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 دادگاه توسط الطرفین مرضی داور تعیین    ●

 دادگاه تجدید نظر استان تهران 51شعبه  :مرجع صدور

الطرفین، مبنای تعیین داور توسط طرفین، تراضی است، از آنجا که در شرط مربوط به تعیین داور مرضی  چکیده :

 .دادگاه در فرض استنکاف یکی از طرفین، اختیاری در تعیین داور ندارد

 1393/03/10                  :تاریخ رای نهایی

 9309970221500242             :شماره رای نهایی 

 
 رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت صنایع و بنادر آزاد ف.ق. با وکالت بعدی آقای ج.م. به طرفیت خوانده 

خواسته ابطال رأی داوری و احتساب خسارات دادرسی مقوم به شرکت الف.ت. )سهامی خاص( با وکالت آقای الف.ج. به 

آقای ف.گ. احد از  055109ریال، به این شرح که وکیل خواهان اعالم داشته که در پرونده کالسه  15555555مبلغ 

مابین خواهان و خوانده ناشی از قرارداد شماره کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان داور انتخاب تا در اختالف فی

موضوع فروش تابلو الکتریکی اقدام نماید. ولی نظر به اینکه رأی داور برخالف قوانین موجد حق  10/5/79– 75118/18/79

پس  االشاره رأی صادر کرده است و همچنین داور خارج از حدود اختیارات خود وبوده و خارج از قرارداد بیع شماره فوق

از انقضای مدت داوری تعیین شده مبادرت به صدور رأی نموده است تقاضای صدور حکم به بطالن آن را داده وکیل 

دفاعاً اعالم داشته که پس از انتخاب داور از  1/4/01و نیز صورتجلسه مورخ  1/4/01-718خوانده به موجب الیحه شماره 

به این مورد رسیدگی شده و آن را وارد ندانسته  55/8/05که در تاریخ سوی دادگاه، خواهان مبادرت به جرح داور نموده 

است، بنابراین تاریخ شروع داوری نه از تاریخ ابالغ انتخاب داور بلکه از تاریخ رد جرح و تأیید صالحیت او بوده است و از 

ی صادر کرده و خسارت تأخیر طرفی داور به تمامی موارد و ادعاهای طرفین رسیدگی کرده و موافق قوانین موجد حق رأ

تأدیه بر مبنای حکم قانون آئین دادرسی مدنی بوده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و 

ناظر به قرار ارجاع امر به داوری و تعیین داور و اظهارات و لوایح  055109همچنین با توجه به محتویات پرونده کالسه 

ن، نظر به اینکه بعد از تعیین داور احد از طرفین مبادرت به جرح داور به ادعای کارمند دولت بودن وی نموده وکالی طرفی

ماهه داور جهت اصدار  8که پس از رسیدگی دادگاه صحت چنین امری احراز نگردیده و بنابراین این مدت جزء مهلت 

ال بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق ارائه نکرده و گردد و از طرفی وکیل خواهان دلیل و مدرکی درأی تلقی نمی

طور مشخص ننموده رأی داور دقیقاً با کدامیک از قوانین مزبور مغایرت و مخالفت داشته و از طرفی صرف طرح همین

، کما اینکه گرددطرفی تلقی نمیشکایت بعد از تعیین داور در مراجع انتظامی و غیره از موارد رد داور و خروج وی از بی

نامه و تقدیم دادخواست از معرفی داور مورد نظر خود امتناع نموده و به این ترتیب از رغم ابالغ اظهارشرکت خواهان علی
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گانه مذکور در  8ای که مثبت تحقق شقوق انجام تکلیف قراردادی و قانونی خود سرباز زده است و نظر به اینکه دلیل و بینه

دادرسی مدنی باشد، ارائه نگردیده، لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بطالن آن را قانون آئین  470ماده 

خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر 15نماید. رأی صادره ظرف صادر و اعالم می

 .باشدمی

 شیروان -دادگاه عمومی حقوقی تهران 554رئیس شعبه 

 رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت صنایع و بنادر آزاد ف.ق. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت شرکت الف.ت. با وکالت آقای الف.ج. 

باشد. به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهان دادگاه عمومی تهران می 554شعبه  58/8/01-481نسبت به دادنامه شماره 

مربوط به  10/5/79 - 75117/18/79موضوع قرارداد شماره  055007555555109وری در پرونده به خواسته ابطال رأی دا

انضمام خسارت دادرسی مورد اجابت قانون آیین دادرسی مدنی به 470ماده  4و  8و  1و  5فروش تابلو با استناد به شقوق 

باشد زیرا در ماده قانون صادره شده و مستحق نقض میعنه مغایر با نظر این دادگاه رأی معترضدادگاه قرار نگرفته است. به

الطرفین گردیده است با این وصف مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و اقدام دادگاه قرارداد تصریح به داوری مرضی 51

الث در الطرفین هم دادگاه و هم اشخاص ثباشد زیرا در بحث مرضیجهت انتخاب به داور در مغایرت آشکار با قانون می

 507و  817انتخاب داور حق مداخله ندارند و چنین درخواستی نیز قابلیت استماع نخواهد داشت بنا به مراتب مستنداً به مواد 

عنه حکم به ابطال رأی داوری صادر و از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض 9بند  470و  498و  150و 

خوانده )خوانده بدوی( محکوم به پرداخت خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و گردد مضافاً تجدیدنظراعالم می

 .باشد. این رأی قطعی استالوکاله مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواهان )خواهان بدوی( میحق

 مستشار دادگاه -دادگاه تجدیدنظر استان تهران  51رئیس شعبه 

 اسماعیلی –عشقعلی 

 قضاییهمنبع: پژوهشگاه قوه 


