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 كل كشور     1397ربرسي اليحه بودهج سال 

 «11»تبصره « ب»بند « 3». جزء 29

كان صدور گواهيناهم ران   سربازي(   معافيت   يا  خدمت   پايان     كارت     افقد    ندگي رباي مشموالن)ام

 
 
 
 
 

 

 

 مقدمه

 ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به وارد شده خسارات اجباری بیمه» قانون (54)اساس ماده حال حاضر بردر

، امكان صدور گواهینامه رانندگی برای کلیه دارندگان کارت پایان خدمت وظیفه 1395مصوب  «نقلیه وسایل از

 «ب»بند  «3» جزء ن غایب فراهم شده است؛ لكن درعمومی یا معافیت، مشموالن تعیین تكلیف شده و مشموال

تر گردیده است که در این گزارش به نحوی این امكان، مضیق، بهکشورکل  1397سال الیحه بودجه  «11»تبصره 

 .پردازیمبررسی این موضوع می
 

 بررسی موضوع

 نمشموال مورد در زیر امور دارد انجامکه بیان می 1363قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال  (10)طبق ماده 

 .1 :باشدمی عمومی وظیفه سازمان از آنان مشمولیت وضع به رسیدگی بر دال مدرک ارائه مستلزم عمومی وظیفه

این اساس اخذ گواهینامه و صدور آن نیازمند ارائه کارت پایان  بر .2گواهینامه  اخذ و رانندگی آزمایشات در شرکت

 اجباری بیمه با تصویب قانون 1395عمومی از خدمت مذکور بود. لكن در سال  خدمت یا معافیت خدمت وظیفه

 (54)قانون خدمت وظیفه عمومی نسخ گردیده است. ماده  (10) ماده« 1»ثالث، بند شخص به شده وارد خسارات

 اخذ د:داربیان می« نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباری بیمه» قانون

 رانندگی، گواهینامه اخذ این ماده براساس .نیست سربازی معافیت و خدمت پایان کارت نیازمند گواهینامه

 مشموالن یا خدمت پایان کارت دارندگان برای صرفاً عمومی وظیفه خدمت قانون (10) ماده استناد به قبالً که

گردید. در  پذیرامكانیا کارت معافیت  خدمت پایان کارت ارائه به نیاز بدون بود، پذیرامكان شده تكلیف تعیین

 .شودمی ن تعیین تكلیف شده و غایبان از خدمت نظام وظیفهمشموالهمه نتیجه این حكم شامل 

 (54) ، برخالف صراحت حكم ماده1397الیحه بودجه سال  «11»تبصره « ب»بند  «3»جزء با این وجود،

که شرح آن گذشت، « نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباری بیمه» قانون

توانند اند میصورت اقساطی یا نقدی برای صدور کارت اقدام کردهغایبی که به مشموالنبیان کرده است که 

دسته از توان استنباط نمود اخذ گواهینامه رانندگی برای آن گواهینامه اخذ کنند، لذا از مفهوم مخالف این حكم، می

 «11»تبصره « ب»بند  «3» جزءاند، مجاز نیست. بر این اساس از آنجا که ن غایب که تعیین تكلیف نشدهمشموال

 اثر در ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباری بیمه»می ئ( قانون دا54، ذیل ماده )1397الیحه بودجه سال 

ای در قانون بودجه مغایر بودجهدلیل درج حكم غیرهکند، برا نسخ می 1395مصوب « نقلیه وسایل از ناشی حوادث

 قانون اساسی است. دوموپنجاهبا اصل 
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صورت تصویب ایجاد خواهد کرد؛ زیرا عدم صدور گواهینامه برای اشخاص  عالوه، این حكم از الیحه بودجه، اشكاالت اساسی دربه

یژه در فرض وقوع تصادفات وای را بهصرف نداشتن کارت پایان خدمت، مشكالت عدیده و پیچیده دارای مهارت الزم برای رانندگی، به

برای آنان به دنبال خواهد داشت.  ناپذیریهای سنگین و عواقب مالی جبرانآورد و مجازاتوجود میبرای این اشخاص به رانندگی

لث، شرط داشتن کارت معافیت یا پایان خدمت را برای صدور گواهینامه قانون بیمه اجباری شخص ثا (54)رو قانونگذار در ماده ازاین

رو حذف این حكم در به نوعی این شرط را برگردانده است. ازاین1397الیحه بودجه سال  «11»تبصره « ب»بند  «3» جزء حذف نمود.

 الیحه بودجه مورد پیشنهاد است.

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

، اخذ گواهینامه رانندگی نیازمند ارائه کارت پایان خدمت نبوده 1395قانون بیمه شخص ثالث مصوب  (54)ده با توجه به اینكه طبق ما

 «3» جزء توانند برای اخذ گواهینامه مذکور اقدام نمایند، حكم مذکور درتعیین تكلیف شده می مشموالنغایب و هم  مشموالنو هم 

غایبی  مشموالنمذکور تنظیم شده و امكان دریافت گواهینامه را فقط برای  (54)ه الیحه بودجه، برخالف ماد «11»تبصره « ب»بند 

ای در بودجهدلیل درج حكم غیربه اند، مجاز دانسته است. این حكمصورت نقد و اقساط اقدام نمودهکه برای صدور کارت پایان خدمت به

بر آن ازآنجاکه عدم صدور گواهینامه برای اشخاص دارای مهارت الزم قانون اساسی است. عالوه دوموپنجاهقانون بودجه مغایر با اصل 

ویژه در فرض وقوع تصادفات رانندگی برای این ای را بهبرای رانندگی، به صرف نداشتن کارت پایان خدمت، مشكالت عدیده و پیچیده

حذف این حكم در دنبال خواهد داشت، ن بهبرای آنا ناپذیریهای سنگین و عواقب مالی جبرانآورد و مجازاتوجود میاشخاص به

 الیحه بودجه مورد پیشنهاد است.
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