
  انون رسیدگی به تخلفات رانندگیق

  

ـ تمام رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عـابرین پیـاده و             1ماده

  .باشند فعاالن درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می

  

مهـوري  ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروي انتظـامی ج     2ماده

اسالمی ایران که براي تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و              

شود، تخلفات مربوطه را وفق قـانون تـشخیص داده            آموزش الزم را دیده اند اجازه داده می       

  .و قبض جریمه صادر کنند

  

توانـد بـه      سـال مـی     ـ نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران براي مـدت حـداکثر ده           1تبصره

درجه داران کـادر مـورد وثـوق راهنمـایی و راننـدگی کـه داراي دیـپلم کامـل متوسـطه و                       

گواهینامه رانندگی و نیز ده سـال سـابقه خـدمت متـوالی در راهنمـایی و راننـدگی بـوده و                       

آموزش الزم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این مـاده را از لحـاظ تـشخیص                    

ریمه تفویض کند و در موارد خاص و ضروري از افـسران کـادر و   تخلف و صدور قبض ج  

  .پیمانی سایر بخشهاي نیروي انتظامی که آموزش الزم را دیده اند استفاده نماید

  

االجـراء   سـال پـس از تـاریخ الزم        ـ به نیروي انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده         2تبصره

نی از افسران وظیفـه مـورد وثـوق آمـوزش     شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیما        

  .دیده جهت اجراء این ماده بهره گیري کند

  

دیده که    ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش           3تبصره

داراي حــداقل مــدرك تحــصیلی کارشناســی بــوده و دوره آموزشــی الزم را دیــده باشــند  

دور قـبض جریمـه توسـط مـأموران ایـن مـاده             صورت رایگان در تشخیص تخلـف و صـ          به

  .استفاده نماید

  



ـ تهیه، نصب و نگهداري تجهیزات الکترونیکی از قبیـل عکـسبرداري، فیلمبـرداري و               3ماده

هاي ماهواره اي و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبـور و مـرور در شـهرها بـه                       سامانه

سـازمان راهـداري و     (راه و ترابـري     عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت           

است که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء ایـن           ) هاي کشور   حمل و نقل پایانه   

  .ماده است

  

شـود متخلفـین از قـوانین و          ایـن قـانون اجـازه داده مـی        ) 2(ـ به مأموران موضوع ماده      4ماده

بـاق آن بـا میـزان جـرائم         مقررات راهنمـایی و راننـدگی را پـس از تـشخیص تخلـف و انط               

متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیـز                 

  .مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم کنند

که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداري نماید قبض صادر شـده بـه منزلـه                  در صورتی 

ده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمـایی و راننـدگی مربوطـه نگهـداري               ابالغ قانونی تلقی ش   

چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقـف باشـد یـا در صـورت عـدم حـضور                  . شود  می

  .شود متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می

کــه متوقــف ســاختن وســیله نقلیــه مقــدور نباشــد یــا تخلــف توســط تجهیــزات  در صــورتی

  .رسد یکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطالع دارنده وسیله نقلیه میالکترون

  

 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمـه یـا     5ماده

رسـد جریمـه را بـه حـسابی کـه از       اي که به اطـالع او مـی   تاریخ ابالغ شده در قبض جریمه   

شـود پرداخـت و رسـید دریافـت کنـد یـا مراتـب         طرف خزانه داري کل تعیین و اعالم مـی      

اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دالیل به اداره اجرائیات راهنمـایی و راننـدگی                 

اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول             . تسلیم نماید 

اتـب را بـه     اعتراض بررسی الزم را انجام داده و در صورت غیر موجـه دانـستن اعتـراض مر                

معترض ابالغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی             

  .به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید



واحد فق الذکر متشکل از یک قاضی با ابالغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی                

باشد ریاسـت آن واحـد بـا      س راهنمایی و رانندگی مربطه می     و رانندگی با معرفی رئیس پلی     

قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مـشورتی عـضو دیگـر مبـادرت بـه صـدور رأي مـی               

  .رأي صادره قطعی است. نماید

که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم کنند یا ظرف بیست                در صورتی 

را پرداخت ننماید، موظـف اسـت جریمـه را بـه مأخـذ              روز پس از ابالغ رأي واحد جریمه        

  .دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد

  

حسب مـورد  ) 2(تبصره ـ در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده  

به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطـالع گـزارش خـالف واقـع در مـورد امـور                        

اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجـازات بـزه گـزارش خـالف                ون داده مربوط به این قان   

  .شوند واقع محکوم می

  

 ـ مأموران راهنمایی و رانندگی به جـز در مـوارد مـصرح قـانونی و مـوارد تـصادفات        6ماده

  .باشند منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوري نمی

  

ین قانون در حـدود وظـایف و اختیـارات تعیـین شـده              ا) 2(ـ مأموران مذکور در ماده      7ماده

همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گـزارش تخلفـات                

مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و                  

نمـرات منفـی منـدرج در جـدول     اداره مزبور متناسب بـا      . رانندگی مربوطه ارسال می دارند    

  :مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید

نمره منفی باشد گواهینامه او بـه مـدت سـه مـاه ضـبط و در                 ) 30(ـ چنانچه متخلف داراي     1

ریال جریمـه نقـدي بـه نفـع خزانـه           ) 400,000(پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار       

  .عمومی مسترد می شود



نمـره  ) 25(چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید ) 1(قررات موضوع بند    ـ پس از اعمال م    2

منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شـش مـاه ضـبط و پـس از انقـضاء مـدت                    

  .گردد ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می) 600,000(مزبور و پرداخت ششصدهزار 

کاب تخلفات جدید بیست نمره منفی بـه        در اثر ارت  ) 2(ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند        3

ر مقـررات و    سال می گردد و بعد از یک متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می     تواند براـب

ریال به نفع خزانـه عمـومی    )1,000,000(پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون          

  .گواهینامه جدید أخذ نماید

ر بقیه موارد براي هر تخلـف در هـر بیـست و چهـار               د) 7(تا  ) 1(ـ به استثناء بندهاي     1تبصره

  .شود ساعت صرفاً یک بار نمره منفی محاسبه می

  

ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلـف منجـر بـه     که متخلف به مدت شش ـ در صورتی  2تبصره

یـک از   ایـن مـاده، مرتکـب هـیچ    ) 3(سـال در بنـد    و یـک ) 2(و) 1(نمـره منفـی در بنـدهاي   

نندگی نشود کلیه نمره هاي منفی ناشی از تخلفات ارتکـابی گذشـته          تخلفات راهنمایی و را   

  .گردد بالاثر می گردد و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب می

  

ـ متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابالغ صـورت وضـعیت مربـوط بـه                  3تبصره

وطـه تـسلیم نمایـد در    نمرات منفـی، گواهینامـه خـود را بـه اداره راهنمـایی و راننـدگی مرب              

صــورت عــدم تــسلیم در موعــد مقــرر راهنمــایی و راننــدگی پرونــده مربوطــه را بــه واحــد  

این قانون ارسال تا پـس از بررسـی و عـدم وجـود              ) 5(رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده      

عذر موجه عالوه بر جرائم فوق به تناسب، جـرائم نقـدي بنـدهاي ایـن مـاده را تـا دو برابـر                     

راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق              . دافزایش ده 

  .گیرد به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند می

  

کننـد بـه مجـازات        ـ کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت بـه راننـدگی مـی             4تبصره

  .شوند مقرر براي رانندگی بدون گواهینامه محکوم می

  . ـ ابطال گواهینامه ویا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممکن است5تبصره



  

 ـ آئین نامه اجرائی این مـاده توسـط نیـروي انتظـامی تـدوین و پـس از تأییـد وزیـر          6تبصره

  .رسد کشور به تصویب هیأت وزیران می

  

تخلف جریمه مربوطـه را   ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابالغ قبض جریمه م 8ماده

ماهـه مبنـی بـر     پرداخت ننماید از سوي راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبـی بـا مهلـت یـک     

در صـورت پایـان مهلـت و عـدم پرداخـت، ضـمن            . پرداخت جریمه به وي ابالغ می گردد      

ضبط گواهینامه، پالك وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی              

  . خواهد شدتوقیف

  

ریـال برسـد   )10,000,000(کـه مبلـغ جریمـه خـودرویی بـه ده میلیـون        تبصره ـ در صورتی 

راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعالم و چنانچه ظرف مهلـت                

ماه از تاریخ ابالغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد منـدرج                  یک

قانون اقـدام ننمایـد، راهنمـایی و راننـدگی مکلـف بـه توقیـف خـودرو تـا                  این  ) 5(در ماده   

در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف اسـت درخـصوص ایـن    . باشد پرداخت جریمه می  

  .موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید

  

نامه معتبر شخص     ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه         9ماده

گذرد برگه معاینه فنی را بـه         سال از تولید آنان می       براي خودروهایی که بیش از پنج      ثالث و 

. همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مـأموران راهنمـایی و راننـدگی آن را ارائـه نماینـد                   

کنند که شاهد تخلـف از سـوي راننـده            مأموران در صورتی مدارك رانندگان را مطالبه می       

یـک از مـدارك فـوق بـه      در صورتی که هـیچ . ضائی یا انتظامی باشدبوده یا تحت تعقیب ق   

توانند تا زمان ارائه مدارك، خودرو را         همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می       

متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارك فوق یا شناسنامه یا کارت شناسـایی معتبـر                  

موظفند با أخذ مـدرك مـذکور و ارائـه رسـید بـدون              به همراه راننده باشد مأموران مذکور       

  .توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارك و استرداد مدرك أخذ شده نمایند



  

چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگري باشد بنا به تقاضـاي وي راهنمـایی و راننـدگی مکلـف                  

ه به راهنمایی و راننـدگی   است پس از وصول مدارك الزم نسبت به ارسال مدرك أخذشد          

  .محل موردنظر وي توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید

  

ـ رانندگان وسایل نقلیه مسافربري و باربري عمـومی بایـد عـالوه بـر مـدارك فـوق                   1تبصره

  .سایر مدارك اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند

  

شـود مجهـز      جهیزاتی که در قوانین و مقررات معـین مـی         ـ کلیه وسایل نقلیه باید به ت      2تبصره

باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه بـه تجهیـزات مـذکور، راهنمـایی و راننـدگی از                  

راهنمـایی و راننـدگی موظـف       . نمایـد   گذاري و ارائه خدمات به آنها خـودداري مـی           شماره

همـراه داشـتن تجهیـزات      است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان بـه نـصب و                

هـاي عمـومی و    مورد نیاز اقدامی همه جانبه براي اطالع رسانی به رانندگان از طریـق رسـانه    

  .عمل آورد اي و شهري به تابلوهاي تبلیغاتی جاده

  

ایـن قـانون موظفنـد در صـورت         ) 2(ـ مأموران راهنمـایی و راننـدگی موضـوع مـاده          10ماده

  :ام نمایندمشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقد

الف ـ چنانچه وسیله نقلیه داراي عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یـا وقـوع    

  .گردد تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می

ب ـ در مواردي که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و  

این قانون با اسـتفاده از تجهیـزات الزم نـسبت بـه     ) 2(د مأموران موضوع ماده   روانگردان باش 

ارادگـی حاصـل      تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی             

از مصرف مسکرات و مـواد مخـدر و روانگـردان از راننـدگی فـرد مـوردنظر جلـوگیري و                     

ریال و ضبط گواهینامه بـه مـدت        )2,000,000(ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون        

  .شود ماه توسط نیروي انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می شش



که راننده بدون داشتن گواهینامه مبـادرت بـه راننـدگی نمایـد وسـیله نقلیـه        ج ـ در صورتی 

  .گردد متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می

، )1(رت همزمان مرتکب دو تخلـف از تخلفـات موضـوع بنـدهاي     د ـ هرگاه راننده به صو 

ایــن قــانون گــردد، وســیله نقلیــه بــراي مــدت  ) 7(جــدول مــاده ) 10(و ) 5(، )4(، )3(، )2(

ایـن  » ب« و » الـف « نامـه اجرائـی بنـدهاي     آئین. شود حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می  

ارت دادگـستري تهیـه و بـه    ماه توسط وزارت کشور بـا همکـاري وز   ماده ظرف مدت شش  

  .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

  

ـ هرگاه وسیله نقلیه مطـابق قـانون بـه توقفگـاه اعـزام گـردد تـرخیص آن منـوط بـه                       11ماده

ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصـل رسـید خـودرو یـا دسـتور مقـام                    پرداخت کلیه جریمه  

ئـه مـدارك مثبتـه مالکیـت        قضائی می باشد و در صورت ظـن قـوي در عـدم مالکیـت، ارا               

  .ضروري است

  

ـ وزارت راه و ترابري و شهرداریها بنـا بـه تـشخیص و اعـالم راهنمـایی و راننـدگی                     12ماده

موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کـاهش   

ت در صـور . ظرفیت و انسداد راه مـی شـود بـا نـصب عالمـت مخـصوص مـشخص نماینـد         

توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و تـرك آن یـا امتنـاع راننـده از حرکـت و همچنـین                    

ایـن قـانون مکلفنـد ضـمن صـدور          )2(توقف خودرو در پیاده روها، مأموران موضـوع مـاده         

  .این قانون اقدام نمایند) 13(قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده 

این ماده عالمت توقف ممنوع منضم به عالمت حمل با تبصره ـ عالمت مخصوص موضوع  

  .باشد جرثقیل می

  

ـ در مواردي که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسـیله نقلیـه              13ماده

با استفاده از وسایل مطمئنه که بـراي ایـن کـار معمـول اسـت حـسب مـورد بـه نزدیکتـرین                        

هزینه هاي  . یابد  ی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می       توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمای     

شود حسب مورد به      حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می            



هـاي یادشـده      هزینـه . عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنـان خواهـد بـود             

 تـصویب هیـأت وزیـران خواهـد     باشد که به پیـشنهاد وزارت کـشور بـه      هایی می   برابر تعرفه 

  .رسید

  

ـ در صورتی که در اثر حمل یا نگهداري خسارتی بـه خـودرو یـا محمولـه آن وارد       1تبصره

جبران خسارت مذکور برعهده    . کند  دیده حمایت می    شود راهنمایی و رانندگی از خسارت     

  .حمل کننده یا نگهدارنده است

  

حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شـود و     ـ در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در           2تبصره

تقاضاي تحویل خودرو را نماید مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خـودرو را بـه                

  .وي تحویل نمایند

  

ـ در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود راننـدگان مکلفنـد                14ماده

ود، محـل اسـتقرار چرخهـا را        در صورت قابل انتقال بودن وسـایل نقلیـه، بـا امکانـات موجـ              

عالمتگذاري نموده و بالفاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سدمعبر به کنار راه منتقـل            

در صـورت امتنـاع از      . و سپس عنداللزوم درخواست حـضور کارشـناس تـصادفات نماینـد           

علـت    بـه نماینـد و چنانچـه        اقدام فوق مأموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می          

وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجـسام دیگـري مـانع عبـور وسـایل نقلیـه یـا                       

اخالل در نظم شده باشد مأموران انتظامی مکلفنـد بـا عالمتگـذاري محـل اسـتقرار جـسد و              

اجسام، آنها را از مـسیرهاي حرکـت خـارج و تـا انجـام تـشریفات قـانونی توسـط مقامـات                      

  . نمایندمسؤول صحنه تصادف را حفظ

  

ربـط    ـ مراکز فوریتهـاي پزشـکی و جمعیـت هـالل احمـر و سـایر دسـتگاههاي ذي                  1تبصره

موظفند طبق درخواست مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحـان              

  .و جسد حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام نمایند

  



کننـده بـه تـصادفات مکلفنـد         و رانندگی رسیدگی  ـ کارشناسان تصادفات راهنمایی     2تبصره

پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیري از امکانات مانند عکسبرداري                

و وسایل دیگر در اختیار خود یا سایر سـازمانها و نهادهـا نـسبت بـه مـدیریت، پاکـسازي و                      

  .ندبرقراري ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمای

  

ـ در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مـؤثر در        3تبصره

ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بـوده و          علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذي      

  .با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد

  

 و راننـدگی ممنوعیـت   ـ در شبکه معابر شهري پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی         15ماده

توقف وجود ندارد با تصویب شوراي عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور، شـهرداریها             

توانند براي مدیریت پارکهاي مجاز حاشیه اي ابزارها و وسایل الزم از قبیل ایست سـنج                  می

 7یا کارت پارك نصب و براي توقف بیش از نـیم سـاعت در محـدوده زمـانی                  ) پارکومتر(

 شب حق توقف مناسـبی کـه میـزان آن بـه پیـشنهاد شـوراهاي اسـالمی شـهرها و           9صبح تا   

. شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دریافت نماینـد            تصویب وزیرکشور تعیین می   

  .توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود

  

رافیـک، شـرایط و نحـوه       اي و تعیـین معـابر پرت        هـاي حاشـیه     ـ نحوه مدیریت پـارك    1تبصره

اي خواهد بود که توسط  نامه  کارگیري متصدیان مربوطه به موجب آئین       جذب و آموزش به   

شوراي عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور و با همکاري شوراي عالی اسـتانها تهیـه و                

  .به تصویب هیأت وزیران می رسد

درآمد حاصل از ایـن مـاده پـس از واریـز بـه خزانـه در اختیـار                   %) 100(ـ صددرصد 2تبصره

در همان شهر هزینـه     ) پارکینگ(گیرد تا جهت احداث توقفگاه        ربط قرار می    شهرداري ذي 

  .نماید

  



ـ واحدهاي اجراء احکام کیفري موظفند کلیـه آراء مربـوط بـه تـصادفات منجـر بـه                   16ماده

 نماینـد و در صـورتی کـه حکـم صـادره            فوت یا جـرح را بـه راهنمـایی و راننـدگی اعـالم             

متضمن محرومیـت از راننـدگی باشـد، گواهینامـه راننـدگی مربوطـه را نیـز أخـذ و ارسـال                      

اي را ایجاد نماید تا کارشناسـان تـصادفات        راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه     . نمایند

  .م نمایندکننده اعال بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضائی رسیدگی

  

ــه افــسران کارشــناس تــصادفات راهنمــایی و راننــدگی در حکــم نظــر   17مــاده ـــ نظــر اولی

کننده، نظـر کارشناسـی مـبهم و یـا            چنانچه به نظر قاضی رسیدگی    . کارشناسان رسمی است  

ناقص باشد موضوع جهت رفـع نقـص بـه همـان کارشـناس و یـا کارشـناس دیگـر ارجـاع                        

کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قـضیه و یـا اعتـراض    گردد و در صورت مغایرت نظر       می

موجه و مدلل اصحاب دعوي، موضوع به هیأت کارشناسی مطابق مقـررات آئـین دادرسـی        

  .دادگاههاي عمومی و انقالب ارجاع خواهد شد

  

هایی از شـهر کـه    ـ تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوري در ساعات و محدوده  18ماده

ی و رانندگی و یا محیط زیست و یـا شـهرداریهاي مربوطـه منطقـه ممنوعـه       از سوي راهنمای  

شود و مطابق ضوابط شوراي عالی ترافیک به تصویب شوراي عـالی همـاهنگی                پیشنهاد می 

ترافیک استانها و در تهران به تصویب شوراي حمل و نقل و ترافیک شهر تهران مـی رسـد                   

یمه عبـور ممنـوع بـراي متخلـف بـه او      ممنوع است و نیروي انتظامی ضمن صدور قبض جر  

در صورت ادامه تخلف براي هر      . اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود         

  .یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد

  

ـ بستن کمربند ایمنی بـراي راننـدگان و کلیـه سرنـشینان انـواع خودروهـاي درحـال               19ماده

ز کــاله ایمنــی اســتاندارد بــراي راننــدگان و حرکــت در کلیــه راههــا و همچنــین اســتفاده ا

شـده در   بینـی  با متخلفان برابر جریمه پـیش . نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباري است   ترك

  .جدول جرائم رانندگی برخورد می شود

  



تبصره ـ کلیه رانندگان خودروهایی که تاکنون براي سرنشینان خود کمربنـد ایمنـی نـصب     

ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنـی             اند موظفند ظرف شش     ننموده

اعمال مقررات منـدرج در ایـن مـاده نـسبت بـه             . استاندارد در خودروهاي خود اقدام نمایند     

  .باشد خودروهاي فاقد کمربند منوط به انقضاء این مهلت می

  

در مـورد   ـ کلیه قوانین و مقررات عمومی مربـوط بـه حمـل و نقـل و عبـور و مـرور                      20ماده

حرکـت در پیـاده رو یـا در جهـت مخـالف مـسیر مجـاز،                 . ها نیز جاري است     موتورسیکلت

چـرخ،   ایجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکـت نمایـشی مـارپیچ، تـک     

ــا        ــرانی ب ــژه اتوبوس ــوط وی ــردد در خط ــی و ت ــاله ایمن ــتفاده از ک ــدم اس ــدك، ع ــل ی حم

ایـن قـانون موظفنـد ضـمن     ) 2( موضوع مادهموتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران     

صدور قبض جریمه نـسبت بـه توقیـف موتورسـیکلت حـداکثر بـه مـدت یـک هفتـه و در                        

  .صورت تکرار یک ماه اقدام کنند

  

تبصره ـ صـدور گواهینامـه راننـدگی موتورسـیکلت بـراي مـردان برعهـده نیـروي انتظـامی           

  .جمهوري اسالمی ایران است

  

ات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیـه نقـاط کـشور و                  هاي تخلف   ـ جریمه 21ماده

مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نـوع تخلفـات و میـزان تـأثیر      

آن در آلــودگی محــیط زیــست و ایمنــی عبــور و مــرور و ســایر عوامــل مــوثر منــدرج در   

ریـال تـا   )100,000( یکـصدهزار ایـن قـانون از  ) 7(جدول موضـوع مـاده   ) 6(تا  ) 1(ردیفهاي

ریال الی پانـصدهزار    )30,000(ریال و در سایر موارد از سی هزار         )1,000,000(میلیون    یک

هاي کشور، دادگستري و      باشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه         ریال می )500,000(

  .شود راه و ترابري به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده می

  

» ب« بـر اسـاس بنـد    ) 7(جدول موضـوع مـاده   ) 7(بصره ـ جریمه مربوط به تخلف ردیف  ت

  .محاسبه خواهد شد) 10(ماده 



  

هاي نقدي مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تـورم                ـ میزان جریمه  22ماده

تري، کـشور  هاي دادگـس  هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروي انتظامی و تأیید وزارتخانه         

  .و راه و ترابري و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است

  

هاي تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حـساب درآمـد             ـ وجوه حاصل از جریمه    23ماده

گردد تا عالوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به            عمومی کشور نزد خزانه داري کل واریز می       

ترابري و پلیس راهنمـایی و راننـدگی نیـروي     و اهربط، وزارت ر   شهرداریها و دهیاریهاي ذي   

  .انتظامی تخصیص داده شود

از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمـدهاي ناشـی از تخلفـات    %) 60(الف ـ شصت درصد  

 و   رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مـورد بـه وزارت راه                

به صورت متمرکز و در شهرها بـه        ) اي کشور   سازمان راهداري و حمل و نقل جاده      (ترابري    

%) 70(شهرداریهاي محل و دهیاریها از طریق استانداري همان استان به تناسب هفتاد درصد             

یابـد تـا حـسب مـورد صـرف استانداردسـازي وسـایل و                 اختصاص می %) 30(و سی درصد    

ــ  تجهیــزات ایمنــی راههــا، خــط م کــشی و نگهــداري آن، تهیــه و نــصب و نگهــداري عالئ

راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احـداث پلهـاي عـابر پیـاده، احـداث توقفگاههـاي        

  .عمومی و اصالح راههاي روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند

  

شود با استفاده از تـوان و سـرمایه    ترابري و شهرداریها اجازه داده می و تبصره ـ به وزارت راه 

ولتی نـسبت بـه تـأمین، اسـتقرار، ارائـه خـدمات، تعمیـر و نگهـداري تجهیـزات                    بخش غیرد 

. الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههاي کشور اقـدام نماینـد              

شـده توسـط     هـاي ثبـت      از جریمـه    گرفتـه از محـل بخـشی        گـذاري صـورت     برگشت سرمایه 

هـاي ایـن بنـد بـا اولویـت            ء جریمـه  اجـرا . گـردد   تجهیزات موردنظر تـأمین و پرداخـت مـی        

  .باشد گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی می سرمایه

  



انتظــامی  از کــل وجــوه بــه پلــیس راهنمــایی و راننــدگی نیــروي%) 15(ب ـ پــانزده درصــد   

یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهاي جـانی و مـالی ناشـی     اختصاص می 

هـاي جدیـد در مـدیریت     آوري کارگیري فن  تجهیزات تخصصی پلیس به از آن براي تأمین   

نظارت و کنترل بر عبور و مـرور، ارتقـاء کمـی و کیفـی حـضور و کـارایی پلـیس، اجـراء                         

هـاي کـشور و    طرحهاي انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنـی راننـدگی در شـهرها و جـاده            

  .هاي اجرائی این قانون مصرف نماید همچنین هزینه

از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارتهاي بدنی %) 20(ج ـ بیست درصد  

مقرر در قانون اصالح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینـی در          

  .گردد مقابل شخص ثالث واریز می

نگ رانندگی و   از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستاي ارتقاء فره         %) 5(دـ پنج درصد    

گیرد تـا از   رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی قرار می          

  .طریق دستگاهها و نهادهاي مرتبط هزینه نمایند

  

ونقل ریلی شهري     حمل)سیستمهاي(هاي    ـ براي متخلفان از مقررات مربوط به سامانه       24ماده

متـصدیان کنتـرل و هـدایت و نظـایر آن بـه وسـیله               و حومه، اعـم از راننـدگان، مـسافران و           

مأموران نیروي انتظامی کـه مـورد وثـوق بـوده و آمـوزش الزم را دیـده و بـراي تـشخیص                       

  .گردد تخلفات مربوط به این نوع حمل ونقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می

  

چهـل  ) 40,000(ـ جریمه تخلف از مقررات حمـل و نقـل ریلـی شـهري و حومـه از        25ماده

ریال تعیین و طبق جداولی که به تأیید شـوراي عـالی   ) 500,000(هزار ریال الی پانصدهزار     

رسـد بـه اجـراء گذاشـته        هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور و تـصویب هیـأت وزیـران مـی            

  .شود می

  

ـــ در راههــایی کــه بــراي عبــور عــابران پیــاده عالئــم، تجهیــزات و مــسیرهاي ویــژه 26مــاده

رو با توجـه بـه    ه است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره    اختصاص داده شد  

ــدگی منــصوبه در محــل از نقــاط خــط   شــده، گــذرگاههاي  کــشی عالئــم راهنمــائی و رانن



غیرهمسطح و مسیرهاي ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمـل ننماینـد،               

به این که کلیه مقررات را رعایـت نمـوده          درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط        

باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیري از تصادف یا ایجـاد خـسارت مـادي و بـدنی                     

عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متـوفی      . نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت   

 یا حکم برائت راننده ملزم      از مزایاي بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب            

چنانچـه وسـیله    . به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهـد بـود              

نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارنـدگان               

. شود   پرداخت می  23/10/1347وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب          

اي کـه   رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیـاده از محلهـاي تعیـین شـده، بـا فاصـله                  

صـورت   در غیر این. شود توقف کامل کنند      کشی پشت مسیر ویژه مشخص می       وسیله خط   به

  .شود هزار ریال قبض جریمه صادر می براي آنها مبلغ دویست

  

مـورد بـا همـاهنگی راهنمـایی و راننـدگی      تبصره ـ وزارت راه و شهرداریها مکلفند حـسب   

محلهاي عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهري و درون شـهري را بـا نـصب عالئـم و                     

  .تجهیزات مشخص نمایند

  

ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهاي مربوطـه و ایجـاد پایگـاه                 27ماده

اعـم از شـماره پـالك،    (به وسایل نقلیه موتوري اي در سراسر کشور اطالعات مربوط   رایانه

نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقـال و   

همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفـات راننـدگان در ایمنـی           

ها، دانشگاهها، مراکـز      ه وزارتخانه را ثبت و تمهیدات الزم براي امکان استفاد       ) عبور و مرور  

هـاي بیمـه    هایی نظیر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و شرکت  تحقیقاتی و سازمان  

  .از پایگاه رایانه اي مزبور فراهم نماید

  

ـ راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکـان بـه صـورت                28ماده

یا تلفن گویا فراهم سـازد و    ) وب سایت (شبکه هاي تارنما    وضعیت وسایل نقلیه را از طریق       



الکترونیکــی و مخــابراتی ســاالنه بــه مالکــان ) سیــستمهاي(هــاي از طریــق پــست یــا ســامانه

  .نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرائم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعالم نماید وسایل

  

شـود، دارنـدگان وسـایل نقلیـه      نجام میـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی ا  29ماده

مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفـاتر اسـناد رسـمی، ابتـدا بـه ادارات                   

شده از سوي راهنمایی و رانندگی براي بررسی اصـالت         راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین     

 پالك به نـام مالـک       ها و دیون معوق و تعویض       وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه     

  .جدید مراجعه نمایند

  

تواند با همکاري سازمان ثبـت اسـناد و امـالك کـشور، امکـان                 ـ نیروي انتظامی می   1تبصره

  .استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پالك فراهم آورد

  

عایـت نوبـت بـراي    اي و بـا ر  نامه نحوه اجراي این ماده و نحـوه حـضور دوره          ـ آیین 2تبصره

هـاي دادگـستري و    تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکـز تعـویض پـالك توسـط وزارتخانـه            

  .رسد کشور و نیروي انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

  

ـ تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتـور، شاسـی، اتـاق و نیـز رنـگ بـدون          30ماده

که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد         ممنوع است، در صورتی   مجوز راهنمایی و رانندگی     

متخلف ملـزم بـه     ) 5(فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده             

قیمـت قطعـه و یـا رنـگ تغییریافتـه           ) یک چهارم تا یـک هـشتم      (پرداخت جریمه به مبلغ تا      

عه تعـویض شـده و خـودرو        خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قط           

چنانچه قطعه تغییریافته فاقـد اسـتانداردهاي       . آید  عمل می   نسبت به اصالح سند اقدام الزم به      

  .الزم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد

  

ـ شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و راننـدگان وسـایل نقلیـه عمـومی در                    31ماده

خلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههاي کشور کـه در                  صورت ت 



قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مـأموران راهنمـایی           

و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار                  

ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسـیله نقلیـه حامـل بـار،               یا ایراد خسارت به راه،      

جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حـسب مـورد بـه سـازمان راهـداري و حمـل و نقـل         

در موارد فوق و همچنین در صورت نقـض         . جاده اي یا شهرداري محل معرفی خواهند شد       

ق وضعیت آن با مقررات مربوط      ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطبا          

  .باشد و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده می

  

ـ تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سـازمان                1تبصره

اي و یـا شـهرداري رسـیدگی و در مـورد تخلفـات ایمنـی و                 راهداري و حمل و نقـل جـاده       

ضوع توسط کمیـسیونی متـشکل از نماینـده سـازمان مزبـور و نماینـده پلـیس                 تصادفات، مو 

راهنمــایی و راننــدگی و نماینــده صــنف مربوطــه رســیدگی و در صــورت احــراز تخلــف   

اشخاص مذکور براي بار اول تذکر کتبی و براي بار دوم به بعـد متناسـب بـا نـوع و تکـرار                       

ریـال بـه ازاي هـر       ) 5,000,000(ن  ریـال تـا پـنج میلیـو       )1,000,000(تخلف از یک میلیون     

در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یـا فـوتی ناشـی از              . تخلف جریمه خواهند شد   

قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازنـد پروانـه                   

فعالیت شرکت یا مؤسـسه حمـل و نقـل متخلـف را از یـک مـاه تـا یـک سـال تعلیـق و در                            

نیروي انتظامی موظف است با اعـالم  . رت تکرار براي بار چهارم به طور دائم لغو نمایند    صو

در صورت اعتراض . سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید        

این قـانون بـا حـضور معتـرض و حـسب مـورد نماینـده سـازمان                 ) 5(قاضی مذکور در ماده     

نمایـد رأي صـادره        رسـیدگی و رأي الزم را صـادر مـی          راهداري یا شهرداري بـه موضـوع      

  .قطعی است

  

آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهاي حمل و                

نیـروي  (نقل توسط وزارت راه و ترابـري و در قـسمت ایمنـی بـا همکـاري وزارت کـشور                     

  .رسد وزیران میو وزارت دادگستري تهیه و به تصویب هیأت ) انتظامی



  

فوق به حساب سـازمان راهـداري   ) 1(ـ وجوه حاصل از جریمه هاي موضوع تبصره   2تبصره

اي نزد خزانه داري کل واریز می شود تـا جهـت ارتقـاء ایمنـی حمـل و       و حمل و نقل جاده  

  .نقل جاده اي و راههاي روستایی به مصرف برساند

  

گردد مکلـف اسـت بـا      ماده تعطیل میـ شرکت یا مؤسسه حمل و نقلی که طبق این 3تبصره

موافقت مسافر یا صاحب کاال، حمل کاال و مسافري را که قبالً تعهـد کـرده، بـه شـرکتها و            

  .دیگر واگذار نماید و اال مسؤول خسارت وارده خواهد بود مؤسسات

  

ـ شهرداري ها موظفند کلیه فعالیتهاي مربوط به حمل و نقل کـاال و بـار و مـسافر در                    32ماده

هـاي حمـل و نقـل تعـاونی و خـصوصی          حدوده شـهرها را در قالـب مؤسـسات و شـرکت           م

  .ساماندهی و بر آنها نظارت کنند

هـاي آن در محـدوده    این قانون و تبـصره ) 32(تبصره ـ اختیارات و وظایف مندرج در ماده  

  .باشد ربط می شهرها بر عهده شهرداري ذي

  

راء مقررات مربوط به قـایقرانی در آبراههـا،   ـ مسؤولیت صدور پروانه و نظارت بر اج  33ماده

بـا شـهرداري و در      ) به اسـتثناء محـدوده بنـادر      (دریاچه هاي داخل شهرها و سواحل دریاها        

اي کـه توسـط    نامـه  خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانـداري اسـت و بـه موجـب آئـین                

رسـد انجـام     مـی هاي کشور و راه و ترابـري تنظـیم و بـه تـصویب هیـأت وزیـران        وزارتخانه

  .گیرد می

  

هـا و دسـتورالعملهاي مربوطـه کلیـه           نامـه   ـ پس از تصویب این قانون و تـدوین آئـین          34ماده

  .گردد قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می

  

 بـا   30/3/1350ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و أخـذ جـرائم راننـدگی مـصوب                35ماده

عدي، الیحه قانونی راجع به مجازات متخلفـین از اجـراء مقـررات طـرح جدیـد            اصالحات ب 



 شــوراي انقـــالب، قــانون تــشـدید مجــازات 17/3/1359مــصوب ) مرحلــه ســوم(ترافـــیک 

، الیحـه قـانونی نحـوه نقـل و انتقـاالت      24/3/1356سواران متخلـف مـصوب        موتورسیکلت

قـانون وصـول   ) 53(و ) 32( مواد  شوراي انقالب،  25/4/1359وسائل نقلیه موتوري مصوب     

ــصوب       ــین م ــوارد مع ــصرف آن در م ــت و م ــدهاي دول ــی از درآم ــا 28/12/1373برخ  ب

، 26/11/1376اصالحات بعدي، قانون استفاده اجبـاري از کمربنـد و کـاله ایمنـی مـصوب             

 بـه اسـتثناء بنـد    27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مـصوب          ) 18(ماده  

  .گردد ریخ ابالغ این قانون لغو میاز تا) 5(

  

بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنـی روز یکـشنبه مـورخ                     قانون فوق مشتمل  

ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمی تـصویب و در تـاریخ                   هشتم اسفند 

. به تأیید شوراي نگهبان رسید24/12/1389


