
 دادنامه

 خواهان:لیزینگ با وکالت اقای پ

اقای د  -4 اقای خ-3اقای پ  -2اقای د -1خواندگان:  

مطالبه خسارت تاخیر تادیه  -4فک پالک  -3تایید وتنفیذ فسخ قرار داد -2مطالبه اجرت المسمی  -1خواسته :

مطالبه اجرت المثل  -6تحویل عین مستاجره  -5  

رای دادگاه                                                

با وکالت اقای پ به طرفیت اقای د اقای پ واقای خ واقای د به خواسته محکومیت  در خصوص  دعوای لیزینگ

تحویل  -2قرارداد  5ماده  10قرارداد بند  4تایید وتنفیذ انفساخ قرارداد به موجب ماده  -1تضامنی خواندگان به 

............ شامل مبلغ .......ریال پرداخت مبلغ کل -4فک پالک منصوبه بر خودرو موضوع قرارداد  -3عین مستاجره 

قرارداد تا تاریخ فسخ ومبلغ ......ریال بابت خسارت تاخیر روزانه از  4مسمی معوق به شرح ماده لبابت اجرت ا

خ تا تاریخ تحویل خودرو مورد ل متعلقه از تاریخ فساجرت المث -5سررسید اقساط اجرت المسمی تا تاریخ فسخ 

قرار داد در خصوص اجرت  4ماده  2خسارت تاخیر تادیه روزانه به شرح تبصره  -6قرارداد12-5به شرح بند 

المسمی  دادگاه با توجه به اوراق ومحتویات پرونده ومدارک ومستندات ابرازی خواهان از جمله قرارداد شماره ........ 

به مستاجرین مبنی بر فسخ عقد اجاره واینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در ...... ونامه ارسالی خواهان مورخ 

جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده اند با التفات به اصل  صحت ولزوم قرارداد واینکه طرفین 

ن دعوای خواهان را وارد تشخیص  وبه استناد مواد ملتزم به رعایت کلیه اثار ونتایج حاصله از ان میباشد بنابرای

قانون  403قانون مدنی وماده  223- 220-211-10قانون ایین دادرسی مدنی ومواد  198-515-519-522

تجارت ضمن صدور حکم به تنفیذ قرارداد  خواندگان را متضامنا  به پرداخت .... ریال بابت اجرت المسمی معوق 

اخت اجرت المثل مورد سمی تا تاریخ فسخ ...وهمچنین پردسررسید اقساط اجرت الم وخسارت تاخیر روزانه از

قرار داد تا زمان تحویل وخواندگان  5و12درصد اجرت المسمی برابر بند  150از تاریخ فسخ ...ماهیانه معادل اجاره 

مورد اجاره وهمچنین  ردیف اول ودوم را به تحویل مال مورد اجاره وفک پالک انتظامی منصوبه بر روی خودرو 

پرداخت ......بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق محکوم مینماید  رای صادره غیابی وظرف 

 بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.


