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قانون اصالح قانون بيمه اجباري شخص ثالث" ،هست ها و بايدها"
سيدحسين صفايي ،1احمد فـرهاني

2

از صفحه  137تا 75

چکيده

تاریخ دریافت92/8/14:

تاریخ پذیرش92/11/20:

اگر چه تصویب قانون اصالح قانون بیمه اجباری شخص ثالث در  ، 1387فی نفسه متضمن گام های
يبيمهايبدونلحاظجنسیت
اصالحیمهمواساسیمتعددیچونرفعابهامازمفهومدارنده،توسعهپوششها 
و مذهب ،حذف مرور زمان از دعاوي مربوطه ،الزام به دعوت از بيمهگر و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني
در جلسات رسيدگي به حوادث رانندگي ،پيشبيني كميسيون حل اختالف تخصصي در حوزه بیمه مسؤلیت
مدنی ناشي از حوادث رانندگي محسوب می شود ،اما در عين حال وجود برخي نقائص و ابهامات در قانون
آزمایشی مذکور از جمله ابهام در نوع مسئوليت دارنده ،تعهد بيمه گر در خصوص مبالغ مازاد بر ديه ،مرجع
رسمي اجراي اسناد مربوط به مطالبات صندوق تامین خسارت های بدنی ،نقش و سمت بیمه گر یا صندوق
دعاوي مربوط به حوادث رانندگي و ...از جمله نقاط ضعف آن ميباشد که در حوزه اجرا ،معضالتی را برای
مجریان و مخاطبان قانون ایجاد کرده است .لذا این مقاله با هدف شناسایی و تحلیل علمی موارد و مشکالت
ناشی از اجرای قانون آزمایشی مذکور ،تالش کرده تا راه حلی مناسب را ارایه کند .اين نوشته از نظر نوع هدف
كاربردي و از نظر روش به صورت اسنادي است كه جمع آوری اطالعات از طریق مطالعه و بررسی اسناد
و مدارک علمی مکتوب موجود در دسترس در حوزه علمی مورد مطالعه و تحلیل و پردازش آنها بوده است
نتایج این تحقیق نشان می دهد که قانون آزمایشی در مواردی نیازمند رفع نقص یا ابهام است .مواردی مانند
تصریح به نوع و دامنه مسؤلیت دارنده ،تبیین وتعیین سقف تعهدات شرکت های بیمه بر اساس دیه و نه
مبلغ ریالی مقطوع ،تعیین معیار"معین شدن میزان قطعی دیه"  ،شناسایی رجوع بیمه گربه مسبب حادثه درموارد
رانندگی در زمان محرومیت دایم یا موقت از رانندگی ،تبیین و تاویل "محاکم قضایی" به مراجع قضایی و یا
قضاوتی ،ارائه شده كه بررسی آنها به منظور تهیه متن پیشنهادی قانون دایمی  ،مفيد به نظر می رسد.

کلید واژهها

حوادث رانندگي ،مس��ؤليت مدني ،بيمه مسؤليت مدني ،قانون اصالح قانون بيمه اجباري شخص ثالث،
صندوق تأمين خسارتهاي بدني
 .1استاد حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
.2محققوپژوهشگرحقوقي،دانشجویدکتریحقوقدانشگاهتربیتمعلم(نویسندهمسؤل)farhani.ahmad@yahoo.com:
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مقدمه

با عنایت به نقش اساسی خودرو در زندگی کنونی از یک طرف و تعداد فراوان و شدت

حوادث رانندگی و به تبع زیان های مالی و بدنی ناشی از آنها همچنان مس��ؤلیت ناشی از
حوادث رانندگی یکی از مهمترین مباحث مس��ؤلیت مدنی و دعاوی ناشی از آن را تشکیل
م��ی ده��د (كاتوزيان ،جنيدي ،غمام��ي،1380 ،ص .)15تا جایی که هزین��ه های اقتصادی
تصادفات و خس��ارات ناشی از سوانح رانندگی معادل یک تا دو درصد از تولید ناخالص
ملی ( )GNPکشورها برآورد شده و در سطح جهانی این هزینه کلی از لحاظ ارزش پولی
 ،ساالنه بالغ بر  518میلیارد دالر آمریکا برآورد شده است (دفتر مطالعات فناوری و ایمنی
معاون��ت آموزش و تحقیق��ات و فناوری وزارت راه وشهرس��ازی،1385،ص .)2لذا قانون
گذاران بسیاری از کشورها ،در خصوص تعیین و تبیین مسؤلیت ناشی از حوادث رانندگی
با مد نظر قراردادن اهدافي چون توسعه حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و تسریع
و تس��هیل جبران زیان قربانیان این گونه حوادث و در عين حال حفظ جنبه پيش��گيرانه و
بازدارنده بودن قواعد مربوطه  ،به وضع و تصویب قوانینی خاص اقدام کردهاند .مقرراتي که
علي القاعده مي بايس��ت با اهداف و کارکرد هاي خاص مسؤليت مدني در ارتباط با زيان
ديده  ،در ارتباط با عامل زيان و در ارتباط با اجتماع هماهنگ و متناسب باشد زیرا جبران
خسارت زيان ديده يگانه هدف مسئوليت مدني وبيمه آن نيست و در قواعد آن مالحظات
و اه��داف عالي ديگري چ��ون بازدارندگي خاص و عام و تضمين حق��وق شهروندان در
برخورداري ازايمني و امنيت عبور و مرور و توجه به سرمايه هاي اقتصادي و اجتماعي ملي
نيز مورد نظر ميباشد (باديني ،1383 ،ص .)55در كشور ما براي نخستين بار "اليحه قانوني
بيمه خسارت شخص ثالث ناشي از وسائط نقليه موتوري"مصوب  1331/8/8و اليحه متمم
آن مصوب  1331/11/8مالك وسيله نقليه اي را كه از بيمه مسؤليت ناشي از آن خودداري
ميكرد ،شخص ًا مس��ؤل جبران خس��ارات ناشي از وسيله نقليه دانست .در ادامه به موجب
قانون بيمه اجباري مس��ؤليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص
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ثالث مصوب  ، 1347/9/26عالوه بر رانندگان وسايل نقليه موتوري زميني که مطابق قواعد
عمومي مسؤليت ،و از باب اتالف يا تسبيب مسؤل حادثه بوده و به تبع آن داراي مسئوليت
مدني در برابر زيان ديده بودند ،براي دارندگان اين گونه وسايل نيز مسؤليت نوعي و بدون
تقصي��ر در برابر زيان ديدگ��ان حوادث رانندگي ايجاد شد .از طرفي ديگر گذشت بیش از
 40س��ال از تصويب قان��ون بيمه اجباري و عدم تناسب تدريجي آن با تحوالت و تغييرات
مقتضی��ات زمانی و مکانی و نیازهای حقوقی و اجتماعی و اقتصادی موجب شد تا مقنن با
تصویب قانون اصالح قانون بیمه مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در
مقابل شخص ثالث در ،1387گام های مهم و اساسی را در حوزه بیمه مسؤلیت مدنی ناشي
از ح��وادث رانندگي ،با هدف توسعه حمایت از زیاندیدگ��ان سوانح رانندگی و همچنين
توسعه حمایت از صنعت بیمه ،قضازدایی وتس��هیل فرآیند جبران خس��ارات و در نهایت
طراحی سازوکاره��ای تعاملی الزم میان مجریان و مخاطبان اجرای قانون با در نظر گرفتن
برخ��ي تضمینات قانوني مناسب اتخاذ کند و بدین ترتیب تحوالت و نوآوریهای فراوانی
رادر ای��ن ح��وزه رقم زند.موضوعي كه آمار مربوط به حوادث رانندگي در كش��ور و بروز
بال��غ بر  530هزار تصادف رانندگي در كش��ور و به تب��ع آن زيانهاي بدني و مالي سنگين
ناش��ي از آن اهمي��ت موضوع را دوچندان مينماياند (بیم��ه مرکزی ،1389 ،ص .)101اين
زيانه��ا به قدري سنگين و تأسف و تأمل برانگيز است كه فقط در سال  1389شركتهاي
بيم��ه در رشته بيمه شخص ثالث بالغ بر  17,396ميليارد ريال خس��ارت پرداخت كردهاند
(شكري ،كس��ايي ،زارع��ي ،رحيمي كالريجان��ي ،1390،ص )1وطبق نتای��ج محاسبات و
تحقیقات انجام شده ،هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی ازحوادث رانندگی ،حدود8/5
درصداز تولیدناخالص داخلی کش��وربوده و با فرض ثابت ماندن ضرایب ،برای سال 1390
 ،عددی حدود  518913/8میلیارد ریال است( .افق بیمه،1392،ص  .)50گامهاي اصالحي
ارزشمن��دي مانند رف��ع ابهام از مفهوم دارنده ،توسعه پوششه��اي بيمهاي از جمله شمول
آن ب��ر تعدد ديه و هزينههاي معالجه ،حذف مرورزم��ان از دعاوي مربوطه ،الزام به دعوت
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از بيمهگر يا صندوق تأمين خس��ارتهاي بدني در جلسات رسيدگي به حوادث رانندگي،
پذي��رش بيمهنامه شخص ثالث به عنوان وثيقه ،لزوم پرداخت فوري حداقل  50درصد ديه
تقريب��ي به زيانديدگان حوادث رانندگي ،پيشبيني كميس��يون ح��ل اختالف تخصصي را
ميت��وان از جمل��ه نوآوريها و نقاط قوت قانون اصالح ميباش��د .اما در عين حال وجود
برخي نقاط مبهم يا اجمال يا سكوت در قانون جديد از جمله ابهام در نوع مسؤليت دارنده،
تعه��د بيمه گر در خصوص مبالغ مازاد بر ديه ،امکان يا عدم امکان بازيافت مبالغ پرداختي
به زيانديدگان از متصرفان غير قانوني ،امکان تس��ري تعهدات صندوق تأمين خسارتهاي
بدني به حوادث رانندگي در خارج از مرزها ،مرجع رسمي اجراي اسناد مربوط به مطالبات
صندوق مذکور ،ضمانت اجراي عدم دعوت از بيمه گر يا صندوق در جلسات رسيدکي به
دع��اوي مربوط به حوادث رانندگي و ...نمونه هايي از نقاط ضعف قانون اصالح است كه
نيازمند بررسي و ارايه پيش��نهاد هاي اصالحي الزم جهت درج در متن قانون نهايي است .
اي��ن نوشته در سه فصل به رشته تحري��ر در آمده است .در فصل اول آن  ،به مروري گذرا
و مختص��ر بر تحوالت کلي قانون اصالح قانون بيمه اجباري در موضوعات مختلف و بیان
نقاط نیازمند اصالح پرداخته شده است  .فصل دوم اين مقاله به تبيين نقاط قوت و ضعف
قانون اصالحي در مورد صندوق تأمين خس��ارتهاي بدني و ارايه پيش��نهاد هاي اصالحي
الزم اختص��اص يافته اس��ت و در فصل سوم به ارايه جدول��ي تطبيقي در خصوص قانون
جدي��د و سابق بيمه اجب��اري ،متضمن بيان نقاط قوت و ضعف آن به تفکيک موارد و البته
ارايه رهنمود هاي اصالحي اختصاص يافته است.
انشاءا...

فصل اول

اهداف و تحوالت مثبت قانون اصالح قانون بيمه اجباري شخص ثالث بهطور عام و موارد

نیازمند اصالح(هس��تها و بایدها) :در این قس��مت به مهمترین تحوالت و دستاوردهای
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تقنین��ی قان��ون جدید بیمه اجباری تح��ت عناوینی چون توسعۀ حمای��ت از زیان دیدگان
حوادث رانندگی  ،قضازدایی و روان سازی فرایند جبران خس��ارت زیان دیدگان  ،حمایت
بیشتر از صنعت بیمه کشور و در نهایت طراحی برخی سازوکارهای قانونی الزم در راستای
تعامل بیش��تر و بهتر میان ساختارها و نهادهای رسم��ی مجری قانون مورد بررسی و شرح
قرار می گیرد و عنداللزوم موارد نیازمند اصالح بیان می شود.
گفتار اول :توسعۀ حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی از طريق:

 –1تعریف دارنده :تبصره یک ماده 1قانون جدید بیمه اجباری " :دارنده از نظر این قانون،

اع��م از مالک ی��ا متصرف وسیله نقلیه است .و بدین وسیله به بح��ث هی موجود در ارتباط
با مفهوم دارنده تا حدی پایان داد .اگرچه هنوز هم در متن قانون هنوز مش��خص نيس��ت آيا
خريدار با سند عادي وسيله نقليه نيز مالك تلقي ميشود يا خير؟ (امامي پور،1388،ص.)111
 -2گسترش مصادیق شخص ثالث از طریق حذف موارد استثنا :به موجب تبصره  6قانون

جدی��د بیمه اجباری "منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل

نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه"

ل��ذا قانون جديد با حذف استثنائات ماده  2قان��ون سابق و با هدف محدود كردن موضوع
استثنائات دامنه اشخاص ثالث را كام ً
ال توسعه داده و آن را گستراندهاست (رهپيك،1390 ،

ص.)176

 -3تعریف موسع و تمثیلی از حادثه رانندگی  :به موجب تبصره پنج ماده  1قانون جدید

"منظ��ور از ح��وادث مذکور در این قان��ون  ،هرگونه سانحه ای از قبی��ل تصادم  ،تصادف ،
سق��وط ،واژگونی ،آتش سوزی ی��ا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خس��اراتی

اس��ت که از محموالت وسایل نقلیه مزبور ب��ه اشخاص ثالث وارد شود  ".به نظر می رسد
این تعریف از حادثه رانندگی بس��یار موسع بوده و ممکن است حوادثی مانند بمب گذاری

را نی��ز شامل شود .لذا به عنوان ضابطه مقید ک��ردن حوادث به قید " ناشی از وسیله نقلیه"
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ضروری می باشد.

 -4کاهش موارد خارج از شمول بیمه موضوع قانون  :درحالی که درماده  4قانون سابق

بیمه اجباری  ،خسارات ناشی از فورس ماژور (بند یک) و خسارات وارد به متصرفین غیر
قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی (بند پنج) از شمول بیمه موضوع
قان��ون خارج بود  .در ماده  7قانون جدید  ،این خس��ارات از م��وارد خارج از شمول بيمه
موضوع قانون خارج نشدهاست .به ويژه آنكه بنا به اعتقاد برخی حقوق دانان در خصوص
خس��ارات ناشي از قوه قاهره قانونگ��ذار دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني را در برابر
زيانديدگان اينگونه حوادث به صورت مطلق و بدون قيد و شرط مس��ؤل دانس��ته است.
(بهرامي احمدي،1387 ،ص )105که این موضوع با موضع مقنن در قانون مجازات اسالمی
سابق و جدید (مص��وب  )1392در تعارض است لذا همانگونه که برخی استادان استدالل
نموده اند  ،اعتقاد به تکلیف قانونی شرکت های بیمه به جبران خسارات ناشی از قوه قاهره
علی رغم عدم مس��ئولیت دارنده در موارد فورس ماژور با منطق قانونی کشور منطبق تر است
(صفایی  ،رحیمی،1389 ،ص247و.)248

 -5پوش��ش هزین��ه معالج��ه  :در تبصره سه م��اده  1در مقام تعریف خس��ارت بدنی

م��ورد نظر قانون  ،پ��س از ذکر دیه اعضاء و دیه فوت مقرر م��ی دارد " :هزینه معالجه نیز
چنانچه مش��مول قانون دیگری نباش��د جزء تعهدات بیمه گر خواهد ب��ود" به تعبير ديگر

تم��ام هزينهه��اي معالجه به شرح فوق در كنار دي��ه و ارش قابل جبران است (طهماسبي ،
،1388ص.)44

 -6تعری��ف خس��ارت مال��ی :در تبصره چهار م��اده  1قانون اصی��اح و بر خالف قید

"خس��ارت مس��تقیم" مذکور در ماده 4آیین نامه اجرایی قانون ساب��ق  ،آمده است  ":منظور
از خس��ارت مالی ،زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به

ام��وال شخص ثالث وارد می شود" ولی بازهم شرکت های بیمه با معاذیری غیر موجه ،از
پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت امتناع میکنند .در این رابطه تصریح به قابلیت مطالبه
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خسارات ناشی از کسر قیمت در اثر حادثه رانندگی مفید و رهگشاست .زیرا اگرچه مطابق
ماده  2قانون نحوه رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری
مصوب  ،1345خسارت ناشی از افت قیمت نیز به صراحت مورد شناسایی واقع شده ،ولی
رویه عملی شرکت های بیمه در عدم پرداخت این گونه خسارات است.

 -7افزایش تعهدات پایه ش��رکت های بیمه تا میزان دیه یک مرد مس��لمان در ماه حرام و

پرداخت دیه های متعدد :به موجب ماده  4قانون جدید "حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در
بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام تعیین گردیده" و ثانی ًا

طبق تبصره یک ماده مذکور "در صورتی که در یک حادثه ،مسؤل آن به پرداخت بیش از یک دیه
به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود  ،بیمه گر مؤظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهد
بود" در این رابطه عبارت " بیش از یک دیه " مجمل بوده و معلوم نیست منظور از آن مازاد بر دیه
به صورت دو دیه  ،یا باالتر است یا کسری از دیه را نیز شامل می شود که رفع ابهام از آن ضروری
است.

 -8پرداخت خس��ارت بدنی زیان دیدگان حوادث رانندگی بدون لحاظ جنس��یت و

اعتق��ادات دینی :به موجب تبصره دو ماده  4قان��ون جدید بیمه اجباری "بیمه گر مؤظف
اس��ت در ایف��ای تعهدات من��درج در این قانون  ،خس��ارت وارده به زی��ان دیده را بدون

لحاظ جنس��یت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند" بديهي است منظور از
مذهب «اعتقادات ديني» است و تعيين مذهب خاصي در ميان مذاهب رسمي كشور منظور
قانونگذار نيس��ت .به عبارت ديگر ،اين قان��ون زيانديدگان حوادث رانندگي را با هرگونه
اعتقادات مذهبي مش��مول حمايت قرارداده است(طهماسبي ،1388 ،ص  .)48لذا اصالح
عبارت مذهب ،به اعتقادات دینی اولی است.

 -9امکان رجوع مس��تقيم زيانديده به بيمهگر يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني :اگر

چ��ه از منظر قواعد عموم��ي قراردادها شناسايي حق مراجعه مس��تقيم زيانديده به بيمهگر
ميتواند خالف اصل نس��بيبودن اثر قراردادها به نظر آيد ،اما با توجه به آنكه در بيمههاي
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اجباري مسؤليت به ويژه بيمه اجباري شخص ثالث يكي از اهداف اصلي و مهم حمايت از
زيانديدگان و تضمين خس��ارات آنهاست و با توجه به آنكه در قراردادهاي بيمه مسؤليت
،جه��ت تعهد بيمهگ��ر در برابر بيمهگ��ذار  ،تعهد بيمهگ��ذار در برابر ثال��ث است عدالت
معاوض��ی قرارداد ،حق مراجعه مس��تقيم زيانديده به بيمهگر را ايج��اب و از نظر حقوقي
توجي��ه ميکند و در حقيقت وسيله فن��ي تحقق عدالت معاوضي قراردادياست (كاتوزيان،
ايزانل��و،1387 ،ص .)176در قانون اصالحي نيز اين موضوع مورد عنايت واقع شده است.
م��اده  14قانون جدید به صراحت امکان رجوع مس��تقیم زی��ان دیده به بیمه گر یا صندوق
تأمین خسارت های بدنی را پیش بینی کردهاست  .براساس این ماده " ،اشخاص ثالث زیان
دیده حق دارند با ارائه مدارک الزم برای دریافت خس��ارت به طور مس��تقیم حسب مورد
به شرکت بیمه مربوطه یا صندوق تأمین خس��ارت های بدن��ی مراجعه نمایند" در ادامه به

موجب ماده  15قانون جدید بیمه اجباری "بیمه گر مؤظف است حداکثر ظرف پانزده روز
پس از دریافت مدارک الزم  ،خسارت متعلقه را پرداخت نماید" و به موجب ماده  16قانون
مذک��ور "در حوادث رانندگی منج��ر به صدمات بدنی غیر از فوت ،بیم��ه گر وسیله نقلیه
 -1بر اساس ماده سه دستورالعمل اجرایی ماده  14قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری
زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب  1389/6/21وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و به جانشینی هیئت
وزیران و به عنوان کمیسیون موضوع اصل  138قانون اساسی  ،مدارک الزم برای بررسی و پرداخت خسارت بدنی متعلقه توسط
بیمه گر و صندوق حسب مورد به شرح زیر است:
 -1اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی
منتخب مراجع قضایی.
 -2بیمه نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
 -3تصویر گواهینامه رانندگی مسؤل حادثه مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی در گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا
پلیس راه درج شده یا اینکه راننده مسؤل حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه باشد.
 -4مدارک شناسایی مصدوم یا متوفی.
 -5تصویر خالصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در یکی از مراکز درمانی بستری شده باشد.
 -6نظریه پزشکی قانونی.
 -7تصویر مدرک شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود.
 - 8ارائه مدارک مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومت یا وکالت یا وصایت یا والیت خاص حسب مورد.
 -9جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی.
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مس��بب حادثه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی حس��ب مورد مؤظفند پس از دریافت
گ��زارش کارشن��اس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در ص��ورت لزوم گزارش مقامات
انتظام��ی و پزشکی قانونی بالفاصله حداقل  50درص��د از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث
زیاندی��ده پرداخ��ت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند".
ب��ه موجب تبصره م��اده  16مذکور "در حوادث رانندگی منجر ب��ه فوت ،شرکتهای بیمه
میتوانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی  ،بدون نیاز به رأی مرجع

قضایی ،دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت کنند".

 -10ح��ذف م��رور زمان  :به موجب م��اده  12قانون سابق بیمه اجب��اری  ،مرور زمان

دعاوی مربوط به بیمه موضوع این قانون از تاریخ وقوع حادثه دو سال تعیین و هرنوع اقدام
ذی نفع به منظور مطالبه خسارت اعم از ارسال نامه یا تلگرام یا اظهارنامه  ،قاطع مرور زمان
اعالم و در نهایت مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع یک سال بود.

در حالی که در قانون جدید بیمه اجباری اساس ًا مرور زمان پیش بینی نشده است.

گفتار دوم :حمایت از صنعت بیمه:

 -1گس��ترش موارد حق رجوع بیمه گر به مس��بب حادثه جهت اس��ترداد خسارات

پرداخت��ی :در قانون جدید بیمه اجباری نیز  ،مقنن در کنار توسعه حمایت از زیان دیدگان

ح��وادث رانندگی و در نتیجه افزایش تعه��دات شرکتهای بیمه به حمایت از این صنعت
نیز پرداخته است به گونه ای که موارد حق مراجعه بیمه گر به مسبب حادثه جهت بازیافت
و استرداد خسارات پرداختی را در دو حالت كلي رجوع اختياري شديد و رجوع اختياري
ضعيف توسعه داده است (رهپيك،1390 ،ص  .)181بر اساس ماده  6قانون جدید با توسعه
م��وارد حق رجوع اختياري شديد بيمهگر عالوه بر شناسایی مجدد حق مراجعه بیمه گر به
مس��بب حادثه در مواردی که حادثه رانندگی ناش��ی از عمد راننده یا در صورتی که راننده
فاقد گواهینامه رانندگی باشد ،در مواردی نیزکه حادثه رانندگی در اثر مستی یا استعمال مواد
مخدر یا روان گردان واقع شود برای بیمه گر حق مراجعه به مس��بب حادثه مورد شناسایی
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مقن��ن قرار گرفته است .همچنین در حوادث رانندگ��ی منجر به جرح یا فوت که به استناد
گزارش کارشن��اس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ،علت اصلی وقوع تصادف
یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر می تواند جهت بازیافت یک درصد از
خسارتهای بدنی و دودرصد از خسارتهای مالی پرداخت شده ،به مسبب حادثه مراجعه
کن��د (ماده 5قانون) .و حتی به موجب م��اده  8قانون جدید بیمه اجباری ،ارتکاب تخلفات
حادثه ساز را از موجبات و عوامل مؤثر در تعیین تعرفه حق بیمه قرار داده است  .همچنین
ب��ه موجب آیین نامه تعرفه حق بیمه ،نحوۀ تقس��یط و تخفی��ف در حق بیمه بیمه شخص
ثالث مصوب  1389/12/8وزیران عضو کمیس��یون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ،در
خصوص آن دسته از بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خس��ارت
مالی و یا بدنی از محل بیمه نامه شوند به نس��بت تعداد حوادث منتهی به ایراد خس��ارت،
هنگ��ام تجدید بیمه نامه عالوه بر محرومیت از تخفیفهای بیمه ای (که تا  70درصد مبلغ
حق بیمه نیز می باشد) حق بیمه آنها تا  80درصد به نسبت خسارات مالی و تا  100درصد
به نس��بت خس��ارات بدنی افزایش مییاب��د .در اين راستا پيشبيني ح��ق رجوع بيمهگر به
متصرفان غيرقانوني وسيله نقليۀ مس��بب حادثه نيز ضروري است (ايزانلو،1387 ،ص .)52
در عین حال شناسایی حق مراجعه بعدی بیمه گر یا صندوق تأمین خس��ارتهای بدنی به
 -1بر اساس جدول مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز مصوب  87 /10 /29هیئت وزیران این گونه تخلفات عبارت اند از :
 -1هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا  ،حرکت به روی یک چرخ یا هرگونه حرکات آکروباتی در سطح راه ها و خیابان ها.
 -2دور زدن در محل ممنوع.
 -3عبور وسایل نقلیه از پیاده رو.
 -4نقص سیستم روشنایی وسایل نقلیه به هنگام شب.
 - 5عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع).
 -6سبقت غیر مجاز .
 -7تجاوز از سرعت مجاز.
 - 8عبور از چراغ قرمز راهنمایی.
 -9عدم رعایت حق تقدم عبور.
 -10حرکت به طور مارپیچ در راه ها .
 -11تجاوز یا انحراف به چپ معابر.

راهور

مطالعات پژوهشی

147

فصلنامه مطالعات پژوهشی

غاصب و متصرف غیر قانونی وسیله نقلیه در مواردی که وی مس��بب حادثه می باشد  ،در
عی��ن تضمین حقوق زیان دیده  ،تضمین حقوق جامع��ه و لزوم عدم حمایت از عمل غیر
قانونی را در بر دارد.

 -2ممنوعیت ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وس��ایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه

نامه شخص ثالث با هدف گسترش ضریب نفوذ بیمه :به منظور تحقق اهداف مقنن در ماده

ی��ک قانون بیمه اجباری ،دادن بار یا مس��افر یا ارائه هرگونه خدم��ات به دارندگان وسایل
نقلی��ه موتوری زمینی فاقد بیم��ه نامه شخص ثالث معتبر از سوی شرکتها و مؤسس��ات
حمل و نقل بار و مس��افر درون شهری و برون شهری ،همچنین توسط راهور ،دفاتر اسناد
رسم��ی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع است و دفاتر اسناد رسمی
مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون،
مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند (تبصره دو و سه ماده
 .)19موضوع��ی که گام��ی مهم در اجرای همه گیر قانون بیمه اجباری و جلوگیری از تردد
وسای��ل نقلیه فاقد بیمه نامه است .در ای��ن راستا تمثیلی شدن متن مقرره و ذکر مصادیقی
دیگ��ر چون عدم برخ��ورداری از یارانه سوخت  ،عدم امکان تمدید گواهینامه نیز گامی در
راستای تحقق الزام مقرر در ماده یک قانون است.

 -3ممنوعيت تردد وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه :براساس ماده  19قانون

جدی��د  ،حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشت��ن بیمه نامه موضوع این قانون را
ممنوع بوده و مأموران راهور و پلیس راه ،مجاز و بلکه مؤظف هس��تند وسایل نقلیه فاقد
بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کرده
 -1عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه یا عدم توجه به جلو.
 -2گردش به چپ یا راست در محل ممنوع.
 -3روشن نکردن چراغ در هنگام شب و در مواقع لزوم.
 -4رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر (چراغ  ،الستیک  ،فرمان  ،ترمز  ،برف پاک کن و زنجیر چرخ).
 -5عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک  ،عینک یا تجهیزات خاص.
 -6مصرف مواد روان گردان یا مشروبات الکلی.
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و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم کنند .به موجب آیین نامه مربوط به
نحوه توقیف وسایل نقلیه ،مأموران پلیس مؤظف شدند تا وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه را در
نزدیک ترین پارکینگ عمومی یا محل مطمئن دیگری که به تش��خیص پلیس مناسب برای
نگه��داری وسیله نقلیه است توقیف و نگه��داری کنند (ماده  1آیین نامه) و در صورتی که
وسیله نقلیه موصوف از جمله وسایل نقلیه عمومی حمل بار یا مسافر بوده و ارائه بیمه نامه
معتبر آن  ،مستلزم صرف زمان باشد شخص راننده و موسسه و شرکت مربوط به انتقال بار
و مسافران به نحو مطمئن و مناسب به مقصد و جبران خسارت ایشان مؤظف شدند (ماده

 2آییننامه) و به صراحت رفع توقیف وسیله نقلیه موتوری زمینی ،صرف ًا مستلزم ارائه بیمه
نامه معتبر به مرجع توقیف کننده است (ماده  4آیین نامه).

 -4تکلیف دادگاه ها به دعوت از شرکت های بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای

بدنی در جلس��ات رس��یدگی به دع��اوی مربوط به حوادث رانندگ��ی اعم از حقوق يا

كيفري :یکی از دستاوردها و نوآوری های بسیار مهم و کاربردی قانون جدید بیمه اجباری
طراحی سازوکار حضور بیمه گر و صندوق تأمین خس��ارتهای بدنی در دعاوی مسؤلیت

ناش��ی از ح��وادث رانندگی است .ماده  22قان��ون جدید مقرر م��ی دارد" :محاکم قضایی
مکلفند در جلس��ات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی ،حس��ب مورد شرکت
بیمه ذی ربط یا صندوق تأمین خس��ارتهای بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود
دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نس��خه از رأی صادره را به آنها ابالغ کنند" اين

تكليف محاكم در دادرسيهاي كيفري كه عليالقاعده هيچ شخص ثالثي نه به عنوان ورود
ثالث يا جلب ثالث و نه به عنوان قائم مقام خاص حق دخالت در دادرسي كيفري را ندارد
از اهميت بس��زايي برخوردار است (ايزانل��و،1387 ،ص  .) 50البته اصالح عبارت محاكم
دادگستري به مراجع قضاوتي و يا مراجع قضايي ضروري است ،زيرا بسياري از مستندات
و محتويات پروندههاي قضايي و قضاوتي در دادسراها تشكيل ميشود( .فرهاني)1390 ،
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گفتار س��وم :قضازدایی و روان سازی فرآیند جبران خسارت زیان دیدگان حوادث

رانندگ��ی :یک��ی دیگر از گام های اصالحی مقنن در قانون جدید بیمه اجباری  ،پیش بینی

و تدارک سازوکارهای حقوقی و قانونی مناسب به منظور قضازدایی و دسترسی آسان زیان
دیدگان حوادث رانندگی به خدمات حمایتی شرکتهای بیمه و تأسیس نهادها و روشهای
جدید به شرح زیر میباشد:

 )1حق مراجعه مس��تقیم زی��ان دیده به بیمه گر یا صندوق تأمین خس��ارت های بدنی :

همانگون��ه که در بند 9مبحث مربوط ب��ه توسعه حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی
بی��ان ش��د در قانون جدید و ب��ه شرح ماده  14ت��ا  ،17روش و سازوک��ار قانونی الزم به

منظ��ور "مراجعه مس��تقیم" اشخاص ثالث زیاندیده به شرکته��ای بیمه یا صندوق تأمین
خسارتهای بدنی پیش بینی شده است به طوری که ایشان حق دارند با ارائه مدارک الزم
برای دریافت خسارت به طور مستقیم و بدون اینکه نیازمند طرح دعوا به طرفیت بیمه گر
وسیله نقلیه مس��بب حادثه و یا صندوق تأمین خس��ارتهای بدنی باشد به مراجع مربوط
مراجعه نمایند  .دررابطه با ماده  16ضرورت دارد از عبارت "پس از معین شده میزان قطعی
دیه " رفع ابهام شود و دقیقا معلوم شود منظور از آن معین شده قطعی میزان دیه به موجی
حکم دادگاه است یا نظریه پزشکی قانونی؟

 -2پیش بینی کمیس��یونهای حل اختالف تخصصی :اما دستاورد دیگر قانون جدید،

پیش بینی کمیسیونهای حل اختالف تخصصی در راستای قضازدایی از دعاوی و اختالفات
می��ان زیان دیدگان مالی حوادث رانندگی و شرکتهای بیم��ه می باشد بدین شرح که در
صورتی که اختالف میان زیان دیده در حوادث رانندگی منجر به خس��ارت مالی و شرکت
بیم��ه گر مربوطه به طریق من��درج در فوق برطرف و حل و فصل نش��ود  ،موضوع بدون
رعایت تش��ریفات آیین دادرسی (مدنی) ،در کمیس��یون ح��ل اختالف تخصصی مرکب از
یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگس��تری محل ،یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه
(سندیک��ای) بیمه گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ای��ران و یک نفر کارشناس رسیدگی به
تصادف��ات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی ناج��ا مورد رسیدگی قرار می گیرد و رأی
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این کمیس��یون ،قطعی و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه های عمومی است (ماده
 17قانون).

 -3ام��کان وثیقه نهادن بیمه نامه :مقنن در م��اده  21قانون جدید بیمه اجباری در مقام

ن��وآوری و در عی��ن حال رفع مش��کالت اجرایی مذکور مقرر داشت��ه  ..." :محاکم قضایی
موظفن��د در حوادث رانندگی منجر به خس��ارتهای بدنی ،بیمه نام��ه شخص ثالثی را که

اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتب ًا مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در

بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند" هرچند از نظر موازین حقوقی وثیقه نهادن بیمه نامه با
چالش هایی مانند عدم امکان ضبط وثیقه در راستای تضمین اجرای جنبه عمومی مجازات

مواجه است (خدابخشی ،1389،ص .)352در این رابطه تصریح به آنکه این موضوع صرف ًا
در ارتب��اط با جنبه خصوصی جرم و ض��رر و زیان مدعی خصوصی است نه جنبه عمومی
جرم  ،موجب شفافیت بیشتر عبارت می باشد.
گفتار چهارم :پیش بینی نحوۀ تعامل نهاد های مجری قانون با قید ضمانت اجراهای

مناسب :عدم وجود مقرراتی جامع و ساختاری در خصوص وظایف و اختیارات دستگاه ها

و نهادهای مرتبط با اجرای قانون یکی از کاستیها و نارساییهای قانون سابق بیمه اجباری
ب��ود به نحوی که در برخی موضوعات امکان انجام همکاریهای بین بخش��ی دستگاهها و
نهاده��ای رسمی را متع��ذر و در نهایت مانع اجرای مطلوب قان��ون بیمه اجباری و تحقق
اهداف مقنن در فراگیری بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
میش��د که یکی دیگر از دستاوردهای قانون جدید پیش بینی و طراحی سازوکار تعاملی و
تضمینی میان ساختارهای مسؤل به شرح زیر میباشد:

 .1آیی��ن نام��ه موضوع ماده  17قانون اصالح قانون بیمه اجباری مس��ؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلی��ه موتوری زمینی در مقابل
شخص ثالث در  1387/9/10به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و در روزنامه رسمی  18581مورخ  1387 /9 /21منتش��ر شده
است .
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 -1تب��ادل اطالعات و فراهم کردن امکان دسترس��ی متقابل ب��ه بانکهای اطالعاتی

مرتبط :یکی از نارسایی های گذشته ،عدم دسترسی متقابل ناجا و بیمه مرکزی و شرکتهای
بیمه به بانکهای اطالعاتی یکدیگر در خصوص مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی و
سواب��ق تخلفات و تصادفات رانندگان به منظور سیاست گذاری واحد در امور مربوطه بود
 .مقن��ن در یک نوآوری ضروری و بجا  ،نیروی انتظامی را مؤظف کرد ترتیبی اتخاذ نماید
که امکان دسترسی به بانکهای اطالعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مش��خصات
وسای��ل نقلیه موت��وری زمینی ،گواهینامهه��ای صادر شده ،و همچنی��ن سوابق تخلفات و
تصادف��ات رانندگان از طری��ق سامانه رایانامه برای بیمه مرکزی ای��ران و شرکتهای بیمه
فراهم شود (ماده  24قانون).

 -2مشارکت و سرمایه گذاری صنعت بیمه و تعامل آن با سایر دستگاهها در پروژههای

کاه��ش حوادث رانندگی :ب��ه موجب ماده  27قانون جدید بیم��ه اجباری " ،شرکت های

بیم��ه مؤظفند  20درصد از سود عملیات بیمه ای خود در بخش شخص ثالث وسایل نقلیه
موضوع این قانون را به حس��ابی که از سوی بیمه مرکزی ایران تعیین میشود واریز و بیمه
مرکزی با همکاری وزارت راه و ترابری و راهور ناجا  ،مبالغ مذکور را در اموری که موجب
کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن میشود هزینه کنند".

 )3پی��ش بینی ضمان��ت اجراهای مؤثر کیفری ،مال��ی و اداری جهت اجرای قانون:

یکی دیگر از تحوالت بجای این قانون که خأل آن بس��یار احس��اس می شد بدون ضمانت
اج��را ماندن مقررات قانونی بیم��ه اجباری بود در قانون جدید بیمه اجباری " ،بیمه مرکزی
ایران موظف است بر حس��ن اجرای این قانون نظارت کند و در صورت عدم اجرای مفاد
آن از سوی هریک از شرکتهای بیمه ،حس��ب مورد ،متخلف را به پرداخت جریمه نقدی
حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده چهار این قانون ملزم کرده یا با
تأیی��د ش��ورای عالی بیمه ،پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته برای مدت
حداکث��ر ی��ک سال تعلیق نماید یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه
مرک��زی ایران پروانه فعالی��ت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند.
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جریمه موضوع این ماده به حس��اب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز خواهد شد"
(ماده  28قانون).
از طرفی دیگر به موجب تبصره های یک و دو ماده  18آیین نامه چگونگی اداره صندوق
تأمین خس��ارت های بدنی" ،در صورتی که هر یک از شرکتهای بیمه نسبت به پرداخت
به موقع وجوه موضوع بندهای الف و ب ماده یازده قانون اقدام نکنند ،بیمه مرکزی مکلف
اس��ت ب��ه درخواست مدیر صندوق  ،موضوع را بررسی و م��اده  28قانون را اعمال نماید.
همچنی��ن مدیر صندوق موظف اس��ت در صورت عدم پرداخت حق��وق قانونی صندوق
از س��وی شرکتهای بیمه ،نس��بت به اعالم جرم موضوع تبصره پنج م��اده یازده قانون به
مراج��ع قضای��ی اقدام نماید" اما در خصوص نظارت بر حس��ن اجرای این قانون از طرف
دیگر نهادها و دستگاه های مجری ،هنوز تکلیفی مش��خص نش��ده که طراحی و پیش بینی
سازوکاری فرا دستگاهی ضروری ارزیابی میشود.

فصل دوم :صندوق تأمين خسارتهاي بدني

ض��رورت جبران سریع و کارآم��د زیان های وارد به اشخاص ثالث که خارج از پوشش

شرک��ت های بیمه قرار داشته از دیرباز در کنار توسعه صنعت بیمه مورد توجه بوده است.
بخش��ی از این سازوکارها ملهم از اندیش��ه ه��ای جبران جمعی خس��ارت یا در سطحی
باالتر به اندیش��ه های اجتماعی کردن خطرات وتوزیع ب��ار اقصادی حوادث بر آحاد افراد
جامعه برمیگردد (قسمتی تبریزی،1389 ،ص  ،)73دغدغه هایی که موجب ایجاد نهادهای
تکمیلی مش��ابه در نظامه��ای حقوقی مختلف شده است ..در اين قس��مت ابتدا به بررسي
تطبيق��ي نهادهاي حمايتي مش��ابه صندوق تأمين خس��ارت هاي بدني در ديگر کش��ورها
پرداخته و سپس نوآوري هاي قانون اصالح قانون بيمه اجباري در خصوص صندوق تأمين
 .1آیین نامه مذکور به استناد ماده  13قانون اصالح قانون بیمه اجباری مصوب  1387و مبتنی بر تصویب نامه شماره  /246990ت
 452مورخ  1387/12/28هیئت وزیران توسط وزیران عضو کمیس��یون ام��ور اجتماعی و دولت الکترونیک تصویب و در روزنامه
رسمی شماره  18908مورخ  1388/11/6منتشر شده است.
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خس��ارتهاي بدني تش��ريح ميشود و در نهایت با توجه به وجود برخي موارد سکوت
و يا ابهام و اجمال فعلي در مقررات راجع به صندوق تأمين خس��ارتهاي بدني ،به ارايه
پيشنهادهاي اصالحي آن ميپردازيم.
گفتار اول :برخي نهادهاي حمايتي مشابه صندوق تأمين خسارتهاي بدني در ديگر کشورها:
 -1فرانس��ه :به منظور حمايت از قربانيان حوادث رانندگي اعم از وسايل نقليه بيمهنشده

ي��ا متواري از سانحه رانندگي ،از سال  1951ميالدي يعني پيش از اجرايي شدن بيمه وسايل
نقليه موتوري زميني ،صندوقي به نام «صندوق تضمين خسارت اتومبيل »1ايجاد شده است كه
امروزه به موجب مواد  9و  10قانون حوادث رانندگي مصوب  1985به ايفاي وظيفه در قبال
زيانديدگان حادثه رانندگي ميپردازد .صندوق مذكور در واقع جايگزين بيمهگر خودرو بوده
و در مواردي كه خس��ارات وارده به زيانديدگان حوادث رانندگي از طريق شركتهاي بيمه
به داليلي چون بيمهنبودن وسيله نقليه قابل پرداخت نيس��ت اقدام مينمايد .زيانديده حادثه
رانندگي ميتواند از حمايتهاي صندوق مذكور برخوردار شود كه داراي تابعيت فرانس��ه يا
يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را داشته باشد يا اقامتگاه وي در فرانسه باشد .درغير
اين صورت هرگونه جبران خسارت زيانديده موكول به شرط عمل متقابل كشور تبعه است.
صندوق مذكور درمورد جبران زيانهاي ناشي از حوادث عمدي مس��ؤليتي ندارد (كاتوزيان،
جنيدي ،غمامي،1380 ،ص  .)206به تدريج حوزة عملكرد اين صندوق در طول زمان چنان
گس��ترده شده است كه صدمات بدني ناشي از شكار را نيز شامل شده است .در سال ،1990
مسؤليت اين صندوق افزايش يافت تا به قربانيان هرگونه عمل غير قانوني عالوه بر عمليات
تروريس��تي ،غرامت پرداخت كند .اسم صندوق نيز به صندوق ضمانت قربانيان تروريسم و

ديگر جرايم ( )FGTIتغيير يافت و  FAGOمديرمسؤل آن شد .صندوق تضمين خسارت،
همچنين وظيفة اقدام به كاهش آمار تصادفات و سوانح رانندگي و فعاليت جهت ارتقای بيمه
و تشويق به بيمهكردن خودروها را بر عهده دارد (مستر،2011 ،ص .)61-316
1. Fonds de garantie automobile
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 -2انگلس��تان :ادارة بيمه كنندگان خ��ودرو در سال  1946به منظور پرداخت غرامت به

قربانيان ناشي از تصادف با وسايط نقليه مس��ؤل حادثۀ فاقد بيمه يا مقصر متواري تأسيس
ش��د .تمامي بيمه گران كه مجاز به ص��دور بيمه نامه اجباري اتومبيل مي باشند ،طبق قانون

شدآمد جاده اي مصوب  ،1988ملزم هستند كه عضوي از  MIBباشند و در تأمين بودجة

آن همكاري كنند MIB.شركتي با مس��ئوليت محدود است .گروه  MIBشامل ادارة بيمه
خودرو و شركتهاي تابع با مس��ؤليت محدود مانند :شركتسرويسهاي رديابي ،شركت
سرويسهاي مديريت  MIBو شركت سرويسهاي پيشخوان  MIBهستند .به وسيلة اين

شركتهاي تابع ،عالوه بر مديريت تبادل و رسيدگي به تعهدات و ادعاي غرامت ( )CUEو
دفاتر ثبت بيمة خودروها براي جلوگيري از دزدي و كالهبرداري ( ،)MIAFTRپيشخوان
دع��اوي ،MIB ،سرويسه��اي مديريتي براي كارمندان ادارة ردياب��ي و شناسايي تعهدات
( )ELTOو سرويسهاي پشتيباني براي دفتر تخلفات بيمه ايي ( )IFBنيز ارئه مي دهد.
ادارة بيمه خودرو به عنوان آخرين منبع جبران غرامت است و به همين دليل تنها دعاويي
در مورد خس��ارت به اموال و جراحاتي را در نظر مي گيرد كه از هيچ منبع ديگري امكان
تأمين نخواهد داشت .اداره ملزم به رسيدگي به دعاوي طبق توافقات منعقده با دولت است.
تنها غرامت تصادفاتي كه در جاده ها و اماكن عمومي آنگونه كه در قانون شدآمد جادهاي
سال  1988و مقررات منتج از آن باعث خسارت به اموال يا جراحات شده باشند به وسيلة

 MIBقابل پرداخت هس��تند .همچنين در مواردي كه خودرو ثبت شده در خارج از كش��ور
در انگلس��تان مس��ؤل و مقصر تصادفي شناخته مي شود MIB ،به عنوان دفتر كارت سبز
انگلستان عمل مي كند (عيدي مصباح،1385 ،ص.)6

 -3آفریقای جنوبی :بر اس��اس قانون تأسيس صندوق تأمين حوادث جادهاي 1مصوب

 1996مي�لادي ( ب��ا اصالحات بعدي) به منظور حماي��ت از زيانديدگان حوادث جادهاي
صن��دوق مذك��ور تأسيس شدهاست اين صن��دوق داراي شخصيت حقوق��ي عمومي بوده
و مناب��ع مال��ي آن از طري��ق مبالغ اضافهشده بر قيم��ت بنزين و گازوئي��ل عرضه شده در
)1. Road Accident Fund (RAF
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جايگاهه��اي سوخت تأمين ميشود .به تعبير ديگر همه خريداران بنزين و گازوئيل مبالغي
مش��خص اضافه بر قيمت سوخت مي پردازند كه اي��ن مبالغ به عنوان منبع درآمد صندوق
مذك��ور اختصاص مييابد .كليه زيانديدگان حوادث رانندگي (مصدومان یا وراث متوفي)
جهت جبران خس��ارات بدني ناشي از حوادث رانندگ��ي ميتوانند به اين صندوق مراجعه
كنند .صندوق مذكور همچنين عهدهدار جبران خسارات ناشي از كارافتادگي است.

 -4مصـر :دراين كش��ور نيزصندوقي مش��ابه صندوق تأمين خسارتهاي بدني وجود

دارد  ،ب��ر اساس آخرين اصالحات قانون بيمه اجباري مص��ر (قانون التأمين االجباري عن
المسئوليه المدنيه الناشئه عن حوادث مركبات النقل السربع مصوب  )29/05/2007دامنه
پوش��ش اين صندوق عدم شناسايي وسيله نقليه مس��بب حادث��ه ،بيمه نبودن وسيله نقليه
مسبب حادثه ،ورشكستگي كلي يا جزئي بيمهگر وسيله نقليه و ساير موارد ارجاعي از سوي
مقنن ميباشد .اين صندوق به وسيله دولت به نمايندگي وزير اقتصاد و مالي بر اساس قانون
ايجاد شده است و مالكيت آن بر عهده صنعت بيمه است .به صورت شركت با مس��ؤوليت
مح��دود  ،عضويت شركتهاي بيمه در اين صن��دوق به صورت اجباري است و از جهت
منابع درآمدي اين صندوق ،بنا به دستورالعمل وزارت اقتصاد و ماليه درصدي بر حق بيمهها
سورشارژ ميشود كه تاكنون اين ميزان  5درصد حق بيمه اجباري اتومبيل بوده است.
گفت��اردوم :گامهای اصالحی قانون اصالح قان��ون بيمه اجباري در خصوص صندوق

تأمين خسارتهاي بدني:

 -1افزای��ش پوش��شهاي حمايتي صندوق تأمین خس��ارتهای بدن��ی :به موجب

تبص��ره یک ماده  10قانون جدید بیمه شخص ثال��ث "میزان تعهدات صندوق برای جبران

خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده  4این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود"

 -2ارتق��ای جایگاه صندوق تأمین خس��ارتهای بدنی :ب��ر اساس قانون جدید بیمه

اجب��اری جایگ��اه صندوق مذکور تا ح��د یک نهاد عمومی غیر دولت��ی ارتقای و ارکان آن
تقویت و از حمایتهای مالی و قانونی ویژهای برخوردار شده است و مدیر آن به پیشنهاد
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رئی��س کل بیمه مرک��زی و تصویب مجمع عمومی صندوق منص��وب می شود و صندوق
مذک��ور دارای شخصی��ت حقوقی مس��تقل میباشد  .صندوق در ح��ال حاضر و بر اساس
وضعیت حقوقی جدید آن دیگر تحت اداره بیمه مرکزی ایران نبوده و دارای ارکان خاص
خ��ود شامل مجمع عمومی ،هیئت نظارت ،مدیر صندوق و بازرس (حس��ابرس) می باشد
و حت��ی در تأکید این استق�لال ،به موجب بند  94الحاقی قانون بودجه  1390کل کش��ور
صندوق تأمین خس��ارتهای بدنی به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
مصوب  1373با اصالحات بعدی اضافه شده است.

 -3تقويت منابع مالي صندوق :تقویت منابع مالی صندوق متناسب با افزایش تعهدات

قانونی وی میباشد ،زیرا حس��ب آمارهای موجود در کش��ور ،حدود هشت میلیون وسیله
نقلی��ه موت��وری زمینی فاقد بیمه نامه در ح��ال تردد می باشند و از طرف��ی میزان تعهدات
صندوق متناسب با تعهدات بیمه گر به شرح ماده  4قانون جدید تعیین شده است .لذا مقنن
با افزایش و ارتقای منابع مالی صندوق به شرح ماده  11قانون به شرح زیر اقدام کرده است:
الف) پنج درصد از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب) مبلغ��ی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه
ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند.
ج) مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان می تواند از مسئوالن حادثه
وصول کند.
د) درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق.
هـ)  20درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
و)  20درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه.
ز) جرائم موضوع ماده  28این قانون.
ح) کمکهای اعطایی از سوی اشخاص مختلف.
 .1ب��رای مطالعه بیش��تر ر .ک  .آیین نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خس��ارت های بدنی مص��وب  1388 /9 /22وزیران عضو
کمیس��یون ام��ور اجتماعی و دولت الکترونیک که طی نامه شم��اره  /216449ت  41397ک مورخ  1388/11/4ابالغ و در روزنامه
رسمی شماره  18908مورخ  1388/11/6منتشر شدهاست.
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تبص��ره  :در صورت کمبود منابع مالی صندوق  ،دولت مؤظف است در بودجه سنواتی

سال بعد ،کسری منابع صندوق را تأمین نماید".

 -4برخورداري صندوق ازبرخي حمايت ها و معافيت هاي قانوني خاص :يکي ديگر

از نوآوري ه��اي قانون اصالح قانون بيمه اجباري برخورداري صندوق ازبرخي حمايتها
و معافيته��اي قانون��ي خاص مي باشد .به عن��وان نمونه درآمدهای صن��دوق از مالیات
و هرگون��ه ع��وارض  ،معاف بوده (تبص��ره دو ماده )11و همچنين صن��دوق از پرداخت
هزینهه��ای دادرس��ی و اوراق و حق االجرانيز معاف شده اس��ت (تبصره سه ماده  . )11از
طرفي ديگر اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق تأمین خسارتهای
بدن��ی از حمايتهاي قانون��ي اسناد الزم االجرا برخوردار ش��ده و چنين اسنادي در حکم
اسناد الزماالجرا شناخته شده است (تبصره چهار ماده )11و در نهایت عدم پرداخت حقوق
قانون��ی صندوق از سوی شرکتهای بیمه ،موض��وع بندهای "الف" و "ب" ماده  11قانون
بیم��ه اجب��اری جدید  ،جرم انگاری شده و در حکم دخ��ل و تصرف غیر قانونی در وجوه
عمومی به شمار آمده است (تبصره پنج ماده .)11
گفتار سوم :مموارد اجمال،ابهام ،سکوت و خالءهاي قانوني موجود در قانون اصالح

در ارتباط با صندوق تأمين خسارتهاي بدني:

 -1لزوم حذف بطالن قرارداد بيمه ،تعليق تأمين بيمهگر از شمار تعهدات صندوق :با

توجه به آمره بودن مقررات قانون اصالح قانون بيمه اجباري پيشنهاد ميشود موارد بطالن
قرارداد بيمه ،تعلق تأمين بيمهگر و تعهدات صندوق تأمين خسارتهاي بدني حذف شود.
زي��را بطالن يا تعليق قرارداد بيمه توسط بيمهگر با ويژگي آمره بودن اين قانون در تعارض
است .به ويژه آنكه بيمهگر نسبت به دريافت حقبيمه نيز اقدام کرده است.

 -2لزوم تعريف دقيق موارد خارج از ش��رايط بيمهنامه :عبارت «خس��ارتهاي بدني

خارج از شرايط بيمهنامه» مندرج در ماده  10در قانون تعریف نش��ده و با وضعيت حاضر
امك��ان عمل��ي شرايط عمومي يا خصوص��ي حتي مغاير مقررات قان��ون در بيمهنامهها در
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راستاي كاهش و تحديد مس��ؤليت بيمهگر در قبال زيانديده وجود دارد ،لذا جهت روشن
ش��دن مفهوم این عبارت و تعیین چارچوب آن پیش��نهاد م��ی شود در قانون از این عبارت
تعریف جامعی ارایه شود.

 -3لزوم تبيين حدود مراجعه صندوق تأمين خس��ارتهاي بدني به مس��ؤل حادثه:

صندوق پس از پرداخت خس��ارت به زيانديده ميتواند بر اساس اصل قايم مقامي ،جهت
بازيافت خس��ارات پرداختشده به مسؤل حادثه مراجعه کند .در واقع مسؤلیت صندوق به
جهت حمایت از زیاندیده است و به جای مس��ؤل حادثه اقدام به پرداخت میکند؛ بدیهی
اس��ت که بتواند مبالغ پرداختی را بازیافت کند .مبال��غ دريافتي از اين طريق ،يكي از منابع
مالي صندوق را تشكيل ميدهد كه در بند ج ماده  11قانون به آن اشاره شده است.
در قانون به صراحت به این امر اشاره نشده است لذا پیشنهاد میشود این حق برای صندوق
به نحو صریح پیش بینی شود .همچنین پیش بینی شود در مواردي كه مسؤل حادثه فرار ميكند

و صندوق اقدام به پرداخت ميکند ولی بعدا ً وسیله نقلیه مورد شناسایی قرار میگیرد صندوق
ميتواند به بيمهگري كه مسؤليت شخص متواري را پوشش داده است و هم خود شخص راننده
 ،رجوع کند در اینصورت اين شخص ميتواند از بيمهگر مطالبه خس��ارات پرداختي را داشته
باشد؛ به اين استناد كه طبق قرارداد بيمه ،بيمهگر مكلف به پرداخت است.
همچنی��ن با توجه به اختالفی که در خصوص مراجع��ه صندوق به زیاندیده زن یا غیر
مس��لمان وج��ود دارد و اعتقاد برخ��ی از حقوقدانان و محاکم مبنی ب��ر اینکه صندوق در
مواقعي ،آنچه را ميپردازد ،نميتواند وصول نمايد .از جمله در موردي كه صندوق ،ديه زن
زيانديده را مانند زيانديدة مرد پرداخت ميكند و در این موارد پس از مراجعه به مس��ؤل
حادث��ه ،تنها ميتواند به ميزان ديه زن و مس��ؤليت قانوني ،مبالغي را از اين شخص وصول
كن��د ،زي��را مباني كه براي مازاد بر دي��ه قانوني زن در رابطه با بيمهگ��ر و زيانديده مطرح
ميش��ود ،در رجوع به عامل حادث��ه و دريافت مبلغ مازاد از او وجود ندارد و نوعي تحمل
مازاد بر مسؤليت است كه بدون تصريح قانون صحيح نخواهد بود؛ لذا پیشنهاد میشود حق
صندوق در مراجعه به مسبب حادثه در مواردی که زیاندیده زن یا غیر مسلمان باشد برای
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دریافت تمام خسارت پرداختی نه فقط نصف آن پیش بینی شود.

 -4لزوم تصريح به نوع ش��خصيت حقوقي صندوق در قانون :در قانون اصالح قانون

بيمه اجباري مانند سلف خود از صندوق تأمين خسارت هاي بدني به عنوان صندوقي مستقل
ياد کرده بود بدون آنکه نوع شخصيت حقوقي آن را تعيين کند .براي رفع اين نقيصه اگرچه
به موجب بند  94قانون بودجه سال 1390کل کش��ور مصوب 1390/02/19صندوق تأمين
خسارتهاي بدني به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373/04/19
الحاق شده است.ولي با عنايت به موقت بودن قانون بودجه و اينکه علي القاعده احکام آن
در م��دت اعتبار قانون مدت دار موصوف داراي اعتباراست و از طرفي هدف مقنن در اين
وضع اين مقرره تکميلي و بند الحاقي ،اقدام در راستاي استقالل شخصيت حقوقي صندوق
و تمييز و تفکيک بيش��تر آن از وضعيت و هويت سابق آن بوده است .لذا شايسته است در
اصالح��ات پيش روي ،نوع شخصيت حقوق��ي صندوق در متن ماده مربوطه تعيين تکليف
و تصريح شود.

« -5مدی��ر ی��ا مدیرعامل صندوق» :در مقررات قبلي  ،صندوق تأمين خس��ارت هاي

بدن��ي ب��ه عنوان يکي از مديريت هاي بيمه مرکزي شناخت��ه مي شد ولي با توجه به ارتقاء
شان و جايگاه صندوق تأمین خس��ارت های بدنی و اينکه در قانون جديد مدير صندوق
به پيش��نهاد رييسکل بيمه مرکزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حکم رييس مجمع
عمومي منصوبميشود .همچنين با توجه به قرار گرفتن آن در شمار نهادها و مؤسس��ات
عمومي غير دولتي به شرح بند سابق ،پیشنهاد میشود ارکان وتشکیالت صندوق مذکور به
پیش بینی و تسمیه آن در چهارچوب اساسنامه ارجاع داده شود.

 -6اصالح واژه «تبصره» به «تبصرهها» در تبصره  1ماده  :10با توجه به اينكه ماده 4

داراي دو تبصره ميباشد ،واژه «تبصرههاي» كه در اين تبصره ذكر شده است صحيح به نظر
ميرسد .لذا عبارت «تبصره های ذیل آن» جایگزین عبارت «تبصره ذیل آن» گردد.

 -7ضرورت اصالح قانون با رويكرد تقويت جنبه پيش��گيرانه :باتوجه به منتفی شدن

موع��د چهارماهه تبصره ( )7م��اده ( )11و ضرورت اصالح قانون ب��ا رویکرد تقویت جنبه
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پیش��گیرانه آن و لزوم فراهم نمودن ساز وکارهای ترویج و تعمیم امر بیمه ،پیشنهاد می شود
تبصره ( )7ماده ( )11اصالح شود و این اجازه به صندوق داده شود تا بخش��ی از منابع مالی
خود را جهت تعمیم امر بیمه ،گسترش فرهنگ بیمه ،ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص
ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان های ناشی ازحوادث رانندگی اختصاص دهد.

 )8ل��زوم ذک��ر مرجع اجراي اس��ناد مربوط ب��ه مطالبات و پرداختهاي خس��ارت

صن��دوق تأمين خس��ارتهاي بدني :با توجه به آنکه ه��دف از شناسايي اسناد مربوط به
مطالبات خس��ارت هاي صندوق ،تس��هيل فرايند مطالبه و وصول مبال��غ پرداختي به زيان

ديدگان از مس��ؤالن حوادث رانندگي اس��ت و از طرفي ديگر دواير اجراي ثبت مرجع عام
ص��دور اجراييه در خصوص اسناد در حکم اسن��اد الزم االجرا مي باشند ،ولي متأسفانه در
عم��ل مرجع مذکور بنا به معاذيري از جمله ع��دم تصريح به اين موضوع در آییننامه مفاد
اسن��اد رسمی الزماالجرا و طرز رسیدگی ب��ه شکایات از عملیات اجرایی ازپذيرش چنين
درخواستهاي��ي خودداري مي کنند .لذا تصريح به مرج��ع رسمی اجراي اسناد مربوط به
مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني الزم و ضروري است.

 -9لزوم حذف تكليف مقرر در تبصره  551قانون مجازات اس�لامي از صندوق :از

آنجايي كه صندوق تأمين خس��ارتهاي بدني به عن��وان يكي از نهادهاي مهم و تخصصي
در كنار صنعت بيمه كش��ور ،عهدهدار حمايت از زيانديدگ��ان حوادث رانندگي در موارد
مهمي چون بطالن قرارداد بيمه ،تعليق تأمين بيمهگر ،فرارکردن و يا شناخته نش��دن مسؤل
حادثه و ورشکس��تگي بيمهگر ميباشد و گاهی با توجه به حجم پروندههاي واصله مربوط
ب��ه حوادث جادهاي مش��مول ماده  10قانون اصالح قانون بيم��ه شخص ثالث ،پاسخگوي
نيازه��اي ج��ارياش نميباشد .هم اكنون و ب��ا تصويب تبصره م��اده  551قانون مجازات
اسالمي به نظر ميرسد عالوه بر آنكه نفس توجه مسؤليت و تكليف به پرداخت ديات اين
قبيل بزهديدگان توسط صندوق تأمين خس��ارتهاي بدن��ي ،مغاير با اهداف و كاركردهاي
حرفهاي و تخصصي اين صندوق كه بخش��ي الينفك از صنعت بيمه كشور ميباشد است،
ب��ا توجه به تأمين عمده منابع مال��ي اين صندوق از محل بندهاي "الف" و بعض ًا "ب" ماده

راهور

مطالعات پژوهشی
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فصلنامه مطالعات پژوهشی

 11قانون مذكور يعني توسط بيمهگذاران و خريداران بيمهنامههاي شخص ثالث پرداخت
و تأمي��ن ميشود و همچنين نظر به تجربه چندساله ع��دم تخصيص به موقع ،كارا و كامل
ساير منابع مالي اين صندوق در ساير بندهاي ماده  ،11تأييد تبصره ماده  551قانون مذكور
در عمل موجب تحميل بار مالي قابل توجهي به تنها ركن تخصصي و پشتوانه بيمهگذاران
صنعت بيمه كش��ور به طور خاص و به تبع موجب افزايش هزينههاي عمومي كشور بطور
عام ميشود.

 -10ض��رورت پيشبين��ي واريز مس��تقيم منابع بندهاي "ه��ـ" و "و" ماده  11بطور

مس��تقيم به حساب صندوق :هماكنون منابع درآمدي موضوع بندهاي "هـ" و "و" ماده 11

مانند هر درآمد ديگر كش��ور به حس��اب خزانه داري كل كش��ور واريز ميشود .خروج و
هزين��ه كرد اينگونه مبالغ مطابق با رويه قانوني موجود مس��تلزم پيشبيني رقم آن در قانون
بودج��ه ساليان��ه در محل درآمدها و هزينههاست .از طرف ديگ��ر در صورتي كه اين مبالغ
در قانون بودجه ساليانه به طور صد در صد و متناسب با مبالغ قابل تحقق در سند بودجه

پيشبين��ي و لحاظ نش��ده باشد يا آنكه حتي در صورت پيشبين��ي عم ً
ال با توجه به برخي
تنگناه��اي بودج��هاي مبالغ پيشبيني شده بطور كامل تخصي��ص نمييابد و از طرف ديگر
تعه��دات صندوق در قبال زيانديدگان حوادث رانندگي و غيررانندگي موضوعي مس��تمر
و مس��تلزم دراختيارداشت��ن به موقع منابع مالي است  .لذا ذكر واريز مس��تقيم منابع قانوني
موضوع بندهاي فوق به محض تحقق به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي
خزانهداري كل كشور در قانون دائمي يا تكليف به اختصاص رديف بودجهاي مستقل براي
صندوق جهت واريز مس��تقيم منابع مذكور و خروج اين دو منبع مالي از شمول مواد ()62
و ( )63قانون محاسبات عمومي كش��ور با توجه به ماهيت و روند رسيدگي به پروندههاي
موضوع تعهدات قانوني صندوق كه مس��تلزم زمان  ،دقت نظر و در مواردي صدور احكام
قطعي قضايي است ميتواند اقدامي مفيد و مؤثر باشد.

سال سوم-شماره 8
بهار 93

ماده متناظر
در
ق سابق
بيمه اجباري

شماره
ماده

ماده 1

قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسؤليت مدني دارندگان وسايل نقليه
موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
مصوب 1387

موارد نوآوري
(هست ها)

 تعريف دارنده تفكيك مسؤليتدارنده از راننده
 تعريف خسارتبدني و بيمه
مستقيمهزينههاي
معالجه و نه به
عنوان مازاد بر ديه
تعريف خسارت
مالي
 تعريف گستردهو تمثيلي از حادثه
رانندگي
 حذف استثنائاتماده  2ق .سابق

موارد شايسته اصالح
(بايد ها)
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 رعايت شيوه صحيحقانون نويسي :مانند
عنوان قانون و يا نياوردن
تبصرههاي مكرر ذيل
يك ماده
 تصريح به نوع مسؤليتدارنده در متن ماده
 آيا مالك و متصرف هردو باالستقالل مسؤلند؟
 لزوم تصريح به خساراتناشي از كسر (افت)
قيمت :ماده  2ق رسيدگي
به خسارتهاي ناشي از
تصادفاترانندگي
تصريح به خساراتي كه بهسبب وسايل نقليه موتوري
زميني ايجاد شوند.

راهور

ماده 1
ماده  -1کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص
ق .سابق
حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی
که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محموالت
آنها به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( )4این قانون نزد
یکی از شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته تبصره 1ماده1
ق .سابق
باشد ،بیمه نمایند.
تبصره  -1دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر ماده 2ق.سابق
کدام که بیمهنامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط میشود.
تبصره  -2مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب
به فعل یا ترک فعل او است نمیباشد .در هر حال خسارت وارده از محل بیمهنامه
وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
تبصره  -3منظور از خسارت بدنی ،هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه ،شکستگی،
نقص عضو ،از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم)یا دیه فوت شخص ثالث
به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است .هزینه معالجه نیز چنانچه
مشمول قانون دیگری نباشد ،جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره  -4منظور از خسارت مالی ،زیانهایی میباشد که به سبب حوادث مشمول
بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره  -5منظور از حوادث مذکور در این قانون ،هر گونه سانحهای از قبیل تصادم،
تصادف ،سقوط ،واژگونی ،آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده
و نیز خسارتی است که از محموالت وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبص��ره  -6منظ��ور از شخص ثالث ،هر شخصی است ک��ه به سبب حوادث
وسای��ل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالیشود به استثناء
راننده مسبب حادثه.

مطالعات پژوهشی

قانون اصالح قانون بيمه اجباري شخص ثالث" ،هست ها و بايدها"

یافته های تحقیق
جدول  :1قانون اصالح قانون بيمه اجباري شخص ثالث و موارد اصالحی

شماره
ماده

قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در
مقابل شخص ثالث
مصوب 1387

ماده متناظر در
ق سابق
بيمه اجباري

ماده 2

ماده 3

موارد نوآوري
(هست ها)

ماده  -3از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه
وسیله نقلیه منتقل میشود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه  ،بیمهگذار محسوب خواهد شد .

ماده 4

موارد شايسته اصالح
(بايد ها)

ماده  -2شرکت های بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون و آئیننامههای مربوط به آن ،با دارندگان ماده  8ق.سابق
وسایل نقلیه موضوع ماده ( )1این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
ماده 3
ق.سابق
ماده 6
ق .سابق

ماده  -4حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک
مرد مس��لمان در ماه های حرام و در بخش خسارتمالی معادل حداقل دوونیمدرصد(2 /5درصد)
ی بدنیو مالی بیش از حداقل
تعهدات بدنی خواهد بود .بیمهگذار میتواند برای جبران خسارت ها 
مزبور بیمه اختیاری تحصیل کند.
تبصره  -1درصورتی که در یک حادثه ،مسؤل آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان
محکوم شود  ،بیمهگر مؤظف به پرداخت تمامی دیههای متعلقه خواهد بود.
تبصره  -2بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیاندیدگان
را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند .مبلغ مازاد بر دیه تعیین
شده از سوی محاکم قضائی ،به عنوان بیمه حوادث محسوب میشود.

ماده 5

 انتقال قهري تعهداتبيمهگر به منتقل اليه در
صورت انتقال وسيله

 الزام شركتهاي بيمه بهارائه بيمهنامه شخص ثالث

 پرداخت ديه ازتوسعه حمايت از زيانديدگان
سوي بيمهگر به نرخ
حوادث رانندگي:
روز حادثه يا يوماالدا؟
 افزايش حداقل تعهداتبيمهگر تا ديه يك مرد مسلمان  -منظور از مذهب
اقليتهاي ديني رسمي
در ماه حرام
 تكليف به پرداخت تعدد كشور است يا همهانسانها صرفنظر از
ديه
اعتقادات ديني آنان؟
 عدم لحاظ جنسيت ومذهب زيانديدگان
 شناسايي حق بازيافتخسارات توسط بيمهگر از
راننده مسبب حادثه

لزوم افزايشدرصد مبالغ قابل
بازيافت جهت حفظ
بازدارندگي و اقتصادي
بودن بازيافت مبالغ

ماده  -5بیمهگر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمهنامه خواهد
بود .در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و
رانندگی یا پلیس راهعلت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف
است خس��ارت زیاندیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت
یکدرصد از خسارتهای بدنی و دودرصد از خسارت های مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه
نماید .در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راهعلت اصلی
وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه
توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

مطالعات پژوهشی

راهور

فصلنامه مطالعات پژوهشی
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سال سوم-شماره 8

بهار 93

قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري
زميني در مقابل شخص ثالث
مصوب 1387

تبصره -مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب
هیئت وزیران مشخص میشود.

شماره
ماده

ادامه
ماده5

ماده  6ماده  -6در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی
در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه ،یا در صورتی
که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه
نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین ،خسارت زیاندیده را پرداخت نموده
و پس از آن میتواند به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا
بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

ماده متناظر در
ق سابق
بيمه اجباري

ماده  6ق.
سابق

موارد نوآوري
(هست ها)

موارد شايسته اصالح
(بايد ها)

ماده  7ماده  -7موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است :
 -1خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
 -2خسارت وارده به محموالت وسیله نقلیه مسبب حادثه.
 -3خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.
 -4خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

ماده  8ماده  -8تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با ماده  6ق.سابق
رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت
ی بیمه به تصویب هیأت
ی عال 
این رشته توسط بیمهمرکزی ایران تهیه و پساز تأیید شورا 
وزیران خواهد رسید.

توسعه حمايت  -ضرورت وجود رأي مرجع قضايي در اين موارد
از زيانديدگان  -پرداخت بدون اخذ تضمين ،بازيافت
حوادث رانندگي :خسارات را متعذر ميسازد و بستر براي جرايم
 افزايش موارد جديد فراهم ميشود.تعهد شركت هاي  -قتل عمد مستوجب قصاص است نه ديه!
 لزوم پيشبيني حقبازيافت براي بيمهگر دربيمه
مورد خسارات ناشي از متصرفان غيرقانوني
توسعهحمايت
از زيانديدگان :
حذف بندهاي ،1
 4و  6ماده  4ق.
سابق (موارد خارج
از شمول بيمه)
 لحاظ تأثيرسوابق رانندگي
بيمهگذار در
حقبيمه

ماده  4ق.
سابق

 حذف خسارت ناشي از قوه قاهره به دليلشناسايي مسؤليت مطلق است و يا به دليل
بديهي بودن عدم وجود مسؤوليت در قوه
قاهره؟
ضرورت لحاظ خصوصيات فردي بيمهگذاردر
حقبيمه(سن،نوعگواهينامه،تجربهرانندگي،
شغل ،تحصيالت و سوابق خسارتي و  )...كه
كماهميتترازخصوصياتوسيلهنقليهنيست
(عدالتاجتماعي)

ماده  9ماده  -9پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسالمی ایران می
باشد مگر آنکه دربیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده 9
ق.سابق

راهور
لزوم تكرار ماده 9ق .سابق با اصالح عبارت بيمه
ايران ،بيمه مركزي ج.ا.ا
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مقابل شخص ثالث
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ماده 10م��اده  -10به منظ��ور حمایت از زیاندیدگان ح��وادث رانندگی ،خس��ارتهای بدنی وارد به
اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه ،بطالن قرارداد بیمه ،تعلیق تأمین بیمهگر،
فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا
به طورکلی خسارتهای بدنی خـارج از شرایط بیمهنامه (به استثناء موارد مصرح در ماده())7
تــوسط صندوقمستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
مدی��ر صندوق به پیش��نهاد رئیسکل بیمه مرکزی ای��ران و تصویب مجمع عمومی و با حکم
رئی��س مجمع عموم��ی منصوبمیگردد  .مجم��ع عمومیصندوق با عضوی��ت وزراء امور
اقتصادی و دارایی ،بازرگانی ،کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیسکل بیمه مرکزیایران
حداق��ل یک بار در سال تش��کیلمیشود .بودجه ،ترازنامه و خط مش��ی صندوق به تصویب
مجم��ع خواهد رسید .متن کامل ترازنامه صن��دوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جرائد
کثیراالنتشار منتشر خواهد شد.
تبصره  -1میزانتعهداتصندوقبرایجبرانخسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ()4
این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تبص��ره  -2مرکز صندوق ته��ران است و در صورت لزوم میتواند با تصویب مجمع عمومی
صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء

ماده متناظر در
ق سابق
بيمه اجباري
ماده 10
ق .سابق

موارد نوآوري
(هست ها)

موارد شايسته اصالح
(بايد ها)
تصريح به نوع شخصيت
توسعه حمايت
حقوقي صندوق در متن ماده
از زيانديدگان
 تداخل وظايف صندوق وحوادث رانندگي:
 افزايش تعهدات بيتالمال در موارد م  255و 313ق.م.ا
صندوق تاحد
 ضرورت ممنوعيت اعالمبيمهگر
تعليق و يا بطالن قرارداد
 ارتقاء سطح شأنبيمه شخص ثالث از سوي
صندوق تا حد يك
شركتهاي بيمه و نتيجت ًا حذف
نهاد عمومي
موارد بطالن و يا تعليق تأمين
 شناسايي شأنبيمهگر از تعهدات صندوق
مديريتي باالتر براي
تأمين خسارتهاي بدني
مديرصندوق

مطالعات پژوهشی

راهور
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موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
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ادامه تبص��ره  -3هزینههاییکه بیمه مرکزی ایران ب��رای ادارهصندوق متحمل میگردد
ماده 10حداکث��ر تا سه درصد ( )%3از درآمده��ای ساالنه صندوق از محل منابع درآمد آن
پرداخت خواهد شد.

ماده متناظر در موارد نوآوري
(هست ها)
ق سابق
بيمه اجباري

موارد شايسته اصالح
(بايد ها)

راهور
 ضرورت ممنوعيت اعالم تعليق و يا بطالن قراردادبيمه شخص ثالث از سوي شركتهاي بيمه و نتيجت ًا
حذف موارد بطالن يا تعليق تأمين بيمهگر از تعهدات
صندوق تأمين خسارتهاي بدني.
ضرورت پيشبيني حق رجوع صندوق به شركتبيمهگري كه در موعد مقرر نسبت به ايفاي تعهدات
قانوني خود در قبال زيانديده عمل نميكند و در
نتيجه مابهالتفاوت ديه مقرر با سقف تعهدات بيمهگر
مشمول موارد خارج از شرايط ميشود.
 لزوم لحاظ جنسيت و مذهب زيانديده در تعهداتصندوق به جهت فراهمکردن امكان حقوقي بازيافت
خسارات از عامل زيان.
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ماده 11ماده  -11منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف) پنج درصد از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب) مبلغی معادلحداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیهای که از انجام
بیمه موضوع این قانون خـودداری نمایند وصول خواهد شد .نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر
ضوابط الزم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج) مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیاندیدگان بتواند از مسؤوالن حادثه وصول نماید.
د) درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق.
ه)  20درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
و)  20درصد از کلهزینههایدادرسی و جزاینقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
ز) جرائم موضوع ماده ( )28این قانون.
ح) کمک های اعطائی ازسوی اشخاص مختلف.
تبصره  -1در صـورت کمبود منابع مالی صندوق ،دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد
کسری منابع صندوق را تأمین نماید.
تبصره  -2درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف میباشد.
تبصره  -3صندوق از پرداخت هزینههای دادرسی و اوراق و حقاالجراء معاف می باشد.
تبصره  -4اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم
اسناد الزم االجراء است.
تبصره  -5عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی ازسوی شرکتهایبیمه در
حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی میباشد.
تبصره  -6مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در
حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی میباشد.
تبصره  -7به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیش��گیری از آسیبهای اجتماعی آن دسته از دارندگان
وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه ازتاریخ الزم االجراء
شدن این قانون نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند «ب» این ماده
معاف خواهند بود.

ماده متناظر در
ق سابق
بيمه اجباري
ماده  11ق.
سابق

موارد نوآوري
(هست ها)

موارد شايسته اصالح
(بايد ها)
توسعه حمايت از  -ضرورت حذف عبارت «بتواند»
زيانديدگان حوادث از بند ج ماده 11
 اختصاص رديف بودجه مستقلرانندگي:
 افزايش در ميزان بهصندوقو تنوع منابع مالي  -پيشبيني  100درصد در سند
بودجهساليانه
صندوق
توسعه حمايت از  -تكليف به واريز مستقيم منابع
زيانديدگان حوادث درآمدي بندهاي (هـ) و (و) به
محض تحقق به حساب صندوق
رانندگي
توسط خزانهداري كل كشور
و حذف تشريفات مربوط به
تخصيص
 تصريح به خروج منابع ماليبندهاي (هـ) و (و) از شمول مواد
 برخورداريصندوق از حمايت  62و  63قانون بودجه كل كشور
هاي قانوني ويژه -ضرورت تعيين مرجع صالحه
قانوني براي اجراي اسناد مربوط به
مطالبات و پرداخت هاي خسارت
صندوق
 جرمانگاري عدمپرداخت حقوق
قانوني صندوق از
سوي شركت هاي
بيمه

مطالعات پژوهشی

راهور
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شماره
ماده

ماده 12ماده  -12صندوق مجاز است موجودیهای نقدی مازاد خود را نزد بانک ها سپردهگذاری یا اوراق
مشارکت خریداری نماید مشروط بر آنکه سرمایهگذاریهای مذکور به نحوی برنامهریزی و انجام
ت صندوق وجود
ت خس��ارتکامل به زیاندیدگا ن مش��مول تعهدا 
شود که همواره امکان پرداخ 
داشتهباشد.

قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در
مقابل شخص ثالث
مصوب 1387

موارد نوآوري
(هست ها)
توسعه حمايت
از زيانديدگان
حوادث رانندگي:
 حذف مرور زماندعاوي مربوط به بيمه

ماده 13ماده  -13چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیرامور اقتصادی و دارایی
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده متناظر در
ق سابق
بيمه اجباري

موارد شايسته اصالح
(بايد ها)
لزومتعييندرصديمتناسببراي
سرمايهگذاري صندوق در امور
مربوط به پيشگيري از حوادث
رانندگي.
 ارتقای سطح شأنصندوق تا حد يك
نهاد عمومي

ماده 14ماده  -14اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک الزم برای دریافت خس��ارت به طور
مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه نمایند .
دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

درآييننامه مربوطه مدارك الزم به
درستي و شفافيت احصاء نشده
مث ً
ال رأي مرجع قضايي ضرورت
دارد يا نه؟

 توسعه حمايت اززيانديدگان حوادث
رانندگي:
 امكان مراجعهمستقيمزيانديدگان
به بيمهگر يا صندوق
جهت دريافت
خسارت

ماده 15ماده  -15بیمه گر مؤظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک الزم ،خسارت متعلقه را
پرداخت نماید.

راهور

توسعه حمايت از
زيانديدگان حوادث
رانندگي:
 تسريع روند جبرانخسارت

مطالعات پژوهشی
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موارد نوآوري
(هست ها)

ماده 16ماده  -16در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت ،بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا
صندوق تأمین خسارت های بدنی حسب مورد مؤظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی
و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بالفاصله
حداقل  50درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیاندیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس
از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
تبصره -در حوادث رانندگی منجر به فوت ،شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده
مسبب حادثه و ورثه متوفی ،بدون نیاز به رأی مراجع قضائی ،دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده
را پرداخت نمایند.

ماده 17ماده  -17در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی ،پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق
زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت میگیرد.
در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت ،شرکت بیمه موظف است
وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده باشد تعمیر
نموده و هزینههای تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره -در صورتی که اختالف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات
آئین دادرسی در کمیسیون حل اختالف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری
محل یک نفرکارشناس بیمه با معرفی اتحادیه(سندیکای) بیمهگران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و
یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد
رسیدگی قرار میگیرد و رأی اینکمیسیون قطعی و ظرف بیست()20روز قابل اعتراض در دادگاههای
عمومی است.ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری
بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده 18ماده  -18شرکت های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادثرانندگی موضوع این قانون را در
مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمهنامه معتبر بوده و بین طرفین
حادثه اختالفی وجود نداشته باشد ،حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ( )4این قانون بدون
أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.

ماده متناظر در
ق سابق
بيمه اجباري

موارد شايسته اصالح
(بايد ها)
مرجعومعيارمعينشدنميزان
قطعيديهمعلومنيست.آيامنظور
معينشدنديهقطعيبهموجب
رأي دادگاه است يا نظريه پزشكي
قانوني؟

توسعه حمايت از
زيانديدگان حوادث
رانندگي:
 الزام بيمهگر ياصندوق به پرداخت
 50درصد ديه تقريبي
به زيانديده در بدو
حادثه

توسعه حمايت از غيرقطعي بودن آراي صادره از
زيانديدگان حوادث كميسيونهاي موضوع تبصره
ماده  17و در نتيجه ضرورت
رانندگي :الزام
حذف كلمه «قطعي» از متن
بيمهگر به تعمير و
قانون
جبران خسارت مالي
زيانديده
قضازدايي در مورد
اختالف بيمهگر و
زيان ديده در روش
جبران خسارات مالي

توسعه حمايت از
زيانديدگان حوادث
رانندگي:تسهيل
پرداخت خسارات
 -قضازدايي

امكان تباني يا تحميل خسارات
به بيمهگر در صورت تصادف
راننده فاقد گواهينامه و ضرورت
كارشناسي هر دو وسيله

مطالعات پژوهشی
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ماده متناظر در
ق سابق
بيمه اجباري

ن قانون ممنوع است .کلیه دارندگان ماده  7ق .سابق
ماده 19ماده  -19حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع ای 
وسایل مزبور مکلفند سند حاکیاز انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و درصورت درخواست
مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند .مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه
فاقد بیمهنامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمهنامه مربوط در محلمطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را
به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند .آئیننامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث
ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتکشور با همکاری وزارتخانههای راه و ترابری و دادگستری و
بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره  -1بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچس��ب یا استفاده از
ابزارهای مناسب دیگر ،امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون ،برای مأموران
راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد .دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به بهکارگیری ابزارهای فوق
میباشند.
تبصره  -2دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمهنامه شخص
ثالث معتبر ،از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است .نظارت
بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانههای کشور و راه و ترابری میباشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات
متخلف را به مراجع ذی صالح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری بهعمل آورند.
تبصره  -3ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ،توسط
راهنمایی و رانندگی ،دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع میباشد .دفاتر اسناد
رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع اینقانون ،مشخصات بیمه نامه
شخصثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.
ماده  9ق.
سابق

موارد شايسته اصالح
(بايد ها)
ضرورت تعيين ضمانت
اجرا براي اين مقرره و
الزام پليس به استفاده
از ظرفيتهاي موجود
همانند دوربينهاي
شدآمدي جهت اعمال
ماده  19و اعمال جريمه
نداشتن بيمهنامه مانند
موارد ورود به طرح

موارد نوآوري
(هست ها)

ممنوعيت ارائه هرگونه
خدمات به دارندگان از
جمله كارت سوخت ،
تمديد گواهينامه ،اخذ و
يا تعويض پالك و  ...از
سوي اشخاص حقوقي
عمومي و خصوصي
بدون داشتن بيمهنامه

 حمايت از صنعتبيمه از طريق
ممنوعيت تردد
وسايل نقليه فاقد
بيمهنامه
 گسترش وشفافنمودن
اختيارات پليس در
توقيف وسيله نقليه
فاقد بيمهنامه
 فراهم نمودن زمينهو الزام تعامل سازنده
بين پليس و ساير
مراجع قانوني
 حمايت از صنعتبيمه از طريق
ممنوعيت ارائه
خدمات به وسايل
نقليه فاقد بيمهنامه
 حمايت از صنعتبيمه از طريق
ممنوعيت تردد
وسايل نقليه فاقد
بيمهنامه

راهور

ماده 20م��اده  -20دارندگ��ان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران میشوند درصورتی که خارج از کش��ور
مس��ؤولیت خود را نس��بت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمهنامهای که از طرف
بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته میشود بیمه نکرده باشند ،مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه
نمایند .همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج میشوند موظفند هنگام خروج،
مسؤولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک
مرد مسلمان در ماههایحرام بیمه نمایند در غیر اینصورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذیربط جلوگیری
ب ه عمل خواهد آمد.

مطالعات پژوهشی
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شماره
ماده

قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در
مقابل شخص ثالث
مصوب 1387

ماده متناظر در
ق سابق
بيمه اجباري

موارد نوآوري
(هست ها)

ماده 21ماده  -21محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی ،بیمه نامه شخص ثالثی را
که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتب ًا مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه
به عنوان وثیقه قبول نمایند.

ماده 22ماده  -22محاکم قضائی مکلفند در جلس��ات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی ،حسب
مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود
دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابالغ کنند.

ماده 23ماده  -23ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه مؤظفند نسخهای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی
منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را عالوه بر ذینفع ،حسب مورد به بیمه
گر مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی ارسال نمایند.

ماده 24ماده  -24نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی
به بانک های اطالعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مش��خصات وسایل نقلیه موتوری زمینی،
گواهینامههای صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان ،از طریق سامانه رایانهای برای
بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمهگر فراهم گردد.

ماده 25ماده  -25شرکت هایبیمه مجاز به فعالیتدر رشته بیمه موضوع اینقانون موظفند با استفاده از تجهیزات
و سامانه های رایانه ای مناسب ،کلیه اطالعات مورد نیاز بیمه مرکزیایران در رابطه با بیمه نامه های صادر
شده و خسارت های مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.

ماده 26ماده  -26بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطالعات مذکور در
مواد ( )24و ( )25این قانون برای کلیه شرکت های بیمه ذیربط و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران فراهم گردد.

موارد شايسته اصالح
(بايد ها)
حبسزدايي و امكان وثيقه
نهادنبيمهنامه
تكليف دادگاه به دعوت از ضرورت تسري تكليف
شركتهاي بيمه و صندوق دعوت به كليه مراجع
تأمين در دعاوي مسؤوليت قضائي و شبه قضائي
از جمله دادسراها و
شوراهاي حل اختالف
تقويت همكاري بين
بخشي مراجع دخيل:
لزوم ارسال گزارشحادثه به صندوق تأمين
 لزوم تعامل سازنده ناجاو بيمه مركزي براي امكان
شناسايي ضريب واقعي
ريسك بيمهگذار
 لزوم تعامل سازنده بيمهمركزي و شركتهاي بيمه در
تبادل اطالعات
 لزوم تعامل سازنده ناجاو بيمه مركزي

مطالعات پژوهشی
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ماده متناظر در
ق سابق
بيمه اجباري

ماده 27ماده  -27شرکتهای بیمه مؤظفند بیس��ت درص��د ( )%20از سود عملیات بیمهای خود در بخش بیمه
شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیم ه مرکزی ایران تعیین میشود
واری��ز نمایند .بیمهمرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و
خسارتهای ناشی از آن میشود هزینه نماید .نحوه تعیین سود عملیات بیمهای رشتههای مذکور به پیشنهاد
بیمهمرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .وضع هر گونه
عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع میباشد.

موارد نوآوري
(هست ها)
حمايت از صنعت بيمه:
 تعامل با وزارت راه درايمن سازي راهها

 پيشبيني ضمانتاجراهاي مؤثر اداري جهت
اجراي مقررات قانوني

ماده 28ماده  -28بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجراء این قانون نظارت نماید و درصورت عدم اجراء
مفاد آن از سوی هریک از شرکتهایبیمه ،حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا
مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده( )4این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه
پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با
تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک
یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند .جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای
بدنی واریز خواهد شد.
تبصره -درکلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی وتخصصی اتحادیه (سندیکای) بیمهگران ایران را
قبل از صدور حکم أخذ خواهد نمود .چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت
نامه بیمه مرکزیایران کتب ًا نظر خود را اعالم نکند بیمه مرکزی ایران رأس ًا اقدام خواهد نمود.

ماده 29ماده  -29آئیننامههای اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر
ام��ور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواه��د رسید .تا زمانی که آئیننامههای جدید به
تصویب نرسیده باشد آئیننامههای قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد الزم االجراء است.

موارد شايسته اصالح
(بايد ها)

راهور

ماده 30ماده  -30قانون بیمه مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهموتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب
 )1347و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد .هرگونه نسخ یا اصالح مواد این قانون
باید صریح ًا در قوانین بعدی قید شود.
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فصلنامه مطالعات پژوهشی

روش شناسی تحقیق

ای��ن تحقیق از نظر ه��دف ،کاربردی و از روش توصیفی -تحلیلی از نوع اسنادی است.

جامعه آماری این مطالعه اسناد و مدارک موجود در حوزه مورد مطالعه قانون اصالح قانون
بیمه اجباری شخص ثالث ،است .همچنین محقق در این مطالعه به نقاط قوت و ضعف این
قانون و پیشنهادهای اصالحی شایسته نیز ارائه کرده است.

نتیجه گیری

اگرچه تصويب قانون اصالح قانون بيمه اجباري در سال  ، 1387فينفس��ه گامي رو به

جل��و در راستاي رف��ع خالءهاي قانوني موجود در قانون بيم��ه اجباري مصوب  1347به
شم��ار م��يرود و در قانون اصالحي ،مقنن گامهايي است��وار و ابتكاراتي جديد در راستاي
حمايت از زيانديدگان حوادث رانندگي را برداشته است ولي كماكان پارهاي نقاط سكوت
 ،ابهام و يا اجمال در قانون اصالحي مانند عدم تصريح به مس��ؤليت دارنده  ،عدم پوشش
خس��ارت ناشي از كس��ر قيمت  ،عدم تصريح به نوع شخصيت حقوقي صندوق  ،عدم ذكر
مرجع اجراي اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي قانوني صندوق تأمين خس��ارتهاي
بدن��ي ،ع��دم شفافيت سم��ت ،عنوان و حدود اختي��ارات صندوق يا بيمهگر در جلس��ات
رسيدگي به دعاوي حوادث رانندگي و  ...وجود دارد كه حس��ب طبيعت اينگونه قوانين،
در پايان دوره آزمايش��ي آن نيازمند اصالح است .نقطه ثقل و مركزي مباحث ميبايس��ت
توجه همزمان به اهداف و كاركردهاي خاص و ويژه مسؤليت مدني و بيمه آن در سه بعد
حماي��ت از زيانديده ،حف��ظ جنبه بازدارندگي خاص و عام اين گونه مس��ؤليتها و بيمه

آن و نهايت�� ًا تضمين حق��وق و ايمني و امنيت شهروندان در برخ��ورداري از محيطي ايمن
جه��ت تردد است .ك��ه غفلت از هرجنبه و عدم رعاي��ت وزن متناسب هركاركرد ميتواند
ب��ه ناترازي مجموعه قانون دائم��ي پيش رو بينجامد .توجه به ابع��اد فرهنگي ،اجتماعي و
اقتص��ادي حوادث رانندگ��ي و آثار سنگين و زيانبار آن ب��راي زيانديده و خانواده وي و
جامعه لزوم طراحي و اعمال سازوكارهاي بازدارنده و پيشگيرانه را در قانون دائمي بيش از
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پيش ضروري مينماياند زیرا به هر حال هزينههاي سنگين جبران زيانهاي مس��تقيم ناشي
از ح��وادث رانندگ��ي حتي به صورت و در قالب طرحهاي بيم��هاي و نظامهاي جايگزين
مسؤليت در يك ديد كلي از محل تخصيص مبالغ و منافع عمومي جامعه صورت ميگيرد.
مبالغ��ي ك��ه در صورت تقويت جنبه بازدارنده و پيش��گيرانه قان��ون ميتواند در محلهاي
ضروريت��ري چون آموزش ،بهداش��ت ،اشتغال ،ازدواج ،كمكبه طرحه��اي عمراني و ...
هزينه شود .در اين قسمت باتوجه به موارد ابهام ،سكوت ،اجمال يا نقيصهاي كه در قانون
ساب��ق بيمه اجباري وجود داشت و گامهاي اصالحي و نوآوريهاي مقنن در قانون جديد
بيمه اجباري ،به تفكيك به بيان موارد نيازمند اصالح در قالب جدولي مقايسهاي پرداختهايم
تا در يك نگاه كلي به سهولت اين موارد معلوم و مشخص شود.

مـنـابـع
• اماميپور  ،مجيد( . )1388نگاهي نقادانه به قانون اصالح قانون بيمه شخص ثالث مصوب
 ،1387نشريه حقوق اسالمي ،سال  ،6شماره .105-124 ، 21
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