
 قرارداد صلح  

 ...... بره شرماره   ...... برا وکالرت    ...... به شماره ملی  ...... فرزند ...... مصالح: 

 ...... به نشانی:  ...... شماره  نامه وکالتتهران و  ...... تنظیمی در دفترخانه 

 ...... به نشانی: ...... به شماره ملی  ...... فرزند ...... متصالح: آقای 

 نسبت مرقوم مصالح متصوره و فرضیه و عینیه حقوق کلیه –۳صلح  مورد

و  ...... شرماره   بررق  پرونرده به نسبت مربوطه االشترا حقو االمتیازحق

 مصرالحه  مرورد  در ادعرائی  و حقری  گونه چیه مصالحبرای که ینحو به ...... 

 مرورد  در مصرالح  قرانونی  مقرام  قرائم  بابت و حیث از متصالح و نمانده باقی

 بره تصرر    اقررار  مصالحه مورد کیفیت و کمیت از بااطالع و بوده مصالحه

 .دارد

و عنروان  تمامی حقوق مصالح تحت هر نام و نشران و اسرم    -2مورد صلح 

دستگاه اتومبیل از نروع مردل    دانگ یک قانونی و شرعی و عرفی در شش

خودرو ...... به پال  شهربانی ...... ، رنگ ...... ، مدل ......  شماره موتور ...... 

با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و لوازم آن کرال   به شماره شاسی ......  و 

صحت عقد صرلح سراری و    طیشرامی و تماما  بدون استثناء چیزی که تما

 . جاری گردید

اقرار به مالکیت مورد صلح متصالح نیز با قبرول   عالوه آنکه مصالح با علم و

قررار بره   مالکیت وی در آن و طرفین با آگراهی و وقرو  کامرل و علرم و ا    

للغیرر  قٌکیف موضوع ایرن سرند و مسرتح   خصوصیات و مشخصات و کم و

قرانونی و   ازلحراع و بالمعرارض برودن آن   نبودن مورد معاملره و مصرالحه   

مترتبره   یهرا  تیمسر ول شرعی و با مس ولیت تامه و کامله خرود و قبرول   

 قانونی تحت هر عنوان این سند را امضاء نمودند. 

https://www.vakiltop.com/


وجره رایرج کره تمرام آن تسرلیم      ......  مبلغهر دو موضوع صلح  الصلح مال

-هاحتیاطرا  از طررفین بر   خیارات متصوره  است. اسقاط مصالح باقراره شده

 بردهی  جهرت  هرر  از مصرالحه  مرورد  کره  شد متعهد عمل آمد و متصالح

  شود. پرداخته شخصا باشد داشته


