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 چکیده

حقوقی قرارداد بیمه بدنه و مطابقت آن با  و هدف اصلی این تحقیق بررسی فقهی
اختالفات بین  موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی و بررسی

 نیدر ا. استبیمه در خصوص خسارت افت ارزش خودرو  های شرکتو  گزاران مهیب
قرارداد  یها یژگیوموجود به بیان ماهیت، ارکان، اوصاف و  یها هینظرتحقیق با بررسی 
بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شود  می شود یمو سعی  شده پرداختهبیمه بدنه خودرو 

ماهیت قرارداد بیمه  در خصوصشده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. 
وجود اختالفات بین . تتحقیق جامعی صورت نگرفته اس حال  تابهبدنه اتومبیل 

عمومی بیمه بدنه مصوب  طیو شرا ها نامه نییآبین  یها رتیمغا ،گر مهیب و گذار مهیب
در  گذاران مهیبو  گران بیمهبیمه با قانون بیمه، حل دعاوی و مشکالت بین  یعال یشورا
. استتحلیلی  توصیفی، صورت بهاین تحقیق جای گرفته است. روش تحقیق  تیاولو

و  الزم یها یبررسپس از  که شدمطرح  ها هیفرضتحقیق  سؤاالتاهداف و  براساس
 که قرارداد بیمه بدنه شدمشخص  تحقیق های دادهاطالعات و  و ها هیفرض لیوتحل هیتجز

خسارت افت ارزش  رضایی بوده و با موازین شرعی و عقود معینه مطابقت داشته و

                                                                                                                             
  آزاد اسالمی واحد اردبیل  استادیار، دانشگاهhanifezadeh@gmail.com 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل )نویسنده مسئول( حقوق خصوصی دانشجوی دکتری ،chehrenejhad@gmail.com 



 5031و زمستان  زیی، پا2شماره   ،یا مهیب های  دوفصلنامه پژوهش  03

شرایط عمومی  35شماره  نامه نییآ مشخص شدهمچنین  و استخودرو قابل پرداخت 
به  با توجه است. وضع شده 1511مصوب  قانون بیمه 11و1ماده  برخالف بیمه بدنه

قرار دادن آن  مدنظرو  نتایج تحقیق پیشنهادهایی در راستای اصالح قوانین و مقررات
 .شد ارائه گذاران قانونو  گذاران استیس، مهیامور بتوسط متولیان 

قاعده  ،بیمه بدنه ،قرارداد رضایی ،اجرائی نامه نییآ ،افت ارزش خودرو کلمات کلیدی:
 فقهی ال ضرر
 G33و  JEL: K220طبقه بندی 
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 مقدمه

علوم انسانی است که هدف آن  یها رشتهبا توجه به اینکه رشته حقوق یکی از 
بنا  باشند یمکه عضو جامعه  جهت نیازا جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص

 نیتأمکشف قواعدی که نظم جمع را  منظور بهرا تنها  ها انسانو اجتماع  نهاده شده است
پس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش  .دهد یمقرار  موردمطالعه کند یم

با رفع هرگونه  جهیدرنت آورد یمدهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در 
 به بررسی در این مقاله شود می ایی فرهنگی، اجتماعی جامعه تنش موجب شکوف

مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با  و بهماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده 
با توجه  .موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است

و از  استبیمه  های شرکت نامه مهیب نیتر پرفروشبه اینکه بیمه بدنه اتومبیل یکی از 
فقهی آن  و ماهیت حقوقی و استبازرگانی  یها مهیبمهم اموال و  یها مهیبجمله 
 .باشد می علت اصلی بررسی آن در این پژوهش ،نشده است بررسی

و  یسوز ، آتشخسارت وارده به اتومبیل بر اثر حوادث یا تصادف ،بدنه اتومبیل بیمه
که این امر  کند یمدزدی و سایر خطرات طبق مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را جبران 

خسارت قرارداد بدنه  و مسائل فنی صدور موجب بروز اختالفات و تفاسیر متفاوت از
بیمه بدنه از منظر  شود یم. در این تحقیق سعی شود می و ماهیت حقوقی و فقهی آن 
بین قواعد حقوقی و مدنی و فقهی ایجاد شود زیرا اساس  حقوقی بررسی شده و تعادلی

قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد عقد بیمه که هرچند در زمان 
این ، نشده است یا اشارهصریح به آن  طور بهشرع  و درپیامبر وجود نداشته است 

بیمه را با شرایط عقود معین تا بتوان قراردادهای  دهد یماین امکان را به ما  ها یبررس
اهداف دیگر این مقاله این است که بتواند  ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت داد. از

را حل کرده و یا به  دیآ یمجامعه به وجود  در گذار مهیبو  گر مهیباختالفاتی که بین 
توسعه و شکوفایی اجتماعی و فرهنگی جامعه را فراهم  کاهش داده و موجبات حداقل

 . سازد

بر است. بیمه خسارت افت ارزش خودرو  های شرکتو  گزاران مهیبیکی از اختالفات 
به جبران خسارت وارده به مورد بیمه و  گر مهیبقانون بیمه تعهد  11و  1طبق ماده 
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بیمه که سالیان مدیدی بدون  های شرکت.استبرگرداندن آن به وضعیت قبل از حادثه 
و ناظر اجرای قراردادهای بیمه و مرجع  استکه قانون خاص  یقانون  مادهتوجه به این 

 از پرداخت خسارت افت است گر مهیبو  گزار مهیباختالف بین  وفصل حلرسمی 
شرایط  35شماره  نامه نییآکه با گنجاندن یک شرط در  رفتند یمارزش خودرو طفره 

ولی  اده شد.بیمه د های شرکتعمومی بیمه بدنه خودرو پوشش قانونی به این عمل 
بیمه در بروز حادثه و کاهش ارزش  های شرکتصریح به عدم تعهد  طور بهاگرچه 

 یک شرط ضمن عقد در قرارداد بیمه خودرو آورده  مثابه بهخودرو اشاره شده و 
 .آورده است وجود به نامه نییآحقوقی مغایرتی بین مواد قانونی و  ازلحاظولی  شود می
اشاره شده ولی در ماده  ها خسارتبه جبران کلیه  صراحتاًه طبق ماده یک قانون بیم بر

که  گرفته شده است این صراحت و الزام ماده قانونی نادیده 35شماره  نامه نییآ پنج
مغایر ماده قانونی  تواند ینم اجرایی نامه نییآ چراکه .باشد مینیازمند بازنگری و اصالح 

 باشد.

بیمه در خصوص  های شرکتنحوه برخورد  درهای اخیر تغییراتی  در سال هرچند   
بدین ترتیب که در ، بدنه اتومبیل صورت گرفته است نامه مهیبپرداخت خسارت 

یک یا چند قسط آن را  که یزماناقساطی باشد  صورت بهپرداخت حق بیمه  که یصورت
یعنی اینکه شود؛  می پرداخت نکرده باشد خسارت طبق قاعده نسبی داده  گذار مهیب
که اقساط حق بیمه را پرداخت کرده در صورت وقوع خسارت به  هراندازهتا  گذار همیب

 مورد خألاما همچنان در این  نسبت حق بیمه پرداختی خسارت دریافت خواهد کرد.
 و نیاز به وضع قانون و تدوین قاعده کلی در این مورد احساس  شود می قانونی دیده 

و مطالعه  میدانی یها یبررستحقیق و  ینظربانی با توجه به اهداف تحقیق و م. شود می
جواب  درصددتحقیق حاضر  فقهی یها هینظرو قوانین و  نظران صاحبنظرات فقها و 

عقد بیمه در زمره -2 بیمه اتومبیل عقد رضایی است؟ قرارداد ایآ-1 " سؤاالتدادن به 
موارد عدم هماهنگی -5 ؟ردیگ یممعین در قانون مدنی قرار  یقراردادهااز  کی کدام

بیمه  ۀزمینٔ  نهیدر زمبیمه  یعال یشوراو شرایط عمومی مصوب  نامه نییآقانون بیمه و 
 درچیست؟ ،قانون مدنی در ذکرشدهبا شرایط قرارداد معین  ،اتومبیل

و  در رابطه با قرارداد بیمه بدنه اتومبیل شده انجام یا کتابخانهمیدانی و  یها یبررسبا 
طرح و تحقیق م یها هی، فرضدر پژوهش شده مطرح سؤاالت حقیق واهداف ت براساس
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 تحلیلی بوده و باـ توصیفی صورت  حاضر به. تحقیق ردیگ یمو آزمون قرار  یموردبررس
شرایط عمومی بیمه بدنه  35شماره  نامه نییآمفاد  و مطابقتمطالعه تطبیقی و  بررسی

در قانون مدنی و با موازین  شده نیمعشرایط قراردادهای  نیو همچنبا قانون بیمه 
. اثبات فرضیه تحقیق ادامه خواهد یافت و بابه تجزیه، تحلیل   شرعی و مسائل فقهی

، فقهی و حقوقی یبررس ومبانی نظری ، ادبیات تحقیق بخش چهارتحقیق حاضر در 
و بررسی و آزمون فرضیه تحقیق و نتیجه و پیشنهادها ادامه خواهد  تحقیق یشناس روش

 . فتیا

 ادبیات تحقیقـ 5

 مسئلهبیان ـ 5ـ5

که هدف آن  علوم انسانی است یها رشتهبه اینکه رشته حقوق یکی از  با توجه
بنا  باشند یمکه عضو جامعه  جهت نی، ازاجستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص

 نیتأمکشف قواعدی که نظم جمع را  منظور بهرا تنها  ها انساننهاده شده است. اجتماع 
هرگونه تنش در  و کاهشباید توانایی رفع  علم حقوق .دهد یمقرار  موردمطالعه کند یم

را  و آرامشبتواند با وضع و اجرای قوانین مورد نیاز جامعه صلح  باشد. را داشتهجامعه 
درنتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی ، به جامعه آورده

بیمه بدنه پرداخته شده  یو فقهبه بررسی ماهیت حقوقی جامعه شود. در این تحقیق 
همچنین به مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط . است

 قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است.

 یها یژگیوموجود به بیان ماهیت، ارکان، اوصاف و  یها هینظراین تحقیق با بررسی 
در آن با  گر مهیبقرارداد بیمه قراردادی است که . پردازد یمنه خودرو قرارداد بیمه بد

پیشرفته تعاون به توزیع ریسک و  سازوکار با استفاده از زیناچکم و  یا مهیبدریافت حق 
ضمن جبران خسارت و پرداخت آن به زیان  گر مهیب. کند یماقدام  گذاران مهیبخطر بین 

حقوقی  ازلحاظ. بیمه چون یک عقد است پس کند یمسودی را نصیب خود ، دیدگان
 زمره عقود معین غیر از عقود ذکرشده در قانون مدنی قرار داد. را درباید آن 

 یها پروندهمطروحه در محاکم قضایی را  یها پروندهبا توجه به اینکه درصد بیشتری از 
ارزش . همچنین وجود مسائلی مانند خسارت افت دهد یمبیمه بدنه اتومبیل تشکیل 
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در پرداخت حق بیمه  ریتأخبه علت  گران بیمهخودرو وعدم پرداخت خسارت از طرف 
بین  شده مطرحمسائل  نیزتریبرانگ بحثیکی از  گذاران مهیبو اقساط از طرف 

 نینظر ب اختالفرفع  در جهتتالش  لذا .استعلم حقوق  نیو متخصص نظران صاحب
این تحقیق  در شتریبقهی و حقوقی ف قانونی، یها رتیمغامتخصصین، رفع  علما و
و نظر به فراگیر  ذکرشده بر مواردپرداخته شده است. عالوه  ها آنبوده که به  مدنظر

و بیمه  های شرکتاز این نوع خدمت  ها خانوادهبودن بیمه بدنه اتومبیل، استفاده اکثر 
 .است مسائل و مشکالت آن علل اصلی انجام این تحقیق یبررس

امامیه بوده، این تحقیق از حیث و  از فقهبا توجه به اینکه قانون مدنی ایران برگرفته 
، اصالح ها رتیمغاقرارمی دهد. رفع  یموردبررسفقهی قرارداد بیمه بدنه را  یها جنبه

 گران بیمهمربوط به بیمه بدنه خودرو، حل دعاوی و مشکالت بین  یها نامه  نییآقانون و 
در این تحقیق قانون بیمه،  این تحقیق جای گرفته است. تیاولو در گذاران مهیبو 

اتومبیل  بیمه بدنه ۀبیمه در زمین یعال یشوراو شرایط عمومی مصوب  نامه نییآ
و تا مشخص شود این قانون ، گرفت خواهد دقیق و موشکافانه قرار یموردبررس

یا قرارداد بیمه بدنه داشته است. آ یهماهنگ گریکدیبه چه اندازه با  شده وضع مقررات
قانون بیمه و شرایط  در قانون مدنی هماهنگی دارد؟ ذکرشدهبا شرایط قرارداد معین 

را تأمین  گذار مهیبو  گر مهیبعمومی بیمه بدنه خودرو تا چه اندازه توانسته است منافع 
 و بکاهد گذار مهیبو  گر مهیبنماید؟ آیا این قانون و مقررات توانسته از تضاد منافع بین 

 گذار مهیبو  گر مهیبدر صورت وجود دعاوی بین  برساند؟ حداقلدعاوی قضایی را به 
 ییشنهادهایپباشد، راهکارها و  مؤثر تواند یمقانون و مقررات بیمه  ییها نهیزم  در چه

و و چه تغییراتی باید در قانون  ؟اند ماکدکه بتواند این مشکالت و دعاوی را از بین ببرد 
 ؟بیمه صورت گیرد یها مهنا نییآ

تحقیق جامعی صورت نگرفته  حال  تابهماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل  در خصوص
و  ها نامهها نامه نییآبین  یها رتی، مغاگر مهیب و گذار مهیبوجود اختالفات بین . است
بیمه با قانون بیمه، حل دعاوی و  یعال یشوراعمومی بیمه بدنه مصوب  طیشرا

همچنین . این تحقیق جای گرفته است تیاولودر  گذاران مهیبو  گران بیمهمشکالت بین 
دارد در راستای توسعه بیمه و بهتر شدن قوانین و مقررات و  در نظراین پژوهش 

 صورت بهاصلی تحقیق  سؤاالتبه اهداف تحقیق  با توجه بیمه گام بردارد. یها  نامه نییآ
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آیا عدم "آیا قرارداد بیمه بدنه اتومبیل با موازین شرعی و عقود معینه انطباق دارد؟ "
بیمه مطابق با موازین شرعی و  های شرکتپرداخت خسارت افت ارزش خودرو توسط 

 قانون بیمهی ها برخالف ماده اتومبیلعمومی بیمه بدنه  طیشرا ایآ"و  "قانونی است 
که پس از  شود می ؟ مطرح است وضع شده است گذار نقانوکه توسط  1511مصوب 

 . پاسخ داده خواهد شد ها آنبه  لیوتحل هیتجزبررسی و 

 تحقیق و ضرورتاهمیت ـ 5ـ2

شرایط عمومی بیمه  یها رتیو مغاحقوقی ، بررسی فقهی پژوهشهدف اصلی این  
اختالف  و رفع 1511بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 

هدف از این تحقیق این  .استدر خصوص افت ارزش خودرو  گر مهیبو  گزار مهیببین 
و حامی تکمیل قواعد  ها انساناست که حقوق خصوصی که حامی تضمین روابط بین 

آمده و بتواند توازنی بین حقوق، شرع و  نائلحقوقی است بتواند به این هدف خود 
حقوق در جامعه  روزافزونایجاد نموده و باعث توسعه  قراردادی چون قرارداد بیمه

داریم که به تعیین تکلیف ماهیت حقوقی عقد بیمه  بر آندر این تحقیق سعی . شود
پرداخته و از این طریق بتوانیم فرضیات تحقیق را اثبات کرده، نظرات موافق  ()بیمه بدنه

و نتیجه گرفته  ها لیوتحل هیتجزبتوانیم از این  تا، نموده لیوتحل هیتجزو مخالف را 
 را ارائه نماییم. ییشنهادهایپ

خودرو  مهیقرارداد ببررسی حقوقی ماهیت قرارداد بیمه بدنه خودرو، مطابقت 
در  امامیه، بررسی غرر و میسر فقِ وبیمه با شرایط قرارداد طبق قانون مدنی  های شرکت

اهداف  خودرو ازبدنه  مهیب قرارداد خودرو دربدنه و بررسی افت ارزش  مهیقرارداد ب
قانونی قرارداد  یها یکاست. همچنین پاسخ دادن به ایرادات و استاصلی این تحقیق 

و شرایط عمومی  ها نامه نییو آبین قوانین و مقررات  یها رتیمغارفع ، بیمه خودرو
بین  یو دعاواختالفات  و کاهشبدنه خودرو مصوب شورای عالی بیمه  یها مهیب
 تواند یم. نتایج این تحقیق استاز اهداف دیگر تحقیق حاضر گران بیمهو  نگذارا مهیب

 وبیمه  های ، شرکتپژوهشکده بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران مورداستفاده
 مجلس شورای اسالمی و سایر ذینفعان قرار گیرد. یها پژوهش مرکز

 پیشینه تحقیق ـ 5ـ9 
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تحقیق جامعی صورت  حال  تابهماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل  هرچند درخصوص
، یسوز آتشهای بیمه  ۀنیدرزمماهیت قرارداد بیمه  خصوصاما در ، نگرفته است

 رساله،، حوادث و اشخاص تحقیقاتی از سوی محققین و دانشجویان صورت گرفته
در  صورت گرفتهلذا از تحقیقات . و ارائه شده است فیتألمقاالت و کتب حقوقی 

در خصوص ماهیت قراردادهای بیمه به شرح زیر  یفیتألمقاالت و کتب حقوقی رساله، 
 استفاده شده است:

عقد بیمه منعقد ، توافق طرفین قرارداد محض بهاست  و الزمچون بیمه عقدی رضایی  
متعهد به پرداخت حق  گذار مهیبهمچنین . استملزم به جبران خسارت  گر مهیبشده و 

را از انجام تعهدات قرارداد  طرفه کیقرارداد حق امتناع  نیو طرفیمه متعلقه بوده ب
  .(1532بابایی، (دقرارداد را فسخ نماین طرفه کی توانند ینمداشت،  نخواهند

 شرایط باوجود، عقود سایر مانند که است یالزم عقد » اللزوم اصالۀ «استناد به بیمه عقد

 اطالعات و عموم، بیمه عقد مشروعیت مبانی است. آور الزام و صحیح، معامالت صحت

 نیز مستحدثه عقود حتی عقدی هر شامل است که " اوفوابالعقود"شریفه  آیه چون ای ادله

 بر دیگری دلیل بیمه عقد بودن عقالیی و شود می ندارد، آن وجود حرمت بر دلیلی که
 توافق و رضایت با که بیمه عقد، اراده آزادی اصل اساس بر همچنین است. آن مشروعیت

 است مشروع عقدی، ندارد مغایرتی قراردادها عمومی قوانین با و شود می منعقد طرفین
 .(1531، ور لهیپ)

ماهیت فقهی و حقوقی قراردادهای بیمه  عمل آمده در خصوص های به بررسی نتیجه
 قواعد تابع مستقل، و صحیح قرارداد یک منزله به عمر، بیمه قراردادعمر نشان داد که 

نیست )امین فر و زردرنگ،  مواجه حقوقی و فقهی مانع هیچ با و بوده قراردادها عمومی
1512.) 
قراردادهای بیمه مشخص نمود که  اعتباری یها مهیبحقوقی  یها جنبه یها یبررسنتیجه 

 ها آنتابع عقد بیمه و بعضی از  ها نامهنامه مهیب ی ازحقوقی بعض ازلحاظاعتباری 
قراردادهای بیمه اعتباری نیز ازلحاظ  از ی، و تعدادو تابع عقد ضمان نامه ضمانت

باباپور، ) گردد یدر داخل کشور بر م 1532حقوقی باطل است.سابقه این بیمه به سال 
1511.)  

 عقدی جایز است. گذار مهیبعقدی الزم و از طرف  گر مهیببیمه عمر از طرف 
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 شده مهیبباشد رضایت  گذار مهیبموضوع بیمه حیات شخصی غیر از  که یدرصورت
کلیه توافقات  ضروری بوده، الزم است که قبل از انعقاد قرارداد این رضایت کسب شود.

قرارداد وارد  نامه مهیببعد از امضای  کتبی باشد. صورت بهباید  گذار مهیب و گر مهیببین 
اغلب  گران بیمه. البته شود می آغاز  گذار مهیببیمه گرو  و تعهداتمرحله اجرایی شده 

 ،پور آذر) کنند یماولین قسط حق بیمه  افتیدرشروع تعهدات خود را موکول به 
1531)  . 

با استناد به قانون و  گر مهیبمعین نپردازد  دیدر سررساقساط بیمه بدنه را  گذار مهیب اگر
از پرداخت  تواند یمقرارداد بیمه را داشته و  شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل حق فسخ

 (. 1511،  آیت کریمی )و (1511، حنیفه زاده)خسارت امتناع ورزد
 شده رفتهیپذاگر بپذیریم که تضمین حق، مبنای  غرامتی است یها مهیبمسئولیت مدنی جزء 

 ، آنگاهاستمدنی  تیمسئولاجباری  نامه مهیبمشمول  یها تیمسئول در حوزه تیمسئول
 .شود یممدنی توجیه  تیمسئولاجباری  بیمه مبتنی بر همین استدالل، ماهیت پیچیده

 . (1531، شیروانی)
ماهیت خاص و تنوعی که  باوجودماهیت تمام اقسام قراردادهای بیمه حوادث و درمان 

در قانون مدنی  ذکرشدهدارد واحد بوده و در زمره عقود مستقل و معین غیر از عقود 
حقوق برای  جادکنندهیا دارد و. اما این قراردادها آثار حقوقی متفاوتی ودش می محسوب 

 هادی)متضمن تعهدات متقابلی است ، اشخاص ثالث بوده و نسبت به طرفین قرارداد
 .  (1533، پور

 بیمه و مفاهیم مربوط به آن  تعرفهـ 5ـ4

 بیمه 

 بیمه عقدی است که: دارد یماشعار  1511 ماه بهشتیاردقانون بیمه مصوب  1ماده 
پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر  یازا کند در تعهد می طرف کیآن  موجب به

در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران کند یا وجه معینی 
 گر مهیببه  گذار مهیب، وجهی را که گذار مهیب، طرف تعهد را گر مهیببپردازد.متعهد را 

 موضوع بیمه نامند. شود یمو آنچه را که بیمه  حق بیمه پردازد یم

 عقد رضایی
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ایجاب و قبول طرفین بر سر اصل و شرایط حتی  صرف بهعقد رضایی عقدی است که 
 . (1513)لنگرودی، صورت شفاهی منعقدشده و برای طرفین تعهدآور است به

 عقد عینی

 مورد معامله میو تسل دو طرفمشترک  با قصدکه  شود می به عقدی گفته  ینیعقد ع
 . (1511)کاتوزیان،  ت.عقد عینی نوعی عقد تشریفاتی اسشود می تشکیل 

 عقد معلق

 باشد. یگریامر دآن برحسب انشا موقوف به  ریتأثعقد معلق عقدی است که 

 عقد منجز

ددر غیر  انشا موقوف به امر دیگری نباشد برحسبآن  ریتأثعقد منجز عقدی است که 
 بود. معلق خواهد صورت نیا

 عقد الزم 

مگر ، نداشته باشد آن رااز طرفین معامله حق فسخ  کی چیهعقد الزم عقدی است که 
 . بیمه و عقددر موارد معینه مانند عقد بیع 

 گر مهیب

از حوادث را به عهده  یا مجموعهآثار  گذاران مهیباست که در برابر  یا مؤسسه گر مهیب
تا در برابر حق بیمه بر طبق قوانین آمار از آنان جبران خسارت کند، یا وجه  ردیگ یم

بیمه مرکزی ایران  سیتأسقانون  51را انجام دهد.ماده  موردتوافقمعینی بپردازد یا خدمات 
بوده و با رعایت این قانون  بانام ها آنسهامی عام ایرانی که کلیه سهام  یها شرکت لهیوس به

 (.1531)صالحی،  گرفترسیده باشد انجام خواهد  رت به ثبتو طبق قانون تجا

  1خسارت

در اصطالح حقوقی عبارت از مالی یا .  زیان است و در لغت به معنی ضرر "خسارت"
 یضرر ناشبپردازد ؛خواه  دهید انیزوجهی است که شخص عامل یا مسبب ضرر باید به 

                                                                                                                             
1. Claim 
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در فرهنگ بیمه  "خسارت"قرارداد.اصطالح  یا عملی غیر از قرارداد باشداز عدم انجام 
زیان و  ضرر واست، در قانون بیمه در موارد مختلف به معنی  یا ژهیودارای مفهوم 

در . است یا مهیبگاهی به معنی غرامت و زمانی نیز به معنی خسارت در مفهوم خاص 
ر دپی وقوع حادثه و  و درقرارداد  موجب بهاز وجوهی که  عبارت استمعنای خاص 

در وجه  گر مهیعمر، شرکت ب یها نامهنامه مهیانداز و بازخرید ب پس یها مهیب دیسررس
 (.1531)بابایی،  پردازد یم گذار مهیب

 خسارت افت ارزش خودرو

اولیه آن برابر  باارزشکه  ردیگ یمخودرو پس از تصادف و تعمیر ارزشی ثانویه به خود 
امالتی خودرو به کاهش افت ارزش این اختالف و کاهش و تنزل ارزش مع و. نیست

ارزش خودرو و وسیله نقلیه بعد از  کاهش گرید . به عبارتخودرو معروف است
تصادف و تعمیر آن است چون خریدار جدید مبلغی از ارزش خودرو را بابت تصادف 

خودرو حتی اگر بالفاصله پس از خروج از  گرید عبارت بهکند و  کسر می داده رخ
 دهد. کارخانه دچار سانحه شود بخشی از ارزش خود را از دست می

 گذار مهیب

تعهد  گر مهیبشخص حقیقی یا حقوقی است که با انعقاد قرارداد بیمه با  گذار مهیب
 و متعهد پرداخت حق بیمه است. کند یمرا برای خود یا شخص دیگر تحمیل  گر مهیب

 ضوع بیمه مو

و  ها خسارتو جبران  آثار گر مهیبموضوع بیمه خطری است که در صورت تحقق، 
 .ردیگ یم به عهده آن راصدمات ناشی از 

 مورد بیمه 

مورد بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع 
 مسئولیت حقوقی.

 اتومبیل 
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ر از یک نقطه به محل دیگر بر روی خشکی است که به کمک موتو یا هینقلوسیله 
 .کند یمحرکت 

 ارزش مورد بیمه

گذار  آن از بیمه براساسارزشی است که اموال در لحظه شروع قرارداد دارند و حق بیمه 
 .شود دریافت می

 اقساطی  یها مهیبحق بیمه 

، اصل تحقق درآمد براساسو  شود میتعهدات شرکت شروع  یا مهیببا شروع قرارداد 
تعهدات شرکت بیمه ، چون فرآیند کسب سود کامل شده، است ییشناسا قابلحق بیمه 

به فرض  با توجهلذا . و شناسایی است یریگ اندازه قابلدرآمد . است گردیده شروع
درآمد حق بیمه  منزله بهتعهدی درآمد حق بیمه در اول قرارداد متناسب با دوره پوشش 

اقساطی و مدتی بعد از شروع  صورت بهحق بیمه اگرچه ممکن است  شود میشناسایی 
 د.شواخذ  گذار مهیباز  گر مهیبتعهد 

  عقد بیمه اتیخصوصـ 5ـ1

الزم است  یعقدقانون مدنی،  133طبق تعریف ماده  الزم ؛ عقد بیمه عقدی استـ 1
نداشته باشند مگر در موارد معینه. خاصیت  آن رااز طرفین معامله حق فسخ  کی چیهکه 

 محض بهبودن آن است. یعنی  آور الزام دیآ یمکه از عنوان آن بر  طور همانزم عقد ال
تعهدات ناشی از عقد را انجام  اند ملزمطرفین عقد ، انجام شده به صحتآنکه عقد 

 دهند.
اغلب معلق و گاهی  گر مهیبمنجز و از طرف  گذار مهیببیمه عقدی است که از طرف ـ 2

 منجز است.
انشاء موقوف به امر  برحسبآن  ریتأثقانون مدنی عقد منجز آن است که  131طبق ماده 

ظاهر  انعقاد آن محض بهدیگری نباشد واال معلق خواهد بود. یعنی چنانچه آثار عقد 
شود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگی به امر دیگری باشد معلق خواهد 

مبیع در اختیار خریدار قرار گیرد و او بتواند از آن استفاده  بود مثالً هرگاه در بیع فوراً
ز است و اگر انتقال مبیع به مشتری منوط به انجام امر دیگری کند عقد بیع عقد منج
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 .(1531)شهیدی،  باشد چنین عقدی معلق است
که  گذار مهیبمنجز است و انجام تعهد  گذار مهیبانعقاد، از طرف  محض بهعقد بیمه هم 

آن پرداخت حق بیمه است مشروط و موکول به هیچ واقعه دیگری نیست و  نیتر ممه
 .استبهر صورت ملزم بپرداخت آن 

 و معوض است. دوطرفهعقد بیمه، عقدی  ـ5
حق  یازادر  گر مهیبتعهد طرف دیگر است  ، طرف کیتعهد  یازادر عقد بیمه ما به 

و  فروشد یمخطر احتمالی را  نیتأم پوشش و دارد یمدریافت  گذار مهیبکه از  ییها مهیب
 را گزار مهیبکه در صورت وقوع یا بروز حادثه معین خسارت وارد بر  شود یممتعهد 

برای جبران  گر مهیبدر مقابل تعهد  گذار مهیبرا بپردازد. و  موردتوافقجبران کند یا وجه 
بخشش  طرفین قصداز  کی چیهو  پردازد یمحق بیمه به وی ، خسارت یا پرداخت وجه

و  گر مهیب طرف کیاست.  دوطرفهبه طرف دیگر را ندارد.از سوی دیگر بیمه عقدی 
قصد و  است و چون عقدی دوطرفه است برای انعقاد آن محتاج به گذار مهیبطرف دیگر 

 (.1511)منور اقبال، رضای هر دو طرف است
 بیمه عقدی مبتنی بر حسن نیت است. ـ4

بدون شک کلیه قراردادها باید مبتنی بر حسن نیت باشد و الزمه انعقاد هر قراردادی 
فروش اطمینان است.  گر مهیبکار  ازآنجاکهوجود حسن نیت از ناحیه طرفین است. لکن 

فاقد حسن  گذار مهیباگر ثابت شود . حسن نیت در بیمه دارای اهمیت بیشتری است
مه بوده است این فقدان حسن نیت برای او نتایج نیت الزم برای انعقاد قرارداد بی

اوتریل، ( ای خواهد شد مهیقرارداد بنامساعد بسیاری خواهد داشت و موجب بطالن 
1535.) 

 بیمه از عقود اتفاقی است.ـ  3
امری  گر مهیبانجام تعهد  تنها نهاغلب محتمل و جنبه اتفاقی دارد،  گر مهیبانجام تعهد 

در صورتی تعهد خود را انجام خواهد داد که خطر موضوع  گر مهیباحتمالی است و 
هم جنبه احتمالی  گذار مهیببیمه تحقق یابد، بلکه در مواردی مثل بیمه عمر انجام تعهد 

 گر مهیبحق بیمه مقرر را به  هرسالمکلف است  گذار مهیبدارد. زیرا در این نوع بیمه 
و  است گر مهیبتعهد طرفین خاصه احتمالی بودن  مسئلهتوجه داشت که  دیبپردازد با

وجه تمایز عقد بیمه از سایر عقود است و نوسان حق بیمه متناسب با درجه  تنها نه
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 احتمال وقوع حادثه خواهد بود.
 است عقد بیمه تابع اصل جبران خسارتـ 1 

هدف نهائی از انعقاد قرارداد بیمه این است که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، 
منبع درآمدی برای  صورت بهکامل پرداخت شود و بیمه نباید  طور بهخسارت وارد 

مالی  ازلحاظرا  گذار مهیب. بدین معنی که پس از پرداخت خسارت نباید دیدرآ گذار مهیب
 در وضعیتی بهتر از قبل خسارت قرار دهد 

 تحقیق  یشناس روشـ 2

 فرضیات تحقیقـ 2ـ5

به شرح  تحقیق یها هیفرضآن  درباره هشد مطرح سؤاالتبا توجه به موضوع تحقیق و 
 از: اند عبارت شد کهپاسخ جامع داده خواهد  که در این پژوهش به آن گرفته شکلزیر 

 .استاز نظر فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش اتومبیل قابل پر داخت ـ 1
قانون  با مفادمغایر  جزئیات و شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه ـ2

 .استوضع شده است،  گذار قانونکه توسط بیمه 

 تحقیق روشـ 2ـ2

بررسی فقهی قانون بیمه و  وسعی دارد با استروش این پژوهش کاربردی  
 لیوتحل هیتجزبا ، بیمه های شرکتمربوطه در خصوص قرارداد بیمه  یها نامهنامه نییآ

و آزمون فرضیات تحقیق راهکارهای کاربردی و عملی جهت رفع نقایص  ها داده
همچنین در راستای رفع  مربوط به بیمه را پیدا کند. یها نامه نییو آاحتمالی قانون 

 گذاران مهیبو  گران بیمهدعاوی و مشکالت در خصوص قراردادهای بیمه اتومبیل بین 
 گام بردارد.

 صورت به در این تحقیقاست.  یا سهیمقالی و توصیفی، تحلی صورت بهروش تحقیق 
بیمه  های شرکتصادره  یها نامهنامه مهیببیمه و  های شرکتقرارداد بیمه بدنه  میدانی

قراردادهای معین  یها یژگیوهمچنین قرارداد بیمه بدنه با . قرارگرفته است یموردبررس
در خصوص قراردادها در فقه  شده انیبو همچنین با موارد  ذکرشدهکه در قانون مدنی 

ماهیت قراردادهای بیمه و شروط ضمن عقد و  تیدرنهاامامیه مقایسه خواهد شد.
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قرار گرفته و با مقایسه آن با  یموردبررسبدنه  نامه مهیبشرایط فسخ و ابطال 
تحقیق پاسخ داده  سؤال فرضیه وو شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو،  ها نامهها نامه نییآ

تحقیق و با اثبات و رد  یها هیفرضو  سؤاالتبا بررسی و آنالیز  تی. درنهاخواهد شد
 .خواهد شدبیان نتیجه و پیشنهادها اقدام  تحقیق به یها هیفرض

 ها  روش و ابزار گردآوری دادهـ 2ـ9

به همین منظور قرارداد  .استو میدانی  یا کتابخانه صورت بهاطالعات  یگردآورروش 
 جامع قرار خواهدگرفت. یموردبررسبیمه  های شرکتصادره  یها امهن  مهیببیمه بدنه و 

  و مقاالت مجالت علمی تخصصی در همچنین از نتیجه تحقیقات صورت گرفته
شده بیمه نیزاستفاده  های شرکتمدیران نیز  کارشناسان و مسئولین و ،نظرات اساتید

 .است

 جامعه آماریـ 2ـ4

 .استجامعه آماری این تحقیق شرکت سهامی بیمه ایران 

 ها: داده لیوتحل هیتجزها و ابزار  روشـ 2ـ1

 یا سهیمقاتوصیفی، تحلیلی و  از روشدر این تحقیق برای اثبات فرضیات تحقیق 
 .خواهد شداستفاده 

  مبانی نظری و بررسی فقهی و حقوقیـ 9

 ودرو و حقوقی خسارت افت ارزش خ بررسی فقهیـ 9ـ5

 بدنه خودرو  یها مهیبخسارت افت ارزش خودرو در 
قانون خاص  کشورمانحقوقی و قانون جاری در ارتباط با قرارداد بیمه بدنه در  لحاظ از

دعاوی بین طرفین قرارداد در محاکم قضایی  وفصل حلدر  استکه همان قانون بیمه 
دعاوی  وفصل حلدر  رود یمخاص بشمار  نیاز قوان. قانون بیمه که است مورداستفاده

در هنگام وارد آمدن خسارت به خودرو . قرار دارد تیاولوطرفین قرارداد بیمه در 
 های شرکتاز بین رفتن کلی باشد و چه آسیب دیدن جزئی  صورت بهچه  گذار مهیب

وضعیت خودرو  برگرداندنقانون بیمه مکلف به جبران خسارت و 11بیمه طبق ماده 
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جزئی  یها خسارت.با توجه به اینکه در باشند یمقبل از حادثه  به ارزش دهید بیآس
نیست و  مشاهده قابلکه عینی و  شود می ایجاد  گذار مهیببرای  النفع عدمخسارت 

بیمه با تکیه بر این قسمت از پرداخت خسارت افت ارزش ماشین سرباز  های شرکت
و  دار شهیربه یک اختالف  گذار مهیبو  گر مهیباین اختالف که بین  تیدرنهاکه  اند زده

 35نامه شماره  نییدر آپردردسر تبدیل شده بود از طریق گذاشتن یک شرط ضمن عقد 
این اختالف از جنبه قانونی تسکین موقتی  خودرو بهبدنه  یها مهیبشرایط عمومی 
 .شود یمدر زیر بیان  ناًیع نامه نییآاین  3ماده بخشیده شد که 

باشد.زیان  شده مهیبش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات کاهش ارزـ 3ماده "
به علت تحقق خطرات تحت  دهید حادثهناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه 

 . "نامه مهیبپوشش 
شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه 3طبق ماده  شدچنانچه مالحظه  

عدم پرداخت خسارت کاهش ارزش خودرو جنبه و شکل قانونی به خود گرفته است 
که در تحقیق  استمغایر با ماده یک قانون بیمه  ییو محتواماهوی  ازلحاظاگرچه 
بیمه بدون در نظر گرفتن  های شرکت.ردیگ یمو کنکاش قرار  یموردبررسحاضر 

مدنی خود در جبران کلیه خسارات ناشی از  تیو مسئولصراحت قاعده فقهی الضرر 
نقش جانشینی در خسارت و حوادث نسبت به تحدید  منزله بهفعل مسبب حادثه 

عدم  با مضمونیک بند  با گنجاندن. شورای عالی بیمه اند نمودهمسئولیت خود اقدام 
بیمه بدون در نظر گرفتن  های شرکترزش خودرو به این عمل پرداخت خسارت افت ا

بیمه بدون در  های . شرکتاصول و موازین حقوقی و فقهی جنبه قانونی بخشیده است
در مقام جبران خسارت  گزار مهیبنظر گرفتن مسئولیت تامه خویش به نیابت از 

خودرو امتناع  و عمل به قاعده فقهی الضرر از پرداخت خسارت افت ارزش دهید انیز
سعی دارند که مسئولیت خود را تحدید نموده و از شناسایی و پرداخت  ها آن.ورزد یم

 پرهیز نمایند. النفع عدم و خسارتخسارت افت ارزش خودرو 

 بررسی فقهی 

قانون بیمه و 11و طبق ماده  استاموال  یها مهیببدنه خودرو که از  یها مهیبدر  
مسئولیت ، مومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمهشرایط ع 35شماره  نامه نییآ
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حریق و سایر ، سرقت، جبران خسارت وارده بر وسیله نقلیه ناشی از تصادف، گر مهیب
در جبران خسارت  گذار مهیبکه جانشین  گر مهیب اصوالً .استخطرات تحت پوشش 

باید تمامی خساراتی را که ناشی از مسئولیت اعم از مادی و معنوی و  استوارده 
در کشور ما شناسایی و تعریف و تبیین خسارات معنوی . باشد را جبران نماید النفع عدم

با یکسری مشکالت حقوقی و اجرایی مواجه است که نیازمند بازنگری و  النفع عدمو 
تا با  استشورای اسالمی در این مورد قوه قضاییه و مجلس گذار و قانون دنظریتجد

استفاده از نظرات حقوقدانان و فقها و متخصصین بیمه این معضل حل گردد و ریشه 
 . اختالفات خشکانده شده به توسعه فرهنگی اجتماعی جامعه کمک گردد

را از سوی مسبب حادثه و خطر و  خودروو مجتهدان خسارت افت ارزش  اکثر فقها
از مسئولیت  یآن را ناشو  دانند یمقابل پرداخت  نیابت از آنان بیمه به های شرکت

طبق قاعده فقهی الضرر باید از سوی مسبب حادثه  که آورند یم حساب به گذار مهیب
جبران گردد. در زیر نظر و استفتائیه چندین تن از فقها و مراجع تقلید کشور در 

 :شود یمنقل  ناًیع خصوص افت ارزش خودرو
 شود می صادفات، خسارت اتومبیل، توسط ضارب مقصر و یا بیمه پرداخت : در تسؤال

همین تصادف تنزّل یافته  واسطه بهحال آیا ضارب مقصر، ارزش و قیمت اتومبیل را که 
 ؟استاست، ضامن 

 بهجت)ره( اهلل آیتـ 1

 .بله، ضامن آن خسارت و تنزّل قیمت هم هست
 تبریزی)ره( اهلل آیتـ 2

مقصر که موجب نقص در ماشین شده است خسارتی که به ضارب  سؤالدر فرض 
ماشین وارد شده را ضامن است و مقصود از آن خسارت تنزل قیمتی است که برای 
ماشین پیدا شده است و اگر صاحب ماشین به گرفتن خسارت از بیمه راضی شده بر 

 ضارب مقصر چیزی نیست. واهلل العالم
و مازاد بر آن  استضارب فقط ضامن اصل خسارت  )دام ظلّه(یا خامنه اهلل آیتـ 5

 .موکول به قانون دولت جمهوری اسالمی ایران است

 .سیستانی)دام ظلّه(ضامن است اهلل آیتـ 4

صافی گلپایگانی)دام ظلّه(شخص مقصّر، آنچه را که در عرف مردم خسارت  اهلل آیتـ 3
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 ضامن است. واله العالم شود می محسوب 

و  استنکرانی)ره(خیر. مقصر فقط ضامن جبران خسارات وارده فاضل ل اهلل آیتـ 1
. بلی اگر کاهش قیمت اتومبیل ناشی از عدم جبران استضامن کاهش ارزش اتومبیل ن

 .استعیوبی باشد که در اثر تصادف حاصل شده است مقصّر ضامن آن 

 .مکارم شیرازی)دام ظلّه(آری ضامن است اهلل آیتـ 1

 .است، ضامن تنزّل قیمت نیز سؤالی)دام ظلّه(در فرض نوری همدان اهلل آیتـ 3
بخش احکام اسالمی -الزهراء قم هجامع سؤاالتاستفتائات موجود در واحد پاسخ به 

 تبیان.

 بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودروـ 9ـ2

بیمه بازرگانی نسبت به  های شرکتکه  استاموال  یها مهیبیمه بدنه خودرو یکی از ب
شرایط عمومی بیمه با دریافت حق بیمه 35شماره  نامه نییآانون بیمه و صدور آن طبق ق

در  .شود یمطبق قاعده حقوقی تعهد طرفین شروع  نامه مهیب.با صدور کنند یماقدام 
اگر مال قابل  .استبه جبران خسارات تلف و نقص مال  گر مهیباموال تعهد  یها مهیب

تعمیر باشد میزان خسارت وارده معادل هزینه تعمیر و کاهش ارزش مال خواهد بود.در 
 مفاد قانون بیمه و11طبق مفاد ماده  .استاموال  یها مهیببدنه خودرو که جزء  یها مهیب

جبران هرگونه خسارت تحت پوشش ، قرارداد بیمه بدنه اتومبیل، تعهد شرکت بیمه
شده و مسئولیت  گزار مهیبجانشین  قانوناً گر مهیبق اصل جانشینی مطاباست. خطرات 

 گر نسبتتعهد بیمه  گذار مهیباز سوی  گر مهیب. با جانشین شدن ردیگ یموی را بر عهده 
بدنه  یها مهیب.در کند یمبه جبران خسارت شروع شده و نسبت به این کار مبادرت 

قانون بیمه خسارت وارده 11و  خودرو با آسیب دیدن کلی اتومبیل طبق ماده یک
، ولی در خسارات جزئی عالوه بر هزینه تعمیر خودرو. شود یمجبران  کالً گذار مهیب
بیمه از پرداخت  های شرکتکه  شود یممتحمل زیان کاهش ارزش خودرو نیز  گذار مهیب

 .ندینما یمآن شانه خالی 
را در موقع  گذار مهیببیمه مسئولیت  های شرکتشخص ثالث و بیمه بدنه  یها مهیبدر 

بروز حادثه در جبران خسارت طبق مفاد قراردادهای بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث بر 
در قانون  رندیگ یمبیمه بر عهده  های شرکت.مسئولیتی که در این زمینه رندیگ یمعهده 
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تعهد و مسئولیت مدنی و قانون مدنی کشور تبیین و تعریف شده است که مبنای قبول 
از  ناًیع ها آنبوده که تعاریف  گزاران مهیببیمه به نیابت از سوی  های شرکتمسئولیت 

 :شود یمقوانین مسئولیت مدنی و قانونی مدنی در زیر نقل 
 551ماده  ازجملهقانون مسئولیت مدنی و همچنین دیگر قوانین جاری  2و  1برابر مواد 

لف یا نقص مال شخص دیگری شود قانون مدنی، هر شخصی که مباشر یا مسبب ت
ملزم به رفع خسارت خواهد بود و افت قیمت خودرو و همچنین خسارت جبران نشده 
مازاد بر پرداختی بیمه قابل مطالبه خواهد بود و قاعده فقهی الضرر نیز بر همین پایه 

 استوار است
هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و  ـقانون مدنی  551ماده  

 .اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت برآید

 یاطیاحت یب جهیدرنتیا  عمداًهرکس بدون مجوز قانونی  ـقانون مسئولیت مدنی  1ماده 
هر حق دیگر که  به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به

وارد نماید که موجب ضرر مادی یا  یا لطمهقانون برای افراد ایجاد گردیده  موجب به
 . استمعنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود 

در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت  ـ قانون مسئولیت مدنی 2ماده 
ه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران شده باشد دادگا دهید انیزمادی یا معنوی 

و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از  دینما یمخسارات مزبور محکوم 
خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم 

 .خواهد نمود
به جبران خسارت وارده به مورد بیمه و  گر مهیبقانون بیمه تعهد 11بر طبق ماده یک و

یک شرط به با الحاق .شورای عالی بیمه استبرگرداندن آن به وضعیت قبل از حادثه 
عدم پرداخت خسارت افت ارزش ، شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو 35شماره  نامه نییآ

مه یک شرط ضمن عقد در قرارداد بی مثابه بهاگرچه .  خودرو را قانونی نموده است
 وجود به نامه نییآحقوقی مغایرتی بین مواد قانونی و  ازلحاظولی  شود می خودرو آورده 

اشاره  ها خسارتبه جبران کلیه  صراحتاًقانون بیمه  11بر طبق ماده یک و. آورده است
این صراحت و الزام ماده قانونی نادیده گرفته 35شماره  نامه نییآ3شده ولی در ماده 

مغایر  تواند ینماجرایی  نامه نییآ چراکه .استمند بازنگری و اصالح که نیاز. شده است
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 با ماده قانونی باشد.

بیمه به پرداخت  های شرکتفقهی و حقوقی الزام  ت استدالالدالیل و  ـ9ـ9 
 خسارت افت ارزش خودرو

 دالیل فقهی

بیمه قابل  های شرکترا از سوی  خودروو مجتهدان خسارت افت ارزش  اکثر فقها  
 براساسکه  آورند یم حساب به گذار مهیبناشی از مسئولیت  آن راو  دانند یمپرداخت 

نظر و استفتائات از مجتهدان و مراجع تراز اول کشورمان پرداخت خسارت افت ارزش 
های مسئولیت که مسئولیت  مهیدر ببر طبق قاعده فقهی الضرر  .استخودرو محرز 

 النفع عدمهرگونه تلف مال و خسارت معنوی و  استمسبب خطا و حادثه محرز 
شخص ثالث و  یها مهیبلذا در . و خاطی باید جبران گردد مترتب از فعل مسبب

جانشین مسئول و  منزله بهبیمه  های شرکتبدنه خودرو طبق مفاد قرارداد بیمه  یها مهیب
خسارتی را که از  هرگونه دیو با ندینما یممسبب حادثه به جبران خسارات وارده اقدام 

 نماید. را جبرانفعل و مسئولیت مسبب حادثه ناشی شده 
مالی و ، مالی یها خسارتجبران  نامه مهیبشخص ثالث طبق شرایط و مفاد  یها مهیبدر 

تعمیر  یها نهیهزلذا پرداخت است. از راننده قابل پرداخت  ریبه غپزشکی اشخاص 
و عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو که از فعل و  دهید خسارتخودرو 

عدم پرداخت خسارت ناشی . مسئولیت مسبب خطرحادث شده منطقی و شرعی است
و مسئولیت خود را بیمه  شده یداریخرمعتبر  نامه مهیبکه بر طبق  گذار مهیباز مسئولیت 

وه قضاییه و و نیاز است که از سوی ق باشد میکرده مغایر با موازین فقهی و شرعی 
مجلس شورای اسالمی و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در این مورد اقدامات 

 . الزم جهت رفع این مغایرت صورت گیرد
، هرگونه خسارت وارده ناشی از تصادف نامه مهیببدنه خودرو که طبق مفاد  یها مهیبدر 

مسبب و مسئول  زارگ مهیبحریق و سرقت و سایر خطرات طبق توافق طرفین قرارداد که 
 قانون بیمه جبران گردد.11طبق ماده  گر مهیبباید توسط است، خسارت وارده 

ناشی از مسئولیت بیمه گرو عدم  از خسارتلذا تفکیک خسارت و پرداخت قسمتی 
 استبر طبق قاعده الضرر ن گزار مهیب، ناشی از فعل از خسارتپرداخت قسمت دیگری 
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کلی که راننده مسبب  یها خسارتدر  . چراکهرد استاشکال شرعی در این مورد وا و
ملزم به جبران کلیه خسارت  گر مهیببدنه خودرو  مهیقرارداد بحادثه است و طبق مفاد 

موارد  گونه نیادر  .استماشین پس از کسر کسوراتی مانند فرانشیز و استهالک و سایر
ت ناشی از فعل بیمه طبق قاعده فقهی الضرر به پرداخت تمامی خسار های شرکت

مغایرتی با موازین فقهی و  گونه چیهو  ندینما یماقدام  نامه مهیبطبق مفاد  گزار مهیب
 شرعی در این مورد ندارد.

جزئی از این دیدگاه و قاعده الضرر که یکی از  یها خسارتبیمه در  های شرکتولی 
عدول کرده و از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو  استفقهی  یها قاعدهمعتبرترین 

از پرداخت  و رندیگ یماین مورد نادیده  را درو موازین فقهی و شرعی  زنند یمسرباز 
 کنند یمخسارت شانه خالی 

 19شماره  نامه نییآدالیل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه با ـ 9ـ4

به جبران خسارات تلف  گر مهیبمه تعهد قانون بی 11 اموال طبق ماده یک و یها مهیبدر 
اگر مال قابل تعمیر باشد میزان خسارت وارده معادل هزینه  و نقص مال خواهد بود.

خودرو با آسیب دیدن کلی اتومبیل  یها مهیبدر  تعمیر و کاهش ارزش مال خواهد بود.
خسارات در شود.  میجبران  کالً گذار مهیبقانون بیمه خسارت وارده  11طبق ماده 

متحمل زیان کاهش ارزش خودرو نیز  گذار مهی، بجزئی عالوه بر هزینه تعمیر خودرو
در حقوق فرانسه طبق اصل  .زنند یمبیمه از پرداخت آن سر باز  های شرکتکه  شود می

به  دهید انیزارزش مال  برگرداندنبه جبران خسارت و  گر مهیبجبران خسارت تعهد 
 (.1114، 1کوب)جا استحالت قبل از خسارت 

 551ماده  ازجملهقانون مسئولیت مدنی و همچنین دیگر قوانین جاری  2و  1برابر مواد 
قانون مدنی، هر شخصی که مباشر یا مسبب تلف یا نقص مال شخص دیگری شود 
ملزم به رفع خسارت خواهد بود و افت قیمت خودرو و همچنین خسارت جبران نشده 

طالبه خواهد بود و قاعده فقهی الضرر نیز بر همین پایه مازاد بر پرداختی بیمه قابل م
 استوار است

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و  ـقانون مدنی  551ماده  
                                                                                                                             
1. Jacob 
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 .اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت برآید
 یاطیاحت یبیا در نتیجه  عمداًهرکس بدون مجوز قانونی  -قانون مسئولیت مدنی  1ماده 

به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که 
وارد نماید که موجب ضرر مادی یا  یا لطمهقانون برای افراد ایجاد گردیده  موجب به

  .استمعنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود 
در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت  -دنیقانون مسئولیت م 2ماده 

شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران  دهید انیزمادی یا معنوی 
و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از  دینما یمخسارات مزبور محکوم 

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

به جبران خسارت وارده به مورد بیمه و  گر مهیبقانون بیمه تعهد  11بر طبق ماده یک و 
بیمه که سالیان مدیدی بدون  های است. شرکتبرگرداندن آن به وضعیت قبل از حادثه 

بیمه و و ناظر اجرای قراردادهای  باشد میتوجه به این ماده قانونی که قانون خاص 
 از پرداخت خسارت افت است گر مهیبو  گزار مهیباختالف بین  وفصل حلمرجع رسمی 

شرایط  35شماره  نامه نییآکه با گنجاندن یک شرط در  رفتند یمارزش خودرو طفره 
ولی . بیمه پوشش قانونی داده شد های شرکتعمومی بیمه بدنه خودرو به این عمل 

بیمه در بروز حادثه و کاهش ارزش  های شرکتصریح به عدم تعهد  طور بهاگرچه 
 یک شرط ضمن عقد در قرارداد بیمه خودرو آورده  منزله بهو  شده اشارهخودرو 

. آورده است وجود به نامه نییآحقوقی مغایرتی بین مواد قانونی و  ازلحاظولی  شود می
ولی در ماده  شده اشاره ها خسارتبه جبران کلیه  صراحتاًبر طبق ماده یک قانون بیمه 

که . این صراحت و الزام ماده قانونی نادیده گرفته شده است 35شماره  نامه نییآ3
مغایر با ماده قانونی  تواند ینماجرایی  نامه نییآ است. چراکه نیازمند بازنگری و اصالح

 باشد.

 تحقیق  یها هیفرضبررسی و آزمون ـ 4

 فرضیه اولـ 4ـ5

 پرداختفقهی و حقوقی خسارت افت ارزش اتومبیل قابل  ازنظر"تحقیق اول فرضیه 
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و  است یا کتابخانهمیدانی و  صورت بهکه  افتهی انجام یها یبررساست. با  "باشد می
خسارت افت ، مطروحه در شرکت سهامی بیمه ایران یها پرونده بامطالعههمچنین 

فقها و استفتائات فقهی و حقوقی و با استناد به نظریات  یها گاهارزش خودرو از دید
همچنین خسارت افت . قرار گرفته شده است یموردبررسحقوقدانان  و نظراتایشان 

. موضوع میا دادهقرار  یموردبررسارزش خودرو را با استناد به قاعده فقهی ال ضرر 
تحقیق  یها هیفرضیکی از  منزله بهاین تحقیق که  خودرو درخسارت کاهش ارزش 

به خود اختصاص داده است  ها دادگاهزیادی را در  یها پروندهیک معضل  منزله به است
نحوه برخورد  چراکهشده است  گذاران مهیبو  گران بیمهو موجب اختالفات زیادی بین 

دعاوی مربوط به خسارت افت  وفصل حلو نظرات قضات در خصوص  ها دادگاه
طریق  نیبا اتا  استواحد و یکسان  حل راهارزش خودرو متفاوت بوده که نیاز به ارائه 

رسانده و همچنین حجم  حداقلرا به  گذاران مهیبو  گران بیمهبتوان اختالفات بین 
 رساند.  حداقلرا به  ها دادگاهموجود در  یها پرونده
حقوقی در ارتباط با قرارداد بیمه بدنه خودرو در کشورمان قانون خاص قانون  ازلحاظ

. باشد میقرارداد بیمه، قانون بیمه در اولویت دعاوی طرفین  وفصل حلکه در  استبیمه 
از بین رفتن کلی باشد و چه  صورت بهچه  گذار مهیبورود خسارت به خودرو 

قانون بیمه مکلف به جبران  11بیمه بر طبق ماده  های شرکتجزئی،  یدگید بیآس
به وضعیت قبل از بروز حادثه  دهید بیآسوضعیت خودرو  برگرداندنخسارت و 

 .دباشن یم
 ایجاد  گذار مهیببرای  النفع عدمجزئی خسارت  یها خسارتبا توجه به اینکه در 

بیمه با تکیه بر این قسمت از  های شرکتنیست،  مشاهده قابلعینی و  که شود می
و  گر مهیبو اختالفاتی بین اند.  زدهپرداخت خسارت افت ارزش خودرو سر باز 

شرکت بیمه از طریق گذاشتن یک شرط ضمن  تیدرنهاآمده بود که  وجود به گذار مهیب
بدنه خودرو به این اختالف از جنبه  یها مهیبشرایط عمومی 35شماره  نامه نییآعقد در 

شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب  3طبق ماده . قانونی تسکین موقتی بخشیده است
بیمه عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو جنبه و شکل قانونی به  یعال یشورا
 د گرفته است.خو

بیمه بدنه خودرو مغایر  شرایط عمومی 35شماره  نامه نییآ3ماهوی ماده  ازلحاظ اگرچه
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بیمه بدون در نظر گرفتن صراحت قاعده فقهی  های شرکت. استبا ماده یک قانون بیمه 
قانونی قانون مسئولیت مدنی از باب تسبیب و اتالف خود در جبران  و الزاماتال ضرر 

نقش جانشینی در خسارت و حوادث  منزله بهناشی از فعل مسبب حادثه کلیه خسارات 
بیمه نیز بدون در نظر های  شرکت .اند نموده نسبت به تحدید مسئولیت خود اقدام

گرفتن اصول و موازین حقوقی و فقهی، جنبه قانونی به این موضوع عدم پرداخت افت 
ت تامه خویش به نیابت از و بدون در نظر گرفتن مسئولی ارزش خودرو بخشیده است

و عمل به قاعده فقهی الضرر از پرداخت  دهید انیز در مقام جبران خسارت گذار مهیب
 .ورزند یمخسارت افت ارزش خودرو امتناع 

مغایر با قانون بیمه  تواند ینمبیمه  یعال یشورااجرایی مصوب  نامه نییآحقوقی  ازلحاظ
که یک قانون خاص و امری است و توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده 

ماده  برخالفبیمه  یعال یشورا نامه نییآ 3در این مورد ماده  که یصورتاست باشد. در 
باید به وضع قبل از  دهید انیزکه وضع  دارد یماشعار  که ییآنجا استیک قانون بیمه 

فقهی نیز خسارت افت ارزش خودرو طبق نظریات  ازلحاظشود.  برگرداندهبروز حادثه 
در  گذار مهیبکه جانشین  گر مهیب اصوالً. استفقها و قاعده فقهی الضرر قابل جبران 

باید طبق قاعده فقهی الضرر خسارت ناشی شده از  باشد میجبران خسارت وارده 
استفتائات اکثر فقها نیز خسارت  هبامالحظسوی مسبب حادثه را جبران نماید. همچنین 

 .استقابل پرداخت ، افت ارزش خودرو
بیمه  های شرکتکه  استاموال  یها مهیبحقوقی نیز بیمه بدنه خودرو یکی از  لحاظ از

بیمه  یعال یشورا 35شماره  نامه نییآنسبت به صدور آن طبق قانون بیمه و  یبازرگان
طبق قاعده  نامه مهیب. با صدور کنند یمحق بیمه اقدام  افتیدرشرایط عمومی بیمه با 

به جبران  گر مهیباموال چون تعهد  یها مهیبدر شود.  میحقوقی، تعهد طرفین شروع 
. اگر مال قابل تعمیر باشد. میزان خسارت وارده معادل استخسارت تلف و نقص مال 

قانون بیمه  11مفاد ماده طبق . 1(2112، )احمدهزینه تعمیر و افت ارزش مال خواهد بود
خسارت تحت  هرگونهجبران ، و مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تعهد شرکت بیمه

در جبران خسارت  گذار مهیبنیز در این مورد جانشین  گر مهیبو  استپوشش خطرات 

                                                                                                                             
1. Ahmed, H. (2002). 



 10...  خسارت افت ارزش یو قانون یفقه یبررس

بدنه خودرو با آسیب دیدن کلی  یها مهیبدر . ردیگ یمو مسئولیت وی را به عهده  است
. شود میجبران  کالً گذار مهیبقانون بیمه خسارت وارده به  11ق ماده یک و اتومبیل طب

متحمل زیان کاهش  گذار مهیبولی در خسارات جزئی عالوه بر هزینه تعمیر خودرو 
از  35شماره  نامه نییآ 3های بیمه با گنجاندن ماده  که شرکت شود میارزش خودرو 

بیمه  های شرکتکه این عمل . ندینما یم جبران خسارت افت ارزش خودرو شانه خالی
یک  منزله به اگرچه 35شماره  نامه نییآ 3ماده است. قانون بیمه  11یک و  مغایر مواد

، حقوقی ازلحاظبیمه بدنه خودرو آورده شده است اما  قراردادشرط ضمن عقد در 
 باشد مینآورده است که قابل توجیه  وجود بهنامه را  نییو آمغایرتی بین مواد قانونی 

 قانون بیمه که امری است را نقض نماید. تواند ینماجرایی  نامه نییآزیرا 
))هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل  :دارد یمق.م که بیان  551همچنین طبق ماده 

یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت 
سئولیت مدنی خسارت افت ارزش خودرو قابل جبران قانون م 2و  1(( و مواد دیبرآ

 .باشد میحقوقی قابل توجیه  ازلحاظو  است
 کشورهاحقوق تطبیقی نیز خسارت افت ارزش خودرو در قوانین بعضی از  لحاظ از
خسارات ناشی از وسایل ، 1133در کشور فرانسه تا سال  ازجملهاست  شده رفتهیپذ

که  1(2113)براون،  شود می جبران  ق. م این کشور1534ماده  1نقلیه با توجه به بند 
اما  کرد یمحمایت  دهید انیزء از  با فرض مسئولیت برای محافظت شی هرچند

مقررات  1133ژوئیه  3اختصاص به حوادث رانندگی نداشت به همین جهت در 
جدیدی در خصوص جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی به تصویب رسید که 

همچنین در  2.(2111)برد؛هیردس،  دبه نحوه جبران همین خسارات داراختصاص 
جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی تحت عنوان  سیستم کامن ال، مسئولیت

بدون نیاز به اثبات تقصیر  تواند یم دهید انیزمسئولیت مطلق قرار دارد که به کمک 
 .3(2113)براون،  دشخص مسئول خسارت وارده بر خود را جبران کن

قانون بیمه اجباری مسئولیت  1از جمع نظریات حقوقدانان و با توجه به حکم ماده   

                                                                                                                             
1. Brown, RH 2005 
2. Birds, J & Hird NJ 2001 
3. Lambert-Faivre, Y 1998 
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اعتقاد داشت که مبنای مسئولیت  توان یمدارندگان وسیله نقلیه موتوری در این زمینه 
است.  تر کی، نزددارنده وسیله نقلیه موتوری در حقوق ایران، با نظریه تعهد به حفاظت

زیرا هر مالکی متعهد است از اموال خود به نحوی مراقبت نماید تا به دیگران آسیب 
را وابسته به اثبات تقصیر مالک  دهید انیزنرسد. این نظر از طرفی جبران خسارت 

 دهد یم است و از طرف دیگر به مالک امکان دهید انیزو از این حیث به سود  کند ینم
 سببیت از مسئولیت رها شود. که با اثبات فقدان رابطه

 فرضیه دوم ـ 4ـ2

و همچنین با توجه به  شده انجام یها یبررس براساسدر خصوص فرضیه دوم تحقیق 
شرع  براساسقانون مدنی ما  چراکهنظرات حقوقدانان و همچنین با استناد به شرع 

 دومو فرضیه  خالف قانون وضع شود تواند ینماجرایی  نامه نییآمشخص شد که  است
با مغایر  جزئیات و شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه"این پژوهش 

 و چنانکه شد تأیید. " باشد میوضع شده است،  گذار قانونقانون بیمه که توسط  مفاد
 شرایط عمومی بیمه بدنه 35شماره  نامه نییآ 3 و ماده 3ماده 1بند  مشخص شد

 وضع شده است گذار قانونکه توسط  1511مصوب  قانون بیمه 11و1ماده  برخالف
 . که نیازمند اصالح و بازبینی است باشد می

  نتیجه

انجام گرفته است  یا کتابخانهمیدانی و  صورت به ها یبررسجهت آزمون فرضیه تحقیق 
از  و استفاده مطروحه در شرکت سهامی بیمه ایران یها پروندهو همچنین با مطالعه 

 و نظراتفقهی و حقوقی و با استناد به نظریات فقها و استفتائات ایشان  یها دگاهید
با که قرارداد بیمه بدنه اتومبیل یک قرارداد رضایی بوده و  شدمشخص   حقوقدانان

 یها هیفرضآمده از بررسی  دست به جیو نتا شرعی و عقود معینه مطابقت داشته نیمواز
 :  استتحقیق به شرح زیر 

قرار گرفت. خسارت افت  تأییدیق با در نظر گرفتن موارد زیر مورد تحقاول فرضیه 
قرار گرفت که موضوع  یموردبررسارزش خودرو با استناد به قاعده فقهی الضرر 

تحقیق  یها هیفرضیکی از  منزله بهدر این تحقیق که  خسارت کاهش ارزش خودرو
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به خود اختصاص داده است  ها دادگاهزیادی را در  یها پرونده ،یک معضل منزله به است
نحوه برخورد  چراکهشده است  گذاران مهیبو  گران بیمهو موجب اختالفات زیادی بین 

دعاوی مربوط به خسارت افت  وفصل حلو نظرات قضات در خصوص  ها دادگاه
تا  شود می واحد و یکسان احساس  حل راهارزش خودرو متفاوت بوده که نیاز به ارائه 

رسانده و  حداقلرا به  گذاران مهیبان اختالفات بین بیمه گران و به این طریق بتو
 رساند.  حداقلرا به  ها دادگاهموجود در  یها پروندههمچنین حجم 

حقوقی در ارتباط با قرارداد بیمه بدنه خودرو در کشورمان قانون خاص قانون  ازلحاظ
. باشد میمه در اولویت دعاوی طرفین قرارداد بیمه، قانون بی وفصل حلکه در  استبیمه 

از بین رفتن کلی باشد و چه  صورت بهچه  گذار مهیبورود خسارت به خودرو 
قانون بیمه مکلف به جبران  11بیمه بر طبق ماده  های شرکتجزئی،  دیدگی آسیب

به وضعیت قبل از بروز حادثه  دهید بیآسوضعیت خودرو  برگرداندنخسارت و 
در نظر گرفتن اصول و موازین حقوقی و فقهی، جنبه  شرکت بیمه نیز بدون  .باشند یم

و بدون در نظر  قانونی به این موضوع عدم پرداخت افت ارزش خودرو بخشیده است
و  دهید انیز در مقام جبران خسارت گذار مهیبگرفتن مسئولیت تامه خویش به نیابت از 

 ورزند. عمل به قاعده فقهی الضرر از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو امتناع می
مغایر با قانون بیمه که  تواند ینمبیمه  یعال یشورامصوب  نامه نییآحقوقی  لحاظ از

یک قانون خاص و امری است و توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده 
 یعال یشورا 35شماره  نامه نییآ 3ماده 1در این مورد بند  که یصورتاست باشد. در 

باید  دهید انیزکه وضع  دارد یماشعار  که ییآنجا استماده یک قانون بیمه  برخالفبیمه 
 شود. برگرداندهبه وضع قبل از بروز حادثه 

فقهی نیز خسارت افت ارزش خودرو طبق نظریات فقها و قاعده فقهی الضرر  لحاظ از
 باشد میدر جبران خسارت وارده  گذار مهیبکه جانشین  گر مهیب اصوالً. استقابل جبران 

باید طبق قاعده فقهی الضرر خسارت ناشی شده از سوی مسبب حادثه را جبران نماید. 
همچنین با مالحظه استفتائات اکثر فقها نیز خسارت افت ارزش خودرو قابل پرداخت 

 .است
بیمه  های شرکتکه  استاموال  یها مهیبحقوقی نیز بیمه بدنه خودرو یکی از  لحاظ از

شرایط عمومی بیمه  35شماره  نامه نییآنسبت به صدور آن طبق قانون بیمه و  یبازرگان



 5031و زمستان  زیی، پا2شماره   ،یا مهیب های  دوفصلنامه پژوهش  13

 11طبق مفاد ماده . کنند یمحق بیمه اقدام  افتیدربیمه با  یعال یشورابدنه مصوب 
خسارت  گونههرجبران ، قانون بیمه و مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تعهد شرکت بیمه

در جبران  گذار مهیبنیز در این مورد جانشین  گر مهیبو  استتحت پوشش خطرات 
 35شماره  نامه نییآ 3ماده .  ردیگ یمو مسئولیت وی را به عهده  باشد میخسارت 

بیمه بدنه خودرو آورده شده است اما  قراردادیک شرط ضمن عقد در  مثابه به اگرچه
آورده است که قابل  وجود بهنامه را  نییو آمواد قانونی  مغایرتی بین، حقوقی ازلحاظ
قانون بیمه که امری است را نقض  تواند ینماجرایی  نامه زیرا آیین باشد میتوجیه ن

 نماید.
هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا ":دارد یمق.م که بیان  551همچنین طبق ماده  

سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت  و اگرقیمت آن را بدهد 
قانون مسئولیت مدنی خسارت افت ارزش خودرو قابل جبران  2و  1و مواد  "دیبرآ

 .باشد میو از لحاظ حقوقی قابل توجیه  است
 نامه نییآ3و ماده 3ماده 1و مشخص شدن مغایرت بند  دومبه نتیجه فرضیه  با توجه

سال  قانون بیمه مصوب11و 1عمومی بیمه بدنه با ماده  شرایط35اجرایی شماره 
و شورای عالی  یا مهیبمجلس شورای اسالمی باید این امر از طرف نهاد ناظر 1511

با توجه به . جدی پیگیری شده و قانون بیمه اصالح گردد طور به گذاران قانونبیمه و 
تهیه سایر قوانین تدوین و  ای و ماده قانونی در صنعت بیمه نامه نییآمغایرت 

هایی اجرایی با مشکالت عدیده حقوقی و فقهی برخوردار خواهد بود که  نامه وآیین
که موجب  استو زیر بنایی مقررات و قوانین در این زمینه نیاز  یا شهیراصالح 

بیمه بدنه کاسته  ۀنیدرزمشفافیت قوانین و مقررات شده و از دعاوی و اختالفات 
  خواهد شد.

 پیشنهادها

تحقیق جهت بهبود  و دوم فرضیه اول تأییدلذا با توجه به اهداف اصلی تحقیق و      
وضعیت حقوقی و رفع اختالفات و ابهامات قراردادهای بیمه و کمک به روند توسعه 

 :شود یمبدنه اتومبیل پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه  یها مهیب
قانون بیمه با مفاد 11با توجه به فرضیه دوم تحقیق و مشخص شدن مغایرت ماده ـ 1
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و  یا مهیبشرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل الزم هست این امر از طرف نهاد ناظر 
 جدی پیگیری شده و قانون بیمه اصالح گردد. طور به گذاران قانونشورای عالی بیمه و 

و مجلس شورای اسالمی  یا مهیبهاد ناظر یک بررسی جامع و کاملی از طرف نـ 2
یک کمسیون و هیئتی متشکل از متخصصین  از طرف یگذار قانونتنها مرجع  منزله به

و کارشناسان در خصوص ماهیت فقهی و حقوقی و انطباق  دانان حقوقبیمه و 
 قراردادهای بیمه با موازین شرعی صورت گیرد.

ماهیت حقوقی و فقهی  ۀنیدرزم راظهارنظشورای عالی بیمه رکنی را جهت ـ 5
 سیتأسای  قراردادهای بیمه با همکاری مجلس شورای اسالمی و نهادها و مراجع حرفه

 نماید. 
در رابطه با پرداخت خسارت افت ارزش خودرو مجلس شورای اسالمی بایستی ـ 4

است اجرایی که در جهت تفسیر مواد قانون  یها نامهنامه نییآ دهد کهمصوباتی را ارائه 
اجرایی  نامه نییآدر رابطه با شرکت سهامی بیمه ایران،  ازجملهنتواند مغایر قوانین باشد. 

 بیمه نتواند مغایر قانون بیمه که قانون خاص و امری است باشد. یعال یشورا
 طور بهبیمه مرکزی ایران در وضع قوانین خود بایستی مواد قانونی را بگنجاند که ـ 3

بیمه نتوانند با  های شرکتفت ارزش خود را توجیه نماید تا صریح پرداخت خسارت ا
پرداخت  شرط ضمن عقد است از صورت بهکه  35شماره  نامه نییآ 3استناد به ماده 

قانونی برای  توجیه یبه عبارت .خسارت کاهش ارزش خودرو شانه خالی نمایند
 پرداخت داشته باشند.

با وضع قانون و مقرراتی در این مورد و ارائه راهکارهایی در این مورد چه از سوی ـ 1
بیمه مرکزی ایران و چه از سوی مجلس شورای اسالمی شاهد کاهش چشمگیر 

از این طریق  ها دادگاهخواهیم بود زیرا قضات  ها دادگاهمطروحه در  یها پرونده
 بپردازند. ها هدادگادعاوی مطروحه در  وفصل حلبه  توانند یم
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