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تعاليباسمه  

 
 مجلس شوراي اسالميریاست محترم 

 شود.نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می ۳۶احتراماً طرح ذیل که به امضای 
 

  مقدمه )دالیل توجيهي(:

ساله نیروی انتظامی برای استفاده از کادر و افسران غیر تخصصی در حوزه اعمال  ۱۰اتمام مهلت  -۱

 جریمه راهنمایی و رانندگی

 ویت دولت الکترونیکتق -2

  جلب مشارکت مردمی برای کنترل الکترونیک -۳

 های نابجا برای مردم و برقراری عدالتجلوگیری از اعمال جریمه - ۴

 شود:طرح ذیل تقدیم می بنابراین
  

 -رحمت اله نوروزي  -عليرضا زندیان  -روح اله ایزدخواه  -حسين جاللي  -علي عليزاده مراغه 

  -فرهاد طهماسبي  -محمدمهدي فروردین  -احسان ارکاني  -جعفر قادري  -ني سيدالبرز حسي

 -گچساران پورسيدناصر حسيني -صدیف بدري  -سيدمحمد مولوي  -مهدي شریفيان  -حسين حاتمي 

  -مهدي باقري زنجان  -کيومرث سرمدي واله  -محمدحسين فرهنگي  -بهروز محبي نجم آبادي 

  -الياس نادران  -سيدموسي موسوي  -یعقوب رضازاده  -ي حسن همت -کمال حسين پور 

 -انور حبيب زاده بوکاني  -مجتبي رضاخواه  -حسين حق وردي  -موسي احمدي  -فداحسين مالکي 

  -سيدمسعود خاتمي  -سارا فالحي ایالم  -عليرضا عباسي  -اميرحسين بانکي پورفرد 

 لي مهدي اسماعي -بهزاد رحيمي  -عباس جهانگيرزاده 

 

 
 
 

www.dotic.ir

https://dotic.ir


۳ 

 

  عنوان طرح:         

 ( قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی۲اصالح ماده )                       
 

با  ۱۳8۹ /۱2/8 ( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 2( ماده )۳( تا )۱تبصره های ) -واحدهماده

 شود:( به آن الحاق می۴صره )عنوان تباصالحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصالح و یک تبصره به 

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظفند از  -۱تبصره

ها، شبکه اجتماعی یا نرم افزار کاربردی جویی هزینهآموزش نیرو و بودجه جاری و صرفه محل اعتبار

در تلفن همراه و رایانک )تبلت( عموم مردم را قابل نصب   «ثبت و گزارش تخلفات رانندگی»)اپلیکیشن( 

ای طراحی و اجراء نمایند که هر یک از شهروندان بتوانند هر نوع تخلف به گونه ۱۴۰۰داکثر تا پایان سال ح

رانندگی را به صورت تصویر یا فیلم با ثبت برخط )آنالین( با امکان مستند شدن خودکار )اتوماتیک( به 

 ت و نوع تخلف را گزارش نمایند.تاریخ، ساعت، محل، سرع

( پس از نظریه مشورتی ۱در هر استان صدور قبض جریمه به گزارشات موضوع تبصره ) -2تبصره 

کارشناس خبره معرفی شده مقام ارشد راهنمایی و رانندگی آن استان و تایید مقام قضائی معرفی شده رئیس 

اهد شد، موارد گزارش خالف به قصد انتقام، تقابل و دادگستری آن استان حداکثر تا پنج روز کاری انجام خو

یا مردم آزاری بر اساس تشخیص دادگاه صالح کاربر مربوط را از ارسال گزارش تا پنج سال محروم و ده 

 برابر مبلغ تخلف مربوطه جریمه خواهد شد.

ا دو ( این ماده ت۱( وصولی تخلفات رانندگی گزارشات موضوع تبصره )%۳۰سی درصد) -۳تبصره 

 شود.ننده واریز میروز کاری به شماره حساب بانکی کاربر گزارش ک

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی با رعایت تدابیر -۴تبصره 

ت تصویب به هیأت نامه اجرائی این ماده را ظرف دو ماه تهیه و جهفرماندهی کل نیروهای مسلح، آیین

 نمایند.رائه میوزیران ا
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 رئيسه محترم مجلس شوراي اسالميهيأت

( قاانون تادوین و تنقایح ۴نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و مااده )احتراماً، در اجرای قانون آیین

( قانون رسيدگي 2اصالح ماده )نظر معاونت قوانین در ماورد  2۵/۳/۱۳8۹قوانین و مقررات کشور مصوب 

 .شودمی تقدیم  به تخلفات رانندگي

 قوانينمعاون 
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 كل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين

کال نظر این اداره 2۵/۳/۱۳8۹تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب   ( ۴( ماده )۴( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:شرح زیر تقدیم میبه

 ردیده استقبال تقدیم نگ ██ ۱۳۰ماده  سابقه تقدیم: -۱

 در            تاریخ در و تقدیم        مورخ        شماره علنی جلسه در قبالً ☐ 

☐ 
    کمیسیون

☐ 
 :باقانون اساسی( رد شده و اینک  8۵)موضوع اصل    صحن

     

 مجلس( نفر از نمایندگان )مشروط به تصویب ۵۰با تقاضای کتبی  ☐ با تغییر اساسی ☐

 بدون تغییر اساسی ☐ شش ماه پیش از انقضاء ☐

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

 می باشد ☐ می باشد ☐   مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس

 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور:۴( ماده )۲در اجرای بند ) -۲
 رعایت شده است. ██ 

 رعایت شده است)با نظر کارشناسی( ☐ آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبیدر طرح تقدیمی 

 رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐ 

 

 نامه داخلی مجلس )شكلی(از نظر آیين -۳

       -1۳1ماده  -الف

   ندارد ☐ دارد ██ نفر( ۱۵حداقل امضا الزم ) -اول

   ندارد ☐ دارد ██ موضوع و عنوان مشخص   -دوم

   ندارد ☐ دارد ██ دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه -سوم

موادی متناسب با اصل موضوع و  -چهارم

 عنوان

 ندارد ☐ دارد ██
 

  

       

       -1۳۸ماده  -ب 

     

است و پیشنهاد آن به  یک موضوع ☐ طرح تقدیمی دارای

 عنوان

 مواد متعدد ☐

 ماده واحده ██ موضوعبیش از یک  ██

       

     نمی باشد. ██ مواجه با ایراد

 می باشد. ☐
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 : ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۴
   اول: از نظر قانون اساسی؛

 ندارد. ██ طور کلی مغایرت  طرح تقدیمی با قانون اساسی به

 دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐ 

های كلی نظام و سند دوم: از نظر سياست

 انداز؛چشم

  

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 

 ندارد. ██  انداز مغایرت

 دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐ 

   ه؛سوم: از نظر قانون برنام

 ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت    

 دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐ 

نامه داخلی مجلس چهارم: از نظر آیين

 )ماهوی(؛

 

  

رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون  -۱۴۰ماده  -الف

      اساسی
 شده است. ██

 شود. نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می ☐ 

 بموجب اصالح یا تغییر برنامه مصو -۱8۱ماده  -ب
 نمی شود ██

 می شود ☐ 

 ندارد. ██ رای نمایندگان ۳/2 به  نیاز و

 دارد. ☐ 

 .شودمی تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر كل تدوین قوانين         
 

 

 ( قانون اساسی مغایرت۱۵۶(اصل)۵بند ) طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با -۵
 

 معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه

 .ندارد 

 د.دار 
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كل تدوین قوانينضميمه نظر اداره  

      بيان مستندات و دالیل مغایرت:
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 كل اسناد و تنقيح قوانيننظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظار ایان  2۵/۳/۱۳8۹انون تدوین و تنقایح قاوانین و مقاررات کشاور مصاوب ( ق۴(  ماده )۳( و )۱احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زیر تقدیم میاداره
 

   (:۱. در اجرای بند )۱

 ██ در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض -الف  
 وجود ندارد

 وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐ 

 وجود ندارد ██ طدر خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتب -ب  

 وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐ 

   (:۳. در اجرای بند )۲

های به عمل آمده قانونگذاری در این با عنایت به بررسی

 الزم است. ☐ موضوع 

 الزم نیست. ☐ 

 

 
  

 شود.كل به ضميمه تقدیم میتعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر اداره

 
 

 اسناد و تنقيح قوانين مدیركل
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كل اسناد و تنقيح قوانينضميمه نظر اداره  

 قانوني سوابق انضمام به کلاداره نظر
 

 كلنظر اداره -الف
اگرچه مقدمه طرح ها و لوایح در بیان دالیل توجیهی تقدیم آنها دربردارنده حکم قانونی نیست و الزام آور نمی باشد لیکن -۱ -۱

در تفسیر قوانین مربوط می تواند مورد توجه قرار گیرد.بنایراین مناسب است در مقدمه این طرح ضمن به عنوان سند پشتیبان 

رعایت اصول نگارش متون قانونی دالیل توجیهی آن به دور از نقص و اجمال ارائه گردد. بنابراین الزم است ابتدای مقدمه 

به ذکر دالیل به صورت تیتروار بدون هیچ توضیحی اکتفا  توجیهی توضیحاتی در خصوص دالیل لزوم ارائه طرح بیان شود و

 نشود.

مقدمه توجیهی موضوع از طریق تمدید مهلت قابل طرح است. الیحه ای در این خصوص نیز به مجلس  ۱در خصوص بند -2

 تقدیم شده است.

قانون اساسی است و  7۵اصل ( طرح دارای بار مالی و مغایر ۱به نظر می رسد طراحی و اجرای اپلیکیشن موضوع تبصره )-۳

 عبارت )از محل اعتبار آموزش نیرو و بودجه جاری و صرفه جویی هزینه ها( رافع بار مالی ناشی از آن نیست.

درگیر کردن و مداخله چندین شخص از جمله : مقام قضایی و کارشناس خبره معرفی شده از سوی مقام ارشد راهنمایی و  -۴

حت گزارش مردم از تخلفات رانندگی و نیز تشکیل جسات مکرر دادگاه در پی وقوع موارد رانندگی برای بررسی موردی ص

 گزارش خالف واقع موجب اتالف وقت دادگاه و تحمیل هزینه خواهد شد.

 

 

 سوابق قانونی -ب
 
 
 

 قوانين مرتبط/متعارض به شرح زیر تقدیم مي گردد :

 ۱۳8۹/۱2/۰8مصوب:  ۱۳۹۶/۱۰/۵منقح  --قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  عنوان قانون:

ا**قانون  2ماده -با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۳8۹/ ۱2/ ۰8قانون رسیدگی به تخلفات رانندگیمصوب  بخش هاي قانون:

ا**قانون رسیدگی به  ۱تبصره -ا 2ماده -با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۳8۹/ ۱2/ ۰8رسیدگی به تخلفات رانندگیمصوب 

ا**قانون رسیدگی به تخلفات  2تبصره -ا 2ماده -با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۳8۹/ ۱2/ ۰8صوب تخلفات رانندگیم

 ا ۳تبصره -ا 2ماده -با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۳8۹/ ۱2/ ۰8رانندگیمصوب 
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