قوانين و مقررات آپارتمان نشينی:
ماده  -١مالکيت در آپارتمان ھای مختلف و محل ھای پيشه و سکنای ﯾک ساختمان شامل دو قسمت است.
مالکيت قسمت ھای اختصاصی و مالکيت قسمتھای مشترک
ماده  - ٢قسمتھای مشترک مذکور در اﯾن قانون عبارت از قسمتھاﯾی از ساختمان است که حق استفاده از
آن منحصر به ﯾک ﯾا چند آپارتمان ﯾا محل پيشه مخصوص نبوده و به کليه مالکين به نسبت قسمت اختصاصی
آنھا تعلق می گيرد به طور کلی قسمتھاﯾی کھبرای استفاده اختصاصی تشخيص داده نشده است ﯾا در
اسناد مالکيت ملک اختصاصی ﯾک ﯾا چند نفر از مالکين تلقی نشده از قسمتھا مشترک محسوب می شود مگر
آن که تعلق آن به قسمت معينی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردﯾد نباشد.
تبصره  -٣چنانچه چگونگی استقرار حياط ساختمان ﯾا بالكن ﯾا تراس مجموعه به گونه ای باشد كه تنھا از ﯾک
ﯾا چند واحد مسكونی ،امكان دسترسی به آن باشد ،ھزﯾنه حفظ و نگھداری آن قسمت به عھده استفاده
كننده ﯾا استفاده كنندگان است) .اصالحی و الحاقی بموجب قانون اصالح قانون تملک آپارتمانھا مصوب (١٣٧٦
ماده  - ٧ھر گاه ﯾک آپارتمان ﯾا ﯾکمحل كسب دارای مالكين متعدد باشد مالكين ﯾا قائم مقام قانونی آنھا مكلف
اند ﯾکنفر نماﯾنده از طرف خود برای اجرای مقررات اﯾن قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعيين و معرفی
نماﯾند در صورتی كه اشخاص مزبور به تكليف فوق عمل نكنند رای اكثرﯾت بقيه مالكين نسبت به تمام معتبر
خواھد بود مگر اﯾن كه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اﯾن صورت برای ﯾكدفعه تجدﯾد دعوت خواھد
شد.
ماده  -١٢دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در ھنگام تنظيم ھر نوع سند انتقال ،اجاره ،رھن ،صلح ،ھبه و
غيره گواھی مربوط به تسوﯾه حساب ھزﯾنه ھای مشترک را كه به تأﯾيد مدﯾر ﯾا مدﯾران ساختمان رسيده باشد
از مالکيا قائم مقام او مطالبه نماﯾند و ﯾا با موافقت مدﯾر ﯾا مدﯾران تعھد منتقل اليه را به پرداخت بدھی ھای
معوق مالک نسبت به ھزﯾنه ھای موضوع اﯾن قانون در سند تنظيمی قيد نماﯾند.
ماده  -١٣در صورتی كه به تشخيص سه نفر از كارشناسان رسمی دادگستری عمر مفيد ساختمان به پاﯾان
رسيده و ﯾا به ھر دليل دﯾگری ساختمان دچار فرسودگی كلی شده باشد و بيم خطر ﯾا ضرر مالی و جانی برود
و اقليت مالكان قسمتھای اختصاصی در تجدﯾد بنای آن موافق نباشند ،آن دسته از مالكان كه قصد بازسازی
مجموعه را دارند ،می توانند براساس حكم دادگاه ،با تأمين مسكن استيجاری مناسب برای مالک ﯾا مالكان كه
از ھمكاری خودداری می ورزند نسبت به تجدﯾد بنای مجموعه اقدام نماﯾند و پس از اتمام عمليات بازسازی و
تعيين سھم ھر ﯾک از مالكان از بنا و ھزﯾنه ھای انجام شده ،سھم مالک ﯾا مالكان ﯾادشده را به اضافه اجورﯾكه
برای مسكن اجاری اﯾشان پرداخت شده است از اموال آنھا از جمله ھمان واحد استيفا كنند .در صورت عدم
توافق در انتخاب كارشناسان ،وزارت مسكن و شھرسازی با در خواست مدﯾر ﯾا ھيأت مدﯾره اقدام به انتخاب
كرد.
خواھد
ﯾادشده
كارشناسان
تبصره  -١مدﯾر ﯾا مدﯾران مجموعه به نماﯾندگی از طرف مالكان می توانند اقدامات موضوع اﯾن ماده را انجام
دھند.
تبصره  -٢چنانچه مالک خودداری كننده از ھمكاری اقدام به تخليه واحد متعلق به خود به منظور تجدﯾد بنا
نكند ،حسب در خواست مدﯾر ﯾا مدﯾران مجموعه ،رئيس دادگستری ﯾا رئيس مجتمع قضاﯾی محل با احراز
تأمين مسكن مناسب برای وی توسط ساﯾر مالكان  ،دستور تخليه آپارتمان ﯾاد شده را صادر خواھد كرد.
ماده  -١٤مدﯾر ﯾا مدﯾران مكلفند تمام بنا را به عنوان ﯾک واحد در مقابل آتش سوزی بيمه نماﯾند .سھم ھر ﯾکاز
مالكان به تناسب سطح زﯾر بنای اختصاصی آنھا وسيله مدﯾر ﯾا مدﯾران تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه گر
پرداخت خواھد شد .در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدﯾر ﯾا مدﯾران مسؤول جبران خسارات وارده می
باشند.

آييننامه اجرايي قانون تملك آپارتمانھا
بخش اول :قسمتھاي مختلف ساختمان
فصل اول :قسمتھاي اختصاصي
ماده ١ـ قسمتھايي از بنا ،اختصاصي تلقي ميشود كه عرفاً براي استفاده انحصاري شريك ملك معين يا قائم
مقام او تخصيصيافته باشد.
ماده ٢ـ عالوه بر ثبت اراضي زيربنا و محوطه باغھا و پاركھاي متعل ّقه براي مالكيت قسمتھاي اختصاصي نيز
بايد بطورمجزا سند مالكيت صادر شود ،مشخصات كامل قسمت اختصاصياز لحاظ حدود طبقه ،شماره،
مساحت قسمتھاي وابسته ،ارزش وغيره بايد در سند قيد گردد.
فصل دوم :قسمتھاي مشترك
ماده ٣ـ قسمتھايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنھا كه بهطور مستقيم و يا غير مستقيم مورد استفاده
تمام شركاء ميباشدقسمتھاي مشترك محسوب ميگردد و نميتوان حق انحصاري برآنھا قايل شد.
تبصره ـ گذاردن ميز و صندلي و ھر نوع اشياي ديگر وھمچنين نگاھداري حيوانات در قسمتھاي مشترك ممنوع
است.
قسمتھاي مشترك در ملكيت مشاع تمام شركاي ملك است ،ھرچند كه در قسمتھاي اختصاصي واقع شده
باشد و يا از آن قسمتھاعبور نمايد.
ماده ۴ـ قسمتھاي مشترك مذكور در ماده ٢قانون تملك آپارتمانھا عبارت است از:
الف ـ زمين زيربنا خواه متصل به بنا باشد يا بنا بوسيله پايه رويآن قرار گرفته باشد.
ب ـ تأسيسات قسمتھاي مشترك از قبيل چاه آب و پمپ ،منبعآب ،مركز حرارت و تھويه ،رختشويخانه،
ر ،كنتورھا،تلفن مركزي ،انبار عمومي ساختمان ،اتاق سرايدار در ھر قسمت بناكه واقع باشد،
تابلوھاي ب ِ
رق  ،تلفن  ،حرارت
دستگاه آسانسور و محل آن ،چاهھاي فاضالب،لولهھا از قبيل )لولهھاي فاضالب ،آب ،ب ِ
مركزي ،تھويه مطبوع ،گاز ،نفت ،ھواكشھا ،لولهھاي بخاري( گذرگاھھايزباله و محل جمعآوري آن و غيره.
پ ـ اسكلت ساختمان.
تبصره ـ جدارھاي فاصلبين قسمتھاياختصاصي،مشترك بينآن قسمتھا است .مشروط بر اينكه جزء اسكلت
ساختمان نباشد.
ت ـ درھا و پنجرهھا ـ راھروھا ـ پلهھا ـ پاگردھا ـ كه خارج ازقسمتھاي اختصاصي قرار گرفتهاند.
ث ـ تأسيسات مربوط به راه پله از قبيل وسايل تأمينكننده روشنايي ،تلفن و وسايل اخبار و ھمچنين
تأسيسات مربوط به آنھابه استثناي تلفنھاي اختصاصي ،شيرھاي آتشنشاني ،آسانسور ومحل آن ،محل
اختتام پله و ورود به بام و پلهھاي ايمني.
ج ـ بام و كليه تأسيساتي كه براي استفاده عموم شركاء و يا حفظ بنا در آن احداث گرديده است.
ح ـ نماي خارجي ساختمان.
خ ـ محوطه ساختمان ،باغھا و پاركھا كه جنبه استفاده عموميدارد و در سند اختصاصي نيز ثبت نشده باشد.

