مصادره غیرمستقیم در حقوق بینالملل،
و رویه دیوان داوری دعاوی
ایران ـ ایاالت متحده
دکتر حسين پيران

مقدمه
در رسیدگی به دعاوی مربوط بهه ضهط
اموال بیگانگان در مراجع بینالمللهی وو
یا داخلی) ،قدم نخست معموالً تصهمی گیهری
راجع به این مطلب است که آیا اصوالً ضهط
اموال ادعایی به وقوع پیوسههه اسهت یها
خیر1.

به عطارت دیگر ،قاضی یا داور پیش

از تصمی گیهری دربهارم موضهوع اسهه
خسارت و ارزیابی آن میبایست ت

ه

اموال را بررسی و در مورد آن حک

ا

ضهط
صهادر

برخی از دعاوی بین المللهی کهه موضهوع بها توا ه
.1
طر ین و )Compromisبه مرجع قضایی با داوری تسلی ميگهردد
طر ین در اصه ضهط امهوال،
این مرحله ،به ل اظ توا
ً
بروز نميکند و وظیفه مرجع رسیدگی عمدتا تعیهین خسهارت
است .به طور مثال ،رجوع کنید به دعاوی زیر:
- Norwegian Shipowners Claims, Norway v. The United States (1922) Permanent Court of
International Arbitration, l RIAA (1948), P, 30.
- Arbitration between the Government of the State of Kuwait and the American Independent Oil
Company (AMINOIL), Award of 24 March 1982, 21 ILM (1982), P. 967.
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کند.
امهوال بهه موجهب

در مواردی که ضط

قاقون یها م هررات مبهابه ت
باشد ،مبک

ه

یا ههه

خاصهی در ایهن خصهوو بوجهود

نمیآیههدم منه هها مههوارد زیههادی اتفهها
میا هد که ادعای ضط

اموال ت دی

مرجهع

قضایی یا داوری میگردد ولی طرف دیگهر ه
ً همیبه دولت است هه منکهر ضهط
که ططیعها
هوارد،
هن مه
هت .در ایه
هورد ادعاسه
هوال مه
امه
هط
قانون یا م رراتی مطنی بهر ضه

امهوال

مورد ب ث وجود ندارد و طرف خصوصی هنهوز
ً مالک اموال م سوب میشودم بها ایهن
رسما
همه وی ادعا میکنهد کهه از امهوال خهود
م روم گردیهدم و دولهت مسه ول م رومیهت
اوست .در این حالت ،نخسهین وظیفه مرجهع
رسیدگیکنندم تعیین ت
که این م ه
آسانی قاب

نیه

ضط

اموال اسهت

در مهوارد زیهادی بهه

تب یص نخواهد بود.

اکثر دعاوی که توس
در زمینه ضهط

اشخاو آمریکایی

هوان داوری
امهوال بهه دیه

ایران ه ایاالت مه دم ت هدی

گردیهدم از

ایههن نههوع اسههت .در ایههنگونههه دعههاوی،
ً ادعا میکننهد
خواهان ای آمریکایی اکثرا
که علیرغ
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ضط اموال آن ا و با وجود اینکه امهوال
ً به نام آن است ،از
مورد ادعا هنوز رسما
اموال خود م روم شدماند و دولهت ایهران
مس ول چنان م رومیهی بودم و لهاا بایهد
خسارات واردم را بپردارد.
دیوان داوری دعاوي ایهران هه ایهاالت
هت ویه مای
مه دم از این ل هاظ در موقعیه
قط

قرار دارد .موضوع مصادرم غیرمسه ی
ً در دادگاه ای
از ایجاد این دیوان غالطا
داخلی و یها کمیسهیون ای

دعهاوی2

مطهر

ميگردید و کمهر مرجع بهینالمللهی یا هت
میشود که در این زمینه تصمی گیری کهردم
باشد .نظری به نوشههها و ت

ی ات م

و

در عینحال قلیلی که در این زمینه وجهود
 .2منظور کمیسیون های دعاوی است که په از حه و صه
یکجا و )lump sumبین دو دولت ،توسه دولهت مهطهوع اشهخاو
مدعی تبکی میگردد و پ از رسهیدگی بهه ادعاهها ،وجهه
حاصله از ح و ص را بین اتطاع ذی ح ت سهی میکنهد.
معروف ترین این کمیسیون ا« ،کمیسیون ح و صه دعهاوی
خارجی ،ایاالت مه دم و )Foreign Claims Settlements Commissionاسهت کهه
در سال  1191ایجاد گردید و )22 U.S.C., 1621 – 1627این کمیسهیون
ه اکنون در حال رسیدگی به پرونهدمهای حاصه از حه و
ص یکجای دعاوی معروف به «زیر 202222دالر» است کهه در
تاریخ اول تیر  1631در چهارچوب بیانیهه الج ایهر بهین
دولهین جم وری اسالمی ایران و ایاالت مه دم ح و ص شد
و براساس بند  9مادم  6موا هنامهه امضهاش شهدم ،ایهن
دعاوی به کمیسیون و ارجاع گردید وحک مرضی الطهر ین
شمارم  986مورخ اول تیر  )1631ومهن انگلیسی منهبرم در
جلد  20گ ارش آراش دیوان ،انهبارات گروسیوس ،و .)623
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دارد ،نبان میدهد که سواب

و رویههههای

ب ث شدم ،با یکی دو اسهثناش ،من صر بهه
تصمیمات دادگاه ای داخلی و یا کمیسهیون
های دعاوی است .6لاا این دیوان نخسههین
راوانهی

مرجع بینالمللی است که دعهاوی

در این م ولهه را مهورد رسهیدگی و حکه
قرار دادم و از این ج ت منطع م می برای
مطالعه موضوع
قط

آوردم است .جا دارد

راه

از تج یهه و ت لیه

آراش دیهوان در

این زمینه ،به چند مطلب م دماتی بهطهور
خالصه اشارم شود.

1
ترمينولوژی
«مصادرم غیرمسه ی » اصطالحی اسهت
برای این مورد از ضط

هدم
اموال انهخاب شه

است .براي این موضوع در ح و
اصطال

.3

هه

خاصی جا نیفههادم

اسهت9.

بینالمله
هان
در زبه

به عنوان مثال ،رجوع کنید به م االت زیر:

- B. H. Weston: "Constructive taking under international law: a foray into the problem of
creeping expropriation", 16 Virginia Journal of International Law (1975 – 76), PP. 103 – 175.
- G. C. Christie: "What constitutes a taking of property under international law", 38 British
Yearbook of International Law (1962), PP. 307-338.

.5

رجوع کنید به:
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ارسی معموالً اصهطال

« ضهط

امهوال»

وو

گاهی سلب مالکیت) در برابهر « »expropriationو
ملی کردن در برابر « »nationalizationو مصهادرم
در برابر« »Confiscationبکار ر هه استم ولهی
هه در زبهان
هایی و نه
نه در زبان ای اروپه
ههاندارد نیسهت و
ارسی این اصهطالحات اسه
هن
معنای واحدی را ا ادم نمیکند .بها ایه
ً دیدم میشود کهه اصهطال ضهط
همه ،غالطا
اموال و )expropriationبه عنوان اصطال

عام در

این رشهه بکار میرود .به همین منوال ،در
انگلیسی اصطال « »indirect expropriationبرای ضهط
ً و با قانون یا م ررات
اموالی که مسه یما
مبابه بهعم

نیامدم باشد وموضوع م الهه

حاضر) بکار میرود .لاا هرچند اصطال

«ضط

اموال به ن و غیرمسه ی » برای موضوع ب ث
هوالنی
ما مناسبتر به نظر میرسهد ،ولهی طه
بودن و مبک

کاربرد مکرر آن در اینگونهه

ب ث ا باعث گردیهد تها اصهطال

«مصهادرم

غیرمسه ی » ترجیح دادم شود.
در زبههان انگلیسههی عههالوم بههر« indirect

 »expropriationچندین اصطال
مورد از ضط

دیگهر بهرای ایهن

هت کهه
اموال بکار ر ههه اسه

I. Brownlie: Principles of public International Law, 4th ed., Clarendon press, Oxtord (1990), P.
531.
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عمههدمتههرین آن هها عطارتنههد ازم« Creeping
0»expropriation
3»taking

ومصههادرم خ نههدم)constructive « ،

ومصادرم ضمنی) و «expropriation

3»disguised

ومصادرم پن انی) .این اصهطالحات از ایهن
ج ت که حاکی از سوش نیت دولت است و

هر

را بر برنامهری ی دولت در م رومسازی شخص
بیگانه از اموال خود قهرار دادم ،قابه
ایراد است .هرچند ممکن است این عنصهر در
مواردي وجود داشهه باشد ،ولی امری کلی و
مفرو

نیست .از اینرو ،اصهطال

غیرمسه ی » بیطر ی الزم را نیه

«مصهادرم
در خهود

دارد و دارای جامعیت است.

2
تعریف
از مصادرم غیرمسه ی

هیچگونه تعریف

مبخصی وجود ندارد و ارائه چنین تعریفهی
اصوالً دشهوار به نظهر مهیرسهد .هرگونهه
 .4وسهون :مأخا پانوشت .6
 .4همان .همچنین ،رجوع کنید به حک دیوان بهینالمللهی
دادگسهری در دعهوی بهین ایهالیها و ایهاالت مه هدمCase ،
) ،Concerning Electronica Sigula S. P. A. (ELSIحک مورخ  22ژوئیهه ، 1181
گ ارش آراش دیوان بین المللی دادگسهری و ،)1181و .03
 .4وسهون :مأخا پانوشت  .6این اصطال به عنهوان مثهال،
در مطاحث شفاهی پروندم « »ELSIبکار ر هه است.
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م رومیت از اموال که ناشی از قهوانین و
با مهال

م ررات مبخص و در رابطه مسه ی

مورد ب ث نطاشد ،ميتوانهد بههن وي ذیه
این تعریف جهاي گیهرد .بههعالوم احهمهال
بروز موقعیتهاي بسیار مهفاوت و پیچیدم،
و گوناگونی و بیشماری امکان دخالت دولت
مالی اشخاو ،بر دشهواری ارائهه

در ح و

تعریفی مبخص
است،

برای ایهن م و له ا ه ودم

در موردي نی

غیرمسه ی

هه ادعهاي مصهادرم

در برابر مرجعي مطر

ميگهردد،

با توجه به انکهار دولهت نسهطتبهه ضهط
اموال ،پیش از اینکه قاضهی یها داور در
رابطه با وقوع م رومیت از مهال تصهمیمی
هط
اتخاذ نماید ،مبخص نیست که ضه

امهوال

وم رومیهی وجود داشهه است یا خیر .لهاا
هر مصادرم غیرمسه یمی مهیتوانهد تعریهف
خاو خود را داشهه باشد.
با وجود این ،نویسهندگان ایهن رشههه
سعی کردماند تا حد ممکن تعریفی از ایهن
م وله بههدسهت دهنهد .در سهال ای اخیهر
موضههههوع در ع دنامههههههای دوجانطههههه
سرمایهگااری نی

مورد توجه قرار گر ههه

هط
ودر آن ا سعی شدم اسهت کهه ضه
بهن و غیرمسه ی

نیه

امهوال

ت هت پوشهش قهرار
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گیرد و برای آن تعریفی ارائه گردد.
الههف کنوانسههیون

مههادم 12ههه6ههه

پیبن ادی هاروارد که در سال  1131توسه
دو تههن از اسهههادان دانبههگام هههاروارد
هی
ها تنظه
آمریکه

هر را
هف زیه
هدم تعریه
گردیه

پیبن اد کردم است:
«ضط

اموال نهه تن ها شهام

مسه ی

در ضط

اقهدامات

مال است ،بلکه هرگونهه

دخالهههت غیرمع هههول در ب رممنهههدی،
برخورداری و یا واگااری مال که منجهر
بههه م رومیههت مالههک از ب ههرممنههدی،
برخورداری و یا واگااری مهال خهود در
طی مهدت مع هولی په
گردد ،نی

از آغهاز دخالهت

مبهمول تعریهف ضهط

هوال
امه

است»8.

الطهه ،در شر

ایهن مهادم پرو سهور

«سون» و پرو سور«باکسهر» مبهکالت ت دیهد
موضوع را میپایرند و پیبن اد میکنند که
«دادرسان بایهد در ایهن مهورد از آزادی
.4

رجوع کنید به:
55 American Journal of International Law (1961), P. 553.

مهن اصلی مادم پیبن ادی به شر

زیر است:

"A taking of property includes not only an outright taking of Property, but also any such
unreasonable interference with the use, enjoyment or disposal of property as to justify an
interference that the owner will not be able to use, enjoy or dispose of the property within a
"reasonable time after the inception of such interference.
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عم

و صالحدید زیادی برخوردار

باشند»1.

تاچندی پهیش ع دنامههههای دوجانطهه
سرمایهگااری کمهر به مصادرم غیرمسهه ی
ً در ایهنگونهه
اشارم میکردند ،ولی اخیرا
ع دنامهها موضوع بهه تفصهی
است12.

مطهر

شهدم

بهطور مثهال ،بنهد  1مهادم  6از

ع دنامه سرمایهگااری بین ایهاالت مه هدم
آمریکا و مصر تعریف ضهط
موارد زیر نی

تعمی

امهوال را بهه

میدهد:

« هرگونهههه اقهههدامات مسهههه ی
غیرمسه ی

یههها

هات،
و بهطور مثال وضع مالیه

هههروش اجطهههاری جههه ش و یههها

ههه

سرمایهگااری ،م رومیت ج ئی یها کامه
هادی
از مدیریت ،کنهرل و یا ارزش اقهصه
سرمایهگااری) که اثر آن ها بههمن لهه
.4

همان ،و :551
""[C] onsiderable latitude has been left to the adjudicator of the claim.

 .14تا دهه  1132معموالً موضوعات مربوط به سرمایهگهااری
به همرام موضوعات دیگری چون روابه تجهاری ،کنسهولی و
دریانوردی در ع دنامههای دوجانطه مطر مهيگردیهد .بهه
همین دلی این گونه ع دنامهها به ع دنامهههای مهودت و
یا ع دنامههای مودت ه بازرگانی ه دریهانوردی و Navigation
 )Friendship – Commerceیا « »FCNمعروف بودنهد .از اواخهر دههه
در ع دنامهههای
 1132موضوع سرمایهگااری به طور مسهه
دوجانطه گنجانهدم ميشهود .ایهن گونهه ع دنامهههها بهه
«ع دنامههای دوجانطه سرمایهگهااری» و)Bilateral Investment Treaties
ش رت دارند .لاا ع دنامههای جدید به موضوعات مربوط به
ضط اموال با ج ئیات بیبهری ميپردازند.
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ضط

اموال

باشد»11.

موضهههوع مصهههادرم غیرمسهههه ی

در

قراردادهای بیمه سرمایهگااری با ج ئیات
بیبهری مطر

گردیدم است .بند  16مادم 1

قههرارداد اوپیههک و )OPICوشههرکت بیمههه
سرمایهگااری ایاالت مه دم) و مواد مبابه
در قراردادهای نمونه آلمان و انگلسههان
دامنه اقدامات مصادرمآمی

دولت را وسعت

زیادی بخبیدم است .در مهن طوالنی بند 16
مادم  1قرار داد اوپیهک سهعی شهدم اسهت
انواع دخاله ای دولت تا حد ممکهن پوشهش
دادم

شود12.

به همهین ترتیهب ،قهرارداد

نمونه آلمان هرگونهه اقهدامات دولهت در
 .11ع دنامه تبوی و حمایت از سرمایه گااری بین دولهت
مصر و دولت ایهاالت مه هدم ،مهورخ  21سهپهامطر  1182و 21
.)International Legal Materials (1982), P. 926.

ع دنامه جدیدترمابین ایاالت مه دم و آرژانهین به همهین
ترتیب پیشبینی میکند که:
"Investments shall not be expropriated or nationalized either directly or indirectly through
measures tantamount to expropriation or nationalization except for a public…" (31 International
Legal Materials (1992), P. 128).

هاریخ  19نهوامطر  1111بهه امضهاش
این ع دنامه که در ته
رسید از این نظر نی جالب توجه است که دولت آرژانههین
پ از ا ون بر یک قرن و اداری به دکهرین کالوو و)Calvo
هالحیت قضهایی
تن به امضای چنین ع دنامههای دادم و از صه
خود در موضوعات مربوط به سرمایه گااری خارجی چب پوشی
کردم است.
 .12مهن این مادم در منطع زیر چاپ شدم است:
V. R. Koven: "Expropriation and the jurisprudence of OPIC", 22 Harvard International Law
Journal (1981), P. 321.
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ج هههت از بهههین بهههردن ارزش اقهصهههادی
سرمایهگااری را در حک

مصادرم میداند و

آن را ت ت پوشش بیمه قرار
با مطالعه نمونههای

میدهد16.

و  ،روشن اسهت

که آنچه بهعنوان تعریهف در ایهن اسهناد
ارائه میگردد ،بیبهر جنطه تمثیلهی دارد
و لاا نمیتواند جامع و مانع باشهد .بها
درنظرگر هن دشواری تعریف و ت دیهد ایهن
ً به آن اشهارم شهد ،و بها
موضوع که وقا
عنایت به نظرات ب ث شهدم ،شهاید بههوان
تعریف زیر را بهرای مصهادرم غیرمسهه ی
پیبن اد کرد ،هرچند کام

بودن آن مهورد

ادعا نیست:
مصههادرم غیرمسههه ی

عطههارت اسههت از

هرگونه دخالهت عمهدی و غیرمع هول دولهت
نسطت به مال مبخص ،به ن هوی کهه بههوان
نهیجهگیری کرد مالک مال برای همیبهه از
ب رمندی ،برخورداری و ح
.13

وا گااری مهال

مادم مورد ب ث ،این اقدامات را چنین میپندارد:

"[Actions by which] such a large part of the commercial value of the enterprise, the
establishment or the plant is transferred or destroyed so as to make it impossible to continue the
operation of the enterprise, the establishment or the Plant in the long run without economic loss
and consequently the participation or the capital involved must be deemed as lost or the claim
resulting from the participation, the claim resulting from the participation – like credit or the
claim relating to the profit wholly or in part cannot be recovered or enforced" (R. Dolzer:
"Indirect expropriation of alien property", I ICSID Review of Foreign Investment Law Journal
(1986), p. 56).
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خود م روم گردیدم است.

3
جایگاه مصادره غيرمستقيم
در حقوق بينالملل
اینکه اصوالً مصهادرم غیرمسهه ی
جارچوب ح و

بینالمل

قاب

در

ب ث است یها

خیر ،خود موضوعی مورد اخهالف تیست .برخی
نویسندگان شک کردماند کهه در چهار چهوب
ح و

بینالمل

معیارهای مبخصی برای ضط

اموال بهن و غیرمسه ی

و در غیاب قانون

و یا م رراتی که برای ضط

اموال مبخصهی

وضههع شههدم باشههد ،وجههود دارد .بههرای
مثههال«،دومههان» در م الههه خههود چنههین
ميگوید:
«ملیکردن امهوال بهه طهر

غیرمسهه ی

کمطود ها و ناتوانی های ابه ار ح هو
بههینالملهه

را آشههکار سههاخهه اسههت.

مالیات ههای هنگفههت ،دخالههت در ادارم
ههب
ههدیران منهخه
ههراد مه
ههرکه ا و اخه
شه
س امداران از جمله نمونهههای مصهادرم
غیرمسه ی

اسهت کهه ح هو

بهینالمله

د اعی در برابهر آن اقهدامات در دسهت

524

مجلة حقوقي  /شمارة هجدهم و نوزدهم

ندارد19».

انجمن ح و
این مبک

آمریکا10

نیه

بهه وجهود

اذعان دارد:
بینالمله

«ح و

هناخهه
معیارههای شه

شدمای برای تبخیص اینکه در غیاب اعمهال
در ضط

مسه ی

هال دیگهری
اموال چهه اعمه

میتواند بهعنوان ضهط
تل ی شود،

امهوال بیگانگهان

ندارد»13.

ولههی اکثههر نویسههندگان ،بهههویهه م
هه
هد که
هردمانه
هدم که
هار ع یه
هأخران ،اظ ه
مهه
دخاله ای دولت در ح و
من صر به ضط

مهالی بیگانگهان
نیسهت

اموال بهن و مسه ی

و اقدامات دولت کهه نهیجهه آن م رومیهت
بیگانه از اموال خود باشد نیه
هط
ضه

هه ی
هو مسه
ههن ه
هوال به
امه

هماننهد

هد
هیتوانه
مه

مسهه ولیت دولههت را بههه دنطههال داشهههه
باشد13.

14. N. Doman: "Post – War nationalizations of foreign property in Europe", 48 Columbia Law
Review (1948), P. 1129.

15. American Law Institute.
16. Restatement of the Law, Second, Foreign Relations Law of the United States (1965), Part
IV, Responsibility of States for Injuries to Aliens, Comments to Section 192, PP. 572 – 573.

.14

رجوع کنید به:

- G. C. Christie: op. cit., (note 3), P. 309: "Interference with an alien's property may amount to
expropriation even when no explicit attempt is made to affect the legal title to the property and
even though the respondent State may specially disclaim any such intention".
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 دیوان،همانگونه که مالحظه خواهد شد
داوری دعاوی ایران هه ایهاالت مه هدم در
، به مصهادرم غیهر مسهه ی

دعاوی مربوط

،بدون هیچگونه ب ث و یها شهک و تردیهدی
نظر اخیر را پایر هه و بر آن اساس آراش
.خود را صادر نمودم است
- l. Seidl-HohenveIdern: "Aliens, Property", Encyclopedia of Public International Law, Vol. 8,
North Holland Publications, Amsterdam (1985), P. 21: "The international law concerning the
protection of alien property applies also to cases Where the economic use of such property has
been so seriously impaired by measures adopted or tolerated by the host State to deprive the
owner of effective use of his property".

 از،نظرات مباب ی ارائه کردم اند

نویسندگان دیگری نی
:جمله

- R. Dolzer: "Expropriation", ibid, p. 217.
- M. Domke: "Foreign nationalizations, some aspects of contemporary law", 55 American
Journal of International Law (1961), P. 589.
- G. White: Nationalization of Foreign property, Steven & Sons Ltd., London (1961), P. 44.
- B. A. Wortley: Expropriation in International Law, Cambridge University Press, Combridge
(1959), PP. 45-50.
- M. Akehurst: A Modern Introduction to International Law, 6th ed., Allen & Unwin
Publications, London (1986), PP. 95-96.
- B. H. Weston: op. cit., (note 3).

 در پرونهدم،دیوان داوری دعاوی ایران ه ایهاالت مه هدم
) به ح دوله ا در ح و بین المل بهSola Tilesسوالتایل و
 «ططه:مصادرم اموال به ن و غیرمسه ی اشارم کردم است
 این مطلب کامالً پایر هه شهدم،رویه دیوان و مراجع دیگر
ها حه دارنهد
 دوله ه، است که به موجب ح و بهین المله
امههوال را از طریهه دخالههت در اسهههفادم از آن هها یهها
 بطوریکه منجهر بهه،برخورداری از منابع آن ا ضط کنند
م رومیت از ح و اساسی مالکانه گردد» ودعوای سوالتایل
218 -613 -1  حک شمارم،علیه دولت جم وری اسالمی ایران
 حکه ) ومههن انگلیسهی21  بنهد،1633  اردیط بهت2 مورخ
 انهبههارات، گهه ارش آراش دیههوان19 منهبههرم در جلههد
.)226 ،گروسیوس
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4
سوابق و رویههای مشهور
همانگونه کهه قهطالً گفههه شهد ،ب هث
مصههادرم غیرمسههه ی
بینالمللي مطهر

کمهههر در دعههاوی

گردیهدم و

لاا سهواب

زیادی در این زمینه وجود نهدارد .در دو
دعوای بینالمللی بسیار مب ور در اوایه
قرن حاضر ،جنطههایی از این موضوع دیهدم
میشود .این دو دعوی عطارتنهد از :قضهیه
ههی داران
هیه کبه
هورزو» و قضه
هه «خه
کارخانه
نروژی .الطههه ،در ههر دو مهورد موضهوع
ح و

تطعی و حدود اقهدامات دولهت مهورد

ب ث بهود و ههیچکهدام از ایهن دو دعهوی
معموالً از این دیهد ب هث نمهیکردنهد .در
قضههیه کارخانههه خههورزو دیههوان دائمههی
دادگسهری بینالمللی چنهین ن ظر داد کهه
دولت ل سهان با ضط

کارخانه مورد ب ث و

ماشینآالت آن ،در ح ی ت ح و
مالکیت صهنعهی آن را نیه

قراردادی و
ضهط

نمهودم،

هرچند دولت ل سهان ادعا میکرد که چنهین
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قصدی نداشهه
نروژی نی

است18.

در قضیه کبهی داران

وضعیت مبهاب ی وجهود داشهت و

دیوان دائمی داوری بینالمللی اعالم نمود
که دولت ایاالت مه هدم آمریکها بها ضهط
کبههههیهای نیمهههه تمهههام ،در ح ی هههت
قراردادهای مربوط را نی

ضط

کردم است،

هر چند که دولت آمریکا منکر آن

بهود11.

موضوع ن دیکتر به این مورد ،قضیه اسکار
چین

است22.

موضوع این دعوی از این قرار

بود که دوات بل یک در دهه  1162در ج هت
ر ع مبکالت اقهصادی مسهعمرم

خود کنگهو،

اقدام به اعطای سوبسید به یک شرکت حمه
و ن

دولهی در آن مسهعمرم نمهود .ایهن

اقدام باعث شد که شهرکت رقیهب در همهان
صنعت،

ه مهعل

به یك تطعه انگلهی

بهه

نام اسهاارچین بهود ورشاسهت و از صه نه
رقابت خارد شود دولت انگلسهان قضهیه را
 .14قضهیه کارخانهه خهورزو
آلمان علیه ل سهان ،حک شهمارم  ،3مهورخ  20مهه ،1123
گ ارش آراش دیوان دائمی دادگسههری بهین المللهی ،سهری
الف ،شمارم  ،13و 092.
 .14قضیه کبهی داران نروژی و ،)Norwegian Shipowners Claimsنروژ
علیه ایاالت مه دم ،حک مورخ  62ژوئن  ،1121گ ارش آراش
داوری بین المللی ،د  1و ،)1122و .623
 .24قضیه اسکار چین ،و ،)Oscar Chinnانگلسهان علیه بل یک،
حک مورخ  12دسهامطر  ،1169گه ارش آراش دیهوان دائمهی
دادگسهری بینالمللی ،سری الف/ب ،شمارم  ،36و 30.
و،)Case Concerning the Factory at Chorzow
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در دیوان دائ می دادگسههری
مطر

ساخت و مدعی شد که عم

در حک

بینالمللهی
دولت بل یهک

مصادرم امهوال تطعهه مهورد ب هث

بودم و دولت بل یک از این بابت ،براساس
ح و

بینالمل

و همچنین ع دنامههای

هی

ما بین ،مس ول است .دیوان دادگسهری ،با
رد این ادعا ،عم

دولت بل یک را مصادرم

اموال تل ی نکرد و این حک

از چند نظهر

پراهمیت است .اول اینکه دیوان بهه قصهد
دولت بل یک توجه نمود و نظر داد که عم
دولت بل یک نهه بها قصهد م رومیهت

هرد

بیگانه بلکه بهمنظور ر ع مبکالت اقهصادی
مسهعمرم انجام گر هه و در این میان

رد

بیگانه مهضرر شدم است .دوم اینکهه چهون
عم

دولت بل یک تن ا علت م رومیهت

هرد

بیگانه بود ،باید توجه داشت کهه اعمهال
دوله ا را در ص نه اقهصادی ،هر چند بهه
م رومیت بیگانگان از امهوال خهود منجهر
گردد ،نمیتوان بهآسهانی مصهادرم امهوال
تل ي نمود سوم اینکه ایجهاد یها اعطهای
ان صار توس

دوله ا ،اگر منجر بهه ضهرر

ه در صهورتی مصهادرم
بیگانگان گردد،
ً
اموال تل ی میشود کهه ههدف از آن صهر ا
م روم کردن بیگانه از اموال خود باشهد.
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در میان تصمیمات کمیسیون ای دعاوی ،کهه
ً
رویه بینالمللی م سوب نمیشهوند ،اکثهرا
میتوان وضعیت مباب ی را مالحظه

کرد21.

5
رویه دیوان داوری دعاوی
ایران ـ ایاالت متحده
الف ـ مقدمه

هد ،در
همانگونهکه قطالً توضیح دادم شه
هط
ح ی ت اکثر دعاوی مربوط به ضه
در دیوان در زمرم دعاوی ضط
ن و غیرمسه ی

امهوال

امهوال بهه

است .ج ت روشن شهدن علهت

هدامات
هه اقه
هع به
هت راجه
هر الزم اسه
هن امه
ایه
جم وری اسالمی ایران و سیاسه ای اقهصادی
بال اصله بعهد از ان هالب توضهیح مخهصهری
دادم شود.
در سال  1608سیسه

بانکی ،شهرکه ای

بیمههه و م سسههات اعهطههاری ،و بخبههی از
صنایع بهطور مسه ی

هع قهوانین
و بها وضه

خاو ملی اعالم شدند .بانک ها بها قهانون

 .21رجوع کنید به م اله پرو سور کریسهی وپانوشت شمارم
 ،)6و .618
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مورخ  13خرداد  1608ملی

شدند22.

قهانون

ملی شدن شرکه ای بیمه و م سسات اعهطاری
رسهید26.

در تاریخ  9تیر  1608به تصویب
صنعت نفت در ایران قطالً در سال  1621ملی
شدم

بود29،

لاا شورای ان هالب در تهاریخ

 18دی  1608مههادم واحههدمای بههه تصههویب
رساند کهه براسهاس آن کمیسهیون ویه مای
هی
هأمور بررسه
مه

هی
های نفهه
هه قراردادهه
لیه

منع دم بعد از قانون ملی شدن صنعت نفهت
هه خهالف آن
گردید تها قراردادههایی را که
یکن اعالم نماید.

قانون تبخیص دهد کان ل
ً کلیه قراردادههای
با این ترتیب ،ت ریطا
نفهی با شرکه ای خارجی وبرخی قراردادها
ً نفهی م سوب نمیشهوند ماننهد
که مسه یما
مبارکت مجهمهع پهروشهیمی خهار  ،موضهوع
پرونههدم معههروف بههه «خمکههو» در دیههوان
داوری) کان ل

یکن اعالم گردید .از آنجا

که قانون خاصی ج ت ملی کردن در این بخش
وجود نداشهت ،در ح ی هت دعهاوی مطروحهه
 .22قانون ملی شدن بانک ا ،منهبهرم در روزنامهه رسهمی
شمارم  12212مورخ  13تیر .1658
هات اعهطهاری،
 .23قانون ملی شدن شرکه ای بیمهه و م سسه
منهبرم در روزنامه رسهمی شهمارم  12201مهورخ  1خهرداد
.1651
 .25قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران ،مصوب  21اسهفند
 ،1621منهبرم در روزنامه رسمی مورخ  12اسفند .1662
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توس

شرکه ای نفهی آمریکهایی مطنهی بهر

هط
ضه

هوان داوری در
هر دیه
هوال در برابه
امه

چارچوب مصادرم غیرمسه ی

قابه

مطالعهه

است و نهیجهگیری های دیهوان داوری نیه
این وضعیت را تأیید

میکند20.

در صنایع،
ایهران»23

« قانون حفاطت و توسعه صهنایع
ً ملی اعالم نمهود.
صنایع خاصی را مسه یما
در عین حال ،قانون م رر داشت که صهنایع
دیگر در صورت ت

شرای

خاصی به ملکیت

دولت درخواهند آمد .بهعالوم ،با توجه به
وضههعیت کارخانجههات و شههرکه ا و اینکههه
ً وظهایف خهود را رهها
مدیران آن ا اکثرا
کردم بودند ،دولت به نصب مهدیران موقهت
بههرای آن کارخانجههات و شههرکه ا اقههدام
 .24به طور مثال ،رجوع کنید به حک دیوان داوری دعاوی
ایران – ایاالت مه هدم در پرونهدم خمکهوم دعهوای شهرکت
آموکو اینهرنبنال علیه دولهت جم هوری اسهالمی ایهران و
سایرینم حک ج ئی شمارم  61 -50 -6مهورخ 26تیهر 1600
ومهن انگلیسی منهبهرم در جلهد  15گه ارش آراش دیهوان،
انهبارات گروسیوس ،و .)181
 .24مصوب  25تیر  ،1658منهبرم در روزنامه رسمی شهمارم
 12261مورخ  1خرداد  .1658بند الف قانون م رر مهيدارد
که صنایع نورد ،کبههی سهازی ،هواپیماسهازی و اتومطیه
سازی ملی شوند .بند ب قانون نی اموال ا راد مبخصی را
مصادرم ميکند .ولی بند د شرای خاصی را م هرر مهيدارد
آن شرای  ،کارخانجات و م سسات مبهمول
تا در صورت ت
به مالکیت دولت درآیند .این بنهد از قهانون از مطهانی
عمههدم ادعاهههای مصههادرم غیرمسههه ی توسهه خواهان ههای
امریکایی در دیوان داوری است.
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نمود23 .موضوع نصب مدیران موقت خهود از
مطانی م

ادعاهای مصادرم غیرمسه ی

در

هود کهه بهه آن ها اشهارم
دیوان داوری به
خواهد شد .ادعاهای دیگری نی
داوری مطر

در دیهوان

گردید کهه بها قهوانین

هو

ارتطاطی نداشت و مطنای ادعا عطارت بهود
از دخالت ارگان ای دولهی در اموال مورد
ب ث.
با عنایت به اینکهه اکثهر ادعاههای
مربوط بهه ملهی کهردن بانا ها از طریه
مااکرم ح

و

ص

شد و

ه

دو ادعها در

رابطه با ملی شدن صنعت بیمهه در دیهوان
مطر

و رسیدگی

گردید28،

بخش اعظ

دعاوی

 .24الی ه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقهت
هاری و
هنعهی و تجه
هدی و صه
هدهای تولیه
ههی واحه
هرای سرپرسه
به
کباورزی و خدماتی ،اع از بخش عمومی و خصوصی ،مصوب 23
خرداد  ،1608منهبرم در روزنامه رسمی شمارم  12212مورخ
 13تیر  .1608این قهانون جهایگ ین تصهویطنامه قهانونی
شمارم  2623مورخ  21روردین  1608شورای ان هالب اسهالمی
گردید.
 .24این دو دعوی عطارتند از:
و )1دعوای شرکت امریکن اینهرنبنال گروپ و American International
 )Groupعلیه دولت جم هوری اسهالمی ایهران و بیمهه مرکه ی
ایران ،حکه شهمارم  16 -2 -6مهورخ  28آذر  1632ومههن
انگلیسی منهبرم در جلد  2گ ارش آراش دیوان ،انهبهارات
گروسیوس ،و .)13
و )2دعوای آیناکورپوریبن و )INA Corporationعلیه دولت جم وری
اسالمی ایران ،حک شهمارم  189 -131 -1مهورخ  21مهرداد
 1639ومهن انگلیسی منهبرم در جلد  8گ ارش آراش دیوان،
انهبارات گروسیوس ،و .)636
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مربوط به ضط

اموال در دیوان با موضهوع

حاضر ارتطاط دارد و در این چارچوب قاب
مطالعه است.
ب .انتساب عمل به دولت

یکی از گام ای م هدماتی در رسهیدگی
هوع
هه ی  ،موضه
هادرم غیرمسه
های مصه
هه ادعه
به
انهساب عم

به دولت اسهت .انهسهاب عمه

هر م ه
هت از عناصه
هه دوله
هکایت به
هورد شه
مه
مس ولیت دولت در ح و

بینالمله

اسهت و

بیشک بار اثطات این امهر بهه دوش طر هی
است که مدعی چنین انهسابی است .در ایهن
رابطه ،مدعی باید ثابت کند که عم

مهورد

شکایت که بنا به ادعا منجر بهه م رومیهت
وی گردیدم ،قاب

انهساب به دولهت اسهت.

عدم اثطات این ارتطاط منجر به رد دعهوی
میشود .دیوان داوری در کلیهه آراش خهود
را مدنظر قرار دادم و آن

این موضوع م

هادرم
های مصه
هر ت ادعه
هه پیبه
هرط اولیه
را شه
غیرمسه ی

دانسهه است .بهطور مثهال ،در

پروندم «اوتی » دیوان این شرط را بهن و
زیر بیان نمود:
«برای آنکه اوتی
دیوان حاک
534
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ثابت کند کهه در ح هو

مالکانهه وی بهه

اندازمای مداخله شدم که در اسههفادم از
آن ح و

یا ب رممندی از منا ع آن تأثیر

اساسی گااشهه و وی در اثهر ایهن دخالهت
ً اینکهه
هدم اسهت و ثانیها
مه م زیهان شه
مداخله قابه

انهسهاب بهه دولهت ایهران

ههد
ههوان بایه
ههابراین ،دیه
ههت .....بنه
اسه
دخاله ای مورد شکایت اوتی

را بررسهی و

تعیین کند که آیا هیچیک از این مهداخالت
یا تمامی آن ا قابه
ایران هست یا

انهسهاب بهه دولهت

خیر21».

بهههه همهههین ترتیهههب ،در پرونهههدم
«پهرولین» دیوان چنین نهیجهه گر هت کهه
هروم
هود م ه
هوال خه
هان از امه
هد خواهه
هرچنه
هه
گردیدم ولی نهوانسهه مدارکی ارائه دههد
که این م رومیت قاب

اسههناد بهه دولهت

 .24دعوای شر ت اوتی و )Otisعلیه دولهت جم هوری اسهالمی
ایههران و بانههک ملههت ،رری شههمارم  629 -282 -2مههورخ 1
اردیط بت  ،1633و  10ومهن انگلیسی منهبهرم در جلهد 19
گ ارش آراش دیوان ،انهبارات گروسیوس ،و .)286
همچنین رجوع کنید به حک دیوان در دعوای آرتهور یانه
و )Arthur Youngعلیه جم وری اسهالمی ایهران و سهایرین ،حکه
شمارم  668 -989 -1مورخ  12آذر  ،1633بند  93حک ومهن
انگلیسی منهبرم در جلد  13گ ارش آراش دیوان ،انهبارات
گروسیوس ،و .)290
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است62.

اول .اعمال منتسب به ارگانهای دولت:

ها بهه
هه انهسهاب آن ه
معموالً اعمالی که
های مخهلهف
دولت مورد ب ث است از ارگان ه
دولت سرزدم است .در این رابطه م رراتهی
در ح و

بینالمل

وجود دارد که چگهونگی

انهساب اعمال ارگان ا به دولت را تنظی
 .34دعوای پهرولین اینک و )Petrolane Inc.علیهه ایهران ،حکه
شمارم  018 – 161 -2مورخ  29مرداد  ،1631بند  86حک :
«دیوان برمطنای ادله م بور مه اعد شدم است که ایسههمن
در مههارس یهها آوریهه  1182کنهههرل تج یهه ات ،د ههاتر و
دارایی ای ثابت خود در اهواز را از دست داد .لیکن نظر
دیوان این است که ادله و مدار موجود کا ی نیست ثابهت
کند که از دست ر هن کنهرل قاب انهساب به دولت ایهران
است».
هم چنین ،رجوع کنید به حک دیوان در دعوای ورنی رادنهی
پوانهن و )Vernie Rodney Pointonعلیه دولت جم وری اسالمی ایران،
حک شهمارم  013 -622 -1مهورخ  1مهرداد  ،1632بنهد 62
حک :
هوی
هات دعه
هود در اثطه
هف خه
های تکلیه
هرای ایفه
ها به
« خواهان ه
باید ....ثابهت کننهد کهه ....سهلب مالکیهت یها سهایر
اقدامات م ثر در حدود مالکانه آنان ،که قابه انهسهاب
به دولت ایران باشد ،به وقوع پیوسهه است».
کمیسیون دعاوی خارجی ایاالت مه دم در رسیدگی به دعهاوی
ایران ور  .پانوشت )2از نظر مباب ی پیروی کهردم اسهت.
در پروندم شمارم  IR- 1942ن د کمسیسهون ،بهه طهور مثهال،
کمیسیون چنین نظر دادم است که به ادعای ضط امهوال در
صورتی ترتیب اثر دادم ميشود کهه« :دالیه مثطههه وجهود
داشهه باشد مطنی بر اینکه رد یا ا راد و یا واحدی که
ت ت نظر دولت ایهران عمه ميکننهد مهال را در اخهیهار
گر ههاند وتصمی پیبن ادی شمارم  IR-0001مهورخ  11آوریه
ههن
هران ،و  .3مه
هه ایه
هوای  Gregory R. Vaughnعلیه
 ،1112در دعه
تصمی منهبر نبدم است).
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ميکنه .نکهه اصلی در این م ررات تبهخیص
ها دولههی)
بین اعمال خصوصی و عمهومی ویه
است .بهطور خالصه سهه اصه

م ه

در ایهن

زمینه شاخص است:
و )1اعمهههال نماینهههدگان و یههها
ارگان ای دولت ،منهسب به دولت استم
و )2اعمال خصوصهی ازجملهه اعمهال
ا راد ،گروه ها ،انجمن ها ،شورشه ای
نامو

و مجرمان عادی قابه

انهسهاب

به دولت نیستم
هام
هت از انجه
هه دوله
هورتیکه
و )6درصه
وظههایف خههود در جلههوگیری از اعمههال
هرر بهه
خصوصی که باعهث وارد آمهدن ضه
اموال بیگانگان میگردد امهنهاع ورزد
و یا در انجهام وظهایف خهود مسهام ه
نماید ،این عم

یا تر

موجب مس ولیت دولت

.31

عم

میتوانهد

گردد61.

در این رابطه رجوع کنید به مأخا زیر:

- l. Brownlie: Systems of the Law of Nations, State Responsibility, Part I, Clarendon Press,
Oxford (1983), P. 132.
- Judge Ago's third report to the International Law Commission on State Responsibility, U.N.
Doc. ACC. 4/246 & Add 1-3 (1971), reprinted in International Law Commission Year Book
(1977), P. 199.
- G. A. Christenson: "The doctrine of attributability in State responsibility", in: R. B. Lillich (ed),
International Law of State Responsibility for Injuries to Aliens, University Press of Virginia,
Charlottesville (1983), P. 326.
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دیوان داوری در ادعاههای مصهادرم
غیرمسه ی

کهه خواهان های آمریکهایی

علیه دولت ایران مطر

هد و در
میکردنه

بررسههی اعمههال ارگان ههای ایرانههی و
انهساب اعمال آن ا به دولت مواجه بها
وضع خاصی بود .گروهی از ارگان ها کهه
ن ش آن ها در ضهط

امهوال خواهان ها

مههورد ادعهها بههود ،ارگان ههای کالسههیک
دولهی مث

وزارتخانهها ،ارتش و پلی

بودند که در انهساب اقدامات آن ا به
دولت مبک

خاصی وجهود نداشهت .گهروم

دیگر ،ن ادهای تأسی

یا ههه بعهد از

ان الب در ایران بودند و قیهاس آن ها
- Hackworth: Digest of International Law, Vol. 5, Government Printing Office, Washington D.
C. (1943), pp. 471-742.

در رابطه با بند سوم ومس ولیت دولت از بابهت قصهور در
انجام وظایف خود و ورود خسهارت بهه بیگانگهانی دیهوان
داوری در پروندم «امانوئ تو» ضمن اشهارم بهه تصهمی
کمیسیون دعاوی مک یک ه ایاالت مه دم در پروندم کندی و 4
 )RIAA, 1927, P. 194چنین نظر داد:
«خواهان اسهدالل ميکند که خواندم در حفاظت از اموال وی
در تورال کالیفرنیا از تعهر و گ نهد امریکاییهان ضهد
زمهانی حهاد
ایرانی ،کوتاهی کردم است ...مس ولیت
مي شود که حمایت پلی از یک حداق می ان منط هی ،کمههر
باشد ...به طور معمول ،میه ان حمایهت پلهی از اتطهاع
هاع آن دولهت
خارجی ،چنانچه کمهر از حهد حمایهت از اتطه
باشد ،نامع ول م سوب ميشود ».ودعوای امانوئ تو علیهه
ایاالت مه دم آمریکا ،حک شمارم  932 – 882-2مورخ  8دی
 ،1638بند  22حک ) ومههن انگلیسهی منهبهرم در جلهد 26
گ ارش آراش دیوان ،انهبارات گروسیوس ،و .)638
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با ن ادهای دولههی در سهایر کبهورها
ً غیهرممکن بهود و لهاا
دشوار یا بعضا
وضعیت ح هوقی آن ها و ارتطاطبهان بها
دولت بررسهی ای دقی هی را مهیطلطیهد.
ن ادهههایی ماننههد کمیهههههای ان ههالب
اسالمی ،سپام پاسدارن ان هالب اسهالمی،
بنیاد مسهضعفان و شهورا ههای اسهالمی
کارگری در زمرم این گهروم بودنهد .در
اینگونه دعاوی ،دولهت ایهران اعمهال
این ن ادها را قاب

هه خهود
انهساب به

نمیدانست و مس ولیت اعمهال آن ها را
نميپایر ت .لاا دیوان وضهعیت ح هوقی
هرکهههدام از ایهههن ن ادهههها را در
پروندمهای مخهلف رسهیدگی نمهود و در
نهیجه ،ج

در مورد شوراهای

کارگری،

اعمال آن ا را به دولت منهسب دانسهت
و یا آن ن ادها را واحد ت هت کنههرل
دولت ایران طط

تعریف مندرد در بنهد

 6مادم  3بیانیه الج ایر تبخیص داد.
وضعیت شوراهای کارگری در پروندم«
شرین » مطر

گردید .خواههان در ایهن

پروندم مدعی بود که اموال مهعل
شرکت

بهه

رعی ایرانی وی با اعمال شورای

ارگری آن شرکت ضط

شدم است .دیهوان
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هود کهه
در این رابطه ابهدا اعهالم نمه
ج ت انهساب اعمال شورای کهارگری بهه
دولت ،باید ثابهت گهردد کهه «شهورای
کارگران در واقع از طرف دولت ایهران
یا یکی از سازمان ا یها واحهدهای آن
کردم باشهد و در انه هاب اعضهای

عم

شورا .....اعمال نفوذی از طرف دولهت
شههدم یهها دسهههور ،دسهههورالعم

یهها

توصیههایی به شورا صادر شدم یا شورا
هی عمه
به موجب دسهور یک م هام دولهه
کردم

باشد»62.

هعیت
سپ  ،دیوان در رابطهه بها وضه
شوراهای کارگری چنین اعالم نمود:
«قوانین و م هررات مربهوط بهه ایجهاد
شوراهای کارکنان مبخص نمهيسهازند کهه
قرار بود شوراها وظایفی غیر از منا ع
کارگران در م ابه

مهدیریت شهرکه ا و

م سسات و همکاری با مدیریت بهه ع هدم
گیرند .اینکه تبکی

شوراها به ابهکار

دولت صورت گر ت ،به این مف هوم نیسهت
که قرار بود شوراها به عنوان بخبی از
 .32دعوای شهرکت شهرین و )Scheringعلیهه جم هوری اسهالمی
ایران ،حک شمارم  122 - 68 - 6مورخ  23روردین ،1636
و  16ومهن انگلیسی منهبرم در جلد  0گ ارش آراش دیوان،
انهبارات گروسیوس ،و .)632
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دسهگاه ای دولت عم

کنند66».

با توجه به این نهیجههگیهری و از
آنجا که دلیلهی مطنهی بهر تهأثیر یها
اعمال نفوذ دولهت در شهورای کهارگری
وجود نداشت ،دیهوان مسه ولهیی بهرای
دولت ایهران از بابهت اعمهال شهورای
کارگری قائه

نگردیهد و ادعهای ضهط

اموال در این پروندم رد شد.
دیوان در مورد سهازمان ای مهعله
به دولت که دارای شخصیت ح وقي مسه
هسهند نی

اسهدالل مباب ی کردم اسهت.
به« I. T. P.

بهطور مثال ،در پروندم معروف

 »C.خواهان ادعا ميکرد که بانک تجارت
ساخهمان مهعل

به وی را ضط

نمودم و

از آنجا که بانک به دولت تعل

دارد،

دولت ایران مس ول اسهت .دیهوان ایهن
ادعا را رد کرد و چنین نظهر داد کهه
هه دولهت ایهران تعله
هر چند بانک به
دارد ،در عین حال دارای شخصیت ح وقی
مسه

اسهت و دخالهت دولهت در امهور

بانک من صر به سیاسه ای اساسهی اسهت
نه امهور روز مرم ،و لهاا ن ميتهوان
.33

همان جا.
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ازبابت اعمال بانهک مسه ولیهی بهرای
دولت ایران مهصور

گردید69.

هداران و
هپام پاسه
ها سه
هه به
در رابطه
کمیهههای ان الب اسالمی ،با توجهه بهه
وضعیت نظامی و انهظامی آن ا ،دیهوان
اقههدامات آن هها را منهسههب بههه دولههت
دانست .در پروندمهای ویلیام
وسوال تایل

63

چنین حکه

پریهرا60

دادم شهد کهه

کمیهه ان الب اسالمی و سپام پاسهداران
ارگان ای دولهی هسهند و اعمال آن ها
قاب

انهساب

به دولهت اسهت .دیهوان

همچنین در پروندم هایت اینهرنبهنال،
بنیاد مسهضعفان را واحد ت هت کنههرل

 .35دعوای شرکت اینهرنبنال تکنیال پهروداکه و
 )Technical Products Corporationعلیه دولت جم هوری اسهالمی ایهران،
نیروی هوایی جم وری اسهالمی ایهران و وزارت د هاع ملهی
ایران ،حک شمارم  113 - 622 - 6مورخ  3آبهان  ،1639و
 02ومهن انگلیسی منهبرم در جلد  1گه ارش آراش دیهوان،
انهبارات گروسیوس ،و .)223
 .34دعوای ویلیام پریرا و )William Pereiraعلیه ایران ،حکه
شههمارم  113 – 1 – 6مههورخ  28اسههفند  ،1632و  92ومهههن
انگلیسههی منهبههرم در جلههد  920گهه ارش آراش دیههوان،
انهبارات گروسیوس ،و .)223
 .34دعوای سوالتایل اینک و )Sola Tiles Inc.علیه ایران ،حکه
شمارم  218 - 613 - 1مهورخ  2اردیط بهت  ،1633بنهد 92
ومهن انگلیسی منهبهرم در جلهد  19گه ارش آراش دیهوان،
انهبارات گروسیوس ،و .)226
International
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دولت ایران

شناخت63.

هعیت
در اینجا الزم است دربهارم وضه
قوای م ننه و قضائیه و اعمهال آن ها
نی
ح و

ب ث شهود .از آنجها کهه از دیهد
بینالمل

مسه ولیت بهینالمللهی

مهوجه مجموعه یک دولت است و ت سهیمات
داخلی و تفکیک قوا نمیتواند ب انههای
برای شهانه خهالی کهردن از مسه ولیت
باشد ،اعمال قوای م ننه و قضائیه که
منجر بهه ورود خسهارت بهه بیگانگهان
گردد ،ممکن است در شرایطی برای دولت
مس ولیت بینالمللی ایجاد

نماید68.

 .34دعوای شرکت هایت اینهرنبهنال و)Hyatt International Corporation
هدادی شهمارم  09 -169 -1مهورخ 23
علیه ایران ،قرار اعه
شهه ریور  ،1639و  62ومهههن انگلیسههی منهبههرم در جلههد 1
گ ارش آراش دیوان ،انهبارات گروسیوس ،صص  88ه .)10
 .34رجوع کنید به منابع زیر:
 مادم  3پیبن ادی کمیسیون ح و بین المله کهه چنهینپیشبینی میکند:
«ح و بین المل عم ارگان یک دولت را به عنهوان عمه
آن دولت تل ی می نماید و در این مورد رقی نیست کهه آن
ارگان مهعل به قوم م س  ،م ننه ،مجریه ،قضائیه و یها
قوم دیگری بودم باشهد ،و یها اینکهه وظهایف آن ارگهان
مبخصه داخلی یا بینالمللی داشهه باشد و همچنهین رقهی
نیست کهه ارگهان م بهور در سهازمان بنهدی دولهت اداری
موقعیهی عالی یا تطعی باشد» وگ ارش کمیسیون ح و بهین
المل در موضهوع مسه ولیت دوله ها پپانوشهت  ،61مأخها
دومی ،و  ،)63مهن اصلی:
"The conduct of an organ of the Stste shall be considered as an act of that State under
international law, whether that organ belongs to the constituent, legislative, executive, judicial or
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اعمال قوم م ننه در وضهع قهوانین
خاو و یا امهناع از وضع قهوانین

هه

منجر به ورود خسارت به بیگانگان شود
مهههيتوانهههد در شهههرایطی مسههه ولیت
بینالمللی دولهت را موجهب گهردد .در
مورد قهوم قضهائیه ،معمهوالً مسه ولیت
دولت در رابطه با مهواردی چهون عهدم
اجرای عدالت در مورد بیگانهه ،صهدور
احکام خالف اصول مسل

ح و

بینالمله

و یا تع دات بینالمللهی دولهت مطهر
ميشود .ولی احکام دادگاه ا که موجهب

other power, whether its functions are of an international or an internal character, and whether it
"holds a superior or a subordinate Position in the organization of the State.

  G. A. Christensonومأخا سوم پانوشت  ،)61و .661  l. Brownlieومأخا اول پانوشت ،)61و .991 تصمی شمارم  163مورخ  20ژوئهن  1102کمیسهیون حه وشدم در حک دیهوان
ص اخهال ات ایهالیا ه رانسه ون
یلد) که طهی آن کمیسهیون چنهین
داوری در پروندم اوی
نظر دارد:
« حک صادرم از یک مرجع قضایی عم یک ارگان دولت اسهت،
به همان ترتیب که قانون مصوب م ام م ننه عم دولت است
و یهها تصههمی م ههام اجرایههی .عههدم رعایههت یههک قاعههدم
بین المللی از جانب یهک دادگهام بهرای که سیسهه  ،کهه
دادگام یکی از ارگان ای آن اسهت ،مسه ولیت بینالمللهی
ایجاد میکند» .مهن اصلی:
"La sentence rendue par l'autorite judiciare est une emanation d'un organe de l'Etat tout comme
 la loi promrlgee par l'autorite legislative, ou la decision prise Par l'autorite executive. La nonobservace d'une regle international, de la part d'un tribunal, cree la responsabilite international de
la collectivite dont le tribunal est un organe".

مأخا :جلد  16مجموعه  ،Reports of International Arbitral Awardsو 968.
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م رومیت بیگامه از اموال خهود گهردد
نی

میتواند در شرایطی برای دولت از

نظههر بینالمللههی مسهه ولیتآور باشههد.
بدی ی است هر م رومیهی که در نهیجهه
حک

دادگام باشد ،برای دولت مس ولیت

زانیست.
در رویه دیوان داوری تا کنون
یک حا

بها ایهن موضهوع وجهود

مرتط

دارد و آن ،حکهه
اوی

یلهد ا

دیههوان در پرونههدم

ست61.

در ایهن پرونهدم،

خواهان ویک شرکت آمریکهایی) تعهدادی
هد
تج ی ه ات ضه

هرکت
هت بههه شه
هوران نفه
ه

«آسکو» اجارم دادم و طط

اد عا طهرف

ایرانی در موعد م رر از باز گرداندن
آن ا امهناع ورزیهدم بهود .بنها بهه
اظ ههار طههرف ایرانههی ،دلیهه

بههاز

دادگهام م ه

نگرداندن تج ی ات ،حک
ً بازگردانهدن آن ها را
بود که صهری ا
منع مهیکهرد .در ایهن رابطهه دیهوان
ابهدا اعالم کرد:
«این مطلب در ح و

بهین المله

هامالً
که

یلد و )Oil Fieldعلیه جم وری اسهالمی
 .34دعوای شرکت اوی
ایران و شرکت ملی نفت ایران ،حکه شهمارم 208 - 96 -1
مورخ  13م هر  1630ومههن انگلیسهی منهبهرم در جلهد 12
گ ارش آراش دیوان ،انهبارات گروسیوس ،و .)628
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پایر هه شدم که تصمی
هاخهن
هروم سه
برم ه

دادگهاهی مطنهی

ههفادم و
هردی از اسه
ه

منا ع اموالش میتواند در حک

مصهادرم

چنین مالی تل ی شود و چنین عملي قاب
هام
هوع آن دادگه
هت مهطه
هه دوله
هاب به
انهسه
ميباشد92».

سپ

دیوان در رابطه با اعمال این

قاعدم به دعهوای مطروحهه چنهین حکه
داد:
ههگام
هه دسه
ههفادم از سه
هه در اسه
«مداخله
جلوگیری از

ههور
وران ،بهه واسهطه دسه

دادگههام اهههواز ،در حکهه

ضههط

ایههن

ً
دسهگاه است .نمایندم شرکت نفت صهری ا
اظ ار داشت که

بهواسطه دسهور دادگام

هادم
اهواز از ادامه پرداخت وجه یا اعه
دسهگاه ا ممنوع بهودم اسهت .نماینهدم
هرد.
دولت وایران) به مطلب اعهراضی نکه
ههه،
ً اثر موقت نداشه
دسهور دادگام صر ا
بلکههه بطوریکههه نگههه داشهههن دائمههی
دسهگاه ا توس
در حک

شرکت نفت مدل

میسازد،

م رومیت دائمی از اسههفادم از

آن ا بود .در این اوضهاع و احهوال ،و
.54

همان ،بند  12حک .
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با در نظر گر هن عدم امکان خواهان به
اعهرا
ضط

به دسههور دادگهام در ایهران،

سه دسهگام جلو گیری از

دولت مس ول آن است واقع شدم

وران کهه
است»91.

هرچند در اعالم این مطلب کهه احکهام
دادگاه ا مطنی بر م رومیت بیگانگهان از
اموالبان میتواند موجب مس ولیت دولت از
بابت ضهط

امهوال گهردد اشهکالی بههنظر

نمیرسد ،ولی اعمال این قاعهدم بهر ایهن
پروندم مع ول نمینماید .در رسهیدگی بهه
واقعیات این پروندم ،دیوان نهیجههگیهری
خود را

به ظاهر حک

دادگهام اههواز

مطهنی ساخهه و رری دیوان این موضهوع را
که آیا حک

م بور قاب

اعهرا

بودم یها

خیر و آیا خواهان اقدامی در این

رابطه

بهههعمهه آوردم اسههت ،مسههکوت گههااردم و
هیچگونه توضی ی در خصوو آن ندادم اسهت.
دیوان همچنین در مورد این مسأله که آیا
حک

دادگام اهواز موجه و عادالنهه بهودم

های قاعهدم
یا خیر بررسی نکردم است .معنه
مورد اسهناد دیوان این نطهودم و مسه ول
شناخهن دولهت از بابهت عمه
.51

دادگهام در

همان بند  16حک .
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د هاع

چنین شرایطی از ل اظ ح وقی قابه
نیست.

دوم .بيانيه الجزایر وموضوع انتساب اعمال
سازمانهای دولتی به دولت:

هه ح ه
هادم  3بیانیه
هد  6مه
بنه

و

صه

دعاوی چنین م رر ميدارد:
«ایران یعنی دولت ایران و یا هر نهوع
سازمان سیاسی

رعی ایهران و ههر نهوع

هیله
م سسه ،واحد و تبکیالتی که بهه وسه
دولت و یا سازمان ای سیاسهی
کنهرل

رعهی آن

ميشود»92.

ظاهر مادم چنین مینماید که بیانیهه
الج ابر برای انهساب اعمهال سهازمان ای
دولهی به دولت ،مف وم وسیعتری از ح هو
بینالمل

در نظر گر ههه اسهت .برخهی از

وکالی آمریکهایی نیه

در دعهاوی خهود در

دیوان داوری همین تفسهیر را از بیانیهه
ارائه دادم و چنین ادعها کهردمانهد کهه
 .52نام کام بیانیه ح و ص عطارت است از« :بیانیهه
دولت جم وری دموکراتیک و مردمی الج ایر دربهارم حه و
ص ادعاها توس دولهت ایهاالت مه هدم امریکها و دولهت
جم وری اسالمی ایران» .مهن ارسی بیانیه در شهمارم اول
مجله ح وقی د هر خدمات ح وقی بین المللهی وصهف ات 253
به بعد) چاپ شدم است.
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هرگونه دخالت در ح و

مهالی خواهان ها،

نه تن ا از جانهب دولهت بلکهه از جانهب
سازمان ا و واحهدهای

رعهی دولههی ،بهه

ترتیب پیشبینی شدم در مهادم یهاد شهدم،
برای دولهت مسه ولیتآور
مثههال ،در پرونههدم

اسهت96.

لکسههی

آمریکایی ب ث مباب ی مطر

بههطهور

وان99

ساخت .جریهان

پروندم از این قرار است که شرکت
وان قطهه

طههرف
لکسهی

از ان ههالب م ههادیری وسههای

تج ی ات حم

و ن

و

دریایی بهه دو شهرکت

ایرانی به نام ای « اسهارالین» و «ایهران
هود.
هارم دادم به
هپرس» اجه
اکسه

هی وان
لکسه

ادعا میکرد که شرکه ای ماکور از اواسه
سال  1183از پرداخت اجارم ب ا خهودداری
نمودند و به این دلیه
ح و

شهرکت مهاکور از

قهراردادی و تج یه ات

خود م هروم

گردیههدم اسههت و از آنجهها کههه دو شههرکت
ایرانی ت هت کنههرل دولهت ا یران قهرار
 .53این تفسیر اشهطام را برخی نویسهندگان نیه ارائهه
دادم اند .به طور مثال ،رجوع کنید بهه کههاب رحمهت
خان ،اسهاد ح و بین المل در دانبگام دهلی:
R. Khan: The Iran – United States Claims Tribunal, Controversies, Cases and Contributions,
Martinus Nijhoff Publications, Amsterdam (1990), P. 182.

 .55دعوای لکسی وان و )Flexi Vanعلیه دولت جم وری اسهالمی
ایران ،حک شمارم  201 - 63 - 1مورخ  22م ر  1630ومهن
انگلیسی منهبرم در جلد  12گ ارش آراش دیوان ،انهبارات
گروسیوس ،و .)660
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دارند ،باید ح هو

م بهور مصهادرم شهدم

تل ی و خسارت واردم توسه

دولهت ایهران

جطران گردد .خواههان بها تف سیر بنهد 6
مادم  3بیانیه به ن وی کهه اشهارم شهد،
ههارالین و
هرکت ایرانهی واسه
هی از دو شه
حهه
ایران اکسپرس) بههعنهوان خوانهدم نهامی
دولت ایران را خواندم دعهوی

نطرد و

قرار داد .دیوان پ

از بررسهی پرونهدم،

این برداشت را رد کرد و چنهین حکه
که دولت

داد

در صورتی مس ول اعمهال یها

تع دات اشخاو دیگهر از جملهه شهرکه ا و
سازمان ای دولهی با شخصیت ح وقی مسهه
ً بهه دولهت قابه
است که آن اعمال مبخصا
انهساب باشهد .صهرف اینکهه واحهدی ت هت
کنهرل دولت قرار دارد به این معنی نیست
که دولت خودبخود مس ول اعمهال آن واحهد
است .در این زمینه دیوان اظ ار داشت:
«دیوان در پروندم تیپه

90

اعالم کرد که

به دست گر هن کنهرل اموال توس

دولت،

خودبخود و بال اصله این نهیجهگیهری را
 .45دعوای تیپه  ،ابت ،مک کارتی ،اسهراتن و
 )McCarthy, Strattonعلیه دولت جم وری اسالمی ایران و م ندسهین
مباور تام آ ا و ،)TMAS-AFFAحک شمارم  191 -3 -2مورخ 8
تیر  1636ونسخه ارسی مورخ 22تیر  )1636ومهن انگلیسهی
منهبرم در جلد  3گ ارش آراش دیوان ،انهبارات گروسیوس،
و .)211
Tippetts, Abbett,
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هوال را ض هط
هت آن امه
هه دوله
که
بنابراین طط

ح و

بینالمل

هردم و
که
مل م بهه

پرداخت غرامت است ،توجیه نمیکنهد .در
پروندم حاضر ،اموالی که خواهان بایهد
مداخله دولت در آن ا را اثطات کند تا
ادعایش دایر بر سلب مالکیت به نهیجهه
برسههد ،ح ههو

لکسههی وان نسههطت بههه

قراردادهههای اجههارم اسههت .صههرف ایههن
هت از طریه
هه دوله
هت که
واقعیه

هاد93،
بنیه

اسهارالین را کنهرل نمودم ،سلب مالکیت
از ح و

خواهان نسطت بهه قراردادههای

اجارم با اسهارالین را شام
هه

نمیگهردد.

در مههوردی کههه در خههود ح ههو

قراردادی مداخلهای صورت گر هه باشهد،
میتهوان گفهت کهه از ح هو

قهراردادی

خواهان سلب مالکیهت شهدم اسهت و شهرط
اساسی چنین اظ هارنظری ایهن اسهت کهه
چنین مداخلهای قاب

انهساب بهه دولهت

باشد»93.

 .54منظور بنیاد مسهضعفان است .همان گونه که در صف ات
قط ذکر شد ،دیوان در حک هایهت ،بنیهاد مسهضهعفان را
واحد ت ت کنهرل دولت ایران شناخت.
لکسههی وان ومأخهها پانوشههت  ،)11و  21ومهههن
 .54حکهه
انگلیسی ،و.)618
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لاا بند  6مادم 3بیانیههای ح

و ص

دعاوی وو بند  9مادم  3که همهان تعریهف
را برای دولت ایاالت مه دم آمریکا ارائه
میدهد) ارتطاطی به موضوع انهساب اعمهال
واحدهای ت ت کنهرل به دولت ندارد .ایهن
ناطر برصالحیت دیهوان و اهلیهت

مادم

اقامه دعوی در دیوان داوری است و پ

از

این مرحله ،قواعد انهسهاب م س ولیت بهه
دولت همان است کهه در ح هو

بینالمللهي

پیشبینی شدم و بیانیهه الج ایهر ترتیهب
خاو و بدیعی در این حصوو تعطیهه نکهردم
است98.

ج .قصد دوات به ضبط اموال

از جمله مطاحثی که معموالً در رابطهه
با مصهادرم غیرمسهه ی
موضوع قصد دولت بهه ضهط

مطهر

مهیگهردد،

امهوال اسهت و

هان اثطهات
س ال این است که آیها در جریه
 .54بند  6مادم  3در مرحله پرداخهت م کهوم بهه احکهام
دیوان که به نفع طر ای امریکایی صادر شدم باشهد نیه
ن ش م می دارد .براساس مادم  3بیانیه کلی ،دولت ایران
موا ت نمودم است که احکام دیوان علیه ایران و به نفع
وجهوهي کهه ایهران در اخهیهار
طر ای آمریکایی از م
دیوان قهرار دادم اسهت ،پرداخهت گهردد .بنهابر تعریهف
«ایران» در بند  6مهادم  3بیانیهه حه و صه  ،احکهام
صادرم علیه سازمان ا و واحدهای ت ت کنههرل دولهت نیه
همانند احکام صادرم علیهه دولهت از م ه حسهاب مهاکور
پرداخت ميشود.
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مسههه ولیت دولهههت از بابهههت مصهههادرم
غیرمسه ی  ،قصد آن دولهت بهه ضهط

مهال

مورد ب ث ن بی دارد یها خیهرب بهه نظهر
میرسد که باید دو نهوع قصهد را در ایهن
زمینه از یکدیگر تفکیک و مطالعه نمهود:
امههوال بههه طههر

یکههی قصههد بههه ضههط

هال و
هد در اعمه
هری قصه
هه ی  ،و دیگه
غیرمسه
هه مجموعهه
دخاله ا در مال مهورد ب هث که
تل ی خواهد شد.

آن ا مصادرم غیرمسه ی

ولی در مورد اول ،قصد دولهت نطایهد
ن بی داشهه باشد .چرا که اوالً علت وجودی
هر دعوای مطنهی بهر مصهادرم غیرمسهه ی
انکار دولت به مصهادرم ادعهایی اسهت ،و
ً اگر اقهدامات دولهت بهه م رومیهت
ثانیا
مالک از مال خود منجر گردد ،نهیجه ضهط
اموال است و اینکه دولت قصهد ضهط

مهال

موضوع دعوی را داشهه است یا خیهر ،مه ثر
در م ام نیست .ولی در مورد دوم ،موصهوع
مهفاوت است .اگر اص

را بر این بگااری

که اعمال دولت که نهیجه آن ها م رومیهت
مالک مال است میتواند ضط
گردد و قواعد ضهط

هوال تل هی
امه

امهوال بهر آن جهاری

شود ،منط ی است که برای قصد دولت در آن
عم

اهمیت قائه

شهوی

هدم داشههه
و ع یه
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باشی

که دولت بایهد در آن اعمهال وکهه
اموال تل ی خواهد شهد)

مجموعه آن ا ضط

قصد داشهه باشد .نادیدم گر هن عنصر قصد
هه ایهن نهیجهه غیرمع هول
در این مورد به
منجر خواهد گردید که دولت نه تن ا بدون
قصد در ضط

اموال ،بلکهه بهدون قصهد در

اعمالی که مجموعه آن ا ضط

اموال تل هی

خواهد شد ،مس ول شناخهه شود .به عطهارت
دیگر ،تن ا معیار م رومیت مالک مهال در
قلمرو یک دولت است و قصد دولهت در ههیچ
مرحلهای دخی

نیست91.

در این رابطه ،دیوان داوری در چنهد
رری موضوع قصد دولت را مورد بررسي قرار
دادم است و تمای

و

را میتهوان در آن

آراش مباهدم کرد .دیوان به قصد در ضهط
اموال ،اهمیهی ندادم و ن بی برای آن در
ت

مصادرم غیرمسه ی

قائ

نبدم است .بهطور مثال ،در پرونهدم

اسهارت ،دیوان چنین حک
«در ح و

بینالمل

و مس ولیت دولهت
داد:
پایر هه شهدم اسهت

که اقدامات یک دولت در ح و

مالکانهه

 .44بدی ی است این به آن معنی نیست که اگهر دولهت بهه
طور غیرعمد باعث ورود خسارت به اموال گردد .مالک مهال
جطران خسارت نیسهت .منظهور ایهن اسهت کهه چنهان
مسه
ادعایی ت ت تئوری ضط اموال مطر نميگردد.
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ممکن است تا حدی مداخلههآمی
آن ح و

باشهد و

را طوری بی ایهدم نمایهد کهه

ميبایست آن را سلب شدم تل ی نمود ،هر
چند دولت آن را سلب شدم اعالم نکردم و
ً به نهام مالهک اصهلی
مالکیت مال رسما
باقی

باشد02».

همین نظر در پرونهدم دیگهری بها صهراحت
بیبهر تکرار شد:
«قصههد دولههت اهمیههت کمهههری از آثههار
اقدامات دولت بر صهاحب مهال داشههه و
شک

کنهرل یا دخ

و تصهرف از واقعیهت

اثر آن کنهرل و مداخلهه حهای
کمهری

اهمیهت

ميباشد»01.

ولی در خصوو قصهد دولهت در اعمهال و
اقههداماتی کههه مجموعههه آن هها مصههادرم
غیرمسه ی

تل ی میشود ،دیهوان بهه قصهد

دولت اهمیت دادم است .به عنهوان مثهال،
 .44دعوای شرکت اسهارت هاوزینه و )Starrett Housing Corporationو
دیگران علیه دولت جم وری اسالمی ایهران ،قهرار اعهدادی
شمارم  62 -29 -1مورخ  28آذر  1636ونسخه ارسهی مهورخ
 20ب من  ،)1632و  93ومهن انگلیسهی منهبهرم در جلهد 9
گ ارش آراش دیوان ،انهبارات گروسیوس ،و .)103
 .41حکهه تام آ هها ومأخهها پانوشههت  ،)15و  11ومهههن
انگلیسی ،و .)225

مصادره غيرمستقيم در…

544

در پروندم سی ه لند ،دیوان چنهین اعهالم
نمود:
«احراز سلب مالکیت ،حهداق

مسههل م

آن است که دیوان داوری مه اعد شود که
ً در عملیات سی ه لند مداخله
دولت تعمدا
کردم و سی ه لند در اثر آن مهداخالت از
اسهفادم و انهفاع از سرمایهگااری خود
م رم شدم

باشد»02.

جریان پروندم از این قرار بهود کهه
شرکت آمریکایی سی ه لند قطه

از ان هالب

مجوزی ج هت سهاخت و ادارم یهک ترمینهال
باربری در یکی از بنادر ایران کسب کردم
بود .در این پروندم ،سهی هه لنهد ادعها
میکرد که در جریان ان الب
هک
ها مبه
هرکت به
شه
م امات و پرسن

عالیه های آن

هود و
هدم به
هرو گردیه
روبه
هه همکهاری
بندر هیچ گونه

با آن شرکت نمیکردند .بنا به ادعای سهی
ه لند ،این وضعیت باعث گردیهد کهه ایهن
شرکت از ح و

خود در اسهفادم از تس یالت

بندری م روم گردد و مس ول این م رومیهت
 .42دعوای سی – لند و )Sea-Landعلیه ایران ،حک شمارم -1
 160 - 66مههورخ اول تیههر  1636ونسههخه ارسههی مههورخ 62
مههرداد  ،)1636و  20ومهههن انگلیسههی منهبههرم در جلههد 3
گ ارش آراش دیوان ،انهبارات گروسیوس ،و .)133
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دولت ایران بهود .دیهوان په

از بررسهی

ادعاها به این نهیجهه رسهید کهه اوضهاع
هان وقهایع
مورد اشارم سی ه لنهد در جریه
ان الب عادی بودم و هیچ نبانهای در دسهت
ً در
نیسههت کههه م امههات دولهههی عمههدا
عالیه ای این شرکت اخهالل ایجهاد کهردم
باشند .با توجه به این سهابفه بهود کهه
دیوان جمله اشارم شدم در

و

را در حک

خود آورد.
لاا از نهیجههگیهری دیهوان در ایهن
پروندم روشن است که دیوان قصد دولهت در
اعمههال و دخاله ههایش در ح ههو
بیگانگان را از شرای
غیرمسه ی

م

ت

مههالی
مصهادرم

مهیدانهد .اگهر نهیجهه چنهان

اعمال و دخاله ای عمدی ،م رومیت بیگانه
و ضط

اموال وی تل ی گردد ،دیگر اینکهه

هط
هد ضه
هت قصه
ها دوله
آیه

هی
هوال ودر معنه
امه

اصطالحی کلمهه) را داشههه اسهت یها خیهر
هدم
هی در پرونه
هن معنه
هدارد .ایه
هی نه
اهمیهه
دیگری نی

توس

دیوان به ن وی بیان شد.

ها
هان ادعه
هریکن به  ،خواهه
هدم امه
در پرونه
ميکرد که وجوم موجود در حساب بهانکی وی
توس

دولت ایران ضط

گردیهدم و تهالش او

برای آزادسازی وجهوم بهه جهایی نرسهیدم
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است .دیوان پ

از بررسی واقعیات پروندم

به این نهیجه رسید که خواهان از امهوال
خود م هروم شهدم و ایهن م رومیهت قابه
هت .در ایهن
اسهناد بهه دولهت ایهران اسه
رابطه ،دیوان بدین ترتیب حک

داد:

«در مواردی مانند مورد حاضر ،که هه
منظور و هه

اثهر اقهدامات منجهر بهه

م رومیت کام

شخص از اسهفادم از وجوم

خود بدون ت صی

رضهایت داوطلطانهه وی

گردد ،ناگ یر باید نظر داد که طط
قانون حاکمی ،اع

هر

از بهینالمللهی یها

داخلی ،باید غرامت گر هن یها مصهادرم
پرداخت

شود06».

با توجه به مراتب

و  ،میتوان گفهت

که در رویه دیوان داوری ،عنصهر قصهد در
نهیجهگیری اینکه آیا مصادرم غیرمسهه ی
به وقوع پیوسهه است یا خیر ،ن هش م مهی
دارد ،هرچند اگر ثابت گردد که دخاله ای
عمدی دولت در اموال بیگانهه مهدعی ضهط
 .53دعوای امهریکن به اینهرنبهنال و)American Bell International
علیه ایران ،حک شمارم  200 - 98 - 6مهورخ  28شه ریور
 1630ونسخه ارسهی مهورخ  18دی  ،)1630و  ،36بنهد 102
ومهن انگلیسی منهبهرم در جلهد  12گه ارش آراش دیهوان،
انهبارات گروسیوس ،و .)219
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اموال به درجهای بودم که بهوان بههطهور
هود
هوال خه
هت وی از امه
هه گر ه
مع هول نهیجه
م روم گردیدم است ،قصد اولیه یها بعهدی
به ضط

اموال ودر معنهی اصهطالحی آن) را

میهوان نادیدم گر ت.
گفهنی است برخی از نویسندگان که در
این مورد مطالعه کردمانهد ،آراش دیهوان
در موضوع قصد دولت در مصادرم غیرمسه ی
بهوی م آراش دیوان در پروندمهای سهی هه
لند و«تام

آ ا» وبه شهر

و ) را مهناقض تبهخیص

ن ه

شهدم در

دادمانهد09.

ههر

چند ممکن است ظاهر نهیجهگیری ای دیهوان
در این پروندم چنان اسهنهاجي را توجیهه
کند ولی ه همانگونهکه توضیح دادم شهد هه
قصد در ضط

اموال و قصد

هط
هه ضه
هر به
هه منجه
که
یکدیگر قاب

در دخاله هایی

هردد ،از
هوال میگه
امه

تفکیکاند .لاا نهیجههگیهری

هدم تهام
دیوان در پرونه

آ ها مطنهی بهر

اینکه قصد دولت در برابر آثار اعمال وی
از اهمیت کمهری بر خوردار مهیباشهد ،در
اشارم به قصد اولیهه بهه «ضهط

امهوال»

است ،و آنچه که دیوان در پروندم سهی هه
.45

رجوع کنید:

M. pellonpaa, M. Fitzmaurice: "Taking of property in the practice of the Iran-United States
Claims Tribunal", 19 Netherlands Year Book of International Law (1988), PP. 80-85.
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لند اعالم میکند ول وم حضور عمد در عمه
مصادرم غیرمسه ی ) مربوط

دولت ج ت ت

میشود به اعمهال و دخاله های دولهت کهه
مصادرم غیرمسه ی منجهر
احهماالً به ت
میگردد.
د .اقدامات و دخالتهای دولت که به مصادره
غيرمستقيم منجر میشود

درخصوو اینکه چه نهوع اعمهال دولهت
هه مصهادرم
نسطت به مال خاصی میتوانهد به
غیرمسه ی منجر شهود ،دیهوان داوری بهه
ً نظر دادم است که م رومیهت
وضو و مکررا
واقعی و دائمی مالک مال در نهیجه اعمال
دولههت بایههد ثابههت گههردد .هههر چنههد،
همانگونهکه در ابهدای این م اله عنهوان
شد ،اعمال و دخاله ای دولت که ممکن است
به مصادرم غیرمسه ی

منجر گردد گوناگون

و مهنوع بودم و قاب تجدیهد نیسهت ،بها
ً بهه
این همه عناوین اعمهالی کهه غالطها
دولت نسطت دادم میشود شام

هوارد زیهر
مه

است:
 .1ضط

عین مالم

 .6امهناع از اسهرداد مالم
 .9ت می
542
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مالم
 .0م ههدودیت در صههدور امههوال یهها
انه اد پول به خارد از کبورم
 .3ت لیه

هررات
هر م ه
هر اثه
هال به
هت مه
قیمه

موضوعه دولتم
 .1ضبط عين مال:

صرف تصهرف مهال بهدون قصهد مصهادرم
و

هیچگام دلیه بهر مصهادرم غیرمسهه ی
ً دیدم شدم است
مس ولیت دولت نیست .غالطا
ه دوله ا بنابر ضرورت ای مخهلف امهوال
خصوصی را برای مدتی در اخهیار گر ههه و
از آن اسهفادم کردمانهد .آنچهه در ایهن
رابطه اهمیت دارد ر هار بعدی دولهت بها
چنین مالی است که در مواردی از مصهادرم
غیرمسه ی

حکایت مهیکنهد .دیهوان داوری

بهطور مثال در پرونهدم تهام

آ ها ایهن

وضعیت را بهن و زیر بیان کرد:
«در حالی کهه بهه دسهت گهر هن کنههرل
اموال توس

دولت خودبخهود و بال اصهله

هوال
این نهیجهگیری را که دولهت آن امه
را ضط
بینالمل

کردم ،و بنهابراین ططه

ح هو

مل م به پرداخت غرامهت اسهت

توجیه نمیکند ،معهاا هرگام رویهدادها
مصادره غيرمستقيم در…
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نبان دههد کهه مالهک از ح هو

اساسهی

ً م رومیهت
مالکیت م روم شهدم و ظهاهرا
ً گههارا نطههودم ،اینچنههین
امههری صههر ا
نهیجهگیری قاب

لاا دیوان
غیرمسه ی

توجیه

است00».

زمانی حک

به مصادرم

صادر میکند که قانع شدم باشد

ضط مال اقدامی موقت نیست و مالهک مهال
ً از مال خود و یا از برخورداری از
واقعا
آن م روم شهدم اسهت .الطههه ،در مهوارد
زیادی ،دیوان در حصهول بهه ایهن اقنهاع
سختگیری خاصی نکردم است .بهطهور مثهال،
در پرونههدم کههامپیوتر سههاین  ،خواهههان
آمریکایی مدعی بود که وسهای
د هری مهعل

به شرکت

و مطلمهان

رعی ایرانی وی در

ت ران ،بر اثر ورود پاسدارن به 8د هر و
ممانعت آنهان از ورود پرسهن

شهرکت بهه

د هر ،صادرم شدم است .دیوان ایهن ادعها
را پایر ت و حک
و

داد که وسای

و مطلمان

مصادرم شدم و خواهان مسه

دریا هت

خسههارت اسههت .دلیهه
نهیجهگیری

دیههوان بههرای ایههن

ش ادتنامهای بود که خهود

 .44حکهه تام آ هها ومأخهها پانوشههت  ،)15و  11ومهههن
انگلیسی ،و .)225
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خواهان ت دی
شر

داشههه و در آن مهاجرا را

دادم بود .دیوان در حصهول بهه ایهن

نهیجه و در رابطه با شه ادتنامه ارائهه
شدم چنین نظر داد:
«خواهان سوگندنامهای از ذی حساب وقهت
« سی.اس.سی.اس .آی ».وشرکت
خواهان) در ایران تسلی

رعی شرکت

نمودم که ضمن

آن نههامطردم شهه ادت دادم کههه وی در
آوریهه

 1131هنگههامی کههه نماینههدگان

هه
هدم و به
هرکت شه
هه ان هالب وارد شه
کمیهه
کارکنان دسهور دادند که م ه

را تهر

کنند و چی ی را از د هر خارد نسهازند
در د هر «سی.اس.سهی.اس.آی ».درت هران
حضور داشهه است .این مدر

مورد ایراد

واقع نبدم و دیوان مه اعد شدم است که
سی.اس.سههی.اس.آی ».بههدین ترتیههب از
هه و وسهای
اسهفارم از اثاثه
سپ

اداری ،و

هه آن ها ممنهوع شهدم
از دسهرسی به

است»03.

 .44دعوای شرکت کهامپیوتر سهاین
علیه دولت جم وری اسالمی ایران و غیرم ،حک شهمارم - 1
 221 – 30مههورخ 23ههروردین  ،1930و  31ومهههن انگلیسههی
منهبههرم در جلههد  12گهه ارش آراش دیههوان ،انهبههارات
گروسیوس ،و .)231
همانگونهکه عنوان شد ،دیوان در موارد زیادی ،از جملهه
در این پروندم ،برای حصول اطمینهان از م رومیهت دائه
و)Computer Science Corporation
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مبهههابه ایهههن وضهههعیت در پرونهههدم
دیم اندمور وجود داشت که دیوان در ایهن
مورد حک

زیر را صادر کرد.

«تصرف یکجانطه اموال و منهع اسههفادم
از آن توس

مالکان ذیح

میتواند ،حهی

بدون تصویطنامه رسمی در حصوو مالکیهت
اموال ،مصادرم تل ی

شود»03.

بیگانه پ از ضط اولیه مال وی ،سخت گیهری الزم را بهه
خرد ندادم است .در مورد حک دیوان در این پرونهدم بهه
طور مثال ،عالوم براینکه تکیه برش ادتنامه خود خواههان
به عنوان تن ا مدر اثطات ادعا قاب توجیه نیست ،دیوان
تاریخ ضط اموال را مهام آوریه  1131و هروردین )1608
تعیین ميکند که حدود دو مام پ از پیروزی ان الب اسالمی
است .بدی ی است برای دولت ایران امکان بررسی ادعاههای
مندرد در ش ادتنامه ت دیمی و ارائه دالیه معهار  ،بها
توجه به دورم مورد نظر ،قاب تصور نیست .بهعالوم ،ضهط
وسای ک نه د هری چی ی نیست کهه دولهت ب رم ای از آن
بجوید و اگر ه دخالهی وجود داشهه است ميبایست بهر ای
مدت کوتاهی بودم باشد.
 .44دعوای شرکت دیم انهدمور و )Dames and Mooreعلیهه دولهت
جم وری اسهالمی ایهران ،سهازمان انهرژی اتمهی ایهران و
سایرین ،حک شهمارم  13 - 09 - 6مهورخ  62آذر  ،1636و
 18ومهن انگلیسی منهبرم در جلد  9گه ارش آراش دیهوان،
انهبارات گروسیوس ،و .)226
همچنین ،رجوع کنید بهه حکه دیهوان در دعهوای ویلیهام
پریرا وپانوشت  ،)60و  91ومهن انگلیسی ،صص  223و )223
و حک دیوان در دعوای لئونارد و مهای دیلهی و Leonard and
 )Mavis Daleyعلیه جم وری اسهالمی ایهران ،حکه شهمارم - 1
 632 - 12019مههورخ  61ههروردین  ،1633بنههدهای  22و 60
ومهن انگلیسی منهبهرم در جلهد  18گه ارش آراش دیهوان،
انهبارات گروسیوس ،و .)262
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 .2معامالت اجباری:

اجطار بیگانه به انه ال مال خود یا
روش آن به کمههر از قیمهت واقعهی مهال
تل هی شهود.

ممکن است مصادرم غیرمسه ی
وسهون ،اسهاد آمریکایی ح و

بینالمله ،

دراین مورد نوشهه است:
«در صورتی که مال مهعله

بهه بیگانهه

بدون رضایت وی به کمهر از قیمت واقعی
آن معامله گردد ،این عم

ميتواند عمالً

م رومیههت تل ههی شههدم و مسهه ولیت بههه
پرداخت خسارت را موجب

پرو سور

ریسهی نی

گردد»08.

چنین نظر دادم است:

«اجطار بیگانه توس

دولت به

روش مال

خود به دولت یا شخص ثالث به کمههر از
هرای
قیمت واقعی آن ،میتواند مطنایی به
ادعای خسارت

باشد»01.

بدی ی است اجطار بیگانهه بهه
مال خود باید به ن و مسه ی
خوف مهصور توس

هروش

باشدم لهاا

مالک مال و معاملهه بهه

غطن بر اثر چنان خهو ی ،باعهث مسه ولیت
.44
.44

 B. H. Westonوپانوشت ،)6و .198
 ،G. C. Christieهمان جا ،صص  621و .668
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دولت نمیگردد .مثال مناسهب ایهن وضهعیت
هال توسه
هروش مه
ه

هط
هرس ضه
هه از ته
بیگانه

احهمالی مال به وسیله دولت است .چنانچه
به تصور اینکه اگر مال خهود

بیگانه

را زودتر نفروشد ممکن است آن مال توسه
دولت ضط گردد مال را به قیمت ارزانتری
ً نمیتواند ادعایی علیه
معامله کند ،بعدا
دولت طر

و ت اضای خسارت

کنهد32.

زیهرا

در ایههن صههورت معاملههه شههطیه معاملههه
اضطراری خواهد بود که در اکثر سیسه های
ح وقی معهطر

است31.

ً این مطلب در
در دیوان داوری ،اکثرا
چارچوب دیگهری یعنهی ت هت ع نوان خهرود
اتطاع ایاالت مه دم از ایهران در اواخهر
سال  1603مطر گردیدم است .بیبههر ایهن
هر
ا راد که دعوایی در دیوان مطه

سهاخهه

بودند ادعا میکردند ،با توجه به شهرای
 B. H. Weston .44پانوشت .08
 .41مادم  220قانون مدنی ایران ،به طهور مثهال ،م هرر
ميدارد« :اگر کسی در نهیجه اضطرار اقهدام بهه معاملهه
کند مکرم م سوب نبدم و معامله اضهطراری معهطهر خواههد
بود».
قاب ذکر است که درح و بعضی کبورها ماننهد انگلسههات
دادگاه ا میتوانند معامله اضطراری را بها اسههفادم از
قاعدم انصاف غیرنا ا اعالم نمایند .بهطهور مثهال رجهوع
کنید به مأخا زیر:
W. T. Major: The Law of Contract, 5th ed., McDonald & Evans, Plymouth (1981), PP. 122-123.
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موجود در آن برهه و ل وم خرود

هوری از

هود را بهه
ایران ،مجطور شدماند اموال حه
قیمه ای بسهیار نهازلی بفرو شند و لهاا
دولت ایران از این بابهت مسه ول اسهت و
باید خسارات واردم راجطران نمایهد .بها
صه

یهک کاسهه ایهنگونهه

توجه به ح

و

دعاوی توس

دولهین32،

اینگونهه ادعاهها

در دیوان به جایی نرسید و کمیسیون ح
دعاوی خهارجی ایهاالت مه

ص

رسیدگی به این قطی

و

دم مهأمور

دعاوی شد .در آرایی

که کمیسیون تاکنون صادر کردم ایهنگونهه
ً رد شدم است36.
ادعاها اکثرا
الطهه ،در یک مورد ،دیوان داوری به
موضوع معامله اجطاری و مس ولیت دولت از
هادر کهردم
این بابت پرداخههه و حکمهی صه
هریکن به  ،خواههان
هدم امه
هت .در پرونه
اسه
وشرکت امریکن ب ) قط

از خرود از ایران

وجوهی در یکی از بانک ای ایرانهی بابهت
ح

و

ص

امور خود نگه داشهه بهود .په

از اداش منظور ،شرکت ب

از نمایندم خود

در ایران درخواست ماب ی وجوم را میکند.
 .42ر  .پانوشت .2
 .33به طور مثال ،رجوع کنید به تصمی پیبن ادی شهمارم
 IR-0028مورخ  18آوریه  ،1112در دعهوای  Algars Skindersعلیهه
ایران ،و  .3مهن تصمی منهبر نبدم است.
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در عههو  ،شههرکت مخههابرات ایههران وطههرف
قرارداد با آن شرکت و خواندم دعوی نه د
دیوان) خواسهار واری

وجوم به حساب خود

میشود .بنابر قول نمایندم شهرکت به

در

ایران ،شرکت مخابرات بهه او اطهالع دادم
بود که عدم اجابت در خواست ،عواقب شخصی
برای وی خواهد داشت و در هر حهال مهانع
از دسهرسی شرکت مخابرات به وجوم نخواهد
شد .لاا نمایندم ماکور اقدام به انه ال
وجوم به حساب شرکت مخابرات نمودم بهود.
دیوان در این مهورد چنهین نظهر داد کهه
واقعیات پروندم بهن وی است که مهيتهوان
مصادرم وجوم را م

دانست:

«در مواردی مانند مورد حاضر که ه
وه

منظهور

اثر اقدامات منجربه م رومیت کام

از اسهفادم از وجوم خود بدون ت صی

شخص
رضایت

داوطلطانه وی گردد ،ناگ یر باید نظهر داد
که طط

هر قانون حاکمی ،اع

از بینالمللی

یا داخلی ،باید غرامت گهر هن بها مصهادرم
پرداخت شود مگر اینکه دلیه
این ضط

وجود داشهه

 .34پروندم امریکن ب
انگلیسی ،و .)219
544
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باشد39».

وپانوشت ،)06بنهد 102حکه
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ومههن

موضوع معامله اجطاری در
30»C.

نی

مطر

پروندم« I. T. P.

شدم منه ا در این پروندم

دیوان چنین نهیجهگیری کرد که تا تهاریخ
 21دی  1601و 11ژانویههه  )1181مصههادرم
صورت نگر هه است و لهاا موضهوع رسهیدگی
نبد33.

 .3امتناع از بازگرداندن اموال:

ً در اخهیار دولت یها
اگر مالی موقها
سازمان دولهی باشد وبههطهور مثهال ت هت
اجارم) و در زمان الزم بدون دلیه

موجهه

از بازگرداندن آن خهودداری بعمه

آیهد،

ت

مصادرم غیرمسه ی

قاب

تصور اسهت.

اینکه چه مدتی از تهاریخ امهنهاع بایهد
گاشهه باشد تا بهوان نهیجهگیری کرد کهه
مال بهطور غیرمسه ی

مصادرم شهدم اسهت،

بسهگی به اوضاع و احوال هر قضیه دارد.
در دیههوان داوری ،ایههن موضههوع در
پروندم « اویه

یلهد» مطهر

گردیهدم و

هوان چنهین
همانگونه که قطالً ب ث شهد ،دیه
نهیجهگیری کرد که خودداری شرکت ملی نفت
ایران وبه جانبینی شرکت «آسکو») از باز
 .44پروندم « ،»ITPCپانوشت .69
 .44در رابطه با اهمیت این تاریخ رجوع کنیهد بهه ب هث
تاریخ مصادرم در همین م اله.
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گرداندن سه دسهگام ضد

وران نفت اجهارم

ای ،به صهاحب آن ها در حکه
وسای

مصهادرم آن

بودم و خواهان از این بابت مسه

دریا ت خسارت است.
در پرونههدم یونایهههد پینهینهه
خواهان ادعا میکرد وسای
که پ

نیهه

و تج یه ات وی

از اتمام کار در ایرن در اخهیهار

شرکه ای نفت ایران بود ،علیرغ

درخواست

او به وی بهاز گردانهدم نبهد و از ایهن
بابت مدعی بود کهه آن تج یه ات مصهادرم
شدم است .دیوان داوری دعهوی مصهادرم را
به دلی

هت در عهدم
عدم اثطات دخالت دوله

اسهرداد تج یه ات بهه خواههان ،رد کهرد
هران را مسه ول
هت ایه
هی نفه
هرکت مله
هی شه
وله
خسارات واردم به خواهان در نهیجهه عهدم
اسهرداد اموال مورد ب ث

دانست33.

همچنین ،در پروندم ب ه  1وادعهای )9
هداری و
ها نگ ه
هه به
هوان داوری در رابطه
دیه
امهناع از اسهرداد اموال مهعل
ایران توس

به دولت

دولت ایاالت مه دم چنین نظهر

 .44دعوای یونایهد پینهین و )United Paintingعلیهه جم هوری
اسالمی ایران ،حک شهمارم  908 - 11283 -6مهورخ  21آذر
 1638ونسخه ارسی مورخ  9اسهفند  ،)1638بنهد  32ومههن
انگلیسی منهبرم در جلد  26گ ارش آراش دیوان ،انهبارات
گروسیوس ،و .)601
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داد که عم

دولت اخیرالاکر میتواند ضط

اموال تل ی گردد:
« در تاریخ صدور این حک

ج یی ،تصهمی

هاالت
مهخام سال  1181ریاست جم هوري ایه
مه دم دایر بهر غیرقابه

هودن
صهدور به

اقالم د اعی بهه ایهران ،ل هو نبهدم و
کماکان مانع اسهرداد اقالم مهعله

بهه

ایران است .بنهابراین ،اگرچهه ا یاالت
مه دم هیچگام اعالم نکردم است که قصهد
تصاحب ایهن امهوال را دارد و هیچگهام
بدون اجازم ایران در صدد انه ال آن ا
به دیگری بر نیامهدم اسهت ،ایهران در
هوال
نهیجه ر هار ایاالت مه هدم ،از امه
خود بهطور کام

م روم شدم است .چ نین

هران
هرای ایه
هد به
هدون تردیه
هی به
م رومیهه
پیآمدهایی به دنطال خواهد داشت که از
سلب مالکیت ناشی

میشود»38.

 .4نصب مدیران و مصادره غيرمستقيم:

از مههوارد عمههدمای کههه خواهان ههای
هر آن مطنها
آمریکایی در دیهوان داوری به
 .44دعوای جم هوری اسهالمی ایهران علیهه ایهاالت مه هدم
امریکا ،حک ج ئهی شهمارم :دیهوان عمهومی – ب 682 – 1
مورخ  1ش ریور  ،1603بند  32ومهن انگلیسهی منهبهرم در
جلد  11گ ارش آراش دیوان ،انهبارات گروسیوس ،و .)236
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ادعاهای خود بابت مصادرم غیرمسهه ی
مطر

را

کردمانهد ،موضهوع م رومیهت از حه

ادارم شرکه ای خود در ایران است.
وضعیت ب رانی امور تجهاری و صهنعهی
در ایران در نیمه دوم سال  1603و خهرود
اتطاع آمریکایی از ایران ،باعهث گردیهد
که شرکه ا و پروژمهای بسیاری بیسرپرسهت
بمانند و رها شوند .دولت ایهران په

از

ان ههالب ،ج ههت جلههوگیری از سهه وط کامهه
پههروژمهههای صههنعهی و ان ههالل شههرکه ای
بیسرپرست ه که عالوم بر عواقب مالی منجر
به بیکاری ه اران تهن از کارکنهان ایهن
شههرکه ا و پروژمههها میشههد ههه دسههت بههه
اقههدامات اضههطراری زد .از جملههه ایههن
اقدامات وضع قانون تعیین مهدیران موقهت
برای سرپرسهی واحدهای تولیدی و صنعهی و
هاریخ
هه در ته
هود که
هدماتی به
هاورزی و خه
کبه
 1608/6/23بههه تصههویب شههوارای ان ههالب
رسید31.

مادم  1این قانون به روشنی ههدف

از وضع قانون را نصب مدیر برای واحدهای
که مدیران قطلی آن ا مناصب خود را رهها
کردماند و دسهرسی به آنان ممکهن نیسهت،
بیان داشههه اسهت و ادامهه مهیدههد کهه
.34

ر  .پانوشت .23
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ج ت جلوگیری از تعطیه

مدیران جدید

واحدهای مبمول قانون نصب میگردند:
«مادم .1در مورد واحد ههای تولیهدی و
صنعهی و تجهاری و کبهاورزی و خهدماتی
اع

از بخش عمهومی و خصوصهی مهنجملهه

هدنی و
هنعهی و معه
هات صه
هرکه ا و م سسه
شه
کباورزی ،پیمانکاری ،م ندسهی مبهاور،
م سسهههات و شهههرکه ای سهههاخهمانی و
تأسیساتی ،مجهمع ای مسهکونی ،م سسهات
حم

و ن

 ،م سسات تخلیهه و بهارگیری

در بنادر که مدیران و یا صاحطان آن ا
واحدهای م بور ویا کارگام خود را رها
کردم و یا کار را مهوقف نمهودم و یها
به هر علت دسهرسی به آن ا میسر نیسهت
ها
هاحطان یه
های صه
هه ت اضه
ها به
بنه

و نی ه

هک از
هر یه
هاکور ،هه
هدهای مه
هدیران واحه
مه
وزارتخانهههها ،م سسههات یهها شههرکه ای
دولهی که بهن وي با واحد م بهور طهرف
معامله و یا در ارتطهاط باشهند و یها
موضههوع

عالیههت واحههد مربههوط بههه آن

وزارتخانه ،م سسه و یها شهرکت دولههی
باشد ،میهوانند بههمنظور جلهوگیری از
تعطی

واحدهای نامطردم یا اطالع وزارت

کار و امور اجهماعی یک یا چند نفر را
مصادره غيرمستقيم در…
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به سمت مهدیر یها هیهأت مهدیرم و یها
اعضای ناظر ج ت ادارم و یا نظارت بهر
ادارم امور واحهد ههای م بهور تعیهین
نمایند.
تطصرم  .1چنانچهه مهدیران مسه ول یها
صاحطان واحهدهای نهامطردم در بهاال در
م

تصدی خهود حضهور دارنهد ولهی بهه

تبخیص وزارتخانه ،م سسه و یا شرکه ای
دولهی مربهوط یها وزارت کهار و امهور
هه ادارم امهور واحهد
اجهماعی قهادر به
م بور یا کار در کارگام نیسههند ،بها
موا

ت هیأت وزیران مبمول مادم  1این

قانون ميباشند».

دسهیازی بهه چنهین اقهداماتی توسه
دوله هها در وضههعیه ای ب رانههی ،پدیههدم
جدیدی نیست .شاید کبوری نطاشد که چنهین
وضههعی را تجربههه نکههردم و بههه چنههین
اقداماتی مهوس

نبهدم باشهد .اینکهه در

هارات
ها از اخهیه
هطراری ،دوله ه
مواقهع اضه
وسیعتری ج ت سروسهامان دادن بهه اوضهاع
اقهصادی کبور برخوردارنهد ،م ه
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نیسههت32.

پرو سههور کریسهههی در م الههه

پیشگفهه31،

و

صه

با مطالعه رویه کمیسیون حه

هدم در
هاالت مه ه
هارجی ایه
هاوی خه
دعه

زمینه اقدامات مبابه در کبورهای اروپای
شرقی په

از جنه

دوم ج هانی ،بهه ایهن

هدامات،
هه اقه
هه اینگونه
هد که
هیرسه
هه مه
نهیجه
هه ی
مصههادرم غیرمسه

تل ههی

هردد32.
هیگه
نمه

پرو سور وسهون ،با مطالعه و سیعتهری در
این زمینه به همان نهیجه میرسد:
« بهها توجههه بههه اینکههه تصههمیمات
بینالمللی ،به معنی اخص ،در این زمینهه
یا ت نمیشهود ،چهارمای جه

مراجعهه بهه

احکام دادگاه ای داخلی نیست .چ ار دعوی
در دهه  1162در دادگاه های هلنهد مهورد
رسیدگی قرار گر ههاند که هر کدام ناشهی
از نصب مدیر دولهی برای شرکه ای خصوصهی
در سرزمین ای ت هت کنههرل آلمهان نهازی
است ....علیرغ

اخهال ات ...چنین بهنظهر

هی توسه
هوال خصوصه
هه ادارم امه
هد که
هیرسه
مه
م امات دولهی را بهه تن هایی عملهی کهه
مالک را مسهه

دریا هت خسهارت نمایهد،

 .44به طور مثال ،رجهوع کنیهد بهه حکه دیهوان دائمهی
دادگسهری بینالمللی در قضیه اسکار چین وپانوشت .)22
 .41ر  .پانوشت .6
 .42همان جا ،صص  663 ،618و .668
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نمیدانند ......ایهن نهیجههگیری بههنظر
میرسد که در تن ا پروندم دیگهری کهه آن
ه

مربوط به ادارم امهوال خصوصهی توسه

م امات آلمهان نهازی اسهت ،تأییهد شهدم
باشد»36.

وی پهه

از بررسههی پرونههدم اخیههر،

دوبارم همان نهیجهگیری را تکرار میکند:
ً چههارمای جهه
«مجههددا
نهیجهگیری کنهی

ایههن نیسههت کههه

ادارم امهوال خصوصهی

توس

دولت به تن ایی نميتوانهد عملهی

مسه

پرداخت خسارت تل ی گردد ،زیهرا

چنان عملی یک سرپرسهی موقت است و بهه
خودی خود منجربهه مصهادرم غیرمسهه ی
نميشود»39.

دیههوان داوری الهههه در پرونههدمهههای
زیادی ،ج هت تبهخیص اینکهه آیها تعیهین
مدیران دولهی توس

ایران برای شهرکه ای

خصوصی که اتطاع ایهاالت مه هدم در آن ها
عالی ی داشههاند مصادرم غیرمسه ی
یا آن عالی

شهرکت

تل ی ميگردد یا خیر ،قهانون

تعیین مدیران موقت را بررسی کردم اسهت.
.43
.45

همان جا ،صص  155و .150
همان جا ،و .105
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نخسهین پروندم از این نوع ،دعوی اسهارت
بود .موضوع این دعوی از این قهرار بهود
که شرکت خواههان ،از طریه

هرکت
شه

رعهی

ایرانی خود ،قراردادی بها بانهک عمهران
ج ت ساخت مجموعههای سا خهمانی در ت ران
منع د ساخهه بود .در زمان

عالیت پروژم

ساخهمانی ،خواهان حدود  102تطعه ایهاالت
مه دم بهعنوان ناظر یا مهدیر پهروژم در
1603

ایههران داشههت .در اواخههر پههایی
ً تمامی این ا هراد براثهر اوضهاع
ت ریطا
ان البی ،ایهران را تهر

هد .په
کردنه

از

پیروزی ان الب ،دولت جدید برای جلهوگیری
از س وط پروژم و بیکار شدن کارگران آن،
مدیر موقهی برای شرکت

رعی ایرانهی کهه

مس ول پهروژم بهود تعیهین

کرد .تهاریخ

انهصاب مدیر موقهت  12ب مهن  1608بهود.
این انهصاب برمطنای قانون تعیین مدبران
ً به آن اشارم شد ه به عمه
موقت ه که وقا
آمدم بود .همانگونه که قطالً ذکر گردیهد،
قانون در مهادم  1خهود ،ههدف از تعیهین
مدبران موقت برای واحدهای ت هت پوشهش را
بیان داشهه است و در مادم  2ن وم تعیین
مدیران موقت را چنین مبخص میسازد:
های
« تعیین مدیر یا هیأت مهدیرم و اعضه
مصادره غيرمستقيم در…
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نههاظر بهها حکهه
مربوط بهعم

اداری از طههرف وزارت

میآید و پ

از ثطت مراتب

در ادارم ثطت شرکه ا و مالکیت صنعهی،
در روزنامههههه رسههههمی و روزنامههههه
کثیراالنهباری که ج ت درد آگ یهای ههر
واحد تعیین شدم است منهبر میگردد .با
صدور حک

ماکور ج هت مهدیر یها هیهأت

هوط،
مدیرم و ابالغ مراتب به واحهد مربه
مورد

از مدیران و مهصد یان قطلهی در

ادارم امههور آن واحههد سههلب صههالحیت
ميگردد».
مادم  6قانون م بور ،حهدود اخهیهارات
مدیران دولهی را تعیین ميکند:
«مدیر یا هیأت مدیرم ،بدون ح

هویض
تفه

نماینههدگی ،از هههر حیههث قههائ

م ههام

قانونی مدبران اصلی واحدها و شهرکه ا
هودم و
هادم  1به
هاکور در مه
هات مه
و م سسه
هارات الزم ج هت ادارم
دارای کلیه اخهیه
امور جاری وعادی میباشد و بدون اینکه
هی
هه ت صه
هاد به
احهیه

هوو از
هازم مخصه
اجه

هوط
هدهای مربه
هاحطان واحه
ها صه
هدیران یه
مه
داشهه باشد ح
مهضمن صال

خواهد داشت بهن وی کهه

و صر ه واحد مربوط و موا

هالمی
با اصهول و معیارههای جم هوری اسه
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باشد کلیه امور عادی و جاری آن واحهد
را ادارم کردم و به نمایندگی آن واحد
در حههدود اخهیههارات م بههور اقههدام
نماید».

در پرونههدم اسهههارت ،خواهههان ادعهها
میکرد که حواد

و اعمال قاب

دولت ایران از جمله ت لیه

اسهناد به
نیهروی کهار

پروژم ،اعهصهابات ،توقهف سیسهه

بهانکی

کبور ،مسدود شدن حساب ای بانکی خواهان،
آن شر ت و بهاالتر از

آزار و اذیت پرسن
همه تعیین مدیر توس
عالی

دولت خواهان را از

خهود در پهروژم مهورد ب هث م هروم

ساخهه و دولت ایران مس ول این م رومیهت
است.
دیههوان داوری ،بهها بررسههی ادعههای
مصادرم غیرمسه ی

در این پروندم ،ابهدا

کلیه مطانی مهورد اسههناد خواههان بجه
تعیین مدیر دولهی را رد کرد:
« دلیلی برای تردیهد وجهود نهدارد کهه
حواد

قط

از ژانویه  1182ایهران کهه

خواهان ا به آن اشارم ميکنند امکانات
ایبان را براي پیبر ت کهار سهاخهمانی
ً پهروژم
با موانع جدی مواجه و ن ایهها
مصادره غيرمستقيم در…
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را

ها سهرمایهگهااران در
لج نمود .امه

ایران مانند سهرمایهگهااران در کلیهه
کبورهای خارجی باید این ریسک را قطول
کنند که ممکن است با اعهصهاب ،تعطیه
کار ،اخهالل ،ت ییهر نظهام اقهصهادی و
سیاسی و حهی با ان هالب روبهرو شهوند.
ً بهه
هیچیک از این مخاطرات ل وما

ت

این معنا نیست که ح و

مالکانههای را

که از این رویدادها مهأثر شدم ،بهوان
گر هه شدم تل هی کهرد .از نظهر ح هو
بینالمل

چنین ان البی اسه

خسارت به سرمایهگااران

ا

ج طران

نمیدهد»30.

ولی در مورد تعیین مدیر موقت دولهی
برای شرکت
این عم

رعی ایرانی خواههان ،دیهوان

هه خواههان
را بهعنوان اقدامی که

را از کنهرل ح و

هروم کهردم
مهالیاش م ه

است تل ی نمود و نهیجه گر ت که اموال و
ح و

مالی خواههان توسه

غیرمسه یی

ا یران بههطور

مصادرم شدم است .با توجه به

واقعیات پروندم و اصول و رویههای ح وقی
هری
ههگیه
ههدالل و نهیجه
هه ،اسه
هن زمینه
در ایه
 .44قراراعدادی در پروندم اسههارت وپانوشهت  ،)52و 11
ومهن انگلیسی ،و .)150
542

مجلة حقوقي  /شمارة هجدهم و نوزدهم

دیوان قانع کنندم نیست .اسهنهاد دیهوان
در این حک

با رویههای موجود در تعهار

است و حهی با اسهدالل ای دیهوان در ج هت
رد سایر مطانی مورد اسههناد خواههان در
این پروندم همسویی ندارد .دیوان در این
مورد چنین نهیجهگیری میکند:
« معهاا باید به خاطر داشت که پهایرش
کنهههرل مههال توسهه
بیدرن

دولههت ،خودبخههود و

این نهیجهگیری را که دولهت آن

مال را گر هه و بنهابراین بایهد ططه
ح ههو

بینالملهه

غرامههت بپههردازد،

نمیکند .در مورد حاضر نمیتوان نادیدم
گر ت که از اسهارت ت اضا شدم بهود کهه
کار پروژم را از سرگیرد .دولت ایهران
هه اسههارت مهیتوانسهت
اسهدالل میکند که
هر از
هر کبهور دیگهری غیه
مدیرانی از هه
آمریکا تعیین کند ،ولی از ج ات دیگهر
مدار

نبان نمیدهد که به اسهارت ت هت

چههه شههرایطی اجههازم دادم میشههد کههه
ساخهمان پروژم را از سهرگیرد .تکمیه
هادی
هدم زیه
هود عه
هه وجه
ههگی به
پ هروژم بسه
سرپرسهان ساخهمانی و پیمانکاران

رعی

آمریکایی داشت که میبایست جانبهینانی
برای آن ا تعیین ميشود و حه

انهخهاب

مصادره غيرمستقيم در…
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مدیر و سرپرست و پیمانکهار
عنصر اساسی حه

رعهی یهک

مهدیریت ههر پهروژمای

است .بعالوم ،با درنظرگر هن مفاد الی ه
تکمی

ساخهمان33،

ططه

شهرای

مسل

بود که اسههارت

آن الی هه کهه مهضهمن

تضیی ات وسیعی در ح

صاحطان قطلهی در

ادارم پروژم بود میتوانست کهار را از
نو شروع کند .در واقهع ،ن هوم انبهای
ً نبان میدهد کهه حه
الی ه ماکور طاهرا
ً در
ادارم چنیههین پروژمهههایي ن ایههها
هرار
اخهیار وزارت مسکن و بانک مسکن قه
هدار
میگیهرد .و بهاالخرم اینکهه در مه
ارائه شدم در این پروندم نکهههای دال
بر اینکه ت لیه

ارزش ح هوقی سه ام و

قههراردادی اسهههارت در اثههر انهصههاب
مدیران دولهی جطران خسارت خواههد شهد
وجود

ندارد»33.

این بند از تصمی

دیوان نبان میدهد

هوان در
هر دیه
هورد نظه
هانی مه
ها مطه
هه تن ه
که
نهیجهگیری مصادرم غیرمسه ی

عطارت اسهت

از اینکه بعد از ان الب ،کهار در ایهران
ً بهه پروژمههای
 .44اشارم به قانون دیگری کهه ان صهارا
ساخهمانی نیمه تمام مربوط ميشد.
 .44قرار اعدادی در پروندم اسهارت وپانوشهت  ،)02و 98
ومهن انگلیسی ،و .)100
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هن نطهود و
برای اتطاع ایاالت مه هدم ممکه
هه

اسهههارت

در چههارچوب الی ههه تکمیهه

پروژمهای ساخهمانی میتوانست کهار را از
سربگیرد.
در رابطه با مبکالت اتطاع آمریکهایی
برای کار کردن در ایران ،دیوان خهود در
این حک

چنیین اسهدالل کردم است که درلت

ایران از بابت ان الب و آثار آن نسطت به
بیگانگان مس ولیهی ندارد:
« ت

ً
هیچیک از این مخهاطرات ل ومها

به این معنا نیست که ح و

ههای
مالکانه

را که از این رویهدادها مههأثر شهدم،
بهوان گر هه شدم تل هی کهرد .از نطهر
ح و

بینالمل  ،چنین ان البی اسهه

جطههران خسههارت

ا

بههه سههرمایهگهه اران

نمیدهد»38.

به این ترتیب ،دیوان این امر را که
بر اثر ان الب در ایران اشخاو خاصی دیگر
نمیتوانند در ایهران زنهدگی کننهد ،یهک
ریسک تجاری تل ی میکند کهه از آن بابهت
مس ولیهی برای دولت ایهران قابه

تصهور

نیست .در رابطه با م دویه اي ایجاد شدم
.44

همان جا ،و  11ومهن انگلیسی ،و .)150
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برای خواهان در ج هت ادارم امهوال خهود
دیوان آن م هدودیه اي را بهه خهودی

نی

خود مصادرم تل ی نمیکند و مبخص است کهه
این م دودیه ا برای مهدت معینهي ایجهاد
گردیدم بود .معذلهک ،دیهوان بهه مطنهای
میجویهد و چنهین نهیجههگیری

دیگری توس

میکند که چون دولت ایهران در تهاریخ 12
ب من  1608مدیر موقهی بهرای شهرکت شهام
گلی وشرکت

ر عی ایرانهی اسههارت) نصهب

نمههود ،لههاا از آن تههاریخ ح ههو
خواهان باید ضط

شدم تل ی گردد.

با توجه به مطاحث
به سواب

مههالی

و

و بها عنایهت

و رویههای موجود و نوشهههههای

ح وقدانان ،اسهدالل و نهیجهگیهری دیهوان
در این ج ت که نصب مدیر موقت توس

دولت

در مواقع ب هران اقهصهادی و اجهمهاعی و
زمانی که مدیران اصلی مناصب خود را رها
سههاخههاند ،مصههادرم غیرمسههه ی

تل ههی

میگردد چندان قانعکنندم به نظر نمیرسهد
و از نظرح وقی قاب
مهأسفانه این خ

د اع نیست.
تصمی گیری در دیوان

داوری ادامههه یا هههه و تصههمیمات مبههابه
زیادی در این راسها اتخاذ گردیهدم اسهت.
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در پروندم

سدکو31

شهعطه سهوم دیهوان بهه

نهیجه مباب ی رسید .موضوع دعوی از ایهن
قرار بود که شرکت آمریکایی سدکو کهه در
عال بود ،از طری

حفاری نفت

شرکت

رعهی

هام در صهد سه ام
پانامایی خود مالک پنجه
شرکت ایرانی «سهدیران» بهود .در جریهان
هال  1603مهدیران و
جنطب ای مردمهی در سه
پرسن

هران را تهر
آمریکایی سهدیران ایه

کردند و در

عالیت شرکت سهدیران اخههالل

ایجاد شد .با توجه به این وضعیت ،دولهت
ایران پ

از ان الب و در تهاریخ اول آذر

 1608سه مدیر موقت بهرای شهرکت سهدیران
تعیین نمود .ادعای خواهان در این پروندم
این بود که دولت ایران با این عم

عالیه

وی در شرکت سدیران را مصادرم کردم است و
لاا بایهد خسهارت واردم بهه خواههان را
بپردازد .خواندگان این موضوع را که شرکت
سدیران به تملک دولت در آمدم است ،انکار
هه ایهن
ههند که
نمیکردند ،منه ا ع یدم داشه
انه ال مالکیت در اجرای بنهد د مهادم 1
قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بهودم
 .44دعوای شرکت سدکو و )Sedcoعلیه شرکت ملی نفت ایهران
و سایرین ،قراراعدادی شمارم  00 - 121 - 6مورخ  2آبان
 1636ومهن انگلیسی منهبرم در جلد  1گ ارش آراش دیوان،
انهبارات گروسیوس ،و .)298
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است82.

بند د قانون ناظر به مواردی اسهت

که بدهی واحدهای مبمول قانون به بانک ها
ون باشد کهه

از دارایی ای آن واحدها ا

در نهیجه چنان واحدهایی ،با عنایهت بهه
اینکه دولت به واسطه ملهی کهردن بانک ها
هد.
مالک آن است ،به مالکیت دولت درمیآینه
هود
اسهدالل خواندگان در این پروندم این به
که اعمال قانون حفاظت و توسعه به شهرکت
سدیران نمینواند مصادرم تل ی گردد .شرکت
سدیران بهه واسهطه بهدهی ای مهازاد بهر
دارایی ای خود به بانک ا به تملک دولهت
درآمدم بود و این عم

نمیتواند مصهادرم

تل ی شود .معذلک ،دیوان داوری با بررسهی
واقعیات پروندم و اسهدالل ای طهر ین بهه
هرکت سهدیران توسه
این نهیجه رسید که شه
دولت ایران مصادرم شدم است:
«همچنههین ،ایههن اصهه
بینالمل

نیهه

در ح ههو

پایر هه شدم که دولت مسه ول

زبان ای اقهصهادی کهه نهیجهه م هررات
صادقانه در م دودم اخهیارات پابر ههه
شدم حکومهی دولت اسهت ،نمهيباشهد....
معهاا ،هنگهامیکهه عملهی ،مثه

مورد

اجرای بند د ،منجر به انه ال تمهام و
.44

ر  .پانوشت .20
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ً ورود یک
کمال مالکیت ميشود و نه صر ا
زیان اقهصادی به طهور اتفهاقی ،بایهد
کرد که سلب مالکیت واقهع گردیهدم

ر

است ......در پروندم حاضر ،خوانهدگان
تصدی

ً اسههدالل
دارند و در واقع م کدا

ميکننهد کهه اجهرای بنهد د منجهر بهه
هه
هدیران ،به
هدکو در سه
هال س ه ام سه
انه ه
ایران گردید .از این نظر ،عالی
سدکو به وضو

پ

مصادرم گردیدم

هالی
مه

است»81.

از این ،دیوان داوری بها اینکهه

هانون حفاظهت و توسهعه را
اعمال بند د قه
مطنای ضط

شرکت سدیران دانسهه بهود ،در

تعیین تاریخ ت

هوع تعیهین
آن بهه موضه

مدیران موقت برای شرکت توس

جست:

«خواهان اسهدالل مینمایهد کهه گهر چهه
هران
هت ایه
هه دوله
هد که
هدگان معهر نه
خوانه
سدیران را علیالظاهر طط

قانون حفاطت

و توسعه صنایع ......در اخهیار گر هه
است ،با ایهن حهال سهدکو تهاریخ سهلب
مالکیت را م دمتر میداند ،جهه تهاریخ
احکام نصب مدیران موقت سدیران اواخهر
 .41قرار صهادرم در پرونهدم سهدکو وپانوشهت  ،)31و 61
ومهن انگلیسی ،و .)235
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نوامطر  1131است .دیهوان داوری قطهول
دارد کهههه  22نهههوامر  1131و اول آذر
 )1608عالی ه
توس

هدیران،
هدکو در سه
هالی سه
مه

هودم
دولت ایهران مصهادرم شهدم به

است»82.

دیوان همچنین مهاکر گردید:
«هنگامیکه ،مانند مورد حاضر ،بههدسهت
گر هن کنهرل با نصب مدیران موقهت بهه
روشنی منجر به مصهادرم تمهام و کمهال
مالکیت مهیشهود ،بهه ظهن قهوی تهاریخ
انهصاب را بایهد تهاریخ مصهادرم

هر

کرد»86.

اسهدالل و نهیجهگیری دیوان در رابطهه
با ت

مصادرم در این دعوی ،عجیب و تا

حدودی م بوش
رابطه با ت

بهنظر مهیرسهد .دیهوان در
مصهادرم بهه ایهن نهیجهه

رسیدم بود که بها اعمهال بنهد د قهانون
حفاظت و توسعه در تاریخ  11مرداد ،1601
دولت ایران شرکت سهدیران را ضهط

کهردم

هود اینکهه
است .با ایهن همهه ،و بها وجه
.42
.43

همان جا ،و  91ومهن انگلیسی ،و .)233
همان جا ،و  11ومهن انگلیسی ،و .)238
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دیوان قطول دارد ضط

مهال در آن تهاریخ

به وقوع پیوسهه است ،تاریخ مصادرم عطهف
بماسط

مهیشهود و زمهان تعیهین مهدیران

دولهی یعنی  1آذر  1608بهعنهوان تهاریخ
مصادرم تعیین میگردد .این نهیجههگیهری،
عالوم بر اینکه منط ی به نظر نمیرسد ،با
قاعدم پایر هه شدم مطنهی بهر اینکهه در
مصادرم غیرمسه ی

تهاریخ ت

ه

مصهادرم

زمانی است که دخاله ای دولهت در امهوال
به م رومیت کام

مالک مال مهيانجامهد و

هاد
ها ،در تضه
هروع آن دخاله ه
هان شه
هه زمه
نه
است89.

اینگونه نهیجههگیری دیهوان ایهن

س ال را مطر

مهیسهازد کهه اگهر تعیهین

مدیران موقت در آذر  1608مصهادرم شهرکت
سدیران تل ی میگردد و دولت ایران از آن
تاریخ باید خسارت بپهردازد ،چهه دلیلهی
وجود داشهت کهه دیهوان موضهوع بنهد د و
اعمال آن به شرکت سدیران را بررسی کنهد
و آن را مطنای نهیجهگیری خود در موضهوع
مصادرم قرار دهدب لیکن اگر اعمال بند د
به نظر دیوان باعث مصادرم شرکت سهدیران
شدم بود وکهه در ایهن وضهعیت در ح ی هت
مصادرم به شک
.45

مسه ی

در میآید چرا کهه

رجوع کنید به ب ث تاریخ مصادرم در همین م اله.
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ً بهه دولهت انه هال یا ههه
مالکیت رسهما
هاریخ اعمهال آن بنهد بهه
ً ته
است) ،منط ا
هد
هت بایه
هال مالکیه
هدیران و انه ه
هرکت سه
شه
بهعنوان تاریخ مصادرم تل ی گردد.
همانگونه که قطالً ب هث شهد ،در دسهت
هک شهرکت توسه
گر هن کنهرل یه

دولهت بهه

تن ایی نمیتواند مصادرم آن

شرکت تل هی

گردد .این عم

ميتواند ن طهه شهروع

یههک سههری دخاله هها باشههد کههه در صههورت
اسهمرار و به همرام دخاله ای دیگر ،یها
ً به تن ایی ،به مرحلهای میرسهد کهه
بعضا
میتوان مالک را م روم از مال خود و مال
را مصادرم شهدم تل هی کهرد .زمهان ایهن
مرحله آخر ،تاریخ مصهادرم ا ست .تعیهین
هاریخ
هوان ته
ههعنه
هت به
ههین دخاله
هان نخسه
زمه
مصادرم نمیتواند هیچگونه توج یی داشههه
باشد.
هام
هه ته
هروف به
هدم معه
در پرونه

آ

ها80
ه

خواهان کهه یهک مبهارکت م ندسهی مبهاور
آمریکایی بود با یک م سسه مبابه ایرانی
وم ندسین مباور آ

ا)83

ج ت اجرای پروژم

 .44دعوای تام آ ا وپانوشت .)15
 .44از زمههههههرم شههههههرکای مبههههههارکت آ هههههها،
عطدالع ی رمانفرمائیان بهود کهه امهوال وی پیرولیسهت
542
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رودگام بینالمللی ت هران شهریک شهدم و
آ هها را بهههوجههود آوردم

مبههارکت تههام

بودند .بر اثهر ان هالب اسهالمی ،مهدیران
ایراني و خارجی مبهارکت ایهران را تهر
هرداد 1608
کردندم لاا دولت ایهران در مه
مدیر موقهی برای مبارکت آ ا تعیین کهرد
تا امهور روزمهرم آن را بچرخانهد و
تعطیلی آن ممانعت بهعم
که پروندم
مبارکت تهام

از

آورد .از آنجها

رودگام ت هران

عال نطهود،

آ ها کهار خاصهی نداشهت و

اعمال مدیر موقت من صر بهه ادارم امهور
روزانه مبارکت

بود83.

مدیر موقت در این

زمینه با مدیران قطلهی مبهارکت همکهاری
الزم را بهعم
اوای

مهيآورد تها آنجها کهه در

انهصهاب خهود طلط های مبهارکت را

وصول نمود و به نماینهدم تهام

کهه بهه

ت ران آمدم بود مساعدت کرد تا مجوزههای
الزم ج ت ارسال وجوم به آمریکها را کسهب
هواد
هک ،حه
هعذله
هد .مه
نمایه

هان  1608در
آبه

ت ران باعث گردید که مکاتطات بین تهام
قطع گردد .خواهان در این پرونهدم مهدعی
ضمیمه قانون حفاظت و توسعه صنایع ایهران مصهادرم شهدم
بود.
 .44حک تام آ ا وپانوشهت  ،)15و  1ومههن انگلیسهی ،و
.)258
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بود که دولت ایران بها دخالهت در امهور
از

هالع نگهه داشههن تهام
مبارکت و بیاطه
امور آن ،عمالً مبارکت را مصادرم کهردم و
باید خسارت واردم را که معادل نصف ارزش
های
هوان ادعه
هردازد .دیه
هت ،بپه
هارکت اسه
مبه
خواهههان را پههایر ت و نهیجههه گر ههت کههه
مبارکت توس

دولهت ایهران م صادرم شهدم

است .مطنای این نهیجهگیری در حک

چندان

هی بههنظهر میرسهد کهه در
مبخض نیست ،وله
هنگام صدور رری ،موضوع تعیین مدیر موقت
و قطع مکاتطات بین تام

آ ا و تهام

در

ذهن دیوان بودم باشد .تهاریخ مصهادرم 1
اسفند  1608تعیین شدم است بیآنکه اهمیت
این تاریخ توضیح دادم شود .با این همه،
دیوان تاریخ نصب مهدیر موقهت را تهاریخ
مصادرم تل ی نمیکند ،چهرا کهه بهه نظهر
دیوان همکاری مدیر موقت با مدیریت ساب
تا آبان  1608مانع از این است که زمهان
نصب وی به عنوان تهاریخ مصهادرم تعیهین
گردد .با عنایت بهه اینکهه حکه

دیهوان

عاری از اسهدالل و توضیح در مورد مطنهای
آن است ،اظ هارنظر راجهع بهه آن دشهوار
مینمایدم با وجهود ایهن در حکه

صهادرم

چنین آمدم است:
545
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« م روم کردن از امهوال یها گهر هن آن
ميتواند طط

ح و

از طریه

بینالمله

مداخله دولت در اسههفادم از مهال یها
ب رممند شدن از م ایای آن صورت گیهرد
،حهی وقههی کهه ایهن عمه

تهأثیري در

مالکیت قانونی آن مال نداشههه باشهد،
در حالي ه به دست گهر هن
توس

نههرل مهال

دولت ،خودبخهود و بال اصهله ایهن

نهیجهگیری را کهه دولهت آن امهوال را
ضههط

کههردم و بنههابراین ططهه

بینالمل

ح ههو

مل م به پرداخت غرامت اسهت،

توجیه نمیکند .معهاا ،هرگام رویدادها
نبان دههد کهه مالهک از ح هو

اساسهی

ً م رومیهت
مالکیت م روم شهدم و ظهاهرا
ً گههارا نطههودم ،اینچنههین
امههری صههر ا
نهیجهگیری قاب

توجیه است .قصد دولهت

اهمیت کمهری از آثار اقدامات دولت بر
صاحب مال داشهه و شک

کنهرل یا دخ

و

تصههرف از واقعیههت اثههر آن کنهههرل و
مداخله حای

اهمیت کمهری

ميباشد»88.

هب ،در پرونهدم
به همهین ترتیه

.44

لهپ

همان جا ،صص  11 – 12ومهن انگلیسی ،صص .)220 -225
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داد81

انه ال مدیریت به دولت بههعنهوان

مصادرم غیرمسه ی

تل ی گردیهد .الطههه،

هدیریت بها
در مورد این دعوی ،انه هال مه
هال قطه
اعمال قانونی کهه پهان دم سه
ان الب به تصویب رسیدم بهعم

از

آمدم بهود.

موضوع دعوی از این قرار اسهت کهه شهرکت
آمریکایی

داد دارای عالی ی در شرکت

لپ

ایرانی «سیکاب» بود که در تولید سهی
کاب

عالیت میکرد .شرکت

ل اظ ایهن عالیه

داد بهه

سهه نماینهدم در هیهأت

مدیرم سیکاب داشت .پ
هران از طریه
ایه

لهپ

و

هالب ،دولهت
از ان ه

هنعهی»
هت صه
هأت حمایه
«هیه

مدیریت سیکاب را به بانک صنعت و معدن و
سازمان صنایع ملی ایهران منه ه

سهاخت.

این انه هال کهه در تهاریخ  29آذر 1601
صورت گر ت ،با توس

به «قانون حمایت از

صنایع و جلوگیری از تعطی
کبور» مصوب  1696بهعم
انه ال و توس

به قانون

کارخانجات در

آمد12

و

علهت ایهن
این بود که

هوری
هت جم ه
هه دوله
هپ داد و )Phelps Dodgeعلیه
هوای له
 .44دعه
اسالمی ایران ،حک شمارم  213 - 11 - 2مهورخ  28اسهفند
 1639ومهههن انگلیسههی منهبههرم در جلههد  12گهه ارش آراش
دیوان ،انهبارات گروسیوس ،و .)121
 .44قههانون حمایههت از صههنایع و جلههوگیری از تعطیهه
کارخانجات در کبور ،منهبهرم در روزنامهه رسهمی شهمارم
 5081مورخ  2ش ریور .1616
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به بانک ها

شرکت سیکاب م ادیر هنگفههی
م رو

بود و بدون حمایت دولت ،ورشکسهه و

تعطی

میشد .دیوان داوری در ایهن مهورد

نی

مانند موارد دیگر چنین نهیجههگیهری

هان 1601
هاریخ  29آبه
هون در ته
هه چه
هرد که
که
مدیریت شرکت سیکاب ت هت کنههرل واحهدهای
دولهی ایرانی درآمدم بود ،از آن تهاریخ
میتوان شرکت سیکاب را مصادرم شدم تل هی
نمود11.

الطهه ،در چند پروندم ،دیوان تعیین
مدیر یها مهدیران موقهت بهرای شهرکه ای
آن شهرکه ا

خصوصی را مصادرم غیرمسهه ی

تل ی نکهردم اسهت .بههعنهوان مثهال ،در
پروندم آسانسور اوتی

12

دولت ایران برای

مدت م دودی یک نفهر را بههعنهوان نهاظر
مالی برای شرکت اوتی

تعیین کردم بهود.

خواهان در این پروندم این عم

را دخالت

منجر به مصادرم تل ی نمهودم و خواسههار
هود .لهیکن
دریا ت خسارت از این بابهت به
هین حکه
هوان داوری چنیه
دیه

هه چهون
داد که

 .41حک
.)121
 .42دعوای شرکت اوتی و )Otisعلیه ایران ،حک شمارم – 2
 629 – 289مورخ  3ش ریور  1633ومهن انگلیسی منهبرم در
جلد  19گ ارش آراش دیوان ،انهبارات گروسیوس ،و .)286
لپ

داد وپانوشت  ،)81و  21ومهن انگلیسهی ،و
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دلیلی در دست نیست که ناظر تعیهین شهدم
ً
دخالهی در امور شرکت کردم باشد وعمهدتا
هرکت
هوط شه
هه در دورم مربه
هاطر اینکه
هه خه
به
عالیت خاصی نداشهه است) ادعای مصهادرم
غیرمسه ی

بهر اثهر تعیهین

ناظر موجهه

نیست ،و لاا این جنطه از دعوی رد
در پروندم

نی

موتوروال19

موقت دولهی برای شرکت

تعیین مدیر

رعی شرکت خواهان

در ایههران مصههادرم غیرمسههه ی
نگردید .حک

شد16.

تل ههی

دیهوان در ایهن پرونهدم از

اهمیت خاصی برخوردار است ،ز یرا تعیهین
مدیر برای شرکت مورد ب ث و درجه دخالهت
دولت در آن شهرکت کمههر از پرونهدمههای
دیگری که مصادرم غیر مسه ی

تل هی شهدم

هرکت
هدم ،شه
هن پرونه
هت .در ایه
هد ،نیسه
بودنه
آمریکههایی موتههوروال ج ههت

ههروش و نصههب

م صههوالت خههود کههه وسههای

مخههابراتی و

الکهرونیک بود ،یک شرکت
به نام

میلکوم10

تأسی

رعی در ایهران

کردم بود .ادارم

 .43همان جا ،صص  26 -10ومهن انگلیسی صص .)622 -216
 .45دعوای موتوروال و )Motorolaعلیه شرکت هواپیمهایی ملهی
ایران و دولت جم وری اسالمی ایران ،حک شهمارم 981 - 6
  636مورخ  3تیر  1633ونسهخه ارسهی مهورخ  8شه ریور )1633ومهههن انگلیسههی منهبههرم در جلههد 11گهه ارش آراش
دیوان ،انهبارات گروسیوس ،و .)36
95. Milcom Communication and Electronics Ltd.
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میلکوم در دست یکی از اتطاع ایران بهود
و عدمای مدیر ایرانی نی

در شرکت مب ول
1603

هایی
به کهار بودنهد .در اواخهر په

کارمندان خارجی میلکهوم ایهران را تهر
کردند ولی شرکت به

هود ادامهه
عالیهت خه

داد .در اواخهههر سهههال  1603مهههأموران
انهظههامی ایههران وارد د ههاتر میلکههوم
ميشوند و سپ

مدیر ایرانی شرکت بازداشت

میگردد .در تاریخ  0اردیط بهت  1608بهه
اسهناد مصهوبه قهانونی مربهوط بهه نصهب
هدهای
ههی واحه
هرای سرپرسه
هت به
هدیران موقه
مه
تولیدی و صنعهی ،و با حکمی از دادسههان
ک

ان الب جم وری اسالمی ایران ،یهک نفهر

به سرپرسهی میلکوم منصوب میگردد .شهرکت
موتوروال ،ضمن اعهرا

به این انهصاب ،از

ارسال لوازم یدکی وکمک های دیگهر مهورد
هیکنهد کهه
نیاز شرکت خودداری و ت اضا مه
مدیر قطلی به سهمت خهود بهاز گهردد .در
هی
هت دولهه
هاریخ  29شه ریور  1608سرپرسه
ته
میلکوم طی تلکسی به موتوروال اطالع میدهد
که دولت کنهرل کام

امور میلکهوم را در

دست گر هه و وزارت بازرگانی نی

ایبهان

را در مدیریت آن شرکت اب ا نمودم اسهت.
ولههی در تههاریخ  28شهه ریور  1608وزارت
مصادره غيرمستقيم در…
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هروش
ه

هن اد
هه پیبه
هخ به
هانی در پاسه
بازرگه
میلکوم که موتوروال قطالً ارائه کردم بود،
به اطالع موتوروال ميرساند که دولت ایران
و وزارت بازرگههانی مایهه

بههه انه ههال

مالکیت شرکت میلکوم نیسههند و از شهرکت
موتوروال میخواهد مدیر مهوردنظر خهود را
برای میلکوم انهخاب کند.
ادعاهای خواهان در این پروندم ایهن
بود که دولت ایران با نصب سرپرست بهرای
میلکوم در اردیط بت  1608عمهالً آن شهرکت
را مصههادرم کههردم اسههت و اب ههای بعههدی
سرپرست و قصور مسهمر در ارسهال اطالعهات
هاری
هور جه
هارم امه
هان دربه
هه خواهه
هاری به
جه
میلکوم این نهیجه را م ک تر میکند .ولی
شعطه سوم دیوان داوری به ریاسهت مرحهوم
پرو سور ویرالهی بها ایهن ن ظر خواههان
موا

ت نکرد و چنین حک

داد که واقعیات

امر نبان نمیدههد نظهر دولهت ایهران در
تعیین سرپرست برای میلکوم کنههرل دائه
آن شرکت بودم است .دیوان به این موضهوع
اهمیت داد که از خواهان خواسهه شدم بهود
مدیری برای میلکوم تعیین و خواههان بهه
این دلی

که نمیتواند مهدیر غیرایرانهی

به ایهران اعه ام نمایهد در ایهن مهورد
444
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اقدامی نکردم
این حک

بود13.

از زمرم معدود احکامی اسهت

که دیوان در آن ا به ماهیت موقت تعیهین
مدیر توس

هت در شهرای
دوله

هاو جامعهه
خه

توجه داشهه و ،برخالف احکهام زیهادی کهه
صرف تعیهین مهدیر موقهت توسه
مصادرم غیرمسه ی
عم

دولهت را

تل ی نمودمانهد ،ایهن

ها واقهعبینهی الزم بررسهی
دولت را به

کردم اسهت .نهیجههگیهری دیهوان در ایهن
پروندم با سواب

قطلی و نظرات پیشگفههه

ها
ح واقدانان در این رشهه انططه

دارد و

لاا از ارزش ح وقی الزم برخوردار است.
 .5محدودیتهای دولتی برای صدور اموال یـا
خروج پول:

این ح

مسل

هر دولت است که در صدور

کاالهای خهاو و یها خهرود پهول از کبهور
 .44نهیجهگیری ای دیوان در این رابطهه در بنهدهای -58
 05حک آمدم است.
در پروندم «ایسهمن کدا » نی شعطه سهوم دیهوان نهیجهه
گیری مباب ی نمود و با توجه بهه ماهیهت موقهت انهصهاب
مدیر توس دولهت ،ایهن اقهدام را مصهادرم تل هی نکهرد
ودعوای  Eastman Kodak Company et al.علیه دولت ایران و سهایرین،
حک شهمارم  621 - 12689/223 -6مهورخ  22آبهان – 1633
نسخه ارسی مورخ  2ب من  ،-1633بند  )92ومهن انگلیسهی
منهبههرم در جلههد  13گهه ارش آراش دیههوان ،انهبههارات
گروسیوس ،و .)106
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م دودیه ایی اعمال نماید .این ح

دولت،

هادی و
هران اقهصه
هع ب ه
هه ویه م در مواقه
به
شرای

اضطراری در کبور ،مورد قطول همهه

است .پرو سور کریسههی در م الهه معهروف
خود تصمیمات کمیسیون دعاوی خارجی ایاالت
مه دم را بررسی نمودم و چنین ميگوید:
«کمیسیون در رسیدگی به ادعاهای علیهه
چکسلواکی در تصمیمات زیادی چنین نظهر
داد که دخاله ای خاصی ،هرچنهد شهدید،
مصادرم تل ی نمیشود .لاا کمیسیون نظر
دادم است که امهناع از صهدور پروانهه
برای خارد کهردن جهواهرات و یها عهدم
هور،
اجازم انه ال پول به خهارد از کبه
در ح و

بینالمل

مصادرم اموال تل هی

نمیشود»13.

پرو سههور کریسهههی سههپ

خههود چنههین

نهیجهگیری میکند:
«امهناع از دادن اجازم بهرای انه هال
سود عملیاتی یا سایر وجوم به خارد از
کبور به خودی خهود منجهر بهه مصهادرم
اموال
.44
.44

نمیگردد»18.

 G. C. Christieوپانوشت  ،)6و .618
همان جا ،و .663
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رویه دیوان داوری دعهاوی ایهران

ه

ایاالت مه دم در این زمینه چندان مهفاوت
هاال ماننهد
نیست .در رابطهه بها صهدور که
وسای

حر های و یها شخصهی ،دیهوان نظهر

دادم است تن ا زمانی که صدور کاالی مورد
ادعا درخواست شدم و سازمان دولهی مربوط
بههدون علههت موجههه از دادن مجههوز صههدور
خودداری کردم باشهد ،مهیتهوان دولهت را
مس ول خسارات واردم دانست .بهطور مثال،
در پروندم

هیوسهن11

خواهان کهه قطه

ان الب در یک پروژم خ

از

لوله با شرکت ملی

نفت ایران همکاری داشت ،مهدعی بهود کهه
بعد از ان الب کمیهه ان هالب اسهالمی م ه
اجازم ندادم است وی تج ی ات خود را ن
هادر کنهد.
ها از ایهران صه
مکان دههد و یه
دیوان داوری در حک

خهود ضهمن رد ادعها

چنین اعالم نمود:
«هیوسهن ادعا میکند که بعد از نوامطر
هی
هواز و عله
هالب اهه
 1131کمیه هههای ان ه

 .44دعوای هیوسهن کانهرکهین و )Houston Contractingعلیه شرکت
ملی نفت ایران ،شرکت ملی گاز ایهران و جم هوری اسهالمی
ایران ،حک شهمارم  638 - 136 - 6مهورخ  61تیهر ،1633
مهن ارسی مورخ  1آذر  1633ومههن انگلیسهی منهبهرم در
جلد  22گ ارش آراش دیوان ،انهبارات گروسیوس ،و.)9
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آباد هر دو مانع شدند که ب یه و سای
حمهه

قههرارداد

و خههارد شههود ...ططهه

هدور
گچساران ،هیوسهن مل م بود برای صه
وسای
طط

به خارد یا

روش وسای

وارداتی

آن قرارداد اقدام کند .حههی اگهر

در سههایر قراردادههها چنههین اقههدامی
ً ال امی نميبود ،باز ه
صراحها

هیوسهن

هردن
باید اثطات کند که بهرای خهارد که
وسای  ،کلیه اقدامات مع ول را معمهول
داشهه تا بهواند از ع دم اثطهات ایهن
امر برآید که زیان ای مه مله توس
معلول

ع

یا تر

ع

وی

ایهران بهودم و

ناشی از قصور خود وی نطودم

است»122.

دیوان داوری همچنین اعالم نمود:
هود،
«هیوسهن اظ ار میدارد که وضع موجه
ه

در اهواز و ه

در علیآباد بعهد از

نوامطر  1131ت ییهر کهرد .بنهابراین،
ههن
هایی ،هیوسه
هین ادعه
هات چنه
هرای اثطه
به
ً باید مدراکی در مهورد حهوادثی
ال اما
که رخ دادم و موجب چنین ت ییر وضعیهی
شدم به دیوان ارائه دهد .ولی خواههان
چندان مدار
.144
445
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همان جا ،بند  103حک .
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ها از آن
هوامطر  1131یه
هوال ،در نه
و احه
ارائههه نههدادم اسههت .هیوسهههن اظ ههار
میدارد که موانعی در صهدور وسهای
ایجاد شد ،ولی هیچ مهدر

او

مسهه یمی در

هدور
مورد کوشب ای بینهیجه خود برای صه
ارائه ندادم اسهت .گرچهه

ماب ی وسای

هود
هف انیان در ش ه ادتنامه خه
های اصه
آقه
اظ ار داشهه است کهه هیوسههن کماکهان
بعد از نوامطر  1131به درخواست اجازم
های
هدور وسه
صه

هه
هی کمیهه
هه داد وله
ادامه

اهواز این درخواسهه ا را رد مهیکهرد،
هارد
معهاا مدرکی حاکی از اقدام بهه خه
کردن وسای

از م وطه انطار اهواز کهه

پاسداران ان الب مانع از آن شدم باشند
یا مدرکی حاکی از مخالفت با درخواسهت
صدور وسای

ارائه نبدم است .به همهین

ن و ،مدرکی حاکی از اینکه اجازم صدور
برخی از وسای
صدور ب یه وسای

هازم
دادم شدم ،ولهی اجه
دادم نبدم باشد و یا

حهی مدرکی حاکی از اعهرا

هیوسههن در

آن زمان ،وجود ندارد ...دیهوان مبهک
خواهان را در اثطهات یهک امهر منفهی،
یعنی عدم اعطای اجازم صهدور الزم ،در
ميکند ،اما به هر حال بار اثطات ضهط
مصادره غيرمستقيم در…

444

یا مداخله ادعهایی در ح هو

مالکانهه

برع دم هیوسهن است و دیوان مدر

کا ی

در دست ندارد که براساس آن نظهر دههد
هرای
که هیوسهن کلیه اقدامات الزم را به
صدور ماب ی وسای

خهود معمهول داشههه

ولههی اعمههال دولههت ایههران مههانع وی
میشدم»121.

لاا از نظر دیهوان ،زمهانی مهیتهوان
هدور کهاالی
دولت را ازبابت م دودیت در صه
مهعل به بیگانه به خارد از کبور مس ول
دانست که اوالً کاال قاب صدور باشهد 122،و
ً خواهان باید ثابت کنهد کهه کلیهه
ثانیا
اقدامات قهانونی و ممکهن را ج هت صهدور
کاالی خود بهعم

آوردم است و تن ها علهت

عههدم مو

یههت وی خههودداری غیرموجههه و

تطعیضآمی

دولت در اعطای مجوز الزم بودم
با جمهع ایهن شهرای

است.

اسهت کهه

میتوان دولت را مس ول ممانعهت از صهدور
کاالی مهعل
شرای

به بیگانه دانست .بدی ی است

دیگهر مسه ولیت از بابهت مصهادرم

غیرمسه ی

مانند اسهناد عم

 .141همان جا ،بندهای  108و  101حک .
 .142اشارم به «اجازم صدور» معنایی ج
داشهه باشد.
444
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این نمیتواند

مجلة حقوقي  /شمارة هجدهم و نوزدهم

صهاحب مهال براثهر اقهدام

م رومیت دائ

دولت در ممانعت از صدور کاال نیه
راه

بایهد

باشد.

در پرونههههدم

«S.

P.

F.

نهیجهگیریهای مباب ی بهعم
پروند شرکت

«F. P. S.

126»C.

نیهههه

آمد .در این

 »C.که شرکت

رعی شرکت

آمریکایی « »S. S. C.بهود ،در دههه  1132در
ایران مب ول به کار بود .ایهن شهرکت در
پروندم حاضهر ادعها مهیکهرد کهه په
ان الب ،علیرغ
یا تر

از

تالش زیاد و براثر ا عهال

ا عال دولت ایران یا سهازمان ای

تابعه دولت ایران ،مو

نبدم است وسای

هارد سهازد.
و تج ی ات خود را از ایران خه
به نظر خواهان ،وضعیت از مصادی
غیرمسههه ی

مصادرم

بههودم اسههت و دولههت ایههران

ميبایسهت خسهارات واردم بهه خواههان را
بپردازد .دیوان در بررسی ادعا بهه ایهن
نهیجه رسید که در مورد بخبی از وسهای ،
خواهان هیچگونه درخواسهی مطنی بر صهدور
آن ا نکردم است .لاا این بخهش از دعهوی
هههای موگراف
هههی .اس .و سه
هههی .اف .په
هههوای سه
 .143دعه
سرویس کورپوریبن و )Seismographic Services Corporation and C. F. P. S.علیهه
ایران ،حک شمارم  922 - 996 -6مورخ  11هروردین 1638
ومهن انگلیسی منهبهرم در جلهد  22گه ارش آراش دیهوان،
انهبارات گروسیوس ،و .)6
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رد شد .در رابطه با قسهمت

به همین دلی

دیگری از وسای
برای آن بهعم
حک

که خواهان ت اضای صهدور
هوان چنهین
آوردم بود ،دیه

داد که هرچند ممانعت از صدور وسای

موجه نطود ،این امر به خودی خهود دلیه
براین نیست که

ر

شود آن وسای

مصادرم

شههدمانههد ،زیههرا اگرچههه براثههر دخالههت
خواندگان،

«F. P. S.

 »C.قادر به صدور وسای

خود نطود ،با این حال نهاتوانی در صهدور
کاال بها م رومیهت از مهال یکهی نیسهت و
هود بهود و
خواهان هنوز در کنهرل مهال خه
های
بهطور مثال ،میتوانسهت آن وسه
ایران

داخ

را در

بفروشد129.

در رابطه با انه ال پهول بهه خهارد
ازکبور و احهمال مس ولیت برای دولت بهر
اثر م دودیه ای ت میلهی در ایهن مهورد،
دیوان داوری رام مباب ی ر هه است .لهاا
ً
شرط نخست این است که انه ال پول قانونا
مانعی نداشهه باشدم دوم این که خواههان
هورد خهارد کهردن کهاال از
باید ه مانند مه
کبور ه ثابهت کنهد کهه از مراجهع صهالح
انه ال پول به خارد از کبور را درخواست
 .145همان جا ،بندهای  .621 -211همچنین رجوع کنید بهه
بندهای  12و  13حک دیوان در پروندم پهرولین وپانوشهت
.)62
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نمودم و کلیهه اقهدامات الزم را در ایهن
رابطه بههعمه
مو

آوردم و تن ها علهت عهدم

یت ،امهناع غیرموجه دولت بودم است.
هوان داوری،
هدم در دیه
هدین پرونه
در چنه

خواهان ای آمریکایی مدعی بودند کهه په
از ان هههالب و بهههه دلیههه

م هههررات و

م ههدودیه ای ارزی ایههران ،بانک هها بههه
ت اضای آنان مطنی بر انه ال سهپردمههای
مهعل ه ترتیب اثر ندادم انهد .بهه نظهر
اینگونه خواهان ا ،چنهین عم لی در حکه
مصادرم غیرمسه ی

دولهت

آن وجهوم توسه

ایران بودم است و لاا دولت ایران بایهد
خسارات واردم را بپردازد .د یوان داوری
هی
ها وقعه
هه ادعاهه
هنگونه
هه ایه
هوع به
در مجمه
هه
هرایطی که
ههویه م در شه
هت ،به
هادم اسه
نن ه
سههپردمهای مههورد ادعهها هنههوز بههه نههام
اینگونه خواهان ا در بانک ا موجود است.
در پروندم

هود120

خواهان ،شرکت هود،

مدعی بود کهه علهیرغه

ت اضها از بانهک

مربوط برای انه ال وجهوم مهعله

بهه آن

هک مرکه ی،
شرکت به خارد از ایهران ،بانه
 .144دعوای هودکورپوریبهن و )Hood Corporationعلیهه ایهران،
حک شمارم  112 -122 -6مورخ  22تیر  1636ومهن انگلیسی
منهبرم در جلد  3گ ارش آراش دیوان ،انهبارات گروسیوس،
و .)62
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براساس م هررات ارزی ایهران ،از اعطهای
مجوز الزم خودداری ورزیدم است .این عمه
هران ،بنها
بانک مرک ی و م ررات ارزی ایه
به ادعاهای شرکت ههود ،در حکه
غیرمسه ی

مصهادرم

سپردم مورد ادعا بودم و لهاا

دولت ایران مس ول پرداخت خسهارات واردم
است.
دیوان داوری در رسیدگی به این ادعا
ابهدا م ررات ارزی ایران و مطاب ت آن ا
با تع دات بینالمللهی ایهران بهه ویه م
م ررات صندو

بینالمللی پهول را بررسهی

کرد .براسهاس م هررات اساسهنامه صهندو
بینالمللی پول ،دوله ای عضو مجازند کهه
تا حهدود زیهادی در انه هال سهرمایه از
کبور م دودیت ایجاد کنند .این م هدودیت
مههیتوانههد شههام

درآمههدهای ناشههی از

سرمایهگااری در س ام و درآمدهای مبهابه
باشد .آنچه شرکت هود درصهدد انه هال آن
به خارد بود ناشهی از چنهان درآمهدهایی
بود و لاا امهناع بانک مرک ی ایهران از
صدور مجوز برای چنان انه الی مبروع بود
و با تع دات بینالمللی ایران در صهندو
بینالمللی پول هیچگونه تضهادی نداشهت و
در نهیجه دولت ایهران مسه لیهی از ایهن
414
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بابت مه م

نمیگردد .با توجهه بهه ایهن

مراتب ،ادعای مصادرم غیرمسه ی

براسهاس

خههودداری بانههک مرکهه ی از صههدور مجههوز
انه ال پول به خارد از ایهران ،در ایهن
پروندم رد شد.
در پروندمهای مبهابه دیگهر ،دیهوان
ً سعی کردم است کهه بها ایهن
داوری اکثرا
ج ئیات خود را در ب ث تطاب

عم

بانک ا

در امهناع از انه ال پول بهه خهارد بها
هران وارد
هت ایه
هی دوله
هینالملله
هدات به
تع ه
نکند .ولی در همه این پروندمهها دیهوان
داوری این موضع را داشهه که بار اثطهات
دعوی بهع هدم خواههان اسهت و در مواقهع
تردید ،موضوع به نفع دولهت تفسهیر شهدم
است123.

این موضع دیوان داوری مطاب

بها

رویهههههای بینالمللهههی و نوشهههههههههای
هوان
هت .دیه
ههه اسه
هن رشه
هدانان در ایه
ح وقه
 .143به طور مثال ،رجوع کنید به احکام زیر:
 حک دیوان در پروندم شرین وپانوشت .)62 دعوای علی اص ر علیه جم وری اسالمی ایران ،حک شمارم 930 -11911 -1مههورخ  26اسههفند  ،1638بنههدهای 11 -13
ومهن انگلیسی منهبهرم در جلهد  29گه ارش آراش دیهوان،
انهبارات گروسیوس ،و .)268
 دعوای رابرت آر .شات و )Robert R. Schottعلیه جم وری اسالمیایران و سایرین ،حک شمارم  939 -238 -1مورخ  26اسفند
 ،1638بندهای  02 -90ومهن انگلیسی منهبهرم در جلهد 29
گ ارش آراش دیوان ،انهبارات گروسیوس ،و .)226
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دائمههی دادگسهههری بینالمللههی در قضههیه
ً اعهالم
قرضههای صربسهان و برزی  123صری ا
نمود:
«این اص
دوله ا م

ً پایر هه شدم اسهت کهه
عموما
به تنظی

سیاست پولی خهود

هسهند»128.

مان ،نویسندم آلمانیاالص  ،در کههاب
وزین خود به نام جنطه ح هوقی پهول ایهن
اص

را چنین توضیح میدهد:
«پول همانند تعر ههای تجاری ،مالیهات
و یا پایرش بیگانگان به داخه

هور،
کبه

از زمرم موضوعاتی است که بایهد اصهوالً
ت ت صالحیت داخلهی دوله ها
وبند  3مادم  2منبور مل
ج

هر

هردد
گه

مهخد) .لهاا

در موارد اسهثنایی ،ماننهد حکومهت

اصول عر ی ح و

بینالمل

هدات
یا معاهه

ذیرب  ،قانونگاار داخلی مجاز است پول
رایج کبورش را انهخاب و توصهیف کنهد،
. ...م دودیه ای ارزی وضع نماید و یا

هه
ههان و ،)Serbian Loans Caseرانسه
هیه قرض هههای صربسه
 .144قضه
علیه دولت صرب ه کرواسی ،حک شمارم  19مورخ  12ژوئیهه
 ،1121گ ارش آراش دیوان دائمی دادگسههری بهینالمللهی،
سری الف ،شمارم .22
 .144همان جا ،و .01
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اقدامات دیگهر مه ثر در روابه
بعم

آورد .ح و

بینالمل

هولی
په

عر ی معموالً

مانع صالحدید قانونگاار داخلی در چنین
مواردی نمیشود و اینگونه اقهدامات را
بهعنوان عم

خالف بینالمللی کهه دولهت

ههی
ههد ،تل ه
هه ول باشه
ههان مسه
از بابهبه
نمیکند»121.

وی همچنین در رابطه با امهناع دولت
هارد چنهین
هال پهول بهه خه
از اجازم انه ه
مینویسد:
«از آنجا که م دودیه ای ارزی در ج هت
حفظ منابع ارزی کبور وضع میشود ،صهرف
امهناع از اجازم انه ال وجوم به خارد
از کبور نمیتواند بهعنوان سوش اسهفادم
از قهههدرت بهههه ن هههو غیرعادالنهههه و
غیرمنصفانه تل ی

گردد»112.

ورتلی نویسندم انگلیسی نی

در همین

راسها چنین مينویسد:
هه
ها که
هولی ،آنجه
های ارزی و په
هرلهه
«کنهه
بهعنوان حربههای د هاعی در ج هت حفهظ

109. F. A. Mann: The Legal Aspect of Money, 4thed., Clarendon Press, Oxford (1982), P. 465.
 .114همان ،و .181
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پول ملی وضع میگردد ،بهه مثابهه وضهع
مالیات است و بایهد بها آن بهه همهان
ترتیب برخورد شهود .لهاا گرچهه چنهان
اقههدامی مههيتوانههد بههه م ههدار قابهه
مالحظهههای ضههررهای غیرمسههه ی

بهههبار

آورد ،در صورتیکه با حسننیهت بههعمه
آمدم باشد ،از نظر ح و
مبروع نخواهد

بینالمل

غیر

بود»111.

به این ترتیب ،همانگونه کهه دیهوان
داوری نی

تأییهد کهردم اسهت ،در غیهاب

تع د بینالمللی صریح ،دوله ا ح

دارنهد

در صورت ل وم م هدودیه ای پهولی و ارزی
هین عملهی موجهب مسه ولیت
وضع کنند و چنه
بینالمللی برای دولت نخواهد بود .بدی ی
است در صورتیکه دولت م ررات ارزی را با
ً به قصهد ضهط امهوال شهخص
سوشنیت و صر ا
بیگانه وضع کردم باشهد ،وضهعیت مهفهاوت
خواهد بود و ممکهن اسهت دولهت از بابهت
مصادرم غیرمسه ی

مس ول شناخهه شود.

 .3تقليل قيمت مال بر اثر مقررات وضع شده

111. B. A. Wortley: Expropriation in International Law, Cambridge University Press,
Cambridge (1959), P. 49.
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توسط دولت:

دولت

اگر م ررات عمومی موضوعه توس

باعث شود که قیمت اموال شخص خصوصهی بهه
م دار قاب
قادر به

مالحظهای س وط کند و یا شهخص

روش مال خود نطاشد ،این سه ال
هه آیها ميتهوان آن شهخص را

پیش ميآید
ً م روم از مال خود تل ی کرد و دولت
عمدا
را از این بابت مسه ول شهناختب در ایهن
رابطه نظر اکثریت بر این اسهت کهه اگهر
مال مورد ب هث عمهالً در اخهیهار مالهک و
قاب

اسهفادم برای وی باشد ،نمیتوان او

را م روم از مال خود تل ی کرد و م ررات
وضع شدم توس

دولت ،هرچنهد آثهار منفهی

شدیدی در ح و

مالکیت داشهه باشد ،باعث

مس ولیت دولت از بابت مصادرم غیرمسه ی
نمیگردد .ورتلی در اینبارم چنین نوشههه
است:
«بدون پرداخهن به اینکهه چهه راه های
ح وقی پیش پای بیگانگانی که مواجه با
آثار ت ییرات در قانون م لی شهدمانهد
هرات
وجود دارد ،در صورتی که این ت ییه
ً از آنان سلب مالکیت نکردم باشد
واقعا
بلکه

ارزش مایملک و یا انهظهارات

آنان برای منفعت عمهوم ت لیه

یا ههه

مصادره غيرمستقيم در…
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باشد ،این ت ییرات با

ر

اینکه تورم

با حسن نیت و در ج ت منفعت عموم اسهت
مصادرم اموال تل ی نمیشود ،زیرا مالک
هنوز اخهیار مال خود را در دسهت دارد
و اینگونه ضررها مانند ضهرر بهر اثهر
پرداخت مالیات خواهد

بود»112.

نویسههندم دیگههر انگلیسههی ،مایکهه
ایکرست ،نظرات مباب ی دارد:
« اعمالی کهه باعهث ت لیه

ارزش مهال

هک را از اسههفادم از
میگردد ولهی ماله
مال خهود م هروم نمیسهازد ...از نظهر
ح و

بینالمل

مجاز است به شرط اینکه

هه
هورت نگر هه
هطی صه
ها انگی ه م نامناسه
به
باشد»116.

در دهه اخیر ،حک

دادگام ح و

ببهر

اروپهها در قضههیه « »Sporrong and Lonnrothاز
جمله آرائی است که با موضوع مهورد ب هث
ارتطاط ن دیکی

دارد119.

جریان این دعهوی

 .112همان ،و .02
113. M. Akehurst: A Modern Introduction to International Law, 6th ed., Allen & Unwin
Publications, London (1986), P. 95.

 .115دعوای  Sporrong and Lonnrothعلیهه دولهت سهوئد ،دادگهام
ح و ببر اروپا ،حک مورخ  26سپهامطر  ،1182منهبرم در
گ ارش آراش دادگام ،سری الف ،شمارم .02
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از ایههن قههرار اسههت کههه شهه رداری شهه ر
اسهک ل

دو قطعه مسه الت در این شه ر را

در طر

هاحب قهرار
درازمدت خود بهرای تصه

دادم و هرگونه ساخهمان یها تعمیهرات در
این قطعات را ممنوع اعالم کردم بود .اثر
ططیعی این عم

این بود که ارزش مسهه الت

م بور بهه م هدار قابه
یا هه و

مالح ظهای کهاهش

روش آن ها بسهیار دشهوار شهدم

بود .مالکهان مسهه الت م بهور در دعهوای
مطروحه علیه دولت سوئد در دادگام ح هو
ببر اروپا ادعا میکردنهد کهه ایهن عمه
ش رداری در حک

مصادرم عملی قطعات مورد

ب ث بودم و دولهت سهوئد مسه ول پرداخهت
هن نظهر را
خسارت واردم است .دادگهام ایه
نپایر ت و اعالم کهرد کهه عمه
اسهههک ل

مصههادرم غیرمسههه ی

شه رداری
م سههوب

نميشود:
«به نظر دادگام کلیه آثاری کهه از آن
شکایت میشود ...ناشی از کهاهش امکهان
روش امال

مورد ب ث است .این آثار به

واسطه م هدودیه ای وضهع شهدم بهر حه
مالکیت که ح

م بور را مه ل ل سهاخهه

و همچنین به واسطه آثار آن م دودیه ا
هت.
هدم اسه
هاد شه
هات ایجه
در ارزش آن قطعه
مصادره غيرمستقيم در…
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معهاا ،با آنکه ح

مورد ب هث م هداری

از ماهیت خود را از دست داد ولی بکلی
هدامات
هار اقه
هت .آثه
هه اسه
هین نر هه
از به
ذیرب

بهگونهای نیست که بههوان آن ها

هرد.
را به م رومیت از تصهرف تبهطیه که
دادگام در این رابطه مهاکر میگردد که
صاحطان دعوی مهیتوانسههند کماکهان از
مسه الت خود اسهفادم کنند و با اینکهه
ههک ل
هه الت در اسه
هروش مسه
ه
مجوزهههای تصههاحب توسهه

هاطر
هه خه
به
شهه رداري و

ممنوعیت سهاخهمان مبهک تهر شهدم امها
امکههان

ههروش همچنههان بههاقی مانههدم

بود»110.

ً اشارم شد ،دیهوان
همانگونه که وقا
ً
ها
هه ت ریطه
هدکو نظریه
هدم سه
داوری در پرونه
مباب ی را اعالم نمود:
« همچنههین ایههن اصهه
بینالمل

نیهه

در ح ههو

پایر هه شدم که دولت مسه ول

زیان ای اقهصادی که در نهیجه م هررات
صادقانه در م دودم اخهیارات پایر ههه
شدم حکومهی دولت است

نميباشد»113.

 .115همان جا ،بند  36حک .
 .114حکهه پرونههدم سههدکو وپانوشههت  ،)31و  61ومهههن
انگلیسی ،و .)235
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در دعاوی مطروحهه در دیهوان داوری،
ب ث ت لی

ب ای اموال و مسه ولیت دولهت

از این بابت بیبهر در دعاوی زیر 202222
دالر و توسهه

خواهان ههای آمریکههایی در

اینگونه دعاوی مطر

میشد .همانگونه کهه

در ب ث راجعبه معامالت اجطاری ذکهر شهد،
ً ادعا مهیکردنهد
اینگونه خواهان ا اکثرا
که در جریان خرود از ایهران طهی ان هالب
اسالمی و با توجهه بهه اوضهاع آن زمهان،
مجطور بودند اموال خود را بهه قیمه های
بسیار نازلی بفروشند ،و به ادعای آن ها
دولت ایران مس ول خهرود شههاب دم آن ها
بودم و لاا باید خسهارات واردم از ایهن
بابت را بپردازد .با توجه بهه رد اکثهر
اینگونه دعاوی توس
ً حه و صه
مهعاقطا

دیوان در صهالحیت ،و
یکجهای آن ها توسه

دولهین ،موضوع به تفصی

دیوان ت ت

توس

بررسی قرار نگر ت .کمیسیون دعاوی خارجی
که مهعاقب ح

ایاالت مه دم نی

و

آن

ص

دعاوی مأمور تصمی گیری راجعبه آن ا شد،
به اینگونه دعاوی ترتیب اثر
لاا در شرای
.114

نداد113.

عادی ،اعمال دولت کهه

ر  .پانوشت .06
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باعث کاهش ارزش مال مهعله
میشود ،در حک

هه بیگانهه
به

مصادرم اموال نطودم و از

این بابت مس ولیهی مهوجه دولت نیست.
هـ .تاریخ مصادره

در موضوع مصادرم غیرمسه ی  ،تعیهین
تاریخ دقی

م رومیت کام

هک مهال از
ماله

اهمیت ویه مای برخهوردار اسهت .در ضهط
اموال بهن هو مسهه ی  ،تهاریخ م رومیهت
مالههک مههال مبههخص اسههت ،لههیکن مصههادرم
غیرمسه ی

پدیدمای است که در طهول مهدت

زمان غیر مبخصی به تدریج تکام
و سر انجام به م رومیت کام

مییابهد

مالهک مهال

میانجامدم لاا قاضهی یها داور در م هام
رسیدگی به دعوای مصادرم غیرمسه ی

باید

بهطهور مبهخص تهاریخ م رومیهت کامه

را

تعیین کند .اهمیت این تاریخ واضح اسهت.
ج ت تعیین می ان خسارت واردم بهه مالهک
مال ارزیابی مال مورد مصهادرم بایهد در
این تاریخ صورت گیرد و ب رم مهعل ه نی
معموالً از این تهاریخ م اسهطه مهیگهردد.
ت ییرات در تاریخ مصادرم میتواتد آثاری
قاطع در این مورد داشهه باشهد و میه ان
خسارت قاب
424
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یا زیاد کند.
پ

از اینکهه قاضهی یها داور ت

مصادرم غیرمسه ی

ه

و م رومیت مالهک مهال

را تأیید نمود ،این سه ال اساسهی مطهر
میشود که آیا تاریخ مصادرم زمهانی اسهت
که دولت شروع به مداخله در مال مصهادرم
شدم میکند ،یا اینکه این تهاریخ زمهانی
است که آن دخاله ا بهه حهدی میرسهد کهه
میتوان مالک مال را بهطور کامه

م هروم

از مال خود دانست و مال را مصادرم شهدم
تل ی نمودب در این مورد نویسندگان ایهن
رشهه توا

دارند که تاریخ اخیر ،یعنهی

زمانی که دخاله های دولهت بهه مرحلههای
میرسد که میتوان بهطور مع ول نهیجهگیری
کرد که مالک از مال خود کامالً م روم شدم
است ،باید بهعنوان تاریخ مصادرم در نظر
گر هه شهود نهه تهاریخ آغهاز دخاله ها.
بهطور مثهال ،پرو سهور کریسههی در ایهن
مورد چنین اظ ارنظر کردم است:
«تاریخ مصادرم نطاید بهه زمهانی عطهف
گردد که مال برای نخسهین بار ضط

شدم

است بلکه این تاریخ باید زمانی باشهد
ً بهوان نهیجهگیری کرد کهه از
که مبخصا
آن تاریخ دیگر مالک مال به طور مع ول
مصادره غيرمستقيم در…
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نمیتوانسهه انهظار بازگبت مال خود را
داشهه

باشد»118.

ً
دیههوان داوری در ایههن مههورد اکثههرا
موضع مباب ی اتخاذ کردم است .در پروندم
ً اعالم نمود:
« »I. T. P. C.دیوان صری ا
هاد
هر هن ایجه
هر هن در روز گه
های گه
«ادعه
میشهود .امها وقههی کهه سهلب مالکیهت
ادعایی از طری

یهک رشههه مهداخالت در

اسهفادم از ملک انجام میشهود ،تخلفهی
که اسهطاب دعهوی را تبهکی

میدههد در

روزی به وقوع میپیوندد که مداخله که
و بیش به م رومیت قطعی از ملک منه هی
شود و نه در تاریخ شروع

هه
هروف به
هدم معه
در پرونه

رویدادها»111.

هو122
خمکه

نی ه

 G. C. Christie .114وپانوشت  ،)6و 663.
 .114حک دیهوان در پرونهدم « »ITPCوپانوشهت  ،)69و 00
ومهن انگلیسی ،و  .) 292همچنین رجوع کنید به حک دیوان
در دعوای رضا مالک علیه دولهت جم هوری اسهالمی ایهران،
شمارم  069 -116 -6مورخ  22مرداد  ،1631بند .19
همان گونه که پیبهر ب ث شد ،در پروندم سهدکودیوان بها
اسهدالل غریطی از این قاعدم جا ا هادم پیروی نکرد ،ولی
هه دیهوان در
بیبهر احکام دیهوان از نظهر مبه ور و رویه
پروندم « »ITPCدنطاله روی نمودم اند.
 .124دعوای شرکت آموکواینهرنبهنال هاینن کورپوریبهن
علیه دولت جم وری اسالمی ایران شرکت ملهی نفهت ایهران،
شرکت ملی پهروشیمی ایران و شرکت شهیمیایی خهار  ،حکه
422
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نهیجهگیری دیوان به همهین ترتیهب بهود.
دعوی خواهان در این پروندم ناشی از عم
دولت ایران در کهان له یکهن اعهالم کهردن
هرکت
هین شه
قهرارداد به

هرکت
هی شه
هی سویسه
رعه

خواهان و شرکت ملی پهروشیمی ایران بود.
همانگونهه کهه پیبههر توضهیح دادم شهد،
شورای ان هالب جم هوری اسهالمی ایهران در
تههاریخ  18دی  1608مههادم واحههدمای بههه
تصههویب رسههاند کههه براسههاس آن کمیسههیون
های
هه قراردادهه
هأمور گردیدکلیه
وی ه مای مه
نفهی منع دم بعد از تاریخ ملی شهدن صهنعت
نفت ایران را بررسی کند و در صورتیکه هر
یک از آن ا م ایر با ملی شدن صنعت نفهت
هالم گهردد.
تبخیص دادم شد ،کان ل یکن اعه
در مورد قهرارداد موضهوع ایهن پرونهدم،
تصمی

کمیسیون وی م مطنی بر کان ل

یکن

تل ی کردن آن ،در تهاریخ  6دی  1601بهه
طرف دیگر اعالم شدم بود .خواهان در ایهن
پروندم ادعا

میکهرد کهه مصهادرم ح هو

قراردادی وی بسیار قط
ت

از تاریخ ای

و

یا هه بود ،زیرا در تاریخ  23تیهر

 1608طرف ایرانی وشهریک ایرانهی :شهرکت
شههمارم  612 -50 -6مههورخ  21تیههر  1600ومهههن انگلیسههی
منهبههرم در جلههد  15گهه ارش آراش دیههوان ،انهبههارات
گروسیوس ،و .)181
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هه عملیهات
پهرشیمی) وی را مطلع سهاخت که
مبارکت

ی مابین را به تن ایی بههع هدم

گر هه است و کلیه ح و

و تع دات موجهود

ت ت قراردادههای مربهوط ،بهه وی وشهریک
ایرانی) منه

خواهد شد .لاا بنابر نظر

هداق
هادرم حه
هی مصه
هاریخ واقعه
هان ،ته
خواهه
ژوئیه  1608بود .دیوان داوری ایهن نظهر
را نپایر ت و تعیین زمان اولین دخاله ا
بهههعنههوان تههاریخ مصههادرم را موجههه
ندانست121.

در ب ههث تههاریخ مصههادرم در چههارچوب
صههالحیت دیههوان داوری ،گفهنههی اسههت کههه
براساس م ررات بیانیه الج ایهر ،دیهوان
داوری

به دعاویی مهیتوانهد رسهیدگی

کند که موضوع آن ا در تاریخ  21دی 1601
وتههاریخ امضههای بیانیههههههای الج ایههر)
پابرجا بودم باشد .لاا هرگونه مصادرمای
میبایست تا این تاریخ ت

یا هه باشهد

تهها دیههوان بهوانههد صههالحیت خههود را در
رسیدگی بهه آن اعمهال نمایهد .بهه ایهن
 .121الطهه ،در ب ث ارزیهابی در ایهن پرونهدم ،دیهوان
چنین نظر داد کهه دخاله های دولهت در ح هو قهراردادی
خواهان قط از تاریخ تعیین شهدم ،در صهورتی کهه قابه
توجیه نطاشد ،ميتواند در ارزیابی مال مصادرم شدم م ثر
باشد.
425
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ترتیب ،در صورتیکهه دخاله های دولهت در
ً در ج هت م رومیهت
اموال ه هر چند ظاهرا
مالک مال ه تا تاریخ  21دی  1601به حدی
نرسد که نباندهندم م رومیت کامه
باشد ،دیوان حک

مالهک

به مصادرم نخواهد داد.

حهی اگر مبخص باشد که بعد از این تاریخ
مالک بهطور کام

م هروم و مهال مصهادرم

شدم است ،دیوان نمیتواند به وقایع بعهد
از تاریخ امضای بیانیهه اسههناد کنهد و
حک

به مصادرم در آن تهاریخ یها زمهانی

قط

از آن تاریخ بدهد.
دیوان داوری در پرونهدم

ورموسهت122

این وضعیت را بهه صهراحت روشهن سهاخت و
چنین نهیجه گر ت که ههر چنهد دخاله های
دولت ایران در ح و

مالی خواهان م ه

و

جدی بهودم اسهت ،ولهی ایهن دخاله ها در
تاریخ  21دی  1601به حدی نرسیدم بود که
آن ح و

مالی را بهوان مصادرم شدم تل ی

کرد126.

به این علت دعوی مصهادرم امهوال

 .122دعوای ورموست و )Foremostعلیه ایران ،حک شمارم -1
 222 -63/261مههورخ  21ههروردین  1630ومهههن انگلیسههی
منهبههرم در جلههد  12گهه ارش آراش دیههوان ،انهبههارات
گروسیوس ،و .)228
 .123همان جا ،و  62ومههن انگلیسهی ،و  .)213همچنهین،
رجوع کنید به حک دیوان در پروندم نور آرمانفرونورمن
گطای) علیه جم وری اسهالمی ایهران ،شهمارم 515 -331 -2
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در این پروندم رد شد.

3
نتيجه
همانگونه که در ابهدای م اله عنهوان
شد ،دیوان داوری دعهاوی ایران ه ایهاالت
مه دم آمریکا نخسهین مرجهع بهینالمللهی
است که موضوع مصاردم غیرمسهه ی

را بهه

هددی مهورد
ن و سیسهماتیک و طی آراش مهعه
بررسی و حک

قرار دادم و از ایهن ل هاظ

بهعنوان مرجع بسهیارم می بهرای مطالعهه
موضوع درآمدم است.
در مههواردی ،دیههوان کوشههیدم اسههت
برخوردی عملی و واقعبینانهه بها موضهوع
داشهه باشهد .بههطهور مثهال ،در موضهوع
انهساب اعمال ارگان ای دولهی به دولهت،
این برخورد تها حهدود زیهادی م هاطانهه
مورخ  11تیر  ،1632بند « :13دیوان داوری نهیجه ميگیرد
که خواهان نهوانسهه است ثابت کند که ادعاهای وی بابهت
مصههادرم امههوالش توسهه خوانههدم در تههاریخ بیانیههههای
الج ایههر یعنههی  21دی  1651و 11ژانویههه  )1181پابرجهها
بودم است»م و حک دیهوان در پرونهدم  Jonathan Ainsworthعلیهه
جم وری اسالمی ایران و سایرین ،شمارم  602 -909 -6مورخ
 12اسفند  1633ونسخه ارسی مورخ  13اسفند  ،)1633بنهد
 13ومهن انگلیسی منهبرم در جلد  18گ ارش آراش دیهوان،
انهبارات گروسیوس ،و .)12
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بهوضو

دیدم میشود و مهیتهوان گفهت کهه

دیوان در این کار تو یه

راوانهی نیه

ههویه م در بررسهی وضهعیت
داشهه اسهت .به
هالب در
هد از ان ه
هه بعه
هایی که
هوقی ن ادهه
ح ه
ایران ایجاد شدند و اسهناد اعمال آن ها
به دولت ،دیوان داوری تا حدود زیادی با
واقعبینی عم

کردم است.

با این همه ،در موارد م می نی
واقع بینی به چب

این

نمیخورد و به نههایجی

منجر شدم است که از نظر ح وقی بهه آسهانی
قاب

د اع نیست .از موارد م

در ا ین

م وله موضوع تعیین مدیران دولههی بهرای
واحدهایی است که مدیران آن ا مناصب خود
هوان داوری در
هد .دیه
هردم بودنه
ها که
را رهه
اکثر آراش خود به ایهن اقهدام اضهطراری
هیش از انهدازم ب ها دادم
دولت ایهران به
است .هرچند ح

ادارم مال از ح و

اساسی

هر مالک است ،ولی با توجه بهه شهرای

و

اوضههاع و احههوال موجههود در ایههران در
هب مهدیران
دورمای که دولت اقدام بهه نصه
هود ،و بها
موقت برای واحدهای بسیاری نمه
توجه به م اورات دولت که چنان اقهدامات
اضطراری را الزم گردانید ،اح کام دیهوان
در پروندمهای زیادی مطنی بر اینکهه بهه
مصادره غيرمستقيم در…
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مجرد نصب مدیر موقت برای یهک واحهد ،آن
واحد را ميتوان مصادرم شدم تل ی نمهود،
برخوردی تورم با مسهام ه و آسهان نگهری
نسطت به موضوع است .در اوضهاع و احهوال
بعهد از ان هالب در ایهران ،ههیچکهدام از
شرکه ا و کارخانجاتی که برای آن ا مدیر
موقت نصب شدم بود ،در وضعیت مالی خهوبی
هرای دولهت
بسر نمیبردند و ضهط آن ها به
ً تن ا انگیه م
ایران سودی نداشت .عمدتا
هات
هت مالحظه
هدیران موقه
هین مه
هت در تعیه
دوله
اجهمههاعی از قطیهه

جلههوگیری از تعطیهه

واحدهای تولیدی و یا ورشکسههگی آن ها و
بیکار شدن کارگرانبان بهود .در بسهیاری
موارد ،پ

از دورم کوتاهی ،مدیران قطلی

دعوت به مراجعت
نی

شدند129

و در برخی موارد

مدیران دولهی در حفه

ها ع واحهد
منه

ت ت کنهرل خود ب هر از مدیران قطلی عم
کردند120.

دیوان داوری ،هرچند در تئهوری

طر دار این قاعهدم اسهت کهه دوله ها در
مواقع ب ران ای اجهمهاعی و اقهصهادی از
اخهیارات وسیعتهری بهرای تنظهی

روابه

 .125بهطور مثال ،رجهوع کنیهد بهه پرونهدم موتهوروال و
پروندم اسهارت در صف ات پیبین همین م اله.
 .125بهطور مثال ،رجوع کنیهد بهه پرونهدم تام آ ها در
صف ات پیبین همین م اله.
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اقهصادی در جامعه
همه در عم

برخوردارند123،

با این

بهن و دیگری برخورد میکند و

به نهایج غیرواقعبینانه و از نظر ح وقی
غیرموج ی میرسد .لاا میتوان چنین نهیجه
هه
هیدگی به
هوان داوری در رسه
هه دیه
هت که
گر ه
موضوع مصادرم غیرمسه ی  ،در موارد م می
دچار آساننگری به موضوع شدم است و رویهه
با رویههههای گاشههه و

ایجاد شدم موا

نظرات علمای این رشهه نیست .درعین حال،
با توجه به تعداد احکام دیهوان در ایهن
موضوع و قلت رویهه بهینالمللهی در ایهن
زمینه ،تأثیر و نفوذ رویه قضایی دیهوان
در آیندم غیرقاب

انکار است.

هوان در
هه آراش دیه
هد به
هوع کنیه
هال ،رجه
هور مثه
ههطه
 .123به
پروندمهای اسهارت و سهی -لنهد در صهف ات پیبهین همهین
م اله.
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