
و کانون یقانون دفاتر اسناد رسم 

ارانیو دفتر  سردفتران

دفترخانه التیتشک  -اول  فصل

1354.4.25 مصوب

و   نیطبق قوان یاسناد رسم ثبت و میتنظ  یت و برااس یواحد وابسته به وزارت دادگستر یدفترخانه اسناد رسم  - 1 ماده

.و نظامات راجع به آن است نیقوان  تابع دفترخانه فی. سازمان و وظاشودیملیمقررات مربوط تشک

سازمان  شنهادیقانون بنا به پ نیا مقررات تیاست که با رعا یبه عهده شخص یاداره امور دفترخانه اسناد رسم - 2 ماده

منصوب و سردفتر   یدادگستر ریو به موجب ابالغ وز  سردفتران  کانون یجلب نظر مشورتثبت اسناد و امالک کشور با

.شودیم دهی نام

یشهرستان محل و در محلها دادستان ی نشده نظر مشورت سیکه در مراکز استان کانون سردفتران تأس یتا زمان - تبصره

.محل جلب خواهد شدفاقد دادسرا نظر دادگاه بخش

ار یو دفتر باشدیثبت را دارا م سازمان یندگ یکه سمت معاونت دفترخانه و نما ار یدفتر  کیهر دفترخانه عالوه بر  - 3 ماده

.داشته باشد زین دوم ار یدفتر کی تواندیمشودیم دهیاول نام 

.شود یقانون منصوب م نیا مقررات سردفتر و به موجب ابالغ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور برابر شنهادیبه پ ار یدفتر

خواهد شد و در صورت   نییتع سردفتر و موافقت اداره ثبت محل ی بخش به معرف ایمحل دفترخانه در هر شهر  - 4 ماده

.است ریپذثبت محل امکان بیصوبا ت بخش ایدر همان شهر  گر یدفترخانه به محل دضرورت انتقال محل

.خواهد بود ریضابطه ز  تابع هر محل یهایازمندیدفترخانه با توجه به ن سیقانون تأس نی ا بیپس از تصو - 5 ماده

درآمد حاصل از حق ثبت معامالت  و هزار نفر با توجه به آمار  ستی حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر ب یشهرها برا در 

.دفترخانه کی

.داشت دفترخانه خواهد کیآنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد  تیکه جمع   ییو بخشها شهرها

خواهد  دیدفترخانه جد سیتأس شده در حکم لیکه به علت انفصال دائم سردفتر تعط یادفترخانه تیفعال دیتجد اجازه

.بود

لیقانون در حال تعط نیا 69 مقرر در ماده یمدتها یو فوت سردفتر که پس از انقضا یاست در مورد بازنشستگ نی همچن

.بماند یباق

براى خرید بسته کامل سواالت آزمون سردفترى اسناد رسمى ، اینجا کلیک نمایید

https://iranarze.ir/ES427


معامالت و درآمد دفاتر  زانیبه م توجه ماده هر گاه با نیهر محل به شرح ا ی تعداد دفاتر اسناد رسم نییپس از تع - تبصره

 شنهادیشود به پ صیتشخ یبر حد نصاب مذکور ضرور  دفاتر زائد تعداد شیافزا یمحل اتیمقتض موجود و  یاسناد رسم

هر حوزه   در  به دفاتر موجود  توانیحداکثر تا دو دفترخانه م یدادگستروزارت بیکشور و تصو امالک  سازمان ثبت اسناد و

 .قانون اضافه نمود نیمقررات ا تیبا رعا یثبت

 

 آنها  تیو صالح ارانیانتخاب سردفتران و دفتر  -دوم  فصل

 .نمود نییتع یدفترخانه اسناد رسم یبه سردفتر توانیرا م ریاشخاص ز  - 6 ماده

سابق معقول و منقول  دانشکده ای اتی منقول از دانشکده اله ای ییحقوق در رشته قضا سانسیل یکه دارا یاشخاص - 1

 .باشند

 .باشند  یدادگستر  کی هیوکالت پا  ای ییدو سال سابقه خدمات قضا یکه دارا یکسان - 2

 .یار یبه شرط داشتن سه سال سابقه دفتر هاهیسانسیل ریسا - 3

 .باشند رسدیم یدادگستر وزارت بیکه به تصو یانامهنییاجتهاد طبق آ قیتصد یکه از مراجع مسلم دارا یاشخاص - 4

قانون دفتر   10ماده  سوم  موضوع شق  یار یو دفتر یامتحان مخصوص سردفتر یقبول یگواه یکه دارا یارانیدفتر - 5

 .یار یدفتر باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه1316مصوب   یاسناد رسم

 .اول یار یدفتر کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه پلمید یکه دارا یارانیدفتر - 6

از متناوب و مستمر داشته   اعم یار یدفتر سال سابقه  15قانون شاغل بوده و   نیا بیتصو خیاول که در تار  ارانیدفتر - 7

 .باشند

مصوب   یدفاتر اسناد رسم قانون مقررات تیقانون با رعا نیا یاجرا خیکه تا تار  یدفاتر اسناد رسم انیمتصد - 1 تبصره

 نیاست که در آخر یمحدود به حدود یثبت اسناد رسم و میتنظ یبرا تشانیکماکان صالحاندشده یبنددرجه  1316

 .نامه آنها ابالغ شده استهاجاز 

سردفتران که بر اساس  وضع قی قانون سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به تطب نیا  بیپس از تصو - 2 تبصره

 نیبا مقررات ا کنندیم فهیدوم و سوم انجام وظ درجات یمنحصراً در حد قانون 1316 مصوبیقانون دفاتر اسناد رسم

 .اقدام خواهند کرد رسدیمیوزارت دادگستر بیتصو که به یانامهنییقانون طبق آ

وزارت علوم و  یاسناد رسم دفتر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و یبرا یو فن یکادر علم ت یبه منظور ترب  - 3 تبصره

وزارت  بیو به تصو نیدوقانون ت نیکه طبق مقررات ا یانامهنییآ  با توجه به یوزارت دادگستربا جلب نظر یآموزش عال



  خاص در  یارشته سیتأس ایمخصوص   یکالسها لیتشک قیطر از دیخواهد رس یدادگستر وزارت و یعلوم و آموزش عال

 .خواهد کرد اقدامیعال یآموزشگاهها یلیتحص یهامنظور نمودن فنون مزبور در برنامه ای هادانشکده

 .داشت حق تقدم خواهند یار یو دفتر یداوطلبان سردفتر  ریرشته مزبور بر سا النیالتحصفارغ

 یسال کارآموز  ک یرا به شرط  متوسطه  کامل پلمیو دارندگان د یرا بدون کارآموز سانسیدارندگان دانشنامه ل  - 7 ماده

 .نمود انتخاب یاسناد رسمدفاتر یار یبه دفتر توانیم

 .شوندیم شناخته ار یاشتغال دارند کماکان دفتر یار یقانون به دفتر نیا بیتصو خیکه در تار  یارانیدفتر

 .سردفتر مقرر است یباشد که برا طیواجد همان شرا دیدفترخانه با لیکف - تبصره

دفتر   یتصد یکه برا یدر صورت سال قانون تا ده  نیا بیتصو خیاز تار  شودیاجازه داده م یبه وزارت دادگستر - 8 ماده

 انی قانون موجود نباشد از م نیا 7و  6موضوع مواد  طیواجد شرا داوطلب خارج از مراکز استاندر  یار یو دفتر یاسناد رسم

انتقال   یتقاضا با یسازمان ثبت اسناد و امالک کشور فقط در صورتطبق قانون سابق انتخاب کند طیشرا اشخاص واجد

 .نداشته باشد وجودطیشرا واجد داوطلب زین دیکه در محل جد دینمایافقت ممو گریافراد به محل د نیا

  دینبا ارانیسال و سن دفتر پنجاه از  شتریو چهار سال و ب ستیکمتر از ب  دیسن سردفتران در بدو اشتغال نبا  - 9 ماده

 .پنجاه سال باشداز  شتریسال و ب ستیکمتر از ب

  یسابقه خدمت اعم از متوال سال ی س یاول که دارا  ارانیاز سردفتران و دفتر کیقانون هر  نی ا بیپس از تصو -  10 ماده

  یایاشخاص از مزا نیکند. نحوه استفاده ا ی بازنشستگ یتقاضا تواندیم  اول( باشد یار یدفتر ویاعم از سردفترمتناوب ) ای

 .د شدخواه نییتع قانوننیا 68موضوع ماده  نامهنییآ موجب به یبازنشستگ

قانون بازنشسته خواهند  نیا مقررات سال تمام بر اساس 65به سن  دنیاول پس از رس ارانیسردفتران و دفتر -  11 ماده

 .به کار ارائه شده است اشتغال است که در بدو یاشناسنامهسن صیشد. مالک تشخ

سال تمام به   70تا سن  توانندیم دارند شتغالقانون به کار ا نیا بیتصو خیاول که در تار  ارانیسردفتران و دفتر - تبصره

 .کار ادامه دهند

 .کرد ابقاء ایانتخاب  یار یدفتر ای یبه سمت سردفتر توانیرا نم ریاشخاص ز  -  12 ماده

 .گانهیاتباع ب - 1

 .هستند تیوال ای مومتیکه تحت ق یکسان - 2

به انفصال موقت از  نیمحکوم نیو همچن یوکالت دادگستر ای ییقضا ای یبه انفصال دائم از خدمات دولت نیمحکوم  - 3

 .قیتعل ایدر مدت انفصال خدمات و مشاغل مزبور 



که  ییهابه جنحه نیمحکوم نیعفت و همچن یمناف یهابه ارتکاب جنحه نیو محکوم یعمد اتیبه جنا نیمحکوم  - 4

  نیاست و همچن یقانون مجازات عموم 15ماده  در  مذکور  یحقوق اجتماع  یاز بعض تیحروم ممطابق قانون مستلزم

 .محاکمه هستند تحت یعمد اتیجنا که احراز شود به اتهامات یاشخاص

 .باشند یاخالق تیکه فاقد صالح یبه مواد مخدر و کسان نیو معتاد دهیاشخاص مشهور به فساد عق - 5

مذکور در ماده  یهاارتکاب جنحه اتهام به ایمطلقاً و  یعمد تیکه به اتهام ارتکاب جنا ارانیسردفتران و دفتر -  13 ماده

معلق خواهند شد  یخواست صادر شود تا صدور حکم قطع فریآنها ک هیعل ییطرف مراجع قضا ازیقانون مجازات عموم 19

  ای طیشرا واجد ار یسردفتر معلق به کفالت دفتر  یینها فیشدن تکلنمعلق شود دفترخانه تا روش سردفتر  که یو در صورت

و امالک کشور مکلف است بالفاصله  اسنادثبت اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان یگری سردفتر د

 .دیاجازه اشتغال مجدد او را صادر نما

قانون  نیکه به موجب ا یموارد در  گر یامور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه د یمتصد تواندیسردفتر نم ک ی -  14 ماده

 .شودینم محسوبیمقرر است تصد

به علت   ایاست و  تیمعذور  ای یمرخص ای قیکه سردفتر آن در حال تعل یانسبت به امور دفترخانه لیسردفتر کف فیوظا

خواهد   نییتع نامهنییاز شقوق مذکور در فوق طبق آ ک ی در هرشده است  لیدفترخانه تعطسردفتر یبازنشستگ ا یفوت 

 .شد

 .است یار یو دفتر یشغل سردفتر یمناف ریمشاغل ز  -  15 ماده

 .هایشهردار  و وابسته به دولت و یدر مؤسسات دولت تیو عضو یقضاوت و وکالت دادگستر - 1

 .قانون تجارت ک یماده  فیاشتغال به امر تجارت بنا به تعر - 2

وابسته  ایو  یدولت  مؤسسات و مهیمؤسسات ب ایو بانکها و  یتجار  یعامل شرکتها  تیریو مد رهیمد أتیدر ه تیعضو - 3

 .به دولت

کانون   هیبه استثناء نشر)  ریسردب و از یو صاحب امت یداخل ریمد  ایمسئول  ریمجله اعم از مد ایروزنامه  تیریمد - 4

 (. باشد داشته یجنبه علمکه صرفاً یسردفتران و مجالت

  ایو  یبه شغل سردفتر اشتغال مانع از  یبا اجازه وزارت دادگستر یها و مدارس عالدر دانشکده سیتدر  - 1 تبصره

 .نخواهد بود یار یدفتر

با حفظ سمت از اشتغال به  یانتخاب شهردار  ای نیمجلس یندگیدر صورت انتخاب به نما ار ی دفتر ا یسردفتر   - 2 تبصره

  شودیم ی که از طرف سردفتر معرف طیواجد شرا ار یدفتر یتصد  به مدت دفترخانه نیدر امعذور خواهد بود و یسردفتر

 جزء سنوات خدمات او یدر سمت شهردار انتخاب خدمتای نیسردفتر در مجلس یندگینما اداره خواهد شد. مدت



 .شودیم محسوب

آن به موجب  یاجرا بیمتن سوگند و ترت) ندینما ادیسوگند  دیقبل از اشتغال به کار با ارانیسردفتران و دفتر  - 16 ماده

 . (خواهد بود نامهنییآ

ضمانت و   زانیضامن و م گرفتن بیضامن معتبر بدهند ترت  دیقبل از شروع به کار با ارانیسردفتران و دفتر -  17 ماده

 .بود خواهد نامهنییموجب آاز آن بهشرائط و نحوه استفاده 

 

 ارانیسردفتران و دفتر فی مقررات مربوط به دفترخانه و وظا  -سوم  فصل

ثبت اسناد و امالک کشور  سازمان که از طرف یو در اوراق مخصوص یاسناد رسم یهااسناد در دفترخانه هیکل -  18 ماده

و   گرددیثبت م شودیم دهیدفتر که به نام دفتر سردفتر نام کی  در  و فقط میتنظ شودیداده مدفترخانه قرار  ار ی در اخت

 .باشد  ار یمگر آن که دفترخانه فاقد دفتر دیرس خواهدار ی معامله و سردفتر و دفتر اصحاب یثبت سند به امضا

  میو عنوان و تعداد و نحوه تنظ نوع که گریدفاتر د یدارا نسخه است کیهر دفترخانه عالوه بر دفتر سردفتر که  -  19 ماده

 .بود خواهد شودیم نیمع نامهنییآآن طبق یو نگهدار 

است و نوشته   یعاد یهانوشته لی امضاء ذ قیاست که منحصراً مخصوص تصد یامضاء دفتر یدفتر گواه -  20 ماده

 نامهنییآ ی. وزارت دادگسترشودیشناخته م الصدور مسلم یمدن  یدادرس نییآ  375ماده امضاء شده با توجه به قیتصد

 .خواهد کرد  بیو تصو هیته امضاء یگواه یالزم را برا

  ینسخه اضاف کیهر حال  به و  شودیم هیبه تعداد آنها ته نیمتعامل یدر صورت تقاضا یاصول اسناد رسم -  21 ماده

  یفتوکپ ایاز اصول اسناد رونوشت  توانندیم نی. متعامل شود یدر دفترخانه نگاهدار  دیبا ریاخخواهد شد که نسخه میتنظ

  باشد اصل سند شده ایرونوشت  ای یعدم مطابقت فتوکپ یادعاایجعل و  یبه سند ادعا نسبت که یدر موارد.ندیاخذ نما

مذکور  ییموقتاً به مراجع قضا  شدهمهر اصل سند را الک و ییمکلفند به درخواست مراجع صالح قضا یدفاتر اسناد رسم

 .آن را در محل دفترخانه مالحظه کنند توانندیالزم بدانند م را ارسال دارند. و هرگاه مراجع مذکور مالحظه دفتر

 نفعیو اشخاص ذ نیمتعامل مقابل بشوند در  یخلفاتخود مرتکب ت ف یکه در انجام وظا یارانیسردفتران و دفتر -  22 ماده

کالً از اعتبار افتد و در   ایو مقررات مربوط بعضاً  نیاز قوان آنها تخلف  ای ریدر اثر تقص یسندمسئول خواهند بود هرگاه

به خسارات  مربوط ی. دعاوندیاز عهده خسارت وارد برآ دیبا مقرر یاشخاص شود عالوه بر مجازاتها آن متوجه یضرر  جهی نت

 .بود خواهد یو مقررات عموم نیتابع قوان  ارانیاز تخلفات سردفتران و دفتر یناش



موجب مقررات به عهده او   به است که  یاول مسئول امور  ار یامور دفترخانه است و دفتر هیسردفتر مسئول کل -  23 ماده

 ار یسردفتر و دفتر ری. در مورد اخشودیبه او ارجاع م امور  سردفتر در حدود مقررات انجام آناز طرف ایمحول شده و 

 .داشت  مشترک خواهند تیمسئول

مان ه  ار یدفتر تیمسئول  کندیم فهیسردفتر انجام وظ یبه جا ار یقانون دفتر نیهر مورد که بر اساس مقررات ا در 

را به عهده دارد نسبت به امور کفالت  یگریدفترخانه د کفالت  که یمورد سردفتر حکم در  نیسردفتر است و هم تیمسئول

 .خواهد بود یجار 

و  تیو معذور  یاستفاده از مرخص نحوه ند یاستفاده نما تیو معذور  ی از مرخص توانندیم ارانیسردفتران و دفتر -  24 ماده

و   هیسازمان ثبت اسناد و امالک کشور و کانون سردفتران تهران ته  طرف خواهد بود که از  یاامهننییآمدت آن به موجب

 .دیخواهد رس یدادگستر وزارت بیبه تصو

کفالت   ار یکه دفتر یدر موارد زین و ار یدفتر تیانفصال موقت و معذور  - قیتعل - یمار یب - یدر موارد مرخص -  25 ماده

به عهده  ار یدوم باشد امور مربوط به دفتر ار یدفتر یدفترخانه دارا که  یدار شود در صورتعهدهقانون نیدفترخانه را طبق ا

 یو اگر مدتها دهدیم انجام را خود سردفتر ار یدفتر فیماه وظادوم نباشد تا دو ار یبود و هر گاه دفتر خواهد مزبور  ار یدفتر

 .خواهد شدگذارده یگریدفترخانه د ار یدفتر عهده موقتاً به ار یاشد کفالت امور دفترباال زائد بر دو ماه ب

 .شد خواهد نییتع 24مندرج در ماده  نامهنییبه موجب آ لیکف ار یکفالت و انتخاب دفتر نحوه

 تیسلب صالح ایانفصال دائم  به یدفترخانه طبق حکم دادگاه انتظام لیکف ار یدفتر ایکه سردفتر  یدر موارد  - 26 ماده

بالفاصله اقدام به   دی. مسئول دفترخانه باگرددیم لیتعط دفترخانه جهیو بالنت شودیم بازنشستهای یمستعف ایمحکوم و 

عنوان به او سپرده   هر ادار که به وجوه و اوراق به هیکل زیو ن دیبنمااسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و دفاتر هیکل لیتحو

دهد در صورت   لیمورد تحو حسبشود یم نییکه تع یادفترخانه به  ایدفترخانه  ایشده طبق دستور ثبت محل به دفتر  

 علتکه به  یاریدفتر ایحکم در مورد سردفتر  نیمحکوم خواهد شد و هم یاحبس جنحه سال  کی یامتناع به شش ماه ال

و امالک کشور از دست   اسناد سازمان ثبت دییپزشک و تأ صیبه تشخ فهیانجام وظ  یحادثه قدرت الزم را برا ای یمار یب

 .است یجار  زین داده باشد در صورت امتناع

 یو اوراق و سوابق مربوط خوددار  دفاتر ل یاز تحو ار یکه سردفتر و دفتر یدر صورت 26در موارد مذکور در ماده  -  27 ماده

دادستان شهرستان دفاتر   ندهیبا حضور نما دیاو با ندهینما ایثبت محل  سییر  28به شرح ماده آنها بیوه بر تعق عال ندینما

دهند  لیآنها تحو نی جانش صورتمجلس به میبا تنظ ار یو دفتر سردفترابیرا در هر محل که باشد ولو در غ سوابق و اوراق و

 .ندیبه اداره ثبت منتقل نما  ایو 

دادستان و   ندهیبا حضور نما او ندهینما ا یثبت محل  سییدفترخانه ر  لیکف ار یدفتر  ایدر صورت فوت سردفتر  -  28 ماده

  میاو دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظ ندهینما ای حضور دادرس دادگاه بخشکه دادسرا نباشد با یدر نقاط



  فوت  خواهند داد و در مورد لیثبت موقتاً تحو سییر شده از طرف نییبه مسئول تع ایو  لیکف  سر دفترورتمجلس به ص

در هر مورد که طبق  خواهد شد. لیتحو سردفتر موقتاً به ایو  نیجانش  ار یباال اسناد و اوراق به دفتر بی به ترت زین ار یدفتر

در محل وجود نداشته باشد    طیواجد شرا ار یکند اگر دفتر فهیظانجام و سردفتر یبه جا دیبا ار یقانون دفتر نیمقررات ا

 .ماده عمل خواهد شد نیو به شرح ا لیتعطموقتاً دفترخانه

 .شودیم  نییتع نامهنییبه موجب آ لیانجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعط بی ترت

آنها مقرر  یبرا یوزارت دادگستر که یاز نظامات  یقانون فیتکال تی مکلفند عالوه بر رعا ارانیسردفتران و دفتر -  29 ماده

ثبت اسناد و امالک در مورد مسئوالن دفتر نسبت به سردفتران و  قانون 69تا  49مواد  نیهمچنندیمتابعت نما داردیم

 .است یجار  زیازدواج و طالق ن سردفتران و ارانیدفتر

مگر آن که مفاد و مدلول  ندینما اقدام ن یو ثبت اسناد مراجع  میموظفند نسبت به تنظ ارانیو دفتر سردفتران -  30 ماده

علت امتناع را کتباً به  دیصورت با نیاخالق حسنه باشد که در ا ای ی مقررات موضوعه و نظم عمومو نیسند مخالف با قوان

 .ندی نما تقاضاکننده اعالم

آنها  مومتیق  ای تیوصا ای تیوال که تحت یکسان ایرا که مربوط به خود  یاسناد دینبا ارانیسردفتران و دفتر -  31 ماده

و در  ندیمادر خدمت آنها هستند ثبت ن ایاز طبقه سوم دارند  چهارم تا درجه یسبب ای ینسببا آنها قرابت ایهستند و 

  ایاست  واقع که دفترخانه در حوزه آن یدادستان شهرستان محلنباشد سند با حضور  یگرید دفترخانه که در محل یصورت

 .ثبت خواهد شدو میتنظ دفترخانه آن در همان لیمراتب در ذ حیآنها با توض ندهینما ایدادگاه بخش  سییر 

 

 ارانیسردفتران و دفتر یو مجازات انتظام بیتعق -چهارم  فصل

در اداره امور اسناد سازمان  ارانیدفتر مربوط به تخلفات سردفتران و  یو گزارشها اتیبه شکا یمقدمات  یدگیرس -  32 ماده

 یامانتظ یموضوع را با اظهار نظر خود به دادسرا یدگیمزبور پس از رس اداره انجام خواهد شد وثبت اسناد و امالک کشور 

 .دینمایم احاله سردفتران

 لیتشک یو کارمند دفتر  ار یداد سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد الزم یانتظام  ی دادسرا -  33 ماده

  .خواهد شد

در اداره  یدادگاه بدو کی استان و سردفتران ازدواج و طالق هر ارانیسردفتران و دفتر یمحاکمه انتظام یبرا -  34 ماده

نظر در سازمان ثبت اسناد و امالک  دیدادگاه تجد کی یبدو یدادگاهها یقطع ریاحکام غ نظردیتجد یت استان و براثب

 .شودیم لیکشور تشک



خواهد  البدلی عضو عل کی و  یسه عضو اصل یدارا کیهر  ارانینظر سردفتران و دفتر دیو تجد یدادگاه بدو -  35 ماده

 :شوندیمانتخاب ریبود که به شرح ز 

 :یدادگاه بدو - الف

 .یدادگستر ریدادگاه استان به انتخاب وز  یشعب مدن یاز رؤسا یکی - 1

 .کشور  سازمان ثبت اسناد و امالک سیی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب ر  یکی - 2

 سییبه انتخاب ر  محل کانون در  لیو در صورت عدم تشک از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل یکی - 3

 .کشور سازمان ثبت اسناد و امالک

 :نظر دیدادگاه تجد  - ب

 .یدادگستر  ریکشور به انتخاب وز  یعال وانیمستشاران د ا یشعب  یاز رؤسا یکی - 1

 .معاون سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در قسمت امور اسناد - 2

 .کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون یاز اعضاء اصل یکی - 3

  ای ییحداقل ده سال سابقه قضا ارانیداد حداقل پانزده سال و دادستان و دینظر با دیو تجد یاعضاء دادگاه بدو - 36 ماده

 .نداشته باشد زیباال ن 4از درجه  یانتظام تیمحکوم اشند و سردفتربداشته  یسردفتر ای یادار 

و محاکمه و نحوه ابالغ و  نظر دیو تجد ی دادگاه بدو لیخواست و تشک فریو صدور ک یمقدمات ی دگیرس بیترت -  37 ماده

مزبور طبق  یدادگاهها یاعضا یایپاداش و مزا زانیم  .بود خواهد یوزارت دادگستر نامهنییموجب آاحکام صادر به یاجرا

 .شد خواهد و پرداخت نییمقررات مربوط تع

مطلع ثبت انتخاب خواهند   کارمندان ای یقضات وزارت دادگستر نی از ب البدلی عل یو اعضا ارانیدادستان و داد - تبصره

 .شد

 :است لیبه قرار ذ یانتظام یمجازاتها -  38 ماده

 .با درج در پرونده خیتوب - 1

 .الیهزار ر  ستیب یال الیاز پانصد ر  ینقد مهیجر - 2

 .شش ماه یاز سه ماه ال یار یدفتر ای  یانفصال موقت از اشتغال به سردفتر - 3

 .انفصال موقت از شش ماه تا دو سال - 4

 .انفصال دائم - 5



 .خواهد شد لیتحوماده فوق به کانون سردفتران  2بند  یوجوه حاصل از اجرا -  39 ماده

 یانامهنییبه موجب آ 38 ماده مذکور در  یاز مجازاتها کیآنها با هر  قیو تطب یتخلفات انتظام یبندطبقه -  40 ماده

 .دیخواهد رس یدادگستر وزارتبیخواهد بود که به تصو

که طرف سه   یباشد در صورت داشته به باال 3از درجه  تیکه دو مرتبه سابقه محکوم یار یدفتر  ایهر سردفتر  -  41 ماده

  دیدرجه باالتر تشد کیاو را تا  ریمجازات اخ تواندی م دادگاه بشود یگریسابق مرتکب تخلف دحکم  تیسال پس از قطع

 .دینما

  ایردفتر  س ی عمل ای یعلم تیصالح نداشتن ایعدم امانت  ایاز سوء شهرت  یدادگستر ریدر هر مورد که وز  -  42 ماده

عدم  یدگیرس  جهیاو را بخواهد هر گاه در نت تیبه صالح یدگیرس یانتظام از دادگاه تواندیماطالع حاصل کند یار یدفتر

حکم   نیا کرد صادر خواهد تیبه سلب صالح یگردد دادگاه رأاز جهات مذکور محرز  ی کیبه  ار یدفتر ای سردفتر تیصالح

مدرک  یدارا ار یدفتر ا یسردفتر  کهیدر صورت و نظر خواهد بود دیابالغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجد خیاز تار 

 .ستین زیجا او یعلم تیبه صالح یدگ یباشد رس یرسم یعلم

نه  امور دفترخا انیحسن جر و را مخالف با نظم یار یدفتر ایرفتار و اخالق سردفتر  یدادگستر ریهر گاه وز  - تبصره

 .دیدستور انفصال صادر نما ماه تا شش تواندیم یمحکمه انتظامدهد بدون مراجعه به صیتشخ

  یبا شئون سردفتر یمناف ار یدفتر ایسردفتر  یتصد یوزارت دادگستر صیهر گاه به تشخ بیپس از شروع تعق -  43 ماده

نظر  دیآنان را از دادگاه تجد قیتعل تواندی م یدادگستر ریوز  باشد امور دفترخانه انیحسن جرمخالف با ایو  یار یدفتر ای

 قیحکم تعل  اقتضاء در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورتکند و با یدگیتقاضا رس نیبه ا د یبا دادگاه بخواهد یانتظام

 .استتی شکا  قابل ریحکم غ نیو ا د یتخلف صادر نما یقطع یدگ یمتخلف را تا خاتمه رس

 امیکند مدت انفصال با ا محکوم دادگاه متخلف را به انفصال موقت ،یانتظام یدگیکه پس از رس یتدر صور   - 1 تبصره

 .احتساب خواهد شد قیتعل

 .و خارج از نوبت خواهد بود یفور  یدگیرس 42ماده و ماده  نیدر مورد ا  - 2 تبصره

نظر دادگاه را در موعد  مورد حاتیتوض ایخواست و  فریپاسخ ک عنهیمشتک ار یدفتر ایکه سردفتر  یدر صورت -  44 ماده

الزم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر   یدگیو رس حاتیتوض یادا یکه حضور او برا یمورددر  نیمقرر ندهد و همچن 

خواهد   صادر  یمقتض یو رأ یدگیکه الزم بداند به موضوع رس یقاتیتحق مدارک موجود در پرونده و به نشود دادگاه با توجه

 .نمود

موجب  یشاک تیرضا جلب یول ستین  یانتظام بیمانع از تعق  عنهیمشتک یاستعفا ایو  یشاک تیجلب رضا -  45 ماده

 .شودیمجازات م فیتخف



 .خواهد بود یباق خود به اعتبار  یحکم قطع یاو تا اجرا نیتضم بیسردفتر پس از شروع تعق یصورت استعفا در 

وقوع امر مستوجب   خیتار  از  دو سال ارانیو تخلفات سردفتران و دفتر یانتظام بیمرور زمان نسبت به تعق - 46 ماده

 .خواهد بود یانتظامبی تعق نیاز آخر ایو  بیتعق

درآمد دفترخانه پس از وضع    شودیم  انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره ای  قیدر مورد تعل -  47 ماده

 .خواهد شد میتقس  هیبالسو منفصلایو سردفتر معلق  لیکف نیب نهیهز

نظر  دیابالغ حکم قابل تجد از  به باال ظرف ده روز پس 3و از درجه  ی قطع 2و   1درجه  یانتظام یمجازاتها -  48 ماده

 .است

  یهایمحاسبات بده هیبه تصف  را منفصل ار یدفتر  ایصدور ابالغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر  یوزارت دادگستر -  49 ماده

 .کندیموکول ماز شغل او  یمسلم ناش

 

 ی امور مال -پنجم  فصل

 :است ریز  به شرح شودی وصول م یو ثبت سند در دفاتر اسناد رسم میتنظ یکه برا یوجوه -  50 ماده

 .یطبق تعرفه مقرر وزارت دادگستر ریحق تحر - 1

 .قانون ثبت یقانون اصالح 123حق ثبت به مأخذ ماده  - 2

 .یاتیمال نیو حق تمبر برابر مقررات قوان اتیمال  - 3

 .وصول آن به عهده دفترخانه محول است نیکه طبق قوان یوجوه ریسا - 4

 .ت تعلق خواهد گرفتشده در سند هم حق ثب دینسبت با جور و بهره منجز ق - 1 تبصره

وصول خواهد   الیهزار ر  ده موضوع آنها ممکن نباشد حق ثبت به مأخذ متیق نییکه تع یثبت اسناد یبرا - 2 تبصره

 .است الیر  ستیوجه معامله ب از  یاقرار به وصول قسمت ایمعامالت اقاله ایشد. حق ثبت فسخ 

شرط شده باشد   گریو عقد د معامله در ضمن ایالضمان خواه رأساً موضوع سند باشد  نسبت به وجه التزام و وجه -  51 ماده

هر نوع انتقال بالعوض و وقف و   نی ثبت وصول نخواهد شد همچن حق گرفته نشده باشد قهیوث بهیآن هم مال نی تأم یو برا

 تیمصرح در مواد مربوط به معاف یو بهداشت یفرهنگ یسازمانها وهیریو خ یمذهب مؤسسات که به نفع تیحبس و وص

و  نیکه به موجب قوان ییتهایمعاف  نیهمچن از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود ردیصورت گ میمستق  یاتهای مال قانون

( از پرداخت یپهلوادیبن )  یموقوفات خاندان پهلو زیاست و ن یباق است کماکان به قوت خود  دهیمقررات خاص مقرر گرد

 .معاف است یثبت یهانهیهز هیکل



است دفاتر   ی اسناد رسم دفاتر در عهده یکه به عنوان وصول آن طبق مقررات قانون یوجوه عموم صالیا یبرا -  52 ماده

دفاتر قرار خواهد گرفت با  ر ای و در اخت هیته نفعیذ که از طرف سازمان یبرگ مخصوصموظفند حقوق متعلق را در 

 .ندینما زیخواهد شد وار  نیکه مع ییحسابها ایحساب روز بعد از امضاء سند به  پنج کنند و حداکثر دیمشخصات الزم ق

 .خواهند کرد بیتصو ییو دارا یو وزارت امور اقتصاد یماده را وزارت دادگستر نیا ییاجرا نامهنییآ

 :برد خواهند سهم ریز  بی به ترت ارهایثبت، صاحبان دفتر و دفتر از درآمد حاصل از حق -  53 ماده

پنجم، از چهار هزار  کی الیر  ششصد نسبت به مازاد الیتا چهار هزار ر  الیر  ک یدر ماه نصف، از ششصد و  الیششصد ر  تا

نسبت به  الیتا پنجاه هزار ر  الیر  کیو از ده هزار و  کدهمی الیهزار ر  چهار  به مازاد، از  نسبتالیتا ده هزار ر  الیر  کیو 

  یوزارت دادگستر نامهنییآ برابر و کمک اعاشه کارکنان دفاتر ار یدفتراز مبالغ فوق به سردفتر و  ستمیب کی الیر  هزار  مازاد

 .افتیاختصاص خواهد  ی سهم

بار مورد  کی چهار سال  هر دیخواهد بود که با یشده وزارت دادگستر نییطبق تعرفه تع ری حق تحر زانیم -  54 ماده

توسط سردفتر به   یافتیدر  ریدرصد از حق تحر ستیب شود، نظر دیصورت اقتضا در آن تجدو در  ردیمجدد قرار گ یبررس

 .شودیاول پرداخت م ار یدفتر

 یاتهایقانون مال 165ماه  موضوع ارانیو دفتر  یسردفتران اسناد رسم مهیسردفتران مکلفند وجوه مربوط به ب -  55 ماده

 .ندینما زیبه حساب کانون سردفتران تهران وار  52مفاد ماده  تیرعا قانون با نیا 11و  10مواد  یاجرا یرا برا میمستق 

مربوط   نامهنییرا طبق آ ارانیدفتر سردفتران و مهیحساب حق ب ید وکانون سردفتران تهران مکلف است موج  - 56 ماده

به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به  یدر بانک مل  ای و اسناد خزانه رسانده ایقرضه اوراق دیبه مصرف خر

 ییاجرا نامهنییآ  .بود خواهد نامهنییقرضه و اسناد خزانه طبق آ اوراقیو نگهدار  دیکند. نحوه خر تعاون صندوق لیتشک

 .خواهند کرد بیتصو ییو دارا یو وزارت امور اقتصاد یماده را وزارت دادگستر نیا

و کارکنان دفاتر  ارانیو دفتر سردفتران  دادن وام به  ای یضرور  یقانون به منظور کمکها  نیا  یاجرا خیاز تار  -  57 ماده

  .گرددیم  لیتحت نظر کانون سردفتران مرکز تشک ارانیو دفتر سردفتران صندوق تعاونبه نام یصندوق یماسناد رس

 .خواهد کرد  بیتصو یماده را وزارت دادگستر نیا یاجرا نامهنییآ

 

 اران یکانون سردفتران و دفتر -ششم  فصل

 یمحل اتیمقتض ریو سا یرسم اسناد مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر ر یدر تهران و سا یوزارت دادگستر -  58 ماده

است  یو استقالل مال یحقوق تیشخص یدارا  کانون .خواهد داد لیتشک تحت نظارت خود راارانیکانون سردفتران و دفتر

 .بود خواهد یو از نظر نظامات تابع وزارت دادگستر



اول( و سه عضو   ار یو دو دفتر سردفتر پنج)  یمرکب از هفت عضو اصل یاره یمد أتیه لهیکانون سردفتران به وس -  59 ماده

 .شودیم ( ادارهار یدفتر ک یدو سردفتر و) البدلیعل

 .محل انتخاب خواهند شد همان ارانیسردفتران و دفتر  نی کانون سردفتران مرکز هر استان از ب رهیمد أتیه - 60 ماده

  نییتع یدادگستر ریاز طرف وز  انتخابات نظارت بر یبرا یأتیکانون ه رهیمد أتیر انتخابات هبه منظور نظارت د - 61 ماده

امور  ر یو سا یاخذ رأ و و نحوه عمل و نظارت أتیه لیانتخاب آنها و طرز تشک طینظار و شرا أتیاعضاء ه تعداد  .شودیم

 .خواهد شد نیی تع نامهنییآمربوط به انتخابات به موجب

سال   10 یکه حداقل دارا  نمود کانون انتخاب رهیمد أتیه تیعضو یبرا توانیرا م یارانیسردفتران و دفتر  - 62 ماده

به باال  3از درجه  یانتظام تیخدمت خود محکوم ریاخ سال بوده و در پنج یار یو دفتر یرسمدفتر اسناد یسابقه تصد

  10جزو  آنها و وکالت ییباشند سوابق قضا یوکالت دادگستر ایو   ییسابقه خدمت قضا یکه دارا یکسان .نداشته باشند

 .گرددیسال مذکور منظور م

 یرا با رأ طیواجد شرا ار یدفتر پانزده زی ن ارانیهر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتر انیماه قبل از پا کی  - 63 ماده

  ینظارت بر انتخابات صورت اسام أتیه  یذ رأاز اخ پس  .نمود خواهند  کانون انتخاب رهیمدأتیه تیعضو یبرا یمخف

 ریارسال خواهد داشت و وز انتخابات به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  انیپا را ضمن صورتمجلس تیاکثر نیحائز

   .خواهد کرد نییقانون هر محل را تع  البدلی و عل یاعضاء اصل نی منتخب نیاز ب یدادگستر

 .سه سال و انتخاب مجدد آنها بالمانع است رهیمد أتیاعضاء ه یدوره تصد  - 64 ماده

  کیو  سییر  بینا ک ی - سییر  ک یخود  انی از م یمخف یجلسه با رأ نیدر اول رهیمد أتیسردفتران عضو ه  - 65 ماده

 رهیمد أتیه سییر  .باشدیآراء معتبر م تیبه اکثر رهیمد أتیه ماتیخواهند کرد. تصمانتخاب ریدب کیدار و خزانه

 یاو خواهد بود و در امور مال یبا امضا کانون است و مکاتبات رهیمد أتیه ماتیتصم یکانون در اجرا یقانون ندهینما

 .الزم است زین  دار خزانهیامضا

 :است ریکانون به شرح ز  فیوظا - 66 ماده

 .ارانیسردفتران و دفتر ی و عمل یعلم شرفتیفراهم کردن موجبات پ - 1

 .ثبت اسناد و امالک کشور  سازمان دییبا تأ ی مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسم یدر جهت اجرا هیوحدت رو جادیا - 2

 .ترازنامه هیته -پرداخت مخارج -وصول درآمدها  -بودجه  میتنظ لیکانون از قب یاداره امور مال - 3

و ثبت اسناد آنها بدون  میتنظ به منظور  یرسمآنان به دفاتر اسناد  ییراهنما قیاز طر بضاعتی کمک به اشخاص ب - 4

 .ریحق تحر افتیدر 



  نیا 68و  57و  56مواد  موضوع ارانیو صندوق تعاون سردفتران و دفتر  یبازنشستگ مهیانجام دادن امور مربوط به ب - 5

 .قانون

و ازدواج و طالق در هر   یرسم اسناد و نظارت در امور دفاتر یبا سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در بازرس یهمکار  - 6

مراتب را به   یمقدمات  یدگیپس از رس دی اطالع حاصل کند با یار یدفتر ایسوء شهرت سردفتر  ایو مورد که کانون از تخلف

 .امالک کشور گزارش دهد و سازمان ثبت اسناد

 .یکارکنان دفاتر اسناد رسم یاستخدام نامهنییآ بیو تصو میتنظ  - 7

کانون به سازمان ثبت اسناد و  یقطع و اعالم نظر ار یسردفتر و دفتر انیم یاز روابط شغل یبه اختالفات ناش یدگیرس - 8

 .الزم میتصمامالک کشور جهت اتخاذ

آن استان به عهده   ی اسناد رسم دفاتر نشده باشد امور مربوط به لیکانون سردفتران تشک یتانکه در اس یتا زمان - 67 ماده

 .باشدیماستان نیکتریکانون نزد

قانون  نیا  55موضوع ماده  وجوه را از محل ارانیسردفتران و دفتر هیکانون سردفتران تهران مکلف است کل  - 68 ماده

 مقررات مشمول تیو بازماندگان آنها از لحاظ معاف ارانیسردفتران و دفتر یافتیدر  هوجو .کندمهیمصوب ب نامهنییبرابر آ

   .بودخواهد  1345مصوب سال  میمستق یاتهایقانون مال 95ماده 

 

 مقررات مختلفه  -هفتم  فصل

  یتصد یقانون را برا  نیا طبق مقررات تیشخص واجد صالح تواندیم شودیسردفتر شاغل که بازنشسته م  - 69 ماده

دو ماه  یالزام ی در مورد بازنشستگ یمعرف  یالزم برا مدت .کند یثبت اسناد و امالک کشور معرفدفترخانه خود به سازمان

 سردفتر . ورثهدیبه عمل آ یمزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگ یمعرفدیمورد با نیا ریدر غ و است یبازنشستگ خیقبل از تار 

فوق شخص واحد  بیبه ترت مجتمعاًتوانندیم فوت سردفتر خیشاغل بوده است تا شش ماه از تار  تالفونیکه ح یمتوف

 نکنند یمعرف تی مذکور شخص واجد صالح یوراث او در مهلتها ایکه سردفتر  یصورت در  .کنند یرا معرف تیصالح

  ی گرید طی به شخص واجد شرا قانون ن یمقررات ا تیرا با رعادفترخانه یتصد تواندی ثبت اسناد و امالک کشور م سازمان

 .دی واگذار نما

  میتنظ یبرا یاوراق مخصوص کشور  کانون سردفتران تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و امالک -  70 ماده

  دیق دیالزاماً با یسند  ایدر هر معامله  یو کل  یمقررات عموم عنوان کند و آنچه را که به هیتهی اسناد در دفاتر اسناد رسم

خواهد  دیق اوراق که آن مقررات در پشت  یاوراق رسم هیتهنسبت به دیثبت اسناد و امالک کشور با سازمان و نییشود تع

چاپ شده است در متن سند و پشت اوراق در   یو عموم یصورت ثبت آنچه که به نام مقررات کل نیشد اقدام کند. در ا

 .خواهد بود هیالرعاالزم نیطرف یدفتر برا یدفتر ضرورت ندارد و پس از امضا



مراتب را به سازمان  کنندیم صادر  یسند رسم یاعتبار یبر ب یمکلفند در هر مورد که رأ یمحاکم دادگستر  -  71 ماده

که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در مالحظات ثبت دفتر   یموضوع سندگاه  هر .اعالم کنندثبت اسناد و امالک کشور 

موکول به صدور  تیمالک نسبت به دفتر امالک و سندهر گونه اقدام یتوسط سردفتر منعکس خواهد شد. ول یرسم اسناد

از تخلف  ید ناشسن یاعتبار ی که ب یصورت در   .بود خواهد و اعالم آن به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  ییحکم نها

.اقدام خواهد کرداو یانتظام بیسازمان ثبت اسناد و امالک کشور جهت تعق باشد و مقررات ن یاز قوان ار یدفتر  ایسردفتر 

سازمان ثبت اسناد و امالک  به مراتب را د یبا دهندیبه حجر اشخاص م یدر هر مورد که رأ یمحاکم دادگستر  -  72 ماده

 .کشور اعالم کنند

ایکانون سردفتران  ایکشور  امالک بازرسان سازمان ثبت اسناد و لهیبه وس یدفاتر اسناد رسم ینظارت و بازرس -  37 ماده

امور  یبرا یی و دارا یوزارت امور اقتصاد ندگانینما ای شوندیم نیی تع یطرف وزارت دادگسترکه از  یمخصوص یأتهایه

و  مراجعه به اجیامور مربوط به دستگاه خود احت یمنظور بازرسکه به  یمراجع دولت ریسا آمد  به عمل خواهد یاتیمال

 دی دفترخانه با یثبت باشد. امور مالبازرس حضور  با اطالع اداره ثبت محل و دیمالحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها با

.ردیگ قرار  یبار مورد بازرس ک یالاقل هر شش ماه 

صدور ابالغ نسبت  خیاز تار  ماه مکلفند حداکثر ظرف سه  شوندیانتخاب م یاسناد رسم یسردفتر  که به یکسان -  74 ماده

  نیا بیتصو خیکه در تار  یافراد یسردفتر ابالغ .خواهد بود کنیلمکان واال ابالغ آنها ندینمادفترخانه اقدام لیبه تشک

 یتلق کنیلمکانزیدفترخانه اقدام نکرده باشند ن سیگذشته باشد و به تأس آن صدور  خیاز سه ماه از تار  شیقانون ب

.شودیم

 خیظرف مدت شش ماه از تار  را قانون نیمذکور در مورد ا یهانامهن ییآ هیمکلف است کل یوزارت دادگستر -  75 ماده

 ینشده باشد در هر مورد که اجرا بینون تصوقا نیا یهانامهنییآ موقع اجرا بگذارد. مادام کهو به  هیقانون ته نیا بیتصو

.خواهد بود یمجر  یقبل یهانامهنییآمحول شده است نامهنییآ بی تصو قانون به نیمقررات ا

.شودیم قانون باشد نسخ  نیبا مقررات ا ریو مقررات که مغا نیآن قسمت از قوان - 76 ماده

  9شنبه جلسه روز سه  در  یمل یمجلس شورا بیفوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده و پانزده تبصره پس از تصو قانون

یو پنجاه و چهار شمس صدیهزار و س کی ماه  ریت پنجم و ستیالعاده روز چهارشنبه بفوق در جلسه 1354ماه  بهشتیارد

 .دیمجلس سنا رس بیبه تصو

ی امامف یجعفر شر -مجلس سنا  سییر 

براى خرید بسته کامل سواالت آزمون سردفترى اسناد رسمى ، اینجا کلیک نمایید

https://iranarze.ir/ES427

