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  پیشگفتار
  

ـاه و  آرامش، نیاز و خواسته همیشگی انسان در دنیاي پر خطر و حادثه بـوده اسـت. جسـتجوي پناهگ
ـانی مربـوط که حتی میپشتیبان در برابر انواع خطرات و حوادث، امري است  تـوان آن را بـه سرشـت انس

تردید، صنعت بیمه و دانست. بشر همواره در تدارك راهکارهایی براي پاسخگویی به این مهم بوده است. بی
هاي آدمیان در مند از نگرانیهایی محسوب نمود که به نحوي نظامگري را باید یکی از مهمترین روشبیمه

ـاعی این خصوص کاسته است. عال ـادي و اجتم وه بر این، امروزه بیمه را باید نهادي مهم در عرصـه اقتص
برشمرد که با ایجاد اطمینان در مجموعه عوامل اقتصادي و اجتماعی نقشـی مـؤثر در توسـعه و پیشـرفت 

  جوامع انسانی دارد. 
، عامـل هاي صنعتی بشر نیز بخشی از نیاز آدمی به آرامش را پاسخ گفته اما از سویی خودپیشرفت

هایی نقلیه موتوري از جمله پیشـرفتها شده است. وسایلپدیداري انواع جدیدي از مخاطرات و نگرانی
اي نیـز ها را در پی داشته اما منشأ حـوادث و خطـرات عدیـدهاست که هرچند آسایش و آرامش انسان

ت مـدنی دارنـدگان اي جدید در عرصه بیمه را رقم زده است که از آن بـه بیمـه مسـؤولیبوده و شاخه
  شود.ثالث تعبیر مینقلیه موتوري در مقابل شخصوسایل

ثالث در نظـام در مقابل شخص زمینی نقلیه موتوريدارندگان وسایل مدنی سؤولیتمبیمه موضوع 
، قـوانین مسـتقل در ایـن قانونگذاري ما تحوالت زیادي به خود ندیده؛ چه آنکه فارغ از قواعد پراکنـده

  وارد ذیل محدود بوده است:زمینه، به م
نقلیه موتـوري مصـوب ثالث ناشـی از وسـایطالیحـه قـانونی بیمـه خسـارات شـخصـ 1

  نخست وزیر وقت. 8/8/1331
ثالث ناشـی از وسـایط نقلیـه الیحه قانونی متمم الیحه قانونی بیمه خسـارات شـخص ـ2

 نخست وزیر وقت. 8/11/1331موتوري مصوب 
در مقابـل  نقلیه موتـوري زمینـیدارنـدگان وسـایل مدنی سؤولیتمقانون بیمه اجباري  ـ3
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 مجلس شوراي ملی. 23/10/1347مصوب  ثالثشخص
در  نقلیه موتوري زمینیدارندگان وسایل مدنی سؤولیتمقانون بیمه اجباري ـ قانون اصالح 4

  مجلس شوراي اسالمی. 16/4/1387مصوب  ثالثمقابل شخص
نقلیه وسایل ثالث در اثر حوادث ناشی ازت وارد شده به شخصقانون بیمه اجباري خسارا -5

 مجلس شوراي اسالمی. 20/2/1395مصوب 
الیحـه قـانونی مربـوط بـه اعطـاي «بـر اسـاس  2و  1دو الیحه قانونی مذکور در بندهاي 

مصـوب » وزیرمصـدق نخسـت شـخص آقـاي دکتـر محمـد اختیارات براي مدت شش ماه بـه
  )1(خست وزیر وقت رسیده و در روزنامه رسمی انتشار یافته است.، به تصویب ن20/5/1331

و  ، تنقـیحهاي قوانین و مقـررات در معاونـت تـدویناز آنجا که مبناي اصلی تهیه مجموعه
ون بیمـه قـان) کد موضوعی اسـت پـیش از ایـن، 91انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوري، (

بـه همـراه  ثالثدر مقابـل شـخص ه موتوري زمینینقلیدارندگان وسایل مدنی سؤولیتماجباري 
یح گردیده و در سه )، در مجموعه قوانین و مقررات بیمه تنق403کد بیمه (کد شماره  سایر قوانین

وانین و قـوجه بـه تمقطع زمانی به چاپ رسیده بود. الزم به ذکر است چاپ چهارم این اثر نیز با 
هد شـد. زودي منتشر خوااهللا بهشاءباشد که انح میمقررات اخیرالتصویب در دست تدوین و تنقی

دم بـه اجعـه مـرهاي اجرایی و نیز عمومیت و گستردگی مرپس از آن و بنا بر نیاز فوري دستگاه
 ولیتسـؤمبیمـه اجبـاري اي با محوریت قانون موجب شد که مجموعه ،ثالثبیمه شخصقانون 
و قـانون  23/10/1347مصوب  ثالثابل شخصمق در نقلیه موتوري زمینیدارندگان وسایل مدنی

عتبـر مهمـراه بـا تمـامی قـوانین و مقـررات مربـوط (اعـم از  16/4/1387اصالحی آن مصوب 
ویب بسیاري ه به تصوغیرمعتبر)، در قطع جیبی تهیه و در دو نوبت منتشر گردد. در نهایت، با توج

» ینرسانی عمومی قواني اطالعسر«اي از از مقررات مربوط به قانون اصالحی مذکور، مجموعه
نقلیه یلدارنـدگان وسـا مـدنی سـؤولیتمبیمـه اجبـاري (سارع) مشتمل بر قانون اصالح قـانون 

عتبـر قـوانین و مقـررات م و تمـامی 16/4/1387مصـوب  ثالثدر مقابل شـخص موتوري زمینی
  نوبت منتشر شد.  مربوط تهیه و در چهار

ثالث در اثـر حـوادث ناشـی از ات وارد شـده بـه شـخصقانون بیمه اجباري خسار تصویب پس از
از  بالفاصـله پـس، 16/4/1387و نسخ صریح قـانون مصـوب  20/2/1395در تاریخ  نقلیهوسایل

  . دشان محترم تقدیم مخاطبدر چهار نوبت منتشر و  تدوین و دیگريمجموعه  جدید، ابالغ قانون
ان محترم و به منظور سهولت استفاده نظر مخاطببرخی تغییرات ماهوي و اکنون با توجه به 

تمایز مهم چاپ حاضر نسبت  ست.امجموعه حاضر در قطع رقعی به زیور طبع آراسته شده  آنان،
 مـرداد 16 فقره از لوایح مصوب آقاي دکتر مصدق مصـوب 24 قانون مربوط به اجازه اجراءدر این ارتباط،   - 1 

  نیز مالحظه شود. 1334
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تا زمـانی کـه  1395قانون مصوب  64که چون به استناد ماده  هاي پیشین، آن استبه مجموعه
اجرایی موجود، در حـدودي هاي هنامآیینهاي اجرایی این قانون، تهیه و تصویب نشده، نامهآیین

ها، نامـههاي گذشته نسبت به درج آیینمعتبر تلقی گردیده لذا در چاپکه مغایر این قانون نباشد 
) تصویب شده 1387هاي اجرایی که مستند به قانون پیشین (مصوب ها و دستورالعملتصویبنامه

هاي قـانون ها و دسـتورالعملتصـویبنامه ها،نامهاما با توجه به تصویب آیین ؛گردیدبود اقدام می
، مقررات گذشته فاقد اعتبار دانسـته شـده و از درج آن در مجموعـه عمل آمدهبررسی به و جدید

به سامانه یاد شده براي مالحظه مقررات توانند لکن مخاطبان محترم می. شده است پرهیزحاضر 
   )1(.دنایملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران مراجعه فرم

هـاي مهـم جاري بروزرسانی شده و مشتمل بـر زیرنویسسال  ماه شهریوراین مجموعه، تا 
ا درج بوري که توضیحی و تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمه

  . است) مشخص گردیده نشان آن معاونت (
ضـمن  شـهرونداننظران و عمـوم بکارگزاران نظام، صـاح و نالمسؤو استادان، امید است

، مـا را در ها و پیشنهادهاي خویشه نظرات، راهنمایییو با ارا از مجموعه حاضر استفاده شایسته
  )2( .هاي بعدي راهنما و یاور باشندارتقاي کیفی مجموعه

  
  لعیا جنیدي   

  جمهورن حقوقی رییسمعاو

 
هاي سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران عالوه بر سایت اینترانتی دولـت بـراي دسـتگاه  ـ 1

  باشد.مندان میهرسی براي عموم مردم و عالققابل دست www.qavanin.ir اجرایی، از طریق نشانی
ین و معاونـت تـدو -نهاد ریاست جمهوري -خیابان پاستور -نظر، انتقاد و پیشنهاد خود را به نشانی تهران  ـ 2

ارسـال فرماییـد. در  law@iripo.irیا نشـانی اینترنتـی 1316843311کدپستی  -تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
ــار ضــمن دو ــن  0098 -21-66492707رنگ ــر  0098-21- 64455511و تلف ــتماع نظ ــت و اس ــاده دریاف ــز آم نی

 باشد. مندان و صاحبنظران میهعالق

http://www.qavanin.ir
mailto:law@iripo.ir
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ور هـاي عمـومی و انقـالب (در امـدادرسـی دادگاهاز قانون آیین  9
  (زیرنویس)مدنی) 

21/1/1379  24-33-
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  (زیرنویس)
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  (زیرنویس)ایران

30/11/1387  31 

-36-23 8/12/1389  )(زیرنویس از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  14
45-47 

 43 15/10/1389  زیرنویس) - منسوخ( )1390- 1394ساله پنجم توسعه (از قانون برنامه پنج  15
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-59-52 1/2/1392  (زیرنویس)از قانون مجازات اسالمی   17

60-  
61  

 49 4/12/1392  )(زیرنویسدادرسی کیفري از قانون آیین  18
رات الحاق برخی مواد به قـانون تنظـیم بخشـی از مقـر از قانون  19

  )(زیرنویس) 2مالی دولت (
4/12/1393 40 

ثالث در اثـر قانون بیمه اجباري خسـارات واردشـده بـه شـخص  20
  نقلیه حوادث ناشی از وسایل

20/2/1395 12 

  44  10/11/1395  (زیرنویس) هاي توسعه کشوراز قانون احکام دائمی برنامه  21
 وسـاله ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی ن برنامه پنجاز قانو  22

  13 14/12/1395 (زیرنویس)) 1396 -1400فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (

 46  25/4/1396  )(زیرنویساز قانون هواي پاك   23
-30-27  21/12/1397   (زیرنویس) کل کشور 1398قانون بودجه سال از   24

43 
   هالعملها و دستوراها، تصویبنامهنامهآیین 
 ننامه بهبود وضعیت حمل و نقـل و ترافیـک شـهر تهـراآییناز   1

  )(زیرنویس
27/10/1383  46  

  45  18/3/1384   (زیرنویس)نامه راهنمایی و رانندگیاز آیین  2
  46  1/2/1387  )(زیرنویس مدارس آموزاننقل دانش نامه اجرایی حمل وآیین  3
گی رسید االجراء و طرزنامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزماز آیین  4

  (زیرنویس) به شکایت از عملیات اجرایی
11/6/1387 32-23 



9  فهرست تاریخی قوانین و مقررات  
 صفحه بتاریخ تصوی عنوان ردیف

ه بـدرخصوص الزام وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی  تصویبنامه  5
 مـدهايمنظور افتتاح حساب بانکی الزم براي تمرکز و واریز درآ

 حاصل از اجراي قانون اصالح قـانون بیمـه اجبـاري مسـؤولیت
 یل نقلیه موتوري زمینـی در مقابـل شـخصمدنی دارندگان وسا

   (زیرنویس)ثالث

28/12/1387  31 

ق حـتصویبنامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیـف در از   6
  (زیرنویس)بیمه شخص ثالث

8/12/1389 84 

هاي حمـل و نقـل و توقـف در خصوص جدول هزینه تصویبنامه  7
 وسیله نقلیه

3/7/1390  63 

ــ  8 دانیان و کــاهش جمعیــت کیفــري دســتورالعمل ســاماندهی زن
  (زیرنویس) هازندان

17/6/1395 49  

تصویبنامه درخصوص تعیـین حـداقل سـرمایه مؤسسـات بیمـه   9
 قـانون تأسـیس بیمـه مرکـزي ایـران و 36ایرانی موضوع ماده 

  گري براي مؤسسات غیر دولتیبیمه

24/11/1395  68  

 نـوانتصویبنامه در خصوص تعیین وزارت راه و شهرسازي بـه ع  10
ثالث در اثـر قانون بیمه اجباري شـخص 41ول اجراي ماده ؤمس

 (زیرنویس)نقلیه حوادث ناشی از وسایل

27/11/1395 43  

  69  4/4/1396 لثنامه شخص ثانامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمهآیین  11
ارد شـده قانون بیمه اجباري خسارات و) 3نامه اجرایی ماده (آیین  12

وادث حبه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه 
 راننده مسبب حادثه) 

28/4/1396  71  

ارد شده و) قانون بیمه اجباري خسارات 30نامه اجرایی ماده (آیین  13
 به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

8/5/1396  75 

تعیین سقف حق بیمه شخص ثالـث و نحـوه تخفیـف،  نامهآیین  14
   افزایش یا تقسیط آن

26/7/1396  81  

ارد شـده ) قانون بیمه اجباري خسارات و5نامه اجرایی ماده (آیین  15
 به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 

16/2/1397  95  

  97  16/2/1397 یهاي بدناساسنامه صندوق تأمین خسارت  16
امه تعیـین میـزان ظرفیـت مجـاز وسـایل نقلیـه موضـوع نآیین  17

الـث ) قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ث12ماده(
 در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

20/3/1397  106  



  10   شده به شخص ثالث ... بیمه اجباري خسارات واردقانون  مجموعه تنقیحی

 صفحه بتاریخ تصوی عنوان ردیف
وادث حـنامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن آیین  18

 اري) قـانون بیمـه اجبـ6منجر به خسارت موضوع تبصره مـاده (
ایل خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وس

  نقلیه

15/7/1397  108  

هاي بیمـه نامه نحوه رسیدگی به قصـور یـا تخلـف شـرکتآیین  19
ه بـقانون بیمه اجبـاري خسـارات وارد شـده ) 57(موضوع ماده (

  )شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

8/2/1398  112  

  عالی بیمه و بیمه مرکزيايمصوبات شور 

 4و  3هاي دستورالعمل نحـوه تعیـین خسـارت موضـوع تبصـره  1
الـث قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ث ) 8(ماده

 در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

29/5/1396  79  

ه انـواع نامه مقررات تعیین حق بیمـآیین) 94شماره ( نامهآییناز   2
 اي هاي بیمهرشته

29/5/1396  80  

اد هاي مالی مازضوابط کلی تعیین حق بیمه پوشش بیمه خسارت  3
ه بشده  بر حداقل تعیین شده در قانون بیمه اجباري خسارات وارد

 شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

30/8/1396  90  

ــورخ  120058/400/96بخشــنامه شــماره   4 بیمــه  9/12/1396م
 )6) مــاده (1ضــوع نحــوه اجــراي تبصــره (مرکــزي ج.ا.ا. بــا مو

بیمه شـخص ثالـث و نحـوه تخفیـف، نامه تعیین سقف حقآیین
) قـانون بیمـه شـخص 18افزایش یا تقسیط آن موضـوع مـاده (

 (زیرنویس)ثالث

9/12/1396  92  

قـانون  )21) ماده (2گر موضوع تبصره (موارد خارج از تعهد بیمه  5
 ثالـث در اثـر حـوادث بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص

  ناشی از وسایل نقلیه

13/12/1396  91  

) 39تعیین تعرفه هزینه ارزیابی خسارت موضـوع تبصـره مـاده (  6
ال سقانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث براي 

  (زیرنویس) 1397

2/2/1397  42  

  92  6/12/1397  1398 لبیمه پایه بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه در سانرخ حق  7
سـال  بودجه ) قانون10اجراي بند (الف) تبصره ( راجع بهمصوبه   8

 کل کشور 1398
26/1/1398  110  

  28  28/1/1398 کل کشور  1398از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال   9
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 صفحه بتاریخ تصوی عنوان ردیف

  هاي بدنیمصوبات مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت 
 و تقسـیط تخفیـف، وصـول، دستورالعمل تعیـین میـزان، نحـوه  1

اري قانون بیمـه اجبـ )24(ماده  بند (ب)موضوع مبلغ  بخشودگی
ایل خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وس

  نقلیه

10/2/1396  121  

أمین صندوق ت و میزان بازیافت خسارات پرداختی نامه نحوهآیین  2
  از مسبب حادثه هاي بدنیخسارت

9/11/1396  123  

 عالی کشورت عمومی دیوانرویه هیأآراي وحدت 
 27 22/7/1393 (زیرنویس) 734شماره  1
 26 17/11/1396  (زیرنویس) 766شماره  2
 27  31/2/1398  (زیرنویس) 777شماره  3
 رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 

1 285   31/2/1398 79 
  بخشنامه 

 92 9/12/1396  (زیرنویس) 120058/400/96شماره  1
 قضاییهکل حقوقی قوهتی ادارهنظرات مشور 

 37 26/1/1394 (زیرنویس) 7/94/175شماره  1
 38 27/2/1394 (زیرنویس) 7/94/483شماره  2

  


