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بررسی حق تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارتهای بدنی
امید شهبازی



مشخصات رأی بدوی
شماره دادنامه9409972167700570 :
تاریخ1394/7/12 :
مرجع رسیدگی :شعبه  1104دادگاه عمومی جزایـی مجتمـع قضـایی شـهید
مدرس تهران
مشخصات رأی تجدیدنظر
شماره دادنامه9409970270301179 :
تاریخ1394/11/14 :
مرجع رسیدگی :شعبه  58دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اتهام :ایراد صدمه بدنی شبهعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی
 .1خالصه جریان پرونده

1

در پی شکایت مطرحشده نزد دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بـدنی شـبهعمـدی
ناشی از بی احتیـاطی در امـر راننـدگی و بـینتیجـه مانـدن تـالش دادسـرا جهـت
شناسایی متهم ،پرونده مستقیماً به دادگاه ارسال و به شعبه  1104دادگـاه عمـومی
جزایی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران جهت رسیدگی ارجاع میشود.
 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری دانشگاه عالمه طباطبایی ،پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
omid.sh1993@gmail.com
 .1اصل رأی در پیوست شماره یک ارائه شده است.
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شعبه مذکور با توجه به ادله موجود در پرونده ازجمله گزارش مرجع انتظامی،
گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناس رسمی تصادفات در بیان علت وقوع حادثه
و تــالش دادســرا بــرای شناســایی ،جلــب و دســتگیری مــتهم متــواری کــه
نتیجهای دربرنداشته ،درنهایت به استناد ماده  10قـانون بیمـه اجبـاری مسـئولیت
مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشـخاص ثالـ و بـه اسـتناد
مواد  653 ،640 ،249و  709قانون مجازات اسالمی (مصوب  )1392حکم بر الـزام
صندوق تأمین خسارات بـدنی به پرداخـت دیـه و ارش صادر مینمایـد .در مرحلـه
واخواهی نیز دادگاه موجبی بـرای نقــض رأی نمـیبینـد و رأی واخواسـته را عینـاً
تأیید میکند.
پیرو تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارات بدنی از رأی ،پـرونده به شعبه
 58دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع میگردد و این شعبه با این اسـتدالل کـه
دادگــاه بــدوی ،صــندوق تــأمین خســارات بــدنی را بــه پرداخــت دیــه در حــق
تجدیدنظرخوانده محکوم کرده نه بیتالمال را و با توجه به اینکه ماده  342قـانون
آیین دادرسی کیفری (مصوب )1392بیـت المـال را واجـد حـق تجدیـدنظرخواهی
می داند؛ درنتیجـه ،صـندوق تـأمین خسـارات بـدنی را فاقـد حـق و سـمت جهـت
تجدیدنظرخواهی از رأی دانسته ،مستنداً به ماده  433ق.آ.د.ک .قرار رد درخواسـت
تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین را صادر و اعالم میدارد.
 .2نقد و بررسی
 .1.2مبنای صدور رأی
ضرورت جبران سریع و کارآمـد زیـانهای وارد به اشـخاص ثالـ از دیرباز
در کنار توسعه صنعت بیمه مورد توجه بوده است« .صندوق تأمین خسارات بدنی»
ازجمله نهادهای جبران خسارت در ایران است 1.یکی از مواردی که صندوق مزبور
ملزم به جبران خسارات بدنی (قتل و مادون قتل) است فرار یا عدم شناسایی راننده
 .1ماده  10قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی (مصوب )1387
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مسئول حادثه میباشد .از سویی دیگر بهموجب ماده  487قانون مجازات اسالمی
(مصوب  ) 1392دیه شخص مقتول در صورت عدم شناسایی قاتل ،باید از بیتالمال
پرداخت گردد.
در اینجا باید اذعان نمود حق تجدیدنظرخواهی بیتالمال بهموجب ماده 342
قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب  )1392بهصراحت پذیرفتهشده است حال آنکه
درخصوص صندوق تأمین خسارات بدنی چنین تصریحی وجود ندارد .قضات
صادرکننده رأی نیز صندوق مزبور را نهادی مستقل از بیتالمال دانسته و معتقدند
در مواردی که این صندوق به پرداخت دیه یا ارش محکوم میشود ،حق
تجدیدنظرخواهی ندارد.
 .2.2دالیل ذی حق بودن صندوق تأمین خسارت های بدنی درخصـوص
تجدیدنظرخواهی از آراء
فارغ از بررسی استدالل قضات تجدیدنظر و اینکه آیا صندوق تأمین خسارات
بدنی با بیتالمال متفاوت است یا خیر ،میتوان گفت با توجه به دالیل ذیل ،نتیجه
1
این استدالل قابل بیان و ایراد است:
 .1.2.2قابلیت صــدق عنـوان محکـومعلیـه بـر صـندوق تـأمین
خسارتهای بدنی
ماده  433قانون آیین دادرسی کیفری (مصـوب  2)1392بـهطـور نظـاممنـد،
اشخاص واجد صالحیت و ذیحق برای تجدیـدنظرخواهی ازجملـه محکـومٌعلیـه را
 . 1نگارنده با بخشی از رأی که قائل به تفاوت صندوق تأمین خسارات بدنی و بیتالمال است موافق بوده بـه
این دلیل که موضوعات مشمول صندوق ،خاص حوادث رانندگی است حال آنکه بیتالمال موارد بیشتری
را شامل میشود .همچنین در مواردی که صندوق اقدام به پرداخت مـیکنـد اصـل حادثـه و انتسـاب بـه
شخص مسئول باید محرز و ثابت گردد درحالیکه در بیتالمال اینگونـه نیسـت و همـینکـه ثابـت شـود
مقتول ،عامل قتل خود نبوده برای دخالت بیتالمال کافی است اما نگارنده با نتیجه بـهدسـتآمـده از رأی
(ذیحق نبودن صندوق تأمین در تجدیدنظرخواهی از رأی) مخالف است.
 .2ماده  -433اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:
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بیان نموده است .بـا امعــاننــظر بـه معــنای لغــوی و اصــطالحی «محکـوم» و
«محکومٌ علیه» 1و مداقه در آراء صـادره کـه حکـم بـه محکومیـت صـندوق صـادر
میکنند 2می توان اظهار داشت عنوان «محــکومٌعلیـه» قــابل صـدق بـر صـندوق
مذکور است.
بنابراین صندوق تأمین خسارات بدنی ،در دعوای کیفری ،در مفهوم
محکومٌعلیه میگنجد 3و نیز لفظ مزبور (محکومٌعلیه) قابلیت آن را دارد که مصداق
این صندوق باشد لذا بهعنوان یکی از اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی شناخته
میشود.
 .2.2.2حق دفاع اشخاص و اصل قابل اعتراض بودن کلیه احکام
در کلیه نظامهای حقوقی که طرحهای تکمیلی مسئولیت مدنی دارنـد ،اقامـه
دعوی از سوی زیاندیده بهطرفیت صندوق مخصوص ،ضـروری اسـت و زیـاندیـده
باید ارکان ادعای خود را اثبات نماید .درست مثل وضعیتی که بـر صـندوق تـأمین



الف .محکومٌعلیه ،وکیل یا نماینده قانونی او
ب .شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان
پ .دادستان از جهت برائت متهم ،عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات
 .1معنای لغوی و اصطالحی «محکوم» و «محکومٌعلیه» که بهترتیب عبارتند از« :حکـم کـردهشـده ،فرمـان
داده شده ،مغلوب ،آن که در دادگاه مغلوب شود ،مطیع و فرمانبردار ،به قبول حکمی که از محکمـه صـادر
شده واداشتن ...،و در اصطالح حقوقی یعنی کسی که به حکم کیفـری یـا مـدنی یـا اداری محکـوم شـده
است» ،و «آنچه به محکوم نسبت داده شده باشد»
علیاکبر دهخدا ،لغتنامه دهخدا (تهران :دانشگاه تهران ،)1373 ،ذیل «محکوم»؛
محمد معین ،فرهنگ فارسی (تهران :امیرکبیر ،)1364 ،ذیل «محکوم»
محمدجعفر جعفریلنگرودی ،ترمینولوژی حقوق (تهران :کتابخانه گنج دانش ،چـاپ دوازدهـم،)1381 ،
ذیل «محکوم».
 .2عبداهلل خدابخشـی ،بیمه و حقوق مسئولیت مدنی ـ مبانی و مفاهیم بایسـته بیمـه و مسـئولیت
مدنی (تهران :جنگل ،جاودانه ،)1393 ،ص .268
 .3عبداهلل خدابخشی« ،بطالن رویه قضایی و رویه قضایی باطل» ،تازههای جهان بیمـه ،ش( 82فـروردین
 :)1384ص .51
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خسارات بدنی حاکم است .مگر نه این است کـه زیـاندیـده بایـد وضـعیت قـانونی
دریافت زیان و واجد ش رایط بودن خویش را اثبات کنـد؟ و نیـز آیـا صـندوق بـرای
اثباتِ خالفِ این ادعا محق نیست؟
از سویی دیگر ،با توجه به اینکه محکوم و ملزم کـردن اشـخاص بـدون دادن
حق دفاع و اعتراض به آنها مخالف اصول حقوقی و نیازمند دلیل و تصـریح قـانونی
است می توان بیان داشت درخصوص ذیحق نبودن صندوق تأمین خسـارات بـدنی
در تجدیدنظرخواهی از آراء ،نهتنها عاری از چنین تصریحی است بلکـه دالیلـی دالّ
بر ذیحق بودن نهاد مذکور وجود دارد.
بنابراین ،با عنایت به حق دفاع اشخاص ،اصل قابل اعتراض بودن کلیه احکـام
و استثناء تلقی کردن خالف آن 1و رجوع به اصل در مواقع شـک و ابهـام مـیتـوان
بیان نمود که صندوق تأمین خسارات بدنی حق تجدیـدنظرخواهی از آراء صـادره را
دارد.
 .3.2.2اصل جایگزینی صندوق بهجـای مسـئول حادثـه و وحـدت
مالک از قواعد مربوط به عاقله
جایگزین شدن یک شخص بهجای شخص دیگر بهطورمعمول بـا قـائممقـامی
مطرح میشود .قائم مقامی در قالب عام یا خاص یا موارد قانونی و قراردادی متضمن
2
آثاری است که «انتقال وضعیت حقوقی شخص به قـائممقـام» از آن قبیـل اسـت.
بهنظر می رسد وضعیت عاقله و صندوق تأمین خسارات بـدنی یکـی از مـوارد شـایع
اصل جایگزینی باشد 3چراکه عاقله و صندوق تـأمین ،بـهعنـوان قـائممقـام شـخص
 .1موسی رحیمی و رضا رحیمـی ،گفتهها در قانون آیین دادرسـی کیفـری (تهـران :جنگـل ،جاودانـه،
 ،)1396ص .419
 .2عبداهلل خدابخشی« ،حضور بیمهگر و صندوق تأمین خسـارتهـای بـدنی در دعـوی مسـئولیت مـدنی»،
فصلنامه صنعت بیمه ،س ،24ش  3و ( 4پاییز و زمستان  :)1388ص .221
 .3سیدحسین صفایی و احمد فراهانی« ،قانون اصالح قانون بیمه اجباری شخص ثال  ،هستهـا و بایـدها»،
فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور ،ش( 8بهار  :)1393ص .158
بند (ج) ماده  11قانون اصالح قانون بیمه اجباری شخص ثال نیز داللت بر این مطلب دارد.
ماده 11ـ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف .پنج درصد ( )%5از حق بیمه اجباری موضوع این قانون.
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صغیر و مسئول حادثه قرار میگیرند .عاقله ازاینجهـت بـا صـندوق وحـدت مـالک
دارد که در هـر دو مورد ،شخـص دیـگری باع خسارت بدنی شده ولی مسـئولیت
با آنهاست.
فلذا با دقت نظر به اصل جایگزینی صندوق بهجای مسئول حادثه ،حق
اعتراض مسئول حادثه نسبت به رأی ،وحدت مالک از قواعد مربوط به عاقله و
اینکه در قابلیت اعتراض عاقله نسبت به رأی تردیدی وجود ندارد ،میتوان گفت
صندوق تأمین خسارات بدنی نیز مانند عاقله حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد.
 .4.2.2تفسیر موسع قوانیـن شــکلی و وحـدت مـالک از قواعـد
مربوط به بیتالمال
قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری بهطور عمده و قوانین مـاهوی مربـوط
بــه موانــع مســئولیتکیفــری ،کیفیــات مخففــه و نظــایر ایــنهــا قــوانین مســاعد
بهشمارمیروند .این گونه قوانین با توجه به فلسـفه وجـودی و حکمـت وضـع آنهـا
بهطور موسع تفسیر می شوند .درواقـع ،حکمـی کـه قـانون بـرای موضـوعی معـین
درنظرگرفته به موضوعات و حاالت مشابه تسری داده میشـود و همـان انـدازه کـه
تفسیر موسع قوانین نامساعد زیانبار است تفسیر محدود قانون مساعد نیز بـهدور از
عدل و انصاف میباشد.
بنابراین با تفسیری موسع از مـواد  427 ،342و  433قـانون آیـین دادرسـی
کیفری و وحدت مالک از قواعد مربوط به بیتالمال و ایـنکـه صـدور حکـم علیـه
صندوق تأمین مانند صدور حکم علیه بیت المال است (البته بـهرغـم وجـود برخـی
تفاوتها در بین آن ها ،در بحـ شـکلی و دادرسـی بایـد از رویـه واحـدی تبعیـت
نمایند) و همچنین نظر به اینکـه در قابلیـت اعتـراض بیـتالمـال نسـبت بـه رأی



ب .مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسـایل نقلیـهای کـه از انجـام بیمـه
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.
ج .مبالغی که صـندوق پس از جـبران خسارت زیاندیـدگان بتواند از مسـئوالن حـادثه وصول نماید.
...
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تردیدی وجود ندارد می توان بیان داشت محکومیت صندوق تأمین خسـارات بـدنی
به پرداخت دیه یا ارش از سوی این صندوق قابل تجدیدنظرخواهی است.
 .5.2.2إذن در شیء ،إذن در لوازم شیء (لـزوم دعـوت صـندوق بـه
جلسات رسیدگی و ابالغ رأی به آن)
مطابق ماده  22قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی (مصوب
 1،)1387نهتنـها دعـوت صـندوق تأمیـن خسـارات بـدنی به جلـسات رسیدگی در
دعاوی مربوط به حوادث رانندگی الزامی است ،بلکه یک نسخه از رأی نیز باید به
آن ابالغ شود .هدف از این مقرره آگاهی صندوق از جریان رسیدگی و حفظ حقوق
صندوق است .درصورتیکه حق اعتراض به رأی را برای صندوق بهرسمیت نشناسیم
با هدف قانون گذار ،سازگار نیست زیرا اگر هدف ،حفظ حقوق صندوق و جلوگیری
از انحراف دعوی از طریق اطالع دادن وقایع دعواست باید این امکان در مرحله
تجدیدنظر نیز باشد تا صندوق فرصت ابراز نظر در این مرحله داشته باشد.
بنابراین ،تکلیف قانونگذار به لزوم ابالغ رأی به صندوق ،آن هم بیهیچ حق
اعتراضی ،امری لغو و باطل خواهد بود 2لذا صندوق تأمین خسارات بدنی همانند
3
سایر اطراف دعوی ،حق اعتراض به رأی خواهد داشت.
 .6.2.2رویه قضایی
آراء متعدد صادره از دادگاههای تجدیدنظر ،حکایت از این دارد که درصورت
محکومیت صندوق تأمین خسارات بدنی به پرداخت دیه یا ارش ،صندوق مذکور

 .1ماده 22ـ محاکم قضایی مکلف اند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی ،حسب مورد
شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی را جهت ارائه نظرات و مسـتندات خـود دعـوت
نمایند و پس از ختم دادرسی ،یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابالغ کنند.
 .2محمد امامیپور« ،نگاهی نقادانه به قانون اصالح قـانون بیمـه شـخص ثالـ (مصـوب  ،»)1387حقـوق
اسالمی ،س ششم ،ش ( 21تابستان  :)1388صص 119ـ .120
 .3محسن ایزانلو« ،نقد و تحلیل قانون اصالح قانون بیمه اجباری» ،فصـلنامه حقـوق مجلـه دانشـکده
حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،38ش( 4زمستان  :)1387ص.50
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حق درخواست تجدیدنظر خواهد داشت 1و چنین بهنظر میرسد که رویه قضایی
نهتنها قائل به ذی حق بودن صندوق مزبور درخصوص تجدیدنظرخواهی از رأی
است بلکه در مواردی ،دادگاههای تجدیدنظر به نقض حکم محکومیت صندوق
2
مبادرت ورزیده ،رأی بر برائت آن صادر نمودهاند.
در پایــان ،گفتنــی اســت صــندوق تــأمین خســارات بــدنی زمــانی حــق
تجدیدنظرخواهی دارد که رأی ،قابلیت تجدیدنظر داشـته باشـد .بـه دیگـر سـخن،
چنانچه میزان محکومیت صندوق به پرداخت دیه یا ارش کمتر از عشر دیـه کامـل،
باشد همان گونه که مسـئول حادثـه در تجدیـدنظرخواهی از رأی ،ذیحـق نیسـت
3
طبیعتاً صندوق تأمین خسارات بدنی نیز چنین حقی نخواهد داشت.
نتیجه
در مواردی که حکم به محکومیت صندوق تأمین خسارات بدنی به پرداخت
دیه یا ارش صادر میشود ،بنا به دالیلی همچون قابلیت صدق عنوان «محکومٌعلیه»
بر صندوق ،اصل قابل اعتراض بودن کلیه احکام ،اصل جایگزینی صندوق بهجای
مسئول حادثه ،وحدت مالک از قواعد مربوط به عاقله و بیتالمال ،تکلیف دادگاه به
دعوت صندوق به جلسات رسیدگی و ابالغ یک نسخه از رأی به آن و  ،...میتوان

 .1شعبه  58دادگاه تجدیدنظر استان تهـران ،دادنامـه شـماره  9209970270301370مـورخ ،92/10/30
مجموعه آراء قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) سال  ،1392صص 704-703؛
همچنین نک :پیوست شماره دو.
 .2عبداهلل خدابخشی ،پیشین ،1393 ،ص .256
شعبه  56دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان تهـران ،دادنامـه شـماره  9209970270100477مـورخ ،92/4/31
مجموعه آراء قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (کیفری) سال  ،1392صص .299-298
 .3ماده  427قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب  )1392ـ آراء دادگاه های کیفری جـز در مـوارد زیـر کـه
قطعی محسوب می شود ،حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یـا
در دیوانعالی کشور قابل فرجام است:
الف .جرایم تعزیری درجه هشت باشد.
ب .جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش ،درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یکدهم دیه کامل باشد.
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اظهار داشت که صندوق مذکور ،حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد بهشرط آنکه
میزان محکومیت صندوق به پرداخت دیه یا ارش ،کمتر از عشر دیه کامل ،نباشد.
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فهرست منابع:
کتب
 .1خدابخشی ،عبداهلل ،بیمه و حقوق مسئولیت مدنی ـ مبانی و مفـاهیم
بایسته بیمه و مسئولیت مدنی (تهران :جنگل ،جاودانه.)1393 ،
 .2دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه دهخدا (تهران :دانشگاه تهران.)1373 ،
 .3رحیمی ،موسی و رضا رحیمی ،گفته ها در قانون آیین دادرسی کیفری
(تهران :جنگل ،جاودانه.)1396 ،
 .4مجموعه آراء قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفـری)
سال ( 1392تهران :قوه قضاییه ،مرکز مطبوعات و انتشارات.)1395 ،
 .5محمدجعفر جعفریلنگرودی ،ترمینولوژی حقوق (تهران :کتابخانه گـنج
دانش ،چاپ دوازدهم.)1381 ،
 .6معین ،محمد ،فرهنگ فارسی (تهران :امیرکبیر.)1364 ،
مقاالت
 .1امامیپور ،محمد« ،نگاهی نقادانه به قانون اصالح قانون بیمه شخص ثالـ
(مصوب  ،)1387حقوق اسالمی ،س ششم ،ش ( 21تابستان .)1388
 .2ایزانلو ،محسن« ،نقد و تحلیل قانون اصالح قانون بیمه اجباری» ،فصلنامه
حقوق مجلـه دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی ،دوره  ،38ش 4
(زمستان .)1387
 .3خدابخشی ،عبداهلل« ،بطالن رویه قضایی و رویه قضایی باطل» ،تازههـای
جهان بیمه ،ش( 82فروردین .)1384
 .4ــــــــــــــــــ « ،حضور بیمهگر و صندوق تأمین خسـارتهـای بـدنی
در دعوی مسئولیت مدنی» ،فصلنامه صنعت بیمه ،س ،24شش  3و 4
(پاییز و زمستان .)1388
 .5صفایی ،سیدحسین و احمد فراهانی« ،قانون اصـالح قـانون بیمـه اجبـاری
شخص ثال  ،هستها و بایدها» ،فصلنامه مطالعات پژوهشـی راهـور،
ش ( 8بهار .)1393
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پیوست شماره یک
شماره پرونده9409982150100203 :
شماره دادنامه9409972167700570 :
شعبه :شعبه  1104دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران
تاریخ1394/07/12 :
رأی دادگاه
در این پرونده آقای ...فرزند  ...شکایتی مبنی بر ایراد صدمه بدنی شبهعمدی ناشی
از بی احتیاطی در امر رانندگی ،به دادسرا ارائه و مطرح و بیان داشته .راننده مقصر ـ که
کارشناس رسمی تصادفات ،او را مقصر دانسته ـ از محل وقوع حادثه و تصادف متواری
گردیده است .دادس را نیز سعی و تالش خود را جهت شناسایی متهم نموده که نتیجهای
مثبت از آن حاصل نگردیده و پرونده را مستقیماً به دادگاه ارسال داشتهاند .بنا بهمراتب
مذکور از توجه به شکایت شاکی ،گزارش مرجع انتظامی مربوطه ،نظریه و گواهی پزشکی
قانونی و نظریه کارشناس رسمی تصادفات در بیان علت وقوع حادثه و تالش دادسرا برای
شناسایی و جلب و دستگیری متهمِ متواری که نتیجهای دربرنداشته و سایر قرائن و امارات
موجود در پرونده اوالً چون نسبت به شخص معین شکایتی نشده (مورد شناسایی واقع
نگردیده) از جنبه عمومی دادگاه قرار منع تعقیب ،صادر و اعالم میدارد ولیکن نظر
به مراتب فوق و با توجه به مالحظه سوابق پزشکی به استناد ماده  10قانون بیمه اجباری
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثال و به استناد
مواد  653 ،640 ،249و  709ق.م.ا .حکم بر الزام صندوق تأمین خسارات بدنی به پرداخت
دو فقره ده درصد دیه کامله بابت ارش اختالل رفتاری و حافظه و ارش آسیب مغزی و باز
کردن جمجمه و نقص استخوانی جمجمه ،و سه درصد دیه کامله بابت ارش آسیب خفیف
عصب صورتی چپ ،و پنج درصد دیه کامله بابت ارش الپاراتومی تجسسی و بابت جراحت
مأمومه یکسوم دیه کامله و سه فقره نیمدرصد دیه کامله بابت دو جراحت حارصه مچ
چپ و یک فقره در پشت دست راست و دو فقره یکچهلم دیه کامله بابت شکستگی دنده
ششم و هفتم چپ قفسه سینه محیط بر قلب در حق مصدوم آقای  ...صادر مینماید .رأی
صادره ،غیابی و ظرف بیست روز از ابالغ ،قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه  1077دادگاه کیفری دو تهران
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شماره پرونده9409982150100203 :
شماره دادنامه9409972167700903 :
شعبه :شعبه  1104دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران
تاریخ1394/09/30 :
رأی دادگاه
درخصوص واخواهی صندوق تأمین خسارات بدنی نسبت به دادنامه غیابی صادره به
شماره  940570مورخ  94/7/12صادره از این شعبه؛ نظر به اینکه واخواه دالیلی که موجبات
نقض حکم صادره را ایجاب نماید ارائه نداده است؛ مستنداً به ماده  407قانون آ.د.ک .مصوب
سال  92ضمن رد واخواهی ،دادنامه موصوف را تأیید و ابرام مینماید .رأی صادره ظرف بیست
روز از ابالغ ،قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه  1077دادگاه کیفری دو تهران

شماره پرونده9409982150100203 :
شماره دادنامه9409970270301179 :
شعبه :شعبه  58دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ1394/11/14 :
رأی دادگاه
درخصوص درخواست تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارات بدنی بـا نماینـدگی
آقای  ...فرزند  ...نسبت بـه دادنامـه شـماره  0570مـورخ  94/07/12بـه کالسـه پرونـده
 94/477صادره از شعبه  1077دادگاه کیفری دو تهران که منجر به محکومیـت پرداخـت
دیه از ناحیه صندوق مذکور در حق آقای  ...شده است با عنایـت بـه مفـاد تبصـره الحـاقی
مورخ  1394/03/24از ماده  342از قانون آیین دادرسی کیفری مصـوب سـال  1392کـه
حکایت از این امر دارد ،در مواردی که دیه از بیتالمال مطالبه میشود دادگاه موظف است
از دستگاه پرداختکننده دیه یا خسارت بهمنظور دفاع از حقـوق بیـتالمـال بـرای جلسـه
رسیدگی دعوت نماید .دستگاه مذکور حـق تجدیـدنظرخواهی از رأی دارد .بنـاءعلـیهـذا،
دادگاه با توجه به محکومیت صندوق تأمین خسارتهای مـالی بـه پرداخـت دیـه در حـق
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تجدیدنظرخوانده مذکور ،نه محکومیت بیتالمال به پرداخت دیه در حق تجدیدنظرخوانـده
و فقــدان احــراز حــق و ســمت تجدیــدنظرخواهی تجدیــدنظرخواه نســبت بــه دادنامــه
تجدیدنظرخواســـته ،مســـتنداً بـــه مـــاده  433از قـــانون مرقـــوم قـــرار رد درخواســـت
تجدیــدنظرخواهی تجدیــدنظرخواه درمــورد دادنامــه تجدیدنظرخواســته را صــادر و اعــالم
میدارد .این رأی مستنداً به ماده  443از قانون مرقوم ،قطعی است.
شعبه  58دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشاران دادگاه
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پیوست شماره دو
شماره پرونده9309980234601634 :
شماره دادنامه9409970233200532 :
شعبه :شعبه  1131دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران
تاریخ1394/05/10 :
رأی دادگاه
درخصوص تقاضای  ،...علیه صندوق تأمین خسارات بدنی که در اثر بیاحتیـاطی در
امر رانندگیِ فرد ناشناس منجر به صدمه وی گردیده ،بنا به گـزارش ضـابطین و تحقیقـات
صورتگرفته توسط دادسرا که مقصر در تصادف را راکب وسیله نقلیه که متواری گردیـده و
عدم شناسایی وی که موجب صدمه مشارٌالیه شـده و مصـدوم نیـز علیـه فـردی ،شـاکی و
مظنون نبوده و بیان داشته «قادر به شناسایی و معرفی مـتهم نیسـتم» ،تقاضـای دریافـت
دیه از صندوق خسارات بدنی را نمودند .دادگاه با توجه به مراتب و گزارش اولیه ضـابطین و
نظریه کارشناس فنی و تحقیقات صورتگرفتـه کـه امکـان شناسـایی و معرفـی مقصـر در
تصادف نبوده و به لحاظ حفظ حرمت فرد مسلمان ،تقاضای مصدوم را موجـه ،تشخیــص،
به استناد ماده  475قانون مجازات اسالمی و رأی وحدترویه شـماره  734هیـأت عمـومی
دیوانعالی کشور حکم به پرداخت دیه درمورد کوبیدگی استخوان در ناحیه انتهای تحتـانی
ران چپ و انتهای فوقانی درشت نی ساق پای چپ که بدون عیـب بهبـود یافــته هرکـدام
به چهار درصد دیه کامل انسان ارش (جمعاً هشت درصد) و آسیب نسوج نـرم زانـوی چـپ
به دو درصد دیه کامل انسان ارش به استناد مواد  559و  488قانون مجـازات اسـالمی 92
در حق شاکی صادر و اعالم مینماید .رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ ،قابل
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور در شعبه  1131دادگاه کیفری دو

شماره پرونده9309980234601634 :
شماره دادنامه9409970270301268 :
شعبه :شعبه  58دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ1394/12/12 :
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رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم  ...نماینده حقـوقی صـندوق تـأمین خسـارتهـای
بدنی نسبت به دادنامه شماره  532مورخ  94/05/10صادره از شعبه  1131دادگـاه کیفـری 2
تهران که متـعاقب اعالم شـکایت آقـای  ...و بهموجــب آن ،تجـدیدنظــرخواه (آن صنــدوق)
به پرداخت مجموعاً دهدرصد دیه کامل انسان در حق شاکی موصوف محکومیت حاصل نمـوده
است .دادگاه صرفنظر از صحت و سقم قضیه از آنجا که مجـموع دیــات و ارش متعــلقه بنـا
به آخرین نظریه مرکز پزشکی قانونی یکدهم دیه کامل میباشد ،فلذا با اسـتناد بـه بنـد (ب)
ماده  427قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392به لحاظ قطعی بـودن رأی صـادره ،قـرار
رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعالم میدارد .رأی صادره ،قطعی است.
رئیس شعبه  58دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

شماره پرونده9409982138600099 :
شماره دادنامه9409972190901716 :
شعبه :شعبه  1034دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران
تاریخ1394/09/24 :
رأی دادگاه
برحسب محتویات پرونده آقای  ...در مورخ  94/01/24در خیابان ابتدای کردسـتان
در اثر برخورد با یک دستگاه خودرو ناشناس ،تصادف و مجروح که متعاقبـاً راننـده وسـیله
نقلیه خاطی ،از صحنه جرم متواری میگردد کـه بـا تحقیقـات معمولـه از سـوی دادسـرا،
مشخصات خودرو و راننده مقصر مورد شناسایی واقـع نمیگـردد .علی ایّ حــال بـا توجـه
به گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی و نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی و نظریـه
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،
محرز و مسلم اسـت ،مسـتنداً بـه مـواد  448و 449و 450و  452و  490و  656از قـانون
مجازات اسالمی و ماده  10قانون اصالح قانون بیمـه اجبـاری مسـئولیت مـدنی دارنـدگان
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثال مصوب  1387/02/31دادگـاه صـندوق
تأمـین خسـارتهای بـدنی را به پرداخـت1 :ـ شکـستگی استخـوان ترقـوه التــیامیافتــه
به چهلهزارم دیه کامل در حق آقای  ...ملزم مینماید .رأی صادره ظرف مهلت بیسـت روز
از تاریخ ابالغ ،قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه  1034دادگاه کیفری دو تهران
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شماره پرونده9409982138600099 :
شماره دادنامه9409970270301249 :
شعبه :شعبه  58دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ1394/12/05 :
رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی نماینده حقوقی صـندوق تـأمین خسـارتهـای بـدنی
نسبت به دادنامه شماره  1716مورخ  94/09/24صادره از شعبه  1034دادگـاه کیفـری 2
تهران که متعاقب اعالم شکایت آقای  ...و بهموجب آن ،فرد ناشناس به اتهـام ایـراد صـدمه
بدنی غیرعمدی بر اثر بیاحتیاطی در رانندگی که نهایتاً صندوق تأمین خسارتهای بـدنی
را به پرداخت دیات متعلقه (به شرح مندرج در دادنامه) در حق شـاکی خصوصـی محکـوم
نموده است .هیأت دادگاه ،صرفنظر از صحت و سقم قضیه از آنجا که میزان دیات متعلقـه
بنا به آخرین نظریه مرکز پزشکی قانونی کمتر از یکدهـم دیـه کامـل مـیباشـد .فلـذا بـا
استناد به بند (ب) ماده  427قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392بـه لحـاظ قطعـی
بودن رأی صادره ،قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعالم مـیدارد .رأی صـادره،
قطعی است.
رئیس شعبه  58دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

شماره پرونده9309982150001201 :
شماره دادنامه9409972167800468 :
شعبه :شعبه  1105دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران
تاریخ1394/06/14 :
رأی دادگاه
درخصــوص صــدمات وارده بــه آقــای  ...ناشــی از بــیاحتیــاطی در امــر راننــدگی
موتورسواری متواری ،دادگاه با عنایت به محتویات پرونـده گزارشـات صـادره ،گـواهیهـای
پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارات موجود ،بـزه اعالمـی ،محـرز و مسـتنداً بـه مـاده 10
قانون بیمه اجباری حکم به محکومیت صندوق تأمین خسـارات بـدنی بـه پرداخـت جمعـاً
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 %37دیه کامل در حق مصدوم حادثه صادر و اعالم مینماید .رأی صادره ،حضوری و ظرف
بیست روز پس از ابالغ ،قابـل رسـیدگی تجدیـدنظرخواهی در محـاکم محتـرم تجدیـدنظر
استان تهران است.
رئیس شعبه  1084دادگاه کیفری دو تهران

شماره پرونده9309982150001201 :
شماره دادنامه9409970225001141 :
شعبه :شعبه  49دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ1394/11/27 :
رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارتهای بدنی با نمایندگی خـانم ...
نسبت به دادنامه شماره  468مورخ  94/06/14صـادره از شـعبه  1084دادگـاه کیفـری 2
تهران که بهموجب آن ،تجدیدنظرخواه به پرداخـت جمعـاً  37درصـد دیـه کامـل در حـق
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
موازین سـاری و جـاری ،صـادر گـردیده اسـت مسـتنداً بـه بنـد (الـف) مـاده  455قـانون
آیین دادرسی کیفری مصوب سال  92ضـمن رد تجدیـدنظرخواهی ،دادنامـه معتـرضٌعنـه
تأیید میگردد .این رأی ،قطعی است.
مستشاران شعبه  49دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شماره پرونده9309982888300223 :
شماره دادنامه9309972923301226 :
شعبه :شعبه  103دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک
تاریخ1393/12/20 :
رأی دادگاه
درپی بی احتیاطی از جانب راننده خودرو ضارب ناشناس و متواری از صحنه تصادف
بهعلت تغییر مسیر ناگهانی نسبت به دو وسیله نقلیه موتورسیکلت  125به شماره انتظـامی
 31666ایران  321و سواری پراید بـه شـماره انتظـامی  698س  83ایـران  78در مورخـه
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 1393/02/26منجر به مصدومیت شدید راننده موتورسیکلت به نام  ،...میگردد که سـریعاً
مصدوم توسط اورژانس به بیمارسـتان منتقـل مـیگـردد لـیکن مشـارٌالیه بـهعلـت شـدت
جراحات وارده فوت مینماید و پزشک محترم قانونی نیز علت فوت را صدمات متعدد بـدنی
در اثر اصابت جسم سخت عنوان نموده است .هیأت محترم کارشناس تصـادفات نیـز علـت
وقوع حادثه و علت تامه تصادف را بیاحتیاطی از جانب راننـده خـودرو متـواری از صـحنه
تشخیص داده است .بنابراین ،دادگـاه صـرفنظـر از اینکـه تحقیقـات کـافی نیـز در جهـت
شناسایی مقصرِ حادثه انجام شده است لیکن منتهی به نتیجـه نشـده اسـت و در راسـتای
حفظ حقوق شاکی مستنداً به ماده  10قانون بیمه اجباری رانندگان وسایط نقلیه موتـوری
و زمینی و به لحاظ قرار دادن گواهی پزشکی قانونی ص.ت.خ.ه.ب .را محکـوم بـه پرداخـت
یک فقره دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیاء دم محکوم مینماید .رأی صادره ،حضـوری،
ظرف بیست روز پس از ابالغ ،قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه  103جزایی دادگستری قرچک

شماره پرونده9309982888300223 :
شماره دادنامه9409970220901164 :
شعبه :شعبه  9دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ1394/12/03 :
رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت محتـرم تأمیـن خـسارتهــای بـدنی نسـبت
به دادنامه شماره  01226مورخ  93/12/20شعبه 103دادگاه جزایی قرچک که بـهموجـب
آن ،صــندوق تــأمین خســارتهــای بــدنی بــه پرداخــت یــک فقــره دیــه در حــق
تجدیدنظرخواندگان محکومیت یافته است با تقدیم درخواسـت تجدیـدنظرخواهی نسبــت
به رأی صادره ،اعتراض نموده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده آقـای  ...کـه مصـدومیت،
حاصل و سپس فوت نموده و کارشناسان تصادف ،علت تامه حادثه را بیاحتیاطی از جانـب
خودرو متواری از صحنه ،تشخیص داده شده .و از ناحیه تجدیدنظرخواه محترم دلیلـی کـه
موجبات نقض را فراهم نماید و با شقوق مندرج در ماده  434قانون آیین دادرسی کیفـری
مطابقت داشته باشد تحصیل و ابراز نگردیـده ،ضـمن رد تجدیـدنظرخواهی بـهعمـلآمـده
دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند (الف) از ماده  455قانون آیین دادرسی کیفـری
تأیید و استوار مینماید .رأی صادره ،قطعی میباشد.
رئیس شعبه  9دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه
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شماره پرونده9309982115001421 :
شماره دادنامه9409972185400946 :
شعبه :شعبه  1004دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی ولیعصر تهران
تاریخ1394/08/24 :

رأی دادگاه
درخصوص شکایت  ...علیه صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر پرداخت دیه
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
وضعیت شاکی میباشد؛ ثانیاً ،شاکی دالیل و مدارک کافی ازجمله نظریه پزشکی قانونی و
نظریه کارشناس تصادفات مبنی بر احراز وقوع بزه توسط مشتکیٌعنه را ارائه نموده است؛
ثالثاً ،با تحقیقات بهعمل آمده و تالش الزم در جهت شناسایی مشتکیٌعنه تاکنون این امر
محقق نشده است ،لذا با پذیرش شکایت نامبرده ،حکم به پرداخت دیه و خسارت برابر
نظریه پزشکی قانونی -1 :شکستگی ثل تحتانی استخوان نازک نی ساق پای چپ
چهارپنجم از یکپنجم از یکدوم دیه کامل؛  -2شکستگی انتهای تحتانی استخوان درشت
نی ساق پای چپ چهارپنجم از یکپنجم از یکدوم دیه کامل؛  -3ارش آسیب نسوج نرم
اطراف محل شکستگی در استخوان نازک نی سه درصد دیه کامل؛  -4ارش استخوان
درشت نی (تعبیه پیچهای ارتوپدی) دو درصد دیه کامل؛  -5ارش محدودیت حرکت در
مچ پای چپ چهار درصد دیه کامل که برابر مـقررات صـندوق در حـق شـاکی ،مـستنداً
به ماده  10قانون اصالح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل
شخص ثال و همچنین رأی وحدترویه شماره  734ـ  1393/07/22صادر و اعالم
مینماید .رأی صادره ،حضوری است.
رئیس شعبه  1004دادگاه کیفری دو تهران

شماره پرونده9309982115001421 :
شماره دادنامه9409972185401199 :
شعبه :شعبه  1004دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی ولیعصر تهران
تاریخ1394/10/21 :
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رأی دادگاه
درخصوص واخواهی صندوق تـأمین خسـارت هـای بـدنی از دادنامـه غیـابی
شــــــماره  9409972185400946مــــــورخ  94/08/24در پرونــــــده کالســــــه
 9309982115001421این شعبه که بهموجب آن ،صندوق تأمـین خـسارتهـای بـدنی
به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به استناد مواد قانونی ،به پرداخت دیـه محکـوم شـده
است .نظر به اینکه واخواه در این مرحله از رسیدگی ،ایراد و دفاع مؤثری که موجب نقـض
دادنامه واخواسته گردد ،اقامه ننموده و از نـظر این دادگـاه ،دادنـامه واخواســته ،منــطبق
با موازین قانونی و دالیل موجود در پرونده اصداریافته و ایرادی که موجـب نقـض آن باشـد
مشهود نیست و به استناده ماده  407قـانون آیـین دادرسـی کیفـری ضـمن رد واخـواهی
واخواه ،دادنامه غیابی را تأیید و ابرام مینماید .رأی صادره ،حضوری و ظـرف  20روز پـس
از ابالغ ،قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه  1004دادگاه کیفری دو تهران

شماره پرونده9309982115001421 :
شماره دادنامه9409970223401213 :
شعبه :شعبه  34دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ1394/12/25 :
رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی مدیر محترم صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسـبت
به دادنامه شـماره  1199مـورخ  94/10/21نـاظر بـه دادنامـه غیـابی شـماره  946مـورخ
 94/08/24صادره از شعبه 1004دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت آن صـندوق
به پرداخت دیه آقای  ...میباشد با توجه به مجموع محتویات پرونده ،تصریح به ثبت حادثه
تصادف ادعایی مصدوم توسط دوربینهای نصبشده در میدان امام خمینی(ره) منـدرج در
ص 4دادنامه مذکور ،وفق موازین و مقـررات قـانونی ،صـادر و تجدیـدنظرخواهی واصـله بـا
هیچیک از شقوق ماده  434قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد .علیهـذا دادگـاه آن
را مردود ،اعـالم و دادنامـه تجدیدنظرخواسـته را تأییـد و اسـتوار مـینمایـد .رأی صـادره،
حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه  34دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مستشار شعبه  34دادگاه تجدیدنظر استان تهران
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شماره پرونده9309982118000929 :
شماره دادنامه9409972185500340 :
شعبه :شعبه  1005دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی ولیعصر تهران
تاریخ1394/04/06 :
رأی دادگاه
محتوی پرونده حاکی است که در تاریخ  93/07/20آقای  38 ...ساله طی شکایتی
مرقوم داشتند که :در روز جمعه تاریخ  93/07/18یک دستگاه اتومبیل پژو مشکی با
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
مصدومیت آقای  ...را تأیید کردند و کارشناس راهنمایی و رانندگی نیز پس از بررسیهای
الزم مرقوم داشتند :علت اصلی تصادف ،بیاحتیاطی راننده سواری پژو  405ناشناس
متواری که نتوانستند پالک آن را یادداشت کنند ـ بهعلت تغییر مسیر حرکت به سمت
راست بدون احتیاط الزم  -تشخیص داده میشود .پس از بررسیها و تحقیقات الزم توسط
بازپرس شعبه  12دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  12تهران و عدم توفیق در شناسایی
راننده متواری ،مصدوم را به صندوق تأمین خسارتهای بدنی معرفی کردند ولی صندوق
از پرداخت خسارت خودداری کردند و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال گردید.
دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجامشده و عدم حضور نماینده
حقوقی صندوق جهت دفاع و احراز وقوع تصادف و مصدومیت شاکی آقای  ...به استناد
مواد  10و  16قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و دستورالعمل اجرایی
موضوع ماده  14قانون مذکور ،حکم به پرداخت دیات مندرج در گواهیهای پزشکی
قانونی خواهان توسط خوانده را صادر مینماید .رأی صادره ،حضوری و ظرف مهلت بیست
روز پس از ابالغ ،قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران میباشد.
رئیس شعبه  1005دادگاه کیفری دو تهران
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شماره پرونده9309982118000929 :
شماره دادنامه9409970224801199 :
شعبه :شعبه  48دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ1394/12/16 :
رأی دادگاه
تجـدیدنظـرخواهـی آقای  ...به نمایـندگی از صنـدوق خـسارتهـای بـدنی نسـبت
به دادنامه شماره  00340مورخ  94/04/06صادره از شعبه  1005دادگاه عمومی جزایی 2
تهران مشعر بر تصادف تجدیدنظرخوانده به نام آقای  ...با یک دستگاه خـودرو سـواری کـه
بنا به ادعای راننده ،از صحنه تصادف متـواری شـد و شـناخته نگردیـد و بـههمـین جهـت
صندوق یادشده را طرف تصادف قرار داده و مطالبه دیه را نموده و دادگاه بــدوی نیـز رأی
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
بهمنظور رفع ابهام از مفا د دادنامه طی شـرحی در چنـد بنـد قـرار رفـع نقـص ،صـادر کـه
مالحظه آن توسط صندوق خالی از لطف نیست و دادگاه بدوی به شرح مفصله که حکایـت
از دقت آن دادگاه محترم می باشـد بـه مـوارد ابهـامی ،پاسـخ الزم را مرقـوم فرمـوده و تـا
حدودی که موجب رفع نگرانی و ابهام گردید .فلذا با توجه بـه جمیـع جهـات و التفـات در
تصمیم مورخ  94/09/20شعبه یادشده که بهنحو مشروح توضــیح داده اســت بـهجهــت
عدم ارائه دلیل یا دالیل کافی بهوسیله نماینده صندوق و وجود دالیـل و مسـتندات کـافی
در دادنامه صادره ضمن عدم پذیرش اعتراض ،مستنداً به بند (الف) ذیل مـاده  455قـانون
آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید و اسـتوار مـیگـردد .ایـن رأی،
قطعی است.
رئیس شعبه  48دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

