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 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي

   : ١ماده   

هرباني آل آشور با موافقت وزارت آشور تعيين و آگهي در شهرهايي آه از طرف ش

مي شود به افسران شهرباني آه آموزش الزم ديده و براي تشخيص تخلفات رانندگي 

تعيين شده باشند اجازه داده مي شود آه متخلفين از آيين نامه راهنمايي و رانندگي 

تسليم قبض رسيد را در محل و حين مشاهده تخلف متوقف آرده و جريمه نقدي را با 

  .وصول نمايند

در صورتي آه متخلف در محل از پرداخت جريمه خودداري آند مامور مربوط برگ 

اخطاريه آه زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نام و شماره گواهينامه راننده و 

مشخصات وسيله نقليه همچنين مشخصات مامور مزبور در آن ذآر شده باشد به 

در صورتي آه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد . متخلف تسليم مي آند

مامور مربوط گزارش خود را آه حاآي از مشخصات و شماره وسيله نقليه و نوع تخلف 

و روز و ساعت و محل وقوع تخلف خواهد بود تنظيم و براي تعقيب متخلف به اداره 

از متوقف شده در مورد وسيله نقليه اي آه در محل غير مج. مربوط تسليم مي آند

باشد در صورت عدم حضور متخلف ماموران مذآور مي توانند اخطاريه مزبور را با ذآر 

مشخصات وسيله نقليه و زمان و مكان وقوع تخلف و نوع آن و مشخصات خود به 

 روز از ١٥در هر يك از موارد فوق متخلف مي تواند ظرف . وسيله نقليه الصاق نمايند

 جريمه مقرر را به حسابي آه از طرف خزانه داري آل تعيين و تاريخ مندرج در اخطاريه

اعالم مي شود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا نسبت به آن ظرف همان مدت با ذآر 

  .دليل به دادگاه بخش اعتراض آند

به معترضيني آه براي تسليم اعتراض خود به دادگاه مراجعه مي نمايند در صورتي آه 

رسيدگي به اعتراض آنها نباشد ورقه اي حاوي شماره اخطاريه در همان موقع امكان 

مورد اعتراض ، تاريخ وصول اعتراض و وقت رسيدگي دادگاه داده مي شود اعتبار ورقه 

  .مزبور تا تاريخ رسيدگي مندرج در آن است 

دادگاه پس از رسيدگي هر گاه اعتراض را وارد تشخيص نداد متخلف را به دو تا سه 

 روز مهلت جريمه را ١٥ريمه محكوم مي نمايد هر گاه متخلف در موعد برابر اصل ج

پرداخت ننمايد و اعتراض هم به دادگاه نكرده باشد جريمه را بايد به ماخذ دو برابر 

  .مندرج در اخطاريه به حساب خزانه داري آل بپردازد



ف در اگر هيچگونه اقدامي ظرف مدت يك ماه از تاريخ اخطاريه به عمل نيايد متخل

ساعت اداري به دادگاه اعزام مي شود و پس از رسيدگي نسبت به علت عدم 

پرداخت جريمه در صورتي آه عذر او موجه تشخيص شود فقط به اصل جريمه و اال به 

  .دو تا سه برابر آن محكوم مي شود

   .رسيدگي به تخلفات رانندگي وسائل نقليه موتوري با دادگاه بخش است   :١تبصره 

چنانچه دادگاه ضمن رسيدگي گزارش مامور مربوط را خالف تشخيص دهد   :٢ تبصره 

  .بايد مراتب را براي تعقيب مامور به شهرباني آل يا ژاندارمري آل اعالم نمايد

 در شهر تهران متخلفين از آئين نامه راهنمائي و رانندگي بايد ظرف مدت  :٣تبصره 

اننده يا الصاق آن بوسيله نقليه جريمه مقرر را پانزده روز از تاريخ تسليم برگ اخطاريه بر

در يكي از شعب بانك ملي بحسابي آه از طرف شهرداري در بانك ملي مفتوح ميشود 

پرداخت نمايند ، در صورت عدم پرداخت جريمه در موعد مقرر مبلغ آن بدو برابر افزايش 

 پرداخت نمايد ، مي يابد و متخلف مكلف است آه اين مبلغ را به حساب مذآور در فوق

چنانچه متخلف به نوع تخلف و جريمه تعيين شده در اخطاريه صادره اعتراض داشته 

باشد ميتواند اعتراض خود را ظرف پانزده روز از تاريخ صدور اخطاري با ذآر دليل به 

دادگاه پس از رسيدگي در صورت احراز تخلف متخلف را به پرداخت . دادگاه تسليم آند 

ادل دو يا سه برابر اصل جريمه محكوم مي نمايد به تشخيص دادگاه جزاي نقدي مع

مربوطه در مورد معترضيني آه داراي عذر موجه باشند عدم رعايت پانزده روز مهلت 

  .اعتراض سلب حق اعتراض نمي نمايد 

تطبيق ميزان جريمه يا نوع تخلفات رانندگان توسط افسران يا مأمورين مجاز   :٤تبصره 

ردد ، آه در شهر تهران وسيله آامپيوتر تنظيم و آنترل ميشود و دادگاه در تعيين مي گ

  .صورت ضرورت گزارش تخلف را مطالبه و بررسي خواهد آرد 

  

    

   :٢ماده 

  مجازات تخلفات رانندگي طبق آيين نامه

  شهر تهرانميزان جرايم تخلفات رانندگي در  

  :ريالي ) ٢٠٠٠(جدول الف ـ جرايم دو هزار

 عبور پياده از محلهاي غير مجاز سواره رو و همچنين از طول خيابان هايي آه داراي  -١

  .پياده رو است 

  . دست گرفتن دوچرخه سوار بوسيله نقليه در حال حرآت - ٢

  . آويزان شدن از وسيله در حال حرآت -٣

  .بار  سوار آردن مسافر روي -٤



  . يدك آشي يا حمل بار وسيله دوچرخه و دوچرخه موتور دار -٥

  . سوار آردن هر نفر مسافر يا سرنشين اضافي -٦

  . عبور وسايل نقليه آند رو در محلهاي ممنوع -٧

  . بكار انداختن چرخهاي بلبرينگي -٨

  . هر آس به هر وسيله عبور و مرور را مختل نمايد -٩

  .اراحتي مسافرين گردد  حمل باري آه موجب ن-١٠

  . دو تر آه سواري با دوچرخه پايي -١١

  . حرآت دادن يا ، رها نمودن دامها و پرندگان در معابر -١٢

  . عدم توجه به اخطار و تذآر پليس راهنمايي -١٣

  . نشاندن مسافر در طرف راست و چپ راننده اتوبوس -١٤

  . روشن نكردن چراغ در موقع لزوم -١٥

 در وسيله نقليه بدون رعايت احتياط از طرف سر نشين يا راننده در حال باز آردن -١٦

  .حرآت و حين توقف

 سوار شدن به وسيله نقليه و پياده شدن از آن در حال حرآت در اتوبوسهاي آمك -١٧

  .راننده و در ساير وسايل نقليه مرتكب مقصر است 

مومي آه اختصاص به اين  حمل اشيا آثيف و آلوده و حيوانات با وسيله نقليه ع-١٨

  .آار داده نشده باشد

  . حمل با و اشيا طويل بوسيله موتور سيكلت -١٩

 هرگونه دخالتي آه اجراي مقررات راهنمايي را تغيير داده و يا خنثي و يا مختل -٢١

  .سازد 

  .راندن وسايل نقليه غير موتوري در پياده رو  -٢١

پ يا راست راننده در وسايل نقليه  سوار آردن سر نشين يا مسافر در سمت چ-٢٢

  .موتوري آه فرمان آنها به ترتيب در سمت چپ يا راست قرار دارد 

  . حمل اشيا بنحوي آه قسمتي از آن از عرض وسيله نقليه خارج شود -٢٣

  .راندن دوچرخه موتور دار در پياده روها  -٢٤

  . حال رها آردن فرمان  راندن موتور سيكلت و دوچرخه موتور دار و دوچرخه پايي در-٢٥

 نداشتن تجهيزات ايمني از قبيل زنگ ، يا ترمز يا چراغ جلو يا چراغ عقب دوچرخه -٢٦

  .پايي و دوچرخه پايي و دوچرخه موتور دار 

 سال بدون مراقب يا وسايل حفاظتي در صندلي جلو ٥ سوار آردن اطفال آمتر از -٢٧

  .اتومبيل 

 دوچرخه موتور دار در مواقع لغزنده بدون جاده و  راندن موتور سيكلت و دوچرخه و-٢٨

  .خيابان 



  . دو ترآه سواري با موتور سيكلت يا دوچرخه -٢٩

  .  سوار آردن مسافر با داشتن مسافر قبلي -٣٠

  .باز گذاشتن در وسيله نقليه در سمت سواره رو  -٣١

  

  :ريالي  ) ٥٠٠٠(جدول ب ـ جرايم پنج هزار 

يل اخباري قبيل مثلث شبرنگ و چراغ چشمك زن باطري  قصور در بكار بردن وسا- ١

  .دارد در جلو و عقب وسيله نقليه متوقف در روي جاده 

  .نداشتن شماره جلو  - ٢

  . عدم رعايت فاصله قبل و بعد از سبقت در صورتي آه منجر به تصادف گردد -٣

  . يدك آشي وسيله نقليه بر خالف مقررات و بدون رعايت احتياط -٤

  .مسافر روي بار  حمل -٥

  . عدم رعايت مقررات حمل و بار مندرج در آئين نامه راهنمايي و رانندگي -٦

  . راندن موتور سيكلت در پياده رو -٧

 استفاده از وسايل اخباري مخصوص وسايل نقليه امدادي از قبيل چراغ گردان آژير و -٨

  .نظاير آن 

ايش بيش از دو اتومبيل را ندارد و  حرآت به موازات هم در معابري آه عرض آنها گنج-٩

حرآت طوالني اتومبيل به موازات اتومبيل ديگري آه در سمت راست آن حرآت مي 

  .آند 

  . خروج تاآسي از محدوده تعيين شده بدون اجازه راهنمايي و رانندگي -١٠

  . نداشتن دفترچه آنترل ساعت وسايل نقليه مسافربري در جاده ها -١١

  .منوع  توقف در محل م-١٢

  . راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت مجاز -١٣

  . استفاده از نورافكن وسايل نقليه در معابر -١٤

  . پارك آردن تاآسي بدون حضور راننده در ايستگاههاي تاآسي -١٥

خروج اتوبوس و تاآسي ويژه خطوط از مسير تعيين شده بدون اجازه اداره  -١٦

  .راهنمايي و رانندگي 

 نداشتن عاج در سطح اتكا الستيك چرخ و همچنين استفاده از الستيكهاي -١٧

  .فرسوده و غير قابل اطمينان 

  . گردش به چپ يا به راست بطرز غلط -١٨

 سوار آردن مسافر يا سرنشين داخل يا روي صندوق عقب و همچنين روي بدنه -١٩

  .جلو وسيله در حال حرآت 

  . دو خط ، در معابر خط آشي شده  حرآت نكردن در داخل حد فاصل-٢٠



  . توقف در جهت مخالف حرآت وسايل نقليه -٢١

  . حمل مسافر در شهر بوسيله اتومبيلهاي آرايه غير مجاز -٢٢

 عبور يا توقف در مناطق و معابري آه از طرف راهنمايي در ساعت معين ممنوع -٢٣

  .اعالم مي شود 

در حال حرآت يا نصب پرده يا آرآره و  باز گذاشتن در صندوق عقب وسيله نقليه -٢٤

  .يا هر چيز ديگري آه مانع ديد عقب وسيله نقليه شود 

  . تغيير خط در معابر خط آشي شده بدون دادن عالمت -٢٥

 الصاق آگهي و عكس به بدنه خارجي وسايل نقليه بدون اجاره اداره راهنمايي و -٢٦

  .رانندگي 

ايل نقليه بدون اجازه اداره راهنمايي و  پخش صدا از بلند گوي منصوب به وس-٢٧

  .رانندگي 

 الصاق هر نوع آگهي داخل وسايل نقليه همگاني بدون اجازه اداره راهنمايي و -٢٨

  . رانندگي 

  . همراه نداشتن گواهينامه -٢٩

  . هر نوع توقف آه منجر به سد معبر گردد -٣٠

  .استفاده الستيك ميخ دار در فصول و مواقع غير مجاز  -٣١

  .نداشتن شماره عقب و يا خوانا نبودن آن  -٣٢

  . عدم توجه به فرمان يا پرچم مراقبين عبور و مرور محصلين مدارس - ٣٣

 حرآت آمتر از سرعت مقرر در معابري آه حداقل سرعت براي آن تعيين شده در - ٣٤

  .صورت نبودن مانع به نحوي آه موجب آندي عبور و مرور شود 

  .چراغ راهنمايي  استفاده غلط از - ٣٥

  . استنكاف راننده وسيله همگاني از قبول مسافر يا نرساندن مسافر به مقصد - ٣٦

  :ريالي ) ١٠٠٠٠(جدول ج ـ جرايم ده هزار 

  .نداشتن آارت رانندگي مخصوص تاآسي  - ١

  . توقف اتوبوس خارج ايستگاه تعيين شده - ٢

آه در گواهينامه آنان  استفاده نكردن از عينك در حين رانندگي براي آساني -٣

  .ضرورت رانندگي با عينك درج شده است 

  . تجاوز به سطح گذرگاه عابر پياده در سواره رو -٤

  . گردش به چپ يا به راست در محل ممنوع -٥

  . حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غير مجاز -٦

جود  توقف وسايل نقليه در سطح آسفالت جاده ها و محلهايي آه شاخه خاآي و-٧

  .دارد 



و اتوبوسهاي خارج شهري در :  تن به باال ٥توقف وسايل نقليه بار بري سنگين  -٨

  .خيابان ها و در ساعات غير مجاز 

  .تعويض پالك وسيله نقليه آه از طرف اداره راهنمايي و رانندگي داده شده است  -٩

  . است  حمل مسافر با وسيله نقليه اي آه براي حمل بار اختصاص داده شده-١٠

  .شستشوي وسيله نقليه در خيابانها  -١١

 عبور آاميونهاي سنگين وزن و اتوبوسهاي خارج شهري در ساعات غير مجاز در -١٢

  .شهر 

  . توقف در سر پيچ و روي پل و داخل تونل -١٣

 تصادف ناشي از عدم رعايت فاصله مناسب با وسيله نقليه جلو و عدم توجه به -١٤

  .جلو 

  . در ايستگاه بارگيري و تخليه بار پارك آردن -١٥

  .حمل آود ، زباله و مصالح ساختماني و امثال آن بدون حفاظت الزم  -١٦

  .بوق زدن غير ضروري و مكرر  -١٧

  . رانندگي با وسيله نقليه اي آه به علت نقض فني دود مي آند -١٨

  . حرآت با نور باال در مواردي آه بايد از نور پايين استفاده شود -١٩

  . نداشتن برگ معاينه وسيله نقليه -٢٠

  . متر ١٥ توقف در داخل و يا حريم تقاطع ها و راه آهن در فاصله آمتر از -٢١

  . توقف در محل ايستادن ممنوع -٢٢

  . توقف ساير وسايل نقليه در ايستگاه اتوبوس و تاآسي -٢٣

  . حرآت با دنده عقب در مواقع ضروري -٢٤

  .ر گذرگاه عابر پياده در سواره رو  توقف وسايل نقليه د-٢٥

  .  عدم رعايت سمت هاي تعيين شده براي حرآت در مجاورت تقاطع ها -٢٦

 قصور در دادن عاليم با دست يا چراغ راهنما در گردش به چپ و يا به راست يا -٢٧

  .هنگام توقف 

و  صداي ناهنجار لوله اگزوست و يا لنت ترمز و نداشتن چراغ عقب و راهنما -٢٨

  .همچنين چراغ جلو در شب 

  . عبور از خطوط مخصوص اتوبوسراني در خيابانها يكطرفه و يا دو طرفه -٢٩

 نداشتن وسايل ايمني مناسب با فصل از قبيل زنجير چرخ و يا الستيك يخ شكن و -٣٠

  .دو عدد برف پاآن

  . حرآت با استفاده از شماره موقت پس از ده روز از تاريخ ورود به آشور -٣١

  .حرآت با پالك غير مجاز  -٣٢

  .عدم رعايت حق تقدم  - ٣٣



  . حمل مسافر با وسيله نقليه شخصي -٣٤

  .حمل تيرآهن و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمني  - ٣٥

  . همراه نداشتن آارت مشخصات وسيله نقليه -٣٦

  

  :ريالي ) ٢٠٠٠٠(جدول د ـ جرايم بيست هزار 

  . رعايت نكردن تقدم عبور عابر از طرف راننده در گذرگاه عابر پياده - ١

  . استفاده از انواع بوق شيپوري - ٢

  . نداشتن برگ بيمه شخص ثالث -٣

  . حرآت بطور مارپيچ -٤

  . ريختن نخاله و فضوالت در خارج از محلهاي تعيين شده -٥

  . عدم توجه به تابلوي ايست يا چراغ قرمز چشمك زن -٦

 عدم اعالم نشاني محل سكونت جديد مالك وسيله نقليه ظرف سي روز از تاريخ -٧

تغيير محل سكونت به اداره راهنمايي و رانندگي به وسيله اي آه از طرف اين اداره 

  .تعيين مي شود 

  .رانندگي با اتومبيل فاقد پالك  -٨

ني در وسط  خودداري از آنار بردن وسيله قابل حرآت آه بعلت تصادف يا نقص ف-٩

  .سواره رو متوقف شده است 

  :ريالي ) ٣٠٠٠٠(جدول ه ـ جرايم سي هزار 

  . عدم توجه به فرمان پليس راهنما در تقاطع ها - ١

  . توقف دوبله - ٢

  . دور زدن در محل ممنوع -٣

  :ريالي ) ٤٠٠٠٠(جدول و ـ جرايم چهل هزار 

  .تجاوز به سمت چپ از محور وسط خيابان 

  :ريالي ) ٥٠٠٠٠(نجاه هزار جدول ز ـ جرايم پ

  .سرعت غير مجاز  - ١

  . سبقت غير مجاز - ٢

  . عبور از چراغ قرمز راهنمايي -٣

  . عبور از محل ممنوع -٤

  . عبور از پياده رو با توقف در پياده رو -٥

  

  

  



  

  

  

   :٣ماده 

وجوه حاصل از محل جرائم رانندگي در حوزه هر شهر در حساب مخصوصي آه از  

بيست درصد وجوه مزبور براي ايجاد . تتاح مي شود نگهداري خواهد شدطرف خزانه اف

و اصالح معابر در اختيار شهرداري محل گذارده مي شود و ) پارآينگ(توقفگاه ها 

هشتاد درصد بقيه به عنوان درآمد اختصاصي در اختيار شهرباني محل گذارده خواهد 

اي راهنمايي و حسن شد آه براي تهيه وسائل خطكشي و نصب عالئم و چراغه

نحوه مصرف وجوه مزبور به موجب آيين نامه اين . انتظام عبور و مرور به مصرف برسد

خط آشي معابر در شهر تهران از وظائف شهرداري پايتخت . قانون تعيين خواهد شد

  .خواهد بود

 درآمد عمومي بودجه ٤٢٠٢ معادل مبلغي آه ضمن رديف ١٣٥٠ در سال  :١تبصره 

ل آشور منظور شده از محل وجوه حاصل از جرائم رانندگي در حوزه  آ١٣٥٠سال 

شهر تهران به در آمد عمومي منتقل و مازاد آن به حساب موضوع اين ماده منظور مي 

   به طريقي آه در متن اين ماده مذآور است عمل١٣٥١از سال . شود

  .خواهد شد

پلمه و مأمورين مورد تأييد در شهر تهران شهرداري ميتواند بدرجه داران دي  :٢تبصره 

اداره راهنمائي و رانندگي تهران آه آموزش الزم ديده باشند اختيارات و وظايف افسران 

مندرج در ماده يك اين قانون را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور اخطاريه تفويض نمايد و 

در شهرستانهاي ديگر به پيشنهاد راهنمائي آن شهر و تصويب شهرباني مربوطه 

  .يض اختيار ميشود تفو

   

   :٤ماده 

وجوه حاصل از جرائم تخلفات رانندگي در حوزه مسئوليت پليس راه ژاندارمري آل  

آشور به عنوان درآمد اختصاصي ژاندارمري آل آشور منظور مي شود و بر اساس 

بودجه اي آه به پيشنهاد وزارت آشور و موافقت دفتر مرآزي بودجه و وزارت دارايي به 

يات وزيران مي رسد به مصرف هزينه هاي مربوط به پيشگيري از تصادفات ، تصويب ه

آمك به تهيه وسائل و لوازم مخابراتي و موتوري مورد نياز پليس راه و نيز ايجاد 

نحوه مصرف وجوه . تاسيسات در جاده هاي خارج از محدوده شهرها خواهد رسيد

  .مزبور طبق آيين نامه اين قانون تعيين خواهد شد

  



  

  

   

    :٥ماده 

 اين قانون مي توانند حسب مورد و نوع تخلف گواهينامه ١مامورين مذآور در ماده 

رانندگي متخلف را با دادن رسيد حداآثر تا يك ماه ضبط نمايند نوع تخلفات و مدت ضبط 

گواهينامه و نحوه جلوگيري از ادامه رانندگي راننده متخلف و مهلتي را آه بايد در موارد 

براي ادامه رانندگي موقت به راننده متخلف داد ضمن آيين نامه اين ماده تعيين ضروري 

  .رسيد مزبور در مهلت مندرج در آن در حكم پروانه رانندگي است . خواهد شد

   

   :٦ماده 

محلهايي آه توقف وسائل نقليه در آن محلها موجب بروز خطر و انسداد راه مي شود  

در صورت . دگي وسيله مسئوالن مربوط مشخص شودبايد با نصب عالئم مخصوص رانن

توقف وسائل نقليه در اين قبيل محلها و پياده روها ماموران مربوط مجازند با وسائل 

اطمينان بخشي آه براي اين آار معمول است وسيله نقليه مزبور را به نزديكترين 

وقفگاه از متخلف توقفگاه يا منطقه مجاز انتقال داده جريمه مقرر را با حق توقف در ت

  .دريافت آنند

 عالئم مخصوص در سواره روهاي مذآور در اين ماده بايد از عالئم معمولي  :١تبصره 

  .توقف ممنوع متمايز باشد

 در شهر تهران در تصادف وسائل نقليه آه منجر به خسارت مالي شده  :٢تبصره 

 هدايت آنند تا توافق باشد رانندگان مكلفند وسيله نقليه خود را فورا به آنر معابر

نموده جهت بررسي تقاضاي اعزام افسر آارشناس نمايند و در صورت امتناع رانندگان 

از رفع سد معبر پليس با وسائل مقتضي رفع سد معبر مينمايد و با مشاهده محل 

وقوع تصادف از طرف افسر راهنمائي در صورت لزوم آروآي تصادف ترسيم و با متخلف 

  . ام مينمايد طبق ماده يك اقد

   

   :٧ماده 

در شهرهايي آه از طرف شهرداري در خيابانها و معابر پارآومتر نصب و يا توقفگاه  

  .ايجاد مي شود حق توقف متناسبي با تصويب انجمن شهر محل دريافت خواهد شد

   

  

  



   :٨ماده 

 آه در صورتي آه عابر پياده در عبور از سواره رو معابر و خيابانهاي جز از نقاطي 

محلهاي (از محل ديگري ) محل مجاز(خطكشي شده و مخصوص عبور عابر پياده است 

عبور نمايد متخلف شناخته مي شود و مكلف به پرداخت جريمه مقرر در ) غير مجاز

آيين نامه مي باشد و در صورتي آه در اين قبيل نقاط غير مجاز وسيله نقليه موتوري 

وسيله نقليه در صورتي آه آليه مقررات راهنمايي و با عابر پياده تصادف نمايد راننده 

رانندگي را رعايت نموده باشد مسئول شناخته نمي شود عدم مسئوليت راننده مانع 

براي اجراي مقررات اين ماده ادارات . استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود

مكلفند ) دارمريشهرباني ، شهرداري ، ژان(مسئول امر عبور و مرور بر حسب مورد 

قبال خيابان يا مسير يا معبر مورد نظر را از حيث پياده رو و خطكشي و نصب چراغ و 

آليه عالئم الزم و ايمني عابر پياده و رانندگان وسيله نقليه موتوري آامال مهيا و تامين 

موم  روز قبل از تاريخ اجرا وسيله جرايد و راديو و تلويزيون به اطالع ع١٥آرده مراتب را 

  .اهالي برسانند

در شهر تهران در خيابانهائي آه بوسائل ايمني عبور عابرپياده مجهز شده : تبصره 

باشند و مقررات زير بوسيله شهرداري براي اطالع عامه آگهي شود عابر پياده مكلف 

است فقط از محلهاي مخصوص عابر پياده عبور آند و در غير اينصورت اگر تصادفي بين 

 و عابر پياده در سواره رو واقع شود مشروط بر آنكه راننده مست نبوده و وسيله نقليه

گواهينامه مجاز رانندگي داشته و با سرعت مجاز حرآت آرده و وسيله نقليه او نقص 

فني مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد آارشناس تصادفات راهنمائي 

 را گواهي نمايند ، مسئوليت جزائي ئ راندگي از اين جهات عدم مسئوليت راننده

متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده بمراجع قضائي جهت اقدام 

مقتضي ارسال ميشود ، عدم مسئوليت جزائي راننده مانع استفاده شخص متضرر از 

  .حادثه از مقررات بيمه شخص ثالث نخواهد بود 

   

   :٩ماده 

 دفعه به اتهام جرائم خالف مربوط به امور رانندگي در ٣ك سال رانندگاني آه ظرف ي 

دادگاه محكوم شده باشند و يا مرتكب تخلفاتي گردند آه طبق آيين نامه امور خالفي 

رانندگان مستلزم سه بار ثبت در پرونده و منگنه نمودن گواهينامه رانندگي باشد به 

شد و در صورتي آه تخلف راننده  ماه محروميت از حق رانندگي محكوم خواهند ٦مدت 

بار ديگر به شرح فوق ظرف يك سال تكرار شود مدت محروميت از حق رانندگي يك 

  .سال خواهد بود



هر گاه رانندگاني آه گواهينامه آنها از طرف افسران شهرباني يا پليس راه طبق ماده 

ه رانندگي  اين قانون و مقررات مندرج در آيين نامه آن ضبط شده باشد مبادرت ب٥

  .نمايند در حكم اشخاصي خواهند بود آه بدون پروانه رانندگي نموده اند

   

   :١٠ماده 

آليه معامالت و نقل و انتقاالت وسائل نقليه موتوري از لحاظ شناسايي مالك آن نيز  

دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند . بايد در دفاتر شهرباني آل ثبت شود

  .هرباني محل نصب پالك اعالم نمايندخالصه آن را به ش

براي وسائل نقليه موتوري آه در تهران شماره گذاري شده يا بشود از   :١تبصره 

طرف اداره راهنمائي و رانندگي شناسنامه تنظيم خواهد شد و وسائل نقليه ايكه پس 

سنامه از انقضا، يكسال از تاريخ اعالم اداره راهنمائي و رانندگي تهران بدون اخذ شنا

مورد استفاده واقع شود توسط افسران و مأمورين تا صدور شناسنامه يا ارائه آن 

  .متوقف ميشوند 

در شهر تهران نقال و انتقاالت وسائل نقليه موتوري زميني بايد در اداره راهنمائي و 

رانندگي ثبت گردد و در صورتيكه وسيله نقليه فاقد شناسنامه باشد و سند انتقال در 

سناد رسمي تنظيم شود سر دفتر مكلف است سند انتقال را به اداره راهنمائي دفتر ا

و رانندگي ارسال دارد تا از طرف اداره مذآور پس از ثبت انتقال شناسنامه صادر و به 

صاحب آن تسليم گردد ، صدور رونوشت سند معامله قبل از ارائه شناسنامه جز به 

قاالت وسايل نقليه در دفتر اسناد رسمي تقاضاي مراجع رسمي و همچنين نقل و انت

پس از انقضاء مهلت يكسال مذآور فوق بدون ارائه شناسنامه ممنوع است سر 

دفتراني آه از اجراي مفاد اين ماده تخلف آنند بپرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا 

  .بيست هزار ريال در دادگاه انتظامي سر دفتران محكوم خواهند شد

ر شهر تهران افسران و مأمورين اجرا فقط گواهينامه يا آارت رانندگي  د :٢تبصره 

مخصوص وسايط نقليه متخلفيني را اخذ مينمايد آه داراي تخلفات پرداخت نشده در 

مهلت مقرر باشند ، در اين مورد افسران و مأمورين اجراء مكلفند با ارائه رسيد ، يكي 

ت پرداخت وجوه جرائم بيكي از محلهاي از مدارك فوق الذآر را اخذ و متخلف را جه

متخلف ميتواند پس از پرداخت وجوه . تعيين شده در برگ رسيد راهنمائي نمايند 

  .جرائم و ارائه رسيد ، مدرك خود را از محل تعيين شده تحويل گيرد 

در صورت عدم ارائه يكي از مدارك فوق الذآر مأمورين اجرا ميتوانند وسيله نقليه را در 

ز پارآينگها متوقف و راننده را جهت پرداخت جريمه به يكي از مراجع تعيين شده يكي ا

صورت . هدايت نمايند تا پس از پرداخت جريمه بالفاصله وسيله نقليه ترخيص گردد 

وضعيت خالفهاي پرداخت نشده آه وسيله آامپيوتر تنظيم و جهت پرداخت مبلغ مذآور 



رت پرداخت به بانك نيمه دوم آن نيز به منزله در آن به متخلف تسليم ميگردد ، در صو

  .رسيد است 

   

   :١١ماده 

شهرباني و ژاندارمري آل آشور در حوزه ماموريت خود مجازند موسسات حمل و نقل  

و مسافربري زميني را آه خالف مقررات و آيين نامه هاي حمل بار و مسافر رفتار 

ئد بر يك ماه تا يك سال با جلب موافقت تعطيل زا. نمايند حداآثر تا يك ماه تعطيل آنند

رسيدگي به اعتراض در مورد . دادستان شهرستان محل موسسات مذآور خواهد بود

اول با دادگاه بخش و در مورد تعطيل زائد بر يك ماه با دادگاه شهرستان است و در هر 

دو مورد خارج از نوبت رسيدگي مي شود و حكم دادگاه ها قطعي است آيين نامه 

مل بار و مسافر و مدت تعطيل از طرف وزارتخانه هاي آشور و دادگستري تهيه و به ح

  .تصويب آميسيونهاي آشور و دادگستري مجلسين خواهد رسيد

در مواردي آه طبق اين ماده موسسه حمل و نقل بار يا مسافر تعطيل مي : تبصره 

رده به وسيله شود موسسه مكلف است ترتيب حمل بار و مسافر را آه قبال تعهد آ

  .موسسات ديگر بدهد و اال مسئول خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود

   

   :١٢ماده 

آساني آه قبل از تصويب اين قانون مرتكب تخلفات رانندگي شده و جريمه مقرر را  

نپرداخته باشند هر گاه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به پرداخت اصل 

  .مايند از جرائم اضافي معاف خواهند بودجريمه اقدام ن

   

   :١٣ماده 

آليه اختيارات و وظايفي آه به موجب اين قانون به افسران شهرباني واگذار گرديده  

در خارج از حوزه استحفاظي شهرباني به پليس راه ژاندارمري و افسران و درجه داران 

  .شند محول مي گرددديپلمه پليس راه آه براي اين منظور آموزش الزم ديده با

   

   :١٤ماده 

موسسات حمل و نقل و رانندگي وسايل نقليه با آشتي و باربري در راهها مكلفند  

مقررات حمل بار در راههاي آشور را آه از طرف وزارت راه و ترابري تعيين و اعالم مي 

ف گردد دقيقا رعايت نمايد در صورت تخلف وسيله نقليه توسط مامورين پليس راه متوق

 ريال جريمه عدول از مقررات حمل بار ٣٠٠٠و از متخلف توسط ماموران پليس راه 

دريافت خواهد شد به وسيله نقليه موقعي اجازه حرآت داده مي شود آه موسسه 



حمل و نقل و يا دارنده وسيله بارگيري وسيله نقليه را با مقررات حمل بار مطابقت دهد

.  

  

   ١٥ :ماده

١٣٣٩ قانون اعطاي اختيار به افسران شهرباني در وصول جرائم رانندگي مصوب سال

  . از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است

  

   ١٦ :ماده

 از طرف١١آيين نامه هاي اجرايي مربوط به اين قانون به استثنا آيين نامه ماده

وزارتخانه هاي آشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات دولت به موقع اجرا

  . گذارده مي شود

  

 وزارتخانه هاي آشور، دادگستري ، دارايي و راه مامور اجراي اين قانون ١٧ :ماده

   هستند.
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