
    

  ها ها ـ آئيننامه   ـ  عهدنامههاي قضائي  ـ رويهمذاكرات مجلس شوراي اسالمي ـ  قوانين:شامل       
WWW.DASTOUR.IRهيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويب

WWW.RRK.IR

 
  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  ١  قوه قضاييه  ٢٨/١٢/١٣٩٩  نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران آيين

  
  
  
  

  ١٤/١/١٤٠٠                                                             ١٠٠/١٣٠٢/٩٠٠٠ره شما
  جناب آقاي دكتر اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
  رياست محترم قوه قضاييه١٠/١/١٤٠٠ مورخ ١٠٠/٥٨٣/٩٠٠٠نامه شماره  آيينتصوير 

جهت درج در روزنامه » قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران«خصوص در 
  .گردد  پيوست ايفا ميرسمي به

  مديركل دبيرخانه قوه قضاييه ـ دكتر محسن محدث
  

  ١٠/١/١٤٠٠                                                               ١٠٠/٥٨٣/٩٠٠٠ره شما
 اراني و کانون سردفتران و دفترينامه قانون دفاتر اسناد رسم نييآ

مي و كانون سردفتران و دفترياران و بنا  قانون دفاتر اسناد رس٧٥در اجراي ماده 
 نامه قانون دفاتر اسناد رسمي آيين«پيشنهاد رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، به 

  . به شرح مواد آتي است»و كانون سردفتران و دفترياران
  

 كليات:  اولفصل
   اختصارات و تعاريف:مبحث اول

  :باشد ير مي به شرح زنامه نيي اصطالحات و اختصارات آي معانـ١ماده
  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور؛:سازمان ـ   الف
 ١٣٥٤/   ٤/   ٢٥ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب :ـ  قانون ب

 با اصالحات و الحاقات بعدي؛
س  اساو يا هر كانوني كه بر) تهران( كانون سردفتران و دفترياران مركز : ـ كانون پ

 شود؛ ها ايجاد مي قانون در مراكز استان) ٥٨(ماده 
  ؛نامه قانون نييآ :نامه نييآ ـ  ت
  قانون؛١ دفترخانه اسناد رسمي موضوع ماده :دفترخانه ـ  ث
 قانون كه اداره امور دفترخانه اسناد رسمي را ٢ شخص موضوع ماده :سردفتر ـ  ج

  بر عهده دارد؛

به پيشنهاد قانون كه جهت معاونت سردفتر  ٣ شخص موضوع ماده :دفتريار ـ  چ
  شود؛ يسردفتر و به موجب ابالغ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور برابر قانون انتخاب م

  هيأتي كه به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتري و انتخاب سردفتران:هيأت ـ  ح
  شود؛ يه انتخاب مييقضاس قوه ييتوسط ر
شود که اين دفتر جايگزين   دفتر الكترونيكي كه اسناد رسمي در آن ثبت مي:ـ  دفتر خ

  باشد؛ در دسترس سازمان مي) آنالين( صورت برخط  قانون است و به١٨دفتر موضوع ماده 
   دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران؛:دادگاه ـ  د
   دادستان انتظامي سردفتران و دفترياران؛:دادستان ـ  ذ
  .م سند در دفترخانهي تنظي اشخاص متقاض:حاب سنداص ـ  ر

 ٨ موضوع ماده يتير از امور حاکميف خود غي از وظايتواند بخش يسازمان م ـ٢ماده
ها   را به دفترخانهي با اصالحات بعد١٣٨٦ مصوب يت خدمات کشوريريقانون مد

 ده توسط سازمانها، بابت ارائه خدمات واگذار ش الزحمه دفترخانه تعرفه حق. دي نماواگذار
  .رسديه مييس قوه قضاييب ريشود و به تصويه ميته

 
  پذيرش سردفتر:  مبحث دوم

 ، جهت رفع نيازهيس قوه قضايييسازمان مكلف است پس از کسب اجازه از ر ـ   ٣ماده
زان کار و تعداد مراجعان به دفاتر، يمناطقي كه به موجب مقتضيات محلي، اقتصادي، م

ترخانه دارد، پس از اعالم عمومي، به نحو مقتضي، به شرح زير نسبت نياز به تأسيس دف
  :به پذيرش سردفتر اقدام نمايد

 نام نام و شرايط عمومي و اختصاصي الزم جهت ثبت ـ اعالم عمومي مهلت ثبت    الف
 داوطلبان؛
  نام از واجدين شرايط در مهلت مقرر؛  ثبتـ     ب
  ؛ي تستي آزمون کتبيبرگزار پ ـ
ن شده و ييان مهلت تعيأت، پس از پايکنندگان، توسط ه نام مصاحبه با ثبت ـ  ت

  .نشي مراحل گزياز پس از طيرش سردفتران مورد نيپذ
 براي مناطق مختلف، ي در مرحله آزمون کتبيحداقل نصاب نمره قبول ـ١تبصره

  . شود توسط سازمان تعيين مي
ابتداي شروع به کار و يا هاي آموزشي که در  شرکت سردفتر در دوره  ـ٢تبصره

  .شود الزامي است در ضمن خدمت توسط سازمان يا کانون برگزار مي

 ١٤٠٠ ماهفروردين  مانزدهش هـشنبدو
 

  ٢٢١٤٩ شماره هفتمسال هفتاد و 
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ک از مشاغل يچ يد در هي نباينام در آزمون سردفتر داوطلبان هنگام ثبت ـ٣تبصره
 يد فرديس سازمان احراز نمايي قانون اشتغال داشته باشند و چنانچه ر١٥مصرح در ماده 

 از مشاغل مذکور اشتغال يکيا پس از صدور ابالغ به يرفته شده ين ماده پذيت ايبدون رعا
  .دينما ي را لغو ميافته است، ابالغ وي

نکه يست، مشروط به اي نيس در دانشگاه مانع شغل سردفتريتدر ـ٤تبصره
 نبوده و با اذن يها و مؤسسات آموزش عال دانشگاهيات علميا عضو هيمستخدم دولت و 

  .ن باشدس سازمايير
تواند بر  يباشد و سازمان م يرش سردفتر محدود به زمان  خاص نمي پذـ ٥تبصره

  .ديرش سردفتر مطابق مقررات اقدام نماياز به صورت ساالنه نسبت به پذيحسب ن
ه يس قوه قضائييت ري صالحينافن ماده، ينحوه جذب سردفتر براساس ا ـ ٦تبصره

  .نخواهد بود قانون ٢ جذب سردفتر براساس ماده يبرا
  

   تأسيس دفترخانه:  مبحث سوم
 سردفتر مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ پيام ـ   ٤ماده

الكترونيكي حكم انتصاب سردفتري خود، نسبت به تأسيس دفترخانه و شروع به كار در 
محدوده محلي كه در حكم تعيين شده است، اقدام نمايد و در صورت عدم انجام اين 

  .شود يف حكم مذكور كأن لم يكن تلقي ميتكل
پس از تعيين محل استقرار دفترخانه و تأييد آن از طرف اداره ثبت  ـ١تبصره

 .مربوط، هرگونه جابجايي در همان محل، منوط به تأييد اداره ثبت همان محل است
ا يا شهرستان يتغيير محل دفترخانه از محل تعيين شده، اعم از شهر  ـ٢تبصره

س ييحكم سردفتر، به محل ديگر منوط به موافقت و صدور حكم توسط ربخش در 
  .سازمان مطابق دستورالعمل مصوب سازمان است

 در صورت ضرورت، رييس سازمان به طور موقت براي سردفتر ابالغ ـ٣تبصره
کند و با رفع ضرورت، ابالغ مذکور لغو  دفتر سيار در شهر يا محل ديگر صادر مي

 .خواهد شد
 و حضور افراد توان خواه ي باشد که دسترسياد به گونهيمحل دفترخانه با ـ   ٥ماده

مساحت محل دفترخانه با توجه به محل قرار گرفتن و . رديو سالمند به سهولت صورت گ
د کمتر از يشود و در هر صورت مساحت آن نباين مييتعداد مراجعان با نظر سازمان تع

د در طبقات ي که فاقد آسانسور است، دفترخانه نباييهادر آپارتمان.  متر مربع باشد٥٠
 ممنوع است، مگر يتأسيس دفتر در مجتمع مسكوني آپارتمان. سوم به باال مستقر شود

  . برداران را اخذ کند مالک باشد و رضايت كتبي ساير مالكين و بهره سردفتر
 ضبــط صدا و محل دفترخــانه بايد مجـهز به دوربين مداربسته با قابليت ـ   ٦ماده

وجود . نشاني و مکان مطمئن براي نگهداري اسناد و دفاتر ثبتي باشدتصوير، كپسول آتش
  .د از قبل به اشخاص اعالم شودين مداربسته بايدورب

  .نصب تابلو مشخصات سردفتر و دفتريار و كاركنان در دفترخانه الزامي استـ   ٧ماده
 نمونه مصوب سازمان ساخته شود و قيد تابلو و مهر دفترخانه بايد طبقـ    ٨ماده

  .ممنوع است عبارات تبليغي و القاب در تابلو، مهر و سربرگ دفترخانه
  

 انتخاب سردفتران و دفترياران:  فصل دوم
   مدارك و شرايط الزم براي انتخاب:  اولمبحث
 قانون باشند و مدارک مثبت ٦ط مقرر در ماده ي شرايد دارايان بايمتقاض ـ٩ماده

د متضمن نام و نام يقانون با) ٦(ماده ) ٤(ق اجتهاد موضوع بند يتصد. را ارائه کنندآن 
خ تولد وي با حروف باشد و صحت صدور آن بايد به ي متقاضي و شماره ملي و تاريخانوادگ

  .شان برسديد اييا مرجع مورد تأييه يقضاس قوهييد رييتأ
 يا بيانگر مراتبيقاضي ندارد و ح بر اجتهاد متيهايي که داللت صرقيتصدـ   تبصره

 .الت وي باشد قابل پذيرش نيستياز تحص
 سردفتر موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از آغاز به کار، شخص واجد ـ١٠ماده

  .قانون به سازمان معرفي نمايند) ٣(شرايط را براي تصدي سمت دفترياري اول موضوع ماده 
 عمومي يا كارت معافيت دائم از خدمت داشتن كارت پايان خدمت وظيفه ـ١تبصره

  . استيوظيفه عمومي براي آقايان الزام
شخص معرفي شده توسط سردفتر در صورت قبولي در آزمون كتبي،  ـ٢تبصره

شود و  يس سازمان منصوب مييت، با حکم رينش، مصاحبه و احراز صالحي مراحل گزيط
، سردفتر مکلف است شخص اريعنوان دفتر  شده بهيدر صورت عدم انتخاب شخص معرف

 شروع به کار و ي که در ابتداي آموزشيها ار در دورهيشرکت دفتر. دي نماي را معرفيگريد
  . استيشود الزام يا کانون برگزار ميا در ضمن خدمت توسط سازمان ي

ار دوم، پرداخت حقوق وي طبق مقررات بر يدر صورت انتخاب دفتر ـ٣تبصره
  .عهده سردفتر خواهد بود

 حقوق و يود و داراش يل توسط اداره ثبت محل تعيين ميار کفيدفتر ـ١١هماد
  .التحرير است ل از حقيار اصي با دفتريالسهم مساوف و حقيوظا

گر با موافقت هر دو سردفتر يک دفترخانه به دفترخانه ديار از يانتقال دفتر ـ١٢ماده
دفتريار بدون دليل موجه با  در مواردي كه سردفتر يا .پذير است و تأييد سازمان امكان

  .آوردعمل ميانتقال مخالفت نمايد، سازمان بررسي و اقدام مقتضي به
 

  مراسم سوگند:  مبحث دوم
سردفتران و دفترياران قبل از اشتغال به سردفتري و دفترياري به شرح  ـ   ١٣ماده

  :کنند يزير سوگند ياد م
قرآن کريم به خداوند قادر متعال عنوان سردفتر اسناد رسمي در محضر  اينجانب به«

کنم که وظايف محوله را مطابق قوانين، مقررات و نظامات کشور جمهوري سوگند ياد مي
نظامات مربــوط به دفاتر اسناد رسمي به انجام رسانم و در  اسالمي ايران، به ويــژه قوانين و

 احترام به آنان اقدام اي و حفظ حقوق مراجعان و طرفي، اخالق حرفهداري، بي کمال امانت
 .»دهم نموده و نهايت تالش خود را به کار برم و شرافت خود را وثيقه اين سوگند قرار مي

 مراسم سوگند با حضور رييس يا معاون امور اسناد سازمان يا مديرکل امور ـ١٤ماده
ا حضور ها ب اسناد و سردفتران و رييس کانون سردفتران و دفترياران مرکز و در مراكز استان

شود و متن سوگندنامه  مديرکل ثبت و رييس كانون سردفتران و دفترياران استان برگزار مي
به امضاي سردفتر يا دفتريار و حسب مورد به امضاي مديركل امور اسناد و سردفتران يا 

  .شود رسد و در پرونده سردفتر يا دفتريار ضبط ميمديركل ثبت استان مربوط مي
  

  تضامين: سوممبحث
 ضامن ياران اول و دوم منوط به معرفيشروع به کار سردفتران و دفتر ـ١٥ ماده

 ضامن، يدر صورت معرف.  انجام شوديد به موجب سند رسمين کار بايباشد و ا يم
مبلغ مورد ضمانت در مورد .  استيار با ضامن خود تضامنيا دفتريمسئوليت سردفتر 

ون يليصد ميار دوم سيال و  دفتريون ريلينصد مار اول  پايال، دفتريارد ريليک ميسردفتر 
 که مقرر ي ضامن معادل مبالغي معرفيتوانند به جا ين ماده ميمشموالن ا. ال استير

  . مبادرت کنندينامه بانک ا ضمانتي يا ملکي يقه نقديداع وثيده به ايگرد
جبران  ي براينامه بانک ا ضمانتي و يا ملکي يقه نقديداع وثيا ايضمانت  ـ١تبصره

م يا پرداخت جراياران و يخسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتر
ن يل تضميتبد. ح شودي تصرين موضوع در سند رسميد اي است و باي دادگاه انتظامينقد

 .باشد يمجاز م
نامه بانکي به جهتي از بين برود يا کالً يا   چنانچه ضمانت يا وثيقه يا ضمانتـ٢تبصره

سردفتر و دفتريار .  به مصرف برسد و يا اعتبار و يا ارزش آن به نحو فاحشي کاهش يابدبعضاً
موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف يک ماه نسبت به تبديل ضمانت يا ايداع وثيقه يا ارائه 

  .نمايد در غير اين صورت، سازمان ابالغ او را لغو مي. نامه بانکي اقدام نمايد ضمانت
ن خود با يق تضميت تطبياران ملزم به رعايسردفتران و دفتره يکل ـ٣تبصره

  .نامه خواهند بود نييآ
تواند در صورت اقتضاء هر سه سال متناسب با شاخص  يس سازمان ميير ـ٤تبصره

بهاي كاالها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به طور 
  .ديشنهاد نمايه پيس قوه قضائيي به رن رايل مبالغ تضميشود، تعد رسمي اعالم مي

  
  انتخابات کانون: فصل سوم

س سازمان يياران، ريان هر دوره کانون سردفتران و دفتريپنج ماه قبل از پا ـ١٦ماده
أت يل هيد تا نسبت به تشکينما يه اعالم ميس قوه قضائيي آن دوره را به ريخ انقضايتار

 .نظارت بر انتخابات کانون اقدام شود
ره کانون موظف است شش ماه قبل از انقضاء هر دوره مراتب را يأت مدي هـ  رهتبص
 .ديس سازمان اعالم نمايين ماده به ري ايجهت اجرا
رکل امور يأت نظارت در استان تهران مرکب از معاون امور اسناد، مديه ـ١٧ماده

عملکرد  و نظارت بر يرکل بازرسيرکل حفاظت و اطالعات، مدياسناد و سردفتران، مد

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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ا ي و يش از ده سال سابقه سردفتريار شاغل که بيک نفر دفتريسازمان، دو نفر سردفتر و 
س ييرکل، معاون اسناد، ريها متشکل از مد گر استاني داشته باشند و در دياريدفتر

ار همان استان با يک نفر دفتري و دو نفر سردفتر و يس بازرسييحفاظت و اطالعات، ر
  .ه خواهد بوديائس قوه قضييانتخاب ر

ش يار با سابقه بين منظور سردفتر و دفتري اي برايچنانچه در مرکز استان ـتبصره 
  .کنديت ميش از پنج سال کفاياز ده سال به حد الزم وجود نداشته باشد، سابقه ب

شوند حق  ين مييأت نظارت تعيت هي که به عضويارانيسردفتران و دفتر ـ١٨ماده
 يره کانون اعم از اصليأت مدي هين اعضايره را ندارند و همچنيأت مديانتخاب شدن در ه

  .ن نخواهند شدييأت نظارت بر انتخابات تعيت هيالبدل به عضو يو عل
د بالفاصله جهت فراهم نمودن يأت نظارت بر انتخابات باي هي اعضاـ   ١٩ماده

عنوان  را بهک نفر يان خود يل جلسه داده و از ميمقدمات انتخابات در محل کانون تشک
 يند و طير انتخاب نمايعنوان دب ک نفر را بهيس و ييب ريعنوان نا ک نفر را بهيس و يير

ص ي تشخيأت مقتضيگر که هي ديقيا به طري سازمان و يها يت آگهي در سايا هياطالع
ره کانون يأت مديت در هيط عضوي که خود را واجد شرايارانيدهد به سردفتران و دفتر

 خود يه نامزدين شده در اطالعييخ تعيک هفته از تاريند تا ظرف ينما يم مدانند اعال يم
أت نظارت در حداقل زمان ين مدت هي ايپس از انقضا. أت اعالم دارنديرا کتباً به دفتر ه
خ و ساعت شروع و ختم و يت و تاريط عضوي داوطلبان واجد شرايممکن صورت اسام

اران حوزه يق فوق به اطالع سردفتران و دفترين و مراتب را به طريي را تعيمحل اخذ رأ
  .ه خواهد رسانديانتخاب

ره يأت مديت در هي عضوي خود را براي که نامزديارانيسردفتران و دفتر ـ٢٠ماده
  :ر باشنديط زي شرايد دارايند باينما يکانون اعالم م

  ؛ياري و دفتري اشتغال به شغل سردفترـ  الف
  ري اسناد رسمي و يا دفترياري و يا وکالت و يا قضاوت؛ حداقل ده سال سابقه سردفتـ  ب
  ، انجام واجبات و ترک محرمات؛ي و احکام اسالميني ديد به مباني تقـ  پ
  ؛يه و قانون اساسيت فقيران، والي اي اسالمي تعهد و التزام به نظام جمهورـ  ت
  ؛يفريت مؤثر کينه و محکوميشي نداشتن پـ    ث
  ر خدمت خود؛ي به باال در پنج سال اخ٣ از درجه ينتظامت اي نداشتن محکومـ  ج
   داشتن حسن شهرت؛ـ  چ
  م طاغوت؛ي رژيها هيم پاي و تحکيم منحوس پهلوي به رژي عدم وابستگـ  ح
  ؛ي اسالمي و معاند با جمهوريرقانوني غيها  از گروهکيت و هواداري عدم عضوـ  خ
  .گردان اد به مسکرات، مواد مخدر و رواني عدم اعتـ  د

 يدر صورت اختالف اعضا. أت نظارت استيط مذکور با هياحراز شرا ـ١تبصره
  .ت مناط اعتبار استي اکثريأت، رأيه

أت مکلف است سوابق نامزدها را از حفاظت و اطالعات سازمان يه ـ٢تبصره
  .دياستعالم نما
در صورتي كه .  استيضرور) ت(و ) پ(ط مندرج در بند ياستمرار شراـ ٣تبصره

س ييالحيت سردفتر يا دفتريار زائل شده يا كشف شود از ابتدا فاقد شرايط بوده، رص
  .أت نظارت نسبت به عزل آنان از هيات مديره اقدام مي نمايديا هيسازمان 

ل و ينه و وساياران موظف است هزيره کانون سردفتران و دفتريأت مديه ـ٢١ماده
أت نظارت بر انتخابات يار هيم است در اخت انتخابات الزي که جهت انجام و اجرايامکانات

  .قرار دهد
 سامانه يأت نظارت در صورت فراهم بودن نرم افزارها و سخت افزارهايه ـ تبصره

 انتخابات يره کانون، اجازه برگزاريأت مديشنهاد هي و بنا به پيکيانتخابات الکترون
د ييدر هر صورت تا. ندکيا مراکز صادر مي از مراحل يا بخشي را در تمام يکيالکترون

  .أت نظارت استيصحت انتخابات به عهده ه
 هيأت نظارت بايد از پيش، صورت اسامي سردفتران و دفترياران شاغل حوزه ـ٢٢ماده

  .دهندگان موقع دادن رأي مقابل اسم خود را امضا خواهند كرد انتخابي را تهيه كند و رأي
 از محل شعبه يد قبل از شروع اخذ رأي بايغاتي و آثار تبليهرگونه آگه ـ   ٢٣ماده

  .أت نظارت محو گرددي توسط هيرأ
 که کمتر از هفت ساعت نباشد در محل يک روز و در مدتياخذ آراء در  ـ٢٤ماده

أت نظارت يشود و ه ين شده انجام مييأت نظارت تعي که توسط هيا هر محليکانون 
شروع به شمارش و قرائت آراء  بالفاصله يريگ يموظف است پس از اخذ آراء و خاتمه رأ

جه آراء قرائت يان نتي آن را با مهر قرائت شده مشخص و در پاينموده و بعد از قرائت هر رأ
  .نديشده را صورتجلسه نما

أت نظارت پس از يسر نباشد هي مي هرگاه قرائت همه آراء در روز اخذ رأـ  تبصره
ه آراء يمهر نموده و روز بعد بق آراء را الک و ي مانده آراء صندوق محتويشمارش باق
  .دينما يت مقرر در ماده فوق قرائت ميفيمذکور را به ک
ل ياران شاغل در هر استان که کانون آن تشکيه سردفتران و دفتريکل ـ٢٥ماده
ن ييکنندگان حق تع  خواهند داشت و انتخابي کانون همان استان حق رأيشده فقط برا

  .ارند ندينده جهت دادن رأيا نمايل يوک
 چنانچه يت در محل اخذ رأيان قرائت آراء و اعالم حائزان اکثريپس از پا ـ٢٦ماده

خ اعالم حائزان يد اعتراض خود را ظرف سه روز از تاري باشد، باينسبت به انتخابات معترض
ک هفته نسبت به يأت نظارت ظرف يد و هيم نمايأت نظارت تسليت به دفتر هياکثر

  . استين نظر قطعيا.  کند يخود را اعالم م و نظر يدگياعتراضات رس
س سازمان ييأت نظارت بر ابطال انتخابات نظر بدهد، ري که هيدر صورت ـ٢٧ماده

  .کنديد ميسه ماه انتخابات را تجدظرف 
أت نظارت صورت يا رد اعتراض، هي در صورت عدم وصول اعتراض و ـ  ٢٨ماده
دارد  يه و به سازمان ارسال ميها ته داد آراء آند تعيب آراء و با قيت را به ترتيحائزان اکثر

  .البدل انتخاب شوند ي و علي اصلي قانون اعضا٦٣تا طبق ماده 
ت يا عدم رعايا اخالل در اداره آن و يل  کانون يدر صورت عدم تشک ـ  تبصره

 د و ازيالبدل را عزل نما يا علي و يتواند در طول دوره کانون اعضاء اصل يشئون، سازمان م
  .دي را نصب نماين منتخبان افراد بعديب

  
  قواعد اداري حاكم بر دفترخانه: فصل چهارم

  م و ثبت اسنادي نحوه تنظ:   اولمبحث
ق امضا يم سند، تصدي اعم از تنظيه خدمات در دفاتر اسناد رسميارائه کل ـ٢٩ماده

 با ١٣٩٢ مصوب يفري کين دادرسيي قانون آ٦٥٥ر امور محوله به استناد ماده يو سا
 قانون ٧ ماده يدر اجرا. ردي انجام پذيکيد به صورت الکترونياصالحات و الحاقات بعدي با

س ينو  اطالعات دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر دست١٣٩٣جامع حدنگار مصوب 
با ايجاد دفاتر الكترونيك مذكور، ثبت در دفاتر . گردد و داراي اعتبار قانوني خواهد بود مي
 .شود في و دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر موجود ميس منتينو دست

سردفتر و دفتريار موظفند قبل از شروع به كار، نمونه امضاي و اثر انگشت  ـ٣٠ماده
س ثبت محل و در دو فرم مخصوص درج و ارائه نمايند كه يكي از ييخود را در حضور ر

ا يامالك استان بايگاني ها در اداره ثبت محل و ديگري در اداره كل ثبت اسناد و  فرم
 سند، ارتباط يريت دفاتر، تماميت، اعتبار و انکارناپذيدر طول دوره فعال. اسکن خواهد شد

ها جهت انجام امور ثبتي از طريق  سردفتران و دفتر ياران به سامانه و اقدامات قانوني آن
  .امضاي الكترونيك و اثر انگشت خواهد بود

 مانند عدم حضور يد، تا در مواردي اتخاذ نمايبيسازمان مکلف است ترت ـ تبصره
جاد نشود و ي در کار دفترخانه ايچ خلليرمترقبه، هيا حوادث غي يل مرخصيسردفتر به دل
  .ر در کار مراجعان شوديد موجب تاخين امر نبايدر هر حال ا
، آدرس محل اقامت و شماره تلفن همراه يا يدرج شماره ملي، کد پست ـ٣١ماده

با .  استي اصحاب سند در كليه اسناد، الزاميا حساب کاربري يکيالکترونآدرس پست 
 نام ثبتن اطالعات صرفاً از سامانه ينامه، ا نيين آيب ايخ تصويگذشت شش ماه از تار

ه اخذ شده و در سند درج خواهد شد و هرگونه ابالغ به اصحاب يقوه قضائ) ثنا (يکيالکترون
  .ه  انجام خواهد شديق سامانه ابالغ قوه قضائي و از طريکيسند به صورت الکترون

سمت . چنانچه فرد به نمايندگي از شخص حقوقي سند را امضا مي كند ـ١تبصره
  .قيد مي شودكننده  امضا

 در مورد افــراد خارجي شمــاره گذرنامه يا كارت آمايش به جــاي ـ٢تبصره
  .شماره ملي قيد مي شود

نامه، ارائه هر گونه خدمت  نيين آيب ايخ تصوي با گذشت شش ماه از تارـ٣٢ماده
ا سامانه ي ي و ازدواج و طالق که مستلزم ثبت سند در سامانه ثبت آنيدر دفاتر اسناد رسم

 است، ي دفاتر اسناد رسمي کاربريها ر سامانهيا سايع ازدواج و طالق يک وقايثبت الکترون
  .  استيکيق الکتروني و اخذ تصد)ثنا (يکي الکتروننام ثبت در سامانه نام ثبتمنوط به 

 به شماره تلفن همراه ي، درج کد ارساليکيق الکترونيمنظور از تصد ـ١تبصره
ا سامانه ثبت ي يشن عدالت همراه، در سامانه ثبت آنيکي شخص در سامانه ثنا و اپلياعالم
  . استي دفاتر اسناد رسمي کاربريها ر سامانهيا سايع ازدواج و طالق يک وقايالکترون

شود که  ين ميي تعيا نامه وهيموجب ش ن ماده بهي از حکم اياسناد مستثنـ ٢تبصره
  .ديس سازمان خواهد رسيب رئينامه به تصو نيين آيب ايظرف شش ماه از تصو
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كليه اسناد در سامانه ثبت آني تنظيم و در دفتر الكترونيك ثبت و بر  ـ٣٣ماده
ف است پس از تنظيم سند در سامانه و سردفتر مكل. گردد  سفيد چاپ مي٤Aروي اوراق 

اخذ شناسه يكتا، نسخه پشتيبان سند را از طريق سامانه چاپ و به امضاي اصحاب سند و 
ها در دفتر الزامي است، مطابق مقررات در نسخه مذكور  ساير اشخاصي كه اخذ امضاي آن

  .اخذ كند و اين نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نمايد
زمان با اخذ امضاي هريك از اصحاب  سردفتر در محل دفترخانه و هم ـ٣٤ماده

  :سند در نسخه پشتيبان مكلف است اقدامات زير را معمول دارد
ها را در دفتر الكترونيك اخذ و سپس با امضاي   از طريق سامانه اثر انگشت آن الف ـ

د را چاپ و پس از امضا به الكترونيك و اثر انگشت، دفتر را تأييد نموده و نسخه نهايي سن
  .ربط را به آنان تحويل داده و رسيد اخذ نمايد يمهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذ

مفاد اسناد و قوانين و مقررات مرتبط به طرف يا طرفين معامله را حين امضاء  ـ ب
سند  از مفاد "اسناد به طرفين تفيهم نمايد و مراتب را ذيل نسخه پشتيبان با قيد عبارت 

  . درج و به امضاء آنها برساند"مطلع شدم
ن نامه صدا و تصوير طرفين سند را يين آيب ايخ تصويظرف شش ماه از تار ـ پ

کسال پس از تنظيم سند يحين تنظيم اسناد ضبط و ذخيره نمايد، به نحوي كه حداقل 
  . قابل بازخواني باشد

 مذكور كه موجب بروز قصور و تقصير سردفتر در انجام تكاليف بندهاي ـ تبصره
  .خسارت به هر يك از طرفين شود، موجب مسئوليت خواهد بود

 در دفاتر و ارسال ييم سند نقل و انتقال امالک و ثبت نهايپس از تنظ ـ٣٥ماده
تواند  يسازمان م. شود ي به ادارات ثبت، سند تک برگ در ادارات مذکور صادر ميکيالکترون

 را به سردفتر ينده قانونيا نمايد به صاحب سند يل آن با اخذ رسيچاپ سند و تحو
خ ي ماه از تار٣ است که ظرف ين ماده به موجب دستورالعملي اينحوه اجرا. ديض نمايتفو

  .گردد يب ميه و تصويس سازمان تهيينامه توسط ر نيين آيابالغ ا
ک سال، ي خود را ظرف يسردفتران مکلفند دفاتر دفترخانه تحت تصد ـ تبصره

  . کنندييشود، اسکن و داده آمايه مي که توسط سازمان تهيوه نامه ايشمطابق 
 ييها نوشتهيعني ي ماليها نوشتهي سردفتر مجاز به تصديق صحت امضاـ   ٣٦ماده

ا يا ضمانت شده و ي از طرف امضاکننده، تعهد يطور منجز پرداخت وجه نقد که در آن به 
هاي ثبت  ا سهام شرکتيرمنقول و ي مال غا منفعتين ي امضا شده عيکه موضوع گواه آن

  . شده است، نخواهد بود
ک به ثبت ي که به نحو الکترونيي امضاهايسردفتر مکلف است نسخه گواه ـ تبصره

افت و به صورت مناسب در محل يدر) PDF(ده را از سامانه در قالب سند قابل حمل يرس
  .ديما نيره و نگهداري ذخيکيل الکترونيدفترخانه در قالب فا

 و ۶۴ق صحت امضا، موظف است مقررات مواد ي سردفتر در هنگام تصدـ ٣٧ماده
ر ي را نيز رعايت نمايد؛ و تصو١٣١٠/  ١٢/  ٢٦ قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۶۷ و ۶۶
  .دي نمايک اسناد اسکن و در سامانه مذکور نگهداري شده را در سامانه ثبت الکترونيگواه

 شناسنامه يا كارت ملي يت افراد در دفاتر اسناد رسمي هومالک احرازـ    ٣٨ماده 
  . اتباع خارجه اصل گذرنامه يا كارت آمايش استيصادره از اداره ثبت احوال و برا

  . استي كليه اسناد و قبوض و مكاتبات الزامي بر رويخ شمسيدرج تار ـ٣٩ماده 
اره پالك، حدود و  در تنظيم اسناد معامالت امالک در جريان ثبت بايد شمـ٤٠ماده

  .فواصل ملك مورد معامله و در مورد امالك ثبت شده مشخصات سند مالكيت، قيد گردد
در مورد فسخ معامالت و تقاضاي تخليه عين مستأجره بايد قبوض  ـ٤١ماده

  .مانده، ضميمه تقاضانامه شودياقساطي مدت باق
اب سند انجام د صرفاً در محل دفترخانه با حضور اصحيتنظيم سند با ـ٤٢ماده

 از اصحاب سند قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد، پس از ارائه يکيچنانچه . شود
 در دفترخانه، تنظيم سند و يگواهي پزشكي معتبر مبني بر بيماري و عدم امكان حضور و

  .شود يثبت آن در حضور نماينده دادستان عمومي و انقالب محل انجام م
تان مکلف است براي تنظيم و ثبت اسناد زندانيان، اداره کل ثبت اس ـ  تبصره
 و انقالب يسردفتر سند را با حضور نماينده دادستان عموم. دين نماييسردفتري را تع

  .رساند ينفع و نماينده مزبور مم، ثبت و به امضاي ذييمحل، تنظ
ل  اختاليرمنقول فرد دارايتنظيم و ثبت هر نوع معامله مربوط به اموال غ ـ٤٣ماده
 اثبات ي که عدم امانت وي قهري وليا داراي ي قهريه و طفل فاقد ولي و سفيتام روان
ن شده باشد، در دفاتر با حضور ييم تعي او قي برايل با فرض وجود وليا به هر دليشده 
ها، بدون ارائه اجازه كتبي دادستان عمومي و انقالب محل ممنوع است و   آنيم قانونيق

  .ها فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نيست در دفترخانهنامه عادي اوراق قيم

  :ر عمل کندي سردفتر در مورد اقاله و فسخ معامالت بايد به نحو زـ٤٤ماده
 اعمال حق خيار فسخ خود باشد، يدر صورتي كه يكي از متعاملين متقاض ـ     الف

اقدام و به امضا م سند فسخ يسردفتر پس از رؤيت سند و احراز حق مزبور، نسبت به تنظ
د نموده و سند فسخ يي آن را در سامانه تأيفسخ کننده رسانده و پس از اخذ اثر انگشت و

  .ديرا به اداره ثبت محل ارسال نما
ن به منظور اقاله معامله خود در دفترخانه حاضر شوند، يدر صورتي كه متعامل ـ     ب

الحظات دفتر الكترونيك، مراتب را م سند و ثبت اقاله در ستون ميسردفتر بايد پس از تنظ
ها، در سامانه آن را تأييد نموده و  ن رسانده و پس از ثبت اثر انگشت آنيبه امضاي متعامل

 .ديسند اقاله را به اداره ثبت محل ارسال نما
  : استير الزاميت موارد زيم اسناد معامالت اقساطي رعاي در تنظـ ٤٥ماده
اط صادر و شماره سند معامله و تاريخ تأديه قبوض رسمي به تعداد اقس  ـ  الف

  .ها قيد شده و به امضاي متعهد برسد اقساط در آن
د به دائن تسليم و تعداد شماره قبوض آن در ستون مالحظات يقبوض مزبور با ـ   ب

  .له برسد ک درج شده و به امضاي متعهديدفتر الکترون
 ي و شماره مليام و نام خانوادگد نيکه متعهد ضامن داشته باشد، با يدرصورت ـ   پ

  . برسديضامن در قبوض اقساطي درج شده و به امضاي و
چنانچه قبوض اقساطي و اجاره مربوط به اصل معامالت با حق استرداد يا  ـ   ت

 .رهني باشد بايد در قبوض مزبور، رهني و يا با حق استرداد بودن معامله قيد شود
ون و تعداد ي شماره حساب مدياقساطي و رهنم اسناد معامالت يدر تنظ ـ  تبصره
  .ن قبوض شوديگزيتواند جا ياقساط م

ون به خود، ي از مال مديون در انتقال بخشيدرج وکالت دائن از طرف مد ـ٤٦ماده
  .ستيک از اسناد معامالت، مجاز ني چيعنوان وجه التزام، در ه به

ك، انتقال منافع بيش در تنظيم و ثبت اسناد معامالت قطعي و رهني امال ـ٤٧ماده
 تمليكي در نامه و وصيتاز سه سال،  عقد انتفاع عمري و رقبي زائد بر سه سال، تقسيم
ها به اداره   خالصه آنيکيمورد يك پالك ثبتي، استعالم ثبتي، تأييد سند و ارسال الکترون

د ثبت محل الزامي است و سردفتر مكلف است خالصه معامالت و عقود مذكور را در سن
  .مالكيت درج نمايد

براي تنظيم و ثبت اسناد معامالت وراث متوفي نسبت به ماترک، گواهينامه ـ ٤٨ماده
  .االرث الزامي است ها در سهم پرداخت ماليات بر ارث و ارائه گواهي حصر وراثت و توافق آن

 ير باشد و قبل از صدور گواهي صغي از وراث متوفيکي که يدر صورت ـ٤٩ماده
 ي، اقدام فوري ضروريها نهيا هزيون و يا پرداخت ديافت درآمد و ي دري، براحصر وراثت

م سند منوط به يا دادستان مرکز استان، تنظيالزم باشد، پس از موافقت دادستان محل 
  .ستي وراثت نيصدور گواه
نامه چگونگي   و آيين١٣٢٨نامه استمالك اتباع خارجه مصوب   رعايت آيينـ   ٥٠ماده
 ١٣٧٤ غيرمنقول توسط اتباع خارجي غيرمقيم در جمهوري اسالمي ايران مصوب تملك اموال

  .در تنظيم و ثبت اسناد معامالت قطعي امالك، رهني و اجاره براي اتباع بيگانه الزامي است
تنظيم و ثبت اسناد معامالت غيرمنقول براي اتباع ايران كه ترك تابعيت   ـ٥١ماده
  .يد اموال غيرمنقول در ايران را ندارند، ممنوع استاند و مطابق قانون حق خر نموده

 تنظيم و ثبت اسناد در مورد انتقال امالك موقوفه و تبديل به احسن آن ـ ٥٢ماده
ه يري و ارائه اجازه كتبي سازمان اوقاف و امور خ١٣٥٤ت قانون اوقاف مصوب يمنوط به رعا

 با ١٣٦٣ امور خيريه مصوب در حدود قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و
  .باشد  آن ميياصالحات و الحاقات بعد

تنظيم و ثبت معامالت و اسناد مربوط به اشخاص حقوقي خصوصي،  ـ ٥٣ماده
ت يعمومي و دولتي قبل از احراز شخصيت حقوقي و اختيارات نمايندگان صاحب صالح

خاص حقوقي و کد  مربوط ممنوع است و درج شناسه ملي اشيها ها از طريق سامانه آن
  . ايشان در اسناد مذكور الزامي استيپست

در صورت تقاضاي رونوشت مصدق اسناد ثبت شده، سردفتر مكلف است   ـ ٥٤ماده
مقام قانوني  آن را صرفاً به صاحبان اسناد و اشخاص ذينفع مستقيم در معامله و يا قائم

د و ياد ناقص باشد، با قچنانچه درخواست رونوشت مربوط به اسن. ها، تسليم نمايد آن
  .ح به نقص سند بالمانع استيتصر

 تسليم رونوشت به اشخاصي غير از اشخاص مذكور در اين ماده در صورت  ـ    تبصره
  . مجاز استييصالح قضا ارائه مجوز از مرجع ذي

ا به انفصال دائم ياي كه سردفتر آن فوت يا بازنشسته،  كفيل دفترخانه  ـ٥٥ماده
 روز از خاتمه ايام انفصال موقت ١٠ه يا غيبت غيرموجه نموده و يا بيش از محكوم گرديد
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 قانون، ٤٩ تكليف مذكور در ماده ياز سردفتري وي سپري شده، ليكن به دليل عدم اجرا
شروع به اشتغال مجدد نكرده است، حق تنظيم و ثبت سند جديد در آن دفترخانه را 

  .نيز منوط به کسب اجازه از ثبت محل استل اسناد ناقص آن دفترخانه يندارد و تکم
) POS(وسيله دستگاه كارتخوان  سند ييد نهاييالثبت بايد قبل از تأحق  ـ٥٦ماده
ه شده در سامانه ثبت يک تعبي پرداخت الکترونيها ر روشيا سايد سازمان ييمورد تأ
طرفين از انجام چنانچه قبل از امضا و تأييد نهائي سند، . ک اسناد پرداخت گردديالکترون

. شود الثبت مأخوذه با تأييد سردفتر و برابر مقررات مسترد مينظر نمايند، حق معامله صرف
  .الثبت مسترد نخواهد شد  سند حقييد نهايي در صورت ثبت و تأيول

ر يالتحر افت حقي مجاز است و دريزان معامله اصلير به ميالتحر اخذ حق  ـ٥٧ماده
ش از ي بيا مالين سردفتر مجاز به اخذ وجه يممنوع و همچننسبت به متفرعات معامله 

  .باشد ير نميالتحر زان مندرج در تعرفه حقيم
رمنقول بر ي غير اسناد معامالت قطعي محاسبه و اخذ حق التحريمبنا ـ١تبصره
 ي و دارائي اعالم شده از طرف وزارت امور اقتصادي معادل ارزش معامالتياساس مبلغ
  .نامه استنيي آ٥٦ر مطابق روش مذکور در ماده يالتحر وصول حققهيطر. خواهد بود

ر هر سند يالتحر ار اول را از حقيد پانزده درصد سهم دفتريسردفتر با ـ٢تبصره
  .م شده به حساب او واريز نمايديتنظ

 مندي هاي نظير ميزان رضايت سازمان موظف است ماهانه براساس شاخص ـ ٥٨ماده
 و يفري کيها تي، محکومي، تعداد و نوع تخلفات انتظاميزرس بايها ن، گزارشيمراجع
جه را ي اقدام و نتي دفاتر اسناد رسميبند  مقررات و نظامات، نسبت به رتبهيزان اجرايم

 ماه ٦ن ماده ظرف مدت ي اينامه اجرا وهيش. جهت اطالع عموم در پرتال سازمان قرار دهد
  .ديس سازمان خواهد رسيب رئيه و به تصوينامه ته نييب آيپس از تصو

  
  اراني سردفتران و دفتري حضور و مرخص: دوممبحث
 ساعت در ٤٤ سردفتران و دفترياران مكلفند در وقت اداري كه كمتر از  ـ٥٩ماده

تواند در صورت ضرورت و  يسازمان م. هفته نباشد، در دفترخانه حضور داشته باشند
  . و ابالغ کندينيب شيک دفاتر را پيش حجم کار برنامه کشيافزا

  :باشد ي مير مجاز به استفاده از مرخصي شرح ز ار بهيا دفتري سردفتر  ـ ٦٠ماده
  :ي استحقاقيـ مرخص    الف
 ساعت ٣ حداکثر ي ساعتيک ماه در سال و مدت مرخصي ساالنه يزان مرخصيم ـ١

  .دي ساعت در سال تجاوز نما٩٦د از يدر روز است و نبا
شود و پس از  يون به اداره ثبت محل ارسال ميتوماسق اي از طري مرخصيتقاضاـ ٢

ا يرکل ثبت استان يل، در صورت موافقت مديا کفي يط سردفتريار واجد شراين دفترييتع
 .شود ي ابالغ مي به متقاضيکيصورت الکترون س ثبت محل بهيير

و ذخيره ـ در صورتي که سردفتر يا دفتريار از مرخصي استفاده نکند مرخصي مزبور براي ا   ٣
 . ماه تجاوز نکند يکجا يا به دفعات استفاده کند٤ها به شرط آنکه از  تواند از مجموع آن شود و مي مي

شود با   انتخاب ميعنوان عضو اصلي هيأت مديره کانون  سردفتري که بهـ١تبصره
 درخواست سردفتر متقاضي و تصويب و پيشنهاد هيأت مديره کانون و موافقت رييس سازمان، در
مدت عضويت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور است و در اين مدت دفترخانه به 

مدت معذوريت جزء سابقه اشتغال محسوب و درآمد دفترخانه پس از . شــود کفالت اداره مي
الزحمه سردفتر معذور بابت  حق. شود ها بين کفيل و سردفتر معذور بالسويه تقسيم ميکسر هزينه
  .ريت، با تصويب هيأت مديره کانون مربوط و پس از موافقت سازمان قابل پرداخت استايام معذو

که سردفتر يا دفتريار جهت انجام اموري که توسط سازمان و يا   مدت زمانيـ٢تبصره
  .گردد ها محاسبه نمي شود و در دفتر حضور ندارد جزء ايام مرخصي آن ها محول مي کانون به آن
 :يلي تحصيـ مرخص ب
هاي تحصيلي حقوق قضايي، علوم  ـ سردفتران و دفترياراني که در هر يک از رشته   ١

ثبتي، الهيات و معارف اسالمي با گرايش فقه و مباني حقوق اسالمي در مقاطع کارشناسي 
هاي ارشد و دکتري در يکي از مراکز دانشگاه آزاد اسالمي و يا مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه

ر مورد تأييد وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و يا در سطح چهار و باالتر داخل يا خارج کشو
  .توانند از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند شوند، مي هاي علميه پذيرفته مي در حوزه

د يي و تأياران پس از بررسي سردفتران و دفتريلي تحصيحکم مرخص ـ١تبصره
 .نامه صادر خواهد شد نييت آيعارش آنان در مراکز مربوط، با ريمدارک دال بر پذ

ت ي و محکوميفريت مؤثر کي محکومي که دارايارانيسردفتران و دفتر ـ٢تبصره
 در پنج سال ي قانون دفاتر اسناد رسم٣٨ به باال موضوع ماده ٣ از درجه ي انتظاميقطع
  .ن ماده نخواهند بودي ايايباشند مشمول مزا ير مياخ

ک مقطع ي يبار و برا کي ياران صرفاً برايفتر به سردفتران و دياعطاء مرخصـ ٢
 ساالنه يار استحقاق مرخصير خواهد بود و در آن مدت سردفتر و دفتريپذ  امکانيليتحص

اران در مقطع ي سردفتران و دفتريلي تحصيحداکثر مدت مرخص. را نخواهد داشت
د يي به تأد آن منوطيباشد و تمد ي سه سال ميدو سال و در مقطع دکتر ارشد يکارشناس

 جزء سنوات خدمت سردفتر و يلي تحصيام مرخصيمدت ا. و موافقت سازمان خواهد بود
  .گردد يار اول محاسبه نميدفتر

 تواند در صورت صالحديد طبق مقررات با ادامه تحصيل متقاضي  سازمان ميـ  تبصره
 .ديز موافقت نماي باالتر نيليک مقطع تحصيدر 

 اشتغال به ردفتر و دفتريار در طول مدت مرخصي از حيثـ نظارت بر نحوه تحصيل س   ٣
ار مشغول يا دفترياران خواهد بود و سردفتر يل با سازمان و کانون سردفتران و دفتريتحص

 خود را به يليت تحصي از وضعيان هر ترم گزارشيل موظف است که در پايبه تحص
  .ديسازمان و کانون ارائه نما

 و اعالم ي به دوران تصديدگي مشروط به رسيلي تحصيصدور ابالغ مرخص ـ   ٤
 سردفتر ياتي و ماليحساب امور مال هي تسوي دفترخانه و ارائه گواهي امور ماليجه بازرسينت
  .ار خواهد بوديا دفتريو 

اران واجد ين دفتريل دفترخانه از بي سردفتر، کفيلي تحصيـ در مدت مرخص    ٥
 توسط اداره کل ثبت استان مربوط يه ثبتا سردفتران همان حوزي و يط سردفتريشرا
ن سردفتر و ي بيها و کسورات قانون نهيگردد؛ و درآمد دفترخانه پس از وضع هز ين مييتع
  .م خواهد شديه تقسيل بالسويکف

ـ  در صورت اتمام تحصيل، انصراف، اخراج يا قطع رابطه تحصيلي به هر علت و همچنين    ٦
ماده سردفتر يا دفتريار موظف است حداکثر ظرف ده روز اين ) ب( قسمت ٣عدم گزارش بند 

مراتب را به سازمان اعالم تا نسبت به لغو مرخصي و تحويل و تحول امور سردفتري يا دفترياري و 
  .شود در غير اين صورت، برابر مقررات اقدام مي. شروع به کار اقدام گردد

فه ي قادر به انجام وظيرمايار به علت بيا دفتري که سردفتر ي در صورت ـ٦١ماده
 ي استعالجي محل، مرخصي پزشک معالج به واحد ثبتيتواند با ارسال گواه ينباشد، م

ک ماه به طول انجامد، صدور مجوز يش از ي بيماريچنانچه مدت ب. ديدرخواست نما
)  ٨٦( موضوع ماده يه كميسيون پزشکيديي منوط به ارائه تأي استعالجياستفاده از مرخص

  .مه خواهد بودآيين نا
بانوان شاغل در دفاتر نه ماه تمام با ) ا دوقلويک ي(مان ي زاي مدت مرخصـ  تبصره

  باشدي مربوط ميها العاده پرداخت حقوق و فوق
 خروج از کشور ي برايا استعالجي ي استحقاقيمجوز استفاده از مرخص ـ ٦٢ماده

  .حساب است هي تصفي از دفترخانه و ارائه گواهيجه بازرسيمشروط به اعالم نت
الذکر پس از  ست، مجوز فوقي ممکن ني که انجام بازرسي در موارد اضطرارـ  تبصره

 از ين کافيهاي احتمالي سردفتر يا پس از اخذ تضمتعهد كفيل به پرداخت بدهي
  .شود يسردفتر، توسط سازمان صادر م

نفصال ق و ايت و تعلي، معذوريثبت محل مکلف است در موارد مرخص ـ ٦٣ماده
، يا سردفتران همان حوزه ثبتي و يط سردفترياران واجد شرايموقت سردفتر، از ميان دفتر

  .دين نماييل دفترخانه را تعيکف
در صورت انفصال، تعليق يا معذوريت سردفتر چنانچه دفترخانه منحصر   ـ ٦٤ماده

 يها  از دفترخانهط باشد، كفالت دفترخانه به سردفتر يكييار واجد شرايفرد و فاقد دفتر به 
طور  ل، بهين کفييدر صورت عدم تع. گردد ک به محل دفترخانه مذکور، واگذار ميينزد

  .شود يل ميموقت دفاتر، اسناد و مدارک ثبتي دفترخانه به اداره ثبت محل تحو
  

 ها تخلفات سردفتران و دفترياران و تعقيب انتظامي آن:   فصل پنجم
  تخلفات و تنبيهات:  اولمبحث

تخلفات سردفتران و دفترياران اسناد رسمي و سردفتران ازدواج و طالق   ـ  ٦٥ادهم
  :شود ها به شرح زير تعيين مي و تنبيهات متناسب با آن

  : است  در پرونده  با درجي کتب خي توب  زير مستوجب  ـ تخلفات الف
   مقرر بدون عذر موجه؛  در ساعات  حضور در دفترخانه ـ عدم   ١
  فتريار از انجام دستور قانوني سردفتر؛ تمرد دـ٢
ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتي كه منجر به نقض مقررات  ٣

  اداري گردد؛
 ساعت از ٢٤عدم امضا و مهر نسخ پشتيبان اسناد و يا ساير خدمات ثبتي ظرف ـ   ٤

 ؛يتاريخ تأييد نهاي
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 اسناد و سوابق دفترخانه؛ـ عدم رعايت ضوابط مربوط به نگهداري     ٥
عدم نصب مشخصات و عكس سردفتر و دفتريار و كاركنان دفترخانه در معرض  ـ  ٦

  ديد مراجعان؛
  ـ عدم تهيه و نصب تابلو مطابق نمونه مصوب سازمان؛   ٧
 و شؤونات اسالمي از جمله پوشش مناسب سردفتر يعدم رعايت اخالق حرفه ا ـ  ٨

  .عايت موارد مذکور توسط كاركنان دفترخانها عدم نظارت سردفتر بر ريو 
 ـ تخلفات زير مستوجب پرداخت جريمه نقدي مطابق قانون بودجه سنواتي و    ب
  : استيل آن براساس مقررات قانونيتعد

  ـ تعطيلي دفترخانه در ساعات مقرر اداري و عدم پاسخگويي به مراجعان؛١
  مدت سه روز؛ـ غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي تا  ٢
اهمال در تبديل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت يا امتناع از ـ    ٣

  باشند؛پذيرش قبوض سپرده كه مطابق مقررات موظف به قبول آن مي
  باشد؛ هايي كه دفترخانه برابر مقررات مكلف به پاسخگويي مي ـ امتناع از پاسخ به استعالم   ٤
التحرير در محل مناسبي كه در معرض ديد  الثبت و حقـ عدم نصب تعرفه حق    ٥

  مراجعان دفترخانه باشد؛
تمرد از قبول كفالت دفاتر ديگر بدون عذر موجه در مواردي كه از طرف ثبت  ـ  ٦

  محل تكليف شود؛
ه به صورت ناقص پس از تكميل يييه يا صدور اجراياهمال و تأخير در صدور اجراـ ٧

  بوطه توسط متقاضي؛مدارك و پرداخت حقوق مر
  ـ عدم تأييد نهايي اسناد توسط سردفتر؛ ٨
ـ عدم اجراي تصميم كانون سردفتران و دفترياران در رابطه با رفع اختالف سردفتر  ٩

  و دفتريار؛
 و صلح و ي ثبت سند معامالت قطعي از درج مراتب حضور متقاضيخوددارـ ١٠
  .کاتوريرمنقول در دفتر اندياجاره غ
 :ات زير مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه استـ تخلف پ   
عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه در صورت داشتن  ـ١

  ن تخلف؛ي به ايت انتظاميبار سابقه محکوم کي
 مربوط يها ها و دستورالعمل ها، بخشنامه نامه نييتنظيم سند برخالف قوانين، آـ ٢

  نباشد؛گر تخلفات يکه موضوع د
 که منجر به نقض مقررات ي اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتـ   ٣
  ن تخلف باشد؛ي به ايت انتظاميبار سابقه محکوم کي ي گردد و دارايادار

امتناع از پيشنهاد دفتريار واجد شرايط ظرف دو ماه از تاريخ تأسيس و يا از تاريخ ـ ٤
  تصدي شدن سمت دفترياري بدون عذر موجه؛اخطار اداره ثبت مبني بر بال

ن ي با مأمورياري و دفترير شؤون شغل سردفتريرفتار خارج از نزاکت و مغاـ  ٥
   و مراجعان؛ي مجوز کتبي دارايرسم

امتناع از انجام وظايف قانوني مورد درخواست مراجعان بدون عذرموجه در حدود  ـ    ٦
  قانون و اعالم كتبي؛٣٠ماده 

و ) توكن(رمسئول و سپردن رمزنگار ياري امور دفترخانه و مهر به اشخاص غواگذ ـ   ٧
  مهر به اشخاص غيرمسؤول بدون حضور سردفتر براي ارائه خدمات؛

اي از اسناد تنظيمي، مدارك تنظيم سند و رونوشت به اشخاصي  ـ امتناع از ارائه نسخه   ٨
  به اشخاصي كه حق دريافت ندارند؛ها  كه برابر مقررات حق دريافت دارند و يا تسليم آن

التحرير  ار از حقيدرصد سهم كانون و پانزده درصد سهم دفترـ عدم پرداخت ده  ٩
  ظرف مهلت مقرر؛

  ـ صدور گواهي امضا اوراقي كه مفاد آن تعهد مالي تلقي شود؛١٠
 ـ ثبت واقعه ازدواج و طالق و خدمات فرعي خارج از محل دفترخانه؛١١
  مراتب ثبت وقايع ازدواج و طالق در شناسنامه زوجين؛ـ عدم درج    ١٢
  جلسه؛ م صورتي بدون تنظي ثبت طالق رجعـ١٣
 ؛)توكن(ـ اهمال در حفظ و نگهداري دفاتر، اسناد و سوابق الكترونيكي و مهرها و رمزنگار ١٤
  آميز هريک از اعضاء در جلسات هيأت مديره کانون؛ ـ ايجاد اختالل و رفتار توهين   ١٥
  ر شعائر و موازين اسالمي؛ي ـ برگزاري يا شركت سردفتر ازدواج در مراسم مغا١٦
د و يل تولي از قبي گروهيها  و رسانهي مجازيرمجاز در فضايت غيهرگونه فعال ـ   ١٧

  اساس؛ ي و بيانتشار اخبار واه
  ـ تغيير محل استقرار دفترخانه بدون موافقت اداره ثبت محل؛  ١٨
  اران؛يجلسات کانون سردفتران و دفترل ي اخالل در تشکـ١٩

شود،  يا کانون برگزار مي که توسط سازمان ي آموزشيها ـ عدم شرکت در دوره٢٠
 بدون عذر موجه؛

  : است  تا دو سال  ماه  از شش  موقت  انفصال  مستوجب  زير ـ تخلفاتت
  خانه؛ـ حضور و دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر منفصل يا معلق در امور دفتر ١
   ممانعت از انجام بازرسي قانوني؛ـ٢
  نامه؛ نيي آ٣٥ن شده در تبصره ماده يي عدم اسکن دفاتر در مهلت تعـ٣
عدم ممانعت كفيل دفترخانه از حضور و دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر  ـ   ٤

 اداره يا دفتريار منفصل يا معلق در امور دفترخانه و يا خودداري از اعالم مراتب مذكور به
  ثبت محل؛
 تا دوبرابر يافتي چنانچه مبلغ اضافه درير مازاد بر تعرفه قانونيالتحراخذ حق ـ ٥

  مبلغ مقرر باشد؛
ر يالتحرار از حقيعدم پرداخت ده درصد سهم کانون و پانزده در صد سهم دفتر ـ ٦

   بار دوم؛يدر ظرف مهلت مقرر، برا
  ؛ـ قصوري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد ٧
ق و انفصال موقت، به يل مدارک و اسناد دفترخانه در موارد تعلي از تحوي ـ خوددار ٨

 ا ثبت محل؛يل يکف
   غيبت غيرموجه بيش از يك ماه؛ـ٩
  ـ تغيير محل دفترخانه به شهر يا محلي غير از آنچه در ابالغ سردفتر تعيين شده است؛   ١٠
هاي مربوط  ها و دستورالعمل خشنامهها، ب نامه نيين، آيم سند برخالف قوانيتنظ ـ١١

  ن تخلف؛ي به ايت انتظاميبار سابقه محکوم کيدر صورت داشتن 
  اران؛ي اخالل در انتخابات کانون سردفتران و دفترـ١٢
   و شمارش آراء؛يريگ ي تقلب در رأـ   ١٣
 از يا اشخاص خاصي دادن به شخص ي رأيا اغواء افراد برايع يد، تطميتهدـ  ١٤
  ؛ارانيت در کانون سردفتران و دفتري عضوداوطلبان
قبول و دريافت حقوق مالي زوجين كه بايد به اجراي احكام دادگستري و يا ـ  ١٥

  صندوق ثبت توديع گردد؛
  ـ ثبت رجوع به مابذل و رجوع به زوجيت خارج از موعد مقرر شرعي و قانوني؛   ١٦
  رمتعارف؛يالق به نحو غع ازدواج و طي ثبت وقاي برايغيت تبليـ هرگونه فعال١٧
   دادگاه؛ي زوجه به نحو مقرر در حکم قطعيه حقوق ماليـ ثبت طالق بدون تأد ١٨
  ؛ين شرعيت موازيغه ازدواج و طالق بدون رعاي صي اجراـ١٩
  : دائم است  انفصال  زير مستوجب ـ تخلفات ث
دفتر عدم ممانعت كفيل دفترخانه از حضور يا دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سر ـ١

يا دفتريار منفصل يا معلق در امور دفترخانه و يا خودداري از اعالم مراتب مذكور به اداره 
  ن تخلف باشد؛ي به ايت انتظاميبار سابقه محکوم کي ي که دارايثبت محل در صورت

   گردد؛  سند معارض  ثبت  بهي منته  کهيريـ تقص ٢
ه مبلغ اضافه دريافتي بيش از دو التحرير مازاد بر تعرفه قانوني چنانچ ـ اخذ حق ٣

 به لحاظ يت انتظامين در صورت داشتن سابقه محکوميبرابر مبلغ مقرر باشد؛ و همچن
  ن تخلف؛يارتکاب ا
  ـ اشتغال به شغل منافي سردفتري و دفترياري؛   ٤
  ـ ثبت نكاح زوجه كه در قيد زوجيت ديگري و يا در عده طالق يا عده وفات قرار دارد؛    ٥
  ثبت ازدواج افراد كمتر از سن قانوني بدون حكم دادگاه؛  ـ ٦
   زوجه در موارد لزوم اذن؛يت وليـ ثبت ازدواج بدون رضا٧
  ـ ثبت ازدواج مرد متأهل بدون حکم دادگاه؛ ٨
   در موارد مقرر در قانون؛ي عدم بارداريـ ثبت طالق بدون اخذ گواه٩
  ت مقررات؛ي بدون رعايرانيگانه با ايـ ثبت ازدواج تبعه ب١٠
ثبت هريك از موجبات انحالل نكاح يا اعالم بطالن نكاح يا طالق بدون حکم  ـ١١

   عدم امکان سازش؛يا گواهيدادگاه 
  .ن و مقرراتي الزم برابر قواني پزشکيها شيـ ثبت ازدواج بدون اخذ آزما١٢

  
  ين دادرسيي آ: مبحث دوم

نکه در يفند به محض ا قانون مکل١٣ ماده ي در اجراييمراجع قضا  ـ ٦٦ماده
ا حکم يفرخواست ياران کي و ازدواج و طالق و دفتريه سران دفاتر اسناد رسمي عليا پرونده
ک به سازمان يک نسخه از آن را به صورت الکترونيگردد،  ي صادر ميرقطعي و غيقطع

  .نديارسال نما
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زدواج و  رسيدگي مقدماتي به شکايت اشخاص از سردفتران اسناد رسمي، ا ـ  ٦٧ماده
مجلس بازرسي توسط  طالق و دفترياران با بررسي موضوع در محل دفترخانه و تنظيم صورت

قضاييه يا نمايندگان وزارت  هاي مخصوص از سوي قوه بازرسان سازمان ثبت، كانون و يا هيأت
بازرس موظف است گزارش مأموريت . شود امور اقتصادي و دارائي براي امور مالياتي، آغاز مي

مجلس تنظيمي كه در برگيرنده پاسخ سردفتر يا دفتريار به همراه  انضمام صورترا به خود 
موظف است كننده  مرجع اعزام. تحويل دهدكننده  اظهارنظر خود است، به مرجع اعزام

  .مجلس مذكور را به اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تحويل دهد صورت
ص وقوع تخلف، مراتب را با استناد يتشخرکل ثبت استان در صورت يمد ـ    ٦٨ماده

 ين او پس از بررسيا جانشيدادستان . کند ين او اعالم ميا جانشيبه مقررات به دادستان 
  :دينما يل اقدام ميپرونده به شرح ذ

ا شمول مرور زمان حسب يل يا فقد دلي يدر صورت تخلف نبودن رفتار ارتکاب ـ     الف
 .دينما يب اقدام مي تعقيوفا موقيمورد نسبت به قرار منع 

رکل ثبت يق مديا از طريص دهد شخصاً ي که پرونده را ناقص تشخيدر صورت ـ  ب
 در غير اين صورت، پرونده را با صدور کيفرخواست. نمايد استان نسبت به رفع نقص اقدام مي

 .به دادگاه ارسال خواهد کرد
ار، ي سردفتر و يا دفترفرخواست عالوه بر ذكر مشخصات کامليدر متن ک  ـ٦٩ماده

حاً يها، تشر  آني و انتظاميفري بر تخلف و سوابق کيل و مدارک مبتنيد به نوع، داليبا
  .اشاره گردد
ها به صورت الکترونيکي  ابالغ كيفرخواست و دادنامه و ديگر اخطاريهـ   ٧٠ماده
  .شود انجام مي
خ ابالغ ياز تارفرخواست ده روز يار به کيمدت پاسخ سردفتر و دفتر ـ٧١ماده

د ي ده روز قابل تمديرکل ثبت استان براي و موافقت مديباشد و با درخواست متقاض يم
 را که يل و اسناديه داليفرخواست کليتواند در پاسخ به ک يار ميا دفتريسردفتر . است
 به دادگـاه يکيصورت الکترونه بهيحه دفاعيداند همراه با ال ي از برائت خود ميحاک

د يحه قي داشته باشد، در اليدگيد و چنانچه درخواست حضور در جلسه رسي نماارســال
 شرکت در جلسه دادگاه دعوت ي برايص دادگاه از متقاضين صورت به تشخيدر ا. دينما

  . نخواهد بوديدگي مانع رسيعدم حضور متقاض. ديآ يبه عمل م
 رسيدگي در دادسرا  هرگاه در حين بررسي تخلف در اداره كل ثبت استان، ياـ٧٢ماده

يا دادگاه، رفتار ارتکابي، جرم تشخيص داده شود، ضمن رسيدگي به تخلف انتظامي مراتب با 
  .شود تصريح به داليل و مستندات قانوني جرم به مرجع صالح قضايي اعالم  مي

  :گيرد ابالغ رأي بدوي و تجديدنظرخواهي از آن به شرح زير انجام ميـ   ٧٣ماده
 به او منتسب شده است و ي دادگاه انتظامي به فردي که تخلف انتظاميرأ ـ     الف

 .شود يمصورت الكترونيك ابالغ دادستان يا جانشين وي در استان به 
 به باال ظرف ده روز از ٣ و از درجه ي قطع٢ و ١ درجه ي انتظاميها ـ مجازات    ب

 .دنظر استيخ ابالغ حکم قابل تجديتار
شود، دادگاه  ارسال ي انتظامينظرخواهي بايد به دادگاه بدودرخواست تجديد  ـ پ

بدوي پرونده را به انضمام درخواست مزبور با تصريح به رعايت مهلت تجديدنظرخواهي به 
  .دارديدنظر انتظامي ارسال ميدادگاه تجد

ه آراء ي نسبت به کليدنظرخواهين او مجاز به تجديا جانشيدادستان   ـ تبصره
  .خ ابالغ خواهد بوديا برائت متهم، ظرف مدت ده روز از تاريت يومصادره بر محک
دنظر و دادستان و ي و تجديهاي انتظام  دادگاهيموارد امتناع يا رد اعضا ـ   ٧٤ماده

 ين دادرسييقانون آ) ٩١(البدل، همان مواردي است كه در ماده ياران و اعضاي عليداد
  .ذكر شده استهاي عمومي و انقالب در امور مدني  دادگاه

 مانع از ي انتظاميدگيصرف اعالم گزارش تخلف و ارجاع آن جهت رس ـ١تبصره
  .ستي نيشرکت در دادگاه به عنوان عضو انتظام

سازمان مكلف است هر ماه پاداش مناسبي با توجه به تعداد جلسات  ـ٢تبصره
 .ها بپردازد هاي رسيدگي شده به اعضاي دادگاهها و پرونده دادگاه

  
 مقررات مربوط به بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران:   ششمفصل 
   مقررات مربوط به بيمه:  اولمبحث
التحرير  ماده واحده قانون توزيع حق) ١(سردفتران مكلفند به شرح بند  ـ   ٧٥ماده

 درصد از  ده١٣٧٣قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ) ٥٤(دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 
 عنوان حق بيمه درمان و بازنشستگي به صورت الکترونيکي ر دريافتي هر ماه را بهالتحري حق

به حساب خاصي كه بدين منظور با نظارت سازمان و به نام كانون مركز افتتاح شده است، 
  .ز کننديوار

كانون مركز مكلف است از محل حساب بيمه، كليه سردفتران و دفترياران  ـ   ٧٦ماده
 آنان را بيمه نمايد و براي تأمين بيمه درماني مذكور به طرق مقتضي از و افراد تحت تكفل

 بيمه و يا مراكز درماني مجاز و پزشكان در يها ها و شرکت جمله انعقاد قرارداد با سازمان
تواند انجام بخشي از امور اداري اجراي اين ماده را  كانون مركز مي. سراسر كشور اقدام كند

  .ض نمايديفوها، ت به کانون استان
نامه،  نيي قانون و آي است که بر مبنايمه، پوشش الزاميمنظور از ب ـ١تبصره

ن وراث يها و همچن اران شاغل، بازنشسته و ازکارافتاده و افراد خانواده آنيسردفتران و دفتر
، ي درمانيها نهيث پرداخت هزي را از حيار متوفيا دفتريالفوت سردفتر  نيتحت تکفل ح
ت و يفه مورد حماي و حقوق وظيکاري، بي ازکارافتادگي، مستمريستگحقوق بازنش

 .دهد ي قرار ميبانيپشت
) ١٦٥(ه وجوه حاصل از ماده ي است که کليمه، حسابيمنظور از حساب ب ـ٢تبصره
ن ي و ماده واحده قانون تأميه بعدي با اصالح١٣٤٥م مصوب ي مستقيها اتيقانون مال

 و کانون يقانون دفــاتر اسناد رسم) ٦٨(و ) ٥٧(، )١١(، )١٠( مواد ياعتبار جهت اجرا
ر يالتحر ع حقيماده واحــده قانــون توز) ١( و بند ١٣٦٧اران مصوب يسردفتران و دفتر
ز شده يا مي شود و يقانون دفاتر اسناد رسمي، وار) ٥٤( موضوع ماده يدفاتر اســناد رسم

 ي مجوز از بانک مرکزي دارايها ک از بانيکياران تهران در يکانون سردفتران و دفتر
  .دينما يران مبادرت به افتتاح آن مي اي اسالميجمهور

 كانون مركز مكلف است حداكثر تا پايان دي ماه هر سال، تعرفه حق ـ   ٧٧ماده
هاي اداري، پرسنلي، تجهيزات، تعمير، بيمه بازنشستگي، درمان و امور رفاهي، هزينه

ها را براي سال  ه کانونياي کلمان و ديگر مصارف سرمايهنگهداري، ايجاد و تكميل ساخت
  .س سازمان اجرا نمايدييبعد تنظيم و جهت تصويب به سازمان ارسال و پس از تأييد ر

 تصويبي سال س سازمان حداكثر تا پايان اسفند ماه هر سال، بودجهيي رـ تبصره
 .دينما يبعد را جهت اجرا به كانون ابالغ م

س سازمان شخص خبره و اميني را براي اداره محاسبات دريافت و يي رـ   ٧٨ماده
عنوان مدير  پرداخت وجوه بيمه بازنشستگي و نظارت مستمر بر عمليات حساب بيمه، به

کند تا تحت نظر هيأت مديره كانون مركز انجام  يداخلي براي مدت دو سال منصوب م
دد براي يك دوره دو ساله ديگر عزل وي در طول دوره مذكور و انتخاب مج. وظيفه نمايد
مدير داخلي مكلف است گزارش ساالنه عمليات را كه به تأييد يك مؤسسه . بالمانع است

س سازمان تسليم ييحسابرسي رسمي رسيده باشد، حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد به ر
  .شود الزحمه مدير داخلي توسط هيأت مديره كانون مركز تعيين و پرداخت ميحق. نمايد

تواند افراد تحت تكفل خود را جهت استفاده از  سردفتر يا دفتريار مي ـ٧٩ماده
خدمات بيمه درمان به كانون مركز معرفي نمايد و كانون مركز مكلف است طبق مقررات 

افراد تحت تكفل سردفتر يا دفتريار . اي را فراهم کندها از خدمات بيمه امكان استفاده آن
  :عبارتند از
 زوجه دائم سردفتر يا دفتريار؛ ـ     الف
زوج دائمي سردفتر يا دفتريار مشروط به اينكه معاش او توسط سردفتر يا  ـ     ب

 سال شمسي باشد يا طبق نظر كميسيون ٦٠دفتريار تأمين شود و سن وي باالتر از 
  نامه، ازکارافتاده شناخته شود؛ نييآ) ٨٦(موضوع ماده 

کار تا بيست سال تمام  فتريار در صورت عدم اشتغال به فرزند ذكور سردفتر يا د ـ  پ
شمسي و در صورت تحصيل در يكي از مراكز آموزش عالي داخل يا خارج كشور مورد 

  . و پنج سالگيتأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا سن بيست
نامه فرزند ذکور سردفتر  نييآ) ٨٦( که كميسيون موضوع ماده ي در صورتـ تبصره

ار را به علت نقص عضو يا بيماري ازکارافتاده تشخيص دهد، شرط سني موضوع يا دفتري
  .شود اين بند اعمال نمي

 فرزند اناث سردفتر يا دفتريار در صورت نداشتن شغل يا شوهر؛ ـ    ت 
 مادر سردفتر يا دفتريار كه شاغل نبوده و حقوق بازنشستگي يا هريك از پدر و ـ    ث

كند، مشروط به اينكه پدر بيش از شصت سال و  ديگري دريافت نميهمستمري يا وظيف
) ٨٦(مادر بيش از پنجاه و پنج سال سن داشته يا طبق نظر كميسيون موضوع ماده 

نامه ازکارافتاده شناخته شود و سردفتر يا دفتريار هريك از آنان را کتباً به كانون  نييآ
  معرفي كرده باشد؛

  .اين ماده) ت(و ) پ(قانوني سردفتر و دفتريار با لحاظ بندهاي ـ نوادگان تحت كفالت  ج
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 يمقررات مربوط به بازنشستگ:    دوممبحث
 ماه قبل از فرارسيدن موعد  سردفتر و يا دفتريار مكلف است حداقل ششـ    ٨٠ماده

  . نمايدبازنشستگي الزامي، مراتب را كتباً جهت انجام مقدمات الزم به سازمان و كانون مرکز اعالم
هاي مسلم ناشي از شغل سردفتران و دفترياران، ـ سازمان جهت اعالم بدهي تبصره

 .دينما يمراتب را به سازمان امور مالياتي كشور و اداره كل ثبت محل ابالغ م
 ي ازکارافتادگماه پس از ابالغ حكم بازنشستگي يا  سازمان ظرف مدت يک ـ ٨١ماده

 به انفصال يا صدور حکم قطعيها به علت استعفا  دمت آن خا خاتمهيار يا دفتريسردفتر 
  .دينما يت، مراتب را به کانون مرکز اعالم ميدائم يا سلب صالح

كانون مرکز مكلف است با توجه به مدت اشتغال اعالم شده از طرف  ـ  تبصره
 .ديسازمان نسبت به برقراري حقوق بازنشستگي يا مستمري سردفتر يا دفتريار اقدام نما

رسد الزاماً ا دفترياري كه به سن قانوني بازنشستگي مييسردفتر   ـ   ٨٢ماده
 و يا تحمل مجازات يا در حال تعليق و ي، انتظاميفريشود و تحت تعقيب ک يبازنشسته م

  .ستي نيز مانع صدور حکم بازنشستگييا انفصال موقت بودن سردفتر و دفتريار ن
 يا خاتمه خدمت به علت يتگي، ازکارافتادگپس از ابالغ حكم بازنشس ـ    ٨٣ماده
ار، حسب مورد مستحق دريافت حقوق بازنشستگي، مستمري و يا دفتري سردفتر ياستعفا

  .شود ينامه م نييساير امتيازات مندرج در آ
ار منوط يا دفتريبرقراري حقوق بازنشستگي، مستمري و وظيفه سردفتر  ـ  تبصره

 به كانون ي ويها نامه و ساير بدهي نييآ) ٧٥(ي ادهدرصد موضوع م به پرداخت كامل ده 
 .مرکز است
  در مواردي كه سردفتر يا دفتريار مستعفي شود، در صورت داشتن حداقلـ    ٨٤ماده

نامه، پس از  نييآ) ٧٥(مه موضوع ماده يپانزده سال تمام سابقه اشتغال و پرداخت حق ب
درماني و نيز دريافت مستمري به نسبت ي تواند از بيمه ي سال تمام م٦٠رسيدن به سن 

  .سنوات مدت اشتغال، برخوردار شود
 با سابقه اشتغال كمتر از پانزده سال تمام يسردفتران و دفترياران مستعفـ   تبصره

د مي شوند و صرفاً بيست و پنج يت شده، بازخرييا منفصل دائم از خدمت يا سلب صالح
اي كه در آن اصيل نامه پرداختي دفترخانه نييآ) ٧٥(درصد موضوع ماده درصد از ده 

 .گردد ي آنان با كانون قطع مياند، به هريك از آنان پرداخت شده و هرگونه رابطهبوده
ي اشتغال در  سردفتران يا دفترياراني كه عالوه بر بيست و پنج سال سابقه ـ  ٨٥ماده

هاي شستگي به ساير صندوقي پرداخت حق بيمه و بازنمشاغل سردفتري يا دفترياري سابقه
رسد؛ در  ها به سي سال تمام مي بازنشستگي را دارند و با احتساب آن سابقه، مدت اشتغال آن

توانند بازنشسته شوند، ليکن حقوق بازنشستگي ايشان به نسبت قانون مي) ١٠(ي اجراي ماده
  .شود يسنوات پرداخت حق بيمه و بازنشستگي به صندوق كانون محاسبه و پرداخت م

 ي بازنشستگيها ا صندوقي به صندوق ي پرداختيمه و بازنشستگيحق ب ـ١تبصره
 .ستيديگر قابل انتقال به صندوق کانون ن

 مقرر در قانون ياياران مشمول استفاده از مزايه سردفتران و دفتريکل ـ٢هتبصر
  .باشنديثارگران مي به ايجامع خدمات رسان

سيون متشکل از نمايندگان سازمان، کانون مرکز و  در صورتي که توسط کمي ـ  ٨٦ماده
سازمان پزشکي قانوني، ازکارافتادگي دائم سردفتر يا دفتريار احراز شود تا کمتر از ده سال 

  .شوند معادل ده سال و بيش از ده سال به نسبت سنوات مشمول دريافت مستمري مي
نامه  نبر قانون و آيي حقوق بازنشستگي سردفتران و دفترياراني كه براـ   ٨٧ماده
  .شود شوند، به نسبت سنوات اشتغال و حداكثر سي سال، محاسبه و پرداخت ميميبازنشسته 

ساله با لحاظ مقتضيات، از جمله موجودي مبناي حقوق بازنشستگي، همه ـ١تبصره
زان ي و ميهاي زندگي، نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزحساب بيمه و هزينه

س سازمان ييها بنا به پيشنهاد كانون و تصويب ر ر صندوقيبازنشستگان ساش حقوق يافزا
 .شود يتعيين م

حقوق بازنشستگي دفترياران، معادل هشتاد درصد حقوق سردفتران  ـ٢تبصره
  .شود ين ميينامه تع نييمطابق آ

 سال سابقه در صورت فوت سردفتر يا دفتريار شاغلي كه كمتر از ده ـ٣تبصره
افت مستمري و ي ساله، از حق در افراد تحت تکفل وي به نسبت سنوات دهاشتغال دارد،
شوند؛ و چنانچه  يهاي درماني برخوردار م درصد سهم بيمه درماني و هزينهياستفاده از س

ش از ده سال سابقه اشتغال داشته باشد، افراد تحت تکفل نسبت به سنوات اشتغال يب
  . خواهند بوديمه خدمات درماني و استفاده از بيافت مستمريمشمول در
ا ينامه، در صورت فوت سردفتر يا دفتريار شاغل  نيياز تاريخ تصويب آ ـ    ٨٨ماده

 پرداخت ي به افراد تحت تکفل ويبازنشسته حقوق مستمري برابر مقررات، به تساو

افت حقوق يدر صورت استخدام يا اشتغال به کار هريك از افراد مستحق در. شود يم
 دولتي و يها و نهادها ها، سازمان  از دستگاهيکي، در )ي زوجه متوفيبه استثنا(  يمستمر

  .شود يعمومي و مؤسسات خصوصي، مستمري وي قطع م
 زوجه دائم سردفتر يا دفتريار متوفي چنانچه شاغل يا بازنشسته يا ـ١تبصره

شود  يماده مازکارافتاده كانون يا مراجع ديگر باشد، مشمول دريافت مستمري موضوع اين 
و ازدواج وي مانع دريافت مستمري نيست و در صورت فوت شوهر بعدي و استحقاق 

فرزنـدان . رديگ ي، بيشترين مستمري مالك عمل قرار مي از حقوق ويافت مستمريدر
اناث در صـورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور تا سن بيست سالگي و بعد از آن 

 ازکارافتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيالت دانشگاهي که معلول يمنحصراً درصورت
هزينه اوالد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق  داشته باشند، حسب مورد از كمك

 .گردند يوظيفه والدين خود برخوردار م
 يافت مستمريدر صورت قطع مستمري هريك از افراد مستحق در ـ٢تبصره
 يا به سهم يران از حقوق متوفيبگ يگر مستمرين ديويه بن ماده، سهم وي بالسيموضوع ا

  .شود يفرد منحصر اضافه م
سردفتران و دفترياران اول با آخرين سمتي كه شاغل باشند مطابق  ـ    ٨٩ماده
 داشته ياريکن چنانچه سردفتر سابقه دفترينامه بازنشسته خواهند شد، ل نييمقررات آ

 سال در سمت ٥شود که حداقل  يمند م زنشسته بهره سردفتر باياي از مزايباشد در صورت
عنوان  درهرحال، سابقه خدمت دفترياري اول سردفتر، به.  اشتغال داشته باشديسردفتر

  .گردد يسنوات خدمت وي محاسبه م
 بگيران  توقيف و برداشت از حقوق بازنشستگي سردفتر و دفتريار و مستمريـ٩٠ماده

  .ستمطابق مقررات و عمومات قانوني ا
 در صورت كشف بدهي سردفتر يا دفتريار به كانون، تهاتر آن در هر مرحله ـ  تبصره

 .ارات كانون استياز اخت
 كانون موظف است هرگاه به سبب فوت، انفصال، استعفا يا تعليق سردفتر ـ٩١ماده

يا علل مشابه دفترخانه تعطيل و دفتريار شاغل بيكار شود و كفالت دفترخانه ديگري را بر 
 معاش، به شرح هزينه عنوان كمك عهده نداشته باشد، حداكثر تا دو سال ماهانه مبلغي به

  :زير از محل حساب بيمه به وي پرداخت کند
پنجم به دفترياري كه سابقه اشتغال وي تا پنج سال تمام است، ماهانه يك ـ    الف

 حقوق كامل بازنشستگي دفتريار؛
ام تا ده سال تمام باشد، غال وي بيش از پنج سال تمبه دفترياري كه سابقه اشت ـ    ب
   سوم حقوق بازنشستگي دفتريار؛يكماهانه 

به دفترياري كه سابقه اشتغال وي بيش از ده سال و تا پانزده سال تمام باشد،  ـ    پ
   دوم حقوق بازنشستگي دفتريار؛ماهانه يك
سال تمام باشد، ماهانه كمك ـ به دفترياري كه سابقه اشتغال وي بيش از پانزده    ت

  . به نسبت مدت اشتغال دفترياريهزينه معادل حقوق بازنشستگ
 دفترياران مشمول اين ماده در صورتي از كمك هزينه مذكور ـ تبصره
گردند كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ آغاز بيكاري، تقاضاي خود را به برخوردار مي

  .كانون تسليم کنند
ر يها و مقررات مغاير با آن به شرح ز نامه نيينامه، آ نييصويب آاز تاريخ ت ـ٩٢ماده
  :شوند ينسخ م

 ٢٤ ـ ٢٠ ـ١٩ ـ ١٧ ـ ١٤ و مواد ٦ ماده ٢ و تبصره ٦ ماده ٤هاي بند  نامه نييـ آ   الف
 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ٥٣ و ٣٧ ـ ٢٨ـ 
 ؛ي بعديها هي با اصالحير دادگستري وز١٣٥٤/   ١٠/   ١٧

 وزارت ١٣١٧بهشت ي ارد١٤ مصوب يدفاتر اسناد رسم) نامه نييآ(نامه  نظام ـ    ب
  ؛ي بعديهاهيه با  اصالحيعدل

 ١٢ مصوب ياران اسناد رسمي سردفتران و دفتريمه و بازنشستگينامه ب نييآ ـ    پ
  ؛ي بعديهاهيه با اصالحيس قوه قضائيي ر١٣٨١آبان 

س يي ر٨٤/   ٩/   ٢٤اران اول مصوب ي سردفتران و دفتريلي تحصينامه مرخص نييـ آ    ت
  ه؛يقوه قضائ
 و کانون سردفتران و ي قانون دفاتر اسناد رسم٦١ ماده ينامه اصالح نييـ آ    ث
  .هيس قوه قضائيي ر١٣٧٩/   ٢/   ٢٧اران مصوب يدفتر

 ٢٨/١٢/١٣٩٩تاريخ    تبصره در ٦٥ ماده و ٩٣نامه مشتمل بر  نيين آيا ـ٩٣ماده
  .يه رسيديقضا س قوهييبه تصويب ر

  رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي
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