
 NEWSLAW.IR 1حقوق نیوز

 

20 

 222/85/58/63شماره رای 

 3/11/1655تاریخ صدور رای 

؛ رابطه حقوقی بین شرکت خواهان و اشخاص ثالث )صادر کنندگان چک نماینده فروش و وظیفه نمایندگی

دعوی ندارد؛ قرار رد دعوب؛ قانون صدور چک؛ تاریخ ها( ارتباطی با داوری موضوع قرارداد بین اصحاب 

 36محاسبه خسارات تاخیر تادیه؛ امتناع خوانده )خواهان دعوی تقابل( از پرداخت هزینه های داوری )ماده 

 قواعد داوری مرکز(

 

 خواهان: )دعوای اصلی و خوانده دعوای تقابل( شرکت تولید کننده موتور سیکلت

 خواهان دعوی تقابل( نماینده فروشخوانده: )دعوای اصلی و 

ریال برابر قرارداد  682/633/1136ریال بابت اصل بدهی و مبلغ  116/376/868خواسته: دعوای اصلی الزام خوانده به پرداخت مبلغ 

 ریال 832/682/838بابت دیرکرد جمعاً مبلغ 

ریال بابت خدمات  266666666رح قرارداد و مطالبه دستگاه موتور سیکلت به ش 286خواسته دعوی تقابل: مطالبه حق العمل فروش 

عهده بانک رفاه کارگران و دو فقره چک تضمین  28/3/1652مورخ  18261استرداد یک فقره چک به شماره گارانتی اولیه و انجین و 

 ده بانک تجارت هر دو عه 862315و شماره  862171به شماره  18/12/51مورخ  1583قرارداد شماره  16قراردادی موضوع ماده 

 (18/11/1656مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران )مصوب 

 داور: آقای مسعود ارونقی

 

 گردش کار

 الف( ادعای خواهان
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به مرکز  13/7/1655مورخ  1663و  1/7/1655مورخ  318و  27/8/1655مورخ  727خوهان طی دادخواست وارده به شماره -1

با توجه به اینکه به  12خصوصاً بند  18/12/1651مورخ  1583داوری اتاق بازرگانی ایران مراجعه نموده و مستنداً به قرارداد شماره 

طریق داوری اتاق بازرگانی و نظر ایشان مقبول طرفین است تقاضای رسیدگی و داوری و  موجب قرارداد طرفین حل اختالف از

اخت ریال بابت اصل خواسته و خسارت دیر کرد در پرد 832,682,838لی مطالبه مبلغ عحل و فصل اختالفات فی مابین خود با آقای 

و پیوست شماره یک و  2/16/1651مورخ  1713اد شماره د مورد استناد و تصویر قراردایر قراردرا مطرح نموده است, خوهان تصو

دو و سه قرارداد, به همراه تصویر بارنامه ها و صورت وضعیت مالی حساب ها و پرداخت ها و بدهی های خوانده به شرکت خوهان 

 را ارائه نموده است.

فین فی کردند و با قبول داور رسیدگی آغاز و به طردبیرکل مرکز داوری اتاق ایران داور امضاء کننده ذیل این رای را به طرفین معر-2

مورخ  16871دعوی ابالغ گردید و آنان اعتراض یا جهات ردی به داور تعیین شده اعالم نکردند و خواهان به موجب نامه شماره 

 موافقت خود را با داور منتخب اعالم نموده است. 6/5/1655

 

 ب( مدافعات و طرح دعوی تقابل خوانده

ضمن ادعای تسویه  27/7/1655مورخ  1663 و 25/3/1655مورخ  553لوایح شماره پاسخ طی ز تبادل لوایح, خوانده در مقام پس ا-6

دستگاه موتور سیکلت کلیه چک های دریافتی از مشتریان را به  286حساب با شرکت خواهان اعالم نموده است که بابت فروش 

 اهان از ویمشتریان که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است, شرکت خوخواهان )اصلی( تحویل داده و بابت چک های 

وه نقد دریافت داشته و حق العمل مندرج در قرارداد را از خواهان تا کنون اخذ ننموده است و همچنین خوانده موتور سیکلت و وج

ن دعوی تقابل ضمن مطالبه حق العمل فروش متعاقباً با طرح و تقدیم دعوی و دادخواست علیه شرکت خواهان )اصلی( تحت عنوا

دستگاه موتورسیکلت, هزینه های انجام شده بابت ارائه خدمات گارانتی اولیه و انجین به مشتریان را از شرکت خواهان دارد و  286

تضمین  عهده بانک رفاه کارگران شعبه ... و دو فقره چک 28/3/1652مورخ  18261یک فقره چک به شماره تقاضای استرداد 

 862315به مبلغ پنجاه میلیون تومان و شماره  862171به شماره  18/12/1651مورخ  1583قرارداد شماره  16قراردادی موضوع ماده 

 به مبلع یکصد و پنجاه میلیون تومان هر دو عهده بانک تجارت ... را نیز نموده است.

 

 ج(اظهارات و دفاعیات طرفین در جلسات رسیدگی
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ارسال لوایح و پاسخ ها و ضمائم برای اصحاب دعوی طرفین نهایتاً برای شرکت در جلسه داوری در محل مرکز داوری  با توجه به-8

دعوت شدند که خوانده به این جلسه نیامد و نمایندگان شرکت خواهان ضمن حضور در جلسه و ارائه برگ نمایندگی و امضاء ذیل 

دستگاه موتورسیکلت به خوانده جمعاً مبلغ  286ریح و بیان نمودند که بابت فروش صورت جلسه قرارنامه داوری خواسته خود را تش

قرارداد  3ماده  6ریال و خسارت دیرکرد طبق بند  116,376,868ریال از خواهان طلب دارد که اصل بدهی خوانده مبلغ  832,682,838

ریال است.)تا تاریخ  682,633,136مبلغ  22/16/1651مورخ  1713قرارداد شماره  6و بند  18/12/1651مورخ  1583شماره 

13/8/1653) 

در حق خوانده محاسبه و لحاظ نگردیده و شرکت خواهان حاضر است  1713قرارداد شماره  8و اعالم کردند حق العمل موضوع بند 

 266666غ تورسیکلت مبلچنانچه تا قبل از صدور رای داوری, خوانده تسویه حساب کند, با کسر بدهی خوانده بابت هر دستگاه مو

دستگاه موتورسیکلت تحویل خوانده  286ریال اقدام نماید متعاقباً نماینده دیگر شرکت خواهان در تکمیل اظهارات بیان کرد که 

نموده است و متعاقباً ثمن معامله را به صورت چک دریافت نموده ولیکن به علت عدم موجودی, چک های فوق منجر به صدور 

داخت شده است و تاکنون اقدامی در جهت طرح و اقامه دعوی در مراجع قضائی جهت وصول چک ها به عمل نیاورده گواهی عدم پر

 است و انتظار دارد پس از صدور رای داوری نسبت به وصول خواسته اقدام گردد.

 286,368,888,2ط به مبلغ , تصویر مصدق کلیه چک ها و گواهی عدم پرداخت مربو28/3/1655متعاقباً در جلسه رسیدگی مورخ -8

 16387ریال به پیوست نامه شماره  66666666ریال و چهار فقره چک که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت نگردیده است به مبلغ 

ارائه گردیده و به علت تاخیر در پرواز هواپیما خوانده نتوانست به موقع در جلسه  28/3/1655مورخ  16382و  22/3/1655مورخ 

حاضر شود لذا بنا به درخواست خوانده و موافقت خواهان مقرر شد وقت رسیدگی تعیین و در جلسه رسیدگی با حضور طرفین  داوری

 سعی در حصول صلح و سازش شود.

با حضور طذفین پرونده و نمایندگان تعرفه شده خوانده در الیحه ای به مرکز داوری تحت  12/16/1655در جلسه رسیدگی مورخ -3

در مقام دفاع ضمن ارائه تصویر برگه های اسناد دریافتی و رسید چک های تحویلی به شرکت خواهان  23/3/1655مورخ  1673شماره 

ویه حساب نموده است و در خصوص مازاد بر ادعای شرکت خواهان به خوانده مسترد گردد و بیان داشته, با شرکت خواهان تس

همچنین خواستار استرداد دو فقره چک تضمین مندرج در قرارداد شدند, خوانده در پاسخ دعوی خواهان اظهار می دارد کلیه حساب 

اه موتورسیکلت نیز طی چند نوت به نمایندگان تحویل چک از حساب خود و مشتریان و همچنین سصت دستگخود را به صورت 

شرکت خواهان تحویل داده شده است و تسویه حساب نموده ایم نمایندگان شرکت خواهان در پاسخ اظهار داشتند جمع کل طلب 
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ردیده ظور گریال است قطعاً موتورهایی که خوانده به خواهان برگردانیده اند در کسر دیون ایشان محاسبه و من 116,376,868شرکت 

 است و اقدامات نمایندگان این شرکت مورد قبول است.

خوانده در پایان جلسه رسیدگی دادخواست دعئای تقابل را به داور را به داور ارائه نمود و بر این اساس مقرر گردید خواهان دعوی -7

ظه نقضاء مهلت های مقرر قانونی و انتظار کافی مالحتقابل هزینه های داوری را بپردازند. لکن علیرغم ابالغ به خواهان دعوی تقابل و ا

 می گردد آقای علی )خواهان دعوای تقابل( هزینه داوری دعوای تقابل را نپرداختند.

 

 رای داور

ریال بابت اصل طلب و مبلغ  116,376,868در دعوای شرکت تولیدکننده موتورسیکلت به طرفیت نماینده فروش به مطالبه مبلغ 

ریال نظر  832,682,838جمعاً به مبلغ  22/16/1651مورخ  1713قرارداد شماره  6ریال بابت خسارت دیر کرد برابر بند  682,633,136

تقاضای  18/12/1651مورخ  1583قراردادد  12به اینکه خواهان طی درخواست داوری وارده و ضمائم پیوست در اجرای بند 

تقاضای رسیدگی داور را از مرکز داوری اتاق  18/12/1651مورخ  1583ارداد قر 12رسیدگی داور و ضمائم پیوست در اجرای بند 

و ارجاع مرکز داوری به داور و برگزاری جلسات متعدد رسیدگی و سعی بازرگانی ایران مطرح نموده است که پس از تبادل لوایح 

اصرار دارند. با عنایت به مفاد قراردادهای در برقراری صلح و سازش میان طرفین این امر محقق نگردیده و خواهان بر صدور رای 

قرارداد که حل اختالف و دعاوی در ماهیت امر بین طرفین به مرکز  12منعقده بین طرفین مالحظه می گردد اوالً با توجه به ماده 

یکلت ده فروش موتورسداوری تاق بازرگانی ایران ارجاع شده بنابراین صالحیت مرکز داوری محرز است ثانیاً خوانده در مقام نماین

های شرکت خواهان بوده و قیمت فروش و نحوه تقسیط و محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت ثمن در پیوست شماره یک ضمیمه 

قرارداد تعیین شده است و ایضا نظر به اظهارات طرفین در لوایح تقدیمی و صورت جلسات رسیدگی خواهان بیان داشته بابت تحویل 

موتورسیکلت به نماینده فروش, خوانده موتور سیکلت ها را فروخته و چک های خریداران را به شرکت تسلیم نموده دستگاه  286

است لکن به علت عدم موجودی چک های اشخاص منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است بنابراین با توجه به اینکه 

گی خود عمل نموده است و مبالغ فروش را بوسیله چک های مشتریان خریدار خوانده صرفاً در مقام نماینده فروش به وظیفه نمایند

موتورسیکلت عینا به شرکت خواهان تسلیم نموده, رابطه حقوقی فی مابین شرکت خواهان و اشخاص ثالث )صادر کنندگان چک 

هان می تواند علیه صادرکنندگان ها( ارتباطی با داوری موضوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوی ندارد و علی القاعده شرکت خوا

انقالب  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 58ماده  8چک ها در مرجع ذیصالح قضائی اقامه دعوی نماید, لذا مستندا به بند 

تعداد  هی نسبت به چک  های صادره  اشخاص ثالث صادر و اعالم می گردد. لکن با عنایت به اینکه خوانددر امور مدنی قرار رد دعو
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مورخ  833533ریال عهده بانک تجارت و شماره  65528666به مبلغ  28/8/1652مورخ  816336چهار فقره چک به شماره های 

 16/3/1658مورخ  833571ریال و شماره  5666666به مبلغ  18/3/1658مورخ  833576ریال و شماره  5866666به مبلغ  18/5/1658

بانک تجارت شعبه ... را صادر نموده و بانک برای هر چهار فقره چک گواهی عدم پرداخت  ریال همگی عهده 1386666به مبلغ 

صادر کرده است و وجود چک نزد خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده در برابر دارنده چک دارد و پس از احراز اشتغال ذمه 

ر فقره چک موصوف به شرکت خواهان اذمه اش در قبال چهخوانده, مشارالیه دلیل و مدرک قانع کننده ای که مثبت برائت بعدی 

باشد ارائه ننموده است و اصل استصحاب نیز مفید بقای ذمه محقق و مدلل پیشین است لذا داور ادعای خواهان را در این قسمت نسبت 

قانون  2لحاق یک تبصره به ماده قانون تجارت و قانون ا 663به وجوه چهار فقره چک مذکور مقرون به واقع تشخیص و مستندا به ماده 

اجرای رای بر مبنای  زات تادیه از تاریخ صدور چک تا روصدور چک خوانده را به پرداخت وجوه مندرج در چک ها و نیز خسار

شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی از سوی بانک مرکزی که در زمان اجرای حکم واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد, 

ید. در مورد هزینه های داوری نظر به اینکه خوانده از پرداخت سهم هزینه داوری خود امتناع کرده است و امی نم صادر و اعالم

قواعد و آئین داوری  83خواهان به منظور جلوگیری از توقف رسیدگی سهم خوانده را نیز پرداخت کرده است لذا مستندا به ماده 

ریال بابت نصف هزینه های داوری در حق خواهان نیز محکوم می  16,373,866خت مبلغ مرکز داوری اتاق ایران خوانده را به پردا

مورخ  18216نماید. در دعوی تقابل خوانده, نظر به اینکه خوانده در دعوی تقابل تقاضای استرداد یک فقره چک به شماره 

به شماره  18/12/1651مورخ  1583اره قرارداد شم 16دو فقره چک تضمین قراردادی موضوع ماده عهده بانک و  28/3/1652

دستگاه موتورسیکلت و هزینه های  286هر دو عهده بانک تجارت و همچنین مطالبه حق العمل فروش  862315و شماره  862171

نی از وانجام شده بابت ارائه خدمات گارانتی به مشتریان را از شرکت خواهان نموده, لکن نظر به اینکه با اعطای مهلت های مقرر قان

قرار  1653قواعد و آئین داوری مرکز اتاق ایران مصوب  36پرداخت هزینه داوری دعوی تقابل امتناع کرده است لذا مستنداً به ماده

ابطال دادخواست دعوی تقابل صادر و اعالم می گردد بدون اینکه مانع از طرح دعوی متقابل خواهان تقابل طی دادخواست داوری 

 ره حضوری و قطعی و پس از ابالغ الزم االجراست.جدید باشد. رای صاد

 

 

 داور پرونده

 مسعود ارونقی
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 دانش شهر حقوقی های پژوهش و مطالعات موسسه نشر 1636 چاپ – 1636-1655منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 


