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تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ نیروی 
انتظامی یا دفتر اسناد رسمی؟

محمد شکری*
چکیده

معامــات بــا موضــوع انتقــال مالکیــت، یکــی از ضرورت هــای اجتماعــی اســت.   
ــا  ــه ممکــن اســت رســمی ی ــم دارد ک ــی نقشــی مه ــن اعمــال حقوق ــق ای ــات تحق ســند در اثب
ــه  ــواردی ک ــر م ــت، مگ ــمی اس ــند رس ــم س ــودن تنظی ــی نب ــر الزام ــل ب ــد. اص ــادی باش ع
قانــون تصریــح کنــد. بیــع و انتقــال امــاک و هبه نامــه در شــمار ایــن مــوارد اجبــاری 
اســت. عــاوه بــر آن، در برخــی مــوارد دیگــر ماننــد انتقــال ورقــه اختــراع، ســرقفلی و 
ــت.  ــرده اس ــرر ک ــمی را مق ــند رس ــم س ــرورت تنظی ــاص، ض ــن خ ــز قوانی ــتی نی ــات کش معام
انتقــال مالکیــت خــودرو بــه عنوان یکــی از معامــات رایج و مهــم در جامعه محل مناقشــه و اختاف 
اســت. معامــات ایــن امــوال در بــادی امــر نیازمنــد ثبــت رســمی نبــود، ولــی بــا تصویــب قانــون 
رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی، مصــوب ســال 1398، انتقــال رســمی ایــن امــوال نیــز مقــرر شــد. 
ایــن مســئله بــه دلیــل عبــارت قانــون، محــل اختــاف اســت؛ این کــه ســند صادرشــده از ســوی 
نیــروی انتظامــی کافــی اســت یــا عــاوه بــر آن، بــه تنظیم دوبــاره ســند در دفتر اســناد رســمی نیاز 
اســت؟ ایــن نوشــتار، همیــن موضــوع را بــه شــیوه توصیفــیـ  تحلیلــی بــا ابتنای بــر اصــول حقوقی 
و ظرفیت هــای قانونــی موجــود و رویکــرد توجــه بــه نیــاز حقوقــی جامعــه بررســی کــرده اســت. 
برخــی صاحب نظــران بــه الــزام تنظیــم ســند در دفتــر اســناد رســمی بــاور دارنــد. نتیجه بررســی ها 
از رســمی بــودن ســند صادرشــده از ســوی نیــروی انتظامــی و الزامــی نبــودن ثبــت در دفتــر اســناد 
رســمی حکایــت دارد. ایــن دیــدگاه عــاوه بــر انطباق بــا مقــررات موجــود و رأی وحدت رویــه دیوان 
عدالــت اداری، متضمــن رویکــرد کاهــش هزینــه متعاملیــن و منطبــق بــا رفــاه اجتماعــی اســت.
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تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ 
نیروی انتظامی یا دفتر اســناد رســمی؟

مقدمه
ــه  ــوال توج ــر ام ــان ب ــق انس ــن ح ــوان کامل تری ــه عن ــت ب ــق مالکی ــه ح ــران ب ــه صاحب نظ  هم
ــه آن داده اســت.1  دارنــد. خصوصیــات اطــاق، انحصــار و دایمــی  بــودن ایــن حــق، اهمیتــی ویــژه ب
حــق مالکیــت در مواجهــه بــا قــدرت عمومــی ســزاوار بیشــترین و قویتریــن حمایتهــای قاتونــی اســت.2 
مالــک هــر مــال، حــق هــر نــوع اســتفاده ای از آن را می یابــد و حــق دارد دیگــران را از آن منــع کنــد. 
ــوق  ــر از حق ــوال همیشــه بخشــی جدایی ناپذی ــک ام ــر شــیوه تمل ــم ب ــد حاک ــن اســاس، قواع ــر ای ب
امــوال و مالکیــت اســت. در بیــن امــوال، بشــر همیشــه از وســایل حمــل و نقــل بــه عنــوان یکــی از 
ــی  ــایل در جابه جای ــن وس ــش و ضــرورت ای ــه نق ــا توجــه ب ــد. ب ــره گرفته ان ــی به ــای زندگ ضرورت ه

افــراد یــا امــوال، موضــوع مالکیــت آن هــا در شــمار موضوعــات رایــج و شــایع اســت.
ــر  ــه شــیوه هایی اعــم از مالکیــت ب ــه اســباب حمــل و نقــل ب ــا امتیــاز اشــخاص نســبت ب حــق ی
عیــن یــا منفعــت آن هــا یــا حــق انتفــاع یــا اباحــه منفعــت میســور اســت. آن چــه در خصــوص ایــن 
دســته از امــوال اهمیــت بیش تــری دارد، نــوع اول یعنــی مالکیــت عیــن آن هاســت کــه در هــر عصــر 
بــه فراخــور نــوع وســایل، اصــواًل تابــع مالکیــت بــر امــوال منقــول اســت. در زمانــی، وســایل حمــل و 
نقــل بــه برخــی حیوانــات مناســب باربــری محــدود بــود. ســپس مصنوعــات گاری بــه آن افــزوده شــد. 
امــروزه بــا پیشــرفت صنعــت، حمــل و نقــل بــا مصنوعــات موتــوری دارای کیفیــت و ســرعت صــورت 
می گیــرد. اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل صنعتــی موتــوری شــامل زمینــی، هوایــی و دریایــی نیــز 
بــه دلیــل قــدرت و ســرعت آن هــا بــه عنــوان ضــرورت اجتماعــی، اجتناب ناپذیــر اســت و همــگان بــه 

ــه از آن اســتفاده می کننــد. صــورت مکــرر و روزان
ایــن اهمیــت و میــزان اســتفاده ســبب شــده اســت اهمیــت مقــررات حقوقــی مربــوط بــه آن هــا 
ــه عنــوان  ــد. در ایــن میــان، خــودرو ب از جملــه مالکیــت و انتقــال مالکیــت عیــن آن هــا افزایــش یاب
وســیله حمــل و نقــل زمینــی بــه دلیــل گســتره اســتفاده اهمیــت خاصــی دارد. نقــش ضــروری ایــن 
ــن حــوزه  ــه ای ــوط ب ــر خــودرو ســبب گســترش معامــات مرب کاال و انگیــزه کســب حــق مالکیــت ب
ــی،  ــوان گفــت پــس از معامــات کاالهــای خوراکــی و مصرف ــه طــوری کــه شــاید بت شــده اســت، ب
قراردادهــای انتقــال خــودرو در صــدر معامــات رایــج در جامعــه قــرار دارد. عــاوه بــر ایــن، دارنــده 
خــودرو بــه موجــب مقــررات بیمــه، مکلــف بــه بیمــه کــردن آن اســت و بــه صــورت نوعــی، مســئول 

ــث وارد می شــود.1 ــه ثال ــر حــوادث رانندگــی ب ــر اث ــود کــه ب جبــران تمــام خســارتی خواهــد ب
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ــان  ــد زم ــورم ـ همانن ــل ت ــت خــاص اقتصــادی مث ــتفاده شــخصی، در وضعی ــدف اس ــر ه ــاوه ب ع
نــگارش ایــن نوشــتارـ  خریــد و فــروش خــودرو، بــه عنــوان کاالیــی ســرمایه ای و بــه منظــور حفــظ ارزش 
دارایــی نیــز عاملــی مهــم در دو چنــدان شــدن معامــات خودروســت. بــدون تردیــد، در چنیــن وضعیتــی، 
مســئله مالکیــت خــودرو و قواعــد حقوقــی انتقــال آن از شــخصی بــه شــخص دیگــر بایــد روشــن باشــد؛ 
زیــرا هــر گونــه ابهــام یــا اختــاف در ایــن بــاب، مشــکات حقوقــی، قضایــی و اجتماعــی پدیــد مــی آورد.

یکــی از اختافــات نســبتًا قدیمــی راجــع بــه مالکیــت خــودرو در ایــران، موضــوع ضــرورت داشــتن 
یــا نداشــتن تنظیــم ســند معامــات آن هــا در دفتــر اســناد رســمی اســت. برخــی نویســندگان، ســند 
صادرشــده از ســوی نیــروی انتظامــی، موســوم بــه بــرگ ســبز را کافــی می داننــد، ولــی عــده ای دیگــر، 
ــی  ــه قضای ــر اســناد رســمی وابســته می شــمارند. در روی ــم ســند در دفت ــه تنظی ــال رســمی را ب انتق
محاکــم نیــز اختــاف آرا در ایــن بــاب مشــهود اســت. از جملــه شــعبه نهــم دادگاه عمومــی حقوقــی 
مشــهد در دادنامــه شــماره 9909977579000129 مــورخ 1399/2/22و شــعبه دوم دادگاه عمومــی 
حقوقــی قوچــان در دادنامــه 9909975189200835 مــورخ 1399/11/30، بــرگ ســبز صادرشــده از 
جانــب نیــروی انتظامــی را ســند رســمی مالکیــت نقــل و انتقــال خــودرو شــمرده و مراجعــه بــه دفتــر 
ــدران  ــد نظــر اســتان مازن ــم دادگاه تجدی ــی ندانســته اند. برعکــس، شــعبه ده اســناد رســمی را الزام
ــد نظــر  ــورخ 1399/10/27 و شــعبه دوم دادگاه تجدی ــه شــماره 9909971516301756 م در دادنام
ــال  ــل و انتق ــورخ 1400/3/3، نق ــماره 140048390000636733 م ــه ش ــتان دردادنام ــتان کردس اس
خــودرو در دفتــر اســناد رســمی را الزامــی دانســته اند. در ایــن راســتا، ریاســت ســازمان ثبــت، خواســتار 

صــدور رأی وحــدت رویــه شــده اســت.1
ــن  ــا در ای ــاف ایده ه ــه و اخت ــی روز جامع ــائل حقوق ــی از مس ــوان یک ــه عن ــوع ب ــت موض اهمی
بــاب کــه ناشــی از نقــص و ابهــام قانونــی اســت، انگیــزه انتخــاب موضــوع حاضــر شــد تــا بــا تحلیــل 
ــه  ــت از این ک ــارت اس ــش عب ــن پژوه ــش های ای ــود. پرس ــه آن داده ش ــی ب ــخی منطق ــی، پاس حقوق
ــاری؟ ســند مالکیــت خــودرو تنظیم شــده  ــا اختی ــاری اســت ی ــال رســمی مالکیــت خــودرو، اجب انتق
از جانــب نیــروی انتظامــی، ســند رســمی اســت یــا عــادی؟ آیــا انتقــال رســمی مالکیــت خــودرو بــه 
تنظیــم ســند نــزد دفتــر اســناد رســمی وابســته اســت یــا خیــر؟ مزایــا و معایــب تنظیــم ســند از ســوی 

هــر کــدام از ایــن مراجــع کدامنــد؟ 
در ســاختار پــردازش موضــوع، ابتــدا بــه دو نظریــه و اســتدالل های هــر کــدام پرداختــه می شــود. 
ــا ابتنــای بــر قوانیــن موجــود و اصــول حقوقــی و توجــه بــه آثــار اجتماعــی ناشــی از آن هــا  ســپس ب
می کوشــیم راه  حــل حقوقــی شایســته، منطبــق بــا اصــول حقوقــی و بــا رویکــرد تســهیل ایــن بخــش 

از زندگــی اجتماعــی عرضــه کنیــم.

1-www.isna.ir/news/1400071409714.
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گفتار یکمـ  سند و معامالت )جایگاه حقوقی سند در معامالت(

»ســند« در لغــت بــه معنــای آن چــه بــه آن اعتمــاد کننــد، مــدرک، مســتند و نوشــته قابــل اســتناد 
آمــده اســت.1 تولــد تاریخــی اصطــاح »ســند« در مفهــوم »نوشــته ای معتبــر«، بــه کاربــرد آن در کتــاب 
ــی،  ــای تاریخ ــردد. پژوهش ه ــری برمی گ ــم هج ــرن نه ــر ق ــع معتب ــی از مناب ــی، یک ــم آرای امین عال
مبّیــن کاربــرد اصطــاح »ســند« بــرای بــار نخســت در دســتگاه اداری و حکومتــی در مفهــوم نوشــته ای 
معتبــر بــوده کــه بعدهــا بــه دیگــر بخش هــا تســّری یافتــه اســت. در منابــع دوره صفــوی، معنــای ســند 
بــه موضوعــات حقوقــی و مالکیــت مخصوصــًا در حــوزه زمیــن توســعه یافــت،2 بــه گونــه ای کــه ایــن 

واژه بــا مفهومــی حقوقــی در شــمایل یــک نوشــته دال بــر مالکیــت زمیــن و مســتغات رایــج شــد.3
ــتناد  ــه آن اس ــی ب ــتگاه قضای ــه در دس ــت ک ــات دعواس ــه اثب ــن ادّل ــناد، مهم تری ــل، اس در عم
می شــود.4 »هــدف از تنظیــم ســند، فراهــم آوردن امــکان اســتناد بــه آن« اســت.5 بنــا بــر ایــن، ارکان 
ــودن« و »قابلیــت اســتناد«. اگــر هــر کــدام از ایــن مــوارد، منتفــی  ســند عبــارت اســت از »کتبــی ب

ــداد دالیــل خــارج اســت.  باشــد، از ِع
در تعریــف ســند گفتــه شــده کــه تنظیــم آن بــرای اثبــات اعمــال حقوقــی اســت.6 نوشــته بــه عنــوان 
خــط یــا عامتــی متضمــن حکایــت از یــک مطلــب اســت کــه می توانــد روی کاغــذ باشــد یــا چیــز دیگر.7 
برخــی گفته انــد در اعتبــار ســند، مکتــوب بــودن شــرط نیســت و مــواردی دیگــر هم چــون واســطه های 
الکترونیــک نیــز ســند محســوب می شــوند.8 ضمــن تأییــد قســمت اخیــر ایــن بیــان، نویســنده، ظاهــراً 
»کتبــی« را معــادل »کاغــذی« تلقــی کــرده اســت، حــال آن کــه کتبــی بــودن می توانــد کاغــذی یــا غیــر 

کاغــذی باشــد. مفهــوم کاغــذ و نوشــته یکــی نیســت و نوشــته اعــم از کاغــذی و غیــر کاغــذی اســت.9

1. معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر، چاپ چهارم، 1360، ج 2، ص 1929.

2. فرخــی، یــزدان، »کاوشــی دربــاره لفــظ ســند در متــون فارســی بــه معنــای نوشــته ای رســمی«، پژوهش هــای 

علــوم تاریخــی، 1394، دوره هفتــم، شــماره 2، صــص 61ـ62.

3. همان، ص 63.

4. واحدی، قدرت الله، بایسته های آیین دادرسی مدنی، تهران: میزان، چاپ اول، 1379، ص 152.

5. ســادات اخوی، ســید محســن و ســید مرتضــی طباطبایــی، »تحلیــل اعتبــار مطلــق اســناد رســمی در پرتــو قانــون 

احــکام دایمــی برنامه هــای توســعه«، مجلــه حقوقــی دادگســتری، 1398، دوره ســی و هشــتم، شــماره 108، ص 120.

6. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، تهران: میزان، چاپ اول، 1380، ص 276.

7. صدرزاده افشار، محسن، ادّله اثبات دعوا در حقوق ایران، تهران: سمت، 1376، ص 61.

ــمی  ــند رس ــدور س ــکان ص ــی ام ــه تطبیق ــک )مطالع ــمی الکترونی ــند رس ــی، »س ــح، مرتض ــی  ناص 8. وصال

الکترونیــک در حقــوق ایــران و امریــکا(«، دانش نامــه سیاســت و حقــوق، 1394، شــماره 25، ص 65.

9. همان، ص 66.         

تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ 
نیروی انتظامی یا دفتر اســناد رســمی؟
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ــاده 1284  ــند در م ــف س ــر تعری ــاف ب ــری مض ــت دیگ ــاص و خصوصی ــی خ ــادی، ویژگ ــند ع س
ــی اســت  ــه شــده اســت: »ســند عــادی، هــر نوشــته معمول ــف ســند عــادی گفت ــدارد. در تعری ق.م ن
ــه  ــا اثبــات آن، حقانیــت کســی کــه ب ــت کنــد کــه ب ــوع امــری دالل ــر وق ــد ب ــه نحــوی می توان کــه ب
ــن  ــون ای ــت؛ چ ــد اس ــی« زای ــف، واژه »معمول ــن تعری ــردد.«1 در ای ــت می گ ــوده، ثاب ــتناد نم آن اس
ــرد واژه  ــی«، کارب ــای »کس ــه ج ــر آن، ب ــزون ب ــت. اف ــادی« نیس ــاح »ع ــر از اصط ــاح، واضح ت اصط
»شــخصی« ترجیــح دارد تــا عــاوه بــر اشــخاص حقیقــی، اشــخاص حقوقــی را نیــز پوشــش دهــد. در 
تعریــف بیان شــده نیــز صرفــًا بــه اثبــات حقــی بــرای اســتنادکننده بــه ســند اشــاره شــده اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه هــر چنــد در غالــب مــوارد چنیــن اســت، ولــی ممکــن اســت در مــواردی، ســند، 
ُمثِبــت حقانیــت امــری بــه نفــع طــرف غیــر اســتنادکننده باشــد، ماننــد مــواردی کــه مرجــع قضایــی، 
ســند را کشــف و بــر اســاس آن، رأی صــادر کنــد. بــه همیــن علــت، تعریــف ســند در قانــون مدنــی، از 

ــرای اســتنادکننده عــاری اســت.  تخصیــص اثبــات حــق ب
در بیــان تفــاوت ســند عــادی و رســمی بایــد بــه قابلیــت انــکار و تردیــد اســناد عــادی اشــاره کــرد، 
بــر خــاف اســناد رســمی کــه ایــن ادعــا مســموع نیســت.2 وجــه افتــراق بیــن ایــن دو هــم آن اســت 
کــه ســند رســمی بــه اثبــات نیــاز نــدارد، ولــی مندرجــات ســند عــادی بایــد بــه نحــوی در محکمــه 
ــث  ــر اســت کــه معــارض حقــوق ثال ــا آن جــا مؤث اثبــات گــردد.3 ســند عــادی در حــق متعاملیــن ت

نباشــد و در برابــر ســند رســمی تــوان قابلیــت اســتناد نــدارد.4
ــن خصــوص  ــن اســت. در ای ــان تراضــی متعاملی ــد اســت، اصــواًل هم ــه، آن چــه موجــد عق در فق
ــذان تنتقــل بهمــا العیــن المملوکــة  ــه آمــده اســت: »أمــا البیــع فهــو االیجــاب والقبــول الل ایــن گون
ــل  ــال العق ــن کم ــی المتعاقدی ــترط ف ــروط: االول: یش ــه ش ــدر، ول ــوض مق ــره بع ــی غی ــك إل ــن مال م
واالختیــار، وأن یکــون البائــع مالــکا أو ولیــا کاالب والجــد لــاب والحاکــم وأمینــه والوصــی، أو وکیــا«.5  
ــه در لحظــه تشــکیل عقــد اســت.  ــر عقــد، انتقــال مالکیــت عیــن معیــن بافاصل ــن اســاس، اث ــر ای ب
البتــه خصوصیــت تملیکــی و انتقــال عیــن بــا عقــد مختــص عیــن معیــن اســت و در کلــی  فی الذمــه 
عهــدی اســت.6 انتقــال بــا تعییــن و تســلیم صــورت می پذیــرد. گذشــته از بحــث تملیکــی یــا عهــدی 

1. واحدی، پیشین، ص 153.

2. احســانی فر، احمــد، »ادّلــه قرآنــی اعتبــار ســند رســمی و چیرگــی آن بــر دیگــر ادّلــه اثبــات دعــوا«، قــرآن، 

فقــه و حقــوق اســامی، 1396، ســال چهــارم، شــماره 7، ص 128.

3. واحدی، پیشین، ص 154.

4. سادات اخوی و طباطبایی، پیشین، ص 129.

5. محقــق حلــی، مختصــر النافــع فــی فقــه االمامیــة، تهــران: قســم الدراســات اإلســامیة فــی مؤسســة البعثــة، 1410، 

ص 118. 

6. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی )6(: عقود معین )1(، تهران: مجد، چاپ اول، 1382، صص 33ـ32.
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ــر کفایــت تراضــی اســت، مگــر مــواردی کــه قانــون، خــاف آن را  بــودن، در تحقــق معاملــه، اصــل ب
مقــرر کــرده باشــد. ایــن شــرایط ثبوتــی اســت، ولــی اثبــات آن بــر عهــده مدعــی قــرارداد اســت. وجــه 
رایــج اثبــات قــرارداد بــه موجــب ســند )عــادی یــا رســمی( اســت. در خصــوص اســناد عــادی، دادگاه بــا 
احــراز وقــوع، صحــت قــرارداد را کشــف و اعــام می کنــد.1 ســند رســمی بــدون نیــاز بــه احــراز وقــوع 

مندرجــات آن در دادگاه، معتبــر اســت.
ــن  ــب، متضم ــن مناس ــق قوانی ــت از طری ــت مالکی ــرای ثب ــد ب ــن و کارآم ــای نوی ــال روش ه اِعم
رویکــرد افزایــش اعتبــار ســند رســمی از یــک ســو و ممانعــت از تضییــع حــق و در نتیجــه، کاهــش 
اختافــات در ایــن حــوزه اســت.2 در ایــران، ثبــت رســمی معامــات عیــن و منافــع امــاک بــا وضــع 
ــون  ــاده 22 قان ــف م ــرا مفهــوم مخال ــاری شــد؛ زی ــون ثبــت اســناد و امــاک، مصــوب 1310 اجب قان
ثبــت مبتنــی بــر نداشــتن قابلیــت اســتناد و بی اعتبــاری ســند عــادی در امــاک اســت. البتــه نظریــه 
ــا موازیــن شــرعی و باطــل اعــام کــرد.3 ــر ب شــورای نگهبــان )1395/8/4( همیــن نکتــه را نیــز مغای

بــر اســاس نظریــه موجــد حــق بــه ثبــت رســمی )ایجــاد حــق بــا ســند رســمی(، ســند صرفــًا نقــش 
اثباتــی نــدارد؛ تراضــی متعاملیــن کفایــت نمی کنــد و صحــت و اعتبــار آن، مشــروط بــه ثبــت رســمی 
اســت. رویکــرد ســند رســمی، افزایــش ضریــب صحــت قــرارداد و کاهــش احتمالــی اختافــات قضایــی 
اســت کــه رعایــت نشــدن آن بــه کاهــش شــاخص رفــاه و تحمیــل هزینه هــای اجتماعــی می انجامــد.4  

 
گفتــار دوم ـ نقــد توجیه هــای مربــوط بــه ضــرورت تنظیــم ســند 

در دفتــر اســناد رســمی 

ــال  ــات انتق ــت معام ــت خــودرو، ضــرورت ثب ــال مالکی ــم در خصــوص انتق ــای مه یکــی از نظره
مالکیــت خــودرو در دفتــر اســناد رســمی اســت. مطابــق ایــن نظــر، انتقــال رســمی خــودرو بــه تنظیــم 
ســند انتقــال نــزد یکــی از دفترهــای اســناد رســمی وابســته اســت. بــر ایــن اســاس، متعاملیــن خــودرو 
ــه نیــروی انتظامــی )راهنمایــی  ــه توافــق و انجــام دادن امــور مربــوط بایــد ابتــدا ب پــس از رســیدن ب
ــبز  ــرگ س ــه ب ــت خــودرو )موســوم ب ــس از صــدور شــناس نامه مالکی ــد. پ ــه کنن ــی( مراجع و رانندگ

1. وخدابخشــی، عبداللــه، »قابلیــت اســتناد ســند عــادی در برابــر ســند رســمی؛ رویــه قضایــی و راهکارهــا«، 

تعالــی حقــوق، 1397، شــماره 1، صــص 86ـ85.

ــی و  ــک برگ ــناد ت ــن اس ــت نوی ــگاه ثب ــدم، »جای ــی  مق ــد روحان ــنی و محم ــا حس ــید، علی رض ــا، جمش 2. مهرآس

ــالک«، مطالعــات فقــه و حقــوق اســامی، 1400، ســال  ــع ام ــمی و بی ــناد رس ــه اس ــی ب ــگار در اعتباربخش حدن

ســیزدهم، شــماره 24، صــص440. 

3. احسانی فر، پیشین، ص 129.

4. سادات اخوی و طباطبایی، پیشین، ص 124.

تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ 
نیروی انتظامی یا دفتر اســناد رســمی؟
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خــودرو( بــه نــام منتقــٌل الیــه و تعویــض پــاک، معاملــه را در دفتــر اســناد رســمی نیــز ثبــت کننــد.
ــا عنــوان »شــناس نامه مالکیــت خــودرو« صــادر می کنــد. بــرای  بــرگ ســبز را نیــروی انتظامــی ب
ایــن کار، خریــدار و فروشــنده بایــد حضــور یابنــد یــا خریــدار، وکالــت رســمی بــرای تعویــض پــاک 
از انتقال دهنــده داشــته باشــد. خریــدار و فروشــنده، برگــی را کــه در آن، نــام متعاملیــن و مشــخصات 
کامــل خــودرو آمــده و محتــوای آن نیــز انتقــال مالکیــت خودروســت، پــس از مطالعــه امضــا می کننــد. 
ــراردادی موضــوع  ــال ق ــرای انتق ــن ب ــت اراده طرفی ــی خــود، ُمثِب ــوم واقع ــه مفه ــرم( ب ــرگ )ف ــن ب ای
ــوای  ــده صــادر می شــود. محت ــام انتقال گیرن ــه ن ــرگ ســبز خــودرو ب ــر اســاس آن، ب ــه اســت. ب معامل

ــر خودروســت. ــده ب ســند صادرشــده، متضمــن مالکیــت انتقال گیرن
مطابــق ایــن نظــر، تحقــق انتقــال رســمی مالکیــت خــودرو در ایــن مرحلــه یعنــی تنظیــم ســند 
انتقــال خــودرو در دفتــر اســناد رســمی اســت. پــس تــا ســند انتقــال در ایــن مرجــع تنظیــم نشــود، 

ــد: ــه نظــر خــود می گوین ــن دســته در توجی ــرد. ای ــال رســمی صــورت نمی گی انتق
1. اســتناد قانونــی ایــن نظــر عــاوه بــر عبــارات مــاده 29 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی، 
مصــوب 1389، مــاده 2 آیین نامــه اجرایــی همیــن قانــون اســت کــه در شــهریور 1391 بــه تصویــب 
هیئــت وزیــران رســیده اســت. مطابــق مــاده 29 قانــون یادشــده، »نقــل و انتقــال خــودرو بــه موجــب 
ــال  ــل و انتق ــه نق ــر گون ــل از ه ــد قب ــه مکلفن ــدگان وســایل نقلی ســند رســمی انجــام می شــود. دارن
وســایل مذکــور در دفاتــر اســناد رســمی، ابتــدا بــه ادارات راهنمایــی و رانندگــی یــا مراکز تعیین  شــده از 
ســوی راهنمایــی و رانندگــی بــرای بررســی اصالــت وســیله نقلیــه، هویــت مالــک، پرداخــت جریمه هــا 
و دیــون معــّوق و تعویــض پــاک بــه نــام مالــک جدیــد مراجعــه نماینــد.« هم چنیــن مطابــق تبصــره 
ــا همــکاری ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور، امــکان اســتقرار  1: »نیــروی انتظامــی می توانــد ب

دفاتــر اســناد رســمی را بــه تعــداد کافــی در مراکــز تعویــض پــاک فراهــم آورد«.
ــورخ 1399/8/19  ــماره 7/99/935 م ــورتی ش ــای مش ــه در نظره ــوه قضایی ــی ق اداره کل حقوق
ــا  ــارض ب ــری متع ــاده، در نتیجه گی ــن م ــه ای ــتناد ب ــا اس ــز ب ــورخ 1399/7/19 نی و 7/99/1032 م
اســتدالل، بــا این کــه بــرگ ســبز خــودرو را از اســناد رســمی شــمرده، مــاک رســمی مالکیــت خــودرو 
ــی دارد:  ــان م ــز بی ــه نی ــاده 2 آیین نام ــت. م ــته اس ــمی دانس ــناد رس ــر اس ــی در دفت ــند تنظیم را س
ــه نقــل و انتقــال وســیله نقلیــه در دفاتــر اســناد  »دارنــدگان وســایل نقلیــه مکلفنــد قبــل از هــر گون
رســمی، ابتــدا بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت وســیله نقلیــه، بــه اداره هــای راهنمایــی  و رانندگی 
یــا مراکــز تعویــض پــاک مراجعــه کننــد. دفاتــر اســناد رســمی نیــز موظفنــد بعــد از تعویــض پــاک، 

ســند خــودرو را صــادر کننــد«. 
ایــن اســتناد مبنــای قانونــی نــدارد؛ زیــرا مقــررات یادشــده بــه صــورت صریــح، داللتــی بــر لــزوم 
تنظیــم ســند رســمی در دفتــر اســناد رســمی نــدارد، بلکــه ترتیــب رجــوع و ضــرورت تقــّدم تعویــض 
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پــاک و از جملــه صــدور شــناس نامه مالکیــت خــودرو بــه نــام مالــک جدیــد )خریــدار یــا منتقــٌل الیــه( 
ــن  ــه متعاملی ــت چنان چ ــوان گف ــت. می ت ــده اس ــان ش ــمی بی ــناد رس ــر اس ــه دفت ــه ب ــرای مراجع ب
تمایــل داشــته باشــند بــه دفاتــر اســناد نیــز رجــوع کننــد، مکلفنــد ترتیــب یادشــده را رعایــت کننــد. 
در همیــن راســتا، مــاده 4 همــان آیین-نامــه بــه ممنوعیــت اقــدام ابتدایــی دفتــر اســناد رســمی تصریــح 
می  کنــد: »دفاتــر اســناد رســمی، مجــاز بــه صــدور ســند نقــل و انتقــال وســیله نقلیــه قبــل از مراجعــه 

دارنــدگان وســایل نقلیــه بــه ادارات راهنمایــی و رانندگــی و یــا مراکــز تعویــض پــاک نمی باشــند«. 
ــر  ــز ب ــاک هرگ ــض پ ــز تعوی ــمی در مراک ــناد رس ــر اس ــتقرار دفت ــکان اس ــوع ام ــن موض هم چنی
اجبــار رجــوع بــه ایــن دفترهــا داللــت نــدارد و بــه اصــل اختیــاری بــودن تنظیــم ســند در دفتــر اســناد 
رســمی خدشــه ای وارد نمی کنــد. در تقویــت ایــن امــر بایــد بــه واژگان »می توانــد« و »همــکاری« در 
ــر  ــد«، متضمــن اختیــار نیــروی انتظامــی ب ــون یادشــده اشــاره کــرد. »می توان تبصــره 1 مــاده 29 قان

ایــن امــر اســت و اصطــاح »همــکاری« نیــز مفیــد همیــن رویکــرد اســت.
2. گاهــی صاحیــت و ســواد حقوقــی ســردفتران در تشــخیص اهلیــت متعاملیــن و تنظیــم ســند و 
صاحیــت نداشــتن نیــروی انتظامــی در ایــن خصــوص مطــرح می شــود. بــه موجــب مــاده 50 قانــون 
ثبــت اســناد و امــاک: »هــر گاه مســئول دفتــر در هویــت متعاملیــن یــا طرفــی کــه تعهــد می کنــد، 
ــق  ــان را تصدی ــت  آن ــروف و معتمــد حضــوراً هوی ــر از اشــخاص مع ــد دو نف ــد داشــته باشــد، بای تردی
ــه امضــای شــهود رســانیده و ایــن نکتــه را در  نمــوده و مســئول دفتــر، مراتــب را در دفتــر ثبــت و ب

خــود اســناد قیــد نمایــد«.
در رد این ادعا باید گفت:

ــز  ــی و مراک ــی و رانندگ ــاده 29: »ادارات راهنمای ــی م ــه اجرای ــاده 3 آیین نام ــق م ــک ـ مطاب ی
تعویــض پــاک مکلفنــد نســبت بــه بررســی و احــراز اصالــت وســیله نقلیــه، هویــت دارنــدگان وســایل 
ــد  ــک جدی ــام مال ــه ن ــاک ب ــض پ ــای رانندگــی و تعوی ــّوق، جریمه ه ــون مع ــه، اخــذ گواهــی دی نقلی

اقــدام نماینــد«. 
ــه شــیوه انجــام وظایــف دفتــر اســناد رســمی  دو ـ آن چــه در قوانیــن ثبتــی و مقــررات مربــوط ب
ــوران  ــع و مأم ــر مراج ــرای دیگ ــررات ب ــن مق ــت ای ــت. رعای ــع اس ــن مرج ــه همی ــوط ب ــده، مرب آم
الزم الرعایــه نیســت؛ چــون موضــوع احــراز هویــت و تشــخیص اهلیــت در بســیاری از مراجــع دیگــر نیــز 
انجــام می گیــرد. نمونــه بــارز ایــن مــوارد، عملیــات بانکــی اســت کــه گاه افتتــاح حســاب یــا برداشــت 
حســاب بــا مبالــغ بســیار بــاال نیــز صــورت می گیــرد و احــراز هویــت و اهلیــت بــا ماحظــه و تطبیــق 
ــن  ــه همی ــز ب ــه ســردفتران اســناد رســمی نی ــرد. ضمــن این ک ــدارک شناســایی وی انجــام می پذی م
صــورت عمــل می کننــد و مــاک تشــخیص هویــت و اهلیــت آنــان، مــدارک شناســایی متعاملیــن اســت 
ــص  ــان شــد، مخت ــه بی ــان طــور ک ــز هم ــررات نی ــر مق ــرد. دیگ ــر از آن صــورت نمی پذی و کاری فرات

تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ 
نیروی انتظامی یا دفتر اســناد رســمی؟
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دفتــر اســناد رســمی اســت و بــا دیگــر مراجــع از جملــه نیــروی انتظامــی بــرای صــدور ســند مالکیــت 
جدیــد خــودرو ارتباطــی نــدارد.

ــد:  3. برخــی ســردفتران در بیــان ضــرورت تنظیــم ســند رســمی در دفتــر اســناد رســمی گفته ان
مالکیــت پــاک خــودرو، دلیــل بــر مالکیــت خــودرو نیســت و مالکیــت پــاک خــودرو، دلیــل مناســبی 
بــرای احــراز مالکیــت خــودرو نیســت.1 برخــی از آنــان نیــز بــا نظــر بــه تفکیــک آن دو، تغییــر مالــک 
پــاک را از وظایــف نیــروی انتظامــی و تغییــر مالــک خــودرو را از وظایــف دفتــر اســناد رســمی دانســته 
ــال  ــل انتق ــا قاب ــمی در دفترخانه ه ــند رس ــم س ــدون تنظی ــه ب ــایل نقلی ــه وس ــته اند ک ــار داش و اظه
نیســت.2 ایــن گــروه، انتقــال خــودرو در مرجعــی غیــر از دفترخانــه را انتقــال غیــر قانونــی نامیده انــد.3 
ــک  ــاک، تشــخیص مال ــت پ ــدارد؛ چــون اصــواًل فلســفه مالکی ــی ن ــن اســتدالل منطــق حقوق ای
ــاک از  ــر، پ ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــوب اس ــده در آن منص ــاک یادش ــه پ ــت ک ــی اس ــان خودروی هم
ــه بعضــی اشــخاص مرتکــب خــاف  ــواردی ک ــت دارد. م ــوط حکای ــر خــودرو مرب ــت شــخص ب مالکی
می شــوند و بــرای انجــام دادن اعمــال خــاف و شناســایی نشــدن از پــاک دیگــری اســتفاده می کننــد 
یــا آن را مخــدوش می کننــد، دلیــل بــر رد اصــل نیســت؛ زیــرا ســند مالکیــت خــودرو و از جملــه ســند 

تنظیمــی در دفتــر اســناد رســمی نیــز ممکــن اســت جعــل شــود. 
ــوان  ــا عن ــه صراحــت ب ــی ب ــروی انتظام ــب نی ــت خــورو صادرشــده از جان در ضمــن، کارت مالکی
ــودرو.  ــاک خ ــت پ ــه مالکی ــود، ن ــادر می ش ــه( ص ــٌل  الی ــدار )منتق ــام خری ــه ن ــودرو و ب ــت خ مالکی
عبــارت »تعویــض پــاک بــه نــام مالــک جدیــد«، مرقــوم در مــاده 29 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات 
ــروی  ــی نی ــف قانون ــه، از وظای ــودرو و در نتیج ــت خ ــض مالکی ــن تعوی ــی، متضم ــی و رانندگ راهنمای
انتظامــی اســت. اگــر متعاملیــن عــاوه بــر ســند مالکیــت نیــروی انتظامــی، خواهــان انتقــال از طریــق 
ــدارد و موجــب  ــدارد، هــر چنــد ضرورتــی ن ــی وجــود ن ــع قانون دفتــر اســناد رســمی نیــز باشــند، مان

ــت. ــمی اس ــند رس ــن س ــت دومی ــرای دریاف ــی ب هزینه های
ــوران  ــی و مأم ــوران دولت ــم از مأم ــن رســمی«، اع ــی از »مأموری ــون مدن ــاده 1287 قان مقصــود م
بخــش خصوصــی اســت کــه از طــرف دولــت، مأمــور بــه امــری باشــند، مثــل مأمــوران دفتــر اســناد 
رســمی.4 ایــن دفترهــا خصوصــی هســتند، ولــی چــون از ســوی ســازمان ثبــت و مطابــق قانــون، مأمــور 

1. زارعی، محمد، »تنظیم سند رسمی برای وسایل نقلیه موتوری«، ماه نامه کانون، 1389، شماره 107، ص 47.

2. فاحت پیشــه، بهنــوش، »مرجــع صــدور ســند مالکیــت وســایل نقلیــه«، ماه نامــه کانــون، 1390، شــماره 125، 

صــص72 و 76.

3. تاجگــر، رضــا، »دفاتــر اســناد رســمی؛ مرجــع صــدور ســند مالکیــت وســایل نقلیــه«، ماهنامــه کانــون، 1392، 

شــماره 140 و 141، ص 12.

4. کریمی، عباس، ادّله اثبات دعوا، تهران: دانشگاه پیام نور، 1390، ص 95.
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ــز از  ــاک نی ــض پ ــز تعوی ــمیت مراک ــوند. رس ــمی می ش ــوان رس ــمول عن ــتند، مش ــت هس ــه فعالی ب
همیــن نــوع اســت. 

برخــی ســردفتران بــا تمســک بــه صاحیــت نداشــتن مأمــوران نیــروی انتظامــی بــرای صــدور ســند 
مالکیــت خــودرو، ســند مالکیــت صادرشــده از ایــن ارگان دولتــی را بــه اســتناد مــاده 1293 ق.م، ســند 
ــه این کــه نیــروی انتظامــی، وظیفــه امنیــت  ــا اســتناد ب ــد.1 نویســنده یادشــده ب عــادی تلقــی کرده ان
جامعــه را بــر عهــده  دارد و ضابــط دادگســتری اســت، بــا احصــای وظایــف ایــن ارگان بــه عنــوان ضابــط، 

بــه صاحیــت نداشــتن آن در زمینــه صــدور ســند مالکیــت خــودرو رأی داده اســت.2
این در حالی است که:

یــک ـ اگــر ســردفتران و دفتریــاران بــه دلیــل وابســتگی بــه ســاختار اداری ســازمان ثبــت، جــزء 
مأمــوران رســمی تلقــی می شــوند و اســناد تنظیمــی از جانــب آن هــا رســمی اســت،3 نیــروی انتظامــی، 
خــود، از مأمــوران دولتــی بــوده و از نظــر ســاختاری، بخشــی از دولــت اســت. مراکــز تعویــض پــاک 
نیــز بــر اســاس بنــد »ث« مــاده 1 آیین نامــه اجرایــی بــا مجــوز و زیــر نظــر نیــروی انتظامــی فعالیــت 

می کننــد.
ــی از  ــای خارج ــور کااله ــل و عب ــل و نق ــون حم ــی قان ــون اصاح ــاده 22 قان ــح م ــه تصری دو ـ ب
قلمــرو جمهــوری اســامی ایــران، مصــوب 1388/6/7، مســؤولیت صــدور گواهی نامــه رانندگــی، اســناد 
مالکیــت و پــاک خــودرو در قلمــرو جمهــوری اســامی ایــران بــر عهــده نیــروی انتظامــی جمهــوری 
اســامی ایــران اســت.4 صراحــت مــاده قانونــی در صــدور اســناد مالکیــت و پــاک خــودرو، تردیــدی در 

صاحیــت ایــن نهــاد باقــی نمی گــذارد، بلکــه از وظایــف قانونــی آن اســت.
ــه تخلفــات راهنمایــی و  ــون رســیدگی ب هم چنیــن تعویــض پــاک مصــّرح موضــوع مــاده 29 قان
ــروی  ــی نی ــف قانون ــه وظای ــا و بلک ــمار صاحیت ه ــودرو در ش ــت آن خ ــض مالکی ــر تعوی ــی، ب رانندگ
ــون  ــاده 29 قان ــی م ــه اجرای ــاده 1 آیین نام ــق م ــه مطاب ــن این ک ــی دارد. ضم ــت تضّمن ــی دالل انتظام

1. تاجگر، پیشین، ص 10.

2. همان، صص 14ـ13.

3. درویشــی، بابــک و وجیهــه محســنی، »نگاهــی بــه چگونگــی انتخــاب و صالحیــت ســردفتران اســناد رســمی 

در نظــام حقوقــی ایــران و فرانســه«، تحقیقــات حقوقــی آزاد، 1390، دوره چهــارم، شــماره 14، ص 83.

4.  »مســئولیت صــدور گواهی نامــه رانندگــی، اســناد مالکیــت و پــاک خــودرو در قلمــرو جمهــوری اســامی ایــران بــر عهــده 

ــران و وظیفــه ترجمــه و تبدیــل گواهی نامه هــای رانندگــی معتبــر صادرشــده توســط  نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ای

نیــروی انتظامــی و ســایر اســناد و مــدارک مذکــور بــه مــدارک بین الـــمللی وفــق مفــاد کنوانســیون های بین المللــی ســال های 

1328 هجــری شمســی )1949 میــادی( و 1347 هجــری شمســی )1968 میــادی( حمــل و نقــل جــاده ای و حســب عــرف 

بین المللــی و مقــررات حاکــم بــر تمامــی کشــورهای عضــو ســازمان بین المللــی جهان گــردی )AIT( و فدراســیون بین المللــی 

ــران می باشــد«. ــوری اســامی ای ــی جمه ــردی و اتومبیل ران ــون جهان گ ــده کان ــر عه ــی )FIA( ب اتومبیل ران

    

تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ 
نیروی انتظامی یا دفتر اســناد رســمی؟
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یادشــده کــه هیئــت وزیــران آن را در مــورخ 1391/5/15 بــر اســاس پیشــنهاد مشــترک وزارت خانه های 
ــاده 29  ــه اســتناد تبصــره 2 م ــران و ب ــوری اســامی ای ــی جمه ــروی انتظام دادگســتری کشــور و نی
قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی، مصــوب 1389تصویــب کــرده اســت، تعویــض پــاک شــامل 
»صــدور ســند مالکیــت خــودرو« نیــز هســت. بــه موجــب ایــن مقــرره، تعویــض پــاک عبــارت اســت 
از »فــک پــاک متعلــق بــه مالــک از روی وســیله نقلیــه و اختصــاص پــاک بــه منتقــٌل الیــه و ثبــت 
اطاعــات منتقــٌل الیــه بــه عنــوان آخریــن مالــک در ســامانه شــماره گذاری و صــدور ســند مالکیــت و 

کارت شناســایی خــودرو و نصــب پــاک مربــوط بــه مالــک جدیــد بــر روی وســیله نقلیــه«. 
بــه عــاوه، اگــر چــه یکــی از وظایــف ایــن نیــرو، انجــام وظایفــی بــه عنــوان ضابــط دادگســتری 
اســت، ولــی وظیفــه آن بــه ایــن عنــوان محــدود نیســت. از طــرف دیگــر، صــدور ســند مالکیــت خــودرو 
از جانــب راهنمایــی و رانندگــی بــه عنــوان متولــی اصلــی امنیــت در ایــن حــوزه، از جملــه اقدامــات 

ــن حــوزه تلقــی می شــود.  ــر در ای مؤث
4. در جایــی دیگــر، در توجیــه نظــر مطرح شــده آمــده اســت کــه تنظیــم ســند رســمی بــرای معامــات 
موجــب آســانی احــراز وقــوع معاملــه اســت و مشــکات اســناد عــادی را نــدارد.1 ایــن در حالــی اســت  کــه این 
دلیــل بــه کفایــت داشــتن صــدور ســند مالکیــت خــودرو از جانــب نیــروی انتظامــی خللــی وارد نمی ســازد؛ 

زیــرا مطابــق مــاک مصــّرح مــاده 1287 قانــون مدنــی، ایــن ســند نیــز رســمی محســوب می شــود.2

ــناد  ــر اس ــند در دفت ــم س ــودن تنظی ــروری نب ــوم ـ ض ــار س گفت
ــب نیــروی انتظامــی رســمی و کفایــت داشــتن صــدور ســند از جان

ــی و رانندگــی، ســند صادرشــده، رســمی  ــودن راهنمای ــی ب ــه دولت ــا توجــه ب ــر، ب در نظــری دیگ
محســوب می شــود و بــه تنظیــم دوبــاره همــان ســند نــزد مرجعــی دیگــر بــه نــام دفتــر اســناد رســمی 
نیــازی نیســت. بــرای رســیدن بــه پاســخ تحلیلــی و منطقــی بایــد گفــت قانون گــذار بــا وجــود آگاهــی 
از مزیت هــای اســناد رســمی، بــرای پرهیــز از ایجــاد مشــقت، ضــروری نبــودن تنظیــم ســند رســمی را 
در معامــات، اصــل دانســته اســت. مطابــق مــواد 46 و 47 قانــون ثبــت اســناد و امــاک، ثبــت رســمی 
اســناد، اختیــاری اســت و مــوارد الزامــی بــه مــوارد منصــوص محــدود اســت.3 در قراردادهــا، بــر مبنــای 

1. زارعی، پیشین، ص 47.

ــن  ــایر مأموری ــزد س ــا در ن ــمی ی ــناد رس ــر اس ــا دفات ــاک و ی ــناد و ام ــت اس ــه در اداره ثب ــنادی ک ــاده 1287: »اس 2. م

ــمی اســت«. ــند، رس ــده باش ــم ش ــی تنظی ــررات قانون ــق مق ــر طب ــا و ب ــت آن ه ــدود صاحی ــمیدر ح رس

3.  مــاده 46: »ثبــت اســناد اختیــاری اســت مگــر در مــوارد ذیــل: 1. کلیــه عقــود و معامــات راجــع بــه عیــن یــا منافــع 

اماکــی کــه قبــًا در دفتــر امــاک ثبــت شــده باشــد. 2. کلیــه معامــات راجــع بــه حقوقــی کــه قبــًا در دفتــر امــاک 

ثبــت شــده اســت«.  مــاده 47: »...ثبــت اســناد ذیــل اجبــاری اســت: 1. کلیــه عقــود و معامــات راجعــه بــه عیــن یــا منافــع 

ــه و شــرکت نامه«. ــه و هبه نام ــت نشــده. 2. صلح نام ــاک ثب ــر ام ــه در دفت ــه ک ــر منقول ــوال غی ام
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ــه در  ــت اراده ک ــل حاکمی ــن اص ــی و هم چنی ــون مدن ــاده 190 و 191 قان ــه م ــی از جمل ــواد قانون م
مــاده 10 ایــن قانــون متبلــور شــده، اصــل بــر عــدم تشــریفات و ضــروری نبــودن ثبــت رســمی اســت. 
ــوردی  ــند رســمی در خصــوص م ــم س ــه تنظی ــذار ب ــواردی، قانون گ ــر در م ــا، اگ ــن مبن ــر همی ب
ــده  ــای معین ش ــق روش ه ــمی مطاب ــند رس ــم س ــت، تنظی ــی اس ــه الزام ــد، آن چ ــح کن ــاص تصری خ
ــر اســناد  ــه صاحیــت انحصــاری دفت ــوان ب ــن، نمی ت ــر ای ــا ب ــی اســت. بن ــون مدن ــاده 1287 قان در م
رســمی بــرای تنظیــم ســند رســمی در ایــن مــوارد نظــر داد. قــدر متیقــن این کــه صاحیــت انحصــاری 
دفتــر اســناد، مختــص مصّرحــات قانونــی در ایــن بــاب اســت، بــه ایــن صــورت کــه صرفــا در مــواردی، 
دفترخانــه تنهــا مرجــع تنظیــم ســند رســمی در آن مــورد خــاص اســت کــه قانــون عــاوه بــر ضــرورت 
رســمی بــودن ســند، بــه مرجعیــت ایــن دفترهــا تصریــح کــرده اســت. پــس اصــل بــر منحصــر نبــودن 
ــر اســتثنا دارد، بــه موجــب  ثبــت رســمی در دفتــر اســناد رســمی اســت. هــر جــا قانون گــذار نظــر ب
ــا تفســیر موّســع بــه خــارج  قانــون خــاص بایــد تصریــح کنــد. اساســًا نمی تــوان مقــررات اســتثنا را ب

تعمیــم داد.
در نظــام حقوقــی اســام نیــز ادّلــه اثبــات دعــوا طریقیــت دارد،1 نــه موضوعیــت. نکته مهــم، حصول 
ــه  ــر منحصــر نبــودن تنظیــم معامل ــه موجــب آن اســت. اصــل عــدم تشــریفات نیــز ب قطــع عرفــی ب
رســمی در دفتــر اســناد رســمی داللــت دارد. بنــا بــر ایــن، امــکان تنظیــم ســند رســمی بــه شــیوه ای 
جــز ثبــت در دفتــر اســناد رســمی نیــز وجــود دارد؛ زیــرا بــه موجــب قانــون )مــاده 1287 ق.م(، ســند 
تنظیمــی از جانــب مأمــوران رســمی در حــدود وظایــف آنــان نیــز رســمی محســوب می شــود. آن چــه 
بــرای اعتبــار انتقــال ایــن امــوال ضــرورت قانونــی دارد، انتقــال بــه موجــب ســند رســمی اســت. بــرای 
نمونــه، اطــاق عبــارت قانونــی مــاده 40 قانــون ثبــت عایــم و اختراعــات، دربردارنــده امــکان تنظیــم 
ســند رســمی بــه هــر شــیوه ای اســت کــه مطابــق قانــون، موجــد وصــف رســمی اســت. در ایــن مــوارد، 
اطــاق قانــون، راه را بــرای تأســیس مرجعــی دولتــی بــرای ایــن موضــوع یــا واگــذاری آن بــه یکــی از 

مراجــع دولتــی بــاز گذاشــته اســت.
هم چنیــن انتقــال حــق و کســب و پیشــه و تجــارت بــه مســتأجر جدیــد، موضــوع قانــون موجــر و 
مســتأجر، مصــوب 1356 )تبصــره 2 مــاده 19( و انتقــال سهم الشــرکه شــرکت بــا مســئولیت محــدود، 
ــرای  ــع انحصــاری ب ــر نشــدن مرج ــل اطــاق و ذک ــه دلی ــز ب ــون تجــارت نی ــاده 103 قان موضــوع م

تنظیــم ســند رســمی انتقــال، متضمــن همیــن امــکان اســت کــه بیــان شــد.
برخــاف اطــاق یادشــده، گاهــی قانون گــذار، مرجــع تنظیــم ســند رســمی را دفتــر اســناد رســمی 
قــرار داده اســت. در ایــن مــوارد،  بــه صاحیــت نداشــتن دیگــر مراجــع می تــوان نظــر داد. از جملــه 
ایــن مــوارد، »معامــات کشــتی« اســت. بــه موجــب مــاده 24 قانــون دریایــی مصــوب 1343، »ثبــت 

1. احسانی فر، پیشین، ص 142.

تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ 
نیروی انتظامی یا دفتر اســناد رســمی؟
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ــه راجــع بــه کشــتی های مشــمول قانــون، در داخــل کشــور  کلیــه نقــل و انتقــاالت و معامــات و اقال
اجبــاری اســت و منحصــراً بــه وســیله دفاتــر اســناد رســمی کــه بــرای ایــن کار از طــرف ســازمان ثبــت 
ــن  ــند ای ــم س ــت تنظی ــود«. صاحی ــام می ش ــد، انج ــوص دارن ــازه مخص ــور اج ــاک کش ــناد و ام اس
ــه دفترهایــی اســت  ــرای دفتــر اســناد رســمی اســت، بلکــه منحصــر ب ــه تنهــا ب دســته از معامــات ن
کــه در ایــن بــاب، اجــازه مخصــوص از ســازمان ثبــت دارنــد. برخــی ســردفتران درصــدد تعمیــم ایــن 
قانــون بــه معامــات خــودرو و ضــرورت ثبــت آن در دفتــر اســناد رســمی برآمــده  و گفته انــد: »]وقتــی[ 
ــت  ــم ثب ــه تنظی ــازی ب ــه نی ــرد، چ ــورت می گی ــوردی ص ــادر و دریان ــازمان بن ــتی ها در س ــت کش ثب
اســناد آن هــا در دفاتــر اســناد رســمی می بــود؟ بدیهــی اســت قانون گــذار بــا توجــه بــه اهمیــت نقــل 
ــر اســناد رســمی را اجبــاری نمــوده  ــون خــاص، ثبــت معامــات دفات و انتقــاالت کشــتی ها، وفــق قان

اســت«.1
ایــن پرســش و پاســخ، خــود، دلیلــی آشــکار بــر ضــروری نبــودن ثبــت نقــل و انتقــال خــودرو در 
دفتــر اســناد رســمی اســت؛ زیــرا همــان طــور کــه نویســنده گفتــه، ضــرورت ایــن امــر در معامــات 
کشــتی بــه دلیــل اهمیــت آن هــا و تصریــح قانــون خــاص اســت. بنــا بــر ایــن، در نبــود قانــون خــاص، 
ــدارد. در ضمــن، اهمیــت معامــات  ــی ن ــه منطــق حقوق ــه معامــات خــودرو، هیــچ گون تعمیــم آن ب

ــا خــودرو قابــل قیــاس نیســت و مرجــع تشــخیص ایــن اهمیــت نیــز قانون گــذار اســت. کشــتی ب
یکــی دیگــر از صاحیت هــای انحصــاری دفتــر اســناد رســمی، موضــوع مــاده 10 قانــون تســهیل 
ــه موجــب آن، نقــل و انتقــال ماشــین های چــاپ،  تنظیــم اســناد رســمی )1385/5/24( اســت کــه ب
لیتوگرافــی و صحافــی پــس از موافقــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی توســط مالــک بایــد در دفتــر 
اســناد رســمی انجــام شــود. ایــن مقــرره نیــز بــه مرجعیــت دفتــر اســناد رســمی بــرای انتقــال مالکیــت 

ایــن دســته از امــوال تصریــح دارد. بنــا بــر ایــن، دیگــر مراجــع نمی تواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد.
در پــردازش موضــوع انتقــال مالکیــت خــودرو بایــد گفــت کــه اصــواًل آن چــه خــارج از اســتثنائات 
ــاری مصــّرح  ــاری، خــارج و مشــمول ثبــت رســمی اختی ــی باشــد، از ثبــت رســمی اجب مصــّرح قانون
در مــاده 46 قانــون ثبــت اســت. در خصــوص خــودرو نیــز هــر چنــد بــا توجــه بــه تکــرر معامــات و 
گســترش اســتفاده از آن در جامعــه و هم چنیــن احتمــال وســیله ارتــکاب جــرم شــدن، تمایــل عمــوم 
بــر ثبــت رســمی انتقــال مالکیــت بــود، ضــرورت قانونــی انتقــال رســمی خــودرو در قوانیــن موضوعــه 
ــت، مصــوب  ــی دول ــررات مال ــم بخشــی از مق ــون تنظی ــاده 18 قان ــد 4 م ــه بن ــا این ک ــود ت ــی ب منتف
1380/11/27 تصویــب شــد. ایــن بنــد قانونــی مقــرر مــی دارد: »وزارت خانه هــای کشــور و راه و ترابــری 
مکلفنــد نســبت بــه تهیــه آیین نامــه راهنمایــی و رانندگــی و امــور حمــل و نقــل و عبــور و مــرور اقــدام 

نماینــد تــا پــس از  تصویــب هیئــت وزیــران بــه موقــع اجــرا گــذارده شــود«.

1. زارعی، پیشین، ص 45.
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ــی را در 1384/4/8  ــی و رانندگ ــه راهنمای ــده، آیین نام ــرره یادش ــرای مق ــران در اج ــت وزی هیئ
تصویــب کــرد. مــاده 20 ایــن آیین نامــه مقــرر داشــت: »هنــگام نقــل و انتقــال مالکیــت وســایل نقلیــه ، 
ــی و رانندگــی نیــروی  ــه راهنمای ــدا درخواســت  خــود را ب ــی آن هــا ابت ــام قانون ــم مق ــا قائ متعاملیــن ی
ــق  ــت  خــودرو و تطبی ــس از احــراز اصال ــا پ ــد ت ــه می نماین ــا مراکــز مجــاز تعیین شــده ارائ ــی ی انتظام
مــدارک آن هــا، نســبت بــه فــک پــاک منصوبــه بــر روی خــودروی مــورد معاملــه و اختصــاص پــاک 
 جدیــد و صــدور شــناس نامه جدیــد و ثبــت تغییــرات مزبــور در نظــام رایانــه ای راهنمایــی و رانندگــی 
اقــدام گــردد. ســپس مراتــب بــه طــور کتبــی توســط راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی یــا مراکــز 
ــه دفتــر اســناد رســمی جهــت تنظیــم ســند رســمی انتقــال منعکــس می گــردد.  مجــاز تعیین شــده ب
کارت خــودرو از ســوی راهنمایــی و رانندگــی بعــد از تأییــد مراتــب تنظیــم ســند در دفترخانــه اســناد 
ــی منعکــس  ــی و رانندگ ــه سیســتم راهنمای ــه ای ب ــا رایان ــیله پســت سفارشــی ی ــه وس ــه  ب رســمی ک
ــا دو  ــناس نامه صــادره ت ــی و ش ــی و رانندگ ــی راهنمای ــردد. گواه ــل می گ ــدار تحوی ــه خری ــود، ب می ش
مــاه اعتبــار دارد و در خــال مــدت مذکــور، متعاملیــن یــا قائــم مقــام قانونــی آن هــا موظفنــد بــرای ثبــت 
معاملــه و درج آن در ذیــل شــناس نامه )محــل مخصــوص ( بــه دفتــر اســناد رســمی مراجعــه نماینــد«.

ــر  ــرره ه ــن مق ــاد. ای ــا نه ــودرو را بن ــات خ ــمی معام ــال رس ــل، انتق ــه در عم ــاده 20 آیین نام م
ــا ایــن حــال، در  چنــد بــه صــورت صریــح، ضــرورت انتقــال رســمی خــودرو را بیــان نکــرده اســت. ب
قســمت اخیــر آن کــه صــدور کارت شناســایی خــودرو را بــه مراجعــه بــه راهنمایــی و رانندگــی وابســته 
کــرده، در عمــل، ســبب انتقــال رســمی اســت؛ چــون مأمــوران ایــن ارگان دولتــی هســتند و در حــدود 
صاحیــت قانونــی، ســند صــادر می کننــد. بــه عــاوه، ایــن مقــرره در بخــش پایانــی خــود، صــدور کارت 
ــر اســناد رســمی وابســته کــرده  ــه در دفت ــال رســمی معامل ــه انتق ــه را ب ــٌل  الی ــام منتق ــه ن خــودرو ب
ــی و  ــروی انتظام ــب نی ــمی از جان ــال رس ــی انتق ــدن عمل ــاری ش ــاز اجب ــه، زمینه س ــت. در نتیج اس

ــر اســناد رســمی شــد. ــن دفت هم چنی
ــه اصــل عــدم  ــا توجــه ب ایــن امــر از چنــد جنبــه اشــکال داشــت. از یــک ســو، ایــن آیین نامــه ب
ــن جهــت کــه متضمــن  ــی، از ای ــه اســتثنائات قانون ــن ضــرورت ب ــه رســمی و اکتفــای ای ــزوم معامل ل
لــزوم انتقــال رســمی خــودرو بــود، کامــًا ابتــکاری و ماهیــت ایــن بخــش، از نــوِع »قانــون« اســت، نــه 
آیین نامــه. از ایــن رو، از مــوارد خــروج از صاحیــت قــوه مجریــه تلقــی می شــود. از ســوی دیگــر، ایــن 
آیین نامــه بــا ایــن ایــراد ماهــوی نیــز مواجــه اســت کــه موجــب انتقــال مالکیــت هــم از ســوی نیــروی 
ــه اســت؛ تکلیفــی مضاعــف و غیــر ضــروری کــه ثمــری جــز اتــاف وقــت و  انتظامــی و هــم دفترخان

هزینــه و ایجــاد زمینــه تعــارض دو ســند صادرشــده نداشــت. 
ــون  ــا تصویــب قان ــا این کــه قانون گــذار در ســال 1389 ب ــود ت ــه حــال خــود باقــی ب ــراد ب ایــن ای
رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی بــر انتقــال رســمی خــودرو تصریــح کــرد. قســمت نخســت مــاده 29 

تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ 
نیروی انتظامی یا دفتر اســناد رســمی؟
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ایــن قانــون مقــرر مــی دارد: »نقــل و انتقــال خــودرو بــه موجــب ســند رســمی انجــام می شــود...«. بنــا 
بــر ایــن، بــه موجــب ایــن قانــون، معامــات خــودرو بــه نوعــی مشــمول انتقــال رســمی شــد و انتقــال 
ــارت  ــاده 1287 ق.م، ســند رســمی عب ــق م ــا تنظیــم ســند رســمی محقــق می شــود. مطاب رســمی ب
اســت از »اســنادی کــه در اداره ثبــت اســناد و امــاک و یــا دفاتــر اســناد رســمی یــا در نــزد مأموریــن 
رســمی در حــدود صاحیــت آن هــا بــر طبــق مقــررات قانــون تنظیــم شــده باشــد.« مطابــق مــاده 70 
قانــون ثبــت نیــز ســندی کــه مطابــق قوانیــن بــه ثبــت رســیده، رســمی اســت و تمــام محتویــات و 
امضاهــای منــدرج در آن معتبــر اســت. بــه موجــب مــاده 71 قانــون ثبــت، معامــات و تعهــدات منــدرج 

در اســناد رســمی نســبت بــه متعاملیــن و قائــم مقــام آن هــا معتبــر اســت
یکــی از آثــار نپذیرفتــن کفایــت ســند مالکیــت نیــروی انتظامــی، امتنــاع دفتــر اســناد رســمی از 
ــا ســند مالکیــت صادرشــده از نیــروی  ــده ب ــرای مــواردی اســت کــه انتقال گیرن تنظیــم وکالت نامــه ب
ــن  ــد. در ای ــه شــخصی دیگــر می کن ــت ب ــر اســناد رســمی، درخواســت اعطــای وکال انتظامــی، از دفت
ــه ســند انتقــال در دفتــر اســناد رســمی وابســته می کنــد  ــه، تنظیــم وکالت نامــه را ب مــوارد، دفترخان

کــه ایــن امــر بــه ایــن دالیــل ممنــوع اســت:
ــد،  ــادر کن ــی ص ــروی انتظام ــه نی ــودرو ک ــت خ ــند مالکی ــی، س ــون مدن ــاده 1287 قان ــق م مطاب
ــن ســند طبــق مقــررات و در حــدود صاحیــت مرجــع  ــم ای ســند رســمی محســوب می شــود. تنظی
صادرکننــده اســت؛ زیــرا همــان طــور کــه بیــان شــد، بــر اســاس مــاده 22 اصاحــی قانــون حمــل و 
نقــل و عبــور کاالهــای خارجــی از قلمــرو جمهــوری اســامی ایــران، بــا اطــاق مقــرره صــدور اســناد 
مالکیــت و مــدارک خــودرو از وظایــف قانونــی نیــروی انتظامــی اســت. ایــن مــاده قانونــی، صــدور اســناد 
مالکیــت و پــاک خــودرو را یکــی از وظایــف قانونــی ایــن ارگان دانســته اســت. واژگان »اســناد مالکیــت 
و پــاک خــودرو« بــر صاحیــت نیــروی انتظامــی در صــدور ســند مالکیــت خــودرو داللــت مســتقیم 
دارد. نکتــه این کــه ایــن مقــرره بــه موجــب قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی یــا دیگــر قوانیــن 

بــه صــورت صریــح یــا ضمنــی نســخ نشــده و هم چنــان الزم الرعایــه اســت.
ــه تخلفــات رانندگــی نیــز در خصــوص ســند رســمی اطــاق  ــون رســیدگی ب صــدر مــاده 29 قان
دارد و بــه ســند رســمی تنظیمــی در دفتــر اســناد رســمی اختصــاص نــدارد. هم چنیــن قســمت اخیــر 
مــاده 29 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی، ناظــر بــه تشــریفات نقــل و انتقــال خــودرو در دفتــر 
اســناد رســمی اســت. ایــن مقــرره متضمــن ایجــاد محدودیــت بــرای تنظیــم ســند رســمی از جانــب 
نیــروی انتظامــی نیســت و داللتــی بــر انحصــار ایــن امــر در دفترخانــه نــدارد. بنــا بــر ایــن، مقــررات و 
ــه  ــن ب ــه متعاملی ــواردی اســت ک ــان م ــام بی ــوط در مق ــای مرب ــت و آیین نامه ه ــن ثب تشــریفات قوانی
اختیــار، تصمیــم بــه تنظیــم ســند مالکیــت خــودرو در دفتــر اســناد رســمی دارنــد و ایــن امــر، نافــی 

ــاری ســند مالکیــت صادرشــده از نیــروی انتظامــی نیســت. بی اعتب
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ــال  ــر ابط ــی ب ــت اداری مبن ــوان عدال ــورخ 1399/12/2 دی ــماره 1863 م ــه ش ــدت روی »رأی وح
ــاک  ــور اســناد و ام ــت ام ــورخ 1394/8/27 معاون ــه شــماره 94/147204 م ــای 2 و 3 بخش نام بنده
کشــور نیــز مقیــد کــردن تنظیــم وکالت نامــه تعویــض مجــدد پــاک بــه انجــام انتقــال در دفاتــر اســناد 
رســمی را خــاف قوانیــن موضوعــه از جملــه مــاده 30 قانــون دفاتــر اســناد رســمی و کانــون ســردفتران 

و دفتریــاران دانســت«.
 بــر اســاس بنــد اول مــاده 49 قانــون ثبــت اســناد و امــاک، »ثبــت کــردن اســناد مطابــق مقــررات 
قانــون«، یکــی از وظایــف مســئوالن دفتــر اســناد رســمی اســت و در صــورت مراجعــه اشــخاص، آن هــا 
ــرگ  ــه ب ــار دادن ب ــر اســناد رســمی از اعتب ــن، چنان چــه دفت ــر ای ــا ب مکلفنــد آن را انجــام دهنــد. بن
نقــل و انتقــال مالکیــت خــودرو صادرشــده از نیــروی انتظامــی اســتنکاف کنــد و از جملــه از تنظیــم 
ــورت،  ــن ص ــت. در ای ــرده اس ــی ک ــود تخط ــی خ ــه قانون ــودداری ورزد، از وظیف ــا خ ــه آن ه وکالت نام
مطابــق مــاده 73 قانــون ثبــت، مرتکــب اســتنکاف از اعتبــار دادن بــه اســناد رســمی شــده و در مراجــع 

انتظامــی قابــل تعقیــب انتظامــی اســت. 
ــز  ــوب 1354 نی ــاران، مص ــردفتران و دفتری ــون س ــمی و کان ــناد رس ــر اس ــون دفات ــاده 30 قان م
ســردفتران و دفتریــاران را موظــف بــه تنظیــم و ثبــت اســناد مراجعــان می دانــد. هم چنیــن بــا توجــه 
ــردفتران و  ــون س ــناد رســمی و کان ــر اس ــون دفات ــاده 22 قان ــت و م ــون ثب ــاده 73 قان ــتناد م ــه اس ب
دفتریــاران، مصــوب 1354 بــا توجــه بــه نبــود جهــت قانونــی در ایــن امــر، چنان چــه بــه ســبب ایــن 
اســتنکاف از وظیفــه قانونــی، خســارتی وارد شــود، تمامــی خســارت های واردشــده بــه صاحبــان اســناد 

رســمی را نیــز بایــد جبــران کننــد.
ــرای  ــرژی ب ــت و ان ــاف وق ــت و ات ــاد زحم ــی و ایج ــی از هزینه زای ــکال های ناش ــر اش ــاوه ب ع
ــا وجــود  ــه دفتــر اســناد رســمی ب ــودن مراجعــه آن هــا ب متعاملیــن، رویکــرد منفــی نظریــه الزامــی ب
صــدور ســند مالکیــت خــودرو بــه نــام منتقــٌل  الیــه از ســوی نیــروی انتظامــی، ایجــاد زمینــه صــدور 
اســناد رســمی متعــارض اســت؛ چــون ممکــن اســت برخــی مالــکان بــه ســند مالکیــت نیــروی انتظامی 
اکتفــا کننــد. در ایــن صــورت، مطابــق ســند تنظیمــی دفتــر اســناد رســمی، شــخص یــا اشــخاص قبلــی 
هم چنــان مالــک هســتند، حــال آن کــه مطابــق بــرگ ســبز کــه خــود، ســند رســمی اســت، شــخص 
دیگــری )منتقــٌل الیــه(، مالــک همــان خــودرو اســت. ایــن امــر، رویکــرد تعــارض و تضعیــف جایــگاه 

اســناد رســمی و کاهــش اعتمــاد نســبی بــه ایــن اســناد را در پــی دارد.
قانون گــذار بایــد تمامــی واقعیت هــای انســانی و اجتماعــی و علمــی مربــوط بــه تقنیــن را در نظــر 
ــر باشــد.1 در تقویــت نظــر مذکــور  بگیــرد و ایــن تصمیم گیری هــا بایــد معقــول، منطقــی و توجیه پذی
بایــد گفــت چــون بــر اســاس رویــه جــاری در حــال حاضــر، وضعیــت مالکیــت خــودرو و نیــز امــکان 

1. رحمانــی، مجیــد، محمــد امامــی و محمــد مقدم فــرد، مبانــی و آثــار قانون گــذاری مــوازی و ضــرورت 

اداری، دوره چهــارم، شــماره11، ص 51 و 53 نویــن حقــوق  برون رفــت از آن، پژوهشــهای 

تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ 
نیروی انتظامی یا دفتر اســناد رســمی؟
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توقیــف آن فقــط از طریــق راهنمایــی و رانندگــی امکان پذیــر اســت، تنظیــم ســند انتقــال مالکیــت بــه 
دســت نیــروی انتظامــی، امــکان انتقــال خــودروی دیگــران یــا توقیفــی را در عمــل ناممکــن می ســازد. 
ــد،  ــت جدی ــده ســند مالکی ــا تنظیم کنن ــف خــودرو ب ــت و توقی ــی احــراز مالکی وحــدت مرجــع اجرای
رویکــرد کارآیــی مقــررات را در ایــن بعــد و در نتیجــه، رعایــت احــراز مالکیــت ناقــل و ممنــوع نبــودن 
ــناد از  ــن اس ــازی ای ــت بی نی ــر، ُمثِب ــن ام ــی دارد. ای ــند را در پ ــم س ــان تنظی ــودرو در زم ــال خ انتق

تنظیــم دوبــاره نــزد دفتــر اســناد رســمی اســت.  
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نتیجه گیری
ــی  ــه گســتره کّم ــه ب ــا توج ــند ب ــن س ــم ای ــرای تنظی ــح ب ــت خــودرو و مرجــع صال ــند مالکی س
ــذار اســت.  ــم و اثرگ ــی مه ــزون آن، موضوع ــه و رشــد روزاف ــات در ســطح جامع ــن معام ــی ای و کیف
ــیار  ــمی بس ــناد رس ــر اس ــی و دفت ــروی انتظام ــن نی ــاب بی ــن ب ــدت در ای ــبتًا درازم ــه های نس مناقش
روشــن اســت. اختــاف موجــود بیــن کفایــت تنظیــم ســند مالکیــت خــودرو از جانــب نیــروی انتظامــی 
ــوب  ــی مطل ــر اســناد رســمی اســت. نظــر حقوق ــزد دفت ــن ســند ن ــاره همی ــم دوب ــا ضــرورت تنظی ی
ــودداری از  ــرورت و خ ــه ض ــا ب ــن اکتف ــد متضم ــی بای ــات حقوق ــه موضوع ــد هم ــاره همانن ــن ب در ای
تشــریفات بی وجــه و دوبــاره کاری باشــد؛ راهــکاری کــه موجــب ایجــاد هزینــه غیــر ضــروری و تحمیــل 
ــد،  ــدون تردی ــد. ب ــه  بکاه ــردم و جامع ــندی های م ــود و از ناخرس ــه نش ــرای جامع ــاالزم ب ــت ن زحم
تبدیــل چنیــن نظــری بــه قانــون موجــب تحقــق مشــروعیت و مقبولیــت قانــون و هم چنیــن کارآیــی 

ــح آن اســت. صحی
ســند مالکیــت خودرویــی کــه نیــروی انتظامــی صــادر کنــد، بــرای تشــخیص مالــک خــودرو کافــی 
اســت و الــزام متعاملیــن بــه تنظیــم ســند در دفتــر اســناد رســمی، مبنــای قانونــی و توجیــه عقانــی 
ــدارد. هم چنیــن صــدور ســند  ــرای جامعــه در پــی ن ــدارد و رویکــردی جــز هزینــه و اتــاف وقــت ب ن
مالکیــت از جانــب اداره راهنمایــی و رانندگــی بــه عنــوان متولــی امــر منطبــق بــا تخصــص ســازمانی و 
وظایــف قانونــی ایــن نهــاد اســت. بــا توجــه بــه رســمی بــودن ایــن ســند، الــزام متعاملیــن بــه مراجعــه 
بــه دفتــر اســناد رســمی و تنظیــم مجــدد ســند، امــری بی فایــده و منافــی تســهیل روابــط معاماتــی 

و در نتیجــه، مغایــر بــا رویکــرد رفــاه اجتماعــی اســت. 
ــود و  ــن موج ــای قوانی ــم از ظرفیت ه ــش اع ــه در پژوه ــای صورت گرفت ــه تحلیل ه ــه ب ــا توج ب
فوایــد نظریــه کفایــت تنظیــم ســند مالکیــت خــودرو از ســوی نیــروی انتظامــی بــه عنــوان متولــی ایــن 
ــت  ــوان گف ــودرو می ت ــف خ ــع توقی ــن مرج ــت و هم چنی ــراز مالکی ــی در اح ــت عمل ــوزه و مرجعی ح
ــت اداری  ــوان عدال ــه صادرشــده از دی ــن موجــود، رأی وحــدت روی درســت اســت کــه ظرفیــت قوانی
ــرای  ــی ب ــی و رانندگ ــب اداره راهنمای ــت خــودروی صادرشــده از جان ــت ســند مالکی ــر کفای ــی ب مبن
ــی و  ــده از اداره راهنمای ــت صادرش ــند مالکی ــت س ــودن و کفای ــد رســمی ب ــه، موج ــم وکالت نام تنظی
رانندگــی )نیــروی انتظامــی( اســت. بــا ایــن حــال، اصــاح قوانیــن موجــود و تصریــح مبنــی بــر ضرورت 
ــد فصل الخطــاب مناقشــه ها و  ــناد رســمی می توان ــر اس ــه دفت ــودرو ب ــن خ ــه متعاملی نداشــتن مراجع

ــد. ــف باش ــر مخال ــای نظ توجیه ه

تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ 
نیروی انتظامی یا دفتر اســناد رســمی؟
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ســند رســمی الکترونیــک در حقــوق ایــران و امریــکا(«، دانش نامــه سیاســت و حقــوق، 1394، 

شــماره 25، صــص 80ـ61.

ج( قوانین و اسناد
ــوب 1391/5/15  ــی، مص ــات رانندگ ــه تخلف ــیدگی ب ــون رس ــاده 29 قان ــی م ــه اجرای 1. آیین نام

ــران. ــت وزی هیئ
2. آیین نامه راهنمایی و رانندگی، مصوب 1384 هیئت وزیران.

3. رأی وحدت رویه، شماره 1863 مورخ 1399/12/2، دیوان عدالت اداری.
4. قانون ثبت اسناد و اماک، مصوب 1310.

5. قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 1354.
6. قانون مدنی، مصوب 1317.

7. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی، مصوب 1379.
8. قانون ثبت اسناد و اماک، مصوب 1310.

9. قانون دریایی، مصوب 1343/6/29.

تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ 
نیروی انتظامی یا دفتر اســناد رســمی؟
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10. قانــون اصــاح مــاده 22 قانــون حمــل و نقــل و عبــور کاالهــای خارجــی از قلمــرو جمهــوری 
اســامی ایــران، مصــوب 1388/7/12.

11. قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 1389.
12. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380/11/27.

13. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شماره  7/99/935 مورخ 1399/8/19.
14. نظر مشورتی ادره کل حقوقی قوه قضاییه، شماره 7/99/1032 مورخ 1399/7/19.
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Title deed preparation of the car in Iranian law; police or 
a notary?

Mohammad Shokri*

Abstract:
Transactions with the subject of transfer of ownership is one of the social necessities, 
the document has an important role in proving the realization of these legal acts, which 
may be formal or ordinary. The principle is that it is not necessary to prepare an official 
document, except as provided by law. The sale and transfer of real estate and letters 
of intent are among these mandatory cases. In addition, in some other cases, such as 
the transfer of patents, goodwill, and ship transactions, special laws have stipulated 
the need to prepare an official document. The transfer of car ownership as one of the 
most common and important transactions in society has recently been the subject of 
controversy. Transactions of this property did not require official registration, but with 
the approval of the Law on Investigation of Driving Violations approved in 1398, the 
official transfer of this property was also established. Because of the wording of the 
law, this is a point of contention; Is the document issued by the police sufficient, or in 
addition to the need to reـarrange the document in the notaries? The study of the issue 
has been done in a descriptiveـanalytical manner based on the existing legal principles 
and legal capacities with the approach of paying attention to the legal needs of the 
society. Some consider the requirement to document in notaries. The results of the 
investigation indicate that the document issued by the police is official and that it is not 
required to be registered in the notary public. This view, in addition to compliance with 
existing regulations and the unanimous ruling of the Administrative Court of Justice, 
includes a costـcutting approach to social welfare.

Keywords:Vehicle, official document, law enforcement, notaries.
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