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 سردفتري ایران پژوهشی بر کلیت نظام
*نوربخش ریاحی

 

 1/78/7991: تاریخ پذیرش                    70/4/7991: تاریخ دریافت

 چکیده

فرهنی    تبیدیل  عنایت بیه ییرورت توسیعه حقیوق شیهروندی و      اهمیت دفاتر اسناد رسمی با
 ،یاز ایی  رو . کسیی پوشییده نیسیت    دموکراسی، بیر  نزاع به فرهن  صیح، دوستی و خشونت و

میدنی و متکفیل خیدمات عمیومی بایسیتی       -عنوان یک نهاد حقوقی سردفتری اسناد رسمی به
شیود ایی     سئوال و هدفی که در ای  مقاله مطیرح میی   .متضم  پویایی و پاسخلویی الزم باشد

پاسیخلویی هسیت؟    و ردفتری اسناد رسمی در ایران، متضم  ایی  پوییایی  است که آیا نظام س
ابهام در ماهیت نظام که  مبتنی بر ای  فرییه است ای کتابخانه و با روش تحیییی حایر پژوهش

پییدایش   فناوری جدیید و ظهور ای،  اداره آن با اعمال سییقه و نظام بخشنامه و سردفتری ایران
 شیمار رفتیه و میانع شیفافیت و     ای  نهاد به برخی مقررات در مدیآارناکنوبنیاد، عامل نهادهای 
 ییک  سوی به بایستی ایران در دهد که سردفتری دست می ای  نتیجه را بهگردیده و  الزم پویایی
 .طرل هدایت شود و بی عمومی، ییرحاکمیتی ماهیت با ای خصوصی حرفه نظام

 .ای ، نظام حرفهماهیت سردفتر، دفتریار، کارکنان، :کلیدي واژگان

  

                                                                                                                             
 .شیرازاسالمی واحد حقوق عمومی دانشلاه آزاد  دانشجوی دکتری *

n_riahy@yahoo.com 
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 مقدمه

پیمیان در   و عهید  بیه  وفیاداری  شیدن  رنی   کیم  به اسناد رسمی با عنایت دفاتر اهمیت

الکترونیکی از یک سو،  رسمی سنتی به از معامالت ثبت رویکرد تغییرقراردادهای عادی، 

تمایل میردم بیه   از دیلر سو،  اثباتی آنها صعوبت طریقهعادی و سوءاستفاده از معامالت 

 مقیررات  تنظیم سند بر طبق طرل، عنوان نهادی قانونی، امی  و بی اتر اسناد رسمی بهدف

معامیه در دفاتر رسمی از  طرفی  حقوق از سازی اسناد و معامالت، صیانت قانونی، شفال

 حقیوق  تنیوع  و توسیعه ، ثبتیی  نیوی   های آوری و ف  سوی سوم، ظهور دولت الکترونیک

نوی  شهروندان، نرخ بیاالی معیامالت و    یت و مطالباتروزافزون جمع افزایش، شهروندی

پیشلیری از نزاع، تدلیس و تقیب در معامالت  تکیی، دولت به قراردادها از سوی چهارم،

 و دموکراسیی  ، دوستیبه فرهن  صیح خصومت تبدیل فرهن  خشونت وو نیز یرورت 

ایی  نهیاد   . یسیت ن قابل کتمیان  طورکیی لزوم تأمی  خدمات عمومی از سوی پنجم، و به

 هیچ»رود و لذا  شمار می برای حکومت به درآمدزا های دستلاهتری   همچنی  از بااهمیت

 السینهوری، )«باشید  نکیرده  اسیتفاده  ثبت، مقررات از که یافت توان نمی را متمدنی کشور

ثبت همواره در حیل و فصیل تعارییات، آثیار قطعیی و      » چراکه ؛(788-786ص، ص7916

 (.606ص ،7994 صادقی مقدم، و طباطبایی حصاری)«مسیم حقوقی دارد

و متکفل خدمات مدنی  -عنوان یک نهاد حقوقی سردفتری اسناد رسمی به ،از ای  رو

بدیهی است تالش برای تنظییم  . پویایی و پاسخلویی الزم باشدمتضم  بایستی عمومی 

 سیازی مقیررات، رفیع موانیع سیاختاری،      اسناد رسیمی، تسیهیل تنظییم اسیناد، شیفال     

 .نماید ناپذیر می بوروکراتیک و زاید اداری، یرورتی اجتناف

اما سردفتری اسناد رسمی در ایران در عرصه پژوهشیی و جسیتاری، از ییک جهیت     

هزینیه بیه قواعید ثبتیی و      کم عدم دسترسی آسان و تعارب وپراکندگی،  دلیل یع،، به

ت پیچییده قواعید   کمبود منابع و مآخذ عیمی، ماهیی  سبب به از جهت دیلر و سردفتری

عرفی، شناخت سطحی جامعه حقوقی از حقوق ثبیت   -ثبتی، ساختار دوگانه نظام فقهی

، فقیدان  در بی  متولییان و کارکنیان ثبتیی    و سردفتری، یع، روحیه تحقیق و پژوهش

از  پژوهشی مختص ثبتی و سردفتری، فقدان روحیه و رویه اسیتعدادیابی  -مجالت عیمی

حماییت میادی و معنیوی از     عیدم اسیتقبال و   امالک کشور،سوی سازمان ثبت اسناد و 

ریزی متون درسیی و دانشیلاهی در رشیته حقیوق      نبودن برنامه ثبتی، هدفمندمحققان 

ثبت و سیردفتری، ییع، مراکیز عیمیی کیاربردی و فقیر دانیش عمییق ثبتیی در بیی            
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رسیمی و   آموزشی با دفاتر دانشجویان ای  مراکز، عدم ارتباط عیمی و منطقی بی  مراکز

ای، کیاهش   رن  شدن فیسفه مدیریت حرفیه  های اداری، کم وبغض دوایر ثبتی، نظام حب

از جایلاه و ظرفیت  ... و ساالری محوری و عدم درک روش  از نظام شایسته منزلت دانش

 .رسد نظر نمی مشکالت آن آسان به و وقول بر ماهیت و نیستالزم برخوردار 

بیا   7،های رئیس سازمان ثبت اسیناد و امیالک کشیور    مهاعتبار بخشنا ،نمونهعنوان  به

نامیه  زهیای ثبتیی در رو   بخشنامه .استقابل تأمل  یهیهای رئیس قوه قضا وجود بخشنامه

ثبت اسناد و امالک و نیز دفاتر اسناد رسیمی بیا نظیام     اساساً و رسند چاپ نمی رسمی به

ای  سیازمان از پایلیاه    7996 تا 7906 های مصوف بخشنامه. دنشو ای اداره می بخشنامه

 مخیاطبی   بیرای  بخشنامه که اصوالً درحالی ،آید دست نمی هحقوقی یا نشریات سازمان ب

بیه اطالعیات    آزاد دسترسیی  و موجب قانون انتشار کند و به می ایجاد تکیی، و حق خود،

 و مصیوبه  وزییران،  هیأت 74/6/66 - 494ت/67696نامه  و تصویب 6/77/7901مصوف 

 از پیس  است بایستی منتشر شود و پانزده روز عمومی تکیی، یا حق موجد که تصمیمی

 .باشد االجرا می الزم رسمی روزنامه در انتشار

طیالق و   نامه رسیدگی بیه تخیفیات اداری سیردفتران ازدواج و    لفان به آیی ؤبرخی م

دست  هکه چنی  سندی تاکنون ب کنند درحالی استناد می 7968 تعیی  کیفر آنان مصوف

اقیدامات مسیئولی     66/76/7978،6قیانون ثبیت مصیوف     6مبنای ماده  بر .نیامده است

موریت، اثر قانونی ندارد ولی عقد ازدواجی که در خیارج  أدفاتر رسمی در خارج از محل م

 .واجد اثر حقوقی است شود شرعاً موریت انجام میأاز حوزه م

تر اسیناد رسیمی مصیوف    نامیه دفیا   از منظر دییوان عیدالت اداری، اسیتناد بیه آییی      

نمونیه امضیاء    برخیی میواد آن ازجمییه   کیه   درحیالی محمل قانونی ندارد  74/6/7971،9

طبیق آن صیورت    ،ای اصیحاف معامییه   سردفتران و دفتریاران و نیز حضیور ییک جیسیه   

 ،انید  امضیا نرسیانده   ییک جیسیه اسیناد را بیه     چنانچه ثابت گردد متعامیی  در گیرد و می

هیای   ساختار مقررات فعیی دفیاتر رسیمی بیا آمیوزه     .گردد ل میسردفتر از خدمت منفص

 بیا  یافتیه  توسعه ای  درحالی است که کشورهای» .دولت الکترونیک چندان همسو نیست

                                                                                                                             
 .سازمان ثبت اختصاراً. 7

 .ثبت قانون اختصاراً. 6

 .7971 نامه دفاتر آیی  اختصاراً. 9
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 هیای  آوری فی   راسیتای  در را خیود  حکیومتی  سیاختارهای  و قیوانی   آوری، ف  گسترش

 .(796ص ،7991 ناصر،)«اند داده تغییر آمده وجود به

جزئییات   یادشیده و  مسیائل  ، قصید ورود بیه  مشکالت حایر با وجود ای اما پژوهش 

آن را نیدارد و دفیاتر ازدواج و طیالق رسیمی نییز از حیوزه ایی  تحقییق خیارج          همانند 

 .دنباش می

 است که آیا نظام سردفتری اسناد رسمی اییران در ماهییت،  ای  سؤال اصیی تحقیق 

 است؟و بازکاوی  تجدیدنظرنیاز از  کییات و مسائل اساسی خود بی

عنوان بازرا دفاتر  فعالیت به)تحیییی، اسنادی و تجربی  های تحقیق با تکیه بر یافته

 به خنهای حقیوقی و سیاختاری در بیاف کیییات نظیام      ،(اسناد رسمی و ازدواج و طالق

کند و مبتنی بر ای  فرییه است که در حال  بسنده می سردفتری اسناد رسمی در ایران

پراکندگی و ، سو و کهنلی یک از نوی  ثبتی های آوری ف  میان اهماهنلینحایر، برخی 

مدیران  و مأموری  ناریایتی موجبات، دیلر سوی از سردفتری کارآمدی برخی قوانی  کم

 ساخته فراهم را شهروندان و مراجعی  رسمی، دفاتر سران و کارکنان دوایر ثبتی، اداری،

 ...ای، عدالت اقتصادی و  حرفه سالمت اداری، اخالق عمومی، منافع و منابع به تواند و می

 .زند صدمه

ازجمییه امیوری اسیت کیه     طیرح ایی  مباحیث    که رسد  نظر می در نلاهی سطحی به

بیکییه جزئییی بییوده و تغییییری در   ،گذاشییترا  «مشییکل»تییوان بییر روی آن نییام   نمییی

بیل قبیول و   قا قوانی   نیامطمئ  و یییر  » ولی ،رسانی مطیوف ایجاد نخواهد کرد خدمات

ارائییه خییدمات ثبتییی از عوامییل ایجییاد فقییر در جامعییه محسییوف  عییدم توانییایی الزم در

ییم  بییان    آن است تا مقاله برای  لذا (. 99-94ص، ص7906 خداوردی داریان،)«شود می

بیر میورد ادعیا     گیویی در مشیکالت موجیود،    سیردفتری و پرهییز از کییی    اتنواقص کیی

 .دهد یابد و راهکار مشخصی ارائه دست

 ماهیت سردفتري. 9

مریکای التی  و دیلر کشورهای مبتنی بر اصول حقوق آدر قاره اروپا و  که برخالل آنچه

بازییاری  )اسیت وقوع پیوسته  مند نمودن ماهیت سردفتری به رومی ژرمنی در جهت قانون

 مشیایل  ازجمییه  رسیمی  اسیناد  سردفتری»، ، در ایران(66ص ،7907نایبی، و  سروستانی

 بررسیی  و تحیییل  میورد  است شایسته چنانچه تاکنون آن مختی، ابعاد که است حقوقی
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ریم آنکه بییش از ییک    و عیی (790، ص7997 دخت، سان کی)«است نلرفته قرار حقوقی

 ارگانیک یک قانون عنوان به 7906،7دهه از عمر قانون مدیریت خدمات کشوری مصوف 

توانست راهکار مناسیبی بیرای هدفمنید     ای  قانون، می 9گذرد و ماده  می اداری در نظام

ثری صورت نلرفتیه  ؤخصوص تالش م ای  تنها در نه نمودن ماهیت نظام سردفتری باشد،

لیک   .خواهد بوداهمیت  بحث تعیی  ماهیت سردفتری کمکه برند  بیکه برخی گمان می

ای است، شیغیی اسیت،    شناخت ماهیت نظام سردفتری ایران از حیث اینکه نظامی حرفه

صنفی است، شغیی دولتی است، شغیی حاکمیتی است، شغیی عمومی ییردولتی اسیت،  

قیدر کیافی واجید     شغیی خصوصی است، یا شغیی خصوصی با ماهیت عمومی اسیت، بیه  

اهمیت بوده و چنانکه خواهیم دید عمده مشکالت سردفتری ایران ناشی از همی  عیدم  

 بدی  توییح که؛. ویوح در ماهیت است

منظیور ایجیاد انضیباط بیی       ای بیه  نظیام حرفیه  »: نویسند ان اداری میحقوقدان( ال،

از طرییق خیود آنهیا یعنیی بخیش      ( 748-747صص ،7900زاده،  موسی)«ها صاحبان حرفه

 و هیدل آن، دفیاع از منیافع شیغیی و    ( 790ص ،7904تمنی، ؤطباطبائی م)خصوصی است

 ،7909توارسینلری،  اسو امیامی  )کننیدگان اسیت   ای اعضا و حمایت از حقوق مصرل حرفه

 (.799-748صص

درتعاری، باال، گویا تفاوت معناداری بی  حرفه، شیغل، صین،، وجیود نیدارد و نظیام      

قانون اصالح قانون نظام صینفی   6 ماده از ولی. نماید ای نظامی کامالً خصوصی می حرفه

جمهیوری   قیانون سیازمان نظیام پزشیکی     66و  9و  7میواد   ،76/6/7996مصوف  کشور

الیحه استقالل کانون وکیال   70تا  79و  6 و 7مواد ، 7/7909/ 66مصوف  ایراناسالمی 

قیانون کارشناسیان رسیمی مصیوف      67 و 76و   0 و 1و  7و مواد  6/76/7999مصوف 

اسیتقالل   ای عبارت است از نظام حرفهخاص مختصات گردد که  معیوم می، 70/9/7907

 ،تصویب مقررات، نحوه نظارت ،کار چلونلی گردشتعیی  تعیی  مرجع صدور پروانه، در 

 46و  96و  69و  6و  7ای  درحالی است که مطابق مواد . رسیدگی به تخیفات، بازرسی

 تیرمیاه  66 مصیوف  و دفترییاران  سیردفتران  کیانون  و رسیمی  دفیاتر اسیناد   قانون 19و 

، رسییدگی بیه تخیفیات،    ، انتخاف سیردفتر صویب مقررات داخیی، صدور پروانهت 7964،6

                                                                                                                             
 .ک.خ.م.اختصاراً ق. 7

 .7964قانون دفاتر  اختصاراً. 6
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در نیه  و  باشید  می (سازمان ثبت)ه ییصالحیت قوه قضا در سردفتران نظارت بر رسی وباز

لیذا  . ییردولتیی ای و  عنوان یک تشکل حرفیه  به 7و دفتریاران کانون سردفترانصالحیت 

اسیت و ایی  از   ای  نظام حرفیه  یک مقررات حاکم بر ازمنفک  ایران،تشکیالت سردفتری 

 .باشد ایران می فترینظام سرد ابهامات موجود در ماهیت

اسیت و آییا    اسیت، صین،   شیغل  اسیت،  سردفتری در ایران، حرفه اینکه آیا از حیث

گذاری میان حرفه، شغل و صن،، تأثیر مؤثر و متفاوتی در تشخیص ماهیت نظیام   تفاوت

دلییل فقیدان تعریی،     اوالً بیه  سردفتری دارد یا نه، بایستی ای  نکته را روش  ساخت که

 محسیوف  هیا، شیغل   ، از ییک طیرل برخیی حرفیه    «شغل»رات ایران از مانع و جامع مقر

 گردند، نظیر کارشناا نمی مشایل جمع شوند و در نتیجه مشمول قاعده ممنوعیت نمی

 .دادگستری رسمی

 قاعده ممنوعییت  ای بخشی از نظام صنفی است و مشمول از طرل دیلر، نظام حرفه 

 و شغل، حرفه یعنی رابطه دفتری؛صن، سر یا صن، پزشکی مثل گردد، می مشایل جمع

 شیغل  هیم  حیرل  تمیام  و نیسیت  حرفه شغیی هر. است وجه م  و خصوص رابطه عموم

اسیت؛ یعنیی    مطییق  و خصوص رابطه عموم صن،، و حرفه رابطه اما شوند نمی محسوف

باشید و   می صن، یک به متعیق ای حرفه شخص هر ولی نیستند ای صنول، حرفه تمامی

عناوی ، موجب ویع قوانی   ام سردفتری بدون تعیی  و تفکیک ای لذا تعیی  ماهیت نظ

 .و مقررات متهافت در نظام سردفتری شده است

های نظام  فعالیت. ای است امور حاکمیتی، متمایز از خدمات عمومی و امور حرفه( ف

نظرییه   امیا مطیابق   ،ییرتجاری و دارای ماهییت خیدمات عمیومی اسیت     ای اصوالً حرفه

یه، سیران دفیاتر   یاداره کل حقوقی قوه قضا 98/7/7908مورخ  0668/1 همشورتی شمار

 6مستفاد از ماده ولی  .نمیشوندف ی  به خدمت عمومی محسورمأمو ءجز ،رسمی اسناد

یعنیی انجیام    عمیومی  ، هدل از تشیکیل دفترخانیه، رفیع نییاز    7964قانون دفاتر اسناد 

ای  دادگستری، یک امر حرفه طور مثال، قضاوت قضات ههمچنی  ب. خدمات عمومی است

توان در ییک سیازمان ییردولتیی امیا      حال حاکمیتی است و لذا قایی را نمی عی  و در

چندان صحیح از مفهوم امیور   ک با برداشتی نه.خ.م.ق 0ماده لیک  . کار گمارد های ب حرفه

                                                                                                                             
 .کانون اختصاراً .7
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سردفتری برای نظام حاکمیتی را ماهیت حاکمیتی و خیط آن با مفهوم خدمات عمومی، 

زمره امور حیاکمیتی قیرار داده    دررا ( ازجمیه امور سردفتری) امور ثبتیقم زده و تمام ر

ای  در حالی است که ماهیت فعالیت دفاتر اسناد رسیمی، ارائیه خیدمات عمیومی     . است

. اداری است و نه پرداخت  به امور دارای ماهیت حاکمیتی یا امور واجد ماهییت قضیایی  

 اسیت  ای شده شخصیت سیب قایی دهد گوش بخشنامه هب که قایی» شود لذا گفته می

بنابرای  مسئیه اخییر نییز بیر     (.609، ص7904 کاتوزیان،)«ندارد قضاوت صالحیت دیلر و

 .ابهام ماهیت نظام سردفتری افزوده است

ای و امور صنفی پرداخیت   توان به تصدی امور حرفه اگرچه در بخش خصوصی می( ج

تیابع اصیل   اما برخالل نظام صینفی،   ز نظام صنفی استاخود جزئی  ،ای حرفهولی نظام 

. رود شیمار میی   و جزو خدمات عمومی بیه  بوده و یالباً تخصصی مداومت در امور عمومی

ای ازجمیه شیغل سیردفتری را نییز دارای ماهییت      شورای دولتی فرانسه، مشایل حرفه»

ن در ولییی نظییام سییردفتری ایییرا( 669، ص7999ذنی، ؤمیی)«دانیید خییدمات عمییومی مییی

 .خصوص جایلاه روشنی ندارد ای 

هرحیال ییک شیغل اسیت و لیذا بایسیتی از        سردفتری اسناد رسمی در ایران، بیه ( د

ی نیه شیغیی دولتیی    فتردسران، یرا دانیم در ولی چنانکه می. مقررات شغیی تبعیت کند

 ممقاو  نشأ به دممر دعتماا کاهش و تتخیفا یشافزا »موجباست و لیذا ممکی  اسیت    

و نه  مشیمول قاعیده منیع    ( 774و  06، صص7998درویشی و محسنی، )«ددگر نافتردسر

 قیانون  747اصیل   مسیتثنیات  ازگردد که درنتیجیه برخیی سیردفتران     جمع مشایل می

نظییر عضیویت هییأت     مشیایل برخیی   در همزمان و عضویت نموده اساسی سوءاستفاده

 در گیرفت   پنیاه  با عضی نیزب و آورند می دست به را ها و وکالت دادگستری دانشلاه عیمی

هیا و   تأسییس بانیک   توانند اقیدام بیه   می 7964دفاتر  قانون 76 ماده مخال، مفهوم پس

 .نمایند بیمه دفاتر

 نهیاد  ییا  مؤسسه»: دارد می مقرر خود 9 در مادهکه  ک.خ.م.اکنون با امعان نظر به ق

 بیا  و اسیت  حقیوقی  اسیتقالل  دارای که است مشخصی سازمانی واحد ییردولتی، عمومی

 بودجیه  درصید  پنجیاه  از بییش  و شیود  می یا شده ایجاد اسالمی شورای مجیس تصویب

 که است خدماتی و  وظای، دار و عهده گردد می تأمی  ییردولتی منابع محل از آن ساالنه

شیغیی   نظیام  ، بایستی نظام سردفتری اسیناد رسیمی را در راسیتای   «دارد  عمومی جنبه
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 و اداری عمیومی  خیدمات  رافیع  ییرحیاکمیتی،  عمیومی،  ماهییت  بیا  خصوصی ای، حرفه

 .سوق داده و هدفمند نمود تا مشکالت مذکور مرتفع گردد طرل بی

 سردفترتغییر محل خدمت . 1

خدمات عمومی  شود و تعطیل نمی أمبد ةبا انتقال کارمند یا رئیس یک واحد اداری، ادار

 دیلیر حیوزه ثبتیی   حوزه ثبتی به ولی با قبول انتقال سردفتر از یک  ،محیی جریان دارد

، درحقیقیت دفترخانیه تعطییل    (پذیرد منظور کسب درآمد باالتر صورت می به که عمدتاً)

ای کیه تعطییل شیده،     ، فعالییت دفترخانیه  7964 قیانون دفیاتر   6بیان ماده  به وشود  می

 بنییابرای  بییا انتقییال سییردفتر عمییالً . سیییس دفترخانییه جدییید خواهیید بییود أدرحکییم ت

گیردد و حتیی کارکنیان و     انی در امور عمومی محل وقوع دفترخانه مختل میرس خدمات

شیوند و مسیئولیت و هزینیه     کیار محیروم میی    بسا دفتریاران دفترخانه از اشیتغال بیه   چه

میدارک و نییز مسیئولیت پاسیخلویی بیه مشیتریان سیابق         نلهداری انبوهی از اسیناد و 

اکراه  به شخصی دیلر به( سردفتر) طور دائمی از یک شخص خصوصی هب دفترخانه تقریباً

 .گردد یا اجبار منتقل می

سیکوت نیاروا برگیزار     قوانی  ثبتی و سردفتری، انتقال یا عدم انتقیال سیردفتر را بیه   

تیوان گفیت کیه     اما از یک طرل با دیدگاه خصوصی بودن شغل سردفتری میی  ند،ا کرده

ولی از منظر عمومی و  ،شود حقی برای او تیقی می ،انتقال سردفتر به شهر یا محل دیلر

به انجیام خیدمات عمیومی در محیل ییا       ،دولتی بودن ای  شغل، چنانچه انتقال سردفتر

نظیر   ه بیه هی وج ای وارد سازد انتقال سردفتر بی حقوق کارکنان و شاییی  دفترخانه لطمه

 مردم شهر یا حوزه ثبتی خصوص توجه به ای  نکته اهمیت دارد که اگر واقعاً هب ؛رسد می

پیانزده   ازای هیر  بیه  7964 قانون دفاتر 6طبق ماده ) ای داشتند سیس دفترخانهأنیاز به ت

توان با انتقال سردفتر، اسیتمرار خیدمات را کیه     چلونه می( الاقل یک دفترخانه نفر هزار

 !منظور آن ایجاد گردیده است، نادیده گرفت؟ همان دفترخانه به

نظیر   ویع قانون متناسب با آن الزم بهماهیت نظام سردفتری و کش،  در هر صورت،

بیه واحیدهای   ... »های ثبتی آمده است که  بخشنامهمجموعه  69ولیک  در بند . رسد می

ثبتی ابالغ نمایید از پیشنهاد هر نوع نقل و انتقال سردفتر از محییی بیه محیل دیلیر در     

تقیال سیردفتران   ان های نقل و اما مطابق دستورالعمل .«... موارد مذکور خودداری نمایند

مثیال در   طیور  هبی . پیذیرد  انتقال صیورت میی   نقل و 67/77/7996 و 71/0/7910  مورخ
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شیهرها ممنیوع و در    مقطعی از زمان انتقیال سیردفتران از شیهرهای کوچیک بیه کیالن      

معیوم اسیت کیه در یییاف قیانون و بیا      . مقاطعی دیلر ای  ممنوعیت وجود نداشته است

 از سیردفتران  انتقیال  زمیان  از مقطعیی  در طیور مثیال   هتیوان بی   ها می ویع دستورالعمل

ممنوعیت را برداشت و  ای  دیلر مقاطعی در و را ممنوع شهرها کالن به کوچک شهرهای

 بیا  شیده باشید   ای قیانونی و حسیاف   سیردفتر را کیه بایسیتی مسیئیه     خدمت تغییر محل

توانید بیا    ار میی قانونلذ. روبرو ساخت چندگانه و زودگذر ای، سییقه مقطعی، های سیاست

ویع قانون مناسب و با لحاظ نمودن، نوع و شدت گرفتیاری سیردفتر متقاییی انتقیال،     

ریایت سردفتر کفیل و یا تسهیل و تجدیدنظر در شرایط سردفتری و سسردن دفترخانه 

عنوان سردفتر جدید، به ای  مویوع عنایت  به مسئولیت دفتریار دفترخانه و انتخاف او به

 .باشدبیشتری داشته 

 دفترخانه( فروش) انتقال. 3

 ،76/6/7996و اصیالحی آن مصیوف    64/76/7906حسب قانون نظیام صینفی مصیوف    

صیورت   تواند محل کسب خود را به دیلری واگیذار کنید و در   می« پروانه کسب» ةدارند

 .صنفی متعیق به ورثه است فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارل ناشی از واحد

آمده بیود کیه اداره کیل ثبیت اسیناد و       7976،7سناد رسمی مصوف ا دفاترقانون  در

همچنی  طبق قانون سازمان نظام پزشیکی   .کند صادر می« پروانه»امالک برای سردفتر 

 الیحه استقالل کانون وکیالی دادگسیتری   ،66/7/7909جمهوری اسالمی ایران مصوف 

بیرای   ،70/7/7907دادگستری مصیوف    رسمی و قانون کارشناسان  6/76/7999مصوف 

مفهوم مجوز فعالییت در   پروانه به ،نتیجهدر. شود شاییی  مشایل یادشده پروانه صادر می

قیانون دفیاتر    69رسد ماده  نظر می اما به .ای ییردولتی با ماهیت عمومی است نظام حرفه

نمایید کیه    خصوصی تیقی میی  ، سردفتری را همچون مشایل صنفی، شغیی کامال7964ً

تواند شخص واجد صالحیت را  شایل دو ماه قبل از بازنشستلی می سردفتربراساا آن، 

ورثیه سیردفتر متیوفی نییز     . برای تصدی دفترخانه خود به سیازمان ثبیت معرفیی کنید    

 .ظرل شش ماه از تاریخ فوت سردفتر، شخص واجد صالحیت را معرفی نمایند توانند می

خریید و فیروش    ،نید ییک مغیازه   توان دفترخانه را همان میماده یادشده با تمسک به 

                                                                                                                             
 .7976 قانون دفاتر اختصاراً. 7
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زام عمیی به احکام و مبانی تلزوم برخورداری از اعتقاد و ال ،که از یک منظر درحالی. نمود

،   قیانون اساسیی   ، ولیی فقییه و    اسالم، اعتقاد و تعهد به نظیام جمهیوری اسیالمی اییران    

ون، ، داشت  حس  شهرت برای عضیویت در کیان    اخالق حسنه پاسداری از نظم عمومی و

رسیدگی به تخیفات سران دفاتر توسط یکی از رؤسیا و مستشیاران دییوان عیالی کشیور      

وصییت   مثیل   ) اسناد امیانتی  یه و معیاون سازمان ثبت، حفظ یانتخاف رئیس قیوه قضا به

، نیدادن اطالعیات بیه    (التحرییر  حیق  الثبیت و  حیق )، وصول و ایصال وجوه دولتی (سری 

المعامیه، درج نمونه امضای  ت  اسامی اشخاص ممنوعاشخاص ییرمسئول، در اختیار داش

 یآنها، تصدیق صحت امضا یدلیل اهمیت امضا دفتریاران در ادارات ثبت به سردفتران و

محل کار به  اسناد مصدق، ممنوعیت بردن دفاتر متعامیی ، احراز هویت متعامیی ، دادن 

و سیببی سیردفتر در نیزد    منزل اصحاف معامیه، عدم امکان تنظیم اسناد بستلان نسبی 

ها از سیاعات کیاری ادارات ثبیت و     دفترخانه تحت تصدی او، پیروی اوقات کار دفترخانه

عدم امکان تعیی  محل فعالیت  ،اصل مداومت امور عمومی، ممنوع بودن تبییغات شغیی

به تنظیم و ثبیت  اجبار  یه،یتبعیت از نظامات و قوانی  قوه قضا دفترخانه توسط سردفتر،

گذاری، تشخیص  کانون و درواقع حق مقررات اد مراجعی ، حق ایجاد وحدت رویه دراسن

ک، میوارد پراهمیتیی اسیت کیه در قیوانی  و      .خ.م.حاکمیتی بودن امور ثبتیی توسیط ق  

مقررات ثبتی ذکر گردیده و حکایت از آن دارد که سردفتری شغل خصوصیی محسیوف   

 .ش باشدفرو و وراثت یا خرید شود تا قابل واگذاری، نمی

در مشایل دارای ماهیت عمومی، استخدام قائم به شخص است  از منظری دیلر، اوالً

واسیطه   هگیردد بی   درآمدی که از قبل ای  شغل عاید می ثانیاً. گردد و به وراث منتقل نمی

 .امتیاز ناشی از قدرت عمومی است نه حاصل تیالش ییا لیاقیت ذاتیی شیخص سیردفتر      

میورد تعیییق و انفصیال     در اند که مقرر داشته 7964دفاتر  قانون 61و  41مواد برمبنای 

شود درآمد دفترخانه پس از ویع هزینیه   موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می

سویه تقسیم خواهد شد، حاکی از ایی  واقعییت   البی  کفیل و سردفتر معیق یا منفصل ب

 .است

مطابق قانون هر ماهه به ادارت ثبیت  بنابه آمار، درآمد ماهیانه دفاتر اسناد رسمی که 

گردد و بازرسان ثبتی نیز بیر ایی  درآمیدها نظیارت و بازرسیی       اسناد و امالک ارسال می

 نبیوده  ثبیت  ادارات کارکنیان  نیاچیز  حقیوق  بیا  قییاا  قابیل  دفیاتر  برخی درآمد دارند،

 اشدب می مذکور کارکنان برعهده امالک و اسناد ثبت عمییات و زحمات عمده که درحالی
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 بیی   عمومی درآمد آمیز تبعیض توزیع در حقیقت دفترخانه فروش و توارث قابییت لذا و

 جایلیاه  شود می بازنشسته دولتی ادارات در که رئیسی یا چراکه کارمند است؛ شهروندان

 دریی ف و تهیی نشسزبا فتردریی س» اینکیه  ییم   .رسید  نمیی  ارث به فرزندانش به سمتش و

 که ستا حالی در ی ا و مینمایند مالی یهااردادقر دنعقاا هب درتمبا دمتاًیمق ایلزی یج

 ینییی جانش یا و نشستلیزبا رمنظو به رمقر یطاشر دارای امهیچکد د کهییآمی پیش بسا

، 7998درویشیی و محسینی،   )باشد« شتهدا پی در را مشکالتی ندامیتو دویی خ هیک دهوینب

 .اشته و نیاز به اصالح داردبا ماهیت نظام سردفتری همخوانی ند 69ماده و لذا ( 00ص

 تقسیم اسناد دولتی. 4

الفارق آن با تقسیم اسناد  برخی در بحث تقسیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و قیاا مع

حیال  . نماینید  در دفاتر ازدواج و طالق رسمی، طرح ای  بحث را نیز ییریرور تیقیی میی  

شیمار   م سردفتری ایران بیه را بایستی از مباحث چالشی نظا« دولتی»آنکه تقسیم اسناد 

 .آورد

هیای قیدیمی آن هیم     نامه در شرایط کنونی، تقسیم اسناد دولتی، با بخشنامه یا نظام

 ای را تحت شیماره  هیأت وزیران مصوبه 7966در سال . پذیرد صورتی مبهم صورت می به

برای تقسییم و تنظییم اسیناد راجیع بیه      »: به ای  شرح  گذراند 7/6/7966 - 61191/7

ها، بیی  دفیاتر اسیناد     های دولتی و شهرداری ها و بانک سسات و شرکتؤها و م رتخانهوزا

تی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی و رئیس کانون و أرسمی در تهران هی

نماینده سازمان ثبت و در شهرهائی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد رئیس 

داره امور اقتصادی و دارائی و رئیس کانون و در نقیاطی کیه   واحد ثبتی محل و نماینده ا

ییا رئییس   ( انتخاف رئیس دادگسیتری  به)کانون تشکیل نشده یکی از قضات دادگستری 

های میذکور بیا درنظیر گیرفت       تأهی. شود دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل می

سناد باشیند تعیداد   یوابط و تدابیری که متضم  تقسیم و توزیع عادالنه تنظیم و ثبت ا

های مذکور در فوق  دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معامالت مربوط به هریک از سازمان

توانند در مواعد مقتضی در نحوه  های مذکور می تأهی. تعیی  و به آنها ابالغ خواهد نمود

الغ های مذکور در فوق موظفند از تاریخ اب سازمان. تقسیم و توزیع اسناد تجدیدنظر کنند

خود در دفتر اسناد رسمی طبیق تصیمیم   ه ت در مورد تنظیم اسناد مربوط بأتصمیم هی

 .«ت عمل نمایندأهی
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هایی چند از قیم گذرانده است ازجمییه  (کد)سازمان ثبت در ای  راستا هم بخشنامه 

موجب آن، صرل رییایت سیردفتران    که به 66/9/7906 - 9919/94/7شماره بخشنامه 

اسناد کییه  عدم لزوم تقسیم اسناد مالک نیست و نتیجتاً فاهم فعیی وت در وجود توافق و

بایید بیی  آنهیا تقسییم     ( شهرهای دارای بیش از یک دفتر اسناد رسیمی ) مراجع مذکور

 سه ماه یکبار از پیشیرفت و  هر فهرست آنها به دفاتر اسناد رسمی ابالغ شود و گردیده و

بیدون   ه به دفاتر مربوطه مراتب گیزارش و روز صحیح انجام تصمیمات محول نتیجه کار و

 .ایماب سردفتران خاطی را جهت پیلرد انتظامی معرفی گردند

و بخشنامه و دیلر مقررات موجود درباره تقسییم اسیناد تیاکنون    نامه  تصویباما ای  

 :برد قانون، از معایب زیر رنج می کمبود فضای ساز مشکالت نبوده و در چاره

یه، قوه مقننه، نهادهای تحیت پوشیش   یدهای وابسته به قوه قضاها و نها سازمان( ال،

هیای خصوصیی و    نهادهای ییردولتی از قبیل بانیک  و رهبری، نهادهای وابسته به دولت

ت وزییران  أهیی  چون اصیوالً  ؛درباره تقسیم اسناد خود تکییفی ندارند ،سسات اعتباریؤم

ایی  قبییل    امام خمینیذکر است الزم به ». گیری کند تواند برای قوای دیلر تصمیم نمی

جانشیینی آن   ت وزیران در ییاف مجیس و بهأاصطالح قانونی را که هی های به نامه تصویب

انید و   های ییط نیام داده  نامه تصویب 7946و  7947های  ویع کرده است در همان سال

هیای قیانون را سسیت     شیود پاییه   هیای یییط نمیی    نامیه  تأکید فرمودنید کیه بیا تصیویب    

 (.717ص ،7997طالبکی طرقی و مزروعی ابیانه، )«کرد

تعیی  تعداد دفاتر اسناد رسمی تنها تعیی  تعداد خاصیی از دفیاتر    اگر منظور از( ف

 که سیابقاً سمی د رسناافاتر بندی د موجود در یک حوزه ثبتی باشد باید دانست که درجه

ده اسیت و تمیامی   گردیی لغو تبعیت از نظام سردفتری فرانسه بود طبق قیوانی  فعییی    به

ولی اگر منظور انتخاف همه دفاتر  .باشند یکسان میصالحیت دارای سمی د رسناااتر یفد

موقع اسناد دولت و توزیع مناسب بار  آن حوزه است باید دید که هدل، تنظیم سریع و به

مسئولیت ناشی از تنظیم اسناد دولت در دفاتر اسیناد رسیمی اسیت ییا هیدل، تقسییم       

 !مادی ناشی از ثبت اسناد دولتی بی  خود سردفتران است؟منفعت و فوائد 

مفهیوم   به)ای از اسناد دولت  چون بخش عمده ،اگر هدل، تحقق منظور نخست است

گردد، ای  مصوبه کافی به مقصود نیست و باید تبیدیل بیه ییک قیانون      تقسیم نمی( عام

بیی  سیردفتران   اگر هدل، تحقق منظور دوم یعنی تقسیم عادالنه منفعیت میادی   . شود

صورت ای  پرسش باقی اسیت کیه اگیر سیردفتری شیغیی خصوصیی اسیت         است در ای 
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چرا سردفتران، خود در نحوه تقسیم اسناد دخیالتی  ( باتوجه به مبحث انتقال سردفتران)

ت مذکور حضیور  أنمایندگی از آنان در هی ممک  است گفته شود رئیس کانون به !؟ندارند

طبق آنچه که در مبحث ماهیت سردفتری مذکور افتیاد، چیون   اما در شرایط فعیی  ،دارد

رسیدگی به تخیفات  کار، تصویب مقررات، نحوه نظارت، بازرسی و تعیی  چلونلی گردش

گیری الزم برخوردار نیست و ای  مقصود  در اختیار کانون نیست، کانون از قدرت تصمیم

 .شود فراهم نمی

چیرا دولیت موظی، اسیت بیا       است اگر سردفتری، شغل خصوصی با ماهیت عمومی

فیراهم  ( سیردفتر )تقسیم اسناد دولتی، حداکثر سود و منفعت را برای یک قشیر خیاص   

که در قبال کارکنان سازمان ثبت که عمده زحمیات ثبیت و صیدور اسیناد      کند، درحالی

ای ندارد؟ ناگفته پیداست که ثبت برخی اسناد دولتیی در   برعهده آنان است چنی  عالقه

و بیه طبقیاتی شیدن     تواند درآمد آنی و هنلفتی برای سردفتر رقم زند خانه مییک دفتر

 .نجامدادرآمدها بی

افشیای اسیناد    قانون مجازات انتشیار و  7اسناد دولتی چه هستند؟ براساا ماده ( ج

اسناد دولتی عبارتند از هر نیوع نوشیته   » ،69/77/7969محرمانه و سری دولتی مصوف 

وابسته به دولیت و   ها و مؤسسات دولتی و  های وزارتخانه و فعالیتمربوط به وظای، ...  یا

 .«... های دولتی شرکت

لیذا   .راجع بیه وظیای، خصوصیی و عالییق شخصیی نیسیت       ،درحقیقت سند دولتی

کنند  های خصوصی بی  بانک و مشتری تنظیم می سسات اعتباری و بانکؤاسنادی که م

طیور قطیع    هشیوند؟ بی   اد دولتی محسوف نمیفرستند آیا اسن و به دفاتر اسناد رسمی می

های ییردولتی طبق اساسنامه با مدیریت و  زیرا اگرچه بانک ؛اینها اسنادی دولتی هستند

شوند ولی چون یک طرل قراردادهیای بیانکی، خیود     مالکیت اشخاص خصوصی اداره می

ایی    بنابرای  از دیلر موارد ابهیام . سند حاصیه سندی دولتی محسوف است ،دولت است

 های خصوصی را وادار به تقسیم اسناد نمود؟ توان بانک است که آیا طبق ای  مصوبه می

هیا و از مییان    هیای ییردولتیی تنهیا شیهرداری     از میان سازمانت وزیران أمصوبه هی

بنیابرای  در   .های دولتی را در شیمول داییره تکییی، قیرار داده اسیت      ها فقط بانک بانک

شیوند،   های ییردولتی نیز تنظییم میی   ها و بانک سط سازمانشرایطی که اسناد دولتی تو

 .رسد نظر نمی هر منظوری که باشد عادالنه به نحوه تقسیم اسناد به

تقسیم اسناد در دفاتر ازدواج و طالق رسمی سنخیت چنیدانی بیا تقسییم اسیناد     ( د
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ییا  دولتی ندارد به ای  سیبب کیه اوالً در اسیناد دولتیی، یکیی از طیرفی  سیند، دولیت         

یک از طیرفی  سیند نکیاح و طیالق، دولیت       مؤسسات وابسته به دولت است ولیک  هیچ

زن و )ثانیاً اجبار افیراد خصوصیی   . کند نیست و اصوالً دولت با کسی طالق یا ازدواج نمی

نظیر   به ثبت ازدواج و طالق در دفاتر خاص، معموالً خالل اصل حاکمیت اراده به( شوهر

با تصویب ییک میاده قیانونی، اوالً همیه اسیناد      ه ای  است که لذا پیشنهاد مقال. رسد می

ثانییاً تمیام مؤسسیات اعتبیاری و     . ، سیند دولتیی محسیوف بشیود    (مفهوم عام به)دولت 

. های خصوصی که یک طرل قرارداد آنها دولت است مشمول تقسیم اسیناد گردنید   بانک

کیاهش یابید تیا از ییک      طور مخصوص التحریر اسناد دولتی یا منتفی شود یا به ثالثاً حق

طرل، از انتقال درآمد دولت به حساف اشیخاص خصوصیی جییوگیری شیود و از طیرل      

 .خود بلیرد دیلر، تقسیم اسناد دولتی رنلی عادالنه به

 ها و ابهامات آن ، ضابطهکفالت سردفتري. 5

عی  تبعیت از پنج یابطه کیی، مبیتال بیه ابهامیاتی     کفالت سردفتری در رسد نظر می به

 .لذا در ادامه به معرفی هرکدام و توییح درخصوص ابهامات آنها خواهیم پرداخت. ستا

 نیست( تصدي)شغل  سردفتري کفالت. 5-9

کفالت سردفتری هیم   شود و لذا منطقاً کفالت اداری، شغل یا تصدی محسوف نمی اصوالً

اسیت نیه    موقتی اوالً: ولی کفالت اداری متضم  دو معناست .گونه باشد بایست همی  می

صیورت   زییرا در ایی    ؛شیود  حقوق و مزایایی بابت کفالت اداری دریافت نمیی  ثانیاًدائم و 

 94 ایی  مفهیوم از میاده   . کنید  آن ییبیه میی   مفهوم جمع دو شیغل و مزاییای ناشیی از   

تصدی بیش از یک پست سازمانی بیرای  » :دارد بیان میک قابل دریافت است که .خ.م.ق

ام مسئول میافوق  قدر موارد یروری با تشخیص م .باشد می کییه کارمندان دولت ممنوع

افت حقوق یصورت سرپرستی بدون در تصدی موقت پست سازمان مدیریتی یا حساا به

 .«باشد و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می

تصیدی محسیوف   را کفالت دفترخانه دیلر  ،7964قانون دفاتر  74، ماده یاز ای  رو

نامه ایی  قیانون، دفترییار کفییل دارای حقیوق       آیی  71ب ماده ولیک  حس .نکرده است

نیز دیلر مقررات موجود، هنلام تعیییق و   و تی  یادشدهبرابر ماد. باشد دفتریار اصیل می

مدیره کانون و نییز   انفصال موقت سردفتر، هنلام انتخاف سردفتر به عضویت اصیی هیأت

شود، درآمد  کفالت اداره می رخانه بهسه مورد، دفت دوران مرخصی تحصییی که در هر در
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ییا   انلیذا هسیتند سیردفتر   . شیود  سیویه تقسییم میی   السیردفتر ب  دفترخانه بی  کفیل و

ایی   . مزاییا برخیوردار شیوند    ی از چنید  ،انجیام ییک وظیفیه    باتوانند  دفتریارانی که می

رییم   ولیی عییی   .دلیل ماهیت خصوصی بودن شغل سیردفتری اسیت   مندی شاید به بهره

و کفالیت دفترخانیه بیه دیلیری      شود ت مذکور، در موردی که دفترخانه منتقل میماهی

رییم آنکیه کفالیت، امیری      همچنیی  بیه  . گردد مزیت مزبور منتفی خواهد بود محول می

 .خصوص کفالت دفترخانه دائمی است موقتی است، در ای 

 است اداري کفالت سردفتري تکلیف. 5-1

کیه از طیرل اداره ثبیت اسیناد و امیالک       ر درمواردیخودداری از قبول کفالت دفاتر دیل

و  6میاده   6و تبصره  6ماده  4های بند  نامه آیی  69و  71شود برمبنای مواد  تکیی، می

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و  69و  91، 60، 64، 68، 79، 71، 74مواد 

ت است و تعییی  کفییل   موجب انفصال موق 7،و اصالحات بعدی 7964دفتریاران مصوف 

شیغل   توان به ماهییت دیلیر   اگرچه اجباری بودن کفالت را می. با واحد ثبت محل است

تداوم خدمات عمومی مربوط دانست اما ایی  کفالیت، از    سردفتری یعنی عمومی بودن و

زمیان در   دفتریاری ممک  است هیم  ،نمونهعنوان  به. عدالت الزم برخوردار نیست دقت و

 ،کفییل  های دیلر با عنیوان دفترییار   در دفترخانه عنوان دفتریار اصیل و بهیک دفترخانه 

کفالیت دفترخانیه    حال آنکیه سیردفتری کیه اجبیاراً     ،چندی  حقوق و مزایا دریافت کند

سبب انتقال از یک حوزه ثبتی به حوزه ثبتیی دیلیر برعهیده گرفتیه اسیت       دیلری را به

دار  و میدت بردار  هزینهثبتی  های پروندهری نلهدا .کند حقوقی از باف کفالت دریافت نمی

 از حقیوق مضیاع، و   ،میورد اول دفترییار   لذا در ای  مثال قابل درک است کیه در  .است

حقییوق انییدک برخییوردار  وظیفییه مضییاع، و از ،در مییورد دوم سییردفتر انییدک و ةوظیفی 

 .دنشو می

 است و هم دائمی موقتهم کفالت سردفتري . 5-3

عیت فوت، انفصال دائم، اسیتعفا، بازنشسیتلی،    هیا بو انتقال یافته که دفترخانه  درمواردی

عییت   ییا هیر  و کند  ای که توان انجام وظیفه را سیب می سیب صالحیت، بیماری، حادثه

                                                                                                                             
 .7964 قانون دفاتر ... و 6ماده  4 های بند نامه آیی  اختصاراً .7
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 گردد، مقررات و میدت زمیان مضیی کفالیت و     دیلری که منجر به تعطییی دفترخانه می

 رایبی . ای از ابهیام قیرار دارد   الیه ه ییا در  بینی نلردیده و بازگشت به ویعیت عادی پیش

عییت انفصیال دائیم،     ، دفترخانیه بیه  7964 قیانون دفیاتر   6برمبنای مفهیوم میاده    ،نمونه

شود که در ای  حیاالت و حتیی پیس از انقضیای      بازنشستلی و فوت سردفتر تعطیل می

 ؛هیا را تعطییل نلیه داشیت     توان ای  دفترخانه ای  قانون، می 69های مقرر در ماده  مدت

دالیل باال تعطییل   هایی که به مدت زمان الزم برای فعالیت مجدد دفترخانه چراکه اساساً

ای  درحالی اسیت  . های جدید خواهد بود سیس دفترخانهأشوند، درحکم مدت زمان ت می

 .بینی مدت کفالت، خالل ماهیت موقت بودن کفالت است که عدم پیش

 74موجیب میاده    بیه . وشی  نیسیت  حق استفاده از مرخصی بابت دوران کفالت نیز ر

فیوت سیردفتر    ،0/78/7969میورخ   6/د-77919بخشنامه شیماره   و 7964 قانون دفاتر

شود و ای  تعطیییی خیالل ماهییت تیداوم امیور عمیومی        منجر به تعطییی دفترخانه می

نامه ای  قیانون، در زمیان فیوت سیردفتر، کفییل حیق        آیی  6طبق ماده . رسد نظر می به

نامیه قیانون    آییی   79ولی حسب ماده  ،نداردرا د و تکمیل اسناد ناقص تنظیم سند جدی

دفترخانه، تنظیم سند جدید و تکمیل سند ناقص توسط کفییل   یزمان تعطیی در ،مزبور

ای  قانون ذکر شده است که ترتیب انجیام امیور مربیوط بیه      60ماده  در. گیرد انجام می

خصیوص   شیود امیا در ایی     تعییی  میی   نامیه  ی یی موجب آ به ی،دفترخانه در زمان تعطیی

 .دست نیامده است بهای  نامه آیی 

 است ، درونی و بیرونیکفالت سردفتري. 5-4

 76طور مثال، بنید   هب .همان دفترخانه است واجد شرایط در کفالت درونی درباره دفتریار

در مواقیع اسیتفاده از مرخصیی،    ... »دارد کیه   هیای ثبتیی مقیرر میی     مجموعه بخشینامه 

ولیی   .«... نماینید  ریاران تنظییم میی  تتمجیس تغییر و تحول را خود سردفتران و دفصور

سردفتر دیلری است کیه در آن حیوزه     برعهده (قانون ثبت 64وفق ماده )کفالت بیرونی 

در مواردی ای  نظم و مرزبندی وجیود   ،دلیل کمبود یا عدم شفافیت مقررات اما به. است

که حسب بخشنامه  طوری هدنبال دارد ب ءمدیریت را بهندارد و اعمال سالیق شخصی و سو

بیه   ،میدیران واحیدهای ثبتیی هنلیام تعییی  کفییل       بعضاً 9/1/7904 - 76961/94/7

 .تخصص آنها تجربه و کنند نه سوابق و نسبی توجه میو های سببی  قرابت

د کیه بیه   نممک  است از دیدگاه برخی، ای  قبیل موارد اشکاالتی جزئیی تیقیی شیو   
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 مقیررات شیفال،  کیه  اما باید دانسیت   ؛شود نه خود مقررات بد مقررات مربوط می یاجرا

سیازد و تهییه مقیررات     امکان سوءاستفاده و تضییع حقوق شهروندان را منفی یا نادر می

 .باشد شفال و حذل قواعد چندپهیو و مبهم از وظای، قانونلذار می

 در کفالت سردفتري اصل بر محدودیت صالحیت است. 5-5

 ای  است که کفیل اداری تمیام وظیای، و   اصل بر»که اداری معتقدند  حقوقدانانبرخی 

 سیردفتر،  (.07ص ،7909استوارسنلری،  امامی و)«اختیارات متصدی اصیی را برعهده دارد

 نظربا لذا . (99ص ،7900 سیطانی،)کارمند دولت نیست بیکه نماینده قدرت عمومی  است

کیه کفییل دارای    شیود  می مشخصقانون اساسی  777 و 778 به مقررات ازجمیه اصول

مقررات نظام سردفتری  .باشد اختیارات نمی صالحیت محدود بوده و واجد تمام وظای، و

که صحبت آن گذشت  7964 قانون دفاتر...  و 6ماده  4های بند  نامه آیی  6ازجمیه ماده 

کول به کسب اجیازه  ید ای  مطیب است که صالحیت کفیل دفترخانه محدود و موؤنیز م

با ای  وجود و بیا توجیه بیه جهیات یادشیده، حیوزه اختییارات        . از ثبت محل خواهد بود

 .شفال نیست نحو مطیوف، روش  و سردفتر یا دفتریار کفیل به

 حقوق و وظایف کارکنان دفترخانه. 6

قیانون میدیریت خیدمات     یعنیی در ویع کنونی، دو قیانون ارگانییک   که رسد  نظر می به

های الزم را از کارکنان دفاتر اسناد رسیمی برعهیده ندارنید     حمایت ،نون کارو قا کشوری

 :زیرا

انتقیال،    از قبیل  کارگاه  مالکیت  در ویع تغییر   هر نوع ،قانون کار 76حسب ماده اوالً 

یافته است  قطعیت  قراردادشان  کارگرانی که  قراردادی  ةرابط در ،اینها  مالک و امثال  فوت

 .حقوق کارفرمای سابق خواهد بود مقام تعهدات و جدید، قائم  باشد و کارفرمای نمی ثرؤم

ای  حکم با توجه به اشکاالت مطرح شده در مباحث انتقال سردفتر و انتقیال دفترخانیه   

 .شود در مورد کارکنان دفاتر اسناد رسمی جاری نمی

دگی مشمول قانون کیار  خانوا های خصوصی و کارگاهقانون کار،  700 طبق مادهثانیاً 

از مییان   دلیل سیاختار خصوصیی بیودن عمیدتاً     از آنجا که کارکنان دفترخانه به .نیستند

 .شوند مشمول قانون کار نمی باشند قاعدتاً می خویشاوندان سردفتر خانواده و

تیوان   هیای کوچیک کمتیر از ده نفیر را میی      کارگاهقانون کار،  797حسب ماده ثالثاً 

تاً از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نمود که کارکنیان  برحسب مصیحت موق
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 .باشند کمتر از ای  تعداد می ها عموماً دفترخانه

هرگونه اختالل بی  کارفرما و کارگر ناشی از مقررات  ،قانون کار 761ماده  برابررابعاً 

هیای تشیخیص و حیل اخیتالل رسییدگی و       از طریق هیأت ،کار، در صورت عدم سازش

د دفترییار  به تمر  ،7964نامه قانون دفاتر  آیی  69اما مطابق ماده  ؛وفصل خواهد شد حل

در دادگاه انتظامی سردفتران رسییدگی  ( کارکنان عنوان احدی از ازجمیه دفتریار دوم به)

از ، اختالفات ییرمالی حاصل از روابط بی  کارکنان دفترخانه و سردفتران اصوالً. شود می

نهیاد خیاص نظییر     و در صالحیت ییک مرجیع تخصصیی   و ار خارج است عهده ادارات ک

 .شورای حل اختالل ویژه دفاتر اسناد رسمی است

تواننید بیا توافیق یکیدیلر      طیرفی  میی  »که آمده است  قانون کار 77در ماده خامساً 

ایی  قیانون نییز     1ماده  6تبصره در  .«... نام دوره آزمایشی کار تعیی  نمایند مدتی را به

کیه میدتی در    درصیورتی  ،در کارهایی که طبیعت آنهیا جنبیه مسیتمر دارد   » :خوانیم می

بهانه دوره آزمایشی ییا بیا    سردفتران به. «شود قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تیقی می

 .آورند عمل می کار جیوگیری به مدتی کوتاه در قرارداد از تداوم قرارداد ذکر

مخیتص کارکنیان دفیاتر     ،د طی دوره آزمایشیی اگرچه برخی از مشکالت مذکور مانن

د لیک  در وییع فعییی نظیام سیردفتری، کارکنیان      ننبوده و دایره شمول فراگیرتری دار

همی  مختصیر روشی     پذیرترند و آسیب دفاتر اسناد رسمی از سایر مشمولی  قانون کار

اد رسیمی  امنیت شغیی کارکنیان دفیاتر اسین    تواند از حقوق و سازد که قانون کار نمی می

-660و بخشینامه   7964قیانون دفیاتر    66میاده   1لذا در بند  .عمل آورد ثری بهؤدفاع م

کیه   بینی شده بود اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان پیش 4/6/7961مورخ  6/ا

نامیه   آئیی   باشیند  موظ، می کانون سردفتران و دفتریاران و سران دفاتر در سطح کشور

تر اسناد رسمی را تنظییم و تصیویب و احکیام کارکنیان خیود را      استخدامی کارکنان دفا

ای  قانون اصالح پاره  7ماده  موجب  اما ای  مقصود حاصل نلردید تا اینکه به. صادر نمایند

 کییه کارکنان دفاتر اسیناد رسیمی   9/9/7917،7از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوف 

گیذرد   تصویب ای  قانون می های متمادی از تنها سال ولی نه .مشمول قانون کار گردیدند

خصوص ارائه نشده است بیکه با انتقال سیردفتر و تغیییر    هنوز راهکار مشخصی در ای  و

                                                                                                                             
 .7917 قانون اصالح قانون دفاتر اختصاراً. 7
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مجبور  مالکیت دفترخانه یا واگذاری دفترخانه به کفیل، یا فروش دفترخانه، کارکنان نیز

 .باشند پوشی از تمامی حقوق خود می به چشم

نامیه   آیی  77ماده  و 7964قانون دفاتر  98 و 69، 68، 79 ،70 حسب مقررات مواد

  عنیاوی   تعیداد کارکنیان و   7917 اصالح قانون دفاتر  قانون 9  ماده  تبصره  نامه آن و آیی 

 -رسیان   نامیه   - و آبیدارچی   عبارتنید از مسیتخدم    اسناد رسیمی  موجود در دفاتر  شغیی

دفترییار   - سیندنویس  - و میالی   اداری  اتخدم  مسئول - اتثبّ - بایلان – نویس ماشی 

که البته با الکترونیکی شدن اسناد، ای  تعداد و عناوی  کمابیش تغیییر پییدا کیرده      دوم

 .است

که قواعد ثبتی درخصوص کارمندان دفترخانه منظور  معنوی مزایای مادی و حقوق و

 :شرح زیر است نموده به

التحریر دفیاتر   پانزده درصد از حق، 7917 اترقانون اصالح قانون دف 9برابر ماده ( ال،

. گیردد  عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت میی  اسناد رسمی هرماهه به

  اسیت   سردفتر هر دفترخانه مکی،که دارد  مذکور مقرر می  قانون 9  ماده  نامه تبصره آیی 

  صورت ماهانه احتساف را به  در دفترخانه  اسناد تنظیمی  التحریر مصوف درصد از حق 76

نامیه آمیده اسیت     شیرحی کیه در آییی     بیه   دفترخانیه   همان و دفتریار دوم  کارکنان  و به

 .نامه است ای  آیی   مور اجرایأم  ثبت  سازمان پرداخت نماید و

نامیه اصیالح    و آییی   7964قیانون دفیاتر    61 پرداخت وام به کارکنان طبق ماده( ف

تشکیل صندوق تعاون سیردفتران و دفترییاران دفیاتر اسیناد رسیمی       نامه موادی از آئی 

 .7914مصوف 

 .7964نامه قانون دفاتر  آیی  97کمک و اعاشه به کارکنان دفترخانه طبق ماده ( ج

عیت رفتار خارج از نزاکیت بیا    هتوبیخ کتبی مسئولی  دفترخانه با درج در پرونده ب (د

 و 7964نامیه قیانون دفیاتر     آییی   69ال، میاده  طبق بند ( کارکنان دفترخانه)همکاران 

معنیوی   عمییی و ، شیکوفایی عیمیی   هیای رشید و   کوشش در جهت فراهم نمودن زمینه

کارکنان دفاتر اسناد رسمی و بررسی و تحقیق درباره مشکالت و شناخت نیازهای آنیان  

 .های یرف استان تهران دفتریاران شهرستان طبق اساسنامه جامعه سردفتران و

دفترخانه،  کارکنان های قانون کار در مورد حمایت از حقوق از دیلر موارد کاستی ( ه

 دییده  دفترخانه کارکنان بیمه به راجع روشنی حکم ثبتی مقررات در. مسئیه بیمه است

ذکیر   7917قانون اصیالح قیانون دفیاتر     استناد  فرم بازرسی ماهانه به در امنته شود، نمی
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سیایر امیور    مزاییا و  اینکه کارکنان دفاتر از حییث حقیوق و  توجه به  باکه گردیده است 

باشند دفترخانه موظ، است نسبت به بیمه نمودن آنیان اقیدام    رفاهی تابع قانون کار می

مذکور افتاد قانون کار با مقررات ثبتی در موارد مذکور هماهنلی الزم  کهولی چنان .نماید

 ،کارکنان دفترخانه .باشد فترخانه نمیرا نداشته و پاسخلوی حقوق استخدامی کارکنان د

 .ای ندارند نماینده ،های کارگری ه در تشکلچه در سازمان ثبت و چه در کانون، چ

مقیررات   ای از ابهیام قیرار دارد و   نیز در هالیه کارکنان دفترخانه تکالی،  وظای، و( و

، ایی  وییعیت بیرای خیود کارکنیان     . انضباطی یا کیفری روشنی بر آنهیا حیاکم نیسیت   

دلیل ابهام  به برانلیز و یالباً سردفتران، مدیران، بازرسان ثبتی و سایر متولیان امور چالش

آییاز تکییی، بیه پاییانی      در ماهیت خصوصی یا عمومی بودن نظام سردفتری در ایران از

و جیامع   جدیید  مقیررات  تصویب یا اصالح خصوص در ای  لذا. بالتکیی، ختم شده است

 .رسد نظر می الزم به

 حقوق و وظایف دفتریار و سردفتر. 7

قیانون   9از دفتریار در بحث حایر دفتریار اول است که بنابیه نیص صیریح میاده      منظور

یکی سمت معاونت دفترخانه و دیلری نمایندگی شامل حده  ، دو عنوان عیی7964دفاتر 

خطیاف قیانون نسیبت بیه دفترییار، عنیوان معاونیت        . باشید  سازمان ثبت در او جمع می

معاونت متضم  شخصییت حقیوقی اسیت امیا معیاون       .ترخانه است نه معاون سردفتردف

همچنی  اختیارات معاون ممک  است میوقتی باشید امیا    . مفهوم شخص حقیقی است به

توانید   حد معاونت می ، دفتریار دریادشده موجب ماده به .تشکیالتی دائمی است ،معاونت

امیا در اییران وجیه خصوصیی شیغل       .اشید در اداره دفترخانه واجد صالحیت و اختییار ب 

طور مثال با انتقال سردفتر به حوزه ثبتی دیلر، دفترخانه  هسردفتری موجب گردیده تا ب

هرحال ماده قیانونی متضیم  ایی  معناسیت کیه       اما به .شخصیتی مرده تیقی شود عمالً

 .مستقیی از سردفتر دارد( صالحیت و اختیار)دفتریار، شخصیت 

گی در حقوق عمومی نوعی رابطه حقیوقی اسیت کیه بیرای شیخص      منظور از نمایند

شود و با اختیار تام یا محیدود، مسیئولیت امیری از امیور      می دارای قدرت عمومی ایجاد

ات رصالحیت و اختیارات نماینده در مقیر . گیرد طور موقت برعهده می هب عمومی را یالباً

مکرر قیانون   96 ماده ،66/0/7998مصوف  قانون امور گمرکی 66 مختیفی ازجمیه ماده

قانون اصیالح میوادی از قیانون     66 ، ماده76/9/7997مصوف ن اصالح قانون دریایی ایرا
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قیانون   94 ، تبصره میاده 7906استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوف 

منعکس گردیده و ( 7998-7994)برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 

 .نمایندگی یک رابطه قانونی است نیه قیراردادی   هد که در حقوق عمومی، اوالًد نشان می

القاعیده   نماینیدگی عییی   ثالثیاً  .اختیارات نماینده گاه محدود و گیاه گسیترده اسیت    ثانیاً

نیوع   ،در نماینیدگی  رابعیاً  .آنکه نمایندگی دائم قیید گیردد   است ملر( موقت)ییردائمی 

 .شود میزان اختیارات قید می صالحیت و

قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی   6مروری بر دسته دیلری از قوانی  از قبیل ماده 

اساسنامه کتابخانیه، میوزه و مرکیز اسیناد مجییس        79، ماده 76/6/7916مصوف  کشور

هیای عمیومی و    قانون آیی  دادرسی دادگاه  6، ماده 79/9/7916 شورای اسالمی مصوف

قانون مقررات استخدامی نییروی    9و تبصره  60/6/7910 مصوفدر امور کیفری انقالف 

نیز حیاکی اسیت کیه گیاه معیاون،       79/6/7914مصوف  انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 .تواند دارای صالحیت و اختیارات اختصاصی باشد بحث تفویض اختیار می مستقل از

عاونیت  ریم جمع دو عنوان نماینیدگی سیازمان ثبیت و م    نظام سردفتری ایران، به در

هیم   ملیر در زمیان کفالیت آن   )دفترخانه محل، اختیارات اجراییی ییا اداری بیا اهمیتیی     

تنها در قانون ثبت اسناد و  معی  نه مشخص و و حده عیی طور به( عنوان کفیل سردفتر به

تحیت   ، دفترییار 7964نامه قانون دفیاتر   آیی  69شود بیکه حسب ماده  امالک دیده نمی

تخیی، محسیوف    بوده و امتناع از دسیتورات سیردفتر،   ی سردفترتسیط و دستورات قانون

عنوان ییک ارگیان    توان در جدایی وظای، ذاتی سازمان ثبت به عیت ای  امر را می .است

ولیی راجیع بیه    . وجو کیرد  عنوان یک نهاد خصوصی جست دولتی و دفاتر اسناد رسمی به

صیاحب  »ت بیا دو عنیوان   سردفتر در قانون ثب کهتوان گفت  حقوق و وظای، سردفتر می

طبیق   کار رفته و به «سردفتر»، با عنوان 7964 قانون دفاتر و در «مسئول دفتر»و  «دفتر

 .عهده دارد قانون اخیر، شخصی است که اداره امور دفترخانه رسمی را به

سردفتر همان صیاحب دفترخانیه    منظور از ،بر مبنای قانون ثبت :صاحب دفتر( الف

ای   07ولیک  ماده  .دانند تباه ای  عنوان را برای دفتریار صادق میاش ولی برخی به .است

هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از ییک نفیر صیاحب دفتیر و     ... »: دارد قانون مقرر می

معیوم اسیت کیه منظیور از نماینیده همیان      لذا . «ثبت اسناد  اداره  الاقل یک نفر نماینده

میاده  (. دفترییار اول ) به ای  سمت انتخاف نمودالاقل بایستی یک نفر را  واست  دفتریار

: دارد مقیرر میی   منظیور خیود از صیاحب دفتیر را روشی  نمیوده و       وایحاًای  قانون  04
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شیود   کل ثبت اسناد و امالک برای هر دفتری تعییی  میی    ای که از طرل اداره نماینده»

عهیدی را کیه واقیع    باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حایر باشد تا هر معامیه و ت

. «... ثبیت نمایید   [دفترییار ] شود پس از ثبت در دفتر صیاحب دفتیر، در دفتیر خیود     می

صیاحب  ) به وظای، سردفتر، کیستی سردفترقانون ثبت  09 و 01 ،06 قانونلذار در مواد

تر اشاره نمیوده و   دفتریار نیز شفال دفتر با، کیستی دفتریار و تفاوت دفتر سردفتر (دفتر

کیه تقاییای ثبیت سیندی بشیود تحصییل        درصیورتی » :گوید میای  قانون  06 در ماده

 .«... صیاحب دفتیر اسیت     عهیده  بیه یا طرفی که تعهد کیرده  اطمینان از هویت متعامیی  

شهود و معرفی  و اصحاف معامیه بایید دفتیر   » قانون مذکور 01موجب ماده  همچنی  به

ضا نمایند ولی در دفتر ثبیت نماینیده   ای  قانون ام 69و  68صاحب دفتر را مطابق مواد 

 .«اصحاف معامیه کافی خواهد بود ءفقط امضا

شود، کسیی   جای شبهه نیست که در ای  قانون هرکجا نامی از صاحب دفتر برده می

است که صاحب دفترخانه است نه کسی که صاحب دفتر ثبیت معیامالت، دفتیر گیواهی     

 های ناشی از آن فقط بیه سیردفتر   مسئولیتلذا عنوان صاحب دفتر و . امضا یا بقیه دفاتر

 .تعیق دارد( نه دفتریار)

سردفتر همان مسئول دفترخانیه   منظور از، بر مبنای قانون ثبت :مسئول دفتر( ب

 ثبیت اسیناد  ( 7: داند از را عبارت میوظای، مسئولی  دفاتر  ،ای  قانون 49ماده  .است

 .قبول امانات( 4 تصدیق امضا( 9 تصدیق اسناد( 6

هاست نه سردفتر و  نظور از مسئولی  دفاتر در ای  ماده، سران دفاتر کییه دفترخانهم

هرگیاه مسیئول دفتیر در هوییت     » قانون ثبت 68زیرا طبق ماده  ؛دفتریار یک دفترخانه

تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معیرول و  کند  یا طرفی که تعهد میمتعامیی  

مسئولی  دفاتر را به سیردفتر و   حال اگر. «...ه دوصدیق نممعتمد حضوراً هویت آنان را ت

ه سردفتر در هویت متعامیی  تردید نماید ولیی  چچنان ،دفتریار یک دفترخانه تعبیر کنیم

موجیب   بیه همچنیی    .رسد نظر می به عنام دفتریار تردیدی نداشته باشد، مسئول دفتر بی

کسیانی را کیه در خیدمت مسیئول     توانید اسیناد    مسئول دفتر نمی قانون ثبت، 69ماده 

منظور از ای  کسان همیان خدمیه دفترخانیه هسیتند کیه      . دفترخانه هستند ثبت نماید

ند نیه در اسیتخدام   هسیت  سیردفتر ( اسیتخدام ) عنوان کارکنان دفترخانیه، در خیدمت   به

ایی    64 میاده . (نیز مفید همی  معناسیت  69 مسئول دفتر در ماده  خدمهلفظ ) دفتریار

مرب و امثال آن از انجام وظیفیه    واسطه در مواقعی که مسئول دفتر به» :ویدگ میقانون 
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مسیئول دفتیر دیلیری کیه در آن حیوزه مأمورییت دارد         عهده معذور است عمل ثبت به

اگیر مسیئول دفتیر را بیه دفترییار تعمییم دهییم ایی  میاده نییز           . «... واگذار خواهد شد

توانید   سردفتر همیان دفترخانیه میی    ،ور گردددفترخانه معذ دفتریار زیرا اگر ؛معناست بی

از دید ای  ماده هیم   پس لزوماً. سند را ثبت کند و نیازی به مسئول دفتر دیلری نیست

نییز اگیر دفترییار، مسیئول     قانون ثبت  67 در ماده. شود دفتریار، مسئول دفتر تیقی نمی

زبان طیرفی    ،سردفترزیرا ممک  است  ؛معنا خواهد بود ماده نیز بیای  دفتر تیقی شود  

از واژه  یادشیده،  صیورت میاده   زبان آنها را بداند کیه در ایی    معامیه را نداند ولی دفتریار

 .کرد نه مسئول دفتر مسئولی  دفتر استفاده می

کیییه اسیناد در   ، 7964 قیانون دفیاتر   70دلیل قاطع دیلر ای  است که طبق میاده  

شیود ثبیت    نامیده میی  «دفتر سردفتر» کههای اسناد رسمی فقط در یک دفتر  دفترخانه

امضای اصحاف معامیه و سردفتر و دفتریار خواهد رسید ملر آنکه  گردد و ثبت سند به می

دیلر مویوعیت نیدارد   ،نام دفتر دفتریار دفتری به لذا اصوالً .دفترخانه فاقد دفتریار باشد

نییز  یادشیده  میاده  عبیارت پاییانی   . خطیاف نمیود   که بتوان دفتریار را نیز مسئول دفتیر 

هیم   سیردفتر  یمتضم  ای  معناست که ثبیت و صیدور اسیناد دفترخانیه، بیدون امضیا      

 .است پذیر امکان

آن، وظیای، و   ةکیار  و رئیس دفترخانه و همیه ( رأا)عنوان سر  هرحال، سردفتر به به

 :عهده داردراختیارات مخصوص زیر را مطابق نص صریح قوانی  و مقررات موجود ب

 هاي ثبتی هبخشنام. 7-9

مخیال،  ... اقدامات تبییغاتی »: های ثبتی آمده است خصوص در مجموعه بخشنامه در ای 

دادن فتیوکسی بجیای رونوشیت از    ». (4بند )«طورکیی ممنوع است شئون سردفتری و به

سیردفتر  ... ». (96بند )«بالاشکال است...  یا سردفتر مکی، به ارسال است... اسنادی که 

سیردفتران   ...». (99بند )«نماید ر اجرائیه از ثبت محل کسب تکیی، میدر مورد صدو... 

بنید  )«نمایند... و بخشنامه را دقیقاً برای متعامیی  تشریح ای  در موقع تنظیم سند مفاد 

سیردفتر مکیی،   ... باشید  نوشته شده سند مالکیتی که بغیر از زبان فارسی هرگاه ». (44

اسناد و میدارک  ». (69بند )«... ت محل تسییم نمایداست عی  سند را اخذ و به اداره ثب

. (69بند )«...ه دانفع رسید د یروری باشد باید سردفتر شخصاً به ذی آناگر نلهداری ... 

نامیه آن را در دفتیر دیلیری فسیخ     رکه طرفی  سند بخواهند بموجیب اقرا  در مواردی»
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 کننده سیند تحقییق نماینید    نمایند آقایان سردفتران مکیفد مراتب را از دفترخانه تنظیم

 بنید )«خودداری نمایند... ای که  سردفتران اسناد رسمی از ثبت وکالتنامه». (66بند )«...

 التحریر به دفتریار رسید بلیرنید  سردفتران مکیفند در مقابل پرداخت سهمیه حق». (11

بیه   موری  دارائی محل طبق حکم صادره برای رسیدگیأدر مواردی که م». (96بند )«...

نماینید، سیردفتران بایید در حیدود مقیررات بیا آنهیا همکیاری          امور مالیاتی مراجعه می

در مواقعی که از ادارات اوقال برای مطالعه اسناد مربوط به وصییت  ». (777 بند)«نمایند

 .(767بند )«نمایند باید تحت نظر سردفتران مطالعه نمایند نذر مراجعه می و حبس و

در هر »: ریاست سازمان ثبت 79/6/69مورخ  6/ا-6799 بخشنامه شمارهموجب  به

از ارسیال دفتیر اکییداً خیودداری     ... شیود   مورد که تقایای خروج دفتر از دفترخانه میی 

 همچنیی   .«صورت مسئولیت تخی، قانونی برعهده سردفتر خواهد بود نمایند در ییر ای 

تران اسناد رسیمی  سردف» سازمان ثبت 66/7/16مورخ  6048/78بخشنامه شماره طبق 

در معیرب دیید میراجعی  نصیب      ...مشخصات خود و دفتریاران و کارکنان دفترخانه را 

احیراز اعتبیار   »: دارد نیز بیان میی  69/78/16مورخ  0068/77 بخشنامه شماره .«نمایند

 - 988/76بخشنامه شیماره  مطابق  .«وکالتنامه و حدود اختیارات وکیل با سردفتر است

ران دفاتر اسناد رسمی، مجاز نیستند افراد ناشناا را با عنوان بازرسیی  سردفت»: 1/6/11

 کییانون سییردفتران و 66/9/07مییورخ  96976/69بخشیینامه شییماره و طبییق « بسذیرنیید

 .«شخص سردفتر است احراز هویت دارنده حق امضاء در شرکت با» دفتریاران

 هاي ثبتی نامه آیین. 7-1

شییماره  بییهبازنشسییتلی سییردفتران و دفتریییاران نامییه بیمییه و  آیییی  6مییاده موجییب  بییه

سردفتران دفاتر اسیناد رسیمی مکیفنید ده درصید از     ... » 76/0/7907 - 76496/07/7

همچنی  طبق ماده . «...ه دوالتحریر دریافتی هرماه را به حساف تعیی  شده واریز نم حق

هیر  سیردفتر  » 7917 قیانون دفیاتر    اصیالح   قیانون  9  میاده   تبصیره   موییوع   نامه آیی  7

را در   در دفترخانه  اسناد تنظیمی  التحریر مصوف درصد از حق 76  است  مکی،دفترخانه، 

و طبیق  « نمایید   پرداخت...  دفترخانه  همان و دفتریار دوم  کارکنان  و به  احتساف  هر ماه

از % 76  ... هیر میاه    در پاییان   اسیت   ، مکیی،  سیردفتر دفترخانیه  »  نامیه  آییی  ای   4ماده 

همچنی  براساا ماده  .«نماید... پرداخت   دفترخانه  کارکنان  را به...   التحریر ماهیانه حق

تنظیم ، دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد 7
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ثبیت الکترونییک   و صدور کییه اسناد رسمی و امور تبعی آن از طریق و مطیابق سیامانه   

یید نهایی و امضای الکترونیک سند با استفاده از امضای الکترونیک أو ت( بت آنیث)اسناد 

 .باشد برعهده سردفتر می خود سردفتر

 قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی. 7-3

بییان   64/6/7906قانون تسهیل تنظیم اسیناد در دفیاتر اسیناد رسیمی مصیوف       9ماده 

مسؤول صحت و اعتبار اسیناد تنظیمیی   ربط  سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی»: دارد می

 .«باشند می

 قانون ثبتاز . 7-4

صاحب   عهده به... تحصیل اطمینان از هویت متعامیی  ... »، قانون ثبت 06موجب ماده  به

شهود و معرفی  و اصیحاف معامییه بایید دفتیر     »ای  قانون،  01ماده  و طبق «دفتر است

 69تا  49در تمامی مواد  که توان گفت ورکیی میط هب. «... امضا نمایند... صاحب دفتر را 

 «مسیئول دفتیر  »و نیز عنوان  «صاحب دفتر»هرجا مسئولیتی متوجه عنوان  ،قانون ثبت

 .است نه دفتریار باشد منظور سردفتر می

سیردفتران و  » 7964قیانون دفیاتر    98موجیب میاده    به ،ریم مقررات مذکور اما عیی

چنانچیه   و« ...و ثبت اسناد مراجعی  اقیدام نماینید    دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم

شیوند در مقابیل   بدر انجام وظای، خود مرتکیب تخیفیاتی    ...»ای  قانون  66حسب ماده 

طبق میاده   ،تعاقب ای  یرورت به و «... نفع مسئول خواهند بود متعامیی  و اشخاص ذی

 بدهنید  معتبیر   مباید ییا کار  هسردفتران و دفتریاران قبل از شروع ب»قانون مذکور  71

تخطی از انجیام وظیای،، از نیوع     چه در ای  مسئولیت چه در تنظیم و ثبت اسناد و. «...

کیییه اسیناد   »گویید   ای  قیانون میی   70زیرا از یک طرل ماده  ؛مشترک و تضامنی است

همی  قیانون   69ماده حسب و  «...خواهد رسید دفتریار  سردفتر و... امضای  به... رسمی 

. اسیت قانون ثبت نسیبت بیه سیردفتران و دفترییاران الزامیی       69تا  49رعایت مواد  نیز

مورد که براساا مقررات، به دفتریار اول مسئولیتی  هر در نیز ی  قانونا 69حسب ماده 

 .مسئولیت مشترک دارد شود با سردفتر داده می

انی  و شود که از یک طیرل طبیق قیانون ثبیت و بقییه قیو       ترتیب مالحظه می به ای 

 در»و وظای، و اختییارات مشخصیی بیرای دفترییار وجیود نیدارد        مقررات متفرقه اصوالً

 مشیاهده  باشید  دفترییاران  بیرای  مسیتقیی  مسئولیت دربرگیرنده که متنی ثبتی مقرات
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ولی  .اختیارات و وظای، از آن سردفتر استبیکه  (799، ص7906تبریزی،  کنور)«شود نمی

وظایفی را برای دفتریار لحاظ نمیوده کیه بیا     7964 ون دفاتراز طرل دیلر، موادی از قان

قیانون   69تیا   49 چراکه از یک سو میواد  ؛رسد نظر می الجمع به مقررات قانون ثبت مانعه

ثبت منسوخ نلردیده و از سوی دیلر در ای  قانون اختیاراتی در حد نمایندگی سیازمان  

و معاونیت  ( سناد و امالک اسیتان اسیت  فراتر از نمایندگی اداره کل ثبت ا که طبعاً)ثبت 

پس از قانون ثبت و نییز قیانون    ،بر ای  عالوه .دفترخانه مربوطه برای دفتریار وجود ندارد

قوانی  دیلری وجود دارند که به ابهام بیشتر مسئولیت دفترییار و سیردفتر    7964 دفاتر

 تسهیل تنظییم اسیناد   مطابق مقررات قانون ،ه مذکور افتادکطور مثال چنان هب. دنافزای می

مسئولیت تنظیم و صحت و اعتبار و صدور کییه اسیناد رسیمی و امیور تبعیی آن      7906

هیم مشیاهده   ( ثبیت آنیی  )در نظام ثبت نیوی   . باشد نه دفتریاران برعهده سردفتران می

مسیئولیت  ) سمت مسیئولیت منفیرد   شود که مسئولیت مشترک سردفتر و دفتریار به می

 .داده شده است سوق هدایت و( سردفتر

 دارد همیراه  بیه  زیادی مشکالت درعمل یادشده مقررات و قوانی  اصالح به توجهی بی

 ارکیان  جیزو  تقصییر  اثبیات  مثیال،  طیور  به ولی .است خارج مقاله ظرفیت از آنها ذکر که

 گفتیه  چنانکیه  امیا  .اسیت  اسناد صدور و تنظیم در دفتریار و سردفتر مشترک مسئولیت

 گییرد،  صیورت  تخیفیی  اگر و سردفتر است برعهده اسناد صدور و تنظیم مسئولیت شد،

 مسیئولیت  مغیایر  خیود  ای  که شود می صادر سردفتر عییه صادره کیفرخواست درنهایت

 .مشترک خواهد بود

  



 پژوهشی بر کلیت نظام سردفتري ایران 9397 ستانزم، 96فصلنامه قضاوت، شماره 
 

716 

 نتیجه

 منظم نبوده و و مند از حیث ماهیت، قاعده ایران، رسمی نظام دفاتر اسناد حایر در حال

 در شیفافیت،  ای  ماهیت، ایضاح. دارد متفاوت و متعارب های ویژگی با چندگانه ماهیتی

حقوقی دفاتر اسناد رسمی و حقیوق کارکنیان    شخصیت پاسخلویی، استقالل کارآمدی،

. باشید  خود میی  ماهیت و قوانی  در بازنلری نیازمند به لذا. تأثیر بسزایی دارد دفترخانه،

ای  حرفیه  نظیام  ییک  سمت ک به.خ.م.ق 9بایستی برمبنای ماده  ایران سردفتری ماهیت

 عبیارتی  بیه . شود هدایت و هدفمند طرل، بی و عمومی، ییرحاکمیتی ماهیت با خصوصی

مسیتقل از قیوای    یعنیی  عیادل  کیاتبی  رسیمی و  میأموری  بایستی رسمی سردفتر اسناد

 عبیارت  و بیه   باشید  طرل نسبت به طرفی  سند بی و مراتب اداری گانه و نظام سیسیه سه

 .نباشد سند طرفی  از کدام هیچ مراتب سیسیه یا اوامر یطهس دیلر، تحت

محیل   امیور عمیومی   در رسیانی  خیدمات با تغییر محل جغرافیایی سردفتر، عمالً هم 

کیار محیروم    گردد و هیم کارکنیان دفترخانیه از اشیتغال بیه      استقرار دفترخانه مختل می

. وییوع سروسیامان دهید   لذا قانونلذار بایستی با ویع قانون مناسب بیه ایی  م  . شوند می

 اصیل  باشید و  طرفانیه، عادالنیه و مدبرانیه نمیی     در حال حاییر بیی   دولتی اسناد تقسیم

لذا با تصویب ییک میاده قیانونی بایسیتی بیه      . رسد نظر می به مخدوش سردفتر طرفی بی

 عمیالً  اداره دفترخانه با مقیررات کنیونی کفالیت،    .مسئیه تقسیم اسناد دولتی توجه نمود

اسیت کیه    عمیومی  خیدمات  انجام هدل با مغایر که گردد می دفترخانه طیلتع به منجر

دفترییار،   و سیردفتر  بیی   و تکالی، کنونی حقوق توزیع .بایستی مورد کنکاش قرار گیرد

 نه نلاه مطییق بیه خصوصیی    .شفال، مسئوالنه و عادالنه نیست و شایسته بازنلری است

حقوقی نیدارد و بایسیتی در سیاختار     بودن سردفتری و نه نلاه حاکمیتی به آن، وجاهت

 .آن تجدیدنظر گردد

کارکنان دفترخانه و وظای، پاسخلوی حقوق مقررات موجود سردفتری و قانون کار، 

همه ای  موارد، مثبت ای  مدعاست کیه بازاندیشیی   . زدایی است باشد و محتاج ابهام مین

 .اپذیر خواهد بوددر کییات نظام سردفتری اسناد رسمی در ایران، یرورتی انکارن

                                                                                                                             
 .606/ بقره: ک.ر. 7
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Abstract  

The importance of the notary public is no secret given the necessity of 

developing citizenship rights and transforming the culture of violence and 

strife into a culture of peace, friendship and democracy. Therefore, the 

notary public as a legal-civil and public-service body should ensure 

dynamism and accountability.  The question and purpose of this article is 

whether the official system of official documents in Iran, is dynamic and 

accountable? The present research is based on the analytical and library 

method under the assumption that the ambiguity in the nature of the Iranian 

notary system and its administration by personal interests and circular 

system, the emergence of new technology and also new foundations are the 

underlying reasons for inefficiencies of some regulations in this institution 

which in turn impedes the required dynamism and transparency.  This study 

yields the conclusion that the notary offices in Iran must be guided by a 

private, non-sovereign, impartial public professional system. 

Keywords: Notary Public, Notary Public’s Assistant, Staff, Nature, 

Professional System. 
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