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 قاونن رسیدگی به تخلفات رانندگی

 مجلس شورای اسالیم ۱۳۸۹مصوب 

کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعاالن درحوزه حمل و نقل  ـ۱ماده 
 .باشند و عبور و مرور مشمول این قانون می

یی و راننادگی نیاروا انتماامی ومیاورا اسایمی ایاران کاه باراا به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمااـ ۲ماده 
شود، تخلفاات  تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش الزم را دیده اند اوازه داده می

 .مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض وریمه صادر نمایند

تواناد باه درواه داران کاادر ماورد وثاوق  سال می یران براا مدت حداکثر دها نیروا انتمامی ومیورا اسیمی ا۱تبصره 
راهنمایی و رانندگی که داراا دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنماایی 

ز لحاا  تشاخیص تخلاف و صادور و رانندگی بوده و آموزش الزم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را ا
قبض وریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضارورا از افساران کاادر و پیماانی ساایر بخشایاا نیاروا انتماامی کاه 

 .آموزش الزم را دیده اند استفاده نماید

ن تاا وااییزینی االوراء شدن ایان قاانو سال پس از تاریخ الزم ا به نیروا انتمامی اوازه داده می شود حداکثر ده۲تبصره 
 .گیرا کند افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده ویت اوراء این ماده بیره

دیده که داراا حداقل مادر  تحصایلی  ا راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش۳تبصره 
صاورت راییاان در تشاخیص تخلاف و صادور قابض وریماه توسا   بهکارشناسی بوده و دوره آموزشی الزم را دیده باشند 

 .مأموران این ماده استفاده نماید
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هاا مااهواره اا و  تییه، نصب و نییدارا تجییزات الکترونیکی از قبیل عکسابردارا، فیلمباردارا و ساامانه ـ۳ماده 
در خارج از شیرها به عیاده وزارت راه و  نمایر آن ویت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شیرها به عیده شیردارییا و

باشد که با هماهنیی راهنمایی و رانندگی ملزم به اواراء  می ر(هاا کشو دارا و حمل و نقل پایانهشیرسازا )سازمان راه
 .باشند این ماده می

هنماایی و راننادگی را شود متخلفین از قوانین و مقررات را این قانون اوازه داده می( ۲ا به مأموران موضوع ماده )۴ماده 
پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان ورائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع 

 .تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض وریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند

یاد قابض صاادر شاده باه منزلاه ابایی قاانونی تلقای شاده و که متخلف از دریافت قبض وریمه خوددارا نما در صورتی
شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجااز متوقاف  ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نییدارا می

 .شود باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض وریمه به بدنه خودرو الصاق می

لیه مقدور نباشد یا تخلف توس  تجییزات الکترونیکی ثبات شاده باشاد مراتاب باه که متوقف ساختن وسیله نق در صورتی
 .رسد نحو مقتضی به اطیع دارنده وسیله نقلیه می

متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تااریخ منادرج در قابض وریماه یاا تااریخ ابایی شاده در قابض  ـ ۵ماده 
شود پرداخت و رسید  بی که از طرف خزانه دارا کل تعیین و اعیم میرسد وریمه را به حسا اا که به اطیع او می وریمه

دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دالیل به اداره اورائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. 
انجاام داده و در اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیسات و چیاار سااعت پاس از وصاول اعتاراض بررسای الزم را 

صورت غیر مووه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابیی نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اورائیات موضاوع را 
 .ویت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید

یه و یک کارشناس راهنماایی و راننادگی باا معرفای واحد فق ]فوق[ الذکر متشکل از یک قاضی با ابیی رئیس قوه قضائ
باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نمار مشاورتی عضاو  رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربطه می

 .دییر مبادرت به صدور رأا می نماید. رأا صادره قطعی است
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لیم ننماید یاا ظارف بیسات روز پاس از ابایی رأا واحاد که متخلف در میلت قانونی مذکور اعتراض خود را تس در صورتی
 .وریمه را پرداخت ننماید، موظف است وریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض وریمه بپردازد

حسب ماورد باه نااحق قابض وریماه صاادر  (۲)تبصره ا در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده 
اناد، ضامن وباران خساارت وارده باه  و اطیع گزارش خیف واقع در مورد امور مربوط به ایان قاانون دادهکرده یا با علم 

 .شوند مجازات بزه گزارش خیف واقع محکوم می

 [قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۵دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهاا رسیدگی موضوع ماده ]

ندگی به وز در موارد مصرح قانونی و ماوارد تصاادفات منجار باه وارح و قتال مجااز باه مأموران راهنمایی و رانـ  ۶ماده 
 .باشند توقیف وسیله نقلیه موتورا نمی

این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صادور قابض وریماه ( ۲مأموران مذکور در ماده )ـ ۷ماده 
خلفات مندرج در ودول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه به صورت تسلیمی یا ثبت توس  دوربین، گزارش ت

راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در وادول ماذکور 
 :به شرح زیر با آنان رفتار می نماید

هینامه او به مدت سه ماه ضاب  و در پایاان مادت مزباور باا پرداخات نمره منفی باشد گوا( ۳۰ا چنانچه متخلف داراا )۱
 .ریال وریمه نقدا به نفع خزانه عمومی مسترد می شود( ۴۰۰.۰۰۰چیارصدهزار )

نمره منفای باه متخلاف تعلاق گیارد  (۲۵)چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات ودید ( ۱ا پس از اعمال مقررات موضوع بند )۲
ریال به نفع خزانه ( ۶۰۰.۰۰۰اه ضب  و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار )گواهینامه او به مدت شش م

 .گردد عمومی مسترد می

در اثر ارتکاب تخلفات ودید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهیناماه او ( ۲ا هرگاه پس از اعمال مقررات بند )۳
( ۱.۰۰۰.۰۰۰)رات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون تواند برابر مقر  سال می گردد و بعد از یک ابطال می

 .ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه ودید أخذ نماید
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در بقیه موارد براا هر تخلف در هر بیسات و چیاار سااعت صارفا  یاک باار نماره ( ۷تا )( ۱ا به استثناء بندهاا )۱تبصره 
 .شود منفی محاسبه می

( ۲و)( ۱ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفای در بنادهاا) تخلف به مدت ششکه م ا در صورتی۲تبصره 
یک از تخلفات راهنمایی و راننادگی نشاود کلیاه نماره هااا منفای ناشای از  این ماده، مرتکب هیچ( ۳سال در بند ) و یک

 .گردد او محسوب میتخلفات ارتکابی گذشته بیاثر می گردد و تخلفات بعدا وا به عنوان تخلف اول 

ا متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابیی صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به ۳تبصره 
اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطاه را 

این قانون ارسال تا پاس از بررسای و عادم وواود عاذر موواه عایوه بار ( ۵موضوع ماده ) به واحد رسیدگی به اعتراضات
ورائم فوق به تناسب، ورائم نقدا بندهاا این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف اسات در هار 

 .دن از نمرات منفی راهنمایی کندگیرد به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع ش نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می

کنند به مجازات مقرر براا رانندگی بدون گواهینامه  ا کسانی که در مدت ضب  گواهینامه مبادرت به رانندگی می۴تبصره 
 .شوند محکوم می

 .ا ابطال گواهینامه ویا گرفتن آزمون مجدد صرفا  به مووب قانون ممکن است ۵تبصره 

توس  نیروا انتمامی تدوین و پاس از تأییاد وزیار کشاور باه تصاویب هیاأت وزیاران  آئین نامه اورائی این مادها  ۶تبصره 
 .رسد می

کمیسیون امور اوتماعی و دولت  ۱۳۹۰/۶/۲۰گی، مصوب قانون رسیدگی به تخلفات رانند  ۷نامه اورایی ماده  آیین]
 [الکترونیک
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 جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پر خطر

 

ض وریمه متخلف وریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوا ا هرگاه ظرف میلت چیار ماه از تاریخ ابیی قب ۸ماده 
در صورت پایان  .ماهه مبنی بر پرداخت وریمه به وا ابیی می گردد راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با میلت یک

ا زمان پرداخت وریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی میلت و عدم پرداخت، ضمن ضب  گواهینامه، پی  وسیله نقلیه ت
 .توقیف خواهد شد

ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظاف اسات (۱۰.۰۰۰.۰۰۰که مبلغ وریمه خودرویی به ده میلیون ) تبصره ا در صورتی
پرداخات وریماه یاا ماه از تاریخ ابیی، مالک خودرو نسبت باه  مراتب را به مالک خودرو اعیم و چنانچه ظرف میلت یک

این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و راننادگی مکلاف باه توقیاف خاودرو تاا پرداخات ( ۵اعتراض به واحد مندرج در ماده )
 .باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید وریمه می
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نامه معتبر شخص ثالث و براا خودروهایی کاه  گی گواهینامه، کارت خودرو و بیمهرانندگان موظفند هنیام رانند ـ ۹ماده 
گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماأموران راهنماایی و  سال از تولید آنان می بیش از پنج

کنند که شاهد تخلف از سوا رانناده باوده یاا  یرانندگی آن را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدار  رانندگان را مطالبه م
یک از مدار  فوق به همراه رانناده نباشاد ماأموران راهنماایی و  تحت تعقیب قضائی یا انتمامی باشد. در صورتی که هیچ

ارت توانند تا زمان ارائه مدار ، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدار  فوق یا شناسنامه یاا کا رانندگی می
شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مدر  مذکور و ارائه رسید بادون توقاف وسایله نقلیاه 

 .راننده را ملزم به ارائه سایر مدار  و استرداد مدر  أخذ شده نمایند

ف است پس از وصول مادار  الزم چنانچه اقامتیاه راننده شیر دییرا باشد بنا به تقاضاا وا راهنمایی و رانندگی مکل
نسبت به ارسال مدر  أخذشده به راهنمایی و رانندگی محل ماوردنمر وا توسا  پسات رسامی و ظارف میلات چیال و 

 .هشت ساعت اقدام نماید

ا رانندگان وسایل نقلیه مسافربرا و باربرا عمومی باید عیوه بر مدار  فوق سایر مدار  اختصاصی مربوطه را ۱تبصره 
 .راه داشته باشندبه هم

شود مجیز باشند در صورت مجیز نباودن  ا کلیه وسایل نقلیه باید به تجییزاتی که در قوانین و مقررات معین می۲تبصره 
نماید. راهنمایی  گذارا و ارائه خدمات به آنیا خوددارا می وسایل نقلیه به تجییزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره

شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو ساازان باه نصاب و هماراه داشاتن تجییازات ماورد نیااز و رانندگی موظف است 
اا و شایرا  هاا عماومی و تابلوهااا تبلیتااتی وااده اقدامی همه وانبه براا اطیع رسانی به رانندگان از طریق رسانه

 .عمل آورد به

نون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقارر این قا( ۲مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده) ـ۱۰ماده 
 :اقدام نمایند

الف ا چنانچه وسیله نقلیه داراا عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصاادف وواود داشاته باشاد، 
 .گردد وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می
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مساتی یاا اساتفاده رانناده از ماواد مخادر و روانیاردان باشاد ماأموران  ب ا در مواردا که قرائن و شواهد حاکی از حالات
این قانون با استفاده از تجییزات الزم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثباات ( ۲موضوع ماده)

ولوگیرا و ضامن  ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانیردان از رانندگی فرد موردنمر حالت مستی و بی
ماه توسا  نیاروا انتماامی  ریال و ضب  گواهینامه به مدت شاش(۲.۰۰۰.۰۰۰صدور قبض وریمه به مبلغ دومیلیون)

 .شود ویت اقدام قانونی به مروع صالح قضائی معرفی می

باه مرواع قضاائی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و رانناده  ج ا در صورتی
 .گردد معرفی می

ودول ( ۱۰و )( ۵(، )۴(، )۳(، )۲(، )۱) د ا هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهاا
ناماه اورائای بنادهاا  آئین .شود این قانون گردد، وسیله نقلیه براا مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می( ۷ماده )

ماه توس  وزارت کشور با همکارا وزارت دادگسترا تییاه و باه تصاویب هیاأت  ظرف مدت شش این ماده« ب»و « الف»
  .وزیران خواهد رسید

وزیاران عضاو  ۲۰/۶/۱۳۹۰قانون رسایدگی باه تخلفاات راننادگی مصاوب  ۱۰نامه اورایی بندهاا الف و ب ماده  آیین]
  [ن امور اوتماعی و دولت الکترونیککمیسیو

ها و تسالیم  هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفیاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخات کلیاه وریماهـ ۱۱ماده 
مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی مای باشاد و در صاورت ظان قاوا در عادم مالکیات، ارائاه 

  .یت ضرورا استمدار  مثبته مالک

وزارت راه و شیرسازا و شیردارییا بنا به تشخیص و اعیم راهنمایی و رانندگی موظفند محلیایی را که توقاف ـ ۱۲ماده 
وسایل نقلیه در آنیا به هر میزان مووب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شاود باا نصاب عیمات مخصاوص 

ه در این قبیل محلیا و تر  آن یا امتناع راننده از حرکت و همچناین توقاف مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلی
این قانون مکلفند ضمن صدور قبض وریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیاه (۲خودرو در پیاده روها، مأموران موضوع ماده)

 .این قانون اقدام نمایند( ۱۳مطابق ماده )

 .باشد قف ممنوع منضم به عیمت حمل با ورثقیل میتبصره ا عیمت مخصوص موضوع این ماده عیمت تو
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ا در مواردا که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیاه ضارورت داشاته باشاد، وسایله نقلیاه باا اساتفاده از وساایل ۱۳ماده 
یاا  مطمئنه که براا این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفیاه یا مقر انتمامی یا راهنمایی و رانندگی مرباوط

شاود حساب  یابد. هزینه هاا حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توس  بخش خصوصی وصاول می تعمیرگاه انتقال می
باشاد  هایی می هاا یادشده برابر تعرفاه مورد به عیده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه

 .ن خواهد رسیدکه به پیشنیاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیرا

ا در صورتی که در اثر حمال یاا نییادارا خساارتی باه خاودرو یاا محمولاه آن وارد شاود راهنماایی و راننادگی از ۱تبصره 
 .کند. وبران خسارت مذکور برعیده حمل کننده یا نییدارنده است دیده حمایت می خسارت

لک آن حاضر شود و تقاضاا تحویل خاودرو را نمایاد ا در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، ما۲تبصره 
 .مأموران مکلفند ضمن صدور قبض وریمه، خودرو را به وا تحویل نمایند

در تصادفات رانندگی که فق  منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صاورت قابال انتقاال باودن  ـ۱۴ماده 
رخیا را عیمتیذارا نموده و بیفاصله وسایل نقلیاه خاود را باه منماور وسایل نقلیه، با امکانات مووود، محل استقرار چ

رفع سدمعبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام 
منجر به ورح یاا فاوت،  علت وقوع تصادف نمایند و چنانچه به فوق مأموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می

وسد یا اوسام دییرا مانع عبور وسایل نقلیه یا اخیل در نمم شده باشد مأموران انتمامی مکلفند با عیمتیذارا محل 
استقرار وسد و اوسام، آنیا را از مسیرهاا حرکت خاارج و تاا انجاام تشاریفات قاانونی توسا  مقاماات مساؤول صاحنه 

  .تصادف را حفظ نمایند

رب  موظفند طبق درخواست ماأموران  ا مراکز فوریتیاا پزشکی و ومعیت هیل احمر و سایر دستیاهیاا ذا۱تبصره 
انتمامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و وسد حسب مورد به مراکاز درماانی و پزشاکی قاانونی اقادام 

 .نمایند

کننده به تصاادفات مکلفناد پاس از پایاان رسایدگی و انجاام  ا کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی۲تبصره 
تشریفات قانونی با بیره گیرا از امکانات مانند عکسبردارا و وساایل دییار در اختیاار خاود یاا ساایر ساازمانیا و نیادهاا 

 .نسبت به مدیریت، پاکسازا و برقرارا ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمایند
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صورتی که براساس نمر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصاادفات باشاد حساب ا در ۳تبصره 
 .رب ، مسؤول وبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد مورد متصدیان ذا

یت توقف ووود نادارد باا تصاویب در شبکه معابر شیرا پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوع ـ۱۵ماده 
توانند براا مدیریت پارکیاا مجااز حاشایه اا ابزارهاا و  شوراا عالی هماهنیی ترافیک شیرهاا کشور، شیردارییا می

 ۷وسایل الزم از قبیل ایست سنج )پارکومتر( یا کارت پار  نصب و باراا توقاف بایش از نایم سااعت در محادوده زماانی 
شود  سبی که میزان آن به پیشنیاد شوراهاا اسیمی شیرها و تصویب وزیرکشور تعیین میشب حق توقف منا ۹صبح تا 

بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکااب تخلاف توقاف ممناوع خواهاد 
 .بود

کارگیرا  حاوه واذب و آماوزش باهاا و تعیاین معاابر پرترافیاک، شارای  و ن هااا حاشایه ا نحاوه مادیریت پار ۱تبصره 
اا خواهد بود کاه توسا  شاوراا عاالی همااهنیی ترافیاک شایرهاا کشاور و باا  نامه متصدیان مربوطه به مووب آئین

 .همکارا شوراا عالی استانیا تییه و به تصویب هیأت وزیران می رسد

گیارد تاا  رب  قارار می ختیار شیردارا ذادرآمد حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه در ا( %۱۰۰ا صددرصد)۲تبصره 
 .ویت احداث توقفیاه )پارکینگ( در همان شیر هزینه نماید

  [هیات وزیران ۱۳۹۴بیمن  ۴قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ( ۱۵ماده )( ۱نامه اورایی تبصره ) آیین]

اا اوراء احکام کیفرا موظفند کلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فاوت یاا وارح را باه راهنماایی و واحدهـ ۱۶ماده 
رانندگی اعیم نمایند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیاز 

را ایجااد نمایاد تاا کارشناساان تصاادفات بتوانناد ساابقه  اا أخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مکلف است ساامانه
 .کننده اعیم نمایند تصادفات قبلی افراد را به مراوع قضائی رسیدگی

نمر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نمر کارشناسان رسمی اسات. چنانچاه باه  ـ۱۷ماده 
م و یا نااقص باشاد موضاوع ویات رفاع نقاص باه هماان کارشاناس و یاا کننده، نمر کارشناسی مبی نمر قاضی رسیدگی

گردد و در صورت متایرت نمر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضایه و یاا اعتاراض موواه و  کارشناس دییر ارواع می

http://www.ekhtebar.com/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b5-%d9%82%d8%a7%d9%86/
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مدلل اصحاب دعوا، موضوع به هیأت کارشناسی مطابق مقررات آئین دادرسای دادگاهیااا عماومی و انقایب اروااع 
 .اهد شدخو 

هایی از شیر که از سوا راهنمایی و رانندگی و  تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتورا در ساعات و محدوده ـ۱۸ماده 
شاود و مطاابق ضاواب  شاوراا عاالی ترافیاک باه  یا محی  زیست و یا شیردارییاا مربوطه منطقه ممنوعه پیشنیاد می

و در تیران به تصویب شوراا حمل و نقل و ترافیک شیر تیران می رسد  تصویب شوراا عالی هماهنیی ترافیک استانیا
ممنوع است و نیروا انتمامی ضمن صدور قبض وریمه عبور ممنوع براا متخلف به او اخطار می نماید که از محادوده 

 .طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف براا هر یک ساعت یک برابر وریمه خواهد شد

تن کمربند ایمنی براا رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهاا درحال حرکت در کلیه راهیا و همچنین ا بس۱۹ماده 
نشینان هر نوع موتورسیکلت اوبارا است. با متخلفان برابر وریمه  استفاده از کیه ایمنی استاندارد براا رانندگان و تر 

 .شود میشده در ودول ورائم رانندگی برخورد  بینی پیش

ماه  اند موظفند ظرف شش تبصره ا کلیه رانندگان خودروهایی که تاکنون براا سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب ننموده
از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنای اساتاندارد در خودروهااا خاود اقادام نمایناد. اعماال مقاررات 

 .باشد منوط به انقضاء این میلت می مندرج در این ماده نسبت به خودروهاا فاقد کمربند

ها نیاز واارا اسات.  کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسایکلت ـ۲۰ماده 
حرکت در پیاده رو یا در ویت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدا صداا ناهنجار، حمل باار غیرمتعاارف، حرکات نمایشای 

مل ید ، عدم استفاده از کیه ایمنای و تاردد در خطاوط ویاته اتوبوسارانی باا موتورسایکلت تخلاف چرخ، ح مارپیچ، تک
این قانون موظفند ضمن صدور قبض وریمه نسبت باه توقیاف موتورسایکلت ( ۲محسوب شده و مأموران موضوع ماده)

 .حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند

 .مه رانندگی موتورسیکلت براا مردان برعیده نیروا انتمامی ومیورا اسیمی ایران استتبصره ا صدور گواهینا

هاا تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و منااطق آزاد تجاارا ا صانعتی،  وریمهـ ۲۱ماده 
زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل  با تووه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محی 

میلیون  ریاال تاا یاک(۱۰۰.۰۰۰ایان قاانون از یکصادهزار) (۷وادول موضاوع مااده)( ۶تا )( ۱موثر مندرج در ردیفیاا)
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باشاد و طباق  ریاال می(۵۰۰.۰۰۰ریاال الای پانصادهزار )(۳۰.۰۰۰ریال و در سایر موارد از سی هزار )(۱.۰۰۰.۰۰۰)
هاا کشور، دادگساترا و راه و شیرساازا باه تصاویب هیاأت وزیاران خواهاد رساید باه  وزارتخانه وداولی که به پیشنیاد

 .شود اوراءگذارده می

  .محاسبه خواهد شد( ۱۰ماده )« ب» بر اساس بند ( ۷ودول موضوع ماده )( ۷تبصره ا وریمه مربوط به تخلف ردیف )

متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بناا باه هاا نقدا مقرر در مواد این قانون  میزان وریمهـ ۲۲ماده 
هاا دادگسترا، کشور و راه و شیرسازا و تصویب هیاأت وزیاران قابال تعادیل  پیشنیاد نیروا انتمامی و تأیید وزارتخانه

 .است

زاناه دارا هاا تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نازد خ وووه حاصل از وریمه ـ۲۳ماده 
شیرساازا و  و رب ، وزارت راه هاا ذا ها و دهیارا گردد تا عیوه بر بودوه سالیانه به شرح زیر به شیردارا کل واریز می

 .پلیس راهنمایی و رانندگی نیروا انتمامی تخصیص داده شود

رج از شایرها و داخال از کل وووه حاصله به تفکیک درآمدهاا ناشی از تخلفات رانندگی خاا( %۶۰الف ا شصت درصد )
اا کشاور( باه  شیرسازا )ساازمان راهادارا و حمال و نقال وااده و   محدوده شیرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه

صورت متمرکز و در شیرها به شیردارییاا محل و دهیارییا از طریق استاندارا همان استان باه تناساب هفتااد درصاد 
بد تا حسب ماورد صارف استانداردساازا وساایل و تجییازات ایمنای راهیاا، یا اختصاص می( %۳۰و سی درصد )( ۷۰%)

کشی و نییدارا آن، تییه و نصب و نییدارا عیئم راهنمایی و رانندگی و تجییازات ایمنای، احاداث پلیااا عاابر  خ 
 .ها نمایندپیاده، احداث توقفیاهیاا عمومی و اصیح راهیاا روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شیرها و روستا

شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتای نسابت باه  شیرسازا و شیردارییا اوازه داده می و تبصره ا به وزارت راه
تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نییدارا تجییزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نماارت ترافیاک 

شده توس  تجییازات  هاا ثبت از وریمه  گرفته از محل بخشی گذارا صورت سرمایه راهیاا کشور اقدام نمایند. برگشت
گذاران داخلی و با اساتفاده از داناش فنای  هاا این بند با اولویت سرمایه اوراء وریمه .گردد موردنمر تأمین و پرداخت می

 .باشد بومی می
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یابد تا به منماور کااهش  انتمامی اختصاص می نیروا از کل وووه به پلیس راهنمایی و رانندگی( %۱۵ب ا پانزده درصد )
هااا  آورا کارگیرا فن تصادفات رانندگی و خسارتیاا وانی و مالی ناشی از آن براا تأمین تجییزات تخصصی پلیس به

ودید در مدیریت نمارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کّمی و کیفی حضور و کاارایی پلایس، اواراء طرحیااا انتماامی 
 .هاا اورائی این قانون مصرف نماید هاا کشور و همچنین هزینه رافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شیرها و وادهت

از کل وووه ویت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارتیاا بدنی مقرر در قانون اصیح قاانون ( %۲۰ج ا بیست درصد )
 .گردد زمینی در مقابل شخص ثالث واریز میبیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتورا 

از کل وووه باقیمانده ویت تبلیغ در راستاا ارتقاء فرهنگ راننادگی و رعایات مقاررات آن در اختیاار ( %۵د ا پنج درصد )
 .گیرد تا از طریق دستیاهیا و نیادهاا مرتب  هزینه نمایند پلیس راهنمایی و رانندگی نیروا انتمامی قرار می

ونقل ریلای شایرا و حوماه، اعام از  سیساتمیاا(حمل)هاا  باراا متخلفاان از مقاررات مرباوط باه ساامانه ـ۲۴ماده 
رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نمایر آن باه وسایله ماأموران نیاروا انتماامی کاه ماورد وثاوق باوده و 

تعیاین شاده باشاند، قابض وریماه صاادر  آموزش الزم را دیده و براا تشخیص تخلفات مربوط به این ناوع حمال ونقال
 .گردد می

چیال هازار ریاال الای پانصادهزار ( ۴۰.۰۰۰وریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلای شایرا و حوماه از )ـ ۲۵ماده 
ریال تعیین و طبق وداولی که به تأیید شوراا عالی هماهنیی ترافیک شایرهاا کشاور و تصاویب هیاأت ( ۵۰۰.۰۰۰)

 .شود اء گذاشته میرسد به اور  وزیران می

در راهیایی که براا عبور عابران پیاده عیئم، تجییزات و مسیرهاا ویته اختصاص داده شاده اسات عاابران ـ ۲۶ماده 
رو بااا تووااه بااه عیئاام راهنمااائی و رانناادگی منصااوبه در محاال از نقاااط  مکلفنااد هنیااام عبااور از عاارض یااا طااول سااواره

رهاا ویته استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف ماذکور عمال ننمایناد، شده، گذرگاهیاا غیرهمسطح و مسی کشی خ 
درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه 

مسؤولیت راننده مانع اساتفاده و ولوگیرا از تصادف یا ایجاد خسارت مادا و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم 
مصدوم یا وراث متوفی از مزایاا بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یاا حکام برائات رانناده ملازم باه 
اوراء تعیدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وّراث متوفی خواهاد باود. چنانچاه وسایله نقلیاه بیماه نباشاد، دیاه عاابر از 

قانون بیمه اوبارا مساؤولیت مادنی دارنادگان وساایل نقلیاه موتاورا زمینای در مقابال شاخص ثالاث صندوق موضوع 
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شود. رانندگان نیز موظفند درصاورت عباور عاابر پیااده از محلیااا تعیاین شاده، باا  پرداخت می ۲۳/۱۰/۱۳۴۷مصوب 
صورت براا آنیاا مبلاغ  یر اینگردد توقف کامل کنند. در غ کشی پشت مسیر ویته مشخص می وسیله خ  اا که به فاصله

 .شود هزارریال قبض وریمه صادر می دویست

تبصره ا وزارت راه و شیردارییا مکلفند حسب مورد با هماهنیی راهنمایی و رانندگی محلیاا عبور عابران پیااده در کلیاه 
 .معابر برون شیرا و درون شیرا را با نصب عیئم و تجییزات مشخص نمایند

اا در سراسار کشاور  هاا مربوطه و ایجاد پاییااه رایاناه یی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوراراهنماـ ۲۷ماده 
اطیعات مربوط به وسایل نقلیه موتورا )اعم از شماره پی ، نوع خاودرو، ناام و مشخصاات مالکاان و دارنادگان اناواع 

راننادگان در ادفات راننادگی و ارزیاابی تااثیر تخلفاات گواهینامه رانندگی ا نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفاات و تصا
هایی  ها، دانشیاهیا، مراکز تحقیقاتی و سازمان را ثبت و تمییدات الزم براا امکان استفاده وزارتخانه ( ایمنی عبور و مرو

  .هاا بیمه از پاییاه رایانه اا مزبور فراهم نماید نمیر سازمان راهدارا و حمل و نقل واده اا و شرکت

راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی راننادگان و مالکاان باه صاورت وضاعیت وساایل نقلیاه را از ـ ۲۸ماده 
الکترونیکای و  (هاا هاا)سیساتم طریق پست یا سامانه وب سایت( یا تلفن گویا فراهم سازد و از)طریق شبکه هاا تارنما 

 .ت تخلفات و میزان ورائم وسیله نقلیه متعلق به آنیا اعیم نمایدنقلیه صورت وضعی مخابراتی ساالنه به مالکان وسایل

شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگوناه نقال و  نقل و انتقال خودرو به مووب سند رسمی انجام می ـ۲۹ماده 
شاده از ساوا راهنماایی و  نانتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یاا مراکاز تعیی

ها و دیون معوق و تعاویض پای  باه ناام مالاک  رانندگی براا بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت وریمه
 .ودید مراوعه نمایند

تواند با همکارا سازمان ثبت اسناد و امی  کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را باه  ا نیروا انتمامی می۱تبصره 
 .تعداد کافی در مراکز تعویض پی  فراهم آورد

اا و با رعایت نوبت براا تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز  و نحوه حضور دوره نامه نحوه اوراا این ماده آیینا ۲تبصره 
ا انتمامی ظرف یک ماه تییه و به تصاویب هیاأت وزیاران هاا دادگسترا و کشور و نیرو  تعویض پی  توس  وزارتخانه

 .رسد می
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  [هیات وزیران ۱۳۹۱/۵/۱۵قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب  ۲۹آیین نامه اورایی ماده ]

نیاز رناگ بادون مجاوز راهنماایی و راننادگی تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتااق و ـ ۳۰ماده 
که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا باه تشاخیص واحاد رسایدگی باه اعتراضاات  ممنوع است، در صورتی

چیارم تاا یاک هشاتم( قیمات قطعاه و یاا رناگ  یک)⅛تا¼متخلف ملزم به پرداخت وریمه به مبلغ ( ۵مندرج در ماده )
در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسابت باه اصایح ساند تتییریافته خواهد شد و 

آید. چنانچه قطعه تتییریافته فاقد استانداردهاا الزم و مقررات فنی باشاد نسابت باه اوراق نماودن  عمل می اقدام الزم به
 .خودرو اقدام خواهد شد

و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضاواب  حمال شرکتیا و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر  ـ۳۱ماده 
بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راهیاا کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینای شاده اسات، رانناده وسایله 

افر در محل باار نقلیه توس  مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون وریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مس
یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، ویت تعیین و پرداخت خسارت 
وارده حسب مورد به سازمان راهدارا و حمل و نقل واده اا یا شایردارا محال معرفای خواهناد شاد. در ماوارد فاوق و 

ر ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن باا مقاررات مرباوط و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرو 
 .باشد پرداخت خسارت وارده توس  شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده می

ا تخلفات شرکتیا و مؤسسات حمل و نقال باار و مساافر حساب ماورد، توسا  ساازمان راهادارا و حمال و نقال ۱تبصره 
ی و در مورد تخلفاات ایمنای و تصاادفات، موضاوع توسا  کمیسایونی متشاکل از نمایناده اا و یا شیردارا رسیدگ واده

سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احاراز تخلاف اشاخاص 
ریال تا (۱.۰۰۰.۰۰۰یک میلیون )مذکور براا بار اول تذکر کتبی و براا بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از 

ریال به ازاا هر تخلف وریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتیی به تصاادفات ورحای یاا  (۵.۰۰۰.۰۰۰)پنج میلیون 
فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراواع ماذکور مجازناد پرواناه فعالیات شارکت یاا 

ف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار براا بار چیارم باه طاور دائام لتاو نمایناد. مؤسسه حمل و نقل متخل
نیروا انتمامی موظف است با اعیم سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام نمایاد. در صاورت 

نده سازمان راهادارا یاا شایردارا باه این قانون با حضور معترض و حسب مورد نمای( ۵اعتراض قاضی مذکور در ماده )
 .نماید رأا صادره قطعی است موضوع رسیدگی و رأا الزم را صادر می
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و مادت تعطیلای و لتاو پرواناه فعالیات شارکتیاا حمال و نقال توسا  وزارت راه و  آئین نامه اورائی موضوع ایان تبصاره
قسمت ایمنی با همکارا وزارت کشور )نیروا انتماامی( و وزارت دادگساترا تییاه و باه تصاویب هیاأت  شیرسازا و در

 .رسد وزیران می

هیئات  ۱۳۹۱/۶/۲۶قاانون رسایدگی باه تخلفاات راننادگی مصاوب  ۳۲و مااده  ۳۱نامه اورایی تبصاره یاک مااده  ]آیین
  وزیران[

اا نازد  فوق به حساب سازمان راهادارا و حمال و نقال وااده( ۱ا وووه حاصل از وریمه هاا موضوع تبصره )۲تبصره 
 .خزانه دارا کل واریز می شود تا ویت ارتقاء ایمنی حمل و نقل واده اا و راهیاا روستایی به مصرف برساند

گردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کاال،  ا شرکت یا مؤسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل می۳تبصره 
دییر واگذار نماید و اال مساؤول خساارت وارده خواهاد  حمل کاال و مسافرا را که قبی  تعید کرده، به شرکتیا و مؤسسات

 .بود

در قالاب شیردارا ها موظفند کلیه فعالیتیاا مربوط به حمل و نقل کاال و بار و مسافر در محدوده شیرها را ـ ۳۲ماده 
 .هاا حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنیا نمارت کنند مؤسسات و شرکت

هاا آن در محادوده شایرها بار عیاده شایردارا  ایان قاانون و تبصاره( ۳۲تبصره ا اختیارات و وظایف مندرج در ماده )
 .باشد رب  می ذا

ط به قایقرانی در آبراهیا، دریاچه هااا داخال شایرها و مسؤولیت صدور پروانه و نمارت بر اوراء مقررات مربو ـ۳۳ماده 
سواحل دریاها )به استثناء محدوده بنادر( با شایردارا و در خاارج از محادوده شایرها بار عیاده فرمانادارا اسات و باه 

رساد انجاام  هاا کشور و راه و شیرسازا تنمایم و باه تصاویب هیاأت وزیاران می اا که توس  وزارتخانه نامه مووب آئین
 .گیرد می

ها و دستورالعملیاا مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط باه  نامه پس از تصویب این قانون و تدوین آئین ـ۳۴ماده 
 .گردد تخلفات راهنمایی و رانندگی لتو می
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ونی با اصیحات بعدا، الیحه قان ۳۰/۳/۱۳۵۰قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ ورائم رانندگی مصوب  ـ۳۵ماده 
شاوراا انقاایب،  ۱۷/۳/۱۳۵۹راوع به مجازات متخلفین از اوراء مقررات طرح ودید ترافایک )مرحله ساوم( مصاوب 

، الیحه قاانونی نحاوه نقال و انتقااالت وساائل ۲۴/۳/۱۳۵۶سواران متخلف مصوب  قانون تشادید مجازات موتورسیکلت
قانون وصول برخی از درآمدهاا دولت و مصرف ( ۵۳و )( ۳۲شوراا انقیب، مواد ) ۲۵/۴/۱۳۵۹نقلیه موتورا مصوب 

با اصیحات بعدا، قانون استفاده اوباارا از کمربناد و کایه ایمنای مصاوب  ۲۸/۱۲/۱۳۷۳آن در موارد معین مصوب 
از ( ۵باه اساتثناء بناد ) ۲۷/۱۱/۱۳۸۰قانون تنمیم بخشی از مقررات ماالی دولات مصاوب ( ۱۸، ماده )۲۶/۱۱/۱۳۷۶

 .گردد قانون لتو میتاریخ ابیی این 

ماه یکیازار و  بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در ولساه علنای روز یکشانبه ماورخ هشاتم اسافند قانون فوق مشتمل
 .به تأیید شوراا نییبان رسید ۲۴/۱۲/۱۳۸۹سیصد و هشتاد و نه مجلس شوراا اسیمی تصویب و در تاریخ 
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