دادنامه
خواهان:بانک با وکالت اقای پ
خوانده:اقای ن
خواسته -1:مطالبه خسارت  -2مطالبه خسارت تاخیر تادیه  -3مطالبه وجه -4مطالبه خسارت دادرسی
رای دادگاه
خواسته ودعوی بانک با وکالت اقای پ به طرفیت اقای ن به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم به الزام خوانده
به پرداخت مبلغ .....وجه بابت اصل بدهی قراردادی وخسارت تاخیر در پرداخت اقساط وتخلف از شرط مندرج در
قرارداد که تا تاریخ تقدیم دادخواست به مبلغ  ...براورد کرده است واز تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم موقع
اجرا محاسبه خواهد شد وبا احتساب هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل می باشد وکیل قانونی خواهان در
دادخواست تقدیمی ودر جلسه دادرسی بیان داشته که خوانده به موجب قرارداد شماره....تسهیالتی از بانک به
مبلغ ....دریافت کرده است واز احتساب خسارت تاخیر در پرداخت اقساط وغیره را کرده است وتصاویر مصدقی از
مدارک استنادی را به ضمیمه دادخواست تقدیم وتقاضای رسیدگی وصدور حکم قانونی را نموده است خوانده
علیرغم ابالغ مفاد دادخواست ووقت دادرسی از طریق درج اگهی در یکی از روزنامه ها کثیر االنتشار در جلسه
دادرسی حضور نیافته والیحه دفاعیه ای نیز ارسال ننموده ونهایتا دعوی مطروحه ومدارک ابرازی خواهان که
منتسب به وی می باشند به دور از هر گونه دفاع واعتراض ویا ادعای جعل واظهار انکار وی باقی مانده اند علیهذا
دادگاه بنا به مراتب مرقومی وبا در نظر گرفتن مفاد قرارداد استنادی وشروط مندرج از ان وبا استناد به مواد
..10-219-223-231.....قانون مدنی ومواد 198-515-519قانون ایین دادرسی دادگاهی عمومی وانقالب در
امور مدنی دعوی مطوحه را ثابت تشخیص داده وحکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ ...بابت باقیمانده
اقساط به عنوان اصل خواسته ومبلغ .....بابت جرائم تاخیر که تا تاریخ ...در نامه شماره ...بانک محاسبه ومشخص
گردیده است واز تاریخ ...تا تاریخ اجرا حکم بر مبنای درصدی که در ماده  5قرارداد استنادی تعیین شده است
براورد ومحاسبه خواهد شد ومبلغ .......بابت هزینه های دادرسی ومبلغ ...بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان
صادر واعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف  20روز از تاریخ ابالغ به خوانده قابل واخواهی در همین دادگاه
وظرف بیست روز از تاریخ اتمام مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران
می باشد.

