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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 

ماده واحده : ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و تبصره های آن به شرح زیر 
اصالح می گردد:

کلیه معامالت وسایل نقلیه و ماشین آالت راهسازی و کشاورزی به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد 
رسمی انجام می شود. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم اسناد نقل و انتقال عین و برای فروش 
وسایل نقلیه موضوع این قانون ضمن اخذ و واریز حقوق دولتی متعلقه در مورد معامالت، گواهی اصالت 
وسیله نقلیه صادره توسط نیروی انتظامی یا مراکز مجاز از طرف آن را مالحظه و شماره و تاریخ فیش و 
گواهی مذکور را در سند تنظیمی درج نمایند. سردفتر مکلف است پس از تأیید نهایی سند خالصه سند 
تنظیمی حاوی مشخصات و نشانی متعامل یا وکیل، وسیله نقلیه، موضوع سند، دفترخانه و نوع و شماره 
و تاریخ سند تنظیمی را در سامانه راهنمایی و رانندگی که به این منظور ایجاد می شوند، درج نمایند تا 
ایجاد سامانه و برقراری ارتباط دفاتر اسناد رسمی موظف به ارسال خالصه معامله ظرف مدت ۴۸ ساعت 

به اداره راهنمایی و رانندگی می باشند.

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سیدکاظم دلخوش اباتری - حسین امامی راد - کیوان مرادیان کوچکسرائی - احسان ارکانی - حسینعلی 
حاجی دلیگانی - رسول فرخی میکال - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - علیرضا سلیمی - سیدمصطفی 
آقامیرسلیم - اصغر سلیمی - محمدطال مظلومی آبرزگه - بهزاد علیزاده دهلران - قاسم ساعدی - جالل 
محمودزاده - مجتبی توانگر - فاطمه رحمانی - غالمحسین کرمی - حسین حق وردی - مجید نصیرائی 
- جعفر راستی - محمدحسن آصفری - علی جدی - ابراهیم عزیزی کرمانشاه - محمد رشیدی - علی 
اکبر بسطامی - یعقوب رضازاده - محمد وحیدی - حسین حاتمی - سیدالبرز حسینی - سلمان اسحاقی 
- غالمرضا منتظری - سیدمحمد موحد - انور حبیب زاده بوکانی - سیدعلی یزدی خواه - سیدموسی 
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موسوی - سیدکاظم موسوی - رضا حاجی پور - صدیف بدری - حسین محمدصالحی دارانی - کمال 
علیپورخنکداری - هاجر چنارانی - رضا تقی پورانوری - احمد محرم زاده یخفروزان - محمدرضا 

احمدی - پرویز اوسطی - موسی احمدی - کمال حسین پور - محمدرضا دشتی اردکانی 
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عنوان طرح:
طرح اصالحی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی 

طرح اصالحی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی

ماده واحده : ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و تبصره های آن به شرح زیر 
اصالح می گردد:

کلیه معامالت وسایل نقلیه و ماشین آالت راهسازی و کشاورزی به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد 
رسمی انجام می شود. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم اسناد نقل و انتقال عین و برای فروش 
وسایل نقلیه موضوع این قانون ضمن اخذ و واریز حقوق دولتی متعلقه در مورد معامالت، گواهی اصالت 
وسیله نقلیه صادره توسط نیروی انتظامی یا مراکز مجاز از طرف آن را مالحظه و شماره و تاریخ فیش و 
گواهی مذکور را در سند تنظیمی درج نمایند. سردفتر مکلف است پس از تأیید نهایی سند خالصه سند 
تنظیمی حاوی مشخصات و نشانی متعامل یا وکیل، وسیله نقلیه، موضوع سند، دفترخانه و نوع و شماره 
و تاریخ سند تنظیمی را در سامانه راهنمایی و رانندگی که به این منظور ایجاد می شوند، درج نمایند تا 
ایجاد سامانه و برقراری ارتباط دفاتر اسناد رسمی موظف به ارسال خالصه معامله ظرف مدت ۴۸ ساعت 

به اداره راهنمایی و رانندگی می باشند.

تبصره ۱- سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مالک استعالم مالکیت برای 
مراجع قضایی و سایر اشخاص ذیربط می باشد.

تبصره ۲- پالک منصوبه بر روی هر وسیله نقلیه به همان وسیله تخصیص یافته و با تغییر مالک تبدیل و 
تعویض نخواهد شد.

تبصره ۳- گواهی اصالت و تعیین مشخصات خودرو صادره توسط راهنمایی و رانندگی و یا مراکز مجاز 
از تاریخ صدور به مدت ۳ ماه اعتبار دارد. وسایل نقلیه نو شماره تا ۶ ماه نیاز به گواهی مذکور ندارند.

تبصره ۴- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و نیروی انتظامی مکلفند ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این 
قانون امکان دسترسی و اتصال دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت آنی به سامانه راهنمایی و رانندگی 

جهت اخذ گواهی عدم خالف و ارسال بر خط خالصه سند تنظیمی فراهم نمایند.
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تبصره ۵- آیین نامه اجرایی این قانون و تعیین مبلغ پرداختی بابت تأییدیه درج در سامانه هر سند به 
راهنمایی و رانندگی ظرف ۳ ماه با پیشنهاد سازمان ثبت و نیروی انتظامی به تصویب رئیس قوه قضائیه 

خواهد رسید./م
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح اصالحی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی  تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ██ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع ☐
ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ☐   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ██
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
۱- ۱.عنوان طرح پیشنهادی به (طرح اصالح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹) اصالح شود.

۲.طرح فاقد مقدمه توجیهی است و قسمتی از متن طرح به اشتباه به عنوان مقدمه توجیهی ورود اطالعات شده است.

۳.پیشنهاد می شود که در متن ماده ۲۹ (خودرو) جایگزین (وسایل نقلیه) شود. در غیر اینصورت قید (موتوری) به وسایل نقلیه 
افزوده شود و (وسایل نقلیه موتوری) جایگزین وسایل نقلیه شود. 

۴.در متن ماده پیشنهادی عبارت (سند نقل و انتقال) جایگزین (اسناد نقل و انتقال عین و برای فروش) شود.

۵.ایجاد سامانه راهنمایی و رانندگی موضوع ماده ۲۹ پیشنهادی و تبصره ۴ آن به جهت افزایش بار مالی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی 
است.

۶.پیشنهاد می شود که از متن تبصره ۲ پیشنهادی عبارت ( منصوبه بر روی) حذف شود.

۷.با توجه به حکم جدید تبصره ۲ مبنی بر اختصاص پالک به خودرو و عدم تغییر و تعویض پالک در انتقال خودرو پیشنهاد می 
شود ضمن حکمی قانونی صراحتاً در خصوص پالکهای فک شده که بنام اشخاص بوده لکن در حال حاضر نصب بر روی خودرویی 

نمیباشند تعیین تکلیف شود. 

هم چنین الزم است در خصوص وضعیت پالکهای ویژه مانند پالکهای دولتی و عمومی و معلولین و ...در صورت نقل و انتقال 
خودرو تعیین تکلیف شود.

۸.در متن تبصره ۵ کلمه (ماده) جایگزین (قانون) و عنوان سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به طور کامل درج شود.

۹.با لحاظ اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با توجه به رویه قبلی قانونگذار متن پیشنهادی ذیل جایگزین تبصره ۵ شود:

(میزان حقوق مالی راهنمایی و رانندگی و نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای که حداکثر ظرف سه ماه با همکاری سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت دادگستری و نیروی انتظامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می 

شود.)

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۵ مصوب: ۱۳۸۹/۱۲/۰۸
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بخش های قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگیمصوب ۰۸ /۱۲ /۱۳۸۹ با اصالحات و الحاقات بعدی-ماده ۲۹ ـ**قانون 
رسیدگی به تخلفات رانندگیمصوب ۰۸ /۱۲ /۱۳۸۹ با اصالحات و الحاقات بعدی-ماده ۲۹ ـ-تبصره ۱ ـ**قانون رسیدگی به 

تخلفات رانندگیمصوب ۰۸ /۱۲ /۱۳۸۹ با اصالحات و الحاقات بعدی-ماده ۲۹ ـ-تبصره ۲ ـ

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
۱۳۹۷/۱/۲۹ مصوب: ۱۳۵۴/۰۴/۲۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/ ۰۵/ ۱۳۸۵ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ مصوب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۴

بخش های قانون: تمام متن
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