خالصة اقدامات
ديوان داوري و اياالت متحدة
امريكا
در الهه تا پايان شهريور ماه
8631
د يوان داوري ا يران و ا ياالت مت حده
18

امريكا تا پايان شههريورماه  8631طه

تصميم 87 ،قرار و  861حكهم 88 ،فقهره ا
 77پرونده «الف» 05 ،فقره ا
«ب» 818 ،فقره ا
فقره ا

 237پروندة بزرگ و 857

 7817پروندة كوچك را رسهيدي

مختومه اعالم نموده است.
بررس

87

پروندة

اجمال

و



 861رأي ديوان به شهر

ير است:
هستند كه دولتين
 .8 .پروندههاي «الف» پروندههائ
ايران و اياالت متحده امريكا نظر تفسيري ديوان را در
موضوعات متنا عفيه با توجه به بند  6ماده  7بيانيه حل
در بندهاي  83و  88همان
مصر
و فصل دعاوي به شر
بيانيه ،همچنين سؤاالت مربوط به تفسير يا اجراي بيانية
حل و فصل دعاوي كه در بند  8مادة  3بيانيه ذكر يرديده
است ،خواستار شدهاند.
 .7پروندههاي «ب» پروندههائ هستند كه دو دولت ايران و
اياالت متحده امريكا مبتن بر بند  6مادة  7بيانيه حل و
خود عليه يكديگر را مطر
فصل دعاوي ،ادعاهاي رسم
نمودهاند.
 .6پروندههاي بزرگ پروندههائ هستند كه خواستة عنوان
شده در آنها بيش ا  705.555دالر م باشد.

خالصة اقدامات...
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الف .آراي مبني بر توافق طرفين دعووي 703
فقره

هار
هدود چهه
ها حه
هاوي ،جمحه
هن دعه
در ايه
ميليارد و س

و سه ميليون دالر به اضافة

ب هره و هزي نههاي دادر س

شده

مطال به

بود .د يوان برا ساس توا فق طرفين م قرر
 038.116.283دالر بحهالوة

نموده اسهت مبله

محههادد دالري  656.823پونههد انگليسهه
 728.508مارك آلمان

و

به طرفهاي امريكائ

و  88.012.285دالر بههه اضههافة محههادد دالري
 876.288لاير بههه طرفهههاي ايرانهه

پرداخههت

يردد.
يههههادآوري م يههههردد در قبههههاد
هان
همن پايه
هالحههاي پرداخته  ،ضه
وجهالمصه
به ادعا هاي خواهان هاي امري كائ

دادن

بخ صوص ا

ل حاظ مالك يت وا حدهاي صنحت ،

در مواردي ديوان آنها را ملزم به تحويل
قطحات و لوا م مورد تحهد خود به طرفهاي
ايرا ن
ا

ن موده ا ست .ب حالوه در بح ض

پرونههدهها بهههموجههم موافقتنامههههاي

مربههوط ،وجههوه
امري كائ

701

دي گر



كههه در اختيههار طههر

بوده به طر

ايرا ن

مجلة حقوقي  /شمارة يازدهم

م سترد و

پرداخت شده است كه رقم آن جمحا بال

بر

 888ميليون دالر م شود.
ب .آراي مبنووي بوور رد ادعاهوواي خواها

وواي

امريكائي  21فقره

در ا ين د عاوي ،خواهان هاي امري كائ
بيش ا

دو ميل يارد و هشت صد و ه شتاد و

پههنم ميليههون دالر بههه اضههافة بهههره و
هزينههاي دادرس

را مطالبه نموده بودند

كه به لحاظ عدم صالحيت يا فقد دليل كاف
مردود اعالم شده است.
ج .آراي مبني بر محكوميت خوا دگان ايرا ي 870
فقره

در ا ين د عاوي ،خواهان هاي امري كائ
حدود يك ميل يارد و هشت صد و چ هل و ه شت
ميل يون دالر به ا ضافة ب هره و هزي نههاي
دادر س

را مطال به ن موده بود ند .د يوان

مقههرر نمههوده اسههت كههال  628.801.328دالر و
 28.867.021لاير بابت اصل ادعاها و هزينههاي
پرداخت يردد

دادرس

به طرفهاي امريكائ

(م بال

پردا خت شده با بت ب هرة بر خ

ا

هده
هور نگرديه
هور منظه
هم مزبه
هام در رقه
احكه
است).
خالصة اقدامات...
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د .آراي مبني بر رد ادعاهاي خواها

اي ايرا ي

 78فقره

طه

هري ا
هن سه
ايه

هاع و
هاوي ،اتبه
دعه

مؤسسات ايران

حدود  088ميليون دالر بهه

اضههافه بهههره

را

و هزينههههاي دادرسهه

مطال به ن موده بود ند كه به ل حاظ عدم
صالحيت يا فقد دليل كاف

مردود اعالم شده

است.
هو .آراي مب ني

بر محكوم يت امري كا

به

فع

ايران  86فقره

در ايههن دعههاوي سهها مانهاي ايرانهه
حدود  318ميليون دالر به اضهافة بههره و
هزينههاي دادرس

را مطالبه نموده بودند

كه منجر به محكوم يت طرف هاي امري كائ

به

پرداخت حدود  088ميليون دالر به طرفههاي
ايران

780



يرديده است.

مجلة حقوقي  /شمارة يازدهم

