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  ، كواي.اي ديآق  
  ،وزارت دفاع جمهوري اسالمي ايرانحقوقي مشاوران     
  سينكلر، مشاور وزارت دفاع جمهوري اسالمي ايران،. آقاي دي  
  ،آقاي عبدالرسول دري  
  ،مشاور مالي ارشد وزارت دفاع جمهوري اسالمي ايران    
  ، مرتضي زهراييسرتيپ  

وقي و مشاور حق ،المللي مديركل قراردادها و دعاوي بين
  ،جمهوري اسالمي ايران وزارت دفاعارشد 

  ،دكتر مسعود اخوان فرد  
و مشاور حقوقي  ،المللي مديركل قراردادها و دعاوي بين

  ،جمهوري اسالمي ايران وزارت دفاع
  سرهنگ محمدعلي وجدان،  
  ،مدير دعاوي بين المللي وزارت دفاع جمهوري اسالمي ايران    

ين المللي و مشاور سرهنگ رجب خداياري، مدير دعاوي ب
  ،وزارت دفاع جمهوري اسالمي ايران ارشدحقوقي 

   محمدحسين شاهرخي نسب، كارشناس ، بازنشستهسرتيپ  
  ،ارشد و مشاور وزارت دفاع جمهوري اسالمي ايران    
  فر،ر استاديكب علي ا،تيمسار بازنشسته  
  ،سرهنگ بازنشسته، اصغر خان سلطاني    
  ،سالمي ايرانمشاوران وزارت دفاع جمهوري ا    
  ،سرهنگ محمد جواد عسگري  
  ،سرهنگ عباس مختاري  
   وزارت دفاع جمهوري اسالمي ارشدكارشناسان حقوقي    
  ،ايران    
  ،آقاي حسن فضيلت  
  ،كارشناس حقوقي، وزارت دفاع جمهوري اسالمي ايران    
  ،آقاي رجبعلي زماني  
  ،آقاي نادر كرمي دهالن  
  ،آقاي صفرعلي لطفي  
  ،اهاديآقاي داوود آق  
  ،آقاي سيدمحمد هادي قاسميان  
  ،آقاي سيدعلي قدمگاهي  
  ،فتصائي طآقاي عبدالكريم   
  ،آقاي عليرضا قرباني شراهي  
  ،كارشناسان وزارت دفاع جمهوري اسالمي ايران    
  ،آقاي آزاد ايماني  
  ،سروان عليرضا قرباني  
  ،كارشناسان نيروي هوايي جمهوري اسالمي ايران    
  ي،آقاي مجيد حسن  



 ٣

  كارشناس شركت نوسازي هليكوپتر ايران، وزارت دفاع  
  ،جمهوري اسالمي ايران    
  ،يقمصرآقاي ابوالقاسم نعمتي   
  كارشناس صنايع هواپيمائي ايران، وزارت دفاع جمهوري     
  ،اسالمي ايران    
  ،مينياسرهنگ داود   
  ، صنايع الكترونيك ايران، مدير حقوقي    
  ،آقاي مجيد روحاني  
  ،قي دفتر خدمات حقوقي بين المللي، تهرانمشاور حقو    
   گالوركريستوفرآقاي   
  ،ينذ محمود آ، بازنشستهسرتيپ  
  ،الدين فخري سيد شمسسرهنگ   
  ،آقاي بهار گلشني  
  ،گرامي محمود ،تهسبازنش سرتيپ  
  ،سرهنگ حسن دادخواه  
  ،سرهنگ مجيد انباران  
  ،آقاي محمد عسگري  
  ، آزبرنكريستوفرآقاي   
     ،فيروزيآقاي عيوض   
  ،آقاي سعيد مجيدي  
  ،آقاي سيداسماعيل دالويز  
  ،آقاي ميرحسيني قضاتي  
  ،آقاي حسين مهديزاده  
  ،سرهنگ بازنشسته اسداله زنده دل  
  ،سرگرد مهران كشتكار  
   ، صادقيانيسروان بازنشسته عل  
  ،سرهنگ بازنشسته احمد نيكفر  
  ،دكتر رضا احمدي ترشيزي  
  .شهود    

  
  ،جانسون. آقاي كليفتون ام  : از طرف خوانده

  ،نماينده رابط اياالت متحده آمريكا    
  ،شيلدگه. يخانم هذر ا  
  ،نماينده رابط اياالت متحده آمريكا    
  خانم دنيس منينگ،  
  ،معاون نماينده رابط اياالت متحده آمريكا    
   مشاور حقوقي وزارت امور،، سومجرنليب. آقاي جان  
  خارجه اياالت متحده    
  ئر،وتاب. نالد جيآقاي رو  



 ٤

  ،معاون مشاور حقوقي، وزارت امور خارجه اياالت متحده     
  كالدفلتر،. آقاي مارك سي  
  ،دستيار مشاور حقوقي، وزارت امور خارجه اياالت متحده    
  گراش،. خانم ليسا جي  
  ،معاون دستيار مشاور حقوقي، وزارت امور خارجه اياالت متحده    
  وت،مراسل ال. آقاي كي  
  ن دستيار مشاور حقوقي وزارت امور خارجه اياالت متحده،معاو    
  ،بلي شو.آقاي استيون، ام  
  ،.سي. ، كيولحمبتآقاي دنيل   
  ،.سي.  كيون لو،اپروفسور و  
  ،نئاو. آقاي رابرتس بي  
  ،مشاور حقوقي خوانده    
  استال،. آقاي رابرت جي  
  ل،ككيو. آقاي تيئودور ام  
  ،نيكلسون. آقاي وارن آر  

نمايندگان  ،با مسئوليت محدودمدني شركت  ،ند يانگارنست ا
  ،خوانده

  آقاي آرتر لوين،  
  ،ال بي سي اينترنشنال، نماينده خوانده  
  ري،ي في. ي جيثآقاي تيمو  
  ،ووگور. ترين اماخانم ك  
  ،يكولن. آقاي جسي اي  
  ،پالمر. آقاي جيسون اس  
  ،يوگول. آقاي الك آي  
  ،بسوآقاي دنيل جيك  
  ،مل خانم ميرا د  
  ،خانم مارگريت والتر  
  ،خانم اميلي داتري  
  ،خانم مالوري استيوارت  
  ،اتوسپآقاي جيمز فيلي  
  ،آقاي آدريوس كيروالتيس  
  ،آقاي هري بارنز  
  ،خانم جنيفر تول  
  ،آقاي جان ديلي  
  ، هافمننسآقاي الر  
  ،آقاي ادم تاروسكي  
  ،آقاي جان بلنك  
  ،خانم كرين كايزر  
  ،خانم آنا اسپين  



 ٥

  ،پيي زكري ترآقا  
  ،كزياخانم ليندزي س  
  ،آقاي لي كپلن  
  ،آقاي كوين گليسون  
  ،آقاي سموئل مكدانلد  
  ،خانم جنيفر لندسايدل  
  ،آقاي گلن كلي  
  ،مشاوران، وزارت امور خارجه اياالت متحده-وكال    
  مرفي،. ترين الاخانم ك  
  ،خانم آيلين رابينسون  
  ،خانم ايوا دنتسلر  
  ،مونا گرروليناخانم ك  
  ،خانم مارياما ييال  
  ،آقاي ماركوس فينلي  
  ،خانم مارشا هرتفيلد  
  ،اناراسفآقاي ويليام   
  ،دستياران وزارت امور خارجه اياالت متحده    
  ،و ريريكرآقاي اند  
  ،دستيار، سفارت اياالت متحده در هلند    
  ،آقاي راسل گسپارد  
  ال تالي،. آقاي اريك  
  ،ماودا.  بازنشسته، ويليام ئيسپهبد  
  ،وبسجآقاي رابرت   
  ،لتونوآقاي رابرت ه  
  ،منلاقاي ميلبرن انگ  
  ،رگنآقاي ديويد گستي  
  ،آقاي بري دسفور  
  ،رين كنوندآقاي   
  ،آقاي جف سنوگلس  
  ،ارلندفمك . آقاي رابرت ال  
  ،آقاي ديويد لرتن  
  ،ست اوبرشليكرآقاي فا  
  ،كاتن. آقاي رابرت ام  
  ،آقاي الوين منديس  
  ،ارك تالونم-پروفسور جان  
  شهود    
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   پيشگفتار-يك

براي ) "ايران"( ادعاهاي جمهوري اسالمي ايران ،هاي حاضر در پروندهموضوع مورد اختالف   -1
 است كه ايران حسب ادعا در هائي زيانبابت ) "اياالت متحده"(از اياالت متحده آمريكا امت رغدريافت 

رسميت يافتن هنگام ايران  اظهار طبق اياالت متحده از صدور پروانه صادرات اموال معيني كه امتناعنتيجه 
، و در اياالت متحده واقعبه ايران و متعلق  1] 1981 ه ژانوي19 [1359 دي ماه 29هاي الجزاير در تاريخ  بيانيه

در ادعا موضوع اموال . استمتحمل شده  ،صالحيتي اياالت متحده بودهحوزه مشمول يا به نحو ديگري 
 متضمن خريد 2) "ب"دعاوي ( اموال عيني نظامي است كه در ساير دعاوي رسمي ،هاي حاضر پرونده

اف ام "(هاي نظامي خارجي   برنامه فروشمستقيم اقالم دفاعي توسط ايران از دولت اياالت متحده از طريق
قبل از جاري  ، اين اموال نظامي مشمول مقررات كنترل صادرات اياالت متحده3. نبودموضوع ادعا) "اس

ادعاهاي مطروح توسط ايران راجع به  ،حاضرهاي   در پرونده4.بود] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23تاريخ 
  .اند  شدهگنجاندهنيز ه ت كنترل صادرات اياالت متحده نبودتعداد معدودي اموال كه مشمول مقررا

  
 1360 دي 25 در تاريخ 9- و الف8-، الف3-هاي شماره الف پروندهبه هاي مربوط  خواستادد  -2
 دي  29 در تاريخ 61- و ب14-هاي شماره الف هاي مربوط به پرونده و دادخواست ،]1982 ژانويه 15[

 را صدور اموال نظامي تقاضايهاي مذكور، خواهان   در پرونده5. رسيدندبه ثبت] 1982 ژانويه 19 [1360
 غرامت از تقاضايتخييراً، خواهان .  داردباشد ياالت متحده مياهاي خصوصي در   طرفتصرفكه در 

رفته در  گذاري از دست ، سرمايهمورد بحثارزش جايگزيني اموال كه شامل ،  دارداياالت متحده
در اثر خودداري اياالت متحده در  ،خواهان ي كه حسب ادعااست ديگري هاي زيان و ،هاي نظامي پروژه

اموال خواهان طبق قوانين اياالت  صدور مجوزاز اعطاي ] 1981 مارس 26 [1360تاريخ ششم فروردين 

                                                 
، ص 1 گزارش آراء ديوان داوري، جلد منتشره در) "بيانيه عمومي"(دمي الجزاير  بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك و مر 1
و بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير درباره حل و فصل دعاوي توسط دولت اياالت متحده آمريكا و  3

هر دو به ، 9، ص 1وري، جلد  گزارش آراء ديوان دامنتشره در ،)"بيانيه حل و فصل دعاوي"(دولت جمهوري اسالمي ايران 
  .]1981 ژانويه 19 [1359 دي 29تاريخ 

 3 بيانيه عمومي و بند 17بند بيانيه عمومي، طبق مقررات ر يا اجراي هر يك از ي اختالفات بين دو دولت در خصوص تفس 2
قراردادي بين دو دولت براي شوند، و اختالفات ناشي از ترتيبات   ناميده مي"الف"ماده دو بيانيه حل و فصل دعاوي، دعاوي 
  .شوند  ناميده مي"ب" بيانيه حل و فصل دعاوي، دعاوي دو ماده 2خريد و فروش اجناس و خدمات، طبق بند 

مربوط ع برنامه اف ام اس و خريدهاي موضدر اصل به دارد كه احتمالهاي حاضر   در پروندهبحث بعضي از اموال مورد  3
  .باشند

  . زير4ومي، منقول در بند  بيانيه عم9بند . ك.ر  4
 15 بند .ك.ر. كليه اين پرونده ها را به يكديگر منضم نمود] 1992 دسامبر 30 [1371 ديوان با صدور دستور مورخ نهم دي  5

  .زير



 ٨

 11هاي حاضر را در جوابيه مورخ  خود در پروندهخواسته ايران .  شده استوارداقالم نظامي ناظر بر متحده 
 ميليارد دالر 2/2هاي حاضر تقريباً  خود به پاسخ جامع اياالت متحده در پرونده] 1999 وئيهدوم ژ [1378تير 

  .شده استواقع تغييراتي مورد  ها ر در جريان رسيدگيوبرآورد كرده است؛ برآورد مزب
  
ل نظامي ايران هاي حاضر به مقدار معتنابهي اموا ونده كه در زير توضيح داده خواهد شد، پربطوري  -3

 ،ع دعوي، از جملهواموال موض. اند  فقره ادعا در هشت مجموعه مشخص شده61شوند كه در  مربوط مي
هايي براي استفاده  ها، تجهيزات هوانوردي، وسايل مخابراتي، مواد و طرح الحساي از  شامل طيف گسترده

دادهاي خريد اغلب اين اموال در اياالت قرارايران . هاي نظامي و تجهيزات اطالعاتي است پايگاهاحداث  در
هاي   در پروندهادعااموال موضوع . منعقد كرده بود] 1979 [1357سال اسالمي قبل از انقالب متحده را 

اقالمي شامل  توسط ايران دريافت نشده بود و هم هرگز هم مشتمل بر تجهيزات جديدي است كه ،حاضر
اي كه قرار بود براي طراحي و توليد  به عنوان تجهيزات نمونه يا ،يا بهسازيكه ايران براي تعمير است 

 موضوع بعضي تجهيزات ساير و ،به اياالت متحده فرستاده بودآزمايش مورد استفاده قرار گيرد وسايل 
  .هاي خصوصي اياالت متحده قراردادهاي نظامي بين ايران و شركت

  
 الف يهاي حاضر مبتني بر اصل كل ان در پروندهطرفين در اين نكته توافق نظر دارند كه دعاوي اير  -4

  :دارند  مزبور به شرح زير مقرر ميمقررات.  بيانيه عمومي است9و بند 
  

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

 باز )1979 نوامبر 14( 1358 آبان 23 االمكان وضعيت مالي ايران را بصورت موجود قبل از حتي
سازد كه تحرك و انتقال آزاد   اياالت متحده خود را متعهد مي،در اين چهارچوب. خواهد گرداند

 خواهد آمد، 9 تا 4كليه دارائيهاي ايران موجود در قلمرو قضائي خود را بشرحي كه در بندهاي 
  .تأمين نمايد

  9بند 
ل و فصل ادعاها منضم به آن توسط ايران و اياالت متحده و با صدور با پذيرش اين بيانيه و بيانيه ح

 متحده بر اساس مفاد مقررات قانوني قبل ت باال توسط دولت الجزاير، اياال3گواهي مشروح در بند 
  اين كشور، ترتيبات الزم براي انتقال تمام اموال ايران را كه در اياالت متحده و در1979 نوامبر 14از 

  .گيرد، به ايران خواهد داد الذكر قرار نمي چهارچوب بندهاي فوق باشد و در ود ميخارج موج
  

و جمهوري اسالمي ايران  در پرونده مرتبط موضوعي ارچوبهچ بيانيه عمومي در يك مقرراتتفسير اين 
  ع  موضونيز) "الف:دو (15-پرونده شماره الف"( )الف:دو (15-، پرونده شماره الفاياالت متحده آمريكا
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-15الف-529، حكم شماره اياالت متحده آمريكا و جمهوري اسالمي ايرانديوان در پرونده . اختالف بود
 15-حكم جزئي در پرونده شماره الف"] (1992ششم مه  [1371 ارديبهشت 16 مورخ ،هيئت عمومي

سالمي جمهوري ا در پرونده خود حكم جزئي رضمن نقل از رويه قضايي مقرر د 6)")ب:الف و دو:دو(
ت و ا31 [1367، مورخ نهم شهريور هيئت عمومي-1ب-382 حكم شماره ،ه آمريكااياالت متحد و ايران

تعهدي ضمني  كه اياالت متحده مقرر نمود ،7)")4ادعاي  (1-حكم جزئي در پرونده شماره ب"] (1988
ناع اياالت متحده از اعطاي در اثر امتتوسط ايران هاي متحمله  بابت زيان تاطبق بيانيه عمومي بر عهده دارد 

 14 [1358 آبان 23 قبل از ري كنترل صادرات اياالت متحده، جاقوانينمشمول كه  صدور اموال ايران پروانه
 است، ذيربط مطرحهاي حاضر  وضوع ديگري كه در پروندهم. 8بوده، به ايران غرامت بپردازد] 1979نوامبر 

 است كه در حكم ]1981 فوريه 26 [1359هفتم اسفند خ  مور،بودن مقررات خزانه داري اياالت متحده
  . شدنداعالماز بعضي جهات غيرقانوني ) ب:الف و دو:دو (15-رونده شماره الفپجزئي 

  
  جريان رسيدگي: دو
  
ادعا  بود كه در آن، ايران 1982 يكي از سلسله دعاوي ثبت شده طي سال 61-پرونده شماره ب  -5

 دي ماه 29پرونده مزبور در . شده استهاي الجزاير   از بيانيهيتخلفاتكب كرده بود كه اياالت متحده مرت
 مبتني بر قراردادهاي "ب"و طي دوره شش ماه اي به ثبت رسيد كه دعاوي رسمي ] 1982 ژانويه 19 [1360

 در آن زمان روشن نبود كه آيا اختالف مزبور. منعقده بين ايران و اياالت متحده نزد ديوان قابل ثبت بود
است يا خير؛ دفتر ديوان پرونده مزبور را به عنوان يك دعواي بوده ت لمتضمن قراردادهايي بين دو دو

  .دكر و آن را به شعبه يك ارجاع تعيين "ب"رسمي 
  
 ،به ثبت رسيد] 1982 اكتبر 13 [1361 مهر 21اياالت متحده در اليحه دفاعي خود كه در تاريخ   -6

 صحيح نيست، زيرا متضمن هيچ گونه ترتيبات "ب" يك ادعاي 61-اظهار داشت كه پرونده شماره ب
، بلكه اختالفي در باشد نميقراردادي بين دو دولت از نوعي كه براي اين گونه دعاوي مقرر گرديده 

 ماده دو بيانيه حل و فصل دعاوي 3هاي الجزاير است كه ديوان به موجب بند  خصوص تفسير يا اجراي بيانيه
 را به 61-خواست كرد كه ديوان پرونده شماره بدراياالت متحده . داردرا ه آن صالحيت رسيدگي ب

                                                 
 1371 ارديبهشت 16، مورخ هيئت عمومي-15الف-529 ، حكم شمارهاياالت متحده آمريكا و جمهوري اسالمي ايران 6
  .112، ص 28، جلد  داوري گزارش آراء ديوانمنتشره در، ]1992ششم مه [
 اوت 31 [1367 مورخ نهم شهريور هيئت عمومي-1ب-382، حكم شماره اياالت متحده آمريكا و جمهوري اسالمي ايران  7

  .273، ص 19 گزارش آراء در ديوان داوري، جلد منتشره در، ]1988
  .136، ص 28داوري، جلد ديوان ، گزارش آراء 65 بند ،)ب:لف و دوا:دو (15-حكم جزئي در پرونده شماره الف. ك.ر  8
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در پاسخ .  و آن را به هيئت عمومي ديوان ارجاع نمايدبندي تجديد طبقه "الف"عنوان يك پرونده تفسيري 
يز به ده نـاستدالل كرد كه ايالت متح] 1983ششم دسامبر  [1362 آذر 15به اين درخواست، ايران در تاريخ 

   .است شته دخالت داهاي حاضر پروندهدر  ادعا موضوع مبناي اموال قراردادهايعنوان يك طرف قرارداد در 
  
تجديد "اي تحت عنوان  ، اياالت متحده اظهاريه]1984 فوريه 27 [1362هشتم اسفند در تاريخ   -7

، به "ح برنامه رسيدگي و درخواست ارائه مدارك و اصال،درخواست ارجاع ادعا به هيئت عمومي ديوان
 به عنوان يك پرونده 61- درخواست خود براي تجديد طبقه بندي پرونده شماره ب، آندرثبت رساند كه 

 كرد لدر آن درخواست، اياالت متحده استدال.  و ارجاع آن به هيئت عمومي ديوان را تكرار كرد"الف"
كند كه بر  هاي الجزاير مطرح مي نامه افقتموباب تفسير و اجرا طبق   مهمي درمسئله"كه پرونده مزبور 

نزد هيئت جا دارد كه  و ،"گذارد  اثر مي دارندآمدهاي مهم سياست خارجي ارزش معتنابه و پيكه اموالي 
 ، ديوان رياست1 به موجب دستور شماره ، اياالت متحده خاطرنشان ساخت كه.عمومي ديوان استماع شود

، تنها هيئت عمومي ديوان صالحيت رسيدگي به هاصالح گرديدن ديوا رياست 8كه توسط دستور شماره 
اياالت متحده استدالل كرد كه بند .  ماده دو بيانيه حل و فصل را دارد3يل ناشي از بند اكليه اختالفات و مس

 توسط شعب ديوان مورد تصميم واقع "دعاوي" ماده سه بيانيه حل و فصل دعاوي تنها اجازه مي دهد كه 1
 "ادعاي" و يك است ماده دو 3 موضوع بند "اختالف" مبين يك 61-اين كه پرونده شماره بيز نشوند و 

  . ماده دو نيست2مبتني بر ترتيبات قراردادي بين ايران و اياالت متحده طبق بند 
  
، شعبه يك از ايران دعوت كرد كه راجع به ]1384دوم مارس  [1362د ن اسف12در تاريخ   -8

اي براي طرفين  اظهار نظر كند و جلسه] به هيئت عمومي[ده براي ارجاع پرونده درخواست اياالت متح
اختالفات را "همچنين  و نند كشناسائيموضوع ادعاست را كه   و امواليتعيين كرد كه طي آن، قراردادها

 شعبه تقاضا كرد كه ايران قبل از جلسه مزبور مداركي در" .مرتفع و هر گونه مغايرت را مشخص نمايند
شعبه تصميم درباره واگذاري صالحيت به ديوان عمومي را به بعد موكول . ارائه نمايدتأييد ادعاي خود 

  .ساخت
  
مورخ به درخواست را پاسخ ماهوي خود ] 1986ششم مه  [1385 ارديبهشت 16ايران در تاريخ   -9

 ؛تقديم كرد] ت عموميهيئبه [واگذاري صالحيت اياالت متحده براي ] 1984 فوريه 27 [1362 اسفند هشتم
 بيانيه توسط دولت 9تخلف از تعهدات مقرر در بند "تصديق كرد كه موضوع پرونده آن پاسخ ايران در 

پرونده به هيئت  [احاله ايران استدالل كرد كه درخواست اياالت متحده براي ".اياالت متحده آمريكا است
سيدگي به پرونده تا مرحله نهايي و صدور حكم شعبه يك بايد به ر... مسموع نيست و پذيرفت كه ] عمومي

با اين حال، خواهان هيچ اعتراضي " اما، به رغم اين استدالل، ايران سپس اظهار داشت كه ".ادامه دهد
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 ژانويه 21 [1365 بهمن اول شعبه در دستور مورخ ".نسبت به ارجاع پرونده به هيئت عمومي ديوان ندارد
  . كرد "ري صالحيت به ديوان عمومي را به بعد موكولخود تصميم درباره واگذا] 1987

  
كرد خود همچنين، از جمله، درخواست ] 1987 ژانويه 21 [1365شعبه در دستور مورخ دوم بهمن   -10

 پرونده موضوعطرفين براي شناسائي قراردادها و هر گونه اموال ايران واقع در اياالت متحده كه ) 1(كه 
 نمايند كه هر يك از قراردادها ارائهطرفين گزارش مشتركي ) 2(ات كنند؛ و ، مالقباشند مي 61-شماره ب

.  هر فقره از اموال را توصيف كرده و مالك هر يك از اقالم و محل آن را مشخص نمايد،و، حتي االمكان
  . كردندارائه] 1989 ژوئيه 21 [1368 تير 30طرفين گزارش مشترك خود را در تاريخ 

  
، توسط طرفين مطروح در شعبه يك 61-ارش مشترك در پرونده شماره بگزحين تهيه در   -11

 تواماً در حال پيشرفت به سوي استماع نزد هيئت عمومي 15-ب پرونده شماره الف:الف و دو:هاي دو بخش
ي از دستورات اجرايي ضپرونده اين بود كه آيا بعآن الف :موضوع مورد اختالف در بخش دو. ديوان بود

 بعديو يا مقررات ] 1981 ژانويه 19 [1359 دي 29يس جمهور اياالت متحده در تاريخ صادره توسط رئ
صادر شده بود، تخلف از تعهدات آن دولت  اوليه انسدادخزانه داري، كه براي اصالح دستورات و مقررات 

حوزه  واقع در هاي الجزاير براي فراهم آوردن ترتيب انتقال كليه اموال عيني ايران اياالت متحده ذيل بيانيه
 اين كار قصور در انجاميا پرداخت غرامت به ايران در صورت  /اياالت متحده به ايران، وصالحيتي 

 عمدتاً به اموال غير مشمول كنترل صادرات 15-الف پرونده الف:بخش دواگرچه . محسوب مي شد يا خير
شد كه در  مينظامي تكراري  اموال ،اموال مشمول كنترل صادرات، از جملهاي   شامل پارهاماشد،  مربوط مي

رينگ اينترنشنال، اينكورپوريتد، بوئينگ ههاي خصوصي اياالت متحده، يعني ب شركتبعضي تصرف 
 نيز مورد ادعا بود، و همچنين 61- كه در پرونده شماره ب– بود اينكورپوريتد . سيستمز-كامپني و ئي

  .  نيست61- پرونده شماره بموضوعات كه مقدار معتنابهي اموال عمدتاً غيرمشمول كنترل صادر
  

درخواست تسريع " اي تحت عنوان يه، ايران اظهار]1990 مه 25 [1369در تاريخ چهارم خرداد   -12
-  به ثبت رساند و در آن، تقاضاي برگزاري استماع در پرونده شماره ب"61-رسيدگي به پرونده شماره ب

خود با درخواست ايران مخالفت و ] 1990نهم ژوئيه  [1369 تير 18اياالت متحده در پاسخ مورخ .  كرد61
 و ارجاع رسيدگي به هيئت "الف"تقاضاي خود براي تجديد طبقه بندي پرونده به عنوان يك پرونده 

 نيز در پرونده استعمومي را تجديد كرد و اظهار داشت كه اموال مشابهي كه مشمول كنترل صادرات 
ظهار داشت كه در صورت عدم موافقت ااياالت متحده . دباش  ميدعاموضوع ا) الف:دو (15-شماره الف

معقول ترين كار اين است كه منتظر صدور تصميم "] به هيئت عمومي [رسيدگيشعبه با درخواست ارجاع 
اياالت متحده همچنين استدالل . "شويم) ب:الف و دو:دو (15-هيئت عمومي ديوان در پرونده شماره الف
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 هيئت تصميمات بايد در پرتو 61- درباره موضوعات حقوقي در پرونده شماره بكرد كه تصميم گيري
ايران اين اظهار را رد  ،در پاسخ. صورت گيرد) ب:الف و دو:دو( 15-عمومي ديوان در پرونده شماره الف

  كهاظهار داشتو تأثير پذيرد، ) الف:دو (15- بايد از پرونده شماره الف61-كرد كه پرونده شماره ب
 در حالي كه ، اموال عيني غيرنظامي است"])الف:دو (15-الفپرونده شماره [وال مورد بحث در ام"

ايران در عوض استدالل كرد   ".داراي ماهيتي نظامي است] 61-در پرونده شماره ب[تجهيزات مورد ادعا 
ظامي كه متضمن اموال ناست اي   پرونده، كه )4ادعاي  (1-كه حكم جزيي ديوان در پرونده شماره ب

تعيين كننده  ،بود اياالت متحده تصرفايران راجع به آنها با اياالت متحده قرارداد منعقد كرده بود و در 
 اياالت متحده در پاسخ خود خاطر نشان كرد كه .باشد مي 61-در پرونده شماره بمسئوليت موضوع 

ست و نيز اين كه ايران در دو اموال نظامي ااز در واقع متضمن بعضي ) الف:دو( 15-پرونده شماره الف
متذكر شد كه يك موضوع زمينه اياالت متحده در اين . كند پرونده مزبور ادعاهاي مضاعفي را تعقيب مي

مورد ) ب:الف و دو:دو (15-ف در پرونده شماره ال،61-در پرونده شماره بمطروح  حقوقي كليدي
 شعبه يك با در نظر گرفتن احتمال ،]1991 ژانويه 16 [1369 دي 26در تاريخ .  خواهد شدواقعتصميم 

گيري درباره درخواست اياالت متحده راجع به ارجاع  تصميم تصميم گرفت كه قبل از ،تداخل دو پرونده
هاي آتي، منتظر صدور تصميم در پرونده شماره  و يا تعيين برنامه رسيدگي] به هيئت عمومي[صالحيت 

  .شود) ب:الف و دو:دو( 15الف 
  

 ارديبهشت و 31 در تاريخ هاي 15-ب پرونده شماره الف:الف و دو:هاي دو ت استماع بخشجلسا  -13
 16  در تاريخ.برگزار شدالهه واقع در در كاخ صلح ] 1991 مه 23 و 22، 21 [1370اول و دوم خرداد 

 15-ف هيئت عمومي ديوان حكم جزئي خود را در پرونده شماره ال،]1992ششم مه  [1371ارديبهشت 
تعهدي الف در آن حكم اعالم كرد كه اياالت متحده :در ارتباط با بخش دوو  ،صادر) ب:الف و دو:دو(

اياالت متحده از امتناع ايران در اثر متحمله توسط هاي  بابت زيانتا  برعهده دارد ي طبق بيانيه عمومينضم
 آبان 23قبل از جاري   اجازه صدور اموال ايران كه مشمول مقررات كنترل صادرات اياالت متحدهاعطاي
   9. غرامت بپردازدايران به ،بوده] 1979 نوامبر 14 [1358

 
الف و :دو( 15-در پرونده شماره الفرا بعد از آن كه هيئت عمومي ديوان حكم جزئي خود   -14
ها در   دعوت كرد كه راجع به ادامه رسيدگي61-صادر كرد، شعبه يك از طرفين پرونده شماره ب) ب:دو

اياالت متحده در آن زمان پيشنهاد كرد كه .  م جزئي مزبور پيشنهادات خود را ارائه كنندپرتو حك
، زيرا پرونده صورت گيرد تواماً 61-و ب) ب:الف و دو:دو( 15-هاي شماره الف پروندههاي  رسيدگي

ست  را بد61-نه فقط قاعده اخذ تصميم درباره مسئوليت در مورد پرونده ب") الف:دو (15-شماره الف
                                                 

  .141، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد )ز (77، بند )ب:الف و دو:دو (15- حكم جزئي در پرونده شماره الف 9
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عات مورد اختالف باقيمانده براي ديوان و طرفين خواهد ودهد، بلكه رهنمودي جهت رسيدگي به موض مي
 15-تصميم هيئت عمومي ديوان در پرونده شماره الف" اياالت متحده همچنين اظهار داشت كه ".بود

 و نيز اين "كند  مي تعيين61-مسئوليت را در پرونده بموضوعات راجع به اساساً تكليف ) ب:الف و دو:دو(
ده اظهار داشت كه يا بايد پرونده ــاياالت متح. "اند ضوابط پرداخت خسارت در هر دو پرونده يكسان"كه 
اً توامود كه رسيدگي به موضوع خسارات ـــام شدغا) ب:الف و دو:دو (15-ماً با پرونده الفــ رس61-ب

مورد ابتدا ) ب:الف و دو:دو (15-نده الفبا اين فرض كه اموال مربوط به پروظاهراً  ،صورت گيرد
 به هيئت 61- پرونده ب،ًتخييرا و يا ،ودــــرفته و به عنوان رويه قضائي مورد عمل واقع شرسيدگي قرار گ

 درباره آن تصميم گرفته شود و )ب:الف و دو:دو( 15- به موازات پرونده الفتاعمومي ديوان ارجاع گردد 
 اما ايران استدالل كرد كه با توجه به ".مالك عمل قرار گيردخسارات ع همان موازين براي فيصله موضو

الف و :دو (15-و الف) 4ادعاي  (1-هاي شماره ب اين كه موضوع مسئوليت اياالت متحده قبالً در پرونده
گيري واقع شده، شعبه يك حداقل در ارتباط با اموالي كه كامالً مشخص  مورد رسيدگي و تصميم) ب:دو

  . تصميم بگيردبايد فوراً راجع به اختالف  ،اند شده
  

 را 61-، شعبه يك صالحيت نسبت به پرونده شماره ب]1992 نوامبر 18 [1371 آبان 27در تاريخ   -15
 ،]1992 دسامبر 30 [1371نهم دي متعاقباً، ديوان طي دستور مورخ .  كردواگذاربه هيئت عمومي ديوان 

 يا "61-پرونده شماره ب"كه منبعد ( را 61- و ب14-، الف9-ف، ال8-، الف3-هاي شماره الف پرونده
 دراست كه و كليه آنها متضمن دعاوي راجع به اموال عيني مشابه ايراني ) شوند  ناميده مي"پرونده حاضر"

 حاضر يها گيري در رسيدگي ، از جهت استماع و تصميمقرار داردمؤسسات خصوصي آمريكائي تصرف 
.  نمودامدغا يكديگر در ، ماده دو بيانيه حل و فصل دعاوي3، به موجب بند  ديوانيتوسط هيئت عموم

اي از نوع   نشد، ديوان آن را پروندهاطالق "الف" عنوان جديد ،امدغ هنگام ا61-اگرچه به پرونده شماره ب
در آن . هاي الجزاير است اختالف متضمن تفسير و اجراي بيانيهراجع به يك  تشخيص داد كه "الف"

ور، ديوان يادآور شد كه ايران اظهار عالقه كرده است كه كليه ادعاهاي مزبور را جداي از پرونده دست
 به اموال 61-ام شده شماره بدغ زيرا معتقد است كه پرونده ا،پيگيري كند) الف:دو (15-شماره الف

) 4عاي اد (1- مشمول رويه قضايي حكم جزيي پرونده شماره ب،و در نتيجهشود  مينظامي مربوط 
 يا 61-رونده شماره بپداد كه  استدالل اياالت متحده را مورد مالحظه قراراين ديوان همچنين . دباش مي

.  با پرونده مزبور تواماً رسيدگي شودكهد و يا اين گرد امدغا) الف:دو (15-بايد در پرونده شماره الف
 . برگزار شد] 1993وريه  ف10 [1371 بهمن 21جلسه استماع مقدماتي پرونده حاضر در تاريخ 

  
 برنامه ،61-در پرونده شماره ب] 1993هشتم آوريل  [1372 فروردين 19ديوان طي دستور مورخ   -16

ديوان با مالحظه تداخل ادعاهاي . تبادل لوايح را تعيين و موضوعات مربوط به تداخل ادعاها را بررسي كرد
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هاي شماره   پرداختن به موضوع اموالي كه در پروندهاز"مورد بحث، به ايران دستور داد كه در لوايح خود 
رسيدگي شكلي حيث نيز مورد نزاع بوده و از ) 3 و 2ادعاهاي  (1-يا ب  و43-و ب) الف:دو( 15-الف

 1-پرونده شماره باموال مطروح در و يا تري هستند،  در مرحله پيشرفتهام شده دغهاي ا نسبت به اين پرونده
 ديوان همچنين به ايران ."مورد آنها تصميم گرفته است، خودداري نمايد  دركه ديوان قبالً) 4ادعاي (

هاي  در ارتباط با كليه موضوعات مورد رسيدگي در پرونده... اليحه نهايي جامع خود را "دستور داد كه 
 حاضر به ثبت رساند، و در آن، منجمله مباني حقوقي و موضوعي مسئوليت خوانده، خسارات مورد مطالبه،

گذاري مورد   عين تعهد، مبلغ غرامت و روش ارزشايفايو در صورت مطالبه غرامت به جاي الزام به 
   ".استفاده در تعيين آن مبلغ را مشخص نمايد

  
 راجع به 61- ايران اليحه جامع خود را در پرونده ب،]1994 فوريه 28 [1372 اسفند نهمدر تاريخ   -17

در اليحه مزبور، ايران در استدالل راجع به مسئوليت اياالت . د كرارائهموضوعات مسئوليت و خسارت 
. استناد كرد) 4ادعاي  (1-متحده عمدتاً به رويه قضائي مقرر توسط حكم جزيي ديوان در پرونده شماره ب

 به پرداختن به ادعاهاي مختلفي ،ديوان] 1993هشتم آوريل  [1372 فروردين 19مورخ دستور ايران به رغم 
ايران همچنين بر اين استدالل بود كه . كرد ادامه داد تداخل پيدا مي) الف:دو (15-نده شماره الفكه با پرو

 15-الف در پرونده شماره "رأي غير نظامي" در قياس با) 4ادعاي  (1- در پرونده شماره ب"اميظرأي ن"
 اظهار داشت ايران در اين خصوص،: فيصله بخشيده استرا " 61مسايل متنازع فيه در دعواي ب") الف:دو(

در پرونده شماره ] 1984 ژانويه 24 [1362م بهمن چهار ده سال پيش از اين، ديوان طي دستور مورخ ،كه
 و الف:دو (15-پرونده شماره الف[رسيدگي به آن پرونده " اعالم كرده بود كه )ب: و دوالف:دو (15-الف
 1- استناد به حكم جزئي در پرونده شماره بابران اي 10".غير نظامي استعيني  فقط ناظر به اموال ])ب:دو

 . دارد"كامل اقالم مورد بحث راپولي معادل "  استدالل كرد كه حق دريافت،)4ادعاي (

  
 اعتراض كرد كه اقدام ايران اين  اياالت متحده به ،]1995 آوريل 18 [1374 فروردين 29در تاريخ   -18
 61-در پرونده شماره بكماكان نيز مورد ادعا بود، ) فال:دو (15-كه در پرونده شماره الفرا  يالوام
و اظهار كرد  ارائه 61-در همان روز، اياالت متحده پاسخ جامع خود را در پرونده شماره ب. گنجاند مي

پرونده [رأي ديوان در " ديوان به اظهار پيشين اياالت متحده داير بر اين كه ،نظر آن دولتبه داشت كه 
  . عمل نكرده است" قرار گيرد61/ بايد راهنماي مسئله مسئوليت در پرونده ب])لفا:دو (15-شماره الف

اياالت متحده استدالل كرد كه ايران پذيرفته است كه ديوان تصميم درباره مسئوليت در پرونده شماره 

                                                 
به ) ب: و دوالف:دو (15-ديوان در پرونده شماره الف] 1984 ژانويه 24 [1362 بهمن چهارم دستور مورخ 4متن كامل بند  10

 منحصراً در مورد اموال عيني غيرنظامي 15-ب پرونده شماره الف:الف و دو:رسيدگي به ادعاهاي شماره دو" :اين شرح است
  ).تأكيد افزوده شده است ("مگر اين كه بعداً تصميم ديگري گرفته شود ،صورت خواهد گرفت
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ه خود ايران متجاوز از نيمي از اليح"را تعيين كننده نمي داند، و خاطر نشان ساخت كه ) الف:دو (15-الف
 تغيير ، اياالت متحده در نتيجه". استدالالت درباره مباني مسئوليت اياالت متحده اختصاص داده استهرا ب

) ب:الف و دو:دو (15-موضع داد و استدالل كرد كه رأي ديوان در حكم جزئي پرونده شماره الف
 هنگام اعمال درايد اموال مشمول كنترل صادرات بمبناي آن حكم در خصوص  استداللنادرست بوده و 

 .  مورد تجديد نظر قرار گيرد61- پرونده شماره بمورد

  
اياالت متحده براي رد برخي ] 1995 آوريل 18 [1374 فروردين 29در پاسخ به درخواست مورخ   -19

اقالم غيرنظامي و ) الف:دو( 15-موضوع پرونده الف"، ايران استدالل كرد كه 61-از دعواي بادعاها 
 بنابراين تا اندازه اي كه اياالت متحده اثبات كند كه اقالم ... كاالهاي نظامي است61-ده بموضوع پرون

اند، اين اقالم  مورد اختالف قرار گرفته) الف:2ادعاي  (15-در پرونده الفهاي مشابهي  ويژگيبا نظامي 
ورد رسيدگي واقع  در پرونده حاضر مانحصاراًتوانند از عداد موضوعات آن پرونده خارج گرديده و  مي

با تشكيل " ديوان از طرفين درخواست كرد كه ،]1996 مه 14 [1375 ارديبهشت 25 در تاريخ ".شوند
.  موضوع وجود ادعاهاي تكراري و نحوه رسيدگي به آنها را مشخص كنند"كارشناسان خوداز اي  جلسه

كيل جلسه كارشناسان نيست و اياالت متحده پاسخ داد كه معتقد است براي انجام اين كار نيازي به تش
اظهارنظر درباره "ايران در اظهاريه خود تحت عنوان . ديوان بايد دستور پيشين خود را به اجرا درآورد

 صحيح بين "وجه تمايز"، كماكان استدالل كرد كه "]1996 مارس 14 [1374 اسفند 23دستور مورخ 
 به اقالم ناظرفقط ) الف:دو (15-پرونده الف اين است كه 61-و ب) الف:دو (15-هاي شماره الف پرونده

 15-الف[اقالم نظامي در يك پرونده غيرنظامي " ايران اظهار داشت كه ،در آن رابطه. غيرنظامي است
توانند متعلق به آن پرونده محسوب  اند، حتي نمي اي اشتباهاً مطرح شده  به دليل اينكه در پرونده)]الف:دو(

 ".شوند

  
، 61-و ب) الف:دو (15-هاي شماره الف  در پروندهتكراري ادعاهايموضوع ه به منظور فيصل  -20

 و ،ثبت كرد) الف:دو (15-اي در پرونده شماره الف نامه] 1996 دسامبر 26 [1375م دي ششايران در تاريخ 
با توجه به ادعاي خوانده مبني بر اين كه برخي از ادعاهاي موضوع اين پرونده ها در "اظهار داشت كه 

اند، خواهان به آگاهي ديوان مي رساند كه دعاوي شماره  ادعا قرار گرفته دوباره مورد 61-رونده شماره بپ
 در حدي كه تكراري بوده 68)2( و 2-)1(، 1-)1(ادعاهاي مكمل  ،9-، ز6-، ز5-، ز4-، ز3-، ز2-، ز1-ز

 61 و در پرونده شماره بيا ماهيت نظامي دارند در اين پرونده ديگر مورد پيگيري قرار نخواهند گرفت
  ".تعقيب خواهند شد
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 ادعاهاي مذكور در باال در عدم پيگيري اموال مشمول كنترل صادرات بعد از بعضي از ،با اينحال  -21
، )اس آر آي اينترنشنال (43-پرونده شماره ب/19-زادعاي : اين ادعاها عبارتند از. ندآن پرونده باقي ماند

 سيستمز ايمجينگ (112-، ادعاي ز)يتادجيئو  (103-، ادعاي ز)ك كامپنيجنرال اتامي (102-ادعاي ز
قراردادي به   اينترنشنالير آادعاي اس آ). نيومتيكسهايدرواپاليد  (38-)2( تكميلي ، و ادعاي)اينترنشنال

با وزارت پست و تلگراف و تلفن ايران براي خريد دو دستگاه وانت مجهز به تجهيزات پيشرفته شنود 
اي غيرمرتبط با استفاده نظامي   اتاميك، به سوخت رآكتور هستهجنرالادعاي . شود  مربوط ميونيكيالكتر

 بهتا نيز ظاهراً يد  ادعاي جيئو.شود، كه طبق قانون انرژي اتمي مشمول كنترل صادرات است مربوط مي
 كشفبراي شود كه  مربوط مياي  يك سيستم رايانهدر ارتباط با مشمول كنترل صادرات اموال غير نظامي 

امور طبق اظهار اياالت متحده، اموال مزبور مشمول مقررات قانون اداره . طراحي شده بودذخاير اورانيوم 
ادعاي . باشد  مي1978سال اي مصوب  هستهمواد   گسترشعدم و قانون 1979سال مصوب صادرات 
  كه سازمان برنامه و بودجه ايران ازشود ي مربوط مي پردازصويرتسيستمز اينترنشنال به تجهيزات ايمجينگ 

، به قراردادي بين شركت به اپاليد هايدرونيومتيكس ادعاي مربوط . خريداري كرده استشركت مزبور
 طبق اظهار اياالت ،شود كه  مربوط ميپيما آزمايش هيدروليك هواوسايل ملي ايران براي خريد ئيهواپيما
غرامت مورد مطالبه ايران در موضوع كل ارزش . ستافهرست مهمات دو منظوره اقالم جزو  ،متحده

 ميليون دالر 21تقريباً ) الف:دو (15- اموال مشمول كنترل صادرات در پرونده شماره الفبقيه خصوص
 مشمول مقررات كنترل مورد اختالف، كه بخش اعظم اقالم 61-در مقايسه، در پرونده شماره ب. است

  .كند  دالر مطالبه مي11د ميليار2/2، ايران مبلغ استصادرات 
  

در پاسخ به درخواست ارائه خود ] 1998 مارس 18 [1376 اسفند 27دستور مورخ در ديوان   -22
دستور داد كه اياالت متحده گزارشهاي ايران، ] 1997هشتم آوريل  [1376 فروردين 19مدارك مورخ 

هاي  گزارش( اياالت متحده تيحوزه صالحي براي شناسائي اموال ايران واقع در 1982آماري رسمي سال 
 "،را 12) به ثبت رسيدههاي ايران  مقررات كنترل دارائي625/535 كه در اجراي بخش TFR-625راجع به فرم 

ايران .  ارائه كند"هاي حاضر قبالً موضوع دعوا بوده است در حدي كه مربوط به اموالي باشد كه در پرونده
اياالت .  كردارائه] 1999دوم ژوئيه  [1378 تير 11ا در تاريخ  خود به پاسخ جامع اياالت متحده رجوابيه

.  كردارائه] 2003اول سپتامبر  [1382 شهريور 10متحده جوابيه معارض خود به پاسخ ايران را در تاريخ 
  . آغاز شود] 2005دوم مه  [1384 ارديبهشت 12سپس قرار شد جلسه استماع پرونده حاضر در تاريخ 

                                                 
و يك مورد بحث زش جايگزيني اموال مشمول كنترل صادرات  شامل ادعايي بابت ار61- خواسته نقدي پرونده شماره ب 11

  . است"ها زيانساير " تادعا باب
توسط اياالت متحده به ديوان تسليم و به موجب دستور ] 1998 ژوئن 22 [1377 ر گزارش هاي مزبور در تاريخ اول تي 12

  .در اختيار ايران قرار داده شد] 1999نهم نوامبر  [1378 آبان 18مورخ 
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 ديوان طي دستور . ارائه كرد"مدارك تكميلي"عدادي تايران  ،]2005اول فوريه  [1383  بهمن12در تاريخ  
 ايران را جزو سوابق پرونده حاضر "مدارك تكميلي") 1] (2005اول آوريل  [1384 فروردين 12مورخ 

 از قبل نبايد هيچ ادله يا لوايح ديگري را تسليم نمايد، مگر آن كه ديوان"پذيرفت و دستور داد كه ايران 
 ايران پاسخ دهد و "مدارك تكميلي"  بهبه اياالت متحده اجازه داد كه) 2 (؛"اي داده باشد چنين اجازه

 جلسه يتاريخ شروع برگزار) 3(؛ و ".بايد محدود به همان مدارك باشد... چنين پاسخي "دستور داد كه 
اياالت متحده پاسخ خود به .  كردموكول] 2005 سپتامبر 12 [1384ور ي شهر21تماع پرونده را به روز سا

ايران متعاقباً تقاضا كرد .  كردارائه] 2006اول مارس  [1384 اسفند 10مدارك تكميلي ايران را در تاريخ 
 13.اياالت متحده را غيرمسموع اعالم و رد كند] 2006اول مارس  [1384 اسفند 10كه ديوان پاسخ مورخ 

 اعالم كرد ،]2006 آوريل 27متن انگليسي تاريخ ثبت [خود  1385ديوان در دستور مورخ هفتم ارديبهشت 
به ثبت ...  ]2006اول مارس  [1384 اسفند 10كليه استدالالت و ادله اي كه توسط خوانده در تاريخ "كه 

  ".غيرمسموع اعالم خواهند شد ،باشدو در پاسخ به مدارك خواهان تسليم نشده ... رسيده 
  

 شصت روز ،]2007دوم مارس  [1385 اسفند 11و ] 2005 سپتامبر 12 [1384 شهريور 21در فاصله   -23
جلسه استماع به دو . اياالت متحده در الهه برگزار شد-جلسه استماع در محل ديوان داوري دعاوي ايران

 در مورد بحث بخش اول به موضوعات كلي پرونده حاضر و بخش دوم به ادعاهاي خاص .بخش تقسيم شد
  .ده شدپرونده اختصاص دا

  
 استماع كه به موضوعات كلي اختصاص يافته بود، اياالت متحده تقاضا كرد كه زبخش اآن طي   -24

 راجع به تعدادي موضوع صادر نمايد، به ي، ابتدا تصميماتمورد بحثديوان، قبل از استماع ادعاهاي خاص 
ران در اثر امتناع اياالت متحده  ايتوسط متحمله هاي زيان آيا اياالت متحده تعهدي دارد كه بابت :اين شرح

يك  دربه ايران غرامت بپردازد؛  ،هستندكه مشمول كنترل صادرات ايران  صدور اموال مجوزاز اعطاي 
 به لحاظ فقد دليل؛ رد ادعاهاي ايران بدليل عدم همكاري؛ بهنگام بودن 61-قسمت يا كل پرونده شماره ب

 رد ادعاهاي ايران بابت خسارات تبعي؛ و ؛1994ن بعد از سال ايراتوسط اي دعاوي و ادله تقديمي  پارهثبت 
 ، استبحثدرخواست انتقال هر گونه اموال غيرمشمول كنترل صادرات كه احتماالً در پرونده حاضر مورد 

مقرر نمود  ] 2005 دسامبر 20 [1384 آذر 29ديوان طي دستور مورخ ). الف:دو (15-به پرونده شماره الف
، از جمله ادعاهاي راجع به آن دسته از اموالي ه ايران مشخص نشد1994اليحه جامع سال ادعاهايي كه در 

ديوان .  و ادله مربوطه، در پرونده حاضر غيرقابل طرح اعالم خواهند شد،اند كه در آن اليحه مشخص نشده
كه ادله مزبور جا ، تا آنه توسط ايران ارائه شد1994اي كه بعد از سال  همچنين مقرر نمود كه هر گونه ادله

                                                 
  . به بعد زير مورد بررسي قرار مي دهد91 بندهاي ردرا وان درخواست ايران دي 13
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 ايران مشخص شده و موضوع ادعا قرار 1994آن دسته از اموال مربوط باشد كه در اليحه جامع "به 
هاي ديگر  همان دستور، ديوان مقرر نمود كه راجع به كليه درخواست  در".اند، پذيرفته خواهد شد گرفته

بعد از استماع تك تك " ،ات كليمطروح توسط اياالت متحده طي آن بخش از استماع مربوط به موضوع
  . تصميم خواهد گرفت"]پرونده حاضر[دعاوي در 

  
: هاي زير بود مجموعهامل ــ ادعاهاي خاص تقسيم شد كه شمجموعهبخش دوم استماع به هشت   -25

به اموال مرتبط با و استماع شد، ] 2006 مه 12اول تا  [1385 ارديبهشت 22 تا 11، كه از سكبدعاوي آي) 1(
خود با اطالعات الكترونيكي گردآوري سيستم موجود  توسعه و نوسازيامه نيروي هوايي ايران براي برن

دعاوي صنايع هواپيمائي ايران، ) 2 (14كس مربوط مي شد؛بوري پيشرفته  جديد موسوم به آيا فنسيستميك 
شد  اي مربوط مي  دفاعياستماع شد، به اقالم] 2006 سپتامبر 20 تا 11 [1385 شهريور 29 تا 20كه از تاريخ 

دعاوي شركت پشتيباني و ) 3 (15از پيمانكاران گوناگون خريداري شده بود؛صنايع هواپيمائي كه توسط 
استماع شد، به اقالم ] 2006 نوامبر 17 اكتبر تا 30 [1385 آبان 26تا م هشت كه از هليكوپتر ايراننوسازي 

طريق شركت بل از ها   از آنيشد كه بسيار وط ميبود مرب   يادشده خريداري شدهتكردفاعي كه توسط ش
 آن  و نقل به عنوان كارگزار حمل1970هاي دهه   شده بود كه در اواخر سالارسالهليكوپتر اينترنشنال 

] 2006 دسامبر 14 تا اول [1385 آذر 23 تا 10دعاوي نيروي هوايي ايران كه از ) 4 (16كرد؛ اموال عمل مي
 17شد كه توسط نيروي هوايي از پيمانكاران مختلف خريداري شده بود؛ وط مي به اموالي مرب،استماع شد

 تا پنجم [1385 بهمن 24تا  16دعاوي وزارت دفاع ايران، كه از ) 6(دعاوي صنايع الكترونيك ايران و ) 5(
 ط صنايع الكترونيك ايران وــد كه توســش  مربوط مياي د، به اقالم دفاعيــاستماع ش] 2007 فوريه 13

                                                 
، اينك؛ فورد سيستمز-يئ؛ .، اينكگوسيستمزآر: ، عبارت اند از دعاوي در اين مجموعهذيربط طرف هاي خصوصي  14

؛ پن امريكن ورلد اينترنشنال كاميونيكيشنز، اينك؛ آيتك كورپوريشناند كاميونيكيشنز كورپوريشن؛ هريس   ارواسپيس
  .جانسون كامپني-؛ و واتكينز. اينك،  راكول اينترنشنال سيستمز، اينك؛ سيلوينيا تكنيكال سيستمز؛.ارويز، اينك

 -، اينك؛ آوكوكورپوريشنانجينيرينگاروسيستمز : در اين مجموعه دعاوي عبارت اند ازذيربط  طرف هاي خصوصي  15
  . كامپنيريثيونافالكس كورپوريشن، و ننيكس؛ جنرال الكتريك كامپني؛ مگار بي ال اچ الكت؛آوكو اليكومينگ ديويژن

 اينك؛ بل هليكوپتر تكسترون ،بل هليكوپتر اينترنشنال: وي عبارت اند ازا طرف هاي خصوصي ذيربط در اين مجموعه دع 16
 ديتاكنترل، اينك؛ دسترندسان؛ ارومريتايم، اينك؛ يونايتد تكنالوجيز اينترنشنال، اينك؛ ) تكسترون، اينكديويژن آو(

 ديناميكس كورپوريشن؛ پلسي كورپوريشن؛ بنديكس كورپوريشن؛ تسننو؛ كاميونيكيشنز كامپريسرچ تكسترونهايدراليك 
 كامپني، اينك؛ جي وي سي اينداستريز؛ والتركيد اينسترومنت اسپشيالتيزران، اينك؛ تاينترنشنال ارواسپيس، اينك؛ امريكن اوي

  .اينك و گولد ماركتينگ، اينكاند كامپني، 
ت تكنوالجيكال سرويسز، سليتون سيستمز، اينك؛ نيراي:  در اين مجموعه دعاوي عبارت اند ازذيربط طرف هاي خصوصي  17

يوكول كورپوريشن؛ استنفورد تكنالوجي ثكورپوريشن؛ وستينگهاوس الكتريك كورپوريشن؛   اينك؛ الكهيدآ،يو اس 
دعاوي نيروي هوايي ايران همچنين به . ت كورپوريشن؛ كيوبيك كورپوريشنپمنرنشال ديولوس اينتآكورپوريشن؛ سي بي 

  .اموالي مربوط مي شود كه در پايگاه هوايي مك گوآير در نيوجرسي واقع اند



 ١٩

 16[1385م اسفند چهار بهمن تا 27دعاوي نيروي دريائي ايران كه از ) 7 (18وزارت دفاع خريداري شده بود
) 8(شد؛ و  استماع شد، به اموال خريداري شده توسط نيروي دريائي ايران مربوط مي] 2007 فوريه 23تا 

 راجع به ،استماع شد] 2007  فوريه تا دوم مارسپنجم[ 1385 اسفند 11تم تا فدعاوي ويكتوري ون كه از ه
ون، واقع سايران در اديو نقل ي بود كه در انبارهاي بهرينگ اينترنشنال اينك، كارگزار حمل ل قلم اموا7000

  . انبار شده بود1979در نيوجرسي در ماه نوامبر 
  
  واقعيات و اظهارات: سه
  

  سابقه امر -الف  
  

 نظامي و اقتصادي نزديكي با ،حده روابط سياسي ايران و اياالت مت،]1979 [1358پيش از سال   -26
از نيز دولت ايران مقادير عظيمي كاالهاي نظامي مستقيماً از دولت اياالت متحده و . يكديگر داشتند

 اقالم دفاعي مطروح در كثرا. كرد ي مير اياالت متحده خريدادرهاي خصوصي در صنايع دفاعي  طرف
 جنبش عظيمي از ،]1978 [1357 اما در سال .ه بودسنه خريداري شدپرونده حاضر طي اين دوره از روابط ح

. ايران شكل گرفتدر  شاه حكومتهاي مستبدانه  هاي اجتماعي در اعتراض عليه سياست ناآرامي
كه منجر به خروج شاه از ايران در انجاميد مي ال اسب وقوع انقالبه] 1978 [1357هاي داخلي سال  ناآرامي
اول  [1357 بهمن 12 خميني از تبعيد در تاريخ و بازگشت آيت اهللا] 1979نويه ا ژ16 [1357 دي 26تاريخ 
] 1979 فوريه 11 [1357 بهمن 22در اثر انقالب اسالمي، رژيم جديدي در تاريخ . گرديد]  1979فوريه 

به جمهوري ] 1979اول آوريل  [1358 فروردين 12شد كه به موجب يك همه پرسي در تاريخ تأسيس 
  .ي ايران رسميت بخشيداسالم

  
خصومت . تر ادامه يافت بالتكليفاي  ت به گونهل وقوع انقالب اسالمي، اتحاد بين دو دواثردر   -27

 تاريخي از دخالت بيگانگان در امور داخلي ايران و رابطه باورهاينسبت به اياالت متحده كه بعضاً مبتني بر 
در تاريخ . م ايران به گسترش خود ادامه دادمرداگون هاي گون نزديك شاه و اياالت متحده بود، در بخش

كسيستي ر، سفارت اياالت متحده در تهران توسط يك گروه انقالبي ما]1979 فوريه 14 [1357 بهمن 25
 خميني، رهبر انقالب اسالمي، بالفاصله اشغال سفارت را محكوم كرد و گروهي از آيت اهللا. اشغال شد

 اشغالگران را اخراج كردند و اجازه دادند كه اياالت متحده مجدداً كنترل پيروان او اين حمله را دفع و
 11 [1357 اسفند 20نخست وزير جمهوري اسالمي ايران در تاريخ . هاي سفارت را بدست گيرد ساختمان

                                                 
سينگر كامپني؛ اف ام سي كورپوريشن؛ هيوز اركرافت : هاي خصوصي ذيربط در اين مجموعه دعاوي عبارت اند از  طرف 18

  .ريشنونيكال كورپاكمني؛ و كانتيننتال كامپ
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بابت اين واقعه به سفير اياالت متحده اعالم كرد و اظهار داشت كه از رسماً تأسف خود را ] 1979مارس 
  .ادث گرفته شودوماتي به عمل آمده تا در آينده جلوي وقوع اين گونه حاقدا

  
ايران در قبال جديد هاي دولت   در وضعيتي كه سياست،]1979 [1358در بهار و تابستان سال   -28

با كاهش قابل مالحظه خريد هاي نظامي، لغو بعضي قراردادها و تغيير بعضي آن دولت آمريكا روشن نبود، 
 ،]1979 [1358با فرا رسيدن بهار سال . تر كرد سستاطات مالي و نظامي خود را با اياالت متحده ارتبديگر، 

 صدور اقالم نظامي را به مجوز درخواست هاي ايران براي دريافت ، كليه نهاما، لباياالت متحده بررسي اغ
طبق اظهار اياالت . رد كفع اياالت متحده متوقفع ايران و آثار آن بر منااطور موقت تا روشن شدن اوض

هاي بعد اعطا شد، اما  ر براي تجهيزات نظامي متعلق به ايران در ماهوصداي ه مجوزمتحده، اگرچه برخي 
 دفاع و سازمان ارترت امور خارجه، وزارت بازرگاني، وززا در داخل ومجوزهاي صدور  درخواست
   .ر واقع شدندهاي بيشت ات و خلع سالح اياالت متحده مورد بررسيحليكنترل تس

  
به منظور انجام اجازه داد كه شاه سابق به ، اياالت متحده ]1979 اكتبر 22 [1358 مهر 30در تاريخ   -29

در . روابط بين دو دولت شدو اين كار موجب تشديد وخامت به خاك آن كشور وارد شود، ات معالج
دداً توسط يك گروه مبارز كه خود  سفارت اياالت متحده مج،]1979چهارم نوامبر  [1358 آبان 13تاريخ 

 دولت ايران اقدامي براي تسهيل آزادي بار،اين ؛ ناميد اشغال شد  مي"دانشجويان مسلمان پيرو خط امام"را 
اياالت  دولت . بحراني ممتد در روابط بين دو دولت شد آغازسر اين كار  و،پرسنل سفارت به عمل نياورد

صدور هر گونه اموال متعلق به جلوگيري از ت عمالً اقداماتي براي متحده در واكنش نسبت به اشغال سفار
  .به عمل آورد ،بودايران كه مشمول قوانين كنترل صادرات اياالت متحده 

  
 1358 آبان 13ت متحده در بالفاصله بعد از اشغال سفارت اياالكه ي يبه سير رويدادها طرفين راجع -30

در زير، شرح ادله ارائه شده . كديگر اختالف نظر شديد دارندبا ي ،به وقوع پيوست] 1979چهارم نوامبر [
ات حمدير دفتر كنترل تسليرابينسون، . آقاي ويليام آر. آيد توسط اياالت متحده راجع به اين موضوع مي

اي شهادت داد كه  در شهادتنامه، موضوع ذيربط در اين دوره زمانيدر  19امور خارجه اياالت متحدهوزارت 
، اياالت  اشغال شد سفارت اياالت متحده در تهرانكه، ]1979چهارم نوامبر  [1358 آبان 13 تاريخبعد از 

 اقالم نظامي به تجاري براي صادرات موجودهاي  متحده به صورت غير رسمي اقدام درباره كليه درخواست

                                                 
صادرات اقالم مشمول قانون كنترل صادرات اسلحه مجوز براي هاي  ات مسئول بررسي درخواستح دفتر كنترل تسلي 19

 هاي ات به دفتر كنترلحنام دفتر كنترل تسلي] 1990اول ژانويه  [1368 دي 11در .  خارجي بودكشورهاياياالت متحده به 
  . تجارت دفاعي تغيير يافتهاي  به مديريت كنترل2003در سال و  ،تجارت دفاعي
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] 1979 نوامبر 11 [1358 آبان 20داكثر تا تاريخ ح آقاي رابينسون اظهار داشت كه 20.ايران را متوقف كرد
اقالم به  صدور هايمجوزوزارت امور خارجه اياالت متحده خطوط كلي اقدامات الزم براي تعليق كليه 

هاي مطبوعاتي از همان زمان ارائه داده است  به عالوه، اياالت متحده گزارش.  كرده بودمشخصايران را 
اعالم كرده بود كه ارسال ] 1979امبر هشتم نو [1358 آبان 17دهد اياالت متحده در تاريخ  كه نشان مي

 21.زات نظامي را به ايران متوقف كرده استتجهيقطعات يدكي 
 

ور اياالت جمهي جيمي كارتر رئيس ملنيو برژينسگي، مشاور امنيت گزبيدكتر طبق شهادتنامه   -31
نسكي و يكتر برژام در جلسه استماع، كه دستيار نظامي دداو.  بازنشسته ويليام ايسپهبد گواهيمتحده، و 

 بود، كميته ويژه هماهنگي خصوصذيربط در اين دوره زماني عضو ارشد شوراي امنيت ملي كاخ سفيد در 
ها و اجراي تصميمات رئيس  رئيس جمهور كه براي رسيدگي به موضوعات نيازمند هماهنگي گزينه

 بحران را بررسي و بط بامرت كليه موضوعات مهم 22جمهور در ارتباط با موضوعات حساس امنيت ملي بود،
 آبان 13واكنش به تسخير سفارت اياالت متحده در تاريخ در توانست  اقداماتي را كه اياالت متحده مي

 انتقال توقفام شهادت داد كه داو ه بازنشستسپهبد. سنجيد مي ،به عمل آورد] 1979چهارم نوامبر  [1358
نسكي يدكتر برژ. بررسي كردمزبور تي بود كه كميته اتي به ايران يكي از اقداماحاسلحه و تداركات تسلي

 كاخ سفيد تعليق ارسال كليه تجهيزات نظامي ،]1979هشتم نوامبر  [1358 آبان 17شهادت داد كه در تاريخ 
به در اجراي آن تصميم  و وزارت امور خارجه ،خريداري شده توسط ايران از اياالت متحده را اعالم كرد

را به  براي حمل به ايران وسايلترخيص دستور داد كه  و هوايي اياالت متحده ي زميني، درياييهانيرو
نسخه حاشيه پرزيدنت كارتر بر هاي  شتهدستنوبه عالوه، دكتر برژينسكي با اشاره به . حالت تعليق درآورند

گزار بر] 1979 نوامبر 12 [1358 آبان 21از صورتجلسه كميته ويژه هماهنگي كه در تاريخ  خود متعلق به
 عليه "تحريم اقتصادي غيررسمي"پيشنهاد طرح كه در ه بود شد، اظهار داشت كه رئيس جمهور دستور داد

 بازنشسته سپهبد ."زمينه جدي عمل كنددر اين بايد  "ايران تسريع به عمل آيد، و نيز اين كه اياالت متحده
يدنت كارتر دستور داد كه انتقال كليه  پرز،]1979 نوامبر 12 [1358 آبان 21 داد كه در تاريخ گواهيام داو

                                                 
از آقاي ] 1987 مارس 12 [1365 اسفند 21آقاي رابينسون، اياالت متحده نسخه اي از نامه اي به تاريخ شهادتنامه  همراه با  20

هاي صادراتي صادره مجوز دي در واشنگتن دي سي ارائه كرد كه در آن، آقاي رابينسون تعدا دعاووكيليك رابينسون به 
آقاي رابينسون در نامه خود اظهار داشته است .  صادر شده بودمجوز فقره 68 را اعالم و اظهار كرده است كه 1979طي سال 

آقاي رابينسون در پايان نامه . وي تاريخ آن پروانه را مشخص نكرد.  صادر شده بودمجوز يك فقره 1979كه در ماه نوامبر 
، كه به معني "به حالت تعليق درآمد] 1979 نوامبر 28 [1358ها در تاريخ هفتم آذر مجوزصدور كليه "شت كه خود اظهار دا

  .آقاي رابينسون قبل از برگزاري استماع پرونده حاضر درگذشت. رسميت بخشيدن به تصميم قبلي براي تعليق صادرات بود
21  U.S. Said to Halt Arms Supply, N.Y. Times, 9 Nov. 1979, at A14; John M. Goshko and Don Oberdorfer, 

Carter Trip to Canada Off, Wash. Post, 9 Nov. 1979, A1, A27.  
  .ام عضو كميته بودد اوسپهبد بازنشستههماهنگي را برعهده داشت و ويژه نسكي رياست كميته ي دكتر برژ 22
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همان  ام اظهار داشت كه، درد او بازنشستهسپهبدتجهيزات و قطعات يدكي نظامي به ايران متوقف شود؛ 
بدين . نسكي آن دستور را به وزارت امور خارجه و وزارت دفاع اياالت متحده ابالغ كردي دكتر برژ،روز

 قانون 38 استناد به اختيارات خود طبق بخش  با پرزيدنت كارترترتيب، اياالت متحده اظهار مي دارد كه
جلوگيري م نظامي ال صدور اقاز] 1979 نوامبر 12 [1358 آبان 21اسلحه حداكثر تا تاريخ ادرات كنترل ص

 .، و تنطيم مقررات الزم در اجراي آن تصميم در هفته هاي بعد متعاقباً صورت گرفتكرد
 

 ذيربط در اين زمانيدوره در  23اتحدرات در دفتر كنترل تسلي صامجوزيك مأمور صدور   -32
 نوامبر 12 [1358 آبان 21اي شهادت داده است كه در تاريخ  شهادتنامهيلو، در ن، به نام رز بيانكاموضوع

هاي آمريكائي اعالم شود كه صدور  ، وزير امور خارجه اياالت متحده شفاهاً دستور داد به شركت]1979
يلو مدركي به شهادتنامه خود ضميمه كرد نخانم بيانكا. دگرد متوقف بالفاصله ايران قرار است كليه اقالم به

 حاوي كهكند  ميتوصيف ] 1979 نوامبر 12 [1358 آبان 21كه وي آن را يك فهرست دستنويس مورخ 
مبرده نا. صدور اقالم دفاعي به ايران بودند پروانهدر آن تاريخ داراي شركت است كه اسامي تعدادي 

حاوي مضمون و بود شده ات تهيه حشهادت داد كه فهرست مزبور توسط دو نفر مأمور دفتر كنترل تسلي
 21كه آنان در تاريخ بود هايي  تلفنسابقه به عنوان همچنين  ، وهايي بود كه قرار بود آن دو نفر بزنند تلفن

دستور دادند كه ارسال زدند و به آنان ر و صدهاي مجوزبه دارندگان در واقع ] 1979 نوامبر 12 [1378 بانآ
يلو اظهار نخانم بيانكا.  متوقف كنندبالفاصله به ايران را ي صادراتمجوزهاي در   شدهاقالم دفاعي مشخص
 در توقف موقت ،هاي صادر كننده اقالم دفاعي به كشورهاي خارجي  به شركتيداشت كه هر دستور

اقدام موقت تا اجراي لغو رسمي به عنوان يك  ،مجوزهاي صدورارسال اين گونه اقالم، قبل از تعليق رسمي 
بموجب مقررات اقدام يك تعليق محموالت فاصله قابل اجرا بود؛ در آن زمان، اعالم شفاهي مجوزها بال
 .شد محسوب مي

  
صحت و اعتبار روايت اياالت متحده از واقعيات مبناي وضعيت اقالم دفاعي مشمول كنترل ايران   -33

طبق . دهد مورد منازعه قرار ميرا ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23خود در اياالت متحده قبل از صادرات 
االجرايي  هيچ اقدام قانوني الزم] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23اظهار ايران، اياالت متحده طي دوره قبل از 

كند  ايران استدالل مي. ل نياورد صادرات به ايران به عمتعليقبه موجب قانون كنترل صادرات اسلحه براي 
در و نقل حمل تجهيزات نظامي به ايران توسط كارگزاران خصوصي عدم ارسال  براي تضمينكه تنها 

االجراي  ما تعليق قانوناً الزمتوسط دفتر كنترل تسليحات بود؛ ار وهاي صد مجوزتعليق  ،اياالت متحده
مقرر  تسليحاتصادرات  قانون كنترل 42 در بخش  كه يك اقدام قانوني رسمي است كه،روهاي صد مجوز
] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23 بعد از ها مدتيعني  -] 1979 نوامبر 28 [1358 تا تاريخ هفتم آذر ،شده
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يادداشتي به تاريخ ) 1: (كند  به ادله زير اشاره مي،از جمله ،در تأييد اظهارات خودايران . صورت نپذيرفت
هاي امنيت دفاعي اياالت   مدير سازمان كمك،ارنست گريوز سپهبداز ] 1979نوامبر نهم  [1358 آبان 18

ي تقديم كرده، و سكبرژينزبيگنيو  اياالت متحده، كه اياالت متحده همراه با شهادتنامه دفاع به وزير ،متحده
 توسططي يك مدت طوالني جابجائي مواد و تجهيزات تضمين براي عدم تنها "دارد كه  اشعار مي

) 2 (؛".توسط دفتر كنترل تسليحات استر وهاي صد مجوزتعليق و نقل، حمل كارگزاران خصوصي 
نيز توسط اياالت متحده كه آن كميته ويژه هماهنگي ] 1979 نوامبر 12 [1358 آبان 21صورتجلسه مورخ 
 هماهنگي موافقت عار مي دارد كه كميته ويژهـــاشو ده ــكي تقديم شــبرژينسزبيگنيو همراه با شهادتنامه 

به صورت غيررسمي و بدون ... بايد "هاي امور خارجه و دفاع اياالت متحده  كرده بود كه وزارت خانه
) 3 (؛"و يا به تأخير اندازندكرده انجام هرگونه اقدام رسمي صدور هرگونه محموله را متوقف 

به دكتر طي آن جلسه، كه  از آن صورتمتعلق به خودنسخه حاشيه  پرزيدنت كارتر بر هاي شتهدستنو
) 4( عليه ايران را تسريع كند؛ "تحريم اقتصادي غيررسمي" تهيه پيشنهاد براي بودبرژينسكي دستور داده 

 23بعد از "اش مبني بر اين كه  رابينسون، در شهادتنامه. ات، آقاي ويليام بيحاظهار مدير دفتر كنترل تسلي
هاي موجود براي صدور تجهيزات نظامي به  مجوزات كليه حتسلي، دفتر كنترل ]1979 نوامبر 14 [1358آبان 

 مارس 12 [1365 اسفند 21اي كه آقاي رابينسون در تاريخ  نامه) 5(؛ و "به حال تعليق درآوردرا ايران 
 تا ششم 1357 دي 12از "و اظهار داشت كه  24 در واشنگتن دي سي نوشتي دعاووكيليك به ] 1987
براي صدور دائمي اقالم دفاعي به ايران اعطا پروانه  68، ]1979 نوامبر 27 تا 1979دوم ژانويه  [1358آذر 
به حالت تعليق ] 1979 نوامبر 28 [1358ر در تاريخ هفتم آذر وهاي صد مجوز و نيز اين كه كليه "شد

 .درآمد
 

اكان انتظار كم] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23 تا تاريخ دقيقاًكند كه  ايران مضافاً استدالل مي  -34
 خود واقع در اياالت متحده را به همان نحو كه هنگام عقد قرارداد با يداشت كه بتواند اقالم دفاع

ن اظهار ااير. هاي خصوصي اياالت متحده براي تعمير و خريد اموال مزبور انتظار داشت، صادر كند شركت
 كليه انسداد رسمي براي اقداماتمتحده كه اياالت ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23تاريخ تا دارد كه  مي

 هيچ اقدام قانوني براي تعليق صادرات به ، اياالت متحده اتخاذ كردحوزه صالحيتياموال ايران واقع در 
 .عمل نيامده بود

 
، اقدامات موجوددر واكنش به بحران  كارتر پرزيدنت، ]1979 نوامبر 14 [1358آبان  23در تاريخ   -35

به  12170 طبق دستور اجرائي شماره ،هاي ايران در اياالت متحده كليه دارائيانسداد در اي  گسترده اجرائي
كليه اموال و عاليق دولت ايران، و مؤسسات و واحدهاي تحت كنترل "انتقال كه به موجب آن، عمل آورد 
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 يا اختياردر  اياالت متحده واقع باشند يا شوند و يا حوزه صالحيتي ايران كه در مركزيآن دولت و بانك 
 .ممنوع گرديد اياالت متحده قرار دارند يا قرار گيرند صالحيتيتحت كنترل اشخاص مشمول حوزه 

 19 [1359 دي 29الجزاير در تاريخ   ايه تا امضاي بيانيه 1979انسداد دستور ). "1979 دادنسادستور "(
 . به قوت خود باقي ماند،]1981ژانوريه 

 
به بسياري از 25هاي الجزاير  دولت با پيوستن به بيانيهو د،]1981 ژانويه 19 [1359 دي 29در تاريخ   -36
طبق اصل كلي الف بيانيه عمومي، اياالت متحده موافقت كرد كه .  فيصله دادندمزبور بحران هاي هجنب

باز ) 1979 نوامبر 14 (1358 آبان ماه 23حتي االمكان وضعيت مالي ايران را به صورت موجود قبل از "
تحرك و انتقال آزاد كليه دارائي هاي ايران موجود در قلمرو قضايي خود را به شرحي كه در " و "]داندگر[

، اياالت متحده صراحتاً متعهد شد كه عمومي بيانيه 9 طبق بند 26".خواهد آمد، تأمين نمايد 9 تا 4بندهاي 
در خارج موجود باشد و در  وترتيبات الزم براي انتقال تمام اموال ايران را كه در اياالت متحده "

 27".گيرد، به ايران خواهد داد چهارچوب بندهاي فوق الذكر قرار نمي
 

 و 12280، 12279 كارتر دستورات اجرائي شماره پرزيدنتهاي الجزاير،  همزمان با امضاي بيانيه  -37
يران امضا و صادر ا يدولتهاي   را براي شروع فرآيند اجراي بيانيه عمومي و دستور انتقال دارائي12281
 1359داري اياالت متحده در تاريخ هفتم اسفند   وزارت خزانه،دستورات اجرائيآن به منظور اجراي . كرد

 دستور انتقال اموال ايران را بيشتر ي وغمل را 1979 كه دستور انسداد 28مقرراتي صادر كرد] 1981 فوريه 26[
بال منازع و  انهمالكتعهدات و عاليق  شامل كليه راال دستور انتقموضوع مقررات مزبور اموال . تصريح كرد

 تعريف "ها و مؤسسات و واحدهاي تحت كنترل آن، از جمله ديون ط دولت ايران و سازمانوشرغيرم
 30،نيستاموالي كه ايران مالك منحصر به فرد آن ) 1( از ند اموال معاف از دستور انتقال عبارت بود29.كرد

، دفاع، دعاوي متقابل، حبسنسبت به آنها بر اساس حق تصرف  حق امايران است اموالي كه متعلق به ا) 2(
 در .32اموال مشمول قوانين كنترل صادرات اياالت متحده) 3( و 31 داليل مشابه، مورد نزاع است،تهاتر يا

                                                 
  . باال1 پانوشت .ك.ر  25
  . باال4بيانيه عمومي، اصل كلي الف، بند  26
  . باال4، بند 9بيانيه عمومي، بند  27
28  31 C.F.R. Part 535. 
29 31 C.F.R.§535,333 (a) (1981). 
  .127 گزارش آراء ديوان داوري، ص 28، جلد 43، بند )ب:الف و دو:دو (15- حكم جزئي در پرونده شماره الف.همانجا  30
31  31 C.F.R. § 535,333 (b)-(c) .  جلد ، 44، بند )ب:الف و دو:دو (15- حكم جزئي در پرونده شماره الف.ك.رهمچنين

  .127-128 گزارش آراء ديوان داوري، ص ص 28
32  31 C.F.R. § 535,215.   
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ر كرد كه صاد، اياالت متحده تعداد ديگري مقررات خزانه داري ]1982 ژوئيه 22 [1361 تير 31تاريخ 
 رفين صمتفروش اموال ايراني توسط براي هاي صدور   مجوزاي شرايط در صورت احراز پاره داد ازه مياج

 33. را اعمال كنند مزبور وقحقند ن بتواتا ،صادر شود   آنهاخصوصي
 

هاي ديپلماتيك بين دولتين راجع به وضعيت  هاي الجزاير، تماس هاي بعد از امضاي بيانيه در ماه  -38
بخشي از ها  اين تماس. صورت گرفت ، بوداشخاص خصوصيدر اختيار كه كنترل صادرات اموال مشمول 

 در پرونده بحث آنها، بر خالف اموال مورد كه اكثربود تر درباره اموال نظامي ايران  مذاكره مفصليك 
 .اياالت متحده بود تصرفحاضر در 

 
ر در واشنگتن دي سي كه نقش  سفارت الجزاي،]1981 مارس 26 [1360قبل از ششم فروردين   -39

 خواستار اعالم رسمي موضع اياالت متحده درباره صدور تجهيزات ،كرد  دو دولت ايفا مينميانجي را بي
 ،]1981 مارس 26 [1360در تاريخ ششم فروردين . نظامي متعلق به ايران از اياالت متحده به ايران شد
 و به ايران اعالم كردند كه اياالت متحده اجازه صدور مقامات آمريكايي با كاردار سفارت الجزاير مالقات

قوانين " نماينده اياالت متحده اضافه كرد كه 34.تحهيزات نظامي ايران از اياالت متحده را نخواهد داد

                                                 
33  (1982) at §535,540 31 C.F.R..نظر داد كه ) ب: و دوفال:دو (15- الف شماره ديوان در حكم جزئي خود در پرونده

، غير قانوني نبوده و 9 انتقال اموالي كه ايران به طور مشروط يا بعضاً مالك آن بوده، از شمول دستور انتقال بند معاف كردن
اما ديوان نظر داد كه معاف كردن اموالي كه . نيز معاف كردن اموال مشمول كنترل هاي صادراتي خالف قانون نبوده است

در .  اين گونه اموال مورد نزاع بوده غير قانوني بوده استمتصرفين آنها توسط تصرفق به ايران بوده، اما حق منحصراً متعل
و به موجب مجوزهاي آن اموال را تحت شرايط خاص متصرفين داري كه فروش اموال ايران توسط  خصوص مقررات خزانه

عهدات اياالت متحده در بيانيه عمومي تبه خودي خود مغاير با  نظر داد كه مقررات مزبور ديواناجازه مي داد، داري  خزانه
 فروش صادره به موجب مجوزنبوده، اما ديوان اعالم كرد كه در حال حاضر در موقعيتي نيست كه تصميم بگيرد آيا هر گونه 

 اعالم كرد كه، اگر هر ديوان همچنين. تعهدات اياالت متحده ذيل بيانيه عمومي بوده استبا مقررات مزبور منطبق يا مغاير 
كند، به موجب  اموال ايران كه مجوز فروش اين گونه اموال را به موجب مقررات خزانه داري دريافت ميشخص متصرف 

 اموال بوده، چنانچه معافيت از نوعي شود، متصرف يافت ميهاي مقررات  يت هاي تعهد انتقالي كه در ساير بخشفعايكي از م
موجود است، و كماكان  بيانيه عمومي را نقض كرده، مسئوليت 9الف و بند كلي متحده ذيل اصل بوده كه تعهدات اياالت 

 15- حكم جزئي در پرونده شماره الف.ك.ر. تواند تأثيري در آن مسئوليت بگذارد صدور مجوز فروش آن اموال نمي
  . 140-141، ص ص 133 گزارش آراء ديوان داوري، ص 28، جلد 77 و 43-60، بندهاي )ب:الف و دو:دو(

  .277، ص 19، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 14، بند )4ادعاي  (1-حكم جزئي در پرونده شماره ب. ك.  ر34
] 1981 مارس 26 [1360يادداشت داخلي اياالت متحده، به تاريخ ششم فروردين يك صورتمجلس اين مذاكرات در 

يادداشت مذاكرات مورخ ششم فروردين . (ضبط شد "در اياالت متحدهتعيين تكليف تجهيزات نظامي متعلق به ايران "درباره 
و اندرو  ،م، مدير دفتر امور ايران در وزارت امور خارجهودسترنلي. ئي.  كه مذاكرات بين رالف،")]1981 مارس 26 [1360
 سفارت الجزاير در تاريخ  سليم دباغه، كاردارسنس، معاون مدير دفتر امور ايران، وزارت امور خارجه اياالت متحده؛ و. دي

] 1987پنجم نوامبر  [1366 آبان 14يادداشت مزبور در تاريخ . تشريح شده است] 1981 مارس 26 [1360ششم فروردين 
 1- و در حكم جزئي پرونده شماره ببه ديوان ارائه شد) 4ادعاي  (1-توسط اياالت متحده در جلسه استماع پرونده شماره ب

   .قع گرديدمورد نقل وا) 4ادعاي (
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اياالت متحده صدور تجهيزات نظامي را بدون موافقت دولت اياالت متحده كه بايد بر اساس  اين قضاوت  
ممنوع  ،بودگونه صادرات در جهت پيشبرد سياست خارجي اياالت متحده خواهد اين كه به عمل آيد 

  ".تواند در خصوص ايران چنان قضاوتي بكند در حال حاضر نمي] اياالت متحده[" و نيز اين كه "سازد، مي
 

ن االمكان به ايرا  حتيتجهيزاتاين ي "ها هزينه"اياالت متحده به نماينده الجزاير اعالم كرد كه   -40
 اياالت متحده به نماينده الجزاير اعالم كرد كه وزارت دفاع اياالت متحده در 35.بازپرداخت خواهد شد

توديع عوايد آن به حساب ايران در صندوق اماني "كه در اختيار دارد و تجهيزات نظامي ايران فروش حال 
نيز موضوع دعوا ) 4اي ادع (1- آن تجهيزات در پرونده شماره ب36. مي باشد"هاي نظامي خارجي شوفر

اياالت متحده به نماينده الجزاير مبني بر اين كه ] 1981 مارس 26 [1360بود، و اعالم مورخ ششم فروردين 
 حدود تعهد تفسير ديوان درباره بخشي از رويه بعدي براي ،با صدور اقالم دفاعي موافقت نخواهد شد

 37.رونده را تشكيل دادپاياالت متحده در آن 
 

 وجود تجهيزات دربارهاطالع مشخصي " عالوه، اياالت متحده به نماينده الجزاير اعالم كرد كه به  -41
نظامي متعلق به ايران كه اكنون در دست اشخاص ثالث در اياالت متحده است، از قبيل انبارداران و 

رت وجود اين در صو" اياالت متحده همچنين به نماينده الجزاير اطالع داد كه ".كارگزاران حمل ندارد
آنها و ارسال عوايد در فروش  كند، تقاضاچنانچه ايران  ،ات، اياالت متحده مايل خواهد بودهيزگونه تج

 ".حاصله به ايران كمك نمايد
 

ش پيشنهادي وي اطالع داد كه واكنش ايران درباره فريكاردار سفارت الجزاير به مقامات آمريكا  -42
 .ه آنان اعالم خواهد كردتحده را باموال نظامي در اياالت م

 
به اطالعيه اياالت متحده پاسخ داد و اعالم ] 1981 آوريل 16 [1360 فروردين 27ايران در تاريخ   -43

 و به پيشنهاد دولت ،از تحويل تجهيزات متعلق به ايران معترض است] اياالت متحده[به خودداري "كرد كه 

                                                 
  .294، ص 19، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 68، بند )4ادعاي  (1-حكم جزئي در پرونده شماره ب. ك.همچنين ر  35
پاراگراف سوم يادداشت .  اياالت متحده اعالم كرد كه اين اقدام را بر اساس يك توافق قبلي با ايران انجام مي دهد36

  :به شرح زير است] 1981رس  ما26 [1360مذاكرات مورخ ششم فروردين 
است ت متحده ال وزارت دفاع ايااختياردر كه از وجود مقاديري تجهيزات نظامي ايران ما  اضافه كرد كه ليندستروم
 از اقالم اي بخش عمدهوي اظهار داشت كه وزارت دفاع، طبق يك توافق قبلي با ايران، در حال فروش . آگاهيم

 آنها را لغو كرده و توديع عوايد آن به حساب 1979 است كه ايران قبل از نوامبر سفارش داده شده طبق قراردادهايي
مورد كليه اموال متعلق به ايران در ما قصد داريم اين رويه را  .هاي نظامي ايران مي باشد  فروشحساب امانيايران در 

  .ع برگردانده شده است، ادامه دهيمدفا، از جمله اموال ايران كه براي تعمير به وزارت  است وزارت دفاعاختياردر كه 
  . 294 گزارش آراء ديوان داوري، ص 19، جلد 68، بند )4ادعاي  (1- ب شماره حكم جزئي در پرونده.ك. ر 37
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 در پاسخ ". داردض آن اقالم از طريق صندوق اماني اعترااياالت متحده به بازپرداخت مبالغ پرداختي بابت
هاي خصوصي است و   طرفتصرفپيشنهاد اياالت متحده براي كمك به فروش اموالي كه در به ايران، 
 .اي نشد  صراحتاً اشاره،عوايد حاصله به ايرانارسال 

 
 دو ،به سفارت الجزاير، اياالت متحده طي دو يادداشت ديپلماتيك ]1981 [1360در پائيز سال   -44

اياالت متحده . ارائه كردبود، هاي خصوصي   طرفتصرفدر كه پيشنهاد جديد در ارتباط با اموال نظامي 
ارسال شد، موضع خود ] 1981 سپتامبر 23 [1360در اولين يادداشت ديپلماتيك خود كه در تاريخ اول مهر 

 تجهيزات نظامي متعلق به ايران كه در حال  صدور تداركات ومجوزقادر به اعطاي "را تكرار كرد كه 
 مارس 26 [1360 كه در تاريخ ششم فروردين متذكر شدباشد، و   نمي"حاضر در اياالت متحده است

نيست و از اياالت متحده پيشنهاد كرده بود كه در فروش اموال متعلق به ايران كه قابل صدور "، ]1981
 اياالت متحده همچنين در آن يادداشت ديپلماتيك اظهار ".ت كنددعوايد حاصله به ايران مساعارسال 

كه اياالت متحده در به عمل آمد با توجه به اين اصل كلي "كمك به ايران براي  شداشت كه پيشنهاد
 حتي ،وضع مالي ايران را] 1981 ژانويه 19 [1359 دي ماه 29چهارچوب و پيرو شرايط  دو بيانيه مورخ 

 ".بازگرداند )1979 نوامبر 14( 1358 آبان ماه 23قبل از  به صورت موجود ،االمكان
 

هاي خصوصي   خود اظهار داشت كه تعدادي طرف1981اياالت متحده در مكاتبه ماه سپتامبر   -45
 آنان در اختيار در اند كه اقالم موجود  ايران به اياالت متحده اطالع دادههنظامي متعلق بمتصرف تجهيزات 

؛ به عالوه، اياالت متحده يادآور شد كه طرف هاي مزبور از آن دولت ك است و استهالگي فرسودحال 
اياالت متحده .  بيشتر، با فروش اموال مزبور موافقت كنداستهالكند كه براي جلوگيري از بودتقاضا كرده 

 "بود،حفظ ارزش اموال ايران هم به نفع اياالت متحده و هم به نفع ايران خواهد "با اظهار اين عقيده كه 
 و اجازه داده شود كه عوايد حاصله در هر اعطابدين منظور  گونه اموال  فروش اينمجوز"پيشنهاد كرد كه 

 تا دعاوي "جمهوري اسالمي ايران توديع گرددمربوطه دولت مورد در يك حساب بهره دار به نام سازمان 
موجودي آنگاه . و فيصله داده شودآن اموال و دولت ايران از طريق مذاكره يا داوري حل و فصل متصرفين 

مطابقت اين پيشنهاد خواهد  مي ايران اگراياالت متحده اظهار داشت كه . حساب به ايران منتقل خواهد شد
اياالت متحده -ايراندعاوي  قرار دهد، مختار است كه نزد ديوان داوري منازعههاي الجزاير را مورد  با بيانيه

 .اقدام به اين كار نمايد
 

 ،]1981 نوامبر 16 [1360 آبان 25اياالت متحده در دومين يادداشت ديپلماتيك خود به تاريخ   -46
خود دريافت نكرده و ] 1981 سپتامبر 23 [1360اعالم كرد كه پاسخي از ايران به پيشنهاد مورخ اول مهر 

ت متحده اياال.  كرديبه ايران يادآوراست هاي خصوصي  طرف تصرفكه در را  ياموالاستهالك مشكل 
د اوادار به اعراض از حقوق خود در اموال يرا تواند اين اتباع اياالت متحده  نمي"به ايران اطالع داد كه 
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اي ه و متحمل هزينهنگهدارند خود نزد كند كه اموال را  آنان را ملزم تواند  نميشده كند و بيش از اين 
 كه اموال  ...صد دارد به اتباع اياالت متحدهق" در نتيجه، اياالت متحده اظهار داشت كه ". شوندهالزم

داراي حق حبس موجود نسبت به اين دارند و براساس قوانين ذيربط  تصرفنظامي و غيرنظامي ايران را در 
 دولت جمهوري مگر آن كه اجازه دهد كه اين گونه حق حبس را به اجرا گذارند، ،گونه اموال هستند

 يترتيبات مورد قبول ، طبق مقررات ذيربط قانون به اجرا گذارده شودقبل از آن كه حق حبساسالمي ايران 
 الزم است" اياالت متحده همچنين توضيح داد كه 38".براي تأمين حقوق حبس بدهدصاحبان حق حبس با 

د تا ايران بتواند يا و كافي به ايران داده شاطالعهر مورد  از فروش هر يك از اين قبيل اموال ايران درقبل 
تجديد نظر قضايي تقاضاي  مال محبوس شبه ضبط و فروحق حبس دارندگان  اعالم حق قانوني به نسبت

 تحت اين اوضاع و احوال، اياالت ".نمايدو بدانوسيله حق حبس را تأمين كند و يا ادعا را حل و فصل 
  باكه عوايد نگهداري شده را در يك حسكرد فروشندگان را مكلف خواهد "كه متحده اظهار داشت 

ديگري ارائه كافي  تضمين ذيربط،قرار دهند، و يا تا حل و فصل هر گونه ادعا نسبت به مال مسدود دار  بهره
 ".نمايند

 
] 1982نهم ژانويه  [1360 دي 20آن  تاريخ ارائه كرد كهبخشي از يك يادداشت ديپلماتيك ايران   -47

كه  بود داشته در آن اظهار و ايران، باشد مي نزد ديوان 61-ده روز پيش از ثبت پرونده شماره بيعني 
يشرفتي حاصل هيچ پ"، اما ها شده اگرچه براي حل و فصل اختالفات وارد مذاكراتي با بعضي از شركت

اياالت متحده ل عترك ف" ايران به ".دور اين كاالها صادر شده باشدص مگر آن كه مجوز نخواهد شد
با فروش كوچكترين قطعه از "رد و تأكيد نمود كه  اعتراض ك"درباره حمل و تحويل اين تجهيزات
  ".تجهيزات متعلق به ايران مخالف است

 
مرتبط با آن نزد اين ديوان، ) الف:دو (15-ايران بدنبال طرح پرونده حاضر و پرونده شماره الف  -48

عدي در هاي ب تماس.  حداقل بعضي از اين اموال براي نگهداري به عمل آوردوريآ جمعاقداماتي براي 
 بين طرفين پرونده حاضر ظاهراً بيشتر به شكل طرح لوايح نزد اين ديوان مورد اختالفخصوص موضوعات 

كه اياالت كرد  ميكماكان تقاضا اگرچه ايران . اند ياالت متحده باقي ماندهااموال در صورت گرفته، و 
 امتناع  نتيجهدر حاصله هاي   زيانبابتخود  ادعاي برمتحده اجازه صدور اين اموال را بدهد، بيش از پيش 

متصرف اموال موضوع خصوصي هاي  بسياري از شركت. كرد مي دادن اجازه صدور تأكيد ازاياالت متحده 
اموال مزبور نزد اين مربوط به اي راجع به موضوعات قراردادي  اين پرونده، و البته نه همه آنها، دعاوي

دولت  و سينگر كامپني به استثناي يك فقره، يعني پرونده ،عاويرسيدگي به كليه آن د. ديوان اقامه كردند
اجراي حكم مبتني بر . نزد اين ديوان به پايان رسيده است) 344پرونده شماره  (جمهوري اسالمي ايران

                                                 
   . تأكيد در متن اصلي38
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صادره ] 1992 نوامبر 18 [1371 آبان 27به موجب دستور مورخ  39 در آن پروندهالطرفين شرايط مرضي
 .به حالت تعليق درآمده است) الف:دو (15-صله پرونده شماره الفتا فيتوسط شعبه دو 

  
   مسئوليت -ب

  
 ،)ب:الف و دو:دو (15-و الف) 4ادعاي  (1-هاي شماره ب ايران با استناد به حكم جزئي پرونده  -49

  اياالتامتناعكه ايران در ارتباط با هايي  كليه زياندارد كه اياالت متحده مكلف است بابت  اظهار مي
ل شده است ممتحبه ايران،  صدور اموال مشمول قوانين كنترل صادرات اياالت متحده مجوزمتحده از دادن 

 بيانيه عمومي متعهد شده است كه 9كند كه اياالت متحده در بند  ايران استدالل مي. به ايران غرامت بپردازد
 اموال ،ملهجور شامل كليه اموال ايران، از متعلق به ايران را به ايران بدهد، و تعهد مزباموال ترتيب انتقال 

كند كه چون اياالت متحده طبق اصل كلي الف متعهد  ايران ادعا مي. شود مينظامي و اموال غيرنظامي 
 )1979 نوامبر 14( 1358 آبان ماه 23حتي االمكان وضعيت مالي ايران را به صورت موجود قبل از "است 
از  قوانين كنترل صادرات آن كشور طبقتصميم بگيرد ياالت متحده ا در صورتي كه "گرداند، خواهد باز

 ايفايايران تعهد مزبور را نوعي . غرامت بپردازدبايد  ،خودداري كندصدور اقالم دفاعي ايران  مجوزدادن 
ايران . كند  توصيف مي، صدور اموال مزبور به ايران الزم استمجوزتعهد جايگزين كه بجاي اعطاي 

كه ايران در ارتباط با آن اموال است هايي  زيان هرگونه و كليه شاملند كه غرامت مزبور ك استدالل مي
ه اي كه ايران براي جايگزيني آن اموال متحمل گرديد  هزينه، و بدون قيد انحصار،متحمل شده، از جمله

  .است
  

ومي در مراحل پاياني دارد كه به اين دليل خواستار درج اصل كلي الف در بيانيه عم ايران اظهار مي  -50
 در ،4-9هاي شفاهي اياالت متحده، مندرج در بندهاي  وعدهكه  شد تا اطمينان حاصل كند اتمذاكر

كند كه شرط مزبور اساس تعهد  ايران استدالل مي. خصوص بازگرداندن وضعيت مالي ايران ايفا خواهد شد
 . اعمال گردد وضعيت مالي ايران بايد  بازگرداندناز كه براي حصول اطمينان ،دهد  را تشكيل مي9بند 

  .شود ن در اياالت متحده مياهاي نظامي اير ييكند كه وضعيت مالي مزبور شامل دارا ايران ادعا مي
  

كند كه اياالت متحده مكلف است بابت ارزش جايگزيني اموال غير قابل صدور  ايران استدالل مي  -51
ف هر يك از قراردادهاي منعقده با فروشندگان خصوصي بوده اين كه اياالت متحده طراز  قطع نظر ،ايران

 وجوهكند كه اياالت متحده دريافت كننده  براي ايران تفاوتي نمي.  به ايران غرامت بپردازد،است يا خير
                                                 

 ه، شعبه ويژ9الف/344-151الطرفين شماره  ، حكم مبتني بر شرايط مرضيجمهوري اسالمي ايران دولت و سينگر كامپني  39
  .236، ص 7 گزارش آراء ديوان داوري، جلد منتشره در، ]1984 سپتامبر 21 [1363 شهريور 30مورخ 
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اي طرفين جايگزين هر گونه  كند كه تعهدات عهدنامه  استدالل ميزمينهايران در اين . قراردادي نبوده است
هاي  كند كه دولت ايران تأكيد مي. كند شده است ه احتماالً با اموال مزبور ارتباط پيدا ميقراردادي ك

المللي مختارند از طريق شرايط صريح يا ضمني توافق كنند كه در غياب  هاي بين نامه موافقتدر متعاهد 
م جزئي ديوان در  كه در احكاهمانطور ،ايران معتقد است كه. پرداخته شودنامه غرامت   موافقت ازتخلف
احراز گرديده، چنين موافقتي در بيانيه ) ب:الف و دو:دو( 15-و الف) 4ادعاي  (1-هاي شماره ب پرونده

به پرداخت غرامت به ايران بابت عدم صدور عمومي درج شده است، و براي متعهد ساختن اياالت متحده 
ان مبناي مسئوليت اياالت متحده را منحصراً از آنجائي كه اير.  احراز تخلف الزم نيست،اموال نظامي ايران

داند، ايران معتقد است كه بر خالف نگراني هاي مطروح  اي دوجانبه بين دو دولت مي در تعهدات عهدنامه
آمدهاي وسيع تري براي مسئوليت  پيگونه توسط اياالت متحده در اين خصوص، مسئوليت مزبور هيچ 

  .كند درات ايجاد نميهاي كنترل صا دولت در ارتباط با رويه
  

پذيرد كه تصميم  اعالم كرده بود كه با اكراه مي اياالت متحده ،اگرچه در مرحله استماع مقدماتي  -52
ي رمجپرونده حاضر در ) ب:الف و دو:دو (15-فمسئوليت در حكم جزئي پرونده شماره الاحراز كلي 
 و موازين مندرج در آن حكم جزئي در آن  حقوقيتصميماتو نيز اينكه پرونده حاضر بايد منطبق با ، است

 گونه مسئوليت بابت تصميم به عدم اجازه صدور اموال هرمورد تصميم واقع شود، اما در لوايح بعدي خود 
تواند وجود داشته باشد،  نميهيچ مسئوليتي قانوناً كه كند  استدالل مياياالت متحده . را انكار كردنظامي 

كه را اعمال كرده،  يت از صدور اموال نظامنعامبراي مخود  يتحق حاكمزيرا اياالت متحده قانوناً 
است، و نيز اين كه طرفين هيچ توافقي نموده را براي خود حفظ حق  بيانيه عمومي آن 9صراحتاً در بند 

اياالت متحده . خود را اعمال كرد، غرامت پرداخت شودمحفوظ حق  اياالت متحده اگرنكردند كه 
با مفاد صريح بيني شده و  اي پيش در عهدنامهكه رفتاري كه است استدالل بديعي  كه اين كند استدالل مي

ايجاد خت غرامت پردا تعهد ،بتواند در نتيجه يك شرط ضمني در آن موافقتنامه با اين حال ،آن منطبق است
  .كند

  
 1- شماره بهاي سازد كه ديوان در احكام جزئي خود در پرونده اياالت متحده خاطرنشان مي  -53

از صدور  مجوزدادن احراز كرد كه اياالت متحده با خودداري از ) ب:الف و دو:دو (15-و الف) 4الف (
االصول،  عليكند كه  اياالت متحده استدالل مي.  بيانيه عمومي تخلف نكرده استمقرراتهيچ يك از 

اياالت . دـــباش مي المللي نبه ارتكاب يك تخلف بيمنوط  كه است ترميمي اقداميتعهد پرداخت غرامت، 
 كميسيون حقوق بين الملل در خصوص مسئوليت دولت مواد پيشنهاديكه كند  استدالل ميمتحده همچنين 

مصداق پيدا در اوضاع و احوالي  فقطغرامت المللي مؤيد اين امر است كه  تر بين و رويه قضايي وسيع
كند كه استثنائي بر اين قاعده  يق ميدت متحده تصاياال. باشديك تعهد بين المللي نقض شده كه  كند مي
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 يعني ،كند كه غرامت تنها در موارد نقض يك تخلف بين المللي مصداق پيدا ميو آن اين كلي وجود دارد 
هاي  كنوانسيون  روشن درو كه مسئوليت پرداخت غرامت صراحتاً و با عباراتي واضح نادريدر موارد 

در غياب ارتكاب كه كند،  گيري مي اياالت متحده نتيجه. مقرر شده باشد مطلق مسئوليت دالمللي موج بين
واجد نظام پرداخت غرامت براساس المللي و يا در غياب شرط صريحي در يك عهدنامه كه  يك تخلف بين
  . پرداخت غرامت وجود نداردبه براي احراز يك تعهد ضمني حقوق باشد، هيچ مبنائي در مسئوليت مطلق 

  
تواند از  كند كه تعهد پرداخت غرامت به ايران در پرونده حاضر تنها مي ت متحده استدالل مياياال  -54

طبق اظهار اياالت متحده، اصل كلي الف يك اصل كلي است . سوء قرائت مفاد بيانيه عمومي ناشي شود
اياالت .  شود صريح بيانيه عمومي و بيانيه حل و فصل دعاوي تفسير و اجرامقررات با مراجعه بهكه بايد 

 صريح موافقت نامه مزبور مقررات خود، تابع مفادكند كه اصل كلي الف، به موجب  متحده خاطرنشان مي
در حفظ  شرط قوانين اياالت متحده حاويكه بيانيه عمومي، 9كند كه بند  اياالت متحده استدالل مي. است
هاي الجزاير محسوب  ريحي در بيانيه صمقرره، باشد  ميخودهاي صادراتي  اعمال كنترلآن دولت در حق 
دهد   صراحتاً به اياالت متحده اجازه مي9كه بند بدليل اين .  داردتقدم الفشود كه لزوماً بر اصل كلي  مي
 يدارد كه با خودداري از اعطا ، اياالت متحده اظهار ميادامه دهدقوانين كنترل صادرات خود به اعمال كه 

اياالت متحده . هاي الجزاير را نقض نكرده است  بيانيهمقرراتاز يك هيچ راي آن اموال مجوزهاي صدور ب
كند، كه   ميخدشه واردن حقوقي وانتظارات نويسندگان متبر كه احراز يك تعهد ضمني كند  استدالل مي

 خاص د مفاهيمجوام كلي و هم يهاد مفجوامقرراتي هم ،  واحد معاهده يا قرارداد،غالباً در يك قانون"
، مفاد مقرره خواهد گذاشتمقرره كلي بر تفسير مقرره خاص تأثير اگرچه تفاهم كه ارند، با اين نگ مي

  ".خاص حاكم بر موضوع است
  

دارد كه براي توجيه احراز يك شرط ضمني كه آن دولت را ملزم به  اياالت متحده اظهار مي  -55
ر اموال نظامي به ايران كند، هيچ  صدومجوزپرداخت غرامت به ايران بابت خودداري قانوني از اعطاي 

سازد  اياالت متحده خاطرنشان مي. تفاهم متقابل بين ايران و اياالت متحده وجود ندارديك دليلي راجع به 
 خود در پرونده حاضر را بر اساس هيچ اظهاري داير بر اين كه اياالت متحده تعهدي اوليهكه ايران ادعاي 

  .ابت امتناع از دادن اجازه صدور اموال نظامي بر عهده داشته، قرار نداد پرداخت غرامت به ايران ببهضمني 
  

اي الجزاير هرگونه تفاهم ه  مذاكرات بيانيهمربوط بهدارد كه واقعيات  اياالت متحده اظهار مي  -56
كند كه در  اياالت متحده ادعا مي. كند را نفي مي پرداخت غرامت به ايران هتعهد ضمني بدرباره وجود 

 كه اياالت متحده 40 را12281نويس دستور اجرائي شماره  پيشنسخه هاي الجزاير يك  كرات بيانيهمذا
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اي در آن   مورد استفاده قرار دهد در اختيار ايران قرار داد، و هيچ نكته9خواست براي اجراي بند  مي
 قبل جاريت متحده كرد كه در موردي كه صدور مال با قوانين اياال نويس اياالت متحده را ملزم نمي پيش

اياالت متحده استدالل . مغايرت داشته، آن مال را به ايران صادر كند] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23از 
، راجع به بند اياالت متحده قبل از انعقاد بيانيه عموميمورد نظر  مفهوم بارهكند كه به اين علت، ايران در مي

اياالت متحده اظهار .  معارضه نشدراجع به آن مفهوم وارد ،بود و در آن مرحلهحاصل كرده  اطالع، 9
هاي كنترل صادرات اياالت متحده  دارد كه ايران كامالً آگاه بود كه بعضي اموال به علت محدوديت مي

 به اياالت متحده براي اي مراجعهو نيز اينكه در صورت خودداري از صدور آنها هيچ حق  نيستقابل صدور 
كه بابت عدم طبق اظهار اياالت  متحده، اگر طرفين پيش بيني كرده بودند .  نداشت وجودتدريافت غرام

اعمال قوانين كنترل صادرات اياالت متحده به ايران غرامت پرداخت شود، صدور اموال ايران بدليل 
ر  را انكا12281ي شماره يايران دريافت پيش نويس دستور اجرا. كردند صراحتاً چنين غرامتي را مقرر مي

  .كند مي
  

   اعتبار امر مختوم رويه قضايي و-پ
  

 15- خود در حكم جزئي پرونده شماره الفتصميمكند كه ديوان در  اياالت متحده استدالل مي  -57
طبق بيانيه عمومي بر عهده دارد تا ضمني اشتباه كرده است كه اياالت متحده تعهدي ) ب:الف و دو:دو(

 صدور اموال ايران كه مجوزر اثر امتناع اياالت متحده از اعطاي هاي متحمله توسط ايران د بابت زيان
بوده، به ايران غرامت ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان ماه 23قبل از جاري مشمول قوانين كنترل صادرات 

 را مورد تصميمخواهد كه آن   اياالت متحده مؤكداً از ديوان مي،با توجه به اين اوضاع و احوال. بپردازد
كند كه قبل از صدور حكم جزئي در پرونده  اياالت متحده نخست استدالل مي. نظر قرار دهدتجديد 

طرفين راجع به  ،)ب:الف و دو:دو (15-و يا حكم جزئي در پرونده شماره الف) 4ادعاي  (1-شماره ب
اياالت متحده سپس اظهار مي دارد كه . نكرده بودند و استدالل بحثموضوعات ذيربط به قدر كافي 

وجود يك براي اولين بار  ،كه در آنكند  تفاوت مي) 4ادعاي  (1-با پرونده شماره باساساً پرونده حاضر 
 در آن پرونده، اياالت متحده 41.براي عدم انتقال اموال نظامي احراز شد] به پرداخت غرامت[تعهد ضمني 

 كرده بود، آن اموال را در  دريافترا اموال مورد بحث وجهپذيرفت كه با ايران طرف قرارداد بوده، و 
ياالت متحده همچنين ا. داشت و نيز اذعان كرده بود كه بابت آن اموال به ايران بدهكار استتصرف 

، صدورهاي  مجوز در خصوص ها تر دولت مدهاي احتمالي رويه گستردهآ كند كه با توجه به پي استدالل مي
. خود در اين موضوع وجود داردپيشين حقوقي  تصميماتنظر در  تجديد جهتموجهي  مبانيبراي ديوان 

                                                 
  .293-94، ص 19، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 66، بند )4ادعاي  (1- حكم جزئي در پرونده شماره ب.ك.ر  41
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خود نيست و مجاز به تجديد پيشين  حقوقي تصميماتكند كه ديوان مقيد به  اياالت متحده استدالل مي
  .باشد  ميتصميماتاز آن عدول ، مقتضيبررسي موضوعات و در مواقع 

  
وان در پرونده شماره  حكم جزئي دينظر دردر پاسخ به درخواست اياالت متحده براي تجديد   -58
 ديوان در آن حكم جزئي داير بر وجود تصميمكند كه  ، ايران استدالل مي)ب:الف و دو:دو (15-الف

در داراي اعتبار امر مختوم  مزبور تصميم زيرا ، نيستنظرتعهدي ضمني براي پرداخت غرامت قابل تجديد
 15-دارد كه پرونده شماره الف  مي اظهار،ايران در تأييد استدالل خود. ستا 61-پرونده شماره ب

و دوره زماني، دقيقاً همان گونه اموال ها، دقيقاً همان پيشينه موضوعي  متضمن دقيقاً همان طرف) الف:دو(
 ايران 42. بود61- پرونده شماره بموضوعاي  مشمول كنترل صادرات و دقيقاً همان مقررات عهدنامه

تمام تصميمات و ": دارد كند كه مقرر مي ستناد ميل و فصل ا ماده چهار بيانيه ح1همچنين به مفاد بند 
جزيي پرونده  دارد كه حكم  به عالوه، ايران اظهار مي".االجرا خواهد بود مزاحكام هيئت داوري قطعي و ال

از حكم  ، از جمله ضابطه غرامت را، مسئوليتره خود درباكلي تصميم) ب:الف و دو:دو (15-شماره الف
گفته شد كه ايران مستحق ضابطه، كه طبق آن اخذ كرده است ) 4ادعاي  (1-اره بجزئي پرونده شم

 را "ها زيان"داد  ميكه به ايران اجازه  ضمن اينبود،  اموال خود در اياالت متحده "پوليدل اعم"دريافت 
ونده حكم جزئي پرتصميمات كند كه  تا حدي كه ايران استدالل مي. عالوه بر ارزش آن اموال بازپس گيرد

، هگنجانده شد) ب:الف و دو:دو (15-در حكم جزئي پرونده شماره الف عينا) 4ادعاي  (1-شماره ب
سابقه ) ب:الف و دو:دو (15-اين است كه حكم جزئي پرونده شماره الفاستدالل اساسي ايران در اين باب 

  .داشته باشداعتبار امر مختوم در پرونده حاضر  است و بايد يه ضحاكم بر ق
  

 بوده نوع وضعيت حاضر، كه مال مورد بحث از يك مانندكند كه در وضعيتي  ايران استدالل مي  -59
 است و ماده چهار بيانيه حل و فصل ياما عيناً همان مال نيست، طرفين دعوا يكي هستند، مسئله حقوقي يك

مسئله مسئوليت بايد از حيث ) ب:الف و دو:دو (15- موضوع است، حكم جزئي پرونده شماره الفرحاكم ب
كند كه مطابق  ايران همچنين استدالل مي.  معادل يك حكم جزئي محسوب شود61-در پرونده شماره ب

 شود تا بتوان از انسجام و يكساني اعمالرويه خود ديوان، بايد اصل اعتبار امر مختوم در اين اوضاع و احوال 
  .اطمينان حاصل كردحد واو درباره موضوعات حقوقي واحد  يها احكام ديوان بين طرف

  

                                                 
-، بخصوص اموال مربوط به دعاوي ويكتوري ون و ئي61- ب اگرچه بعضي از اموال مورد بحث در پرونده شماره42

 در زمان صدور حكم جزئي در 61- پرونده شماره بموضوعو هم ) الف:دو (15-پرونده شماره الفموضوع سيستمز، هم 
  .ستاين دو پرونده در واقع يكي بوده اموضوع بود، ايران استدالل نكرده بود كه ) ب:الف و دو:دو (15-پرونده شماره الف
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 15-در پرونده شماره الفكند كه موضوع وجود يك تعهد ضمني به قدر كافي  نكار مياايران   -60
هاي پرونده شماره  ايران اظهار مي دارد كه در رسيدگي.  واقع نشده بوداستداللبحث و مورد ) الف:دو(

داير بر وجود يك تعهد ) 4ادعاي  (1- ديوان در پرونده شماره بتصميم واقعاً به ،)الف:دو (15-الف
حقوقي كند كه در هر حال، تا آنجا كه موضوعات  ايران استدالل مي. استناد كردضمني به پرداخت غرامت 

 آگاه است و به تفسير طرفين قانون فرض بر اين است كه ديوان به عنوان يك مرجع قضايي از ،مطرح است
 قواعد ديوان، طرفين 29كند كه به موجب ماده   استدالل ميايران همچنين. از يك عهدنامه مقيد نيست

 از اعالم ختم استماع توسط ديوان، لوايح بيشتري  كه قبل،تواند از طرفين بخواهد  و ديوان نيز مي،توانند مي
اعاده  اقدام بهدر صورت ضرورت دهد كه  حتي اجازه ميبه ديوان ] قواعد ديوان [29ماده . ارائه نمايند

 اي در خصوص نيسازد كه در هر حال طرفين در آن زمان هيچ نگرا خاطرنشان ميايران  .دنمايدادرسي 
 و ديوان ،و يا تمايلي درباره تقديم لوايح بيشتر ابراز نكردنداين موضوع درباره كافي نبودن بحث و استدالل 

  .نيز الزم ندانست كه از طرفين خواستار تسليم لوايح بيشتري بشود
  

  شمارههايي كه منجر به صدور حكم جزئي در پرونده دارد كه طي جريان رسيدگي ظهار ميايران ا  -61
شد، طرفين در واقع فرصت ) ب:الف و دو:دو (15-و حكم جزئي در پرونده شماره الف) 4ادعاي  (1-ب

 ايران استدالل بطور مشخص،. كافي براي پرداختن به موضوع تعهد ضمني براي پرداخت غرامت داشتند
دهد كه ديوان كامالً با متن بيانيه عمومي و  نشان مي) 4ادعاي  (1-كند كه حكم جزئي پرونده شماره ب مي

راجع به كارهاي مقدماتي  آن حكم جزئي 66ديوان در بند ها آشنا بوده و مباحثات  تاريخچه مذاكرات بيانيه
 15-استماع پرونده شماره الفايران يادآور مي شود كه . ، نمودار اين واقعيت استهاي الجزاير بيانيه

ادعاي  (1-، يعني سه سال بعد از صدور حكم جزيي در پرونده شماره ب1991در ماه مه ) ب: و دوالف:دو(
 آگاه بودند كه ديوان وجود به وضوح 1991دارد كه بنابراين طرفين تا سال  ايران اظهار مي. برگزار شد) 4

از  محروميتكه ايران را داخت غرامت به ايران بابت آنچه  از ناحيه اياالت متحده براي پريتعهدي ضمن
  . قبالً احراز كرده بود،كرد اموال خود قلمداد مي

  
 15- حكم جزئي پرونده شماره الف65كند كه استدالالت مندرج در بند  ايران استدالل مي  -62

 طور كامل مورد شور داللت بر آن دارد كه موضوعات ذيربط بهو روشن و مقنع بوده، ) ب:الف و دو:دو(
  .واقع شده بودند

  
 اياالت متحده بعد از صدور حكم جزئي در اظهاراتاي  دارد كه پاره ايران همچنين اظهار مي  -63

كند كه  اين استدالل مياقامه  اياالت متحده را ممنوع از ،)ب:الف و دو:دو (15-پرونده شماره الف
طبق . بايد از حيث احراز مسئوليت متمايز قلمداد كرد را 61-بو ) الف:دو (15-هاي شماره الف پرونده
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اي كه در حكم   به گونه61-اظهار ايران، اياالت متحده صراحتاً و كراراً به مسئوليت در پرونده شماره ب
 به مطلب زير ،ايران، از جمله.  اذعان كرد،احراز شده بود) ب:الف و دو:دو (15-جزئي پرونده شماره الف

در پرونده شماره ] 1993 فوريه 10 [1371 بهمن 21ه استماع مقدماتي مورخ ـــده در جلســـكه اياالت متح
   :كند  اظهار كرده بود، استناد مي61-ب
  

به نحو ) الف:دو (15/اياالت متحده احتراماً معتقد است كه تصميم ديوان درباره مسئوليت در الف
ايم با آن كنار بيائيم؛ ما آن را  ما آمادهاما تصميم ديوان چنين بوده و . نادرستي اتخاذ شده است

  .پذيريم مي
  

كند كه اياالت متحده در جلسه استماع مقدماتي كه نه ماه بعد از  ايران همچنين به اين نكته جلب توجه مي
در پرونده هاي "برگزار شد، پذيرفت كه ) ب:الف و دو:دو( 15-صدور حكم جزئي در پرونده شماره الف

ارچوب حقوقي هچپذيرد كه بايد در داخل  ا امروز به آنها پرداختيم، اياالت متحده مياي كه م ام شدهدغا
گيري   ما تصميمبه زياني مسئوليت كل كه درباره موضوع متوجه هستيمما . مقرر نموده، عمل كندكه ديوان 
 اشاره  كه اياالت متحده در آن زمان اظهار نمود،يايران همچنين به مطالب مشابه ديگر  ".شده است

  .كند مي
  

 با توجه به اظهارات مكرر اياالت متحده داير بر اين كه حكم جزئي ،كند كه ايران استدالل مي  -64
 و نيز ،موضوع مسئوليت را به نفع ايران مورد تصميم قرار داده) ب:الف و دو:دو (15-فپرونده شماره ال

تحده، اياالت متحده بايد از اقامه آن تصميم و تعهد ضمني احراز شده در آن توسط اياالت مپذيرش 
  .استدالالت بعدي خود در اقدام به نقض آن تصميم ممنوع گردد

  
 (stare decisis)مقيد بودن به احكام پيشين اعده قدر پاسخ به استدالل اياالت متحده داير بر اينكه   -65

كند كه  ، ايران استدالل مي ديوان مقيد به احكام پيشين خود نيست،ــه و در نتيج،در ديوان وجود ندارد
هيچ ارتباط كه  من الستا حقوقي خاص كدكترين يك "ييا رويه قضدكترين"و يا  (stare decisis)قاعده 
  . با تصميمات اين ديوان نداردمفهومي

  
اظهار  ،61-و ب) الف:دو (15-الف شماره هاي ايران ضمن تأكيد بر آثار شكلي متقابل پرونده  -66
 15-حكم جزيي پرونده شماره الف حقوقينظر در مباني ست اياالت متحده براي تجديده درخواكدارد  مي

 درخواستي ، معادل درخواستي است توسط اياالت متحده براي اصالح آن حكم جزئي،)ب:الف و دو:دو(
موضوعاتي مقدماتي در  ،طبق قواعد ديوان و رويه ذيربطن، و  آلابطا و يا درخواست نظربراي تجديد
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كه بررسي هر يك از كند  استدالل ميايران . كند مطرح ميها  خواسترسموع بودن اين گونه دخصوص م
شود  مي) الف:دو (15-هاي پرونده شماره الف موجب اختالل رسيدگياياالت متحده  يها اين درخواست

  .كه هنوز جريان دارد
  

ي پرداخت غرامت در پرونده كند كه احراز يك تعهد ضمني برا اياالت متحده اين اظهار را رد مي  -67
طبق اظهار اياالت .  دارد61-بدر پرونده شماره توسط ديوان اعتبار امر مختوم ) الف:دو (15-شماره الف

 اعتبار امر مختوم در پرونده اعمال قاعدهبراي الزم  سه عنصر عرفي رمتحده، اين بدان سبب است كه ه
 يكي بودن) 3( موضوع ادعا؛ و  بودنييك) 2(؛  طرفينيكي بودن) 1: (حاضر موجود نيست، بدين شرح

در اصل اعتبار امر مختوم اين است كه اساس كه كند  استدالل مياياالت متحده . مشخصخود دعاوي 
كم صادره در يك حنظر در  از تجديد ،بعديپرونده  تا در يك شود، اعمال مي يكساندعاوي وضعيت 
دارد كه در مورد حاضر اين امر مصداق ندارد، زيرا نه  هار مياياالت متحده اظ. جلوگيري شود قبلي، پرونده
 15- در پرونده شماره الفمورد بحث در پرونده حاضر همانند ادعاها و اموال مورد بحث و نه اموال دعاوي

  .نيستند) الف:دو(
  

ر كند كه حتي اگر عناصر اعتبار امر مختوم در پرونده حاض اياالت متحده همچنين استدالل مي  -68
 ي اين امر مسجل است كه در مواردي كه دادگاه يا ديوان،كند موجود بود، كه اياالت متحده آن را انكار مي

براي رعايت عدالت  اصل اعتبار امر مختوم ، شدهكارشآ حصول يك تصميم مرتكب اشتباه حقوقي در
 پرداخت غرامت توسط اياالت متحده اظهار مي دارد كه احراز تعهد ضمني براي. مشمول استثنائاتي است

در المللي و يا  در غياب ارتكاب يك تخلف بين"محسوب مي شود، زيرا آشكار ديوان، يك اشتباه حقوقي 
، هيچ بر اساس مسئوليت مطلق است غرامت د نظام پرداختجوادر يك عهدنامه كه  يشرط صريحغياب 

استدالل اياالت متحده . ندارد پرداخت غرامت وجود بهمبنائي در قانون براي احراز يك تعهد ضمني 
طرفين درباره كافي نبودن بحث و استدالالت  در اين پرونده عمدتاً بدليل صورت گرفتهكه اشتباه كند  مي

  .باشد مي) الف:دو (15-نكات ذيربط در پرونده شماره الف
  

در آن ) ب:الف و دو-دو (15-كند كه حكم جزئي پرونده شماره الف اياالت متحده استدالل مي  -69
به دليل اياالت متحده اظهار مي دارد كه . نيستپرونده حاضر قانون حاكم بر پرونده صادر شده و بنابراين 

بخشي هيچ و يا ) ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي حكم نهايي نيست، تكليف پرونده شماره الفاين كه 
حكم يق اولي، امكان ندارد كه طبق اظهار اياالت متحده، به طر. تعيين نكرده استبطور قطعي از آن را 

 تنها تأثير ، در خصوص آن، كهدشتكليف پرونده حاضر را به صورت نهايي تعيين كرده باجزئي مزبور 
  . و نه تأثير اعتبار امر مختوم،دارد) stare decisis(مقيد بودن به احكام پيشين 
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ضمني در ره شمول احراز تعهد كند كه مطالب منقول توسط ايران در با اياالت متحده انكار نمي  -70

با اين .  را اظهار كرده است61-بر پرونده شماره ب) ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي پرونده شماره الف
كند كه آن اظهارات بروشني مبين موضع آن دولت در مرحله اداري  حال، اياالت متحده استدالل مي

 پذيرش يك تعهدد كه منظور از استدالالت وي كن اياالت متحده تأكيد مي. مقدماتي جريان رسيدگي بود
  . آتي نبوديتحقوقي در قبال يك وضع

  
هشتم آوريل  [1372 فروردين 19 كه ديوان در دستور مورخ شود متذكر مياياالت متحده همچنين   -71

ر دجامعي خود، كه بالفاصله پس از جلسه استماع مقدماتي صادر شد، به ايران دستور داد كه اليحه ] 1993
 منجمله مباني حقوقي و موضوعي ،هاي حاضر كليه موضوعات مورد رسيدگي در پرونده"ارتباط با 

به كليه " همچنين تقاضا شد كه اياالت متحده پاسخ خود را ،در آن دستور. مايدتقديم ن "مسئوليت خوانده
، اين موضوع اياالت به نظر اياالت متحده.  به ثبت رساند"عات مطروح در اليحه نهايي جامع خواهانوموض

متحده را مختار نمود كه در نخستين اليحه ماهوي كامل خود كليه مواضع خود درباره مسئوليت را مورد 
  .بحث و استدالل قرار دهد

  
تعهد احراز  شمولباره دارد كه ايران نه به اظهارات اياالت متحده در اياالت متحده اظهار مي  -72

 استناد كرد و نه اين كه ،61-بر پرونده شماره ب) الف:دو (15-ه الفدر پرونده شمارتوسط ديوان ضمني 
باشد، زيرا يك مطرح تواند  نمي) estoppel (استوپل و در نتيجه، ؛ل شدماي متح در نتيجه آن اظهارات لطمه

ار به اياالت متحده براي تأييد اين اظه. است) prejudicial reliance (استناد زيانبارل، پ در استويعنصر اساس
سازد   اياالت متحده خاطرنشان مي43.كند استناد مي] 1993 هشتم آوريل [1372 فروردين 19دستور مورخ 
 كرد، يعني اين كه اعالم خود همان موضعي را كه در جلسه استماع اتخاذ كرده بود، 1995كه در جوابيه 
. د يك تعهد ضمني عدول كنددرباره وجو) الف:دو (15- خود در پرونده شماره الفيافتهديوان بايد از 

بدين ترتيب، طبق اظهار اياالت متحده، روشن است كه ايران هم در لوايح معارض خود و هم طي جلسه 
اياالت متحده در اين زمينه اظهار . استماع فرصت كامل براي پاسخ به استدالالت اياالت متحده را داشت

هيچ  ،الت متحده در پاسخ خود در پرونده حاضردارد كه ايران در اثر تحول استدالالت حقوقي ايا مي
  .متحمل نشده استاي  لطمه

  

                                                 
  . باال16 بند .ك.ر  43



 ٣٨

 15-توسط حكم جزئي پرونده شماره الفسابقه ايجاد شده دارد كه  اياالت متحده اظهار مي  -73
در نظر بدرستي  مشخص قبلي مورد يك به عنوان، اگر يداير بر وجود يك تعهد ضمن) ب:الف و دو:دو(

از چنين اگرچه عموماً نبايد . باشدداشته را ) stare decisis (مقيد بودن به احكام پيشينثر گرفته شود، بايد ا
احساس كند كه پرونده به غلط ديوان  تبا اين حال در صورتي كه اكثريعدول شود، به سادگي اي  رويه

  .ار دهد قرنظرخود را مورد تجديد  حقوقي كليدي تصميمات مجاز استديوان  ،مورد تصميم واقع شده
  

  جبرانهاي قابل   زيان-ت
  

] 1981 مارس 26 [1360در تاريخ ششم فروردين دارد كه خودداري اياالت متحده  ايران اظهار مي  -74
 در الو كامل از آن اممحروميتمنجر به  ،ايرانمتعلق به از دادن اجازه صدور اموال مشمول كنترل صادرات 

 1- از احكام جزئي در پرونده شماره بقرائتشد كه، طبق دار ايران همچنين اظهار مي. آن تاريخ شد
ه ي براي ايران متضمن عواقب زيانباري شبمحروميت از اموال اين ،)ب:الف و دو:دو (15-و الف) 4ادعاي (

محروميت از كه ادعاي وي با اصول كلي حقوق حاكم بر دارد  اظهار ميايران .  استسلب مالكيتعواقب 
ايران اظهار . نداشته، منطبق است تصرفاقعيت كه اياالت متحده اموال مزبور را در ، قطع نظر از اين ومال
مواجه بود، م دفاعي ساخت اياالت متحده ال دسترسي محدود به بازار اقبادر وضعيتي كه كه دارد  مي

همچنين مستحق دريافت ساير زيانهايي است كه حسب ادعا در اثر و  مستحق هزينه جايگزيني آن اموال
و مشمول كنترل خصوصي  اشخاص تصرف اياالت متحده از دادن اجازه صدور اموال ايران كه در متناعا

  .ببار آمدصادرات بود، 
  

 ارسالي توسط اياالت متحده ديپلماتيكهاي  كند كه پيشنهادات مندرج در يادداشت ايران ادعا مي  -75
 "مسدود"  حسابو عوايد حاصله در يك "داده شود" فروش "پروانه" داير بر اين كه 198144در پائيز 

هر مورد فروش اموال ) 1(ب مي شد مبني بر اين كه وتوديع گردد، موضع رسمي دولت اياالت متحده محس
 صرفنظر از نحوه فروش، بايد در ،كليه عوايد حاصل از اين گونه فروش) 2( و ، داشتهمجوزايران نياز به 

يران، پيشنهادات مندرج در يادداشت هاي ديپلماتيك مزبور طبق اظهار ا. شد مييك حساب مسدور واريز 
 كه موافقت با آن براي ايران بود،آن اموال فروش شرايط كننده  تعيينساخت كه اياالت متحده  ميروشن 

  .امكان پذير نبود
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 ستتوان پرونده حاضر، آن دولت نميموضوع ب اجازه صدور اموال ادارد كه در غي ايران اظهار مي  -76
دارد كه اياالت متحده كليه اقدامات مربوط به اموال  ايران اظهار مي.  بر آنها اعمال كنديچ حقوق مالكيتهي

طبق اظهار ايران، . كند  جابجائي و دسترسي ايران به آنها را كنترل مي،صدور مجوزاعطاي  ،مزبور، از جمله
 ينوع اين بود كه  به عنوان ،ر ايران بودكه در اختيايت تنها مورد اعمال حقوق مالك ،در آن اوضاع و احوال

 در جلسه ". است كه ايران كرديكارهمان  و اين ،بدهدرا ادامه انبار كردن آنها  ترتيب "،كاهش زيان
 مورخ هفتم اسفند داري  كرد كه حق حبس و ساير دفاعيات مجاز طبق مقررات خزانهلاستماع، ايران استدال

تخلف از را آن ) ب:الف و دو:دو (15-ئي پرونده شماره الفكه حكم جز ،]1981 فوريه 26 [1359
قبل از آن  ،، زيرا پيمانكاران خصوصيدشد كه ايران آن اموال را بفروش مانع مي ،هاي الجزاير دانسته بيانيه
ه به ايران اجازكنند، هاي اياالت متحده  در دادگاهعاليق متصرفانه اشان ايران را وادار به اقامه دعوا عليه كه 

كه مطابق اظهاراتش در يادداشت ديپلماتيك شود  متذكر ميايران همچنين . دادند فروش اموال خود را نمي
خواست آن اموال را بفروشد  نميدر هر حال، ايران  ،خود 45 ]1982ه ينوانهم ژ [1360 دي 19مورخ 

 ايران .خود داشت  ميهمچنين به اين علت كه درگير جنگ با عراق بود و بدان منظور نياز به اموال نظا
كرد، زيرا بسياري از اقالم مزبور منحصر به  دريافت نميهم كند كه، در هر حال، بهاي معقولي  استدالل مي
براي جلوگيري از فروش آن "، ايران اظهار داشت كه 1993در جلسه استماع مقدماتي در سال . فرد بودند

در اين . كرده است الوكاله پرداخت  مقادير زيادي حقكاالها و يا حفاظت از آنها و انجام كارهاي مشابه،
  اموال خود به موجب حق حراجسازد كه مجبور شده بود براي جلوگيري از  رابطه، ايران خاطرنشان مي

، ورپوريتدهاي پرداخت نشده صادره توسط بهرينگ اينترنشنال، اينك حبس يك انبار دار بابت صورتحساب
  46 . حاضر شوددر دادگاهي در اياالت متحده

  
) 1(اتفاق نيفتاده، زيرا محروميتي از اموال كند كه در پرونده حاضر هيچ   ميلاياالت متحده استدال  -77

) ب:الف و دو:دو (15-و الف) 4ادعاي  (1-همانطور كه در احكام جزيي ديوان در پرونده هاي شماره ب
اياالت متحده از ) 2(رات خود نداشت؛ شمول كنترل صادمتأييد شده، ايران هيچ حقي براي صدور اموال 

ايران مي توانسته اموال مزبور ) 4(هيچ حق قراردادي ايران نقض نشده است؛ ) 3(اين بابت دارا نشده است؛ 
 مارس 26 [1360وضعيت مالي ايران بعد از اطالعيه مورخ ششم فروردين ) 5(را در هر زماني بفروشد؛ و 
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 255ص ، 238، ص 8اوري، جلد  گزارش آراء ديوان دمنتشره در، ]1985 ژوئن 21 [1364 خرداد 31 مورخ ،3-382-52
] معادل[مقصود از اين حراج تأمين حق حبس انبارداري است كه خواهان مدعي است طبق قوانين نيوجرسي وجود دارد و "(

 دي 1983/25 ژوئن 20 تا 1980 ژانويه 15هاي پرداخت نشده انبارداري، نگهداري و ساير مخارج متحمله در فاصله بين  هزينه
  .]باشد مي[ ")1362اد  خرد30 تا 1358



 ٤٠

 بدتر از وضعيت قبل از آن ، صدور اموال خود دريافت نخواهد كرد برايپروانهداير بر اين كه ] 1981
  .نبوده است] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23 و مهم تر از آن، وضعيت قبل از ،اطالعيه

  
 ،كند متفاوت ميسلب مالكيت به عقيده اياالت متحده، آنچه كه پرونده حاضر را از يك دعواي   -78

 23را قبل از مورد بحث در اين پرونده رزش اموال مشمول كنترل صادرات  اتوانسته مياين است كه ايران 
] 1981 مارس 26 [1360 كند، همانطور كه در تاريخ ششم فروردين تحصيل] 1979 نوامبر 14 [1357آبان 
اياالت متحده در ، يا تصميم تكليفطبق اظهار اياالت متحده، هيچ اقدام، تعيين . توانست چنين كند مي نيز
به  ،راشد كه ايران حقوق خود نسبت به آن اموال  ع نمينما] 1981 مارس 26 [1360خ ششم فروردين تاري

اي در  هيچ ارزش از دست رفته" اعمال كند؛ و بنابراين، ،استثناي حق صدور، كه قبل از آن زمان نداشت
  ".ميان نيست كه بازگردانده شود

  
د بحث بر حقوق رقداماتش در خصوص اموال موكند كه ا  ميداياالت متحده اين اظهار را ر  -79

كند كه ايران براي  اگرچه اياالت متحده تصديق مي. مالكيت ايران در آن اموال تأثير منفي گذاشت
اي  دسترسي به اموال خود در اياالت متحده نياز به مجوز داشته، اما خاطرنشان مي سازد كه ايران هيچ ادله

اياالت متحده . استبوده  از اعطاي اين گونه مجوزها خودداري شده قيطمنغير ه كه به نحوارائه نكرد
 و اظهار ،دسترسي پيدا كندبه اموال ايران كند كه اين اختيار را ندارد كه بدون اجازه ايران  همچنين ادعا مي

  به منظور باز پس گرفتن اموال، داشتهخصوصيهاي   احتماالً از طريق طرفاي دسترسياگر هم دارد كه  مي
 يا تصرفاياالت متحده اظهار مي دارد كه اموال ايران را در . متعلق به دولت اياالت متحده بوده است

هاي   طرفاتوانسته براي فروش اموال خود در هر زماني به طور مستقيم ب  و نيز اين كه ايران مينداشتهكنترل 
  .خصوصي وارد عمل شود

  
هاي   است كه پيشنهادات اياالت متحده در يادداشتاياالت متحده با اين اظهار ايران مخالف  -80

براي اعطاي  47]1981 نوامبر 16 [1360 آبان 25و ] 1981 سپتامبر 23[ 1360ديپلماتيك مورخ اول مهر 
اياالت متحده خاطرنشان مي سازد كه يادداشت ديپلماتيك مورخ . غيرمنطقي بوده استمجوز فروش اموال 

 كه اياالت متحده از طريق سفارت الجزاير در ششم را پيشنهادي ابتدا، ]1981 سپتامبر 23 [1360اول مهر 
بل ا كه قايران اموال نظامي متعلق به فروشدر "به ايران ارائه كرد تا ] 1981 مارس 26 [1360فروردين 

به صورت مكتوب در  "،انتقال دهد مساعدت و عوايد حاصله را به ايران ، نبوداز اياالت متحدهصدور 
حفظ ارزش  حسن نيت براي كمك به ايران دربا تالشي وي  پيشنهاد ،طبق اظهار اياالت متحده .دآور مي

 در اين زمينه، اياالت .بابت داشته استاين كند كه تعهدي از  اياالت متحده انكار مي. اموال مذكور بود
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مك اياالت متحده، كه كه رد پيشنهادات كدارد  و اظهار مي تأكيد  به همكاريايران متحده بر عدم تمايل 
نشان  ،هاي ديپلماتيك به عمل آمد و در يادداشت] 1981 مارس 26 [1360شفاهاً در تاريخ ششم فروردين 
 فروش اموال بود كه زكند كه به علت امتناع ايران ا  اياالت متحده ادعا مي. دهنده اين عدم همكاري است

ش آن اموال وبعداً مقرراتي براي اعطاي اجازه فر و ،طرحرا مفروش  مجوز ياياالت متحده پيشنهاد اعطا
ايران براي كند كه  اياالت متحده همچنين انكار مي.  اموال اعالم و منتشر كردمتصرفتوسط اشخاص 

دارد كه ايران مختار بود آن اموال را بفروشد و عوايد  نياز به مجوز داشت، و اظهار ميخود فروش اموال 
  .حاصله را انتقال دهد

  
 عمالً اي ارائه نكرده كه  دارد كه ايران هيچ ادله مي اياالت متحده در ادامه استدالالت خود اظهار  -81

راج ح به  48 اينكورپوريتد،در خصوص اقدام بهرينگ اينترنشنال. از فروش اموال خود ممنوع شده بود
ر آن اوضاع و احوال به دارد كه ايران هيچ تالشي براي فروش اموال خود د اياالت متحده اظهار مي، اموال

اياالت . زيرا با فروش اموال خود مخالف بود ،ش به دادگاه كشيده شديپاعمل نياورد، بلكه در عوض 
اموال خود بود، تصميمي حساب شده و فروش كند كه ايران عليرغم اين كه قادر به  متحده استدالل مي

  .گرفت كه اين كار را نكنداستراتژيك 
  

 نوامبر 14 [1358 آبان 23اره اختالف نظر دارند كه آيا وضعيت مالي ايران قبل از طرفين در اين ب  -82
اياالت شد كه ايران بتواند اموال خود را كه مشمول قوانين كنترل صادرات   ميتوقعشامل اين حق يا ] 1979

مواجه  طبق اظهار ايران، هر ريسكي كه آن دولت در آن خصوص با آن . يا خير، صادر كند،بودمتحده 
در بررسي خود ) 4ادعاي  (1-حكم جزيي پرونده شماره ب) 1(، زيرا ارتباط است بي در پرونده حاضر ،بود

ادعاي  (1-احكام جزئي پرونده هاي شماره ب) 2(از ضابطه پرداخت غرامت الزم، ريسك را منظور نكرد؛ 
چنين ريسكي در آن  است كه "واحد رويه قضائيمسير "مبين يك ) ب:الف و دو:دو (15-و الف) 4
مدلول  و نيز در 65در بند ) ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي پرونده شماره الف) 3(و ارتباط است  بي

در بررسي راجع به كه كند  ايران همچنين استدالل مي. تكليف اين موضوع را روشن كرد) dispositif(حكم 
هيچ ريسك قانوني براي عدم ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23، زيرا قبل از ارتباط است بي ريسك ،غرامت

هاي الجزاير كه تسهيل از   بيانيهمنظورطبق اظهار ايران، بررسي ريسك با هدف و . صدور وجود نداشت
كند كه، در  ايران استدالل مي. ت داردنافا بين اياالت متحده و ايران است، م"روابط مالي عادي"سرگيري 

 توقعت نظامي صادره از اياالت متحده به ايران طي چند سال، ايران هر حال، با توجه به كميت تجهيزا

                                                 
  . باال76 بند .ك.ر  48



 ٤٢

 د تا در آنجا بتوان،داشت كه اموالش به ايران صادر شود] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23مشروعي قبل از 
  .را بكار گيردبراي مقاصد مورد نظر خود آنها 

  
 15-جزئي پرونده شماره الفح در حكم مصري "ها زيان" بندي صورتطبق اظهار ايران،   -83

تأكيد حكم جزئي بر اصل كلي ) 1( اموال نداشت، بلكه مبين تصرفهيچ ارتباطي با ) ب:الف و دو:دو(
،  بود كه مقررات خزانه داري اياالت متحده333/535بخش ، بدليل "عنصر تخلف"وجود يك ) 2(الف و 
 داده مزبور را در خصوص اموال  تهاتردعاوي متقابل و ،حبس، دفاعياتحق ] اعمال[ اجازه ،از جمله

ادعاي  (1- در نتيجه، طبق اظهار ايران، ضابطه پرداخت غرامت كه در حكم جزيي پرونده شماره ب49.است
 15- از ضابطه پرداخت غرامت تشريح شده در حكم جزئي پرونده شماره الفئيز جكماكان ،بيان شده) 4
 اموال خود، به عالوه هر گونه معادل پولييران استحقاق دارد  به گونه اي كه ا50باشد، مي) ب:الف و دو:دو(

  .نمايدزيان هاي ديگري كه بتواند اثبات كند، غرامت دريافت 
  

 اين ريسك را ،كند كه در قراردادهاي خود با فروشندگان خصوصي ايران همچنين استدالل مي  -84
 طبق اظهار ايران، از ".شدندار  عهدهه داوطلبان" پرونده حاضر قابل صدور نخواهد بودموضوع كه اموال 

آنجائي كه بعضي از قراردادهاي مزبور حاوي قيود و شروط گوناگون در خصوص كنترل صادرات است، 
  .ه بوددار شد عهدهريسك عدم صدور را در آن قراردادها داوطلبانه گيري كرد كه ايران  توان نتيجه نمي

  
اضر، منجر به اين حقي ايران نسبت به غرامت در پرونده ح كند كه احراز بي ايران استدالل مي  -85

در خصوص اموال مورد ] 1989 نوامبر 14 [1358 آبان 23فرض خواهد شد كه وضعيت مالي ايران قبل از 
 "اي ميان تهي پوسته"چنين رأيي اصل كلي الف را به كند كه  ايران استدالل مي. بحث صفر بوده است

  .توانسته چنين باشد هاي الجزاير نمي بيانيهات قصد طرفين در مذاكربه هيچوجه كند كه  تبديل مي
  

 ايران ،رونده حاضرپغرامت تحت اوضاع و احوال حكم صدور كه كند  اياالت متحده استدالل مي  -86
 قرار داشت] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23 نسبت به آنچه كه قبل از بهتريرا در وضعيت مالي به مراتب 

موضوع اختالف براي ايران ضعيف شده  دريافت مجوزهاي صدور اموال دورنمايدر آن زمان  و ،دهد مي

                                                 
  . باال37 بند .ك.  ر49
، گزارش آراء ديوان داوري، جلد )ز( 77 و 65، بندهاي )ب:الف و دو:دو (15- حكم جزئي در پرونده شماره الف.ك.ر  50

 "ارزش كامل"ني بر عهده دارد تا بابت دارد اياالت متحده تعهدي ضم كه مقرر مي (141، ص 136-137، ص ص 28
 امتناع اياالت متحده از اعطاي اجازه صدور اموال ايران كه مشمول قوانين كنترل نتيجههاي متحمله توسط ايران در  زيان

  ).بود، به ايران غرامت بپردازد] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان ماه 23صادرات قبل از 
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جلوگيري شده بود، مجوزهايي كه از صدورشان بابت هيچ حق قانوني براي دريافت غرامت بود و ايران 
  . نداشت

  
، اردد يكه ايران اظهار مطور  آن ،اياالت متحده توضيح داد كه استدالل وي اين نيست كه  -87

 اين اياالت متحدهصفر بوده، بلكه استدالل ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23وضعيت مالي ايران قبل از 
 در اياالت متحده "فروش"ها براي  كه ارزش عادالنه بازار آن ،وضعيت مالي ايران در اموالاست كه 

ت متحده براي خودداري از  استناد به شرط قانون اياالدرگوياي آن بود، در اثر تصميم اياالت متحده 
  .تغيير نكرداي  به نحو قابل مالحظه ،براي صدور اموال ايرانمجوز اعطاي 

  
و چه در حقوق داخلي  است كه چه در حقوق پذيرفته شدهدارد كه كامالً  اياالت متحده اظهار مي  -88
دور اموال نظامي صكنترل  حق حاكميت خود در اعمالهاي احتمالي ناشي از  بابت زيانها  دولتالملل،  بين

هايي كه براي خريد  شود كه طرف اياالت متحده در اين زمينه يادآور مي. دنشو با هيچ مسئوليتي مواجه نمي
ل را ا از عدم توانائي صدور آن اموناشيكنند هر گونه ريسك  و فروش اين گونه اموال قرارداد منعقد مي

هاي قرارداد با منظور كردن قيود و شروط  طرف است كه  رايجبسياراي  اين رويهو شوند،   ميدار عهده
  .كنند مي ريسك ها را بين خود تقسيم ، در آن قراردادهافورس ماژور صدور و پروانهمربوط به 

  
 ،)ب:الف و دو:دو (15-كه اگرچه حكم جزئي پرونده شماره الفدارد  اظهار مياياالت متحده   -89

، تا آنجا كه تعهد ضمني اياالت آن دولتخارج از تصرف ه و اموال  اياالت متحدتصرفبين اموال واقع در 
هاي صادراتي مطرح بود، تمايز قايل نشده، اين  پروانه از اعطاي امتناعمتحده به پرداخت غرامت بابت 

 اياالت تصرفدر ) الف:دو (15- پرونده شماره الفموضوعواقعيت كه اموال مشمول كنترل صادرات 
يك ضابطه غرامت متفاوت در پرونده تمايز كننده اي بود كه منجر شد ديوان مصلي متحده بوده، عنصر ا

در صورتي كه قرار باشد . مقرر كند) 4ادعاي  (1-نسبت به پرونده شماره ب) الف:دو (15-شماره الف
در پرونده حاضر اعمال ) ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي پرونده شماره الفمندرج در ضابطه غرامت 

 يك عامل ذيربط در اين ، وضعيت مالي ايران در خصوص صدور اموال خود، آن صورتشود، در
 .هاي ايران بوده است يا خير  زيانمسببگيري ديوان است كه آيا اياالت متحده  تصميم

 
   ايرادات–چهار 

  
طي جلسه استماع، طرفين تعدادي ايراد در خصوص مسائلي كه به موضوعات كلي در پرونده   -90

 راجع به تعدادي از ايرادات را به بعد از جلسه گيري ديوان تصميم.  مطرح كردند،شود بوط ميحاضر مر
  .گيرند د بررسي قرار مير ايرادات مزبور در زير مو.استماع موكول كرد
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اياالت متحده به مدارك ] 2006اول مارس  [1384 اسفند 10 مسموع بودن پاسخ مورخ -الف

  تكميلي ايران
  

اياالت متحده به مدارك ] 2006اول مارس  [1384 اسفند 10دارد كه پاسخ مورخ  ار ميايران اظه  -91
 عدول از 51)"پاسخ" يا "پاسخ اياالت متحده"(ايران ] 2005اول فوريه  [1383 بهمن 12تكميلي مورخ 

، زيرا به پاسخ به مدارك تكميلي ايران 52ديوان است] 2005اول آوريل  [1384 فروردين 12دستور مورخ 
كند كه ديوان پاسخ اياالت متحده را تا حدي كه خارج از  ، ايران درخواست ميبنابراين. شود حدود نميم

ديوان است و پاسخ به مدارك تكميلي ] 2005اول آوريل  [1384 فروردين 12شمول دستور مورخ حيطه 
  . نپذيرد،ايران نيست

  
هفتم دستور مورخ و ] 2005ل آوريل او [1384 فروردين 12يش از اين در دستور مورخ پديوان   -92

مقرر داشته است كه پاسخ اياالت متحده  ]2006 آوريل 27انگليسي متن تاريخ ثبت [خود  1385ارديبهشت 
اي كه  كليه استدالالت و ادله" به مداركي باشد كه توسط ايران به ثبت رسيد، و نيز اين كه "بايد محدود"

د نغير مسموع اعالم خواهباشد، اسخ به مدارك خواهان تسليم نشده و در پ...  توسط خوانده به ثبت رسيده
  .كند حكم جزئي حاضر تأييد و اعمال مي  ديوان اين دستورات را در53".شد

  
هاي چاپي  نسخه) 1: (كند  ميبندي تقسيم "در سه طبقه كلي"ايران مدارك تكميلي خود را   -93

كه [... مدارك ديگر ) 3(؛ و  بهاي اموال اصالح شدههاي  فهرست)2( ؛ولت اياالت متحدهدهاي  ميكروفيش
مدارك ) ب (؛تر از مداركي كه قبالً توسط ايران به ثبت رسيده واضحهاي  نسخه) الف (]مشتمل است بر

توسط ايران يا اياالت متحده قبالً در پرونده حاضر به ثبت يا مورد اشاره توسط اياالت متحده كه بعضاً 
هيچ  خود ياگرچه ايران در شش جلد مدارك تكميل ".جع به موضوعات خاصمدارك را) پ(رسيده؛ و 

، شرح مختصري از هر يك از موجود در هر جلدضميمه نكرده، اما در صفحات توضيحي اي  اليحه
 شرح مختصري از دليل تسليم مدرك ارائه ،كليه موارددر اگرچه نه موارد، مدارك تسليمي، و در غالب 

  .كرده است
  

                                                 
  . باال22 بند .ك.ر   51
  .جاان هم.ك.ر  52
  . همانجا.ك.ر  53



 ٤٥

اياالت متحده در همان شكل و قالب مدارك تكميلي ايران نيست؛ و مشتمل است بر يك پاسخ   -94
 و شش جلد اليحه 54، استضميمه و پنج اي چهل و شش صفحهيك اليحه  كه حاوي "پاسخ كلي"

با اينحال، ديوان پاسخ اياالت .  از دعاوي خاص استمشخصهاي  توجيهي و ادله حاوي ارجاع به مجموعه
 ، استيپردازد كه در مدارك تكميلي ايران موضوع بررس آنجا كه به همان موضوعاتي ميمتحده را تا 

 ديوان در تصميم گيري راجع به مسموع بودن مدارك، اين مطلب را مد ،بنابراين. مسموع خواهد دانست
ا، احتماالً خواهد داد كه آيا ادله و استدالالت اقامه شده توسط اياالت متحده، در زمان تقديم آنهقرار نظر 

كه ايران احتماالً از ادله مستند مندرج در آن اي  بالقوههاي  استفاده يا ،براي پاسخ به مدارك تكميلي ايران
مشكالت  به ديوان در اتخاذ آن تصميم، . آورده، ضروري بوده است يا خير مي به عمل يمدارك تكميل

وم بوده، معل ناياده مورد نظر ايران از آنها مبهم مداركي كه موارد استفابه اياالت متحده در تفسير و پاسخ 
  .توجه خواهد كرد

  
كه طي جلسه استماع طوالني پرونده حاضر، ايران فرصت پاسخ به ادله و شود  يادآور ميديوان   -95

  .دادهم  پاسخ واستدالالت تقديمي توسط اياالت متحده در پاسخ خود را داشت، 
  

 موجود در پاسخ كلي، و همچنين ث الف تاهاي ضميمه 55.پردازد  مي"پاسخ كلي"ت به سديوان نخ  -96
 مدارك تكميلي خود به است كه ايران ضميمه در پاسخ به تعدادي ، پ والف هاي ضميمههاي  پيوست
 آبان 23ايران قبل از متعلق  قابليت صدور اموال مشمول كنترل صادرات ، از جمله،ها  كرده و در آنپيوست

بر اين اساس، . ايران را بررسي كرده استهاي  كميت زيان، روش ارزشگذاري، و ]1979 نوامبر 14 [1358
ابق پرونده و جزو س"پاسخ كلي")  الف و پهاي ضميمه هاي  پيوست،از جمله( الف تا ث هاي ضميمه

  .حاضر پذيرفته مي شوند
  

حدود زيادي  تا "پاسخ كلي"كه اليحه چهل و شش صفحه اي موجود در شود  يادآور ميديوان   -97
تشريح و اصالح استدالالتي است كه اياالت متحده نخستين بار طي آن بخش از استماع كه به موضوعات 

                                                 
نسخه اي از صورتجلسه كميته ) 1(كه مدارك زير به آن پيوست شده است (شهادتنامه زبيگنيو برژينسكي :  الفضميمه  54

 آبان 18نسخه اي از يادداشت مورخ ) 2(؛ ]1979هفتم نوامبر  [1358 آبان 16هماهنگي رئيس جمهور كارتر، مورخ ويژه 
نسخه اي از ) 3(اياالت متحده به وزير دفاع اياالت متحده؛ و دفاعي ز مدير سازمان كمك امنيت ا] 1979نهم نوامبر  [1358

هايي از  نسخه:  بضميمههماهنگي رئيس جمهور كارتر؛ ويژه كميته ] 1979 نوامبر 12 [1358 آبان 21صورتجلسه مورخ 
شهادتنامه :  پضميمهورك تايمز و واشينگتن پست؛ به ترتيب از نيوي] 1979هشتم و نهم نوامبر [ آبان 18 و 17مقاالت مورخ 

دفتر ] 1979 نوامبر 12 [1358 آبان 21 مورخ يادداشتنسخه اي از ) 1(كه مدارك زير به آن پيوست شده است (رز بيانكانيلو 
هرست اي از يك ف نسخه) 2(امور خاور نزديك وزارت امور خارجه اياالت متحده به وزير امور خارجه اياالت متحده؛ و 

دور اقالم دفاعي صهاي  مجوزهاي دارنده  ، حاوي اسامي تعدادي از شركت]1979 نوامبر 12 [1358 آبان 21دستنويس مورخ 
  .شهادتنامه بابي مايرز: ث ضميمه؛ و الادتنامه مايك هيباهش:  تضميمه؛ ) آن تاريخربه ايران د

  .از پاسخ هفت جلدي اياالت متحده) پاسخ كلي( جلد يك  55



 ٤٦

نمود؛ اليحه مزبور همچنين كراراً سواد مذاكرات استماع را در تأييد مطرح اختصاص يافته بود كلي 
ن، اليحه مزبور، بجاي آن كه به عقيده ديوا. استدالالت اقامه شده توسط اياالت متحده نقل كرده است

 1384 فروردين 12 مورخ هاي به مدارك تكميلي ايران، در مفهوم دستور"استدالالت اقامه شده در پاسخ"
 محسوب شود، در ]2006 آوريل 27انگليسي تاريخ ثبت متن [ 1385 ارديبهشت 12و ] 2005اول آوريل [

گردد، كه ديوان به اياالت متحده اجازه تقديم آن  ي اليحه اي از نوع اليحه بعد از استماع محسوب م،واقع
 "يپاسخ كل"دارد كه اليحه چهل و شش صفحه اي موجود در  در نتيجه، ديوان مقرر مي. را نداده است
  .مسموع نيست

  
 56.پردازد پاسخ اياالت متحده ميهاي دو تا هفت جلدبودن مسموع ديوان اكنون به بررسي   -98

هاي  ، و به بخشاستهاي مشخصي از دعاوي خاص  دات مزبور ارجاع به گروههمانطور كه گفته شد، مجل
 موارد، ي و در بسيار،مدارك مختصر كه حاوي لوايح ،اند تقسيم بندي شده) 41 تا 1نشانه هاي (فرعي 

  .هاي مرتبط با دعاوي خاص مي باشند و شهادتنامهمستند مدارك 
  

  :گيرد زير تصميم ميديوان پس از بررسي مجلدات مزبور به شرح   -99
  
در تشريح يا ) يك( دوم تا هفتم پاسخ اياالت متحده كه جلدهايبخش از لوايح مندرج در آن   )الف(

ارجاع به استدالالتي است كه اياالت متحده نخستين بار در بخش اختصاص يافته به موضوعات 
 ز استماع است مذاكرات آن بخش ادنقل از سوا) دو( يا ،كلي در جلسات استماع مطرح كرد

پاسخ "همانند شوند؛   به مدارك تكميلي ايران محسوب نمي" اقامه شده در پاسخ... استدالالت"
 چنان كه در باال بحث شد، ديوان ،بعد از استماع است كهلوايح اي از نوع   به منزله اليحهو ،"كلي

اد شده مسموع اجازه تقديم آن را به اياالت متحده نداده است؛ بر اين اساس، بخش هاي ي
  باشند؛ نمي

 "تقديمي در پاسخ... ادله " هتقديم شدوي  زير كه توسط اياالت متحده همراه با پاسخ هاي ضميمه  )ب(
  :نيستشود و بنابراين مسموع  مينبه مدارك تكميلي ايران محسوب 

  

                                                 
جلد "؛ ")دعاوي صنايع هواپيمايي ايران(جلد چهار "؛ ")دعاوي آيبكس(جلد سه "؛ ")دعاوي ويكتوري ون(لد دو ج" 56

بخش -جلد شش"؛ ")دعاوي پشتيباني و نوسازي هليكوپتر ايران( بخش الف -جلد شش"؛ ")دعاوي نيروي هوايي(پنج 
  ".)متفرقه و دعاوي نيروي دريائي ايراندعاوي (جلد هفت "؛ ")دعاوي پشتيباني و نوسازي هليكوپتر ايران(ب



 ٤٧

  57 ب؛ضميمه، 3، نشانه )دعاوي آيبكس (هجلد س  )يك(  
  

  58 ب؛ضميمه، 7 ه، نشان)دعاوي آيبكس (هجلد س  )دو(  
  

  59؛)پ (ضميمه، 7، نشانه )دعاوي آيبكس (هجلد س  )سه(  
  

  60 الف؛ضميمه، 12، نشانه )هواپيمائيصنايع دعاوي (جلد چهار   )چهار(  
  

  61 الف؛ضميمه، 22 ه، نشان)دعاوي نيروي هوايي(جلد پنج   )پنج(  
  

، 26نشانه ) نوسازي هكيكوپتر ايرانو دعاوي شركت پشتيباني ( بخش الف - جلد شش  )شش(
  ؛63 و ب62مستندات الف

  
پاسخ آن دولت، در هاي دو تا هفت توسط اياالت متحده همراه با جلدهاي ارائه شده  ضميمهبقيه   )پ(

  .شود ابق پرونده حاضر پذيرفته ميو جزو س، و بنابراين،پاسخ به مدارك تكميلي ايران مي باشد
  
  
  
 

                                                 
ن، دوم، به سندي باك، سازمان دكالرك مك ف.  دابليواز] 1983 دسامبر 13 [1362 آذر 22نامه مورخ :  نسخه هايي از 57

وز، وزارت بازرگاني اياالت متحده، به راند. از آرچي ام] 1983اول ژوئيه  [1362 تير 10گمرك اياالت متحده، و نامه مورخ 
  . دوم،ندابليو كالرك مك فد

  . يوپامر.  شهادتنامه اروين ال 58
نهم  [1354 آذر 18 كه توسط وزارت امور خارجه اياالت متحده در تاريخ 26549 صدور شماره مجوز يك نسخه از  59

  . صادر شده است"فهرست كاالها" هضميم] 1975دسامبر 
  . شهادتنامه گري سامرلند 60
ات حاز ننسي لي هيندمن، رئيس شعبه اداري دفتر كنترل تسلي] 1979 ژوئيه 31 [1358خ نهم مرداد نامه مور:  نسخه هايي از 61

 13ماسليدين، در استنفورد تكنالوجي كورپوريشن؛ يك نسخه فرم مورخ . وزارت امور خارجه اياالت متحده، به انتوني اس
به اداره وزارت امور خارجه اياالت متحده ات، حياز بخش خدمات اداري دفتر كنترل تسل] 1978چهارم دسامبر  [1357آذر 

 ماسليدين، نايب رئيس. اس.از اي] 1979ششم اوت  [1358 مرداد 15حقوقي استنفورد تكنالوجي كورپوريشن؛ و نامه مورخ 
ات حنسي لي هيندمن، رئيس شعبه اداري دفتر كنترل تسلين مسئول امور مالي و اداري استنفورد تكنالوجي كورپوريشن به و

  .وزارت امور خارجه ايالت متحده
اياالت متحده نيروي زميني  گيآمادو پشتيباني فرماندهي از ] 1979 نوامبر 15 [1358 آبان 24 نسخه اي از تلكس مورخ   62
)TSARCOM( ارسال قطعات " اياالت متحده، بل هليكوپتر اينترنشنال، كه به عنوان نيروي زميني، به فرمانده واحد توليدات

  . مورد اشاره واقع شده است"ي و پشتيباني ايرانيدك
، مدير قراردادها و خريد، بل هليكوپتر تاستوار. لا. از آر] 1979نهم نوامبر  [1358 آبان 18نسخه اي از يادداشت مورخ    63

  .TSARCOM، ويگل. اچ. اينترنشنال، اينكورپوريتد؛ به آر



 ٤٨

   موجودي حساب تضميني اعتراض ايران به اظهار اياالت متحده درباره-ب
  

است كه مطلبي كه توسط اياالت متحده طي جلسه استماع درباره موجودي  ايران تقاضا كرده  -100
ديوان .  از سابقه پرونده حاضر حذف شود، بيانيه عمومي اظهار شد7حساب تضميني مقرر به موجب بند 

شد كه ارتباطي با پرونده  ميربوط كه مطلب اظهار شده توسط اياالت متحده به موضوعاتي مدهد  نظر مي
  .دكن مطلب را از سابقه حذف ميآن  ديوان ، در نتيجه؛دنحاضر ندار

  
  ها مسموع بودن ويديو-پ

  
اياالت متحده تقاضا كرده است كه ديوان ويديوئي را كه ايران در جلسه استماع ارائه كرد، و   -101

 از ه،شد ث در پرونده حاضر در آنها نگهداري ميدهد كه بعضي از اقالم مورد بح انبارهايي را نشان مي
  .سابقه پرونده حذف كند

  
اياالت . وي ايران ارائه كرديويديوئي در پاسخ به ويدنيز خود در جلسه استماع، اياالت متحده   -102

وي يويد و در صورتي كه ديوان ،اش به عنوان دليل پذيرفته شود ويديوخواهد  متحده اظهار داشت كه نمي
را از سابقه حذف كند، اياالت متحده با حذف  ايران  توسط مشاور حقوقي آنن و كليه ارجاعات به ايرا
ايران رسماً موضوع مسموع بودن ويديوي اياالت متحده را . يوي خود از سابقه موافقت خواهد كرددوي

آن توسط اياالت   تسليممطرح نكرد، اگرچه ارزش اثباتي آن را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت كه
  . استبودهمتحده بي مورد 

  
ديوان آنها را نه اند و  طرفين اين دو ويديو را به عنوان دليل ارائه كردهشود كه نه  يادآور ميديوان   -103

بخشي از ادله پرونده و صرفاً براي مقاصد تصويري ارائه شدند  هاويديو اين ؛به عنوان دليل پذيرفته است
  .دنباشحاضر محسوب نمي 

  
  امداو.  ويليام ئي بازنشستهسپهبد گواهي  -ت

  
 اختصاص يافت، ايران به معرفي صنايع هواپيمائي ايرانطي آن بخش از استماع كه به دعاوي   -104

داد كه   تا آنجائي كه وي درباره موضوعاتي شهادت مي،ام به عنوان شاهدداو. ويليام ئي بازنشسته سپهبد
ديوان اين اعتراض .  اعتراض كرد،ضوعات كلي مورد بررسي واقع شده بودتر طي استماع مربوط به مو پيش

ام به عنوان د او بازنشستهسپهبد و ،ايران مورد بررسي قرار داد و رد كردهواپيمائي را در جلسه استماع صنايع 
 ان ذيالًديو.  وي اعتراض كردگواهي ايران به مسموع بودن ،در آن مرحله. شاهد نزد ديوان حضور يافت
  .گيرد درباره اين اعتراض تصميم مي



 ٤٩

  
 بود، تجديد يافتهاختصاص خاص كه طي آن بخش از استماع كه به دعاوي دارد  مقرر ميديوان   -105

 سپهبد توسط گواهي حتي قبل از اداي ، و در واقع، بودپذير امكانبررسي يك موضوع يا موضوعات كلي 
اس، ديوان اعتراض ايران در خصوص مسموع بودن بر اين اس. ام اين امر صورت گرفتد اوبازنشسته

  .كند شهادت نامبرده را رد مي
  

  موضوعات شكلي  -پنج
  

اي تقديم كرد و طي آن اظهار داشت كه   ايران نامه،]2008 نوامبر 14 [1387 آبان 24در تاريخ   -106
با تعهدات كه  نموده اتخاذ "حاضرهاي  پروندهموضوع در مورد اموال "اياالت متحده اخيراً اقداماتي را 

 ديوان را در مورد اموال نقض اقتدارصالحيت و " و استهاي الجزاير ناسازگار  اياالت متحده در بيانيه
اين نامه را "ايران تقاضا كرد كه ديوان .  خود، تعدادي مدرك نيز ارائه كردمه ايران همراه با نا".كند مي

 ايران ".گردد نمي كسب اجازه قبلي تلقي هاي مشمول الزام ب حه الييا هر چند اين نامه دليل اضافي و ،بپذيرد
وضع موجود در مورد اموال مورد بحث را با كه اياالت متحده را ملزم سازد "همچنين تقاضا كرد كه ديوان 

اب از هر گونه اقدام، تجويز، موافقت يا اجراي اقدامات مؤثر تا زماني كه ديوان رأي نهايي خود را جتنا
بودن حقوق و در حكم صادره در مورد مؤثر و قابل اجرا "  و"ادعاهاي ايران صادر نمايد، حفظ كنددرباره 
  ".ه ديوان به نفع ايران در مورد اموال مورد رأي قرار مي دهد، اطمينان حاصل نمايدكمنافعي 

  
هاريه مورخ تقاضا كرد كه ديوان اظ] 2008 دسامبر 15 [1387 آذر 25اياالت متحده طي نامه مورخ   -107

كند كه  اياالت متحده اجماالً ادعا مي. ايران را غيرمسموع دانسته و رد كند] 2008 نوامبر 14 [1387 آبان 24
دارد  ديوان كه مقرر مي] 2005اول آوريل  [1384وردين ر ف12دستور مورخ  10بند با ) 1(اظهاريه ايران 

 اي داده باشد خواهان نبايد هيچ ادله يا لوايح ديگري را تسليم نمايد، مگر آن كه ديوان از قبل چنين اجازه"
 جهت طرح استدالالت تازه درباره موضوعاتي است كه نادرستتالشي " اظهاريه ايران )2( ؛"مغايرت دارد

) 3(؛ و "اً نزد ديوان مطرح بوديممستق"هاي شفاهي پرونده حاضر،  طي مراحل تبادل لوايح و رسيدگي
به وضوح ارتباطي به موضوعات مورد رسيدگي توسط ديوان "شود كه  اظهاريه ايران به اقداماتي مربوط مي

دارد كه در صورت پذيرش اين اظهاريه   اياالت متحده همچنين اظهار مي". ندارند61/در پرونده شماره ب
  .اي تضييع خواهد شد يرمنصفانهتوسط ديوان، حقوق اياالت متحده به نحو غ

  
تقاضا كرد كه ديوان اعتراضات مطروح ] 2009ه ينهم ژانو [1387 دي ماه 20ايران طي نامه مورخ   -108

ايران . آن دولت را مردود اعالم كند] 2008 دسامبر 15 [1387 آذر 25توسط اياالت متحده در نامه مورخ 
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قابل اعمال بر  ديوان] 2005اول آوريل  [1384روردين  ف12دستور مورخ كه دارد   اظهار مي،از جمله
ثبت "فقط مرتبط است با عدم  دستور  زيرا آن،ايران نيست] 2008 نوامبر 14 [1387 آبان 24اظهاريه مورخ 

در جريان عادي و مدارك مربوطه طرفين در لوايح توسط موضوعاتي كه قبالً مورد اليحه و ادله بيشتر در 
بنابراين دستور ديوان به هيچ وجه ناظر بر وضع حاضر نيست " و "بحث قرار گرفتهمورد  پروندهتبادل لوايح 

وقتي و يا ... برهم زده است طرف ديگر كه يك طرف دعوا بعد از جلسه استماع وضعيت موجود را به زيان 
 قابل ي گمراه نمودن ديوان و لطمه غيرابررا  اظهارات خالف واقع آن طرف ،از استماعپس كه وقايع 

 24 طبق اظهار ايران، اقدامات و وقايع مشروحه در اظهاريه مورخ ".سازد  آشكار مي،جبران به طرف ديگر
مهمي است كه اعالم آنها به ديوان نه تنها ضروري بوده، و تحوالت جديد "] 2008 نوامبر 14 [1387آبان 
 عالوه بر اين، ".اضر مرتبط استگيري ديوان درباره موضوعات تحت رسيدگي در پرونده ح تصميمبا بلكه 

اياالت ايران، ] 2008 نوامبر 14 [1387 آبان 24كند كه در صورت پذيرش اظهاريه مورخ  ايران انكار مي
 برعكس، ايران است كه در صورت عدم پذيرش آن ؛لطمه خواهد ديداي  متحده به نحو غيرمنصفانه

  .ددياظهاريه لطمه خواهد 
  

درخواست خود را تكرار كرد كه ] 2009نهم فوريه  [1387 بهمن 21ه مورخ اياالت متحده طي نام  -109
  .ايران را رد كند] 2008 نوامبر 14 [1387 آبان 24ديوان اظهاريه مورخ 

  
 نوامبر 14 [1387 آبان 24 كه اظهاريه مورخ شود يادآور ميوضوع مقدماتي، ديوان به عنوان يك م  -110

اصالحيه ادعاي ايران طبق و نه  قواعد ديوان 26موقت بر اساس ماده  قرارايران نه درخواست صدور ] 2008
اول آوريل  [1384 فروردين 12 دستور مورخ 10ديوان در بند . شود  محسوب مي قواعد مزبور20ماده 
توسط ايران تسليم ] 2005اول فوريه  [1384 بهمن 12با اعالم پذيرش مداركي كه در تاريخ خود ] 2005

خواهان نبايد هيچ ادله يا لوايح ديگري را تسليم نمايد، مگر آن كه ديوان از قبل " داد كه شده بود، دستور
هر گونه استثنا قايل شدن  فقد اوضاع و احوالي كه  و با توجه به اين دستور64".چنين اجازه اي داده باشد

 نوامبر 14 [1387ن  آبا24دارد كه اظهاريه مورخ  نسبت به دستور مزبور را توجيه كند، ديوان مقرر مي
اظهاريه مزبور در هر جريان رسيدگي و بررسي اين تصميم تأثيري بر ارائه . ان مسموع نيستاير] 2008

  . ندارد،پرونده حاضرآتي هاي  ديگر، از جمله رسيدگي
  
  
  

                                                 
  . باال22 بند .ك.ر 64
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   داليل-شش
  

   صالحيت-الف  
  

عهداتي كه اصل كلي طرفين درباره ت. صالحيت ديوان نسبت به پرونده حاضر مورد اختالف نيست  -111
 ادعاي ،بنابراين. نظر دارند  با يكديگر اختالف، كردهايجاده عمومي براي اياالت متحده ي بيان9الف و بند 

 صالحيت ه در حيطكامالً ماده دو بيانيه حل و فصل دعاوي 3 بيانيه عمومي و بند 17ايران به موجب بند 
  .شود ديوان واقع مي

  
   اعتبار امر مختوم-ب
  

) dispositif(ول حكم خود ل، ديوان در مد)ب-الف و دو-دو (15- در حكم جزئي پرونده شماره الف-112
  :مقرر نمود كه

[...]  
 مقررات خزانه داري اياالت متحده داير بر معافيت انتقال اموالي كه منحصراً به ايران تعلق -د

 تهاتر يا داليل مشابه، به حق داشته، اما دارندگان آن به استناد حق حبس، دفاعيه، ادعاي متقابل،
ايران نسبت به تصرف اموال معترض بوده اند، با تعهدات اياالت متحده در بيانيه عمومي مغايرت 

   65[...]. داشته است
[...]  
ي طبق بيانيه عمومي بر عهده دارد تا بابت زيانهاي متحمله توسط ن اياالت متحده تعهدي ضم-ز

ده از اعطاي اجازه صدور اموال ايران كه مشمول قوانين كنترل ايران در اثر امتناع اياالت متح
  66 .بوده، به ايران غرامت بپردازد] 1979 نوامبر 14 [1358 آبانماه 23صادرات قبل از 

[...]  
 خوانده، اياالت متحده آمريكا طبق بيانيه عمومي مكلف نيست بابت هر مقدار هزينه انبارداري، -ك

 ژانويه 19 [1359 ديماه 29انهاي وارده نسبت به اموال ايران قبل از ضايع شدن اموال يا ساير زي
  67 .مت بپردازدا، به خواهان، جمهوري اسالمي ايران غر]1981

  
                                                 

  .140، ص 28، گزارش آراء ديوان، جلد )د (77، بند )ب:الف و دو:دو (15-اره الف حكم جزئي در پرونده شم  65
  .141، ص 28، گزارش آراء ديوان، جلد )ز(77همانجا، بند  66
  .141، ص 28، گزارش آراء ديوان، جلد )ك (77همانجا، بند  67
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اختصاص مي يابد، ديوان توجه خود ) res judicata(در اين بخش كه به موضوع اعتبار امر مختوم   -113
 15-حكم جزئي پرونده شماره الف) ز (77ان در بند  ديوتصميمكند كه آيا   معطوف ميموضوعرا بر اين 

 از حيث ،مبني بر وجود تعهدي ضمني براي اياالت متحده به پرداخت غرامت به ايران) ب:الف و دو:دو(
در صورتي كه ديوان مقرر نمايد كه .  اعتبار امر مختوم را دارد، يا خير61-هاي پرونده شماره ب رسيدگي

به بررسي اين موضوع بپردازد كه سپس  ديوان بايد ،ر مختوم ندارد، در آن صورت قبلي اعتبار امتصميماين 
 آيا ديوان ،و اعتبار امر مختوم ندارندبوده ارزش رويه قضايي داراي صرفاً احكام قبلي ديوان تا آنجا كه 

  . دارد يا خيرصالحيتي ذاتي براي نقض يا عدول از اين گونه احكام
  

 قاعده 68.، توصيف شده است متمدنمللمقبول  حقوق عموميتوم، يك اصل قاعده اعتبار امر مخ  -114
هاي حقوقي داخلي برخوردار است، يك قاعده   از پذيرش وسيع در نظامكهاعتبار امر مختوم، عالوه بر اين 

 اين قاعده در بيانيه حل و فصل دعاوي و قواعد ديوان 69. در حقوق بين الملل استه و پذيرفته شدمسجل
تمام تصميمات و احكام هيئت " ماده چهار بيانيه حل و فصل مقرر مي دارد كه 1بند . رديده استمتجلي گ

حكم كتبي بوده و "دارد كه   قواعد ديوان بيان مي32 ماده 2 بند ".داوري قطعي و الزم االجرا خواهد بود
) 1(ل اعمال است كه قاعده اعتبار امر مختوم تنها در جايي قاب  ".اجراي آن براي طرف ها الزامي است

 به موضوع توان  ا مياين عنصر دوم ر.  باشنديكي) و يا امر مورد اختالف(موضوع متنازع فيه ) 2(طرف ها و 
)petitum ( دعوا سببو )causa petendi (عبارت  سه عنصر عرفي براي همانندي ، بدين ترتيب70.تقسيم كرد

  71.ها، موضوع و سبب دعوا طرفاست از 
  

عالوه بر . تصميم مندرج است اعتبار امر مختوم داشته باشديك ندارد كه هر مطلبي كه در لزومي   -115
ارائه شده در يك تصميم نيز تا جايي كه با خود ) motifs(، داليل )dispositif (قسمت مدلول يك تصميم

                                                 
 Chorzów Factory (Germany v. Poland) (Interpretation), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 13, at 27 (16 .ك.ر   68

Dec.) (Anzilotti, D., dissenting)  
 HERSCH LAUTERPACHT, PRIVATE LAW SOURCES AND ANALOGIES OF INTERNATIONAL LAW :.ك.ربه عنوان مثال،  69

(WITH SPECIAL REFERENCE TO INTERNATIONAL ARBITRATION) 204-7, 244-49 (Longmans, Green and Co. Ltd. 1927) 

(1927); BING CHEN, GENERAL PRINCIPLES OF LAW AS APPLIED BY INTERNATIONAL COURTS AND TRIBUNALS 336-72 

(Grotius Publications 1987) (1953)  
   Cheng, supra, note 69, at 339-40 .ك.ر  70
كه عموماً بيان سنتي  (Chorzów Factory (Interpretation) (Anzilotti, D. dissenting), supra, note 68, at 23 .ك.ر 71

 Shabtai Rosenne, THE LAW AND PRACTICE OF THE .ك.همچنين ر) شود قاعده اعتبار امر مختوم محسوب مي

INTERNATIONAL COURT 1920-2005 (Vol. III) 1599 (4th ed. 2006)  
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 كشي  قضيه نسل در 72.كند نيز اعتبار امر مختوم دارند  ارتباط پيدا ميموضوع مورد اختالفتصميم درباره 
(Genocide Case)، داشت ديوان بين المللي دادگستري در خصوص شمول قاعده اعتبار امر مختوم اظهار:  

  
قاعده اعتبار امر مختوم مترتب حيطه شمول به عقيده ديوان، در صورت طرح هر سؤالي در خصوص 

ادر شده، تصميم  كه حكم در آن صيارچوبهبر يك حكم، الزم است در هر مورد با عنايت به چ
  73.... گرفته شود

  
 بين موضوعاتي كه مورد ، كه نخستباشد الزم شايدبدين منظور، در مورد يك حكم خاص، ... 

رأي واقع شده و اعتبار امر مختوم دارند، و يا لزوماً در تصميم گيري درباره آن موضوعات اين اعتبار 
؛ و )obiter dicta(اظهارات جنبي قاضي ي و يا اي يا فرع ع حاشيهومستتر است؛ و ثانياً هر گونه موض

 با  يابه تصريحاگر موضوعي .  تمايز قايل شد،اند باألخره موضوعاتي كه مطلقاً مورد حكم واقع نشده
 هيچ گونه اعتبار امر مختوم بر آن ،، در آن صورتهدر واقع مورد حكم واقع نشدتلويح ضروري 

شايد ضوع خاص در حكم مندرج است يا نيست، مترتب نيست؛ و براي تشخيص اين كه يك مو
  74.شودباط نچهارچوب موضوع است كلي در تصميميك الزم باشد 

  
 بر دو منظور اساسي مبتني است، كه يكي از  براي قاعده اعتبار امر مختوممصلحت ذيربطتوجيه   -116

، ديوان )Genocide Case( قضيه نسل كشيدر . آنها ماهيت عمومي و ديگري ماهيت خصوصي دارد
 :المللي دادگستري، مبناي منطقي قاعده مزبور را در عبارات زير اجماالً بيان كرد بين

  
... . اصل اعتبار امر مختوم بر شالوده دو منظور، يكي كلي و ديگري خاص بيان شده است"

اب  دعواست كه ب ثانياً، به نفع هر طرف...  .ختم مرافعات استي مستلزم قنخست، ثبات روابط حقو
 محروم  ....گشوده نشود، مورد رسيدگي واقع شدهوي استدالل درباره موضوعي كه قبالً به نفع 

                                                 
، تصميم شماره ده اياالت متحده آمريكا و جمهوري اسالمي ايرانبا تأييد در پرونكه ( CHENG, supra, note 69, at 348 .ك.ر  72

 Dispute .ك.رهمچنين . است نقل شده] 2004نهم سپتامبر  [1383 شهريور 19، مورخ 29، بند هيئت عمومي-33الف-132

(concerning the Course of the Frontier between BP 62 and Mount Fitzroy (“Laguna del Desierto”) 

(Argentina/Chile), Judgment. para. 94 (21 Oct. 1994), reprinted in 113 I.L.R. 1, 43-44 (1999)  
مربوط مي شود، يعني آن بخش از ) dispositif(اعتبار يك حكم بين المللي به عنوان امر مختوم در درجه اول به مدلول آن حكم "(

رويه قضايي به همين گونه پذيرفته است كه آن . كند تعهدات طرفين را تعيين ميدهد و حقوق و  حكم كه ديوان درباره اختالف رأي مي
دهد، همانقدر اثر الزام  كه مقدمات منطقي الزم را نسبت به مدلول حكم تشكيل مي) مالحظات( مندرج در مباني حكم اظهاراتدسته از 

 citing Chorzów Factory, (Interpretation), supra, note 68, at 20-21 and The Case )".آور دارد كه مدلول حكم
Concerning the Delimitation of the Continental Shelf Between the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and the French Republic (United Kingdom/France), Decision (14 Mar. 1978), 18 R.I.A.A. 

271, 296).(  
 73    Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) (26 Feb. 2007), para. 125  
 ).www.icj-cij.orgالمللي دادگستري  قابل دسترسي در سايت ديوان بين(

  .126 همانجا، بند  74
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 قبالً تحصيل كرده، بايد عموماً نقض اصول حاكم وي كه يكردن يك طرف دعوا از مزيت حكم
    75.بر حل و فصل حقوقي اختالفات قلمداد شود

  
 استداللم بر واقعيات پرونده حاضر، ديوان با اين  اعمال قاعده اعتبار امر مختودر خصوصاينك   -117

) الف:دو (15- توسط ديوان در پرونده شماره الفياياالت متحده موافق نيست كه احراز تعهدي ضمن
 در يك حكم جزئي مندرج است و نه در يك تصميمتواند اعتبار امر مختوم داشته باشد چرا كه آن  نمي

در يك ) الف-دو (15- ديوان در پرونده شماره الفتصميماقعيت كه ديوان معتقد است اين و. حكم نهايي
 تصميمآنچه كه مهم است اين است كه آيا . شود  مانع احراز اعتبار امر مختوم نميه،حكم جزئي صادر شد

ديوان در مورد وجود يك تعهد ضمني به صورت قطعي تكليف اين موضوع را بين ايران و اياالت متحده 
در يك يا صادر شده است يا خير، و نه اين كه آيا تصميم ديوان در يك حكم جزئي تعيين كرده است 

كليه موضوعات مورد بحث در پرونده را مورد تصميم  امكان دارد كه يك حكم جزئي 76.حكم مقدماتي
گيرد، به صورت قطعي مورد تصميم واقع  موضوعاتي كه حكم درباره آنها تصميم ميقرار ندهد، اما آن 

 ماده چهار 1يك حكم جزئي، اگرچه جزئي است، با اينحال، از حيث بند .  و نه به صورت موقتشده اند
براي  نهايي و و است؛ و از اين ر"حكم" قواعد ديوان، يك 32 ماده 2بيانيه حل و فصل دعاوي و بند 

 .طرفين الزم االجراست

  
يق ض امر مختوم را به صورت ماز استدالالت طرفين روشن است كه اياالت متحده قاعده اعتبار  -118

 ي به ادعاها و اموال متفاوت61-و ب) الف:دو (15-الفشماره هاي  كند كه پرونده  و استدالل مي،تعريف
 15-دارد كه هم پرونده شماره الف  ايران از طرف ديگر، در آنجايي كه اظهار مي77.ندوش مربوط مي

تر   نگرشي موسع"ل مشمول كنترل صادرات است مانوعدقيقاً يك " متضمن61-و هم پرونده ب) الف:دو(
اعتبار امر اي كه ديوان بايد به آن بپردازد اين است كه آيا قاعده   بنابراين، مسئله78.نسبت به اين قاعده دارد

 61-و ب) الف:دو (15-هاي شماره الف كند كه دقيقاً اموال واحدي موضوع پرونده مختوم ايجاب مي
 از اموال مربوط شود، يعني اموال نظامي دسته هر دو رسيدگي به يك نوع يا باشند، يا اين كه كافي است

 .نيست اياالت متحده تصرفمشمول كنترل صادرات كه در 

                                                 
    .116همانجا، بند 75
  Cheng, supra, note 69, at 355: .ك.ر  76
هايي بين   تداخل،)ب-الف و دو-دو (15-در زمان صدور حكم جزئي در پرونده شماره الف شود كه ديوان يادآور مي 77

وي خود در ايران متعاقباً تصميم گرفت كه دعا.   وجود داشت61-و ب) الف:دو (15-الفشماره هاي  اموال موضوع پرونده
 .ك.ر. مطرح شده بود، پيگيري نكند) الف:دو (15-كه به صورت مضاعف در پرونده شماره الفرا ارتباط با اموال نظامي 

    . باال20 و 11بندهاي 
   .تأكيد افزوده شده است 78
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 به عنوان يك ،كه آياوجود دارد در خصوص اين مسأله سؤاالتي شود كه  ديوان متذكر مي  -119

الملل  ه اعتبار امر مختوم در حقوق بين دقيق موضوع يك ادعا براي اعمال قاعديكي بودنموضوع كلي، 
اي تفسير شده  ، قاعده اعتبار امر مختوم به گونهمورد خاصبسته به اوضاع و احوال يك .  يا خير،الزم است

كه توسط اياالت ، India Autosدر دعواي به عنوان مثال، .  دقيق موضوع ادعا نيستيكي بودنكه مستلزم 
 مرجع حل اختالف موضوعات كلي پرونده حاضر مورد استناد واقع شد، استماع راجع بهجلسات متحده در 

سازمان تجارت جهاني اظهار داشت كه تنها در صورتي ملزم به صدور رأي درباره شمول قاعده اعتبار امر 
 شبيه به قدر كافيكه مبناي اين اختالف " سازمان تجارت جهاني استدر مختوم بر حل و فصل اختالف 

 به طوري كه در داخل مفاهيم پذيرفته شده قاعده مزبور قرار ،باشد] قبليدر يك دعواي [  مطروحاختالف
براي اين كه " سازمان تجارت جهاني در ادامه استدالالت خود نظر داد كه مرجع حل اختالف 79".گيرد

، داشته باشدتجارت جهاني سازمان در قاعده امر مختوم هر گونه نقش احتمالي در حل و فصل اختالف 
ارجاع  بعدي مرجعبه كه  واقع شده و آن موضوعي رأيموضوعي كه قبالً مورد  در جوهره  بايددست كم
گيري كرد كه آن   سازمان تجارت جهاني نتيجهمرجع حل اختالف 80.وجود داشته باشدهمانندي ، گرديد

جود در زمان تأسيس  مومشابهاقدامات  و نه پروندهنه اقدامات خاص در اين "، زيرا  نيستنديكيدو موضوع 
المللي به  هاي بين  بعضي ديوان81.ندد مورد بررسي واقع نش"قبليپرونده در "، صراحتاً  رسيدگيمرجعآن 

 82.اند تر اشاره كرده كليبالساني قاعده اعتبار امر مختوم 

                                                 
79 India- Measures Affecting the Automotive Sector (Complaints by the European Communities and the 

United States, WT/DS146/R and WT/DS175/R), report of the Panel, para. 7,60 (21 Dec. 2001)  ) تأكيد افزوده
 ).شده است

80   Id., at para 7,66) تأكيد افزوده شده است.(  
81 Id., at para 7,9) معتقدند صصين علم حقوق اي از متخ عده ديوان يادآور مي شود كه ،به عالوه). است تأكيد افزوده شده

 دقيق موضوع اختالف يكي بودن كه مستلزم اين و نه ،شود  مربوط ميهمانند بطور كليكه قاعده اعتبار امر مختوم به اقدامات 
 Vaughan Lowe, Overlapping Jurisdiction in International Tribunals, 20 Australian .ك.ربه عنوان مثال، . باشند

Year Book of International Law 191, 202 (1999); August Reinisch, The Use and Limits of Res Judicata and 

Lis Pendens as Procedural Tools to Avoid Conflicting Dispute Settlement Outcomes, 3 The Law and 

Practice of International Courts and Tribunals 37, 71 (2004). Cf. Vaughan Lowe, Res Judicata and the Rule 

of Law in International Arbitration, 8 African Journal of International and Comparative Law 38 (1996).  
 ,Waste Management, Inc. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/00/3 (26 June 2002) .ك.ر  82

para 39   )كه سابقاً  موضوعهمان  بوده و به ها همان طرفصميم قضائي تنها در صورتي اعتبار امر مختوم دارد كه بين يك ت 
  .   <http://icsid.worldbank.org>) قابل دسترسي در (.)مورد رأي قرار گرفته مربوط شود

-Compagnie Générale de l’Orénoque (Francoاز حكم صادره در پرونده  Waste Managementهيئت داوري 

Venezuelan Mixed Cl. Comm. ١٩٠٥), reprinted in JACKSON H. RALSTON AND W.T.S. DOYLE, REPORT OF THE 
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تر  هالملل گسترد م اعتبار امر مختوم احتماالً در حقوق بينو مفهكند كه ميديوان اگرچه تصديق   -120

موارد گيري راجع به  تصميم براي مناسبپذيرد كه ضابطه   داخلي، اما ميهاي حقوقي نظاماست تا در بعضي 
 دقيق يكي بودن لزوم  اما 83.ها، موضوع و سبب دعواست  طرفيكي بودن ،قاعده اعتبار امر مختوم شمول

 شمولگيري درباره  تصميمبراي بنابراين .  قبلي مورد بحث داردتصميم حيطه شمولموضوع دعوا بستگي به 
 وجود يك تعهد باره ديوان درتصميم شمولدقيق حيطه ر پرونده حاضر، الزم است باعتبار امر مختوم 

  84. توسط طرفين مشخص شودمطروحدر چهارچوب اختالف ) الف:دو (15-ضمني در پرونده شماره الف
  

با "ايران ادعا كرد كه اياالت متحده  ،)الف:دو (15-در جريان رسيدگي به پرونده شماره الف  -121
 قضايي خود، يا، در غير قصور در فراهم كردن موجبات انتقال فوري كليه اموال عيني ايران واقع در قلمرو

اينصورت، با عدم پرداخت غرامت به ايران بابت امتناع از فراهم آوردن ترتيبات انتقال اموال، از تعهدات 
 در احراز 86ايران خواستار صدور يك حكم اعالمي 85".لف كرده استهاي الجزاير تخ هخود در بياني

 انتقال آن دسته از اموال ايران براي ترتيبات الزم تمهيد كه اياالت متحده را مكلف به ،تخلف مزبور شد
ه را ملزم به پرداخت كليه خسارات مستقيم و غيرمستقيمي حال منتقل نشده و نيز اياالت متحدبكند كه تا

 متحمل گرديده، و مبلغ اين خسارات در مراحل بعدي رسيدگي تخلف ايران حسب ادعا از اين كهنمايد 
   87.شودتعيين 

  

                                                                                                                                                 
FRENCH-VENEZUELAN MIXED CLAIMS COMMISSION OF يك حق، "(كند كه  نقل مي (١٩٠٦)٣٥٥ ,٢٤٤ ١٩٠٢

رسي واقع و به عنوان مبناي غرامت مستقيماً مورد حكم واقع موضوع يا واقعيتي كه توسط يك دادگاه صالح مشخصاً مورد بر
 American-British Claims) ٢١ In the Matter of the S.S. Newchang, Claim؛ در دعواي )".شده، قابل معارضه نيست

Tribunal), reprinted in ١٦ A.J.I.L. كند كه  ميقاعده اعتبار امر مختوم در جائي مصداق پيدا  ( (١٩٢٢) ٣٢٤ ,٣٢٣
 )".هاي دعوا و موضوع مورد اختالف يكي باشد طرف

  . باال114 بند .ك.ر  83
 شايد الزم باشد كه دادگاه يا ديوان لوايح طرفين ، شمول قاعده اعتبار امر مختوم مورد اختالف استحيطهدر مواردي كه  84

به عنوان . ذ شده است مورد بررسي قرار دهد كه تصميم معيني در آن اتخااي زمينههاي مختلف را براي تشخيص  در پرونده
 Rosenne, supra, note.: ك.ر كالً Haya de la Torre (Colom. v. Peru), 1951 I.C.J. 70, 79-80 (13 Jun.). .ك.رمثال، 

71 at 1603.  
  .119، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 16، بند )ب:الف و دو:دو (15- حكم جزئي در پرونده شماره الف85
هايي از دعاوي مطروح نزد ديوان بدون سابقه  دسته اعالمي يا صدور آنها راجع به تصميمات مربوط به هاي درخواست 86

هيئت -18الف-32دي ئي سي، تصميم شماره اياالت متحده آمريكا و جمهوري اسالمي ايران .ك.ربه عنوان مثال، . نيست
، راجع به 251، ص 5جلد  گزارش آراء ديوان داوري، منتشره در، ]1984ششم آوريل  [1363 فروردين 17، مورخ عمومي

  .موضوع اعمال يك ضابطه حقوقي مربوط به تابعيت مضاعف
  .123، ص 28 گزارش آراء ديوان داوري، جلد ،29بند ) ب:الف و دو:دو (15- حكم جزئي در پرونده شماره الف.ك.ر   87
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. اً حيطه شمول تصميمات خود را تعيين كردصراحتگيري راجع به ادعاي ايران، ديوان  در تصميم  -122
  :داشتبه شرح زير اشعار ) ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي پرونده شماره الف ديوان در

  
موقعيتي نيست كه بتواند در حكم جزيي   با توجه به وضع لوايح طرفين تا اين تاريخ، ديوان در-30

حاضر راجع به كليه مسايل مطروح، و باالخص راجع به مسايل موضوعي مربوط به اقالم خاص يا 
اذ تصميم كند، اتخ خسارت ادعايي كه ايران بابت آنها غرامت مطالبه ميو مبلغ راجع به ميزان 

  .... نمايد
  

 در جلسه استماع، ديوان به طرفين اطالع داد كه در نظر ندارد در اين مرحله از رسيدگي راجع -33
به مسايل مطروح درباره اموال مشخص تصميم گيرد و از طرفين انتظار ندارد كه در آن زمان راجع 

  88.به ادله مربوط به اينگونه اموال پاسخ دهند
  

 اياالت متحده ،)ب:الف و دو:دو (15-شود كه طي استماع پرونده شماره الف آور ميديوان ياد   -123
در خصوص اقالم تصميمي ديوان مبني بر اين كه در حكم جزئي خود مورد نظر  عمل هاعتراضي به نحو

در صورت عدم رد "برعكس، اياالت متحده تقاضا كرد كه . خاص اتخاذ نخواهد كرد، به عمل نياورد
 طبقات  در خصوص  از موضوعات حقوقيممكنتعداد هر راجع به بايد دست كم اكنون وان دعاوي، دي

 تصميم ،كه شامل اموال مشمول قوانين كنترل صادرات اياالت متحده بود 89"مشخصي از اموال ايران
تصميمات حيطه شمول راجع به  ديوان بر اساس موضوع مطروح و با توجه به محدوديت صريح ".گيرد

  :مقرر نمودزير حكم جزئي خود به شرح ) dispositif (مدلول شد، در بخش مالحظهخود، كه 
  

اياالت متحده تعهدي ضمني طبق بيانيه عمومي بر عهده دارد تا بابت زيانهاي متحمله توسط ايران 
در اثر امتناع اياالت متحده از اعطاي اجازه صدور اموال ايران كه مشمول قوانين كنترل صادرات 

  90. بوده، به ايران غرامت بپردازد)1979 نوامبر 14( 1358 آبانماه 23قبل از 
   

، روشن )ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي پرونده شماره الفزمينه و شمول پس از بررسي حيطه   -124
 و تقريباً به شكل انتزاعي، راجع به يك موضوع تفسيري بيانيه عمومي 91است كه ديوان به صورت اعالمي

                                                 
  .123-24، ص ص 28 جلد ،ن داوري، گزارش آراء ديوا33 و 30 همانجا، بندهاي  88
 شود  متذكر ميديوان همچنين ). تأكيد افزوده شده است (124، ص 28، جلد  داوري، گزارش آراء ديوان32 همانجا، بند  89

ظاهراً نگران مسايل حقوقي تصميم گيرد، از كه اياالت متحده هنگامي كه از ديوان تقاضا كرد راجع به تعداد هر چه بيشتري 
  .بالنسبه معدود است) الف:دو (15- در پرونده شماره الفبحثتعداد اموال نظامي مورد وع نبود كه اين موض

  .141، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد )ز (77 همانجا، بند  90
  كارخانه خورژوفم اعالمي در پروندهـــور خود را از يك حكــتري بين المللي منظــديوان دائمي دادگس 91

 Chorzów Factory (Inter pretatim)به شرح زير توضيح داد :  
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اموال خاصي كه موضوع قراردادهاي از  بدون آن كه درباره مسايل مربوط به هر يك ،ردگيري ك تصميم
 مندرج در آن حكم تصميم. تصميم بگيرد ،بودهاي خصوصي اياالت متحده   بين ايران و شركتذيربط

 ديوانتصميم . دهد ع ادعاي حاضر را تشكيل ميو كه موض،شد  از اموال ميطبقهجزئي صراحتاً شامل يك 
 15-حكم جزئي پرونده شماره الف) ز(77مندرج در بند به نحو حكم ) dispositif( مدلول كه  اين استبر
شود، و به   معيني از اموال ايران، يعني اموال مشمول كنترل صادرات مربوط ميطبقهبه ) ب:الف و دو:دو(

محدود  ، است)الف:دو (15- پرونده شماره الفموضوع كهاموال مشخص مشمول كنترل صادرات 
  .گردد نمي

  
دارد كه رأي ديوان در حكم جزئي خود در پرونده   ديوان مقرر مي،با توجه به مراتب پيشگفته  -125

داير بر اين كه اياالت متحده تعهدي ضمني طبق بيانيه عمومي بر عهده ) ب:الف و دو:دو (15-شماره الف
 صدور اموال ايران مجوزياالت متحده از اعطاي دارد تا بابت زيان هاي متحمله توسط ايران در اثر امتناع ا

 61-اعتبار امر مختوم در پرونده شماره ببه ايران غرامت بپردازد،  بوده، تكه مشمول قوانين كنترل صادرا
  .دارد

  
هاي شماره  دعاوي و اموال مختلف در پروندهكه كند  اياالت متحده عالوه بر اين كه استدالل مي  -126
دارد كه  سازد، همچنين اظهار مي  قاعده اعتبار امر مختوم را غير قابل اعمال مي61- بو) الف:دو (15-الف

 تصميممختوم ندارد، به اين دليل كه امر اعتبار ) ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي پرونده شماره الف
. شودي محسوب م"آشكار حقوقياشتباه "ديوان داير بر وجود يك تعهد ضمني در بيانيه هاي الجزاير، يك 

ليه نكات مهم طرفين درباره ك مذكور عمدتاً ناشي از اين واقعيت بود كه اشتباهطبق اظهار اياالت متحده، 
  . استدالل نكرده بودندبحث و نزد ديوان بطور كامل ) الف:دو (15-در پرونده شماره الف

  
باشد، هيچ گونه  آشكار حقوقي حاصل يك اشتباه ،هلحا يك دادگاه يا ديوان صرأيهنگامي كه   -127

اين استثنا بر قاعده اعتبار امر دايره  ديوان يادآور مي شود كه 92. مترتب نيسترأياعتبار امر مختوم بر آن 
 براي ناديده حقوقي اشتباهات "ساير" يا "صرف" حقوقيمختوم محدود است، زيرا ارتكاب اشتباهات 

                                                                                                                                                 
 ، يك بار و براي هميشهحصول اطمينان از شناسائي يك وضعيت حقوقي،] حكم اعالمي[منظور از يك 

 ، كه بدين گونه احراز مي شوداي حقوقي وضعيت باشد؛ تا ميو به صورت الزم االجرا بين طرفين دعوي 
  .بار ديگر مورد سؤال واقع نشود ، مورد نظر است آنناشي ازار حقوقي ثتا آنجا كه آ

Chorzów Factory, supra, note 68, at 20.  
 ,Trail Smelter Arbitration (United States of America v. Canada), 3 R.I.A.A. 1905, 1938:.ك.ر به عنوان مثال  92

1956-57 (U.S.-Can. Arb. Trib. 1941).  
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ت مصلح با توجيه  رهيافت مضيق چنينيك 93.نيستكافي گرفتن قطعيت و الزم االجرا بودن تصميمات 
 رويه قضايي از به عالوه، 94. سازگار است، پاياني براي مرافعه متصور باشد اين كهقاعده مزبور، يعني

 قاعده اعتبار امر برالمللي روشن است كه آنچه كه در حيطه شمول اين استثنا ها و ديوان هاي بيندادگاه
 يك عهدنامه و يا يك فقره ،وان يا دادگاهي در اتخاذ رأي خودمختوم قرار گيرد، مواردي است كه دي

اي استوار ساخته كه حسب اذعان فسخ شده ه گرفته و يا رأي خود را بر موافقت نامهدقانون ذيربط را نادي
 قابل معارضه توسط طرف مقابل نبوده و حقوقيها اين است كه اشتباه   وجه مشترك اين نمونه 95.بوده است

تفسير يا استنباط يك ديوان از يك عهدنامه و يا يك با صرف عدم موافقت . رهاي متفاوت نيستتفسيقابل 
  .شود محسوب نمي "آشكار حقوقي هاتباش"يك  مدرك حقوقي

  
هيچيك از استدالالت مطروح توسط اياالت متحده منطبق يا قابل قياس با ليكن به نظر ديوان،   -128
 در اين باب اين هبرعكس، منطوق اظهارات اياالت متحد.  نيستكارآش حقوقي اشتباههاي فوق از  نمونه
. است  اياالت متحده در غياب نقض، مرتكب اشتباه شدهاي كه ديوان در وضع تعهد پرداخت غرامت برهبود

الملل درباره خسارت   حقوق بينتر الشمول  با اصول جامعتصميمكند كه اين  اياالت متحده استدالل مي
تر  امع الشمولجاصول " از طرفي، استدالالت اقامه شده توسط اياالت متحده درباره اين .ناسازگار است

ر صحيح بيانيه يدر تأييد روايت خود از تفس)  حقوق راجع به مسئوليت دولت،از جمله ("الملل حقوق بين
تصميم كه  ديوان با اين اظهار موافق نيست ،بنابراين. ران مورد ايراد واقع شده است توسط اي،عمومي
يك ) ب-الف و دو-دو (15- درباره تعهد ضمني براي پرداخت غرامت در پرونده شماره الفاش قبلي

 .شود  محسوب مي"آشكار حقوقياشتباه "

  
                                                 

 : در اين خصوص اشعار داشتThe Trail Smelter هيئت داوري 93
 و ساير اين گونه "اساسي"عقيده هيئت داوري اين است كه ضابطه صحيح، نه در تمايز بين اشتباهات حقوقي "

 و يا اشتباهي كه يك هيئت Schreckپرونده   نهفته است، از قبيل اشتباه در "آشكار"اشتباهات، بلكه بين اشتباهات 
اي كه حسب اذعان  عهدنامه ذيربط و يا استوار ساختن تصميم خود بر موافقت نامهداوري در ناديده گرفتن يك 

الاقل، اين نهايت آن چيزي است كه مي توان با استناد . فسخ گرديده و يا ساير اشتباهات حقوقي مرتكب مي شود
ند يك چنين اشتباه اشتباه در تفسير كنوانسيون كه خواهان در اصالح ادعا مي ك. به رويه هاي قضائي و عرف گفت

اين فرض كه انتقادات مزبور موجه اند براي نقض تصميم . انتقادات بعدي نيازي به بررسي ندارند.  نيست"آشكار"
  .كافي نيست

 Id. 3 R.I.A.A. at 1957.: ك.ر
  . باال116 بند .ك.ر 94
 .Trail Smelter Arbitration, supra, note 92, 3 R.I.A.A. at 1957; Schreck Case (Mex.-U.S.: ك.به عنوان مثال ر  95

Cl. Comm. 1868)(Claim No. 768), reported in John Bassett Moore, History and Digest of the International 

Arbitrations to Which the United States Has Been a Party (Vol. II) 1357-58 (1898).  
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كه دارد  مقرر مي، ديوان بحث و استدالل] كافي نبودن[در خصوص موضع اياالت متحده درباره   -129
) الف-دو (15-هد ضمني به طور كامل در پرونده شماره الفمسئله اين نيست كه آيا راجع به موضوع تع

آيا موضوع مطرح ) 1(اين است كه بر  بررسي تأكيدبرعكس، . خير يا ه استصورت گرفتاستدالل بحث و 
 اقامهخواستند   كامل براي اقامه كليه استدالالتي كه مي97ا طرفين فرصتي، و اگر مطرح شد، آ 96شد يا خير

بنابراين مادام كه موضوع مطرح شد و طرفين فرصت اقامه استدالل راجع به آن .  داشتند يا خير،كنند
چه مقدار از لوايح كتبي يا استدالالت شفاهي لزومي ندارد كه ديوان وارد اين بررسي شود كه  ،داشتند

 .وقف موضوع تعهد ضمني شد) الف:دو (15-طرفين در پرونده شماره الف

  
 كه آيا موضوع تعهد ضمني به پرداخت غرامت طي جريان مسئلهبه اين ديوان ابتدا با پرداختن   -130

شود كه بدليل  توسط طرفين مطرح گرديد يا خير، متذكر مي) الف:دو (15-رسيدگي در پرونده شماره الف
تواند راجع به موضوعاتي رأي بدهد كه  ديوان تنها ميمبني بر رضايت طرفين است، آن كه صالحيت ديوان 

) ب:الف و دو:دو (15- از حكم جزيي پرونده شماره الف98.شود گيري به ديوان ارجاع مي براي تصميم
مطرح شد، ) الف:دو (15-روشن است كه موضوع تعهد ضمني به پرداخت غرامت در پرونده شماره الف

، ولو زيرا ايران در تأييد استدالل خود داير بر اين كه اياالت متحده مكلف به پرداخت غرامت به ايران بوده
 صراحتاً به ، اياالت متحده نبودتصرفدر ) الف:دو (15- در پرونده شماره الفمورد بحثآن كه اموال 

 ديوان مقرر مي دارد كه 99.استناد كرد) 4ادعاي  (1- قبلي ديوان در حكم جزئي پرونده شماره بتصميم
در هر حال، . حكم بدهد) الف:دو (15- در پرونده شماره الفيبنابراين مجاز بود درباره موضوع تعهد ضمن

مطرح نشد، ) الف:دو (15-اياالت متحده اين نيست كه موضوع تعهد ضمني در پرونده شماره الفايراد 
اما آن امر تصميمي بود كه طرفين . بلكه اين است كه طرفين به طور كامل راجع به آن اقامه استدالل نكردند

                                                 
موضوعي كه  كه در جائي ،روشن است": نويسد المللي دادگستري مي يوان بينقاضي محمد شهاب الدين، عضو سابق د 96

ولو آن كه ذيربط را مورد بررسي قرار دهد، مĤخذ  صالحيت خود كليه استدالالت و در محدودهتواند  مطرح شده، ديوان مي
  ".نشده باشندعرضه توسط طرفين 

MOHAMED SHAHABUDDEEN, PRECEDENT IN THE WORLD COURT140 (Cambridge, 1996) )تأكيد افزوده شده است.(  
  .ROSENNE, supra, note 71, at 1603: .ك.رهمچنين   97
 كه در آن، ديوان بين المللي Asylum Case (Colombia v. Peru), 1950 I.C.J. 265, 280 (20 Nov.) .ك.رهمچنين  98

موضوع به كه  بدليل آن ، كردامتناعالتوره دائول هايا دادگستري صراحتاً از اعمال صالحيت بر موضوع استرداد ويكتور ر
  .ديوان ارجاع نشده بود

، 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 62-63، بندهاي )ب:الف و دو:دو (15- حكم جزئي در پرونده شماره الف.ك.ر 99
  . 119، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 16 همانجا، بند .ك.رهمچنين . 135ص 



 ٦١

 100.ديوان به عنوان يك مرجع قضايي از قانون آگاه است و فرض بر اين است كه اتخاذ كردنددر آن زمان 
 15-گيري در پرونده شماره الف بنابراين، ديوان در بررسي موضوع تفسيري ارجاعي به خود براي تصميم

 . محدود به استدالالت حقوقي اقامه شده توسط طرفين نبوده است،)الف:دو(

  
نزد ديوان ه از فرصت كامل براي اقامه استدالل ثانياً، اياالت متحده هرگز اظهار نكرده است ك  -131

 قواعد ديوان 15ماده . محروم شده بود) الف-دو (15-درباره موضوع تعهد ضمني در پرونده شماره الف
 بايد به هر طرف فرصت كامل داده شود كه مطالب خود يصراحت دارد كه در هر يك از مراحل رسيدگ

از چنين بود كه  احساس كرده) الف:دو (15-رونده شماره الفاگر اياالت متحده در پ.  نمايدهرا عرض
به عالوه، در ماده . جريان رسيدگي آن پرونده مطرح كند ع را دروتوانست موض فرصتي محروم شده، مي

 دعوا طرف اما قبل از صدور حكم، هر ، استماعختم مقرر شده است كه بعد از مكانيزمي قواعد ديوان 29
اياالت متحده قبل از صدور . دشوجلسات استماع خواستار تجديد خواست به ديوان با ارائه درتواند  مي

 ، در عوض.ارائه نكرد) الف:دو (15-، چنين درخواستي در پرونده شماره الف1992حكم جزئي در سال 
كند كه ديوان استدالل خود در حكم جزئي پرونده   تقاضا مي61-اياالت متحده اكنون در پرونده شماره ب

اياالت متحده از كه  اساساً به اين دليلرد تجديد نظر قرار دهد، مورا ) ب:الف و دو:دو (15-ره الفشما
كه به موجب قواعد جريان صحيح قانوني  بههاي مربوط  با توجه به مكانيزم. نتيجه حكم جزئي راضي نيست

الت متحده را بپذيرد كه تواند استدالل ايا هاي دعوا در اختيار دارد، ديوان نمي ديوان هر يك از طرف
درباره وجود تعهدي ضمني براي ) ب:الف و دو:دو (15-ديوان در حكم جزئي پرونده شماره الف تصميم

 . استقابل ايراد نوعي به علت فقد ادعايي اقامه استدالالت كامل توسط طرفين، به ،پرداخت غرامت
  

 زير در تصميماتدارد كه، از جمله، ، همچنين مقرر مي101 خود در باالتصميماتديوان بر اساس   -132
ر داعتبار امر مختوم ) ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي در پرونده شماره الف) dispositif(بخش مدلول 

  :پرونده حاضر دارد
  ):د (77 بند -

مقررات خزانه داري اياالت متحده داير بر معافيت انتقال اموالي كه منحصراً به ايران تعلق داشته، 
 دفاعيه، ادعاي متقابل، تهاتر يا داليل مشابه، به حق ايران ،حبسآن به استناد حق  ندگانداراما 

                                                 
 juraقطع نظر از اين كه استداللي مطرح شده بوده يا خير، اصل "( SHAHABUDDEEN, supra, note 96, at 137: .ك. ر100

novit curia)  سازد كه قبل از اعالم نظر يا اقدام نسبت به  را ملزم مي] المللي دادگستري ديوان بين)  [داند دادگاه قانون را مي
 .Lotus Case (France v .ك.همچنين ر). تأكيد افزوده شده است) (".قاعد سازديك مسئله حقوقي، خود را نسبت به آن مت

Turkey), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10, at 31 (7 Sept.); Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), 

1974 I.C.J. 3, 9 (25 Jul.). 
  . باال115 بند .ك.ر 101
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اند، با تعهدات اياالت متحده در بيانيه عمومي مغايرت  نسبت به تصرف اموال معترض بوده
  102.... است داشته

  )ك (77بند  -
، يقدار هزينه انباردار طبق بيانيه عمومي مكلف نيست بابت هر م،خوانده، اياالت متحده آمريكا
 ژانويه 19 [1359 دي ماه 29هاي وارده نسبت به اموال ايران قبل از  ضايع شدن اموال يا ساير زيان

  103. غرامت بپردازد،به خواهان، جمهوري اسالمي ايران]. 1981
  

ونده در حكم جزئي پر كه ،زير) motifs(از جمله داليل  ي،داليلدارد كه  ديوان همچنين مقرر مي  -133
  :اعتبار امر مختوم دارنددر پرونده حاضر مندرج است، ) ب:الف و دو:دو (15-شماره الف

  
كه را  امتناع از صدور اموال ايران  به اياالت متحده حق خود نسبت، بيانيه عمومي9در بند   )الف(

 نوامبر 14 [1358 آبان ماه 23 قبل از ه جاريمشمول قوانين كنترل صادرات اياالت متحد
  104؛شت محفوظ نگهدا،بوده] 1979

 قانون انرژي اتمي ،قانون كنترل صادرات اسلحهشامل قوانين كنترل صادرات مزبور   ) ب(
 و قانون اداره امور ،1978اي مصوب  هاي هسته الحس، قانون منع گسترش 1954مصوب 

  105؛شود  مي1979صادرات مصوب 
اني مشمول قوانين كنترل  صدور اموال ايرمجوزاز اعطاي با خودداري اياالت متحده   )پ(

از تعهدات ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان ماه 23قبل از جاري اياالت متحده صادرات 
  106. استتخلف نكردههاي الجزاير  خود در بيانيه

  
 جبرانهاي قابل   زيان-پ

  
 الف و:دو (15-كه رأي قبلي ديوان در حكم جزئي پرونده شماره الفاكنون كه ديوان مقرر نمود   -134
ايران توسط  متحمله هاي  مبني بر اين كه اياالت متحده تعهدي ضمني برعهده دارد كه بابت زيان،)ب:دو

 صدور اموال ايران كه مشمول قوانين كنترل صادرات اياالت پروانه اعطاي از امتناع اياالت متحده نتيجهدر 
اعتبار بپردازد، در پرونده حاضر رامت به ايران غ ،بوده] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23قبل از جاري متحده 

                                                 
  .140، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد )د (77، بند )ب:الف و دو:دو (15-الف حكم جزئي در پرونده شماره 102
  .141، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد )ك (77 همانجا، بند  103
  .136-37، ص ص 134، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد65 و 59 همانجا، بندهاي  104
  .134، ص 28 جلد ، گزارش آراء ديوان داوري،60 همانجا، بند  105
  .136-137، ص ص 134، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 65 و 59 همانجا، بندهاي  106
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 پرونده حاضر موضوعبايد بررسي كند كه آيا ايران در خصوص اموال اكنون  ديوان 107دارد،امر مختوم 
الف و :دو (15-ديوان در حكم جزئي خود در پرونده شماره الف. است يا خير  شدهييها زيانچنين متحمل 

در آن پرونده شده است يا جبراني  متحمل هرگونه زيان قابل  تصميم نگرفت كه آيا ايران در واقع،)ب:دو
له حع را به مروديوان رسيدگي به اين موض. خير، و اگر شده، ماهيت و ميزان چنين زياني چه بوده است

 شده در لوايح براي صدور تصميم در آن باره ئه زيرا معتقد بود كه ادله ارا،بعدي رسيدگي موكول كرد
 15-رونده شماره الفدر پبر خالف وضعيتي كه در هنگام صدور حكم جزئي خود ديوان . يستكافي ن

موضوع ون قادر است در خصوص اموال مشمول كنترل صادرات ن، اكبودبا آن مواجه ) ب:الف و دو:دو(
طي  ، و هم خود در لوايح كتبي مفصل همها  پرونده حاضر تصميم بگيرد، زيرا طرفين راجع به موضوع زيان

 استدالل بحث ونزد ديوان كامل به طور شد، خاص  استماع كه وقف موضوعات كلي و دعاوي شصت روز
 كه ستها ي موضوعات مربوط به زياند تعدابرايهدف حكم جزئي حاضر پيدا كردن راه حلي . اند كرده

 .حل نشده باقي ماندند) ب:الف و دو:دو (15-در حكم جزئي پرونده شماره الف

  
كنون در ايح كتبي و اظهارات شفاهي مفصل طرفين در پرونده حاضر، ديوان با توجه به لوا  -135

بررسي كند كه آيا ايران در پرونده حاضر كامالً وضعيتي است كه روش قابل اعمال در تعيين اين مسئله را 
ه ها چگون  ميزان آن زيانوخير، و اگر متحمل شده، ماهيت متحمل شده است يا جبراني قابل   زيانهيچگونه 

  .است
  

  تعهد ضمنيحدود  -1
  

 در خصوص حقوق ين كنوانسيون و32 و 31الجزاير، ديوان همواره مواد  هاي در تفسير بيانيه  -136
 تعهدي ضمني" ]عبارت [حدود براي روشن كردن 108.است  را اعمال كرده1969 مه 23معاهدات، مصوب 

به عنوان  )implication( تلويح شي را كه  ديوان نق،109"هاي متحمله به پرداخت غرامت به ايران بابت زيان
-هاي الجزاير در حكم جزئي خود در پرونده شماره الف يوان هنگام تفسير بيانيه داستناد مورد روش تفسير

  .مد نظر قرار مي دهد ،دارد) ب:الف و دو:دو (15
  

                                                 
  . باال125 بند .ك.ر 107
108  1155 U.N.T.S. 331; 8 I.L.M. 679 (1969).  
، ص 28 ، گزارش آراء ديوان داوري، جلد)ز (77، 65، بندهاي )ب:الف و دو:دو (15- حكم جزئي در پرونده شماره الف109

  .141، ص 137-136
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 15-ره الفديوان همانطور كه در اتخاذ مفهوم تعهد ضمني در حكم جزئي خود در پرونده شما  -137
 حدودهاي الجزاير عمل كرد، در تعيين   صريح بيانيهمقررات در محدوده مقرر توسط ،)ب:الف و دو:دو(

تواند از آن محدوده  ديوان نمي.  صريح عمل كندمقررات آن ، و در محدوه،آن تعهد نيز بايد مطابق با
 .دنبال خواهد كرد  تعهد ضمنيحدوداين رهنمود اصلي است كه ديوان در تعيين . عدول كند

  
اعتبار امر مختوم حاصل  يك تصميم) dispositif(بطوري كه در باال ذكر شد، نه تنها بخش مدلول   -138
ارتباط پيدا مسئله مورد بحث خود تصميم راجع به ه بكه نيز در حدي ذيربط ) motifs(كند، داليل  مي
الف و :دو (15-جزئي پرونده شماره الف ديوان در حكم 110.از اعتبار امر مختوم برخوردارندند، نك مي
 و 9از بند  " در متن حكم اشعار داشت كه تعهد ضمني اياالت متحده به پرداخت غرامت به ايران،)ب:دو

كند وضع مالي ايران را حتي االمكان به صورت   كه اياالت متحده را ملزم مي،شود اصل كلي الف ناشي مي
تعهد " اين كه ،خالصه و روشن و به صورت 111؛"بازگرداند] 1979ر  نوامب14 [1358 آبان 23موجود قبل از 

ضمني اياالت متحده به پرداخت غرامت از تعهد آن دولت به اعاده وضع مالي ايران به صورت موجود قبل 
 ، وضع مالي، مندرج در اصل كلي الفاعادهبه  تعهد 112".ناشي مي شود] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23از 

 15-براي احراز تعهد ضمني به پرداخت غرامت در پرونده شماره الفذيربط ) motif(مبناي بدين ترتيب، 
 و بدين مفهوم، عالوه بر تعهد ضمني به خود پرداخت غرامت، به موجب ،دهد را تشكيل مي) الف:دو(

 . براي ديوان در پرونده حاضر الزم االجر است،اعمال قاعده اعتبار امر مختوم

  
يك تلويح  اصل كلي الف را مبناي ،)الف:دو (15- اين كه ديوان در پرونده شماره الفبا توجه به  -139

 به خصوص، ،اصل كلي الف وبه  تعهد ضمني بايد با ارجاع حدودتعهد به پرداخت غرامت محسوب كرد، 
كند اصل كلي الف اياالت متحده را ملزم مي. وضعيت مالي مندرج در آن تعيين گردداعاده ارجاع به تعهد 

باز ) 1979 نوامبر 14 (1358 آبان ماه 23حتي االمكان وضعيت مالي ايران را به صورت موجود قبل از "كه 
در "  به عالوه، اصل كلي الف الزم مي دارد كه بازگرداندن وضعيت مالي ايران ".گرداندخواهد 

 ترتيبات الزم براي ه تمهيدب" و به موجب تعهد اياالت متحده بيانيه هاي الجزاير "ارچوب و پيرو شرايطهچ
صورت بيانيه عمومي  "9 تا 4انتقال تمام اموال ايران واقع در قلمرو قضايي خود، به شرح مندرج در بندهاي 

 .پذيرد
 

                                                 
  . باال115 بند .ك.ر  110
  .136، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 65، بند )ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي در پرونده شماره الف 111
  . همانجا 112
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يت هاي الجزاير در كل بيانيهرا به  مقررهآن متن اصل كلي الف حاوي اشارات صريحي است كه   -140
 بيانيه عمومي 9 تا 4 و همچنين به بندهاي ،)" بيانيهوشرايط ددر چهارچوب و پيرو "يعني، عبارت  (خود

همانطور كه ديوان در حكم جزيي . كند متصل مي) " خواهد آمد9 تا 4به شرحي كه در بندهاي "(مشخصاً 
 وافي بهبه تنهايي "خاطرنشان ساخت، اصل كلي الف ) ب:الف و دو:دو (15-خود در پرونده شماره الف

اياالت متحده  و جمهوري اسالمي ايران از رأي قبلي خود در پرونده لن با نقديوا 113".مقصود نيست
مفاد دو بيانيه نه " اضافه كرد كه ،114هيئت عمومي-)ز:بخش اول(15الف-63ي شماره ، قراراعدادآمريكا

به مكلف ) الف(ح در اصل كلي واي را كه اياالت متحده براي اجراي تعهد وسيع مشر فقط اقدامات ويژه
 115".، بلكه همچنين تعهدات ناشي از اين الزام را محدود مي سازده است بيان و تشريح نمودن آانجام

  
 وضعيت مالي كه در آن مندرج است، ن و به خصوص تعهد بازگرداند،اصل كلي الف ،بنابراين  -141

 بيانيه 9 و 4ندهاي به ويژه، ب. هاي الجزاير تفسير گردد ، بلكه بايد در چهارچوب بيانيهانتزاعينبايد به صورت 
 نوامبر 14 [1358 آبان 23عمومي چگونگي بازگرداندن وضعيت مالي ايران به صورت موجود قبل از 

اندن بازگرداز طريق  وضعيت مالي ايران اعاده كردند كه بيني پيشطرفين . ندا را مشخص كرده] 1979
يعني وجوه و اوراق (هاي مالي  ي و ساير دارائ117بهادارها و اوراق  ، سپرده116به ايرانطالهاي متعلق 

در ارتباط با اموال عيني، قرار شد كه انتقال آنان به .  صورت پذيرد119و همچنين اموال عيني) 118بهادار
 120 ".اياالت متحده انجام شود] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23 بر اساس مقررات قانوني قبل از "ايران

ت كه اگرچه اياالت متحده در خودداري از صدور اموال  تفسير كرده اساين طورديوان شرط مذكور را 
 عمل كرده، اما اياالت متحده تعهدي ضمني براي 121"ارچوب حقوق خودهچ"در  نظامي عيني ايران

 بنابراين، در 122.امتناع بر عهده داشته استاين گونه هاي متحمله ناشي از  پرداخت غرامت به ايران بابت زيان
                                                 

  .138، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 69 همانجا، بند  113
، 19بند  ،هيئت عمومي-)ز:بخش اول(15الف-63شماره  قرار اعدادي ،اياالت متحده آمريكا و جمهوري اسالمي ايران 114

  .47-48، ص 40، ص 12 گزارش آراء ديوان داوري، جلد منتشره در، ]1986 اوت 20 [1365 مرداد 29مورخ 
  .138، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 69، بند )ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي در پرونده شماره الف 115
  .4ه عمومي، بند  بياني 116
  .6 و 5همانجا، بندهاي  117
  .8 همانجا، بند  118
  .9 همانجا، بند 119
  . همانجا120
 .ك.ر همچنين. 293 ص ،19گزارش آراء ديوان داوري، جلد ، 62بند ، )4ادعاي  (1- حكم جزئي در پرونده شماره ب 121

  .134، ص 28يوان داوري، جلد ، گزارش آراء د59، بند )ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي در پرونده شماره الف
  .141، ص 136-137، ص ص 28 گزارش آراء ديوان داوري، جلد ،)ز (77 و 65 همانجا، بندهاي  122
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 نوامبر 14 [1358 آبان 23پيش از ادرات، در صورتي كه وضعيت مالي ايران مورد اموال مشمول كنترل ص
، بازگرداندن وضعيت مالي ه صدور آنها بدتر شده بودمجوز اياالت متحده از دادن امتناعدر نتيجه ] 1979

 . تا از طريق انتقال خود اموالدريگ ايران بايد از طريق پرداخت غرامت نقدي صورت 

  
شن است كه، اگرچه اصل كلي الف حدود تعهد ضمني به پرداخت غرامت را تبيين بنابراين رو  -142
به نوبه خود محدوديت هايي در مورد تعهد ) 9 تا 4يعني بندهاي  (بيانيه عموميكند، شرايط صريح  مي

 .بازگرداندن وضعيت مالي در اصل كلي الف مقرر نموده است
 

 "وضعيت مالي"مفهوم معني و   -2

  
 صراحتاً به تعهد اياالت ، به اين كه تعهد ضمني اياالت متحده به پرداخت غرامت به ايرانبا توجه  -143

وضعيت "  و مفهوم شده است، الزم است ديوان معنيمرتبطمتحده به بازگرداندن وضعيت مالي ايران 
 و ها وضعيت مالي يك مؤسسه بر اساس دارائي. ارچوب پرونده حاضر مشخص كنده را در چ"مالي
 آبان 23وضعيت مالي ايران قبل از . شود گيري مي  معيني از زمان اندازهمقطعهاي آن مؤسسه در  بدهي
پرونده حاضر، ارزش خالص موضوع در خصوص اموال مشمول كنترل صادرات ] 1979 نوامبر 14 [1358

كه ايران حقوقي است مبين كليه و  ،دهد  تشكيل ميآن اموال عيني را كه به صورت نقدي ارزشگذاري شده 
هاي مربوط به اموال  ها و ساير تعهدات يا محدوديت بدهيكليه  همچنين ،احتماالً در آن اموال داشته و

هاي خالص يك  به دليل اين كه وضعيت مالي مبين وضعيت دارائي. مزبور كه بر ارزش آنها تأثير گذارد
 ،باشده قابل ارزشيابي به صورت نقدي  ك،عمال قابل ااًحقوق و تعهدات قانوندسته از مؤسسه است، تنها آن 
 حق ،ترين آنها در پرونده حاضر واضح ترين نمونه اين قبيل حقوق و ذيربط. شود در محاسبه منظور مي

در مجموع، هر قدر گستره .  استآن صدورمالكيت يك مال، حق تصرف آن، حق فروش يك مال، و حق 
بعضاً يا كالً آن حقوق  فقد ،بنابراين. تر است  با ارزشحقوق مرتبط با يك فقره مال وسيع تر باشد، آن مال

 .كاهد به طور طبيعي از ارزش آن مي) و يا وجود يك محدويت در مورد آن (معيندر خصوص يك مال 

  
اياالت  و جمهوري اسالمي ايراندر ارتباط با وجود محدوديت بر اموال ايران، ديوان در پرونده   -144

 1377، مورخ هفتم دي هيئت عمومي-)مچهارادعاي (15الف/24الف-590، حكم شماره متحده آمريكا
 14 [1358 آبان 23ي كه توسط اتباع اياالت متحده قبل از فيق قرارهاي تو،مقرر نمود كه] 1998 دسامبر 28[

جزئي از وضعيت مالي ايران "هاي اياالت متحده عليه ايران تحصيل شده بوده،  از دادگاه] 1979نوامبر 
هاي الجزاير   كه الزامي نسبت به لغو قرارهاي توقيف مزبور به موجب بيانيهمقرر داشت مضافاً ديوان  و"بوده

 نشد و نه صرفاً بازگرداند موجب بهبود وضعيت مالي ايران مي... لغو آن قرارها "وجود نداشت، زيرا 
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ال، م در اعمالناً قابل حقوق قانوعكس آن مورد، يعني شود كه همين استدالل در   ديوان متذكر مي123".آن
 ،دهد را تشكيل مي] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23كه به همان اندازه جزئي از وضعيت مالي ايران قبل از 

ايران ] 1981 مارس 26 [1360در صورتي كه تصميم اياالت متحده در تاريخ ششم فروردين . كند صدق مي
شدن آن وضعيت مالي شده و مستلزم پرداخت غرامت  بدتر منجر بهرا از آن حقوق محروم كرده، آن امر 

  .توسط اياالت متحده است
  

  مقايسه وضعيت مالي در دو مقطع زماني  -3
  

وضعيت مالي  ،طبق اصل كلي الفآيا كه گيري در اين باره  تصميمبراي كه دارد  مقرر ميديوان   -145
 آن الزم استبازگردانده شود، ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23 موجود قبل از صورتايران بايد به 

 عملكردزمان در  و به خصوص ،]1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23 از بعدوضعيت مالي با وضعيت مالي ايران 
 اين نظر لزوماً از معني معمولي واژه .باعث اضرار ايران شد مقايسه گردداياالت متحده كه حسب ادعا 

 و جمهوري اسالمي ايراندر پرونده . ايي ديوان سازگار استگيرد و با رويه قض  نشأت مي"بازگرداندن"
 12 [1369 ابان 21 مورخ ،هيئت عمومي-)1:ج(-15الف-78، قرار اعدادي شماره اياالت متحده آمريكا

 14 [1358 آبان 23 وضعيت مالي ايران در خصوص بعضي اعتبارات اسنادي قبل از ديوان، ]1990نوامبر 
بعد از آن كه اياالت متحده مقررات خزانه مقايسه كرد، يعني  مالي بعدي ايران را با وضعيت] 1979نوامبر 

حقوق ايران نسبت به مطالبه آن اعتبارات اسنادي تأثير منفي بر كه  كرد اعالمرا داري حاوي شروطي 
] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23ديوان بعد از آن كه مقرر نمود كه چنين مقرراتي قبل از . گذاشت مي

ه اعتبارات اسنادي به ايران شد، ووجود نداشته، نظر داد كه به علت مقررات خزانه داري كه مانع انتقال وج
بعد از رسميت يافتن ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23وضعيت مالي ايران به صورت موجود قبل از 

 124.ده نشداهاي الجزاير اع بيانيه

  
س واقعيات خاص پرونده حاضر، وضعيت مالي ايران به دهد كه، بر اسا ديوان همچنين نظر مي  -146

كه ايران در تاريخ ششم مقايسه شود  يبايد با وضعيت] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23صورت موجود قبل از 
كه اياالت متحده رسماً از دولت الجزاير تقاضا داشت، يعني در تاريخي ] 1981 مارس 26 [1360فروردين 

چه اگر.  پرونده حاضر را نخواهد دادموضوعند كه اياالت متحده اجازه صدور اقالم ايران اعالم كبه كرد 
، يعني در حدود دو ماه پيش از آن، رسميت ]1981 ژانويه 19 [1359 دي 29هاي الجزاير در تاريخ  يهبيان

                                                 
، مورخ هفتم هيئت عمومي-)چهار(15الف/24الف-590، حكم شماره اياالت متحده آمريكا و جمهوري اسالمي ايران  123

  .153، ص 105، ص 34 ديوان داوري، جلد  گزارش آراءمنتشره در، ]1998 دسامبر 28 [1377دي 
 آبان 21، مورخ هيئت عمومي-)1:ج(15الف-78، قرار اعدادي شماره اياالت متحده آمريكا و جمهوري اسالمي ايران 124

  .158-59، ص ص 247، ص 25 گزارش آراء ديوان داوري، جلد منتشره در، ]1990 نوامبر 12 [1369
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كه ست معتقد ا ،نظر داد) 4ادعاي  (1-، ديوان همانطور كه در حكم جزئي خود در پرونده شماره بنديافت
گيري در مورد چگونگي استفاده از اختياري كه طبق  براي تصميم] آمريكا[منطقي بود كه دولت جديد "

اعطا شده بود، تقريباً دو ماه وقت صرف به وي  اقالم دفاعي به ايران، صدورقوانين اياالت متحده در مورد 
  125".كند

  
 ها زيان  -4

  
 مقرر داشت كه اياالت ،)ب:الف و دو:دو (15- الفديوان در حكم جزئي خود در پرونده شماره  -147

هاي متحمله توسط ايران در اثر امتناع اياالت متحده از  متحده تعهدي ضمني بر عهده دارد تا بابت زيان
ديوان  126. صدور اموال ايران كه مشمول قوانين كنترل صادرات بوده، به ايران غرامت بپردازدپروانهاعطاي 

غرامت "  مزبور به ايرانهاي زياني نظر داد كه اياالت متحده متعهد است بابت همچنين در آن حكم جزئ
اين الزام كه  ".در غير اينصورت وضع مالي ايران به طور كامل اعاده نخواهد شد" بپردازد، زيرا "كامل

اده مورد اع  با تعهدي كه در،هاي متحمله ايران به آن دولت پرداخت شود معادل ارزش كامل زيانغرامتي 
براي اياالت متحده وضع ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23وضعيت مالي ايران به صورت موجود قبل از 

هاي   كمتر از ارزش كامل زيانيو اين بدان سبب است كه غرامت به هر ميزان. سازگار استكامالً  ،هگرديد
ذيربط اعاده وضعيت مالي مبناي  تعهد ،بنابراين. متحمله ايران منجر به اعاده آن وضعيت مالي نخواهد شد

 127.مي باشد) الف:دو (15- ضابطه غرامت متخذه توسط ديوان در پرونده شماره الفبراي
  

 15-مدلول حكم جزئي در پرونده شماره الف(با توجه به اين كه تعهد ضمني به پرداخت غرامت   -148
 و نيز با توجه به اين 128)يل، همانجادال(بازگرداندن وضع مالي مبتني است به  بر تعهد ))ب:الف و دو:دو(

 قبلي ديوان در حكم جزئي خود در پرونده تصميماعاده وضع مالي به نوبه خود مبناي منطقي به كه تعهد 
دهد داير بر اين كه ايران مستحق دريافت ارزش كامل  را تشكيل مي) ب:الف و دو:دو (15شماره الف 

 قاعده اعتبار امر مختوم اعمالبه دليل  ، در پرونده حاضر، كهدارد باشد، ديوان مقرر مي هاي خود مي زيان
  .مقيد به ضابطه غرامتي است كه در آن حكم جزئي مقرر شده است

                                                 
  .296، ص 19، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 71، بند )4دعاي ا (1- حكم جزئي در پرونده شماره ب 125
، 28جلد ، گزارش آراء ديوان داوري، 65و ) ز(77، بندهاي )ب:الف و دو:دو (15- حكم جزئي در پرونده شماره الف126

 1-ب تعهد با ضابطه پرداخت غرامتي كه ديوان در حكم جزئي خود در پرونده شماره نحوه تنظيماين . 137، ص 141ص 
تعيين كرد و در آن نظر داد كه اياالت متحده مسئول است بابت ارزش كامل اقالم مشمول كنترل صادرات ) 4ادعاي (

 77، بندهاي )4ادعاي  (1- حكم جزئي در پرونده شماره ب.ك.ر.  به ايران غرامت بپردازد تفاوت داشت،آن پروندهموضوع 
  .296-98  ص، ص19، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 75، 73، )ب(

  .137، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 65، بند )ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي در پرونده شماره الف 127
  . باال138-139 بندهاي .ك.ر  128
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 عليت  -5

  
روشن ) ب:الف و دو:دو (15-بطوري كه از مدلول حكم جزئي ديوان در پرونده شماره الف  -149

  خودداري اياالت متحده در"نتيجهدر "يران هاي متحمله ا است، اياالت متحده مكلف است بابت زيان
 صدور اموال مشمول كنترل صادرات ايران مجوزاز اعطاي ] 1981 مارس 26 [1360تاريخ ششم فروردين 
 بتوان تعيين براي اين كه در حكم جزئي حاضر نظر داده است كه قبالً ديوان 129.به ايران غرامت بپردازد

شد آنچنان بدتر ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23ت موجود قبل از كرد كه آيا وضعيت مالي ايران به صور
 در دو ، الزم است وضعيت مالي ايراناست يا خيركه مستلزم اعاده به وضع سابق و لذا پرداخت غرامت 

دهد كه اگر ايران بتواند ثابت كند كه   بر اين اساس، ديوان نظر مي130.مقطع زماني مختلف مقايسه شود
 در خصوص اموال مشمول كنترل ،]1981 مارس 26 [1360ران در تاريخ ششم فروردين وضعيت مالي اي

در نتيجه ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23صادرات مورد بحث در مقايسه با وضعيت مالي آن دولت قبل از 
ده از اجازه صدور آن اموال بدتر ش] 1981 مارس 26 [1360امتناع اياالت متحده در تاريخ ششم فروردين 

 . بود، اياالت متحده ملزم است بابت اين بدتر شدن وضعيت مالي به ايران غرامت بپردازد

  
اموال مشمول كنترل احتماالً كه  يارزش كاهش ميزان اين است كه هر تصميمنتيجه منطقي اين   -150

يا هر  ،ا كردهپيد] 1981 ژآنويه 19 [1359 دي ماه 29و ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23صادرات در فاصله 
) احتمالي(هاي   كه ايران احتماالً طي اين دوره انسداد متحمل گرديده، نبايد هنگام ارزيابي زياناي هزينه

 بعدي اياالت امتناعتوانسته در اثر  مينرزش يا هزينه  اكاهشيك چنين ايران، در محاسبه منظور شود، زيرا 
.  شده باشدناشياز اعطاي اجازه صدور آن اموال ] 1981 مارس 26 [1360متحده در تاريخ ششم فروردين 

شود، بلكه از ساختار خود بيانيه عمومي نيز قابل  گيري نه تنها ناگزير از الزام عليت ناشي مي اين نتيجه
ارزش يا  كاهششود كه طرفين در بيانيه عمومي وارد بحث درباره موضوع  ديوان يادآور مي. استنباط است

 را اعاده وضعيت 1981 استرداد اموال مسدود شده و قابل صدور ايران در سال ،ر عوضها نشدند، و د هزينه
همانطور كه ديوان . محسوب كردند] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23مالي ايران به صورت موجود قبل از 

الً كام" بيانيه عمومي ساختارنظر داد، ) ب:الف و دو:دو (15-در حكم جزئي خود در پرونده شماره الف
هاي انبارداري يا  اي به وظيفه پرداخت غرامت به ايران بابت هزينه هيچ اشاره"  بيانيه9 و بند "نگر است آينده

هاي عيني و مالي ايران مسدود   به عبارت ديگر، نه تنها دارائي131". نداردانسدادضايع شدن اموال طي دوره 
                                                 

  .141، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد )ز (77، بند )ب:الف و دو:دو (15- حكم جزئي در پرونده شماره الف 129
  . باال145 بند .ك.ر 130
  .138، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 69، بند )ب:الف و دو:دو (15- حكم جزئي در پرونده شماره الف 131
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] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23وال طي دوره هايي كه آن دولت احتماالً در خصوص آن ام شد، بلكه زيان
 132. نبودبرانجهاي الجزاير قابل  متحمل گرديد، طبق بيانيه] 1981 ژانويه 19 [1359 دي 29تا 

  
د كه موضع اياالت متحده اين است كه آنچه كه موجب شد ايران متحمل وش ديوان يادآور مي  -151

خود ايران هاي  افعال يا ترك فعل، بلكه دهاي صادرات نبو امتناع اياالت متحده از اعطاي مجوز،زيان شود
اختصاص خاص در سرتاسر آن بخش از استماع كه به دعاوي . بود كه موجب شد اموال را دريافت نكند

قراردادهايش ] 1979چهارم نوامبر  [1358بان آ 13 ايران قبل از ، در بسياري موارد،يافته بود، آشكار شد كه
 به 133. و اين امر موجب عدم صدور اموال شد، اياالت متحده را لغو كرده بودهاي خصوصي با شركت

ردند، به اين علت كال نـــده كاالها را به ايران ارســـهاي خصوصي اياالت متح ركتـــعالوه، تعدادي از ش
قصور تورات حمل ــپرداخت بهاي اموال مورد بحث و يا در ارائه دس قراردادها، يا دربا نقض كه ايران، 

 .بود كرده

  
ادعايي توسط ايران موضوعاتي است هاي  افعال يا ترك فعل كه دارد مقرر ميدر هر حال، ديوان   -152

 ر و هيچ گونه تأثيري ب،عقد كرده بودنهاي اياالت متحده كه ايران با آنها قرارداد م بين ايران و شركت
 بيانيه 9در بند . دار شدند ندارد ي الجزاير عهدهها تعهداتي كه ايران و اياالت متحده هنگام انعقاد بيانيه

تنها استثنائي كه بر .  را فراهم آورد"كليه اموال ايران"عمومي، اياالت متحده متعهد شد كه ترتيب انتقال 
تحقق با رعايت اين استثنا، تنها عاملي كه براي .  اياالت متحده بودون شرط قان، شدمقرراين تعهد انتقال 

. باشدبوده  به اين مفهوم كه منحصراً متعلق به ايران ، باشد"ايراني"الزم بود اين بود كه اموال انتقال تعهد 
پرداخت شده يا ) كامالً(االصول بي ارتباط بود كه آيا بهاي اموال  ، عليبودهدق امادام كه اين وضعيت ص

را نقض ده ـــي اياالت متحهاي خصوص  يا اين كه ايران احتماالً قراردادهاي خود با شركت،بودده ـــنش
 به ،شد كه  ميمنتقل به وي ياين بدان معني نيست كه ايران در مواردي كه اموال. بوده است يا خير كرده

 ماده دو 1بند . درآو بدست مياي   بهاي آن ها را كامالً پرداخت نكرده بود، الزاماً سود بادآورده،عنوان مثال
دريافت  جهتتوانند باياالت متحده هاي  كه شركتي الزم براي اين مرجع قانون ،بيانيه حل و فصل دعاوي

                                                 
  .139، ص 28لد ج، گزارش آراء ديوان داوري، 70 همانجا، بند .ك.ر  132
ه موسوم ژه بخشي از پرو را كهاييگيري، يك سلسله قرارداد ، قبل از شروع بحران گروگان]1979 [1358 ايران در سال  133

جمهوري اسالمي دولت  و فورد ارواسپيس اند كاميونيكيشنز كورپوريشن .ك.ر.  فسخ كرد،به آيبكس را تشكيل مي داد
گزارش آراء ديوان داوري،  منتشره در، ]1987 ژانويه 29 [1365 مورخ نهم بهمن 289-93-2، حكم شماره ايران و ديگران

 مورخ ششم تير 180-64-1، حكم شماره جمهوري اسالمي ايران و يكال سيستمز، اينكورپوريتدسيلوانيا تكن؛ 24، ص 14جلد 
وزارت دفاع  و كوئستك، اينكورپوريتد؛ 298، ص 8، منتشره در گزارش آراء ديوان داوري، جلد ]1985 ژوئن 27 [1364

 گزارش آراء منتشره در، ]1985امبر  سپت20 [1364 شهريور 29 مورخ ،191-59-1  شماره، حكمملي جمهوري اسالمي ايران
  .107، ص 9ديوان داوري، جلد 
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 ،دنكندعوا نزد اين ديوان اقامه  ضمن اقدامات ديگر، دعاويي عليه ايران ، قراردادهاضبابت نقخسارت 
  .و در واقع نيز بسياري شركت ها از اين مكانيزم استفاده كردندمقرر نموده، 

  
 يرانعدم اثبات تغيير وضعيت مالي ا  -6

  
 در ادعاي خود بابت توفيق براي ، به عنوان خواهان،شود كه ايران گيري مي از بندهاي پيشين نتيجه  -153

در ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23 كه از نظر وضعيت مالي خود قبل از 134غرامت، ملزم است ثابت كند
 و نيز اين كه ،يان شده متحمل ز، كه موضوع پرونده حاضر استيخصوص اموال مشمول كنترل صادرات

از دادن اجازه ] 1981 مارس 26[ 1359زيان هاي مزبور در اثر امتناع اياالت متحده در تاريخ ششم فروردين 
ي در تاريخ ششم  و به خصوص، ايران بايد ثابت كند كه وضعيت مالي. استوارد شده صدور آنها 

ترل صادرات، كه گوياي حقوق و در خصوص آن اموال مشمول كن] 1981 مارس 26 [1359فروردين 
 آبان 23 در خصوص همان اموال قبل از يرانموال است، در مقايسه با وضع مالي ااتعهدات ايران نسبت به 

از ] 1981 مارس 26 [1359 اياالت متحده در تاريخ ششم فروردين امتناع نتيجه در ،]1979 نوامبر 14 [1358
 . بدتر شده بوده است،دادن اجازه صدور

  
ديوان اكنون به بررسي اين موضوع مي پردازد كه آيا اقدام اياالت متحده در تاريخ ششم فروردين   -154

 ايران را يا از اموال خود و يا از حقي مرتبط با آن اموال ،در ممنوع كردن صادرات] 1981 مارس 26 [1359
 .محروم كرد يا خير

 
 حق صدور -الف

  
و تا حدودي  نخستين بار ، كه ايران حق صدور داشت يا خيرضوعموشود كه اين  ديوان يادآور مي  -155

در آن .  بيانيه عمومي مطرح گرديد9ارچوب بند هدر چ) 4ادعاي  (1-تفصيل در پرونده شماره ببه 
مقررات قانوني اياالت متحده  "پرونده، از ديوان تقاضا شد كه تصميم بگيرد آيا اشاره مندرج در آن بند به 

اقالم نظامي به ايران  اياالت متحده از صدوربه امتناع ، 135")1979 نوامبر 14( 1358  آبان23قبل از 
 آبان 23 ديوان مقررات قانون كنترل صادرات اسلحه را كه قبل از 136.يا خيراست بخشيده  مشروعيت مي

ر مقرر  قانون مزبو38 مورد بررسي قرار داد و خاطرنشان كرد كه بخش ،ه بودجاري] 1979 نوامبر 14 [1358
                                                 

  .427، ص 405، ص 2، گزارش آراء ديوان داوري، جلد  قواعد ديوان24ماده . ك.ر  134
   .9 بيانيه عمومي، بند 135
 ، ص290، ص 19، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 45، 55، بندهاي )4ادعاي  (1- حكم جزئي در پرونده شماره ب 136

287.  
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اجازه دارد جمهور براي پيشبرد صلح جهاني و امنيت و سياست خارجي اياالت متحده، رئيس "مي دارد كه 
چنين شرطي " ديوان مقرر داشت كه 137".ورود و صدور اقالم دفاعي و خدمات دفاعي را كنترل كند

الم نظامي، با صلح تشخيص دهد كه صدور اين قبيل اقدهد كه چنانچه  بوضوح به رئيس جمهور اختيار مي
 مانع آن شود، قطع نظر از آن كه 138" سازگار نيست،"جهاني و امنيت و سياست خارجي اياالت متحده

اختيار اعطايي "  كه شرط قانون اياالت متحدهنظر داد ديوان 139.باشدمجوز صدور قبالً احتماالً صادر شده 
 ديوان به شرح 140".الً حفظ كرده استبه رئيس جمهور را عم] كنترل صدور اسلحه[ قانون 38طبق بخش 

 :زير نتيجه گيري كرد

  
 اعمال حق داشته] كنترل صدور اسلحه[ قانون 38استفاده رئيس جمهور از اختياري كه طبق بخش 

بنابراين از آنجا كه . تواند در آن تجديدنظر نمايد المللي نمي حاكميتي است كه يك ديوان بين
 طريق ديگري كه آنرا از نظر بين المللي متعهد سازد، از اين حق  بهااياالت متحده در يك معاهده ي

اي وجود ندارد كه آزادي  الملل عرفي قاعده اعراض نكرده، و نيز از آنجا كه در حقوق بين
توان آن دولت را از حق حاكميت خود  گيري اياالت متحده را محدود سازد، بنابراين نمي تصميم

ان تصميمي را كه رئيس جمهور اياالت متحده به منظور تحت اين شرايط، ديو. محروم كرد
بر اين . داند جلوگيري از صدور اقالم نظامي مورد بحث در اين پرونده اتخاذ نموده، غيرقانوني نمي

 14 [1358 آبان ماه 23مقررات قانوني قبل از "  ديوان معتقد است كه در نتيجه اين تصميم،،اساس
 صدور اقالم نظامي را به ايران ممنوع ساخته و بنابراين اياالت عمالً "اين كشور] 1979نوامبر 

، عمل نموده و با امتناع از صدور اقالم مزبور از آن 9متحده در چهارچوب حقوق خود طبق بند 
 141.بند تخلف نكرده است

  
 15- فوق را چهار سال بعد هنگام صدور حكم جزئي خود در پرونده شماره الفتصميماتديوان   -156

 1-  حكم جزئي پرونده شماره ب62در آن پرونده، ديوان صراحتاً به بند . تأييد كرد) ب:الف و دو:دو(
 ايران از اموالر براي وهاي صدمجوز از اعطاي امتناعاشاره و اعالم كرد كه اياالت متحده با ) 4ادعاي (

اگر چه اياالت متحده "ه  ديوان مضافاً نظر داد ك142. نكرده استتخطيهاي الجزاير  تعهدات خود در بيانيه

                                                 
  .291، ص 19 جلد ، گزارش آراء ديوان داوري،57 همانجا، بند  137
  . همانجا 138
  .292، ص 19، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 60همانجا، بند  139
  . همانجا 140
  .292-93، ص ص 19، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 62 همانجا، بند  141
ص ص ، 28جلد ، گزارش آراء ديوان داوري، 65بند ) ب:والف و د:دو (15- حكم جزئي در پرونده شماره الف.ك.ر 142
37-136.  
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هاي الجزاير حق خود نسبت به خودداري از صدور اموال مورد بحث را حفظ كرد، اما متعهد شد  در بيانيه
 143". به ايران غرامت بپردازد،در مواردي كه ايران بابت اين گونه خودداري متحمل زيان شده

  
ر بر اين كه اياالت متحده حق داي) الف:دو (15- ديوان در پرونده شماره الفتصميماين   -157

اعتبار امر مختوم در پرونده حاضر دارد، زيرا حق حفظ كرده، براي خود خودداري از صدور اموال را 
احراز تعهد براي  ذيربط) motif(يل لبه دالينفكي نحو مزبور، عالوه بر تعهد اعاده وضع مالي ايران، به 
در ديوان  واضح است كه اگر 144.شود لي محسوب ميضمني به پرداخت غرامت مرتبط بوده و چنين دلي

به اين نتيجه رسيده بود كه اياالت متحده ) ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي خود در پرونده شماره الف
 اقالم نظامي عين كه بود ته، در آن صورت اياالت متحده ملزم ميشرا ندا] لاموا[ حق خودداري از صدور

 منجر به بازگرداندن وضع مالي ايران به صورت موجود قبل ،ر اين صورتمورد بحث را مسترد نمايد، كه د
شد و لذا نياز به  نظامي ايران ميعيني هاي  از طريق بازگرداندن دارائي] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23از  
 كه اياالت متحده حق خودداري از صدور تصميمبنابراين، اين . كرد را منتفي ميگونه غرامت نقدي ر ه
حق با توجه به اين كه . را داشته، شرط الزم براي احراز تعهد ضمني به پرداخت غرامت بود] اموالي[

شود كه  گيري مي از حيث پرونده حاضر اعتبار امر مختوم را دارد، لزوماً نتيجهخودداري از صدور اموال 
 .اثري را داردنيز چنين احراز تعهد ضمني به پرداخت غرامت 

  
 به امتناع از ، بيانيه عمومي9طبق بند  ،توسط ديواناياالت متحده  حق شناسائي از هلنتيجه حاص  -158

 كه "اياالت متحده )1979 نوامبر 14( 1358 آبان 23 قبل از قانونيمقررات مفاد " براساسصدور اموال، 
 23قبل از براي خود حفظ كرده، اين است كه ايران چه صراحتاً را مزبور حق ده در آن بند ــاياالت متح

هاي الجزاير حق صدور اموال نظامي خود را  هو چه بعد از رسميت يافتن بياني] 1979 نوامبر 14 [1358آبان 
 26 [1360 فروردينكه خودداري اياالت متحده در تاريخ ششم دارد  مقرر ميبنابراين ديوان . است نداشته

 زيرا ، را از حق صدور محروم نكردشور، اين كاز اعطاي اجازه صدور اموال نظامي ايران] 1981مارس 
 .حقي نداشتاز ابتدا چنان ايران 

  
 اگرچه"اظهار داشت كه ) ب:الف و دو:دو (15-ديوان در حكم جزئي خود در پرونده شماره الف  -159
اين خطر كه اياالت متحده ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23 مخصوصاً بالفاصله پيش از 1979 در

قاد قراردادهاي مربوط بود، دليل عدم استرداد اموال ايران، عد بيشتر از زمان انندهمجوزهاي صدور 
ير روابط خود با ايران بعد از انقالب اسالمي و اشغال تغيتصميماتي بود كه دولت اياالت متحده در نتيجه 

                                                 
  .137 ص ،28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 65 همانجا، بند  143
  . باال133 بند .ك.ر 144
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زئي  اين بيان عليت كامالً با تصميم ديوان در حكم ج145."گرفت] 1979 [1358سفارت آمريكا در سال 
 19 [1359 دي 29و چه بعد از ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23ان چه قبل از ايرسازگار است كه حاضر 

 .حق صدور اموال نظامي خود را نداشت] 1981نويه اژ

  
مورد بحث واقع ) ب:الف و دو:دو (15-ريسك عدم صدور كه در حكم جزئي پرونده شماره الف  -160

 از نظر مفهوم از يكديگر متمايزند و ديوان ،ث است حاضر مورد بحصدور كه در حكم جزئيشد، و حق 
 ديوان ريسك عدم ،)الف:دو (15-در پرونده شماره الف. براي مقاصد كامالً متفاوت بدان ها پرداخته است

گيري راجع به اين موضوع مورد بررسي قرار داد كه آيا اياالت   عليت در تصميمچهارچوبصدور را در 
متحمل شده هايي كه ايران احتماالً در اثر تصميمات اياالت متحده  د كه بابت زيانرمني داتعهد ضمتحده 
گيري كرد كه عدم صدور اموال ايران قابل انتساب   نتيجهاًديوان اساس.  يا خير، ايران غرامت بپردازدبه ،است

پرداخت غرامت به ايران به  به تعهد اياالت متحده ، و بنابراين،به تصميمات متخذه توسط اياالت متحد بود
  متعهد كه اياالت متحدهموضوعبرعكس، در پرونده حاضر، ديوان پس از تأييد اين . استقوت خود باقي 

 به اين موضوع ، بوده146 اياالت متحدههاي ناشي از تصميمات به پرداخت غرامت به ايران بابت زيان
در ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23ايران قبل از وضع مالي پرداخته است كه از حيث بررسي اين امر كه آيا 

، آيا ايران  بودهشده بدتر  اعطاي اجازه صدور اموال مشمول كنترل صادرات ايرانازاثر امتناع اياالت متحده 
  .حق صدور داشت يا خير

  
 تعهد وي به پرداخت ،اگرچه ديوان نپذيرفت كه حق اياالت متحده به خودداري از صدور اموال  -161

 جبرانهاي قابل  كند، اما در تصميم گيري راجع به اين كه آيا ايران متحمل زيان غرامت به ايران را زايل مي
هاي  هاي قراردادهاي ايران با شركت نيست ويژگيمايل ديوان  و اگر شده به چه ميزان، ،شده است يا خير

، ديوان اظهار داشت )ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي پرونده شماره الف در. آمريكائي را ناديده بگيرد
 14 [1358 آبان 23دوره واقع بين زمان انعقاد قراردادهاي مربوطه تا ...  براي تعيين وضع مالي ايران"كه 

 كنترل صدور اموال نظامي طي در حق حاكميت اياالت متحده 147. را در نظر خواهد گرفت"]1979نوامبر 
به قوت خود باقي ماند و ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23ربط تا دوره واقع بين زمان انعقاد قراردادهاي ذي

 15-هاي ديوان در پرونده شماره الف يافتهبا ق بطامدر نتيجه، اين امر بايد . جزو ويژگي آن قراردادها بود
  .عاملي در تعيين وضعيت مالي ايران باشد) ب:الف و دو:دو(

                                                 
  .137، ص 28راء ديوان داوري، جلد آ، گزارش 65، بند )ب:الف و دو:دو (15- حكم جزئي در پرونده شماره الف145
  . باال125 بند .ك.ر  146
، ص ص 28د ــ، گزارش آراء ديوان داوري، جل65، بند )ب:الف و دو:دو (15-ماره الفـــ حكم جزئي در پرونده ش147
37-136.  
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متذكر شد، يادآور ) 4ادعاي  (1-پرونده شماره ب همانطور كه در حكم جزئي خود در ،ديوان  -162
 ،در اختيار داشتهمجوزهاي صدور ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23  ازشود كه اين واقعيت كه ايران قبل مي

قانون كنترل صادرات اسلحه  (A)(2)(e)42 به موجب بخش 148.ارتباط است بيدر تجزيه و تحليل ديوان 
، اياالت متحده )ودب] 1979 نوامبر  [1358  آبان 23نين اياالت متحده قبل از كه يك مميزه شناخته شده قوا(

اي ه پروانه "بداندبه مصلحت مقرون هر زماني كه وزير امور خارجه چنين اقدامي را "اختيار داشت 
 149. و يا به حالت تعليق درآوردند لغو ك"بدون اطالع قبلي" راصادراتي قبالً اعطا شده 

  
از اياالت متحده صادر كرده  1970طي سال هاي دهه ايران ه كميت تجهيزات نظامي كه با توجه ب  -163

اموال خود صدور مورد  در] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23هر توقعي كه آن دولت احتماالً قبل از بود، 
وامبر  ن14 [1358 آبان 23قبل از در تمامي دوره زماني كرد كه ايران   مشروعي ايجاد نميتوقعداشت، 

بابت ايران كرد كه  بل اجرائي ايجاد نميا قاً قانونتوقعهيچ  يااموال نظامي خود را صادر كند، بتواند ] 1979
در صورت تصميم اياالت پرداخته بود، هاي خصوصي آمريكائي  مبالغي كه طبق قراردادهاي خود با شركت

. غرامت دريافت كنداياالت متحده از  ،ال مورد بحث در پرونده حاضرو از صدور امامتناعمتحده به 
، 9با بيانيه عمومي، كه از طريق شرط مقررات اياالت متحده در بند  ،توسط ديوان خالف اين استنتاجي

اياالت متحده براي كنترل صدور اقالم نظامي از خاك خود را صراحتاً حفظ كرده، و همچنين با اختيار 
 كليه دولت ها در كنترل صدور اين گونه اقالم از اختيار الملل عمومي منافات خواهد داشت كه حقوق بين

براي حصول اطمينان از اعاده وضعيت مالي ايران به صورت موجود . خاك خود را به رسميت شناخته است
تواند حقوقي براي ايران ايجاد كند كه در آن زمان   ديوان نمي،]1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23قبل از 

  .وجود نداشت
  

 است خود ايران كامالً آگاه بود كه يدر واقع، ادله قاطعي در پرونده حاضر وجود دارد كه حاك  -164
دقيقاً به اين دليل بود كه .  ترتيب صدور اموال نظامي خود را از خاك اياالت متحده بدهدشتحق ندا

هاي  با شركت] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23 و قبل از 1970قراردادهايي كه ايران در سرتاسر دهه 
 صدور بود تا ارسال اقالم مجوزخصوصي آمريكائي منعقد كرده بود، گوياي توجه دقيق ايران به نياز به 

 بين نيروي هوايي 1973 سالبه عنوان مثال، در قراردادي به . دفاعي ايران از اياالت متحده امكان پذير شود
 از يهوايي تصديق كرد كه صدور اقالم قراردادسيستمز، اينكورپوريتد، نيروي  ايران، و ليتون شاهنشاهي

                                                 
  . باال138 و پانوشت 155 بند .ك.ر 148
149 22 U.S.C. §2791 (e)(2)(A). 
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يا ساير وزارت امور خارجه اياالت متحده ات حمنوط به موافقت دفتر كنترل تسلي"اياالت متحده 
قرارداد ديگري كه در سال در  150".ها يا مؤسسات اياالت متحده است كه ممكن است الزم باشد رتخانهاوز

كه تعهدات قرارداري بود  اظهار شدهمنعقد شد، كامپني ال الكتريك  بين صنايع هواپيمائي ايران و جنر1976
هر گونه و  هدر كليه اوقات منوط به قوانين و مقررات كنترل صادرات دولت اياالت متحد"شركت 

تابعه آن، به عنوان خريداران با تجربه اقالم نظامي هاي   ايران و سازمان151.باشد  مي"اصالحات مربوطه
شد و همچنين اقالم جديداً توليد شده،  ميقالمي كه براي تعمير به اياالت متحده فرستاده متوجه بودند كه ا

 .بدون اجازه دولت اياالت متحده صادر نمي شد

  
در قيود و شرايطي منجر به درج كه  حق صدور بود وقوف ايران به نداشتناين به عالوه، دقيقاً   -165

 مجوز در تخصيص مسئوليت تحصيل وصي اياالت متحدهخصهاي  بعضي از قراردادهاي ايران با شركت
 مجوزي اعطاي چنين عدمدر صورت اين امر شد كه  و تصريح 152هاي قرارداد صدور به يكي از طرف
 اجازه با توجه به مراتب پيشگفته، بدين ترتيب روشن است كه ايران 153.شدخواهد تكليف ضرر و زيان چه 

بيني  ، بلكه آشكارا اين احتمال را پيشكرد تلقي نميجراي قرارداد صرفاً يك مرحله تشريفاتي در ارا صدور 
 .را اعطا نكندمجوزهاي صدور دولت اياالت متحده شايد كرد كه  مي

  
، ]1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23 قبل از ،دهد كه خره، ادله موجود در پرونده حاضر نشان ميو باأل  -166

 كنترلمشمول متعلق به ايران را كه  از صدور اموال اياالت متحده حق حاكميت خود در خودداري
 ممانعتتاريخ از صدور اين گونه اموال آن  و نيز اين كه اياالت متحده قبل از ،هاعمال كردبوده، صادرات 

  154.ه بودبه عمل آورد
  

  حقوق مالكيت-ب
  

رات مورد بحث  كه در واقع مالك اموال مشمول كنترل صاده استتا آنجائي كه ايران ثابت كرد  -167
از ] 1982 مارس 26 [1361دهد كه امتناع اياالت متحده در تاريخ ششم فروردين  بوده، ديوان نظر مي

                                                 
  . LN-33 Inertial Navigation Equipment Logistics Support Agreement, Section 15 (29 Oct. 1973) .ك.ر 150
 International Distribution Agreement between General Electric Company and Iran Aircraft .ك.ر  151

Industries, para. 8 (5 Apr. 1976) .  
 بين دولت شاهنشاهي ايران و راكول اينترنشنال سيستمز، اينكورپوريتد، بخش 199قرارداد شماره. ك.ر به عنوان مثال، 152
  ).1977مورخ هفتم اوت  (15/2
 18 اي اينترنشنال ديولوپمنت كورپوريشن، ماده بي قرارداد بين وزارت جنگ دولت ايران و س .ك.ربه عنوان مثال،  153

   ).1978 مه 31مورخ (
  .باالبه بعد  30 بندهاي .ك.ر  154
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تنها اقدامي كه .  صدور آنها به هيچ وجه دخالت در حقوق مالكيت ايران در آن اموال نبودمجوزاعطاي 
ت از صدور اقالم حساس مانعر مر خود دا اعمال حق حاكميت غيرقابل انك،اياالت متحده به عمل آورد

بق با مصالح ملي نط دريافت اقالم مورد بحث بوسيله ايران ديگر م، زيرا از نظر اياالت متحده155 نظامي بود،
 مارس 26 [1360اياالت متحده با امتناع از اعطاي اجازه صدور در تاريخ ششم فروردين . اياالت متحده نبود

 به خود و يا هيچ شخص ثالثي منتقل نكرد؛ به ،يران احتماالً داشتههيچ گونه حق مالكيتي را كه ا] 1981
 19 [1359 دي ماه 29شود كه تا آنجا كه ايران بتواند ثابت كند كه در تاريخ  خصوص، ديوان يادآور مي

به . بودمالك اموال مشمول كنترل صادرات مورد بحث بوده، حق مالكيت آنها را حفظ كرده ] 1981ژانويه 
اموال ، ]1981 مارس 26 [1360 از اعطاي اجازه صدور در ششم فروردين امتناعياالت متحده با عالوه، ا

 156.فروش اموال مزبور را از ايران سلب ننمود و حق تصرف نكردرا مشمول كنترل صادرات مورد بحث 
ز اعطاي ا] 1981 مارس 26 [1360 اياالت متحده در تاريخ ششم فروردين امتناع ،تحت اين اوضاع و احوال

محروم نكرد، و ايران را از حقوق مالكيت خود در اموال مشمول كنترل صادرات مورد بحث، اجازه صدور، 
 آبان 23مان وضعيتي را داشت كه قبل از ه] 1981 مارس 26 [1360تاريخ ششم فروردين  در حقوق مزبور

  . داشت]1979 نوامبر 14 [1358
  

] 1981 مارس 26 [1360اياالت متحده در تاريخ ششم فروردين فوق داير بر اين كه امتناع تصميم   -168
موضوع  مشمول كنترل صادرات،بر حقوق مالكيت ايران نسبت به اموال  ي تأثير، صدورمجوزاز اعطاي 

دهد ايران بعد از آن تاريخ حقوق  در پرونده حاضر كه نشان مي ارائه شده با ادله ،نگذاشت پرونده حاضر
 اه اين سالدر سراسر ايران به عنوان مثال، .  سازگار است،به آن اموال اعمال كردمالكيت خود را نسبت 

فراهم كردن اموال مزبور در يك انبار واحد، حفظ وضعيت آنها و  و نگهداري آوري جمعاقداماتي براي 
 عمل دن تاريخ مصرفشان بهـــ شيپرـــ به علت خطرناك بودن و يا سات از بين بردن بعضي از اموالترتيب

                                                 
  . باال155بند . ك.ر  155
هفت دستگاه ) 1(:  تصرف كرد،متعلق به ايران رازير، ده اقالم  اياالت متح،هاي بعد  در سال،دارد كه ايران اظهار مي 156

 كه ايران از آوكو كورپوريشن خريداري كرده و جهت تعمير براي دولت اياالت متحده فرستاده LTC4B8Dموتور هليكوپتر 
اياالت  1995يل  آور18مورخ پاسخ جامع "اياالت متحده در تصرف داشتن هفت دستگاه موتور هليكوپتر مزبور را در (بود 

دو جعبه حاوي ) 2(تصديق كرد؛ )) آوكو اليكومينگ( " بخش يك، پاسخ به دعاوي مسئوليت توسط شركت متحده
 15-در پرونده شماره الف] 1986پنجم فوريه  [1364 بهمن 16در اظهاريه مورخ اياالت متحده شده كه بندي  طبقهتجهيزات 

بندي شده  هفت قلم طبقه) 3(و  است؛ده كراز انبار ويكتوري ون خارج را تصديق كرده بود كه آنها ) ب:الف و دو:دو(
در ] 1993 مارس 24 [1372مربوط به موشك فينيكس كه اياالت متحده طبق اذعان خود در اظهاريه مورخ چهارم فروردين 

 181بند .: ك.ر.  منتقل كرد از انبار ويكتوري ون به انباري در محل نيروي دريائي اياالت متحده1985پرونده حاضر در سال 
  . زير
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با  ايران حراج پيشنهادي اموال خود توسط يك شركت خصوصي در اياالت متحده را ،مضافاً. است آورده
 157.مورد اعتراض قرار دادنزد ديوان موفقيت 

  
اعطاي از ] 1981 مارس 26 [1360با توجه به اين كه امتناع اياالت متحده در تاريخ ششم فروردين   -169
حقوق موجود ايران در اموال نظامي مورد بحث نبود، مضافاً نتيجه ز ا دخالت در هيچيك ، صدورمجوز

پرداخت غرامت مرتبط با براي  ضابطه ذيربط ،، از جملهسلب مالكيتشود كه هر گونه قياس با  گرفته مي
 ،)4ادعاي  (1-ب در حكم جزئي خود در پرونده شماره ،شود كه ديوان يادآور مي.  نابجاست،آن

 و اظهار داشت كه پيامدهاي زيانبار چنين ، كامل از اموال ايران تشبيه كردمحروميت ت صدور را بهيممنوع
 اما اموال اف ام اس كه 158". است]بوده[سلب مالكيت ] ناشي از [زيانبار پيامدهاي شبيه "] محروميتي[

 آنها شد، و بهاي بود، توسط ايران از اياالت متحده خريداري مي) 4ادعاي  (1-موضوع پرونده شماره ب
اين موضوع در مورد .  اياالت متحده باقي مانده بودتصرفبطور كامل توسط ايران پرداخت شده بود و در 

 ،هاي خصوصي آمريكائي بود  شركتتصرفاموال مشمول كنترل صادرات در پرونده حاضر، كه در 
در اين اوضاع . بود ذيربططرف قراردادهاي نه  داشت و تصرفمصداق ندارد؛ اياالت متحده نه آنها را در 

از دادن اجازه صدور اموال ] 1981 مارس 26 [1360و احوال، امتناع اياالت متحده در تاريخ ششم فروردين 
كنترل صادرات متعلق به ايران بر هيچ يك از حقوق از قبل موجود ايران تأثير موضوع اختالف مشمول 

  .مناسبت نداردر اينجا دسلب مالكيت  هيچ مقايسه اي با موارد ،نگذاشت؛ بنابراين
  
 يا حقوق ايران/ال ووعدم اثبات مداخله در ام  -پ
  

نكرده است كه در نتيجه امتناع اياالت دهد كه ايران ثابت  با توجه به مراتب پيشگفته، ديوان نظر مي  -170
از دادن اجازه صدور اموال مشمول كنترل ] 1981 مارس 26 [1360متحده در تاريخ ششم فروردين 

چه از ] (1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23 وضعيت موجود قبل ازاش نسبت به  ت ايران، وضعيت ماليصادرا
 بوده است، بدتر شده) آن اموالهر حقي در ارتباط با  محروميت از از اموال خود و يا روميتمحطريق 

ت كه در اثر ايران ثابت نكرده اس.  مالي به موجب اصل كلي الف باشديتكه مستلزم اعاده وضعبنحوي 
ت از صدور اموال در واقع متحمل هرگونه زياني شده باشد كه مانعاقدام متخذه توسط اياالت متحده در م

                                                 
 ،25-382-3، قرار موقت شماره نيروي هوايي جمهوري اسالمي ايران و ديگران و بهرينگ اينترنشنال، اينكورپوريتد  157

ديوان  (175، ص 174-75  ص، ص3راء ديوان داوري، جلد آ گزارش منتشره در، ]1983 اوت 10 [1362 مرداد 19مورخ 
 مرداد 24 (1983 اوت 15 كه كليه اقدامات الزم جهت عدم فروش دارائي ها را كه قرار است در ]ردك[از خواهان تقاضا "

به طرفين بايد فرصت داده شود كه در مورد ادعاهاي خود به نحو كاملتري به " زيرا "،صورت پذيرد، به عمل آورد) 1362
  ).".استدالل بپردازند

  .295، ص 19راء ديوان داوري، جلد آ، گزارش 70 بند ،)4ادعاي  (1- حكم جزئي در پرونده شماره ب158
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شود كه  گيري مي  نتيجه،بنابراين.  باشدجبران و اصل الف بيانيه عمومي قابل 9طبق تعهد ضمني ناشي از بند 
 .شودجبران كه وجود ندارد زياني 

  
 به ايران بر ي تحت اين اوضاع و احوال، هر دستور پرداخت غرامت،سازد كه ميديوان خاطرنشان   -171

 كه در اصل طور آن ، در واقع بجاي اين كه وضعيت مالي ايران را،مبناي تعهد ضمني به پرداخت غرامت
 اين بدان سبب است كه ايران .بخشيد آن را بهبود خواهد ،اعاده نمايدصرفاً كلي الف مقرر شده است، 

 . غرامت دريافت خواهد كردنداشته است از ابتدااي حقوق كه هرگز  پارهادعايي ت از دست رفتن باب
  

گيري نهايي حاصله  شود كه در پرتو كليه تصميمات باال و نتيجه  ميمتذكرو سرانجام، ديوان   -172
يل دقيق هر  كه در حكم جزئي حاضر به تجزيه و تحل ندارديلزوم، جبرانهاي قابل  درباره موضوع زيان

براي بررسي اين مسئله كه آيا ايران در نتيجه امتناع روش متخذه اعمال . عاوي خاص پرداخته شودديك از 
از دادن اجازه صدور اموال مشمول كنترل ] 1981 مارس 26 [1360اياالت متحده در تاريخ ششم فروردين 

 در اي مشابه به نتيجه ،زياني شدهمتحمل هرگونه علق به ايران در هر يك از دعاوي مزبور تصادرات م
  .، منجر خواهد شدجبران يعني احراز فقد زيان هاي قابل يكايك ادعاها،

  
   اجراي عين تعهد-ت

  
مورد بحث در اموال مشمول كنترل صادرات  عينخواستار صدور طرح و ايران همچنين ادعايي   -173

هاي  كه اياالت متحده در بيانيهرده است با توجه به اين كه ديوان احراز ك 159.است شدهپرونده حاضر 
 ديوان لزوماً ادعاي ايران بابت 160حفظ كرده،براي خود  از صدور اموال مزبور را خودداريالجزاير حق 

  .اجراي عين تعهد به صورت اعطاي مجوز صدور توسط اياالت متحده را رد كرده است
  

  مقررات خزانه داري-ث

  
 ديوان در حكم جزئي ديگر تصميم ه حاضر، ايران همچنين به هاي پروند در جريان رسيدگي  -174

اشاره و استناد كرد، مبني بر اين كه مقررات خزانه داري صادره ) ب:الف و دو:دو (15-پرونده شماره الف
تعهدات اياالت متحده از ي يها  با جنبه161]1981 فوريه 26 [1359توسط اياالت متحده در تاريخ هفتم اسفند 

                                                 
  . باال2 بند .ك.ر  159
  . باال157 بند .ك.ر 160
161 31 C.F.R. §535,333 (1981). ذكر شده است كه منظور )الف( ذيل بند فرعي ، مقررات خزانه داري333/535 بخش در ،
 "اشعار گرديده است كه اموال ) پ(ست و در بند فرعي  ا"بالمعارض" كليه اموال 9 مشمول دستور انتقال در بند "اموال"از 

وجود  را تحت قانون حاكم و به استناد متصرف آنها منطقاً معتقد باشد كه دادگاه متصرف، اگر قرار دادمورد نزاع توان  را مي
ذيل بند داري،  ات خزانه مقرر333/535بخش  در ".يل مشابه ملزم به انتقال مال نخواهد كرددفاع، ادعاي متقابل، تهاتر يا دال
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 ديوان ،در آن حكم جزئي.  تخلف از آن تعهدات بوده است، و تا آن حد،عمومي مغايرت داشتهطبق بيانيه 
حق تصرف را كه به ايران متعلق ي كه اموال عيني منحصراً حدنظر داد كه مقررات خزانه داري مزبور تا 

اي متقابل، تهاتر، يا  اموال مزبور با استناد به هر گونه حق حبس، دفاع، ادعمتصرفينايران بر آن اموال توسط 
ا تعهدات اياالت ب مستثني نموده، 9از دستور انتقال مندرج در بند داليل مشابه مورد معارضه واقع شده، 

 162.مغايرت داشته استمتحده در بيانيه عمومي 

  
دارد كه آيا ديوان احراز  به روشني بيان نمي) ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي پرونده شماره الف  -175

داري هم شامل اموال مشمول كنترل صادرات متعلق به ايران و هم  ه آن مقررات غير قانوني خزانهكرد ك
. شد  مي،داد شامل اموال غير مشمول كنترل صادرات متعلق به ايران كه بخش اعظم آن پرونده را تشكيل مي

م جزئي صراحتاً اموال اي در آن حك شمول كلي بر اموال ايران داشت و هيچ نكته ديوان تصميمبا اينحال، 
در هر حال، ديوان متقاعد شده است كه آن . كند  مستثني نميتصميماز آن را مشمول كنترل صادرات 

 .شد ميمقررات غيرقانوني خزانه داري شامل اموال عيني مشمول كنترل صادرات متعلق به ايران 
  

 شامل اموال مشمول كنترل ،داري هكه آن مقررات غيرقانوني خزاندارد  مقرر ميدر نتيجه، ديوان   -176
اين هرگاه ثابت شود كه . شود  مي، پرونده حاضر استموضوعصادرات متعلق به ايران، از جمله اموالي كه 

 ،كند كه بابت خسارات متحمله ايجاب ميخسارت به ايران شده، ورود  باعث ي مقررات غيرقانونگونه
 .گرددحكم غرامت به نفع ايران صادر 

  
                                                                                                                                                 

مادام كه كليه تعهدات، هزينه ها و حق الزحمه هاي الزامي مربوط به اموال ايفا نشده و از آنها رفع ": قيد شده است) ب(فرعي 
  در".ل ايراني محسوب نشده يا متعلق به ايران نخواهد بوداامو) به استثناي قرارهاي توقيف، منع و امثالهم(به عمل نيامده حبس 

 اموال ايران منطقاً معتقد بوده كه ايران بابت هزينه انبارداري، تعمير، نقض قرارداد، سلب متصرفنتيجه اين مقررات، هر گاه 
همچنين . مالكيت يا به هر دليل ديگر به وي بدهكار است، طبق مقررات خزانه داري ملزم به استرداد مال به ايران نبوده است

، ص ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 44، بند )ب:الف و دو:دو (15-اره الف حكم جزئي در پرونده شم.ك.ر
128-127.  

 باال مقرر 132ديوان در بند . 140، ص 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد )مدلول حكم) (ت (77همانجا، بند .: ك.ر  162
در خصوص ) ب:الف و دو:دو (15-اره الفحكم جزئي در پرونده شم) مدلول) (ت (77داشته است كه يافته مندرج در بند 

  .مقررات خزانه داري اعتبار امر مختوم در پرونده حاضر دارد
 مقررات 535 اظهار داشت كه صدور ماده ، از جمله،)ب:الف و دو:دو (15- در حكم جزئي خود در پرونده شماره الفديوان

ل حق حبس را كه ايران اقدام به رفع حبس آنها نكرده تا حدودي كه اموال ايراني مشمو" خزانه داري توسط اياالت متحده
، 53 همانجا، بند ".هاي الجزاير محسوب مي شود بود، از دستور انتقال مستثني نمود، تخلف از تعهدات اياالت متحده در بيانيه

خصوص  وان درهايي كه دي گيري ديوان همچنين اظهار داشت كه عين نتيجه. 131، ص 28راء ديوان داوري، جلد  آگزار ش
تقابل يا تهاتر به حق محق حبس حاصل كرده بود، نسبت به آن دسته از اموال ايران كه دارنده آنها بر اساس دفاع، ادعاي 

، 28، گزارش آراء ديوان داوري، جلد 54 همانجا، بند .ك.ر. ايران نسبت به تصرف اموال اعتراض داشته، نيز مصداق دارد
  .129-31، ص ص 28 گزارش آراء ديوان داوري، جلد 48-52دهاي  بن.ك.رهمچنين . 131-32ص ص 
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 اين جمله درباره، از داري مورد بحث خزانه پرونده حاضر، راجع به مقررات  جريان رسيدگيدر   -177
 مباحثات  ، و اگر شده اند، به چه ميزان،اند يا خير موجب خساراتي شدهاحتماالً مسئله كه آيا آن مقررات 

به آن راجع  گيري درباره كليه موضوعات تصميمديوان در اين اوضاع و احوال، . صورت گرفتمحدودي 
 و وارد شد،آن مقررات خساراتي در اثر از جمله اين مسئله را كه آيا مقررات غير قانوني در اين پرونده، 

  .كند  منوط به دريافت لوايح طرفين درباره آن موضوعات مي،ماهيت و ميزان چنان خساراتي چه بوده است
  

 هاي آتي رسيدگي: هفت
  

 . شده بايد توسط ديوان مورد تصميم واقع شودمطروحاضر  موضوع كه در پرونده حيتعداد  -178
  

كه در باال در خصوص خسارات مربوط به مقررات غيرقانوني  استنخست، موضوعاتي   -179
و ادله مرتبط شود كه لوايح    ديوان معتقد است كه بايد به طرفين فرصت داده163.داري يادآوري شد خزانه
  .م كنندتسليرا موضوعات با اين 

  
شود كه مشمول   پرونده حاضر مربوط ميموضوعع دوم به ادعاهاي ايران در خصوص اموال وموض  -180

مانند و   باقي مي61-ب پرونده شماره جزواموال مزبور . اند قوانين كنترل صادرات اياالت متحده نبوده
 . كه طرفين آنها را شناسائي كنندديوان خواهد بودموجب امتنان 

  
اظهار داشت كه اياالت متحده بعضي اموال ايران ي جلسات استماع پرونده حاضر، سوم اين كه، ط  -181

 اياالت متحده به تصرف اموال مزبور 164.ده استتصرف كرموضوع ادعاهاي ايران در پرونده حاضر را 
ديوان از . موضوع پرونده حاضر نبوده استواقعاً اظهار داشته كه آن اموال ظاهراً  اما 165،اذعان كرده

  .كند  استقبال مياموالرنظر بيشتر توسط طرفين در خصوص اين اظها
  

دهد، كه با  هاي آتي در پرونده حاضر را مي با توجه به مراتب پيشگفته، ديوان اجازه رسيدگي  -182
  .ها تعيين خواهد شد صدور دستور جداگانه برنامه آن

 
  
  
  
  

                                                 
  . باال177 بند .ك.ر 163
  . باال156 پانوشت .ك.ر 164
  .همانجا. ك. ر165
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  حكم-هشت
  

   بنابه مراتب پيشگفته،-183
  

  :كند كم صادر ميديوان به شرح زير ح
  

مقرر نموده، ) ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي خود در پرونده شماره الف همانطور كه ديوان در  -الف
 بيانيه عمومي، اياالت متحده تعهدي ضمني بر عهده دارد تا بابت هر 9طبق اصل كلي الف و بند 

 صدور اموال پروانهه از اعطاي هاي متحمله توسط ايران در اثر امتناع قانوني اياالت متحد گونه زيان
 نوامبر 14 [1358 آبان 23 قبل از جاريايران كه مشمول قوانين كنترل صادرات اياالت متحده 

 توسط ديوان، اعتبار امر مختوم در پرونده گيري تصميماين .  به ايران غرامت بپردازد،بوده] 1979
  . حاضر دارد61-شماره ب

  
درچهارچوب و پيرو شرايط دو "دارد كه اياالت متحده  رر مياصل كلي الف بيانيه عمومي مق  -ب

به را االمكان وضعيت مالي ايران  حتي...  بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير
  ". باز خواهد گرداند)1979 نوامبر 14( 1358 آبان ماه 23صورت موجود قبل از 

  
 نوامبر 14 [1358 آبان 23قبل از ورت موجود به صايران بر وضعيت مالي وارده هر گونه زيان   -پ

به موجب تعهد ضمني احراز شده توسط ديوان در حكم جزئي خود در پرونده كه ايران  ،]1979
است كه جبران بل اتا حدي قتنها به فرض وجود، كند،  ادعا مي) ب:الف و دو:دو (15-شماره الف

يم اياالت متحده در تاريخ ششم فروردين در اثر تصممزبور هاي  ايران ثابت كرده باشد كه زيان
صدور اموال ايران كه مشمول قوانين كنترل صادرات ندادن اجازه به ] 1980 مارس 26 [1360

  .د شده استر، واهاياالت متحده بود
  
هاي  ادعاهاي ايران بابت هرگونه زيان) ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي پرونده شماره الف    -ت

 19[ 1359 دي 29و ] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23ل ايران در فاصله متحمله در خصوص اموا
بر اين اساس، هر . هاي انبارداري و كاهش ارزش را مردود شناخت  منجمله هزينه،]1981 يهژانو

 پرونده حاضر احتماالً در فاصله موضوعاموال مشمول كنترل صادرات در  كه يمقدار كاهش ارزش
اي   يا هرگونه هزينهپديد آمده،] 1981 ژانويه 19 [1359 دي 29و ] 1979  نوامبر14 [1358 آبان 23

به هاي ايران،  دوره انسداد متحمل گرديده، نبايد هنگام برآورد زياناين كه ايران احتماالً طي 
توانسته از  هايي نمي وجود، در محاسبه منظور گردد، زيرا يك چنين كاهش ارزش يا هزينهفرض 
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 اجازه صدور دادناز ] 1981 مارس 26 [1359ت متحده در تاريخ ششم فروردين امتناع بعدي اياال
  .آن اموال ناشي شده باشد

  
 ،طبق اصل كلي الف بيانيه عموميمالي ايران الزم است وضعيت  آياگيري در اين باره كه  تصميم  -ث

، گردانده شودباز] 1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23به صورت موجود قبل از توسط اياالت متحده، 
 مارس 26 [1360ششم فروردين در تاريخ  مالي ايران يت مالي با وضعيتمستلزم مقايسه آن وضع

كه اياالت متحده رسماً از دولت الجزاير خواست به ايران اعالم كند كه زماني است ، يعني ]1981
ل صادرات اياالت اياالت متحده اجازه نخواهد داد كه ايران اموال خود را كه مشمول قوانين كنتر

  .متحده است، صادر نمايد
  
تا ] 1981 ژانويه 19 [1359 دي 29تأخير حاصله در فاصله رسميت يافتن بيانيه عمومي در تاريخ   -ج

خود به در اعالم اين مطلب به ايران كه اياالت متحده حق ] 1981 مارس 26 [1360ششم فروردين 
اعمال كه مشمول كنترل صادرات بوده، را به ايران هاي صدور اموال متعلق  مجوزاز اعطاي امتناع 

  .در اوضاع و احوال مربوط منطقي بوده است، خواهد كرد
  
 26 [1359 امتناع اياالت متحده در تاريخ ششم فروردين نتيجه در ،ايران ثابت نكرده است كه  -چ

 مالي يتضعوصدور اموال مشمول كنترل صادرات متعلق به ايران، دادن اجازه از ] 1981مارس 
يا محروميت اموال خود و محروميت از ، چه از طريق ]1979 نوامبر 14 [1358 آبان 23از قبل ايران 
كه مستلزم اعاده وضعيت طبق اصل به نحوي شده است، بدتر حقوق مرتبط با آن  يك از از هر 

اياالت متحده متخذه توسط ايران ثابت نكرده است كه در اثر اقدام . باشدبيانيه عمومي كلي الف 
 كه طبق تعهد ضمني ناشي از بند است صدور اموال عمالً متحمل هرگونه زياني شده از ممانعتدر 

تعهد ضمني مبناي بر اين اساس، ادعاي ايران بر . باشدجبران قابل و اصل كلي الف  بيانيه عمومي 9
  .شود در ماهيت رد مي

  
 موضوعدور اموال مشمول كنترل صادرات كه ص و تقاضاي ،اجراي عين تعهدادعاي ايران بابت   -ح

  . رد مي شود،پرونده حاضر است
  
 26 [1359آن بخش از مقررات خزانه داري صادره توسط اياالت متحده در تاريخ هفتم اسفند   -خ

 با مغاير) ب:الف و دو:دو (15-كه ديوان در حكم جزئي خود در پرونده شماره الف] 1981فوريه 
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طبق بيانيه عمومي و بنابراين غيرقانوني اعالم كرد، شامل اموال مشمول تعهدات اياالت متحده 
  . و در پرونده حاضر نيز غير قانوني است،كنترل صادرات متعلق به ايران مي شده

  
در ) ب:الف و دو:دو (15-حكم جزئي پرونده شماره الف) مدلول) (ت (77 ديوان در بند تصميم  -د

  .مر مختوم در پرونده حاضر داردخصوص مقررات خزانه داري اعتبار ا
  
 مذكور در بخش هفت اتعو موضدر خصوص برنامه رسيدگي ، با صدور دستور جداگانهديوان  -ذ

  .باال را تعيين خواهد كرد
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