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مصوبات مجلس شورای اسالمی

تعالی حقوق
سال سوم/ شماره ی 12/ مرداد و شهریور 1390

صفحات 149 تا 174

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي1

ماده1. كليه رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل  و  نقل زميني، 
عابري��ن پي��اده و فعاالن در حوزه ی حم��ل و نقل و عبور و مرور مش��مول اين قانون 

مي باشند.
م�اده2. به افس��ران كادر و پيماني مورد وثوق راهنماي��ي و رانندگي نيروي 
انتظامي جمهوري اس��امي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و 
عبور و مرور تعيين شده و آموزش الزم را ديده اند اجازه داده مي شود، تخلفات مربوطه 

را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.
تبصره1: نيروي انتظامي جمهوري اسامي ايران براي مدت حداكثر ده  سال 
مي توان��د به درجه  داران كادر مورد وثوق راهنماي��ي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل 
متوس��طه و گواهينامه ی رانندگي و نيز ده سال سابقه ی خدمت متوالي در راهنمايي 
و رانندگي بوده و آموزش الزم را ديده باش��ند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده 
را از لحاظ تش��خيص تخلف و صدور قبض جريم��ه تفويض نمايد و در موارد خاص و 
ضروري از افس��ران كادر و پيماني ساير بخش هاي نيروي انتظامي كه آموزش الزم را 

ديده اند استفاده نمايد.
تبصره2: به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود حداكثر ده  سال پس از تاريخ 
الزم االجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه مورد 

وثوق آموزش ديده جهت اجراء اين ماده بهره گيري كند.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19258 - 1390/1/27.
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تبصره3: راهنمايي و رانندگي مجاز اس��ت از گ��زارش داوطلبان مورد وثوق 
آموزش ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي الزم را 
ديده باشند به  صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران 

اين ماده استفاده نمايد.
ماده3. تهيه، نصب و نگه داري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكس��برداري، 
فيلمبرداري و س��امانه هاي ماهواره اي و نظاي��ر آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و 
مرور در ش��هرها به عهده ی ش��هرداري ها و در خارج از شهرها به عهده ی وزارت راه و 
ترابري )س��ازمان راهداري و حمل و نقل پايانه هاي كش��ور( مي باشد كه با هماهنگي 

راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراء اين ماده مي باشند.
ماده4. به مأموران موضوع ماده ی 2 اين قانون اجازه داده مي ش��ود متخلفين 
از قواني��ن و مق��ررات راهنمايي و رانندگي را پس از تش��خيص تخلف و انطباق آن با 
ميزان جرائم متوقف نمايند و مش��خصات وس��يله نقليه و رانن��ده، زمان و محل وقوع 
تخلف و نوع آن و نيز مش��خصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده ی متخلف 

تسليم نمايند.
در صورت��ي  كه متخلف از دريافت قبض جريم��ه خودداري نمايد قبض صادر 
ش��ده به منزله اباغ قانوني تلقي شده و ضميمه سوابق نزد اداره راهنمايي و رانندگي 
مربوطه نگهداري مي شود. چنان چه وسيله ی نقليه در محل غير مجاز متوقف باشد يا 

در صورت عدم حضور متخلف، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي شود.
در صورتي  كه متوقف س��اختن وس��يله نقليه مقدور نباش��د يا تخلف توسط 
تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطاع دارنده ی وسيله 

نقليه مي رسد.
ماده5. متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض 
جريمه يا تاريخ اباغ ش��ده در قبض جريمه اي كه به اطاع او مي رس��د جريمه را به 
حس��ابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعام مي ش��ود پرداخت و رسيد دريافت 
نماي��د يا مراتب اعتراض خود را ظ��رف مدت مذكور با ذكر داليل به اداره ی اجرائيات 
راهنمايي و رانندگي تسليم نمايد. اداره ی مذكور موظف است حداكثر ظرف بيست و 
چهار س��اعت پس از وصول اعتراض بررس��ي الزم را انجام داده و در صورت غير موجه 
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دانس��تن اعتراض مراتب را به معترض اباغ نماي��د، در صورت اصرار معترض، اداره ی 
اجرائيات موضوع را جهت رس��يدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات 

رانندگي ارسال مي نمايد.
واح��د فوق الذكر متش��كل از ي��ك قاضي با اباغ رييس ق��وه ی قضاييه و يك 
كارش��ناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رييس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه 
مي باشد. رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از اخذ نظر مشورتي عضو ديگر 

مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي صادره قطعي است.
در صورتي  كه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم ننمايد يا 
ظرف بيست روز پس از اباغ رأي واحد جريمه را پرداخت ننمايد، موظف است جريمه 

را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.
تبصره: در صورتي كه ثابت شود مأموران و نيز داوطلبان مذكور در ماده ی 2 
حس��ب مورد به ناحق قبض جريمه صادر كرده يا با علم و اطاع گزارش خاف واقع 
در مورد امور مربوط به اين قانون داده اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه 

گزارش خاف واقع محكوم مي شوند.
م�اده6. مأموران راهنمايي و رانندگ��ي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد 

تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نمي باشند.
م�اده7. مأموران مذكور در ماده ی 2 اين قانون در حدود وظايف و اختيارات 
تعيين شده هم زمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، 
گ��زارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر ش��ماره و نوع گواهينامه ی 
راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارس��ال مي دارند. اداره ی مزبور متناسب با 

نمرات منفي مندرج در جدول مذكور به شرح زير با آنان رفتار مي نمايد:
1� چنانچه متخلف داراي 30 نمره ی منفي باش��د گواهينامه او به مدت س��ه 
ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار )400.000( ريال جريمه ی 

نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي شود.
2� پس از اعمال مقررات موضوع بند 1 چنان چه در اثر ارتكاب تخلفات جديد 
25 نم��ره منفي ب��ه متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت ش��ش ماه ضبط و پس 
از انقضاء مدت مزبور و پرداخت شش��صدهزار )600.000( ريال به نفع خزانه عمومي 

قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی



12
ره 

شما
ق/ 

قو
 ح

لي
عا

ت

قوانين
152

مسترد مي گردد.
3� ه��رگاه پس از اعمال مقررات بند 2 در اثر ارتكاب تخلفات جديد بيس��ت 
نمره ی منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه ی او ابطال مي گردد و بعد از يك س��ال 
مي تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون )1.000.000( 

ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه ی جديد اخذ نمايد.
تبصره1: به اس��تثنای بندهاي 1 تا 7 در بقيه ی موارد براي هر تخلف در هر 

بيست و چهار ساعت صرفاً يك بار نمره منفي محاسبه مي شود.
تبصره2: در صورتي  كه متخلف به مدت ش��ش  م��اه از زمان ارتكاب آخرين 
تخلف منجر به نمره ی منفي در بندهاي 1 و 2 و يك  سال در بند 3 اين ماده، مرتكب 
هيچ  يك از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود كليه نمره هاي منفي ناشي از تخلفات 
ارتكابي گذش��ته بااثر مي گردد و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محس��وب 

مي گردد.
تبصره3: متخلف مكلف اس��ت ظرف بيست روز پس از اباغ صورت وضعيت 
مرب��وط به نمرات منفي، گواهينامه ی خ��ود را به اداره ی راهنمايي و رانندگي مربوطه 
تس��ليم نمايد. در صورت عدم تس��ليم در موعد مقرر راهنماي��ي و رانندگي پرونده ی 
مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات موضوع ماده ی 5 اين قانون ارسال تا پس از 
بررس��ي و عدم وجود عذر موجه عاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدي بندهاي 
اين ماده را تا دو برابر افزايش دهد. راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت كه 
نمره ی منفي به متخلف تعلق مي گيرد به نحو مقتضي او را در خصوص مطلع ش��دن 

از نمرات منفي راهنمايي كند.
تبصره4: كس��اني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي كنند 

به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي شوند.
تبص�ره5: ابطال گواهينامه و يا گرفتن آزم��ون مجدد صرفاً به موجب قانون 

ممكن است.
تبصره6: آيين نامه ی اجرايي اين ماده توسط نيروي انتظامي تدوين و پس از 

تأييد وزير كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
م�اده8. هر گاه ظ��رف مهلت چهار ماه از تاريخ اب��اغ قبض جريمه متخلف 



شماره 12
تعالي حقوق/ 

153

جريم��ه ی مربوطه را پرداخت ننمايد از س��وي راهنمايي و رانندگي اخطاريه كتبي با 
مهلت يك ماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي اباغ مي گردد. در صورت پايان مهلت 
و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پاك وسيله ی نقليه تا زمان پرداخت جريمه 

در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.
تبص�ره: در صورتي كه مبلغ جريمه خودرويي به ده ميليون )10.000.000( 
ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعام و چنان چه 
ظرف مهلت يك  ماه از تاريخ اباغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض 
ب��ه واحد مندرج در ماده ی 5 اين قانون اق��دام ننمايد، راهنمايي و رانندگي مكلف به 
توقيف خودرو تا پرداخت جريمه مي باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است 

درخصوص اين موارد ظرف يك هفته تعيين تكليف نمايد.
ماده9. رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه، كارت خودرو و بيمه نامه 
معتبر ش��خص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از پنج س��ال از توليد آنان مي گذرد 
برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ی مأموران راهنمايي و 
رانندگ��ي آن را ارائه نمايند. مأم��وران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه مي كنند 
كه ش��اهد تخلف از س��وي راننده بوده ي��ا تحت تعقيب قضايي يا انتظامي باش��د. در 
صورت��ي كه هيچ  يك از م��دارك فوق به همراه راننده نباش��د مأم��وران راهنمايي و 
رانندگي مي توانند تا زمان ارائه مدارك، خودرو را متوقف نمايند و در صورتي كه يكي 
از مدارك فوق يا شناس��نامه يا كارت شناس��ايي معتبر به همراه راننده باشد مأموران 
مذكور موظفند با اخذ مدرك مذكور و ارائه رس��يد بدون توقف وس��يله نقليه راننده را 

ملزم به ارائه ساير مدارك و استرداد مدرك اخذ شده نمايند. 
چنان چه اقامتگاه راننده ش��هر ديگري باش��د بنا به تقاض��اي وي راهنمايي و 
رانندگي مكلف اس��ت پس از وصول مدارك الزم نسبت به ارسال مدرك اخذ شده به 
راهنمايي و رانندگي محل موردنظر وي توس��ط پس��ت رسمي و ظرف مهلت چهل و 

هشت ساعت اقدام نمايد.
تبصره1: رانندگان وس��ايل نقليه مس��افربري و بارب��ري عمومي بايد عاوه بر 

مدارك فوق ساير مدارك اختصاصي مربوطه را به همراه داشته باشند.
تبصره2: كليه ی وس��ايل نقلي��ه بايد به تجهيزاتي ك��ه در قوانين و مقررات 

قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی
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معين مي ش��ود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسايل نقليه به تجهيزات مذكور، 
راهنماي��ي و رانندگي از ش��ماره گذاري و ارائه خدمات به آن ها خ��ودداري مي نمايد. 
راهنمايي و رانندگي موظف اس��ت ش��ش ماه قبل از الزام رانندگان و خودروسازان به 
نصب و همراه داش��تن تجهي��زات مورد نياز اقدامي همه جانبه براي اطاع رس��اني به 
رانندگان از طريق رس��انه هاي عمومي و تابلوهاي تبليغاتي جاده اي و ش��هري به عمل 

آورد.
ماده10. مأموران راهنمايي و رانندگي موضوع ماده ی 2 اين قانون موظفند در 

صورت مشاهده ی تخلفات زير به شرح مقرر اقدام نمايند:
الف( چنان چه وس��يله ی نقليه داراي عيب و نق��ص فني مؤثر بوده و احتمال 
ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داش��ته باش��د، وسيله ی نقليه ی مذكور به تعميرگاه 

اعزام مي گردد. 
ب( در مواردي كه قرائن و ش��واهد حاكي از حالت مستي يا استفاده ی راننده 
از مواد مخدر و روان گردان باش��د مأموران موضوع ماده ی 2 اين قانون با اس��تفاده از 
تجهيزات الزم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي نمايند و در صورت اثبات حالت 
مس��تي و بي ارادگي حاصل از مصرف مسكرات و مواد مخدر و روان گردان از رانندگي 
فرد موردنظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دو ميليون )2.000.000( 
ريال و ضبط گواهينامه به مدت ش��ش  ماه توس��ط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني 

به مرجع صالح قضايي معرفي مي شود.
ج( در صورت��ي  كه راننده بدون داش��تن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايد 

وسيله ی نقليه متوقف و راننده به مرجع قضايي معرفي مي گردد.
د( ه��ر گاه راننده به ص��ورت همزمان مرتكب دو تخل��ف از تخلفات موضوع 
بنده��اي 1، 2، 3، 4، 5 و 10 جدول ماده ی 7 اين قانون گردد، وس��يله ی نقليه براي 
مدت حداكثر هفتاد و دو ساعت توقيف مي شود. آيين نامه ی اجرايي بندهاي »الف« و 
»ب« اين ماده ظرف مدت شش  ماه توسط وزارت كشور با همكاري وزارت دادگستري 

تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده11. هر گاه وس��يله ی نقليه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخيص 
آن منوط به پرداخت كليه ی جريمه ها و تس��ليم مفاصاحس��اب و ارائه ی اصل رس��يد 
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خودرو يا دس��تور مقام قضايي مي باش��د و در صورت ظن قوي در عدم مالكيت، ارائه 
مدارك مثبته مالكيت ضروري است.

ماده12. وزارت راه و ترابري و ش��هرداري ها بنا به تشخيص و اعام راهنمايي 
و رانندگي موظفند محل هايي را كه توقف وس��ايل نقليه در آن ها به هر ميزان موجب 
بروز خطر و كاهش ظرفيت و انس��داد راه مي ش��ود با نصب عامت مخصوص مشخص 
نمايند. در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محل ها و ترك آن يا امتناع راننده 
از حركت و هم چنين توقف خودرو در پياده روها، مأموران موضوع ماده ی 2 اين قانون 
مكلفند ضمن صدور قبض جريمه نس��بت به انتقال وسيله ی نقليه مطابق ماده ی 13 

اين قانون اقدام نمايند.
تبص�ره: عامت مخصوص موضوع اين ماده عام��ت توقف ممنوع منضم به 

عامت حمل با جرثقيل مي باشد.
ماده13. در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله ی نقليه ضرورت داشته 
باش��د، وس��يله ی نقليه با اس��تفاده از وس��ايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است 
حس��ب مورد ب��ه نزديك ترين توقفگاه يا مقر انتظامي ي��ا راهنمايي و رانندگي مربوط 
يا تعميرگاه انتقال مي يابد. هزينه هاي حمل و نقل و توقف وس��يله ی نقليه كه توسط 
بخش خصوصي وصول مي ش��ود حس��ب مورد ب��ه عهده متخلف، مال��ك، متصرف يا 
قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه هاي يادش��ده برابر تعرفه هايي مي باش��د كه به 

پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبص�ره1: در صورت��ي ك��ه در اثر حمل يا نگه داري خس��ارتي ب��ه خودرو يا 
محموله ی آن وارد ش��ود راهنمايي و رانندگي از خسارت ديده حمايت مي كند. جبران 

خسارت مذكور بر عهده ی حمل كننده يا نگه دارنده است.
تبص�ره2: در كليه ی م��وارد اگر قبل از حمل يا در حين حمل خودرو، مالك 
آن حاضر ش��ود و تقاضاي تحويل خودرو را نمايد مأموران مكلفند ضمن صدور قبض 

جريمه، خودرو را به وي تحويل نمايند.
م�اده14. در تصادف��ات رانندگي كه فقط منجر به خس��ارات مالي مي ش��ود 
رانندگان مكلفند در صورت قابل انتقال بودن وس��ايل نقليه، با امكانات موجود، محل 
استقرار چرخ ها را عامت گذاري نموده و بافاصله وسايل نقليه ی خود را به منظور رفع 
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س��دمعبر به كنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور كارشناس تصادفات 
نماين��د. در صورت امتناع از اقدام فوق مأم��وران راهنمايي و رانندگي به نحو مقتضي 
اقدام مي نمايند و چنان چه به علت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت، جسد يا اجسام 
ديگري مانع عبور وس��ايل نقليه يا اخال در نظم شده باشد مأموران انتظامي مكلفند 
با عامت گذاري محل استقرار جسد و اجسام، آن ها را از مسيرهاي حركت خارج و تا 

انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمايند.
تبصره1: مراكز فوريت هاي پزشكي و جمعيت هال احمر و ساير دستگاه هاي 
ذي ربط موظفند طبق درخواس��ت مأموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي نس��بت به 
انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراكز درماني و پزشكي قانوني اقدام نمايند.

تبص�ره2: كارشناس��ان تصادفات راهنماي��ي و رانندگي رس��يدگي كننده به 
تصادف��ات مكلفند پس از پايان رس��يدگي و انجام تش��ريفات قانون��ي با بهره گيري از 
امكانات مانند عكس��برداري و وسايل ديگر در اختيار خود يا ساير سازمان ها و نهادها 
نس��بت به مديريت، پاك س��ازي و برقراري ايمني عبور و مرور در محل وقوع تصادف 

اقدام نمايند.
تبص�ره3: در صورتي كه براس��اس نظر كارشناس��ان تصادف��ات نقص راه يا 
وس��يله ی نقليه مؤثر در علت تصادفات باش��د حسب مورد متصديان ذي ربط، مسؤول 

جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده15. در ش��بكه ی معابر ش��هري پرترافيك كه برابر مق��ررات راهنمايي و 
رانندگ��ي ممنوعي��ت توقف وجود ندارد با تصويب ش��وراي عال��ي هماهنگي ترافيك 
شهرهاي كشور، شهرداري ها مي توانند براي مديريت پارك هاي مجاز حاشيه اي ابزارها 
و وسايل الزم از قبيل ايست سنج )پاركومتر( يا كارت پارك نصب و براي توقف بيش 
از نيم س��اعت در محدوده زماني 7 صبح تا 9 ش��ب حق توقف مناسبي كه ميزان آن 
به پيش��نهاد شوراهاي اسامي شهرها و تصويب وزير كش��ور تعيين مي شود بر طبق 
مقررات مربوط به اخذ ع��وارض دريافت نمايند. توقف بدون مجوز به منزله ی ارتكاب 

تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
تبص�ره1: نحوه ی مديريت پارك هاي حاش��يه اي و تعيي��ن معابر پرترافيك، 
ش��رايط و نحوه جذب و آموزش به كارگيري متصديان مربوطه به موجب آيين نامه اي 
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خواهد بود كه توس��ط شوراي عالي هماهنگي ترافيك ش��هرهاي كشور و با همكاري 
شوراي عالي استان ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره2: صددرصد درآمد حاصل از اين ماده پس از واريز به خزانه در اختيار 
ش��هرداري ذي ربط قرار مي گيرد تا جهت احداث توقفگاه )پاركينگ( در همان ش��هر 

هزينه نمايد.
م�اده16. واحده��اي اج��رای احكام كيف��ري موظفند كلي��ه آرای مربوط به 
تصادف��ات منجر به فوت يا ج��رح را به راهنمايي و رانندگي اعام نمايند و در صورتي 
ك��ه حكم صادره متضمن محروميت از رانندگي باش��د، گواهينامه ی رانندگي مربوطه 
را نيز اخذ و ارس��ال نمايند. راهنمايي و رانندگي مكلف است سامانه اي را ايجاد نمايد 
ت��ا كارشناس��ان تصادفات بتوانند س��ابقه ی تصادفات قبلي اف��راد را به مراجع قضايي 

رسيدگي كننده اعام نمايند.
ماده17. نظر اوليه ی افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم 
نظر كارشناسان رسمي است. چنان چه به نظر قاضي رسيدگي كننده، نظر كارشناسي 
مبهم و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس و يا كارشناس ديگر 
ارجاع مي گردد و در صورت مغايرت نظر كارش��ناس با اوضاع و احوال مس��لم قضيه و 
يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوي، موضوع به هيأت كارشناس��ي مطابق مقررات 

آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقاب ارجاع خواهد شد.
م�اده18. ت��ردد تم��ام يا بعض��ي از وس��ايل نقلي��ه ی موتوري در س��اعات 
و محدوده هاي��ي از ش��هر كه از س��وي راهنماي��ي و رانندگي و يا محيط زيس��ت و يا 
شهرداري هاي مربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد مي شود و مطابق ضوابط شوراي عالي 
ترافيك به تصويب ش��وراي عالي هماهنگي ترافيك اس��تان ها و در تهران به تصويب 
شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مي رسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن 
ص��دور قبض جريمه ی عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار مي نمايد كه از محدوده 
طرح ترافيك خارج شود. در صورت ادامه تخلف براي هر يك ساعت يك برابر جريمه 

خواهد شد.
ماده19. بس��تن كمربن��د ايمني براي رانن��دگان و كليه ی سرنش��ينان انواع 
خودروه��اي در ح��ال حرك��ت در كليه ی راه ه��ا و هم چنين اس��تفاده از كاه ايمني 
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استاندارد براي رانندگان و ترك نشينان هر نوع موتورسيكلت اجباري است. با متخلفان 
برابر جريمه ی پيش بيني شده در جدول جرايم رانندگي برخورد مي شود.

تبصره: كليه ی رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود كمربند 
ايمني نصب ننموده اند موظفند ظرف ش��ش  ماه از تاريخ تصويب اين قانون نس��بت به 
نصب كمربند ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام نمايند. اعمال مقررات مندرج 

در اين ماده نسبت به خودروهاي فاقد كمربند منوط به انقضای اين مهلت مي باشد.
ماده20. كليه ی قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور 
در مورد موتورسيكلت ها نيز جاري است. حركت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير 
مجاز، ايجاد عم��دي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حركت نمايش��ي مارپيچ، 
تك چرخ، حمل يدك، عدم استفاده از كاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوس راني 
با موتورس��يكلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده ی 2 اين قانون موظفند 
ضمن صدور قبض جريمه نس��بت به توقيف موتورسيكلت حداكثر به مدت يك هفته 

و در صورت تكرار يك ماه اقدام كنند. 
تبصره: صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان بر عهده ی نيروي 

انتظامي جمهوري اسامي ايران است.
ماده21. جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه ی 
نق��اط كش��ور و مناطق آزاد تج��اري � صنعتي، با توجه به م��كان و زمان وقوع و نوع 
تخلف��ات و مي��زان تأثير آن در آلودگي محيط زيس��ت و ايمني عبور و مرور و س��اير 
عوامل موثر مندرج در رديف هاي 1 تا 6 جدول موضوع ماده ی 7 اين قانون از يك صد 
هزار )100.000( ريال تا يك  ميليون )1.000.000( ريال و در س��اير موارد از س��ي 
هزار )30.000( ريال الي پانصد هزار )500.000( ريال مي باش��د و طبق جداولي كه 
به پيشنهاد وزارت خانه هاي كشور، دادگستري و راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران 

خواهد رسيد به اجرا گذارده مي شود.
تبصره: جريمه ی مربوط به تخلف رديف 7 جدول موضوع ماده ی 7 بر اساس 

بند »ب« ماده ی 10 محاسبه خواهد شد.
ماده22. ميزان جريمه هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا 
كاهش تورم هر سه سال يك بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارت خانه هاي 
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دادگستري، كشور و راه و ترابري و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است. 
ماده23. وجوه حاصل از جريمه هاي تخلفات رانندگي در سراس��ر كش��ور به 
حس��اب درآمد عمومي كش��ور نزد خزانه داري كل واريز مي گردد تا عاوه بر بودجه ی 
ساليانه به شرح زير به شهرداري ها و دهياري هاي ذي ربط، وزارت راه  و  ترابري و پليس 

راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود. 
الف( شصت درصد از كل وجوه حاصله به تفكيك درآمدهاي ناشي از تخلفات 
رانندگي خارج از ش��هرها و داخل محدوده ش��هرها و روس��تاها حسب مورد به وزارت 
راه  و  ترابري )س��ازمان راه داري و حمل و نقل جاده اي كشور( به صورت متمركز و در 
شهرها به شهرداري هاي محل و دهياري ها از طريق استانداري همان استان به تناسب 
هفتاد درصد و س��ي درصد اختصاص مي يابد تا حس��ب مورد صرف استانداردس��ازي 
وس��ايل و تجهيزات ايمني راه ها، خط كش��ي و نگه داري آن، تهيه و نصب و نگه داري 
عائ��م راهنمايي و رانندگي و تجهي��زات ايمني، احداث پل هاي عاب��ر پياده، احداث 
توقفگاه هاي عمومي و اصاح راه هاي روس��تايي، معابر و نقاط حادثه خيز در شهرها و 

روستاها نمايند.
تبصره: به وزارت راه  و  ترابري و ش��هرداري ها اجازه داده مي ش��ود با استفاده 
از توان و س��رمايه بخش غيردولتي نس��بت به تأمين، اس��تقرار، ارائه خدمات، تعمير 
و نگ��ه داري تجهيزات الكترونيكي و هوش��مند ثبت تخلف، كنت��رل و نظارت ترافيك 
راه هاي كش��ور اقدام نمايند. برگشت س��رمايه گذاري صورت  گرفته از محل بخشي  از 
جريمه هاي ثبت ش��ده توس��ط تجهيزات موردنظر تأمي��ن و پرداخت مي گردد. اجرای 
جريمه هاي اين بند با اولويت س��رمايه گذاران داخلي و با اس��تفاده از دانش فني بومي 

مي باشد.
ب( پان��زده درصد از كل وجوه به پلي��س راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي 
اختصاص مي يابد تا به منظور كاهش تصادفات رانندگي و خس��ارت هاي جاني و مالي 
ناش��ي از آن براي تأمين تجهيزات تخصصي پليس به كارگيري فن آوري هاي جديد در 
مديريت نظارت و كنترل بر عبور و مرور، ارتقاء كّمي و كيفي حضور و كارايي پليس، 
اجرای طرح هاي انتظامي ترافيكي فوق برنامه و ايمني رانندگي در شهرها و جاده هاي 

كشور و هم چنين هزينه هاي اجرايي اين قانون مصرف نمايد. 
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ج( بيست درصد از كل وجوه جهت تأمين اعتبار به صندوق تأمين خسارت هاي 
بدني مقرر در قانون اصاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري 

زميني در مقابل شخص ثالث واريز مي گردد. 
د( پن��ج درصد از كل وجوه باقيمانده جهت تبليغ در راس��تاي ارتقاء فرهنگ 
رانندگ��ي و رعايت مقررات آن در اختيار پلي��س راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي 

قرار مي گيرد تا از طريق دستگاه ها و نهادهاي مرتبط هزينه نمايند. 
ماده24. براي متخلفان از مقررات مربوط به سامانه هاي )سيستم هاي( حمل 
 و نقل ريلي ش��هري و حومه، اعم از رانندگان، مس��افران و متصديان كنترل و هدايت 
و نظاير آن به وس��يله مأموران نيروي انتظامي كه م��ورد وثوق بوده و آموزش الزم را 
ديده و براي تشخيص تخلفات مربوط به اين نوع حمل ونقل تعيين شده باشند، قبض 

جريمه صادر مي گردد. 
م�اده25. جريمه ی تخل��ف از مقررات حمل و نقل ريلي ش��هري و حومه از 
)40.000( چه��ل هزار ريال الي پانصد هزار )500.000( ريال تعيين و طبق جداولي 
كه به تأييد ش��وراي عالي هماهنگي ترافيك ش��هرهاي كشور و تصويب هيأت وزيران 

مي رسد به اجرا گذاشته مي شود.
ماده26. در راه هايي كه براي عبور عابران پياده عائم، تجهيزات و مسيرهاي 
ويژه اختصاص داده ش��ده اس��ت عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره رو 
ب��ا توج��ه به عائم راهنماي��ي و رانندگي منصوب��ه در محل از نقاط خط كشي ش��ده، 
گذرگاه هاي غيرهمس��طح و مسيرهاي ويژه اس��تفاده نمايند. هر گاه عابران به تكليف 
مذكور عمل ننمايند، در صورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه كليه 
مقررات را رعايت نموده باش��د و قادر به كنترل وسيله ی نقليه و جلوگيري از تصادف 
يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد مسؤوليتي نخواهد داشت. عدم مسؤوليت راننده 
مانع اس��تفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد ش��د و ش��ركت بيمه با 
ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بيمه نامه به 
مصدوم يا وّراث متوفي خواهد بود. چنان چه وسيله ی نقليه بيمه نباشد، ديه ی عابر از 
صندوق موضوع قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه ی موتوري 
زميني در مقابل ش��خص ثالث مصوب 1347/10/23 پرداخت مي شود. رانندگان نيز 
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موظفند در صورت عبور عابر پياده از محل هاي تعيين ش��ده، با فاصله اي كه به وسيله 
خط كش��ي پشت مسير ويژه مش��خص مي گردد توقف كامل كنند. در غير اين  صورت 

براي آن ها مبلغ دويست هزارريال قبض جريمه صادر مي شود. 
تبصره: وزارت راه و ش��هرداري ها مكلفند حسب مورد با هماهنگي راهنمايي 
و رانندگي محل هاي عبور عابران پياده در كليه ی معابر برون ش��هري و درون شهري 

را با نصب عائم و تجهيزات مشخص نمايند.
ماده27. راهنمايي و رانندگي موظف است با استفاده از فن آوري هاي مربوطه 
و ايجاد پايگاه رايانه اي در سراس��ر كش��ور اطاعات مربوط به وس��ايل نقليه موتوري 
)اعم از ش��ماره پاك، نوع خودرو، نام و مشخصات مالكان و دارندگان انواع گواهينامه 
رانندگی نقل و انتقال و هم چنين س��وابق تخلفات و تصادفات رانندگي و ارزيابي تاثير 
تخلفات رانندگان در ايمني عبور و مرور( را ثبت و تمهيدات الزم براي امكان استفاده 
وزارت خانه ها، دانش��گاه ها، مراكز تحقيقاتي و س��ازمان هايي نظير س��ازمان راه داري و 

حمل و نقل جاده اي و شركت هاي بيمه از پايگاه رايانه اي مزبور فراهم نمايد.
ماده28. راهنمايي و رانندگي مكلف است امكان دسترسي رانندگان و مالكان 
به صورت وضعيت وس��ايل نقليه را از طريق ش��بكه هاي تارنما )وب س��ايت( يا تلفن 
گويا فراهم سازد و از طريق پست يا سامانه هاي )سيستم هاي( الكترونيكي و مخابراتي 
س��االنه به مالكان وس��ايل  نقليه صورت وضعيت تخلفات و ميزان جرائم وسيله نقليه 

متعلق به آن ها اعام نمايد.
ماده29. نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود، دارندگان 
وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكوردر دفاتر اسناد رسمي، 
ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين  شده از سوي راهنمايي و رانندگي 
براي بررس��ي اصالت وس��يله نقليه، هويت مالك، پرداخ��ت جريمه ها و ديون معوق و 

تعويض پاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.
تبصره1: نيروي انتظامي مي تواند با همكاري س��ازمان ثبت اس��ناد و اماك 
كش��ور، امكان اس��تقرار دفاتر اسناد رس��مي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پاك 

فراهم آورد.
تبصره2: آيين نامه نحوه ی اجراي اين ماده و نحوه ی حضور دوره اي و با رعايت 
نوبت براي تمامي دفاتر اس��ناد رسمي در مراكز تعويض پاك توسط وزارت خانه هاي 

قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی
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دادگس��تري و كش��ور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران 
مي رسد.

ماده30. تعويض قطعات اصلي وس��ايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز 
رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع اس��ت، در صورتي  كه بدون مجوز اقدام 
به تعويض موارد فوق ش��ود بنا به تش��خيص واحد رس��يدگي به اعتراضات مندرج در 
ماده )5( متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ تا )يك چهارم تا يك هشتم( قيمت 
قطعه و يا رنگ تغيير يافته خواهد ش��د و در صورت عدم كشف فساد در احراز اصالت 
قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصاح سند اقدام الزم به عمل مي آيد. چنان چه 
قطعه ی تغيير يافته فاقد اس��تانداردهاي الزم و مقررات فني باش��د نس��بت به اوراق 

نمودن خودرو اقدام خواهد شد.
ماده31. ش��ركت ها و مؤسس��ات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسايل 
نقليه عمومي در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مس��افر و ايمني عبور و مرور در 
راه هاي كش��ور كه در قوانين و مقررات مربوط پيش بيني ش��ده اس��ت، راننده وسيله 
نقليه توس��ط مأموران راهنمايي و رانندگي وفق مقررات اين قانون جريمه و در موارد 
حمل بار اضافي يا مس��افر در محل بار يا ايراد خس��ارت به راه، ابنيه و تأسيسات فني، 
ضمن متوقف كردن وس��يله نقليه حامل بار، جهت تعيين و پرداخت خس��ارت وارده 
حس��ب مورد به س��ازمان راه داري و حمل و نقل جاده اي يا ش��هرداري محل معرفي 
خواهن��د ش��د. در موارد فوق و هم چني��ن در صورت نقض ايمني عب��ور و مرور ادامه 
حرك��ت وس��يله ی نقليه منوط به انطب��اق وضعيت آن با مقررات مرب��وط و پرداخت 

خسارت وارده توسط شركت يا مؤسسه حمل و نقل يا راننده مي باشد.
تبصره1: تخلفات شركت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، 
توس��ط س��ازمان راه داري و حمل و نقل جاده اي و يا ش��هرداري رسيدگي و در مورد 
تخلفات ايمني و تصادفات، موضوع توس��ط كميس��يوني متشكل از نماينده ی سازمان 
مزب��ور و نماينده ی پليس راهنمايي و رانندگي و نماينده ی صنف مربوطه رس��يدگي 
و در صورت احراز تخلف اش��خاص مذكور براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم به 
بعد متناس��ب با نوع و تكرار تخلف از يك ميليون )1.000.000( ريال تا پنج ميليون 
)5.000.000( ريال به ازاي هر تخلف جريمه خواهند ش��د. در مورد تخلفات منتهي 
به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير و يا در صورت تكرار تخلف بيش 
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از س��ه بار مراجع مذكور مجازند پروانه فعاليت شركت يا مؤسسه حمل و نقل متخلف 
را از ي��ك ماه تا يك س��ال تعليق و در صورت تكرار براي ب��ار چهارم به طور دائم لغو 
نمايند. نيروي انتظامي موظف است با اعام سازمان مذكور نسبت به تعطيلي مؤسسه 
يا شركت متخلف اقدام نمايد. در صورت اعتراض قاضي مذكور در ماده ی 5 اين قانون 
با حضور معترض و حس��ب مورد نماينده س��ازمان راه داري يا ش��هرداري به موضوع 

رسيدگي و رأي الزم را صادر مي نمايد رأي صادره قطعي است.
آيين نام��ه ی اجرايي موضوع اين تبصره و م��دت تعطيلي و لغو پروانه فعاليت 
ش��ركت هاي حمل و نقل توس��ط وزارت راه و ترابري و در قس��مت ايمني با همكاري 
وزارت كش��ور )نيروي انتظامي( و وزارت دادگس��تري تهيه و به تصويب هيأت وزيران 

مي رسد.
تبص�ره2: وجوه حاص��ل از جريمه هاي موضوع تبصره ی 1 فوق به حس��اب 
س��ازمان راه داري و حمل و نقل جاده اي نزد خزانه داري كل واريز مي ش��ود تا جهت 

ارتقای ايمني حمل و نقل جاده اي و راه هاي روستايي به مصرف برساند.
تبصره3: شركت يا مؤسسه حمل و نقلي كه طبق اين ماده تعطيل مي گردد 
مكلف اس��ت با موافقت مس��افر يا صاحب كاال، حمل كاال و مسافري را كه قبًا تعهد 
كرده، به ش��ركت ها و مؤسسات  ديگر واگذار نمايد و اال مسؤول خسارت وارده خواهد 

بود.
ماده32. ش��هرداري ها موظفند كليه فعاليت هاي مربوط به حمل و نقل كاال 
و بار و مس��افر در محدوده ی ش��هرها را در قالب مؤسسات و شركت هاي حمل و نقل 

تعاوني و خصوصي سامان دهي و بر آن ها نظارت كنند.
تبص�ره: اختيارات و وظايف مندرج در ماده ی 32 اين قانون و تبصره هاي آن 

در محدوده ی شهرها بر عهده ی شهرداري ذي ربط مي باشد.
ماده33. مسؤوليت صدور پروانه و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به قايق راني 
در آبراه ها، درياچه هاي داخل ش��هرها و سواحل درياها )به استثنای محدوده ی بنادر( 
با ش��هرداري و در خارج از محدوده ی ش��هرها بر عهده ی فرمانداري است و به موجب 
آيين نامه اي كه توسط وزارت خانه هاي كشور و راه و ترابري تنظيم و به تصويب هيأت 

وزيران مي رسد انجام مي گيرد.
ماده34. پس از تصويب اين قانون و تدوين آيين نامه ها و دس��تورالعمل هاي 

قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی
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مربوط��ه كلي��ه ی قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلف��ات راهنمايي و رانندگي لغو 
مي گردد.

ماده35. قانون نحوه ی رس��يدگي به تخلف��ات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 
1350/3/30 ب��ا اصاحات بعدي، اليحه ی قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجرای 
مقررات طرح جديد تراف�يك )مرحله ی س��وم( مصوب 1359/3/17 شوراي انق�اب، 
قانون تش���ديد مجازات موتورسيكلت س��واران متخلف مصوب 1356/3/24، اليحه ی 
قانون��ي نح��وه نقل و انتقاالت وس��ايل نقليه ی موتوري مصوب 1359/4/25 ش��وراي 
انق��اب، مواد 32 و 53 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد 
معي��ن مصوب 1373/12/28 با اصاحات بعدي، قانون اس��تفاده اجباري از كمربند و 
كاه ايمني مصوب 1376/11/26، ماده  18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

مصوب 1380/11/27 به استثنای بند 5 از تاريخ اباغ اين قانون لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل  بر سي و پنج ماده و سي و دو تبصره در جلسه ی علني روز 
يكشنبه مورخ هشتم اسفند  ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسامي 

تصويب و در تاريخ 1389/12/24 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قانون افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر1

ماده واحده � عبارت » عيد فطر« در ماده )1( اليحه قانوني تعيين تعطيات 
رس��مي كشور مصوب 1359/4/8 ش��وراي انقاب به عبارت » عيد سعيد فطر دو روز 

)اول و دوم شوال(« اصاح مي شود.
اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجراء است.

قانون فوق مش��تمل بر ماده واحده در جلس��ه علني روز يكشنبه مورخ ششم 
ش��هريور ماه يك هزار و س��يصد و نود مجلس ش��وراي اس��امي تصويب و در تاريخ 

1390/6/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19371 - 1390/6/14.


