
  

 

 مدنی مسؤولیت اجباری بیمه قانونبررسی افت ارزش خودرو در 

 ثالث شخص در مقابل زمینی موتوری نقلیه وسایل دارندگان

 

 تقی رنجبر

  کارشناس ارشد مدیریت بیمه دانشگاه آزاد اسالمی

 

 چکیده

 هدف اصلی این تحقیق بررسی پرداخت یا عدم پرداخت افت قیمت خودرو

 ارزشی ،پس از تصادف و تعمیر ییخودرودرخسارت های شخص ثالث مالی می باشد . هر 

ی التعامف و تنزل ارزش مالو این اخت ارزش اولیه آن برابر نیست گیرد که با ثانویه به خود می

خودرو به کاهش افت ارزش خودرو معروف است. به عبارت دیگر کاهش ارزش خودرو و 

چون خریدار جدید مبلغی از ارزش خودرو را  .دف و تعمیر آن استوسیله نقلیه بعد از تصا

س از خروج فاصله پالدیگر خودرو حتی اگر ب عبارت کند و به بابت تصادف رخداده کسر می

 مقصر فرد بهر حال هر .دهد از کارخانه دچار سانحه شود بخشی از ارزش خود را از دست می

 هک است تصادفی خودرو خسارت و قیمت افت پذیرش از ناگزیر حالی در مقصر غیر یا

 پوشش ارب زیر شرکتی هیچ و نیست بیمه های شرکت تعهدات در قیمت افت از ناشی خسارت

 خودش دبای فرد هر که است بدیهی. پذیرد نمی را آن های مسئولیت و رود نمی اتفاق این دادن

 .بداند مسئول را خود و بپذیرد را تصادفی خودرو خسارت و قیمت افت مسئولیت

 خسارت ،ارزش خودرو، بیمه شخص ثالث : افتواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 



 مقدمه: -1

. است شده خسارت دچار تصادف دلیل به تانخودروی که باشد آمده پیش هم شما برای شاید             

 افت بر رفیشگ تاثیر تصادفی عنوان همین اطالق چراکه ؛ندارد فرقی بودنش کلی یا جزئی که خسارتی

 خودرو فروش هنگام شدیدی زیان و ضرر دچار که است کافی موضوع همین و دارد خودرو قیمت

 سیاریب ذهن خودرو فروش هنگام که است موضوعاتی از یکی تصادف دلیل به خودرو قیمت افت.شوید

 گفته هب. دارد تصادف شدت میزان به مستقیم بستگی موضوع این هرچند. کندمی درگیر را مالکان از

 است سارتیخ آنها ترینمهم که دارد بستگی مختلفی عوامل به تصادفی خودروی قیمت افت کارشناسان،

 فنی ایهبخش تعمیر مجموع از تصادفی خودرو نهایی قیمت که طوریبه شودمی وارد خودرو بدنه به که

 .شودمی محاسبه گیرد،می انجام تعمیرکار توسط که کاریرنگ و مجدد بازسازی و

 رد تواندمی شدگی رنگ وسعت و عمق به نسبت خودرو بدنه روی بر شدگیرنگ هرگونه

 لحاظ هب اصل در بیند،می شدید آسیب خودرویی بدنه که هنگامی. باشد اثرگذار خودرو نهایی قیمت

 این اگر و ذاردگمی اثر نیز اتاق حساسنقاط ویژه به نقاط دیگر بر نیرو برآیند محاسبات به مربوط مسائل

 قرارگیری اتعملی و نگیرد صورت کشیشاسی پیشرفته هاىدستگاه با اصولی و فنی صورتبه موضوع

 شاسی عدیب تصادفات در نشود، انجام درستی به قطعات سایر و شاسی به مربوط تعویضی قطعات صحیح

 رخوردارب تصادف از قبل به نسبت تریپایین ایمنی از خودرو و داده دست از را خود مقاومت خودرو اتاق و

 و به همین نسبت از ارزش آن کاسته می شود..شودمی

 

 تعاریف-2

  :شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است کار برده ـ اصطالحات به۱ماده

هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص  خسارت مالی: زیان

  .ثالث وارد شود

ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند )ث( این ماده و محموالت آنها از  

سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر  قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش

 اثر حوادث غیرمترقبه 

رمتصل شهری و واگن متصل یا غی ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین

 یدک و کفی )تریلر( متصل به آنبه آن و 



ح حقوقی عبارت از مالی یا وجهی ال. در اصطدر لغت به معنی ضرر و زیان است "خسارت"

اشد از عدم انجام قرارداد ب خواه ضرر ناشی ؛بب ضرر باید به زیاندیده بپردازداست که شخص عامل یا مس

ای است، در قانون بیمه در  در فرهنگ بیمه دارای مفهوم ویژه "خسارت"ح الاصط داد.یا عملی غیر از قرار

موارد مختلف به معنی ضرر و زیان و گاهی به معنی غرامت و زمانی نیز به معنی خسارت در مفهوم خاص 

موجب قرارداد و در پی وقوع حادثه و در  ای است. در معنای خاص عبارت است از وجوهی که به بیمه

ردازد پ گذار می گر در وجه بیمه عمر، شرکت بیمه های هنام انداز و بازخرید بیمه های پس سررسید بیمه

 (.۱53۱بابایی، )

 بحث -3

 رغی خسارت و مستقیم خسارت نوع دو به شودمی وارد خودرو به تصادفات در که خسارتی

 :شودمی تقسیم مستقیم

 از یبعض در اما گردد،می وارد خودرو تجهیزات و بدنه به که است خسارتی مستقیم، خسارت

 . کندمی پیدا کاهش توجهی قابل شکل به خودرو ارزش حادثه، شدت علت به تصادفات،

 نه؟ ای کندمی پرداخت را ایهزینه خودرو قیمت افت برای بیمه آیا که است این اصلی سوال

 ۱5۳3 مصوب ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباری بیمه قانون یک ماده "ب" بندمطابق 

 به ونقان این موضوع بیمه مشمول حوادث سبب به که هاییزیان: »داردمی بیان مالی خسارت تعریف در

 هب محدود شود وارد ثالث اشخاص اموال به که هاییزیان تعریف این طبق «شود وارد ثالث شخص اموال

 .نیست مستقیم هایزیان

 ابلق زیان اوصاف از یکی واقع در. است شده شناخته امری مدنی، حقوق در مستقیم زیان مفهوم

 پیش یرقابلغ و دور خسارات تا است آن بودن «مستقیم» کند،می توجیه را مدنی مسئولیت دعوی که مطالبه

 نادیده معنی هب ننموده اشاره قید این به ماده متن در اگر بنابراین کند؛ خارج مدنی مسئولیت شمول از را بینی

 .نیست آن گرفتن

 لهوسی قیمت کاهش از ناشی خسارت ها، نامه بیمه عمومی شرایط و گران بیمه رویه اساس بر

 قیمت سرک سبب مالی، خسارت به منتهی رانندگی حادثه هر حالی در نیست گران بیمه تعهدات جزء نقلیه

 .شودمی هم وسیله

( درمان هزینه ارش، دیه،) مختلف هایبخش صورت به بدنی خسارت همانند مالی، خسارت

 و دارد بر در را خسارتی هر «ثالث شخص اموال به وارده زیان» عبارت اطالق ولی است، نشده تعریف

 .است موارد این از یکی نقلیه، وسیله قیمت کاهش



 مدهآ پنج و چهل سال مصوب رانندگی تصادفات از ناشی خسارات به رسیدگی قانون ۲ ماده 

 تعیین ندگیران تصادفات امور به رسیدگی برای که راه پلیس و رانندگی و راهنمایی فنی هایکاردان» است

 صورت رد تصادف محل وضع تشریح با صریحاً را آن چگونگی و تصادف وقوع علت مکلفند شوندمی

 تصادف یجهنت در که قیمتی کسر و تعمیر هزینه از اعم را نقلیه وسیله به وارده خسارت میزان و قید مجلس

 را نآ توانمی نباشد ممکن محل در خسارت میزان تعیین که صورتی در نمایند، معلوم شودمی حاصل

 معتبر گرددیم تنظیم فوق طریق به که صورتمجلسی مندرجات. نمود تعمیرگاه در بعدی بازدید به موکول

 دارنده یتاجزاءمسئول از یکی نقلیه وسیله قیمت کاهش بنابراین ؛«شود ثابت آن خالف اینکه مگر است

 .نمایند استثناء را آن عمومی شرایط طریق از و قانون حدود از خارج توانندنمی گران بیمه و است

 جبران بدنی، خسارت برخالف ،۱5۳3 مصوب اجباری بیمه قانون شود ایراد است ممکن همچنین

 بدنی خسارت کل از درصد ۲.3 معادل نسبتی تنها ،۸ ماده در دلیل همین به و ندارد نظر در را مالی کامل

 شتربی هاییخسارت است ممکن که حالی در است نموده مقرر مالی، خسارت اجباری بیمه حداقل برای را

 ددانمی پرداخت قابل زیاندیده به آنرا تنها و نموده «تعمیر هایهزینه» از سخن ،5۳ ماده در نیز و آید وارد

 یمتق کاهش جمله از وارده، خسارت کل جبران نه است نقلیه وسیله ظاهر ترمیم قانون، هدف بنابراین و

 برای گذاران بیمه و گر بیمه تعهدات سقف بودن محدود قانون، هدف گفت؛ باید پاسخ در که وسیله؛

 یکی ،است آمده نامه بیمه در آنچه حدود تا خسارت، جبران امکان اینکه نه و است اجباری بیمه تحصیل

 مصوب اجباری بیمه قانون ۱ ماده "ب" بند است، مهم آنچه و کندمی بیان را مالی خسارت هایبخش از

 از ناشی خسارت جبران در تردیدی هیچ آن، داللت که باشدمی مالی خسارت تعریف مورد در ۱5۳3

 مطالبه قابل مهبی هایشرکت از تصادف از ناشی خودرو قیمت افت بنابراین ندارد؛ نقلیه وسیله قیمت کاهش

  .است

 ادف،تص قبیل از رانندگی سانحه نوع هر اثر در تعمیر های هزینه تمام در که است حالی در این

 نمیزا کارشناس، نظر اساس بر شده، آورده نامه بیمه در که سوانحی سایر و سوزی آتش و واژگونی

 این از خشیب بدنه بیمه کمک به توان می گرچه. شود می پرداخت بیمه شرکت توسط و محاسبه خسارت

 سارتخ اینگونه برای که است نامهبیمه تعهدات سقف به توجه با حال هر به اما کرد، جبران را ها خسارت

 قطری از موضوع این پیگیری هم آن و دارد وجود مورد این برای راهکار یک. شود می پرداخت هزینه ها،

 .کند مطالبه را خود خودروی قیمت افت تواند می فرد که است اختالف حل شورای و شکایت

 
 



 )افت قیمت خودرو(کارکرده خودروهای گذاری قیمت نحوه-3-1

 شدت به دارند، سال 6 یا 3 از کمتر سن که خودروهایی برای تصادفی خودرو خسارت و قیمت افت

 کلی ورط به ندارد؛ وجود قیمتی افت ها، خودرو سایر در که نیست معنا این به جمله این البته. است محسوس

 ستا مسلم ولی. شود می قیمت افت دچار تصادف، هر با خود اختصاصی ذات و ماهیت به توجه با خودرو هر

 .کرد خواهد تجربه را بیشتری قیمت افت تصادف، یک با تر سالم و ترمدرن تر، جوان خودروی که

 : است صورت دو به خودرو قیمت افت

 .(است دوم دست و کارکرده ولی دارد وجود تولید سال همان در خودرو)  کیلومتر افت.  ۱

 (.خودرو تولید سال از گذشتن)  مدل افت. ۲

 : دوم دست یا کارکرده خودروهای در قیمت کاهش محاسبه نحوه

 قسمت دو به نیز باشد نداشته ظاهری و فنی مشکل و بوده سالم کامال خودرو که صورتی در را کیلومتر افت. ۱

 کیلومتر ۱111 باالی کارکرد و کیلومتر هزار ۱111 زیر کارکرد:  شود می تقسیم

 . شود می کسر خودرو قیمت از درصد 4 تقریبا که کیلومتر ۱111 زیر کارکرد - الف 

 . شود می کسر خودرو قیمت از درصد ۸ تقریبا که کیلومتر ۱111 باالی کارکرد - ب 

 زا ظاهری و فنی لحاظ از مشکلی و باشد ممکن شرایط بهترین در خودرو که شرایطی در هم مدل افت.  ۲

 : شود می گذاری قیمت متفاوت شیوه چند به باشد نداشته خودرو داشتن رنگ یا ضربه جمله

  شود می کسر خودرو قیمت از درصد ۱۲ تقریبا باشد گذشته آن تولیدی مدل از سال یک خودرو اگر - الف 

 . شود می کسر خودرو قیمت از درصد ۱۸ تقریبا باشد گذشته آن تولیدی مدل از سال دو خودرو اگر - ب 

 . شود می کسر خودرو قیمت از درصد ۲5 تقریبا باشد گذشته آن تولیدی مدل از سال سه خودرو اگر - پ 

 . شود می کسر خودرو قیمت از درصد ۲2 تقریبا باشد گذشته آن تولیدی مدل از سال چهار خودرو اگر - ج 

 . شود می کسر خودرو قیمت از درصد 51 تقریبا باشد گذشته آن تولیدی مدل از سال پنج خودرو اگر - د 

 می کسر خودرو قیمت از تومان هزار ۸11 تا 411 بین باشد اتمام حال در یا باشد نداشته بیمه خودرو اگر. 5

  گردد

 و ویریتص و صوتی سیستم یا و ای حرفه الستیک و رینگ مانند اضافی لوازم دارای است ممکن خودرو.  4

 لوازم تومان میلیون 4 دارای خودرو اگر مثال بطور میشود محاسبه وسایل این قیمت از نیمی فقط که باشد.... 

 . شوند می قیمت تومان میلیون ۲ فقط دوم دسته بصورت باشد جانبی

 

 شود؟می انجام چگونه تصادفی خودرو قیمت محاسبه -3-2



 رموتو درب مثل بدنه قطعات مورد در. دارد توجهیقابل تاثیر خودرو قیمت در اتاق سالمت

 دلیل این به متقی افت( شوندمی متصل بدنه به مهره و پیچ وسیله به که) جلو گلگیرهای یا( جلو کاپوت)

 مقایسه قابل خودرو ابتدایی وضعیت با اینقطه جوشکاری نوع و پرس آلیاژ، لحاظ به یدکی قطعه که است

 فابریک هقطع کیفیت رویه رنگ و پرایمر اچ فوسفاته، از اعم رنگ زیرسازی و کاریموم چراکه نیست؛

 و تعویضی قطعات عوارض از. دارد جدی اثر خودرو قیمت بر موضوع همین که ندارد را فابریک رنگ و

 .برد نام نیز را یدکی قطعه شدن اکسیده و زدگیزنگ توانمی خودرو روی بر شدهرنگ

 رد ارتعاشات وجود به توجه با دارد خودرو فروش در مهمی نقش تصادف از بعد بدنه سالمت

 قاطن برخی از و داشته کمتری ارتعاشات دفع و جذب تحمل قدرت یدکی قطعات برخی خودرو بدنه

 موتور انندم قطعاتی در هالرزش و هاشکستگی این. شوندمی صدا و لرزه ایجاد یا سایش شکستگی، دچار

 گلگیر ثلم قطعاتی در اینکه دیگر نکته. شودمی حادثه ایجاد و حرکت هنگام موتور درب بازشدن باعث

 از فادهاست با هستند تعویض قابل مجدد جوشکاری و رکاب ستون، ناحیه از برش واسطه به که عقب

مشکل اصلی زمانی ژیدا می . کنندمی همسطح و زیرسازی را شده جوشکاری نقاط مخصوص هایبتونه

 بدنه با شانبساطان و انقباض ضریب نبودن یکسان دلیل به یا شدهفرسوده مدتی از بعد هابتونه این کهشود 

 وقت عموضو همین که است مجدد ترمیم نیازمند خودرو بنابراین ریزند؛می و شده جدا فلز از دما تغییر و

 .گیردمی مالک از زیادی هزینه و

 است ازیبازس عملیات فنی دانش دارد، تاثیر تصادفی خودروهای قیمت افت در که دیگر نکته

 استانداردهای هب نسبت تریپایین کیفیت و شودمی انجام غیراصولی و سنتی صورتبه ایران در معموال که

 هادانشگاه رد خودرو نقاشی و صافکاری به مربوط دانشگاهی هایرشته نبود دلیل به متاسفانه. دارد جهانی

 آگاهی عدم از ناشی عوارض به توجه با و شودمی انجام خودروها روی پایین کیفیت با مهم امر این

 ادفتص از قبل حالت به گاههیچ فنی لحاظ به شده بازسازی خودروی نقاش، و صافکار تعمیرکاران

  . کندمی پیدا قیمت افت و گرددبرنمی

 دفیتصا خودروی قیمت افت که دارد وجود پرسش این شد، مطرح که موضوعاتی به توجه با

 نقش مسال خودرو قیمت: گویدمی موضوع این درخصوص کارشناسان شود؟می ارزیابی و محاسبه چگونه

 اگر اما ودشمی محاسبه تصاعدی و پلکانی صورت به که دارد تصادفی خودرو قیمت تعیین در را اصلی

 طعاتیق باشند، ندیده آسیب هاستون و سقف و هاشاسی مثل آن اصلی قطعات و کند تصادف خودرویی



 رد درصد چهار حدود درها و جلو گلگیرهای مثل( جداشدنی قطعات) هستند، متصل مهره و پیچ با که

 .گذارندمی تاثیر خودرو قیمت افت
 دلیل به شود؛می بیشتر خودرو قیمت افت بگیرد، صورت خودرو عقب ناحیه از تصادف اگراما  

 خودرو یمتق افت در درصد پنج حدود موضوع این نیستند؛ جداشدنی عقب، گلگیرهای مثل قطعاتی اینکه

 حدود هرکدام یزن هستند برخوردار بیشتری اهمیت از که شاسی بغل سینی و شاسی مانند قطعاتی. دارد تاثیر

 ینا شود آسیب دچار سقف از خودرو که صورتی در اما.گذارندمی اثر خودرو قیمت افت در درصد پنج

( هاکالف) سقف بغل هایستون. شود مواجه افت با خودرو قیمت درصد ده حدود شودمی موجب موضوع

 ماا بین این در. گذاردمی اثر خودرو قیمت کاهش در درصد پنج حدود نیز دیدنآسیب صورت در نیز

 شصت دودح بنابراین است، بوده زیاد خسارتش میزان چون شود رنگ کامل صورتبه که تصادفی خودرو

 .داشت خواهد خود ردیفهم فابریک و سالم نمونه به نسبت قیمت افت درصد

 استفتائات مراجع عظام تقلید -3-3

ای ه اکثر فقها و مجتهدان خسارت افت ارزش خودرو را از سوی مسبب حادثه و خطر و شرکت

آورند که  حساب می گذار به از مسئولیت بیمه دانند و آن را ناشی بیمه به نیابت از آنان قابل پرداخت می

 .گردد حادثه جبران طبق قاعده فقهی الضرر باید از سوی مسبب

در زیر نظر و استفتائیه چندین تن از فقها و مراجع تقلید کشور در خصوص افت ارزش خودرو  

 :شود عیناً نقل می

ا پرداخت میشود حال آی سؤال: در تصادفات، خسارت اتومبیل، توسط ضارب مقصر و یا بیمه

 واسطه همین تصادف تنزّل یافته است، ضامن است؟ ضارب مقصر، ارزش و قیمت اتومبیل را که به

 

 آیة اهلل بهجت)ره(:

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سواالت ) .بله، ضامن آن خسارت و تنزّل قیمت هم هست

 (جامعة الزهراء قم
 

 آیة اهلل تبریزی)ره(:

در فرض سوال ضارب مقصر که موجب نقص در ماشین شده است خسارتی که به ماشین وارد 

شده را ضامن است و مقصود از آن خسارت تنزل قیمتی است که برای ماشین پیدا شده است و اگر صاحب 



تائات موجود استف) ماشین به گرفتن خسارت از بیمه راضی شده بر ضارب مقصر چیزی نیست. واهلل العالم

 (در واحد پاسخ به سواالت جامعة الزهراء قم
 

 آیة اهلل خامنه ای)دام ظلّه( :

ضارب فقط ضامن اصل خسارت می باشد و مازاد بر آن موکول به قانون دولت جمهوری اسالمی 

 (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سواالت جامعة الزهراء قم) .ایران است
 

 آیة اهلل سیستانی)دام ظلّه(:

 (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سواالت جامعة الزهراء قم)ظ.استضامن 

  

 آیة اهلل صافی گلپایگانی)دام ظلّه(:

  العالمشخص مقصّر، آنچه را که در عرف مردم خسارت محسوب می شود ضامن است. واهلل

 (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سواالت جامعة الزهراء قم)

  

 لنکرانی)ره(:آیة اهلل فاضل 

خیر. مقصر فقط ضامن جبران خسارات وارده می باشد و ضامن کاهش ارزش اتومبیل نمی باشد. 

بلی اگر کاهش قیمت اتومبیل ناشی از عدم جبران عیوبی باشد که در اثر تصادف حاصل شده است مقصّر 

 (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سواالت جامعة الزهراء قم).ضامن آن می باشد

  

 آیة اهلل مکارم شیرازی)دام ظلّه(:

 (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سواالت جامعة الزهراء قم) .آری ضامن است

  

 آیة اهلل نوری همدانی)دام ظلّه(:

 در فرض سوال، ضامن تنزّل قیمت نیز می باشد

بران در جگذار را در موقع بروز حادثه  شخص ثالث شرکتهای بیمه مسئولیت بیمه  در بیمه

ی گیرند.مسئولیتی که در این زمینه شرکتها خسارت طبق مفاد قراردادهای بیمه شخص ثالث بر عهده می

گیرند در قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی کشور تبیین و تعریف شده است که مبنای  بیمه بر عهده می

ناً از قوانین ه که تعاریف آنها عیگزاران بود قبول تعهد و مسئولیت شرکتهای بیمه به نیابت از سوی بیمه

 :مسئولیت مدنی و قانونی مدنی در زیر نقل میشود



قانون  33۱قانون مسئولیت مدنی و همچنین دیگر قوانین جاری ازجمله ماده  ۲و  ۱برابر مواد 

مدنی، هر شخصی که مباشر یا مسبب تلف یا نقص مال شخص دیگری شود ملزم به رفع خسارت خواهد 

قیمت خودرو و همچنین خسارت جبران نشده مازاد بر پرداختی بیمه قابل مطالبه خواهد بود و بود و افت 

 ضرر نیز بر همین پایه استوار استالقاعده فقهی 

قانون مدنی ـ هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب  55۱ماده 

 .ت برآیدنقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیم

جان  احتیاطی به نتیجه بی قانون مسئولیت مدنی ـ هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در ۱ماده   

ی افراد موجب قانون برا متی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که بهالیا س

شود مسئول جبران خسارت ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری  ایجاد گردیده لطمه

 . ناشی از عمل خود است

قانون مسئولیت مدنی ـ در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا  ۲ماده 

معنوی زیاندیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم 

یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران  مینماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب

 .همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود

 های بیمه قابل پرداخت می اکثر فقها و مجتهدان خسارت افت ارزش خودرو را از سوی شرکت

ئات از مجتهدان و آورند که براساس نظر و استفتا حساب می گذار به دانند و آن را ناشی از مسئولیت بیمه

ر ضرر دالمراجع تراز اول کشورمان پرداخت خسارت افت ارزش خودرو محرز است. بر طبق قاعده فقهی 

های مسئولیت که مسئولیت مسبب خطا و حادثه محرز است هرگونه تلف مال و خسارت معنوی و  بیمه

ای بدنه ه ی شخص ثالث و بیمهها نفع مترتب از فعل مسبب و خاطی باید جبران گردد. لذا در بیمهال عدم

منزله جانشین مسئول و مسبب حادثه به جبران خسارات  خودرو طبق مفاد قرارداد بیمه شرکتهای بیمه به

نمایند و باید هرگونه خسارتی را که از فعل و مسئولیت مسبب حادثه ناشی شده را جبران  وارده اقدام می

 .نماید

شکی ، مالی و پزجانیهای  نامه جبران خسارت مفاد بیمههای شخص ثالث طبق شرایط و  در بیمه

دیده و عدم پرداخت خسارت  های تعمیر خودرو خسارت اشخاص قابل پرداخت است. لذا پرداخت هزینه

افت ارزش خودرو که از فعل و مسئولیت مسبب خطرحادث شده منطقی و شرعی است. عدم پرداخت 

را بیمه  شده و مسئولیت خود نامه معتبر خریداری بق بیمهگذار که بر ط خسارت ناشی از مسئولیت بیمه



می الباشد و نیاز است که از سوی قوه قضاییه و مجلس شورای اس کرده مغایر با موازین فقهی و شرعی می

 .زم جهت رفع این مغایرت صورت گیردالمی ایران در این مورد اقدامات الو بیمه مرکزی جمهوری اس

 

  نتیجه: -4
 عه پروندهمطال ای است و همچنین با صورت میدانی و کتابخانه یافته که به های انجام با بررسی

های فقهی و حقوقی و  ، خسارت افت ارزش خودرو از دیدگاهمعلم های مطروحه در شرکت سهامی بیمه

همچنین ست. بررسی قرار گرفته شده ا با استناد به نظریات فقها و استفتائات ایشان و نظرات حقوقدانان مورد

 ایم. موضوع خسارت ضرر موردبررسی قرار دادهال خسارت افت ارزش خودرو را با استناد به قاعده فقهی

ل منزله یک معض تحقیق است به موضوع هایمنزله یکی از  کاهش ارزش خودرو در این تحقیق که به

ران گ یادی بین بیمهفات زالها به خود اختصاص داده است و موجب اخت های زیادی را در دادگاه پرونده

 فصل دعاوی و ها و نظرات قضات در خصوص حل چراکه نحوه برخورد دادگاه ؛گذاران شده است و بیمه

حل واحد و یکسان است تا با این  مربوط به خسارت افت ارزش خودرو متفاوت بوده که نیاز به ارائه راه

ای موجود ه قل رسانده و همچنین حجم پروندهگذاران را به حدا گران و بیمه فات بین بیمهالطریق بتوان اخت

های بیمه نیز بدون در نظر گرفتن اصول و موازین حقوقی و فقهی،  شرکت .ها را به حداقل رساند در دادگاه

جنبه قانونی به این موضوع عدم پرداخت افت ارزش خودرو بخشیده است و بدون در نظر گرفتن مسئولیت 

ز پرداخت ضرر االر در مقام جبران خسارت زیاندیده و عمل به قاعده فقهی گذا تامه خویش به نیابت از بیمه

 .ورزند خسارت افت ارزش خودرو امتناع می

 

 پیشنهادات-5

ات فات و ابهاماللذا با توجه به اهداف اصلی تحقیق جهت بهبود وضعیت حقوقی و رفع اخت

 :ودش پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میهای اتومبیل  قراردادهای بیمه و کمک به روند توسعه بیمه

 مالی خسارت تعریف مورد در ۱5۳3 مصوب اجباری بیمه قانون ۱ ماده "ب" با توجه به بند -۱

 نابراینب ندارد؛ نقلیه وسیله قیمت کاهش از ناشی خسارت جبران در تردیدی هیچ آن، داللت که باشدمی

 هاین امر از طرف نهاد ناظر بیم .است مطالبه قابل بیمه هایشرکت از تصادف از ناشی خودرو قیمت افت

 د.طور جدی پیگیری شده و قانون بیمه اصالح گرد ای و شورای عالی بیمه و قانونگذاران به



ه منزل می بهالای و مجلس شورای اس یک بررسی جامع و کاملی از طرف نهاد ناظر بیمهدر  -۲

اسان ی متشکل از متخصصین بیمه و حقوقدانان و کارشنتنها مرجع قانونگذاری از طرف یک کمسیون و هیئت

 د.در خصوص ماهیت فقهی و حقوقی و انطباق قراردادهای بیمه با موازین شرعی صورت گیر

 مهبی قراردادهای فقهی و حقوقی ماهیت نهبیمه رکنی را جهت اظهارنظر درزمیشورای عالی -5

 د.نمای تأسیس ای حرفه مراجع و نهادها و اسالمی شورای مجلس همکاری با

می بایستی مصوباتی را الدر رابطه با پرداخت خسارت افت ارزش خودرو مجلس شورای اس -4

اجرایی که در جهت تفسیر مواد قانون است نتواند مغایر قوانین باشد. ازجمله  های  نامه ارائه دهد که آیین

انون عالی بیمه نتواند مغایر قانون بیمه که ق نامه اجرایی شورای در رابطه با شرکت سهامی بیمه ایران، آیین

 .دخاص و امری است باش

صریح  طور بیمه مرکزی ایران در وضع قوانین خود بایستی مواد قانونی را بگنجاند که به-3

پرداخت خسارت افت ارزش خود را توجیه نماید تا شرکتهای بیمه پرداخت خسارت کاهش ارزش خودرو 

 .ارتی توجیه قانونی برای پرداخت داشته باشندشانه خالی نمایند. به عب

کارهایی در این مورد چه از سوی بیمه  با وضع قانون و مقرراتی در این مورد و ارائه راه -6

 های مطروحه در دادگاه می شاهد کاهش چشمگیر پروندهالمرکزی ایران و چه از سوی مجلس شورای اس

 ها فصل دعاوی مطروحه در دادگاه و زیرا قضات دادگاهها از این طریق میتوانند به حل ،ها خواهیم بود

 .بپردازند
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