ديدگاه

در تحكيم بنياده�اي اقتصادي ،اصل ،رفع نيازهاي انس�ان در جريان رش�د و تكامل همه جانبة انس�ان
اس�ت .ايجاد محيط مس�اعد براي رش�د فضايل اخالقي براس�اس ايمان و تقوا در كنار ايجاد نظام اداري
صحيح و پي ري�زي اقتصاد صحي�ح و عادالنه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و ني�ز تأمين حقوق
همه جانبة افراد جامعه اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادالنه براي همگان و از همه مهمتر؛ تساوي
عموم در برابر قانون ،از جمله حقوق اساسي مردمان اين سرزمين محسوب است.

ش��ايد تكرار عبارتهايي همچون «حدود آن را قانون تعيين ميكن��د»« ،ترتيب آن را قانون
مش��خص ميكند»« ،نحوة اج��راي آن را قانون معي��ن ميكند»« ،چگونگي تش��كيل ،حدود
وظايف و اختيارات آن را قانون معين ميكند» ،تأكيد قانون اساس��ي ما بر قانونمداري و حركت
بر مدار قانون باش��د .مث ً
ال در اص��ل يكصد و پنجاه و نهم آمده اس��ت؛ «مرجع رس��مي تظلمات

و شكايات ،دادگستري اس��ت .تش��كيل دادگاهها و تعيين صالحيت آنها منوط به حكم قانون
قانون مادر ،با بيان اصول كلي و اس��اس حقوق اشخاص و افراد
است .».اين ،نش��ان ميدهد كه ِ
جامعه به ذكر كليات بس��نده كرده و تأكيد دارد كه دس��تگاه تقنيني كش��ور بايد مبتني بر اصول
تبيين جزئياتِ آن كليات بپردازد.
قانون اساسي به تشريح و توضيح و ِ
از ديدگاه حاكميت قانون ،رعايت قانون از سوي اشخاص ،مردم و دولت ،به مثابة يك قرارداد،
الزامآور اس��ت .در اين نگاه ،نظريههاي حاكميت اراده ،س��ودمندي اجتماعي و عدالتخواهي،
همبس��تگي قراردادي و مانند آن در مس��ير هدايت جامعه به س��وي قانون م��داري ،هريك به
تنهايي ،مردود است و صرف ًا اين نگرش ،پسنديده و مقبول است كه «قانون» را برتر بدانيم چون
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مرجع ايجاد كنندة حق است .به عبارتي ديگر ،قانون اساسي به عنوان قانون مادر ،حاكم بر قوانين
عادي و ساير مقررات است؛ به نحوي كه حتي قانون عادي نيز از قانون اساسي ،اعتبار ميگيرد و
از اين حيث ،به نحو غيرمستقيم ،مرجع ايجاد كنندة حق محسوب است.
ديدگاه حاكميت قانون ،برخاس��ته از نظري��ة ارادهگرايي اجتماعي اس��ت .اي��ن نظريه ،هم
ارادة جامعه را پيرو قانون ميداند و هم قان��ون را تنها مرجع ارزيابي و تعيي��ن نيازهاي اجتماعي
برميشمارد.
در ش��رايط كنوني جامعه ،كمتركسي اس��ت كه «خودرو» را جزو كاالهاي سرمايهاي نداند .از
همين رو ،قانونگذار به صراحت بيان داشته اس��ت كه؛ «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي
انجام ميش��ود» .يعني كه خودرو و معامالت راجع به آن ،يك نياز اقتصادي جامعة امروز ما است
و از آنجا كه نقل و انتقال آن ،از هر حيث ،بر روابط حقوقي و اقتصادي آحاد جامعه تأثيرگذار اس��ت،
قانون ،به درس��تي ،به اين موضوع مهم ورود پيدا كرده و مقررات خاصي را در اين خصوص ،وضع
نموده است كه همة دستگاههاي اجرايي كشور بايد خود را مطيع امر قانون بدانند و از قانون پيروي
كنند؛ خصوص ًا وقت��ي كه قانون به صراحت و دقيق ،تعيين تكليف كرده اس��ت و بيان داش��ته كه؛
«نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام ميشود».
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