
 

 

 كنند، مراجعه داوري به "توانند مي" طرفين كه باشد شده ذكر راردادــدرق اگر

  ؟هستند داوري به مراجعه به مكلف طرفين يا ؟بود خواهد اختياري داوري به مراجعه
  9309970220101396: نهايي راي شماره     24/10/1393: نهايي راي تاريخ

  (نمونه) دويــب يأر

. ع.م آقاي شرقي آباد صالح دهياري طرفيت به. ش.م نمايندگي به س شركت دعواي درخصوص

 ** مورخ**  شماره قرارداد قطعي وضعيت صورت تعديل بابت ريال ** مبلغ مطالبه خواسته به

 53 ماده حسب اينكه به نظر خوانده، از دادرسي هاي هزينه و ديركرد و زيان و ضرر انضمام به

 نمايد نظر اعالم بايست مي داور مابين، في اختالف صورت در خوانده و خواهان مابين في قرارداد

 دادرسي آئين قانون 2 ماده استناد به دادگاه نداشته وجاهتي دادگستري در دعوي طرح فلذا

 ابالغ تاريخ از روز 20 ظرف صادره قرار. نمايد مي اعالم و صادر را دعوي استماع عدم قرار مدني

  .باشد مي تهران استان تجديدنظر دادگاه در تجديدنظر قابل

  تواني عسگري - شهرري حقوقي عمومي دادگاه 4 شعبه رئيس

  (نمونه) نظر ديدــتج دادگاه يأر

 از صادره 22/11/1393 مورخ 93000484 شماره دادنامه از. س شركت تجديدنظرخواهي

 تجديدنظرخواه دعوي استماع عدم قرار آن موجب به كه شهرري عمومي دادگاه چهارم شعبه

**  مورخ** شماره قرارداد قطعي وضعيت صورت تعديل بابت ريال ** مبلغ مطالبه خواسته به

 رأي و نيست موجه و وارد گرديده صادر دادرسي هاي هزينه و ديركرد و زيان و ضرر انضمام به

 اينكه به عنايت با و گرديده اصدار دادرسي قواعد و مقررات و اصول رعايت با و صحيحاً صادره

 به مراجعه كيفيت و داور تعيين مدني امور در دادرسي آئين قانون 455 و 454 مواد مطابق

 در تواند مي كلمه قيد و گرديده دعوي اقامه براي اهليت داراي طرفين تراضي به منوط داوري

 صورت ها آن اراده اساس بر كه طرفين توافق از داوري شرط خروج موجب استنادي قرارداد

 موصوف شرط بقاء با دادگاه صالحيت و داوري موضوع براينكه مضافاً شد نخواهد پذيرفته

 را تجديدنظرخواهي مراتب وصف با بنابراين است قراگرفته نيز تجديدنظرخوانده ايراد مورد

 از 353 ماده به استناد با را عنه معترض دادنامه اعتراض رد با و تشخيص غيرموجه مجموع در

  .است قطعي رأي اين نمايد مي تأييد مرقوم قانون

  تهران استان تجديدنظر دادگاه اول شعبه مستشاران

   حسيني -صادقي

 



 

 



 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كشور عالي ديوان پنجم شعبه دادنامه

 كه دعوا مستند قرارداد 53 ي ماده به توجه با"كشور عالي ديوان پنجم شعبه دادنامه براساس

 ها طرف از يك هر آيد، پيش اختالف طرف دو بين پيمان مفاد تفسير اجراي در هرگاه داشته مقرر

 سازمان رئيس به را دادرسي به اختالف مورد موضوعات يا موضوع ارجاع درخواست تواند مي

 به ارجاع كه رساند مي را معني اين صراحت به مرقوم بند مفاد .نمايد ارائه بودجه و برنامه

 ديوان پنجم شعبه ديد ازوفق الذلك   "نبوده الزامي و است بوده اختياري طرفين براي دادرسي

 توسط پيمان، عمومي شرايط 53 ماده وجود با پيمانكاري، دعاوي به رسيدگي كشور، عالي

 ميان پيمان، عمومي شرايط 53 ماده اعتبار حدود درمورد. است بالاشكال دادگستري محاكم

  . دارد وجود نظر اختالف ها دادگاه مختلف شعب
  منابع:

wikipeyman.blogfa.com   
  فرصت مديريت مشاور موسسه تلگرام كانال

 سايت ديوان عدالت اداري


