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)مستأجر( موجب حق  کیاجاره به شرط تمل یوام بانک رندهیگ یپرداخت اقساط اجاره از سو عدم

 .شودیم هیتخل یبانک وام دهنده )موجر( و تقاضا یفسخ برا

  1391/07/05: یینها یرا خیتار��

 9109970220100836: یینها یشماره را��

 یبدو یار✅

ح.ک. به  یآقا تیتهران... و با وکالت خانم ط.س. به طرف یالف.ش. به نشوووان یآقا یندگیبانک با نما یخصووودع د د در

صدور حکم به سته  شرط تمل دییتأ -1خدا سخ قرارداد اجاره به  ستأجره  نی  هیتخل -2 کیف باب آپارتمان جزء پالک  کیم

به اسووتناد  لیالدکاله وکو حق یدادرسوو نهیا م از هز یقاندن تخسووارا هیمطالبه کل -3تهران  10بخش  یثبت 11191/2426

 1384/ 5/10 - 3732 تیمالک یو سند قطع 6/10/1384=  01707040شماره کیمصدق قرارداد اجاره به شرط تمل یفتدکپ

 تیمالک منضوووم به پرونده لیبه داللت مدارک و دال نکهینظر به ا 23/6/1390 -15221تهران و اظهارنامه  706دفترخانه 

مستأجر متعهد بدده در  کیو به مدجب قرارداد اجاره به شرط تمل باشدیمحقق و ثابت م نیمابیف یجاریخداهان و رابطه است

صرف و بهره ستأجره در مدت طدالن نیاز   یبردارقبال ت ساط مع یم شرط  دم تخلف مندرج در  نیدر برابر اق به مدجر به 

ستأجر از تأد یمیمدارک تقد شرحو به  دیدرآ یو تیقرارداد در ملک ساط ماه نیچند هیو ا الم خداهان، م امتناع  انهیفقره اق

 امدهیبه  مل ن یبیآن دفاع و تکذ لیمطروحه و دال یخدانده در قبال د د هیاز ناح نکهینمدده اسوووت نظر به مراتب فدق و ا

بدون  یبانک اتیقاندن  مل یاصالح 15ماده  و یقاندن مدن 220و 219و  10است و چدن قرارداد مرقدم حسب مقررات مداد 

 یبانک التیتسه یا طائ نامهنییآ 65و  59و  57و  11و مداد  76مصدب  15و قاندن الحاق دو تبصره به ماده  62ربا مصدب

صالحات بعد 14/10/1362مصدب  ستدرالعمل اجرا 17و  16و  6آن و مداد  یبا ا شرط تمل یید  یشدرا کیقرارداد اجاره به 

صدب  دلپ صل حاکم 15و  1و مداد  62و ا تبار م صحت و لزوم قراردادها و  یآزاد تیقرارداد اجاره و بنا به ا صل  اراده و ا

و چدن به شرح مندرجات آن  باشدیاالجراء ماالتباع و در حکم اسناد الزمآن معتبر و الزم نیتعهدات نسبت به متعاقد یاجرا

 یلیدر هر ماه از انعقاد تا انقضاء قرارداد بدده و خدانده دل یاشتراط طیاقساط طبق شرا هیأد ندان مستأجر متعهد به تخدانده به
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ساط ماه هیبر تأد شدیارائه ننمدده و تخلف خدانده از تعهدات خدد محرز م انهیاق مناط و اتخاذ مالک از مقررات  حیو با تنق با

صدرت  دم ا ارهقرارداد اج 11و  4و  3و مداد  یقاندن مدن 240و 239مداد  سخ  یتعهدات خدانده برا یفایدر  خداهان حق ف

شد. بنابرا جادیا سد نیخداهد  سخ از  آثار  یبرا یخداهان ا تبار یبا احراز تخلف خدانده از انجام تعهدات خدد و ا مال حق ف

صدر نم ماندهیشده در مدت باق ادیقرارداد  یحقدق شدیمت سخ قرارداد  با ضات قاندن تصدر نیشده در ا ادیلذا ف و  یاز مفرو

صله ف ی مل جهینت ضات حا شدیانعقاد قرارداد م نیدر ح نیطرف نیمابیمرا و چدن با احراز تخلف خدانده از انجام تعهدات  با

سب مقررات ماده  شارٌال 12و  11و  4و مداد  یقاندن مدن 221خدد ح سترداد   هیقرارداد اجاره مذکدر م سئدل ا و جبران  نیم

از طرف خدانده  هیفخداهد بدد و چدن در مانحن یهمان قاندن مدن 227و  226مداد  تیبه خداهان با ر ا خسوووارات وارده

سئدل یکه ناف یلیدل ست و م ریدر تأخ یو تیم شده ا شد ابراز ن سارات به خداهان با سارت و  زانیانجام تعهدات و بروز خ خ

سئدل شخص م نیمابیخدانده در قرارداد ف تیم شدیمعلدم و م ص یهاو قرارداد با صد  نیاراده طرف تیحاکم یکه بر مبنا یخ

سبت به طرف دهیمنعقد گرد صدل لزوم و صحت ن اند را که تقبل نمدده یمکلفند تعهدات نیمعتبر است و طرف نیو با تدجه به ا

به  ایفسوووخ  ایاقاله  کهیامماد یمیتنظ یهااند و قرارداداقامه ننمدده شیتعهد خد یفایبر ا لیو خدانده دل ندیو اجرا نما فاءیا

ضائ یحکم قطع شد به قدل و ا تبار خدد باق یمقامات ق شده با صدر لیو مدافعات وک ستیابطال ن بددن قرارداد  یخدانده بر 

ستناد و یفاقد محمل قاندن ست و ا ستدالالت مذکدر در فدق و ا یقاندن مدن 463و  461و  460به مداد  یا  نکهیبا تدجه به ا

شرط تمل هقرارداد اجار سه ییا طا نامهنییآ 65 یال 57مطابق مداد  کیبه  صدب  یبانک التیت صالحات 14/10/1362م با ا

 نیجزء  قدد مع 62پدل و ا تبار مصدب  یشدرا کیقرارداد اجاره به شرط تمل ییدستدرالعمل اجرا 17 یال 1آن و مداد  یبعد

و  لیدل گدنهچیه یو هیو از ناح ستین هیو قابل تدج رشیپذ درخدر کندیم نیرا معآن طی رف تجارت شرا نکهیمحسدب و ا

و  صیخداهان را وارد تشوووخ یفلذا دادگاه د د ده؛ینگرد میاسوووقاط آن را اثبات کند به دادگاه تقد ایتعهد  یفایکه ا یمدرک

 نامهنییآ 65و  57و مداد  یقاندن مدن 490و 456و  399و  240و 239و  230و  227و  226و  221و  219مسوووتنداه به مداد 

 یمدن یدادرس نییقاندن آ 519و  515و  198مداد  و یمدن تیقاندن مسئدل 2و  1و مداد 62مصدب یبانک التیتسه ییا طا

. ضوومناه داردیمسووتأجره صووادر و ا الم م نیخدانده از   دیو انتزاع  هیو تخل کیفسووخ  قد اجاره به شوورط تمل دییحکم بر تأ

 قدر ح لیالدکاله وکبابت حق الیر 700000و مبلغ یدادرسووو نهیبابت هز الیر 000/200مبلغ  خدانده محکدم به پرداخت
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و  یصادره حضدر ی. رأستیمسمدع ن ید د یاتیالدکاله به لحاظ  دم ابطال تمبر مالو نسبت به مازاد حق باشدیخداهان م

 .باشدیاستان تهران م دنظریدر محاکم محترم تجد یدنظرخداهیابالغ قابل تجد خیروز از تار ستیظرف ب

 بخش کین -تهران  یحقدق یدادگاه  مدم 185شعبه  سیرئ

 نظر دیدادگاه تجد یرا✅

 یحقدق یاه  مدمدادگ 185شووعبه  21/12/90مدرخ  1020بانک از دادنامه شووماره  تیح.ک. به طرف یآقا یدنظرخداهیتجد

و  6/10/84درخ م 1707040تملک مدضوودع قرارداد شووماره فسووخ  قد اجاره به شوورط  دییبه تأ یتهران که به مدجب آن رأ

شارٌال دیو انتزاع  هیتخل صادر گرد ردادمستأجره مدضدع قرا نیاز   هیم ست مدجه و و دهیمذکدر  شخا  شددیداده نم صیارد ت

و  ی مدم یهاگاهداد یدادرسوو نییاز قاندن آ 348از شووقدق احصوواء شووده در ماده  کیچیبا ه یدنظرخداهیجهات تجد رایز

شته و دادنامه تجد یانقالب در امدر مدن ستهیانطباق ندا س تیبا ر ا دنظرخدا صدل و قدا د دادر ست ا افتهیصدار ا یا و  رادیا

ستناد ماده  امدهیکه مدجبات نقض آن را فراهم آورد به  مل ن یا تراض مدجه و مدلل ست به ا ضمن  358ا از قاندن مرقدم 

 است. یصادره قطع ی. رأگرددیو استدار م دییرا تأ دنظرخداستهیدادنامه تجد یدنظرخداهیرد تجد

 استان تهران دنظریمستشاران شعبه اول دادگاه تجد 

 یصالت - یرضائ 

 


