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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 2581الی  2475 :ماره دادنامهش

 28/8/1398 :دادنامه ختاري

 97/961، 97/1025، 97/1032، 97/1037، 97/1045، 97/1058، 97/1377 ،97/1378، 97/1379:روندهپ شماره

97/1590 ،97/1535 ،97/1442 ،97/1386 ،97/1384 ،97/1383 ،97/1382 ،97/1381 ،97/1380 

98/624 ،98/392 ،97/3483 ،97/3001 ،97/3000 ،97/2999 ،97/2327 ،97/1703 ،97/1677 

98/634 ،98/633 ،98/632 ،98/631 ،98/630 ،98/629 ،98/628 ،98/627 ،98/626 ،98/625 

98/644 ،98/643 ،98/642 ،98/641 ،98/640 ،98/639 ،98/638 ،98/637 ،98/636 ،98/635 

98/654 ،98/653 ،98/652 ،98/651 ،98/650 ،98/649 ،98/648 ،98/647 ،98/646 ،98/645 

98/664 ،98/663 ،98/662 ،98/661 ،98/660 ،98/659 ،98/658 ،98/657 ،98/656 ،98/655 

98/674 ،98/673 ،98/672 ،98/671 ،98/670 ،98/669 ،98/668 ،98/667 ،98/666 ،98/665 

98/684 ،98/683 ،98/682 ،98/681 ،98/680 ،98/679 ،98/678 ،98/677 ،98/676 ،98/675 

98/694 ،98/693 ،98/692 ،98/691 ،98/690 ،98/689 ،98/688 ،98/687 ،98/686 ،98/685 

98/2294 ،98/3074 ،98/2515 ،98/716 ،98/700 ،98/699 ،98/698 ،98/697 ،98/696 98/695 

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

ــس -1: انیشاك ــمرتضی احم -4علی نائینی  -3رضا حاصل مهری  -2، آقایان کل کشور ازمان بازرسیـ دی ـ

ضایی  -5 شم محمدر صطفی مرادی  -6ها ساالر  -7م سین روان  سمی پیروز  -9علی جهان پناه  -8علی ح قا

ــ    برم فرامرز نجفی -13جواد نادری بنی  -12فایق  کوهیمحمدکاظم  -11حجت اله زاهدی توچائی  -10س

ــمآ آبادی  -15مختار محرابی  -14قراداغلو  ــفرد ت بهار  -16محمد علیدادی ش ح یب اله  -17پیمان ص

ــ ر ف -18کرمی  ــل علی اده دلدار -19رج پور )علی اص ــ -21آرین علی اده فرد  -20 ابوالفض ا دیرند با رض

 وحید محمدی با وکالت علیرضا رئیسی نافچی  -23سلیمان فدوی  -22 (وکالت محمدحسین زکی و رضا زکی
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محمد  -28مهدی عاشــ ی میینی  -27ســدید مت ی  -26اســداهلل ابراهیمی  -25محمود علی بخشــی  -24

ش ی میینی  داریوش -33کاظم بختیاری  -32محمدعلی بلندی  -31محمد کفایتی  -30داود قن رلو  -29عا

ن فخر ـود آریـمحم -37ی ـمالک رحیم -36د ـوحی افکنـر فتـامی-35ی ـرتضی مدینـم -34ی ـیرزائـم

ــسی -38 ــدمحسن حسینـ اسماعیل بصیری ع ی  کندی  -41ادریآ بحری  -40مهدی نجفی رسا  -39ی ـ

صیح الدین  -44مهران رفیدی طاقانکی با وکالت رسول شاهین شمآ آبادی  -43 محمد لطفی قره بیغ -42

شوکه  -45بهروز  سول نمازی  -46)امین ال و ضل اله پروی ی نژاد  -48سیدمحمدجواد علوی  -47ع دالر ف

لت ابراهیم پوالدیع دالکر -49 کا با و نده بودی همگی  میثم  -51حســـین زائری لط   -50 (یم ز

حسین  -56سیدمیید جاوید  -55فریدون   ائی  -54نوید نیک  واه  -53حم ه کرمی  -52باقرپورمژدهی 

فواد محی الدینی راوری  -60ادی صفا ـه -59دی ـبه اد محم -58ور ـه مسیح پـروح ال -57ورقاسم ـپ

ــا ابوترابی حم -61 ــطفی طاهر انی  -63ایمان حاجیلو  -62یدرض ــا  -65داود طاهر انی  -64مص امیررض

میثم نحوی  -69نژاد  یمهدی قاسم -68دری صدر ـامد حیـح -67دم ـراهیم ص احی م ـاب -66تألهی 

ــداود ن -70 ــمحم -71وروزی ـ ــد فرهـ میثم قلخانی  -74حامد ی دانی  -73مهدی پارسه  -72ادی فتوح ـ

حمیدرضا  -79ی چافشین ا وان فرش -78هدایت سوری  -77ایروندی پعلی  -76رضا محمدصالحی  -75

محمد زارعی  -83علی میرزائی  -82حتی مروست یرضا ف -81سیاوش ن ی دوست دولت آباد  -80ذاکری 

محسن صادقی پور  -87ع دالرحمن نصرتی  -86حسین فرزانه پور  -85ودی ــــین محمــــارس -84لط  

محمودرضا  -92مهدی همت  واه  -91غیمرضا آق ساق لو  -90 سجاد میرزائی -89رسول فرهادی  -88

ـدی کمیلی  -93 ژادـی نـح  ـوترابی  -94مه ـدرضا فسن ری  -95حسین اب ـد پیردوست  -96محم سدی

 مهدی -101محمود آرمان پور -100علیرضا دیداریان  -99مهدی دوهرشادی  -98محمود  واجوئی  -97
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محمود سدادتی  -105عطا اهلل صالحی  -104ی ـــعلی سدادت -103واد شوریابی ـــج -102رزادی نیا ـــف

موسی  -110مهدی ت ی پور  -109حسن فرشیدیان  -108فرهاد  اکشور  -107سیدمهدی عریضی  -106

محدثه السادات عرشی با وکالت آقای میید فتحی هریآ  -112سمیه  انی  -111نم ها: الرضا سیمی و  ا

زهـــره ده انی بصیر  -116رودابه مشکـــوری  -115شمسیه  ورانی محمدی  -114انیآ دریکوند  -113

ی ـــاطمه مست نی اصفهانـــف -120انی ـــرضیه ع ی  ـــم -119م ب ائی ـــمری -118سمیه عسکری  -117

شهرکهنه فاطمه ب -121 شار  -123نازنین حاجی زاده  -122ابائیان م دم  شرف پوراف نجمه  -124مح وبه ا

ــفروزن ــریحان -125ده فر ـ ــالهام احم -126ه اسدتاش ـ ــسمانه ق -127دی ـ فاطمه پوالدی  -128دیمی ـ

شربیانی  -131نگین قناتی  -130زهرا محمودی  -129 ستوفی  ضائی  -132طاهره م ضوان ر مانیا  -133ر

ژاد ـــولماز اسماعیل نـــس -136وردی ـــه یوسفی دلـــمح وب -135خانی نژاد ـــلیی کریم -134روش نیک 

شری  پناهی -140شمیم مجیدی  -139الهام فرهادی  -138مهرنوش ربیدی  -137 سانه  شفیده  -141اف

مدی الناز اح -144زهرا حیدری با وکالت آقای ابراهیم پوالدی  -143فاطمه ن دی کلیشــمی  -142مهرداد 

ـره قشیقی  ـوسفی زاده  -145ق ـه ی ـده زهرا طهماس ی  -146مح وب سارا  -148ستاره  سروی  -147سی

ــرونی  ــیان  -149ض ــحر پرس ــدیده چگنی  -150س ــیه ک ری  -152مریم نجیب باقرزاده  -151س ــمس ش

ی تفاطمه سداد -156سارا کول سنجرانی  -155ه اردل ـــصدی  -154ه  انی ـــفرزان -153روانی ـــنوشی

 مریم فراهی  -157

ون دفاتر اسناد رسمی ـــقان 1360اصیحی ه ـــآیین نام 3اده ـــماصیح ابطال  -1: موضوع شکايت و خواسته

ضاییه  صوب رئیآ قوه ق سال  7ابطال بند  -2م سمی  سناد ر سردفتری دفاتر ا  1397آدهی آزمون انتخاب 

 29/4/1397دفاتر اسناد رسمی مصوب یند اجرایی آزمون ابطال فرآ -3 سازمان ث ت اسناد و امیک کشور

شکایت كار گردش      شور به موجب  سی کل ک سازمان بازر ست مداونت ح وقی و نظارت همگانی  سرپر  :

 اعیم کرده است که: 3/2/1398-17186نامه شماره 
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سال  "   سمی  سناد ر سردفتری ا شکايات عديده، فرآيند برگزاری آزمون  بت ثسازمان  1397احتراماً با توجه به 

ه توجه كاسناد و امالک كشور از جهت انطباق با قانون و مقررات  موضوعه در اين سازمان مورد بررسی قرار گرفت 

 آن مقام را به موارد ذيل معطوف می نمايد:

با  1354تیر ماه  25اران )مصوب ـــران و دفتريـــاد رسمی و كانون سردفتـــنون دفاتر اسناـــق 5اده ـــطبق م -1  

سیس دفترخانه با توجه به نیازمنديهای هر  صويب اين قانون تأ ست، پس از ت صالحیه های بعدی( مقرر گرديده ا ا

هر بیست هزار نفر با توجه در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداكثر » محل تابع ضابطه زير خواهد بود: 

 درآمد حاصل از حق ثبت معامالت يک دفترخانه و ...به آمار و 

محل به شــرا اين ماده هرگاه با توجه به میزان معامالت و  پس از تعیین تعداد دفاتر اســناد رســمی هر -تبصــره  

نصاب مذكور ضروری تشخیص درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزايش تعداد دفاتر زائد بر حد 

شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و امالک كشور و تصويب وزارت دادگستری حداكثر تا دو دفترخانه می توان به 

ضافه نمود ستعالم «. دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعايت مقررات اين قانون ا سناد با ا سازمان ثبت ا با اين حال 

ستانی و با تغیی ضییع حقوق ثبت از مديران ا رات مکرر حتی پس از ثبت نام مفاد ماده فوق را نقض نموده و موجب ت

 نام كنندگان در آزمون ياد شده گرديده است.

قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفترياران مقرر شده است، اشخاص زير را می توان  6در ماده  -2  

كسانی كه دارای دو سال سابقه خدمات قضايی يا وكالت پايه » ... نمود: به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین 

 375در صورتی كه در آگهی آزمون اين بند قید نشده ) علی رغم رأی وحدت رويه شماره « يک دادگستری باشند.

مشاغل هیأت عمومی ديوان عدالت اداری اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق قانونی دارندگان برخی  381الی 

برای ثبت نام و شركت در آزمون( كه موجب محرومیت مشمولین از حقوق اجتماعی و قانونی آنها گرديده، از طرف 

ديگر با توجه به محرومیت مورد بحث افرادی از مشمولین اين بند در آزمون شركت و به عنوان قبول شدگان اعالم 

 شده اند.
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سردفتران و دفترياران عنوان گرديده:  9در ماده  -3   سمی و كانون  سناد ر سردفتران» قانون دفاتر ا در بدو  سن 

شد سال ... با شتر از پنجاه  سال و بی ست و چهار  شتغال نبايد كمتر از بی صورتی  كه برخی از قبول « ا دگان شدر 

 باشند )عدم رعايت نصاب سنی(. مشمول ممنوعیت فوق می

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور و ... مکلفند سی » قانون برنامه پنجساله ششم توسعه:  88طبق بند )ج( ماده  -4  

صد ) شهدا، جانباران با حداقل ده در سران  سردفتری ... را به فرزندان و هم سهمیه ...  صد از  ( آزادگان با %10در

سه ماه  شتن حداقل  سر و فرزندان دا ضور در جبهه و هم شش ماه ح شتن حداقل  سارت و رزمندگان با دا سابقه ا

ــابقه  ــران آزادگان و فرزندان دارای حداقل دوازده ماه س ــد و باوتر و فرزندان و همس ــت و پند درص جانبازان بیس

صاص دهند. شرايط بودن اخت صورت واجد  سنی در  شرط  ضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعايت  كه با توجه به « ح

 اعالم نتايد مفاد بند فوق نقض گرديده و كمتر از نصاب قانونی نسبت به جذب ايثارگران اقدام شده است.

سمی آن به عنوان  -5   سنن، علی رغم تعیین و اعالم ر شرعی برای اقلیت مذهبی اهل ت سواوت احکام  عدم طرا 

ضريب  صاص  شیع نیز پس از ( كه موجب گردي2يکی از مواد آزمون ) با اخت شرعی اهل ت سواوت احکام  ست،  ده ا

 9گانه احکام شــرعی )كه  15برگزاری آزمون علی رغم صــرف زمان و پاســخ دهی شــركت كنندگان به ســواوت 

درصد مجموع سواوت بوده( حذف گرديده و موجبات تضییع حقوق شرعی و قانونی شركت كنندگان اهل تشیع در 

ــد( فراهم آزمون ) كه آزمونی رقابتی بو ــواوت در آن حائز اهمیت می باش ــخگويی به س ده و زمان بندی برای پاس

 گردد.

برگزار گرديده است كه حسب نامه شماره « مؤسسه خدمات مشاوره ای معین اداره»برگزاری آزمون توسط  -6  

گونه معاونت ســرمايه انســانی ســازمان امور اداری و اســتخدامی كشــور هی   25/10/1397-د/م/17400/110

گواهی يا مجوزی برای برگزاری آزمون برای مؤسسه موصوف توسط سازمان اداری و استخدامی كشور صادر نشده 

شماره  سناد ) نامه  سازمان ثبت ا سناد  ست. در حالی كه حسب اعالم معاون امور ا  (28/9/1397-194166/97ا

 و استخدامی كشور و دارای مجوز قانونی آزمون برگزار شده توسط مؤسسه مذكور مورد تأيید سازمان امور اداری
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 اعالم گرديده است.

شده، موجب    سناد و امالک كشور در فرآيند برگزاری آزمون مغاير با قوانین ياد  سازمان ثبت ا بنا به مراتب اقدام 

شده كه  سازمان تشخیص داده  شركت كنندگان در آزمون و خارج از حدود اختیارات آن  ايجاد تبعیض ناروا میان 

سی جامع  سخه ای از گزارش بازر سال ن سال  نحوه و فرآيند» ضمن ار سمی  سناد ر سردفتری ا برگزاری آزمون 

شور 1397 سناد و امالک ك شده )كلیه فرآيند « سازمان ثبت ا ست ابطال آزمون ياد  ستندات مربوطه درخوا و م

آزمون اعم از آگهی های منتشـــره، برگزاری آزمون واعالم نتايد( به صـــورت فوق العاده و خارج از نوبت را دارد. 

ست با توجه ب سناد و شايان ذكر ا سازمان ثبت ا شدگان آزمون در  صدور پروانه پذيرفته  ه اين كه فرآيند جذب و 

قانون تشکیالت و آيین  36امالک كشور در جريان می باشد )جهت جلوگیری از ايجاد حق مکتسبه( بر مبنای ماده 

دگی دارد تا با اعالم دادرسی ديوان عدالت اداری صدور دستور موقت مورد تقاضا است. ضمن اينکه اين سازمان آما

  "آن مرجع نسبت به اعزام كارشناسان مطلع جهت تشريح و تبیین موضوع اقدام نمايد.

شکایت و  دیگرشاکیان    ضوع  ستون مو ست های جدادانه ابطال م رره های مذکور در  به موجب داد وا

سته  شده اند و در جهت ت یین  وا ستار  سته را  وا صه آن به قرار زیر  اعیم کرده اند کهمطال ی  وا  ی

 :است

 اعم از آگهی، برگزاری و نتايد آن: 29/4/1397الف: فرآيند آزمون سردفتری مورخ   "  

با اصالحیه های  25/4/1354( قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفترياران ) مصوبه 5ماده ) -1  

(، ضوابط تأسیس دفترخانه را با توجه به نیاز هر محل تعیین كرده است. بر اين اساس در شهرها برای حداقل بعدی

هر پانزده هزار نفر و حداكثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معامالت يک دفترخانه 

فر باشد يک دفترخانه خواهد داشت. اين در حالی است و شهرها و بخش هايی كه جمعیت آنها كمتر از پانزده هزار ن

 كه سازمان ثبت اسناد با استعالم از مديران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت نام مفاد ماده فوق را در اعالم 
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 و موجب تضییع حقوق ثبت نام كنندگان در آزمون ياد شده گرديده است. تعداد دفترخانه نقض نموده

قانون فوق الذكر، كسانی كه دارای دو سال سابقه خدمات قضايی يا وكالت پايه يک دادگستری  6به موجب ماده  -2

ون مورد است كه در آگهی آزمباشند را می توان به سر دفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود. اين در حالی 

هیأت عمومی ديوان عدالت اداری  21/6/1395–381الی 375، علیرغم تاكید رأی وحدت رويه شماره شکايت

مبنی بر اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق دارندگان برخی مشاغل برای ثبت نام و شركت در آزمون، چنین 

قانون مذكور تخلفی آشکار است و منطوق  15بندی قید نشده است. به عبارتی سلب حق تقاضا برای مشمولین ماده 

 هیأت عمومی ديوان عدالت اداری به آن اشاره داشته است. ضمن آن 26/10/1396–1058و مفهوم رأی شماره 

تصمیم  23/2/1391-543و  29/8/1391-3000ديوان عدالت اداری به شماره های  26كه دادنامه هـای شعبه 

بر لغو ابالغ سران دفاتر اسناد رسمی به عذر اشتغال در زمان ثبت نام و شركت  سازمان ثبت اسناد و امالک كشور را

 در آزمون را مغاير قانون تشخیص داده است.

سال باشد. با  50سال و بیشتر از  24قانون مذكور، سن سر دفتران در بدو اشتغال نبايد كمتر از  9مطابق ماده  -3  

وق ـرعايت نصاب سنی داشته و برخی از قبول شدگان مشمول ممنوعیت فاين حال نتايد اعالم شده دولت بر عدم 

 می باشند.

ند )چ( نتايد آزمون مورد شکايت ، حاكی از عدم رعايت نصاب قانونی نسبت به جذب ايثارگران مستنداً به ب -4  

 ساله ششم در جذب مشمولین اين سهمیه دارد.قانون برنامه پنج 88ماده 

می طرا سواوت احکام شرعی برای اقلیت مذهبی اهل تسنن در آگهی آزمون و به دلیل عدم متعاقب اعالم رس -5  

طرا سواوت مذكور ، سواوت احکام شرعی اهل تشیع علیرغم صرف زمان و پاسخ دهی شركت كنندگان به سواوت 

شركت كنندگان واوت بوده( حذف گرديده و موجبات تضییع حقوق ـوع سـدرصد مجم 9ر ـه )كه بالغ بـگان 15

 اف شدن داوطلبان اهل سنت به پاسخ دهی به ـون رقابتی فراهم نموده است. از اين رو معـاهل تشیع را در يک آزم
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ا تأثیر ضرايب معرفی نشده است، با گزينه های احکام شرعی كه ساز و كار جايگزينی برای نمره، محاسبه نمرات ي

مفاد اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ايجاد شرايط برابر و عادونه برای همه و نیز با ماده روا و 

قانون مديريت خدمات كشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صالحیت استخدامی افراد و رعايت مراتب  41

 ت ها در تغاير بوده است.شايستگی و برابر فرص

 53و  37، 28، 24، 20، 19، 17، 14و مواد  6ماده  2و تبصره  6ماده  4آيین نامه بند  3آگهی آزمون با ماده  -6  

برای انتخاب سردفتر » ( كه مقرر می دارد: 1354قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفترياران )مصوب 

سال سازمان ثبت در شهريور ماه طی آگهی در يکی از روزنامه های كثیر اونتشار مركز از بین واجدين شرايط، هر 

خصوص  مغايرت داشته و اقدام سازمان ثبت اسناد و امالک در اين« مراتب را به اطالع متقاضیان خواهد رسانید... 

 خارج از حدود صالحیت و ورود به صالحیت مرجع مقرره گذار بوده است.

برای شركت كنندگان، در آگهی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطالعیه صادره با « بومی بودن »  عدم قید -7  

 3اصل  9مضمون پاسخ به سواوت و ابهامات معترضین به اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد، مستنداً به بند 

، مصداق بارز تبعیض يوان عدالت اداریومی دهیأت عمـ 16/1/1397-1265قانون اساسی و مستفاد از رأی شمـاره 

 ناروا و مغاير اصـل برابری فرصت ها مصرا در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است.

معاونت سرمايه انسانی سازمان امور اداری و  25/10/1397-د/م/17400/110حسب مفاد نامه شماره  -8  

برای برگزاری آزمون عنوان مؤسسه برگزار كننده آن )مؤسسه خدمات استخدامی كشور،  هی  گونه گواهی يا مجوزی 

مشاوره ای معین اداره( صادر نشده است. با اين حال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد، آزمون برگزار شده توسط 

 نمايد.مؤسسه مذكور را د مورد تايید سازمان امور اداری و استخدامی كشور و دارای مجوز قانونی اعالم می 

شاكیان همچنین در دادخواست های تقديمی به مواردی همچون: برگزاری آزمون غیر استاندارد )توسط شركت  -9  

 دگـذاری ـخصوصی(، عدم رعايت نکات امنیتی در برگزاری آزمون مانند: پلمپ نبودن دفـترچه سواوت و عدم ك
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دفترچه ها و نبودن ناظر و مراقب امتحانی، عدم انتشار دفترچه سواوت و پاسخ نامه رسمی بعد از برگزاری امتحان، 

خصوص، قرار گرفتن نتايد آزمون بر روی سامانه  تأخیر بدون دلیل اعالم نتايد و عدم اطالع رسانی مناسب در اين

ن، عدم انتشار كارنامه، رتبه، تراز، درصد و ساير اطالعاتی كه مبین نتیجه صحیح علمی ابتدايی، غیراستاندارد و نامطمئ

داوطلبان بوده است، تغییر در ظرفیت شهرها و حذف يا اضافه شدن برخی از سهمیه ها، اعالم اسامی مغاير با ظرفیت 

ا بر خالف آزمون های استاندارد تعیین شده، پذيرش همزمان چند نفر از اعضای يک خانواده و ... اشاره و همگی ر

 برگزار شده توسط سازمان سنجش مورد ابهام و ايرادات قرار داده اند.

 قانون دفاتر اسناد رسمی: 1360آيین نامه اصالحی  3ابطال ماده  -ب    

را در  قانون دفاتر اسناد رسمی 5اصالحی آيین نامه مذكور، ضابطه جمعیتی مقرر در ماده  3از آنجايی كه ماده   

تأسیس دفترخانه، ناديده گرفته و به نظر سازمان ثبت اسناد و امالک كشور واگذار نموده است، لذا ابطال آن مغايرت 

با اين توصیف و بنا به مراتب فوق، اقدام سازمان ثبت اسناد و امالک كشور در  با نص صريح قانون مورد استدعاست.

ل مغايرت با قوانین ياد شده و ايجاد تبعیض ناروا بین شركت كنندگان فرآيند برگزاری آزمون به شرا فوق، به دلی

و خروج از حدود اختیارات قانونی در خور ابطال كلیه فرآيند آزمون اعم از آگهی های منتشره، برگزاری آزمون و 

  " نتايد آن بوده و تقاضای رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت را دارد.

 به شرح زیر است:م رره های مورد اعتراض متن   

 :1397سال  یاسناد رسم ی دفاتراز آگهی انتخاب سردفتر 7بند  -الف "    

برای شركت كنندگان، در آگهی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطالعیه صادره با « بومی بودن » عدم قید  -7 

 3اصل  9امتیازات مربوط به بومی بودن افراد، مستنداً به بند مضمون پاسخ به سواوت و ابهامات معترضین به اعمال 

، مصداق بارز تبعیض ومی ديوان عدالت اداریهیأت عمـ 16/1/1397-1265قانون اساسی و مستفاد از رأی شمـاره 

  ناروا و مغاير اصـل برابری فرصت ها مصرا در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است.
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 قانون  دفاتر اسناد رسمی: 1360آيین نامه اصالحی  3متن بند اصالا ماده  -ب

 محضر مبارک حضرت آيت ا... هاشمی شاهرودی دامت بركاته

 رياست معظم قوه قضائیه 

انتخاب سر دفتران اسناد رسمی در مناطق مختلف كشور به در اجرای منويات حضرت مستطاب عالی و موضوع نحوه 

قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گرديده كه سازمان  1360آيین نامه اصالحی  3مطابق ماده  استحضار می رساند:

 ثبت برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی مراتب را در شهريور ماه هر سال به اطالع متقاضیان برساند و تا پايان مهر

با توجه به مشکالت اجرايی و كثرت متقاضیان  ماه همان سال از افراد اختبار به عمل آورد. ه ثبت نام و پايان آذرما

سمی اقدام به نحو مذكور غیر مقدور می باشد لذا به منظور حسن انجام وظیفه سازمان در انتخاب سر دفتران اسناد ر

ا ذيل اصالا گردد تا در صورت موافقت و تصويب مراتب را ین نامه مذكور به شرآي 3پیشنهاد می گردد كه ماده 

 امر به ابالغ فرمايند:

، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان مناطقی كه به موجب مقتضیات محلی : در3ماده 

ه نحو مقتضی به اطالع ثبت اسناد و امالک كشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی مراتب را ب

متقاضیان واجد شرايط مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمايند. سازمان ثبت  عموم خواهد رسانید.

اسناد و امالک كشور در فرصت مناسب از كلیه داوطلبان واجد شرايط مذكور ، توسط هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه 

 مصاحبه به عمل خواهد آورد.

: چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد كه به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و 1تبصره

امالک كشور انتخاب سر دفتری از طريق مصاحبه با صعوبت مواجه و يا مستلزم صرف زمان غیر متعارف گردد، 

رسمی از داوطلبان مذكور، آزمون كتبی به  سازمان ثبت اسناد و امالک كشور می تواند برای انتخاب سر دفتر اسناد

 عمل آورده و پس از اعالم نتیجه آزمون مذكور، هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی كه حـداقل نصاب نمره 
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 اند، مصاحبه به عمل خواهد آورد.يا باوترين نمره را حسب مـورد احراز نموده 

ون رئیس معا-: حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و امالک كشور تعیین می نمايد.2تبصره

  " قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک كشور

سناد و امیک کشور به در پاسخ بـه شکایت مـذکور، مدیرکل دفتر ح وقـی و امـور مجلآ سازمان ث ت ا  

 توضیح داده است که: 25/1/1397-139755732103000117موجب الیحه شماره 

قانون دفاتر اســناد رســمی تابع آمار  5همان طور كه مســتحضــريد تأســیس دفترخانه در هر محل مطابق ماده  "  

ر شهرها حداقل برای هر جمعیت محل و همچنین درآمد حاصل از حق الثبت معامالت يک دفترخانه می باشد كه د

پانزده هزار نفر و حداكثر هر بیســت هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصــل از حق الثبت معامالت يک دفترخانه 

شابور دارای  ستان نی شهر ضافه می گردد. لذا  سط حق التحرير يک دفتر در يک  429518ا نفر جمعیت بوده و متو

شترين 621/324/210ماه مبلغ  ستان مبلغ  ريال و بی شهر ريال  430/100/457درآمد دفترخانه در يک ماه آن 

شابور  ستان نی شهر ساس میزان درآمد،  شود عالوه بر مؤلفه های ديگر بر ا شد و همان طور كه مالحظه می  می با

ــتان  ــاس اعالم نیاز اداره كل ثبت اس ــازمان بر اس ــت. بنابراين س ــته اس ظرفیت افزايش دفاتر مطابق آگهی را داش

ــط درآمد دفترخانه و همچنین مؤلفه های خر ــوی و با عنايت به ماده مارالذكر و با نگرش به میزان متوس ــان رض اس

جمعیت، میزان معامالت و رشـد و توسـعه محل، اقدام به ايجاد سـهمیه نموده و در اين خصـوص مطابق قانون عمل 

هم نموده كه غیر موجه بوده و منطقی به نظر نموده است و متأسفانه عدم تمکین سران دفاتر موجبات اعتراض را فرا

 نمی رسد.

قانون ثبت اسناد و امالک جلب نموده و به استحضار می رساند  48و  47، 46ضمناً توجه رياست ديوان را به مواد    

كه رواج اسناد عادی و قولنامه ها میان مردم كه موجب حدوث دعاوی مختلف و درگیريهای محلی می شود، گاه در 

 قانون دفاتر اسناد رسمی 5ر كمبـود دفـاتر اسناد رسمی است كه يکی از همـان مقتضیات محلی مـذكور در ماده اث
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. بدين وصف با نیز می باشد می باشد. لذا صرفاً امار كنونی دفاتر مطمح نظر سازمان نبوده بلکه اين امر ناظر به آتیه

ر آن عنايت به موارد معنونه فوق اقدامات ســـازمان ثبت وفق مقررات صـــورت پذيرفته و به لحان قانونی ايرادی ب

  " مترتب نمی باشد، لذا رد شکايت شاكی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و امالک كشور مورد استدعاست.

ه ـپرونده ب 1392ن دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ون تشکییت و آییـقان 84رای ماده ـدر اج  

شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه  صی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می  ص هیأت تخ

سال 10/7/1398-9809970906010356461شماره  سمی  سناد ر سردفتری ا ، آدهی آزمون ]انتخاب[ 

تشــخین نداد و ر ی به رد شــکایت صــادر کردم ر ی مذکور به علت  را قابل ابطال 7به غیر از بند  1397

 عدم اعتراض از سوی رئیآ دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطدیت یافتم

سیدگی به بند    سال انتخاب آگهی آزمون  7ر سمی  سناد ر صالح  1397سردفتری ا شور، ا سناد و امالک ک سازمان ثبت ا

 1397یند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال آقانون دفاتر اسناد رسمی و فر 1360آیین نامه اصالحی  3ماده 

 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

تاریخ       لت اداری در  لت با حضـــور  28/8/1398هیأت عمومی دیوان عدا رئیآ و مداونین دیوان عدا

پآ از بحث و بررسی با اکثریت آراء به و  مستشاران و دادرسان شدب دیوان تشکیل شد و رؤسااداری و 

 مزیر به صدور ر ی م ادرت کرده استشرح 

 هیأت عمومی رأی

-3349/86/1طی شماره  قانون دفاتر اسناد رسمی 1360آیین نامه اصیحی  3ال : نظر به اینکه اصیح ماده 

ضای 22/3/1386 صویب رئیآ قوه ق صره ماده به ت ست و مطابق ت  سیده ا شکیالت و آيین  12یه ر قانون ت

 آیین نامـه ها، بخشنامـه ها و تصمیمات رئیآ قـوه قضاییه از شمـول حـدود وان عدالت اداریـی ديـدادرس
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صیحیت و وظای  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ارج است، بنابراین موج ی برای رسیددی به ت اضای 

 در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود نداردم قانون دفاتر اسناد رسمیآیین نامه  3ابطال ماده 

مصادیق م رر در ماده از جمله  1397ب: نظر به اینکه فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 

ابطال  محسوب نمی شود، بنابراین رسیددی به  واسته قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداری 12

عدالت اداری صالح به رسیددی  فرآیند اجرایی آزمون مذکور در صیحیت هیأت عمومی نیست و شد ه دیوان

 اداری ارجاع می شودماست و پرونده ها برای رسیددی به شد ه دیوان عدالت 

سردفتران و دفترياران 15ج: در ماده  سمی و كانون  سناد ر سال  قانون دفاتر ا صوب  ست 1354م شده ا  م رر 

قضــات و وكالت در دادگســتری و عضــويت در  -1مشــاغل زير منافی شــغل ســردفتری و دفترياری اســت: » که: 

شهرداريها  سته به دولت و  سات دولتی و واب س شتغال به -2مؤ  -3قانون تجارت  1امر تجارت بنا به تعريف ماده  ا

شركتهای تجاری و بانکها و يا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و يا  عضويت در هیأت مديره و در مديريت عامل 

« م..مديريت روزنامه يا مجله اعم از مدير مســئول يا مديرداخلی و صــاحب امتیاز و ســردبیر و  -4وابســته به دولت 

ــرح در بندهای نظر به اینک ــاغل مص ــت ال به مش ــ ل  15ماده  4الی  1ه اش ــده هم زمان با ش قانون یاد ش

شت ال  سردفتری ممنوع می باشد، بنابراین در زمان ث ت نام و شرکت در آزمون سردفتری ال امی به عدم ا

ـــاغل مذکور در ماده  هیأت قانون فوق الذکر وجود نداردم ج ء ب بند ثانیاً ر ی وحدت رویه  15در مش

شماره دادنامه  ستم  2/6/1395-381الی  375عمومی دیوان عدالت اداری به  ستدالل ا نی  متضمن همین ا

ــبنابراین بن ــآدهی انتخاب س 7د ـ ــردفتر اسناد رسمی سـ که سازمان ث ت اسناد و امیک کشور  1397ال ـ

 را شرط ال امی برای داوطل ین در زمان ث ت نام در  قانون دفاتر اسناد رسمی 15عدم اشت ال به مشاغل ماده 
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به شرح فوق الذکر و بر یف ر ی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان آزمون احصاء کرده است م ایر قانون 

قانون  88 هو ماد 12ماده  1 است و مستند به بند 2/6/1395- 381الی  375عدالت اداری به شماره دادنامه 

 م/ ابطال می شود 1392مصوب سال  تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداری

 
 محمدكاظم بهرامی                                                            

 رئیس هیأت عمومی ديوان عدالت اداری                                                       
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