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تاریخ دریافت7931/11/73 :

صادق بهرامی فیلآبادی

1

تاریخ پذیرش7931/11/17 :

علیرضا پوراسماعیلی
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حسن نجفی اصل
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چکیده

نظام حقوقی ايران تاكنون چهار دورۀ قانونگذاری در زمینة بیمة شخص
گذاشته اس  .ايخ قخوانی بخهترتیخ

ااثخر را پشخ

سخر

در سخاثهای  7911 ،7941 ،7997و  7931بخه توخوي

رسیدهاند .قانون جديد ،نوآوريها و تحخوتتی در خوخو

حمايخ

از حقخو زيخانديخده و

بیمهگذار از جمله عدم نیاز به اخذ اثحاقیه توسط بیمخهگخذار ،توسخ ة مفهخوم حاداخه ،توسخ ة
مفهوم شص

ااثر و تفکیک بی دارنده و راننده بخه همخراه داشخته اسخ  .اشخ اي

بیمهگر و صندو تأمی خسارتهای بدنی و پی بینی ضخمان

اجراهخای مخدنی و كیفخری بخه

منظور جلوگیری از سوءاستفادۀ آنها از ديگر نوآوريهای اي قانون اس
تحلیل نقاط قوت و ض

كه در اي پژوه

آنها میپردازيم .اي قانون در ب ضخی جهخات بازگشخ

روية قانون مووب  7997محسوب میشود به اي م نی كه پی

تکخاثی

بخه همخان

از اينکه بخه بیمخة مسخووثی

مدنی اشاره كند ،بیمة خسارت را مدنظر قرار داده اس .
واژگان کلیدی :جبران خسارت ،زيانديده ،حاداة رانندگی ،بیمهگر ،دارنده.
 .7كارشناس ارشد حقو خووصی ،دانشکده اثهیات و م ارف اسالمی ،دانشگاه حکیم سب واری،
bahrami.sadegh123@gmail.com

 .1دانشیار حقو خووصی ،دانشکده اثهیات و م ارف اسالمی ،دانشگاه حکیم سب واری (نويسندۀ مسوول)،
a.pouresmaeil@hsu.ac.ir

 . 9استاديار حقو خووصی ،دانشکده اثهیات و م ارف اسالمی ،دانشگاه حکیم سب واری
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 .1مقدمه
اوثی قانون بیمة اجباری در ايران تح

عنوان تيحة قانونی بیمة خسارت شص

ااثر ناشی از وسائط نقلیة موتوری زمینی در تاريخ  7997/1/1در زمان دوث

دكتر

محمد مود و با اثهام از قانون شدرال سوئیس مووب  ،7331كه برای نصستی بار
بیمه را برای حوادث رانندگی اجباری كرده بود ،تووي

شد .تفاوت آشکاری كه اي

قانون با ساير قوانی بیمة اجباری دارد (قوانی مووب ساثهای  7911 ،7941و )7931
تح

قراردادن حوادث ناشی از كلیة وسايل نقلیة موتوری اعم از زمینی،

پوش

هوايی و دريايی اس  .سه ماه ب د در مورخ  ،7997/77/1تيحة قانونی متمم تيحة
ااثر ناشی از وسائط نقلیة موتوری زمینی به تووي

قانونی بیمة خسارت شص

رسید .اي قانون در راستای اصالح مواد  7و  1قانون قبلی ،شماری از اشصا
تح

قانون قبلی را استثنا كرده اس

پوش

ااثر

(همچنان كه روية قانون مووب 7941

نی به همی صورت بود) و ب داً اشاره به اي نکته كرده كه اگر وسیلة نقلیه مسب
حاداة بیمه نباشد ،شرك

بیمة ايران خسارت را جبران كرده و سپس به مسوول حاداه

مراج ه میكند .درواقع ب د از تووي
و هم نق

اي مقرره ،بیمة ايران همزمان هم نق

بیمهگر

صندو تأمی خسارتهای بدنی را ايفا میكرد.
بیمة اجباری برای دومی بار در سال  7941در ايران تووي

قانون خا

يکسال به اجرا گذاشته شد .با گذش

تقريباً  41سال از تووي

و پس از

اي قانون ،ض فهای

آن در بصشهای مصتلفی چون ااثر ،ديه ،نحوۀ جبران خسارت ،عاملی زيان و شیوۀ
ت یی می ان خسارتهای تح

پوش

م لوم شد و به همی دثیل قانون شو در سال

 7911اصالح شد و تغییرات عمدهای در آن ايجاد شد كه تجوي خسارات مازاد بر
ديه ،تح
عدم قابلی

پوش

قراردادن همة حوادث رانندگی ،حذف استثنائات اشصا

استناد بیمهگر به سق

ااثر،

پرداختی در خسارات بدنی ،برابری خسارات

پرداختی به زيانديدگان بدون توجه به جنسی
به دثیل نقايوی كه در اي قانون نی وجود داش

و مذه

از جملة مهمتري آنهاس .

در سال  7931آيی نامهای بهعنوان

نوآوريها و تحوتت قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شص

ااثر 19 / ...
تیجم

با استفاده از تقري

مکمل قانون بیمة اجباری و با هدف پاياندادن به بالتکلیفی زيانديدگان ،مرتکبی
حوادث رانندگی و بیمهگران به تووي
جه

هیو

اارات زيادی داشته باشد .سرانجام در مورخ  7931/1/11تيحة جديد قانون

بیمة اجباری تووي
قوانی

دوث

رسید وثی عمالً نتوانس

/

در اي

و در تاريخ  7931/9/13تزماتجرا شد .اي قانون در مقايسة با

قبلی از جهات زيادی متحول شده و نوآوريهايی نی به همراه داشته اس .
حاضر بررسی مهمتري

هدف از انجام پژوه

نگاهی مصتور به قوانی قبلی اس

نوآوريها و تحوتت اي

قانون با

و به همی منظور سؤاتتی به اي شکل مطرح

میشود كه قانون بیمة اجباری  7931چه نوآوريها و تحوتتی بههمراه داشته اس ؟
وجوه اشتراک و اشترا
زمینهای اس ؟ و درنهاي

قانون بیمة اجباری مووب  7931با قوانی

قبلی در چه

اينکه چه نقدهايی به قانون جديد وارد اس ؟

 .2توسعۀ مفهوم حادثه و کاهش استثنائات خسارت
مطابق تبورۀ  7مادۀ  7قانون مووب  ،7941حاداه عبارت بود از هرگونه توادف،
سقوط ،آت سوزی و يا انفجار وسايل نقلیة موتوری زمینی و خسارات وارده به
اشصا

ااثر ناشی از محموتت وسايل م بور .قانون سال  7911نی در تبورۀ  1مادۀ

 7خود ضم نگهداشت چارچوب ت ري
را به آن اش وده اس

مذكور ،كلمات سانحه ،توادم و واژگونی

و به اي شکل در ت ري

آن اظهار داشته كه حاداه عبارت از هر

گونه سانحه از قبیل توادم ،توادف ،سقوط ،واژگونی ،آت سوزی و يا انفجار وسیلة
نقلیه و خسارات وارده به اشصا

ااثر ناشی از محموتت وسايل نقلیه اس .

همانگونه كه مالحظه میشود دو قانون در مفهوم حاداه تا حد زيادی به هم شبیه
هستند و دايرۀ شمول حوادث در هر دو قانون تقريباً با هم برابر اس  .قانون جديد نی
كرده اس

وثی تنها با اش ودن عبارت «بر اار حوادث

به همی شکل حاداه را ت ري

غیرمترقبه» در بند پ مادۀ  7خود ،ت ري

بسیار موس ی از حاداه را ارائه داده اس ؛

چراكه حاداة غیرمترقبه حاداهای خارجی اس

كه قابل پی بینی و قابل دشع نباشد مثل

زث ثه ،سیل ،توشان و . ...مطابق اي ماده ،حاداه عبارت اس

از هرگونه سانحة ناشی از
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وسايل نقلیه (موتوری زمینی و ريلی شهری و بی شهری و واگ متول يا غیرمتول به
آن) و محموتت آن از قبیل توادم ،توادف ،سقوط ،واژگونی ،آت سوزی و يا انفجار
يا هر نوع سانحة ناشی از وسايل نقلیة موتوری بر اار حوادث غیرمترقبه.
نکتة ديگر اينکه در مادۀ  4قانون سال  ،7941استثنائات خسارت دارای  1بند اس
كه عبارتاند از .7 :خسارات ناشی از حاداة غیرمترقبه از قبیل جنگ ،سیل و زث ثه؛ .1
خسارات وارد به محموتت وسايل نقلیة مورد بیمه؛  .9خسارات مستقیم يا غیرمستقیم
ناشی از تش ش ات اتمی و راديواكتیو؛  .4خسارات وارد به متورشی غیرقانونی وسايل
نقلیه يا به رانندگان شاقد گواهینامة رانندگی؛  .1خسارات ناشی از محکومی
پرداخ

ج ايی و

جرائم؛  .1خسارات ناشی از حوادای كه در خارج از كشور اتفا میاشتد مگر

اينکه تواشقی بی بیمهگر و بیمهگذار در اي موضوع شده باشد.
در مادۀ  1قانون سال  ،7911استثنائات خسارت دارای  4بند اس
 .7خسارت وارده به وسیلة نقلیه مسب
نقلیه مسب

كه عبارتاند ز:

حاداه؛  -1خسارت وارده به محموتت وسیلة

حاداه؛  -9خسارت مستقیم و يا غیرمستقیم ناشی از تش ش ات اتمی و

راديواكتیو؛  .4خسارت ناشی از محکومی

ج ائی و يا پرداخ

قانون جديد نی استثنائات خسارت دارای  4بند اس
به وسیلة نقلیة مسب

جرائم .و در مادۀ 71

كه عبارتاند .7 :خسارت وارده

حاداه و محموتت آن؛  .1خسارت مستقیم و يا غیرمستقیم ناشی

از تش ش ات اتمی و راديواكتیو؛  .9جريمه يا ج ای نقدی؛  .4اابات قود زيانديده در
ايراد صدمه به خود مانند خودكشی ،اسقاط جنی

و نظاير آن و نی اابات هر نوع

خدعه و تبانی ن د مراجع قضائی.
دو مورد از اي استثنائات (خسارت وارده به محمخوتت وسخايل نقلیخه ،خسخارات
مستقیم يا غیرمستقیم ناشی از تش ش ات اتمی و راديواكتیخو) عینخاً در هخر سخه قخانون
تکرار شده اس  .خسارت ناشی از محکومی

ج ايی و پرداخ

جخرائم در دو قخانون

 7941و  7911عیناً تکرار شده و با كمی تغییر شکل در قانون جديخد نیخ بخه صخورت
جريمه يا ج ای نقدی نمود پیدا كرده اس  .و سه بند ديگر قانون  7941كه عبارتانخد

نوآوريها و تحوتت قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شص

ااثر 11 / ...
تیجم

با استفاده از تقري

از :خسارات ناشی از حاداة غیرمترقبه ،خسارات وارده به متورشی غیرقخانونی وسخايل
/

نقلیه يا به رانندگان شاقد گواهینامه رانندگی و خسارات ناشی از حوادای كخه در خخارج
از كشور اتفا میاشتند ...در زمرۀ استثنائات دو قانون  7911و  7931بخه شخمار نیامخده
و دو قانون اخیراثتووي

اس

علیرغم اينکه هر دو ،چهار استثنا بخرای خسخارات در

نظر گرشتهاند وثی با هم متفاوت هستند و وجه اشترا آنها اي اسخ

كخه قخانون 7931

دو بند بهكاررشته در قانون  7911ي نی« :خسارات وارده بخه وسخیلة نقلیخه و خسخارات
وارده به محموتت وسیلة نقلیه» را در يک بند خالصه كرده اس
جديد تح

و در عوض يک بند

عنوان «اابات قود زيانديده در ايخراد صخدمه بخه خخود ماننخد خودكشخی،

اسقاط جنی و نظاير آن و نی اابات هر نوع خدعه و تبانی ن د مراجع قضايی» بخه ايخ
كه به نوعی يک نوآوری محسوب میشود.

موارد اش وده اس

نکتة ديگری كه حائ اهمی

اس

اي اس

كخه در قخانون سخال  ،7941خسخارات

ناشی از حاداة غیرمترقبه در زمرۀ اسختثنائات خسخارت قرارگرشتخه و صخراحتاً از دايخرۀ
شمول قانون بیمة اجباری خارج شده بود وثی برعکس ،همی عبخارت در قخانون سخال
 7931به ت ري

حاداه اضاشه شده و دايرۀ شمول خسارات تح

پوش

اي قخانون را

گستردهتر كرده اس .
با درنظرگرشت ت ري
میتوان نتیجه گرش

حاداه و استثنائات جبخران خسخارت در سخه قخانون مخذكور

به دثیل اينکه قانون جديد در مقايسة با قخوانی قبلخی بخا اشخ ودن

عبارت «بر اار حوادث غیرمترقبه» به ت ري
قرار می دهد و همچنی از آنجا كه ش اثی
ندارد و عموماً زيانديخده نیخ اسخ

حاداه ،حوادث بیشتری را تحخ
در زمینة بیمة شص

ااثر منف

ش اثی

چنخی

به اي صورت كه در قانون مخذكور قائخل بخه اختیخاریبخودن

در رشتة بیمة شص

مورد هرچند كه تکاثی

چنخدانی

بخا وجخود قخانون جديخد بیمخة اجبخاری احتمخال

ورشکستگی شركتهای بیمه وجود دارد .اثبته قخانونگخذار بخا ترشنخدهای خخا
خطری را دشع كرده اس

پوشخ

شرك

ااثر برای شركتهای بیمة غیردوثتخی شخده اسخ
بیمة ايران را اش اي

و ايخ

میدهد وثی بايد توجه داش

كه
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شرك

بیمة ايران يک شرك

حماي

دوثتی و تح

دوث

اسخ

و بخه همخی دثیخل

احتمال ورشکستگی آن وجود ندارد.

 .3حقوق و تعهدات بیمهگذار
 .1-3عدم نیاز به اخذ الحاقیه
يکی از نوآوريهای اي قانون ،ثغو اخذ مجدد حقبیمه و عدم ضرورت اخذ اثحاقیه ب د
از اعالم مبلغ ديه در ابتدای سال جديد توسط قوۀ قضايیه اس
هر صورت طبق نرخ و مبلغ ديه موظ
دارنده صرشاً موظ

به پرداخ

به پرداخ

و شركتهای بیمه در

ديه به نرخ سال جديد بوده و

حقبیمه مطابق با نرخ دية همان سال ان قاد قرارداد

بیمه اس  .پس اگر در سال جديد ،سصنگوی قوۀ قضايیه نرخ ديه را اش اي

داد و

سپس آن را اعالم كرد نیازی به مراج ة دارندگان وسايل نقلیة بیمهشده به شرك

بیمه

به منظور اخذ اثحاقیه در عوض پرداخ

مبلغی كه به نوعی ت ديل بیمهنامه و يا تمديد

آن اس  ،نیس .
قبل از تزماتجراشدن قانون جديد ،روال بر اي بود كه در ابتدای هر سال با اعخالم
نرخ ديه از طرف قوۀ قضايیه ،بیمهگذاران بايستی به منظور توس ة پوش
تا سق

بیمهای خخود

مبلغ جديد ديه به شركتهای بیمه مراج ه كرده و اثحاقیهای (تمديخد بیمخهنامخه

مطابق با نرخ جديد ديه) بر همی مبنا درياش
اجرای اي امر عدم اش اي

سق

كنند .پخس روشخ اسخ

كخه ضخمان

ت هدات بیمهگر و درنتیجه پوشخ نخدادن خسخارت

مطابق با مبلغ جديد ديه و جبران خسارت بر اساس مبلغ قبلخی ديخه بخوده و درنتیجخه
همان گونه كه در مباحر گذشخته اشخاره كخرديم خخود بیمخهگخذار موظخ

بخه جبخران

مابهاثتفاوت خسارت بود .پس اگر بیمهگذار كوتاهی كرده و با وجود اعالم مبلغ جديخد
ديه برای درياش

اثحاقیه اقدامی نمی كرد ،در صورت وقوع حاداه ،بیمخهگخر خسخارات

وارده را بر اساس نرخ قبلی ديخه جبخران كخرده و نسخب
مسووثیتی نداش  .درس

اس

بخه جبخران مابخهاثتفخاوت آن

كه در اينجا خود بیمهگذار مسوول جبران مابخهاثتفخاوت

خسارات تا می ان نرخ جديد ديه بود وثی مطابق مادۀ  71قانون مووب سال  7911اي

ااثر 11 / ...

نوآوريها و تحوتت قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شص
با استفاده از تقري

تیجم

گونه خسارت خارج از شرايط بیمخه نامخه محسخوب شخده و در ابتخدا صخندو تخأمی
خسارات بدنی موظ

به جبران آنهخا بخود و پخس از آن مخیتوانسخ

/

بخه قخائممقخامی

زيانديده به بیمهگذار مراج ه كند .اثبته هیچيک از آيی نامههخا و مخواد قخانون موخوب
سال  7911به حق مراج ة صندو به بیمهگذار اشارهای نکرده بود و اي خود نشخانگر
اي قانون اس .

خأل و ض

مادۀ  1قانون جديد صراحتاً به منتفیشدن اخذ اثحاقیه اشخاره كخرده اسخ  .در ايخ
ماده پس از ذكر حداقل پوش

خسارات بدنی كه م ادل دية يک مرد

بیمهای در بص

مسلمان در ماه حرام اس  ،به اي نکته اشاره كرده اس

كه از اي پس نیازی بخه اخخذ

اثحاقیه توسط بیمه گذاران نیس  .در اي شیوۀ قانونی با اش اي
قضايیه ،سق

ت هدات بیمه گران نی خودبهخود اش اي

زيانديدگان برحس

نرخ ديخه توسخط قخوۀ

میيابخد و خسخارت وارده بخه

دية سال جديد و به صورت يوماتدا جبران میشود.

در پايان بايستی خاطر نشان كرد كه انتفای اخذ اثحاقیه از يک سو بیشتر در راستای
حماي
كاه

از بیمه گذاران و موج
دعاوی بیمهای اس

رشع دغدغة آنان شده و از طرف ديگر گام مخؤاری در

چراكه از اي پس مسولة دية قبلی و دية جديد و به دنبخال

آن مسولة مسوول جبران اصل خسارت و مسوول جبران مابهاثتفاوت آن ديگر قابل طرح
نبوده و در هر صورت بیمهگران موظ
هستند و اگر تصل

به جبران كامل خسارت بخه صخورت يخوماتدا

كنند ،صندو تأمی خسارتهای بدنی خسارت را به صورت كامل

پرداخ

كرده و ب داً حق مراج ه به بیمخهگخر را دارد .اثبتخه قخانون جديخد بخرای عخدم

پرداخ

اجراهای ماثی در نظر گرشته كخه در

خسارت و يا تأخیر در جبران آن ضمان

مباحر آينده به آنها اشاره میكنیم.
 .2-3عدالت در نرخگذاری بیمه (توجه به خصوصیات راننده)
در زمان حاكمی

قخانون موخوب سخال  7941و  7911بخدون توجخه بخه خووصخیات

رانندگان و می ان تصلفات آنها ،حقبیمهها به صورت يکسخان اخخذ مخیشخد و در اكثخر
موارد هم علمی نبود .ذكر اي نکته تزم اس

كه حقبیمهها به منظخور ارائخة بیمخهنامخة
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ااثر از آيخی نامخههخای شخمارههخای  91و  91شخورای عخاثی بیمخه اسختصراج

شص

میگش  .مطابق اي آيی نامهها برای وسايل نقلیهای مثل پرايد ،پژو و  ...كه بخهعنخوان
«سواری» م روف هستند ،مبنای حقبیمة آنها بر اساس قدرت موتور ،برای وسايل نقلیة
بخر اسخاس ظرشیخ  ،بخرای اتوكارهخا بخر اسخاس ظرشیخ

يدکك

سرنشخی و بخرای

موتورسیکلتها نی بر اساس ت داد سیلندر در نظر گرشته میشد .در اي گونه محاسخبات
به هیچ عنوان سابقة رانندگی اشراد را در نظر نمیگرشتند و اي مورد نی نشخانگر نقخاط
ض

نظام بیمة ايران اس ؛ زيخرا راننخدگانی كخه بخه قخوانی و مقخررات راهنمخايی و

رانندگی احترام میگذارند در مقايسة با راننخدگان متصلخ

بايسختی حخقبیمخة كمتخری

بپردازند حال آنکه تا قبل از تزماتجراشدن قانون جديد به اي مسوله توجهی نمیشخد
و برای تمامی رانندگان حقبیمة مساوی اخذ میشد .اي در حخاثی اسخ

كخه در اكثخر

كشورهای جهان يک سیستم پاداش طراحی كخردهانخد و بخرای راننخدگان دارای سخابقة
رانندگی درخشان و كمخطر و از همه مهمتر برای رانندگانی كه اصخالً سخابقة توخادف
نداشتهاند تصفیفهای ويژهای در زمان صدور و يا تمديد بیمهنامخه در نظخر مخیگیرنخد و
عل

اي امر تشويق آنها به رانندگی بهتر و شرهنخگسخازی تراشیخک اسخ

علوی )7913 ،پس به منظور كاه

تصلفات حاداه ساز رانندگی و رعاي

(صخح

و

بهتر قخوانی

راهنمايی و راننخدگی و جلخوگیری از قخانونگريخ ی شخهروندان ،قخانون جديخد بخرای
رانندگان با سابقة رانندگی بهتر امتیازاتی را در نظر گرشته اس .
عداث

در نرخگذاری بیمه روشی اس

كه پس از تزماتجراشدن اي قخانون بخرای

رانندگان مصتل  ،حقبیمة متفاوتی را در نظر گرشته اس  ،بخه عبخارت ديگخر از تخاريخ
( 7931/9/13تاريخ تزماتجراشدن قانون جديخد) نرخهخای بیمخه بخه صخورت يکسخان
محاسبه نمیشود و در ت یی حقبیمه ،خووصیات رانندگان (سابقة راننخدگی از حیخر
می ان خطر ،ت داد نمرات منفی و مواردی از اي قبیل) در نظر گرشتخه مخیشخود و هخر
رانندهای كه سابقة رانندگی كخمخطخری داشخته و دارای نمخرات منفخی كمتخری باشخد،
حقبیمة كمتری پرداخ

میكند.

نوآوريها و تحوتت قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شص

مادۀ  71قانون جديد به منظور رعاي

ااثر 13 / ...

با استفاده از تقري

عداث

تیجم

در نرخگذاری حقبیمهها وضع شخده
/

اس  .مطابق اي ماده رانندگان با سابقة رانندگی بهتر ،حخقبیمخة كمتخری مخیپردازنخد.
نحوۀ دستیابی بیمهگران به سوابق رانندگی اشصا
مادۀ  47قانون جديد پی بینی شده اس

و ت داد نمرات منفخی آنهخا هخم در

و بر اساس اي ماده در ابتدا دوث

موظ

به

ايجاد يک سامانة جامع حوادث رانندگی بخوده و وزارت بهداشخ  ،درمخان و آمخوزش
پ شکی ،سامانة پ شکی قانونی و هالل احمخر موظخ
توادشات رانندگی ،قوۀ قضايیه موظخ
توادشات و نیروی انتظامی نی موظ

بخه ابخ
به اب

بخه ابخ

اطالعخات مربخوط بخه

آراء قضخايی مربخوط بخه ايخ گونخه
اطالعخات راننخدگان وسخايل نقلیخه (بخر

اساس شمارۀ پالک آن) در اي سخامانه اسخ  .بخا ايخ اوصخاف شخركتهای بیمخه قخادر
خواهند بود كه در هنگام صدور بیمهنامه به سامانة مذكور وارد شده و پس از دسترسی
به اطالعات رانندگان ،حقبیمه را متناس

با اي اطالعات ت یی كنند.

نکتة ديگر اينکه در مادۀ  71اي قانون ،آيی نامة ويژهای برای ت یی سق
و نحوۀ تصفی

و تقسیط آن وجود دارد كه بر اساس آن تصفیفهای بیجه

بیمه گران به بیمهگخذاران بخ ر

حقبیمخه
و غیرشنخی

را محخدود كخرده اسخ  .مطخابق تبوخرۀ  4ايخ مخاده

شركتهای بیمه میتوانند حداكثر تا  1/1درصد از حقبیمة ابالغی شورای عخاثی بیمخه را
به بیمه گذاران تصفی

بدهند و اعمال تصفی

از بیمة مرك ی اس  .با كمی دق

به نظر مخیرسخد كخه هخدف از وضخع ايخ تبوخره

پیشگیری از نرخشکنی و حفظ رقاب
تزماتجراشدن اي قانون اغل

بی

از اي مقدار نیازمند كسخ

مجخوز

ساثم بی شخركتهای بیمخه باشخد چراكخه قبخل از

بیمه گران برای كس

سود بیشختر و در دسخ

بازار ،با ارائة تصفیفهای ويژه به بیمه گذاران ب ر  ،آنها را به سم
با اي كار موجبات نرخشکنی و رقاب

خود جل

داشخت
كخرده و

ناساثم در بازار بیمه را شراهم مخیسخازند .پخس

به همی دثیل قانون گذار برای رشع چنی م ضلی اث ام مذكور را در تبوخرۀ  4مخادۀ 71
وضع كرده اس .
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نکتة آخری كه از مادۀ مذكور استنباط میشود اي اس

كه (جدای از عداث گرايی

در ت یی حقبیمه بر اساس ويژگیهای راننده) تبورۀ  1مادۀ مذكور ،بیمهگران را مکل
كرده به رانندگانی كه دورههای آموزشی كمخطری را سپری و موشق به اخذ گواهینامخه
رانندگی شدهاند تصفیفهايی اعطا كند .بايد توجه داش

كخه چنخی تصفیفهخايی از يخک

وسیلة نقلیه به وسیلة نقلیه ديگر قابل انتقال اس  .به اي صورت كه دارنخدگان وسخايل
مذبور میتوانند در زمان شروش آن ،تصفیفهای مربوط را يا برای خود حفظ كخرده و يخا
به هر ترتیبی كه تمايل داشته باشند به اشصا
انتقال بدهند .اي در حاثی اس
نه سامانهای وجود داش

ديگخری اعخم از خويشخاوند و غیخر آن

كه در قوانی قبلی چنی روشی وجود نداشخ

كه اطالعات رانندگان كمخطر و پرخطر را اب

و ضبط كنخد

و نه تصفیفی برای رانندگان كمخطر ثحاظ میشد پس به تبع آن مسخولة قابلیخ
تصفیفها نی قابل طرح نبوده و از همة اشصا
ضمان

ي نخی
انتقخال

حقبیمة يکسانی اخذ میشد.

اجراها و تشويقهای پی بینیشده در اي ماده به نخوعی اوثخی گخام بخرای

شرهنگسازی رانندگی صحیح (رعاي

مقررات راهنمايی و رانندگی و كنترل تراشیخک)

اس  .با اي توضیح كه مادۀ مخذكور جخدای از اينکخه منخاشع شخص

خاصخی اعخم از

زيانديده ،بیمهگر و يا بیمهگذار را در نظر داشخته باشخد ،از يخک طخرف بخرای تشخويق
شهروندان به رانندگی كمخطر و با سرع

مجاز و در كل رعاي

مقررات راهنمخايی و

راننخخدگی و از طخخرف ديگخخر بخخه منظخخور سخخصتگیری بیشخختر بخخرای راننخخدگان پرخطخخر و
قانونگري وضع شده اس .
در پايان بايد گف
داده اس
پوش

كه اي قانون عالوه بر حماي

از بیمهگذار ،تکخاثیفی هخم قخرار

كه عبارتند از :اث ام دارندۀ وسیلة نقلیه بخه اخخذ بیمخة حخوادث بخه منظخور
خسارات وارده به رانندۀ مسب

حاداه و تکلی

تحویل بیمخهنامخه و ضخمان

اجرای آن ،ج ای نقدی  71و  11درصخدی مجمخوع خسخارات بخدنی بخرای دارنخدگان
وسايل نقلیة شاقد بیمهنامه ،امکان شناسايی و جريمة وسايل نقلیة شاقد بیمهنامه از طريق
دوربینهای نظارت تراشیکی و همچنی جرمانگاری و وضع مجازات بخرای راننخدگان در

نوآوريها و تحوتت قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شص

مواردی مثل؛ درياش

با استفاده از تقري

ااثر 37 / ...
تیجم

خسارت بخا اقخدامات متقلبانخهای ماننخد صخحنه سخازی توخادف،
/

ت ويض خودرو ،ايجاد خسارت عمدی و م رشی خود بر خالف واقع بهعنخوان راننخدۀ
مسب

حاداه.

 .3-3تفکیک بین دارنده و راننده
در ت یی مودا رانندۀ وسیلة نقلیه كه مطابق قواعد عمومی ،مسوول جبخران خسخارت
اس

مشکل خاصی وجود ندارد وثی برای تمی دارندۀ وسخیلة نقلیخه كخه مطخابق نظخام

خا

خسارت وارده بر ااثر را تحمل میكنخد نخاگ ير

مسووثی  ،ريسک و مسووثی

بايستی به مفاهیم حقوقی مراج ه كرد .از نظر عرف ،دارنده همان ماثخک وسخیلة نقلیخه
اس

و ريسک حخوادث ناشخی از آن را بخر دوش دارد و اثبتخه در مخواردی كخه ماثخک

علیرغم حق عینی بر مال ،سلطه و كنترل بر مال را از دس
انتفاع از مال در دس

میدهد و سلطه ،اختیخار و

ديگری اس  ،تحمل ريسک وسیلة نقلیه بر ماثک مشکل به نظخر

میرسد (بابايی .)111 :7939 ،در قانون بیمة اجباری واژۀ دارنخده روشخ نیسخ

و بخه

كه ماثک مفهخومی اابخ

دارد.

تناس

موارد امکان دارد تغییر كند و اي در حاثی اس

قانون مذكور به اي دثیل واژۀ دارنده را برگ يده اس

تا رويخة قضخايی و نظريخههخای

حقوقی مودا آن را در شرضهای اتحاد و تغاير دارنده ،راننخده و ماثخک م خی كنخد و
م یار تمی دارنده را به دس

دهد (كاتوزيان ،جنیدی و غمخامی .)97 :7911 ،برخخی از

حقو دانان م تقدند كه متورف غیرقانونی ،دارنده به حساب نمیآيد وثخی سخؤاثی كخه
در اينجا مطرح میشود اي اس
وسیلة نقلیه را تواح
پاسخ بايد گف

كه هنگامی كه يک متورف غیرقخانونی مثخل سخار ،

كرده و دچار حاداة راننخدگی شخود ،دارنخده كیسخ ؟ در مقخام

كه اوتً وسیلة نقلیه بدون دارنده ممک نیس

و اانیاً دارنده مکل

تحویل بیمهنامة موضوع اي قانون بوده و در اي زمینخه مسخووثی
تکلی

تنها با انتقال وسیلة نقلیه به ديگری امکان دارد .بديهی اس

بخه

نخوعی دارد و ايخ
كه تورف بخا يخک

بار سوارشدن وسیلة نقلیه حاصل نمیشود و در راستای اي تکلی  ،متوخرف بايسختی
در مدت زمانی كه عرشاً كسی متورف وسیلة نقلیه شخناخته مخیشخود ،آن را در دسخ
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داشته باشد و يا اينکه قراردادی مانند اجخاره در دسخ
سل كنندۀ اي تکلی
تکلی

از دارنده اس  .در شرضی كه وسیلة نقلیخه سخرق

شخده باشخد،

و حال اگر پخس از سخرق

وسخیلة نقلیخة

اوثیة تحویل بیمهنامه با دارنده اس

شاقد بیمهنامه ،حاداهای رخ دهد مسووثی
مسووثی

داشخته باشخد و چنخی انتقخاثی

سار (راننده) باقی اس

نوعی تحویل بیمهنامة شص

وثی در ارتبخاط بخا

ااثر چه كسی مسوول اس ؟ گفته شد كه در

مسووثیتهای عینی ،حکم قانون نبايستی ظاثمانه و بیدثیل باشد چراكه مسخوول شخناخت
دارنده نسب

به توادشی كه سار اتو مبیخل بخا ديگخران كخرده اسخ

نمیرسد (كاتوزيان .)171 :7911 ،نتیجه اينکه هنگام سرق

عادتنخه بخه نظخر

وسیلة نقلیخه نیخ بخاتخره

يک نفر دارنده اس  ،پس در اي حال ،ماثک وسیلة نقلیه تمام مفهوم دارندگی به غیخر
از مسووثی

نوعی ناشی از توادف را دارد (عبداثلهی.)13 :7931 ،

در نظامهای حقوقی مصتل  ،دارنده اث اماً ماثخک نبخوده و در مخواردی كخه اختیخار،
كنترل و انتفاع از وسیلة نقلیه به ديگری واگخذار شخده و در مخوارد سخرق
مسووثی

ناشی از حوادث رانندگی بهترتی

بر عهدۀ تحويلگیرنده ،سخار و غاصخ

اس  .اثبته در بسیاری از كشورها ،استثنای مسووثی
نقلیة شاقد بیمهنامه كه به ثحاظ از دس
میشود به مورد سرق

و غو

و غوخ ،

بیمخهای دارنخدۀ وسخیلة

و پوش

دادن كنترل و انتفاع از مال بخه ديگخری منتقخل

محدود شده اس

و شامل متورف قانونی نمخیشخود

(بابايی .)177 :7939 ،برخی نی به همی راهحل متمايل شده و قائل به اي هسختند كخه
حاداة ناشی از وسیلة نقلیة شاقد بیمهنامهای كه رانندۀ مسب

آن شصوی غیر از دارنخده

بوده و تورف وی نی مجاز باشد مسوول جبران خسارت نیس
دارنده مسوول اس

و تنها در جايی رانندۀ مسب

غیرقانونی باشد مثل موارد سرق

و غو

حاداه مسووثی

و در عوض آن خخود
دارد كه توخرف وی

(كاتوزيان.)91 :7911 ،

مطابق تبورۀ  7مادۀ  1قانون جديد «دارنده از نظر ايخ قخانون اعخم از ماثخک و يخا
متورف وسیلة نقلیه اس
تکلی

و هر كدام كه بیمهنامة موضوع ايخ مخاده را تحوخیل كنخد

از ديگری ساقط میشود» .اثبته با كمی دق

در مفهوم دارنده به نظخر مخیرسخد

ااثر 39 / ...

نوآوريها و تحوتت قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شص

تیجم

با استفاده از تقري

كه منظور از دارنده همان ماثک خودرو بوده و منظور از متورف وسیلة نقلیه ،مسختأجر
/

را اجخاره

آن اس  .مثالً شرض كنید كه يک مؤسسة حملونقل چند تريلخی يخدکكخ

می كند ،در اينجا مستأجر بايستی پاسصگوی خسارات ناشی از اي وسايل باشخد .اثبتخه
بايد خاطرنشان كرد كه متوخرف وسخیلة نقلیخه موخاديق ديگخری هخم دارد كخه شخامل
متورشی غیرقانونی مثل غاص  ،سار و  ...میشود.
تبورۀ  1مادۀ مذكور« :مسووثی
اي قانون مانع از مسووثی

دارندۀ وسیلة نقلیه در تحویل بیمخهنامخة موضخوع

شصوی كه حاداة منسوب به ش ل يخا تخرک ش خل او اسخ

نیس  .در هر حال خسارت واردشده از محل بیمخهنامخة وسخیلة نقلیخه مسخب
پرداخ
شص

میشود» .مطابق تبورۀ اخیر مسووثی
ااثر مانع از مسووثی

حاداخه

دارنده وسیلة نقلیه در تحویل بیمهنامة

شصوی كه حاداة منسوب به ش ل يا ترک ش خل اوسخ

نیس  .در اينجا صندو بر اساس مادۀ  11همی قخانون ،خسخارت را جبخران كخرده و
مطابق بند (اث ) آن ،به قائممقامی زيانديده حق رجوع به رانندۀ مسب
و برای دارندهای كه از مسووثی

نوعی تحویل بیمهنامه تصل

حقوقی باشد به ج ای نقدی م ادل بیس

حاداخه را دارد
اگر شص

كرده اس

درصخد و در صخورتی كخه شخص

حقیقخی

باشد به ج ای نقدی م ادل ده درصد مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم میشود.
حال اي سؤال مطرح میشود كه اگر وسیلة نقلیه شاقد بیمهنامه موضوع اي قانون باشد
و رانندۀ مسب

حاداه محکوم به جبران خسارت شود آيا میتواند بخه دارنخده مراج خه

كند؟ در ابتدا نظرات مصتل

را بررسی كرده و درنهاي

با اسختناد بخه قخانون جديخد و

روية موجود پاسخ مناسبی در اي زمینه بیان میكنیم.
در قانون سابق دارنده همان ماثک وسیلة نقلیه بود و اگر وسیلة نقلیه شاقد بیمهنامخه
به سرق

میرش

دارنده يا همان ماثک موظ

به تحویل بیمهنامة شص

ااثر بخرای

پوش دادن خسارات ناشی از وسیلة نقلیه خود بود و حتی در جايی كه سار مسخب
حاداه باشد باز هم اي وظیفه بر عهدۀ ماثک خودرو بود .پس به موجخ
دارنده همان ماثک بوده و بخه موجخ

قخانون سخابق

قخانون موخوب  7911مسخوول جبخران هرگونخه
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خسارت ناشی از اتومبیل شاقد بیمهنامة خود بود .قانون جديد مفهخوم دارنخده را تغییخر
داده اس

به اي صورت كه مادامی كه وسیلة نقلیه در تورف ماثک باشد و وی تسلط

كامل بر وسیلة نقلیه داشته باشد مکل

ااثر بوده و جبران

به تحویل بیمهنامة شص

هرگونه خسارت از ناحیة وسیلة نقلیة شاقد بیمهنامه بر عهدۀ خخود وی اسخ

وثخی در

جايی كه متورف غیر از ماثک باشد مثل سار  ،مخادامی كخه وسخیلة نقلیخه در توخرف
سار باشد وی مکل

به تحویل بیمهنامه بوده و مسووثی

ناشی از وسیلة نقلیه شاقد بیمهنامه اس

جبخران هرگونخه خسخارت

و در اينجا ماثک هیچ مسووثیتی نخدارد بخه ايخ

م نی كه چنی مسووثیتی با اسختیالی توخرف مخادی و م نخوی بخه سخار و يخا سخاير
متورشی منتقل میشود .پس تح

جبران خسخارت و مسخوول

قانون جديد ،مسووثی

بیمهكردن وسیلة نقلیه بر عهدۀ متورف آن اس  .پس متورف كسی اس

كه اسختیالی

مادی و م نوی دارد ي نی كسی كه اتومبیل را كامالً در اختیار دارد و از نظر م نوی هم
اي اختیار را اصاثتاً اعمال میكند مثل سار  .بنابراي مطابق قانون جديد ،دارنخده اعخم
از ماثک و متورف اس

وثی ماثک و متورف همزمان مسخوول نیسختند و جمخع آنهخا

امکان ندارد .اگر ماثک متورشی نداش

خودش متوخرف اسخ

و اگخر كخس ديگخری

متورف بود با آن مفهومی كه بیان كرديم به اي م نی كه بدون اجازۀ ماثک و به قوخد
تملک مال اتومبیل را در اختیار گرشته اس

در اينجا ديگر ماثک وجخود نخدارد و شقخط

متورف از نظر قانون بیمة اجباری اس  .پس مسووثی
هر دو نیس

منورف بخه متوخرف و ماثخک

و قانونگذار اي مورد را بیان كرده وثی منظورش بخدثی

م نی كه تا وقتی كه ماثک ،متورف هم باشد خود وی مسخوول اسخ

اسخ

بخه ايخ

وثخی وقتخی كخه

اتومبیل از تورف ماثک خارج شد با مفخاهیم مخذكور ديگخر در اينجخا متوخرف ش لخی
مسوول اس .
پس يکی از مهمتري نوآوريهای قانون جديد تفکیک بی ماثک و متورف اسخ
اي خدم

بسیار ب رگی به دارندگان به مفهوم ماثکان اس

و

ضم اينکه در اينجا ماثک

و دارنده به مفهوم حقو مدنی به كار نرشته و درواقع در اينجخا مفهخوم خیلخی ظريفخی

ااثر 31 / ...

نوآوريها و تحوتت قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شص
با استفاده از تقري

بخه م نخای عرشخی اسخ

برای ماثک به كار رشته و آن ماثکی

نخه ماثکیخ

تیجم

بخه م نخای
/

حقوقی .مثالً يک كارگر ايران خخودرو را در نظخر بگیريخد كخه هخر روز يخک قط خه از
اتومبیل را سرق

و در محلی نگهداری میكند و درنهاي

تمامی قط ات را جمع و بخه

يک اتومبیل تبديل كرده اس  .در اينجا مطابق قانون مدنی ،شرك
وسیلة نقلیه اس

ايران خودرو دارندۀ

وثی مطابق قانون بیمة اجباری ،كارگر ايران خودرو دارنده اس  .پس

ماثک به مفهوم شرعی يا قانونی كلمه نیس

و قانونگذار كه عنخوان دارنخده را بخه كخار

برده منظورش ماثک به م نای حقوقی نیس

بخا مخال خخود را داشخته

باشد بلکه تح

كه رابطة ماثکی
كه هوي

اي قانون دارنده كسی اس

عرشی اتومبیخل مت لخق بخه وی

باشد ي نی عرشاً ماثک شناخته شود؛ بهعنوان مثال اگر شصوی سخند وسخیلة نقلیخهای را
ج ل كرده و سند را به نام خود ب ند تح
مهم نیس

كه از باب قواعد غو

اي قانون و عرشخاً ماثخک خخود او اسخ

چه كسی ماثک اسخ  .پخس تحخ

ماثک و متورف متفاوتاند .ماثک عبارت از كسی اس

و

قخانون جديخد

كه متورف اتومبیل باشد مگر

اينکه متورشی غیر از ماثک ،بدون اجازه و به نحو عدوان اتومبیل را تورف كند كخه در
اينجا صف

دارندگی به وی منتقل میشود.

نتیجه اينکه هر شصوی كه در هنگام وقوع حاداه رانندگی پش
قرار گرشته باشد مسوول نهايی جبران خسارات اس

شرمان وسیلة نقلیه

چراكه در ابتدا صخندو خسخارت

را جبران میكند و ب داً حق مراج ه به وی را دارد .اثبته در اينجا ايرادی به قخانون وارد
اس

به اي صورت كه برای رانندۀ عاثم و يا جاهل به بیمهنبودن وسخیلة نقلیخه حکخم

يکسانی در نظر گرشته اس  .به موج
خسارت ،به رانندۀ مسب

اي قخانون صخندو حخق دارد ب خد از جبخران

حاداه (متورف قخانونی) اعخم از اينکخه عخاثم يخا جاهخل بخه

بیمهنبودن خودرو باشد مراج ه كند .پس تح

قانون جديد در صورتی كخه شصوخی،

خودرو را از دارنده تحويل بگیرد و در حی رانندگی توادف كنخد ،در ابتخدا صخندو
خسارات وارده به زيانديده را جبران كخرده و سخپس بخه آن شخص
حاداه) مراج ه میكند.

(راننخدۀ مسخب
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 .4حقوق و تعهدات بیمهگر
در قانون جديد تحوتت زيادی نسب
اس

به حقو و ت هخدات بیمخهگخر صخورت گرشتخه

كه از جملة آنها میتوان به موارد زير اشاره كرد:
 .1بازياش

كامل خسارت از رانندۀ مسب

حاداه در توادشاتی كخه وسخیلة نقلیخه

بیمه نباشد؛ يا راننده دارای گواهینامة متناس
وسیلة نقلیه را سرق
توادشاتی كه عل
 .2بازياش

با وسیلة نقلیه نباشد؛ يا راننخده،

كرده و يا از مسروقهبودن آن آگاه بوده باشخد و نیخ در
آن مستی ،استفاده از مواد مصدر و روانگردان باشد.

بصشی از وجوه پرداخ شده از رانندۀ مسب

حاداه به می ان  1/1تخا

 71درصد خسارتهای بدنی و ماثی در توادشات ناشخی از تصلفخات راننخدگی
حاداهساز.
 .3محدودي

ت هدات بیمهگر به صخورت توخريح بخه جبخران خسخارات بخدنی

سرنشینان تا می ان مجاز خودرو و خسارات زيانديدگان خارج از خخودرو تخا
ده برابر سق

ت هدات بدنی (پرداخ

صندو اس ) .اي در حاثی اس
نسب

مابهاثتفخاوت ايخ دو مخورد بخر عهخدۀ

كه در قانون مووب  7911ت هد بیمخه گخر

به زيانديدگان خارج از وسیلة نقلیه نامحدود بود.

 .4بریءاثذمهشدن بیمهگر به می ان درصد ديخهای كخه بخه صخورت يخوماتدا بخه
زيان ديده پرداخ

كخرده اسخ  .اشخ ون بخر ايخ  ،در صخورت عخدم مراج خة

زيانديده برای درياش
 .5عدم تمرك بیمة شص

خسارت ،ت هد بیمهگر اش اي

ااثر در بیمة ايران :در قانون جديخد بخه بیمخه گخران

غیردوثتی اي اختیار داده شده اس

كه در صورت تمايل میتوانند با مراج خة

به بیمة مرك ی و اخذ مجوز تزم ،وارد حوزۀ ش اثی
شوند.

نصواهد ياش .

رشتة بیمة شص

ااثر

ااثر 31 / ...

نوآوريها و تحوتت قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شص

تیجم

با استفاده از تقري

 .6قانون جديد به بیمه گران اجازه می دهد تا در دعاوی مربخوط بخهعنخوان ااثخر
/

وارد شوند و يا دعوای جل
شص

ااثر مطرح كننخد و يخا بخا توسخل بخه اعتخراض

ااثر به صورت شو اث اده اعتراض كنند.

 .5نتیجهگیری
نظام حقوقی ايران تاكنون چهار دورۀ قانونگذاری در زمینة بیمة شص
سر گذاشته اس  .اي قوانی بهترتی
تووي

ااثر را پش

در ساثهای  7911 ،7941 ،7997و  7931به

رسیدهاند .قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شص

حوادث ناشی از وسايل نقلیه در مورخ 7931/1/11به تووي

ااثر در اار

مجلس شورای اسالمی

و در  7931/1/13به تأيید شورای نگهبان رسید .از  13خرداد  7931كه تاريخ
تزماتجراشدن اي قانون اس  ،نظام حقوقی ايران در خوو

ااثر به

بیمة شص

صورت زير اس :
حقو زيانديده و بیمهگذار :رضاي
خسارت كمتر باطل اس

زيخانديخده بخه بیمخهگخر بخه منظخور درياشخ

و هیچ ااری ندارد .ايخ قخانون همخة اشخصا

خويشاوندان و خانوادۀ رانندۀ مسب

حاداه را نی تح

ااثر تنها يک استثنا دارد و آن هم رانندۀ مسب
شص

حاداه اس

قرار میدهخد .شخص
كخه تحخ

پوشخ

ااثر قرار نمیگیرد .عالوه بر اجباریبخودن تحوخیل بیمخهنامخة شخص

توسط دارندگان ،تحویل بیمة حوادث هم اجباری اس
پوش

پوش

ااثخر حتخی

و رانندۀ مسب

بیمخة
ااثخر

حاداخه تحخ

اي نوع بیمه قرار میگیرد .مفهوم حاداه توس ه پیدا كرده و توادشات راننخدگی

به دثیل حوادث غیرمترقبه نی توسط بیمهگر و صندو تأمی خسارتهای بدنی پوشخ
داده میشوند .نیازی به درياش

اثحاقیه مبنی بر اش اي

نرخ ديخه نیسخ  .حخقبیمخههخا

يکسان نبوده و بر اساس سوابق راننده اخذ میشود و اشراد با سابقة رانندگی درخشخان،
حقبیمة كمتری میپردازند .اگر دارنده شص

حقوقی باشد و بیمهنامخة موضخوع ايخ

قانون را تحویل نکند و وسیلة نقلیه خود را در اختیار مسب
ج ای نقدی  11درصد و اگر شص

حاداه قرار داده باشد بخه

حقیقی باشد به ج ای نقخدی  71درصخد از كخل
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خسارات بدنی محکوم میشود .امکخان شناسخايی وجريمخهكخردن وسخايل نقلیخة شاقخد
بیمهنامه از طريق دوربی های نظارت تراشیکی شراهم اس  .خودرروهای شاقد بیمهنامخه
توسط پلیس راه متوق

می شوند .ارائة هرگونه خدم

از جمله؛ دادن بخار يخا مسخاشر،

ت ويض پالک وسیلة نقلیه ،تنظیم اسناد رسمی م امالت ،ان قخاد قخرارداد حمخلونقخل،
و تصوی

صدور هرگونه كارت سوخ

اوثیة سهمیه يخا ادامخة آن و مخواردی ازايخ

قبیل به دارندگان شاقد بیمهنامه ممنوع و بر حس

مورد دارای ضمان

اجراهخای اداری

و انتظامی برای متصلفان اس .
حقو و ت هدات بیمهگر :ان قاد عقد بیمة شص
اجباری اس
شص

ااثر تنها برای شرك

و ساير بیمهگران در صورت تمايل میتوانند مجوز ش اثی

ااثر را از بیمة مرك ی درياش

بیمة ايران
در زمینة بیمة

كنند .بیمهگر و صندو تأمی خسارتهای بدنی

موظ اند كه حداكثر ظرف مدت پان ده روز از تاريخ قط یشدن دية شوت (بخر اسخاس
نظر كارشناس) مبلغ آن را بپردازند و اگر موكخول بخه رأی دادگخاه كننخد ،ظخرف مخدت
بیس

روز از صدور حکم بايستی خسارات مذكور را به صورت يوم اتدا جبران كنند.

بیمهگر و صندو وظیفه دارنخد حخداكثر ظخرف بیسخ

روز از تخاريخ قط یخ

میخ ان

خسارات غیر از شوت (بر اساس رأی دادگاه) مبلغ آن را بپردازند و به طخور كلخی اگخر
ظرف مدت بیس

روز از صدور رأی دادگاه ،خسخارات قط خیشخده (اعخم از شخوتی و

غیرشوتی) را جبران نکنند در ازای هر روز تأخیر به جريمهای م ادل می ان نیم در ه ار
خسارت م ی شده محکوم میشوند .مالک در جبران خسخارت ،قیمخ
اس  .اخذ هرگونه تضمی از رانندۀ مسب
اس  .بیمهگر برای بازياش
رانندۀ مسب

روز پرداخخ

حاداه توسخط بیمخهگخر و صخندو ممنخوع

تمام يا بصشی از خسخارت پرداخخ

حاداهای كه شاقد گواهینامه باشد ،مسخ

شخده؛ حخق دارد بخه

باشخد ،وسخیلة نقلیخه را سخرق

كرده يا آگاه به سرقتیبودن آن باشد ،داروی روانگردان استفاده كرده باشد و يخا اينکخه
مرتک

تصلفات حاداهساز شده باشد مراج ه كند.

ااثر 33 / ...

نوآوريها و تحوتت قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شص

اي قانون در ب ضی جهات بازگش
میشود به اي م نی كه پی


با استفاده از تقري

از اينکه به بیمة مسووثی

را مدنظر قرار داده اس  .مسووثی

تیجم

به همان روية قانون موخوب  7997محسخوب
/

مدنی اشاره كند،بیمخة خسخارت

مدنی دراي قانون بر مبنای مسووثی

نوعی و شخار

از تقویر اس .

منابع
 .7آيی نامة اجرايی و حقبیمة بیمهنامه حوادث راننده مسب
 .1آيی نامة اجرايی مادۀ  71قانون بیمة اجباری .ت یی سق
تصفی  ،اش اي

حاداه (.)7931/1/11
حقبیمة شخص

ااثخر و نحخوۀ

يا تقسیط آن (.)7931/1/1

 .9آيی نامة اجرايی مادۀ  73قانون اصالح قانون بیمة اجباری مسووثی
نقلیة موتوری زمینی در مقابل شص

ااثر (.)7911/1/9

 .4آيی نامة اجرايی مادۀ  11قانون اصالح قانون بیمة اجباری مسووثی
نقلیة موتوری زمینی در مقابل شص

مدنی دارندگان وسخايل

مدنی دارندگان وسخايل

ااثر (.)7911/71/11

 .1آيی نامة اجرايی مادۀ  91قانون بیمة اجباری خسارات وارد شده بخه شخص

ااثخر در ااخر

حوادث ناشی از وسايل نقلیه (.)7931/71/11
 .1آيی نامة ت رشه بیمة اختیاری (مازاد) مسووثی
در مقابل شص

مدنی دارندگان وسايل نقلیه موتوری زمینخی

ااثر (.)7937/4/11

 .1آيی نامة چگونگی ادارۀ صندو تأمی خسارتهای بدنی (.)7911/77/9
 .1بابايی ،ا .7939 ،.حقو بیمه .تهران :انتشارات سم  .چاپ دوازدهم.
 .3بصشنامة شمارۀ  7/11/1111رئیس قوۀ قضائیه به رؤسای كل دادگستريهای سراسخر كشخور
(درخواس

تووي

و ابال دستوراث مل تسريع در پرداخخ

خسخارت جخانی بیمخة شخص

ااثر (.)7911/1/91
 .71بصشنامة نحوه اجرای مواد « »74« ،»71و « »11قانون اصالح قانون بیمة اجباری مسخووثی
مدنی (.)7931/9/71

 /711پژوهشنامة بیمه /سال سیوسه /شمارۀ  /4زمستان  /7931شمارۀ مسلسل 791

 .77دستوراث مل اجرايی ماده ( )74قانون اصالح قانون بیمة اجباری مسووثی
وسايل نقلیة موتوری زمینی در مقابل شص

ااثر (.)7913/3/91

 .71صح  ،س .و علوی ،س.س .7913 ،.ضرورت بهكخارگیری دانخ
رشتة بیمة شص

مدنی دارندگان

ااثر و تأایر قانون جديد بیمة شص

مخديري

ريسخک در

ااثر بر ريسک مرتبط بخا ايخ بیمخه.

نشرية پژوهشکدۀ بیمه.97 -71 ،744 ،
مدنی ناشی از حخوادث راننخدگی .ماهنامخة دادرسخی71 ،

 .79عبداثلهی ،ف .7931 ،.مسووثی
(.94 -11 ،)31
 .74قانون بیمة اجباری مسووثی
شص

مخدنی دارنخدگان وسخايل نقلیخة موتخوری زمینخی در مقابخل

ااثر (.)7941

 .71قانون اصالح قانون بیمة اجباری مسووثی
مقابل شص

مدنی دارندگان وسايل نقلیة موتوری زمینی در

ااثر (.)7911/4/71

 .71قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شص

ااثخر در ااخر حخوادث ناشخی از وسخايل

نقلیه (.)7931
 .71قانون بیمه (.)7971
 .71كاتوزيان ،ن .7911 ،.ضمان قهری .تهران :انتشارات دانشگاه تهران .چاپ سوم.

 .73كاتوزيان ،ن ،.جنیدی ،ل .و غمامی ،م .7911 ،.مسووثی

مدنی ناشی از حوادث راننخدگی.

تهران :انتشارات دانشگاه تهران .چاپ دوم.

 .11كاتوزيان ،ن .7911 ،.مسووثی

خخا

دارنخدۀ اتومبیخل ،در مسخووثی

ناشخی از حخوادث

رانندگی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .17تيحخة قخخانونی بیمخة خسخارت شخخص
(.)7997/1/1

ااثخخر ناشخخی از وسخخائط نقلیخة موتخخوری زمینخخی

