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 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق  معموالً رویه عملی دادگاه

هاا باه    هاای تئوریاک دانشاگاه    با مصادیق واقعی تا حدودی با آنچه در کالس

شود متفاوت است البته روناد آموزشای و    حقوق آموزش داده میدانشجویان 

های درسی هم به شکلی اسات کاه بارای طای      طریق ارائه مطالب در کالس

صاورت تئاوری و بادون     مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت باه 

کند. به این ترتیب معماوالً چاون امکاان     تطبیق با مصادیق عملی کفایت می

حین تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان این رشاته وجاود    انجام کار عملی

شاوند باا کمباود آگااهی و      التحصیالن وقتی مشغول باه کاار مای    ندارد فارغ

هاا مواجاه    اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگااه 

هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال باه کاار و فعالیات بار     

تردید تنها منبع آموزش عملی  التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بی رغهیچ فا

هاا و   طورکلی رشته حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه وکالت، قضاوت و به

باشاد؛ باه عباارت دیگار، مطالعاه       هاای قضاائی مای    جلسات رسیدگی، رویاه 

صاورت   نظرهای کسانی که هر روز باه  ها و اختالف تصمیمات، پرسش و پاسخ

تواناد اطالعاات    در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعای هساتند مای    عملی

 کاربردی و عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمناد   اگرچه فارغ

نیاز از مطالعاه   بی هستند؛ اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

باشد؛ زیارا رویاه قضاائی درواقاع      تفحص در این حوزه علمی نمیو تحقیق و 

باشد و غفلات از   محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می

مانادگی از علام واقعای حقاوق و جامعاه حقوقادانان        این حوزه موجب عقب

رو ناشران تخصصی این حوزه، هرکدام به طریقای نسابت     این خواهد شد. از

بخشی به مطالب و موضوعات راجاع باه رویاه قضاائی      ی و انسجامآور به جمع
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کنند که انتشارات چراغ دانش نیاز در هماین راساتا و بارای انجاام       اقدام می

بنادی   بخشی از وظایف فرهنگی خود در نظر دارد نسبت باه تادوین و جماع   

هاای مخصاوص    فرد با ویژگی صورت منظم و منحصربه مطالب رویه قضائی به

صورت کاربردی و با دسترسی آساان   وا طی یک کتاب جداگانه بهبرای هر دع

ای  مجموعاه  ،لذا در راستای تأمین این هادف  ؛به مطالب هر دعوا اقدام نماید

که شامل موارد  «ها دعوای... در رویه دادگاه»ها تحت عنوان کلی  از کتاب

 زیر است تدوین و تألیف خواهد شد:

 ۳آراء وحدت رویه؛ .1

 آرای اصراری؛ .4

 ؛عالی کشور آراء شعب دیوان .6

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .1

 های قضائی؛ نشست .5

 های مشورتی؛ نظریه .1

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .1

در این مجموعه سعی شده است رویه قضاائی کشاور در خصاوص هار دعاوا      

م و منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محتارم  صورت منسج به

در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالاب مطلاوب   

هاا )دادگااه    خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه

بدوی و تجدیادنظر( در برخای ماوارد حاداکثر ساعی بار آن باوده از ماوارد         

متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شاود و همچناین   

عالی کشور، موارد مرتبط باه   در سایر موارد؛ مثل آراء وحدت رویه، آراء دیوان

                                                           
 . این دعوا رأی وحدت رویه ندارد.1
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موضوع ذکار شاده اسات تاا باا توجاه باه اهمیات ایان آراء ماورد اساتفاده            

 کنندگان عزیز قرار گیرد. خوانندگان و مراجعه

 تاب:های ک مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛. 1

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم. 4

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛. 6

 صورت خالصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .1

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .5

انتشاارات مفتخار خواهاد شاد از تجربیاات، آراء و ساایر       « گروه پژوهشی»

مطالب حقوقی موجود نازد اسااتید، وکاال، حقوقادانان و ساایر همکااران در       

های بعدی استفاده نماید. لذا موجاب   راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ

د که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارساال انتقاادات   خرسندی خواهد بو

صورت )کتبی یا از طریاق   خود در مورد هرکدام از موضوعات به ات پیشنهادو 

 ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

 ششیک هزار و سیصد و نود و 
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دعاوی آپارتمان نشینی

 فصل اول



 



 

 1نشینی آپارتمان معرفی دعاوی
 الزم است از نظر لغوی و حقوقی بررسی شود:. تعریف آپارتمان: 1

تعریف ها به شرح ذیل  نامه در بعضی از لغتآپارتمان  از نظر لغوی:الف( 

 شده است:

اما  عمارتی که مربوط به یک عمارت بزرگ»آپارتمان عبارت است از: 

باشد قسمتی از عمارت شاام  چناد    اتاقاز آن جدا و دارای چند 

 .«کند متشک  که یک خانواده در آن زندگی می اتاق

گاذار   متأسفانه مانند بسیاری از ماوارد دیگار قاانون    ب( از نظر حقوقی:

ارائه نکرده و این امر امکان جاوالن حقوقادانان را در   تمان آپار تعریفی از

 کنم: اشاره می ها آنارائه تعریف مؤثر ساخته است که در ذیل به بعضی از 

از  جزئای مساکنی اسات کاه    »قاانون عباارت از:    ماوردنظر آپارتمان 

هاای تابعاه از    و قسمت اتاقساختمان بوده و مرکب از یک یا چند 

یاک واحاد را    هاا  آنقبی  مستراح و آشپزخانه است که مجموع 

 .«دهد تشکی  می

ای از یاک   آپارتمان، محلی است برای سکونت یا اشتغال کاه در مجموعاه  

 ساختمان، دارای سند رسمی مجزا و مستقل از کل ساختمان باشد.

  

                                                           
 .1131، تهران، چراغ دانش،ها نوین بر قانون تملک آپارتمانای  حاشیهر.ک.  .1
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 های اشتراکی آپارتمان مبحث اول: قسمت

هاای پیشاه و ساکنای یاک      مختلاف و محال  هاای   آپارتمان مالکیت در

هاای اختصاصاای و   سااختمان شاامل دو قسامت اساات: مالکیات قسامت     

 ۳های مشترک. مالکیت قسمت

 مشترک های قسمتگفتار اول: تعریف 

هاایی از   هاای مشاترک ماذکور در ایان قاانون عباارت از قسامت        قسمت

یاا  آپارتمان  چندساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا 

محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی 

هایی که برای استفاده اختصاصای   طور کلی قسمت گیرد. به تعلق می ها آن

تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند 

مگار  شاود   های مشترک محسوب مای  نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت

آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محال ماورد تردیاد    

های اشتراکی به دو قسم اشتراکی مطلق و اشتراکی نسابی   نباشد. قسمت

 گردد: تقسیم می

توانند اشتراک خاود را از   در این قسمت مالکین نمی اشتراکی مطلق: .1

، آسانساور،  مباا  پشات  مانناد  ؛فارد دیگاری واگاذار نمایناد     بین برده و به

 ها... پله راه

توانند اشاتراک خاود را از    در این قسمت مالکین می نسبی: اشتراکی .4

 پارکینگ، انباری... مانند ؛و به دیگری واگذار نمایندبین برده 

  

                                                           
 .ها قانون تملک آپارتمان 1 ماده .1



 41 دعاوی آپارتمان نشینی در رویه دادگاه ها

 های مشترک ساختمان دوم: مصادیق قسمت رگفتا

در مقام بیاان مصاادیق   ها  آپارتمان نامه اجرایی قانون تملک آیین ۱ماده 

 پردازیم. می ها آنباشد که ما به ترتیب به بررسی  های مشترک می قسمت

ناماه اجرایای یکای از مصاادیق      آیین ۱ماده  «الف»بند  . زمین زیربنا:1

 :دارد کاه  آورد و مقرر می های مشترک را زمین زیربنا به حساب می قسمت

وسایله پایاه    باشد یا بهکند که بنا متص  به زمین  ... و فرقی نمی»

 .«روی آن قرار گرفته باشد

ناماه اجرایای    آیاین  ۱بند ب مااده   های مشترک: . تأسیسات قسمت4

های مشترک را یکای دیگار از مصاادیق ماورد اساتفاده       تأسیسات قسمت

شمارد و در اداماه مااده باه ذکار تمثیلای مصاادیق تأسیساات         عموم می

خاواهیم   هاا  آنح اختصااری  پاردازد کاه در اداماه باه توضای      مشترک می

 پرداخت.

هاایی کاه بارای     چاه آب در سااختمان  الف( چاه آب و پمپ منبع آب:

بارداری از آب   پرکردن استخر یا آبیاری باغچه و درختان کاه امکاان بهاره   

تواناد از لاوازم و    شود. پما  و منباع آب نیاز مای     وجود ندارد استفاده می

تفاده از آب تصافیه شاده   ملحقات چاه آب محسوب شود یا در حالات اسا  

شهری است منبع آب همراه پم  آب در ساختمان مصرف خاصی، بارای  

 مالکان مجموعه داشته باشد.

هاا بارای امکاناات گرمایشای و      سااختمان  ب( مرکز حرارت و تهویاه: 

سرمایشاای نیاااز بااه تأسیساااتی ماننااد موتورخانااه و... دارنااد کااه جاازء   

شااوند البتااه امااروزه بااا  هااای مشااترک ساااختمان محسااوب ماای قساامت



ینیآپارتمان نش یو نمونه دادخواست دعاو یمعرف  41 

سازی عمالً تأسیسات حرارتی و سرمایشی  های علمی و ساختمان پیشرفت

 گیرد. اختصاصاً نصب و مورد استفاده قرار میآپارتمان  هر

ها در  ها و رخت شوی لباس و  محلی که برای شستخانه:  شوی ج( رخت

هاای لباسشاویی بازرگ     مجهز به ماشین که شد میهر مجموعه قرار داده 

بارای شساتن لبااس و     هاا  آناز  نوبات  باه هاا   آپارتمان بودند که مالکان

نمودند. امروزه این نوع تأسیساات موضاوعیت    های خود استفاده می رخت

 اند. خود را از دست داده

که شاامل تابلوهاای بارق و کنتورهاا و تلفان       د( تأسیسات الکتریکی:

 باشد. مرکزی و... می

باه جاای   هاا   آپارتمان در قدیم ساازندگان  ه( انبار عمومی ساختمان:

تصاصی جای نسبتاً بزرگی را برای استفاده و بایگانی لوازم و های اخ انباری

دادناد کاه از آن    قارار مای  هاا   آپارتمان وسایل مصرف مالکین و ساکنین

 شد. عنوان انبار عمومی یاد می به

های کوچک کاه دارای ده واحاد یاا کمتار      ساختماناتاق سرایداری:  و(

ولای در   ؛سارایدار ندارناد  تکلیفی به استخدام  ها آنباشند مدیر یا مدیران 

وجاود سارایدار از ضاروریات سااختمان محساوب       ،های بازرگ  ساختمان

استخدام سارایدار باا اساکان وی در سااختمان مالزماه       عموالًشود و م می

 است. روزی شبانهزیرا خدمات سرایداری اصوالً  ؛دارد

نبایاد   :اوالً نکته مهم ایان اسات کاه    ز( دستگاه آسانسور و مح  آن:

ها اخاذ  تاک واحاد   طور مجزا و مستقل از تک های تعمیر آسانسور به هزینه

 شود؛


