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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان
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 «قانون ایمنی راه ها و راه آهن»

متر براي هر  3عرض بهرو و يك شانه حداقل شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل آزاد راه به راهي اطالق مي: 1ماده

طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوي محصور و در تمام طول آزاد راه از هم كامالً مجزا باشد و ارتباط آنها با 

 . آزاد راه عبور كند تامين شود و هيچ راه ديگري آنرا قطع نكند هم فقط به وسيله راههاي فرعي كه از زير يا باالي

ه كه با خصوصيات فوق ساخته شده يا بشود از تاريخي كه وزارت راه اعالم كند مشمول مقررات اين هر آزاد را: 2هماد

                                                                                                                                           .باشدقانون مي

اي كه عبور آنها نقليه ه و ترابري مكلف است در هر آزاد راه حداقل و حداكثر سرعت همچنين انواع وسائطوزارت را: 3ماده

رانندگي و محلهاي توقف مجاز و ساير عاليم  مجاز نيست با نصب عاليم مشخص كند و نيز كليه عاليم مربوط به مقررات

                         .است در طول راه براي اطالع رانندگان نصب كندالزم الزم را كه براي پيشگيري از خطرات احتمالي تصادف 

آزاد راهها وهمچنين توقف وسايط ليه غير مجاز و عبور دادن دام درورود و عبور عابرين پياده و انواع وسايط نق: 4ماده

ه ضرب يا جرح يا قتل يا اي واقع شود كه منجر بهر گاه به جهات مذكور حادثه .نقليه در خطوط عبور ممنوع است

نخواهد خسارت مالي شود،راننده مجاز كه وسيله نقليه او مجاز به حركت در آزاد راه باشد نسبت به موارد فوق مسئوليتي 

راست متوقف نموده و مصدوم را با داشت ولي در هر حال مكلف است در صورت بروز حادثه وسيله نقليه را در شانه سمت

وسيله ديگر بالفاصله به اولين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را به مامورين انتظامي اطالع  وسيله نقليه خود يا

                                              عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود .دهد

 .هاي توقف ضروري مجاز وسايط نقليه در طول آزاد راهها را ايجاد كندمحلوزارت راه و ترابري مكلف است : 4-1تبصره

بايست در بزرگراه تردد مي وسايل نقليه غيرمجازي كه به طور موقت و به سبب ضرورت و مأموريتهاي ضروري: 4-2تبصره

ترين مقام اجرايي ادارات كل راه و نمايند. فقط با اجازه وزير راه و ترابري و يا معاونين راهداري و حمل ونقل وي و يا باال

راه ( در پشت وسيله نقليه كه به وسيله پليس ترابري استانها در حوزه استحفاظي خود و بانصب تابلو )عبور آزاد از بزرگراه

ترابري توانند وارد بزرگراه شوند تابلو فوق الذكر به تعداد الزم توسط وزارت راه و به راننده تحويل و اخذ خواهد شد، مي

اي خواهد بود كه به نامه تعيين حداقل و حداكثر سرعت اينگونه وسايل طبق آيين  .گرددراه مي تهيه و تحويل پليس

                                                                                                                   .رسدو ترابري ميتصويب وزارت راه

مأموريت و ارايه خدمات در مأمورين سازمانهاي دولتي و انتظامي و يا افرادي كه به سبب ضرورت جهت انجام  :4-3تبصره

نمايند بارعايت ضوابط ايمني در صورت بروز حادثه از شمول سطح يا حاشيه بزرگراهها به صورت پياده تردد يا توقف مي

، به قوت خود راننده مقصر وسيله نقليه مجاز كه منجر به تصادف شده استت باشند و مسئوليمستثني مي 4حكم ماده 

                                                                                                                                              .باقي است

گيرند،موظف هستند از بور از آزادراهها كه طبق اين ماده واحده مجوز عبور ميوسايل نقليه غيرمجاز به ع :4-4هتبصر

 .خطوط مجاز در آزاد راهها عبور و مرور نمايند
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تواند با تصويب كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري و كميسيونهاي امور اقتصادي و دارايي و دولت مي: 5ماده

                                                                        .ه عوارض مناسبي تعيين و وصول كندتعاون مجلس شوراي اسالمي براي آزادرا

اقدام به هرگونه عملياتي كه موجب خرابي جاده گردد همچنين ايجاد هرگونه متسحدثات يا درختكاري يا زراعت : 6ماده

كه ميزان هر يك به طريق و وسايل  آهناههاي اصلي و فرعي و راه يا اقدام به حفاري در حريم قانوني آزاد راهها و ر

                                      .اجازه وزارت راه و ترابري ممنوع استشود بدونمتناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهي مي

ه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه وزارت راه و ترابري مكلف است با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي ك: 6-1تبصره

مجلس رأسا قلع و آثار تجاوز را صورت بخش اين قبيل مستحدثات يا درختكاري و يا زراعت و حفريات را ضمن تنظيم

                                                                                                                                              .محو كند

ها گونه پروندهاين  توانند به مراجع دادگستري مراجعه كنند. دادگاه خارج از نوبت بهاشخاص ذينفع مي: 6-2تبصره

                                                                                                                  كندرسيدگي نموده و حكم الزم را صادر مي

، خارج از نوبت به موضوع در خصوص ميزان خسارت و هزينه ها دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابري: 6-3تبصره

                                                                                                         رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود

ماموران مربوط در وزارت راه و ترابري و راه آهن و ماموران نيروي انتظامي موظفند ضمن مراقبت به محض : 6-4تبصره

مامور يا  .ا مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام الزم اطالع دهندمشاهده وقوع تجاوز به راهها و راه آهن و حريم آنه

                                                                        مسئول ياد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محكوم خواهد شد

ر از باالدست و يك كيلومتر از پايين دست پلها برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد مت: 6-5تبصره

                                                                                  .ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محكوم خواهند شد

تقرار تابلو يا هر شيئي ديگر در راهها ، روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و اسريختن زباله، نخاله، مصالح ساختماني :7ماده

و راه آهن و حريم قانوني آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين هرگونه عمليات كه موجب اخالل در 

                                                                        امر تردد وسايل نقليه ميشود و نيز ايجاد راه دسترسي ممنوع است

مرتكبان جرايم باال عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم و چنانچه تخريبي : 7-1تبصره

صورت نگرفته باشد مرتكب يا مرتكبين ، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به يك ماه تا 

در مورد اخير با جبران  .نقدي از پانصد هزار تا پنج ميليون ريال محكوم خواهند شد شش ماه حبس و يا پرداخت جزاي

                                                                                                                 خسارت تعقيب موقوف خواهد شد

رگاه مناسب ، درختكاري و عبور دادن تاسيسات از عرض راه و راه آهن و ايجاد راه دسترسي به حريم و گذ: 7-2تبصره

نصب تابلو در حريم آنها با اجازه وزارت راه و ترابري مجاز است . در موارد اضطراري به منظور ترميم تاسيسات عمومي كه 

ايت كليه نكات ايمني اقدام از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با كسب موافقت وزارت راه و ترابري و ضمن رع

                                                                                                                                            .خواهد نمود

ا و حريم آنها و ابنيه فني و وزارت راه و ترابري مكلف است نسب به برآورد هزينه و خسارت وارده به راهه: 7-3تبصره

، گاز ، ور بارهاي ترافيكي و لوله هاي آبعالئم و تاسيسات و تجهيزات ايمني كه در اثر برخورد وسائط نقليه و يا عب

فاضالب و كابل برق و مخابرات و غيره و هرگونه عملياتي كه منجر به بروز هزينه و خسارت گردد ، اقدام و مبالغ دريافتي 

  .( آنرا به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند%100خزانه واريز و صددرصد ) را به حساب
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يا جرح يا  آهن بر اثر رانندگي وسايل مزبور قتلآهن از طرف رانندگان وسايل نقليه راه هرگاه در طول خطوط راه : 8ماده

تين درمورد مجروحين و مصدومين ضرب واقع شود بايد وسيله نقليه متوقف گردد و ضمن مبادرت به كمكهاي نخس

آهن تنظيم و پس از تحقيقات آهن و مأمورين مربوط راه مجلس در محل حادثه به وسيله مأمورين انتظامي راه صورت

آهن قرار گرفته و مانع عبور حادثه جسد يا اجسام ديگري روي خط راه  اوليه از راننده و مطلعين در صورتي كه به سبب

آهن آن را به محاذات محل به خارج خط در نقطه مناسبي باشد مأمورين پليس انتظامي راه آهنقليه راه قطار و وسايل ن

آهن موظفند آثار و عاليم موجود را مأمورين پليس انتظامي راه  .بالفاصله قطار و وسيله نقليه را حركت دهندانتقال داده 

ل فوراً به مقامات قضايي براي حضور و انجام تشريفات قانوني در محل حادثه حفظ كرده و مراتب رادر صورت وقوع قت

                                                                                                                                                     .گزارش دهند

آهن معابر و گذرگاههاي مجاز براي افراد و وسايل نقليه را با نصب طول راه  آهن دولتي ايران مكلف است درراه : 9ماده

                                                                                                                                    عالمات مشخص كند

آهن به استثناي راه ها و تاسيسات فنيرود در محوطه ايستگاهها و كارخانه، وآهنعبور از روي خطوط راه : 10هماد

خطوط ممنوع است جز براي آن عده از  سكوهاي مسافري و امكنه و گذرگاهها و معابر مجاز واقع در ايستگاهها و در طول

آهن دولتي ايران بروز حادثه راه باشند و در صورت تخلف و آهن كه بر حسب وظيفه مجاز به ورود و عبور ميمأمورين راه 

                                                                                                                                        .مسئول نخواهد بود

ديگر در غير محلهاي مجاز آهن به طرفعبور هرگونه وسيله نقليه اعم از موتوري و غيرموتوري از يك طرف خط : 11ماده

                                                         .باشدوارده مي آمد و خسارتممنوع است و متخلف از اين امر مسئول هرگونه پيش 

مزبور به نحوي تخلف . ترتيب رسيدگي بهتخلف از مقررات اين ماده مستوجب پانصد ريال جزاي نقدي است :11-1تبصره

مقرر گرديده و تا تشكيل گارد  1350سال  است كه در قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب

آهن و در داران ديپلمه پليس انتظامي راه قانون تغيير نام وزارت راه وترابري افسران يا درجه 16ترابري موضوع ماده 

ژاندارمري كشور وظايف مذكور در آن قانون  داران ديپلمه پليسنباشد افسران يا درجهآهن نقاطي كه پليس انتظامي راه 

را انجام خواهندداد و پس از تشكيل گارد ترابري حق رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم با افراد ديپلمه گارد مذكور 

                                                                                                                                                  خواهد بود

هرگاه عبور وسايط نقليه موجب خرابي يا انحراف قسمتي از ريل و همچنين خاكريز وساير تاسيسات مربوط : 11-2تبصره

ريال و جبران خسارات وارده محكوم  5000تاريال 1000ليه به پرداخت جزاي نقدي از آهن گردد، راننده وسيله نقبه راه 

                                                                                                                                                 شودمي

                                                .ر خواهد گرديدداري كل منظووجوه حاصل از اجراي تبصره يك به حساب خزانه : 11-3تبصره

از  1320فروردين ماه آهن مصوب هاي راه قانون كيفر بزه 13از تاريخ تصويب اين قانون غرامت موضوع ماده  :12ماده

                        باشدآهن ميطهزار ريال خواهد بود و تجاوز به محدوده ايستگاهها درحكم تجاوز به حريم خ پانصد ريال تا پنج

هاي مصوب راه نقشهآهن بوده و بر اساس اي كه مورد نياز راه آهن عبارتست از محوطهحدود ايستگاه راه : 12-1تبصره

  .شودآهن مشخص مياز طرف راه  آهن درآمده باشد و به وسيله عاليم مخصوصآهن قانونا به تصرف و تملك راه 
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، مرجع قضائي صالح دستور الزم را مبني بر ركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانحسب درخواست ش: 12-2تبصره

همكاري و نظارت ماموران نيروي انتظامي با آن شركت جهت ايجاد نظم به منظور انسداد محلهاي تردد غير مجاز صادر 

                                                                                                                                                   ميكند

                                                                        :شودآهن اضافه ميهاي راه قانون بزه 21تبصره ذيل به ماده : 13ماده

                                                                .آهن خواهد بودي موكول به شكايت راه تعقيب متهم در دادگستر: 13-1تبصره

، مرجع قضائي صالح دستور الزم را مبني بر ركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانحذف درخواست ش: 13-2تبصره

به منظور انسداد محلهاي تردد غير مجاز صادر  همكاري و نظارت ماموران نيروي انتظامي با آن شركت جهت ايجاد نظم

                                                                                                                                                  .ميكند

گذرگاههاي ضروري و مجاري الزم را در  ،آهنراه  ام ايجاد راههاي جديد ووزارت راه و ترابري مكلف است هنگ: 14ماده

نظر گرفته موجبات ارتباط دو طرف راه احداثي را به نحو مقتضي فراهم كند وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم 

چارچوب رب اعالم وزارت راه و ترابري و دنمودن امكانات ارتباطي و وزارت نيرو در مورد تامين روشنايي راهها مكلفند حس

.                                                                                                                  مقررات موجود اقدام كنند

وزارت راه و ترابري مكلف است هنگام ايجاد راههاي جديد و راه آهن گذرگاههاي ضروري و مجاري الزم را در : 15ماده

رفته و موجبات ارتباط طرفين احداثي را به نحو مقتضي فراهم كند و در مورد آزادراهها وسيله ارتباط تلفني در نظر گ

                                                                                                            .طول راه به مسافتهاي معين ايجاد نمايد

نمايد احداث ديوار به ارتفاع ميارج از محدوده شهرها در مناطقي كه هيأت وزيران تصويب و وزارت راه اعالم خ: 16ماده

آهن و آزادراهها و راههاي اصلي واقع بيش از يك متر در اراضي و مستحدثاتي كه تا فاصله هفتاد متر از انتهاي حريم راه 

هاي شني مالكين حسب وفان شن كه به منظور جلوگيري از ورود تودهشده ممنوع است مگر براي اراضي واقع در مسير ط

با متخلفين حسب مقررات  .توانند به احداث آن اقدام نمايندآهن ميمورد با اخذ پروانه از ادارات راه و ترابري يا راه 

                                                                                       .اين قانون رفتار خواهد شد 6و دو ماده  هاي يكتبصره

                                                                                                  لغو شده است 11/2/1379الحاقي 17به موجب ماده : 16-1تبصره

(متر از انتهاي حريم راهها و حريم راه آهن 100نه ساختمان و ديواركشي و تاسيسات به شعاع صد)ايجاد هرگو: 17ماده

هاي كشور و در طول كنارگذرهايي كه وزارت راه و ترابري احداث نموده يا مينمايد و يا مسئوليت نگهداري آن را به 

ترابري موظف است در مورد متخلفان برابر  وزارت راه و .عهده دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع ميباشد

                   .لغو ميگردد 15با تصويب اين ماده تبصره ذيل ماده  .قانون ايمني راهها و راه آهن اقدام كند 6تبصره يك ماده 

( 100صد )وزارت راه و ترابري مكلف است نوع كاربري زمينهاي اطراف راهها و راه آهن هاي كشور به عمق : 17-1تبصره

متر را بعد از حريم قانوني آنها تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند و از متقاضياني كه بر حسب ضرورت وفق ماده 

همين قانون نياز به احداث مستحدثاتي در حد فواصل فوق را داشته باشند وجوهي را براساس آيين نامه اي كه به  (15)

( آنرا به منظور ايمن سازي راهها به مصرف %100اب خزانه واريز و صددرصد)تاييد هيات وزيران ميرسد اخذ و به حس

  . برساند
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( متر از منتهي اليه حريم قانوني 100نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشيه راهها و راه آهن ها تا شعاع صد): 17-2تبصره

به منظور ايجاد هماهنگي براساس موارد به وزارت ياد شده اجازه داده ميشود  .آنها توسط وزارت مذكور اعمال ميشود

( همين ماده نسبت به صدور مجوز ايجاد مستحدثات به متقاضيان اقدام نمايد. بديهي است متقاضيان 1موضوع تبصره )

                                                                                            .بايد ساير مجوزهاي الزم را از مراجع مربوط اخذ نمايند

مسائل ، مخابرات و نظاير آنها با رعايت يجاد تاسيسات عمومي نظير خطوط آب، برق، فاضالب، نفت، گازا: 17-3تبصره

، تابع ايين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزير راه و ترابري فني و ايمني مربوط به هريك

                                                                                                                   .وزيران خواهد رسيدبه تصويب هيات 

، نگهداري و مرمت راههاي ايف مربوط به برنامه ريزي، احداثوزارت جهاد كشاورزي همچنان عهده دار وظ: 18ماده

( همين قانون و تبصره هاي ذيل آن اقدام خواهد 6زين به حريم راههاي روستايي برابر ماده )روستايي بوده و با متجاو

                                                                                                                                                 .نمود

راه و ترابري و جهاد كشاورزي مكلفند عالئم افقي و عمودي و تجهيزات ايمني الزم را در طول وزارتخانه هاي : 19ماده

                                                         .هريك از راههاي مربوط مشخص و در محلهاي مورد نياز نصب و اجرا نمايند

وزارتخانه هاي مذكور مكلفند براي انجام عمليات احداث و مرمت و يا نگهداري راههاي مربوط عالئم ايمني  :19-1تبصره

الزم را نصب نمايند. چنانچه براثر كوتاهي در بكاربردن عالئم ياد شده خسارتي به اشخاص )حقيقي يا حقوقي( وارد شود 

، عتبارات جاري و عمراني وزارتخانهمطالبات پيمانكار يا اهريك از وزارتخانه هاي ياد شده حسب مورد موظف است از 

، دولت خسارت پرداخت يمانكاران مرتكب تقصير شده باشندخسارت وارده را پرداخت نمايد و چنانچه ماموران دولت يا پ

 .شده را از آنها استيفاء خواهد نمود

 


