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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانونتملکآپارتمانها
مصوب1343/12/16

 ماده 1- مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و 
سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است:  مالکیت قسمت های 

اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک.
عبارت  قانون  این  در  مذکور  مشترک  قسمت های   -2  ماده 
منحصر  آن  از  استفاده  حق  که  است  ساختمان  از  قسمت هائی  از 
به کلیة  و  نبوده  یا محل  پیشة مخصوص  آپارتمان  یا چند  به یک 
مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی 
قسمت هائی که برای استفادة اختصاصی تشخیص داده نشده است 
یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی 
نشده از قسمت های مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن 

به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
 ماده 3- حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در 
انتقال  صورت  در  و  بوده  تفکیک  قابل  غیر  مشترک  قسمت های 
انتقال قسمت مشترک  باشد  که  به  هر صورتی  اختصاصی  قسمت 

قهری خواهد بود.
 ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان 
قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب است 
با نسبت مساحت قسمت  اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های 
اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط 
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با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان 
ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی 
اینکه  ملک مورد  از  اعم  باشند. پرداخت هزینه های مشترک  کرده 

استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.1 
میزان  قانون،  این  مفاد  رعایت  با  مجموعه  مدیران   -1 تبصره 

سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کند.2
تبصره 2- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت 
زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک براساس 
نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب 

زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود.3
تبصره 3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن 
واحد  چند  یا  یک  از  تنها  که  باشد  گونه ای  به  مجموعه  تراس  یا 
مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینة حفظ و نگهداری آن 

قسمت به عهدة استفاده کننده یا استفاده کنندگان است.4
که  تجارت  قانون   20 ماده  موضوع  انواع شرکت های   ماده 5- 
به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت 
یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می شود از انجام سایر معامالت 

بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.
وجود  ساختمان  یک  مالکین  بین  قراردادی  چنانچه   -6  ماده 

۱- اصالحی ۱۳۷6/۳/۱۱
۲- الحاقی ۱۳۷6/۳/۱۱
۳- الحاقی ۱۳۷6/۳/۱۱
۴- الحاقی ۱۳۷6/۳/۱۱
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به  مربوط  امور  و  اداره  به  مربوط  تصمیمات  کلیه  باشد  نداشته 
قسمت های مشترک به اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف 

مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند.
اعالم  و  دعوتنامه ها  کلیه  ارسال  برای  مالکین  نشانی   تبصره- 
در  آنها  اختصاصی  محل  همان  قانون  این  در  مذکور  تصمیمات 
را در همان شهر  این که مالک نشانی دیگری  ساختمان است مگر 

برای این امر تعیین کرده باشد.
 ماده 7- هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین 
متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده 
از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج 
به  مزبور  اشخاص  که  در صورتی  نمایند  معرفی  و  تعیین  مشترک 
تمام  به  نسبت  مالکین  اکثریت بقیه  رأی  نکنند  عمل  فوق  تکلیف 
معتبر خواهد بود مگر این که عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد 

که در این صورت برای یک دفعه تجدید دعوت خواهد شد.
 ماده 8- در هر ساختماِن مشموِل مقررات این قانون در صورتی 
که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند 
مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب 
به  مربوط  امور  و  مدیر  تعهدات  و  وظایف  و  مالکین  از طرف  مدیر 
قانون  این  آیین نامه  در  مربوطه  موضوعات  سایر  و  مدیریت  مدت 

تعیین خواهد شد.
 ماده 9- هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون 
از  بهتری  استفاده  برای  را که  و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی 
قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچیک از مالکین 
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حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا 
شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در 

مرئی و منظر باشد بدهند.
نسبت  به  می نماید  خریداری  را  آپارتمانی  کس  هر   -10  ماده 
مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان 
سهیم  مشاعاً  دارد  ساختمان  به  یا  اختصاص  شده  بنا  آن  روی 
یا خالصه  وقف  به علت  مزبور  زمین  مالکیت  آن که  مگر  می گردد 
بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور 
و  به محافظت ملک  مربوط  بپردازد مخارج  نسبت  به همان  را  آن 
جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت های مشترک 
و  به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع 
ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یک جا انجام شود نیز باید به 
تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد 
پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای 

آن است صرفنظر نماید. 
از  کننده  استفاده  یا  مالک  امتناع  صورت  در  مکرر-   10 ماده 
از هزینه های مشترک، از طرف مدیر یا هیأت  پرداخت سهم خود 
مدیران وسیلة اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه 

می شود.
ابالغ  تاریخ  از  روز  ده  ظرف  کننده  استفاده  یا  مالک  هرگاه 
اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت مدیران می توانند 
مشترک  دادن خدمات  از  امکانات  به  توجه  با  و  تشخیص خود  به 
او  به  غیره  و  گاز  برق-  گرم-  آب  مطبوع-  تهویة  شوفاژ-  قبیل  از 
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