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هاي پیشه و سکناي یک ساختمان شاملهاي مختلف و محلمالکیت در آپارتمان-1ماده 
.دو قسمت است

.مشتركقسمت هاياختصاصی و مالکیت قسمت هايمالکیت 
ساختمان است هایی از هاي مشترك مذکور در این قانون عبارت از قسمتقسمت–2ماده 

پیشه مخصوص نبوده و به کلیهحق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محلکه
که برايقسمت هاییگیرد به طور کلی مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می

نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چنداستفاده اختصاصی تشخیص داده
قسمتشود مگر آن که تعلق آن بهمالکین تلقی نشده از قسمتها مشترك محسوب مینفر از 

.معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد
هاي مشترك غیر قابلحقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت-3ماده 

د انتقال قسمتهر صورتی که باشتفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به
.قهري خواهد بودمشترك

اي اختصاصی ازهحقوق و تعهدات و همچنین حصه هر یک از مالکین قسمت-4ماده 
قسمت اختصاصی به مجموع مشترك متناسب است با نسبت مساحتقسمت هايمخارج

اختصاصی تمام ساختمان به جز آنچه که به موجب این قانون استثناء قسمت هايمساحت 
مالکین ترتیب دیگري را براي تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج قراردادشده باشد یا این که

.باشدبینی کردهپیش
آپارتمان قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و20انواع شرکتهاي موضوع ماده -5ماده 

انجام سایرشود ازپیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میو محل کسب به منظور سکونت یا
.معامالت بازرگانی غیر مربوط به کارهاي ساختمانی ممنوعند

چنانچه قراردادي بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات-6ماده 
اکثریت آراء مالکینی است که بیشهاي مشترك بهمربوط به اداره و امور مربوط به قسمت

.اختصاصی را مالک باشندهاي از نصف مساحت تمام قسمت



قانون ها و اعالم تصمیمات مذکور در ایننشانی مالکین براي ارسال کلیه دعوتنامه-تبصره 
همان که مالک نشانی دیگري را دراصی آنها در ساختمان است مگر اینهمان محل اختص

.شهر براي این امر تعیین کرده باشد
قائمکسب داراي مالکین متعدد باشد مالکین یاگاه یک آپارتمان یا یک محلهر-7ماده 

قانون و پرداخت اجراي مقررات اینمقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود براي
تکلیف فوق عمل حصه مخارج مشترك تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به

که عده حاضر کمتر معتبر خواهد بود مگر اینبقیه مالکین نسبت به تمام نکنند رأي اکثریت
.شددفعه تجدید دعوت خواهداز ثلث مالکین باشد که در این صورت براي یک

در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه-8ماده 
نمایند خارج انتخاباز بین خود یا ازنفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی

مدیریت و طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت
.نامه این قانون تعیین خواهد شدمربوطه در آیینسایر موضوعات

ساختمانی تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقرراتهر یک از مالکین می-9ماده 
یک انجام دهد هیچداندخود مفید میا که براي استفاده بهتري از قسمت اختصاصیعملیاتی ر

محل یا شکل در یا سراز مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در
.بدهندو منظر باشدئیخود که در مرقسمت اختصاصی در یا نماي خارجی در

نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصیهر کس آپارتمانی را خریداري می-10ماده 
اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً خریداري خود در زمینی که ساختمان روي آن بنا شده یا

گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگرسهیم می
مربوط آن را به همان نسبت به پردازد مخارججورباید اُرت صومتعلق به غیر باشد که در این

به مشترك وقسمت هايبه محافظت ملک و جلوگیري از انهدام و اداره و استفاده از اموال و 
آن اقتضاطور کلی مخارجی که جنبه مشترك دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تأسیسات

نامه ذکر آیینبه ترتیبی که درحصه هر مالکدارد یک جا انجام شود نیز باید به تناسب 
براي آن است خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج

.صرفنظر نماید
هاي اجرایینامهدولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین-11ماده 



دولت مأمور اجراي این قانون .گذاردورد اجرا بهآن را تهیه و بعد از تصویب هیأت وزیران به م
.است

سیصد و قانون باال مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره که در تاریخ دوم دي ماه یک هزار و
ماه یک یکشنبه شانزدهم اسفندچهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز

.ملی رسیدهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شوراي 
مهندس عبداهللا ریاضی-رییس مجلس شوراي ملی 


