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قانونگذار
جلیل رحیمی جهان آبادی
عضو کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس شورای اسالمی

ضرورت شفاف سازی
یک قانون در مجلس

نکته

هزینههای<انتقالسند>خودرو

هزینههای انتقال ســند خودرو در دفترخانههای اسناد رسمی کشور هرساله
بــا افزایــش تعرفــه حقالتحریر ایــن دفاتر افزایــش مییابد و امســال نیز با
توجه به افزایش این تعرفهها شــاهد گرانتر شــدن ثبت سند خودرو هستیم
بهگونهای که هزینه انتقال سند پراید از  350هزار تومان به  406هزار تومان
افزایش یافته است.
همچنیــن تــا پیــش از این هزینــه صــدور وکالتنامــه تعویض پــاک خودرو
نیــز حــدود  35هــزار تومان بــود اما اخیــراً بــا افزایش تعرفههــای خدمات
دفترخانههای اســناد رســمی ایــن هزینه به  65هــزار تومــان افزایش یافته
است.
بر اساس تعرفههای جدید هزینه انتقال سند خودروهای رنو تندر ،رانا ،تیبا
بنزینی ،ســمند و ســوزوکی نیز به ترتیب حدود  705هزار تومان 650 ،هزار
تومــان 558 ،هــزار تومان 595 ،هــزار تومان 2 ،میلیــون و  267هزار تومان
شده اســت.با تعرفههای جدید هزینه انتقال سند خودروهای لوکسی چون
پورشه نیز به بیش از  10میلیون تومان افزایش یافته است.
هزینه انتقال سند خودروهای پژو نیز بر اساس نوع و مدلشان افزایش یافته
اســت بــه گونهای که برای پژو جــی ال ایکس  557هزار تومــان ،پژو اس ال
ایکس  595هزار تومان ،پژو  206تیپ  632 ،2هزار تومان و پژو  206تیپ 5
حدود  705هزار تومان حق الزحمه دریافت میشود.
ایــن در حالی اســت که هزینــه انتقال خودرو در مراکز پلیس در ســالجاری
برای همه خودروها  75هزار تومان اســت که  7هزار تومان آن بابت ارســال
کارت مشخصات دریافت میشود.
 %85هزینههایــی کــه بــه نقــل و انتقال خــودرو تعلــق میگیرند براســاس
قانــون ،حقــوق دولتی و بیت المــال و مواردی از این قبیلانــد و اصوالً هیچ
ارتباطی به سردفتراسناد رسمی ندارند.
مالیات براساس قانون ،به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده
و حق الثبت به حســاب بودجه عمومی کشــور واریز میشود که از این مبلغ
نیز %42 ،به هالل احمر و  %8به شهرداری تعلق میگیرد و این موارد طبق
قانون حتی در موارد فروش وکالتی هم باید پرداخت شود.
ســردفتران بایــد پــس از وصــول این حقــوق دولتی و واریــز آنها بــه خزانه،
طبق قانون پنجاه درصد حق التحریر را نیز بابت هر ســند به عنوان مالیات
شغلی و بیمه و مواردی از این قبیل بپردازند و فقط پنجاه درصد باقیمانده
متعلق به ســردفتر اســناد رســمی اســت که آن هــم بین  %7تــا  %15تمام
هزینه تنظیم یک سند رسمی را شامل میشود.

عکس :ایران

مــاده  29قانــون رســیدگی به تخلفــات رانندگی مدت زیادی اســت که محل
اختــاف نظر دو نهــاد قضایی و انتظامــی در خصوص مرجــع نهایی قانونی
و رســمی صدور ســند هویتــی و مالکیتی خــودرو و نقل و انتقــاالت بعد از آن
شــده است .از یک ســو نیروی انتظامی کارت سبزی رســمی صادر میکند که
در آن تمــام مشــخصات خودرو و مالــک آن با توجه به مدارک و مســتندات
پلیس ثبت شده و کار مردم هم با همان سند راه میافتد و از سوی دیگر دفتر
خانه ثبت اسناد نیز سندی رسمی صادر میکنند که همان کاربرد را دارد .اگر
پرســش این باشــد که کدام نهاد صالحیت صدور این ســند را دارد باید گفت
برای این موضوع  2نکته حقوقی و اجتماعی باید در نظر گرفته شود.
از منظــر حقوقــی صالحیت احــراز مالکیت بر عهده قوه قضائیــه بوده و ناجا
جایگاهی برای چنین امری ندارد.
امــا از نظــر مؤلفههــای اجتماعی و اقتصــادی موضوع واقعیت آن اســت که
مردم برای این امر متحمل پرداخت هزینههای ســنگین و صرف زمان شــان
هستند.
این درحالی اســت که در بســیاری از مواقع ضرورتی برای برگ اســناد رسمی
وجود ندارد و کار شهروندان با همان برگ سبز خودرو انجام میشود.
معتقدم باید مجلس برای ماده  29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وارد
عمل شود و شفافسازی بیشتری صورت پذیرد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی بنا دارد پس از تعطیالت
در نخســتین فرصــت از هر دو طــرف مرتبط بــا این موضوع ،یعنی ســازمان
اســناد و ناجا دعــوت کند تا نظرات آنــان را برای یک جمعبنــدی کامل جویا
شود.
مصمــم بــه پیگیــری ایــن موضــوع در کمیســیون حقوقی و قضایــی مجلس
هســتیم و اعضــا پــس از شــنیدن اســتداللهای طرفیــن و نیــز گــزارش مرکز
پژوهشهــای مجلس ســعی در ابهــام زدایی و شفافســازی قانــون خواهند
داشت.
امــا بــه طور حتم تا زمانی که قانــون اصالح یا تغییر نکرده باشــد؛ حق اثبات
مالکیت خودرو با قوه قضائیه است.
معتقــدم قانــون فعلــی در حــال حاضــر ابهــام و ســردرگمی دارد و بایــد
شفافسازی صورت پذیرد تا ارگان اثبات مالکیت خودرو مشخص شود.
البتــه هماکنــون تعییــن تکلیــف ناجا بــه انتخــاب و اختیــار مردم بــرای این
موضوع از لحاظ حقوقی قابل پذیرش نیست.
شــهروندان در ایــن موضــوع هماکنــون در جامعــه دچــار مشــکل شــدهاند و
مجلس باید هر چه زودتر در این زمینه اقدام های اساسی انجام دهد.
این درســت اســت که ناجــا جایگاهی در احراز هویت اســناد نــدارد و این امر
در صالحیت دفاتر اســناد رسمی است اما از ســویی دیگر این امر در موضوع
خودرو ســبب اتــاف وقت و صرف هزینههای زیادی برای شــهروندان شــده
است.
هماکنــون نمیتوانیم شــتاب زده در این موضوع وارد شــده و رأی دهیم چرا
که ممکن اســت شهروندان را دچار مشکالت بیشتری کنیم؛ بر همین اساس
ســعی داریم پس از استماع اســتداللهای حقوقی هر دو طرف در کمیسیون
اقدام ها و گامهای بعدی را برداریم.
تمام تالش کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس بر این اســت که با تصویب
قوانیــن جامــع و شــفاف شــهروندان را دچــار مشــکالت تفســیری در قوانین
نکنیم.معتقــدم اگــر قانونی در جامعه بــه طور کامل اجرا نمیشــود؛ ایراد از
مردم نیست؛ بلکه قانون مشکل دارد و باید اصالح شود.
بایــد در موضــوع اختــاف احــراز هویت نیــز از نگاههــای صنفــی و جزیرهای
دوری کنیم و ناجا و دفاتر اســناد رســمی کشور بیشتر به فکر کاهش مشکالت
شهروندان باشند.

انتظامی استعالم میکند.
وی میافزایــد :متن مــاده  29قانون
رســیدگی بــه تخلفــات رانندگی ،اشــاره
بــه تعویض پــاک به نــام مالک جدید
دارد ،بنابرایــن راهنمایــی و رانندگــی
وقتــی میتواند پــاک جدید به وســیله
نقلیه اختصاص دهد که مالکیت مالک
جدید را احراز کرده باشد.
بــه معنــای دیگــر ،تثبیــت و احــراز
مالکیت خریدار جدیــد که همان نقل و
انتقــال مالکیت اســت مقدمه تعویض
پــاک محســوب میشــود و وقتــی نقل
و انتقــال مالکیــت و تعویــض پــاک
صورت گرفت ،اسناد مربوطه نیز صادر
شــده و نام و مشــخصات مالــک جدید
نیــز در ســامانه اطالعاتــی ناجا و اســناد
صــادره ثبــت میشــود که شــامل کارت
مشخصات و شناسنامه مالکیت وسیله
نقلیــه اســت و بــه عنــوان ســند رســمی
مبیــن مالکیت خریدار جدید بر وســیله
نقلیه است.
همزمــان بــا اعــام نظــر چنــد باره
نیــروی انتظامــی دربــاره ثبــت ســند
خــودرودر هفتــهای کــه گذشــت ،رئیس
توگو با
ســازمان ثبت اســناد نیــز در گف 
ایرنا ،بــر ضرورت تنظیم ســند خودرو و

خواهد بود.
ëëلغــو صالحیــت نیــروی انتظامــی
برای نقل و انتقال سند
محمد عظیمیان ،نایب رئیس کانون
ســردفتران و دفتریاران در همین زمینه
توگو با «ایران» میگوید :ماده 29
در گف 
قانون رســیدگی به تخفــات رانندگی به
صراحت تکلیف همگان را روشــن کرده
و بــر همین اســاس نباید هیــچ تردیدی
برای هیچ مرجعی در این زمینه بماند.
معتقدم که فــرازی از ماده  29قانون
رسیدگی به تخلفات رانندگی به موضوع
نقل و انتقال و بخشی به تعویض پالک
یپردازد.
م 
وی میافزاید :موضوع نقل و انتقال
خودرو در صالحیت دفاتر اسناد رسمی
کشــور بوده و قانونگذار این دفاتر را برای
ثبت تمامی اسناد رسمی در کشور ایجاد
کرده است.
قانونگــذار فقــط به نیــروی انتظامی
اجازه داده تا حق تعویض پالک خودرو
را داشــته باشــد و هیچ حقی برای ســند
نقل و انتقال ندارد.
مباحثــی کــه گاهــی از جانــب برخی
افــراد در ایــن زمینــه گفتــه میشــود؛ به
نوعــی خلــط مبحــث بــوده و قانونــی

گزارش« ایران» از اختالفات ادامه دار در تفسیر ماده  29قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی

ثبت <سند خودرو> در دفترخانه ،اختیار یا اجبار ؟
حمیدرضا بازگشا

قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگی هر چنــد پس از  40ســال بــه روز
شــد و از اردیبهشــت ســال  ،1390پلیــس راهنمایــی و رانندگــی آن را به
اجرا گذاشــت ،اما تفســیر ماده  29ایــن قانون همچنــان محل اختالف
پلیس راهنمایی و رانندگی و ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور است.
بر اســاس این ماده «نقل و انتقال خودرو به موجب ســند رسمی انجام
میشــود ،دارندگان وســایل نقلیه مکلفند قبــل از هرگونه نقــل و انتقال
وســایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی ،ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی
یا مراکز تعیینشــده از ســوی راهنمایی و رانندگی برای بررســی اصالت
وسیله نقلیه ،هویت مالک ،پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض
پالک به نام مالک جدید مراجعه کنند».
پلیس معتقداســت برگ ســبزی که
با اتکا به اطالعات و اســتعالمات انجام
شــده در مراکز فــک و تعویــض پالک و
شــمارهگذاری خــودرو صــادر میشــود
حکــم ســند رســمی دارد و شــهروندان
نیازی نیست با صرف وقت و هزینههای
مضاعــف ،این رونــد را در جــای دیگر و
در ســند دیگــری به ثبــت برســانند .اما
ســازمان ثبــت اســناد بــا اتکا بــه همین
قانــون معتقــد اســت ،وظیفــه نیــروی
انتظامی شمارهگذاری و تعویض پالک
اســت و این دفترخانههای ثبت هستند
کــه صالحیت ثبت رســمی معامالت و
نقل و انتقاالت خودرو را بر عهده دارند.
اکنــون الزامی بودن یا نبودن ثبت ســند
خــودرو در دفترخانههــا جــزو مســائل
حقوقی شــهروندانی اســت که در کالف
ســردرگم اختالفــات نیــروی انتظامی و
ســازمان ثبــت اســناد گیــر کردهانــد .اگر
تفســیر پلیس از این قانون مورد استناد
باشــد ،بنابرایــن هیچ نیازی نیســت که
شــهروندان در نقــل و انتقــاالت خودرو
ساالنه میلیاردها تومان پول و وقت خود
را هزینه کنند.
ســردار ســعید منتظرالمهــدی
ســخنگوی ناجــا هفتــه گذشــته دربــاره
فرآینــد شــمارهگذاری و نقــل و انتقــال
خــودرو از ســوی پلیــس گفــت :انجــام
مأموریتهــای پلیــس بــر مــدار قانــون
اســت و الجــرم هیــچ اصــراری بــر
اقدام هــای فراتــر از قانــون نداریــم.
متأســفانه ایــن روزها شــبهاتی در مورد
شــمارهگذاری خودروهــا بــرای مــردم
ایجــاده شــده کــه البتــه این موضــوع از
ســالیان پیش مطرح اســت و به عبارتی
این قصه سر دراز دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در کشــور مــا
قانونگــذار بــر اســاس مــاده  29قانــون
مصــوب  1389هماننــد بســیاری دیگر
از کشــورهای جهــان شــرط الزم بــرای
فــروش و انتقــال خــودرو بــه دیگــری را
احــراز اصالت خــودرو و هویــت خریدار
و فروشــنده دانســته اســت ،ادامــه داد:
تشــخیص و تأییــد ایــن ســه موضــوع
برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز
با تأیید موارد فوق سند رسمی خودرو را
صادر میکند.
ســخنگوی ناجــا بــا تأکیــد بــر اینکه
همــه وجوهــات دریافتــی در ایــن حوزه
نیز مســتقیماً به حســاب خزانــه دولت
واریز میشــود ،افزود :در این اقدام هیچ
منفعــت شــخصی بــرای کســی وجــود
ندارد و بــه تبع ماده  1287قانون مدنی
سند مالکیت صادره توسط پلیس ،سند
رسمی محسوب میشود.

منتظرالمهــدی درباره اینکه آیا نیاز
است سند رسمی دیگری توسط عوامل
دفاتر ثبت اســناد رســمی صادر شــود یا
خیر ،تصریح کرد :این موضوع به عهده
قانونگــذار اســت و یقینــاً بــرای پلیــس
توفیری نخواهد داشت.
بــه گفته وی ،پلیس به منظور صرفه
و مدیریــت در وقــت و زمــان و همچنین
ترددنکــردن غیرضــروری شــهروندان
اعــام کــرده کــه طبــق مــاده قانونــی
فوق الذکــر ایــن ســند رســمیت دارد و
کفایــت میکند امــا در کل پلیــس آنچه
را قانونگــذار تکلیــف کــرده الزم االجــرا
میدانــد و مــاک عمــل پلیــس قانــون
است.
ëëثبــت در دفترخانــه اختیــار اســت
نه اجبار
سرهنگ محمد ترحمی ،رئیس اداره
توگو
حقوقــی پلیس راهــور ناجــا درگف 
با«ایــران» میگویــد :بــر اســاس متــن
مذاکــرات مجلــس شــورای اســامی در
مورخه  8اسفندماه سال  89در ماده 29
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم
نماینده دولــت و هم نمایندگان موافق
و مخالــف مجلس اذعان داشــتهاند که
ثبــت اســناد خــودرو در دفترخانههــای
کشور الزامی نیست.
بر اســاس استناد به همین مذاکرات
مردم اختیار دارند که پس از ثبت اسناد
در ناجــا بــه دفترخانههــا نیــز برونــد و
اجباری در این زمینه نیست.
اگر افرادی اختالف رأی با ناجا دارند
باید به متــن مذاکرات مجلس در زمان
تصویب این قانون مراجعه کنند.
رئیــس اداره حقوقــی پلیــس راهــور
ناجــا در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه رأی
دیوان عدالت اداری درباره نحوه اجرای
ناجــا در ایــن زمینه کامالً قانونی اســت؛
البته این رأی دوبار صادر شده و افرادی
که اســتناد به غیر قانونی بودن عملکرد
ناجــا دارنــد بــه رأی ســال  89اســتناد
میکننــد اما دیــوان در ســال  92نیز رأی
داد و این آخرین رأی نافذ است.
بــر اســاس رأی ســال  92هیــأت
عمومی دیوان عدالت اداری اقدام های
پلیس غیرقانونی تلقی نشده است.
قانون در این زمینه شــفاف و صریح
اســت اما اگر برخی افراد در متن قانون
مناقشــهای دارند بایــد در ابتدا رجوع به
متن مذاکرات مجلس بکنند.
ناجــا دقیقــاً بر اســاس قانــون عمل
میکنــد و بــر همیــن اســاس در مراحل
تعویض پالک پلیس اسناد را از طرفین
معامله میخواهد.
ایــن مقام انتظامــی همچنین تأکید

محمدعظیمیان:
قانونگذار فقط به
نیرویانتظامی
اجازه داده تا حق
تعویضپالک
خودرو را داشته
باشد و هیچ حقی
برای سند نقل و
انتقالندارد

دارد کــه در ســند ناجا هیــچ گاه تردید و
انــکاری نمیتوانــد بروز کنــد اما ممکن
اســت افــرادی ســندهای جعلــی بــرای
دیگر ارگانها ایجاد کنند.
وی میافزایــد :ســند ناجــا رســمی
اســت و مردم برای گرفتن ســند رسمی
مشــکلی نخواهنــد داشــت و توصیــه
میکنیم شــهروندان برای نقل و انتقال
در مراکــز تعویــض پالک حتمــاً حضور
یابنــد چــرا کــه ناجا بــرای وســیله نقلیه
احــراز مالکیــت میکنــد و اگــر ایــن کار
صــورت نگیرد مالکیت افــراد مخدوش
میشود.
ســرهنگ ترحمــی بــه مــاده قانــون
دیگــری اشــاره میکند که بر اســاس آن
و بــر مبنای احتــرام به حقوق شــهروند
نباید شــهروندان را اجبار به تنظیم سند
در دفترخانههــا کرد« :بر اســاس بند 10
اصل ســوم قانون اساسی باید تشریفات
زائد از مســیر شهروندان برداشته شود و
همچنیــن طبق قاعــده فقهی و حقوقی
الضرر و الاکــراه پیامبر اکــرم(ص) هیچ
راهی در اســام نباید باشــد که مردم به
ضرر برسند.
اینکــه خودرویــی معاملــه شــود و
یکبــار در دفتــر نیــروی انتظامــی وقــت
مــردم گرفتــه شــود و یــک بــار دیگــر بــا
کلی هزینه دفاتر اســناد ،ثبت سند کنند

فقــط بوروکراســی اداری بــوده و وقــت و
هزینههای مردم را تلف میکند.
اینکــه ثبــت ســند خــودرو در دفاتــر
اســناد رسمی باشد؛ فقط یک کار موازی
بوده و مردم و شــهروندان را به دردســر
یاندازد.
م 
خدمــت بدیــن معناســت کــه بایــد
ســعی کنیم مســیر مردم را سادهسازی
و شــفاف کنیــم امــا اگــر خــاف ایــن کار
صــورت بگیــرد بــه معنــای حرکــت
درجهت منافع خویش است».
وی با تکرار گفتههای سخنگوی ناجا
میگوید :پلیس هیچ منفعت شخصی
در این موضوع ندارد و فقط در راســتای
خدمــت بــه شــهروندان ایران اســامی
گام برمی دارد.
مراجعــه به دفاتر اســناد رســمی در
انتقــال مالکیت خودرو اختیاری اســت،
بر این اساس برای پلیس فرقی نمیکند
که مردم به این دفاتر مراجعه کنند یا نه
زیــرا انتقــال مالکیــت افراد در سیســتم
ناجا ثبت میشود و از آن برای تعویض
پالک نیز استفاده میکنیم.
وی میافزایــد« :پلیــس در انجــام
مراحل انتقال مالکیت خودروو تعویض
پــاک ،مــدارک دفاتــر اســناد رســمی را
نمیخواهد و چنانچه خودرویی سرقتی
باشد در مراکز تعویض پالک مشخص و
در سیستم ما ثبت میشود.
حتــی مراجــع قضایــی نســبت بــه
ســرقتی بودن خودروها از ناجا استعالم
میکنند؛ پلیــس با توجه به اینکه اختیار
قانونــی دارد ،تعویــض پــاک و انتقــال
مالکیت را انجام میدهد.
بــر همین اســاس مراجعه بــه دفاتر
ثبت اســناد رســمی دور باطل است زیرا
شهروندان با مراجعه به مراکز تعویض
پــاک تمــام اقدام هــای قانونــی اعم از
اخذ خالفی ،مالیات ،عوارض یا سرقتی
بــودن خــودرو را در حــدود دو ســاعت
انجام میدهند.
بــه گفتــه ســرهنگ ترحمــی اســناد
صادره توســط نیروی انتظامــی با توجه
بــه حــدود صالحیــت در شــمارهگذاری
و انتقــال مالکیــت وســیله نقلیــه ســند
رســمی اســت از ســوی دیگر به موجب
مــاده واحــده قانــون اصــاح مــاده 22
قانــون حمل و نقل و عبــور کاال از قلمرو
جمهــوری اســامی ایــران  17شــهریور
مــاه  1388مجلــس شــورای اســامی،
مســئولیت صــدور گواهینامــه رانندگی،
اســناد مالکیت و پالک خودرو در قلمرو
جمهوری اسالمی ایران به عهده نیروی
انتظامی است.
بــر ایــن اســاس صالحیت مأمــوران
رســمی کــه در مــاده  1287قانون مدنی
به آن اشــاره شــده ،محرز اســت و تمام
اســنادی کــه در فرآینــد شــمارهگذاری
وســایل نقلیــه اعــم از نوشــماره(صفر
کیلومتــر) و دســته دوم بــه بعــد صــادر
میشــود بــه موجــب قوانیــن موضوعه
رسمی بوده و مؤید مالکیت افراد بر این
گونه وســایل اســت ،ضمن اینکه اســناد
مذکــور در مــوارد مختلف مورد اســتناد
مراجع قضایی ،امنیتی ،انتظامی و حتی
دفاتــر اســناد رســمی و در تمــام مراجع
مذکــور ســوابق مالکیــت وســایل نقلیه
و تغییــرات مالکیــت افــراد را از نیــروی

سرهنگترحمی:
اینکهخودرویی
معامله شود و یکبار
در دفتر نیروی
انتظامیوقت
مردم گرفته شود و
یک بار دیگر با کلی
هزینه دفاتر اسناد،
ثبت سند کنند
فقطبوروکراسی
اداری بوده و وقت و
هزینههای مردم را
تلفمیکند

نقل و انتقاالت آن در دفتر خانهها تأکید
کرد.احمد تویســرکانی درباره مشکالت
ثبــت معامــات خــودرو گفــت :آنچــه
توصیه میکنیم توســعه ثبت رسمی در
کشــور اســت هر چه میزان سیاستهای
مــا در ایــن راســتا افزایــش یابــد نزاعها
کمتر خواهد شــد و مراجعه به دادگاهها
کاهش خواهد یافت.
وی خاطرنشــان کــرد :دربــاره
معامــات خــودرو قانــون بــه صراحت
اعالم کرده است که ثبت در دفاتر اسناد
رسمی انجام شود.
به گفته تویسرکانی اگر در دفاتر ثبت
اســناد رســمی معاملــهای انجام شــد و
پــس از آن دعوایــی بــه وقــوع پیوســت،
طرفیــن دعــوا ملــزم بــه رعایــت ســند
هســتند و سند رســمی که در دفاتر ثبتی
ثبــت شــده در حکــم دادنامــه دادگاه
است.
رئیس ســازمان ثبت اســناد وامالک
کشــور اظهار کرد :آنچه قانونگــذار برای
نیــروی انتظامــی تکلیــف کــرده بحــث
پالکگــذاری خــودرو اســت و هیــچ گاه
قانونگــذار ثبــت معامالت را بــه نیروی
انتظامــی واگذار نکــرده اســت و این کار
نیــروی انتظامــی موجــب بینظمی در
ثبت اسناد رسمی خواهد شد ،اگر اسناد
دردفاتــر ثبت شــود آن ســند الزم االجرا

نیســت؛ به طور نمونه قانون مجوز ثبت
اســناد رســمی را بــه دفترخانههــا داده
اســت اما ما نمیتوانیم شناسنامه برای
شهروندان صادر کنیم چرا که به مرجع
دیگری مربوط میشود.
بــه گفتــه نایــب رئیــس کانــون
ســردفتران و دفتریــاران ســند تعویــض
پالک خــودرو از جانب نیــروی انتظامی
رســمی اســت اما اقدام برای ارائه ســند
تعویض نقل و انتقال غیر رسمی است.
بــر اســاس قانــون تنظیم ســند نقل
و انتقــال خودرو در دفاتر اســناد رســمی
الزامــی اســت و تــا زمانــی کــه قانــون
جدیدی در این زمینه ارائه نشده باید بر
اساس آن عمل شود.
کانون سردفتران و دفتریاران هدفش
درآمدزایی نیســت و دولــت میتواند با
حذف قوانین مالیــات ،عوارضی و غیره
هزینههای شهروندان را تا حدود زیادی
کاهش دهد.
هــدف اصلی کانــون رفاه و آســایش
خاطــر مــردم در خریــد و فــروش
خودروهایشــان اســت؛ چــرا کــه مــا
هماکنــون  7هــزار و  300پایگاه دفاتر در
بخشها و شهرســتانهای کشــور داریم
و دسترســی شــهروندان بــه ایــن مراکــز
آســانتر اســت و ایــن در حالی اســت که
مراکــز تعویض پالک ناجا در کل کشــور
فقط  240عدد است.
اینکــه دیــوان عدالــت اداری رأی بــه
اعتبــار و قانونی بــودن برگ ســبز مراکز
شــمارهگذاری داده است؛ صحت ندارد
و بر اساس رأی شماره  186 ،185و 187
صالحیــت ناجا برای نقــل و انتقال لغو
شده است.
دفاتر اســناد رسمی به قانون تمکین
دارند و تا زمانی که ماده  28تغییر نیابد
بایــد همگان الزام به رعایت آن داشــته
باشند.
عظیمیــان تأکیــد میکنــد :افــرادی
کــه در ایــن بین اقــدام به خلــط مبحث
میکننــد نیــز بایــد بداننــد کــه کانــون
ســردفتران و دفتریــاران نامــه ای بــه
دادســتان تهــران نوشــته و خواســتار
رسیدگی به این موضوع و محاکمه آنان
شده است.
خوشبختانه شهروندان سال گذشته
بر اساس قانون عمل کردند و بیش از 3
میلیون سند نقل و انتقال در دفاتر کشور
به ثبت رسیده است.
اگر سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر
بــه ثبــت نرســد در هیــچ یــک از مراجع
قضایی اعتبار قانونی نخواهد داشــت و
قانــون الزاماً تکلیف کرده و باید همگان
مطیع آن باشند.
بــدون شــک به هر کســی بــه فراخور
مأموریتــی کــه دارد امکانــات میدهند؛
مأموریت پلیس نیز مشخص است.
تنظیم ســند خودرو امری تخصصی
اســت که نیاز به سواد خاصی دارد چون
به شــاخههای مختلفی تقسیم میشود
که نیاز به تخصص دارد.
همــان گونــه کــه یــک ســر دفتــر
نمیتوانــد کار یــک مأمــور راهنمایــی و
رانندگی را انجام دهد؛ پس خوب است
که هر کســی کاری کــه قانون به او محول
کرده بدرستی انجام دهد و با سرپیچی از
قانون برای مردم گرفتاری ایجاد نکند.

