متن مصوب کمیسیون لوایح
الیحه نحوه تملک و اداره آپارتمانها
فصل اول  -تعاریف و قلمرو اجرا
ماده  -1اصطالحات مذکور در این قانون در معانی زیر به کار میرود:
الف  -واحد آپارتمانی :یک واحد مستقل از یک ساختمان شامل دو یا چند واحد است که بر روی یک عرصه
احداث شده است.
ب  -ساختمان :عبارت از ساختمان آپارتمانی یا مجتمع میباشد.
پ  -ساختمان آپارتمانی :ساااختمانی اساات که دارای بیش از یک واحد آپارتمانی بوده و شااامل ب شهای
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اخت صا صی و م شترک میبا شد .مجموعه واحدهای م ستقل غیرآپارتمانی که دارای ب شهای م شترک از قبیل
ورودی یا محوطه و امثال آن میباشد ،در حکم ساختمان آپارتمانی است.
ت  -مجتمع :مجموعهای از حداقل دو ساختمان آپارتمانی است که دارای ب شهای مشترک از قبیل ورودی،

in

محوطه و امثال آن میباشد.

ث  -مدیر :در مورد ساختمان آپارتمانی ،مدیر و در مورد مجتمع ،هیئت مدیره

et

ج  -مالک یا مالکان :شاا

یا اشاا اصاای که مالکیت تمام یا ب شاای از عین یک واحد آپارتمانی را دارا

of

میباشند.

چ  -ا ستفادهکننده یا ا ستفادهکنندگان :ش ا

یا اش ا اص ای که به موجب عقد اجاره یا هر عنوان دیگر
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حق استفاده از واحد آپارتمانی را داشته باشند.

ح  -صندوق مالی ساختمان :ح سابی ا ست که در یکی از بانکها یا مؤ س سات مالی و اعتباری مجاز ک شور

e.i

افتتاح میشاااود تا ک یه مانده اعتبارات و وجوه و جریمهها که بر اسااااا قانون از مالکان یا اساااتفادهکنندگان
حسب مورد اخذ میشود ،در آن نگهداری گردد.
ماده  -2ساختمانی که مالک یا استفادهکننده آن ش

r

واحد است از شمول این قانون خارج میباشد.

فصل دوم  -مالکیت و تصرف در ساختمان
ماده  -3مالکیت در ساختمان شامل مالکیت قسمتهای اختصاصی و قسمتهای مشترک است.
ماده  -4ق سمتهای اخت صا صی ساختمان ق سمتهایی ه ستند که مالکیت آنها منح صر به مالک یا مالکانی
اساات که نام آنها در سااند مالکیت واحد آپارتمانی قید شااده اساات و قساامتهای مشااترک ،قساامتهایی از
ساختمان ا ست که مالکیت آن منح صر به یک واحد آپارتمانی نمیبا شد و متع ق به تمامی واحدها به ن سبت
قسمت اختصاصی آنهاست .به طور ک ی قسمتهایی از ساختمان که در سند مالکیت ،م ک اختصاصی یکی از
مالکان ت قی نشده باشد ،حسب مورد جزء قسمتهای مشترک ساختمان محسوب میشود ،مگر اینکه تع ق آن
به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده  -5حق استفاده از قسمتهای اختصاصی متع ق به اش اصی است که نام آنها در سند مالکیت قید شده
ا ست .ا ستفاده از ق سمتهای م شترک حق ک یه مالکان ا ست؛ مگر آنکه طبق توافق ک یه مالکان و در صورت
1

نبود توافق ،طبق عرف و عادت ،استفاده از آن در چارچوب مقررات مربوط به یک واحد آپارتمانی اختصاص داده
شود که در این صورت تابع شرایط مربوط خواهد بود.
تبصره  -1در صورت تغییر مالکیت ،توافق مالکان پیرامون نحوه استفاده از قسمتهای مشترک ،منوط به نظر
موافق مالک یا مالکان جدید خواهد بود.
تبصره  -2شهرداریها هنگام صدور پروانه و گواهی پایان کار ساختمان و همچنین ادارات ثبت اسناد و امالک
در هنگام تفکیک واحدهای آپارتمانی و صدور سند مالکیت ،مک فند قسمتهای اختصاصی و مشترک ساختمان
کنند.
را به طور صریح مش
ماده  -6مالکان واحدهای آپارتمانی متنا سب با ح صه اخت صا صی خود به طور م شاع مالک زمین ساختمان
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خواهند بود .چنانچه زمین ساااختمان موقوفه باشااد یا مالکیت آن متع ق به دولت یا غیر باشااد ،تابع مقررات
مربوط میباشد.
ماده  -7حقوق هر مالک در ق سمت اخت صا صی و ح صه او در ق سمتهای م شترک غیر قابل تفکیک میبا شد.

in

انتقال ق سمت اخت صا صی به هر صورت موجب انتقال قهری ق سمت م شترک خواهد بود .مالک واحد آپارتمانی
نمیتواند مستقل از سهم اختصاصی کال یا جزئاً سهم خود از قسمتهای مشترک را به دیگری منتقل کند.
تب صره  -مالک یا ا ستفادهکننده واحد آپارتمانی ح سب مورد میتواند حق ا ستفاده خود ن سبت به ق سمتهای

of
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م شترک را حداکثر به مدت یک سال ،که قابل تمدید ا ست و محدود به دوره ا ستفاده خود در ساختمان با شد
به دیگر مالکان یا ا ستفادهکنندگان همان ساختمان واگذار کند .واگذاری حق ا ستفاده از ق سمتهای م شترک
ساختمان مانند نما یا پ شت بام برای غیر ساکنان ساختمان بدون ر ضایت همه مالکان تحت هر عنوان ممنوع
است و در صورت رضایت ک یه مالکان حداکثر برای مدت یک سال که قابل تمدید است ،مجاز میباشد.
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ماده  -8هرگونه واگذاری مالکیت یا حق ا ستفاده پارکینگ یا انباری بدون انتقال واحد آپارتمانی تو سط مالک
یا استفاده کننده ممنوع است.

e.i

تبصره  -واگذاری حق استفاده در دوره مالکیت به سایر ساکنان ساختمان مجاز میباشد.
ماده  -9نصب تجهیزاتی که برای استفاده ساکنان ساختمان در قسمت مشاعات ضرورت داشته باشد با تصویب

r

دو سوم مالکان و در ساختمان آپارتمانی با تصویب ک یه مالکان مجاز است.
ماده  -10اقدامات زیر توسط مالک یا استفاده کننده از ساختمان ممنوع است:
الف  -تصرف غیرمتعارف و موجب اضرار دیگر مالکان یا استفادهکنندگان ساختمان در قسمتهای اختصاصی
واحد آپارتمانی؛
تب صره  -ت صرف در سقف و کف واحد آپارتمانی و دیوارهای فا صل با واحدهای آپارتمانی دیگر در حدی مجاز
خواهد بود که مزاحم حق دیگران نباشد.
ب  -اساااتفاده نامتعارف از واحد آپارتمانی از قبیل ایجاد آلودگیهای صاااوتی یا نگهداری حیوانات که موجب
ایجاد مزاحمت برای سایر مالکان یا استفادهکنندگان باشد؛
پ  -استفاده اختصاصی یا به منظور خاص از مشاعات یا قسمتی از آن ،بدون موافقت تمامی مالکان؛
ت  -مزاحمت یا ممانعت استفادهکننده یا مالک از قسمتهای مشترک؛
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ث  -ت صرف در ق سمتهای اخت صا صی یا م شترک به نحوی که موجب ا ضرار ساختمانهای مجاور یا ساکنان
آنها شود؛
ج  -هر گونه تغییرات مربوط به سر در یا نمای خارجی ساختمان و دیگر قسمتهایی که در دید عمومی است
از قبیل نصااب تاب و و مانند آن در نما یا پشاات بام ساااختمان بدون تصااویب مجمع عمومی ساااختمان و بدون
رعایت مقررات مربوط از جم ه مقررات شهرداریها
چ  -ا ستفاده از ق سمتهای اخت صا صی واحد آپارتمانی مانند پارکینگ و انباری در غیرکاربری م صوب و تبدیل
آنها به محل سکونت یا محل کار و غیره،
ح  -نگهداری هر نوع حیوان اعم از وحشی و اه ی در ساختمان.

b
ca

تب صره  -1نگهداری حیوانات خانگی با رعایت مقررات دامپزشااکی و بهداشااتی در حدودی که مزاحمت برای
سایر استفادهکنندگان ایجاد نکند در قسمت اختصاصی واحد آپارتمانی ،بالمانع است.

تب صره  -2فهر ست حیوانات خانگی و الزامات نگهداری آنها به موجب د ستورالعم ی ا ست که سازمان حفاظت
محیط زیست تهیه و اعالم میکند.

in

تبصره  -3انجام هر گونه تعمیرات و عم یات ساختمانی در قسمتهای مشاعی و مشترک ساختمان و تغییرات

et

و ت صرف در ف ضای سبز ساختمان و ا شجار بدون موافقت تمامی مالکان و رعایت ضوابط و مقررات مربوط از
جم ه قانون شهرداریها و مقررات م ی ساختمان ممنوع است.

of

ماده  -11اسااتفاده از واحد آپارتمانی که کاربری آن مسااکونی اساات ،به عنوان محل تجاری یا به عنوان مطب،
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دفتر وکالت ،دفتر اسناد رسمی ،دفتر ازدواج و طالق ،دفتر روزنامه و مج ه ،دفتر مهندسی و مانند آنها ممنوع
است.
تب صره  -1در مواردی که به موجب قانون خاص ،مانند فراز پایانی بند ( )24ماده ( )55شهرداریها  -م صوب

e.i

 ،-1352قانون ساماندهی و حمایت از م شاغل خانگی  -م صوب  ،1389ماده ( )34قانون کار شنا سان ر سمی و
مترجمان رسمی دادگستری – مصوب  ،1381اجازه استفاده غیرمسکونی از واحد آپارتمانی با کاربری مسکونی
داده شده است ،حکم این ماده ،پنج سال پس از الزماالجراء شدن قانون اجرا خواهد شد.

r

تب صره  -2از تاریخ الزماالجرا شادن این قانون ،دایر کردن هر گونه مطب یا مؤساساه پزشاکی در سااختمان
آپارتمانی منوط به دا شتن کاربرد بهدا شتی  -درمانی و رعایت ا ستانداردهای وزارت بهدا شت ،درمان و آموزش
پزشکی و شهرداری در مورد طراحی و ساخت ساختمان و سطحبندی خدمات و پهنهبندی شهری و اینکه تمام
واحدهای آنها مورد بهرهبرداری بهداشااتی و درمانی باشااد ،مجاز میباشااد .سااقف عوارب قابل دریافت از ک یه
واحدهای دارای کاربرد بهداشااتی  -درمانی نباید بیشااتر از عوارب واحدهای دارای کاربری مسااکونی در همان
منطقه باشد.
تب صره  -3مطبها و یا موسااسااات پزشااکی موجود در ساااختمان آپارتمانی با کاربری مسااکونی که در تاریخ
الزماالجرا شدن این قانون تمام واحدهای آن مورد بهرهبرداری بهداشتی  -درمانی است با رعایت استانداردهای
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و شهرداری و همچنین در ساختمان آپارتمانی که همه واحدهای آن
مورد استفاده مشاغل موضوع تبصره ( )1این ماده باشند ،میتوانند ادامه فعالیت دهند.
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تب صره  -4در مورد مطب یا مو س سه پز شکی موجود در ساختمان آپارتمانی که در تاریخ الزماالجرا شدن این
قانون ،بعض ای از واحدهای آن مورد بهرهبرداری بهداشااتی  -درمانی هس اتند ،حکم این ماده ،پنج سااال پس از
الزماالجرا شدن قانون اجرا خواهد شد.
تبصره  -5آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون از سوی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت کشور (شهرداری) و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت
وزیران میرسد.
ماده  -12در خصوص ممنوعیتهای مقرر در مواد ( )10و ( )11به شرح زیر اقدام میشود:
الف  -در موارد مذکور در بندهای (الف) تا (ج) ماده ( )10به تقاضای هر ذینفع ،مدیر موظف است بالفاص ه به

in
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مت ف کتباً اخطار کند نسبت به رفع آن اقدام کند .در صورت عدم اقدام حسب مورد استفادهکننده یا
ش
ذینفع میتواند ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی مذکور یا عدم اقدام از ناحیه مدیر ،رفع آن را از شورای حل
اختالف مربوط درخواست کند .مرجع مذکور به قید فوریت نسبت به درخواست ،رسیدگی و در صورت صحت
ادعا حسب مورد دستور رفع آن را صادر میکند .این دستور بالفاص ه اجرا میشود .متضرر میتواند حسب مورد
مطابق قوانین طرح دعوای کیفری یا حقوقی نماید.
ب  -در موارد مذکور در بند (چ) ماده ( )10و ماده ( )11هر ذینفع میتواند مراتب را حسب مورد به شهرداری
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یا دهیاری و در مواردی که خارج از محدوده فعالیتی شهرداری و دهیاری میبا شد ،به ب شداری مربوط اعالم
کند .مراجع مذکور به محض اطالع باید اقدامات الزم را برای ممانعت از ادامه استفاده و اعاده وضعیت به سابق
انجام دهند.
فصل سوم  -مجمع عمومی ،مدیر و بازرس

ماده  -13تشاااک یل مجمع عمومی و تعیین مدیر برای ساااااخت مان دارای بیش از  2وا حد آ پارت مانی با

r

e.i

استفادهکنندههای م ت ف الزامی است .در صورتی که ساختمان دارای بیش از  20واحد آپارتمانی باشد ،تعیین
بازرا نیز ضروری است .نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی و هیئت مدیره و حدود وظایف و اختیارات و نحوه
ات اذ تصمیم مجمع عمومی ،مدیر و بازرا به موجب آییننامه اجرایی قانون خواهد بود.
فصل چهارم  -هزینههای ساختمان
ماده  -14هزینههای اساااس ای و ساارمایهای ساااختمان ،به عهده مالک و هزینههای مصاارفی و جاری به عهده
استفادهکننده است که به قائم مقامی مالک ،مسئولیت پرداخت آنها را دارد .سهم هر مالک یا استفادهکننده از
هزینهها متنا سب با م ساحت ق سمت اخت صا صی او ن سبت به مجموع م ساحت ق سمتهای اخت صا صی تمام
ساختمان خواهد بود؛ مگر اینکه مجمع عمومی ساختمان با توجه به شرایطی از قبیل تعداد استفادهکنندگان و
میزان استفاده به نحو دیگری تصمیم بگیرد.
تب صره -مصااادیق هزینههای اساااساای ساااختمان و هزینههای جاری و میزان وجه الزم برای صااندوق مالی
ساختمان به موجب آییننامه اجرایی قانون تعیین خواهد شد.
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ماده  -15پرداخت هزینههای مشترک الزامی است هر چند که واحد آپارتمانی مورد استفاده قرار نگیرد .تعیین
میزان هزینههای قابل پرداخت برای اینگونه واحدها به عهده مجمع عمومی خواهد بود.
ماده  -16در صورت عدم پرداخت هزینهها ،مدیر ابتدا به طریق مقتضی هزینهها را به طور کتبی و حسب مورد
از اساااتفادهکننده یا مالک مطالبه میکند .در صاااورت عدم پرداخت بدهی ،کل مب غ بدهی و جریمه متع قه
مذکور در ماده ( )21را با ذکر صورت ریز آن با ارسال اظهارنامه ،حسب مورد از مالک یا استفاده کننده مطالبه
میکند .اش اص مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه باید بدهی خود را پرداخت کنند.
تب صره  -ن شانی مالک یا ا ستفادهکننده همان ن شانی محل اخت صا صی آنها ست ،مگر اینکه ن شانی دیگری را
جهت ابالغ اظهارنامه و غیره به مدیر ساختمان اعالم کرده باشند.
ماده  -17در صورت امتناع مالک یا استفادهکننده از پرداخت سهم خود از هزینههای مشترک ،این هزینهها از
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طرف مدیر به وسی ه اظهارنامه با ذکر مب غ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود .هرگاه مالک یا استفادهکننده
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد ،مدیر میتواند به تش ی خود و با توجه به
امکانات از دادن خدمات و امکانات مشترک از قبیل شوفاژ ،تهویه مطبوع ،آب گرم ،برق ،گاز و غیره به واحد
آپارتمانی مزبور خودداری کند .در صورتی که ظرف پنج روز از تاریخ قطع خدمات ،بدهی پرداخت نشود ،مدیر
میتواند از اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع آپارتمان درخواست صدور اجراییه کند .اداره ثبت یادشده به
درخواست مدیر برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابالغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد .عم یات اجرائی
به فوریت و طبق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت .در هر حال مدیر موظف است بمحض وصول
وجوه مورد مطالبه یا صدور دستور موقت از سوی مراجع قضایی ،فوراً نسبت به برقراری مجدد خدمات و امکانات
مشترک اقدام نمایند.
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تبصره  -1در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد ،مدیر مجموعه میتواند به مراجع

e.i

قضایی شکایت کند .دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت
خدمات دولتی که به مجموعه ارائه میشود محروم کنند و تا دو برابر مب غ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینههای معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر و یا به حکم دادگاه

r

و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
تبصره  -2رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر و صورت ریز بدهی مالک یا استفاده کننده از هزینههای مشترک
و رونوشت اظهارنامه ابالغ شده به مالک یا استفادهکننده باید ضمیمه درخواست صدور اجرائیه گردد.
تبصره  -3نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابالغ اظهارنامه به مالک در دادگاه بدوی محل وقوع
آپارتمان قابل اعتراب است ،دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی
و رأی می دهد این رأی قطعی است .در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک ات اذ شده
و رسیدگی سریع به اعتراب ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراب اگر دالئل را قوی تش ی دهد دستور
متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.
تبصره  -5در صورتی که مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینههای مشترک
گردد ،عالوه بر سایر پرداختیها مک ف به پرداخت مب غی معادل مب غ محکوم بها به عنوان جریمه میباشد.
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ماده  -18مدیر ساختمان موظف است هر شش ماه یکبار و یا حسب درخواست هر یک از مالکان یا استفاده-
کنندگان نسبت به ارایه گزارش و ریز عم کرد مالی اقدام نماید .همچنین نسبت به رفع فعالیتهای ممنوع
موضوع مواد ( )10و ( ،)11حسب درخواست هر یک از مالکان یا استفادهکنندگان اقدام کند .در صورت عدم
اقدام ،درخواست کننده میتواند موضوع را به دادستان اعالم کند.
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده  -19پس از طی فرایند مقرر در ماده ( ،)12در صاااورت تکرار هر یک از موارد مذکور در بندهای (الف) و
(ب) ماده ( ،)11مرتکب به مجازات جزای نقدی درجه شاااش مندرج در ماده ( )19قانون مجازات اساااالمی -
مصوب  ،1392محکوم میشود.
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ماده  -20در صورت قطع خدمات یا امکانات م شترک ،ذینفع میتواند از مراجع ق ضایی درخوا ست ر سیدگی

in

کند .در این صورت ،مقام قضایی با احراز موضوع به طور موقت دستور وصل آن را خواهد داد ،هر چند رسیدگی
به موضوع هنوز ادامه داشته باشد .در صورتی که پس از پایان رسیدگی به موجب رأی قطعی دادگاه اثبات شود
که شاکی قانوناً حق ا ستفاده از خدمات یا امکانات فوق را ندا شته یا از ان شعاب غیرمجاز ا ستفاده کرده عالوه بر
تعقیب و محکومیت به مجازات مربوط ،با درخواست ذینفع ،محکوم به جبران ک یه خسارات وارده خواهد شد.

et

ماده  -21هر مالک یا اسااتفادهکننده که از پرداخت بدهی امتناع نماید و مطابق ماده ( )17به صاادور اجراییه
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منجر گردد ،برای بار اول عالوه بر اصاال بدهی ،معادل پنجاه درصااد آن و بار دوم به بعد هر بار عالوه بر اصاال
بدهی ،معادل دو سوم آن به عنوان خ سارت تأخیر تأدیه بدهی م زم میگردد .مب غ خ سارت یاد شده و ا صل
بدهی در اجراییه قید و همزمان وصول می شود .مب غ مذکور به عنوان درآمد ساختمان ت قی و به صندوق مالی
ساختمان واریز میشود و توسط مدیر طبق نظر مجمع عمومی به مصرف ساختمان میرسد.
تبصره  -در صورتی که ظرف ده روز از ابالغ اجراییه ،بدهکار اقدام به پرداخت اصل بدهی خود کند ،از پرداخت

e.i

نصف جریمه معاف میشود .مراتب این معافیت در اجراییه قید خواهد شد.
ماده  -22هر گاه مدیر ساختمان اموال و یا وجوهی را که به جهت اداره ساختمان در اختیار وی قرار میگیرد

r

به ضرر مالکان یا ا ستفادهکنندگان ،ا ستعمال ،ت صاحب ،ت ف یا مفقود نماید به جزای نقدی درجه شش و در
صورتی که بر خالف م صوبات مجمع عمومی در امر دیگری برای ساختمان م صرف کند به جزای نقدی درجه
هفت یا هشت محکوم میشود.
ماده  -23جرایم موضوع این قانون به جز جرم موضوع قسمت اول ماده ( ،)21فقط با شکایت شاکی خصوصی
قابل تعقیب است و با گذشت او تعقیب ،رسیدگی و اجرای حکم متوقف می شود .شاکی خصوصی در خصوص
ق سمت اخیر ماده ( ،)21مجمع عمومی بوده که میتواند با انت اب نماینده ن سبت به طرح شکایت یا گذ شت
اقدام کند.
ماده  -24مدیر در امور مربوط به ساختمان در چهارچوب قوانین و مقررات و م صوبات مجمع عمومی ،نماینده
قانونی ساختمان نزد مراجع قانونی از جم ه مرجع قضایی میباشد و میتواند نماینده یا وکیل انت اب کند.
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ماده  -25هنگام تنظیم هر نوع سااند انتقال ،اجاره ،رهن ،ص ا ح ،هبه و غیره ،مالک یا قائم مقام او یا اسااتفاده
کننده ،مفاصا حساب مربوط به پرداخت هزینههای مشترک و عمومی که به تأیید مدیر ساختمان رسیده را به
اسااتفاده کننده بعدی یا منتقل الیه ارایه میدهد و یا با موافقت مدیر ،تعهد منتقلالیه را به پرداخت بدهیهای
معوق مالک یا استفادهکننده سابق نسبت به هزینههای موضوع این قانون در سند تنظیمی قید میگردد.
ماده  -26در صورت به پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی آن ،سکونت در ساختمان یادشده نباید
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ادامه پیدا کند .در این صورت ،ن ست نسبت به مقاومسازی ساختمان مذکور اقدام میگردد و چنانچه بر اساا
نظریه کارشااناا ،امکان مقاومسااازی آن وجود نداشااته باشااد و اکثریت مالکان قصااد ت ریب و تجدید بنای
ساختمان را دا شته با شند یا در مواردی که عدم تجدید بنا موجب ضرر قطعی مالکان شود ،اما اق یت مالکان
ق سمتهای اخت صا صی موافق ت ریب و تجدید بنا نبا شند ،میتوانند به دادگاه صالح مراجعه و تجویز تجدید
بنای ساااختمان را به موجب دادخواساات درخواساات کنند .دادگاه ابتدا نظر سااه نفر از کارشااناسااان رساامی
دادگستری را اخذ میکند و در صورت تأیید مراتب فوق توسط کارشناسان ،حکم تجویز ت ریب و تجدید بنای
ساااختمان را میدهد .اعتراب به نظر کارشااناسااان فوقالذکر تابع مقررات آیین دادرسای مدنی اساات .اکثریت
مالکان بر ا ساا این حکم با تأمین م سکن ا ستیجاری منا سب برای اق یت مالکان ن سبت به ت ریب و تجدید
بنای ساختمان اقدام و پس از پایان عم یات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از ساختمان و هزینههای
انجام شده سهم مالک یا مالکان یاد شده را به ا ضافه اجوری که برای م سکن ا ستیجاری آنها پرداخت شده با
احتساااب خسااارت تأخیر تأدیه بر اساااا شاااخ بانک مرکزی ،از اموال از جم ه سااهم اختصاااص ای آنان از
ساختمان استیفاء میکنند.
تبصررره  -چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری ،اقدام به ت یه واحد آپارتمانی متع ق به خود به منظور
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مقاوم سازی یا تجدید بنا نکند ،دادگاه صادرکننده حکم با ج ب نظر کارشناا نسبت به تأمین مسکن مناسب
برای وی توسط سایر مالکان ،دستور ت یه واحد یادشده را صادر خواهد کرد.

e.i

ماده  -27مقررات این قانون در خصوص نحوه اداره و و صول هزینههای مشترک مربوط به حفظ و نگاهداری
اعیانات و تاسیسات اختصاصی و اشتراکی در مورد شهرکها و مجتمعهای مسکونی که فاقد شهرداری میباشند
قابل اجرا و اعمال میباشد .نحوه تش ی هزینهها و ترتیب پرداخت آن را اساسنامه سازمان مالکان تعیین

r

خواهد کرد.

ماده  -28آییننامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجرا ،شدن آن توسط وزارت دادگستری با
همکاری وزارت انههای کشور و راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده  -29از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،قانون تم ک آپارتمانها  -مصوب  1343و قانون مطب پزشکان -
مصوب  1366نسخ میشود
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