
 

 

 

 ابطال رای داورینمونه دادخواست 

  -: نامخواهان
 

 آدرس -نام خانوادگ

 -: نامخوانده
 

 آدرس -نام خانوادگ

 ابطال رای داوری: خواسته

خانه  -اظهارنامه -قرارداد -رای صادره از سوی داورو منضمات:  لیدل   گوایه عدم حضور در دفتر

م دادگاه استیر   ...........محتر

 سالم با 

قرارداد فروش یااااک مباااا ، بااااه م دعوا، تر بااااا خوانااااده محدر مورخ ................،  ................، فرزنااااد...............،نجاااااناااا یا

آدرس........... باااا  الب ی .ر ........... را من ناااد نموده و در ق.اااال ...........  وماااان یمک م اااامباااه، مبااا  خود را باااه ا  اااااااااااااااااان 

وط ضااااامک ع فروختم.  ام عدم  نظیم سااااام.بغ ............  ،ند در شر ز ند رساااااد و عدم حضاااااور در  ومان، روزانه، بابت وجه التر

خانه خانهدفتر ز گردید و  اریااااخ مراج ه به دفتر ز  ،   یی  ز  .../..../....  مورخ  نت  در  که هر دو،تیم  گذاش  بر ایک را و قرار  شد    یی 

خانه شااااااماره ......... واق  در ر دفصاااااا   د 10راس ساااااااعت   اریااااخ مورد  وافق، برای انتنال سااااااند رسااااااد به نام ، ............. تر

 حاضز شویم. ا  ان، 

خانه، در 10 راس ساااااااااااااااعتدر  اریااااخ مورد  وافق، اینجان ،  ز منتظر  ، حاضز شاااااااااااااادم و دفتر خوانده  ا  ایان ساااااااااااااااعت اداری نت 

م یف نیام محتر ز مو  وردند و در ایک خصوص، برگه عدم حضور در اندم، لکک ا  ان، تشر خانه نت 
و  جود است. مجددا،دفتر پت 

ونیک، از ا  اااااان خواساااااتم  ا ارساااااال اظهارن خانه، برای انتنال ساااااند رساااااد حاضز امه قضااااااکت الکتر در مورخ .../.../... در دفتر

ام  اخت  در انتنال ساااااااند رساااااااد را خواساااااااتار و یط اظهارنامه ای، از بنده، مطال.ه و  ننموند  لکک ا  اااااااان، وقی شاااااااوند، ز
جه التر

 نپذیرفتم. با  وجه به عدم  نصت  در  اخت  انتنال سند رسد، شدند که بنده، پرداخت آن را 

ز را به داور مر  که وافق کرده بودیم  آنجا که بنده و ا  ان، در م.ای ه نامه خود،  از   مابی 
ز
 ضز اختالفات در خصوص قرارداد ف

، جناب آقای...........  ز ام مندرج در قرارداد را باو  راج ه کرده.، ارجاع دهیم. ا  ااااااااااااااان به داور، مالطرفی  ز ت بمطال.ه وجه التر

ز عیل رغم دفاعیات بنده و ارائه گوایه عدم حضور ا  ان در در ان  اخت  اینجان  تنال سند رسد، خواستار شدند و داور نت 

خااناه، رای باه محیومیات اینجاانا  باه پردا ام تخادفتر ز داده اناد کاه خالق قاانون و حق اسااااااااااااااات. لاذا باه موجا  ایک  وجاه التر

م، مستدیع است. دادخواست، ابطال رای داور از آن م  رج  محتر


