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 به مراجعه به نیاز بدون فوت به منجر حوادث در خسارت پرداخت امکان بررسی

  دادرسی اطاله از جلوگیری و زدایی قضا هدف با قضایی مرجع
 

 اسفندیاری راضیه

 اسالهی آساد داًطگبُ خػَغی حمَق ارضذ کبرضٌبس دادگستزی یک پبیِ ٍکیل

 

 چکیده

ٍ 9987 ّبی سبلدر عی  گذار لبًَىپیص ثیٌی ضذُ ٍ  9937کِ اس سبل  است تأسیسیججزاى خسبرات ثذًی،  تأهیيغٌذٍق 

کزدُ ٍ توْیذاتی را همزر ًوَد تب ّزچِ ثیطتز ّذف غٌذٍق ججزاى خسبرت  تز گستزدُداهٌِ فعبلیت آى را  9991ّوچٌیي 

ضخبظ حبلج، کبّص خسبرات ثذًی عول کٌذ. گستزش هػبدیك ا دیذگبى سیبى هؤحزحوبیت ٍالعی ٍ  عٌَاى ثِثطَد ٍ  تأهیي

ایي تحَالت است. ثز اسبس لبًَى ثیوِ  اسجولٍِحیمِ  عٌَاى ثِدر دادگبُ  ًبهِ ثیوِهَارد خبرج اس للوزٍ ثیوِ ٍ الشام ثِ پذیزش 

کلیِ دارًذگبى ٍسبیل ًملیِ هکلفٌذ ٍسبیل ًملیِ خَد را در لجبل خسبرت ثذًی ٍ هبلی کِ در احز حَادث  9991اججبری هػَة 

ٍسیلِ ًملیِ  کِ درغَرتی، ثیوِ ًوبیٌذ. ثب لحبػ ضزایظ ٍ اٍضبع ٍ احَال حبکن ضَد هیِ هذکَر ثِ اضخبظ حبلج ٍارد ٍسبیل ًملی

ثذًی ثِ  ّبی خسبرت. ّوچٌیي در هَاردی کِ ثبضذ هی گز ثیوِثبضذ، ججزاى خسبرت ثز عْذُ  ًبهِ ثیوِهسجت حبدحِ، دارای 

یب ثِ علت هٌمضی ضذى آى ٍ ضٌبختِ ًطذى ٍسیلِ ًملیِ هسجت حبدحِ ٍ  هًِب ثیوِفبلذ  ّب آىاضخبظ حبلج ٍارد ثطَد ٍ 

ّوچٌیي در هَاردی هبًٌذ خسبرت ثذًی هٌجز ثِ فَت در غَرت تمبضبی اٍلیبی دم، ثذٍى ًیبس ثِ حکن دادگبُ، غٌذٍق 

َى هذکَر ثِ غٌذٍق تَدیع ثب رعبیت لَاعذ لبً تَاًذ هی گز ثیوِججزاى خسبرت ثٌوبیذ ٍ در غَرت عذم هغبلجِ ًیش  تَاًذ هی

در حَادث راًٌذگی هٌجز ثِ خسبرت هبلی،  .ثبضذ هی 91تغییز در هفَْم ضخع حبلج ًیش اس دیگز اغالحبت لبًَى  ًوبیذ.

 هسئَلدر یک حبدحِ،  کِ درغَرتیگیزد.  دیذُ ٍ ضزکت ثیوِ هزثَط غَرت هی غَرت ًمذی ٍ ثب تَافك سیبى پزداخت خسبرت ثِ

گز هکلف ثِ پزداخت کل خسبرات ثذًی است، اعن  دیذگبى هحکَم ضَد، ثیوِ اس یک دیِ ثِ ّز یک اس سیبىآى ثِ پزداخت ثیص 

  کِ هجلغ هبساد ثز دیِ، کوتز اس یک دیِ کبهل یب ثیطتز اس آى ثبضذ. اس ایي
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