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  مقدمه. 1
توان گفت نهادي  نمياگر كشور پذيرنده به تغييرات سيستم ديگر در آن نهاد توجهي نكند، 

حقوقي از سيستمي ديگر گرفته شده است، اين واقعيتي است در مورد سردفتري ايران كه با 
 بهترين دليل اينكه حقوق فرانسه ؛فاصله گرفتالهام از حقوق فرانسه ايجاد شد و سپس از آن 

  . توجه ماند اجراي مشاركتي سردفتري را پذيرفت و حقوق ايران نسبت به آن بي
.  زيادي داشته باشدهاي صالحيت و بايد كند مي دفترخانه را اداره تنهايي بهسردفتر ايراني 

ود در اجراي حرفه مشاركت هرچند دفتريار اول نيز در آنجا حاضر است و با عنوان معاونت خ
. اما قانونگذار با دادن عنوان متفاوت نمايندگي ثبت نقش وي را خنثي كرده است، كند مي

با اين وضعيت سردفتري نقش واقعي خود .  نداردمسئوليتيدفتريار دوم نيز كارمند آنجاست و 
  . هد شد تقويت خوادرستي بهبا تعديل مناسب تعداد مجري نقش وي . كند ميرا ايفا ن

» دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران«اكنون قانونگذار به اصالح قانون 
 و بناست تعديل مجري و تقويت نقش وي را با حفظ روش 1انديشد مي) 1354مصوب (

به سرانجام تالش قانونگذار ترديد داريم؛ تعديل مجري و تقويت . انفرادي اجرا انجام دهد
گرايي، تقسيم كار و پذيرش  تخصصراي حرفه پيوند دارند؛ جايگزيني، نقش وي با روش اج

حتي بازنشستگي يا فوت محور .  در نهادي با محوريت يك شخص ممكن نيستمسئوليت
شايد بتوان با .  كردمحو خواهد كالً و نقش آن را آورد ميدر به صداچنين نهادي ناقوس آن را 

پذيرش روش جمعي سردفتري فرانسه و ايجاد  حقوق تطبيقي و هاي آورده از گيري بهره
   .به تعديل و تقويتي آرماني رسيد) چند سردفتر(در عين كثرت ) يك دفترخانه( وحدت

  
   امكان دگرگوني با حفظ روش انفرادي اجرا.2

 ةتغيير شرايط سردفتري و اجباري كردن بيم.  را حل كردمسائلي توان مي با حفظ روش اجرا 
؛ اينها پردازيم مي تعداد و نقش مجري ةمسئل در اينجا فقط به دو امنته. ردند از اين موامسئوليت

پس اگر قانونگذار بر . از مواردي هستند كه ارتباط زيادي با روش اجراي سردفتري دارند
  .رسد نميآل  ايدهروش اجرا پافشاري كند، تالش وي براي حل آنها به سرانجام 

  
   تعديل مجري حرفه .1. 2
  تعداد كنوني .1. 1. 2

  . عهده دارند بهسردفتر و دفتريار رسالت سنگين سردفتري را 
                                                            

عنوان كارشناس مركز در جلسات حضور  نگارنده به. شود ي مجلس بررسي ميها  در مركز پژوهش1354ون اصالح قان. ١
  .دارد
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يه ي قضاةرسالت خدمت عمومي سردفتري، اين نهاد حقوقي را تحت نظارت قو - سردفتر
مند، كنترل  اين قوه سردفتري را از طريق سازمان ثبت اسناد و امالك كشور نظام. قرار داده است
. )217: 1396سيدي آراني،  (1 قضاييه استةل دفترخانه وابسته به قوبه همين دلي. كند و نظارت مي

مستقيم اين نتيجة  ،)1354 قانون 29 ادةم( قضاييه است ةاينكه سردفتر مكلف به رعايت نظامات قو
  . وابستگي است

ابالغ صادره توسط سازمان ثبت اسناد و امالك اين وابستگي را براي سردفتر به ارمغان 
شخصي است عهدة  امور دفترخانه به ةكند كه ادار بيني مي  پيش1354 قانون 2 ادةم. آورد مي

كه، برابر مقررات اين قانون، توسط آن سازمان پيشنهاد و پس از اخذ نظر مشورتي كانون 
 اين  به. شود  قضاييه منصوب و سردفتر ناميده ميةسردفتران و دفترياران به موجب ابالغ قو

هرچند مقام . اد شخص صالح را براي سردفتري داراستترتيب، سازمان حق پيشنه
 سازمان يادشده سردفتر را رئيس، اكنون )283- 284: 1388شهري، ( حق انتصاب ندارد پيشنهاددهنده

  . كند  قضاييه تعيين مية قورئيسبه استناد تفويض اختيار 
 رسالت تنهايي به حاكميت ةعنوان نمايند بهسردفتر . دفترخانه شخصيت حقوقي ندارد

سردفتر نيز  غير از بهدرست است كه در دفترخانه افراد ديگري . دهد شده را انجام مي بيني پيش
پرواضح . يابد  سردفتر نسبت به اعمال آنها نيز گسترش ميمسئوليت امنتهكارند،  به مشغول 

 ادةم. كند ميكسي را به سمت سردفتري منصوب ن است سازمان ثبت اسناد و امالك كشور هر
 يها سانسهيلها و  امكان دسترسي ديپلمه. كند  شرايط سردفتري را مشخص مي1354 انون ق6

اي كانديدا را مكلف به  ، هيچ مقررهعالوه به. شگفتي استموجب غيرمرتبط به سردفتري 
قانونگذار به اين نكته توجه نكرده است كه سردفتر بدون تحصيالت . كند كارآموزي نمي

شده چيره  مواجهتواند در برخورد با مشكالت علمي و عملي  ي نميحقوقي و بدون كارآموز
   .شود

تواند در آزمون شركت  متقاضي مي.  سردفتري وجود داردةدو راه براي دسترسي به حرف
 موفقيت در مراحل علمي و گزينشي سردفتر در صورتو ) 1354 قانون ةنام  آيين3 ادةم(كند 
 ة يا با ورث  داد واگذاري امتياز دفتر با سردفتر بازنشستهتواند با امضاي قرار همچنين مي. شود

به اين ترتيب، كانديداي بدون ). 1354 قانون 69 ادةم(شده سردفتر شود  فوتسردفتر 
كه ورود او به حرفه از طريق  درحالي. يابد تحصيالت حقوقي امكان دسترسي به حرفه را مي

  .  نخست مشكل و حتي غيرممكن است

                                                            
پس از پيروزي انقالب، با تغييرات . »وابسته به وزارت دادگستري است... دفترخانه «: 1354 انون ق1 ادةمبرابر . 1

كه پيش از انقالب براي وزارت دادگستري در ر گرفته شد براي اين قوه در نظپذيرفته در مقررات حقوق و تكاليفي  صورت
  . بودنظر گرفته شده 
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 3ة ماد(است كرده بيني  ونگذار دفتريار اول و دوم را براي دفتر اسناد رسمي پيش قان-دفتريار
  . )1354قانون 

نمايندة واقع، او معاون دفتر اسناد رسمي و  در.  دو دفترخانه استةدفتريار اول فرد شمار
جمع اين دو عنوان متفاوت در شخص واحد موجب . سازمان ثبت اسناد و امالك كشور است

زمان حاكميت قوانين  در. شده است رسمي دفتر اسنادعيتي مبهم در ساختار نهاد ايجاد وض
ثبت در آنجا ادارة  ةنمايند حضور ةمسئل وجود نداشت تا يا دفترخانه 1302 و 1290ثبت 

 مصوب -  نخست قانون ثبت اسناد و امالك؛سه قانون شرايط را دگرگون كردند. مطرح باشد
لمرو بخش خصوصي، با داشتن صالحيت رسميت دادن به اسناد و  كه دفترخانه را در ق- 1307

بنابراين قانونگذار . حاكميت به بخش غيردولتي اعتماد كامل نداشت. داد قراردادها، قرار
بيني  منظور نظارت بر تنظيم اسناد، پيش  بهثبت را در آنجا، ادارة اي از  ضرورت حضور نماينده

مصوب  ( دوم قانون دفتر اسناد رسمي).1307 و امالك قانون ثبت اسناد 4 و 1 وادم(كرد 
، كه صالحيت رسمي كردن اسناد را از ادارات دولتي ثبت اسناد و امالك گرفت و آن را )1316

 دفتر اسناد رسمي گسترش يافت ةبه اين ترتيب، وظيف. در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار داد
 قانون 4 ةماد(تحميل كرد ياري را نيز به دفترخانه نتيجه، اين قانون دفتر در. )53: 1383فدوي، (

 ة كه وظيف1354 قانون سوم). 1316 قانون 24 ةماد(بود  كه فقط معاون دفترخانه ،)1316
بنابراين اكنون دفتريار اول . )52: 1383مهدوي دامغاني، ( ثبت را به دفتريار اول واگذار كرد ةنمايند

  قانون3 ةماد(دفترخانه  نمايندگي ثبت و معاونت :ند ازا داراي دو وظيفه است كه عبارت
ه متفاوت در شخص واحد قابل ةقانونگذار به اين مهم توجه نكرد كه اين دو وظيف). 1354
  .  نيستجمع

اين كارمند دفترخانه، با .  استزيبرانگ تأمل جايگاه دفتريار دوم در دفترخانه -دفتريار دوم
 دفترخانه ترفيع درجه پيدا كند و رأستواند تا  ، مينفع بردن از نواقص موجود در مقررات

 13 ادةاز يك طرف، برابر م.  اشغال كنددائمصورت موقت يا حتي  بهجايگاه سردفتري را 
 مرخصي، معذوريت، تعليق و انفصال در صورتتوانند   دو گروه مي1354قانون نامة  آيين

 گروه دوم ؛ندا  ثبتيةان منطق گروه نخست سردفتران هم؛موقت سردفتر جايگزين وي شوند
  6 ادةم 3از طرف ديگر، طبق بند . دفترياراني هستند كه شرايط دسترسي به سردفتري را دارند

دفترياري سابقة تحصيلي به شرط سه سال رشتة  ليسانس در هر ة، دفتريار دارند1354قانون 
كار رفته  بهصورت مطلق  به در اين مقررات» دفتريار«واژة در شرايطي كه . تواند سردفتر شود مي

  .مند است است، دفتريار دوم نيز از اين امتيازات بهره
با اينكه حضور دفتريار دوم در دفترخانه اجباري نيست، تشريفات و شرايط تعيين وي 

 بين ةجانب واقع، در روابط دو در). 1354  قانون9 و 7 ،3 مواد( مانند دفتريار اول است دقيقاً
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در . فتريار دوم، نقش دفتريار دوم ثانوي و در عين حال جايگزيني استدفتريار اول و د
دفتريار .  دفترخانه دفتريار دوم با نقش ثانوي، هميشه پس از دفتريار اول قرار داردمراتب سلسله

او در غيبت موقت دفتريار . دوم با نقش جانشيني همان حقوق و تكاليف دفتريار اول را دارد
البته جايگزيني دفتريار اول با دفتريار دوم ). 1354 قانون 25 ادةم( شد جانشين وي خواهداول 
 شرايط كه هنگامي.  ثبت صادر شودة ادار بايد ابالغي ازهر مورددر . صورت خودكار نيست به

 ويژه به گيرد،صورت خودكار انجام  به جانشيني بايددسترسي به هر دو حرفه يكسان است، 
  .)143- 144ش : 1394سيدي آراني،  (رف زمان استكه صدور ابالغ مستلزم صاين

 خود را براي سمت دفترياري به سازمان ثبت اسناد و امالك موردنظرهر سردفتر شخص 
اگر سازمان شخص پيشنهادي را نپذيرد، سردفتر ). 1354 قانون 3 ةماد(كند  كشور پيشنهاد مي

يكي از اشخاص پيشنهادي را كند تا اينكه سازمان  شخص ديگري را براي اين سمت معرفي مي
 در تعيين سردفتران و دفترياران نقشي كانون). 1354 قانون 3 ةماد(به اين سمت منصوب كند 

در تشريفات تعيين دفتريار و را اين واقعيت غيرمنطقي تفاوتي آشكار . دفتريار اول ندارد
  . وجود آورده است بهسردفتر 

  
  )حذف دفتريار( تعداد مطلوب .2. 1. 2

قانونگذار سال . كند و برعكس ان معاوني دفتريار براي عنوان نمايندگي وي ايجاد مشكل ميعنو
. وجودي هر دو عنوان را از بين برده استفلسفة  با جمع اين دو عنوان در يك شخص 1354

تواند دفتريار خود را به سازمان ثبت اسناد و امالك   ميرئيسعنوان  بهبراي نمونه، سردفتر 
، اصول رئيس معاون توسط بر تعيين به اين ترتيب، براي رعايت اصول حاكم .معرفي كند

اما اصول حاكم بر تعيين نماينده نيز سردفتر را . شود  سازمان ثبت فدا ميةحاكم بر تعيين نمايند
 اينكه سردفتر دفتريار محض  به زيرا ،كند از تشريفات درست تعيين معاون خود محروم مي

 هرچند دفتريار پيشنهادي در امتحانات پذيرفته نشده باشد، حق تغيير وي خود را پيشنهاد كرد،
اما چنين امكاني از وي .  بايد بتواند در پيشنهاد تجديدنظر كندپيشنهاددهندهمرجع . را ندارد

 سردفتر يكي از اشخاصي مورد معموالً نيست، پذيركه دفتريار تغييرسبب  بدان. شود گرفته مي
به اين ترتيب، سردفتر در . كند  را براي اين سمت معرفي ميندانشاويخووثوق، مانند 

  . كند  متقابل دو عنوان نقش دارد و نقش نمايندگي دفتريار را كمرنگ مييساز يخنث
برابر واقع،  در. است متقابل زنداني رسالت خود يساز يخنثدليل اين  به ايراني 1جناب عالي
صورت خودكار جانشين  بايد به، معاون رئيست  مرخصي يا ساير داليل غيبدر صورت، اصول

 انون قة نظامنام25 ادةم(داشت  وجود 1316اين وضعيت در زمان حاكميت قانون . او شود
                                                            

  .دهند در زبان فرانسه و عنواني است كه در اين كشور به سردفتر مي  Maitre كلمه ة ترجمجناب يعال. 1
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بيني كند براي هر   عنوان نمايندگي دفتريار اول قانونگذار را واداشت تا پيشاما). 1316
 تشريفات اداري كمابيش وضعيتي كه.  ثبت اسناد و امالك دخالت كندةمرخصي بايد ادار
  فدوي،:ك.براي ديدن نظر مخالف، ر(به اين ترتيب، ديگر جايگزيني خودكار نيست . طوالني الزم دارد

 سردفتري را ةكه برابر مقررات جايگزين بايد شرايط دستيابي به حرفاين ويژه به. )54ش: 1383
رخي دفترياران اين شرايط را حالي است كه ب اين در). 1354 قانون 7ادة م ةتبصر( باشدداشته 
  .)145- 146ش : 1394سيدي آراني، ( ندارند
كه با گذشت زمان بسياري از وظايف اين ويژه به، عنوان نمايندگي دفتريار حذف شودبايد  

 استنباط 1354 قانون 3 ادةكه از مطور همان، عالوه به. وي از اين جهت تحليل رفته است
.  داردبر عهدهازمان ثبت را در دفتر اسناد رسمي براي نظارت  دفتريار اول نمايندگي س،شود مي

 ةماد(ها و اسناد دفترخانه را بررسي كنند  ند تمام پروندها كه بازرسان سازمان نيز ملزم درحالي
اگر سازمان .  و با ابزار متفاوت اجرا شوددو بار كه اين كنترل  منطقي نيست،)1354 قانون 73

اعتمادي حتي پس از توسل به بررسي    بررسي متقاعد نشود، اين بيثبت اسناد و امالك با يك
انجام دهد تا » نهايت بررسي بي«بنابراين سازمان بايد . يافتخواهد ها ادامه  دوم و نيز بعدي

  ! اعتماد كند
 برابر حقوق  دفتريار اول در. ساز است  حضور دفتريار دوم نيز در دفتر اسناد رسمي مشكل

 دفتريار دوم را از اين توان مي.  داردبر عهدهصورت رسمي در دفترخانه  بهز خود، وظايفي ني
 رسمي در مسئوليتعنوان دفتريار دوم داراي  به، طرف  كياز ! تشبيه كرد» شترمرغ«حيث به 

تواند اين  دفترخانه نيست، چراكه كارمند آنجاست؛ از طرف ديگر، به باور ما سردفتر نمي
  .يرا توسط متولي امور سردفتري منصوب شده استكارمند را اخراج كند، ز

؛ دفتريار دوم و نيز عنوان نمايندگي ثبت رسيم ميبا تعديل مجري به وضعيتي مطلوب 
 متقابل دو عنوان يساز ي خنثگريد و با حذف يك عنوان، شوند ميدفتريار اول حذف 

در . له خواهد داشت فاصآل دهيابا وجود اين، همچنان سردفتري با وضعيت . موضوعيت ندارد
 نخست اينكه، با حضور دفتريار اول در كنار سردفتر، كه ؛ميكن يماينجا به دو دليل بسنده 

 دوم اينكه، اين ؛شود مي حل ندرستي به جايگزيني ةمسئل يكساني ندارند، فيو تكالحقوق 
دفترخانة  در براي يافتن همتاي سردفتر. همراه دارد تركيب خطر رقابت دفتريار با سردفتر را به
  . را بررسي خواهيم كردها شركتحقوق آوردة تحت تصدي و جايگزيني رقابت با رفاقت، 
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   تقويت نقش مجري حرفه .2. 2
  نقش كنوني. 1. 2. 2

كند، تكليف انجام آن را نيز به آنها   دفتر اسناد رسمي را تعيين ميمسئوالنقانوني كه رسالت 
عالوه،  به. اسناد است) ثبت( كردن   تكليف آنها رسمينيتر مهمنخستين و . كند تحميل مي

 اند موظفهمچنين آنها . نفع تسليم كنند شده را به ذي ثبت رونوشتي از اسناد اند مكلفايشان 
عباسي (سند گواهي امضاشده رسمي نيست . امضاي متقاضيان را ذيل اسناد عادي گواهي كنند

پذيرش و نگهداري ). 1354 انونق 20مادة (شود  خته ميشناالصدور  مسلم، ولي )52: 1383 داكاني،
 قانون 49 ةماد(گذارد، تكليف ديگر ايشان است  اسنادي كه مشتري در دفترخانه به امانت مي

 در شده رسمي از سند يا نسخهاين تكليف به معناي نگهداري ). 1310 ،ثبت اسناد و امالك
 اسنادي است كه مشتري، بدون درخواست بلكه به مفهوم نگهداري، بايگاني دفترخانه نيست

دارند   دفاتر اسناد رسمي بايد اين اسناد را بپذيرند، نگهمسئوالن. گذارد  دفاتر مياريدر اختثبت، 
كنيم مسئوالن  يادآوري مي. به ثبت برسانند» دفتر امانات«و اين عمليات را در دفتري به نام 

 ادةم(درخواست كند نيستند، مگر اينكه مشتري دفاتر اسناد رسمي ملزم به انجام اين تكاليف 
  ). 1354 انون ق30

دفتريار دوم . شوند  دفتر اسناد رسمي به سردفتر و دفتريار اول محدود ميمسئوالن
او در امضاي اسناد نيز مشاركتي ندارد و نقشي ثانوي و . جايگاهي در اين دايره ندارد

فترخانه هست، وي هيچ نقش رسمي ندارد و اگر كه دفتريار اول در د زمانيتا . جايگزيني دارد
  . شود ناميده مي» كفيل دفتريار اول« ثبت اسناد و امالك جانشين دفتريار اول شود، ةبا ابالغ ادار

 23 ادةمبرابر ؟ ختتكاليف سردفتر و دفتريار اول را يكديگر متمايز ساتوان  چگونه مي
 اموري است كه مسئول و دفتريار اول  استدفترخانه  امورةمسئول كلي سردفتر«، 1354 انونق
بنابراين براي تقسيم كار بايد تكاليف دفتريار اول . »...او محول شدهعهدة  موجب مقررات به  به

و  1عنوان نمايندگي ثبت بهبيشترين وظايف وابسته  دهد يممقررات نشان مطالعة . را شناخت
 ة نظامنام24 ادةبراي نمونه، برابر م. ست در طول زمان تحليل رفته ا2عنوان معاون سردفتر به
ولي طبق . ثبت موظف به نظارت بر دفتر گردش تمبر و دفتر نماينده بودنمايندة  1316 انونق
  نگهداري تبع به و يتمبر ملغ ابطال ة ثبت اسناد و امالك كشور رويانون الحاقي به ق151 ادةم

سيدي آراني، (  دفتر نماينده را حذف كرد نيز1354 انون ق18 ادةم. دفتر گردش تمبر منسوخ شد
  .)142ش : 1393

                                                            
ه قانون ثبت اسناد و امالك  الحاقي ب151 و مادة 1316نامة قانون   آيين18و 11 و مواد 1316 نظامنامة قانون 24مادة : ك.ر. 1 

  . 1354 قانون 18 و 76، 3كشور و مادة 
  .1354ة قانون نام نييآ 11و مادة  1354 ق  23، م 1316 قانون ةنظامنام 25و  24 ادةم، 1316 قانون 23مادة : ك.ر. 2
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  )مشاورهوظيفة وجود ( نقش مطلوب .2. 2. 2
حقوقي به مشتري نيز هستند؟ حقوق موضوعه مشاورة  دفترخانه مكلف به دادن مسئوالنآيا 

در شرايطي كه به موجب مقررات .  است دستمزدي نيز براي آن تعيين نشده. ساكت است
اي براي ايشان  بيني نشده است، مشكل بتوان چنين وظيفه ليفي و نيز دستمزدي پيش تكصراحتاً

 وضعيت امنته .)49- 57ش : 1383نايبي، (كنند  صحبت مي» احسان مشاوره دادن«برخي از . ل شدئقا
واقع، از زمان  در. سردفتري ايران مانند وضعيت سردفتري فرانسه در اوايل قرن بيستم است

اينكه تكليف وي فقط رسمي بهانة توانست به  سردفتر فرانسوي ديگر نميشروع اين قرن، 
براي نخستين بار ديوان عالي .  راهنمايي مشتري شانه خالي كندمسئوليتكردن اسناد است، از 

برابر نظر ديوان، . )Cass. civ, 1921(  اين تكليف را پذيرفت1921ژوئية  21كشور فرانسه در 
 اند موظفآنها همچنين . اند ن قراردادهاي طرفين سند منصوب شدهسردفتران براي رسمي كرد«

 1382مادة از آنجايي كه سردفتران برابر با : كه مشتري را از نتايج تعهدات خود آگاه سازند
 رسمي كردن قراردادهاي مسئولتوانند با اين ادعا كه فقط   دارند، آنها نميمسئوليت 1 م انونق

 ة مشاوره را از وظيفةقضايي فرانسه وظيفروية پس . »گريزند بمسئوليتمشتري هستند، از 
به باور ژان لوك .  آن را به سردفتر تحميل كندساًأقانوني رسمي كردن استنباط كرد، نه اينكه ر

حقوقي را، كه از تكاليف قانوني سردفتر مشاورة  ةقضات فرانسوي فقط وظيف«: اوبرت
  .)AUBERT, 2008: 71-72(» اند  است، متمايز ساختهيجداناشدن

وظيفة اما . نمايد در حقوق ملي، ضرورت رسمي كردن اسناد توسط سردفتر انكارناپذير مي
سردفتر بايد . گونه ويژگي و امتياز نيست رسمي كردن اسناد، يك تكليف مكانيكي فاقد هر

. واقع، او بايد امنيت حقوقي را در جامعه تضمين كند در. سند معتبر و مطمئن تنظيم كند
 ويژه به. سازد كه آن را از ساير اسناد متمايز ميدارد هايي استثنايي  دانيم سند رسمي ويژگي مي

توان ادعا كرد  در اين شرايط نمي. سند رسمي داراي قدرت اثباتي و قدرت اجرايي است
ارادة  تنظيمي منطبق با اگر سند. سدينو يمسردفتر يك منشي ساده است كه قراردادهايي را 

 يروي اجرا آيد؟ اگر سردفتر تمام اتفاقات پيش  آن نباشد، قدرت اثباتي سند به چه كار اطراف
آن، مانند احتمال اعمال حق شفعه در مورد معامله را در نظر نگيرد، قدرت اجرايي سند به چه 

  آيد؟ كار 
در . كند صورت ضمني به دفترخانه تحميل مي به راهنمايي را ة به اين ترتيب قانون وظيف

در واقع، سردفتر در مواردي . شود  به موجب مقررات تحميل ميحاًيصرمواردي اين وظيفه 
در اين . هنگام تنظيم سند موظف است طرفين را از نبود برخي از مجوزات اداري آگاه سازد

موارد اگر سردفتر آن مجوزات را اخذ نكند و طرفين قرارداد را از نتايج عدم اخذ آنها آگاه 
                                                            

  .»كند ارت ميانساني موجب ورود خسارت به ديگري، شخص مقصر را مكلف به جبران خس رفتار هر« ق م ف 1382م . 1
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 اجتماعي براي نقل و انتقال عين امالك از اين موارد نيتأممجوز سازمان .  استلمسئونسازد، 
  . )1385 ،قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي(است 

دليل مخالفت با مقررات يا نظم عمومي قابل اجرا نباشد،  به اگر درخواست مشتري، 
 انون ق30 ادةم(» تقاضاكننده اعالم نمايند به كتباًبايد علت امتناع را ... سردفتران و دفترياران «

عنوان دليل استنكاف از تنظيم سند به مشتري  به اين مدرك كتبي، كه سردفتر يا دفتريار ).1354
سيدي آراني،  (كند  حقوقي مكتوبي است كه به مشتري راهكار ديگري پيشنهاد ميةدهند، مشاور مي

  .)142ش : 1393
مشاوره به سردفتري ايران وظيفة  دييتأ؛ رسيم مييتي مطلوب با تقويت نقش مجري به وضع

به . آل فاصله خواهد داشت ايدهبا وجود اين، همچنان سردفتري با وضعيت . پويايي خواهد داد
 نخست اينكه، سردفتر براي دادن مشاوره بايد اطالعات حقوقي خود را ؛ميكن يمدو دليل بسنده 

. انجام آن را ندارد فرصت و گرفتار است انفرادي اجراي ةبست اما وي در ساختار.  كندروز به
دوم اينكه، سردفتر بازنشسته يا وراث سردفتر ديگر نفعي در دفترخانه ندارند و دفترخانه را به 

 و شايستگي علمي وي اهميت ندارد كند مي كه باالترين قيمت را پيشنهاد كنند يمكسي واگذار 
  .ميكن يم را بررسي ها شركت حقوق ةن راهكار آوردبراي يافت. )56: 1384 كاتوزيان،(

  
   امكان دگرگوني با تغيير روش اجرا .3

.  مقررات سردفتري را رفع كنديخألها تواند بخشي از قانونگذار با نگهداري اجراي فردي نمي
 اين موارد، امكان ةجمل از. منظور مواردي است كه از اجراي فردي حرفه جدانشدني است

تحت تصدي، تخصصي شدن امور در دفترخانه، مجموعة ان سردفتر با فردي در جايگزيني آس
 بهينه از تجهيزات و يور بهره دو يا چند سردفتر در صورت ورود ضرر به مشتري، مسئوليت

 29 مورخ 66- 879 مارة شانوندر فرانسه ق. واگذاري امتياز سردفتري به اشخاص شايسته است
اي به سردفتران   با پيشنهاد شركت مدني حرفه1967 اكتبر 2ي  اجرايةنام نييآ و 1966نوامبر 

پيوستن به . )1396سيدي آراني،  (ها را داد  حال نگهداري برخي از سنت امكان مجهز شدن و درعين
  .  )1966 انون ق1 ادة م1بند(نهاد حقوقي پيشنهادي اختياري است 
. كنند يمتران را پيشنهاد  و شركت سردفي سردفترازيامت ةمقررات يادشده شركت دارند

 امتياز ةسردفتري است و خود شركت دارندحرفة موضوع شركت نخست اجراي مشترك 
شركاي آن بايد سردفتران شاغل يا اشخاصي داراي شرايط سردفتري باشند . سردفتري است

 چنين شركتي بين يك يا سيتأسالبته امكان ). 1967 ةنام  آيين3 ة و ماد1966 قانون 3 ةماد(
 اما). 1967 ةنام  آيين4 و 3مواد (چندين نفر از اشخاص اخير با سردفتر شاغل نيز هست 

 91 ادةم(شود   ثبتي تشكيل ميةشركت دوم فقط توسط سردفتران شاغل مستقر در يك حوز
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 90 ادة؛ م1966 انون ق5 ةماد(دارند اين سردفتران خودشان امتياز سردفتري ). 1967 ةنام آيين
 سردفتري، ةهاي فردي حرف  مقررات حاكم بر اين شركت برخي از ويژگي).1967 ةنام آيين

 مارة شةبخشنام(دارند  مي نگهمانند دارا بودن عنوان، انتصاب در دفترخانه و حق معرفي جانشين را 
 آوردة: شوند مي تقسيم دو دسته به  براي آن حرفه هاي اين شركت آورده. )، همان1967 ، مكرر67- 21
  . درماني آوردة و رانهيشگيپ

  
  پيشگيرانههاي   آورده.1. 3

 :BEHIN, 1970(واگذاري را داشته باشد  امنيت و قابليت تأثير، ويژگي سه سالم بايد تشكيالت

522( .  
  
   تأثير.1. 1. 3

عهده دارد و انجام  بهو اموال را  اشخاص بخش انساني در دو روابط تنظيم رسالت سردفتري
 هايي تخصص و ها يآگاه مستلزم اين است كه او وضعيت اين. تسردفتراس ةبر عهداين مهم 

 و است شده زنداني انفرادي اجراي ةبست وي در ساختار اين درحالي است كه. داشته باشد
صورت غيرقانوني  بهگرايي نيز  تخصص.  كندروز به را خود اطالعات تا يابد نمي فرصت

 برخي از اسناد ، ثبت)1354 انون ق30 ةادم(برخالف مقررات چراكه سردفتر  ،گيرد صورت مي
در نهايت، . گيرد نمي انجام درستي به مشاوره ةوانگهي وظيف. كند  مي محولگريدرا به سردفتران 

 در. گيرد نمي انجام يخوب به سردفتر به داليلي، از جمله جايگاه مبهم دفتريار اول ينيگزيامر جا
وادار كرد تا مقرر دارد براي هر جايگزيني ابالغ  نمايندگي دفتريار قانونگذار را ةواقع، وظيف

  .   ثبت الزامي استةادار
.  ندارديشود و دفتريار در آن جاي از سردفتران شريك تشكيل مي اي حرفه مدني  شركت
واقع،  در. تواند شريك چنين شركتي باشد نمي) دفتريار( اين شخص ها شركت برابر حقوق

اين وضعيت . يل داد كه حقوق و وظايف متفاوتي دارندتوان شركتي را با شركايي تشك نمي
برابر اين ركن قرارداد شركت، . ، يعني قصد شريك شدن است»Affectio Sociatis«مخالف 

سيدي آراني، ( تساوي قصد همكاري براي تحقق يك پروژه مشترك داشته باشند ةشركا بايد بر پاي
 ها يآگاه تبادل و ها دانسته تركيب ا برايت ابندي يم فرصت با تشكيل شركت سردفتران. )66ش 

 عهده گيرند تا مشتري به ناروا بهكدام مديريت يك بخش تخصصي را  هر در كنار هم باشند و
با شخصي داراي صالحيت  جايگزيني تحقق  امكان.نشود ديگري فرستاده دفترخانه به يك از

 و روند شود مير و مشتري ايجاد در نهايت ارتباط مستقيمي بين سردفت. ديآ يموجود  بهيكسان 
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 سردفتري توسط مهم هر خدمت كه هدايتاين ويژه به. ابدي يمها سرعت  رسيدگي به پرونده
  . پذيرد مي و عملي خود را كامل وليتئمس شود كه تضمين

 ميدان يم. نيست) معاون(در اجراي سردفتري مشاركتي، ديگر نيازي به وجود دفتريار اول 
 24 ادةم(كمك آمد  وظايف سردفتر بيشتر شد و دفتريار اول براي 1316با تصويب قانون 

اي اجراي مشترك سردفتري است،   آنجا كه موضوع شركت مدني حرفهاز). 1316 انونق
  . سردفتران شريك همكاري الزم را دارند

  
  امنيت. 2. 1. 3

 سردفتر توسط كفيل تضمين  مرخصي، معذوريت، تعليق يا انفصال موقت، رسالتدر صورت
اما وي . درست است كه در اين موارد جانشين سردفتر، ممكن است دفتريار اول باشد. شود مي

 بسته  فرديةدفترخان ،دائمانفصال  و فوت مانند در مواردي. معاوني واقعي براي سردفتر نيست
 يخوب بهن تعبير اي. آورد يدرم صدا به را »نهاد حقوقي فردي ناقوس« اغلب فوت،. شود مي

امور سردفتري،  دفتري متولي چنين براي. دهد فردي را نشان مي رسمي دفتر اسناد شكنندگي
 و اغلب گذرا، زمان مدت براي اما. كرد خواهد تعيين رسمي اسناد دفتر در رأس را جانشيني
امور  وليمت محدود توسط اختياراتي با كفيلي جانشين، تعيين و اتفاقات اين وقوع بين طوالني،
 به. ندارد جديد سند تنظيم حق 1354 قانون ةنام آيين 6 ادةبرابر م كفيل اين. شد خواهد تعيين
 و سردفتر مشتري بين شخصي ةرابط سردفتري، لحرف انفرادي اعمال در كه است دليل همين

 دتوان مين سردفتري حرفة فردي بنابراين اجراي. شود مي از هم گسسته موارد از بسياري در
 استمرار و تداوم نيست اين نوع اجرا قادر همچنين. كاملي را فراهم كند امنيت مشتري براي

سردفتر  ادامه يابد، گسست بدون عمومي خدمت براي اينكه. كندرا تضمين  عمومي خدمت
سردفتري  ةحرف فردي صورت كامل در اجراي بهوضعيتي كه . شود جايگزين يآسان به بايد

  . ممكن نيست
 ديگر راهكاري است براي هاي و ويژگي حقوقي شخصيت لطف به اي حرفه يمدن شركت

 شخصيت جايگاه جيتدر به اي حرفه مدني شركت حقوقي شخصيت طرف، از يك مسائل؛ اين
 پايةبر  گروه اين كهاين ويژه بهخواهد گرفت،  مشتري در رابطه با را فردي سردفتر حقيقي
 شود مي داشته نگه خدمت تداوم سردفتر شريك، موقت غيبت در صورت. شود مي ايجاد تساوي
 به. )BEHIN,1970: 526(شود  تضمين مي توسط ساير شركا  اطميناننيتأم مواردبيشتر و در 
 سردفتر شريك چنين چند يا يك ممنوعيت در صورت ،1967 ةنام آيين دليل در مقررات همين

 ديگر، طرف از. شود نمي حمطر از شركت خارج كفيل تعيين ةمسئل ،)آنها همة نه(شركتي 
 برخي. ممكن نيست فرديدفترخانة  كه چنين وضعيتي براي درحالي. دوام دارد قابليت شركت
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از آنجا كه «: اند را به اين صورت نشان داده شركت و امتيازات فردي نهادهاي خألهاي يخوب به
  دارد،مادرزادي شكنندگي است، آن مالك شخص به وابسته شدت بهنهاد حقوقي فردي 

 شخصيت با شركت. ندارد خاصي حقوقي وجود است، استخوان  بيحقوقي  نهاد اين عبارتي به
  . )COZIAN, VIANDIER et DEBOISSY,2012: 12(» دهد مي مناسب حقوقي او لباس به حقوقي

مصونيت  انحالل مانند اتفاقات، در برابر برخي اي حرفه مدني به شركت ويژگي دوام
 يا اهليت، عدم فوت، «،1966 برابر قانون وجود اين، با. )MAURY, 2000: 252(بخشد  نمي

  حرفه،ةنام نييآ مگر اينكه مقررات شركتي نيستند، چنين انحالل از داليل »شريك استعفاي يك
 24 ة ماد1ند ب (1»بيني كنند صورت ديگري پيش بهاساسنامه  ،يا مقررهنبود چنين  در صورت يا

. شود مين شركت نيز موجب انحالل »حرفه شريك از اجراي قطعي ممنوعيت «).1966قانون 
 پايان اتفاقات يك از اين  هر.اين قاعده سرپيچي كنند از ندتوان مينامه و اساسنامه ن آيين

  .همراه دارد بهرا   فرديةاندفترخ
  

  رسمي اسناد دفتر واگذاري قابليت .3. 1. 3
 ةحرف فردي در اجراي دفترخانه واگذاري .استسردفتر  يها ينگران دل تعيين جانشين از ةمسئل

 بازنشستگي سن به كه سردفتري ،1354 قانون 69 ادة برابر م.روست هروب مشكالتي با سردفتري
. يه معرفي كننديقضا ةقو به عنوان جانشين بهكسي را  توانند مي سردفتر متوفي وراث يا رسد مي
به كسي شده است  معوض دفترخانه قراردادهاي واگذاري گسترش سبب جانشين معرفي حق

 سردفتري حرفة فردي اجراي در نوع واگذاري اين. دهد قيمت پيشنهاد را مي كه باالترين
 و روند رو به افزايش ادامه دارد، است باال رفته امتياز دفترخانه ارزش: در پي دارد را مشكالتي

را  شده معرفيفرد  كانديدا، حيتصال به اولويت دادن يجا به سردفتري امور متولي كهاين ويژه به
 ،دفترخانه هستند آيندة كمتر نگران وراث يا سردفتر بازنشسته واگذاري، در اين نوع. پذيرد مي

. ننديگز يبرمباالتر را  قيمتپيشنهادكنندة  كانديداي آنها. ندارند در آن نفعي ديگر چون ايشان
 شوند، سردفتر مي كه اشخاصيتعدادي از  است؛ سنگين سردفتري براي وضعيت اين ةنتيج

   .را دارند سردفتري براي سابقه شرط كه هستند دفترياراني آنها. ندارند دانشگاهي تحصيالت
گروهي تشكيل  توانند مي صالح، جوان  چندين.كند مي خودنمايي چاره عنوان به باز شركت

. دفتري گرد آورندسر امتياز ةدارند شركت تشكيل براي را الزم ةسرماي ترتيب اين و به دهند
 خريد است، با شده لي تشكشتريپ كه سردفتر شريك در شركتي عنوان به توانند همچنين آنها مي

 صورت بهوضعيت  اين. شوند فردي، وارد رسمي امتياز دفتر اسناد نه و شركت ةالشرك سهم
                                                            

  :ك.، ر1972 دسامبر23 مورخ 72-1151 مارةمورد منعطف شدن اين مقرره به موجب قانون ش در. 1
F. TERRE, « La révision de la loi sur les sociétés civiles professionnelles (Commentaire de la 
loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972) », JCP, 1973-I-2554, II, n° 3. 
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ركا بايد ، شعالوه به. )TERRE, 1970: n° 7(دهد  را كاهش مي حرفه به بهاي دستيابي چشمگيري
 دفترخانه و فراوان از سرنوشت به داليل شركا اين.  كننددييتأ عضو جديد را در شركت ورود

  .)BEHIN, 1970: 613(نگران هستند  خواهان اجراي مشترك حرفه شخص جديد
  

  درماني هاي  آورده.2. 3
يادشده  شركت. نباشند مؤثر كامالًاينكه  يا نشوند رعايت رانهيشگيپ هاي ممكن است آورده

 براي مشكل پس از ايجاد آنها كه دهيم تا نشان ناميم مي »درماني« را آنها دارد، كه هايي آورده
  .ندا و بروز نارضايتي ورود ضرر مشكالتاين . كنند مي دخالت آن حل

  
   ضرر وقوع .1. 2. 3

 براي ديگر نامحدود شركاي وليتئمس و شركت ضمانت ورود زيان به مشتري، در صورت
  .كنند مقصر دخالت مي شريك سردفتر وليتئاز مس تحماي

تنها شخص مطرح در آن، « فردي شخصيت حقوقي ندارد و ة دفترخان- ضمانت شركت
اگر . وليت مدني سردفتر باشدئ مسةتواند پشتوان پس دفتر اسناد رسمي نمي. »سردفتر است

دارندة وليت به ئاين مس. دكن اي او را همراهي مي وليت حرفهئسردفتر دفترخانه را ترك كند، مس
 در صورت، دهيد انيزنتيجه  در).  (FORGEARD, 1993: 1141شود جديد دفترخانه منتقل نمي

تواند  او نمي.  به وارث او مراجعه خواهد كرد صورتنيا ريدر غزنده بودن سردفتر به وي و 
 نيز يا ررهمقهيچ . وليت مدني سردفتر حساب كندئ كامل مسةدهند پوشش اجباري ةروي بيم

 سردفتر را مكلف 1354 قانون 17 ادةهرچند م.  سردفتر وجود نداردمسئوليتبراي تضمين 
مبلغ مورد منتها ، )498: 1393طباطبائي حصاري، ( كه قبل از شروع به كار تضمين بدهد كند مي

  . )1354 قانون ةنام نييآ 9 ادةم(ضمانت بسيار ناچيز است 
اي تعداد اشخاص ملزم به جبران خسارات مشتري را  همقررات حاكم بر شركت مدني حرف

 رسمي اسناد را تنظيم ةدر اين شركت، شركاي صالح براي اجراي حرف. دهند افزايش مي
 قانون 16 ةماد 1وليت مدني شخصي سردفتر حفظ شده است؛ بند ئبنابراين اصل مس. كنند مي

همچنين . »تنظيمي پاسخگوستسردفتر شريك با تمام دارايي خود نسبت به سندهاي «: 1966
 .)DAIGRE, 1999: 531(گيرد  مياي توسط شركا براي شركت انجام  دانيم كه فعاليت حرفه مي

 آن 16 ةماد 2بند : شود بنابراين به اين مسئوليت فردي مسئوليت تضامني شركت اضافه مي
اي  ناد حرفهصورت تضامني مسئول نتايج زيانبار اس بههمراه شريك خاطي  بهشركت «: قانون
در مقايسه با اجراي فردي سردفتري، اين تضامن شركت براي مشتري موقعيت . »است

شايان صورت  بهاحتمال جبران خسارات او : آورد تر و تضمين بهتري به ارمغان مي مناسب
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د براي دريافت تمام توان مي سردفتر يا  حرفهريتقص از دهيد انيزمشتري . شود توجهي بيشتر مي
ه سردفتر خاطي يا به شركتي كه وي عضو آن است يا به هر دو آنها مراجعه كند خسارت ب

)DAIGRE, 2005: 989( . درست است كه . شود ميوضعيت سردفتر نيز به همان اندازه بهتر
وليت شخصي مورد حمايت قرار گرفته ئ اين مس،وليت شخصي وي همچنان باقي استئمس

 شركت ةوليت پرداخت بيمه نيز بر عهدئمس. استصورت تضامني مسئول  بهاست؛ شركت نيز 
  . اتفاق خواهد افتادندرت بهبنابراين مراجعه به سردفتر شريك . است

اينكه سردفتر مسئول روزي دفترخانه را ترك كند، نگراني وجود نخواهد در مورد ديگر 
. ل استهمراه سردفتر شريك نسبت به نتايج زيانبار اسناد مسئو بهشركت «واقع،  در. داشت

از اين يكي . )Cf. cass. 3e civ, Bull. civ: 2003(» هرچند تركيب شركت تغييراتي داشته باشد
 در موردهرچند پرونده .  دارد ريشههاست كه در دوام شخص حقوقي  حقوق شركتاصول

 وجود دارد، 1»مالحظات شخصي« بااليي از ةاي بوده است كه در آن درج شركت مدني حرفه
اگر غير اين بود، سردفتر شريك خاطي . شود شركت جديدي ايجاد شود نميبب ستغيير شركا 

 خود را به شريك جديد واگذار كند تا از ةالشرك توانست سهم پس از تنظيم سند زيانبار، مي
تضامن شركت پيامدهاي خوبي براي مشتري . )DAIGRE, 2003: 833(مسئوليت رهايي يابد 

  .دود شركاي ديگر نيز به اين تضامن اضافه شود اگر مسئوليت نامحويژه بهدارد، 
در اجراي فردي سردفتري مسئوليت مشترك دفتريار، ،  مسئوليت نامحدود شركاي ديگر

 در نگاه اول 1354 قانون 23 ة، ماد اينبا وجود. شود مواردي استثنايي، مطرح نمي مگر در
ست كه به موجب مقررات به دفتريار اول مسئول اموري ا... «: كند صورت ديگري القا مي به

 مقررات انجام آن امور به او ارجاع در حدودعهده او محول شده و يا از طرف سردفتر 
با اين مجوز ممكن است تكاليف زيادي توسط سردفتر به دفتريار واگذار شود . »...شود مي

، در اين با وجود. در اين صورت، مسئوليت سردفتر و دفتريار مشترك است. )54: 1384فدوي، (
شده بر اسلوبي سنتي، موارد ارجاعي توسط سردفتر به دفتريار اول  يگذار هيپا فردي، ةدفترخان

 جهت تمسك به مسئوليت مشترك دفتريار اول ديده زيانبنابراين، دليلي براي . شوند ثبت نمي
  .  توسل به مسئوليت سردفتر: ماند براي مشتري يك راهكار باقي مي. وجود ندارد
شركا را نيز بقية  شريك خاطي، بر سردفتر عالوهاي،   حاكم بر شركت مدني حرفهمقررات

 قانون 15 ادةم 1برابر بند . شناسند صورت غيرمستقيم مسئول پيامدهاي زيانبار سند وي مي  به
. صورت نامحدود مسئول هستند به، شركا در برابر اشخاص ثالث نسبت به ديون شركت 1966

 موضوع ةيجادشده توسط مدير در اجراي وظايف خود و در محدودديون شركت فقط ديون ا
 1966 قانون 16 ةماد 2 بند ةشده بر پاي مديونمبالغ بايد با وجود اين، . رديگ يبرمشركت را در 

                                                            
1. Intuitus Personae.  
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برد، زيان آن را  كس منافع كاري را مي هر «ةواقع، قاعد  در1.را نيز جزو ديون شركت تلقي كرد
 ،شود مند مي  كه شركت از آن بهره ران است كه نتايج زيانبار سندي مستلزم اي،»پردازد نيز مي

 ,MAURY, 2009: n°71, MONSERIE-BON, 2003: 529 (عنوان دين شركت تلقي كنيم  بهنيز 

GUILLAUMOND, 1978: 27 (.مسئول 1966 قانون 16 ةماد 2 بند ة بنابراين، تنها شركت بر پاي 
 هرچند ايشان حق مراجعه به ؛)DAIGRE, 2005: n° 2(ند شركاي ديگر نيز مسئوليت دار: نيست

شود، زيرا شركا امكان  به اين ترتيب، اجراي حرفه نيز تسهيل مي. شريك مقصر را دارند
  . )POULPIQUET, 2007: n° 23(جايگزيني يكديگر را دارند 

  
  بروز نارضايتي. 2.2. 3

 كند، مسئوالن دفتر اسناد رسمي  نارضايتي بروزةدر حقوق ايران، اگر در اجراي فردي حرف
 توافق كنند تا دفتريار از يك ي ديگرةتوانند با مسئول دفترخان آنها مي:  دارندحل راهچندين 

. جايي مجوز متولي امور سردفتري نيز الزم است هبراي اين جاب. دفتر به ديگري منتقل شود
ردفتر مكلف است دفتريار ديگري اگر دفتريار استعفا بدهد، س. توانند استعفا بدهند همچنين مي

اگر سردفتر استعفا دهد، او . را براي دفترخانه به سازمان ثبت اسناد و امالك پيشنهاد دهد
عنوان سردفتر مشغول شود، مگر اينكه دوباره تشريفات مواد  به ديگري ةتواند در دفترخان نمي
.  آغازي دوباره براي وي استيااين به معن.  آن را از سرگيردةنام  آيين3 يا 1354 قانون 69

كشد كه متولي امور سردفتري سردفتر جديدي  ماند و انتظار روزي را مي دفتريار در دفتر مي
 حق ندارد دفتريار خود را اخراج كند تا شخص وجه چيه به سردفتربراي آنجا انتخاب كند؛ 

 ).1366تي تا سال  ثبيها بخشنامه مجموعه 11بند (كند ديگري را به سازمان يادشده معرفي 
.  مشغول شوديگريدفتر دگيري كند، تا در   دفتريار حق ندارد از يك دفترخانه كنارهوجه چيه به

حالي است كه اگر نارضايتي بين سردفتران شركت يادشده حادث شود، مقررات  اين در
  .كنند جايي سردفتر شريك ناراضي را از يك شركت به ديگري آسان مي هجاب

 ةدهد تا در دفترخان  ايجاد به سردفتر امكان مي- سه مقررات استعفاي فراندر حقوق
مقررات ). 1966 انون ق18 ادةمو  PILLEBOUT, 1992: 56(شده به اين منظور انتصاب شود  سيتأس

هاي جديد يا بالتصدي   ايجاد از حقوق عام انتصاب سردفتران در دفترخانه- حاكم بر استعفا
. دارند ين مقررات متقاضي را از تشريفات كنكور معاف ميواقع، ا  در.كنند سرپيچي مي

 دفترخانه وجود دارند، رنج سيتأس كه در شرايط عادي براي ييها تيمحدودهمچنين او از 
يابي   دفتر جديد بدون لحاظ تشريفات مربوط به محلسيتأس ايجاد - زيرا در استعفاي،برد نمي

                                                            
صورت  شركت به«. »اي تنظيمي مسئوليت دارد  با تمام دارايي خود در قبال اسناد حرفهيكهر شر«:  اين ماده2و1بندهاي . 1

  .»تضامني با وي نسبت به پيامدهاي زيانباراين اسناد مسئول است
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 :PILLEBOUT,1992( شود ينمنيز پرسيده حتي نظر كميسيون تعيين محل . پذيرد صورت مي

اي  خواسته است راهكاري براي اختالف بين شركاي شركت مدني حرفه  قانونگذار مي).56
 ادة م2ند ب( متقاضي ةالبته قانون شرط سابق. )LAMBOLEY, 2010: n° 11(سردفتري پيدا كند 

 89-1 ادةم(اند  بيني كرده پيش قضايي واقعيت نارضايتي را ةيدييتأ ةنام و آيين) 1966 انون ق18
هرچند . شود مند نمي  بهرهاز آن كار يا كمتر ة شريك با پنج سال سابق؛ سردفتر)1967 ةنام آيين

 باشد، كار داشته ةاگر او بيش از پنج سال سابق. بتواند وجود نارضايتي را در دادگاه ثابت كند
  .برد  بهره نميناز آاما نتواند نارضايتي را در دادگاه ثابت كند، باز 

.  شريك ناسازگار شودةسوءاستفادممكن است موجب »  ايجاد-استعفا«شرايط الزم براي 
 PILLEBOUT, 1993: 37, note (برد  بهره نمي» ايجاد- استعفا«، مسئول نارضايتي از امتياز عالوه به

sous décision TGI de Grenoble, 1994: 94( .يك تشكيل نتيجه، اگر شركت از بيش دو شر در
 شريك ناسازگار همچنان در شركت ، زيرا به نارضايتي پايان نخواهد داداستعفاشده باشد، اين 

  ). FORGEARD, 1996: 546-547 (ماند يمباقي 
صورت مؤثري به برخي از موارد نارضايتي در  بهتواند   ايجاد نمي- به اين ترتيب استعفا

انحالل شركت نيز باشد، بدون اينكه عامل ند توا خوشبختانه نارضايتي مي. شركت پايان دهد
درست است كه با انحالل يك گروه .  ايجاد باشد-توسل بدان مقيد به شرايط استعفاي

يمن  اي موارد حتي انحالل نيز خوش اما در پاره. پاشد شده در طول زمان از هم مي تشكيل
. شود ميشين شركت  حق معرفي جانشين جانة انحالل، سردفتر شريك آورنددر صورت. است

شده به اين منظور  ليدفاتر تشكتوانند درخواست كنند تا در  ساير سردفتران شريك نيز مي
 ايجاد، - دليل نارضايتي، مانند استعفا بهموضوع انحالل  «:نويسد اني لمبولي مي. انتصاب شوند

» يابددهد تا راهكاري براي اختالفي بين شركاي شركت ب خواست قانونگذار را نشان مي
)LAMBOLEY, 2010, n° 74.(  

  
  نتيجه. 4

 روش فردي اجرا پافشاري كنيم، بايد به چند تغيير جزيي بر حفظ سردفتري ةاگر در حوز
.  مشاوره از اين مواردندة بر وظيفديتأك حذف عنوان نمايندگي دفتريار و ؛دلخوش كنيم

هاي فراواني به  توان آورده مي به اين صورت ؛افتد يم اتفاق ها قالبدگرگوني واقعي با شكستن 
گرايي، تضمين استمرار خدمت عمومي ثبت سند، امكان  تخصص: سردفتري هديه داد

جويي و  جايگزيني سردفتر با شخصي داراي صالحيت يكسان در يك مجموعه، صرفه
مندي حداكثري از تجهيزات، تضمين پرداخت ضرر وارده بر مشتري توسط اشخاصي غير  بهره

 و دائم فوت، انفصال در صورت رسمي دفتر اسنادمقصر، جلوگيري از تعطيلي از سردفتر 
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با اين . بازنشستگي سردفتر، انتقال درست امتياز سردفتري به متقاضي جديد از اين مواردند
پس ديگر پذيرش .  اجراي جمعي سردفتري ترديد نخواهد كرددر موردكس  امتيازات هيچ

 كه در اين زمينه يا مسئله شمارلكه پاسخي است به  نيست، بمسئلهاي  شركت مدني حرفه
  حقوقي ايران بپذيريم؟ نظام  اين است كه چگونه اين شركت را در مسئلهاكنون . مطرح است
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