اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح اصالح قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران»

مقدمه
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال دوم

امروزه اکثریت (شاید به جرئت بتوان گفت قریب به اتفاق) صندوقهای بیمه و بازنشستگی در شرایط نامتعادل (منابع
و مصارف) قرار دارند .بهگونهای که رئیسجمهور در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاستجمهوری ،وضعیت
صندوقهای مذکور را ازجمله چالشهای موجود کشور دانست ،که در حل مشکالت آن اقدامات جدی باید صورت

شماره ثبت:

گیرد .ازجمله این صندوقها ،صندوق دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران است .طرح اصالح
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قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در نظر دارد مواد ( )01و ( )00قانون یادشده را اصالح و

شماره چاپ:
318
تاريخ چاپ:

مواردی را به آنها الحاق کند .اصالحاتی که از یكسو بهدنبال کاهش سابقه دوره بیمهپردازی از  01سال به  01سال
و ازسوی دیگر در پی افزایش سن بازنشستگی از  56سال به  01سال میباشد .اصالحاتی که بهلحاظ اصول بیمهای
از یك تناقض جدی برخوردار است .در ادامه طرح حاضر مورد ارزیابی قرار گرفته است.

183۵/11/83

 .1ارزيابي محتوايي طرح
بررسیها نشان میدهد که صندوق دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ،با توجه به آمار عملکردی
معاونت پژوهشهاي
اجتماعي ـ فرهنگي
دفاتر :مطالعات
اجتماعي

مطالعات حقوقی

در شرایط چندان مساعدی قرار ندارد بهگونهای که در مقابل حدود  005611نفر بیمهپرداز فعال و غیرفعال،
حدود  05611مستمریبگیر وجود دارد .چنانچه  01درصد از بیمهپردازان فعال (بیمهپردازی در  00ماهه سال)
فرض شود ،یعنی در مقابل هر چهار بیمهپرداز یك نفر مستمریبگیر وجود داشته که نشان از وضعیت مطلوب و
یا قابل قبول نمیباشد .از طرفی دیگر ،پرداختیهای این صندوق بابت مستمریهای برقراری نیز قابل مقایسه با
سایر صندوقها نیست .بهعنوان مثال فردی با  01سال سابقه پرداخت حق بیمه ماهانه معادل  01میلیون ریال

مشخصات گزارش

مستمری دارد که همین فرد با حداکثر پرداختی حق بیمه در صندوق تأمین اجتماعی رقمی معادل

شماره مسلسل:

 056115111ریال ماهانه دریافت میکند( .یعنی رقمی معادل  0/6برابر دریافتی در صندوق تأمین اجتماعی).

8131۶313

مقایسه برخی موارد با صندوق در آستانه بحران تأمین اجتماعی ،ناپایداری صندوق دفاتر اسناد رسمی را گوشزد

تاريخ انتشار:
1831/4/۶

میکند .این صندوق برخالف صندوق تأمین اجتماعی (و سایر صندوقها) از امکان تنوع در سرمایهگذاری و
بهرهگیری از پتانسیل ویژه اعداد بزرگ نیز برخوردار نیست (ماده ( 0)65قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون
سردفتران و دفتریاران مصوب  .)0061بنابراین با توجه به اینکه سرانه مصارف صندوق مذکور از سایر صندوقها
 .1ماده ( -)۶۵کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آییننامه مربوط به مصررف خریرد اوراق قرضره یرا
اسناد خزانه رسانده و یا در بانك ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند .نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضره و اسرناد
خزانه طبق آییننامه خواهد بود .آییننامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.
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باالتر است و همزمان امکان تنوع در سرمایهگذاری نیز برای آن محدودتر است ،پایداری صندوق بعید بهنظر میرسد .آنچه که تا
به امروز مانع از ارائه تصویری از مشکالت و مسائل این صندوق شده است ،فقدان اطالعات در دسترس در این زمینه میباشد .با در
نظر داشتن شرایط مالی صندوق دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ،ارائه و تصویب این قبیل تغییرات در مقررات
آن ،نه تنها صندوق را به یکباره با بار مالی مضاعفی مواجه خواهد ساخت ،بلکه همانند تمامی طرحها با محتوای بازنشستگیهای
زودهنگام و با توجه به ناپایداری صندوقهای بازنشستگی از این قبیل ،ورشكستگي و بهدنبال آن تحميل بار مالي شديد بر
دوش دولت نتیجه این اصالحات غیراصولی و نامناسب خواهد بود .از طرفی خروج زودهنگام نیروی انسانی از بدنه کار صرفاً پایان
شرایط اشتغال وی و ایجاد زمینههای مساعد برای اشتغالزایی نخواهد بود .بلکه بازگشت مجدد این قبیل افراد به بازار کار
غیررسمی و برهم زدن تعادل بازار کار اجتنابناپذیر میباشد.
 .8ارزيابي مواد پيشنهادي طرح
 .8-1ارزيابي ماده ( )13پيشنهادي
ماده ( )13قانون فعلي  -پس از تصویب این قانون هر یك
از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه
خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و
دفتریاری اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی کند .نحوه
استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بهموجب
آییننامه موضوع ماده ( )51این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ( )13پيشنهادي طرح -هر یك از سردفتران و دفتریاران اول که
داراي بيست سال سابقه خدمت متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری یا
دفتریاری اول) باشد میتواند طبق آییننامهای که ظرف مدت  5ماه به
تصویب قوه قضائیه خواهد رسید ،تقاضای بازنشستگی کند.

تبصره ـ بار مالي ناشي از اجراي ماده ( )13از محل منابع كانون
سردفتران و دفترياران (بند « »1ماده واحده قانون توزيع
حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي و بند « »۶ماده ( )۵۵قانون
دفاتر اسناد رسمي) تأمين خواهد گرديد.

 .8-1-1درحال حاضر متوسط سنوات خدمتی افراد مشمول صندوق مذکور که بازنشسته این صندوق میباشند ،حدود  06سال
است و این امر نشان از آن دارد که حدود نیمی از بیمهشدگان این صندوق با سابقهای بهطور متوسط  01سال بازنشسته شدهاند.
این امر با استفاده از تبصره « »0ماده ( )1آییننامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب  0010انجام شده است.
مطابق این تبصره هریك از سردفتران و دفتریاران اول در صورت استعفا ،برکناری ،انفصال دائم یا سلب صالحیت مشروط به اینکه
سابقه اشتغال آنان  01سال و بیشتر باشد استحقاق دریافت حق بیمه بازنشستگی را از تاریخ  0010/11/00خواهند داشت که با
استفاده از همین ماده و تبصره ذیل آن افراد مذکور بازنشسته شدهاند .ضمن اینکه میتوان آییننامه مذکور را با توجه به اختیاراتی
که قانون داده است بهگونهای اصالح کرد که نیت طراحان محترم نیز برآورده شود.
 .8-1-8اصالحات پیشنهادی از نظر قواعد حاکم بر بیمه و بازنشستگی و همچنین بازار اشتغال اشکاالتی دارد .به نحوی که از
یكسو تصویب این ماده بهدلیل طوالنی نمودن دوره مستمریبگیری پایداری صندوق را به مخاطره میاندازد و ازسوی دیگر با جدا
کردن افراد از بدنه اشتغال رسمی ،آنان را به مشاغل دیگر سوق میدهد که مضرات این موضوع قابل انکار نیست.
 .8-1-8با توجه به اینکه آثار مالی طرح محاسبه نشده و ازسوی دیگر مشخص نیست که منابع کانون سردفتران و دفتریاران عمالً
پاسخگوی اجرای ماده ( )01پیشنهادی میباشند یا خیر ،لذا بهنظر میرسد تبصره پیشنهادی رافع ایراد اصل هفتادوپنجم قانون
اساسی نیست .ضمن اینکه منابع حاصل از بند « »0ماده واحده قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی و ...که بهعنوان منبع
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تأمین اعتبار ماده ( )01پیشنهادی مشخص شده ،ماهیت بیننسلی دارد و اعطای مجوزهایی نظیر بازنشستگیهای پیش از موعد
این صندوقها را در ایفای تعهدات آتی با مشکالت جدی مواجه خواهد ساخت و طبیعتاً تعهدات این صندوقها در صورت
ورشکستگی برعهده دولت خواهد بود.
 .8-8ارزيابي ماده ( )11پيشنهادي
ماده ( )11قانون فعلي -سردفتران و دفتریاران اول ماده ( )11پيشنهادي طرح -سردفتران و دفتریاران اول پس از رسيدن به
پس از رسیدن به سن  56سال تمام براساس مقررات سن  13سال تمام الزاماً بازنشسته خواهند شد .مالک تشخیص سن،
این قانون بازنشسته خواهند شد .مالک تشخیص سن شناسنامهای است که در بدو اشتغال به کار ،ارائه شده است.
شناسنامهای است که در بدو اشتغال بهکار ارائه شده تبصره -انتقال سوابق خدمتي دفترياران دوم و كاركنان دفاتر اسناد
است.
رسمي حسب مورد قبل از اشتغال به سردفتري يا دفترياري اول ،وفق

تبصره  -سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ قانون نقلوانتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب  18۵۶/8/81به
تصویب این قانون به کار اشتغال دارند میتوانند تا سن شرط پرداخت مابهالتفاوت كسورات بازنشستگي سابق ،به صندوق
 01سال تمام به کار ادامه دهند.

بيمه و بازنشستگي كانون سردفتران ،طبق آييننامه بالمانع ميباشد.

 .8-8-1همانگونه که بیان شد اصالحات اعمال شده در ماده ( )00و ماده ( )01طرح پیشنهادی بهلحاظ اصول و قواعد حاکم بر
سن و سابقه بازنشستگی یك تناقض جدی دارند .زیرا ماده ( )01پیشنهادی سابقه الزم برای بازنشستگی را  01سال کاهش داده
است ،درحالی که ماده ( )00طرح پیشنهادی سن بازنشستگی را برای مدت پنج سال افزایش داده است .درحالی که اصالحات
مربوط به سن و سابقه الزم برای بازنشستگی باید در یك راستا بوده و یکدیگر را پوشش دهند.
 .8-8-8با توجه به افزایش سن امید به زندگی در کشور طبیعتاً نیازمند اصالحات پارامتریك همراستا با آن در صندوقهای
بازنشستگی در زمینه سن و سابقه بازنشستگی هستیم که میتوان ماده ( )00اصالحی را در این راستا ارزیابی کرد ،لکن اصالحات
اعمال شده در ماده ( ) 01طرح پیشنهادی که سابقه الزم برای بازنشستگی را به  01سال کاهش داده است سبب میشود که
عمدتاً افراد پیش از رسیدن به سن  01سالگی بازنشسته شوند و عمالً اصالحات اعمال شده در ماده ( )00پیشنهادی بالاثر
میباشد.
 .8-8-8البته از یك منظر دیگر میتوان اصالح ماده ( )00پیشنهادی را در تکمیل اصالحات اعمال شده در ماده ( )01ارزیابی
کرد ،زیرا این دو ماده این اختیار را به ذینعفان میدهد که در صورت صالحدید شخصی ،هم در سابقه  01سال بازنشسته شوند و
هم اینکه بتوانند تا رسیدن به سن  01سالگی به خدمت ادامه دهند.
 .8-8-4درخصوص با تبصره الحاقی به ماده ( )00قانون خاطرنشان میسازد که هماکنون ،قانون نقلوانتقال حق بيمه يا
بازنشستگي مصوب  18۵۶/8/81درحال اجرا ميباشد كه براي كليه صندوقها الزماالجراست و نيازي به تصويب
قانون جديد نيست .بدیهی است که هرگونه تغییری که در قانون مذکور صورت گیرد این صندوق نیز شامل آن خواهد شد.
ضمن اینکه چنانچه نیت این باشد که تغییراتی در شرایط احراز برای افرادی که سوابق بیمهای خود را از صندوق دیگری به این
صندوق انتقال میدهند ،داده شود این تغییرات میتواند در آییننامه مذکور صورت پذیرد.
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نتيجهگيري و پيشنهاد
 .1همانگونه که بیان شد صندوق های بیمه و بازنشستگی از نظر تعادل منابع و مصارف در شرایط نامساعدی قرار دارند که
بازنشستگیهای پیش از موعد یکی از دالیل مؤثر در ایجاد بحران مالی در صندوقهای مذکور هستند که بهطور قطع این صندوق
نیز با تصویب طرح حاضر آسیب جدی خواهد دید.
 .8با توجه به مطالب پیشگفته ،موضوع طرح مذکور قابل پذیرش نبوده و رد كليات آن پيشنهاد ميشود .در صورت اصرار
به تصويب ،حذف ماده ( )13پيشنهادي توصيه ميگردد.
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