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 بسمه تعالی

 

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 18 ریاست محترم شعبه

 0001808موضوع: پرونده کل سربایگانی 

 950998023780006836 :شماره پرونده

 

 با سالم

یت ابادی به طرفبمراد جلیلی الذکر، دعوی تجدیدنظرخواه محمداحتراماً در اجرای قرار کارشناسی پرونده فوق

گردد.           زاد، نظریه هیئت )سه نفره( کارشناسان به شرح ذیل تقدیم میماندانا یوسفیتجدیدنظرخوانده 

 الزحمه هیئت کارشناسان مبلغحق

 :قرار کارشناسی -الف

کارشناسان  10/2/1401مورخ  140168440000214836به استناد قرار کارشناسی مالی صادره به شماره 

های تسهیالت بانکی اخذ شده توسط در ارتباط با محاسبه پرداختیمنتخب مطابق قرار کارشناسی بدوی 

ام موضوع استحقاق وی نسبت به اجرای قرار صادره اقدام و التزتجدیدنظرخوانده و محاسبه خسارات و وجه

 نظریه کتبی و مستدل خویش را به این دادگاه تسلیم نمایند.

 :خواسته تجدیدنظرخواه، موضوع یا بهای آن -ب

زاد فروشنده شش دانگ یک خانم ماندانا یوسفی 27/1/1393مورخ  873855نامه شماره ناد مبایعهبه است

مترمربع به انظمام  4/39اصلی به مساحت  1283فرعی از  26دستگاه آپارتمان مسکونی خود با پالک ثبتی 

به خریدار محمدمراد  میلیون ریال 1400نامه در تهران با ثمن معامله پارکینگ به نشانی مندرج در مبایعه
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المجلس به فی 27/1/1393میلیون ریال طی یک فقره چک در  900جلیلی بابادی واگذار نموده است. مبلغ 

میلیون ریال وام  350میلیون ریال معادل  500به مبلغ  فروشنده پرداخت شده است برای الباقی ثمن معامله

اسناد رسمی( به فروشنده پرداخت شود و تاریخ تحویل  میلیون ریال مقرر گردیده در محضر )دفتر 150و مبلغ 

میلیون تومان وام از خریدار  35میلیون تومان مبلغ  50تعیین شده است از الباقی مبلغ  30/1/1393ملک 

شود. طرفین متعهد شدند جهت میلیون تومان را نقداً در محضر پرداخت می 15مانده شود و باقیکسر می

حاضر و با انجام کلیه تعهدات و  258در دفتر اسناد رسمی  26/2/1393د در تاریخ تنظیم سند طبق قراردا

 نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید.شرایط مندرج در مبایعه

نامه در صورتیکه ممتنع از اجرای تعهدات خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر مبایعه 6-7طبق مفاد بند 

 به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد در وجه مقابل پرداخت نماید. ریال 500 .000بلغمروز تأخیر 

 :14/6/1400خواسته تجدیدنظرخواه طبق تجدیدنظرخواهی مورخ  –پ  -1

به دادگاه محترم تقدیم  1400220153109469به استناد مفاد تجدیدنظرخواهی که به شماره کد پیگیری 

 1399220626676687عبارتست از؛ تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره شده خواسته تجدیدنظرخواه 

در شرح تجدیدنظرخواهی اعالم شده است که؛ محمدمراد جلیلی بابادی ضمن تقاضای  22/10/1399مورخ 

موضوع پرونده شماره  30/5/1400مورخ  40068390007276687تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه به شماره 

دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید مدنی تهران به دلیل  50صادره شعبه  9509980237800068

عدم توجه قاضی محترم به دالیل ابرازی حتی به نظریه کارشناس رسمی دادگستری سپس درخواست صدور 

 رای شایسته وفق قوانین مورد استدعاست.

 39به خرید یک واحد آپارتمان به متراژ اقدام  27/1/1393مورخ  8781047نامه شماره اینجانب طبق مبایعه

میلیون آن را نقداً  90زاد خریداری نمودم که مبلغ میلیون تومان از ماندانا یوسفی 140مترمربع به مبلغ 

پرداخت نمایم که  27/2/1393میلیون تومان آن را مقرر شد که در تاریخ انتقال سند  15پرداخت و مبلغ 

مقرر در دفترخانه حاضر نشد و گواهی عدم حضور آن پیوست نده در موعد چک تضمین شده را آماده و فروش
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باشد با توجه به امتناع فروشنده از انتقال سند رسمی ملک، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی داده و با می

ود و سند را به نام اینجانب منتقل نم 258توجه به محکومیت فروشنده، نماینده دادستان در دفترخانه شماره 

میلیون تومان  35میلیون تومان نیز به حساب دادگستری واریز نمودم الباقی ثمن معامله نیز مبلغ  15مبلغ 

میلیون تومان مطالبه شده، در  35که بابت اخذ تسهیالت مسکن کسر شده در دادخواست تقدیمی مبلغ 

 است.صورتی که پرداخت اقساط تا تاریخ انعقاد عقد بیع بر عهده خود فروشنده 

نماید، الزم به توضیح است تاریخ انعقاد بیع تقدیم می 27/1/1393شرح موارد پرداختی توسط خود را از تاریخ 

 ام.که از تاریخ انتقال سند نیز اینجانب اقساط را به طور مرتب پرداخت نموده

ام موارد را پرداخت نمودهبا توجه به آنکه کارت بانک مسکن نامبرده تحویل اینجانب بوده خیلی بیشتر از این 

 که دسترسی به اسناد ندارم.

زاد کارت بانک مسکن شعبه فارابی تهران به نام ماندانا یوسفی 1757002264002050700حساب شماره 

متصل به حساب مذکور و به نام ایشان پرداخت شده است. با توجه به اینکه عدم  62802370499160شماره 

باشد لذا زاد میراردادی )نقض تعهدات قراردادی( منتصب به خانم ماندانا یوسفیانجام تعهدات و الزامات ق

 گیرد.هیچگونه خسارتی به ایشان تعلق نمی

 باشد.حکومیت اینجانب در دادنامه صادر و مبلغ خسارت تأخیر تأدیه فاقد وجاهت قانونی میمبالغ م

 :حدود رسیدگی -ج 

اجرای قرار کارشناسی و با بررسی اطالعات و ارقام و تعهدات  حدود رسیدگی هیئت کارشناسان در راستای

نامه )عادی( فروش ملک مربوطه، صورتحساب گردش عملیات حساب تسهیالت مالی طرفین دعوی در مبایعه

وام دریافتی تجدیدنظرخوانده در بانک مسکن شعبه فارابی تهران و پاسخ نامه بانک مذکور به استعالم دادگاه 

اسناد و مدارک پرداخت وجوه توسط تجدیدنظرخواه بابت بخشی از اقساط سررسید شده تا محترم، 

دادگاه حقوقی  50بدهی تجدیدنظرخوانده از سوی شعبه و تصویر سند رسمی صلح انتقال مانده 24/3/1393

 مجتمع قضائی شهید مدنی تهران به متصالح )تجدیدنظرخواه( در دفتر اسناد رسمی بوده است.
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یت هر گونه نابرابری تصاویر مدارک دریافتی از طرفین دعوی که با اطالعات و ارقام مندرج در مدارک مسئول

ها بوده و در حیطه صالحیت تخصصی اعضای کنندگان آنها به عهده اظهارکنندگان و ارائهاصلی و جعل آن

 باشد.هیئت کارشناسان نمی

 :اقدامات انجام شده –د 

شناسی، با مراجعه به شعبه دادگاه محترم و مطالعه مدارک و مستندات آن و اخذ تصاویر پس از ابالغیه قرار کار

از مدارک مورد لزوم، طی تماس تلفنی مدارک و مستندات تجدیدنظرخواه در موضوع پرونده و پرداخت اقساط 

به تجدیدنظر  مالی مربوط به وام اعطائی بانک مسکنوام بانک مسکن، با درخواست استعالم اطالعات مشخصات 

الذکر در اصلی تهران بوده است که مدارک و مستندات فوق 1283فرعی از  26با سند ملک به شماره ثبتی 

ها در جلسات مشترک اعضای هیئت کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته، خالصه نتایج حاصله از رسیدگی

 بخش )ح( گزارش به طور مبسوط ارائه شده است.

 :خالصه نتایج حاصل از رسیدگی –ح 

در راستای اجرای قرار کارشناسی و با رسیدگی به اطالعات و ارقام مندرج در اسناد و مدارک و مستندات 

بانک  2/4/1401استخراجی از پرونده و ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواه به کارشناس و پاسخ کتبی مورخ 

 18شعبه  28/3/1401مورخ  140168990014222863ماره مسکن شعبه فارابی تهران به استعالم نامه ش

 شود:دادگاه تجدیدنظر استان تهران نتایج حاصل از رسیدگی به شرح ذیل اعالم می

  -الف

؛ شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 27/1/1393مورخ  8781047نامه عادی شماره به موجب مبایعه -

 4/39ی حوزه ثبتی جنوب به سمت شمالی غربی به مساحت اصل 1283از  فرعی 26به شماره پالک ثبتی 

واقع در تهران خیابان شیخ بهائی از طرف  0051052مترمربع دارای سند مالکیت به شماره سریال چاپی 

تجدیدنظرخواه محمدمراد جلیلی بابادی فروخته  –تجدیدنظرخوانده به خریدار  –زاد فروشنده ماندانا یوسفی

 شده است.
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میلیون ریال طی  900میلیون ریال تعیین که مبلغ  1400نامه ثمن معامله به طور مقطوع مبایعه 3طبق ماده 

 المجلس به فروشنده پرداخت گردید.فی 27/1/1393بانک ملت به سررسید  13821446408126چک شماره 

گردد در ذیل یبه فروشنده پرداخت م 26/2/1393میلیون ریال نقداً زمان تنظیم سند در تاریخ  500معادل 

 اند که؛ نویس( طرفین موافقت نمودهنامه )دستمبایعه 3مفاد ماده 

میلیون ریال نقداً در محضر به فروشنده پرداخت  150میلیون ریال وام و  350میلیون ریال معادل  500از مبلغ 

 شود.می

 یده است که ؛نامه در شرایط مربوط به تنظیم سند اعالم گردمبایعه 4ذیل ماده  4-1در بند 

ای که بانک تهران یا دفترخانه 258در دفتر اسناد رسمی شماره  26/2/1393طرفین متعهد شدند در تاریخ 

نماید ضمن انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در این قرارداد نسبت به تنظیم سند رسمی مورد پیشنهاد می

 معامله به نام خریدار اقدام نمایند.

نانچه مورد معامله دارای هر نوع وام باشد فروشنده قبل از تنظیم سند متعهد و ملزم به چ 4-2طبق مفاد بند 

باشد در ضمن اگر صلح حقوق در سند ذکر شده باشد قبل از تنظیم هرگونه قرارداد از بانک رهن میفک

 استعالم شود.

به حساب شماره  6280237055499160های محمدمراد جلیلی بابادی با مسکن کارت شماره صورت پرداخت

 زاد به بانک مسکن اقساط تسهیالت دریافتی ماندانا یوسفیبازپرداخت  1757-2264-20507

 ریال 34 .559 .401به مبلغ  22/2/1393در مورخ  756323پرداخت طی سند واریز شماره  -1

 ریال 29 .345 .270به مبلغ  17/5/1397مورخ  13-15پرداخت طی رسید نقدی شماره  -2

به مبلغ              17/5/1397مورخ  1056184پرداخت از طریق انتقال از خودپرداز بانک سپه طی سند  -3

 ریال  30 .000 .000
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 4 .840 .000به مبلغ  24/6/1397مورخ  1096663پرداخت از طریق انتقال از خودپرداز بانک سپه سند  -4

 ریال

 16 .200 .000به مبلغ  17/5/1397مورخ  1056193بانک سپه طی سند پرداخت انتقال از خودپرداز  -5

 ریال

6- 

7- 

 ریال 114 .944 .671فقره پرداختی تجدیدنظرخواه به حساب تجدیدنظرخوانده در بانک مسکن  5جمع کل 

 خالصه نتایج حاصل از رسیدگی:

 4/39مساحت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به  27/1/1393نامه عادی مورخ به موجب مبایعه -1

زاد )تجدیدنظرخوانده( به در تهران از طرف فروشنده ماندانا یوسفی 1283فرعی از  26مترمربع با پالک ثبتی 

 میلیون ریال فروخته شده است. 1400خریدار محمدمراد جلیلی بابادی )تجدیدنظرخواه( به مبلغ 

المجلس به فی 27/1/1393سررسید میلیون ریال طی یک فقره چک به  900نامه مبلغ مبایعه 3طبق ماده 

میلیون ریال  500اند که؛ از مبلغ فروشنده پرداخت شده، برای پرداخت الباقی ثمن معامله طرفین توافق نموده

 258در دفتر اسناد رسمی شماره  26/2/1393میلیون ریال نقداً در تاریخ  150میلیون ریال وام و  350معادل 

 ه فروشنده پرداخت گردد.زمان با تنظیم سند بتهران هم

            مبلغ تسهیالت وام بانکی 23/6/1392به موجب اعالم بانک مسکن شعبه فارابی تهران در تاریخ  -2

ریال هر قسط ماهانه  345 .535 .746ماه سود تسهیالت  144ریال با مدت بازپرداخت  350 .000 .000

 زاد پرداخت شده است.م ماندانا یوسفیبه خان 26/1283ریال برای پالک ثبتی  4 .830 .000

زاد به آقای محمدمراد جلیلی بابادی به شعبه آن درخواست صلح توسط ماندانا یوسفی 21/3/1393در تاریخ 

 نامه فوق را به دفترخانه ارسال کرده است.نویس صلحشعبه پیش 24/3/1393بانک تسلیم که در تاریخ 
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دادگاه عمومی  50شعبه  18/3/1394مورخ  94099702377800231 نامه با اجرای رأی شمارهسند صلح -3

در دفتر اسناد  2/7/1397مورخ  37686حقوقی مجتمع قضائی شهید مدنی تهران انتقال اجرائی به شماره 

 تهران به نام متصالح محمدمراد جلیلی بابادی صادر شده است. 258رسمی 

به بانک مسکن به تجدیدنظرخواه بر اساس بررسی اسناد و تجدیدنظرخوانده  در مرحله انتقال مانده بدهی -4

زاد در بانک مسکن خانم ماندانا یوسفی 20507/2264مدارک و صورتحساب گردش عملیات حساب شماره 

 حاکی از موارد ذیل است:

 17/5/1397تا تاریخ  23/6/1392در دوره زمانی از  ریال، 695 .535 .746به کل مبلغ )اصل و فرع( تسهیالت 

 ریال بابت موارد زیر افزوده شده است: 13 .276 .753مبلغ 

 ریال 7 .559 .041جریمه تأخیر تادیه اقساط  -1            

 ریال 3 .052 .032بدهی وجه التزام  -2            

 ریال 2 .665 .680های اجرایی هزینه -3            

 به تجدیدنظرخوانده: 26/1283خالصه مشخصات تسهیالت وام بانکی اعطائی با سند رهن پالک ثبتی  –پ 

 بانک مسکن شعبه فارابی تهران –بانک اعطاکننده وام  -

 تجدیدنظرخوانده –زاد خانم ماندانا یوسفی –دریافت کننده وام  -

 23/6/1392 –تاریخ پرداخت  -

 برای بازپرداخت اقساط وام 1757-2264-20507-0-نزد بانک فوق  شماره حساب دریافت کننده وام -

 ریال 350 .000 .000اصل مبلغ وام  -

 ریال 345 .535 .746سود و کارمزد تسهیالت  -
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 درصد 16نرخ سود و کارمزد  -

 سال( 12ماه ) 144مدت بازپرداخت  -

 ریال 4 .830 .000مبلغ هر قسط ماهانه  -

 21/6/1404و آخرین قسط  21/7/1392سررسید اولین قسط  -

به شرح ذیل جمعاً  2/7/1397طبق اعالم بانک مسکن مبلغ اقساط و جرائم پرداختی توسط طرفین دعوی تا 

 ریال بوده است؛ 304 .520 .928

 ریال 291 .900 .844مبلغ پرداختی اقساط  -1

 ریال 12 .620 .084مبلغ پرداختی جرائم  -2

تجدیدنظرخواه اقساط پرداختی توسط نامبرده با در اختیار داشتن کارت بانک مسکن  با بررسی اسناد و مدارک

فقره از حساب  5طی  2/7/1397تا  22/2/1393از تاریخ  6280237055499160زاد به شماره ماندانا یوسفی

قسط پرداخت شده است که در  8/23ریال تعداد  114 .944 .671نامبرده و همسر ایشان جمعاً مبلغ 

 بانک مسکن درج شده است. 20507/2264حساب گردش عملیات حساب صورت

ریال شامل اقساط پرداختی  189 .576 .257زاد ماندانا یوسفی –جمع کل مبالغ پرداختی تجدیدنظرخوانده 

 2/7/1392تا  20/9/1392ریال از  12 .620 .084پرداختی  ریال و جرائم 176 .956 .173قسط به مبلغ  6/36

 تعیین شده است. 21/7/1392بوده است، سررسید پرداخت اولین قسط 

خالصه وضعیت گردش عملیات حساب تسهیالت پرداختی بانک مسکن به تجدیدنظرخوانده                 -5

محمدمراد جلیلی بابادی به  –خواه به تجدیدنظر 5/7/1397زاد تا زمان انتقال بدهی نامبرده ماندانا یوسفی

 شرح ذیل است:
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 ریال 695 .535 .746     مبلغ )اصل و فرع( تسهیالت پرداخت شده به تجدیدنظرخوانده -

 شود: اضافه می

 ریال 13 .276 .753   های اجرائیالتزام و هزینهجمع کل خسارت تأخیر تادیه اقساط، وجه

  2/7/1397تا 

 ریال 708 .812 .499                                                    جمع بدهی قابل پرداخت

 شود:کسر می

 ( ریال304 .520 .928)        2/7/1397قسط و جرائم پرداختی تا  60مبالغ اقساط  جمع

 ریال  404 .291 .571        2/7/1397مانده بدهی تجدیدنظرخوانده قابل انتقال در تاریخ 

 مانده به تجدیدنظرخواهباقیقسط  84با 

 شود:کسر می

 ( ریال31 .096 .463)                             تخفیف سود                                             5/7/1397

 ( ریال 26 .656 .609)                         مبلغ قابل پرداخت جهت انتقال تسهیالت به دیگران 5/7/1397

 ریال 346 .538 .499گیرنده )محمدمراد جلیلی بابادی( پس از قطعی شدن بدهی    بدهی به انتقالمانده 

 شود:اضافه می

 ریال 105 .710 .500سود سال جاری و آتی                                                                

  ریال 452 .248 .999یافته                  جمع کل مانده بدهی )اصل و فرع( به انتقال 5/7/1397
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تصویب بانک مسکن با  21/8/1397قسط سررسید قسط بعدی  72مانده به تجدیدنظرخواه با تعداد اقساط باقی

 5/7/1397شعبه فارابی تهران در تاریخ  –

 شود.پرداخت میو انتقال بدهی به تجدیدنظرخواه، اقساط توسط ایشان به بانک مسکن  5/7/1397از تاریخ 

 نظریه نهائی: –ی 

در راستای اجرای قرار کارشناسی و با عنایت به خالصه نتایج حاصل از رسیدگی که در بخش )ح( گزارش ارائه 

حساب گردش عملیات حساب تسهیالت دریافتی شده بر اساس اطالعات و ارقام مندرج در صورت

 18بانک مذکور به شعبه  2/4/1401پاسخ مورخ  تجدیدنظرخوانده از بانک مسکن شعبه فارابی تهران و

 گردد:تجدیدنظر استان تهران نظریه نهائی به شرح ذیل اعالم می

تسهیالت دریافتی تجدیدنظرخوانده خانم                  20507/2264با بررسی گردش عملیات مالی حساب 

شعبه فارابی تهران  –انتقال قطعی بدهی نامیده به بانک مسکن  5/7/1397تا  23/6/1392 زاد ازماندانا یوسفی

 محمد مراد جلیلی بابادی؛  –به تجدیدنظرخواه 

 6/36ریال بابت  176 .956 .173ریال شامل  189 .576 .257جمع مبالغ اقساط و جرائم پرداختی مبلغ 

های پرداختی به التزام و سایر هزینهتأخیر تأدیه و وجه ریال جرائم خسارت 12 .620 .084قسط پرداختی و 

 بانک مذکور بوده است. 

نامه نویس صلح)تاریخ ارسال پیش 24/3/1393تا  21/7/1392فقره از اقساط سررسید شده از  9سهم سود 

ت ریال در تعهد پرداخ 21 .595 .005انتقال بدهی بانک مسکن به دفتر اسناد رسمی مربوطه( به مبلغ 

 تجدیدنظرخوانده بوده است.

ریال نیز به دلیل ابقاء تعهدات تجدیدنظرخوانده به بانک مسکن تا  12 .620 .084جرائم پرداختی به مبلغ 

 باشد.)تاریخ انتقال اجرائی سند ملک موصوف به نام تجدیدنظرخواه( بر عهده تجدیدنظرخوانده می 2/7/1397
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     محمدمراد جلیلی بابادی به مبلغ –زاد از تجدیدنظرخواه سفیماندانا یو – خواندهخالص طلب تجدیدنظر

قسط سررسید شده فوق( به تاریخ  9بابت اقساط پرداخت شده )پس از کسر سهم سود  ریال 155 .361 .168

 گردد.تعیین و اعالم می 2/7/1397

 

 هیئت کارشناسان رسمی دادگستری

 رشته حسابداری و حسابرسی

 

 بندان  حسن خسروجردی                                امیرعباس عالقه                           مهر    اکبر امینی

   

     


