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 3131ه مصوب میقانون ب
 مهیب معامالت

از  یوجوه ایدر ازاء پرداخت وجه  کندیطرف تعهد م کیاست که به موجب آن  یعقد مهیب - 1ماده 
 بپردازد. ینیوجه مع ای وارده بر او را جبران نموده حادثه خسارتبروز  ایدر صورت وقوع  گریطرف د

ه را و آنچ مهیحق ب پردازدیم گرمهیبه ب گذارمهیرا که ب یوجه گذارمهیطرف تعهد را ب گرمهیمتعهد را ب
 نامند. مهیموضوع ب شودیم مهیکه ب

 خواهد هناممهیب باشد و سند مزبور موسوم به یبه موجب سند کتب دیآن با طیو شرا مهیعقد ب - 2ماده 
 بود.

 شود: دیق حیصر طوربه لیامور ذ دیبا نامهمهیدر ب - 3ماده 

 انعقاد قرارداد. خیتار - 1

 .گذارمهیو ب گرمهیاسم ب - 2

 .مهیموضوع ب - 3

 به مناسبت آن به عمل آمده است. مهیکه عقد ب یخطر  ایحادثه  - 4

 .مهیب یو انتها ابتدا - 5

 .مهیحق ب - 6

 در صورت وقوع حادثه. گرمهیتعهد ب زانیم - 7

 تیمسئول نوع هر ای یهر حق مال ایمنفعت  ای نیممکن است مال باشد اعم از ع مهیموضوع ب - 4ماده 
کن مم نیو همچن باشد نفعیذ دهدیم مهیآنچه ب به بقاءنسبت  گذارمهیب نکهیمشروط بر ا یحقوق

 .گرددیم متضرر گذارمهیباشد که از وقوع آن ب یخطر  ایحادثه  یبرا مهیاست ب

شخص  ای مال صاحب یندگینما یقانون نیاز عناو یکیبه  ایباشد  لیممکن است اص گذارمهیب - 5ماده 
 صاحب مال داشته باشد. از طرفحفظ آن را  تیمسئول ایرا داشته  نفعیذ

که  باشد شده حیتصر نامهمهیمتعلق به خود او است مگر آنکه در ب دهدیم مهیهر کس ب - 6ماده 
)به نام حامل(  اسم بدون ذکر نامهمهیاست ب ممکن ونقلحمل مهیدر ب کنیاست ل یگر یمربوط به د

 شود. میتنظ
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 یاهحادث هرگاه صورت نیدهد در ا مهیرهن است ب ای قهیرا که در نزد او وث یمال تواندیطلبکار م - 7ماده 
 خیر تارد گذارمهیآنچه را که ب زانیتا م بپردازد دیبا گرمهیب خساراتی کهنسبت به مال مزبور رخ دهد از 

 به صاحب مال تعلق خواهد گرفت. هیبق و وقوع حادثه طلبکار است به شخص او

فع را به ن مال همان توانیاست نم یباق مهیکه ب یشده باشد در مدت مهیب یمال کهدرصورتی - 8ماده 
 .بیمه نمودهمان شخص و از همان خطر مجدداً 

 مهیرا ب آن توانیم متیق هیشده باشد نسبت به بق مهیب متیبه کمتر از ق یمال کهدرصورتی - 9ماده 
 کرده است مسئول خواهد بود. مهیب از مال که یمبلغ به نسبت گرانمهیاز ب کیصورت هر  نینمود در ا

که  یبلغم تناسب فقط به گرمهیشده باشد ب مهیب یواقع متیبه کمتر از ق یمال کهدرصورتی - 11ماده 
 خواهد بود. مسئول خسارتمال  یواقع متیکرده است با ق مهیب

 بطالنفسخ و 
در موقع عقد  عادله متیرا اضافه بر ق یاو با قصد تقلب مال ندهینما ای گذارمهیچنانچه ب - 11ماده 

 .ستین استردادقابل بیمه دریافتیباطل و حق  مهیداده باشد عقد ب مهیقرارداد ب

و مطالب  دیبنما کاذبه عمداً اظهارات ایکند  یخوددار  یعمداً از اظهار مطالب گذارمهیب هرگاه - 12ماده 
 گرمهیآن در نظر ب تیاز اهم ای داده رییموضوع خطر را تغ باشد یطور  بهاظهارات کاذ ایاظهار نشده 
 نیدر وقوع حادثه نداشته باشد. در ا یر یتأث مذکوره اگر مراتب یباطل خواهد بود حت مهیبکاهد عقد ب

اط حق دارد اقس گرمهیبلکه ب ستین استردادقابلاست  پرداخته گذارمهیکه ب یوجوه فقطنهصورت 
 مطالبه کند. گذاراز بیمه زیافتاده است ن عقب خیرا که تا آن تار مهیب

باطل  مهیب عقد عمد نباشد یاظهارات خالف واقع از رو ای یاز اظهار مطالب یاگر خوددار  - 13ماده 
وقوع حادثه معلوم شود  از اظهار خالف واقع قبل ایمطلب اظهارنشده  هرگاهصورت  نیدر ا شودینم

اء ابق قرارداد راداشته  افتیاو در تیرضا صورت در گذارمهیرا از ب مهیاضافه حق ب ایحق دارد  گرمهیب
 .را فسخ کند مهیقرارداد ب ایکند و 

اطالع  گذارمهیب به دوقبضه ینامه سفارش ایمراتب را به موجب اظهارنامه  دیبا گرمهیصورت فسخ ب در
 مهیاضافه حق ب دیبا گرمهیب و شودیشروع م گذارمهیده روز پس از ابالغ مراتب به ب اثر فسخدهد 

 مسترد دارد. گذارمهیفسخ را به ب خیتا تار یافتیدر

به نسبت  خسارت اظهار خالف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود ایمطلب اظهار نشده  کهدرصورتی
پرداخته شده باشد  واقع کامل و طوربهاظهار خطر  صورتدر  یستیکه با یو وجه یپرداخت مهیوجه ب

 .افتیخواهد  لیتقل

 .بود او نخواهد ندگانینما ای گذارمهیب ریاز تقص هیمسئول خسارات ناش گرمهیب - 14ماده 
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 دینمایخود م مال را که عادتاً هر کس از یاز خسارت مراقبت یر یجلوگ یبرا دیبا گذارمهیب - 15ماده 
 یرا که برا یآن اقدامات وقوع ایشدن حادثه  صورت نزدیکو در  دیبنما زین مهینسبت به موضوع ب

 ظرف پنجدر  یزمان امکان و منته نی. اولآورد و توسعه خسارت الزم است به عمل تیاز سرا یر یجلوگ
خواهد بود مگر آنکه مسئول ن گرمهیرا مطلع سازد و اال ب گرمهیب اطالع خود از وقوع حادثه خیروز از تار

 مقرر در مدت گرمهیاو بوده است اطالع به ب اریاز اخت که خارج یحوادث واسطهبه که ثابت کند گذارمهیب
 او مقدور نبوده است. یبرا

ود به نش جهینت بر فرض که منتج به دینمایاز توسعه خسارت م یر یجلوگ یبرا گذارمهیکه ب یمخارج
تناسب آن با موضوع  ای مزبوره لزوم مخارج در موضوع نیطرف نیب هرگاه یخواهد بود ول گرمهیعهده ب

 .شودیم رجوع محکمه ایشود حل اختالف به حکم  جادیا یاختالف مهیب

 دیداست تش شده منعقد مهیرا که به مناسبت آن ب یعمل خود خطر  جهیدر نت گذارمهیب هرگاه - 16ماده 
از قرارداد  مزبور قبل تیوضع اگر دهد که رییتغ یطور بهرا  بیمهموضوع  تیوضع ای اتیفیاز ک یکی ایکند 

ا ر  گرباید بیمه گشتیمذکوره در قرارداد نم طیشرا ایانعقاد قرارداد  یحاضر برا گرمهیموجود بود ب
 .بالفاصله از آن مستحضر کند

را  مراتب دیبا هینباشد مشارال گذارمهیعمل ب جهیدر نت مهیموضوع ب تیوضع رییتغ ایخطر  دیتشد اگر
 اعالم کند. گرمهیاطالع خود رسماً به ب خیروز از تار ظرف دهدر 

ند ک شنهادیپ گذارمهیب نموده به نیرا مع مهیحق دارد اضافه حق ب گرمهیدر هر دو مورد مذکور در فوق ب
طر در خ دیشدرا فسخ کند و اگر ت قرارداد آن نشود و پرداخت یقبول یحاضر برا گذارمهیب کهدرصورتیو 
و  مطالبه کنداز او  یمحاکم عموم یاز مجرا زین را باشد خسارات وارده گذارمهیعمل خود ب جهینت

به بقاء عقد قرارداد داده باشد  تیاز انحاء رضا یخطر به نحو دیتشد پس از اطالع گرمهیب کهدرصورتی
 خسارت بعد از وقوع ایقبول کرده  گذارمهیاز مراتب از ب از اطالعرا پس  مهیوجه ب از یمثل آنکه اقساط

 د.به مراتب مذکوره استناد کن تواندینم گریبه او پرداخته باشد د حادثه

 آن پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو ایخطر  دیبعد از اطالع از تشد مهیب اقساط حق وصول
 .باشدیبه بقاء قرارداد م گرمهیب تیبر رضا لیدل

 یتعهدات هیکل هیالمنتقل ایاگر ورثه  یگر یبه د مهیانتقال موضوع ب ای گذارمهیصورت فوت بدر  - 17ماده 
رثه به نفع و مهیکند عقد ب اجرا گرمهیب مقابل است در گذار بودهبیمهرا که به موجب قرارداد به عهده 

را  آن فسخحق  هیالمنتقل ایورثه  ای گرمهیاز ب کیهر  هذامع ماندیم یبه اعتبار خود باق هیالمنتقل ای
 .داشت خواهند زین

 نامهمهیب لیتبد یتقاضا مهیموضوع ب یقطع هیالکه منتقل یخیحق دارد در ظرف سه ماه از تار گرمهیب
 را فسخ کند. مهیعقد ب دینمایرا به نام خود م
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ل مقاب در مهیافتاده وجه باقساط عقب هیناقل مسئول کل یگر یبه د مهیدر صورت انتقال موضوع ب
الع اظهارنامه اط ای یسفارش به موجب نامه گرمهیب که انتقال را به یخیاز تار کنیخواهد بود. ل گرمهیب
 شود مسئول نخواهد بود. پرداخته دیاطالع به بعد با خیکه از تار ینسبت به اقساط دهدیم

سئول م گرمهیب مقابل در مهینسبت به تمام وجه ب هاآناز  کیمتعدد باشند هر  هیالمنتقل ایاگر ورثه 
 خواهد بود.

شده بوده  واقع به عمل آمده قبل از عقد قرارداد مهیآن ب یکه برا یمعلوم شود خطر  هرگاه - 18ماده 
د گرفته باش گذارمهیاز ب یوجه گرمهیصورت اگر ب در اینخواهد بود  اثریباطل و ب مهیاست قرارداد ب

 مسترد دارد. گذارمهیبه ب دیبا را هیارج کسر و بقمخ عنوانبهعشر از مبلغ مزبور را 

 گرمهیب تیمسئول
ادثه ح وقوع شده بالفاصله قبل از مهیمال ب متیعبارت است از تفاوت ق گرمهیب تیمسئول - 19ماده 

 خواهد شد مگر پرداخته حاصله به پول نقد حادثه خسارتمانده آن بالفاصله بعد از  یباق متیبا ق
 گر ملزممهبیصورت  نیباشد در ا شده ینیبشیپ مهیدر سند ب گرمهیب یعوض برا ایو  ریحق تعم نکهیا

 .دیمان لیو تحو هیعوض را ته ایکرده  ریتعم شودینم که عرفاً کمتر از آن یرا در مدت مهیاست موضوع ب

 شده تجاوز نخواهد کرد. مهیاز مبلغ ب گرمهیب تیحداکثر مسئول درهرصورت

 هناممهیب در مگر آنکه ستین شودیم جادیمال ا یذات بیکه از ع یمسئول خسارات گرمهیب - 21ماده 
 شده باشد. یشرط خالف

 مسئول آن است عبارت است از: گرمهیکه ب قیخسارات وارده از حر - 21ماده 

 آن واقع شده باشد. یکیدر نزد قیحر اگرچه قیاز حر مهیخسارت وارده به موضوع ب - 1

آتش به  کردن خاموش یکه برا یگر ید لهیهر وس ایوارده به اموال از آب  متیتنزل ق ایهر خسارت  - 2
 کار برده شده است.

 .قیشدن مال در موقع نجات دادن آن از حر وبیمع ایتلف شدن  - 3

 ای تیاز سرا یر یجلوگ یبرا بنا یجزئ ای یخراب کردن کل جهیشده در نت مهیخسارت وارده به اموال ب - 4
 .قیتوسعه حر

 :شودیحساب م قیطر نیخسارت به ا لیذ یهامهیدر ب - 22ماده 

 مال در مقصد. متیق نقل و حمل مهیبدر  - 1

 .شدیم گذارمهیب دیامر عا شرفتیکه در صورت پ یاست منافع یکه متوقف بر امر  یمنافع مهیدر ب - 2
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 یواقع زانیم نییتع یآن در سر خرمن و موقع برداشت محصول برا متیق یمحصول زراعت مهیدر ب - 3
کسر  متیاز اصل ق گرفتیم عدم وقوع حادثه به مال تعلق در صورتالزحمه که خسارت مخارج و حق

 کرد. تجاوز نخواهد نامهمهیب در نهیمع متیخسارت از ق زانیم درهرصورتخواهد شد و 

صان نق ای مرگ بعد از یاز اعضاء بدن مبلغ پرداخت یشکستن عضو اینقص  ایعمر  مهیدر ب - 23ماده 
 شود. نیمع بین طرفین مهیدر موقع عقد ب طورقطعبه دیعضو با

را  خود تیآن شخص قبالً رضا کهدرصورتی یگر یشکستن عضو شخص د اینقصان  مهیب ایعمر  مهیب
 کتباً نداده باشد باطل است.

 ایمر راجع به ع مهیاگر ب او شرط است. میق ای یول تینداشته باشد رضا یقانون تیاهل گذارمهیب هرگاه
ه خواهد بود ک یعبارت از مبلغ خسارت زانیباشد م طورکلیبه یشکستن عضو بدن جماعت اینقص 

 .شودیم نیمع بین طرفینمطابق تعرفه قبالً 

مگر  دشویم پرداخته یمتوف ینبعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانو دیعمر که با مهیوجه ب - 24ماده 
 مهیصورت وجه ب نیباشد که در ا شده یگر ید دیق سند بیمهبعد از آن در  ای مهیدر موقع عقد ب نکهیا

 است. شده اسم برده مهیخواهد بود که در سند ب یمتعلق به کس

تقال ان یگر یبه د را دهد مگر آنکه آن رییعمر خود را تغ مهیدر سند ب نفعیحق دارد ذ گذارمهیب - 25ماده 
 .کرده باشد میتسل هیالرا هم به منتقل نامهمهیداده و ب

 یر گیرا به د نامهمهیب در نهیحق دارد وجه مع گذارمهیعمر ب مهیدر تمام مدت اعتبار قرارداد ب - 26ماده 
 برسد. گرمهیب و دهندهامضاء انتقالبه  دیانتقال مزبور با دیمنتقل نما

 گذارمهیاگر ب یول شودیشده شروع م مهیفوت ب خیعمر از تار مهیانتقال وجه ب یقانوناثرات  - 27ماده 
 باشد در کمال اعتبار خواهد بود. نموده معامله گرمهیب آن بانسبت به  ایکرده  افتیدر یاز بابت آن وجه

 مهنامهیب رد از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خالف آن هیمسئول خسارات ناش گرمهیب - 28ماده 
 شرط شده باشد.

از  گرمهیب گذارمهیب مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به مهیدر مورد ب - 29ماده 
 .شودیم یدر مقابل ثالث بر  تیمسئول هرگونه

ل که مسئو یاشخاص در مقابل کندیپرداخت م ایکه خسارات وارده را قبول  یدر حدود گرمهیب - 31ماده 
با  یکند که مناف یاقدام گذارمهیب خواهد بود و اگر گذارمهیب مقامخسارت هستند قائم ایوقوع حادثه 

 .شودیم مسئول شناخته گرمهیعقد مزبور باشد در مقابل ب

 .داشت حق فسخ قرارداد را خواهد گذارمهیب گرمهیافالس ب ایدر صورت توقف  - 31ماده 

 نیو ب دارند طلبکاران حق تقدم رینسبت به سا گذارانمهیب گرمهیب یورشکستگدر صورت  - 32ماده 
 عمر است. مهیمعامالت ب تقدم بادر درجه اول حق  مهیمعامالت مختلف ب
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 ید حتدار  تقدم شده حق مهیبر مال ب یطلبکار  هرگونهدر مقابل  مهینسبت به حق ب گرمهیب - 33ماده 
 باشد. یبه موجب سند رسم نیریاگر طلب سا

ف از طر  تقلب شده باشد در صورت اثبات مهیموضوعات مختلفه ب مهیقرارداد ب کیاگر در  - 34ماده 
م قرارداد کرده تما تیسرا زیموضوعات ن رینسبت به سا موضوعات بطالناز آن  یکینسبت به  گذارمهیب

 باطل خواهد بود.

 قرارداد محسوب است. کیدر حکم  شودیذکر م نامهمهیب کیموضوعات مختلفه که در 

در ماده  مذکوره موعد کنیل ندیبنما یگر یهر شرط د مهیب یدر قراردادها توانندیم نیطرف - 35ماده 
ن شامل قانو نیا کنند. دیتمد گریکدی تیرا به رضا است موعدممکن  یدهند ول لیتقل توانندیرا نم 16

 خواهد بود. زین مهیگذشته ب یقراردادها

 یمنشأ دعو حادثه وقوع خیآن از تار یدو سال است و ابتدا مهیاز ب یناش یزمان دعاومرور  - 36ماده 
ماده نخواهد  نیمشمول ا باشد در محاکم طرح شده این قانون یکه قبل از اجرا یخواهد بود لکن دعاو

 بود.

و  صدیس هزار و کی ماهاردیبهشتماده است در جلسه هفتم  وششسیقانون که مشتمل بر  نیا
 .دیرس یمل یمجلس شورا بیشانزده به تصو


