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گزارش 6

خواهان:زليخا
خوانده  :علي
خواسته:تقاضاي خلع يد از يكباب اطاق به مساحت تقريبي  6متر از
پالك

ثبتي

721/933واقع

در

روستاي

مهابادومقوم

به

مبلغ

 60/000/000لاير به انضمام هزينه دادرسي
هزينه دادرسي پرداخت شده7200000:

لاير طي فيش شماره...

تصمیم دادگاه :صدور قرار رد دعوي بشماره 117778مورخ 30/2/5
مواد قانوني استناد شده:

ماده

اجتماعي و فرهنگي جمهوري

799

قانون

برنامه

توسعه

اقتصادي

اسالمي ايران -به ماده  2قانون آئين

دادرسي دادگاههاي انقالب در امور مدني مصوب 7913

گردشكار :خواهان به استناد سند مالكيت يكباب اطاق به پالك ثبتي
 721/933واقع در روستاي مهاباد اعالم مالكيت نموده و ابراز
داشته كه خوانده آن را به صورت عدواني تصرف نموده لذا با
توجه به تصرف خوانده از محضر دادگاه تقاضاي صدور حكم به خلع
يد از يكباب اطاق فوق الذكر را

تقاضا نموده.

مدير دفتر پس از ثبت دادخواست و بررسي شرايط اساسي دادخواست
وقت رسيدگي را براي تاريخ  13/7/97تعيين نموده و به اصحاب
دعوي اخطار نموده و در جلسه اول رسيدگي خوانده به شرح ذيل
دفاع داشته است؛
كه ملك فوق را از شخصي بنام علي اكبر خريداري كرده و يك سند
از پالك ثبتي  610فرعي از  721اصلي تقديم دادگاه نموده است.
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دادگاه با صدور قرار ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری مراتب رسيدگی را
ادامه میدهد.
سپس نظريه كارشناس رسمي دادگستري و استعالم از هر دو پالك
ثبتي اشاره شده در پرونده مطروحه به شرح ذيل اعالم ميگردد؛
در خصوص پالك  933فرعي از  721اصلي مطرح شده از سوي خواهان سند
مالكيت در سال  7921به نام صفر به ثبت رسيده و پس از آن در سال
 7991به موجب گواهي حصر وراثت به  5نفر از وراث كه تنها وارث
خواهان ميباشد منتقل گرديده .
به

موجب

نظريه

كارشناس

رسمي

دادگستري

دو

پالك

ثبتي

فوق

االشاره با يكديگر اختالف داشته و دو موضوع كامال منفك ميباشد
بگونه اي كه پالك ثبتي  933فرعي از  721اصلي در پالك ثبتي 610
فرعي از  721اصلي بوده و پالك ثبتي مورد موضوع مطرح شده از
سوي خواهان كه يكباب طويله ميباشد

جزء پالك ثبتي  633فرعي از

 721اصلي بوده واز پالك فوق مجزا شده است .
باتوجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری دادگاه مبادرت به صدور
رأی می نمايد ؛
راي صادره بشماره11/118
مورخ30/02/05:

(راي دادگاه)
در خصوص دادخواست تقدديمي خدانم زليخدا ...بده طرفيدت آقداي
علي...به خواسته خلع يد از يكباب اطاق به مساحت  6متدر مربدع
از پالك ثبتي933فرعي از  721اصلي مهابداد بدا ايدن توضدي

كده

خواهان اظهار داشت:خوانده به طور غاصبانه امتنداع مدينمايدد
لذا محكوميت خوانده طبق ستون خواسته مورد استدعاست .نظر بده
محتويات پرونده مدارك ابرازي خواهان اظهدارات طدرفين اپاسدخ
استعالم ثبتي به شماره 17/3/1-7631/13ثبت لواي

واصله از اداره

ثبت اسناد و امالك فيروزكوه كه رقبه موضوع خواسته را در سدند
مالكيت خواهان آورده است ولي طبق نظريه كارشناسدي كده توسدط
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رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ارائه شده است و مصون از تعدر
مي باشد رقبه موضوع خواسته در سند مالكيت خوانده كه بر اسداس
ماده  799قدانون برنامده توسدعه اقتصدادي اجتمداعي و فرهنگدي
جمهوري

اسالمي ايران صادر شده است قرار دارد به عبارت ديگدر

رقبه موضوع خواسته در محدوده سند مالكيت طدرفين پروندده مدي-
باشد بنا به مراتب طرح دعوا به كيفيت مطروحه در شرايط فعلدي
مطابق مقررات نبوده و قابليت طرح و استماع را ندارد دادگداه
با استناد به ماده  2قانون آئين دادرسي دادگاههداي انقدالب در
امور مدني مصوب  7913قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعالم مي-
دارد راي صادره حضوري و ظدرف مددت  20روز پدس از ابدالغ قابدل
تجديد نظر در محاكم تجديد نظر ميباشد.

نظر وتحلیل کارآموز:
به موجب بند  9ماده  57آئين دادرسي مدني يكي از شرايط اساسي
دادخواست

تعيين خواسته و بهاء آن ميباشد.

در اين پرونده آنچه مورد توجه است خواسته خواهان بوده كه
خلع يد از يكباب اطاق در ستون خواسته ذكر شده بود و در شرح
دادخواست دليل تصرف را غاصبانه اعالم كرده بود و به آن دليل
كه يد وي اماني بوده و خواهان يد او را غاصبانه ذكر كرده
بود قاضي محترم قرار رد دعوي صادر نموده در صورتيكه آنچه در
ستون خواسته ذكر شده مبناي اقامه دعوي بوده و محكمه خواسته
را بايد مالك دعوي قرار دهد و اينكه يد اماني محسوب است يا
غاصبانه تحت تشخيص دادگاه ميباشد وتعارضي با اصل خواسته كه
يكباب اطاق است ندارد .و رسيدگي به اصل خواسته وظيفه دادگاه
بوده و نحوه شرح دادخواست نميتواند اساس دليل رد دعوي باشد.
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خوانده  :علي
خواسته:مطالبه يكفقره چك بانك رفاه بشماره  66971بانك رفاه به
مبلغ  50ميليون لاير بهمراه خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسي
لاير طي فيش شماره ...ومبلغ  50000لاير

هزينه دادرسي پرداخت شده350،000:
ابطال تمبر
تصمیم دادگاه:

صدور رأي به محكوميت خوانده بشماره  117770مورخ

13/3/72
مواد قانوني استناد شده:

مواد738

735-

731-

-

-573-572-731-735-738

522قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقالب در امور مدني
مصوب  7913و مواد  977و  979قانون تجارت

گردشكار:به موجب دادخواست تقديمي از سوي خواهاناخوانده مبلغ 50
ميليون لاير چك بانك رفاه را صادر نموده و در سررسيد آن از سوي
بانك محال عليه گواهي عدم پرداخت وجه چك صادر ميگردد و
خواهان عالوه بر مبلغ چك حكم به الزام پرداخت خسارت تاخير و
تعدي و همچنين هزينه دادرسي را از دادگاه حقوقي شهرستان
درخواست مينمايد.
مدير دفتر با بررسي دادخواست و ضمائم نسبت به تعيين وقت و
اخطاريه در تاريخ  13/7/97اقدام نموده و در جلسه رسيدگي
خواهان اظهار داشته كه بموجب فروش سراميك به خوانده مبلغ چك
را از وي طلبكار ميباشد.
در دفاع خوانده اظهار داشته كه پس از انجام معامله به صورت
اقساط مبلغ ده ميليون لاير طي فيش شماره 0158239مورخ-11/72/2ده
ميليون لاير طي فيش شماره  179525مورخ -11/72/5ومبلغ پانصدهزار لاير
طي

فيش

شماره15892مورخ

11/72/71

به

حساب

خواهان

بشماره

...............سيبا بانك ملي منظور نموده وبا تقديم تصوير
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اسناد مذكور خواهان نيز ايرادي به اسناد وارد نياورده و راي
دادگاه به شرح ذيل صادر ميگردد.

(راي دادگاه)
در خصوص دادخواست تقديمي آقداي علدي ...بطرفيدت علدي ...بده
خواسته مطالبه يك فقره چدك بشدماره 11/77/21-66971عهدده باندك
رفاه كارگران به مبلغ پنجاه ميليدون لاير خسدارت تداخير تاديده
وهزينه دادرسي با اين توضي

كه خواهان اظهار داشدته خواندده

بموجب چك مورد اشاره مبلغ مذكور را به وي بدهكار است كه بدا
مراجعه به بانك محال عليه با عدم پرداخت مواجه شده است لدذا
محكوميت خوانده طبق ستون خواسته مدورد تقاضاسدت خواندده بدا
دات خدود اظهدار داشدته مبلدغ
حضور در جلسه دادرسدي در دفاعيد
چهارميليون وپانصد وبيست هزار تومان از طلب خواهان و وجه چك
موصوف را در طي سه فقره قبض بانكي بشدماره هداي 11/5/75-15823
بمبلغ پانصد هزار تومدان كده بحسداب جداري شدماره  ...بندام
خواهان واريز نموده است ومبلغ دو ميليون وبيست هدزار تومدان
مابقي را قبل از تاريخ  13/72/75پرداخت نموده است واالن مبلدغ
باقي مانده را بدهكار است .دفاعيات خوانده مدارك ابدرازي وي
در خصوص پرداخت وجه مربوط به خواهدان بدا عنا يت بده اينكده
مدارك ابرازي خوانده در خصوص پرداخت مبلغ بيست وپنج ميليدون
لاير محرز است دعوي خواهان را تا مبلغ  25ميليدون لاير وارد تشدخيص
ميدهد و با استناد به مواد 522-573-572-731-735-738قانون آئدين
دادرسي دادگاههاي عمومي وانقدالب در امدور مددني مصدوب  7913و
مواد  977و  979قانون تجارت حكم محكوميت خواندده بده پرداخدت
مبلغ -7بيست وپنج ميليون لاير بابت اصل خواسته -2مبلدغ چهارصددو
بيست و پنج هزارو ششصد لاير بابت هزينه دادرسي و تمبر مربوطه -9
خسارت تاخير تاديه نسبت بمبلغ محكوم له كه طبق تعرفه در حين
اجراي حكم محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد
اما در خصوص دعوي خواهان به طرفيت خوانده مورد اشداره نسدبت
به مازاد بر ميزان محكوميت تا مبلغ خواسته نظر بده محتويدات
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پرونده و با عنايت به اينكه مدارك ابدرازي خواندده حداكي از
پرداخت آن مي باشد دادگاه دعوي خواهان را وارد ندانسته وبدا
استناد به مواد  731- 735- 738قانون آئدين دادرسدي دادگاههداي
عمومي و انقالب در امور مدني حكم به بي حقدي خواهدان صدادر و
اعالم ميدارد رأي صادر شده حضوري است و ظرف مدت بيست روز پدس
از ابالغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان مدي-
باشد.مقرر است دفتر وفق مقررات اقدام و ابالغ گردد.

تحلیل کار آموز :نظر به مواد تصري
دعوي مواد  735- 738تصري

شده در راي صادره در خصدوص طدرح

بر اسنادي دارد كه در مرحلده دفداع

ويا اقامه دعوي اصحاب دعوي ابراز ميدارند و مداده  731تصدري
داشته كه حق يا ديني برعهده كسي ثابت شد اصل بر بقاي آن است
مگر خالف آن ثابت شود كه خوانده در اين دعوي با ارائه اسدناد
پرداختي خالف واقع بودن كل مبلغ چدك را ثابدت نمدوده و قاضدي
محترم نظر به مواد  977و  979قانون تجارت نسبت به باقي مبلدغ
از كسددر مبلددغ پرداختددي از سددوي خوانددده را مبندداي خواسددته
قرارداده و ميتوان بيان نمود كه راي صادره بدون ابهامي بحدق
صادر شده و مدواد 522-573-572قدانون آئدين دادرسدي دادگاههداي
عمومي وانقال ب در امور مدني كه در راي صادره تصري

شده نسدبت

به محكوميت خوانده به شق دوم و سدوم محكوميدت همچدون خسدارت
تأخير تاديه پرداخت وهمچنين هزينه دادرسي اشاره داشدته وراي
قاضي محترم مستند و تهي از ايراد ميباشد.
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خواهانها  :حسين -باقر – حاجي به وكالت زمانی
خواندگان  :سياوش د محمد د علی
خواسته-7:تقاضاي اثبات مالكيت دو قطعه زمين به نامهاي تپه سر
به مساحت 900متر مربع وپي درگاه به مساحت سه هزار متر مربع
به پالك ثبتي 255فرعي از  31اصلي

 -2تقاضاي صدور حكم خلع يد

از رقبات مذكور
-9كليه خسارات دادرسي فعالا مقوم به 50،700،000لاير
هزينه دادرسي پرداخت شده 7/020/000 :لاير طي فيش شماره...
راي دادگاه :صدور قرار رد دعوي خواهان بشماره  817مورخ 30/2/20
مواد قانوني استناد شده:ماده  2قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي
وانقالب در امور مدني مصوب 7913

گردشكار :با عنايت به دادخواست تقديمي خواهانها ابراز داشته كه
دو قطعه زمين زراعي مدذكور در سدتون خواسدته بدا پدالك ثبتدي
255فرعي از  31اصلي

در مالكيت پدرشان(محمد علي) بوده كه بدا

فوت وي آنان وارث او بوده اند نظر به اينكه زمين مورد دعدوي
به صورت اماني در يد خوانده رديف اول بوده اسدت لدذا وي بدا
انجام بيع فضولي زمين را به خواندگان رديف  2و 9انتقدال داده
وبا توجه به اينكه معامله نسبت به مال غير بوده اسدت
مقبو

ضدمان

به عقد فاسد است و بيع فاسد اثري در تملك ندارد و سند

دي بدوده لدذا
دند اصدالحات ارضد
دوي خواهانهدا سد
ارائه شده از سد
درخواست خواهان از دادگاه اثبات مالكيت و صدور حكم بدر خلدع
يد بوده است .
مدير دفتر شعبه يك دادگاه حقوقي با بررسي دادخواست و ضدمائم
وقت رسيدگي را تعيين نموده ومورخه  13/3/25اولين وقت رسديدگي
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را به خواندگان ابالغ نموده است.و اخطاريه به صورت قانوني به
خواندگان ابالغ گرديد.
خواهانها به همراه وكيلشان در جلسه اول شركت نموده واظهارات
خود را به موجب دادخواست تقديمي اعالم داشتند.
خواندگان هيچيك در جلسه دادرسي حضور نداشته.
دادگاه جلسه ديگري در تاريخ  13/77/21تعيين نموده.
جلسه رسيدگي با حضور خواهانها و خواندگان تشكيل گرديده وبدا
توجه به اظهارات خواهانها خواندگان اظهار داشدتند كده زمدين
مطرح شده متعلق به پدر ايشان بوده به ايشان انتقال يافتده و
متعلق به تركه مورث نبوده است.
وزمينهاي پي درگاه متعلق به شخص ديگري است و خواهانها سدمتي
در مالكيت آن ندارند.

((راي دادگاه))
در خصوص دادخواست تقديمي آقايان حسين اباقراحاجي همگي....با
وكالت آقاي  ...زماني به طرفيت آقايان

-7محمد -2سدياوش 9

د

علی خواسته اثبات مالكيت دو قطعه زمين به نام هاي تپه سر به
مساحت  9من حدود 900متر مربع وپي درگاه به مساحت سه هزار متر
مربع

و خلع يد از رقبات مذكور و انتقال سند مالكيت ثبتي 255

فرعي از 31اصلي با احتساب كليه خسارات قانون مقوم به 5070000لاير
نظر به محتويات پرونده و مدارك ابرازي خواهان و براي اينكده
خواهان ها با تلقي وراثت از مورث و پدر خدود

به ندام محمدد

معروف به آقا محمد مبادرت به طرح دعوي نموده اند در حالي كه
دليل سمت خود را كه گواهي انحصار وراثدت اسدتاارايه ننمدوده
اند بنا به مراتب دادگاه به لحاظ اينكه طرح دعوي بده كيفيدت
مزبور قابليت استماع را ندارد و مطابق با مقررات قانوني نمي
باشد با استناد به ماده  2از قانون آيدين دادرسدي دادگاههداي
عمومی و انقالب در امدور مددني مصدوب  7913و مداده اول قدانون
تصديق انحصار وراثت مصوب
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 7903با اصالحات بعدي قرار رد دعوي خواهان ها را صادر و اعدالم
مي دارد راي صادرشده حضوري محسوب و ظرف
مدت بيست روز پس از ابدالغ قابدل تجديدد نظرخدواهي در محداكم
تجديد نظر استان مي باشد.

تحلیل کار آموز:با عنايت به ماده  2قانون آئين دادرسدي دادگاههداي
عمومي وانقالب در امور مدني مصوب  7913كه تصدري

مديدارد هدي

دادگاهي نميتواند به دعوايي رسديدگي كندد مگدر آنكده اشدخاص
ذينعا........برابر قانون درخواست نموده باشد.
آنچه كه قاضي محترم به استناد آن قرار رد دعوي صدادر نمدوده
صحي

ده لحداظ عددم
بوده واينكه رسيدگي به پروندده مطروحده بد

احراز سمت قائم مقامي غير قانوني بوده است و قاضي محترم بده
اين نكته بطور صحي

اظهار نظر داشته است.
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گزارش 3
خواهانها)7:شهرام – )2محمد
خواندگان  )7:مهرداد

 )2 -سعدااله

خواسته:مطالبه مبلغ 950،000،000لاير باقيمانده ثمن معامله يك قطعه
زمين با احتساب كليه هزينه هاي دادرسي
هزينه دادرسي پرداخت شده :دعوا مالی 6،350،000

لاير طي فيش شماره...

و 50000لاير ابطال تمبر
تصمیم دادگاه :صدور رأي به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته
بشماره 201مورخ 13/9/20
مواد قانوني استناد شده :ماده962قانون مدني

ومواد

731و573و 520قانون آيين دادرسي مدني

گردشكار:خواهانها بده موجدب مبايعده نامده عدادي مدورخ 11/77/8
فروشنده شش دانگ يك قطعه زمين به پالك ثبتي  38اصلي به مسداحت
 1370متر مربع

واقع در بخش مركزي بوده است كه مبلغ كدل ثمدن

معامله 650،000،000لاير بوده كه در زمان وقوع عقد 90،000،000لاير آن به
فروشنده(خواهانها) پرداخدت شدده وخريدار(خوانددگان)ملزم بده
پرداخت مبلغ 950،000،000لاير آن بعنوان مابقي ثمن معامله بوده اند
كه با تخلف از شدرايط منددرد در عقدد از پرداخدت مبلدغ فدوق
خودداري نموده اند.
مدير دفتر شعبه يكم دادگاه عمومي حقوقي شهرسدتان بدا بررسدي
دوده و اولدين
دادخواست و ضمائم نسبت به تعيين وقت اقددام نمد
جلسه رسيدگي 13/9/7تعيين و به اصحاب دعوي طدي اخطاريده ابدالغ
گرديده كه در جلسه فوق خواهانها حضور رسانده وليكن خواندگان
حضور نداشتند.
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خواهانها به شرح دادخواست تقديمي اظهاراتشان را مطرح نمدوده
دوي خواهانهدا
اند و افزايش خواسته ويا كاهش خواسدته اي از سد
مطرح نگرديد.
و دادگاه نسبت به صدور راي به شرح ذيل اقدام مينمايد؛
شماره دادنامه 201 :مورخ 13/9/20

(راي دادگاه)
در خصوص دعوي آقايان شهرام ...ومحمد ...بده خواسدته مطالبده
مبلغ سيصد و پنجاه ميليون لاير از بابت باقيمانده ثمدن معاملده
يك قطعه زمين موضوع فروشنامه عادي مورخ 7911/77/8به پالك ثبتدي
38اصلي شهرآباد به انضمام هزينه دادرسي با توجه بده محتويدات
پرونده وبا توجه به مندرجات متن مبايعده نامده عدادي پيوسدت
دادخواست كه حسب آن وقوع معامله نسبت به پالك ثبتي مذكور بدا
دا وخوانددگان
تعيين بهاي ششصدو پنجاه ميليون لاير بين خواهان هد
محرز ومسلم است و باتوجه به مدارك اسدتنادي خواهانهدا مبلدغ
خواسته از بابت تتمه بهاي مبيع باقي مانده است وبا توجه بده
دايي در
ده و اوراق قضد
دالغ اخطاريد
درغم ابد
ددگان عليد
ده خواند
اينكد
دادگاه حاضدر نشده و در قبال دعدوي مطروحده دفداعي بده عمدل
نياورده اند و ايرادي به مستندات خوهان ها وارد نكدرده اندد
لذا دادگاه دعوي خواهدان هدا را وارد و ثابدت دانسدته و بده
استناد ماده962قدانون مددني

ومدواد 731و573و 520قدانون آيدين

دادرسي مدني حكم به محكوميت متساوي خواندگان به پرداخت مبلغ
سيصد و پنجاه ميليون لاير از بابت اصل خواسته و مبلغ شش ميليون
و نهصدو پنجاه هزار لاير از بابت هزينه دادرسي در حق خواهانهدا
صادر واعالم مي نمايد  .رأي دادگاه غيابي بوده وظرف مدت بيست
رو زاز تاريخ ابالغ واقعي

قابل واخواهي در اين دادگاه و سدپس

ظرف مدت بيست روز قابل تجدبد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر
استان است.
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در جريان ادامه رسیدگي:
آقاي هادي به وكالت از خواندگان وارد دعوي شدده و دادخواسدت
واخواهي را تقدديم دادگداه نمدوده و مددير دفتدر بدا بررسدي
دادخواست و ضدمائم وقدت رسديدگي را در تداريخ  13/1/78تعيدين
نموده است
دور داشدته و وكيدل خوانددگان
در جلسه فوق الذكر خواهانها حضد
پرونده نيز حضور داشتند و چون دادخواست تقديمي خارد از موعد
قانوني تقديم دادگاه شد قرار رد دادخواست از سوي شعبه صدادر
گرديده و بشرح ذيل ميباشد؛
((رأي دادگاه ))
در خصوص اعترا

آقاي سعداله نسبت به قدرار رد دادخواسدت بده

شماره  7002مورخ 13/77/90وثبدت از طدرف مددير دفتدر شدعبه اول
دادگاه

عمومي حقوقي نظر به محتويات پرونده و مدارك ابدزاري

وبراي اينكه اوالا در تداريخ  13/77/77بده وكيدل واخدواه ابدالغ
گرديده ولي وي در فرجه قانونی نسبت به اعترا

اقدام ننمدوده

است ثانيا" صرف نظر از موارد ذكر شده در شماره قبل از ناحيده
معتر

دليلي بر نقض قرار صادره ارائه نشدده اسدت و قدرار رد

دادخواست صادره از طرف مدير دفتر وفق مقررات قانوني ميباشدد
لذا دادگاه محض رد اعترا
قرار صادره معتر

واخواه نسبت به قرار رد دادخواسدت

عنه را عينا" تاييد مدي نمايدد و اعدالم مدي

دارد  .رأي صادره حضوري محسوب و قطعي است.
تحلیل کار آموز:
بموجب ماده  905قانون آئين دادرسي مدني محكوم عليده حدق دارد
به حكم غيابي اعترا

نمايد وبه موجدب مداده  906قدانون آئدين

دادرسي مدن ي مهلت قانوني جهت اعترا

براي اشخاص مقيم ايدران

 20روز از تاريخ ابالغ ميباشد.ولی آنچه مورد بحث است آنکه بده
صراحت ا قانونگذار ابالغ واقعی را مدال

عمدل قدرار داده ونده

ابالغ قانونی در صورتيکه ابالغ به خواندگان قانونی بدوده اسدت
.و زمان ابالغ واقعی بر دادگاه پوشيده است.
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گزارش 70

خواهان:ننه جان فرزند رمضان
خوانده :عباسعلي
خواسته:تقاضاي صدور حكم به اثبات مالكيت يك قطعه زمين بده پدالك
ثبتي  610فرعي از  17اصلي روستاي لزور مقوم بده 9،700،000لاير بدا
احتساب هزينه دادرسي
هزينه دادرسي پرداخت شده69،000 :لاير طي فيش شماره...
تصمیم دادگاه :صدور رأي مبني بر

عدم استماع دعوي

مواد قانوني استنادي :ماده  2قانون آئين دادرسي عمومي و انقالب

گردشكار :به موجب دادخواست تقديمي خواهان اظهدار داشدته كده يدك
قطعه زمين به مساحت 7200متر مربع به پالك ثبتي  610فرعي از 707
اصلي به موجب گواهي حصر وراثت تقديمي در ضمائم دادخواسدت از
پدر خود بده موجدب وصديتنامه

بده ارث رسديده كده بده صدورت

استيجاري به مدت  8سال به خواندده واگدذار نمدوده كده ادعداي
مالكيت مينمايد.
مدير دفتر شعبه  7دادگاه عمومي حقوقي فيروزكوه با بررسي
دادخواست و ضمائم نسبت به تعيين وقت رسيدگي مبادرت نموده و
به اصحاب دعوي با اخطاريه ابالغ نموده است اولين جلسه رسيدگي
 16/3/20با حضور خواهان و خوانده تشكيل گرديده و قرار تحقیق و معاينه
محلي وکارشناسي از سوي قاضي شعبه صادرگرديده كه در تاريخ 11/2/78
با حضور اصحاب دعوي انجام گرفته و كارشناس نظر خود را بشرح
ذيل اعالم داشته است؛
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گواهان حاضر در معاينه محل وكروكي تصريحي زمين واقع در سي
سي دشت بمساحت تقريبي 7200متر مربع متعلق به مورث خواهان
خانم ننه جان...بوده است كه از طريق ارث به نامبرده رسيده
وچند سالي در اجاره خوانده (عباسعلي)...قرار داشته و از سال
 7916توسط خواهان گندم كاشته شده ودر تصرف خواهان بوده است.
داد گاه در جلسه بعدي رسيدگي از اداره ثبت استعالم درخواست
داشته واستعالم ثبت بشرح ذيل اعالم ميگردد؛
در خصوص پالك ثبتي  707/610پرونده ثبتي سند مالكيت برگشتي
ششدانگ يك قطعه زمين زراعتي آبي موضوع واقع در فيروزكوه به
ذيل ثبت  2796صفحه  215دفتر جلد  29قرار بنام آقاي فت

اله

 ...صادر وضميمه پرونده ميباشد.
دادگاه پس از بررسي ومطالعه پرونده مطروحه رأي خود را به
شرح ذيل اعالم ميدارد؛
گردشكار:دادگاه با بررسي اوراق ومحتويات پرونده ختم رسيدگي را
اعالم ومبادرت به صدور رأي مينمايد.

( رأي دادگاه)
در خصوص دادخواست تقديمي خانم ننه جدان ...بطرفيدت عبداس...
بخواسته اثبات مالكيت يك قطعه زمين كشاورزي بمساحت  0211متدر
مربع به پالك ثبتي  071فرعي از  010اصلي روستاي لزور مقوم بده
سه ميليون و صد هزار لاير با احتساب هزينه دادرسي با اين توضي
كه خواهان اظهار داشته است كه يك قطعه زمين ك شاورزي مدورثي
بمساحت اعالم شده از پالك ثبتي موصوف از پددرش بده ارث رسديده
است كه زمين فوق براي مدت  4سال بصورت اسدتيجاري در اختيدار
خوانده قرار داشته است كه متاسفانه سوء استفاده نموده است و
ادعاي مالكيت دارد لذا وفدق سدتون خواسدته صددور حكدم مدورد
تقاضاست نظر به محتويات بررسي شده و با عنايت به اينكده بدا
توجه بده پاسدخ اسدتعالم اداره ثبدت اسدناد و امدالك شهرسدتان
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فيروزكوه بشماره ....مورخ 0811/00/22ششدانگ پالك ثبتدي موضدوع
خواسته بنام فت

اله ميباشد و حسدب محتويدات پروندده و علدي

الظاهر پدر خواهان رمضان وپدر رمضان عبدالده و پددر عبدالده
فت

اله ميباشد و خواهان با تلقدي وراثدت بدا وسدايط رمضدان

وعبداله و فت

اله وراث ديگري وجود دارند يا خير ارائه نشده

است لذا جهت طرح دعوي گواهي انحصار وراثت مرحومان عبدالده و
فت

اله مالك رسمي زمدين موضدوع خواسدته ضدروري اسدت و سدمت

خواهان بايد با ارائه گدواهي انحصدار وراثدت محدرز گرددلدذا
دادگاه طرح دعوي به كيفيت مطروحه را قابل رسديدگي و اسدتماع
ندانسته و با استناد به ماده اول قانون تصديق انحصار وراثدت
و ماده  2قانون آئين دادرسي عمدومي و انقدالب در امدور مددني
مصوب  72قرار رد دعوي اعالم ميدارد راي صادره حضوري محسوب شده
و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابدل تجديدد نظدر در دادگداه
تجديد نظر استان ميباشد.

تحلیل کار آموز:بموجب ماده  2آئيين دادرسي مددني كده قاضدي محتدرم
شعبه  0دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بدان اشاره نمدود تصدري
ميدارد كه هي

دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي كندد مگدر

آنكه اشخاص ذينعا........برابر قانون درخواست نموده باشند و
بايد اعالم داشت كه صدور حكم صادره از سوي قاضدي محتدرم بحدق
بوده و ايرادي بر آن وارد نيست.
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خواهان:خانم مرصع
خواندگان -1:مجيد

-3علي

-2زهرا

-4

معصومه
خواسته:مطالبه طلب -تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خواندگان به
پرداخت مبلغ 07777777لاير بر اساس سند عادي
40با احتساب هزينه دادرسی بشرح متن

مورخ 44/2/22و/3/22

تصوير سند عادي مورخ

 44/2/22و 40/3/22به امضاء مورث خواندگان عباس مضافا گواهي
حصر وراثت مورخ 11/02/24
هزينه دادرسي 1307777:

تمبر اوراق0777:لاير

مواد استنادي :مواد 012-010-124-120-124قانون آئين دادرسي مدني
مصوب 02
تصمیم دادگاه :صدور راي به محكوميت خوانده

گردشكار:به موجب يك فقره سند عدادي مدورخ 44/2/22و40/3/22آقداي
عباس مبلغ 0777777تومان از خانم مرضيه به عنوان امانت تحويدل
گرفته و متعهد گرديده كه به خانم مرصع تحويل دهددآقاي عبداس
در تارخ 44/2/23فوت نموده و طرح دعوي از سوي خواهان به طرفيت
ورثه (عباس)مبني بر صدور حكم به محكوميت خواندگان به پرداخت
مبلغ 07777777لاير با احتساب هزينه دادرسي نموده است.
مدير دفتر با بررسي دادخواست و ضمايم جهت تعيين وقدت اقددام
نموده.
جلسه اول رسيدگي 27/3/12
وقت جلسه رسيدگي و اظهارات اصحاب دعوي:
خواهان به شرح دادخواست اظهدارات خدود را اعدالم داشدته اسدت
وخواندگان نيز حضور نيافتند.
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گردشكار:دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
را اعالم و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

((رأي دادگاه))
در خصوص دادخواست تقدديمي خدانم مرصدع بده طرفيدت آقايدان و
دد
درا-4مجيد
دي-3زهد
دومه -2علد
دا -1معصد
خانمهد

دزام
دته الد
ده خواسد
بد

خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد ميليون لاير بابدت اسدناد عدادي
مورخ 44/2/22و40/3/22با احتساب هزينه داوري با اين توضي

كده

خواهان اظهار داشت خواندگانا وراث حين الفوت مرحوم عباس مدي
باشند .مرحوم عباس همسر وي بوده است كه بر اساس اسناد عدادي
مورد اشاره مبلغ خواسته را به خواهان بدهكار ميباشد كه وارث
وي ا ز پرداخت بدهي مورث خود امتناع مي كنند كه محكوميت آنان
طبق خواسته مورد استدعاست انظر بده محتويدات پروندده مددارك
ابراز ي خواهان و براي اينكه خواندگان علي رغم وصف ابالغ حضور
پيدا نكرده اند تا در قبال دعوي خواهان دفاع نمايندا دادگاه
دعوي خواهان را وارد تشخيص مي دهد و با استناد به مدواد -124
 012-010-124-120قانون آئين دادرسدي مددني مصدوب  02حكدم بده
محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 07777777لاير بابت اصل خواسدته
و 1307777لاير بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعدالم مدي-
دارد رأي صادره نسبت به خوانده رديف اول (معصومه) بدا توجده
به ابالغ واقعي اخطاريه (صفحه 2پرونده )حضدوري محسدوب و ظدرف
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر استان مي باشد ولدي
نسبت به بقيه خواندگان غيابي ظرف مدت بيست روز قابل واخواهي
در اين دادگاه

سپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديدد نظرخدواهي

در محاكم تجديد نظر استان مي باشد.
تحلیل کار آموز:نظر به مواد ياد شده در متن دادنامده خدشده اي بدر
رأي صادره وارد نبوده و رأي بحق صادر شده است.
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گزارش 12

خواهان-1:مسلم
خوانده-1:شركت حمل ونقل
خواسته:تقاضاي صدورحكم اعسارازپرداخت محكوم به موضوع دادنامه
شماره 32مورخ 27/1/37وتقسيط آن بشرح
هزينه دادرسي  :خواسته جزء دعاوی غير مالی و مبلغ  07/777لاير ابطال
تمبر
منضمات دادخواست:تسويه دادنامه –استشهاديه در هفت فقره
مواد استناد شده:ماده  2قانون آئين دادرسي مدني
تصمیم دادگاه:صدور راي به رد دعوي(عدم استماع)

گردشكار:خواهان به موجب دادنامه شماره 32مورخ27/1/37محكدوم بده
پرداخت مبلغ  01/777/777لاير بابدت عددم انجدام تعهدد و خسدارات
وارده و محكوم لده و1/127/777لاير بابدت هزينده داوري گرديدده و
خواهان به دليل فقر مالي با تنظيم استشهاديه در 0فقره.
پرونده كالسه  244/1/42به طرفيدت شدركت حمدل ونقدل ...و آقداي
مسلم ...كه برحسب قرارداد مبايعه نامه يك دستگاه
تريلركشنده از شركت حمل ونقل تحويل گرفته و متعهد به پرداخت
مبلغ  01/777/777لاير گرديده كه علي رغدم عددم انجدام تعهدد طدي
درخواست صدور حكم مبني بر اعسار از پرداخت محكوم له داشته و
همچنين در خواست تقسيط مبلغ محكوم به را داشته است.
وقددت جلسدده رسدديدگي و اظهددارات اصددحاب دعددوي27/0/2:خواهددان
حضورداشته و اعالم داشته به دليل فقر مالي با توجه به اينكده
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راننده ميباشد و درآمد خاص ندارد و بيمه اش قطع شده از عهده
پرداخت مبلغ فوق بر نمي آيد.

(راي دادگاه)
در خصوص دادخواست تقديمي آقاي مسلم به طرفيت شركت حمل و نقدل
با وكالت آقاي عباس به خواسدته اعسدار از پرداخدت محكدوم بده
دادنامه 32مورخ 27/1/37صادره از سوي شدعبه اول دادگداه عمدومي
حقوقي شهرستان مبني بر محكوميت وي (خواهان) به فسدخ قدرارداد
شددماره  44/0/114مددورخ 44/0/27مبلددغ  1/727/777لاير بابددت هزيندده
دادرسي نظر به محتويات پروندها مدارك ابرازي خواهدان و بدراي
اينكه اوال محكوم به فسخ قرارداد ميباشد و هزينه دادرسدي نيدز
به تبع آن است ثانيا وكيل خواهان اظهار داشت در خصدوص هزينده
دادرسي اصالا تقاضاي اجرائيه نميكند و گذشت خود را اعالم ميكند.
دادگاه با استناد به ماده  2قانون آئين دادرسي مدني مصدوب 02
قرار رد دعوي(عدم استماع) خواهان را صادر و اعالم مديدارد راي
دواهي در محداكم
صادره حضوري و ظرف بيست روز قابل تجديدد نظرخد
تجديد نظر ميباشد.

تحلیل کارآموز :با توجه به اينكه آنچه خواهان در راي اشاره شده
در ستون خواسته را بدان محكوم شده فسخ قرارداد اجاره ميباشد
لذا اعسار از محكوم به معني نداشته و قاضي محترم توجه به
اين امر را داشته و با استناد به ماده  2قانون آئين دادرسي
مدني راي بر رد دعوي را صادر نموده است .راي صادره مطابق
موازين شرعی و قانونی صادر شده و نظري خالف آن نميتوان داشت.
گزارش 79
خواهان:حسن
خوانده:شركت الماس برق...محمدرضا ...مديرعامل
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خواسته :صدور حكم مبني بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ
 27777777لاير بابت اصل دين و مبلغ  37777777لاير بابت خسارت عدم
انجام تعهد و جبران خسارت وارده از جمله هزينه دادرسي و
تاخير تاديه كپي مصدق رسيد مؤيد مديون
هزينه دادرسي :دعوی مالی1007777لاير طي فيش مورخ  44/1/27و  0777لاير
ابطال تمبر
مواد استنادي124 :و120و120و122و274و010و012و 124قانون آئين دادرسي
مدني مصوب 1302
تصمیم دادگاه:محكوميت

خوانده

به

پرداخت

مبلغ

مذكور

در

ستون

خواسته به عالوه هزينه دادرسي

گردشكار:خوانده

به

موجب

يك

رسيد

متعهد

به

پرداخت

مبلغ

2707770777لاير بوده است و متعهد شده جهت پرداخت مبلغ مذكور يك
ماه از تاريخ تنظيم رسيد نسبت پرداخت آن اقدام نمايد و در
صورت عدم ايفاء تعهد ملزم به پرداخت  37777777لاير خسارت به
خواهان مي گردد كه از انجام تعهد خودداري نموده و خواهان
مبلغ  27777777لاير بابت اصل طلب و خسارت مقرر شده از دادگاه
درخواست صدور حكم تقاضا داشته است.
وقت جلسه رسيدگي و اظهارات اصحاب دعوي 42/0/11:وقت رسيدگي
خواهان به موجب شرح دادخواست تقديمي اظهارات خود را اعالم
داشته و خوانده اقرار داشته كه مبلغ چهار ميليون و دويست و
پنجاه هزارتومان بدهكار هستم.
خوانده دادخواست تقابل تقديم دادگاه نموده است با اين شرح
كه خوانده تقابل يك دستگاه اتومبيل

در تاريخ  40/0/1از وي

تحويل گرفته كه ماهيانه مبلغ  2077777لاير در سررسيد هر ماه
پرداخت نمايد تا تاريخ 44/12/37ا مشروط بر اينكه سند عادي
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تنظيمي مورخ  44/1/37باطل شود و مبلغ يك ميليون تومان به
حساب خواهان اصلي واريز نموده ام و خواهان دعوي اصلي در
يك ميليون تومان بابت بدهي ديگري

مقابل دفاع نموده كه اين
بوده است.

تصمیم دادگاه :
گردشكار :دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم
رسيدگي را اعالم و مبادرت به صدور راي مينمايد.

(راي دادگاه)
الف)در خصوص دادخواست تقديمي آقاي حسن ....بده طرفيدت شدركت
الماس برق ...مديريت عامل آقاي محمدرضا  ...به خواسته الزام
خوانده بده پرداخدت مبلدغ 27777777لاير بابدت اصدل ديدن و مبلدغ
 37777777لاير بابت خسارت عدم انجام تعهد و جبران خسارت وارده از
جمله

هزينه دادرسي و تاخير تأديه با اين توضي

كده خواهدان

اظهار داشته است شركت خوانده با مديريت عامل آقاي محمد رضدا
 ...بموجب سند عادي پيوست دادخواست مبلغ  27777777ربال به وي
بدهكار است و متعهد بپرداخت آن در سررسيد معين يعندي يكمداه
از تاريخ امضاء ( )44/1/27شده است كه تاكنون هدي

اقددامي در

جهت برداشت بدهي خود بعمل آمده و به تعهدات معهود خدود عمدل
ننموده است لدذا محكوميدت خواندده وفدق سدتون خواسدته مدورد
استدعاست نظر به محتويات پرونده و مدارك ابدرازي خواهدانا و
با عنايت به اينكه خوانده در جلسه دادرسي تأييد نمدوده اسدت
كه مبلغ 27777777لاير در وجه خواهان واريدز نمدوده اسدت وي قدبض
مربوط به مبلغ ياد شده را ارا ئه نكدرده اسدت دادگداه دعدوي
خواهدددان را وارد تشدددخيص داده و بدددا اسدددتناد بمدددواد
124و120و122و274و010و012و027قانون آئين دادرسي مددني حكدم بده
محكوميت خوانده به پرداخت:
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-1مبلغ 27777777لاير بابت اصل ديدن و خسدارت تداخير تاديده طبدق
توافق طرفين 1007777-2لاير بابت هزينده دادرسدي -3خسدارت تداخير
تاديه از تاريخ  44/1/27بر اساس شاخص قيمدت سداالنه كده توسدط
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران معين شده در زمان اجراي حكدم
محاسبه خواهد شد .در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد.
ب)در خصوص دادخواست آقاي محمدرضا ...به طرفيت آقاي حسن...به
خواسته دعواي تقابل و ابطدال سدند پيوسدت خواندده تقابدل در
پرونده كالسه /177431/42ح با ايدن توضدي
اظهار نموده است حسب قرارداد

كده خواهدان تقابدلا

بين وي و خواندده يدك دسدتگاه

اتومبيل پيكان به صورت اجداره ماهيانده 20777777لاير در اختيدار
خوانده باشد كه بعلت مشكالت مالي اجاره 27ماه آن يعني تقريبدا
 07777777لاير به تصديق اسناد كده ندامبرده نوشدته اي از وي اخدذ
نموده (مستند دعوي اصلي) در حالي كه بر اثدر تلقدين خواندده
مبادرت به نوشتن سند عادي مستند دعوي اصلي را نمدوده اسدت و
قصد نداشته است لذا حكم ابطال سند عادي مورد استدعاسدت نظدر
به محتويات پرونده و با عنايت به مدارك ابرازي خواهان تقابل
و با عنايت به مطالب مطروحه در بند الف راي دادگداه خواسدته
خواهان تقابل را وارد ندانسته و با استناد به مدواد -120-124
124-120قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1302حكم به ابطدال دعدوي
خواهان تقابل صادر و اعالم مي دارد  .راي صادر شدده حضدوري و
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدد نظدر خدواهي در مراجدع
تجديد نظر استان ميباشد.

تحلیل کار آموز :دعوی تقابل خوانده اصلی ارتباط کامل با دعوی اصدلی
داشته و شمول ماده  141قانون آئين دادرسی مددنی بدوده ولديکن
بدليل آنکه خواهان تقابلا دليلی در خصدوص اثبدات دعدوی خدود
احراز ننموده است قدرار رد دعدوی خواهدان تقا بل صدادر و در
نتيجه دعوی اصدلی وارد تشدخيص داده شدده کده
موازين شرعی بوده و ايرادی برآن وارد نيست.

تمام حقوق این فایل متعلق به وبسایت  Vaghf.comمیباشد

صدور رأی طبدق

پروندههای حقوقی ،وبسایت Vaghf.com

تمام حقوق این فایل متعلق به وبسایت  Vaghf.comمیباشد

پروندههای حقوقی ،وبسایت Vaghf.com

گزارش14
خواهان:قربان
خوانده-1:محمد -2 ...پرويز ...مدير عامل شركت تعاوني -3...
محمد-0 ...منوچهر...
خواسته:محاسبه و سود و زيان و حق السهم با نرخ روز و الزام
خواندگان به پرداخت كليه حقوق خواهان از شركت فوق و حق
الوكاله وكيل وكليه خسارت قانوني وفق صورتجلسه مجمع عمومي
فوق العاده مورخه 07/12/17علي الحساب مقوم به 27707770777لاير
هزينه دادرسي 3020707777:لاير طي فيش و 07777لاير ابطال تمبر
مواد استنادي :ماده  2قانون آئين دادرسي مدني
تصمیم دادگاه :قرار به رد بطالن دعوي

گردشكار:خواهان جزء سهامداران و موسسين شركت تعاوني ..بوده است
كه بموجب صورتجلسه تقديمي مورخ 10/72/70

از شركت اخراد شدده

و مديران شركت متعهد شده اند كه در تمام سدود و زيدان و حدق
السهم خواهان را محاسبه نمايند و به وي پرداخت كنندد ولديكن
دا خواهدان بدا
از انجام تعهدات خود خودداري نمدوده و متعاقبد
تقديم دادخواست نسبت به صدور حكم به محكوميدت خوانددگان بده
پرداخت حق السهم سود و زيان شركت اقدام نموده .مدير دفتر با
بررسي دادخواست و ضدمائم نسدبت بده تعيدين وقدت و ابدالغ طدي
اخطاريه براي روز  13/3/76اقدام نموده.
در جلسه رسيدگي وكيل خواهان آقاي محمد حسين ...حضدور داشدته
ولي هيچيك از خواندگان حضور پيدا نكدرده و الي حه اي از سدوي
ايشان به دادگاه ارسال نشده است.
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در تاريخ  13/72/3اليحه اي از سوي آقاي مجيد...وكيل دادگسدتري
آقايان

محمد ...وپرويز  ...به دادگاه ارائه شد و بدينوسيله

فوت خوانده رديف  8آقاي محمد اعالم ميگردد.
بدين صورت راي دادگاه مبني بر قرار توقيف دادرسدي صدادر مدي-
گردد.

(راي دادگاه)
در خصوص دادخواست تقديمي آقداي محمدحسدين...به وكالدت آقداي
قربان ..به طرفيت -7شركت تعاوني-2...محمد-9 ...پرويز(...هردو
با وكالت مجيد-8)...محمد -5منوچهر...به خواسته محاسبه سدود و
زيان حق السهم به نرخ روز و الزام خواندگان به پرداخت كليده
حقوق خواهان از شركت مورد اشاره نظر بده محتو يات پروندده و
براي اينكه خواهان بشرح صورتجلسه مورخ  12/02/01اعالم نمود كه
احدي از خواندگان به نام محمد فدوت نمدوده ا ست دادگداه بدا
استناد به ماده  015قانون آئين دادرسي دادگاه عمومي و انقدالب
در امور مدني مصوب  72قرار توقيف دادرسي را صادر و اعدالم بده
طرف ديگر دعوي ابالغ تا نسدبت

به تعرفده وراث متدوفي اقددام

فرمايد وكيل خواهان ورثه متوفي را اعالم نموده.
در ادامه رسیدگي:
وكيل خواهان با اعالم ورثه خوانده رديف  4مرحوم محمدد ...بده
شرح ذيل شرايط ادامه دادرسي را فراهم مينمايد:
-0روح انگيز -2...علي-8...سعيد -4...پريسا-5...سميرا...
جلسه دوم رسيدگي در تاريخ 21/8/22تعيين شد.
در جلسه رسيدگي خواندگان رديف  0و جانشدينان خواندده رديدف 4
حضور نيافته.
ده و
دور يافتد
دده رديدف  0و( 2محمد...وپرويز)...حضد
وكيدل خواند
ايراد شكلي به دعوي وارد كرده مبندي بدر اينكده دعدوي عليده
مدوكلين وجاهت قدانوني نددارد چدرا كده شددركت داراي شخصديت
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حقوقدي بوده و داراي حقوقي مستقل و طدرح دعوي ميبايست عليده
شركت مطرح ميشد.
ايراد ماهيتي :در صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده تقديمي از
سوي خواهان تصري

شده كه خواهان بدهي به شركت دارد كه بددهي

مزبور معادل طلب ايشان ميباشدد كده بده شدركت هدي

پرداختدي

نداشته است.
و آنچه موثر در تصميم دادگداه بدوده واز سدوي وكيدل خواندده
تقديم دادگاه شده راي صادره بشماره  402مورخ  15/4/ 02از سوي
شعبه  0دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بوده كده موضدوع خواسدته
انحالل شركت تجاري موضوع اين پرونده (شركت تعداوني )...بدوده
است وتصميم دادگاه به شرح ذيل ميباشد.
راي دادگاه :با بكارگيري دو عضو در حال حاضر بدا حضدور سده عضدو
كامل خواهان و خواندگان در حال فعاليت از نسدبت بده افدزايش
اعضاء اقدام شده به استناد بند  2ماده  78شركت تعدداد اعضداء
به حد نصاب نرسيده و بده موجدب مداده  0قدانون بخدش تعداوني
اقتصاد جمهوري اسالمي انحالل و تسويه شركت را خواستار شده.
به حسب ماده  2قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسدالمي مصدوب
 0871/0/08تنها شركتهايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل
و به ثبت برسند را بعنوان تعاوني شناخته است .بدا توجده بده
اينكه به موجب ماده  05قانون مذكور تعداد اعضاء شركت تعداوني
نبايد از  7نفر كمتر باشد اعضاء هيئت مدديره  5نفدر بدوده در
اين دوران فعاليت و چون كه شركت بدون رعايدت مقدررات قدانون
بوده است دادگاه دعوي خواهان را وارد ندانسته و بده اسدتناد
مواد  027قانون آئين دادرسي مدني بطالن دعوي را صدادر و اعدالم
مينمايد.
تصمیم دادگاه در ختم رسیدگي:
راي شماره  050مورخ 21/8/28
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گردشكار :دادگاه با بررسي اوراق ومحتويات پرونده ختم رسديدگي را
اعالم ومبادرت به صدور رأي مينمايد.

(رأي دادگاه)
در خصوص طرح دعوي آقداي محمدد حسدين ...بطرفيدت  .0محمدد2...
پرويز.8....شركت تعاوني.4...محمد ...كه با توجده بده فدوت وي
آقايان و خانمها علي .سعيد.پريسا .سميرا.روح انگيدز بعندوان
وراث و جانشينان وي معرفي شدده اندد .5منوچهر...بده خواسدته
محاسبه سود وزيان و حق السهم به نرخ روز والزام خواندگان به
پرداخت كليه حقوق خواهان وكليه خسارات دادرسدي از جملده حدق
الوكاله وكيل به مبلغ 211،111،111لاير با اين توضدي

كده خواهدان

اظهار داشت  :بر حسب مندرجات و آخدرين آگهدي تيييدرات شدركت
تعاوني ...خواهان از جمله موسسين و سدهامداران شدركت مدذكور
بوده است كه حسب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العداده از تداريخ
 71/02/01از شركت اخراد شده است كه مقرر گرديد كه كليه حقدوق
و حق السهم موكل پس از محاسبه پرداخت گردد كه مدديران شدركت
در محاسدبه سدود و زيدان و در
تاكنون به تعهدات خويش مبندي بد
نهايت پرداخت حق السهم موكل اقدام نكرده اند لذا صددور حكدم
طبق ستون خواسته مورد استدعاست نظر به محتويات پرونده مدارك
ابرازي وكيل خواهانا وكيل خواندگان رديف اول و دوم در جلسده
دادرسي و ابراز مدارك از ناحيه وي براي اينكه وكيدل خواهدان
اظهار داشت دعوي در واقع به طرفيت شركت تعاوني طدرح گرديدده
است و با عنايت به مفاد دادنامه صدادره از شدعبه اول حقدوقي
فيروزكوه اعالم شده است شركت طبق مقررات قانوني تعاوني تشكيل
شده است و چنين شركتي با توجه به مقررات قانوني وجود خدارجي
نداشته است تا محاسبه سود و زيان بر آن مترتب باشدد دادگداه
دعوي وكيل خواهان را وارد نميداندد و بدا اسدتناد بده مدواد
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 024،025،027قانون آئين دادرسي دادگاه عمومي و انقالب در امدور
مدني مصوب  0872حكم به بطالن دعوي وكيل خواهان صادر مدينمايدد
راي صادر شده حضوري محسوب و ظرف مددت  21روز از تداريخ ابدالغ
قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان ميباشد.

تحلیل و نظر کار آموز :بموجب ماده  025قانون تجارت :ثبت كليه شركتهاي
مذكور در اين قانون الزامي و تابع مقدررات ثبدت شدركتها مدي-
باشد.
با عنايت به ماده فوق با جميع جهات در پرونده فوق كده شدركت
به حد نصاب نرسيده و به ثبت شركتها نرسيده است با
برداشت از ماده فوق به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اگر شدركتي
دده باشدد و بده ثبدت قدانوني
وفق مقررات اين ماده تشدكيل نشد
نرسيده باشد تابع قوانين اين قانون (قانون تجارت) نميباشد.
و با توجه به ماده فوق آنچه كه بدان ميتوان استناد كرد ماده
 570قانون مدني ميباشد كده تصدري

مديدارد شدركت عبارتسدت از

اجتماع حقوق مالكين متعددد در شديء واحدد بده نحدو اشداعه.و
همچنين ماده  578تصري

داشته  :شدركت اختيداري يدا در نتيجده

عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزد
اختياري يا قبول مالي مشداعا" در ازاء عمدل چندد نفدر و نحدو
اينها.
بموجب مواد مرقوم شده بايد اظهار داشت كه هرچند شركت تجارتي
محسوب نشده و داراي شخصيت حقوقي مستقل نميباشدد و نمديتدوان
ديكن از مدوارد
قوانين قانون تجارت را بددان مسدتند نمدود ولد
مندرد در قانون مدني بوده و از تعاريف شركت در قدانون مددني
ميباشد .و از آنجائيكه خواهان در اين پرونده صدرفا شدركت را
تنها طرف دعوي قرار ندداده و اشدخاص حقيقدي را نيدز بعندوان
خواندگان اعالم داشته لذا از جهت قدانون مددني قابدل رسديدگي
بوده و راي صادره به استدالل آنكه شركت به طريق قانوني تشكيل
نشده صحي

نبوده است.

تمام حقوق این فایل متعلق به وبسایت  Vaghf.comمیباشد

پروندههای حقوقی ،وبسایت Vaghf.com

تمام حقوق این فایل متعلق به وبسایت  Vaghf.comمیباشد

پروندههای حقوقی ،وبسایت Vaghf.com

گزارش 10

خواهانها-1:همايون...

-2شاهيندوخت...

-3محمد علي...

خوانده-1:صادق...
خواسته:بدوا رفع بازداشت پالك ثبتي  4اصلي گرمن و الزام خوانده
به تنظيم سند انتقال قطعي ملك موصوف بموجب مبايعه نامه عادي
بمساحت ده هكتار ديم مقوم به مبلغ 01/777/777لاير
هزينه دادرسي  :دعوا مالی و پرداخت مبلغ 1/727/777لاير
مواد استنادي :مواد 027و بند  7ماده 14

قانون آئين دادرسي مدني

تصمیم دادگاه :صدور راي مبني بر قرار رد دعوي خواهانها

گردشكار:خوا هانها بموجب مبايعه نامه عادي خريدار يك قطعه زمدين
زراعي ديمي بمساحت ده هكتدار

بده پدالك ثبتدي  1اصدلي گدرمن

فيروزكوه بوده است كه خوانده در ايفاء تعهد خودداري نموده و
خواهانها در پرونده كالسه  870/0/18شعبه  0دادگاه عمومي حقوقي
الزام خوانده را به تنظيم سند قطعي انتقال رسدمي را خواسدته
اند واز آنجائيكه دادگاه استعالمي از اداره ثبت اسناد و امالك
فيروزكوه درخواست نموده و اداره مذكور چنين اشعار داشدت كده
سند مالكيت فوق الذكر بنام خوانده نبوده و به نام شخص ديگري
سند مالكيت صادر و تسليم شده و همچنين بازداشدت بدودن آن را
به دادگاه اعالم داشته است و راي دادگاه به شرح بر ذيل صدادر
گرديد:

(راي دادگاه)
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در خصوص دعوي خواهانها -0همايون-2...شاهيندخت-8 ....محمد علي
...بطرفيت خوانده صادق ...مبني بر الزام خوانده بده انتقدال
سند رسمي يك قطعه زمين بمساحت ده هكتار از پالك  1اصلي گدرمن
با توجه به وصول پاسخ استعالم ثبتي اسناد و امالك مشخص ميگردد
كه شخص خوانده هيچگونه مالكيتي در پالك مورد اشاره ندارد تدا
بتوان وي را ملزم به تنظيم سند رسمي بنام خواهانها نمود لذا
مستندا بماده  021قانون آئين دادرسي مددني حكدم بده رد دعدوي
خواهانها صادر و اعالم ميگردد راي صادره حضوري محسدوب و ظدرف
بيست روز پس از ابالغ قابل اعترا

در دادگاه محترم تجديد نظر

استان است.
سپس بدا اعتدرا
تجديدنظر استان

داه
دوي خواهانهدا در دادگد
دادره از سد
بده راي صد
رأي بر قطعيت رأي مورد اعترا

صادر گرديد.

سپس پس از گذشت چند سال خواهانها در پرونده ديگري ()011/0/11
دادخواست مبني بر رفع بازداشت به دادگاه اعالم داشدتند بددان
جا كه مجددد دادگداه اسدتعالمي از اداره ثبدت اسدناد و امدالك
درخواست نموده است كه بشرح ذيل مشروح ميدارد:
رياست محترم دادگستري و رئيس شعبه اول دادگاه عمومي ؛
احتراما عطف به شدماره  0/180مدورخ  17/01/21در خصدوص پدالك 1
اصلي گرمن اشعار ميدارد به حكايت پرونده ثبتدي مراتدب بشدرح
ذيل اعالم ميگردد ششدانگ مرتع تحت پالك  1اصدلي طدي سده فقدره
اظهارنامه ثبتي بنام بانوان سياره ..و منور  ...مشاعا و بده
السويه نسبت به سه دانگ مشاع و آقاي ابوطالب  ...نسبت بده 5
سهم مشاع از  24سهم مشاع و غالمرضا و نعمت اله  ...نسبت بده 0
دانگ و 81سير از ششدانگ را در ثبت اسناد پذيرش ثبت نموده اند
و تحديد حدود بدون نقشه برداري بعمل آمده است.
 -2سند مالكيت  0دانگ مرتع مرقوم تحت پالك  41اصلي ضدمن رقبدات
ديگر مجددا در ثبت اسناد و امالك قائم شدهر در سدال  0807بندام
رضا شاه سابق صادر و تسليم گرديد سپس برابر صورتمجلس تفكيكدي
به شماره  7702مورخ  81/7/05پالك مرقوم ضمن رقبات ديگدر تفكيدك
گرديد و برابر سوابق ثبتي قائم شدهر و
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مورخ  82/2/02دفتر خانه  011تهران  8دانگ مشاع مرتدع گدرمن از
طرف شاهپور محمود رضا پهلوي به آقايان غالمرضا ..ونعمت ...صل
شده است و نيز به حكم شماره  404مدورخ  28/01/27دادگداه امدالك
واگذاري و گواهي شماره  8005مورخ  88 /7/04دادگاه تجديد نظر 8
دانوان سدياره  ...و
ده بد
دذكور بد
دانگ مشاع از ششددانگ مرتدع مد
دت فيروزكدوه تحويدل و مسدترد گرديدده
منور ...مالك اوليده ثبد
همچنين طبق سند رسمي شماره  01502مدورخ  50/5/07دفترخانده 000
تهران مقدار  8دانگ مشاع از طرف شاهپور غالمرضا پهلوي به شركت
توليدي كشاورزي  ...انتقال قطعي يافتده اسدت و همچندين اداره
منابع طبيعي درخواسدت اجدراي مدواد  82و  08قدانون جنگلهدا را
نموده كه قبل از اجدراي مدادتين مدذكور وزارت جهداد كشداورزي
استان تهران طي سند رسمي  7780مدورخ  10/2/2تنظيمدي دفترخانده
 410تهران مقدار  75111متر مربع را مشاع از مدورد ثبدت را بده
شركت توليدي دامداري كشاورزي  ...انتقال قطعي داده است و سپس
برابر صورتمجلس تفكيكي شماره  5240مورخ  14/4/21اين اداره پالك
مرقوم به  2قطعه مرتع ملي و مستثنيات تفكيك گرديده كه تاكنون
اسناد مالكيت قطعات تفكيكي صادر نگرديده و همچندين در اجدراي
دستور ماده  047اصالحي قانون ثبت سند مالكيت  0داندگ يدك قطعده
زمين بمساحت  071111متر مربع به شدماره پدالك  0فرعدي مفدروز و
مجزا شده از  1اصلي گرمن به ذيل ثبت  01202صفحه  051دفتر جلدد
 78امالك بنام آقاي صادق ...صادر و تسليم گرديده است سدپس طدي
سند رسمي شماره  45407مورخ  10/8/81دفترخانده تماميدت  0داندگ
پالك به آقاي شمس علي  ...انتقال قطعي يافته است كه سدابقه اي
از بازداشت مشاهده نشده است و همچنين سند مالكيت  0داندگ يدك
قطعه زمين بمساحت  84251متر مربع بشماره دو فرعي از  1اصلي به
ذيل ثبت  01208صفحه  054دفتر  78امالك بندام صدادق  ...صدادر و
تسليم گرديده است سپس طي سند رسدمي شدماره  45401مدورخ 10/8/8
دفترخانه  2تماميت  0دانگ پالك موصدوف بده آقداي شدمس علدي...
انتقال يافته است كه دفتر امدالك حكدايتي از بازداشدت نددارد.
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ضمنا پالك 0فرعي مرقوم بازداشت شده و مجددا رفع بازداشدت شدده
است.
با توجه به استعالم اداره ثبت اسناد و امالك دادگاه مستند بده
پاسخ آن مبادرت به صدور راي مينمايد؛
(رأي دادگاه)
در خصوص دعوي خواهانها همايون ...شاهيندخت ...محمدد علدي...
بطرفيت صادق ...بخواسته رفع بازداشت از پالك ثبتي  0و  2فرعدي
از  1اصلي گرمن و الزام خوانده به تنظيم سدند انتقدال قطعدي
پالك مذكور به خواهانها به استناد مبايعه نامه عدادي فدي مدا
بين به انض مام هزينه دادرسي بدين توضي

كه خواهانها مدعيندد

به موجب مبايعه نامه عادي استنادي منضم دادخواست بده ميدزان
ده هكتار از اراضدي پالك ثبتي مذكدور را از خوانده خريداري و
ثمن آن را پرداخته اند با توجده بده اينكده ملدك در پروندده
اجراي احكام در بازداشت بوده است و بدوا تقاضاي دسدتور رفدع
بازداشت از ملك و سپس الزام خوانده به انتقال رسدمي ملدك را
خواستار شده اند علي هذا دادگاه با توجه بده تقاضداي دسدتور
رفع بازداشت از ملك و سپس الزام خوانده به انتقال رسمي ملدك
را خواستار شده اند علدي هدذا دادگداه بدا تو جه بده مجمدوع
محتويات پرونده و استعالمات ثبتي مؤيد آن است كه اوالا خواندده
در حال حاضر مالكيت رسمي در پالك ثبتي مذكور ندارد چرا كه دو
قطعه زمين كه سند مالكيت آن بنام وي بوده اسدت را بده آقداي
محمد ...منتقل نمدوده اسدت و از سدوي ديگدر ح سب رأي شدماره
01/2/00772

مورخ  77/00/01كل محدوده  25هكتاري مدورد مالكيدت

خوانده در پالك  1اصلي گرمن موات اعالم گرديده است لذا دادگاه
با توجه به مراتب و عدم مالكيت رسدمي خواندده در پدالك ثبتدي
موضوع خواسته و با توجه به اينكه صدور حكدم خواسدته خواهدان
مستلزم مالكيت ثبتي خوانده در پالك موضوع خواسته است علي هذا
دادگاه دعوي خواهانها را وارد تشخيص نداده و به استناد ماده
 027قانون آئين دادرسي مدني و بندد  7مداده  14قدانون مدذكور
قرار رد دعوي خواهانها را صادر ميدارد قرار صدادره حضدوري و
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ظرف بيست روز از از تداريخ ابدالغ قابدل تجديدد نظرخدواهي در
دادگاه تجديد نظر استان است.

و بحق ميباشد.آنچه میتوان بدان

نظر و تحلیل کار آموز:رأی صادره صحي

اشاره کرد آنکه میتوان بند  4از ماده  14قانون آئدين دادرسدی
مدنی استناد کرد چراکه دعوی مطروحه متوجه شدخص خواندده نمدی-
باشد.
گزارش 12
خواهان-1 :علي
خوانده -1:مهدي
خواسته  :تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خواندده بده پرداخدت مبلدغ
 07777777لاير بابت يك فقره چك و كليه خسارت تاخير تأديه و هزينه
دادرسي
منضمات دادخواست :تصوير چك  -گواهي عدم پرداخت چك
هزينههه دادرسههي  :مبلددغ1/321/777لاير

تمبددر

اوراق2777:لاير
مهههههههواد اسهههههههتنادي317 :و313قدددددددانون

تجدددددددارت و

موارد12401200124001000120022اق.آئين دادرسدي عمدومي دادگاههداي
عمومي و انقالب

در امور مدني مصوب سال1302

تصمیم دادگاه:صدور راي بر محكوميت خوانده

گردشكار:به موجب چك به شماره

420121مورخ 44/12/14خواندده نسدبت

به پرداخت مبلغ 07777777لاير متعهد گرديده كه خواهان با مراجعده
به بانك محال عليه به علت عدم موجودي گواهي عدم پرداخدت بده
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خواهان تسليم شده و وي به موجب دادخواست تقديمي صدور حكم به
الزام خوانده به پرداخت مبلغ فوق را از دادگاه درخواست دارد
.
وقت جلسه رسیدگي واظهارات اصحاب دعوي27/0/4:خواهان حضورندارد
خوانده اظهارداشت اينجانب طي خريد يك دام از خواهان به مبلغ
چهددار ميليددون و دويسددت هددزار تومددان ملددزم بدده پرداخددت
ماهيانه 113/777تومان شده ام كه در مقابل يك فقره چك تضدميني
دتم اقسداط آن
صادر نموده ام متاسفانه به دليل بيماري نتوانسد
را بپردازم.
سپس دادگاه مبادرت به صدور رأی مینمايد.
شماره دادنامه  242 :مورخ 27/0/ 10

(راي دادگاه)
داي مهددي بده
در خصوص دادخواست تقديمي آقاي علي به طرفيت آقد
خواسته الزام خوانده به پرداخدت مبلدغ 07/777/777لاير بابدت يدك
فقره چك ( 44/12/14عهده باندك سدپه)با احتسداب كليده خسدارات
قانوني اعم از تاخير تاديه و هزينه دادرسي با اين توضي

كه:

خواهان در متن دادخواست اظهار داشت :خوانده مبلغ مورد اشاره
را مديون و به خواهان بدهكار است كه با مراجعه به باندك بدا
كسري موجودي مواجه و برگشت خورده است لدذا محكوميدت خواندده
طبق ستون خواسته مورد استدعاسدت .نظدر بده محتويدات پروندده
اسناد و مددارك ابدرازي خواهدانا اظهدارات خواندده در جلسده
دادرسي مورخ  27/0/4و براي اينكده اوال وجدود اصدل چدك در يدد
خواهان دليل براشتيال ذمه خواندده مدي باشددارائه شدده اسدت
ثانيا اسناد و مداركي كه موجب برداشت ذمه خوانده باشددارائه
نشده است ثالثا برائت ذمه تقينيا دليل يقين ميخواهدد رابعدا
چك از اسناد تجاري محسوب كه واجد وصف تجريددي و از منشداءآن
منتزع است.
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دادگاه دعوي خواهان را وارد تشخيص ميدهدد و بدا اسدتناد بده
مددوارد12401200124001000120022اقددانون آئددين دادرسددي عمددومي
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب سدال1302و317و313
قانون

تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت -1مبلغ هفتاد

ميليون لاير بابت اصل خواسته-2و مبلغ1/321/777ريا ل بابت هزينده
دادرسي و تمبرهداي مربوطده-3خسدارت تداخير تأديده از تداريخ
سررسيد چك تا اجراي حكم كه در حين اجراي حكم بر اسداس شداخص
باندك مركزي جمهوري اسالمي ايدران

محاسبده و پدرداخت خواهدد

شدد .در حدق خدواهان صدادر و اعدالم مديداردا راي صدادر شدده
حضددوري اسددت و ظددرف مدددت

بيسددت روز پددس از ابددالغ قابددل

تجديدنظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان ميباشد.

تحلیل کارآموز:چك از اسناد الزم االجرا بوده و صادر كننده ملزم بده
پرداخت آن بوده است و با توجه به اينكه خوانده خود اقرار به
مديون بودن مبلغ خواسته از سوي خواهان را نموده است و دليلي
بر بري ذمه بودن ارائه نكرده لدذا راي دادگداه بحدق و بددون
ايراد و خدشه ميباشد.

گزارش 10
خواهان :علي اصير
خوانده :سازمان آب و فاضالب شهرستان

تمام حقوق این فایل متعلق به وبسایت  Vaghf.comمیباشد

پروندههای حقوقی ،وبسایت Vaghf.com

خواسته:تقاضاي تأمين دليل با جلب نظر كارشناس در خصوص خسارت
وارده خوانده به يك دستگاه ساختمان دو طبقه
منضمات دادخواست:جلب نظر كارشناس و معاينه محلي
هزينه دادرسي1777777:هزينه كارشناس

تمبر اوراق0777:لاير

مواد استنادي 310 :قانون آئين دادرسي مدني
تصمیم دادگاه :صدور قرار تامين دليل و اخذ نظريه كارشناس رسمي
دادگستري

گردشكار:خواهان مالك يك دستگاه ساختمان دو طبقه بوده كه به علت
تركيدگي لوله آب اصلي مربوط به شركت آب و فاضدالب شهرسدتان و
نفوذ آب بر پي ساختمان خواهان بوده است و موجب خسداراتي بده
ساختمان شده به صورتيكه ديوارها ترك برداشته و در حال ريدزش
مي باشد لذا خواهان درخواست تدأمين دليدل و بدرآورد خسدارات
وارده با جلب نظر كارشناس داشته است.
وقت جلسه رسديدگي و اظهدارات اصدحاب دعوي:بده اسدتناد مدواد
310و312قانون آيين دادرسي مدني قرار تامين دليل كارشدناس مدي
گردد.
(رأي دادگاه)
نظر كارشناس :احتراما عطف به قرار تامين دليدل پروندده فدوق
االشاره در مدورد شدكايت آقدای علدي اصدير...عليه اداره آب و
فاضالب شهرستان در تاريخ  27/4/22در دفتر دادگاه محتدرم حضدور
يافته و پس از مطالعه پرونده و اطالع از مدتن

قرار در معيدت

خواهان (علي اصير )..از محل بازديد بده عمدل آمدده اسدت كده
مشاهدات با رسم كروكي و عكس به شرح زير گزارش مي گردد.
((گزارش کارشناسي))
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در تاريخ مذكور از يك دستگاه ساختمان مسكوني دو طبقه متعلدق
به آقاي علي اكبر...واقع در كوچه شهيد شدادمهرا منتهدي

بده

مسجد بازديد بعمل آمد شكستگي لوله آب آشداميدني كده از وسدط
كوچه و به فاصله تقريبا دو متري از پدي ديدوار خانده موصدوف
عبور مينمايد سبب شد تا در اثر آب رفتگي طدوالني مددت ا خداك
ناحيه زير پي ساختمان باعث ايجاد ترك برشي در ديوار راهدروي
طبقه همكف و اتاق سمت كوچه طبقه اول شده است عر

ترك بقددري

است كه حادثه آفرين شده است.
نتیجه کارشناسي :
با توجه به كليه شرايط موجود از قبيل مقاومت بناا موقعيت آن
با محل لوله آب آشاميدني كه از وسط كوچه عبور دارد فشدار آب
داخل لوله و ساير شواهد و قرائن موجود بديهي است كده مدوارد
مشاهده شده به شرح زير ناشي از نشست پي در اثر تركيدگي لوله
است.
-1دوترك به تقريبا  40درجه از كف تا سقف ديوار راهروي همكف
-2باز بسته شدن درب طبقه همكف در اثر نشست چهارچوب درب -3
ترك قائم و افقي اتاق گوشه اي در سمت كوچه طبقه اول
مراتب به جهت اطالع تهيه و تقديم ميگردد.
كارشناس رسمي دادگستري

تحلیل کارآموز:اوالا از آنجائيکه تأمين دليل از دعاوی غير مالی است
و هزينه دادرسی جددا از هزينده کارشناسدی اسدت

لدذا هزينده

دادرسی وفق مقررات میباست از خواهان اخذ شود.
ثانيا به موجب ماده  042قانون آئين دادرسي مدني در مواردي كه
اشخاص ذينفع احتمال دهند كه در آينده از داليل و مدارك دعواي
آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطالع از مطلعين و استعالم نظر
كارشناسان يا دفاتر.....والخ....ميتواند از دادگاه در خواست
تامين آن را بكند.
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آنچه در اين نظريه كارشناس محترم دادگستري وارد اسدت اينكده
داه
دارت وارده را از دادگد
دزان خسد
دده ميد
دن پروند
دان در ايد
خواهد
خواسته و در ستون خواسدته ذكدر نمدوده ولدي كارشدناس محتدرم
برآ ورد آنرا در نظريه خدود تصدري

ننمدوده اسدت و در مقابدل

خساراتي كه به ساختمان خواهان وارد شده آنچه

حائز اهميدت و

دليل براي اقامه دعوي از سوي خواهان ميباشد برآورد خسارت مي-
باشد كه از چشم كارشناس پوشيده مانده است.
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گزارش 14

خواهان:شركت  ...به مديريت دكتدر منصدور -2شدركت ايمدن -3 ...
محمدرضا-4 ...هستي...
خوانده :علي...
وکیل:احمد .......وكيل دادگستري(وكيل خواهان)
خواسته:فسخ قراردادهاي مورخه 44/2/20به لحاظ عددم پرداخدت ثمدن
معامله از جمله عدم پرداخت چكها و بددهي بدانكي و ماليدات و
تامين اجتماعي و غيره مطالبه هزينده دادرسدي و حدق الوكالده
مقوم به پنجاه ويك ميليون لاير
داليل منضمات:كپي مصدق مبايعه نامه هاي مورخه 44/2/20
هزينه دادرسي 17277777:لاير
مواد استنادي دادگاه 012-010-120- :قانون آئين دادرسي مدني مصوب سدال
02و مواد 334و322قانون مدني
تصمیم دادگاه :صدور حكم مبني بر فسخ قرارداد

گردشكار(شرح دادخواست):خواهان هدا بده موجدب مبايعده نامده مورخده
دددده
ددددركت بد
ددددهام شد
دددددادي از سد
ددددنده تعد
 44/2/20فروشد
خريدار(خوانده)علي ....بوده اند كه در مقابل ثمن معاملده را
به صورت چك از خريدار دريافت نموده است علي رغم اينكه چكهاي
مربوطه وصول نشده و خريدار از پرداخت ثمدن معاملده خدودداري
نموده است لذا به جهت عدم تعهد بده انجدام شدرايط منددرد در
قرارداد با وكالت آقاي احمد( ...وكيل دادگسدتري) طدرح دعدوي
خود را مبني بر صدور حكم به فسخ قدرارداد از دادگداه تقاضدا
دارند.
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مدير دفتر با بررسي دادخواست و ضمايم نسدبت بده تعيدين وقدت
اقدام نموده و در جلسه اول رسيدگي مورخه 27/2/4وقت رسيدگي به
طرفين ابالغ ميگردد.
جلسه رسیدگي :
وكيل خواهان بشرح دادخواست خواسته خود را اظهار داشته است.
خوانده حضور يافته و اظهار داشته است آدرس وي به خيابان ولي
عصر بوده و هم اكنون آماده پاسخگويي ندارد
وقت مجدد رسیدگي27/2/20
خوانده حضور ندارد وكيل خوانده حضور يافته و با تقديم اليحده
اي اظهارداشتند:
-1خواهان ها قبالا در همين شعبه در خصوص فسدخ قدرارداد اجداره
طرح دعوي نموده وليكن به موجدب دادنامده پيوسدتي بده شدماره
347مورخ 44/4/37به لحاظ نداشتن سمت قانونی قرار رد دعوي صادر
دوي مشداراليه
شده با صدور چنين رأي پيوسدتن دعدوي مجددداز سد
وجاهت قانوني ندارد.
-2طبق بند1و17شرايط قرارداد فروشندگان ملزم به تحويل ملك شده
اند وليكن تعهد خود را ايفا نكرده اند.
-3طبق بند 2شرايط عقد فروشدندگان مكلدف بدوده بدا حضدور جهدت
تنظيم وكالتنامه در خصدوص انجدام اقددامات در دفداتر ثبدت و
ددمات انتقدال
صاحبان سهام جهت امضا صورتجلسه حاضر شوند و مقد
قانوني سهم انجام شود كه هيچگونه اقدامي از سوي خواهدان هدا
صورت نگرفته است.
 -4خوانده در مقابل عدم ايفاء تعهد نسدبت بده فسدخ قدرارداد
مخالفتي ندارد.

(راي دادگاه)
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در خصوص دادخواست تقديمي آقاي احمد...بده وكالدت از -1شدركت
 ...با مديريت دكتر منصور -2شركت  ...با مديريت خدانم پريدا
-3....هستي-4 ...محمدرضا...

به طرفيت علي ...با وكالت آقداي

علي ...به خواسته فسخ قراردادهاي مورخ  44/2/20به لحداظ عددم
پرداخت ثمن معامله از جمله عدم پرداخت چك ها و بدهي

بدانكي

دره و مطالبده هزينده دادرسدي
و ماليات و تأمين اجتماعي و غيد
وحدق الوكاله مقوم بده پنجاه و يك ميليون لاير با ايدن توضيدد
كه وكيل خواهان ها اظهار داشدت مدوكلش ملدك دو شدركت مدذكور
برابر مبايعه نامه هاي مورخ  44/2/20به نحدو يدد قدانوني بدا
دارا بودن شروط قانوني مندرد در مبايعه نامه و شرط تعهدد در
اجر اي آن به خوانده فروخته است كه خوانده از پرداخت كل ثمدن
معامله و حقوق ديگر استنكاف نموده است لدذا صددور حكدم وفدق
ستون خواسته مورد استدعاست نظر به محتويدات پروندده مدداركی
ابزاري وكيل خواهان و اظهارات وكيل خواهان و اظهدارات وكيدل
خوانده كه اعالم نمود موافق با فسخ ميباشد .وي نيدز خواسدتار
فسخ است .دادگاه با پذيرش دعوي وكيل خواهان ها با استناد به
مواد  012-010-120-124قانون آئين دادرسي مدني مصدوب سدال 02و
مواد334و 322قانون مدني حكم به فسخ قراردادهاي موضوع خواسدته
و الزام خوانده به پرداخت مبلغ1/27/777بابت هزينده دادرسدي و
حدق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعالم مدي-
دارد رأي صادره حضوري و ظرف مددت بيسدت روز از تداريخ ابدالغ
قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان مي باشد.

تحلیل کارآموز:مواد  010و  012قانون آئين دادرسی مدنی بده خسدارات
ناشی از تقديم دادخواست اشداره دارد کده محکدوم عليده بددان
محکوم میگردد و رأي صادره كامالا قانوني و بحق بوده و ايدرادي
بر آن وارد نميباشد.
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گزارش 12
خواهان:نبي اله...
خوانده :محمد...
وکیل:احمد .......وكيل دادگستري(وكيل خواهان)
خواسته :صدور حكم بر اعسار و تقسيط از محكوم به به حسب دادنامه
شماره  400مدورخ  40/0/37صدادره از شدعبه اول دادگداه حقدوقي
شهرستان
هزينه دادرسي :دعوا غير مالی07777لاير
مواد استنادي دادگاه :مواد  0،21،28،24قانون اعسار مصوب 0808
تصمیم دادگاه :صدور راي بر تقسيط مبلغ محكوم به

گردشكار(شرح دادخواست):به موجب راي شدماره  157مدورخ  17/7/81آقداي
نبي اله (خواهان) از محمد(خوانده) طرح دعوي مبندي بدر اجدرت
المثل كارهاي انجام شده مطرح

نموده كه با تقدديم دادخواسدت

تقابل از سوي خوانده اصلي دعويا حكم بر بي حقي خواهان اصدلي
صادر شده و خواهان اصلي محكوم به پرداخت مبلدغ  051ميليدون لاير
شده اسدت بابدت خسدارات وارده بده خواهدان تقابدلا حدال طدي
دادخواست تقديمي درخواست صدور حكم مبني بدر اعسدار و تقسديط
پرداخت محكوم به بموجب استشهاديه محلي مشروح بر عدم استطاعت
مالي را از دادگاه خواستار شده است .
استشهاديه از سوي آقاي احمد فرزند شعبان :اظهار داشت خواهان
درآمد خاصي ندارد.
استشهاديه از سوي آقاي مختار فرزند رحمت اله :خواهدان عيدال
وار است و مال دنيا ندارد.
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استشهاديه از سوي شدعبانعلي فرزندد داداش قلدي :خواهدان يدك
كارگر ساده بوده و اموالي ندارد.
استشهاديه از سوي آقاي اسحاق فرزند يدالده :يدك قطعده زمدين
دارد كه متعلق به دخترش بوده و بنام وي ميباشد و شيل خواهان
كارگر بنا است.
جلسه رسیدگي:دادگاه با بررسي پرونده و ضمائم دادخواسدت و ابدالغ
جهت وقت رسيدگي در تاريخ  21/4/22نسبت به تشكيل جلسده اقددام
نموده است.
با حضور خواهان و خوانده جلسه تشدكيل گرديدده خواهدان بشدرح
دادخواست اظهارات خود را اعالم داشته و خوانده نيدز ايدراد و
يا دليلي دال بر آنكه خواهان مالدار ميباشد به دادگاه ارائه
نكرده است لذا دادگاه با بررسي پرونده نسبت به صدور و انشائ
راي اقدام نموده است.
شماره راي 002:مورخ  21/5/5صادره از سوي شدعبه  0دادگداه حقدوقي
شهرستان

گردشكار:دادگاه با بررسي در اوراق و محتويات پرونده خدتم رسديدگي
را اعالم و بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.

(راي دادگاه)
در خصوص دادخواست تقديمي آقاي نبي اله به طرفيت آقداي محمدد
به خواسته اعسار از پرداخت محكوم به دادنامه شماره  157مدورخ
 17/7/81صادره از شعبه اول دادگاه حقدوقي شهرسدتان مبندي بدر
پرداخت مبلغ 051،111،111لاير بابت اصل خواسته از ناحيه خواهان به
خوانده پرونده حاضر به نحو يكجا و تقسيط آن نظر به محتويدات
پرونده اظهارات شهود به صفحات  2ا 01،00،02پرونده كه حداكي از
عدم توانايي خواهان پرداخت محكوم بده نحدو يكجدا مديباشدد و
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اظهارات طرفين در جلسه دادرسديا دادگداه و دعدوي خواهدان را
وارد تشخيص ميدهد و با استناد به مواد  0،21،28،24قانون اعسار
مصوب  0808با اصالحات بعدي حكم بده اعسدار خواهدان از پرداخدت
محكوم به موضوع خواسته و به نحو يكجا و تقسديط آن بده قدرار
ماهيانه 8،111،111لاير صادر و اعالم مديدارد .رأي صدادره حضدوري و
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدد نظدر خدواهي در محداكم
تجديد نظر استان ميباشد.

تحلیل کارآموز:نظر به اينکه ماده  24از قدانون اعسدار مليدی شدده
ليکن ذکر آن در رأی صادره وجاهت قانونی ندارد بدا ايدن حدال
نظر به ماده  23که تصري

داشته مدعی اعسار بايد شدهادت کتبدی

الاقل چهار نفررا به دادگاه احراز نمايد لذا راي صادره كدامالا
قانوني و بحق بوده و ايرادي بر آن وارد نميباشد.

گزارش 27
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خواهان:زيبا...
خوانده :شير محمد...
خواسته :الزام خوانده به انتقال رسمي ثبتدي شدماره  1742از 202
فرعي از  0اصلي زمين زراعي واقدع در خندداب مقدوم بده مبلدغ
پنجاه ميليون و ده لاير
هزينه دادرسي  :دعوا مالی و پرداخت 1/777/777لاير طي فديش

و 0777لاير

ابطال تمبر
ضمائم دادخواست:تصوير توافق نامه عادي مورخ 42/0/17
مواد استنادي دادگاه :مواد 024و  025قانون آئين دادرسي دادگاه عمدومي
وانقالب در امور مدني مصوب  0872و مواد 01،202،221قانون مدني
تصمیم دادگاه  :صدور رأي بر محكوميدت خواندده والدزام خواندده بده
تنظيم سند رسمي

گردشكار(شرح دادخواست):يك قطعه زمين زراعي به پالك ثبتي  0142از 072
فرعي از  5اصلي در مالكيت مرحوم شير آقا بوده است كه با فوت
وي كليه ورثه نسبت به انتقال سهم خود به موجدب توافدق نامده
پيوستي با خواهان زيبا ...اقدام نموده و خوانده پرونده شدير
محمد از انتقال سهم خدود خدودداري نمدوده اسدت لدذا خواهدان
بدينوسيله در خواست صدور حكما مبندي بدر الدزام خواندده بده
انتقال سهم خود را داشته است.
سند عادي توافقنامه پيوستي كه جزء ضمائم دادخواسدت مديباشدد
بشرح ذيل ميباشد؛
توافقنامه:
بدينوسيله اينجانبان ورثه مرحوم شير آقا كه اسامي بشرح ذيدل
آمده است متفقا با علم به بندهاي مندرد در اين توافقنامه نظر
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واحد كه بمنظور اقدامات قانوني به فرزند ارشد آن مرحوم بنام
آقاي محمد جان ...تفويض مينماييم .هرگونه اقدامات قدانوني و
شرعيه وفق قانون مدني و حقوق اماميه ميباشد.
شماره ملك 0142از 072فرعي از  5اصلي از دفتدر  70شدماره 01125
صفحه  541ششدانگ اين قطعه زمين مزروعي بمساحت 0217متدر مربدع
و 58سانتيمتر مربدع برابدر وصديت شدفاهي آن مرحدوم بده خدانم
زيبا ...همسر آن مرحوم هبه ميگردد.
جلسه رسیدگي:مدير دفتر شعبه با بررسي دادخواست و ضدمائم نسدبت
به تعيين وقت رسيدگي و ابالغ

به طرفين دعوي

مبدادرت نمدوده

است بدانجا كه جلسه رسيدگي در تداريخ  12/02/00مقدرر گرديدده
است.
با حضور خواهان و خوانده دعوي جلسه رسيدگي تشكيل گرديده.
خواهان اظهارات خود را بشرح دادخواست تقديمي مطرح ميدارد.
دين را بندام
ده زمد
ديت نمدوده كد
خوانده اظهار داشته كه :پدرم وصد
مادرم و نسبت به سهم برادر شهيدمان انتقال دهيم تا او هدم بده
ددرم
دد ولديكن خواهدان از وصديت پد
فرزندان بدرادر شدهيدمان بدهد
استنكاف بعمل آورده و من هم از انتقال سند خودداري نموده ام.
رئيس شعبه يكم دادگاه عمومي حقوقي بدا پايدان جلسده دادرسدي
نسبت بده صددور نامده اسدتعالم از اداره ثبدت اسدناد و امدالك
شهرستان فيروزكوه اقدام نموده و در پاسخ چنين ابدراز داشدته
است؛
احتراما عطف بده نامده  04812مدورخ  12/02/00در خصدوص آخدرين
وضعيت ثبتي پالك  0142فرعي از پالك  072فرعي از سنگ  5اصلي بده
استناد پرونده ثبتي انتظار ميدارد سدند مالكيدت ششددانگ يدك
قطعه زمين مزروعي بمسداحت  0217/55متدر مربدع تحدت پدالك فدوق
االشاره با حق استفاده از آب طبق قانون ملي شدن آبهداي كشدور
واقع در كلنور فيروزكوه ذيل ثبت  01125صفحه  541دفتر  70امالك
بنام شيرآقا بشماره مسلسل  251474صادر وتسدليم گرديدد و سدپس
دعبه اول
دوي شد
دادره از سد
دورخ  11/2/22صد
ده  127مد
در دادنامد
برابد
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دادگاه عمومي به مالك فوت و وارث حين الفوت ندامبرده عبدارت
عبارتند از -04محمد-2شيرمحمد8شيراله4فريبدا-5نسداء-0فرشدته-7
فاطمه الزهرا اوالد متوفي و خانم زيبا همسر متوفي وال غير .پدس
آقاي محمد نسبت به دو سهم و بدانوان فريبداا فاطمده الزهدراا
نساءا فرشته هر يك نسبت به يك سهم و شيراله اسكندري نسبت بده
دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ پالك فوق االشاره برابر سدند45511
مورخ  10/1/00تنظيمي دفتر  2به خانم زيبا انتقال قطعدي دادندد
كه سند مالكيت مالك اخير ذيل ثبت  0018صفحه  000دفتدر جلدد 52
امالك به صورت  1سهم مشاء از  01سهم ششدانگ پالك صدراالشداره بدر
شماره مسلسل  415811صادر و تسليم گرديد و همچندين خدانم زيبدا
تماميت هشت سهم مشاع خود را برابر سند  52744مورخ 11/5/22دفتر
 2فيروزكوه به آقايان محمد و شيراله هر يك نسبت بده  2سدهم و
بانوان دختران مرحوم به يك سهم صل

محابداتي نمدوده كده بندد

اخير منضم بشرط اختيار فسخ منافع مورد صل
مصال

مدادام العمدر بدا

خانم زيبا ...ميباشد و پرونده ثبتي حكايتي ديگر ندارد.

تصمیم دادگاه:
شماره دادنامه  50:مورخ  21/2/02صدادره از شدعبه اول دادگداه
عمومي حقوقي شهرستان
گردشكار :دادگداه بدا بررسدي در اوراق و محتويدات پروندده خدتم
رسيدگي را اعالم و بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.

(راي دادگاه)
در خصوص دادخواست تقديمي خانم زيبا به طرفيت آقای شير محمدد
به خواسته الزام خوانده به انتقال سهم خوانده از پدالك ثبتدي
0142فرعي 072از  5اصلي واقع در كلفور مقوم به مبلغ 51،111،101لاير
با اين توضي

كه خواهان اظهار داشته بده موجدب توافدق نامده

پيوست دادخواست پالك ثبتي مورد اشاره در سهم وي قدرار گرفتده
است كه كليه ورثه مرحوم بنام شير آقا به غير از خوانده نسبت
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به انتقال سند اقدام نموده اند ولي خواندده از انتقدال سدهم
خود امتناع مينمايد لذا محكوميت وي طبق سدتون خواسدته مدورد
استدعاست نظر به محتويات پرونده مدارك ابرازي خواهدان پاسدخ
استعالم بشماره  404مورخ  21/0/22واصله از از اداره ثبت اسناد
و امالك شهرستان به شرح صدفحه ده پروندده و اظهدارات خواندده
بشرح صورتجلسه مدورخ  12/02/00كده اصدل توافقنامده را تائيدد
نموده است ولي ادعا دارد كه خواهان بايد بنام شهيد (برادرش)
بكندادادگاه دعوي خواهان را وارد تشخيص و با استناد مدواد024
و  025قانون آئين دادرسي دادگاه عمومي و انقالب در امور مددني
مصوب  0872و مواد 01،202،221قانون مدني حكم بر الزام خوانده و
مراجعه به يكي از دفاتراسناد رسمي و انتقال رسمي سهم خود از
پالك  0142فرعي از  072فرعي از  5اصلي كلفور بنام خواهان صادر
و اعالم ميدارد .راي صادره حضوري و ظرف  21روز از تاريخ ابدالغ
قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان ميباشد.

تحلیل کارآموز :آنچه كه خواهان بدان استناد نموده توافقنامه عدادي
پيوستي ميباشد و آنچه از متن اين توافقنامه استخراد ميگدردد
هبه بوده و بموجب ماده  721قانون مدني؛ هبه واقع نميشود مگدر
با قبول و قبض متهب اعم از اينكه مباشر قبض خود متهب باشد و
يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد.
در نتيجه از آنجائيكه قبض شرط صحت هبه ميباشد و قبض و اقبا
صورت نگرفته لذا واهب ميتواندد مدادامي كده مدال موهوبده را
تسليم نكرده از هبه رجوع نمايد لذا آنچه از دفاعيات خواندده
استنباط ميشود رجوع از هبه مديباشدد و شايسدته اسدت دادگداه
محترم نسبت به صورت عدم استماع دعوي به استناد ماده  2قانون
آئين دادرسي مدني

مبادرت مينموده.

تمام حقوق این فایل متعلق به وبسایت  Vaghf.comمیباشد

