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 های بدنیبررسی حق تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت
 

 امید شهبازی
 

 بدوی مشخصات رأی

 9409972167700570شماره دادنامه: 

 12/7/1394تاریخ: 

دادگاه عمومی جزایـی مجتمـع قضـایی شـهید      1104شعبه مرجع رسیدگی: 

 مدرس تهران

 مشخصات رأی تجدیدنظر

 9409970270301179دادنامه:  شماره

 14/11/1394 خ:تاری

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 58شعبه رسیدگی:  مرجع

 احتیاطی در امر رانندگی عمدی ناشی از بیایراد صدمه بدنی شبه اتهام:
 

 1. خالصه جریان پرونده1

عمـدی  شده نزد دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بـدنی شـبه  در پی شکایت مطرح

ـ     ناشی از بی نتیجـه مانـدن تـالش دادسـرا جهـت       یاحتیـاطی در امـر راننـدگی و ب

دادگـاه عمـومی    1104شناسایی متهم، پرونده مستقیماً به دادگاه ارسال و به شعبه 

 شود. جزایی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران جهت رسیدگی ارجاع می

 
 اه قوه قضاییهدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری دانشگاه عالمه طباطبایی، پژوهشگر پژوهشگ 

omid.sh1993@gmail.com 

 . اصل رأی در پیوست شماره یک ارائه شده است.1
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ازجمله گزارش مرجع انتظامی،  با توجه به ادله موجود در پرونده شعبه مذکور

ریه کارشناس رسمی تصادفات در بیان علت وقوع حادثه گواهی پزشکی قانونی و نظ

ــتهم متــواری کــه         ــب و دســتگیری م ــرای شناســایی، جل ــالش دادســرا ب و ت

قـانون بیمـه اجبـاری مسـئولیت      10درنهایت به استناد ماده دربرنداشته،  ای نتیجه

مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشـخاص ثالـ  و بـه اسـتناد     

( حکم بر الـزام  1392قانون مجازات اسالمی )مصوب  709و  653، 640، 249مواد 

در مرحلـه   نمایـد.  صادر میه و ارش ـت دیـدنی به پرداخـصندوق تأمین خسارات ب

بینـد و رأی واخواسـته را عینـاً     ض رأی نمـی ـرای نقـ ـواخواهی نیز دادگاه موجبی ب

 کند.تأیید می

رونده به شعبه ـات بدنی از رأی، پپیرو تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسار

گردد و این شعبه با این اسـتدالل کـه   دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می 58

ــق      ــه در ح ــت دی ــه پرداخ ــدنی را ب ــارات ب ــأمین خس ــندوق ت ــدوی، ص ــاه ب دادگ

قـانون   342که ماده المال را و با توجه به این تجدیدنظرخوانده محکوم کرده نه بیت

المـال را واجـد حـق تجدیـدنظرخواهی      بیـت  (1392یفری )مصوبآیین دادرسی ک

داند؛ درنتیجـه، صـندوق تـأمین خسـارات بـدنی را فاقـد حـق و سـمت جهـت           می

ق.آ.د.ک. قرار رد درخواسـت   433تجدیدنظرخواهی از رأی دانسته، مستنداً به ماده 

 دارد. تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین را صادر و اعالم می

 . نقد و بررسی2

 . مبنای صدور رأی1.2

  از دیرباز ـخاص ثالـهای وارد به اش انـد زیـضرورت جبران سریع و کارآم

« صندوق تأمین خسارات بدنی»در کنار توسعه صنعت بیمه مورد توجه بوده است. 

یکی از مواردی که صندوق مزبور  1ازجمله نهادهای جبران خسارت در ایران است.

ل و مادون قتل( است فرار یا عدم شناسایی راننده ملزم به جبران خسارات بدنی )قت

 
 (1387قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی )مصوب  10. ماده 1
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قانون مجازات اسالمی  487موجب ماده  باشد. از سویی دیگر بهمسئول حادثه می

المال  ( دیه شخص مقتول در صورت عدم شناسایی قاتل، باید از بیت1392)مصوب 

 پرداخت گردد.

 342وجب ماده م المال به در اینجا باید اذعان نمود حق تجدیدنظرخواهی بیت

شده است حال آنکه  صراحت پذیرفته ( به1392قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب 

درخصوص صندوق تأمین خسارات بدنی چنین تصریحی وجود ندارد. قضات 

المال دانسته و معتقدند  صادرکننده رأی نیز صندوق مزبور را نهادی مستقل از بیت

حق  شود، ا ارش محکوم میدر مواردی که این صندوق به پرداخت دیه ی

 تجدیدنظرخواهی ندارد. 

حق بودن صندوق تأمین خسارت های بدنی درخصـوص   دالیل ذی. 2.2

 تجدیدنظرخواهی از آراء

تأمین خسارات  که آیا صندوقفارغ از بررسی استدالل قضات تجدیدنظر و این

ذیل، نتیجه  توان گفت با توجه به دالیل المال متفاوت است یا خیر، می بدنی با بیت

 1بیان و ایراد است: این استدالل قابل 

ـ 1.2.2 علیـه بـر صـندوق تـأمین     دق عنـوان محکـوم   ـ. قابلیت ص

 های بدنی خسارت

منـد،   طـور نظـام   بـه  2(1392قانون آیین دادرسی کیفری )مصـوب   433ماده 

علیـه را  حق برای تجدیـدنظرخواهی ازجملـه محکـومٌ    اشخاص واجد صالحیت و ذی

 
المال است موافق بوده بـه   . نگارنده با بخشی از رأی که قائل به تفاوت صندوق تأمین خسارات بدنی و بیت1

المال موارد بیشتری  که بیتوضوعات مشمول صندوق، خاص حوادث رانندگی است حال آناین دلیل که م
کنـد اصـل حادثـه و انتسـاب بـه       چنین در مواردی که صندوق اقدام به پرداخت مـی شود. هم را شامل می

کـه ثابـت شـود     گونـه نیسـت و همـین    المال این که در بیت شخص مسئول باید محرز و ثابت گردد درحالی
آمـده از رأی   دسـت  المال کافی است اما نگارنده با نتیجه بـه  ، عامل قتل خود نبوده برای دخالت بیتمقتول
 حق نبودن صندوق تأمین در تجدیدنظرخواهی از رأی( مخالف است. )ذی

 اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند: -433. ماده 2
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و « محکـوم »طالحی ـوی و اصـ ـنای لغـ ـظر بـه معـ  ـنـ انـه است. بـا امعـ  بیان نمود

و مداقه در آراء صـادره کـه حکـم بـه محکومیـت صـندوق صـادر         1«محکومٌ علیه»

ابل صـدق بـر صـندوق    ـقـ « علیـه کومٌـمحـ »توان اظهار داشت عنوان  می 2کنند می

 مذکور است.

مفهوم  بنابراین صندوق تأمین خسارات بدنی، در دعوای کیفری، در

دارد که مصداق  آن را علیه( قابلیتو نیز لفظ مزبور )محکومٌ 3گنجدعلیه می محکومٌ

عنوان یکی از اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی شناخته  این صندوق باشد لذا به

 شود. می

 اعتراض بودن کلیه احکام . حق دفاع اشخاص و اصل قابل 2.2.2

میلی مسئولیت مدنی دارنـد، اقامـه   های تک های حقوقی که طرح در کلیه نظام

دیـده   طرفیت صندوق مخصوص، ضـروری اسـت و زیـان    دیده به دعوی از سوی زیان

باید ارکان ادعای خود را اثبات نماید. درست مثل وضعیتی که بـر صـندوق تـأمین    

 
 علیه، وکیل یا نماینده قانونی اومحکومٌالف. 

 شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان .ب

 دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات پ.

شـده، فرمـان   حکـم کـرده  »ترتیب عبارتند از: که به« علیهمحکومٌ»و « محکوم». معنای لغوی و اصطالحی 1

بردار، به قبول حکمی که از محکمـه صـادر   مغلوب شود، مطیع و فرمانشده، مغلوب، آن که در دادگاه  داده

شده واداشتن،... و در اصطالح حقوقی یعنی کسی که به حکم کیفـری یـا مـدنی یـا اداری محکـوم شـده       

 « آنچه به محکوم نسبت داده شده باشد»، و «است

 ؛  «محکوم»(، ذیل 1373)تهران: دانشگاه تهران،  نامه دهخدا ، لغتاکبر دهخدا علی

 «محکوم»(، ذیل 1364)تهران: امیرکبیر،  فرهنگ فارسیمحمد معین، 

(، 1381)تهران: کتابخانه گنج دانش، چـاپ دوازدهـم،    ترمینولوژی حقوقلنگرودی، محمدجعفر جعفری

 «.  محکوم»ذیل 

بیمه و حقوق مسئولیت مدنی ـ مبانی و مفاهیم بایسـته بیمـه و مسـئولیت     . عبداهلل خدابخشـی،  2

 .268(، ص 1393)تهران: جنگل، جاودانه،  دنیم

)فـروردین   82، شهای جهان بیمـه  تازه، «بطالن رویه قضایی و رویه قضایی باطل». عبداهلل خدابخشی، 3

 .51(: ص 1384
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دیـده بایـد وضـعیت قـانونی      خسارات بدنی حاکم است. مگر نه این است کـه زیـان  

رایط بودن خویش را اثبات کنـد؟ و نیـز آیـا صـندوق بـرای      دریافت زیان و واجد ش

 اثباتِ خالفِ این ادعا محق نیست؟
که محکوم و ملزم کـردن اشـخاص بـدون دادن    از سویی دیگر، با توجه به این

ها مخالف اصول حقوقی و نیازمند دلیل و تصـریح قـانونی    حق دفاع و اعتراض به آن
نبودن صندوق تأمین خسـارات بـدنی   حق  توان بیان داشت درخصوص ذی است می

تنها عاری از چنین تصریحی است بلکـه دالیلـی دالّ    در تجدیدنظرخواهی از آراء، نه
 حق بودن نهاد مذکور وجود دارد. بر ذی

اعتراض بودن کلیه احکـام    حق دفاع اشخاص، اصل قابل  بنابراین، با عنایت به
تـوان   ر مواقع شـک و ابهـام مـی   رجوع به اصل دو  1و استثناء تلقی کردن خالف آن

 از آراء صـادره را  بیان نمود که صندوق تأمین خسارات بدنی حق تجدیـدنظرخواهی 
 دارد.

جـای مسـئول حادثـه و وحـدت      . اصل جایگزینی صندوق به3.2.2

 مالک از قواعد مربوط به عاقله

مقـامی   طورمعمول بـا قـائم   جای شخص دیگر به جایگزین شدن یک شخص به
مقامی در قالب عام یا خاص یا موارد قانونی و قراردادی متضمن  د. قائمشو مطرح می

 2از آن قبیـل اسـت.  « مقـام  انتقال وضعیت حقوقی شخص به قـائم »آثاری است که 
رسد وضعیت عاقله و صندوق تأمین خسارات بـدنی یکـی از مـوارد شـایع      نظر می به

مقـام شـخص    ان قـائم عنـو  چراکه عاقله و صندوق تـأمین، بـه   3اصل جایگزینی باشد

 
)تهـران: جنگـل، جاودانـه،    ها در قانون آیین دادرسـی کیفـری    گفته. موسی رحیمی و رضا رحیمـی،  1

 .419(، ص 1396
، «هـای بـدنی در دعـوی مسـئولیت مـدنی     گر و صندوق تأمین خسـارت  حضور بیمه»دابخشی، . عبداهلل خ2

 .221(: ص 1388)پاییز و زمستان  4و  3، ش 24، سفصلنامه صنعت بیمه
 

، «هـا و بایـدها  قانون اصالح قانون بیمه اجباری شخص ثال ، هست». سیدحسین صفایی و احمد فراهانی، 3
 .158(: ص 1393)بهار  8، شرفصلنامه مطالعات پژوهشی راهو

 قانون اصالح قانون بیمه اجباری شخص ثال  نیز داللت بر این مطلب دارد. 11بند )ج( ماده 
 های بدنی به شرح زیر است: منابع مالی صندوق تأمین خسارت ـ11ماده 

 %( از حق بیمه اجباری موضوع این قانون.5درصد )الف. پنج 
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جهـت بـا صـندوق وحـدت مـالک       گیرند. عاقله ازاین صغیر و مسئول حادثه قرار می
گری باع  خسارت بدنی شده ولی مسـئولیت  ـص دیـر دو مورد، شخـدارد که در ه

 هاست. با آن

جای مسئول حادثه، حق  فلذا با دقت نظر به اصل جایگزینی صندوق به

ی، وحدت مالک از قواعد مربوط به عاقله و اعتراض مسئول حادثه نسبت به رأ

توان گفت  می ،که در قابلیت اعتراض عاقله نسبت به رأی تردیدی وجود ندارد این

 صندوق تأمین خسارات بدنی نیز مانند عاقله حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد.

ـ ـ. تفسیر موسع قوانی4.2.2 کلی و وحـدت مـالک از قواعـد    ـن ش
 المال مربوط به بیت

طور عمده و قوانین مـاهوی مربـوط    قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری به

هــا قــوانین مســاعد  کیفــری، کیفیــات مخففــه و نظــایر ایــنبــه موانــع مســئولیت

هـا   گونه قوانین با توجه به فلسـفه وجـودی و حکمـت وضـع آن     روند. این می شمار به

ـ      طور موسع تفسیر می به رای موضـوعی معـین   شوند. درواقـع، حکمـی کـه قـانون ب

شـود و همـان انـدازه کـه      درنظرگرفته به موضوعات و حاالت مشابه تسری داده می

دور از  بار است تفسیر محدود قانون مساعد نیز بـه  تفسیر موسع قوانین نامساعد زیان

 باشد.عدل و انصاف می

قـانون آیـین دادرسـی     433و  427، 342بنابراین با تفسیری موسع از مـواد  

کـه صـدور حکـم علیـه     المال و ایـن  و وحدت مالک از قواعد مربوط به بیتکیفری 

رغـم وجـود برخـی    المال است )البته بـه  صندوق تأمین مانند صدور حکم علیه بیت

ها، در بحـ  شـکلی و دادرسـی بایـد از رویـه واحـدی تبعیـت         ها در بین آن تفاوت

لمـال نسـبت بـه رأی    ا کـه در قابلیـت اعتـراض بیـت    چنین نظر به ایننمایند( و هم

 
ای کـه از انجـام بیمـه     حق بیمه اجباری که از دارندگان وسـایل نقلیـه   حداکثر یک سال ب. مبلغی معادل 

موضوع این قانون خـودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سـایر ضـوابط   
 الزم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.

 ادثه وصول نماید.ـئوالن حـدگان بتواند از مسـدی بران خسارت زیانـج ندوق پس ازـج. مبالغی که ص
... 
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توان بیان داشت محکومیت صندوق تأمین خسـارات بـدنی    تردیدی وجود ندارد می

 به پرداخت دیه یا ارش از سوی این صندوق قابل تجدیدنظرخواهی است.

. إذن در شیء، إذن در لوازم شیء )لـزوم دعـوت صـندوق بـه     5.2.2
 جلسات رسیدگی و ابالغ رأی به آن(

صالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی )مصوب قانون ا 22مطابق ماده 
سات رسیدگی در ـدنی به جلـارات بـن خسـندوق تأمیـوت صـها دعـتن نه 1(،1387

بلکه یک نسخه از رأی نیز باید به  ،دعاوی مربوط به حوادث رانندگی الزامی است
آن ابالغ شود. هدف از این مقرره آگاهی صندوق از جریان رسیدگی و حفظ حقوق 

رسمیت نشناسیم که حق اعتراض به رأی را برای صندوق به درصورتی .صندوق است

گذار، سازگار نیست زیرا اگر هدف، حفظ حقوق صندوق و جلوگیری  با هدف قانون
از انحراف دعوی از طریق اطالع دادن وقایع دعواست باید این امکان در مرحله 

 این مرحله داشته باشد.تجدیدنظر نیز باشد تا صندوق فرصت ابراز نظر در 
هیچ حق گذار به لزوم ابالغ رأی به صندوق، آن هم بی بنابراین، تکلیف قانون

لذا صندوق تأمین خسارات بدنی همانند  2اعتراضی، امری لغو و باطل خواهد بود
 3سایر اطراف دعوی، حق اعتراض به رأی خواهد داشت.

 . رویه قضایی6.2.2

های تجدیدنظر، حکایت از این دارد که درصورت  دادگاه صادره از آراء متعدد
محکومیت صندوق تأمین خسارات بدنی به پرداخت دیه یا ارش، صندوق مذکور 

 
اند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد  محاکم قضایی مکلف ـ22. ماده 1

های بدنی را جهت ارائه نظرات و مسـتندات خـود دعـوت     ربط و یا صندوق تأمین خسارت شرکت بیمه ذی
 ها ابالغ کنند. پس از ختم دادرسی، یک نسخه از رأی صادره را به آننمایند و 

حقـوق  ، («1387نگاهی نقادانه به قانون اصالح قـانون بیمـه شـخص ثالـ  )مصـوب      »پور، . محمد امامی2

 .120ـ 119ص (: ص1388)تابستان  21، س ششم، ش اسالمی

فصـلنامه حقـوق مجلـه دانشـکده     ، «بارینقد و تحلیل قانون اصالح قانون بیمه اج». محسن ایزانلو، 3

 .50(: ص1387)زمستان  4، ش38، دوره حقوق و علوم سیاسی
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رسد که رویه قضایی  نظر میو چنین به 1حق درخواست تجدیدنظر خواهد داشت
حق بودن صندوق مزبور درخصوص تجدیدنظرخواهی از رأی  تنها قائل به ذی نه

های تجدیدنظر به نقض حکم محکومیت صندوق  اردی، دادگاهاست بلکه در مو
 2اند. مبادرت ورزیده، رأی بر برائت آن صادر نموده

ــان،  ــیدر پای ــق      گفتن ــانی ح ــدنی زم ــارات ب ــأمین خس ــندوق ت ــت ص اس
تجدیدنظرخواهی دارد که رأی، قابلیت تجدیدنظر داشـته باشـد. بـه دیگـر سـخن،      

دیه یا ارش کمتر از عشر دیـه کامـل،    چنانچه میزان محکومیت صندوق به پرداخت
حـق نیسـت   گونه که مسـئول حادثـه در تجدیـدنظرخواهی از رأی، ذی    باشد همان

 3طبیعتاً صندوق تأمین خسارات بدنی نیز چنین حقی نخواهد داشت.

 نتیجه

در مواردی که حکم به محکومیت صندوق تأمین خسارات بدنی به پرداخت 

« علیهمحکومٌ»چون قابلیت صدق عنوان به دالیلی همشود، بنا  دیه یا ارش صادر می
جای  اعتراض بودن کلیه احکام، اصل جایگزینی صندوق به بر صندوق، اصل قابل 

المال، تکلیف دادگاه به  مسئول حادثه، وحدت مالک از قواعد مربوط به عاقله و بیت
توان  می دعوت صندوق به جلسات رسیدگی و ابالغ یک نسخه از رأی به آن و ...،

 
، 30/10/92مـورخ   9209970270301370دادگاه تجدیدنظر استان تهـران، دادنامـه شـماره     58. شعبه 1

؛ 704-703ص ، ص1392های تجدیدنظر استان تهران )کیفری( سال  مجموعه آراء قضایی دادگاه

 ین نک: پیوست شماره دو.چن هم

 .256، ص 1393، پیشین. عبداهلل خدابخشی، 2

، 31/4/92مـورخ   9209970270100477دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان تهـران، دادنامـه شـماره        56شعبه 

 .299-298ص ، ص1392های تجدیدنظر استان تهران )کیفری( سال  مجموعه آراء قضایی دادگاه

های کیفری جـز در مـوارد زیـر کـه      ـ آراء دادگاه (1392کیفری )مصوب قانون آیین دادرسی  427. ماده 3
شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یـا   قطعی محسوب می

 عالی کشور قابل فرجام است: در دیوان

 الف. جرایم تعزیری درجه هشت باشد.
 دهم دیه کامل باشد. ها کمتر از یک که میزان یا جمع آن رتیب. جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصو
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که شرط آن اظهار داشت که صندوق مذکور، حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد به
 میزان محکومیت صندوق به پرداخت دیه یا ارش، کمتر از عشر دیه کامل، نباشد.
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 فهرست منابع:

 کتب

مبانی و مفـاهیم   ـ  بیمه و حقوق مسئولیت مدنی. خدابخشی، عبداهلل، 1
 (.1393)تهران: جنگل، جاودانه،  مدنیبایسته بیمه و مسئولیت 

 (.1373)تهران: دانشگاه تهران،  نامه دهخدا لغتاکبر،  . دهخدا، علی2
 ها در قانون آیین دادرسی کیفری گفته . رحیمی، موسی و رضا رحیمی،3

 (.1396)تهران: جنگل، جاودانه، 
های تجدیدنظر استان تهران )کیفـری(   . مجموعه آراء قضایی دادگاه4

 (.1395)تهران: قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات،  1392ل سا
)تهران: کتابخانه گـنج   ترمینولوژی حقوقلنگرودی، . محمدجعفر جعفری5

 .(1381دانش، چاپ دوازدهم، 
 (.1364)تهران: امیرکبیر،  فرهنگ فارسی. معین، محمد، 6

 مقاالت

ح قانون بیمه شخص ثالـ   نگاهی نقادانه به قانون اصال»پور، محمد، . امامی1
 (.1388)تابستان  21، س ششم، ش حقوق اسالمی(، 1387)مصوب 

فصلنامه ، «نقد و تحلیل قانون اصالح قانون بیمه اجباری». ایزانلو، محسن، 2
 4، ش 38، دوره حقوق مجلـه دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی     

 (.1387)زمستان 

هـای   تازه، «ه قضایی باطلبطالن رویه قضایی و روی». خدابخشی، عبداهلل، 3
 (.1384)فروردین  82، شجهان بیمه

هـای بـدنی   گر و صندوق تأمین خسـارت  حضور بیمه»،  . ــــــــــــــــــ4
 4و  3ش ، ش24، سفصلنامه صنعت بیمه، «در دعوی مسئولیت مدنی

 (.1388)پاییز و زمستان 
یمـه اجبـاری   قانون اصـالح قـانون ب  ». صفایی، سیدحسین و احمد فراهانی، 5

، فصلنامه مطالعات پژوهشـی راهـور  ، «ها و بایدهاشخص ثال ، هست
 (.1393)بهار  8ش 
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 پیوست شماره یک

 9409982150100203 شماره پرونده:

 9409972167700570 شماره دادنامه:

 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران 1104شعبه  شعبه:

 12/07/1394تاریخ: 

 اهرأی دادگ

عمدی ناشی آقای... فرزند ... شکایتی مبنی بر ایراد صدمه بدنی شبه  در این پرونده

که  ـاحتیاطی در امر رانندگی، به دادسرا ارائه و مطرح و بیان داشته. راننده مقصر از بی

از محل وقوع حادثه و تصادف متواری  ـکارشناس رسمی تصادفات، او را مقصر دانسته 
ای  را نیز سعی و تالش خود را جهت شناسایی متهم نموده که نتیجهگردیده است. دادس

مراتب اند. بنا بهمثبت از آن حاصل نگردیده و پرونده را مستقیماً به دادگاه ارسال داشته

مذکور از توجه به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی مربوطه، نظریه و گواهی پزشکی 

در بیان علت وقوع حادثه و تالش دادسرا برای  قانونی و نظریه کارشناس رسمی تصادفات

دربرنداشته و سایر قرائن و امارات  ایشناسایی و جلب و دستگیری متهمِ متواری که نتیجه

موجود در پرونده اوالً چون نسبت به شخص معین شکایتی نشده )مورد شناسایی واقع 

دارد ولیکن نظر م مینگردیده( از جنبه عمومی دادگاه قرار منع تعقیب، صادر و اعال

قانون بیمه اجباری  10مراتب فوق و با توجه به مالحظه سوابق پزشکی به استناد ماده  به

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثال  و به استناد 

خت ق.م.ا. حکم بر الزام صندوق تأمین خسارات بدنی به پردا 709و  653، 640، 249مواد 

درصد دیه کامله بابت ارش اختالل رفتاری و حافظه و ارش آسیب مغزی و باز  دو فقره ده

درصد دیه کامله بابت ارش آسیب خفیف  کردن جمجمه و نقص استخوانی جمجمه، و سه

درصد دیه کامله بابت ارش الپاراتومی تجسسی و بابت جراحت  عصب صورتی چپ، و پنج
درصد دیه کامله بابت دو جراحت حارصه مچ  سه فقره نیم سوم دیه کامله ومأمومه یک

چهلم دیه کامله بابت شکستگی دنده چپ و یک فقره در پشت دست راست و دو فقره یک

نماید. رأی ششم و هفتم چپ قفسه سینه محیط بر قلب در حق مصدوم آقای ... صادر می

ین دادگاه و پس از آن ظرف صادره، غیابی و ظرف بیست روز از ابالغ، قابل واخواهی در ا
 باشد.بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می

  دادگاه کیفری دو تهران 1077رئیس شعبه 
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 9409982150100203 شماره پرونده:

 9409972167700903 شماره دادنامه:

 راندادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید مدرس ته 1104شعبه  شعبه:

 30/09/1394تاریخ: 
 

 رأی دادگاه

درخصوص واخواهی صندوق تأمین خسارات بدنی نسبت به دادنامه غیابی صادره به 

که واخواه دالیلی که موجبات صادره از این شعبه؛ نظر به این 12/7/94مورخ  940570شماره 

نون آ.د.ک. مصوب قا 407نقض حکم صادره را ایجاب نماید ارائه نداده است؛ مستنداً به ماده 

نماید. رأی صادره ظرف بیست ضمن رد واخواهی، دادنامه موصوف را تأیید و ابرام می 92سال 

 باشد.روز از ابالغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می
 دادگاه کیفری دو تهران 1077شعبه رئیس 

 

 9409982150100203 شماره پرونده:

 9409970270301179 شماره دادنامه:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 58شعبه  شعبه:

 14/11/1394 تاریخ:

 رأی دادگاه 

بـا نماینـدگی    درخصوص درخواست تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارات بدنی

بـه کالسـه پرونـده     12/07/94مـورخ   0570بـه دادنامـه شـماره      آقای ... فرزند ... نسبت

تهران که منجر به محکومیـت پرداخـت     دادگاه کیفری دو 1077صادره از شعبه  477/94

دیه از ناحیه صندوق مذکور در حق آقای ... شده است با عنایـت بـه مفـاد تبصـره الحـاقی      

کـه   1392از قانون آیین دادرسی کیفری مصـوب سـال    342از ماده  24/03/1394مورخ 

شود دادگاه موظف است لبه میالمال مطادر مواردی که دیه از بیت حکایت از این امر دارد،

المـال بـرای جلسـه    منظور دفاع از حقـوق بیـت   کننده دیه یا خسارت بهاز دستگاه پرداخت

هـذا،  علـی بنـاء  رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حـق تجدیـدنظرخواهی از رأی دارد.  

های مـالی بـه پرداخـت دیـه در حـق      محکومیت صندوق تأمین خسارت دادگاه با توجه به
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المال به پرداخت دیه در حق تجدیدنظرخوانـده  دیدنظرخوانده مذکور، نه محکومیت بیتتج

ــه      ــه دادنام ــبت ب ــدنظرخواه نس ــدنظرخواهی تجدی ــمت تجدی ــق و س ــراز ح ــدان اح و فق

از قـــانون مرقـــوم قـــرار رد درخواســـت  433تجدیدنظرخواســـته، مســـتنداً بـــه مـــاده 

نظرخواســته را صــادر و اعــالم تجدیــدنظرخواهی تجدیــدنظرخواه درمــورد دادنامــه تجدید

 از قانون مرقوم، قطعی است.   443دارد. این رأی مستنداً به ماده  می

 مستشاران دادگاه ـدادگاه تجدیدنظراستان تهران  58شعبه 
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 پیوست شماره دو

 9309980234601634 شماره پرونده:

 9409970233200532 شماره دادنامه:

 ی مجتمع قضایی شهید محالتی تهراندادگاه عمومی جزای 1131شعبه  شعبه:

 10/05/1394 تاریخ:

 رأی دادگاه

احتیـاطی در   درخصوص تقاضای ...، علیه صندوق تأمین خسارات بدنی که در اثر بی

امر رانندگیِ فرد ناشناس منجر به صدمه وی گردیده، بنا به گـزارش ضـابطین و تحقیقـات    

اکب وسیله نقلیه که متواری گردیـده و  گرفته توسط دادسرا که مقصر در تصادف را رصورت

عدم شناسایی وی که موجب صدمه مشارٌالیه شـده و مصـدوم نیـز علیـه فـردی، شـاکی و       

، تقاضـای دریافـت   «قادر به شناسایی و معرفی مـتهم نیسـتم  »مظنون نبوده و بیان داشته 
یه ضـابطین و  مراتب و گزارش اول دیه از صندوق خسارات بدنی را نمودند. دادگاه با توجه به

گرفتـه کـه امکـان شناسـایی و معرفـی مقصـر در       نظریه کارشناس فنی و تحقیقات صورت

ص، ـتصادف نبوده و به لحاظ حفظ حرمت فرد مسلمان، تقاضای مصدوم را موجـه، تشخیـ  

هیـأت عمـومی    734رویه شـماره  قانون مجازات اسالمی و رأی وحدت 475به استناد ماده 

پرداخت دیه درمورد کوبیدگی استخوان در ناحیه انتهای تحتـانی  عالی کشور حکم به دیوان

ته هرکـدام  ـود یافـ ـب بهبـران چپ و انتهای فوقانی درشت نی ساق پای چپ که بدون عی

درصد( و آسیب نسوج نـرم زانـوی چـپ     به چهار درصد دیه کامل انسان ارش )جمعاً هشت

 92قانون مجـازات اسـالمی    488و  559به دو درصد دیه کامل انسان ارش به استناد مواد 

نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ، قابل در حق شاکی صادر و اعالم می

 باشد.تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می

 دادگاه کیفری دو 1131مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور در شعبه 
 

 9309980234601634 شماره پرونده:

 9409970270301268 شماره دادنامه:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 58شعبه  شعبه:

 12/12/1394 تاریخ:
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 رأی دادگاه

هـای   خانم ... نماینده حقـوقی صـندوق تـأمین خسـارت     درخصوص تجدیدنظرخواهی
 2دادگـاه کیفـری    1131صادره از شعبه  10/05/94مورخ  532بدنی نسبت به دادنامه شماره 

دوق( ـ)آن صنـ  رخواهـدیدنظـ ـب آن، تجـموجـ ای ... و بهـکایت آقـعاقب اعالم شـتهران که مت

درصد دیه کامل انسان در حق شاکی موصوف محکومیت حاصل نمـوده  به پرداخت مجموعاً ده

لقه بنـا  ـات و ارش متعـ ـموع دیـ ـنظر از صحت و سقم قضیه از آنجا که مجاست. دادگاه صرف

باشد، فلذا با اسـتناد بـه بنـد )ب(    دهم دیه کامل میمرکز پزشکی قانونی یکبه آخرین نظریه 

به لحاظ قطعی بـودن رأی صـادره، قـرار     1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  427ماده 

 دارد. رأی صادره، قطعی است.رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعالم می

 مستشار دادگاه ـدادگاه تجدیدنظر استان تهران  58رئیس شعبه 
 

 9409982138600099 شماره پرونده:

 9409972190901716 شماره دادنامه:

 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران 1034شعبه  شعبه:

 24/09/1394 تاریخ:
 

 رأی دادگاه

در خیابان ابتدای کردسـتان   24/01/94برحسب محتویات پرونده آقای ... در مورخ 
ورد با یک دستگاه خودرو ناشناس، تصادف و مجروح که متعاقبـاً راننـده وسـیله    در اثر برخ

گردد کـه بـا تحقیقـات معمولـه از سـوی دادسـرا،       نقلیه خاطی، از صحنه جرم متواری می
ال بـا توجـه   ـردد. علی ایّ حـ ـگ ع نمیـمشخصات خودرو و راننده مقصر مورد شناسایی واق

کارشناس راهنمایی و رانندگی و نظریـه   ی و نظریهبه گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاک
پزشکی قانونی و سوابق پرونده بالینی بیمارستان مصدوم که با تاریخ وقوع تصادف مطابقـت  
دارد و تحقیقات معموله و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع حادثه بـرای دادگـاه،   

از قـانون   656و  490و  452و  450و 449و 448محرز و مسلم اسـت، مسـتنداً بـه مـواد     
قانون اصالح قانون بیمـه اجبـاری مسـئولیت مـدنی دارنـدگان       10مجازات اسالمی و ماده 

دادگـاه صـندوق    31/02/1387وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثال  مصوب 
 هـیافتـ یامـوه التـ ـوان ترقـستگی استخـشک ـ1ت: ـدنی را به پرداخـهای بارتـین خسـتأم

نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیسـت روز  هزارم دیه کامل در حق آقای ... ملزم می به چهل
 از تاریخ ابالغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

 دادگاه کیفری دو تهران  1034رئیس شعبه 
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 9409982138600099 شماره پرونده:

 9409970270301249 شماره دادنامه:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 58به شع شعبه:

 05/12/1394 تاریخ:
 

 رأی دادگاه

هـای بـدنی   نماینده حقوقی صـندوق تـأمین خسـارت    درخصوص تجدیدنظرخواهی

 2دادگـاه کیفـری    1034صادره از شعبه  24/09/94مورخ  1716نسبت به دادنامه شماره 

ناشناس به اتهـام ایـراد صـدمه     موجب آن، فردتهران که متعاقب اعالم شکایت آقای ... و به

های بـدنی  احتیاطی در رانندگی که نهایتاً صندوق تأمین خسارتبدنی غیرعمدی بر اثر بی

محکـوم   دیات متعلقه )به شرح مندرج در دادنامه( در حق شـاکی خصوصـی   را به پرداخت

علقـه  نظر از صحت و سقم قضیه از آنجا که میزان دیات متنموده است. هیأت دادگاه، صرف

باشـد. فلـذا بـا    دهـم دیـه کامـل مـی    بنا به آخرین نظریه مرکز پزشکی قانونی کمتر از یک

بـه لحـاظ قطعـی     1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  427استناد به بند )ب( ماده 
دارد. رأی صـادره،  بودن رأی صادره، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعالم مـی 

 قطعی است.

 مستشار دادگاه ـدادگاه تجدیدنظر استان تهران  58شعبه  رئیس
 

 9309982150001201 شماره پرونده:

 9409972167800468 شماره دادنامه:

 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران 1105شعبه  شعبه:

 14/06/1394 تاریخ:
 

 رأی دادگاه

ــی  ــای ... ناشــی از ب ــه آق ــدگی  ر امــراحتیــاطی ددرخصــوص صــدمات وارده ب رانن

هـای   موتورسواری متواری، دادگاه با عنایت به محتویات پرونـده گزارشـات صـادره، گـواهی    
 10پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارات موجود، بـزه اعالمـی، محـرز و مسـتنداً بـه مـاده       

قانون بیمه اجباری حکم به محکومیت صندوق تأمین خسـارات بـدنی بـه پرداخـت جمعـاً      
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نماید. رأی صادره، حضوری و ظرف  ل در حق مصدوم حادثه صادر و اعالم می% دیه کام37

بیست روز پس از ابالغ، قابـل رسـیدگی تجدیـدنظرخواهی در محـاکم محتـرم تجدیـدنظر       

 استان تهران است.

 دادگاه کیفری دو تهران  1084رئیس شعبه 
 

 9309982150001201 شماره پرونده:

 9409970225001141 شماره دادنامه:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 49شعبه  شعبه:

 27/11/1394 تاریخ:

 رأی دادگاه

های بدنی با نمایندگی خـانم ...  درخصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت

 2دادگـاه کیفـری    1084صـادره از شـعبه    14/06/94مورخ  468نسبت به دادنامه شماره 
درصـد دیـه کامـل در حـق      37اخـت جمعـاً   موجب آن، تجدیدنظرخواه به پردتهران که به

مصدوم آقای .... محکوم شده است. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونـده، نظـر بـه    

اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نـداده و حکـم صـادره وفـق     

قـانون   455اده تنداً بـه بنـد )الـف( مـ    ـت مسـردیده اسـادر گـاری، صـاری و جـموازین س

عنـه  ضـمن رد تجدیـدنظرخواهی، دادنامـه معتـرضٌ     92آیین دادرسی کیفری مصوب سال 

 گردد. این رأی، قطعی است.تأیید می

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  49مستشاران شعبه 
 

 9309982888300223 شماره پرونده:

 9309972923301226 شماره دادنامه:

 جزایی شهرستان قرچک دادگاه عمومی 103شعبه  شعبه:

 20/12/1393 تاریخ:
 

 رأی دادگاه

احتیاطی از جانب راننده خودرو ضارب ناشناس و متواری از صحنه تصادف درپی بی
به شماره انتظـامی   125علت تغییر مسیر ناگهانی نسبت به دو وسیله نقلیه موتورسیکلت به

در مورخـه   78ایـران   83 س 698و سواری پراید بـه شـماره انتظـامی     321ایران  31666
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گردد که سـریعاً  منجر به مصدومیت شدید راننده موتورسیکلت به نام ...، می 26/02/1393
علـت شـدت   گـردد لـیکن مشـارٌالیه بـه    مصدوم توسط اورژانس به بیمارسـتان منتقـل مـی   

نماید و پزشک محترم قانونی نیز علت فوت را صدمات متعدد بـدنی  جراحات وارده فوت می
ثر اصابت جسم سخت عنوان نموده است. هیأت محترم کارشناس تصـادفات نیـز علـت    در ا

احتیاطی از جانب راننـده خـودرو متـواری از صـحنه      وقوع حادثه و علت تامه تصادف را بی
نظـر از اینکـه تحقیقـات کـافی نیـز در جهـت       تشخیص داده است. بنابراین، دادگـاه صـرف  

یکن منتهی به نتیجـه نشـده اسـت و در راسـتای     شناسایی مقصرِ حادثه انجام شده است ل
قانون بیمه اجباری رانندگان وسایط نقلیه موتـوری   10حفظ حقوق شاکی مستنداً به ماده 

و زمینی و به لحاظ قرار دادن گواهی پزشکی قانونی ص.ت.خ.ه.ب. را محکـوم بـه پرداخـت    
رأی صادره، حضـوری،   نماید.یک فقره دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیاء دم محکوم می

 باشد.ظرف بیست روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می

 جزایی دادگستری قرچک  103رئیس شعبه 
 

 9309982888300223 شماره پرونده:

 9409970220901164 شماره دادنامه:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 9شعبه  شعبه:

 03/12/1394 تاریخ:
 

 أی دادگاهر

ای بـدنی نسـبت   ـهـ سارتـن خـرم تأمیـدرخصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت محت
موجـب   دادگاه جزایی قرچک که بـه  103شعبه 20/12/93مورخ  01226به دادنامه شماره 

ــارت   ــندوق تــأمین خس ــره دیــه در حــق       آن، ص ــه پرداخــت یــک فق هــای بــدنی ب
ت ـاسـت تجدیـدنظرخواهی نسبـ   تجدیدنظرخواندگان محکومیت یافته است با تقدیم درخو

به رأی صادره، اعتراض نموده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده آقـای ... کـه مصـدومیت،    
احتیاطی از جانـب  حاصل و سپس فوت نموده و کارشناسان تصادف، علت تامه حادثه را بی

ه خودرو متواری از صحنه، تشخیص داده شده. و از ناحیه تجدیدنظرخواه محترم دلیلـی کـ  
قانون آیین دادرسی کیفـری   434موجبات نقض را فراهم نماید و با شقوق مندرج در ماده 

آمـده  عمـل مطابقت داشته باشد تحصیل و ابراز نگردیـده، ضـمن رد تجدیـدنظرخواهی بـه    
قانون آیین دادرسی کیفـری   455دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند )الف( از ماده 

 باشد.ماید. رأی صادره، قطعی مین تأیید و استوار می
 مستشار دادگاه ـدادگاه تجدیدنظراستان تهران  9رئیس شعبه 
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 9309982115001421 شماره پرونده:

 9409972185400946 شماره دادنامه:

 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی ولیعصر تهران 1004شعبه  شعبه:

 24/08/1394 تاریخ:

 

 رأی دادگاه
های بدنی مبنی بر پرداخت دیه . علیه صندوق تأمین خسارتدرخصوص شکایت ..

با توجه به عدم شناسایی مقصرِ حادثه، این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اوراق 
موجود نظر به اینکه: اوالً، رسالت صندوق مذکور، پرداخت دیه و خسارت به افرادی در 

رک کافی ازجمله نظریه پزشکی قانونی و باشد؛ ثانیاً، شاکی دالیل و مداوضعیت شاکی می
عنه را ارائه نموده است؛  نظریه کارشناس تصادفات مبنی بر احراز وقوع بزه توسط مشتکیٌ

عنه تاکنون این امر آمده و تالش الزم در جهت شناسایی مشتکیٌعملثالثاً، با تحقیقات به
ت دیه و خسارت برابر محقق نشده است، لذا با پذیرش شکایت نامبرده، حکم به پرداخ

شکستگی ثل  تحتانی استخوان نازک نی ساق پای چپ  -1نظریه پزشکی قانونی: 
شکستگی انتهای تحتانی استخوان درشت  -2دوم دیه کامل؛ پنجم از یکچهارپنجم از یک

ارش آسیب نسوج نرم  -3دوم دیه کامل؛ پنجم از یکنی ساق پای چپ چهارپنجم از یک
ارش استخوان  -4درصد دیه کامل؛  در استخوان نازک نی سه اطراف محل شکستگی
ارش محدودیت حرکت در  -5های ارتوپدی( دو درصد دیه کامل؛ درشت نی )تعبیه پیچ

ستنداً ـاکی، مـق شـندوق در حـقررات صـمچ پای چپ چهار درصد دیه کامل که برابر م
سایل نقلیه زمینی در مقابل قانون اصالح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان و 10به ماده 

صادر و اعالم  22/07/1393 ـ 734شماره رویه شخص ثال  و همچنین رأی وحدت
 نماید. رأی صادره، حضوری است. می

 دادگاه کیفری دو تهران 1004رئیس شعبه 

 

 9309982115001421 شماره پرونده:

 9409972185401199 شماره دادنامه:

 جزایی مجتمع قضایی ولیعصر تهراندادگاه عمومی  1004شعبه  شعبه:

 21/10/1394 تاریخ:
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 رأی دادگاه
هـای بـدنی از دادنامـه غیـابی     درخصوص واخواهی صندوق تـأمین خسـارت  

ــماره ــورخ  9409972185400946 شــــ ــه  24/08/94مــــ ــده کالســــ  در پرونــــ

هـای بـدنی   سارتـین خـموجب آن، صندوق تأماین شعبه که به 9309982115001421

اد صدمه بدنی غیرعمدی به استناد مواد قانونی، به پرداخت دیـه محکـوم شـده    به اتهام ایر

که واخواه در این مرحله از رسیدگی، ایراد و دفاع مؤثری که موجب نقـض  است. نظر به این

طبق ـته، منـ ـامه واخواسـ ـاه، دادنـظر این دادگـدادنامه واخواسته گردد، اقامه ننموده و از ن

یل موجود در پرونده اصداریافته و ایرادی که موجـب نقـض آن باشـد    با موازین قانونی و دال

قـانون آیـین دادرسـی کیفـری ضـمن رد واخـواهی        407مشهود نیست و به استناده ماده 

روز پـس   20نماید. رأی صادره، حضوری و ظـرف  واخواه، دادنامه غیابی را تأیید و ابرام می

 استان تهران است.از ابالغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 

 دادگاه کیفری دو تهران 1004رئیس شعبه 

 

 9309982115001421 شماره پرونده:

 9409970223401213 شماره دادنامه:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 34شعبه شعبه: 

 25/12/1394 تاریخ:

 رأی دادگاه

نسـبت    بدنی های خسارت صندوق تأمین درخصوص تجدیدنظرخواهی مدیر محترم

مـورخ   946نـاظر بـه دادنامـه غیـابی شـماره       21/10/94مـورخ   1199شـماره   دادنامه  هب

که متضمن محکومیت آن صـندوق   دادگاه عمومی تهران1004 صادره از شعبه 24/08/94

باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده، تصریح به ثبت حادثه به پرداخت دیه آقای ... می
امام خمینی)ره( منـدرج در   شده در میدانهای نصبینتصادف ادعایی مصدوم توسط دورب

بـا   واصـله  تجدیـدنظرخواهی  موازین و مقـررات قـانونی، صـادر و    وفق دادنامه مذکور، 4ص

آن  هـذا دادگـاه  علی ندارد. آیین دادرسی کیفری انطباق قانون 434از شقوق ماده  یکهیچ

نمایـد. رأی صـادره،   اسـتوار مـی  را تأییـد و   دادنامـه تجدیدنظرخواسـته   و را مردود، اعـالم 

 حضوری و قطعی است.  
 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 34 رئیس شعبه

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 34 مستشار شعبه



 101/  ... بررسی حق تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین

 

 

 9309982118000929 شماره پرونده:

 9409972185500340 شماره دادنامه:

 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی ولیعصر تهران 1005شعبه  شعبه:

 06/04/1394 اریخ:ت

 رأی دادگاه

ساله طی شکایتی  38آقای ...  20/07/93محتوی پرونده حاکی است که در تاریخ 

یک دستگاه اتومبیل پژو مشکی با  18/07/93مرقوم داشتند که: در روز جمعه تاریخ 

برادرم ... تصادف کردند و از محل متواری شدند و برادرم را آمبوالنس به بیمارستان سینا 

منتقل کرد. حسب مدارک پزشکی موجود در پرونده بیمارستان سینا و پزشکی قانونی نیز 
های مصدومیت آقای ... را تأیید کردند و کارشناس راهنمایی و رانندگی نیز پس از بررسی

ناشناس  405احتیاطی راننده سواری پژو  الزم مرقوم داشتند: علت اصلی تصادف، بی

علت تغییر مسیر حرکت به سمت به ـآن را یادداشت کنند  متواری که نتوانستند پالک

ها و تحقیقات الزم توسط شود. پس از بررسیتشخیص داده می -راست بدون احتیاط الزم 

تهران و عدم توفیق در شناسایی  12دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  12بازپرس شعبه 

دنی معرفی کردند ولی صندوق های براننده متواری، مصدوم را به صندوق تأمین خسارت

از پرداخت خسارت خودداری کردند و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال گردید. 

شده و عدم حضور نماینده دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام

حقوقی صندوق جهت دفاع و احراز وقوع تصادف و مصدومیت شاکی  آقای ... به استناد 

قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و دستورالعمل اجرایی  16و  10 مواد

های پزشکی قانون مذکور، حکم به پرداخت دیات مندرج در گواهی 14موضوع ماده 

نماید. رأی صادره، حضوری و ظرف مهلت بیست قانونی خواهان توسط خوانده را صادر می
 باشد.اکم تجدیدنظر تهران میروز پس از ابالغ، قابل تجدیدنظر در مح

  دادگاه کیفری دو تهران 1005رئیس شعبه 
 

 

 

 



 1396، پاییز 20، شماره ضاییق آراء مطالعات: رأی فصلنامه/  102

 

 9309982118000929 شماره پرونده:

 9409970224801199 شماره دادنامه:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 48شعبه  شعبه:

 16/12/1394 تاریخ:

 أی دادگاهر

ای بـدنی نسـبت   ـهسارتـدوق خـندگی از صنـی آقای ... به نمایـرخواهـدیدنظـتج

 2دادگاه عمومی جزایی  1005صادره از شعبه  06/04/94مورخ  00340به دادنامه شماره 
تهران مشعر بر تصادف تجدیدنظرخوانده به نام آقای ... با یک دستگاه خـودرو سـواری کـه    

همـین جهـت   بنا به ادعای راننده، از صحنه تصادف متـواری شـد و شـناخته نگردیـد و بـه     

دوی نیـز رأی  ـیادشده را طرف تصادف قرار داده و مطالبه دیه را نموده و دادگاه بـ  صندوق

به نفع مصدوم صادر نموده و صندوق را محکوم به پرداخـت دیـه نمـوده و مـورد اعتـراضِ      

تجدیدنظرخواهِ موصوف به شرح الیحه تقدیمی قرار گرفته. این دادگـاه بـا بررسـی پرونـده     

د دادنامه طی شـرحی در چنـد بنـد قـرار رفـع نقـص، صـادر کـه         منظور رفع ابهام از مفا به

مالحظه آن توسط صندوق خالی از لطف نیست و دادگاه بدوی به شرح مفصله که حکایـت  

باشـد بـه مـوارد ابهـامی، پاسـخ الزم را مرقـوم فرمـوده و تـا         از دقت آن دادگاه محترم می

بـه جمیـع جهـات و التفـات در      حدودی که موجب رفع نگرانی و ابهام گردید. فلذا با توجه

ت ـجهـ ت بـه ـیح داده اسـ ـنحو مشروح توضـ شعبه یادشده که به 20/09/94تصمیم مورخ 

وسیله نماینده صندوق و وجود دالیـل و مسـتندات کـافی    عدم ارائه دلیل یا دالیل کافی به

ن قـانو  455در دادنامه صادره ضمن عدم پذیرش اعتراض، مستنداً به بند )الف( ذیل مـاده  

گـردد. ایـن رأی،   آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید و اسـتوار مـی  
    قطعی است.

 مستشار دادگاه ـ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 48رئیس شعبه 

 


