نقد اجمالي رأي شمارة 2ـ
218ـ53
ديوان داوري دعاوي ايران و
آمريكا
تئوري دارا شدن غيرعادالنه و صالحيت
دكتر اكبر شيرازي

اشاره:
با نك بينالمل لي ا يران در

تاريخ دوم

ژانوية  91( 9191دي ماه  )9531چكي به مبلغ
سي صد و ه شتاد هزار دالر در و جه آ قاي ح ييم
فر كاش تب عة ا سرائيل (رژ يم ا شغالگر قدس)،
ع هدة چيس من هتن با نك صادر مينما يد كه پس
از مراج عة دار ندة چك به با نك محالعل يه،
برگ شت مي شود .آ قاي بن جامين آر .اي ساياه
تبعة آمريكا در تاريخ يازدهم ژانويغة 9191
( 19دي مغغاه  )9511دادخواسغغتي بغغه خواسغغتة
مطال بة و جه چك به عالوة خ سارات دير كرد آن،
عل يه با نك مز بور ( كه با نك م لت قائم م قام
آن شغغده اسغغت) بغغه ديغغوان داوري ايغغران و
آمري كا ت قديم مينما يد .دادخوا ست مذكور پس
از رسيدگي منجربه صدور حكمي مي شود كه ضمن
مقا لهاي از بع ضي د يدگاهها و بهن حو اج مال
نقد اجمالي رأي...
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مورد انتقاد آقاي اكبر شيرازي قرار گرفته
است.
غتر و
غرداري بيشغ
غور بهرهبغ
غه منظغ
غون بغ
چغ
كا ملتر خوان ندگان از مقا لة مز بور ،ا طالع
از خال صة جر يان پرو ندة مطرو حه در د يوان
داورن و نحغغوة مغغدافعات طغغرفين و اسغغتدالل
د يوان داوري درخ صوص

مورد،

ضرورت دارد و

رأي د يوان داوري خود حاوي اطال عات جامعي
در

موارد

مذكور ميبا شد و ن يز به من ظور

آ شنايي خوان ندگان «مج لة ح قوقي»

با ن حوة

انشغغاي آراي در ديغغوان داوري ايغغران بغغا
ً متن كا مل رأي د يوان داوري و
آمري كا ،بدوا
سغسس مقالغة مغورد نظغر را در

مينمغاييم.

ً مقا لة حا ضر قبالً به ز بان انگلي سي در
ضمنا
شمارة  11ژوئية  9191نشرية  Iranian claimsكه در
راب طه با م سائل د يوان داوري منت شر مي شود،
به چاپ رسيده است.
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پروندة شماره 191
شعبة 1
حكم شمارة 1غ191غ53

خواهان :بنجامين آر .ايساياه
خوانــده :بانــم ملــت (جانشــين بانــم
بينالمللي ايران)
اول ـ جريان رسيدگي
خواهان

ـ آقاي بنجامين آر .ايساياه

غ با ذكر اينكه در تمام مدت مربوط تبعة
اياالت متحغده بغوده اسغت ،در تغاريخ 99
ژانوية  19( 9191دي ماه  )9511دادخواستي
عل يه با نك بينالمل لي ا يران در د يوان
داوري به ث بت ر ساند .مب ل

خوا ستة مورد

مطالبه خواهان  591.111دالر آمريكغا اسغت
كه شامل يك فقره چك برگشتي صادره توسط
با نك بينالمل لي ا يرن بهع هدة چيس من هتن
بانك بهعالوة بهغرة متعلقغه از تغاريخ 1
ژانوية  91( 9191ديماه  )9539ميباشد.
خوانده ـ بانك ملت غ كه اليحة دفاعيه
خود را در تاريخ  1مه  91( 9191ارديبهشت
ماه  )9519به ثبت رسانده ،مدعي شغد كغه
چون چك در وجه شخص ديگري كه تابعيت وي
نقد اجمالي رأي...
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م شخص ني ست صادر شده ا ست و نه در و جه
خوا هان ،لذا د يوان داوري صالحيت ر سيدگي
به دعوي را ندارد ،و عالوه بر آن خوانده
دفاع ياتي در مورد ماه يت د عوي ن يز عر ضه
نمود.
خواهان در تغاريخ  11ژوئيغة 1( 9191
مردادماه  )9519نظرات خغود را در مغورد
الي حة دفاع يه

به ث بت ر ساند و

طي آن

او ضاع و ا حوالي را كه ت حت آن ،چك صادر
گرد يده ا ست ت شريح كرد و ا سناد مختل في
به ديوان تسليم نمود حاكي از اين ادعا
كه مب ل

مذكور در متن چك به وي تع لق

دارد.
بهدن بال آن ،خوا نده در پا سخ ث بت
مورخ  11اكتبر  19( 9191مهرماه  )9519خود
به جواب ية خوا هان ،به تف صيل و تو ضيح
دفاعياتش پرداخت.
در تاريخ  15دسامبر  1( 9191دي مغاه
 )9519خواهان اقدام به ثبت اليحة استماع
نمود .جلسة استماع در تاريخ  11ژانويغة
 1( 9195بهمن ماه  )9519برگغزار گرديغد.
غت
غواهي تابعيغ
غان ،گغ
غه خواهغ
غن جلسغ
در ايغ
اكت سابي آمري كايي خود ،ا صل چك ،و يك
جلد از سوابق كارهاي تجارتي خود را جهت
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غود.
غليم نمغ
غوان داوري تسغ
غه ديغ
بررسغي بغ
به عالوه خوا هان ،چ ند ن سخه رونو شت نا مة
مورخ  11ژانوية  1( 9199بهمن مغاه )9531
خود به آقاي حييم فركاش غ گيرندة چك غ
و دو ف قره سوگندنامه مر بوط به ب هره و
هزي نهها را در جل سة ا ستماع ت سليم كرد.
خوا هان

طي جل سة ا ستماع

شهادت دو ن فر

صحبت

كرد و

شاهد ،يع ني آ قاي ح ييم

فر كاش ا هل تل آو يو ،ا سرائيل ،و آ قاي
م سعود عالي خاني ساكن ل ندن ،انگ ليس را
ارائه داد.
دوم ـ واقعيات و اظهارات
اي ساياه دادخوا ست مدعي شده ا ست كه
وي «صاحب و دارندة» چك مغورخ  1ژانويغة
 91( 9191دي ماه  )9531ميباشد .وي متذكر
شده است كه ع لت عدم پرداخت چك ،مصادرة
غت
غط دولغ
غك توسغ
غك بانغ
غا و مايملغ
داراييهغ
ايران بوده است .او اظهار داشت كه آقاي
فر كاش ،گير ندة فوقا لذكر ( نام وي در چك
ً فراشغغي نوشغغته شغغده اسغغت) در
اشغغتباها
معام لهاي كه چك با بت آن صادر گرد يده،
«را بط» وي بوده ا ست .نامبرده همچ نين
ن سخههاي ك سي چك و يك ف قره «ظهرنوي سي
نقد اجمالي رأي...
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م جزا از سند قا بل انت قال» بدون تاريخ
را كه گويا در تاريخ  1نغوامبر 99( 9191
آبان ماه  )9539تهيه شغده اسغت ،پيوسغت
نمود .متن ظهرنويسي بهشرح زير است:
ظهرنويسي مجزا از سند قابل انتقال
«بدينوسغغيله اينجانغغب حيغغيم فركغغاش
كل ية ح قوق و م نافع خود را در مورد و
نسبت به چك مغورخ  1ژانويغة  91( 9191دي
ماه  )9531كه به نام مغن صغادر گرديغده
ا ست

به بن جامين آر .اي ساياه وا گذار

ميكنم .يك ك سي از چك ،پيو ست ميبا شد و
به مو جب ا ين ظهرنوي سي كل ية ح قوق و
منافع خود در مورد و نسبت به چك مزبور
و عوايد ناشيه از آن را به بنجامين آر.
اي ساياه منت قل ميكنم .ا ين انت قال به
منز لة آن ا ست كه چك «در و جه بن جامين
آر .ايساياه» بوده و توسط اينجانب امضا
شده است».
حييم فركاش
(امضا)

ً در باره معام لهاي كه
اي ساياه ب عدا
منجر به صدور چك شده بود تو ضيح داد و
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ا سناد و

كه

شهادتنامهاي ت سليم ن مود

نشان ميداد وي در تاريخ  91ژانويغة 9199
( 11دي ماه  )9531موافقتنامهاي با شغركت
كرايش منعقد كرده كه طبق آن ايساياه در
ايغغاالت متحغغده و كشغغورهاي ديگغغر آبجغغو
ميخريد و به ايران حمل ميكرد و در آنجا
به فروش مير ساند .به مو جب موافقتنا مه،
 13درصد منافع اين مؤسسغه بغه ايسغاياه
غاياه و
غط ايسغ
غه توسغ
غيد .موافقتنامغ
ميرسغ
م سعود عالي خاني
شركت

كرايش ام ضا

به نماي ندگي از
شده ا ست.

به

طرف
عالوه

اي ساياه نا مهاي به عالي خاني نو شت و طي
آن فر كاش را بهع نوان نماي ندة خود ج هت
تق بل ق سمتي از و ظايف

خويش در ا يران

منصوب نمود.
در تغغاريخ  5نغغوامبر  91( 9199آبغغان
ماه  )9539عاليخاني نامهاي به ايسغاياه
نو شت و در آن م تذكر شد كه سهم اي ساياه
از منافع تا پايان اكتبر  1( 9199آبغان
ماه  )9539بال

بر  591.111دالر ميگغردد و

از او خواسغغت تغغا نحغغوة پرداخغغت آن را
تعيين كند .ايساياه طغي نامغة مغورخ 99
دسغغغغامبر  19( 9199آذرمغغغغاه  )9539از
عالي خاني خوا ست ترتي بي بد هد كه پول در
نقد اجمالي رأي...
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اول سال از طريق بانك به حساب فركاش در
ا سرائيل منت قل شود و به ا ين ترت يب به
جاي سال  9199در سال  9591ثبت گغردد .در
تاريخ  1ژانوية ( 91دي ماه) فركغاش بغه
اي ساياه نو شت كه چك را دريا فت كرده و
آن را به ح ساب گذا شته ا ست و « تا شما
نحوة انتقال اين وجوه را تعيين نماييد،
غواهيم
غداري خغ
غود نگاهغ
غاب خغ
آن را در حسغ
كرد» .در تاريخ  95ژانويه ( 15دي مغاه)
ً نا مهاي به اي ساياه نو شت؛
فر كاش م جددا
و لي ا ين بار به وي ا طالع داد كه چك به
علت كسر موجودي برگشته است.
خوانغغده دفاعيغغات مختلفغغي را مطغغرح
ساخت؛ از جم له دفاع يات ز ير را ع نوان
ً ذي حق ني ست ،ز يرا
ن مود :اي ساياه قانو نا
كه وي گير ندة چك ن بوده ا ست كه بتوا ند
با بت آن تعق يب

قانوني نما يد؛ بالا ثر

بودن ظهرنوي سي يا وا گذاري جداگا نه از
فر كاش
غيرم جاز

به اي ساياه
بوده ا ست؛

كه
عدم

بدون

تاريخ و

صالحيت د يوان

داوري ت حت ا ين او ضاع و ا حوال؛ ا لزام
قوانين ا يران دا ير بر تأي يد م جدد چك
توسط صادركننده بعد از شش ماه از تاريخ
صغغدور و تعقيغغب قضغغايي بابغغت چغغك در
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دادگاههغغاي ايغغران؛ غيرقغغانوني بغغودن
معام لة ا صلي و م سائل مر بوط به اين كه
آ يا انت قال ارز خارجي م طابق بخ شنامة
الزماال جراي با نك مر كزي ،م جاز بوده ا ست
يا خير؟
خوا هان در م قام معار ضه ،از جم له،
م تذكر گرد يد

كه :د يوان داوري

صالحيت

دارد تا به اد عاي اي ساياه غ بهع نوان
صاحب ذينفع وجه چكغ عليه بانك كه چك را
غته
غاه داشغ
غه آن را نگغ
غت داده و وجغ
برگشغ
ا ست ،ر سيدگي ك ند؛ ق يد تجد يد در مورد
چك هاي برگ شتي صادق ني ست؛ معام لة ا صلي
در آن مو قع

قانوني

بوده ا ست؛

شرايط

انتقال ارز خارجي طبق بخشنامة الزماالجرا
ا حراز شده ا ست و با نك اك نون حق ندارد
خالف اين واقعيات را اظهار كند.
ضمن پي شرفت جر يان د عوي طي مدافعات
و در جل سة ا ستماع ،يا طرفين از ادا مة
ب سياري از اظ هارات خودداري كرد ند و يا
مسائل مربوط به صالحيت ،عدم ارتباط آنها
را به مو ضوع م سجل ساخت .در نها يت ا مر
موضوعات اصلي عبارت از اين بود كه آيا
در

مورد مالك يت مو ضوع اد عا ا ستمرار

تابع يت و جود دا شته كه د يوان داوري ج هت
نقد اجمالي رأي...
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ر سيدگي به د عوي صالح با شد و آ يا براي
اث بات اد عاي اي ساياه مب ني بر دارا شدن
غده
غدارع ،قانعكننغ
غده مغ
غة خوانغ
غيرعادالنغ
ميباشد يا خير؟
سوم ـ صالحيت
خواهان با ارائة گواهي كسب تابعيت،
تابعيت آمريكايي خود را اثبات نمود .با
اينكه وي اصالً هندي بغوده ،در سغال 9191
به تابعيت آمريكا درآمده است.
بانغغك ملغغت ،بغغه جانشغغيني بانغغك
بينالمل لي ا يران مع ترف ا ست و ب نابراين
بهعنوان خوا نده ،جان شين با نك مز بور
ميباشد .بانك ملت يك بانك دولتي است و
بدين قرار واژة «ا يران» به ترتي بي كه
در بند  5مادة هفغت بيانيغة حغل و فصغل
دعغغاوي تعريغغف گرديغغده اسغغت ،شغغامل آن
ميشود.
تنها مسأله مشكلي كه در مورد صالحيت
م طرح مي گردد ،ا ستمرار تابع يت در راب طه
با ادعا است:
«برحسب مورد« ،دعاوي اتباع» ايران
و يا ا ياالت مت حده ع بارت از د عاوي
است كه مالكيت آنها از تاريخ تحقق
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تا تاريخ انع قاد ا ين موافقتنا مه
ً در دست اتباع آن كشور بوده
مستمرا
باشد.»...

تا آن جا كه اد عاي اي ساياه بر چك
(منظور چك برگشتي است) متكي ميباشد ،وي
با م شكلي مع لوم و الين حل موا جه ا ست؛
ز يرا چك به نام يك ن فر ا سرائيلي صادر
شده است .بنابراين موقعي كه ادعا بهعلت
برگ شت شدن چك به و جود آ مد ،صرفنظر از
اين كه وي بهعنوان ذين فع از چك ذين فع
مي شده يا خ ير ،به دل يل آن كه او در آن
مو قع

صاحب

چك ن بوده ا ست ،نميتوان ست

ً تعقيب نمايد .ظهرنويسي
دعوي را مستقيما
ً از طرف فر كاش به
جداگا نة چك كه ب عدا
نام اي ساياه صورت گر فت ،يع ني ظهرنوي سي
چك پس از به و جود آ مدن اد عا .ح تي ا گر
اي ساياه به مو قع خود صاحب چك هم شده
بود

ً چنين كاري انجام نشده
غ كه ظاهرا

است

غ شرايط بيانيه در مورد استمرار

مالك يت د عوي را

تأمين نميك ند؛ ز يرا

ايسغغاياه بابغغت ظهرنويسغغي چغغك چيغغزي
نسرداخ ته و ظهرنوي سي به صورت جدا از چك

نقد اجمالي رأي...
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ان جام گرف ته بود.

1

لذا د يوان حا ضر ج هت

رسيدگي به ادعاي ايساياه بابت خود چك،
بهعنوان اينكه وي حسباالدعا در موقع خود
دارندة چك بوده است ،صالحيت ندارد.
بديهي ا ست

كه اي ساياه ميتوان ست

دعوايي عليه شركت كرايش به موجب معاملة
ا صلي غ يع ني سهم وي از م نافع حا صله از
خر يد و فروش آبجو غ اقا مه نما يد .بر فرض
اگر بتوان اثبات نمود كه شركت مزبور در
تاريخ  91ژانوية  11( 9199دي مغاه )9531
تحت كنترل دولت ايران بوده است ،ديوان
داوري جهت رسيدگي به چنان دعوايي صالحيت
ميداشت؛ اما ايساياه چنين ادعايي ندارد
و در نتي جه چ نان د عوايي در د يوان م طرح
نيست.
ا ستدالل 2اي ساياه ا ين ا ست كه اقا مة
د عواي وي مبت ني بر دارا شدن غيرعادال نة
بانك است؛ زيرا وجوهي به بانك داده شده
كه وي صاحب ذين فع آن و جوه بوده و با نك
ج هت بهره برداري خود و به ز يان وي و جوه
.1

رجوع شود به:

Chapter II of Annex I to the Geneva Convention on Bills of Exchange of 1932 the United States
Uniform Commercial Code, Sec. 3-302.

غرح
غود مطغ
غت خغ
غتدالل را در دادخواسغ
غن اسغ
غاياه ايغ
 .2ايسغ
ن ساخته ا ست؛ بل كه پس از ت عويض وك يل ،ا ستدالل مز بور را
ضمن مدافعاتش به ميان آورده است.
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مزبور را نگاه داشته است .وي ميگويد كه
اين چك ،يك چك معمولي نبوده است كه در
صورت برگشت خوردن ،موجب بروز ادعا عليه
صادركنندة چك

غ خواه بابت چك و خواه

بابت بدهي اصلي

غ بشود؛ بلكه چك مزبور

يك چك بانكي بوده كه تو سط شركت كرايش
خر يداري شده و صادركنندة آن سلف با نك
م لت بوده ا ست .ب نابراين در صورت برگ شت
چك (كه در مورد چكهاي بانكي بسيار نادر
است) و ضبط وجوه توسط بانك ،صاحب ذينفع
و جوه ميتوا ند عل يه با نك به ع لت دارا
شدن غيرعادال نه اقا مة د عوي نما يد .با
اينكه چنين ادعايي تازگي دارد ،در صورت
غان
غر خواهغ
غا نظغ
غوان داوري بغ
غات ،ديغ
اثبغ
موافق است كه اين دعوي بهعلت اينكه قبل
از صدور بيانيه الجزاير به وجود آمده و
از آن

ً به خوا هان تع لق
بهب عد م ستمرا

دا شته ا ست ،د يوان صالحيت ر سيدگي به آن
را دارد.
ب نابراين د يوان داوري براين عق يده
ا ست كه ج هت ر سيدگي به اد عاي نا شي از
دارا شدن غيرعادالنه صالحيت دارد.
چهارم ـ ماهيت دعوي
نقد اجمالي رأي...
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خوا هان مداركي ارا ئه داد كه ثا بت
ميكرد چك مورد بحث در تغاريخ  1ژانويغة
 91( 9191دي مغغغاه  )9539توسغغغط بانغغغك
بينالمللغغي صغغادر شغغده و در تغغاريخ 91
ژانوية  11( 9191دي ماه  )9539بهعلت كسر
مو جودي ،چيس من هتن با نك از پردا خت آن
خودداري كرده بود .شهادت شاهد در جل سة
ا ستماع حاكي از ا ين بود كه به ت صور
غك
غاري بانغ
غهيالت اعتبغ
غدد تسغ
غتقرار مجغ
اسغ
بينالمل لي نزد چيس ،چك را مدتي در چيس
منهتن گذاشتند و مقامات بانك بينالمللي
در ت هران ،در مورد پردا خت قر يبالوقوع
چك بار ها

به آ قاي عالي خاني اطمي نان

خاطر دارند.
خوا هان

مداركي

به

صورت نا مههاي

مباد له شده بين خود و آ قاي عالي خاني و
آ قاي فر كاش و ن يز شهادت ا ين دو ن فر را
در جلسة استماع ارائه داد دال بر اينكه
چك از محل  13درصد منافع سغهم ايسغاياه
از واردات آبجو تا پايان اكتبر 1( 9199
غق
غده و طبغ
غداري شغ
غاه  )9539خريغ
غان مغ
آبغ
درخوا ست اي ساياه قا بل وار يز به ح سابي
تحت نام فركاش بود.

192



مجلة حقوقي  /شمارة دوم

خوا هان اظ هار ميدارد كه خوا نده به
ز يان خوا هان ،غيرعادال نه دارا شده ا ست؛
ز يرا خوا نده و جوه را از

شركت

كرايش

با بت پردا خت بدهي آن شركت به خوا هان
دريا فت كرده ،و لي هر گز و جوه مز بور را
به خوا هان يا كس دي گري پردا خت ن كرده
ا ست .خوا هان مدعي ا ست كه ضبط و جوه از
طرف با نك ،نام شروع بوده و صاحب ذين فع
آن

غ يعني آقاي ايساياه غ حق دارد كه

وجوه مزبور به وي بازگردانده شود.
نظريغغههاي مربغغوط بغغه بغغازگرداني،
مانند دارا شدن غيرعادالنغه و بالجهغت 3در
قغغوانين اغلغغب ملغغل يافغغت ميشغغود 4.در
غانون
غواد  519و  515قغ
غران ،مغ
غوانين ايغ
قغ
مدني به شرح زير مقرر ميدارد:
ً
ً يا اشتباها
«مادة  ،519كسي كه عمدا
چيغغزي را كغغه مسغغتحق نبغغوده اسغغت
دريافتكنغغد ،ملغغزم اسغغت آن را بغغه
مالك تسليم كند.
مادة  ،511كسي كه مالي را من غيرحق
غين و
غامن عغ
غت ،ضغ
غرده اسغ
غت كغ
دريافغ

3. Enrichissement Sans Cause.

.9

رجوع شود به:
J. Dawson, Unjust Enrichment: A Comparative Analysis (1951).
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منافع آن است اعم از اينكه به عدم
استحقاق خود عالم باشد يا جاهل».

در حقغغغوق بينالملغغغل دارا شغغغدن
غيرعادال نه ي كي از عنا صر م هم م سؤوليت
دو لت ا ست.

5

هر چ ند كه د يوان داوري از

و جود ت صميمات

ق ضايي دا ير

بر م سؤول

شناختن بانك صادركنندة چك بانكي برگشتي
به دل يل دارا شدن غيرعادال نه ،در ق بال
صاحب ذين فع چك ا طالع ندارد ،چ نين چ يزي
به هيچ و جه ح يرتآور ني ست؛ ز يرا چك هاي
بانكي

به

ندرت برگ شت مي شوند .در

صورت د يوان داوري معت قد ا ست
ان صاف ني ست چ نين

هر

كه

شرط

بانكي از ز ير

بار

مسؤوليت در قبال صاحب ذينفع وجوه موضوع
چك برگ شتي مورد ب حث فرار ك ند و با نك،
و جوهي را ن گاه دارد كه ن سبت به آن ها
هيچ حقي ندارد.
با اين كه مي توان ا ستدالل كرد چون
عمليكه موجب دارا شدن غيرعادالنه گرديده
ً
غ الاقل بعضا

غ در ايران انجام شده و

دارا شغغدن غيرعادالنغغه در ايغغران صغغورت
.3

رجوع شود به:
;Whitenan, Digest of International Law 1035-36
Schwarzenberger, International Law 577-79 (3rd. ed).
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گرف ته ا ست،

6

لذا با يد قانون ا يران در

مورد ا ين اد عا به مرح لة ا جرا گذا شته
شود ،در عين حال مي توان ا ين طور هم
ا ستدالل ن مود كه با تو جه به اين كه چك
برگ شتي بهع هدة بانكي در نيو يورع صادر
گرد يده و ق سمت اع ظم معام لة ا صلي در
خار

از ا يران ان جام گرف ته ا ست ،اع مال

قغغوانين ايغغران ،بغغهنحغغوي غيرضغغروري
محدودكننده ميباشد.
مادة  3بيانية حل و فصغل دعغاوي در
اين مورد قدرت انعطاف زيادي جهت ديوان
داوري قائغغل اسغغت .مغغادة مزبغغور مقغغرر
ميدارد:
«مغغادة  ،3ديغغوان داوري ،اتخغغاذ
تصغغميم دربغغارة تمغغام مغغوارد را
برا ساس رعا يت قانون ان جام خوا هد
داد و م قررات ح قوقي و ا صول ح قوق
ت جارت و ح قوق بينالم لل را به كار
خواهغغغد بغغغرد و در ايغغغن مغغغورد
كاربردهغغاي عغغرف بازرگغغاني ،مفغغاد
قرارداد و تغي ير او ضاع و ا حوال را
درنظر خواهد گرفت».

6. See Batiffol and Lagarde, Traité de Droit International Privé, No. 561 (6e ed); Dicey and
Morris, Conflict of Law, Rule 170 (1980 ).

نقد اجمالي رأي...
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ط بق قا عدة مز بور ،د ست د يوان داوري
در اع مال ا صول ك لي ح قوق در موردي نظ ير
پروندة حاضر باز است؛ هرچند دليلي وجود
ندارد كه با اعمال قوانين ايران ،نتيجة
متفاوتي حاصل شود.
با اين كه با نك در جر يان

مدافعات

غان
غه ميغ
غادي را بغ
غههاي زيغ
غي ،دفاعيغ
كتبغ
ك شيد ،سرانجام دفاع ية با نك مز بور در
مقا بل دارا شدن غيرعادال نه بر پا ية ا ين
اد عا قرار دا شت كه اي ساياه به هن گام
برگ شت چك ،صاحب ذين فع و جوه مو ضوع چك
ن بوده و به من ظور ا حراز صالحيت د يوان
داوري ج هت ر سيدگي به د عوي ،ح قوق مر بوط
ً به وي انت قال داده شده
به و جوه ب عدا
اسغغت .بانغغك بغغه نظريغغة دارار شغغدن
غيرعادال نه في حد ذا ته ا يرادي نگر فت؛
غا
غاياه بغ
غتحقاق ايسغ
غه اسغ
غبت بغ
غه نسغ
بلكغ
ا ستناد

به ت ئوري مز بور ا يراد دا شت.

با نك م لت در تأي يد دفاع ية
مدركي ارا ئه

نداد .با نك

خود

هيچ

به اعت بار

شهادت خواهان و دو نفر شهود وي و سنديت
مدارع م ستند او اع تراض كرد؛ ا ما هيچ
مداركي از خود ا براز نن مود .در وا قع
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ً گ فت كه مدارع ار ئه شدة
با نك تلوي حا
خوا هان ساختگي بوده تا د عوي ،يك د عوي
آمريكايي جلوه داده شود؛ در حالي كه در
حقيقت ،طرف اصلي حق يا فركاش بوده است
يا عالي خاني .با نك م تذكر گرد يد

كه

عالي خاني روي كا غذهاي مار كدار شركتهاي
مختلف نوشته و حق نداشته است كه از طرف
شركت كرايش يا اي ساياه قرارداد بب ندد.
عاليخاني جواب داد كه وي در آن موقع از
طرف

شركت

كرايش

كه ي كي از

شركتهاي

متع لق به خانوادة او بود ،وكا لت دا شته
كه ام ضا نما يد و نبا يد به اين كه وي از
كاغذهاي ماركدار شركتهاي مختلف استفاده
كرده ا ست ،اهمي تي داده شود .وي گ فت كه
كلية كاغذهاي او از جمله وكالتنامه ،در
ا يران ما نده ا ست و او دي گر به كا غذهاي
مزبور دسترسي ندارد.
خوا نده

به ظهرنوي سي جداگا نة

چك

توسط فركاش اشاره ميكند و آن را دال بر
اين ميخواند كه خواهان حقوق خود را فقط
پس از برگ شت شدن چك تح صيل كرده ا ست.
خوا هان در جل سه ا ستماع اظ هار دا شت كه
به من ظور رو شن

شدن ح قوق خوا هان در

ق ضيه ،ظهرنوي سي مدتها ب عد از برگ شت چك
نقد اجمالي رأي...
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توسط چيس منهتن درخواست شده بود .به هر
حال اين قبيل ظهرنويسي توسط گيرندة چك
به مع ني صرفنظر كردن از ا ين سؤال كه
صاحب ذين فع و جه چك چه ك سي ا ست ،مح سوب
نميگردد.
د يوان داوري خاطرن شان مي سازد
خوا نده

به

جز ا براز

كه

سوءظن هيچگو نه

مدركي در تأييد دفاعية خود ارائه نداد.
ً شغغركتهاي متعلغغق بغغه خانوانغغدة
ظغغاهرا
عالي خاني از جم له شركتهايي بوده كه از
طرف جم هوري ا سالمي ا يران م صادره شدهاند
و بنغغابراين گويغغا خوانغغده بغغه اسغغناد
دسترسي دارد.
د يوان داوري ك سي

مدارع ز ير را در

اختيار دارد:
الف غ موافقتنامغة مغورخ  91ژانويغة
 11( 9199دي ماه  )9531بين شركت كرايش و
اي ساياه ج هت خر يد آب جو در خار

و فروش

آن در ا يران .ط بق ا ين موافقتنا مه سهم
ايساياه از منافع  13درصد است.
ب

غ موافقتنامة مورخ  11ژانوية 9199

( 1بهمن مغاه  )9531كغه طبغق آن فركغاش
بهعنوان نماي ندة اي ساياه ج هت تو سعه و
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مديريت ت جارت آب جو در ا يران من صوب شده
است.
غ نامغة مغورخ  5نغوامبر 91( 9199
آبان ماه  )9539عاليخاني كه طبق آن شخص
اخ ير به اي ساياه ا طالع داده كه سهم وي
از منافع تا پايان اكتبر ( 1آبان مغاه)
 591.111دالر است.
د

غ نامة مغورخ  99دسغامبر 19( 9199

آذرماه  )9539ايساياه به عاليخاني داير
بر تقاضاي ارسال پول در اسرع وقت ممكنه
ب عد از اول سال به ح ساب ح ييم فر كاش در
اسرائيل.
هغ

غ نامة مغورخ  1ژانويغة 91( 9191

دي ماه  )9539بغه ايسغاياه كغه ضغمن آن
نامبرده به شخص اخير اطالع داده كه چكي
حاوي مب ل

سهم اي ساياه از م نافع ،از

با نك بينالمل لي ايرا ني خر يداري شده و
طبق دستورالعمل به حييم فركاش داده شده
است.
وغ نامة مورخ  1ژانويغة  91( 9191دي
ماه  )9539فركاش به ايساياه كغه طغي آن
به وي ا طالع داده كه پول را و صول كرده
است و تا دريافت دستورالعمل از ايساياه
آن را در حساب خود نگاه ميدارد.
نقد اجمالي رأي...
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ا ين مدارع كه با شهادت معت بر در
جر يان ا ستماع مورد تأي يد قرار گرف ته
است ،يك دعواي بديهي را به وجود ميآورد
حاكي از اينكه وجه چك متعلق به ايساياه
بوده و اد عاي وي در مورد پول از تاريخ
برگ شت چك معت بر بوده ا ست .با ف قدان
مدارع معارض ،مدارع مزبور قاطع ميباشد.
در مورد طرح دفاع يه برا ساس مم نوع
بودن فروش آب جو در ا يران ،د يوان داوري
م تذكر مي شود كه فروش آب جو در آن مو قع
در ايران قانوني بوده است.
راجعبغغه تخلغغف ادعغغايي از مفغغاد
بخشنامة بانك مركزي در مورد ارز خارجي،
د يوان داوري خاطرن شان مي سازد كه با نك
م لت نه مدعي شده و نه اث بات كرده كه
با نك مر كزي به مو جب بخ شنامه از تأي يد
غت
غك ملغ
غه بانغ
غباالدايي كغ
غارجي واجغ
ارز خغ
مطالبه نموده امتناع كرده است .به عالوه
خوا نده در مداف عة خود تو ضيح داده كه
ع لت برگ شت چك ف قط آن بوده ا ست كه چيس
من هتن با نك ت سهيالت اعت باري را كه قبالً
غود
غرار داده بغ
غت قغ
غك ملغ
غار بانغ
در اختيغ
ناگ هان ل غو كرده و كو ششهاي با نك ج هت
بر قراري م جدد ت سهيالت اعت باري نزد چيس
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من هتن با نك

با نا كامي موا جه

شده و

ً چك ،پردا خت نگرد يده ا ست .ا ين
نتيج تا
توضيح با اين ادعا كه بانك مركزي براي
كن ترل ارز خارجي ،مانع پردا خت در ا ين
مورد شده است ،منافات دارد .به هر صورت
مقررات ارزي ارتباطي به ادعاي مربوط به
دارا شدن غيرعادالنه ندارد.
بنابراين ديوان داوري معتقد است كه
خوانده غ بانك ملغت غ مبلغ

 591.111دالر

غاريخ 91
غاحق از تغ
غاياه را بنغ
غاي ايسغ
آقغ
ژانوية  11( 9191دي ماه  )9539ضبط كغرده
ا ست و اي ساياه ا ستحقاق دريا فت غرام تي
به مبل

مزبور را دارد.

پنجم ـ بهره
ً مجاز و منوط به نظر
حكم بهره يقينا
ديوان داوري است .در اين مورد دليلي در
د ست ني ست كه با نك بينالمل لي ا يران يا
ً خوا هان را
جان شين آن با نك م لت ،عا مدا
از دستر سي به پولش م حروم كرده با شد.
بغغرعكس مغغدارع نشغغان ميدهغغد كغغه بانغغك
كوششهاي بينتيجهاي به عمل آورده است كه
ً ت سهيالت اعت باري
م جددا

خود

من هتن با نك را بر قرار

ساخته و

نزد

نقد اجمالي رأي...
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بدين
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و سيله بتوا ند چك را پردا خت نما يد .با
توجه به اوضاع و احوال خاص اين پرونده،
ديغغوان داوري از دادن حكغغم بغغه بهغغره
امتناع ميكند.
هزينهها
هغغر يغغك از طغغرفين مسغغؤول پرداخغغت
هزينههاي داوري مربوط به خود ميباشد.
حكم
حكم ديوان داوري به شرح زير است:
خوانده

غ بانك ملت

غ متعهد است كه

 591.111دالر آمريكغا بغه خواهغان غ

مبل

بنجامين آر .ايساياه

غ بسردازد .اين

تعهد بايد از حساب تأميني كه طبق بند 9
بيانية مورخ  91ژانوية  11( 9199دي مغاه
 )9531دولت دموكراتيك و مردمي الجزايغر
افتتاح گرديده است ،پرداخت شود.
هر يك از طرفين ا ين اد عا هزي نههاي
داوري مربوط به خود را تقبل خواهد كرد.
بدينو سيله ا ين ح كم ج هت ا طالع

به

كارگزار ا ماني به ريا ست د يوان داوري
تسليم ميگردد.
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الهه،
مورخ  59مارس  1895برابر با  19فروردين ماه
1592
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1ـ مواضع اساسـي خواهـان در راب ـه بـا
صالحيت ديوان
غ خوا هان در دادخوا ست خود كه به
تاريخ  9511/91/19تسليم ديوان كرده بحثي
راجعبه صالحيت ديوان ننموده بلكه خود را
غت
غي و درخواسغ
غك معرفغ
غدة چغ
غك و دارنغ
مالغ
رسيدگي كرده است.
غ خواهان در يادداشتي كه تحت عنوان
«اطالعغغات تكميلغغي در تأييغغد ادعغغا و
پا سخگويي به الي حة دفاع ية خوا نده» در
تاريخ  9519/3/1ثبت كرده نسبت به مسغأله
مختلفف يه

صالحيت داد گاه

ً بح ثي
صراحتا

ننمغغوده اسغغت .فقغغط بغغا پيوسغغت نمغغودن
مكاتبات شخصي با افراد معين ،سعي كرده
داد گاه را قانع سازد كه و جه چك متع لق
به وي بوده است.
ً خواهغغان در يادداشغغت جلسغغة
نهايتغغا
استماع كه در تغاريخ  9519/91/1بغه ثبغت
رسانده اعالم داشته كه حق اقامة دعوي را
دارد؛ چون آقاي فركاش غ دارندة چك

غ

نماينده او بوده است .و سسس اين بحث را
با مطا لب مر بوط
غيرعادال نه

كه

به ت ئوري دارا

براي او لين

شدن

بار م طرح

كرده ،توأم ن موده ا ست .ا ين ب حث م هم
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آميختة چهار صفحهاي با اين جمله پايان
مييابد:
« از آنجايي كه دارايي مدعيعليه به
نحو غيرعادالنه و به ضرر مدعي اضافه شده
ا ست ،لذا مدعيعل يه م سؤول ا سترداد [آن]
به مدعي ميباشد».
2ـ مواضع اساسي خوانـده در عـدم صـالحيت
ديوان
غ خوا نده ا عالم ن موده كه و جه چك
و سيلة يك ايرا ني براي ار سال به با نك
غة
غاش تبعغ
غاي فركغ
غه آقغ
غرائيل و در وجغ
اسغ
ا سرائيل به با نك بينالمل لي ا يران داده
شده و با نك مذكور چك را در و جه آ قاي
فر كاش تب عة ا سرائيل صادر كرده ا ست كه
در بانك اسرائيل پرداخت گردد.
غ باور خوا نده ا ين بود كه آ قاي
ً
اي ساياه خوا هان آمري كايي ن يز اب تدائا
همين اعتقاد را داشته است؛ چون به موجب
يك ور قه بدون تاريخ و جداگا نه ،ا صل و
وجه چك را از آقاي فركاش خريداري نموده
ا ست .آن چه

كه م طابق ا سناد مو جود در

پرونده محرز و غيرقابل ترديد است ،تعلق

نقد اجمالي رأي...
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چك و وجه آن به آقاي فركاش تبعة اسرئيل
است.
غ خوا نده ا عالم كرده ا ست در صورتي
كه و جه چك متع لق به خوا هان بوده چه
لزومي داشته است كه خواهان به موجب سند
عادي پيو ست دادخوا ست ،ا صل چك و و جه آن
غك
غي چغ
غدة واقعغ
غاش دارنغ
غاي فركغ
را از آقغ
انتقال بگيرد؟
غ خوا نده ا عالم ن موده ا ست اوالً در
الي حهاي

كه

براي جل سة ر سيدگي ن هايي

ت قديم مي شود ،خي لي د ير ا ست كه خوا هان
بتوا ند به ك لي پا يه و ا ساس اد عاي خود
را تغيير دهد؛ يعني به جاي مطالبة وجه
چك به استناد اصل چك و ورقة برگشتي چك،
درخوا ست ر سيدگي به ا ستناد ت ئوري دارا
شدن غيرعادال نه را بنما يد و ا صل چك را
ً ا ستناد به ت ئوري
ند يده بگ يرد .ثان يا
دارا شدن غيرعادال نه وق تي م جاز ا ست كه
راه دي گري براي اح قاق حق و جود ندا شته
با شد .خوا هان با ا ستناد به ا صل چك و
ا قداماتي

كه منجر به برگ شت

چك

شده و

ور قة عادي انت قال ا صل چك و و جه آن به
خود ،در هاي ت ئوري دارا شدن غيرعادال نه
ً مو ضوع
را به روي خود ب سته ا ست .ثال ثا
119



مجلة حقوقي  /شمارة دوم

ت ئوري دارا

به ماه يت

شدن غيرعادال نه

دعوي مربوط ميشود نه به صالحيت دادگاه.
پس از ب يان موا ضع طرفين ،اك نون به
بررسغغي و تجزيغغه و تحليغغل رأي صغغادره
ميپردازيم.
5ـ نقابي دروغين بر چهرة حقيقت
(ورود تب عة ا سرائيل

به د يوان

با ن قاب

تبعة آمريكا)

اين كه در وراي ا ين حقي قت م حرز و
م سلم كه و جه چك متع لق به فر كاش تب عة
اسرائيل بوده (به متن چك و نامي كه روي
چك نوشته شده است مراجعه شود) ،ببينيم
كه دادگاه چه توجيهي براي اينكه فركاش
ا سرائيلي را به جاي اي ساياه آمري كايي
بن شاند ،دا شته ا ست؟ داد گاه ت حت ع نوان
غغين
غغارات» در رأي چنغ
غغات و اظهغ
«واقعيغ
ميگويد:
« ...در معام لهاي

كه

چك با بت آن

صادر گرد يده« ،را بط» وي [اي ساياه]
بوده ا ست و نامبرده ن سخههاي ك سي
چك و يك ف قره «ظهرنوي سي م جزا از

نقد اجمالي رأي...
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سند قا بل انت قال»

7

بدون تاريخ را

كه گويغا در تغاريخ  1نغوامبر 9191
( 99آبغغان مغغاه  )9539تهيغغه شغغده،
پيوست نمود.»...

در راب طه

با ب يان

فوق ا ين نك ته

قا بل تو جه ا ست كه چرا داد گاه ع نوان
غغك
غغارات» تفكيغ
غغات» را از «اظهغ
«واقعيغ
ننموده است؟ به عالوه ،اينكه دادگاه تحت
ا ين ع نوان ميگو يد «را بط وي بوده ا ست»،
آيا اين يك بيان واقع است كه دادگاه به
آن رسيده ،يا اينكه نقل يكي از اظهارات
خواهان است؟ اگر يك واقع است كه دادگاه
به آن ر سيده ،چرا دل يل ر سيدن به ا ين
غي از
غر يكغ
غت؟ و اگغ
غده اسغ
غر نشغ
غع ذكغ
واقغ
اظهغغارات خواهغغان اسغغت ،چغغرا در بخغغش
غه
غالي كغ
غت؟ در حغ
غده اسغ
غر شغ
غات ذكغ
واقعيغ
مغغيدانيم هميشغغه واقعيغغات ،مغغدار حكغغم
داد گاه را ت شكيل ميده ند .را ستي داد گاه
به كدام واقع و برطبق چه شواهد و داليلي
رسيده است؟ آيا دادگاه اين جمله را كه
در متن چك نوشته شده « چك در وجه فركاش
 .9منظور سند انتقال چك ميباشد كه به نظغر دادگغاه در
واقع نوعي ظهرنويسي چك است كه روي ورقة جدا غ و نه در
ظهر چك غ نوشته شده است.
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و در اسرائيل پرداخت شود» ،به صورت «در
و جه اي ساياه تب عة آمري كا پردا خت گردد»
قرائت نموده است؟ معلوم است كه دادگاه
به «وا قع» د ست نياف ته و شايد از ه مين
ره گذر ن يز بوده كه ع نوان «واقع يات و
اظ هارات» را

با

هم درآميخ ته ا ست

تا

بياناتش جنبة چندگانگي پيدا نمايد.
جا لب ا ست كه داد گاه در ب يان فوق
غز
غان نيغ
غاريخ خواهغ
غدون تغ
غة بغ
غراي ورقغ
بغ
تاريخي مطابق با  1نغوامبر  9191درنظغر
گرف ته كه مع لوم ني ست ا ين ب يان بر چه
اسا سي ا ستوار ا ست .با اين كه خوا هان،
خود نخوا سته و يا نتوان سته ا ست تاريخي
ذيل ورقة تسليمي خود به دادگاه بگذارد،
چطور شده كه دادگاه با جملة مبهم «...
گويا در تاريخ »...آنهم تحت عنوان بيان
واقع يات،

به ف كر تع يين

تاريخي

براي

ورقة خواهان بوده است؟
در جاي ديگر تحت همين عنوان دادگاه
ً دربارة معاملهاي
ميگويد« :ايساياه بعدا
كه منجربه صدور چك شده بود توضيح داد و
اسناد و شهادتنامهاي تسليم نمود .»...و
سسس به ا ستناد ه مين بين نتي جه ميگ يرد
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كه وجه چك صادر شده در وجه فركاش متعلق
به ايساياه بوده است.
شهود چه ك ساني و ا سناد از چه قب يل
شهود ،آقا يان فر كاش و م سعود

بود ند؟

عالي خاني بود ند كه به حكا يت ا سناد و
مداركي كه منتسب به آنان بوده و وسيلة
خوا هان به داد گاه ت سليم گرد يده ،ذين فع
بودن آنان در دعوي يك واقعيت مسلم است.
لذا م طابق ا صول م سلم ق ضايي اظ هارات
آ نان از

هر

سنخي

كه با شد ،نميتوا ند

ً مث بت اد عا و پا يه و ا ساس ا صلي
منط قا
صدور رأي با شد .آ قاي فر كاش از ه مان
ابتدا با امضاي روية انتقال چك ،ذينفع
بودن

خود در اي جاد

صالحيت

براي ا ين

ديوان را به اثبات رسانده بود؛ چرا كه
ً با ارئة
در غير اين صورت ميبايست شخصا
چك به مقا مات ق ضايي صالح ،به تعق يب
د عواي خود ب سردازد .اين كه شاهد باي ستي
ت مام ح قايق را بگو يد و غ ير از حقي قت
چ يزي نگو يد ،در مورد ا فراد ذين فع در
د عوي هم صادق ا ست .م حاكم و ديوان هاي
داوري

كه

خود پايه گذار و

حافظ ا صول

ق ضايي ه ستند ،نباي ستي در كاربرد عم لي
اين اصول و موازين تا اين حد ايجاد شك
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و ترديغغد نماينغغد .شغغهود چشغغم و گغغوش
سازمانهاي ق ضايي ه ستند و مرا جع ق ضايي
در حل مع ضالت ح قوقي و به هن گام تنگنا ها
از اظ هارات

شهود

كه م فروض ا ست

بدون

شائبه ايراد ميگردد ،استفاده مينمايند.
ولي در اين پرونده به طوري كه اسناد و
غان
غت خواهغ
غتن دادخواسغ
غي و مغ
غدارع كتبغ
مغ
حكايت دارد ،چكي از طرف بانك بينالمللي
غغاش
غغه فركغ
غغران و در وجغ
غغران در تهغ
ايغ
اسرائيلي و قابل پرداخت در تلآوير صادر
ً ا ين چك به مو جب سند عادي
شده و ب عدا
بدون تاريخ به اي ساياه انت قال ياف ته
ا ست؛ در حالي كه شهود در جل سة داد گاه
عكغغس ايغغن مطلغغب را بيغغان داشغغتند 8و
اظهارات كتبي خود را فراموش نمودند.
آ يا ا ين ه مان شهادتي ا ست كه ا صل
م عروف «ت مام حقي قت را گ فتن و چ يزي غ ير
از حقي قت نگ فتن» در آن رعا يت شده ا ست؟
ا سناد و
ا مارت

مدارع كت بي و كل ية

منعكس در پرو نده،

شواهد و

خالف ا ين را

ً نيغغز ديغغوان
نشغغان ميدهنغغد و قاعغغدتا
نبايستي براي چنين شهادتهايي وزني قائل
 .9شهود در جلسة ديوان اظهار داشتند :وجغه چغك مغورد
اختالف ،متعلق به ايساياه آمريكايي بوده است.
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مي شد .د يوان در ارز يابي ن هايي د عوي
باي ستي به م ندرجات صريح متن چك و متن
سند عادي داير به انتقال وجه چك ،توجه
مين مود نه به اظ هارات تلقي ني و شفاهي
ا فراد ذين فع در د عوي ،آن هم هن گامي كه
ا ين اظ هارات با ا سناد و مدارع م ستند
دعوي مباينت دارد .وظيفة سنگين دادرس و
داور در تميز حق از باطل است ،كه انجام
آن مو كول

به ت شخيص راه و روش

صحيح و

عادالنة ارزيابي داليل ميباشد .فرض جامعه
ا ين ا ست

كه دادر سان و داوران و جدان

ب يدار جام عه ه ستند و لذا بر آ نان فرض
ا ست

كه پا سدار حر مت ا صول و

موازين

حقوقي باشند.

9ـ تالشي كوتاه ،نافرجام و گمراهكننده
داد گاه در ق سمت

سوم ب حث

صالحيت چ نين

ميگويد:
«تن ها م سأله م شكلي

كه در

مورد

صالحيت مطرح مي گردد استمرار تابعيت
در رابطه با ادعا است».
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و سسس نتي جه ميگ يرد كه خوا هان از
اين حيث با مشكلي معلوم و الينحل مواجه
ا ست؛ چون موقعي كه چك برگ شت شده ،وي
صاحب چك نبوده است .و آنگاه چنين ادامه
ميدهد:
« ...د يوان حا ضر ج هت ر سيدگي

به

ادعغغاي ايسغغاياه بابغغت خغغود چغغك،
بغغهعنوان اينكغغه وي حسغغباالدعا در
مو قع

خود

9

دار ندة

چك

بوده ا ست،

صالحيت ندارد».

وق تي كه شخص ا ين ج مالت را ميخوا ند
اب تدا گ مان ميك ند كه تعب يري شگفتانگيز
به ر سيدگي ندا شته ا ست؛ و لي چ ند سطر
غه
غگفتانگيز مواجغ
غر شغ
غا تعبيغ
غايينتر بغ
پغ
ميشود و متوجه ميگردد كه ديوان مغلوب و
م جذوب ت ئوري دارا شدن غيرعادال نه و در
غيرماو ضعله شده ا ست .چرا تالش داد گاه
كوتغغاه ،نافرجغغام و گمراهكننغغده اسغغت؟
كو تاه و نافر جام بدين سبب ا ست كه به
اب عاد د فاع خوا نده

توجهي ن شده ا ست.

خوانده صحبت از استقرار و استمرار دعوي
 holder in due course .8مغتن فارسغي رأي كغه بغه امضغاي داوران
ر سيده ه مان ا ست كه در متن آ مده ،و لي ع بارت مذكور به
معناي دارندة با حسن نيت است.
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داشته است؛ ولي دادگاه فقط به استمرار
تو جه كرده و از ه مين م قدار تو جه خود
ن يز نتي جهاي منط قي نگرف ته و دنبا لة
مط لب را ر ها

ساخته و

به دام پرفر يب

ت ئوري دارا شدن غيرعادال نه ا سير آ مده
ا ست .و از ا ين ج هت گمراهكن نده ا ست كه
غد
غا تأكيغ
غا و بارهغ
ً بارهغ
غريحا
غده صغ
خوانغ
ن موده كه د يوان داوري يك داد گاه خاص
ا ست كه براي ر سيدگي به اد عاي ات باع
ايراني و آمريكايي به وجود آمده و آقاي
فركاش ،دارنده و ذينفع چك مورد بحث ،يك
ا سرائيلي ا ست ،و در ه مين

جا خوا نده

تأكيد كرده كه در اثر صدور و برگشت چك
اصوالً هيچ حقي براي ايساياه آمريكايي به
غوان داوري
غذا ديغ
غت؛ لغ
غده اسغ
غود نيامغ
وجغ
ا يران و آمري كا

كه

يك مر جع اختصا صي

ا ست ،صالحيت ر سيدگي به د عوي را ندارد.
حال اين مسأله مطرح است كه چرا دادگاه
ا ستدالل خود را نه از «ا ستقرار» كه از
«استمرار» آغاز نموده است؟ دادگاه گرچه
ناخودآ گاه در لح ظهاي از ظرف ز مان ق بول
كرده كه دار ندة چك ،فر كاش بوده و لذا
غي
غوده ،ولغ
غالحيت نمغ
غلب صغ
غود سغ
غالً از خغ
عمغ
بالفاصغغغله در دام عبغغغارت دارا شغغغدن
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غيرعادال نه ا سير آ مده و ا ستقرار را ن يز
فراموش كرده است.
اين كه

چرا داد گاه از ا ستقرار

حق

اقا مة د عوي شروع ن كرده در رأي بال جواب
مانده است .به طور كلي و در اين پرونده
غتمرار آن
غق از اسغ
غتقرار حغ
غسه اسغ
غه ويغ
بغ
مهمتر و مقدم بر آن ميباشد و خوانده به
ا ستناد ه مين

خأل ،م كرر در م كرر ا عالم

نموده است كه خواهان ،فقط حق مراجعه به
ا ين داد گاه را ندارد .و لي داد گاه به
جاي توجه به استقرار حق اقامة دعوي ،از
ا ستمرار آن صحبت ن موده ا ست .ا ين ه مان
جن بة گمراهكن ندة ق ضيه ميبا شد .وق تي كه
خوا هان ،آمري كايي ا ست و لي دار نده و
ذين فع واق عي و اول ية د عوي ،ا سرائيلي،
غراي
غوي بغ
غة دعغ
غق اقامغ
غه حغ
غت كغ
غلم اسغ
مسغ
اي ساياه آمري كايي به و جود نيا مده كه
ا ستقرار يا ا ستمراري دا شته با شد .در
وا قع داد گاه ميگو يد كه چ ند برگ كا غذ
شخصي و اظهارات تلفني دو نفر كه هر يك
به نوعي در دعوي ذينفع بودهاند و مؤداي
شهادت آن ها ن يز به خوبي نما يانگر ا ين
مطلب بوده و هست ،بيش از اصل چك كه سند
اصلي و مورد قبول طرفين ميباشد ،ارزش و
نقد اجمالي رأي...
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اعتبغغار دارد! ايغغن اسغغت كغغه ميگغغوييم
دادگاه در استدالل خود گمراه بوده است.
 3ـ چاره انديشي بدون سبب براي خواهان
داد گاه پس از تو جه نافر جام به عدم
ا ستمرار د عوي و ا عالم عم لي عدم صالحيت
خود به شرحي كه گذشت فقط در روي كاغذ،
بالفا صله طي چ ند سطر كه باور كرد ني هم
به ن ظر نمير سد ،براي مو جه ج لوه دادن
د عواي خوا هان چارهاندي شي ميك ند و چ نين
ميگويد:
« بديهي ا ست كه اي ساياه ميتوان ست
د عوايي عل يه شركت كرايش به مو جب
معاملغغة اصغغلي ،يعنغغي سغغهام وي از
منافع حاصله از خريد و فروش آبجو،
اقا مه نما يد .بر فرض ا گر ب توان
غور در
غركت مزبغ
غه شغ
غود كغ
غات نمغ
اثبغ
غاه
غة  11( 9199دي مغ
غاريخ  91ژانويغ
تغ
 )9531تحت كنترل دولت ايغران بغوده
ا ست ،د يوان داوري ج هت ر سيدگي به
چ نان د عوايي

صالحيت ميدا شت .ا ما

ايساياه چنين ادعايي ندارد.»...
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مجلة حقوقي  /شمارة دوم

داد گاه مهم ترين

سند

مورد ا ستناد

طرفين يع ني عين چك و بودن ا سم آ قاي
فركاش بر روي آن را مورد تجزيه و تحليل
قرار نداده و معلوم نكرده است كه برطبق
چه دليل و حتي قرينهاي ،بودن نام فركاش
را در روي چك و اينكه چك فقط در وجه وي
صادر شده ،نديده ميگيرد و چطور در مورد
مطل بي

كه

به اعت قاد

خودش ح تي

مورد

درخوا ست طرفين ن بوده ا ست ،به تجز يه و
تحل يل مي پردازد؛ آن هم به ا ين صورت كه
« ...شركت مغذكور در تغاريخ  91ژانويغه
ت حت كن ترل دو لت ا يران بوده ا ست .»...
حتي معمول نيست كه دولت ايران از وجود
چ نين شركتي ا طالع دارد يا خ ير ،تا چه
رسد به مسأله كنترل اين شركت!
9ـ دارا شدن غيرعادالنه
داد گاه پس از اين كه به چارهاندي شي
بدون

سبب

خود خات مه ميد هد ،بالفا صله

وارد بحغغغث در مهمتغغغرين و حسغغغاسترين
نق طهنظرات خود مي گردد و ا ستدالل ماهوي
خود را كه پايه و اساس صدور حكم بر آن
مبت ني ا ست ،ت حت ه مان ع نوان قب لي يع ني
غود
غوري وانمغ
غازد و طغ
غرح ميسغ
غالحيت ،مطغ
صغ
نقد اجمالي رأي...
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ميك ند كه ا ين ب حث ا صالً م هم و سازنده
ني ست؛ چون زح مت اين كه ح تي يك ع نوان
فر عي و يا شمارة فر عي به آن بد هد را
نيز بر خود ه موار نمينمايد و حال آنكه
براي مطا لب ب سيار جز يي ،ع ناوين م شخص
درن ظر گرف ته ا ست .باري داد گاه با ا ين
ع بارات كه ف قط به ماه يت ق ضيه مر بوط
مي شود ،مو ضوع صالحيت خود را حل ن موده
است:
«استدالل ايساياه اين است كه اقامة
دعغغواي وي مبتنغغي بغغر دارا شغغدن
غيرعادال نة با نك ا ست .ز يرا و جوهي
غاحب
غه وي صغ
غده كغ
غك داده شغ
غه بانغ
بغ
ذين فع آن و جوه

بوده و با نك ج هت

بهره برداري خود و به زيان وي وجوه
مزبور را نگاه داشته است».

يك سؤال اب تدايي و ب سيار ساده ا ين
ا ست كه آ يا ت ئوري دارا شدن غيرعادال نه
به ماه يت د عوي مر بوط مي شود،

يا

به

صالحيت داد گاه؟ آ يا بر فرض كه دارا يي
با نك

به ز يان آ قاي فر كاش ا سرائيلي

ا فزايش ياف ته با شد ،ا ين ا مر د يوان
داوري را براي رسيدگي به دعواي يك تبعة
129



مجلة حقوقي  /شمارة دوم

ا سرائيلي عل يه يك با نك ايرا ني ،صالح
ميگرداند؟ اصوالً چرا دادگاه موضوع تئوري
دارا شدن غيرعادالنه را به جاي اينكه در
ب خش مر بوط به خود يع ني ق سمت چ هارم و
«ماه يت د عوي» م طرح سازد ،آن را در ب خش
راجع به صالحيت م طرح ن موده ا ست؟ پا سخ از
نظر ما ساده و روشن است :چون دادگاه با
ً
مل حوظ دا شتن عدم ا ستمرار د عوي ،منط قا
ميباي ست اعت قاد

به

عدم

صالحيت پ يدا

ن موده و به دن بال ه مين اعت قاد و م ستمر
نبودن دعوي برطبق بند  1مادة  9بيانيغة
حل و ف صل

10

ميباي ستي رأي به عدم صالحيت

 .19مادة  9بيانية حل و فصل:
«به منظور اجراي اين قرارداد:
« .9تبعة» ايران و يا اياالت متحده بدين معني است:
(ا لف) شخص حقي قي كه شهروند ا يران و يا ا ياالت
متحده ميباشد.
(ب) شركت و يا شخص ح قوقي دي گري كه ط بق قوانين
ا يران و يا ا ياالت مت حده و يا هر يك از ا ياالت و
نغغواحي آن ،ناحيغغه كلمبيغغا و يغغا مشغغترعالمنافع
پرتوريكو تشكيل يافته باشد؛ مشروط بر اينكه اشخاص
ً به صورت م ستقيم و يا
حقي قي تب عة آن ك شور مجتم عا
غيرم ستقيم در چ نين شركت يا شخ صيت ح قوقي سهمي
معادل  31درصد و يا بيشتر از سرماية آن را داشغته
باشد.
« .1ادعاهاي اتباع» ايران و ايغاالت متحغده برحسغب
مورد عبارت است از ادعاهايي كه از تاريخ به وجود آمدن
ً در
اد عا تا تاريخ ر سميت يافتن ا ين بيان يه م ستمرا
اخت يار ات باع آن ك شور بودها ند ،شامل ادعا هايي كه
به طور غيرم ستقيم ،از طر يق مالك يت سرمايه و يا ساير

نقد اجمالي رأي...
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دادگغغاه صغغادر ميكغغرد و در صغغورتي كغغه
داد گاه ه مين جا به مو ضوع عدم ا ستقرار
حق اقامة دعوي براي خواهان آمريكايي به
جاي تب عة ا سرائيلي ن يز كم ترين توجهي
مينمود ،ديگر جاي هيچ شك و شبههاي باقي
نميما ند كه داد گاه به طور ق طع و ي قين
ميبايسغغتي بغغه اسغغتناد بنغغد  9مغغادة 9
بيانية حل و فصل

11

ناظر به بند  1همغان

غ در مالكيت اين
عاليق مالي غ در مورد اشخاص حقوقي
ا شخاص بودها ند؛ م شروط بر اين كه م نافع مالك يت چ نين
ً در ز مان اقا مة اد عا براي كن ترل شركت
ات باعي ،مجتم عا
يا شخص حقوقي ديگر در حد الزم بوده و عالوه بر آن مشروط
بر اين كه شركت و يا شخص ح قوقي ،خود در چارچوب ا ين
بيانيه حق اقامة دعوي نداشته باشد.
ادعاهايي كه به هيأت داوري ارجاع مي شود ،از تاريخ
طرح اد عا نزد ه يأت داوري ،خار از صالحيت ق ضايي
دادگاههاي ايران و اياالت متحده يا هر دادگاه ديگر
خواهد بود.
«.5ايران» يعني دولت ايران و يا هغر نغوع سغازمان
سياسي فرعي ايران و هر نوع مؤسسه ،واحد تشكيالتي كه به
وسيلة دولت ايران و يا سازمانهاي سياسي فرعي آن كنترل
ميشود.
« .1اياالت متحده» يعني دولت اياالت متحده و يا هغر
نوع سازمان سيا سي فر عي ا ياالت مت حده و هر نوع مؤس سه،
وا حد و ت شكيالتي كه به و سيلة دو لت ا ياالت مت حده و يا
سازمانهاي سياسي فرعي آن كنترل ميشود».
 .11مادة  9بيانية حل و فصل:
«به منظور اجراي اين قرارداد:
« .9تبع ية» ا يران و يا ا ياالت مت حده بدين مع ني
است:
(ا لف) شخص حقي قي كه شهروند ا يران و يا ا ياالت
متحده ميباشد.
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مجلة حقوقي  /شمارة دوم

ماده ،قرار عدم صالحيت صادر مين مود تا
داد گاهي

كه م طابق

قانون

صالح ا ست،

(ب) شركت و يا شخص ح قوقي دي گري كه ط بق قوانين
ا يران و يا ا ياالت مت حده و يا هر يك از ا ياالت و
نغغواحي آن ،ناحيغغه كلمبيغغا و يغغا مشغغترعالمنافع
پرتوريكو تشكيل يافته باشد؛ مشروط بر اينكه اشخاص
ً به صورت م ستقيم و يا
حقي قي تب عة آن ك شور مجتم عا
غيرم ستقيم در چ نين شركت يا شخ صيت ح قوقي سهمي
معادل  31درصد و يا بيشتر از سرماية آن را داشغته
باشد.
« .1ادعاهاي اتباع» ايران و ايغاالت متحغده برحسغب
مورد عبارت است از ادعاهايي كه از تاريخ به و جود
آ مد ن اد عا تا تاريخ ر سميت يافتن ا ين بيان يه
ً در اخت يار ات باع آن ك شور بودها ند ،شامل
م ستمرا
ادعا هايي كه به طور غيرم ستقيم ،از طر يق مالك يت
سرمايه و يا ساير عاليق مالي غ در مورد اشخاص حقوقي
غ در مالك يت ا ين ا شخاص بودها ند؛ م شروط بر اين كه
ً در ز مان اقا مة
م نافع مالك يت چ نين ات باعي ،مجتم عا
اد عا براي كن ترل شركت يا شخص ح قوقي دي گر در حد
الزم بوده و عالوه بر آن مشروط بر اينكه شركت و يا
شخص ح قوقي ،خود در چارچوب ا ين بيان يه حق اقا مة
دعوي نداشته باشد.
ادعاهايي كه به هيأت داوري ارجاع مي شود ،از تاريخ
طرح اد عا نزد ه يأت داوري ،خار از صالحيت ق ضايي
دادگاههاي ايران و اياالت متحده يا هر دادگاه ديگر
خواهد بود.
« .5ايران» يعني دولت ايران و يا هر نوع سغازمان
سيا سي فر عي ا يران و هر نوع مؤس سه ،وا حد ت شكيالتي
كه به و سيلة دو لت ا يران و يا سازمانهاي سيا سي
فرعي آن كنترل ميشود.
« .1اياالت متحده» يعني دولت اياالت متحده و يا هر
نوع سازمان سيا سي فر عي ا ياالت مت حده و هر نوع
مؤس سه ،وا حد و ت شكيالتي كه به و سيلة دو لت ا ياالت
غرل
غي آن كنتغ
غي فرعغ
غازمانهاي سياسغ
غا سغ
غده و يغ
متحغ
ميشود».

نقد اجمالي رأي...

151 

تئغغوري دارا شغغدن غيرعادالنغغه را مغغورد
امعاننظر قرار دهد.

12

در اينجا بايستي توجه شود در صورتي
كه د يوان ،و جوه پردا خت شده به با نك
بينالمل لي ا يران را از با بت خر يد چك
بانكي مورد ا ختالف ،متع لق به اي ساياه
فرض ن موده با شد ،در وا قع ا ين فرض خالف
محتويغغات دادخواسغغت و اظهغغارات صغغريح
خوا هان و متن چك مورد ا ختالف ا ست ( به
بندهاي  5و  1فغوق مراجعغه فرماييغد) و
ً ا عالم دا شت كه چ نين
لذا مي توان صريحا
فرضي (فرض تعلق وجه به ايساياه) پايه و
اساس حقوقي ندارد.
به هر حال داد گاه با پي مودن راه
ناصواب و طرح تئوري دارا شدن غيرعادالنه
در بخش مربوط به صالحيت ،از مسير صحيح و
ا صولي

يك دادر سي منط قي و منط بق

موازين ق ضايي خار
ج هت ر سيدگي

با

مي شود و خود را از

به د عاوي نا شي از ت ئوري

 .12دعواي مبتني بر تئوري دارا شدن غيرعادالنه به طوري
كه كم و بيش در كل ية سي ستمهاي ح قوقي به خ صوص ح قوق
انگ ليس و آمري كا به ر سميت شناخته شده يك د عواي فر عي
است و با موجود بودن ساير جهات اقامة دعوي ،استناد به
اين اصل جايز نيست .بررسي اين اصل نيازمند مجال ديگري
است.
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مذكور ،صالح ا عالم ميك ند و با نگا شتن
جم لهاي به شرح ز ير ،مهم ترين ب خش ق ضية
مطروحغغه را بغغه سغغادهترين وجهغغي حغغل
مينما يد ،و سسس براي مو جه ج لوه دادن
رأي ،طي مبا حث طوالني و زا ئد در چ ندين
غه
غدن غيرعادالنغ
غوري دارا شغ
غه تئغ
غفحه بغ
صغ
برميگردد .آن جمله اين است:
«… ديوان داوري بر اين عقيده اسغت
كه ج هت ر سيدگي به اد عاي نا شي از
دارا شدن غيرعادالنه صالحيت دارد».

دادگاه مسأله صالحيت خود را با تكيه
بر اصلي كه هيچ ارتباطي با موضوع صالحيت
ندارد ،بلكه امري ماهوي است ،حل كرده و
ً ح كم ق ضيه را صادر ن موده ا ست.
تقري با
مبا حث

طوالني ب عدي در رأي زا ئد ا ست،

ز يرا خوا نده خود ق بول و ت كرار ن موده
بود كه پول را دريا فت دا شته و ذ مة او
غراي
غوالني رأي بغ
غث طغ
غت .مباحغ
غدهكار اسغ
بغ
ر سيدن به ه مين نتي جه ا ست! ا ين ا ست كه
مي توان گ فت داد گاه به نوعي ان حراف از
دادرسي منطبق با موازين قضايي دچار شده
است.

نقد اجمالي رأي...
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كو تاه سخن آن كه در مورد جم لة فوق
كه داد گاه درخ صوص ا حراز

صالحيت

خود

نوشته اين مالحظات درخور توجه است:
الف

غ احراز صالحيت ديوان براي

ر سيدگي ( يا ج هت ر سيدگي) به د عواي دارا
غالحيت
غب صغ
غه موجغ
غه ،فينفسغ
غدن غيرعادالنغ
شغ
د يوان در مانحن ف يه نمي شود و و صف تب عة
آمري كايي به فر كاش ا سرائيلي نميد هد.
خوا هان ق بل از اين كه

كوچكترين بح ثي

راجعبه ساير مباحث مطروحه بشود ،بايستي
ً و م قدم بر هر مو ضوعي ،اهل يت
اب تدائا
قانوني اقامة دعوي را مطابق بندهاي  9و
 1مادة  9بيانية حغل و فصغل بغه اثبغات
برساند (به پانويس  1و  3مراجعه كنيد).
ب

غ خواهان طي دادخواست تقديمي كه

در كلية نظامهاي حقوقي دنيا اساس كار و
مهم ترين سندي ا ست كه به داد گاه ت قديم
ميشغغود ،هغغيچ اشغغارهاي بغغه دارا شغغدن
غيرعادال نه نن موده ا ست؛ برعكس با ا براز
ً ا عالم
سند انت قال چك به خود ،صراحتا
دا شته كه چك مر بوط به فر كاش ا سرائيلي
را خر يداري كرده و به خود انت قال داده
است.

159



مجلة حقوقي  /شمارة دوم

پ غ خوانده هيچگاه منكر طلب دارندة
چك ن بوده و همي شه در حد توا نايي خود
سعي دا شته كه و جه چك را پردا خت ك ند و
به ه مين دل يل بوده كه ب هره ،مورد ح كم
وا قع ن شده ا ست ،و از طر في همي شه م عادل
غاب
غد در حسغ
غوه نقغ
غك ،وجغ
غدة چغ
غب دارنغ
طلغ
مربو طه و جود دا شته و نگ هداري مي شده و
چك مذكور با رعايت مقررات قانوني ،قابل
پرداخغغت بغغوده و خواهغغان نيغغز همغغواره
ميتوان سته ا ست

با مراج عه

به مرا جع

قانوني ذي صالح ،پول خود را و صول نما يد.
لذا در ماه يت د عوي ن يز ت ئوري دارا شدن
غيرعادال نه در اين جا قا بل ا ستناد ن بوده
است.
ت

غ اصوالً دعوايي تحت عنوان دارا

شدن غيرعادال نه در مو عد م قرر م طرح ن شده
ا ست كه داد گاه خود را صالح به ر سيدگي
به اين دعوي بداند.
ث

غ مهمتر از همه اينكه چگونه

ت ئوري دارا شدن غيرعادال نه با عث صالحيت
يك د يوان غير صالح مي شود؟ مثالً ا گر يك
ً در
تبعة بلسيكي با يك تبعة هلندي فرضا
كاربرد تئوري دارا شدن غيرعادالنه اختالف
پيدا كنند ،چگونه ميتوان گفت كه دادگاه
نقد اجمالي رأي...
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آمري كايي

صالحيت ر سيدگي

به مو ضوع را

پ يدا مينما يد؟ آ يا اين كه يك دان شمند
آمري كايي ن ظر جالبي در راب طه با م سائل
تئوري دارا شدن غيرعادالنه ابراز داشته،
منطقغغي اسغغت كغغه بگغغوييم پغغس دادگغغاه
آمريكايي صالحيت پيدا نموده است؟
در صورتي كه به فرض ،دارا يي فر كاش
ا سرائيلي ،يع ني دار نده و ذين فع واق عي
چك مورد ا ختالف ،به سود با نك ايرا ني
تقل يل ياف ته با شد ( كه اين طور ن شده
است) ،اين امر چطور مقررات بيانية حل و
ف صل را

عوض ميك ند و

به د يوان داوري

ا يران و آمري كا صالحيت ر سيدگي به اد عاي
تبعة اسرائيل را ميبخشد؟
ت ئوري دارا شدن غيرعادال نه ف قط به
ماه يت د عوي مر بوط مي شود نه به صالحيت
داد گاه و متأ سفانه مع لوم و م شخص ني ست
غن
غتفاده از ايغ
غا اسغ
غاه بغ
غرا دادگغ
غه چغ
كغ
تئوري ،هم موضوع صالحيت خود را حل نموده
است و هم ماهيت دعوي را .گرچه اگر اين
رأي دربارة ماهيت دعوي از يك مرجع صالح
(فيالم ثل م حاكم ا يران يا آمري كا) به
ا ستناد ت ئوري دارا شدن غيرعادال نه صادر
شده بود ،به تعبيري بسياري ضعيف و نادر
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و غيرا صولي قا بل اغ ماض بود؛ ز يرا با
باز

بودن

ساير ا بواب اقا مة د عوي از

جم له و جود راب طة قراردادي ،باب ت ئوري
دارا شدن غيرعادالنه مسدود است .ولي اين
رأي در مورد احراز صالحيت دادگاه به هيچ
وجه و طبق هيج اصلي قابل توجيه نميباشد
و به گمان ما يك اشتباه بين قضايي است.

نقد اجمالي رأي...
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