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مدیران عامل محترم شرکت هاي سهامي بيمه ایران /آسييا /البير  /دانيا /پارسييان/
پاسارگاد /کارآفرین /را ي /توسعه /معلم /سامان /سينا /نوین /دي /ملت /ميهن /ميا/
اميد /حافظ /ایرانمعين /کوثر /آرمان /آسماري /تعاون  /سرمد

موضوع :بقاء اعتبار تبصره ( )2ماده ( )4قانون اصالح قانون بيمه اجباري شخص ثالث علي
رغم تصویب تبصره ماده ( )555قانون مجا ات اسالمي مصوب سال 5932

با سالم واحترام
با توجه به استعالمات به عمل آمده از بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران در خصوص نسخ
يا حاكميت تبصره ( )2ماده ( )4قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندداان سسدايل
نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال  7831با تصويب تبصره مداده ( )557قدانون
مجازات اسالمي مصوب سال  7832اعالم مي دارد به داليل ذيلالذكر ،حكم تبصره ( )2ماده ()4
قانون اصالح قانون بيمه اجباري شخص ثالث در خصوص «تكليف بيمهادر بده درداخدت خسدارت
بدني زيانديداان بدسن لحاظ جنسيت» كماكان به قوت خود باقي بوده س تبصره ماده ( )557قدانون
مجازات اسالمي ،به هيچ عنوان آن را نسخ ننموده است:
 -1طبق فراز داياني ماده ( )83قانون اصالح قانون بيمه اجباري شخص ثالث « ،هراونه
نسخ يا اصالح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي ذكر شود» س در قانون
مجازات اسالمي مصوب ( 7832ماده  )123ذكري از نسخ تبصره ( )2ماده ( )4قانون
بيمه اجباري شخص ثالث به ميان نيامده است.
 -2مطابق مقررات قانون اصالح قانون بيمه اجباري شخص ثالث  ،در مواردي كه سسيله
نقليه مسبب حادثه داراي بيمه نامه معتبر است ،درداخت خسارت زيانديداان بر عهده
بيمه ار مربوطه است س صالحيت صندسق در درداخت خسارت ناشي از حوادث سسايل
نقليه منحصر در موارد مذكور در ماده ( )73همان قانون است.
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 -3تبصره ماده ( )557قانون مجازات اسالمي حكمي عام است س كليه جنايات را بدسن در
نظر ارفتن نوع س عامل آن در بر ميايرد ،حال آنكه تبصره ( )2ماده ( )4قانون اصالح
قانون بيمه اجباري شخص ثالث صرفاً ناظر به خسارات ناشي ازحوادث راننداي است
كه يك حكم خاص محسوب ميشود .بنابر اين با توجه به اصول س قواعد استنباط
حقوقي س رسيه قضايي (آرا متعدد ديوان عالي كشور) حكم عام مؤخّر نميتواند ناسخ
حكم خاص مقدّم باشد ،بلكه حكم خاص مقدّم ،مخصِّص حكم عام مؤخّراست.
 -4براساس اصل «عدم نسخ» ،چنانچه در مورد حكم يك قانون دس تفسير ميسر باشد س
يكي از آن دس تفسير ،قائل به نسخ س ديگري قائل به عدم نسخ باشد تفسير دسم مقدم
است .مطابق اين اصل ،هنگام شك در نسخ يا عدم نسخ يك حكم ،همواره بايستي آن
را معتبر دانست (استصحاب بقاي اعتبار قانون).
 -5اداره كل حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره  32-735/7-515مورخ  7832/35/35در

داسخ به اين سوال كه؛ با توجه به تبصره ماده  557قانون مجازات اسالمي مصوب 7832
كه مقرر داشته در كليه جناياتي كه مجنيٌ عليه مرد نيست معادل تفاست ديه تا سقف
ديه مرد از صندسق تامين خسارتهاي بدني درداخت ميشود ،آيا قانون ياد شده ،قانون
سابق (تبصره  2ماده  4قانون بيمه اجباري كه بيمهار را موظف كرده بدسن لحاظ
جنسيت خسارت سارده به زيانديداان را درداخت نمايد) نسخ مينمايد به عبارت
ديگر (آيا) مسئوليت درداخت تماماً به عهده صندسق خسارتهاي بدني است؟ اعالم
داشته است:
«تبصره ذيل ماده  557قانون مجازات اسالمي مصوب  32/2/7كه مقرر داشته است " در
كليه جناياتي كه مجنيٌعليه مرد نيست ،معادل تفاست ديه تا سقف ديه مرد از صندسق
تأمين خسارتهاي بدني درداخت ميشود" مربوط به جنايات مقرر در اين قانون است
س نه تنها ناسخ تبصره  2ماده  4قانون اصالح قانون بيمه اجباري شخص ثالث نيست ،بلكه
در مقام استرش دايره شمول آن مقررات بوده س آنرا به غير از حوادث راننداي نيز
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تسري داده است بنابراين ماده  557اين قانون س تبصره  2ماده  4قانون اصالح قانون بيمه

اجباري شخص ثالث هر يك در جاي خود قابل اعمال است».
باعنايت به مراتب فوقالدذكر ضروري است در مواردي که وسيله نقليه مسيبب حادثيه داراي
بيمه نامه شخص ثالث معتبراست حسب تبصره ( )2ماده ( )4قانون اصالح قانون بيميه اجبياري شيخص
ثالث ،خسارات یاندیدگان بدون لحاظ جنسيت تا سقف تعهدات بيمه نامه توسي

آن شيرکت بيميه

پرداخت گردیده و ا احاله موضوع به صندوق تامين خسارتهاي بدني خودداري شود.
بددديهي اسددت تكليددف صددندسق در درداخددت خسددارات ناشددي از حددوادث سسددايل نقليدده،
كمافيالسابق معطوف به موارد مذكور در ماده ( )73قانون مذكور است.

رسنوشت :
 مدير عامل محترم صندسق تامين خسارت بدني براي اطالع س اقدام
 سنديكاي بيمه اران جهت استحضار
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