
 

 

     

 

 نظر استان تهران دیدادگاه تجد 15شعبه  صدور: مرجع

  .ابدییانتقال م هیالبه منتقلٌ مه،یاست که با انتقال مال موضوع عقد ب یعقود قیاز مصاد مهیب عقد: دهیچک

 

 9309970221501108: یینها یشماره را                                24/09/1393 :یینها یرا خیتار

 یبدو یرا

از سرقت  یبر مطالبه خسارت ناش رید. دا مهیب یشرکت سهام تیع.م. به طرف یخانم ط.ت. با وکالت آقا یخصوص دعو در

پرونده خصوصًا  اتیاوراق و محتو عینظر به جم ،ینامه به شماره ... به انضمام خسارت دادرس مهیبه شماره ... موضوع ب لیاتومب

خوانده،  لیبالوجه وک اتیمانده و عدم توجه به دفاع یباق بیو تکذ رادیکه مصون از ا ینامه مستند دعو مهیمفاد دادخواست و ب

 یهادادگاه یدادرس نییقانون آ 515و  198و مواد  یقانون مدن 10و مستنداً به ماده  صیخواهان را وارد تشخ یدادگاه دعو

شده بر اساس تعهدات  مهیاز سرقت خودرو ب یخوانده به پرداخت خسارت ناش تیحکم به محکوم ،یو انقالب در امور مدن یعموم

 20و ظرف  یصادره حضور ی. رأداردیصادر و اعالم م یبرابر تعرفه قانون لیالوکاله وکو حق یدادرس نهیو پرداخت هز یقرارداد

 (این فایل از وبسایت راه بیمه دات آی آر دانلود شده است) .باشدیاستان تهران م دنظریدر محاکم تجد یدنظرخواهیروز قابل تجد

 یمانسلی –تهران  یحقوق یدادگاه عموم 44شعبه  سیرئ

 

 نظر دیدادگاه تجد یرا

مورخ  930334خانم ط.ت. نسبت به دادنامه شماره  تیطرفم.ک. به ید. با وکالت آقا مهیب یشرکت سهام یخواهنظردیتجد

از سرقت  یبه پرداخت خسارت ناش خواهنظردیتجد تیتهران که متضمن محکوم یدادگاه حقوق 44صادره از شعبه  13/5/93

 هینقل لهیو قائم به وس ینامه صادره متک مهیچرا که ب ستیوارد ن باشد،یمآن شرکت  مهیشده تحت ب مهیب لیدستگاه اتومب کی

 لهیصرفاً مربوط به وس مهیتعهدات شرکت ب یها. به عبارتآن تیو شخص گذارمهیبوده و نه قائم به اشخاص ب مهیتحت پوشش ب

برخوردار و با انتقال آن به شخص ثالث،  ایمزا نیاز ا یمقام وقائم ای گذارمهیقرار گرفته و ب مهیاست که تحت پوشش ب یاهینقل

که مختص دارنده و  یطیشرا تیرا با رعا نامهمهیب یایمحسوب و استحقاق استفاده از مزا گذارمهیمقام بو قائم نینامبرده جانش

 گذارمهیب باشد،یسرقت م مهیشماره ... داللت بر انعقاد ب مهیمصدق قرارداد ب ریتصو هیبوده، دارد. در مانحن ف هینقل لهیمالک وس

 یسابق آقا گذارمهیب هینامه مذکور از ناح مهیدفترخانه شماره ... ب یمیو تنظ یداشته و حسب مستند ابراز لیو مالک سابق اتومب

 هیف نکه با وصف مذکور نامبرده استحقاق استفاده از مفاد آن را دارد. در مانح دهینتقل گردپرونده م خواندهنظردیح.م. به تجد

به محکمه ارائه نداده و صرفاً استناد به پرونده موضوع اعالم سرقت در  لیدال بر سرقت اتومب یمدارک خواندهنظردیهر چند تجد

 پژوهشکده قوه قضائیهمنبع:  

 نامشخص: نویسندهنام   

 نامشخصسال انتشار: 

 مهیعقد ب یانتقال تبع
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امر مورد تعرض شرکت  نیاعالم شده و ا 13/9/92سرقت  خیاستناد نموده است، از آنجا که تار 5 هیناح یدادسرا هیناح

 میتقد خیبه تار تینامه)با عنا مهیب 3فوق، مهلت شصت روز مندرج در بند  خیاحتساب تار باقرار نگرفته،  خواهنظردیتجد

 یو مدرک لیدل چیبه ه یمتک یخواهنظردیتجد نکهیبه مراتب مرقوم، نظر به ا تیلذا دادگاه با عنا ده،یدادخواست( محقق گرد

بر  یدادنامه فوق مبن حیبا تصح یو انقالب در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرس نییقانون آ 358نبوده، لذا مستنداً به ماده 

 یقطع یرأ نی. ادینمایم دییعنه را تأنامه و کسر آن از مبلغ خسارت، دادنامه معترضٌ مهیب 5بند  ــزیاحتساب و کسر فرانش

 .(باشدیدر پرونده نم وستیکه داللت بر ارجاع مقام محترم ارجاع داشته باشد، پ وستیپ ی)تذکراً اصل دادخواست ابتدا است.

 مستشار دادگاه -استان تهران  دنظریدادگاه تجد 15شعبه  سیرئ

 یلیاسماع - یعشقعل

 (است هت آی آر دانلود شداین فایل از وبسایت راه بیمه دا)

 کد اختصاصی راه بیمه
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