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 پیشگفتار 

 تاریخچه 

رسمی» اسناد  دفاتر  مصوبقانون  ماه    12  «  قوانین  کمیسیون    1307بهمن 

بود. در ماده اول این    رانیدر ا  یقانون مستقل دفاتر اسناد رسم  نینخست  ،عدلیه

قانون ایجاد دفاتر اسناد رسمی در نقاطی که وزارت عدلیه الزم بداند پیش بینی 

 شده بود.

  نده ینفر »نما  کینفر »صاحب دفتر« و    کیقانون هر دفتر شامل    نیبر اساس ا

 . کردندی در دفتر خاص خود اسناد را ثبت م  یکاداره کل ثبت اسناد« بود که هر  

قانون  کمتر از یکسال بعد به موجب »  1307مصوب    »قانون دفاتر اسناد رسمی« 

امالک و  اسناد  چهارم    21/11/1308  مصوب «  ثبت  باب  و  شد  صریح  نسخ 

 همین قانون دفاتر اسناد رسمی اختصاص پیدا کرده بود. 

»قانون    1310سال    در تصویب  امالکبا  و  اسناد  و  ثبت  با حذف  تاکنون  که   »

مجری   الحاقات  و  مصوب    اصالح  قانون  قانون    1308است،  در  شد،  نیز نسخ 

مواد    1310مصوب   شامل  چهارم  باب  رسمی    91تا    81هم  اسناد  دفاتر  به 

 اختصاص داده شده بود.

تصویب مجلس شورای ملی رسید  « به  قانون دفتر اسناد رسمی»   131۶در سال  

بار عناوین »سردفتر« و »دفتریار« استفاده  برای نخستین  این قانون جدید  در 

کانون سردفتران   نیشدند، همچنمی  میو دفاتر هم به سه درجه تقس  شده بودند

 بشود. لیتوانست تشکمی دانستمی  ی مقتض هیکه وزارت عدل یدر نقاط

« ر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریارانقانون دفات»  13۵۴نهایتا در سال  

و  اصالحات  با  نیز  حاضر  حال  در  که  رسید  ملی  شورای  مجلس  تصویب  به 

 الحاقات بعدی همچنان مجری است.

مصوب   قانون  واحد،    13۵۴در  دفتر  در  ثبت  دفاتر،  بندی  درجه  نظام  حذف 

ظیم اختیارات بازنشستگی و بیمه و مستمری سردفتران و دفتریاران و توسعه و تن

 های سردفتران و دفتریاران با هیات مدیره های منتخب مقرر شد.کانون

تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی پیش    13۵۴در مواد مختلف قانون مصوب  
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بینی شده بود، این آیین نامه ها به صورت پراکنده تصویب شده بودند، با این 

نامه ای مفصل را تصویب کرد    رئیس قوه قضائیه وقت آیین  1399حال در سال  

 اند.که به موجب آن همه آیین نامه های سابق نسخ شده

 درباره این کتاب

مباحث تنقیحی مربوط به دفاتر اسناد رسمی شاید همیشه در حاشیه یا زیر سایه  

طور   به  ایم  کرده  سعی  کتاب  این  در  ما  است،  گرفته  قرار  ثبت  حقوق  مباحث 

 محوریت دفاتر اسناد رسمی به بحث بپردازیم.مستقل و خاص و با  

عنوان این کتاب »محشای تنقیحی« انتخاب شده است چون در حاشیه نویسی 

توان گفت  می   بر تنقیح قوانین و مقررات تمرکز داشته ایم، به عنوان یک مزیت

قابلیت  از  دکترین  بر  مبتنی  یا  علمی  نویسی  حاشیه  با  مقایسه  در  روش  این 

 بیشتری برخوردار است. استناد پذیری 

با توجه به قانون محور بودن آزمون های تحصیلی و حرفه ای، تمرکز بر مباحث  

های تنقیحی و کشف ارتباط و ارجاعات قوانین و مقررات، برای دانشجویان رشته

 مرتبط و داوطلبان آزمون ها نیز موثر خواهد بود.

کشور و آرای وحدت رویه   تعدادی از آراء  جدید و مهم هیئت عمومی دیوان عالی

 اند.این هیئت در فصل جداگانه ای گردآوری شده 

یعنی دو نوبت اخیر   1۴01و    1397همچنین آگهی آزمون سردفتری سال های  

برگزاری این آزمون نیز به عنوان تجلی رویه عملی اجرای قانون و آیین نامه دفاتر  

، در فصل آخر کتاب اسناد رسمی در پذیرش داوطلبان ورود به حرفه سردفتری

 اند.آمده 

های آتی در  قطعا این کتاب خالی از اشکال و کاستی نیست و مسلما در ویرایش

تکمیل و روزآمدی آن خواهیم کوشید، در این مسیر از اساتید و دانشجویان و  

 مند بفرمایند.کنیم ما را از نظراتشان بهره می  عالقمندان محترم خواهش

 اریهوش   اوشیس   یکتاب به سرپرست  نیوه گردآورنده ابا گر   میتماس مستق   یبرا

   sh641357@yahoo.com  یبه نشان  انامهی را  قینظرات خود را از طر  دیتوانی م

 . دیارسال کن
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قانون دفاتر اسناد  5۴موضوع ماده  ی ر دفاتر اسناد رسمیالتحرع حق یقانون توز

 1۴7 ............................................................................. یرسم

و کانون سردفترداران و   ی از مواد قانون دفاتر اسناد رسم یاقانون اصالح پاره 

 1۴9 ......................................................................... اران یدفتر

از مواد قانون دفاتر اسناد  یاقانون اصالح پاره  ۳موضوع تبصره ماده  نامهن ییآ

 15۳ ............................................................................. یرسم
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور     ی امور ثبت ی کیتعرفه ارائه خدمات الکترون 

 175 ...................................... ی دفاتر اسناد رسم تیبا استفاده از ظرف

قانون دفاتر اسناد   68و  57و  11و  10مواد  یاجرا ن اعتبار جهت  یقانون تأم

 181 ......................................... اران یو کانون سردفتران و دفتر ی رسم

 18۳ م یمق ریغ ی توسط اتباع خارج رمنقولی تملک اموال غ ی چگونگ نامهن ییآ

 187 ................................................ نامه استمالک اتباع خارجه ن ییآ

 191 .................... ی عدالت ادار وان ید  ی عموم ئتیآراء ه  –بخش دوم 

 193 ......... ی وان عدالت ادارید  یعموم  ئتیه  1۴00/ ۶/ 9 - ۴72شماره  یرا
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 199 .. یوان عدالت ادارید  یعموم  ئتیه1399/ 8/ 20-1107 هیوحدت رو یرا
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 ۱۱                       ۱۳۵۴قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 

 و کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی  قانون
 1۴01/ 2/6با آخرین اصالحات تا تاریخ  25/۴/1۳5۴مصوب  

 تشکیالت دفترخانه  - فصل اول
دادگستری  رسمی اسناد دفترخانه -1ماده   وزارت  به  وابسته  برای   1واحد  و  است 

. سازمان شودیمتشکیل    3طبق قوانین و مقررات مربوط  2رسمی  اسناد تنظیم و ثبت

 
 قضائیه«  »قوه   حاضر حال  در 1

 قانون مدنی:  1287ماده  -الف 2

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی »

 « قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. ها و بر طبق مقررات در حدود صالحیت آن

 قانون مدنی: 1288ماده  3

 .« قوانین نباشدمفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف » 

 :  1۳10قانون ثبت اسناد و امالک مصوب از  -ب

است و    یرسم   دهیبه ثبت رس  نیکه مطابق قوان  یسند  -(1312/ ۵/ 7  ی)اصالح   70ماده  

ثابت آن سند    تی مجعول   نکهیمندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر ا  یو امضاها  اتیتمام محتو

 شود.

  ه یتعهد به تأد   ایمال و    ایاز وجه    یقسمت  ایراجع به اخذ تمام    یمندرجات اسناد رسم   انکار

 . ستی مال مسموع ن میتسل ایوجه 

  ایقرار داده و    یدگیانکار فوق را مورد رس  یجزائ  ای  یکه از راه حقوق  یادار  ای  یقضائ  نیمأمور

وجه   هیتعهد به تأد  ا یل ما ایوجه   دیرس را در خصوص یاز انحاء مندرجات سند رسم  یبه نحو

 سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.  کیمال معتبر ندانند به شش ماه تا  میتسل ای

  ا ی اقرار به اخذ وجه    یکه به موجب سند رسم   یهر گاه کس  -(1312/ ۵/ 7  ی)الحاق   تبصره

مقابل تعهد او در  ایشود که اقرار  یرا تعهد نموده مدع یمال میتسل ایوجه   هیتأد   ایکرده  یمال

بوده است که طرف معامله به او داده   یطلب  افتهیچک    ا یبرات    ایحواله    ای  یعاد   ای  یسند رسم 
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 محشای منقح دفاتر اسناد رسمی                                                        ۱2

 

 ۴.نظامات راجع به آن استو وظایف دفترخانه تابع قوانین و 

به عهده شخصی است که با رعایت مقررات  رسمی اسناد ور دفترخانهامه ادار  - 2ماده  

ثبت قانون این سازمان  پیشنهاد  به  با اسناد بنا  کشور  امالک  مشورتی    و  نظر  جلب 

 . شودموجب ابالغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می   کانون سردفتران و به

مشورتی   -تبصره نظر  تأسیس نشده  سردفتران  کانون  استان  مراکز  در  زمانی که  تا 

های فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب  شهرستان محل و در محل دادستان

  .خواهد شد

هر دفترخانه عالوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی  -۳ماده  

یک دفتریار دوم    تواندیمشود  تریار اول نامیده می و دف  باشدیسازمان ثبت را دارا م

و  اسناد موجب ابالغ سازمان ثبته  دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بنیز داشته باشد.  

 ۵. شودمنصوب می  قانون امالک کشور برابر مقررات این

 
ا  دهیفته طلب پرداخت نگرد   ا ی  چک   ایبرات    ایحواله و    ا یو آن تعهد انجام نشده و     ن یاست 

 خواهد بود.  یدگیقابل رس یدعو

 :های ثبتی بخشنامه مجموعه 2۴بند  4

از دادن،    دیبا  ستی باق  یدفاتر متعلق به سردفتران متوف   ایمادام که شماره دفاتر منحله و  » 

ترت  یخوددار  دیشماره جد به  مزبور  دفاتر   «شود.  شنهاد یپ  دیبه سردفتران جد  بیو کفالت 

 ( ۴9تا آخر سال  یهامجموعه بخشنامه  ۴۵1بند  ی)اصالح 

دفتریاران   نامهآیین   10ماده    -الف  5 و  کانون سردفتران  و  رسمی  اسناد  دفاتر  قانون 

  :28/12/1۳99مصوب 

سردفتر موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از آغاز به کار، شخص واجد شرایط را  »

 ( قانون به سازمان معرفی نمایند. 3برای تصدی سمت دفتریاری اول موضوع ماده )

عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت وظیفه داشتن کارت پایان خدمت وظیفه    -1تبصره  

 عمومی برای آقایان الزامی است. 

شخص معرفی شده توسط سردفتر در صورت قبولی در آزمون کتبی، طی مراحل    -2تبصره  
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سردفتر و موافقت اداره ثبت    ی محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرف -۴ماده  

محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در  

  ۶.پذیر استهمان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان

 
شود و در صورت عدم گزینش، مصاحبه و احراز صالحیت، با حکم رییس سازمان منصوب می 

دفتریار، سردفتر مکلف است شخص دیگری را معرفی  عنوان  انتخاب شخص معرفی شده به 

های آموزشی که در ابتدای شروع به کار و یا در ضمن خدمت نماید. شرکت دفتریار در دوره

 شود الزامی است. توسط سازمان یا کانون برگزار می 

در صورت انتخاب دفتریار دوم، پرداخت حقوق وی طبق مقررات بر عهده سردفتر   -3تبصره  

 «بود.خواهد 

 های ثبتی: مجموعه بخشنامه 11بند  -ب

 رییتغ  یول  گردندی سازمان انتخاب م   بیدفتر و در صورت تصوسر   شنهاد یبه پ  اریگرچه دفتر »ا 

پ به  اختالف  بروز  صورت  در  مجوزسر  شنهاد ی او  با  یدفتر  اختالف   یست یندارد  موضوع  به 

تعق   یدگیرس متخلف  تخلف  وقوع  صورت  در  مجموعه    183بند    ی)اصالح  «گردد.  بیو 

 ( ۴9 التا آخر س یهابخشنامه 

 های ثبتی: مجموعه بخشنامه  ۳بند  -الف 6

قانون دفاتر اسناد رسمی   ۴تعیین محل دفترخانه اعم از تاسیس و انتقال با توجه به ماده» 

عمل خواهد  ه  ب  ]آیین نامه سابق[نامه همان قانونآیین  30و بند یک ماده    13۵۴مصوبه سال  

دفاتر  المقدور سعی شود فاصله  مزبور الزم است حد  دفاتر  امور  از نظر حسن جریان  و  آمد 

واحدهای   اسناد رسمی و ازدواج و طالق کنمتر از سیصد متر نباشد. بدیهی است ادارات و

)اصالحی بخشنامه   «ثبتی در انتخاب محل باید به تراکم جمعیت و نیاز اهالی توجه فرمایند.

 ( ۵3/ ۶/ 29 –  2/ 17۶۵9شماره 

 های ثبتی: مجموعه بخشنامه 2۳بند  -ب

ماده  »  برابر  رسم  ۵چون  اسناد  دفاتر  دفتر  یقانون  و  سردفتران  تجد  ارانیکانون    د یاجازه 

ا  تیفعال به  یدفترخانه  تعط  که  سردفتر  انفصال  تاس  لیعلت  حکم  در  دفترخانه   سیشده 

همچن   دیجد و  بود  بازنشستگ   نیخواهد  مورد  در  انقضاء   یاست  از  پس  که  سرفتر  فوت  و 
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قانون تسهیل صدور مجوزهای    3به موجب ماده    12/1۴00/ 2۴)اصالحی    5  ماده

کار و  ثبت  -(کسب  طریق  و   اسناد سازمان  از  هرساله  است  موظف  کشور  امالک 

سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام  

( امتیاز میانگین نمرات یک درصد %70نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد ) 

را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل    7( حائزان باالترین امتیاز 1%)

. هرگونه انتقال امتیاز شوندی و امالک کشور معرفی م  اسناد تضی به سازمان ثبتمق

 
انتخاب سردفتر   نی بماند بنابرا  یباق  لیقانون در حال تعط  نیا  ۶9مقرر در ماده    یهامدت 

 ی]سابق[ قانون دفاتر اسناد رسم نامهنییآ 3براساس ماده  دیبا زیها ننوع دفترخانه  نیا یبرا

هر نوع نقل و انتقال سردفتر از    شنهاد یاز پ  دیابالغ نما  یثبت  یلذا به واحدها  رد،یصورت گ

به    لیما  یو چنانچه سردفتر  ندینما  یخوددار  ردر موارد مذکو  گریبه محل د   یمحل و مصر 

قانون    نامهنییآ  3ت امکان استفاده از ماده  اس  یباشد مقتض   گریبه شهر د   یانتقال از شهر

دفتر و  اارانیسرفتران  به  را  فرما  شانی]سابق[  شماره    ی)اصالح   «.ندیابالغ  بخشنامه 

۴0۶۵ /10- 31 /۶ /۶0 ) 

( قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 5( و )۴(، )۳قانون تفسیر مواد )  7

2/6/1۴01  : 

( ۵( و )۴(، )3عبارت »امتیاز میانگین نمرات« در مواد )»موضوع استفساریه: آیا منظور از  

، میانگین وزنی نمرات تراز 1۴00/ 12/ 2۴قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب  

شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور  

 شود، است؟ اعمال می 

( قانون تسهیل  ۵( و )۴(، ) 3انگین نمرات« در مواد )پاسخ: بلی، منظور از عبارت »امتیاز می

، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق  1۴00/ 12/ 2۴صدور مجوزهای کسب و کار مصوب  

شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش عالی کشور اعمال 

 شود، است.« می 

ش دوم  مورخ  چهارشنبه  روز  علنی  جلسه  در  فوق  یک  تفسیر  و  چهارصد  و  یکهزار  هریورماه 

 به تأیید شورای نگهبان رسید.  1۴01/ ۶/ 9مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 
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منوط به قبولی   قانون ( این۶9موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده)

 .انتقال گیرنده در آزمون مذکور است

  ی صدور مجوزها  لیقانون تسه  3به موجب ماده    2۴/12/1۴00)اصالحی   تبصره

پنجساله ششم توسعه   برنامه قانون(  88)  مشموالن بند »چ« ماده  رایب  -(کسب و کار

با    139۵/  12  / 1۴اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  

(  ۶0%، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد )8اصالحات و الحاقات بعدی 

 . است

  هاسردفتران و دفتریاران و صالحیت آنانتخاب   -فصل دوم
 : تعیین نمود رسمی اسناد دفترخانه  یتوان به سردفتراشخاص زیر را می  -6ماده 

 الهیاتلیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشکده  رایاشخاصی که دا -1

 .یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند

دا  -2 که  دادگستری   رایکسانی  یک  پایه  وکالت  یا  قضائی  خدمات  سابقه  سال  دو 

 . باشند

 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   88بند چ ماده    8

 :  1۴/12/1۳95( مصوب 1۳96  - 1۴00جمهوری اسالمی ایران )

 شود: مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می   (۵9متن زیر به عنوان ماده )

کانون   دادگستری،  وکالی  کانون  کشور،  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  قضائیه،  »قوه 

( درصد  سی  مکلفند  قضائیه،  قوه  کارشناسان  و  وکالء  مرکز  رسمی،  از   30کارشناسان   )%

سردفتری الکترونیک،  و  قضائی  خدمات  دفاتر  صدور  مجوز  سهمیه  وکالت،  پروانه  صدور   ،

کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد 

%(، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش  10)

تر و فرزندان  %( و باال  2۵ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد )

و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در 

 جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.«
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 . شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاریه ها بسایر لیسانسیه -3

دا  -۴ مسلم  مراجع  از  که  طبق    رایاشخاصی  اجتهاد  به    اینامهآیینتصدیق  که 

 9. باشند رسدی وزارت دادگستری م یبتصو 

گواهی    -۵ دارای  که  دفتریاری  دفتریارانی  و  سردفتری  مخصوص  امتحان  قبولی 

شرط ه  باشند ب  ۶13110  دفتر اسناد رسمی مصوب قانون 10موضوع شق سوم ماده  

 . داشتن پنجسال سابقه دفتریاری

شرط داشتن هفت سال سابقه ه  دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند ب  -۶

 .دفتریاری اول

تصو   -7 تاریخ  در  که  اول  ایندفتریاران  و   قانون یب  بوده  سابقه   1۵شاغل  سال 

 
و دفتریاران مصوب  آیین  9ماده    9 کانون سردفتران  و  اسناد رسمی  قانون دفاتر  نامه 

28/12 /1۳99  : 

قانون باشند و مدارک مثبت آن را ارائه کنند.    ۶متقاضیان باید دارای شرایط مقرر در ماده  »

( قانون باید متضمن نام و نام خانوادگی متقاضی و ۶( ماده )۴تصدیق اجتهاد موضوع بند )

ره ملی و تاریخ تولد وی با حروف باشد و صحت صدور آن باید به تأیید رییس قوه قضائیه  شما

 یا مرجع مورد تأیید ایشان برسد. 

از تصدیق  -تبصره مراتبی  بیانگر  یا  و  ندارد  متقاضی  اجتهاد  بر  صریح  داللت  که  هایی 

 «تحصیالت وی باشد قابل پذیرش نیست.

»  1۳بند   در  سردفتری  متقاضیان  انتخاب  شرایط  آزمون  نام  ثبت  راهنمای  اطالعیه 

 «:  1۴01سردفتر اسناد رسمی 

»دارا بودن مدرک اجتهاد یا افتاء از مراجع مسلم که صحت صدور آن باید به تایید رئیس قوه 

 قضائیه یا مرجع مورد تایید ایشان برسد.«

  :1۳16قانون »دفتر اسناد رسمی« مصوب  10شق سوم ماده  10

یخ اجرای قانون دفتر اسناد رسمی تا وقتی که وزارت دادگستری مقتضی »اشخاصی که از تار

 دادگستری برآیند.« بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت  
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 . دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند

رسمی   متصدیان  -1  تبصره اسناد  اجدفاتر  تاریخ  تا  رعایت  قانون این  رایکه  با 

رسمی    قانون  مقررات اسناد  شده درجه   131۶مصوب  دفاتر  کماکان    اندبندی 

محدود به حدودی است که در آخرین   رسمی اسناد تنظیم و ثبت  رایصالحیتشان ب

  .ها ابالغ شده استنامه آن  اجازه

این  -2  تبصره تصویب  از  ثبت قانون پس  به  اسناد سازمان  نسبت  کشور  امالک  و 

   131۶ب  مصو دفاتر اسناد رسمی   قانون تطبیق وضع سردفتران که بر اساس
ً
منحصرا

م  در حد انجام وظیفه  این  کنندی قانونی درجات دوم و سوم  طبق   قانون با مقررات 

  .اقدام خواهند کرد رسدی موزارت دادگستری  یبای که به تصو نامهآیین

و امالک کشور  اسناد سازمان ثبت  رای منظور تربیت کادر علمی و فنی به  ب -۳تبصره  

وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه دفتر اسناد رسمی  و  

وزارت علوم و آموزش   یبتدوین و به تصو  قانون که طبق مقررات این  اینامهآیینبه  

رس  خواهد  دادگستری  وزارت  و  کالس  یدعالی  تشکیل  طریق  یا  از  مخصوص  های 

رشته دانشکده تأسیس  در  خاص  منظور  ای  یا  برنامه ها  در  مزبور  فنون  های  نمودن 

التحصیالن رشته مزبور بر سایر  فارغاقدام خواهد کرد.    یی عالهااهتحصیلی آموزشگ

 . خواهند داشت 11داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم

کامل   -7ماده   دیپلم  دارندگان  و  کارآموزی  بدون  را  لیسانس  دانشنامه  دارندگان 

ب را  که  متوسطه  سال  یک  می شرط  بارآموزی  رسمی  دفتریاریه  توان  اسناد  دفاتر 

دفتریاری اشتغال دارند ه  ب قانون دفتریارانی که در تاریخ تصویب اینانتخاب نمود.  

 . شوندی کماکان دفتریار شناخته م

 
شماره  11 اداری«    28/۴/1۳89مورخ    261»رای  عدالت  دیوان  عمومی  با  هیئت 

فارغ  نبودن  معاف  آزمون موضوع  در  شرکت  از  ثبتی  علوم  دانشگاهی  رشته  التحصیالن 

 همین کتاب ببینید.  220سردفتری را در صفحه 
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  .سردفتر مقرر است رایط باشد که برایکفیل دفترخانه باید واجد همان ش  -تبصره

از تاریخ تصویب ایندادگستری اجازه داده می به وزارت   -8ماده   تا ده   قانون شود 

خارج از مراکز استان و دفتریاری در دفتر اسناد رسمی  تصدی    رایسال در صورتی که ب

موجود نباشد از میان اشخاص   قانون این  7و    ۶ط موضوع مواد  رایداوطلب واجد ش 

و امالک کشور فقط   ناداس  سازمان ثبتسابق انتخاب کند   قانون ط طبقرایواجد ش 

به محل دیگر موافقت می  افراد  این  انتقال  تقاضای  با  نماید که در محل  در صورتی 

 .وجود نداشته باشد طرایجدید نیز داوطلب واجد ش 

سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از   - 9ماده  

  12.بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشدپنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از 

  رای هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دا قانون پس از تصویب این -10ماده  

و دفتریاری اول(    ی اعم از سردفترسی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب ) 

م کند.  تواندی باشد  بازنشستگی  مزای  13تقاضای  از  اشخاص  این  استفاده  ای  نحوه 

 
« با موضوع دیوان عدالت اداری  هیئت عمومی   9/6/1۴00مورخ    ۴72رای شماره  »  12

)تعیین شرط سنی حداقل    1397آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی سال    8عدم ابطال بند  

 همین کتاب ببینید. 191سال برای داوطلبان( را در صفحه  ۴9و حداکثر  23

هیئت عمومی دیوان   1۳99/ 20/8مورخ    1107»رای وحدت رویه شماره    -الف  13

اداری« برای   عدالت  غیرسردفتری  خدمت  سوابق  نبودن  احتساب  قابل  موضوع  با 

  198قانون دفاتر اسناد رسمی و... را در صفحه    10بازنشستگی سردفتران به موجب ماده  

 همین کتاب ببینید. 

نامه »آیین   8۵در مورد وضعیت پرداخت حق بیمه به سایر صندوق های بازنشستگی ماده    -ب

را در   1399/ 12/ 28مصوب    قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران«

 همین کتاب ببینید. 
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 ۱9                       ۱۳۵۴قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 

  1۵.تعیین خواهد شد 1۴قانون ینا 8۶موضوع ماده  نامهآیینموجب ه بازنشستگی ب

سال تمام بر اساس    ۶۵سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن   -11ماده  

ای است که  شناسنامه   بازنشسته خواهند شد. مالک تشخیص سن قانون مقررات این

 1۶.کار ارائه شده استه در بدو اشتغال ب

بکار اشتغال دارند  قانون سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این -تبصره

 17. کار ادامه دهنده سال تمام ب 70تا سن  توانندی م

به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء    توانیزیر را نم  اشخاص -12  ماده

 
: مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران« در حال حاضر »فصل ششم    14

  1399/ 12/ 28نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران« مصوب  از »آیین 

 همین کتاب ببینید.  12۵را در صفحه 

التحریر دفاتر اسناد رسمی  درباره منابع تامین وجوه اجرای این ماده »قانون توزیع حق   15

مجلس شورای اسالمی را  1373/ 2/ 28قانون دفاتر اسناد رسمی« مصوب  ۵۴موضوع ماده  

 همین کتاب ببینید.  1۴7در صفحه 

 کل حقوقی قوه قضائیه: اداره  ۴/6/1۳9۴ـ  7/ 19۳7/9۴نظریه مشورتی  -الف 16

دفتران و دفتریاران  قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر   11سال تمام، در ماده    ۶۵منظور از  »

 ۶۵ماه از ورود سنش به    12به عنوان سن بازنشستگی، وضعیت کسی است که    ۵۴مصوب  

ان  سالگی گذشته را نمیتو   ۶۴ماه از ورود سنش به    12سالگی گذشته باشد و لذا کسی که  

 « سال تمام دانست. ۶۵

التحریر دفاتر اسناد رسمی درباره منابع تامین وجوه اجرای این ماده »قانون توزیع حق   -ب

مجلس شورای اسالمی را  1373/ 2/ 28قانون دفاتر اسناد رسمی« مصوب  ۵۴موضوع ماده  

 همین کتاب ببینید.  79در صفحه 

 های ثبتی:مجموعه بخشنامه 21بند  17

مادام که حکم   13۵۴  رماهیت  2۵مصوب    یقانون دفاتر اسناد رسم  11ماده    نظر به تبصره» 

 « به کار خود ادامه دهد. دیابالغ نشده است با اریدفتر ایصادر و به سردفتر  یبازنشستگ 
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 محشای منقح دفاتر اسناد رسمی                                                        20

 

 .کرد

 18.بیگانه اتباع -1

 19. والیت هستندکسانی که تحت قیمومت یا  -2 

و   -3 دادگستری  وکالت  یا  قضائی  یا  دولتی  خدمات  از  دائم  انفصال  به  محکومین 

 
 قانون مدنی: 976ماده  18

 : شوندی محسوب م  رانیتبعه ا لیاشخاص ذ »

باشدآن   یخارج   تیکه تبع  یاشخاص  یاستثناه  ب  رانیا  نیساکن  هیکل  –   1   ت ی تبع  ،ها مسلم 

 نباشد.  رانیاعتراض دولت ا ها مورد آن  تیمسلم است که مدارک تابع یکسان  یخارج

 در خارجه متولد شده باشند.  ای رانیدر ا نکهیاست اعم از ا  یرانیکه پدر آن ها ا یکسان –  2

 معلوم باشد. ر یمتولد شده و پدر و مادر آنان غ رانیکه در ا یکسان –  3

وجود  ه  متولد شده ب  رانیها در ااز آن   یک یکه    یاز پدر و مادر خارج  رانیکه در ا  یکسان  –   ۴

 اند. آمده 

  دن یوجود آمده و بالفاصله پس از رسه که تبعه خارجه است ب یاز پدر رانیکه در ا یکسان  –  ۵

ها اقامت کرده باشند واال قبول شدن آن   ران یدر ا  گریسال د   1سال تمام الاقل    جدهیسن هه  ب

مقرر   رانیا تیتابع لیتحص  یخواهد بود که مطابق قانون برا ی بر طبق مقررات رانیا  تیتابعه ب

 است. 

 کند.  اریاخت  یران یکه شوهر ا یهر زن تبعه خارج –  ۶

 *کرده باشد. لیرا تحص   رانیا تیکه تابع یهر تبعه خارج –  7

نخواهند    ۵و    ۴خارجه مشمول فقره    یو قنسول  یاسیس   ندگانیاطفال متولد از نما  –   تبصره

 «بود 

قانون مدنی نیست و به این   982*تحصیل تابعیت ایران از موارد استثنائی مذکور در ماده  

 ندارد.  جهت برای اشتغال به سردفتری یا دفتریاری داشتن تابعیت ایرانی اصلی ضرورت

 قانون مدنی: 1207ماده  19

 –   2  صغار.  – 1خود ممنوع هستند:  یمحجور و از تصرف در اموال و حقوق مال   لیاشخاص ذ » 

 « .نیمجان – 3 .دی رش ریاشخاص غ
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