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 33/د/135/13/88شماره رای: 

 1/1/5381تاریخ صدور رای: 

 کلیدواژه

ارزش اثباتی شهادت شهود؛ ارسال اظهارنامه و اثر آن؛ بار اثبات دلیل؛ نمونه رای داوری؛ عدم ایفاء تعهد؛ 

 الزام به انجام تعهد.

 

 خواهان: آقای محمد

 خوانده: آقای اصغر

 377,777,777( آلمان به انضمام خسارات وارده به میزان dali( از محصوالت )ceinچشم )عدد کرم دور  00777خواسته: تعداد 

 5,515,587,777ریال و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی, و در صورت موجود نبودن عین کاال, مطالبه ارزش کاال به مبلغ 

)هزینه داوری و عنداللزوم هزینه کارشناسی( مجموعاً ریال و خسارات وارده از جمله خسارات تاخیر و تادیه و خسارات دادرسی 

 ریال. 5,015,587,777به مبلغ 

 (50/55/5387مرجع رسیدگی: مرکز داوری اتاق ایران در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران )مصوب 

 داور پرونده: آقای کامران رشیدی

 

 خالصه جریان رسیدگی

ده شنم نسیم غالمی, وکالی دادگستری, به وکالت از آقای دکتر محمد )خواهان( طی درخواست ثبت آقای مرتضی ساعی و خا

بین خواهان و آقای اصغر )خوانده( از مرکز  51/3/5380قرارداد منعقد مورخ  1با استناد به بند  1/57/5388مورخ  5317به شماره 

 د شده بین موکل و آقای اصغر و صدور حکم می نمایند.داوری اتاق ایران )مرکز( درخواست رسیدگی به اختالف ایجا
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مرکز تصویر درخواست داوری مزبور و مستندات پیوست آن را برای خوانده ارسال می نماید و از وکالی خواهان هم میخواهد 

مورخ  5175ره خواسته موکل خویش را منجز بیان نمایند. خوانده نیز متقابالً پاسخ خود را به موجب الیحه ثبت شده به شما

به مرکز ارسال می کند و الیحه مزبور و مستندات منضم به آن برای وکالی خواهان ارسال می گردد. خوانده الیحه  13/57/5388

ثبت می شود. متعاقباً وکالی خواهان حسب الیحه ثبت شده به شماره  3/55/88مورخ  5131دیگری تقدیم میکند که به شماره 

 سته موکل خویش را بدین نحو منجز بیان می کنند:خوا 3/55/88مورخ  5107

 377,777,77( آلمان به انضمام خسارات وارده به میزان dali( از محصوالت )ceinعددکرم دور چشم ) 00,777مطالبه تعداد »... 

قرارداد تقدیمی( که شرکت مذکور علی رغم  5ریال و خسارات تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی می باشد )طبق بند الف ماده 

اال موجود ریال از تحویل اجناس خریداری شده خودداری نموده است و در صورتی که عین ک 5,515,587,777دریافت مبلغ 

ریال خسارت وارده نیز از جمله خسارات ناشی از تاخیر  5,515,587,777نباشد ضمن مطالبه ارزش کاالی خریداری شده به مبلغ 

ریال  5015587777در تادیه و خسارات دادرسی )هزینه داوری و عنداللزوم هزینه کارشناسی( و خسارات وارده مجموعاً به مبلغ 

تقدیم به مرکز   51/55/88مورخ  5105خوانده مجدداً مستنداتی به پیوست الیحه ثبت شده به شماره .« حکم مقتضی صادرفرمایند

ادخواه و خانم را تسلیم می کنند. بعد از آن, آقای د 1/55/88مورخ  5357وکالی خواهان هم الیحه ثبت شده به شماره  می کند.

و ارائه وکالت نامه از خوانده به مرکز اعالم وکالت می نمایند. سپس  5/51/88تری, با تقدیم الیحه مورخ صاغیان, وکال دادگس

گاهی طرفین اختالف می رسد و از ایشان خواسته می داوری انتخاب می کند و موضوع به آامضاء کننده ذیل این رای را مرکز 

 و اعتراضی به سمت داور منفرد اعالم نمینداً اعالم کنند که ایراد تشود که چنانچه جهات رد یا اعتراض به داور منتخب دارند, مس

 قبولی خود را به مرکز اطالع می دهد.  51/51/88کنند داور منتخب در تاریخ 

با حضور طرفین و وکالی آنان  10/51/88با تصمیم داور, متداعیین و وکالی آنان دعوت شده و جلسه اول رسیدگی در تاریخ 

 لمجلس تنظیم شد و به امضاء طرفین اختالف می رسد.برگزار می گردد؛ قرارنامه داوری نیز فی ا

سپس, وکالی خوانده با تقدیم الیحه ای, خانم مسعود را به عنوان گواه خود معرفی می کنند و از داور می خواهند که نامبرده را 

موافقت نمود و از  با درخواست وکالی خوانده 13/51/88برای شنیدن گواهی دعوت می نماید. داور در وقت فوق العاده مورخ 

ادعای خوانده به تحویل »آئین داوری مرکز اتاق ایران از گواه معرفی شده برای ادای گواهی در باب  01مرکز می خواهد وفق ماده 

 10/5/81دعوت شود. جلسه استماع گواهی در تاریخ « کاالی موضوع قرارداد مورد اختالف به خواهان و نماینده مجاز مشارالیه

اوری اتاق ایران تشکیل می شود و اظهارات گواه به شرح صورت مجلس مربوطه شنیده می شود. در پایان همین جلسه در مرکز د

طرفین و وکالی آنان با پیشنهاد داور به تفویض اختیار تمدید مدت داوری برای دو ماه مازاد بر مدت مقرر قانونی به داور موافقت 

 می کنند.
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تقدیم می کنند که تصویر  58/1/81مورخ  157و شماره  11/5/81مورخ  573ثبت شده به شماره وکالی خوانده دو الیحه دیگر 

با توجه به اینکه خوانده به »مقرر می نماید:  3/3/81آنها برای وکالی خواهان ارسال می گردد. داور در وقت فوق العاده مورخ 

را تعرفه  بر استشهادیه های مزبور دارد, شهود یاد شدهچنانچه تکیه  چند فقره استشهادیه کتبی نیز در مقام دفاع استناد نموده است,

کرده و برای استماع شهادت در محدوده شهادت قبلی حاضر نماید؛ لذا مقتضی است دبیرخانه مرکز داوری با تعیین وقت رسیدگی 

ا ن, مدت داوری ریاز سوی متداعیو دعوت متداعیین و وکالی آنها جلسه ای تشکیل می دهد در عین حال, با اختیارات حاصله 

 «.بر مدت سه ماهه قانونی تمدید می نمایدنیز برای دو ماه مازاد 

برگزار می گردد و خوانده آقای غالمحسین را نیز بعنوان دیگر گواه خود حاضر می کند  13/3/5381جلسه رسیدگی در تاریخ 

 که اظهارات نامبرده به شرح صورت مجلس مربوطه شنیده می شود.

تقدیم  37/0/88مورخ  3103را با ارائه تصویر اظهارنامه شماره  13/3/81مورخ  031بعد, وکالی خوانده الیحه ثبت شده به شماره 

را متقابالً تقدیم می نماید. داور پس از مالحظه  57/0/81مورخ  171می کنند. آقای مرتضی ساعی الیحه ثبت شده به شماره 

تصمیم به تجدید جلسه و استطالع از مطلعین نامبرده را  53/0/81ده, در وقت فوق العاده مورخ مدرک جدید که خوانده ارائه کر

تشکیل می شود. در پایان جلسه, داور  13/0/81می گیرد و در پی ابالغ مراتب به طرفین و وکالی آنان, جلسه رسیدگی در تاریخ 

ل لوایح, توجه به اینکه فرصت مقتضی به طرفین اختالف به منظور تبادامضاء کننده ذیل با اعالم ختم رسیدگی و با  –منفرد پرونده 

هادت و استطالع از مطلعین اعطا شده و با توجه به محتویات پرونده به تفصیل ذیل اتخاذ مستندات و استماع ادعا مدافعات, شارائه 

 تصمیم می نماید.

 رای داور

منعقده بین طرفین که حل و فصل اختالفات ناشی از قرارداد را به مرکز  11/3/80قرارداد مورخ  1از نظر صالحیت, با توجه به ماده 

 داوری اتاق ایران ارجاع کرده اند. صالحیت داور برای رسیدگی محرز است.

در این پرونده, آقای مرتضی ساعی  خام نسیم غالمی, وکالی دادگشتری, به وکالت از خواهان با تقدیم درخواست داوری ثبت 

از مرکز  51/3/80قرارداد منعقده بین خواهان و آقای اصغر )خوانده( مورخ  1با اتناد به بند  1/57/88مورخ  5317شماره  شده به

داوری اتاق ایران )مرکز( درخواست رسیدگی به اختالف ایجاد شده بین موکل خویش و خوانده و صدور حکم می نمایند و در 

خواسته  3/55/88مورخ  5107بیرکل مرکز, به موجب الیحه ثبت شده به شماره پی آن, آقای مرتضی ساعی, حسب درخواست د

( dali) محصوالت از( cein) چشم دور عددکرم 00,777 تعداد مطالبه»... » موکل خویش را بدین نحو تبیین و منجز می نماید: 

 الف بند طبق) باشد می دادرسی هزینه و هتادی در تاخیر خسارات و ریال 377,777,77 میزان به وارده خسارات انضمام به آلمان
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 شده خریداری اجناس تحویل از ریال 5,515,587,777 مبلغ دریافت رغم علی مذکور شرکت که( تقدیمی قرارداد 5 ماده

 5,515,587,777 مبلغ به شده خریداری کاالی ارزش مطالبه ضمن نباشد موجود کاال عین که صورتی در و است نموده خودداری

( یکارشناس هزینه عنداللزوم و داوری هزینه) دادرسی خسارات و تادیه در تاخیر از ناشی خسارات جمله از نیز وارده خسارت ریال

 .«صادرفرمایند مقتضی حکم ریال 5015587777 مبلغ به مجموعاً وارده خسارات و

مکلف بوده است اجناس  51/3/80مورخ قرارداد  1عمده ادعای وکالی خواهان این است که خوانده به موجب بند الف ماده 

مبنی بر  17/0/88مورخ  3101مورد معامله را در انبار راس الخیمه تحویل موکل ایشان بدهد و علی رغم ارسال اظهارنامه شماره 

این  زدرخواست اجراء مفاد قرارداد یاد شده و تحویل اجناس مور معامله, مشارالیه تا کنون به تعهد خویش عمل نکرده است و ا

رو نقض عهد کرده و افزون بر عدم تحویل مبیع, خساراتی را نیز به موکل ایشان تحمیل نموده است. خوانده و وکالی ایشان نیز 

در برابر و دفاعاً اظهار می نمایند که خواهان با وصف نپرداختن بخشی از ثمن معامله که موضوع چک پرداخت نشده شماره 

ریال عهده بانک صادرات است, همه مبیع را وفق مفاد قرارداد  تحویل گرفته  315,587,777مبلغ به  37/8/80مورخ  115187/510

 است و اکنون با سپری شدن بیش از یک سال دعوای بی اساس حاضر را طرح کرده است.

ی به قره استشهادیه ممضخوانده رسیدی دال بر تحویل مبیع به خواهان و یا نماینده مجاز و یا ماذون از وی ارائه نکرده لکن سه ف

نموده است. , و آقای علیرضا در مقام اثبات تحویل مبیع ارائه 11/57/88, آقای اردوان مورخ 37/57/88امضاء خانم سمیه مورخ 

به نام  GGTصادر شده از سوی شرکت  17/1/1778مورخ  18-10با ارائه تصویر سیاهه بازرگانی شماره  عالوه بر این, خوانده

و همچنین تصویر قرارداد تفاهم نامه منعقده بین خواهان و آقای حسین, آنها را به عنوان دالیل مثبت ارتباط خواهان آقای حسین 

ر استناد می جوید از دیگر سو, خوانده به تواتر و دختالف, می انگارد و به آنها ابا آقای حسین وند در رابطه با تحویل مبیع مورد 

فه نموده و برای ادای شهادت در جلسات مقرر تعر قای غالمحسین را نیز به عنوان شهود خودجریان رسیدگی, خانم مسعود و آ

منعقده بین خواهان و شرکت تجهیز با  51/0/80حاضر کرده است. افزون بر این, خوانده تصویر تفاهم نامه همکاری مورخ 

رد آن را حاکی از تحویل مبیع و باز فروش مبیع مو نمایندگی خانم نیکتا را ضمن تقدیم الیحه تکمیلی نیز ارائه کرده و مفاد

نیکتا, برشمرده و با تکیه بر همین مبادی استطالع از خانم نیکتا و آقای حسین را نیز از داور درخواست  ماختالف از خواهان به خان

 3103خواهان به شماره  تصویر اظهارنامه ارسالی 13/3/81مورخ  031می نماید. همچنین, به موجب الیحه ثبت شده به شماره 

بی مفاد اظهارنامه مزبور به منزله اقرار کترا به عنوان دلیلی دیگر اقامه می کند و استدالل و استنتاج می نماید که  37/0/88مورخ 

 خواهان به تحویل گرفتن مبیع بوده و این سند را قاطع و رافع دعوای حاضر می انگارد.

فاعیات و مستندات خوانده و وکالی وی بیان می دارند که اگر خوانده رسید تحویل کاال را خواهان و وکالی ایشان در پاسخ به د

دارد باید ارائه کند, در غیر این صورت مفاد استشهادیه های ارائه شده و مؤدای شهادت شهود هیچ یک ارزش دفاعی مؤثر و قابل 
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بر تحویل مبیع به خواهان و یا نماینده مجاز و یا ماذون از طرف  اعتنائی ندارد و بر همین منوال مستندات خوانده نیز هیچ داللتی

 وی نمی نماید.

به عقیده داور گرچه اصوالً بار اثبات ایفاء تعهد قراردادی بر عهده متعهد )خوانده( است و در مانحن فیه خوانده به موجب بند الف 

اس الخیمه به خواهان تحویل بدهد و رسید بگیرد, از این رو, مکلف بوده است مبیع را در انبار ر 51/3/80قرارداد مورخ  1ماده 

ابلیت ق نیازمند اقامه دلیل متقن بوده که به طریق مقرر در قانون زانده است  این امر نیوبار اثبات تحویل مبیع به خواهان بر دوش خ

نیز احراز  ع صورت می پذیرد و بر همین پایهتحقق و احراز می یابد وگرچه معموالً تسلیم و قبض مبیع با دادن رسید مشتری به بای

می شود, ولی این امر مانع از آن نیست که در عرف تجاری به انحاء دیگر نیز عمل شود. در اختالف حاضر خوانده در خالل 

خانم نیکتا  یرسیدگی داوری قادر نبود رسیدی از خواهان و یا نماینده وی ارائه نماید که داللت بر تسلیم و قبض مبیع خواهان برا

پیرو قرارداد تاریخ »ارسال کرده است و ضمن آن بیان می دارد:  -نماینده شرکت تجهیز طرف قرارداد مشارکت با خواهان-

کی فی مابین افتتاح و کلیه درآمدهای حاصل از مقرر بوده است که حساب مشتر 1و  0و تفاهم نامه پیوست برابر بند  51/3/80

وع قرارداد بالمناصفه تقسیم گردد, از آنجا که تاکنون مبالغ معتنابهی درآمد موصوف را جناب خرید و فروش محصوالت موض

روز از تاریخ وصول اظهارنامه نسبت به  57عالی یک طرفه برداشت و قدرالسهم این جانب هم پرداخت نشده, الزم است ظرف 

م اینجانب اقدام نمائید, در غیر این صورت, از طریق ساب کامل و ارائه صورت های دقیق دفترها و پرداخت حق السهفمفاصا ح

به اصطالح دفاع خویش را در داوری بر کرسی می نشاند؛ و نشان می دهد که خواهان « مراجع  قانونی پیگیری و اقدام خواهد شد

شده, حق  اقرارنامه یادتمام یا بخشی از کاالی مورد معامله را در واقع تحویل گرفته و سپس به خانم نیکتا فروخته و به موجب 

 السهم خود را مطالبه کرده است. بدین نحو که:

, اصالت اظهارنامه یاد شده در باال و انتساب آن به خواهان مصون از تعرض مشارالیه باقی مانده است و این اظهارنامه نظر به اینکه

ف حاضر بین متداعیین است, و همچنین به تفاهم ارجاع کرده که همان قرارداد موضوع اختال  551/3/80را به قرارداد را مورخ 

است  51/0/80نامه پیوست آن اشاره نموده که منظور همان تفاهم نامه بین خواهان و شرکت تجهیز با نمایندگی خانم نیکتا مورخ 

 57/0/81مورخ  171و مراتب الحاق آن به اظهارنامه مورد بحث به حکایت مفاد الیحه تقدیمی وکیل خواهان ثبت شده به شماره 

خواهان و وکالیشان تکذیب و یا تعرض نکرده است, و با تاکید بر این  13/0/81و همچنین محتویات صورت جلسه داوری مورخ 

داشته و  51/3/80امر که موضوع تفاهم نامه همکاری مزبور انطباق بسیار زیاد و ارتباط موثر و بسیار پیوسته ای با قرارداد مورخ 

 ز خواهان و وکالیشان مخدوش و متزلزل نساخته اند؛این معنی را نی

, مفاد اظهارنامه مورد بحث به روشنی گویای مطالبه درآمدها و حق السهم ناشی از مشارکت خواهان با شرکت تجهیز نظر به اینکه

ن و شرکت تجهیز, که مقدمه است و این امر عقالً و منطقاً مالزمه و داللت دارد بر وقوع معامله یا معامالت بعدی مبیع بین خواها
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و شرط الزم چنین معامله ای, ورود مبیع به کشور و تحویل یا در اختیار گذاشتن آن به نماینده مجاز و یا ماذون از خواهان, ولو به 

 طریق غیر مستقیم است؛

, فارغ شهود تعرفه شده مشارالیه , سایر قراین و شواهد از قرار مفاد سه فقره استشهادیه استنادی خوانده و اظهاراتنظر به این که

 نماینده مجاز و یا ماذون( است؛ اتحویل مبیع به خواهان )ی نها, به نوعی مفید تمام یا بخشیاز حیثیات و توان اثباتی آ

 5118لذا, بنا به مراتب استداللی و استنتاجی یاد شده, دفاعیات خوانده موجه و وارد به نظر می رسد, از این رو, مستنداً به مواد 

 قانون مدنی, دعوای خواهان غیر ثابت تشخیص داده می شود و محکوم به رد است. 5137, 5187, 5310, 5111(, 5)جزء 

 10/8/83نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری در اختالفات تجاری داخلی و بین المللی مصوب ابالغ رای داوری وفق وقررات آئین 

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با دبیرخانه مرکز داوری اتاق ایران است. پرداخت هزینه داوری نیز با توجه 

که جمعاً به مبلغ ... ریال از سوی دبیرخانه مرکز  10/51/5388ری مورخ به اختیارات حاصله داور به نحو مندرج در اقرارنامه داو

داوری تقویم گردیده بالمناصفه بر عهده طرفین اختالف است. این رای قطعی و پس از ابالغ طبق مقررات قانونی الزم االجراء 

 است.

 داور پرونده

 کامران رشیدی
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