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 آ رای منتخب جممتع قضایی ختصیص رس یدگی به دعاوی جتاری هتران

 منترش شده از سوی دادگسرتی لک اس تان هتران

 

 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه رأی

 تهران یجارت یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه  :رأی صدور مرجع

  ............... ینشان به  ............... آقای و ............... ینشان به ............... التکو با ............... شرکت خواهان:

  ............... ینشان به  ............... آقای و ............... ینشان به ............... التکو با ............... شرکت خوانده:

 یخارج ارز مطالبه .3  خواسته نیتام .2  یدادرس خسارت مطالبه .1 :هاخواسته

 .است نظر زیر تهران حقوقی عمومی دادگاه 142 شعبه در العاده فوق وقت در ......... کالسه پرونده .......... تاریخ به

  :شودمی درصا رأی زیر شرح به و اعالم رسیدگی پایان پرونده تویاتمح به نظر

 «دادگاه رأی» 

 خواسته به ......... آقایان بعدی وکالت با ......... شرکت علیه دعوایی ......... شرکت از وکالت به ......... خانم و ......... آقای 

 شرکت اند داده توضیح و کرده مطرح دادرسی خسارات و وتادیه تاخیر خسارت مطالبه و یورو 354/353 مطالبه

 در خوانده شرکت و داده انجام را 2010 مارس 9 مورخ پیمانکاری دوم دست قرارداد در خود تعهدات نموکلشا

 مفاصا که آن از پس .است کرده کم را موکل مطالبات از یورو 654353 مبلغ اجتماعی تامین قانون 38 ماده اجرای

 مطالبه برای موکل شرکت کرد. تناعام باال مبلغ استرداد از خوانده شد خوانده تحویل اجتماعی تامین حساب

 شعبه 9809972160400367 دادنامه موجب )به کرد اقامه دعوا خوانده علیه (یورو 300.000) مبلغ آن از بخشی

 و اکنون شد. گرفته نیز به محکوم و وقطعی صادر خوانده محکومیت به حکم تهران( حقوقی عمومی دادگاه 39

 باال خواسته شرح به حکم صدور تقاضای کندنمی پرداخت را یورو( 354/353) طلب باقیمانده خوانده که ازآنجا

 است ناقص که کرده رائها را طرفین میان قرارداد از ای نسخه خواهان -1 اند:کرده دفاع خوانده .وکالی است شده

 المللیبین مالی مرکز در باید طرفین اختالفات به قرارداد 22 ماده برابر -2 .دارد را 22 تا 17 مواد و

 دادنامه -3 کند؛ رسیدگی دعوا این به تواندنمی دادگاه داوری شرط  وجود با و بنابراین شود رسیدگی DIFC دبی

 به موکل شرکت سهام -4 شد؛ خواهد واخواهی آن به نسبت و شده صادر غیابی صورت به 39 شعبه از شده صادر

 سهامداران و است سهام انتقال و نقل از پیش به مربوط قرارداد و شده منتقل جدید سهامداران به کاملی طور

 .است نشده ارائه که کردند درخواست مستنداتی خواهان شرکت از و دارند ابهاماتی قرارداد این به راجع جدید

https://t.me/ekhtebar


2 
 

 خوانده چون و شده اقامه اجتماعی تامین قانون 38 ماده اساس بر حاضر دعوای -1 اند:داده پاسخ خواهان کالیو

 ازشرط مستقل آن تبع به و قرارداد از مستقل دعوا این کرده کم را موکل مطالبات قانونی ماده این ایاجر در

 ایرانی شرکت دو هر چون -2 قراردادی؛ نه و است قانونی ای مطالبه دعوا این در موکل مطالبات زیرا ؛است داوری

 داوری مرکز تعیین پس شود رسیدگی ایران ایه دادگاه در و ایران قوانین اساس بر باید طرفین اختالف به هستند

 المللیبین داوری که آن برای المللیبین تجاری داوری قانون 1 ماده اساس بر -3 است؛ نبوده صحیح قرارداد در دبی

-4 هستند؛ ایرانی شرکت هردو دعوا این در که حالی در باشد خارجی طرفین از یکی تابعیت کم دست باید باشد

 داوری، هایهزینه برای وجه انتقال و ایرانی اتباع برای  دبی به سفر امکان عدم و المللیبین هایریمتح به توجه با

 .ندارد وجود ایران از خارج در داوری انجام امکان عمل در

 شرط خواهان شرکت که شودنمی باعث اجتماعی تامین قانون 38 ماده به استناد -1 اند:داده پاسخ خوانده وکالی

 برابر چون است مورد بی المللیبین تجاری داوری قانون 1 ماده به استناد-2 بگیرد؛ نادیده را قرارداد در داوری

 مدعی اگر خواهان -3 بگنجاند؛ قرارداد در شرطی چنان اندتوانستهمی طرفین مدنی دادرسی آیین قانون 455 ماده

 -4 کرد؛می دعوا طرح دادگاه در سپس خواستمی را داوری شرط ابطال ابتدا باید است داوری شرط  اعتبار عدم

 این .است انتقال قابل صرافی طریق از نیز داوری هایهزینه و شودمی برگزار غیرحضوری صورت به داوری جلسات

 :دهدمی نظر و کندمی استدالل ینچن شعبه

 این به پرداختن .است گرفته شکل دادگاه صالحیت اطراف در طرفین وکالی مناقشات عمده که بینیممی -یک

 بر طبیعی طور به صالحیت که است الزم لحاظ این از نیز و است ضروری جهت این از رأی اسباب آغاز در موضوع

 .دارد تقدم ماهوی هایبحث

 دادخواست پیوست دارد، خود در نیز را داوری شرط که قرارداد، کامل نسخه باید خواهان وکالی گرچه -دو

 دعوا این به نسبت آن شمول و داوری شرط اعتبار مبنای را خصوص این در ایشان کوتاهی شعبه این کردندمی

 ماده ایشان تا باشد شده باعث دعوا این در قرار صدور و داوری شرط به دادن اعتبار از ترس که این دهد.نمی قرار

 شود صداقت( رعایت عدم تجه )به دادگاه ناراحتی موجب است ممکن نکنند پیوست را (داوری )شرط قرارداد 22

 وکال به باید همه ینا با .دهد قرار داوری شرط شمول و اعتبار توجیهی دلیل را پوشیپرده این تواندنمی دادگاه

 عدم بر ایقرینه تواندمی وقایع برخی پوشاندن و است صداقت داده رخ که آنچه هر افشای دعوایی هر در :گفت

 .اشدب موکلتان حقانیت به شما اعتماد

 دادقرار از فارغ و اجتماعی تامین ونقان 38 ماده براساس موکلشان طلب گویندمی خواهان وکالی که این -سه

 و است مساله یک دارد طلب خوانده از است مدعی خواهان که این کرد: توجه باید اما نیست بدی استدالل است

 بودن طلبکار به ابتدا باید دادگاه .است دیگری لهمسا دهدنمی یا داشته نگه را خواهان طلب چرا خوانده که این

 طلب .خیر یا ندهد را طلب داشته حق خوانده، آیا که این به پردازدمی کرد احراز را آن اگر و بپردازد خواهان
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 مجوز خوانده به که است این تنها 38 ماده نقش ؛38 ماده از ناشی نه و است قرارداد از ناشی دعوا این در واهانخ

 قرارداد خواهان دعوای سبب دارد: نگه خود نزد را مطالبات از بخشی اجتماعی تامین حسابمفاصا ارائه زمان تا هداد

 .بگریزد داوری شرط از تا دهد تغییر  او سود به را خواهان دعوای سبب تواندنمی 38 ماده است،

 داوری که دهدمی را نتیجه ینا دارند ایرانی تابعیت شرکت هردو گویندمی نخواها وکالی که این -چهار

 المللیبین مرجع به را خود داوری نتوانند ایرانی طرفین که دهدنمی را نتیجه این اما نکند پیدا المللیبین  وصف

 ایرانی طرفین برای مدنی دادرسی آیین قانون 456 ماده گویندمی ایشان آنچه برخالف دهند. عارجا خارجی یا

 .است دهنکر ایجاد محدودیتی چنین

 نیست رفتنیپذی ندارد وجود دبی در داوری انجام امکان هاتحریم دلیل به گویندمی خواهان وکالی که این-پنج

 بخشی تنها که شرکتی –دوم شود؛ برگزار (کنفرانس )ویدئو حضوریرغی صورت به تواندمی داوری -نخست زیرا:

 که شرکتی -سوم کند؛ شرکت داوری در تا بگیرد وکیل دبی در تواندمی است یورو هزار 650 از بیش مطالباتش از

 او با که سیک هر یا نمایندگانش طریق از را داوری هزینه بتواند باید یا تواندمی کندمی منعقد قراردادهایی چنین

 ینبنابرا کنند بینیپیش را تحریم بتوانند باید دست این از هاییشرکت -چهارم کند؛ پرداخت دارد ارتباط دبی در

 داوری هاتحریم :اندگنجانده خود داد قرار در داوری شرط هاییتحریم چنین وقوع به علم با که شودمی فرض چنین

 نه. ناممکن اما اندکرده سخت را دبی در

 این با .دارد قرار داوران صالحیت روقلم در نیز دعوا موضوع و صحیح داوری شرط که است محرز اینجا تا -شش

 .39 شعبه یأر :ماندمی قیبا چیز یک همه

 مورد مطالبات همین از دیگری بخش بهراجع رأی -نخست دارد؟ دعوا این در تاثیری چه 39 شعبه یرأ -هفت

 دادگاه صالحیت شناسایی معنای به پیشین دعوای در خوانده محکومیت– دوم  است؛ دهش صادر دعوا این در بحث

 و شده اجرا خوانده توسط رأی -سوم است؛ (بحث مورد موضوع در کم دست) طرفین اختالفات به رسیدگی برای

 شدن قائل چون –چهارم است؛ پذیرفته را دادگاه صالحیت و کرده عدول داوری از ضمنی طور به خوانده یعنی این

 دادگاه که آن حال و است داوران سوی از متعارض رأی صدور امکان تجویز معنای به دعوا این در داور صالحیت به

 باید دیگر تعبیر به یا و برده میان از را داورانی صالحیت 39 شعبه رأی کند باز را تعارضی چنین راه تواندینم

 شده قضاوت امر اعتبار دارای و شده قطعی 39 شعبه رأی -پنجم کرد؛ تلقی چنین را شعبه آن از حکم صدور

 داوری، شرط شدن گذاشته کنار با و ترتیب نبدی .است رأی این از باال نتایج پذیرفتن از ناگزیر دادگاه است،

 .ماندمی باقی ابهام یک این وجود با شود.می احراز دعوا این به رسیدگی رایب دادگاه صالحیت

 اما: نیست بدی استدالل کردمی ابطال را داوری شرط نخست باید خواهان گویندمی خوانده وکالی که این-هشت

 داوری شرط ابطال یا بطالن از سخن است 39 شعبه رأی داوری، شرط شدن گذاشته کنار مبنای چون-نخست

 داوری شرط به مستقل طور به دتوانمی دادگاه مدنی دادرسی نآیی قانون 461 ماده برابر -دوم ندارد؛ وجاهتی
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 صالحیت به مربوط امری چون داوری شرط -سوم نیست؛ داوری شرط ابطال درخواست به نیازی بنابراین بپردازد

 سوی از دادگاه مدنی( دادرسی آیین قانون 26 )ماده است کنندهرسیدگی دادگاه با نیز صالحیت تشخیص و تاس

 .بپردازد دعوا موضوع به نسبت آن شمول عدم یا  شمول یا داوری شرط اعتبار عدم یا اعتبار به تواندمی نیز خود

 انعقاد از پس جدید سهامداران به خوانده شرکت سهام انتقال گرفته شکل که ایمناقشه تنها دعوا ماهیت در -هن

 متبوع شرکت سوی از دادیقرار تعهدات زیرا نیست پذیرفتنی مبنا این بر خوانده وکالی ایراد است. قرارداد

 موجب سهام انتقال صرف است انسهامدار از مستقل شرکت شخصیت چون و شده ایجاد شرکت برای و سهامداران

 آید. وارد خلل اددقرار اعتبار به شودنمی

 برای مدنی قانون 220و 219 ،10 مواد برابر قرارداد است. نشده وارد خللی طرفین میان داد قرار اعتبار به-ده

 است. آورالزام طرفین

 خواهان به خود بودن بدهکار به 11/04/1396 مورخ 170604wsi شماره نامه برابر خوانده شرکت-یازده

 .است خود اقرار به ملزم مدنی قانون 1275 ماده برابر شرکت .است کرده اقرار

 حتی وجه هر چون ندارد وجه نوع با ارتباطی مبانی نظر از تادیه تاخیر خسارت و است رایج وجه نیز یورو -دوازده

 تادیه تاخیر خسارت توانمی هم یورو درمورد پس شودمی ارزشی کاهش دچار تورم دلیل به و زمان گذر در ارز

 مدنی دادرسی آیین قانون 522 و 519 ،198 مواد گفته پیشین قانونی مواد به مستند مراتب به بنا .گرفت نظر در

 تقدیم تاریخ از تادیه و تاخیر خسارت ،خواسته اصل یورو 353/354 پرداخت به خوانده محکومیت به حکم

 محاسبه یورو جهانی نرخ اساس بر احکام اجرای واحد توسط که) حکم اجرای تاریخ تا (29/08/1399) دادخواست

 صادر خواهان به قانونی تعرفه برابر وکیل الوکالهحق و دادرسی هزینه ریال 134.725.644 پرداخت و شد( خواهد

 جدیدت دادگاه در ابالغ تاریخ از روز 20 ظرف قانون همین 336 و331 مواد به مستند و حضوری رأی این شود.می

    .است هیخواتجدیدنظر قابل تهران استان نظر

  
 نژادیرضائ نیحسریام -تهران یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه سیرئ
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 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه رأی

 یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه ی:رأ صدور مرجع

      تهران

 .......... ینشان به .......... التکو با .......... رکتش :خواهان

 .......... ینشان به .......... شرکت :خوانده

 هیتاد ریتاخ خسارت مطالبه .3  یدادرس خسارت مطالبه .2  ... بابت وجه مطالبه .1 :خواسته

 .است نظر زیر تهران حقوقی عمومی گاهداد 142 شعبه در العادهفوق وقت در ........ هکالس پرونده ........ تاریخ به

 :شودمی صادر رأی زیر شرح به و الماع رسیدگی پایان پرونده محتویات به نظر

  
 «دادگاه یأر»

 قراردادی وجه مطالبه خواسته به ............. شرکت علیه دعوایی ............. شرکت از وکالت به ........ آقای

 موجب به موکلش داده توضیح و کرده مطرح دادرسی خسارات و تادیه تاخیر خسارت و (ریال 1.494.935.000)

 خوانده برای مخابرات هایکابل نصب و تهیه به متعهد 25/12/1397 مورخ 97/ص /101/3121 شماره قرارداد

 .است رسیده ریال ....... قیمت به و یافته افزایش کار میزان خوانده درخواست به آن از پس .ریال ..... قیمت به شده

 پرداخت از خوانده شده قطعی تحویل نیز کار و داده انجام را خود تعهدات تمام موکل که آن وجود با و اکنون

 سپس خواهان وکیل است. شده باال خواسته شرح به حکم صدور تقاضای بنابراین کندمی خودداری کلمو مطالبات

 فاکتور دو اساس این بر و آغاز قرارداد نویسپیش با را خوانده با همکاری موکل داده: توضیح رسیدگی جلسه در

 شده پرداخت موکل به میلیون 20 مبلغ تنها میزان این از که کرده صادر تومان میلیون 95 و 45 تقریبی مبالغ به

 همین به و شود تنظیم قرارداد باید که کنندمی اعالم و شوندمی عوض خوانده شرکت مدیران این از پس است.

 سخنان خوانده نماینده .شودمی تنظیم قرارداد بود شده انجام فاکتور اساس بر این از پیش که کاری بهراجع علت

 1397/12/25 مورخ قرارداد -1 دهد:می نظر و کندمی استدالل چنین شعبه این است. ردهک تایید را خواهان وکیل

 1397/2/16 مورخ صورتحساب رونوشت است. آورالزام مدنی قانون 220 و 219 ، 10 مواد اساس بر طرفین برای

 -2 است؛ آورالزام ایشان برای گفته پیش قانونی مواد اساس بر که دارد طرفین میان قرارداد وجود از حکایت نیز

 توسط باید ریال ...... نیز و ریال( ..... عوارض و مالیات جمع )با ریال ...... مبالغ باید صورتحساب و قرارداد اساس بر

 به قطعی تحویل با خواهان 26/12/1397 مورخ صورتجلسه اساس بر -3 شد؛می پرداخت خواهان به خوانده

 نماینده -5 است؛ گرفته را ریال ...... مبلغ خود مطالبات از که پذیرفته خواهان -4 است؛ کرده عمل خود تعهدات

 نیست دعوا قاطع اما است موثر خوانده حق در خوانده نماینده اقرار -6 است؛ پذیرفته را خواهان ادعای خوانده

 نیمد قانون 1275 ماده و گفته پیش قانونی مواد به مستند ترتیب به بنا (.مدنی دادرسی آیین قانون 205 ماده)

 خواسته اصل ریال ... پرداخت به خوانده محکومیت به حکم مدنی دادرسی آیین قانون 522 و 519 ،198 مواد و
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 واحد توسط )که حکم اجرای تاریخ تا (27/9/1399) دادخواست تقدیم تاریخ از تادیه رتاخی خسارت پرداخت و

 اساس بر الوکالهحق و دادرسی هزینه تپرداخ و (شد خواهد محاسبه تورم رسمی نرخ اساتس بر احکام اجرای

 خسارت مطالبه نیز و ریال ...... مطالبه بر مبنی خواهان خواسته خصوص در شود.می صادر خواهان به قانونی تعرفه

 را گفتهپیش مبلغ که گفته خواهان چون دادخواست تقدیم تاریخ تا 27/11/1397 مورخ نامه تاریخ از تادیه تاخیر

 حقی شده نوشته ......... شرکت به خطاب بلکه خوانده به خطاب نه وجه مطالبه نامه چون و است گرفته خوانده از

 صادر خواهان حقیبی به حکم مدنی دادرسی آیین قانون 197 ماده به تندمس و شودنمی شناسایی خواهان برای

 در ابالغ تاریخ از روز 20 ظرف قانون همین 336 و 331 مواد به مستند و حضوری بخش دو هر در رأی .گرددمی

 .است تجدیدنظرخواهی قابل تهران استان نظرتجدید دادگاه

  

 نژادیرضائ نیحسریام -تهران یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه سیرئ
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 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه رأی

 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه :رأی صدور مرجع

 ........... ینشان به ........... التکو با ........... شرکت خواهان:

  ........... ینشان به ........... شرکت خوانده:

 یدادرس خسارات و تادیه تاخیر خسارت و قراردادی وجوه مطالبه :خواسته

 زیر تهران حقوقی عمومی دادگاه 142 شعبه در العادهفوق وقت در ........... کالسه روندهپ 29/10/1399 تاریخ به

  .است نظر

 :شودمی صادر رأی زیر شرح به و اغالم سیدگیر پایان پرونده محتویات به نظر

 «دادگاه رأی» 

 خسارت و قراردادی وجوه مطالبه خواسته به ........... شرکت علیه دعوایی ........... شرکت از وکالت به ........... آقای

 2/6/1395-032057 شماره قرارداد موجب به لشموک داده توضیح و کرده مطرح دادرسی خسارات و تادیه تاخیر

 75.719.554.000 برابر در را خوانده شرکت SCMH هایایستگاه مانیتورینگ سیستم اندازیراه و نصب خرید،

 ارائه موکل که وضعیتی صورت مبالغ پرداخت از خوانده اما داده انجام نیز را خود تعهدات و گرفته برعهده ریال

 فرستاده از پس خواهان وکیل است. شده باال خواسته شرح به حکم صدور تقاضای بنابراین کرده خودداری داده

 کرده بیان و اعالم ریال 6.700.000.000 را خود خواسته از بخشی شعبه دفتر سوی از نقص رفع اخطار شدن

-2 است؛ نشده تعیین خواسته بهای -1 که: کرده دفاع خوانده نماینده .شود تعیین کارشناس توسط طلب باقی

 نکرده پیوست را باشد او استحقاق مثبت که ایادله خواهان -3 است؛ نکرده بیان را خود استحقاق جهات خواهان

 ابتدا اختالف نفت صنعت قراردادی اختالف حل نامهشیوه برابر -5 است؛ نشده توجیه خسارت ادعای -4 است؛

 صالحیت دادگاه پس نشده چنین اینجا در که شدمی ارجاع نامهشیوه آن در شده بینیپیش تأهی در بایستمی

 «موکل شرکت مطالبات کلی طور به» عبارت زیرا نیست منجز خواهان خواسته -6 ندارد؛ را دعوا به رسیدگی

 و داده اخطار شعبه دفتر خواسته میزان برای -1 :داده پاسخ خواهان وکیل .دارد مطالباتی چه خواهان گویدنمی

 طرح از انعم و است ایشان داخلی اختالفات به مربوط نفت ارتوز نامهشیوه -2 ؛ است شده شخصم خواسته میزان

 به راجع خواهان ایراد -1 دهد:می نظر و کندمی استدالل چنین شعبه این بشود. تواندنمی موکل سوی از دعوا

 هاآن اساس بر را خود که جهاتی و لهاد خواهان زیرا نیست وارد خواسته بهای نیز و ادعا مثبت ادله نکردن پیوست

 برای اندازه همین و کرده پیوست را مکاتبات برخی و هاوضعیت صورت و قرارداد رونوشت یعنی داندمی محقق

 تواندنمی نامهشیوه که آن از گذشته زیرا نیست وارد صالحیت به راجع خوانده ایراد -2 است؛ کافی دعوا گیریشکل

 طرف موافقت به منوط اختالف حل هیات به موضوع ارجاع هنامشیوه 5 ماده برابر کند ادایج الزامی دادگاه برای

 شود؛نمی دیده خواهان شرکت سوی از موافقتی چنین اینجا در که است نفت وزارت تابعه هایشرکت با قرارداد
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 خواهان زیرا نیست وارد ریال 6.700.000.000 تا خواسته میزان به راجع دعوا نبودن منجز به خوانده ایراد -3

 این مبلغ این از بیش به راجع اما داندمی طلبکار قطعی طور به اندازه این تا هاوضعیت صورت اساس بر را خود

 دقیق میزان باید داندمی طلبکار را خود هاوضعیت صورت مبنای به اگر خواهان زیرا پذیردمی را خوانده ایراد شعبه

 است؛ نکرده بیان دعوا این در را مبنا آن که دارد خود یطلبکار برای دیگر مبنای اگر و کند بیان را خود طلبکاری

 مطالبه خواسته به راجع -4 کند؛ واگذار دادگاه به را خود خواسته کردن منجز تواندنمی کسهیچ وانگهی

 ایشان برای مدنی انونق 220 و  216 ،10 مواد برابر طرفین میان قرارداد -الف : گفت باید ریال 6.700.000.000

 خوانده از ایشان طلبکاری میزان که دهدمی نشان داده ارائه خواهان که هاییوضعیت صورت -ب  است؛ رآوالزام

 طلب میزان به خوانده 1/2/1399-110/7250 / 3د شماره نامه در -پ هست؛ ریال 6.700.000.000 کم دست

 باال مبلغ مطالبه به راجع خواهان ادعای خصوصدر خوانده -ت است؛ کرده اشاره باال مبلغ به کم دست خواهان

 پرداخت خوانده از 2/4/1398-275-ک-98 شماره نامه برابر خواهان چون -ث است؛ نکرده ایمناقشه هیچ

 درخصوص -یک ترتیب بدین .شود محاسبه باید تاریخ این از تادیه و تاخیر خسارت پس کرده درخواست را مطالبات

 به مستند دعوا نبودن  منجز  دلیل به ریال 6.700.000.000 مبلغ از پیش وجه مطالبه به راجع واهانخ خواسته

 مبلغ خواسته درخصوص -دو شود؛می صادر دعوا رد قرار مدنی دادرسی آیین قانون 89 ماده و 84 ماده 9 بند

 مدنی دادرسی آیین قانون 523 و  519 ،198 مواد و گفته پیش قانون مواد به مستند ریال 6.700.000.000

 تاریخ از تادیه تاخیر خسارت خواسته، اصل ریال 6.700.000.000 پرداخت به خوانده محکومیت به حکم

 و شد( خواهد محاسبه تورم رسمی نرخ اساس بر احکام اجرای واحد توسط )که حکم اجرای تاریخ تا 2/4/1398

 بخش دو هر در رأی شود.می صادر خواهان به وکیل الوکالهحق ریال 200.000.000 و دادرسی هزینه پرداخت

 تهران استان تجدیدنظر دادگاه در ابالغ تاریخ از روز 20 ظرف قانون همین 336 و331 مواد به مستند و حضوری

  است. خواهیتجدیدنظر قابل

 نژادیرضائ نیرحسیام -تهران یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه سیرئ  
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 تهران یتجار یدعاو به یدگیسر یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه رأی

  

  تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه :رأی صدور مرجع

 تیریمد با و ......... ینشان به ......... تیریمد با و ینشان به ......... خانم تیریمد با ینشان به ......... شرکت خواهان:

  ......... یاننش به ......... آقای لتاکو با و .........

 خواندگان:

    ......... - یزکمر استان ینشان به  ......... شرکت .1

  ......... ینشان به  ......... کبان .2

 رب یمبن (یمال ریغ) تعهد یفایا به الزام :خواسته

 زیر تهران حقوقی عمومی دادگاه 142 هشعب در العادهفوق وقت در ......... کالسه پرونده 12/11/1399 تاریخ به

  .است نظر

 .شودمی صادر رأی زیر شرح به و اعالم رسیدگی پایان پرونده محتویات به نظر

 «دادگاه یأر» 

 از نفر 5 اعزام به خوانده لزاما خواسته به ......... بعدی وکالت با  ......... شرکت علیه دعوایی ......... شرکت

 مطرح دادرسی خسارات مطالبه و قرارداد موضوع گارانتی به خوانده الزام و فرانسه کشور هب خواهان کارشناسان

 خوانده از ضعیف فشار و متوسط فشار تابلوی عدد چند 11-94-5/2190 شماره قرارداد برابر داده توضیح و کرده

 بازرسی برای فرانسه به هانخوا شرکت کارشناسان از نفر 5 اعزام به متعهد خوانده دقراردا 6 ماده در و  خریداری

 است نکرده که کردمی گارانتی را کاالها بایست می خوانده قرارداد 9 ماده برابر همچنین شرکت است. شده هاتابلو

 شرکت برای شرکت این -1 کرده: دفاع خوانده وکیل دارد. را باال هایخواسته شرح به حکم صدور تقاضای بنابراین

 انجام زمینه این در اقدامی هیچ خواهان شرکت اما فرستاده ویزا پیگیری برای 8/6/1395 یختار در ای نامه خوانده

 موکل کارخانه محل در 1395 اسفندماه در خواهان شرکت کارشناسان توسط نهایت در نیز بازرسی .است نداده

 18 گارانتی مدت چون -3 است؛ نشده گرفته نظر در سفر بهای عنوان به مبلغی دقراردا در -2 است؛ گرفته انجام

 تاریخ از متوسط فشار تابلوهای و بوده بخش هر اندازیراه از پس ماه 12 یا و بخش هر تحویل از پس ماه

 شده تمام گارانتی تاریخ این در و بوده 1398 ماه تیر به مربوط خواهان درخواست و اندشده تحویل 10/12/1395

 به خوانده اما بود شده گرفته ویزا کارشناسان برای -1 داده: پاسخ هانخوا ندارد. زمینه این در حقی خواهان بود

 تحویل 1397 اردیبهشت در ضعیف فشار تابلوهای چون -2 است؛ نکرده عمل کارشناسان اعزام برای خود تعهد

 از فهد -3 بود؛ نشده تمام ماه 18 گارانتی تاریخ این در پس شده داده1398 تیرماه در گارانتی درخواست و شده
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 شرکت به شرکت این توسط آموزش :داده پاسخ خوانده وکیل .است بوده آموزش برای فرانسه ......... شرکت به سفر

 .است نشده قرارداد در خارج به سفر هزینه محاسبه به ایاشاره نیز فاکتورها در .است شده داده خواهان

 کاالهای بازرسی به مربوط آمده قرارداد 6-2 ماده در آنچه -یک دهد:می نظر و کندمی استدالل چنین شعبه این

 چون -دو نیست؛ میان در آموزش بحث و است فرانسه در (......... )شرکت سازنده شرکت مرکز در شده خریداری

 به سالبه تعهدی چنان به خوانده الزام رو این از و شده منتفی قرارداد 6-2 ماده اجرای اندشده وارد ایران به کاالها

 و  است هاآن تعویض یا کاالها احتمالی ایرادهای رفع به فروشنده تعهد تضمین، یا گارانتی -سه است؛ موضوع فاءانت

 دعوای ی،گارانت به الزام دعوای بنابراین .شود اجرا عمل در اقتضا صورت در تا آیدمی قرارداد در که است تعهدی

 دارند ایرادی چه کاالها کند مشخص دقیق طور به باید رنددا ایراد کاالها است مدعی اگر خواهان و است نادرستی

 کارشناسان اعزام مبلغ که آن از گذشته مراتب به بنا بخواهد. را گارانتی اساس بر ایرادها رفع به خوانده الزام سپس

 از قسمت این و است منتفی موضوع شدن منتفی علت به کارشناسان اعزام تعهد اصل اما شده لحاظ قرارداد در

 به مستند قسمت این در خواهان خواسته درخصوص ندارد اعتباری دیگر مدنی قانون 190 ماده اساس بر قرارداد

 به مستند گارانتی به الزام خواسته خصوص در و خواهان حقیبی به حکم مدنی دادرسی آیین قانون 197 ماده

 به مستند و حضوری بخش هردو در رأی .شودمی صادر دعوا استماع عدم قرار مدنی دادرسی آیین قانون 2 هماد

 قابل تهران استان تجدیدنظر دادگاه در ابالغ تاریخ از روز 20 ظرف قانون همین 336 و 332 ،331 مواد

            است. خواهیتجدیدنظر

  نژادیرضائ نیحسریام -تهران یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه سیرئ
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 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا معمجت یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه رأی

 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه :رأی صدور مرجع

  ............ ینشان به  ............ التکو با  آقای .2  ............ شرکت .1  خواهان:

  ............ ینشان به ............ التکو با ............ شرکت  خوانده:

 :هاخواسته

 بر یمبن (ی)مال تعهد یفایا به الزام .1

 یدادرس خسارت مطالبه .2

 تهران حقوقی عمومی دادگاه 142 شعبه در العادهفوق وقت در               کالسه پرونده 13/11/1399 تاریخ به

 .است نظر زیر

 شود.می صادر رأی زیر شرح به و اعالم رسیدگی پایان پرونده محتویات به نظر

 «دادگاه یأر»

 دستگاه یک تحویل و ساخت به الزام خواسته به ............ بعدی وکالت با  ............ شرکت علیه دعوایی ............ شرکت

 برابر ندهخوا داده توضیح و کرده مطرح دادرسی خسارت و تادیه تاخیر خسارت همراه به 800KVA ترانسفورماتور

 را 800KVAترانسفورماتور دستگاه یک بهای 28/2/1399 مورخ 0516/90/99 شماره فاکتور پس

 مراتب و پرداخت را ریال 493.220.032 یعنی مبلغ این از %30 شرکت این که کرده اعالم ریال 1.792.032.781

 دستگاه خوانده دهد. می خوانده به را ساخت سفارشِ و اطالع 7/3/1399 مورخ 1728/99 شماره نامه سبب به را

 و دهدمی افزایش ریال 2.419.244.255 به را قیمت 0650/90/99 شماره صورتحساب سبب به اما کرده آماده را

 20/5/1399 مررخ 99900650 شماره صورتحساب برابر را قیمت و داده کاهش %2 تنها مبلغ این اعتراض از پس

 اما کرد تسویه را جدید صورتحساب 7/7/1399 تاریخ در شرکت این ند.ک می اعالم ریال 2.373.628.379 مبلغ

 اکنون کرد. اعالم را ریال 2.848.254.055 جدید مبلغ 99900724 شماره صورتحساب موجب به خوانده هم باز

 محکومیت به حکم صدور تقاضای است کرده پرداخت را 99900650 شماره صورتحساب شرکت این که آنجا از و

  دارد. را ترانسفورماتور تحویل به خوانده

 اینکه نه و شد می اعالم 99900724 شماره فاکتور مبلغ همان باید خواسته بهای -1 :کرده دفاع خوانده وکیل

 پایین در -3 نیست؛ فروش تحقق منزله به تجاری عرف در فاکتورپیش صدور -2 شود؛ تقویم ریال 20.100.000

 مبلغ صدور روز همان در باید مشتری و است صدور روز به مربوط فقط فاکتور پیش اعتبار که آمده فاکتورپیش

 تاخیر صورت در که بود هشد ابالغ خواهان به -4 ؛است نداده انجام را شرطی چنین انخواه .کند پرداخت را آن

https://t.me/ekhtebar


12 
 

 هانخوا به -5 داشت؛ نخواهد کاال تحویل خصوص در مسئولیتی شرکت این قیمت، افزایش و حسابتسویه در

  است. شده داده اخطار کتبی صورت به شده واریز وجه استرداد برای

 پرداخت از پس-2 است؛ االجرا الزم طرفین برای فاکتور پیش تجاری درعرف -1  داده: پاسخ خواهان عامل مدیر

 :داده اسخپ خوانده وکیل .است تحویل آماده ترانسفورماتور که کرده اعالم خوانده شرکت اول فاکتورِ  پیش از 30%

 اند؟نخوانده را شرط این خواهان آیا ،است آمده فاکتور پیش در مبلغ روز به پرداخت یعنی شد گفته که شرطی

 دهد:می نظر و کندمی استدالل چنین شعبه این

 ار منقولی مال خواهان شود. نوشته دادخواست در آن مبلغ باشد الزم تا نیست نقد وجه خواهان خواسته -یک

 .نیست وارد جهت این از خوانده ایراد بنابراین است. کرده تقدیم نیز را آن و خواهدمی

 بار چندین خوانده گردد.می باز )بیع( قرارداد وقوع عدم یا وقوع به اساس، در طرفین اختالف که بینیممی -دو

 فاکتورپیش مبلغ یانپا در و قبول را بقیه فاکتورپیش آخرین جز به گوید می خواهان و کرده صادر فاکتورپیش

 پرداخت دیر آخر به مانده یکی فاکتورپیش مبلغ چون گویدمی خوانده است. کرده پرداخت را آخر به مانده یکی

 کند. پرداخت را فاکتورپیش آخرین مبلغ باید خواهان شده

 به خواهان که ییمبگو چنین اگر پس شودمی ایجاد قبول و ایجاب با حق مدنی قانون 191 و 183 مواد برابر -سه

 صدور محض به کرده اعالم را خود قبول فاکتور پیش صدور با خوانده و داده ترانفسورماتور خرید پیشنهاد خوانده

 موجود عرف و واقعیت اما شود محاسبه فاکتورپیش همان اساس بر باید قیمت و شده منعقد عقد فاکتورپیش

 باشد. دیگری چیز است ممکن

 قیمت جمله از معامله اساسی شرایط آن در که است کامل زمانی ایجاب دادها قرار عمومی قواعد مطابق -چهار

 منزله به گفته این بخرد را ترانفسورماتور او از خواهدمی که گفته خوانده به خواهان وقتی اساس این بر باشد. آمده

 شکل ایجاب که بوده خوانده سوی از فاکتورپیش صدور با است. پیشنهاد یک فقط بلکه باشد تواندنمی ایجاب

 است. آمده عقد انعقاد برای ضروری شرایط فاکتورپیش در چه است گرفته

 بلکه نیست عقد قطعی انعقاد منزله به فاکتورپیش صدور تجاری عرف در گوید می خواهان آنچه برخالف -پنج

 نویسد.می آن در را خود نظر مورد شرایط فروشنده که است ایجابی واقع در فاکتورپیش

 روز همان در باید فاکتورپیش مبلغ که شتهنو وضوح به کرده صادر که فاکتورهاییپیش در خوانده اینجا در -شش

 پیش چنین دارد. اعتبار صدور روز در فقط فاکتورپیش که است نوشته درشت قلم با ینهمچن شود پرداخت صدور

 مبلغ بایستمی که کرده قبول را فاکتورپیش این یا خواهان ت.اس روشن شرایطی به موید ایجابی وضوح به فاکتوری
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 نشده منعقد عقدی هم فرض این در که نکرده قبول یا است نکرده چنین که کردمی پرداخت زرو همان در را آن

 است.

 .ندارد موضوع با ارتباطی داد می افزایش را قیمت نباید یا کرده گرانفروشی خواهان شود گفته که این -هفت

 پیش مبلغ توانستمی خواهان کند توجیه را قیمتی افزایش چنین تواندمی گریخته افسار تورم که آن از گذشته

 پیش در خوانده پیشنهادی مبالغ اینکه یا بگیرد تحویل را ترانفسورماتور و کند پرداخت موقع به را اول فاکتور

 سر بر بحث اینجا در اما باشد داده رخ فروش که دارد مصداق زمانی فروشیگران نپذیرد. را بعدی فاکتورهای

 ندارد. حاضر دعوای با ارتباطی فروشیگران پس کاالست نشدن یا شدن فروخته

 قیمت با را آن نباید چرا کرده فروش آماده سابق قیمت با را کاالیی که ایفروشنده که شودمی گفته اینکه -هشت

 با کاالیی اگر پس کندمی تجارت آن پول با فروشدمی را کاالیی وقتی تاجر نیست. دقیق سخن بفروشد ترگران

 به حاضر زمان در که پولی بفروشد زمان همان قیمت به را آن بخواهد اگر باشد تاجر نزد پیش سال چند قیمت

 .کند تجارت آن با بتواند که ندارد چندانی ارزش پول این زیرا خورد نخواهد او درد به آوردمی دست

 باشد قرار اگر باشد. کلی هقاعد تواندمی او رأی آیا که کند توجه نکته این به باید دادگاه رأی صدور زمان در -نه

 هایشرکت بگیرد تحویل را کاال تا کند پرداخت را آن مبلغ خواست که زمان هر خریدار فاکتورپیش صدور از پس

 مرز در کم دست کنندهمصرف از حمایت رفت. ندخواه بین از مدتی از پس فروشندگان کلی طور به و کنندهتولید

 بشود. متوقف باید فروشنده و کنندهعرضه نابودی

 خریدار به چندانی مهلت و است نقدی تجارت که گفت باید است شدید بسیار تورم که شرایطی در کم دست -ده

 آنکه ویژه به کرد اجرا نیز اینجا رد مدنی( قانون 377 )ماده تعهدات بودن نقد قانونی قاعده باید پس شود.نمی داده

 است. شده تسریع نکته این به هم فاکتورپیش در

 اساس بر قرارداد کردمی پرداخت متعارفی مهلت در خوانده اگر را فاکتورپیش مبلغ که پذیردمی شعبه این -یازده

 که حالیست در این است شده داده مهلت روز دو نیز فاکتورپیش در که چنان شدمی منعقد فاکتورپیش همان

 7/7/1399 تاریخ در خواهان و شده اعالم خواهان به 20/5/1399 تاریخ در 99900650 شماره فاکتورپیش مبلغ

 نیست. فاکتورپیش یک وجه پرداخت برای متعارفی مهلت روز 48 است. کرده پرداخت را مبلغ بعد روز 48 یعنی

 برخالف تنها نه نیست آن به راضی فروشنده که جایی در دادگاه سطتو خری نسیه ترویج تجارت دنیای در -دوازده

 و است تجارت اصلی هایستون از یکی اعتماد برد.می میان از نیز را تجار اعتماد است قراردادها عمومی قواعد

 شود سیهن قرارداد به مجبور اگر خواهدمی نقدی را معامله ثمن کندمی اعالم صراحت به فاکتورپیش در که تاجری

 دهد.می دست از را خود اعتماد کلی به

https://t.me/ekhtebar


14 
 

 آن موضوع تعهدات انجام به خوانده تا شودنمی احراز طرفین میان عقدی وقوع اینکه به توجه با مراتب به بنا

 رأی این .شودمی صادر خواهان حقیبی به حکم مدنی دادرسی آیین قانون 197 ماده به مستند گردد محکوم

 تهران استان تجدیدنظر دادگاه در ابالغ تاریخ از روز 20 ظرف قانون همین 336 و 331 وادم به مستند و حضوری

 است. خواهیتجدیدنظر قابل

  
 نژاد رضائی حسین امیر - تهران حقوقی عمومی دادگاه 142 شعبه رئیس
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 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه رأی

  

 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه :رأی صدور مرجع

 و  ............ینشان به ............ تیریمد با و ............ ینشان به ............ نمخا تیریمد با ینشان به ............ شرکت خواهان:

  ............ینشان به  ............ یآقا التکو با و ............ تیریمد با

 خواندگان:

  ............ - یزکمر استان ینشان به  ............ شرکت .1

  ............ ینشان به  ............ کبان .2

 تموق دستور :خواسته

 زیر تهران حقوقی ومیعم دادگاه 142 شعبه در العادهفوق وقت در ............ کالسه پرونده 23/10/1399 تاریخ به

  است؛ نظر

 .شودمی صادر قرار زیر شرح به و اعالم رسیدگی پایان پرونده محتویات به نظر

 «دادگاه رأی» 

 صدور خواسته به ............ شرکت -2 و  ............ بانک -1 علیه اییدعو ............ شرکت از وکالت به  ............ آقای 

 و ساخت یطراح موضوع با 73-91-760 شماره قرارداد لکمو تکشر » :داده توضیح و دهکر مطرح موقت دستور

 نموده منعقد ............ تکشر ییارفرماک به را CT2204 A/B- نندهک کخن یهابرج یرهایگقطره و هانکپر نصب

 و 912189219/56 یها شماره به پرداخت شیپ و تعهدات انجام نیتضام شدهادی ردادقرا حسب و

 مستقل شعبه  ............ کبان از صادره الیر 7.446.000.000 و 2.978.400.000 مبالغ به 912487169/67

 شبخ مرحله به مرحله یاجرا و تعهدات قیدق عمل رغمیعل .است گرفته قرار ارفرماک اریاخت در تهران یزکمر

 شیافزا و یمیتحر طیشرا زین و ارفرماک جانب از شده لیتحم ارک راتییتغ و راتیتاخ لیدل به پروژه، موضوع اعظم

 نندهککخن یهابرج یبرا ازین مورد واحد 8 مجموع از واحد 4 نصب و ساخت یطراح رغم به زین و ارز نرخ آورسرسام

 بار سه رغمیعل زین و است( شده لکمو تکشر به هنگفت خسارات ورود موجب میتحر طیشرا به توجه با هک)

 مرتبط وجوه پرداخت با رابطه در لکمو تکشر متعدد یتقاضاها و مطالبات االسفمع ارفرما،ک طتوس قرارداد دیتمد

 مانده اقدام بال ،یقرارداد مطالبات ریسا و نفت وزارت و تیریمد سازمان یهابخشنامه وفق مانیپ مبلغ لیتعد با

 به دیتمد زین و ارگاهک لیتحو نهیزم در یقرارداد تعهدات موقع به انجام از و ننهاده بدانها یوقع ارفرماک تکشر و

 یآبرو حفظ جهت تالش و قرارداد صادقانه یاجرا رغم به و وصف نیا با است. نموده یخوددار قرارداد موقع

 بدون هم آن قرارداد، فسخ ابالغ ضمن ن،یمابیف قرارداد و قانون خالف یاقدام در ارفرماک تکشر ،یداخل داتیتول

 تکشر پرداختشیپ و تعهدات انجام یهاضمانتنامه ضبط صدددر یقرارداد فاتیتشر یط بدون و تعل رکذ
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 تکشر حقوق عییتض موجب ناًیقی شده ادی یهاضمانتنامه ضبظ هکنیا به نظر هذایعل باشد.یم (ارکمانیل)پکمو

 جانمهین رکیپ یبرا یرمق یدیتول واحد یک با یرفتار نیچن ،یاقتصاد حاد طیشرا به توجه با و شد خواهد لکمو

 یمبن رابطه نیا در زین یتیماه دادخواست هکنیا به نظر و لیدل نیهم به گذاشت؛ نخواهد یباق زین نندهک دیتول

 مواد مطابق لذا شد، خواهد هیارا وقت اسرع در اختالف مورد موارد ریسا و مانیپ مبلغ لیتعد بابت وجوه مطالبه بر

 موقت دستور صدور تهران، در موقت دستور موضوع کبان استقرار به رنظ و یمدن یدارس نییآ قانون 325 یال 310

 آن یاجرا و رکصدرالذ یهانامهضمانت وجه پرداخت از تهران یزکمر مستقل شعبه  ............ کبان منع بر یمبن

  «.استدعاست مورد هخواند به امر تیفور لحاظ به ابالغ از قبل

 هیچ موقت دستور مدنی دادرسی آیین قانون 317 ماده برابر -1 دهد:می نظر و کندمی استدالل چنین شعبه این

 دستور نتیجه وحدت ممنوعیت شودمی گرفته مقرره این از که منطقی نتایج از یکی ندارد. دعوا اصل در تاثیری

 دیگر ای قاعده شد گفته که اصلی از -2 کند؛ منتفی را دعوا نباید موقت دستور نتیجه دعواست: نتیجه با موقت

 تعارض رد خود مبنای با نباید دیگر تعبیر به یا کند منتفی را خود موضوع نباید موقت دستور :شودمی استنباط

 کند منتفی را دعوا نباید موقت دستور که وقتی .شودمی گرفته نخستین اصل از اولویت قیاس به نتیجه این باشد.

 ضمانت اختپرد توقف به راجع خواهان خواسته -3 سازد؛ یمنتف را موقت دستور موضوع نباید اولویت قیاس به

 پرداخت بر مبنی موقت دستور صدور و هستند زمان به مقید است بحث مورد که هایینامهضمانت است. بانکی نامه

 موقت دستور صدور جهت این از شوند. منتفی بکلی و منقضی ها آن اعتبار شد خواهد موجب ها آن  ِنشدن

 مانتض خود اساس بر یعنی دارند اسنادی ماهیتی بانکی های نامه ضمانت -4 است؛ ممنوع شد گفته بنابرآنچه

 این فرعیِ نتیجه و پایه قرارداد از نامه ضمانت استقالل ماهیت این نتایج از یکی شوند.می پرداخت و تحلیل نامه

 دائم چه بانکی نامهضمانت پرداخت راه در کند می یجابا نتایج این و ماهیت آن است. ایرادت توجه عدم استقالل،

 آنچه دعوا این در باشد. داشته وجود آشکار ایاستفاده سوء یا تقلبی که آن مگر نشود ایجاد مانعی موقت چه و

 گذشته -5 دهد؛ اننش را ایاستفاده وءس یا تقلب  که نیست ایگونه به گفته پایه قرارداد اجرای به راجع خواهان

 ایجاب ودشمی ناشی تجاری روابط در اعتماد ویژه به و سرعت از که آن وجودی فلسفه بانکی، نامهضمانت ماهیت زا

 است استوار اعتماد پایه بر تجاری روابط شود. پرداخت فوری استثنایی موارد در جز ها نامه ضمانت مبلغ کند می

 نامهضمانت مواردی در اگر حتی و کرده اعتماد قرارداد اجرای در او به دهدمی نامه ضمانت دیگری به هرکس و

 پذیرفته. را آن خود که است او اعتماد هزینه خواهضمانت به هشد وارد خسارات شود ختپردا پایه قرارداد برخالف

 را هانامهضمانت پرداخت در دادگاه و داور و بانک دخالت تجاری روابط در امور جریان سرعت ترتیب همین به

 موقت دستور درخواست رد قرار گفتهپیش قانونی ماده به مستند مراتب بنابه استثنایی. موارد در جز کندمی ممنوع

 توانمی اما نیست تجدیدنظرخواهی قابل مستقل طور به قانون همان 325 ماده به مستند قرار این .شودمی صادر

 کرد./ اعتراض نیز تصمیم این به یاصل رأی به اعتراض ضمن

 نژادیرضائ نیرحسیام -تهران یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه سیرئ 
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 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا معمجت یحقوق یعموم دادگاه 141 شعبه رأی

 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 141 شعبه :رأی صدور مرجع

  ............ ینشان به  ............ التکو با  آقای .2  ............ شرکت .1 خواهان:

  ............ فرزند  ............ التکو با  ............شرکت خوانده:

 ... بابت وجه مطالبه .3 هیتاد ریتاخ خسارت مطالبه .2یدادرس خسارت مطالبه .1 :هاخواسته

 خوانده تیطرف به دادخواست تنم در مندرج خواسته به یدادخواست خواهان گردد می مالحظه ار:ک گردش

 یقانون فاتیتشر یجر و فوق السهک به ثبت از پس و رجاعا دادگاه شعبه این به پرونده هک داشته میتقد الذکرآتی

 است. نظر تحت

 خداوند از استعانت با و حاضر فعل در دادرسی ختم اعالم ضمن پرونده ومحتویات اوراق جمیع به توجه با دادگاه

 نماید.می رأی صدور و انشاء به مبادرت ذیل شرح به متعال

 «دادگاه یأر»

 خسارت مطالبه .1 خواسته به ،............ التکو با  شرکت طرفیت به  ............ التکو با ............شرکت دعوی درخصوص

 :است معتقد دادگاه وجه مطالبه .3 هیتاد ریتاخ خسارت مطالبه .2 یدادرس

 اختالف حل مرجع بینیپیش جهت به قضائی مرجع صالحیت خصوص در شکلی ایراد به دادگاه ورود -یکم

 بایستمی ابتدا موضوع، این در است معتقد جهت همین به و نیست پذیرامکان الذکرذیل جهات به قراردادی

 صالحیت فقدان یا صالحیت بررسی به امر در که نه یا است شده طرح صحیح نحو به دعوی که گردد بررسی

 اشاره مورد ماده در مذکور هیات به امر ارجاع استنادی، های قرارداد 25 ماده موجب به چه شود، پرداخته دادگاه

 است. قرارداد اجرای در اختالف به ناظر

 آن ایجاد سبب و نزاع مورد حق بودن خصومت،مشخص فصل مقدمه و خصومت فصل دعوی طرح از هدف -دوم

 خواهان بود. نخواهد مطلوب نیز نگردد مشخص دقیق طور به دعوی عناصر آن در که حکمی این باشد.بنابر می

 دیگر سوی از دارد بیان را خود خواسته جهت است مکلف مدنی دادرسی آیین قانون از 51 ماده از 4 بند مطابق

 حقوقی عمل یا حق هر منشا گیرد. قرار دادگاه نظر مورد بایستمی جهات این نیز مرقوم قانون از 296 ماده مطابق

 محق را خود آن موجب به خواهان که است سببی جهت، و تعهد از منظور و قانونیست فرض یا و حقوقی واقعه یا

 این و دانسته حقذی را خود مبنا آن بر خواهان که قانونیست مواد یا حقوقی وقایع یا اعمال سبب، پس .داندمی

 .است گرفته قرار تعرض یا تضییع و انکار مورد خوانده طرف از حق
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 بنا دادگاه نیست. دادگاه توسط اغماض مستحق که اقدامیست خواهان توسط خواسته سبب گذاردن مردد -سوم

 پردازش مورد را خواهان دعوی امر بدان که جهاتی بایستمی خصومت فصل مقام در شد، بیان پیش در آنچه به

 . دهد قرار اشاره مورد نیز خود حکم در و نموده بررسی را دهدمی قرار

 قرارداد فقره دو اساس بر است داشته الماع و نموده ذکر قراردادی وجوه مطالبه را خود خواسته دعوی این خواهان

 آن بر نیز پیمانکار و محول پیمانکار به کارفرما سوی از پیمان موضوع از بیشتر اقداماتی استنادی منعقده پیمان

 سوال این به پاسخ در نیز دادرسی جلسه دارد.در را مطالبات وصول درخواست حالیه و است نموده اقدام مبنا

 مجددا ادامه در لکن بله. است داشته اعالم است، بوده سابق های قرارداد راستای در معموله اماتاقد آیا که دادگاه

 باشد.می بورمز قرارداد دو موضوعات از خارج اقدامات این که است داشته بیان خواهان وکیل

 خواهان واستهخ اول فرض در مجزاست. هم از قراردادی( ضمان و قهری ضمان) دو این مبنای که است روشن نیک

 در نیز خواهان وکیل استیفاءست. و قهری ضمان باب از خواهان خواسته دوم فرض در و قراردادی ضمان باب از

 دادگاه ،اما است دادگاه پذیرش مورد ادرسید ترمیم اصل هرچند و است ننموده معین را خود جهت دادرسی جلسه

 خود خواسته صحیح طرح به را خواهان دادرسی جریان در تواندنمی ،طرف بی مرجع عنوان به و قضاوت اممق در

 نماید. ارشاد

 لذا ندارد را استماع قابلیت کیفیت این به ماال و است نگردیده مطرح صحیحی نحو به دعوی وصف این با لذا

 خواهان دعوی استماع عدم قرار مدنی امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آئین قانون از 2 ماده به مستندا

 قابل ابالغ از پس روز بیست ظرف لکن نبوده غیابی یا حضوری وصف به متصف صادره رأی میدارد اعالم و صادر

 .است تهران استان تجدیدنظر محاکم در تجدیدنظرخواهی

  
 قمطل خسروشاهی هدیم -تهران حقوقی عمومی دادگاه 141 شعبه رییس
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 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییضاق مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 141 شعبه رأی

 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 141 شعبه :رأی صدور مرجع

  ........... ینشان به  ........... التکو با  آقای .2 ........... شرکت .1 :خواهان

  ........... ینشان به ........... کبان  خوانده:

  ........... ینشان به  ........... التکو با  ........... شرکت خوانده:

 (یرمالیغ) قرارداد ابطال .3 یدادرس خسارت مطالبه .2 موقت دستور .1 :هاخواسته

  ار:ک گردش

 از پس هک داشته میتقد الذکرآتی خوانده تیبطرف الذکر ذیل خواسته به یدادخواست خواهان گرددمی مالحظه

 است. نظر تحت یقانون فاتیتشر یجر و فوق السهک به ثبت و شعبه نیا به جاعار

 شرح به متعال خداوند از استعانت با و دادرسی ختم اعالم ضمن پرونده ومحتویات اوراق جمیع به توجه با دادگاه

 نماید.می رأی صدور و انشاء به مبادرت ذیل

 «دادگاه یرأ» 

 و مجتمعاً التکو با ........... یدیتول شرکت طرفیت به آقایان منفرداً و تمعاًمج التکو با  شرکت دعوی خصوص در

-3185 شماره معامله قرارداد ابطال .3 یدادرس خسارت مطالبه .2 موقت دستور .1 خواسته به  ..........، منفرداً

 انعقاد به اقدام 90 سال در لکمو تکشر :داردمی اعالم خواهان وکیل که شرح بدین ،01/09/1390 مورخ ص/90آ

 یبطر ونیلیم ستیدو میتسل و فروش مزبور قرارداد موضوع یک ماده وفق هک نموده محترم خوانده با یقرارداد

 اقدام ردیگ قرار یدعو خوانده اریاخت در سرانجام و دیتول و هیته داریخر نظر مورد یفکی و یفن مشخصات با شهیش

 و لکمو تکشر التکمش لیبدل هک دینمایم 01/09/90 مورخه ص/90/8531 یهاشماره یط قرارداد انعقاد به

 گرددیم آغاز یآنجائ از لکمو تکشر الکاش و رادیا -2 ند.ینمایم منعقد را هیف متنازع قرارداد ،آن از خوانده یآگاه

 جهت هارخانک یبرداربهره و احداث جهت ........... یصنعت یهاکشهر تکشر از نیزم قطعه یک دیخر به اقدام هک

 هک بوده تعهداتش در االشعارفوق تکشر هک زمان یمض از پس هک ندینمایم یاشهیش یهایبطر دیتول و هیته

 دست نیا از یموارد و هاورهک به یرسانسوخت جهت گاز داشتن همچون هیاول مواد از ارخانهک یبرداربهره جهت

 در شده یداریخر نیزم چون هکنیا جمله از دهیعد الفاتاخت بروز و یچند از پس ندینمایم یخوددار متاسفانه

 فوق تکشر گرید یسو از و باشدینم ریپذانکام روین ارائه و هیاول یایمزا آن به باشدیم هیاروم اچهیدر محدوده

 کمدار طبق و ردهک جرم اعالم تکشر رانیمد هیعل هک نموده یگرید شخص به منافع و کمل انتقال به اقدام

 اثبات هایمشارال مجرمانه اقدام و یفرکی تیمسئول هیاروم شهرستان 2 یفرکی دادگاه 116 محترم شعبه در وستیپ

 زمان آن در و دیگرد دیتائ یبدو شعبه دادنامه زین یغرب جانیآذربا استان دنظریتجد دادگاه 22 نیوز شعبه در و
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 ردنک مطرح از پس و مطرح گریدکی هیعل عددمت یدعاو (........... تک)شر فوق یدعو محترم خوانده با لکمو تکشر

 ییتوانا لکمو اوالً هک امر نیا به باتوجه هیحال -3 گردد.یم مزبور قرار انعقاد به مجاب خوانده التکمش از دست نیا

 تکشر حاضر حال در و است یگرید به متعلق آن منافع و کمل هک مهم نیا علت به را ارخانهک از یبرداربهره

 یبرداربهره به قادر قانوناً و عمالً  دهیگرد متحمل  ........... تکشر رانیمد میجرا علت به یفراوان یهاخسارت لکمو

 قانون 348 و 190 موارد به باتوجه و باشدیم خصوص نیا در مسئله نیترمهم امر نیا هک باشدینم ارخانهک از

 یریقرارگ به باتوجه اًیثان ندارد. و نداشته رکالذفوق یهایبطر میتسل و هیته جهت لکمو یبرا یقدرت عمالً یمدن

 عدم جهینت در و گاز هیسهم افتیدر عدم و ینیچن نیا عمده یهاعلت و هیاروم اچهیدر حوزه در لکمو تکشر

 مزبور قرارداد یاشهیش یهایبطر دیتول و هیته عدم جهینت در و ارخانهک یهاورهک یبرداربهره جهت تکشر ییتوانا

 از بدواً  هک گردد افتتاح است نتوانسته نونکتا ارخانهک یحت و داشت نخواهد را ییاجرا تیقابل و مانده میعق عمالً

 موارد به باتوجه لذا استدعاست. مورد یعرب جانیآذربا یصنعت یها تکشر از استعالم ییقضا عیمن مقام آن محضر

 اچهیدر یکنزد نیزم یریقرارگ نیهمچن و نیزم منافع تکیمال عدم لیبدل ) قانوناً لکمو هیکآنجائ از و االشعار فوق

 لکوم ییتوانا و اراده از خارج امر نیا و نبوده یقرارداد تعهداات انجام به قادر گاز( هیسهم استحقاق عدم و هیاروم

 5318 قرارداد ابطال به اعالم یتقاضا ماند. خواهد میعق (یاشهیش یها یبطر میتسل) عقد ذات هیالنها و باشد یم

 خوانده با نجانبیا اختالف موضوع در هکنیا به باتوجه دارد استدعا محترم مقام آن از را 01/09/90 مورخه اصل آ

 دینمایم متعسر را مکح یاجرا انکام و نجبرا قابل ریغ ندهیآ در آن ادامه هک یطیشرا وجود و امر تیفور لحاظ به

 آن یاجرا و وقت نییتع بدون موقت دستور صدور حاضر ستدادخوا میتقد با لذا دارد ضرورت یفور فیلکت نییتع

 استدعاست. مورد خوانده به ابالغ از قبل

 دارد:می بیان پرونده محتویات و متداعیین اظهارات جمیع گرفتن نظر در با دادگاه

 ودوج نظر اختالف داخلی حقوقی منازعات در داوری قرارداد بودن رضایی یا تشریفاتی خصوص در هرچند :یکم

 تلقی نتیجه ندارد وجود داوری شرط یا داوری سند تنظیم طرز بر الزامی داخلی قوانین در متیقن قدر اما دارد

 این بدانیم.به مجرا را واحد قرارداد نظریه و لاص از فرع تابعیت قاعده که است آن داوری، دانستن عقد ضمن شرط

 نیز داوری شرط بطالن موجب خودکار طور به اصلی دقراردا بطالن یا فسخ و است عقد از تابعی شرط که بیان

 التزامی آنها متعلق که شروط برخی ماهیت که جاریست نیز دیگری نگرش دیدگاه، این مقابل در اما بود. خواهد

 لکن باشند داشته وجود تواندمی هم اصلی عقد به افتقار بدون که ایست گونه به باشد،می اصلی عقد از مستقل

 انعقاد از پس و داشته نیاز اصلی عقد به ایجاد زمان در صرفا اند،شده گنجانده اصلی عقد بستر در که جهت بدان

 استقاللی ماهیت دیدگاه، این برمبنای .دهندمی ادامه خود حبات به مستقل صورت به و جدا اصلی عقد عقد،از

 هرگونه که انددانسته ملتزم را خود یداور شرط درج با ایشان است. طرفین اراده به احترام مستقیم نتیجه ،شرط

 با قرارداد صحت از ناشی اختالفات بین تمایز و دهند ارجاع خصوصی قاضی و داوری به را قرارداد از ناشی اختالف

 همه رسیدگی در تسریع که داوری هدف و طرفین اولیه توافق ذات و فلسفه خالف بر قراردادی، اختالفات سایر

 بود. خواهد طرفینیست اتاختالف کلیه به جانبه
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 شکی المللیبین تجاری داوری قانون 16 ماده به توجه با المللیبین هایداوری به راجع ایران حقوقی نظام در دوم:

 ،مدنی قانون از 461 ماده گرفتن نظر در با داخلی هایداوری خصوص در اما نیست داوری شرط استقالل در در

 رأی صدور از قبل رسیدگی-الف بگیرد: صورت است ممکن متفاوتی زمانی عمقاط در داوری شرط اعتبار بررسی

 به قرارداد طرفین از یکی تعرض مشترک، وجه موقعیت، دو هر در که داور، رأی صدور از پس رسیدگی -ب داور

 اول تحال در .باشند متفاوت اثر منشا تواندمی مختلف های  موقعیت به بنا که داوریست شرط یا قرارداد اعتبار

 که انددانسته مواردی به منصرف را ماده این فرض دیگر ایعده و دانسته اختالفات کلیه به ناظر را آن ایعده

 به است الزم نیز دوم حالت در باشد. مطرح دادگاه نزد داور تعیین درخواست یا داوری رأی بطالن نظیر ایدعوی

 باشند. پایبند حقوقیست اثر منشاء که خود اقدامات تتبعا و آثار به بایستمی اشخاص که نگریست مهم این

 سوء و قانون به تقلب منع قاعده اساس بر و بوده ممنوع قضایی مراجع در گفتاری-کرداری تناقض از طرفین

 قانون ظاهری اجرای از بایستنمی دیگری، حق به اضرار هدف با و قانون اجرای از فرار جهت هب حق، از استفاده

 بربندد. ودخ برای طرفی

 :است معتقد دادگاه

 از نه داوری شرط بگوییم توانمی باشیم داشته تجاری قراردادهای ماهیت و تجاری روابط طبع به نگاهی اگر -الف

 از متاثر که دیدگاه این مطابق برود. میان از هم شرط اصلی عقد زوال با که نتیجه شرط نه است فعل شرط جنس

 داوری شرط باشد.می مجزا اصلی قرارداد از داوری شرط و نامهموافقت است، تعددم عقود به عقد انحالل نظریه

 گیرد قرار نتیجه( و فعل عقد) ضمن شروط از هریک قالب در تواندمی شرط این هرچند چه دارد، مستقل ماهیتی

 دادرسی شناختن ترسمی به و تجویز و دادگاه صالحیت نفی بر شرط این که اثری و مزبور شرط متمایز جایگاه ولی

 ضمن سنتی شروط از را آن اصلیست، قرارداد از مجزا و مستقل التزامی حاوی  اینکه به توجه با و دارد خصوصی

 را طرفین توافق و قانون حاکمیت از متشکل دوگانه و مختلط یماهیت داوری .نمایدمی متمایز مدنی قانون در عقد

 است. قرارداد طرفین اراده تعلق و پیشینی توافق از گرفته نشات وردا صالحیت ،قانون به نگاهی نیم با و دارد

 اتکا با داور گردد.می مطرح صالحیت یه نسبت صالحیت قاعده ،داوری ماهیت بودن ارادی مبنای بر که اینجاست

 تواندمی توافق، این از حاصله اختیار و داوری به اختالفات کلیه ارجاع در ایشان تصمیم و طرفین اراده آزادی به

 بدین و نماید نظر اظهار نیز داوری( شرط از منبعث صالحیت یا شخصی صالحیت از )اعم خویش صالحیت بهراجع

 گردد.می برقرار موثری ارتباط صالحیت بر صالحیت قاعده و داوری شرط استقالل میان گونه

 خصوص در داوری به امر ارجاع رایب رادعی و مانع قراردادی اختالفات از بخشی خصوص در داوری به مراجعه -ب

 امر اعتبار قواعد و باشدنمی است بوده سابق نزاع در داور رسیدگی مورد های خواسته زمره در که دیگری اختالف

 جاریست نیز خصوصی دادرسی در بها محکوم
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 امر خیر، یا است هبود باطل واقع حاق در قرارداد اینکه از صرفنظر و قراردادی اختالفات متعاقب حاضر پرونده در

 است نموده آن ابطال دعوی طرح به اقدام داوری، رأی صدور از پس خواهان و صادر داوری رأی و ارجاع داوری به

 داوری شرط استقالل به صراحت به  نزاع طرفین صریح، رطش و قرارداد موجب به که مواردی در آن بر عالوه و

 مورد موضوع و آمد نخواهد وجود به مدنی دادرسی آیین قانون از 461 ماده اجرای برای مجالی اند نموده تصریح

 شده رسیدگی امر اعتبار مشمول و است متفاوت پرونده این در درخواست مورد موضوع با نیز داوری در بررسی

 آیین قاننون از 463 ماده جریان و پرونده در آن امکان عدم یا داوری زوال بر دلیلی نیز حاضر فعل در و نیست

 معنونه دالیل به بنا لذا نماید، رسیدگی و ماهیت در ورود به مکلف را دادگاه که گرددنمی مالحظه مدنی دادرسی

 کیفیت این به موجود مطروحه دعوی ،قرارداد از ناشی حاصله اختالفات به راجع داوری شرط وجود به توجه با و

 قرار مدنی، امور در انقالب و عمومی هایهدادگا ادرسید آئین قانون 2 از  ماده  به مستندا  و نیست استماع قابل

 موقت دستور درخواست خصوص در گفته پیش استدالل به بنا و گرددمی اعالم و صادر خواهان دعوی استماع عدم

 که شرایطیست تابع خواهان درخواست اجابت و است قاعده خالف بر فوری دادرسی اینکه به توجه با نیز خواهان

 دعوی اصل به رسیدگی صالحیت دادگاه دیگر سوی از و شده بیان مدنی دادرسی آیین قانون بعد به 131 ماده در

 اختیارات از موقت دستور صدور چه داشت نخواهد نیز را موقت دستور صدور صالحیت دادگاه نتیجه در ندارد، را

 و داشت نخواهد استماع لیتقاب نیز درخواست این لذا ،دعواست اصل به نسبت رسیدگی به صالح دادگاه خاص

 یا حضوری وصف به متصف صادره هایقرار گردد.می صادر درخواست استماع عدم قرار مارالذکر مواد به مستندا

 است. تهران استان نظرتجدید دادگاه در نظرخواهی تجدید قابل ابالغ تاریخ از روز بیست ظرف و نبوده غیابی

 مطلق خسروشاهی مهدی -رانته حقوقی عمومی دادگاه 141 شعبه رییس 
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 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 141 شعبه رأی

 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 141 شعبه :رأی صدور مرجع

    ................ ینشان به ................ التکو با ................ آقای .2 ................ شرکت .1  خواهان:

         ................ ینشان به ................ شرکت خواهان:

 ................ ینشان به ................ التکو با ................ شرکت خوانده:

 یدادرس خسارت مطالبه .3......... بابت وجه مطالبه .2 هیتاد ریتاخ خسارت مطالبه .1 :هاخواسته

 داشته میتقد  الذکرآتی خوانده تیبطرف الذکرذیل خواسته به یدادخواست خواهان گرددمی مالحظه :ارک گردش

 .است نظر تحت یقانون فاتیتشر یجر و فوق السهک به ثبت و شعبه نیا به ارجاع از پس هک

 به المتع خداوند از استعانت با و دادرسی ختم اعالم ضمن ندهپرو محتویات و اوراق جمیع به توجه با دادگاه لذا

  نماید.می رأی صدور و انشاء به مبادرت ذیل شرح

 «دادگاه رأی»

 خواسته به ................ شرکت طرفیت به مدیرعامل ................ مدیریت با ................ شرکت دادخواست درخصوص

 تقدیمی لوایح و پرونده محتویات به نظر تأدیه، تأخیر خسارت مطالبه و دادرسی خسارات مطالبه وجه، مطالبه

 مورخ استنادی قرارداد از 4 ماده مفاد فتنگر نظر در با منعقده، دادرسی جلسه در ایشان اظهارات و طرفین

 داوری: رأی مفاد نیز و طرفین فیمابین 21/3/1398

 حاصل اختالفات جمله از مزبور توافقنامه موضوع به راجع خوانده و خواهان های شرکت بین اختالف هرگونه -یکم

 طرفین بین آتی قرارداد عنوان با بیمکتو قرارداد دیگر سوی از و شود سپرده داوری به آتی پیمانکاری قرارداد از

 .نباشد آن به تسری قابل اصلی قرارداد داوری شرط که است نگردیده منعقد

 اساس بر خوانده از خواهان مطالبات به راجع نظر اظهار به اقدام داور نیز، داوری رأی در مداقه و مالحظه با -دوم

 شرط وجود با لذا است نموده اشاره امر بدین خود تقدیمی الیحه در نیز خواهان و است نموده منعقده قرارداد

 در دعوا طرح حق ابتدائاً و نماید رجوع داوری به باید قرارداد مطابق و بوده آن به ملتزم طرفین قرارداد، در داوری

 موجب به هک است شخص یمدن حقوق از یکی دعوا اقامه و یدادخواه حق که است درست زیرا ندارند، را دادگاه

 به یمدن حقوق سلب به راجع هک یشرط و ستین شخص از سلب قابل یلک طور به یمدن حقوق ق.م 959 دهما

 ندارد. یمانع خاص موارد در و یجزئ طور به یمدن حقوق اسقاط و لبس اما است، بالاثر و باطل باشد، یلک طور

 است یخاص مورد در و یجزئ طور به یمدن حق اسقاط واقع در شود، ارجاع یداور به یخاص موضوع اگر نیبنابرا

 در یدادخواه نیگزیجا نیالطرفیمرض داوران ای داور نزد در یدادخواه هکبل رد،ک دیترد توانینم آن صحت در هک

 که باشد یم شده اعالم اراده به بودن ملتزم و شخص اراده شمردن محترم یمعنا به نیا و شودیم یدادگستر
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 بدون مجدد دعوی طرح وصف این با و باشد می االتباع الزم طرفین مدنی قانون 223 و 219 ،10 مواد حسب

 به مستندا و نیست استماع قابل فیتکی این به موجود داوری شرط و داوری رأی به راجع نهایی تکلیف تعیین

 و صادر خواهان دعوی استماع عدم قرار مدنی، امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آئین قانون 2 از ماده

 تهران استان نظرتجدید دادگاه در تجدیدنظرخواهی قابل ابالغ تاریخ از روز تبیس ظرف صادره قرار گردد.می اعالم

 است.

 مطلق خسروشاهی مهدی -نتهرا حقوقی عمومی دادگاه 141 شعبه رییس 
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 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 140 شعبه رأی

 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 140 شعبه :رأی صدور مرجع

  .................. ینشان به  .................. التکو با  آقای .2  .................. شرکت .1 خواهان:

 .6  .................. خانم .5 .................. شرکت .4 .................. خانم .3 .................. خانم .2 .................. آقای .1 خوانده:

  .................. ینشان به .................. آقای .7  .................. ینشان به  .................. التکو با  .................. آقای

 یدادرس خسارت مطالبه .4  خواسته نیتام .3  هیتاد ریتاخ خسارت مطالبه .2  کچ وجه مطالبه .1 :هاخواسته

 تقدیم الذکرآتی خواندگان طرفیت هب الذکرذیل خواسته به دادخواستی خواهان گرددمی مالحظه :کار گردش

 .است نظر تحت قانونی تشریفات جری و فوق کالسه ثبت و شعبه این به ارجاع از پس که داشته

 به متعال خداوند از استعانت با و دادرسی ختم اعالم ضمن پرونده محتویات و اوراق جمیع به توجه با دادگاه لذا

 .نمایدمی رأی صدور و انشاء به مبادرت ذیل شرح

  اصالحی گزارش

 خانم و آقایان و شرکت طرفیت به .................. وکالت با .................. شرکت و  .................. آقای دادخواست خصوص در

 مورخ  .................. بانک  .................. شماره به برگشتی چک از بخشی وجه مطالبه خواسته به  ..................

 100.000.000.000 مبلغ به تأدیه تأخیر و الوکالهحق هزینه دادرسی، از اعم خسارات انضمام به 13/3/1399

 جلسه تشکیل و قانونی تشریفات جری با دادگاه و داشته تقدیم را تأدیه تأخیر خسارت و خواسته تأمین و الیر

 حسب داشت اعالم خواهان وکیل ،دارند اصالحی گزارش صدور تقاضای و اندرسیده توافق به داشته اعالم طرفین

 به تهران دو ثبتی بخش در واقع اداری آپارتمان تملیک ازاء در است حاضر )خواهان( وی موکل حاصله توافق

 مساحت به اصلی ندس نوع به 4 قطعه از .................. از مجزی و مفروز  .................. اصلی از  .................. فرعی شماره

 بانک عهده در  .................. /1013 سریال شماره چک با را است بوده  آقای مرحوم نام به که مربع متر 162.26

 و  .................. شرکت سوی از امضاء .................. آقای وجه در ریال میلیارد شش و شصت و یکصد مبلغ به ..................

 رسمی اسناد دفترخانه در و کرد خواهد صلح را (متضامناً چک تضمین و متعهد) .................. آقای و  .................. آقای

 هم اندهخو وکیل شد، خواهد تحویل خواندگان از احد  .................. آقای به خواهان سوی از چک با ملک انتقال

 حصر گواهی رویت با دادگاه این و شود صادر اصالحی گزارش و است وافقم مارالذکر توافق شرح به داشت اظهار

 تهران اختالف حل پنج شورای 219 شعبه از .................. دادنامه شماره به خواندگان وکیل سوی از شده ارائه وراثت

 وضعیت آخرین استعالم و سازدمی مرتفع را قیم نصب به نیاز که صغار ایبر (قهری ولی) پدری جد وجود به نظر و

 دادرسی آیین قانون از 184 ماده به مستنداً دادگاه این با 21/11/99 تاریخ به  .................. نامه شماره به ثبتی

  .نمایدمی اصالحی گزارش صدور به مبادرت فوق توافق شرح به مدنی
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 استناد به طرفین خواهی تجدینظر حق اسقاط از نظرصرف و شده تلقی قطعی گزارش این است توضیح به الزم

 مقامقائم یا و وراث ،طرفین حق رد و شده تلقی قطعی اصالحی گزارش این مدنی دادرسی آیین قانون از 333 ماده

 خصوص در همچنین .شودمی گذاشته اجرا موقع به هاهدادگا احکام مانند و است االجراالزم و معتبر آنها قانونی

 ماده ب بند استناد به دادگاه این خواهان وکیل سوی از آن استرداد به نظر خواهان لبهمطا مورد خواسته تأمین

 مدت ظرف و تلقی حضوری صادره قرار .داردمی اعالم و صادر را دعوی رد قرار مدنی دادرسی آیین قانون از 107

 .است تهران استان تجدیدنظر محاکم در خواهیتجدیدنظر قابل ابالغ تاریخ از وزر بیست

 نیادهقانی امیررضا -نتهرا تجاری قضایی مجتمع 140 شعبه دادرس
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 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه رأی

 تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 142 شعبه :یرأ صدور مرجع

              ................. ینشان به ................. التکو با  آقای .2 ................. شرکت .1  خواهان:

 ................. ینشان به  ................. کبان  خوانده:

 (ی)مال قرارداد فسخ دییتا خواسته:

 نظر زیر تهران حقوقی عمومی دادگاه 142 شعبه در العاده فوق وقت در ....... کالسه پرونده 02/12/1399 تاریخ به

  .است

 .شودمی صادر رأی زیر شرح به و اعالم رسیدگی پایان پرونده محتویات به نظر

 «دادگاه یأر»

 به الزام قرارداد، فسخ تایید خواسته به ................. بانک علیه دعوایی ................. شرکت از وکالت به ................. آقای

-44هایشماره به بانکی های نامه ضمانت آزادسازی به الزام و (44.000.000.000) پرداخت شپی دریافت

 44.000.000.000 مبالغ به ترتیب به 1398/12/12 – 982295123-29 و 1399/2/16  -13994279588

 ریختا در موکلش شرکت داده توضیح و کرده مطرح دادرسی خسارات مطالبه و ریال 22.000.000.000 و ریال

 و شایع کرونا بیماری که این دلیل به اما کرده منعقد خوانده با 2340-99-8-13 شماره به قراردادی 6/2/1399

 مصداق دو این که-نشد داده تخصیص مرکزی بانک سوی از الزم ارز که این به توجه با نیز و شد بسته مرزها

 خوانده به 13/7/1399 مورخ اظهارنامه موجب به (14 ماده اساس )بر قرارداد فسخ مراتب -هستند ماژرو فورس

 پرداخت پیش بابت ریال 44.000.000.000 مبلغ موکل که این به توجه با و موارد این به توجه با است. شده اعالم

 قرارداد راستای در گفته پیش های نامه ضمانت که این به توجه با نیز و بازگرداند او به باید که گرفته خواهان از

 قرارداد موضوع است. شده باال هایخواسته شرح به حکم صدور تقاضای شوند آزاد باید که اندشده تحویل دهخوان به

 فورس شرایط ایجاد به توجه با گویدمی خواهان (.)خوانده بانک پشتیبان سایت هیزاتتج خرید از بوده عبارت

  است. کرده اعالم را قرارداد فسخ 14 ماده اساس بر ماژور

 ادعای -2 نیست؛ معلق و شده منعقد منجز صورت به طرفین میان قرارداد -1 که: کرده دفاع خوانده نماینده

 از پس ماه سه قرارداد -3 ندارد؛ مطابقت (264 ماده) مدنی قانون در تعهدات سقوط موارد از یک هیچ با خواهان

 اجرای به بانک این -4 باشد؛ ماژور فورس تواندنمی باال موارد پس شده منعقد تحریم شرایط در و کرونا شیوع

 می تغییر زمان گذر در بلکه نیست مجرد و بسیط امر یک آگاهی -1 داده: پاسخ خواهان وکیل دارد. اصرار قرارداد

 شدن بسته و ارز تخصیص عدم توانستهنمی قرارداد انعقاد زمان در هم و قیمت پیشنهاد زمان در موکل و کند

 بانک و دهند انجام را خود تعهدات اند نتوانسته دالیل همین به متعددی شرکتهای -2 کند؛ بینیپیش را مرزها

 گاه هیچ قرارداد انعقاد زمان در :داده پاسخ خوانده نماینده .است کرده تایید را ارز تخصیص عدم هم .......... 
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 ارز تخصیص از اطمینان از پس باید قراردادها همه بود چنین اکر زیرا شودمین بینیپیش ارز تخصیص مساله

 نظر و کندمی استدالل چنین شعبه این .است نشده فسخ از سخن نیز گرفته صورت مکاتبات در .شدندمی منعقد

 :دهدمی

 این که صورتی در و شودمی معلق ماه 2 مدت به ردادقرا ماژور فورس تحقق صورت در قرارداد 14 ماده برابر -یک

 .کند فسخ را قرارداد تواند می فینطر از یک هر یابد ادامه وضعیت

 فروردین و اسفندماه پایان در .بود شده شایع کرونا تاریخ آن در .است شده منعقد 6/2/1399 تاریخ در قرارداد -دو

 در کرونا پس بود. پیشرفت حال در کرونا اروپا در بودند. هشد بسته کشور در شهری بین هایجاده حتی1399

 نبوده بینیپیش قابل غیر ایحادثه رو این از و بوده آگاه آن شیوع به خواهان و بود شده شایع خارج در هم و داخل

 باشد. قهریه قوه مصداق که

 دست خواهان قرارداد زمان در باشد. کرده تهیه پیش از را الزم ارز باید بنددمی چنیناین قراردادی که کسی -سه

 داشته بینیپیش چنین اگر نشود. داده تخصیص تجهیزات نوع این به ارز است ممکن که کردمی بینیپیش باید کم

 بینی پیش این از ناشی احتمالی ضررهای نکرده بینیپیش چنان اگر باشد. ماژور فورس تواندنمی موضوع که

 بود. خواهد او خود با نکردن

 قرارداد نباید کند تهیه را کاالیی تواندنمی اگر شرکتی هر که دارد وجود عرف این ارز تخصیص زمینه در -چهار

 انتظار این کندمی منعقد قراردادی چنین که شرکتی از .باشد قرارداد به پایبند باید کرد چنین اگر و کند منعقد

 کند. بینیپیش را رزا نشدن یا شدن داده تخصیص که رودمی متعارف و معقول

 قابل مطلق طور به شرایط که نیست معنا این به تغییر این اما کندمی تغییر زمان در آگاهی که است درست -پنج

 ممکن کلی طور به قراردادی هر انعقاد که آن برای و هستند بینیپیش قابل ایاندازه تا شرایط .نیستند بینی پیش

 برای موجبی زمان در تغییر قابلیت اگر کنند. بینیپیش را شرایط که داشت ظارانت قرارداد طرفین از باید باشد

 ایران در و ندارد ثبات که دنیا کند. می تغییر چیز همه ماند. نخواهد جا بر پا قراردادی هیچ باشد اردادقر فسخ

 شودمی منعقد تغییر زا بستری چنین بر قرارداد .است تالطم و تغییر دستخوش چیزی هر از بیشتر اقتصادی شرایط

 بشود. اجرا که رودمی انتظار هم بستر همین به و

 فسخ از تابعی بلکه ندارد اصالت که دارد را ایراد این پرداخت پیش گرفتن پس باز به الزام خواسته -شش

 و ردبگی پس خواهان از را پرداخت پیش مبلغ که داشت می حق خوانده نیز قرارداد فسخ فرض در .است قرارداد

 کند.نمی حقش گرفتن به مجبور را کسی دادگاه

 جهت این از خواهان برای فسخی حق آن تبع به و شودمین احراز ماژور فورس شرایط که این دلیل به مراتب به بنا

 الزام و (6/2/1399 – 12340-99-8-13)شماره قرارداد فسخ تایید های خواسته خصوص در شودمین شناسایی
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 صادر خواهان حقیبی به حکم مدنی دادرسی آیین انونق 197 ماده به مستند هانامهضمانت سازیآزاد به خوانده

 به مستند ریال( 44.000.000.000) پرداخت پیش مبلغ گرفتن تحویل به الزام خواسته خصوص در و شودمی

 مستند و حضوری شده رصاد قرار و حکم گردد.می صادر دعوا استماع عدم قرار مدنی دادرسی آیین قانون 2 ماده

 قابل تهران استان تجدیدنظر دادگاه در ابالغ تاریخ از روز 20 ظرف قانون همین 336 و 332 ،331 مواد به

       هستند./ نظرخواهیتجدید

  

  نژادرضائی حسینامیر -تهران تجاری قضایی مجتمع حقوقی عمومی دادگاه 142 شعبه حقوقی دادگاه قاضی
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  تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 141 شعبه رأی

  ..........  ینشان به  ..........  التکو با ........ ..  شرکت خواهان:

            ..........  ینشان به  ..........  شرکت خوانده:

 یدادرس خسارات مطالبه .3 هیتاد ریتاخ خسارت مطالبه .2 ........ بابت وجه مطالبه .1 :هاخواسته

  ار:ک گردش

 سند ابطال و اصالح بر خواندگان الزام بر مبنی حکم صدور خواسته به یدادخواست خواهان گرددمی مالحظه

 السهک به ثبت از پس و ارجاع دادگاه شعبه این به پرونده هک داشته میتقد الذکرآتی خواندگان تیطرف به فوت

 ختم اعالم ضمن پرونده ومحتویات اوراق جمیع به توجه با دادگاه .است نظر تحت یقانون فاتیتشر یجر و فوق

 نماید.می رأی صدور و انشاء به مبادرت ذیل شرح به متعال خداوند از استعانت با و حاضر علف در دادرسی

 «دادگاه رأی» 

 مطالبه .1 :خواسته به ، ..........  شرکت طرفیت به  .......... مجتمعاً و منفرداً التکو با  رکتش دعوی خصوص در

 نظر اینگونه ،دادگاه یدادرس خسارات مطالبه .3 هیادت ریتاخ خسارت مطالبه .2 ریال 250.000.000 مبلغ به وجه

 تعهدات به راجع مدنی قانون از 222 الی 219 و 10 مواد به استناد تقدیمی دادخواست در خواهان :یکم که دارد

 پرونده در مضبوط 6/10/1399 مورخ تقدیمی الیحه در خواهان وکالی دوم: دارد. خوانده از را مطالباتی قراردادی

 جهت نحوی به و نموده مدنی قانون از 336 ماده به استناد ادعایی، شفاهی قرارداد جهت به مطالبه بر عالوه

 است واحد منشاء وجود و کامل ارتباط شرط دو احراز به منوط دعوی جهت تغییر -سوم اند.داده تغییر را خواسته

 لذا است، استیفاء الیحه، در مطالبه منشاء و قرارداد اولیه دادخواست مبنای بر خواسته مطالبه منشاء آنکه ،حال

 مسموع نیز جهت دو هر مردد پذیرش دیگر سوی از و نیست دادگاه پذیرش مورد دعوی )جهت( نحوه تغییر این

 چهارم: بود. نخواهد دادگاه پذیرش مورد آن نمودن مردد و باشد مشخص و معین بایستمی دعوی جهت چه نیست

 نیز شفاهی قرارداد به استناد اساس بر خواهان دعوی پذیرش استدالالت، سوم بند در شده ذکر مقدمه این با

 را قرارداد آن ارکان است مکلف شفاهی، استنادی قرارداد وجود فرض با خواهان بود،چه نخواهد دادگاه مقبول

 تعهدات ایفای متعاقبا و شده خواستار را آن شرایط جمیع ذکر با قرارداد اثبات بدوا دیگر بیان به و مشخص و تعیین

 به دعوی لذا است، نگردیده عمل اینگونه حاضر دعوی در که نماید مطالبه را قراردادی مبلغ پرداخت به خوانده

 در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آئین قانون از 2 ماده به مستندا لذا ندارد را استماع قابلیت کیفیت این

 غیابی یا حضوری وصف به متصف صادره رأی داردمی اعالم و صادر خواهان  دعوی استماع عدم قرار مدنی  امور

 است. تهران استان تجدیدنظر محاکم در تجدیدنظرخواهی قابل ابالغ از پس روز بیست ظرف لکن نبوده،

 قمطل خسروشاهی مهدی -تهران حقوقی عمومی دادگاه 141 شعبه رییس
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  تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 140 شعبه رأی

    تهران یتجار یدعاو به یدگیرس یتخصص ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه 140 شعبه  :رأی صدور رجعم

                .............. ینشان به  .............. التکو با .............. شرکت خواهان:

  .............. مازندران استان ینشان به .............. شرکت خوانده:

 (یمال) تعهد یفایا به الزام .3  بر... یمبن (ی)مال تعهد یفایا به الزام .2 یدادرس خسارت مطالبه .1 :هاهخواست

 بر... مبنی (ی)مال تعهد یفایا هب الزام .5  ...بر یمبن (یمال) تعهد یفایا به الزام .4  .......بر یمبن

  :کار گردش

 خوانده طرفیت به ذیل در مندرج خواسته به دادخواست خواهان گرددمی مالحظه پرونده محتویات به عنایت با

 .است نظر تحت حالیه و ارجاع ادگاهد شعبه این به پرونده که است نموده تقدیم دعوی

 متعال خداوند از استعانت با و آتی شرح به دادرسی ختم اعالم ضمن پرونده محتویات و اوراق جمیع عنایت با

 .نمایدمی رأی صدور به مبادرت

 «دادگاه رأی»

 ایفای به الزام خواسته به  ...........  شرکت طرفیت به ...........  وکالت با ...........  شرکت دادخواست خصوص در

 21000 مقدار لتحوی بر مبنی 6/11/94 مورخ توافقنامه در ندرجم تعهدات انجام به خوانده الزام بر مبنی مالی تعهد

 زمان تا تأدیه تأخیر خسارت پرداخت و مذکور توافقنامه 3 و 1 بند موضوع متر 2 عرض و فیالمنت خام پارچه متر

 مبنی مالی تعهد ایفای به الزام و الیر 201.00.000 به مقوم دادرسی هزینه و خسارت و آن اجرای و حکم صدور

 نخ کیلوگرم 2850 مقدار تحویل بر مبنی 6/11/94 مورخ وافقنامهت در مندرج تعهدات انجام به خوانده الزام بر

 الزام بر مبنی مالی تعهد ایفای به الزام و الیر 201.000.000 به مقوم توافقنامه 3 بند موضوع 150 فیالمنت

 توافقنامه 5 بند موضوع پنبه نخ تحویل بر مبنی 6/11/94 مورخ توافقنامه در مندرج تعهدات انجام به خوانده

 در مندرج تعهدات انجام به خوانده الزام بر مبنی مالی تعهد ایفای به الزام و الیر 201.000.000 به مقوم مذکور

 اجتماعی تأمین قانون از 38 ماده موضوع موکل پرداختی بیمه حق پرداخت بر مبنی 6/11/94 مورخ توافقنامه

 دادرسی جلسه در لکن است داشته دادگاه تقدیم را دادرسی خسارت مطالبه و الیر 201.000.000 به مقوم

 اختیار احراز از پس دادگاه این و اندداشته مسترد مطروحه ایرادات به نظر را دادخواست 11/11/99 مورخ تشکیل

 صدور به مبادرت فوق مراتب به نظر با مدنی دادرسی آیین قانون از 107 ماده ب بند به مستنداً خواهان وکیل

 حاکمم در خواهیتجدیدنظر قابل روز بیست مدت ظرف و تلقی حضوری صادره قرار .ایدنممی دعوی رد قرار

 .است تهران استان تجدیدنظر

 نیادهقانی امیررضا -انتهر حقوقی عمومی دادگاه 140 شعبه دادرس
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