خواهان :بانک با وکالت اقای پ
خواندگان -1:اقای ی -2شرکت ف -3اقای ج
خواسته:مطالبه وجه
گردشکار:خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه به کالسه فوق
وجری تشریفات در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل شده است با توجه به محتویات پرونده
ختم رسیدگی را اعالم میدارد
رای دادگاه
در مورد دادخواست اقای پ به وکالت از بانک به طرفیت اقای ی  -2شرکت ف و اقای ج به خواسته صدور حکم
بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  229321822ریال وخسارت تاخیرتادیه قرار دادی از
82/2/33تا زمان وصول محکوم به به انضمام کلیه خسارات قانونی خالصه خواسته این است خوانده ردیف دوم به
موجب قرارداد مشارکت مدنی به شماره ......مورخ .......اقدام به اخذ مبلغ یکصدو شصت میلیون ریال تسهیالت از
بانک بامهلت باز پرداخت  2ماهه نموده است وخواندگان دیگر نیز ضمانت شرکت یاد شده را در خصوص کلیه
تعهدات متقبل گردیده اند بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه با مالحظه دادخواست
تقدیمی ومدارک ابرازی از جانب خواهان که موید خواسته نامبرده بوده نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ
اخطاریه ونشر اگهی در دادگاه حاضر نشده ودر قبال خواسته خواهان دفاعی نکرده اند با اشتغال ذمه خواندگان
وبقاء دین با این وصف خواسته خواهان را وارد دانسته وبه استناد مواد  233-223-218-13قانون مدنی وماده
واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده  11اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال  1322ومواد -111
 122-118قانون ایین دادرسی مدنی با لحاظ ماده  333قانون تجارت خوانمدگان را به طور تضامنی به
پرداخت مبلغ دویست وبیست و هشت میلیون وسیصد وبیست ویک هزارو نهصدوشصتو هفت ریال بابت اصل
سود وجریمه تا  82/2/33ونیز پرداخت مبلغ چهار میلیون و............بابت هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ
شش............بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی وهمچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه قراردادی از تاریخ
........تا زمان پرداخت به ماخذ  31درصد در سال وفق قرار داد استنادی وبر همین مبنا مابه التفاوت هزینه
دادرسی در حق خواهان محکوم می کند بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه اجرای ان در قسمت اخیر
مستلزم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی توسط خواهان می باشد رای صادره نسبت به خواندگان غیابی

وظرف بیست روزپس از ابالغ به نامبردگان قابل واخواهی در این دادگاه وظرف بیست روز پس از ان واز تاریخ
ابالغ به خواهان در مهلت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

