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 تزلزل حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
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 چکیده

حقوق که دستاورد دیرین اندیشه های بشری هستند همووار  بوه دنلوال ینوم ن     کلی اصول 

ق بن ادین در پریو این اصول و یحت حمایت آن رشود  حقو .حقوق اساسی انسان ها بود  اند

در مجموعه نظوا  حممرانوی ینوع و شوود     کرد  و یعالی یافته اند چنانچه جایگا  این اصول 

اموروه  بحوه هوای    . بالطلع نارسایی های اجتماعی چهر  خود را به وضوح نشان خواهود داد 

در جامعوه و  انتقوات  آن  فراوانی در خصوص سند خودرو و مرجع صالح ثلت رسومی نقوو و   

یمامی یالش هوای صوور  گرفتوه جهوت حوو موضوو  بوه        . محافو رسمی شمو گرفته است

گوویی موضوو  در م وان باشونامه هوا و      . صور  فنی و جدل با ادله های قانونی بوود  اسوت  

یا آنجا کوه اینجانوم مطالعوه نموود  ا  ایون جریوان اه       . مقررا  مغفول و تینحو ماند  است

چنانچه اگر به دقت آس م هایی که . صول حقوق عمومی نقادی و بررسی نشد  استدیدگا  ا

را  وارد موی کنود    ت خودرو بر پ مر  ی حقوق فردی و اجتماعی افوراد این بحران سند مالم

 نظار  کن م در آن صور  شاید اهم ت آن دوچندان شود و به فمور را  حوو اساسوی ب فتو م    

خاص حقوق عمومی و اصول آن اهجمله اصو حاکم وت قوانون   این مقاله در نظر دارد اه نگا  

نظم و امن ت عمومی، حقوق شهروندی به این بحران یوجوه نمایود شواید در    ( اصو صالح ت)

  .کوچه های این را  باریک روهنه و ام دی پ دا شود

 مقدمه

  انیدانشوجو  یهسوتند کوه بورا    یاه جمله اصول ر  و غ ت قانون در اصو صالح ت اصو حاکم

 ت اهم میشو یم یوارد موضوعا  حقوقآشنا و بدیهی  می باشد  اما وقتی اصلی رشته حقوق 

و  ک و و یفم اصوول  نیو شودن ا  یوی اجرا قوه یطر م کن یدرک م یآنها و کاربردشان را به خوب
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موضو  مستقو در  یواند یدر جامعه م ت استقرار نظم و امن یها و چگونگ ت صالح ص یشا

قورار دارنود کوه منتظرنود یوا آموال و        یمردمو  ت و حاکم یآن سوو  باشد در یمطالعا  حقوق

 یامور کوار را بورا    نیو کنود و ا  دا و یحقو  پ حالمموان    یشان به دست معجز  آسا یآرهوها

. است ت حقوق مالمیثل ت    ت حاکممع ن   یکند اه جمله ابزارها یم سات  مقاما  حاکم

است و بنای یوسوعه را بوا مالم وت    شاید جان تک به درستی به اهم ت این موضو  پی برد  

اسناد  .شرو  می کند در این صور  هر اقدامی در جهت یعالی آن می یواند ثمرباش باشد

اسوناد   نیو دارند ا ندیفرآ نیدر ا یفراوان ر مقوله هستند یاث نیدر ا یکه عنصر محور یرسم

 یدچار هرگونه بآمد  چنانچه  رون سرافراه ب یار بس یخود اه آهمونها یاییار ر که در س

شوهروندان را   نیاد جامعه حقوق بن ت بر نظم و امن  گردند هر آن مممن است عالو یسامان

را بر مدار ثلا  قورار   شیامور خو یادها بن ت طللد که حاکم یم نیبنابرا ندینما یهم قربان

 یالفایدارد اختمحفوظ  خود را  ت موقع یو دفایر اسناد رسم یاه اسناد رسم تیدهد و با حما

بر سر یصاحم نقو و انتقال اسناد  یانتظام یرو و ن یدفایر اسناد رسم ن ما ب ف  که امروه  ما

 ینهادهوا  نیو ا یهور دو  دیو آ یحسوا  مو  ب ثلوایی  یبو  نیو اه ا ینمونه ا م خودرو شاهد هست

امور باعوه    نیو و ا داننود  یخوودرو مو   ت و مالم یاسناد صادر  اه خود را سوند رسوم   یت حاکم

و اسوتحما    ت و نکوه نظوم و ام   یاسوت امور  گردیود    ر جامعه و شوهروندان  اقشا یسردرگم

 یدگ قانون رس ۹۲ماد   ر با یفس یانتظام یرون  کرد  است را خدشه دار  معامال  خودرو 

 گور ید یاه سوو  دانود  یخوود را مو   یقانون مدن ۷۹۲۱و ماد   یو رانندگ ییبه یالفا  راهنما

 یرو و اسوناد صوادر  اه ن   یقواعود و مقوررا  ثلتو    بور اسوا    ارانیکانون سردفتران و دفتر 

برحورر   یاه دخالوت در اسوناد رسوم   را   س پالک کورد  و پلو   ضیبرگ یعو رفاًرا ص یانتظام
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در این مقاله سعی شد  است یا حد مممن اهادله هاوفنون قانونی که درمقوا  جودال   . دارد یم

  شوود و ب شوترمتمرکز بور    ودفا  کاربرد دارند پره زشودواگرته  شد بقدرکفایت اسوتفاد 

اصولی می شویم که دراین خصوص کارایی ته  را دارند بعلاریی ادعای ما صورفا بوه کرسوی    

نشاندن یمی اه نظریه ها ن ست بلمه ما می خواه م این موضو  را با نگوا  بوه اصوول حقووق     

 . عمومی یحل و نمای م

 شرح ماجرا: اول 

در خصووص سوند    ارانیو و کانون سردفتران و دفتر یانتظام یرو ن ن ماب یامروه  اختالف ف

شد   ویروه جامعه یلد عیو وقا بحه ها نیاه مهمتر یمیخودرو و ثلت و نقو و انتقال آن به 

کورد  اسوت و یواکنون      جواد یا یت حواکم  ینهادهوا  ان و م را یجد یکه چالش یاست موضوع

 ماند  است یباغ نحویت

  یدانند به حود  یاسناد خودرو م  یبرا ت اجد صالحخود را و یدو نهاد عموم نیهر کدا  اه ا

عنووان بورگ    یانتظوام  یرو و ن راً اخ م خصوص خودرو هست نیکه ما شاهد دو نو  سند در ا

اسوت در نقطوه مقابوو     د  و نام ت و داد  و سوند مالم  ر  پالک برگ سلز ه خود را یغ ضییعو

است که کانون  ییماجرا جا نینقطه  آغاه کنند یصادر م ت سند مالم ز ن یدفایر اسناد رسم

ساهمان ثلت اسناد و   ۹۲/4/۲4 -545۷/45/۷ به باشنامه شمار  ارانیسردفتران و دفتر 

 کند ینم  ن امالک یمم

ثلوت نقوو و انتقوال     اه  کند ابتدائاً یرا امنا م یکه در مفاد خود دفایر اسناد رسم یا باشنامه

جهت   یو رانندگ ییرا به ادارا  راهنما ن کنند و مراجع یخوددار یپالک کشور یخودروها

 ته  ارجا  دهند یگواه  یاخر گواه
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و  انجامود  یم یعدالت ادار وانیکانون سردفتران نزد د تیشما به  موضو   نیا نمهیا تیلغا

در خوار    ثلوت   نظور سواهمان    وانیکند د یباشنامه مرکور را ابطال م وانید یعموم ئت ه

و مودارک و   یدفایر اسناد رسوم  ویکه وظا اعال  داشته است  آن و ارا  خار  اه حدود اخت

و مقررا  مشاص شد  اسوت   ن موجم قوان به  مستندا  مربوطه در خصوص ثلت خودرو 

 ه و نقل ویوسوا  کپوال  ضییعوو  یطرح مل نه به یبا وضع قاعد  آمد  با هدف اجرا یوان یو نم

 ۷کرد جادیدفایر اسناد ا یبرا دییعهدا  شد

 نموه ییوا ا  شوود  یشورو  مو   یانتظام یرو ن یها یر گموضع  ماالفت ها  انیجر نیبه دنلال ا

و راهنموایی   قوانون   نیو و بوا ا  رسود  م رییصوو  ۲۲در سوال   ینودگ ییالفوا  نما  دیقانون جد

و  دانود  یو ثلت سوند خوودرو مو    م ینظ یابر را نهاد صالح خودو  مپا را فرایر گراشت یرانندگ

 یاه خودرو صادر کند و ن ت یواند سند مالم یم یاسناد رسمدفایر  یکه همپا دارد یعنوان م

قانون  ۹۲ماد   یینامه اجرا نی آ مییصو ست به حنور و ثلت سند خودرو در دفایر اسناد ن

امور را   یدگ و چ بوه موضوو  نمورد  و پ    یکممو  یو راننودگ  ییبوه یالفوا  راهنموا    یدگ رس

گونوه  نیشوهروندان اسوت کوه ا    یگمسردر ماند آنچه که م ان م نیدوچندان کرد  است در ا

مرجوع   نموه یو فروشندگان را دچار مشمو کرد  اسوت ا  دارانیمعامال  و اسناد آن ها و خر

 دانتقال خودرو مراجعه کر یبرا کیبه کدا   دیباشد و با یم یصالح چه نهاد

 یا د یموضو  مشمال  عد نیاعتلار ته  را دارد ا ت کدا  نهاد اه منظر حاکم یم ناد ینظاس

اسوناد   دیاختالفا  قنا  دادگاهها با یکرد  است در مواقع جادیا ییمراجع قنا یرا هم برا

است  یچه کس ه نقل له مالک وس قت کنند در حق ییلق ت کدا  مرجع را به عنوان سند مالم

                                                 
1
  هیات عمومی دیوان عدالت اداری 22/80/1301 -  254-253-252دادنامه شماره  - 
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باشنامه صادر نموود    هی قو  قنا استیها و ر یر موضو  اختالفا  و درگ نیادر کشاکش 

منمون کوه اه آنجوا کوه خوودرو      نیبدهد بد انیپا ییقنا یبحران در نهادها نیاست یا به ا

 یلورا واحودها   رد و گ یقرار مو  یو دعاو میکه به وفور موضو  جرا است  یجزء اموال شاخص

 د یو ثلت گرد یاسناد معامال  خودرو که در دفایر رسم کثلت اسناد و امال یو اجرا ییقنا

بوه   دن مورد یوجه قورار دهنود و اه اعتلوار باشو     ت ممال ص یشا یرا به عنوان مالک قانون

 س رئ ندینما یخودداراک دا   ت مالم پالک خودرو به عنوان سند ضیمدارک مربوط به یعو

 ه و اه ح یواننود  یمو  یبهتر است هر نهاد یضمناً اشار  نمود که دفایر اسناد رسم هی قو  قنا

و ممنو  المعامله بوه موجوم حموم     تیمحجور ر نظ یقانون ت و عد  ممنوع ن متعامل تیهو

و یاصوص   هیاممانا  و یجز نیاه ا گرید یکنترل ته  را انجا  دهند و بالطلع نهادها ییقنا

  ۷ستند برخوردار ن

ساب  خود  هیکماکان به رو یانتظام یرو و ن ییقنا ینهادها دگا ید رغم اوصاف و عل نیبا ا

 یو انتظوام  ییو قنوا  یموضو  به مراجوع ثلتو   نیو ا هند یبحران دامن م نیدهد به ا یادامه م

 خود کرد  است ر مرد  را درگ

  تیحقوق مالک تیاعتبار تثب : دوم

 کوه   یاه آن هموار  مورد یوجه بشر بود  اسوت بوه نحوو    یثلت اسناد و به یلع آن حقوق ناش

مناسولا  و   م ینظو انسوان هوا  جهوت     آن با درجه یمدن ملت ها گر  خورد  است استحما  

 نیو ا ت و اهم گرانیو نما ۹کتابوت العودل   اصوالح اند  آورد  یظ حقوق خود به کتابت آنها روحف

                                                 
1
 1201قانون مدنی ماده  - 
2
 202سوره بقره آیه  - 
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که اما امروه  با  یینهادها دیآ یآنها به شمار م ن خاص جهت ینم ینهادها س مطلم و یاس

 م شناس یم ر  و غاسناد و امالک، دفایر اسناد رسمی   ساهمان ثلت نیعناو

 یقالب سند رسم  -الف

 نیبنوابرا  ۷نود یگو یدفا  قابو اسوتناد باشود سوند مو     ای یدر مقا  دعو ای  که  شتهنوبه هر   

که  ییو در جا ست گونه ن نیاست اما لزوماً ا یبه دادرس وییما شتر ب وییعر نیهرچند که ا

شوامو اسوناد    یکل یدسته بند کی درکاربرد دارد اساساً اسناد  ز باشد ن یو مطرح م یدعوا

 نیموامور  ریدر نوزد سوا   یم قانونگرار اسناد ینظچونمه  باشند اگر  یم یو اسناد رسم یعاد

 ۹.کنند  یم ییلق یرا سند رسم یرسم

بوه اسوناد    یخاصو  یدارد و اعتلوار  یا ژ یو ینگاه ت مالم یاما در خصوص اسناد قانون مدن 

 یم اسناد ینظ ییدهد گو یو ساهمان ثلت اسناد و امالک م یثلت شد  و در دفایر اسناد رسم

اه  یکه سوند رسوم   یباشد در حال یم ز نکما اینمه  اینگونه  دارد مناعفی  مراجع اعتلار  نیا

ثلوت شود  اسوت در     یدر دفایر اسوناد رسوم   ن است که مطاب  قوان یمنظر قانون ثلت سند

با  4اسناد است نگونهیبه ا یقانون مدن مردیاه منظر قانون ثلت احوال اه رو یسند رسم جه نت

موضو  یا چه انداه  اسوت و نگواهش    ت که نزد قانونگرار اهم میشو یمتوجه م و یوص نیا

باشود   یمنقول و اسناد منقوول چگونوه مو    ر چه اسناد غ ت حقوق مالم اسناد یم به قالم ینظ

داشوته   یافراد نقوش مووثر   ییوانند در یحق  و ثلو  اعمال حقوق یم یبه آسان یاسناد رسم

صودور    یو و اه طر سوتند  اعتلوار خوود ن   ن یوام  یبورا  یینوا حمم ق اهمند اسناد ن نیباشند ا

 نیشود بنابرا یرا وصول کرد و مشمول مرور همان نم ااه آن آنه یحقوق ناش توان م ه اجرائ

                                                 
1
 1204قانون مدنی ماده  - 
2
 21/12/1305-188/20882/088بخشنامه ریاست قوه قضائیه بشماره  - 
3
  .148، 1302 غالمرضا ، حقوق ثبت اسناد و امالک ، تهران ، واحد انتشارات فرهنگی ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهیشهری، - 
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و منودرجا  آن را انموار نموود     ا یو یووان محتو  یباشد و نم یم یاصو بر اصالت اسناد رسم

 د  به ثلوت رسو   ن که مطاب  قوان یسندکرد  جعو ییواند نسلت به آنها ادعا یبلمه صرفا م

خواهود بوود مگور آنموه      عتلور منودر  در آن م  یو امنوا  ا یاست است و یما  محتو یرسم

 ۷ول ت آن ثابت شودمجع

 درجه اقتدار حاکمیت -ب

دارد اگور   یت با نهاد حاکم یاست است که اریلاط ینگاینگ یثلت اسناد و امالک اه جمله امور

اسوت اه   خصوص پررنو   نیباشند اما نقش دولت در ا یه مرد  مرابط نیاکه یک سر  چند 

خواص آن   یهوا  یژگو یکه و یت در جامعه است امن ت ثلا  و امن جادیمهم آن ا یکارکردها

خود اه جمله ساهمان ثلت اسناد و امالک به  ژ یو ینهادها  یاست دولت اه طر ت ثلت مالم

ماننود   یت امورا  حاکم گریمانند د یلتکه امورا  ث ست جهت ن یپرداهد ب یامر مهم م نیا

را در یحقو    ینقش اساس ت اقتدار حاکم ۹شود یم ییلق ت استقرار نظم و امن یقانون گرار

دولوت   یها یژگیاه و ت نظا  منسجم در حوه  ثلت مالم جادیا یکنند به علاری یم یآن باه

 نیدر ا ت تقرار حاکماسعظمت  بر حقوق مرد  است  یکه ملتن یمقتدر و یوانمند است دولت

 شووند   یظواهر مو   یگو حووه  بوه شومو پررن    نیو که در ا ییدولت ها شود یبرجسته م یژگیو

موضوو    نیو ا ن و یوام  ن چنانچه حموموت در ینوم   کنند یفراوان کسم م ت محلوبهموار  

اقتودار   نیو ا یخواهود داشوت اه کارکردهوا    یکمتور  یوی اجرا قدر  زان نایوان باشد و هم م

باشد و به شمو  یممصون  و یجاوه  یمشرو  افراد در جامعه اه یعد یورد هاکه دستا ت امن

 یجوار  قاعوا  یافراد که در قالم عقود و ا یحقوق بالاص  اعمال  کند یم دا پ ت ن ع ح صح

                                                 
1
 18ماده . قانون ثبت  - 
2
 1302مصوب  قانون مدیریت خدمات کشوری 0ماده ( بند دو)   
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حقووق   آن در  شوتر  ب ت و باشود اهم  یموال  ر و غ ایو کند  یم دا پ یجنله مال نیشود حال ا یم

 .۷کند یم دا پجامعه نمود  یثاله و اعنااشااص 

 

 افراد نیادیحقوق بن -ج

 یباشد که در حقوق عموم یم ژ یو م با مفاه ر است که درگ یاه جمله ملاحث ت مالم ت یثل 

  ییگر  خورد  است گو نیاد با حقوق بن یدارند و اساساً فلسفه نظاما  حقوق یادیکاربرد ه

 ت اموال و حقوق و ثلا  به وضعدر حفظ  نان ماط ست نمتصور  آنها  یبرا نیاه ا ر غغایتی 

آن  ن افوراد کوار دارد در یوام    نیاد ثلت اسناد با حقوق بن . شهروندان امر مهم است یحقوق

 نیاد اه حقوق بن ت باشد حقوق مالم ت آن حقوق مالم نیبارهیر دیدارد شا یینقش به سزا

اموال منقوول   اه یمند هر ح  ب یهموار  محتر  بود  است هر کس یبشر است که در هر جا

 ۹یصرف کنند ت اذن مالک در مالم ییواند ب ینم یمنقول خود را دارد و کس ر و غ

بوه   ایشد  است هر شاص منفرد  ان بوضو   به  یها و قواعد اساس ه ح  در با  اعالم نیا

 4محرو  نمود ت یوان خودسرانه اه حقوق مالم یرا نم یدارد واحد ت ح  مالم طور اجتما 

مانند عدالت و  یم مفاه نیعالو  بر ا 5باشد محتر  است  مشرو یکه اه رو یشاص ت مالم

 ییبسوزا  ت و اهم یدر قواعد باتدست شه هم ر و غ یحقوق عامه مرد  حقوق شهروند ن یام

 داشته است

 یاصول حقوق عموم -د

                                                 
1
 33، 1300، خرسندیمنصور ، حقوق مدنی ، جلد اول ، تهران ، انتشارات  عدل ، - 
2
رضا، پایان نامه ، مفهوم حقوق شهروندی ، تضمین حقوقی شهروندان در نظام حقوقی ایران، دانشکده حقوق و علوم  نجفی ، - 

 43، 1304، سیاسی دانشگاه تهران
3
 ماده هفدهم اعالمیه حقوق بشر - 
 
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 44اصل  - 
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 نیو دارد ا یاریلاط ینگواینگ  یاست که با اصول حقوق عموم یم اه جمله مفاه ت حقوق مالم 

مورد    فوه  وظ نیو مراجع خاص عهود  دار ا  ت قانون و اصو صالح ت اصو حاکم یه بر ملناک

خصووص اسوت مگور     نیو ادر  یمراجوع عمووم   ت اصو بر عود  صوالح   یهم هستند به علاری

گماشته شود  اسوت    ن مع فه وظ نیا یبرا یو مقررا  اختصاص ن مراجعه که به موجم قوان

شوهروندان   ت و که در جامعه مشاهد  نظم و امن یاست در صوری یثلت اسناد و امالک عموم

در  یاختالفو  نیو اسناد و امالک کشور شود چنانچوه کمتور   یبود که انسجا  امور مال م خواه

 ت و بوا یثل  ن قووان  ک و ماننود یفم  یاصول زدیر یجامع فرو م یحقوق هیشود پا جادیا امور نیا

 جواد ینهادهوا در ا  نیو د  است که اش ه امر یعل نیا یبرا یخاص یاریلاط دارد نهادها ت مالم

 عم قی یوستگ با ثلت اسناد و امالک پ یییعادل و یواهن قوا نقش خواهد داشت نظاما  قنا

انتظوار نظامووا  را اه   نیو کنود ا  دا وواریلواط پ  نیو در ا یانتظووا  خاصو  معوه دارنود و چنانچوه جا  

 ینوایوان مو   ییقنوا  سوتم  صور  س نیا ر برخوردار خواهد بود در غ یموثریر یکارکردها

 .باشد

 (دفاتر اسناد رسمی )نهاد مدنی   -و 

ساختاری و موق ت دفایر اسناد رسمی در م وان نهواد هوای عموومی اه جایگوا  ویوژ  ای        نگا 

این دفایر اه آنجا که به اعمال عمومی دست می هنند و وظ فه ثلت نقو و . برخوردار می باشد

 اگرچند کوه   دارند وابسته به حاکم ت می باشندانتقات  اموال منقول و غ رمنقول را برعهد  

ایون ویژگوی خصوصواً در    . در مقابو دولت دارای استقالل می باشند و مستاد  دولت ن ستند

اریلاط نزدیمی با اقشار جامعه دارند بدین سلم  و اه طرف دیگرمسائو مالی ممتاه می باشد 

اریلاط و نزدیمی آنها بوا مورد     نمته قابو یوجه .به عنوان یک نهاد مدنی محسو  می گردد



 11 

قوانون گورار اه ابتودا بوه ایون نمتوه یوجوه        . می باشد که هموار  مورد وثوق و اعتماد بود  اند

 .داشته است و امر مهم پاسداری اه اسناد مالم ت را  به این نهاد مردمی واگرار کرد  است

 

 تیحقوق مالک تیو تثب یافتگیتوسعه  - ه

و  یوسوتگ  پ یآن دارا یهوا  هیو ارکوان و پا  یاسوت کوه یموام    یعوه ا جام افتوه یجامعه یوسعه 

 شورفت  و حرکوت رو بوه پ   یاتگ و دغدغه اه هم گسو  یبدون نگران لاشند ته  م یهماهنگ

یوسعه  بهرو جوامع  مهم است  یها هیپا نیاه ا یمی ت حقوق مالم ت یثل دهند یخود ادامه م

حرکت  زدیمهم فرو بر هیپا نیکردند چنانچه انقطه شرو   نیخود را اه ا ییرق یها پله ن اول

که اه جوامع مدرن اموروه و   یییواند ادامه داشته باشد یجربه ها یجوامع نم نیا یرو به جلو

 باشد یمطلم م ن مع دیآ یآنها برم شمندانیکه اه نگا  اند یدر آمد  است همانطور

 یپرداز هینظر -1

آنهوا   یعلواری بداشوته انود    ت و حقووق مالم  هحافی بو  نگا  است حوه  حقوق و س شمندانیاند

حقووق همورا  بوود      نیو با اسوتادا  ا  ینهادها در جامعه بشر ن اول نیکه ا کنند یگوشزد م

را در آنهوا   ت و نقوش مالم  دیو باکموال  رفوت    شمو گرفت و رو به  یا هاست و چنانچه جامع

 پررن  داشت

 جان الک  -1-1

و سرشت  اله را تک راجع به حمومت دربار  است دو رس یاس پرداه س هینظر کیجان تک 

 د یهمه انسانها مشترک آفر یرا برا ن مفهو  یوسعه در جامعه است به اعتقاد او خداوند هم

را بوه   یجتماعقرارداد ا هینظر داند یم یعموم تیاه عد  رضا یرا ناش یخصوصدارایی  است 
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است  ت ح  مالم یطرفدار جد جان تک  کند یمطرح م یو حقوق قانون یع همرا  حقوق طل

ح  من است که اه آن  م یری نیشود بد یاسا  که هرکس مالک کار هحمت خود م نیبر ا

 ۷دانود  یموردود مو  را  ت پدرساترانه مالم یمفهو  فئودالجان تک  بفروشم  ایکنم  یبهر  بردار

 یوی او را دارا دانود و  یمو  یمرد  دارد پدر خانواد  را مالک اصل قدر حقو شهیر ینظا  فئودال

 دانست یهرچه هرگونه یصرف م

یوانود   یپادشوا  بوه لحواظ خوود مو      یعنیاست  اه نظا  امت ت مشروع یا شهیاند ن چن جه نت

به اعتقاد جان تک در وضع طل عی هموه انسوانها    خواست بدهد یرا به هر کس ت مالم اه امت

و  یمتوجوه نقطوه اصول    شوود کوه تک   یمشواهد  مو   برابر و مالک کار و فعال ت خود هستند 

 باشد یم ت نقطه حسا  مالم نیبود  است ا یحسا  روند یمامو اجتماع

 هگل -1-9

بوه  گوو  اما ه نمود  است هگو است ت به عنصر مالم یا ژ یکه یوجه و شمندانیاند گریداه  

 نوه ینهوا شورط ته     اه نظور او مالم وت    موضو  یوجه کورد   نیبه انگار به ا ت صور  شاص

 که  کند یم د روح یاک یدارشناسیمظهر خود کمال است در کتا  پدال انسان  بلمه برای  کم

بوالقو  بوه بالفعوو     الوت خوود را اه ح   یو طر نیو اه ا شناسد یخود را مکه روح با کار فعال ت 

را  ت مالمهگو  نقش کار را بر عهد  دارد مالم ت  اسا  اراد  انسان در  نیبر ا آورد یدرم

هگو   یشود به علاری ییصاحم حاصو م  یدانسته که اه طر  ت   و شاصیجسم یوسعه اراد

  ۹داند یانسان جستجو کرد  و آن را مطرح مظهر روح م ت را در شاص ت مالم شهیر

 وان هامبونت لهلمیو -1-3

                                                 
1
  100-288، صفحه  1308ان الک و اندیشه آزادی ، نشر آگاه ، شریعت ، فرهاد ، ج -  
2
 145صفحه  – 1302لئو راوج ، فلسفه هگل ، ترجمه عبدالعلی دستغیب ، نشر پرسش ،  -  
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قد  بوود  اسوت و آن   ش پ ت مالم یپرداه هیاست که در نظر یشمندانیهاملونت اه جمله اند

انسان که علار  است یوسعه  ییاغ را با هدف  ت مالماو   داند مقرین  انسان  ت را با شاص

است به نظر و  نستهبه کمال یا  و استوار مریلط دا یاب دست یبرا ییوان بشرموهون  و  یعال

خواهد در چوارچو  قوانون    یباشد که بدون ممانعت آنگونه که م یت در موقع دیبا یهر کس

شوود و پورورش قووا و     یمو  موال یمحرو  گوردد در حو  او پا  او اه این آهادی  عمو کند اگر 

 ت و مالم رایو دارد ه شهیر یکمال طلل نیدر ا ت ترا  به مالماح است  د یلطمه د یو تیفرد

در انسان  ت مالم شهیروشن است که ر ان ب نیبا ا کند یوادار م رومند ن ت انسان را به فعال

 ۷نهفته است یع طل

 نظریه منفعت گرایانه   -1-4

سونجند بوه    یبد آن م ایخو   جیافعال بر اسا  نتا ینادرست ای یدرست هینظر نیبر اسا  ا

 یآن است جرمو  یمند د یشود و اصو فا یم یروش بررس نیهم با ا یعلار  قواعد اجتماع

اه  موا یآمر یساسمجمع قانون ا یگراران آن هستند اعنا هیاه پا و و جان استوار  م تنا یو

 یبورا بر ایون اسوا     به کار بردند  یفمر ت کردند و دربار  حقوق مالم استفاد  هینظر نیا

و حقووق   تیو را یکپو  ن کنگر  اجواه  وضوع قووان    د مف یعلم و هنر ها فروش ش و پ جییرو

 ن و بوه قووان   دارد یاظهوار مو   ۷۲۹۲در سوال   تیو را یگزارش کنگور  کپو   دهد یاخترا  را م

در آثار خوود   دآورند یکه شاص پد یع وق طلبر حق یملتن یبه اجاه  قانون اساس تیرا یکپ

خوود   ن بوا ینوم   یاسوت کوه رفوا  اجتمواع     نیو بور ا  یملتن تیرا یبلمه کپ ست دارد مستند ن

مثوو   یلو یدارد دت یح  جنله مواد  نیهم خواهد بود ا یمد  نامعلوم یبرا سند ینو یاظهار

                                                 
1
 104-105، صفحه  1321جان پالمناتر ، شرح و نقدی بر فلسفه سیاسی و اجتماعی هگل ، ترجمه حسین بشیریه ، نشر نی ،  -  
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 تیو حما تیرضا شیافزا یمنافع اجتماع یاستادر ر یامر فمر دآورند یپد یاقتصاد  ییشو

 ه و حاصوو اه ابوداعا  و یوج   ییوسوعه صونعت   یدر راستا داورند یباهار اه افراد باهوش و پد

 ۷نا  برد یآگاه شیبه منظور افزا ت و خالق ینسلت به شمو دادن به علو  فناور یاقتصاد

 توسعه  یدیعامل کل تیحقوق مالک -9

کوه اه منوابع    دهود  یامموان را مو   نیو ابوه افوراد    ت وق مالمحقحترا  و پاسداشت پاسداشت ا

 ت و آن را نداشوته باشوند امن   انت شمو استفاد  کنند و دغدغه حفوظ و صو   نیموجود به بهتر

اه حقووق افوراد و    یدولوت نگهلوان  وظ فوه    سوت ا یاقتصواد  ت اول فعالشرط   ت حقوق مالم

رموت  حه نشوود جامعوه بو    عیهوا ضوا   است یا حاصو هحما  افراد و بنگوا   یاقتصاد یها بنگا 

خود را در خل  ثرو  و  شرفت پ یشود یا هر کس  ییشو گریمدیبه حقوق و حقوق  یگرار

 .بل ند خود و جامعه یدرآمد برا

و چوه   یهمگوان  تیو امورا  شان به صور  شفاف به رو یافراد یمام نینو یو در عصر فناور

 ت وق مالمقحشود  ن در چارچو  قانون ینم ت و حقوق مالم دیاسناد و مدارک متقن درآ

هر شواص   ایدولت  دخالتو منافع خود راحت و بدون  یییا دارا دهد یح  را به مرد  م نیا

اهداف و مقاصد خوود اسوتفاد     یدر خود داشته باشند و اه آنها برا یگرید یحقوق ای یق حق

کوه  ندارند اگر چند  یاه مرجع قانون دی به یا اه وجود دارد و ن نیحقوق به ا نیکنند چرا که ا

شد  اسوت   وممل رانیاسا  دولت و حمومت ا نیباشند بر ا یم یو پاسدار تیحما اهمند ن

در  ت و حقوق مالم یالملل ن در شاخص ب رانیقانون برنامه ریله ا یسال چهار  اجرا انییا پا

 نیدرصد اه ا ۹۹و در هر سال  ابدیمنطقه سند چشم انداه به ریله سو  اریقا  یکشورها ان م

                                                 
1
 د اقتصادی کشورهای در حال توسعه، سید دمحم ، دمحمی نجف آبادی ، عبدالمجید، تاثیر حقق مالکیت در زش حسینی -  



 15 

 ت روشن است که دولت و حاکم یفوق به خوب تیبا یوجه به هدا نیبنابرا ۷ودهدف محق  ش

دولوت  ینها   گرینقش دارد و اه طرف د ت حقوق مالم رییصو ونیانداه  در یوسعه مد چهیا 

 ۹چورا کوه   دیو امر مهوم برآ  نیاه عهد  ا یواند ینهاد م نییر نهیو کم هز نییر یبه عنوان قو

منود   بهور   یییوانوا  نیو اه ا یاجتمواع  ینهادها ریدار است و سابرخور یدولت اه اممانا  کاف

 یحقووق افوراد بورا    ت و حقووق مالم  م مصوالح جامعوه بودان    ن را یومم  وچنانچه ما اص ستند ن

بوا   ن و قودر  دولوت همچنو    یحد حقوق با قواعد اجتمواع  نیاستفاد  اه منافع جامعه است ا

و  شوود  یم یگرار هیو سرما هیسرما ت باعه امن شود یبرقرار م یها و رسوما  اجتماع سنت

 ت و خصوص وضع قانون و مقوررا  اهم  نیا رد شود یم گرانیافراد به حقوق د ضیمانع یعو

 4.دارد ییبسزا

 4(صالحیت)اصل حاکمیت قانون -سوم

مفهو  آن ایون اسوت کوه اساسواً     . یمی اه اصول پرکاربرد حقوق عمومی اصو صالح ت است

وه  ای می یوانند دخالت کنند کوه اه قلوو بوه وسو له قوانون      مقاما  عمومی در محدود  و ح

صالح ت آن را کسم کرد  باشند به علاریی در حقوق عمومی اصو بر عد  صوالح ت اسوت   

به این صور  که مقا  عمومی دارای ه چگونه صالح تی ن ست مگر اینمه بوه وسو له قواعود    

ناد به اصو خرو  اه صالح ت به عنوان مهم یرین اصو حقوق ب شترین است. مثلته ایجاد شود

عمومی اه سوی دیوان عالی اداری در روابوط م وان قووای حموومتی و بوه ویوژ  روابوط م وان         

                                                 
 جمهوری اسالمی ایران قانون برنامه ششم  توسعه 22ماده  - 1
فصلنامه علمی پژوهشی ، ( زمینه ها ، موانع )حسینی ، سید دمحم ، دمحمی نجف آبادی ، عبدالمجید، تاثیر حقق مالکیت در زشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه  2

 102-111-124صفحه  ، 1302، تابستان  2برنامه ریزی و بودجه سال هجدم ، شماره 

 
3
،  55دادگر ، ید اله ، بزنگانی ، هاشم ، جایگاه حقوق مالکیت د ر استحکام نظام اقتصادی ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره  -  

 414-415صفحه 
4
  - Rule Of Law  
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در خصوص موضو  مورد نظر موا بایود    .۷مقاما  عالی ، اجرایی و یقن نی صور  گرفته است

صوالح ت ینظو م و ثلوت نقوو و     بررسی شود آیا ن روی انتظامی بوه وسو له قواعود مشواص     

انتقات  وسائو نقل ه را دارد و یا خ ر و آیا قوان ن مربوطه اجواه  چنو ن کواری را بوه او موی      

قوانون   ۹۲این موضو  همانی اهم ت پ دا می کند که ما به ع نه شواهد صوراحت مواد     . دهند

ناد رسمی را در این ماد  به وضوح صالح ت دفایر اسرس دگی به یالفا  رانندگی می باش م 

ثلت نقو و انتقات  ایومل و یای د می کند و صرفاً یعویض پوالک و هویوت افوراد و پرداخوت     

جریمه ها را به ن روی انتظامی واگرار کرد  است و جای هرگونه شلهه ای را برطرف نموود   

 .است

  

 صالحیت تخییری: الف

آن ۹۲مواد    ۷4۲۲ل سوا  پس اه یصویم قانون رس دگی بوه یالفوا  راهنموایی و راننودگی    

 .اختصاصا مربوط به نقو وانتقال وسایو نقل ه مویوری می باشد 

 9 92تفسیربه رای ماده  – 1

بعلواریی  .ن روی انتظامی دست به یک کار غ ریاصصی می هند وآن عمو یفس رقانون است  

ادعایش اینست که دارندگان وسایو نقل ه پس اهمراحوو یعوویض پوالک واخورپالک جدیود      

وبرگ یعویض پالک سندرسمی یلقوی موی گوردد    زامی به حنوردردفایراسنادرسمی ندارندال

وبصر  های آن افراد را ب ن مراجعه به دفایراسوناد رسومی وراراهنموایی     ۹۲درحق قت ماد .

                                                 
  
1
زارعی دمحم حسین ، جزوه حقوق اداری ایران ، دانشگاه شهید بهشتی ، تاملی بر مفهوم و گستره اصل عدم صالحیت در حقوق  - 

 111عمومی ، صفحه 
2
. ، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود 00مصوب  گی به تخلفات راهنمایی و رانندگیقانون رسید 20ماده  -  

ندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا دار

مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه ، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و 

 . جدید مراجعه نمایندتعویض گالک به نام مالک 
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به ب وان دیگور ثلوت نقوو     .ورانندگی پس اهمرحله یعویض پالک خودرو ماتارگراشته است 

درایون  .در دفایراسوناد رسومی یوک امور اخت واری موی دانود       نتقال اسناد مالم ت خوودرو را وا

امی برای اثلا  ادعای خودحتی به مشروح مراکرا  مجلس درخصوص خصوص ن روی انتظ

    .۷ادله ای که به نظر م رسد خود یفس ری دیگر می باشد.ن ز استناد م مند  ۹۲یصویم ماد  

س چوه موافو  چوه ماوالو بوه      مجلو  نودگان یدارد کوه نما  یعنوان مو  اصراحت یانتظام یرو ن

 یالزامو  چ بودند لرا هو  یدر دفایر اسناد رسم ه نقل ویبودن ثلت نقو انتقات  و وسا یار اخت

راجع به دفایر اسوناد   د مر یدتلت و نه برا یبرا یانتظام یرو و ن یو رانندگ ییراهنما یابر

بوه دفوایر اسوناد    به دتلوت مورد     یانتظام یرو ن ت صالح نیبنابرا ست جهت ثلت ن یرسم

   ۹ند ب یبر ایااذ آن نم و دل یانتظام یرو است که ن یر یاخ ت صالح کی یرسم

 

 3قانون ثبت اسناد و امالک 4۴و  4۴مواد  -9

قوانون ثلوت اسوناد و     5۱و  5۴است که ثلت اسناد منقول بنابر موواد  مدعی   یانتظام یرو ن 

وجوود نودارد و عمومواً اسوناد      یسناد رسمدر دفایر اآن  به ثلت  یاست الزام یار امالک اخت

پس  ه نقل له ندارد وس یالزام نیاست بنابرا یقانون ثلت الزام 5۱منقول به موجم ماد   ر غ

 خصووص فاقود   نیو ثلوت شوود و دفوایر اسوناد در ا     یپالک در دفوایر اسوناد رسوم    ضیاه یعو

 5باشند یم صالح ت 

                                                 
1
  22/2/1305پاسخ نیروی انتظامی به تمام ادعاهای کانون سردفتران ، تاریخ خبر  -  
2
 .، تسنیم0/0/00کانون سر دفتران باید از مردم عذر خواهی کند، : پلیس   
3
جع به عین و منافع امالکی که قبال کلیه عقود  و معامالت را -1ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل : قانون ثبت 42ماده    

در : قانون ثبت  41کلیه معامالت راجع به حقوقی که قبال در دفتر امالک ثبت شده باشد ماده  -2در دفتر امکالک ثبت شده باشد 

د ذیل نقاطی که اداره ثبت اسناد و امالک و دفاتر امالک و دفاتر اسناد رسمی موجود  بوده وزارت عدلیه مقتضی بر ثبت اسنا

صلح نامه و  -2کلیه عقود و معامالت راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر امالک ثبت نشده باشد  -1اجباری است 

 هبه نامه و شراکت نامه  
 
 ، مهر22/2/05پاسخ نیروی انتظامی به تمامی ادعاهای  کانون سر دفتران تاریخ  
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 یمواز تیصالح -ب

کوه   یتو  در خصوص اسناد خوودرو و امن  یانتظام یرو ن یها  دگایاه موارد قابو یوجه در د  

خصوص به ماد   نیدر ا کند یمیلقی   یو سند رسم ت اسناد خود را سند مالم یانتظام یرو ن

دفوایر   ایو که در ادار  ثلت اسناد  یاسناد ددار یم ان که ب کند یاستناد م یقانون مدن ۷۹۲۱

 یآنهوا بور طلو  مقوررا  قوانون      ت حدود صالح در یرسم نیمامور رینزد سا ای یاسناد رسم

و ثلوت شود  در دفوایر    یطل قی  اسناد  ن ماب ف ییفاوی نیاست بنابرا یشد  است رسم م ینظ

خودرو در دفایر اسوناد   قالبر نقو و انت یرا رصدارد و اوجود ن یانتظام یرو و ن یاسناد رسم

 .وجود ندارد یرسم

 یبا توجه به اصول حقوق عموم لیتحل -ج

بوا  اشومار   دهنود در یعوار     یخود ارائوه مو   ت صالح عیدر یشر یانتظام یرو که ن یاشارای

و  ندیآ یم یکه به هبان ساد  به کمک ملاحه حقوقاصولی  است  یو اصول حقوق عموم یملان

 باشند یراهگشا م

 ر قانون فسمقام م -1

وصوو   نیو با ا است یاسالم یقانون مجلس شورامنر  مرجع  یقانون اساس ۱4موجم اصو 

بوه   یدگ قوانون رسو   ۹۲منجملوه مواد     ن خود قووان دلاوا   یواند بنا بر  ینم یانتظام یرو ن

خصووص  صوالح  در ایون     جعهاجاه  دهد مرا دیکند با ر  را یغ یو رانندگ یییالفا  راهنما

کرد  است است و را وضع   ن که قوان یاست که مقام یکنند حممت قانونگرار یر گ م یصم

 آن اظهار نظر کند و نظر قاطع بدهد ر اهداف و مقاصد و یفس ن  ر یعخود د

 یتیه و حاکمرلزوم مقررات آم -9
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 یت اه اموورا  حواکم   یامورا  ثلتو کشوری  خدما   تیریقانون مد ۲ماد   ۹جم بند به مو

اموورا    یووان  یمو  نیشود  اسوت بنوابرا    ویو قوانون یعر  نیدر ا ز ن ۷یت امور حاکم باشند یم

فر  کرد و آن را به دلاوا  اه افراد گراشت یا  یار که امورا  مهم هستند را اخت یت حاکم

 یرو و پرواضح است کوه اسوتدتل ن   دیاسناد ملادر  نما نیا یبه ثلت رسم ویدر صور  یما

 ت استقرار نظم و اعمال اقتدار حاکم یت امورا  حاکم ه رود اه اهداف اول یبه خطا م یانتظام

 یاسوناد پو   نیو ا ت به اهم یانتظام یرو دارد ن یمینزد یوستگ وندان پشهر ت است و با امن

 هبرگ گریعد  لزو  ثلت اسناد خودرو است و اه طرف د یطرف مدع کیاست چون اه   برد

 امور باشد  او  قاطع ت سند مالم اواهد م یرو پندارد یم ت سلز خودرو سند مالم

 یمقامات عموم تیتخصص و حدود صالحاصل   -3

قانون ثلوت نمتوه قابوو     5۴و  5۱و ماد   ینون مدنقا  ۷۹۲۱ماد   یانتظام یرو شارا  ندر ا

را سوند   یرسوم  نیموامور  رینزد سوا  یم اگر چند که اسناد ینظ ۷۹۲۱است که ماد   ییوجه

 دیبا نیبنابرا ت نه خار  اه صالح ردیپر یشان م ت اما آن را در حدود صالح داند یم یرسم

 یانتظام یرو کرد ن و آن یحل یو یاصص خاص یدر حوه  هر نهاد یقانون مدن ۷۹۲۱ماد  

 دیو اه سوند صوادر نما   ر  و ها و غ مهیجر دی پالک یا ضیخود که یا یعو ت در محدود  صالح

 نیقانون ثلت است که ا 5۱ 5۴قابو یوجه در خصوص مواد نمته  اسناد و امورا  ثلت شود 

ر  ثلت اسناد و امالک هسوتند و وارد حووه    در ادا ت به صدور سند مالم عطوفمواد صرفاً م

آن  دیو است و با ینقو و انتقال اسناد مربوط به دفایر اسناد رسم شوند ینقو و انتقال اسناد نم

 جستجو کرد یو مقررا  دفایر اسناد رسم ن را در قوان

                                                 
1
آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکیت کشور است و منافع آن )  قانون مدیریت خدمات کشوری – 0 ماده 

 (.بدون محدودیت شامل هم اقشار جامعه گردیده و  بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران  نمی شود
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 یدفاتر اسناد رسم تیصالح -د

ت نقوو و انتقوال اسوناد    ثلو  یواحود یاصصو   یدفایر اسوناد رسوم   یدفایر اسناد رسم ت صالح

و مقررا  خاص خود در حدود  ن و قوان و خودرو هستند دفایر اسناد با یوجه به فلسفه یشم

دفایر اسناد اه چند دهه پ ش مطاب  قانون . ورهند  یامر مهم ملادر  م نیشان به ا ت صالح

 رایقانون دفو  کیکه طل  ماد  .یوسط مقنن یاس س شدند ۷4۷۴دفایر اسناد رسمی مصو  

واحد وابسته بوه   یدفتر اسناد رسم ۷445مصو   ارانیکانون سردفتران و دفتر یرسم اسناد

 و و مقررا  مربوطه یشم ن چه قوان یثلت اسناد رسم م ینظ یاست برا یوهار  دادگستر

 یاه باشونامه هوا   یو انلوه یثلت ن دهه است که با مجموعه قوان نیدفایر اسناد چند شود یم

کند کوه موا شواهد انووا  و اقسوا        یم جا یا فه وظ نیشدن ا ییاصص رندداسر و کار  یثلت

بوه   یدفوایر دسترسو   نیو طللد که ا یاعمال م نیملزوما  ا م حوه  باش نیدر ا یاعمال حقوق

و  ن اطالعوا  داشوته باشوند قووان     ریسوا  نیافراد ممنو  المعامله افراد محجور ییاحما  قنا

 یاه عوار  شوهردار  نندیگز یول مطاللا  خود برمدفایر را حجت وص نیا یگریمقررا  د

 یدفایر اسوناد مو   ت فعال ر یدر دا یبر ارهش افزود  همگ ا  ها و مال ا  گرفته یا انوا  مال

و مجموعوه   ینظوم حقووق   نیو گوردد ا  و اقتدار ثلت اسناد ایومل یانتظام یرو باشند چنانچه ن

مقاموا    شوود  یمو  هیو یجز دانوندر معر  خطر قرار گرفته و حقووق شوهر   یاقداما  حقوق

 نیبه ا د مق هی قو  قنا استیبردند و باشنامه ر یموضو  پ نیا ت به اهم یبه درست ییقنا

که بوه موجوم    هگراشت صحه  امر مهم  نیو ا یعدالت ادار وانیباشد عالو  بر آن د یمعنا م

ن نامه ی آ 5و  ۹و مواد  ۲۲مصو   یو رانندگ ییبه یالفا  راهنما یدگ قانون رس ۹۲ماد  

و  رانیو وه ا  و ه ۷4۲5مصوو    یو راننودگ  ییناموه راهنموا   نیو  آ ۹۹قانون مرکور و ماد  
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نقوو و انتقوال خوودرو بوه      ۷4۲۱بر ارهش افزود  مصو   ا  قانون مال 5۹ماد   کییلصر  

 کنود  یمملوو مو   ه و نقل له وسدارندگان  باشد  یو یوسط دفایر اسناد رسم یموجم سند رسم

و  ییابتدا بوه ادارا  راهنموا   یمرکور در دفایر اسناد رسم ویوسا تقالنقو و ان قلو اه هرگونه

 ه و نقل له اصوالت وسو   یبررسو  یبرا یرانندگ ییراهنما یشد  اه سو ن  مرکز یع ای یرانندگ

مراجعه  دیپالک به نا  مالک جد ضیمعوقه و یعو ونیها و د مهیپرداخت جر ت مالم تیهو

 ۷کنند

 یحقوق شهروند - یعموم نظم    :چهارم

و حقووق   یدارد نظوم عمووم   یم که موضو  بحه ما به آنجا اریلواط مسوتق   یم اه جمله مفاه 

 با ثلت اسناد و امالک دارند  عم قی  یوستگ عناصر پ نیا قت باشد در حق یم یشهروند

 نظم عمومی : الف 

بوه   یووان  ینم نیابنابراست  اته در آم ر  و غ است نه اخالق س گرید م با مفاه ینظم عموم

را مجموعه سواهمان   ینظم عموم ها وییعر نیاه ا یمیاه آن ارائه داد  یق دق وییعر یسادگ

و اخالق کوه   ت امور راجع به ادار  کشور به حفظ امن انیو قواعد مربوط به حسن جر یحقوق

 ۹می داند ست یجاوه بدان مممن ن

اه  کننود  یمو  یو سع کنند یآنرا ذکر م  یتر مصادب شمفهو   نیحقوقدانان در مراجعه با الرا 

 موضو  بحه ما باشد چنانچه  یواند یمسائو م نیاه ا یمیکنند  یآن خوددار وموضوعا  ما

اسوت   یحقوق اسنادو ثلت  م جامعه یا انداه  وابسته به ینظ یکه نظم حقوق م باور باشبر این 

و  یموال  ر و چوه غ  یموال  افوراد جامعوه   یو روابوط حقووق   شود یمطلم به چندان م ت آن و اهم

                                                 
1
 .هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1/1/02 -، 422،  421دادنامه شماره   
2
 111 - 1321جعفری لنگرودی، دمحمجعفر، ترمینولوژی حقوق، جلد دوم تهران، انتشارات گنج دانش،  - 
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و بوه سواحو    رنود  گ یگا  سوامان مو   نیگرارند ا یم ر که بر حقوق اشااص ثاله یاث ییآنها

یواف  ها  نیا رند شمو بگ یکه مطاب  با اصول و قواعد قواعد بات دسته ا ندیآ یدر م کینزد

ا  افوراد  بود نسلت و استحما  آنها حقووق و یعهود   نیاثلا  هستند بد اهمند قرارداد ها ن و

 گردند یدر جامعه متزلزل شد  و دچار اختالل م

 یحقوق شهروند  -ب

شوود حقووق    یبوه آن مو   یا ژ یو است که امروه  یوجه و یم اه مفاه یحقوق شهرونداصالح  

حقووق بشور شومردند و     یهوا  ه و اعالم ادآوریبا حقوق بشر دارد و  یمحمم وند پ یشهروند

نلاشد بلمه بوه  عموما  یابع حاکم ت  ت که شهروند اس نیعلار  بر ا نیا یشهروند است بنا

 یاه سوو  یهوم مشوارکت کننود و اللتوه ابزارهوا      یجامعه در حممران یاه اعنا یعنوان عنو

ن ینلاشد که ا نیو اممان ا دیحقوق به عمو آ نیو ته  اه ا یکاف تیشود که حما جادیدولت ا

را  ییها ت جامعه مسئول ین اعناشهروندان به عنوا رد طللان قرار گ فرصت زیحقوق دستاو

 .بر عهد  دارند ینظم عموم جادیادار  بهترجامعه و ا یدر راستا ز ن

 یملتن یجامعه ا جادیو ا یمفهو  حقوق شهروند ینقش موثر در راستا ویحقوق و وظا نیا 

 ۷شود یم ادی یآن به حقوق شهروند اهدارد که  یبر نظم و عدالت اجتماع

 یو قوانون  یو بوه نحوو رسوم    یدولت ییضمانت اجرا له دارد که به وس ارهش یدر جهاد حقوق 

 ز شناسد و خود ن یشاص م یاست که قانون برا یاه ح  امت گریشود  به علار  د تیحما

ینهوا در   دارداثلا  خود را بوه همورا  نو    له که در علم حقوق وسحقی  کند  یم تیاه آن حما

                                                 
1
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 ۷دیو آ یح  به شمار م یحقوق یها دگا یار اه دداشته و صاحم اعتل یعلم اخالق وجود خارج

حقووق   نیو ا تووان  م یقیاست که به چه طر نیا رسد یکه به ذهن م یخصوص سواتی نیدر ا

 دهد یم و دولت را یشم یها یاه یئور یار فلسفه بس ی که شاید حقوق. حفظ کرد  را یاد بن

که بوا قطور    یهستند اسناد یراهنما اسناد رسم نیاه مطمئن یر یمییوان گفت  یدر پاسخ م

اقشوار   ریقودر  و سوا   یصور  نهادهوا  نیرا به همرا  دارند در ا یو شهروند ییغرا ت امن

 یخصوص دفایر اسناد رسم نیساهد در ااین حقوق وارد  به  یل متجاوه ناواهد یوانست آس

 یحقوقنظم   نیدر ا یهر گونه اختالل نانچهصور  چ نیرا بر عهد  دارند در ا یو نقش باره

 .رد گ یقرار م ین  ع  حقوق شهروندان در معر  م شود به طور مستق جادیا

 

 

 :نتیجه گیری

حاکم ت همانی می یواند به خودش افتاار کند که بتواند دامنه حنورش را به شملی منسجم 

در ایون صوور    . و موثر در یار و پود اجتما  بگستراند و چرخه امور به درستی شمو بگ رد

خصوصاً هموانی کوه پوای    . معه با ثلا  یر باشد اقتدار حاکم ت نمایان یر می شودهرچقدر جا

در این صوور    حقوق بن ادین افراد در م ان باشد و نگاهی به چشم انداه یوسعه داشته باشد

( صوالح ت )اصوول حقووق عموومی اصوو حاکم وت قوانون       . حساس ت موضو  ب شتر می شود

وق شهروندی به کمک می آیند و محوور هوا را نشوان    یفم ک قوا، امن ت و نظم عمومی و حق

قوانون مودریت خودما  کشووری      ۲ماد   هبند . می دهند و خط قرمزها را مشاص می کنند

                                                 
1
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. اموری که در مقا  قواعد آمور  عموو موی کنود    . امورا  ثلتی را جزء امور حاکم تی می داند

یوان به قواعود یا  وری اسوتناد     نت جتاً اینمه اینجا جای اخت ار و یردید و یواف  ن ست و نمی

ضمن اینمه نمی شود صالح ت مواهی  .اصو لزو  مقررا  حاکم تی جای آنرا می گ رد. کرد

را در ثلت نقو و انتقال خودرو برای ن روی انتظامی در کنار دفایر اسناد رسمی درنظر داشت 

ونگورار ایون   در ایون خصووص وظ فوه قان   . ب ن چند چ ز مردد گراشتو امورا  حاکم تی را 

اینمه این امر در ماد   کما .است که صالح ت ها و وظایو را به صور  شفاف مشاص نماید

و ثلوت  . ب ان گردیود  اسوت  قانون رس دگی به یالفا  راهنمایی و رانندگی به صراحت  ۹۲

نقو و انتقال اسناد خودرو را به دفایر اسناد رسمی سپرد  اسوت و وظ فوه ن وروی انتظوامی را     

مقوا  متصودی    .یعویض پالک و هویت مالم ن و پرداخت جریمه ها یع  ن کرد  اسوت صرفاً 

امر اجرا نمی یواند مفسر قانون باشد و نمی یواند به یفس ر خود عمو نموود  و بوا اسوتناد بوه     

یفس ر قانون به عهد  مرجعی است که خود قانون را وضع  .یفس ر خود یع  ن صالح ت نماید

صالح ت ایون اسوت کوه هور مقوا  عموومی در محودود  صوالح ت          اقتنای اصو. نمود  است

 درامور ایون  در این صور  مقامی می یواند به اجرا دست بزنود کوه    .یفویض شد  عمو نماید

ن روی انتظامی اسناد خوود را سوند رسومی موی دانود و اسوتناد مواد          . صالح ت ذایی او است

 ص می دهد در حال موه ایون امور    ق   خود را صالح در ثلت نقو و انتقال خودرو یشا۷۹۲۱

 .ذایی صالح ت دفایر اسناد رسمی می باشد و اه محدود  صالح ت ن روی انتظامی خار  است

دفایر اسناد رسمی با ایما به مواد قانونی و مجهز به انوا  یاصص ها اهجملوه احوراه هویوت،    

که به سواماندهی   احراه مالم ت، افراد ممنو  المعامله و سایر یاصص های حقوقی می باشند

آنچه در این م ان قربانی می شود نظم و امن وت  . امورا  حقوقی و اسنادی مرد  می پرداهند
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چنانچه یثل ت مالم ت یحق  پ ودا نمنود و انسوجا  حقووقی     . جامعه و حقوق شهروندی است

  .در اینصور  شاهد آشفتگی و اختالل در نظم و ین  ع حقوق افراد خواه م بود شمو نگ رد
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 سندی، حقوق مدنی، جلد اول، یهران، انتشارا  خر۷4۲۲عدل، منصور،  -۴
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