
WWW.NEWSLAW.IR حقوق نیوز 

 

 داور عنوان به حقوقی اشخاص تعیین   ●

 دادگاه تجدید نظر استان تهران 51شعبه  :مرجع صدور

های عنوان داور تعیین شود، رسیدگی و صدور رأی توسط کارشناسان و کمیسیونکه شخص حقوقی بهدرصورتی چکیده :

 .گرددمحسوب نمیزیر مجموعه آن سازمان، صدور رأی توسط اشخاص غیر مذکور در قرارداد داوری 

 1393/04/18            :تاریخ رای نهایی

 9309970221500417      :شماره رای نهایی

 
 رای بدوی

طرفیت شرکت پ. با وکالت آقای ع.ع. ابطال رأی داوری در خصوص دعوای ش. با وکالت آقای م.ح. و آقای ر.د. به

مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان با امعان نظر در  51/4/22و اصالحیه آن  2/3/22مورخه 

به اتحادیه  8ها مدعی شده موضوع حل اختالف برابر ماده موجب آنازجمله کپی مصدق شده رأی داوری که به

داوران تعیین و قرار داوری صادرشده و افراد دیگری  51/52/25جلسه مورخه داران ارجاع شده و برابر صورتچاپخانه

اند خواستار بطالن رأی داوری شده وکیل خوانده با ارائه درت به صدور رأی نموده که صالحیت داوری نداشتهمبا

 482یک از موارد مندرج در ماده با ردّ ادعای خواهان به لحاظ اینکه با هیچ 51/52/25جلسه قرار داوری مورخه صورت

خواهان شده دادگاه بنا به جهات مرقوم در فوق به لحاظ اینکه باشد خواستار ردّ دعوای قانون آیین دادرسی منطبق نمی

داران رسیده و تعیین مهلت مدیره اتحادیه چاپخانهکه به امضاء طرفین و اعضاء هیئت 51/52/25در قرار داوری مورخه 

ر از افراد برای ارائه مدارک و نظرات برای صدور رأی اتحاذ تصمیم شده به جهت اینکه صادرکنندگان رأی داوری غی

قانون آیین دادرسی  482ماده  6باشند با این وصف مجاز به صدور رأی نبوده لذا مستنداً به بند مندرج در قرار داوری می

نماید رأی صادره حضوری و مدنی دعوای مطروحه را وارد تشخیص داده و حکم به بطالن رأی داوری صادر و اعالم می

 .باشددنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان میروز پس از ابالغ قابل تجدی 21ظرف 

 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افراشی 33رییس شعبه 

 

 رای دادگاه تجدید نظر

 33شعبه  6/3/22-148طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی چ. با وکالت آقای ع.الف. به

موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رأی داوری مورخ باشد. بهدادگاه عمومی تهران می

به علت صدور رأی داوری توسط  51/52/25قرار داوری  جلسهموضوع صورت 51/4/22و اصالحیه آن به تاریخ  2/3/22
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اشخاص غیر از افراد مذکور در قرار داوری مورد اجابت قرارگرفته است. به نظر این دادگاه اعتراض وارد و رأی مستحق 

 داران صورتشده حل اختالف از طریق حکمیت اتحادیه محترم چاپخانهقرارداد تصریح 8باشد زیرا در ماده نقض می

در  53/2/22-211داران به شماره خواهد گرفت و در راستای این توافق موضوع به داللت گواهی اتحادیه صنف چاپخانه

ها و کارشناسان اتحادیه زیر مرجع حل اختالف و توسط کارشناسان نهاد مذکور رسیدگی شده است. بدیهی است کمیسیون

است که شخصیت حقوقی اتحادیه متشکل از اشخاص حقیقی در آن باشند و طبیعی نظر و زیر مجموعه همان اتحادیه می

ایحال رأی مغایر با قانون صادرشده به استناد مواد باشد که این موضوع مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است علیمجموعه می

نده( صادر و اعالم قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه حکم به بطالن دعوی خواهان بدوی )تجدیدنظر خوا 523و  318

 .گردد. این رأی قطعی استمی

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 51رییس شعبه 

 عشقعلی ـ اسماعیلی 

 منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه


