
 رای دادگاه

 شرکت الف با وکالت خانم ز و اقای ح: خواهان

 بانک با وکالت اقای پ: خوانده 

 الزام به فک رهن:خواسته

خواهان به شرح باال بطرفت خوانده دادخواستی بخواسته فوق اقامه نموده که پس از قبول دادخواست :گردشکار

 :مبادرت به صدور رای مینمایدوارجاع ان به این دادگاه وثبت ان به کالسه فوق 

در خصوص دعوای خواهان شرکت الف با وکالت خانم ز واقای پ ح به طرفیت بانک با وکالت پ به خواسته الزام 

تهران موضوع سند تخصیص تسهیالت به ... اصلی بخش .... فرعی ...............خوانده  به فک رهن از پالکهای ثبتی 

تهرزان مقوم به شصت میلیون ریال وخسارت دادرسی که ..... تر اسناد رسمی شمارهدف 52/7/68مورخ .....شماره 

وخواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشت استناد نمده است ........وکیل خواهان سند شماره 

د وکیل مضاف به اینکه در دادخواست تقدیمی وکالی خواهان تقاضای رفع بازداشت پالکهای ترخیصی نموده ان

دادگاه با توجه به محتویات پرونده . خوانده نیز دفاعیات خویش را به شرح لوایحی تقدیمی اظهار نموده است

جهت تعیین میزان بدهی خواهان قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کهنظریه مثبوت در پرونده به طرفین ابالغ 

حاکم بر قضیه منطبق بوده والیحه وکیل خواهان نیز مصون از هر گونه ایراد واعتراض گردیده وبا اوضاع احوال 

داللتی بر اعتراض بر نظریه مذکور نبوده  بنابراین دادگاه از توجه به محتویات پرونده ومالحظه قراردادهای 

استنادی که مصون از هر گونه ایراد واعتراض واقع گردیده وبه قوت خویش نیز باقی بوده و نظر به اصل لزوم 

دها واینکه قراردادهای تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی وقائم مقام قانونی انها موثر والزم االتباع وصحت قراردا

ومضاف بر اینکه پالک هایمورد ادعای خواهان به داللت اصحاب دعوی در رهن خوانده قرار گرفته ومادام بوده 

ی مذکور فراهم نمی باشد بنابراین که اسناد رهنی مذکور به قوت خویش باقی بوده امکان رفع توقیف از پالکها

 017قانون مدنی وماده  531-551-500-01-01دادگاه دعوی خواهان را وارد وثابت ندانسته مستندا به ماده 

قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطالن دعوی خواهان صادر واعالم مینماید رای صادره حضوری وظرف بیست 

 .در دادگاههای تجدید نظر استان تهران است روز پس ز ابالغ قابل تجدید نظر خواهی


