پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگی با تاکید بر قانون بیمه اجباری خسارت وارده
شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

سید سعید کشفی
تاريخ دريافت97/10/07:

1

تاريخ پذيرش97/11/26:

چکیده
زمینه و هدف :تلفات ناشی از سوانح رانندگی و به تبع ،خسارات بددنی و مدا ی سدن ین ناشدی از ايدن
گونه حوادث ،موضوع را به معضلی ملی برای کشور تبديل نموده است .اين سوانح بیش از 7درصدد از
تو ید ناخا ص ملی را به خود اختصاص میدهد .ماحصل تالشهای صورت گرفته بدرای کنتدر و مادار
اين معضل از بعد حمايدت از زيدان ديددگان حدوادث راننددگی  ،بده صدورت تصدويب قدانون اببداری
خسارات وارد ،شده به شخص ثا ث در اثر حدوادث ناشدی از وسدايل نقلیده تعیدین و احصدا تادا یف و
وظايف متنوع برای سازمانها و ناادهای متعدد دخیل در امر حوادث رانندگی متو د گرديد .هدف اين
تحقیق پیش یری از برايم غیر عمد رانندگی با تاکید بر قانون مارا ذکر میباشد.
روش :تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظدر روش بده صدورت توصدیفی و تحلیلدی مدیباشدد.
نويسنده در نظر دارد با تحلیل و بررسی مواد اين قانون به احصا شدیوه هدای پیشد یری از بدرايم غیدر
عمد رانندگی بپردازد.
یافتهها و نتایج :کمبود ابزارهای پیش یرانه موبود در قدانون بده عندوان نمونده محوريدت خصوصدیات
وسیله نقلیه در تعیین حق بیمه نامه شخص ثا ث .وعدم وبود ناادی فرادسدتی وابدد اختیدارات الزم بده
منظور نظارت بر حسن ابرای تاا یف تبیینی در قانون توسط نااد های مجری قانون و ضدرورت حدا
ويژگی های فردی به استناد تبصره  1ماده  18قانون راننده و ماان بغرافیايی رانندگی در محاسدبه حدق
بیمه و ضرورت پیش بینی مربعی فرادستی در نظارت بدر ابدرای قدانون توسدط دسدت اه هدای مجدری
ايجاد سامانه بامع حوادث رانندگی باستناد ماده  41اين قانون و توبه ويژه سازماناا بشرح وظايف خود
در قانون مذکور برای پیش یری از سوانح از موارد پیشدناادی و مدوارد اصدالحی و بدازن ری در قدانون
است.
کلیدواژهها
حوادث رانندگی  ،پیش یری وکاهش ،قانون اصالح قانون بیمه ابباری شخص ثا ث

______________________________________________________
 -1استاديار مديريت آموزشی دانش اه علوم انتظامی امینs-s-kashfi@Hotmail.com ،
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مقدمه و بیان مسئله
گسترش و تنوع استفاده از وسايل نقلیه موتوری زمینی در کنار رفداه و آسايشدی کده بده
ارمغان می آورد بر شمار تصادفات و سوانح رانندگی نیز میافزايد .حوادث رانندگی در
کشور ما که بخش عمدده ای از حمدل و نقدل زمیندی آن بداده محدور اسدت  ،متاسدفانه
ساالنه بان هزاران نفر را میگیرد ،و چندين برابر آن را مصدوم و مجدروح مدیسدازد و
کشور  ،ناادهای عمومی  ،شدرکت هدای بیمده و خدانواده قربانیدان را بدا تبعدات سدن ین
اقتصادی  ،ابتماعی و  ...روبرو میسازد .مدت هاست که کمتر کسی را میتدوان يافدت
که در اثر حوادث رانندگی ،خود يا يای از نزدياانش از حا بدانی يدا مدا ی متضدرر
نشده باشد .آمار های منتشره حاايت از آن دارندد کده درسدا  ،1396تعدداد قريدب بده
 16000نفر در حدوادث راننددگی کشدور بدان خدود را از دسدت داده اندد و قريدب بده
 300/000نفدر نیدز مصددومین ايدن گونده حدوادث را تشدایل مدی دهندد 1و نزديد
60000نفر نیز معلو میشوند.يعنی به طور متوسط روزانه  42نفر فوتی و نزدي
نفر مصدوم ومعلو می شوند .دامنه ي

بده

بده 900

سانحه رانندگی به ضايعات موبدود در صدحنه

تصادف ختم نمیشود .در حوادث منجر به فوت ،اگر سرپرست خانواده از دسدت بدرود
اعضای خانواده در معرض آسیبهای ابتماعی فراوانی قرار میگیرند ،و مددت هدا نیدز
آرامش خانوادگی افراد در گیر در حادثه رانندگی  ،تحدت ا شدعاع حادثده و بدازخوانی
ناخودآگاه صحنه تصادف قرار گرفته و تعاد فاری ايشان از دست میرود.
قرارگیری کشور در صدر بددو تصدادفات و يدا حدداقل در باي داه هدای بداالی ايدن
بدو در دنیا  ،بیان ر اين مطلب اسدت کده کداهش سدوانح ترافیادی بايسدتی در صددر
دغدغه های ملی ما قرار گیرد .برای نیل به اين منظور اوالً بايستی فرايند قانون گذاری به
نحوی باشد که هر چه بیشتر هدف بازدارندگی عام و خاص را تامین نمايد ،و ثانیاً بايد
______________________________________________________
 .1برگرفته از سايت رسمیپزشای قانونی به آدرس( http://www.imo.irتاريخ بازديد )2017/02/21
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قوانین تصويب شده به طور کامل و دقیق به مورد ابدرا گدذارده شدوند .تدا ايدن اهدداف
محقق شوند .در اين راستا قانون بیمه ابباری شخص ثا ث 1در هر کشدور يادی از مادم
ترين نصوص قانونی می تواند باشد که در زمینه تنظیم روابدط زيدان ديددگان و عداملین
زيان در حوادث رانندگی و نقش ناادها و دست ا هاای مجری در ايدن خصدوص مدورد
استفاده قرار میگیرد ،چرا که ضمانت ابرا ها و اهدرمهدايی کده در ايدن قدانون بده کدار
میرود می تواند در تحقق بنبه بازدارندگی عام و خداص قدانون و پیشد یری و کداهش
سوانح رانندگی در کنار هدف حمايت از زيان ديدگان  ،نقش بسزايی را نیز ايفا نمايدد.
در کشور ما عدم توبه قانون گذار سا  ، 47به استفاده از سدازوکارهای پیشد یرانه در
متن قانون بیمه ابباری شخص ثا ث  ،موبب کم رنگ شدن بنبده بازدارنددگی قواعدد
قددانونی حدداکم برمسددنو یت ناشددی از حددوادث رانندددگی شددد و در نتیجدده آن ،موببددات
افزايش بی احتیاطی برخدی راننددگان متخلدف را فدراهم آورد ،بده گونده ای کده سدبب
افزايش تعداد و شدت سوانح رانندگی در سدنوات بعدد گرديدده اسدت  .قدانون اصدالح
قانون مدذکور کده در سدا  1387بده تصدويب رسدید بده منظدور رفدع ايدن نقیصده بدا بده
کارگیری برخی اهرم های قانونی در بات پیشد یری و کداهش سدوانح راننددگی گدام
برداشته است .با اين وبود به بات رويارد مقنن به فرايند حوادث رانندگی و مسو یت
ناشی از آن  ،در قا ب ي

فرايند بمعی متاثر از تعامالت بین بخشی سازمانها ،همانندد

ساير قوانین ،در متن اين قانون نیز نقايصی چند مشاهده می شد ..با تصويب قانون بديد
مصوب  1395قانون ذار بر اهرم های بازدارنده و پیش یرانه بیشتر صدحه گذاشدته اسدت.
اين تحقیق سعی دارد بده شدیوه هدای پیشد یری از تصدادفات غیرعمدد ناشدی از سدوانح
رانندگی با تاکید بر قانون بديد بیمه بپردازد.
______________________________________________________
 .1عنوان کامل قانون" قانون بیمه ابباری خسارات وارده شده به شدخص ثا دث در اثدر حدوادث ناشدی از وسدا ل
نقلیه" می باشد.
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مبانی نظری:
ا ) بیمه و افزایش ریسک حوادث رانندگی

بسیاری از سوانح رانندگی در اثر عددم رعايدت مقدررات ترافیادی از سدوی گروهدی از
رانندگان روی میدهد .تاثیر اين عامل در بروز سوانح چنان است که پیش بینی میشدود
با از بین رفتن تخلفات ترافیای میزان صدمات و خسارات ناشی از تصدادفات تدا حددود
 40درصد کاهش داشته باشد( .اسماعیلی) 2 :1388 ،
بر اساس ماده ( 2دو) قانون بیمده شدخص ثا دث کلیده دارنددگان وسدايل نقلیده موتدوری
زمینی ملزم به بیمه کردن وسیله خود در قبا زيانهای وارده به شخص ثا ث مدیباشدند.
صرف ابباری نمودن بیمه شخص ثا دث ،بدا بداال بدردن سدطح ريسد

پدذيری رانندده،

افزايش تخلفات رانندگی و در نتیجه رشد سوانح را در پدی خواهدد داشدت .وی کده تدا
قبل از خريد بیمه نامه ،خود را در قبا ايراد خسارت به دي ران مسنو ديدده و از انجدام
اعما ی که احتما بروز سوانح را باال مدیبدرد ابتنداب مدیکدرد اکندون بدا بیمده کدردن
مسنو یت خود ،از ارتااب هیچ تخلفی ابايی ندارد .اين باست که قانون گذار بايستی با
در نظر گرفتن اهرمهای قانونی ،رفتارهای پرخطر رانندگان را تعديل نمايد .قانون بديد
با روياردی نوينی که نسبت به کاهش تصادفات داشته است برخی ابزارهدای قدانونی را
به منظور کاهش سطح ريس

رانندگان پرخطر مدورد اسدتفاده قدرار داده کده در ادامده

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف -حق مراجعه بیمه گر به مسئول حادثه

در ماده  5قانون بیمه ابباری سابق ،تناا در دو مورد عمد راننده در ايجاد حادثه و يدا در
صورتی که راننده فاقد گواهینامه رانندگی بود بیمه گر میتوانست تدا پدا از پرداخدت
خسارت ،بات بازيافت مبلغ پرداختی به قا م مقامی زيان ديدده بده بیمده گدذار مرابعده
کند.
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ماده  6قانون اصالحی عالوه بر دو مورد فوق ،رانندگی در حا ت مستی يا استعما مواد
مخدر و يا روان گردا ن موثر در حادثه را نیدز سدبب خدروی بیمده گدر از تعاددات خدود
دانسته است .ا بته در اين موارد نیز همانند قبل ،بیمه گر تناا پا از پرداخت خسارت بده
زيان ديده می تواند به منظور استرداد مبدا غ پرداختدی اقددام نمايدد و در مداده  15قدانون
بديد باعث تعاد بیمه گر در مورد برم مسروقه بودن خودرو توسدط رانندده مسدبب يدا
آگاهی از آن را نیز به تعادات بیمه گر اضافه می کند.
عالوه بر موارد ذکدر شدده ،قدانون اصدالحی در برخدی حداالت بده منظدور ايجداد حدا
مسنو یت در رانندگان از ي

ابزار پیش یرانه استفاده کرده که همان سایم کردن عامدل

زيان در ببران خسارت ناشی از فعل زيان بار وی میباشد ،چنان که مداده  5ايدن قدانون
بیان می داشت :
«در حوادث رانندگی منجر به برح يا فوت که به استناد گدزارش کارشدناس تصدادفات
راهنمايی و رانندگی يا پلیا راه علت اصلی وقوع تصادف يادی از تخلفدات راننددگی
حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زيان ديده را بدون هیچ شرطی پرداخدت
نمايد و پا از آن میتواندد بادت بازيافدت يد

درصدد از خسدارتهدای بددنی و دو

درصد از خسارتهای ما ی پرداخت شده به مسبب حادثه مرابعه نمايد».
به استناد ماده  14قانون بديد بیمه درصد میزان خسارت ما ی و بدنی با توبده بده تعدداد
حوادث ( او ین – دومین و سدومین) حادثده تغییدر کدرده اسدت .در ايدن حادثده -. /2/5
دومین حادثه  %5و سومین حادثه  %10از خسارت های بدنی و ما ی پرداخت شده بدرای
بازيافت به مسبب حادثه مرابعه می شود.
اگرچه رويارد مندری در اين ماده يد

راه حدل نسدبتاً پیشدرفته در زمینده پیشد یری از

سوانح به شمار می آيد ،و ی باتر بود قدانون گدذار عدالوه بدر تخلفدات حادثده سداز کده
احتما وقوع سوانح را افزايش میدهد برای بدی احتیداطی رانندده و يدا سرنشدینان زيدان
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ديددده در اسددتفاده از تجایددزات ايمنددی هموددون کدداله و کمربنددد ايمنددی کدده در شدددت
بخشیدن به سوانح تاثیر فراوان دارند نیز سامیدر پرداخت خسارت قا ل میشد.
بررسیها نشان می دهدد اسدتفاده از کمربندد ايمندی در صدند ی بلدو  ،احتمدا فدوت يدا
براحت شديد سرنشینان را بین ده تا پنجاه درصد کاهش میدهدد .هموندین اسدتفاده از
کاله ايمنی صدمات وارد به سر را تا میزان چال و پنج درصدد کدم مدیکندد ( .شداهی،
احمدی نژاد ،نادران) 1387 ،
اگرچه ماده  8آيین نامه ابرايی قانون اسدتفاده اببداری از کمربندد و کداله ايمندی بیدان
می دارد :
«چنان چه عدم استفاده از کمربند ايمنی طی حادثه رانندگی که بیمه گذار طبق مقررات
راهنمايی و رانندگی در ايجاد آن مقصر شناخته میشدود منجدر بده مصددومیت شدخص
ثا ث گردد ،تعاد و مسنو یت بیمه گر در مورد ببران خسارت شخص ثا ث محدود بده
میزان تاثیر تقصیر بیمه گذار در ايجاد مصدومیت و خسارات ناشی از آن است».
و ی با توبه به ايناه در قانون اصالحی و قانون بیمه ابباری مصوب  1395در خصوص
محرومیت از پرداخت خسارت در چنین مواردی تعیین تالیف نشده اسدت ،حادم ايدن
ماده از آيین نامه ابرايی به علت اين که نافی اصل پرداخت خسارات مسدلم ا وقدوع بده
خسارت ديدگان میباشد ،مغاير با قانون مذکور تلقی و منسوخ به نظر مدیرسدد .عدالوه
بر اين ماده  35قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصدوب  89 / 12 / 24بده صدراحت
قانون استفاده ابباری از کمربند و کاله ايمنی را نسخ نموده است.
ا بته اين راهاار در کشورهای پیشرفته نیز وبود داشته و مختص ايران نیست ،چندان کده
در کامن ال کاهلی خواهدان در صددماتی کده در نتیجده تصدادفات بدر وی وارد شدده از
مصاديق خطای مشترک محسوب شده و شخص بی احتیاط مشدترکاً بدا خواندده ،مقصدر
تشخیص داده میشود .مثال در « دعوی اوندل علیده باسدون نیدز کده خواهدان بده علدت
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سقوط از موتورسیالت متحمل صدمات شديدی در ناحیه سر گرديده بود دادگداه نظدر
داد که اگر او از کاله ايمنی استفاده میکرد صددمات وارده خفیدف تدر بدود و از زيدان
حاصله حدود  15درصد کاسته میشد ( » .کاتوزيان ،بنیدی ،غمامی ،1386 ،ص) 113
در قوانین موضوعه کشور ما قاعده عمومیدر تصادف دو وسیله نقلیه ،تقسدیم مسدنو یت
به طور تساوی است .1با اين وبود ،از آن با که تقسیم مسنو یت بر اسداس میدزان تداثیر
عمل منطقی و عادالنه تر به نظر میرسد ،باتر است در اين با نیدز قدانون گدذار همانندد
ماده  14قانون مسنو یت مدنی ، 2برای بدی احتیداطی فدرد زيدان ديدده کده بدا عمدل خدود
موببات تشديد صدمات را برخدود فدراهم آورده بده نسدبت تداثیر عمدل وی در شددت
بخشیدن به صدمات وارده سامیقايدل شدود ( .صدفايی ،رحیمدی ) 226 : 1389 ،اتخداذ
چنین راهااری عالوه بر اين که به عدا ت نزدي

تر است میتواندد يادی از ابزارهدای

ناادينه سازی استفاده از کاله و کمربند ايمنی در میان راکبین موتورسیالت و رانندگان
خودرو باشد.
______________________________________________________
 .1ماده  336قانون مجازات اسالمیبیان میداشت «:هرگاه در اثر برخورد دو سوار ،وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیدل
خسارت ببین د در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسدبت داده شدود و هدر دو مقصدر باشدند و يدا هدیچ کددام
مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دي ری را ضامن خواهد بود و خدواه آن دو وسدیله از يد

ندوع

باشند يا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی يا متفاوت باشد و اگر فقط يای از آنها مقصر باشد فقط مقصدر
ضامن است » .و ماده  528قانون مجازات بديد مصوب  1395که مقرر می دارد  :هرگاه در اثر برخورد دو وسدیله
نقلیه زمینی ،آبی يا هوا ی ،راننده يا سرنشینان آناا کشته شوند يا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هدر دو
راننده ،هر ي

مسنوو نصب ديه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانوه سه وسیله نقلیه بدا هدم

برخورد کنند هر ي

از رانندگان مسنوو ي

سوم ديه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشدد

و به همین صورت در وسا ل نقلیه بیشتر محاسبه می شدود و هرگداه يادی از طدرفین مقصدر باشدد بده گونده ای کده
برخورد مستند به او شود فقط او ضامن است.
 .2ماده  14قانون مسنو یت مدنی مقرر میدارد  « :هرگاه چندنفر مجتمعا زيانی وارد آورند ،متضامنا مسنو ببران
خسارات وارده هستند در اين مورد میزان مسن و یت هر ي
دادگاه تعیین خواهد شد» .

از آنان بدا توبده بده نحدوه مداخلده هدر يد

از طدرف
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به بات نقش حمايتی بیمه شخص ثا ث ،برخدی ايراداتدی کده امادان اسدتناد بده آن در
روابط بین بیمه گر و بیمه گذاراست ،در مقابل زيدان ديدده قابدل اسدتناد نیسدتند دذا بدر
خالف موارد معمو که بیمه گر بار ناايی ببران خسارت را متحمل میشدود مسدنو یت
در ناايت بر عاده بیمه گذار مستقر میگردد  .به عبارت دي ر بیمده گدر در ايدن حا دت
نقش ي

ضامن را ايفا کرده و پا از پرداخت خسارت به زيان ديده ،حدق مرابعده بده

مضمون عنه ( بیمه گذار ) را دارد ( .کاتوزيان ،ايزانلو.) 249 :1387 ،
ب -تاکید بر مسئولیت راننده مسبب حادثه

ماده  1قانون مسنو یت مدنی بیان می دارد:
«هرکا بدون مجوز قانونی عمداً يا در نتیجه بیاحتیاطی بهبدان يدا سدالمتی يدا مدا يدا
آزادی يا حیثیت يا شارت تجارتی يا به هرحق دي ری که به موبب قدانون بدرای افدراد
ايجاد گرديده طمهای وارد نمايد که موبب ضرر مادی يا معنوی دي ری شود مسدنو
ببران خسارت ناشی از عمل خود میباشد».
بر اساس اين ماده تنادا در صدورت اثبدات تقصدیر شدخص اسدت کده او مسدنو ببدران
خسارت وارده شناخته می شود .قدانون بیمده اببداری در سدا  1347در کندار مسدنو یت
راننده که بر اساس قواعدد عدام مسدنو یت تعیدین مدیگرديدد بدرای دارندده وسدیله نقلیده
مسنو یتی خاص و ويژه مطرح نمود کده بدا مسدنو یت مبتندی بدر تقصدیر تفداوت آشداار
داشت ( .فرهانی ) 4 : 1390 ،تاکید قانون گذار بدر مسدنو یت دارندده و عددم تاکیدد بدر
مسنو یت راننده در اين قانون ( هر چند که راننده به موبب قواعد عمدومیمسدنو یت بده
عنوان مباشر در قبا زيان ديده مسنو بود ) به طور غیر مستقیم سبب ترويج و گسدترش
بی احتیاطی در بین رانندگان قانون گريز ،در فرضی که راننده و دارنده متفداوت بودندد
می گرديد چرا که صرف بیان مسنو یت دارنده و ا زام وی بده خريدد بیمده نامده شدخص
ثا ث تصور اشتباه انحصار مسنو یت را بر عادده او نشدان مدیداد و بعضداً رانندده بدا ايدن
تصور که در قبا پرداخت خسارت هیچ گونه مسنو یتی ندارد احساس راحتدی کدرده و
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در رانندگی احتیاطهای معمو را رعايت نمیکرد .در راستای ايدن ن راندی  ،تبصدره 2
ماده  2قانون اصالحی نیز بیان می داشت:
« مسنو یت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسنو یت شخصی کده حادثده منسدوب بده فعدل يدا
ترک فعل او است نمیباشد .در هر حا خسارت وارده از محل بیمده نامده وسدیله نقلیده
مسبب حادثه پرداخت میگردد » .دذا قدانون گدذار در ايدن مقدرره نیدز  ،امادان بمدع
مسنو یت راننده و مسنو یت نوعی دارنده را فراهم آورده است .با توبه به مبانی فقای و
نیز قانون مجازات اسالمیکه مسنو یت ناشدی از حدوادث راننددگی را مبتندی بدر تقصدیر
(استناد عرفی) میداند به منظور ببران کامل خسارات ناشی از حوادث رانندگی ،قدانون
گذار در کنار مسنو یت نوعی دارنده از مسنو یت مبتنی بر تقصیر (استناد عرفدی) مسدبب
نیز ياد میکند .چنانوه تبصره  2ماده  1نیز همین مورد را مطرح و تغییر بدی در تبصدره
مذکور صورت ن رفته است.
با توبه به متن تبصره فوق و نیز مبانی فقای و قانونی کشور مسدنو یتی کده بدرای رانندده
مسبب حادثه در نظر گرفته شده در طدو مسدنو یت دارندده وسدیله نقلیده قدرار گرفتده و
مقدم بر آن است ،ذا زيان ديده برای ببران خسارات مازاد برتعاد بیمه گدر (در فدرض
بیمه بودن وسیله نقلیه) و کلیه خسارات (در فرض بیمه نبدودن وسدیله نقلیده) در او ويدت
نخست حق مرابعه به مقصدر را داراسدت( .طاماسدبی ) 40 : 1388 ،بدا ايدن حدا عددم
تصريح قانون اصالحی و قانون بديد به مسنو یت دارنده ( همانند مداده  1قدانون سدابق)
ابااماتی را در متن اين تبصدره پديدد مدیآورد چدرا کده عددم بیدان مسدنو یت دارندده و
تصريح به مسنو یت مسبب حادثه ،ممادن اسدت موبدب عددو از مسدنو یت ندوعی بده
قواعد عام مسنو یت مدنی در محاکم گردد.
علی رغم اين که اطالق عنوان" مسبب حادثده" دال دت بدر رانندده وسدیله نقلیده مسدنو
حادثه نداشته و شامل کلیه افرادی که به نحدوی ممادن اسدت در وقدوع تصدادف نقدش
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داشته باشند می شود ( مانند شخصی که با خا ی کردن روغن ترمز وسیله نقلیه يا نیمه باز
کردن پیچهای الستی

زمینه ساز بروز تصادف مدیگدردد) و دی بدا توبده بده ايدن کده

اغلب ،عمل راننده سبب ساز تصادفات رانندگی است ذا اشاره قانون گذار به مسنو یت
مدنی دارنده  ،میتواند تا حد زيادی در کاهش سطح ريس
موثر واقع شود .همین که دارنده (ما

پذيری رانندگان پر خطر،

) نیدز خدود را در قبدا خسدارات ناشدی از فعدل

زيان بار راننده مسنو بداند  ،بر رفتار راننده در رعايدت قدوانین و مقدررات راهنمدايی و
عدم ارتااب اعما ی که ريس

وقدوع سدوانح را افدزايش مدیدهدد  ،نظدارت و کنتدر

بیشتری خواهد کرد.
ج -لزوم مشارکت بیمه گر در پیشگیری و کاهش حوادث رانندگی

در اغلب کشورها صدنعت بیمده خدود را بده پرداخدت خسدارتهدای پدا از تصدادفات
محدود نموده و تناا توبه يا ان یزه ای که بدرای پیشد یری از تصدادفات از خدود نشدان
می دهد ،اعما نظام بايزه و بريمه و دادن تخفیف عدم خسارت بده خودروهدای فاقدد
حادثه راننددگی در طدو مددت اعتبدار بیمده نامده شدخص ثا دث اسدت( .باند

توسدعه

آسیايی ) 67 : 1385 ،در کشدوره ای در حدا توسدعه و از بملده کشدور مدا بدا افدزايش
تصدداعدی تعددداد خودروهددا ،روز بدده روز بددر تعددداد و شدددت سددوانح ترافیاددی و میددزان
خسارت پرداختی توسط شرکتهدای بیمده افدزوده مدیشدود .بده طدوری کده در فاصدله
سا اای  1390 – 1384بیشترين درصد خسارتهای پرداختی توسط شرکتهدای بیمده
در بخش شخص ثا ث بدوده اسدت( .بددو  )1-4هموندین متوسدط ضدريب خسدارت
(حاصل تقسیم خسارت واقع شده بر حق بیمه عايد شده) در بخش شخص ثا ث در طی
اين سا اا باالی  90درصد و در برخی سا ها با غ بر  103در صد مدیباشدد .در حدا ی
که در ساير رشتهها اين مقدار بسیار کمتر است .اطالعات مندری در بدو  1-4بیدان ر
ايددن مطلددب اسددت کدده بیمدده شددخص ثا ددث در فاصددله سددا هددای  1386-1384ندده تناددا

پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگي با تاکید بر قانون بیمه اجباری خسارت 179 / ...

سودآوری نداشته بلاه میزان خسارت پرداختی بدیش از مبدا غ دريدافتی در ايدن قسدمت
بوده است( .سا نامه آماری بیمه مرکزی 67 :1390 ،و .)16
جدول یک  -مقایسه ضریب خسارت رشته شخص ثالث با دیگر رشتهها
خسارت

ضريب خسارت

میان ین ضريب خسارت

پرداختی(میلیارد ريا )

( شخص ثا ث)

(کلیه رشتهها)

1384

8264.8

100.79

78.51

1385

9552.8

100.40

75.30

1386

13527.7

103.86

72.90

1387

14980.5

94.37

74.65

1388

20051.9

90.95

74.80

1389

20049.3

91.89

78.56

1390

26814.5

89.8

76.27

سا

با توبه به اين موارد شدرکت هدای بیمده بايسدتی بده منظدور کداهش پرداخدت خسدارت
درآينده از هم اکنون در زمینههايی که باعث کاهش تعدداد و شددت سدوانح مدیگدردد
سرمايه گذاری نمايند.
اين در حا است کده مداده  5قدانون توسدعه حمدل و نقدل عمدومی و مدديريت مصدرف
سوخت مصوب  1386/09/18در اين خصوص بیان میدارد:
«شرکت های بیمه گر موظفند متناسب با ارزيابی دو ت از عملارد دست اههای مدوثر در
کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شداری و بدرون شداری ،معداد  50درصدد
صرفه بويی حاصل از عدم پرداخت خسارت بیمه بدنه و شخص ثا ث را برای آموزش
و فرهنگ سازی ايمنی تردد ،تامین تجایزات اصالح فیزيای نقاط و مقاطع حادثده خیدز
و کم

به پرداخت هزينههای باری (با تصويب طرحها و اعتبارات پیشناادی از سوی
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شارداریها در شورای هماهن ی ترافی

استان و از سوی وزارت راه و ترابری و پلیا

راهددور ،در کمیسددیون ايمنددی راههددای وزارت راه و ترابددری) بدده دسددت اههددای مددذکور
اختصاص دهند»
قانون اصالح قانون بیمه ابباری شخص ثا ث در ماده  27نیز مقرر می داشت:
«شرکتهای بیمه موظفند  20درصد از سود عملیدات بیمده ای خدود در بخدش شدخص
ثا ث وسايل نقلیه موضوع اين قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ايدران تعیدین
می شود واريز نمايند .بیمه مرکزی ايران موظف است با هماداری وزارت راه و ترابدری
و راهنمايی و رانندگی نیروی انتظامیبماوری اسالمی ايران ،مبا غ مذکور را در اموری
که موبب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن میشود هزينه نمايد».
الزم به ذکر است حام اين دو مقرره در محل وبای خود معتبر می باشد .هر چند ا بتده
ابرای حام مندری در ماده  27قانون اصدالحی سدابق  ،مسدتلزم سدودآوری در بخدش
شخص ثا ث است که با توبه به ضريب خسارت باالی خسارت در رشته بیمده شدخص
ثا ث  ،موبب میشود ايدن مداده از قدانون  ،عمدالً در کوتداه مددت و يدا میدان مددت از
کارايی چندانی در پیش یری از سوانح رانندگی نداشته باشد.
و ی به هر حا  ،اگرچه قانون بديد سدعی داشدته بدا ا دوگیری از کشدورهای دي در و
مشارکت دادن صنعت بیمه و شرکتهای بیمه  ،در سرمايه گذاری و ارتقا ايمنی راه ها
 ،از وقوع سوانح رانندگی پیش یری نمايد  ،و ی به نظر می رسد در عمل خیلدی موفدق
به اين کار نشده است ،چرا که شرايط رشته شدخص ثا دث در کشدور مدا بدا کشدورهای
دي ر متفاوت است .قانون گذار برای رسیدن به چنین سطحی ،الزم است ابتدا بدا اتخداذ
راهاارهايی هموون اعما فرانشیز ابباری بر بیمه شخص ثا ث و نیز باال بردن حق بیمه
به تناسب افزايش میزان تعادات بیمه گر ضريب خسارت رشته شخص ثا ث را کداهش
دهد تا در مرحله بعد بیمه گر قادر به سرمايه گذاری در کداهش سدوانح باشدد .در حدا
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حاضر راهااری که در اين خصوص میتواند مفیدد واقدع شدود قدراردادن ما یدات ارتقدا
ايمنی بر بیمه شخص ثا ث است.
د -اخذ مالیات از بیمه اجباری شخص ثالث

با قراردادن ما یات بر بیمه شخص ثا ث منبع مستمری از درآمدد بدرای مصدرف در امدور
پیش یرانه عايد می شود .تجربیات کشورهای پیشدرفته نیدز نشدان مدیدهدد بدا اخدذ يد
ما یات اندک میتوان سرمايه عظیمیرا بمع آوری نمود .بدرای مثدا ايا دت وياتوريدا
استرا یا با وضع عوارض  10درصدی بر روی بیمه شخص ثا دث توانسدته  56/65میلیدون
دالر در سددا کسددب نمايددد .همونددین کشددورهای اروپددای شددرقی بددا وضددع عددوارض 8
درصدی بر روی بیمه شخص ثا دث توانسدته اندد  28میلیدون دالر ( اسدتان) 20 ،میلیدون
دالر (مجارستان) 12 ،میلیون دالر ( بماوری چ
نمايند( .بان

) و  7میلیون دالر (اسلواکی) کسب

توسعه آسیايی) 68 : 1385 ،

استفاده از شیوه مشابه در کشور ما میتواند درآمد فراوانی را بات سدرمايه گدذاری در
بخش ايمنی فراهم آورد .به اين ترتیب افراد در ارتقدا ايمندی سدایم شدده و کمدیاز بدار
هزينههايی که بر عاده بیمه گر گذارده شده است کاسته میشود.
 ) 2بیمه اجباری شخص ثالث؛بیمه وسیله نقلیه یا مسئولیت دارنده
الف -خصوصیات راننده :

يای از مامترين ايراداتی که می شدبر کلیت قانون بیمه ابباری وارد کرد تاکید قدانون
بر بیمه نمودن حوادث ناشی از وسیله نقلیه به بای مسنو یت دارنده است .قانون مذکور
در ماده  1قانون مصوبه  78بیان میداشت  « :کلیه دارندگان مالفندد وسدايل نقلیده را در
قبا خسارات بددنی و مدا ی بیمده نمايندد» .و مداده  1قدانون بديدد نیدز تدکیدد بدر کلیده
دارندگان را بر بیمه وسیله نقلیه اصرار دارد.
همونین در ماده  3انتقا وسیله نقلیه را سبب انتقا تعادات بیمه به منتقل ا یه می داند.
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از اين دو ماده میتوان به اين ناته پدی بدرد کده قدانون گدذار در بیمده اببداری شدخص
ثا ث ،خصوصیات وسیله نقلیه را بر ويژگیهای راننده مقدم داشته اسدت .در حدا ی کده
تحقیقات انجام شده در کشورهای پیشرفته بیان گر خالف اين مطلدب اسدت .بده عندوان
مثا :
دالرت و هماارانش در تحقیقی که برای تعیدین عوامدل مدوثر در میدزان خسدارت بیمده
شخص ثا ث انجام دادند به اين نتیجه رسیدند که ويژگیهای فردی بیمه گدذاران بیشدتر
از ويژگیهای وسايل نقلیه آناا بر میزان خسارت پرداختدی از سدوی شدرکتهدای بیمده
تاثیرگذار است( .رهنمای رودپشتی ،عزيززاده)128 : 1388 ،
هاتفیلد و فرناندس 1نیز در بررسی مجموعه عوامل مدوثر بدر ريسد

شدرکتهدای بیمده

متغیر سن راننده را مورد بررسی قرار داده و به اين نتیجده رسدیدند کده راننددگان بدوان
رفتارهای رانندگی پرمخاطره تری در مقايسه با رانندگان مسن تر نشان میدهند( .همان:
.)130
تا پیش از تصويب تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمده موضدوع قدانون
اصالحی (مصوب  )1389 /12 /8در کشور ما در تعیین نرخ حق بیمه خصوصیات وسیله
نقلیه هموون نوع کاربری خودرو ،2ظرفیت حمل بار و مسافر و تعدداد سدیلندر 3مدالک
عمل قرار گرفته و ويژگیهای راننده هموون سن ،بنسیت ،شغل ،تجربه رانندگی و نیز
سابقه تخلفات رانندگی در تعیین حق بیمه بی تاثیر بدود .در حدا ی کده مداده  14مصدوبه
فوق بیان می داشت:
«بیمهگر موظف است هن ام صدور بیمهنامه ،به ازای هدر بدار تخلدف حادثدهسداز وسدیله
نقلیه که طبق اعالم پلیا راهنمايی و رانندگی در دوره ي

سا ه قبل از صدور بیمهنامده

______________________________________________________
1 .Hatfield & Fernandes
 .2ماده  10آيین نامه ابرايی قانون بیمه ابباری مسو یت مدنی مصوب 1347 / 12 / 28
 .3ماده  11آيین نامه ابرايی قانون بیمه ابباری مسو یت مدنی ،اصالحی 1382 / 11 / 16
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صورتگرفته باشد ،دو درصد و در مجموع شانزده درصد بده حدق بیمده مربدوط اضدافه
نمايد و به استناد ماده  18ق بديد که مقرر میدارد :آ ین نامه مربوط به تعیین سقف حق
بیمه موضوع اين قانون و نحوه تخفیف ،افزايش ،تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تایه می
شود و پا از تد ید شورای عا ی بیمه به تصويب هیدت وزيران میرسد».
علی رغم تالشی که در مورد اعما سوابق رانندگی افراد در تعیدین حدق بیمده شدخص
ثا ث صورت گرفته است به د یل محوريت وسیله نقلیه در میزان حدق بیمده تعییندی ،ايدن
ماانیزم در پیش یری و کاهش حوادث رانندگی کدارايی الزم را نخواهدد داشدت ،چدرا
که انتقا خودرو ،انتقا و يا حذف سوابق منفی را نیز به دنبا خواهد داشدت .در حدا ی
که تعیین حق بیمه بر اساس مشخصات راننده يا رانندگانی که اسامیآنها در مدتن بیمده
نامه قید میشود باعث میگردد تا آنها در هن دام راننددگی از بدیم افدزايش حدق بیمده،
کلیه مقررات رانندگی را رعايت نمايند .در اين صورت میتوان عالوه بر تنبیه رانندگان
متخلف ،رانندگان محتاط و قانون مند را نیز تشويق به ادامه رفتار صحیح نمود چرا که با
استفاده از اين ماانیزم سوابق بیمه ای ي

فرد در نقل و انتقا خودرو به طدور کامدل از

بدین نمدیرود .باتوبده تبصددره  1مداده  18قدانون بديدد بیمدده مرکدزی مالدف اسدت بددا
همااری نابا ترتیبی اتخاذ نمايد که حداکثر تا پايان برنامه  5سا ه ششدم توسدعه امادان
صدور بیمه نامه شخص ثا ث براساس ويژگی های راننده فراهم شود تا آن زمان سدوابق
رانندگی و بیمه ای شخصی که پالک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی
بابت حوادث منتسب به وی مالک عمل است.
و همونین به موبب تبصره ماده  6قانون مارا ذکرکلیه تخفیفاتی که بده واسدطه نداشدتن
حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه اين قانون اعما شدده باشدد ،متعلدق بده انتقدا
دهنده است و می تواند تحقیقات مرکز را به وسیله نقلیه دي ر از همان نوع که متعلق بده
او همسر يا وا دين ،يا اوالد بالواسطه وی باشد منتقل کند.
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ب -ویژگیهای فنی و ایمنی وسیله نقلیه

مورد دي ری که بايستی در تعیین حق بیمه وسايل نقلیه مد نظر قرار گیدرد ويژگدیهدای
فنی و ايمنی آن است .واضح است که هرچه ي

خودرو ايمن تر باشد به همان نسدبت

در سوانح ضايعات کمتری را بربای میگذارد ،برای مثا خودرويی که مجاز به کیسه
هوا و سیستم ترمز ضد قفل است در مقايسه با خودرويی که فاقد اين تجایزات است در
برخورد با موقعیت خطرناک منجر به تصدادف ضدايعات خفیدف تدری خواهدد داشدت.
همین طور خصوصیات فنی ي

وسیله نقلیه همودون سدرعت و شدتاب بیشدتر ،پتانسدیل

ارتااب تخلفات حادثه ساز و شدت سوانح احتما ی را افدزايش مدیدهدد ،اگرچده ايدن
عامل تا حد زيادی متدثر از خصوصیات راننده خودرو بوده و متغیر است و ی نمدیتدوان
نقش خصوصیات خودرو را در کاهش و يا افزايش سوانح ناديده گرفت .ماده  8قانون
اصالحی بیان می داشت :
«تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع اين قانون بدا رعايدت
نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فارست تخلفدات حادثده سداز و ضدريب خسدارت ايدن
رشته توسط بیمه مرکزی ايران تایه و پا از تايید شورای عا ی بیمه بده تصدويب هیدات
وزيران خواهد رسید» .
ب) به استناد ماده  18ق بديد بیمه آ ی ن نامه مربدوط بده تعیدین حدق بیمده موضدوع ايدن
قانون و نحوه تخمیناا افدزايش -تقسدیط آن توسدط بیمده مرکدزی تایده و پدا از تد یدد
شورای عا ی بیمه به تصويب هیدت وزيران میرسد؛ که در اين آ ین نامده ويژگدی وسدیله
نقلیه و سا ساخت و وضدعیت ايمندی – سدوابق راننددگی و بیمده ای و نمدرات منفدی و
تخلفات آن و پرداخت خسارت توسط بیمه گر و صدندوق – و رايدج بدودن اسدتفاده از
وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف و مالحظات ابتماعی در تعیین حق بیمه وسا ل
نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف بامعه مدنظر قرار می گیرد.
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وزيران عضو کمیسدیون امدور ابتمداعی و دو دت ا اترونید

در بلسده مدورخ /12 /8

 1389بنا به پیشنااد بیمه مرکزی بماوری اسالمی ايران و تديید شورای عا ی بیمده و بده
استناد ماده ( )8قانون اصالح قانون بیمه ابباری مسنو یت مدنی دارنددگان وسدايل نقلیده
موتدوری زمیندی در مقابدل شدخص ثا دث د مصدوب 1387دد و بدا رعايدت تصدويبنامده
شماره /246990ت452هدد مدورخ  ،1387 /12 /28تعرفده حدق بیمده و نحدوه تقسدیط و
تخفیف در حق بیمه موضدوع قدانون يادشدده را تصدويب نمودندد .در ايدن مصدوبه ندوع
خودرو ،نوع کاربری آن ،تعداد سیلندر ،ظرفیت حمل بار و مسافر ،سدا سداخت وسدیله
نقلیه و سوابق تخلفات حادثه ساز آن مالک تعیین نرخ بیمه نامه قرار گرفته است.
ج -خصوصیات مکان رانندگی

عالوه بر خصوصیات راننده و وسیله نقلیه عامل دي ری که میتواند در تعیین حدق بیمده
پرداختی از سوی راننده موثر باشد خصوصدیات مادان راننددگی اسدت .شددت سدوانح
رانندگی در بادههای برون شاری نسبت به بادههای درون شاری بیشدتر اسدت ،چندان
که بنا بر آمارهای پزشای قانونی در ماهه سا  96آمار متوفیان تصادفات درون شداری
قريب 4000نفر و کشته شددگان تصدادفات بدرون شداری قريدب 12000نفدر ( بدا کسدر
تقريبا 2000نفر کشته شددگان بداده هدای روسدتايی و قريدب100نفدر ندا معلدوم ) بدوده
اند(مرکز کنتر وفرماندهی راهور نابا .)1396همونین در نواحی متراکم و پربمعیدت،
احتما برخورد و تصادف بیشتر است .بنابراين با توبه به رابطه معناداری که بدین مادان
رانندگی و بروز سوانح وبود دارد الزم است کده خصوصدیات مادان راننددگی نیدز بده
عنوان يای از مالکهای تعیین حق بیمه در نظر گرفته شود .در اين راستا میتوان اقددام
به نرخ گذاری مناطق مختلف کشور نمود .در روش نرخگذاری ،تمام مناطق کشدور بده
سه منطقه شارهای بزرگ ،شار و قسمتهای دي ر تقسیم میشود و تدردد در هدر يد
از اين مناطق مستلزم پرداخت حق بیمه ويژه آن ناحیه است( .دهقانی. ) 47 : 1380 ،
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استفاده از اين ماانیزم اماان نیل به واقع بینانه شدن حق بیمههدا را فدراهم مدیآورد چدرا
که در اين صورت فردی که در روستا يا شارستان کوچای رانندگی میکند مجبور بده
پرداخت خسارت اتومبیلهايی که در بادههای برون شاری تردد میکنند نمدیشدود( .
دهقانی ) 48 : 80
ماده  148قانون ترافی

زمینی بريتانیا عالوه بدر خصوصدیات رانندده ،مدواردی همودون

شرايط وسیله نقلیه ،ظرفیت حمل مسافر ،وزن و مشخصدات فیزيادی محمدوالت وسدیله
نقلیه ،شرايط زمانی و ماانی استفاده از آن ،توان و قدرت موتور خودرو و حتی وازم و
تجایزات منصوبه بر روی وسیله را از معیارهای تعیین حق بیمده دانسدته اسدت .در کاندادا
نیز شرکتهای بیمه کانادايی ،آمار و اطالعات کلیه رانندگان را با بز یدات و بده دقدت
ن اداری کرده و با استفاده از آن نسبت به تعیین حق بیمده هدر يد

از راننددگان اقددام

مینمايند .بهطور کلی در محاسبه نرخ حق بیمه و صدور بیمهنامده اتوموبیدل ،بیمدهگدران
کانادايی بهعوامل مختلف زير توبه میکنند:
بنسیت راننده
محل اقامت
نوع کاربری وسیله نقلیه
میزان مسافت روزانه ای که وسیله نقلیه طی میکند
اشخاص دي ری که با اتومبیل بیمهشده رانندگی میکنند
سابقه رانندگی و میزان خسارت و حوادث درگذشته
ارزش وسیله نقلیه
نوع پوشش بیمهای مورد نظر
میزان فرانشیز
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با توبه به موارد گفته شده تعیین حق بیمه بر اساس خصوصدیات توممدان وسدیله نقلیده،
ماان رانندگی و ويژگدی هدای رانندده نتدايج مفیددی در زمینده کداهش تعدداد و شددت
تصادفات خواهد داشت ،کده قدانون گدذار در مداده 18تبصدره يد

مقدرر میددارد بیمده

مرکزی با همااری نابا ترتیبی اتخاذ نمايد تا پايان برنامده  5سدا ه ششدم توسدعه امادان
صدور بیمه نامه شخص ثا ث براساس ويژگی راننده فراهم شود.
روش شناسی تحقیق:

تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش به صدورت توصدیفی و تحلیلدی
می باشد .نويسنده در نظر دارد تا تحلیل و بررسی مواد قانون بده احصدا نقداط ضدعف و
قوت اين قانون در پیش یری و کاهش سوانح رانندگی پرداخته و به منظور رفدع ندواقص
و تقويت بنبههای مثبت اين قانون راه کارهايی را ارايه نمايد.
یافته های تحقیق
 )1لزوم مشارکت شرکتهای خودروساز در کاهش سوانح رانندگی

مطابق نظريه خطر هر کا که در اثر فعا یتهای خود خطدری را ايجداد کندد و موبدب
زيان دي ران شود مسنو بوده و ملزم به ببران خسارت وارد شده است .قانون اصالحی
« دارنده اتومبیل را به حا محیط خطرناکی که به وبود آورده مسنو زيانهای ناشدی
از آن قرار داده است و از بات ايجاد "مسنو یت ندوعی" بدا نظريده خطدر شدباهت دارد
و ی از اين حا که مسنو یت تعیین شدده بدر مبندای قصدد انتفداع قدرار نددارد از نظريده
مرسوم "ايجاد خطر" فاصله میگیرد( » .فرهانی ،1390 ،ص )5
شرکتهای خودروساز ساالنه صدها هزار خودرو را وارد ناوگدان حمدل و نقدل کشدور
میکنند ،خودروهايی که بسیاری از آنها از نظدر اسدتانداردهای ايمندی در سدطح بسدیار
ناز هستند .با ورود اين وسايل به بادهها هر سا ه شداهد کشدته و مصددوم شددن شدمار
زيادی از هموطنان در اثر سوانح ناشی از آن هستیم .يای از نقايصی که میتوان در ايدن
قانون به وضوح مشداهده کدرد در نظدر ن درفتن مسدنو یت شدرکتهدای خودروسداز در
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پیش یری و ببران صدمات ناشدی از تصدادفات راننددگی اسدت .اگرچده اکندون نقدص
حادث وسايل نقلیه به عنوان قصور خودروساز تلقی شدده و خسدارت وارده از سدوی او
تامین می شود .و ی آيدا عددم اسدتفاده از تجایدزات ايمندی همودون کیسدههدای هدوا در
ساختار خودرو که در شدت بخشیدن به سوانح تاثیر فدراوان دارد نیدز بده عندوان تقصدیر
مطرح میشود ؟
اگرچه در نظدر گدرفتن خصوصدیات ايمندی وسدیله نقلیده در میدزان حدق بیمده مدیتواندد
راهااری در بات تعیین مسنو یت بر مبنای ايمنی باشد و ی بار مدا ی ايدن مسدنو یت را
بیمه گذار بر دوش میکشد نه خودروساز  .بنابراين با توبه به موارد بیان شده باتر است
قانون گدذار هموناناده در مداده  27قدانون اصدالحی ،شدرکتهدای خودروسداز را نیدز
مالف به سرمايه گذاری در پیش یری و کاهش سوانح نموده بود در قانون بديدد بیمده
باستناد ماده 16نیز خودروسازان را مالدف بده سدرمايه گدذاری در پیشد یری و کداهش
سوانح می نمايدو مقرر می دارد :چنانوه به استناد حام مربع قضا ی اثبات شود عداملی
مثل نقص تجایزات مربوط يا عیب زا ی وسیله نقلیه در وقوع حادثه مؤثر باشد بیمده گدر
و صندوق پا از پرداخت خسارت زيان ديده می تواند برای بازيافت بده نسدبت دربده
تقصیر که درصد آن در حام مشخص است به مسببان ذی ربط مرابعه کند.
در اين ماده فقط مسبب حادثه مشخص می شود م ر ايناه در چندین مدواردی پرداخدت
خسارت توسط خودروساز با نظر کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه حمل و نقدل و
ماانی

باعث شود که خودروسازان در بات ساخت خودروهای ايمندی گدام اساسدی

بردارد و اقدامات پیش یرانه را سر وحه کار خود قرار دهند.
 ) 2نقش پلیس در پیشگیری و کاهش حوادث رانندگی
الف ) گزارش حادثه رانندگی و تعیین علت وقوع آن

مستند به ماده  2قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی بده وسدیله
نقلیه موتوری (مصوب  )1345و ماده واحده قانون استفاده از نظدر افسدران راهنمدايی در
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تصادفات وسا ط نقلیه (مصوب ،)1364کارشناسان تصادف مالفند علت وقوع تصادف
را در صورتمجلا قید نمايند( .عباسلو) 209 : 1387 ،
ماده  6از دستورا عمل شماره  3از طرح ب امع رفدع اطا ده دادرسدی بدا اسدتناد بده مداده 2
قانون ذکر شده کارشناس تصادفات را موظدف بده ارايده نظدر کارشناسدی در خصدوص
علت وقوع حادثه نموده است.1
با توبه به اين مواد وظیفه تشخیص مصاديق تقصیر مندری در ماده  714قدانون مجدازات
اسالمینیز بر عاده کارشناس تصادفات گذارده شده است.
طبق ماده  5قانون اصالحی بیمه گر تناا در صورتی میتوانست بات بازيافت بخشی از
خسارت پرداختی به مسبب حادثه مرابعه نمايد کده کارشدناس تصدادفات علدت اصدلی
وقوع حادثه را يای از تخلفات حادثه ساز تشخیص دهد .بنابراين شرط تاثیر ايدن عامدل
در پیش یری ،تشخیص و گزارش علت حادثه ساز تصادف است.
قانون در اين ماده از ي
و آن توقیف ي

ابزار تنبیای دي ر نیز برای رانندگان حادثه ساز استفاده نموده

تا سه ماهه گواهینامه راننده حادثه ساز اسدت .بدر خدالف قدانون بیمده

قديم که تمامیمسنو یت را متوبه دارنده وسیله نموده و بدرای رانندده بدی احتیداط هدیچ
______________________________________________________
 .1ماده  6از دستورا عمل شماره  3طرح بامع رفع اطا ه دادرسی در اين خصوص بیان مدیدارد  « :مطدابق تبصدره
ذيل ماده  6قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ برايم راننددگی و اصدالحیههدای بعددی و مداده  79آيدین نامده
رانندگی ،اظاارنظر کارشناسی رابع به تصادفات رانندگی منجر به خسارت ،بدرح و يدا فدوت ،بده عادده افسدران
کارشناس راهنمايی و راننددگی اسدت و از آنجدايی کده پدا از وقدوع تصدادف ،ارسدا پروندده بددون اظادارنظر
کارشناسی منجر به اطا ه دادرسی و رفت و برگشت غیدر موبده پروندده مدیشدود واز طرفدی بددون وبدود نظريده
کارشناس ،اتخاذ تصمیم قضايی غیر مقدور يا مشال خواهد بود ذا دادستانهدای محتدرم ضدمن توبده بده قدانون
استفاده از نظر افسران راهنمايی و رانندگی در تصادفات وسايط نقلیه که مقرر مدیدارد  ....:موظدف اندد بدا راهدور
نابا مستقر در حوزه قضايی مربوط هماهن ی و همونین مراقبت نمايند تا پروندههای موضوع تصدادفات راننددگی
حتی االماان از ابتدا با نظر يه افسر کارشناس راهنمايی و رانندگی به دادسراها ارسا شود تا امادان صددور فدوری
قرار تامین مناسب از سوی مقام قضايی میسر باشد» ....
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گونه تنبیای را مقرر نداشته ،ن داه پیشد یرانه ای کده قدانون اصدالحی عدالوه بدر ببدران
خسارت داشته مبین اين واقعیت است که قانون فوق علی رغم دارا بودن برخدی نقدايص
نسبت به نسخه پیشین خود ،در زمینه پیش یری از وقوع سوانح و کاهش ضدايعات ناشدی
از تصادفات ي

دستاورد بزرگ تلقی می شود.

راننده ای که گواهینامه وی به استناد ماده  5قانون اصالحی توقیف شدده حدق راننددگی
در مدت تعیین شده را ندارد و در صورت رانندگی در اين مدت طبق قسمت اخیر مداده
 723قانون مجازات اسدالمی 1بدا وی رفتدار خواهدد شدد .مداموران پلدیا در ايدن مدورد
وظیفه ارباع مجرم به مرابع قضايی را دارند.
ماده  6قانون اصالحی بیان می داشت :
«در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مرابدع قضدايی و يدا راننددگی در
حا ت مستی يا استعما مواد مخدر و يا روان گردان موثر در وقوع حادثه يا در صورتی
که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد يدا گواهینامده او متناسدب بدا ندوع وسدیله
نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخدذ تضدمین ،خسدارت زيدان ديدده را پرداخدت
نموده و پا از آن میتواندد بده قدا م مقدامیزيدان ديدده از طريدق مرابدع قدانونی بدرای
استرداد تمام يا بخشی از وبوه پرداخت شده به شخصی که موبب خسارت شده اسدت
مرابعه نمايد».

______________________________________________________
 .1ماده  723قانون مجازات اسالمیبیان میدارد  « :هر کا بدون گواهینامه رسمیاقدام به راننددگی و يدا تصددی
وسايل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است ،بنمايد و همونین هرکا به موبب حام دادگداه از
رانندگی وسايل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسايل مزبور مبادرت ورزد برای بار او به حدبا تعزيدری
تا دو ماه يا بزای نقدی تا ي
حبا محاوم خواهد شد» .

میلیون ريا و يا هر دو مجازات و در صورت ارتااب مجدد به دو ماه تا شدش مداه
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از آنجا که کارشناس تصادفات او ین ضابط قانونی اسدت کده در محدل سدانحه حضدور
می يابد ذا در صورت مشاهده شواهدی دا بدر وقدوع هدر يد

از مدوارد فدوق وظیفده

ارباع مرتاب را به مرابع قضايی دارد.
ابرای صحیح و کامل هر يد

از وظدايف فدوق توسدط کارشناسدان و مدامورين مدیتواندد

عالوه بر نقش پیش یرانه در وقوع سدوانح و تسدایل پرداخدت خسدارت بده زيدان ديددگان از
تضرر بیمه گران نیز بلوگیری نمايد.
در قانون بديد ماده  14مقرر می دارد :در حوادث رانندگی منجر به برح يدا فدوت کده
به استند گزارش کارشناس تصادفا راهنما ی و رانندگی يا پلیا راه علدت اصدلی وقدوع
تصادف يای از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر مالف است خسدارت زيدان
ديده را بدون هیچ شدرط و اخدذ تضدمین پرداخدت کندد و پدا از آن مدی تواندد بدرای
بازيافت به سبب حادثه مراجعه نماید».
باز مالحظه می شود با تشخیص تخلفات حادثه ساز توسط پلیا که علت اصدلی حادثده
است قانون گزار نیز نقش پیش یرانه ای را در کداهش حدوادث ترافیادی در نظدر داشدته
است.
و همونین به موبب ماده  :15در موارد زير بیمه گر مالدف اسدت بددون هدیچ شدرط و
اخذ تضمینی ،خسارت زيان ديده پرداخت شود و پا از آن می تواندد بده قدا م مقدامی
زيان ديده از طريق مربع قضا ی برای بازيافت تمام يا بخشی از وبوه پرداخت شده بده
شخصی که موبب خسارت شده است مرابعه کند :ا ف :اثبات عمد مسدبب در ايجداد
حادثه نزد مربع قضا ی ب :رانندگی در حا ت مستی يا استعما موادمخدر که به تد یدد
پلیا يا پزشای قانونی يا دادگاه رسیده باشد.
پ :در صورتیاه راننده مسبب فاقد گواهی نامه متناسب با وسیله نقلیه نباشد.
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ت :در صورتی که راننده مسبب ،وسیله نقلیده را سدرقت کدرده يدا از مسدروقه بدودن آن
آگاه است.
مالحظه می شود باز در اين ماده قانون گذار در تشخیص علت بده نقدش و اهمیدت نظدر
پلیا و نیروی انتظامی ارزش و باا و برای نظرات کارشناس اعتبار قا ل شده است.
ب -اعمال محدودیت برای تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه
2

عدم ارايه خدمات راهنمايی و رانندگی 1و بلوگیری از تردد وسايل نقلیه فاقدد بیمده از
بمله راهاارهايی است که به منظور ا زام دارنددگان وسدايل نقلیده بده خريدد بیمده نامده
شخص ثا ث در نظر گرفته شده است .همان طور که در قسمتهای پیشدین اشداره شدد،
شرکتهای بیمه می توانند نقش عمده ای در سرمايه گذاری برای کاهش سوانح داشدته
باشند .او ین گام ابرايی در تحقق اين مطلب ،ملزم نمدودن دارنددگان وسدايل نقلیده بده
خريد بیمه نامه شخص ثا ث است .به اين ترتیب ضريب خسارت شدرکتهدای بیمده در
رشته شخص ثا ث کداهش يافتده و فرصدت بیشدتری بدرای سدرمايه گدذاری در کداهش
تصادفات فراهم میآيد.
قانون گذار در تبصره  1از ماده  19قانون اصالحی ،بیمه مرکزی و شدرکتهدای بیمده را
موظف به استفاده از ابزارهايی نموده که اماان تشخیص خودروهای فاقد بیمده را بدرای
ماموران پلیا فراهم آورد .استفاده از سیستمهای هوشمند حمل و نقل راهادار مناسدبی
در اين مورد است .برای مثدا بدا اسدتفاده از تدگهدای مغناطیسدی ( 3)RFDعدالوه بدر
شناسايی خودروهای فاقد بیمه اماان ثبت بسیاری از تخلفات نیز فدراهم مدیآيدد .بدرای
اين منظور بايستی عالوه بر ا صاق برچسبهای ا اترونیای حاوی مشخصات مورد نظر
به خودرو ،گیتهايی را تربیحاً در محدل پاسد اهاای پلدیا راه مسدتقر نمدود .بده ايدن
______________________________________________________
 .1ربوع شود به تبصره ماده  45قانون بديد بیمه ابباری خسارت وارد شده به اشخاص ثا ث
 .2ربوع شود به ماده  42قانون بديد بیمه ابباری خسارت وارد شده به اشخاص ثا ث
3 . Radio frequency identification
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ترتیب در صورت تدردد خودروهدای فاقدد بیمده از محدل مدذکور طبدق مداده  19قدانون
اصالحی توقیف خواهد شد.
به موبب قانون بديد قانون گذار در اعما محدوديت و ممنوعیت را برای به حرکدت
درآوردن خودروی فاقد بیمه در مداده 42پدیش بیندی نمدوده اسدت و مددموران راهدور را
موظف نموده تا از طريق دوربین های نظارتی اين وسا ل را شناسا ی نمايند و نسدبت بده
اعما قانون نیز اقددامات را انجدام دهندد و تدا ارا ده بیمده نامده وسدیله نقلیده را در محدل
مطمننی متوقف نمايند.
ج -استفاده از بانکهای اطالعاتی پلیس

برای تعیین عادالنه میزان حق بیمه پرداختی بايستی شرکتهای بیمه بده سدوابق تخلفدات
رانندگی فرد دسترسی داشته باشند ،تا با استفاده از آن به طدور دقیدق حدق بیمده شدخص
ثا ث محاسبه شود.
بنبههای مثبت تعیین حق بیمه بر اسداس خصوصدیات راننددگی فدرد و تداثیری کده ايدن
عامل می تواند در پیش یری و کاهش تخلفات و به تبع آن در سیر نزو دی سدوانح داشدته
باشد را در قسمتهای پیشین بیان کرديم .از آنجا که مربع قانونی برخدورد بدا تخلفدات
رانندگی ،راهنمدايی و راننددگی نیدروی انتظدامیاسدت قدانون بیمده اصدالحی در بادت
ابرايی نمودن اين مطلب ،در ماده  ،24نیروی انتظامیرا موظدف مدیکندد تدا اطالعدات
مربوط به مشخصات وسايل نقلیه ،گواهینامههدای صدادره و هموندین سدوابق تخلفدات و
تصادفات رانندگان را در اختیار بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه قرار دهد.
به موبب ماده  54قانون بديد بیمه قدانون بديدد بیمده قدانون گدذار نیدروی انتظدامی را
مالف نموده است تا ترتیبی اتخاذ نمايد اماان دسترسدی بده باند

هدای اطالعداتی آن

نیرو در ارتباط با موضوعات موردنیاز از قبیل مشخصات وسا ل نقلیه و دارندگان آنادا و
گواهی نامه های صادر شده و همونین سوابق تخلفدات و تصدادفات راننددگان ازطريدق
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سامانه های ا اترونیای به صورت برخط برای مرابدع قضدا ی -صدندوق بیمده مرکدزی
فراهم شود .اخذ گواهی نامه نیازمند کارت پايان خدمت و معافیت سربازی نیست.
بحث و نتیجه گیری
با توبه به مطا بی که بیان شد میتوان چنین نتیجه گرفدت کده قدانون اصدالحی و قدانون
بديد بیمه به داليل مندری در ذيل از قانون سابق  ،ابزارهای قانونی کارآمدتری بادت
پیش یری و کنتر سوانح رانندگی در اختیار دارد :
ا ف -برخورد با رانندگان حادثه ساز از طريق فراهم آوردن اماان حق مرابعه بیمه گدر
بدده مسدنو حادثدده در حددوادث منجددر بدده بددرح و فددوت و بازيافددت بخشددی از خسددارت
پرداختی و نیز توقیف گواهینامه راننده مسبب حادثده ای کده علدت اصدلی تصدادف وی
ارتااب يای از تخلفات حادثه ساز باشد( .موضوع ماده  5قدانون اصدالحی) و مداده 14
قانون بديد.
ب -تاکید بر مسنو یت راننده مسبب حادثه که موبب افزايش حا مسدنو یت رانندده و
پرهیز از ارتااب حرکات مخداطره آمیدز در راننددگی مدیشدود( .تبصدره  2از مداده ) 1
قانون اصالحی و تبصره  2ماده  2قانون بديد.
ی -در نظر گرفتن حق مرابعه برای بیمه گر به مسنو حادثه ای کده در حدا مسدتی يدا
مصرف داروی روان ردان اقدام به رانندگی نموده و بازيافت خسارت پرداختدی از وی.
(ماده  6قانون اصالحی) و ماده  15قانون بديد.
د -تالیف بیمه گر به سرمايه گذاری در اموری که سبب کاهش تعداد و شدت سدوانح
رانندگی می گردد( .موضوع ماده  27قانون اصالحی) و ماده  16قدانون بديدد مبندی بدر
قصور سازمان و خودروسازان در تصادفات.

پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگي با تاکید بر قانون بیمه اجباری خسارت 195 / ...

ه -ايجاد و تشديد محدوديتهايی هموون توقیف خودروهای فاقد بیمده نامده ،بده منظدور
برخورد با وسايل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثا ث( .ماده  19قانون اصالحی) و مداده  54ق
بديد و ماده  14بیمه قانون.
در عین حا و علی رغم تمامیمحاسن قانون بديد در زمینه پیش یری و کاهش سوانح
رانندگی ،در اين قانون نقیصه هايی به شرح ذيل مشاهده میشود :
 -1بی توبای قانون گذار به شرايط موبود ،در وضع مداده  16و تبصدره آن کده باعدث
عدم کارايی اين ماانیزم در پیش یری و کاهش سوانح رانندگی شده است.
 -2کمبود و ناکارآمدی ابزارهای پیش یرانه موبود در قانون.
 -3محوريت خصوصیات وسیله نقلیه در تعیین حق بیمه نامه شخص ثا ث.
 -4عدم وبود ناادی فرادستی وابد اختیارات الزم به منظور نظارت بدر حسدن ابدرای
تاا یف تبیینی در قانون اصالحی.توسط نااد های مجری قانون
پیشنهادها:

 -1با وبود ضريب خسارت بداالی شدرکت هدای بیمده در رشدته شدخص ثا دث بده نظدر
می رسد که تالیف بیمه گر بده سدرمايه گدذاری در امدوری کده باعدث کداهش سدوانح
رانندگی میشود نتیجه چندانی به همراه نخواهد داشت ذا باتدر اسدت بدا وضدع ما یدات
اندکی بر بیمه شخص ثا ث منبع مستمری از درآمدد بدرای هزينده در امدوری کده باعدث
کاهش تصادف میشود پديد آيد.
 -2برای شرکتهای خودروساز بات سرمايه گذاری در امدور کنتر دی نقشدی در نظدر
گرفته شود.
 -3باددت ارتقددا فرهنددگ رانندددگی ايمددن ،کددارگروهی متشددال از نیددروی انتظددامی،
شرکت های بیمه ،صدا و سیما و آموزش و پرورش تشایل شود .وظیفده ايدن کدارگروه
ناادينه سازی فرهنگ رانندگی صحیح در اقشار گوناگون بامعه با استفاده از ابزارهدای
آموزشی است.
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 -4به منظور کاهش سوانح رانندگی بايد در کلیه سوانح برای بیمه گدر حدق مرابعده بده
دارنده وسیله نقلیه و بازيافت درصدی از خسارت پرداختی به زيان ديده شناسايی شدود،
اين ماانیزم شبیه فرانشیز ابباری عمل کرده و از بی احتیاطی راننددگان تدا حدد زيدادی
بلوگیری میکند.
 -5استفاده از سیستم نمره دهی منفی به تخلفات رانندگی حادثه ساز نیز تدا حدد زيدادی
در پیش یری و کاهش سوانح رانندگی تاثیر گذار خواهد بود ،عالوه بر ايدن باتدر اسدت
برای رانندگان مسنو حادثه نیز نمرات منفی در نظر گرفته شود.
 -6به کارگیری سیستمهای هوشمند حمل و نقل از قبیل تگهای مغناطیسی نده تنادا در
شناسايی خودروهای فاقد بیمه نامه موثر است بلاه اماان برخورد با بسیاری از تخلفدات
رانندگی را نیز فراهم خواهد آورد .به عالوه استفاده از اين تجایزات امادان ارايده باتدر
خدمات اورژانسی به مصدومان را فراهم میکند که در کاهش ضايعات ناشی از سدوانح
بسیار موثر است.
 -7از آن با که اغلب سوانح راننددگی در اثدر عددم رعايدت يادی از مصداديق تقصدیر
موضوع ماده  714قانون مجدازات اسدالمیرخ مدی دهدد باتدر اسدت قدانون گدذار بدرای
رانندگان مسنو حادثه ،شرکت در کالسهای بازآموزی قوانین را ابباری نمايد.
 -8بايستی قانون گذار برای بی احتیاطی زيان ديدگانی که با عدم اسدتفاده از تجایدزات
ايمنی هموون کاله و کمربند ايمنی زمینه تشديد خسارت وارد بر خود را فدراهم آورده
اند به نسبت تاثیر عمل ارتاابی در شدت بخشیدن به ضايعات سامیقايل شود.
 -9از آن با که ويژگی های فردی رانندگان در میزان سطح ريس

پذيری آنها مدوثر

است ذا در تعیین حق بیمه شخص ثا ث ،بايستی خصوصیات فردی رانندگان ،مالک و
معیار اصلی قرار گیرد.
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 -10معیار دي ری که در تعیین حدق بیمده وسدايل نقلیده بايدد بده آن توبده شدود مادان
رانندگی است .در اين مورد ندرخ گدذاری منداطق کشدور بده چنددين منطقده بدا شدرايط
ترافیای مشابه میتواند راه شا باشد.
 -11خصوصیات فنی و ايمنی وسیله نقلیه نیز در شدت بخشیدن به سوانح رانندگی موثر
است ذا بايستی حق بیمه خودروهايی که از حا ايمنی در سطح بااليی قدرار دارندد بدا
خودروهايی که در سطح ناز ی هستند تفاوت داشته باشد.
 -12قانون به منظور پیش یری ،کنتر و ببران صدمات ناشی از حوادث رانندگی بدرای
برخی ناادهای رسمیدخیل تاا یفی را معین نموده است .قرارگیری ايدن سدازمانهدا در
عرض يادي ر و عدم وبود ناداد فرادسدتی بادت نظدارت بدر حسدن ابدرای قدانون و
برخورد قانونی با سازمان متخلف باعث شده تا فعا یتهای انجام شده بر اساس تعامالت
بین بخشی باشد تا ا زام قانونی .ذا پیشنااد میشدود وظیفده نظدارت بدر ابدرای وظدايف
تبیینی در قانون مذکور بر عاده ارگانی مجزا قرار گرفتده و ابزارهدای قدانونی و ابرايدی
بات برخورد با تخلفات ناادی در اختیار آن قرار گیرد.
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