
 

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

    آيين نامه قانون دفاتر رسميآيين نامه قانون دفاتر رسميآيين نامه قانون دفاتر رسميآيين نامه قانون دفاتر رسمي

 با اصالحات و الحاقات 1317مصوب 

 

    التحريرالتحريرالتحريرالتحرير    حقحقحقحق    تعرفهتعرفهتعرفهتعرفه    وووو    الثبتالثبتالثبتالثبت    حقحقحقحق    دردردردر    ــــ    سومسومسومسوم    بابباببابباب

 .دشو مي الصاق سند به تمبر آن معادل و اخذ نماينده بوسيلة باشند نماينده داراي كه رسمي اسناد دفاتر در الثبت حق -52 ماده

 .شود قيد دولتي حقوق ستون در دفتر در بايد مأخوذي الثبت حق مبلغ -53 ماده

 .گردد نمي اخذ الثبت حق التزام وجه و الضمانه وجه به نسبت -54 ماده

 عمل مالك عادله قيمت باشد نقد وجه از غير معامله مورد هرگاه و شود اخذ بايد قانون طبق بر معامالت تبالث حق -55 ماده

 .بود خواهد

 دفاتر در آن ثبت و معامله سند تنظيم از قبل هرگاه و گردد صادر رسمي قبض و تأديه سند تنظيم از قبل بايد الثبت حق -56 ماده

 در و برسد آن گيرندة امضاي به و قيد سردفتر تصديق با وجه رد قبض ظهر در بايد نمايند صرفنظر معامله انجام از طرفين مربوطه

 باطل و الصاق سند به تمبر الثبت حق عادل م بايد و شد نخواهد مسترد مأخوذه الثبت حق باشد شده ثبت دفتر در معامله كه صورتي

 .شود

 هر در دريافتي وجوه نشوند حاضر ماه يك تا شده تأديه وجه استرداد يا و سند تنظيم براي معامله اصحاب كه صورتي در -57 ماده

 .شود مي دريافت امانت قبض و تحويل محل ثبت صندوق به امانت حساب به ماه

 ميزان به هم التحرير وحق نمايند اخذ وجهي التحرير حق تعرفة در مندرجه ميزان از بيش ندارند حق رسمي اسناد دفاتر -58 ماده

 .گيرد نمي تعلق وجهي هيچگونه آن متفرعات به نسبت و گردد مي اخذ معامله اصلي

 قبض و شود مي تسليم آن دهندة به و صادر رسيد قبض آن مقابل در مقرره تعرفه مطابق التحرير حق دريافت از بعد -59 ماده

 .گردد مي ثبت مربوطه دفتر در شماره و تاريخ قيد با مذكور

    مختلفهمختلفهمختلفهمختلفه    مواردمواردمواردموارد    دردردردر

 .شود ارائه اوقاف ادارة اجازة بايد احسن به تبديل و موقوفه امالك انتقال مورد در -60 ماده



 .است ممنوع آنها حقوقي شخصيت احراز از قبل شركت نمايندگي يا شركت بعنوان اشخاص معامالت ثبت و تنظيم -61 ماده

 در ذينفع اشخاص و اسناد صاحبان به باشد شده تقاضا چنانچه را شده ثبت اسناد مصدق رونوشت رسمي اسناد دفاتر -62 ماده

 اخذ براي گواهينامه محكمه از كه شود مي داده رونوشت صورتي در فوق اشخاص غير به و دهند مي آنها قانوني قائم به و معامله

 .باشند داشته آن

 ناقص جهتي چه از آن ثبت كه شود قيد بايد است مانده ناقص و نشده انجام دفاتر در آن تشريفات كه اوراقي رونوشت -63 ماده

 .است نشده تكميل و مانده

 به رونوشت شده سپرده رسمي اسناد دفتر به سند ثبت تنظيم براي كه ديگري اوراق و نامه وكالت و نامه قيم از -64 ماده

 آن ذيل در و است محسوب عادي سند و نبوده اصل سند و نبوده سند اصل حكم در مزبور رونوشت ولي شود مي داده تقاضاكننده

 .شده سپرده دفتر به كه است عادي سند مطابق رونوشت شود مي قيد

 


