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 مقدمه

  قانون محور است[ مهیا گردیده است؛ بناابراین بارای   این جزوه صرفاً برای آزمون وکالت ]که آزمونی

 آمادگی جهت آزمون های حقوقی دیگر، باید به منبع خاص آن آزمون نیز توجه کرد؛

    در این جزوه سعی شده است بدون حذف نکته های مهم، مطالبی ساده و روان در اختیار شااا دوساتان

 قرار بگیرد؛

 انون مدنی مرتبط باشد، مواد قانون مرتبط، به صاور  اااورقی   در مواردی که مبحث، به قانونی غیر از ق

 آمده است؛

  در نوشتن جاال  و متن مواد در این جزوه دقت بسیاری شده و حتی چندین بار ویرایش شده است، اما

 مطابق قاعده عام! خالی از اشکال نای باشد؛

  ی فهم راحت تر ماواد اسات و جاز     در متن مواد نوشته شده است، برا [کروشه]کلاا  و عباراتی که بین

 ماده نای باشد؛

 بهترین مکال این جزوه، تست قانون مدنی از دکتر محاد حسین شهبازی است؛ 

   و  1بدیهی است با مطالعه این جزوه، مطلقاً از مطالعه گنجینه دکترکاتوزیان )قانون مدنی در نظم کناونی

 ؛نمی شویمسایر کتب وی و کتب اساتید دیگر بی نیاز 
 یشنهادات و انتقادات)ایرادات( همه دوستان و صاحبنظران را در  پPandpnu@yahoo.com  گو هستم.پاسخپذیرا و 

 
 4931زمستان   –  داود بلدی                                                               

 
 

 موفقیت چیزی نیست جز:      

 هدف؛ داشتن 

 ؛مه ریزی دقیق و منعطفبرنا 

 ؛رای برنامه با پشتکار قویاج 

  و عدم ناامیدی در تمام مسیرحفظ انگیزه. 

 
                                                           

 فراموش نشود. «نظم کنونی»ر کاتوزیان در ، رجوع به حاشیه های دکتقانون مدنی ضمن مطالعه مواد - 1
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 من هرگز خسته نمی شوم؛

به هر تعداد که الزم باشد قدم 

 بر می دارم.
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 «ضمان قهری« »4»موضوعات مدنی 

 مال غیر، غصب، اتالف، تسبیب و استیفا . رهایفای ناروا، ادا 

 ضمان قهری

      ضاان قهری یعنی مدیونیت و مسئولیتی که به مناسبت فعل ضرربار که شخص مرتکاب شاده اسات باه

 حکم قانون برای او ایدا می شود؛

  در مواردی به کار می رود که رفتار یک فرد و عالکرد « ت مدنی به معنای اخصمسئولی»ضاان قهری یا

او موجب ورود زیان به دیگری شده باشد، بنابراین اساس مسئولیت مدنی، مسائولیت جباران خساار     

 است؛

 گاه این مسئولیت ]مسئولیت به جبران ضرر و زیان[ به مناسبت اجارای یاک قارارداد یاا     به طور کلی هر

د قراردادی یا تقصیر در اجرای قرارداد بوده باشد، آن را مسئولیت مدنی قراردادی، و هرگااه  نقض تعه

این مسئولیت مربوط به قرارداد نباشد، بلکه فرد صرفاً با رفتار خود در اجتااع موجب ضارر و زیاان باه    

اان قهاری  ااااا ضدیگری شده باشد، آن را مسئولیت مدنی غیر قراردادی یا الزاما  خارج از قرارداد یا 

 می نامیم؛

 [ می شاود مسائولیت مادنی باه     مسئولیت مدنی قراردادی + مسئولیت مدنی خارج از قررارداد جاع هر دو مسئولیت ]

 معنای عام کلاه؛

       در هر حال در هر مورد که بحث مسئولیت مدنی مطرح باشد، در آن جا مسائولیت باه جباران خساار

 مطرح می باشد؛

  شرط نیست، زیرا قصد انشایی مطرح نای باشد، بنابراین در مسائولیت مادنی   در مسئولیت مدنی اهلیت

 به معنای خاص کلاه ]ضاان قهری[ محجورین هم مانند سایر اشخاص مسئولیت مدنی دارند.

 ت مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفریتفاو

 ح اسات و  طور که گفته شد، در مسئولیت مدنی بحث مسئولیت فرد به جبران ضارر و زیاان مطار    هاان

رمانه توصای   ااااااا الغیر، اما در مسئولیت کیفری، شخص کاری کرده است که فعل او از نظر قانون مج

 می شود: مانند سرقت، کالهبرداری و...؛
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 ن مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفرینسبت بی

  ی از برقرار است، به ایان معناا کاه: برخا     عموم و خصوص من وجهبین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

اعاال اشخاص مسئولیت مدنی ایجاد می کنند، اما مسئولیت کیفری ایجاد نای کنند: زیرا سو  نیتای کاه   

رکن توصی  عال به عنوان جرم باشد وجود ندارد: مانند اتالف غیر عادی مال دیگری. بالعکس برخی 

که موجاب ضارر و   اعاال از آن حیث که منافی نظم اجتااع هستند جرم توصی  می شوند و از آن حیث 

زیان مدعی خصوصی هستند مسئولیت مدنی تولید می کنند: مانند سرقت، خیانت در امانت، کالهبرداری 

و تخریب عادی امول و ... . و از طرف دیگار برخای از اعااال مسائولیت کیفاری ایجااد مای کنناد اماا          

 سیاسی و ....مسئولیت مدنی ایجاد نای کنند مانند: ولگردی، تکدی گری، برخی از جرایم 

 ایفای ناروا

  ؛در مقابل ایفای رواایفای ناروا 

 دینی را به او ادا کند؛ ست که کسی به دیگری مدیون نباشد،ایفای ناروا در جایی ا 

 مال؛ و دهندهمال روا وجود دارند؛ گیرنده اس دو نفر در ایفای نا 

 کرده و یا این کاه مای دانسات کاه      یا به تصور این که مدیون است]اشتباهاً[، دین را ارداخت دهنده مال

 بدهکار نیست اما در اثر اجبار دین را ارداخت کرده است؛

 :شده است یاا بادهکار شاخص      اساساً چنین دینی وجود نداشته یا وجود داشته اما ابرا اشتباه در پرداخت

 دیگری بوده و ارداخت کننده ملزم به چنین ارداختی نبوده است؛

 عدم استحقاق خود است و یا جاهل.یا عالم به  گیرنده مال 

ـ  را آن است ملزم کند دریافت است نبوده مستحق که را چیزی [جاهل] اشتباهاً یا  [عالم] عمداً که کسی:101 ماده  مالـ  ه ب

 .کند تسلیم

  ثبات کند، و داللت پرداخت بر وجود دین قبلی سبب می شود که مدعی ناچار شود اشتباه خود را در پرداخت ا1ق.م.562مفاد ماده

 مگر این که بتواند از راه دیگری )از جمله اثبات اکراه یا حیله( به همان نتیجه برسد و داللت پرداخت بر وجود دین را خنثی می کند.

                                                           
 ]مادیون[  مقارو   این کاه  بدون بدهد به دیگری چیزی کسی اگر بنابراین است تبرع عدم در ]اماره[ ظاهر بدهد به دیگری مالی کس هر ق.م: 562ماده -1

 .کند استرداد می تواند باشد چیز آن
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 [ دهناده 105بعاد ]  ادهاما در م مال را در دو حالت علم و جهل به عدم استحقاقش می گوید، در این ماده گیرنده 

 ست بیان می کند؛مال را که در حالت جهل ا

 مال چه در حالت علم به عدم استحقاق و چه در حالت جهال بار ایان موضاوع، ضاامن اسات و یاد او یاد          گیرنده

 .[.ق.م 101 ماده] احکام غصب بر آن جاری است ضاانی محسوب می شود؛

 اخذ حق بدون راآن  که یکس از دارد حق کند تادیه را دین آن دانستمی  مدیون را خود اشتباهاً که کسی اگر : 103 ماده

 نماید. استرداد است کرده

  این ماده ناظر به موردی است که گیرنده طلبکار است و دینی وجود دارد اما پرداخت کننده مدیون آن نیست و از آن نباید استفاده کرد که

 رکن اساسی ایجاد حق استرداد است. اشتباه پرداخت کننده

 اخات  دو حالت دارد؛ یاا قصاد او تبرعای باودن ارد     ن نبودن خود آگاه باشد:در حالتی که پرداخت کننده به مدیو

 فضولی، به شرط جاع بودن شرایط آن[ می شود؛ ق.م. ]اداره 106است و یا مشاول ماده 

 ،ایش از وقوع معلق علیه، ایفای ناروا و قابل استرداد است؛ پرداخت دین معلق 

 اجل، دین موجودی است کاه تنهاا ارداخات آن باه      چون دین موجل ایش از رسیدن :پرداخت دین موجل

تعویق افتاده و در موارد شایع که اجل تنها به سود مدیون است وی می تواناد از اجال بگاذرد و دیان را     

ایش از سررسید ارداخت کند و چنین ارداختی ناروا نیست، اما اگر ارداخت ایش از موعد به اشتباه یا 

 باشد قابل استرداد است.در اثر تقلب و حیله صور  گرفته 

 اسـتحقاق  به عدم این که از اعم آن است، منافع و عین ضامن است کرده دریافت حق غیر من را مالی که کسی :101 ماده

 .جاهل یا باشد عالم خود

  نه منفعتی که او از تصرف برده است. ضرری است که به مال  وارد آمده،معیار تعیین میزان مسئولیت متصرف 

  ماده گیرنده چه عالم باشد و چه جاهل، مانند غاصب است و یدش ضاانی است؛ یعنی مطلقا مسئول است و اثبا  طبق این

بای فایاده اسات. علام و جهال      ولیت او نای کاهاد و  وجود حادثه خارجی و قهری در تل  مال و حسن نیت گیرنده از مسئ

 است. مورد مخارج نگهداری مال موثرق.م. در  102گیرنده فقط در ماده 

جاهل ] نبوده محق واقع در می دانسته لیكن محق را خود ،است کرده  دریافت من غیر حق را چیزی که کسی اگر :104 ماده

 .بود خواهد به آن مربوطه احكام تابع و فضولی معامله باشد فروخته را چیز آن و [بوده

  ال چه در صاور  جهال و چاه در    م گیرنده مخال  آن حجت نیست؛هوم درست است و مففقط منطوق این ماده

 او فضولی و تابع احکام فضولی است.بفروشد معامله صور  علم به عدم استحقاق خود، اگر مال را 
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 هزینه نگهداری مال غیر

 شده آن نگاهداری برای که الزمه مخارج هعهد از باید ]دهنده مال[ مال صاحب ،[در ایفای ناروا] فوق مواد مورد در :103 ماده

 .خود استحقاق عدمه ب متصرف علم صورت در مگر ،[متصرف ]اصل بر جهل آیدبر است

 علم و جهل متصرف به عدم استحقاق خود،  فقط در مورد مخارج نگهداری از مال موثر است؛ 

  اقدام؛ با خود متصرف است؛ بنا بر قاعدهاگر متصرف عالم باشد: مخارج نگهداری از مال 

 با صاحب مال است؛ اگر متصرف جاهل باشد: مخارج فوق 

  ِدر هاه جا بین علم و جهل، اصل  باید علم او را ثابت کند؛ ،متصرف اصل بر جاهل بودن متصرف است و مدعی عالم بودن

 بر جهل است.

 ؛ این بحث فقط در اموالی مطرح مای شاود کاه بارای نگهاداری مخاارجی الزم داشاته        نداردنگهداری  الزاماً هر مالی هزینه

 باشد.  

 مال غیر ضولیاداره ف

 :؛است که آن را مدیر فضولی می نامنداز اقداما  شخصی  ،نوعی استیفای صاحب مال اداره مال غیر 

 علل نگرفتن اذن فضول از مالک: عدم دسترسی به مالک، و یا این که تاخیر موجب ضرر مالک بشود و ... ؛ 

  مالاک و  ج را از مالاک بگیارد؛ باین    با جاع شدن این شرایط مدیر اگر مال را اداره کرد، می تواند مخاار

. البته ناشی از قانون ]ناشی ه آن واقعه حقوقی ارادی می گویندهیچ عقدی وجود ندارد؛ که ب مدیر فضول

 [؛ق.م. 106ماده از 

 شرایطی که مدیر فضول مستحق اجرت المثل می باشد:مجموع 

 بودن و ... نای تواند مالش را اداره کند؛ و یا ایر بودن، غایب بودن، ناتوان مالک به عللی از قبیل: محجور .1

 فعل مال را تهدید کند؛لضرری با .3

 مدیر فضول به صاحب مال دسترسی نداشته باشد؛ .1

 عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر و زیان صاحب مال بشود. .4

 باید کند، اداره دارد اجازه حق که کسی یا مال  اجازه بدون را هاآن  امثال و محجور یا غایب اموال کسی اگر :103 ماده

 نبوده ضرر موجب دخالت در تاخیر یا بوده مقدور موقع در اجازه تحصیل کهصورتی  در بدهد، را خود تصدی زمان حساب

 دخالـت  باشـد،  مال صاحب ضرر موجب دخالت در تاخیر یا دخالت عدم اگر ولی داشت، نخواهد مخارجمطالبه  حق است

 است. بوده الزم کردن اداره برای که بود خواهد مخارجی ذـــاخ مستحق کننده

 :عالی ارادی  و مشروع است که بی آن که اعالم توافق و دو اراده در میان باشد، تعهد ایجاد می کند.   شبه عقد 
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 قهری ضمان

 :است قهری ضمان موجب ذیل امور :103 ماده

 [.حقوقی ارادی واقعه]است؛  غصب حكم در که چه آن و غصب .1

 [.حقوقی ارادی واقعه]اتالف؛  .3

 [.حقوقی ارادی واقعه]تسبیت؛  .1

 [.حقوقی ارادی واقعه] -[ از کار دیگری و یا از مال دیگری]استیفاء.  .4

  فرد از مال دیگری اساتفاده کارده و یاا از    در سه مورد اول شخص فعل ضرر بار انجام داده، اما در مورد استیفا ،

   آن را ارداخت نکرده است.استفاده کرده و اجر کار دیگری که محترم است

 غصب

  :مانند سرقت.به نحو عدوانو  حق غیربر  استیال ،تعری  غصب دارای سه رکن است : 

 استیالء:

    رف استیال  یعنی سلطه یافتن و تصرف کردن. غاصب باید مالی را تصرف کند تا غصب واقاع بشاود. ص ا

 ق.م؛ 103هم چنان باقی است. ماده  ماانعت مشاول غصب نای شود، اما ضاان از باب تسبیب و اتالف

 حق غیر:

 وق ماالی را  اااااااغصب خیلی وسیع است و فقط شامل اشیا  نای شود و حقگستره  ق.م. 103 طبق ماده

 نیز در بر می گیرد؛ چون حق از مال گسترده تر است. مانند حق انتفاع؛

 به نحو عدوان:

 اس اگر فرد به تصور این که جواز تصارف دارد   یعنی غاصب عالم بر بی حقی خود باشد. به نحو عدوان

 غاصب نیست بلکه در حکم غاصب است. تصرف کند، غیر در مال

 

 است. غصب حكم در هم مجوز بدون غیر مال بر ید  اثبات .عدوان نحو به است غیر حق بر یاستیال : غصب103ماده
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 اثبات ید بر مال غیر:

 «ی است که شروع استیال باه اذن مالاک باشاد ولای بادون      مربوط به جای«: در حکم غصب»یا « شبه غصب

 1ق.م؛ 533و  611و  110مجوز و اس از قطع اذن ]انکار یا امتناع  از رد[ ادامه یابد. مواد 

  امتناع یا انکار در حکم غاصب است.در مورد شبه غصب ]در حکم غصب[: ماتنع یا منکر از زمان 

 «:در حکم غصب»های دیگری از  نمونه

  و ضاانی و در فضولی منعقد می شود: اگر خریدار ]اصیل[ جاهل باشد، ید ا ه یک معاملهیی است کدر جا

 3ق.م؛ 152 حکم غصب است. ماده

   به عقد فاسد نیز در حکم غاصب است.مقبو 

 تـاری   از [،دیا امتناع کنر ] گردد منكر اوست دست در ها آن امثال و ودیعه به یا عاریه به مالی که [امین] کسی اگر :110 ماده

 .است [شبه غصب] غاصب حكم در [یا امتناع] انكار

  ق.م. می باشد؛ در حکم غصب. 103این ماده مشاول بند دوم ماده 

 

 

                                                           
 ق.م: 333و  311مواد  - 1

 مثال  باشاد،  داده قارار  اماین  ماال  آن باه  نسبت را او قانون این مقررا  و باشد متصرف مستودع از غیر عنوانی به را غیر مال کسی ق.م: هرگاه 611ماده *

 صاور   در مگار  باشاد،  ناای  ضاامن  آن هاا  امثال و علیه مولی یا صغیر به مال نسبت ولی یا قیم مستاجره، عین به نسبت مستاجر بنابراین است: مستودع

 خواهاد  عیبی یا نقص هر و تل  مسئول متصرف رد، امکان با متصرف امتناع و او مطالبه تاریخ از به استرداد، مالک استحقاق صور  رد و تعدی؛ یا تفریط

 نباشد؛ او فعل به مستند چه اگر بود،

 ]اماین[  متعهاد  برائات  بموج دارد ماااتسلی حین که وضعیتی در صاحبش به آن تسلیم باشد، معینی عین تعهد]تسلیم[ موضوع اگر ق.م: 533ماده *

 در کاه  ماواردی  در مگار  باشد، نشده ناشی متعهد تفریط یا تعدی از نقصان و کسر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که اگر می شود،

 در خیار  تا [110]ماده  ه،مطالب و اجل انقضا  با متعهد اگر ولی، [665و شرط ضاان ماده  666ماده  هعاریه طال و نقر] است. شده تصریح قانون این

 متعهاد  شاخص  تقصایر  به مربوط نقصان و کسر چه اگر ]از زمان انکار[ بود خواهد نقصان]حتی فورس ماژور[ و هرکسر مسئول باشد، ناوده تسلیم

 .نباشد
 بایع ]فضول[ به خسارا  و ثان به نسبت دمی توان نیز ]مشتری جاهل[ او باشد، ناوده رجوع او به مالک و بوده غصب به جاهل مشتری ق.م: اگر 152ماده - 5

 نخواهاد  را به مشتری ]جاهال[  رجوع حق کند، بایع بایع به رجوع قیات یا مثل به نسبت مالک اگر و باشد؛ شده تل  مشتری خود نزد مبیع چه اگر کند رجوع

 داشت.
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 ممانعت از حق

 پیـدا  مال آن بر تسلط او خود که آن بدون ،شود مانع خود مال در تصرف از را ]صاحب حق[ مال  شخصی هرگاه :103 ماده

 .بود خواهد ضامن تسبیت یا اتالف صورت در لیكن شود نمی محسوب غاصب ،کند

     علت این است که غاصب باید بر مال استیال  داشته باشد تا عنوان غصب بر آن جاری شاود و باا ص ارف

 ماانعت غصب واقع نای شود؛

 :ه شخصی مانع صاحب خانه ای از ورود او به خانه اش می شود و مانوع شب را در هتل به سار مای بارد کا     مثال

 هتل به مانع رجوع کند. ی هزینهوی می تواند برا

 مسئولیت غاصب

 آن را [بردل قیمـت ]  یا مثل باید باشد شده تلف عین اگر و نماید؛ رد آن صاحب به عیناً را مغصوب مال باید غاصب :111ماده

 .بدهد [ آن رابدل حیلوله] بدل باید نباشد ممكن عین رد دیگری علت به اگر و بدهد؛

  ضاانی است و در هر حال مسئول است. به مسئولیت غاصب مسئولیت عینی، مطلق یاا محاض   ید غاصب

 می گویند؛

        در غصب، آخرین غاصب متعهد به رد عین مال و سایر غاصبین، متعهد باه فعال ثالاث )آخارین ثالاث

 1هستند؛

  قاهره را مستند فعل خویش قرار دهد. قوه نای تواندغاصب 

 حاالت مسئولیت غاصب 

 ال موجود است:عین م

   و  116 مااده  ،دهغاصب باید عین مال را اس بدهد، خواه زیاد شده باشد و خواه کم. در مورد کام و زیاا

 حکم می کنند؛ 112

 
                                                           

ون اصلی است و غاصابین ساابق بار آن ضاامن ]متعهاد باه فعال        ، مدی]کسی که مال در دست اوست و یا در دست او تل  شده است[یعنی آخرین غاصب - 1

 ثالث[ می باشند.
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 اگر مال تلف شده باشد:

 مثل یا قیات[ آن را بدهد؛ اگر مال مثلی بود، مثل آن و اگار ماال قیاای     1در این حالت غاصب باید بدل[

 ت می شود؛بود، قیات آن ارداخ

 :عدم امکان رد مال

  در این حالت غاصب باید بدل حیلوله بدهد. 3است[:شده  مفقود]مال تل  نشده و موجود است، اما 

 ل حیلولهبد

 :ل دیواری است مابین مالاک و ماال؛ بادل حیلولاه در قاانون اجارای       یل، حایبرگرفته از حا بدل حیلوله

 احکام مدنی آمده است؛

 :شبیه مال مغصوب؛ غاصب باید بدل حیلوله را به مالک بدهد و تا زماانی کاه ماال     مالی است بدل حیلوله

 اصلی ]غصب شده[ را ایدا نکرده است، بدل در ملکیت مالک مال اصلی است و ملاک او محساوب شاده   

 1ق.م.[: 10]چون از جنس غرامت است[ و می تواند هر تصرفی کاه بخواهاد در آن انجاام دهاد. ]مااده      

 م انجام تعهد است و به مالک تالیک می شود؛ یعنی خسار  عد

  شارط فاساخ    هرگاه غاصب مال گم شده را ایدا کند و به مالک برگرداند، بدل حیلوله را اس می گیارد[

دادن بدل[ و اگر بدل حیلوله تل  شده باشد و یا در ید مالک نباشد، مالک مال خودش را اس می گیرد 

 ب می دهد؛و مثل یا قیات بدل حیلوله را به غاص

 شاده اسات[: مالاک در حکام      ]فرضی که مال مالک باه او رد  امتناع مالک در رد بدل حیلوله در فر  اخیر

 غاصب است.

 

 

                                                           
 بادل  کنناده  تلا   باید شود، تل  دیگری شخص یا راهن خود عال واسطه به مرهونه عین اگر ق.م: 331نوعی خسار  عدم انجام تعهد است: ماده ،بدل - 1

 .بود دخواه رهن ]خود به خود[ مزبور بدل و بدهد ]مثل یا قیات[ را آن
 مالی که مفقود می شود، ماکن است تل  نشده باشد. - 5
 ق.م: هر مالکی نسبت به مایالک خود حق هاه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا  کرده باشد. 10ماده  - 1
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 یافت نشدن و از مالیت افتادن مال مغصوب

 مثل راگ و بدهد را 1[یوم الرد] االداء حین قیمت باید غاصب ،نشود پیدا آن مثل و بوده مثلی مغصوب مال هرگاه : 113ماده

 .بدهد را آن متقی آخرین باید باشد افتاده مالیت از و بوده موجود

 :یعنی قیمی می شود و باید مانند مال قیمی با آن رفتار کرد؛ مثل آن پیدا نشود 

 :ت داشته است.قیمت زمانی که مال مالی آخرین قیمت 

 ق.م. 113فروض ماده 

 ت افتاده و مثل آن هم پیدا نشود؛شده و یا از مالی تلف :داردمال مغصوب مثلی بوده و دو حالت  :فرض اول 

 :مال قیمی بوده و تلف شده است. فرض دوم 

 3مال مغصوب مثلی بوده و تلف شده است و مثل آن هم دیگر وجود ندارد:

    در این حالت غاصب باید قیمت زمان اداء را بدهد؛ مسئولیت اصلی غاصب رد عین است که باا صادور

 ریالی آن می شود.دل الیت تبدیل به معحکم دادگاه این مسئو

 1]قیمت[ افتاده باشد: ه و از مالیتمال مغصوب مثلی بود

 قیمت ]قیمت زمان تلف[ را به عنوان ضمان ناشی از غصب و تفاوت آن  در این حالت غاصب باید آخرین

و  صیر او و ضرربا قیمت زمان غصب را به عنوان تسبیب بپردازد، مشروط بر این که مقصر باشد و میان تق

 سببیت موجود باشد. زیان ناشی از کسر قیمت رابطه

 

 

                                                           
 آن را مثل مزبور طرف که کند می تالیک دیگر طرف به را ودخ مال]مثلی[ از معینی مقدار طرفین احد آن موجب به که است عقدی قر  ق.م: 663ماده - 1

 ]قر  تنها عقدی است که مال در آن باید مثلی باشد[. .بدهد را الرد یوم قیات مثل، رد  تعذرِ صور  در و نااید، رد وص  جنس و مقدار حیث از

 مانند خودروی ایکان صفر، که دیگر تولید نای شود. - 5

 200باه عباار  دیگار، دولات آن هاا را بای اعتباار دانساته اسات: مثال چاک ااول              –که دیگر داد و ستد نای شوند  مانند اسکناس هایی - 1

 هزارتومانی.
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 مغصوب قیمی بوده و تلف شده است: مال

 را بدهد. ءدر این صورت غاصب باید قیمت زمان ادا 

 قاعده:

 می تواناد   ، ویخسار  مالک را جبران نکند از غاصب اخذ می شود قانون طبق اگر قیاتی که ،در غصب 

 .از باب تسبیب هم بگیرد اما نه از باب غصب، را ضرر مازاد بر آن

 بنا و غرس در زمین دیگری

 زمین آن در مال  اذن بدون را غیر درخت یا سازدب یبنای دیگری به قهمتعلِ مصالح با خود زمین در کسی گاه هر :111ماده

 قیمـت  اخذ به که این مگر ، بخواهد را نآ [جردا کرردن  ] زعنَ یا [کندن] لعقَ تواند می درخت یا مصالح صاحب کند [کاشتن] رسغَ

 .نمایند تراضی

 بهای افزوده در نتیجه عمل غاصب

 مگـر  ،داشت نخواهد را زیادی قیمت  مطالبه حق غاصب ،شود زیاد مغصوب مال قیمت غاصب عمل نتیجه در اگر : 114ماده

 1.است غاصب خود به متعلق زاید عین صورت این در که باشد عین زیادتی آن که این

  حق الزحاه بگیرد؛نای تواند کار غاصب هدر است و 

        مثال در مورد زیادتی که عین متعلق به غاصب باشد: مانند خریاد زااااس توساط غاصاب بارای ماشاین

 غصب شده.

 

 

 

                                                           
 مالاک،  عالیا  واسطة به یا باشد روییده خود به خودی چه است، زمین مالک مال می شود حاصل زمین از که محصولی و ق.م: ن اا  11ماده - 1

 چه اگر بود، خواهد حبه یا اصله صاحب مال محصول و درخت صور ، این در که باشد، شده حاصل غیر حبة یا اصله از حاصل ن اا  یا اینکه مگر

 باشد. شده کاشته زمین صاحب رضای بدون
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 ضمان غاصب

 فعله ب مستند چند هر، باشد شده وارد مغصوب ماله ب او تصرف زمان در که است عیبی و نقص هر مسئول غاصب : 113 ماده

 1.نباشد او

 عال غاصب باشد و یا دیگری. در  رقی نای کند که نقص و عیب نتیجهضاان غاصب مطلق است؛ یعنی ف

 هر صور  غاصب ضامن است؛

  اگر سارقی بعد از سرقت با ماشین مسروقه تصادفی کند که راننده مقابل مقصر است: مالک می تواند از

 مقصر. چنین از باب تسبیب به رانندههم باب غصب به غاصب ]سارق[ رجوع کند و 

 3تعاقب ایادی

 غصب از غاصب:

 به غاصـبیت  چه اگر است، ضامن سابق غاصب مثل نیز شخص آن کند، غصب غاصب از را مغصوب مال کسی اگر : 113ماده

 .باشد جاهل اولی غاصب

  می فهایم که: غاصب اولی هم هاچنان ضامن باقی می ماند؛« نیز»از لفظ 

 تضاین انطباق دارد. لیت مدنی ضاان غاصب: با نظریهئومبنای مس 

 :تضامن غاصبان در رد عین

 یا اولی غاصب از را مغصوب مال از قسمتی یا تمام قیمت یا مثل ،عین شدن تلف صورت در و عین تواند می مال  :113 ماده

 .کند مطالبه بخواهد که بعدی غاصبین از ی  هر از

                                                           
 مواد مرتبط: - 1

 اماین  ماال  آن هبا  نسابت  را او قاانون  این مقررا  و باشد متصرف مستودع از غیر عنوانی به را غیر مال کسی گاه هر ق.م: 611ماده *

آن  امثال و علیه مولی یا صغیر به مال نسبت ولی یا قیم مستاجره، عین به نسبت مستاجر بنابراین است: مستودع مثل باشد، داده قرار

 باا  متصارف  امتنااع  و او مطالبه تاریخ از به استرداد، مالک استحقاق صور  در و تعدی؛ یا تفریط صور  در مگر باشد، نای ضامن ها

 نباشد؛ او فعل به مستند چه اگر بود، خواهد عیبی یا نقص هر و تل  مسئول متصرف رد، نامکا

 تعادی  یاا  تفریط بدون مستاجره عین اگر که، معنی این به نیست ]امین است[ ضامن مستاجره عین به نسبت مستاجر ق.م: 631ماده *

 یاا  تفاریط  نتیجاه  در نقص چه اگر است ضامن نااید، تعدی یا طتفری مستاجر اگر ولی، بود. نخواهد مسئول شود، تل  بعضاً یا کالً او

 .باشد نشده حاصل تعدی

 نیز می گویند.« ترتب ایادی»به آن  - 5
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  است:در تعاقب ایادی دو حالت متصور 

 مال در دست غاصب آخری موجود است؛ .1

 مال در ید آخرین غاصب تل  شده است. .3

 اگر مال موجود باشد: 

 متعهاد باه   هد به رد مال است. و مابقی غاصابان ]ضاامنان[   ااااغاصبی که مال در دست اوست ]غاصب آخری[ متع

و تاخر به هر کدام از غاصابین کاه   مالک می تواند بدون رعایت تقدم  ق.م. 113ماده می باشند؛ طبق  1فعل ثالث

 بخواهد رجوع کند؛

  همه را در مقابل مالک بری می کند.چون دین واحد است، ایفای دین از جانب یکی از آن ها، ذمه 

 اگر مال تلف شده باشد:

 لف[ متعهد به رد بدل مال هستند.تِمُغاصبان ]اعم از مُتلِف و غیر همه 

 نکته:

 نسبت به عین مال، تضامنی عرضی است. در غصب مسئولیت ایادی متعاقب 

 رجوع غاصبان به یكدیگر:

 رجوع حق شخص آن [،غاصب آخرری ] است شده تلف او ید در مغصوب مال که غاصبی به کند رجوع مال  هرگاه :113 ماده

 شـده  تلف او ید در مال که کسی آن غیره ب دیگری غاصبه ب اگر ولی [؛چون متلف مدیون اصرلی اسرت  ] ندارد دیگر غاصب به

 خـود  الحقـین  از یكیه ب یا و کند رجوع است شده تلف او ید در مال که کسی به تواند می نیز مشارالیه ،نماید رجوع است

 عهـده  بر [دین] ضمان کلی طوره ب و است شده تلف او ید در مال که کسی به شود منتهی تا ،کند رجوع [غاصبین بعد از خود]

 [.علت تلف و تلف کننده مهم نیست] است شده تلف او نزد در مغصوب مال که است مستقر کسی

 در ایان حالات چاون مادیون اصالی دیان را ارداختاه،         ]غاصب آخری[ بگیـرد؛  اگر مال  بدل را از مدیون اصلی

 ضامنان ]مابقی غاصبان[ بری می شوند؛

                                                           
 ثالث: در اینجا یعنی غاصب آخری، که مال در ید اوست. - 1
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 درجایی که روی د مگر:در تعاقب ایادی هر غاصبی که به مال  خسارت می هد فقط می تواند از بعدی هایش بگیر 

فضولی رخ داده باشد: به این شرح که یکی از غاصبین مال را به شخصی که از غاصب باودن   مال مغصوب معامله

 خساار   از باب غرور از قبلای اش می تواند  خریدار جاهلمال بی خبر بوده ]جاهل باشد[ بفروشد: در این حالت 

سات و حاق   اب غصب. نکته این که خریدار اگر عالم باشاد غاصاب ا  و از بعدی ها هم از ب[ 152رک. ماده ]بگیرد 

 رجوع به ماقبل خود ندارد.

 در ی  نگاه 113ماده 

 لف:تِرجوع مالک به غاصب مُ

 ِحق رجوع به سایر غاصبین را ندارد، مگر در مورد جهل در معامله فضولی و یا مغرور شدن  مُتل   غاصب

 یفته حق رجوع دارد.سی که او را فروی. که در این صور  به ک

 :لفتِمُرجوع مالک به غاصب غیر

  جاا هام اگار    جایی که ماال تلا  شاده اسات؛ در این    غاصب دیگر به ایادی ماقبل خود حق رجوع دارد تا

غاصبی که دین را ارداخته مغرور بوده و یا با جهل به غصب معامله کرده اسات حاق رجاوع باه مغارور      

 کننده را نیز دارد.

 از یكی از غاصبان:گرفتن مال مغصوب 

 دیگـر  غاصبین به ماخوذ قدر به رجوع حق بگیرد غاصبین از یكی از را مغصوب مال از قسمتی یا تمام مال  اگر :113 ماده

 .ندارد

    مالک بیش از حق خود از مجاوع مسئوالن نای گیرد و هر بخش از خسار  که وصول شود دیگاران نیاز از آن

 بری می شوند.
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 مورد منافعضمان غاصبان در 

 اگـر  است، ضامن خود مابعد و خود تصرف زمان منافع اندازه به غاصبین از ی  هر مغصوب مال منافع به نسبت: 130 ماده

 به هر می تواند است برآمده خود الحق غاصبین تصرف زمان منافع عهده از که غاصبی لیكن باشد؛ نكرده منفعت استیفاء چه

 1.ندک رجوع او تصرف زمان به نسبت ی 

    نسبت به منافع مال مغصوب، هر غاصب مسئول منافع زمان تصرف خود و الحقین خود بوده و حق رجوع باه هار

 .یک از غاصبین الحق را فقط نسبت به منافع زمان تصرف او دارد

 ق.م. 130ماده شرح 

 ات دوم قسات اول این ماده مسئولیت تضامنی غاصبان متعدد را در مقابل مالک مطرح است. اما در قس

 بحث تصفیه حساب بین خود غاصبان و توزیع مسئولیت در مورد عو  منافع مطرح است؛

 :ق.م 023 ماده قسمت اول

 فرمول ماده، هر غاصب به  در مورد مسئولیت تضامنی غاصبان در مقابل مالک باید عنوان کرد که مطابق

 زمان تصرف خود بعالوه الحقین خود مسئولیت دارد؛ اندازه

 حاظ غاصب اول سنگین ترین مسئولیت را دارد، زیرا سایر غاصبین الحق بر او هستند. و غاصب از این ل

 الحقی ندارد؛ هیچ آخر سبک ترین مسئولیت را دارد، چون

            در مورد مسئولیت هار غاصاب در مقابال مالاک: مسائولیت او در ماورد مناافع ماد  تصارف خاودش

باید محاسبه شود ولای مسائولیت او در ماورد مناافع     است که در حقیقیت از جیب او  استقاللیمسئولیت 

 است که نهایتاً بین خود غاصبان محاسبه و توزیع می شود. تضامنیزمان تصرف الحقین وی، مسئولیتی 

 

                                                           
 مواد مرتبط: - 1

 صاحبش به آن را باید در حکم غصب است[، -کند]ضاان مقبو  به عقد فاسد قبض را مالی فاسد بیع به کسی هرگاه ق.م: 166ماده *

 بود؛ خواهد آن منافع ]مستوفا  و غیر مستوفا [ و عین ضامن شود ناقص یا تل  اگر و کند رد

 تعادی  یاا  تفریط بدون مستاجره عین اگر که، معنی این به نیست ]امین است[ ضامن مستاجره عین به نسبت مستاجر ق.م: 631ماده *

 یاا  تفاریط  نتیجاه  در نقص چه اگر است ضامن نااید، تعدی یا تفریط مستاجر اگر ولی، بود. نخواهد مسئول شود، تل  بعضاً یا کالً او

 .باشد نشده حاصل تعدی
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 :ق.م 023 مادهقسمت دوم 

   باه   در مورد قسات دوم ماده باید گفت که هر غاصبی که عو  منافع زمان تصرف الحقین خاود را هام

مسئولیت  وی ]ارداخت کننده[ه است، غاصبان الحق بر او در مقام تصفیه حساب در مقابل ارداخت مالک

 تضامنی ندارند؛

  طرح دعوا کرده و فقط عو  منافع ماد    به طور مستقلبنابراین وی ناچار است علیه هر یک از آن ها

 تصرف شخص او را بخواهد.

 ضمان غاصبان در مورد منافع به طور کلی

 هر غاصب ضامن منافع زمان تصرف خود و زمان تصرف الحقین خود؛ وب:منافع مال مغص 

 فقط می تواند به غاصبین الحق خود رجوع کند ]زمان تصرف خود و الحقین[:  پرداخت کامل توسط ی  غاصب

 در صورت اذن از جانب مالک. مگرو به سایر غاصبین ]ماقبل خود[ نمی تواند رجوع کند 

 طریقه رجوع

باه   ه هر یک از غاصبین را دارد و می تواند خسار  مناافع زماان او و مابعاد او را   مالک حق رجوع ب .1

 یکجا بگیرد: در مقابل مالک، عالم و جاهل بودن غاصب فرقی نای کند؛ صور 

کند، آن هام باه هار     اما غاصبِ ارداخت کننده خسار  منافع، فقط به الحقین خود می تواند رجوع  .3

اصاب ارداخات   اگر هر غاصب یک ماه مال مغصوبه در ید او باشاد، غ  تصرف او؛ مثال ً یک به اندازه

 خسار  منافع بگیرد. از او می تواند هاان یک ماه  کننده به اندازه

 ابراء یا انتقال و یا اسقاط حق

 دیگـر  غاصـبین  به رجوع حق ،کند ابراء مغصوب مال قیمت یا مثل به نسبت را غاصبین از یكی ذمه مال  هرگاه :131 ماده

 مال  مقام قائم کس آن ،دـــده انتقال انحاء از نحویه ب [ضاامنان ] آنان از یكیه ب را خود حق اگر ،ولی ؛داشت نخواهد

 .است بوده دارا مال  که بود خواهد حقی همان دارای و شود می
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 حاالت متصور از این ماده

 مالک یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت ابراء می کند: 

 سقاط حق است و مستقیم به دین می خورد و چون دین واحد است و همه غاصابان ضاامن   ابراء ا

 یا قیمت یا بدل، همه بری می شوند.یک بدل هستند، با ابراء مثل 

 می کند: 1مالک حق رجوع به یکی از غاصبین را ساقط

 3به دیگر غاصبان همچنان باقی است. فقط آن غاصب ]ضامن[ بری می شود و حق رجوع مالک 

 مالک طلبش را به یک از غاصبین ]ضامنین[ ]غیر از آخری[ انتقال می دهد:

   د دارا باو  مالاک آن غاصب ]ضامن[ قائم مقام مالک می شود و او همان حقی را خواهد داشت کاه

 1است.

 مالک طلبش را به آخرین غاصب ]مدیون اصلی[ انتقال می دهد:

 هم حق رجوع به هیچ کا    یغاصب آخر ند؛و همه بری می شو 4مالکیت مافی الذمه رخ می دهد

 را ندارد.

 

 

 

                                                           
 اسقاط حق مالی، ایقاع است. - 1
 ق.م. 151یه  ذیل ماده حاش –اگر مالک از حق رجوع  به یکی از غاصبین بگذرد، این اسقاط مانع از رجوع به دیگران نیست. دکتر کاتوزیان  - 5

 یعنی می تواند به هاه غاصبین، حتی غاصبین قبل از خود نیز رجوع کند. - 1

 . 1مدنی رک. مبحث آخر از فصل آخر جزوه  - 6
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 ابرای یكی از غاصبان در مورد منافع

 ،بود نخواهد ها آن حصه از دیگران ذمه ابرای موجب او تصرف زمان منافع به نسبت غاصبین از یكی ذمه ابرای: 133 ماده

 .داشت نخواهد الحقینه ب رجوع حق کند اءابر [خودش و بعدی هایش] عین منافع به نسبت را غاصبین از یكی اگر لیكن

 حاالت متصور از این ماده

 مالک یکی از غاصبین را نسبت به منافع خودش ابراء کند:

 َّق و مخاطب ابرای مالک نبوده اند.فقط همان غاصب بری می شود؛ زیرا دیگران مُتَعَل 

 ابراء کند: منافع عینمالک یکی از غاصبین را نسبت به 

  عادی هاای [ و   ابراء به غاصب مورد مخاطب و الحقین او می خاورد ]خاودو و ب  در این حالت

ت تضامنی آن ها ]غاصبان سابق[ تقلیل پیادا  اااآن ها نمی شود. اما مسئولیشامل غاصبین سابق بر 

البته با احتساب کسرانی کره   ] می کند و مالک می تواند به آن ها رجوع کند و این حق همچنان باقی است.

 [.اند ابراء شده

 منافع عین

 ری کاه  وطا ل کند؛ باه  وتوانست از یک غاصب وص یعنی آن مقدار از منافعی که مالک به حکم قانون می

 غاصب بعالوه هاه الحقین او. شخصِ می دانیم این مقدار عبار  است از: منافع مد  تصرف 

 ق.م. 133الی  131مواد شرح 

 1شد؛در غصب می با این مواد، مربوط به معامالت فضولی 

       خریدار مال مغصوب، در صور  عالم بودن، غاصب است و در صاور  جاهال باودن، در حکام غاصاب

 او را دارد؛است. بنابراین در هر دو مورد، مالک، حق مراجعه به 

   بگیرد ولی  بایعرا از  مالکاگر خریدار، عالم به مغصوب بودن مال باشد، فقط می تواند ثان ارداختی به

 به غاصب بودن فروشنده باشد، می تواند ثان و خسارا  را از غاصب بگیرد. ، جاهلخریدار اگر

                                                           
 .معامال  فضولی :فصل انجم  –« 1حقوق مدنی »رک.  جزوه  - 1
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 ضمان خریدار مال مغصوب

 ضـامن  [هم غاصب و هم خریردار ]نیز  آن کس [و آن را تصرف کند] بخرد [فضول] غاصب از را مغصوب مل  [اصیل] کسی اگر :131ماده

 آن شـدن  تلـف  صورت در و عین کرده رجوع مشتری و بایع زا ی  به هر فوق مواد مقررات طبق بر می تواند مال  و است

 .نماید مطالبه حال هر در آن را منافع چنین هم و مال قیمت یا مثل

  منفعت کرده باشد و یا استفا  منفعت نکرده باشد؛ د: جاهل باشد، عالم باشد، استیفایحالت دار 6خریدار 

 شرح  موثر است.از فضول گرفتن خسارا  ارداخت شده  جهل مشتری در مقابل مالک قابل استناد نیست؛ اما در

 ق.م؛ 152و  156در مواد 

 ان مشتری عالم به غصبضم

 آن در به یكـدیگر  مشتری و بایع از ی  هر رجوع حكم[ غاصب] باشد غصب به عالم [اصیلمشتری ] که صورتی : در134ماده

 .بود خواهد فوق قرراتم تابع بوده غاصب از غاصب حكم است گرفته ها آن از مال  که چه

  :ق.م. می باشد؛ 150الی  113یعنی تابع  مقررا  مواد مقررا  فوق 

 خریدار ضامن است و مالک حق رجوع به او و به غاصب را دارد و می تواند به هرکدام که بخواهد رجوع کند؛ 

  منافع آن. اخذ مال، مثل یا قیات آن بعالوهحق رجوع مالک: حسب مورد جهت 

 ل به غصبخریدار جاه

 و ثمـن  به نسبت می تواند نیز [مشرتری جاهرل  او] باشد، نموده رجوع او به مال  و بوده غصب به جاهل مشتری : اگر133 ماده

 به رجوع قیمت یا مثل به نسبت مال  اگر و باشد؛ شده تلف مشتری خود نزد مبیع چه اگر کند رجوع [فضولبایع ] به خسارات

 داشت. نخواهد را [جاهلتری ]به مش رجوع حق کند، بایع بایع

 ق.م. می شود؛ 103 و مشاول ماده« در حکم غصب است»هل ید مشتری جا 

 :حق رجوع مشتری نسبت به ثمن و خسارات به بایع فضول  مال  مال و خسارات را از مشتری جاهل اخذ کند

 محفوظ است؛ هر چند که مال نزد مشتری تلف شده باشد؛

 به مشتری جاهل را ندارد.بایع حق رجوع  یع فضول اخذ کند:مال  مال  و خسارات را از با 
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 جمع بندی

 اگر مشتری عالم باشد غاصب اسات و  ق.م 156و مفهوم مخال  ماده  156و  156د در جاع موا :

ط ااااااااا اگر به مالک خسارا  بدهد، حق رجوع به بایع  بابت خسارا  داده شاده را نادارد. و فق  

ع رجوع کند و یا این که اگر  مال در ید بایع تل  شده باشد. بابت مثل یا می تواند بابت ثان به بای

 رجوع کند. قیاتی که به مالک داده است به بایع

 رجوع خریدار به غاصب:

 باشد، ثمن مقدار بر زیاده است داده به مال  مبیع تلف صورت در [اقدام قاعده] غضب عالم بر مشتری که عوضی اگر :133 ماده

 دارد. رجوع حق ثمن به مقدار نسبت ولی کند، بایع به رجوع نمی تواند زیاده به مقدار

 ایادی به غیر غصب: رَتُّبتَ

 کـه  غصب مال بیع به راجعه احكام باشد، بیع از غیر دیگری معامله به مغصوب مال بر ایادی [قرار گرفتنتَرَتُّب ] اگر :133ماده

 بود. خواهد مُجرا شده ذکر فوقاً

 اتالف

 ال دیگری:تلف م

 عمد روی از این که از اعم بدهد، آن را [روز اداء]قیمت  یا مثل باید و آن است ضامن کند تلف را غیر مال کس هر :133 ماده

 معیوب یا ناقص آن را اگر و ،[و یا حق] منفعت یا باشد عین این که از اعم و [در اتالف تقصیر الزم نیست] عمد بدون یا باشد کرده تلف

 است. مال آن قیمت نقص ضامن کند

 تفاوت اتالف و تسبیب

 اتالف ضرر مستقیم و بی واسطه است، اما تسبیب ضرر غیر مستقیم و با واسطه است؛ 

  ؛«ترک فعل»و هم با « فعل»صور  می گیرد، اما تسبیب هم با « فعل»اتالف فقط با 

 شود و شرط مسائولیت اثباا    تقصیر باید اثبا ،شرط نای باشد، اما در تسبیب تل  تقصیر مُ ،در اتالف  

 تقصیر است؛

 .نظریه خطر با نظریه اتالف و نظریه تقصیر با نظریه تسبیب هااهنگ است 
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 تخریب خانه و بنای دیگری:

 از بایـد  نباشـد  ممكن اگر و نماید بنا اول صورت به مثل آن را باید کند، خراب را کسی بنای یا خانه کسی اگر :133ماده

 .برآید قیمت عهده

 بحث از دادن قیات مطرح نای شود؛و نه در مورد اموال قیای[  –]در موارد مثلی  جایی که دادن مثل ماکن است تا ، 

 قیات: قیات بنایی که خراب شده است: یعنی هاان بنا قیات گذاری می شود و نه قیات تجدید بنا؛ منظور از عهده 

 شد، قدمت آن ارزش دارد.هنگی می باهنگاهی که بنا برای مثال دارای ارزش میراث فر 

 کشتن حیوان دیگری:

اگـر   و بدهد را آن کشته و زنده قیمت تفاوت باید شدبكُ آن صاحب اذن بدون را غیره ب قمتعلِ حیوان کسی اگر: 110ماده

 .ستنی ضامن کند ناقص یا شدبكُ نفس از دفاع برای اگر لیكنحیوان را بدهد و  تمام قیمتآن قیمت نداشته باشد باید  کشته

 نكات این ماده:

 ُمانند دعو  قصاب برای ذبح حیوان؛ شد مسئول نیست:اگر با اذن بك 

 ُناظر بر حیوان حالل گوشت است، به شرطی که ذبح شود؛ شته:تفاوت قیمت زنده و ک 

 ُناظر بر حیوان حرام گوشت است و یا زمانی که حیوان حالل گوشت بوده باه   آن قیمت نداشته باشد: شتهک

 شته شود ]ذبح نشود[؛شرعی کُصور  غیر 

 :چون از مالیت افتاده است: تاا زماانی کاه ماال از مالیات نیفتااده اسات         تمام قیمت ]آخرین قیمت[ را بدهد

 مسبب باید تفاو  قیات را بدهد نه این که مال را به طور کامل به او تحایل کنیم.

 1دفاعِ عملی مباح است که:

 نامشروع باشد؛در برابر تجاوزی  .1

 ید عرف و قانون تعدی محسوب نشود؛ددر  .3

 دفاع باید متناسب با ضرری باشد که شخص را تهدید می کند. .1

 

                                                           
 ق.م. 110حاشیه ذیل ماده  –دکتر کاتوزیان  - 1
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 ئولیت مدنیتفاوت ضمان غاصب و مس

 ن تقصایر اذیرفتاه شاده باشاد رابطاه     در مسئولیت مدنی در مواردی که به طور استثنایی، مسئولیت  بدو 

ولی در غصب مهم نیست که میان فعال   ؛از گردداحر بایدعلیت مستقیم میان عال زیانبار و ضرر وارده 

 غاصب و تل  مال، رابطه علیت مستقیم وجود دارد یا نه؛

      در غصب، تنها زیان مادی جبران می گردد در حالی که مسئولیت مدنی، جباران زیاان هاای جسااانی و

 معنوی را نیز شامل می شود؛

 ت مادنی  اااااااا ی گیارد ولای در مسئولی  اه ما شبه نحو عدوان بر حق غیر سرچ صب از استیالیضاان غا

 لزومی ندارد که مقدمه ورود زیان حتااً استیال به نحو عدوان بر حق غیر باشد.

 تسبیب

 اصل عدم تقصیر است که باید اثبا  شود. اده در مسئولیت مدنی تقصیر است؛ امامبنای ع 

 ضمان مسبب تلف:

 باید باشد شده آن عیب یا نقص سبب اگر و بدهد؛ آن را [روز اداءت ]قیم یا مثل باید بشود مالی تلف سبب کس هر :111 ماده

 .برآید قیمت نقص عهده از

 اجتماع سبب و مباشر تلف:

 نـه  اسـت  مسـئول  مباشر بشود، مال آن شدن تلف مباشر دیگری و کند ایجاد را مالی تلف سبب نفری   هرگاه :113 ماده

 [ق.م.ا. 292سبب نزدیک و بی واسطه: ماده ]باشد.  او به مستند [خسارت] اتالف عرفاً که به نحوی باشد اقوی سبب این که مگر مسبب،

 .]در این مورد به مواد مربوطه در قانون مجازا  اسالمی مراجعه شود ]در هاین جزوه 
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 ضمان صاحب دیوار و عمارت و کارخانه:

 مـی شـود،   وارد آن شدن خراب از که است ساراتیخ مسئول [صاحب هر مالی]کارخانه  یا عمارت یا دیوار صاحب :111ماده

مواظبت  عدم از یا و [و آن را تعمیر نکررده باشرد  ]بوده  آنبر  مطلع مال  که گردد حاصل عیبی نتیجه در خرابی این که بر مشروط

 است. شده تولید او [متعارف]

  : ... تقصیر؛یعنی اگر تقصیر کرده باشد، مبتنی بر نظریه  مفهوم کلی شرط:مشروط بر 

 موتاوری   ولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهدر حقوق ایران مسئولیت ایش بینی شده در قانون بیاه اجباری مسئ

ت مادنی مبتنای   زمینی در برابر اشخاص ثالث مبتنی بر نظریه خطر و مسئولیت ایش بینی شده در قانون مسئولی

 بر نظریه تقصیر است

  در قانون مجازا  اسالمی مراجعه شود ]در هاین جزوه[. [213در این مورد به مواد مربوطه ]ماده 

 ضمان مال  و متصرف حیوان:

 حفـ   در کـه  این مگر ،شود می وارد حیوان آن ناحیه از که نیست خساراتی مسئول حیوان متصرف یا مال  :114 ماده 

 [اعم از هر کسی] فاعل ،گردد ضرر أمنش سیک عمل واسطهه ب حیوان اگر ،حال هر در لیكن ؛[از باب تقصیر] باشد کرده تقصیر حیوان

 .بود خواهد وارده خسارات مسئول عمل آن

 تصادم دو وسیله نقلیه:

 خواهد طرفی متوجه مسئولیت ها آن امثال و اتومبیل دو یا آهن راه قطار دو یا کشتی دو بین تصادم صورت در: 113 ماده

 دو هـر  باشـند؛  کـرده  مسامحه یا تقصیر طرفین اگر و باشد؛ شده لحاص او [تقصریر ] مسامحه یا عمد نتیجه در تصادم که بود

 بود. خواهند مسئول

 تصادم: بر وزن تفاعل؛ به طور متقابل به هم صدمه زدن؛ 

 تصادف: امری خارج از اراده، باعث آن انسان ها نیستند؛ 

 تقصیر است. مسامحه زیر مجاوعه 
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 استیفاء  

 ری است.استیفا واقعه حقوقی و از موارد ضمان قه 

       اکثر روابط حقوقی مردم بر اساس قراردادها حل و فصل می شود، لکان برخای از مناسابا  باین ماردم

ایش می آید که در آن موارد شخصی از کار مشروع دیگری یا کار متعلق به غیر بهره برداری کارده و  

بتاوان بار اسااس آن     منتفع شده است. اما بین آنان هیچ قراردادی و یا قرارداد درستی وجود ندارد کاه 

 قرارداد اجر  آن منافع را خواستار شد و صرفاً یک اذن اولیه وجود دارد.

 :ق.م.[.333ق.م.[ و استیفا از مال دیگری] ماده  333]ماده  استیفا از کار دیگری استیفا بر دو نوع است 

 شرایط استیفا از عمل غیر

 :با شرایط زیر عامل مستحق اجرت المثل عمل خود است 
 

 سرانه باشد؛خود نباید، عال ،یعنی 1درخواست کرده باشد: ،از عامل، اقدام به عال را ،خصش .1

 عرفاً برای آن عال اجرتی باشد، یعنی کار خُرد و کوچک نباشد؛ .3

 اگر کار خیلی کم اهایت باشد، شخص عادتاً متصدی انجام آن عال باشد؛ .1

 یست.عامل قصد تبرع نداشته باشد. که البته قصد تبرع مفرو  ن .4

 شرایط استفاده از مال غیر

 استفاده کننده ملزم به پرداخت اجرت المثل می باشد: ،یعنی با شرایط زیر 

کنناده غاصاب   این عامل سبب می شود که استفاده  صاحب مال به استفاده از مال صریحاً یا ضاناً اذن بدهد: .1

 تلقی نشود؛

 ا از مال برده باشد؛استفاده مورد نظر ر ،در واقعیت امر ،کنندهفرد استفاده  .3

 صاحب مال قصد تبرع نداشته باشد، که البته قصد تبرع مفرو  نیست. .1

 

                                                           
 ؛ یعنی اجر  الاسای نیست، چرا که استیفا  عقد نیست.باشداجر  تعیین نکرده و  - 1
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 یفا از کار دیگریاست

آن  یـا  و بـوده  اجرتی عمل آن عرفاً برای که نماید به عملی اقدام دیگری [درخواستامر] حسب بر کسی هرگاه :113 ماده

 تبرع قصد شود معلوم این که مگر بود، خواهد خود عمل [اجرت المثلاجرت ] مستحق عامل باشد  عمل آن مهیای عادتاً  شخص

 است. داشته

رت المثل باشد، به دستور زوج و ـــوی نبوده و عرفاً برای آن کار اج جه کارهایی را که شرعاً به عهدهتبصره: چنانچه زو

رت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه ــــبا عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اج

 . (3/3/1131)الحاقی و به پرداخت آن حكم می نماید

 این ماده: تكمیلینكات 

 این ماده مفهوم مخال  دارد. و حجت است.]داللت التزامی است[؛ 

   ،خود را مهیای آن عال کرده: یعنی به خود وعده اجر  داده باشد. به عبار  دیگر عرفاً اجار  نادارد 

 اما طرف قصدش عدم تبرع است و اجر  می خواهد؛

 هر توافقی عقد نیست، اما هر عقدی توافق اسات.   1استیفا بر مبنای توافق و تراضی است، اما عقد نیست؛

  رابطه عقد و توافق: عاوم و خصوص مطلق؛

 ا ساو   گاه طالق به درخواست زوجه باشد و یا این که طالق ناشی از تخل  زن از وظاای  هاساری یا   هر

 اخالق و رفتار وی باشد، زن استحقاق دریافت اجر  ندارد.

 استیفا از مال دیگری

 المثـل  اجـرت  مسـتحق  مال صاحب کند منفعت استیفای غیر مال از ضمنی یا صریح اذن حسب بر کسی هرگاه :113 ماده

 3.است بوده مجانی انتفاع در اذن که شود معلوم که این مگر بود خواهد

 استیفا از عین اموال نیست و شامل استفاده از انجام دادن کار دیگری نیز می شود. ویژه مفاد این ماده 

 گاه به موردی که برخورد شاود کاه   عرف اجر  دارد. با وجود این، هر استفاده از مال دیگری به طور معاول در دید

 1.ی به دادن اجر  الاثل نداردسواری به کودک[، الزام ]مانند دادن سه چرخه ظهور در انتفاع مجانی داشته باشد

                                                           
 ق.م.، از موجبا  ضاان قهری است. 103ماده  6استیفا  طبق بند  - 1
 مادتی  مالاک  اذن بادون  را مساتاجره  عین مستاجر آن انقضای از اس اگر و می شود؛ ]منفسخ[ طرف بر مد  یانقضا محض به اجاره عقد ق.م: 434ماده - 3
 باا  اگار  و ]در حکم غاصب[؛ باشد نکرده منفعت استیفای مستاجر چه اگر بود، خواهد الاثل اجر  مستحق مزبور مد  برای موجر دارد، نگاه ودخ تصرف در

 .نااید دهاستفا مجاناً که باشد داده اجازه مالک این که مگر باشد، کرده منفعت استیفای که بدهد الاثل اجر  باید وقتی دارد، نگاه تصرف در مالک اجازه
 حاشیه های دکتر کاتوزیان فراموش نشود.یادآوری:  - 9
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 استفاده بالجهت

  است که قانون مدنی ایران تحات ایان عناوان     «عنوان حقوقی مستقل»دارا شدن بالسبب یا بالجهت یک

 شدن بالسبب را مسکو  گذارده است.مطلبی را بیان نکرده و ماهیت دارا 

 که تحت عنوان استیفای نامشروع نیز سبب از جاله الزاما  خارج از قرارداد است الدر واقع دارا شدن ب

 می تواند مطرح شود؛

  1قانون تجار  به کار رفته است.  113ماده فقط در  « استفاده بالجهت»این اصطالح 

 و فقدان سبب تالک؛ 1عادالنهیعنی دارا شدن غیر 3بالجهت استفاده 

 :رایای یکای کام مای شاود و باه       حقوقی وجود داشته باشاد: از دا  ابطهدو نفر بدون این که بین آن ها ر شرح

ه، خسارا  در این مورد عدالت اقتضا می کند که: آن کسی که دارایی اش زیاد شد دارایی دیگری اضاف؛

 طرف مقابل را بپردازد.

 :و در آنجا رشد می کند  4توسط باد به زمین مجاور انتقال داده می شوددانه درختی که مالک دارد،  مثال

به دارایای   ،با استفاده از زمین دیگری ،حبه ]دانه[. در اینجا چون مالک آوردو ارزش باالیی به دست می 

 3باید خسار  صاحب زمین را بپردازد. ،است بالسبب دارا شدهو ، او افزوده شده

 

 

 

                                                           
طلاب یاا    طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان انج سال مطالبه کرد دارنده بارا  یاا فتاه    اگر وجه برا  یا فته ق.ت: 113ماده  - 1

 کرده است مطالبه نااید. استفاده بالجهتاو حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر  تواند تا چک می
 طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد. حکم فوق در موردی نیز جاری است که برا  یا فته تبصره:

 ، از فرانسه ترجاه شده است.«استفاده بالجهت» - 5
 ، از انگلیس ترجاه شده است.«دارا شدن غیرعادالنه» - 1
 وجود داشته باشد.در این زمینه، قراردادی  ،بدون اینکه بین آنها - 6

 ایان کاه   مگار  مالک، عالیا  واسطه به یا باشد روییده خود به خودی چه است، زمین مالک مال می شود حاصل زمین از که محصولی و ن اا  ق.م: 11ماده - 3

 رضای بدون چه اگر بود، خواهد حبه یا اصله صاحب مال محصول و درخت صور ، این در که اشد،ب شده حاصل غیر حبة ]دانه[ یا اصله ]نهال[ از حاصل، ن اا  یا

 .باشد شده کاشته زمین صاحب
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 «4مرتبط با حقوق مدنی  مجازات،قانون  مواد»

 هرگونه برابر در دیگری یا خود تن آزادی یا مال ناموس، عر ، نفس، از دفاع مقام در فردی هرگاه :133 ماده

 محساوب  جارم  قاانون  طباق  که شود رفتاری مرتکب دفاع مراحل رعایت با الوقوعقریب یا فعلی خطر یا تجاوز

 :شود نای مجازا  زیر شرایط اجتااع درصور  شود، می

 خاوف  یاا  معقاول  قرائن به مستند دفاع -ب   .باشد داشته ضرور  خطر یا تجاوز دفع برای ارتکابی رفتار -ال 

 .باشد عقالیی

 .باشد نگرفته صور  دیگری دفاع و فرد خود تجاوز یا آگاهانه اقدام سبب به تجاوز و خطر -پ

 واقاع  ماثثر  خطار  و تجااوز  دفع در آنان مداخله یا نباشد ماکن عاالً وقت فو  بدون دولتی قوای به توسل - 

 .نشود

 نزدیکاان  از او کاه  اسات  جاایز  صاورتی  در دیگاری  تان  یآزاد و ماال  عر ، ناموس، نفس، از دفاع -1تبصره

 یا نااید کاک تقاضای یا بوده دفاع از ناتوان یا باشد کنندهدفاع برعهده وی از دفاع مسثولیت یا بوده کننده دفاع

 . باشد نداشته استاداد امکان که باشد وضعیتی در

 دفااع  شارایط  رعایات  عادم  اثباا   نباشد محرز آن شرایط رعایت ولی باشد محرز دفاع اصل هرگاه -5 تبصره

 .است مهاجم برعهده

 از دیاه  کاه  دیواناه  تهااجم  مقابال  در دفااع  درماورد  جاز  اسات  ساقط نیز دیه مشروع دفاع موارد در -1 تبصره

 .شود می ارداخت الاال بیت

 

 

 

جام وظیفاه خاود   مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول ان :133ماده 

ن یشود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حساب ادلاه و قارا    باشند، دفاع محسوب نای

موجود خوف آن باشد که عالیا  آنان موجب قتل، جرح، تعر  به عر  یا ناموس یا مال گردد، دفااع جاایز   

 است.
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شاود، در ماوارد    رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میعالوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب  :133ماده 

 زیر قابل مجازا  نیست:

اجارای   در صورتی که ارتکاب رفتار بارای  -ب  ؛در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد -ال 

 ؛قانون اهم الزم باشد

 ؛ذکور خالف شرع نباشدباشد و امر مدر صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صالح  -پ 

اقداما  والدین و اولیای قانونی و سرارستان صغار و مجانین که به منظاور تددیاب یاا حفاظات آنهاا انجاام        - 

 ؛و حدود شرعی تددیب و محافظت باشدشود، مشروط بر اینکه اقداما  مذکور در حد متعارف  می

حوادث، نقض مقررا  مربوط باه آن ورزش  عالیا  ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب  -ث

 ؛ررا  هم مغایر موازین شرعی نباشدنباشد و این مق

هر نوع عال جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا  یا سرارستان یاا نااینادگان قاانونی وی و     -ج

 روری نیست.شود. در موارد فوری أخذ رضایت ض رعایت موازین فنی و علای و نظاما  دولتی انجام می

 

 

 

 آن از اعم باشد مرتکب رفتار به مستند حاصله نتیجه که است دیه یا قصاص موجب درصورتی جنایت :433 ماده

 .شود انجام آنها اجتااع به یا تسبیب به یا مباشر  نحو به که

 

 

 فاو   مانناد  یسات ن جنایت تحقق از مانع آن، از ناشی نتیجه و مرتکب رفتار میان زمانی، فاصله وجود :431 ماده

 این  635)ماده و ماده این حکم. است دیه یا قصاص موجب مورد حسب که کشنده، بیااری عامل انتقال از ناشی

 .است جاری میجرا کلیه مورد در قانون

 

 

 .شود واقع مرتکب خود توسط مستقیااً جنایت که است آن مباشر  :434 ماده
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 مگار  است دیه ضامن گردد، بدنی صدمه یا تل  موجب دهدمی مانجا که معالجاتی در ازشک هرگاه :433 ماده

 مرتکاب  و باشاد  گرفته برائت معالجه از قبل که این یا باشد فنی موازین و ازشکی مقررا  مطابق او عال آنکه

 تحصایل  یاا  و نباشاد  معتبار  او، باودن  مجنون یا نابالغ دلیل به مریض از برائت أخذ چنانچه و نشود هم تقصیری

 .شود می تحصیل مریض ولی از برائت نگردد، ماکن آن مانند و بیهوشی دلیل به او از برائت

 برائات  هرچناد  نادارد  وجاود  ضاان وی برای عال و علم در ازشک تقصیر یا قصور عدم صور  در –1 تبصره

 .باشد نکرده أخذ

 عادم  یاا  فقدان موارد در. است رهبری مقام که عام ولی و ادر مانند است خاص ولی از اعم بیاار ولیّ -5 تبصره

 باه  مربوطه دادستانهای به اختیار تفویض و رهبری مقام از استیذان با قضائیه قوه رئیس خاص، ولی به دسترسی

 .ناایدمی اقدام طبیب به برائت اعطای

 

 

 درصور  نااید،می صادر آن مانند و ارستار یا مریض به را آن انجام دستور که معالجاتی در ازشک :433 ماده

 .نااید عال قانون این  632)ماده مطابق آنکه مگر است ضامن بدنی صدمه یا تل 

 شود می تل  و صدمه موجب و است اشتباه دستور که بداند ارستار یا مریض هرگاه مزبور، موارد در - 1تبصره

 ارساتار  یا یضمر خود به مستند خسار  و صدمه بلکه نیست ضامن ازشک کند، عال دستور به این وجود با و

 .است

 .شود می عال قانون این  632)ماده طبق ازشکی معالجا  در شده ایجاد جراحا  یا عضو قطع در - 5تبصره

 

 

 به اقدام مقررا  طبق مریض، نجا  برای ازشک و نباشد ماکن برائت تحصیل که ضروری موارد در :433 ماده

 .نیست وارده صدما  یا تل  ضامن کسی نااید، معالجه

 

 گاردد  جنایات  موجاب  انحاا   از نحاوی  به گردد می حال نقلیه وسیله یا انسان توسط که شیئی هرگاه :433 ماده

 .است دیه ضامن کنندهحال
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 از حرکتی اختیار بدون یا کند فرار اختیاربی ترس اثر در شخص آن و بترساند را دیگری کسی هرگاه :433 ماده

 و عاادی  جنایاا   تعااری   حساب  ترسااننده  گاردد،  دیگاری  یاا  خودش بر صدمه ایراد موجب که بزند سر او

 .است مسثول غیرعادی

 

 علال  اثر در که این مانند نباشد، کسی رفتار به مستند دیگر خسار  نوع هر یا جنایت که مواردی در :300 ماده

 .است منتفی ضاان شود، واقع قهری

 

 کاار  هار  یاا  برانگیازد  او ساوی  باه  را ساگ  نناد ما حیوانی یا بکشد سالح شخصی روی به کسی هرگاه :301 ماده

 شخص ارعاب، این اثر بر و دهد انجام صوتی انفجار یا کشیدن فریاد مانند گردد می او هراس موجب که دیگری

 .شود می محکوم دیه یا قصاص به جنایا  انواع تعاری  اساس بر مورد حسب گردد مصدوم یا بایرد

 

 اسااس  بار  شود جنایت سبب و بیافتد شخصی روی بر و کند ار  بلندی جای از را خود کسی هرگاه :303 ماده

 قهاری  علل به و نزند سر او از فعلی اگر لکن شود می محکوم دیه یا قصاص به مورد حسب جنایت انواع تعاری 

 .نیست ضامن کسی کند، وارد او به صدمه و بخورد دیگری به و شود ار  زلزله و طوفان هاچون

 

 یاا  بایارد  شاده اار   شخص یا ثالث شخص و کند ار  ثالثی شخص روی به را دیگری کسی هرگاه :301 ماده

 .است عادی شبه جنایت نگردد، عادی جنایت تعری  مشاول که درصورتی گردد مصدوم

 

 حرکت حال در مقررا  سایر رعایت و مطائن و مجاز سرعت و مهار  داشتن با که ایراننده هرگاه :304 ماده

 تقصایر  بادون  نیسات،  مجااز  محال  آن در حضورش که کسی به و نباشد وسیله کنترل به قادر هک حالی در است

 .است ضامن راننده صور  این غیر در و منتفی ضاان نااید، برخورد

 ایگونهبه باشد نداشته حادثه در تدثیری رانندگی مقررا  از برخی رعایت عدم هرگاه فوق موارد در ا1 تبصره

 . نیست ضامن راننده نباشد، حاصله جنایت علت مرتکب تقصیر که

 .است جاری نیز دیگر ابزارآال  و وسایل مورد در ماده این در مندرج حکم -5 تبصره
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 مواناع،  باا  آن برخاورد  یاا  و خاودرو  شادن  واژگاون  مانناد  حاوادثی  سابب  باه  رانندگی هنگام هرگاه :303 ماده

 و نباوده  سایل  و زلزلاه  هاچاون  قهری علل حادثه، سبب که صورتی در شوند تل  یا مصدوم خودرو سرنشینان

 دیگاری  حقیقای  یاا  حقوقی شخص به مستند حادثه وقوع چنانچه. است دیه ضامن راننده باشد، راننده به مستند

 .است ضامن شخص آن باشد

 

 مساتقیااً  خاود  و کند فراهم را دیگری مصدومیت یا شدن تل  سبب کسی که است آن جنایت در تسبیب :303 ماده

 در کسی و بکند چاهی آنکه مانند شدنای حاصل جنایت او رفتار فقدان صور  در که طوری به نشود جنایت مرتکب

 .ببیند آسیب و بیفتد آن

 

 چیاز  یاا  کناد  حفار  گودالی مالک، اذن بدون دیگری ملک یا عاومی اماکن و معابر در شخصی هرگاه :303 ماده

 اینکاه  مگر است  دیه ضامن گردد، دیگری آسیب سبب که دهد نجاما عالی هر یا و دهد قرار آن در ایلغزنده

 .نااید برخورد آن با عاداً اجتناب، امکان و آن به علم با دیدهآسیب فرد

 

 در کاه  مکاانی  یاا  خویش ملک در را قانون این  203)ماده در مذکور کارهای از یکی شخصی هرگاه :303 ماده

 باه  آگاه که را شخصی اینکه مگر نیست ضامن گردد، دیگری آسیب سبب و دهد انجام اوست، اختیار و تصرف

 .گردد وارد وی به جنایتی آن، استناد به و بخواند آنجا به نیست آن

 گرفتاه،  مالاک  از ماذکور  اعاال انجام از قبل که اذنی با یا مالک اذن بدون دیدهآسیب شخص هرگاه -1 تبصره

 علات  باه  تلا   یاا  صادمه  اینکه مگر نیست ضامن مالک باشد، اشتهند اطالع او ورود از ملک صاحب و شود وارد

 .باشد مالک به مستند آن مانند و دادن اطالع در انگاریسهل اغوا ،

 قاانون  ایان   203)مااده  در ماذکور  کارهاای  از یکای  مرتکاب  او، اذن بدون و دیگری ملک در کسی هرگاه -5 تبصره

 باروز  اینکاه  مگر است دیه دارعهده مرتکب ببیند، آسیب است، دهش ملک آن وارد اذن بدون که ثالثی شخص و گردد

 عالمتای  مرتکاب  اینکاه  مانناد  نیسات  ضاامن  مرتکاب  صاور   درایان  کاه  باشاد  مصدوم خود به مستند صدمه و حادثه

 .شود وارد درب شکستن با یا عالئم به توجه بدون مصدوم لکن کند قفل را محل درب یا بگذارد هشداردهنده
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 مصالحت  باه  عالای  ایانای  نکاا   و قاانونی  مقاررا   رعایت با عاومی اماکن یا معابر در کسی هرگاه :303 ماده

 .نیست ضامن گردد، خسار  یا جنایت وقوع موجب اتفاقاً و دهد انجام عابران

 

 نااموس  یا عر  جان، مال، حفظ جهت به که را رفتاری دیگری به کاک و احسان انگیزه با شخصی هرگاه :310 ماده

 نکاا   و قاانونی  مقاررا   رعایات  درصاور   شاود  خساار   یا و صدمه موجب عال هاان و دهد انجام است، الزم او

 .نیست ضامن ایانی،

 

 خود نقلیه وسیله یا کند توق  است مجاز آنجا در توق  که راهی یا مکان در یا خود ملک در که کسی :311 ماده

 ضاامن  کند فو  یا گردد مصدوم و کند برخورد آنها با شخصی و دهد قرار آنجا در را دیگری مجاز شی  هر یا

 .است ضامن برخوردکننده شود، وارد مالش یا او بر خسارتی چنانچه و نیست

 
 

 ایان  در را حیوانی یا و شی  یا نااید توق  نیست، مجاز آنها در توق  که محلهایی در شخصی هرگاه :313 ماده

 یاا  برخاورد  اثار  در آنهاا  باه  توجاه  بادون  دیگری و دهد قرار آن در ایلغزنده چیز یا سازد مستقر محلها قبیل

 مساتقر  را حیاوان  یا شی  آن که کسی یا متوق  شخص ببیند، مالی خسار  یا کند فو  یا شود مصدوم لغزش

 عاداً محل و راه وسعت با عابر آنکه مگر باشدمی خسارا  سایر و دیه ضامن است، کرده لغزنده را راه یا ناوده

 نیاز  وارده خساار   دارعهاده  بلکاه  گیارد  ناای  تعلق او به خسار  فقط نه صور  این در که کند برخورد نآ با

 .شود می

 

 مفقاود  اناد، بارده  بیارون  و فراخواناده  اقاامتش  محل از مشکوکی طور به و شبانه که را شخصی هرگاه :311 ماده

 مار   به کرده فو  اگر یا است زنده دهشدعو  که کند ثابت اینکه مگر اوست دیه ضامن کننده،دعو  شود،

 ایان . است رسانده قتل به را او دیگری شده کشته اگر یا است نداشته او به ارتباطی که بوده قهری علل یا عادی

 نیاز  گاردد  مفقاود  شاخص  آن و بربایاد  را کسای  دیگری، طریق هر یا تهدید یا حیله با که کسی مورد در حکم

 .است جاری

 دیاه  گاردد،  شناساایی  قاتال  یاا  و است زنده مفقود شخص که شود مشخص دیه، دریافت زا اس هرگاه ـ تبصره

 .شود می ثابت قصاص است کشته عاداً را مفقود شخص کنندهدعو  که شود اثبا  چنانچه و گردد می مسترد
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 ضامن کسهیچ گردد، آسیب موجب و آید وجودبه مانعی زلزله و سیل مانند قهری علل اثر در هرگاه :314 ماده

 باه  را چیزی آن، مانند یا سیل اگر و باشند داشته را آنها کردن برطرف تاکن اشخاصی یا شخص گرچه نیست،

 شود، آسیب موجب که دهد قرار بدتری جای در یا اول جای مانند نامناسب جایی را آن کسی ولکن آورد هاراه

 قارار  تاری  مناساب  جاای  در عابران مصلحت هتج در و بردارد نامناسب جای از را آن اگر و است دیه دارعهده

 .نیست ضامن دهد

 نیاز  تار  مناساب  حالات  باه  وضعیت تغییردهنده باشد آمده وجودبه شخصی توسط مزبور مانع هرگاه -1 تبصره

 .نیست ضامن

 درصاور   دارناد،  برعهاده  را حوادث گونهاین آثار رفع یا اصالح مسثولیت که دستگاههایی یا افراد ا 5 تبصره

 .باشند می ضامن وظیفه، انجام در استناد قابل قصور یا صیرتق

 

 

 باشد، شده عاد  و عرف آن امثال و منزل مقابل در اتومبیل توق  یا مغازه خارج در کاال دادن قرار هرگاه :313 ماده

 بارای  اات مزاح ایجااد  عادم  و معبار  بودن عریض و قانونی منع عدم صور  در اتومبیل کنندهمتوق  یا کاال گذارنده

 .نیست وارده زیانهای ضامن عابران

 

 

 است، جایز آن در اشیا  دادن قرار که خود ملک بالکن یا دیوار مانند مکانی در را چیزی کسی هرگاه :313 ماده

 شاود  خسار  یا صدمه موجب و بیفتد دیگری ملک یا و عام معبر به نشده بینیایش حوادث اثر در و دهد قرار

 .باشد خسار  یا صدمه مستعد نوعاً که باشد گذاشته طوری را آن آنکه رمگ است منتفی ضاان

 

 با را آن مانند و بالکن یا بسازد مجاز نحوبه را بنایی است ملکی احداث دارعهده که کسی یا مالک اگر :313 ماده

 آسایب  موجب قاًاتفا و کند احداث مجاز محل در است الزم بنا استحکام در که فنی ضوابط و ایانی نکا  رعایت

 .نیست ضامن گردد، خسار  یا

 مهندساان  باه  مستند آنکه مانند ناود مستند مالک به را آن نتوان که باشد ایگونهبه غیرمجاز عال اگر -تبصره

 .است ضامن اوست به مستند مذکور عال که کسی و منتفی مالک از ضاان باشد ساختاان ربطذی
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 الزم ایانای  و بناا  اساتحکام  در کاه  مقرراتای  رعایت با و محکم براایه را یدیوار یا بنا شخصی هرگاه :313 ماده

 گاردد،  آسایب  موجب و کند سقوط سیل، یا زلزله مانند نشده، بینیایش حوادث علتبه لکن نااید احداث است

 ،خاود  ملاک  در طبعااً  کناد  سقوط اگر که نااید احداث خود ملک سات به را بنا یا دیوار چنانچه و نیست ضامن

 .نیست ضامن گردد، آسیب موجب و نااید سقوط دیگری سات به اتفاقاً لکن کندمی سقوط
 

 
 یا گیرد قرار ریزش معر  در است شده احداث غیرمتاایل و استوار براایه که بنایی یا دیوار هرگاه :313 ماده

 را آن کردن خراب یا حاصال تاکن مالک آنکه از قبل اگر گردد معبر یا دیگری ملک سات به سقوط به متاایل

 معار   در افاراد  مقتضای  نحوبه آنکه به مشروط است منتفی ضاان گردد، آسیب موجب و شود ساقط کند ایدا

 جلوگیری و سازی آگاه یا رفع یا اصالح از تاکن وجود با مالک چنانچه. باشد کرده آگاه خطر وجود از را آسیب

 .است ضامن نااید، انگاریسهل آسیب، وقوع از

 بناای  اگار  و اسات  ضاامن  او ولایّ  باشاد  مجناون  یا صغیر به متعلق شده ساقط که بنایی یا دیوار هرگاه ا بصرهت

 .است ضامن آن مسثول و متولی باشد، دولتی و عاومی بناهای از مذکور
 

 
 سار خ و صدمه دارعهده نااید، سقوط به متاایل او اذن بدون را دیگری بنای یا دیوار شخصی هرگاه :330 ماده

 .است آن سقوط از ناشی

 

 سارایت  جایی به که بداند و کند روشن آتشی دیگری، مجاز مکان یا خود کاااامل در شخصی هرگاه :331 ماده

 ضااان  گاردد  صدمه و خسار  موجب و نااید سرایت دیگر جاییبه اتفاقاً لکن نکند سرایت نیز غالباً و کندنای

 .تاس ضامن صور  این غیر در و نیست ثابت
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 او، تقصایر  اثار  در اگار  و نااید حفظ را آن باید است آگاه آن حاله احتاال از که حیوانی هر متصرف :333 ماده

 آگاهی عدم و نبوده آگاه حیوان حاله احتاال از اگر ولی. است ضامن سازد، وارد صدمه دیگری به مزبور حیوان

 .نیست ضامن نباشد، او تقصیر از ناشی

 .شود می محسوب تقصیر ندارد، را آن حفظ توانایی شخص که وانیحی نگهداری -1 تبصره

 باه  قاادر  شاخص  و دهاد  قرار آسیب معر  در را دیگران که خطرناکی شی  یا وسیله هر نگهداری -5 تبصره

 .است ماده این  1)تبصره حکم مشاول نباشد، آن رسانیآسیب از جلوگیری و حفظ

 

 

 از و گاردد  اوست، تصرف در که محلی یا منزل وارد دارد، اذن قح که کسی اذن با شخصی هرگاه :331 ماده

 یاا  شای   آن خواه است، ضامن دهندهاذن ببیند، خسار  و صدمه است مکان آن در که شیئی یا حیوان ناحیه

 رساانی آسیب به نسبت دهندهاذن خواه و باشد گرفته قرار آن در بعداً یا بوده محل آن در اذن از قبل حیوان

 .باشد نداشته خواه باشد داشته علم آن

 است خطرناک مزبور حیوان بداند واردشونده آنکه مانند باشد مصدوم به مستند آسیب که مواردی در - تبصره

 .است منتفی ضاان باشد،نای خطر رفع به قادر یا و نیست آگاه آن از دهندهاذن و

 
 در نااید متوق  مجاز غیر محلهای دیگر یا ومیعا معابر در را آن است حیوان سوار که کسی هرگاه :334 ماده

 چنانچه و است ضامن باشدمی مزبور شخص فعل به مستند و کندمی وارد حیوان آن که هایی خسار  تاام مورد

 .است ضامن فوق ترتیب به مهارکننده باشد دیگری دست در حیوان مهار

 

 اسات  هایی جنایت ضامن گردد حیوان حشتو یا تحریک موجب که دهد انجام عالی شخصی هرگاه :333 ماده

 .باشد مشروع دفاع مصداق مزبور عال آنکه مگر کندمی وارد وحشت یا تحریک اثر در حیوان که
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 باشاند،  داشاته  تادثیر  جناایتی،  وقوع در تسبیب به بعضی و مباشر  به برخی عامل، چند یا دو هرگاه: 333 ماده

 ضامن مساوی طور به باشد عوامل تاام به مستند جنایت چنانچه و است ضامن اوست به مستند جنایت که عاملی

 مساثول  رفتارشاان  تادثیر  میازان  باه  هریک صور  این در که باشد متفاو  مرتکبان رفتار تدثیر مگر باشند می

 سبب، فقط باشد آنها مانند و مجنون یا غیرمایز صغیر جاهل، اختیار،بی جنایت در مباشر که صورتی در. هستند

 .است نضام

 

 تادثیر  میازان  چنانچاه  ببینند، آسیب یا شوند کشته یکدیگر با واسطهبی برخورد اثر بر نفر دو هرگاه :333 ماده

 خطاای  ماورد  در و دیگاری  مال از کدام هر دیه نص  عادی شبه جنایت مورد در باشد مساوی برخورد، در آنها

 آسایب  یاا  شاود  کشته آنها از یکی تنها اگر و دشو می ارداخت دیگری عاقله وسیلهبه کدام هر دیه نص  محض

 .بپردازند او دم اولیای یا علیه مجنیٌ به باید را دیه نص  مرتکب، خود یا عاقله مورد حسب ببیند،

 

 یاا  شوند کشته ها آن سرنشینان یا راننده هوایی، یا آبی زمینی، نقلیه وسیله دو برخورد اثر در هرگاه :333 ماده

 سرنشاینان  و مقابال  رانناده  دیه نص  مسثول هریک راننده، دو هر به برخورد انتساب ر صو رد ببینند آسیب

 دیه سوم یک مسثول رانندگان از هریک کنند برخورد هم با نقلیه وسیله سه چنانچه و است نقلیه وسیله دو هر

 محاسابه  بیشاتر،  یاه نقل وساایل  در صور  هاین به و باشدمی نقلیه وسیله سه هر سرنشینان و مقابل هایراننده

 .است ضامن او فقط شود، مستند او به برخورد که ایگونهبه باشد مقصر طرفین از یکی هرگاه و شود می

 

 نتیجاه  اساتناد  اسات  موظا   دادگااه  اسات،  کیفری یا مدنی ضاان موجب تقصیر که مواردی کلیه در :333 ماده

 .نااید احراز را مرتکب تقصیر به حاصله

 

 آید، وجودبه طوفان و سیل مانند قهری عوامل اثر بر نقلیه وسیله یا نفر چند یا دو بین برخورد هرگاه :310 ماده

 .است منتفی ضاان
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 قادری باه  طرفین از یکی حرکت اینکه مثل باشد مستند طرفین از یکی به حادثه هرگاه برخورد موارد در :311 ماده

 .است ثابت ضاان است، او به مستند حادثه که طرفی درباره تنها نگردد، مترتب آن بر اثری که باشد ضعی 

 گاردد  عاادی  جنایاا   تعری  مشاول آنها از یکی یا دو هر رفتار هرگاه نقلیه وسیله دو برخورد در :313 ماده

 .شود می حکم دیه یا قصاص به مورد حسب

 

 آن که طوری به گردند دیگری بر خسارتی یا جنایت وقوع سبب شرکت نحوبه نفر چند یا دو هرگاه :311 ماده

 .باشند می ضامن مساوی طور به باشد، مستند هاگی یا دو هر به خسار  یا جنایت

 

 برخاورد  علات به و کنند برخورد هم با نقلیه وسیله یا نفر چند یا دو سببی یا مانع ایجاد اثر بر هرگاه :314 ماده

 .است ضامن مسبب شوند، کشته یا و ببینند آسیب

 

 دخالات  طاولی  صاور  به و سبب نحوبه جنایتی وقوع در غیرمجاز عال انجام با نفر چند یا دو اههرگ :313 ماده

 آن مانند است ضامن باشد، دیگر اسباب یا سبب تدثیر از قبل جنایت وقوع در او کار تدثیر که کسی باشند داشته

 باه  سانگ  باا  برخورد سبب به عابری و دهد قرار آن کنار در سنگی دیگری و کند حفر گودالی آنان از یکی که

 را جنایات  ارتکااب  قصاد  هاه آنکه مگر است ضامن گذاشته، را سنگ که کسی صور ، این در که بیفتد گودال

 [.خطای کیفری همچون شرط بی واسطه] .شود می محسوب جرم در شرکت صور  این در که باشند داشته

 

 مانناد  باشاد  مجاز دیگری عال و غیرمجاز نفر دو از یکی عال قانون این  212)ماده مورد در هرگاه :313 ماده

 کند حفر چاهی آن کنار دیگری و دهد قرار است، مجاز که عاومی معبر کنار در را چیزی یا وسیله شخصی آنکه

 توجه با و اول نفر عال از اس شخصی عال اگر. است ضامن بوده، غیرمجاز عالش که شخصی نیست، مجاز که

 دوم نفار  باشاد،  گرفتاه  انجاام  شاود  می دیگران به زدن صدمه موجب اول سبب کنار در سبب آن ایجاد اینکه به

 .است ضامن
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 باشاد  علیه مجنیٌ تقصیر یا و عاد به مستند منحصراً جنایت هرگاه فصل این در مذکور موارد کلیه در :313 ماده

 باه  مستند آن سرایت لکن دباش مرتکب تقصیر یا عاد به مستند جنایت اصل که مواردی در. نیست ثابت ضاان

 .نیست ضامن سرایت مورد به نسبت مرتکب باشد علیه مجنیٌ تقصیر یا عاد

 

 «1113مصوب  قانون مسئولیت مدنی»

 

یا مال یا آزادی یا حیثیت یاا   احتیاطی به جان یا سالمتی هر ک  بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی :1ماده  

ای وارد نمایاد کاه موجاب     افراد ایجاد گردیده لطمه که به موجب قانون برای  شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر

 .باشد می جبران خسارت ناشی از عمل خود ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول
 

باشد دادگااه پا  از    دیده شده در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان :3ماده  

و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب  نماید خسارات مزبور محکوم می  او را به جبران رسیدگی و ثبوت امر

 .وارد نموده محکوم خواهد نمود  جبران همان نوع خساراتی که یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به
 

حوال قضیه تعیاین خواهاد کارد    ا دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و: 1ماده  

آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یاا   شود تعیین کرد مگر نمی  جبران زیان را به صورت مستمری

 .آن که قانون آن را تجویز نماید

       یاا  قاضی نای تواند جبران زیان را به طور مستاری تعیین کند، مگر این که مدیون تاامین مقتضای بارای ارداخات بدهاد

 قانون آن را تجویز نااید.

 :تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد دادگاه می :4ماده  

 ؛مسااعدت کارده باشاد    دیاده کماک و   گاه پ  از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری باه زیاان  هر. 1

موجب عسرت و تنگدستی  نیزگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن هر. 2

 ؛واردکننده زیان شود

یا به اضافه شدن آن کمک و یا  دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده وقتی که زیان. 3

 .تشدید کرده باشد  کننده زیان را وضعیت وارد

  ؛نیستبرخوردار باشد موجب تخفی   رف این که زیان دیده از تاکن مالی برای تحال زیاندقت شود که: به ص 

     در صورتی که خسار  وارده به نحو آشکار کاتر از میزان وجه التزام باشد، دادگاه نای تواناد میاان خساار  را

 تخفی  دهد.
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دیاده   شود یا قوه کار زیاان  اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سالمتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا :3ماده  

زندگانی او بشاود واردکنناده زیاان مسائول جباران کلیاه        افزای  مخارج  یا از بین برود و یا موجبکم گردد و 

 .خسارات مزبور است

مبلغی دفعتاً واحاده تعیاین    دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت 

به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تاا چاه    مستمریباید به طریق   نماید و در مواردی که جبران زیان می

 .واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است توان از میزان و تا چه مبلغ می

تاریخ صدور حکم تاا   اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از 

 .د داشتخواه دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم

 

باشاد اگار مارگ     مای  ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن دیده زیان شامل کلیه هزینه در صورت مرگ آسیب :3ماده  

ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد  از سلب قدرت کار کردن در مدت فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی

 .شد

مکلف شود شخص ثالثی  ف بوده و یا ممکن است بعدهادیده قانوناً مکل در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان 

گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عناوان   شخص ثالث از آن حق محروم  نماید و در اثر مرگ او را نگاهداری می

نگاهداری شخص ثالث باوده باه آن    دیده عادتاً ممکن و مکلف به آسیب مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات

 .این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است کند درشخص پرداخت 

نیامده باشد شخص مزبور  در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا 

 .استحقاق مستمری را خواهد داشت

 
باشد در صورت  عهده او می بر حسب قرارداد بهکسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا  :3ماده  

باشاد و در صاورتی کاه     ناحیه مجنون و یا صغیر مای  مسئول جبران زیان وارده از تقصیر در نگاهداری یا مواظبت

مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شاد و در    وارده را نداشته باشد از مال استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان

 .کننده نباشد ن زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبرانجبرا هر صورت

 .مسئولیت نگهداری صغیر در صورتی است که، تقصیر او در نگهداری و مواظبت صغیر، توسط زیان دیده اثبا  شود 
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گاری زیاان وارد   موقعیت دی کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و: 3ماده  

 .آورد مسئول جبران آن است

در معرض از بین رفتن  شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریان  کم و یا 

اثباات تقصایر زیاان وارده را از واردکنناده      مزبور را خواسته و در صاورت   تواند موقوف شدن عملیات باشد می

 .مطالبه نماید

 

بارای همخاوابگی نامشاروع     دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن: 3ماده  

 .معنوی هم بنماید مطالبه زیان  تواند از مرتکب عالوه از زیان مادی شده می

 

لطماه وارد  تواند از کسی که  می کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود: 10ماده  

معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیاان و ناوع تقصایر ایجااب نمایاد دادگااه         آورده است جبران زیان مادی

حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیال   عالوه بر صدور حکم به خسارت مالی تواند در صورت اثبات تقصیر می

 .عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید الزام به

 

وظیفاه عماداً یاا در نتیجاه      کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام :11ماده  

باشند ولی هر گاه خساارات   خسارت وارده می وارد نمایند شخصاً مسئول جبران  احتیاطی خساراتی به اشخاص بی

مؤسسات مزبور باشد در این صورت جباران   رات و یاوسایل ادا نقص وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به

 حساب  دولت هر گاه اقداماتی که بار  اعمال حاکمیتیا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد  خسارت بر عهده اداره

مجبور به پرداخات   ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت

 .خسارات نخواهد بود

 خود اوست؛ خسار  ناشی از تقصیر وی بر عهدهدولت است و ناشی از اشتباه دادرس بر عهده  ار خس 

  ز حاکایت دولات  خود دولت است و خسار  ناشی ا بی احتیاطی کارمند دولت به عهدهخسار  ناشی از

 به عهده دولت نیست.
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از طرف کارکنان اداری و  باشند که می کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی :31ماده  

هایی کاه   شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط به مناسبت آن وارد  یا کارگران آنان در حین انجام کار یا

آورند باز  های مزبور را به عمل می احتیاط  نموده به عمل آورده و یا این که اگر  می اوضاع و احوال قضیه ایجاب

  کاه مطاابق قاانون    تواند به واردکننده خسارت در صورتی بود کارفرما می ز ورود زیان مقدور نمیجلوگیری ا هم

 .مسئول شناخته شود مراجعه نماید

    مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعاال کارکنان و کارگران خود: منوط به آن است که حادثاه در حاین

 کار و انجام وظیفه کارگر و یا به مناسبت آن رخ داده باشد؛

  انگاشته است ]اماره بر تقصیر وی[ و زیان دیده از اثبات تقصیر او معاف  مفروضمقنن در این ماده تقصیر کارفرما را

 است؛

       زیان دیده می تواند برای جبران خسار  خود به کارگر ]طبق قواعاد عااومی مسائولیت مادنی[ و کارفرماا

مراجعه کند و در صورتی که کارفرما جبران خسار  کند می تواند برای مطالبه آنچه که ارداخته اسات باه   

 کارگر رجوع کند؛

 باشد، مگر این که قوه قاهره را ثابت  کارفرما مسئول خسارا  وارده از سوی کارگر به اشخاص ثالث می

 نااید؛

   تضاامناً مسائول   هرگاه چند کارگر که مشاول قانون کار هستند مشترکاً زیانی را به ثالاث وارد آورناد م

 جبران خسار  هستند.

 شرایط تحقق مسئولیت کارفرما در قبال زیان دیده:      

 مشاول قانون کار بودن کارفرما؛ .1

 ن به خویشتن رابه ثبو  برساند؛خواهان باید ورود زیا .5

سببیت میان ضرر وارده  به خاود و فعال یاا تارک فعال کاارگران و        واهان ملزم به اثبا  وجود رابطهخ .1

 کارکنان کارفرما می باشد.
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در مقابل خساارت وارده از   مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را 12کارفرمایان مشمول ماده  :11ماده  

 .نمایند ه اشخاص ثالث بیمهناحیه آن ب

 

 .جبران خسارت وارده هستند هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول 12در مورد ماده : 14ماده  

 .شود دادگاه تعیین می در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف 

 

مسائول خساارت    دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شاود  کسی که در مقام :13ماده  

 .وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد نیست مشروط بر این که خسارت

 

 .وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است :13ماده  

 مهم قانون مسئولیت مدنی؛نكات بر خی از 

 به جبران خساراتی که از خطای او به دیگر وارد می شود؛ تعری  مسئولیت مدنی: ملزم بودن شخص 

 ورود ضرر و زیان به غیر، یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی است؛ 

      ،مسئولیت مدنی، زمانی تحقق می یابد که شخصی با انجام یا عدم انجام فعلی باه دیگاری زیاان برسااند

انادار اشاخاص در قلااروه مسائولیت     بنابراین قلارو مسئولیت مدنی شامل اندار شاخص ناای شاود و    

 اخالقی قرار دارد؛

  عام تر از مسئولیت مدنی است: هم شامل اندار و هم شامل کردار اشخاص می شود؛ اخالقیمسئولیت 

  میان درجه تقصیر و میزان مسئولیت، اصوالً تناسب وجود ندارد، بلکه در مورادی کاه   مدنیدر مسئولیت

انند تسبیب  صرف وجاود تقصایر و رابطاه ساببیت میاان آن و ورود      مسئولیت مبتنی بر تقصیر است )م

خسار  کافی است و درجه تقصیر، تاثیری در میزان مسئولیت ندارد: مثالً خطایی ناچیز، زیانی هنگفات  

 به بار آورد؛

  اصوالً اعاال مجازا ، متناسب با تقصیر ارتکاابی اسات و مجاازا  متوجاه شاخص       کیفریدر مسئولیت

ما در مسئولیت مدنی با مواردی مواجه هستیم که مسئولیت برخی از اشخاص ناشی از فعل مجرم است. ا

 غیر است؛
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 اشخاصی که حسب مورد مسئول جبران خسارات هستند: قائم مقام عام، بیمه گر مسئولیت، صندوق تامین خسارت های بدنی؛ 

   ِران خساار  وارده از ساوی   به هیچ وجه ملازم باه جبا    عامل ورود زیان،دقت شود که قائم مقام خاص

 به دیگران نای باشد؛ شخص مزبور

 منقطعه او نای تواند دعوای مسئولیت مدنی به عنوان  ر حادثه ای زیانبار بایرد، زوجهگاه مردی بر اثهر

 وارث اقامه کند، اما می تواند دعوای شخصی علیه عامل حادثه مر  بار اقامه کند؛

 :ار انساان متعاارف در   است. تقصر یعنی تخلا  از رفتا  « تقصیر»نای مسئولیت مدنی بر مب طبق این قانون

 زیان بار؛ شرایط حادثه

 :اجبار یا اکراه، حکم قانون، دفااع مشاروع و رضاایت زیاان دیاده در ورود       علل موجهه در مسئولیت مدنی

 زیان به اموال جز در موارد استثنایی؛

 او از علل موجهه نیست و وصف تقصیر  جسمیت ـــــرضایت زیان دیده در وارد آوردن لطمه و صدمه بر تمامی

 را نمی زداید.

 :قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی است؛ مبنای خسارت معنوی 

 :حتای و مسلم بودن باشد، شخصی باشد، مشروع باشد و قبالً جبران نشده باشد؛ شرایط ضرر قابل جبران 

 عدم النفع به هیچ وجه قابل مطالبه نیست؛ 

 تاسیسی ]از  اعالمی ]از جهت اعالم سو  تعهد عامل ورود زیان[ و ه در حكم به جبران ضرر و زیان:رای دادگا

 جبران زیان[. جهت مشخص کردن نحوه
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 1133 ماه اردیبهشت 30مصوب  شخص ثالث اجباری قانون بیمه

 بخش نخست ـ كليات

 :به شرح زیر استشده در این قانون، داراي معانی  كاربرده بهـ اصطالحات  ۱ماده 

الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شكستگی، نقص و ازكارافتادگی  

( این قانون بـه سـ ب   ۵۳عضو اعم از جزئی یا كلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ) 

 حوادث مشمول بيمه موضوع این قانون

هایی كه به س ب حوادث مشمول بيمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالـ  وارد   ی: زیانب ـ خسارت مال 

 .شود

ها از ق يل تصادم،  پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقليه موضوع بند )ث( این ماده و محموالت آن 

قليـه براثـر حـوادث    سوزي و یا انفجار یا هر نوع سـانحه ناشـی از وسـایل ن    تصادف، سقوط، واژگونی، آتش

 غيرمترق ه

ت ـ شخص ثال : هر شخصی است كه به س ب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود  

 استثناي راننده مس ب حادثه به

شهري و واگن متصل یا غير متصل به آن  ث ـ وسيله نقليه: وسایل نقليه موتوري زمينی و ریلی شهري و بين 

 ها ر( متصل به آنو یدك و كفی )تریل

 هاي بدنی ج ـ صندوق: صندوق تأمين خسارت

 چ ـ بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسالمی ایران

 راهنمایی و رانندگی نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران ح ـ راهنمایی و رانندگی: پليس

قيقـی یـا حقـوقی باشـند     ـ كليه دارندگان وسایل نقليه موضوع این قانون اعم از اینكه اشـخا  ح   ۲ماده  

اند وسایل نقليه خود را در ق ال خسارت بدنی و مالی كه در اثر حوادث وسایل نقليه مذكور به اشخا   مكلف

اي كه مجوز فعاليت در این  این قانون نزد شركت بيمه( ۸)شود حداقل به مقدار مندرج در ماده  ثال  وارد می

 .نندرشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه ك

نامه موضوع  ـ دارنده ازنظر این قانون اعم از مالك و یا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمه  ۱ت صره 

 .شود این ماده را تحصيل كند تكليف از دیگري ساقط می

نامه موضوع این قانون مانع از مسـؤوليت شخصـی    ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه  ۲ت صره 

نامه وسيله  باشد. درهرحال خسارت واردشده از محل بيمه منسوب به فعل یا ترك فعل او است نمی كه حادثه

 .گردد نقليه مس ب حادثه پرداخت می
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هاي بدنی واردشده به راننده مس ب حادثـه،   ـ دارنده وسيله نقليه مكلف است براي پوشش خسارت  ۵ماده  

م، بيمه حوادث اخذ كند؛ م ناي محاسـ ه ميـزان خسـارت    حداقل به ميزان دیه مرد مسلمان در ماه غيرحرا

قابل پرداخت به راننده مس ب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی بـه  

باشد. سازمان پزشكی قانونی مكلف است با درخواسـت   مرد مسلمان در ماه غيرحرام و هزینه معالجه آن می

نامه  شركت بيمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعيين و اعالم كند. آیينراننده مس ب حادثه یا 

نامه به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تصـویب شـوراي عـالی بيمـه بـه       اجرائی و حق بيمه مربوط به این بيمه

 .رسد تصویب هيأت وزیران می

 

 :اي شخص ثال ـ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی بر ۴ماده  

هـاي   نامه موضوع این قانون باشد، ج ران خسارت كه وسيله نقليه مس ب حادثه، داراي بيمه الف ـ درصورتی 

گر است. در صورت نياز به طرح دعوي در خصو  مطال ه  واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بيمه

كنـد. ایـن حكـم، نـافی      و مس ب حادثه طرح مـی گر  مقام وي دعوي را عليه بيمه دیده یا قائم خسارت، زیان

 .هاي كيفري راننده مس ب حادثه نيست مسؤوليت

( ۲۱نامه موضوع این قانون یا مشمول یكی از موارد مندرج در ماده ) كه وسيله نقليه، فاقد بيمه ب ـ درصورتی 

شـود. در   ن ج ران مـی ( این قانو۲۳هاي بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده ) این قانون باشد، خسارت

مقام وي دعوي را عليه راننده مسـ ب حادثـه و    دیده یا قائم صورت نياز به طرح دعوي در این خصو ، زیان

 .كند صندوق طرح می

نامه موضوع این قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننـده   كه خودرو، فاقد بيمه پ ـ درصورتی 

اي نقدي معادل بيست درصـد  جز  بهكه مالك، شخص حقوقی باشد،  د، درصورتیمس ب حادثه قرارگرفته باش

( مجموع خسارات بدنی ۱۰۲اي نقدي معادل ده درصد )جز  بهكه مالك شخص حقيقی باشد  ( و درصورتی۲۰۲)

داري كـل كشـور    حساب درآمدهاي اختصاصی صندوق نزد خزانـه  شود. م لغ مذكور به واردشده محكوم می

 .یابد ( آن به صندوق اختصا  می۱۰۰۲هاي ساالنه، صد درصد ) بينی در بودجه و با پيش شود واریز می
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هـاي مربـوط بـه آن، بـا      نامه ـ شركت سهامی بيمه ایران مكلف است ط ق مقررات این قانون و آیين  ۳ماده  

متقاضی فعاليـت در   هاي بيمه دارندگان وسایل نقليه موضوع این قانون قرارداد بيمه منعقد كند. سایر شركت

نامه شخص ثال  كنند.  توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه رشته بيمه شخص ثال  می

نامه اجرائی كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأیيد شوراي عالی بيمه به  بيمه مركزي موظف است بر اساس آیين

ضی، مجوز فعاليت در رشته شخص ثال  صادر كنـد. در  هاي متقا رسد، براي شركت تصویب هيأت وزیران می

نامه اجرائی موضوع این ماده مواردي از ق يل حداقل توانگري مالی شركت بيمه، سابقه مناسب پرداخت  آیين

نامه و پرداخت خسارت باید مـدنظر قـرار    هاي الزم براي صدور بيمه خسارت، داشتن نيروي انسانی و ظرفيت

اند ط ـق   كنند، موظف اي را از بيمه مركزي دریافت می جوز فعاليت در این رشته بيمههایی كه م گيرد. شركت

هاي مربوط به آن، با كليه دارندگان وسایل نقليه موضوع این قانون قرارداد بيمه  نامه مقررات این قانون و آیين

ین قـانون در رشـته   هایی كه در زمان تصویب ا ادامه فعاليت در رشته شخص ثال  براي شركت. منعقد كنند

بيمه شخص ثال  فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزي ظرف مدت دو سال از تاریخ الزم االجـرا   

 .باشد شدن این قانون می

  

ـ از تاریخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بيمه موضوع این قانون   ۶ماده 

 .شود گذار محسوب می شود و انتقال گيرنده تا پایان مدت قرارداد بيمه، بيمه تقل میبه انتقال گيرنده من

در قرارداد بيمه موضوع این قـانون  « نداشتن حوادث منجر به خسارت»واسطه  ت صره ـ كليه تخفيفاتی كه به 

وسيله نقليه دیگر  هتواند تخفيفات مذكور را ب دهنده می دهنده است. انتقال شده باشد، متعلق به انتقال اعمال

نامـه   از همان نوع، كه متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اوالد بال واسطه وي باشد، منتقل كند. آیـين 

 .رسد اجرائی این ت صره به پيشنهاد بيمه مركزي و تأیيد شوراي عالی بيمه به تصویب هيأت وزیران می

  

كه خارج از كشـور   شوند درصورتی ی كه از خارج وارد ایران میـ دارندگان وسيله نقليه موتوري زمين  ۷ماده 

اي كـه از طـرف بيمـه     نامه موجب بيمه وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتی كه براثر حوادث ناشی از آن به

اند هنگام ورود به مرز ایران وسيله نقليه خـود را در   شود بيمه نكرده باشند، مكلف مركزي معت ر شناخته می

شود  ها به اشخا  ثال  وارد می هاي بدنی و مالی كه در اثر حوادث نقليه مزبور یا محموالت آن ل خسارتق ا

 .( این قانون بيمه كنند۸حداقل به ميزان مندرج در ماده )

اند هنگام خروج با پرداخت حق بيمه  شوند موظف رانی كه از كشور خارج میای نقليههمچنين دارندگان وسيله 

له نقليه خود را در مقابل خساراتی كه براثر حوادث نقليه مذكور در خارج از كشور بـه اشـخا    مربوط، وسي

( این قانون و نيز بيمه حوادث راننده موضوع مـاده  ۸ثال  ایرانی وارد شود حداقل به ميزان مندرج در ماده )

 .شود ربط جلوگيري می ذي( این قانون بيمه كنند. در غير این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ۵)
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 گذار گر و بيمه بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بيمه 

ـ حداقل م لغ بيمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریـالی دیـه یـك مـرد       ۸ماده 

گـذار موظـف بـه اخـذ      ( این قانون است و درهرحال بيمه۹هاي حرام با رعایت ت صره ماده ) مسلمان در ماه

باشد. همچنين حداقل م لغ بيمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نيم درصد  نمی الحاقيه

هاي مالی بيش از حداقل مزبور، در زمان  تواند براي ج ران خسارت گذار می بيمه .( تعهدات بدنی است۲۲/ ۳)

 .ازآن، بيمه تكميلی تحصيل كند نامه یا پس صدور بيمه

اي بيش از سقف مندرج  هاي مالی تقاضاي پوشش بيمه گذار در خصو  خسارت بيمه كه ـ درصورتی  ۱ت صره 

حق بيمه در این  .باشد گذار می گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلی با بيمه در این ماده را داشته باشد بيمه

 .گردد یگر تعيين م شود، توسط بيمه مورد در چهارچوب ضوابط كلی كه توسط بيمه مركزي اعالم می

گر مكلف است كليه خسارات واردشده را مطابق این قـانون پرداخـت    ـ در صورت بروز حادثه، بيمه  ۲ت صره 

 .شود در این مورد اعمال نمی ۱۵۱۶/ ۲/ ۷قانون بيمه مصوب  (۱۵)( و ۱۲كند و مواد )

ـ      ۵ت صره  تـرین   ه گـران ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا ميـزان خسـارت متنـاظر وارده ب

 .نامه شخص ثال  و یا مقصر حادثه قابل ج ران خواهد بود خودروي متعارف از طریق بيمه

( سقف تعهدات ۳۰۲درصد ) ـ منظور از خودروي متعارف خودرویی است كه قيمت آن كمتر از پنجاه  ۴ت صره 

 .شود، باشد بدنی كه در ابتداي هرسال مشخص می

هاي بيمه و كارشناسان  و كارشناسان ارزیاب خسارت شركت( ۵۹ع ماده )ـ ارزیابان خسارات موضو  ۳ت صره 

 .اند مطابق این ماده اعالم نظر كنند رسمی دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظف
 

 .هاي واردشده به اشخا  ثال  مطابق مقررات این قانون است گر ملزم به ج ران خسارت ـ بيمه ۹ماده  

ك حادثه، مسئول آن به پرداخت بيش از یك دیه به هـر یـك از زیـان دیـدگان     كه در ی ت صره ـ درصورتی 

گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدنی است، اعم از اینكه م لغ مازاد بر دیه، كمتر از یك  محكوم شود، بيمه

 .دیه كامل یا بيشتر از آن باشد

  

خسارت وارده به زیان دیـدگان را بـدون    گر مكلف است در ایفا  تعهدات مندرج در این قانون ـ بيمه  ۱۰ماده 

انـد در انشـاي حكـم     نامه پرداخت كند. مراجع قضـائی موظـف   لحاظ جنسيت و دین تا سقف تعهدات بيمه

 .عنوان بيمه حوادث درج كنند پرداخت دیه، م لغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به
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دیده مزایاي كمتر از مزایاي مندرج در این  ار یا زیانگذ نامه كه براي بيمه ـ درج هرگونه شرط در بيمه  ۱۱ماده  

گر در قرارداد به هر نحوي، باطل و بالاثر است. بطالن شرط  قانون مقرر كند، یا درج شرط تعليق تعهدات بيمه

گر و صندوق م نـی   دیده توسط بيمه نامه از زیان شود. همچنين اخذ هرگونه رضایت نامه نمی س ب بطالن بيمه

اي بالاثر  نامه به پرداخت خسارت كمتر از مزایاي مندرج در این قانون ممنوع است و چنين رضایت بر رضایت

 .است

 

ضـرب   گر در ق ال زیان دیدگان داخل وسيله نقليه مس ب حادثـه، برابـر حاصـل    ـ تعهد ریالی بيمه  ۱۲ماده  

( ایـن قـانون   ۱۵و ماده ) (۹)ماده نامه با رعایت ت صره  ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدنی بيمه

 .است

در مواردي كه به علت عدم رعایت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، مجموع خسارات بدنی زیان دیـدگان وسـيله   

گر به نس ت خسارت وارده به هر  نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذكور باشد م لغ خسارت مورد تعهد بيمه

التفاوت خسارت بدنی هر یك از زیـان دیـدگان توسـط     گردد و مابه یك از زیان دیدگان بين آنان تسهيم می

هاي بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسـ ب حادثـه    صندوق تأمين خسارت

 .شود بازیافت می

توسـط  اي خواهد بود كـه   نامه موجب آیين ها به ميزان ظرفيت مجاز وسایل نقليه با توجه به نوع و كاربري آن

شود  هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بيمه مركزي تهيه می وزارت كشور با همكاري وزارتخانه

 .رسد و به تصویب هيأت وزیران می

 .شود درهرصورت تعداد جنين و اطفال زیر دو سال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه می

زیان دیدگان خارج از وسيله نقليه مس ب حادثه ده برابر سقف تعهدات گر در ق ال  ت صره ـ تعهد ریالی بيمه 

باشد. در مواردي كه مجموع خسارات بدنی  ( این قانون می۱۵( و ماده )۹نامه با رعایت ت صره ماده ) بدنی بيمه

ر گ زیان دیدگان خارج از وسيله نقليه مس ب حادثه بيش از سقف مذكور باشد م لغ خسارت مورد تعهد بيمه

التفاوت خسارت بدنی  گردد و مابه به نس ت خسارت واردشده به هر یك از زیان دیدگان بين آنان تسهيم می

 .شود هاي بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می هر یك از زیان دیدگان توسط صندوق تأمين خسارت

ثال  را به قيمت یوم  گرفته به شخص اند خسارت بدنی تعلق گر یا صندوق حسب مورد مكلف ـ بيمه  ۱۵ماده  

كـه خسـارت    گر، درصـورتی  بيمه .االدا  و با رعایت این قانون و سایر قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند

تواند نسـ ت   ( این قانون باشد، می۸نموده بيشتر از تعهد وي مندرج در ماده ) دیده پرداخت بدنی كه به زیان

مابين منظور كند مشروط  هاي فی رت موافقت صندوق در حساببه مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صو

 .گر ن اشد بر اینكه افزایش م لغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخير بيمه
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( ایـن قـانون   ۸دیده بيشتر از تعهد شركت بيمه مندرج در مـاده )  كه خسارت بدنی زیان ت صره ـ درصورتی 

ب مذكور و كليه مستندات پرونده مربـوط را از طریـق سـامانه    باشد، شركت بيمه مكلف است، بالفاصله مرات

 .( به صندوق و بيمه مركزي اطالع دهد۳۳الكترونيك موضوع ماده )

  

ـ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت كه به استناد گزارش كارشـناس تصـادفات راهنمـایی و      ۱۴ماده 

گر مكلف است  ساز باشد، بيمه تخلفات رانندگی حادثهعلت اصلی وقوع تصادف یكی از  راه،  رانندگی یا پليس

تواند بـه شـرح زیـر بـراي      ازآن می دیده را بدون هيچ شرط و اخذ تضمين پرداخت كند و پس خسارت زیان

 :بازیافت به مس ب حادثه مراجعه كند

دو و نيم درصـد  نامه: معادل  ساز راننده مس ب در طول مدت بيمه الف ـ در اولين حادثه ناشی از تخلف حادثه 

 شده هاي بدنی و مالی پرداخت ( از خسارت۳/۲۲)

( ۳۲نامه: معادل پنج درصد ) ساز راننده مس ب در طول مدت بيمه ب ـ در دومين حادثه ناشی از تخلف حادثه 

 شده هاي بدنی و مالی پرداخت از خسارت

نامه: معادل ده درصـد   ت بيمهساز و حوادث بعدازآن در طول مد پ ـ در سومين حادثه ناشی از تخلف حادثه 

 شده هاي بدنی و مالی پرداخت ( از خسارت۱۰۲)

( قـانون رسـيدگی بـه تخلفـات     ۷موجـب مـاده )   ساز به ت صره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه 

 .شود تعيين می ۱۵۸۹/ ۱۲/ ۸رانندگی مصوب 

دیـده را پرداخـت    تضمين، خسارت زیان گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ ـ در موارد زیر بيمه  ۱۳ماده  

دیده از طریق مراجع قانونی براي بازیافت تمام یا بخشی از وجـوه   مقامی زیان تواند به قائم ازآن می كند و پس

 :شده به شخصی كه موجب خسارت شده است مراجعه كند پرداخت

 الف ـ اث ات عمد مس ب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

گردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأیيد نيـروي   حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانب ـ رانندگی در   

 .انتظامی یا پزشكی قانونی یا دادگاه رسيده باشد

كه راننده مس ب، فاقد گواهينامه رانندگی باشد یا گواهينامه او متناسب با نوع وسـيله نقليـه    پ ـ درصورتی 

 .ن اشد

 .س ب، وسيله نقليه را سرقت كرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشدكه راننده م ت ـ درصورتی

گر و مس ب حادثه، اث ات موارد فوق در مراجع قضـائی صـال     ـ در صورت وجود اختالف ميان بيمه  ۱ت صره 

 .صورت خواهد گرفت
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ونی وي را دارد، مقام قـان  گر حق رجوع به مس ب حادثه یا قائم ـ در مواردي كه ط ق این قانون بيمه  ۲ت صره 

گر در حكم اسناد الزم االجرا  است و از طریق دوایـر اجـراي سـازمان     اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمه

 .باشد اسناد و امالك كشور قابل مطال ه و وصول می ث ت

كه حادثه در حين آموزش رانندگی توسط مراكز مجاز یا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد،  ـ درصورتی  ۵ت صره 

گيرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافـت نخواهـد بـود و     وسيله شركت بيمه از آموزش شده به سارت پرداختخ

 .شود دهنده یا آزمون گيرنده، راننده محسوب می حسب مورد آموزش

  

حكم مرجع قضائی اث ات شود، عواملی نظير نقص راه، ن ودن یا نقص عالئـم راننـدگی و    ـ چنانچه به  ۱۶ماده 

هـاي اجرائـی یـا هـر شـخص       يزات مربوط یا عيب ذاتی وسيله نقليه، یا ایجاد مانع توسط دستگاهنقص تجه

دیده  گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان حقيقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بيمه

ـ   تواند براي بازیافت به نس ت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مـی  می ه مسـ  ان  شـود ب

 .ربط مراجعه كند ذي

هاي موضوع این مـاده از محـل    ربط مجازند مسؤوليت كاركنان خویش را در ق ال مسؤوليت هاي ذي دستگاه

 .اي تحت اختيار، بيمه كنند هاي سرمایه اعت ارات جاري و تملك دارایی

ات رانندگی، نقص راه، ( قانون رسيدگی به تخلف۱۷كه حسب نظریه افسران موضوع ماده ) ت صره ـ درصورتی 

نفع، موضوع حسب مورد  وسيله نقليه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعالم شود در صورت اعتراض ذي

به كارشناس یا هيأت كارشناسان رسمی مستقل در امور مرت ط با موضوع از ق يل راه و مهندسـی ترافيـك،   

 .شود مكانيك و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می

 

 :ـ موارد زیر از شمول بيمه موضوع این قانون خارج است ۱۷ه ماد 

 وسيله نقليه مس ب حادثه و محموالت آن الف ـ خسارت وارده به

 ب ـ خسارت مستقيم و یا غيرمستقيم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواكتيو

 پ ـ جریمه یا جزاي نقدي

كشی، اسقاط جنين و نظایر آن و نيز اث ـات هـر   دیده در ایراد صدمه به خود مانند خود ت ـ اث ات قصد زیان 

 نوع خدعه و ت انی نزد مراجع قضائی

تواند بـه مرجـع    كه در موارد بندهاي )الف( و )ب( اختالفی وجود داشته باشد، معترض می ت صره ـ درصورتی 

 .قضائی صال  رجوع كند
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نحوه تخفيف، افزایش یا تقسيط آن  نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع این قانون و ـ آیين  ۱۸ماده  

 .رسد شود و پس از تأیيد شوراي عالی بيمه به تصویب هيأت وزیران می توسط بيمه مركزي تهيه می

 :نامه مذكور باید عوامل زیر مدنظر قرار گيرد در آیين

 هاي وسيله نقليه از ق يل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ایمنی آن الف ـ ویژگی

توسط نيروي انتظامی جمهوري  شده ث تاي دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات  نندگی و بيمهب ـ سوابق را 

گر یا صـندوق،   هاي پرداختی توسط بيمه اسالمی ایران موضوع قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی، خسارت

 بابت حوادث منتسب به وي

ف شـامل موتورسـيكلت و خودروهـاي    پ ـ رایج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسـط و ضـعي   

 .قيمت ارزانسواري 

نامه موضوع این ماده باید مالحظات اجتماعی در تعيين حق بيمـه وسـایل نقليـه پركـاربرد اقشـار       در آیين

 .متوسط و ضعيف جامعه مدنظر قرار گيرد

اتخاذ كند كـه   ـ بيمه مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران ترتي ی  ۱ت صره 

هـاي   نامه شخص ثالـ  بـر اسـاس ویژگـی     ششم توسعه، امكان صدور بيمه ساله پنجحداكثر تا پایان برنامه 

اي شخصی كه پالك وسيله نقليه بـه نـام اوسـت و     فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بيمه« راننده»

 .هاي پرداختی بابت حوادث منتسب به وي مالك عمل است خسارت

پلكانی و متنـاظر بـه    صورت بهنامه موضوع این ماده نحوه تخفيف یا افزایش در حق بيمه  ـ در آیين  ۲ صره ت

 .شود تفكيك در مورد خسارات مالی و بدنی تعيين می

نامه مصوب هيـأت وزیـران    حق بيمه موضوع این قانون در ابتداي هرسال با رعایت آیين نرخ نامهـ   ۵ت صره 

شود. در جلسات شوراي عالی بيمه  ي محاس ه و پس از تأیيد شوراي عالی بيمه، ابالغ میوسيله بيمه مركز به

بـه   نظـر  صـاحب گـران و دو نفـر    موضوع این ت صره دبير كل اتحادیه )سندیكاي( بيمه نرخ نامهبراي تعيين 

مركـزي در   بيمه كل رئيسكنند. همچنين  گران ایران با حق رأي شركت می انتخاب اتحادیه )سندیكاي( بيمه

 .جلسات مذكور حق رأي دارد

مصوب شوراي عالی بيمه را  هاي نرخ( كمتر از ۲۲/ ۳توانند تا دو و نيم درصد ) هاي بيمه می ـ شركت  ۴ت صره 
هاي بيمه، منوط به  ( توسط شركت۲۲/ ۳مالك عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم درصد )

بيمه مركزي در اعطاي این مجوز بایـد تـوانگري مـالی شـركت و شـرایط       كسب مجوز از بيمه مركزي است.
توانند در  هاي بيمه می هاي بيمه را مدنظر قرار دهد. همچنين شركت شركت پذیري رقابتعمومی بازار و حفظ 

 هـاي  قيمـت ( بـيش از  ۲۲/ ۳صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیيد بيمه مركزي تا دو و نيم درصد )
 .گذار دریافت كنند توسط بيمه مركزي، از بيمه شده ينتعي
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اند در چهارچوب ضوابط مربوط نس ت به اعطاي تخفيف به رانندگانی كـه   هاي بيمه موظف ـ شركت  ۳ت صره 

، اقـدام  انـد  شدهرا سپري نموده و موفق به اخذ گواهينامه مربوط  خطر كمآموزشی رانندگی ایمن و  هاي دوره

ربوط به این ت صره به پيشنهاد بيمه مركزي و نيروي انتظامی بـه تصـویب هيـأت وزیـران     نامه م كنند. آیين

 .رسد می

نامه موضوع این قانون رافع مسؤوليت  گر یا نماینده وي در صدور بيمه ـ هرگونه قصور یا تقصير بيمه  ۱۹ماده  

 .گر نيست بيمه

جمهوري اسالمی ایران اسـت مگـر آنكـه در    بيمه موضوع این قانون محدود به قلمرو  هاي پوششـ   ۲۰ماده  

 .نامه به نحو دیگري توافق شده باشد بيمه

 بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق 

هاي بدنی وارد به اشـخا    حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقليه، خسارت منظور بهـ   ۲۱ماده 

د بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مس ب حادثـه،  نامه، بطالن قراردا ثال  كه به علت فقدان یا انقضاي بيمه

نامه ناشی از افزایش م لغ ریالی دیه یا تعليق یا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه یا صـدور   كسري پوشش بيمه

 طـوركلی  بـه ( این قـانون، قابـل پرداخـت ن اشـد، یـا      ۲۲گر موضوع ماده ) حكم توقف یا ورشكستگی بيمه

استثناي موارد مصرح  گر مطابق مقررات این قانون است به تعهدات قانونی بيمههاي بدنی كه خارج از  خسارت

 .شود ج ران می« هاي بدنی صندوق تأمين خسارت»(، توسط صندوق مستقلی به نام ۱۷در ماده )

( بـا رعایـت   ۸هاي بدنی معادل م لغ مقرر در مـاده )  ـ ميزان تعهدات صندوق براي ج ران خسارت  ۱ت صره 

 .( این قانون است۱۵( و )۱۰( و مواد )۹)ت صره ماده 

 .گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شوراي عالی بيمه است ـ تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه ۲ت صره 

گزارش عملكرد خود را به كميسيون اقتصـادي مجلـس    بار یكـ صندوق مكلف است هر شش ماه   ۵ت صره 

 .ارائه كند

یا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه در رشته بيمـه شـخص ثالـ  و نـاتوانی آن از      ـ در صورت تعليق  ۲۲ماده  

پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخيص بيمه مركزي یا شوراي عالی بيمه، یا صـدور حكـم توقـف یـا     

موضوع ایـن   هاي نامه بيمهموجب صدور  وسيله دادگاه صال ، صندوق، خسارات بدنی كه به ورشكستگی آن به

 .كند گر مراجعه می مقامی زیان دیدگان به بيمه ازآن به قائم گر است را پرداخته، پس ن به عهده بيمهقانو
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گر مذكور تا ميزان م ـالغ   هاي بيمه ـ دادگاه مكلف است نس ت به صدور حكم انتقال اموال و دارایی  ۱ت صره 

 .پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام كند

شـركت   بـر عهـده  يق یا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارات مالی كه ـ در صورت تعل  ۲ت صره 

خواهد  ۱۵۳۰/ ۵/ ۵۰گري مصوب  ( قانون تأسيس بيمه مركزي ایران و بيمه۴۴بيمه مذكور است مشمول ماده )

 .بود

واردشده را از دیده، جز در موارد بيمه اختياري، تمام یا بخشی از خسارت بدنی  زیان كه درصورتیـ   ۲۵ماده  

ویژه ج ـران   هاي صندوقاجتماعی یا سازمان بيمه كارمندان دولت یا  هاي بيمهمراجع دیگري مانند سازمان 

ویـژه   هـاي  صندوقو  ها سازمانخسارت دریافت كند، نس ت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. 

اند اطالعات  اشخا  ثال  را ندارند و مكلف شده به مذكور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت

دیـده عـالوه بـر دریافـت خسـارت از       كه زیـان  مربوط را در اختيار صندوق قرار دهند. درهرحال درصورتی

 .ویژه مذكور از صندوق نيز خسارتی دریافت كند، صندوق حق استرداد دارد هاي صندوقو  ها سازمان

 

 :زیر است ـ منابع مالی صندوق به شرح ۲۴ماده  

( ماده ۵مذكور در ت صره ) نرخ نامه( از حق بيمه اج اري موضوع این قانون بر م ناي ۸۲الف ـ هشت درصد ) 

 ( این قانون۱۸)

كه از انجام بيمه موضوع  اي نقليهب ـ م لغی معادل حداكثر یك سال حق بيمه اج اري كه از دارندگان وسيله 

 .شود این قانون خودداري كنند وصول می

يزان م لغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگی آن به پيشنهاد بيمه مركزي به تصویب مجمـع  م

 .رسد عمومی صندوق می

گران و سایر اشخاصی كه صندوق پس از  پ ـ م الغ بازیافتی از مس  ان حوادث، دارندگان وسایل نقليه، بيمه 

 .كند ب مورد دریافت میج ران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حس

 ( این قانون۲۷وجوه صندوق با رعایت ماده ) گذاري سرمایهت ـ درآمد حاصل از 

 وصولی راهنمایی و رانندگی در كل كشور هاي جریمه( از ۲۰۲ث ـ بيست درصد )

دادرسی و جزاي نقدي وصـولی توسـط قـوه قضـائيه و تعزیـرات       هاي هزینه( از كل ۲۰۲ج ـ بيست درصد ) 

 حكومتی

 ( این قانون۳۷( و بند )ت( ماده )۴۴(، ماده )۴موضوع بند )پ( ماده ) هاي جریمهچ ـ 

 اشخا  حقيقی یا حقوقی از سوياعطائی  هاي كمكح ـ 

گزارش عملكرد بنـد )پ( را بـه اعضـاي     بار یكاند هر سه ماه  ـ مدیر صندوق و هيأت نظارت مكلف  ۱ت صره 

 .مجمع عمومی صندوق اعالم كنند
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حساب درآمدهاي اختصاصـی   تحقق به محض بهث( و )ج( )كليه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي  ـ  ۲ت صره 

 .یابد ( آن به صندوق اختصا  می۱۰۰۲شود و صد درصد ) داري كل كشور واریز می صندوق نزد خزانه

بع ـ در صورت كم ود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد كسري منا  ۵ت صره 

 .صندوق را تأمين كند

ـ درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معـاف اسـت. همچنـين      ۴ت صره 

 .باشد دادرسی و اوراق و حق االجرا  معاف می هاي هزینهصندوق از پرداخت 

ز منابع مالی خـود را  ( ا۲۲درصد )دو تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداكثر تا  ـ صندوق می  ۳ت صره 
نامـه و   نامه شخص ثال  به اخذ بيمه جهت تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمه

هـاي اجرائـی    و دستگاه ها وزارتخانهناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با  هاي زیانپيشگيري از 
، علوم، تحقيقـات و فنـاوري، فرهنـگ و    وپرورش آموزشهاي  ، وزارتخانهصداوسيماربط از ق يل سازمان  ذي

 .ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان اختصا  دهد

تواند بدون سـپردن   ـ در آراي غيابی براي بازیافت خسارات موضوع بند )پ( این ماده، صندوق می  ۶ت صره 

در امـور  )عمـومی و انقـالب    هاي دادگاه( قانون آیين دادرسی ۵۰۶( ماده )۲تأمين یا تضمين موضوع ت صره )

 .نس ت به تقاضاي اجراي احكام غيابی اقدام كند ۱۵۷۹/ ۱/ ۲۱مدنی( مصوب 

انرژي را بـه   هاي حاملهاي سنواتی بخشی از درآمدهاي ناشی از فروش  تواند در بودجه ـ دولت می  ۷ت صره 

الـف(  )مه موضوع بند نا سهم صندوق از محل فروش بيمه تناسب بهصندوق اختصا  دهد. در صورت تصویب 

 .كند این ماده كاهش پيدا می

  

دیـده را   دیـده یـا مسـ ب زیـان، خسـارت زیـان       ـ صندوق مكلف است بدون اخذ تضمين از زیان  ۲۳ماده 

دیده از طریـق مراجـع قـانونی وجـوه      مقامی زیان ازآن مكلف است به شرح زیر به قائم نموده و پس پرداخت

 :شده را بازیافت كند پرداخت

نامه باشد به مس ب حادثه رجوع  كه پرداخت خسارت به س ب نداشتن، انقضا  یا بطالن بيمه ف ـ درصورتی ال

 .كند می

گر موضوع ماده  كه پرداخت خسارت به س ب تعليق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشكستگی بيمه ب ـ درصورتی 

 .كند گر و مدیران آن رجوع می ( این قانون باشد به بيمه۲۲)

كه پرداخت خسارت به س ب شناخته نشدن وسيله نقليه مس ب حادثه باشد، پس از شناخته  رصورتیپ ـ د 

 .كند گر وي رجوع می شدن آن حسب مورد به مس ب حادثه یا بيمه
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كه پرداخت خسارت به س ب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسـيله نقليـه مسـ ب     ت ـ درصورتی 

 .كند میحادثه باشد به مس ب حادثه رجوع 

 :تواند براي بازیافت به مس ب حادثه رجوع كند ـ در موارد زیر صندوق نمی ۱ت صره 

نامه ناشی از افزایش م لغ ریالی دیه )پرداخت خسـارت بـه اسـتناد     ـ در موارد ج ران كسري پوشش بيمه  ۱

 (( این قانون۱۵ماده )

( ۲۲گر موضـوع مـاده )   یا ورشكستگی بيمهـ تعليق یا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه یا صدور حكم توقف   ۲

 این قانون

( ۱۲گر موضوع ت صره ماده ) ـ در مواردي كه زیان دیدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمه  ۵

 .این قانون باشند

 مقـام قـانونی وي   دیده یا قـائم  موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان ـ در مواردي كه صندوق به  ۴

 التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان كند براي بازپرداخت مابه پرداخت می

نامه، سـوابق   ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمه  ۲ت صره 

مـؤثر در وقـوع حادثـه     واحـوال  اوضاعاي مس ب حادثه، وضعيت مالی و معيشتی مس ب حادثه و سایر  بيمه

نحوه بازیافت از مس ب حادثه بـا   .ت به تقسيط یا تخفيف در بازیافت خسارت از مس ب حادثه اقدام كندنس 

اي است كه بنا بـه   نامه مالی و ميزان بازیافت مطابق آیين هاي محكوميترعایت مقررات راجع به نحوه اجراي 

 .رسد صادي و دارایی میپيشنهاد هيأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقت

  

خسارت صندوق در حكم اسـناد الزم االجـرا  اسـت و از     هاي پرداختـ اسناد مربوط به مطال ات و   ۲۶ماده 

 .باشد اسناد و امالك قابل مطال ه و وصول می طریق دوایر اجراي سازمان ث ت

  

ـ  هاي بانكـ صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد   ۲۷ماده  و یـا اوراق   گـذاري  سـپرده ی دولت

 ریـزي  برنامـه مذكور به نحـوي   هاي گذاري سرمایهبهادار بدون خطر )ریسك( خریداري كند مشروط بر آنكه 

 .شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد

  

ت كه با رعایت اس اي اساسنامهـ صندوق، نهاد عمومی غيردولتی است و چگونگی اداره آن بر اساس   ۲۸ماده 

شود و ظرف مهلت شش ماه پس از الزم االجرا   موارد زیر و به پيشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی تهيه می

 :رسد شدن این قانون به تصویب هيأت وزیران می

 از: مجمع عمومی، هيأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس اند ع ارتالف ـ اركان صندوق 
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عنوان رئيس مجمع، تعاون، كار  وق ع ارت از وزراي امور اقتصادي و دارایی بهب ـ اعضاي مجمع عمومی صند 

بيمـه   كل رئيسو رفاه اجتماعی، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، دادستان كل كشور )بدون حق رأي( و 

 طـور  بـه شود. مجمع عمومی عـادي   در سال تشكيل می بار یكمركزي است. مجمع عمومی صندوق حداقل 

 .شود نيز به تقاضاي هر یك از اعضا  به دعوت رئيس مجمع تشكيل می دهالعا فوق

یكی از نمایندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی، به پيشنهاد كميسيون مذكور و تصـویب  

كند. مدیر صـندوق   عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي در جلسات مجمع شركت می مجلس شوراي اسالمی به

 .ر مجمع عمومی استبدون حق رأي دبي

پ ـ اعضاي هيأت نظارت صندوق ع ارت از نمایندگان وزراي امور اقتصادي و دارایـی، تعـاون، كـار و رفـاه      

گـران   بيمـه  (اجتماعی و دادگستري، دادستان كل كشور )بدون حق رأي(، بيمه مركزي و اتحادیه )سندیكاي

 غيرموظف خواهند بود؛ صورت بهایران است. اعضاي هيأت نظارت غير از مدیر صندوق 

ت صره ـ نماینده وزیر امور اقتصادي و دارایی در هيأت نظارت، مدیر صندوق است كه دبير هيأت نظارت نيـز   

مدیرعامل ستاد مردمی رسيدگی به امور دیه و كمك به زنـدانيان نيازمنـد بـدون حـق رأي در      .خواهد بود

 .كند جلسات هيأت نظارت شركت می

بيمه مركزي و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حكم رئيس مجمع  كل رئيسپيشنهاد ت ـ مدیر صندوق به   

شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق بـراي یـك دوره بالمـانع اسـت.      عمومی براي مدت چهار سال منصوب می

 .تواند نس ت به عزل مدیر صندوق ق ل از پایان مدت مذكور اتخاذ تصميم كند مجمع عمومی می

شع ه  ها استانتواند در مراكز  صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی میث ـ مركز اصلی  

 .ایجاد یا نمایندگی اعطا  كند. اقامه دعوي عليه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نيز ممكن است

تيـارات  وظایف و اختيارات مجمع عمومی، هيأت نظارت و مدیر صندوق و نيز نحـوه انتخـاب و وظـایف و اخ   

 .شود موجب اساسنامه مصوب هيأت وزیران تعيين می حسابرس به

  

هاي بيمه كه ممكن است در اجراي این قانون به وجـود آیـد    ـ كليه اختالفات بين صندوق و شركت  ۲۹ماده 

وسيله هيأتی مركب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بيمه به انتخاب وزیر دادگستري و سه متخصص بيمه  به

شود. مـالك   می وفصل حلگران هركدام یك نفر  بيمه (انتخاب بيمه مركزي، صندوق و اتحادیه )سندیكايبه 

باشـد. هریـك از طـرفين     ، رأي اكثریت اعضاي هيأت است و رأي صادرشده الزم االجـرا  مـی  گيري تصميم

 .اقامه دعوي كند صالح ذيتواند ظرف مدت بيست روز از ابالغ رأي در مرجع قضائی  می
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مستقيم حسب  طور بهبا ارائه مدارك الزم براي دریافت خسارت  دارند  حقدیده  ـ اشخا  ثال  زیان  ۵۰ماده 

همچنـين مسـ ب حادثـه     .هاي بدنی مراجعه كننـد  مورد به شركت بيمه مربوط و یا صندوق تأمين خسارت

گـر یـا    حسب مورد به بيمه دیده تواند با ارائه مدارك الزم جهت تشكيل پرونده پرداخت خسارت به زیان می

 .صندوق مراجعه كند

شود و به پيشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی ظـرف   نامه اجرائی این ماده توسط بيمه مركزي تهيه می آیين

 .رسد مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون به تصویب هيأت وزیران می

 بخش چهارم ـ پرداخت خسارت 

، موردنيـاز اند حداكثر پـانزده روز پـس از دریافـت مـدارك      حسب مورد مكلف گر و صندوق ـ بيمه  ۵۱ماده 

 .خسارت متعلقه را پرداخت كنند

  

انـد پـس از قطعـی     دیده، اولياي دم یا وراث قانونی موظف ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان  ۵۲ماده 

گـر مكلـف    ر مراجعه كنند. بيمهگ دریافت خسارت، به بيمه منظور بهشدن م لغ خسارت براي تكميل مدارك 

دیـده   است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاریخ قطعی شدن م لغ خسارت، م لـغ خسـارت را بـه زیـان    

پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق تودیع و ق ض واریز را به مرجـع قضـائی   

شود. صندوق مكلف است  ه، ایفا شده تلقی میگر و مس ب حادث مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بيمه

 .دیده م لغ مذكور را عيناً به وي پرداخت نماید بالفاصله پس از درخواست زیان

ـ در مواردي كه صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدنی است، پـس    ۱ت صره 

م وي تا بيست روز پس از ابالغ اظهارنامه رسمی به مقا دیده یا قائم از قطعی شدن م لغ خسارت چنانچه زیان

و در  مانـده  بـاقی عنوان امانت نزد صندوق  وي براي دریافت خسارت به صندوق مراجعه نكند، م لغ مذكور به

 .شود مقام قانونی وي عيناً پرداخت می دیده یا قائم زمان مراجعه زیان

ي، صـرفاً از جن ـه عمـومی مـورد تجدیـدنظرخواهی      ـ در مواردي كه رأي صادرشده از دادگاه بدو  ۲ت صره 

 .گر یا صندوق باید ط ق مفاد این ماده اقدام كنند دیده یا وراث قانونی و بيمه قرارگرفته باشد، زیان

 .ـ مالك قطعی شدن ميزان خسارت موضوع این ماده، قطعيت حكم دادگاه است ۵ت صره 

  

( این قانون را انجام ۵۱مل بودن مدارك، تكليف مقرر در ماده )كا رغم بهگر یا صندوق  ـ چنانچه بيمه  ۵۵ماده 

این قانون را انجام ندهد، بـه   (۵۲)گر تكليف مقرر در ماده  ندهند و در پرداخت خسارت تأخير كنند و یا بيمه

 .شود مقام وي محكوم می دیده یا قائم تأخير در حق زیان هرروزمعادل نيم در هزار به ازاي  اي جریمهپرداخت 
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دیـده، پـس از    ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غير از فوت، در صـورت مطال ـه زیـان     ۵۴ماده 
 آهـن  راهراه و یا كميسـيون جلـوگيري از سـوان      دریافت گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پليس

)در خصـو    ۱۵۸۴/ ۷/ ۶ریلی مصوب  ونقل حمل( قانون دسترسی آزاد به ش كه ۲( ماده )۲موضوع ت صره )
گر وسيله نقليه مسـ ب حادثـه و یـا     شهري( و پزشكی قانونی، بيمه حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين

( از دیـه تقری ـی را بـه اشـخا  ثالـ       ۳۰۲درصـد )  اند بالفاصله حداقل پنجاه صندوق، حسب مورد مكلف
( ۵۲( و )۵۱ميزان قطعی دیه با رعایـت مـواد )  آن را پس از معين شدن  مانده باقیدیده پرداخت كرده و  زیان

 .این قانون بپردازند

كـه مشـمول قـانون     دیده و راننده مس ب حادثه درصورتی معالجه اشخا  ثال  زیان هاي هزینهـ   ۵۳ماده  

گـر   بيمه بر عهدهحسب مورد (۲( قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )۵۰دیگري ن اشد، با لحاظ ماده )

 .ا صندوق استمربوط ی

مقام متوفی یـا درخواسـت مسـ ب     ـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطال ه اولياي دم یا قائم  ۵۶ماده  

حادثه بدون نياز به رأي مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش كارشناس راهنمـایی و راننـدگی، كميسـيون    

ریلـی )در   ونقـل  حملرسی آزاد به ش كه قانون دست( ۲( ماده )۲موضوع ت صره ) آهن راهجلوگيري از سوان  

راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامـات   شهري( یا پليس خصو  حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين

توانند خسارت بدنی  گر وسيله نقليه مس ب حادثه و یا صندوق حسب مورد می انتظامی و پزشكی قانونی بيمه

 .( این قانون بپردازند۵۱ه )را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماد

( ۵۲تواند بدون نياز به رأي مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده ) گر می در صورت عدم مطال ه نيز، بيمه

 .این قانون به صندوق تودیع كند

راه و یا كميسيون جلوگيري  وجود گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پليس رغم علیت صره ـ چنانچه 

ریلی( و نظـر نهـائی    ونقل حمل( قانون دسترسی آزاد به ش كه ۲( ماده )۲)موضوع ت صره ) آهن راهوان  از س

پزشكی قانونی، شركت بيمه پرداخت خسارات بدنی را موكول به رأي دادگاه كند، پس از صدور رأي مكلف به 

وت خسارت پرداختی و ميزان تعهد التفا تواند بابت مابه پرداخت خسارات بدنی به قيمت یوم االدا  بوده و نمی

 .( این قانون( به صندوق رجوع كند۱۵موضوع ماده ))وي 

شده یـا مطـابق    دیده پرداخت كه به زیان اي دیهگر، صندوق یا مس ب حادثه به ميزان درصد  ـ بيمه  ۵۷ماده  

 .است، بري الذمه هستند شده  تودیع( این قانون و ت صره آن به صندوق ۵۲ماده )

موجـب   موجب این قانون خسارتی را پرداخت كنـد و بـه   گر یا صندوق به بيمه ازاینكه پسـ هرگاه   ۵۸ماده  

تواند بـه   گر یا صندوق می حكم قطعی، براي پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشوند، بيمه

 .عليه حكم قطعی، رجوع كند همان ميزان به محكومٌ
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دیده  نقدي و با توافق زیان صورت بهنجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت ـ در حوادث رانندگی م  ۵۹ماده  

. در صورت عدم توافق طرفين در خصو  ميزان خسارت قابل پرداخت، گيرد میو شركت بيمه مربوط صورت 

را در تعميرگاه مجـاز و یـا    دیده خسارتدیده، وسيله نقليه  شركت بيمه موظف است در صورت تقاضاي زیان

تعمير را تا سقف تعهدات مالی مندرج در  هاي هزینهدیده باشد تعمير نموده و  زیان موردق ولی كه تعميرگاه

 .نامه مذكور پرداخت كند بيمه

نشود، موضوع به یك ارزیاب خسارت )داراي مجـوز   وفصل حلكه اختالف از طریق مذكور  ت صره ـ درصورتی 

شود. هریك از طرفين ظـرف مـدت    دیده ارجاع می زیانارزیابی خسارت از بيمه مركزي( به انتخاب و هزینه 

توانند در مرجع صال ، اقامه دعوي كنند. در صورت عدم طرح  بيست روز از تاریخ اعالم نظر كت ی ارزیاب می

دعوي توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و الزم االجرا  است. هزینه ارزیابی خسـارت  

كه در ابتداي هرسال توسط بيمه مركزي پيشنهاد و به تصویب شـوراي عـالی بيمـه    است  اي تعرفهبر اساس 

عمـل كنـد كـه در تمـام      اي گونـه  بـه رسد. بيمه مركزي موظف است در صدور مجوز ارزیـابی خسـارت    می

 .متناسب با نياز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد ها شهرستان

  

د خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مـواردي  ان هاي بيمه مكلف ـ شركت  ۴۰ماده 

نامه معت ر بوده و بين طرفين حادثه اختالفـی   دیده در زمان حادثه داراي بيمه كه وسایل نقليه مس ب و زیان

 ( این قانون بدون اخذ گزارش مقامـات ۸وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده )

 .انتظامی پرداخت كنند

  

 هاي مرت ط بخش پنجم ـ تكاليف سایر نهادها و دستگاه

سـامانه جـامع حـوادث    »ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مكلف اسـت   منظور بهـ   ۴۱ماده 

ن و ربط ایجاد و نس ت به روزآمد كرد هاي ذي را مطابق مقررات این قانون با مشاركت همه دستگاه« رانندگی

 .آن اقدام كند هاي دادهتحليل مستمر 

پزشـكی )اورژانـس( و    هـاي  فوریـت نيروي انتظامی، وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكی )مراكـز     

اند اطالعات مربوط  جمهوري اسالمی ایران موظف احمر هالل(، سازمان پزشكی قانونی و جمعيت ها بيمارستان

 .ذكور ث ت كنندبه سوان  رانندگی را فوراً در سامانه م

قوه قضائيه نيز مكلف است اطالعات مربوط به آراي قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذكور قرار 

 .دهد
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دولت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پـس از الزم االجـرا  شـدن ایـن قـانون، سـامانه مزبـور را        

واحدهاي نيروي انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و  آنالین( به آن را براي كليه)و دسترسی برخط  اندازي راه

 .هاي بيمه، صندوق و واحدهاي قضائی فراهم كند آموزش پزشكی، شركت

ت صره ـ نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موظف است همزمان با تعویض پالك وسيله نقليه، مشخصات  

اسناد و امالك كشور نيـز   نين سازمان ث تدرج كند. همچ« سامانه جامع حوادث رانندگی»مالك جدید را در 

، وكالت و رهن را در سـامانه مـذكور   وانتقال نقلدر خصو  وسایل نقليه مانند  شده تنظيممكلف است اسناد 

 .درج كند

  

نامه موضوع این قانون ممنوع اسـت. كليـه    ـ حركت وسایل نقليه موتوري زمينی بدون داشتن بيمه  ۴۲ماده 

اند سند حاكی از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در  ر مكلفدارندگان وسایل مزبو

راه ارائه كننـد. مـأموران راهنمـایی و راننـدگی و      صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پليس

ل نقليـه فاقـد   نظارت ترافيكی ضمن شناسـایی وسـای   هاي دوربيناند از طرق مقتضی مانند  راه موظف پليس

راه  مربوط اقدام كنند. همچنين مأموران راهنمایی و راننـدگی و پلـيس   هاي جریمهنامه نس ت به اعمال  بيمه

نامه موضوع این قانون را تـا هنگـام ارائـه     نامه، وسایل نقليه فاقد بيمه اند در صورت احراز فقدان بيمه موظف

نامـه   نامه مربوط به نحوه توقيف وسایل نقليه فاقد بيمـه  ننامه مربوط در محل مطمئنی متوقف كنند. آیي بيمه

هـاي راه و   شخص ثال  ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه

 .رسد شود و به تصویب هيأت وزیران می شهرسازي و دادگستري و بيمه مركزي تهيه می

گزارش اجراي این ماده را به دادستانی كـل كشـور،    بار یكش ماه ت صره ـ نيروي انتظامی مكلف است هر ش 

قضائی و حقوقی، اقتصادي، اجتماعی و امنيت ملی و سياست خـارجی مجلـس    هاي كميسيونبيمه مركزي و 

 .شوراي اسالمی ارسال كند

  

 

 

 

ار مناسب، امكـان  اند ترتي ی اتخاذ كنند كه با استفاده از ابز هاي بيمه موظف ـ بيمه مركزي و شركت  ۴۵ماده 

راه فـراهم   راهنمایی و رانندگی و یا پليس نامه موضوع این قانون براي پليس شناسایی وسایل نقليه فاقد بيمه

 .شود
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نامه  ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقليه موتوري زمينی فاقد بيمه  ۴۴ماده 

ممنـوع   شـهري  برونو  شهري درونبار و مسافر  ونقل حملؤسسات  و م اه شركتشخص ثال  معت ر، از سوي 

باشـد تـا حسـب     می و شهرسازيهاي كشور و راه  وزارتخانه بر عهدهاست. نظارت بر حسن اجراي این ماده 

( قانون رسيدگی بـه تخلفـات   ۵۱( ماده )۱و مؤسسات متخلف را به مراجع مذكور در ت صره ) ها شركتمورد، 

 .فی نمایندرانندگی معر

و مؤسسات مذكور توسط مراجع یادشده، پروانه فعاليت آنان از یك مـاه تـا    ها شركتدر صورت احراز تخلف 

 .شود دائم لغو می صورت بهیك سال معلق و در صورت تكرار تخلف یادشده براي بار چهارم 

 هـاي  سـامانه ریـق  نامـه از ط  بيمه مركزي جمهوري اسالمی ایران موظف است امكـان احـراز اصـالت بيمـه    

 .هاي راه و شهرسازي و كشور فراهم كند برخط براي وزارتخانه صورت بهالكترونيكی را 

( قانون رسيدگی به تخلفات ۵۱( ماده )۱تصميمات مراجع دولتی موضوع ت صره ) هر نوعت صره ـ اعتراض به  

 .شود رانندگی در دیوان عدالت اداري رسيدگی می

  

هـا، توسـط راهنمـایی و     نامه و رفـع توقيـف از آن   خدمات به وسایل نقليه فاقد بيمهـ ارائه هرگونه   ۴۳ماده 

از ق يل تعـویض پـالك وسـيله     ونقل حملو نهادهاي مرت ط با امر  ها سازمانرانندگی، دفاتر اسناد رسمی و 

رد باشد. عدم اجراي تكاليف فـوق، حسـب مـو    نقليه، تنظيم اسناد رسمی معامالت وسایل مذكور ممنوع می

 .شود تخلف اداري یا انتظامی محسوب می

ربط و نيز انتقال وسایل نقليه مشمول خسارت  ت صره ـ انتقال وسایل نقليه اسقاطی به مراجع و نهادهاي ذي 

 .گر مربوط، از حكم این ماده مستثنی است بيمه بدنه به بيمه

  

هـاي اجرائـی و مؤسسـات دولتـی و      اهبار یا مسافر از سوي دستگ ونقل حملـ عقد هرگونه قرارداد   ۴۶ماده 

موجب قوانين و مقررات  نهادهاي عمومی غيردولتی و مراكز آموزشی و كليه اشخا  حقوقی در مواردي كه به

نامه شخص ثال  معت ر، ممنوع است.  باشد با دارندگان وسایل نقليه موتوري زمينی فاقد بيمه مربوطه مجاز می

 .شود لف اداري یا انتظامی محسوب میعدم اجراي تكليف فوق، حسب مورد تخ
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ـ نيروي انتظامی مكلف است ظرف مدت یك سال از تاریخ الزم االجرا  شـدن ایـن قـانون، كليـه       ۴۷ماده 

راه را به ابزار الزم براي اسـتعالم بـرخط وضـعيت بيمـه      واحدهاي ثابت و سيار راهنمایی و رانندگی و پليس

 .را طراحی یا تكميل كند موردنيازنه شخص ثال  وسایل نقليه، تجهيز و ساما

  

و سوخت مكلف است از صدور هرگونه كارت سوخت و تخصـيص اوليـه    ونقل حملـ ستاد مدیریت   ۴۸ماده 

 .نامه خودداري كند سهميه یا ادامه آن براي وسایل نقليه فاقد بيمه

ت مربـوط بـه وسـایل نقليـه     اند اطالعا ت صره ـ بيمه مركزي و نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مكلف 

 .و سوخت قرار دهند ونقل حملبرخط در اختيار ستاد مدیریت  صورت بهمذكور را 

  

نامـه معت ـر و    اند در دعاوي مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بيمه ـ مراجع قضائی مكلف  ۴۹ماده 

مس ب حادثه قـرار تـأمين صـادر     مكفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جن ه عمومی جرم براي راننده

 .كنند

( قانون نظارت بر رفتـار  ۱۵ت صره ـ عدم اجراي این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ) 

ایـن قـانون    (۳۶براي متخلف است. بيمه مركزي مكلف است با رعایت مفاد ماده ) ۱۷/۷/۱۵۹۰قضات مصوب 

ان را به نحوي در اختيار قوه قضائيه قرار دهد كـه امكـان دسترسـی    گذار نامه و بيمه اطالعات مربوط به بيمه

 .نامه وجود داشته باشد مراجع قضائی براي بررسی اصالت بيمه

  

 هـاي  دادگـاه ـ كليه مراجع قانونی رسيدگی به دعاوي مرت ط با حوادث رانندگی از ق يل دادسـرا و    ۳۰ماده 

اند صندوق یا شركت بيمـه مربـوط را در    ین قانون مكلفبه دعاوي ناشی از حوادث موضوع ا كننده رسيدگی

مواردي كه صندوق یا شركت بيمه، طرف دعوي ن اشند از طرح دعوي عليه مس ب حادثه مطلع نموده، زمان 

 اي نسخهتشكيل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطالع دهند. همچنين دادگاه مكلف است پس از صدور رأي، 

توانند با رعایـت مقـررات قـانون     گر یا صندوق می ها ابالغ كند. در این موارد، بيمه آناز رأي صادرشده را به 

آیين دادرسی مدنی نس ت به خسارات بدنی و مالی در دعوي واردشده یا پس از صـدور رأي قطعـی مطـابق    

 .مقررات آیين دادرسی مدنی اعتراض ثال  كنند

 .از اجراي حكم نيست ـ اعتراض ثال  شركت بيمه یا صندوق مانع ۱ت صره 

گر  ـ عدم اعالم مراتب طرح دعاوي مرت ط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بيمه  ۲ت صره 
قـانون   (۱۵ها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع مـاده )  مربوط یا صندوق یا عدم ابالغ رأي به آن

 .نظارت بر رفتار قضات است
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عمومی و انقالب )در  هاي دادگاه( قانون آیين دادرسی ۱۰۹اهی موضوع ت صره ماده )ـ طرح دعواي و  ۳۱ماده  

ورود ثالـ    صورت بهگر ـ اعم از اینكه   امور مدنی( در دعاوي راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بيمه

مشـمول   كه منجر به تأخير در پرداخت خسارت شود، یا اعتراض ثال  یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ درصورتی 

 .شود ( این قانون می۵۵ماده )

  

قانون ( ۳۴۹ـ قوه قضائيه مكلف است تا پایان پانزدهم اسفند هرسال ميزان ریالی دیه موضوع ماده ) ۳۲ماده 

 .را تعيين و براي اجرا  از ابتداي سال بعد اعالم كند ۱/۲/۱۵۹۲مجازات اسالمی مصوب 

  

اند عالوه بر ث ـت جزئيـات حادثـه در     راه حسب مورد مكلف يسـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پل  ۳۵ماده 

دیده و مس ب حادثه تسليم نموده، رسيد دریافت  از آن را به زیان اي نسخه، «سامانه جامع حوادث رانندگی»

 .نمایند

( قانون جرائم نيروهـاي  ۵۸عدم اجراي تكليف مذكور مستوجب مجازات مقرر براي لغو دستور موضوع ماده )

 .است ۹/۱۰/۱۵۸۲مصوب مسل  

  

ـ نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزم االجرا  شدن   ۳۴ماده 

اطالعـاتی آن نيـرو در ارت ـاط بـا موضـوعات       هاي بانكاین قانون ترتي ی اتخاذ كند كه امكان دسترسی به 

صادرشـده و همچنـين سـوابق     هـاي  گواهينامهها و  آناز ق يل مشخصات وسایل نقليه و دارندگان  موردنياز

برخط براي مراجع قضائی، صندوق و  صورت بهالكترونيكی  هاي سامانهتخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق 

 .بيمه مركزي فراهم شود. اخذ گواهينامه نيازمند كارت پایان خدمت و معافيت سربازي نيست

  

اند ظرف مدت سه مـاه از   فعاليت در رشته بيمه موضوع این قانون مكلف هاي بيمه مجاز به ـ شركت  ۳۳ماده 

الكترونيكی امكان دسترسی بـه كليـه اطالعـات     هاي سامانهتاریخ الزم االجرا شدن این قانون با استفاده از 

ط بـرخ  صـورت  بـه ها را  هاي مربوط به آن صادرشده و خسارت هاي نامه بيمهبيمه مركزي در رابطه با  موردنياز

 .براي بيمه مركزي فراهم كنند
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ـ بيمه مركزي مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون ترتي ی اتخـاذ    ۳۶ماده 

( ایـن قـانون بـراي كليـه مراجـع قضـائی،       ۳۳( و )۳۴كند كه امكان دسترسی به اطالعات مذكور در مواد )

 .ي اسالمی ایران و صندوق فراهم شودربط، نيروي انتظامی جمهور هاي بيمه ذي شركت

  

ـ بيمه مركزي بر حسن اجراي این قانون نظارت نموده و در صـورت قصـور یـا تخلـف هـر یـك از         ۳۷ماده 

. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصـور یـا   آورد میهاي بيمه در اجراي قانون، اقدامات زیر را به عمل  شركت

اي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأیيد شوراي عالی بيمه به  نامه ينموجب آی تخلف و تعدد و تكرار آن به

 :رسد تصویب هيأت وزیران می

 الف ـ توبيخ كت ی مدیران شركت بيمه

مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هيأت مـدیره شـركت بيمـه،     اي حرفهب ـ سلب صالحيت  

 ی بيمهبراي حداكثر پنج سال با تأیيد شوراي عال

 دائم با تأیيد شوراي عالی بيمه طور بهپ ـ سلب صالحيت افراد موضوع بند )ب( 

ت ـ محكوم نمودن شركت بيمه به پرداخت جریمه نقدي حداكثر تا م لغ بيست برابر حداقل تعهدات بـدنی   

 ( این قانون در زمان پرداخت۸موضوع ماده )

 يمه براي حداكثر یك سال با تأیيد شوراي عالی بيمهث ـ تعليق فعاليت شركت بيمه در یك یا چند رشته ب

 دائم با تأیيد شوراي عالی بيمه طور بهج ـ لغو پروانه فعاليت در یك یا چند رشته بيمه 

ـ در مورد بندهاي )ت(، )ث( و )ج( این مـاده، بيمـه مركـزي نظـر مشـورتی و تخصصـی اتحادیـه          ۱ت صره 

كند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافـت   اخذ می گران ایران را ق ل از اتخاذ تصميم، بيمه

 .كند نامه بيمه مركزي، كت اً نظر خود را اعالم نكند بيمه مركزي رأساً اقدام می

ـ در صورت سلب صالحيت اكثریت هيأت مدیره شركت بيمه حسـب اعـالم بيمـه مركـزي، بيمـه        ۲ت صره 

عنـوان سرپرسـت    تواند براي اداره امور شركت فرد واجد شرایطی را به مركزي با تأیيد شوراي عالی بيمه می

شركت بيمه تا زمان تعيين و تأیيد اعضاي جدید هيأت مدیره منصوب كند. صـاح ان سـهام شـركت بيمـه     

اند حداكثر ظرف مدت یك ماه اعضاي هيأت مدیره جدید خود را معرفی كنند تا پس از تأیيد  )مجمع( موظف

زي جایگزین اعضاي ق لی سلب صالحيت شده شوند و بر اساس قانون تجارت شركت را اداره توسط بيمه مرك

كنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضاي هيأت مدیره جدید داراي اختيارات هيـأت مـدیره   

بيمه مركزي است. حقوق و مزایاي سرپرست منصـوب تـا    بر عهدهشركت است و مسؤوليت كليه اقدامات او 

باشد توسط بيمه مركزي پيشنهاد و پس از تصویب مجمع شركت بـه  تعيين مدیرعامل كه حداكثر سه ماه می

 .شود سرپرست منصوب پرداخت می
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داري كـل واریـز و بـا     حساب اختصاصی صندوق نـزد خزانـه   ـ جریمه موضوع بند )ت( این ماده به  ۵ت صره 

شود. عدم پرداخـت جریمـه از سـوي     يص داده میهاي سنواتی به صندوق مذكور تخص بينی در بودجه پيش

 .شركت بيمه در حكم تصرف غيرقانونی در وجوه عمومی است

اي اسـت   نامه موجب آیين ـ نحوه وصول، تخفيف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند )ت( این ماده به  ۴ت صره 

تأیيد شوراي عالی بيمـه بـه   كه ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این قانون به پيشنهاد بيمه مركزي پس از 

 .رسد تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می

هاي بيمه در خصو  تصميم بيمه مركزي یا شوراي عالی بيمه م نـی   ـ رسيدگی به اعتراض شركت  ۳ت صره 

كميسيونی متشكل از یك نفـر قاضـی    بر عهده«( الف»بند  جز بهمندرج در این ماده ) هاي مجازاتبر اعمال 

عنوان رئيس كميسيون(، نماینده بيمه مركزي و یك نفر نماینـده   ري با انتخاب رئيس قوه قضائيه )بهدادگست

كميسيون مذكور با اكثریت آراي اعضا ، الزم االجـرا  و   گيري تصميمباشد.  گران می اتحادیه )سندیكاي( بيمه

است. دبيرخانه این  صالح ذيدر مرجع قضائی  اعتراض قابلظرف مدت بيست روز از تاریخ ابالغ حسب مورد 

 .باشد كميسيون در بيمه مركزي مستقر می

  

هاي بيمه و نحوه محاس ه  ـ بيمه مركزي مكلف است مطابق مقررات مربوط بر اجراي تعهدات شركت  ۳۸ماده 

ها در رشته بيمه شخص ثال  نظارت نموده و از كفایت ذخایر مذكور جهـت ایفـاي تعهـدات آتـی      ذخایر آن

 .بيمه اطمينان حاصل كند هاي شركت

مالی خود، مطـابق   هاي صورتاز سوي بيمه مركزي را در دفاتر و  ذخایر تأیيدشدهاند  هاي بيمه مكلف شركت

 .دستورالعمل بيمه مركزي ث ت كنند

  

 بخش ششم ـ مقررات كيفري

مدهاي صـندوق  گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوي بيمه  ۳۹ماده 

( ایـن قـانون   ۴۸و ) (۴۶)( و ۴۳در غير از موارد مصرح قانونی و همچنين عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد )

 .عالوه بر تخلف اداري یا انتظامی در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومی است

بدون مجـوز قـانونی، در   گري یا نمایندگی بيمه  نامه یا م ادرت به عمليات بيمه ـ فروش هر نوع بيمه  ۶۰ماده  

، ضامن ج ران خسارت وارده حسب مـورد بـه   برداري كالهاست و مرتكب عالوه بر مجازات  برداري كالهحكم 

 .باشد دیده یا صندوق به نرخ روز ج ران می زیان
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صوري تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسـارت   سازي صحنهـ هركس با انجام اعمال متقل انه مانند   ۶۱ماده 

دي، وجوهی را بابت خسارت دریافت كند، به ح س تعزیري درجه شش و جزاي نقـدي معـادل دو برابـر    عم

شود. شروع به جرم مندرج در این ماده عالوه بر مجازات مقرر براي شروع به جرم  وجوه دریافتی محكوم می

 .باشد در قانون مجازات اسالمی، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج می

  

عنوان راننده وسيله نقليه مس ب حادثـه معرفـی كنـد بـه      شخصی برخالف واقع خود را به ـ هرگاه  ۶۲ماده 

شود؛ راننده نيز چنانچه در این امر ت انی كرده باشد به مجازات مذكور  مجازات ح س درجه هفت محكوم می

 .شود محكوم می

  

ز در موارد مصرح در مـاده  گر باشد، ج كه مسؤوليت مس ب حادثه مشمول تعهدات بيمه ـ درصورتی  ۶۵ماده 

 .مالی در خصو  وي قابل اجرا  نيست هاي محكوميتاین قانون، مقررات مربوط به نحوه اجراي  (۱۳)

  

 بخش هفتم ـ مقررات نهائی

است، ظرف مدت یك سال از تـاریخ   مقررشدههاي اجرائی این قانون جز در مواردي كه به نحو دیگري  نامه ـ كليه آیين  ۶۴ماده 
شود و پس از تأیيد وزیر امور اقتصادي و دارایـی بـه تصـویب هيـأت      آن توسط بيمه مركزي و شوراي عالی بيمه تهيه میابالغ 

هاي اجرائی موجود، در حدودي كه مغـایر   نامه هاي مذكور، تهيه و تصویب نشده است، آیين نامه آیين كه مادامی .رسد وزیران می
 .این قانون ن اشد معت ر است

صادره پيش از الزم االجرا  شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هسـتند لكـن درهرحـال     هاي نامه بيمهـ  ۶۳ماده  
(، ۵۸(، )۵۷(، )۵۶آن، مـواد )  هاي ت صره( و ۵۲و ماده ) (۵۰)، (۲۳)، (۲۲(، )۱۹(، )۱۱(، مواد )۴احكام بندهاي )الف( و )ب( ماده )

 .نيز الزم الرعایه است نشده پرداختها  ی كه هنوز خسارات تحت پوشش آنهای نامه بيمه( در مورد ۶۰و ) (۳۰(، )۴۹)

قانون اصالح قانون بيمه مسؤوليت مدنی دارندگان وسـایل نقليـه موتـوري    »ـ از تاریخ الزم االجرا  شدن این قانون،   ۶۶ماده  
ین قانون باید صریحاً در قـوانين بعـدي   شود. هرگونه نسخ یا اصالح مواد ا نسخ می« ۱۵۸۷زمينی در مقابل شخص ثال  مصوب 

 .قيد شود

 یك هـزار  ماه اردی هشتت صره در جلسه علنی روز دوشن ه مورخ بيستم  وپنج پنجاهماده و  وشش شصتقانون فوق مشتمل بر 
 .به تأیيد شوراي نگه ان رسيد ۱۵۹۳/ ۲/ ۲۹مجلس شوراي اسالمی تصویب شد و در تاریخ  نودوپنجو سيصد و 
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