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پرسش و پاسخ
ëëبه تازگي بعضــي افراد چكي را بابت
خريــد كااليي صــادر ميكنند و بعد
ازمدتــي و قبل ازسررســيد چك به
بهانه گم شــدن چك جلوي پاس شدن
آن را ميگيرند .آيا عمــل اين افراد
جرم است؟
به اســتناد ماده  ١٤قانــون صدور چك،
صادركننده ياهمان صاحب چك ميتواند به
داليلي مثل سرقت يا مفقود شدن يا ...دستور
محمدرضا آرامش
پرداخت نكردن چــك را بدهد .اما در مقابل
حقوقدان و مدرس دانشگاه
دارنــده چك هم ميتواند عليه شــخصي كه
اين دستور را داده شكايت کند و اگر بتواند
ادعاي خود را اثبات كند عالوه بر مبلغ مندرج در چك ميتواند پرداخت
تمامي خســارات وارده به خود را درخواست كند .بنابراين ممكن است
صاحــب چك با ايــن كار بتواند در پرداخت مبلغ چــك تأخير كند اما
در زمان پرداخت ميبايســت مبلغ مندرج در چــك را به همراه تمامي
خسارات وارده به دارنده چك پرداخت كند.
 ëëاينجانب يك ماه پيش اقدام بــه خريد يك آپارتمان كردم
و پول آن را نيز به طور كامل پرداختم .حال فروشــنده بعد از
مدت زماني ميگويد خطهاي تلفن آپارتمان متعلق به وي است
و ميخواهد خط تلفن را جدا بفروشد .آيا چنين عملي صحيح
است؟
به اســتناد ماده  ٣٥٧قانون مدني هر موردي كه برحسب عرف تابع
فروشنده نباشد داخل در معامله نميشود مگر اينكه به صراحت درعقد
ذكر شده باشد .بنابراين اگر در قرارداد في مابين واگذار نكردن خط تلفن
شرط نشده باشد فروشــنده نيز نميتواند به استناد اين ماده خط تلفن
را درخواست کند.
ëëبنده راننده تاكسي هســتم .چند هفته پيش در شهر ایالم
مشغول جابهجایی مســافر بودم که در اثر شدت باران ،سیل
جاری و خودروی من واژگون شــد و تمامی سرنشینان خودرو
مصدوم شدند در حال حاضر مسافران با شکایت از بنده تقاضای
دریافــت دیه می کنند .اما از آنجا كه به صورت عمدی این کار
را نکردم تکلیف من چیست؟
با اســتناد به مــاده  505قانون مجازات اســامی در صورتی که به
ســبب واژگوني خــودرو ،سرنشــینان خــودرو مصدوم یا تلف شــوند
و ســبب حادثه علــل قهری مثل زلزله و ســیل باشــد و مســتند به
راننده نباشــد ،راننــده ضامن دیه نیســت .بنابراین شــما از این بابت
مسئولیتی ندارید.
ëëاینجانب در یکی از کشــورهای خارجی ساکن هستم .اخیراً
متوجه شدم شــخصی از من شکایت حقوقی طرح كرده است.
بــا توجه به اینکه در ایران نبودم رأی به نفع وی صادر شــده
و هنوز هم رأی به من ابالغ نشــده است .اکنون من چه کاری
انجام دهم که رأی صادره اجرا نشــود چون من دفاعیات خود
را انجام ندادم؟
با اســتناد به ماده  336قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تجدید
نظــر برای اشــخاص مقیم خارج از کشــور  2ماه از تاریخ ابالغ اســت.
بنابراین پس از آنکه رأی به شــما ابالغ شــد تا  2مــاه میتوانید الیحه
اعتــراض خود را آماده و جهــت تجدید نظر در رأی صــادره به دادگاه
ارائه كنيد.
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این روزها با گسترش ساختوسازهای
عمودی و آپارتماننشینی ،تغییر شمایل
زندگی کالسیک به زندگیهای مدرن
و از طرفــی نبــود آگاهی نســبت به
حقوق و وظایف ســاکنان آپارتمانها،
مشکالت و اختالفاتی را ايجاد ميكند
که باکمی آگاهــی و اطالعات میتوان
از گسترش آن جلوگیری كرد .مالکیت
در آپارتمانها شــامل دو قسمت است.
مالکیــت قســمتهای اختصاصــی و
مالکیت قسمتهای مشترک .به عبارت
دیگر مالک هــر واحد عالوه بر مالکیت
واحد خود ،مالک قسمتهای مشترک
ســاختمان هم اســت .قســمتهای
اختصاصی ،همان محلی است که سند
مجزا از ســایر واحدها داشــته و برای
اســتفاده انحصاری مالــک اختصاص
دارد کــه شــامل انبــاری و پارکینگ
هم میشــود مگر آنکه در سند به نحو
دیگری نوشتهشــده باشد .قسمتهای
مشترک به آن بخشهایی از ساختمان
گفته میشــود که مورداســتفاده همه
ساکنان است.مانند:حیاط،پیلوت،راهپله،
آسانسور ،پشتبام و ...بنابراین گذاشتن
میز و صندلی یا وســایل مســتعمل و
بدون استفاده یا کپسول گاز یا نگهداری
حیوانات خانگی در این قسمتها بهکلی
ممنوع اســت .بایــد بپذیریم فضاهای
مشــترک به همه اهالی آن تعلق دارد
و استفاده شــخصی و انحصاری از این
قسمتها میتواند جرم تلقی شود .پاگرد
و فضــای روبهروی در واحدها ،حتی در
ســاختمانهایی که در هــر طبقهاش
یک واحد وجود دارد ،جزو قسمتهای
مشترک است .سروصدای غیرمتعارف،
صدای بلند موســیقی ،صدای حیوانات
خانگی که مخل آسایش دیگران است
در آپارتمان ممنــوع بوده و جرم ایجاد
مزاحمت تلقی میشــود .جلسهای که
مالکان بــرای اداره آپارتمان تشــکیل
میدهند ،مجمع عمومی نامیده میشود.
مجمع عمومی (جلســه مالکان) وقتی

زندگی آپارتمانی
زیرسقف قانون
رســمیت مییابد که شرکتکنندگان؛
بیشتر از نصف مساحت کل قسمتهای
اختصاصی را در اختیار داشــته باشند.
اگر در جلســه اول ،تعداد الزم حضور
نیافتند جلســه بعدی باید  15روز بعد
برگزار شود .اگر تعداد شرکتکنندگان
در جلســه دوم هم کافی نبود جلســه
ســوم با دعوت مجدد باید  15روز بعد
برگزار شــود و هر تصمیمی که در این
جلسه با هر تعداد افراد گرفته شود برای
غایبین هم قابلاجراست و کسانی که در
جلسه حضورداشته ولی رأی آنها مخالف
رأی اکثریت بوده و یا کسانی که غایب
بودهاند نمیتواننــد ديگر با تصمیمات
گرفتهشــده مخالفت كننــد و چارهای
ندارند جز اینکه رأی اکثریت را بپذیرند.
تصمیمات جلســه مالکان در صورتی
قابلپذیرش است که صورتجلسه شده

و بــه امضاي حاضران برســد .مدیر یا
مدیران مکلفاند تمام بنا را بهعنوان یک
واحد در مقابل آتشسوزی بیمه كنند
و درصورتیکه واحدی دچار آتشسوزی
شــود و مدیر یا مدیران از قبل اقدام به
بیمه تمام ساختمان بهعنوان یک واحد
نكرده باشند مســئول جبران خسارت
وارده هستند .مجمع مالکان نمیتوانند
تصویــب کنند كــه در صــورت بیمه
نکردن ساختمان در مقابل آتشسوزی
مدیر،مسئول جبران خسارات نباشد.
پرداخت هزینههای مشترک اعم از
اینکه ملک مورداســتفاده قرار گیرد یا
نگیرد الزامی اســت .حتی اگر یکی از
ساکنان از برخی قسمتهای مشترک
استفاده نمیکند باید هزینههای مربوط
به آن قســمت را بپردازد پس اعتراض
طبقــه همکف یا طبقــه اول مبنی بر

اینکه از آسانســور اســتفاده نمیکنم
پس نباید شارژ یا هزینههای نگهداری
آن را بپردازم قابلقبول نیســت .سهم
هریک از مالکان از هزینههای مشترک
از قبیل :آب،گاز،برق مشترک،آسفالت
و ایزوگام پشــتبام به نسبت مساحت
قسمت اختصاصی هر یک از آنها تعیین
میشــود ،مگر اینکه روش دیگری ،به
عنوان مثال سهم مساوی را تعیین کرده
باشند .ســایر مخارجی که ارتباطی به
زیربنا ندارد مانند :هزینههای سرایداری،
نگهبــان ،نظافت ،متصدی آسانســور،
باغبانی و نگهداری تأسیســات ،بهطور
مســاوی بین مالکان تقســیم میشود
مگر اینکه ترتیب دیگری تعیین کرده
باشند .در صورتیکه مالک هزینههای
مشترک را نپردازد مدیر ساختمان باید
بهوسیله اظهارنامه مبلغ بدهی را مطالبه

کند درواقــع وقتی میخواهیم مطلبی
را بهطور رســمی به کسی بگوییم متن
موردنظر را بهوســیله برگهای که به آن
اظهارنامــه میگویند برای طرف مقابل
میفرستیم فرم اظهارنامه ازجمله اوراق
قضایی اســت که باید از دادگســتری
تهیهشــده و از همان طریــق یا دفاتر
خدمــات قضایــی برای طــرف مقابل
ارسال شود .اگر مالک یا استفادهکننده
از آپارتمان ظرف  10روز از تاریخ ابالغ
اظهارنامه ،بدهــی خود را نپردازد ،اداره
ثبت به تقاضای مدیر برای وصول اقدام
و علیه مدیون اجرائیــه صادر میکند
یا مدیر میتواند به تشــخیص خود ،از
دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ،
گاز ،آب گــرم ،برق و غیــره خودداری
کند .نسبت به تصمیم مدیر ساختمان
مبنی بر قطع کردن آب ،شــوفاژ ،آب
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گــرم وگاز واحــدی که بدهــیاش را
نمیپردازد ،میتوان به دادگاه شــکایت
كــرد در این صــورت دادگاه فوری به
موضوع رســیدگی كــرده و اگر دالیل
مالک را قوی تشــخیص دهد ،دستور
متوقف كــردن تصمیم قطع خدمات را
تا صــدور رأی صادر میکند البته آنچه
عنوان شد مربوط به خدمات مشترک،
از قبیل آب و گاز و شوفاژ مشترک است
بدیهی است مدیر ساختمان حق ندارد
بــرق اختصاصی مالک را قطع کند این
عمل جرم ممانعت از حق ،موضوع ماده
 690کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی
و قابل مجازات است.
پارکینــگ و انبــاری از توابع واحد
آپارتمانی است بنابراین به طور مستقل
نه میتوان آن را خرید و فروش يا تبدیل
به محل تجاری کرد حتي اگر شهرداری
هم مجوز دهد چراکه قب ً
ال گفتیم فضای
پیلوت و حیاط جزو قســمت مشترک
آپارتمان است و متعلق به همه مالکان
مجموعه است و دایر کردن محل تجاری
در انباری مستلزم ورود افراد غیر برای
دسترسی به محل تجاری است و همین
مقدار برای تحقق جرم تجاوز به حقوق
دیگران کافی است .بنابراین نمیتوان
انباری را به واحــد تجاری تبدیل كرد.
درصورتیکــه شــهرداری بــا دریافت
جریمــه ،اجازه تبدیــل پارکینگ را به
واحد مســکونی بدهد این اجازه ،مانع
آن نیست که سایر مالکان ،موضوع را در
دادگاه مطرح و تقاضای تخریب كنند.
اگر مالکی بدون کسب نظر اکثریت،
اقدام به نصب در یا پنجره غیر همسان
كند ،مدیــر میتواند از طریق دادگاه او
را وادار به نصــب در و پنجره همگون
با ســایر واحدها كنــد .در صورت بروز
اختالف برسر قسمتی از ساختمان كه
آيا جزو مالکیت اختصاصی هســت یا
مشــترک ،میتوان به مندرجات سند
رســمی واحد موردنظــر مراجعه کرد
چون مشــخصات کامل قســمتهای
اختصاصــی ،ازلحاظ حــدود ،طبقه،
شماره .مساحت و قسمتهای وابسته
در سند قید میشود.
باوجوداینکــه مطالب عنوانشــده
فقط بخشی از گســتره مسائل حقوق
آپارتماننشینی است ؛درواقع میبایست
ایــن نکته را متذکر شــد که نهتنها در
روابــط زندگی آپارتماننشــینی بلکه
در تمامی جنبههــا از زندگی امروزی
بــاال بــردن اطالعات حقوقــی و مدد
جســتن از وکال و مشاوران حقوقی امر
اجتنابناپذیر است.

