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اگر خطرناک رانندگی کنید ،مرتکب جرم شدهاید؛ این یعنی چه و کدام موارد را شامل میشود؟

Stunt Driving Law In Ontario

حقـوقـی

مجازاتهای رانندگی خطرناک فقط به جریمه نقدی یا تعلیق چند روزه گواهینامه ختم
نمیشود .اگر میخواهید نرخ حق بیمهتان باالتر نرود ،باید از ارتکاب این جرم خودداری کنید.
البته ،هیچکس به شرکتهای بیمه نمیگوید که شما جریمه شدهاید .با این حال ،شرکت
بیمه هنگام تمدید قرارداد ،نسخهای از سوابق رانندگی شما را در اختیار میگیرد و براساس
محکومیتهایی که در آن ثبت شده است ،نرخ حق بیمه شما را تعیین میکند

اگر خطرناک رانندگی کنید ،مرتکب جرم شدهاید
این یعنی چه و کدام موارد را شامل میشود؟
Click

بخش  ۱۷۲از قانون آمدوشد در جادههای انتاریو ( ،)HTAرانندگی خطرناک را
بهعنوان یک جرم تلقی کرده است؛ جرمی که در نتیجه آن ،مجازاتهای
سنگینی مانند جریمه ،حبس و تعلیق گواهینامه رانندگی در انتظار شما خواهد
بود.
همچنین ،ارتکاب این جرم میتواند بر توانایی رانندگی ،نر خهای حق بیمه و اشتغال شما
تأثیر بگذارد .در بیشتر مواقع ،برگ جریمه رانندگی خطرناک هنگامی صادر میشود که
پلیس ،رانندهای را در حال رانندگی با سرعتی بیش از  ۵۰کیلومتر افزون بر سرعت مجاز،
میبیند.

رضـا ناظـر

کارشناس و مدافع جرائم رانندگی
در دادگاههای انتاریو

با این حال ،مصادیق دیگری مانند رانندگی به منظور مسابقه یا رقابت ،تکچرخ زدن با
موتور سیکلت ،ایجاد مزاحمت برای حرکت سایر وسایل نقلیه ،تغییر پیدرپی الین حرکت به
فاصله نزدیک از سایر وسایل نقلیه و غیره نیز جزو مصادیق رانندگی خطرناک قرار میگیرد.
خواندن این مطلب به شما کمک میکند با تمامی مصادیق رانندگی خطرناک و همچنین،
انواع مجازاتهایی که ارتکاب این جرم به دنبال دارد ،آشنا شوید.
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رانندگی خطرناک ( )Stunt Drivingبه چه نوع از رانندگی گفته
میشود؟
رانندگی خطرناک ،در بخش  ۱۷۲،۱از قانون آمدوشد در جادههای انتاریو Highway Traffic Act
 of Ontarioیا  ،HTAبهعنوان یک جرم فهرست شده است .بر این اساس:
 .1هیچکس حق ندارد در جاده با وسیله نقلیه موتوری ،در شرایط زیر به مسابقه یا رقابت
بپردازد:

Click

yدر حالت رانندگی خطرناک ،یا
yبا شرطبندی یا قمار
 .2هرکسی که از ماده فرعی ( )۱تخلف کند ،مرتکب جرم شده است و در صورت محکومیت،
مشمول مجازاتهای زیر میشود:
yجریمه نقدی بین  ۲هزار دالر تا  ۱۰هزار دالر ،یا
yحبس به مدت حداکثر  6ماه ،یا هر دو ،و
yتعلیق گواهینامه با شرایط زیر:
 برای نخستین مورد محکومیت تحت این بخش از قانون ،حداکثر به مدت  2سال؛ یا
برای محکومیتهای بعدی تحت این بخش از قانون ،حداکثر به مدت  ۱۰سال.
با آنکه رانندگی خطرناک در بخش  ۱۷۲از  HTAجرم تلقی شده است ،توصیف رانندگی خطرناک به
عهده آییننامه  ۰۷/۴۵۵انتاریو [ ]Ontario Regulation 455/07گذاشته شده است.

امور مهـاجرت
ـائی (دزدی از فروشــگاه )
جرائم جنــ
جرائم رانندگی
تائید امضا -دعوتنامه

رانندگی خطرناک چه مجازاتهایی در پی دارد؟

)(Summary Convictions

416-915-0050
واقع در پالزای ایرانیـــان

6101A Yonge St.

جریمه رانندگی خطرناک میتواند مجازاتهای سنگینی ،شامل موارد زیر ،در پی داشته باشد و بر
توانایی رانندگی ،نر خهای حق بیمه و اشتغال شما تأثیر بگذارد:
 ۶yامتیاز منفی
 ۷yروز تعلیق گواهینامه
 ۷yروز توقیف خودرو
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¶ هنگامی که رانندهای
توسط دادگاه در موضوع
رانندگی خطرناک ،مجرم
شناخته میشود:
شرکت بیمه چنین
برداشت میکند که
احتمال وقوع تصادف
برای این راننده بسیار
باالست.
ممکن است قرارداد
بیمه راننده محکومشده
را باطل کنند یا از تمدید
قرارداد او خودداری
نمایند.
راننده در رده «نرخ حق
بیمه با ریسک باال» قرار
میگیرد ¶

yجریمه نقدی به مبلغ  2هزار دالر
yتعلیق گواهینامه در صورت محکومیت ،به مدت حداکثر  2سال
yحبس در زندان به مدت حداکثر  6ماه
yافزایش چشمگیر نر خهای حق بیمه
رانندگانی که به رانندگی خطرناک محکوم شوند ،شاهد افزایش چشمگیر نر خهای بیمه خود
خواهند بود.

تعلیق گواهینامه در چه شرایطی انجام میشود؟
مأمور پلیسی که برگ جریمه رانندگی خطرناک را صادر میکند ،خودرو را نیز توقیف و گواهینامه
رانندگی راننده را به مدت  ۷روز تعلیق مینماید.
به این تعلیق گواهینامه ،تعلیق  ADLSگفته میشود ADLS .مخفف تعلیق اداری گواهینامه
رانندگی Administrative Drivers Licence Suspension ،است.
تعلیق اداری گواهینامه رانندگی ( )ADLSاز این رو« ،اداری» خوانده میشود که قرار است بعدا
جلسه استماعی در دادگاه برای بررسی آن تشکیل شود و فعال قرار نیست روی نرخ بیمه تأثیر
بگذارد.
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این را هم بخوانید
چرا وقتی به خاطر سرعت جریمه میشوید،
مهم است که اعتراض کنید

رانندگی خطرناک بهعنوان جرم در قانون جادههای انتاریو
در بخش  ۱۷۲از قانون آمدوشد در جادهها ( ،)HTAرانندگی خطرناک بهعنوان یک جرم تلقی شده
است .توضیحات درباره انواعی از رانندگی که خطرناک به شمار میآیند ،در آییننامه ۰۷/۴۵۵
انتاریو ذکر شده است.

بعضی از رانندهها هستند که وقتی پلیس آنها
را به دلیل سرعت غیرمجاز جریمه میکند،
ترجیح میدهند بدون هیچ اعتراضی جریمه را
بپردازند.

در بیشتر مواقع ،برگ جریمه رانندگی خطرناک هنگامی صادر میشود که پلیس ،رانندهای را در حال
رانندگی با سرعتی بیش از  ۵۰کیلومتر افزون بر سرعت مجاز ،میبیند.

استدالل آنها هم این است که پرداخت جریمه
راحتتر از دوندگیها و رفتوآمدهای مربوط
به اعتراض است.

در چه شرایطی پلیس برگ جریمه رانندگی خطرناک صادر میکند؟

این در حالی است که اعتراض به جریمه سرعت
غیرمجاز کامال به دردسرها و هزینههایی که
همراه دارد ،میارزد.
یکی از دالیل این مساله این است که جریمه
سرعت غیرمجاز میتواند به مدت  ۳سال یا
بیشتر ،روی هزینههای بیمه راننده خاطی تاثیر
بگذارد.
اما در نقطه مقابل ،هنگام انتظار برای اعتراض
به جریمه ،نه امتیازهای منفی اعمال میشود
و نه شرکت بیمه از صدور جریمه اطالع پیدا
میکند.
در مطلب پیش رو ،به آنچه باید درباره
جریمههای سرعت غیرمجاز بدانید ،اشاره شده
است.

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

پلیس عالوه بر سرعت غیر مجاز ،چنانچه رانندهای را به شکلهای زیر در حال راندن یک وسیله
نقلیه موتور ی ببیند ،ممکن است برای او برگ جریمه رانندگی خطرناک صادر کند:
yرانندگی بهگونهای که حاکی از قصد راننده برای تعقیب وسیله نقلیه موتوری دیگری باشد.
yرانندگی با سرعت غیرمطمئن ،یعنی باالتر از حد مجاز قانونی
yرانندگی بهگونهای که حاکی از مشارکت راننده وسیله نقلیه موتوری در یک رقابت باشد.
yرانندگی بهگونهای که بدون مراقبت و توجه مقتضی یا بدون مراعاتهای متعارف در حق سایر
استفادهکنندگان از جاده باشد یا احتمال داشته باشد شخص دیگری را در معرض خطر قرار
دهد ،از جمله در موارد زیر:
 سبقت گرفتن یا تالش برای سبقت گرفتن از یک یا چند وسیله نقلیه موتوری دیگر ،با
سرعت غیر مطمئن ،یا
تغییر پیدرپی الین حرکت به فاصله نزدیک از سایر وسایل نقلیه ،به منظور عبور سریع از
میان جریان عادی ترافیک ،با سرعت غیر مطمئن.

موارد دیگری که جزو مصادیق رانندگی خطرناک محسوب میشوند
رانندگی خطرناک میتواند موارد زیر را نیز دربرگیرد:
yرانندگی همراه با شخصی که در صندوق عقب خودرو باشد.
 yرانندگی در حالتی که راننده روی صندلی راننده ننشسته باشد.
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این را هم بخوانید
رانندگی بعد از مصرف الکل؛ تستهائی که
پلیس میتواند بگیرد و حقوقی که شما دارید
رانندگی بعد از نوشیدن الکل ،جدا از مشکالتی
که میتواند برای امنیت و سالمتی خود راننده
و سایر رانندهها و ماشینها داشته باشد ،از نظر
حقوقی نیز مشکالت مختلفی برای راننده ایجاد
میکند.
کافی است پلیس به شما شک کند که قبل از
رانندگی الکل مصرف کردهاید ،آن وقت میتواند
انواع تستها از تست تنفس کنار جادهای
گرفته تا گرفتن نمونه خون ،تست میدانی
استاندارد هشیاری و تست  Breathalyzerرا از
شما بگیرد.
در چنین شرایطی شما حق عدم تبعیت از
دستور پلیس را ندارید.
با این حال ،اگر روزی پلیس شما را به این
اتهام بازداشت کرد ،به خاطر داشته باشید که
شما هم بهعنوان متهم حق و حقوقی دارید که
میتوانید از آنها استفاده کنید.
خواندن این مطلب به شما کمک میکند با
انواع تستهایی که در این زمینه وجود دارد
و حق و حقوقی که در هنگام بازداشت توسط
پلیس دارید ،بیشتر آشنا شوید.

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

yرانندگی بهگونهای که مانع از سبقت گرفتن وسیله نقلیه دیگری شود.
yچرخاندن خودرو یا حرکت دادن آن در مسیر دایرهوار ،بدون حفظ کنترل بر آن.
yقطع تماس برخی یا همه چر خهای خودرو در هنگام گردش.
yرانندگی بهگونهای که حاکی از قصد بدون توجیه راننده برای راندن در کمترین فاصله ممکن با
خودروهای دیگر ،عابران پیاده یا اشیاء ثابت موجود در جاده یا کنار آن باشد.
yکندن برخی یا تمام چر خها از روی جاده ،از جمله تکچرخ زدن با موتورسیکلت.
yراندن دو وسیله نقلیه موتوری در کنار و نزدیک به یکدیگر ،بهگونهای که یکی از خودروها الین
یا بخشی از جاده را که برای آمدورفت وسایل نقلیه در نظر گرفته شده است ،در مدت زمانی
بیش از آنچه در حالت متعارف برای عبور خودروها از کنار یکدیگر الزم است ،اشغال کند.
yتوقف یا کاستن از سرعت ،بهگونهای که گویی تنها قصد راننده از این کار ایجاد مزاحمت برای
حرکت وسیله نقلیه دیگری ،از طریق ممانعت از عبور آن در جاده یا اجبار آن به توقف یا کاستن
از سرعت به شکلی غیر عادی ،میباشد.

سرعت غیر مطمئن به چه معناست؟
سرعت غیر مطمئن ،سرعتی است که توانایی راننده وسیله نقلیه را در واکنش نشان دادن
احتیاطآمیز به شرایط متغیر جاده محدود سازد.

به چه کاری ،گردش به چپ گفته میشود؟
گردش به چپ به این معناست که:
yراننده ،در تقاطعی که به وسیله سیستم سیگنال کنترل ترافیک کنترل میشود ،به علت قرمز
بودن چراغ راهنما توقف کرده است؛ و
yدستکم یک وسیله نقلیه دیگر در جهت مقابل ،به شکل مشابه ،به خاطر چراغ قرمز ایستاده
است؛ و
 yراننده بالفاصله قبل یا بعد از سبز شدن چراغ راهنما در هر دو طرف تقاطع و در حالتی که
حکایت از قصد او برای گردش به سمت چپ قبل از عبور خودروی مقابل به شکل مستقیم از
تقاطع دارد ،اقدام به گردش به چپ میکند.
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این را هم بخوانید
اگر پلیس مظنون شود که مشروب نوشیدهاید،
حقوق و وظایف شما چیست
ممکن است برای هر کس پیش بیاید که در
حین رانندگی پلیس به او مظنون شود که بعد
از نوشیدن مشروب در حال رانندگی است.
در چنین شرایطی ،رویههای معینی وجود دارد
که پلیس آنها را پیگیری میکند.
اگر پلیس به رانندهای شک کند که قبل از
رانندگی مشروب نوشیده است ،میتواند
تستهای مختلفی از او بگیرد تا درستی یا
نادرستی این شک برایش اثبات شود.
تستهای مختلفی در این زمینه وجود دارد ،از
تست تنفس کنار جاده گرفته تا گرفتن نمونه
خون ،تست میدانی استاندارد هشیاری و تست
.Breathalyzer
در صورتی که پلیس بخواهد این تستها را
از شما بگیرد ،شما حق سرپیچی از دستور او را
ندارید ،وگرنه عواقبی در انتظارتان خواهد بود.
خواندن این مطلب به شما کمک میکند با
جزئیات بیشتری درباره هر یک از این تستها،
جریمههای سرپیچی از انجام آنها و نکاتی
درباره قانون غلظت الکل صفر در خون ()BAC
آشنا شوید.

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

سوابق رانندگی مبنای تعیین نرخ حق بیمه قرار میگیرند
هیچکس به شرکتهای بیمه نمیگوید که شما جریمه شدهاید .شرکت بیمه تنها از طریق
درخواستهای خسارت ،تصادفات و سوابق رانندگیتان از عادتهای رانندگی شما مطلع میشود.
در انتاریو به سابقه رانندگی« ،چکیده »Abstract /میگویند .سابقه رانندگی شما تاریخچهای
از جریمههایی است که در طی  3سال گذشته به شما تعلق گرفته است .این سابقه نزد وزارت
حملونقل استان انتاریو  Ministry of Transportationیا  MTOموجود است و با پرداخت
هزینهای میتوان به آن دسترسی یافت.
شرکت بیمه هنگام تمدید قرارداد ،نسخهای از این چکیده را در اختیار میگیرد تا ببیند که چه
محکومیتهایی در سابقه رانندگی شما ثبت شده است و سپس نرخ حق بیمه شما را بر این مبنا،
تعیین میکند.

نر خهای حق بیمه بر چه اساسی تعیین میشود؟
شرکتهای بیمه ،براساس برداشتی که از عوامل خطرآفرین دارند ،نر خهای حق بیمه خود را تعیین
میکنند .تاریخچ ه عوامل خطرآفرین مرتبط با گروههای مختلف رانندگان نیز ،به شکل زیر ،در
تعیین نر خها دخیل است.
yرانندگان جوانتر بیشتر تصادف میکنند
yریسک این رانندگان برای شرکتهای بیمه باالتر است
yبنابراین ،هزینه رانندگان جوانتر باالتر است
هنگامی که رانندهای به رانندگی خطرناک متهم میشود ،این جرم هنوز در مرحله ادعاست و شرکت
بیمه تا زمانی که دادگاهی در این باره تشکیل نشود ،از این موضوع خبردار نخواهد شد.
هنگامی که رانندهای توسط دادگاه در موضوع رانندگی خطرناک ،مجرم شناخته میشود:
yشرکت بیمه چنین برداشت میکند که احتمال وقوع تصادف برای این راننده بسیار باالست.
yممکن است قرارداد بیمه راننده محکومشده را باطل کنند یا از تمدید قرارداد او خودداری
نمایند.
yراننده در رده «نرخ حق بیمه با ریسک باال» قرار میگیرد.

امور مهـاجرت
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