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ان شعبه  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهري تهر

دادنامه
دادگستري كل استان تهران

پرونده کالسه شعبه  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهري تهران تصمیم نهایى شماره

- خواهان: آقاى مجید  فرزند رجبعلی با وکالت آقاى سیدرضا پورطراح فرزند سیدعلی به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران سعادت آباد - 
سروغربی ضلع جنوبی غربی چهارراه سرو - برج سروناز- پالك72  طبقه5  واحد22 

خوانده: آقاى رحیم فرزند اکبر به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - آیت اله سعیدي اول جرجانی )
خواسته ها:1 . مطالبه وجه بابت ...2. . الزام به ایفاي تعهد )غیر مالی(مبنی بر3. مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه

درخصوص دعوى خواهان مجید  با وکالت سید رضا پورطراح بطرفیت خوانده رحیم  بخواسته الزام به ایفاء تعهد مبنى بر تحویل 
کارت ماشین اتومبیل مزدا3 بشماره5م25ایران55 ونیز تحویل سند اتومبیل پژو206بشماره7ق42 ایران33 و مطالبه خسارت 

بدلیل عدم انجام تعهد در تاریخ24 / 9 / 97 مقوم به210 میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسى وحق الوکاله وکیل باستناد توافق 
نامه عادى9 /22 / 97، دادگاه نظر باینکه رابطه ى حقوقى وقراردادى فیمابین خواهان وخوانده باستناد توافق نامه عادى پیوست 

دادخواست محرز بوده و قراداد منعقده میان خواهان وخوانده عقدى است الزم که در راستاى ماده10  قانون مدنى واصل حاکمیت 
وآزادى اراده ى طرفین تنظیم گردیده وبر طبق قواعد صحت ولزوم قراردادها محمول بر صحت ولزوم بوده و مادام که بتراضى 

طرفین اقاله یا به جهت قانونى فسخ نشده باشد مفاد آن بین طرفین و قائم مقام قانونى آنها الزم االتباع مى باشد وخوانده با وصف 
ابالغ واقعى اوراق اخطاریه ،به دادگاه مراجعه ننموده ودرمقابل ادعاى خواهان و مستندات ابرازى آنها دفاع موثرى بعمل نیاورده اند 

ودلیلى که حاکى از فسخ یا اقاله قراداد یا ایفاء تعهد در تاریخ تعیین شده باشد ابراز و اقامه ننموده و از طرفى تعهد خوانده به 
تحویل اسناد ومدارك موضوع دعوى موضوع معامله مقید به زمان معینى بوده )24 /97 / 9  (و مدت زمان مزبور منقضى گردیده 
و خواهان با اقامه ى دعوى حاضر مراتب پایبندى خود به قراداد منعقده را اعالم نموده وخوانده دلیلى بر ایفاء تعهد خود تا تاریخ 
فوق الذکر اقامه ننموده و برابر تبصره ذیل ماده3 از قراداد فیمابین ضمانت تخلف از انجام تعهد از ناحیه متعهد مبلغ210میلیون 

ریال تعیین گردیده ،فلذا ضمن احراز تخلف خوانده در انجام تعهد دعوى خواهان را وارد وثابت دانسته و مستنداً به مواد226 ،
221 ،10و230  از قانون مدنى ومواد198 و519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به ایفاء تعهد مبنى 

بر تحویل کارت خودروى مزدا3 فوق الذکرو نیز تحویل سند اتومبیل پژو206 فوق االشاره وبپرداخت210  میلیون ریال بعنوان 
خسارت تاخیر درانجام تعهد و نیز پرداخت خسارت دادرسى وحق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان محکوم مینماید  

راى صادره حضورى وظرف بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

تصوير برابر با اصل است.
تهران-يافت آباد-كوي وليعصر-مجتمع قضايي شهيد مطهري نشاني:






