
 

  
 

 قانون تملک آپارتمان ها 

و آخرین تغییرات  همراه با آیین نامه اجرایی  
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 قانون تملک آپارتمان ها با اصالحات 

 . هاي مختلف و محلهاي پيشه وسكناي يک ساختمان شامل دو قسمت است ـ مالكيت در آپارتمان  ۱مادة 

 . مالكيت قسمتهاي اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك 

 

ـ قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت ازقسمتهايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يک ياچند آپارتمان يا    ۲مادة  

براي استفاده اختصاصي تشخيص  گيرد بطور كلي قسمتهاي كهنسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به

شود مگر آنكه تعلق آن  داده نشده است يا در اسنادمالكيت ملک اختصاصي يک يا چند نفر از مالكين تلقي نشده ازقسمتهاي مشترك محسوب مي 

 معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد. به قسمت 

 

قسمت مشترك قهري  هاي مشترك غير قابل تفكيک بوده و در صورت انتقال ـ حقوق هر مالک در قسمت اختصاصي و حصه او درقسمت   ۳مادة  

 خواهد بود. 

 

با نسبت مساحت  هاي مشترك متناسب است مت هاي اختصاصي از مخارج قسقسمت ـ حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يک از مالكان  ۴مادة 

عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوي  دليل هائي كه به جز هزينه هاي اختصاصي تمام ساختمان بهقسمت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت 

هاي مشترك اعم  باشند. پرداخت هزينهبيني كرده پيش تقسيم خواهد شد و يااينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق تعهدات و مخارج 

 .مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است از اينكه ملک 

 كند. كنندگان را تعيين ميسهم هريک از مالكان يا استفاده ، ميزانـ مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون   ۱تبصره 

براساس نرخ معيني  هاي مشترك باشند هزينهمساحت زيربناي اختصاصي ساختمان مي ـ در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت   ۲تبصره  

 شود. رسد، حسب زيربناي اختصاصي هر واحد، محاسبه مي ميكه به تصويب مجمع عمومي ساختمان

بالكن   ۳تبصره   يا  استقرار حياط ساختمان  يا چند واحدمسكونياس مجموعه به گونهيا ترـ چنانچه چگونگي  تنها از يک  باشد كه  ، امكان اي 

 .كنندگان است كننده يا استفاده قسمت به عهده استفاده دسترسي به آن باشد، هزينه حفظ و نگهداري آن

 

منظور سكونت ياپيشه يا اجاره يا   قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب بهقانون تجارت كه به   ۲۰ـ انواع شركتهاي موضوع ماده    ۵مادة  

 كارهاي ساختماني ممنوعند. بازرگاني غير مربوط به شود از انجام ساير معامالت فروش تشكيل مي

 

به   ۶مادة   امور مربوط  اداره  به  باشد كليه تصميمات مربوط  مالكين يک ساختمان وجودنداشته  بين  به  قسمت ـ چنانچه قراردادي  هاي مشترك 

 هاي اختصاصي را مالک باشند. مساحت تمام قسمت الكيني است كه بيش از نصف اكثريت آراء م 
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تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصي آنها درساختمان است مگر اينكه  ها و اعالم تبصره ـ نشاني مالكين براي ارسال كليه دعوتنامه 

 شد. اين امر تعيين كرده با مالک نشاني ديگري را در همان شهر براي

 

از طرف خود  متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند يک نفر نماينده ـ هرگاه يک آپارتمان يا يک محل كسب داراي مالكين  ۷مادة  

مخارج مشترك تعيين و معرفي نمايند در صورتي كه اشخاص مزبوربه تكليف فوق عمل نكنند  براي اجراي مقررات اين قانون و پرداخت حصه

در اين صورت براي يكدفعه تجديد  معتبر خواهد بود مگر اينكه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كهأي اكثريت بقيه مالكين نسبت به تمام ر

 دعوت خواهد شد. 

 

دير يا مديراني كه عده مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مالكين مكلفندمـ در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي   ۸مادة 

انتخاب  ننمايند طرز  انتخاب  از خارج  يا  بين خود  به از  امور مربوط  و  تعهدات مدير  و  مالكين و وظايف  از طرف  ساير  مدير  و  مدت مديريت 

 تعيين خواهد شد. نامه اين قانونموضوعات مربوطه در آيين

 

اير مقررات ساختماني عملياتي را كه براي استفاده بهتري ازقسمت اختصاصي  و ستواند با رعايت مقررات اين قانون ـ هر يک از مالكين مي  ۹مادة  

حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتي در محل ياشكل در يا سردَر يا نماي خارجي  داند انجام دهد هيچيک از مالكين خود مفيد مي 

 در قسمت اختصاصي خود كه درمرئي و منظر باشد بدهند. 

 

روي آن بنا شده    مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان  نمايد به نسبت ـ هر كس آپارتماني را خريداري مي  ۱۰مادة  

ديگر متعلق به غير باشد   مگر آنكه مالكيت زمين مزبور به علت وقف يا خالصه بودن يا علل  گردديا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مي 

و اداره و استفاده از اموال و    نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگيري از انهداماين صورت بايد اجور آن را به همان كه در  

مخارجي كه جنبه مشترك دارد، و يا به علت طبع ساختمان ياتأسيسات آن اقتضا دارد يكجا انجام شود نيز بايد  قسمتهاي مشترك و به طور كلي 

نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چندآن مالک از استفاده از آنچه كه مخارج براي آنست  به ترتيبي كه در آيين   حصه هرمالک   به تناسب 

 صرفنظر نمايد. 

مدير يا هيأت  ازطرفهاي مشترك سهم خوداز هزينهكننده ازپرداخت در صورت امتناع مالک يا استفاده  ـ  1359/ 17/03  مصوب مكرر    ۱۰مادة  

سهم كننده ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اظهارنامه هر مالک يا استفاده   شود. وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه مي نمديرا

، وع تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك ازقبيل شوفاژ، تهويه مطبتوانند بهبدهي خود را نپردازد مدير يا هيأت مديران مي

حساب ننمايد اداره ثبت محل  كننده همزمان اقدام به تصفيهكنند و در صورتي كه مالک و يا استفاده ، برِ، گاز و غيره به او خودداريآب گرم 

اجرايي  اجرائيه صادر خواهد كرد. عمليات  وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير ياهيأت مديران براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابالغ شده 

باشند كه به محض وجوه مورد مطالبه يا مديران موظف مياسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هر حال مدير يا هيأت وفق مقررات اجراي 

 اقدام نمايند.  دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراًارائه
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ارائه خدمات مشترك ممكن يام  ۱تبصره   يا مديران مجموعه مي ـ در صورتي كه عدم  نباشد، مدير  شكايت كنند.  توانند به مراجعه قضائي ؤثر 

شود محروم  مجموع ارائه مياند اين گونه شكايات را خارج ازنوبت رسيدگي و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه بهدادگاهها موظف 

 مجموعه جريمه نمايند. كنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع 

هاي معوِواحد مربوط بنا به گواهي مدير يا مديران و يا به حكم دادگاه و نيزهزينه مربوط به  ، موكول به پرداخت هزينه تفاده مجدد از خدمات اس

 استفاده مجدد خواهد بود. 

يا هيأت   ۲تبصره   مثبت سمت مدير  استفاده ـ رونوشت مدارك  يا  مالک  از هزينه مديران و صورت ريز سهم  و رونوشت  هاي كننده  مشترك 

 بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه گردد. كننده اظهارنامه ابالغ شده به مالک يا استفاده

 .اعتراض است ـ نظر مدير يا هيأت مديران ظرف ده روز پس ازابالغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستين محل وقوع آپارتمان قابل   ۳تبصره 

. درمواردي كه طبق  دهد اين رأي قطعي است مدني به موضوع رسيدگي و رأي مي دادرسيايت تشريفات آيين دادگاه خارج از نوبت و بدون رع

وصول اعتراض اگر دالئل را قوي  ، رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد، دادگاه به محضماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذشده 

 مات مشترك را تا صدور رأي خواهد داد. گذاردن تصميم قطع خدتشخيص دهد دستور متوقف 

كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه  ( درصورتيكه مالک يا استفاده شوراي انقالب  ۴/۷/۱۳۵۸ـ )الحاقي مصوب   ۴تبصره 

باشد. مه مي پرداخت مبلغي معادل مبلغ محكوم بها به عنوان جريها مكلف بهگرددعالوه بر ساير پرداختي مشترك هاي هزينهپرداخت بهحكوم م  

 

وزيران به مورد اجرا  هاي اجرايي آن را تهيه و بعد از تصويب هيأت نامهقانون آيين ـ دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين   ۱۱مادة  

 .دولت مأمور اجراي اين قانون است  بگذارد.

 

تسويه حساب  ، هبه و غيره گواهي مربوط به ، صلح ، اجاره رهن هر نوع سند انتقالباشند در هنگام تنظيم ـ دفاتر اسناد رسمي موظف مي  ۱۲ماده  

تعهد  ساختمان رسيده باشد از مالک يا قائم مقام او مطالبه نمايند و يا باموافقت مدير يا مديران  هاي مشترك را كه به تأييد مدير يا مديرانهزينه 

 قيد نمايند. هاي موضوع اين قانون در سند تنظيمي معوق مالک نسبت به هزينه هايمنتقل اليه را به پرداخت بدهي 

 

رسمي دادگستري عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به هردليل ديگري ساختمان  ـ در صورتي كه به تشخيص سه نفر از كارشناسان  ۱۳ماده 

هاي اختصاصي درتجديد بناي آن موافق نباشند، آن  باشد و بيم خطر ياضرر مالي و جاني برود و اقليت مالكان قسمت دچار فرسودگي كلي شده  

استيجاري مناسب براي مالک يا مالكان كه از  ، با تأمين مسكن توانند براساس حكم دادگاهمجموعه را دارند، ميدسته از مالكان كه قصد بازسازي 

عمليات بازسازي و تعيين سهم هريک از مالكان از بنا و  ند نسبت به تجديدبناي مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام ورزميهمكاري خودداري 

ها، ازجمله  براي مسكن اجاري ايشان پرداخت شده است از اموال آن، سهم مالک يا مالكان ياد شده را به اضافه اجوري كه انجام شده هاي هزينه 

مديره اقدام به انتخاب  ، وزارت مسكن و شهرسازي با درخواست مدير يا هيئت كارشناسان د. در صورت عدم توافق در انتخاب همان واحد استيفا كنن

 كارشناسان ياد شده خواهد كرد. 
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 توانند اقدامات موضوع اين ماده را انجام دهند.مالكان مي ـ مدير يا مديران مجموعه به نمايندگي از طرف   ۱تبصره 

درخواست مدير يا مديران  تخليه واحد متعلق به خود به منظور تجديدبنا نكند، حسب ، اقدام بهكننده از همكاري ـ چنانچه مالک خودداري   ۲تبصره 

شده    ، دستور تخليه آپارتمان يادساير مالكانمجتمع قضائي محل با احراز تأمين مسكن مناسب براي وي توسط ، رئيس دادگستري يا رئيس مجموعه 

 را صادر خواهد كرد. 

 

تناسب سطح زيربناي  سوزي بيمه نمايند. سهم هريک از مالكان به واحد در مقابل آتش   اند تمام بنا را به عنوان يک ـ مدير يا مديران مكلف   ۱۴ماده  

، مدير يا  اقدام و بروز آتش سوزي م گر پرداخت خواهد شد. در صورت عد و از شركاء اخذ و به بيمه ها وسيله مدير يا مديران تعييناختصاصي آن 

 باشند. وارده ميمديران مسئول جبران خسارت 

 . ـ ثبت اساسنامه موضوع اين قانون الزامي نيست   ۱۵ماده 
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 آيين نامه اجرايي قانون تملک آپارتمان ها با اصالحات 

مختلف ساختمان   ي : قسمتها بخش اول   

ي اختصاص   ي : قسمتها فصل اول     

 

باشد.  افتهيص يقائم مقام او تخص اي  نيملک مع کيشر  ياستفاده انحصار يكه عرفاً برا شوديم يتلق ياز بنا، اختصاص ييـ قسمتها  ۱ ماده  

 

  ت يبطورمجزا سند مالك ديبا  زي ن ياختصاص يقسمتها ت يمالك يمتعلّقه برا يهاها و پارك و محوطه باغ   ربناي ز يـ عالوه بر ثبت اراض ۲ ماده

گردد.  ديدر سند ق ديبا رهي ، ارزش وغوابسته   ي، مساحت قسمتها، شماره لحاظ حدود طبقه  ازي صادر شود، مشخصات كامل قسمت اختصاص  

 

مشترك   ي : قسمتها دوم   فصل   

 

مشترك   ي باشدقسمتهاي مورد استفاده تمام شركاء م ميمستق ريغ  ايو  مي طور مستقو متعلقات آنها كه به  ياز ساختمان و اراض ييـ قسمتها  ۳ ماده

شد.  ل يبرآنها قا يحق انحصار تواني و نم گرددي محسوب م  

.مشترك ممنوع است  ي در قسمتها واناتيح  ينگاهدار نيوهمچن  گري د يايو هر نوع اش يو صندل زيـ گذاردن م تبصره  

. دياز آن قسمتهاعبور نما  ايواقع شده باشد و   ياختصاص ي، هرچند كه در قسمتهاملک است  يمشاع تمام شركا ت يشترك در ملكم يقسمتها  

 

آپارتمانها عبارت است از: قانون تملک    ۲مشترك مذكور در ماده  يـ قسمتها  ۴ ماده  

قرار گرفته باشد.  آني رو  هيپا  لهيبنا بوس  ايخواه متصل به بنا باشد  ربناي ز نيـ زم الف  

تاسيسات قسمت هاي مشترك از قبيل چاه آب و پمپ ، منبع آب ، مركز حرارت و تهويه ، رختشويخانه ، تابلوهاي برق ، كنتورها، تلفن    -ب

ا انبار عمومي ساختمان،   ، آسانسور و محل آن   داريتاق سرامركزي  باشد، دستگاه  بناكه واقع  قب  ها،لولهفاضالب   يها، چاه در هر قسمت    ل ي از 

  ي آورو محل جمع   زبالهي ( گذرگاههاي بخار  يهاها، لوله ، هواكش ، گاز، نفت مطبوع   هيتهو  ،ي ، حرارت مركز، برِق ، تلفن  ، آب فاضالب   يها)لوله 

 ه ريآن و غ 

. ـ اسكلت ساختمان  پ  

جزء اسكلت ساختمان نباشد.  نكهي . مشروط بر اقسمتها است  آنن يب ،مشتركي اختصاصي قسمتها نيبفاصل   يـ جدارها تبصره  

اند.قرار گرفته  ياختصاص يها ـ پاگردها ـ كه خارج ازقسمتها ها ـ راهروها ـ پلهـ درها و پنجره  ت  
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  ي ها تلفن  ي به آنهابه استثنامربوط  ساتي تأس ن ياخبار و همچن ل يتلفن و وسا  ،يي روشنا كننده ن يتأم ل يوسا   لي مربوط به راه پله از قب سات يـ تأس  ث

 . ي منيا يها، محل اختتام پله و ورود به بام و پله آسانسور ومحل آن  ،ينشانآتش   يرهايش ،ي اختصاص

. است  دهيبنا در آن احداث گردحفظ   اي استفاده عموم شركاء و  يكه برا  يساتي تأس هيـ بام و كل  ج  

.ساختمان  ي خارج يـ نما  ح  

ثبت نشده باشد.  زين يو در سند اختصاص داردي ها و پاركها كه جنبه استفاده عموم، باغـ محوطه ساختمان  خ  

 

: اداره امور ساختمان بخش دوم     

 

ي : مجمع عموم فصل اول     

ري انتخاب و وظائف و تعهدات مد طرز  

. شودي م ليتشك  نيمالك ياز سه نفر تجاوز كند،مجمع عموم ن يكه تعداد مالك  يـ در صورت ۵ ماده  

 

  ت يبه موجب اكثرنشده است   ميتنظ  نيمالك  نيب  ياكه توافقنامه   ي، در مواردالعاده   افوِقي  ياعم از عاد  نيمالك  يمجمع عموم  لي ـ زمان تشك  ۶  ماده

مزبور،    ت يعدم حصول اكثررا مالک باشند و در صورت   ي اختصاص  ي هامساحت تمام قسمت از نصف   شي خواهد بود كه ب  ي نيمالك  ي مطلق آرا

 خواهد شد.  نييتع نيسه نفر از مالك حداقلم يبا تصم يمجمع عموم لي شكزمان ت

 

  ا يو    نيمالك  نيب  ازيراني مد  اي  ري خواهد شد و سپس در همان جلسه مد   نييتع  يعموممجمع   سيابتدا رئ  ،يجلسه مجمع عموم   نيـ در اول  ۷  ماده

 شود.   ليتشك بارک يالاقل هر سال    ديبا نيمالك يعموم. مجمعشودي خارج از انتخاب م ياشخاص

 

.است  يآنان ضرور نده يبا نما ياختصاص يمساحت تمام قسمتهااز نصف  شيب ني، حضور مالكمجمع  ت يرسم يـ برا ۸ ماده  

الزم    ت يهم اكثرجلسه   نيخواهد شد، هرگاه در ا  ديپانزده روز بعد تجد  يجلسه براماده  نيمندرج در ا  ت يـ در صورت عدم حصول اكثر  تبصره

 .عده حاضر معتبر است  ت ياكثر  ب يبا تصو ريجلسه اخ   ماتيوتصم ديپانزده روز بعد تجد ي جلسه برا ديحاصل نگرد

 

  راني مد اي ريمدوكالتنامه معتبر خود را به  يجلسه مجمع عموم ليباشد قبل از تشكشده  نيياز شركاء تع يكي  ندهيكه به عنوان نما  يـ كس ۹ ماده

. ديارائه نما  
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خواهد شد.  يمعرفي حقوق يتهايمربوط به شخص نيآن طبق قوان ندهي باشد نما يحقوقت يشخص ،ي كه مالک قسمت اختصاص  يـ در صورت تبصره  

 

شركت در   ينفر رابرا  کيها از طرف خود  قانون تملک آپارتمان   ۷طبق ماده    ديباشندبا  يقسمت اختصاص  کيـ هرگاه چند نفر، مالک    ۱۰  هماد

 . ند ينما يانتخاب و معرف يمجمع عموم

 

: باشدي رميز  اراتي و اخت  في وظا يشركاء دارا   يـ مجمع عموم  ۱۱ ماده  

.ي مجمع عموم سيرئ نييـ تع الف  

اعمال آنها.  يدگ يو رس  رانيمد اي  ري ـ انتخاب مد ب  

.نسبت به اداره امور ساختمان  ميـ اتخاذ تصم پ  

.ساالنه  يهانه يگزارش مربوط به درآمد و هز  ب يـ تصو  ت  

بنا.  ريو تعم  يامور مربوط به حفظ ونگاهدار ياندوخته برا جاديدر ا ميـ اتخاذ تصم ث  

.اداره ساختمان  ي برا الزمي به منظور انعقاد قراردادها راني مد اي  ريبه مد اري اخت ضيـ تفو  ج  

 

شود.  ينگهدار رانيمد اي  ريمد لهي درصورتجلسه نوشته و به وس ديشركاء با  يمجمع عموم ماتي تصم هيـ كل  ۱۲ ماده  

اطالع داده شود.  ب يبه شركاء غا ران يمد اي ريمدله ي ظرف ده روز به وس  ديمتخذه مجمع با ماتيـ تصم تبصره  

 

. آور است شركاء الزام  هيكلي قانون برا ۶بر طبق ماده  يمجمع عموم ماتي ـ تصم  ۱۳ ماده  

 

ران ي مد   ا ي   ر ي مد   ف ي و وظا   ارت ي : اخت دوم   فصل   

 

. باشندي م يمجمع عموم ماتيتصم يمسؤول حفظ و اداره ساختمان واجرا راني مد اي ر يـ مد  ۱۴ ماده  

 

 تواندي م يعموم مجمعي دو سال است ول رانيمد  اي ري مد ت يباشد و مدت مأمور دفرديبا رانيـ تعداد مد  ۱۰/۱۳۵۳/ ۲۸مصوب  يـ اصالح  ۱۵ ماده

بالمانع خواهد بود.  راني مد اي ريمدت را اضافه كند و انتخاب مجددمد نيا  

http://www.bimehsara.com/


www.bimehsara.com 
 
 

 

  لي تشك ني، به منظورانتخاب جانشفوق العاده  ي، مجمع عموممدت  يقبل از انقضا رانيامد ي ري حجر مد اي، عزل ـ در صورت استعفا، فوت   ۱۶ ماده

 خواهد شد. 

به منظور   ديبا  فوِالعادهي خارج شوند، مجمع عموم رهي مد أتيبه جهات فوق از ه رهيمدأت يه ياز اعضا  شتريب  ا يكه سه نفر  يـ در صورت  ۱ تبصره

گردد.  لي تشك رهيمد أتيانتخاب ه ديتجد  

 

.آرا معتبر است  ت ي با اكثر  رانيمد ماتي ـ تصم  ۱۷ ماده  

 

  وست يبه پخواهد داشت كه نهيدار دفتر ثبت درآمد و هز . خزانهدينمايم نييدارتعرا به عنوان خزانه رانينفر از مد کي  يـ مجمع عموم  ۱۸ ماده

و ارائه خواهد داد.  ميتسل يعمومترازنامه به مجمع   ب يتصو يقبوض و اسناد مربوطه برا  

 

. ندي خود انتخاب نما ي را بجا گري فرد د توانندي شركاء بوده و نم نيام ،ران ي مد اي ر يـ مد  ۱۹ ماده  

 

. ندينما  مهيب  يسوزواحددر مقابل آتش  کيمكلفند تمام بنا را به عنوان  راني مد اي ر يـ مد  ۲۰ ماده  

پرداخت خواهد شد.  گرمه يو از شركاء اخذ و به ب نييتع ر،يمدله ي قانون بوس ۴با توجه به ماده  مهياز حق ب ک يهر شر سهم  

 

  لهيبوس نهيهزبعد از پرداخت  ا يو نحوه پرداخت آن را قبل   کيمتعلق به هر شرمستمر و مخارج  نهيهز زاني مكلفند م راني مد اي ر يـ مد  ۲۱ ماده

. ند يبه او اعالم نما کي شده از طرف شر نييتعي نشان اي يقسمت اختصاص يبه نشان يسفارش نامه  

 

حفظ و    يمكلفندبرا رانيمد ا ي  ري( آپارتمان داشته باشد، مد۱۰از ده ) شيمشمول قانون تملک آپارتمانهاكه ب يساختمانها هيـ در كل  ۲۲ ماده

. ند ياستخدام نما يبنا، دربان ازيامور مورد ن ريمشترك وانجام سا يقسمتها  في تنظ نيو همچن  ينگاهدار  

 

مشترك   ي ها نه ي : هز سوم   فصل   

 

 شود،ي بنا مصرف ممشترك  يقسمتها ي حفظ و نگاهدار يكه برا ييهانه يو هز  مستمري هانه يساختمان موظفند در پرداخت هز  ي ـ شركا  ۲۳ ماده

: نديمشاركت نما  ري طبق مقررات ز  
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مالك  يصورت  در هز   يبرا  يگر ي د  ب يترت  نيكه  هر  ينيبش يپ  مشترك ي هانه يپرداخت  سهم  باشند،  مالك  ک ينكرده  از    كنندگانااستفاده ي  نياز 

  ب ي به ترت  رهيپشت بام و غآسفالت   ،ل ي ، گازوئآب   لي دارد از قب  يقسمت اختصاص  يربنايزمشترك آن قسمت كه ارتباط با مساحت   يهانه يهز

،  ، نگهبان   داريمربوط به سرا  يهانه يهز ل يندارد از قب  ربنايمساحت ز   زانيبه م  يمخارج كه ارتباط  ر يقانون تملک آپارتمانها و سا  ۴مقرر در ماده  

هز  يمتصد تزباغبان  ،سات يتأس  ينگاهدار  نه يآسانسور،  غ  يقسمتها   نات يي،  و  تقساستفاده   اي  نيمالك  نيب   يمساو  بطورره يمشترك    م يكنندگان 

 . باشديم راني مد اي  ريكنندگان با مداستفاده  اي ني از مالك کيهر  سهمنيي. تعگردديم

  د، يآن استنكاف نمامشترك به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت  ي هانهي هز پرداخت ي قرارداد خصوص اي نامه ـ چنانچه به موجب اجاره   تبصره

كننده  به عهده استفاده   مشتركيجار   يهانه يكه پرداخت هز  يرا پرداخت كند و در صورت  مزبوري هانه ياالجاره هزل از محل ما  تواندي مستأجر م

 . نديمراجعه نما  زين ياصل، به مالکكننده عالوه بر مراجعه به استفاده  توانندي م راني مد اي ريو از پرداخت استنكاف كند،مد باشد

 

نسبت   يدگيرس   يمراجعه وتقاضا  ريبه مد  توانديبه سهم خود معترض باشد م  مربوطنه يهز  زانيم  اي  هياز شركاء كه در مورد سهم  کيـ هر  ۲۴  ماده

 مراجعه كند.  يدارقضائت يبه مراجع صالح تواندي م کيرد اعتراض شر اي يدگيرسدر صورت عدم  ديبه موضوع را بنما 

 

مشترك عبارتست از: يهانه يـ هز  ۲۵ ماده  

.مربوطه  زاتي و تجه ساتيو تأس ساختماني عاد ي، حفظ و نگاهداراستفاده  يالزم برا يهانه يـ هز  الف  

.ران يمد  اي ريالزحمه مدو حق   يادار يهانهي ـ هز ب  

 

بنا   ر ي تعم   ي : حفظ و نگاهدار چهارم   فصل   

 

  سات ي جزء از تأس  کي   اتيوعمل   ينگاهدار   نهيهز   ايقسمت از بنا    کي  ينگاهدار   يهانهي هزشركاء توافق شده باشد كه   نيكه ب  يـ در صورت  ۲۶  ماده

 خواهند نمود.   فيتكل  نييتع هانه يهز  نيامربوط به  ماتيشركاء ملزم به انجام آن بوده و در تصم  نياز شركاء باشد،فقط هم يفقط به عهده بعض

 

عنوان تنخواه گردان به  يوجوه ،يو فور  ي ضرور يهانه ي هز  نيمنظور تأمبه  كنديمب يتصو  يكه مجمع عموم  يبي به ترت رانيمد  اي  ري ـ مد  ۲۷ ماده

 دارند.  افت ي از شركاء در
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