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مقدمه ناشر

امروزه استفاده از خودرو جز الینفک زندگی بشر شده است .بنابراین علیرغم
تحوالتش که در زمینه ارتقای ایمنی این وســیله حاصل شده  ،متأسفانه رفتارهای
غلط برخی از کاربران ترافیک منجر به وقوع حوادث رانندگی بسیار تلخ میشود.
بــه طوری که شــاید بتوان گفت وجود یک قانــون جامع و مانع در این حوزه بیش
از پیش ضروری به نظر می رســید .بر این اســاس   ،با نگاهی به رشــد حوادث
رانندگی در ســالهای منتهی به ســال 1389به خوبی ناکارآمدی قوانین و مقررات
راهنمایی ورانندگی موجود در آن ســالها احســاس می شــد  که به منظور به روز
کردن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی   ،قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
در تاریخ  1389/12/8به تصویب رســید و در مورخ  90/1/27در روزنامه رســمی
کشور به شماره  19258چاپ و الز م االجرا شد .قانون مذکور بر اساس نیاز روز و با
هدف تأثیر گذاری بر ارتقای وضعیت انضباط ترافیکی   ،رشد فرهنگ ترافیک و در
نهایت  ،کاهش تصادفات و تلفات متأثر از آن وضع شده است .به منظور اثربخشی
مطلوبتر و روشنگری در فرآیند  اجرای ماده( )9آییننامه  ،دستورالعمل مربوطه

مقدمه

نیز به تصویب رسید .در این کتاب سعی شده ضمن ارائه قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی  ،آییننامههای اجرایی و دستورالعمل های مربوطه نیز در زیرنویس همان
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ماده ارائه شود تا به آسانی و سهولت در دسترس مأموران اجرایی قرار گیرد .در این
کتاب از تالش ریاست محترم وقت پلیس ترافیک شهری ،سردار محسن مهرایی و
همکاران مربوطه و همچنین ناظرین کتاب،جناب آقای دکتر اصحاب حبیب زاده،
جناب سرهنگ دکتر سید سعید کشفی و جناب سرهنگ دوم محمد ترحمی و  تقدیر
و تشکر می گردد.
			
مرکز تحقیقات کاربردی  پلیس راهور ناجا
			

قانون رسيدگي به
تخلفاترانندگي
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قانون رسیدگی
به تخلفات
رانندگی

مقدمه

قانون رسيدگي به
تخلفاترانندگي
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دسترسي به قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي همراه با آیيننامههاي  اجرایی
مربوطه براي كاركنان پليس راهنمایي و رانندگي ،قضات  ،مسئوالن اجرایی و آحاد
مردم ضروري ميباشــد؛ به همين منظور نسبت به جمعآوری این قوانین در قالب
کتابچه اقدام شــده اســت .در این کتاب عالوهبر متن قانون رســیدگی به تخلفات
رانندگی (مصوب  ، )1389آییننامهها و بخشنامههای مربوط به آن نیز ارائه شده
است ،تا خواننده را از مراجعه به منابع متعدد بینیاز کند ،ترتیب توالی مواد قانونی
و آییننامههای مربوطه که به صورت پاورقی درج شــده به طور کامل گویای این
مطالب است.

بسمهتعالي
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران
عطف به نامه شــماره  24924/43949مورخ  1382/8/7دراجراي اصل يكصد
و بيســت و ســوم( )123قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،قانون رسيدگي به
تخلفات رانندگي كه با عنوان الیحة نحوة رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمههاي  
لونقل وعبورومرور وســايل نقليه به مجلس شــوراي اسالمي
مربوط به امور حم 
تقديم شده بود ،با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ  1389/12/8و تأييد
شوراي محترم نگهبان به پيوست ابالغ ميشود.
علي الريجاني
رئیس مجلس شورای اسالمی ایران

11

قانون رسيدگي به
تخلفاترانندگي

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

قانون رسيدگي به
تخلفاترانندگي

12

لونقل زميني ،عابران
ماده -1كلیة رانندگان ،سرنشينان وسايل نقليه ،متصديان حم 
لونقل وعبورومرور مشمول اين قانون ميباشند.
پياده و فعاالن در حوزة حم 
مــاده  - 2بــه افســران كادر و پيماني مــورد وثــوق راهنماييورانندگي نيروي
لونقل
انتظامي جمهوري اسالمي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حم 
وعبورومرور تعيين شــده و آموزش الزم را ديده اند  ،اجازه داده ميشــود تخلفات
مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.
تبصره  -1نيروي انتظامي جمهوري اســامي ايران براي مدت حداكثر ده سال
ميتوانــد به درجه داران كادر مورد وثوق راهنماييورانندگي كه داراي ديپلم كامل
متوسطهوگواهينامهرانندگيونيزدهسالسابقهخدمتمتواليدرراهنماييورانندگي
بــوده و آمــوزش الزم را ديده باشــند اختيارات و وظايف منــدرج در اين ماده را
از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص
شهاي  نيروي انتظامي كه آموزش
و ضروري از افســران كادر و پيماني ســاير بخ 
الزم را ديده اند استفاده نماید.
تبصره  - 2به نيروي انتظامي اجازه داده ميشــود حداكثر ده ســال پس از تاريخ
الزماالجرا شــدن اين قانون تا جايگزيني افســران كادر و پيماني از افسران وظيفه
مورد وثوق آموزش ديده جهت اجرای اين ماده بهرهگيري كند.
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تبصــره  - 3راهنماييورانندگي مجاز اســت از گــزارش داوطلبان مورد وثوق
آموزش ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناســی بوده و دوره آموزشــي
الزم را ديده باشــند به صورت رايگان در تشــخيص تخلف و صدور قبض جريمه
توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.
ماده  -3تهيه ،نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكس برداري،
فيلــم بــرداري  ،ســامانههاي  ماهــواره اي و نظاير آن بــرای  ثبت تخلف و كنترل
عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداريها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه
لونقل پايانههاي  كشور ) است  كه با هماهنگي
و ترابري (سازمان راهداري و حم 
راهنماييورانندگي ملزم به اجرای اين ماده ميباشند.
ماده  -4به مأموران موضوع ماده ( )2اين قانون اجازه داده ميشــود متخلفین از
قوانيــن و مقررات راهنماييورانندگي را پس از تشــخيص تخلف و انطباق آن با
ميزان جرایم  ،متوقف نمايند و مشخصات وسيله نقليه و راننده ،زمان و محل وقوع
تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف
تسليمنمايند.
در صورتي كه متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري نمايد قبض صادر شده
به منزله ابالغ قانوني تلقي شده و ضميمه سوابق متخلف نزد اداره راهنماييورانندگي
مربوطه نگهداري ميشود .چنانچه وسيله نقليه در محل غير مجاز متوقف باشد يا در
صورت عدم حضور متخلف ،قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق ميشود.
در صورتي كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف توسط تجهيزات
الكترونيكي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطالع دارنده وسيله نقليه ميرسد.
ماده  - 5متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض
جريمه يا تاريخ ابالغ شــده در قبض جريمه اي كه به اطالع او ميرســد  ،جريمه
را به حسابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعالم ميشود پرداخت و رسيد
دريافــت نمايــد يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر داليل به اداره
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اجراییات راهنماييورانندگي تسليم کند .اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف
بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسي الزم را انجام داده و در صورت
غير موجه دانســتن اعتراض  ،مراتب را به معترض ابالغ نمايد ،در صورت اصرار
معترض ،اداره اجراییات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات
ناشي از تخلفات رانندگي ارسال کند.
واحد فوق الذكر متشكل از يك قاضي با ابالغ رئيس قوه قضائيه و يك كارشناس
راهنماييورانندگي با معرفي رئيس پليس راهنماييورانندگي مربوطه می باشد که
رياســت آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از اخذ نظر مشــورتي عضو ديگر
مبادرت به صدور رأي مينمايد .رأي صادره قطعي است.
در صورتي كه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم ننمايد يا
ظرف بيست روز پس از ابالغ رأي واحد جريمه را پرداخت ننمايد ،موظف است
جريمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.
تبصره  -در صورتي كه ثابت شــود مأموران و نيز داوطلبان مذكور در ماده ()2
حســب مورد به ناحق قبض جريمه صادر كرده يا با علم و اطالع گزارش خالف
واقع در مورد امور مربوط به اين قانون داده اند ،ضمن جبران خســارت وارده  ،به
1
مجازات بزه و گزارش خالف واقع محكوم ميشوند.

1ـ   -1دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت واحدهاي  رسيدگي موضوع ماده  5قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
در اجراي ماده  5قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب  1389/12/8مجلس شوراي اسالمي و جهت هماهنگي
با دستگاههاي  ذي ربط ،دستورالعمل نحوة تشكيل و فعاليت واحدهاي  رسيدگي موضوع ماده  5قانون رسيدگي به
تخلفات رانندگي به شرح مواد آتي است :
ماده -1به منظور سهولت دسترسي مردم و حسن اجراي <ماده  5قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي> و <واحدهاي  
رسيدگي> كه در اين دستورالعمل به اختصار <قانون> و <واحد رسيدگي> گفته ميشود به شرح مفاد اين دستورالعمل در
سراسر كشور تشكيل و فعاليت خواهند کرد .
ماده  -2تعداد واحد رسيدگي در هر حوزه قضايي و محدوده جغرافيايي فعاليت آنها ،با رعايت سهولت دسترسي و
مراجعه آسان مردم و تناسب با واحدهاي  اجراییات راهنمائي و رانندگي يا واحد مشابه آن ،با هماهنگي فرماندهي
انتظامي استان و رئيس كل دادگستري استان تعيين خواهد شد.
ماده  -3تأمين محل مناســب و تجهيز آن به منظور استقرار و فعاليت واحد رسيدگي با هماهنگي رؤساي حوزههاي  
قضايي به عهده نيروي انتظامي (راهور) ميباشد.
تبصره  -الزم است محل استقرار واحد رسيدگي به نحوي باشد كه امكان مراجعه آسان و مستقيم مردم فراهم باشد.
ماده  -4مالك خودرو يا نماينده قانوني وي ميتواند مراتب اعتراض خود را بنابر نوع قبوض جريمه صادره و ابالغ
صورت گرفته به شرح زير به يكي از مراكز اجراییات راهور تقديم کرد           ..

مــاده  - 6مأموران راهنماييورانندگي به جــز در موارد مصرح قانوني و موارد
تصادفات منجر به جرح و قتل  ،مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نميباشند(برای
آشــنایی بیشــتر با موارد قانونی مطرح شده در این ماده پیشنهاد می شود به ماده 19
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل
شخص ثالث به همراه تبصره های ذیل آن در پیوست این کتاب مراجعه فرمایید).
مــاده  -7مأمــوران مذكور در ماده ( )2ايــن قانون در حدود وظايف و اختيارات

				
				

رئيس قوه قضائيه
صادق آملي الريجاني
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قانون رسيدگي به
تخلفاترانندگي

الف) در قبوض تسليمي و قبوضي كه شخص از اخذ آن خودداري ميكند ،ظرف مدت  60روز از تاريخ صدور قبض
جريمه.
ب) در قبوض الصاقي ،دوبرگي ،دوربين و نامحسوس در صورتي كه ابالغ واقعي يا قانوني به عمل آمده باشد طرف
مدت  60روز از تاريخ ابالغ و چنانچه ابالغ نشده باشد مهلت اعتراض از تاريخ اطالع كه اصو ًال تاريخ مراجعه به اداره
اجراییات و اخذ صورت وضعيت ميباشد خواهد بود.
ماده  -5پليس راهنمایي و رانندگي موظف اســت ابتدا درخواســت معترضان را دريافت ،در مهلت قانوني بررسي و
نتيجه  آن را در صورت وضعيت اصالحي قبوض جرایم اعمال و در صورت غير موجه دانســتن اعتراض ،مراتب
را به معترضان ابالغ کند و در صورت اصرار معترضان ،مراتب را ظرف  24ســاعت به دفتر واحد رســيدگي ذي ربط
ارسالنمايند.
تبصره -1ثبت و درج نتيجه اقدامات اجراییات راهور براي قبوض جريمه اعتراض شده الزامي بوده و به منزله بررسي
واحد اجراییات تلقي ميگردد و دارندگان قبوض پس از اين مرحله و در صورت عدم ارسال اعتراض به واحد رسيدگي
ميتوانند به اين واحدها مراجعه و اعتراض خود را تسليم نمایند.
تبصره  -2معترضان موظفند داليل و مستندات اعتراض خود را به واحد رسيدگي تسليم نمايند و تشخيص موجه بودن
آنها با قاضي واحد رسيدگي است.
ماده  -6حدود صالحيت واحد رسيدگي ،رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي و ساير موارد مندرج در
قانون مذكور ميباشد.
تبصره  -اعتراض موضوع ماده  5قانون ،حسب مورد بنا به تقاضاي معترض ،در واحد رسيدگي  محل صدور قبض
جريمه يا اقامتگاه وي قابل رسيدگي ميباشد.
ماده  -7رسيدگي به جرایم مأموران موضوع ماده  2قانون رسيدگي به تخلفات در خصوص نحوة صدور قبض جريمه
توسط مراجع قضايي ذي صالح خواهد بود .
ماده-8پليسراهورناجاموظفاستامكاندسترسيبهسامانهواحداجراییاتراهوررادرمحلواحدرسيدگيفراهمآورد.
ماده  -9پليس راهور موظف است روش ها و سامانه های مربوط به ثبت تخلف ،صدور و ارسال قبوض جريمه (اعم
از دســتي و الكترونيكي ) و بررســي ابتدایي به اعتراضات و اجراي آرای واحدهاي  رسيدگي را بر اساس مفاد اين
دستورالعمل و با رعايت حقوق قانوني اشخاص تنظيم و اقدام کند.
ماده  -10واحدهاي  رسيدگي در ساعات غير اداري متناسب با حوزههاي  قضايي تشكيل می شود.
ماده  -11مســئوليت و نظارت بر حســن اجراي اين دستورالعمل حسب مورد به عهده دفتر امور نمايندگيهاي  قوه
قضائيه و پليس راهور ناجا ميباشد.
تبصره -در هر يك از استانهاي  كشور ،يك گروه بازرسي با تركيب نمايندگان تام االختياررئيس كل دادگستري استان و
فرماندهي انتظامي استان تشكيل و به صورت نوبه اي از كليه واحدهاي  رسيدگي آن استان بازرسي و نتيجه  را جهت
يهاي  موجود ،حسب مورد به رئيس كل دادگستري و فرماندهي انتظامي استان ارائه مينمايند.
رفع اشكاالت و كاست 
ماده  -12اين دستورالعمل در  12ماده و  5تبصره در تاريخ  1393/6/18به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد .

قانون رسيدگي به
تخلفاترانندگي
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تعيين شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين،
گزارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر شــماره و نوع گواهينامه
راننده به اداره راهنماييورانندگي مربوطه ارسال می دارند .اداره مزبور متناسب با
نمرات منفي مندرج در جدول مذكور به شرح زیر با آنان رفتار مينمايد :
 -1چنانچه متخلف داراي ( )30نمره منفي باشــد گواهينامه او به مدت ســه ماه
ضبــط و در پايان مدت مزبور با پرداخت چهارصد هزار ( )400/000ريال جريمه
نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد ميشود .
 -2پس از اعمال مقررات موضوع بند( )1چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد
( )25نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس
از انقضاء مدت مزبور و پرداخت شــشصد هزار ( )600/000ريال به نفع خزانه
عمومي مسترد می شود.
 -3هرگاه پس از اعمال مقررات بند()2در اثر ارتكاب تخلفات جديد بیست نمره
منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال ميگردد و بعد از يك سال ميتواند
برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشــي و پرداخت يك ميليون ()1/000/000
ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ نمايد.
تبصره  -1به اســتثنای بندهاي  ( )1تا ( )7در بقيه موارد براي هر تخلف در هر
بيست و چهار ساعت صرفاً يك بار نمره منفي محاسبه ميشود.
تبصــره  -2در صورتی كه متخلف به مدت شــش مــاه از زمان ارتكاب آخرين
تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي  ( )1و ( )2و يك ســال در بند ( )3اين ماده،
مرتكب هيچ يك از تخلفات راهنماييورانندگي نشود كليه نمرههاي  منفي ناشي
از تخلفات ارتكابي گذشــته بال اثر ميگردد و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف
اول او محسوب می گردد.
تبصره  -3متخلف مكلف است ظرف بيست روز پس از ابالغ صورت وضعيت
مربوط به نمرات منفي ،گواهينامه خود را به اداره راهنماييورانندگي مربوطه تسليم

نمايد در صورت عدم تسليم در موعد مقرر راهنماييورانندگي پرونده مربوطه را
یکند تا پس
به واحد رســيدگي به اعتراضات موضوع ماده ( )5اين قانون ارســال م 
از بررســي و عدم وجود عذر موجه عالوه بر جرایم فوق به تناســب ،جرایم نقدي
بندهاي  اين ماده را تا دو برابر افزايش دهد .راهنماييورانندگي موظف اســت در
هر نوبت كه نمره منفي به متخلف تعلق ميگيرد به نحو مقتضي او را در خصوص
مطلع شدن از نمرات منفي راهنمايي كند.
تبصره  -4كســاني كه در مدت ضبــط گواهينامه مبادرت به رانندگي ميكنند به
مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم ميشوند( برای آشنایی بیشتر
با مواد قانونی مطرح شده در این ماده ،به ماده  19قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در پیوست این کتاب
مراجعهفرمایید).
تبصره-5ابطالگواهينامهو ياگرفتنآزمونمجددصرف ًابهموجبقانونممكناست.
تبصره  -6آیيننامه اجرایی اين ماده توسط نيروي انتظامي تدوين و پس از تأييد
1
وزير كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
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قانون رسيدگي به
تخلفاترانندگي

1ـ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ  1390/6/20بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي
جمهوري اســامي ايران و تأييد وزارت كشــور و به اســتناد تبصره ( )6ماده ()7قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
(مصــوب )1389و با رعايت تصويب نامه شــماره /164082ت373هـ مــورخ  ،1386/10/10آيين نامه اجرايي ماده
ياد شده را به شرح زير تصويب کردند:
آيين نامه اجرايي ماده( )7قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
ماده   - 1در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف) قانون  :قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب      1389
ب) ابطال گواهينامه  :سلب اعتبار قانوني گواهينامه رانندگي راننده متخلف تا زمان اخذ گواهينامه جديد طبق بند ()3
ماده ( )7قانون .
پ ) تخلفات رانندگي پرخطر:تخلفات رانندگي احصا شده درجدول ذيل ماده ( )7قانون.
ت) دوره آموزشي  :فرآيند آموزش تئوري و عملي رانندگي متناسب با نوع گواهينامه ابطال شده  در مراكز آموزشی مجاز.
ث) نمره منفي  :عددي كه طبق جدول زیر ماده ( )7قانون حسب مورد براي رانندگان وسايل نقليه شخصي يا عمومي
منظور و در سابقه گواهينامه آنان ثبت ميشود..
ج) ضبط گواهينامه  :اخذ گواهينامه رانندگي و ارســال آن به اداره راهنماييورانندگي مربوطه و محروم كردن دارنده
گواهینامه از مزاياي قانوني آن در مدت مقرر.
چ)  قبض جريمه تســليمي  :قبض جريمه اي كه توســط مأموران مجاز در قانون پس از رؤيت و تشخيص تخلف و
متوقف کردن  وسيله نقليه با درج مشخصات راننده و وسيله نقليه و گواهينامه ،صادر و به راننده تحويل ميشود.
ح) واحد رسيدگي  :واحد قضايي موضوع ماده ( )5قانون .
ماده  -2به مأموران موضوع ماده ( )2قانون اجازه داده ميشود در صورت تشخيص تخلفات رانندگي پرخطر نسبت به

متوقف کردن  وسيله نقليه اقدام و ضمن صدور قبض جريمه تسليمي ،مشخصات وسيله نقليه و گواهينامه راننده متخلف
را ثبت و گزارش تخلفات را به اداره راهنماييورانندگي مربوط ارسال كنند .اداره راهنماييورانندگي پس از دريافت
گزارش مأموران ،متناسب با نمرات منفي ،به شرح زير با راننده متخلف رفتار خواهد كرد.

 -1چنانچه متخلف داراي ( ) 30نمره منفي باشد ،گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت
چهارصد هزار ( )400/000ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد ميشود.

پــس از اعمــال مقررات موضــوع بند(،)1چنانچه دراثرارتــكاب تخلفات جديد( )25نمــره منفي به متخلف تعلق
گيرد،گواهينامه او به مدت  6ماه ضبط وپس ازانقضاي مدت مزبوروپرداخت ششصدهزار( )600/000ريال به نفع خزانه
عمومي مسترد ميشود.
 -2هرگاه پس از اعمال مقررات بند ( ،)2در اثر ارتكاب تخلفات جديد ()20نمره منفي به متخلف تعلق گيرد ،گواهينامه
او ابطال می شــود  و بعد از يك ســال ميتواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشــي و پرداخت يك ميليون
( )1/000/000ريال به نفع خزانه عمومي و قبول شدن در آزمونهاي  مربوط ،گواهينامه جديد اخذ نمايد.
تبصره ـ به رانندگان وسايل نقليه حمل بار يا مسافر در معابر برون شهري كه مشمول اعمال مقررات ضبط گواهينامه
باشند،به منظور رساندن محموله يا مسافر به مقصد ،رسيد موقت گواهينامه با اعتبار حداكثر سه روزه داده خواهد شد.
رانندگي پس از خاتمه اعتبار رسيد مذكور به منزله رانندگي بدون گواهينامه است.

ماده  - 3در صورت ثبت تخلف توسط دوربين ،اداره راهنماييورانندگي مربوط موظف است ضمن ثبت نمره منفي
تخلفات پرخطر ،مراتب را از طريق پست ،ارسال پيامك يا سامانههاي  الكترونيكي و يا ساير موارد به دارنده وسيله
نقليه اطالع دهد.
ماده  -4براي تخلفات رديفهاي  ( )1تا ( )7جدول موضوع ماده ( )7قانون در هر مرحله از ارتكاب ،نمره منفي منظور
خواهد شد و براي تخلفات رديفهاي  ( )8تا ( )20جدول ياد شده در صورت ارتكاب ،قبض جريمه صادر و در هر
بيست و چهار ساعت صرفاً يك بار نمره منفي درسابقه راننده ثبت خواهد شد.
ماده  -5چنانچه راننده متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي  ( 1و
 )2و يك سال در بند ( )3ماده ( )2اين آيين نامه مرتكب هيچ يك از تخلفات رانندگي  نشود ،كليه نمره منفي ناشي از
تخلفات ارتكابي گذشته بالاثر خواهد شد و تخلف بعدي وي به عنوان اولين تخلف او محسوب ميگردد.
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تبصره  -مبناي احتساب نمرات منفي مرحله بعدي ،تاريخ پايان قانوني ضبط گواهينامه خواهد بود.

ماده  - 6راننده متخلف مكلف است ظرف بيست روز پس از ابالغ صورت وضعيت مربوط به نمرات منفي  ،گواهينامه
خود را به اداره راهنماييورانندگي مربوط تسليم نمايد .در صورت عدم تسليم در موعد مقرر ،راهنماييورانندگي پرونده
مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات ارسال میکندو پس از بررسي و عدم وجود عذر موجه عالوه بر جرايم فوق
به تناسب ،جرايم نقدي بندهاي  ماده ( )3اين آيين نامه تا دو برابر افزايش مييابد.

قانون رسيدگي به
تخلفاترانندگي

ماده  -7كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايند به مرجع قضايي معرفي و به مجازات مقرر براي
رانندگي بدون گواهينامه محكوم ميشوند .
اين تصويب نامه در تاريخ  1390/8/1به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

اصالح ماده ( )6آيين نامه اجرايي ماده ( )7قانون رســيدگي به تخلفات رانندگي شــماره مصوبه -46746/241925
 1390/12/8شماره روزنامه رسمي       1390/12/11-19515
مرجع تصويب  :هيئت وزيران
نظر به اينكه در ماده ( )6تصويب نامه شماره /156164ت 46746ك مورخ  1390/8/7عبارت «ماده  »2به صورت «ماده
( »)3تحرير شده است ،لذا مراتب برای اصالح اعالم ميشود.

رديف

عنوان تخلفات رانندگي

نمره منفي
وسايل
وسايل
نقليه
نقليه
عمومي و
شخصي
سنگين

1

هرگونه حركات نمايشي ،دورزدن درجا و يا حركت
موتورسيكلت بر روي يك چرخ

8

10

2

تجاوز از سرعت مجاز (بيش از  50كيلومتر در ساعت)

10

15

4

عبور از چراغ قرمز راهنماييورانندگي

5

10

حركت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها

5

7

رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان
گردان و يا افيوني

10

20

8

تجاوز از سرعت مجاز (بيش از  30تا  50كيلومتر در ساعت)

5

10

10

تجاوز به چپ از محور راه

5

9

12

عدم رعايت حق تقدم عبور

3
5
6

9

11
13
14

سبقت غيرمجاز در راههاي دو طرفه
حركت به طور مارپيچ

عبور از محل ممنوع

5
3

4

عبور وسايل نقليه از پياده رو

5

دور زدن در محل ممنوع

3

استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطي مشابه در
حين رانندگي در سرعت باالي  60كيلومتر

5
7

6

7
6

5

3

5

3

6

8

8

...

7

19
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 15نقصفنيمؤثريانقصدرسامانه(سيستم)روشناييدرشب
لونقل جاده اي مواد
عدم رعايت مقررات ايمني حم 
16
خطرناك
 17رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز

4

10

18

عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل
استفاده از عينك ،سمعك يا تجهيزات خاص

3

7

19

عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين
عبور و مرور محصلين يا پليس مدرسه

3

5

20

عدم رعايت مقررات حمل بار

5

8

مــاده  - 8هــرگاه ظرف مهلت چهار ماه از ابالغ قبض جريمه  ،متخلف جريمه
مربوطه را پرداخت ننماید  ،از ســوي راهنماييورانندگي اخطاريه كتبي با مهلت
يك ماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابالغ ميگردد .در صورت پايان مهلت و
عدم پرداخت ،ضمن ضبط گواهينامه ،پالك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در
سامانه راهنماييورانندگي توقيف خواهد شد.
تبصره ـ در صورتي كه مبلغ جريمه خودرويي به ده ميليون ( )10/000/000ريال
برسد راهنماييورانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعالم و چنانچه
ظــرف مهلــت يك ماه از تاريخ ابالغ ،مالك خودرو نســبت به پرداخت جريمه يا
اعتــراض بــه واحد مندرج در ماده ( )5اين قانون اقدام ننمايد ،راهنماييورانندگي
مكلف به توقف خودرو تا پرداخت جريمه ميباشــد .در صورت اعتراض ،واحد

قانون رسيدگي به
تخلفاترانندگي

20

مزبور موظف است در خصوص اين موارد ظرف يك هفته تعيين تكليف نماید .
مــاده  -9راننــدگان موظفنــد هنــگام رانندگــي گواهينامــه ،كارت خــودرو و
بيمه نامه معتبر شــخص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از پنج ســال از توليد آنها
ميگــذرد برگه معاينه فني را به همراه داشــته باشــند و در صــورت مطالبه مأموران
راهنمايي و رانندگي آن را ارائه نمايند .مأموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه
ميكنند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضايي يا انتظامي باشد.
درصورتيكههيچ يكازمداركفوقبههمراهرانندهنباشدمأمورانراهنماييورانندگي
ميتوانندتا زمان ارائه مدارك،خودرو را متوقف نمايند و در صورتي كه يكي از مدارك
فوق ياشناسنامه ياكارتشناساييمعتبربههمراهرانندهباشد  ،مأمورانمذكورموظفند
با أخذ مدرك مذكور و ارائه رسيد بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارائه ساير
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مدارك و استرداد مدرك أخذ شده نمايند .
چنانچــه اقامتــگاه راننــده شــهر ديگــري باشــد بنــا بــه تقاضــاي وي
راهنماييورانندگــي مكلــف اســت پــس از وصــول مــدارك الزم نســبت بــه
ارســال مــدارك أخذ شــده بــه راهنماييورانندگي محــل مورد نظر وي توســط
پست رسمي و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید.
تبصره  -1رانندگان وســايل نقليه مســافربري و باربري عمومي بايد عالوه بر
مدارك فوق ساير مدارك اختصاصي مربوطه را به همراه داشته باشند.
تبصــره -2كليه وســايل نقليه بايد به تجهيزاتي كــه در قوانين و مقررات معين
ميشــود مجهز باشــند در صورت مجهز نبودن وســايل نقليه به تجهيزات مذكور،
راهنماييورانندگي از شــماره گذاري و ارائه خدمات به آنها خودداري می نماید  .
راهنماييورانندگي موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به
نصب و همراه داشــتن تجهيزات مورد نياز  ،اقدامي همه جانبه براي اطالعرساني
به رانندگان از طريق رســانههاي  عمومي و تابلوهاي  تبليغاتي جاده اي  و شــهري
به عمل آورد.
ماده  -10مأمــوران راهنماييورانندگي موضوع ماده ( )2اين قانون موظفند در
صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام نمايند :
الف -چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص مؤثر بوده و احتمال ايجاد خطر
يا وقوع تصادف وجود داشته باشد ،وسيله نقليه مذكور به تعميرگاه اعزام می شود.
ب -در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد
مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده ( )2اين قانون با استفاده از تجهيزات
ينمايند و در صورت اثبات حالت مستي
الزم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام م 
و بيارادگي حاصل از مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد
مورد نظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دو ميليون ()2.000.000
ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش ماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني

به مرجع صالح قضايي معرفي ميشود.
ج -در صورتي كه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايد وسيله
نقليه متوقف و راننده به مرجع قضايي معرفي ميگردد  .
د -هــرگاه راننــده به صورت همزمان مرتكب دو تخلــف از تخلفات موضوع
بندهــاي  ( )5( ،)4( ،)3( ،)2( ،)1و ( )10جــدول ماده ( )7اين قانون گردد ،وســيله
نقليه براي مدت حداكثر هفتاد و دو ساعت توقيف ميشود .آیيننامه اجرايي بندهاي  
«الف» و «ب» اين ماده ظرف مدت شــش ماه توســط وزارت كشــور با همكاري
1
وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
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1ـ  وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ  1390/6/20بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي  
كشور و دادگستري و به استناد بند «د» ماده ( )10قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ( مصوب   ) 1389و با رعايت
تصويب نامه شماره /164082ت 373هـ مورخ  1386/10/10آيين نامه اجرايي بندهاي  «الف» و «ب» ماده ياد شده
را به شرح زير تصويب کردند :
آيين نامه اجرايي بندهاي  «الف» و «ب» ماده ( )10قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
ماده   -1در اين آيين نامه اصطالحات زيردرمعاني مشروح مربوط به كار ميروند :
الف)  قانون  :قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ( مصوب ) 1389
ب) مأموران راهنماييورانندگي  :افسران و درجه داران كادر ،افسران پيماني ،افسران وظيفه و افسران شاغل در ساير
بخشهاي  نيروي انتظامي ،موضوع ماده ( )2قانون .
پ) نقص فني مؤثر  :هر نوع نقصان يا تغيير در وضعيت ظاهري ،فني و استاندارد وسيله نقليه كه موجب كاهش ضريب
ايمني در رانندگي و يا افزايش بيش از حد مجاز گازهاي  آالينده يا آلودگي بيش از حد مجاز صدا و يا باعث خروج
آن از حالت اوليه كارخانه و استاندارد گردد و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف را افزايش دهد از قبيل نقص سامانه
روشنايي يا تغيير در ميزان نور يا رنگ استاندارد چراغ ها ،نا ميزان بودن چرخهاي  جلو و فرمان ،نقص در سامانه ترمزها،
نداشتن آج مناسب در سطح اتكاي الستيك چرخ ،نداشتن برف پاك كن و سامانه گرمايشي در مواقع بارندگي و زنجير
چرخ يا الستيك يخ شكن در مواقع يخبندان ،دود كردن وسيله نقليه ،شكستگي شيشه جلو كه مانع ديد راننده باشد و
نقص در تجهيزات ايمني مانند كمربند و كيسه هوا و سامانه ضد قفل ترمزها.
ت)  مواد مخدر و روانگردان  :موادي كه به صورت طبيعي يا صنعتي توليد و مصرف آن توسط راننده موجب بي ارادگي
و اختالالت جسمي و رواني راننده حين رانندگي مي گردد و مصاديق آن در قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر
( مصوب   ) 1389و نيز قانون مربوط به مواد روانگردان (پسيكوتروپ) ( مصوب  ) 1354احصا شده است.
ث) حالت مستي و بي ارادگي:عدم توانايي راننده در هدايت وسيله نقليه به دليل استفاده از مسكرات و مواد مخدر و
روانگردان.
ج) جلوگيري از رانندگي  :ممانعت از ادامه حركت وسيله نقليه توسط راننده متخلف تا زمان معرفي راننده مجاز.
ح) تجهيزات الزم  :وسايلي كه با استفاده از آن تشخيص حالت مستي يا مصرف مواد مخدر و روانگردان توسط مأموران
راهنماييورانندگي امكان پذير است.
ماده  - 2مأموران راهنماييورانندگي در صورت تشــخيص عيب و نقص فني مؤثر در وسيله نقليه موظفند نسبت به
متوقف كردن آن به منظور رفع نقص به شرح زير اقدام نمايند:
الف) چنانچه نقص فني وسيله نقليه در محل قابل رفع باشد ،پس از رفع نقص فني در محل توسط راننده و تأييد مأمور
مربوط ،قبض جريمه صادر و حسب مورد ضوابط نمره منفي اعمال و اجازه عبور داده ميشود.

ماده  -11هرگاه وســيله نقليه مطابق قانون بــه توقفگاه اعزام گردد ترخيص آن
منوط به پرداخت كليه جريمهها وتسليم مفاصاحساب و ارائه اصل رسيد خودرو يا
دستور مقام قضايي ميباشد و در صورت ظن قوي در عدم مالكيت ،ارائه مدارك
مثبته مالكيت ضروري است
مــاده  -12وزارت راه و ترابــري وشــهرداريها بنــا بــه تشــخيص و اعــام
لهايي را كه توقف وسايل نقليه در آنها به هر ميزان
راهنماييورانندگي موظفند مح 
موجب بروز خطر و كاهش ظرفيت و انسداد راه ميشود با نصب عالمت مخصوص
مشــخص نمايند .در صورت توقف وســايل نقليه در اين قبيل محلها و ترك آن يا
امتنــاع راننده از حركت و همچنين توقف خودرو در پياده روها ،مأموران موضوع
ماده ( )2اين قانون مكلفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به انتقال وسيله نقليه
مطابق ماده( )13اين قانون اقدام نمايند .
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ب) در صورتي كه نقص فني قابل رفع در محل نباشد ،پالك وسيله نقليه فك و با نصب پالك تعميري و تعيين زمان
جهت رفع نقص به تعميرگاه اعزام ميشود.
پ) در صورتي كه وسيله نقليه معيوب قابل حركت نباشد ،پالک وسيله نقليه فك و با نصب پالك تعميري و تعيين زمان
جهت رفع نقص به تعميرگاه اعزام ميشود.
ماده  3ـ در صورت رفع نقص وســيله نقليه معيوب و تأييد آن توســط كارشناس واحد اعزام كننده ،اجازه حركت به
راننده پس از صدور قبض جريمه و حسب مورد اعمال ضوابط نمره منفي ،فك پالك تعميري و تحويل پالك وسيله
نقليه صادر ميشود.
تبصره ـ هزينههاي  مربوط به حمل وسيله نقليه به تعميرگاه به عهده راننده يا متصرف قانوني وسيله نقليه خواهد بود          .
در صورت ورود خسارت به وسيله نقليه يا محموله آن در اثر حمل يا نگهداري ،مطابق تبصره ( )1ماده ( )13قانون
عمل خواهد شد.
ماده   -4ماموران راهنماييورانندگي موظفند در صورت تشخيص حالت مستي و بي ارادگــي راننــده از راننـدگي وي
جلوگيري و ضمن صـدور قبـض جريمـه به مبلـغ دو ميليون  (  )2/000/000ريـال و ضبط گواهينامه به مدت شش ماه
و ارسال آن به اداره راهنماييورانندگي مربوط برای اعمال نمره منفي ،راننده متخلف را به همراه مستندات مربوط به
تخلف ارتكابي به واحد انتظامي مربوط جهت سير مراحل قانوني و اعزام به مرجع قضايي معرفي نمايند .تحويل وسيله
نقليه منوط به دستور مقام قضايي رسيدگي كننده است .
تبصره ـ تشــخيص حالت مســتي و بي ارادگي راننده صرف ًا با اســتفاده از تجهيزات تخصصي و توســط مأموران
راهنماييورانندگي كه آموزشهاي  الزم را براي بهكارگيري آنها ديده باشند انجام ميشود.
ماده  -5چنانچه مأموران راهنماييورانندگي حالت مستي و بي ارادگي را در رانندگان وسايل نقليه عمومي تشخيص
دهند ،در صورتي به وسيله نقليه اجازه حركت داده ميشود كه از طرف مالك يا مؤسسه مربوط ،راننده مجاز جايگزين
معرفي شود.
ماده  -6نيروي انتظامي موظف است ظرف سه ماه پس از ابالغ اين آيين نامه،نسبت به تهيه تجهيزات ويژه موضوع
تبصره ماده()4اين آيين نامه وآموزش بهكارگيري تجهيزات مذكور توسط مأموران راهنمايي ورانندگي اقدام نمايد   .
اين تصويب نامه درتاريخ   1390/8/1به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

تبصــره -عالمت مخصوص موضوع ايــن ماده عالمت توقف ممنوع منضم به
عالمت حمل با جرثقيل ميباشد  .
ماده  -13در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد،
وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است حسب مورد
بــه نزديــك ترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنماييورانندگي مربوط يا تعميرگاه
لونقل و توقف وسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي
انتقال مييابد .هزينههاي  حم 
وصول ميشود حسب مورد به عهده متخلف ،مالك ،متصرف يا قائم مقام قانوني
آنان خواهد بود .هزينههاي  ياد شده برابر تعرفههايي می باشد كه به پيشنهاد وزارت
1
كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
1ـ وزارت كشور ـ وزارت راه و شهرسازي
وزيــران عضو كميســيون امــور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلســه مورخ  1390/7/3بنا به پيشــنهاد شــماره
 34699/1/6/61مورخ  1390/3/9وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي
ايران و ماده( )13قانون رســيدگي به تخلفات رانندگي ( مصوب  ) 1389و با رعايت تصويب نامه شــماره /164082
ت 373هـ مورخ  1386/10/10تصويب کردند :
  -1در مواردي كه طبق قانون رســيدگي به تخلفات رانندگي انتقال وســيله نقليه ضرورت داشته باشد ،وسيله نقليه با
استفاده از وسايل مطمئنه مذكور در بند( )3اين تصويب نامه به نزديك ترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنماييورانندگي
يا تعميرگاه انتقال مييابد.
لونقل و توقف وسيله نقليه كه طبق تعرفههاي  موضوع جداول (الف) و (ب) اين بند توسط بخش
 -2هزينههاي  حم 
خصوصي وصول ميشود حسب مورد به عهده متخلف ،مالك ،متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود.

رديف
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وسايل نقليه سبك از
2
قبيل(سواري،وانت)
وسايل نقليه نيمه
 3سنگين از قبيل (ميني
بوس و كاميونت)

4

وسايلنقليهسنگين

لونقل وسيله نقليه
الف) جدول هزينه حم 
لونقل به
هزينه حم 
مالحظات
ازايهردستگاه(ريال)
در معابر برون شهري و بزرگراهي شهري بيش از ده كيلومتر به
ازايهركيلومترمسافتاضافيبرايحم لونقلهردستگاهیک
40/000
هزار ( )1/000ريال افزايش مييابد.
در معابر برون شهري و بزرگراههاي  شهري بيش از ده
لونقل
كيلومتر به ازاي هر كيلومتر مسافت اضافي براي حم 
400/000
هر دستگاه پنج هزار ( )5/000ريال افزايش مييابد.
الف) در معابر برون شهري و بزرگراههاي  شهري بيش از ده كيلومتر
بهازايهركيلومترمسافتاضافيبرايحم لونقلهردستگاه
شش هزار ( )6/000ريال افزايش مييابد.
500/000
ب) در صورتي كه وسيله نقليه توسط خودروهاي  موضوع بند ()3
اين تصويب نامه حمل شود تعرفه آن هشتصد هزار ()800/000
ريال خواهد بود.
الف)   درمعابربرونشهريوبزرگراههاي  شهريبيشازدهكيلومتربه
ازايهركيلومترمسافتاضافيبرايحم لونقلهردستگاه
هشتهزار  ()8/000ريالافزايشمييابد.
700/000
ب)   درصورتيكهوسيلهنقليهتوسطخودروهاي  موضوعبند()3
اينتصويبنامهحملشود  تعرفهآنیکمیلیون  ()1/000/000ريال
خواهد  بود.

تبصره 1ـ در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري خسارتي به خودرو يا محموله
آن وارد شود راهنماييورانندگي از خسارت ديده حمايت ميكند .جبران خسارت
مذكور بر عهده حمل كننده يا نگهدارنده است.
تبصــره 2ـ در كليــة موارد اگر قبل از حمل يــا در حين حمل خودرو ،مالك آن
حاضر شود و تقاضاي تحويل خودرو را نمايد مأموران مكلفند ضمن صدور قبض
جريمه ،خودرو را به وي تحويل نمايند .
ماده 14ـ در تصادفات رانندگي كه فقط منجر به خسارات مالي ميشود رانندگان
مكلفند در صورت قابل انتقال بودن وسايل نقليه ،با امكانات موجود ،محل استقرار
چرخ ها را عالمتگذاري نموده و بالفاصله وسايل نقليه خود را به منظور رفع سد

كالنشهرها
و مراكز
استانها

4

سايرشهرها

3

كالنشهرها
و مراكز
استانها

2

سايرشهرها

1

انواعموتورسيكلت
وسايل نقليه سبك از قبيل
(سواري و وانت)
وسايل نقليه نيمه سنگين از
قبيل (ميني بوس و كاميونت)
وسايلنقليهسنگين

6/000

4/000

4/000

2/500

كالنشهرهاو          
مراكز
استانها

نوع وسيله نقليه

2/500

سايرشهرها

رديف

ب)  جدول تعرفه توقف وسيله نقليه در توقفگاه در هر شبانه روز (مبالغ به ريال)
توقفگاه درجه ()2
توقفگاه درجه ()2
توقفگاهدرجه()1

1/500

30/000

20/000

20/000

15/000

10/000

7/000

60/000

40/000

40/000

25/000

20/000

15/000

80/000

55/000

60/000

40/000

40/000

25/000
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 -3خودروهاي  ويژه حمل و جابجايي وسايل نقليه موضوع اين تصويب نامه بايد مجهز به امكانات و تجهيزات ايمني
متناسب با نوع وسيله نقليه حمل شونده باشد ،به نحوي كه به هنگام حمل ،وسيله نقليه حمل شونده ازمحل توقف تا
توقفگاه بدون قرارداشتن و يا كشيده شدن چرخها بر روي زمين انتقال يابد.
فهاي  ( )1و ( )2جدول «الف» به جز با خودروهاي  ويژه موضوع
تبصره ـ حمل و جابجايي وسايل نقليه موضوع ردي 
اين بند ممنوع است.
 -4توقفگاههاي  درجه ( )1بايد شبانه روزي ،كام ً
ال مسقف ،كف سازي شده ،محصور ،داراي نگهبان دايمي و سامانه
ثبت ورود و خروج ،نورپردازي مناسب ،خط كشي متناسب با نوع وسيله نقليه و دوربين مدار بسته باشند.
 -5توقفگاههايي كه روباز يا نيمه مســقف و داراي ســاير شــرايط توقفگاههاي  درجه ( )1باشند ،توقفگاه درجه ()2
محسوبميشوند.
 -6توقفگاههاي ي كه صرف ًا داراي محوطه محصورونگهبان دائمي باشند ،توقفگاه درجه()3محسوب مي شوند.
  -7مسئوليت درجه بندي توقفگاهها و نظارت برانطباق آنها با شرايط مذكور در اين تصويب نامه در محدوده شهري
برعهده وزارت كشور ودرمحدوده بيرون ازشهر برعهده وزارت راه وشهرسازي است
  -8مسئوالن توقفگاهها مكلفند درجه توقفگاه ونرخهاي  مصوب را در معرض ديد مراجعه كنندگان قراردهند.
 -9راهنماييورانندگــي موظف اســت در صورت انتقال خودرو به توقفــگاه يا مقر انتظامي يا راهنماييورانندگي يا
تعميرگاه ،به نحو مقتضي مراتب را از طريق سامانه ( )110اطالع رساني کند.
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معبر به كنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور كارشناس تصادفات
نمايند .در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنماييورانندگي به نحو مقتضي
اقدام مينمايند و  چنانچه به علت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت ،جسد يا
اجسام ديگري مانع عبور وسايل نقليه يا اخالل در نظم شده باشد مأموران انتظامي
مكلفند با عالمت گذاري محل استقرار جسد و اجسام ،آنها را از مسيرهاي  حركت
خارج و تا انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسئول صحنه تصادف را حفظ
نمایند.
تهاي  پزشكي و جمعيت هالل احمر و ساير دستگاههاي  
تبصره 1ـ مراكز فوري 
ذيربطموظفندطبقدرخواستمأمورانانتظاميوراهنماييورانندگينسبتبهانتقال
مجروحان و جسد حسب مورد به مراكز درماني و پزشكي قانوني اقدام نمایند.
تبصره 2ـ  كارشناســان تصادفات راهنماييورانندگي رسيدگي كننده به تصادفات
مكلفند پس از پايان رسيدگي و انجام تشريفات قانوني با بهره گيري از امكانات مانند
عكسبرداريووسايلديگردراختيارخود ياسايرسازمانهاو  نهادهانسبتبهمديريت،
پاك سازي و برقراري ايمني عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمايند .
تبصره  3ـ در صورتي كه بر اساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله
نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذي ربط ،مسئول جبران
  -10در اجراي ماده ( )11قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در صورتي كه توقف وسايل نقليه در توقفگاهها به موجب
احكام يا دستور مقامات قضايي يا امنيتي نباشد ،مالك يا متصرف يا قائم مقام قانوني آنها موظفند ظرف يك ماه از تاريخ
توقف و اطالع نسبت به ترخيص و تعيين تكليف وسيله نقليه متوقف با پرداخت هزينههاي  متعلقه و ارائه برگ ترخيص
از راهنماييورانندگي مربوط اقدام نمايد ،در غير اين صورت ،متصديان حمل و نگهداري ميتوانند برای تعيين تكليف
و وصول هزينههاي  مربوط به مراجع ذي صالح مراجعه نمايند.
  -11حم لونقلوسايلنقليهازمحلتوقفبهتوقفگاهها يامقرهاي  انتظاميفقطباحضورودستورمأمورانراهنماييورانندگي،
با تنظيم صورت جلسه در سه نسخه متضمن نوع ،مشخصات ظاهري و تجهيزات جانبي ،ثبت كيلومتر شماره و پالك وسيله
نقليه حمل شونده ،زمان ،محل و نوع تخلف ،نام راننده و مشخصات وسيله نقليه حمل كننده و مؤسسه مربوط خواهد بود كه
يكنسخهدرسوابقراهنماييورانندگيمحلودونسخهديگرمربوطبهحملكنندهومسئولتوقفگاهاست.
 -12در هنگام تحويل وسيله نقليه به مالك يا قائم مقام قانوني وي تطبيق وسيله نقليه يا صورت جلسه تنظيم شده الزامي
است ودرصورت وجود اختالفات  ،موسسه مربوط پاسخگو خواهد بود .راهنمايي ورانندگي نيروي انتظامي جمهوري
اسالمي ايران مسئول نظارت بر حسن اجراي اين بند است.
  -13در كليه موارد اگر قبل از حمل يا در حين حمل خودرو ،مالك آن مراجعه و تقاضاي تحويل خودرو را بنمايد،
مأموران مكلفند ضمن صدور قبض جريمه ،خودرو را مطابق صورت جلسه مربوط به وي تحويل نمايند.
  -14حمل و جابجايي وسايل نقليه بدون دستور و حضور و نظارت مأموران راهنماييورانندگي به هر شكل ممنوع است.
اين تصويب نامه در تاريخ  1391/9/11به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد .
مــاده  15ـ در شــبكه معابر پرترافيك كــه برابر مقــررات راهنماييورانندگي
ممنوعيت توقف وجود ندارد با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي  
كهاي  مجاز حاشیهاي  ابزارها و
كشور،شــهرداريها ميتوانند براي مديريت پار 
وسايل الزم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت پارك نصب و براي توقف بيش
از نيم ساعت در محدوده زماني  7صبح تا  9شب حق توقف مناسبي كه ميزان آن
به پيشنهاد شوراهاي  اسالمي شهرها و تصويب وزير كشور تعيين ميشود بر طبق
مقررات مربوط به اخذ عوارض دريافت نمايند .توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب
تخلف توقف ممنوع خواهد بود .
كهاي  حاشیهاي  و تعيين معابر پرترافيك ،شرايط و
تبصره  1ـ نحوة مديريت پار 
نحوه جذب و آموزش به كارگيري متصديان مربوطه به موجب آیيننامه اي خواهد
بود كه توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي  كشور و با همكاري شوراي
1
عالي استانها تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
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1ـ  وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ  1391/10/17بنا به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي  كشور و شوراي
عالي استانها و به استناد تبصره ( )1ماده ( )15قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب  1389ـ آيين نامه اجرايي
تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب کرد :
آيين نامه اجرايي تبصره ( )1ماده ( )15قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
ماده  -1در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف) قانون  :قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ( مصوب .) 1389
ب) شوراي عالي  :شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي  كشور.
پ)  معابر شهري پرترافيك  :معابر شهري موضوع ماده ( )2اين آيين نامه .
يهاي  زير باشد  :
ت) پارك حاشيه اي  :توقف خودرو در معابر شهري پرترافيك در محلي كه داراي ويژگ 
 -1ابعاد آن حداقل  250سانتي متر در  400سانتي متر باشد؛
 -2زاويه آن متناسب با سطح سرويس طراحي شده باشد؛
 -3با نصب عاليم مشخص شده باشد          .
ث) متصديان  :افرادي كه در چارچوب ماده ( )8اين آيين نامه جذب و ب ه كارگيري ميشوند و كنترل پارك حاشیهاي  
يك معبر را برعهده دارند.
ج) ممنوعيت توقف  :مجاز نبودن توقف و پارك وسيله نقليه در نقاطي كه با نصب عالیم يا براساس ماده ( )163آيين
نامه راهنماييورانندگي معين شده است.
چ) ايست سنج (پاركومتر) :دستگاهي الكترونيكي كه نشان دهنده زمان مجاز توقف متناسب با ميزان حق توقف است.
ماده  2ـ ويژگيهاي  معابر شهري پر ترافيك به شرح زير تعيين ميشود :
 -1فاقد ممنوعيت توقف و داراي تردد پرحجم و پايدار در فاصله زماني هفت صبح تا نه شب باشند.
 -2در حاشــيه آنها مراكز يا مجتم عهاي  تجاري يا خدماتي يا خدمات عمومي يا آموزشــي يا رفاهي يا درماني و يا

تبصره 2ـ صددرصد ( )%100درآمد حاصل از اين ماده پس از واريز به خزانه
در اختيار شهرداري ذي ربط قرار ميگيرد تا جهت احداث توقفگاه (پاركينگ) در
همان شهر هزينه نماید.
ماده  16ـ واحدهاي  اجراء احكام كيفري موظفند كلية آراء مربوط به تصادفات
منجر به فوت يا جرح را به راهنماييورانندگي اعالم نمايند و در صورتي كه حكم
صــادره متضمن محروميت از رانندگي باشــد ،گواهينامــه رانندگي مربوطه را نيز
اخذ و ارســال نمايند .راهنماييورانندگي موكلف اســت سامانهای را ايجاد نمايد
تا كارشناســان تصادفات بتوانند ســابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع قضايي
رسيدگي كننده اعالم نمایند .
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تفريحيباشد.
  -3حداقل از نوع جمع كننده و حداكثر شــرياني درجه ( )2موضوع بند ( )86ماده ( )1آيين نامه راهنماييورانندگي
(موضوع تصويب نامه شماره /20873ت29169هـ مورخ  )1386/4/8باشند.
   -4بن بست نباشند.
  -5سطح سرويس آنها حداقل در سطح شاخص  Dو  Cاستاندارد ملي معابر شهري باشد.
 -6حداكثر سرعت پيش بيني شده درطراحي مسير بيش از  60كيلومتر در ساعت نباشد.
 -7مسير پياده رو از سطح سواره رو مستقل باشد.
 -8حداكثر شيب طولي مسير دوازده درصد باشد.
كهاي  حاشيه اي در نظر گرفته شده است  با رعايت ساير مقررات
ماده  -3توقف وسيله نقليه در محلهايي كه براي پار 
راهنماييورانندگي در نيم ساعت اول توقف رايگان خواهد بود .دريافت حق توقف در معابر ياد شده براي مازاد بر نيم
ساعت محاسبه و دريافت ميشود.
لهاي  اشغال
تبصره ـ در صورت اشغال بيش از يك محل توقف توسط يك خودرو ،حق توقف متناسب با تعداد مح 
شده دريافت ميشود.
صهاي  موضوع ماده ( )2با تصويب شوراي عالي تعيين ميشود.
ماده  4ـ معابر شهري پر ترافيك با توجه به شاخ 
تبصره ـ شوراي عالي موظف است ظرف دو ماه از تاريخ وصول پيشنهاد درخصوص تعيين معابر شهري پرترافيك
تصميم گيري کند.
ماده  5ـ پارك وسيله نقليه در معابر شهري پر ترافيك بدون پرداخت حق توقف پس از نيم ساعت اول به منزله ارتكاب
تخلف توقف ممنوع خواهد بود كه توسط مأموران موضوع ماده ( )2قانون با آن برخورد خواهد شد.
ماده  - 6راهنماييورانندگي موظف است با استفاده از ساز و كارهاي  مناسب نسبت به كنترل مستمر معابر شهري پر
ترافيك اقدام نمايد		 .
ماده - 7شهرداريها مكلفند در معابر شهري پر ترافيك تجهيزات الزم از قبيل ايست سنج (پاركومتر)يا كارت پارك
نصب و تجهيزات الزم را براي اخذ حق توقف از قبيل دستگاههاي  خودپرداز و امثال آن و واريز آن به حساب تمركز
وجوه در خزانه نزد بانك عامل فراهم نمايند.
تبصره   -1دريافت هرگونه وجه نقد توسط متصديان ممنوع است.
تبصره  -2صددرصد ( )%100درآمد حاصل از پرداخت حق توقف تا پايان ســال توسط خزانه به حساب شهرداري
مربوط واريز ميشود تا جهت احداث توقفگاه (پاركينگ) در همان شهر هزينه نمايند.

ماده  17ـ نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنماييورانندگي در حكم نظر
كارشناسان رسمي است .چنانچه به نظر قاضي رسيدگي كننده ،نظر كارشناسي مبهم
و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس و يا كارشناس ديگر
ارجاع می گردد و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه
و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوي ،موضوع به هيئت كارشناســي مطابق
مقررات آئين دادرسي دادگاههاي  عمومي و انقالب ارجاع خواهد شد( برای آشنایی  
بیشــتر با مواد قانونی مطرح شــده در این ماده ،پیشنهاد می شود به مواد 263 ،258
و  265قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب (در امور مدنی) مصوب
 1379به پیوست این کتاب مراجعه فرمایید)  .
ماده  18ـ تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدوده هايي
يهاي  مربوطه
از شهر كه از سوي راهنماييورانندگي و يا محيط زيست و ياشهردار 
منطقه ممنوعه پيشــنهاد ميشود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به تصويب
لونقل و
شوراي عالي هماهنگي ترافيك استانها و در تهران به تصويب شوراي حم 
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ماده  -8شرايط جذب و بهكارگيري متصديان به شرح زير تعيين ميشود :
الف) داراي بودن حداقل مدرك سوم راهنمايي؛
ب) نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفري؛
پ) گذراندن دوره آموزشي مربوط؛
ت) دارا بودن يكي از گواهينامههاي  رانندگي معتبر؛
ث) داراي بودن سالمت جسمي و رواني الزم و نداشتن اعتياد به مواد مخدر ،روان گردان و الكلي.
ماده  9ـ وظايف متصديان به شرح زير تعيين ميشود :
الف)  كنترل مستمر تجهيزات و اطمينان از سالم بودن آنها؛
لهاي  تعيين شده؛
ب) كنترل نحوة پارك وسايل نقليه در مح 
پ) راهنمايي رانندگان به استفاده صحيح از تجهيزات و نحوه محاسبه حق توقف؛
تبصره ـ متصديان حق مداخله در اجراي مقررات راهنماييورانندگي را ندارند.
ماده  10ـ متصديان در طول ساعات تعيين شده ( 7صبح تا  9شب) با لباس مخصوص و متحدالشكل در سراسر كشور
مطابق دستورالعمل وزارت كشور و با نصب نام و نشان روي لباس و همراه داشتن كارت شناسايي معتبر صادر شده از
سوي شهرداري نسبت به انجام وظايف خود اقدام مينمايند.
لهاي  نظري و عملي وظايف متصديان براساس وظايف
ماده  11ـ شــهرداريها موظفند نســبت به آموزش سرفص 
موضوع ماده ( )9اين آيين نامه اقدام نمايند.
تبصره ـ سرفصلهاي  نظري و عملي موضوع اين ماده ظرف سه ماه توسط شوراي عالي تهيه و ابالغ ميشود.
ماده  12ـ شهرداريها موظفند ظرف شش ماه پس از ابالغ اين آيين نامه وضعيت فعلي پارك حاشيه اي را با مفاد اين
آيين نامه تطبيق دهند.
ماده  -13گزارش ساالنه اجرا اين آيين نامه تا پايان ارديبهشت سال بعد توسط شهرداري مربوط به شوراي عالي ارائه
خواهد شد.
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ترافيك شهر تهران ميرسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه
عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار می نماید كه از محدوده طرح ترافيك خارج
شود .در صورت ادامه تخلف براي هر يك ساعت يك برابر جريمه خواهد شد .
ماده 19ـ بستن كمربند ايمني براي رانندگان و كليه سرنشينان انواع خودروهاي  در
حال حركت در كلية راهها و همچنين استفاده از كاله ايمني استاندارد براي رانندگان
و ترك نشينان هر نوع موتورسيكلت اجباري است .با متخلفان برابر جريمه پيشبيني
شده در جدول جرایم رانندگي برخورد ميشود.
تبصره ـ كلية رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خودكمربند ايمني
نصب ننموده اند موظفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت 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 می باشد .
لونقل وعبورومرور در
مــاده 20ـ كلية قوانين و مقــررات عمومي مربوط به حم 
مـورد موتورسيكلتها نيز جـاري است .حركت در پيـاده رو يـا در جهت مخالف
مســير مجاز ،ايجاد عمدي صداي ناهنجار ،حمل بار غيرمتعارف ،حركت نمايشي
مارپيچ ،تك چرخ ،حمل يدك ،عدم اســتفاده از كاله ايمني و تردد در خطوط ويژه
اتوبوسراني با موتورسيكلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده ( )2اين
قانون موظفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيكلت حداكثر به
مدت يك هفته و در صورت تكرار يك ماه اقدام كنند .
تبصره ـ صدور گواهينامه رانندگي موتورســيكلت بــراي مردان بر عهده نيروي
انتظامي جمهوري اسالمي ايران است .
لونقل وعبورومرور در كلية نقاط
ماده  21ـ جريمههاي  تخلفات مربوط به حم 
كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ،با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات
و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل مؤثر
فهاي  ( )1تا ( )6جدول موضوع ماده ( )7اين قانون از يكصد هزار
مندرج در ردي 
( )100.000ريال تا يك ميليون ( )1.000.000ريال و در ســاير موارد از ســي هزار

( )30.000ريالي الي پانصدهزار ( )500.000ريال می باشــد و طبق جداولي كه به
پيشنهاد وزارت خانههاي  كشور ،دادگستري و راه و ترابري به تصويب هيئت وزيران
1
خواهد رسيد به اجراء گذارده ميشود.
تبصره ـ جريمه مربوط به تخلف رديف ( )7جدول موضوع ماده ( )7بر اساس
بند «ب» ماده ( )10محاسبه خواهد شد.
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رديف

لونقل
1ـ  )5تصویــب نامه شــماره /169432ت 46748ك درخصوص تعيين جريمههــاي  تخلفات مربوط به حم 
وعبورومرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
وزارت كشور ـ وزارت راه و شهرسازي
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ  1390/7/3بنا به پيشنهاد وزارت خانههاي  
كشور ،دادگستري و راه و شهرسازي و به استناد ماده ( )21قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب  1389ـ  و با
رعايت تصويب نامه شماره /164082ت 373هـ مورخ  ،1386/10/10تصويب نمودند:
لونقل وعبورومرور در كليه نقاط كشــور و مناطق آزاد تجــاري ـ صنعتي (در
جريمههــاي  تخلفــات مربوط به حم 
171رديف) به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر «دفتر هيئت دولت » است ،تعيين ميشود.
اين تصويب نامه درتاريخ 1390/8/21به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
جدول شماره  : 2نوع تخلف رانندگی و میزان جرایم به ریال
مبلغجريمهبهريال
ج
ب
الف
كالنشهرها،مراكز
عنوانتخلفرانندگي
روستاهاو
استانها،جادههاي  
شهرها
ساير
راههاي  روستايي
بينشهريومناطق
آزادتجاريوصنعتي
 1هرگونه حركات نمايشي مانند دور زدن در جا
500,000
900,000
1,000,000
و يا حركت موتورسيكلت بر روي يك چرخ
تجاوزازسرعتمجاز(بيشاز50كيلومتر
500,000
900,000
1,000,000
2
در ساعت)
500,000
900,000
1,000,000
سبقت غير مجاز در راههاي  دو طرفه
3
500,000
900,000
1,000,000
عبورازچراغقرمزراهنماييورانندگي
4
500,000
900,000
1,000,000
حركتبهطورمارپيچ
5
900,000
1,000,000
 6حركت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها
 7رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي  
2,000,000
2,000,000
2,000,000
روان گردان و يا افيوني
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27
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تجاوز از سرعت مجاز
(بيش از 30تا 50كيلومتر در ساعت)
عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)
تجاوز به چپ از محور راه
عبور وسايل نقليه از پياده رو
عدم رعايت حق تقدم عبور
دو زدن در محل ممنوع
استفادهازتلفنهمراه ياوسايلارتباطيمشابه
در حين رانندگي در سرعت باالي 60كيلومتر
نقصفنيمؤثر يانقصدرسامانهروشنايي
درشب
عدمرعايتمقرراتايمنيحم لونقلجاده
اي مواد خطرناك
رانندگيباوسايلنقليهعموميبيشاز
زمانمجاز
عدمرعايتشرايطمندرجدرگواهينامهازقبيل
استفادهازعينك،سمعك ياتجهيزاتخاص
عدمتوجهبهفرمانايست ياپرچممراقبين
عبورومرورمحصلين ياپليسمدرسه
عدم رعايت مقررات حمل بار
نصبپالكهاي  متفرقه ياتغييراستاندارد
پالكوسيلهنقليه
مغايرتمشخصاتفنيباكارتشناسايي
وسيلهنقليه
در آغوش داشتن اطفال در حين رانندگي
حمل تيرآهن ،ورقهاي  فلزي و امثال آن
بدون رعايت شرايط ايمني و مقررات مربوط
عدمرعايتمقرراتحملبارهاي  ترافيكي
عدم اقدام به تفويض پالك به هنگام خريد و
فروشوسيلهنقليه
هرگونهدخالتودستكاريدردستگاهسرعت
نگار(تاخوگراف)دروسايلنقليهعمومي
نداشتنبيمهنامهشخصثالثمعتبر
توقفدوبلهدرمحلايستادنممنوع
عبور كاميون و اتوبوس در خط سرعت
بزرگراهها و آزادراههاي  داراي بيش از دو
خط عبور در هر سمت
حمل مواد سوختني خارج از باك توسط
وسايلنقليهغيرمجازبانصبباكغيرمجاز
سواركردنمسافر ياسرنشينداخلصندوق
عقب ياهرقسمتخارجيوسيلهنقليه
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رانندگي با وسيله نقليه با پالك غير مجاز و يا
داراي پالك گذر موقت ،ويژه ،تعميري خارج
از زمان و مكان تعيين شده و يا پالك تعويض
نشدهمتعلقبهمالكقبلي
حملموادمحترقهباوسايلنقليهغيرمجاز
نداشتنمجوزفعاليترانندهوسيلهنقليه
عمومي
استفاده از نورافكن يا چراغ داراي نور خيره
كننده ،چراغهاي  الوان ،اضافي و داشتن نور
سفيددر عقبونور قرمزدرجلووسيلهنقليه
نصبهرگونهتجهيزات يااجساماضافيبر
روي بدنه وسيله نقليه يا روز چرخها كه از
سطحبيرونيوسيلهنقليهتجاوزنمايد.
توقف و سد معبر در سطح يا حريم تقاطعها و
ميادين ياسطوحشطرنجي
تصادف ناشي از عدم توجه به جلو يا عدم
رعايتفاصلهطوليوعرضيباوسيلهنقليه
جلویی ياجانبي
عدماعالمنشانيمحلسكونتجديدمالك
وسيلهنقليهدرمهلتتعيينشدهازتاريختغيير
محلسكونتبهادارهراهنماييورانندگي
سبقتازسمتراستوسيلهنقليهديگردر
راههاي ي كه در هر طرف رفت و برگشت
فقط يك خط عبوري وجود دارد و يا با
استفاده از شانه راه
عدمتجهيزوسايلنقليهمربوطه يامحلبه
عالیم هشدار دهنده در عمليات اجرايي و
عمرانيراهها
سبقت اتوبوس و كاميون در داخل شهر
توقف در ابتدا و انتهاي  پيچهاي  ،روي
پل ،داخل تونل و داخل يا حريم تقاط عهاي  
راه آهن
نشاندنمسافر ياسرنشيندرسمتچپ
راننده
سوار كردن يا سوار شدن يا آويزان شدن از
وسيلهنقليهدرحالحركت
نداشتن پالك جلو ،عقب يا ناخوانا بودن آن
روشن نكردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع
آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت
حركتعمديبهموازاتاتومبيلديگربه
نحوي كه موجب كندي و انسداد ترافيك
شود.
حركت نكردن وسايل نقليه بين دو خط يا
تغييرخطحركتبدونرعايتمقررات
مربوطه در معابر خط كشي شده
عبوروسايلنقليهغيرمجازازخطوطويژه
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نصب و استفاده از تجهيزات سمعي و بصري
مانندچراغگردان،آژيروامثالهمدرخودروهاي  
غيرمجازبااستفادهازتجهيزاتمذكورتوسط
وسايل نقليه امدادي خارج از زمان مأموريت (به
استثناي خودروهاي  امدادي وزارت بهداشت،
درمان وآموزش پزشكي وهالل احمر)
عدم رعايت مسيرهاي  تعيين شده حركت در
معابرمنتهيبهتقاطعها
استفاده از وسايل آتش زا از قبيل اجاق
گاز ،پيك نيك ،بخاري و امثال آن در داخل
وسايلنقليه
بازكردن قفل مخصوص وسايل نقليه ای  كه
توسطمأمورينراهنماييورانندگيبستهشده
تجاوز از سرعت مجاز (تا 30كيلومتر در
ساعت)
عدمبارگيريصحيحومهارايمنمحمولهها
تخليهنخاله،زبالهومصالحساختمان،
فاضالبوايجادهرگونهمانعدرمسيرعبور
وسايلنقليهدرراههاوحريمآنها
حملكود،زباله،نخالهومصالحساختمانيو
امثال آن بدون حفاظ و پوشش الزم
عدم توجه به فرمان ايست و حركت پليس
حملبارتجاريتوسطوسايلنقليهعمومي
حملمسافر
توقفدرمحلايستادنممنوع(توقفمطلق ًٌا
ممنوع)
نداشتنگواهيمعتبرمعاينهفنيوسيلهنقليه
حملجنازهباوسايلنقليهغيرمجاز
خودداريازكناربردنوسيلهنقليهقابلحركت
كه به علت تصادف منجر به خسارت يا
نقص فني و يا علل ديگر درسطح سواره رو
متوقفشده
عدمرعايتفاصلهطوليوعرضيكافيقبل،
حينوبعدازسبقت
راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت
عدم رعايت مقررات در گردشها
نصبهرنوععالیم ياالصاقهرنوعنوشته،
آگهي و تصاوير به بدنه خارجي وسايل
نقليهوقسمتدرونيوسايلنقليهعمومي
مسافربريبدونداشتنمجوز.
حركت كمتر از سرعت مقرر در صورت
نبودن مانع در معابري كه حداقل سرعت براي
آنتعيينشده
توقفوسايلنقليهعموميحملمسافروبار
در خارج از ايستگاههاي  تعيين شده
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استفادهازتلفنهمراهوسايروسايلارتباطي
مشابه در حين رانندگي درسرعت كمتر از60
كيلومتربرساعت
پرتابكردن ياريختنضايعات،زباله،اشياء
آب دهان و بيني و امثالهم از وسيله نقليه به
سطحمعابر
قصور در به كار بردن عالیم ايمني ،هشدار
دهنده حسب مورد در جلو ،كنار و عقب
وسيلهنقليهمتوقفدرسطحراههابرابر
ضوابطمربوطه
ريختن يا ريزش روغن ،بنزين ،نفت گاز
(گازوئيل)وياسايرمايعاتآلودهوتخريبكننده
ديگر درسطح راه
توقفسايروسايلنقليهدرايستگاهوسايل
نقليهعمومي
گردش به چپ يا به راست در محل ممنوع
توقف وسايل نقليه درسطح سواره رو راهها و
محلهاي ي كه شانه كناري وجود دارد
تغييرمحلنصبپالكوسيلهنقليه
نداشتنوسايلايمنيسالمومتناسببافصل
از قبيل زنجير چرخ و يا الستيك يخ شكن ويا
نقص فني برف پاك كن و بخاري
حملمسافرباوسايلنقليهشخصي ياغير
مجاز
ورود و تردد وسايل نقليه غير مجاز در معابر،
محدودههاومناطقيكهممنوعاعالمشده
است.
نداشتنو ياعدمبهكارگيريسامانهتهويه
مطبوعبرايوسايلنقليهعموميمسافربري
عدمرعايتمقرراتمربوطبهتابلويايست
ياچراغچشمكزنراهنماييدرتقاطعها
وميادين
توقفدوبلهدرمعابر
حركت با دنده عقب غير ضروري در راهها
حملسرنشينتوسطوسايلنقليهكشاورزي
وعمراني
توقفوسايلنقليهدرحاشيهراههابراي
فروش كاال
نداشتن آج مناسب در سطح اتكاي الستيك يا
استفادهازالستيكهاي  فرسوده
رانندگيباوسيلهنقليهدودزا
حملاشياءكثيف،آلودهوحيواناتوياهرگونه
باريكهموجبنارحتيمسافرانوسايلنقليه
عموميشود.
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عدم استفاده از كاله ايمني توسط راننده و
سرنشينموتورسيكلتدرحينرانندگي
عدماستفادهازكمربندايمنيتوسطراننده يا
سرنشينانوسيلهنقليهدرحالحركت(غير
ازاستثنائاتقانوني)درآزادراهها،بزرگراههاو
جاده ها
نداشتنبارنامه ياصورتوضعيتمسافري
دروسايلنقليهعمومي
مغايرتمشخصاتمسافر يامحمولهبا
صورت وضعيت يا بارنامه صادر شده يا
استفادهمكررازيكبارنامه ياصورتوضعيت
عدمرعايتمسيرهاي  تعيينشدهتوسط
رانندگانوسايلنقليهترانزيت
سواركردن مسافر بدون صدور بليط در وسايل
نقليهمسافربريبرايهرنفر
سواركردن سرنشين اضافي به ازاي هر نفر در
وسايلنقليهعموميحملمسافردرجادههاي  
بين شهري و راههاي  روستايي
استنكافازقبولمسافر يانرساندنمسافربه
مقصدتوسطرانندگانوسايلنقليهعمومي
تعمير ياشستشويوسيلهنقليهدرراههاي  
عمومي
هر نوع توقف كه منجر به سد معبر و يا
اختاللدرعبورومرورگردد
عبوروسايلنقليهازبيندستجاتنظامي،
انتظامي،دانشآموزان ياتشييعكنندگان يا
دستجاتعزاداري
عدم توجه به هشدار و عالیم وسايل نقليه
امدادي در حال مأموريت
نداشتنتجهيزاتپيشبينيشدهدربرگ
بازبينيفنيسالمتوسايلنقليهعمومي
آموزشرانندگيدرمح لهاي  غيرمجاز
عدم نصب پالك با ابعاد بزرگ تر در قسمت
عقبوسايلنقليهسنگينباربريومسافربري
توقف وسايل نقليه در پياده رو
سوار يا پياده كردن مسافر در خارج از
پايانههاي  مسافربري يامحلهاي  مجاز
كهاي  خارج از استاندارد
استفاده از الستي 
وسيلهنقليه
همراهنداشتندفترچهو ياتجهيزاتثبت
سرعتوساعتدروسايلنقليهعمومي
همراهنداشتنگواهينامهرانندگي
همراهنداشتنپروانهتاكسيراني يااتوبوسراني
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انجام سرويس مداري بدون داشتن مجوز الزم
ياباوسايلنقليهغيرمجاز
استفاده از شيشه دودي به نحوي كه راننده و
سرنشينقابلتشخيصنباشند
بيرون آوردن دست و يا هر يك از اعضای
بدن سرنشين از وسيله نقليه در حال حركت به
جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده
نداشتن يا نقص چراغهاي  جلو و عقب ،ترمز
ياراهنمايوسيله نقليهو يا تغييررنگچراغها
عدمالصاق يانصبعالمتمميزه
خودروهاي  داراي پالك دولتي برروي شيشه
باسايرقسمتهاي  تعيينشده
عدمنصب ياعدماستفادهصحيحازتجهيزات
الكترونيكيوغيرالكترونيكيمصوبكنترل
سرعتوموقعيتوسايلنقليه
بازكردندربوسيلهنقليهبدونرعايت
احتياطدرحالحركتوحينتوقفويا
بازگذاشتندربوسيلهنقليهدرسمت
سواره رو
حركت با نور باال در مواقعي كه بايد از نور
پاييناستفادهشود
رانندگيباگواهينامهپسازپايانزماناعتبار
حملبارغيرمتعارف يااشياءباوسايلنقليه
غير باربري به نحوي كه قسمتي از آن از
اطرافوسيلهنقليهخارجشود
عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها
بوق زدن درمحلهاي  ممنوعه يا بوق زدن
غيرضروريومكرر
توليدصداينامتعارف ياناهنجارازبو قهاي  
شيپوري،لولهاگزوز،سامانهصوتي يابلندگوي
منصوبدروسايلنقليهوامثالهم
عبور يا توقف در معابري كه از طرف
راهنماييورانندگيدرساعتمعينيممنوع
اعالمميشود
سواركردناطفالكمتراز12سالدرصندلي
جلواتومبيل
سواركردنمسافرباداشتنمسافرقبليتوسط
يهاي  تلفني،دربست ياآژانسبدون
تاكس 
اجازهمسافرقبلي
خروجغيرمجازتاكسيازمحدودهتعيين
شده
همراهنداشتنبيمهنامهشخصثالث
همراهنداشتنبرگتوزيندروسايلنقليه
حملبار
عدم توجه به عالیم هشدار دهنده در تقاطع
راه با راه آهن
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همراه نداشتن كارت صحت و سالمت
روحيوجسميرانندهوسيلهنقليهعمومي
استفادهازالستيكميخدار(يخشكن)در
مواقعغيرضروري
حركت دادن غيرمجاز يا رها کردن  انواع
حيوانات در راهها
توقفوسايلنقليهدرجهتمخالفحركت
وسايلنقليهديگر
عدمرعايتمقرراتويژهعبوروسايلنقليه
كشاورزي و راه سازي در راهها
عدم استفاده يا استفاده غلط از عالیم با دست
ياچراغراهنمايوسيلهنقليهدرمواقعلزوم
پوشاندن تمام يا قسمتي از چراغهاي  جلو
ياعقبوسيلهنقليهكهباعثكاهش،تغيير يا
شدت نور شود
عبور ياتوقفوسايلنقليهباربريسنگين
(ظرفيت ناخالص 5/6تن به باال) و
اتوبوسهاي  برون شهري در معابر شهري در
ساعاتغيرمجاز
حركتدرپوشش ياتعقيبوسايلنقليه
امدادي
عدم استفاده از عالیم هشدار دهنده وسايل
نقليهطويل،عمراني،راهسازيوكشاورزي
در راهها
توقفدرمحلممنوع(پاركممنوع)
نداشتنتجهيزاتوعالیممصوببراي
خودروهاي  تاكسي ،آژانس و سرويس
مدارس
نداشتنتجهيزاتوعالیمشناساييواحتياط
دروسايلنقليهمخصوصآموزشرانندگي
خاموشبودنچراغداخلوسايلنقليه
عموميمسافربريدرشب
نصب آينههاي  غيرمجاز در داخل و خارج
وسايلنقليهمسافربري
حمل و در آغوش گرفتن حيوانات و يا سرگرم
شدن با آنها در حين رانندگي
همراهنداشتنكارتشناساييوسيلهنقليه
سوار و پياده كردن مسافر يا سرنشين در
مح لهاي  غيرمجاز يا به نحوي كه موجب
اختاللدرعبورومرورشود.
توقفوسايلنقليهغيرمجازدرايستگاه
بارگيريوتخليهبار
عدم رعايت تقدم عبور عابر يا تجاوز يا توقف
وسايلنقليهدرگذرگاهعابرپياده
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توقفوسيلهنقليهباموتورروشنبدون
حضور راننده در راهها
خوردن،آشاميدنواستعمالدخانياتوامثال
آنحينرانندگي
عبور از روي لوله آب آتش نشاني در راهها
بازگذاشتندربصندوقعقبوسيلهنقليه
در حال حركت ،نصب يا قراردادن هر شيء
كه مانع ديدي عقب يا جلو راننده يا يا پالك
وسيلهنقليهشود
سواركردن سرنشين اضافي به ازاي هر نفر
دروسايلنقليهعموميحملمسافردرشهر
و حومه
نداشتنبرچسبعوارضساليانهشهرداري
پارك كردن تاكسي بدون حضور راننده در
ايستگاههاي  تاكسي
عدماستفادهازكمربندايمنيتوسطراننده يا
سرنشينانوسيلهنقليهدرحالحركت(غيراز
استثنائاتقانوني)درمعابرشهريوروستايي
عدم توقف در مواجه شدن با خودروهاي  
سرويس مدارس به هنگام سوار و پياده نمودن
دانش آموزان
سواركردنسرنشيناضافهبرظرفيتمجازبه
ازاي هر نفر در وسايل نقليه شخصي
همراهنداشتنگواهي يابرچسبمعتبر
معاينهفني
حملسرنشيناضافيباموتورسيكلتبه
ازاي هر نفر
عدم توجه به اخطار و تذكر پليس
عدماستفادهازتاكسيمتر
دستگرفتنموتورسيكلتسوار،دوچرخه
سوار ،اسكيت سوار ،اسكوتر و نظاير آن به
وسيلهنقليهدرحالحركت
يدك كشي يا حمل بار غير متعارف به وسيله
موتورسيكلت يادوچرخه
حركت دادن وسايل نقليه داراي چرخ فلزي
در راهها
نداشتنتجهيزاتايمنيازقبيلزنگ يا
بوق ،ترمز ،چراغ يا چراغ عقب و نورتاب
دوچرخهپايي
عبور عابر پياده از محلهاي  غيرمجاز سواره
رو و همچنين از طول راههايي كه داراي پياده
رو است.
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است.
ماده  23ـ وجوه حاصل از جريمههاي  تخلفات رانندگي در سراســر كشــور به
حساب درآمد عمومي كشور نزد خزان ه داري كل واريز ميگردد تا عالوه بر بودجه
ساليانه به شرح زير به شهرداريها و دهياريهاي  ذي ربط ،وزارت راه و ترابري و
پليس راهنماييورانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود .
الف) شصت درصد ( )%60از كل وجوه حاصله به تفكيك درآمدهاي  ناشي از
تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد
لونقل جاده اي  كشور) به صورت
به وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حم 
يهاي  محل و دهياري ها از طريق استانداري همان
متمركز و در شهرها به شهردار 
اســتان به تناســب هفتاد درصد ( )%70و ســي درصد ( )%30اختصاص مييابد تا
حســب مورد صرف استانداردســازي وسايل و تجهيزات ايمني راهها ،خط كشي
و نگهــداري آن ،تهيــه و نصب و نگهداري عالیم راهنماييورانندگي و تجهيزات
لهاي  عابر پياده ،احداث توقفگاههاي  عمومي و اصالح راههاي  
ايمني ،احداث پ 
روستايي ،معابر و نقاط حادثه خيز در شهرها و روستاها نمايند .
تبصره ـ به وزارت راه و ترابري وشــهرداريها اجازه داده ميشــود با استفاده از
توان و ســرمايه بخش غير دولتي نســبت به تأمين ،استقرار ،ارائه خدمات ،تعمير و
نگهداري تجهيزات الكترونيكي و هوشمند ثبت تخلف ،كنترل و نظارت ترافيك
راههاي  كشور اقدام نمايند .برگشت سرمايه گذاري صورت گرفته از محل بخشي
از جريمههاي  ثبت شــده توســط تجهيزات مورد نظر تأمين و پرداخت ميگردد.
اجراء جريمههاي  اين بند با اولويت سرمايه گذاران داخلي و با استفاده از دانش
فني بومي می باشد.
ب) پانزده درصد ( )%15از كل وجوه به پليس راهنماييورانندگي نيروي انتظامي
اختصاص مييابد تا به منظور كاهش تصادفات رانندگي و خسارتهاي جاني و
1ـ طبق تصمیم اخیر شورای عالی اداری ،وزارت مزبور در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شده است.
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مالي ناشــي از آن براي تأمين تجهيزات تخصصي پليس به كارگيري فناوریهاي  
جديــد در مديريت نظــارت و كنترل برعبورومرور ،ارتقای كمي و كيفي حضور و
حهاي  انتظامي ترافيكي فوق برنامه و ايمني رانندگي در
كارآيــي پليس ،اجراء طر 
شهرها و جادههاي  كشور و همچنين هزينههاي  اجرايي اين قانون مصرف نماید.
ج) بيســت درصــد ( )%20از كل وجــوه جهت تأمين اعتبــار به صندوق تأمين
خســارتهاي  بدني مقرر در قانون اصالح قانون بيمه مســئوليت مدني دارندگان
وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث واريز می گردد.
د) پنج درصد ( )%5از كل وجوه باقيمانده جهت تبليغ در راستاي ارتقای فرهنگ
رانندگي و رعايت مقررات آن در اختيـار  پليس راهنماييورانندگي نيروي انتظامي
قرار ميگيرد تا از طريق دستگاهها و نهادهاي  مرتبط هزينه نمايند.
مــاده  24ـ بــراي متخلفان از مقررات مربوط به ســامانههاي  (سيســت مهاي )
لونقل ريلي شــهري و حومه ،اعم از رانندگان ،مســافران و متصديان كنترل و
حم 
هدايت و نظاير آن به وسيله مأموران نيروي انتظامي كه مورد وثوق بوده و آموزش
لونقل تعيين شــده
الزم را ديده و براي تشــخيص تخلفات مربوط به اين نوع حم 
باشند ،قبض جريمه صادر ميگردد.
لونقل ريلي شــهري و حومه از
مــاده  25ـ جريمــه تخلــف از مقــررات حم 
( )40.000چهل هزار ريال الي پانصد هزار ( )500.000ريال تعيين و طبق جداولي
كه به تأييد شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي  كشور و تصويب هيئت وزيران
ميرسد به اجرای گذاشته ميشود .
ماده  26ـ در راههايي كه براي عبور عابران پياده عالیم ،تجهيزات و مسيرهاي  
ويژه اختصاص داده شده است عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره
رو با توجه به عالیم راهنماييورانندگي منصوبه در محل از نقاط خط كشي شده ،
گذرگاههاي  غير همسطح و مسيرهاي  ويژه استفاده نمايند هرگاه عابران به تكليف
مذكور عمل ننمايند ،در صورت تصادف با وسيله نقليه ،راننده مشروط به اينكه كليه
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مقررات را رعايت نموده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا
ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد مسئوليتي نخواهد داشت .عدم مسئـوليت راننده
مانع استفاده مصـدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با
ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بيمه نامه
به مصدوم يا وراث متوفي خواهد بود .چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد ،ديه عابر از
صندوق موضوع قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري
زميني در مقابل شــخص ثالث مصوب 1 1347/10/23پرداخت ميشود .رانندگان
لهاي  تعيين شده ،با فاصله اي  كه به
نيز موظفند در صورت عبور عابر پياده از مح 
وسيله خط كشي پشت مسير ويژه مشخص ميگردد توقف كامل كنند .در غير اين
صورت براي آنها مبلغ دويست هزار ريال قبض جريمه صادر ميشود.
تبصــره ـ وزارت راه وشــهرداريها مكلفنــد حســب مــورد بــا هماهنگــي
لهاي  عبور عابران پياده در كليه معابر برون شهري و درون
راهنماييورانندگي مح 
شهري را با نصب عالیم و تجهيزات مشخص نمايند .
يهاي  مربوطه و
ماده  27ـ راهنماييورانندگي موظف است با استفاده از فناور 
ايجاد پايگاه رايانه اي  در سراسر كشور اطالعات مربوط به وسايل نقليه موتوري
(اعــم از شــماره پالك ،نوع خودرو ،نام و مشــخصات مالــكان و دارندگان انواع
گواهينامه رانندگي نقل و انتقال و همچنين ســوابق تخلفات و تصادفات رانندگي
و ارزيابي تأثير تخلفات رانندگي در ايمني عبور و مرور ) را ثبت و تمهيدات الزم
براي امكان اســتفاده وزارت خانهها ،دانشــگاهها ،مراكز تحقيقاتي و سازما نهايي
لونقل جاده اي  و شــركتهاي  بيمــه از پايگاه
نظيــر ســازمان راهــداري و حم 
رايانه اي  مزبور فراهم کند .
ماده  28ـ راهنماييورانندگي مكلف است امكان دسترسي رانندگان و مالكان
به صورت وضعيت وســايل نقليه را از طريق شــبكههاي  تارنما (وب ســايت) يا
1ـ برای آشنایی بیشتر با مواد قانونی مطرح شده در  این ماده پیشنهاد می شود به ماده  19قانون اصالح قانون بیمه اجباری
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه  موتوری زمینی در پیوست این کتاب مراجعه فرمایید.

تلفن گويا فراهم سازد و از طريق پست يا سامانههاي  (سيستمهاي ) الكترونيكي
و مخابراتي ساالنه به مالكان وسايل نقلیه صورت وضعيت تخلفات و ميزان جرایم
وسيله نقليه متعلق به آنها اعالم نماید.
ماده  29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب ســند رســمي انجام ميشود ،دارندگان
وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي،
ابتدا به ادارات راهنماييورانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنماييورانندگي
براي بررسي اصالت وسيله نقليه ،هويت مالك ،پرداخت جريمهها و ديون معوق و
تعويض پالك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.
تبصره  1ـ نيروي انتظامي ميتواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و امالك كشور،
امكان استقرار دفاتراسناد رسمي رابه تعدادكافي درمراكز تعويض پالك فراهم آورد
تبصره  2ـ آيين نامه نحوة اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره اي  و با رعايت
نوبت براي تمامي دفاتر اســناد رســمي در مراكز تعويض پالك توســط وزارت
خانههاي  دادگســتري و كشــورونيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه وبه تصويب
1
هيئت وزيران ميرسد.
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1ـ  آيين نامه اجرايي ماده ( )29قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
شماره مصوبه /120275ت 46867هـ مورخ 1391/6/18
شماره  روزنامه رسمي  19668مورخ 1391/6/21
مرجع تصويب  :هيئت وزيران
وزارت دادگستري ـ وزارت كشور
ماده  1ـ در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند :
الف) بررسي اصالت وسيله نقليه  :مطابقت مشخصات و مختصات فني وسيله نقليه با اسناد مسلم الصدور و سوابق
شماره گذاري توسط كارشناس راهنماييورانندگي .
ب) تعويض پالك  :فك پالك متعلق به مالك از روي وسيله نقليه و اختصاص پالك به منتقل اليه و ثبت اطالعات
منتقل اليه به عنوان آخرين مالك در سامانه شماره گذاري و صدور سند مالكيت و كارت شناسايي خودرو و نصب پالك
مربوط به مالك جديد بر روي وسيله نقليه .
پ) ديون معوق  :ماليات وعوارض پرداخت نشده وسيله نقليه تا زمان تعويض پالك.
ت) جريمهها  :جريمههاي  مربوط به تخلفات رانندگي با وسيله نقليه مورد معامله تا زمان انتقال مالكيت.
ث) مراكز تعويض پالك  :مراكز خدمات خودرويي كه با مجوز و تحت نظارت راهنماييورانندگي فعاليت مينمايند .
ماده  2ـ دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد
رســمي ،ابتدا با در دســت داشتن مدارك مالكيت وسيله نقليه به ادارات راهنماييورانندگي و يا مراكز تعويض پالك
مراجعهنمايند     .
ماده  3ـ ادارات راهنماييورانندگي و مراكز تعويض پالك مكلفند نسبت به بررسي و احراز اصالت وسيله نقليه ،هويت

ماده  30ـ تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور ،شاسي ،اتاق و نيز
رنگ بدون مجوز راهنماييورانندگي ممنوع است ،در صورتي كه بدون مجوز اقدام
به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در
ماده ( )5متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ تا (يك چهارم تا يك هشتم) قيمت
قطعه و يا رنگ تغيير يافته خواهد شد و در صورت عدم كشف فساد در احراز اصالت
قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصالح سند اقدام الزم به عمل ميآيد.چنانچه
قطعه تغيير يافته فاقد استانداردهاي  الزم ومقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن
خودرو اقدام خواهد شد.
لونقل بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه
ماده  31ـ شركتها و مؤسسات حم 
عمومــي در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مســافر و ايمني عبورومرور در
راههاي  كشور كه در قوانين و مقررات مربوط پيش بيني شده است ،راننده وسيله
نقليه توسط مأموران راهنماييورانندگي وفق مقررات اين قانون جريمه و در موارد
حمل بار اضافي يا مســافر در محل بار يا ايراد خســارت به راه ،ابنيه و تأسيســات
فني ،ضمن متوقف كردن وسيله نقليه حامل بار ،جهت تعيين و پرداخت خسارت
لونقل جاده اي يا شهرداري محل
وارده حســب مورد به ســازمان راهداري و حم 
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دارندگان وسايل نقليه ،اخذ گواهي ديون معوق ،جريمههاي  رانندگي و تعويض پالك به نام مالك جديد اقدام نمايند.
تبصره ـ چنانچه وسيله نقليه فاقد اصالت تشخيص داده شود يا داراي منع قانوني نقل و انتقال باشد پالك آن تعويض
		
نميشود.
ماده  4ـ دفاتر اسناد رسمي مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسيله نقليه قبل از مراجعه دارندگان وسايل نقليه به ادارات
راهنماييورانندگي و يا مراكز تعويض پالك نميباشند .
ماده  5ـ راهنماييورانندگي موظف اســت به منظور ســهولت و تسريع در اجراي اين آيين نامه نسبت به پيش بيني و
استقرار واحدهاي  اجراييات ،باجههاي  بانكي يا دستگاههاي  خود پرداز به منظور پرداخت جرايم رانندگي و ديون
معوق در مراكز تعويض پالك اقدام کند .
تبصره ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هماهنگي الزم را جهت استقرار باجههاي  بانكي در مراكز تعويض پالك
در صورت درخواست راهنماييورانندگي به عمل ميآورد .
ماده  6ـ نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران (راهنماييورانندگي) ميتواند با همكاري سازمان ثبت و اسناد و امالك
كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي درمراكز تعويض پالك فراهم آورد.
تبصره  1ـ در صورت موافقت و اعالم نيروي انتظامي با استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پالك ،سازمان ثبت
اسناد و امالك كشور نسبت به تعيين و اعالم فهرست دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتظامي اقدام مينمايد .
تبصره  2ـ حضور دورهاي  دفاتر اسناد رسمي در مراكز ياد شده هفتگي بوده و تمديد آن با رعايت نوبت بالمانع است .
ماده  7ـ وسايل نقليه وارداتي و خودروهاي  ساخت داخل كه سابقه شماره گذاري در سامانه راهنماييورانندگي ندارند
مشمول اين آيين نامه نميباشند.

وزارت كشور ،وزارت دادگستري
1ـ  ) )7آيين نامه اجرايي تبصره ( )1ماده ( )31قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
شماره مصوبه /159329ت 47187هـ     /شماره  روزنامه رسمي  19716مورخ 1391/8/18
مرجع تصويب  :هيئت وزيران   /وزارت راه و شهرسازي   ،وزارت كشور و وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ  1391/6/26بنا به پيشنهاد مشترك وزارت خانههاي  راه و شهرسازي ،كشور و دادگستري،
موضوع نامه شماره  1/7/80871مورخ  1390/5/29وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي
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معرفي خواهند شد .در موارد فوق و همچنين در صورت نقض ايمني عبورومرور
ادامه حركت وسيله نقليه منوط به انطباق وضعيت آن با مقررات مربوط و پرداخت
لونقل يا راننده می باشد .
خسارت وارده توسط شركت يا مؤسسه حم 
لونقل بار و مسافر حسب مورد،
تبصره  1ـ تخلفات شركتها و مؤسسات حم 
لونقل جاده اي  و يا شهرداري رسيدگي و در مورد
توسط سازمان راهداري و حم 
تخلفات ايمني و تصادفات ،موضوع توسط كميسيوني متشكل از نماينده سازمان
مزبور و نماينده پليس راهنماييورانندگي و نماينده صنف مربوطه رسيدگي و در
صورت احراز تخلف اشــخاص مذكور براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم به
بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف از يك ميليون ( )1.000.000ريال تا پنج ميليون
( )5.000.000ريال به ازاي هر تخلف جريمه خواهند شد .در مورد تخلفات منتهي
به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير و يا در صورت تكرار تخلف
لونقل
بيش از سه بار مراجع مذكور مجازند پروانه فعاليت شركت يا مؤسسه حم 
متخلف را از يك ماه تا يك سال تعليق و در صورت تكرار براي بار چهارم به طور
دائم لغو نمايند .
نيروي انتظامي موظف است با اعالم سازمان مذكور نسبت به تعطيلي مؤســسه  
يا شركت متخلف اقدام نماید .درصورت اعتراض   ،قاضي مذكور درماده ( )5اين
قانون با حضور معترض وحســب مورد نماينده ســازمان راهداري يا شهرداري به
موضوع رسيدگي ورأي الزم راصادر مينمايد رأي صادره قطعي است.
آیيننامهاجراييموضوعاينتبصرهومدتتعطيليولغوپروانهفعاليتشركتهاي  
لونقل توسط وزارت راه و ترابري و در قسمت ايمني با همكاري وزارت كشور
حم 
1
(نيروي انتظامي) و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.

جمهوري اسالمي ايران و تبصره ( )1ماده ( )31قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ( مصوب  ) 1389آيين نامه اجرايي
تبصره ياد شده و ماده ( )32قانون مذكور را به شرح زير تصويب کرد :
فصل اول ـ تعاريف و اصطالحات
ماده1ـ در اين آيين نامه اصطالحات وعبارات زيردرمعاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف) قانون  :قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي (مصوب .)1389
لونقل جاده اي  .
ب) سازمان  :سازمان راهداري و حم 
يهاي  سراسر كشور.
پ) شهرداري :شهردار 
ت) پروانه فعاليت  :مجوزي كه توسط سازمان يا شهرداري حسب مورد براي شروع يا تداوم فعاليت شركت يا مؤسسه
لونقل عمومي كاال يا مسافر صادر ميشود.
حم 
لونقل عمومي برون شهري كاال
ث) شركت يا مؤسسه برون شهري  :شخص حقوقي كه به منظور فعاليت در زمينه حم 
يا مسافر داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از شهرداري است .
لونقل عمومي درون شهري كاال
ج) شركت يا مؤسسه درون شهري  :شخص حقوقي كه به منظور فعاليت در زمينه حم 
يا مسافر داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از سازمان است .
چ) وسيله نقليه عمومي  :وسيله نقليه هایي  كه داراي پالك عمومي بوده و حسب مورد مطابق ضوابط شهرداري (در
لونقل عمومي درون شهري يا برون شهري
تهاي  ابالغي وزارت كشور) و يا سازمان ،در بخش حم 
چارچوب سياس 
فعاليت ميكند و براي آن كارت هوشمند رانندگان صادر شده باشد.
ح) قانون الزام  :قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه
( مصوب  )1368و اصالحات بعدي آن.
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فصل دوم ـ حمل نقل برون شهري
لونقل عمومي برون شهري بار يا مسافر از طريق شركت يا مؤسسه اي صورت ميگيرد كه داراي
ماده  2ـ فعاليت حم 
پروانه فعاليت مجاز و معتبر از طرف سازمان باشد .
لهاي  سازمان از قبيل ضوابط تأسيس و بهره
ماده  3ـ شركت يا مؤسسه برون شهري مكلف است ضوابط و دستورالعم 
لونقل بار و مسافر را رعايت کند .
برداري از شركتهاي  حم 
ماده  4ـ شركت يا مؤسسه برون شهري صرف ًا مجاز به تحويل بار يا مسافر و صدور بارنامه يا صورت وضعيت براي
رانندگاني است كه داراي مدارك زير باشند :
الف) گواهينامه معتبر و متناسب با نوع وسيله نقليه تحت راهبري .
ب) گواهي طي دورههاي  آموزشي مطابق دستورالعمل آموزش شاغلين ،ابالغي از سوي سازمان
پ) دفترچه كار (برگ فعاليت) صادر شده توسط سازمان
ت) برگه(شناسنامه) صحت و سالمت رانندگي صادرشده توسط مراكز مجاز مورد تأييد سازمان
ث)  دفترچه ثبت ساعت رانندگان ناوگان عمومي مسافر
ماده  5ـ شــركت يا مؤسســه موظف به صدور بارنامه يا صورت وضعيت و يا ارايه ساير خدمات صرف ًا براي وسايل
نقليهاي  است كه از نظر فني كام ً
ال سالم و بدون نقص بوده و با توجه به ضوابط ابالغي از سوي سازمان هيچگونه نقص
فني در سامانههاي  كنترلي و راهبري وسيله نقليه نظير ترمزها ،فرمان ،اتصال در مورد يدك كشها ،روشنايي ،چرخها،
بوق ،برف پاك كن و وسايل گرمايشي و سرمايشي نداشته و مدارك زير براي آنها صادر شده باشد:
الف) برگ يا برچسب معاينه فني معتبر صادره از سوي مراكز مجاز با رعايت ماده ( )9قانون .
ب)  بيمه نامه شخص ثالث معتبر؛
ج) تأييديه فني وسيله نقليه توسط مدير فني شركت يا مؤسسه.
تبصره ـ شركت يا مؤسسه برون شهري موظف است شخصي را به عنوان مدير فني به كار گيرد و وي موظف است قبل
از حركت وسيله نقليه ،وضعيت فني آن را بررسي و قابليت آن را براي سفر پيشبيني و به طور كتبي تأييد نمايد .شرايط و
ضوابط به كارگيري مدير فني و فهرست اجزا و تجهيزات مورد نياز و نحوة بررسي فني آنها توسط سازمان ابالغ ميشود.
ماده  6ـ شركت يا مؤسسه برون شهري مكلف است از دادن مسافر و تحويل بار و صدور بارنامه و صورت وضعيت به
وسيله نقليه فاقد تجهيزات زير خودداري کند  :
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كهاي  اوليه درماني؛
الف) جعبه كم 
ب) عاليم ايمني و هشدار دهنده مورد نياز از جمله مثلث شبرنگ؛
پ) تجهيزات مهار بار متناسب با نوع بار در وسايل نقليه باري؛
ت) كپسول آتش نشاني مناسب و آماده به كار؛
ث) دستگاه سنجش سرعت و زمان بدون نقص فني؛
ج) زنجير چرخ در صورت لزوم؛
كهاي  آجدار قابل قبول.
چ) الستي 
تبصره ـ شرايط و نحوة استفاده و استانداردهاي  فني مربوط به تجهيزات موضوع ماده ظرف سه ماده پس از ابالغ اين
آيين نامه توسط سازمان ابالغ ميشود.
ماده  7ـ رانندگي با وسيله نقليه عمومي بيش از نه ساعت در يك شبانه روز توسط يك راننده ممنوع است .شركت يا
مؤسسه برون شهري مكلف است براي سفرهايي كه برنامه سفر به صورت يكسره تنظيم شده و مستلزم رانندگي بيش
از نه ساعت با سرعت مجاز در يك شبانه روز است ،راننده كمكي پيش بيني کند..
ماده  8ـ شركت يا مؤسسه برون شهري كاال صرف ًا مجاز به صدور و استفاده از بارنامههاي  موضوع قانون الزام ميباشد و
موظف است ضوابط سازمان را در خصوص نحوة تهيه ،تنظيم و استفاده از بارنامه جادهاي  را رعايت کند .
لونقل
ماده 9ـ شــركت يا مؤسسه برون شهري مسافر مكلف اســت ضوابط و مقررات سازمان را در خصوص حم 
جاده اي  مسافر از قبيل نرخ گذاري حمل مسافر با انواع وسايل نقليه عمومي ،استفاده از صورت وضعيت مسافري و
موضوع قانون الزام ،نحوة تهيه ،تنظيم و استفاده از صورت وضعيت و بليط مسافري ،سرويس دهي ،ارايه خدمات ويژه
در طول سفر ،سوار و پياده کردن مسافر ،حركت و توقف وسيله نقليه و سفرهاي  دربستي را رعايت نمايد .
ماده  10ـ اخذ هرگونه وجه از رانندگان ،مسافران و صاحبان كاال توسط شركت يا مؤسسه برون شهري غير از مواردي كه
به موجب مقررات پيش بيني شده يا ميشود نظير كارمزد (حق كميسيون) و كرايه حمل حسب مورد از بليت و صورت
وضعيت مسافري و بارنامه ممنوع است .
ماده  11ـ شركت يا مؤسسه برون شهري مكلف است ضوابط و مقررات مربوط در خصوص تردد ايمن وسيله نقليه در
جادهها از قبيل مقررات حمل بار در راههاي  كشور ،دستورالعمل نحوه بارگيري و مهار بار در وسايل نقليه و دستورالعمل
لونقل جاده اي  مواد خطرناك و مقررات
جابه جايي محموله های ترافيكي در راههاي  كشور و همچنين آيين نامه حم 
حمل بار مندرج در آيين نامه راهنماييورانندگي را رعايت کند .
ماده  12ـ رسيدگي به تخلفات شركت يا مؤسسه برون شهري در خصوص عدم رعايت اين آيين نامه و تعيين جريمه
نقدي مربوط و يا مدت تعطيلي و لغو پروانه متخلف بر عهده سازمان و در مورد تخلفات ايمني و تصادفات ناشي از
قصور يا تقصير شركت يا مؤسسه و اعمال اختيارات موضوع اين ماده بر عهده كميسيون مستقر در سازمان متشكل از
نمايندگان سازمان ،پليس راهنماييورانندگي و صنف مربوط خواهد بود.
تبصره ـ وظايف و اختيارات مراجع مذكور در اين ماده متناسب با فراهم شدن بسترهاي  الزم در استانها بر اساس
دستورالعملي كه حسب مورد به تصويب سازمان كميسيون ميرسد بر عهده مديران واحدهاي  ذي ربط استاني خواهد
بود.
ماده  13ـ در صورت احراز وقوع تخلف ،مراجع رسيدگي كننده موضوع ماده ( )12در صورت لزوم با دعوت از مدير
شركت يا مؤسسه ذي ربط ،براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف ،شركت يا
مؤسسه برون شهري متخلف را به ازاي هر تخلف از يك ميليون( )1/000/000ريال تا پنج ميليون( )5/000/000ريال
جريمه خواهند کرد و در صورت تكرار تخلف بيش از سه بار و در مورد تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي
ناشي از قصور يا تقصير شركت ،مراجع ياد شده مجازند پروانه فعاليت شركت يا مؤسسه برون شهري را از يك ماه تا
يك سال به حالت تعليق در آورده و در صورت تكرار تخلف براي بار چهارم به طور دائم لغو نمايند      .
تبصره  1ـ تصميم مراجع رسيدگي كننده موضوع ماده ( )12ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض است و در
صورت اعتراض ،قاضي مذكور در ماده ( )5قانون با حضور معترض و نماينده سازمان رأي الزم را صادر مينمايد و
رأي صادره قطعي است.
تبصره  2ـ نيروي انتظامي موظف است با اعالم سازمان نسبت به تعطيلي شركت يا مؤسسه برون شهري متخلف اقدام
کند.
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تبصره  3ـ در صورت صدور رأي مراجع رسيدگي كننده موضوع ماده ( )12به پرداخت جريمه ،شركت يا مؤسسه برون
شهري متخلف موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ رأي قطعي ،نسبت به پرداخت جريمه تعيين شده به حساب
سازمان نزد خزانه داري كل اقدام نمايد .ارايه خدمات سازمان و ادامه فعاليت شركت يا مؤسسه برون شهري منوط به
پرداخت جريمه و ارايه رسيد مربوط است .
ماده  14ـ به منظور كشف تخلفات و تهيه گزارش الزم در مورد عدم رعايت مقررات اين آيين نامه توسط شركت يا
يهاي  الزم را به عمل آورد و رانندگان ،شركت يا مؤسسه برون
مؤسسه برون شهري ،سازمان ميتواند تحقيقات و بررس 
شهري و ساير دستگاههاي  مرتبط مكلف به همكاري با سازمان ميباشند .
ماده  15ـ برنامه ريزي ،ساماندهي و تدوين و تصويب ضوابط تأسيس و فعاليت شركتهاي  امداد خودرو در جادههاي  
كشور و چگونگي ارايه خدمات و صدور ،تمديد و لغو پروانه فعاليت شركتهاي  ياد شده ،صرف ًا بر عهده سازمان
است .
لونقل درون شهري
فصل سوم ـ حم 
لونقل بار و مســافر در حريم شهرها را در قالب شركت يا
تهاي  مربوط به حم 
ماده 16ـ شــهرداريها موظفند فعالي 
لونقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند .
مؤسسه حم 
لونقل عمومي بار و مسافر از طريق شركت يا مؤسسه اي صورت ميگيرد كه داراي پروانه فعاليت
ماده  17ـ فعاليت حم 
مجاز و معتبر از طرف شهرداري باشد .
ماده  18ـ شــركت يا مؤسســه درون شهري مكلف اســت ضوابط ابالغي وزارت كشور در خصوص تأسيس و بهره
برداري ،ضوابط شهرداري در خصوص حمل بار و مسافر از قبيل سرويس دهي ،سوار و پياده کردن مسافر و تخليه بار
لهاي  مجاز ،حركت و توقف وسيله نقليه و نيز مصوبات شوراي اسالمي شهر در خصوص نرخهاي  مربوط
در مح 
را رعايت کند .
ماده  19ـ دارا بودن مدارك مذكور در ماده ( )4اين آيين نامه در مورد رانندگان شــركت يا مؤسســه درون شهري و نيز
رعايت ضوابط موضوع ماده ( )5و ( )6حسب مورد براي وسيله نقليه مربوط الزامي است .
تبصره ـ شركت يا مؤسسه درون شهري موظف به رعايت مقررات عمومي حمل كاال و ضوابط مصوب وزارت كشور
لونقل مواد خطرناك و نحوه جابجايي كاال خارج از ابعاد استاندارد (محموالت ترافيكي) است.
در خصوص حم 
ماده  20ـ رسيدگي به تخلفات شركت يا مؤسسه درون شهري در خصوص عدم رعايت مفاد و شرايط فصل سوم اين
آيين نامه و تعيين جريمه نقدي مربوط و يا مدت تعطيلي و لغو پروانه متخلف بر عهده شهرداري و در مورد تخلفات
ايمني و تصادفات ناشي از قصور يا تقصير شركت يا مؤسسه و اعمال اختيارات موضوع اين ماده بر عهده كميسيوني
مستقر در شهرداري محل متشكل از نمايندگان شهرداري ،نيروي انتظامي (پليس راهنماييورانندگي) و صنف مربوط
خواهد بود.
ماده  21ـ در صورت احراز وقوع تخلف و عدم رعايت مقررات بر اساس اسناد و مدارك مربوط ،مراجع رسيدگي كننده
موضوع ماده ( )20در صورت لزوم با دعوت از مدير شركت يا مؤسسه ذي ربط ،براي بار اول تذكر كتبي و براي بار
دوم به بعد متناسب با نوع تكرار تخلف ،شركت يا مؤسسه درون شهري متخلف را به ازاي هر تخلف از يك ميليون
()1/000/000ريال تا پنج میلیون ( )5/000/000ريال جريمه خواهند کرد و در صورت تكرار تخلف بيش از سه بار و
در مورد تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير شركت ،مراجع ياد شده مجازند پروانه
فعاليت شركت يا مؤسسه درون شهري را از يك ماه تا يك سال به حالت تعليق درآورده و در صورت تكرار تخلف
براي بار چهارم به طور دائم لغو نمايند.
تبصره  1ـ تصميم مراجع رسيدگي كننده موضوع ماده ( )20ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض است و در
صورت اعتراض ،قاضي مذكور در ماده ( )5قانون با حضور معترض و نماينده شهرداري رأي الزم را صادر مينمايد
و رأي صادره قطعي است.
تبصره  2ـ نيروي انتظامي موظف است با اعالم شهرداري نسبت به تعطيلي شركت يا مؤسسه درون شهري متخلف
اقدام نمايد.
تبصره  3ـ در صورت صدور رأي مراجع رسيدگي كننده موضوع ماده ( )20به پرداخت جريمه ،شركت يا مؤسسه درون
شــهري متخلف موظف اســت ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ رأي منوط به قطعي شدن آن ،نسبت به پرداخت جريمه
تعيين شده به حساب شهرداري اقدام کند .ارايه خدمات شهري و ادامه فعاليت شركت يا مؤسسه درون شهري منوط به

پرداخت جريمه و ارايه رسيد مربوط است .
ماده  22ـ برنامه ريزي ،ساماندهي و تدوين و تصويب ضوابط تأسيس و فعاليت شركتهاي  امداد خودرو در محدوده
شــهرها و چگونگي ارايه خدمات ،صدور ،تمديد و لغو پروانه فعاليت شــركتهاي  ياد شده ،صرف ًا بر عهده وزارت
كشور است.
معاون اول رئيس جمهور   -محمد رضا رحيمي
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تبصــره  2ـ وجــوه حاصل از جريمههاي  موضوع تبصره ( )1فوق به حســاب
لونقل جاده اي  نزد خزانه داري كل واريز ميشود تا جهت
سازمان راهداري و حم 
لونقل جاده اي  و راههاي  روستايي به مصرف برساند .
ارتقاء ايمني و حم 
لونقلي كه طبق اين ماده تعطيل می گردد ،مكلف
تبصره  3ـ شركت يا مؤسسه حم 
اســت با موافقت مســافر يا صاحب كاال ،حمل كاال و مسافري كه قب ً
ال تعهد كرده،
به شــركتها و مؤسسات ديگر واگذار نمايد در غیر این صورت مسئول خسارت
وارده خواهد بود.
لونقل كاال و بار
تهاي  مربوط به حم 
ماده  32ـ شهرداريها موظفند كلية فعالي 
لونقل تعاوني
و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شركتهاي  حم 
و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند .
تبصره ـ اختيارات و وظايف مندرج در ماده ( )32اين قانون و تبصرههاي  آن در
محدوده شهرها بر عهده شهرداري ذي ربط است.
ماده  33ـ مسئوليت صدور پروانه و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به قايقراني
در آبراهها ،درياچههاي  داخل شهرها و سواحل درياها (به استثنای محدوده بنادر)
با شهرداري و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداري است و به موجب
آیيننامهاي  كه توسط وزارت خانههاي  كشور و راه و ترابري تنظيم و به تصويب
هيئت وزيران ميرسد انجام ميگيرد.
لهاي  مربوطه
ماده 34ـ پس از تصويب اين قانون و تدوين آیيننامهها و دستورالعم 
كلية  قوانينومقرراتقبليمربوطبهتخلفاتراهنماييورانندگيلغومیگردد.
مــاده 35ـ  قانــون نحوة رســيدگي به تخلفات و أخذ جرایــم رانندگي مصوب
 1350/3/30با اصالحات بعدي ،اليحه قانوني راجع به مجازات متخلفان از اجراء

مقررات طرح جديد ترافيك (مرحله سوم) مصوب  1359/3/17شوراي انقالب،
قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف مصوب  ،1356/3/24اليحه
قانوني نحوه نقل و انتقاالت وســائل نقليه موتوري مصوب  1359/4/25شــوراي
انقــاب ،مــواد ( )32و ( )53قانون وصول برخي از درآمدهاي  دولت و مصرف آن
در موارد معين مصوب  1373/12/28با اصالحات بعدي ،قانون اســتفاده اجباري
از كمربنــد و كاله ايمني مصوب  ،1376/11/26ماده ( )18قانون تنظيم بخشــي از
مقررات مالي دولت مصوب  1380/11/27به اســتثناء بند ( )5از تاريخ ابالغ اين
قانون لغو می شود.
قانون فوق مشــتمل بر ســي و پنج ماده و ســي و دو تبصره در جلسه علني روز
يكشنبه مورخ هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي
تصويب و در تاريخ  1389/12/24به تأييد شوراي نگهبان رسيد .
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وزارت کشــور  ،وزارت راه و شهرســازی  ،وزارت امــور خارجــه  ،وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی  ،نیروی انتظامی جمهوری اســامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ  1390/11/9بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آییننامه صدور
انواع گواهینامههای رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد :
آییننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی
ماده 1ـ هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید
گواهینامه رانندگی متناسب با آن وسیله را دارا باشد.
تبصره ـ  گواهینام ه رانندگی برای انواع وســایل نقلیه موتوری و غیرموتوری زمینی
یورانندگیصادرمیشود.
حسبشرایطبراساستشخیصواعالمراهنمای 
یورانندگی صادر
ماده2ـ انواع گواهینامههای رانندگی با شــرایط زیر توســط راهنمای 
میشود:
الف) شــرایط شــرکت در آزمایشها و صدور گواهینامه موتورســیکلت (برای
رانندگی با موتورسیکلتهای با حجم موتور تا دویست سیسی):
1ـ داشتن حداقل هجده سال تمام.
تدار پزشکی.
2ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحی 
3ـ ارایه گواهی طی دورههای آموزش نظری و عملی از آموزشــگاهها یا مراکز
مجاز آموزش رانندگی.
4ـ قبــول شــدن در آزمونهــای تئــوری آییننامه و مهارت عملــی رانندگی با
موتورسیکلت دویست سیسی.
ب) شرایط شرکت در آزمایشها و صدور گواهینامه پایه سوم (برای رانندگی با
وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار  3/5تن یا حمل حداکثر
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پیوست شماره 1

 9نفر سرنشین با احتساب راننده):
1ـ داشتن حداقل هجده سال تمام.
2ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی.
3ـ ارایــه گواهی طــی دورههای آموزش کاربری با وســیله نقلیه مورد تقاضا از
آموزشگاهها یا مراکز مجاز آموزش رانندگی.
4ـ قبول شــدن در آزمونهای نظری آییننامه و مهارت عملی رانندگی با وســیله
نقلیه مربوط.
تبصره ـ در گواهینامههای ویژه ،نوع وسیله نقلیهای که دارنده میتواند با آن کار
و رانندگی نماید ،قید میشود.
ماده3ـ مدت اعتبار انواع گواهینامه رانندگی ده سال است و پس از پایان اعتبار
آن و در صورت احراز ســامت جســمی و روانی ،برای دورههای ده ساله تجدید
میشود .افرادی که سن آنها بیش از هفتاد سال تمام باشد ،مکلفند هر پنج سال یک
بار جهت احراز ســامت جســمی و روانی و در صورت لزوم ،تعویض گواهینامه
یورانندگی مراجعه کنند.
متناسب با شرایط جسمی و روانی خود به راهنمای 
ماده4ـ دارندگانگواهینامههایرانندگیموتورسیکلتوپایهسومدراولینمرحله
صدور در سال اول مکلف به رعایت محدودیت ها و شرایط ویژهای میباشند که در
صورت رعایت آنها و رعایت مقررات این آییننامه گواهینامه رانندگی آنان تا سقف
مندرج در ماده ( )3معتبر خواهد بود.
تبصره ـ شرایط و ضوابط مربوط به محدودیتهای رانندگی در سال اول صدور
گواهینامههای موتورســیکلت و پایه ســوم به موجب دستورالعملی خواهد بود که
ظرف سه ماه پس از ابالغ این آییننامه ،توسط نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران تهیه و به تأیید وزیر کشور خواهد رسید.
یورانندگی میتواند در صورت لزوم ،آزمایش مجدد مقررات
مــاده 5ـ راهنمای 
یورانندگیومهارتعملیراپیشازصدورگواهینامهازدرخواستکنندگان
راهنمای 
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به عمل آورد.
ماده 6ـ مراجع انجام معاینات پزشکی و همچنین ضوابط احراز سالمت جسمی و
روانی درخواستکنندگان و هرگونه تغییر در آن به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت خانههای کشور ،راه و
یورانندگیتعیینمیشود.
شهرسازیوبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوراهنمای 
یورانندگی به صورت نوشــتاری یا
مــاده7ـ آزمون آییننامه و مقررات راهنمای 
یورانندگی میتواند آزمونهای
رایانــهای انجام میگیرد .در موارد خاص ،راهنمای 
نظری را به صورت شنیداری انجام دهد.
ماده  8ـ مکان آزمونها و نوع وســیله نقلیه برای احراز مهارت عملی رانندگی
کــه متناســب با نــوع گواهینامه رانندگی درخواســتی متقاضیان اســت توســط
یورانندگی تعیینمیشود.
راهنمای 
ماده9ـ گواهینامه مجاز برای رانندگی با وسایل نقلیه خاص باید با توجه به اتاق
و شاسی وسیلهنقلیه و متناسب با نوع گواهینامه مربوط در جدول انواع گواهینامهها
موضوع ماده ( )13این آییننامه ،باشد.
ماده10ـ دارنده گواهینامه موتورســیکلت پس از ســه ســال از اخذ گواهینامه و
رسیدن به سن بیست و سه سال تمام میتواند با موتورسیکلتهای با حجم موتور
بیش از دویست سیسی نیز رانندگی کند.
ماده11ـدارندگانگواهینامههرپایهبهاستثنایگواهینامههایویژهوموتورسیکلت
میتوانند با هر نوع وسایل نقلیه در نظر گرفته شده برای پایه قبل ،رانندگی نمایند
و برای رانندگی با وسایل نقلیه خدمات عمومی ،حسب مورد دارا بودن گواهینامه
پایه دوم یا یکم الزامی است.
ماده12ـ برای رانندگی با وسایل نقلیه دارای جرثقیل ،دارا بودن گواهینامه متناسب
با نوع و کاربری وســیله نقلیه در جدول انواع گواهینامهها موضوع ماده ( )13این
آییننامه ،الزامی است.

ماده13ـ گواهینامههایی که بر اساس مقررات قبلی صادر شدهاند به شرح و مطابق
جدول زیر معادلسازی میشوند:
1ـ الف ـ پایه یک گروه «پ» و «ت» معادل پایه یکم.
2ـ پایه دوم و (ب ـ  )2معادل پایه دوم.
3ـ (ب ـ  )1معادل پایه سوم.
4ـ موتورسیکلت با رعایت ماده ( )10این آییننامه ،معادل موتورسیکلت
جدول  : 3طبقه بندی انواع گواهینامههای رانندگی
ردیف

نوع و یا
پایه

وسایل نقلیه مجاز برای رانندگی

گواهینامه
پیش نیاز

شرط
سنی

1

موتور
سیکلت

انواع موتور سیکلت

-

 18سال
تمام

وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع
 2پایه سوم وزن و ظرفیت بار  5/3تن و یا برای حمل
حداکثر  9نفر سرنشین با احتساب راننده

-

 18سال
تمام

وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع
 3پایه دوم وزن و ظرفیت بار  6تن و یا برای حمل
حداکثر  26نفر سرنشین با احتساب راننده

پایه سوم

 23سال
تمام

وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع
وزن و ظرفیت بار بیش از  6تن و یا برای
حمل بیش از  26نفر سرنشین

پایه دوم

 25سال
تمام

انواع وسیله نقلیه عمرانی ،صنعتی،
کشاورزی و کارگاهی

-

 20سال
تمام

 4پایه یکم
5

ویژه
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ماده14ـ وضعیت ظاهری درخواســتکننده گواهینامه ،از جهت وجود نقص
عضو ،با گواهی ســامت جســمی و روانی صادر شــده از مراکز مجاز پزشکی به
یورانندگی تطبیق داده میشود و در صورت وجود
وسیله افسران کارشناس راهنمای 
مغایرت ،موضوع به کمیسیون پزشکی نیروی انتظامی ارجاع میشود.
ماده15ـ درخواستکننده هر نوع گواهینامه رانندگی باید مدارکی را که از طرف
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یورانندگی اعالم میشود به مراجع آگهی شده ارایه کند.
راهنمای 
مــاده16ـ مندرجــات گواهینامه رانندگی شــامل جدول انــواع گواهینامه ،پایه
گواهینامــه رانندگی ،شناســه اطالعــات دارنده ،مدت اعتبار ،مشــخصات راننده
(کدملی) ،نام واحد صادرکننده ،امضای مقام صادرکننده ،شــماره و تاریخ صدور،
عکس درخواستکننده ،مهر واحد صدور و سایر مشخصات مرتبط با نوع گواهینامه
حسب تشخیص راهنمایی و رانندگی میباشد.
ماده17ـ هرگاه درخواستکننده گواهینامه رانندگی در آزمایشهای مربوط موفق
شود ،گواهینامه رانندگی وی پس از رؤیت مدارک الزم صادر و به او تسلیم خواهد
شد .دارنده گواهینامه موظف است ظرف یک ماه پیش از پایان مهلت مقرر ،برای
یورانندگی
تجدید ،تمدید مدت اعتبار یا تعویض آن با گواهینامه معادل به راهنمای 
یورانندگی هنگام تجدید ،تمدید یا تعویض گواهینامه ،ضمن
مراجعه کند .راهنمای 
دریافت گواهی سالمت جسمی و روانی از درخواستکننده ،میتواند آزمونهای
یورانندگی و پلیس راه موظفند هنگام
الزم را از وی به عمل آورد .مأموران راهنمای 
بررسی گواهینامه رانندگان در صورتی که تاریخ اعتبار آن سپری شده باشد ،گواهینامه
رانندگی را با ارایه رســید اخذ و پس از اعمال قانون ،گواهینامه یاد شــده را برای
تمدید یا تجدید به اداره مربوط ارسال نمایند .دارنده گواهینامه موظف است ظرف
یک ماه با مراجعه به واحد مربوط برای دریافت گواهینامه رانندگی جدید اقدام کند.
تبصره1ـ دستورالعمل نحوة زمانبندی و ضوابط چگونگی انجام آزمونی تجدید،
تمدید اعتبار و تجدید آزمون در صورت مردود شــدن درخواســتکننده توســط
راهنمایی و رانندگی تهیه میشود.
تبصــره2ـ دریافت هرگونه خدمات مربوط به گواهینامه رانندگی منوط به ارایه
مفاصاحساب تخلفات رانندگی فرد متقاضی است.
ماده18ـ در صورتی که دارنده یک نوع گواهینامه بخواهد برای دریافت نوع دیگر
گواهینامه اقدام کند ،موظف است در آزمونهای مربوط شرکت کند .پس از قبول
شدن ،چنانچه گواهینامه قبلی پیشنیاز دریافت گواهینامه مورد درخواست باشد،
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گواهینامه قبلی از درخواستکننده اخذ و گواهینامه جدید صادر و به وی تحویل
میشود.
ماده19ـ رانندگی با هر نوع تاکســی و وســایل نقلیه عمومی در شهرها و وسایل
نقلیه عمومی جادهای ،عالوه بر گواهینامه رانندگی متناســب ،حسب مورد نیازمند
داشتن مجوز از شهرداری و یا دفترچه کار یا برگ صادر شده از سوی وزارت راه
و شهرسازی است.
ماده20ـ درصورتیکهگواهینامهرانندگیمفقودشودیاازبینبرود،دارندهآن میتواند
درخواست صدور المثنی نماید ،پس از احراز درستی ادعای درخواستکننده و سپری
شدن حداکثر دو ماه از زمان اعالم ،گواهینامه المثنی صادر و به وی تسلیم میشود.
ماده21ـ در صورت فقدان گواهینامه در اثر حوادثی از قبیل آتشسوزی ،سیل و
زلزله با ارایه گواهی از مراجع ذیصالح ،گواهی موقت رانندگی برای مدت انتظار
صادر میشود.
ماده22ـ دارنــدگان گواهینامههای معتبر خارجی (اعم از ایرانیان یا خارجیان)
میتوانند تا شــش ماه پس از ورود ،در ایران رانندگی نمایند .در صورت تمایل به
ادامه رانندگی در ایران باید نســبت به تبدیل گواهینامه خارجی خود به گواهینامه
ایرانی اقدام نمایند.
ماده23ـ تبدیل گواهینامههای رانندگی معتبر صادر شده از کشورهای خارجی که
گواهینامه صادر شده از ایران در قلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر محسوب
میشــود ،با رؤیت ترجمه و اصل گواهینامه خارجی و ســایر مدارک الزم و احراز
سالمت جسمی و روانی درخواستکننده صورت میپذیرد .در موارد دیگر تبدیل
گواهینامههــای رانندگــی با تأیید وزارت خانههای کشــور و امور خارجه صورت
میپذیرد.
ماده 24ـ مأموران سیاســی و کنسولی و اعضای سازمانهای بینالمللی میتوانند
برای تبدیل گواهینامههای خود مدارک مندرج در ماده ( )23این آییننامه را حســب
یورانندگی ارسال نمایند.
مورد از طریق وزارتخانههای امور خارجه و کشور به راهنمای 
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ماده25ـ صدور گواهینامه مجدد برای کسانی که گواهینامه رانندگی آنان توقیف شده
باشد امکانپذیر نیست و در صورت صادر شدن و تحویل از درجه اعتبار ساقط است و
یورانندگیاخذوابطالخواهدشد.
بهوسیلهراهنمای 
یورانندگی موظف است در صورتی که گواهینامه رانندگی اشتباه یا
ماده26ـ راهنمای 
ناقص صادر شده باشد از دارنده آن اخذ و پس از رفع اشتباه و نقص ،گواهینامه صحیح
صادر کند و به وی تحویل دهد.
نآییننامهرااز
ماده27ـهرگاهدارندهگواهینامهیکیازشرایطپزشکیموضوعماده()6ای  
یورانندگی
یورانندگیمراجعهکند.راهنمای 
دستبدهد،موظفاستظرفیکماهبهراهنمای 
دارندهگواهینامهرابرایانجاممعایناتوآزمایشهایضروری پزشکیبهمراکزپزشکی
مجازمعرفیمینماید.درصورتاحرازعدموجودشرایطو صالحیترانندگیتوسط
مراکزیـادشده،گواهیـنامهازویاخذوابطالمیشود .درصورتتقاضا،حسبمقررات
گواهینامه متناسب با شرایط جسمانی وی تعیین و پس از صدور به وی تسلیم میشود.
یورانندگی و
تبصره ـ در صورت کشــف نقص عضو مؤثر از ســوی مأموران راهنمای 
عدم قیدآن درگواهینامه رانندگی،گواهینامه رانندگیاخذمیشودوتا زمانبررسیهای
پزشکیواعالمامکانصدورگواهینامهمجدد،دارندهگواهینامهحقرانندگیندارد.
ماده28ـ در صورت ارتکاب و تعدد تخلفات مهم و پرخطر رانندگی ،بر اساس قانون
رسیدگیبهتخلفاترانندگی(مصوب  )1389بارانندهمتخلفرفتارخواهدشد.
ماده29ـ نحوه ،شرایط و تعیین مسئول صدور گواهینامه راهبران انواع وسایل حمل
و نقل ریلی شهری و حومه ،برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی
هماهنگیترافیکشهرهایکشورمیرسد.
یورانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است تا
ماده30ـ راهنمای 
پایان برنامه پنجساله پنجم توسـعه جمهوری اسالمی ایران ( مصوب )1389نسبت به
الکترونیکیکردنخدماتصدورگواهینامهرانندگیاقدامکند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

آیین نامه اجرایی نحوة
انـجام مـعایـنه فـنی و
صدور برگ معاینه فنی
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ماده 1ـ اصطالحات به كار رفته در اين آيين نامه داراي معاني مشروح زير است:
الــف) قانون :بند ( )5الحاقي به ماده ( )٣٢قانــون وصول برخي از درآمدهاي  
دولت و مصرف آن در موارد معين ( مصوب.)١٣٨0
ب) وسيله نقليه موتوري :هر نوع وسيله نقليه كه داراي چرخ ،موتور و سامانه
انتقال قدرت است و براي حمل بار يا انسان يا انجام كار يا عمليات به كار ميرود.
پ) وسيله نقليه شخصي :وسيله نقليه موتوري داراي پالك شخصي.
ت) وسيله نقليه عمومي :وسيله نقليه موتوري داراي پالك عمومي.
ث) وسيله نقليه دولتي :وسيله نقليه موتوري داراي پالك دولتي يا نظامي.
ج) نقص فني :هر نوع عيب ،نقص يا تغيير در وضعيت ظاهري و فني وســيله
نقليه كه موجب كاهش ايمني درعبورومرور و يا انتشار بيش از حد مجاز گازهاي  
آالينده هوا و يا آلودگي بيش از حد مجاز صدا شود.
چ) معاينه فني :انجام بازديدهاي  كارشناســي و آزمايشهاي  فني براي تأييد
سالمت فني ،صحت عملكرد تجهيزات و سامانههاي  ايمني و انطباق ميزان انتشار
صهاي  مصوب محيط زيستي.
آاليندگي وسايل نقليه موتوري با شاخ 
ح) گواهي معاينه فني :برگ و برچسب حاوي اطالعات شناسنامهاي خودرو،
شهاي  انجام شــده كه در چارچوب ســامانه ملي
مشــخصات فني و نتايج آزماي 
يكپارچه معاينه فني توسط مراكز معاينه فني صادر و به متقاضي تحويل داده ميشود.
خ) اعتبار گواهي معاينه فني :دوره زماني از تاريخ صدور تا تاريخ انقضاي درج
شده در گواهي معاينه فني يا بروز نقص فني.
د) ستاد معاينه فني :تشكيالت متمركز براي برنامه ريزي ،هدايت ،نظارت وكنترل
فعاليت مراكز معاينه فني سبك يا سنگين.
ذ) مراكز معاينه فني :مراكزي كه توســط اشــخاص حقيقي يا حقوقي با رعايت
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قوانين و مقررات مربوط از طريق ستاد معاينه فني وابسته به شهرداري يا سازمان
لونقل جاده اي ،حسب مورد به ترتيب براي انجام معاينه فني وسايل
راهداري و حم 
نقليه سبك يا سنگين ايجاد ميشوند.
ر) كارگروه اســتاني معاينه فني :كارگروهي با مسئوليت معاون هماهنگي امور
عمراني استانداري و عضويت رئيس پليس راهنماييورانندگي ،مديركل حفاظت
لونقل و پايانه ها ،مديركل دفتر فني و حســب مورد
محيط زيســت ،مديركل حم 
شــهردار شــهر مربوط كه به منظور هماهنگي امور معاينه فني خودروهاي  ســبك
و ســنگين و نظارت بر عملكرد ســتادهاي  معاينه فني مراكز معاينه فني در اســتان
تشكيل ميشود.
ز) سامانه ملي يكپارچه معاينه فني :سامانه اي متمركز و برخط (آنالين) براي
ثبت مشخصات و اطالعات آزمايشهاي  فني و صدور گواهي معاينه فني وسايل
تهاي  الكترونيكي و اطالعات پليس
نقليه موتوري كه با   بهره گيري از زيرساخ 
راهنماييورانندگــي نيروي انتظامي جمهوري اســامي ايران در راســتاي ايجاد
وحدت رويه در امور مربوط به معاينه فني وســايل نقليه موتوري ســبك و سنگين
درون و برون شــهري و تســهيل در اعمال مقررات و ثبت مكانيزه تخلفات توسط
وزارت كشور و با مشاركت وزارت راه و شهرسازي وشهرداريها ايجاد ميشود.
مــاده٢ـ رانندگي با وســيله نقليه فاقد گواهي معاينه فني معتبر ممنوع اســت.
دارندگان وسايل نقليه موتوري مكلفند وسايل نقليه خويش را جهت انجام دورهاي
معاينه فني در مراكز معاينه فني تعيين شده حاضر کنند و پس از احراز شرايط ،گواهي
معاينه فني دريافت نمايند.
تبصره١ـ در صورت بروز نقص فني ،در مدتي كه گواهي معاينه فني اعتبار دارد،
مالك موظف است نسبت به رفع نقص اقدام کند.
تبصــره٢ـ خودروهــاي  نو تا مهلت مقرر قانوني نياز به اخذ گواهي معاينه فني
ندارند.
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ماده٣ـ ضوابط ايجاد و تشــخيص صالحيت متقاضيان تأســيس مراكز معاينه
فني ،نحوة صدور ،ابطال ،تمديد و تعليق مجوز و نظارت بر مراكز معاينه فني ،نحوه
تشــخيص و رســيدگي به تخلفات ،نحوة درجه بندي مراكز و خطوط معاينه فني،
ضوابط به كارگيري و آموزش كاربران و كارشناسان مراكز معاينه فني ،طبقه بندي
وسايل نقليه سبك و سنگين و همچنين قسمتهايي كه بايد در وسايل نقليه سبك
و ســنگين مورد معاينه قرار گيرند ،توســط كارگروهي با مسئوليت وزارت كشور و
عضويت وزارت خانههاي  راه وشهرســازي و صنعت ،معدن و تجارت ،ســازمان
حفاظت محيط زيســت ،سازمان ملي استاندارد ايران و نيروي انتظامي جمهوري
اسالمي ايران تهيه و ابالغ ميشود.
لونقل
تبصــره١ـ شــهرداريها ميتوانند با موافقت ســازمان راهداري و حم 
جادهاي نســبت به ايجاد مراكز معاينه فني ناوگان اتوبوسراني و ساير وسايل نقليه
ســنگين درون شــهري اقدام نمايند .مراكز موجود معاينه فني وسايل نقليه سنگين
شهرداريها موظفند ظرف سه ماه نسبت به اخذ موافقت از وزارت راه و شهرسازي
اقدام کنند.
شهاي  فني در هر خط معاينه فني برعهده
تبصره٢ـ مسئوليت تأييد نتايج آزماي 
مهندسان داراي مدرك كارشناسي در رشته مكانيك يا رشتههاي  مرتبط است.
ماده4ـ ســتاد معاينه فني وســايل نقليه سبك در حدود مصوب هر شهر توسط
شهرداري مربوط و ستاد معاينه فني وسايل نقليه سنگين توسط سازمان راهداري و
لونقل جاده اي ايجاد ميشود.
حم 
تبصره١ـ ســاختار ســتاد معاينه فني شــهرداريها و نحوة فعاليت و هماهنگي
ستادهاي  موصوف ،ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ اين آيين نامه توسط وزارت كشور
يهاي  كشور) تهيه و ابالغ خواهد شد.
(سازمان شهرداريها و دهيار 
تبصره٢ـ تا زمان ابالغ ساختار موضوع اين ماده ،ستاد معاينه فني شهرداريها
متشــكل از شــهردار يا معاون ذي ربط در شهرداري به عنوان رئيس ستاد و رئيس

پليس راهنماييورانندگي شهرستان و رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان
به عنوان عضو تشكيل می شود.
ماده 5ـ دورههاي  معاينه فني انواع وســايل نقليه با هر نوع ســوخت به شــرح
جداول زير است :
انواع وسیله نقلیه عمومی

سبک و سنگین درون و برون شهری با عمر  10سال یا کمتر

دوره زمانی معاینه فنی

شش ماهه

سبک و سنگین درون و برون شهری با عمر بیشتر از  10سال

سه ماهه

انواع وسایل نقلیه شخصی ،دولتی

دوره زمانی معاینه فنی

سنگین

شش ماهه

سبک

یک ساله

موتورسیکلت

یک ساله

انواع وسایل نقلیه فوریتهای پزشکی و امدادی
(آمبوالنس ،آتش نشانی و امداد خودرو)

دوره زمانی معاینه فنی

سبک

سنگین

موتورسیکلت

شش ماهه
شش ماهه
شش ماهه
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ماده  6ـ مراكز معاينه فني در مورد خودروهاي  داراي سوخت   ،CNGموظفند
در هر دوره معاينه فني ،ابتدا نسبت به بازرسي چشمي تجهيزات و قطعات گازسوز
اقدام نمايند و در صورتي كه براساس جدول زماني زیر تبصره ( )١اين ماده ،مخازن
اين نوع وســايل نقليه به تشــخيص كارشناسان مربوط نيازمند انجام آزمايشهاي  
هيدرواســتاتيك يا ســاير آزمايشهاي  تعيين شده در استاندارد ملي مرتبط باشد،
نسبت به معرفي به واحدهاي  تعيين صالحيت شده اقدام نمايند.
تبصره١ـ در هـر صورت آزمايشهاي  مـربوط به سيستـم ذخـيره سوخت مخزن
( )CNGوسايل نقليه گازسوز يا دوگانه سوز بايد در دورههاي  زمـاني به شرح زير
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انجام شود:
انواع وسایل نقلیه دارای سوخت CNG
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بازرسی چشمی آزمایشهایهیدرواستاتیک

سبک با پالک شخصی و دولتی

سه ساله

شش ساله

سنگین با هر نوع پالک

دو ساله

شش ساله

سبک با پالک عمومی
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دوره زمانی

دو ساله

شش ساله

تبصره٢ـ براي وسايل نقليه اي كه تجهيزات و قطعات گازسوز و يا سيستم ذخيره
شهاي  هيدرواستاتيك و
يهاي  چشمي يا آزماي 
ســوخت (مخزن) آنها در بازرس 
تكميلي تأييد نميشود ،معاينه فني صادر نخواهد شد.
مــاده٧ـ مراكــز معاينه فني براي وســايل نقليه اي كه ســالم و بدون نقص فني
تشخيص داده شوند ،گواهي معاينه فني صادر میکنند .چنانچه ضمن معاينه وسيله
نقليه اي معيوب يا داراي نقص تشخيص داده شود ،راننده يا مالك فقط ميتواند
وسيله نقليه را تا تاريخي كه كتب ًا به وي تسليم ميگردد به تعميرگاه منتقل و پس از رفع
عيوب يا نواقص مذكور مجدداً براي انجام معاينه فني به مركز مربوطه مراجعه کند.
تبصره ـ در صورت وقوع سانحه يا تصادف براي وسيله نقليه داراي گواهي معاينه
فني ،مالكان خودروهاي  سانحه ديده موظفند براي اخذ مجدد معاينه فني حسب
نظر كارشناس تصادفات پليس راهنماييورانندگي به مراكز مربوط مراجعه کند.
ماده 8ـ در صورت مشاهده تخلف در مراكز معاينه فني ،ستاد معاينه فني شهرداري
لونقل جاده اي مراتب تذكر يا توبيخ كتبي را براي اصالح
يا سازمان راهداري و حم 
مورد به مركز مربوط اعالم مينمايد .در صورت تكرار تخلف ،ستادهاي  معاينه فني
موظفند براساس ضوابط موضوع ماده ( )٣با تخلف برخورد نمايند.
تبصره ـ در موارد صدور گواهي خالف واقع ،ســتاد معاينه فني شــهرداريها يا
لونقل جاده اي موظفند با مشاهده اولين تخلف عالوه بر
سازمان راهداري و حم 
برخورد الزم براســاس ضوابط موضوع مــاده ( ،)٣متخلف را با فوريت به مراجع
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قضايي معرفي نمايند.
ماده٩ـ وزارت كشور با همكاري وزارت راه و شهرسازي وشهرداريها موظف
است سامانه ملي يكپارچه معاينه فني را به نحوي تأسيس نمايد كه كلية مراكز معاينه
فني تا پايان خرداد ماه  1394به سامانه مذكور متصل شوند.
تبصره١ـ مراكز معاينه فني موظفند به محض فراهم شدن امكان اتصال به سامانه
با اعالم وزارت كشور به سامانه مذكور متصل شوند.
تبصره٢ـ ضوابط مربوط به نحوة استقرار و به كارگيري اين سامانه و نحوة تبادل
اطالعات با پليس راهنماييورانندگي براساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط
كار گروهي با مسئوليت وزارت كشور و عضويت وزارت راه و شهرسازي و نيروي
انتظامي جمهوري اسالمي ايران تهيه و ابالغ خواهد شد.
ماده -١٠گواهي معاينه فني مورد اســتفاده در مراكز معاينه فني سراســر كشور
براســاس طرح و مشــخصاتي اســت كه به تأييد كارگروهي متشــكل از سازمان
لونقل جاده اي ،نيروي
يهاي  كشور ،سازمان راهداري و حم 
شهرداريها و دهيار 
انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست ميرسد.
تبصره١ـ گواهي معاينه فني كه از طريق مراكز معاينه فني در چارچوب ســامانه
ملي يكپارچه معاينه فني با رعايت ماده ( )٩اين آيين نامه صادر ميشود در سراسر
كشور معتبر است .
تبصــره٢ـ گواهي معاينه فني وســايل نقليه موتــوري ميتواند پس از تصويب
كارگروه موضوع ماده ( )٣اين آيين نامه درجه بندي شود.
ماده  -١١پليس راهنماييورانندگي و پليس راه موظفند با رانندگان متخلف از
مفاد اين آيين نامه برابر مقررات رفتار نمايند.
مــاده  -١٢تصويــب نامــه شــماره /44055ت27457هـ مــورخ  1382/8/7و
اصالحات بعدي آن لغو ميشود.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

آیین نامـه اجرایی امور
آموزشگاههای رانندگی
مـصـوب سـال 1383

پیوست شماره 3

آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی
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فصل اول ـ تعاریف:
ماده  1ـ  در این آیین نامه ،اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف ـ آموزشگاه های رانندگی  :مؤسسه ای که بر اساس مقررات این آیین نامه
تأســیس و از متقاضیان ثبت نام نموده و منحصراً دانش و مهارت رانندگی را وفق
برنامه آموزشــی مندرج در ماده ( )16این آیین نامه در محل های تعیین شــده مجاز
به آنان تعلیم می دهند.
ب ـ مؤسس آموزشگاه رانندگی  :شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور
فعالیت در زمینه آموزشگاه رانندگی اجازه تأسیس آن را از راهنمایی و رانندگی ناحیه
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اخذ نموده است.
پ ـ مدیر آموزشــگاه رانندگی  :شخصی حقیقی است که مسئولیت اداره امور
آموزشگاه های رانندگی را به عهده دارد.
ت ـ مربی آموزشگاه رانندگی  :شخصی است آموزش دیده و ماهر در امر تعلیم
رانندگــی که فنــون ،قوانین و مقررات و اصول ایمنی مربوط به رانندگی صحیح را
برای کسب مهارت های الزم به هنرآموز آموزش می دهد.
ث ـ گروه بندی آموزشگاه  :یعنی تفکیک آموزشگاه ها بر اساس شرایط تأسیس
و نوع فعالیت آموزشگاه.
ج ـ وسیله نقلیه آموزشی  :وسیله ای است که دارای عالیم مشخصه و تجهیزات
منــدرج در این آیین نامه بوده و به وســیله آن به هنرآمــوزان آموزش رانندگی داده
می شود.
چ ـ اجازه تأسیس آموزشگاه رانندگی  :اجازه نامه ای است که با رعایت مقررات
این آیین نامه توسط راهنمایی و رانندگی صادر و به متقاضی واجد شرایط تسلیم
می گردد.
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ح ـ گواهی آموزش  :مدرکی اســت که پس از طی دوره های آموزشــی و کسب
مهارت های الزم و موفقیت در آزمون های مربوطه از طرف آموزشگاه به نام هنرآموز
صادر می گردد.
فصل دوم ـ گروه بندی آموزشگاه های رانندگی و شرایط آن ها :
ماده  2ـ آموزشگاه های رانندگی به شرح زیر گروه بندی می شود :
1ـ آموزشگاه رانندگی گروه (الف)  :این آموزشگاه وظیفه آموزش هنرآموزان
متقاضی دریافت گواهینامه موتورگازی و انواع موتورسیکلت را بر عهده دارد.
2ـ آموزشــگاه رانندگی گروه (ب)  :این آموزشــگاه وظیفه آموزش هنرآموزان
متقاضی دریافت گواهینامه وسایل نقلیه تا  15نفر ظرفیت و خودروهای خدمات
عمومی و وانت تا  3500کیلوگرم را به عهده دارد.
3ـ آموزشــگاه رانندگی گــروه (پ) و (ت)  :این آموزشــگاه وظیفه آموزش
هنرآموزان متقاضی دریافت گواهینامه وسایل نقلیه سنگین ( اعم از باربری با ظرفیت
بیش از  3500کیلوگرم و مسافربری بیش از  16نفر با راننده ) را به عهده دارد.
تبصره ـ آموزشگاه های موضوع این بند می توانند صرف ًا به آموزش خودروهای
مسافربری یا باربری بپردازند.
آموزشــگاه رانندگی ویژه  :این آموزشــگاه وظیفه آموزش هنرآموزان متقاضی
دریافت گواهینامه برای رانندگی و هدایت ماشین آالت سبک و سنگین عمرانی و
کشاورزی و و سایل نقلیه فوق سنگین را به عهده دارد.
ماده 3ـ آموزشــگاه رانندگی گروه (الف) باید برای آموزش های مربوط ،دارای
شرایط و تجهیزات زیر باشد:
الف ـ در اختیار داشــتن کالس مناســب آموزشی به تعداد الزم ،دفتر کار ،سالن
انتظار ،نمازخانه و سرویس های بهداشتی مناسب؛ حداقل به مساحت اعیانی 130
متر مربع زیر بنای مفید برای آموزش حداکثر  250نفر هنرآموز در ماه ،مســاحت
زیربنا متناسب با تعداد هنرآموزان افزایش خواهد یافت.
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تبصره ـ محل آموزش نظری رانندگی ترجیح ًا باید در مناطق شهری باشد و به هر
حال تأمین امکانات رفاهی ضروری است.
ب ـ محل آسفالته و محصور به مساحت حداقل  1000متر مربع برای آموزش
عملــی رانندگی هنرآموزان با اســتاندارهای تعیین شــده واقــع در خارج از بافت
مســکونی شــهرها و با نصب عالیم و خط کشــی های مورد نظر که از هر حیث
ایمن سازی گردیده و مورد تأیید راهنمایی و رانندگی محل قرار گیرد.
تبصره ـ چنانچه تعدادی از آموزشــگاه های رانندگی مربوط بخواهند مشــترک ًا
محلی برای آموزش عملی رانندگی تهیه و استفاده نمایند ،در صورت رعایت مفاد
این آیین نامه و کسب مجوز از راهنمایی و رانندگی اشتراک آن ها با رعایت تناسب
و معیارهای فوق بالمانع است.
پ ـ در اختیار داشتن حداقل  5دستگاه موتورسیکلت دنده ای سالم و آماده به کار
متناسب با نوع آموزش متقاضی که مدل آنها حداکثر از  3سال بیشتر نبوده و دارای
برگ معاینه فنی معتبر و بیمه شخص ثالث و مجهز به گارد محافظ بوده و دو دستگاه
از آنها دارای ساید کار باشند.
ت ـ در اختیار داشتن حداقل  3دستگاه دوچرخه و  3دستگاه موتورسیکلت گازی
جهت تمرین و تعلیم متقاضیان.
ث ـ تجهیزات ایمنی و کمک های اولیه مطابق دستورالعمل مربوط.
ج ـ دارا بودن مربیان واجد شرایط حداقل متناسب با تعداد موتورسیکلت ها.
ماده 4ـ آموزشگاه های رانندگی گروه (ب) باید برای آموزش های مربوط ،دارای
شرایط و تجهیزات زیر باشند:
الف ـ در اختیار داشــتن کالس های مناســب آموزشی به تعداد کافی ،دفتر کار،
سالن انتظار ،نمازخانه و سرویس های بهداشتی مناسب؛ حداقل به مساحت اعیانی
 130مترمربع زیر بنای مفید برای آموزش حداکثر  250نفر هنرآموز در ماه ،مساحت
زیربنا متناسب با تعداد هنرآموزان افزایش خواهد یافت.
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ب ـ در اختیار داشتن حداقل  10دستگاه خودرو سواری آموزشی ( در شهرهایی
که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند)و حداقل  3دستگاه ( در سایر نقاط کشور)
که سالم و فاقد عیب و نقص و دارای برگ معاینه فنی معتبر بوده و بیش از  5سال
از مدل سال عقب تر نباشند.
پ ـ در اختیار داشــتن حداقل  25مترمربع محل توقف (اعم از زمین محصور
یا توقفگاه) به ازای هر وسیله نقلیه ،جهت توقف خودروهای آموزشگاه؛ با درب
ورود و خروج مناسب خودرو و حداکثر به فاصله یکصد متر از محل آموزشگاه.
ت ـ مجهز بودن به سیستم رایانه ای مناسب.
ث ـ دارا بــودن مربیان واجد شــرایط منــدرج در این آیین نامه حداقل به تعداد
وسایل نقلیه موجود و متناسب با تعداد هنرآموزان برای آموزش های نظری وعملی.
ج ـ داشتن تجهیزات کمک آموزشی مناسب.
ماده  5ـ آموزشگاه های رانندگی گروه های (پ ) و ( ت ) باید برای آموزش های
مربوط ،دارای شرایط و تجهیزات زیر باشند:
الف ـ برای آموزش نظری:
 - 1در اختیار داشــتن کالس های مناســب آموزش آیین نامه و ســایر قوانین و
مقررات ،به تعداد کافی.
 -2در اختیار داشتن کالس های مناسب آموزش فنی مجهز به قطعات منفصله
خودرو ،به تعداد کافی.
 -3دفتر کار مناسب.
ب ـ برای آموزش عملی :
 -1در اختیار داشتن حداقل دو دستگاه کامیون با ظرفیت بارگیری حداقل  6تن
و دو دستگاه اتوبوس که سالم و فاقد عیب و نقص و دارای برگ معاینه فنی معتبر
بوده و بیش از  7سال از مدل سال عقبتر نباشند.
 -2در اختیار داشتن توقفگاه به میزان کافی جهت توقف وسایل نقلیه آموزشگاه
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متناسب با تعداد آن ها ،با امکان دسترسی ایمن و درب ورودی و خروجی مناسب.
 -3در اختیار داشــتن مجوز بهره برداری از منطقه ای دارای معابر شــیب دار که
حداقل مقدار شیب آن نسبت به سطح افق  ٪10بوده و موقعیت آن برای آموزش در
منطقه کوهستانی و شیب دار ،به تأیید راهنمایی و رانندگی رسیده باشد و استفاده از
آن محل نیز طبق مقررات مجاز باشد.
پ ـ سایر شرایط :
 -1مجهز بودن به سیستم رایانه ای مناسب.
 -2دارا بودن مربیان واجد شرایط مندرج در این آیین نامه حداقل به تعداد وسایل
نقلیه موجود و متناسب با تعداد هنرآموزان برای آموزش های نظری و عملی.
 -3داشتن تجهیزات کمک آموزشی مناسب.
 -4نمازخانه ،سالن انتظار و سریس های بهداشتی مناسب در محل آموزش های
نظری و عملی.
تبصره 1ـ  مراجع ذی ربط همکاری الزم را در راســتای تأمین زمین در منطقه
مربوط جهت آموزش عملی ،تأسیسات و تجهیزات به عمل خواهند آورد.
تبصــره 2ـ اجــرای ایــن ماده از نظــر نحوه اســتفاده و بهره برداری مشــترک
آموزشــگاه ها از محل آموزش عملی ،امکانات و تجهیزات مناســب محل مزبور،
چگونگی دسترســی این محل ها به راه های اصلی و فر عی،ایمن ســازی آن ها به
لحاظ رفت و آمد در خارج از شــهر و نیز موقعیت رفت و آمدی آموزشــگاه های
نظری داخل شــهر و سایر امور مربوط ،به موجب دستورالعمل موضوع ماده ()23
این آئین نامه خواهد بود.
ماده 6ـ آموزشــگاه های رانندگی ویژه باید بــرای آموزش های مربوط ،دارای
شرایط و تجهیزات زیر باشند:
الــف ـ بــرای آموزش نظری  :همانند موارد مندرج در بنــد (الف) ماده ( )5در
خصوص گروه های (پ) و (ت).
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ب ـ برای آموزش های عملی  :در اختیار داشتن ماشین آالت سبک و سنگین
مورد نیاز عمرانی ،راهسازی ،کشاورزی و فوق سنگین و یا اینکه بر اساس توافقنامه
استفاده از ماشین آالت ،امکانات و تجهیزات وزارت راه و ترابری یا وزارت جهاد
کشاورزی و یا دیگر دستگاه ها و نهادها ،برای آن ها فراهم شده باشد.
 -2در اختیار داشتن توقفگاه به میزان کافی جهت توقف وسائل نقلیه آموزشگاه
متناسب با تعداد آنها ،با امکان دسترسی ایمن و درب ورودی و خروجی مناسب.
 -3در اختیار داشتن محلی خارج از مناطق مسکونی و مناسب آموزش مهارت
عملی و با وسعت متناسب با نوع ماشین آالتی که داوطلبان را آموزش خواهند داد
با تأیید راهنمایی و رانندگی.
پ ـ ســایر شــرایط :همانند مــوارد مندرج در بند (پ) مــاده ( )5در خصوص
گروه های (پ) و(ت).
ماده  7ـ وسایل نقلیه آموزشی آموزشگاه ها ،باید عالوه بر شرایط مذکور در این
آییننامه دارای شرایط وتجهیزات زیر باشند:
1ـ پدال کالچ و ترمز در طرفین جلوی وسیله نقلیه جهت استفاده هنرجو و مربی
و دو آیینه داخل و دوآیینه بغل.
2ـ بیمه نامههای شخص ثالث ،دیه و سرنشین.
3ـ فقدان عیب و نقص فنی.
4ـ نصب تابلو با نام آموزشگاه با زمینه زرد به صورت عمودی در روی سقف خودرو.
 5ـ نقش نام آموزشگاه در دو طرف بدنه خودرو.
6ـ نصب تابلو خطر با شکل مثلث تحت عنوان (احتیاط تحت آموزش رانندگی)
با زمینه سفید یا زرد ودارای حاشیه به رنگ قرمز در عقب و جلو وسیله نقلیه.
فصل سوم ـ شرایط و ضوابط تأسیس آموزشگاه های رانندگی
ماده  8ـ شرایط مؤسس آموزشگاه عبارت است از:
1ـ دارابــودن بــرگ پایان خدمــت و یا معافیت دایم یا موقــت از خدمت دوره
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ضرورت برای آقایان.
2ـ دارا بودن حداقل  20سال تمام.
3ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
4ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی.
5ـ نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری.
ماده  9ـ شرایط مدیر آموزشگاه عبارت است از:
1ـ تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
2ـ دارا بودن حداقل  25سال تمام.
3ـ متأهلبودن و در صورت فقدان همسر ،داشتن فرد یا افراد تحت تکفل.
4ـ دارا بــودن بــرگ پایــان خدمت و یا معافیت دایم یا موقــت از خدمت دوره
ضرورت برای آقایان.
5ـ اشتغال تمام وقت در آموزشگاه (ده ساعت کار در روز).
6ـ داشتن حداقل گواهینامه رانندگی متناسب با نوع آموزشگاه.
7ـ عدمابتال به بیماری های مســری و صرع و عدماعتیاد به مواد مخدر با ارائه
گواهی از مراجع ذیصالح.
8ـ دارابودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه.
9ـ نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری.
10ـ عدم اشتهار به فساد اخالق.
تبصره  1ـ مؤسس میتواند مدیریت آموزشگاه را نیز به عهده داشته باشد .در این
صورت باید شرایط مندرج در این ماده را احراز نماید.
تبصره  2ـ مدیریت آموزشگاه برای مستخدمین شاغل در دستگاه های دولتی و
نهادهای عمومیغیردولتی ممنوع بوده و در صورت تخلف مجوز مدیریت ابطال
خواهد شد.
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ماده  10ـ شرایط مربی آموزشگاه عبارت است از:
1ـ تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
2ـ دارابودن حداقل  23سال تمام و گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مربوط که از
زمان دریافت آن حداقلدو سال سپری شده باشد.
3ـ متأهلبودن و در صورت فقدان همسر ،داشتن فرد یا افراد تحت تکفل.
4ـ دارابــودن بــرگ پایان خدمــت و یا معافیت دایم یا موقــت از خدمت دوره
ضرورت برای آقایان.
5ـ نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری.
6ـ نداشتن نقص عضو موثر منطبق با شرایط پزشکی مندرج در آییننامه راهنمایی
و رانندگی برایرانندگی بر روی وسایل نقلیه عمومی و همچنین عدماعتیاد به مواد
مخدر و عدمابتال به بیماری های مسری.
7ـ گذراندن دوره آموزش مربیگری مورد نیاز بر اســاس ضوابطی که از ســوی
راهنمایی و رانندگی اعالم و به تأیید وزارتخانههای کشور و راه وترابری میرسد و
موفقیت در آزمون مربیگری که توسط راهنمایی و رانندگیانجام میگیرد و دریافت
کارت مربیگری با اعتبار چهارساله.
تبصره ـ مدت اعتبار کارت مربیگری مزبور ،در صورت احراز شرایط مندرج در
این آییننامه ودستورالعمل آن قابل تمدید است.
8ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه.
تبصره ـ شرط مذکور در بند ( ،)8شامل مربیانی که در حال حاضر دارای کارت
مربیگری میباشند نمیگردد.
ماده  11ـ ضوابط صدور اجازهنامه آموزشگاه های رانندگی عبارتست از:
1ـ درخواست کتبی صدور اجازه تأسیس آموزشگاه رانندگی.
2ـ ارائه اسناد مثبته مالکیت یا حقانتفاع نسبت به مکان آموزشگاه و محل آموزش
عملی مربوط.
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3ـ انطباق مشــخصات مکان آموزشــگاه و وسایل نقلیه و تجهیزات و امکانات
معرفی شده موجود با شرایطمندرج در این آییننامه.
4ـ معرفی مدیر واجد شرایط مذکور در این آییننامه.
5ـ معرفی مربیان آموزشگاه حایز شرایط مندرج در این آییننامه.
تبصره ـ فعالیت آموزشگاه و استمرار آن منوط به تحقق شرایط یادشده در این
آییننامه است.
ماده  12ـ راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ و بررسی
مدارک الزم و احرازشــرایط ،حداکثر ظرف مدت یک ماه نســبت به صدور اجازه
تأسیس به نام متقاضی اقدام نماید و در صورت وجود نقص مدارک مکلف است
مراتب را کتب ًا و حداکثر ظرف  15روز جهت رفع نقص به متقاضی اعالم نماید.
ماده  13ـ مؤسس موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ صدور مجوز
تأسیس ،فعالیت عملیآموزشگاه را در چارچوب ضوابط تعیین شده آغاز نماید .در
غیر این صورت مجوز صادره لغو و از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ماده  14ـ واگذاری مجوز آموزشگاه های رانندگی به اشخاص واجد شرایط یا
تغییر مکان آنها به مکانواجد شرایط این آییننامه  ،با تأیید اداره راهنمایی و رانندگی
محل بالمانع است.
ماده  15ـ چنانچه مؤسس یا مدیر یا مربی ،هر یک از شرایط تأسیس یا فعالیت
مندرج در این آییننامه را از دست بدهد ،مراتب ظرف حداکثر یک هفته از طریق
راهنمایی و رانندگی حسب مورد به هر یک از آنانابالغ میگردد .موارد ابالغی به
مدیر یا مربی ،به مؤسس آموزشگاه نیز ابالغ میگردد.
مؤســس یا مدیر یا مربی موظف اســت حداکثر تا  15روز از تاریخ ابالغ ،نسبت
به ارایه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر عدم زوال شرایط اعالم شده و یا رفع نواقص
به مرجع مذکور اقدام نماید .در صورتیکه ظرف مدتتعیین شده ،اقدامی از سوی
آنها به عمل نیاید راهنمایی و رانندگی میتواند نسبت به لغو مجوز مربوط اقدامکند.
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معترض در هر مرحله میتواند به مراجع قضایی مراجعه کند.
تبصــره ـ درصورتی که تخلفات مزبــور عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین
جزایی را داشته باشد ،راهنمایی و رانندگی مکلف است مراتب را برای رسیدگی به
اصل جرم به مراجع قضایی ذیصالح منعکسنماید.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده  16ـ آموزشــگاه های رانندگی موظفند هنرآموزان خود را از نظر فراگیری
مسایل ذیل آموزش داده وموارد مربوط را در برنامه آموزشی آنها منظور نمایند:
الف ـ آموزش عملی رانندگی در شب و روز ،شرایط متفاوت جوی (باران ،برف
و  )...و محیطی (رانندگیدر انواع راه های جادهای و شهری) تا حصول مهارت کافی
و همچنین آموزش روش های مقابله با خطرتصادفات در حد ضرورت؛
ب ـ آموزش کامل آییننامه راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین و مقررات مربوط
به حمل و نقل و رفت وآمد ( ترافیک) و ایمنی.
پ ـ در حد رفع نیاز و ضرورت؛ آموزش فنی وسیله نقلیه (شامل شناخت اجزای
خودرو و نحوه عملآنها) ،آموزش روش های کاهش مصرف سوخت و پیشگیری
از آلودگی های زیســت محیطی و همچنین آموزشکمک های اولیه در ارتباط با
سوانح و تصادفات رانندگی.
تبصره  1ـ آموزشگاه های رانندگی گروه های (پ) و (ت) میباید عالوه بر موارد
یاد شده در این ماده ،حسب مورد نسبت به آموزش رفتار با مسافر ،شرایط و ضوابط
حمــل و نقــل کاال به ویژه حمل و نقل موادخطرناک ،رفتارهای اجتماعی و ســایر
اطالعات مورد نیاز در رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نیز اقدام نمایند.
تبصــره  2ـ کلیــه آموزشــگاه ها موظفند برنامه آموزشــی هنرجویــان را طبق
دستورالعملی که به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به تصویب وزیر
کشور میرسد به مورد اجرا بگذارند.
ماده  17ـ آموزشــگاه ها نمیتوانند هنرآمــوزان را در محدودهها و راه هایی که
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راهنمایی و رانندگی غیر مجاز بودن رانندگی در آنها را کتب ًا به آنان ابالغ مینماید
آموزش دهند.
ماده  18ـ نرخ آموزش های موضوع این آییننامه ،توسط وزارت کشور پیشنهاد
و به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید .نرخ های تعیین شده بر اساس نرخ تورم
که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالممیشود هر سه سال یک بار
قابل تجدید نظر میباشد.
ماده  19ـ مدیر آموزشگاه یا قائممقام وی که واجد شرایط مندرج در ماده ( )9این
آییننامه میباشد ،موظف است ضمن عقد قرارداد با هنرآموز (اعم از ساعتی یا
دورهای) ،آن را در دو نســخه تنظیم کرده و یکنســخه آن را در دفتر آموزشــگاه
نگهداری و نسخه دوم را تسلیم هنرآموز نماید.
تبصره ـ برگه قرارداد نمونه متضمن نرخ ،ساعات آموزش و مشخصات طرفین،
توسط راهنمایی ورانندگی تعیین و اعالم میگردد.
ماده  20ـ راهنمایی و رانندگی با ارائه گواهی آموزش صادره از آموزشــگاه ها،
نسبت به انجام آزمون هایمربوط به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و آزمون
عملی سنجش مهارت رانندگی داوطلبان و اعطایگواهینامه رانندگی به متقاضیان
اقدام مینماید.
ماده  21ـ مؤسسین آموزشگاه های رانندگی موجود که بر اساس مقررات قبلی
پروانه اخذ نمودهاند موظفند حداکثر یکسال پس از سپری شدن مدت زمان اعتبار
آن با رعایت شرایط مندرج در این آییننامهپروانه جدید اخذ نمایند و در غیر این
صورت پروانه آنان تمدید نخواهد شد.
تبصره ـ مقررات این آییننامه نافی حقوق مکتســبه آموزشــگاه هایی که قبل از
الزماالجرا شدندستورالعمل مورخ 1369/11/19وزارت کشور دارای پروانه بوده
و به فعالیت اشتغال دارند نخواهد بود.
ماده 22ـ دســتورالعمل تأسیس آموزشــگاه ها و چگونگی آموزش رانندگی و

هدایت شناورهای تفریحیو جابجایی مسافر که در راه های آبی شهرها و حومه آن
ها و همچنین آب های ساحلی آنها تردد مینمایند توسطوزارت کشور با همکاری
ســازمان های  بنادر و کشــتیرانی و تربیت بدنی تهیه و پس از تأیید وزیر کشــور به
مورد اجرا گذاشته میشود.
مــاده  23ـ دســتورالعمل هــای موضــوع ایــن آییننامــه از جملــه تخلفات
آموزشگاه های رانندگی ،نحوه وچگونگی اجرا و ضوابط مربوط به فعالیت هر یک
از گروه های تعیین شــده با توجه به مقررات مندرج در اینآییننامه و موارد مورد
اشــاره در تبصره ( )2ماده ( )5این آییننامه ،بنا به پیشــنهاد راهنمایی و رانندگی از
سویوزیر کشور با هماهنگی دستگاه های ذیربط ابالغ میگردد.
تبصــره ـ در تهیه دســتورالعمل های یادشــده ،ضوابط مربــوط به امور صنفی
آموزشگاه های رانندگی ،توسطوزارت بازرگانی پیشنهاد خواهد شد.
مــاده  24ـ از تاریــخ تصویــب این آییننامه ،آن دســته از مقــررات مربوط به
آموزشگاه های رانندگی که با این آییننامه مغایر باشد لغو میگردد.

			

محمدرضا عارف  -معاون اول رییسجمهور

اصالح ماده ( )22آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی
وزارت کشــور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت بازرگانی ـ
سازمان حفاظت محیط زیست
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هیئــت وزیران در جلســه مــورخ  1385/5/4با توجه بــه نظر رییس مجلس
شــورای اسالمی ،موضوع نامه شــماره 9116/14531هـ/ب مورخ 1385/2/6
تصویب نمود:
ماده ( )22آییننامه اجرایی آموزشــگاه های رانندگی ،موضوع تصویبنامه
شماره  /65806ت30608هـ مورخ  1383/12/15به شرح زیر اصالح می گردد:
<ماده 22ـ دســتورالعمل تأســیس آموزشگاه ها و چگونگی آموزش هدایت
و رانندگی شــناورهای تفریحی و جابجایی مســافر که در راه های آبی شــهرها
و حومه آنها و همچنین آبهای ســاحلی آنها تردد میکنند توســط وزارت کار و
امور اجتماعی با همکاری وزارت کشــور وســازمان های بنادر و کشــتیرانی و

79

تربیت بدنی تهیه و پس از تأیید وزیر کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذاشته
میشود>.
پرویز داودی -معاون اول رئیس جمهور اصالح ماده ()18
		
اصالح ماده ( )18آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مورخ 1383/12/15

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت بازرگانی ـ سازمان

حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه مورخ  1386/8/20بنا به پیشنهاد شماره  1/15702مورخ
 1386/6/13وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود:
ماده ( )18آییننامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی ،موضوع تصویبنامه شماره
 /65806ت30608هـ مورخ  1383/12/15به شرح زیر اصالح میگردد:
< مــاده18ـ نــرخ آموزش های موضوع این آییننامه درصورت لزوم به صورت
ساالنه توسط کمیسیون های نظارت مراکز استان ها و شهرستان ها تعیین و ابالغ
میگردد>.
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اصالح آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی
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نظر به اینکه در آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی ،موضوع تصویب نامه
شماره  /65806ت30608هـ مورخ  1383/12/15که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم
و ابالغ گردیده است ،بند ( )10ماده ( )9و واژه<ناحیه> در بند (ب) ماده ( )1به اشتباه
تحریر شده است ،لذا مراتب جهت اصالح اعالم می گردد.

			

دبیر هیأت دولت  -عبداله رمضان زاده

موادی ازقانون تعزیرات
و مجازاتهای بازدارنده
درقانون مجازات اسالمی

پیوست شماره 4

موادی از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده در قانون
مجازات اسالمی(ماده  714تا)725

قانون رسيدگي به
تخلفاترانندگي
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فصل بیست و نهم ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگ 
ی
ی مباالتی یا عدم رعایت نظاماتدولتی
ی احتیاطی یا ب 
ماده )940(714ـ هرگاه ب 
یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یاهوایی) یا متصدی وسیله
موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز
به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.
ب مرض
مــاده )941( 715ـ هرگاه یکی از جهات مذکــور در ماده ( )714موج 
ن یکی از حواس یا از کار
جسمی یا دماغی که غیر قابل عالج باشد و یا از بین رفت 
افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انســان را انجام
میدهد یا تغییر شکل دایمیعضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب
به حبس از دوماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم
محکوم میشود.
ماده  )942(716ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ( )714موجبصدمه بدنی
شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یایکی از اعضای بدن شود و یا
باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد ،بدون آن که عضو از کار بیافتد یا
باعث وضع حمل زنقبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش
ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهدشد.
مــاده  )943( 717ـ هرگاه یکی از جهــات مذکور در ماده ( )714موجبصدمه
بدنی شــود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیهدر صورت مطالبه از
ناحیه مصدوم محکوم میشود.
ماده  )944( 718ـ در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایلموتوری در
موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر ازسرعت مقرر حرکت میکرده
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است یا آن که دستگاه موتوری را باوجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف
بــه کار انداخته یا در محلهایی که بــرای عبور پیادهرو عالمت مخصوص گذارده
شدهاست ،مراعات الزم ننماید و یا از محلهایی که عبور از آن ممنوعگردیده است
رانندگی نموده ،به بیش از دو ســوم حداکثر مجازاتمذکور در مواد فوق محکوم
خواهد شد .دادگاه میتواند عالوه برمجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج
سال از حق رانندگییا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره ـ اعمال مجازات موضوع مواد ( )714و ( )718این قانوناز شــمول بند
( )1ماده ( )3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
مصوب  1373/12/28مجلس شورایاسالمی مستثنی میباشد.
ماده  )945( 719ـ هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود
امکان رســاندن مصدوم به مراکز درمانی و یا اســتمداد ازمأمورین انتظامی از این
کار خــودداری کنــد و یا به منظــور فرار ازتعقیب ،محل حادثه را ترک و مصدوم را
رها کند حســب مورد بهبیش از دو ســوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ( )714و
( )715و( )716محکوم خواهد شد .دادگاه نمیتواند در مورد این ماده اعمالکیفیت
مخففهنماید.
تبصره 1ـ راننده در صورتی میتواند برای انجام تکالیف مذکور دراین ماده وسیله
نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمکرســانیدن به مصدوم توســل به
طریق دیگر ممکن نباشد.
تبصره 2ـ در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطیبرای معالجه و
استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعهآگاه کند و یا به هرنحوی موجبات
معالجه و ا ستراحت و تخفیفآالم مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را
درباره او رعایتخواهد نمود.
ماده  )946( 720ـ هرکس در ارقام و مشــخصات پالک وســایل نقلیهموتوری
زمینی ،آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پالک وسیله نقلیهموتوری دیگری را به آن
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الصاق نماید یا برای آن پالک تقلبی بکار بردیا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا
تعویض پالک تقلبی مورداستفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در
شمارهشاســی ،موتور یا پالک وســیله نقلیه موتوری و یا پالک های موتور وشاسی
که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیلمجوز از راهنمایی و
رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلیکارخانه خارجکند بهحبس ازششماهتا
یک سال محکوم خواهد شد.
ماده  )947( 721ـ هرکس بخواهد وســیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف
است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنماییو رانندگی محل اطالع
دهد ،راهنمایی و رانندگی محل باید ظرفمدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله
نقلیــه را بدهــد و اگر بهدالیلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را
ظرفهمــان مدت با ذکر دلیل بــه متقاضی ابالغ نماید ،هرگاه راهنمایی ورانندگی
هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلی ه پس از انقضای مدت
مجاز است .تخلف از این ماده برای اوراق کنندهموجب محکومیت از دو ماه تا یک
سال حبس خواهد بود.
ماده  )948( 722ـ چنانچه وســیله موتوری یا پالک آن ســرقت یا مفقودشــود،
شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده
پس از اطالع مکلف اســت بالفاصله مراتب رابه نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی
اعالم نماید ،متخلف از این مادهبه جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال
محکوم خواهدشد.
ماده  )949( 723ـ هرکس بدون گواهینامه رســمی اقدام به رانندگی و یاتصدی
وســایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوصاست ،بنماید و همچنین
هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگیوســایل نقلیه موتوری ممنوع باشــد به
رانندگی وسایل مزبور مبادرتورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای
نقدی تا یکمیلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه

تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده  )950( 724ـ هر راننده وسیله نقلیهای که در دستگاه ثبت سرعتوسیله نقلیه
عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعتواقعی نشان دهد و یا با علم به
اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبورداده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار
اول به حبس از دهروز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال
و یاهر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکومخواهد شد.
ماده  )951( 725ـ هریک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارتو دادن
گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایطرانندگی نبوده پروانه بدهند
به حبس تعزیری از شــش ماه تا یک ســالو به پنج سال انفصال از خدمات دولتی
محکوم خواهد شد وپروانه صادره نیز ابطال میگردد.
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قــانونبیـمه اجبـاری
مسئـولیـت مــدنـی
دارندگان وسایل نقلیه
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قانون اصالح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری
زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387/4/16
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ماده1ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص
حقیقی یا حقوقی باشــند مکلفند وســائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و
مالی که در اثر حـــوادث وســـایل نقـــلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و
یا مـحموالت آنها به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده
( )4این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه
مرکزی ایران داشته باشد ،بیمه نمایند.
تبصره1ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وســیله نقلیه اســت
و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط
میشود.
تبصره2ـ مســؤولیت دارنده وســیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه
منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمیباشد .در هر حال خسارت وارده از محل
بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد.
تبصره3ـ منظور از خسارت بدنی ،هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه ،شکستگی،
نقص عضو ،ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث
به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است .هزینه معالجه نیز چنانچه
مشمول قانون دیگری نباشد ،جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.
تبصره4ـ منظور از خسارت مالی ،زیانهایی میباشد که به سبب حوادث مشمول
بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره 5ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون ،هرگونه سانحهای از قبیل تصادم،
تصادف ،سقوط ،واژگونی ،آتشسوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده
و نیز خسارتی است که از محموالت وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
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تبصره 6ـ منظور از شخص ثالث ،هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل
نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب
حادثه.
ماده2ـ شرکت های بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون و آئیننامههای مربوط به
آن ،با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده ( )1این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
ماده3ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این
قانون به منتقلالیه وسیله نقلیه منتقل میشود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد
بیمه ،بیمهگذار محسوب خواهدشد.
ماده4ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارتبدنی معادل حداقل
ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل
دو و نیــم درصد ( )%2/5تعهدات بدنی خواهدبود .بیمهگذار میتواند برای جبران
خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور ،بیمه اختیاری تحصیل نماید.
تبصره1ـ در صورتی که در یک حادثه ،مســؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه
به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود ،بیمهگر موظف به پرداخت تمامی دیههای
متعلقهخواهدبود.
تبصره2ـ بیمهگر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت
وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنســیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمهنامه
پرداخت نماید .مبلغ مازاد بر دیه تعیینشده از سوی محاکم قضائی ،بهعنوان بیمه
حوادث محسوب میگردد.
ماده 5ـ بیمهگر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد
مذکور در بیمهنامه خواهدبود .در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد
گزارشکارشناستصادفاتراهنماییورانندگییاپلیسراهعلتاصلیوقوعتصادف
یکی از تخلفات رانندگی حادث هساز باشد بیمهگر موظف است خسارت زیاندیده را
بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن میتواند جهت بازیافت یک درصد ()%1
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از خسارت های بدنی و دو درصد ( )%2از خسارت های مالی پرداخت شده به مسبب
حادثه مراجعه نماید .در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و
رانندگییاپلیسراهعلتاصلیوقوعتصادفیکیازتخلفاترانندگیحادثهسازباشد
گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف میشود و رانندگی در این مدت
ممنوعودرحکمرانندگیبدونگواهینامهاست.
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثهساز به پیشنهاد وزیر کشور و
تصویب هیأت وزیران مشخص میشود.
ماده 6ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا
رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه،
یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب
با نوع وســیله نقلیه نباشــد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین ،خسارت
زیاندیده را پرداخت نموده و پس از آن میتواند به قائممقامی زیاندیده از طریق
مراجع قانونی برای اســترداد تمام یا بخشــی از وجوه پرداخت شده به شخصی که
موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
ماده7ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
خسارت وارده به محموالت وسیله نقلیه مسبب حادثه.
خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
ماده 8ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این
قانون با رعایت نوع و خصوصیات وســیله نقلیه و فهرســت تخلفات حادثهساز و
ضریب خســارت این رشــته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای
عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده9ـ پوششهای بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسالمی

1ـ با توجه به اینکه ماده  4دارای دو تبصره می باشد ،واژه < تبصره های> صحیح به نظر می رسد.
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ایران میباشد مگر آنکه در بیمهنامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده10ـ به منظور حمایت از زیاندیدهگان حوادث رانندگی ،خسارت های بدنی
وارد به اشــخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمهنامه ،بطالن قرارداد بیمه،
تعلیق تأمین بیمهگر ،فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی
بیمهگر قابل پرداخت نباشــد یا به طورکلی خســارت های بدنی خارج از شــرایط
بیمهنامه (به استثناء موارد مصرح در ماده ( ))7توسط صندوق مستقلی به نام صندوق
تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و
با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب میگردد .مجمع عمومی صندوق با عضویت
وزراء امور اقتصادی و دارایی ،بازرگانی ،کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس
کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در ســال تشــکیل میشود .بودجه ،ترازنامه و
خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید .متن کامل ترازنامه صندوق از
طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر خواهد شد.
تبصره1ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خســارت های بدنی معادل مبلغ
مقرر در ماده ( )4این قانون و تبصره 1ذیل آن خواهد بود.
تبصره2ـ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم میتواند با تصویب مجمع
عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.
تبصــره3ـ هزینههایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل میگردد
حداکثر تا ســه درصد ( )%3از درآمدهای ســاالنه صندوق از محل منابع درآمد آن
پرداخت خواهد شد.
ماده11ـ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف ـ پنج درصد ( )%5از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل
نقلیهای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شــد.
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نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط الزم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی
ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خســارت زیاندیدگان بتواند از مسؤوالن
حادثه وصول نماید.
د ـ درآمد حاصل از سرمایهگذاری وجوه صندوق.
هـ ـ بیست درصد ( )%20از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
و ـ بیست درصد ( )%20از کل هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط
قوه قضائیه.
ز ـ جرائم موضوع ماده ( )28این قانون.
ح ـ کمک های اعطائی از سوی اشخاص مختلف.
تبصره1ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق ،دولت موظف اســت در بودجه
سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.
تبصره2ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف میباشد.
تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزینههای دادرسی و اوراق و حقاالجراء معاف
میباشد.
تبصره4ـ اســناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خســارت صندوق تأمین
خسارت های بدنی در حکم اسناد الزماالجراء است.
تبصـــره 5ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خســارت های بدنی
از ســوی شــرکت های بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی
میباشد.
تبصــره 6ـ مصــرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این
قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی میباشد.
تبصره7ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشــگیری از آسیبهای اجتماعی آن
دســته از دارندگان وســایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف
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مدت چهار ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمهنامه اقدام
نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود.
مــاده12ـ صندوق مجاز اســت موجودیهای نقدی مازاد خــود را نزد بانکها
سپردهگذاریویااوراقمشارکتخریدارینمایدمشروطبرآنکهسرمایهگذاریهای
مذکور به نحوی برنامهریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل
به زیاندیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده13ـ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور
اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده14ـ اشــخاص ثالث زیاندیده حق دارند با ارائه مدارک الزم برای دریافت
خســارت به طور مستقیم حســب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین
خسارت های بدنی مراجعه نمایند .دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی
ایــران تهیه و به پیشــنهاد وزیر امور اقتصــادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید
ماده15ـ بیمهگر موظف اســت حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک الزم،
خسارت متعلقه را پرداخت نماید.
ماده16ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت ،بیمهگر وسیله
نقلیه مســبب حادثه و یا صندوق تأمین خســارت های بدنی حسب مورد موظفند
پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت
لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بالفاصله حداقل پنجاه درصد
( )%50از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیاندیده پرداختنموده و باقیمانده آن
را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
تبصره ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت ،شرکتهای بیمه میتوانند در صورت
توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی ،بدون نیاز به رأی مراجع قضائی ،دیه و
دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت نمایند.
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مــاده17ـ در حوادث رانندگی منجر به خســارت مالی ،پرداخت خســارت به
صورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت میگیرد.
در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت ،شرکت
بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارتدیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که
مورد قبول زیاندیده باشد تعمیر نموده و هزینههای تعمیر را تا سقف تعهدات مالی
مندرج در بیمهنامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره ـ در صورتی که اختالف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون
رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختالف تخصصی مرکب از یک
نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه
(سندیکای) بیمهگران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی
به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رســیدگی
قرار میگیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست ( )20روز قابل اعتراض در
دادگاه های عمومی است .ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیون ها توسط
وزارت دادگســتری و بــا همکاری بیمه مرکزی ایران و نیــروی انتظامی تهیه و به
تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده18ـ شــرکت های بیمه مکلفند خســارت مالی ناشــی از حوادث رانندگی
موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیاندیده در زمان حادثه
دارای بیمهنامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختالفی وجود نداشته باشد ،حداکثر
تا ســقف تعهدات مالی مندرج در ماده ( )4این قانون بدون أخذ گزارش مقامات
انتظامی پرداخت نمایند.
ماده19ـ حرکت وســایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشــتن بیمهنامه موضوع
این قانون ممنوع اســت .کلیه دارندگان وســایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد
قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران
راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند .مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس
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راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمهنامه
مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین
شده ملزم نمایند .آئیننامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص
ثالث ظرف ســه ماه پس از تصویب این قانون توســط وزارت کشــور با همکاری
وزارتخانههای راه و ترابری و دادگســتری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره1ـ بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با
الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر ،امکان شناسایی وسایل نقلیه
موتوری زمینی فاقد بیمهنامه موضوع این قانون ،برای مأموران راهنمایی و رانندگی
و یا پلیس راه تسهیل گردد .دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به بهکارگیری ابزارهای
فوق میباشند.
تبصره2ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه
موتوری زمینی فاقد بیمهنامه شخص ثالث معتبر ،از سوی شرکت ها و مؤسسات
حمل و نقل بار و مسافر درونشهری و برونشهری ممنوع است .نظارت بر حسن
اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانههای کشور و راه و ترابری میباشد تا حسب
مورد شرکت ها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذیصالح معرفی و تا زمان صدور
رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.
تبصره3ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وســایل نقلیه موتوری زمینی فاقد
بیمهنامه شــخص ثالث معتبر ،توســط راهنمایی و رانندگی ،دفاتر اســناد رسمی و
ســازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع میباشــد .دفاتر اسناد رسمی
مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این
قانون ،مشخصات بیمهنامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.
ماده20ـ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران میشوند
در صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل
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نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمهنامهای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر
شناخته میشود بیمه نکرده باشند ،مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود
را بیمه نمایند .همچنین دارندگان وســایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور
خارج میشوند موظفند هنگام خروج ،مسؤولیت خود را در مقابل خساراتی که بر
اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان
در ماه های حرام بیمه نمایند در غیر اینصورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع
ذیربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده21ـ محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خســارت بدنی،
بیمهنامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتب ًا مورد تأیید
قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمهنامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
ماده22ـ محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث
رانندگی ،حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی
را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک
نسخه از رأی صادره را به آنها ابالغ کنند.
ماده23ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نســخهای از گزارش
مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع
این قانون را عالوه بر ذینفع ،حســب مورد به بیمهگر مربوط و یا صندوق تأمین
خسارتهای بدنی ارسال نمایند.
ماده24ـ نیروی انتظامی جمهوری اســامی ایران موظف اســت ترتیبی اتخاذ
نماید که امکان دسترســی به بانک های اطالعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از
قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی ،گواهینامههای صادر شده و همچنین
سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان ،از طریق سیستم رایانهای برای بیمه مرکزی
ایران و شرکتهای بیمهگر فراهم گردد.
ماده25ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند
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با استفاده از تجهیزات و سیستمهای رایانهای مناسب ،کلیه اطالعات مورد نیاز بیمه
مرکزی ایران در رابطه با بیمهنامههای صادرشده و خسارتهای مربوط به آنها را به
صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.
ماده26ـ بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به
اطالعات مذکور در مواد ( )24و ( )25این قانون برای کلیه شرکت های بیمه ذیربط
و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران فراهم گردد.
ماده27ـ شرکت های بیمه موظفند بیست درصد ( )%20از سود عملیات بیمهای
خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از
طرف بیمه مرکزی ایران تعیین میشود واریز نمایند .بیمه مرکزی ایران موظف است
باهمــکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری
اســامی ایــران ،مبالغ مذکور را در اموری که موجــب کاهش حوادث رانندگی و
خسارت های ناشی از آن میشود هزینه نماید.
نحوه تعیین سود عملیات بیمهای رشتههای مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران
پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .وضع هرگونه
عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع میباشد.
ماده28ـ بیمه مرکزی ایران موظف است بر ُحسن اجرا این قانون نظارت نماید
و در صورت عدم اجراء مفاد آن از ســوی هر یک از شــرکتهای بیمه ،حسب مورد
متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی
موضوع ماده ( )4این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت
شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید
و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه
فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند .جریمه موضوع
این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز خواهدشد.
تبصــره ـ در کلیــه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشــورتی و تخصصی اتحادیه

(سندیکای) بیمهگران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهدنمود .چنانچه اتحادیه
(سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتب ًا نظر
خود را اعالم نکند بیمه مرکزی ایران رأس ًا اقدام خواهدنمود.
مــاده29ـ آئیننامههای اجرائی این قانون ظرف ســه ماه توســط بیمه مرکزی
ایــران تهیه و به پیشــنهاد وزیر امور اقتصــادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران
خواهدرسید .تا زمانی که آئیننامههای جدید به تصویب نرسیده باشد آئیننامههای
قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد الزماالجراء است.
ماده30ـ قانون بیمه مســؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در
مقابل شــخص ثالث (مصوب )1347و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون
لغو میگردد .هرگونه نســخ یا اصالح مواد این قانون باید صریح ًا در قوانین بعدی
قید شود.
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ماده  1ـ كانونهاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكزاستان ها كه مطابق
اين قانون تشكيل ميگردند به عنوان «كانون استان» شناخته ميشوند و داراي
شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي ،غيرانتفاعي و غير سياسي ميباشند.
ماده  2ـ كانون اســتان در مراكز اســتان ها با وجود حداقل سي نفر كارشناس
رسمي مقيم تشكيل ميگردد و تا وقتي كه در مركزاستاني كانون مستقل تشكيل
نگرديده اســت ،كارشناســان رسمي آن اســتان عضو نزديكترين كانون به آن
استان خواهند بود.
ماده  3ـ شــوراي عالي كارشناســان متشــكل از هجده نفر عضو به انتخاب
كارشناســان كل كشــور به تناسب تعداد كارشناســان عضو هر كانون در تهران
تشــكيل ميگردد .اعضاي شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرايط موضوع
ماده ( )15اين قانون باشــندو نحوه انتخاب آنان براســاس آييننامه اين قانون
خواهد بود.
تبصره  1ـ مـــدت عضويت در شوراي عالي كارشناسان چهارسـال ميباشد
و انتخاب مجدد براي يك دوره ديگر بالمانع است.
تبصــره  2ـ منتخبيــن موضوع اين ماده از بين خــود يك نفر بهعنوان رئيس،
يك نفر نايب رئيس ،يك نفر خزانهدار ،يك نفركارپرداز ،دو نفر منشي و دو نفر
بازرس با اكثريت آراء انتخابمينمايند.
شــوراي مذكــور تا انتخاب اعضــاي جديد كماكان عهــدهدار وظائف مقرر
ميباشند.
ماده  4ـ اهداف هر كانون به شرح زير است :
الف  -ايجاد زمينه الزم براي تشكل و جذب نيروهاي متـــخصص و متعهد
به منظور ارائه خدمات كارشناسي و تالش در جـــهت تـأمين و تعميم عـدالت
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در امور مربوطه.
ب  -فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو.
ج  -تنظيم و اداره امور كارشناســان عضو در كارهاي مربوط به كارشناســي
در حدود مقررات.
د  -نظارت مســتمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناســان عضو جهت حصول
اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي.
هـ  -ايجاد ارتباط و مبادله اطالعات تخصصي و فني بـين كارشناسان عضو
از طريق شوراي عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت
مقررات موضوعه.
ماده  5ـ اركـان هر كانون به شرح زير است:
الف  -مجمع عمومي؛
ب  -هيأت مديره؛
ج  -بازرسان؛
د  -دادسرا و دادگاه انتظامي.
ماده  6ـ مجامع عمومي -عادي و فوق العاده -هر كانون از كارشناسان رسمي
عضــو آن كانون كه پروانه كارشناســي آنــان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق
نباشند به شرح ذيل تشكيل ميشوند:
الف  -مجمع عمومي عادي ســاالنه درســه ماه اول هر سال به دعوت هيأت
مديره تشــكيل و با حضور نصف بهعالوه يك كارشناســان رسمي عضو كانون
رسميت خواهد يافت .در صورتي كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود
به دعوت هيأت مديره ،جلسه تجديد و با حضـــور حداقل يك ســـوم اعضاء
رسميت خواهد يافت و تصميماتمجمـع با اكثـريت آراي اعضـاي حاضر در
جلسه معتبر خواهد بود.
ب -مجمع عمومي عادي يا فوقالعاده داراي هيأترئيسهاي مركـب از يك
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نفررئيس و دونفر منشي خواهدبود كه از بين اعضاي حاضر در جلسـه مجمـع
و توسط اعضاي ياد شده تعيين ميشوند .براي نظـارت در اخـذ رأي و قرائت
آراء پنج نفر به عنوان هيأت نظارت از بيـــن اعضايحاضـــر در مجمـع توسط
مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره  1ـ در صورت عدم دعوت هيـأت مديره بـراي تشکيـل مجمع عمومي
عادي در موعد مقـرر ،جلسـه مجمـع عموميفوقالعاده به دعوت بازرسان هر
کانون يا يک دهم کارشناسان رسمي عضو در کانون و يا يک پنجم کارشناسان
رسمي عضو در کانون هاي ديگر تشکيل خواهد شد.
تبصره  2ـ نحوه تشکيل و اداره جلسات مجامع عمومي عادي و فوقالعاده،
چگونگي نظارت بر انتخابات توســط هيأتنظارت ،شــيوه برگزاري انتخابات
اعضاي هيأت مديره و بازرســان و دادســتان انتظامي در آيين نامه اجرائي اين
قانون مشخص خواهدشد.
ماده  7ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي کارشناسان به قرارزير است:
الف  -اقدامات الزم براي ارتقاء سطح خدمات کارشناسي در سراسر کشور
از طريق سياســتگذاري ،برگزاري دورههاي آموزشــي ،بازآموزي ،گردهمائي،
همانديشــي و همچنين برگزاري آزمون ســاليانه براســاس نياز مناطق کشور و
تدوين مقررات مربوط به رشته ها و گروههاي مختلف کارشناسي.
ب -تدوين مقررات و ضوابط صالحيت علمي و فني متقاضيان کارشناســي
و نيــز ضوابــط ارتقاء صالحيت عملي ،جغرافيايي و نقل و انتقال کارشناســان
رسمي برابر مقرراتاين قانون.
ج  -تدوين نظامنامههاي مربوط به تشــکيل و شــرح وظايف کميســيونهاي
مشورتي علمي و فني و ساير کميسيونهاي خاص.
د  -تعيين تعرفه عضويت و پيشــنهاد حقالزحمه کارشناســي جهت ارائه به
مراجع ذيربط.
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هـــ  -بررســي و تصويب يا رد پيشــنهادات کانون هــا درمحدوده ضوابط و
مقررات.
و  -تدوين و تصويب نظامنامههاي مالي ،معامالتي واستخدامي کانون ها.
ز  -تدويــن وبازنگــري در ضوابط و روشهاي کارشناســي و اظهارنظر در
خصوص استعالمات و ارائه رويه واحد در امور کارشناسان.
ح  -نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزههاي انتخابات استاني
با رعايت مقررات مربوطه.
ط  -نظارت بر اجراي مقررات توسط ارکان هر کانون و اعالم تخلفات آنان
به مراجع ذيربط.
ي  -تعيين نماينده جهت شــرکت در مجامــع بينالمللي و مجامع داخلي از
قبيل قانونگذاري ،اجرايي و قضائي.
ک  -صــدور احــکام انتصاب اعضاي هيات مديره ،رؤســا و دادســتانهاي
انتظامي هر کانون.
ل  -انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.
تبصره  1ـ نحوه تشــکيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آييننامه اجرائي اين
قانون ميباشد.
تبصره  2ـ تصميمات شوراي عالي کارشناسان در حدود مقررات اين قانون
براي کليه کانونهاي کشور الزم االجراء ميباشد.
تبصره  3ـ شــوراي عالي کارشناســان ميتواند با توجه به شرايط ،قسمتي از
اختيارات خود را به کميسيونهاي وابسته و يا کانونهاي مستقل استان مربوط
تفويض نمايد.
ماده  8ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرحزير است:
الف  -بررســي گزارش ســاليانه عملکرد کانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از
استماع گزارش بازرسان.
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ب-بررسيوتصويبصورتهايماليساليانهکانونپسازاستماعگزارشبازرسان.
ج  -بررســي و تصويب خط مشــي و برنامه و بودجه ســال آينده کانون به
پيشنهاد هيأت مديره.
د  -رســيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي که در محدوده
وظايف کانون توسط هيأت مديرهدر دستور جلسه قرار گيرد.
هـ  -تصويب اخذ وام و اعتبار براي کانون به پيشنهاد هيأت مديره.
و  -گــزارش عملکــرد و صورت هاي مالي ســاالنه پــس از تصويب مجامع
عمومي ،توســط هيأت مديره هر کانونبراي شــوراي عالي کارشناسان ارسال
خواهد شد.
ز  -انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامي کانون.
تبصــره ـ در مــواردي کــه به علت ســلب شــرايط يا فوت يــا بيماريهاي
صعبالعــاج که ادامه فعاليت را به مـــدت متنـــابهي غيرممکن ميســازد يا
اســتعفاي تعدادي از اعضاي هيأت مديره يا دادســتان و يا بازرســان ،حســب
مورد تعداد اعضاي هيأت مديره به حد نصاب الزم نرســد و يا انجام وظايف
دادستان و يا بازرسان توسط مجمع عمومي فوقالعاده انتخابات به عمل خواهد
آمد که به ترتيب و حسب مورد با دعوت رئيس هيأت مديره کانون مربوط و يا
دو نفر از اعضاي هيأتمديره و يا بازرسان تشکيل ميگردد.
ســاير موارد تشــکيل مجمع عمومي فوقالعاده با رعايت ديگر مقررات اين
قانون بنا به تشخيص هيأت مديره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده  9ـ اعضاي هيأت مديره ،بازرسان و دادستان انتظامي از بين کارشناسان
رســمي عضو کانون مربوط که داراي پروانه کارشناســي رسمي معتبر بوده و در
حال تعليق نباشــند انتخابميگردند .اشــخاص ياد شــده عالوه بر دارا بودن
شرايط مذکور در ماده ( )15اين قانون بايد داراي شرايط زير نيز باشند:
الف  -حداقل سه سال سابقه کارشناسي رسمي.
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ب  -مدرک تحصيلي ليسانس يا باالتر.
تبصره  1ـ اشــخاص ياد شــده در مدت عضويت بايد در شــهر محل کانون
مربوط اقامت داشته باشند.
تبصــره  2ـ تشــخيص و احراز شــرايط انتخاب مقرر در ايــن ماده بر عهده
کميسيون تشخيص صالحيت اولويتهاي اخالقي ميباشد.
ماده  10ـ هيأت مديره در کانون تهران داراي يازده نفر عضواصلي و سه نفر
عضــو عليالبدل و در ســاير کانونها داراي پنــج نفرعضو اصلي و دو نفر عضو
عليالبدل خواهد بود که براي مدت چهار ســال انتخاب ميشــوند .جلســات
هيأت مديره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ســاير کانونها با
حضور حداقل سه نفر تشکيل و رسميت خواهد يافت .تصميمات هيأت مديره
کانونتهران با حداقل شــش رأي و هيأت مديره کانونهاي ديگر با حداقل ســه
رأي معتبر خواهند بود.
تبصره  1ـ موارد شرکت اعضاي عليالبدل در جلسات هيأت مديره به جاي
اعضاي اصلي در آئين نامه اجرايي اين قانون مقرر ميگردد.
تبصره  2ـ پس از انقضاي مدت مأموريت چهارساله هيأتمديره ،در صورتي
که انتخاب هيأت مديره جديد به هر علت انجامنشــود و به تأخير افتد ،هيأت
مديره سابق تا تشکيل هيأت مديره جديد کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.
در هر صورت مدت زمان تأخير درانتخاب هيأتمديره جديد نبايد از شش
ماه تجاوز نمايد .در صورت برطرف نشــدن علت تأخير ،مهلت مذکور با تأييد
مجمععمومي فوقالعاده امکانپذير است.
ماده  11ـ هيأت مديره کانون تهران از بين خود يک نفر رئيس ،دو نفر نايب
رئيس ،دو نفر منشــي ،يک نفر مســؤول امورمالي با رأي مخفي براي مدت دو
سال به عنوان هياترئيسه انتخاب مينمايد .هيأت رئيسه ساير کانونها مرکب
از يک نفر رئيس ،يک نفر نايب رئيس ،يک نفر منشــي و يک نفر مســؤول امور
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مالي ميباشــد که بترتيب باال انتخاب خواهند شــد .تجديــد انتخاب اعضاي
مذکور بالمانع اســت .تا زماني که هيأت رئيسه جديد تعيين نشده است ،هيأت
رئيسه قبلي کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.
تبصره  1ـ رئيس هيأت مديره هر کانون ،رئيس کانون مذکور نيز خواهد بود.
تبصــره  2ـ نحوه دعــوت و زمان انتخاب هيأت رئيســه جديد در آييننامه
اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.
ماده  12ـ وظايف هيأت مديره هر کانون به قرار زير است:
الف  -اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده ( )4اين قانون.
ب  -اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه کارشناســي و
نيز ابالغ کارآموزي براي افراد واجدشرايط.
ج  -دعوت براي تشکيل مجامع عمومي و اجراي تصميمات آنها.
د  -قبول شــکايات و عنداالقتضاء ارجاع به دادســراي انتظامي کانون براي
تعقيب کارشناس رسمي.
تبصره ـ تصميمات هيأت مديره در مورد رد شکايت ظرف مدت بيست روز
از تاريخ ابالغ به شــاکي قابل اعتراض و رســيدگي دردادسراي انتظامي کانون
مربوط خواهد بود.
هـــ ـ  اعالم تخلف به دادســراي انتظامي در صــورت اطالع از وقوع تخلف
کارشناس رسمي.
و  -اظهار نظر مشورتي نسبت به مسايل و موضوعات ارجاعي از طرف کليه
دســتگاهها اعم از وزارتخانهها و مؤسســات و شرکتهاي دولتي و موسسات و
نهادهايعمومي غيردولتي.
ز  -تصويب معامالت جاري ،استخدام و عزل و نصبکارکنان.
ح  -اجراي ساير وظايفي که در اين قانون براي هيأت مديره پيشبيني شده
است.
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ماده  13ـ کميسيون تشخيص صالحيتهاي مندرج در ماده ( )15اين قانون
متشکل از پنج عضو اصلي و دو عضو عليالبدل خواهد بود که دو عضو اصلي
و يــک عضــو عليالبدل از بينحقوقدانان توســط رئيس قوه قضائيه انتخاب و
بقيه اعضاء از بين کارشناســان رســمي به پيشنهاد شــوراي عالي کارشناسان و
تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد .تشخيص صالحيت اولويتهاي
اخالقي مندرج دراين قانون بر عهده کميسيون ياد شده ميباشد.
تبصره ـ مدت عضويت هر عضو در کميسيون ياد شده چهارسال ميباشد.
مــاده  14ـ رئيــس هر کانون باالترين مقــام اداري و اجرائي آن کانون بوده و
داراي وظايف ذيل است:
الف  -ابالغ مصوبات هيات مديره کانون و اجراي آنها برحسب مورد.
ب  -نظارت بر حسن جريان کليه امور اجرايي و اداري.
ج  -حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
د  -امضــاي پروانه کارشناســان رســمي و صدور آن بعــد از تصويب هيأت
مديره کانون مربوطه.
هـ  -نمايندگي کانون در نزد مراجع قانوني و اشخاصحقيقي.
و  -ارجاع به داوري و صلح و سازش پس از تصويب هيأت مديره کانون.
ز  -تهيه و تنظيم بودجه ساالنه و پيشنهاد به هيأتمديره.
ح  -اخذ وام و اعتبار پس از پيشــنهاد هيأت مديره کانون و تصويب مجمع
عمومي.
ط  -انجــام امــور اداري و مالــي و معامالتي و اســتخدامي و عزل و نصب
کارکنان کانون با رعايت مقررات مربوط.
ي  -امضاي قراردادها و اســناد تعهدآور کانون مربوط ،به اتفاق يک نفر از
اعضاي هيأت مديره با انتخاب هيأت مديره کانون مذکور.
ماده  15ـ متقاضيان اخذ پروانه کارشناسي رسمي عالوه بر وثاقت بايد واجد
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شرايط ذيل باشند:
الف  -متدين به دين اســام و يا يکي از اقليتهاي ديني شــناخته شــده در
قانون اساســي جمهوري اســامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري
اسالمي ايران.
ب  -داشتن تابعيت ايراني.
ج  -نداشتن پيشينه کيفري مؤثر.
د  -عدم اعتياد به مواد مخدر.
هـ  -نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در گروههاي غير قانوني
يا مخالف اسالم.
تبصره ـ وزارت اطالعات مکلف اســت ظرف مهلت دو ماه مراتب استعالم
را اعالم نمايد.
و  -داشــتن دانشــنامه کارشناسي يا باالتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج
ســال ســابقه تجربي در رشــته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصيلي مذکور .هر
گاه در رشــته مورد نياز،دوره تحصيلي کارشناســي يا باالتر وجود نداشته باشد
درايــن صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشــنامه کارشناســي يا باالتر در هر
رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته ميتوانند متقاضي اخذ پروانه
کارشناسي رسمي باشند.
ز  -دارا بودن حداقل بيست و پنج سال سن درپايان مهلت ثبت نام.
ح  -موفقيــت در آزمــون علمي و تجربي و گزينــش صالحيت اولويتهاي
اخالقي.
ط  -گذرانيدن دوره کارآموزي به مدت يک سال تحت نظر کارشناس رسمياي
که بيش از ده سال سابقه کارشناسي رسمي داشته و به عنوان کارشناس راهنما
با معرفي هيأت مديره کانون مربوط.
ي  -داشتن معافيت يا کارت پايان خدمت وظيفه عمومي.
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تبصره  1ـ شرايط الزم براي ثبت نام ،نحوه انتخاب و نحوه برگزاري آزمون
و منابع ســؤاالت امتحاني و موعد اعالم نتيجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در
طــول دوره کارآموزي و همچنيــن وظايف کارآموزان در اين دوره در آييننامه
اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد .کارآموزان در طي دوره کارآموزي حق
هيچگونه اظهارنظر کارشناسي رسمي را بطور مستقل ندارند.
تبصــره  2ـ پــس از اعالم تعداد مورد نياز در رشــته کارشناســي امور ثبتي،
دارندگان دانشــنامه کارشناســي و فارغالتحصيالن آموزشگاههاياختصاصي
ثبت اعم از شــاغل يا بازنشســتهکه حداقل ده ســال ســابقه در امور ثبتي و يا
نقشــهبرداريثبتي داشته باشــند ميتوانند در صورت داشتن شرايط مذکور در
آزمون ياد شده شرکت کنند.
تبصره  3ـ در رشــتههايي که ســابقه کارشناسان رســمي آن کمتر از ده سال
اســت ،شرط دارا بودن ده سال ســابقه کارشناسي براي کارشناس راهنما الزم
الرعايه نيســت .متقاضيان رشــتههاي جديد کارشناسي رسمي به مدت سه ماه
تحت نظارت کانون مربوط کارآموزي خواهند نمود.
تبصره  4ـ عدم پذيرش درخواســت صدور پروانه کارشناســي رســمي هر
يک از متقاضيان مانع از تقاضاي مجدد آنان براي دفعات بعدي نخواهد بود.
مــاده  16ـ کســاني که تا تاريخ الزم االجرا شــدن اين قانــونداراي پروانه
کارشناســي رســمي معتبر باشــند ،تا زماني که براســاس قوانين جاري سلب
صالحيت از آنان نشده باشد ،پروانه کارشناسي آنان معتبر بوده و تابع مقررات
اين قانون خواهند بود.
ماده  17ـ کارشناســانرســمي جديد به هنگاماخذ پروانه بايد با حضور در
جلسه هيأت مديره کانون مربوط با حضور رياستدادگستري استان يا نماينده
وي بهشرحزير سوگند ياد نمايند:
«به خداوند متعال ســوگند ياد ميکنم در امور کارشناســي که به من ارجاع
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ميگردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانســته ،به راســتي و درستي نظر خود
را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود رادر آن دخالت ندهم و تمام نظر خود
را نســبت به موضوع کارشناســي اظهار نمايم و هيچ چيز را مکتوم ندارم و بر
خالف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم».
مــاده  18ـ در تمامــي مــواردي کــه رجــوع به کارشناســي الزم باشــد به
اســتثناي مواردي که در قوانين و مقررات جاري کشــور به گونه ديگري براي
وزارتخانهها ،مؤسســات دولتي ،شرکتهايدولتي ،نهادهاي عمومي غيردولتي
و ساير دستگاههاي دولتي کهشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح
نام ميباشــد ،تعيين تکليف شده اســت و يا مواردي که تابع قوانين و مقررات
خاص ميباشــد .دســتگاههاي ياد شــده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان
رسمي استفاده نمايند.
تبصره  1ـ ارجاع امر کارشناســي از ناحيه مراجع قضائي به کارشــناس ،تابع
قانون آيين دادرسي ميباشد.
تبصره  2ـ کارشناســان رســمي مکلفند در امور ارجاعي در صورت وجود
جهــات رد ،موضــوع را بــه طور کتبي اعالم و از مبادرت به کارشناســي امتناع
نمايند ،در غير اينصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي موضوع اين
قانون محکوم ميشــوند .جهات رد کارشــناس رسمي همان جهات رد دادرس
مندرج در قانون آيين دادرسي مدني ميباشد.
ماده 19ـ اظهار نظر کارشناســي بـــايد مســتدل و صريح باشد وکارشناسان
رســمي مکلفند نکات و توضيحاتي که براي تبيين نظريه ضروري اســت و يا
توســط شوراي عالي کارشناسان مشخص ميگردد به طور کامل در آن منعکس
نمايند .کارشناس رسمي موظف است در حدود صالحيت خود نظر کارشناسي
را به طور کتبـــي و در مهـــلت مقرر به مراجع ذيربط تسليم و نسخهاي از آن
راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد.
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تبصــره ـ در مــواردي که انجام معامالت مســتلزم تعيين قيمت عادله روز از
طرف کارشــناس رسمي اســت ،نظريه اعالم شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ
صدور معتبر خواهد بود.
ماده  20ـ بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس
علی البدل خواهد بود که برابر این  قانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهند
شــد تا بر امور اجرایی کانون مربوط نظارت داشــته ،گزارش الزم را به مجموع
عمومی ارائه نمایند.
مــاده  21ـ دادســراي انتظامــي هر يک از کانونها ،مرجــع تعقيب تخلفات
انتظامي کارشناسان رسمي متخلف حوزه آن کانون ميباشد .دادستان دادسراي
انتظامي هر کانون از بين کارشناســان رســمي به وسيله مجمع عمومي آن کانون
براي مدت چهارســالانتخاب خواهند شــد و دادياران دادســراي انتظامي از
بين کارشناســان رســمي کانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تأييد هيأت مديره
آن کانون به تعداد الزم تعيين ميشــوند .دادســراي انتظامي پس از رسيدگي به
شــکايات ارجاعي در صورتي که عقيده بر تخلف داشــته باشــد ،کيفرخواست
صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد .قرار منع تعقيب ظرف
ســي روز از تاريخ ابالغ از طرف شــاکي يا رئيس هيأت مديره هر کانون قابل
اعتــراض در دادگاه انتظامي کانون مربوطه ميباشــد و چنانچه دادگاه انتظامي
مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست ،به موضوع رسيدگي و حکم مقتضي
صادر ميکند.
تبصره ـ مرجع تعقيب تخلفات انتظامي ،اعضاي هيأت مديره و دادســتان و
بازرسان کانون استانها ،دادسراي انتظامي قضات ميباشد.
ماده  22ـ هر گاه تخلف کارشــناس رســمي عنوان يکي از جرايم مندرج در
قوانين را داشــته باشــد ،دادسراي انتظامي کانون مربوط مکلف است مراتب را
براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضايي صالح اعالم
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دارد و چنانچه عالوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامي داشــته باشــد  ،مطابق اين
قانون و آييننامههاي آن به تخلف انتظامي رســيدگي و اقدام الزم معمولدارد.
تصميــم مراجع قضائي مزبور مانع اجراي مجازاتهاي انتظامي کارشناســان
رسمي نخواهد بود.
ماده  23ـ مرجع رســيدگي به تخلفات انتظامي کليه کارشناســان هر اســتان،
دادگاه انتظامي مربوطه ميباشــد .اعضاي دادگاه به شــرحزير براي مدت چهار
سال انتخاب ميگردند:
ـ  يک نفر حقوقدان که حداقل ده ســال ســابقه کار داشــته باشــد به انتخاب
رئيس قوهقضائيه.
ـ  رئيس هيأت مديره کانون مربوطه يا يکي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب
رئيس کانون.
ـ  يک نفر کارشناس رسمي در رشته مربوط به انتخاب رئيس کانون مربوطه.
تبصره  1ـ رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره  2ـ چنانچه نياز به شــعبه يا شــعب ديگر دادگاه باشــد با درخواست
کانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشــکيل خواهد شد .ارجاع پرونده
به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود.
تبصره  3ـ تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر و
انشــای رأی توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابالغ آن توسط رئیس دادگاه صورت
خواهد گرفت.
تبصره  4ـ تصميمات دادگاه انتظامي از جانب هيأت مديره کانون مربوطه و
از طرف محکوم عليه ظرف يک ماه پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي است.
تبصــره  5ـ تصميمــات دادگاه انتظامــي و دادســراهاي انتظامــي در مورد
کارشناسان رسمي به وسيله پست سفارشي به نشاني مندرج در پرونده عضويت
کانون ابالغ ميشــود و هرگاه کارشناسرســمي تغيير نشاني خود را کتب ًا اعالم
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ننموده باشد آخرين نشاني موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره  6ـ موارد ر ّد اعضاي دادگاه انتظامي همان موارد رد دادرسان ميباشد،
در صــورت وجــود جهــات رد فرد ديگري به ترتيب گفته شــده در همين ماده
تعيين خواهد شد.
تبصره  7ـ هر گاه رســيدگي به شــکايت انتظامي در امور کارشناسي مستلزم
انجام کارشناســي مجدد توسط ســايراعضاي کانون کارشناسان رسمي باشد،
پرداخت دستمزد کارشناسي طبق تعرفه قانوني به عهده شاکي ميباشد.
ماده  24ـ مرجع تجديدنظر نســبت به آراي قابل تجديد نظر ،دادگاه تجديد
نظر کارشناســان رســمي ميباشد که در تهران مســتقر ميگردد و اعضاي آن به
شرح ذيل انتخاب ميگردند:
الف  -يک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
ب  -رئيس شوراي عالي کارشناسان يا نماينده وي.
ج  -يک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالي کارشناسان.
ماده  25ـ هر گاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستري و يا سه نفر از اعضاي
هيأت مديره هر کانون اســتان (در مورد کارشناســان کانون مربوطه) از ســوء
رفتار و يا اعمال منافي با شــئون و حيثيت کارشناسي کارشناسان رسمي اطالع
حاصــل کننــد ،ميتوانند با ارائه ادله خــود از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را
تــا صــدور حکم قطعي بخواهند در اين صــورت دادگاه مزبور خارج از نوبت
ايندرخواست را رسيدگي و مستند به داليل ابرازي ،رأي مقتضيصادر ميکند.
دادســراي انتظامي کانون مربوطه مکلف اســت ظرف مدت سه ماه از تاريخ
وصــول حکم تعليق موقت ،نســبت بــه اتهامات وارده به کارشناســان مذکور
رسيدگي و پرونده را جهت صدور رأي به دادگاه انتظامي ارسال دارد.
تبصره ـ مرجع رســيدگي به تجديد نظرخواهي همان مرجع معين شــده در
ماده ( )24اين قانون براي تجديدنظر ميباشد.
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ماده  26ـ تخلفات و مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است:
الف  -تخلفات:
ـ عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
ـ توسل به معاذيري که خالف بودن آنها بعداً ثابت شود.
ـ مســامحه و ســهلانگاري در اظهارنظر ،هر چند مؤثر در تصميمات مراجع
صالحيتدار باشد يا نباشد.
ـ تسليـــم اسناد و مدارک به اشخاصي که قانون ًا حق دريافت آن را ندارند و
يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصي که حق دريافت دارند.
ـ سوء رفتار و اعمال خالف شئونات شغلي.
ـ نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر کارشناسي.
ـ انجام کارشناسي و اظهارنظر با وجود جهات ردقانوني.
ـ انجام کارشناســي و اظهارنظر در اموري که خارج از صالحيت کارشــناس
است.
ـ انجام کارشناسي و اظهارنظر برخالف واقع وتباني.
ـ انجام کارشناسي و اظهارنظر با پروانهاي که اعتبار آن منقضي شده باشد.
ـ افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
ـ اخــذ وجــه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دســتمزد و هزينه مقرر در
قوانين يا دستورات مراجع صالحيتدار.
ـ انجام کارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق،محروميت از حقوق اجتماعي
و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده ( )15اين قانون.
ب  -مجازاتها به ترتيب درجه:
 -1توبيخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
 -2محدود کردن اختيارات فني کارشناس رسمي برايمدت يک سال.
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 -3محدود کردن اختيارات فني کارشناس رسمي برايمدت سه سال.
 -4محروميت از اشتغال به امر کارشناسي رسمي ازسه ماه تا يک سال.
 -5محروميت از اشتغال به امر کارشناسي رسمي ازيک ماه تا سه سال.
 -6محروميت دائم از اشتغال به امر کارشناسي رسمي.
تبصره  - 1مرتکبين هر يک از تخلفات رديفهاي ( )2(،)1و( )3حسب مورد
به مجازات درجه يک تا سه انتظامي محکومميگردند.
مرتکبين هر يک از تخلفات رديفهاي ( )5(،)4و( )6حسب مورد به مجازات
درجه سه تا پنج انتظامي محکوم ميگردند.
مرتکبيــن هريک از تخلفــات رديفهاي ( )11( ،)10( ،)9( ،)8( ،)7و()12
حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامي محکوم ميگردند.
مرتکبيــن هــر يک از تخلفات رديف ( )13به مجازات درجه شــش انتظامي
محکوم ميگردند.
تبصره  - 2اعمال ارتکابي کارشناس ،چنانچه عالوه برتخلف انتظامي ،واجد
وصف کيفري باشــد ،دادگاه انتظامي مکلف اســت پرونده امر را عين ًا به مراجع
قضائي صالحيتدار ارسال نمايد.
تبصره  - 3هيـأت مديره هر کانون مکلف است از تمديد پروانه کارشناسي
رسمي کساني که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهاي انتظامي محکوم ميشوند
خودداري کند .اين گونه کارشناســان رســمي ميتوانند پس از مدت دو ســال
از تاريــخ لغو پروانه مجدداً تقاضاي تمديد پروانه کارشناســي رســمي نمايند
مگراينکــه بــه مجــازات انتظامي محروميــت دائم يا موقت از اشــتغال به امر
کارشناسي رسمي محکوم شده باشند.
ماده  - 27هيـــأت مديره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط
مذکور در بندهاي (الف ،ب ،ج ،د ،هـ) ماده ( )15اين قانون در مورد کارشناس
رسمي ،به طور موقت از تمديد پروانه خودداري ميکند و سريع ًا موضوع را به
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دادگاه انتظامي کانون مربوطه اعالم مينمايد.
مرجع مذکور مکلف اســت ظرف حداکثر ســه ماه از تاريخ وصول نسبت به
موضــوع اتخــاذ تصميم کند و نظر نهائي را به هيأت مديره کانون مربوط ارجاع
دهنده اعالم نمايد.
ماده  -28رئيس هيـأت مديره هر کانون مسؤول اجراي احکامقطعي دادگاه
انتظامي و دادگاه تجديدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف ميباشد.
ماده  -29دســتمزد کارشناســي رســمي طبق تعرفهاي اســت که با پيشنهاد
شــوراي عالي کارشناســان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رســيد و هر
دو ســال يک بار قابل تجديدنظر ميباشــد .قضات دادگاهها در مورد دســتمزد
کارشناسي مطابق ماده ( )264قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب
در امور مدنيمصوب  1379/1/21اقدام خواهند کرد.
تبصره  -ضوابط تعيين هزينههاي خدمات کارشناســي به پيشــنهاد شوراي
عالي کارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت
آن بر عهدة متقاضي است.
ماده  - 30هزينههاي مربوط به هر کانون از محلهاي زير تأمين ميگردد:
الف  -حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه کارشناسي رسمي هر دو
سال يک بار قابل تجديد نظراست.
ب  -پنج درصد ( )%5از حقالزحمه کارشناسان رسمي.
ج  -وجوهي که براي موارد خاص به تصويب مجمع عمومي از کارشناسان
رسمي و يا متقاضيان کارشناسي رسمي اخذ خواهد شد.
تبصــره  -پرداخت حق حضور اعضاي غيرکارشــناس در هيأت انتظامي و
کميسيونها و ساير مخارج مربوط بر عهده شوراي عالي کارشناسان است که به
نسبت از کانونها اخذ خواهدنمود.
ماده  - 31کليه مراجع قضائي انتظامي  ،وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات،
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شــرکتها ،بانکها ،شهرداريها ،بنيادها ،نهادهاي انقالب اسالمي و اشخاص
حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و ســاير مراجع عمومي و دولتي که شــمول
قانون بر آنها مســتلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام اســت موظف هســتند مبلغ بند
(ب) ماده  30اين قانون را از دستمزد کارشناسان رسمي کسر و به حساب کانون
مربوط واريز نمايند .همچنين مکلف ميباشــند ماليات متعلقه رانيز با رعايت
قوانين مالياتي کسر و به حساب خزانهداري کل واريزکنند.
ماده  -32در مواردي كه هيأت مديره هر کانون استان ،تجديدنظر در صالحيت
فني کارشناس رسمي را ضروري تشخيص دهد پيشنهاد خود را با داليل مربوط به
شوراي عالي کارشناسان ارائه خواهد نمود .شوراي عالي با کسب نظر مشورتي
از کميســيون تشــخيص صالحيت علمي و فني رشته مربوط تصميم نهائي را در
خصوص موضوع اتخاذ مينمايد هيأت مديره هر کانون پس از دريافت تصميم
شــوراي عالي مبني بر موافقت با محدودکردن صالحيت فني کارشناس رسمي،
تصميم ياد شــده را به مورد اجرا ميگذارد .اعاده صالحيت کارشــناس رســمي
منوط به شــرکت و موفقيت در کالسهاي بازآموزي يا کالسهاي مشــابه مورد
تأييد کانون مربوط و با موافقت شوراي عالي کارشناسان خواهد بود.
ماده  - 33کارشناســاني که مســتخدم شــاغل دولت يا مؤسســات دولتي يا
شــرکتهاي دولتي و وابســته به دولت يا شهرداريها يا سايرنهادهاي عمومي
غير دولتي و يا ساير شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام
يا ذکر صريح نام اســت ،ميباشــند ،نميتوانند در دعاوي و ســاير امور مستلزم
امر کارشناســي رسمي که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس
رسمي مداخله و اظهار نظر کنند مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمي ديگري
وجود نداشــته و يا مرضي الطرفين باشــند يا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات
مربوط به آن دستگاه قانون ًا ملزم به اظهار نظر باشد .هيچ کدام از مراجع قضائي
و ادارات دادگســتري و ثبت اسناد وامالک نميتوانند امر کارشناسي رسمي را
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به کارشناســاني که کارمند شــاغل قضائي يا اداري دادگســتري يا ثبت اسناد و
امالک ميباشند ارجاع کنند مگر اينکه در آن رشته جز قاضي و يا کارمند شاغل،
کارشناس ديگري وجود نداشته باشد.
1
ماده  - 34مقررات تبصره الحاقي به بند( )24ماده( )55قانون شــهرداريها
مصوب  1352/4/5و اصالحات بعدي در مورد کارشناسان رسمي و مترجمان
رسمي دادگستري نيز جاري است.
ماده  - 35در صورت فوت و يا حجر کارشناس رسمي و يا محروميت دائم
از کارشناســي رســمي ،با اعالم ذينفع ،نماينده کانون مربوط به اتفاق نماينده
مرجع قضائي محل ضمن تنظيم صورتجلسه الزم برگها و اسناد راجع به امور
کارشناســي را جمع کرده در کانون ،بايگاني مينمايد و در صورتي که بين آنها
اشــياء يا اســنادي ،با ارائه داليل کافي توسط مدعي ،متعلق به اشخاص باشد به
صاحبان آنها رد ميکند.
ماده  - 36در هر يک از رشتههاي کارشناسي که اظهارنظر کارشناس رسمي
نســبت به موضوع ارجاع شــده لزوم ًا محتاج به کســب اطالعاتي است که تنها
در اختيار وزارتخانهها ،مؤسســات دولتي ،شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت،
نهادهاي عمومي غيردولتي و ســاير شــرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها
مســتلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام اســت ميباشــد ،کارشناس مذکور مکلف به
مراجعه به دستگاه يا دستگاههاي ذيربط بوده و دستگاه يا دستگاههاي يادشده
نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطالعات مورد نياز براي اظهارنظر کارشناسي
رسمي ميباشند.
تبصره  -اطالعات طبقهبندي شده و غير قابل انتشار دستگاههاي مورد اشاره
در اين ماده از حکم مذکور مستثني ميباشد و طبق مقررات قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انـــقالب در امـور مـدني مصـوب  1379/1/21دراختيار
1ـ  دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله
مالک از نظر این قانون استفاده تجاری ومحسوب نمی شود.
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کارشناس ذيربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها اين اطالعات را در حيطه وظايف و مسؤليتهاي خود
در رابطه با امر ارجاع شده اعمالخواهد کرد و به کارگيري و يا افشـاي آن در
غير مورد مذکور ممنوع است در غير اين صورت مشمول قانون مجازاتانتشار
و افشــاي اسناد محرمانه و ســري دولتي -مصوب  1353/11/29در قسمتهاي
ذيربط آن خواهد بود.
ماده  - 37هر گاه کارشــناس رســمي با ســوء نيت ضمن اظهارعقيده در امر
کارشناسي بر خالف واقع چيزي بنويسد و يا در اظهارعقيده کتبي خود راجع به
امــر کيفــري و يا حقوقي تمام ماوقع را ذکر نکند و يا بر خالف واقع چيزي ذکر
کرده باشد جاعل دراسناد رسمي محسوب مي گردد و همچنين هر گاه کارشناس
رسمي در چيزي که براي آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوءنيت تغيير
بدهد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اســامي محکوم ميشــود و اگر
گزارش خالف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمي در حـکم دادگاه مؤثر واقع
شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد.
حکم ياد شده در مورد خبرگان محلي نيز الزمالرعايه ميباشد.
مــاده  -38صــدور پروانه براي کارشناســان رســمي فقط براي يک رشــته
کارشناسي مجاز است.
مــاده  -39کليــه کانونهاي موجــود مکلفند حداکثر ظرف ســه ماه از زمان
الزماالجراء شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند.
ماده  -40آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط
وزير دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده  -41قانون راجع به کارشناســان رسمي مصوب  1317/11/23و قانون
راجع به اصالح قانون کارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب 1339/2/14
و اليحه قانوني اســتقالل کانون کارشناسان رسمي مصوب  1358/8/1شوراي

انقالب جمهوري اسالمي ايران لغو ميشوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و يک ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز
يکشــنبه مورخ هجدهم فروردين ماه يکهزار و ســيصد و هشتاد و يک مجلس
شــوراي اســامي تصويب و در تاريخ  1381/1/28به تأييد شــوراي نگهبان
رسيده است.

قانون رسيدگي به
تخلفاترانندگي
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