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دفاتر اسناد رسمی؛
مرجع صدور سند مالکیت وسایل نقلیه
قطعنظر از اين كه س�ند چيس�ت و تعريف قانوني آن كدام است يا انواع س�ند چندگونه است ،در بحث
اهميت «س�ند رس�مي» و در تبيين جايگاه حقوقي و شأن اجتماعي س�ند رس�مي ،ميتوان آن را از ديدگاه
مرجع صادركننده ،مورد بررس�ي ق�رار داد .با نگاه اجمالي به اي�ن موضوع درمييابيم كه نقطة مقابلِ س�ند
حكم اس�ناد رسمي اس�ت .و اش�خاص جامعه را از حيث موضوع مورد بحث
رسمي ،س�ند عادي يا سند در ِ
ميتوان به س�ردفتر و قاضي و غيرآن ،تقسيم نمود .اين سرمقاله س�عي دارد تا با اهتمام بخشيدن به نقش
و جايگاه س�ردفتر در تنظيم اسناد و تنس�یق روابط حقوقي اش�خاص در دفاتر اسناد رس�مي ،قانونگذار و
دستگاه قضايي و قوة مجريه را به پذيرش اين مهم كه «سند رس�مي» تنها راهكار پيشگيري از وقوع جرم
محس�وب اس�ت» ،توجه دهد و بر صحت و درس�تي نظر قانونگذار مبني بر اين كه؛ «نقل و انتقال خودرو به
موجب سند رسمی انجام میشود» ،خصوصاً با عنايت به س�اختار اداري كشور ،مهر تأييد بزند و متصديان
امر را در مقام اجرا ،از نظر حقوقي ،متقاعد سازد.

 .1سند عبارت اس��ت از هر نوش��ته كه در مقام اثبات دعوي يا دفاع ،قابل اس��تناد باشد .در اين ميان،
شهادتنامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت كه ورود به اين بحث ،نوشتار را
به حاشيه ميكشاند.
سند بر دو نوع است؛ رسمي و عادي .اسنادي كه در ادارة ثبت اس��ناد و امالك و يا دفاتر اسناد رسمي
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يا در نزد س��اير مأموران رس��مي ،در حدود صالحيت آنها و برطبق مقررات قانوني ،تنظيم شده باشند،
رسمي
رسمي است( .مفاد سند نيز در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد .به عبارتي بهتر ،سند
ِ
مخالف قانون نيز اعتبار ندارد ).و هر آنچه از اس��ناد كه به نحو غير از اين ،تنظيم شده باشد ،سندي عادي
رسمي غيرصالح و يا خارج از قلمرو صالحيت او تنظيم شود ،نه سند
است .يعني سندي كه توسط مأمور
ِ
رسمي است و نه در حكم سند رسمي؛ بلكه سند عادي است.
و اما به اعتبار قانون ،اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته ،دربارة طرفين و وراث و قائممقام
منتسباليه تصديق نمايد.
آنان معتبر است؛ 1ـ اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده اس��ت ،صدور آن را از
ٌ
2ـ هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده ،فيالواقع ،امضا يا مهر
مقابل اسناد رسمي يا اس��نادي كه اعتبار سند رسمي را دارد،
كرده است .و نيك ميدانيم كه انكار و ترديد در ِ
مسموع نيست و طرف فقط ميتواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد ياد شده
به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است( .مستفاد از مواد  1284تا  1292قانون مدني)
رسمي تنظيم اسناد تهيه ش��ده ليكن مأمور ،صالحيت تنظيم
 .2هرگاه سند وس��يلة يكي از مأموران
ِ
آن سند را نداشته باش��د و يا رعايت ترتيبات مقررة قانوني را در تنظيم س��ند نكرده باشد ،چنين سندي در
صورتي كه داراي امضا يا مهر طرف باشد ،عادي است و سند رسمي نيست( .ر.ك :.ماده  1293قانون مدني)
 . 3مسأله قضا در رابطه با پاس��داري از حقوق مردم در خط حركت اس�لامي ،به منظور پيشگيري از
انحرافات موضعي در درون امت اسالمي امري اس��ت حياتي؛ از اين رو ،ايجاد نظام قضايي بر پاية عدل
اسالمي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است .اعمال قوة قضائيه
وسيلة دادگاههای دادگستري اس��ت كه بايد طبق موازين اسالمي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي
و حفظ حقوق عمومي و گس��ترش و اجراي عدال��ت و اقامة حدود الهي بپردازد .مرجع رس��مي تظلمات
و شكايات ،دادگستري اس��ت .احكام دادگاهها بايد مس��تدل و مس��تند به مواد قانون و اصولي باشد كه
براساس آن حكم صادر ش��ده است .قاضي موظف است كوش��ش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه
بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اس�لامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به
بهانة سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
قضات دادگاهه��ا مكلفاند از اجراي تصويبنامهه��ا و آييننامههاي دولتي ك��ه مخالف با قوانين و
مقررات اس�لامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه اس��ت خودداري كنند و هركس ميتواند ابطال
اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري كه به منظور رس��يدگي به شكايات ،تظلمات و اعتراض مردم
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نس��بت به مأموران يا واحدها يا آييننامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها ،زيرنظ��ر رئيس قوة قضائيه
تأسيس شده است ،تقاضا کند.
قانون ،صفات و شرايط قاضي را طبق موازين فقهي تعيين ميكند و استخدام قضات عادي و شايسته
و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مش��اغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ،طبق
قانون ،در زمرة وظايف رئيس قوة قضائيه است( .مستنبط از اصول  156تا  174قانون اساسي)
 .4دفتر اسناد رس��مي ،واحد وابس��ته به وزارت دادگستري اس��ت و براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي
طبق قوانين و مقررات تشكيل ميش��ود .ادارة امور دفتر اسناد رس��مي برعهدة سردفت ِر منصوب توسط
وزير دادگستري اس��ت كه با رعايت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون س��ردفتران و دفترياران
بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و امالك كش��ور با جلبنظر مشورتي كانون سردفتران و دفترياران ،به
موجب ابالغ قانوني انتخاب و انتصاب ميشود.
منافي شغل س��ردفتري است ،يادآور ميشود كه سردفتر
ضمن بيان اين نكته كه قضاوت از
ِ
مشاغل ِ
موظف است نسبت به تنظيم و ثبت اس��ناد مراجعه كنندگان اقدام نمايد مگر اين كه مفاد و مدلول سند،
مخالف با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي و يا اخالق حس��نه باش��د كه در صورت تش��خيص
چنين حالتي ،س��ردفتر بايد علت امتناع را به ص��ورت كتبي به ارباب رجوع و متقاضي س��ند اعالم دارد.
(مستفاد از ماده  30ق.د.ا.ر.ک).

 . 5از نقطه نظر حقوق��ی ،تردیدی در این نکته نیس��ت که نیروی انتظامی و پلي��س به عنوان ضابط
دادگستری ،نمیتواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد.
 .5-1این که م��اده  29قانون رس��یدگی به تخلفات رانندگی مصوب مجلس ش��ورای اس�لامی به
تاریخ 1389/12/08به تصریح میگوید؛ "نقل و انتقال خودرو به موجب س��ند رسمی انجام میشود" و
میافزاید؛ "دارندگان وس��ایل نقلیه مکلفاند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد
رسمی ،ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی
اصالت وس��یله نقلیه ،هویت مالک ،پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پالک به نام مالک جدید
مراجعه نمایند".؛ در واقع ،تأکید بر این مهم دارد که؛
دارندگان وس��ایل نقلیه ،پیش از هرگونه نقل و انتقال وس��ایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ،بایستی
ابتدا با مراجعه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی ،منحصراً
همه ی چهار کار برشمرده ی زیر را انجام دهند:
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نخست .بررسی اصالت وسیله نقلیه؛
دوم .بررسی هویت مالک؛
سوم .پرداخت جریمهها و (پرداخت) دیون معوق؛
و
چهارم .تعویض پالک به نام مالک جدید.
یعنی در بادی امر ،نی��روی انتظامی مکلف اس��ت با مراجعه ی دارنده ی وس��یله ی نقلی��ه به ادارات
راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینش��ده از سوی راهنمایی و رانندگی ،نس��بت به انجام چهار مرحله ی
مذکور ،اقدام نماید و س��پس دارنده ی وس��یله ی نقلیه میتواند جهت نقل و انتقال به یکی از دفاتر اسناد
رس��می مراجعه و درخواس��ت تنظیم و ثبت و صدور س��ند رس��می به نام خریدار و مالک جدید نماید و تا
فروشنده و خریدار متفق ًا سند رسمی انتقال وسیله ی نقلیه را در دفتر اسناد رسمی امضا ننمایند ،وسیلهی
نقلیه همچنان به نام فروشنده است و پاس��خگویی به مس��ایل و امور حقوقی و قانونی ناشی از وسیلهی
متقاضی فروش) است و نه خریدار! در واقع ،در صورت مراجعه ننمودن به
مالک
نقلیه ،بر عهده فروشنده (و ِ
ِ
دفاتر اسناد رسمی ،1خریدار یا ٌ
مالک جدیدی وجود ندارد تا مسؤول شناخته شود؛ و در صورت
منتقل الیه یا ِ
مالکیت وس��یله ی نقلیه ،چاره ای جز مراجعه به دادگاه جهت تعیین مالک ،نیست .همین
اختالف بر س ِر
ِ
است که به درستی ،گفته می شود؛ اگر نقل و انتقال وسایل نقلیه ،در دفاتر اسناد رسمی ،انجام نشود ،نقل
و انتقال قانونی ،اساس ًا انجام نگرفته است و وس��یله ی نقلیه به خریدار منتقل نشده است .چرا که؛ "نقل و
انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود" و تنظیم و ثبت هرگونه معامله و سند انتقال ،بایستی در
دفاتر اسناد رسمی ،انجام شود ،وگرنه ،سند ،رسمی نیست و سند عادی محسوب است.
بنا بر همین استدالل ،نیروی انتظامی نمیتواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد .و از آنجا که اسناد
صادره از دفاتر اسناد رسمی ،طبق قانون ،رسمی و الزم االجرا است و از این حیث ،شبهه و تردیدی نیست؛
 .1البته به نظر نگارنده ،نیروی انتظامی بایس��تی پس از انجام س��ه مرحله ی ابتدایی ،پی��ش از ﻓﮏ ﭘﻼک ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ روی
ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﺧﺘﺼﺎص ﭘﻼک ﺟﺪﯾﺪ ب��ه نام خریدار ،فروش��نده و خریدار را  -با نامه ای مبن��ی بر این که انتقال

مالکیت وسیله نقلیه از فروش��نده به خریدار منع ندارد – به یکی از دفاتر اسناد رس��می ،ارجاع دهد تا پس از تنظیم و ثبت
هرگونه معامله اعم از بیع یا صلح حقوق و مانند آن در دفاتر اسناد رس��می ،خریدار و فروشنده سند رسمی انتقال قطعی را
امضا نمایند به نحوی که خریدار ،به تنهایی بتواند برای انج��ام مرحله ی چهارم یعنی “تعویض پالک به نام مالک جدید”
توسط نیروی انتظامی اقدام نماید.

سخن روز

13

بهیقین،ازنقطهنظرقانونیوحقوقیوقضایی،مرجعصدورسندمالکیتخودرو،دفاتراسنادرسمیاند.
 .5-2و از طرفی ،نیروی انتظامی و پليس ،خود ،به عنوان ضابط دادگس��تری ،اساس ًا نمیتواند مرجع
صدور س��ند مالکیت خودرو تلقی ش��ود .زیرا که نیروی انتظامی ،وظایف بس��یار مهم تر و امنیتی دارد و
فقط "اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای کشور" ،از تکالیف
قانونی این نهاد انتظامی نیست بلکه "پیش��گیری از وقوع جرم"" ،کشف جرایم"" ،بازرسی و تحقیق"،
ِ
"حفظ آثار و دالیل جرم" و همچنین "دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها"،
چندین وظیفه از مأموریت ها و وظایفی است که وفق قانون ،بر عهده ی نیروی انتظامی است.
حال ،کمترین پرسش این است که؛
چگونه می شود نیروی انتظامی ،به عنوان ضابط دادگس��تری ،خود ،بتواند هم کشف جرم کند و هم
از متهم یا متهمان ،بازرس��ی و تحقیق نماید و نیز آثار و دالیل جرم را حفظ نموده تا س ِر بزنگاه ،نسبت به
دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها ،اقدا ِم قانونی نماید!؟
نیک می دانیم که ضابطان از حیث موضوع مورد بحث ،به دو دس��ته ی قضای��ی و غیرقضایی قابل
تقسیم اند که ضابط غیرقضایی ،به مأمورانی گفته می ش��ود که اساس ًا فاقد ابالغ و پایه قضایی بوده و در
واقع ،وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی و اداری کشور به س��بب نوع و وظیفه و مسؤولیتی که قانون،
در حدود مقررات ،به ایشان محول می نماید ،انجام وظیفه می کنند .و از دیدگاه نظری ،جدای از این که
"ضابط خاص" به چه اش��خاصی اطالق می ش��ود ،مأموران نیروی انتظامی از آن جهت که صالحیت
عام دارند تا درباره ی تمامی عنوان های مجرمانه ،اقدام نمایند مگر مواردی را که به موجب قانون ،ورود
نیروی انتظامی ممنوع شده باشد" ،ضابط عام" محسوب می شوند.
بند یک ماده  15قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری ،به صراحت بیان
می دارد که؛ نيروي انتظامي جمهوري اس�لامي ايران ،جزو ضابطين دادگستري اند و در تعریف ضابط
دادگستری تصریح نموده است که ضابطين دادگس��تري ،مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات
مقام قضايي در كش��ف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و داليل جرم و جلوگي��ري از فرار و مخفي

شدن متهم و ابالغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون ،اقدام مي نمايند.
بند  8قانون نیروي انتظامی جمهوري اس�لامی ایران مصوب  1369/4/26به صراحت آورده
اس��ت که؛ "انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی
محول است از قبیل:
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الف  -مبارزه با مواد مخدر.
ب  -مبارزه با قاچاق.
ج  -مبارزه با منکرات و فساد.
د  -پیشگیری از وقوع جرم.
ه  -کشف جرایم.
و  -بازرسی و تحقیق.
ز  -حفظ آثار و دالیل جرم.
ح  -دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها.
ط  -اجرا و ابالغ احکام قضایی.
و از طرفی ،وظایف ضابطین دادگستری عبارت است از )۱ :کشف جرم؛  )۲بازجویی مقدماتی؛  )۳حفظ
آثار و دالیل جرم؛ )۴جلوگیری از فرار متهم و مخفی شدن وی؛ )۵ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی.
بنا بر همین استدالل های قانونی و حقوقی ،ضابط دادگس��تری ،خود ،نمی تواند مرجع صادرکننده
سند مالکیت خودرو تلقی شود.
و از آنجا که «نقل و انتقال خودرو به موجب س��ند رسمي انجام ميش��ود» و همچنین «سند رسمي،
تنها راهكار پيش��گيري از وقوع جرم محسوب اس��ت» ،از دس��تگاه قضایی که وظیفه ی خطیر و بسیار
ن اجرای قوانین" و "اقدام مناس��ب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح
مهم "نظارت بر حس 
حیاتی و ِ
مجرمین" را بر عهده دارد ،انتظار می رود که جهت اصالح س��اختار اداري و نظم حقوقی كش��ور ،بر این
باو ِر حقوقیُ ،مهر تأييد بزند.
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