گزارشي از آراي

ديوان داوري ايران و اياالت
متحده آمريكا
تا پايان سال 9611
د يوان داوري ا يران و ا ياالت مت حده
امريكا تا پايان اسفند ماه سال  3131طي
 47تصميم 34 ،قرار و  133حكمم 31 ،فقمره
از  22پرونممد «المم » 77 ،فقممره از 42
پرونممد «ب» 473 ،فقممره از  232پرونممد
بزرگ و  341فقره از  2412پروند كوچك را

رسيدگي و مختومه اعالم نموده است.
بررسي اجمالي  633رأي ديوان به شرح زير
ميباشد:
الف

ـ آراي مبني بـر وواقـط فـرقدع د ـوي 931

ققره
 )3(.پروندههاي «ال » پروندههايي هستند كه دولتين
ايران و اياالت متحد امريكا نظر تفسيري ديوان را در
موضوعات متنازعفيه با توجه به بند  1ماد  2بيانيه حل
و فصل دعاوي به شرح مصرح در بندهاي  33و  34همان بيانة
عمومي ،همچنين سؤاالت مربوط به تفسير يا اجراي بيانية
حل و فصل دعاوي كه در بند  7ماد  3بيانيه ذكر گرديده
است ،خواستار شدهاند.
( )2پروندههاي «ب» پروندههايي هستند كه دو دولت ايران
و اياالت متحده امريكا مبتني بر بند  1ماد  2بيانية حل
و فصل دعاوي ،ادعاهاي رسمي خود عليه يكديگر را مطرح
نموده اند.
( )1پروندههاي بزرگ پروندههايي هستند كه خواستة عنوان
شده در آنها بيش از  231.111دالر ميباشد.
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ً حدود سه ميليارد
در اين دعاوي جمعا
و سيصد و شصت ميليون دالر به اضافة بهره
و هزي نههاي دادر سي مطال به

شده

بود.

د يوان برا ساس توا فق طرفين م قرر ن موده
است مبلغ  321.313.321دالر به عالو

معمادل

دالري  111.323پوند انگليس و  224.133ممار
آلماني به طرفهاي آمريكمايي و 73.221.714
دالر به اضافة معادل درالري  721.233لاير بمه
طرفهاي ايراني پرداخت گردد.
يممممادآوري ميگممممردد در قبممممال
مان
ممن پايم
مي ،ضم
مالحههاي پرداختم
وجهالمصم
دادن

به ادعا هاي خواهان هاي آمري كايي

بهخ صوص از ل حاظ مالك يت وا حدهاي صنعتي،
در مواردي ديوان آنها را ملزم به تحويل
قطعات و لوازم مورد تعهد خود به طرفهاي
ايرا ني ن موده ا ست.

به عالوه ،در بع ضي

ديگر از پروندهها بهموجب موافقتنامههاي
مربمموط ،وجمموهي كممه در اختيممار طممر
امريكايي بوده است به طر

ايراني مسترد

ً بالغ
و پرداخت شده است كه رقم آن جمعا
بر  344ميليون دالر ميشود.
ـ آراي مبني بر رد اد اهاي خواهانهاي

ب

امريكايي  13ققره
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مجلة حقوقي  /شمارة نهم

در ا ين د عاوي ،خواهان هاي امري كايي
بيش از دو ميليارد و هشتصد و سي و چهار
ميل يون دالر به ا ضافة ب هره و هزي نههاي
دادر سي را مطال به ن موده بود ند كه به
لحاظ عدمصالحيت يا فقد دليل كافي ،مردود
اعالم شدهاند.
ج

ـ آراي مبني بر محكومدت خواندگان ايراني

 911ققره

در ا ين د عاوي خواهان هاي امري كايي
حدود يك ميل يارد و پان صد و بي ست و سه
ميل يون دالر به ا ضافة ب هره و هزي نههاي
دادر سي را مطال به ن موده بود ند .د يوان
مقرر نموده است كالً حمدود  733.434.211دالر
مههاي
مره و هزينم
ما ،بهم
مل ادعاهم
مت اصم
بابم
مت
مايي پرداخم
ماي امريكم
مه طرفهم
مي بم
دادرسم
گردد.



 .توضيح اينكه در  3فقره پروند نفتي به شمارههاي ،33
 13 ،43 ،47و  ،331هر چند آراي ديوان به شمارههاي -33-1
 131و  133-47/43/13/331 -1مبني بر تأييد بخشي از
ادعاهاي خواهانها صادر شده ،لكن اعالم مبلغ قطعي
محكوميت به بررسي لوايح طرفين در موارد مذكور موكول
گرديده است.
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ـ آراي مبني بر رد اد اهاي خواهانهاي

د

ايراني  21ققره

ماع و
ماوي ،اتبم
مري از دعم
من سم
مي ايم
طم
مؤسسات ايراني حدود  243ميليون دالر بمه
اضممافة بهممره و هزينممههاي دادرسممي را
مطال به ن موده بود ند كه به ل حاظ عدم
صالحيت يا ف قد دل يل كافي ،مردود ا عالم
شدهاند.
ـ آراي مبني بر محكومدت امريكا به نفع

هـ

ايران  92ققره

در ايممن دعمماوي سممازمانهاي ايرانممي
حدود  373ميليون دالر به اضمافة بهمره و
هزي نههاي دادرس را مطال به ن موده بود ند
كه منجر به محكوميت طرفهاي امريكايي به
پرداخت حدود  334ميليون دالر به طرفهماي
ايراني گرديده است .قسمت عمد
مر بوط

اين مبلغ

به اد عاي دو لت جم هوري ا سالمي

ا يران مطرو حه در ب ند «ز» پرو ند

«ا ل -

 »33ميباشد.
يممادآوري ميگممردد كممه در اجممراي
قرارداد الجزاير ،مبلغ  1.334ميليون دالر
جهممت بازپرداخممت اصممل و بهممر

وامهمماي

منديكايي از
مران از سم
مت ايم
مافتي دولم
دريم
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مجلة حقوقي  /شمارة نهم

مؤس سات بانكي امري كا ت حت ع نوان ح ساب
شمار

يك به با نك فدرال رزرو نيو يور

منت قل گرد يده بود .دو لت ا ياالت مت حد
امري كا پس از ت سوية بدهيها از بازپس
دادن باقيماند
مختل

مبلغ مذكور به بهانههاي

سرباز ميزد تا اينكه هيئت عمومي

ممار
مي شم
مي ر ي جز م
داوران طم

ال م

م33

(اولم ز)  113مورخ  3133/2/37مقرر نممود
دو لت ا ياالت مت حده امري كا كل ية مب لغ
مو جود در ح ساب شمار

يك فوقا لذكر را،

بجز مبلغ  31ميليون دالر و بهمر

متعلمق

به آن كه ج هت پردا خت ادعا هاي احت مالي
اخت صاص داده شده ا ست ،به دو لت ا يران
بازپس گرداند.
مذكور ،دو لت امري كا

با ا عالم ر ي

ً  14ميليون
ً  737ميليون دالر و اخيرا
بدوا
و نه صد هزار دالر به ح ساب دو لت جم هوري
اسالمي واريز نمود.
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