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چکیده

قلمرو کیفری به عنوان یکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین و ابتکار دیوان اروپایی حقووق
بشر است و از عناصر مهم اعمال مادۀ  6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بهشمار مویرود .نتیجو
مهم شناخت قلمرو کیفری و معیارهای شناسایی آن این اسوت کوه تفلفوات انطوبا ی و اداری
الزاماً غیرکیفری و خارج از حمایت موادۀ  6کنوانسویون یادشو ن نیسوتن  ،بلکوه برخوی از ایون
ضمانت اجراها با اینکه بهظاهر فاق صبغ جزایی بهنظر می رسون  ،از نظور دیووانا دارای وصو
کیفری هستن  .ازجمل این ضمانت اجراها که در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر به آن پرداخته
ش ن ،ضمانت اجرای ضبط و ابطال گواهینام رانن گی است .در نظام حقوقی ایران ،این ضمانت
اجرا در قانون رسی گی به تفلفات رانن گی مصوب 9351ش در قبال ارتکاب تفلفات راننو گی
پرخطر ،پس از انباشت نمرات منفی پیشبینی ش ن است .موضوع اصلی ایون پوهوهش ،مقایسو
قلمرو کیفری تفلفات رانن گی در نظام حقوقی ایران و روی دیوان اروپایی حقوق بشر میباشو .
برای بررسی این موضوع ،نفست به توصی و تحلیو مفهووم قلمورو کیفوری و معیارهوای آن،
سپس ضمانت اجرای اینگونه تفلفات و درنهایت به تشوریفات رسوی گی بوه تفلفوات خوواهیم
پرداخت.

واژگان کلیدی

تفلفات رانن گی ،دادرسی عادالنه ،روی دیوان اروپایی حقوق بشر ،قلمرو کیفری.

* شمارن فکس،02922791192 :

Email: Ali@mahdavi.fr
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مقدمه
دادرسی عادالنه یکی از اه اف مهم حقوق بشور اسوت .بوهموجو موادۀ  6کنوانسویون اروپوایی
حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ،9رعایت اصول دادرسی منصوفانه در محواکم قطوایی
ضروری است .این امر به این معناست که بهظاهر ضمانت اجراهای صادرن از مراجع غیرقطایی از
اجرای مفاد این مادن معاف هستن  .دیوان اروپایی حقوق بشر بوا برداشوتی مسوتق و موسوع از
مفهوم قلمرو کیفری و با ارائ معیارهایی ،مح ودۀ اعمال مادۀ  6کنوانسیون را به برخی ضومانت
اجراهای صادرن از سوی مراجع غیرقطایی که دارای ماهیت کیفری هستن  ،گسترش دادن است.
نمرات منفی در قبال ارتکاب تفلفات رانن گی پرخطر که به ضبط و ابطال گواهینامو راننو گی
منجر میشود ،یکی از این ضمانت اجراهاست که مرجع غیرقطایی آن را صادر میکن  .در نظوام
حقوقی ایران این نوع ضمانت اجرا در قانون مجوازات اسویمی بوهعنووان مجوازات اصولی و نیوز
بهعنوان مجازات تکمیلی پیشبینی ش ن است .ازآنجا که دیووان اروپوایی حقووق بشور ضومانت
اجرای یادش ن را برای شمول قلمرو کیفری بررسوی کوردن اسوت ،لورا در ایون پوهوهش ضومن
توضیح م فهوم قلمرو کیفری و معیارهای آن از دی گان دیوان ،در صو د پاسوب بوه ایون پرسوش
هستیم که آیا ضمانت اجرای ضبط و ابطال گواهینامه در نظام حقوقی ایران بوا توجوه بوه رویو
دیوان ،ماهیتی کیفری دارد و مشمول مادۀ  6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میشود .در صورت
مثبت بودن پاسب ،آیا تشریفات رسی گی در این خصوص متطمن رعایت دادرسی عادالنه است؟
برای پاسب به این پرسشها در آغاز بای قلمورو کیفوری و معیارهوای آن بررسوی شوود ،سوپس
ضمانت اجرای تفلفات رانن گی و بهدنبال آن ،تشریفات رسی گی حواکم بور تفلفوات راننو گی
مطالعه میشود.

مفهوم قلمرو کیفری و معیارهای آن
«قلمرو کیفری» آسوتانه ای اسوت کوه بوا توجوه بوه آن ،ضومانت اجراهوای غیرکیفوری از نظور
تطمین های معمول برای متهم در آیین دادرسی کیفری مشابه مقول کیفوری تلقوی موی شوون
(مارتی ،9359 ،ص .)59نفستین بار دیوان اروپایی حقوق بشور بوا تفسویر موسوع و مسوتق از
مفهوم اتهام کیفری در مادۀ  6کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشور و آزادی هوای اساسوی،
آن را به مقوله های غیرکیفری که دارای ضمانت اجراهای سرکوبگر هستن  ،تسری داد .درواقوع،
 .9مادۀ « :9-6هر کس در تصمیم گیری راجع به حقوق و تعه ات م نی یا هر اتهام کیفری علیه وی ،حق داشتن
یک جلس استماع عادالنه ...در دادگاهی مستق و بی رف ،که بق موازین قانونی ایجاد ش ن باش ...،
دارد.»...
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دیوان اروپایی حقوق بشر تمای زیادی به گسترش محو ودۀ موادۀ  6کنوانسویون بورای تقویوت
حمایت از حقوق بشر و تقویت کرامت انسانی دارد (ساقیان ،9355 ،ص .)57مادۀ  6کنوانسیون،
معرف حق برخورداری از دادرسی عادالنه و حقوق شوهرون ی افوراد در مقابو اتهاموات جزایوی
است ( .)Mole & Harby, 2006, p. 5این مادن افزون بور تطومین رعایوت دادرسوی عادالنوه در
موضوعات حقوقی و جنایی ،موی توانو منشو قوانون موضووع غنوی و منحصوربوهفوردی باشو
()Mahaney, 2004, p. 107؛ بنابراین ،رفتاری که بهموج مجموعو قووانین کیفوری بورای آن
مجازات تعیین ش ن ،به ور مستقیم داخ در قلمرو کیفری است .مویتووان نتیجوه گرفوت کوه
هرگان رفتاری به موج قانون جرم شناخته ش ن باش  ،ب ون نیاز به بررسی این موضوع کوه آیوا
آن قانون حق برخورداری متهم از اصول عینی حاکم بر حقوق کیفری را به او دادن است یا خیر،
رعایت دادرسی عادالنه در رسی گی به آن اتهام ضروری خواه بود ( Zhang & liang, 2010, p.
 .)3تفلفاتی وجود دارد که خارج از مجموع قوانین کیفری بودن و یا اساساً جورمانگواری نشو ن
است و یا در راستای سیاست قطازدایی و جرمزدایی از قوانین کیفری خوارج شو ن و در قووانین
خاص مربوط به تفلفات اداری یا انطبا ی قرار گرفتهان  ،اما ضمانت اجراهای پویشبینوی شو ن
برای آنها به ضمانت اجراهای کیفری شباهت داشته و دارای وص کیفوری و سورکوبگر اسوت.
این دسته از ضمانت اجراها به ور غیرمسوتقیم داخو در قلمورو کیفوری بوودن اسوت و مقولو
غیرکیفری با ضمانت اجراهای سرکوبگر شناخته میشون .
تفلفات اداری و انطبا ی بهموج قوانین خاص تعیین و مشفص ش نانو ؛ ماننو تفلفوات
مالیاتی ،نظامی ،پزشکی ،کارمن ی و کارگری که برای آنها ضمانت اجراهوای متناسو درنظور
گرفته ش ن است و برخی از آنها را می توان وارد قلمرو کیفوری کورد .در ایون صوورت مووازین
حقوق بشری ایجاب می کن تا شفص مظنون به تفل غیرکیفری ،فقط به دلی اینکه ضومانت
اجرای آن شبیه ضمانت اجرای کیفری است ،از تمامی حقوقی که یک موتهم بوه ارتکواب جورم
دارد ،بهرنمن شود و از تطومینات دادرسوی عادالنوه اسوتفادن کنو (بابوایی و مهو وی،9319 ،
ص.)905
دیوان در سوه رأی صادرشو ن در تواریب هوای  5ژوئون  25 ،9176اوت  9175و  29فوریوه
 ،9151اصطیح یا مفهوم «موضوع های کیفری» یا «قلمرو کیفری» را که حووزن ای وسویعتور از
قلمرو حقوق کیفری دارد ،بهکار بردن است (نجفی ابرن آبادی ،9355 ،ص.)97
تشفیص اینکه ک ام ضمانت اجرای اداری یا انطوبا ی مشومول قلمورو کیفوری موی شوود،
نیازمن وجود معیارهایی است .این معیارها را بای از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر با توجه بوه
پرون ن های ارجاعی شناسایی کرد .حقوق دانان در بررسی آرای دیوان ،چهوار معیوار را اسوتنباط
نمودنان  .چنانچه ضمانت اجراهای غیرکیفری منطبق با یکی از معیارهای شناساییش ن باشو و
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اصول دادرسی عادالنه من رج در مادۀ  6کنوانسیون رعایت نش ن باشو  ،رأی صوادرن بوی اعتبوار
شمردن میشود.
قب از بررسی معیارهای چهارگان دیوان ،بیان این مطلو الزم اسوت کوه بورای تشوفیص
قلمرو کیفری ،انطباق همزمان تمام معیارها با ضمانت اجراهای غیرکیفری ضروری نیست ،بلکوه
انطباق یکی از معیارها موجو شومول ضومانت اجورا در قلمورو کیفوری موی شوود (آشووری و
همکاران ،9353،ص.)321

 .1توصیف رفتار بهعنوان جرم در قانون جزا
در پرون ن های ارجاعی به دیوان ،این معیار به عنوان اولین و سادن ترین معیار مورد توجه و ت کی
دیوان قرار گرفته است .اگر بهموج قوانین جزایی رفتار ارتکابی عنوان مجرمانوه داشوته باشو ،
تردی ی در کیفری بودن موضوع نبای کرد و برای دولت عطو دشوار خواهو بوود کوه اسوت الل
کن آن رفتار ماهیت کیفری ن ارد .از نظر دیوان این معیار قطعی نیست ،بلکوه اهمیتوی نسوبی
دارد و بهمنزل نقط آغاز کار است (ترش  ،355 ،ص.)266

 .2ماهیت رفتار ارتکابی
با توجه به آرای متع د دیوان اروپایی حقوق بشور و ت کیو آن بور مفهوومی مسوتق از عبوارت
«اتهام کیفری» یادش ن در مادۀ  6کنوانسیون ،این نتیجه حاص می شود کوه مهومتورین معیوار
برای تعیین مفهوم قلمرو کیفری ،بررسی ماهیت رفتار ارتکابی خیف قانون اسوت؛ زیورا در ایون
معیار رفتار ارتکابی صرف نظر از اینکه جزء قوانین کیفری بودن است یا خیر ،بررسی خواه ش
(پرادل ،9376 ،ص .)966چنانچوه ماهیوت آن کیفوری باشو  ،در قلمورو کیفوری قورار گرفتوه،
تطمینات دادرسی مادۀ  6کنوانسیون قاب اعمال است .روی قطایی دیوان تعری روشونی ارائوه
ن ادن است ،بلکه نشانههوایی را موی تووان بوه وور غیرمسوتقیم از تویش دیووان بورای تعریو
قانون شکنی های انطبا ی بهدست آورد .می توان گفت تفل در صورتی ماهیت کیفری دارد که
نفست خطاب قانون گرار متوجه هم افراد جامعه باش  ،نه گرون مح ودی از اشفاص؛ دوم ایون
که ه ف ضمانت اجرای اعمال ش ن در وهل نفست سزادهن ن باشو (ترشو  ،9370 ،ص.)267
برخی از حقوق دانان ،افزون بر مسائ یادش ن ،به مفا آن هنجار ،اوضاع و احوال جرم (زمان
و مکان ارتکاب) ،ش ت عم نقضش ن ،تجاوز از نظر خسارت و به درج تقبیحی که برانگیفتوه
است نیز توجه مینماین (دلماس مارتی ،9359 ،ص.)59
در تعیین و تشفیص ماهیت جنایی رفتار ،آنچه بیشتر توجه را جل می کن  ،جنب عوام یوا
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خاص بودن هنجاری است که مورد توجه و حمایت قانون گرار قرار گرفته اسوت .منظوور از عوام
بودن هنجار این است که قلمرو اعمال یک مقررن یا قاع ۀ حقوقی به نحو بوالقون ،کلیو افوراد را
دربر بگیرد ،نهفقط گروهی خاص و یا دارای موقعیت و وضعیت خاص (یاوری ،9311 ،ص.)231
اگر عم ارتکابی متطمن نقض ارزش و هنجاری باش که میوان قشور خاصوی شناسوایی شو ن
است ،در این صورت تفل یادش ن انطبا ی تلقی میشود.
این معیار در پرون ۀ «دومی کولی» 9علیه دولت مالت مورد توجه دیوان اروپایی حقوق بشور
قرار گرفت .در این پرون ن ،متقاضی بهعنوان سردبیر نشوری نوز سیاسوی مبوادرت بوه انتشوار
مقاله ای در انتقاد از دو عطو پارلمان نمودن بود که پارلمان او را محاکمه و جریموه کورد .دیووان
این موضوع را خارج از صیحیت مقررات داخلی پارلمان تشفیص داد ،زیرا مقررات اعموال شو ن
به صورت بالقون نسبت به تمام افراد ،اعمال ش نی است؛ اعم از اینکه شفص مظنون عطو مجلس
باش یا نباش  .در پرون ن ای که علیه اتریش تشکی ش ن بود ،متقاضی به دلی اخویل در نظوم
دادگان به جزای نق ی که قاب تب ی به ح اکثر هشت روز حبس بود ،محکوم شو  .دیووان بور
این اعتقاد بود که رفین در جلسات دادگان فقط بهعنوان افرادی که مشمول صویحیت دادگوان
هستن  ،شرکت می کنن ؛ لرا قواع مربوط به اخیل در نظم دادگان متعلق به اعطای گورون هوای
خاص است و معموالً در قلمرو انطبا ی قرار میگیرد .
در این میان تع اد زیادی از تفلفات ،هم دارای جنب انطبا یان و هم جنوایی؛ بوه عبوارت
دیگر ،ضمانت اجرایی پیش بینی شو ن بورای رفتارهوای غیرقوانونی ،هومزموان هور دو جنبوه را
داراست .در این خصوص نظر دیوان بر کیفری دانستن ضمانت اجرا است .ایون نظور در پرونو ۀ
«کمب و ف » 2علیه دولت انگلستان مطرح ش .

 .3هدف ضمانت اجرا
این معیار ،تفکیک کنن ۀ ضمانت اجراهای کیفری و ضمانت اجراهای اداری است .ایون معیوار را
می توان از پرون ۀ «اوزترک» 3استنباط کرد .در این پرون ن که متقاضی مرتک بوزۀ راهنموایی و
رانن گی ش ن بود ،به جزای نق ی که می توانست حبس را بهدنبال داشوته باشو  ،محکووم شو .
دیوان اروپایی حقوق بشر افزون بر این است الل که چنین سوءرفتارهایی در بیشوتر دولوت هوای
عطو قسمتی از حقوق کیفری را تشکی موی دهو  ،بور ایون نکتوه ت کیو داشوت کوه مجوازات
اعمال ش ن ،دارای ویهگوی بازدارنو ن و تنبیهوی اسوت .ایون ویهگوی خصیصو مرسووم ضومانت
1. Demicoli v. Malta, 27 August 1991.
2. Campbell and Fell v. the United Kingdom, 28 June 1984
3. zturk v. the Federal Republic of Germany, 21 February 1984
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اجرای کیفری است ،لرا عرف حاکم این نوع تفل را خطای جزایوی و مشومول قلمورو کیفوری
میدان .
در پرون نای دیگر دیوان بر این اعتقاد بود که مادۀ  6کنوانسیون در دادرسی های اختصاصی
مربوط به تفلفات انتظامی که به دلی ضمانت اجرای حبسْ رنگ کیفری به خود می گیرد ،قاب
اجراست .درجایی که ضمانت اجرا شام حبس یا ته ی به حبس نباش و فقط جریمو نقو ی
مطرح باش  ،دیوان آنچه را بررسی می کن  ،این است که «آیوا ضومانت اجورای موالی بوه عنووان
خسارت م نظر بودن یا اساساً مجازاتی است که از ارتکاب مج د جرم جلووگیری موی کنو ؟» و
این تنها در فرض اخیر بهعنوان مح ودۀ قلمرو کیفری شوناخته خواهو شو  .بنوابراین در ایون
معیار ،ه ف بازدارن گی و تنبیهی ضمانت اجرا م نظر دیوان اروپایی حقوق بشر است.

 .4ماهیت و شدت ضمانت اجرا
این معیار متفاوت از معیار پیشین است .اگر امکان شومول قلمورو کیفوری در خصووص تفلو ْ
مطابق معیار ه ف ضمانت اجرا وجود ن اشت ،دیوانا ماهیت و ش ت ضمانت اجرا را برای اعمال
تطمینات دادرسی منصفانه میک عم قرار می داد .ضمانت اجرای تحمی ش ن اهمیت بسوزایی
دارد؛ به این معنا که هیچ گونه اتهام کیفری وجود ن ارد ،مگر آنکه احتمال محکومیت و مجازات
وجود داشته باش ( ترش  ،9355 ،ص.)272
در این معیار ،ماهیت ضمانت اجرا (سال یا غیرسوال آزادی بوودن) ،میوزان آن (مو ت یوا
مبلغ) ،نحوۀ اجرای آن (مح اجرا برای ضمانت اجراهای اصولی) ،لوزوم درج در سوج قطوایی
برای ضمانت اجراهای فرعی (تکمیلی) و یا وجود ضمانت اجراهای جایگزین و نووع آن را (بورای
زمانی که ضمانت اجرای اصلی اعمال نشود) می توان م نظر قورار داد (دلمواس موارتی،9359 ،
ص.)59

بررسی ضمانت اجرای تخلفات رانندگی
قانون رسی گی به تفلفات رانن گی مصوب اسفن  ،9351برای رانن گان متفل جریم نقو ی
با مبالغ تعیینش ن برای هر نوع تفل درنظر گرفته است .همچنین مادۀ  7این قانون بر اسواس
ج ولی که پیش بینی ش ن ،متناس با نوع تفل و نوع گواهینام راننو ن ،نمورات منفوی مقورر
کردن است که چنانچه جمع نمرات منفی به ع د پیشبینی شو ن در موادۀ یادشو ن برسو  ،بوه
ضبط گواهینام رانن گی می انجام و در مراح بع ی با تکورار تفلو و کسو نمورات منفوی
دیگر ،میتوان به ابطال گواهینام رانن گی منجر شود .در این مبحو بوا توجوه بوه معیارهوای
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دیوان اروپایی حقوق بشر به این مطل میپردازیم که آیا ضوبط و ابطوال گواهیناموه داخو در
قلمرو کیفری میشود؟ به عبارت دیگر ،رعایت مادۀ  6کنوانسیون اروپوایی حقووق بشور الزاموی
است؟
در خصوص تفلفاتی که مستوج پرداخت جریم نق ی اسوت ،بوا توجوه بوه رویو دیووان
اروپایی حقوق بشر و اینکه میزان آن قاب توجه نیست که بتوان آن را ضمانت اجرایی با ماهیت
ش ی دانست و از رفی قاب تب ی ش ن به حبس نمویباشو  ،لورا تردیو ی در عو م شومول
قلمرو کیفری نیست) (Putz v. Austria, 1994, para. 35اما ضومانت اجورای ضوبط گواهینامو
رانن گی که درواقع بهعنوان ضمانت اجرای «بازپس گورفتن حوقهوا» ((Withdrawal of rights
شناخته میشود ،هم در قانون مجازات اسیمی پیشبینی ش ن است و هم در قانون غیرکیفری.
مادۀ  33از کتاب اول قانون مجازات اسویمی مصووب 9312ش در خصووص مجوازاتهوای
تکمیلی و تبعی مقرر میدارد« :دادگان میتوان فردی را که به ح قصاص یا مجازات تعزیوری از
درج شش تا درج یک محکوم کردن است با رعایت شرایط مقورر در ایون قوانون ،متناسو بوا
جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چن مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نمای :
...ث :منع از رانن گی با وسای نقلی موتوری و یا تص ی وسای موتووری .»...چنوین اقو امی در
بن ث مادۀ  13قانون یادش ن نیز آوردن ش ن است .9در نظر اول شای چنین بوهنظور برسو کوه
ضبط گواهینام رانن گی که از مصادیق بارز «پسگرفتن حقها» میباش  ،با وضعیت کسی کوه
به موج حکم دادگان از رانن گی وسای نقلی موتوری ممنوع ش ن است ،متفاوت باش ؛ چراکوه
در حالت دوم ،گواهینامه ضبط نمیشود .اما با توجه به مادۀ  111قانون مجوازات اسویمی 2و بوا
عنایت به اینکه در م ت ضبط گواهینامه ،چنانچه شفص اق ام به رانن گی و یا تصو ی وسوای
م وتوری که مستلزم داشتن گواهینام مفصوص است بنمای  ،به استناد تبصرۀ  1موادۀ  7قوانون
رسی گی به تفلفات رانن گی مصوب اسفن  ،39351بوه مجوازات مقورر بورای راننو گی بو ون
 .9مادۀ  13قانون مجازات اسیمی مقرر میدارد« :در تعویق مراقبتی ،دادگان صادرکنن ۀ قرار میتوان با توجه به
جرم ارتکابی وخصوصیات مرتک و شرایط زن گی او به نحوی که در زن گی وی یا خانوادناش اختیل اساسی
و عم ن ایجاد نکن ؛ مرتک را به اجرای یک یا چن مورد ازدستورهای زیر در م ت تعویق ملزم نمای ....ث:
خودداری از تص ی کلیه یا برخی از وسای نقلی موتوری.»...
 .2مادۀ  111اشعار میدارد« :هر کس ب ون گواهینام رسمی اق ام به رانن گی و یا تص ی وسای موتوری که
مستلزم داشتن گواهینامه مفصوص است ،بنمای و همچنین هر کس بهموج حکم دادگان از رانن گی وسای
نقلی موتوری ممنوع باش به رانن گی وسای مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعریزی تا دو مان یا
جزای نق ی تا یک میلیون ریال ویا به هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مج د به دو مان تا شش مان حبس
محکوم خواه ش ».
 .3تبصرۀ « :1کسانی که در م ت ضبط گواهینامه مبادرت به رانن گی میکنن به مجازات مقرر برای رانن گی
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گواهینامه محکوم میشود و به این ترتی  ،تفاوتی میان آنها وجود نو ارد و هور دو از مصوادیق
«بازپس گرفتن حقها» شمردن میشون  .چنانکه در مبحو پیشوین بیوان شو  ،اگور ضومانت
اجرایی در قوانین کیفری پیشبینی ش ن باش  ،مطابق معیار اول در شمول قلمرو کیفری جوای
هیچگونه تردی ی نیست .در این صورت ،مادۀ  6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قاب اعمال است
و رعایت نش ن آن موج نقص حقوق بشر تلقی میشود.
در قانون رسی گی به تفلفات رانن گی در سه مورد ضبط گواهینامو راننو گی بورای مو ت
سه مان و شش مان پیشبینی ش ن است .مادۀ  7ایون قوانون مقورر مویدارد« :مو موران مورکور
در مادۀ ( )2این قانون در ح ود وظوای و اختیوارات تعیوینشو ن ،هومزموان بوا صو ور قوبض
جر یمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین گزارش تفلفات منو رج در جو ول لیو ایون
مادن را با لکر شمارن و نووع گواهینامو راننو ن بوه ادارۀ راهنموایی و راننو گی مربو وه ارسوال
می دارن  .ادارۀ مزبور متناس با نمرات منفی من رج در ج ول مرکور به شرح زیر با آنان رفتوار
مینمای :
 .9چنانچه متفل دارای ( )30نمرۀ منفی باش گواهینامه او به م ت سوه موان ضوبط و در
پایان م ت مزبور با پرداخت چهارص هزار ( )100000ریال جریم نق ی به نفع خزانو
عمومی مسترد میشود.
 .2پس از اعمال مقررات موضوع بن ( )9چنانچه در اثر ارتکاب تفلفات ج یو ( )25نمورۀ
منفی به متفل تعلق گیرد گواهینامه او به م ت شش مان ضبط و پس از انقطواء مو ت
مزبور و پرداخت ششصو هزار ( ) 600000ریوال تعلوق بوه نفوع خزانوه عموومی مسوترد
میگردد».
همچنین بن ب مادۀ  90این قانون میگویو « :در موواردی کوه قورائن و شوواه حواکی از
حالت مستی یا استفادۀ رانن ن از مواد مف ر و روانگردان باش  ،م موران موضووع موادۀ ( )2ایون
قانون با استفادن از تجهیزات الزم نسبت به تشفیص این حالت اقو ام موینماینو و در صوورت
اثبات حالت مستی و بی ارادگی حاص از مصرف مسکرات و مواد مف ر و روانگردان از راننو گی
فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن ص ور قبض جریمه به مبلوغ دو میلیوون ( )2000000ریوال و
ضبط گواهینامه به م ت شش مان توسط نیروی انتظامی جهت اقو ام قوانونی بوه مرجوع صوالح
قطایی معرفی میشود».
نکته ای که در خصوص این بن قاب توجه است اینکه صِرف حالت مستی یا استفادۀ راننو ن
از مواد مف ر و روانگردان موج ضبط گواهینام رانن گی نمیشود ،بلکه چنوین حوالتی بایو

ب ون گواهینامه محکوم میشون ».
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منتهی به بیارادگی شود؛ بهگونهای که قادر به ه ایت وسیل نقلیه نباش  .چنانکه بن ث موادۀ
 9آییننام اجرایی و بن های ال و ب مادۀ  90قانون رسی گی به تفلفات راننو گی در توضویح
معانی اصطیحات مقرر میدارد« :حالت مستی و بیارادگی :ع م توانایی رانن ن در ه ایت وسیل
نقلیه به دلی استفادن از مسکرات و مواد مف ر و روانگردان».
در قانون رسی گی به تفلفات رانن گی ،ابطال گواهینامه هم پیشبینی ش ن است .در بن 3
مادۀ  7این قانون آم ن است« :هرگان پس از اعمال مقررات بن ( )2در اثر ارتکاب تفلفات ج ی
بیست نمرۀ منفی به متفل تعلق گیرد ،گواهینام او ابطال میگردد و بع از یکسال مویتوانو
برابر مقررات و پس از ی دورۀ آموزشی و پرداخت یک میلیون ( )9000000ریال به نفع خزان
عمومی گواهینامه ج ی أخر نمای ».
ضبط گواهینام رانن گی ( )Withdrawal of driving licenseبا سل صیحیت از راننو گی
( )Disqualification from drivingمتفاوت است .درواقع ضبط گواهینامه که میتوانو از سووی
افسر یا م مورین راهنمایی و رانن گی و یا دادستان صورت گیورد ،یوک اقو ام تو مینی پویش از
ارسال پرون ن به دادگان تلقی میشود ،اما سل صیحیت از رانن گی در صیحیت دادگان کیفری
است .دیوان اروپایی حقوق بشر این تفاوت را در پرون نای که علیه دولت بلهیوک تشوکی شو ن
بود ،ت یی کرد .به نظر دیوان ،سل صیحیت از رانن گی اق امی است که در پایان رسوی گی در
دادگان کیفری اتفال میشود .دادگان کیفری پس از بررسی و بقهبن ی وقوایع ،درصوورتی کوه
این وقایع را منجر به جرمی تشفیص ده که میتوانو بوه سول صویحیت بینجامو  ،در ایون
شرایط ،بهعنوان مجازات اصلی یا تکمیلی برای م تی که متناس بهنظر مویرسو  ،از راننو گی
مرتک ْ سل صویحیت مویکنو ) . (Escoubet v. Belgium, 1999, para. 37در ایون پرونو ن،
دیوان به م ت زمانی که برابر قانون بلهیک برای ضبط گواهینام رانن گی و سول صویحیت از
رانن گی درنظر گرفته ش ن است ،اشارن میکن که ول دورۀ سل صیحیت در اوضاع و احوال
عادی پنج سال است؛ درحالی که م ت نگهداشتن گواهینامه پس از ضبط فوری آن ،پوانزدن روز
است که ممکن است تحت شرایط خاصی به چه و پنج روز هم افزایش یاب ).(Ibid
چنانکه میحظه میشود اگر پس از ضبط گواهینامه ،تفل رانن ن از مواردی باش که بایو
از وی سل صیحیت شود ،الزم است پرون ن به دادگان کیفری ارسال گوردد .اموا آنچوه از نظور
دیوان اروپا یی مهم است اینکه ،پلیس یا دادستان که دستور ضبط گواهینامه را دادن است تا چه
م تی حق نگه اری گواهینامه را دارد .چنانچه این م ت بهگونهای باش که به ان ازۀ کافی مهوم
ارزیابی شود ،ماهیت این اق ام ت مینی وارد قلمرو کیفری میشود و در این صورت رعایوت موادۀ
 6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر الزامی خواه بود.
در پرون ۀ یادش ن ،دیوان اروپایی حقوق بشر به سه معیار نامبردن در مبح پیشین متوسو
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ش ن است .ازآنجا که ضبط گواهینامه در مقررات کیفری پیشبینی نش ن بوود ،معیوار اول قابو
اجرا شناخته نش ) .(Ibid, para. 35در خصوص معیار دوم ،یعنی ماهیت تفل  ،دیوان بور ایون
عقی ن بود که معموالً جرائمی که در حقوق کیفری پیشبینی و بورای مرتکو مجوازات درنظور
گرفته ش ن ،مجازات از نوع جزای نق ی و حبس اسوت؛ بوه اسوتثنای آنهوایی کوه بوه واسوط
ماهیت ،م ت و نحوۀ اجرا به ور محسوس زیانبار نباشن ) .(Ibid, para. 36در خصوص معیوار
سوم ،یعنی ماهیت و ش ت ضمانت اجرا ،دیوان بر این اعتقاد بوود کوه ضوبط فووری گواهینامو
رانن گی یک اق ام بازدارن ن و برای حفظ ایمنی جادنها و جلوگیری از خطری که به ور بوالقون
در انتظار سایر افراد استفادنکنن ن از جادن بودن ،درنظر گرفته ش ن است.
ضبط فوری گواهینامه یک اق ام ت مینی است .درواقع یک چنین اق ام ضروری ،فوری بودن
اجرای آن را توجیه میکن و هیچ چیز از اینکه ه ف از ضمانت اجرا تنبیهی باش (کوه ویهگوی
مجازات ها است) حکایت ن ارد .بنابراین در پرون ۀ حاضر مو ت زموان ضوبط فووری گواهیناموه
مح ود بود و پلیس ی ا دادستان حوق ن اشوت بیشوتر از پوانزدن روز آن را ضوبط کنو ؛ مگور در
شرایطی خاص که میتوانست برای دو دورۀ پانزدنروزن آن را تم یو نمایو  ،لورا شو ت چنوین
ضمانت اجرایی بهگونهای نبود که بتوان آن را «کیفری» قلم اد کن ).(Ibid, p. 37, para. 38
مشابه همین تصمیم در قطی «هنگ » علیه دولت اتوریش اتفوال گردیو  .در ایون پرونو ن،
گواهینام رانن گی دادخوان به م ت دو هفته از سوی م مورین پلیس ضبط شو ن بوود و دیووان
چنین اق امی را ماهیتاً بازدارن ن تشفیص داد و آن را فاق ویهگی «کیفری» شوناخت (Hangl
) v. Austria, 2001, para. 32در قطیهای دیگر که گواهینام رانن گی متقاضی به مو ت شوش
مان از جان افسر ارش به دلی حفظ ایمنی جادن ضبط ش ن بود ،دارای وص کیفری شوناخته
نش ).(Mulot v. France, 1999, para. 34
اما در قطی «نیلسون» علیه دولت سوئ که گواهینام رانن گی متقاضی به دلی راننو گی
درحال مستی و نیز بههمران ن اشتن گواهینامه به م ت هج ن مان ضبط ش ن بود ،دیوان چنوین
اظهار نظر کرد که اگرچه بهموج قانون داخلی ،ضبط گواهینامه به ور معمول یک اق ام اداری
برای حفظ امنیت جادن تلقی میشود ،اما این م ت فینفسه به ان ازۀ کافی ش ی بودن است کوه
آن را وارد قلمرو کیفری کن ).(Nilsson v. Sweden, 2005, para. 38
گفتنی است در پرون نهای یادش ن ،علت ضوبط فووری گواهینامو راننو گی وجوود حالوت
مستی در حین رانن گی بودن و این اق ام به لحاظ حفظ امنیت جادنها اتفوال شو ن اسوت و در
چنین وضعیتی دادگان (در معنایی که م نظر دیوان اروپایی حقوق بشر است) دخالوت ن اشوته،
بلکه پلیس یا دادستان نسبت به ضبط فوری گواهینامه اق ام کردن است.
در نظام حقوقی ایران در قانون رسی گی به تفلفات راننو گی مصووب 9351ش ،اگرچوه در
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مادۀ  7و  90آن از ضبط گواهینام رانن گی صحبت ش ن و تفاوتی بین ضبط و سل صویحیت
یا محرومیت از رانن گی قائ نش ن است ،اما در یک مورد ضبط فوری گواهینامه بهگونوهای کوه
در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر گرشت ،بهچشم میخوورد .بنو ب موادۀ  ،90اختیوار ضوبط
گواهینام رانن نای را که در حالت مستی یا مصرف مواد مف ر و روانگردان اق ام بوه راننو گی
میکن به م ت شش مان به نیروی انتظامی دادن است .چنانکه پیشتر گفته ش  ،صِرف مستی
یا مصرف مواد مف ر و روانگردان میک نیست ،بلکه این حالت میبایست به بیارادگوی منجور
شود؛ بهگونه ای که رانن ن قادر به ه ایت وسیل نقلیه نباش  .چنین اقو امی ماهیتواً بازدارنو ن و
برای حفظ ایمنی جادن و سایر استفادنکنن گان از وسای نقلیه اتفوال مویشوود و دارای وصو
تنبیهی نیست و به این ترتی خارج از قلمرو کیفری قرار مویگیورد و صورفاً یوک اقو ام اداری
شمردن میشود .البته در همین بن پیشبینی ش ن است که رانن ن بای بورای اقو ام قوانونی بوه
مرجع صالح قطایی معرفی شود .با چنین رانن نای درصوورتی کوه موجو قتو غیرعمو ی یوا
آسی های جسمی یا دماغی یا سقط جنین شود ،مطابق مادۀ  111قانون مجازات اسیمی رفتار
میشود .9ب یهی است که محرومیت از رانن گی در مادۀ یادش ن اق امی کیفری است که جو ای
از م ت شش مان ضبط گواهینامه موضوع بن ب مادۀ  90قانون رسی گی به تفلفات راننو گی،
بررسی میشود و ت اخلی بین این م تها بهوجود نمیآی .
موضوع دیگری که در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر بوه آن توجوه شو ن ،کسو امتیوازات
منفی یا کسر امتیازات متعلق به گواهینام رانن گی است که پس از انباشته ش ن شمار معینوی
از آنها ،به سل صیحیت یا محرومیت از رانن گی میانجام .
سیستم امتیازاتی که به گواهینام رانن گی تعلق میگیرد ،اینگونه است که هور گواهینامو
رانن گی از دوازدن امتیاز یا بیشتر برخوردار است که البته بسته به مقررات هور کشووری ،تعو اد
امتیازات متفاوت خواه بود  .چنانچه دارن ۀ گواهینامه یکی از جرائمی را که در قانون مربوط به
تفلفات رانن گی درج ش ن است ،مرتک شود و این تفل بهموج پرداخت جریم تعیینش ن
یا بهواسط یک محکومیت قطعی ثابت شود ،به ور خودکار یوک یوا چنو امتیواز از گواهیناموه
کسر میشود .زمانی که مجموع امتیازات کسر ش ن به صفر برسو  ،گواهینامو راننو گی با و
میشود .در پرون نای که علیه دولت فرانسوه در سوال 9115م در دیووان اروپوایی حقووق بشور
تشکی ش و بهموج آن دادخوان با سرعت غیرمجاز (بیش از سی کیلومتر در ساعت) رانن گی
میکرد ،ضمن جریم نق ی بوهموجو حکوم دادگوانِ پلویس ،وی بوه پوانزدن روز محرومیوت از
 .9مادۀ  111مقرر میدارد « :در موارد فوق هرگان رانن ن یا متص ی وسای موتوری در هر موقع جرم مست بودن...
دادگان می توان عیون بر مجازات فوق مرتک را برای م ت یک تا پنج سال از حق رانن گی یا تص ی وسای
موتوری محروم نمای ».
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رانن گی (سل صیحیت) محکوم ش  .دیوان ،معیار سوم ،یعنی ش ت ضومانت اجورا را در ایون
پرون ن قاب اجرا دانست .از نظر دیوان ،کسر امتیازات ممکن است به ابطال گواهینامه بینجامو ؛
چراکه این اق ام تنبیهی می توان در زن گی روزمرن و شوغ شوفص متفلو بسویار ت ثیرگورار
باش  .به نظر دیوان ،کسر امتیازات ضمن اینکه یک اقو ام پیشوگیرانه اسوت ،مویتوانو ویهگوی
تنبیهی و بازدارن گی هم داشته باش و به ایون ترتیو  ،مشوابه مجوازات تکمیلوی اسوت .قصو
قانونگرار مبنی بر ج اکردن ضمانت اجرای کسر امتیازات از سایر مجوازاتهوایی کوه از سووی
دادگانهای کیفری تعیین میشود ،نمیتوان ماهیت ضمانت اجرا یا اق ام را تغییر ده ؛ لورا بنو
 9مادۀ  6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قاب اعمال است.9
در مادۀ  7قانون رسی گی به تفلفات رانن گی ،مشابه سیستم امتیازات متعلق به گواهینامه
پیشبینی ش ن است؛ با این تفاوت که ب ون اینکه بوه گواهیناموه امتیوازی دادن شوود ،چنانچوه
مجموع نمرات منفی برای تفلفات رانن گی پرخطر به ع د معینی برس  ،بوار اول سوب ضوبط
گواهینام رانن گی به م ت سه مان و بار دوم به م ت شش مان و در مرتب سوم موجو ابطوال
گواهینامه میشود.
مطابق نظر دیوا ن اروپایی حقوق بشر ،موضوع قاب توجه این است که کس نمورات منفوی
می توان به ابطال گواهینام رانن گی منجر شود و این ضمانت اجرا بوا ضوبط فووری گواهینامو
رانن گی که اق امی ت مینی است ،متفاوت میباش  .بنابراین مویتووان چنوین گفوت کوه کسو
نمرات منفی موضوع مادۀ  7قانون رسوی گی بوه تفلفوات راننو گی بوهعنووان ضومانت اجورای
«کیفری» شناخته میشود .صرف نظر از نتیج آن که میتوان بوه ضوبط یوا ابطوال گواهیناموه
بینجام  ،این ضبط با ضبط گواهینامه موضوع بن ب مادۀ  90ایون قوانون کوه اقو امی تو مینی
میباش  ،متفاوت است؛ لرا رعایت اصول دادرسی منصفانه در خصوص هر سه بن مادۀ  7قوانون
پیشگفته الزامی بهنظر میرس .

تشریفات رسیدگی حاکم بر تخلفات رانندگی
ورود یک نوع ضمانت اجرا به قلمرو کیفری به معنای لزوم رعایوت موادۀ  6کنوانسویون اروپوایی
حقوق بشر است .با شمول قلمرو کیفری به مادۀ  7قانون رسی گی به تفلفات رانن گی ،نوبت به
بررسی تشریفات رسی گی به تفلفات موضوع این مادن میرس  ،اما پیش از آن الزم اسوت رویو
دیوان اروپایی حقوق بشر در این خصوص بررسی شود.
در پرون نای که علیه دولت فرانسه تشکی ش  ،متقاضی م عی بود قانونی که یوک ضومانت
1. Malige v. France, 1998, para. 39

بررسی تطبیقی قلمرو کیفری در تخلفات رانندگی...

697

اجورای اجبوواری را بووا ارجواع بووه یووک معیووار قطعوی تعیووین موویکنو و مووانع هرگونووه امکووان
تج ی نظرخواهی به دادگان میشود ،نمیتوان الزامات بن  9مادۀ  6کنوانسیون را برآوردن سازد.
حتی در قانون داخلی ،هر کسی که مجوازات تکمیلوی علیوه او وضوع شو ن باشو  ،حوق دارد از
دادگانهای عادی نقض سل صیحیت یا محرومیت مورد حکم را تقاضوا کنو  ،اموا در خصووص
تفلفات رانن گی این امر مستثنا ش ن است .مراجعه به دادگانهای اداری نیز موثثر نیسوت ،زیورا
نظارت آن ها صرف ًا تشریفاتی و مح ود اسوت .درواقوع پوس از اینکوه دادگوان تفلو ارتکوابی را
تشفیص داد ،به ور خودکار به کسر امتیاز منجر میشوود( Escoubet v. France, Ibid, para. .
.)213
دیوان چنین نظر داد ،امتیازات زمانی کسر میشود که ثابوت شوود تفلفواتی کوه در قوانون
مشفص ش ن ،ارتکاب یافته و ریق اثبات آن ،پرداخت جریم نق ی یا محکومیت قطعی به آن
تفل است .این امر به ور ضمنی به معنای قبول کسر امتیازات است .زمانی که جزئیوات یوک
تفل ثبت میشود ،رانن ن از ریق مقامات اداری مطلع میشود که بوا توجوه بوه نووع تفلو ،
به ور خودکار در معرض ازدست دادن امتیاز خواه بود .بنابراین ،فرصوت مناسوبی دارد توا بوا
ارکان تشکی دهن ۀ تفل که میتوان اساس کسر امتیاز باشو مفالفوت کوردن ،از خوود دفواع
نمای  (Ibid ,para. 46, 47).در این پرون ن دادخوان جریمو نقو ی را پرداخوت نکوردن و پوس از
اثبات تفل او در دادگان کیفری ،تع ادی از امتیازات را از دست دادن است .در دادگان متقاضوی
می توانست تفلفی را که به کسر امتیازات منجر ش ن است ،انکار کن و به هر ریقی کوه بورای
پرون ناش مفی باش  ،دفاع نمای  .بنابراین ،دادگان کیفری تطمینات بن  9مادۀ  6کنوانسیون را
برآوردن کردن است .به نظر دیوان ،رسی گی دوبارۀ دادگان کافی است و به تج ی نظر ج اگانوه از
سوی دادگاهی که فقط صیحیت مربوط به کسر امتیازات را داشته باش  ،نیازی نیسوت (Ibid,
.)para. 49, 50
آنچه در رأی یادش ن قاب توجه بهنظر میرس این نکات است:
 تفل ِ منجر به کسر امتیاز بای به ا یع رانن ۀ متفل برس و در ایون ابوی بایو ایون
نکته که تفل انجامش ن به کسر امتیاز میانجام  ،درج شود.
 این تفل بای از ریق پرداخت جریم نق ی یا محکومیت قطعی از سوی دادگان ثابت
شود .پرداخت نق ی جریمه بهمنزل اثبات تفل است.
 تشکی دادگان ویهن برای رسی گی به این نوع تفلفات الزم نیست.
در مادۀ  5قانون رسی گی به تفلفات رانن گی آمو ن« :متفلو موظو اسوت ظورف مو ت
شصت روز از تاریب من رج در قبض جریمه یا تاریب ابی ش ن در قبض جریمهای که به ا یع او
میرس  ،جریمه را به حسابی که از رف خزانهداری ک تعیوین و اعویم مویشوود پرداخوت و
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رسی دریافت نمای یا مرات اعتراض خود را ظرف م ت مرکور با لکر دالی به ادارۀ اجرائیوات
راهنمایی و رانن گی تسلیم نمای  .ادارۀ مرکور موظ است ح اکثر ظرف بیست و چهار سواعت
پس از وصول اعتراض ،بررسی الزم را انجام دادن و در صورت غیرموجه دانستن اعتوراض مراتو
را به معترض ابی نمای  .در صورت اصرار معترض ،ادارۀ اجرائیات موضوع را جهت رسی گی بوه
واح رسی گی به اعتراضات ناشی از تفلفات رانن گی ارسال مینمای .
واح فوقالرکر متشک از یک قاضی با ابی رئیس قوۀ قطائیه و یک کارشناس راهنموایی و
رانن گی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانن گی مربوط میباش  .ریاست آن واح بوا قاضوی
خواه بود که پس از أخر نظر مشورتی عطو دیگر ،مبادرت به ص ور رأی مینمای  .رأی قطعوی
است».
از جمل و اصووول حوواکم بوور قلموورو کیفووری ،رعایووت اص و بووی رفووی و اسووتقیل مرجووع
رسوی گیکننو ن بوه تفلو اسوت (.)Lawyers Committee for Human Rights, 2000, p. 35
چنین مرجعی میتوان آزادانه در خصوص صحت اتهوام واردن تصومیمگیوری کنو  .اسوتقیل و
بی رفی مرجع رسی گیکنن ن به این معناست که مرجع یادش ن هم در برابر قوۀ مجریه و هوم
در برابر اصحاب دعوا مستق باش و ب ون هیچگونه دخالت و فشاری از جان رفین بر اسواس
حقایق و مطابق قانون و ب ون دخالت دادن پیشداوریهای خود در قطوی مطورحشو ن ،بوه آن
رسی گی کن (پرادل و همکاران ،9313 ،ص.)526-527
از سوی دیگر ،از نظر دیوان اروپایی حقووق بشور ،چنانچوه امکوان اعتوراض و تج یو نظر و
نظارت قطایی مثخر بر تصمیم اداری یا شبه کیفری که متطمن رعایت اصول دادرسی منصفانه
است ،وجود داشته باش  ،دیوانا ع م رعایت تطمینات یادش ن در رسی گی اولیه را بهمنزل نقض
دادرسی منصفانه تلقی نمینمای  ،زیرا ک رون رسی گی اعوم از اداری ،شوبه قطوایی و قطوایی
بهعنوان یک ک واح  ،مح ارزیابی رعایت یا نقض دادرسی منصفانه قرارمیگیرد ،نه بفشوی از
آن (یاوری ،9311 ،ص.)212
بر این اساس ،با وجود یک مرجع قطایی برای رسی گی به اعتراض به تصمیم ادارۀ اجرائیات
راهنمایی و رانن گی ،اص استقیل رعایت ش ن است .رأی دیوان در دعوای اسکوبه علیه دولوت
بلهیک نیز مثی چنین استقیلی است .در خصوص اص بی رفی نیز چنانکه دیوان یادآور ش ن
است تا زمانی که م رکی مبنی بر نقض بی رفی ارائه نش ن ،این اص همچنان مفوروض اسوت
(آشوری و همکاران ،9353 ،ص.)331
اصوو دیگوور حوواکم بوور قلموورو کیفووری ،برخووورداری از الزامووات فوورض برائووت اسووت
( .)Mole & Harby, 2000, p.112بهموج این اص بای زمان و امکانات مناس بورای تو ارک
دفاع در اختیار متفل قرار گیرد و نامبردن بتوان از همراهی وکیو مو افع برخووردار شوود .بوا
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توجه به مادۀ  5قانون رسی گی به تفلفات رانن گی ،حوق اعتوراض بوه تصومیم ادارۀ اجرائیوات
راهنمایی و رانن گی پس از ابی تصمیم به معترض پیشبینی شو ن و همچنوین بوا توجوه بوه
عمومات و اینکه هیچ گونه منعی در این قانون برای حق برخورداری از وکی مو افع و ا ویع از
پرون ن مطرح نش ن است ،میتوان گفت که امکانات مناس برای ت ارک دفواع رعایوت گردیو ن
است.
تنها موضوعی که بین نظر دیوان اروپایی حقوق بشر در پرون ۀ اسکوبه علیه بلهیک و قوانون
رسی گی به تفلفات رانن گی جل توجه میکن  ،این است که دیوان در است الل خود مبنی بر
رعایت بن  9مادۀ  6به این نکته اشارن کردن که مقامات اداری بایو نووع تفلفوی را کوه راننو ن
مرتک ش ن است و می توان به کسر امتیواز از گواهینامو راننو گی منجور شوود ،بوه ا ویع او
برسانن و این یک تکلی قانونی است.
اما در قانون رسی گی به تفلفات رانن گی چنین تکلیفی مقرر نش ن است .فقط در تبصرۀ 3
مادۀ  ،7راهنمایی و رانن گی موظ ش ن است در هر نوبت کوه نمورۀ منفوی بوه متفلو تعلوق
می گیرد ،به نحو مقتطی او را در خصوص مطلع ش ن از نمرات منفی راهنموایی کنو  .بوه ایون
ترتی  ،می توان گفت در نظام حقوق ایران ،رانن ۀ متفل فقط از نوع تفلفی که مرتکو شو ن
است ،آگان میشود و از اینکه تفل ارتکابی میتوان نمرات منفی بهدنبال داشوته باشو  ،بواخبر
نیست.
ت ثیر این نوع ا یعرسانی این است که اگر رانن ن از شرایط پیشگفته ا یع یاب  ،چوهبسوا
در ص د اعتراض به نوع تفل ارتکابی برآی  .همان ور که گرشت ،اعتراض نکردن یوا پرداخوت
جریم نق ی بهمنزل پریرش و قبول نوع تفل است .بهنظر نمیرس ع م ا یعرسانی در ایون
خصوص دارای ایراد قانونی باش  ،زیرا درواقع رانن ۀ متفل از تع اد نمورات منفوی کوه از آثوار
تفل ارتکابی است (همانن ع م ا یع از نوع و میزان مجازات در ارتکاب جرم) مطلع نمیشود
و مطابق تبصرۀ مادۀ  955قانون مجازات اسویمی « :جهو بوه نووع و میوزان مجوازات موانع از
مجازات نیست».

نتیجه
ازآنجا که رعایت دادرسی منصفانه در اتهامات کیفری از دی گان موازین حقوق بشور امور مهموی
تلقی میشود ،لرا تعیین مقولههای کیفری ضروری است .دیوان اروپایی حقوق بشر فقط متون و
قوانین جزایی را مقولههای کیفری نمیدان  ،بلکه با تعری موسع و مستق از اتهام جنوایی ،آن
را به خارج از متون جزایی گسترش دادن است .حقوقدانان در آرای دیوان اروپوایی حقووق بشور
چهار معیار را برای تعیین قلمرو کیفری شناسوایی کوردنانو کوه بورای تعیوین قلمورو کیفوری

620

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 9315

همزمان نیاز به وجود هر چهار معیار نیست ،بلکه وجود یکی از آنها کافی است .به این ترتیو ،
در قلمرو کیفری با مقولوههوای کیفوری و مقولوههوای غیرکیفوری روبورو هسوتیم .مقولوههوای
غیرکیفری شام ضمانت اجراهای غیرکیفری است که درعینحال از ویهگی تنبیهی و سرکوبگر
برخوردارن ؛ ماننو ضومانت اجراهوای انطوبا ی و اداری کوه در صویحیت مراجوع اختصاصوی
غیرقطایی قرار میگیرن .
ضبط و ابطال گواهینامو راننو گی ناشوی از کسو نمورات منفوی از جملو ایون ضومانت
اجراهاست .به موج روی دیوان ،چنانچه ضبط گواهینامه در راستای اقو امات تو مینی باشو و
م ت آن ت ثیر قاب توجهی بر متفل ن اشته باش  ،خارج از قلمورو کیفوری قورار مویگیورد .در
خصوص نمرات منفی که پس از رسی ن به نصواب معینوی موجو ابطوال گواهیناموه راننو گی
میشود ،دیوان نظر به اعمال مادۀ  6کنوانسیون داشته است.
در نظام حقوقی ایران در قانون رسی گی به تفلفات رانن گی ،هم ضبط گواهینام راننو گی
بهعنوان اق ام ت مینی پیشبینی ش ن و هم ضبط و ابطال گواهینامه در اثر کس نمرات منفوی.
بنابراین با توجه به روی دیوان ،ضمانت اجرای اخیر داخ در قلمرو کیفری مویباشو و موادۀ 6
کنوانسیون قاب اعمال است .ازآنجا که رسی گی به اعتراض رانن ۀ متفل از سوی مقام قطوایی
مستق و بی رف انجام میشود و در خصوص امکانات دفاعی در قانون مورد بح منعی وجوود
ن ارد ،لرا این قانون همسو با روی دیوان اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشور و
آزادیهای اساسی است.

منابع و مآخذ
الف) فارسی
 .9آشور ی ،محم ؛ بشیریه ،حسین؛ هاشمی ،سی محم ؛ یوزدی ،عب المجیو ( ،)9353حقووق
بشر مفاهیم مساوات انصاف و ع الت ،چاپ اول ،تهران :گرایش.
 .2بابایی ،محمو علی؛ مهو وی ،داور (« ،)9319قلمورو کیفوری و جایگوان آن در نظوام حقووقی
ایران» ،آموزنهای حقوق کیفری دانشگان علوم اسیمی رضوی ،شمارۀ  ،3ص .925-909
 .3پرادل ،ژان (« ،)9376به دنبال اصول راهبردی مشترک آیینهای دادرسوی کیفوری مفتلو
اروپایی» ،منوچهر خزانی ،مجله حقوقی دفتر خ مات حقوق بینالمل  ،شمارۀ  ،29ص -73
.16
 .1پرادل ،ژان؛ کورستنز ،گئرت؛ فرملن ،گورت ( ،)9313حقووق کیفوری شوورای اروپوا ،محمو
آشوری ،چاپ اول ،تهران :خرسن ی.

بررسی تطبیقی قلمرو کیفری در تخلفات رانندگی...

629

 .5ترش  ،استفان (« ،)9355دادرسی عادالنوه در اموور جنوایی» ،علوی شوایان ،مجلو حقووقی
دادگستری ،دورۀن ج ی  ،سال هفتادم ،شمارۀ  ،57-56ص .332-255
 .6دلماس و مارتی ،می ری ( ،)9359نظامهای بزرگ سیاست جنایی ،ترجم علیحسین نجفوی
ابرن آبادی ،دو جل ی ،چاپ اول ،تهران :میزان.
 .7ساقیان ،محم مه ی (« ،)9355اص برابری سیحها در فراین کیفری (بوا تکیوه بور حقووق
فرانسه و ایران)» ،مجل حقوقی دادگستری ،شمارۀ  ،57-56ص .990-71
 .5نجفی ابرن آبادی ،علیحسین ( ،)9355از حقوق جنایی تا علوم جنایی (مجموعه مقواالت در
تجلی از دکتر محم آشوری) ،چاپ دوم ،تهران :سمت.
 .1یاوری ،اس اهلل (« ،)9311از حقوق کیفری تا قلمورو کیفوری-تسوری تطومینات کیفوری در
«دادرسی منصفانه» به رسی گیهای شبه کیفری» ،مجل مطالعات حقوقی دانشوگان شویراز،
دورۀ  ،7شمارۀ  ،2ص .255-229

ب) خارجی
10. Mahoney, Paul (2004), Right to a fair trial in criminal matters under article 6
E.C.H.R., Registrar of the European Court of human rights.
11. Mole, Nuala & Catharina Harby (2006), "The right to a fair trial A guide to the
implementation of the European Convention on human rights" , Human rights
handbooks, No.3.2 ed., Belgium.
12. Zhang, jixi & Xiaohua Liang (2010), the scope of application of fair trail rights
in criminal matters-companing I.C.C.P.R. with Chinese Law, Published online.

ج) آرا و پروندهها
13. Escoubet v. Belgium, 28 October 1999
14. Hangl v. Austria, 20 March 2001
15. Malige v. France 23 September 1998
16. Mulot v. France, 14 December 1999
17. Nilsson v. Sweden, 13 December 2005
18. Putz v. Austria, 11 October 1994

