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 اشاره:

مقاله حاضر، كه نخستين مطلبي است كه  

در « كميسيون غرامت سازمان ملل»درخصوص 

رسد، فعاليتها و عملكرد ايران به چاپ مي

كميسيون را تا تاريخ تحرير مقاله )آبان 

دهد. نشان مي (1991برابر با نوامبر  1731

 1731بررسي فعاليتهاي كميسيون از آبان 

بعد و تصميمات جديد شوراي مديريت به

اي است. با كميسيون نيازمند مقاله جداگانه

 مربوط بهوجود اين، اطالعات و آمار مهم 

بعد از تاريخ تحرير مقاله تا تاريخ آخرين 

اختصار، جهت ( به31بازنگري مؤلف )تابستان 

ندگان با عالمت * در پانوشتها اطالع خوان

 اضافه شده است.
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 مقدمه

كميسيون غرامت سازمان ملل »تشكيل  

اوت  1آمدهاي حمله نظامي از پي 1«متحد

عراق به كويت است. جنگ خليج فارس  1991

كه متعاقب تصرف سرزمين كويت در 

ور شد، سرانجام با خاورميانه شعله

نشيني نيروهاي عراقي از كويت و عقب

شوراي امنيت از سوي  783 1ذيرش قطعنامهپ

 عراق خاتمه يافت. قطعنامه مذكور، عالوه

بس بر تعيين شرايط متعدد ديگري براي آتش

« كميسيون غرامت»دارد كه رسمي، مقرر مي

براي رسيدگي به دعاوي ناشي از حمله 

عراق به كويت و پرداخت غرامات جنگ 

 ايجاد شود.

در  1991از ژوئيه « كميسون غرامت» 

مقر سازمان ملل در شهر ژنو تشكيل شده و 

از لحاظ تعداد، مبلغ و تنوع دعاوي كه 

نظير نزد آن طرح خواهد شد بدون ترديد بي

سابقه است. با آنكه كميسيون در و بي

مراحل ابتدايي فعاليت خود قرار دارد، 

تاكنون بيش از سيصد و پنجاه هزار فقره 

                                                           

1. (UNCC) Unaited Nations Compensation Commission  ياCommission d'Indemnisation 

des Nations Unies  كميسييون »آن با عنوان از اين به بعد به كه

 شود.اشاره مي« كميسيون»يا « غرامت

2. S/RES/687 (1991), 8 April 1991. 
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ت كرده دعوي از كشورهاي مختلف درياف

شود كه تا بيني ميعالوه، پيشبه است.

پايان مهلت ثبت دعاوي بيش از يك ميليون 

و پانصدهزار فقره دعوي با مجموع خواسته 

بيش از يكصد ميليارد دالر از اطراف و 

 اكناف جهان نزد كميسيون ثبت شود.

عنوان از ويژگيهاي مهم كميسيون، به 

نكه الملل، اينهاد جديدي در حقوق بين

فعاليت آن در چارچوب و تحت نظر سازمان 

گيرد. با آنكه در حقوق ملل صورت مي

هاي دعاوي براي الملل تشكيل كميسيونبين

ت جنگ براساس قراردادهاي اپرداخت غرام

سابقه دو يا چند جانبه بين كشورها بي

بار است كه سازمان ملل  نيست، نخستين

 ت.متحد چنين نقشي را به عهده گرفته اس

 

1 

 تأسيس كميسيون

 

اسناد تأسيس كميسيون عبارتند از  

شوراي امنيت و  791و  783هاي قطعنامه

 گزارش دبيركل سازمان ملل.

                                                           

.  اين تعداد تا تياريخ انتشيار مجليه بيه بييش از ييك

 مختلف جهان بالغ گرديده است.كشور  37ميليون دعوي از 
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 شوراي امنيت 711الف ـ قطعنامه 

شوراي امنيت حاوي  783قطعنامه  

سو و رسمي بين عراق از يكبس شرايط آتش

كويت و كشورهايي كه با كويت همكاري 

از سوي ديگر است. از جمله اين  7كردندمي

ط مسئوليت عراق در جبران خسارات ايشر

ناشي از حمله آن كشور به كويت، تصميم 

منظور شوراي امنيت به ايجاد صندوقي به

پرداخت غرامات جنگ و تشكيل كميسيوني 

تا  17براي اداره صندوق است كه در مواد 

 4قطعنامه مذكور مطرح شده است. 18

قطعنامه از  19طي بند شوراي امنيت  

دبيركل سازمان ملل خواست كه ظرف مدت سي 

                                                           

 738مبناي همكاري ساير كشيورها بيا كوييت قطعناميه  .3

 ( شوراي امنيت است.1991)

عالوه شيامل تصيميمات شيوراي امنييت بيه 783قطعنامه  .4

 درخصوص مسائل ذيل است:

 ي تعيين خط مرزي بين كويت و عراق؛ 

ي ايجاد منطقه غيرنظييامي در ميرز عيراق و كوييت و  

 ر واحد نظارت سازمان ملل در منطقه مذكور؛استقرا

ي اضمحالل سالحهاي بيولوژيكي و شييميايي و موشيكهاي  

بالستيك عراق و ممنوعيت آن كشور از استفاده، ساخت ييا 

 تحصيل چنين سالحهايي يا سالحهاي اتمي در آينده؛

( شوراي امنيت كه 1991) 771ي تغييراتي در قطعنامه  

اق را برقرار كرده بود و اجيازه تحريم اقتصادي عليه عر

 اي مواد غذايي به عراق؛فروش يا ارائه پاره

يت و كشيورها  ثاليا از طريي    ي استرداد اتباع كو

 المللي صليب سرخ.كميته بين
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هاي درخصوص تشكيل و اداره روز توصيه

صندوق، ميزان وجوهي كه عراق بايد به 

صندوق واريز كند، نحوه تقسيم وجوه 

صندوق، تركيب كميسيون و نحوه بررسي و 

گيري شورا ارزيابي دعاوي جهت تصميم

 ارائه نمايد.

 

 دبيركل سازمان ملل ب ـ گزارش 

دبيركل سازمان ملل پاسخ پرسشهاي  

را در  783قطعنامه  19مطروحه در بند 

به شوراي امنيت تسليم  1991مه  1تاريخ 

گزارش دبيركل مركب از دو قسمت  5كرد.

اصلي است: قسمت اول حاوي پيشنهادهايي 

سيون، يدرخصوص نحوه تشكيل صندوق و كم

وقعيت، ساختار و تركيب كميسيون، و م

وظايف، مصونيتها و مقّر آن است؛ قسمت 

 18تا  17نحوه اجراي بندهاي دوم كه به

بر اختصاص دارد، عالوه 783قطعنامه 

پيشنهادهايي درخصوص تعيين و ميزان 

اق بايد به صندوق واريز وجوهي كه عر

اطمينان  حصولي ترتيباتي براي كند، حاو

                                                           

5. Report of the Secretary General pursuant to paragraph 19 of Security Council Resolution 687 

(1991), S/2259-2, May 1991. 
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از واريز وجوه به صندوق، نحوه رسيدگي 

 دعاوي و پرداختهاست. به

 

 شوراي امنيت 712ج ـ قطعنامه 

پس از وصول گزارش دبيركل، شوراي  

ضمن  791،6امنيت از طري  تصويب قطعنامه 

تأكيد مجدد بر مسئوليت عراق در جبران 

خسارات وارده، صندوق و كميسيون را 

براساس نظرات مندرج در قسمت اول گزارش 

ملل در دبيركل تشكيل داد و مقر سازمان 

شوراي »عنوان محل تشكيل جلسات ژنو را به

موجب بند كميسيون تعيين كرد. به« مديريت

وظيفه « شوراي مديريت»قطعنامه مذكور  7

هاي گرفتن توصيه نظر در دارد كه، با

  مذكور در قسمت دوم گزارش دبيركل، نسب

قطعنامه  18تا  17به اجراي سريع مواد 

شوراي امنيت از عالوه، اقدام كند. به 783

المللي كليه كشورها و سازمانهاي بين

درخواست كرد كه در اجراي تصميمات 

 با آن همكاري كنند.« شوراي مديريت»

 

2 

 صندوق

                                                           

6. S/RES/692 (1991), 20 May 1991. 
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)از  3«صندوق غرامت سازمان ملل متحد» 

 18موجب بند به«( صندوق»اين به بعد 

شوراي  791قطعنامه  7و بند  783قطعنامه 

درج در قسمت اول امنيت براساس نظرات من

 گزارش دبيركل تشكيل شده است.

صندوق براساس مقررات مالي سازمان  

عنوان حساب ويژه شود و بهملل اداره مي

سازمان ملل از مزايا، تسهيالت و 

مصونيتهاي مقرر براي سازمان ملل 

برخوردار خواهد بود. اداره صندوق 

است و موجودي « كميسيون غرامت»عهده به

اخت غرامت براي جبران خسارات آن صرف پرد

مستقيم ناشي از حمله عراق به كويت 

 خواهد شد.

منبع اصلي تأمين وجوه صندوق، عراق  

است كه بايد درصدي از ارزش صادرات نفتي 

عنوان غرامت جنگ به ساليانه خود را به

موجب پيشنهاد صندوق وازير كند. به

ميزان  9و تصميم شوراي امنيت 8دبيركل

                                                           

7. Fond d'Indeminsation des Nations Unies يا United Nations Compensation Fund. 

دبيركل سيازمان  1991مه  71يادداشت مورخ  3رك. بند  .1

بيه رئييس  1991ميه  71اي در تياريخ ملل كه ضميمه نامه

 .(S/22661)شوراي امنيت تسليم شده است 

 S/RES/705 (1991), 15)شوراي امنييت  317قطعنامه  1رك. بند  .1

August 1991). 
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پردازد نبايد از سي ه عراق ميغرامتي ك

درصد ارزش ساليانه صادرات نفت و محصوالت 

 نفتي عراق تجاوز كند.

سقف سي درصد را دبيركل سازمان ملل،  

هاي با توجه به ميزان درآمد و هزينه

ارزي عراق براساس اين فرضيات، تعيين 

 كرده است كه:

به  1997ي ارزش صادرات نفتي در سال  

 د دالر بالغ خواهد شد؛ميليار 11حدود 

درصد از مبلغ مذكور صرف  88ي حدود  

پرداخت بهاي واردات )غيرنظامي( مورد 

 نياز عراق خواهد شد؛

درصد از مبلغ مذكور صرف  11ي حدود  

هاي وامهاي خارجي بازپرداخت يا هزينه

عراق خواهد شد كه عراق در پايان سال 

ميليارد دالر اعالم  81ميزان آن را  1991

 .ترده اسك

منبع ديگر درآمد صندوق، وجوهي است  

شوراي امنيت در  338موجب قطعنامه كه به

گيرد. اختيار كميسيون غرامت قرار مي

اكتبر  1قطعنامه مذكور كه در تاريخ 

تصويب شوراي امنيت رسيد، مقرر به 1991

دارد كه كليه دولتها داراييهاي توقيف مي

فت و شده عراق را، كه ناشي از فروش ن
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اوت  1كشور قبل از محصوالت نفتي اين 

است، تحت شرايطي جهت تأمين  1991

مربوط هاي سازمان ملل هاي برنامههزينه

عراق در اختيار اين سازمان قرار  به

دهند. سي درصد از مبالغ اين وامها به 

مضافًا  338شود. قطعنامه صندوق واريز مي

 كند كه داوطلبانهها درخواست ميتاز دول

 مربوط بههاي و ساير برنامه به صندوق

 عراق كمكهاي مالي اختصاص دهند.

 

 

 

3 

 ماهيت و تشكيالت كميسيون

 

كميسيون غرامت نهادي نيست كه  

مستقيمًا قابل مقايسه با مراجع قضايي يا 

المللي باشد. كميسيون ركن داوري بين

فرعي شوراي امنيت است كه براي بررسي و 

راق تشكيل شده و پرداخت دعاوي عليه ع

نتيجتًا ماهيت آن متأثر از رابطه 

اي سازماني آن با شوراي امنيت و وظيفه

                                                           

.   338تا به حال تعدادي از دولتهيا براسياس قطعناميه 

 اند.وجوهي را به صندوق واريز كرده
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بيان ديگر، عهده دارد. بهاست كه به

كميسيون ركني سياسي است كه براي انجام 

اي حقوقي تشكيل شده است. ساختار وظيفه

رغم كميسيون و آيين دادرسي آن كه، علي

گيري تصميمهاي هيئتهاي قضايي، بررسي

نهايي درخصوص مبالغ قابل پرداخت بابت 

شوراي »عهده دعاوي هر كشور را به

كننده اين وضعيت گذارد، منعكسمي« مديريت

 است.

 1991مه  1موجب گزارش مورخ به 

كميسيون دادگاه  11دبيركل سازمان ملل،

يا ديواني نيست كه طرفين نزد آن حضور 

وظيفه  يابند بلكه ركني سياسي است كهمي

اصل آن بررسي صحت دعاوي، ارزيابي 

خسارات و تعيين مبالغي است كه بايد 

نظر دبيركل فقط از لحاظ پرداخت شود. به

قضايي براي شبهاي اين جنبه آخر وظيفه

شود. در عين حال، گزارش كميسون مطرح مي

دبيركل بر اين مطلب تأكيد دارد كه، با 

است توجه به ماهيت كميسيون، بسيار مهم 

اي از عناصر الزم براي رسيدگي كه پاره

عادالنه در آيين رسيدگي كميسيون گنجانده 

 شود.

                                                           

 .11بند  . 11
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كميسيون غرامت متشكل از سه ركن  

است: شوراي مديريت، دبيرخانه و هيئتهاي 

 قضايي يا كميسونرها.

 

 11الف ـ شوراي مديريت

كميسيون  يركن اصل« شوراي مديريت» 

رد. تعيين عهده دااست و اداره آن را به

اداره  مربوط بهمشي كميسيون در مسائل خط

صندوق و تأمين وجوه آن، سازماندهي و 

تنظيم امور كميسيون، بررسي و حل و فصل 

دعاوي و پرداخت از صندوق در حوزه صالحيت 

 قرار دارد.« شورا»

مركب از پانزده « شوراي مديريت» 

كشور عضو شوراي امنيت است و اعضاي آن 

ضاي شوراي امنيت تعيير با تغيير اع

 17يابند. در نخستين جلسه شورا كه در مي

در ژنو تشكيل شد اعضاي شورا  1991ژوئيه 

و  11بلژيك را به رياست شورا و روماني

عنوان معاونان شورا زيمبابوه را به

بر  انتخاب كردند. در آن تاريخ، عالوه

پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت، شورا 

اتريش، اكوادور،  مركب از كشورهاي

                                                           

11. Conseil d'Administation  يا Governing Council. 

عنوان ني، مجارستان بهپس از خاتمه دوره عضويت روما .12

 معاون جديد شورا انتخاب شد.
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بلژيك، زئير، زيمبابوه، ساحل عاج، 

روماني، كوبا، هند و يمن بود. در پايان 

مدت عضويت روماني، زئير، ساحل  1991سال 

عاج، كوبا و يمن در شوراي امنيت خاتمه 

يافت و به جاي آنها ژاپن، مجارستان، 

عنوان اعضاي ورد بهمراكش، ونزوئال و كيپ

عنوان و نتيجتًا بهجديد شوراي امنيت، 

ت كميسيون ياعضاي جديد شوراي مدير

 17غرامت، انتخاب شدند.

ح  وتو كه در شوراي امنيت به سود  

هر يك از پنج كشور عضو دائم برقرار است 

در شوراي مديريت قابل اعمال نيست و 

كليه پانزده كشور عضو از ح  رأي مساوي 

 مربوط بهجز تصميمات به 14برخوردارند.

صول اطمينان از واريز وجوه به نحوه ح

صندوق كه نياز به اتفاق آرا دارد، 

تصميمات شورا با موافقت اكثريتي مركب 

تواند اتخاذ شود. در عضو مي 9از حداقل 

                                                           

مدت عضويت پنج كشور ديگر  1991دسامبر  71در تاريخ  .13

عضو شورا )اتريش، اكوادور، بلژيك، زيمبابوه و هند( به 

رسد و به جاي آنها اعضاي جدييد شييوراي امنييت پايان مي

، جيبييوتي و برزيييل( در نيويلنييد)پاكسييتان، اسيياانيا، 

 كند.مديريت شركت ميشوراي 

سازمان مليل و  1991مه  1رك. گزارش مورخ  .14 دبيركيل 

 ,S/AC)نحوة كار شوراي مديريت  مربوط بهدستورالعمل  7بند 

26/1991/R.5). 
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 حصولكه صورت عدم اتفاق آرا، در مواردي

آن ضروري است، به درخواست هريك از اعضا 

شود. با موضوع به شوراي امنيت احاله مي

ين، تا به حال در كليه موارد وجود ا

تصميمات شوراي مديريت با اتفاق آرا 

 اتخاذ شده است.

جلسات شوراي مديريت براساس  

نخستين  دردستورالعملي اداره مي شود كه 

 15است. تصويب آن رسيدهجلسه شورا به

جلسات شورا محرمانه است ولي شورا 

كه ضروري بداند، تواند، در موارديمي

تواند اشته باشد. شورا ميجلسات علني د

كند كه بدون ح   تنفع دعواز كشورهاي ذي

رأي در مباحثات آن شركت كنند ولي 

تاكنون از اين اختيار استفاده نكرده 

حال، شورا معمواًل درخواست است. در عين

نفع را براي استماع نظرات كشورهاي ذي

پذيرد. بر اين اساس، عالوه بر آنها مي

در كليه جلسات شورا كويت و عراق كه 

اند، حاضر شده و مطالبشان را بيان كرده

بسياري از كشورهاي ديگر هم فرصت 

اند نظرات و مشكالتشان را  در شورا يافته

                                                           

15.  S/AC. 26/1991/R. 5-25 July 1991. 
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مطرح كنند و به پرسشهاي اعضاي شورا 

 پاسخ دهند.

داشته  شورا تاكنون شش اجالسيه 

ها شورا در طي اين اجالسيه 16است.

ص دعاوي قابل طرح تصميمات متعددي درخصو

، غرامت در كميسيون، معيارهاي پرداخت

حدود صالحيت كميسيون، نحوه بررسي دعاوي، 

صندوق  مربوط بهآيين دادرسي، مسائل 

كميسيون و  مربوط بهغرامت و ساير مسائل 

دعاوي اتخاذ كرده است كه در ساير 

 قسمتها مورد بحا قرار خواهند گرفت.

 

 11ب ـ دبيرخانه

ن اجرايي كميسيون است دبيرخانه رك 

در مقر سازمان ملل در  1991كه از ژوئيه 

كميسيون  18«دبير اجرايي»ژنو تحت نظر 

كميسيون را « دبير اجرايي»فعاليت دارد. 

دبيركل سازمان ملل متحد پس از مشورت با 

كند. كشورهاي عضو شوراي مديريت تعيين مي

دبير اجرايي كميسيون از بدو تأسيس آن 

                                                           

 .  تا تاريخ انتشار مجله، اين تعيداد بيه  ده اجالسييه

 رسيده است.

 گردد.برگزار مي 1997را در ساتامبر اجالسيه بعدي شو .11

17. Secretariat. 

18. Secrétaire Exécutif  يا Executive Secretary. 
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ديالماتي باتجربه  19مورا،كارلوس آلزا

از كشور پرو است كه عالوه بر مشاغل مهم 

سالهاي متمادي رياست نمايندگي آن  ديگر

عهده داشته كشور را در سازمان ملل به

بر دبير اجرايي، دبيرخانه است. عالوه

اي حقوقدان از داراي دو معاون و عده

كشورهاي مختلف با تجربه كار در دعاوي 

كه با پيشنهاد دبير  المللي استبين

اجرايي و موافقت دبيركل سازمان ملل 

شوند. دبير  اجرايي و ساير منصوب مي

اعضاي دبيرخانه تحت مقررات سازمان ملل 

 كنند.انجام وظيفه مي

وظيفه دبيرخانه انجام امور مختلف  

در هر دو « صندوق»و « كميسيون» مربوط به

سطح سياستگذاري و اجرايي است. از جمله، 

دبيرخانه وظيفه ارائه راهنمايي و نظرات 

مشورتي به دولتها و پاسخگويي به 

استعالمات آنها درخصوص نحوه طرح و مسائل 

عهده دارد. دعاوي را به مربوط بهكلي 

وظيفه اصلي دبيرخانه دريافت، ثبت، رفع 

بندي نقص و بررسي مقدماتي دعاوي، طبقه

دعاوي، تهيه گزارش درخصوص دعاوي واصله 

مسائل مهم حقوقي و موضوعي آن جهت  و

                                                           

19. Amb. Carlos Alzamora. 
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اظهارنظر عراق و ساير كشورها و ارائه 

دعاوي به كميسيونرها همراه با اطالعات 

مفيد و مورد لزوم براي رسيدگي به دعاوي 

 است.

بايد در زمان مناسب دبير اجرايي  

عنوان افراد واجد صالحيت براي انتصاب به

كميسيونر را شناسايي و به دبيركل 

ان ملل معرفي كند. پس از انتصاب سازم

كميسيونرها نيز دبيرخانه وظيفه دارد در 

تمام مراحل رسيدگي، آنان را از نظر 

 حقوقي، اداري و فني ياري دهد.

از جمله وظايف ديگر دبيرخانه،  

انجام تحقيقات و مطالعاتي است كه شوراي 

مديريت ضروري بداند. بسياري از تصميمات 

العات اتخاذ مي شود. شورا براساس اين مط

عالوه، حقوقدانان ارشد دبيرخانه در به

يابند و اعضاي كليه جلسات شورا حضور مي

نظرات مشورتي در انجام  بيانشورا را 

 دهند.وظايفشان ياري مي

عهده كه دبيرخانه بهنقش مهم ديگري 

گرفته پرورندان و طراحي روشهاي مختلف 

در جهت رسيدگي سريع به دعاوي مطروحه 

كميسيون است. براين اساس، دبيرخانه در 

حال حاضر مشغول ايجاد بانكهاي اطالعاتي 
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دعاوي كامايوتري است كه در رسيدگي به

مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 

بر نظارت بر طراحي و منظور، عالوهاينبه

هاي كامايوتري الزم، ايجاد سيستم

دبيرخانه آمار و اطالعات مورد نياز را 

همكاري كشورهاي مختلف گردآوردي و  با

 11كند.ذخيره مي

 

 21ـ كميسيونرهاج

شود، دعاويي كه نزد كميسيون ثبت مي 

بندي، به پس از بررسي مقدماتي و طبقه

اي از كمسيونرها براي هيئتهاي سه نفره

شود. گيري ارجاع ميارزيابي و تصميم

طرفي هستند كميسيونرها افراد مستقل و بي

مديريت براساس توصيه دبير كه شوراي 

اجرايي و معرفي دبيركل سازمان ملل براي 

رسيدگي به تعداد معيني از دعاوي نصب 

 كند.مي

منظور تسهيل انتخاب كميسيونرها، به 

دبيركل سازمان ملل از كليه دولتها دعوت 

كرده است كه ليست افرادي را كه واجد 

دانند، با ذكر شرح  احوال و شرايط مي

                                                           

 شرح ذيل است:نشاني دبيرخانه به .21

UNCC, Villa la Pelouse, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10. 

21. Commissioners. 
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اي و ميزان آشنايي تحصيلي و حرفهسواب  

 اسامي 11به زبان، به وي معرفي كنند.

اشخاصي كه دولتها به اين منظور به 

كنند در دفتر مخصوصي دبيركل معرفي مي

و دبيركل هنگام نياز به  شودثبت مي

معرفي كميسيونرها به شوراي اجرايي، 

دفتر مذكور مراجعه خواهد كرد. با به

بير اجرايي و دبيركل وجود اين، انتخاب د

محدود به اسامي مندرج در دفتر مخصوص 

توانند افرادي را هم كه نام نيست و مي

آنان در دفتر ثبت نشده است، نامزد 

و به روز درآوردن دفتر  كنند. نگهداري

حاوي اسامي كارشناسان به عهده دبير 

 اجرايي است.

در انتخاب كميسيونرها توجه الزم به  

كه از نقاط جغرافيايي عمل خواهد آمد 

اي، تجربه و مختلف و واجد صالحيتهاي حرفه

سالمت نفس باشند. كميسيونرها كارشناساني 

هاي مختلف از قبيل حقوق، ماليه، در رشته

، بيمه، محيط زيست، نفت، تجارت حسابرسي

و مهندسي خواهند بود. كميسيونرها 

عنوان اشخاص خصوصي مستقل )و نه به

ه دولت متبوعشان( عمل عنوان نمايندبه

                                                           

 دبيركل به دولتها. 1991ژوئيه  11خ رك. نامه مور .22
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نبايد در هيچ  خواهند كرد. كميسيونرها

شان يا در يك از دعاوي مورد رسيدگي

شركتهايي كه رسيدگي به دعاوي آنها را 

عهده دارند منافع مالي داشته باشند. به

كميسيونرها در خالف مدت مأموريتشان )كه 

حسب مورد چهار، شش يا دوازده ماه خواهد 

و سال پس از خاتمه آن، بود( و به مدت د

ح  وكالت در نزد كميسيون يا ارائه 

كس درخصوص دعاوي كميسيون مشورت به هيچ

 را ندارند.

هر كميسيونر بايد قبل و بعد از  

انتصاب هر نوع رابطه قبلي يا جاري با 

دولتها، شركتها و افراد يا هر اوضاع و 

احوال ديگري را كه ممكن است باعا بروز 

طرفي يا استقالل وي در يشك موجه در ب

رابطه با وظايف مورد نظر شود براي دبير 

اجرايي فاش كنند. در صورت بروز ترديد 

طرفي كميسيونرها پس از در بيموجه 

انتصاب، دبير اجرايي مراتب را به شوراي 

كند و شورا تصميم خواهد مديريت اعالم مي

گرفت كه كميسيونر مورد نظر كارش را كالً 

خصوصي متوقف دعوي يا دعاوي به يا درخصوص

 كند يا خير.
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اگر كميسيونري قصد استعفا داشته  

باشد بايد استعفاي خود را از طري  دبير 

اجرايي به شوراي مديريت اعالم كند و تا 

زمان قبولي استعفا به كارش ادامه دهد. 

كميسيونري كه در انجام وظايفش قصور كند 

يا قادر به انجام كار نباشد، به 

شوراي  بپيشنهاد دبير اجرايي و تصوي

 مديريت، تعويض خواهد شد.

كميسيونرها هنگام ايفاي وظايفشان  

از مزايا و مصونيتهاي مقرر براي 

كارشناسان در حال مأموريت سازمان ملل 

برخوردار خواهند بود. هر كميسيونر قبل 

از شروع كار سوگند ياد خواهد كرد كه 

استقالل و  وظايفش را شرافتمندانه و با

طرفي انجام دهد. كميسيونرها معموالً بي

هيئتهاي سه نفره خواهند بود و هر عضو 

هيئت تابعيت متفاوتي خواهد داشت. تنظيم 

هاي الزم امور هر هيئت و انجام هماهنگي

 عهده رئيس هيئت است.به

صورت كميسيونرها وظايفشان را به 

غيرعلني انجام خواهند داد و حتي پس از 

ان مأموريت هم ح  ندارند اطالعاتي را پاي

نيست و به جهت كار  عمومكه در اختيار 
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اند، فاش در كميسيون از آن مطلع شده

 17سازند.

دبيرخانه مجازند كه در جلسات  اعضاي 

كميسيونرها حضور يابند و، در صورت 

لزوم، اطالعاتي در دسترس كميسيونرها 

 قرار دهند. جلسات كميسيونرها معمواًل در

مقر دبيرخانه و به مدت الزم تشكيل خواهد 

شد. ولي كميسيونرها موقعي هم كه در مقر 

دبيرخانه حضور ندارند بايد فعاليتشان 

با يكديگر و را، ضمن حفظ ارتباط 

كليه تصميمات دبيرخانه، ادامه دهند. 

كميسيونرها با اكثريت آرا هر هيئت 

 اتخاذ خواهد شد.

كه به  خصوص دعاويي كار هر هيئت در 

آن ارجاع شده است بايد ظرف مهلت معيني 

به اتمام برسد و نظرات هيئت درخصوص 

مبالغ مورد توصيه آن براي پرداخت به 

دولت كتبًا و با ذكر اختصاري داليل از 

طري  دبير اجرايي به شوراي مديريت اعالم 

                                                           

جز در مواردي كه در قواعد دادرسي كميسييون تصيريح  .23

شده است يا شوراي مديريت اجيازه دهيد، كلييه ميدارك و 

كنيد محرمانيه اسنادي كه كميسيون دريافيت ييا تهييه مي

تواند به دولتهيا، خواهد بود. در عين حال، دبيرخانه مي

ركتهايي كه مستقيمًا طرح دعيوي المللي و شسازمانهاي بين

اند گزارشي درخصوص مرحله رسيدگي دعاوي خيود آنهيا كرده

 ارائه كند.
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گردد. مهلت اظهارنظر هر هيئت از 

خصوص دعاوي ناشي از  كميسيونرها در

از عراق يا كويت، صدمه  مت افرادعزي

 صديا مرگ و دعاوي افراد تا سقف يك بدني

خصوص  روز و در 111هزار دالر حداكثر 

روز است. در مورد دعاوي  181بقيه دعاوي 

بسيار بزرگ يا پيچيده اين مهلت داوزده 

ماه خواهد بود. اگر هيئتي نتواند كارش 

 مهلت تعيين شده به اتمام برساند را ظرف

ضوع را از طري  دبير اجرايي، با ذكر مو

مهلت اضافي مورد نياز، به شوراي مديريت 

كند. شوراي مديريت تصميم خواهد اعالم مي

گرفت كه هيئت كارش را به مدتي كه شورا 

اينكه  تعيين خواهد كرد ادامه دهد يا

كار هيئت پايان يابد و دعاوي به هيئت 

 ديگري واگذار شود. 

 

 

 

4 

 كميسيونحدود صالحيت 

 

 الف ـ مبناي صالحيت
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 17مبناي صالحيت كميسيون، بند  

شوراي امنيت است كه در آن  783قطعنامه 

مسئوليت عراق در جبران خسارات ناشي از 

حمله آن كشور به كويت مورد تأكيد قرار 

قطعنامه، شوراي  17گرفته است. در بند 

كند كه، بدون مجددًا تصدي  مي»امنيت 

و تعهدات عراق كه قبل  لطمه به بدهيها

ايجاد شده است ...، عراق  1991اوت  1از 

الملل مسئول جبران هر ضرر تحت حقوق بين

و خسارت مستقيم از جمله خسارات وارده 

به محيط زيست و اتالف منابع طبيعي يا 

صدمه به كشورها، اتباع و كشورهاي خارجي 

يجه حمله و تجاوز است كه در نت

يت ايجاد شده به كو غيرقانوني عراق

 «.باشد

نظر از اينكه مبناي مسئوليت قطع 

عراق قطعنامه مذكور است يا اينكه 

قطعنامه مسئوليتي را كه عراق تحت حقوق 

كند، الملل دارد احراز و اعالم ميبين

بر مسئوليت  17نتيجه از اين جهت كه بند 

الملل تأكيد دارد، موجب حقوق بينعراق به

تيب، خواهانها از يكسان است. به اين تر

بار اثبات مسئوليت عراق در هر مورد 

اند و صرفًا بايد رابطه عليت معاف شده
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بين خسارات ادعايي و مسئوليت عراق و 

 نيز ميزان خسارات را به اثبات برسانند.

 

 ب ـ لزوم مستقيم بودن ضرر

شرط مهمي كه شوراي امنيت درخصوص  

ر صالحيت كميسيون قائل شده اين است كه ضر

و زيان موضوع دعوي بايد مستقيمًا از 

حمله غيرقانوني عراق به كويت و اشتغال 

 كويت ناشي شده باشد.

اي موارد به لحاظ آنكه در پاره 

خصوصي تعيين اينكه ضرر و زيان به

مستقيمًا از حمله عراق ناشي شده يا خير 

دشوار است شوراي مديريت كوشيده است، 

كميسيونرها،  منظور راهنمايي دولتها وبه

دستورالعملهايي در اين خصوص در تصميمات 

خود ارائه كند. براساس تصميمات شورا 

افراد، شركتها، دولتها و سازمانهاي 

توانند دعاوي ناشي از المللي ميبين

موارد ذيل را به عنوان خسارات مستقيم 

 در نزد كميسيون مطرح كنند:

الف. عمليات نظامي يا خطر حمله  

اوت  1ناحيه هر طرف در فاصله  نظامي از

 ؛1991مارس  1تا  1991
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ب. عزيمت از عراق يا كويت، عدم  

امكان ترك يا تصميم به عدم مراجعت به 

 عراق يا كويت در خالل دوره مذكور؛

ج. اقدامات مأموران، مستخدمان يا  

نمايندگان دولت عراق يا سازمانهاي تحت 

 كنترل آن در خالل دوره مذكور در رابطه

 با حمله به كويت و اشغال آن؛

د. اخالل نظم عمومي در كويت يا عراق  

 در خالل دوره مذكور؛

گيري يا ساير توقيفهاي هي. گروگان 

 14غيرقانوني.

در عين حال، موارد فوق انحصاري  

نيست و خسارات ديگري هم كه مستقيمًا از 

حمله عراق به كويت ناشي شده باشد، در 

 ن قابل طرح است.صورت وجود، در كميسيو

يكي از موضوعاتي كه تعيين حدود  

 مستقيم بودن خسارات در آن واجد آثار

وسيع و مهمي است، خسارات ناشي از تحريم 

شوراي  771موجب قطعنامه تجاري است كه به

هاي مرتبط بعدي آن عليه امنيت و قطعنامه

اوت  7عراق و كويت اشغال شده از تاريخ 

                                                           

و تصيميم  (S/AC. 26/1991/1-2 August 1991) 1رك. تصيميم شيماره  .24

 شوراي مديريت. (S/AC. 26/1991/7/Rev. 1-17 March 1992) 3شماره 
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در اين خصوص،  15.به بعد برقرار شد 1991

 1شوراي مديريت ابتدا در تصميم شماره 

داشت بابت خساراتي كه از  رخود مقر

تحريم تجاري و اقدامات مرتبط با آن 

ناشي شده باشد غرامت پرداخت نخواهد 

تصميم  7ولي متعاقبًا در بند  16شد.

تصميم قبلي را با فرمول  913شماره 

اي تعديل كرد و از جمله نسبتًا پيچيده

كه تمامي ضرر يا عالم داشت در موارديا

خسارت مستقيمًا از حمله عراق به كويت و 

نظر از تصرف آن ناشي شده باشد، قطع

اينكه خسارات به تحريم تجاري و اقدامات 

مرتبط با آن هم قابل انتساب باشد يا 

به لحاظ  18خير، قابل جبران خواهد بود.

اهميت موضوع و ابهامات موجود در تصميم 

                                                           

21. S/RES/661-6 August 1990 غال كوييت، تحيريم پس از پايان اشي

 تجاري با تغييراتي فقط عليه عراق ادامه دارد.

 .1تصميم شماره  17بند  .21

21.S/AC. 26/1992/9-6 March 1992  7، بند. 

 به شرح ذيل است: 9تصميم شماره  7متن كامل بند  .21

"The trade embargo and related measures, and the economic situation caused thereby, will not be 

accepted as the basis for compensation. Compensations will be provided to the extent that Iraq's 

unlawful invasion and occupation of Kuwait constituted a cause of direct loss, damage or injury 

which is separate and distinct from the trade  embargo and related measures. (Where, for 

example the full extent of the loss, damage or injurt arose as a direct resuly of Iraq's unlawful 

invasion and occupation of Kuwait, it should be compensated notwithstanding the fact the it may 

also be attributable to the trade embargo and related measures). The total amount of compensable 

losses will be reduced to the extent that those losses could reasonably have been avoided". 
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را، در پايان بند مربوط اعالم شده است شو

كه شورا راهنماييهاي بيشتري در اين 

خصوص ارائه خواهد كرد تا، در رسيدگي به 

دعاوي، مورد استفاده كميسيونرها قرار 

رغم بحا درباره موضوع در گيرد. ولي علي

جلسات متعدد شورا تاكنون دستورالعمل 

 ديگري در اين خصوص صادر نشده است.

 

 1111اوت  2بدهيها و تعهدات قبل از  ج ـ

 عراق

شوراي امنيت،  783قطعنامه  17بند  

ضمن تأكيد بر اينكه مسئوليت عراق در 

جبران خسارات مستقيم ناشي از حمله آن 

كشور به كويت بدون لطمه به بدهيها و 

عراق خواهد  1991اوت  1تعهدات قبل از 

بود، براين مطلب تصريح دارد كه بدهيهاي 

ور از طرق عادي و معمول پرداخت مذك

خواهد شد. نتيجتًا، دعاوي ناشي از 

بدهيها و تعهدات عراق كه قبل از حمله 

به كويت ايجاد شده باشد از صالحيت 

                                                           

  شيوراي  17. در اين خصوص رجوع كنيد به تصيميم شيماره

نحيوه تفسيير  مديريت كه حاوي دستورالعمل شورا دربياره

 .(S/AC. 26/1992/15-4 January 1993)است  9تصميم شماره  7بند 
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از سوي  19كميسيون غرامت خارج است.

ديگر، قطعنامه شوراي امنيت و تصميمات 

ني دقي  شوراي مديريت درخصوص مع

اند و در ساكت« بدهيهاي قبل از جنگ»

عنوان مثال، روشن نيست در نتيجه، به

 1991اوت  1مورد قراردادهايي كه قبل از 

اجرا شده و فقط پرداخت تمام يا قسمتي 

مانده يا پرداختهاي از وجه آن باقي

اقساطي كه بر اثر جنگ متوقف شده است 

كه شوراي چگونه عمل خواهد شد. در صورتي

ارائه  مديريت تفسير روشني از شرط مذكور

به تصميم كميسيونرها در نكند موضوع منوط

 هر مورد خاص خواهد بود.

 

 دـ  خسارات دادرسي در دعاوي كوچك

طرح دعوي در كميسيون مجاني و بدون  

ه وكيل الوكالت. در عين حال، ح هزينه اس

هايي كه ممكن است خواهانها و ساير هزينه

براي آماده كردن دعاوي ناشي از عزيمت 

از عراق يا كويت، صدمه بدني يا افراد 

                                                           

، شييوراي امنيييت كليييه 783قطعنامييه  13در بنييد  .21

به بعد عراق درخصوص لغو بدهيهاي  1991اوت  1هاي اعالميه

خارجي آن كشور را كان ليم يكين اعيالم كيرد و از عيراق 

درخصيوص خواست كه با دقيت و جيديت بيه كلييه تعهييداتش 

 بازپرداخت يا تسويه وامهاي خارجي عمل كند.
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مرگ يا ساير دعاوي افراد تا سقف 

موجب تصميم يكصدهزار دالر متحمل شوند، به

 71شوراي مديريت، قابل جبران نيست.

اوي افراد با مبلغ عاينكه درخصوص د

يكصدهزار دالر به باال و دعاوي شركتها، 

المللي دولتها و سازمانهاي بين

ات دادرسي قابل الوكاله وكيل و خسارح 

ه لپرداخت خواهد بود يا خير، از جم

موضوعاتي است كه تحت بررسي شوراي 

ولي تاكنون درخصوص  71مديريت قرار دارد،

 آن تصميمي اتخاذ نشده است.

 

 هـ ـ ادعاهای اتباع عراق

دعاوی اتباع عراق، به جز در  

که تابعيت معتبر و واقعی کشور، صورتی

د، قابل استماع ديگری را هم نداشته باشن

مالکهای احراز  71در کميسيون نيست.

تابعيت معتبر و واقعی اتباع عراق که 

                                                           

 .1تصميم شماره  17بند  .31

مسئله پرداخت يا عدم پرداخت بهره يا خسارت تيأخير  .31

تأديه و ميزان آن نيز مورد بررسي كميسيون است و تصميم 

 به آن بعدًا اعالم خواهد شد.راجع

 .  بيول ، شوراي ميديريت ضيمن ق17به موجب تصميم شماره

لزوم پرداخت بهره يا خسارت تأخير تأديه از زميان ورود 

تا تاريخ غرامت، بررسي نحوه محاسبه و پرداخت بهيره را 

 .(S/AC. 26/1992/16-4 January 1993)به بعد موكول كرده است 

 شورای مديريت. 1تصميم شماره  13بند  .32
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دارای تابعيت مضاعف هستند و اينکه 

تاريخ ورود ضرر، تاريخ اقامه دعوی يا 

تاريخ رسيدگی کميسيون مبنا قرار خواهد 

گرفت، از جمله مسائلی است که با تصميم 

 کميسيونرها روشن خواهد شد.

 

 33مطالبه خسارت بابت درد و رنج روحیو ـ 

م مطالبه خسارت بابت درد و رنج و آال 

آور، در روحی ناشی از عمل خطا يا زيان

حقوق داخلی بسياری از کشورها شناخته 

شده و معمول است و گاهی اوقات مبالغ 

مورد مطالعه يا صدور عظيمی از اين بابت 

گيرد. اين قبيل خسارات در حکم قرار می

يون غرامت فقط به صورت محدودی قابل کميس

طرح است. شورای مديريت، ضمن پذيرش قابل 

طرح بودن دعاوی بابت درد و رنج روحی، 

کوشيده است تا از طري  مشخص کردن موارد 

قابل طرح و تعيين مبالغی به عنوان 

 مت دراحداکثر مبلغ قابل پرداخت بابت غر

مورد، عالوه بر محدود کردن دامنه اين  هر

قبيل دعاوی، وظيفه کميسيونرها را تسهيل 

 کند.

                                                           

33 . Préjudice psychologique ou moral يا Mental Pain and Anguish.. 
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مبانی مطالبه خسارت بابت درد و رنج  

روحی به هفت گروه به شرح ذيل تقسيم شده 

 است:

ند يا يکی از . مرگ همسر، فرز1 

 والدين شخص؛

. ورود آسيب شديد بدنی به خود 1 

 شخص؛

 . تجاوز جنسی يا شکنجه شخص؛7 

مال . مواردی که شخص ناظر بر اع8 

يکی از موارد مذکور در سه گروه قبل به 

همسر، فرزند يا يکی از والدين خود 

 باشد؛

. توقيف غيرقانونی يا گروگان 7 

گرفته شدن به مدت بيش از سه روز، يا به 

الوقوع خطر قريب مدت کمتر در صورت وجود

 جانی برای شخص؛

. اجبار به مخفی شدن بيش از سه 7 

ار مرگ يا روز براساس وجود خطر آشک

 توقيف يا گروگان گرفته شدن؛

دست دادن کليه منابع اقتصادی  از .3 

که زندگی شخص يا همسر، فرزند يا نحویبه
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يکی از والدين او در خطر جدی قرار 

 74گرفته باشد.

مبالغی که به عنوان سقف قابل  

پرداخت به عنوان غرامت در هر يک از 

 موارد فوق درنظر گرفته شده به شرح ذيل

 است:

: پانزده هزار دالر 1در مورد گروه  

برای هر نفر، ولی حداکثر قابل پرداخت 

 به اعضای يک خانواده سی هزار دالر است.

: پانزده هزار دالر درصورت 1گروه  

نقص عضو، و پنج هزار دالر در مورد 

 آسيبهای خفيف تر.

 : پنج هزار دالر.7گروه  

: دو هزار و پانصد دالر برای 8گروه  

هر خواهان، به شرط آنکه کل مبلغ 

پرداختی به اعضای يک خانواده از پنج 

 هزار دالر بيشتر نشود.

: يک هزار و پانصد دالر به 7گروه  

اضافه يکصد دالر بابت هر روز توقيف در 

عراق يا کويت درصورتی که طول مدت توقيف 

بيش از سه روز باشد، ولی حداکثر قابل 

                                                           

 S/AC. 26/1991/3-23 October)شورای مديريت  7رک. تصميم شماره  .34

1991). 
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ه هزار دالر پرداخت در هيچ حالتی از د

 تجاوز نخواهد کرد.

: يک هزار و پانصد دالر به 7گروه  

 اضافه پنجاه دالر بابت هر روز اختفای

اضافی بيش از سه روز، با سقف حداکثر 

 پنج هزار دالر برای هر خواهان.

: دو هزار و پانصد دالر برای 3گروه  

ل پرداخت به هر خواهان، ولی حداکثر قاب

 75هزار دالر است. اعضای يک خانواده پنج

در صورت وجود تعدد موارد نسبت به  

يک شخص، مبالغ مذکور با يکديگر جمع 

خواهند شد، ولی سقف کلی قابل پرداخت به 

هر فرد از سی هزار دالر و به هر خانواده 

 از شصت هزار دالر نبايد تجاوز کند.

توضيح اينکه مبالغ مذکور حداکثر غرامت 

ناشی از  ماليغيرتعيين شده بابت صدمات 

روحی است و خسارات مالی ناشی  جدرد و رن

از درد و رنج روحی، از قبيل هزينه 

معالجه يا از دست دادن درآمد، به طور 

 جداگانه قابل مطالبه خواهد بود.

 

 

                                                           

 S/AC. 26/1992/8-27 January)شورای مديريت 9رک. تصميم شماره  .31

1992). 
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 زـ دعاوی نظاميان

اعضای نيروهای مسلح کشورهايی که در  

جنگ شرکت داشتند ح  مطالبه غرامت بابت 

ت ناشی از مداخله آنها صدمات يا خسارا

در عمليات نظامی عليه عراق را، به جز 

در صورت وجود مجموع سه شرط ذيل، 

 ندارند:

. خواهان در نتيجه شرکت در عمليات 1 

 نظامی عليه عراق اسير شده باشد؛

رفتاری  . زيان يا صدمه ناشی از سوء1 

الملل انسانی )از باشد که نقض حقوق بين

ژنو( محسوب  1989نوانسيون های جمله ک

 شود؛می

. غرامت مورد مطالعه مطاب  7 

بامالکهای عمومی باشد که شورای مديريت 

 76تعيين کرده است.

 

5 

 طبقه بندی دعاوی قابل طرح در کميسيون

 

در شش دعاوی قابل طرح در کميسيون  

 73اند:بندی شدهگروه به شرح ذيل طبقه

                                                           

 S/AC. 26/1992/11-26 June)شورای مديريت  11 شمارهرک. تصميم  .31

1992). 

 ورای مديريت.ش 3و شماره  1رک. تصميمات شماره  .31
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: دعاوی ناشی از عزيمت از Aگروه  

 ويتعراق يا ک

: دعاوی ناشی از آسيب شديد Bگروه  

 بدنی يا مرگ

: دعاوی افراد تا سقف Cگروه  

 يکصدهزار دالر

: دعاوی افراد که در گروههای Dگروه  

 قبل قابل طرح نباشد

 : دعاوی شرکتها خصوصی و دولتیEگروه 

: دعاوی دولتها و سازمانهای Fگروه 

 بين المللی

 

ی، جهت تسهيل در طرح و رسيدگی دعاو 

دبيرخانه کميسيون فرمهای مخصوصی برای 

هر يک از گروههای شش گانه تهيه کرده 

است و طرح دعوی از طري  پاسخ داده به 

شهای مطروحه در پرسشنامه صورت پرس

گيرد. هر يک از اين فرمها شامل می

دستورالعمل و توضيحات برای خواهانها 

اهميت اين فرمها در چهار گروه  نيز هست.

ه دعاوی افراد اختصاص دارند اول که ب

بيشتر است و فرمها جايگزين دادخواست 

شرکتها، دولتها و  شده اند ولی در دعاوی

عالوه بر فرم،  المللی،سازمانهای بين
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ای نيز بايد ارائه دادخواست جداگانه

 شود.

 

: دعاوی ناشی از عزيمت از عراق Aگروه 

 کويت

به کويت در  هرکس در اثر حمله عراق 

)تاريخ شروع حمله  1991اوت  1ه فاصل

)تاريخ  1991مارس  1عراق به کويت( تا 

اق يا کويت را آزاد شدن سرزمين کويت( عر

تواند در اين گروه ترک کرده باشد، می

طرح دعوی کند. اين گروه از لحاظ تعداد 

بزرگترين گروه دعاوی خواهد بود و پيش 

بينی می شود که قريب به يک ميليون فقره 

در اين گروه مطرح شود. از سوی دعوی 

وه بسياری از کسانی که در اين گر ديگر،

کنند کارگران مهاجری هستند طرح دعوی می

زندگی خود را از که در اثر جنگ کار و 

اند و در مضيقه شديد مالی قرار دست داده

دارند و دولتهای متبوعشان نيز توانايی 

کمک مؤثر به آنها را ندارند و در نتيجه 

ن افراد توان تحمل انتظار طوالنی برای اي

آن در  رسيدگی به دعوای خود را، که مبلغ

مقايسه با دعاوی شرکتها و دولتها اندک 

خواهد بود، ندارند. به همين جهت شورای 
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مديريت، عالوه بر در اولويت قرار دادن 

رسيدگی به اين دعاوی، مبلغ دو هزار و 

ابل عنوان مبلغ ثابت ق پانصد دالر را به

ن غرامت ناشی از ترک عراق اعنومطالبه به

يا کويت جهت پرداخت به هر يک از 

خواهانهای اين گروه تعيين کرده است تا 

ورود  78رسيدگی به اين دعاوی تسريع شود.

ضرر و ميزان آن نياز به اثبات ندارد و 

کميسيون از رسيدگی به خواسته دعوی فارغ 

 است. تنها مطلبی که هر خواهان بايد

اوت  1اثبات کند اين است که قبل از 

در عراق يا کويت بوده و بعد از آن  1991

( اين 1991مارس  1تاريخ )تا تاريخ 

کشورها را ترک کرده است. در واقع، فرض 

بر اين است که هر کس در فاصله بين اين 

دو تاريخ کويت يا عراق را ترک کرده 

متحمل حداقل دو هزار و پانصد دالر زيان 

 است.شده 

دعاوی افراد يک خانواده )مرکب از  

خواهان، همسر، فرزندان و پدر و مادر 

بايد يکجا و به عنوان يک دعوی  79او(
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با توجه به مقررات متفاوت در کشورهای مختلف  .31

درخصوص سن رشد و ازدواج، تعريف خانواده به شرح فوق 

 دارای ابهاماتی است.
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طرح شود و در آن صوت به جای مبلغ دو 

هزار و پانصد دالر، مبلغ غرامت برای هر 

 خانواده پنج هزار دالر خواهد بود.

سانی که در اين گروه طرح دعوی ک 

دارند دعوای ديگری از بابت کنند ح  نمی

زيانهای ناشی از عزيمت از عراق يا کويت 

در ساير گروهها مطرح کنند، ولی اگر در 

ل زيانهای ديگری شده ماثر حمله عراق متح

اند )که مربوط به ترک عراق يا کويت 

نيست( می توانند آن دعاوی را در ساير 

 گروهها مطرح سازند.

زيمت در عين حال، دعاوی ناشی از ع 

از عراق يا کويت الزامًا نبايد در گروه 

A  مطرح شود و کسانی که قصد مطالبه مبلغ

بيشتری از مبلغ ثابت تعيين شده برای 

درند ادعای خود اين گروه را دارند، و قا

توانند دعاوی خود را را مدلل کنند، می

مطرح سازند. از سوی  Dو  Cدر گروه 

رح ط Aديگر، اگر خواهانی که در گروه 

کند اعالم دارد که در هيچ گروه دعوی می

بت نخواهد کرد، مبلغ ثابتی ديگری دعوی ث

تواند دريافت کند از دو هزار و که می

پانصد دالر به چهار هزار دالر )و در مورد 

هزار  ده از پنجمجموع افراد يک خانوا
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هزار دالر( افزايش خواهد  هشتدالر به 

 يافت.

ت دريافت به منظور کاستن از مشکال 

صدها هزار فقره دعوی، و نيز جهت تسريع 

در رسيدگی به دعاوی اين گروه، دبيرخانه 

رد، فرم عالوه بر توزيع فرم استاندا

ای کامايوتری مذکور را به صورت برنامه

تهيه کرده و آن را در اختيار دولتها 

قرار داده است تا پس از تکميل فرمها 

 توسط خواهانها محتويات فرمها روی

ديسکتهای کامايوتری تايپ شود. دولتها 

کامايوتری را تحويل  فقط ديسکتهای

دهند و فرمهای کاغذی و دبيرخانه می

رک ضميمه آن نزد هر دولت اسناد و مدا

ماند تا در صورت لزوم مورد باقی می

مالحظه کميسيونرها قرار گيرد. هر ديسکت 

فقره دعوی  371گنجايش حدود  41کامايوتری

، رسيدگی به داشت. نهايتاً را خواهد 

  مطابقت دادن دعاوی اين گروه از طب

اطالات موجود در ديسکتها با اطالعات 

ای اطالعاتی که دبيرخانه موجود در بانکه

کند و به صورت کامايوتری صورت تهيه می

 خواهد گرفت.
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 41: دعاوی ناشی از آسيب شديدBگروه 

 بدنی يا مرگ

ست که اين گروه مخصوص دعاوی کسانی ا 

در اثر حمله عراق به کويت متحمل ضرب و 

جرح يا صدمه بدنی شديد شده يا اينکه 

کی از والدين خود را همسر، فرزند يا ي

اند. طرح دعوی در اين گروه از دست داده

بايد روی فرم مخصوصی صورت گيرد که 

دبيرخانه کميسيون آن را تهيه کرده و 

ها همراه با دستورالعمل الزم برای خواهان

دولتها قرار داده است. مبلغ  در اختيار

غرامت قابل پرداخت در اين گروه نيز 

مبلغ ثابت دو هزار و پانصد دالر است و 

خواهانهايی که بتوانند ادعايشان را 

ثابت کنند، مبلغ مذکور را دريافت 

خواهند کرد. درخصوص ادعاهای ناشی از 

مرگ يکی از بستگان، افراد يک خانواده 

اهايشان را توأمًا و از طري  يک بايد ادع

فرم مطرح کنند و حداکثر مبلغ قابل 

 41پرداخت ده هزار دالر است.

                                                           

41 . Atteintes aux personnes يا Serious Personal Injury. 
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در مورد آسيب شديد بدنی، صرف اثبات  

وقوع و تاريخ آن و در مورد مرگ يکی از 

بستگان، صرف اثبات وقوع آن و رابطه 

 قرابت کافی است و نيازی به اثبات ورود

که ر صورتیضرر يا ميزان آن نيست. د

ميزان ضرر قابل اثبات بيش از دو هزار و 

تواند بقيه خواهان می پانصد دالر باشد،

مطرح کند.  Dيا  Cادعای خود را در گروه 

در آن صورت، مبلغ دو هزار و پانصددالری 

 Bکه خواهان از بابت طرح دعوی در گروه 

کند نوعی حکم موقت محسوب دريافت می

 خواهد شد.

وجه اينکه شورای مديريت نکته قابل ت 

براساس مطالعاتی که دبيرخانه انجام 

را تعريف « آسيب شديد بدنی»داده است 

کرده و تعريف مذکور مالک قابل طرح بودن 

 47دعاوی ناشی از آسيبهای جسمی است.
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(S/AC. (26/1991/3-23 Oct. 1991) :چنين تعريف شده است 

 “1. “Serious personal injury” means: 

(a) Dismemberment; 

(b) Permanent or temporary significant disfigurement, such as substantial change in 

one’s outward appearance; 

(c) Permanent or temporary significant loss of use or limitation of use of a body 

organ, member, fuction or system; 

(d) Any injury which, if left untreated, is unlikely to result in the full recovery of the 

injured body area, or is likely to prolong such full recovery. 
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عالوه، بايد توجه داشت که دعاوی بابت به

درد و رنج روحی قابل طرح در اين گروه 

طرح شود. رسيدگی  Cه نيست و بايد در گرو

نيز در  Bبه دعاوی مطروحه در گروه 

اولويت قرار دارد و به سرعت صورت خواهد 

 گرفت.

 

: دعاوی افراد تا سقف يکصدهزار C گروه

 دالر

هر نوع خسارت وارده به افراد در  

اثر حمله عراق به کويت و تصرف آن کشور 

تا مبلغ يکصدهزار دالر در اين گروه قابل 

در صورتی که ميزان خسارات  44طرح است.

ز يکصدهزار دالر باشد، خواهان بيش ا

مطرح کند  Dتواند کل دعوی را در گروه می

و يا به جهت تسهيالت مقرر برای دعاوی 

 C، يکصدهزار دالر اول را در گروه Dگروه 

 .Dو بقيه را در گروه 

                                                                                                                             

2. For purposes of recovery before the Compensations Commission, “serious personal injury” 

also includes instances of phystical or mental injury arising from sexual assault, torture, 

aggravated phsical assault, hostage-taking or illegal detention for more than three days or being 

forced to hide for more than three days on account of a mainfestly well-founded fear for one’s 

life or of being taken hostage or illegally detained.  

 3. “Serious personal injury” does not include the following: bruises simple strains and 

sprains, minor burns, cuts and wounds; or other irritations not requiring a course of medical 

treatment.  
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نيز از طري   طرح دعوی در اين گروه 

دبيرخانه آن د که رگيفرم مخصوصی صورت می

را در اختيار دولتها قرار داده است. 

اين فرم، عالوه بر صفحه مشخصات خواهان و 

صفحه مربوط به امضا و تصدي  مندرجات، 

صفحه است که هر يک به نوع خاصی  8دارای 

از دعوی به شرح ذيل اختصاص داده شده 

 است:

. خسارات ناشی از عزيمت، عدم 1 

مراجعت به امکان ترک يا تصميم به عدم 

عراق يا کويت، گروگان گيری و ساير 

 انواع توقيف غيرقانونی

 . خسارات ناشی از آسيب شديد بدنی1 

. خسارات ناشی از مرگ همسر، 7 

 فرزند، پدر و مادر.

 . ضررهای وارده به اموال منقول8 

ط به از دست دادن . ضررهای مربو7 

 های بانکیحسابها و سارده

د، دستمزد . از دست دادن درآم7 

 پرداخت نشده يا حمايت مالی

. ضررهای وارده به اموال 3 

 غيرمنقول.

 . ضررهای تجاری.8 
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عالوه، در هر فرم صفحه ای نيز به 

برای ذکر خالصه دعاوی مطروحه درنظر 

 گرفته شده است.

بايد عالوه بر ذكر نام و  هر خواهان  

مشخصات خود مبلغ، نوع و علت وقوع هر 

قلم از خسارات را ذكر و داليل و مدارك 

مؤيد ادعا را ارائه كند. خواهانها بايد 

مشخص كنند كه غرامتي اعم از نقدي يا 

 اند يا خير.جنسي قبالً دريافت كرده

رسيدگي به دعاوي اين گروه نيز در  

بار اثبات ادعا  اولويت قرار دارد و

تر است. به گروههاي بعدي سبك نسبت

شود تعداد بيني ميلحاظ آنكه پيشبه

دعاويي كه در اين گروه مطرح خواهد شد 

به چند صد هزار فقره بالغ شود، رسيدگي 

دعاوي اين گروه از طري  به

صورت خواهد گرفت. پس  45«بردارينمونه»

 واز بررسي مقدماتي دعاوي در دبيرخانه 

به آنها، كميسيونرها راجعبندي   گروه

دعاوي نمونه از هر گروه تصميم خواهند 

گرفت و ساس نتيجه به بقيه دعاوي تعميم 

خواهد يافت. جزئيات اين روش كه داراي 

اي از سوابقي هم در حقوق داخلي پاره

                                                           

45. Sampling. 
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كشورهاست مورد بررسي و مطالعه دبيرخانه 

 است.

 

 

د كه در ساير انواع دعاوي افرا : Dگروه 

 سه گروه قبلي قابل طرح نباشد

عمدتًا مخصوص افرادي است  اين گروه 

كه ميزان خسارات مورد مطالبه آنها 

 46متجاوز از يكصدهزار دالر است.

نطوركه قباًل اشاره شد، خواهان هما

تواند كل ادعاي بيش از يكصدهزار دالر مي

طرح كند يا يكصدهزار دالر  Dرا در گروه 

و بقيه را در گروه   Cه اول را در گرو

D تفاوت اين دو روش از تفاوتهاي عمده .

شرح ذيل به Dو   Cبين دعاوي گروههاي 

 شود:ناشي مي

از لحاظ رسيدگي در  Cي دعاوي گروه  

 اولويت قرار دارند؛

 Cي بار اثبات ادعا در دعاوي گروه  

تر است و حداقل دليل قابل ارائه سبك

 كافي خواهد بود؛

 براساس Cبه دعاوي گروه  ي رسيدگي 

 برداري صورت خواهد گرفت.نمونه
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بر ادعاهاي با مبلغ بيش از عالوه 

يكصدهزار دالر، زيانهاي ناشي از مساعدت 

يا پرداخت وجه به ديگران كه بابت 

خسارات قابل طرح در كميسيون صورت گرفته 

نظر از ميزان و مبلغ آن، باشد، صرف

 است.قابل طرح  Dمنحصرًا در گروه 

دعوي در اين گروه نيز از طري  طرح  

گيرد كه دبيرخانه در فرم مخصوصي صورت مي

اختيار دولتها قرار داده است. اين فرم 

است، ولي  Cاز بسياري جهات شبيه فرم 

فرم  Dلحاظ اهميت بيشتر دعاوي گروه به

تري درخصوص تري است و اطالعات جامعكامل

دهد مي هر دعوي در اختيار كميسيون قرار

، خواهانهاي اين گروه نيز Cهمانند گروه 

مكلفند هر نوع غرامت نقدي يا جنسي را 

كه از هر منبعي دريافت كرده باشند اعالم 

 ند.نو از كل مبلغ مورد مطالبه كسر ك

در اين گروه از دعاوي، خواهانها  

بايد داليل و مدارك كافي براي اثبات 

. ورود هر ضرر و ميزان آن ارائه كنند

كميسيونرها به هر يك از دعاوي اين گروه 

االصول جداگانه رسيدگي خواهند كرد، علي

موضوعي مهم ولي دعاويي كه داراي مسائل 

المقدور توأمًا و حكمي مشترك هستند حتي



  معرفي و بررسي مقدماتي...  113 

بررسي خواهند شد. در دعاوي بسيار بزرگ 

توانند يا پيچيده، كميسيونرها مي

ند يا ندرخواست لوايح كتبي بيشتري ك

 43جلسات رسيدگي شفاهي تشكيل دهند.

 

 : دعاوي شركتهاي خصوصي و دولتي  Eگروه

و ساير اشخاص حقوقي  دعاوي شركتها 

خصوصي و همچنين دعاوي مؤسسات و شركتهاي 

تجاري عمومي در اين گروه طرح خواهند 

كميسيون براي اين گروه نيز فرم  48شد.

مخصوصي تهيه كرده كه براي هر دعوي بايد 

 Eود. اطالعات مندرج در فرم تكميل ش

عمدتًا جهت تهيه آمارهاي كامايوتري و 

بندي دعاوي داراي مسائل موضوعي و طبقه

منظور رسيدگي توأم حكمي مهم مشترك به

آنها در مورد استفاده دبيرخانه قرار 

عالوه، خواهانهاي اين خواهد گرفت. به

بر تكميل فرم، براي گروه مكلفند، عالوه

اي هم ارائه خواست جداگانههر دعوي داد

 كنند و در آن دعواي خود را توضيح دهند.

دادخواست بايد مستند به اسناد و  

مدارك يا انواع داليل ديگر جهت اثبات 

                                                           

 «.موقت براي رسيدگي به دعاويقواعد » 78ماده  .41
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شرايط ورود ضرر و ميزان آن باشد. از 

ثبت يا  يجمله، خواهانها بايد گروه

منظور اثبات وجود آن تأسيس شركت را به

تاريخ ثبت دعوي  در تاريخ ورود ضرر و

عالوه، در دستورالعمل ارائه كنند. به

براي  Eبراي خواهانها كه به ضميمه فرم 

دولتها ارسال شده است، دبيرخانه 

كه تاريخ و نوع هر  كميسيون توصيه كرده

خسارت و مبناي صالحيت كميسيون، وقايع 

مؤيد ادعا، مباني حقوقي هر خسارت و 

يح مبلغ غرامت مورد مطالبه با توض

درخصوص نحوه محاسبه آن در دادخواست ذكر 

 شود.

رسيدگي به دعاوي اين گروه به همان  

گيرد و هر صورت مي Dترتيب دعاوي گروه 

يك از دعاوي جداگانه مورد بررسي 

كميسيونرها واقع خواهد شد. در دعاوي 

بسيار بزرگ يا پيچيده ممكن است تبادل 

لوايح كتبي صورت گيرد يا جلسات رسيدگي 

 شفاهي برگزار شود.

 

: دعاوي دولتها و سازمانهاي  Fگروه 

 الملليبين
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آخرين گروه از دعاوي به دعاوي  

المللي اختصاص دولتها و سازمانهاي بين

دعاوي  دتوانداده شده است. هر دولت مي

خود، سازمانهاي سياسي،  مربوط به

ها و مؤسسات غيرتجاري تحت وزارتخانه

روه مطرح كنترل خويش را در اين گ

 49سازد.

از لحاظ انواع خسارات قابل مطالبه،  

ضررهاي وارده به اموال، خسارات و 

هاي ناشي از تخليه اتباع هر كشور هزينه

از عراق و كويت و نيز خسارات ناشي از 

مساعدت يا پرداختهاي به ديگري ي به شرط 

موجب تعهدات و بابت زيانهاي آنكه به

به كويت  مستقيمًا ناشي از حمله عراق

 باشد ي در اين گروه قابل طرح است.

خسارات مستقيم ناشي از لطمه به  

محيط زيست يا از بين رفتن منابع طبيعي 

از جمله ساير دعاوي است كه دولتها 

 توانند در اين گروه مطرح كنند.مي

شوراي مديريت  3موجب تصميم شماره به

كميسيون، خسارات وارده به محيط زيست يا 

بيعي، بدون قيد انحصار، شامل منابع ط
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هاي ناشي از موارد ذيل خسارات و هزينه

 خواهد بود:

خنثي و متوقف  مربوط بهي عمليات  

كردن لطمه به محيط زيست، از جمله 

هاي مستقيمًا ناشي از مبارزه با هزينه

آتش چاههاي نفت يا جريان نفت در آبهاي 

 المللي؛ساحلي يا بين

منظور به ي اقدامات متعارفي كه 

بهبود و بازسازي محيط زيست تاكنون 

انجام گرفته يا انجام آن در آينده 

 ضروري باشد؛

هاي متعارف محيط ي نظارت و بررسي 

منظور ارزيابي ضرر، كاهش دادن زيست به

 ميزان آن و بازسازي محيط زيست؛

ي نظارت متعارف بر بهداشت عمومي و  

و  منظور بررسيانجام معاينات پزشكي به

مبارزه با خطرهاي اضافي كه در نتيجه 

لطمه به محيط زيست براي سالمتي افراد 

 ايجاد شده است؛

 اتالف منابع طبيعي يا لطمه به آن. 

براي هر يك از دعاوي اين گروه نيز  

خصوصي بايد تكميل شود. اطالعات فرم به

منظور تهيه آمار و ارائه شده در فرم به

ي مسائل مهم بندي دعاويي كه داراطبقه
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موضوعي و حكمي مشترك هستند مورد 

برداري دبيرخانه واقع خواهد شد. در بهره

عين حال، دولتها و سازمانهاي 

المللي، عالوه بر تكميل فرم، بايد در بين

هر مورد دادخواستي هم جهت ايضاح 

ادعاهايشان ارائه كنند. دادخواست بايد 

ط شرايمستند به اسناد و داليل جهت اثبات   

 باشد. ورود ضرر و ميزان آن

رسيدگي به دعاوي اين گروه نيز  

گيرد. صورت مي Eو  Dهمانند گروههاي 

كميسيونرها هر يك از دعاوي را جداگانه 

بررسي خواهند كرد و در دعاوي بسيار 

بزرگ يا پيچيده ممكن است تبادل لوايح 

كتبي يا تشكيل جلسات رسيدگي را ضروري 

 بدانند.

7 

 ت ارائه دعاوي به كميسيوننحوه و مهل

 

 الف ـ دعاوي اشخاص حقيقي

دعاوي اشخاص حقيقي )دعاوي گروههاي  

C, B, A    وD)  را دولتها به كميسيون ارائه

خواهند كرد و افراد ح  مراجعه مستقيم 

به كميسيون را ندارند. هرگونه وجوهي 

نيز كه در نهايت بابت دعاوي مطروحه 
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، به دولتها قابل پرداخت تشخيص داده شود

پرداخت خواهد شد و هر دولت مسئوليت 

توزيع وجوه بين اتباع خود را به عهده 

 خواهد داشت.

هر دولت ادارات يا مركزي را جهت  

كند و دريافت دعاوي اتباع خود تعيين مي

افرادي كه قصد طرح دعوي در كميسيون را 

دارند ادعاهاي خود را به آن ادارات يا 

 51داد.مركز تحويل خواهند 

بر دعاوي تواند عالوههر دولت مي 

اتباع خود، در صورت تمايل، دعاوي ساير 

اشخاصي را هم كه در سرزمين آن كشور 

سكونت دارند نزد كميسيون به ثبت 

برساند، ولي هر دعوي را فقط يك دولت 

 تواند طرح كند.مي

دولتها دعاوي افراد را يكجا يا به  

كرد، ولي  دفعات نزد كميسيون ثبت خواهند

اي از دعاوي را هر بار كه دولتي مجموعه

نزد كميسيون به ثبت رساند بايد گواهي 

كند كه، براساس اطالعاتي كه در دسترس 

دارد، خواهانها اتباع يا افراد مقيم در 

رسد كه نظر نميآن كشور هستند و موجبي به

                                                           

عهيده اين تكليف را در ايران وزارت امور خارجيه به .11

گرفته است و كساني كه قصد اقامه دعوي دارند باييد بيه 

 در وزارت امور خارجه مراجعه كنند. قسمت مربوطه
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اطالعات ارائه شده در دعاوي خالف واقع 

 باشد.

در موقعيتي نيستند  كهدعاوي كساني 

خصوصي دعاوي كه بتوانند از طري  دولت به

ها( و خود را ارائه كنند )مانند فلسطيني

كه نيز افراد بدون تابعيت و ساير كساني

موجب مشابه قرار دارند، به در وضعيتي

كه بين دبير اجرايي  51توافقهايي

دفتر كمك و كار سازمان ملل »كميسيون و 

فلسطين در متحد براي آوارگان 

برنامه توسعه سازمان »و  51«خاورميانه

عمل آمده است، از طري  آن به 57«ملل

سازمانها نزد كميسيون ثبت خواهد شد و 

آوري سازمانهاي مذكور وظيفه توزيع و جمع

فرمها و راهنمايي افراد و ساير وظايف 

عهده خواهند دولتها را در اين خصوص به

 داشت.

را  Cو  B, A مهلت ثبت دعاوي گروههاي 

شوراي مديريت كميسيون هيجده ماه از 

تاريخ انتشار فرم دعاوي تعيين كرده 

است. با توجه به اينكه فرمها را 

                                                           

شوراي ميديريت  7اين موافقتها براساس تصميم شماره  .11

(S/AC. 26/1991/5-23 Oct. 1991) .صورت گرفته است 

52. UNRWA. 

53. UNDP. 
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در  1991دبيرخانه در تاريخ اول ژانويه 

دسترس دولتها قرار داده است، مهلت ثبت 

دعاوي در اين سه گروه در ابتداي ماه 

ود با وج 54رسد.به پايان مي 1997ژوئيه 

اين، شوراي مديريت دولتها را تشوي  

كرده است كه دعاوي خود را ظرف شش ماه 

 ت ثبت كند.لاول مه

دوره ثبت دوازده  Dدر دعاوي گروه  

كه، با توجه به تاريخ انتشار  55ماه است

شود آغاز مي 1991فرم آن، از اول ژوئيه 

به پايان  1997و در ابتداي ژوئيه 

 رسد.مي

افراد در دو مورد  مهلت ثبت دعاوي 

 تر است:طوالني

و  ي دعاوي اشخاص بابت خسارات1 

صدمات جسمي ناشي از خطرات براي بهداشت 

عمومي و ايمني كه بعد از انقضاي مهلت 

                                                           

دبييير اجرايييي  1991دسييامبر  11رك. نامييه مييورخ  .14

 كميسيون به دولتها.

 .  با اين حال، به درخواست تعدادي از كشيورها، شيوراي

مديريت مهلت ثبت دعاوي افراد را به مدت سه ماه ديگر و 

 كرده است. تمديد 1997تا اول اكتبر 

دبير اجرايي كميسييون  1991ژوئن  17رك. نامه مورخ  .11

 به دولتها.

 .  شوراي مديريت اخيرًا موافقيت كيرده اسيت كيه دعياوي

قابيل  1998افراد در اين گروه، تا تياريخ اول ژانوييه 

 ثبت باشد.
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ثبت يا در خالل يك سال قبل از انقضاي 

 آخرين مهلت ثبت دعاوي رخ دهد؛

ي دعاوي اشخاصي كه تا انقضاي مهلت 1 

خي با فاصله كمتر ثبت دعاوي يا تا تاري

از يك سال تا پايان مهلت ثبت، در عراق 

 بازداشت باشند.

دعاوي مشمول گروه اول، كه بيشتر  

هاي بجامانده از ناظر به انفجار مين

زمان جنگ و خطرات آن است، بايد ظرف 

مهلت يك سال از تاريخ وقوع زيان يا 

صدمه، و دعاوي مشمول گروه دوم بايد ظرف 

تاريخ آزاد شدن يا فوت  سال ازمهلت يك

)اعم از حقيقي يا فرضي( شخصي كه 

بازداشت بوده است، به كميسيون ارائه 

رغم اينكه ممكن شوند. در عين حال، علي

اي ضررها است تاريخ وقوع يا احراز پاره

سالها بعد و پس از تعطيل كميسيون باشد، 

اي ضررها سالها دعاوي فقط تا احراز پاره

يل كميسيون باشد، دعاوي بعد و پس از تعط

كه كميسيون داير است قابل فقط تا زماني

طرح هستند. به همين جهت، دبير اجرايي 

مكلف است هر زمان كه تشخيص دهد رسيدگي 

مانده نزد كميسيون بيش از به دعاوي باقي

يك سال به طول نخواهد انجاميد، مراتب 
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را به شوراي مديريت اعالم كند تا شورا 

كه حداقل سه ماه از تاريخ تاريخي را 

عنوان تصميم آن فاصله داشته باشد به

آخرين مهلت ثبت اين دعاوي تعيين 

 56نمايد.

 

 ب ـ دعاوي شركتها و ساير اشخاص حقوقي

همانند اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي  

نيز ح  مراجعه مستقيم به كميسيون را 

ندارند و ادعاهاي شركتها و ساير اشخاص 

مچنين موسسات تجاري حقوقي خصوصي و ه

دولتي بايد از طري  دولتها به كميسيون 

تواند دعاوي ارائه شود. هر دولت مي

شركتها و ساير اشخاص حقوقي را كه در 

تاريخ بروز ادعا تحت قوانين آن ثبت يا 

 تشكيل شده باشند به كميسيون ارائه كند.

يا « شركتها»در مورد  

اي اگر دولته 53،«گذاريهاي مشتركسرمايه»

تواند كل مربوط تواف  كنند، يك دولت مي

ادعا را از جانب اتباع و شركتهاي همه 

دولتهاي درگير ثبت كند، ولي در هيچ 

                                                           

 .S/AC)شيوراي ميديريت كميسييون  11رك. تصميم شماره  .11

26/1992/12/12-25 Sep. 1992). 

57. Joint Ventures. 
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حالتي نبايد يك دعوي از طري  دو دولت 

 به ثبت برسد.

مكلفند شركتها و ساير اشخاص حقوقي  

شان درخواست از دولت محل ثبت يا تشكيل

ميسيون كنند كه دعاوي آنها را به ك

كه دولت محل ثبت يا ارائه دهد. درصورتي

تشكيل شركت، ظرف مهلتي كه كميسيون براي 

ثبت اين گروه از دعاوي تعيين كرده است، 

دعاوي آن را به ثبت نرساند شركت 

تواند، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ مي

پايان مهلت ثبت دعاوي، ادعاهاي خود را 

آن مستقيمًا در كميسيون ثبت كند. در 

صورت شركت بايد، ضمن رعايت ساير شرايط 

مقرر براي طرح دعوي، كتبًا توضيح دهد كه 

چرا آن دعاوي از طري  دولت به ثبت 

رسد. در چنين حالتي، هر حكمي كه به نمي

نفع شركت يا ساير اشخاص حقوقي صادر شود 

 مستقيمًا به شخص حقوقي پرداخت خواهد شد.

دا يك ابت Eمهلت ثبت دعاوي در گروه  

سال از تاريخ انتشار فرم مربوط تعيين 

لحاظ دشواريهايي ولي متعاقبًا، به 58شد

كه دبيرخانه كميسيون با آنها روبرو 

بود، قرار شد مبدأ يك سال، شش ماه پس 
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از انتشار فرم باشد. اين فرمها در 

در دسترس دولتها  1991تاريخ اول ژوئيه 

به اين ترتيب،  59قرار داده شده است.

ت ثبت دعاوي اين گروه در ابتداي مهل

 به پايان خواهد رسيد. 1998ژانويه 

 

 الملليج ـ دعاوي دولتها و سازمانهاي بين

دعاوي دولتها و سازمانهاي  

المللي مستقيمًا در كميسيون به ثبت بين

المللي، رسند. منظور از سازمان بينمي

الملل المللي حقوق بينسازمانهاي بين

را  61سازمانهاي غيردولتيو  61عمومي است

گيرد. برخالف دولتها، سازمانهاي نميدربر

توانند از جانب ديگران المللي نميبين

دعوايي را به ثبت برسانند و فقط مجاز 

 به ثبت دعاوي خود هستند.

مهلت ثبت دعاوي در اين گروه نيز يك  

سال است كه از شش ماه پس از انتشار فرم 
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 به دولتها.

 . وي اشايان ذكر است كه شوراي مديريت، مهليت ثبيت دعي

 1998شركتها را نيز به مدت سه ماه، يعني تا اول آوريل 

 تمديد كرده است.

60. International organizations of States. 

61. Non Governmental Organizations. 
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F به اينكه با توجه  61شود.آغاز مي

دبيرخانه فرم مذكور را در تاريخ اول 

در اختيار دولتها قرار داده  1991اوت 

است، مهلت يكساله در تاريخ اول فوريه 

 به پايان خواهد رسيد. 1998

به لحاظ اهميت دعاوي  با وجود اين، 

ناشي از خسارات وارده به محيط زيست، 

اينكه ممكن است ميزان وسعت اين خسارات 

كاماًل مشهود نشود يا  1998ه تا فوري

منظور هايي كه بهمطالعات و بررسي

ارزيابي خسارات الزم است نيازمند مدت 

تري باشد، شوراي مديريت مهلت ثبت طوالني

دعاوي ناشي از لطمات وارده به محيط 

زيست را به مدت سه سال تمديد كرده است. 

بنابراين، دولتها و سازمانهاي 

د اين قبل دعاوي را تواننالمللي ميبين

نزد كميسيون به ثبت  1993تا اول فوريه 

 67رسانند.

 

1 

                                                           

دبيير اجراييي بيه  1991ژوئييه  17رك. نامه ميورخ  .12

 .(S/AC. 26/1992/12-25 Sep. 1992)دولتها 

 .  شوراي مديريت مهلت ثبت دعاوي دولتها را نيز به مدت

 ، تمديد كرده است.1998سه ماه يعني تا اول مه 

 شوراي مديريت كميسيون. 11 تصميم شماره .13
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 آيين دادرسي

 

اي از آيين دادرسي كميسيون مجموعه 

مقررات است كه دبيرخانه براساس تصميمات 

شوراي مديريت درخصوص نحوه بررسي دعاوي، 

هاي مرتبط شوراي امنيت و گزارش قطعنامه

ن ملل و با دبيركل سازما 1991مه  1مورخ 

و  64آنسيترالتوجه به قواعد داوري 

اي از سازمانهاي داوري و قواعد پاره

المللي تهيه كرده و بعد از قضايي بين

هاي متعدد بحا و بررسي آن در اجالسيه

 1991ژوئن  17شوراي مديريت، سرانجام در 

قواعد موقت براي رسيدگي به »عنوان به

 به تصويب شورا رسيده است. 65«دعاوي

 

 الف ـ شرايط طرح دعوي

دعاوي بايد در مركز كميسيون در مقر  

سازمان ملل در ژنو به دبيرخانه تحويل 

(. دعاوي بايد روي فرمهاي 8شوند )ماده 

مخصوصي كه دبيرخانه توزيع كرده است طرح 

كه فرمها به (. در مواردي7شوند )ماده 

زبان ديگري غير از انگليسي ارائه 

                                                           

14 .UNCITRAL Arbitration Rules  قواعييد داوري كميسيييون حقييوق(

 الملل سازمان ملل(.تجارت بين

65. Provisonal Rules for Claims Procedure (S/AC. 26/1992/10-26 June 1992). 
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ليسي فرمها نيز بايد شوند، ترجمه انگمي

ارائه شود و ترجمه ارائه شده در رسيدگي 

به دعاوي مبنا قرار خواهد گرفت. در 

ارائه  Cو  A ،Bمورد دعاوي گروهاي 

ترجمه انگليسي داليل و مدارك ضميمه 

فرمها هنگام طرح دعوي ضروري نيست ولي 

تواند، در صورت ضرورت، از دبيرخانه مي

رجمه ضمائم هر دولت درخواست كند كه ت

تعدادي از دعاوي را تهيه نمايد. در 

عالوه بر فرمها  Fو  D ،Eمورد گروههاي 

كليه ضمائم و مدارك نيز بايد به 

انگليسي يا همراه با ترجمه انگليسي 

ارائه شوند. در مورد جلسات رسيدگي، در 

موارد ضروري، دبير اجرايي ترتيبات الزم 

به  براي ترجمه زبانهاي رسمي سازمان ملل

 (.7عمل خواهد آورد )ماده يكديگر را به

در سه نسخه و  Cو  Bدعاوي گروههاي  

بايد در پنج  Fو   D، Eدعاوي گروههاي 

دعاوي گروه  66(.8نسخه ثبت شوند )ماده 

A صورت كامايوتري و با ارائه منحصرًا به

                                                           

موجب بيه Fو  D ،Eتعداد نسخ الزم در دعاوي گروههياي  .11

سخه است وليي دبيير اجراييي براسياس قواعد نه ن 8ماده 

موجب قواعد داراست تعداد نسخ را از نه اختياراتي كه به

 17نسخه به پنج نسخه كاهش داده است )رك. نامييه ميورخ  

 دبير اجرايي كميسيون به دولتها(. 1991اكتبر 
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هاي كامايوتري حاوي سه نسخه از ديسكت

 دعاوي قابل ثبت خواهند بود.

مكاتبات بين دبيرخانه كميسيون كليه  

و هر دولت از طري  هيئت نمايندگي دائم 

آن دولت در مقر سازمان ملل در ژنو صورت 

كه دولتي نماينده گيرد. جز در موارديمي

ديگري انتخاب و معرفي كند، رئيس هيئت 

نمايندگي هر كشور در سازمان ملل در ژنو 

عنوان نماينده آن نزد كميسيون تلقي به

 (.9اهد شد )ماده خو

 

 ب ـ ثبت و بررسي مقدماتي دعاوي

بعد از دريافت هر دعوي يا گروهي ار  

دعاوي، دبيرخانه وصول آن را به فرستنده 

كند كه ارائه دعاوي اعالم و ساس بررسي مي

و ظرف مهلت تعيين  63توسط اشخاص مجاز

(. 11شده صورت گرفته است يا خير )ماده 

رستنده اعاده دعاوي اشخاص غيرمجاز به ف

و دعاوي خارج از مهلت جهت تصميم درخصوص 

                                                           

( سييازمانهاي 1( دولتهييا، 1اشييخاص مجيياز شييامل  .11

مسيتقيمًا دعيواي  ( شركتهايي كه ح  دارنيد7المللي، بين

( مراجيع ييا افيرادي 8خود را در كميسيون طرح كنند، و 

است كه كميسيون جهت ارائه دعاوي افراد بدون تابعيت يا 

 با وضعيت مشابه منصوب كرده است.



  معرفي و بررسي مقدماتي...  111 

رد يا قبول آنها به شوراي مديريت گزارش 

 (.11شوند )ماده مي

هاي دعاويي كه اشخاص مجاز ظرف مهلت 

رسد و مقرر طرح كرده باشند به ثبت مي

مأمور ثبت دبيرخانه رسيدي حاوي مشخصات 

اي كه به آن اختصاص داده دعاوي و شماره

دارد ه است براي فرستنده ارسال ميشد

 (.17)ماده 

پس از اين مرحله، دبيرخانه بررسي  

كند كه دعاوي مطروحه واجد شرايط شكلي مي

كه براي طرح دعوي تعيين شده است هستند 

(. در مورد دعاوي ناقص، 18يا خير )ماده 

دبيرخانه موارد نقص را به شخص يا مرجعي 

كند خطار ميكه دعوي را ارائه كرده است ا

نقايص برطرف  كه ظرف شصت روزو در صورتي

نشود، دعوي ثبت شده تلقي نخواهد شد 

 (.17)ماده 

 

ج ـ اطالع عراق و ساير كشورها از دعاوي 

 مطروحه و اظهارنظر آنان

مطروحه و دعاوي اطالع عراق از  

اظهارنظر آن درخصوص دعاوي از طري  

 17گيرد كه در ماده مكانيسمي صورت مي

موجب بيني شده است. بهقواعد موقتي پيش
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دبير اجرايي كميسيون مكلف است  17ماده 

حدقل هر سه ماه يك بار گزارشي از دعاوي 

دريافت شده به شوراي مديريت ارائه كند. 

در اين گزارش تعداد و گروه دعاويي كه 

هر دولت ثبت كرده است، مبلغ خواسته و 

ذكر  نيز مسائل مهم موضوعي و حكمي دعاوي

 خواهد شد.

گزارش دبير اجرايي فورًا براي دولت  

المللي عراق و دولتها و سازمانهاي بين

شود تا اند ارسال ميكه طرح دعوي كرده

اطالعات اضافي و نظراتشان را درخصوص 

گزارش دبير اجرايي جهت ارائه به 

كميسيونرها به دبيرخانه تسيلم كنند. 

ا مهلت اظهارنظر عراق و ساير دولته

سي روز  Cو  A ،Bدرخصوص دعاوي گروههاي 

درخصوص ساير دعاوي نود روز از تاريخ 

هاي انتشار گزارش دبير اجرايي است. مهلت

 (.17تعيين شده قابل تمديد نيست )ماده 

 

بندي و ارائه دعاوي به د ـ طبقه

 كميسيونرها

منظور تسهيل وظايف كميسيونرها و به 

رخصوص اطمينان از اعمال رويه واحد د

دعاوي مشابه، دبيرخانه دعاوي را براساس 
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هاي موضوعي و نوع و مبلغ دعوي و مشابهت

(. بعد از 13كند )ماده بندي ميحكمي طبقه

انتصاب كميسيونرها، دبير اجرايي تعداد 

دعاويي را كه به هر هيئت اختصاص داده 

هاي شده است همراه با نتيجه بررسي

نظراتي كه مقدماتي دبيرخانه، اطالعات و 

دولت عراق و ساير دولتها براساس ماده 

اند و نيز هر اطالع قواعد ارائه كرده 17

ديگري را كه براي كار كميسيونرها مفيد 

بداند به آن هيئت جهت بررسي ارائه 

 (71كند )ماده مي

 

 هـ ـ رسيدگي به دعاوي

 Cو  A ،Bرسيدگي به دعاوي گروههاي  

رت به سرعت و با رعايت اولويت صو

 A ،گيرد. در مورد دعاوي گروه مي

كامايوتر  دبيرخانه هر دعوي را به كمك

با اطالعاتي كه درخصوص تعداد و مشخصات 

خارجيان دركويت و عراق، تاريخ، مسير و 

نحوه عزيمت آنها فراهم آورده است 

كند و اگر حضور خواهان در مطابقت مي

مارس  1كويت يا عراق و عزيمت او قبل از 

                                                           

.  تعداد اين دعاوي هم اكنون بيش از ييك ميلييون فقيره

 است.
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تأييد شود نتيجه را براي بررسي به  1991

 دهد.كميسيونرها ارائه مي

 C لحاظ تعداد عظيم دعاوي گروه به 

برداري انجام بررسي آنها از طري  نمونه

هاي نمونه را دبيرخانه خواهد شد. پرونده

ها و با براساس بررسي دقي  كليه پرونده

به مسائل حقوقي و موضوعي مطروحه  توجه

زان داليل ارائه شده و نظرات در آنها، مي

متخصصان آمار انتخاب خواهد كرد. پس از 

هاي اظهارنظر كميسيونرها درخصوص پرونده

هاي نمونه، دبيرخانه با كمك برنامه

كامايوتري، تصميمات كميسيونرها را 

به بقيه دعاوي ارائه شده به هر نسبت

هيئت از كميسيونرها اعمال و نتيجه را 

به كميسيونرها ارائه  جهت بررسي نهايي

 خواهد كرد.

در مقايسه  Bهاي گروه شمار پرونده 

اندك  Cو  Aهاي گروههاي با شمار پرونده

شود كه در مجموع از بيني مياست و پيش

چهار هزار فقره تجاوز نكند. به همين 

جهت، دبيرخانه در نظر دارد دعاوي گروه 

B  را برمبناي تاريخ ثبت دعاوي در سه

                                                           

.  تعداد دعاوي گروهc  نهايتًا به بيش از چهارصد هيزار

 فقره بالغ خواهد شد.
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ي اظهارنظر به كميسيونرها دسته برا

ارائه كند. كميسيونرها براي اتخاذ 

تصميم در مورد هر دسته از دعاوي چهار 

ماه مهلت خواهند داشت. قبل از ارائه 

به كميسيونرها، دبيرخانه  Bدعاوي گروه 

هر دسته را براساس مسائل موضوعي و حكمي 

تر ها به گروههاي كوچكمشترك در پرونده

د كرد تا كميسيونرها بندي خواهطبقه

بتوانند ابتدائًا در مورد مسائل عمومي 

ها اظهارنظر مشترك هر گروه از پرونده

كرده، ساس بر آن اساس هر پرونده را 

 جداگانه بررسي كنند.

اظهارنظر كميسيونرها درخصوص دعاويي  

كه در اولويت قرار دارند براساس مدارك 

موجود در پرونده و با توجه به نتيجه 

هاي مقدماتي دبيرخانه و ساير رسيبر

اطالعاتي كه دبير اجرايي به هيئت ارائه 

كرده است و نيز اطالعات و نظرات عراق و 

هاي ساير دولتها در پاسخ به گزارش

اي دبير اجرايي درخصوص دعاوي صورت دوره

گيرد. در اين دعاوي معمواًل جلسات مي

رسيدگي شفاهي برگزار نخواهد شد و 

ا مكلفند ظرف مهلت چهار ماه كميسيونره

اظهارنظر نهايي خود را درخصوص دعاويي 
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شده است اعالم كنند  كه به آنها ارجاع

 (.73)ماده 

طور هر دعوي  به Fو  D ،Eدر گروههاي  

جداگانه مورد بررسي كميسيونرها قرار 

خواهد گرفت، ولي تا حد امكان دعاويي كه 

داراي مسائل مهم موضوعي و حكمي مشترك 

باشند با هم بررسي خواهند شد. هر هيئت 

ي كه مناسب با طبع، ممكن است آيين خاص

دعاوي مورد رسيدگي آن  مبلغ و موضوع

باشد اتخاذ كند. مهلت اظهارنظر 

كميسيونرها درخصوص اين دعاوي، جز در 

مورد دعاوي بسيار بزرگ يا پيچيده، شش 

 (.78ماه است )ماده 

ورد دعاوي بسيار بزرگ يا پيچيده م 

تري واقع خواهند شد. بررسي دقي 

كميسيونرها ممكن است درخواست لوايح 

كتبي اضافي كنند يا جلسات رسيدگي تشكيل 

دهند. مهلت اظهارنظر كميسيونرها درخصوص 

 (.78اين دعاوي يك سال است )ماده 

 كميسيونرها در بررسي دعاوي، 

شوراي امنيت، ساير  783قطعنامه 

شورا، معيارهايي  مربوط بههاي قطعنامه

كه شوراي مديريت براي هر گروه از دعاوي 

تعيين كرده است و هر تصميم مربوط ديگر 
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شوراي مديريت را اعمال خواهند كرد. 

عالوه، هرگاه ضروري باشد، ساير مقررات به

الملل نيز اعمال حقوق بين مربوط به

 (.79خواهد شد )ماده 

 

 

 و ـ نقش شوراي مديريت

كه كميسيونرها پرداخت مبالغي 

كنند عنوان غرامت بابت دعاوي تعيين ميبه

به تأييد آن در شوراي مديريت است. منوط

شورا پس از بررسي مبالغ مورد توصيه 

توان آن را كاهش يا كميسيونرها مي

تواند دعوي افزايش دهد. شورا همچنين مي

يا گروهي از دعاوي را براي بررسي بيشتر 

كند. تصميمات به كميسيونرها اعاده 

شوراي مديريت نهايي است و نه از نظر 

شكلي و نه از نظر ماهوي قابل پژوهش يا 

 (.81تجديدنظر نيست )ماده 

مديريت و گزارش  تصميمات شوراي 

كميسيونرها، پس از حذف هويت اشخاص 

حقيقي و اطالعاتي كه به نظر كميسيونرها 

محرمانه تشخيص داده شود، منتشر خواهد 

 (.81شد )ماده 
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 نتيجه

كميسيون غرامت سازمان مل متحد نهاد  

الملل است كه بعد از جديدي در حقوق بين

عنوان شكست عراق در جنگ خليج فارس به

 783موجب قطعنامه بس بهيكي از شرايط آتش

 شوراي امنيت تشكيل شده است.

وظيفه كميسيون دريافت و بررسي  

دعاوي و تعيين ميزان استحقاق افراد، 

المللي تها، دولتها و سازمانهاي بينشرك

به دريافت غرامت بابت جبران خساراتي 

است كه مستقيمًا از حمله عراق به كويت و 

تصرف كويت ناشي شده باشد. با وجود اين، 

كميسيون غرامت مستقيمًا قابل مقايسه با 

المللي )مانند ديوان نهادهاي قضايي بين

اوري المللي دادگستري( يا نهادهاي دبين

المللي )مانند ديوان داوري دعاوي بين

ايران ي اياالت متحده( نيست و داراي 

 خصوصيات ويژه خود است.

كميسيون غرامت ركن فرعي شوراي  

امنيت و تحت مقررات و نظارت سازمان ملل 

توانند نه فقط كند. دولتها ميفعاليت مي

دعاوي اتباع خود بلكه دعاوي افراد ساكن 

ا نيز طرح كنند. عالوه بر در كشور خود ر

اتباع، شركتها و دولتهاي سازمانهاي 
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اند دعاوي خود المللي هم اجازه يافتهبين

را نزد كميسيون مطرح كنند. با آنكه 

االصول از دعاوي افراد و شركتها بايد علي

طري  دولتها ثبت شود، افراد بدون 

تابعيت و افراد در وضعيت مشابه و 

ل ثبت يا تشكيلشان شركتهايي كه دولت مح

از ثبت دعاوي آنها خودداري كرده است 

نيز ح  دارند دعاوي خود را از طري  

 ترتيبات خاص به ثبت برسانند.

 به دعاوي كوچك افراد )دعاوي رسيدگ ي 

با خواسته تا مبلغ يكصدهزار دالر( در 

اولويت قرار دارد و به اين دعاوي قبل 

هاي از دعاوي شركتها، دولتها و سازمان

المللي رسيدگي خواهد شد. از لحاظ بين

بار دليل و اثبات ادعا نيز براي دعاوي 

 كوچك تسهيالتي درنظر گرفته شده است.

رسيدگي كميسيون مجاني و سريع خواهد  

بود و اجراي حكم و پرداخت غرامت بدون 

 تشريفات اضافي صورت خواهد گرفت.

ويژگي ديگر كميسيون تعداد عظيم  

ه نزد آن ثبت خواهد شد. دعاوي است ك

ميليون فقره  1تا  7/1رسيدگي به حدود 

دعوي با معيارهاي سنتي و معمول حقوق 

الملل بسيار دشوار و احتمااًل ناممكن بين



   111 شانزدهم و هفدهممجلة حقوقي / شمارة 

خواهد بود. به اين جهت، دبيرخانه 

هاي كميسيون مشغول مطالعه و بررسي تكنيك

جديدي است كه با كمك آنها بتوان سريعًا 

 گي كرد.به دعاوي رسيد

پيشرفتهاي كميسيون در اين مسير و  

دستاوردهاي آن سرمش  و مدل براي 

سازمانهاي مشابه ديگري قرار خواهد گرفت 

كه، در صورت موفقيت كميسيون در انجام 

اي كه به عهده دارد، احتمااًل در وظيفه

آينده تحت نظارت سازمان ملل متحد تشكيل 

 خواهند شد.

 


