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چکیده

تاریخ دریافت1393/10/05 :

تاریخ پذیرش1394/03/06 :

این نوشتار به بررسی سیر تاریخی سیاست یا سیاست کنترل جرائم در قلمرو تخلفات وجرایم رانندگی
در نظام قانون گذاری ایران می پردازد ،هدف از انجام این تحقیق تعیین رویکرد سیاست ایرن قبل وبعد از
تصویب قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389در دو بعد پیشگیری کیفری وپیشگیری
غیر کیفری می باشــد.این تحقیق از لحاظ هدف ،تحقیقی کاربردی بوده واز لحاظ شــیوه ی جمع آوری
اطالعات به صورت اســنادی می باشــد.همچنین با اســتفاده از روش تحلیلی وتوصیفی ضمن بررسی
مقررات و قوانین کشــور قبل وبعد از تصویب قانون جدید ،در تالش اســت تا رویکرد تفنینی کشور در
توجه به هریک از دونوع پیشگیری کیفری وغیر کیفری را مورد بررسی قرار دهد.نتایج حاصله از تحقیق
نشان می دهد؛که تا قبل از تصویب قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی ،قانون گذار غالب ًا اهم توجه
خود را به جرم انگاری واعمال مجازات متخلفین ازقوانین راهنمایی ورانندگی معطوف نموده است که
همین امر ســبب شــده تا موفقیت چندانی در کنترل وپیشگیری از تخلفات رانندگی حاصل نشود.با این
حال با تصویب قانون جدید ،خوشبختانه قانون گذار عالوه بر توجه به پیشگیری کیفری ،تالش نموده
تا ازطریق شناخت عوامل موثر در بروز تخلفات رانندگی وپیشگیری اجتماعی وپیشگیری وضعی ،از
بروز تخلفات رانندگی جلوگیری نماید ،با این وجود پیشــنهاد می شــود که در اصالحیه های آتی قانون
مذکور ،رویکرد پیشگیری غیر کیفری بیش از پیش مورد توجه قانون گذار قرار گیرد.
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مقدمه

فرآیند صنعتی شــدن ،موجب توســعهی بخش حمل و نقل و ارتباطات که از بخشهای زیر بنایی در
اقتصاد هر کشور به شمار میرود ،شده است .سیاستهای حمل و نقل در سراسر جهان ،نیازمند رشدی
اســت تا پا به پای تمایل فزاینده برای جابجایی ،توســعه یافته و کیفیت زندگی را حفظ کنند(ســلمانی،
.)87 ،1387در کنار رفاهی که وسیله نقلیه برای بشر به ارمغان آورده  ،مشکالتی نیز به دنبال داشته است
و در پاره ای موارد زندگی انســانها را به مخاطره انداخته و افراد زیادی را برای همیشــه معلول  ،ناقص
العضو و مصدوم نموده است به گونه ای که ترس و وحشت دیرین بشر از مرگ و میرهای دسته جمعی
ناشی از شیوع امراض واگیر  ،با توفیقی که در اثر پیشرفت سریع دانش پزشکی در مبارزه با این امراض
به دست آمده  ،از بین رفته و در حال حاضر جای خود را به ترس ناشی از حوادث رانندگی داده است.
در عصر جدید با توسعه ی جوامع بشری ،بخصوص با ایجاد جوامع صنعتی و پیشرفت دانش و فنون
و ظهور مؤلفه های نوین در جهت ارتقاء حیات انســان در مســیر بهتر زیستن و چگونه زیستن او سبب
می شودتا معضل بزهکاری ،روند رو به رشد و فزاینده و سیر تصاعدی به دنبال داشته باشد و در چنین
شــرایط و موقعیتی ،بدیهی اســت که برای مقابله و مجادله و ســرکوبی برای چنین فرآیندی ،ابزارهای
کیفری(واکنشــی ـ ســنتی) سرکوب گر و نهادهای قهری ،راه به جایی نخواهند برد و گویی به تنهایی راه
به بیراهه می رود و بدین ســبب سیاســت های نظام های مختلف جهان در عصر جدید خصوص ًا در دو
دهه ی اخیر روی به رویکرد دیگر و جدیدی آورده اند؛ در واقع به نوعی تغییر روش و تاکتیک داده اند
و به شیوه ها و ابزارهای پیشگیری غیرکیفری (کنشی)روی آورده اند و استراتژی آنها در این راستا می
باشد .به عبارت دیگر برای رهایی از چنین وضعیتی ،ضرورت ًا تغییر روش داده اند .چند دهه از تصويب
قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب سي ام خرداد  1350مي گذرد و با توجه
به تغييرات بوجود آمده در جغرافياي شهري ،نوع و تعداد خودروها و شرايط اجتماعي ،اين قانون عم ً
ال
کارآيي الزم را از دست داده است.کارشناسان و صاحب نظران يکي از داليل اصلي کم اثر شدن قوانين
و مقررات رانندگي را عقب افتادگي اين قوانين از شرايط اجتماعي و تحوالت عمیق سیاسی ،فرهنگی
و اقتصادی و ...مي دانند و معتقد بودند قوانين فعلي قدرتبازدارندگيالزم را ندارد .بنابراین در این راستا
الیحه موسوم به" اليحه ی رسيدگي به تخلفات رانندگي" پس از سالها توقف در مجلس باالخره در اواخر
سال  1389تحت عنوان قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به تصویب مجلس رسیده و ابالغ گردید.

بیان مساله

مهمترین رکن ایجاد و قوام هر اجتماعی ،تنظیم نظم حاکم در روابط افراد آن اجتماع می باشد و تزلزل
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در هریک از شئون تشکیل دهندة جامعه باعث از هم گسیختگی و اختالل در کل امور اجتماع می شود
 .در دنیای کنونی کمتر کسی را می توان یافت که به مشکالت و معضالت ناشی از استفاده غیر صحیح
از وسیله نقلیه واقف نباشد  .با اختراع خودرو و افزایش روزافزون آن در دنیا به علت سرعت بخشیدن

به امور و راحتی و رفاه ،اســتفاده از آن بیشــتر و بیشــتر گردیده تا جایی که می توان گفت زندگی بدون
وسیله نقلیه در حال حاضر غیر ممکن یا مشکل است  .به دنبال انقالب صنعتی در اروپا  ،شکل زندگی
در جوامع بشری به تدریج دگرگون شد و کشور ما نیز تحت تاثیر این تحوالت صنعتی قرار گرفت و از
جمله وسائل نقلیه ماشینی جایگزین وسائل سنتی شد.ناهنجاریهای ترافیک در کشور ما در دهه  1340با
وقوع دو رویداد مهم آغاز گردید  .اولین رویداد ،مهاجرت روستائیان به شهرها که در پی بر هم خوردن
روند کشاورزی فئودالی بود و دومین رویداد مهم ایجاد صنایع مونتاژ خودرو در نزدیکی پایتخت بود که
با روند حجم زیاد خودرو به سوی جامعه و افزایش آن  ،تخلفات رانندگی و تصادفات وسائل نقلیه رو
به افزایش نهاد.در سالهای اخیر تصادفات و تلفات جانی و مالی این حوزه به یک مسئله روزمره تبدیل
شده است .انتشار اخبار مربوط به این حوادث دلخراش و فشارهای روحی ناشی از احتمال وقوع این
قبیل حوادث رانندگی ،به صورت یک اضطراب بر زندگی روزمره افراد ســایه افکنده اســت .از جمله
آثار زیانبار اجتماعی تصادفات رانندگی  ،اختالل در امور اقتصادی خانواده ها و ناراحتی های جسمی
و روحی شــهروندان اســت .به عالوه حوادث رانندگی فشــار سنگینی را بر بخشهای دارویی و پزشکی
بســیاری از کشــورهای جهان تحمیل می کند .از آنجایی که تخلفات رانندگی در کشــور ایران به نسبت
بقیه کشورها از نرخ باالتری برخوردار است ؛ هدف این است که جرایم رانندگی را به حداقل برسانیم.
بدین ترتیبمی توان یک دوره زمانی به عنوان مثال  100سال یا کمتر مث ً
ال چند دهه ،که در این زمینه قانون
گذاری داریم را در حوزه سیاســت های قانون گذار برای کنترل جرائم و تخلفات رانندگی را بررســی
نماییم .بررسی نماییم ،که سیاست قانونگذار برای کنترل و پیشگیری از تخلفات و جرائم رانندگی به چه
سمت و سویی سوق یافته ،آیا فقط به سمت پیشگیری کیفری بوده است ،یا عالوه بر پیشگیری کیفری،
پیشگیری غیر کیفری را هم در نظر داشته است.
تاثیر مثبت اجرا و رعایت مقررات رانندگی بر کسی پوشیده نیست  .لیکن از آنجایی که در هر جامعه
ای افــرادی هســتند که به دلیل اختالالت روانی و انــواع بیماریها ،خود را مقید بر اجرای مقررات نمی
دانند  ،سعی در قانون شکنی دارند«.با قانون گذاری مناسب میتوان بسیاری از عوامل انسانی مؤثر در
تخلفــات رانندگــی را کاهــش داد .بیش از  50درصد علل تصادفات در ایران مربوط به عوامل انســانی
است ( ».سلمانی)90 ،1387 ،
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اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی که سیاست قانونگذار ایران در کنترل تخلفات و جرایم رانندگی در چند دهه گذشته بدین
صورت اســت؛ که قانونگذار در دوره های زمانی مختلف نســبت به این گونه جرایم رفتارهای متفاوتی
را از خود نشان داده ،لذا بررسی این نوع دیدگاه ها و همچنین میزان تاثیر گذاری در کنترل تخلفات و
جرائم رانندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است واز این لحاظ تاثیرات مهمی بر پیشگیری از این نوع
جرائم می گذارد ،بنابراین ،چگونگی نحوه بررسی آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.از آنجایی
که تا کنون تحقیق جامع و مفصلی در این خصوص انجام نگرفته است ضرورت ایجاب می نماید تا با
انجام یک تحقیق دقیق و علمی ،این نقیصه در نظام حقوقی ایران مورد کنکاش قرار گیرد.

اهداف تحقیق

الف) هدف اصلی
■ تعیین سیر تحولسیاست تقنینی ایران در کنترل جرائم و تخلفات رانندگی
ب) اهداف فرعی
■ تعیین سیاست تقنینی کنترل تخلفات و جرائم رانندگی قبل از تصویب قانون جدید
■ تعیین سیاست تقنینی کنترل تخلفات و جرائم رانندگی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی
■ تعیین نواقص و معایب قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی
■ ارائه پیشنهاد های مناسب در جهت رفع نواقص و معایب قانون جدید رسیدگی به تخلفات

سواالت تحقیق

الف) سوال اصلی
■ رویکرد سیاست تقنینی ایران در کنترل تخلفات و جرائم رانندگی چگونه می باشد؟
ب) سواالت فرعی:
■ رویکرد سیاســت تقنینی ایران در کنترل تخلفات و جرائم رانندگی قبل از تصویب قانون جدید
چگونه بوده است؟
■ رویکرد سیاست تقنینی ایران در کنترل تخلفات و جرائم رانندگی در قانون جدید چگونه است؟
■ نقاط ضعف و قوت قانون جدید شامل چه مواردی است؟
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فرضیه های تحقیق

الف) فرضیه اصلی
■ سیاست تقنینی ایران در کنترل جرایم رانندگی غالب ًا به سمت تشدید مجازات می باشد.
ب) فرضیه های فرعی
■ رویکرد سیاست تقنینی ایران قبل از تصویب قانون جدید در راستای پیشگیری کیفری از جرایم
رانندگی می باشد.
■ سیاســت تقنینــی ایــران در قانون جدید عالوه بر پیشــگیری کیفری تا حدی رویکرد پیشــگیری
غیرکیفری از جرایم رانندگی را نیز مورد توجه قرار داده است.

روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ هدف یک نوع تحقیق کاربردی اســت ،از این جهت که بدنبال بررســی سیاســت
کنترل جرم در قلمرو تخلفات و جرائم رانندگی و ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب به منظور کنترل
و پیشــگیری از این دســته جرائم می باشد.از سوی دیگر از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها و اطالعات
مورد نیاز تحقیق ،با استفاده از روش اسنادی از منابع علمی مدون موجود استفاده نموده است ،در این راه
مقاالت و کتب متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است .نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت
فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری اطالعات و ســپس جرح و تعدیل آن نموده اســت.
همچنین از لحاظ شیوه تجزیه و تحلیل و استنباط یافته های تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی می باشد.

مبانی ،مفاهیم و اصطالحات

تخلف  :به معنای ســرپیچی ،روگردانی و خالف جســتن آمده اســت(معین1375 ،ص )1051و در
اصطالح نقض مقررات صنفی بوســیله یک نفر از افراد آن صنف اســت  .مانند صنف قضات  ،وکالء
کارشناسان دادگستری و غیره  .تخلف مانند جرم صراحت و قاطعیت ندارد  .به همین جهت بی لیاقتی ،
عدم رعایت شئون صنفی نیز تخلف تلقی می شود .و نیز کیفر تخلف ؛ تناسب و ارتباط با شغل مرتکب
تخلف دارد از قبیل توبیخ  ،تعلیق موقت  ،انفصال موقت یا دائم از شغل و غیره ؛ بر خالف جرم که غالبا
ارتباطی با شغل و حرفه مجرم ندارد ،مانند اعدام  ،حبس  ،جزای نقدی و غیره .
جرم  :هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است(.ماده2ق.م.ا)
یا عملی که قانون آنرا از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد(جعفری لنگرودی1387،ص.)191
تخلفات رانندگی :هرگونه نقض مقررات آمد وشــد وســایل نقلیه که بموجب مقررات مســتوجب
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مجازات باشــد.مانند آنچه در آیین نامه راهنمایی و رانندگی به عنوان باید ها و نبایدها آمده اســت و در
جدول جرائم ضمانت اجرایی قانونی دارد ( .تقریرات درس دکتر وروایی.)1390 ،
مجازات:عبارتستازتحمیلواکنشاجتماعیبصورترنجوتعببربزهکار(گلدوزیان1384،ص.)291

سیاست کیفری :منعکس کننده ی تدابیر عمدتأ «کیفری» و سزادهنده است؛که در جهت پیشگیری و
سرکوبی «جرم» در یک جامعه اتخاذ گردیده است( .حسینی)13 ،1390 ،
سیاست جنایی تقنینی :مجموعه قواعد و مقررات و به طور كلي قانون به عنوان نماينده و نمودي از
تدابير و تفكرات  ،تبيين كننده ي اصول و مباني و اهداف سياست جنايي مي باشد و البته قانون مهمترين
منبع يك سياست جنايي مطلوب نيز محسوب مي شود .قانون بيانگر انديشه ها و تدابير ،روش ها ،اصول
و مباني سياست جنايي يك كشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعي است كه بايد آن را برگرفته از
تمايالت ،هنجارها و ارزش هاي يك جامعه دانست(باصری1386 ،ص.)43
پیشگیری از جرم :پیشگیری مجموع شیوه هایی است که انسان ها به منظور جلوگیری یا محدود کردن
جرم به کار می برند(لوکسن1376 ،ص.)86
پیشگیری کیفری :این نوع پیشگیری ،ناظر به اقدامات کیفری قبل و بعد از وقوع جرم است ،که با بهره
جستن از ساز و کارهای نظام عدالت کیفری در صدد کاهش نرخ بزهکاری است(پرادل1381،ص.)96
پیشگیری غیرکیفری :پیشگیری کنشی یا غیرکیفری یا پیشین ،اقداماتی است که پیش از ارتکاب جرم
صورت می گیرد به عبارت دیگر< ،پیشگیری کنشی اقدام مناسب غیرکیفری است که از طریق کاهش یا
از بین بردن علل جرم زا و نامناســب نشــان دادن موقعیت های ارتکاب جرم در صدد جلوگیری از رخ

دادن بزه می باشد> (نیازپور1382 ،ص.)97
پیشگیری اجتماعی :برجسته ترین گونه پیشگیری کنشی از وقوع جرم بوده و شامل مجموعه اقدامات
پیشــگیرانه ای اســت که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی است که در تکوین جرم مؤثر
بوده اند(نجفی ابرندآبادی1379 ،ص.)19
پیشــگیری وضعی :پیشــگیری وضعی را محدود کردن فرصت های ارتکاب جرم یا مشــکل تر کردن
تحقق این فرصت ها برای بزهکاران بالقوه تعریف می کنند(ژرژ1376،ص.)42

جرم انگاری در قوانین و مقررات رانندگی

جرمانگاری :فرایندی است که به موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی
جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود ،فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای
کیفری وضع میکند(.آقابابایی)12-11 :1384 ،
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عنصر قانونی جرم :منظور از عنصر قانونی جرم ،شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرائم در قانون
جزا میباشــد(.جعفری لنگرودی1387؛ )476قانون گذار در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی
به جرم انگاری بعضی از مصادیق و عناوین مجرمانه پرداخته است .مانند آنچه که در ماده  21این قانون

و جدول مربوطه که دارای  171عنوان مجرمانه می باشد ،پیشبینی شده است.
عنصــر مــادي جرم :در اصطالح به فعل و ترک فعل شــخص مجرم که موضــوع کیفر در قانون جزا
واقع شده باشد عنصر مادی گویند(جعفری لنگرودی،پیشین ،شماره« )3811رانندگی یا تصدی وسیله
موتوری به گونهای که به یکی از تخلفات مذکور در قانون منتهی شود» ،عنصر مادی جرائم مورد بحث
است.
رکن روانی جرم :نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است« .در جرم جزایی همواره
ســوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب برای اثبات مســئولیت کیفری الزامی
ِ
تخلفات راهنمايي و رانندگي در زمرة
است(».شامبیاتی ) 228 :1380،در حقوق جزا ،جرايمي همچون
«جرايم مادي صرف» قرار مي گيرند .در اين جرايم ،قصد مرتكب براي ارتكاب مفروض گرفته ميشود،
امــا اينحــق براي وي وجود دارد تا براي ِ
اثبات فقدان قصد يا اضطرار يا اكراه ،به دادگاهمراجعه كرده و
خالف آن را به اثبات برساند .فرض عمد در اين نوع جرايم با هدفبرقراري نظم و سهولت در رسيدگي
به آنها پيشبيني شــده اســت.در جرائم خالفی ،وجود عنصر معنوی همیشه مفروض است و لذا در این
قبیل جرائم اثرات وجود عنصر روانی ضروری نیست ،البته این فرض برخالف اصل برائت است و اگر
کســی در اثر قوه قاهره ،خالفی را مرتکب شــده باشــد ،باید بار اثبات آن و فقدان عنصر روانی را عهده
دار شــود تا مســئولیت کیفری وی بتواند منتفی گردد بدین ترتیب جرائمی چون پارک اتومبیل ،در جای
توقف ممنوع یا ایستادن ممنوع و یا عبور از چراغ قرمز و همچنین سایر تخلفات راهنمایی و رانندگی
از جمله جرائمی هستند که نیازی به اثبات عمد یا خطای جزائی ندارند.به این جرائم که عنصر روانی
در آنها مفروض است جرائم مادی صرف یا مسئولیت مطلق می گویند.

سیاست ایران در کنترل جرائم و تخلفات رانندگی قبل از تصویب قانون جدید

در ســال 1328قانونی مشــتمل بر  12ماده و یک تبصره با عنوان «قانون تشــدید مجازاترانندگان» از
تصویب گذشــت .این قانون را باید نخســتینمجموعه مدون در زمینهجرایم ناشی از تخلفهای رانندگی
انگاشــت که ســاختار مقررات جرایم رانندگی را در قوانین تعزیرات اســامی پس از انقالب ( قانون
تعزیرات  1362و قانون مجازات اسالمی  )1375تشکیل داد  .در این قانون بیشتر به حوزه جرم انگاری
جرائم ناشی از تخلفات و قصور اشخاص پرداخته شد.
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پــس از آن مقرراتــی در ســال  1350تحت عنوان «قانون نحوه رســیدگی بــه تخلفات و اخذ جرائم
رانندگی» به تصویب رسید .که در این قانون غالب ًاًتوجه مقنن به تدابیر کیفری و سیاست های مربوط به
آن بود.
1ـ پیشگیری کیفری
در مــاده یــک قانون نحوه رســیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ســال  ،1350اعمال
مقررات و جریمه به افســران شــهربانی واگذار گردیده اســت .که متخلفین پس از اعمال قانون تنها 15
روز برای پرداخت جرائم ناشــی از تخلفات رانندگی فرصت خواهند داشــت .که ســرعت مناسبی در
اعمال و اخذ جرائم دارد.در تبصره  3این ماده در صورت عدم پرداخت بموقع جرائم رانندگی مبلغ به
مأخذدوبرابر باید پرداخت شود.
در ماده  5قانون مذکور به مأمورین موضوع در این ماده اجازه ضبط گواهینامه رانندگان متخلف داده
شده است.
ماده  8این قانون در خصوص حرکت عابرین پیاده از محل های مجاز و خط کشی شده می باشد .و
در صورتی که حادثه ای در این محل ها بین عابر و وسیله نقلیه حادث شود در صورتی که راننده تمام
مقررات را رعایت کرده باشد مسؤلیت کیفری نخواهد داشت.
رانندگانی که ظرف یکسال سه بار به اتهام جرائم خالف رانندگی محکوم شوند و یا مرتکب تخلفاتی
گردند که طبق آیین نامه امور خالفی رانندگان مســتلزم ســه بار ثبت در پرونده و منگنه نمودن گواهینامه

رانندگی باشد به مدت6ماه محروم و در صورت تکرار مرحله قبلی یکسال محروم خواهند شد( .ماده)9
نکتــه قابــل تامــل در مورد این تبصره ،توجه قانونگذار برای اولین بار به تخلفات مهم و حادثه ســاز و
تفکیک بین جرائم و تخلفات رانندگی از نظر میزان خطرآفرینی آنها به منظور رعایت تناسب بین جرم
و مجازات است .در این ماده قانونگذار صرفا نظر به تشدید برخورد با مرتکبین تخلفات مهم و حادثه
ساز داشته است.
تبصره  2ماده :10به مأمورین و افسران راهور اجازه اخذ گواهینامه و یا کارت وسیله خودروهایی را
که دارای جرائم پرداخت نشده رانندگی هستند را می دهد.
ماده  11این قانون نیز اجازه برخورد با موسسات حمل و نقل بار و مسافر متخلف را که خالف مقررات
و آیین نامه های حمل بار و مسافر رفتار نمایند را میدهد.
2ـ پیشگیری غیر کیفری:
در ماده  3این قانون بخش اعظمی از وجوه حاصل از جرائم رانندگی را به ایجاد پارکینگ و اصالح
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معابر و خط کشــی و نصب عالئم و چراغ های رانندگی و حســن انتظام اختصاص داده شــده است .در
تبصره  2این ماده اختیارات و وظایف افســران موضوع ماده  1به درجه داران دیپلمه و مأمورین مورد
تایید راهنمایی و رانندگی واگذار گردیده است.

مــاده 4ایــن قانون بر اختصــاص وجوه حاصل از جرائم رانندگی در حوزه مســؤلیت ژاندارمری به
ژاندارمری کل کشــور در جهت پیشــگیری از تصادفات و تهیه وسایل و تجهیزات مخابراتی و موتوری
مورد نظر پلیس و ایجاد تأسیسات در جاده های خارج از محدوده شهری تاکید دارد.
به طور کلی در عمده قوانین و مقرراتی که قبل از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وجود
داشــته ،بیشــتر راهکارها و سیاســت کیفری در مقابله و برخورد با تخلفات در نظر گرفته شــده است و
قانون گذار با در نظر گرفتن شیوه سنتی برخورد با جرائم و تخلفات با آنها برخورد نموده است .و کمتر
به شیوه های علمی پیشگیری از بزهکاری و هنجارشکنی ها ،بخصوص در زمینه پیشگیری غیرکیفری،
پرداخته است.

سیاست تقنینی در کنترل جرائم و تخلفات رانندگی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

1ـ پیشگیری کیفری
قانون گذار در قانون جدید رسیدگی به تخلفات توجه زیادی به سیاست کیفری و استفاده از ابزارهای
قهری در مقابله با جرائم رانندگی داشته است و با جرم انگاری  171عنوان مجرمانه در جدول مربوط به
ماده 21قانون و همچنین تشدید مجازات ها در مواد مختلف این قانون گام بلندی در راستای پیشگیری
کیفری برداشته است.دست به دست هم دادن سه عنصر قطعیت ،سرعت و شدت مجازات ها می تواند

تأثیر به سزا و بسیار مهمی در بازدارندگی و کاهش تخلفات داشته باشد.
در راستای قطعیت در اعمال مجازات ها:در این قانون به تقویت اقدامات تاثیرگذار روانی باافزایش
حس دیده شدن پرداخته شده است ،بدین ترتیب که متخلف یا افراد متخلف بالقوه این را درک کنند که
همیشه در دید (پلیس یا ابزارهای پلیسی) هستند ودر صورت ارتکاب تخلف ،مقررات اعمال خواهد
شد .از آنجا که محدودیت های انسانی ،امکان احاطه ی تمام عیار و نظارت بر وسایل نقلیه وتخلفات
ارتکابی از سوی رانندگان و اعمال قانون این تخلفات را بسیار دشوار و حتی نا ممکن نموده ،بنابراین
بهره گیری از فناوری های پیشرفته نظارت و کنترل ترافیک مانند آنچه که در ماده  3قانون پیشبینی شده
است به یاری اجرای قوانین و مقررات شتافته است و در اثربخشی جنبه ی حتمیت در کشف و اعمال
مقررات مؤثر خواهد بود .همچنین نصب سامانه های ماهواره ای نیز می تواند احتمال کشف تخلفات
را افزایش دهد.
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برابــر ایــن قانون در صورت عدم پرداخت جریمه رانندگی در مــدت زمان مقرر در ماده ی  5قانون،
مالک وســیله بایســتی جریمه صادره را به مأخذ دو برابر پرداخت نماید .عدم پرداخت به موقع جریمه
رانندگی پس از مدت تعیین شده در ماده  5و پس از دو ماه دیگر از این موعد و پس از اخطار با مهلت

یکماهه ،منتج به ضبط گواهی نامه و توقیف پالک وسیله نقلیه در سامانه راهنمایی ورانندگی می گردد.
(ماده)8الزام به پرداخت جرائم رانندگی که به ده میلیون ریال رسیده و توقیف پالک و گواهینامه فرد در
صورت عدم پرداخت(تبصره ماده.)8
منوط گردیدن ترخیص هر وسیله ای که برابر قانون به توقفگاه اعزام گردیده به پرداخت کلیه جریمه
ها و ارائه مفاصا حســاب برابر ماده  11نیز می تواند در خصوص قطعیت بخشــیدن به اعمال مجازات
ها اثر بخش باشد و مشروطیت نقل و انتقال وسایل نقلیه به پرداخت جرائم رانندگی(موضوع ماده.)29
در راســتای ســرعت در اعمال مجازات ها :اصو ًال واگذاری مجوز اعمال مقررات جرائم رانندگی
به مأموران موصوف در مادة  2و  3تبصرة آن در قانون جدید رســیدگی به تخلفات در جهت کاســتن از
تشریفات و هزینه های دادرسی و جلوگیری از اطاله ی دادرسی و تأمین سرعت در اجرای مجازات ها
می باشد .همچنین یکی از نوآوری های قانون جدید رویکرد مقنن به استفاده از تجهیزات الکترونیکی و
پیشبینی تهیه و نصب تجهیزات الکترونیک ثبت تخلفات عبور و مرور (موضوع ماده  )3و طراحی سامانه
های اطالع رسانی نیز می تواند در جهت تسریع در اعمال مجازات ها مؤثر باشد.
در راســتای تشــدید در اعمال مجازات ها :یکی از برجسته ترین و مهمترین بخش از افزایش شدت
مجازات ها در قانون جدید مربوط به ماده  21قانون و به تبع آن جدول جرائم تخلفات رانندگی شامل
 171بند می باشد .در بند های جدید جدول جریمه های تخلفات راهنمایی و رانندگی نسبت به جدول
گذشته افزایش  5تا  15برابری مجازات تخلفات رانندگی را شاهد هستیم ،که تمایل قانون گذار به سمت
افزایش در شدت اعمال مجازات ها را نشان می دهد .تشدید مجازات ها در مواد دیگری به شرح ذیل
نیز در قانون جدید پیش بینی شده است:
موضــوع جدیــد درج نمره منفی در گواهینامه رانندگان متخلف در تخلفات  20گانه موضوع ماده  7و
تشــدید مجازات برای متخلفین به عادت ،که قوانین پیشــین در مورد آنها فاقد کارایی و توانایی کافی،
جهت ارائه پاســخ مناســب به معضل تکرار تخلف از ســوی آنها بوده است ،همچنین تشدید مجازات
افرادی که تحت تأثیر مواد روان گردان یا مشــروبات الکلی مبادرت به رانندگی می نمایند؛ این تشــدید
مجازات نیز از نظر قوانین رانندگی موضوع تازه ای می باشــد.و توقیف خودرو و اعمال محرومیت که
جزء شدید ترین مجازات ها می باشد ،که در چندین ماده از مواد این قانون مصرح ًا آمده است ،تشدید
مجازات و ایجاد مسئولیت مطلق برای متصدیان ذیربط در امر نقص راه یا وسیله نقلیه که مؤثر در بروز
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تصادفات باشــند ،افزایش شــدت مجازات در برخورد با تخلفات مربوط به موتور ســیکلت سواران و
همچنین توقیف آنها ،افزایش مجازات جرائم مربوط به متخلفین از ضوابط حمل بار و مسافر ،افزایش
شدت مجازات های تخلفات شرکت ها و مؤسسات حمل بار و مسافر از دیگر مصادیق افزایش شدت

مجازات ناشی از جرائم و تخلفات رانندگی می باشد.
2ـ پیشگیری غیرکیفری
الف ـ حوزه پیشگیری اجتماعی از جرائم وتخلفات رانندگی
آموزش و فرهنگ سازی(موضوع ماده)23
آموزش فرآیندی است که در آن میزان دانش و آگاهی انسان ها نسبت به موضوع مورد آزمایش افزایش
یابد .اما این افزایش آگاهی به هیچ وجه به معنی فهم کامل موضوع و همچنین پیدایش احساس عمل به
آن نیست ،ولی مقدمه ای بر نهادینه کردن فرهنگ نسبت به موضوع خاص می باشد(.عبدالرحمانی)46،با
توجه به اینکه برابر آمارهای ارائه شده بیش از 50درصد تصادفات رانندگی ناشی از علل انسانی است،
لذا تقویت نهاد فرهنگی جامعه از حیث آموزش رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ضروری
اســت و بدون ایجاد درک صحیح در افراد جامعه نســبت به این قبیل قوانین و مقررات توفیق چندانی
در مبارزه با این بلیه که خود بشــر آن را ســاخته ،امکان پذیر نیســت« .سعادت و خوشبختی اجتماع در
گرو قانون مدار بودن افراد جامعه است .از طرفی میزان سازگاری رفتار افراد جامعه با قانون ،بر اساس
درک صحیح آنها از بایدها و نبایدهای قانونی شــکل می گیرد که خود حاصل آموزش هایی اســت که
افراد در طول زندگی دریافت می کنند(».اشتیاق)153 :1386 ،موضوع آموزش در مفهوم وسیع خود در

هر جامعه ای و از دیر باز مورد توجه بوده اســت .در حوزه ترافیک نیز آموزش یکی از ســه ضلع مثلث
ترافیک بوده و اصول آن را تشــکیل می دهد .این اصل شــامل دامنه گســترده ای از یادگیری های دوران
کودکی(خانواده ،کودکستان ،دبستان ،دیگر مقاطع آموزشی) و از طریق ارتباط جمعی(رادیو ،تلویزیون
و )...و آموزش های تخصصی و حرفه ای می باشد .از آنجا که آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی در
دوران کودکی نقش مهم و بســزایی در فرهنگ ســازی و رعایت قوانین و مقررات دارد لذا باید سرمایه
گذاری های الزم در بعد آموزش مقررات به این حوزه از دوران کودکی و سنین پایین انجام گیرد .طبق
بیانیه یونیسف در سال  2001یک دالر سرمایه گذاری در دوره خردسالی برابر با هفت دالر بازدهی در
سرمایه های ملی است(.رحمانی1387 ،؛  )65در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی به این بخش
توجه شده است.در این بخش مقنن در ماده  23قانون با اختصاص مبلغی(5درصد)از وجوه حاصله از
جرائم و تخلفات رانندگی به ارتقاء آموزش و فرهنگ ترافیک و رعایت مقررات گامی کوچک در جهت
پیشــگیری اجتماعی وسیاســت های مربوط به آن برداشــته است .که با توجه به پیشرفت های سریع در
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حوزه حمل و نقل و ترافیک ،انطباقی با شــرایط کنونی و آتی ندارد.حوزه پیشــگیری اجتماعی از بروز
جرائم و تخلفات حوزه ای وسیع و بسیار تاثیر گذار می باشد که در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
توجه الزم به آن نگردیده است.بایســتی توجه داشــت ابتدا بایســتی به سمت سویی حرکت نمود که با
آموزش افراد و کاربران استفاده کننده از راه و وسیله نقلیه سعی در کاهش بروز تخلفات رانندگی داشت.
ب ـ حوزه پیشگیری وضعی از جرائم و تخلفات رانندگی
محورهای اصلی پیشــگیری وضعی عبارت اســت از :تقلیل فرصت ها ،موقعیت ها و وضعیت های
ماقبل بزهکاری؛ اعمال اقداماتی که منجر به باال رفتن هزینه کیفری جرم بشود .در واقع باید کاری کرد
تا بزهکار از ارتکاب جرم ،سودی نبرد.
بررسی مصادیق پیشگیرانه وضعی در قانون رسیدگی به تخلفات:
1ـ کاهش نقش عوامل محیطی در وقوع جرائم و تخلفات رانندگی(اثر تبعی تبصره  3ماده)14
الف)اصالح معابر و ایمنی راه ها
الف )1-اصالح وضعیت نقص در طراحی ساختمان راه
الف )2-اصالح وضعیت نقص عالئم و تجهیزات ایمنی راه
ب) شرایط خاص محیط:
ب )1-لغزنده بودن سطح راه
ب )2-وضعیت تابش نور
ج) ارتقاء ایمنی

 -2اســتفاده از تکنولوژی و فن آوری جدید علمی(نظارت)(:اثر تبعی تبصره  3ماده )14با توجه به
توسعه روز افزون سیستم های کنترل غیرمحسوس و دیجیتالی و استفاده از آن در اکثر کشورهای توسعه
یافته در ارتباط با کنترل هوشمند ترافیک در جاده ها و معابر و تأثیرات شگرف آن در کاهش تصادفات
و جرائم رانندگی و سهولت در آمد و شد شهروندان و با مد نظر قرار دادن اینکه فناوری درصدد یافتن
روش هایی برای بهبود حمل و نقل به ویژه از زمان شروع انقالب صنعتی تا امروز که انقالب دیجیتالی
لقب یافته و با التفات به اینکه بهبود سیستم های حمل و نقل با روش سنتی غیر ممکن است و نگاهی
بــه پیشــرفت حاصلــه در فناوری و ارتباطــات و الکترونیک از دهه  1980میالدی سیســتم های حمل
ونقل هوشــمند( )ITS1توجه به اســتفاده از فن آوری های روز را در سیستم حمل و نقل روشن تر می
نماید(طباطبایی و سایرین1387،ص.)118
 -3استفاده از علوم و تکنولوژی جدید در تولید خودرو:با توجه به توسعه و گسترش کمی خودروها
از سوی شرکت های خودروسازی و ارتباط با کیفیت و ارتقاء ایمنی خودروها نیز پیشرفت هایی انجام
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گرفته و هر روز نیز شــاهد باال رفتن ایمنی و رفاه در ســاخت و تولید خودرو هســتیم و از طرف دیگر با
توجه به سیاست های اقتصادی حاکم بر جامعه مبنی بر محدود نمودن ورود انواع خودروهای خارجی
به جهت حمایت از توســعه صنعت داخلی ،الزم اســت شــرکت های خودرو ساز داخلی در بعد ارتقاء

ایمنی خودروهای ساخت داخل از پیشرفت های علمی و فنآوری های روز دنیا بهره مند شوند .برای
بررسی دقیق موضوع ایمنی خودرو الزم است محورهای حصول ایمنی خودرو مورد توجه قرار گیرد.
ایمنی خودرو توســط ســه محور تدوین ،تصویب اســتانداردهای مناســب و کارآمد ،اعمال و اجرای
اســتانداردهای مصوب در مراحل طراحی ،ســاخت و تداوم رعایت استانداردها در تولید انبوه (انطباق
محصول) ضروری است.
برابر مطالعات انجام شده نصب کیسه هوا و استفاده از کمربند ایمنی و همچنین صندلی های مخصوص
کــودکان در خودروهــا تا حد زیادی از تلفات جانی وارده به افراد هنگام وقوع تصادفات جلوگیری می
کند .کیسه هوا به عنوان یکی از تجهیزات ایمنی تأثیرگذار در نجات جان رانندگان و سرنشینان خودرو
در حوادث رانندگی شــناخته شــده اســت .به طور مثال تنها بین سال های  1990تا  2000میالدی ،کیسه
هوا جان  300نفر را در کانادا نجات داده است(ارسنجانی و سایرین1386،ص.)251
 -4لزوم معاینه فنی خودرو ها(:موضوع ماده )9با انجام معاینات فنی ســاالنه و دوره ای می توان به
اهداف ایمنی راه ها دست یافت و این موضوع در کشور که اکثر وسایط نقلیه تولید شده فاقد استاندارد
های الزم و مفید بوده وسالیان متمادی مورد استفاده قرار گرفته و فرسوده شده اند مهم می باشد.
 -5اصالحــات هندســی راه هــا و نصب عالئم( :اثر تبعی تبصره  3مــاده )14با توجه به اینکه بخش
قابل توجهی از تصادفات رانندگی به لحاظ وضعیت نامناســب راه ها و معابر واقع می شــود ،لذا انجام
اصالحات هندسی پس از انجام مطالعات بر روی نقاط حادثه خیز مؤثر بوده و رعایت استاندارد های
الزم و ســایر تدابیر در احداث راه ها می تواند تا حدود زیادی از وقوع تصادفات رانندگی جلوگیری
نماید.برابر تحقیقی که در سال  1385در ارتباط با تأثیرات اصالحات هندسی در معابر نسبت به کاهش
تصادفات در کالن شــهر«کرج» انجام گرفته ،اصالحات هندســی راه ها نقش بســیار مهمی در کاهش
تصادفات وسایط نقلیه داشته است .طبق این تحقیق و با انتخاب  15نقطه از  35نقطه اصالح شده -که
به طور تصادفی تعیین شده -طی  6ماه قبل از انجام اصالحات هندسی در نقاط 15گانه  932فقره تصادف
قبل از اصالحات ،در  6ماه بعد از انجام اصالحات به  444فقره کاهش یافته و نشان از کاهش  52درصدی
تعداد تصادفات در اثر اصالحات هندسی دارد(.والیی و سایرین)49 :1387،
 -6کنترل سالمت رانندگان(بند ب ماده:)10اختالالتی که از طریق مصرف مشروبات الکلی و استعمال
مواد مخدر به وجود می آید ،عامل مهمی است که بر روی شدت صدماتی که نتیجه تصادفات می باشد
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اثر می گذارد ،فراوانی نوشیدن مشروبات الکلی و رانندگی در حال مستی ،در کشورهای مختلف متفاوت
است اما تقریبا اندازه شدت صدماتی که در جاده ها بر اثر این امر رخ می دهد جهانی است .متون علمی
و برنامه های ملی ایمنی جاده ها تأکید کرده که مجموعه ای از اقدامات اثر بخش برای کاهش تصادفات

و جراحاتی که ناشی از نوشیدن الکل و استعمال مواد مخدر را در قوانین لحاظ نمایند.
 -7حراســت و حمل و نقل :برقراری امنیت عمومی مهمترین وظیفه حراســت است؛ بدین مفهوم که
هر اقدامی که منجر به خدشــه در این مهم گردد نیاز به تدابیر خاص حراســتی دارد .باید ذکر نماییم که
اقدامات از قبیل :تولید و پخش لوازم یدکی تقلبی و یا با کیفیت پایین(که متأسفانه در کشورمان بشدت
رواج یافته) همچنین تعمیرگاه های غیرمجاز خودرو مخل امنیت عمومی در بخش حمل و نقل می باشد،
که بایستی با اتخاذ راهکارهای مناسب این نقیصه را برطرف نمود.
 -8سایرتدابیر پیشگیرانه.
عــاوه بــر موراد مذکور راهکارهــای وضعی زیادی که بتواند با ایجاد تغییر در محیط جاده و معابر و
همچنین وسایط نقلیه از وقوع جرائم رانندگی پیشگیری نماید وجود دارد که به منظور جلوگیری از اطاله
بحث اختصاراً برخی عناوین آن به شرح ذیل اشاره می گردد؛
نصب سرعت گیر ،تأمین روشنایی معابر و جاده ها ،نصب سیستم های هشداردهنده سرعت بر روی
خودرو ها ،احداث معابر و گذرگاه های ویژه عابرین پیاده ،ایجاد جاده های صنعتی ویژه ،و استفاده از
شــبکه حمل و نقل ریلی و لوله ای برای جابجایی مواد شــیمیایی خطرناک ،گسترش و نوسازی ناوگان
حمل و نقل عمومی از قبیل راه آهن ،مترو و خطوط ویژه اتوبوس رانی و ...

نتیجه گیری

همانطور که مالحظه شد قانون گذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرائم و تخلفات رانندگی(حتی
در قانون مجازات اسالمی)  ،اغلب حربه ای بهتر از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری یعنی
مجازاتها نیافته اند و بیش از آنکه در فکر آموزش عمومی فرهنگ صحیح اســتفاده از وســایل نقلیه ـ
بويژه اتومبیل ـ باشــند و در واقع اندک توجهی به پیشــگیری از وقوع تصادفات رانندگی مبذول دارند،
از دیدگاههای سنتی حقوق کیفری در چارچوب استفاده از مجازاتهای گوناگونی چون زندان و جزای
نقدی پیروی نموده اند .عدم پویایی این سیاســت گذاری  ،از آن جهت که همگام با مقتضیات زمان و
پیشرفت های علمی و فنی روز در این زمینه گام برداشته نشده  ،مقوله دیگری است که جای بسی تامل
است  .گرچه مبرهن است که افزایش میزان تصادفات و تخلفات رانندگی منجر به فوت یا مصدومیت ،
الهام بخش چنین سیاستی بوده است  ،ولی قانون گذاران هیچ گاه به این فکر نیفتادند که تنها راه مبارزه
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با افزایش بزهکاری ،مجازات نیســت.آنچه مشــخص است در ســیر تدوین قوانین و مقررات همواره
سیاســت کیفری بیشــتر از سیاست های تأدیبی و اصالحیمورد توجه قانون گذار بوده است .با این حال
در قانون جدید رســیدگی به تخلفات گام های خوبی در راســتای سرعت و حتمیت در اعمال مجازات

ها برداشته شده است و نسبت به قوانین و مقررات سابق توجه بیشتری در زمینه پیشگیری غیرکیفری و
مؤلفه های مربوط به آن شامل پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی شده است.البته مواردی همچون
افزایش مدت پرداخت مجازات نقدی ناشی از جرائم رانندگی به  60روز باعث اطاله سرعت در اعمال
مجازات ها می شود .همچنین افزایش مدت عدم نیاز به اخذ معاینه فنی از  2سال به  5سال برای وسایل
نقلیه تولیدی نیز از علل ضعف قانون جدید و از عوامل کاهش تاثیرگذاری پیشــگیری وضعی در بروز
تخلفات و جرائم رانندگی می باشد .مضاف ًا اینکهمتاسفانه در کشور ما سیستم مقابله با تخلفات رانندگی
همواره معکوس عمل می کند ،یعنی ابتدا اجازه بروز تخلف و رفتار غلط به افراد داده می شود و بعد با
متخلف برخورد می شود ،و این روش از نظر علوم رفتاری و روانشناسی اجتماعی غلط و تأثیر چندانی
در اصالح رفتار افراد خاطی ندارد .تأثیر جریمه یک اثر بخشی ناکافی است و به طور موقت باعث کاهش
رفتار غلط در افراد می شود ،چراکه جریمه شونده و متخلف تصمیم به ترک تخلف نمی گیرد ،بلکه هر
جا پلیس حضور داشته باشد ،تخلف را انجام نمی دهد.
بایستی توجه داشت نه به معنای امروزی ولی سیاست کیفری و بازدارندگی کیفری همواره در طول
تاریــخ تدویــن مقررات از قدیمی تریــن و پرطرفدارترین نظریه ها بوده و هم اکنون نیز مورد توجه می
باشد .این نظریه در ادوار مختلف تاریخی پستی ها و بلندی های مختلفی را طی نموده و تاکنون تکامل
پیدا نموده است .این سیاست بخصوص در جرائمی که منجر به جریمه های اقتصادی و مالی می شود،
اثر بخش تر می باشد(.مانند جریمه های رانندگی) .سیاست کیفری حالتی است که افراد به خاطر ترس
از حالت سرزنش آمیز کیفر یعنی مجازاتی که متحمل می شوند دیگر مرتکب جرم نمی شوند ،که دارای
سازوکارهای خاص خود می باشد.دست به دست هم دادن سه عنصر قطعیت ،سرعت و شدت مجازات
ها می تواند تأثیر به سزا و بسیار مهمی در بازدارندگی و کاهش تخلفات داشته باشد.در قوانین مصوبه
قبل از قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی ،عناصر سرعت و قطعیت در اعمال مجازاتها یا به کلی
فراموش شده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،هر چند در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی
آنچه بیشتر مورد توجه قانون گذار بوده استافزایش در شدت مجازات ها می باشد،با این حال تا حدود
زیادی نســبت به قوانین ســابق ،حوزه های حتمیت و سرعت در اعمال مقررات بیشتر مورد توجه قرار
گرفته است .تحقیقات نشانگر آنست که تغییر در شدت مجازات ها کم اثرتر از افزایش قطعیت در اعمال
مجازات هاســت.بنابراین به نظر می رســد که افزایش شدت مجازات ها به طور کلی و افزایش جریمه
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های رانندگی به طور خاص به تنهایی نمی تواند تاثیر به سزایی در حل معضل حوادث رانندگی و تشویق
رانندگان به عدم ارتکاب تخلف و به طور کلی اثر زیادی در برنامه بازدارندگی داشــته باشــد.به هر حال
بایستی دالیل اطمینان متخلف از اجرای قانون را تقویت کرد و با استفاده از تجهیزات هوشمند کنترل

تخلفات ،قطعیت در اعمال مجازات ها را افزایش داد .همچنین با توســعه زیر ســاخت ها و استفاده از
سامانه های اطالع رسانی به اجرا و ابالغ مجازات های تخلفات ارتکابی سرعت بخشید .و نیز بایستی
در قانون گذاری های آتی سرعت و حتمیت در اعمال مجازات ها را بیشتر مورد توجه قرار گیرد ،زیرا
آنچه افراد را به تجدید نظر در ارزیابی شان از خطرات هدایت می کند ،بی کیفرمانی است.یعنی هر اندازه
فرد بیشتر مرتکب تخلف شود و در نتیجه مجازات نشود این اندیشه در ذهن او استقرار می یابد که او در
راه ارتکاب تخلف با هیچ خطری مواجه نیست ،لذا اطمینان خاطر جهت ادامه ارتکاب تخلف می یابد.
بنابراین رویکرد غالب در تاریخ تحوالت قوانین مربوط به جرائم رانندگی ،ســزاگرایانه اســت.قانون
گذار در این قوانین به دنبال بازدارندگی بزهکار ،از طریق تشــدید محرومیتها و یا تشــدید جریمهها
میباشــد .تأثیر اقدامات پیشــگیرانهی واکنشــی  ،وقتی پایدار است که ضرورت و اهمیت نظم عمومی
توسط مردم مورد قبول واقع شود؛ چرا که سیاست سخت گیری نسبت به جرائم خرد ،منجر به فرهنگ
ســازی در جامعه نخواهد شــد ،بلکه با فرهنگهای مســتقر نیز مبارزه میکند .از ســوی دیگر  ،تدابیر
پیشــگیرانه ی کیفری در برابر جرائم خرد از جمله جرائم رانندگی ،زمانی جواب میدهد که بزهکاری
در جامعه عمومی نشده باشد ،در غیراینصورت برخوردهای سرکوبگرانه میتواند منجر به بی نظمی و
ارتکاب جرائم جدید شود .این در حالی است که در جامعهی ایران به خصوص در کالن شهرها ،جرائم

رانندگی تبدیل به معضل بزرگی شــده اســت .به نظر میرسد مناسب است به ایجاداین محدودیتهای
اکتفــا نکنیــم و این ممنوعیتها با پیش بینی تکالیف خاصی نیز همراه شــود ،یعنی تلفیقی از اقدامات
آموزشــی و توان گیرانه را مد نظر قرار داد .به طور مثال در مورد محرومیت فرد از رانندگی ،محکوم را
به گذراندن دورهی آموزش فنی جدیدی تشویق کرد که طی آن دوره  ،مقررات راهنمایی و رانندگی را
بهتر فرا گرفته و خود را با آنها تطبیق دهد.
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی عالوه بر اهداف توان گیرانه ،واحد ارزش درمانی و اصالحی
نیز میباشد ،لیکن زمانی کارکرد اصالحی این کیفر نمود پیدا میکند که به همراه تدابیرآموزشی اعمال
شود و در صورتی که در جریان تحمل این مجازات ،بهبودی در رفتار و کردار محکوم مشاهده گردید ،از
ادامهی تحمل آن معاف میشود .این امر وی را در تالش و کوشش در این جهت تشویق خواهد نمود .
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پیشنهادها

 -1درشــرایط کنونی آنچه که می تواند تاثیر زیادی در پیشــبرد اهداف سیاســت کیفری داشته باشد،
افزایش قطعیت و سرعت در اعمال مجازات ها با استفاده از توسعه ابزارهای هوشمند است.زیرا آنچه
افراد را به تجدید نظر در ارزیابی شــان از خطرات هدایت می کند ،بی کیفرمانی اســت .امروزه سیســتم
های هوشمند حمل و نقل نقش بسزایی در زمینه های مختلف همچون خدمات ،مدیریت و کاهش بروز
تخلفات و تســریع در آگاه ســازی رانندگان نسبت به اعمال ضوابط در مورد تخلفات ارتکابی از سوی
آنان دارند .در این خصوص بایستی با مطالعات کامل و تهیة نقشه جامع جهت هوشمند سازی راههای
کشور اقدام گردد .البته این نقشه و طراحی بایستی مطابق با وضعیت بومی ایران باشد و با معماری سیستم
های هوشــمند حمل و نقلی متناســب با اقلیم هر نقطه از کشــور با حداکثر بهره وری نظارتی -مدیریتی
تهیه گردد.که به طور خاص در این زمینه بایستی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با هماهنگی
با وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به هوشمند سازی در خصوص نظارت
و مدیریت بر ترافیک به وسیله تجهیزات الکترونیکی و خودکار اقدام نمایند.
 -2افزایــش دوبرابــری زمان پرداخت جرائم باعث کاهش ســرعت در اعمــال مجازات ها و کم اثر
شــدن آن می شــود؛ پیشــنهاد می گردد در قانو گذاری های آتی و یا در اصالحیه های پیشــنهادی برای
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سرعت در اعمال مجازات های ناشی از تخلفات و جرائم رانندگی
افزایش یابد .و مدت زمان  60روز مهلت برای پرداخت مجازات های رانندگی به حداکثر  3روز کاری
غیر تعطیل بعد از اعمال قانون کاهش یابد.
 -3در قانون گذاری آتی و یا اصالحیه های پیشنهادی برای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،مدت
زمان اعتبار معاینه برای خودروهای صفر کیلومتر از  5سال به  1تا حداکثر  2سال کاهش یابد .و تدابیر
الزم در خصوص از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده به شکل جدی تری دنبال گردد.
 -4با توجه به اینکه برابر آمارهای ارائه شــده بیش از  %50تصادفات رانندگی ناشــی از علل انســانی
است ،لذا تقویت نهاد فرهنگی جامعه از حیث آموزش رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
ضروری اســت .و البته تزریق این آموزش ها در بدنه جامعه تا پایان عمر ســامتی جمعیت زیادی از
کشور را واکسینه می نماید .لذا در این راستا با توجه به حداکثر تاثیر گذاری آموزشها و نهادینه سازی در
دوران کودکی پیشنهاد می شود؛ با تصویب هیأت دولت و یا دستگاههای متولی در این زمینه ،یک کتاب
یا واحد عملی آموزشی در خصوص قوانین و مقررات و بویژه در خصوص مسائل راهنمایی و رانندگی
برای دوران دبستان و راهنمایی دانش آموزان در واحدهای درسی گنجانده شود.
 -5در خصوص سیاست های پیشگیرانه وضعی قانون گذار نسبت به پیشگیری غیر کیفری اجتماعی
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حســن توجه بیشــتری داشــته است.و تدابیر پیشگیرانه ای در این راستا داشته است ،هر چند که به طور
واضحی این تدابیر به اندازه کافی در این قانون اندیشیده نشده است .با این حال بایستی با توجه به اثرات
تبعی اجرای قانون و ایجاد مســؤلیت برای کلیه ســازمانهای دخیل در امر ترافیک بایستی اقدامات الزم

توســط وزارت راه و شهرســازی در راستای رفع نقاط مستعد حادثه و حادثه خیز به عمل آید ،همچنین
وزرات صنعت و معدن نظارت بیشتری در خصوص افزایش کیفیت در تولیدات خودرو توسط شرکت
های تولید کننده داشته باشد.
 -6به جهت پیچیدگی و گســتردگی مســائل مربوط به حوزه راهنمایی و رانندگی پیشنهاد می گردد در
عالی ترین ســطح شــورای سیاست رانندگی تشکیل گردد  .اعضای این شورا را مقامات عالی قضایی و
اجرایی و انتظامی تشکیل می دهند .
-7پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با تهیه دستورالعملی ،کلیه رانندگان دارای تخلفات حادثه ساز که
خودروی ایشان توقیف می گردد یا به علت داشتن نمرات منفی به حد نصاب رسیده در قانون ،گواهینامه
رانندگی آنها اخذ می گردد را به گذرندان دوره های آموزشی و بازآموزی ملزم نماید.
-8از آنجایی که روش فعلی رســیدگی به تخلفات رانندگی توســط پلیس یک روش ســنتی بوده  ،به
منظور حفظ حقوق اجتماعی شهروندان و برطرف شدن نگرش منفی در افکار عمومی  ،بازنگری روش
فعلی برخورد با تخلفات رانندگی در کشور ضروری به نظر می رسد ؛ به نحوی که این نوع برخورد باعث
کاهش تخلف گردیده و صیانت ماموران اجرائی و رانندگان نیز حفظ گردد.
-9تاکید بر آموزش و تدوین برنامه جامع آموزش در این مقوله متناســب با مخاطبان و با اســتفاده از
شیوه ها و رسانه های مناسب  ،تقویت نظام مطالعات حمل و نقل با هدف فراهم ساختن پشتوانه علمی
ـ تحقیقاتی طرح ها  ،ارزیابی عوارض زیســت محیطی و مزایای اقتصادی طرحهای حمل و نقل پیش
از اجرا .
-10به هر تقدیر زمان آن فرا رســیده که با بازنگری در مقررات خود به دنبال راهکارهای مناســبتری
برای مبارزه با افزایش سریع جرائم رانندگی باشیم ؛ جرائمی که متاسفانه دارای فراوانی وقوع در سطح
بسیار باالیی هستند ..فراموش نکنیم اقدامات بازدارنده عالوه بر برخورداری از ماهیت تامینی و تربیتی
 ،بعضا از بار قهرآمیز و سرکوبگر کیفری نیز برخوردارند و بنابراین برای بهره مندی از مزایا و امتیازات
سیاست جایگزین های زندان باید به چیزی فراتر از یک سیاست کیفری اندیشید .
-11الزم اســت در قانــون گــذاری های آتی اســتاندارد هــای الزم برای راه و وســایل نقلیه و نقش
سازمانهای گوناگون در ایجاد زیر ساخت های حمل و نقل و ساخت فکری افراد جامعه در حوزه حمل
و نقل و ترافیک مشخص گردد.
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بنابراین در اجرای بند  5اصل  156قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به طور قطع  ،ضروری است
که هرچه زودتر به سوی یک سیاست منسجم و پویا ـ که ضمن حفظ انحصار مرکزی آن به عهده نظام
کیفری ( حقوق جزا ) به پیشگیری از جرم نیز توجه داشته باشد ـ گام برداشته شود .

منابع

 آقابابایی ،حسین .)1384(،گفتمان فقهی و جرمانگاری در حوزه جرایم علیه امنیت ملت و دولت.مجله فقه و حقوق؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،سال دوم ،شماره .5
 اشتیاق ،وحید .)1386(،تاثیر قوانین و مقررات در قانون مداری رفتارهای اجتماعی ،مجله پژوهشهای حقوقی ،شمارة.12
 ارســنجانی ،مهدی و عبدالحســینی ،رضا و صادقی ،احمد ( .)1386کیســه هوا و تاثیر آن در کاهشتلفات رانندگی ،انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی راهور ناجا.
 باصري ،علي اكبر.)1386(،سياســت جنايي(داخلــي و بين المللي)مواد مخدر(چاپ اول) ،تهران:انتشارات خرسندي.
 پرادل ،ژان( .)1381تاریخ اندیشه های کیفری(.ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی).تهران:انتشارات سمت.
 پیکا ،ژرژ.)1376(،پیشــگیری از جرایم شهرنشینی(.ترجمه عزیزطوسی)ماهنامه دادرسی سازمانقضایی نیروهای مسلح ،شمارة دوم.

 جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،)1387(،ترمینولوژی حقوق(چاپ ،)19تهران:انتشارات گنج دانش. حسینی ،سیدمحمد .)1390(،سیاست جنایی در اسالم و جمهوری اسالمی ایران ،.تهران :انتشاراتسمت.
 رحمانی ،نادر .)1387(.بررسی نقش آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر تغییر عملکرد ترافیکیکودکان ،فصل نامه علمی-تخصصی راهور،سال پنجم ،شمارة .4
 ســلمانی ،محمد و دیگران( .)1387بررســی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای و ارائه راهکارهاییبرای کاهش آن؛ مورد مطالعه :منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک.مجلهی پژوهشهای جغرافیای
انسانی ،شمارة .65
 شامبیاتی ،هوشنگ(.)1380حقوق جزای عمومی(چاپ دهم)جلد اول .تهران :انتشارات ژوبین. -طباطبایی ،سیدعباس و داوودی منجزی ،امیراردالن ( .)1387تجزیه و تحلیل امکان سنجی استفاده

فصلنامه مطالعات پژوهشی
سال چهارم-شماره 12
بهار 1394

144

بررسی سیر تحول سیاست تقنینی ایران در کنترل جرائم و تخلفات رانندگی

از سیســتم های هوشــمند حمل و نقل در کالن شــهرها با هدف کاهش بحران های ترافیکی ،فصلنامه
علمی -تخصصی راهور ،سال پنجم ،شمارة .3
 -کوسن ،موریس(، .)1376روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری(،ترجمه دکتر علی حسین

نجفی ابرند آبادی )مجله تحقیقات حقوقی ،شمارة  19و .20
 گلدوزیان ،ایرج ،)1384(،بایســتههای حقوق جزای عمومی(چاپ دوازدهم ) ،تهران :انتشــاراتمیزان.
 معین ،محمد( ،)1375فرهنگ فارسی (چاپ هجدهم) ،تهران :انتشارات گنج دانش. نیازپور،امیرحسین.)1382 – 89(،بزهکاری به عادت وپیشگیری از آن.پایان نامه کارشناسی ارشدحقوق جزا وجرم شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،ایران.
 نجفی ابرندآبادی ،علی حسین ( .)1379پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی ،نشریه ا منیت ،سالچهارم ،شمارة .20
 الزرژ،کریستین( ،)1390درآمدی بر سیاست جنایی( ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی) ،تهران:انتشارات بنیاد حقوقی میزان ،چاپ دوم.

