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Abstract
Case B-1, as the largest case filed in the Iran-U.S. Claims Tribunal which still is
arbitrating, concerns U.S. Foreign Military Sales (FMS) to Iran prior to the Islamic
Revolution. The Tribunal was established as a means of ending the challenges
between the parties based on Algerian Declarations from 1982. Since independent
research has not been done on this case, both in terms of its nature and dimensions
and in terms of awards and procedures, using the field documents by the parties,
along with a brief description of the nature of the Case B-1 and its background,
beside the analysis of the Tribunal procedure in its partial awards, in this research,
we attempt to analysis the challenge of determination of applicable law as the most
effective choice of the Tribunal on arbitration process. In the light of this analysis, it
is possible to examine the manner of the Tribunal to determine the applicable law in
this case.
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چکیده
دعوای ب 1-مربوط به فروشهای نظامی ایاالت متحده به ایران پیش از انقالبب اسالبمی اسال
که بهعنوان بزرگترین پروندۀ مطرح در دیوان دعاوی ایران و ایاالت متحده (دیالوان و یکالی از
تمهیدات پایان دادن به اختبفات موجالود بالین طالرفین در بیانیالههای الجزایالر ،از سالال 1981
تاکنون در حال رسیدگی اس  .از آنجا که تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص این دعوا چه به
لحاظ ماهی و ابعاد و چه به لحاظ آرای صادره و رویاله انجالان نفرفتاله اسال  ،در ایالن پالژوهش
تبش میشود تا با استفاده از اسناد ثب شدۀ طرفین در دیالوان بالا معرفالی کوتالاهی از ماهیال
دعوای ب 1-و روند رسیدگی آن ،همراه با تجزیالهوتحلیل رویالۀ دیالوان بالهویژه در آرای جزیالی
صادره در همین پرونده ،به چالش تعیین قانون حاکم در دیوان بهمنزلۀ تأثیرگالاارترین انتخالاب
دیوان بر روند رسیدگی پرداخته شود تا در پرتالو آن امکالان بررسالی شالیوۀ احتمالالی دیالوان در
تعیین قانون حاکم بر دعوا فراهم شود.
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مقدمه
پس از تغییر رژیم شاهنشاهی در ایالران در سالال  1357و در پالی آن بالروز اختبفالات ناشالی از
فعالی های اقتصادی گستردۀ طالرفین در سالرزمین یکالدیفر ،دو دولال ایالران و دولال ایالاالت
متحده ،در چارچوب بیانیالههای الجزایالر تصالمیم باله حلوفصالل برخالی از اختبفالات خالود ،در
1
چارچوب دیوانی داوری در شهر الهاله گرفتنالد کاله باله دیالوان دعالاوی ایالران و ایالاالت متحالده
(دیوان شهرت یاف و با گاش  37سال از تأسیس آن مهمترین نهالاد داوری تالاریخ شالناخته
میشالود ( . Drahozal & Gibson, 2006: VIIIدلیالل ایالن اهمیال را میتالوان هالم در تعالداد
پروندههای مورد رسیدگی در دیوان در حدود چهار دهۀ گاشته و هم در رویالۀ مالدلل ناشالی از
2
آرای صادره در این رسیدگیها در دادگاهها و دیوانهای داخلی و بینالمللی دانس .
یکی از مسائل مورد توجه در تمامی داوریها ،بحث قانون حاکم اسال کاله بالهدلیل تفالاوت
دیدگاه دو دول ایران و ایاالت متحدۀ آمریکا که بهویژه ناشی از اختبفنظر دو دول در مالورد
ماهی اسناد مبنای رابطۀ حقوقی دو طرف اس  ،در این دیوان نیز مورد توجه قرار گرفتاله و بالا
ادامۀ فرایند رسیدگی در جلسات شفاهی نیز محل بحث بوده اس  .ازاینرو پالژوهش حارالر بالا
اتکا به روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای در پی پاسالخ باله ایالن پرسالش
اساسی اس که قانون حاکم بر اختبف دو طالرف در پرونالدۀ ب  1چیسال  .توجاله ناکالافی باله
جزییات و ماهی پروندههای مطرح در این دیوان در ادبیات حقالوق داخلالی و همینالین آیالین
دادرسی دیوان که آن را ملزن به صدور آرای مسالتدل میکنالد ،رالرورت پالرداختن باله مباحالث
مطرح در یک پرونده بهویژه قانون حاکم را توجیه میکند .با توجه باله اسالتداللهای طالرفین و
رویۀ دیوان در سایر پروندههایی که تاکنون مطرح و منتج به صدور رأی شده یالا بالهنحالو دیفالر
فیصله پیدا کردهاند ،بهنظر میرسد قانون طرفین بر این پرونده حاکم نباشد و به تعبیر دیوان در
سایر پروندهها قانون حاکم بر این پرونده قانون بازرگانی متشکل از اصول کلی حقوق بینالمللی
و حقوق تجارت و عرفها و آداب و رسون تجاری باشد .در این مقاله نخسال دعالوای ب 1-نالزد
دیوان معرفی و سپس آرای جزیی صادره در ادعای 4-آن دعوا و ورالعی دعالوای 2و 3بررسالی
میشود .در قسم بعد کلیات مربوط به قانون حاکم و موارع طرفین در خصوص قانون حالاکم
طرح میشود و در قسم پایانی نیز چالشهای پیش روی دیالوان در ادامالۀ رسالیدگی باله ایالن
پرونده مطرح خواهد شد.
1. Iran-United States Claims Tribunal, here in after: I-U.S.C.T.

 .2هنفامیکه فرص ثب لوایح در دیوان پایان یاف  ،تعداد  6250فقره دعوا به ثبال رسالیده بالود ،امالا بالا اتخالا
تصمیمی از سوی دیوان مبنی بر عدن صبحی رسیدگی به دعاوی دول ایران علیه اتبالا ایالاالت متحالده و
استرداد  2300پرونده 3952 ،فقره دعوا جه رسیدگی در دیوان باقی ماند کاله آرای مربالوط باله ا لال آنهالا
صادر شده و هماکنون تنها تعداد انفش شماری از آن در حال رسیدگی هستند.
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دعوا ب 1-در دیوان داوری ایران و ایاالت متحده
پس از تشکیل دیوان بهعنوان بخشی از راهکار حلوفصل اختبفات گنجاندهشالده در بیانیالههای
الجزایر 1،فرایند ثب ادعاها و دعاوی در حوزۀ صبحی دیوان آ الاز شالد2.ایالن دعالاوی براسالا
مادۀ  2بیانیۀ حلوفصل دعاوی ،شامل ادعاهای اتبا ایاالت متحده علیه ایران و ادعاهالای اتبالا
ایران علیه ایاالت متحده و هرگونه ادعای متقابل ناشی از قرارداد فیمابین ،معامله یا پیشالامدی
که مبنای ادعای آن تبعه باشد و همینین ادعاهای رسالمی دعالاوی اتبالا هریالک از طالرفین و
دعالالاوی دو دولالال علیالاله یکالالدیفر بالالود ) .(I-U.S.C.T.,2004,CaseB Doc.1949:116-134در
چارچوب این صبحی دول ایران الیحۀ دادخواس اصاللی را کاله شالامل بیالان ماهیال دعالوا،
رام بود ،در تاریخ  18نوامبر I-U.S.C.T., 1981, (1981
مبنای صبحی دیوان و درخواس
 CaseB.1, Doc.1و الیحۀ تکمیلی خود را که پاسخ اولیه به الیحۀ متقابل ایاالت متحالده بالود،
در  28ژانویالالۀ  I-U.S.C.T.,1982,CaseB.1, Doc.127( 1982در خصالالوص موافق نامالالههای
فروش نظامی خارجی ایران 3،در محضر دیوان به ثب رسانید.
از نظر دول ایران ،دعوا و مورو این دادخواس حاصل توافقهای بین دو دولال از اوایالل
سالهای  1960برای فراهمسازی تجهیزات نظامی ،قطعالات یالدکی و خالدمات از طالرف دولال
ایاالت متحده و محصول آن یعنی « 2679موافق نامۀ فروش»4اس  .همینین این دادخواسال
مشمول مبلغ پنج میلیون دالر پرداختی دول ایران به دول ایالاالت متحالده در نالوامبر 1979
برای خرید قطعات یدکی هواپیماهای جنفی  F-5 ،F-4و ترابری  C-130اس که دول ایالاالت
متحده از انجان تعهد خود در خصالوص ارسالال قطعالات درخواسالتی خالودداری کالرده اسال (I-
. U.S.C.T.,1981, Case B1,Doc. 1:1-2
این دعوا بهعنوان تظلمخواهی مظلون از ظالم و با تأکید بر انجان مأموری های محوله از سالوی
ایاالت متحده به شاه ایران مانند ایفالای نقالش حیالوان آزمایشالفاهی بالرای آزمالایش ابالزار جنفالی
فوقمدرن ایاالت متحده ،انجان وظیفه بهعنوان یک نفهبان هوشیار ،حفاظ برخی از شالرک های
بازرگانی مورد حمای آمریکا از خطر ورشکستفی با درخواس رام های زیر مطرح شده اس :
 .1این بیانیهها شامل دو بیانیۀ عمومی و بیانیۀ حلوفصل دعالاوی مالور  19ژانویالۀ  29( 1981دیمالاه  1359و
دول جمهوری دموکراتیالک و مردمالی الجزایالر بالههمراه چنالد سالند رالمیمۀ دیفالر اسال کاله باله  444روز
گروگانفیری کارکنان سفارت (النۀ جاسوسی ایاالت متحده در تهران پایان داد.
 .2دبیرخانۀ دیوان در راستای ثب اسناد و لوایح طرفین در هر پرونده روش ویالژهای دارد .براسالا روش دیالوان،
اسناد هر پرونده دارای یک شماره ) (Document No.هستند که از یک آ از و تا پایان روند رسیدگی دنبالال
می شوند .برای جلوگیری از بروز اشتباه ،نان هر پرونده در کنار شمارۀ سند مربالوط قیالد مالی شالود .در اداماله
تمامی اسناد ثب شده در پروندۀ ب 1-به شیوۀ دیوان مورد اشاره قرار خواهند گرف .
3. Foreign Military Sales (FMS) Contract
)4. Letter of Offer and acceptance (LOA
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مبلغ  5میلیون دالر که در نوامبر ( 1979پس از پیروزی انقبب اسبمی برای خرید قطعات
نظامی بهوسیلۀ دول ایران به دول ایاالت متحده پرداخ شده لالیکن دولال مزبالور از انجالان
تعهد خود سر باز زده اس (هف میلیون و دویس هزار دالر (ادعای . 1 -
وجوه ارافه پرداختی دول ایران من یر حق نزد دول ایاالت متحده اس (یک میلیارد و
هشتصد میلیون دالر (ادعای . 2 -
عدن تحویل اقبن نظامی که میبایس تحویل میشد (یک میلیارد و چهارصد میلیون دالر
(ادعای. 3 -
توقیف یرموجه وسایل نظامی دول ایران که برای انجان خدمات خالاص باله دولال ایالاالت
متحده ارسال شده اس (دویس میلیون دالر (ادعای . 4 -
اقدان نکردن دول ایاالت متحده بر رفع نواقص طراحی موجود در برخی اقبن مورد معاملاله
(سیصد و چهل میلیون دالر (ادعای . 5 -
خسارت و زیانهای وارده بر اثر نقض تعهالدات دولال ایالاالت متحالده (پالنج میلیالارد دالر
(ادعای. 6 -
مجمالالو مبالالالغ مالالاکور بالالههمراه بهالالرۀ مالالورد درخواسالال در الیحالالۀ ایالالران برابالالر بالالا
 10/893/500/000دالر (ده میلیارد و هشتصد ونود و سه میلیون و پانصد هزار اس (I-U.S.
).C.T.,1981, Case B1, Doc. 1: 15-19
در فرایند رسیدگی به پروندۀ ب 1-دیوان تاکنون در خصوص سه ادعا به صدور رأی پرداختاله
اس  .رأی مربوط به ادعای 1-پس از تأیید پرداخ مبلغ ( 7/800/000هف میلیالون و هشتصالد
هالالزار دالر بالالهعنوان اصالالل و بهالالره پالالول مالالورد ادعالالای ایالالران در تالالاریخ  6دسالالامبر 1989
)  ،(I.U.S.C.T.,1991, Case B.1, Doc.860:1رأی مربوط به ادعای 4-پس از تأیید دریاف مبلالغ
 ( 578/000/000پانصد و هفتادوهش میلیون دالر از سالوی ایالران بالهعنوان اصالل بهالای اقالبن
منتقلشده باله ایالاالت متحالده و بهالرۀ متعلقاله باله آن در تالاریخ  2دسالامبر  1991بالهعنوان رأی
مررالیالطرفین ) (I.U.S.C.T.,1991, Case B.1, Doc. 860:1و رأی مربالوط باله ادعالای 5-بالا رد
دادخواس ایران در تاریخ  16ژوئن  1988صادر شده اس (I.U.S.C.T.,1988, Case B.1, Doc. .
) 593:20رسیدگی باله ادعاهالای 2و 3و  6هماکنالون اداماله دارد و ادعاهالای 2و 3بالهدلیل وحالدت
مورو مورد ادعا بهصورت متمرکز در حال رسیدگی هستند که مراحل تبادل لوایح و برنامالهریزی
جلسات استما و بخشی از جلسات اولیۀ استما آن به پایان رسیده اس و روند رسالیدگی باله آن
ادامه دارد .در مورد ادعای  6نیز تاکنون الیحۀ دادخواس مستقلی از سوی ایران در دیوان به ثب
نرسیده اس و طرفین به استمهال در زمینۀ رسیدگی به این ادعا ادامه میدهند.
از آنجالالا کالاله ادعالالای 4-در مالالورد بالالازپسگیری اقالالبن باقیمانالالده در ایالالاالت متحالالده
)  (I.U.S.C.T.,1987, Case B.1, Doc. 558:1با بخشی از ماهیال ادعاهالای 2و 3کاله در حالال
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رسیدگی در دیوان هستند یکسان اس ) ،(I.U.S.C.T.,2002, Case B.1, Doc. 1726:71-100
ازاینرو بیان توریحاتی در مورد آرای جزیالی صالادره در ادعالای 4-و میتوانالد قابلیال بررسالی
جزییتر چالشهای عمدۀ پیش روی دیوان و تأثیرپایری آنها را از چالالش اصاللی مورالو ایالن
پژوهش افزایش دهد.

آرای جزئی دیوان در ادعای 4-پروندة ب1-
ادعای 4-مربوط به آن دسته از اقبن نظامی متعلق به ایران بود کاله بهواسالطۀ موافق نامالههای
فروش ویژهای جه تعمیر ،بهسازی یا تنظیم و بازگردانالدن باله ایالران بالا پرداخال هزینالههای
مربوطه ،به ایاالت متحده ارسال شده و بنا باله دسالتور رئیسجمهالور ایالاالت متحالده مبنالی بالر
ممنوعی صادرات اقبن نظامی به ایران در خاک ایاالت متحده باقی مانده بودند .ایاالت متحده
در ثب نخستین الیحۀ دفاعیه خود در پروندۀ ب 1-اقدان به رد همۀ ادعاهالای ایالران از جملاله
ادعای  4پرداخ (. I.U.S.C.T.,1982, Case B.1,Doc. 83:2
دیوان طی دستوری خوانده را به تعیین اقبن باقیمانده در اختیار دول ایاالت متحالده و دو
طالالرف را بالاله مبادلالالۀ صالالورت اقالالبن مالالورد اخالالتبف و ارائالالۀ گالالزارش مشالالترک آن موظالالف کالالرد
) .(I.U.S.C.T.,1983, Case B.1, Doc.199:2پس از تهیۀ گزارش مشترک ( I.U.S.C.T.,1986,
 Case B.1, Doc. 476:1-6با درخواس ایران برای صدر رأی جزئی ( I.U.S.C.T.,1986, Case
 B.1, Doc. 515و پاسالخ ایالاالت متحالده باله آن (I.US.C.T.,1987, Case B.1, Doc. 523
طرفین با دستور دیوان ( I.U.S.C.T.,1987, Case B.1, Doc. 524به ثبال لالوایح خالود اقالدان
کردند که در نهای دیوان اقدان به صدور رأی جزیالی باله نفالع ایالران در مالورد ادعالای 4-کالرد
(. I.U.S.C.T.,1988, Case B.1, Doc. 601:37-38
در این رأی دیوان ،ابتدا با بررسی استداللهای مبتنی بر بند  9بیانیۀ کلالی خواسالتۀ اصاللی
ایران برای تحویل گرفتن اقبن و خارج کردن آنها از ایاالت متحده را مردود میشمارد و سالپس
ادعای فرعی ایران برای دریاف رام را بررسی میکند .دیوان پس از استداللهای گوناگون با
توجه به اینکه در تاریخ صدور این حکم جزیی ،تصالمیم رئیسجمهالور ایالاالت متحالده در سالال
 1981دایر بر یرقابل صدور بودن اقبن دفاعی به ایران لغو نشده ،طبق حقوق بینالملل ،دولتی
که مسئول چنین محرومیتی اس  ،مسئول پرداخ رام باب ارزش کامالل امالوال در تالاریخ
محرومیال اسال ( I.U.S.C.T.,1988, Case B.1, Doc. 601:65-70و بالهدلیل اعالبن ایالاالت
متحده به دول الجزایر مبنی بر قصد آن دول در عدن تحویل اقبن در  26مالار  1981ایالن
تاریخ باید بهعنوان تاریخ ارزشگااری تعیین و ارزش اقبن مسالتقیما باله ایالران پرداخال شالود
( . I.U.S.C.T.,1988, Case B.1, Doc. 601:70-74بهدلیل مشخص نبودن قیم واقعالی اقالبن
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دیوان پس از تبادل لوایح طرفین در این خصوص ،به درخواس آنها که به حکم رالمیمه شالده
بود ،اقدان به صدور حکم براسا شرایط مورد توافق طرفین و تأیید مبلالغ  278،000،000دالر
آمریکا (دویس و هفتادوهش میلیون دالر همزمان بالا تساللیم ایالن موافق ناماله باله دیالوان و
پرداخ  260،000،000دالر (دویس و شص میلیون دالر در چند فقره چک در وجه دولال
جمهوری اسبمی ایران کرد (. I.U.S.C.T.,1991, Case B.1, Doc. 860:1

روند رسیدگی به ادعای 2و3
دیوان با توجه به بررسی اظهارات ایاالت متحده در نخستین الیحۀ خود مبنی بر یکسالان بالودن
مورو ادعاهای 2و 3دستور به اد ان دو ادعا و رسیدگی باله ادعالای 2و 3بهصالورت همزمالان و
پیوسته داد .بهصورت کلی ادعای 2و 3مربوط به اختبفات ناشالی از  2679موافق نامالۀ فالروش
نظامی ایران اس که از آ از برنامه تا وقو انقبب اسبمی ایران بین دو دول منعقد شده اس .
اما با توجه به اینکه تنها  1126مورد در زمان انقبب ایران در حال اجالرا بودهانالد ،دیالوان رونالد
رسیدگی را بهصورت متمرکز به ایالن موافق نامالهها اختصالاص داده اسال (I.U.S.C.T.,1983,
).Case B.1, Doc.199:1
با عنای به گستردگی موروعات طرحشده در ادعالای 2و ،3دیالوان روشهالایی را بالهمنظور
آسانسازی داوری نهایی همۀ موروعات مطرح در این ادعاها تعیین و دو طرف را به ارائۀ لالوایح
توجیهی در مورد هزینههای مورد اعتراض ملزن کرد .دیوان طالرفین را ملالزن باله ثبال لالوایحی
جداگانه و ادلۀ مربوط جه رسیدگی به  130پروندۀ منتخال 1ایالران کالرد (I.US.C.T.,1989,
).Case B.1, Doc.664:1-2
تاکنون دول ایالران در دو نوبال در سالالهای  1990و  2002و دولال ایالاالت متحالده در
سالهای  1993و  2012به بیان نظریات و ارائۀ ادلۀ مورد اسالتناد خالود در مالورد  130پرونالدۀ
منتخ موافق نامههای فروش (پروندۀ انفرادی پرداختهاند .دو دول همینین لوایح مفصلی را
در خصوص هزینههای فسخ2و دیفر موروعات3در نزد دیوان باله ثبال رسالاندهاند .البتاله شالایان
کر اس که فرایند رسیدگی به هریالک از ایالن بخشهالا خالود شالامل رسالیدگیهای جنبالی و
 .1این  130پروندۀ منتخ هریک مربوط به یالک موافق نامالۀ فالروش مسالتقل اسال کاله در رونالد رسالیدگی باله
پروندههای انفرادی شهرت یافتهاند.
 .2هزینههای فسخ بخشی از دعاوی مطرح در ادعای 2و 3هستند که ناشی از پرداخال وجالوه مختلالف از حسالاب
امانی ایران در خصوص موافق نامههای فروش فسخشده هستند.
 .3دیوان در دستهبندی دعاوی موجود در ادعالای 2و 3برخالی مورالوعات ماننالد باقیمانالدۀ صالندوق امالانی ،تالأثیر
دستورهای رئیسجمهور ایاالت متحده بر انجان تعهدات و اصبت نسخههای تفاهمنامه را بالهعنوان مورالوعات
دیفر شناسایی و روند رسیدگی مستقلی را برای آنها درنظر گرفته اس .
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رسیدگیهای جزیی مختلفی بوده اس که در این پژوهش به آنها پرداخته نمیشود و هر کالدان
خود میتواند مورو پژوهشی مستقلی قرار گیرد.
در نهای در اواخر سال  2017و اوایل  2018جلسات برنامهریزی و استما مقدماتی و کلی
مربوط به  130پروندۀ انفرادی برگزار شد و روند رسیدگی باله پرونالده هماکنالون نیالز براسالا
برنامهریزی دیوان در جریان اس  .یکی از مسائل مهم مورد نزا و بسالیار تأثیرگالاار بالر جریالان
پرونده ،تعیین قانون حاکم اس که به مباحث مربوط به آن پرداخته میشود.

بحث قانون حاکم
در تعیین قانون حاکم بر ماهی هر دعوای بینالمللی ،همواره اصالل نخسالتین حاکمیال اراده،
ارجا حلوفصل اختبف را به یک نظان حقالوقی و قواعالد حالل تعالارض آن ارجالا میدهالد .در
مقابل یک دیوان بینالمللی همواره مسئلۀ مهم محدودی هایی اس که در ایالن ارجالا وجالود
دارد یا نتایجی اس که از عدن ارجا و تعیین قالانون حالاکم ناشالی میگالردد (انصالاری معالین،
 . 248 :1392هنفامیکه طرفین لوایح خود را در دبیرخانۀ دیوان به ثب رساندند ،در هریک از
لوایح عبوهبر واقعی و ادلۀ مرتبط با مورو  ،به بیان استداللها و دالیل حقوقی خود از جملاله
صبحی دادگاه در رسیدگی به دعوا و قانون حاکم بر دعالوا پرداختنالد .در لالوایح ایالن پرونالده،
مورع ایران از دو بخش تشکیل شده اس ؛ بخش یکم بر ایالن واقعیال تأکیالد دارد کاله قالانون
حاکم در موافق نامههای فروش نظامی خارجی بهصراح مشالخص نشالده اسال ؛ بخالش دون،
مبتنی بر این استدالل اس که با عنای به ماهی اساسی این قراردادها ،این قراردادها باید بالا
توجه به حقوق بینالملل بررسی شوند ).(I.U.S.C.T.,2002, Case B.1, Doc. 1726:2.47-2.91
مورعی که ایاالت متحده در مقابل ابتنای بر رویکرد مرکز ثقل قرارداد ،اتخالا کالرده ،آن اسال
که قانون حاکم بر موافق نامههای فروش بهصورت مشخص در متن موافق نامهها کالر شالده و
آن قانون ایاالت متحده اس ).(I.U.S.C.T.,2012, Case B.1, Doc. 2258:266-277
ابتدا باید به این نکته توجه داش که دیوان در رویۀ خود همانند اقدامی که در صالدور رأی
ادعای 4-انجان داد ،در استناد به حقوق بینالملل همواره از ترکیبی از اصول کلی حقوق ،قواعد
جاری در حوزۀ حقوق تجارت بینالملل و حقوق بازرگانی 1،اسناد و مقررات جالاری بینالمللالی و
عرفهای بینالمللی استفاده کرده اس  .نکتۀ شایان توجه دیفر ،رویکرد خاص دیوان نسب باله
انتخاب قانون حاکم و تعیین آن اس که در آن دیوان از توجه به قوانین حل تعارض هریالک از
طرفین اجتناب کرده اس .
با توجه به آنیه گفتیم ،نخستین موروعی که باید در بحث تعیین قانون حاکم مورد توجاله
قرار گیرد ،اسنادی اس که دیوان براسا آن صبحی رسیدگی به پروندۀ حارر را دارا شالده
1. Lex mercanteria
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اس  .مبنای صبحیتی دیوان در رسیدگی به پروندۀ حارر که در سه رأی صادرۀ دیالوان مالورد
استناد قرار گرفته ،بند  2مادۀ بیانیۀ الجزایر اس که براسا آن دیوان بالهمنظور رسالیدگی باله
دعاوی طرفین صالح شناخته شده اس .
مادۀ دیفری که باید به آن توجه کرد ،مادۀ  5بیانیۀ حلوفصل اختبفات اسال کاله اختیالار
گستردهای را برای دیوان در تعیین قانون حاکم قائل شده اس 1.اختیالارات و قالدرت صالبحدید
گستردۀ دیوان در ارتباط با انتخاب قانون حاکم در مادۀ  5بهصورت مکالرر توسالط خالود دیالوان
مورد اشاره قرار گرفته اس  .برای مثال میتوان به رأی دیوان در پروندۀ سالیان آی اینترنشالنال
علیه وزارت راه و ترابری ایران در سال  1983اشاره کرد که دیوان در آن بیان میدارد:
«نمیتوان مقررهای را در خصوص انتخاب قانون حاکم متصور شد که اختیاری بیش از ایالن
در این خصوص به دیوان اعطا کرده باشد که دیوان بتواند با استفاده از این اختیار در هر پرونده
اقدان به انتخاب قانون حاکم کند ...بنابراین ،ممکن اس دیوان ا ل رالرورت تفسالیر و اعمالال
معاهدات ،حقوق بینالملل عرفی ،اصول کلی حقوق و حقوق داخلی را احسا کند و عرفهای
تجاری مربوطه را نیز در این زمینه مدنظر قرار دهد» (. 4 Iran-U.S.C.T.R.,1985,:267-268
در پروندۀ آناکوندا علیه ایران ،قانون حاکم بهصورت صریح در قرارداد طرفین مشخص نشده
بود و خواهان مدعی بود که این قرارداد صرفا باید با توجه به یک اصل کلی حقوقی یعنی اصالل
لزون قراردادها رسیدگی شود .در مقابل ایران نیز با پیروی از رویکرد «مرکز ثقل قرارداد» مدعی
حاکمی قانون ایران بر این قرار داد بود ،چراکه این قرارداد در این ایران منعقد شده و بنالا بالود
که مورو آن نیز در ایران انجان گیرد .بنابراین دیوان در خصالوص مالادۀ  5اعبمیالۀ حلوفصالل
اختبف در این رأی بیان داش :
«این ماده [ ]5حوزۀ شمول گستردهای دارد .بیانیههای الجزایر بالر تعالداد زیالادی از دعالاوی
ناشی از قراردادهایی حاکم هستند که مقررات متفاوتی در ارتباط با قانون حاکم دارنالد .مهمتالر
اینکه ،مادۀ  5روش بدیعی را برای انتخاب قانون حاکم در پیش گرفته اس  ،بنالابراین بالرخبف
استداللهای خواهان ،دیوان به این نتیجه رسیده اس که در این نظان بالدیع ،دیالوان ملالزن باله
اعمال نظان حقوقی یا بینالمللی خاصی نشالده اسال  .بلکاله در مقابالل ،باله دیالوان آزادی عمالل
گستردهای داده شده تا در هریک از پروندهها اقدان به انتخاب قانون حاکم کند .با این حال ،این
آزادی عمل ،آزادی عملی نیس که صرفا به صبحدید دیوان بستفی داشته باشد ،بلکاله دیالوان
« .1دیوان اتخا تصمیم دربارۀ تمان موارد را براسا رعای قانون انجالان خواهالد داد و مقالررات حقالوقی و اصالول
حقوق تجارت و حقوق بینالملل را بهکار خواهد برد و در این مورد کاربردهای عرف بازرگانی ،مفاد قراردادها و
تغییرات اورا و احوال را درنظر خواهد گرف  .».مضمون این ماده در بند  1مادۀ  33آیین دادرسی دیوان نیز
منعکس شده اس که مقرر میدارد« :دیوان با اعمال این دس از قواعد حل تعارض آن دسته از اصول حقوق
بینالملل و تجارت را بهکار خواهد بس که مناس تشخیص میدهد».
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در راستای تصمیمات خود در این خصوص باید به عواملی توجه کند که راهنمای دیالوان بالرای
اتخا تصمیم هستند .مقررات قراردادها یکی از این عوامل هستند ،اما شالایان کالر اینکاله ایالن
عوامل ،نه در ابتدای فهرس این عوامل و نه در بخش مهم آن نیامدهاند .البتاله دیالوان بایالد بالا
جدی تمان قواعد قراردادی مربوط به انتخاب قانون حاکم را مدنظر قرار دهالد ،امالا اگالر دالیالل
معقولی برای امتنا از این امر وجود داشته باشد ،دیفر چنالین تکلیفالی نخواهالد داشال » ( 13
. Iran-U.S.C.T.R.,1986:232
این آزادی که بهواسطۀ این مقرره به دیوان اعطا شده ،الهانبخش دیوان در اتخا رویکالردی
خبقانه و گزینشی نسب به انتخاب قانون حاکم بر دعاوی اس که نزد آن مطالرح شالدهاند .در
نتیجه میتوان رویکردهای متعددی را متصور شد که دیوان اختیار انتخاب از بالین آنهالا را دارد.
بنابراین ،نمیتوان مشخصا به مجموعهای مشخص از قواعد حاکم بر انتخاب قانون حالاکم اشالاره
کرد که دیوان بهصورت منسجم از آنها تبعی کرده باشد .با این حال ،میتالوان باله نتالایج کلالی
اشاره کرد که از عملکرد دیوان در این زمینه نشات گرفتهاند .در مواردی که دیوان قواعد حقوق
بینالمللی مرتبط با مورو را بیابد ،مایل باله اشالاره باله آنهاسال  .دیالوان در چنالدین دسالته از
موروعات مطرح این قواعد را اعمال کرد که عبارتاند از مصادره ،موروعات مالرتبط بالا تفسالیر
معاهدات و موروعات مالرتبط بالا تسالعیر ارز خالارجی .در مالادۀ  5باله اصالول حقالوق تجالارت و
بینالملل و همینین حقوق بازرگانی اشاره شده و دیوان بارها اشاره به این عناصر را مستمسک
متوسل شدن به اصول کلی قرار داده و بهطور آگاهانه این مفهون از حقوق بازرگانی را بسط داده
اس  .بنابراین کلمۀ حقوق بازرگانی بر معنای خاصی دالل دارد و لزوما واژهای نیس که معنی
آن حد و حدودی نداشته باشد ،بلکه معنی آن بیشتر بر رویهای اسالتوار اسال کاله توسالط ایالن
دیوان توسعه یافته اس (. Aldrich,1996: 156-157
قاری براوئر از قضات اسبق دیوان نیز معتقد اس که دیوان بهمنظور تفسیر یا تصمیمگیری
در خصوص تعیین قانون حاکم ،بهعنوان نقطۀ شرو  ،همواره ابتدا به مفاد قالرارداد قابالل اعمالال
بین طرفین یا مقررات اعمالشدۀ قرارداد توجه میکند یا به قیا متوسل میشود .به نظر وی،
نتیجۀ منطقی مادۀ  5موافق نامۀ حلوفصل ،عدن تمرکز بر اصول بینالمللی یالا کلالی یالا مقیالد
نشدن به رویکردی مشخص در مورد انتخاب قانون حاکم وزارت دفا ایالاالت متحالد و در عمالل
عدن تمایل دیوان در خصوص ترجیح قانون یکی از طرفین بر قانون طرف دیفر و اتخا رویکالرد
واحد در این خصوص اس (. Brower, 1998: 636-638
دیوان آزادی عمل خود در انتخاب قانون حاکم براسا مادۀ  5بیانیالۀ حلوفصالل را تالا آن حالد
گسترده درنظر گرفته اس که خود را حتی مجاز به انتخاب هر قانون حاکم مناس و نادیدهگالرفتن
قانون مصرح منتخ میداند ( . 13 Iran-U.S.C.T.,R.,1986:139این رویکرد بالهمنظور جالایفزینی
اصول حقوق بینالملل بهجای قانون حاکم مصرح با عنای به ماهی دعوا و شالرایط حالاکم بالر آن،
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بهگونهای اس که حتی یا با اعمال این قانون مخالف کرده یا اعمال آن را محدود کرده اس .
دیوان در رأی پروندۀ دعوا موبیل اویل علیاله ایالران ابتالدا اظهالار مالیدارد« :در صالورت فقالدان
مقررات قراردادی در خصوص انتخاب قانون حاکم ،دیوان باید با لحالاظ تمالامی شالرایط ،اقالدان باله
تعیین قانون حاکم کند .بنابراین با توجه به شرایط این قرارداد که بین یالک دولال  ،ارگالان دولال
دیفر و چند شرک بزرگ خارجی منعقد شده و همینین بالا توجاله باله میالزان منالافع دخیالل در
قرارداد ،حقوق و تعهدات مورو قرارداد ،ارتبالاط ایالن قالرارداد بالا منالافع حاصالل از صالنع نفال
کشورهای حاشیۀ خلیجفار از نظر دیوان حاکمی قانون داخلی یکالی از طالرفین باله نسالب باله
چنین قراردادی مناس نیس  .این نتیجهگیری مطابق با آیین دادرسالی دیالوان و رسالون تجالاری
حاکم بر روابط تجاری دول ها و شرک های خارجی بهویژه در صنع نف اس که چند فقالره از
آرای اخیر دیوانهای داوری مؤید این نتیجهگیری اس » .سپس ،تصمیم خالود را در مالورد قالانون
حاکم به این شرح اعبن میدارد« :دیوان به این نتیجه میرسد که قانون حاکم بر قالرارداد ،جهال
تفسیر آن قانون ایران اس و قانون حاکم بر سایر مورالوعات اصالول حقالوق بینالملالل و تجالارت
اس  .بنا به دالیلی که عنوان شد ،قانون حاکم بر احراز مسئولی ایران و نیاکو که بالهعنوان عامالل
دول ایران عمل کرده اس  ،حقوق بینالملل اس » (. 16 Iran-U.S.C.T.R,1987:18
معیارهایی مانند تأیید مجلس ایران برای الزناالجرا شدن قرارداد ،اختصاص مبالغ خالاص از
سوی کنفرۀ ایاالت متحده برای پوشش هزینههای داخلی و پیفیری دریاف دیون سررسیدشده
در سطوح عالی دیپلماتیک بدون مراجعه به مراجع داخلی ،در قراردادهای بین دو دولال دارای
حاکمی  ،از نظر دیوان ماهی این قراردادها را در زمرۀ قراردادهای بیندولتی قرار میدهد و در
فقدان مقررۀ صریح ناظر بر انتخاب قانون حاکم دیوان را به این نکته رهنمون میشود که قانون
حاکم بر اینگوناله قراردادهالا حقالوق بینالملالل اسال ( . 32 Iran-U.S.C.T.R.,1996: 17-20از
اینجا میتوان عدن تمایل دیوان در ترجیح قانون داخلی یکی از طرفین در شرایطی که طالرفین
دول های حاکماند ،حائز اهمی تلقی کرد ،چراکه در این موارد پایرش قانون یکالی از طالرفین
بهعنوان قانون حاکم یرمعمول اسال و هالیک کشالوری مایالل نیسال در مسالائلی کاله ارتبالاط
تنفاتنفی با امنی ملی او دارد ،خود را تابع قانون داخلی کشور دیفر کند.

مواضع طرفین در خصوص قانون حاکم در پروندة ب1-
همانگونهکه بیان شد ،ایاالت متحده در لوایح ثب شدۀ خود در پروندۀ ب 1-با حفظ راهبالرد
دفاعی ثاب همواره با تأکید بر رویکرد تعیین قانون حاکم مبتنی بر مرکز ثقالل قالرارداد ،قالانون
ایاالت متحده را بر موافق نامههای فروش حاکم دانسته و در مورد حقالوق بینالملالل نیالز ایالن
رویکرد ثاب را در پیش گرفته اس که اعمال حقوق بینالملل تنهالا باله اعمالال قالانون داخلالی

قانون حاکم و تأثیر آن بر پروندۀ فروش نظامی خارجی1653 ...

ایاالت متحده منتهی خواهد شد .ایران نیز همواره راهبرد اصاللی دفالاعی خالود را بالر حاکمیال
حقوق بینالملل استوار ساخته اس  ،اما در خصوص رد حاکمی قانون داخلی ایاالت متحده بر
موافق نامههای فروش ،تفسیرهای سهگانهای را ارائه داده اس  .یک تفسیر ایران آن اسال کاله
حتی اگر قوانین و مقررات ایاالت متحده را حائز الزان و اثر حقوقی بدانیم و آنها را قابالل اعمالال
ببینیم ،در این صورت اثر آنها تا جایی خواهد بود که انعکا قواعد و مقالررات عمالومی حقالوق
تجارت و بینالملل باشالد  .(I.U.S.C.T.,1982, Case B.1, Doc. 148:92-94).نفالاه دون ایالران،
مبتنی بر رد کامل حقوق داخلی طرفین دعواسال کاله یکالی از نتالایج آن رد حاکمیال حقالوق
داخلی ایاالت متحده بر این پرونده اس ) .(I.U.S.C.T.,1984,CaseB.1, Doc.227:22سالومین
رویکرد ایران بهصورت بسیار کلی مخالف با الزان حقوقی و اثر مقررات فالروش نظالامی خالارجی
اس که بیان میکند مقررات داخلی ایاالت متحده در این پرونالده قابالل اعمالال نیسال  ،چالون
بدون توجه به ارتباط هزینهها با موافق نامههای فروش مربوط در هر پروندۀ انفرادی تنها بالرای
احالراز مسالئولی ایالالران نسالب بالاله هزینالههای ادعالالایی آمریکالا باله آنهالالا اسالتناد شالالده اسال
).(I.US.C.T.,2002, CaseB.1, Doc.1726:2.48-2.52

ایاالت متحده در راستای راهبرد دفاعی خود در تفسیر کلالی رویالۀ دیالوان در مالورد قالانون
حاکم ابراز میدارد :اصول تعیینشده برای تفسالیر ایالن موافق نامالهها نیازمنالد تفسالیر شالرایط
موافق نامههای فروش طبق قالوانین و مقالررات و دسالتورالعملهای تهیاله و اعمالشالده توسالط
ایالاالت متحالده اسال ) .(I.US.C.T.,2012, CaseB.1,Doc.2257:2.398-2.403از نظالر ایالاالت
متحده آمادهسالازی هریالک از موافق نامالههای فالروش در یکالی از ساله نموناله فالرن اسالتاندارد
 ،DD1513وجود شرط الف  1-شرایط عمومی هر سه نسخه که نشاندهندۀ تدارک و تهیۀ همۀ
اقبن و خدمات مطابق مقررات و رویههای وزارت دفالا ایالاالت متحالده اسال  ،کالاربرد بنالدهای
مشابه در مدیری قراردادی و رویههای بازرسی ،با آنیه در وزارت دفالا ایالاالت متحالده انجالان
میگیرد و وجود عبارت «این پیشنهاد در شرایط و روابط مندرج در زیر اجرا میشالود» در هالر
موافق نامه ،بهروشنی بیانفر شمول مقررات ادارۀ فروشهای نظالامی خالارجی ایالاالت متحالده و
تمایل و توافق طرفین در تفسیر مفاد موافق نامهها مطابق با قانون ،مقررات و رویالههای جالاری
در ایاالت متحده اس ).(I.U.S.C.T.,1982, Case B.1, Doc. 148:10-11
اما از نظر ایران تصریح این موارد در متن موافق نامه های فروش به مسئلۀ قالانون حالاکم
مربوط نیس  ،بلکه عبارت «به موج  »...در مقدمۀ موافق نامه های فالروش تنهالا باله قالانون
موروعه ای اشاره دارد که به موج آن دول ایاالت متحده مجالوز ورود باله موافق نامالههای
فروش را کس میکند .عبوهبر این ،بند الف– 1تنها به این نکته اشاره دارد که وزارت دفالا
ایاالت متحده می تواند برای تهیۀ اقبن یا خدمات از طرف ایران با پیمانکاران فرعالی قالرارداد
منعقد کند .ازاین رو این عبارات و شرایط تنها برای دول ایاالت متحده در روابط آن دول و
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نالاله بالالرای ایالالران ( I.U.S.C.T.,2002, CaseB.1,

پیمانکالالاران فرعالالی الالالزان آور اسالال
. Doc.1726:2.53
ایاالت متحده این استدالل ایران را از یک سو سب نادیدهگیری معنای متداول این شرایط
در متن و اظهارات مشترک طرفین در توافق با شرایط موافق نامههای فروش و از سالوی دیفالر،
در تضاد با تفسیر بند  9اعبمیالۀ عمالومی در رأی خالود در دعالوای ( 382ایالران علیاله شالرک
بهرینگ اینترنشنال مبنی بر تعریف دامنۀ وظیفۀ بینالمللی طرفین با ارجا به قالانون داخلالی
ایاالت متحده میداند .عبوهبر این ،پالایرش کلیال مالتن موافق نامالهها و بالهویژه عبالارت «در
شرایط مندرج در زیر» و آگاهی ایران از حاکمی قانون ایاالت متحده بر موافق نامههای فروش
بهویژه قدرت رئیسجمهور در لغو مجوزهای صادراتی ،نیز مالواردی هسالتند کاله بایالد از سالوی
دیوان مورد توجه قرار گیرند (. I.U.S.C.T.,2012,CaseB.1, Doc.2257:2.402-2.411

چالشهای پیش روی دیوان در رسیدگی به ادعای 2و3
همانگونهکه بیان شد ،از شش ادعای طرحشده در پروندۀ ب 1 -از سوی ایران و ادعای متقابالل
ایاالت متحده تاکنون برای سه ادعا از سوی دیوان تصمیمگیری شده اس  .ادعای 1-که با رأی
دیوان به توافق مرریالطرفین خاتمه یاف  ،فاقد هرگونه توریح در مورد قانون حاکم اسال  .در
ادعای  5نیز دیوان بدون ورود به بحث تعیین قانون حاکم با ورود به ماهیال دعالوا در خصالوص
تعیین ورعی تضمینهای مورد اختبف طرفین به صدور رأی و رد دعوا ایران پرداختاله اسال
(1. I.U.S.C.T.,1988, Case B.1, Doc. 593:25اما در رأی جزیی ادعای 4-دیالوان بالدون بیالان
صریح نظرهای خود بهتفصیل مبحظاتی را در مورد قانون حاکم بر دعوا بیان داشالته اسال کاله
لزون توجه به جزییات این ادعا را نمایان میسازد.
در رأی صادره در ادعای ،4-دیوان بالرای دسالتیابی باله رأی نهالایی خالود رویکالردی ویالژه و
چندمعیاره را به قانون حاکم بر پرونده اعمال کرد .براسا رأی دیوان ،ایاالت متحده به مصادرۀ
رمنی اموال ایران براسا مقررات داخلی خود پرداخ و ازاینرو موظف شد تالا بهالای اقالبن و
بهرۀ آنها را از تاریخ اعبن عدن قصد بازگرداندن اموال به ایران بپردازد .دیوان در رأی خود عمل
ایاالت متحده در عالدن بازگردانالدن امالوال ایالران را براسالا دو معیالار بررسالی میکنالد؛ یکالی
معیارهای حقوق بینالملل که به دول حاکم اجازه میدهد تالا تصالمیماتی را براسالا قالوانین
داخلی و اصول امنی ملی اتخا کند؛ دون معیارهای حقوق داخلالی کاله صالح و لالزون عمالل
 .1دیوان در بند  25رأی خود در ادعای  5پروندۀ ب 1-بیان میدارد ...« :بنا به دالیلی که در ادامه آورده میشود،
دیوان ،صرف نظر از قانون حاکم ،دریافته اس که ایاالت متحده نمیتواند در هریک از این سه نظریه در مورد
ایرادات ادعایی مسئول شناخته شود».

قانون حاکم و تأثیر آن بر پروندۀ فروش نظامی خارجی1655 ...

ایاالت متحده در صدور دستور رئیسجمهور بر مبنای مقررات قانون داخلی را براسا مقالررات
داخلی آن دول به رسمی شناخ  ،در این قسم دیالوان براسالا حقالوق بینالملالل ،قالانون
1
داخلی ایاالت متحده را بهعنوان قانون صبحی دار دول حاکم به رسمی شناخته اس .
در بخش دیفری از رأی ،دیوان این عمل ایاالت متحده را نوعی مصادرۀ رمنی مینامالد .در
این بخش دیوان بهصورت صریح به اعمال معیارهای حقوق بینالملل بالر رفتالار ایالاالت متحالده
میپردازد2و در رأی خود ،عمل مشرو ایاالت متحده براسا قانون داخلی3را بالهعنوان مصالادرۀ
اموال و عملی با عواق تعریفشده از دیدگاه بینالمللی معرفی میکند و ایاالت متحده را ملالزن
میکند تا بهای اقبن را به ایران بازگرداند4.پس در این بخش از رأی حقوق بینالملالل بالهعنوان
قانون حاکم بر دعوا تعیین میشود .عبوهبر این ،دیوان در اینجالا میتوانالد بنالد الالف  7شالروط
عمومی موافق نامههای فروش حاکم بر ارسال اقبن به ایاالت متحده به قصد تعمیر و بازگشال
را نیز بهمنزلۀ مبنای الزان ایاالت متحده به بازگرداندن بهای اموال به ایران درنظر بفیرد و معیار
دیفری که همان موافق نامههای فروش جاری بین دو دول را کاله مالدنظر ایالران بالوده اسال ،
بهمثابۀ قانون حاکم بر این مورو مورد اختبف مدنظر قرار دهد.
قسم دیفری از رأی دیوان به پرداخ بهای اقبن به ایران و تاریخ مبنای محاسبۀ قیمال
اختصاص دارد .هرچند دیوان بهدلیل در اختیار نداشتن اطبعات کالافی از تعیالین دقیالق بهالای
اقبن خودداری میکند و آن را بر عهدۀ طرفین میگاارد ،اما در تعیین تاریخی که باید بهعنوان
تاریخ مصادرۀ رمنی تلقی شود ،باله معیارهالای حقالوق بینالملالل در زمینالۀ مصالادرۀ امالوال و
مسئولی دول در آن زمینه توجه میکند .در خصوص بهرۀ متعلقاله باله بهالای اقالبن از تالاریخ
 .1دیوان در بند  46رأی جزیی ادعای چهار بیان میدارد« :واژهپردازی عبارت «منوط باله مقالررات قالانونی ایالاالت
متحده» بهروشنی به این معناس که ایاالت متحده در جایی که انتقال اموال بهوسیلۀ قوانین داخلی آن دول
ممنو شده اس  ،اجباری به انتقال اموال مالورد اخالتبف نالدارد .بنالابراین ایالن جملاله بهروشالنی و بهصالورت
مشخص حوزۀ تعهدات ایاالت متحده را براسا قانون داخلی آن دول تعریف مینماید»
 .2دیوان در بند  47رأی پیش گفته در راستای تفسیر بند  9بیانیه اظهار میدارد« :شاید بتالوان هالدف و قصالد بیانیالۀ
کلی را حصول اطمینان از قابلی جابهجایی و انتقال آزاد اموال ایالران دانسال  ...امالا در هالر صالورت هالیک چیالز
نمیتواند طرفین را از اعمال برخی شرایط خاص یا قائل شدن برخی استثنائات در مورد برخی اقبن خاص از ایالن
آزادی منع نماید» .سپس در بند  55رأی خود اظهار میدارد ...« :دیوان به این نتیجاله رسالیده اسال کاله ایالاالت
متحده به این روش عمل نموده و با ممنوعی صادرات اقبن به ایران بند  9بیانیۀ کلی را نقض نکرده اس ».
 .3دیوان در بند  62رأی خود اقدان رئیسجمهور ایاالت متحده در عدن صدور مجوز صالادرات را بالهعنوان «اعمالال
حقوق حاکمه» درنظر میگیرد که قابل بازبینی از سوی یک دیوان بینالمللی اس .
 .4دیوان در بند  70رأی خود اظهار میدارد« :در انطباق با قواعد عمومی حقوق بینالملل که به هیک دولتی اجازه
نمیدهد تا در شرایط عادی اموال دیفر دول ها را تصاح یا توقیف کند ... ،با صدور دستور رئیسجمهالور در
تاریخ  26مار  ...1981ایران بهواسطۀ اعمال بهصورت عملالی از امالوال خالود محالرون شالده اسال  ...و ایالن
محرومی ایران را مستحق دریاف رام مشابه حالتی مینماید که مصادرۀ اموال صورت گرفته اس .
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مصادره نیز با پایرش اصل پرداخ بهره براسا معیارهالای حقالوق بینالملالل حالاکم در ایالن
زمینالاله اقالالدان بالاله تصالالمیمگیری را بالاله تعیالالین دقیالالق مبلالالغ از سالالوی طالالرفین موکالالول میکنالالد
( I.U.S.C.T.,1988, CaseB.1, Doc.601:77و معیارهای حقوق بینالملل را که امروزه میتوان
به بهترین شکل آن را در مادۀ  38پیشنویس طرح مسئولی بینالمللی دولال مشالاهده کالرد،
1
مدنظر قرار میدهد.
شایان کر اس که در تاریخ  3فوریۀ  14( 1979بهمن  1357و در روزهای پایانی حکوم
شاهنشاهی به نخس وزیری بختیار ،تفاهمنامهای بین نمایندگان ارشد نظامی دول های ایالران و
نمایندۀ وزارت دفا ایاالت متحده مبنی بر کاهش و لغو برخی از سفارشهای نظامی ایران بهویژه
اقبن بسیار حسا مانند هواپیماهای اف ،16 -هواپیماهای آواکس ،بخشی از خرید هواپیماهالای
اف 4-با قابلی عکسبرداری از ارتفا زیاد با نان آر-اف ،4-زیردریایی کب تانگ ،ناوشالکنهای
کب اسپراونس ،اژدرهای پیشرفتۀ هارپون ،موشکهای هوا به هوای بسیار پیشالرفتۀ فالونیکس،
سایدویندر و اسپارو و سامانۀ رد هوایی پیشرفتۀ هاوک بههمراه مهمالات و ادوات مالورد اسالتفاده
در یفانهای توپخانه ،زرهی و پیاده در مقابل بازگرداندن بهای کامل و منصالفانۀ پرداخ شالده2و
باقیماندۀ صندوق امانی ایران3به ارزشی در حالدود یالک میلیالارد دالر از طریالق فراینالد فالروش و
انتقال به دول ایاالت متحده یا دول های ثالث به امضالا رسالاندند4.انجالان فراینالد پیییالدۀ مالالی
فروش مجدد و انتقال اقبن متعلق به ایران توسط دول ایاالت متحالده ببفاصالله آ الاز شالد ،امالا
ورعی دیفر پروندهها با توجه به شرایط انقببی ایران به حال تعلیق در آمد و بالا تسالخیر النالۀ
جاسوسی عمب همۀ فعالی های دیفر متوقف شد (I.U.S.C.T.,1998, CaseB.1,Doc.1556:21-
 . 71پس از انعقاد بیانیههای الجزایر و دریاف صورتحسابهای صادره از سالوی ایالاالت متحالده
 .1مادۀ  38مقرر میدارد .1 :در مواردی که برای تضمین جبران کامل خسارت رروری باشد ،باید باله اصالل مبلالغ
قابل پرداخ به موج مقررات این فصل خسارت تأخیر در تأدیه تعلق گیالرد .نالر خسالارت تالأخیر تأدیاله و
شیوۀ محاسبۀ آن باید بهگونهای تعیین شود که آن نتیجه حاصل شود .2 .تاریخ محاسالبۀ پرداخال خسالارت
تأخیر تأدیه از تاریخی اس که اصل مبلغ باید پرداخ میشد تا تاریخی که تعهد ایفا گردد.
2. Full and Equiatable

 .3در برنامۀ فروش نظامی خارجی ایاالت متحده براسا قانون داخلی آن کشور هر دول موظف اس تا حسابی
نزد بانک مرکزی و خزانهداری ایاالت متحده بفشاید که صندوق امانی هر دول محسوب میشود و همۀ
هزینههای خریدهای نظامی آن دول بهصورت مستقل در آن حساب واریز و سپس مصرف میشود .این
حساب همینین محل نفهداری پیشپرداخ موافق نامههای فروش و همینین دیفر وجوهی اس که
بهعنوان تضمین پوشش هزینههای فسخ احتمالی از خریدار دریاف میشود .نکتۀ قابل توجه اینکه باقیماندۀ
صندوق امانی ایران به مبلغ حدود  400میلیارد دالر پس از برجان بههمراه سود آن در حدود  1/3میلیارد دالر
به ایران بازگردانده شد.
 .4این سند از سوی ایاالت متحده در دبیرخانۀ سازمان ملل متحد ثب شده اس .
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مشخص شد که بخش عمدهای از وجوه پرداختی ایران بهعنوان هزینۀ فسخ به پیمانکاران داخلی
ایاالت متحده پرداخ شده اس و دیفر قابل بازگش نیس  .این مبالغ نیز بالهعنوان بخشالی از
مبالغ مورد ادعای ایران در دعوا 2و 3منظور شدند.
پیش از ورود به بحث قانون حاکم باید به یکی از چالشهای مهم دیفالر پالیش روی دیالوان
اشاره کرد .این چالش همان مسئلۀ دلیل و بار دلیل اس که در هر مرجع رسیدگیکننده بایالد
ببفاصله پس از تعیین قانون حاکم بررسی شود .یکی از نکاتی که در این مورد باید مدنظر قالرار
گیرد آن اس که اگرچه دول ها در انتخاب نو و قال ادلۀ اثبات ادعاهالای خالویش در مقابالل
یک مرجع رسیدگیکننده از آزادی عمل برخوردارند ،با این حال ،محالدودی هایی نیالز در ایالن
مورد وجود دارد (سادات میدانی 1. 130 :1391 ،در حال کلی اثبات حالق بالا کسالی اسال کاله
اجرای آن را از دادگاه میخواهد .اثبات حق به احراز واقعهای بستفی دارد که مدعی بایالد بالرای
آن دلیل ارائه دهد .اما باید به این نکته توجه داش که ایجاد مرز قاطع میان مالدعی و منکالر از
جه تحمل بار اثبات ،چندان ساده نیس و در جریان یک دادرسی ممکالن اسال بارهالا جالای
مدعی و منکر تغییر کند (کاتوزیان 2. 62-65 :1392 ،با این تفاسیر ،از نظر اصولی بار اثبالات در
این دعوا بر عهدۀ ایران اس  .نکتۀ شایان توجه در این دعوا این اس که طرفین هیک اختبفالی
در مورد اینکه ایران بهای اقبن و خدمات را پرداخ کرده اس ندارند؛ بنابراین نیازی به اثبالات
پرداخ از سوی ایران بهعنوان خواهان وجود ندارد و در اینجا در حقیق خوانده باید ثاب کند
که به تعهد قراردادی خود عمل کرده اس  .در اینجا بین طرفین اختبفی وجود دارد که هریک
بار اثبات را بر دوش طرف مقابل میدانند .به نظر نفارنده ،در این مرحلاله ایالاالت متحالده بایالد
اثبات کند که تعهد خود را براسا مقررات هریک از موافق نامههای فروش به انجان رسالانده و
بار اثبات انجان تعهد بر دوش ایاالت متحده اس  .این نظر بهصورت رمنی نیز توسط دیالوان در
رأی اعدادی سال  1986در ارائۀ معیارهای قطعی و احتمالی تحویل کاال از سوی ایاالت متحده
تأیید میشود (I.U.S.C.T.,1986, CaseB.1, Doc.485:18-19
این مسئله که کدانیک از طرفین را باید عهدهدار بار دلیالل دانسال و چاله دالیلالی بایالد در
رسیدگی به اختبفات مثب انجان تعهد وجود داشته باشد ،توسط قانون حاکم تعیین میشالود.
ازاینرو ،در ادامه با فرض وجود بار اثبات بر عهدۀ ایاالت متحده اینگونه درنظر گرفتاله میشالود
که دیوان با توجه به معیارهای تعیینشده در قانون حاکم ابتدا به بررسالی ادلالۀ ایالاالت متحالده
بپردازد و درصورتیکه آنها را مثب ادعا تشخیص داد ،براسا همان قانون حاکم ادلۀ رد ایالران
را بررسی کند تا بتواند در نهای تصمیمگیری مناسبی کند .بنابراین در ادامه باله ایالن مورالو
 .1برای آشنایی بیشتر با محدودی های حاکم بر ارائۀ ادله اثبات نزد دیوانهای بینالمللی به بخش ششم کتاب مراجعه شود.
 .2در خصوص ماهی ادله و مبانی نظری مربوط به ادله و تحمیل بار دلیل به بخش نخس کتاب مراجعه شود.
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پرداخته میشود که چفونه تعیین قانون حاکم بر چالش دیفر یعنی بالار اثبالات و در نهایال بالر
نتیجۀ نهایی تصمیمگیری دیوان تأثیر میگاارد.
دیوان در نخستین گان خود با چالش تعیین قانون حاکم مواجه اس  ،بدینصالورت کاله آیالا
قانون حاکم را بهصورت کلی در پرونده تعیین کند ،یا آنکه در هریک از پروندههای انفالرادی بالا
توجه به ماهی پرونده اقدان به تعیین قانون حاکم کند .بالا توجاله باله دسالتهبندی ارائهشالده در
مورد ادعاهای مطروح در ادعای 2و ، 3حال میتوان به مهمتالرین چالالش پالیش روی دیالوان در
تصمیمگیری برای یک پرونده یعنی تعیین قانون حاکم بر دعوا و بررسی تأثیر مورالع احتمالالی
دیوان بر روی هریک از ادعاها پرداخ .
نخستین دستهبندی ادعاها براسا ماهی و نو موافق نامههای فروش یعنی دسالتهبندی
موافق نامههای خدماتی و اقبن اس  .در خصوص موافق نامههای خدماتی ،دیوان در ابتدا باید
به دستهبندی موافق نامههای فروش بپردازد و تعیین کند که آیا ایالن موافق نامالهها مشالمول
تفاهمنامه هستند یا خیر .پس از آن تصمیمگیری کند که در هر دسته حقوق بینالملل باید بالر
(دلیل و بار دلیل حاکم باشد (مورع ایران یا حقالوق داخلالی ایالاالت متحالده (مورالع ایالاالت
متحده یا آنکه راهحل میانهای را در پیش بفیرد ( روش ادعای 4-یا در نهایال بالدون تعیالین
قالالانون حالالاکم ( روش ادعالالای  5بالاله تصالالمیمگیری بپالالردازد .هرچنالالد بالالهنظر میرسالالد در
موافق نامههای فروشی که تح مقررات تفاهمنامه قرار میگیرند ،با توجه به قبول طالرفین در
لوایح خود مبنی بر حکوم حقوق بینالملل بر تفسیر و اجرای آن ،چالشی در پیش روی دیوان
وجود نداشته باشد ،اما هنوز این سؤال باقی میماند که آیالا حقالوق بینالملالل را بایالد در تمالان
مسیر تصمیمگیری مدنظر قرار داد یا در جایی باید به مقررات داخلی ایالاالت متحالده بالهعنوان
قانون مرکز ثقل تعهدات مراجعه کرد .در مورد اقبن نیز همین مسیر باید از سالوی دیالوان طالی
شود .اما در مورد اقبن توجه به این نکته رروری اس که تنو ادعاهای جزیالی مطالرح در ایالن
پرونده بهاندازهای اس که پیییدگی موجود را چند برابر میکند.
در مورد دعاوی هزینهای صرف ،دیوان باید با توجه به همۀ ادله و جوان موجود تصمیم بفیرد
که هزینههای فسخ بر عهدۀ کدانیک از طرفین اسال  .در مالورد کاالهالایی کاله باله ادعالای ایالاالت
متحده به کارگزار حمل تحویل شده اس و ایران منکر دریاف آنهاس  ،دیوان ناچار اس ابتدا به
بررسی ادلۀ دو طرف در خصوص تحویل و انتقال مالکی اقبن بپردازد و در ایالن راه چالارهای جالز
تعیین وزن ،استحکان و اعتبار ادلۀ دو طرف نالدارد و پالس از آن در مالورد درخواسال ایالران بالرای
بازگش وجه یعنی میزان و بهره و تعیین تاریخ مبنای محاسبه اقدان کند.
در مورد کاالهایی که به اقرار ایاالت متحده در آن کشالور بالاقی مانالده اسال  ،بالا توجاله باله
پایرش انتقال مالکی اقبن به ایران و ا عان ایالاالت متحالده باله عالدن تحویالل آنهالا معیارهالای
ادعای 4-دقیقا قابل اعمال اس بنابراین ،بهنظر میرسد دیوان میتواند با توجه به رویۀ خود در
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مورد ادعای 4-در مورد تاریخ مبدأ سنجش و محاسبۀ مبلغ پرداختی به ایران با چالالش مهمالی
روبهرو نباشد و به تصمیمگیری بپردازد.
در مورد دستۀ دون کلی دیوان با چالش تعیین مالک واقعی اقبن مواجاله اسال  .اگالر دیالوان
نظر ایاالت متحده را بپایرد و ایران را مالک اقبمی بداند که با هزینۀ این کشور تولید شده و به
فروش رسیده اس  ،آنفاه باید در مورد اختبف قیم تمانشدۀ اقبن برای ایران و قیم فروش
اقبن تصمیمگیری کند .اما چنانیه دیوان مالکی ایران بر اقبن تولیدشده را نپالایرد و اقالبن را
در مالکی ایاالت متحده محسوب دارد ،آنفاه باید در مالورد رفتالار ایالاالت متحالده در برداشال
وجوه از صندوق امانی ایران تصمیمگیری کند که بهنظر میرسد در این مورد بالا توجاله باله یالد
امانی ایاالت متحده در خصوص صندوق امانی ایران چارهای جز رأی به بازپرداخ کامل وجالوه
هزینهشده به ایران نداشته باشد .البته چالشی که دیوان در این مقطالع بالا آن مواجاله میشالود،
تعیین تاریخ مبدأ محاسبه خواهد بود.
در مورد هزینههای مرتبط با اقبن ،دیوان باید بین دو دسته از هزینهها تفکیک قائالل شالود .در
بین این هزینهها دستهای وجود دارد ،مانند هزینههای جانبی1و هزینههای اداری2کاله ایالران اصالل
آن را مورد پایرش قرار میدهد ،اما به نحوۀ محاسبۀ آنها اعتراض دارد .تصمیمگیری در مورد ایالن
دسته منوط به تصمیمگیری دیوان در مورد ادعای مربوط به هزینالههای پرداختالی جهال اقالبن و
میزان پایرششدۀ انجان تعهدات توسط ایاالت متحده اس  .بر این اسالا هالر انالدازه کاله دیالوان
انجان تعهد ایاالت متحده مبنی بر تحویل اقالبن باله ایالران را نپالایرد ،باله همالان انالدازه نیالز بایالد
هزینههای اداری و جانبی متناس با آن که به صندوق امانی ایران تحمیل شالده اسال  ،باله ایالران
بازگردانده شود .در مورد دستۀ دیفر نیز ،دیوان باید تصالمیم بفیالرد کاله آیالا انجالان ایالن هزینالهها
براسا موافق نامههای فروش بوده اس ؟ در صورت پاسخ مثب  ،آنفاه دیوان به بحث ادلۀ اثبات
انجان تعهد ورود کند و در صورت پاسخ منفی کل هزینهها را به ایران بازگرداند.
بهنظر میرسد با توجه به ماهی مورو  ،دیوان در هر مرحله ناچار اس به انتخالاب قالانون
حاکم بر مورو بپردازد .این تصمیمگیری منوط به انتخاب یکالی از چهالار گزینالۀ باالسال  .در
صورت انتخاب حقوق بینالملل هنوز هم دیوان با این پرسش مواجه اس که میزان تأثیر حقوق
بینالملل تا کجاس ؟ در صورت انتخاب قانون داخلی ایاالت متحده این پرسش در مقابل دیوان
قرار میگیرد که آیا قانون حاکم بهدرستی در هر مالورد اعمالال و اجالرا شالده اسال ؟ در صالورت
انتخاب راهحل میانه دیوان با این پرسش مواجاله اسال کاله کالدانیک از گزینالهها بایالد مبنالای
 .1هزینهای که بهمنظور جبران هزینههای بستهبندی ارسال یا دیفر خدمات جانبی بهصورت درصد معینی از مبلغ
کل قرارداد پیشبینی و محاسبه میشود.
 .2هزینهای که بهمنظور جبران هزینههای ایاالت متحده بهصورت درصد معینالی (ا لال دو درصالد از مبلالغ کالل
قرارداد پیشبینی و محاسبه میشود.
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سنجش دیفری باشد و چه معیاری باید این برتری را تأیید کند؟ و در نهایال در صالورت عالدن
انتخاب قانون حاکم دیوان باید به تکتالک مورالوعاتی کاله در هالر مالورد اخالتبف وجالود دارد،
بهصورت ماهوی ورود کرده و با تعیین محور اصلی اختبف در مورد آن تصمیمگیری کند.

نتیجهگیری
هماکنون پس از گاش نزدیک به چهار دهه دیوان تنها با چند پروندۀ بالاز دسال باله گریبالان
اس که میتوان گف از نظر ابعاد و ارزش بزرگترین بخش دعاوی بالین دو دولال را تشالکیل
میدهند .ناآشنایی جامعۀ حقوقی با خصوصیات و ماهی دعوای ب 1-کاله بزرگتالرین دعالوای
مطرح از نظر مالی در دیوان اس  ،سب میشود تا هرگوناله بحالث در مالورد آن نیازمنالد طالرح
مباحث مقدماتی فراوانی باشد ،ازاینرو در این مقاله بهصالورت مختصالر اشالاراتی باله مورالوعات
مطرح در این دعوا انجان گرف  .از نظر ادامۀ روند رسیدگی در دیالوان نیالز از آنجالا کاله یکالی از
چالشهایی که هر مرجع رسیدگیکننده با آن مواجه اس تعیین قانون حاکم بر هر دعواسال ،
در این مقاله ابتدا تبش شد تا با بیان رویۀ دیوان در تعیین قانون حاکم در دیفر پرونالدهها کاله
تمایل بیشتری به عدن انتخاب قانون داخلی طرفین دارد و سپس نظرها و ادلۀ طالرفین در ایالن
پروندۀ خاص ،به ورعی آتی دیوان در تصمیمگیری در خصوص تعیین قانون حاکم بالر دعالوا و
همینین آثار این تصمیمگیری بر جنبههای دیفر دعوا پرداخته شود .در نهای میتالوان گفال
که هرچند بهنظر میرسد حل چالش تعیین قانون حاکم توسط دیوان و تعیین حقوق بینالملل
بتواند مشکلگشای بخشهایی از پرونده بهویژه به نفع خواهان (ایران باشد ،اما باز هم اصالول و
نکات بسیاری وجود دارد که هم میتواند بر این انتخاب تأثیرگاار باشالد و هالم از ایالن انتخالاب
تأثیر بپایرد که هر کدان مجال پژوهش مستقلی را میطلبد.
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