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 )1حداقـل تعهـد اجبـاری در بیمـه نامـه شـخص ثالـث چـه میـزان
اسـت؟ بیمـه شـخص ثالـث وسـیله نقلیه بایـد بتواند در هـر زمان در
بخـش خسـارت بدنـی حداقـل دیـه یـک فرد مسـلمان در مـاه های
حـرام و در بخـش خسـارت مالـی  2/5درصد تعهـدات بدنی را جبران
کنـد .حداقـل دیـه فـوت هر سـال از سـوی مرجع قانونـی تعیین می
شـود و تغییـر مـی کنـد .شـرکت بیمـه مکلف اسـت بـا دریافت حق
بیمـه اعلام شـده ،با دارنده وسـیله نقلیـه قرارداد بیمـه حداقل با این
میـزان تعهـدات منعقد کند.
 )2نـرخ و حـق بیمه شـخص ثالث چگونه تعیین می شـود؟ رقم حق
بیمـه بـه طـور معمـول متناسـب با ریسـک هر وسـیله نقلیـه و نرخ
هـای تعییـن شـده در آییـن نامه هـای آن و دیگر ضوابط ابالغ شـده
بیمـه مرکـزی ،از سـوی شـرکت بیمـه دریافـت و برای همان وسـیله
نقلیـه بیمـه نامـه صـادر مـی شـود .در صـورت وقوع حادثـه منجر به
خسـارت احتمالـی جانـی و مالـی از سـوی وسـیله نقلیـه دارای بیمه
نامـه بـه اشـخاص ثالـث  ،خسـارت وارده از محـل بیمه نامه مسـبب
حادثـه پرداخت می شـود.
 )3آیـا حـق بیمـه شـخص ثالـث مطابق با قیمـت خـودرو تغییر می
کند؟ حق بیمه در «بیمه اجباری شـخص ثالث» متناسـب با نسـبت
ریسـک خسـارت جانـی و مالـی منتقل شـده به شـرکت بیمه تغییر
مـی کنـد .ایـن ریسـک در مورد وسـایل نقلیه با عمر بـاال و رانندگانی
کـه بیشـتر تخلـف کننـد و خود و دیگـران را بیشـتر در معرض خطر
قـرار می دهنـد ،افزایش مـی یابد.
 )4بیمـه حادثـه راننـده کـه بـا بیمـه شـخص ثالـث صادر می شـود،
چیسـت؟ منظـور از شـخص ثالـث ،هر شـخصی اسـت که به سـبب
حـوادث وسـایل نقلیـه موتـوری دچـار زیان هـای بدنی و مالی شـود
بـه اسـتثنای راننده مسـبب حادثه.شـرکت بیمه ،هنـگام صدور بیمه
نامـه شـخص ثالـث ،با دریافت حق بیمـه حوادث راننده ،خـود راننده
را هـم تـا حـد دیـه مـاه حـرام تحت پوشـش بیمه حـوادث قـرار می
دهـد .حداکثـر حـق بیمه پوشـش حـوادث راننده در هر سـال هنگام
صـدور بیمـه نامـه شـخص ثالـث در بیمـه نامـه درج و بـه حق بیمه
اضافـه می شـود.
 )5در تصادفات زنجیرهای چه کسـی مسـئول جبران خسـارت است؟
از مهمترین سـواالت متداول بیمهی ثالث سـوال مربوط به تصادفات
زنجیـرهای اسـت .تصـادف زنجیـرهای را میتوان در دو حالت بررسـی
کرد )1 :حالتی که خودروها در حالت ایسـتاده هسـتند (مثال پشـت
چـراغ قرمـز ایسـتادهاند) و خودروی دیگر با سـرعت بـه آنها برخورد
میکنـد :در ایـن حالـت خـودروای کـه بـه دیگـر خودروهـا برخـورد
کـرده مقصـر حادثه اسـت .خسـارت خودروهای آسـیبدیده از محل
بیمـهی ثالـث خـودروی مقصـر پرداخـت خواهـد شـد )2 .حالتی که
خودروهـا در حـال حرکـت هسـتند و یک خودرو با سـرعت از پشـت
بـه خودروهـای جلویـی برخـورد میکند :اگـر خودروهایـی که بههم
برخـورد کردنـد فاصلهی قانونی را نسـبت به خـودروی جلویی رعایت
نکـرده باشـند ،هـر خـودرو نسـبت به خـودروی جلویی مقصر اسـت.
درنتیجـه خسـارت خـودروی جلویـی از محل بیمهی ثالـث خودروی
عقبـی مقصر پرداخت خواهد شـد.
ِ
 )6ضـرورت دریافـت الحاقیـه افزایـش تعهدات در بیمه نامه شـخص
ثالـث چیسـت؟ هـرگاه تعهـد پرداخت خسـارت ،بیـش از ارقام قبلی
اعلام شـده در بیمـه نامه باشـد ،از جملـه در زمانی که معـادل ریالی
دیـه در سـال جدیـد را پـس از تصویـب رئیـس قـوه قضائیـه وزیـر
دادگسـتری ابلاغ مـی کنـد بایـد به شـرکت بیمه مراجعـه کنیم و با
پرداخـت تفـاوت حـق بیمـه آن ،تعهد بیمه نامه خـود را به روز کنیم.
 )7نداشـتن بیمـه شـخص ثالـث بـرای دارنـده وسـیله نقلیـه چـه
مشـکالتی ایجـاد مـی کنـد؟ نداشـتن بیمه نامـه برای وسـیله نقلیه
خلاف قانـون اسـت.پرداخت تمام خسـارت هاى جانى (دیـه) و مالى
بـر عهـده راننـده مقصـر بـوده و ممکـن اسـت کـه زندانى شـود و هر
موقـع کـه بخواهـد بیمه شـخص ثالث بخـرد ،باید علاوه برحق بیمه

چه کساین ابید بیمه بیکاری دریافت کنند؟
بیـکار از نظـر قانـون بیمه بیکاری ،بیمه شـده ای اسـت که بدون میل و اراده بیکار شـود
و آمـاده بـه کار باشـد .غیـر ارادی بـودن بیـکاری ،ملاک اصلـی برقـراری حمایـت های
قانونـی بـرای بیمـه شـدگان بیـکار اسـت .طبقـه بندی ایـن افراد بـه صـورت دقیقتر به
شـرح زیر است:
 )1مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی باشند.
 )2بیـکاری حداکثـر  ۳۰روز پـس از اخـراج یـا اعلام عـدم نیاز توسـط کارفرما بـه اداره
کار گـزارش دهد.
 )3به صورت غیر ارادی از کار اخراج شده باشند.
 )4تبعه کشورهای خارجی نباشند.

 )5مستمری بگیر ،بازنشسته و یا از کار افتاده کلی نباشند.
 )6بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل  ۶ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
 )7بیمه شـدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سـیل ،جنگ ،زلزله و آتش
سـوزی بیـکار مـی شـوند ،بـرای دریافـت مقرری بیمـه بیکاری ،نیـاز به داشـتن حداقل
سـابقه پرداخـت حـق بیمـه ندارنـد و حتـی اگـر در روز اول کار بـر اثر این حـوادث بیکار
شـوند مـی توانند مقـرری بیمه بیـکاری دریافت کنند.
 )8بیمـه شـدگان بایـد در دوره هـای کارآمـوزی و سـوادآموزی کـه از سـوی ادارههالـی
تعاونـی ،کار و رفـاه اجتماعـی و نهضـت سـوادآموزی برگـزار مـی شـود ،شـرکت کنند و
هـر دومـاه یـک بـار ،گواهـی الزم ،در این زمینه را به شـعب تامین اجتماعـی ارائه کنند.
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بیمـه شـخص ثالـث اجبـاری اسـت .تمامی شـرکتهای بیمه رقابت تنگاتنگـی دارند تا بتوانند گوی سـبقت را از دیگر رقبا برباینـد .در این هیاهوی بیمهای ،انتخـاب آگاهانهی بهترین
شـرکت ارائهکننـدهی بیمـه شـخص ثالـث ،علـم بـه نرخهـای بیمـه ای و پیـدا کردن پاسـخهای صادقانه به صدها سـوال دیگـر در این زمینه بسـیار حائـز اهمیت اسـت .در این مقاله
از دخـل و خـرج به مهمترین این سـواالت پاسـخ خواهیم داد.

جدیـد ،حـق بیمـه روزهایـی را هـم که وسـیله نقلیه او بیمه نداشـته
اسـت (حداکثـر یک سـال) بپـردازد.
 )8اگر وسـیله نقلیه بیمه نامه شـخص ثالث نداشـته باشـد و تصادف
هـم نکنـد ،مشـکل چیسـت؟ داشـتن بیمه نامه شـخص ثالـث برای
همـه وسـایل نقلیه موتوری (موتور سـیلکت و انواع خـودرو) اجباری
اسـت؛ حرکت وسـایل نقلیه موتوری بدون داشـتن بیمه نامه شـخص
ثالث ممنوع اسـت .مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه وسـایل
نقلیـه بـدون بیمـه نامه را متوقف و راننده متخلـف را ملزم به پرداخت
جریمـه می کنند.
 )9وسـایل نقلیه فاقد بیمه نامه شـخص ثالث از چه خدماتی محروم
می شـوند؟ ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسـایل نقلیه موتوری
فاقـد بیمـه نامه شـخص ثالـث در راهنمایـی و رانندگی ،دفاتر اسـناد
رسـمی ،سـازمان هـا و نهادهـای مرتبـط با حمل و نقل ممنوع اسـت
و ثبت معامله این وسـایل نقلیه امکانپذیر نیسـت.
 )10در صورت دریافت خسـارت از شـرکت بیمه ،بیمه نامه سـال بعد
بـه چـه شـکل تمدیـد می شـود؟ در این صـورت همـه تخفیف های
تعلـق گرفتـه حـذف می شـود و اگر خسـارت داشـته باشـد ،جریمه
دریافـت مـی شـود که طبـق جدول متفاوت اسـت.
 )11آیـا نـرخ بیمـه نامه شـخص ثالث در شـرکت های بیمه یکسـان

اسـت؟ بیمـه مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران معموال سـقف حق
بیمـه شـخص ثالـث را بـا تعهـدات پایه تعیین کرده اسـت و شـرکت
هـای بیمـه مجاز نیسـتند برای تعهـدات پایه حق بیمه ای بیشـتر از
آن دریافـت کننـد ،امـا مـی توانند بـا معیارهای خود به بیمـه گذاران
تخفیـف دهند.
 )12آیـا مـی تـوان هنـگام فـروش وسـیله نقلیه ،تخفیف هـای بیمه
نامـه شـخص ثالـث را بـه خـودرو جدیـد انتقـال داد؟ در صورتـی که
تقاضـای بیمـه گـذار قبـل از تاریـخ انتقـال بیمـه نامـه باشـد ،امکان
انتقـال تخفیـف هـا بـه خـودرو جدید وجـود دارد.
 )13آیـا در بیمـه نامه شـخص ثالث هزینه هـای درمانی نیز پرداخت
مـی شـود؟ بـر اسـاس مصوبـه مجلـس شـورای اسلامی ،وزارت
بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی مکلف اسـت مصدومان ناشـی
از حـوادث رانندگـی را بـدون دریافـت وجـه پذیـرش کند .بـرای این
منظور شـرکت های بیمه از محل بیمه نامه شـخص ثالث  10درصد
عـوارض بـه وزارت بهداشـت مـی پردازند.
 )14اگـر بـرای تمدیـد بیمه نامه فاصله بیفتـد ،بیمه نامه جدید صادر
می شـود؟ اگر برای تمدید بیمه نامه شـخص ثالث وقفه ایجاد شـود
بـه ازای هـر روز تأخیـر (حداکثـر یک سـال) باید بـرای دریافت بیمه
نامـه جدید جریمـه پرداخت کنیم

در صورتی که
تقاضای بیمه گذار
قبل از تاریخ انتقال
بیمه نامه باشد،
امکان انتقال تخفیف
ها به خودرو جدید
وجود دارد

 )15اگـر تعـداد سرنشـینان زیاندیـده در خـودروی مقصـر ،بیـش
از حـد مجـاز باشـد خسـارت بـه چـه شـکل پرداخـت خواهـد شـد؟
تعـداد سرنشـینان مجـاز خـودرو داخل کارت ماشـین قید میشـود.
منظـور از ظرفیـت غیـر مجـاز سرنشـینان تعـدادی بیـش از ظرفیت
مقرر در کارت ماشـین اسـت .تعهد شـرکت بیمه در برابر سرنشـینان
داخـل خـودروی مقصـر حادثـه ،برابـر اسـت با حاصلضـرب ظرفیت
مجـاز وسـیلهی نقلیـه در سـقف تعهـدات بدنـی .بهطورمثـال اگـر
ظرفیـت قانونـی خـودروای چهـار نفر باشـد ،سـقف تعهدات شـرکت
بیمـ ه در برابـر زیاندیـدگان داخـل خـودرو ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
( )۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰×۴=۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰میباشـد .در نتیجـه در
حادثهای که تعداد سرنشـینان خودروی مقصر بیش از ظرفیت مجاز
بـوده و میـزان خسـارت از سـقف تعهـد شـرکت بیمـه بیشتر باشـد
خسـارت سرنشـینان زیاندیـده بـه طـور کامـل پرداخت نمیشـود.
بلکـه مبلـغ خسـارت مـورد تعهـد شـرکت بیمه به نسـبت خسـارت
واردشـده بـه هـر یـک از زیاندیـدگان ،بیـن آنـان تقسـیم میگردد.
باقیمانـدهی خسـارت کـه توسـط شـرکت بیمـه پرداخـت نشـده،
توسـط صنـدوق خسـارت بدنـی پرداخـت خواهـد شـد .امـا صندوق
خسـارت بدنـی میتوانـد مبلـغ پرداختشـده را از راننـدهی مقصـر
دریافـت کند.

سرقفلیبهزبانساده
در اولیـن تعریـف از سـرقفلی مـی تـوان
سجاد حاجبی خانیکی
ایـن گونه شـرح داد کـه صاحب ملک در
کارشناس ارشد حقوق
ابتـدا مـدت اجـاره مبلغی را از مسـتاجر
مـی گیـرد کـه بـه آن مبلـغ ،سـرقفلی
گویند،صاحـب ملـک موظف اسـت در پایان مدت اجاره مبلغ گرفته شـده
را طبـق روز محاسـبه و بـه مسـتاجر برگردانـد .امـا آیـا ایـن مبلـغ همان
ودیعه اسـت؟

رشایط تعلق حق رسقفیل

چنانچـه دراجـاره نامه شـرط شـود که مالـک در مدت اجـاره ،حق افزایش
مبلـغ اجـاره یا درخواسـت تخلیـه ملک را ندارد و همچنیـن نمی تواند که
ملک را به کسـی جز مسـتاجر اجاره دهد .گام های ابتدایی برای دریافت
سـرقفلی برداشـته شـده اسـت اما زمانی این مسـاله نهایی می شـود که
مسـتاجر بایـد بـا صاحب ملک بر سـر مبلغ سـرقفلی توافـق کند .چنانچه
شـروط از طرف مالک رعایت نشـود مسـتاجر می تواند مبلغ سـر قفلی را
پـس بگیـرد ،همچنیـن اگر موفق به توافق نشـوند حق سـرقفلی به مالک
پرداخـت نخواهد شـد .اگر مسـتاجر در ابتدای عقد اجـاره به صاحب ملک
مبلغـی را بـه عنوان سـرقفلی نه ودیعه بپردازد ،همین مبلـغ در پایان عقد
طبـق روز بـه او بازگردانده می شـود.

ویژیگ های رسقفیل

در ابتدا باید گفت چه ضمن سـند رسـمی چه ضمن سـند عادی اگر به
حـق سـرقفلی اشـاره شـود معتبر اسـت .تنها فرقـی که می کنـد در زمان
توقیـف سـرقفلی توسـط طلبـکار اسـت .براین اسـاس که سـرقفلی اگر با
سـند رسـمی منتقل شـده باشد قابل توقیف اسـت پس طلبکاران شخص
صاحـب سـرقفلی مـی تواننـد با توقیـف و فـروش آن به مبلـغ طلب خود

دسـت یابنـد ولـی اگـر ضمن سـند عادی منتقل شـده باشـد ایـن ویژگی
را نـدارد .سـرقفلی اجبـار قانونـی نـدارد و تنها با توافق طرفیـن برقرار می
شـود ولی اگر برسـر میزان آن دو طرف دچار اختالف شـوند دادگاه مبلغ
را مشـخص مـی کنـد .ایـن حـق مخصـوص و بـرای حمایـت از مسـتاجر
اماکـن تجاری برقرار شـده اسـت.

حق کسب یا پیشه یا تجارت

اگر اجاره نامه قبل از مهر سـال  1376تنظیم شـده باشـد مشـمول قانون
روابـط موجـر ومسـتاجر سـال  1356است.براسـاس این قانون اجـاره نامه
دائـم تمدیـد شـده و مسـتاجر ملـزم بـه تخلیه ی ملـک نمی باشـد و اگر
صاحـب ملـک بخواهـد به قـرارداد اجـاره پایـان دهد باید مبلغـی را تحت
عنـوان حـق کسـب ،پیشـه یا تجارت بـه مسـتاجر پرداخت کند.

دالیل اجباری تخلیه ملک تجاری

اگـر مالـک قصـد بازسـازی یا انجـام تجارت در ملک خـود و حتی نیازمند
سـکونت در ملکش باشـد می تواند حکم تخلیه بگیرد.

موارد معافیت مالک از پرداخت حق کسب
پیشهیاتجارت

در صورتـی که مسـتاجر حق انتقال سـرقفلی را نداشـته باشـد ولـی آن را
انتقـال دهـد ،مالـک بـه علـت این تخلـف با مراجعـه بـه دادگاه و پرداخت
نصـف مبلـغ حق کسـب ،پیشـه یا تجارت حکـم تخلیه ملک خـود را می
گیرد.اگر در عقد اجاره عنوان شـغلی مسـتاجر قید شـده باشـد وی نمی
توانـد بـدون رضایـت مالـک آن را تغییـر دهد و در صـورت تغییر ،متخلف
شـمرده مـی شـود .ایـن تخلـف بـه مالـک حـق فسـخ عقـد اجـاره بدون
پرداخـت حـق کسـب ،پیشـه یا تجـارت را مـی دهد.

اگـر مسـتاجر در ملـک مـورد اجـاره عملی انجـام دهد که به ملک آسـیب
برسـد یـا از انجـام عملـی که بـرای حفظ ملک الزم اسـت امتنـاع کند در
اصطلاح مرتکـب تعـدی و تفریط شـده باشـد ،ایـن عمل عالوه بـر اینکه
بـه مالـک حـق گرفتن حکم تخلیه مـی دهد ،او را از پرداخت حق کسـب،
پیشـه یـا تجـارت نیز معـاف می کند.
عـدم پرداخـت مبلـغ اجـاره نیـز در دو صـورت بـه مالک حق درخواسـت
تخلیـه بـدون پرداخـت حـق کسـب ،پیشـه یا تجـارت را مـی دهد:
مالـک یکبـار از طریـق اظهـار نامـه (در صورتـی که اجاره نامه سـند عادی
باشـد) یـا اخطاریـه دفتـر اسـناد رسـمی (در صورتـی که اجاره نامه سـند
رسـمی باشـد) از مسـتاجر پرداخـت مبلـغ اجـاره را تقاضـا مـی کنـد .اگر
مسـتاجر بـاز هـم از پرداخـت اجـاره بهـا خـودداری کند مالک بـا مراجعه
بـه دادگاه اقـدام بـه در خواسـت تخلیـه ملـک مـی کند .در ایـن زمان اگر
مسـتاجر اجـاره بهـا را در صنـدوق دادگسـتری به امانت بگـذارد این مبلغ
بـه مالـک پرداخـت شـده و حکـم تخلیه صـادر نمی شـود .قانونگـذار این
امکان را فقط یکبار به نفع مسـتاجر ایجاد کرده اسـت و اگر برای بار دوم
ایـن دعـوا مطـرح شـود او دیگر نمـی تواند با امانت گذاشـتن مبلـغ اجاره
در صنـدوق دادگسـتری مانـع صدور حکم تخلیه شـود.
اگـردر طـول یـک سـال مسـتاجر دو بـار در پرداخـت مبلغ اجـاره آنچنان
تاخیـر کنـد کـه مالـک از طریـق اظهاریـه یـا اخطاریـه پرداخـت مبلغ را
تقاضـا کنـد در ایـن حالـت اگـر بـرای بار سـوم هـم مسـتاجر در پرداخت
اجـاره بهـا تاخیـر کرد اینجـا مالک با مراجعـه به دادگاه درخواسـت صدور
حکـم تخلیـه مـی کند و مسـتاجر نمی توانـد به هیچ وجـه از صدور حکم
جلوگیـری کند.

فرق رسقفیل اب مالکیت

طبـق قانـون مالـک مغـازه نمـی تواند همزمان مالک سـرقفلی هم باشـد.

حـق سـرقفلی مختص مسـتاجر مغازه اسـت .اگـر مالک ،ملک تجـاری را
بفروشـد دو حالت دارد یا به مسـتاجر می فروشـد که در این صورت حق
سـرقفلی از بیـن مـی رود زیـرا یـک نفـر نمی توانـد همزمـان مالک ملک
و سـرقفلی آن باشـد .یـا بـه غیـر مـی فروشـد کـه خللی به حق سـرقفلی
مسـتاجر وارد نمی شـود.
در صـورت فـروش ملـک دارای حق سـرقفلی به غیـر ،انتقال گیرنده مالک
جدیـد مغـازه مـی شـود ولـی چـون مسـتاجر حـق سـرقفلی دارد او نمی
توانـد در ملـک تصرفـی انجـام دهد مگر اینکه مسـتاجر به یکـی از دالیل
قانونی یا با دریافت ارزش سـرقفلی راضی به تخلیه ملک شـود .مسـتاجر
مـی توانـد حق سـرقفلی را انتقـال دهد و در صورت انتقال شـخص انتقال
گیرنده مسـتاجر محسـوب و از تمام حقوق متعلق به مسـتاجر برخوردار
می شـود.

انتقال رسقفیل

در صورتی که مسـتاجر حق فروش سـرقفلی را نداشـته باشـد ولی بخواهد
آن را انتقـال دهـد اول بایـد بـا اظهـار نامه بـه مالک اطالع دهـد و رضایت
او را جلـب کنـد اگـر مالک رضایت نداشـته باشـد باید حق کسـب ،پیشـه
یـا تجـارت مسـتاجر را در مقابـل تخلیـه ملک پرداخت کند .امـا اگر مالک
نـه بـه انتقـال رضایـت دهد نه حاضر به پرداخت مبلغ شـود مسـتاجر می
توانـد بـا اذن از دادگاه ملـک را اجاره دهد.
در صورتی که مسـتاجر به این ترتیب عمل نکند متخلف شـناخته شـده
و مالـک بـه علـت ایـن تخلف بـا مراجعه بـه دادگاه و پرداخـت نصف مبلغ
حـق کسـب ،پیشـه یـا تجـارت حکـم تخلیه ملـک خـود را می گیـرد .در
صـورت فـوت مسـتاجر حقوق حاصل از قرارداد اجاره بـه وراث او به صورت
قهـری منتقـل می شـود ،انتقـال قضایی نیز زمانی اسـت کـه انتقال ملک
بـه موجـب حکم مقام قضایی باشـد.

