اياالت متحده. اخلحمل اقالم د

 دالر آمريكا بوده است.  5،925 مبلغ ،790067-سيكي

ارزش   يابي، در ادامه به ارز790067-سيي ك ةشداقالم فروخته  يخيتار  ينةهز يين پس از تع يواند -۲۵۱۲

انجام   يبرا  يوانطور كه گفته شد، د. همان پردازديم ]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند ها در بازار آن  ةمنصفان

  يخ فرض كه تار  ينبا ا  ديوانخواهد زد.    ينتخم  يخ اقالم مذكور را در آن تار  جايگزيني  ينهنخست، هز  يابي،آن ارز

  ة شمار  يدسفارش خر يخ ، تار]1979ژوئيه  25[ 1358سوم مرداد ، 790067-سيي شده كاقالم فروخته  يدخر

در  درصد به منظور  56/19به ميزان آن اقالم رو به باال  يةاول يد خر  يمتق يلتعدبا بوده، و  790067،1325-سييك

و بهمن/اسفند   1358تير/مرداد  ينب يزاتو تجه آالتين ماششاخص قيمت توليدكننده در  ييراتغت نظر گرفتن

 790067-سيي ك ةشداقالم فروخته  جايگزيني  ينهكه هز زندي م ينتخم 1326]،1981 يه فور  و  1979 يه[ژوئ 1359

 بوده است.  يكادالر آمر 93/7،083 ]1981فوريه  26[ 1359اسفند   هفتمدر 

 

  ، باال. 2487بند  بنگريد به  1323
  ، باال. 2501بند  بنگريد به  1324
  ، باال. 1360بند  بنگريد به  1325
  ، باال. 2492بند  بنگريد به  1326
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ها آن   جايگزيني  ينيتخم  ينههز  يدارزش منصفانه بازار آن اقالم با  يابيدر ارز   ييبه عنوان گام نها  ديوان -۲۵۱۳

و   يد،خر  يخ تار يعني، ]1979ژوئيه  25[ 1358سوم مرداد  يناستهالك اقالم مذكور ب در نظر گرفتنرا، به منظور 

  يد با فرض عمر مف يوانكند. د يلتعد  يينرو به پا  ،يگذار ارزش  يخ تار يعني، ]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند 

به  ها، آن ماه  ين، ب790067-سيي شده ككه اقالم فروخته  داردي مقرر م 172،1327-اقالم زماندة باقي  يساله برا 20

 درصد استهالك داشته است. 4/8 ميزان

فوريه    26[  1359هفتم اسفند  در    790067-سيي ك  ةشداساس، ارزش منصفانه بازار اقالم فروخته   ين ا  بر -۲۵۱۴

بابت خسارات وارده به   يرانبوده است. مضافاً، به منظور جبران خسارات كامل ا يكادالر آمر 88/6،488 ]1981

بابت حمل آن  هك باشدي م يزن هاييينهمستحق هزآن دولت متحده،  ياالتتوسط ا ير الجزا هاييانيه نقض ب ةواسط

 1328يكا دالر آمر 65/11كه به مبلغ  كندي فرض م ينچن يوانمتحده پرداخت كرده بوده، كه د ياالتا اخلاقالم د

  ة بابت اقالم فروخته شد  يرانبه نفع ا يكادالر آمر 53/6،500مجموعاً مبلغ  يواناساس، د ينمانده است. بر ا يباق

 .دهدي حكم م 790067-سييك

 نتيجة كّلي

دالر آمريكا به نفع   47/17،204مجموعاً مبلغ  172-در پرتو مراتب باال، ديوان در خصوص ادعاي ز -۲۵۱۵

 دهد.ايران حكم مي 

 

  ، باال. 2493بند  بنگريد به  1327
  ، باال. 2508بند  بنگريد به  1328
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  (خارك/سيجبراش پايپالين سوپالي كو. اند پروسس سيلز اينك.) 174-ادعاي ز) 15(

 (الف) مقدمه

مقرر داشت كه «در مواردي كه اياالت متحده از تعهدات خود در بيانيه  529ديوان در حكم شماره  -۲۵۱۶

ديوان   1329». عمومي تخلف كرد و در نتيجه، ايران خساراتي متحمل شده، مسئوليت اياالت متحده محقق است

از  داري  مقررات غيرقانوني خزانه   535 - 333به واسطة بخش  سيجبراش در واقع    174- است كه اقالم زحكم كرده  

اند، و در نتيجه، اياالت متحده تعهدات خود ذيل  مستثنا شده بوده   12281اجرايي شماره    دستورالعمل انتقال دستور 

پروسس    174-(ديوان ادعاي ايران در ارتباط با اقالم ز 1330بيانيه عمومي در خصوص آن اقالم را نقض كرده است. 

مقررات   535 -333كند كه، در اوضاع و احوال مربوطه، بخش ) ديوان حكم مي 1331ت.سيلز را رد كرده اس

سيجبراش به ايران بوده است. بدين ترتيب، اياالت   174-عدم انتقال اقالم ز سبب اصليداري خزانه  يغيرقانون

 وليت است.داراي مسؤدر ورود خسارات به ايران بيانيه عمومي در خصوص آن اقالم  از متحده بابت نقض خود  

دالر آمريكا به   83/883خواهان حداكثر مبلغ  174-در ادعاي ز دعاويايران مطابق جدول اختصاري  -۲۵۱۷

سيجبراش ذيل دو سفارش خريد متفاوت، يعني   ازسيجبراش است. آن اقالم  174-عنوان غرامت بابت اقالم ز

(يك) ايران بابت سفارش خريد    تر:مشخص اند. به نحو  ، خريداري شده بوده 790034-سيو كي   790099-سيكي

دهندة ارزش اقالم آن سفارش خريد  دالر آمريكا كه، به نظر ايران، نشان   92/312مدعي    790099-سيشماره كي 

دهندة قيمت  اإلدعا نشانعلي كه    ، دالر آمريكا  49/255يا   1332] است،1980[آوريل    1359فروردين    فهرست مطابق  

 

  .139، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، ج 73، بند 529حكم شماره  بنگريد به  1329
  ، باال.1418و  1396بندهاي  بنگريد به  1330
  ، باال.1428-1427و  1400بندهاي  بنگريد به  1331

  ، باال. 1398بند  بنگريد به  1332
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دالر   91/570مدعي  790034-سيو (دو) ايران بابت سفارش خريد شماره كي   1333اقالم آن سفارش خريد است؛

   1334حساب صادر نمود. آمريكا است، مجموع مبلغي كه سيجبراش براي خارك ذيل سفارش خريد مذكور صورت 

  ين (ب) اظهارات طرف

 يران ) اظهارات ا يك(

طرح   1335اختالفي ادعاهاي خارك به شرح باالگذاري اقالم  هاي كلي ايران در ارتباط با ارزش استدالل  -۲۵۱۸

 شده است. 

 (سيجبراش) 790099-سيسفارش خريد شماره كي     

دالر   92/312خواهان  790099-سيطور كه گفته شد، ايران ذيل سفارش خريد شماره كيهمان -۲۵۱۹

سفارش  ] بابت اقالم 1980[آوريل  1359فروردين  فهرستشده در حسابي ثبت دهندة مبلغ صورتآمريكا، نشان 

دالر آمريكا، مبلغي كه سيجبراش براي خارك    49/255يا   1336در انبار در هيوستون   790099-سيخريد شماره كي 

1337باشد.حساب صادر كرد، مي ذيل آن سفارش خريد صورت
 

دهد: (يك) سفارش خريد شماره  ايران در تأييد ادعاي خود، از جمله، به مدارك آتي ارجاع مي  -۲۵۲۰

  فهرست دالر آمريكا بوده؛ و (دو)    92/251كه مجموع قيمت اقالم سفارش داده شده  ، دال بر اين 790099-سيكي

 ].1980[آوريل  1359فروردين 

 

  ، باال. 1397بند  بنگريد به  1333
  همانجا.  بنگريد به  1334

  ، باال.2476-2474بندهاي  بنگريد به  1335
  ، باال. 1398بند  بنگريد به  1336
  ، باال. 1397بند  بنگريد به  1337
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 (سيجبراش) 790034-سيسفارش خريد شماره كي     

دالر   91/570خواهان  790034-سيطور كه گفته شد، ايران ذيل سفارش خريد شماره كيهمان -۲۵۲۱

1338حساب صادر كرد.آمريكا است، مبلغي كه سيجبراش براي خارك ذيل سفارش خريد مذكور صورت 
 

حساب از سيجبراش  دهد: (يك) صورت ايران در تأييد ادعاي خود، ا زجمله، به مدارك آتي ارجاع مي -۲۵۲۲

ذيل سفارش   فلنج  دالر آمريكا بابت پنج قلم 533] كه براي خارك به مبلغ 1979ژوئيه  17[ 1358تير  26مورخ 

ژوئيه   19[ 1358تير  28حساب از سيجبراش مورخ (دو) صورت  1339ده؛ شصادر   790034-سيخريد شماره كي 

و  1340ده؛ شاقالم صادر هاي حمل مربوط به آن دالر آمريكا بابت هزينه  91/37 به مبلغ ] كه براي خارك1979

دالر آمريكا بابت   533] سيجبراش، كه به آموكو اينترنشنال مبلغ 1981مارس  23[ 1360سوم فروردين (سه) نامه 

  1341دهد.نهاد مي پيش  790034-سياقالم سفارش خريد شماره كي

   (دو) اظهارات اياالت متحده

م اختالفي در ادعاهاي خارك به شرح باال  گذاري اقال هاي كلي اياالت متحده راجع به ارزش استدالل  -۲۵۲۳

1342  مطرح شده است.
 

 

  همانجا.  بنگريد به  1338
  همانجا.  بنگريد به  1339
  همانجا.  بنگريد به  1340
  (ت).  1399بند  بنگريد به  1341
  ، باال.2485-2480بندهاي  بنگريد به  1342
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  سيجبراش، شاخص قيمت توليدكننده 174- خي اقالم زيهاي تار گذاري هزينه آقاي مارتنز در شاخص  -۲۵۲۴

شاخص قيمت ) («WPU108( »براي «فلزات و محصوالت فلزي: محصوالت فلزي متفرقهرا  (طبق نوع كاال)

 محصوالت فلزي متفرقه») اعمال كرد.توليدكننده 

ادعاهاي   مورد اختالف درقاي مارتنز يك ارزش منصفانه بازار كلي براي تمام اقالم آكه در حالي  -۲۵۲۵

 نهاد نكرد.سيجبراش پيش  174-اي براي اقالم زنهاد كرد، هيچ ارزش منصفانه بازار اختصاصي خارك پيش 

 (پ) تصميم ديوان 

- حكم كرده است كه اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانيه عمومي را در خصوص اقالم ز  ديوان -۲۵۲۶

يعني تاريخ صدور   ]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند سيجبراش نقض كرده، و تاريخ نقض اياالت متحده  174

سيجبراش   174-بدين ترتيب ديوان به تعيين ارزش منصفانه بازار اقالم ز 1343داري است. مقررات غيرقانوني خزانه 

، اعمال  ترسيم شدمراحلي كه در باال با پيروي از پردازد. ديوان انجام اين كار، رويكرد هزينه را در آن تاريخ مي 

1344خواهد كرد.
 

 (سيجبراش) 790099-سيسفارش خريد شماره كي     

سيجبراش به   1345دالر آمريكا بود. 92/251 مبلغ ،790099-سيي مجموع مبلغ سفارش خريد شماره ك -۲۵۲۷

مجموعاً   ] براي خارك 1979ژوئيه   17و  12[ 1358تير  26و  21هاي صادره در حسابواسطة، به ترتيب، صورت 

دالر آمريكا، بابت اقالم آن سفارش خريد   57/3هاي حمل بالغ بر دالر آمريكا، شامل هزينه  49/255

 

، 1781،  1768،  1754،  1378،  796،  632،  598،  576،  547،  488بندهاي    همچنين بنگريد به، باال.  1419-1418بندهاي    بنگريد به 1343
   باال.
  ، باال.2493-2488بندهاي  بنگريد به  1344
  ، باال. 1396بند  بنگريد به  1345
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ها  ] آن 1979[اوت  1358مرداد/شهريور هاي صادره در حساب صادر كرد، مبلغي كه خارك طي چك صورت 

دالر   92/312ي به مبلغ حساب] حاوي مبلغ صورت 1980[آوريل  1359فروردين  فهرست 1346را پرداخت نمود. 

1347باشد.آمريكا در ارتباط با آن اقالم مي
 

كه   بر اين نظر است 1348خود به شرح باال،  اثباتي، و هم راستا با مالحظات ادلهديوان در پرتو اين  -۲۵۲۸

] نقطة شروع خوبي براي تعيين قيمت خريد اوليه اقالم سفارش خريد شماره  1980[آوريل    1359فروردين    فهرست

هاي  دالر آمريكا، هزينه  57/3ديوان به منظور رسيدن به قيمت خريد اوليه آن اقالم،  1349است. 900997-سيكي

هايي  اياالت متحده (هزينه  اخلشده توسط خارك بابت حمل اقالم دحسابي توسط سيجبراش و پرداخت صورت 

] 1980[آوريل  1359فروردين  فهرستشده در حسابي ثبتگيرد كه داخل در مبلغ صورت كه ديوان فرض مي 

] براي  1980[آوريل    1359فروردين    فهرست شده در  حسابي ثبت دالر آمريكا، مبلغ صورت   92/312را از   1350بود)

دارد كه قيمت خريد اوليه كند. بر اين اساس، ديوان مقرر مي كسر مي 790099-سيسفارش خريد شماره كي 

 ر آمريكا بوده است. دال 35/309، 790099-سياقالم فروخته شدة كي 

، در ادامه به ارزيابي  790099-سيديوان پس از تعيين هزينة تاريخي اقالم سفارش خريد شماره كي  -۲۵۲۹

طور كه گفته شد، ديوان در  پردازد. همانمي ]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند ها در ارزش منصفانه بازار آن 

گذاري قيمت خريد اوليه اقالم  آن اقالم در آن تاريخ را با شاخص  جايگزينيانجام آن ارزيابي، نخست، هزينة 

دارد كه، بابت  ديوان مقرر مي 1351] تخمين خواهد زد. 1981[فوريه  1359بهمن/اسفند مذكور از تاريخ خريد تا 

 

  ، باال. 1397بند  بنگريد به  1346
  ، باال. 1398بند  بنگريد به  1347
  ، باال.2491-2489بندهاي  بنگريد به  1348
  ، باال. 2487بند  بنگريد به  1349
  ، باال. 2527بند  بنگريد به  1350

  ، باال. 2492بند  بنگريد به  1351
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اش، شاخص مناسبي كه بايد در اين خصوص اعمال شود، همان شاخصي است كه توسط  سيجبر 174-اقالم ز

شاخص قيمت توليدكننده آقاي مارتنز مورد شناسايي قرار گرفته، و توسط ايران مخدوش نشده است، يعني 

، 790099-سيديوان با اين فرض كه تاريخ خريد اقالم سفارش خريد شماره كي 1352محصوالت فلزي متفرقه. 

به  تعديل قيمت خريد اوليه اقالم رو به باال با و  1353ده،و، تاريخ سفارش خريد ب ]1979ژوئن  22[ 1358تير  اول

محصوالت فلزي متفرقه بين  شاخص قيمت توليدكننده تغييرات در  در نظر گرفتن درصد به منظور  36/14 ميزان

اقالم   جايگزينيزند كه هزينه ]، تخمين مي1981و فوريه  1979[ژوئن  1359و بهمن/اسفند  1358خرداد/تير 

 دالر آمريكا بوده است. 77/353 ]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند در  790099-سيسفارش خريد شماره كي 

ها آن   جايگزينيديوان به عنوان گام نهايي در ارزيابي ارزش منصفانه بازار آن اقالم بايد هزينه تخميني   -۲۵۳۰

هفتم اسفند ، تاريخ خريد، و  ]1979ژوئن    22[  1358اول تير  استهالك اقالم مذكور بين    در نظر گرفتنا به منظور  ر

- ساله براي اقالم ز 20، تاريخ ارزيابي، رو به پايين تعديل كند. ديوان با فرض عمر مفيد ]1981فوريه  26[ 1359

درصد   43/8ها تا طي آن ماه  790099-سيره كي دارد كه، اقالم سفارش خريد شمامقرر مي  1354سيجبراش 174

 استهالك يافته است. 

 1359هفتم اسفند در  790099-سيبر اين اساس، ارزش منصفانه بازار اقالم سفارش خريد شماره كي  -۲۵۳۱

هاي  شي از نقض بيانيه ادالر آمريكا بوده است. مضافاً، به منظور جبران كامل خسارت ن  95/323  ]1981فوريه    26[

اياالت متحده   داخلباشد كه بابت حمل آن اقالم هايي نيز مير توسط اياالت متحده، ايران مستحق هزينه الجزاي

حال، ايران بر اساس ادعاي  با اين  1355دالر آمريكا مانده است.  57/3گيرد كه پرداخت كرده، كه ديوان فرض مي 

 

  ، باال. 2524بند  بنگريد به  1352
  ، باال. 1396بند  بنگريد به  1353

  ، باال. 2493بند  بنگريد به  1354
  ، باال. 2527بند  بنگريد به  1355
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 1356دالر آمريكا است.  92/312مبلغ خواهان حداكثر  790099-سيخود راجع به اقالم سفارش خريد شماره كي 

 دهد.دالر آمريكا بابت آن اقالم به نفع ايران حكم مي  92/312بر اين اساس، ديوان مبلغ 

 (سيجبراش) 790034-سيسفارش خريد شماره كي      

حساب براي خارك ذيل سفارش  ] دو صورت 1979ژوئيه  19و  17[ 1358تير  28و  26سيجبراش در  -۲۵۳۲

حساب شماره  دالر آمريكا ذيل صورت  533به شرح آتي صادر كرد: (يك) مبلغ  790034-سيخريد شماره كي 

بابت  7 -24082حساب شماره دالر آمريكا ذيل صورت  91/37؛ و (دو) مبلغ فلنج  بابت پنج قلم 7 -24034

1357رتباط با آن اقالم. هاي حمل در ا هزينه 
 

دالر آمريكا در ارتباط   77/102حسابي به مبلغ ] حاوي صورت 1980[آوريل  1359فروردين  فهرست -۲۵۳۳

انداز است:  اين سخن غلط رسد كه  به نظر مي حال،  با اين  1358است.    790034-سيسفارش خريد شماره كيبا اقالم  

سفارش خريد  دالر آمريكاي مذكور در ارتباط با مبالغي است كه سيجبراش براي خارك ذيل  77/102در واقع، 

1359حساب صادر كرده بوده است.صورت 997900-سيشماره كي 
 

مت دارد كه قيمقرر مي  1360به شرح باال،  اثباتي راستا با مالحظات رك، و هم ا ديوان در پرتو اين مد  -۲۵۳۴

دالر آمريكا بوده، كه مبلغي است كه سيجبراش   533، 790034-سيسفارش خريد شماره كي خريد اوليه اقالم 

 صادر كرده است. رابابت آن اقالم   7 -24034حساب شمارة براي خارك صورت 

 

  ، باال. 2519بند  بنگريد به  1356
  ، باال. 1397بند  بنگريد به  1357
  ، باال. 1398بند  بنگريد به  1358
  ، باال. 1397بند  بنگريد به  1359

  ، باال.2491-2489بندهاي  بنگريد به  1360
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، در ادامه به ارزيابي  790034-سيسفارش خريد شماره كي ديوان پس از تعيين هزينه تاريخي اقالم  -۲۵۳۵

طور كه گفته شد، ديوان در  پردازد. همانمي ]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند ها در منصفانه بازار آن  ارزش

گذاري قيمت خريد اوليه اقالم  آن اقالم در آن تاريخ را، با شاخص  جايگزينيانجام آن ارزيابي، نخست، هزينه 

ديوان مقرر داشته است كه،   1361]، تخمين خواهد زد.1981[فوريه  1359بهمن/اسفند مذكور از تاريخ خريد تا 

شاخص قيمت توليدكننده سيجبراش، شاخص مناسبي كه بايد در اين خصوص اعمال شود  174-براي اقالم ز

، 790034-سيسفارش خريد شماره كيديوان با اين فرض كه تاريخ خريد   1362باشد.لزي متفرقه مي محصوالت ف 

تعديل قيمت خريد اوليه اقالم مذكور  با  و   1363، تاريخ سفارش خريد مذكور بوده، ]1979ژوئن    22[  1358اول تير  

محصوالت فلزي متفرقه  كننده  شاخص قيمت توليددرصد به منظور محاسبه تغييرات در    36/14  به ميزانرو به باال  

اقالم   جايگزينيزند كه هزينه ]، تخمين مي1981و فوريه  1979[ژوئن  1359و بهمن/اسفند  1358خرداد/تير بين 

 دالر آمريكا بوده است. 53/609 ]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند در  790034-سيسفارش خريد شماره كي 

را به    جايگزينيارزش منصفانه بازار آن اقالم بايد هزينه تخميني ديوان به عنوان گام نهايي در ارزيابي   -۲۵۳۶

هفتم اسفند تاريخ خريد، و  ،]1979ژوئن  22[ 1358اول تير استهالك اقالم مذكور بين  در نظر گرفتنر ومطن

ساله براي  20گذاري، رو به پايين تعديل كند. ديوان با فرض عمر مفيد ، تاريخ ارزش ]1981فوريه  26[ 1359

  به ميزان ها در آن ماه  790034-سيسفارش خريد شماره كي دارد كه اقالم مقرر مي 1364سيجبراش،  174-ز اقالم

 درصد استهالك يافته است. 43/8

 

  ، باال. 2492بند  بنگريد به  1361
  ، باال. 2529بند  بنگريد به  1362

  ، باال. 1396بند  بنگريد به  1363
   ، باال.2493بند  بنگريد به  1364
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 1359در هفتم اسفند  790034-سيسفارش خريد شماره كي بر اين اساس، ارزش منصفانه بازار اقالم  -۲۵۳۷

هاي  ناشي از نقض بيانيه   خسارت دالر آمريكا بوده است. مضافاً، به منظور جبران كامل    15/558]  1981فوريه    26[

اياالت متحده   اخلآن اقالم دحمل بت باشد كه باهايي نيز ميالجزاير توسط اياالت متحده، ايران مستحق هزينه 

با اين حال، ايران بر اساس   1365دالر آمريكا باقي مانده است.  91/37گيرد كه پرداخت كرده، كه ديوان فرض مي 

دالر آمريكا    91/570خواهان حداكثر مبلغ    790034- سيسفارش خريد شماره كي ادعاي خود در ارتباط با اقالم  

 دهد.دالر آمريكا به نفع ايران حكم مي   91/570ن بابت آن اقالم به مبلغ باشد. بر اين اساس، ديوامي

 نتيجة كّلي    

دالر آمريكا به نفع ايران حكم    83/883مجموعاً    174-در پرتو مراتب باال، ديوان در خصوص ادعاي ز -۲۵۳۸

 دهد.مي

  (خارك/ويلسون اينداستريز اينك.) ث/ج-1996ادعاي ) 16(

 (الف) مقدمه

در مواردي كه اياالت متحده از تعهدات خود در بيانيه مقرر داشت كه « 529ديوان در حكم شماره  -۲۵۳۹

ديوان   1366. »عمومي تخلف كرد و در نتيجه، ايران خساراتي متحمل شده، مسئوليت اياالت متحده محقق است

-سيهاي خريد شماره كي توسط خارك از ويلسون اينداستريز ذيل سفارش شده  دريافته است كه اقالم خريداري 

، و  7، 5و اقالم  -، 790054-سيو اقالم كي  780456-سياقالم كي به ترتيب،  - 790054-سيو كي 780456

به   12281در واقع از دستورالعمل انتقال دستور اجرايي شماره  790123-سياز سفارش خريد شماره كي  16 -11

 

  ، باال. 2532بند  بنگريد به  1365

   .139، ص 28ديوان داوري، ج  ، گزارش آراء73، بند 529حكم شماره 1366
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اند، و در نتيجه، اياالت متحده تعهدات  مستثنا شده بوده داري غيرقانوني خزانه مقررات  535 -333ة بخش واسط

كند كه در اين اوضـاع و  ديوان حكم مي  1367خود ذيل بيانيه عمومي را در خصوص آن اقالم نقض كرده است.

، اقالم  780456-سيعدم انتقال اقالم كي داري سبب اصليغيرقانوني خزانه مقررات  535 -333احـوال، بخش 

و نهايتاً بازفروش   -به ايران  780123-سياز سفارش خريد شماره كي  16-11، و 7، 5، و اقالم 790054-سيكي

بوده است. بدين ترتيب، اياالت متحده در مورد خسارات به ايران بابت نقض بيانيه   به ويلسون اينداستريز ها آن

 عمومي در خصوص آن اقالم داراي مسؤوليت است.

دالر آمريكا   04/12،378خواهان مبلغ  ث/ج-1996، در ادعاي دعاويايران مطابق جدول اختصاري  -۲۵۴۰

- سيكي  هاي شماره  هاي خريد يل سفارش به عنوان غرامت بابت ارزش اقالم خريداري شده توسط خارك ذ

تر: (يك) ايران بابت سفارش خريد شماره  مشخص است. به نحو    790123-سيو كي  ،790054-سيكي،  780456

 1368است؛ 780456-سيدهندة قيمت اقالم كي اإلدعا نشان، علي دالر آمريكا 02/240،4مدعي  780456-سيكي

دهندة  اإلدعا نشان دالر آمريكا، علي  89/7،513مدعي  790054-سي(دو) ايران بابت سفارش خريد شماره كي 

 13/624مدعي    790123-سيو (سه) ايران بابت سفارش خريد شماره كي 1369است؛  790054-سيقيمت اقالم كي

1370است. 790123-سيدهندة قيمت اقالم كي اإلدعا نشاندالر آمريكا، علي 
 

 

  ، باال.1785و  1781، 1768، 1754بندهاي  بنگريد به  1367
  ، باال. 1740بند  بنگريد به  1368
  ، باال. 1757بند  بنگريد به  1369
  ، باال. 1771بند  بنگريد به  1370
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  (ب) اظهارات طرفين 

 (يك) اظهارات ايران 

 1371گذاري اقالم اختالفي در ادعاهاي خارك به شرح باال هاي كلي ايران در ارتباط با ارزش استدالل  -۲۵۴۱

 مطرح شده است.

 780456-سيسفارش خريد شماره كي     

دالر   4،240/ 02خواهان  780456-سيطور كه گفته شد، ايران ذيل سفارش خريد شماره كيهمان -۲۵۴۲

 780456-سيويلسون اينداستريز براي خارك بابت اقالم كي دهندة مبلغي است كه آمريكا است كه نشان 

دهد: (يك)  ايران در تأييد ادعاي خود، از جمله به مدارك آتي ارجاع مي 1372حساب صادر كرده است.صورت 

به نفع ويلسون   ]1979[دوم سپتامبر  1358شهريور  11دالر آمريكا كه خارك در  02/4،240چك به مبلغ 

 16[ 1359اسفند  25حساب صادرشده توسط ويلسون اينداستريز در و (دو) صورت  1373كرد؛ صادراينداستريز 

780456.1374-سيدالر آمريكا بابت اقالم كي  02/240،4] براي خارك به مبلغ 1981مارس 
 

 790054-سيسفارش خريد شماره كي     

دالر   7،513/ 89خواهان  790054-سيطور كه گفته شد، ايران ذيل سفارش خريد شماره كيهمان -۲۵۴۳

 790054-سي] بابت اقالم كي 1979[ژوئيه  1358تير/مرداد آمريكا، يعني مبغلي است كه ويلسون اينداستريز در 

 

  ، باال.2476-2474بندهاي  بنگريد به  1371
  (پ)، باال.  1743بند  بنگريد به  1372
  ، باال. 1741بند  بنگريد به  1373
  (پ)، باال.  1743بند  بنگريد به  1374
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دهد: (يك) «اعالم بهاي  ايران در تأييد ادعاي خود، از جمله، به مدارك آتي ارجاع مي  1375اعالم بها نموده است.

 790054-سيويلسون انداستريز كه قيمت اقالم كي ]1979ژوئيه  18[ 1358تير  H1-61-85461-9H «27شماره 

  11دالر آمريكا كه خارك در  89/513،7و (دو) چك به مبلغ  1376دالر آمريكا اعالم نموده است؛  89/513،7را 

1377به نفع ويلسون اينداستريز صادر كرده است. ]1979[دوم سپتامبر  1358شهريور 
 

 790123-سيكي سفارش خريد شماره     

دالر   13/624خواهان  790123-سيطور كه گفته شد، ايران ذيل سفارش خريد شماره كيهمان -۲۵۴۴

 790123-سيدهندة مبلغي است كه ويلسون اينداستريز براي خارك بابت اقالم كي آمريكا است كه نشان 

دهد: (يك)  ي ارجاع مي ايران در تأييد ادعاي خود، از جمله، به مدارك آت 1378صادر كرده است.حساب صورت 

دالر آمريكا بابت   13/624ويلسون اينداستريز، كه براي خارك مبلغ  ]1979ژوئيه  25[ 1358سوم مرداد فاكتور 

 12دالر آمريكا كه خارك در    13/624(دو) چك به مبلغ   1379حساب صادر كرد؛صورت  790123-سياقالم كي 

و (سه) «گزارش وضعيت مواد   1380نمود؛ صادر ينداستريز ] به نفع ويلسون ا1979[سوم سپتامبر  1358شهريور 

 26تا  790123-سيكه تمام اقالم كي]، دال بر اين 1980[دوم دسامبر  1359آذر  11 آموكو اينترنشنال مشتري»

1381بندي آموكو اينترنشنال در هيوستون دريافت شده بوده است. ] توسط شركت بسته1979اكتبر  18[ 1358مهر 
 

 

  (الف)، باال. 1759بند  بنگريد به  1375
  همانجا.  بنگريد به  1376
  ، باال. 1757بند  بنگريد به  1377
  ، باال. 1771بند  بنگريد به  1378

  همانجا.  بنگريد به  1379
  همانجا.  بنگريد به  1380
  (الف)، باال.  1773بند   بنگريد به  1381
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 اياالت متحده (دو) اظهارات 

گذاري اقالم اختالفي در ادعاهاي خارك به شرح  هاي كلي اياالت متحده در ارتباط با ارزش استدالل  -۲۵۴۵

 مطرح شده است.  1382باال

 790054-سيو اقالم كي  780456-سيهاي تاريخي اقالم كيگذاري هزينه آقاي مارتنز در شاخص  -۲۵۴۶

را براي فلزات و محصوالت فلزي: ابزارهاي دستي و برش   (طبق نوع كاال)شاخص قيمت توليد كننده 

)WPS1042») ( گذاري ابزارهاي دستي و برش») اعمال كرد. آقاي مارتنز در شاخص شاخص توليدكننده  

را براي «فلزات و   (طبق نوع كاال)شاخص قيمت توليد كننده  790123-سيهاي تاريخي اقالم كي هزينه 

(«شاخص قيمت توليدكننده پيچ، مهره، پرچ، و واشر»)     (WPS1081)»و واشر  ،پيچ، مهره، پرچمحصوالت فلزي:  

 اعمال كرد.

تمام اقالم اختالفي در ادعاهاي خارك  كه آقاي مارتنز يك ارزش منصفانه بازار كلي براي در حالي  -۲۵۴۷

 .نهاد نكردپيش ث/ج-1996اي براي اقالم اختالفي در ادعاي نهاد كرد، ارزش منصفانه بازار اختصاصي پيش

 (پ) تصميم ديوان 

ديوان حكم كرده است كه اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانيه عمومي را در خصوص اقالم   -۲۵۴۸

،  790123-سياز سفارش خريد شماره كي  16-11، و 7، 5، و قلم 790054-سي، اقالم كي 780456-سيكي

يعني تاريخ صدور مقررات   ] 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند نقض كرده، و تاريخ نقض اياالت متحده 

بدين ترتيب، ديوان به تعيين ارزش منصفانه بازار آن اقالم در آن تاريخ    1383باشد.داري مي غيرقانوني خزانه 

 

  ، باال.2485و  2483-2480بندهاي  بنگريد به  1382
  ، باال.1419، 1378، 796، 632، 598، 576، 547، 488بندهاي  همچنين بنگريد به ، باال. 1781و  1768، 1754بندهاي  بنگريد به  1383
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اعمال خواهد   1384شده در باال مراحل ترسيم با پيروي از ازد. ديوان در انجام آن تعيين، رويكرد هزينه را پردمي

 كرد.

 780456-سيسفارش خريد شماره كي 

خارك   1385دالر آمريكا بوده است.   02/240،4،  780456-سيمجموع قيمت سفارش خريد شماره كي  -۲۵۴۹

 1386چكي به نفع ويلسون اينداستريز در پرداخت آن مبلغ صادر كرد. ]1979[دوم سپتامبر  1358شهريور  11در 

- سياقالم كي  ] 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند دهد كه آموكو اينترنشنال پس از مدارك مضافاً نشان مي 

بلغ  دالر آمريكا به ويلسون اينداستريز بازفروش كرده، كه ويلسون اينداستريز اين م 02/4،240را به مبلغ  780456

1387] پرداخته است.1981[اكتبر  1360مهر/آبان را در 
 

دارد كه قيمت  مقرر مي  1388راستا با مالحظات مستند خود به شرح باال ديوان در پرتو مراتب باال، و هم -۲۵۵۰

 دالر آمريكا بوده است.  02/4،240، 780456-سيخريد اوليه اقالم كي 

در ادامه به ارزيابي ارزش منصفانه بازار در   780456-سيديوان پس از تعيين هزينه تاريخي اقالم كي  -۲۵۵۱

طور كه گفته شد، ديوان در انجام آن ارزيابي، نخست، هزينه  پردازد. همانمي  ]  1981فوريه    26[  1359هفتم اسفند  

  1359بهمن/اسفند گذاري قيمت خريد اوليه از تاريخ خريد تا آن اقالم در آن تاريخ را با شاخص  جايگزيني

، شاخص مناسبي كه بايد  780456-سيدارد كه، براي اقالم كي ديوان مقرر مي  1389زند.تخمين مي  ]1981[فوريه 

 

  ، باال.2493-2488بندهاي  بنگريد به  1384
  (پ)، باال.  1743و  1740بندهاي  بنگريد به  1385
  ، باال. 1741بند  بنگريد به  1386
  ، باال. 1750(خ) و -(چ) 1743بندهاي  بنگريد به  1387
  ، باال.2491-2489بندهاي  بنگريد به  1388
  ، باال. 2492بند  بنگريد به  1389
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در اين خصوص اعمال شود، همان شاخصي است كه آقاي مارتنز شناسايي كرده، و توسط ايران مخدوش نشده  

ديوان با اين فرض كه تاريخ خريد اقالم    1390ابرازهاي دستي و برش.توليدكننده  قيمت شاخصاست، يعني 

تعديل قيمت خريد اقالم مذكور رو به  با و  1391] بوده،1979[اول سپتامبر  1358شهريور  10،  780456-سيكي

ابزارهاي دستي و برش  توليدكننده قيمت شاخص تغييرات در  در نظر گرفتندرصد به منظور  61/21 به ميزانباال 

  جايگزيني زند كه هزينه ] تخمين مي 1981و فوريه  1979[سپتامبر  1359همن/اسفند و ب  1358شهريور/مهر بين 

 دالر آمريكا بوده است.  29/5،156 ] 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند در  780456-سياقالم كي 

و  جايي را ر ديوان به عنوان گام نهايي در ارزيابي ارزش منصفانه بازار آن اقالم بايد هزينه تخميني جابه -۲۵۵۲

، تاريخ خريد، ]1979[اول سپتامبر  1358شهريور  10ستهالك اقالم مذكور بين  ا در نظر گرفتنبه پايين به منظور 

ساله  20ديوان با فرض عمر مفيد  1392گذاري تعديل كند.، تاريخ ارزش ] 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند و 

درصد  46/7 به ميزانبين آن دو تاريخ  780456-سيدارد كه اقالم كي مقرر مي  7804561393-سيبراي اقالم كي 

 استهالك يافته است. 

 ] 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند در  780456-سيبر اين اساس، ارزش منصفانه بازار اقالم كي  -۲۵۵۳

بر اساس ادعاي خود در ارتباط با آن اقالم خواهان حداكثر  حال، ايران دالر آمريكا بوده است. با اين  63/4،771

دالر   02/240،4مبلغ  780456-سيبر اين اساس، ديوان بابت اقالم كي  1394باشد.دالر آمريكا مي 02/240،4مبلغ 

 دهد.كم مي آمريكا به نفع ايران ح

 

  ، باال. 2546بند  بنگريد به  1390
  ، باال.846و پانوشت  1740بند  بنگريد به  1391
  ، باال. 2493بند  بنگريد به  1392
  همانجا.  بنگريد به  1393
  ، باال. 2542بند  بنگريد به  1394



  

946 

 

 790054-سيسفارش خريد شماره كي   

 ] 1979ژوئيه  18[ 1358تير  27كه در اعالم بهاي ، چنان790054-سيقلم كي  48مجموع قيمت  -۲۵۵۴

دالر آمريكا بوده   89/7،513عنوان شده،  790054-سيويلسون اينداستريز براي سفارش خريد شماره كي 

چكي به نفع ويلسون اينداستريز در پرداخت آن مبلغ   ]1979 [دوم سپتامبر 1358شهريور   11خارك در  1395است.

دالر آمريكا    43/910،6حسابي به مبلغ  ] حاوي مبلغ صورت 1980[آوريل    1359فروردين    فهرست 1396صادر كرد.

1397باشد.در انبار در هيوستون مي  790054-سيدر ارتباط با اقالم كي 
 

بخش  ] 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند دهد كه آموكو اينترنشنال پس از مدارك مضافاً نشان مي  -۲۵۵۵

  آموكو تري، به طور مشخص  – را به ويلسون اينداستريز بازفروش كرد  790054-سي، اما نه تمام، اقالم كي عمده

مواد»   انتقالفرم « عبارت است از  اين مدارك عمدتاً 1398مي را بازفروش نمود. مورد از چنين اقال 44 اينترنشنال

قلم از سفارش خريد شماره   44] دال بر اين كه 1981[چهارم ژوئن  1360خرداد  14آموكو اينترنشنال مورخ 

1399توسط آموكو دريلينگ به ويلسون اينداستريز مسترد شده بوده است. 790054-سيكي
 

حال، مدارك موجود در سابقه مساعدت كم يا هيچ مساعدتي به ديوان در احراز قيمت خريد  با اين  -۲۵۵۶

ويلسون اينداستريز حاوي   ]1979ژوئيه  18[ 1358تير  27كه اعالم بهاي كند. در حاليقلم نمي 44اولية دقيق آن 

  انتقال ن است كه بتوان از فرم «) است، غير ممك181400(به جز قلم  790054-سيهاي خريد تمام اقالم كيقيمت

- سيقلم كي  48 اقالم از ] آموكو اينترنشنال احراز كرد كه كدام 1981[چهارم ژوئن  1360خرداد  14مواد» 

 

  (الف)، باال. 1759بند  بنگريد به  1395
  ، باال. 1757بند  بنگريد به  1396
  ، باال. 1758بند  بنگريد به  1397
  ، باال.1766(ث) و  1759بندهاي  بنگريد به  1398
  (ث)، باال.  1759بند  بنگريد به  1399
  ، باال.871پانوشت  بنگريد به  1400
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اند؛ به همين نحو، غيرممكن است كه  شده در آن اعالم بها به ويلسون اينداستريز مسترد شده فهرست 790054

مواد»   انتقالشده در فرم « فهرست قلم  44ي سفارش داده شده از هر يك از بتوان تعيين كرد كه آيا تمام واحدها 

اند يا فقط بخشي از آن واحدهاي سفارش  ] به ويلسون اينداستريز مسترد شده1981[چهارم ژوئن    1360خرداد    14

تعيين  1402اال خود در باثباتي راستا با مالحظات ديوان با در نظر گرفتن اين اوضاع و احوال، و هم 1401داده شده.

كه آموكو اينترنشنال   790054-سيبراي تخمين قيمت خريد اوليه اقالم كي   دسترسبهترين مدرك در  كند كه  مي

] است. بر آن اساس، ديوان مقرر  1980[آوريل  1359فروردين  فهرستبه ويلسون اينداستريز بازفروش كرده، 

 1359فروردين    فهرستآمريكا، يعني مبلغ ثبت شده در  دالر    43/6،910قلم    44دارد كه قيمت خريد اوليه آن  مي

1403باشد.مي ] 1980[آوريل 
 

كه آموكو اينترنشنال به ويلسون اينداستريز    790054-سيقلم كي   44ديوان پس از تعيين هزينه تاريخي   -۲۵۵۷

پردازد.  مي  ] 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند ها در آن  ربازفروش كرد، در ادامه به ارزيابي ارزش منصفانه بازا 

آن اقالم را در آن تاريخ با   جايگزينيفته شد، ديوان در انجام آن ارزيابي، نخست، هزينه كه گطور همان

تخمين خواهد   ]1981[فوريه  1359بهمن/اسفند گذاري قيمت خريد اوليه اقالم مذكور از تاريخ خريد تا شاخص

شاخص مناسبي كه بايد در اين خصوص اعمال   790054-سيدارد كه، براي اقالم كي ديوان مقرر مي  1404زد.

شاخص  شود، همان شاخصي است كه آقاي مارتنز شناسايي كرده، و مورد خدشة ايران واقع نشده است، يعني 

 10 780456-سيديوان با اين فرض كه تاريخ خريد اقالم كي 1405ابزارهاي دستي و برش.  توليدكنندهقيمت 

 

  ، باال.873پانوشت  بنگريد به  1401
  ، باال.2491-2489هاي بند بنگريد به  1402
  ، باال. 2554بند  بنگريد به  1403
  ، باال. 2492بند  بنگريد به  1404
  ، باال. 2546بند  بنگريد به  1405
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درصد  61/21 به ميزانتعديل قيمت خريد اوليه اقالم رو به باال با و  1406بوده، ]1979[اول سپتامبر  1358شهريور 

و   1358شهريور/مهر ابزارهاي دستي و برش بين  شاخص قيمت توليدكنندهتغييرات در در نظر گرفتن به منظور 

كه   790054-سياقالم كي جايگزيني زند كه هزينه ، تخمين مي ]1981و فوريه  1979[سپتامبر  1359بهمن/اسفند 

دالر  77/8،403به ويلسون اينداستريز بازفروش كرده،  ] 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند آموكو اينترنشنال در 

 آمريكا بوده است.  

ها آن   جايگزينيديوان به عنوان گام نهايي در ارزيابي ارزش منصفانه بازار آن اقالم بايد هزينه تخميني   -۲۵۵۸

، تاريخ خريد، و  ]1979[اول سپتامبر  1358شهريور  10ها بين استهالك آن  در نظر گرفتن را رو به پايين به منظور 

ساله براي    20ديوان با فرض عمر مفيد   1407يل كند.گذاري، تعد، تاريخ ارزش ]  1981فوريه    26[  1359هفتم اسفند  

درصد   46/7 به ميزانبين آن دو تاريخ  790054-سيدارد كه اقالم كي مقرر مي  7900541408-سياقالم كي 

 اند. استهالك يافته 

 1359هفتم اسفند  كه آموكو اينترنشنال در    790054-سيقلم كي   44بر اين اساس، ارزش منصفانه بازار   -۲۵۵۹

دالر آمريكا بوده است. با اين حال، ايران   85/7،776به ويلسون اينداستريز بازفروش كرد  ] 1981فوريه  26[

دالر آمريكا   89/7،513غ خواهان حداكثر مبل  790054-سيبراساس ادعاي خود در ارتباط با اقالم كي 

كه آموكو   790054-سيقلم كي  44دالر آمريكا را بابت  89/513،7بر اين اساس، ديوان مبلغ   1409باشد.مي

 دهد.اينترنشنال به ويلسون اينداستريز بازفروش كرده به نفع ايران حكم مي 

 

  ، باال.869و پانوشت  1757بند  بنگريد به  1406
  ، باال. 2493بند  بنگريد به  1407
  همانجا.  بنگريد به  1408
  ، باال. 2543بند  بنگريد به  1409
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 790123-سيسفارش خريد شماره كي 

] 1979ژوئيه  25[ 1358مرداد  سوم در فاكتور كه ، چنان790123-سيقلم كي  16مجموع قيمت  -۲۵۶۰

خارك   1410باشد.دالر آمريكا مي  13/624آمده،  790123-سيويلسون اينداستريز ذيل سفارش خريد شماره كي 

  1411] چكي به نفع ويلسون اينداستريز در پرداخت آن مبلغ صادر كرد. 1979[سوم سپتامبر  1358شهريور  12در 

دالر آمريكا بابت اقالم   13/624حسابي به مبلغ اوي مبلغ صورتح] 1980[آوريل  1359فروردين  فهرست

1412باشد.مي 790123-سيكي
 

هشت قلم از   ] 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند ديوان دريافته است كه آموكو اينترنشنال پس از  -۲۵۶۱

را به ويلسون اينداستريز بازفروش كرده است، و در نتيجه،   16-11، و 7، 5، يعني اقالم 790123-سياقالم كي 

سوم  فاكتور  1413اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانيه عمومي را در خصوص آن هشت قلم نقض كرده است. 

دالر آمريكا اعالم   203را حدود  16-11، و 7، 5ريز قيمت اقالم ويلسون اينداست ]1979ژوئيه  25[ 1358مرداد 

1414كرده است. 
 

دارد كه قيمت مقرر مي  1415خود در باال  اثباتيراستا با مالحظات ديوان در پرتو اين مدارك، و هم  -۲۵۶۲

 دالر آمريكا بوده است. 203، 16-11، و 7، 5خريد اوليه اقالم 

 

  ، باال. 1771بند  بنگريد به  1410
  همانجا.  بنگريد به  1411
  ، باال. 1772بند  بنگريد به  1412
را تا جايي رد كرده   790123-سي، باال. ديوان ادعاي ايران در خصوص سفارش خريد شماره كي1781-1780بندهاي    بنگريد به  1413

بندهاي   بنگريد بهشود. مربوط مياز آن سفارش خريد  10-8، و 6، 4-1، يعني اقالم 790123-سياست كه به باقي هشت قلم كي
  ، باال.1783-1784

  ] موجود در مدارك ناخواناست.1979ژوئيه   25[ 1358برخي از اعداد ِسنتي بر روي كپي فاكتور سوم مرداد  1414
  ، باال.2491-2489بندهاي  بنگريد به  1415
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ها  ، در ادامه به ارزيابي ارزش منصفانه بازار آن 16-11، و 7، 5تاريخي قلم  ديوان پس از تعيين هزينه  -۲۵۶۳

ام آن ارزيابي، نخست،  طور كه گفته شد، ديوان در انج پردازد. همانمي ] 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند در 

گذاري قيمت خريد اوليه اقالم مذكور از تاريخ خريد تا  آن اقالم را در آن تاريخ با شاخص  جايگزيني هزينه 

، 16-11، و 7، 5دارد كه، براي اقالم ديوان مقرر مي  1416تخمين خواهد زد. ]1981[فوريه  1359بهمن/اسفند 

است كه آقاي مارتنز شناسايي كرده، و مورد خدشه ايران قرار  شاخص مناسبي كه بايد اعمال شود همان شاخصي  

كه تاريخ خريد اقالم  اين   ض ديوان با فر 1417.ي شاخص قيمت توليدكننده پيچ، مهره، پرچ، و واشرنگرفته است، يعن

به   تعديل قيمت خريد اوليه اقالم رو به باالبا و  1418بوده، ]1979[اول سپتامبر  1358شهريور  10، 16-11، و 7، 5

بين  شاخص قيمت توليدكننده پيچ، مهره، پرچ، و واشر  تغييرات در  در نظر گرفتن درصد به منظور  73/9 ميزان

اقالم   جايگزينيهزينه زند كه ] تخمين مي1981و فوريه  1979[سپتامبر  1359و بهمن/اسفند  1358شهريور/مهر 

 دالر آمريكا بوده است.  222/ 75 ] 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند در  16-11، و 7، 5

ها را رو به  آن  جايگزينيديوان به عنوان گام نهايي در ارزيابي ارزش منصفانه بازار آن اقالم بايد هزينه   -۲۵۶۴

يد، و  ، تاريخ خر]1979[اول سپتامبر  1358شهريور  10استهالك اقالم مذكور بين  در نظر گرفتنبه منظور  نپايي

ساله   20ديوان با فرض عمر مفيد  1419گذاري، تعديل نمايد. ، تاريخ ارزش ] 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند 

درصد    46/7  به ميزانبين آن دو تاريخ    790123-سي دارد كه اقالم كي مقرر مي  1420 790123-سيبراي اقالم كي 

 استهالك يافته است. 

 

  ، باال. 2492بند  بنگريد به  1416
  ، باال. 2546بند  بنگريد به  1417
  ، باال.883و پانوشت  1177بند  بنگريد به  1418
  ، باال. 2493بند  بنگريد به  1419

  همانجا.  بنگريد به 1420 
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  ] 1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند در  16-11، و 7، 5 بر اين اساس، ارزش منصفانه بازار اقالم -۲۵۶۵

 دهد. دالر آمريكا بوده است، كه ديوان آن مبلغ را به نفع ايران حكم مي  13/206

 گيري كلي نتيجه    

به نفع   ث/ج- 1996دالر آمريكا را در ادعاي  04/11،960گفته، ديوان مجموعاً مبلغ بنابر مراتب پيش  -۲۵۶۶

  دهد.ايران حكم مي 

  بهره  -  پنج

  را دارد  حكمايران استحقاق دريافت بهرة پيش و پس از صدور  -الف

متحملة ايران در اثر تأخير در پرداخت، ايران  خسارات جبران كامل  به منظوردارد كه ديوان مقرر مي  -۲۵۶۷

حكم جزئي اياالت متحده  اين را نسبت به مبالغي كه وفق  حكمدريافت بهرة پيش و پس از صدور  استحقاق

1421دارد. استمديون شناخته شده 
 

كرده   بررسيمركب) و نرخ آن،  ياطرفين را در خصوص نوع بهره (يعني بهره ساده  مدافعاتديوان  -۲۵۶۸

كند. مي عدول از عملكرد اخير ديوان را تجويز ن ي حاضرهاكه اوضاع و احوال پرونده  كندحكم مي  لي است، و

بابت ادعاهاي جداگانه اين دولت  شده به نفع ايران به بهرة ساده  داده لغ حكم اديوان نسبت به كليه مب  بر اين اساس،

از  اي دوره  طي اياالت متحده در پاية بهرة بانكي روز) معادل ميانگين نرخ  365با نرخ ساالنه (بر پاية هر سال 

 

، 602-(چهار)15/الف24الف-، حكم شماره هيئت عمومياياالت متحده آمريكا  وبراي نمونه بنگريد به جمهوري اسالمي ايران   1421
مرداد  24( 1-7ب-246، حكم شماره اياالت متحده آمريكا و سازمان انرژي اتمي ايران])؛ 2014[دوم ژوئيه   1393تير  11( 282بند 

  .28، 25، ص ص 12گزارش آراء ديوان داوري، ج  منتشره در])، 1986اوت  15[ 1365
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صدور    تاريخ جاري خواهد شد تا و به انضمام    زمان ما  كه بهره به شرح زير از آنكه ديوان تعيين كرده  هائي  تاريخ 

  1422دهد.حكم جزئي حكم مي اين 

عدم پرداخت مبالغ به   بابت دوره حكمبر همان مبناي بهرة پيش از صدور حكم بهره پس از صدور  -۲۵۶۹

بر مجموع مبلغ مورد حكم (يعني  ة پس از صدور حكم . بهرخواهد شداش محاسبه ايران بابت ادعاهاي جداگانه 

اش، به اضافه مجموع بهرة پيش از صدور حكم بر آن  تمام مبالغ مورد حكم به نفع ايران بابت ادعاهاي جداگانه 

ديوان به صراحت به نحو ديگري مقرر  مگر اين كه . خواهد شدمبالغ) از تاريخ صدور اين حكم جزئي جاري 

تأثير  تحتكند، اين اصل كه بهرة پس از صدور حكم بايد از تاريخ صدور اين حكم جزئي جاري شود، 

. مضافاً،  ، واقع نخواهد شدقواعد رسيدگي ديوان كليد بخورد 37تا  35هايي كه ممكن است وفق مواد رسيدگي 

هايي از اين  بخش عدم تبعيت از ا مسائل خاص در اين حكم جزئي هايي در ارتباط بهرگونه از چنين رسيدگي 

 كند.را توجيه نمي  نباشدهايي تأثير چنين رسيدگي تحت حكم جزئي كه 

انتقال اموال مورد بحث به ايران مهلتي  انجام ترتيبات براي ادعاهائي كه به اياالت متحده براي يافتن و  -۲۵۷۰

، اما در صورت  خواهد شدجاري ريخ صدور اين حكم جزئي از تابهره پس از صدور حكم ، است اعطا شده

پرداخت  قابل بهره پس از صدور حكم مورد بحث توسط اياالت متحده، اموال انتقال جايابي و انجام ترتيبات 

 د. بونخواهد 

 

 .288، بند 602-(چهار)15/الف24الف-، حكم شماره هيئت عموميالمي ايرانبنگريد به جمهوري اس 1422
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 محاسبه بهره پيش از صدور حكم  ب.

  (وزارت فرهنگ و هنر/فروغ) 18-ادعاي ز -1

، منتقل نشوداين حكم جزئي به ايران صدور ظرف چهار ماه از تاريخ  استراديواريوسدر صورتي كه  -۲۵۷۱

ديوان مقرر   1423. دهدميبه نفع ايران حكم    18-دالر آمريكا به عنوان خسارات ادعاي ز  61/583،286،5  ديوان مبلغ

از تاريخ شهادت آقاي  ]، يعني 2013اكتبر  14[ 1392مهر   22بر آن مبلغ از  حكمدارد كه بهره پيش از صدور مي

. با  جاري خواهد شد، هكين در جلسه استماع و تاريخي كه ديوان خسارات قابل پرداخت به ايران را ارزيابي كرد 

، به ايران منتقل نشودظرف چهار ماه از تاريخ صدور اين حكم جزئي استراديواريوس كه  در صورتي اين حساب، 

بهرة پس   دهد.به نفع ايران حكم مي  حكمعنوان بهره پيش از صدور دالر آمريكا به  11/1،368،135ديوان مبلغ 

 شود.از صدور حكم از تاريخ صدور اين حكم جزئي بر بهرة پيش از صدور حكم جاري مي 

  )كامران مشايخي/) (راديو تلويزيون ملي ايران2(-12ادعاي تكميلي  -2

 

به ايران  جزئي  حكمظرف چهار ماه از تاريخ صدور اين ها سازهاي موسيقي و آرشه در صورتي كه  -۲۵۷۲

به نفع ايران حكم   )2(-12به عنوان خسارت ادعاي تكميلي خسارات زير را به شرح آتي ، ديوان منتقل نشود

 :دهدمي

1424؛ به ايران 1780 گاليانو ويولن جوزپهانتقال  عدم دالر آمريكا در صورت   000،139 مبلغ -
 

1425؛به ايران 1738 گاليانونيكولو  ويولنانتقال  عدم دالر آمريكا در صورت   000،155مبلغ  -
 

 

 ، باال. 1873بند بنگريد به  1423

  ، باال. 1927بند بنگريد به  1424
  همانجا. بنگريد به  1425
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1426؛ به ايران 1774 گاليانوسل نيكولو ويولن انتقال  عدم دالر آمريكا در صورت   000،643مبلغ  -
 

1427؛به ايران 1804 گاليانو يوئنسانتقال ويوالي    عدمدالر آمريكا در صورت   250،26مبلغ  -
 

1428. به ايران انتقال دو آرشه   عدمدالر آمريكا در صورت   375،12مبلغ  -
 

]، يعني  2013اكتبر    14[  1392مهر    22دارد كه بهرة پيش از صدور حكم بر اين مبالغ از  ديوان مقرر مي  -۲۵۷۳

. بر اين اساس، در  خواهد شدواقع شده، جاري ديوان هاي آقاي كين، كه مورد پذيرش گذاري تاريخ ارزش 

، به ايران منتقل نشودظرف چهار ماه از تاريخ صدور اين حكم جزئي  هاي مورد ادعاسازها و آرشه كه صورتي 

 كند: ديوان به بهرة پيش از صدور حكم به نفع ايران در اين ادعا به شرح زير حكم مي 

1429؛به ايران 1780 گاليانو ويولن جوزپهانتقال   عدمدر صورت   يكادالر آمر  34/972،35مبلغ  -
  

1430؛ به ايران 1738 گاليانو يكولون  ويولنانتقال   عدمدر صورت   يكادالر آمر  04/113،40 مبلغ -
  

1431؛به ايران 1774 گاليانو يكولوسل نويولن انتقال   عدمدر صورت   يكادالر آمر 42/404،166 مبلغ -
 

1432؛ به ايران 1804 گاليانو يوئنس يوالي انتقال و  عدمدر صورت   يكا دالر آمر 34/793،6 مبلغ  -
 

1433. به ايران انتقال دو آرشه   عدمدر صورت   يكادالر آمر  57/202،3 مبلغ -
 

 .خواهد شدبهرة پس از صدور حكم بر مبالغ بهرة پيش از صدور حكم از تاريخ صدور اين حكم جزئي جاري 

 

  همانجا. بنگريد به  1426
  همانجا. بنگريد به  1427
  ، باال. 1931بند  بنگريد به  1428

  ، باال. 1927بند  بنگريد به  1429
  همانجا.  بنگريد به  1430
  همانجا.  بنگريد به  1431
  همانجا.  بنگريد به  1432

  ، باال. 1931بند  بنگريد به  1433
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  ).(وزارت راه و ترابري/گالف پورتس كريتنيگ كو 8-ادعاي ز -3

  ديدگي (الف) ادعاي كاهش ارزش اموال به دليل آسيب 

 كمپ-هاي پورتاواحد خانه  )1(

- هاي پورتاديدگي واحد خانه دالر آمريكا به عنوان خسارات ناشي از آسيب  658،600ديوان مبلغ  -۲۵۷۴

ه  حكم داد به نفع ايران ] 1984فوريه  15 و 1981[دوم مارس  1362بهمن  26 و 1359اسفند  11كمپ بين 

اوت  24[ 1361نسبت به آن مبلغ از دوم شهريور  حكمدارد كه بهرة پيش از صدور ديوان مقرر مي  1434.است

دالر آمريكا به عنوان   23/1،663،087]، يعني ميانة آن دو تاريخ، تعلق خواهد گرفت. بنابراين ديوان مبلغ 1982

 دهد.اين سرفصل از ادعا به نفع ايران حكم مي  تحت حكمبهرة پيش از صدور 

  شكن مورگن تجهيزات سنگ )2(

شكن  ديدگي تجهيزات سنگدالر آمريكا بابت خسارات ناشي از آسيب 1،148،300ديوان مبلغ  -۲۵۷۵

] به نفع ايران حكم  1984ژانويه  15 و 1981[دوم مارس  1362دي  26 و  1359اسفند  11 بين مورگن در فاصله

]، يعني تاريخ ميانه 1982 اوت [هشتم 1361 17از  حكمدارد كه بهرة پيش از صدور . ديوان مقرر مي ه استداد

دالر آمريكا به عنوان بهرة پيش   61/150،907،2، ديوان مبلغ بر اين اساس 1435.خواهد گرفتدو تاريخ، تعلق آن 

 دهد.براي اين سرفصل از ادعا به نفع ايران حكم مي حكماز صدور  

 

 ، باال. 2023بند بنگريد به  1434

 ، باال.2032-2031بندهاي بنگريد به  1435
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  ادعاهاي «مخارج اضافي»  (ب)

هاي غيرقابل  بندي مجدد و مخارج دور ريختن واحد خانه انبارداري و بسته مخارج  )1(

 كمپ-مرمت پورتا

دور  و مخارج بندي مجدد، ي ايران مبني بر بازپرداخت مخارج انبارداري، بسته ها ديوان بابت ادعا -۲۵۷۶

ايران حكم داده  دالر آمريكا به نفع  939،091كمپ مجموعاً مبلغ -هاي غيرقابل مرمت پورتاريختن واحد خانه 

به بعد بهره مطالبه كرده است.  ]1984ژانويه [ 1362دي/بهمن ايران بابت ادعاهاي مخارج اضافي از  1436است.

كه اين تاريخ براي تعلق بهره بابت اين ادعاها معقول است با ايران موافق است. نتيجتاً، ديوان نسبت  ديوان در اين 

بر  دهد. مي پيش از صدور حكم ] حكم به بهره 1984[اول ژانويه  1362دي  11دالر آمريكا از  939،091به مبلغ 

دالر آمريكا به عنوان بهرة پيش از صدور   2،220،348/ 79، ديوان در اين سرفصل از ادعا مجموعاً مبلغ اين اساس

 دهد.به نفع ايران حكم مي  حكم

  هاي سفر وزارت راه و ترابري هزينه  )2( 

به نفع ايران  آمريكا دالر  50،000هاي سفر وزارت راه و ترابري مبلغ بازپرداخت هزينه ديوان بابت  -۲۵۷۷

كند. ديوان  مي بهره   ةمطالب ]1984ژانويه [ 1362دي/بهمن ايران بابت مخارج اضافي خود از  1437حكم داده است. 

نسبت به مبلغ  نتيجتاً، ديوان  ست.  در اين كه اين تاريخ براي تعلق بهره بابت اين ادعاها معقول است با ايران موافق ا

  بر اين اساس، دهد.  مي به بهره پيش از صدور حكم  ] حكم  1984[اول ژانويه    1362دي    11از  دالر آمريكا    50،000

تحت اين سرفصل از ادعا به نفع ايران  حكم  دالر آمريكا را به عنوان بهرة پيش از صدور    98/118،217ديوان مبلغ  

 دهد.حكم مي 

 

 ، باال.2050و  2049، 2040بندهاي بنگريد به  1436

 ، باال. 2053بند بنگريد به  1437
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 در اياالت متحده  وزارت راه و ترابري حقوقيهاي  هزينه ها و الزحمه حق )3(

هاي پرداختي وزارت  و هزينه   هاالزحمه دالر آمريكا در ادعاي بازپرداخت حق  55/21،411ديوان مبلغ   -۲۵۷۸

دالر آمريكا    55/411،11اين مبلغ متشكل از   1438ش به نفع ايران حكم داده است.ايي راه و ترابري به وكالي آمريكا

دالر آمريكا بابت پرداخت به   000،10وكيل وزارت راه و ترابري در هيوستون و  1439آقاي گوردون تيلمن،  براي 

1440باشد.ساير مؤسسات حقوقي تحت خدمت وزارت راه و ترابري مي
 

مربوط به آقاي تيلمن فاقد تاريخ صدور   55/11،411لغ بپرونده به م سابقهدو صورتحساب موجود در  -۲۵۷۹

دالر   8،570حساب صادره به مبلغ كند كه: (يك) صورت اين حكم جزئي فرض مي  وفق اهداف است. ديوان 

سپتامبر و  15-اوت 24[ 1362آبان  24-شهريور 31و  شهريور 24-دوم  شده طي دورةآمريكا بابت خدمات ارائه 

حساب ] صادر شده است؛ و (دو) صورت 1983[اول دسامبر  1362آذر  10در  1441]،1983نوامبر  15-سپتامبر 22

بهمن   13] تا 1983نوامبر  15[ 1362آبان  24شده از بابت خدمات ارائه دالر آمريكا  55/2،841صادره به مبلغ 

] صادر شده است. در نبود ادلة مغاير، ديوان  1984فوريه  15[ 1362بهمن  26در  1442]1984[دوم فوريه  1362

وزارت راه و ترابري به    هاي پرداختپيش   بر  هاحسابصدور صورت هاي  در تاريخ گيرد كه آن دو مبلغ  فرض مي 

  ي مربوطه اهحسابصورت  هاي از تاريخ  ،آن دو مبلغ بر ، ديوان بر اين اساسشده است.  اعمال 1443آقاي تيلمن 

 .كندحكم مي حكم به بهرة پيش از صدور 

 

 ، باال. 2058بند بنگريد به  1438

 ، باال. 2056بند بنگريد به  1439

 ، باال. 2057بند بنگريد به  1440

 ، باال. 2054بند بنگريد به  1441

 . بنگريد به همانجا 1442

 ، باال.1076پانوشت بنگريد به  1443
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دالر آمريكا كه بابت   10،000بابت  حكمشروع تعلق بهرة پيش از صدور  تاريخ در خصوص ديوان  -۲۵۸۰

،  مورد حكم واقع گرديده مبالغ متحملة وزارت راه و ترابري در ارتباط با ساير مؤسسات حقوقي اياالت متحده 

مطالبه  ]1984ژانويه [ 1362دي/بهمن بابت مخارج اضافي را از بر ادعاهاي خود شود كه ايران بهره مي متذكر

اين كه اين تاريخ براي تعلق بهره پيش از صدور حكم بابت اين ادعاها معقول است موافق   باكرده است. ديوان 

دالر   10،000] نسبت به  1984اول ژانويه  [  1362دي    11از    حكمديوان به بهرة پيش از صدور    بر اين اساس،است.  

 دهد.آمريكا حكم مي 

شده  داده دالر حكم 55/21،411بر مجموع  حكم دارد كه بهرة پيش از صدور اجماالً ديوان مقرر مي  -۲۵۸۱

 شرح زير تعلق خواهد گرفت: ه تحت اين سرفصل از ادعا ب

1444؛]1983[اول دسامبر  1362آذر  10دالر آمريكا از   570،8مبلغ بر  -
 

1445؛]1984فوريه   15[ 1362بهمن  26دالر آمريكا از  55/841،2مبلغ بر  -
 

1446.]1984[اول ژانويه  1362دي  11دالر آمريكا از  000،10مبلغ بر  -
 

تحت اين   حكم دالر آمريكا بابت بهرة پيش از صدور  08/50،661ديوان مجموعاً مبلغ بر اين اساس،  -۲۵۸۲

 دهد.سرفصل از ادعا به نفع ايران حكم مي 

  مخارج تمديد اجارة انبارها )4( 

به موجران  شده توسط وزارت راه و ترابري  ديوان در قبال ادعاي ايران بابت بازپرداخت وجوه پرداخت  -۲۵۸۳

فوريه   24[ 1361حل و فصل پنجم اسفند  نامةموافقتپس از انعقاد  8-مواد زدر هيوستون و نيواورلئان بابت انبار 

 

 ، باال. 2579بند بنگريد به  1444

 همانجا. بنگريد به  1445

 ، باال. 2580بند بنگريد به  1446
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ي مخارج اضافي خود  ها ادعا  بابت ايران   1447.است  هدالر آمريكا حكم داد  500،108مبلغ    ] با گالف پورتس 1983

كه اين تاريخ براي تعلق بهره بابت اين  اين  با كرده است. ديوان بهره  ةمطالب ]1984ژانويه [  1362دي/بهمن از 

[اول ژانويه   1362دي  11از  حكم. نتيجتاً، ديوان به پرداخت بهرة پيش از صدور ق استادعاها معقول است مواف

به عنوان  دالر آمريكا    01/256،533ديوان مبلغ    بر اين اساس،دهد.  آمريكا حكم مي   دالر   108،500] بر مبلغ  1984

 دهد.حكم مي به نفع ايران اين سرفصل از ادعا  تحت حكمبهرة پيش از صدور 

  انبار  نگهبانيمخارج  )5( 

هاي  واحد خانه  نگهبانيديوان بابت بازپرداخت مخارج متحمله توسط وزارت راه و ترابري براي تأمين   -۲۵۸۴

دالر آمريكا به نفع ايران حكم داده   21،000، مبلغ ]1984اوايل  و 1983اواخر [ 1362در نيمه دوم كمپ -پورتا

  با ] تقاضاي بهره كرده است. ديوان 1984[ژانويه  1362از دي خود مخارج اضافي ادعاهاي ايران بابت  1448است.

 21،000نتيجتاً، ديوان نسبت به مبلغ اين كه اين تاريخ براي تعلق بهره بابت اين ادعاها معقول است موافق است. 

ديوان    ،دهد. بنابراينمي  حكم ] حكم به بهرة پيش از صدور  1984[اول ژانويه    1362دي    11دالر آمريكا از تاريخ  

اين سرفصل از ادعا به نفع ايران   تحت حكمدالر آمريكا به عنوان بهرة پيش از صدور  55/49،651مبلغ مجموعاً 

 دهد.حكم مي 

 

 ، باال. 2060بند بنگريد به  1447

 ، باال. 2063بند بنگريد به  1448
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  (وزارت راه و ترابري/بندر ونكوور)  7-ادعاي ز )4( 

  الف) ادعاي كاهش ارزش ناشي از آسيب ديدگي 

 هاي ترانس ورلدواحد خانه ) 1(

هاي  هاي ترانس ورلد ايران بين تاريخ ديدگي واحد خانهديوان بابت ادعاي خسارات ناشي از آسيب  -۲۵۸۵

دالر آمريكا به نفع ايران    2،672،400] مبلغ  1983دسامبر    31[  1362دي    10  و  ]1981[دوم مارس    1359اسفند    11

، نسبت به اين مبلغ از ميانه آن دو تاريخ  حكمدارد كه بهرة پيش از صدور ديوان مقرر مي 1449. ه استحكم داد

دالر   89/6،773،329، ديوان مبلغ بر اين اساس]، تعلق خواهد گرفت. 1982[اول اوت  1361مرداد  10 يعني

 هد.ددر اين سرفصل از ادعا به نفع ايران حكم مي  حكمبه عنوان بهرة پيش از صدور آمريكا 

 شكن مورگن تجهيزات سنگ )2( 

  11هاي شكن مورگن بين تاريخ ديوان بابت ادعاي خسارات ناشي از آسيب ديدگي تجهيرات سنگ  -۲۵۸۶

دالر آمريكا به نفع ايران حكم   765،533] مبلغ 1984ژانويه   15[ 1362دي  25] و 1981[دوم مارس  1359اسفند 

[هشتم    1361مرداد    17يعني    ،از ميانة آن دو تاريخ   حكمز صدور  دارد كه بهرة پيش اديوان مقرر مي  1450داده است.

دالر آمريكا به عنوان بهرة پيش از صدور   56/1،938،099] تعلق خواهد گرفت. بنابراين ديوان مبلغ 1982اوت 

 دهد.تحت اين سرفصل از ادعا به نفع ايران حكم مي  حكم

 

 ، باال. 2148بند بنگريد به  1449

 .، باال2155بند بنگريد به  1450
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  ي «مخارج اضافي» ها ادعا ب)

  انبارداري مخارج  )1(

دالر   1،394،000مبلغ  7-مواد زديوان بابت ادعاي بازپرداخت مخارج انبارداري ايران در ارتباط با  -۲۵۸۷

دي/بهمن  ايران بهرة بابت مبالغ ادعاي مربوط به مخارج اضافي را از  1451آمريكا به نفع ايران حكم داده است. 

اين كه اين تاريخ براي تعلق بهره بابت اين ادعاها معقول است   با. ديوان كرده استمطالبه  ]1984نويه [ژا 1362

بر اين  دهد. حكم مي  حكم،دالر آمريكا به بهرة پيش از صدور  1،394،000. نتيجتاً، ديوان بابت مبلغ موافق است

اين سرفصل از   تحتحكم دالر آمريكا به عنوان بهرة پيش از صدور  23/3،295،917 ديوان جمعاً مبلغ اساس،

 دهد.ادعا به نفع ايران حكم مي 

  در اياالت متحده   وزارت راه و ترابريهاي حقوقي و هزينه  هاالزحمه حق )2( 

هاي پرداختي وزارت راه و ترابري به وكالي  هزينه  ها والزحمهحق  ديوان بابت ادعاي بازپرداخت -۲۵۸۸

دالر آمريكا حكم   98/1،935، مبلغ 7-مواد زي، آلن اند تانگ در ارتباط با نآمريكائي خود، مورسيون، دان، كار

1452داده است. 
 

  وزارت راه در آن  كه  دهد  مي به سادگي و با دقت كافي به ديوان امكان تعيين تاريخي را    شدهارائه ادله   -۲۵۸۹

ويژه،  ه ت. اين ادله، بدالر آمريكا را به موريسون، دان، كارني، آلن و تانگ، پرداخ  98/1،935مبلغ   و ترابري

المللي  ] از دفتر خدمات حقوقي بين 1983اوت    24[  1362باشد: (يك) نامه مورخ دوم شهريور  شامل موارد آتي مي 

و   1453دالر آمريكا؛  98/625،1مبلغ به ايران به موريسون، دان، كارني، آلن و تانگ، با اشاره به چك منضم به آن 

 

 ، باال. 2162بند بنگريد به  1451

 ، باال. 2166بند بنگريد به  1452

 ، باال. 2165بند بنگريد به  1453
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توسط دفتر حفاظت   صادر شدهدالر آمريكا  310] به مبلغ 1983مبر دسا 27[ 1362(دو) چك مورخ ششم دي 

1454منافع جمهوري اسالمي ايران به نفع موريسون، دان، كارني، آلن اند تانگ.
 

دالر آمريكا كه   98/1،935مبلغ  بر مجموعحكم دارد كه بهرة پيش از صدور ديوان مقرر مي  ،نتيجتاً -۲۵۹۰

 شرح آتي تعلق خواهد گرفت:ه تحت اين سرفصل از ادعا حكم داده شده است ب

1455؛]1983اوت   24[ 1362دالر آمريكا از دوم شهريور  98/625،1مبلغ  -
 

1456.]1983دسامبر  27[ 1362دالر آمريكا از ششم دي  310مبلغ  -
 

تحت  حكمدالر آمريكا به عنوان بهرة پيش از صدور  30/4،640مبلغ  مجموعاً، ديوان بر اين اساس -۲۵۹۱

 دهد. اين سرفصل از ادعا به نفع ايران حكم مي 

  )پكينگ كو. (وزارت راه و ترابري/شيپ سايد 13-ادعاي ز -5

 انبارداري  مخارج  ادعاي الف)

 1457دالر آمريكا در ادعاي ايران بابت مخارج انبارداري حكم داده است.  10/623،133ديوان مبلغ  -۲۵۹۲

بهمن   11 نامه حل و فصل موافقت ديوان مخارج انبارداري را بر اساس  ، تر توضيح داده شدگونه كه پيش همان

  10كرده و بر اين اساس كل مبلغ مربوط به مخارج انبارداري را از  محاسبه] با نرخ ماهانه 1984ژانويه  31[ 1362

گيرد ] محاسبه نموده است. ديوان تصميم مي 1984ژانويه  31[ 1362بهمن  11] تا 1981[اول مارس  1359اسفند 

  خواهد  حكمتاريخ تعلق بهرة پيش از صدور   ،اين طيف تاريخييعني ميانه  ،]1982اوت  16[ 1361مرداد  25كه 

 

 همانجا.  بنگريد به  1454

 ، باال. 2589بند بنگريد به  1455

 همانجا. بنگريد به  1456

 ، باال. 2200بند بنگريد به  1457
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در اين   حكم دالر آمريكا به عنوان بهرة پيش از صدور  34/337،858ديوان جمعاً به مبلغ  بر اين اساس، بود. 

 دهد.سرفصل از ادعا به نفع ايران حكم مي 

 بندي مجددادعاي مخارج بسته  ب)

 1458به نفع ايران حكم داده است. ايران بندي مجدد دالر آمريكا بابت ادعاي بسته  476،44ديوان مبلغ  -۲۵۹۳

] وزارت راه و ترابري و شيپ 1983[پنجم دسامبر  1362آذر  14مبناي اين مبلغ مخارج مندرج در قرارداد مورخ 

اين   1459نامة آقاي محمودي بود.كردن اموال براي حمل صادراتي است كه پيوست شهادت سايد جهت آماده 

رفت كار، قابليت تعديل داشته و تخمين زده شده  بيني كرده كه با پيشقرارداد پرداخت را به صورت هفتگي پيش 

رسد و مستلزم پرداخت «فوري» هرگونه معوقات به محض  ] كار به اتمام مي 1984ژانويه  10[ 1362دي  20كه تا 

در نتيجه نقض   13-مواد زن به اين نتيجه گيري كه شود كه براي رسيدمي  متذكر اتمام كار است. ديوان همچنين 

[ششم   1362دي  16 نامه حل و فصلوافقت م شد به توسط اياالت متحده بايد بسته بندي مجدد مي  9تعهد بند 

 ، ]1984ژانويه    10[  1362دي    20از  بهره بايد  كه    كندحكم مي ، ديوان  باال] استناد كرد. نظر به مراتب  1984ژانويه  

بندي مجدد را وفق قرارداد با شيپ  اگر نه همه، مخارج بسته تر، بيش بايد خي كه وزارت راه و ترابري يعني تاري

دالر آمريكا به عنوان بهرة پيش از صدور   105،025/ 58گيرد. بنابراين، ديوان مبلغ ب پرداخت، تعلق مي  به آن  سايد

 دهد.ادعا به نفع ايران حكم مي  ازسرفصل اين تحت  حكم

 

 ، باال. 2203بند بنگريد به  1458

 ، باال. 2041بند بنگريد به  1459
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 )پلسي ديناميكس كورپ./ري(ايران ا ) 2(-55ادعاي تكميلي  -6

مورد  كننده به عنوان ارزش منصفانه بازار سه فعال دالر آمريكا به نفع ايران  80/12،991 ديوان مبلغ  -۲۵۹۴

بر اين مبلغ از هفتم    حكمگيرد كه بهرة پيش از صدور  ديوان تصميم مي  1460. ه استحكم داد اختالف در اين ادعا  

  ، توسط اياالت متحده تعلق خواهد گرفت. بنابراين 9]، يعني تاريخ نقض تعهد بند 1981فوريه  26[ 1359اسفند 

 دهد.در اين ادعا به نفع ايران حكم مي  حكمدالر آمريكا به عنوان بهرة پيش از صدور  11/36،125ديوان مبلغ 

 (ايران اير/گمرك اياالت متحده) ) 2(-67و تكميلي   11-اي زادعاه -7

قطعه هواپيما به نفع ايران حكم   15دالر آمريكا به عنوان ارزش منصفانه بازار  48/14،719ديوان مبلغ  -۲۵۹۵

فوريه   26[ 1359گيرد كه بهرة پيش از صدور حكم بر آن مبلغ از هفتم اسفند ديوان تصميم مي  1461داده است. 

. بر اين اساس، ديوان  خواهد گرفتتوسط اياالت متحده، تعلق  9بند در تاريخ نقض تعهد مندرج ]، يعني 1981

 كند.دالر آمريكا به نفع ايران به عنوان بهرة پيش از صدور حكم در اين ادعا حكم مي  11/40،929مجموعاً مبلغ 

 )منيوفكچكرينگ كو. ر/ايرسرچي(ايران ا  )2(-56ادعاي تكميلي  -8

كه ايران در ارتباط با اموال مطروح در اين ادعا متحمل  حقوقي  هايو هزينه  هاالزحمه ديوان بابت حق  -۲۵۹۶

حساب وكالي ايران،  ديوان صورت   1462.ه استدالر آمريكا به نفع ايران حكم داد 30/686،3شده بود، مبلغ 

. ه است] را به عنوان مدرك مثبتة اين ادعا پذيرفت1986اكتبر  31[ 1365كوندون اند فورسيث به تاريخ نهم آبان 

ر  ي كند كه ايران ا ديوان فرض مي 1463حساب آخرين تاريخ قابليت پرداخت را مشخص نكرده است.اين صورت 

 

 ، باال.2268بند بنگريد به   1460

  ، باال. 2307بنگريد به بند  1461
 ، باال.2359بند بنگريد به   1462

 ، باال.2357بند بنگريد به   1463
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. بر اين پايه، ديوان  باشداز تاريخ آن پرداخته و نتيجتاً متحمل مخارج شده  روز 60حساب را ظرف بايد صورت 

 47/7،600  مجموعاًديوان  اساس،    بر اين] تعلق گيرد.  1986دسامبر    30[  1365  نهم ديكه بهره بايد از  كند  حكم مي 

 دهد.در اين ادعا به نفع ايران حكم مي  حكمدالر آمريكا به عنوان بهرة پيش از صدور 

  )كورپ.(اداره آب و برق خوزستان/اكسايد  105-ادعاي ز -9

حكم  دالر آمريكا به نفع ايران  14،972ديوان به عنوان ارزش منصفانه بازار اقالم موضوع ادعا، مبلغ  -۲۵۹۷

سپتامبر  30[ 1362در هشتم مهر  105-اين ادعا بر پايه ارزش منصفانه بازار اقالم زدر خسارات  1464. ه استداد

، ديوان  بر اين اساسن تاريخ تعلق خواهد گرفت. آگيرد كه بهره از ، و ديوان تصميم ميهمحاسبه شد 1465]1983

  دهد. حكم مي به نفع ايران  حكمدالر آمريكا به عنوان بهرة پيش از صدور  57/40،191در اين ادعا مبلغ 

  )دانشگاه شيكاگو شناسيشرق(موزه ايران باستان/مؤسسه  32-ادعاي ز -10

  اين مبلغ  است. دالر آمريكا را به نفع ايران حكم داده 75/825،709مبلغ  مجموعاًديوان در اين ادعا  -۲۵۹۸

و در ارتباط با آثار چغاميش    روبينحقوقي وكالي آمريكائي ايران در پرونده    هايو هزينه  هاالزحمهحق  بر  مشتمل  

ديوان   1466.] است2015و ژوئن  2006ژوئيه [ 1394و خرداد/تير  1385تير/مرداد  بابت كارهاي انجام شده بين

ز خدمات در هر  هر دسته اهاي حساب نسبت به كل مبلغ صورت  حكمگيرد كه بهرة پيش از صدور تصميم مي

] 2015و ژوئن    2006ژوئيه  [  1394و خرداد/تير    1385تير/مرداد  بر اساس سال تقويمي (يا بخشي از سال) بين    سال

 

  ، باال. 2386بند بنگريد به  1464
  ، باال. 2381بند بنگريد به  1465
  ، باال. 2464بند بنگريد به  1466
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بر مبلغ   حكمبهره پيش از صدور  بر اين اساس، 1467تعلق خواهد گرفت. توسط ايران  تاريخ فرضي پرداختاز 

 به قرار آتي محاسبه شده است: 1468باال به شرح دالر آمريكا   75/709،852حكم يعني 

تاريخ فرضي    حساب به دالر  مبلغ صورت   دورة زماني 
  پرداخت

بهرة پيش از صدور  
  حكم به دالر 

2006  
  دسامبر)-(ژوئيه

    1385نهم مهر   27/85،350
  ]2006اول اكتبر [

62/48،284  

   1386تير  10  58/79،678  2007
  ] 2007اول ژوئيه [

68/40،296  

   1387تير  11  06/83،975  2008
  ] 2008اول ژوئيه [

32/36،936  

   1388تير  10  88/87،423  2009
  ] 2009اول ژوئيه [

22/34،807  

2010  
- مارس، ژوئن-(ژانويه

  نوامبر)-ژوئيه، اكتبر

  1389تير  10  41/5،811
  ] 2010اول ژوئيه [

90/2،124  

2011  
  دسامبر) -(فوريه

   1390تير  10  88/43،417
  ] 2011اول ژوئيه [

37/14،464  

2012  
فوريه، آوريل،  -(ژانويه

  دسامبر)-ژوئن

   1391تير  11  56/116،948
  ] 2012اول ژوئيه [

55/35،154  

2013  
  نوامبر) -(ژانويه 

   1392تير  10  72/174،772
  ] 2013اول ژوئيه [

10/46،864  

2014  
- (ژانويه، مارس، ژوئيه

  دسامبر)-سپتامبر، نوامبر

   1393تير  10  98/126،397
  ] 2014اول ژوئيه [

81/29،784  

  77/10،335  1394 فروردين  12  41/48،933  2015

 

حساب ارسالي  گذارد كه جمع مبلغ صورتبه منظور محاسبة بهرة پيش از صدور حكم در اين ادعا، ديوان فرض را بر اين مي 1467
  در هر سال تقويمي (يا بخشي از سال) در تاريخ واحدي در ميانه آن سال تقويمي (يا در بخشي از آن سال) پرداخت شده است. 

  ، باال. 2568بند بنگريد به  1468
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آوريل،  -(ژانويه، مارس
  ژوئن) 

  ]2015 آوريلاول [

  
  34/299،053    75/852،709  جمع 

 

دالر آمريكا به نفع    34/299،053مبلغ    حكمديوان در اين ادعا بابت بهرة پيش از صدور    بر اين اساس، -۲۵۹۹

 دهد.ايران حكم مي 

 )پايپ اَند سوپالي كو. (خارك/ميدلند 172-ادعاي ز -11

دالر آمريكا به نفع ايران حكم    47/17،204ديوان به عنوان ارزش منصفانه بازار اقالم موضوع ادعا مبلغ   -۲۶۰۰

 26[  1359بر اين مبلغ هفتم اسفند    حكمگيرد كه تاريخ تعلق بهره پيش از صدور  ديوان تصميم مي  1469. ه استداد

، ديوان در اين  بر اين اساسباشد.  مي   ،اياالت متحدهتوسط    9تعهد مندرج در بند  ]، يعني تاريخ نقض  1981فوريه  

 دهد. به نفع ايران حكم مي  حكمدالر آمريكا را به عنوان بهرة پيش از صدور  89/47،838مبلغ كل مجموعاً ادعا 

 ).اند پروسس سيلز اينك .پالي كوو(خارك/سِيجبراش پايپ الين س 174-ادعاي ز -12

ه  به عنوان ارزش منصفانه بازار اقالم موضوع ادعا به نفع ايران حكم داد  دالر آمريكا 83/883ديوان  -۲۶۰۱

  9تعهد مندرج در بند  يعني تاريخ نقض    ،]1981فوريه    26[  1359گيرد كه هفتم اسفند  ديوان تصميم مي  1470.است

  ، ديوان در اين ادعا ر اين اساسبباشد. بر آن مبلغ مي حكمتاريخ تعلق بهرة پيش از صدور  ،اياالت متحدهتوسط 

 دهد.به نفع ايران حكم مي  حكمدالر آمريكا به عنوان بهرة پيش از صدور  59/2،457مبلغ مجموعاً 

 

  ، باال. 2515بند بنگريد به  1469
  ، باال. 2538بند بنگريد به  1470



  

968 

 

 يز اينك.)رويلسون اينداست/ك(خار  ث/ج-1996ادعاي  -13

حكم    موضوع ادعا به نفع ايراندالر آمريكا به عنوان ارزش منصفانه بازار اقالم    04/11،960ديوان مبلغ   -۲۶۰۲

]، يعني تاريخ نقض تعهد مندرج در  1981فوريه  26[ 1359گيرد كه هفتم اسفند ديوان تصميم مي  1471داده است. 

. بر اين اساس، ديوان  باشدمي ر آن مبلغ  توسط اياالت متحده، تاريخ تعلق گرفتن بهرة پيش از صدور حكم ب  9بند  

      د.دهحكم مي به نفع ايران دالر آمريكا به عنوان بهرة پيش از صدور حكم در اين ادعا  19/33،256مجموعاً مبلغ 

     گيري كلي در خصوص بهرة پيش از صدور حكمنتيجه -14

ظرف چهار ماه از تاريخ صدور اين   استراديواريوسكه ، در صورتي 18- ديوان در خصوص ادعاي ز -۲۶۰۳

به نفع ايران  مريكا به عنوان بهرة پيش از صدور حكم  آدالر    11/1،368،135، مبلغ  به ايران منتقل نشودحكم جزئي  

 .ددهحكم مي 

ظرف چهار  هاي مورد ادعا ه سازها و آرش)، در صورتي كه 2(-12ديوان در خصوص ادعاي تكميلي  -۲۶۰۴

، به شرح زير به بهرة پيش از صدور حكم به نفع ايران  منتقل نشودماه از تاريخ صدور اين حكم جزئي به ايران 

 د:دهحكم مي 

  ؛به ايران 1780 گاليانو ويولن جوزپهانتقال   عدمدر صورت   يكادالر آمر  34/35،972مبلغ  -

  ؛به ايران 1738 گاليانو يكولون  ويولنانتقال   عدمدر صورت   يكادالر آمر  04/40،113 مبلغ -

 ؛به ايران 1774 گاليانو يكولوسل نويولن انتقال   عدمدر صورت   يكادالر آمر 42/166،404 مبلغ -

 ؛ به ايران 1804 گاليانو يوئنس يوالي انتقال و  عدمدر صورت   يكا دالر آمر 34/6،793 مبلغ  -

 . به ايران انتقال دو آرشه   عدمدر صورت   يكادالر آمر  57/3،202 مبلغ -

 

  ، باال. 2566بند  بنگريد به  1471
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مانده به بهرة پيش از صدور حكم مجموعي به نفع ايران به مبلغ  ديوان در مورد ادعاهاي باقي -۲۶۰۵

 د.دهدالر آمريكا حكم مي  39/20،227،973

    ها هزينه   -شش

 .باشدمي خود  يداور  هايينهمتحمل هز ين از طرف يك هر  -۲۶۰۶

    مجموع مبلغ مورد حكم  - هفت 

،  8-ادعاهاي زدالر آمريكا به نفع ايران در  69/29،115،971در پرتو مراتب باال، ديوان مجموعاً مبلغ  -۲۶۰۷

، و 174-، ز172-، ز32-، ز105-)، ز2(-56)، تكميلي 2(-67و تكميلي  11-، ز)2(-55، تكميلي 13-، ز7-ز

تشخيص  قابل پرداختدالر آمريكا، مجموع مبالغ   30/8،887،998كند. اين مبلغ شامل حكم مي  ث/ج-1996

دالر آمريكا، بهرة   39/20،227،973ذيل اين حكم جزئي، و  در خصوص آن ادعاها داده شده و در طلب ايران

 باشد. مي  در خصوص آن مبالغقبل از صدور حكم   مجموعي

ر ماه از تاريخ صدور  ظرف چهااستراديواريوس كه ، در صورتي 18-مضافاً، ديوان در مورد ادعاي ز -۲۶۰۸

دهد. اين  دالر آمريكا به نفع ايران حكم مي  72/6،654،718، مجموعاً مبلغ به ايران منتقل نشوداين حكم جزئي 

دالر آمريكا به عنوان بهرة مجموعي   11/1،368،135دالر آمريكا بابت خسارات و  61/5،286،583مبلغ شامل 

 باشد.مي پيش از صدور حكم بر آن مبلغ 

ظرف چهار   ي مذكورهاكه سازها و آرشه )، در صورتي 2(-12مضافاً، ديوان در مورد ادعاي تكميلي  -۲۶۰۹

 دهد:، خسارات را به شرح زير به نفع ايران حكم مي به ايران منتقل نشودماه از تاريخ صدور اين حكم جزئي 

 ؛ به ايران 1780 وگاليان ويولن جوزپهانتقال  عدم دالر آمريكا در صورت   139،000مبلغ  -

 ؛به ايران 1738 گاليانونيكولو  ويولنانتقال  عدم دالر آمريكا در صورت   155،000مبلغ  -
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 ؛ به ايران 1774 گاليانوسل نيكولو ويولن انتقال  عدم دالر آمريكا در صورت   643،000مبلغ  -

 ؛به ايران 1804 گاليانو يوئنسانتقال ويوالي    عدمدالر آمريكا در صورت   26،250مبلغ  -

 . به ايران انتقال دو آرشه   عدمدالر آمريكا در صورت   12،375مبلغ  -

) به بهرة پيش از صدور حكم به نفع ايران به شرح زير حكم  2(-12به اضافه، ديوان در مورد ادعاي تكميلي 

  دهد:مي

  ؛به ايران 1780 گاليانو ويولن جوزپهانتقال   عدمدر صورت   يكادالر آمر  34/35،972مبلغ  -

  ؛به ايران 1738 گاليانو يكولون  ويولنانتقال   عدمدر صورت   يكادالر آمر  04/40،113 مبلغ -

 ؛به ايران 1774 گاليانو يكولوسل نويولن انتقال   عدمدر صورت   يكادالر آمر 42/166،404 مبلغ -

 ؛ به ايران 1804 گاليانو يوئنس يوالي انتقال و  عدمدر صورت   يكا دالر آمر 34/6،793 مبلغ  -

 . به ايران انتقال دو آرشه   عدمدر صورت   يكادالر آمر  57/3،202 مبلغ -

بهرة بانكي رايج متوالي در اياالت  هاي پاية مضافاً، ديوان به بهره ساده پس از صدور حكم به نرخ  -۲۶۱۰

 دهد. متحده بابت مدت عدم پرداخت اين حكم جزئي به نفع ايران حكم مي 

    حكم   -هشت 

 مراتب باال،در پرتو  -۲۶۱۱

  دارد:ديوان به شرح زير مقرر مي   

  مسائل كّلي الف. 

هيئت   ، حكم شمارة اياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايرانديوان به تأييد تصميم خود در  ) 1

«تمام  حكه اصطالمبني بر اين پردازد ]) مي1992[ششم مه  1371ارديبهشت  16( 529-15الف-عمومي



  

971 

 

اي است كه منحصراً در تملك ايران يا نهادهاي آن  به معناي اموال عيني 9بند اموال ايران» مندرج در 

 دولت بوده است. 

، حكم  اياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايران ديوان به منظور اعمال تصميم متخذه خود در  ) 2

ن» به  ])، كه اصطالح «اموال ايرا1992[ششم مه  1371ارديبهشت  16( 529-15الف- عمومي  هيئت شماره

اند، بايد در خصوص كاالهاي فروخته شده تعيين  دهد كه منحصراً در تملك ايران بوده اموالي ارجاع مي 

] به ايران  1981ژانويه    19[  1359دي    29ها در  كند كه آيا حق مالكيت حقوقي اموال ادعايي در اين پرونده 

 منتقل شده بوده است يا خير. 

آيا، در يك مورد خاص، حق مالكيت حقوقي نسبت به يك قلم منفرد از  كه ديوان به منظور تعيين اين  ) 3

] به ايران منتقل شده بوده است يا خير،  1981ژانويه  19[ 1359دي  29ها در ايي در اين پرونده عاموال اد

قابل  شود، هر جا تلقي  9تا بر آن اساس آن قلم از اموال مشمول محدودة اصطالح «اموال ايران» در بند 

 پردازد.مي ، به اعمال حقوق ملّي مربوطه حاكم بر انتقال حق مالكيت باشدايي شناس

ها بايد  حقوق مّلي مربوطه حاكم بر انتقال حق مالكيت بر يك قلم منفرد از اموال ادعايي در اين پرونده  ) 4

 الملل خصوصي احراز شود. مطابق اصول كلي حقوق بين 

ملل خصوصي است و حقوق ماهوي حاكم بر انتقال حق  القانون محل وقوع مال يك اصل كلي حقوق بين  ) 5

 ها بايد وفق آن اصل احراز شود. مالكيت بر يك قلم منفرد از اموال ادعايي در اين پرونده 

 ] محقق شده است.1981ژانويه  19[ 1359دي  29در   9تعهد اياالت متحده ذيل بند  ) 6

شوند، اموال ايران به ايران محسوب نمي  داري سبب عدم انتقالدر مواردي كه مقررات غيرقانوني خزانه  ) 7

ديوان، در پرتو اوضاع و احوال خاص هر يك از ادعاهاي جداگانه، تحليلي مورد به مورد به عمل آورده  
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داشته هايي برمي است تا تعيين كند كه اياالت متحده چه زماني بايد به محض دادن اطالع توسط ايران گام 

 كنند.ايران چنين اموالي را به ايران منتقل  تا تضمين كند كه دارندگان اموال

ها به منظور تضمين انتقال اموال ايران  كه اياالت متحده تعهد خود مبني بر برداشتن گام األصول، اين علي  ) 8

موجود در قلمرو قضايي آن دولت به ايران توسط دارندگان را انجام داده است يا خير، بستگي دارد به:  

ها به منظور عملي كردن انتقال، هاي الزم، يعني اطالعات الزمي براي آن ورالعملكه ايران دست(يك) اين 

م را به اياالت متحده داده بوده  زكه آيا ايران اطالع الرا به دارندگان داده بوده است يا خير و (دو) اين 

است يا خير، يعني آيا ايران به آگاهي اياالت متحده رسانده بوده است كه دارندگان، اموال ايران كه بايد  

كه  اند. اين كردند را منتقل نكرده منتقل مي  12281وفق دستورالعمل انتقال مندرج در دستور اجرايي شماره  

ران به دارندگان يا اطالع به اياالت متحده در واقع غيرضروري يا  در يك مورد خاص، دستورالعمل اي

 مدارك ارائه شده تعيين گردد.  بر اساسفايده بوده، بايد در هر ادعاي جداگانه بي

هاي كافي توسط ايران به دارندگان، يا عناصر موجدة  ديوان به صورت انتزاعي عناصر موجدة دستورالعمل ) 9

ياالت متحده را تعريف نكرده است. همچنين ديوان تالش نكرده تا روشي را  دادن اطالع توسط ايران به ا 

داد توصيف كند. در عوض،  كه اياالت متحده به وسيلة آن بايد «ترتيبات ... انتقال» اموال را به ايران مي 

ن  ديوان اين مسائل را در سياق و اوضاع و احوال خاص هر ادعاي جداگانه تعيين كرده است. در انجام اي

چه را كه به  كه آيا اياالت متحده هر آنپرداخت در اين خصوص  به بررسي مورد به مورد كار، ديوان 

كه اموال   تضمين اينها براي در راستاي برداشتن گام  9نحو معقول به منظور انجام تعهد خود ذيل بند 

رة اموال مشمول ادعاهاي ايران  با در نظر گرفتن اطالعاتي كه اياالت متحده دربا   ،ايران به ايران منتقل شود

 .داده است يا خيرانجام داشته، 

 شود.بيانيه عمومي رد مي  8ادعاي جايگزين ايران مبتني بر بند  ) 10
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 شود.ادعاي جايگزين ايران مبتني بر اصل كلي الف بيانيه عمومي رد مي  ) 11

 ب) ادعاهاي جداگانه 

مبني بر انجام ترتيبات  9ذيل بند  اياالت متحده را ناقض تعهد خود 18- ديوان در خصوص ادعاي ز ) 12

داند كه اياالت  ] يعني زماني مي 1983اوت  31[ 1362نهم شهريور انتقال استراديواريوس به ايران از 

متحده نخستين بار آگاه شد كه استراديواريوس در اختيار آقاي فروغ و واقع در اياالت متحده بوده  

  است. 

دهد كه در عرض چهار ماه از تاريخ صدور اين حكم  دستور مي بر اين اساس، ديوان به اياالت متحده 

بدين ترتيب، اياالت متحده بايد اقداماتي   جزئي، ترتيبات انتقال استراديواريوس را به ايران به عمل آورد.

به منظور تضمين اين امر انجام دهد كه متصرف يا متصرفين استراديواريوس اين ساز را ظرف آن دورة  

   ن انتقال خواهند داد.زماني به ايرا

، منتقل نشودچهار ماه از تاريخ صدور اين حكم جزئي به ايران ظرف  استراديواريوسدر صورتي كه  

سنت   شصت و يكدالر و  سه و  هشتادصد و پان هزار و  ششديوان مبلغ پنج ميليون و دويست و هشتاد و 

  22دالر آمريكا) به عنوان خسارت، به اضافة بهرة ساده پيش از صدور حكم از  61/5،286،583آمريكا (

سي  صد و هزار و   هشتصد و شصت و  يك ميليون و سي]، مجموعاً به مبلغ 2013اكتبر  14[ 1392مهر 

شده به شرح باال به نفع ايران حكم  دالر آمريكا)، محاسبه 11/1،368،135( سنت يازده دالر و و پنج 

1472 .كندمي
 

 

  ، باال.2571و  2568بندهاي  بنگريد به  1472
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در انجام  9) اياالت متحده را ناقض تعهد خود ذيل بند 2(-12ديوان در خصوص ادعاي تكميلي  ) 13

يعني   ،]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند و دو آرشه به ايران از  گاليانوترتيبات انتقال چهار ساز 

داري را  غيرقانوني خزانه مقررات   535 -333داري اياالت متحده بخش داند كه وزارت خرانه تاريخي مي 

  صادر كرده است.

دهد كه در عرض چهار ماه از تاريخ صدور اين حكم  بر اين اساس، ديوان به اياالت متحده دستور مي 

بدين ترتيب، اياالت متحده  و دو آرشه را به ايران به عمل آورد.  گاليانوجزئي ترتيبات انتقال چهار ساز 

ن امر انجام دهد كه متصرف يا متصرفين چهار ساز موسيقي و دو آرشه  بايد اقداماتي به منظور تضمين اي 

  ها را ظرف آن دورة زماني به ايران انتقال خواهند داد.آن

به  چهار ماه از تاريخ صدور اين حكم جزئي  اين چهار ساز موسيقي و دو آرشه ظرفكه در صورتي 

 كند:حكم مي زير را به نفع ايران مبالغ   ، ديوانايران منتقل نشود

دالر آمريكا) در صورت عدم انتقال   139،000فر سنت آمريكا (صصد و سي و نه هزار دالر و يك  -
 ؛ به ايران 1780 گاليانوويولن جوزپه 

    دالر آمريكا) در صورت عدم 155،000صد و پنجاه و پنج هزار دالر و صفر سنت آمريكا (يك  -
 ؛ به ايران 1738 گاليانوانتقال ويولن نيكولو 

دالر آمريكا) در صورت عدم   643،000صد و چهل و سه هزار دالر و صفر سنت آمريكا (شش -
 ؛ به ايران 1774 گاليانوسل نيكولو انتقال ويولن 

دالر آمريكا) در صورت   26،250بيست و شش هزار و دويست و پنجاه دالر و صفر سنت آمريكا  -
 ؛ايرانبه  1804 گاليانوعدم انتقال ويوالي يوئنس 

در صورت  دالر آمريكا)  12،375(صد و هفتاد و پنج دالر و صفر سنت آمريكا دوازده هزار و سي  -
 . به ايران عدم انتقال دو آرشه
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شده در باال محاسبه شده است، به  از صدور حكم، كه به نحو مشخص يشبه بهره پ يوانبه عالوه، د

  1473:كندي حكم م يرشرح ز

دالر آمريكا)  34/35،972( آمريكا سنت سي و چهاردالر و  صد و هفتاد و دونه هزار و پنج سي و  -
 ؛به ايران 1780 گاليانودر صورت عدم انتقال ويولن جوزپه 

دالر آمريكا) در صورت   04/40،113( آمريكا دالر و چهار سنت  سيزدهصد و يك چهل هزار و  -
 ؛ به ايران 1738 گاليانوعدم  انتقال ويولن نيكولو 

 42/166،404( آمريكا سنتدو دالر و چهل و  چهارصد و چهار و شش هزار و  تصد و شصيك  -
 ؛ به ايران 1774 گاليانوسل نيكولو دالر آمريكا) در صورت عدم انتقال ويولن 

دالر آمريكا) در   34/6،793( آمريكا سنت چهار سي ودالر و  هفتصد و نود و سههزار و شش -
 ؛به ايران 1804 گاليانوصورت عدم انتقال ويوالي يوئنس 

دالر آمريكا) در صورت   57/3،202(  آمريكا سنت پنجاه و هفتدالر و  دوسه هزار و دويست و  -
 . به ايران عدم انتقال دو آرشه

د خود ذيل بيانيه عمومي را در  ـاياالت متحده تعه دارد كه مقرر مي  8-ديوان در خصوص ادعاي ز  ) 14

هفتم اسفند  دارد كه تاريخ نقض اياالت متحده  نقض كرده است. ديوان مضافاً مقرر مي   8-خصوص مواد ز

 535 -333داري اياالت متحده بخش يعني تاريخي است كه وزارت خزانه  ،]1981فوريه  26[ 1359

 كرده است.  داري را صادرمقررات غيرقانوني خزانه 

  :دهدرا به نفع ايران حكم مي   زير  مبالغبر اين اساس، ديوان 

 

  ، باال.2573-2572و  2568بندهاي  بنگريد به  1473
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دالر آمريكا) به   658،600آمريكا (و صفر سنت صد دالر اه و هشت هزار و شش ج صد و پنشش  الف.

تا  1359اسفند  10كمپ رخ داده پس از -هاي پورتاخانه  كاهش ارزشعنوان خسارت ناشي از 

  ]؛1984تا فوريه  1981[اول مارس  1362بهمن/اسفند 

دالر   1،148،300آمريكا ( و صفر سنت صد دالريك ميليون و صد و چهل و هشت هزار و سي   ب.

  10شكن مورگن رخ داده پس از تجهيزات سنگ كاهش ارزشآمريكا) به عنوان خسارت ناشي از 

  ]؛1984ژانويه   نيمه تا 1981[اول مارس  1362تا اواخر دي  1359اسفند 

دالر آمريكا)   55/1،140،002يك ميليون و صد و چهل هزار و دو دالر و پنجاه و پنج سنت آمريكا (  پ.

 ».ي هاي اضافبابت ادعاهاي ايران بابت «هزينه

دارد كه اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانيه عمومي را در  مقرر مي 7- ديوان در خصوص ادعاي ز ) 15

هفتم اسفند  دارد كه تاريخ نقض اياالت متحده  ده است. ديوان مضافاً مقرر مي نقض كر  7-مواد ز  خصوص

 535 -333داري اياالت متحده بخش يعني تاريخي است كه وزارت خزانه ، ]1981فوريه  26[ 1359

 داري را صادر كرده است. مقررات غيرقانوني خزانه 

  دهد:را به نفع ايران حكم مي   زير  مبالغبر اين اساس، ديوان 

دالر   2،672،400آمريكا ( و صفر سنت صد و هفتاد و دو هزار و چهارصد دالردو ميليون و شش  الف.

اسفند   11هاي ترانس ورلد رخ داده بين  واحد خانه   كاهش ارزشآمريكا) به عنوان خسارت ناشي از  

  ]؛ 1983دسامبر  31و  1981[دوم مارس  1362دي  10و  1359
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دالر   765،533آمريكا ( سنتو صفر صد و شصت و پنج هزار و پانصد و سي و سه دالر هفت  ب.

اسفند   11شكن مورگن رخ داده بين تجهيزات سنگ كاهش ارزش آمريكا) بابت خسارات ناشي از 

  ]؛ 1984نويه اژ  15و  1981[دوم مارس  1362دي  25و  1359

صد و سي و پنج دالر و نود و هشت سنت آمريكا هزار و نهصد و نود و پنج يك ميليون و سي  پ.

 ».ي هاي اضافدالر آمريكا) در خصوص ادعاهاي ايران بابت «هزينه  98/1،395،935(

دارد كه اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانيه عمومي را در  مقرر مي 13- ديوان در خصوص ادعاي ز ) 16

هفتم  دارد كه تاريخ نقض اياالت متحده قرر مينقض كرده است. ديوان مضافاً م 13-خصوص مواد ز

 535 -333داري اياالت متحده بخش  يعني تاريخي است كه وزارت خزانه   ،]1981فوريه    26[  1359اسفند  

 كرده است. صادر داري را  مقررات غيرقانوني خزانه 

دالر   10/178،099صد و هفتاد و هشت هزار و نود و نه دالر و ده سنت آمريكا (يك بر اين اساس، ديوان  

 دهد.» حكم مي يهاي اضافادعاهاي ايران بابت «هزينه  آمريكا) به نفع ايران در خصوص

دارد كه اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانيه عمومي   ) مقرر مي2(-55در خصوص ادعاي تكميلي    ديوان ) 17

دارد كه تاريخ  مربوط به اين ادعا را نقض كرده است. ديوان مضافاً مقرر مي كننده فعال  در خصوص سه

داري  يعني تاريخي است كه وزارت خرانه  ،]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند نقض اياالت متحده 

 داري را صادر كرده است.  مقررات غيرقانوني خزانه  535 -333اياالت متحده بخش 

دالر  80/12،991صد و نود و يك دالر و هشتاد سنت آمريكا (زار و نه بر اين اساس، ديوان دوازده ه 

 دهد.حكم مي كننده فعال  آمريكا) به نفع ايران به عنوان ارزش منصفانه بازار سه
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دارد كه اياالت متحده تعهدات خود  ) مقرر مي 2(-67و ادعاي تكميلي  11- ديوان در خصوص ادعاي ز ) 18

هواپيما مربوط به اين ادعاها را نقض كرده است. ديون مضافًا  هقطع 15ذيل بيانيه عمومي را در خصوص 

يعني تاريخي است كه   ،]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند دارد كه تاريخ نقض اياالت متحده مقرر مي

 داري را صادر كرده است. مقررات غيرقانوني خزانه  535 -333داري اياالت متحده بخش وزارت خزانه 

 48/14،719صد و نوزده دالر و چهل و هشت سنت آمريكا (يوان چهارده هزار و هفتبر اين اساس، د

 دهد. قطعه هواپيما حكم مي  15دالر آمريكا) به نفع ايران به عنوان ارزش منصفانه بازار 

دارد كه اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانيه عمومي ) مقرر مي2(-56ديوان در خصوص ادعاي تكميلي   ) 19

مربوط به اين ادعا نقض كرده است. ديوان مضافاً مقرر  هاي پنكه  مجموعه   وراني  وَعملگر دَ  را در خصوص

شروع شده كه  تاريخي ، يعني ]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند دارد كه نقض اياالت متحده در مي

و در  داري را صادر كرده مقررات غيرقانوني خزانه  535 -333داري اياالت متحده بخش وزارت خزانه 

 ] متوقف شده است.1987[مارس  1366/فروردين 1365اسفند 

دالر آمريكا)    30/3،686صد و هشتاد و شش دالر و سي سنت آمريكا (بر اين اساس، ديوان سه هزار و شش

حكم   مورد اختالفمتحملة ايران در ارتباط با اموال هاي حقوقي ها و هزينه الزحمه حقبه نفع ايران بابت 

 كند.مي

ات خود ذيل بيانيه عمومي را با  دارد كه اياالت متحده تعهد مقرر مي  105- ديوان در خصوص ادعاي ز ) 20

نقض كرده   اكسايدبه ايران توسط  105-هاي معقول در تضمين انتقال اقالم زقصور در برداشتن تمام گام 

يعني    ،]1983اوت    31[  1362نهم شهريور  دارد كه تاريخ نقض اياالت متحده  است. ديوان مضافاً مقرر مي 

 آگاهي يافته است.  105-بابت اقالم ز زماني است كه اياالت متحده از ادعاي ايران
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دالر آمريكا)   14،972آمريكا (و صفر سنت صد و هفتاد و دو دالر هزار و نه بر اين اساس، ديوان چهارده 

 دهد.حكم مي  105-به نفع ايران به عنوان ارزش منصفانه بازار اقالم ز

خود ذيل بيانيه عمومي را با  تعهدات دارد كه اياالت متحده مقرر مي  32- ديوان در خصوص ادعاي ز ) 21

هاي معقول در تضمين انتقال آثار چغاميش به ايران نقض كرده است. ديوان  قصور در برداشتن تمام گام 

مهر   18هاي آتي بوده است: (يك) بين  دارد كه اياالت متحده ناقض آن تعهدات در دوره مضافاً مقرر مي

 17 و  1381شهريور  26]؛ و (دو) بين 2000سپتامبر و هفتم  1985اكتبر  10[ 1379شهريور  17و  1364

 ].2014و نهم اكتبر  2002سپتامبر  17[ 1393مهر 

سنت آمريكا   پنج صد و نه دالر و هفتاد و و هفت  هزارصد و پنجاه و دو بر اين اساس، ديوان هشت 

كه وكالي آمريكايي ايران بين    ايهاي حقوقي ها و هزينه الزحمهحق دالر آمريكا) در ازاي    75/852،709(

] بابت كارهاي انجام شده در دادرسي  2015و ژوئن  2006[ژوئيه  1394 خرداد/تيرو  1385تير/مرداد 

 كند.اند حكم مي در ارتباط با آثار چغاميش طلب كرده  روبين

دارد كه اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانيه عمومي را در  مقرر مي 172- ديوان در خصوص ادعاي ز ) 22

نقض     790067-سي، و كي790009-سي، كي790004-سيهاي خريد شماره كي خصوص اقالم سفارش 

   ،]1981  فوريه  26[  1359هفتم اسفند  دارد كه تاريخ نقض اياالت متحده  كرده است. ديوان مضافاً مقرر مي

داري  مقررات غيرقانوني خزانه  535 -333داري اياالت متحده بخش يعني تاريخي است كه وزارت خزانه 

 را صادر كرده است.

دالر   47/17،204بر اين اساس، ديوان هفده هزار و دويست و چهار دالر و چهل و هفت سنت آمريكا (

 كند.حكم مي  مورد اختالفالم آمريكا) به نفع ايران به عنوان ارزش منصفانه بازار اق
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دارد كه اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانيه عمومي را در  مقرر مي 174- ديوان در خصوص ادعاي ز ) 23

نقض كرده است. ديوان   790034-سيو كي  790099-سيهاي خريد شماره كي خصوص اقالم سفارش 

يعني تاريخي   ،]1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند دارد كه تاريخ نقض اياالت متحده مضافاً مقرر مي 

داري را صادر كرده  مقررات غيرقانوني خزانه   535 -333داري اياالت متحده بخش  خزانه   است كه وزارت 

 است.

) به  يكادالر آمر  83/883( يكاصد و هشتاد و سه دالر و هشتاد و سه سنت آمرهشت  يواناساس، د ين بر ا

 .كندي حكم م مورد اختالفبه عنوان ارزش منصفانه بازار اقالم  يراننفع ا

دارد كه اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانيه عمومي را  مقرر مي   ث/ج  1996ديوان در خصوص ادعاي   ) 24

 790123-سي، و كي790054-سيكي ،780456-سيهاي خريد شماره كي در خصوص اقالم سفارش 

فوريه   26[ 1359هفتم اسفند دارد كه تاريخ نقض اياالت متحده ر مينقض كرده است. ديوان مضافاً مقر

مقررات غيرقانوني   535 -333داري اياالت متحده بخش يعني تاريخي است كه وزارت خزانه  ،]1981

 داري را صادر كرده است.خزانه 

دالر آمريكا) به    04/11،960(صد و شصت دالر و چهار سنت آمريكا  بر اين اساس، ديوان يازده هزار و نه 

 كند.نفع ايران به عنوان ارزش منصفانه بازار اقالم مربوطه حكم مي

دارد كه اياالت متحده تعهدات خود ذيل بيانيه عمومي را در  مقرر مي 131- ديوان در خصوص ادعاي ز ) 25

تحده هفتم  دارد كه تاريخ نقض اياالت منقض كرده است. ديوان مضافاً مقرر مي 131-خصوص مواد ز

 535-333داري اياالت متحده بخش  ]، يعني تاريخي است كه وزارت خزانه 1981فوريه    26[  1359اسفند  

 داري را صادر كرده است. مقررات غيرقانوني خزانه 
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 كند.را به جهت فقدان ادله رد مي  131-ديوان تمام ادعاهاي ايران بابت خسارات در ادعاي ز

  1368خرداد  23تا  1363اسفند  10دارد كه اياالت متحده از قرر مي م 115- ديوان در خصوص ادعاي ز ) 26

در خصوص انجام اقدامات به منظور   9] ناقض تعهد خود ذيل بند 1989ژوئن  13تا  1985[اول مارس 

هاي استخراج شدة در تصرف دكتر لي به ايران منتقل ها و فسيل تضمين اين امر بوده است كه ماتريس 

 شود.

 كند.را به جهت فقدان ادله تماماً رد مي  115-ت ايران بابت غرامت در ادعاي زديوان درخواس

 شود.رد مي  ارائه شده توسط ايران در اين حكم جزئي  ادعاهاي باقي ) 27

،  13-، ز7-، ز8- پيش از صدور حكم در خصوص مبالغ مورد حكم در ادعاهاي ز ديوان مضافاً به بهرة  ) 28

 1996، و 174-، ز172-، ز32-، ز105-)، ز2(-56، تكميلي )2(-67و تكميلي  11-)، ز2(-55تكميلي 

سي و نه  دالر و  بيست و هفت هزار و نهصد و هفتاد و سه بيست ميليون و دويست و  مبلغ جمعيبه  ث/ج

 د.دهدالر آمريكا) به نفع ايران حكم مي  39/20،227،973سنت آمريكا (

- ، ز7-، ز8-حكم جزئي حاضر، در خصوص ادعاهاي ز بر اساس بر اين اساس، اياالت متحده، خوانده، ) 29

، و  174-، ز172-، ز32-، ز105-)، ز2(-56)، تكميلي 2(-67و تكميلي  11-)، ز2(-55، تكميلي 13

و يك  نهصد و هفتاد هزار و  پانزدهبيست و نه ميليون و صد و متعهد است كه مجموع مبلغ  ث/ج 1996

هاي پاية بهرة  به نرخدالر آمريكا)، به اضافة بهرة ساده    69/29،115،971آمريكا (  سنت  شصت و نهدالر و  

در اياالت متحده را براي دورة عدم پرداخت اين حكم جزئي به جمهوري اسالمي   بانكي رايج متوالي

 ايران، خواهان، پرداخت نمايد.
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كه اياالت  در صورتي   )،2(-12و ادعاي تكميلي    18-گونه كه در باال گفته شد، در خصوص ادعاي زهمان ) 30

متحده نتواند در عرض چهار ماه از تاريخ صدور اين حكم جزئي ترتيبات انتقال استراديواريوس و چهار  

و دو آرشه را به ايران فراهم آورد، ديوان خسارات و بهرة پيش از صدور حكم را به مبالغي   گاليانوساز 

از صدور حكم بر آن مبالغ   س دهد. بهرة سادة پي به نفع ايران مورد حكم قرار م  1474كه در باال گفته شد 

در اياالت متحده براي دورة عدم پرداخت اين حكم جزئي از   هاي پايه بهرة بانكي رايج متواليبه نرخ

1475خواهد شد.   جاريتاريخ صدور اين حكم جزئي  
 

 ها پ) هزينه

 . خواهد شدهاي داوري خود هر يك از طرفين متحمل هزينه  ) 31

 هايدگيرسادامة ت) 

 كند:هاي بعدي جدا مي گيري محض كارآيي، ديوان موارد زير را براي تصميم  ) 32

ده توسط وزارت پست، تلگراف و تلفن ايران، سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان  ـادعاهاي اقامه ش  الف.

يعني ادعاهاي تكميلي    -   ادراتـمول كنترل صـايران، و ايران اير كه درگير در اموال مشة  ـبرنامه و بودج 

  باشند؛ و، مي 112-و ز 103-، ز102-، ز19-، ز)2(-38

و در   1476ها گنجانده نشده» هرگونه ادعاي معلّق كه «در برنامه جلسات استماع مرحلة دوم اين رسيدگي   ب.

 به آن پرداخته نشده است.  حاضرحكم جزئي  

 

  )، باال.13ب. -) 12ب. 2611و  2573-2571، 2568بندهاي  بنگريد به  1474
  ، باال.2573و  2571بندهاي  بنگريد به  1475
  ، باال. 50بند  بنگريد به  1476
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هاي بالقوّه متعارض  و به منظور احتراز از تصميم  1477هاي حاضر، ها در پرونده در پرتو تاريخچة رسيدگي  ) 33

داري تا جايي  ، تمام مسائل راجع به مقررات غيرقانوني خزانه 61-هاي حاضر و پروندة شمارة بدر پرونده 

هاي حاضر است نيز براي  مورد اختالف در پرونده  كه مربوط به اموال مشمول كنترل صادرات ايران 

شوند. ديوان در موقعي مناسب دستوري در مورد اقدامات مربوط به  بعدي جدا مي  گيريتصميم

 ها كه در اين خصوص بايد انجام شود صادر خواهد كرد.رسيدگي 

 

 

  ، باال.49-45بندهاي  بنگريد به  1477
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