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 16/د/262/31/09شماره رای تصحیحی : ص 

 3/1/3109تاریخ صدور رای : 

 کلید واژه:

 رای تصحیحی؛ هزینه های داوری؛ نمونه رای داوری.

 

 خواهان دعوی تقابل: شرکت کویر

 خوانده دعوی تقابل: آقای منصور و خانم ملکه

 22/32/3109مورخ  16/د/262/31/09خواسته: اصالح رای شماره 

 (32/3/3139رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران )مصوب مرجع 

 داور پرونده: آقای سهیل مهرآمیز

 

 گردش کار

تحت نظر است مالحظه می شود شرکت  16/د/31/09مورخ هشتم خرداد ماه نود و یک و در وقت فوق العاده پرونده کالسه 

را تقدیم کرده است. خالصه  13/2/03مورخ  276ان دعوی تقابل و خوانده دعوی اصلی الیحه ثبت شده به شماره کویر خواه

الیحه تقاضای صدور رای تصحیحی در پرونده فوق الذکر است با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و همچنین توجه به مفاد 

 نماید.نامه خواهان به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می 

 «رای تصحیحی»

با توجه به آنکه به موجب محتوبات پرونده درخواست شرکت کویر )خواهان دعوی متقابل( برای صدور رای اصالحی در 

مهلت مقرر تسلیم شده، و نیز با توجه به اینکه شرکت مذکور هزینه های داوری سهم خوانده را پرداخت نموده است و 
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هزینه های سهم وی به علت سهو قلم در متن رای لحاظ نگردیده است لذا به استناد ماده  محکومیت خوانده تقابل به پرداخت

 آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی عبارت زیر به متن رای اضافه می شود: 190

وده ه سهم وی بمیلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال هزینه داوری ک دعوی تقابل هم چنین به پرداخت یک خوانده»

رای اصالحی صادره به عنوان « است و جهت تسریع در رسیدگی خواهان آن را پرداخت کرده محکوم  می گردد.

 اصلی بدون رای تصحیحی ممنوع است. غ و اجرای رای الجزء الینفک رای اصلی بوده و اب

 مقرر است نسخه ای از رای به طرفین به همراه رای اصلی ابال غ گردد.

 

 پروندهداور 

 سهیل مهرآمیز


