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تعاليباسمه  

 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي

نفر از نمايندگان رسیده است، جهت طيی مراحيل قيانونی يقيدي   ۵2احتراماً طرح ذيل که به امضای 
 شود.می
 

  مقدمه )دالیل توجيهي(:

در قانون مذکور است، ( قانون بیمه اجباری که در مقام يعريف اصطالحات به کار رفته ۱ماده ) 

هايی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع زيان»ين يريیب يعريف نموده است: را بد« خسارت مالی»

هايی که در اثر حوادث و سوانح بنابراين کلیه خسارات و زيان« وداين قانون به اموال شخص ثالث وارد ش

باشد. بديهی می« خسارت مالی»اخل در يعريف ناشی از وسايل نقلیه به اموال اشخاص ثالث وارد می شود د

شود، خسارت ح رانندگی به اشخاص ثالث وارد میهايی که در اثر يصادف و سواناست يکی از خسارت

مل ناشی از افت قیمت خودروی زيان ديده است که عموم و اطالق يعريف خسارت مالی در قانون، شا

قیمت خودرو ناشی از يصادف، از سوی زيان ديده قابلیت شود؛ لذا افت مطالبه افت قیمت خودرو نیز می

مطالبه دارد و در سقف يعهدات شرکت بیمه در يعهد شرکت بیمه قرار خواهد گرفت. با اين وجود به ويژه 

وجود دارد و برخی محاک  افت قیمت  أغیر متعارف در اين خصوص يشتت آر درخصوص خودروهای

در کنند. طرح زير ( قانون مذکور يلقی نمی۸اده )يناظر موضوع مخودرو را مشمول يعهدات بیمه و اصل 

 شود:طرح ذيل يقدي  می بنابراين .شودراستای رفع اين مساله مطرح می

 

 -عبادالرریم جمياري  -فار نصراله پژماان -حسين ميرزائي  -سيدعلي یزدي خواه  -علي خضریان  

 - احساان اراااني -فرهاد طهماسابي  -اس مقتدایي عب -سيدالبرز حسيني  -مجيد نصيرائي  -حسين جاللي 

 -پاور رااا قریاان -حبيا  قاااجري  -یعقاو  رااازاده  -وردي حسين حق -اله ایزدخواه روح

 -عليرااا عباساي  -یحياي ابراهيماي  -اصارر عنابساتاني علاي -جعفر اادري  -غالمحسين ارمي 

  -اباراهيم رااائي  -رحايم زار   - اصارر بااارزادهعلاي –عباس گودرزي  -زهي اسماعيل حسين 

 -زاده یخفروزان احمد محرم -ااسم ساعدي  -وترابي ابوالفضل اب -جالل محمودزاده  -مهدي طرياني 

  -اياا سايدجواد حسايني -سايدمحمود نبویاان  -مراغاه علاي عليازاده -ارداااني محمدراا دشتي

 -مظفاري عبادالعلي رحيماي -چگيني مهرداد گودرزوناد -عباس جهانگيرزاده  -ميرال رسول فرخي

 -ساري بيشاهمهدي سعادتي -دليگاني حسينعلي حاجي -فاطمه محمدبيگي  -قبادي نجمبهروز محبي 
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 -عليراا زنادیان  -فاطمه رحماني  -همدان احمدحسين فالحي -حسينعلي شهریاري  -بهزاد رحيمي 

 گچساران پورسيدناصر حسيني -برمي اابر عليزادهعلي –الدین موسوي سيدنظام –شبي  جویجري 
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( قانون بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در ۱ماده ) «ب»اصالح بند  عنوان طرح:

 ( ۱۳۹۵اثر حوادث ناشی از وسایل نقليه مصوب )
 

« خسارت ناشی از افت قیمت وسیله نقلیه نیز در حک  خسارت مالی است»عبارت  -ماده واحده

( قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از ۱ماده ) «ب» ی بندبه انتها

  گردد. ( الحاق می۱3۹۵سايل نقلیه مصوب )و
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 رئيسه محترم مجلس شوراي اسالميهيأت

 
ح ( قيانون ييدوين و ينقيی4نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و مياده )احتراماً، در اجرای قانون آيین

( 1مااده ) « »طرح اصالح بند نظر معاونت قوانین در مورد  2۵/3/۱3۸۹قوانین و مقررات کشور مصوب 

اانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وساایل نقلياه مصاو  

 .شودمی يقدي  ( 13۹۵)

 اوانينمعاون 
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 كل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين

کيل نظر اين اداره 2۵/3/۱3۸۹يدوين و ينقیح قوانین و مقررات کشور مصوب   ( 4( ماده )4( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:شرح زير يقدي  میبه

  سابقه تقدیم -۱
 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ۱3۰بر اساس ماده 

   گرديده است   ديده استنگر طرح/اليحه جاری قبال يقدي   

 
 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور:۴( ماده )۲در اجرای بند ) -۲

 طرح/اليحه يقديمی ، از حیث ضوابط يدوين ايراد اساسی ندارد 

   نیست   است دارای موضوع و عنوان مشخص :   ۱

   نیست   است عنوان با مفاد طرح/اليحه، منطبق :   2

   نیست   است داليل مندرج در مقدمه يوجیهی کافی و به دور از اجمال :   3

   نشده است   شده است يوضیحات راجع به ضرورت رسیدگی به قید فوريت در مقدمه ارائه :   4

   نیست   است طرح دارای موضوع واحد :   ۵

   : ماده واحده و ارائه آن در قالب   مواد متعدد   

   : نیست با ايراد مواجه   است   

سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعايت اصول قانون نويسی و  ۹بند   6

 قانونگذاری، لحاظ : 
   نشده است   شده است

 

 شرح نظر کارشناسی اداره کل يدوين قوانین در خصوص ضوابط يدوين

   

الزم است ياريخ يصويب اشاره -2و الزم است حذف گردد.  ذکر ياريخ يصويب در عنوان صحیح نمی باشد-۱

  2۰/2/۱3۹۵شده در متن ماده واحده بصورت کامل درج گردد: 

 

  

 

 

 : ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۳
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 طرح/اليحه يقديمی ، از حیث ضوابط ماهوی ايراد اساسی ندارد 

   يعارض ندارد   مطابقت دارد طرح/اليحه با سند چش  انداز و سیاست های کلی نظام :   ۱

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  3طرح/اليحه با اصل   2

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۱۵طرح/اليحه با اصل   3

   دارد   داردن قانون اساسی مغايرت :  ۵2طرح/اليحه با اصل   4

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۵3طرح/اليحه با اصل   ۵

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  6۰طرح/اليحه با اصل   6

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  73طرح/اليحه با اصل   7

   دارد   دندار قانون اساسی مغايرت :  ۱3۸طرح/اليحه با اصل   ۸

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۱۱2طرح/اليحه با اصل   ۹

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۱۵۸طرح/اليحه با اصل   ۱۰

   دارد   ندارد طرح/اليحه با ساير اصول قانون اساسی مغايرت :   ۱۱

 

 ص ضوابط ماهوی شرح نظر کارشناسی اداره کل يدوين قوانین در خصو

   

 در خصوص سند چشم انداز و سياست هاي الي نظام

 با سیاست های کلی نظام يعارض ندارد

 

  

   

 در خصوص مرایرت با اصول اانون اساسي 

 يعارض ندارد

 

  

    

. 
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 .شودمی تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر كل تدوین قوانين
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 ل اسناد و تنقيح قوانينكنظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظير ايين  2۵/3/۱3۸۹( قانون يدوين و ينقيیح قيوانین و مقيررات کشيور مصيوب 4(  ماده )3( و )۱احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زير يقدي  میاداره

 

 

 ( : 1در اجراي بند )

 طرح/اليحه جاری به ثبت نرسیده است. نظر اداره کل مربوطه در خصوص قوانین مريبط و متعارض

 

 

 ( : 3در اجراي بند )

 نظر اداره کل مربوطه در خصوص لزوم قانونگذاری بر اساس طرح/اليحه جاری به ثبت نرسیده است.
 

  

 شود.كل به ضميمه تقدیم میتعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر اداره

 
 

 مدیركل اسناد و تنقيح قوانين
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كل اسناد و تنقيح قوانينظر ادارهضميمه ن  

 اانوني سوابق انضمام به الاداره نظر

 
 كلنظر اداره -الف

 

 

 سوابق قانونی -ب
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