شیوهنامه بهرهبرداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی
دس اخشای هقشسات هبدُ  7قبًَى خبهغ حذ ًگبس ( کبداستش ) کشَس هظَة  ٍ 1393/11/29هَاد  11 ٍ 5آئیي ًبهِ
اخشایی ایي قبًَى هظَة  95/1/22هجٌی ثش ایدبد دفبتش الکتشًٍیک هَضَع قبًَى ثجت اسٌبد ٍ اهالک ٍ قبًَى دفابتش
اسٌبد سسوی ،ثب تَخِ ثِ ایدبد صیش سبخت ٍ ًشمافضاسّبی هَسد ًیبص ٍ فشاّن شذى صهیٌِ ساُاًاذاصی ٍ ثْاشُثاشداسی اص
دفتش ثجت اسٌبد ثِ طَست الکتشًٍیک دس کلیِ دفبتش اسٌبد سسوی سشاساش کشاَس ،شایًَُبهاِ ثْاشُثاشداسی اص دفتاش
الکتشًٍیک سشدفتش ثِ ششح صیش اثالؽ هیگشدد.
ماده  -1اص تبسیخ  1395/6/10دفتش الکتشًٍیک سشدفتش دس توبهی دفبتش اسٌبد سساوی هاَسد ثْاشُثاشداسی قاشاس
هیگیشد .اص ایي تبسیخ ،ثجت توبهی اسٌبد سسوی ٍ اقذاهبت تجؼی هشثَط ثِ ایي اسٌبد ،هغبثق هابدُ  18قابًَى دفابتش
اسٌبد سسوی ٍ کبًَى سشدفتشاى ٍ دفتشیبساى ،طشفبً دس دفتش الکتشًٍیک خَاّذ ثَد ٍ ثجت سٌذ خذیذ دس دفبتش دست-
ًَیس ،هوٌَع است.
تبصره -ثجت خذهبت تجؼی هشثَط ثِ اسٌبدی کِ قجالً دس دفتش دستًَیس ثِ ثجت سسیذُ ٍ سابیش هاَاسدی کاِ
دسج آى دس ستَى هالحظبت دفتش ضشٍسی است ،هٌحظشاً ثبیذ دس دفتش الکتشًٍیک سشدفتش ثجت گشدد .سشدفتش هکلف
است اثتذا اعالػبت سٌذ دستًَیس سبثق سا دس دفتش الکتشًٍیک سشدفتش ٍاسد ٍ سپس ًسجت ثِ ثجت خذهبت تجؼای
یب هالحظبت اقذام ًوبیذ.
ماده  -2سشدفتش هکلف است قجل اص ثْشُثشداسی اص دفتش الکتشًٍیک ،ریل آخشیي سٌذ ثجتشذُ دس دفتش سشدفتش
سا هسذٍد ًوَدُ ٍ اعالػبت سٌذ هزکَس سا ثِ ّوشاُ تؼذاد کل دفبتش دستًَیس سشدفتش ،دس "فشم ثْشُثشداسی اص دفتش
الکتشًٍیک" کِ دس سبهبًِ تؼجیِشذُ ،ثجت ٍ ثب گَاّی اهضبی الکتشًٍیک خَد ،طحت آى سا تأییذ ًوبیذ.
تبصره  -1چٌبًچِ اسٌبدی قجالً دس دفتش تحشیش شذُ لیکي ثِ اهضبی اطحبة سٌذ ًشسیذُ است ،سشدفتش هکلاف
است قجل اص ثْشُثشداسی اص دفتش الکتشًٍیک ،ریل آىّب سا دس دفتش دستًَیس هسذٍد ًوَدُ ٍ ساٌذ هاَسد تقبضابی
هتؼبقذیي سا هغبثق هقشسات خذیذ ،دس دفتش الکتشًٍیک تٌظین ٍ ثجت ًوبیذ .دس ایي حبلت اساتابدُ اص شاوبسُ هشخاغ
پشداخت ّضیٌِ سٌذ قجلی ،ثشای سٌذ خذیذ ثالهبًغ است.
تبصره  -2چٌبًچِ پیش اص آغبص ثْشُثشداسی اص دفتش الکتشًٍیک ،تحشیش سٌذ دس دفتاش ساشدفتش اًدابم ٍ شٌبساِ
یکتبی سٌذ ّن اص عشیق سبهبًِ دسیبفت شذُ ٍ اخز اهضبء دس دفتش دستًَیس ًیاض طاَست گشفتاِ ثبشاذ ،ساشدفتش

هکلف است حذاکثش تب یک هبُ پس اص ثْشُثشداسی اص دفتش الکتشًٍیک ،تأییذ ًْبیی ایي اسٌبد سا دس سبهبًِ اًدبم دّذ.
سػبیت هْلت قبًًَی پٌح سٍص ،دس خظَص ًْبیی کشدى اسٌبدی کاِ هساتلضم اسساب خالطاِ هؼبهلاِ ثاِ اداسُ ثجات
ّستٌذ ،الضاهی است.
تبصره  -3سشدفتشاى ،دفتشیبساى ٍ کبسکٌبى دفبتش اسٌبد سسوی ،هکلف ثِ حاظ ٍ ًگْاذاسی دفابتش دساتًاَیس
ثَدُ ٍ ّشگًَِ حزف ،اضبفِ یب تغییش دس دفبتش هزکَس ،هشوَ هقشسات هَاد  100 ٍ 62قبًَى ثجات اساٌبد ٍ اهاالک
خَاّذ ثَد.
تبصره  -4سٍسبی ٍاحذّبی ثجتی هکلاٌذ ثب ّوکبسی کبًَىّب ٍ خَاهغ ساشدفتشاى ٍ دفتشیابساى اساٌبد سساوی
استبى ،ثب ایدبد گشٍُّبی ثبصسسی هشتشک ،ثش اسبس چکلیست تٌظینشذُ تَسظ هؼبًٍات اهاَس اساٌبدً ،ساجت ثاِ
ثشسسی سًٍذ ثْشُثشداسی اص دفتش الکتشًٍیک ٍ ًیض ًحَُ حاظ ٍ ًگْذاسی دفبتش دستًَیس ٍ ّوچٌیي کٌتش طاحت
اعالػبت هٌذسج دس فشم ثْشُثشداسی اص دفتش الکتشًٍیک ،اقذام ٍ هشاتت طحت اقذاهبت سا تأییذ ًوبیٌذ.
ماده  -3ثشای تٌظین اسٌبد دس دفتش الکتشًٍیک ،سشدفتش هکلف است پس اص تٌظین سٌذ دس سبهبًِ ٍ اخز شٌبسِ
یکتبً ،سخِ پشتیجبى سٌذ سا اص عشیق سبهبًِ چبح ٍ ًسجت ثِ اخز اهضبی اطحبة سٌذ ٍ سابیش اشخبطای کاِ اخاز
اهضبی آىّب دس دفتش الضاهی است ،هغبثق هقشسات دس ًسخِ هزکَس اقذام ًوَدُ ٍ ایي ًسخِ سا پس اص اهضبء ،ثِ هُْاش
دفتشخبًِ هوَْس ًوبیذ.
تبصرهً -سخِ پشتیجبى ،هختض ثبیگبًی دس دفتشخبًِ ثَدُ ٍ تحَیل اطل یب تظَیش آى ثِ اطحبة ساٌذ هوٌاَع
است.
ماده  -4سشدفتش هکلف است دس هحل دفتشخبًِ ٍ ّن صهبى ثب اخز اهضبی ّاش یاک اص اطاحبة ساٌذ دس ًساخِ
پشتیجبى ،اثش اًگشت سجبثِ دست ساست آىّب سا طشفبً اص عشیق اهکبًبت سبهبًِ ،دس دفتش الکتشًٍیک اخز ٍ ثجت ًوبیذ.
چٌبًچِ اهکبى اخز اثش اًگشت سجبثِ دست ساست شخض فشاّن ًجبشذ ،الصم است سشدفتش ثب رکش ػلات ،اثاش اًگشات
یکی دیگش اص اًگشتبى دٍ دست شخض سا ثِ تشتیت دسجشذُ دس سبهبًِ ،دس دفتش الکتشًٍیک ثجت ًوبیذ.
تبصره  -1چٌبًچِ اهکبى اخز ّیچ یک اص آثبس اًگشت دٍ دست شخض فشاّن ًجبشذ ،سشدفتش هکلف است یکی اص
آثبس اًگشت پبی شخض سا ثِ تشتیت دسجشذُ دس سبهبًِ ،ثجت ًوبیذ.
تبصره  -2چٌبًچِ ثِ ّش ػلتی ،اخز ّیچ یک اص آثبس اًگشت دست ٍ پبی شخض اهکبىپزیش ًجبشذ ،ثبیذ اعالػبت
فشد هؼتوذی کِ تَسظ شخض هزکَس هؼشفی هیگشدد ،دس سبهبًِ ثجت ٍ اثش اًگشت هؼتوذ دس دفتش الکتشًٍیک اخز

ٍ ثجت گشدد.
تبصره  -3سشدفتش هکلف است ّش یک اص آثبس اًگشت اخز شاذُ سا سییات ًواَدُ ٍ دس طاَست ػاذم شاابفیت،
هدذداً اثش اًگشت اخز ًوبیذ.
ماده  -5اخز اهضبء ٍ اثش اًگشت اشخبص هشتجظ ثب سٌذ ،دس خبسج اص هحل دفتشخبًِ هوٌَع اسات .دس خظاَص
صًذاًیبى ٍ ثیوبساى ،هغبثق قَاًیي ٍ هقشسات هشثَط اقذام خَاّذ شذ.
ماده  -6سشدفتش هکلف است عجق هقشسات ٍ حست هَسد ،اعالػبت توبهی اشخبص غیش اطیل ًظیش ٍکیلٍ ،لای،
قینً ،وبیٌذُ ،هؼتوذ ،هؼشف ،هتشخن ،شبّذ ٍ اهثب آىّب کِ ثبیذ ثجت سٌذ سا تبئیذ ًوبیٌذ ،دس قبلت اقاالم اعالػابت
َّیتی تؼجیِشذُ دس سبهبًِ ،ثجت ٍ استجبط آىّب سا ثب اشخبص اطیل هؼایي ًواَدُ ٍ اثاش اًگشات آىّاب سا دس دفتاش
الکتشًٍیک ثجت ًوبیذ.
تبصره -ثجت اعالػبت َّیتی اشخبص هشتجظ ثب سٌذ دس ثخشّبی تَضیحبت یب هتاَى حقاَقی ساٌذ ،هوٌاَع
است.
ماده  -7چٌبًچِ پس اص تٌظین سٌذ دس سبهبًِ ٍ اخز شٌبسِ یکتب هشخض شَد ًَاقظی ًظیش ػذم دسج اعالػبت
اشخبص ثشای اخز اثشاًگشت ٍ یب لضٍم حزف ٍ اضبفِ دس هَسد اشخبص هشتجظ ٍ یب هاابد ساٌذ ٍخاَد داسد ،ساشدفتش
هکلف است شٌبسِ ایي سٌذ سا دس سبهبًِ ثیاثش ًوَدُ ٍ پس اص تٌظین هدذد سٌذ ٍ تکویل اعالػبتً ،سجت ثِ اخاز
شٌبسِ خذیذ دس سبهبًِ اقذام ًوبیذ.
ماده  -8پس اص اخز اهضبی اشخبص هشتجظ ثب سٌذ ٍ ثجت اثش اًگشت آىّب دس سبهبًِ ،سشدفتش ثبیاذ ثاب اهضابی
الکتشًٍیک ،دفتش سشدفتش سا تأییذ ًوَدُ ٍ ًسخِ ًْبیی سٌذ سا اص عشیق سبهبًِ چبح ٍ پس اص اهضبء ثِ هُْش دفتشخبًِ
هوَْس ٍ ًُسخ اشخبص ریشثظ سا تحَیل ًوبیذ.
تبصره  -1دفتشیبس هکلف است پس اص تأییذ ًْبیی دفتش الکتشًٍیک تَسظ سشدفتش ،ثب استابدُ اص گاَاّی اهضابی
الکتشًٍیک ،دفتش سشدفتش سا اهضبء ًوبیذ.
تبصره  -2اخز اهضبء اص اشخبص هشتجظ ،سٍی ًسخِ ًْبیی سٌذ دسیبفت شذُ اص سبهبًِ ،هوٌَع است.
تبصره  -3سشدفتش هکلف است ًسخِ الکتشًٍیک اسٌبدی کِ ثِ ًحَ الکتشًٍیاک ثاِ ثجات سسایذُ سا اص سابهبًِ
دسیبفت ٍ ثِ طَست هٌبست دس هحل دفتشخبًِ رخیشُ ٍ ًگْذاسی ًوبیذ.

تبصره  -4سشدفتش هکلف است یک ًسخِ اص سٌذ ًْبیی دسیبفت شذُ اص سابهبًِ سا ثاِ ّواشاُ ًساخِ پشاتیجبى
هشثَط ،ثِطَست هدلذات حبٍی یکطذ سٌذ تٌظین ٍ دس هحلی هغوئي دس دفتشخبًِ ًگْذاسی ًوبیذ.
ماده ً -9ظبست ثش اخشای طحیح ایي شیًَُبهِ ثش ػْذُ هؼبًٍت اهَس اسٌبد ،هؼبًٍت تَسؼِ فٌابٍسی اعالػابت ٍ
خذهبت الکتشًٍیک ثجتی سبصهبى ،دفتش ثبصسسی ٍ هذیشیت ػولکشد ٍ هاذیشاى کال ثجات اساٌبد ٍ اهاالک اساتبىّاب
هیثبشذ.
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