
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيربنياد بنياد بنياد بنياد 

    قانون ثبت اسناد و امالكقانون ثبت اسناد و امالكقانون ثبت اسناد و امالكقانون ثبت اسناد و امالك

 26/12/1310مصوب 

    امالكامالكامالكامالك    وووو    اسناداسناداسناداسناد    ثبتثبتثبتثبت    مخارجمخارجمخارجمخارج    وووو    تعرفهتعرفهتعرفهتعرفه    ----    هفتمهفتمهفتمهفتم    بابباببابباب

 .بود خواهد ذيل مواد مطابق شود مي اخذ رسمي دفاتر و امالك و اسناد ثبت اداره در كه حقوقي - 118 ماده

 .شود مي ماخوذ الثبت حق دينار ده ريالي ده هر مقدماتي مخارج بر عالوه امالك دفتر در ملك ثبت براي - 119 ماده

 .شد خواهد دريافت اقساط به عدليه وزارت نظامنامه مطابق امالك الثبت حق - 120 ماده

 .شد خواهد اخذ عدليه وزارت نظامنامه مطابق كه است پهلوي يك تا طال ريال دو از تجارتي اسم الثبت حق - 121 ماده

 حق و 1310 ماه آذر 6 مصوب قانون مطابق بيمه شركتهاي الثبت حق و شركتها ثبت قانون مطابق شركتها الثبت حق - 122 ماده

 الثبتي حق ثلث يك معادل بري نقل و حمل شركتهاي الثبت حق و ربع يك معادل هوايي و بحري نقل و حمل شركتهاي الثبت

 . است مقرر شركتها براي 1310 خرداد قانون مطابق كه است

 .شود تاديه اقساط به است ممكن عدليه وزارت نظامنامه مطابق هوايي و بحري نقل و حمل شركتهاي الثبت حق - تبصره

 شود داده انتقال عمومي طور به منافع گاه هر .است نيم و دينار دو ريال ده هر براي ذيل مواد استثناي به اسناد ثبت تعرفه - 123 ماده

 .شد خواهد اخذ الثبت حق ساله ده منافع از

 تصديقاتي براي .شد خواهد ماخوذ ريال ده سند هر براي نباشد ممكن آنها موضوع قيمت تعيين كه اسنادي ثبت براي - 124 ماده

 ملك قيمت مالكيت ورقه مطابق كه صورتي در مالكيت سند المثني براي و ريال ده تصديقي هر شود مي گرفته ثبت اداره از كه

 باشد ريال هزار پنج از بيش مذكور ورقه مطابق ملك قيمت كه صورتي در و نسخه هر براي ريال پنج باشد كمتر يا ريال هزار پنج

 .شد خواهد اخذ نسخه هر براي ريال ده

 ريال هزار منزله به ريال هزار كسور و اخذ دينار پنج و بيست ريال هزار هر تجارتي حوالجات و بروات ثبت براي - 125 ماده

 .شود مي حساب

 به كه نقل و حمل مخارج بر عالوه امالك ثبت مورد در ثبت شعبه يا اداره مقر از خارج به حركت مخارج بابت از - 126 ماده

 .شود مي دريافت ريال هشت نماينده براي و ريال بيست روزي شبانه مهندسين براي است ثبت مستدعي عهده



 گرفته امالك در آنها سهام تناسب به نقل و حمل كرايه و حركت مخارج مالكين خرده امالك عمومي ثبت موقع در - 127 ماده

 .شود مي

 .شد خواهد اخذ قبال ماه شش الوديعه حق - است ريال دو ماهي ممهور بسته هر بابت از اوراق و اسناد الوديعه حق - 128 ماده

 تاديه قبال مقطوع طور به ريال بيست الوديعه حق معادل شود مي داده امانت ثبت اداره به دائم طور به كه اوراقي و اسناد براي

 شد خواهد

، است ريال پنج نمايد مي معين عدليه وزارت را آن نمونه كه صفحه هر براي شده ثبت اسناد از مصدق سواد دادن براي - 129 ماده

 .شود مي محسوب تمام صفحه يك صفحه كسر

 محسوب صفحه يك صفحه كسر،شود مي گرفته ريال سه صفحه نشده ثبت اسناد و اوراق از مصدق سواد دادن براي - 130 ماده

 . است

 حق بدون نداي اينكه مگر شد خواهد اخذ است او عليه بر اجرا كه كسي از و عشر نيم االجرا الزم اسناد االجراي حق - 131 ماده

 .گردد مي ماخوذ او خود از نداشته حق دائن كه قسمتي آن به نسبت صورت اين در كه باشد نموده اجرا تقاضاي

 .شود مي ماخوذ ريال پنج امضا هر صحت تصديق براي - 132 ماده

 بين آنكه مگر نمايد مي ثبت تقاضاي كه است طرفي عهده به االجرا حق استثناي به الذكر فوق حقوق و مخارج كليه - 133 ماده

 .باشد شده مقرر ديگري ترتيب متعاهدين طرفين

 در ولي بود خواهد معاف دولتي حقوق از شود مي تقاضا مستنطقين و عمومي مدعيان و محاكم طرف از كه سوادهايي - 134 ماده

 تقاضاكننده از معمولي حق برابر دو اداري مجازات بر عالوه باشند كرده تقاضا سبب و علت بدون را مزبوره سوادهاي كه صورتي

 .شد خواهد اخذ

  اضافه پنج و بيست صدي االجرا حق استثناي به دارد مي ماخوذ فوق مواد موجب به ثبت اداره كه حقوقي كليه بر - 135 ماده

 تشكيل را خاصي ذخيره سرمايه و شده گذارده مخصوصي حساب در الذكر فوق پنج و بيست صدي از حاصله عوائد .شود مي

 :رسيد خواهد مصرف به ذيل ترتيب به و منحصرا مزبور سرمايه ، داد خواهد

 .درصد سي منتهي مملكت در امالك و اسناد ثبت اداره توسعه و تشكيالت تكميل براي - الف

 فوق مذكور موارد غير در الذكر فوق ذخيره صرف. درصد هفتاد مملكت در آن توسعه و عدليه تشكيالت تكميل براي - ب

 . است ممنوع

 .شد خواهد اخذ دينار ده دينار ده از كمتر هاي مبلغ كند مي وصول ثبت اداره كه حقوقي كليه اخذ موقع در - 136 ماده

 

 


