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ويژه، موافقم كه موافقم. به  "الزام عقلي"، من با تفسير ديوان از ضابطه "الف"در ارتباط با ادعاهاي  -3
گيري كند كه احساس الزام هر كسي به عنوان خوانده در  تواند نتيجه ديوان به عنوان يك موضوع كلي نمي"

بحالت تعليق درآمده، براي پاسخگوئي به لوايحي  12294اي كه در پي دستوري همانند دستور اجرائي  دهپرون
كه خواهانها ثبت ميكردند، پاسخ به استعالم دادگاه براي تأمين اطالعات، و در مواردي، از سرگيري اقدامات در 

 حكم. 78. بند "اي كه بحالت تعليق درآمده بود، نامعقول بوده است پرونده

ثبت "و  "حضور يافتن"، عموماً با تفسير حكم از عبارت "د"و  "الف"هاي  پروندهدر رابطه با  -4
 3آن آمده، موافقم. 75حكم و زيرنويس  83به نحوي كه در بند  "مدارك

 "دفاع محتاطانه از منافعش"بحثي از ضابطه  حاضر ، متذكر ميشوم كه حكم"د" هاي پروندهدر رابطه با  -5
ضابطه قابل خصوص تلويحاً از بحث حكم در كه آنچه  است، مگر به ميان نياورده "د"با ادعاهاي در ارتباط 

. بهرحال، من با اعمال "الزام عقلي به دفاع محتاطانه از منافعش" – يعني آيد بر مي "الف"اعمال بر ادعاهاي 
 مطرح ميشود) موافقم.جز دو مورد (كه در بند بعدي  "د"در تمام ادعاهاي  "دفاع محتاطانه"ضابطه 

حضور و مرتبط با ديوان كار بازبيني ادله  قبول دارم كه، "د"و  "الف"مضافاً در ارتباط با ادعاهاي  -6
، (بنگريد به بندهاي است الواقع وسواس به سامان رسانده را با دقت و في ،از جمله صورتحسابهاي ذيربط ،ثبت
هاي مشخص  براوئر در خصوص هزينه .خالف قاضي چارلز انمن به نظر موافق و م با اين وجود .حكم) 48-247
پيوست شده،  "ب"كه در ضميمه  "د"هاي  پروندهپيوست شده، و  "الف"كه در ضميمه  "الف"هاي  پروندهدر 

حضور و "ها در چارچوب  در خصوص قابل جبران بودن هزينه متخذهشوم، چون با برخي تصميمات  ملحق مي
 هوفمنو  راجيهاي حكم دربارة  گيري ن، به داليلي كه ذيالً عرضه ميشود، با نتيجهمخالفم. فزون بر اي "ثبت

زير  46-98 هاي) مخالفم. اين چهار پرونده در بند"د"هاي  (پرونده جعفريو  سقيع) و "الف"هاي  (پرونده
 الر د 73/71،531 "د"و  "الف"هاي  ههاي مشخص در پروند شده است. با اين حساب من بابت هزينهبحث 

 4م.ددا حكم مي

و  ديمز اند مورگيري حكم در خصوص حضور و ثبت در  ، من با نتيجه"ح"در ارتباط با ادعاهاي  -7
بابت حضور و ثبت در دالر  34/7،152 مبني بر اعطاي مبلغاكثريت حكم موافقم. بدينقرار، من با  ماريوت

                                                 
 كهتلقي اين من به نظر موافق و مخالف قاضي چارلز ان. براوئر ملحق ميشوم و مانند قاضي براوئر با تصميم ديوان مبني بر   3

  ، موافق نيستم.رخ دادحضور و ثبت  "در نتيجه"ات اصالحي مذاكر
دالر بابت  32/56،070دالر به نفع ايران حكم داده شد، و مبلغ  39/70،144 "الف"هاي  بابت حضور و ثبت در ارتباط با پرونده  4

و  راجيويژه دادرسي مربوط به هاي  حكم. از اين مبلغ من هزينه 196و  195دالر. بندهاي  71/126،214، جمعاً "د"هاي  پرونده
ام. بنگريد  كسر كردهرا دالر)  62/20،579( "د"هاي  از پرونده جعفريو  سقيعدالر) و  19/25،930( "الف"هاي  پروندهاز  هوفمن
، حكم. من همچنين مبلغ 99، زيرنويس 104؛ و بند 199، زيرنويس 201؛ بند 87، زيرنويس 94؛ بند 61، زيرنويس 54به بند 

  ام. داند، كسر كرده مي ضدالر را هم كه قاضي براوئر به داليلي كه در نظر موافق و مخالف وي ذكر شده، قابل اعترا 17/8،173
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مخالفم. بنگريد به  ماريوتديگر پرونده گيري اكثريت در باب موضوعات  موافقم. اما با نتيجه "ح"پرونده 
 زير. 33-45بندهاي 

حكم) و  220-223هاي نظارت (بندهاي  گيري حكم در خصوص قابل جبران بودن هزينه من با نتيجه -8
حكم) موافقم. من همچنين با برآورد حكم از  222نظارت (بند مربوط به هاي قابل جبران  توصيف هزينه

ها كه به پرونده  ي از صورتحسابهائت توسط هفت مؤسسه حقوقي بر مبناي بخشهاي متحمله بابت نظار هزينه
هاي نظارتي مشخص در  حكم) و با تعيين هزينه قابل جبران فعاليت 238-239مشخصي مرتبط نيست (بندهاي 

 .من به نظر موافق و مخالف قاضي چارلز ان ،صورتحسابهائي كه به پرونده مشخص ربط دارد، موافقم. معهذا
ها در چارچوب  شوم، زيرا كه با برخي تصميمات متخذه در خصوص قابل جبران بودن هزينه راوئر ملحق ميب

 5پرداختم. هاي نظارت مي دالر بابت هزينه 33/13،508مخالفم. با اين حساب، من  "نظارت"

-246ندهاي هاي دفتر خدمات حقوقي بين المللي به داليل مندرج در ب من با رد ادعاي ايران بابت هزينه -9
 حكم موافقم. 242

كه در  "ساير خسارات"گيري حكم مبني بر عدم استحقاق ايران به دريافت خسارت بابت  من با نتيجه -10
موافقم، اما با برخي اظهارات كه در آن بخش از حكم آمده به شرح شده بود مطالبه  بهرينگارتباط با پرونده 

 زير، مخالفم. 103-105بندهاي 

دادم. اما، اكثريت راه خود را  دالر، به اضافه بهره به نفع ايران حكم مي 40/92،192عاً بدينقرار، من جم -11
مديون دو تصميم بيشتر براي سه برابر كردن اصل مبلغ هموار يافته است. همانگونه كه اشاره كردم، اين افزايش 

ن مبلغ تقريبي خسارات متحمله دالر به عنوا 70،000حكم به مبلغ  نتصميم به داد :است كه با آن قوياً مخالفم
دالر   50،000ايران در نتيجه اعمال خدمات نظارتي مؤسسه حقوقي شك اند كيمبال، و تصميم به صدور حكم 

ر است زيرا ادله ايران ابسيار دشو . توجيه تصميم نخستماريوتبه نفع ايران به عنوان مبلغ اماني در پرونده 
كند، و  هاي نظارتي شك اند كيمبال فراهم نمي ت ايران در نتيجه فعاليتبراي تقريب خسارارا مبنائي هيچگونه 

دگي و روشني به داليلي ااكثريت در تالش خود براي ذكر مبنائي براي تقريب ناكام مانده است. تصميم دوم بس
 غلط است. متعدد و مستقل از هم،

  

                                                 
دالر است كه براي كار انجام شده توسط هفت مؤسسه حقوقي به نفع ايران حكم داده شده است، به اضافه  12/7،338اين مبلغ   5

هاي نظارت در صورتحسابهاي دعاوي مشخص، به نفع ايران حكم داده شده است، بندهاي  دالر كه بر اساس فعاليت 60/7،456
  داند. دالر كه قاضي براوئر به داليل مندرج در نظر موافق و مخالفش قابل اعتراض مي 39/1،286حكم، منهاي  241-238
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  ف ختالمورد انكات  –سوم 

 كيمبال هاي نظارت شك اند هزينه "تقريب" -الف  

هاي نظارت قابل  دالر بر اساس تقريب به عنوان هزينه 70،000من با تصميم اكثريت به صدور حكم    -12
يد اين يجبران متحمله توسط مؤسسه حقوقي شك اند كيمبال مخالفم. در واقع هيچ چيز در سوابق پرونده در تأ

 وجود ندارد. ديگريتقريب، يا هر تقريب 

 ،6باشد) هاي نظارت اصوالً قابل جبران است (كه به نظرم درست مي هزينه به اين نتيجه كه نيلپس از  -13
 :پردازد. كل آن بند بشرح زير استمي "هاي نظارت ادله هزينه"در بند بعدي به بحث  ،حكم در ادامه

دالر آمريكا  33/860،857همانگونه كه گفته شد، ايران مشخص نكرده چه ميزان از جمع خواسته 
هاي غيرقابل انتساب، [صرفاً] مربوط به هزينه نظارت است.  رت و مخارج دادرسيبابت هزينه نظا

هاي  همچنين مشخص نكرده كدام بخش از ادله [اي كه تقديم كرده] مؤيد ادعاي وي براي هزينه
  7نظارت است.

مسأله  . كامالً جدا ازبه پايان نرسيده است و درستين مالحظات بجا همتوانم درك كنم چرا موضوع با  نمي
ان در عوض، ادعائي را ايرهاي نظارت تعيين كند.  ادله، ايران حتي مناسب تشخيص نداده ارزشي براي هزينه

هاي  باشند كه قابل انتساب به پرونده هائي مي خواند كه هزينه مي "هاي كلي دادرسي هزينه"مطرح كرده كه آنرا 
) است حكم بحث شده 194-196ت (و در بندهاي اب اسسهاي مشخص كه قابل انت خاص نيست و بايد از هزينه

  :كند را در اليحه كلي خود چنين توصيف مي "هاي كلي دادرسي هزينه"تميز داده شود. ايران اين 

هاي اياالت متحده دادرسي شد،  هائي كه در دادگاه هائي كه مشخصاً در پرونده عالوه بر هزينه
 19[ 1360تير  28ر ارتباط با دوره بعد از هاي حقوقي كلي ديگري هم مطرح است كه د هزينه

ها سرشت كلي دارد و از  هاي آمريكائي پرداخت شده است. اين هزينه ] به دارالوكاله1981ژوئيه 
هاي كلي به  هزينههاي مطروحه منتسب دانست.  توان آنرا مشخصاً به پرونده اين رو طبيعتاً نمي

هاي اياالت متحده و  هاي شركت در دادگاه هفراگير هزين ،ها اشاره شده نحوي كه در شناسه
 8.باشد ارت ميظهاي ن هزينه

هاي كلي  هزينه"دالر به عنوان  33/860،857از اينكه چه ميزان از مبلغ را ايران در هيچ جا تقريب خود  -14
كند مربوط به  دالر آن بابت خدمات ادعائي شك اند كيمبال است) مطالبه مي 81/807،705(كه  "دادرسي

و در هيچ كجا ايران پيشنهاد يا حتي عنوان نكرده كه چگونه ديوان نداده است،  ارائه، باشد ميهاي نظارت  ههزين
باشد، چرا كه از زمان صدور حكم جزئي تواند  نميست يازد. اين يك از قلم افتادگي دبايد به چنين تقريبي 

                                                 
  حكم. 223بند   6
  حكم (زيرنويس حذف شده است). 224بند   7
  (تأكيد افزوده شده است). 38ص  ،1548، مدرك 1عي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد اليحه و مدارك موضو  8
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، باشد توانست ميجبران قابل ارات ايران در ارتباط با آن خس هائي كه بود كه تنها هزينه مبرهن 590شماره 
هاي حقوقي كلي قابل جبران نيست، حال آنكه  هزينههاي متحمله در نتيجه حضور و ثبت، و نظارت بود.  هزينه

ايران يا قادر به برآورد مبلغ ادعاي مربوط به فعاليتهاي نظارتي . ادعا طرح كرده استها  ايران بابت همان هزينه
كه  وارد شدهاي  به ورطهشتابان . درك نميكنم چرا اكثريت ندارد برآورديچنين  پرداختنه نيست، يا تمايل ب

 خود خواهان جسارت قدم گذاشتن به آن را نداشته است.

 ،سه بند بعد از خاطرنشان ساختن اينكه ايران رقمي براي ادعاي نظارت خود تعيين نكرده استدر  -15
د ساز اي ارزيابي ادعاي نظارت كه به ديوان عرضه نشده، منطقي ميهم براي ساختن و پرداختن و هم بر اكثريت

 ها حذف شده): آغاز ميشود (زيرنويس 227و سر هم ميكند. طرح چنين ساختني در بند 

 رانيا يها نهيبر خالف [مورد] اثبات هز 590شماره  يحكم جزئ ن،يموضوع آغاز كيبه عنوان 
مقرر  رانينظارت  ا يها نهياثبات هز يبرا رانهيه سختگضابط  ،يدادرس ژهيو يها نهياثبات هز يبرا

  نكرده است.

هاي نظارت در مقابل ضابطه  ضابطه ادله متفاوتي براي هزينه 590جهت حصول اطمينان خاطر، حكم جزئي 
نقل كرده  214گذاري كرد، و اكثريت اين ضابطه را در بند  هاي مشخص، پايه هاي دادرسي مربوط به هزينه

ديوان ... "حث حاضر آن ضابطه را در ذهن داشته باشيم: ضمن پيش بردن باز فايده نخواهد بود كه  است. خالي
از ايران انتظار دارد كه ادله موضوعي مربوط به خساراتي را كه در نتيجه نظارت بر ادعاهاي تعليق يافته متحمل 

كثريت در حكم لحاظ كنيم، ادله بنابراين آنچه بايد در اين بخش از توضيحات ا 9."گرديده ارائه نمايد
 موضوعي خسارات متحمله ايران در نتيجه نظارت ادعاهاي تعليق شده است.

در اين خصوص سرانجام به  وكند  ) اكثريت ادله تقديمي ايران را تشريح مي228در بند بعدي (بند  -16
  :ها حذف شده است) كند (زير نويس هاي نظارت شك اند كيمبال رو مي هزينه "تقريب"

ارائه  ياز جمله، خدمات مبال،يشك اند ك ربط،يدر دوره ذ دهدينشان م رانيا يميادله همزمان تسل
 فيمتحده كه مشمول تكل االتيا يدادگاهها يها ي) دادرسكياند كه مرتبط است با: ( كرده

كه  يمتحده، در موارد االتيدر دادگاه ا يمتحده بود، (دو) دادرس االتيخاتمه دادن توسط ا
و (چهار) استرداد  وان؛يد شگاهيدر پ يمتحده نبود، (سه) دادرس االتيخاتمه دادن ا فيتكل ولمشم

در قبال خدمات ارائه  رانيكه ا ستين يمتحده قرار داشت.  مضافاً، بحث االتيكه در ا رانياموال ا
  بعمل آورده است. ييها پرداخت مباليشده توسط شك اند ك

  :باشد ميبه قرار ذيل  كه ،است آمده 226ار دسته از ادله، در زيرنويس در تأييد چه ذكر شده تنها مرجع

                                                 
و  102هيئت عمومي ديوان بندهاي -24(چهار)الف/15الف/-590، حكم شماره اياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايران  9

و  138، 105، ص ص 34آراء ديوان داوري، جلد  ])، چاپ شده در گزارش1998دسامبر  28[ 1360آبان  13) (4الف (الف) ( 214
166-165.  



٦ 
 

 يشك ارسال كرد و ط ي] آقا1981[چهارم نوامبر  1360آبانماه  13كه در  ينمونه، در تلكس يبرا
 يارائه شده به جمهور يبابت خدمات حقوق مباليمبالغ قابل پرداخت به شك و ك" نيآن عناو

 ابتيدر موضوعات مربوط به ترافعات، استرداد اموال، و ن يكالت كلبه عنوان و رانيا ياسالم
 مباليشك اند ك 1981تا نوامبر  هيژوئ ةدور ياطالع داد كه ط رانياعالم كرد، نامبرده به ا را "يكل

صورتحساب  رانيا يبرا كايدالر آمر 47/427،397جمعاً مبلغ  يبابت خدمات مربوط به وكالت كل
  10فرستاده است. 

هزينه نظارت بر ادعاهاي "دهد كه وي  نمي "نشان"آقاي شك اينست كه به هيچ روي  تلكس مشكل -17
بشرح زير است (در متن اصلي به حروف  –. نخستين و تنها بند ذيربط آن "تعليق شده را نيز منظور كرده است

 :)بزرگ نوشته شده است

ل ريز مبالغ قابل پرداخت به شك ] شما، مطالب ذي1981[يكم نوامبر  1360آبان  10پيرو تلكس مورخ 
اند كيمبال به عنوان وكيل عمومي بابت خدمات حقوقي ارائه شده به جمهوري اسالمي ايران در 

  11باشد. موضوعات مربوط به حل تعارض، استرداد اموال و نمايندگي كلي، مي

پرداخت شده، آمده هايتاً نو آن ارسال صورتحساب  اي كه بدنبال متن ياد شده فهرستي حاوي ماه، و حق الزحمه
اي به پرونده يا  خورد، و هيچ اشاره اي به خدمات نظارتي در اين تلكس به چشم نمي است. هيچ اشاره

نيست كه . با اين حساب هيچ چيزي در اين تلكس ، در آن نيستتعليق شده يا غيراز اعم هاي مشخص،  پرونده
ل كرده باشد، يا در صورت اعمال، امات نظارتي را اعمگيري كه شك اند كيمبال خد مبنائي براي اين نتيجه

 يادله موضوع" تواند نمي به روشنيهد. اين تلكس  دهاي تعليقي مرتبط باشد، ارائه  چنين خدماتي با پرونده
آنرا  590ه حكم جزئي ك "دهيمتحمل گرد افتهي قيتعل ينظارت بر ادعاها جهيرا كه در نت يمربوط به خسارات

 12.تلقي شود ،الزم ميداند

                                                 
 ،1548اين تلكس در سوابق موجود است، اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد يك، مدرك   10

  شهادتنامه همايون روح افزاي). 3]، پيوست شماره 1981[چهارم نوامبر  1360آبان  13(تلكس مورخ  11ضميمه 
 1360آبان  13(تلكس مورخ  11ضميمه  ،1548مدرك  ،، جلد يكايران قابل جبرانمؤيد خسارات حه و مدارك موضوعي الي  11

  شهادتنامه همايون روح افزاي). 3]، پيوست 1981[چهارم نوامبر 
ژوئن  13در نظر جداگانه من همانست كه از الف، اين بخش -جدا از اين زيرنويس، و حذف بند كوتاهي از انتهاي بخش سه  12

را در آن  "نظارت"پاسخ بگويم كه اظهار ميدارد كلمه  226افزايم تا به نظر اكثريت در انتهاي زيرنويس  بود. اين زيرنويس را مي
در مدارك همزمان كه ديوان مورد عنايت قرار داده، "كردند، و  زمان طرفين براي تشريح هر گونه خدمات حقوقي استفاده نمي

بعد اكثريت  "] آقاي شك به ايران [است] ...1981[چهارم نوامبر  1360آبانماه  13مله [اشاره به] تلكس مورخ منعكس نيست، از ج
 "خدمات نظارتي"اي به  م زيرا در آن اشارها هستكه اين تلكس را دليل كافي ندانبا اين ايراد كند  انتقاد ميمن  ازبه طور ضمني 

بيش از حد ام، توصيف من از آن متن به نظر اكثريت  متن آن تلكس در نظر جداگانهنيست. به نظر ميرسد كه حتي با نقل قول 
حاوي و بنابراين باشد  ميگفتم تلكس ياد شده فاقد هر گونه شرح و وصف از انواع خدمات ارائه شده  رسد. من بايد مي مي نامفهوم
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 ارزيابي زير را ارائه دهد:از ادله ايران كند  ) اكثريت تالش مي229در بند بعدي (بند  -18

اما، ايران هيچگونه مدرك همزمان يا ادله كافي ديگري ارائه نكرده تا به ديوان اجازه دهد ميزان دقيق 
هد] ايران به شك اند هاي نظارتي شك اند كيمبال را تعيين كند، يا اينكه حداقل، [نشان د فعاليت

   .پرداخته استچقدر هاي مؤسسه حقوقي،  كيمبال مشخصاً بابت فعاليت نظارتي به غير از ساير فعاليت

كننده از ادله ايران توصيف كرد، زيرا اكثريت هيچ دليلي را  ميتوان تشريح گمراه، با ديدي منصفانهرا اين اظهار 
هاي تعليقي ارائه كردند شرح  ات نظارتي در ارتباط با پروندهد، شك اند كيمبال به ايران خدمويكه حتي بگ
 ، تا چه رسد به دامنه و ميزان چنين خدماتي.نداده است

هاي داوري در  ديواندر آن هاي مختلف كه  پروندهخصوص در دو بند بعدي، اكثريت به بحث در  -19
، است  هخسارت را تقريب كردو ناچار  هودنبآن  "تعيين دقيق ميزان خسارت"روياروئي با ادله ارائه شده قادر به 

 13كه ميتوانست مبنائي براي تقريب باشد). ه استاي ارائه كرد ها خواهان ادله (اما در همه اين پرونده پردازد مي
 ،حروف ايتاليك در متن اصلي؛ 232كند (بند  آور زير را در بند بعدي عنوان مي اكثريت سپس مطلب شگفت

 :)است حذف شدهزيرنويسها 

ارائه خدمات نظارتي توسط  واقعيتهاي حاضر اشاره شد، با اينكه ايران  اي كه در پرونده بگونه
دقيق اين خدمات را اثبات نكرده است. فقد  ارزشو  دامنهشك اند كيمبال را به اثبات رسانده، 

يرممكن ادله قاطع در اين موارد تعيين دقيق ميزان خسارات متحمله توسط ايران را براي ديوان غ
كند. اما همسو با اصول پيشگفته، با عنايت به اينكه ايران نفس ورود خسارت را اثبات كرده  مي

  است، قصور در اثبات ميزان دقيق آن نبايد كالً به محروم شدن ايران از خسارت منجر شود.

كيمبال را به اثبات  ارائه خدمات نظارتي توسط شك اند واقعيتايران  "ماند كه كجا خواننده در تحير باز مي
. هيچ "ايران نفس ورود خسارت را اثبات كرده است"كه رسيده است اين استنباط به و چرا اكثريت  "رسانده

اش را كرديم مرجعي در تأييد هيچيك از اين اظهارات ارائه نشده، و خواننده ناچار است به بندهائي كه بحث
كه تنها مدرك ذكر شده توسط اكثريت تلكس آقاي اينست  برگردد، و آنچه اين بندها به او يادآور ميشود

ادله موضوعي خسارات " ترين جزئيگويد. اكثريت به كه در باب خدمات نظارتي هيچ نمي باشد ميشك 

                                                                                                                                                        

كه اين ديوان آنرا جزو خدمات  هماتي ارائه كرد، آيا آقاي شك خدامكان تعيين اين را به ما بدهد كهكه نيست اطالعاتي 
روند فكري اكثريت را  226آورد، چه رسد به حدود و ميزان چنين خدماتي. اما حداقل جمله آخر زيرنويس  به حساب  "نظارتي"

ي شك به كار ] آقا1981[چهارم نوامبر  1360آبانماه  13كه در تلكس  "نمايندگي كلي"هاي  واژه" :كند براي خوانده آشكار مي
به به عبارت ديگر حكم اكثريت  "گرفته شده را ديوان فراگير فعاليت نظارتي انجام شده توسط شك اند كيمبال تلقي كرده است.

، 'نمايندگي كلي' هاي واژه"(دالر براي خدمات نظارتي شك اند كيمبال انحصاراً بر اين فرض استوار است كه  70،000پرداخت 
 "ادله موضـوعي خسـارات متحمله ايران براي نظارت ادعاهاي تعليقي"بر هيچگونه  اين پرداخت)، و "ودـش مي تلقيفراگير ... ... 

  .استوار نيست
  حكم. 231بند   13
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ايران نفس ورود "كه  اينست شا گيري نتيجه، ولي اي ندارداشاره "متحمله در نتيجه نظارت بر ادعاهاي تعليقي
  ."ه استخسارت را اثبات كرد

 "د"توان با وضعيت كسي قياس كرد (اين شخص را آقاي وضعيت اكثريت را در اين خصوص مي -20
يك دالر بابت از او خواسته  ،هاي مختلفي با درختان ميوهغميخوانيم كه حرف اول دادرس است) كه مالك با

درختان آن اينست كه هد د درباره باغ مي "د"آقاي به هر گالبي آن باغ بپردازد. كل اطالعاتي كه مالك 
 "د"گويد باغ چند عدد گالبي دارد. مالك به نمي "د"ميوه بارشان است. مالك به آقاي  عدد 807،705

گويد اساساً در باغ نمي "د"قاي آالواقع، مالك به  ؛ فيموجود است اصله درخت گالبيگويد در باغ چند  نمي
هاي باغ بر اساس ادله موضوعي است بابت تعداد گالبيفقط مجاز  "د"درخت گالبي هست يا خير. سرانجام، 

باور  "د". در چنين شرايطي آيا به ذهن كسي ميرسد كه ، به مالك مبلغي پرداخت كندارائه شده توسط مالك
شده ذكر هر گونه پرداخت به مالك وجود دارد؟ آيا اگر بر خالف ادله انجام خواهد داشت كه دليلي براي 

كند؟ آيا كسي  درخت گالبي در باغ بود، ديدگاه فوق تغيير مي چندبگويد كه  "د"به توسط اكثريت، مالك 
 ، ادله موضوعي كافيوجود داشتدرخت گالبي  چندممكن است فكر كند كه صرف اظهار مالك كه در باغ 

االت در بطن ؤ؟ پاسخ اين ستلقي شود هاي باغ تعداد گالبي "ريبقت"براي مبنايي كه  آيد به حساب مي
ادله موضوعي حاكي از وجود درختان دهد تظاهر كند كه مالك باغ  ودشان است. اما اكثريت ترجيح ميخ

، بخودي خود، يواقعيتوانمود كردن چنين كند كه  ارائه كرده است و فزون بر آن تظاهر ميرا گالبي در باغ 
 شد.با مي 70،000 "تقريب"كافي براي تعداد درختان گالبي و مؤيد  "دليل موضوعي"

هاي نظارتي شك اند  دالري كه در ارتباط با فعاليت 70،000بايد براي همه عيان باشد كه  قاعدتاً -21
در عوض، آن رقم حكايت از ها نيست.  تقريب ميزان آن فعاليت مبينحكم داده شده به نفع ايران كيمبال 

ستاي تصديق اين واقعيت كه ادر رنهم دارد، آي به نفع ايران همعتنابنسبتاً تصميم ديوان به صدور حكم به غرامت 
معمول  اي قع شك اند كيمبال اقدامات نظارتياكثريت باور دارد كه در وا ،عليرغم فقدان ادله موضوعي

دانم با عنايت به الزامي كه حكم  . من هم اين اعتقاد را دارم، اما نميكه خسارتش قابل جبران است اند داشته
 برايديوان اقتدار خود  ،ايران از ارائه آن قصوربا و براي ايران قائل شده  به ارائه ادله موضوعي 590جزئي 

بتوان دليلي كه  مشخصاً از آنجا كه چگونه احراز كرده است.صدور حكم به خسارت بر مبناي آن باور را 
ق مفاد آن استوار كرد، وجود ندارد، اين بخش از حكم، مطاب پايههاي نظارت قابل جبران را بر  تقريب هزينه
 ex aequo etميتوانست بر مبناي انصاف خارج از قانون (صدور چنين حكمي ست. البته فاقد معناخود حكم، 

bono داشتيم، من از آن را ) درست باشد، اما ما اختيار صدور چنين حكمي را نداريم. حتي اگر چنين اختياري
هاي نظارت  اين بود كه برآورد خود از هزينه ، چرا كه گزينه ايرانمگرفت در چنين اوضاع و احوالي بهره نمي

ساير در برگيرنده  كه ،برآيد د دريافت خسارت براي مبلغي بيشترقابل جبران را ارائه ندهد، و در عوض در صد
صورتحسابها و مباني تهيه صورتحساب كه از ارائه . ايران همچنين ترجيح داد است "هاي دادرسي كلي هزينه"

امتناع ، بدهدهاي نظارت شك اند كيمبال را  هزينه –يا حداقل تخمين معقول  –تعيين ميتوانست بما امكان 
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توصيف اي كه اكثريت  به گونهتوانست  نميحكم از دادن خسارت چنين اوضاع و احوالي، امتناع  در 14.ورزد
به عنوان  بلكه نتيجه منطقي و صحيح گزينه و ترجيح خود ايران 15باشد، "به غايت غيرمنصفانه" ،است كرده

كه به است ادعائي مطرح نكرده  تيبود كه ادله در اختيار ديوان قرار نداده، استداللي نكرده، يا ح خواهاني مي
هاي ما آثار خود را دارد، و به نظر من  انتخابهاي نظارت شك اند كيمبال ياري رساند.  ريب هزينهقديوان در ت

 16.بود مي بر امتناع از اعطاي خسارت نيمبحكمي صدور آثار و نتيجه در مورد حاضر بايد 

 در صالحيت ديوان "احتماال" -ب

نيامده  12294در بيانيه الجزاير و حتي دستور اجرائي  "در صالحيت ديوان قرار دارد احتماالً"عبارت  -22
در  ] يكجانبه1981فوريه  26[ 1359هفتم اسفند ابتدا در تذكاريه ذينفع كه اياالت متحده در  عبارتاين  17است.

اين عبارت  590حكم جزئي شماره  18هاي آمريكا به ثبت رساند، ديده شد. دعاوي مطروح عليه ايران در دادگاه
براي  ،ها، به كار برد و در چند بند، در تشريح تعهد اياالت متحده براي خاتمه دادن به دادرسي اتخاذ كردرا 

 صورت زير آغاز ميشود:حكم است به  89ك بند ا) كه پژو2الف (الف)( 214نمونه بند 
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  حكم. 232بند   15
دالر  100تي كه بيش از يعني، خسار –توانستم از حكمي كه واقعاً براي مبلغ اسمي خسارت باشد حمايت كنم  من همچنين مي  16

هاي نقض قرارداد در  مشروط بر اينكه عنوانش همين مي بود. سوابق بسياري براي صدور حكم به چنين غرامتي در پرونده –نباشد 
) 1981( 346صورت ناتواني خواهان از اثبات خسارت، وجود دارد. بنگريد به تبيين و تحليل قوانين (دوم) در باب قرارداد بخش 

چه نقض باعث ورود زيان نشود، يا مبلغ خسارت مطابق قواعد مذكور در اين فصل قابل اثبات نباشد، به مبلغي جزئي به چنان"(
  )."شود. عنوان خسارت اسمي بدون عنايت به ميزان زيان حكم داده مي

17  Exec. Order No. 12294, 46 Fed. Reg. 14,111 (Feb. 24, 1981) .اي  كليه دعاوي" در دستور اجرائي مذكور است
  باو كليه دعاوي ... اياالت متحده مطرح خواهد شد -دعاوي ايرانداوري كه وفق ماده دو [بيانيه حل و فصل دعاوي] در ديوان 

آيد، و طريقي  هاي قضائي كه مرتبط با آن دعاوي باشد، بدينوسيله بحالت تعليق در مي خواسته مبتني بر انصاف يا ساير خواسته
  ".نكه در ديوان مطرح شودندارد جز اي

 Crocker Nat’l Bank v. The Government of Iran, No. 79cv6493براي مثال، تذكاريه ذينفع اياالت متحده در   18

(S.D.N.Y., Statement filed Feb 26, 1981), reprinted in 20 I.L.M. 363 (1981).  در اين تذكاريه اياالت متحده
) 2دارد متوقف كند، و ( طرح شده و احتماال در صالحيت ديوان قرار ) ادعاهائي را كه عليه ايران1(كند كه دادگاه  تقاضا مي"

-الف چهار"از ادعاهاي  اياالت متحدهاين تذكاريه ذينفعي متحد الشكل در دفاعيه  "قرارهاي توقيف عليه اموال ايران را فك كند.
هاي  اين واقعيت را متذكر ميشوم كه هر چند حكم از تذكاريه ،تأييدنقل قول شده است. ضمن  21ص  ،87مدرك  ،"ح-ز"و  "هـ

هاي بسياري كه تحت رسيدگي است نقل قول كرده است و هر چند اغلب آن  پروندهدر ذينفعي ثبت شده توسط اياالت متحده 
ها   كند. اين تذكاريه ها مبتني نميگيري خود را به آن آورد، اما هرگز نتيجه تذكاريه ها را (به نظر من به درستي) مهم به شمار مي

ميتواند تالش آن دولت براي گردن نهادن بر آن تعهدات حداكثر تعريف تعهدات اياالت متحده مدرك تلقي شدن براي بجاي 
  تلقي شود. بهر تقدير آن تعهدات هماني هستند، كه هستند.
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نمايند كه تمام اقدامات حقوقي اتباع آن كشور در  هاي الجزاير اياالت متحده را مكلف مي بيانيه
دادگاههاي اياالت متحده را كه متضمن ادعاهايي است كه احتماالً در صالحيت ديوان قرار دارند 

 19مختومه نمايد.

 ، در تبيينحكم جزئي ديوان ،است 101بند  بخش اجرائي حكم، كه پژواكاز در بند فرعي بعدي  -23
 :گيرد، اظهار ميدارد گيرد يا قرار نمي در صالحيت ديوان قرار مي "احتماالً"معيارهاي تشخيص ادعاهائي كه 

] براي دفاع 1981ژوئيه  19[ 1360تير ماه  28در صورتي كه ... ديوان نتيجه گيرد كه ايران بعد از 
در اچار به حضور در جلسات يا ثبت مداركي در دادگاههاي اياالت متحده معقول از منافع خود مطلقاً ن

يا در  ماده دو بيانيه حل و فصل دعاوي 1رابطه با هر گونه دعواي مربوط به ادعاهاي مشروح در بند 
رابطه با ادعاهاي ثبت شده در ديوان تا زمان رد آنها از طرف ديوان به علت فقد صالحيت گرديده 

رت ديوان نظر خواهد داد كه اياالت متحده طبق تعهدات خود به شرح مندرج در اصل است، در آنصو
 20ماده هفت بيانيه حل و فصل دعاوي عمل نكرده است. 2كلي (ب) بيانيه عمومي و ماده يك و بند 

ديوان  در واقع، ادعاهائي هستند كه "ماده دو بيانيه حل و فصل دعاوي 1در بند  مشروحادعاهاي "البته 
) و 2الف (الف)( 214حيت رسيدگي به آنها را دارد. با اين حساب، من اگر جاي اكثريت بودم، بندهاي صال

تعهدات تحميل شده بر  كههاي الجزاير اعمال ميكردم  بيانيهاي را بر اساس  خواندم و ضابطه مي ماًأتو) را 3(
 .دت نبخشعها را وس اياالت متحده در بيانيه

چنانچه، در زمان "گيرد كه  كند و در عوض نتيجه مي مرا رد ميترجيحي رد اكثريت رويك بختانهشور  -24
ماده دو بيانيه حل و فصل دعاوي، هر گونه احتمالي براي قرار  1ايجاد تعهد ختم دعاوي، مطابق توصيف بند 

ور گرفتن ادعا در صالحيت ديوان وجود ميداشت، اياالت متحده بايد به رسيدگي قضائي در دادگاههاي آن كش
باعث گسترش نارواي كه  ،گيري را هاي الجزاير اين نتيجه بيانيه 21"آورد). بخشيد (به حالت تعليق در مي پايان مي
 .كند كالً تأييد نمي ،استكه اياالت متحده در واقع امر پذيرفته شود  ميتعهداتي 

ب ادعاي در چارچو"كه  شده است متذكرشود كه حكم جزئي پنج بار  اكثريت بدرستي متذكر مي -25
تمام اقدامات حقوقي اتباع آن كشور 'كند  هاي الجزاير اياالت متحده را مكلف مي دارد كه بيانيه (الف) مقرر مي

در [تأكيد را اكثريت افزوده است]  احتماالًدر دادگاههاي اياالت متحده را كه متضمن ادعاهايي است كه 

                                                 
 214هيئت عمومي ديوان، بند  – 24(چهار) الف/ 15/ال-590جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده آمريكا، حكم شماره   19

  .165-166، 105، ص ص. 34] چاپ شده در گزارش آراء ديوان داوري جلد 1998دسامبر  28[ 1377هفتم دي ) (2(الف)( الف
 214هيئت عمومي ديوان، بند -24(چهار)الف/15الف/-590، حكم شماره اياالت متحده آمريكا و  جمهوري اسالمي ايران  20

، 34جلد  ،چاپ شده در گزارش آراء ديوان داوري ،]) (تأكيد افزوده شده است)1998دسامبر  28[ 1377هفتم دي ) (3الف (الف)(
  .166، 105ص ص 

  حكم (تأكيد افزوده شده است) (زيرنويس حذف شده است). 45بند   21



١١ 
 

ديوان در حكم "شود كه  كثريت به درستي متذكر ميهمچنين ا 22." 'صالحيت ديوان قرار دارند مختومه نمايد
 23."را روشن نكرد  "گيرند ادعاهائي كه احتماالً در صالحيت ديوان قرار مي"، معني عبارت 590جزئي شماره 

مالحظه كند كه در حكم جزئي ديوان نگفته چرا از عبارتي استفاده كرده كه  دقتهمين  باتوانست اكثريت مي
   "احتماالً"تا چه رسد به اينكه فكر كند عبارت  ،شود يافت نمي ي الجزايرها در هيچ جاي بيانيه

 دهد يرا بازتاب م تيواقع نيو ا است،(الف)  يادعامربوط به  ميتصم در وانيد افتهي يعنصر اساس
در  ،متحده االتيو (دو) ا دارد؛ راادعا  كي برخود  تيصالح نيياقتدار تع واني) فقط دكيكه (

 يا يدعاو شيشاپيپ توانستينمدعوا،  يدگيرس انيبه جر دنيتعهد خود در خاتمه بخش يزمان اجرا
 24.كند يشناسائ را كرد يم تيحآن احراز صال يبرا وانيد تاًيكه نها

اي به اين مطلب نشده كه همكاران پيشين ما كلمه  واقعيت اينست كه در حكم جزئي كوچكترين اشاره -26
در مسائل  يتوانست از پيش بداند ديوان چه حكم ار بردند كه اياالت متحده نميرا به اين دليل به ك "احتماالً"

توجيه گزينش يكي از دو  براي) را اكثريت ex postي (لتا. اين منطق ممكن است بدهدمربوط به صالحيت 
 –ه كه اكثريت ترجيح داد يعني آن –يكي از اين تفسيرها  .تراشيده است 590حكم جزئي شماره  حتملتفسير م

، در من است كه ترجيح  ،تفسير ديگر حال آنكههاي الجزاير فراتر رفته،  تا حدي آشكار از مفهوم روشن بيانيه
 .گيرد قرار مي ها محدودة مفهوم بيانيه

معاهده با حسن نيت و مطابق معناي "نسيون حقوق معاهدات وين مقرر ميدارد كه ) كنوا1( 31ماده  -27
فرد  "تفسير خواهد شد.شود،  داده ميچارچوب و در پرتو هدف و منظور آن معاهده در  عباراتعرفي كه به 

كند  اي مي ها كه اياالت متحده را مكلف به خاتمه دادن دعاوي ) و تفسيري از بيانيه1( 31بايد با تالش بين ماده 
آشتي برقرار  ،) ديوان بر آن صالحيت داشته باشد"امكان دارد"(يا فقط  "احتماالً"ضمن ادعائي است كه تكه م

ند، و اينكه نيازي نديدند منطقي را كه داران سابق ما براي چنين آشتي دادني تالش به عمل نياورككند. اينكه هم
كه آنها تفسيري را كه اكثريت مبني بر اين  استبعداً اكثريت تراشيده ذكر كنند، به ذهن من دليلي نسبتاً اساسي 

فراتر از مفهوم روشن در اين انديشه نبودند كه دانستند، و به هيچ روي  عنوان كرده الزم نمي نبراي گفته آنا
  .ندروب هاي الجزاير مواد ذيربط بيانيه

) حكم جزئي بايد 3( و )2الف (الف) ( 214تذكر اكثريت كه هر دو يافته بندهاي اين بنابراين در  -28
بخش اجرائي حكم، فرد به تفسيري از در اين دو بند توأماً  نبا خواند 25.منطقي نهفته استتوامان قرائت شود، 

گيرد و نيازمند منطق ارائه شده  ) كنوانسيون وين جا مي1( 31حكم جزئي ميرسد كه براحتي در قالب ماده 
 . اكثريت ترجيح ميدهداست براي همكاران پيشين مطرح نبودههم هرگز  كه ظاهراًباشد،  نميتوسط اكثريت 

                                                 
  حكم (حذفيات در اصل متن انجام شده) 41بند   22
  حكم. 36بند   23
  حكم. 42بند   24
  حكم. 41بند   25
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را به آن  "اعتبار امر مختوم"ب چس) را به تنهائي بخواند و بر2الف (الف)( 214مندرج در بند  "احتماالً" واژه
 را توأماً بخوانيم) 3) و (2الف (الف)( 214بندهاي  دهم ترجيح ميهمانگونه كه در باال خاطرنشان شدم،  26بزند.

هاي  تحده در بيانيهاي كه تعهدات اياالت م مان، به شيوه و از انتساب قصد تفسير اصل كلي ب به همكاران پيشين
د، كن اكثريت ارائه مي . اگر همكاران پيشين منطقي را كه در اين مرحلهاحتراز كنيم، تر كند الجزاير را گسترده

اي در حكم جزئي نادرست است،  د. مسلماً فكر ميكردم چنين قاعدهش ارائه داده بودند، برداشت من متفاوت مي
 پذيرفتم. دن آن وجود داشته، آنرا مياي كه قصد بنا نها ولي به عنوان قاعده

حاضر دانستم و اكنون هم اين قاعده را در حكم  نادرست ميرا گذاري در حكم جزئي من چنين قاعده -29
چه رسد به  ،باشد دانم، چرا كه منطق ارائه شده توسط اكثريت مؤيد نتايجي كه از آن گرفته است نمي غلط مي

 در وانيد افتهي يعنصر اساس 'احتماالً' اصطالح". اين اظهار كه شوداخذ شده حاصل نتيجه  اقناعي ازاينكه 
توانست صالحيت ديوان بر هر ادعاي خاص را تعيين كند،  مينزيرا اياالت متحده خود، بوده  27"مربوط ميتصم

ميتواند بطور قطع تعيين كند كه چه نگيري نامربوطي است. اين واقعيت كه يك دولت خود  مشخصاً نتيجه
توجيهي  –تواند باشد  يعني، هيچ دولتي قاضي پرونده خود نمي –المللي است ي در تطابق با تعهدات بينرفتار

ها هر روزه در مورد اينكه چه بايد بكنند تا  تواند باشد. دولت براي وسعت بيشتر دادن به تعهدات آن دولت نمي
مسئوليت بر آنها در صورتي فقط وت ميكنند؛ د، داوري و قضانالمللي باشدر راستاي گردن نهادن بر تعهدات بين

 باشند. كردهي نادرستي رداو كهشود  بار مي

بايد  اي چه داورياياالت متحده . تنها سؤال اينست كه: در مورد حاضر نيز موضوع متفاوت نيست -30
الي هيچگونه احتم"ميكرد، داوري در اين خصوص كه اين ديوان بر ادعائي صالحيت دارد، يا در اينكه آيا 

گر يها از آن د گيري از اين تصميمكه يكي اين كه ادعائي در حوزه صالحيت ديوان قرار گيرد؟  "وجود داشت
اينست كه اكثريت يك تعهد معاهداتي در خصوص مختومه كردن  مسلم. روشن و بديهي نيست باشدتر  ساده

موجود و تأسف بار  رت غيرضروريرا گرفته و آنرا با عبا ئي كه در حوزه صالحيت ديوان بودهادادرسي ادعا
در  يبه عبارت ديگر آنكهبدون  ،استرا به كار برده، تلفيق كرده  "احتماالً"كه واژه  590در حكم جزئي 

بر  الواقع فياي كه ديوان  كه به نوبه خود تعهد مختومه كردن اياالت متحده در ارتباط با دعاوي ،حكم جزئي
 عوامختومه كردن د تر براي ي مشخصاً موسعتعهدبا اين تلفيق ، و وجه كندت آنها صالحيت دارد را تعريف ميكند

و همه ، كرده استايجاد  28"براي قرار گرفتن ادعا در صالحيت ديوان وجود ميداشت هر گونه احتمالي اگر ..."
 شد.است كه اياالت متحده نميتواند قاضي پرونده خودش بااستوار فقط بر پايه اين منطق گيري  نتيجهاين 

                                                 
  حكم. 41بند  26
  حكم. 42بند   27
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و يافتن تعهدات معاهداتي جديد در حكم جزئي مقاومت كرده بود  ةاگر اكثريت در مقابل وسوس -31
الف  214و  101و بند  كه اياالت متحده مكلف بود آنچه را كه در بيانيه حل و فصل داد ميبسادگي حكم 

كه اياالت  برسده به اين نتيجتوانست  ميذكر شده، عملي كند، اكثريت  590) حكم جزئي شماره 3(الف) (
كه از مختومه كردن ادعائي كه در واقع اين ديوان برآن صالحيت  استتعهدات خود ناقض متحده در مواردي 

پرونده مشمول چنين  23را به جديدش  "هر امكاني"در عوض، تعهد اكثريت داشته قصور ورزيده باشد. 
اين مجموع پرونده از  13گيرد كه  نتيجه مي و نداشتديوان  اي نزد قرينه ةكند كه پروند اي اعمال مي ضابطه
ه پرونده چنين امكاني موجود بود 10اما در  هها امكان قرار گرفتن در حوزه صالحيت ديوان را نداشت پرونده

حوزه نداشت كه ادعا در  "هيچ امكاني"گيري كه  نخست، به عنوان يك موضوع منطقي، اين نتيجه 29.است
. دوم، واقعيت نبوددر صالحيت ديوان  در واقعبيانگر اين قضاوت است كه ادعا  ضرورتاً ،صالحيت ديوان باشد

در حوزه صالحيت ديوان قرار داشت، در هشت پرونده  اي كه به نظر اكثريت احتماالً پرونده 10ست كه، از ينا
آنرا (چهار) حتي خالف  15صالحيت ديوان به قدري محرز است كه اياالت متحده در جريان دادرسي الف/

 30استدالل نكرد.

، و با قبول عملي اشتحيت ديوان قرار ندالدر ص در واقعپرونده  13گيري تلويحي كه  با اين نتيجه -32
در صالحيت ديوان قرار داشت، جاي تأسف است كه  در واقعاياالت متحده كه هشت پرونده از موارد باقيمانده 

با افزودن  همد و ناي جديد تفسير ك يجاد تعهد معاهدههم الزم دانست حكم جزئي را به عنوان منشاء ا ،اكثريت
كار فقط به دو پرونده اعمال شد، تعهد جديد اياالت متحده را گسترش  مĤلكه در  ،"هر امكاني" جديد ضابطه

) حكم 3الف (الف)( 124و  101هاي الجزاير و بندهاي  شد لسان بيانيه هم به سادگي و هم بدرستي مي .داد
گرفت  در صالحيت ديوان قرار مي در واقعكه آيا دعاوي آن دو پرونده  در خصوص اينست و جزئي را بكار ب

 .گيري كرد ، تصميميا خير

 ولز عليه راجرز اند .ماريوت كورپ -پ

 1970بر شماري از قراردادهاي منعقده در پايان دهه  عليه راجرز اند ولز .ماريوت كورپادعاي      -33
وارد  طاريمريكائي و يك طرف ايراني كه بعداً با دعواي آيكا با خواهان و خوانده و در دادگاه آمر ،استوار بود

قراردادي براي  ،] ماريوت و بنياد پهلوي/علوي1977دسامبر  13[ 1356آذر  22در  .شتاپرونده شد، جريان د

                                                 
باشد  مي ماريوتحكم آمده، آخرين پرونده در اياالت متحده كه پرونده قرينه نزد ديوان ندارد  47همانگونه كه در زيرنويس   29

  داند. مي خود بر آن محرز واقعيكه ديوان صالحيت 
  اين پرونده ها عبارتند از  30

 Brown & Williamson v. Iranian Tobacco Corp., 81-0283 (S.D.N.Y.); Int’l Harvester Co. v. 

Iran, 80-1714 (S.D. Cal.); Itek Corp., v. Iran 79-1492 (N.D. Tex.); Itek Corp. v, Iran, 79-2383 (D. Mass); Itek 

Corp. v. Iran, 79-6468 (S.D.N.Y.); Pullman Swindell v. Nat’l Iranian Steel Co., 81-0081 (S.D.N.Y.); U.S. Filter 

Corp. v. Iran, 79-3449 (D.D.C.); and R.L. Pritchard & Co. v. Oregon Rainbow, Iran Express Lines, 81-0886 
(S.D.N.Y.).  
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روش پرداخت به  ]1977دسامبر  13[ 1356آذر  22قرارداد  1تغيير در روابط موجودشان امضا كردند. بند ايجاد 
 بيني ميكند: ماريوت را بشرح زير پيش

دالر در  50،000دالر به محض امضاي اين موافقتنامه پرداخت خواهد شد؛ و (ب)  1،150،000(الف) 
حساب اماني (وفق قرارداد حساب اماني كه منعقد خواهد شد) در اختيار مؤسسه راجرز اند ولز، 

وفق  ،تعهدات ماريوت يتبخشو به محض اجراي رضاگرفت  نيويورك، ايالت نيويورك، قرار خواهد
  31.، به حساب آن شركت واريز خواهد شد6بند 

كه  مقرر ميدارد] به نوبه خود تعهدات مشخصي را 1977دسامبر  13[ 1356آذر  22قرارداد  6بند  -34
 :اجرا كند –در مدت زمان خاص  –در صورت دريافت اخطار از بنياد پهلوي/علوي ماريوت بايد مطابق آن 

ريافت اخطار ارسالي از ددر صورت  ) روز از تاريخ موافقتنامه150ظرف يكصد و پنجاه (ماريوت 
بدون هزينه اضافي براي  ،ها و مشخصات فني جانب مالك مبني بر وجود اشتباه يا اهمال در نقشه

ا اهمال اقدام مالك [بنياد پهلوي/علوي] نسبت به اصالح يا فراهم آوردن موجبات اصالح اشتباه ي
 32خواهد كرد.

ششم دي ] در 1977دسامبر  13[ 1356آذر  22قرارداد  1در بند بيني شده  پيشموافقتنامه جداگانه اماني  -35
در بخش  موافقتنامه اماني جداگانه 33منعقد شد.بنياد ] بين راجرز اند ولز، ماريوت و 1977دسامبر  27[ 1356

  مقرر ميدارد كه: ذيربط،

[راجرز اند ولز] توسط بنياد [پهلوي/علوي] و ماريوت اطالع داده شد، كه ماريوت  چنانچه به شما
] انجام نداده است، وجه را به بنياد تحويل 1977دسامبر  13موافقتنامه [قرارداد  6تعهداتش را وفق بند 

اجرا كند، به محض دريافت اخطار از  6خواهيد داد. اگر ماريوت تعهداتش را مطابق شرايط بند 
 34ماريوت و بنياد [پهلوي/علوي] وجه را به ماريوت تحويل خواهيد داد.

                                                 
 2، پيوست شماره ماريوت، شناسه پرونده 1564ان ايران، جلد هفده، مدرك اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبر  31

  ) (تأكيد افزوده شده است).3ص  –]، پيوست الف شكوائيه 1977دسامبر  13[ 1356آذر  22(قرارداد در 
 2ست شماره ، پيوماريوت، شناسه پرونده 1564اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد هفده، مدرك   32

  ) (تأكيد افزوده شده است).8]) پيوست الف شكوائيه ص 1977دسامبر  13[ 1356آذر  22(قرار داد 
 2، پيوست شماره ماريوت، شناسه پرونده 1564اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد هفده، مدرك   33

  (قرارداد حساب اماني، پيوست ب شكوائيه).
 2، پيوست شماره ماريوت، شناسه پرونده 1564و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد هفده مدرك اليحه   34

  (قرارداد حساب اماني، پيوست ب شكوائيه).
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ارسال چنين اخطاري توسط بنياد آنكه  بي و اهمال به ماريوت 35مهلت زماني جهت ابالغ اخطار اشتباه -36
ماريوت دعوائي  1979اما راجرز اند ولز از تحويل وجه به ماريوت امتناع ورزيد. در نوامبر  36.، منقضي شدشود

ادعا كرد كه داليل راجرز اند ولز براي نگهداري حساب طي آن يه راجرز اند ولز در دادگاه نيويورك ثبت و عل
رونده پ راجرز اند ولز خواست تا از طريق دعواي طاري بنياد را به عنوان خوانده در 37.اساس است بياماني 

آزاد  "دادن ... مجوز"امه حساب اماني از پهلوي/علوي مطابق موافقتن يادنب "خودداري"زيرا بدليل  ،درگير كند
متعلق به  ،به حق ،رتوانست بدون مخاطره تعيين كند كه آيا مبلغ پنجاه هزار دال نمي"راجرز اند ولز  ،شدن وجه

دعواي طاري مطرح عليه بنياد دادگاه نيويورك به راجرز اند ولز اجازه داد تا  38.باشد مي[ماريوت يا بنياد] 
] مقرر داشت كه به دليل منقضي شدن مهلتي كه طي آن 1981آوريل  28[ 1360ارديبهشت  هشتمو در  39كند،
اين تصميم در  40دارد. رادريافت وجه مورد بحث استحقاق  ، ماريوتار اهمال و اشتباه بدهدخطميتوانست ا بنياد
آنرا بايد الت متحده گويد ايا احكامي است كه اكثريت مي ها] اجرا شد. اين1981[پنجم مه  1360ارديبهشت  15

 .كرد ميابطال 

در گيرد كه ادعائي كه شالوده پرونده ماريوت بود،  نتيجه مي –به نظر من به درستي  –اكثريت  -37
دو بيانيه حل و ماده ، 1در بند توصيف شده ي هاد، از ادعاشر يگركه بنياد به عنوان خوانده در آن د اي محدوده

                                                 
ماريوت و بنياد پهلوي/علوي توافق كردند كه  –] بوده 1978مه  26[ 1357مطابق شكوائيه ماريوت، تاريخ انقضا پنجم خرداد   35

اليحه و مدارك  بنگريد به] يعني تاريخ قرارداد حساب اماني شروع شود. 1977دسامبر  27[ 1356روزه از ششم دي  150ه دور
  شكوائيه). 11(بند  2، پيوست شماره ماريوت، شناسه پرونده 1564موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد هفده، مدرك 

روزه اخطار عدم اجرا دريافت نكرد. بنگريد به اليحه و مدارك  150كه ظرف مهلت  ماريوت در شكوائيه خود اظهار مي دارد  36
شكوائيه).  11(بند  2، پيوست شماره ماريوت، شناسه پرونده 1564موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد هفدهم، مدرك 

شده بر  هاي ارائه يوت را ارائه كرده اند و از بخشهائي از مدارك ثبت شده در پرونده مار (چهار) تنها بخش15-طرفين پرونده الف
اليحه و  بنگريد بهروز اعتراض كرده باشد.  150آيد كه بنياد ادعا كرده باشد كه به عمليات اجرائي ماريوت ظرف مهلت  نمي

 10ه ، پيوست شمارماريوت، شناسه پرونده 1564مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد هفدهم، مدرك 
  (اليحه متقاضي و پيوست 13حكم)، پيوست شماره  (تذكاريه بنياد علوي در پشتيباني از درخواست قرار ابطال و كنار گذاشتن

(نامه گادزبي و هانا به دفتر خدمات حقوقي بين المللي)؛ اليحه معارض اياالت متحده در قبال اليحه و  14تكميلي) و پيوست 
  (شهادنامه دوسوزا). 1ضميمه  16، بر چسب 1653سارات قابل جبران، جلد سوم، مدرك مدارك موضوعي خواهان براي خ

، پيوست شماره ماريوت، شناسه پرونده 1564اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد هفدهم، مدرك   37
  شكوائيه). 18(بند  2

پيوست شماره  ،ماريوت، شناسه پرونده 1564، جلد هفدهم، مدرك اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران  38
  (دادخواست طاري). 3

، پيوست شماره ماريوت، شناسه پرونده 1564اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد هفدهم، مدرك   39
  ]).1980فوريه  13[ 1358بهمن  24(قرار  4

40  Marriott v. Rogers & Wells, 433 N.Y.S.2d 330 (N.Y. App. 1981), aff’d N.Y.S.2d 926 (N.Y. Special Term 

1981); 61 N.Y.2d 626 (N.Y. 1983); 459 N.Y.S.2d 407 (N.Y. 1983) (Silverman, concurring).  
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حساب اماني در  ماريوتدالري كه در پرونده  50،000ست كه اينجادر  تباه اكثريتشاما، ا 41.استفصل دعاوي 
اين نسبت به حكم  وركامل اشتباهات استدالل اكثريت در صد دركدهد. براي  بود را به نفع ايران حكم مي

 :وجه اماني، بازخواني كامل استدالل آنها كه بشرح زير ميباشد مفيد فايده است

سپارد (امانتگذار) تا برآورده  ورك، شخصي كه مالي را به امانت ميمطابق قانون حاكم نيوي – 280
در ] .چهار پروندهاستناد به از حق مالكيت خود، برخوردار است. [با  شدن شرايط قرارداد اماني كماكان

صورت وجود اختالف، تا زماني كه مرجع رسيدگي با اثر قهقرائي تعيين كند آيا شرايط قرارداد اماني 
است يا خير، حق مالكيت به مال اماني بايد براي امانتگذار مفروض باشد. اما در ارتباط با حاصل شده 

 19[ 1360ديماه  29اي پرونده ماريوت [در اياالت متحده] بود، در ناختالف بين ماريوت و بنياد كه مب
آزاد شدن مبلغ  هاي الجزاير ميتوانست در باره ] ديوان يعني تنها مرجعي كه مطابق بيانيه1982ژانويه 

دالر آمريكا و احراز اجرا شدن شروط قرارداد اماني تصميم بگيرد، ديگر در دسترس نبود. در  50،000
] شعبه پژوهش نبود، مبلغ 1981آوريل  28[ 1360چنين وضعيتي، اگر بخاطر تصميم هشتم ارديبهشت 
شعبه پژوهش  1360تم ارديبهشت ماند. تصميم هش اماني در مالكيت بنياد كه سپارنده اصلي بود باقي مي

] كه به راجرز اند ولز دستور آزاد كردن مبلغ اماني به نفع 1981[پنج مه  1360ارديبهشت  15و قرار 
ماريوت را داد، عمالً بنياد را از پولي كه در شرايط قبل از آن تصميمات مالكش بود محروم كرد. 

اني] كه ميتوانست با ابطال تصميم هشتم ارديبهشت ديوان بابت از دست رفتن مالكيت بنياد بر مبلغ [ام
] توسط اياالت متحده 1981[پنج مه  1360ارديبهشت  15] شعبه پژوهش و قرار 1981آوريل  28[ 1360

شود] ديوان اين نتيجه  در اينجا نقل مي 303زيرنويس [ پردازد. همچنان برقرار بماند، به ايران غرامت مي
   قاق دريافت مبلغ اماني را داشت.گيرد كه بنياد استح را نمي

با مقدمات  يارتباط كهاي است  دالر به نفع ايران كالً نتيجه 50،000صدور حكم در اين پرونده به زبان ساده، 
آمده جمله به جمله طرح  280اي كه در بند  اكثريت را به گونهاستدالل . من ذيالً زنجيره منطق ندارد استدالل

  .ام) ا افزودهر حروف ايتاليككنم ( مي

تا برآورده شدن شرايط  سپارد (امانتگذار) شخصي كه مالي را به امانت مي"مطابق قانون نيويورك،  -الف
(اعتقاد دارم كه اين گفته در مورد قانون درست  "كماكان از حق مالكيت خود برخوردار است قرارداد اماني

  ).است

گي با اثر قهقرائي تعيين كند آيا شرايط قرارداد اماني در صورت وجود اختالف، تا زماني كه مرجع رسيد" -ب
(باورم اينست كه اين  ".حق مالكيت به مال اماني بايد براي امانتگذار مفروض باشدحاصل شده است يا خير، 

  ).باشدبا عنايت به منظور و مقصود بحث درست  فرض كنيمگفته نادرست است، اما 

ديماه  29و بنياد كه مبناي پرونده ماريوت [در اياالت متحده] بود، در در ارتباط با اختالف بين ماريوت " -پ
توانست دربارة آزاد شدن مبلغ  هاي الجزاير مي ] ديوان يعني تنها مرجعي كه مطابق بيانيه1982ژانويه  19[ 1360

(اين گفته  "دالر آمريكا و احراز اجرا شدن شروط قرارداد اماني تصميم بگيرد، ديگر در دسترس نبود. 50،000

                                                 
  حكم. 139بند   41
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توانست با طرح دعوا بابت استرداد مبلغ اماني  ] مي1982ژانويه  19[ 1360دي  29نادرست است. ايران پس از 
ذيرد كه اين اظهار پ حكم مي 302بيانيه عمومي از ديوان كمك بگيرد. مضافاً، اكثريت در زيرنويس  8مطابق بند 

  )ر فاقد اهميت است.نادرست است، اما نادرستي آن به منظور تحليل حاض

وهش نبود، مبلغ ژ] شعبه پ1981آوريل  28[ 1360در چنين وضعيتي، اگر بخاطر تصميم هشتم ارديبهشت " -ت
وهش و قرار ژشعبه پ 1360ماند. تصميم هشتم ارديبهشت  اماني در مالكيت بنياد كه سپارندة اصلي بود باقي مي

ند ولز دستور آزاد كردن مبلغ اماني به نفع ماريوت را داد، ] كه به راجرز ا1981مه  م[پنج 1360ارديبهشت  15
از دست رفتن بابت عمالً بنياد را از پولي كه در شرايط قبل از تصميمات مالكش بود محروم كرد. ديوان 

] شعبه 1981آوريل  28[ 1360توانست با ابطال تصميم هشتم ارديبهشت  مالكيت بنياد بر مبلغ [اماني] كه مي
] توسط اياالت متحده همچنان برقرار بماند، به ايران غرامت 1981[پنج مه  1360ارديبهشت  15رار پژوهش و ق

  ).آيد (تحليل من ذيالً مي "پردازد. مي

 ".گيرد كه بنياد استحقاق دريافت مبلغ اماني را داشت ديوان اين نتيجه را نمي" -ث

ه هم فراتر رفته است. مسئله فقط اين نيست از عدم ارتباط مقدمه و نتيج تگيري مندرج در نكته  نتيجه -38
گيري نكته ت با مقدمه خود در تناقض است. اكثريت با اين  كه نتيجه ربطي به مقدمات آن ندارد، بلكه نتيجه

كند كه حق مالكيت بنياد نسبت به وجه اماني در زمان امانتگذاري ايجاد شد (نكته الف). بعد  فرض شروع مي
 "كه مرجع رسيدگي با اثر قهقرائي تعيين كند آيا شرايط قرارداد اماني حاصل شده استتا زماني "گويد كه  مي

كه توضيح يك جهش فاقد توضيح (و، متأسفم بگويم با حق مالكيت بنياد استمرار يافت (نكته ب). بعد اكثريت 
 كرد الشان ميطبتصميمات دادگاه نيويورك كه اياالت متحده بايد ا "اگر بخاطر"گويد،  ) ميآن محال است

رفتن مالكيت بنياد بر مبلغ دست بابت از "دهد كه  و حكم مي "ماند در مالكيت بنياد ... باقي مي" وجه اماني، نبود
(نكته ث). (اكثريت فقط بابت از دست رفتن حق مالكيت حكم به  "پردازد [اماني] ... به ايران غرامت مي

اين "وجه و اين مطلب در نكته ث كه اكثريت اظهار ميدارد  به تدهد، نه بابت محروميت بنياد نسب خسارت مي
 روشن ميشود). "گيرد كه بنياد استحقاق دريافت مبلغ اماني را داشت نتيجه را نمي

نيويورك بنياد را از  هاي دادگاه اتگذارد اينست كه: چگونه تصميم اي كه اكثريت بي پاسخ مي مسئله -39
وجه اماني تا زمان  ت، مطابق قانون نيويورك حق مالكيت برد؟ به نظر اكثرينك حق مالكيت محروم مي

دانيم  ار است (نكته ب)، و ميذمتعلق به امانتگ ،گيري محكمه صالح در خصوص برآورده شدن شروط تصميم
ور تصميمات آن دادگاهها طشناسد (نكته پ). با اين حساب چ كه اكثريت دادگاه نيويورك را مرجع صالح نمي

اين نتيجه گريز ناپذير به مؤثر باشد؟ نكات الف، ب و پ استدالل اكثريت  دلكيت ميتواندر انتقال حق ما
توانست تأثيري در حق مالكيت داشته باشد. اينكه چگونه اكثريت به نتيجه مغاير  كه آن تصميم نمي انجامد مي

كيت راز آلود و تنها بر حق مال انكامالً روشن شود، بر اساس اين فقدمطلب رسيده خود رازيست. و براي اينكه 
 دالر به نفع ايران به عنوان خسارت حكم داده است. 50،000ين اساس است كه اكثريت هم
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م توضيح بدهم. دو جمله اول زيرنويس ياد شده به شرح درا كه قبالً ذكر كر 302حاال بايد زيرنويس  -40
 زير است:

طرح كند،  وانيد شگاهيدر پ يعموم هيانيب  8بند  يبر مبنا يادعائ توانستيم رانيرا كه ا ياستدالل وانيد
 يفعل قيكند، طر نيچن توانستيم رانيباشد، كه ا حيصح توانديرا مد نظر قرار داده است. هر چند، م

 ياست: نقض اصل كل يمشروع و قانون قيطر زانيبه همان م زيب ن ي(ح) مطابق اصل كل يادعا يريگيپ
   .شده است انيب صورت گرفته و باعث ورود ز

كه آنها مهم ترين اشتباه موضوعي ز اينكه به اكثريت امكان اين ادعا را بدهد جكاركرد زيرنويس هيچ نيست 
بدين  ،اند حكم را ناديده گرفته 280در بند  خوديعني اظهارات  ،(در مقابل اشتباه منطقي) در اين بخش از حكم

 50،000توانست دربارة آزاد شدن مبلغ  كه ... مي"]، اين ديوان 1982ژانويه  19[ 1360دي  29عبارت كه پس از 
با  302. زيرنويس "ديگر در دسترس نبود" "دالر آمريكا و احراز اجرا شدن شروط قرارداد اماني تصميم بگيرد

ادعائي عليه اياالت   8بر پايه بند ايران ميتوانست نادرست است و  280گويد كه مطلب بند  عبارات گوناگون مي
به همان ميزان طريق مشروع و قانوني "ند، اما اين مسئله مهم نيست، و مهم نيست زيرا براي ايران متحده مطرح ك

گزينه طرح ادعا عليه اياالت متحده وفق اصل كلي ب را انتخاب ، 8به جاي طرح دعوا بر پايه بند كه  "است
 كند.

 يمشروعطريق مان ميزان به هنيز ميتوانست دعواي حاضر براي طرح ادعاي ايران بابت حساب اماني  -41
اگر اكثريت ايران را مكلف ميدانست كه همان مطالبي را اثبات كند  توانست باشد درست ميادعا باشد، اما اين 

، ايران بايد نشان ميداد كه 8. براي توفيق در يك ادعا وفق بند عنوان كندمكلف بود  8ادعاي بند اثبات كه براي 
ي است ز. اما اين دقيقاً همان چيحق مالكيت داشتايران نسبت به وجه  يعني –د وجه اماني دارائي مالي ايران بو

را از آن باز  "مشروع"كند. اكثريت معني  رونده حاضر احتراز ميپگيري در مورد آن در  كه اكثريت از تصميم
كه به ايران معادل حالتي باشد  ،وجه مورد بحث ستاند تا عمل ايران و ضرورت اثبات استحقاق آن دولت بر مي

داشته باشد. خيلي ساده بگويم مال را  نسبت به آنخود  حقنياز به اثبات آن دولت آنكه  شود بي وجهي پرداخت 
 42.مختار استدعوا طريق يكي از اين دو بين  "مشروع"انتخاب به تواند باشد كه ايران  نميقاعده اين 

                                                 
اين نكته است. در آن عبارت اكثريت حكم (دو جمله آخر) افزوده شده كه صراحتاً پاسخ به  302عبارتي به انتهاي زيرنويس   42

اهميت نامشخصي بين ادعاي ايران عليه اياالت متحده و ادعاي يك شركت خصوصي (ماريوت) عليه ايران، مي يابد. در عبارت 
قصور اياالت متحده از  در نتيجه ايرانجديد اكثريت پاسخي را براي مسئله مفروض مي داند آنهم با مسلم انگاشتن اين فرض كه 

داشت كه احتمال  ابطال حكم مورد بحث، متحمل زيان شد. ايران بيشتر متحمل زيان مي شد اگر نسبت به وجه اماني استحقاق مي
آن با منطق خود اكثريت نفي شده و بعد هم اكثريت بدون احساس نياز به اثبات استحقاق ايران به آن وجه، ادامه داده است كه 

براي  8رفتن اسرارآميز حق مالكيت، مشروعيت دارد، در صورتي كه باب طرح ادعا وفق بند درخواست غرامت بابت اين از دست 
  شد. بايست استحقاق ايران نسبت به وجه مورد توجه اثبات مي ايران مفتوح بود كه در آن مي
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ژوئيه  19[ 1360تير  28ه اين حكم را قبل از سرانجام، فكر كنيد چه اتفاقي مي افتاد اگر اياالت متحد -42
د ديوان به ثبت ميرساند. حاال اگر نز] ابطال كرده بود. هيچ اتفاقي نمي افتاد، مگر اينكه ماريوت ادعائي 1981

شايد به اين دليل كه قلت خواسته ارزش زحمت آنرا  –گرفت چنين دعوائي ثبت نكند  ماريوت تصميم مي
؟ شد ميتلقي دالر به ايران  50،000پرداخت به ام نظريه حقوقي اياالت متحده متعهد نداشت. آنوقت مطابق كد

توانست عليه راجرز اند ولز  ؟ البته ايران ميبود به اين علت كه يك شركت آمريكائي دعوائي را ثبت نكرده
ادعائي،  چنينا در نبود به ثبت برساند. امادعائي نزد اين ديوان  8در اياالت متحده طرح كند يا وفق بند ادعائي 

 به جيب ايران نمي رفت.و راجرز اند ولز بود  نزدهنوز احتماالً اين پول 

به موضوع پيدا كند، زحمت اكثريت براي رسيدن  يبرگردد و چشم انداز بهتر باگر كسي كمي به عق -43
م دشواري نبود. بنياد ، تصميدكه دادگاه نيويورك اتخاد كر يد. تصميميآشكارتر خواهد درا اش  گيري به نتيجه

بدون دادن چنين اخطاري سرآمد  ،را بدهد. زمان "اخطار اشتباه يا اهمال"روز فرصت داشت تا به ماريوت  150
 ي نيويوركها و دادگاه بر اين اساس به راجرز اند ولز دستور داد وجه اماني را به ماريوت رد كند. اينكه دادگاه

ها درست بود يا نبود ندارد. اينكه آنتأثيري در اينكه تصميم  ندشتصالحيت رسيدگي به اين موضوع را ندا
گرفتند محل ترديد نيست. اما اكثريت به داليل ناگفته از طرح اين موضوع خودداري  يدادگاهها تصميم درست

 هاي كند. (مدارك ثبت شده ذيربط در پرونده نيويورك در سوابق پرونده موجود است. بنگريد به زيرنويس مي
، اكثريت به اين نتيجه مي رسد كه دادگاههائي كه فاقد صالحيت بودند به نحوي ض) در عو.، باال40-31

توانستند بنياد را از حق مالكيتش نسبت به وجه اماني محروم كنند، و در ادامه نتيجه گرفته است كه اين 
 وجه اماني به ايران خسارت وارد كرد.معادل محروميت از حق درست 

دالر  50،000، معادل آن حق تصرف بدوندالر  50،000بر  "حق مالكيت"ارزش اً چرا اينكه دقيق -44
به نظر اكثريت رسيده كه لزومي به بحث در خصوص آن وجود ندارد.  واست، به نظر نكته ظريفي ميرسد 

و به دالر بفروشد  50،000خود نسبت به اين وجه را به رقمي نزديك به  "حق"ست كه بنياد نمي توانست يبديه
توانست بفروشد  احتمال زياد توان فروش آن به هيچ رقمي را نداشت. آنچه كه احتماالً ارزش داشت و بنياد مي

با  .و نه ماريوتبود بنياد استحقاق دريافت وجه متعلق به هاي ذيربط،  طابق موافقتنامهمبني بر اين كه مبود  ئيادعا
ودن ارزش بازار اين ادعا بايد شك كرد. اما، بش از صفر لحاظ ادله موجود در سوابق پرونده، عقالً در بي

ادعا را از دست نداده است. همانگونه كه يادآور شديم، اين ادعا هنوز ميتواند اين ايران  ،صرفنظر از ارزش آن
 عليه اياالت متحده دادرسي شود. 8در چارچوب بند 

بنياد استحقاق  ،آن هاي ذيربط موافقتنامه اي كه مشخصاً مطابق در پرونده ، آنهم، با طرح شدن ادعااينك -45
و با تصور از دست رفتن حق  ،دريافت وجه اماني را ندارد، اكثريت با خودداري از طرح شالوده اختالف
 يابد كه وجه را به ايران بپردازد. مالكيتي محال، و با قائل شدن بهائي غيرممكن براي آن حق، بهر حال راهي مي
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  راجي -ت

است براي حقوق بازنشستگي كه بدواً توسط يك تبعه اياالت متحده، يعني خانم راجي ادعائي  راجي -46
در آن كشور طرح شد، و سپس به شوهر وي كه يك تبعه ايران بود انتقال يافت. اكثريت متعرض اين واقعيت 

ش را به شوهرش دادرسي را مختومه كرده بود، او باز هم ميتوانست ادعاي به موقعشود كه اگر اياالت متحده  نمي
بدينقرار به نظر ميرسد كه  43يافت. يانتقال دهد، كه در آن صورت دادرسي در دادگاه اياالت متحده ادامه م

 به نحوه طرح ادعا.محدود باشد اكثريت  ضاعترا

اكثريت اما . ، شايسته تقدير استاين مطلب كه پرونده حاوي مسئله سببيت استبه خاطر تأييد اكثريت  -47
 بيراه ميرود.به در تحليل خود  ،عملكرد موضوع تحليل و با الهام از مثالهاي نامربوطماهيت درست از با تفسير نا

سؤال اين تحليل سببيت هميشه ساده نيست. اما به نظر ميرسد كه همگي موافقند كه چنين تحليلي با  -48
زيان خواهان  "الزم شرط"يا  "مگر بخاطر"يا  "موضوعي"علت  بحث،آغاز ميشود كه آيا رفتار خالف مورد 

 ،حتي در صورت عدم تخلف خوانده ،ها به اين فرض اشاره دارد كه اگر زيان بندي است يا خير. همه اين فرمول
 44شد، رفتار خالف مورد نظر عامل زيان مورد بحث تلقي نمي شود. مي حادثباز هم 

نقض تعهد اياالت "ه آيا با شناسائي ضرورت تعيين اينك ،اكثريت به نحوي مقبولتوسط تحليل سببيت  -49
حكم در  45آغاز ميشود. "ها) شد متحده در واقع، باعث ورود زيان (يعني مخارج مربوط به حق الزحمه و هزينه

را به درستي تشريح مي  "يضسبب تخييري فر"و  "جستجوي سبب ديگر"ادامه همان بند سرشت ضرورت 
 كند: 

شد كه فعل زيانبار (يا نقض تعهد) و فعلي كه فقط در صورتيكه كسي طالب رسيدن به اين نتيجه با
زيانبار نيست (ايفاي تعهد) فرد واحد، به نتيجه يكسان منتج بشود، بايد به اين مسئله هم توجه داشته باشد 

) خسارتي بوده كه خواهان در پي condicio sine qua nonكه فعل زيانبار (يا نقض تعهد) شرط الزم (
 46جبران آن است.

                                                 
  حكم. 51بند   43
44  H.L.A. Hart & Tony Honoré, CAUSATION IN THE LAW 110-11 (2d ed. 1985) زمون را به (اين آ

[يعني فعل يا ترك فعل] اتفاق نيفتاده بود، حاصل  X[يعني زيان] اگر  Yآيا "كند  عنوان پاسخي براي مسئله توصيف مي
  ANGUS JOHNSTON & BASIL MARKESINIS, MARKESINIS AND DEAKIN’S ؛)"شد؟ مي

TORT LAW 218 (7th ed. 2013) )" سؤال است كه: آيا خسارت جز به علت عبارت از طرح اين  'جز به علت'اين آزمون
 Dan B. Dobbs, THE LAW OF TORTS § 168 (2d ed. 2000)؛ )"شد؟ فعل يا ترك فعل ذيربط خوانده حاصل مي

ل ماگر خواهان در صورت عدم ارتكاب خطا توسط خوانده متح"اينست كه  'جز به علت'(اظهار ميدارد كه شكل منفي آزمون 
  )".تار خوانده سبب ورود زيان نيستشد، پس رف همان خسارت مي

  حكم. 52بند   45
  حكم. 52بند   46
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 كند: اكثريت راه گم مي  52ه بعدي بند جملدر اما 

بر عكس، اگر فعل شخص ثالث (در اينجا جريان رسيدگي بعدي دعواي خانواده راجي بر اساس 
ها را  دادخواست اصالح شده) در يك سناريوي فرضي ديگر باعث شده بود كه ايران همان هزينه

ل و شيوه، جزئيات رويدادها، و متحمل شود، داستان متفاوتي مطرح ميشد كه از لحاظ زماني، شك
  47.بود تر از همه، فاعل امر (مورد نظر) متفاوت مي مهم

ربط  آنها را به متكي شدن به سه مثال بياين دو خطا خطا ميشوند كه  دودر اين جمله اكثريت در تحليل مرتكب 
  اي نادرست ميرساند. به نتيجه رهنمون ميشود و نهايتاً

در سناريوي واقعي و تلقي شخص ديگري  "شخص عامل"حده به عنوان نخستين خطا تلقي اياالت مت -50
در هر دو  "شخص عامل"در واقع  .است "سناريوي فرضي تحبيري"در  "شخص عامل" به عنوان ،ها يعني راجي

اقدام آنها و نه اقدام اياالت متحده است كه هم در  ةست. در نتيجها يعني راجي –سناريوها همان شخص ثالث 
هزينه دادرسي به ايران تحميل مي شود. نقض تعهد اياالت متحده  ،فرضيسناريوي در  هم واقعي وسناريوي 

قصور  1981جريان پرونده راجي پس از ژوئيه يافتن ممانعت ادامه  ازفعل، چرا كه ناشي از ترك فعل است نه 
 تحميل كرد.به ايران هاي مورد رسيدگي را  رونده هزينهپو اين  ،ورزيد

در هر دو سناريو  اين اظهارديوان كامل نيست چرا كه اياالت متحده مطابق  پيشگفتهرات اما اظها -51
از مختومه كردن  :اياالت متحده در سناريوي اصلي ترك فعل است "اقدام"تلقي شده است.  "شخص عامل"

جي است. در راخانم ها، پيگيري پرونده  راجي اقدامحال آنكه  ؛ورزد قصور مي 1981دادرسي پرونده راجي در 
، فرض بر اينست كه اياالت متحده قصور خود را با اقدام در مختومه كردن دعواي "يسناريوي فرضي تخيير"

پيگيري دعوا نوبه خود به به او انتقال ادعايش به شوهرش است كه نيز كند و اقدام خانم راجي  راجي جبران مي
كردند. اكثريت عاجز از تشخيص اينست كه عامل  1983ادامه ميدهد، يعني دقيقاً كاري كه در سال  1981در 

اشتباه آنها  ة اساسبخش عمد ،در تحليلاين خطا به نظر ميرسد هر دو سناريوهاي واقعي و فرضي يگانه است، و 
اهميت اين واقعيت كه نقض اياالت متحده بر ترك فعل مبتني از درك . همچنين اكثريت باشدگيري  در نتيجه

انده است. بدينقرار، سناريوي تخييري كه بايد در تحليل سببيت لحاظ شود، سناريوئي است باشد نه فعل وام مي
كه باعث تحميل هزينه  1981ها در  مختومه كردن پرونده راجي در كه مطابق آن اياالت متحده ترك فعل خود

 كند. به ايران شد را ترميم مي

يدگي بعدي دعواي خانوادة راجي بر اساس جريان رس"اشتباه دوم اكثريت در تحليل، همسان پنداشتن  -52
تنها نكته ذيربط در اقدام خانم راجي براي  48است. "يك سناريوي فرضي ديگر"با  "دادخواست اصالح شده

(كه او نيز متعاقباً ادعاي خود را اصالح كرد تا فراگير ادعاي خانم راجي  1983انتقال ادعايش به شوهرش در 
                                                 

  A.M. Honoré, Causation and Remoteness of Damage, in 11 INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIAبنگريد به  47

OF COMPARATIVE LAW, TORTS, ch. 7, ¶ 126 (André Tunc ed., Tübingen/The Hague/Boston/London, 1969).  
  حكم. 52بند   48
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اياالت  مشروط بر اينكهد، يآ به عمل  1981در توانست  ميگر اقدامي است كه باشد) اينست كه اين كار نشان
. بدينقرار، بررسي ضروري احتمال مخالف دادرسي مربوط به خانم راجي را مختومه ميكرد آنزمانمتحده در 

ه بود اينست كه: اگر اياالت متحده در آن زمان از ادامه جريان پرونده راجي به صورتي كه از ابتدا ثبت شد
 1983در ها  چه ميكردند؟ ما پاسخ را مي دانيم زيرا ميدانيم كه راجي 1981ها در سال  كرد، راجي پيشگيري مي

دعواي خود در دادگاه اياالت متحده نبود، چه كردند يعني زماني كه خانم راجي در عمل ديگر مجاز به طرح 
به  ناصالح كرد. مثالهائي كه اكثريت براي رسيد شوهرش انتقال داد و وي شكوائيه خود راادعايش را به  او –

حكايت از آن دارد كه آنها التفاتي به سرشت بررسي احتمال مخالف صحيح در اين پرونده  اند نتيجه ارائه كرده
 .اند شتهندا

براي  ،همانگونه كه متذكر شدم، به نظر ميرسد اكثريت با درست بودن اين نظر مخالفتي نداشته باشد كه -53
آن كه بايد قائل باشيم ناجي، دادرسي هاي متحمله ايران در نتيجه  اياالت متحده بابت هزينه شناختنمسئول 

. يعني، اين آمد بوجود نمي مختومه كردن آن دادرسي درصور اياالت متحده ق "جز به دليل"ها  هزينه
در واقع  –شد  ها ايجاد نمي هگيري بايد درست باشد كه اگر اياالت متحده دادرسي را مختومه ميكرد، هزين نتيجه
 49كه بايد بررسي شود. است سناريوي احتمال مخالف و فرضياين 

شد كه خوانده  عموماً پذيرفته شده است كه چون وقايع اتفاقيه بعدي باعث ورود همان زياني مي البته -54
متهم تير اگر ابتدا ه ك –حكم  52يزد. مثالهاي مذكور در بند رتواند از مسئوليت بگ آن بود، خوانده نمي نيبا

احتياط باعث ورود  رساند؛ اگر راننده بي ميشكارچي ديگر او را به قتل توسط تير دوم  ،كشتكوهنورد را نمي
نوعاً مثالهائي است اينها  –شد شد، حريق بعدي در گاراژ باعث اتالف اتوموبيل خواهان مي زيان به اتومبيل نمي

حاصل شده به علت ديگري  قبالًاي باشد كه  تواند علت نتيجه رك فعل نميبراي روشن شدن اين امر كه فعل يا ت
منجر به زياني كه وارد  ،رويداد واقعي متعاقبيك ما در مقام پرداختن به اين مطلب نيستيم كه آيا ولي است. 

ن استدالل اي در صدد ارائه  يسكربط به حساب آوريم.  آمده ميشد يا خير، و از آن طريق زيان وارد شده را بي
به دليل تحمل همان هزينه پس  1983و  1981هاي متحمله ايران در دادرسي راجي بين سالهاي  هزينهكه  نيست

در مقام كه اكثريت طرح كرده ي ئدر نتيجه اصالح شكوائيه آقاي راجي فاقد اهميت است. معهذا مثالها 1983از 
اينكه است براي نشان دادن تصوير كامالً درستي  ي مطرح شدهمثالهاهمه چنين استداللي است. به ي ئپاسخگو

است، رافع مسئوليت عامل اوليه ناشي از اقدام زيانبار زيان چرا رويدادهاي واقعي و آتي كه موجد زياني همانند 
ها  اقدامات راجي –كنم  تكرار مي – زيرا استموجود واهي تواند باشد. اما اين مثالها آماج و مخاطبش يك  نمي
ذيربط بودن ، بلكه از آن حاصل شده باشد 1981نيست كه المثناي زيان متحمله ايران در  اقداماتي 1983در 

ست از رخدادي كه در صورت مختومه كردن يا كننده قانعود دليل اينست كه اين اقدامات خ 1983اقدامات 
 ، ميتوانست اتفاق بيفتد.1981 رپرونده خانم راجي توسط اياالت متحده د

                                                 
آيد كه اكثريت مطلب را تا اين حد  نقل كرده بر مي 53-58حكم. از منابعي كه اكثريت در زيرنويس هاي  52بنگريد به بند   49
  پذيرد. مي
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كند كه خانم راجي پيوسته اختيار انتقال ادعاي  اين مطلب را كامالً روشن مي 1983ط به سال ادله مربو -55
بيش از مثالهاي ارائه شده كه خود به همسرش و دادرسي از طريق وي را داشت. اين خود بيانگر مثالي است 

سازگاري مطرح شد  يراج با دعوائي كه عمالً بر مبناي نقض تعهد اياالت متحده در پرونده، توسط اكثريت
 دارد.

همانند شخص (الف) است كه مكلف شده يك درب، و فقط يك  راجي موضع اياالت متحده در -56
قفل كند.  ،دارد و به خانه گشوده ميشود قراراول  بدر يچند سانتيمتردر آن درب دوم اي كه  درب را به خانه

، و نباشد لدوم هم قف بصور كند، و درقوده ي كه متعهد به قفل كردن آن ببقفل كردن در تصور كنيد الف از
زند. آيا كسي ميتواند عقالً نتيجه بگيرد كه اگر الف باول وارد شود و خساراتي به خانه  بفردي متجاور از در

 راجي ؟ در پروندهشد متجاوز وارد خانه نميبه اينكه درب جنبي باز است، اول را قفل كرده بود، با عنايت  بدر
كه اياالت متحده مكلف به مختومه  را دربي بود كه خانم راجي از طريق آن پرونده مفتوح خوددرب اول البته 
درب دوم دربي است كه از طريق آن وي ادعاي خود را براي كند و  ميبود، پيگيري  1981كردن آن در 

 هوفمنر پرونده ماند). د باز 1983و نيز  1981دهد (دربي كه به درستي در سال  پيگيري به شوهرش انتقال مي
اي كه بدون سلب  آيد)، درب نخست دربي است كه از طريق آن هوفمن پرونده (كه ذيالً بحث مفصل آن مي

جديدي ثبت  يحق طرح مجدد رد شده بود را مفتوح كرد و درب دوم دربي است كه از طريق آن هوفمن ادعا
 كند. مي

و  راجيپروندة ربط است.  قرار داده بيحاال بايد روشن شده باشد كه مثالهائي كه اكثريت مالك  -57
تيراندازي بعدي، يا  كه در صورت عدم اقدام توسط خوانده با حكايت نيستمتضمن حكايتي  ،هوفمن پروندة

شود،  ميموجد خسارتي همانند خسارت ناشي از اقدام خوانده  كهحريق بعدي و يا سقوط بعدي هواپيما 
متضمن ترك فعل اياالت متحده است، يعني قصور در  هوفمنم و هراجي  مطابقت داشته باشد. در عوض هم

واضح است كه اگر اياالت متحده تعهد خود را بشرحي كه  آن بود. كامالً ذكه آن دولت مكلف به اتخا عملي
يعني اگر اياالت متحده درب اول را  –ايفا كرده بود  هوفمنو  راجيدر حكم آمده با مختومه كردن دعواي 

كردن آن  لخانم راجي و هوفمن، هر دو از درب دوم كه اياالت متحده تكليفي براي قف –قفل كرده بود 
، دوش نميدرست همانطور كه در مثال خانه، قصور الف باعث ورود متجاوز به خانه  .نددش نداشت، وارد مي

يگيري دعوا ، به همان منوال قصور اياالت متحده باعث شروع پشود مي ديگروي از در ورود باعث بلكه فقط 
را  هاي دادگاهي كه دو درب داشت فقط يكي از درببلكه توسط خانم راجي يا هوفمن عليه ايران نبود؛ 

 50بازگذاشت.

                                                 
شناسد از اين  هاي حقوقي ايران مسئول مي هاي ديگري كه حكم در آنها اياالت متحده را بابت هزينه از پرونده هوفمنو  راجي  50
  .داشته باشدها طريق ديگري براي شكات مفتوح نبوده كه اياالت متحده تعهدي به بستن آن  اظ متمايزند كه در آن پروندهلح
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را وارد كند كه در سناريوي تخييري فرضي كه مطابق آن اياالت متحده  دممكن است كسي اين ايرا -58
هاي حقوقي متحمله  باشد، و اينكه هزينهنبوده ان كند، احتمال دارد كه زيان به همان ميز قصور خود را ترميم مي

هائي باشد كه واقعاً ايجاد شده است. با لحاظ اين ايراد  متفاوت از هزينه ستايران در اين مورد فرضي ميتوان
ه و خطاي حهاي مسام آزمون سببيت موضوعي در پرونده"ميلر تحت عنوان  وچت احتمالي، مراجعه به كتاب ِب

علت "صطالح ادر بحث از ترك فعل آنها براي استناد به ترك فعل به عنوان علت، از  51مفيد است. "فاحش
تواند علت  اتفاق نيفتاده، و آنچه اتفاق نيفتاده نمي"گيرند، زيرا كاري را كه كسي انجام نداده  بهره مي "رضيف

آنها  52"يتواند علت تلقي شود.امري باشد كه اتفاق افتاده است، حداقل به اين مفهوم كه چيزي كه اتفاق افتاده م
) بررسي نتايج اقدامات 1هاي مربوط به سببيت در مسئوليت مدني دو نوع است: ( بررسي"توضيح مي دهند كه 

 53"سببيت فرضي. –ه تدبير ميشود حهاي موارد فرضي كه به منظور جبران مسام ) بررسي2سببيت ساده، و ( –
در واقع كه يك رشته حوادث مشابه و قابل قياس با حوادثي است  مستلزم بهم بافتن "سببيت فرضي"هاي  بررسي

 54"رخ داده است.

احتياطي به جاي  با بي اي برند كه راننده به كار ميرا اين مثال  ترك فعل،ميلر در طول بحث از  وبچت  -59
كند؛  مي اي تصادف كودكان خود كه در كنارش هستند، با عابر پيادهدر حال نگاه كردن به  ،توجه به خيابان

در  يكنند كه در آن عابر آنها شق ديگري را مطرح مي 55كند. قصور راننده در اين است كه خيابان را نگاه نمي
ميلر در ارتباط با مثال خود  و ت. بچافتاده است رانندهيا از روي درختي در مسير عبور  ،بودهر از خيابان وحال عب

توانست از  ، ميو نگاه كردن به بيرون كه اگر راننده، با ديد كامل ساده استگيري  نتيجهاين " ند كهردا اظهار مي
كه  همچنين ساده است نتيجه گرفته شود .باشد ميوارده صدمه او عامل  تقصيرمسلماً  پستصادف احتراز كند، 

 هرانندر صيتق ،اگر شاكي از روي درخت به كف خيابان بيفتد و مجال منحرف كردن اتومبيل را به راننده ندهد
 د:نپرداز ميلر به بررسي يك مورد پيچيده مي وپس بچت س 56".صدمه نيستورود عامل 

توانست  اما تصور كنيد كه عابر ناگهان به مسير عبور اتومبيل بپرد، و راننده اگر بيرون را نگاه ميكرد مي
مورد  انچهچنو زيان جدي احتراز كند ...  فمسير اتومبيل را تغيير دهد، اما نه در حدي كه از تصاد

، مالحظه خواهيم كرد كه اگر اتومبيل تغيير مسير ميداد بسازيم مشابهي براي اين حادثه با جزئيات دقيق
... از اين رو،  بود ميهاي مختلف اتومبيل حداقل صدمه وارده اندكي متفاوت  برخورد با قسمتدر 

اي بايد تلقي شود  مسبب صدمه ،ترك فعلبايد اين باشد كه ناچار نتيجه اعمال دقيق و جدي فروض ما 

                                                 
51  ARNO C. BECHT & FRANK W. MILLER, THE TEST OF FACTUAL CAUSATION IN NEGLIGENCE 

AND STRICT LIABILITY CASES (1961)   
  .22همانجا، ص   52
  .24همانجا، ص   53
  همانجا.  54
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ورود صدمه ميتوانست با نگاه كردن به بيرون از اتومبيل از نراننده هر چند كه كه در واقع امر وارد شده 
  57احتراز كند.جدي 

عليرغم "دانند. در بند بعدي آنها ادامه ميدهند كه:  مينگيري را رضايت بخش  ميلر اين نتيجه و چتاما ب -60
عقيده ما راننده نبايد در موارد مشابه مسئول شناخته شود، يا دادگاه نبايد او را مسئول گيري، به  اين نتيجه

 :انجامد گيري مي نتيجه چنيندهند كه به  ميارائه مجزا آنها دو استدالل  "شناسد.ب

كردن به بيرون نكه قصور ناشي از نگاه  رسيدبه اين يافته توان  ميما، معمول فروض  ة(الف) در محدود
مسئوليت را بر اين اساس كه بهرحال اگر توان  ميعلت مفروض صدمه است، اما در عين حال ومبيل] [ات

... [يا] (ب) با اين تعديل كرد توانست از صدمه جدي احتراز كند،  رده بود نميكخوانده قصور هم ن
د، فرد ش قصور هم وارد مي نبود يافته كه صدمات وارده اساساً معادل صدماتي است كه در صورت 

  58.ه استاز نگاه كردن به بيرون علت صدمات نبود [راننده] تواند نتيجه بگيرد كه قصور مي

با نظر مرسوم حقوقدان و "دهند، چرا كه  يح ميجپس از خاطرنشان كردن اينكه آنها استدالل دوم را به اولي تر
  كنند: ذكر مي را گيري زير ، نتيجهارددمطابقت  "غيرحقوقدان

توانست واقع شود مقايسه  با حداكثر دقت ممكن صدماتي كه واقع شده را با صدماتي كه مي بنابراين ما
گذاريم و برا احراز كنيم، اختالفات ناچيز را كنار كافي كنيم، و اگر مشابهت كافي يا شانس مشابهت 

 59تواند علت تلقي شود. گيريم كه قصور فرد نميبنتيجه 

اياالت كه شود  ميفرض فرضي كه مطابق آن  تخييرير سناريوي تواند در كار باشد كه د ترديدي نمي -61
اساساً همان " هوفمنو  راجيهاي  هاي متحمله ايران در پرونده كند، هزينه خود را جبران ميمتحده قصور 

 ،هوفمنجديد  پروندهيا  1981 در راجيفرضي مورد پيگيري در پرونده اصالحي . ادعاهاي خواهد بود "ميزان
ساز و كار دادرسي در تنها اختالف  –وعي عيناً همانند ادعاهائي بود كه در واقع امر پيگيري شد از لحاظ موض

 توانست باشد كه دعاوي از طريق آن پيگيري شد. مي

. براي مثال، دهد ميرا نشان در موضوع سببيت  تدقيقاز خود حكم، اكثريت مجدداً احتراز  53در بند  -62
اظهار  باواقعيت را اما پذيرند  مينه فعل  هاياالت متحده ترك فعل و قصور بود تعهدآنها اين واقعيت را كه نقض 

بدهند  اين را آنكه به خود زحمت توضيح گذارند، بي كنار مي" با مقاصد تحليل ما مرتبط نيست"كه اين عبارت 
گر منظورشان اين واقعيت را نامربوط مي يابند، البته اآن ا چرا نتيجه نارواي چه چيزي است يكه آن واقعيت 

 بوده باشد.

بحث تفكيك ميان اقداماتي كه مخارج مضاعف و اقداماتي كه مخارج اضافي ايجاد به  53سپس بند  -63
آورد؛  كه مخارج مضاعف به بار مي استكند پرداخته است. مثالهائي كه تا كنون بحث شد مثالهاي اقداماتي  مي
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حكم توضيح داده  53ارد مخارج اضافي، بگونه اي كه در بند مربوط بودن اين مثالها توضيح داده شد. موناعلت 
كند كه بر مخارجي كه خاطي نخست  شده است، موارديست كه خاطي دوم مخارجي را به قرباني تحميل مي

يابد خود دليل  مرتبط مي راجيتحميل كرده افزوده مي شود. اينكه اكثريت مخارج اضافي را به وضعيت پرونده 
خرم و تكرار  ديدن واقعيت پرونده. مخاطرات خسته كردن خواننده را به جان مياز تراز آنها ديگري است از اح

اياالت متحده قصور خود را در مختومه كردن  1981كه: اگر در سال  ينستكنم كه موضوع در اينجا ا مي
هائي كه  هزينه آمد؟ پاسخ اين نيست كه مي پيشپرونده راجي آن طور كه انتظار ميرفت، جبران مي كرد، چه 

شد،  افزوده مي 1983تا  1981هاي متحمله از سال  به هزينه ،متحمل شدو بعد از آن  1983 در سالايران در واقع 
. پاسخ اين است كه اگر پرونده در سال توانست باشد ميكه پاسخ اين  ادعا نكردهتا كنون هم و هرگز كسي 

ادعايش  1981خانم راجي در  –ور خود را جبران مي كرد يعني اگر اياالت متحده قص –مختومه مي شد  1981
اين كار را كرد، و شوهرش قانوناً آن ادعا را در  1983به شوهرش انتقال مي داد، همانطور كه در سال قانوناً را 

 كرد. 1983، درست همانطوري كه در كرد مي دادگاه اياالت متحده پيگيريدر  1981

حاكي از آنست ياد شده پردازد، با اين تذكر كه مثال  اي با دو درب مي سرانجام، اكثريت به مثال خانه -64
نداشت. اكثريت سپس با اين عبارت ادامه ميدهد كه  "قفل كردن درب دوم"كه اياالت متحده تكليفي به 

تواند استوار  ابهام اصل كلي ب مي ناتوان از درك اينست كه چگونه [اين مثال] بر پايه تفسير بي" اكثريت
. اكثريت با اين گفته بايد قصد اظهار اين مطلب را داشته باشد كه اياالت متحده نه تنها تكليف مختومه "دگرد

هم كردن پرونده اصلي خانم راجي را داشت، بلكه مكلف بود از پيگيري بعدي پرونده توسط شوهر وي 
موجود در حكم افزوده شود. ه ناگشود. اينكه چرا بايد چنين مي شد، نيز بايد به فهرست رازهاي كندممانعت 

اگر باور اكثريت اينست، بايد از آنها انتظار توضيح و دفاع از اين موضع را داشت، چرا كه اگر اين باور درست 
شد. اگر اين در  بود، كالً بحث سببيت در راجي كه هم در حكم آمده و هم در اين نظر جداگانه، بيهوده مي

زيرا ، غيرمسئوالنه است كامالًدر پايان اين بخش از حكم عنوان كردن آن  ،باشدواقع نظر تدبير شده اكثريت 
 يقدقتچنين نظري را داشته باشند، اگر نظر تدبير و آنها گذارد كه چرا بايد  كه خواننده را در اين حيرت باقي مي

 باز مي ماند كه چرا چنين نظري بايد عنوان شود. حيرتخواننده در باز نشده اكثريت است، 

به مسئله  و بيشكذه از حقوق مربوط به شبه جرم است، خمحدود به نظرات متدر حكم ث سببيت حب -65
يك قرارداد بين المللي  –معاهده در يك  ،نقض كردهاياالت متحده كه  ياست. اما تعهد مرتبطمورد بررسي 

و  راجيهاي  روندهپپرداختن به شرايط جهت يافتن بهترين روش  برايبنابراين  .است منعكس –بين دو دولت 
 .باشدمفيد تواند  مياصول حقوق قراردادها نيز  توجه به، هوفمن

كند، اينست كه اياالت  حكم مي هوفمنو  راجياي را كه اصول حقوق مسئوليت مدني در مورد  نتيجه -66
 ث]،[دعاوي مورد بح مختومه كردن ازمتحده در آن پرونده ها عمل خالفي انجام نداد، چرا كه قصور آن دولت 

انندگي كند، اما رتواند با اهمال و بي مباالتي  موجد زياني نشد. در چارچوب حقوق مسئوليت مدني، فرد مي
 مرتكب نشده است. – "خطائي"هيچ  –آور  مباالتي موجد زيان نشود، هيچ عمل مسئوليت اگر رانندگي با بي
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زيرا مطابق  ،است بغرنج ،گران نيزكنم براي دي و فكر ميبراي من،  هوفمنو  راجيگيري در  نتيجهچنين 
هاي الجزاير، اياالت متحده در مقابل ايران در هر دو پرونده تكليفي داشت كه به تشخيص اين ديوان ايفا  بيانيه

نشده است. اصول حقوق قراردادها راه خروج از اين مشكل را نشان ميدهد: وقتي نقض قرارداد باعث ورود 
 60كننده را فقط مسئول خسارات اسمي بدانيم. ه طرف نقضزيان نشود، مناسب خواهد بود ك

دالر كه اكثريت در اين پرونده  80/15،509كردم. مبلغ  كه من هم از آن حمايت مي استاي  اين نتيجه -67
 معتنابهيمبلغ در چارچوب اين پرونده هاي ديگر رقم باالئي نباشد،  حكم داد كه شايد در چارچوب پرونده

 61سمي است.اسارات بيش از خ است و قطعاً

 هوفمن -ث

دالر بابت  39/10،420مسائل مشابه در ارتباط با سببيت و خسارت مطرح است. اكثريت  هوفمندر  -68
اي كه ابتدا دادگاه  به نفع ايران حكم داد، آنهم پرونده هوفمنپاسخگوئي به درخواست بازگشائي پرونده 

گشائي پرونده را ممكن ميكرد، آنرا رد كرده بود. آمريكائي بدون اسقاط حق طرح مجدد يعني وضعيتي كه باز
هاي  د ديوان بر مبناي قراردادي مطرح شده بود كه پرداختنزهم پرونده مطروح در آمريكا و هم المثناي آن 

طرح مطرح شد و بدون اسقاط حق  1980فوريه در پرونده در آمريكا  62را تجويز ميكرد. 1981قبل و بعد از 
پيگيري طرفين جريان رسيدگي را در پيشگاه ديوان  63] رد شد.1981آوريل  30[ 1360 ارديبهشت 10در مجدد 

] درباب صالحيت در خصوص ادعاهاي 1983ژوئيه  27[ 1362پنجم مرداد تصميم مورخ كردند، و ديوان طي 

                                                 
60  Restatement (Second) of Contracts § 346 and cmt. B (1981) )" اگر نقض موجد خسارت نشده يا ميزان

جه به مقدار به عنوان خسارت اسمي اعطا معيني بدون تو ناچيز، مبلغ باشد خسارت پيرو قواعد مندرج در فصل حاضر اثبات نشده
  ")؛خواهد شد.

Corbin on Contracts (2005) Sec. 55.10 )" نقض قراردادي كه باعث زيان نشود در قبال طرف قرارداد همچنان
  )"تخلف محسوب مي شود. اگر زيانديده خسارات قابل جبراني متحمل نشده باشد، حكم به خسارت اسمي داده خواهد شد.

دالر   58،525/-آورد. ايران مبلغ  به ميان نمي راجيزون بر اين حكم حتي ذكري از اشكاالت ادله مربوط به خسارت ايران در اف  61
اي از وكيل ايران حاوي اين برآورد كه هفت  ) نامه1كند، آنهم بر اساس ( هاي مشخص مطالبه مي به عنوان هزينه راجيدر پرونده 

، كه اظهار راجي) نامه بانك سپه ايران خوانده پرونده 2تواند به ادعاي خانم راجي منتسب شود، و ( هاي پرونده مي درصد كل هزينه
اي از وكيل را ارائه  دالر بوده است. ايران همچنين صورتحسابهاي بهم ريخته 27/836،077هاي حقوقي بانك  ميدارد كل هزينه

ماندة نيمي از آن را فقط حدود دالر) نشان ميدهد، كه  27/836،077 دالر (نه 05/310،195ها را معادل  كرده است كه كل هزينه
باشد. اكثريت  مي "تحت مذاكره"، و برخي از آنها حاوي عالمت است ارائه نشده تشكيل دادهقبلي انتقال يافته از صورتحسابهاي 

  اين مبلغ را قابل جبران تشخيص داد.از دالر  80/15،509مشخص نكرده است كه چگونه 
، 1دول پرداختها با ذكر موعد پرداخت و مبلغ بود. قرارداد ضميمة  مدرك شماره جقرارداد اصلي در ماده چهار حاوي   62

  است. طرح شده در پيشگاه ديوان 49دادخواست هوفمن در پرونده شماره 
63  Docket, Hoffman Export v. Iran, Case No. 80-0524 (C.D. Cal.) دادگاه در سوابق . صفحه ذيربط از دفتر ثبت

  موجود است. 1، پيوست شماره 1554(چهار) در اليحه و مدارك مؤيد خسارات قابل جبران ايران جلد هفت، مدرك  15الف/
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ت رد را به دليل فقد صالحي 1981احراز صالحيت كرد، و ادعاهاي پس از ژانويه  1981مربوط به پيش از سال 
هشتم تير متعاقب آن در  64سترون شده بود. 1979كرد و مقرر داشت كه قرارداد شالوده ادعاها در ميانه سال 

ايران اين حكم را از طريق يك دادگاه  65صادر كرد.به نفع ايران حكم نهائي را ]، ديوان 1984ژوئن  29[ 1363
ه اصلي در آمريكا را كرد تا ادعاهاي پس از و سپس خواهان درخواست بازگشائي پروند 66آمريكائي اجرا كرد،

ايران اعتراضيه خود را به درخواست  67كه ديوان به دليل فقد صالحيت رد كرده بود دادرسي شود. 1981ژانويه 
بعد از آنكه وكيل جديد وقت زيادي صرف  –و  68،بازگشائي پرونده ثبت كرد، وكيل خود را عوض كرد

                                                 
ژوئيه  27[ 1363(پنجم مرداد  2-49-24، قرار اعدادي شماره آي تي ال/وزارت دفاع ملي ايرانو  گولد ماركتينگ اينك.  64

  .151، 147، ص ص 3اء ديوان داوري جلد ]، چاپ شده در گزارش آر1983
])، چاپ شده 1984ژوئن  29[ 1363(هشتم تير  2-50/49-136، حكم شماره وزارت دفاع ملي ايرانو  گولد ماركتينگ، اينك  65

  .287-288، 272، ص ص. 6در گزارش آراء ديوان داوري، جلد 
66  Iran v. Gould Marketing, Civil Action No. 87-03673 (C.D. Cal.)  . اقدامات مربوط به اجرا، در اليحه و

(درخواست  2شماره  فمن اكسپرتوه، شناسه پرونده 1554مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد هفت مدرك 
) مورد بحث قرار گرفته است. وفق درخواست خواهان جهت بازگشائي، خواهان در صدد مطرح 6-7بازگشائي پرونده، ص ص 

سعي كرد آن را در دعواي  –ادعاهائي كه ديوان بدليل فقد صالحيت رد كرده بود  –باقي ادعاهاي خود عليه ايران بود  كردن
مربوط به اجر، مطروحه توسط ايران در دادگاه آمريكا به عنوان ادعاي متقابل طرح كند، اما دادگاه آمريكا مقرر داشت كه 

داند. اليحه و مدارك  الحيت بر ادعاهاي متقابل در دادرسي مربوط به اجرا، مجاز نميكنوانسيون نيويورك دادگاه را به احراز ص
 2، پيوست شماره فمن اكسپرتوه، شناسه پرونده 1554موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد هفت، مدرك 

  ).6-7(درخواست بازگشائي ص ص 
، پيوست فمن اكسپرتوه، شناسه پرونده 1554جلد هفتم، مدرك  اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران  67

  (درخواست بازگشائي). 2شماره 
] توسط وكالي مؤسسه كروزبي، هيفي، روچ 1990دسامبر  21[ 1369آذر  30درخواست بازگشائي پرونده در اعتراض ايران به   68

فمن وه، شناسه پرونده 1554جبران جلد هفت مدرك  اند مي، ثبت شد. اليحه و مدارك موضوعي ايران در تأييد خسارات قابل
(تذكاريه خوانده در اعتراض به درخواست خواهان براي بازگشائي پرونده و اصالح شكوائيه). سپس در  3، پيوست شماره اكسپرت

را به عنوان وكيل سون از مؤسسه آتكينسون، اندلسون، لويا، رود رومو نكي. اتكي ن]، ايران استيو1991[سوم ژانويه  1369دي  13
وكالي سابق ما، آقايان كروسبي، هيفي، روچ اند مي، حاضر به " – به اين دليل كه  مطابق آنچه ايران نوشت –پرونده معرفي كرد 

، شناسه 1554اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران جلد هفتم مدرك  ".ادامه كار در پرونده رد شده نيستند
كينسون تبه آ المللي ] از دفتر خدمات حقوقي بين1991[سوم ژانويه  1369دي  13(نامه مورخ  5، پيوست ن اكسپرتهوفمپرونده 

آتكينسون به ايران  .كياستيون اي كه  اندلسون). وكيل جديد ايران وقت و پول زيادي صرف مطالعه پرونده كرد زيرا، به گونه
نيز كه تا اين تاريخ به هم افزوده شده است، و  باشد مياتي از لوايح دكه شامل مجلاي است  العاده پيچيده اين موضوع فوق"نوشت، 

ايران به درخواست شاكي، به آن استناد شده  ضكه در شكوائيه شاكي و در پاسخ به اعترااست ات بيشتري از مداركي دمجلشامل 
، هوفمن اكسپرت، شناسه پرونده 1554درك اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد هفت، م "است.

] از آتكينسون آندلسون به دفتر خدمات حقوقي بين المللي). همانگونه كه 1991 فوريه 21[ 1369دوم اسفند (نامه مورخ  7پيوست 
نه  ،بتمطابق تعريف حكم از حضور و ث ،هاي مطالعه پرونده توسط وكيل جديد تأييد كرده است، هزينه 75اكثريت در زيرنويس 
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به دو دليل اعتقاد ندارم كه در من  69.نمودران پرونده را با مصالحه مختومه سرانجام اي –مطالعه پرونده كرد 
 10) پرونده اوليه در اياالت متحده در 1قابل جبران باشد: (ها  هزينه 590ها يا حكم جزئي شماره  چارچوب بيانيه

خسارت به ايران  ها باعث ورود ادعاها در پرونده "تعليق") 2] رد شد، و (1981آوريل  30[  1360ارديبهشت 
 نشد.

 رد پرونده اول

حكم  90به عنوان ناقض تعهدات در پرونده هافمن در بند متحده داليل اكثريت براي شناسائي اياالت  -69
متن  حروف ايتاليك درها حذف شده،  ه به قرار زير است (زيرنويسدآمده است. سه جمله نخستين بند ياد ش

  :اصلي)

اسقاط حق طرح مجدد در سال  بدونل در رد پرونده هوفمن، پذيرد كه دادگاه فدرا ديوان مي
المللي اياالت متحده عمل كرد. اما، اياالت  و موكول به تصميم ديوان، همسو با تعهدات بين 1981

 "با" المللي خود را با خودداري از فراهم آوردن موجبات رد پرونده هوفمن متحده تعهدات بين
، نقض كرد. 1983ژوئيه  27[ 1362ر تصميم پنجم مرداد ماه اسقاط حق [طرح مجدد]، پس از صدو

دارد كه اياالت متحده با قصور از  ، مقرر مي590ديوان مطابق نتيجه گيري خود در حكم شماره 
ژوئيه  27[ 1362اقدام براي مختومه كردن پروندة هوفمن در مهلتي معقول پس از پنجم مرداد 

اي از ادعاها احراز  نسبت به پاره گولد ماركتينگاعدادي  ]، يعني تاريخي كه ديوان طي قرار1983
هاي اياالت متحده در ارتباط با  صالحيت كرد، تعهد خود مبني بر خاتمه دادن به دادرسي دادگاه
 ادعاهائي كه ديوان ماهيتاً آنرا حل و فصل كرده بود، را نقض كرد.

و رد مجدد رد پرونده با اسقاط حق طرح كند، تفاوت بين  همانگونه كه اكثريت نيز به خوبي درك مي -70
كند حال آنكه  در اياالت متحده اينست كه حالت اول ادعا را مختومه مي مجددآن بدون اسقاط حق طرح 

 ،طرح مجدد آن در آينده را، اغلب تحت همان شماره پرونده ، حقحالت دوم دادرسي ادعا را مختومه ميكند اما
  1362پنجم مرداد پس از تصميم ديوان در "بود مكلف كه اياالت متحده   يريگ دهد. بدينقرار با اين نتيجه مي

پرونده هوفمن را بدون حق طرح مجدد رد كند، نظر اكثريت اينست كه اياالت متحده تعهد  "]1983ژوئيه  27[
روا استوار گيري بر يك اشتباه و يك اماره نا آن پرونده را كان لم يكن كند. اين نتيجه داشته ادعاي مطروح در

 است.

                                                                                                                                                        

ها حتي اگر ادعا (احتماالً) در صالحيت ديوان قرار  اين هزينه ،و نه ثبت مدارك، با اين حساب شود تلقي ميحضور در دادگاه 
  توانست باشد. داشت قابل جبران نمي

و روز بعد  ] دريافت كرد1991[پنجم مه  1370ارديبهشت  15وكيل ايران اخطار مربوط به استرداد درخواست بازگشائي را در   69
 خواهان در خصوص مذاكرات حل و فصلوكيل  اظهاراتوقتي قبالً در مورد "المللي نوشت كه  به دفتر خدمات حقوقي بين

اليحه و  ".محدود شودفقط به درخواست شاكي براي بازگشائي پرونده مداخله استعالم كردم، رهنمود شما به دفتر من اين بود كه 
 8، پيوست شماره هوفمن اكسپرت، شناسه پرونده 1554ابل جبران ايران، جلد هفتم، مدرك مدارك موضوعي مؤيد خسارات ق

  ها). المللي، با پيوست كينسون، اندلسون به دفتر خدمات حقوقي بينت]، از آ1991مارس  6[ 1369اسفند  15(نامه مورخ 
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اياالت متحده با قصور از اقدام براي مختومه ": گيري اكثريت يافت نتيجه عبارتتوان در  اشتباه را مي -71
]، يعني تاريخي كه ديوان طي 1983ژوئيه  27[ 1362كردن پروندة هوفمن در مهلتي معقول پس از پنجم مرداد 

ا احراز صالحيت كرد، تعهد خود مبني بر خاتمه دادن به اي از ادعاه نسبت به پاره گولد ماركتينگقرار اعدادي 
هاي اياالت متحده در ارتباط با ادعاهائي كه ديوان ماهيتاً آنرا حل و فصل كرده بود، را نقض  دادرسي دادگاه

پنجم مرداد قرار اعدادي  ،كند توصيف خود اكثريت مشخص مي به نحوي كهاست: ويد. اشتباه نسبتاً ه"كرد.
هيچيك از ادعاها را در ماهيت حل و فصل نكرد، بلكه فقط برخي از آنها را به  ،] ديوان1983ژوئيه  27[  1362

طرح شده بود) و در خصوص  1981يل صالحيتي مردود شناخت (آنهايي را كه بابت خسارات پس از ژانويه دال
 ود).مربوط ب 1981ساير ادعاها احراز صالحيت كرد (آنهائي كه به خسارات قبل ژانويه 

هوفمن/گولد طي قرار اعدادي  1981اما حتي اگر فرض شود كه ديوان در ماهيت ادعاهاي قبل از سال  -72
شد.  فمن/گولد بايد بدون حق طرح مجدد رد ميوهشود كه پرونده  گيري كرد، نتيجه اش اين نمي تصميم

 گيرد. مينتيجه مغاير است  90اكثريت از فرض آتي كه بخش بعدي بند 

 1358بهمن  24داد، و در  ادعائي كه شالوده پرونده اصلي هوفمن در دادگاه فدرال را تشكيل مي
ژانويه  19[ 1359دي  29فراگير ادعاهاي بوجود آمده پس از  ...] به ثبت رسيد 1980فوريه  13[

طروح ] نبود و نميتوانست باشد، چرا كه آن ادعاها هنوز تحقق نيافته بود؛ بدينقرار دعواي م1981
نزد دادگاه فدرال در آن زمان كالً در حوزه صالحيت ديوان قرار داشت و بايد بطور كامل مختومه 

 شد. مي

تواند يك  گرفت فقط مي را فرا نمي 1981اينكه پرونده اصلي هوفمن/گولد موضوعات مربوط به بعد از ژانويه 
يدي كه براي اين فرض يد نيست. تنها تأفمن/گولد در سوابق پرونده موجووفرض باشد، چرا كه ادعاي اصلي ه

 كه درنقل كرده است)  90در بند آنرا (كه اكثريت  70ذكر شده لسان درخواست اصالح شكوائيه هوفمن است
 "از زمان ثبت شكوائيه اصلي را توسط ايران بازتابنقض مستمر قرارداد راديو "يه اصلي ئواكآن اظهار شده ش

 .داد مين

كند كه آن درخواست فرض اكثريت را تأييد  رخواست هوفمن آشكار مينقل بي قصد و غرض از د -73
 نمي كند:

هاي ذيربطي كه طرفين از  در اين مقطع خواهان طالب اصالحاتي است كه تغيير نام طرفين، دادرسي
اند، و نقض مستمر قرارداد راديو توسط ايران از زمان شكوائيه  ئيه اوليه درگير آن بودهازمان ثبت شكو

  زتاب دهد. اتا كنون را ب اوليه

است كه ادعاهاي شكوائيه اصلي بر اساس آن  يي شكوائيه اصالحي ناشي از همان قراردادهاكليه ادعا
آن را تا كنون خواهان واي جديد در شكوائيه اصالحي كه عيا سبب د ،طرح شده بود. ادعاي موضوعي

                                                 
، شناسه پرونده هوفمن اكسپرت، پيوست 1554اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران جلد هفتم، مدرك   70

  (درخواست بازگشائي). 2شماره 
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در دعواي اجرايي، يا حاضر ه در دادرسي به ايران ابالغ نكرده و ايران به آن پاسخ نداده باشد، خوا
  71وجود ندارد.

دانست شكوائيه اصلي در واقع چه موضوعاتي را پوشش مي داد،  نمي به اين عنوان كهخود به ناداني زدن با 
تير ماه  29توانست فراگير موضوعات بعد از  نمي"حاكي از اينست كه شكوائيه اصلي از جمله اظهارات اكثريت 

افزوده شده است). اين اظهارات مشخصاً برمبناي جستجوي  كحروف ايتالي( "] باشد1981ويه ژان 19[ 1359
  منطق.از  وري بهرهاست تا استوار مطلوب ذهني 

 27[  1362پنجم مرداد تأييد كرده است قرار اعدادي ديوان صادره در  88همانگونه كه اكثريت در بند  -74
دي  29هاي حال شده از  تني بر قرارداد راديو مرتبط به پرداختمقرر داشت كه برخي ادعاها مب"] 1983ژوئيه 
، بدينقرار با وضوح بيشتر مشخص ميشود كه اكثريت از "گنجد ]، در صالحيتش نمي1981ژانويه  19[ 1359

هاي پس  براي پرداختخود را يعني اينكه در واقع هوفمن/گولد ادعاي  –نمايد آگاه است  آنچه سوابق باز مي
هاي بعد از  ادعائي بابت پرداخت "توانست مي"اگر هوفمن/گولد  72ديوان ثبت كرد.اين نزد  1981ويه ژان 19از 
آنرا در شكوائيه اصلي كه به دادگاه  "توانست مي"ديوان ثبت كند و ثبت كرد، مسلماً اين نزد  1981نويه اژ 19

ضي است كه ميتوان با ظاهر منطق يا فرتنها چنين كرد، امر د، مطرح كند. اينكه در واقع كراي تسليم  ناحيه
نزد ثبت كرد، اي  در دادگاه ناحيهه چاز آن تر /گولد ادعاي مبسوطمدارك اثباتي به آن رسيد: چرا بايد هوفمن

باعث  )مجددطرح اي (بدون اسقاط حق  ديوان به ثبت برساند، آنهم دعوائي كه رد آن توسط دادگاه ناحيه
، چرا واقع متشبث شده باشدخالف و غيرمنطقي اقد دليل به اماره فثريت بايد طرحش نزد ديوان شده بود؟ اما اك

ژوئيه  27[ 1362پنجم مرداد  گيري كه قرار اعدادي اكثريت مبنائي براي اين نتيجه اي امارهكه، بدون چنين 
داشته  تواند ] ديوان اياالت متحده را مكلف به رد بدون حق طرح مجدد پرونده هوفمن/گولد كرد، نمي1983

باز هم اين نكته در مورد بود هم حتي اگر تصميم ديوان بجاي قرار اعدادي صالحيتي، تصميم ماهوي باشد، و 
 . بود كماكان درست ميگيري اكثريت  نتيجه

                                                 
، پيوست هوفمن اكسپرت، شناسه پرونده 1554اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران جلد هفتم، مدرك   71

  (درخواست بازگشائي). 2شماره 
با مبلغ و تاريخ سررسيد بود؛  ارارداد اصلي حاوي جدول پرداختهباال گفته شد، ماده چهار ق 62اي كه در زيرنويس  به گونه  72

دانست، و به  هاي آتي را مي سررسيد و مبالغ پرداخت ،كرد وقتي پرونده اياالت متحده را مطرح مي 1980من در فبنابراين، هو
ر اياالت متحده مطرح كند. د 1980ريزي شده را در پرونده  هاي برنامه سادگي ميتوانست ادعاي مربوط به همه اين پرداخت

نزد ديوان است). در واقع اين دقيقاً مسيري بود كه  49پيوست دادخواست هوفمن در پرونده  1(قرارداد به عنوان مدرك شماره 
] به ثبت رسيد، هوفمن 1981نوامبر  16[ 1360آبان  25دنبال كرد (در آن پرونده كه در  49من در پرونده ديوان به شماره فهو

دالر  1،000،000 مبلغ و 1983 دالر به سررسيد ماه مه 766،976"را به اضافه پرداخت  1981ژوئن  و 1979ت مربوط به ژوئن پرداخ
 2-49-24قرار اعدادي شماه آي تي ال  ،وزارت دفاع ملي ايرانو  گولد ماركتينگ اينكرا مطالبه كرد.  "1984مه ماه به سررسيد 

  .150، 147، ص ص 3اپ شده در گزارش آراء ديوان داوري، جلد ]) چ1983ژوئن  27[ 1362ششم تير (
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  نكرد، "مختومه"فرض كه اياالت متحده دعواي هوفمن را اين با 

  .نشد هوفمندر پرونده باعث ورود زيان به ايران  يين قصورچن

 

يك "از طرح  جلوگيرياكثريت مي پذيرد كه اياالت متحده تعهدي به رد پرونده اصلي هوفمن براي  -75
توان اين برداشت را داشت كه اين  مي 73، نداشت.1981آمريكا بابت پرداختهاي بعد از دادگاه در  "ادعاي جديد

طرح ادعا براي پرداختهاي بعد از مانع كه  نحويكه رد پرونده به كند  هدايتپذيرش اكثريت را به اين نتيجه 
تواند علت ورود زيان به ايران تلقي  و بازگشائي پرونده قديمي نشود، نمياصالحي از طريق شكوائيه  1981

بجاي درخواست  "ادعاي جديد"به عنوان البته شود، چرا كه اساساً در صورت عدم امكان اصالح شكوائيه، 
 .نست مطرح شودتوا ميدعواي مشابهي بازگشائي پرونده، 

گيري خود بايد بجاي سناريوهاي  ديوان در تصميم") كه 91ت اين تحليل را با اين ادعا (در بند ياكثر -76
كند، گويا به نظر اكثريت نامربوط خواندن  رد مي "فرضي نامربوط رخدادهاي واقعي را مد نظر قرار دهد

ادامه  93در بند  – راجيدرست همانند  –منوال  . اكثريت بر اينكند آنرا واقعاً نامربوط مي، "سناريوي فرضي"
 ها حذف شده است): ميدهد (زيرنويس

المللي خود را نقض كرده است يا خير،  موضوع مورد بحث اينست كه آيا اياالت متحده تعهد بين
نه اينكه آيا هوفمن/گولد ادعاي موجود خود را اصالح كرد يا ميتوانست دعواي جديدي را آغاز 

در  -همانند پروندة راجي –وفمن/گولد ادعاي جديدي مطرح كرده بود، آن پرونده كند. اگر ه
گرفت (آتش گرفتن گاراژ، سقوط هواپيما، آتش در بيشه و نابودي  قالب مثالهاي پيشگفته جا مي

از   جنگل كه مسير عبور كوهنورد بوده، نقض تعهد متوقف كردن پيام بازرگاني) يعني همان نتيجه
شد. همانگونه كه مفسرين  وليت مدني يا رفتار توأم با مطاوعت از تعهد عايد ميعمل فاقد مسئ

اند، اين مثالها را ميتوان در مقوله روشنگريهائي طبقه بندي كرد كه بيانگر  صاحبنظر تأكيد كرده
و  "موضوعي"است. معهذا داليل اساسي تفكيك بين علت  "شرط الزم"عدم اعمال فرمول، 

حكايت از آن دارد  "كفايت"و گسترش نظريه  "بعيد"يا  "ريب [مستقيم]ق"، خسارات "حكمي"
هاي حقوقي در تالشند تا از اعمال مكانيكي آزمونهاي ذيربط به نفع  كه دادگاهها و نظريه

رويكردهاي هنجاري، احتراز كنند. بدين دليل است كه تمركز بر خوانده و پايبنديش به تعهد، در 
تر است. هوفمن گولد (همانند خانم راجي در پرونده  پايبندي وي اساسيمقابل رفتار حاكي از عدم 

راجي) شخص ثالث است. اما، موضوع مورد نظر در اينجا، قصور اياالت متحده در قبال تدابير و 
هاي هوفمن/گولد (يا در پرونده راجي، خانم راجي) است. در ارتباط با مثالي در نظر  چاره انديشي

ط است، اين نيست كه آيا ساختمان دادگستري دو درب دارد، بلكه اينست كه جداگانه: آنچه ذيرب
، تعهدات "شكوائيه اصالح شده"آيا اياالت متحده با مجاز شمردن (باز گذاشتن) درب يعني 

ادعاي جديدي ثبت كند، بدين معني  ميتوانستالمللي خود را نقض كرد يا خير. اينكه هوفمن  بين
. سناريوي اخير، صرفنظر از اينكه كسي چه ميزان قوياً معتقد باشد ميكردن نيست كه مطمئناً وي چني

                                                 
  حكم. 91بند   73



٣٣ 
 

پذيرفت، حدس و گماني بيش نيست. چنانچه اياالت متحده  كه اين اقدام احتماالً صورت مي
آورد، هوفمن/گولد در عين حال  موجبات رد پرونده هوفمن را با اسقاط حق طرح مجدد فراهم مي

 .يم بگيرد موضوع را بيشتر از آن پيگيري نكندامكان داشت به سادگي تصم

در استدالل آنها توان درك كرد تا  پرده، دشوارتر مي را، بي هوفمناستدالل اكثريت در ارتباط با  -77
موضوع مورد بحث اينست كه " در سرآغازهاي بسياري در ميان است. براي شروع  ، هر چند كه مشابهتراجي

كه  است يترين موضوع يا حداقل اين مهم "ي خود را نقض كرده است يا خيرالملل آيا اياالت متحده تعهد بين
و، بهر تقدير، موضوع كه اياالت متحده تعهدش را نقض كرده  كند مي. اما اكثريت مقرر بايد به آن پرداخت

ده نمي من ذيربط بودن گفتاري را كه در ابتدا آم ،. با اين حسابآورد ميميان نقض را به منظور بحث سببيت به 
آيا هوفمن/گولد ادعاي موجود خود را اصالح كرد "اينكه اينست كه موضوع بحث نبودن فهمم. مطلب بعدي 

در هوفمن/گولد در اين نيست كه  اختالفينمايد، زيرا  ميهم عجيب  "يا ميتوانست دعواي جديدي را آغاز كند
بيشك اين موضوع  ،بنابراين .ثبت كند اي رتوانست ادعاي جديد ميو را ثبت كرد  اي ادعاي اصالح شدهواقع 

 نيست.  اختالفي هيچمحل يست و اصوالً محل اختالف ما ن

در  ،به سادگي وآمده  مطلباي است كه به دنبال آن  اين اظهارات اكثريت فقط پيش درآمد جمله -78
د. مثالهاي بو راجيدر بحث نشانگر بدفهمي اكثريت آشكارا كه كند  را تكرار ميموضوعاتي  ،هوفمنچارچوب 

 هوفمنكند كه در  پس از تصادم اتومبيل و سقوط هواپيما همگي از اوضاعي و احوالي بحث ميگاراژ حريق 
 ذيربطدر واقع  74.باشدحاوي سبب مضاعف ثانوي اي نيست كه  پرونده هوفمن ،راجي . همانندموجود نيست

با دو  ساختمانيا اشاره به مثالي كه براي ب – راجيتر است زيرا، در  نمايان هوفمننبودن مثالهاي اكثريت در 
با انتقال ادعا به همسرش، از درب دوم عبور كرد، حال آنكه  1983خانم راجي عمالً در سال  –درب زدم 

 ،اقدام بعدي صورت نگرفت كه اهميت آن هوفمنئيه جديدي ثبت نكرد. با اين حساب، در اهوفمن هرگز شكو
مثالهاي ديگر را ذيربط جلوه دهد. حتي اگر در پيما و اتفاقات بعدي قوط هواس وموضوع سوء تفسير باشد بتواند 

اي نميتوانست سببيت ثانوي بعدي مانند سقوط هواپيما  هوفمن پرونده جديدي طرح كرده بود، چنين پرونده
 .بود ميسناريوي فرضي تخييري با سناريوي واقعي جايگزيني تلقي شود؛ بلكه 

ه در پرونده كنند ك را تكرار ميخطائي  هوفمن استدالل مرتبط با ت درجاي شگفتي نيست كه اكثري -79
 "شخص ثالث"آنها را دچار اشكال كرد، يعني خطاي تشخيص اهميت اين واقعيت كه هوفمن/گولد  راجي

، اياالت متحده در سناريوي اصلي و راجياياالت متحده و ايران طرف اول و دوم اين رابطه). همانند و است (
اياالت متحده در سناريوي واقعي ترك فعل است:  "عمل"است.  "شخص عامل"، يفرضي تخيير سناريوي

هوفمن/گولد با اسقاط حق طرح مجدد آن (كه مانع از ثبت  يرد پرونده اصلاقدام براي اياالت متحده از 
سناريوي "عمل هوفمن/گولد ثبت شكوائيه اصالحي است. در  وليشد) قصور ورزيد؛  شكوائيه اصالح شده مي

فرض بر اين است كه اياالت متحده با جبران قصور خود باعث رد دعواي اصلي هوفمن/گولد  "فرضي تخييري
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شود و اقدام هوفمن/گولد ثبت ادعاي جديد بجاي شكوائيه اصالح شده است.  مجدد آن مي حبا اسقاط حق طر
رسد  به نظر مي، و ورزد غفلت مياست  اكثريت از دريافت اينكه در هر دو سناريوي واقعي و تخييري عامل يكي

 .باشد گيري نادرست آنها مبناي عمده نتيجه راجي در اين مورد همانند مورد ،اين خطا در تحليل

اكثريت همچنين از درك اهميت اين واقعيت كه نقض اياالت متحده ترك فعل بوده، نه فعل، عاجز  -80
ثبت شكوائيه اصالحي هوفمن است. بنابراين،  مانده است. خطاي اياالت متحده ترك فعل در ممانعت از

به هوفمن اجازه اصالح  و ،موضوع اختالف اينست كه اگر اياالت متحده قصور خود را جبران كرده بود
بلكه آزادش گذاشته بود تا شكوائيه جديدي ثبت كند، ايران اساساً همان زيان را متحمل  ،شكوائيه را نداده بود

 مي شد يا خير.

اي اساساً  اش نبود، دادرسي اگر هوفمن مجاز به اصالح شكوائيهرد اين نكته كه شان دادن موجه ندر  -81
فمن واينست كه امكان ثبت شكوائيه جديد توسط ه دليل دوم اكثريت ،آن مطرح شودپي در توانست  مشابه نمي

چنين  75".ت. سناريوي اخير، ... حدس و گماني بيش نيسميكردبدين معني نيست كه مطمئناً وي چنين "
متضمن ترك فعل است. تصور آنچه در  اي اظهارنظري بازتاب عجز از درك اين پرونده به عنوان پرونده

در  رميل و تچم است. در مثال بأآمد، اغلب با حدسيات تو ترك فعل خوانده پيش مي مرتفع شدنصورت 
در  ،افتاد اه ميكرد دقيقاً چه اتفاق ميزند، اينكه اگر او بيرون را نگ كه به عابري مي يمباالت راننده بي خصوص

ناديده گرفتن امكان اما اين به معني  76حدس و گمان است.وابسته به اغلب موارد جز موارد كامالً واضح، 
اً همان آيا اساسشد،  مي فعترمچنين مواردي، فرد بايد از خود بپرسد: اگر ترك فعل  سناريوي تخييري نيست. در

 77است. اندكنياز تشبث به حدس و گمان بسيار  هوفمنمورد  آمد؟ در مي رزيان به با

بهره بگيريم، اگر دارو فروشي از زدن بر چسب بر جعبه با اندكي تعديل از مثال قديمي ترك فعل  -82
براي تهيه مايع ظهور فيلم استفاده كند، قصور ورزد، و همسر آنرا هاي سمي كه به مردي فروخته ميشود تا  قرص

هاي غير سمي خود بخورد و بميرد، داروفروش مسئول شناخته ميشود. اما اگر به اين  اي قرصمرد قرصها  را بج
                                                 

  از متن اصلي). حروف ايتاليكحكم ( 93بند   75
ايد داد؛ ش يافت كه از برخورد با عابر بطور كامل احتراز كند؛ شايد تصادم به صورتي با صدمه كمتر رخ مي شايد او فرصت مي  76

  داشت. هم تفاوت اساسي در ميزان صدمه وجود نمي
فمن قبل از تالش براي بازگشائي پرونده اصلي در وه  تا حدي كه سناريوي تخييري متضمن حدس و گمان است، اقدامات  77

اي كه ايران  وندهرا در پر 1981هوفمن سعي كرده بود ادعاي خود بابت پرداختهاي بعد از  - كند مي پشتيبانيرا سناريو آن آمريكا 
). با اين حساب، هوفمن مصمم بود كه اين ادعاها 66در دادگاه اياالت متحده طرح كرده بود، مطرح كند (بنگريد به باال زيرنويس 

هائي به جاي  شد. اينكه چنين هزينه هاي حقوقي مي ايران در نتيجه آن متحمل هزينه ،را در دادگاه آمريكا مطرح كند و خواه ناخواه
شد، فاقد اهميت است چرا  صرفشدن بابت ادعاي كامالً جديد در ارتباط با دفاع در مقابل درخواست بازگشائي پرونده  فصر

بود (يا فقدان ماهيت) و جنبه شكلي، يعني اعتراض به مجاز مربوط كه  اعتراض ايران به درخواست بازگشائي عمدتاً به ماهيت ادعا 
نداشت. اعتراض ايران به درخواست بازگشائي در سوابق، در اليحه و مدارك موضوعي  ،صليبودن هوفمن به بازگشائي پرونده ا

  ، موجود است.3پيوست  هوفمن اكسپرت، شناسه پرونده 1554مدرك  ،مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد هفتم
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توانست  فرض اين مطلب را هم بيفزائيم كه همسر مرد بيسواد بوده و اگر برچسب اخطار هم روي جعبه بود نمي
مسئول شناخته او و بنابراين  توانست داشته باشد نميدر نتيجه قصور دارو فروش تأثيري  مرتفع كردنآنرا بخواند، 

 78شود. نمي

با دو  –فرض كنيم اين ساختمان دادگاه است  – ساختمان مطرح كرديمكه قبالً در مورد  يدر مثال -83
دادگاه است، نيز به نتيجه مشابهي بايد رسيد. وكيل  به ورودهر دو درب هم اندازه، كه و درب مجاور هم 

كند.  به دادگاه مراجعه مي 1981از بعد در خصوص ادعاهاي  ايران هوفمن به منظور تجديد دعواي هوفمن عليه
. روي درب ديگر عالمتي است كه نوشته "شكوائيه اصالحي"دادگاه نوشته است هاي  روي يكي از درب

. مطابق فرض، اياالت متحده بايد درب شكوائيه اصالحي را قفل ميكرد، ولي نكرد، و اين "شكوائيه جديد"
ل هوفمن از آن وارد شد. اما برخالف مثال زن بدبخت در مثال داروي سمي، وكيل هوفمن دربي بود كه وكي

كند و  سناريوي تخييري ما كه مطابق آن اياالت متحده قصور خود را جبران مي درسواد خواندن دارد، بنابراين 
واند و از آن عبور خ بندد، بايد فرض كنيم كه او عالمت روي درب دوم را مي را ميدرب و شكوائيه اصالحي 

سواد، حتي اگر داروساز قصور خود را جبران كرده بود باز هم آنرا  مثال دارو كه زن بيمانند كند، درست  مي
قصور داروساز تأثيري در نتيجه نداشت چون  جبراندو مورد واقعاً به همين سادگي است: اين خورد. قياس  مي
، تأثيري در عنوان كردممتحده در مثال ساختمان دادگاه كه من  جبران قصور اياالت ن بود.سواد خواندفاقد زن 

 79.داشت ننتيجه نداشت چون وكيل هوفمن سواد خواند

                                                 
78  Glanville Williams, Causation in the Law, 1961 CAMBRIDGE L.J. 62, 64-65 (1961)  
آنچه ذيربط است، اين "آمده است:  93مطلبي است كه در بند  ،كه تنها پاسخ اكثريت به اين مثال ،خود گوياستبه خودي اين   79

نيست كه آيا ساختمان دادگستري دو درب دارد، بلكه اينست كه آيا اياالت متحده با مجاز شمردن (باز گذاشتن) درب يعني 
است، اما پاسخ مثبت به آن در البته كه سؤال دوم ذيربط  "المللي خود را نقض كرد يا خير ، تعهدات بين"شكوائيه اصالح شده"

چسب نامربوط زدن به سؤال نخست، اكثريت باز هم تن به برتحليل  سببيت داده شده است، بنابراين نظر اكثريت بي معناست. و با 
آنكه زحمت توضيح دليل نامربوط بودن آنرا به خود  پارد بيس ه نامربوط بودن آن مينروش آشفته خود در رد يك مسئله به بها

  باال.  76بنگريد به بند . هموار كند
 معني بودن  بيكند، و مشكل  فرد را دچار مشكل مي هوفمنو  راجيهاي  گذشته از اين، بايد بپذيرم كه تفكر در سببيت در پرونده

طرح آن منع شده به  ،ساز و كار دادرسي به دليل چهكه، اگراست ائي اياالت متحده در مختومه كردن دعوا در چارچوب ادع تعهد
رسد زيرا تصور  كه من زدم عجيب به نظر ميرا . مثال ساختمان شود شناخته ميمجاز طرح آن سادگي در ساز و كار دادرسي ديگر 

د پيوسته باز بماند، اما معهذا باي ها بدانند كه ساختمان دو درب مجاور هم دارد و يكي از اين در شرايطي كه دو طرف مي
ا غيرممكن است. چنين تعهدي آشكارتقريباً كند،  بندند كه يكي از طرفين را مكلف به قفل كردن درب ديگر مي قراردادي مي

سير اين ديوان از اصل كلي ب  و ماده هفت بيانيه حل و فصل فتعهدي است كه حداقل مطابق تنوع ست. اما اين دقيقاً امعن بي
اجازه  بايست اياالت متحده نمي .هوفمن داشته است 1981اياالت متحده در ارتباط با ادعاي خانم راجي و ادعاهاي بعد از  ،يدعاو

اما خواهانها  ادامه يابد،ديوان بر آنها صالحيت دارد،  كهشد  مي يجريان رسيدگي اين ادعاها كه مرتبط به ادعاهاي ديگربدهد 
ونده خانم راجي از طريق پرن دلخواهشان باشد آن را به عنوان دعواي جداگانه طرح كنند (در كه هر زما شتندزادي كامل داآ

دقيقاً چه زياني ور اياالت متحده در گردن نهادن به تعهد ـده اينست كه: از قصــانتقال دعوا). سؤالي كه در پيشگاه ديوان مطرح ش



٣٦ 
 

 جعفري -ج

 1360دي  29هاي بعد از  هزينه كليهاست و  "د"مانند يك پرونده عادي  جعفريبرخورد اكثريت با   -84
و  مسائل دشواربا ناديده گرفتن كه  يكند، تصميم اعطا ميبه ايران را   80دالر) 25/13،267( ]1982ژانويه  19[

 .اتخاذ شده استدر پرونده حاضر شده مطرح منحصر به فرد 

] شهروند آمريكا 1981مارس  17[ 1359اسفند  26ن به دليل تولد كه در اتبعه اير –كيانوش جعفري  -85
اكثريت تأييد  81متحده ثبت كرد. ] ادعائي عليه ايران در دادگاه اياالت1981ژوئيه  20[ 1360تير  29در  –شد 
به دليل تابعيت آقاي ادعا ، زيرا نبوداياالت متحده مسئوليت موجد كند كه مطابق اصل كلي ب ثبت ادعا  مي

دي  29 ازرسد كه  به اين نتيجه مياما اكثريت شتابزده  82.قرار داشتجعفري، مشخصاً خارج از صالحيت ديوان 
، اياالت متحده رساند ثبتبه خي كه آقاي جعفري ادعاي خود را نزد ديوان ييعني تار ]1982ژانويه  19[ 1360

را متوقف  جعفريماده هفت بيانيه حل و فصل دعاوي متعهد بود كليه دادرسي هاي حقوقي پرونده  2وفق بند 
 83كند.

رد پرونده وي در اياالت ايران براي درخواست  ،توسط آقاي جعفريدر ديوان اما انگيزه ثبت دعوا  -86
، بويژه استدالل ايران در دادگاه اياالت متحده مبني بر اين كه آقاي جعفري ملزم بود دعواي خود را بود متحده

 11در دادگاه اياالت متحده در كه توسط ايران  ،طرح كند. همانگونه كه در درخواست رد دعوامنزد ديوان 
اند  الجزاير كليه اتباع اياالت متحده مكلفمطابق موافقتنامه "آمده  ،] ثبت شد1981[دوم نوامبر  1360آبان 

عليه ايران به ديوان داوري بين المللي تسليم كنند و از كليه دادگاههاي اياالت متحده براي را ادعاهاي خود 

                                                                                                                                                        

چون ادعاهاي آنها ميتوانست  -ربط است  نوان كردن چنين تعهدي  بيع هوفمنو  راجيدر چارچوب  - البته كهبه بار آمده است؟ 
تواند  ور در بستن درب اول وقتي درب دوم پيوسته باز بود و به حق هم باز بود چه خسارتي ميـود، از قصـرح شـجداگانه مط

واقعيت كه نقض يك تعهد  : اينگردم باز ميد ــده ول مربوط به حقوق قراردادها ميــ؟ به پاسخي كه اصشده باشدمترتب 
در اينجا  ،راجيد. همانند مورد ـده در قبال طرف ديگر را تقليل نميي خاطي ود، خطاـاء خسارت تلقي شـتواند منش قراردادي نمي

 of Contracts § 346 & cmt. B (1981) Restatementد. بنگريد به ـترين پاسخ ميرس ر من درستـمي به نظـارت اسـخسهم 

(Second) )" به عنوان تعيين و ارت قراردادي ـه به خســهيچگونه زياني نباشد ... تعيين مبلغي اندك بدون توج موجباگر نقض
(نقض  Joseph M. Perillo, Corbin on Contracts (rev. ed. 2005) §55.10؛ )"د شدـخسارت اسمي حكم داده خواه

شود. اگر زيانديده متحمل خسارت قابل جبران  مقابل خطا تلقي مي ه زياني به بار نياورده باشد، كماكان براي طرفكقرارداد 
  .)"نباشد، حكم به خسارت اسمي داده خواهد شد.

  حكم. 104، بند 99زيرنويس   80
 2، پيوست جعفري، شناسه پرونده 1561جلد هفتم، مدرك  ،اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران  81

  (شكوائيه).
  حكم. 102بند   82
  حكم. 103بند   83
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پايان مهلت يعني ] 1982ژانويه  19[ 1360دي  29در  84"رسيدگي به چنين دعاوي سلب صالحيت شده است.
استدالل  ،آقاي جعفري ادعاي خود را نزد ديوان به ثبت رساند و در آن ،يمقرر براي ثبت دعاوي خصوص

در  85نقل كرد. مطرح كرده بود،در دادگاه اياالت متحده كه ايران را به دليل صالحيتي درخواست رد دعواي 
 ] يعني سه ماه پس از آنكه آقاي جعفري ادعاي خود را نزد ديوان به1982آوريل  23[ 1361سوم ارديبهشت 

به دليل فقد صالحيت را ثبت رساند، اياالت متحده از طريق دادگاه آن كشور، پرونده آقاي جعفري عليه ايران 
شش سال بعد، اين ديوان ادعاي جعفري را در پي استدالل ايران  86ادعا نزد ديوان، رد كرد.آن ناشي از ثبت 

 87.نمود] مردود اعالم 1981ژانويه  19[ 1360دي  29 بودن آقاي جعفري درنمبني بر تبعه اياالت متحده 

حاوي دو مسئله غيرمتعارف است. نخست اينكه آيا ايران با اتخاذ موضع در  جعفريمورد با اين حساب  -87
و ناگزير كردن وي  به ثبت رسانده بوددر آنجا دادگاه اياالت متحده در قبال خواهاني كه ادعايش را به درستي 

يل كند. به بيان ديگر، آيا مكه وجود نداشته به اياالت متحده تحرا تعهدي  مجاز است ،ديوانبه طرح ادعا نزد 
به جبران خسارت ايران در موقعيتي كه مواضع ناسازگار خود ايران ديوان شود كه  اصل حسن نيت مانع نمي

ان را موضوع دوم كه اكثريت به آن نپرداخته اينست كه: اگر اير 88؟دزيان ادعائي شده، تن در ندهورود باعث 
                                                 

 4، پيوست شماره جعفريشناسه پرونده  ،1561مدرك  ،اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد هفتم  84
  (درخواست رد).

  .4، 3ص ص  1دادخواست، مدرك  ،420پرونده شماره   85
كيانوش [جعفري] ادعاي خود را در ديوان داوري دعاوي ] 1982ژانويه  18[ 1360دي  28در "به روايت دادگاه اياالت متحده   86

 "مستثني"اياالت متحده در الهه به ثبت رساند. در مĤل كار عبارت دقيق بيانيه ادعاهاي كيانوش را از صالحيت اين دادگاه -ايران
، پيوست جعفريونده ، شناسه پر1561مدرك  ،جلد هفتم ،اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران "كند. مي

اعمال بيانيه بر "اي). دادگاه اياالت متحده متذكر شد كه بر اساس تفسير تابعيت جعفري،  (نظريه و قرار دادگاه ناحيه 9شماره 
گيري در  صالحيت تصميم"كلي  مفهومهمخوان با "اما سرانجام ادعاي جعفري را رد كرد زيرا  "است. دار مسئلهادعاهاي جعفري 

را به ديوان واگذار بر ادعاي مشخص ري در خصوص صالحيت ديوان يگ تصميمدادگاه  ،قرار 3بخش  ، در"يتصالحمورد 
ديگر، نخست  مرجعتشخيص داد، بايد قبل از پيگيري دعواي خود در  مجاز به رسيدگياينكه كيانوش ديوان را  ضكند. به مح مي

، 1561وعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد هفتم، مدرك اليحه و مدارك موض "ار تصميم [ديوان داوري] باشدظدر انت
  اي). (نظريه و قرار دادگاه ناحيه 9، پيوست شماره جعفريشناسة پروندة 

]) چاپ شده در 1988فوريه  25[ 1366ششم اسفند ( 3-420-349، حكم شماره جمهوري اسالمي ايرانو  جعفريبنگريد به   87
اي  اليحه دفاعيه"] ايران 1988فوريه  18[ 1366بهمن ماه  29در تاريخ "( 90-91، 90، ص ص 18گزارش آراء ديوان داوري، جلد 

] ... منحصراً تبعه ايران 1981ژانويه  19[ 1359ديماه  29همراه با ... تسليم و اعالم كرد كه خواهان در  "در خصوص تابعيت خواهان
  )"بوده و بر اين اساس، حق اقامه دعوي نزد ديوان ندارد.

جلد سه،  ،بنگريد به اليحه معارض اياالت متحده در پاسخ به اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران خواهان  88
كه جعفري در زمان بروز ادعايش انحصاراً يك تكيه بر اين استدالل در محضر ديوان [از "پس( 3ص  ،8برچسب  ،1653مدرك 

اليحه  ؛)"شد. تواند استدالل كند كه دادرسي بايد در پيشگاه ديوان انجام مي حسن نيت نمي تبعه ايران بوده،] اكنون ايران با رعايت
، ص 1651جلد يكم، مدرك  ،معارض اياالت متحده در پاسخ به اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران خواهان

ايران دادگاه اياالت متحده شده،  آن دررسيدگي يان خروج پرونده از جرباعث ايران در جائي كه مواضع ناسازگار "( 94-95ص 
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اي به اياالت متحده مجاز بشماريم، نبايد به اين نتيجه برسيم كه اياالت  در تحميل چنين تعهدي با چنين شيوه
تكليف، تعهد آن رف سه ماه از زمان بوجود آمدن ظ ،اياالت متحدهمختومه كردن دعواي مربوطه در  امتحده ب

 را ايفا كرده است؟خود 

به نخستين مسئله دادرسي كه ايران و آقاي جعفري انتخاب كردند، هاي  اكثريت با تلخيص دقيق گزينه -88
توان آقاي جعفري "كند كه  را با اين گفته رد ميمطروحه در ادامه اكثريت مسئله  89.از اين مسائل، پرداخته است

عفري اي مبني بر اينكه آقاي ج در دادگاه ناحيه "در انتخاب سياست ترافعي تحت تأثير استدالل صالحيتي ايران
توانسته در  البته، نكته اين نيست. استدالل صالحيتي ايران نمي 90."نبود"كند ا نزد ديوان مطرح ربايد ادعايش 

براي آقاي انتخاب آقاي جعفري براي ثبت ادعا نزد ديوان تأثيري داشته باشد و نداشت. اما تأثيرش امكان 
تنها انتخاب  –كه ادعائي نزد ديوان ثبت كند  –و انتخابي كه او كرد  به انتخاب بودايجاد نياز جعفري 
توانست انجام دهد. اما موضوع اينجا اين نيست كه كسي براي  اي بود كه او در آن اوضاع و احوال مي محتاطانه

بلكه موضوع اينست كه آيا اياالت متحده بايد صورتحسابهاي حقوقي ايران  ؛يا خير باشدآقاي جعفري متأسف 
. بديهي است كه يا خير ، بپردازدحاصل شده منافعش دفاع ازپيگيري و ايران در ت دفاعي سياسبه دليل را كه 

اي تا قبل از ثبت ادعاي وي نزد ديوان،  اياالت متحده تعهدي به مختومه كردن پرونده جعفري در دادگاه ناحيه
به  اعتراضديوان  نداشت، و به همين منوال بداهت دارد كه تنها دليل آقاي جعفري در ثبت آن ادعا نزد

. اعتراض كردهم ، هر چند كه ايران متعاقباً به صالحيت ديوان اي توسط ايران بود صالحيت دادگاه ناحيه
تعهدي را 'استدالل ... مبني بر اينكه ايران با اقداماتش، " آور است كه شگفت مبراياكثريت گفته اين  ،بدينقرار

اين  ؛است موضوعيصرفاً  مسئلهاين  91."كننده نيست قانع 'ل كردكه قبالً وجود نداشت به اياالت متحده تحمي
كه اقدام ايران تكليفي را به اياالت متحده تحميل كرد كه قبالً وجود نداشت، يا درست است يا نادرست. اگر 

وجود نداشت، و نزد ديوان اياالت متحده تكليفي داشت، آن تكليف مشخصاً قبل از ثبت ادعاي آقاي جعفري 
اي اياالت متحده  جعفري ادعايش را نزد ديوان فقط به اين دليل ثبت كرد كه ايران صالحيت دادگاه ناحيهقاي آ

 را مورد تعرض قرار داد.

مواضع " اتخاذ و ممانعت ايران ازكردن بر اينكه اصلي براي اعمال  دائررا گيري اكثريت  من نتيجه -89
كه وجود ندارد به گفتن اين است كه اصلي مثابه كه ، در اختيار ندارد را به چالش نخواهم كشيد "متنافض

                                                                                                                                                        

؛ 21-22، ص ص 1548)؛ اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران جلد يكم، مدرك "مستحق غرامت نيست.
ه و اين عناصر در مورد حاضر حاصل نيست)؛ اليحه و ادل "ضرورت دارد"براي استاپل  "حداقل چهار عنصر"كند كه  (استدالل مي

الملل، يكي از اصحاب دعوا  مطابق حقوق بين"( 48-49، ص ص 1518، مدرك باقيمانده موضوعات درباره تماماياالت متحده 
  )."مواضع متناقض اتخاذ كند. ،تواند با داشتن موضعي در يك پرونده، و چرخش و استدالل متناقض در پروندة ديگر نمي

  حكم. 105بند   89
  حكم. 105بند   90
  حكم. 105بند   91
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گويد كه ديوان در اين  . كسي نمينيستدقيقاً اين بحث اما نكته مورد  92.منع كندرا از رفتار ناهمساز  طرف دعوا
گون حاصل ماي كه از واقعيات اين مواضع ناه كند. نكته مجازات سازمرحله ايران را بخاطر اتخاذ مواضع ناهم

تواند، يا بايد، در نظر بگيرد كه چرا اقاي جعفري دعواي  تر است؛ نكته اينست كه آيا ديوان مي يفميشود ظر
ديوان خود را به ثبت رساند تا تعيين شود آيا ثبت چنين ادعائي بايد به عنوان عامل ايجاد تكليف براي اياالت 

كننده امتناع ديوان از  هينيست توجمتحده تلقي شود يا خير. به عبارت ديگر، آيا مالحظات مربوط به حسن 
اي  هاي دفاع ايران در پرونده جعفري در دادگاه ناحيه صدور دستور عليه اياالت متحده به پرداخت هزينه

در زمان ثبت پرونده [در اياالت متحده] وجود نداشت و آنهم در شرايطي كه چنين تعهدي  ،تواند باشد مي
 با عنايت به اينكه تنها دليل ثبت اين ادعا نزد ديوان و ، داشته باشدان وجود توانست تا زمان ثبت ادعا در ديو نمي

پرداخته باشد، به نحو بسيار غير به اين مسئله هم اگر اكثريت  بود.اي  ايراد صالحيتي ايران در دادگاه ناحيه
 .است پرداختهمستقيم 

ان را مجاز بدانيم كه به اين شيوه قاً ذكر كردم پردردسرتر است، يعني: اگر ما ايروموضوع دومي كه ف -90
گيريم نبايد اين باشد كه اياالت متحده با مختومه  اي كه مي تكليفي بر اياالت متحده تحميل كند، آيا نتيجه

كردن دادرسي ظرف سه ماه از زمان ايجاد تعهد، به تعهد خود گردن نهاده است؟ اكثريت به زحمت وجود 
اما اين استداللي نيست كه اياالت "كند:  با يك جمله آنرا رد مي چنين موضوع آشكاري را تصديق و سپس

شد كه اضافه بر مهلت  متحده ارائه كرده باشد، و نه خود مشهود است كه اگر چنين شده بود، ديوان متقاعد مي
ردي اعطائي كه پيشينيان ما [در اين ديوان] قائل شدند، انعطاف بيشتري در اعطاي مهلت زماني بيشتر بصورت مو

براي مختومه كردن  ،قام اعمال تعهدي بر اياالت متحدهدر اين پرونده ديوان در م 93."توانست مقدور باشد مي
دادرسي بر ادعائي استوار باشد كه همان تبعه منوط بر اينكه  ،است هاي اتباع اياالت متحده عليه ايران دادرسي

تاريخ هائي در اياالت متحده مربوط به قبل از  پرونده . اغلب چنينباشداياالت متحده آنرا نزد ديوان طرح كرده 
. در حكم جزئي باشد ميثبت ادعاهاي مربوط به آن در ديوان مربوط به حداقل ماهها قبل از الجزاير و  يها بيانيه
هائي كه از پيش مطرح شده بود ظرف شش ماه از تاريخ  اين ديوان مقرر داشت كه مختومه كردن پرونده  590
از اين دست  جعفريگردن نهادن به تعهد مختومه كردن توسط اياالت متحده است. پرونده  مثابهها به  بيانيه

شش ماه پس از الزم االجرا شدن اي اياالت متحده  . پرونده در دادگاه ناحيهنيستهاي موجود از پيش  پرونده
                                                 

المللي عرفي در تأييد  به ويژه اين يافته كه مرجعي در حقوق بين –حكم  106كه استدالل اكثريت در بند  سازم اما خاطرنشان مي  92
  گويد، به دشواري با تأييد پيشين خود ديوان آشتي پذير است كه مي –(يا اصل مشابه آن)  اقراراي مبني بر منع انكار پس از  نظريه

اصل كلي حقوقي كه توسط ملل متمدن 'المللي دارد و به عنوان  طوالني در داوري بيناي  يت تاريخچهاصل ممنوع"
براي منع [از جمله] شناخته شده است ... و مبتني است بر مالحظات حسن نيت و ثبات. اصل ممنوعيت  ،'پذيرفته شده

  "ه است.اظهارات متناقض و مصلحت جويانه صالحيتي يك طرف ... به كار برده شد
، چاپ شده در گزارش آراء ديوان ])1989ژوئن  29[ 1368(هشتم تير  198، بند 2-39-425، حكم شماره فيليپس پتروليوم و ايران

  (مأخذ و زيرنويس ها حذف شده است). 155، 79، ص ص 21داوري، جلد 
  حكم. 103بند   93
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در اي  اي قرينه پروندهپس از آن هم  تا شش ماههاي الجزاير ثبت شد، و پرونده مطروح در اياالت متحده،  بيانيه
يعني مختومه شد.  –اي رد شد  نداشت. سه ماه پس از ثبت ادعا نزد ديوان، پرونده مطروح در دادگاه ناحيهديوان 

تلقي تعهد مختومه كردن اياالت متحده يا عدم ايفاي به معني ايفاي را رد پرونده اظهار اكثريت مبني بر اينكه 
نكرده است، به نظر من تلفيقي بديهي را مطرح اياالت متحده اين موضوع كند زيرا  نمي يتلقو نخواهد كرد، 

 .دهد مينبه دست است از فرصت طلبي و بي مسئوليتي كه تصوير خوبي از ديوان 

كه اضافه بر "شد  نمي "متقاعد"حتي اگر اياالت متحده اين استدالل را مطرح كرده بود، اكثريت  -91
نيان ما [در اين ديوان] قائل شدند، انعطاف بيشتري در اعطاي مهلت زماني بيشتر بصورت مهلت اعطائي كه پيشي

در دفاع از تصميم غيرمسئوالنه اكثريت  سطحيكاربرد استدالل از  اي نمونه "توانست مقدور باشد موردي مي
افزوده   590ي كه به مهلت زماني مقرر در حكم جزئ "مهلت زماني"، چرا كه اينجا بحث از اعطاي است خود
ژوئن در اختيار همكارانم  13. همانگونه كه توضيح دادم (و در پيشنويس اين نظر جداگانه كه در ، نيستشود

 دمن بهره "نيان ماياعطائي پيش"بود، توضيح داده بودم)، اياالت متحده در پرونده آقاي جعفري از مهلت شش ماه 
 پس ازها وجود نداشت و شش ماه  الزم االجرا شدن بيانيه پس ازنشد، زيرا پرونده آقاي جعفري تا شش ماه 

پايان يافتن مهلت اعطائي مطرح شد. افزون بر اين، اياالت متحده تا پس از گذشت شش ماه ديگر و ثبت ادعا 
نداشت. با اين حساب، در خصوص پرونده آقاي جعفري  اقدامتكليفي به  ،توسط آقاي جعفري نزد ديوان

 به جايسؤال اينست كه آيا باشد. تنها مطرح توانسته  نميبراي اياالت متحده  "نعطاف بيشترشدن ال ائق"موضوع 
 1981هائي كه اياالت متحده قبل از ژانويه  روندهبراي مختومه كردن پ، 590ماه اعطائي حكم جزئي شماره شش 

سه ماه مهلت  ،فع ثبت كرده بودتذكاريه ذين 1981آنها قبل از ژانويه  و در بسياري از ،آگهي كامل از آنها داشت
اين سؤال  .شد يا خير مياي كه آگهي قبلي از آن نداشت بايد اعطا  براي مختومه كردن پروندهبه اياالت متحده 

احتراز از پرداختن به سؤال مصر بود، بلكه  درت نه تنها يبراي گرفتن پاسخ مثبت، سؤال ساده ايست. معهذا اكثر
 رار داشت.در توصيف نادرست آن هم اص

 ،برمال كننده ديگري استقرينه مضافاً ، توسط اياالت متحدهاين موضوع طرح نشدن ماتكاء اكثريت به  -92
مانع از اتخاذ آن  خاص در موضوع موضع خودقصور خواهان از عنوان كردن  مهاي زيادي از حك زيرا در بخش

 موضع توسط اكثريت نشده است.

 .كند شن مينكته اخير را به كفايت روچند نمونه  -93

مطرح  "هاي كلي دادرسي هزينه"هاي نظارت در مقابل  كه ايران هرگز ادعائي براي هزينهبا اين   -الف
به محروم كردن ايران از جبران خسارات  "به غايت غيرمنصفانه"برچسب با زدن اكثريت  ،نكرده بود
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دالر به نفع ايران حكم  70،000هاي نظارت شك اند كيمبال  بابت هزينه ،هاي نظارت مرتبط با هزينه
  94.داده است

بندي كرده بود،  طبقهخاص هاي دادرسي  هائي كه ايران به عنوان هزينه اكثريت بر اساس هزينه   -ب
به عمل آورد، هر چند ايران هرگز چنين اقدامي را از  "هاي نظارت هزينه"بندي ديگر به عنوان  طبقه

منصفانه نيست كه ديوان ادعاي ايران در ارتباط با "كه  ديوان نخواسته بود، آنهم با افزودن اين نظر
  95."چنين مخارجي را به اين دليل بيدرنگ رد كند

اش از قانون  گيري بعضاً بر نتيجهرا گيري خود در ارتباط با وجه اماني ماريوت  اكثريت نتيجه -پ
نون امانت در كند، حال آنكه هيچيك از طرفين ذكري از قا نيويورك در خصوص امانت مبتني مي

كنم جستجوي لوايح طرفين براي  الواقع تصور مي اند. في حتي سخني به ميان نياوردهنكرده و نيويورك 
در خصوص وجه اماني ماريوت، كامالً  279يافتن ذكري از مطلبي مربوط به استداللهاي مذكور در بند 

  .ماندخواهد ثمر  بي

عليرغم اينكه شناسد،  براي مخارج دادرسي جعفري مسئول ميكه اكثريت با فراغ بال اياالت متحده را اين 
و است آزار دهنده  ،بود در اين پرونده بدون تأخير به جا آوردهبه وضوح آنچه را مكلف بود، اياالت متحده 
  .آزار دهندهحتي فراتر از 

 سقيع -چ

ي دهد كه اكثريت به نفع ايران حكم داد نشان م 96دالر 37/7،312پرونده سقيع كه اكثريت براي آن  -94
 ارزيابيآمده، به فراموشي سپرده است، و رسماً از  590ضابطه دفاع محتاطانه را كه در حكم جزئي شماره 

 كند. به عنوان غيرمحتاطانه، خودداري مي "د"اقدامات ايران در پرونده 

شان  تابعيت ايرانيبه دليل ها ادعائي نزد ديوان به ثبت رساندند و ايران اظهار داشت كه خواهانها  سقيع -95
اي در دادگاه اياالت متحده با مدعاي  ها شكوائيه سپس سقيع 97توانند ادعاهايشان را نزد ديوان ثبت كنند. نمي

اقدام نكردند ها از ايران درخواست  دادگاه اياالت متحده و سقيع 98ادعاي خود در ديوان، ثبت كردند.مشابه 

                                                 
اين  دركه  ،و مبلغ خسارت مبتني است ت،خسارا اقعيتو اثبات تفكيكبر  "تقريب"حكم. بعالوه، اين  227-236بندهاي   94

  نكرده بود. اثباتپرونده ايران آنرا 
  حكم. 240-241بندهاي   95
  .199حكم و زيرنويس  201بند   96
]، چاپ شده 1987ژانويه  17[ 1365دي  27( 1بند  2-298-66، قرار اعدادي شماره آي تي ال يراناجمهوري اسالمي و  سقيع  97

  .3، 3، ص 14جلد  ،آراء ديوان داوريدر گزارش 
در پاسخ اياالت متحده نيامده است. اما، ايران در درخواست رد كه بعدها ثبت شده نه در شناسه پرونده ايران و نه شكوائيه   98

به نزد ديوان ادعائي بر پايه اظهارات مشا"اند كه آنها همچنين  شكوائيه تأييد كرده 39و  7خاطرنشان مي شود كه شكات در بندهاي 
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معهذا ايران رد پرونده  99نچه مناسب ميداند پاسخي بدهد (يا ندهد).، و ايران مختار بود چنابه عمل آوردخاصي 
سپس وزارت دادگستري اياالت متحده تذكاريه ذينفع به ثبت  100كرد.درخواست مطروح در اياالت متحده را 

گيري به درخواست ايران مبني بر  رساند و طي آن تقاضا كرد پرونده مطروح در دادگاه اياالت متحده تا تصميم
اه از زمان ثبت تذكاريه مكمتر از يك 101ادعاي سقيع ها كه در ديوان مطرح شده بود، به حالت تعليق درآيد.رد 

براي  يدرخواست دومبه انتخاب خود ها، ايران  يا خواهان ذينفع و بدون فشاري از جانب دادگاه اياالت متحده
 103ه اياالت متحده پرونده را متوقف كرد،دادگا 102.به ثبت رسانداياالت متحده ها در دادگاه  رد پرونده سقيع
ها پس از صدور حكم نهائي  و سقيع 104تصميم گرفت،در ماهيت ها  دعواي سقيعدر خصوص ديوان سرانجام 

 105شان در اياالت متحده موافقت كردند. پروندهديوان با رد 

 – سقيعپرونده نها و دادگاه اياالت متحده، تصميم ايران به درخواست رد هانظر به فعال نبودن خوا -96
توانسته بر پايه مالحظات  نمي –بخصوص تصميم ثبت درخواست دوم، يعني درخواست جداگانه رد دعوا 

كه در طول  تلقي شودتوانست  فقط زماني عملكرد احتياط آميز ميچنين اقدامي . باشدمعقول محتاطانه استوار 
اقدامي در راستاي پاسخ به ايران ، ه بوداده شدها د زماني كه به ديوان فرصت صدور حكم در ادعاي قرينه سقيع

در واقع اين روند اقداماتي . آورد به عمل ميفراتر از ثبت ادعا،  ،استعالمات دادگاه يا پيگيري دعوا توسط شاكي

                                                                                                                                                        

 ،جلد شانزدهم ،اند. اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران ثبت كرده "داوري دعاوي ايران اياالت متحده
  .3، پيوست سقيع، شناسه پروندة 1563مدرك 

فصل موضوع در اين قصد حل و "ها  نشان ميدهد كه خواهان سقيعدر واقع برگه دفتر ثبت دادگاه  اياالت متحده مربوط به   99
، شناسه پرونده 1563، مدرك مجلد شانزده ،اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران ".دادگاه را نداشتند

  ]).1983دسامبر  12[ 1362آذر  21(برگه دفتر ثبت دادگاه، عنوان مربوط به  1، پيوست سقيع

، پيوست شماره سقيع، شناسه پرونده 1563يران، جلد شانزدهم، مدرك اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ا  100
  ]).1983دسامبر  19[ 1362آذر  28(برگه دفتر ثبت دادگاه، عنوان مربوط به  1

، پيوست شماره سقيعشناسه پرونده  1563اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد شانزدهم، مدرك   101
  (اظهاريه ذينفعي). 3]) و پيوست شماره 1983فوريه  16[ 1361بهمن  27دادگاه، عنوان مربوط به  (برگه دفتر ثبت 1

، پيوست شماره سقيع، شناسه پرونده 1563اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد شانزدهم، مدرك   102
  .])1983ارس م 12[ 1361اسفند  21(برگه دفتر ثبت دادگاه، عنوان مربوط به  1

، پيوست شماره سقيع، شناسه پرونده 1563اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران، جلد شانزدهم، مدرك   103
  ]).1984اوت  15[ 1363مرداد  24عنوان مربوط به  ،(برگه دفتر ثبت دادگاه 1

])، چاپ شده در گزارش آراء 1993ژانويه  22[ 1371(سوم بهمن  2-298-544، حكم شماره جمهوري اسالمي ايرانو  سقيع  104
  .20، ص 29ديوان داوري، جلد 

، پيوست شماره سقيعشناسه پرونده  ،1563جلد شانزدهم مدرك  ،اليحه و مدارك موضوعي مؤيد خسارات قابل جبران ايران  105
] در 1993آوريل  23[ 1372ارديبهشت ] و سوم 1993[هشتم فوريه  1371بهمن  19هاي مورخ  (نامه 11و  10هاي شماره  ، پيوست1

  خصوص رد پرونده خواهان در دادگاه اياالت متحده با توافق طرفين).
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هائي كه براي قطع مرور زمان طرح شده بود، پيش گرفت، بويژه در آنهائي كه  بود كه ايران در اغلب پرونده
 ثبت شده بود. سقيعقبل از 

نشانگر  "في نفسه"هاي قطع مرور زمان  ناهمخوان ايران در پرونده "قاطعيت"گويد كه  اكثريت مي -97
هاي  ايران وكالي مختلفي را در پرونده"دهد كه  احتياطي نيست، و اين ناهمخواني را به اين واقعيت نسبت مي بي

تواند  جاي شگفتي نمي 106."ن عمل نكرده باشندگوناگون به كار گمارد، و عجيب نيست كه آنها دقيقاً همگو
، اما اينكه اغلب  وكالي ايران هيچ دليلي براي "دقيقاً همگون عمل نكرده باشند"باشد كه وكالي مختلف 

اينكه دفاع  حاكي از توجهي است  رديدند، دليل نسبتاً درخو هاي قطع مرور زمان نمي درخواست رد پرونده
 ستلزم چنين اقداماتي نبود.منافع ايران ماز محتاطانه 

را ميتوان در پايان  سقيع به هاي مربوط گيري اكثريت مبني بر قابل جبران بودن هزينه نتيجه اصلياما پايه  -98
 حكم مالحظه كرد: 201بند 

اي اقدامات ايران واجد اهميت است. با نگاه در پرتو اين واقعيت كه  بيشتر اوضاع و احوال حاشيه
تدارك ديده بود، حكايت از آن نداشت كه آنچه  12294دستور اجرائي  ساز و كار تعليق كه

، اقدامات ايران به منظور رد –دادرسي  "خاتمه" –هاي الجزاير الزم شمرده بود را عملي كند  بيانيه
 شود. پرونده سقيع غيرمحتاطانه تلقي نمي

ديوان در زمان تهيه پيشنويس حكم گذارد را ندارد. اين  اين منطق تاب سنگيني باري كه اكثريت بر آن مي
و بر اين  –تعليق به معني برآوردن دقيق الزامات بيانيه الجزاير نيست و كار  آگاه بود كه ساز 590جزئي شماره 

تعهد مختومه كردن  ،هاي تعليق مرور زمان اساس بود كه ديوان نتيجه گرفت اياالت متحده با تجويز ثبت پرونده
متحمله  خساراتآن بخش از تنها اظهار ميدارد كه   590ن وجود، حكم جزئي شماره را نقض كرده است. با اي

هاي اياالت  در نتيجه حضور يا ثبت مدارك در دادگاه"كه تواند جبران شود  هائي مي ايران در چنين پرونده
اگر  107.اشدب "] به منظور دفاع معقول از منافع خود1981ژانويه  19[ 1359دي ماه  29متحده بعد از تاريخ 

  بود، پس نمي تواند بر داليلي كه حكم ارائه كرده استوار باشد. "محتاطانه" سقيعاقدامات ايران در 

 بهره -ح

حكم كند  مطالبه ميكه ايران درصد نرخ بهره  10 به ديوان در گذشته كند كه اگرچه اكثريت تأييد مي -99
و افت شديد بهره در اثر بحران  1990بهره از سال نرخ  ي امروزه به دليل كاهش پيوسته"داده است، اما آن نرخ 

كند كه سوابقي در عملكرد ديوان براي  اكثريت همچنين تأييد مي 108."، معقول نيست2008مالي جهاني در سال 
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هيئت عمومي ديوان، بند -24(چهار)/الف 15الف-590، حكم جزئي شماره اياالت متحده آمريكاو  جمهوري اسالمي ايران  107
  .167، 105، ص ص 34]، چاپ شده در گزارش آراء ديوان داوري، جلد 1998دسامبر  28[ 1377) (هفتم دي 2الف(د)( 214
  حكم. 284بند   108
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اكثريت سپس در ادامه  109.، وجود دارددهـصدور حكم به بهره معادل نرخ سپرده ثابت شش ماهه در اياالت متح
 كاربه منطق  .دهد در طول زمان متغير است، حكم ميكه ده ـبهره طراز اول در اياالت متح رخاي معادل ن به بهره

نخست اينكه، واقعگرايانه نيست كه فرض شود طرف "دوگانه است: (در رويه ديوان)  سابقه بي نرخاين  بستن
گذاري تجاري  وان سرمايهشد، وجه را در اياالت متحده به عن ايراني، چنانچه پرداخت به او به موقع انجام مي

گذاري ميكرد. دوم، بيشتر محتمل است فرض شود براي  هاي سپرده، سرمايه مرسوم در آنجا، مانند گواهي
توانست  اي كه از پرداخت وجه خودداري شده بود، شخصيت حقوقي عمومي مانند ايران مي پوشش دادن دوره

 110."به اخذ وام نيازمند باشد

معقولي براي  ككننده نيست. اين سپرده ثابت شش ماهه مال مشخصاً قانع بخش نخستين اين استدالل -100
، حال آنكه نرخ بهره طراز اول در اياالت متحده در تمام نرخ بهره بدون مخاطره (يا تقريباً بدون مخاطره) است

مرسوم در ك خواهد مالناگر كسي  باشد. هاي نرخ بهره بدون مخاطره مي مالكاز زمانهاي ذيربط، اساساً باالتر 
اي  . مسئلهداردهاي فراوان ديگري در دسترس  ، مالكبنددبدون مخاطره به كار بهره اياالت متحده را براي نرخ 

بدون بهره ا بايد در پرونده حاضر همچنان رويه نرخ م ياداد، اما نداد، اينست كه آ كه ديوان بايد مدنظر قرار مي
هاي دولت عليه دولت به كار ببنديم. افزون بر اين، اين  پرونده مخاطره، همانند نرخ سپرده شش ماهه، را در

ربطي به اين واقعيت كه فدرال رزرو انتشار نرخ سپرده ثابت شش ماهه را در پايان سال گذشته متوقف كرد، 
هاي ذيربط غير از هفت ماه  نرخ سپرده ثابت شش ماهه توسط فدرال رزرو در همه دورهدر واقع موضوع ندارد. 

تواند در كمترين زمان از منابع ديگر دريابد و مشخص كند كه آيا  ته در دسترس بوده است. هر كس ميگذش
اگر داشته، تفاوت نرخ را بر هفت ماه گذشته اعمال و اين نرخ در آن دوره كوتاه تغيير اساسي داشته يا خير، 

 111كند.

گيرند  تجاري و افراد، هم وام مي بانكهاي، همانند ها لتزني محض است. دو بخش دوم استدالل گمانه -101
با باال را كمبود درآمد  به جاي وام گرفتنگذارند. آنها همچنين ممكن است  دار مي و هم پول در حسابهاي بهره

و گزينه آنها ميتواند هزينه كردن درآمد اضافي بجاي پس انداز يا پس دادن و كم  ،كنند ماليات جبرانبردن 
زني اينكه ايران با عدم دريافت مبلغ  اينست كه بگوئيم گمانهمطالب اين از همه ور كردن بدهي هايشان باشد. منظ

 بيهوده است. ،چه كرد، يا اينكه اگر در آن زمان اين مبلغ را دريافت كرده بود چه ميكرد 1982حكم در 

يلي كه ارائه كردم و مطمئناً به دال ديوان استفاده نميدر رويه جديد  براي جا انداختنمن از اين پرونده  -102
سال  20نرخ بهره در  وليكردم كه سير نز اي از ديوان را دنبال مي رويه ضكردم. در عو شد، اين كار را نمي

                                                 
  حكم. 286بنگريد به بند   109
  حكم. 286بند   110
ل اشود فقط باالترين نرخ اعالم شده در هر ماه توسط هر يك از پنج بانك بزرگ اياالت متحده را اعم براي سهولت امر، مي  111

  كرد.
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اعمال نموده است، و منابع  متغير در طول زمان راو نرخ گواهي سپرده شش ماهه  هگذشته را دنبال كرد
 يافتم. جايگزين براي هفت ماه اخير مي

 "ير هزينه هاسا"بهرينگ  –چهار 

مربوط  "ساير خسارات"دالر به نفع ايران بابت  86/146،267 به مبلغ با تصميم اكثريت در ندادن حكم -103
وظيفه ديوان نيست به موضوعاتي بپردازد كه ... مشخصاً مرتبط با شيوه اجرا (ي حكم) "موافقم زيرا  بهرينگبه 

گيري، اكثريت  يسم چرا كه در نيل به اين نتيجهنو جداگانه مينظر  112."و جدا از جريان رسيدگي حاضر است
مهم كرده است كه هم نادرست است و  الًاحتماحداقل يك اظهارنظر در ارتباط با دامنه تعهدات اياالت متحده 

 هم غيرضروري.

ن براي متقاعد ااساساً عبارت بود از تالش اير بهرينگمورد  جريان دادرسي دادگاه اياالت متحده در -104
هاي  در اختيار بهرينگ بابت بازيافت هزينهموجود ن اه اياالت متحده كه از فروش برخي اموال ايركردن دادگا

اخذ مجوز فروش از دادگاه اياالت متحده بود در پي نه ممانعت به عمل آورد. بهرينگ  هانبارداري پرداخت نشد
 كند: ر تشريح ميو نه ظاهراً نيازي به آن داشت. حكم جريان اين دادرسي را با دقت بشرح زي

آنكه توفيقي يابد، تالش كرد در چارچوب دعوائي كه بهرينگ در دادگاه فدرال عليه وي  ايران، بي
] ايران از دادگاه 1983[پنجم اوت  1362مرداد ماه  14طرح كرده بود از فروش پيشگيري كند. در 

هادي بهرينگ را كرد. در فدرال تقاضاي صدور دستور منع موقت و توقيف ابتدائي عمليات فروش پيشن
  113] دادگاه فدرال درخواست ايران را رد كرد.1983اوت  10[ 1362مرداد ماه  19

  :بعد ديوان در ادامه به يافته و تصميم زير ميرسد

 29گيرد كه دادرسي در دادگاه فدرال تا حدي كه هزينه انبارداري مربوط به قبل از  ديوان نتيجه مي
شد، وفق اصل كلي ب موضوع تعهد خاتمه دادن دعوا  ] را شامل مي1981ژانويه  19[ 1359ديماه 

كند، و  توسط اياالت متحده بود. موضوع دعوا الزامات ذيربط مقدماتي صالحيت ديوان را برآورده مي
بدينقرار، ديوان مقرر ميدارد كه دادگاه فدرال با  .نزد ديوان مطرح شده بودپرونده در ارتباط با دعوا 

ريان داشتن رسيدگي موازي دستور موقت نزد ديوان، مكلف بود كه جريان رسيدگي به عنايت به ج
. با قصور از اين اقدام توقيف مقدماتي در پرونده بهرينگ را متوقف كند، و از فروش ممانعت نمايد

] 1983اوت  10[ 1362مرداد  19دادگاه فدرال رعايت اولويت صالحيت ديوان و قرار اعدادي مورخ 
 114د.را نكر
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