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مقدمه
ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی ترا   معموالً رویه عملی دادگاه

شرود   ها به دانشرجویان حقروق آمروزش داده مری     های تئوریک دانشگاه حدودی با آنچه در کالس

های درسی هق به شکلی است که  مطالب در کالسمتفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه 

صورت تئروری و بردون تطبیرق برا      برای طی مراحل تتصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

کند. به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تتصیل در  مصادیق عملی کفایت می

شروند برا    تصیالن وقتی مشغول به کار میالت دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

هرا مواجره    کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شریوه اسرتدالل و اسرتنباط عملری دادگراه     

التتصریل   هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کرار و فعالیرت برر هریر فرارغ     

طرورکلی رشرته    ، قضراوت و بره  تردید تنها منبع آموزش عملری وکالرت   حقوقی پوشیده نیست. بی

باشد؛ به عبرارت   های قضائی می ها و جلسات رسیدگی، رویه حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه

صرورت عملری    نیرهای کسانی که هر روز بره  ها و اختالف دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ

ردی و عملری را در اختیرار   تواند اطالعات کارب در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می

 خوانندگان قرار دهد.

التتصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنرد هسرتند؛ امرا هریر      اگرچه فارغ

نیاز از مطالعره و تتقیرق و تفترص در ایرن حروزه       بی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

حقوق است که دائق در حال تغییر و تتول باشد؛ زیرا رویه قضائی درواقع مترک رشته  علمی نمی

ماندگی از علق واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان خواهرد   باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب می

بخشی  آوری و انسجام رو ناشران تخصصی این حوزه، هرکدام به طریقی نسبت به جمع شد. از این 

ند که انتشارات چراغ دانش نیز در همرین  کن به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقدام می

بنردی   راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خود در نیر دارد نسربت بره تردوین و جمرع    

های مخصوص برای هر دعوا طی یک  فرد با ویژگی صورت منیق و منتصربه مطالب رویه قضائی به

ر دعروا اقردام نمایرد لررا در     صورت کاربردی و با دسترسی آسان بره مطالرب هر    کتا  جداگانه به

دعووای... در رویوه   »هرا تترت عنروان کلری      ای از کترا   مجموعره  ،راستای تأمین ایرن هردف  

 که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد: «ها دادگاه

 آراء وحدت رویه؛ .3

 آرای اصراری؛ .7

 عالی کشور؛ آراء شعب دیوان .3



 

 های بدوی و تجدیدنیر؛ آراء دادگاه .2

 های قضائی؛ نشست .2

 های مشورتی؛ نیریه .0

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .2

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .8

صرورت منسرجق و    در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصروص هرر دعروا بره    

ت متترم در مراجعه به رویره قضرائی در کمتررین    منیق گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضا

زمان به بهترین وجه مطالب مطلو  خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه بره تعردد بسریار آراء    

ها )دادگاه بدوی و تجدیدنیر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بروده از مروارد متفراوت     دادگاه

آورده شرود و همچنرین در سرایر مروارد؛ مثرل آراء      آراء صادره در موضوع نمونه در قسرمت ریی  

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه بره اهمیرت    وحدت رویه، آراء دیوان

 کنندگان عزیز قرار گیرد. این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 های کتا : مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منیق و منسجق تمام مطالب مربوط به دعوا؛ .3

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیق .7

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .3

 صورت خالصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .2

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .2

انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقوقی موجود نزد اساتید، « گروه پژوهشی»

های بعدی استفاده نماید. لررا   وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ

پیشنهادات خرود در   موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و

صورت )کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر  مورد هرکدام از موضوعات به

 یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

ششهزار و سیصد و نود و  یک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینینشآپارتمان یدعاو

 دادگاه ها هیدررو

اول   کتاب  



 



 

 1نشینی معرفی دعاوی آپارتمانفصل اول: 

 الزم است از نیر لغوی و حقوقی بررسی شود:. تعریف آپارتمان: 3

 ها به شرح ذیل تعریف شده است: نامه در بعضی از لغتاز نظر لغوی: آپارتمان الف( 

اموا از آن جودا و    عمارتی که مربوط به یک عمارت بزرگ»عبارت است از: آپارتمان 

دارای چند اتاق باشد قسمتی از عمارت شامل چند اتاق متشکل که یک خانواده 

 .«کند در آن زندگی می

آپارتمان  تعریفی از گرار قانونمتأسفانه مانند بسیاری از موارد دیگر  ب( از نظر حقوقی:

ارائه نکرده و این امر امکان جوالن حقوقدانان را در ارائه تعریف مؤثر ساخته اسرت کره در   

 کنق: اشاره می ها آنذیل به بعضی از 

مسکنی است کوه جزئوی از سواختمان بووده و     »قانون عبارت از:  موردنیرآپارتمان 

ت های تابعه از قبیل مستراح و آشپزخانه اسو  مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت

 .«دهد ها یک واحد را تشکیل می که مجموع آن

ای از یرک سراختمان، دارای    آپارتمان، متلی است برای سکونت یا اشتغال که در مجموعه

 سند رسمی مجزا و مستقل از کل ساختمان باشد.

 های اشتراکی آپارتمان مبحث اول: قسمت

سراختمان شرامل دو   های پیشه و سرکنای یرک    مختلف و متلهای  آپارتمان مالکیت در

 3های مشترک. های اختصاصی و مالکیت قسمت قسمت است: مالکیت قسمت

 های مشترک گفتار اول: تعریف قسمت

هایی از ساختمان است که حرق   های مشترک مرکور در این قانون عبارت از قسمت قسمت

یا متل پیشه مخصوص نبروده و بره کلیره    آپارتمان  استفاده از آن منتصر به یک یا چند

هایی که بررای   طور کلی قسمت گیرد. به ها تعلق می مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن

استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یرک یرا   

آن  شود مگر آنکه تعلق های مشترک متسو  می چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت

                                                           
 .1131، تهران، چراغ دانش،هااینوینبرقانونتملکآپارتمانحاشیهر.ک.  .1

 ها. قانون تملک آپارتمان 1ماده  .2
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های اشرتراکی بره    به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت متل مورد تردید نباشد. قسمت

 گردد: دو قسق اشتراکی مطلق و اشتراکی نسبی تقسیق می

توانند اشتراک خود را از برین بررده و بره     در این قسمت مالکین نمی . اشتراکی مطلق:3

 ها... پله اهبام، آسانسور، ر مانند پشت فرد دیگری واگرار نمایند؛

توانند اشتراک خرود را از برین بررده و بره      در این قسمت مالکین می اشتراکی نسبی: .7

 مانند پارکینگ، انباری... دیگری واگرار نمایند؛

 های مشترک ساختمان دوم: مصادیق قسمت رگفتا

هرای   در مقرام بیران مصرادیق قسرمت    هوا   آپارتمان نامه اجرایی قانون تملک آیین ۸ماده 

 پردازیق. ها می باشد که ما به ترتیب به بررسی آن مشترک می

های مشترک  نامه اجرایی یکی از مصادیق قسمت آیین ۸ماده « الف»بند  . زمین زیربنا:3

کند که بنا متصل  ... و فرقی نمی»دارد که:  آورد و مقرر می را زمین زیربنا به حسا  می

 .«ار گرفته باشدوسیله پایه روی آن قر به زمین باشد یا به

نامره اجرایری تأسیسرات     آیرین  ۸بنرد   مراده    هوای مشوترک:   . تأسیسات قسمت7

شرمارد و در ادامره    های مشترک را یکی دیگر از مصادیق مورد استفاده عمروم مری   قسمت

پرردازد کره در ادامره بره توضریح       ماده به ذکر تمثیلی مصرادیق تأسیسرات مشرترک مری    

 ها خواهیق پرداخت. اختصاری آن

هایی که برای پرکردن اسرتخر یرا    چاه آ  در ساختمان الف( چاه آب و پمپ منبع آب:

شود. پمر  و   برداری از آ  وجود ندارد استفاده می آبیاری باغچه و درختان که امکان بهره

تواند از لوازم و ملتقات چاه آ  متسو  شود یا در حالت اسرتفاده از آ    منبع آ  نیز می

منبع آ  همراه پمر  آ  در سراختمان مصررف خاصری، بررای      تصفیه شده شهری است 

 مالکان مجموعه داشته باشد.

ها بررای امکانرات گرمایشری و سرمایشری نیراز بره        ساختمان ب( مرکز حرارت و تهویه:

هرای مشرترک سراختمان متسرو       تأسیساتی مانند موتورخانه و... دارند که جزء قسرمت 

سازی عمرالً تأسیسرات حرارتری و     می و ساختمانهای عل شوند البته امروزه با پیشرفت می

 گیرد. اختصاصاً نصب و مورد استفاده قرار میآپارتمان  سرمایشی هر
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هرا در هرر مجموعره     ها و رخرت  و شوی لباس متلی که برای شست خانه:  شوی ج( رخت

هوا   آپارتمان های لباسشویی بزرگ بودند که مالکران  که مجهز به ماشین شد قرار داده می

نمودند. امرروزه ایرن نروع     های خود استفاده می ها برای شستن لباس و رخت نوبت از آن به

 اند. تأسیسات موضوعیت خود را از دست داده

 باشد. که شامل تابلوهای برق و کنتورها و تلفن مرکزی و... می د( تأسیسات الکتریکی:

هرای   انبراری بره جرای   هوا   آپارتموان  در قردیق سرازندگان   ه( انبار عمومی ساختمان:

اختصاصی جای نسبتاً بزرگی را برای استفاده و بایگانی لوازم و وسرایل مصررف مرالکین و    

 شد. عنوان انبار عمومی یاد می دادند که از آن به قرار میها  آپارتمان ساکنین

های کوچک که دارای ده واحرد یرا کمترر باشرند مردیر یرا        ساختماناتاق سرایداری:  و(

هرای برزرگ، وجرود     ی به استخدام سرایدار ندارند؛ ولری در سراختمان  ها تکلیف مدیران آن

شود و معموالً استخدام سرایدار برا اسرکان وی    سرایدار از ضروریات ساختمان متسو  می

 روزی است. در ساختمان مالزمه دارد؛ زیرا خدمات سرایداری اصوالً شبانه

هرای تعمیرر    : نباید هزینره اوالً نکته مهق این است که ز( دستگاه آسانسور و محل آن:

 تک واحدها اخر شود؛ طور مجزا و مستقل از تک آسانسور به

آسانسور یا تأسیسات مشترک دیگری که در سراختمان نصرب و تهیره شرده جرزء       ثانیاً: 

 منصوبات ساختمان است و هزینه و نگهداری آن به عهده صندوق ساختمان است.
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 های اختصاصی آپارتمان مبحث دوم: قسمت

 های اختصاصی یک ساختمان گفتار اول: تعریف قسمت

 الزم است از دیدگاه قانون و حقوقدانان این موضوع بررسی گردد. 

تعریرف صرریتی از   هوا   آپارتمان قانون تملک ها: الف( از منظر قانون تملک آپارتمان

تروان برا تمسرک بره مفهروم مخرالف        های اختصاصی را ارائه نداده است؛ ولری مری   قسمت

... »تروان گفرت:    های مشرترک تعریرف تقریبرًا جرامعی را ارائره داد؛ بنرابراین مری        تقسم

هایی است که برای استفاده اختصاصی  طور کلی قسمت های اختصاصی به قسمت

تشخیص داده شده است یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی برای استفاده یک 

و عوادت جوزء ملوک    یا چند نفر از مالکین تلقی شده یا اینکه بور طبوق عور     

 «اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین قرار گرفته باشد.

( ۳مراده ) : 3322هوا مصووب    نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ب( از منظر آیین

های اختصاصی  به تعریف قسمتها  آپارتمان نامه اجرایی در مقام تفسیر قانون تملک آیین

شود که عرفواً بورای    اختصاصی تلقی میهایی از بنا  قسمت»پردازد:  به این شرح می

 «مقام او تخصیص یافته است. استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم

 هررای اختصاصرری، در واقررع همرران مفررروزات یررا   قسررمت ج( از منظوور حقوقوودانان:

جداگانررس سراختمان، در صررورت داشررتن ملتقررات و متعلقررات از قبیررل  هووای  آپارتمووان

 صورت مغازه ظاهر شود. تواند به باشند که در اماکن تجاری می )پارکینگ، انباری و...( می

 های اختصاصی های قسمت گفتار دوم: ویژگی

ها  آپارتمان قانون تملک 3نامه اجرایی و مفهوم مخالف ماده  آیین 3و  ۳با عنایت به مواد 

 توان در چهار مورد به شرح ذیل برشمرد: های اختصاصی را می های قسمت ویژگی

های مشرترک، انتقرال    برخالف انتقال قهری قسمتقابلیت انتقال ارادی )اختیاری(: . 3

های اختصاصی ساختمان ارادی است و با اراده مالک یا نماینده قانونی وی صرورت   قسمت

از سروی مالرک برر ثالرث، در صرورت وجرود       آپارتمان  گیرد؛ بنابراین با انتقال قطعات می

در آپارتموان   دو، دفترخانه اسناد رسمی، تعلرق آن را بره   انباری و پارکینگ یا یکی از آن

دارد که خریدار چند انبراری و پارکینرگ بایرد در یرک      سند انتقال صراحتاً قید و اعالم می


