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فهرست



سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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بخش نخست: کلیات
ماده ۱- اصطالحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی 

به شرح زیر است:
الف- خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه 
به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی 
یا کلی- موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده 
)۳۵( این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون

ب- خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه 
موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ- حوادث: هرگونه سانحه  ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند 
)ث( این  ماده و محموالت آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، 
واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل 

نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
ت- شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع 
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راننده  به استثنای  مالی شود  یا  و  بدنی  قانون دچار خسارت  این 
مسبب حادثه

ث- وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری 
یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی  و بین شهری و واگن متصل 

)تریلر( متصل به آنها
ج- صندوق: صندوق تأمین خسارت های بدنی

چ- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ح- راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی 

انتظامی جمهوری اسالمی ایران
ماده ۲- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از 
اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود 
را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه 
مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در 
ماده )۸( این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این 

رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
تبصره ۱- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف 
را  ماده  این  موضوع  بیمه نامه  که  کدام  هر  و  است  نقلیه  وسیله 

تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود.
تبصره ۲- مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه 
موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به 
فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت واردشده 

از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.




