
 

 

1 

 

 
 

 

 اظهارنظر كارشناسي درباره:

 شخص به شده وارد خسارات اجباری بیمه ( قانون8) اليحه اصالح ماده»
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 مقدمه

نقلیه با  وسايل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباری بیمه قانون( 8) ماده اصالح اليحه

مالی وارده به تمام خودروها )اعم از خودروهای متعارف و گرانقیمت( تا سقف تعهدات شركت هدف جبران خسارات 

در مجلس شورای اسالمی اعالم وصول گرديد.  5/6/1399نامه، توسط دولت تدوين و در تاريخ گر مندرج در بیمهبیمه

مت و غیرمتعارف، شركت بیمه مكلف درنتیجه اصالحات مندرج در اليحه دولت، در خسارات وارده به خودروهای گرانقی

نامه گرديده و اصل تناظر درخصوص پرداخت خسارت در نظر به پرداخت خسارت مالی تا سقف تعهدات مذكور در بیمه

 گرفته نخواهد شد.

الذكر در كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی بررسی و در راستای تصويب پیشنهاد دولت با اليحه فوق

حات و افزودن يك ماده به اليحه، میزان خسارت مالی قابل پرداخت ازسوی شركت بیمه به دارندگان اعمال برخی اصال

 پردازيم.خودروهای غیرمتعارف افزايش يافته است. در اين گزارش به بررسی مصوبه كمیسیون اقتصادی می

 

 بررسي مصوبه كميسيون اقتصادي مجلس

 قانون فوق را به شرح زير اصالح نموده است:( 8ماده ) «3»تبصره كمیسیون اقتصادی مجلس، 

 مالی تعهدات سقف تا وارده خسارات باشد، متعارف خودروی نوع از ديدهحادثه خودروی كه صورتی در ـ« 3» تبصره»

 خودروی كه درصورتی. شودمی جبران حادثه مقصر توسط آن بر مازاد وگر بیمه توسط اختیاری و اجباری از اعم گربیمه

 توسط اختیاری و اجباری از اعمگر بیمه تعهدات سقف تا وارده خسارات باشد، غیرمتعارف خودروی نوع از ديدهخسارت

 مقصر توسط متعارف خودروی ترينگران به وارده متناظر خسارتزان می تا صرفاً آن، بر مازاد. شودمی جبرانگر بیمه

 .«است جبران قابل حادثه

قانون  «4»موجب آن، تبصره شده، يك ماده به اليحه دولت افزوده شده كه بههمچنین در مصوبه كمیسیون ياد 

 مذكور به شرح زير اصالح شده است:

 بدنی تعهدات سقف از كمتر يا و معادل آن قیمت كه است خودرويی متعارف خودروی از منظور ـ« 4» تبصره»

  .«باشد شود،می مشخص سال هر ابتدای در كه
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 بر مصوبه فوق نقدها و ايرادات زير وارد است:

گريزی و فشار بر طبقات منتهی به بیمهنهايت ممكن است درثالث خودرو و  مصوبه فوق منجربه افزايش مبلغ حق بیمه شخص. 1

های بیمه هدات شركت( قانون با افزايش تع8ماده ) «3»تبصره متوسط و پايین جامعه شود. توضیح آنكه، از يكسو اصالحات اعمالی در 

 ی است كهشود. اين در صورتنهايت افزايش میزان حق بیمه میدرهای مذكور و در پرداخت خسارات، منجربه افزايش ريسك شركت

دهد و یمانجام  گر درخصوص خودروهای متعارف در حد تعهد قرارداد بیمه شخص ثالث پرداخت خسارت راضعیت كنونی، بیمهدر و

ايی پذيرد. لیكن در صورت نهصورت متناظر با خودروی متعارف صورت میخصوص خودروهای غیرمتعارف، پرداخت خسارت بهدر

ا بدون مالحظه روهای غیرمتعارف، در ابتدا تمامی تعهد ايجاد شده وفق قرارداد گر موظف است درخصوص خودرشدن مصوبه فوق، بیمه

و افزايش ريسك آنهاست  گرهای بیمهتر منابع از شركتمعنای خروج بیشتناظر با خودروی متعارف بازپرداخت كند. اين سازوكار به

 دهد. ها نشان میكه درنتیجه اثر خود را در افزايش حق بیمه

ن خودرو متعارف، ( قانون تشديد نیز خواهد شد؛ زيرا در آن مبنای تعیی8ماده )« 4»تبصره ر، اين وضعیت با اصالح ازسوی ديگ

ست. با اين تغییر، اديل شده تب« معادل و يا كمتر از سقف تعهدات بدنی»به « سقف تعهدات بدنی درصد 50از كمتر از »تغییر نموده و 

فزايش خواهد اهای بیمه نیز به میزان قابل توجهی ان دوبرابر افزايش يافته و ريسك شركتمتعارف به میز یتعیین خودرومبنای 

. ات خود بپردازنددر سقف تعهد برابر خسارت مالی نسبت به وضعیت فعلی را بدينسان مكلفند میزان دوگر بیمههای يافت؛ زيرا شركت

نامه افزايش بیمه درخصوص دريافتـ  دهنددارندگان خودرو را تشكیل میكه تعداد غالب ـ  های دارندگان خودروهای متعارفلذا هزينه

 خواهد يافت. 

دربر داشته باشد. توضیح آنكه مطابق قانون  های آنمتری را نسبت به آسیبرسد مصوبه كمیسیون اقتصادی منافع كنظر میبه .2

میلیون تومان( خودرو متعارف  320فعلی، خودروهايی كه قیمت آنها كمتر از نصف تعهدات بدنی باشد )خودروهای با قیمت كمتر از 

 شوند.اصل تناظر میتر از اين قیمت، مشمول لیكن خودروهای گران 1؛شودنامه به آنها پرداخت میتلقی و خسارت مالی تا سقف بیمه

با توجه به اينكه عموم خودروهای موجود در كشور كه مورد استفاده مردم هستند، خودروهای متعارف و با ارزش كمتر از مبلغ مذكور 

رغم محاسن جبران میزان بیشتری از رسد با توسعه دايره جبران خسارت مالی و عدول از اصل تناظر، علینظر میباشند، لذا بهمی

 ناشی از آن قابل توجه خواهد بود و بايد مورد امعان نظر قرار گیرد. ، ضررهایقیمتی گرانمالی وارده به خودروها ارتخس

 نچهچنا اصالحی، «3»تبصره  مطابق زيرا شود؛می ديدگانزيان برای خسارت جبران در تبعیض مصوبه كمیسیون موجب. 3

 در و شودیم پرداخت ديدهزيان به بیشتری خسارت ،باشد نموده تحصیل اضافی و اختیاری نامهبیمهی مسبب حادثه خودرو دارنده

 ديدگانیيانز حق در ناروا تبعیض اعمال تواند بهمی امر اين. باشدمی پرداخت قابل ديدهزيان به كمتری خسارت صورت اين غیر

ز اين حیث، مغاير امصوبه  لذا. شودمی جبران آنها از كمتری خسارت و نكرده تحصیل اضافی بیمه آنها مقابل مالك خودرو كه بینجامد

 .است اساسی قانون( 3) سوم اصل

مكلف به جبران خسارت مالی برای كلیه خودروها اعم از متعارف و گر بیمهموجب مصوبه كمیسیون اقتصادی، شركت به .4

ر صحن علنی مجلس شورای اسالمی، اجرای اين احكام برای خواهد شد. با تصويب اين مصوبه دنامه بیمهغیرمتعارف تا سقف مقرر در 
                                                                                       

 در كه گرديده تعيين تومان ميليون 480 مبلغ 1400 سال در كامل ديه نرخ قضائيه قوه رئيس 27/12/1399 مورخ 100/165237/9000 شماره بخشنامه مطابق .1
 بدني خسارات در گربيمه بدني تعهدات اجباري، بيمه قانون( 8) ماده برابر. شودمي بالغ تومان ميليون 640 مبلغ به و شودمي افزوده آن به سوميك حرام هايماه

 گرماده مذكور، خودرويي را متعارف تلقي نموده كه ارزش آن كمتر از نصف سقف تعهدات بدني بيمه «4»حرام مقرر گرديده و تبصره  هايماه در كامل ديه معادل
 شوند. مطابق تعريف قانون فوق، خودرو متعارف محسوب مي 1400ميليون تومان در سال  320در هر سال باشد. لذا خودروهاي با قيمت كمتر از 
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بر ريسك و تعهدات قانون گران در سال گذشته مبتنیكه حق بیمه دريافتی بیمه االجراست. از آنجاگر الزمهای بیمهتمامی شركت

مسئله زمینه افزايش هزينه گران افزايش خواهد يافت، اين گذشته بوده است، اما با تصويب قانون جديد، تعهدات و ريسك بیمه

بوده و لذا تبصره  های عمومیمعنای افزايش هزينهكند و اين بهخصوص بیمه ايران كه شركتی دولتی است را فراهم میگران و بهبیمه

 ( قانون اساسی است. 75) هفتادوپنجم مغاير اصل از اين جهت« 4»

( مصوبه، خودروهای بیشتری در زمره خودرو متعارف قرار خواهد گرفت و 2متعارف در ماده ) یبا تغییر مبنای تعیین خودرو .5

. اين ستگر( توسط دارندگان خودروهامیلیون تومان )سقف تعهد بدنی بیمه 640نتیجه آن، لزوم جبران كامل خسارت مالی تا سقف 

احتمال زان قابل توجهی در قبال خسارات مالی افزايش داده و ريسك عموم رانندگان را به میامر با توسعه دايره مسئولیت مدنی، 

 دهد.افزايش تعداد زندانیان مالی ناشی از عدم امكان جبران خسارات مالی وارده به خودروها را افزايش می

ست كه آثار و در راستای عدالت اجتماعی در جامعه به تصويب نهايی رسیده ا« ريسك»( قانون فعلی با پذيرش نظريه 8ماده ) .6

مثبت فراوانی داشته و موجب كاهش قابل توجه تعداد زندانیان، ايجاد آرامش اجتماعی و جلوگیری از تحمیل مسئولیت ناروا برای 

ضمن رد آن در عموم مردم گرديده است. مصوبه كمیسیون اقتصادی، ممكن است پذيرش اين موضوع را در معرض مخاطره قرار دهد.

 ن بسیار محتمل است. در شورای محترم نگهبا

 

 گيرينتيجه

قيمت در ازاي تحميل هزینه موجب توسعه جبران خسارت دارندگان خودروهاي لوكس و گران الیحه و مصوبه صرفاًاین 

گردد. لذا بررسی منافع و مضار خودروها میعموم موجب افزايش قابل توجه حق بیمه شخص ثالث  وشود آن به عموم مردم مي

های بیمه و افزايش قابل توجه مبلغ حق بیمه شخص ها و ريسك شركتزيرا با افزايش هزينه بازنگری قرار گیرد.ن بايد مورد ناشی از آ

نامه خودرو خواهند شد. اين امر ممكن است موجب مراتب بیشتری برای اخذ بیمههای بهثالث خودرو، مردم مجبور به پرداخت هزينه

شود. ر، به احتمال فراوان، مصوبه فوق در شورای محترم نگهبان نیز با ايراد مواجه میگريزی و تبعات بعدی گردد. ازسوی ديگبیمه

ازجمله شركت دولتی بیمه گر بیمههای شركت متعارف، هزينه یضمن، مصوبه كمیسیون اقتصادی با تغییر مبنای تعیین خودرودر

افزايش داده است. لذا با توجه به داليل مذكور لی تا دوبرابر در قبال خسارات ماايران و میزان مسئولیت مدنی دارندگان خودروها را 

عدم تصویب و رد مصوبه كميسيون اقتصادي مورد پيشنهاد است. در صورت اصرار به تصویب، با قویاً در اين گزارش، 

 شود.نامه داخلي مجلس، اعاده مصوبه به كميسيون مذكور جهت اعمال اصالحات الزم پيشنهاد ميينیرعایت قانون آ
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 هاپژوهش مركز نظرات و اقتصادي كميسيون مصوبه جدول

 اظهارنظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كميسيون
 مصوبه كميسيون اقتصادي موافق مخالف

شماره 

 ماده

حذف تبصره مورد 

 پیشنهاد است. 

در صورت اصرار به 

تصويب اين ماده، 

متن زير در قالب 

الحاق يك تبصره به 

( قانون 9)ماده 

 مطرح شود:

گر در هر حال بیمه

خسارت مكلف است 

تا سقف را وارده 

از اعم  ات خودتعهد

 اختیاری اجباری و

 د. جبران كن

 

این ماده با افزایش ميزان جبران خسارت توسط 

هاي بيمه موجب افزایش حق بيمه خواهد شركت

شد ضمن اینكه این مصوبه ممكن است موجب 

دیدگان شود؛ زیرا آن دسته از تبعيض ميان زیان

دیدگان كه خودرو طرف مقابل آنها داراي زیان

بيمه تكميلي است، جبران خسارت بيشتري 

دیدگاني كه خودرو طرف مقابل آنها نسبت به زیان

 نمایند.اي باشد، دریافت مينامهبيمهفاقد چنين 

     

 قانون( 8) ماده «3» تبصره

 وارد خسارات اجباری بیمه

 اثر در ثالث شخص به شده

 ـ نقلیه وسايل از ناشی حوادث

 شرح به 20/2/1392 مصوب

 :شودمی اصالح زير

 كه صورتی در ـ« 3» تبصره

 نوع از ديدهحادثه خودروی

 باشد، متعارف خودروی

 سقف تا وارده خسارات

 از اعم گربیمه مالی تعهدات

 توسط اختیاری و اجباری

 توسط آن بر مازاد و گربیمه

. شودمی جبران حادثه مقصر

 خودروی كه درصورتی

 خودروی نوع از ديدهخسارت

 خسارات باشد، غیرمتعارف

 گربیمه تعهدات سقف تا وارده

 اختیاری و اجباری از اعم

می جبران گربیمه توسط

 تا صرفاً آن، بر مازاد. شود

 وارده متناظر خسارت میزان

 خودروی ترينگران به

 حادثه مقصر توسط متعارف

 .است جبران قابل

 (1ماده )

 

حذف تبصره مورد 

 پیشنهاد است.

مطابق این ماده، مبناي تعيين خودرو متعارف به  

ميزان دوبرابر افزایش یافته است و نتيجتاً 

ميليون تومان خودرو  640خودروهاي تا ارزش 

متعارف تلقي شده و مشمول قاعده تناظر در 

شوند. حال آنكه ميزان جبران خسارت مالي نمي

ميليون تومان است. لذا این ماده با  320فعلي آن، 

زایش مضاعف حق بيمه و نيز افزایش تعداد اف

زندانيان ناشي از عدم امكان پرداخت خسارت 

 مالي، مشكالت ماده قبلي را تشدید خواهد نمود.

    

 به قانون( 8) ماده« 4» تبصره

 : شودمی اصالح زير شرح

 از منظور ـ« 4» تبصره

 خودرويی متعارف خودروی

 يا و معادل آن قیمت كه است

 كه بدنی تعهدات سقف از كمتر

 مشخص سال هر ابتدای در

 .باشد شود،می

 

 (2ماده )

 


