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چکیده:
مالک ساختمان براساس صراحت موادقانونی مجازبه بهره مندی ازقسمت های اختصاصی ومشترک ساختمان است.امّابه ازای این استفاده
،بنابه حکم قانون  ،مکلف به رعایت تکالیفی نیزمی باشد  ،ازجمله ؛ پرداخت هزینه های مشترک،مشارکت درکارهای ساختمان و ..ولیکن
مالک دراستفاده از ملک خود دارای آزادی مطلق نبوده و نمی تواند به ازای بهره مندی ازملک خود موجبات تضررسایرین رافراهم سازد ؛
زیرا قاعده تسلیط به واسطه ی قاعده الضرروقاعده ی عدم سؤاستفاده ازحق دارای ممیزی هایی می باشد.
از سوی دیگر مالکین ممکن است دراثرتوافق وطی تنظیم قراردادی خودرا ملزم به رعایت اصولی نمایند.جداازاین دو تکلیف ،برخی
تکالیـف نیز ریشه در وجدان واخالق فردی دارند که دارای اهمیت زیادی بوده و در تعالیم دینی بسیار بر آنها تأکید شده است در حالیکه
امروزه درزندگی آپارتمان نشینی رعایت این امر تاحدودزیادی رنگ باخته است .
دراین نوشتار سعی شده است تکالیف مالکین مجتمع های آپارتمانی در سه حیطه تکالیف قانونی  ،تکالیف قراردادی و تکالیف اخالقی
مورد بررسی قرار گیرد .
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واژگان کلیدی :فقه،حق ،تکلیف  ،مالک،مجتمع آپارتمانی.
مقدمه:
باتوجه به معضل رشدجمعیت درچنددهه ی اخیرامروزه کم ترخانه های ویالیی وبعضاًیک یا دوطبقه دیده می شود .درواقع امـکان
ساخـت خانه های ویـالیی درسطح کالن برای تأمین مسکن چندین میلیون نفر،شایدکاری بعیدبه نظربیاید.
امّامتأسفانه با وجود تعداد آپارتمانهای موجوددرسطح شهر،کمتر کسی باقانون تملک آپارتمانها ومفادآن آشنایی داردوشایدبتوان گفت
رعایت مفادآن درکم ترآپارتمانی اجرا می شود .باتوجه به مواد موجود در قانون ایران ،مالکین آپارتمانها درکناراستفاده و انتفاع ازملک
خود  ،مکلف به رعایت یکسری بایدهاونبایدهاهستند.درواقع مالکین آپارتمانها موظف هستندبه ازای بهره برداری از ملک شخصی
خود،تکالیف محول شده برآنها رانیز رعایت نمایند.
درکنارتکالیف قانونی محول شده بر مالکین آپارتمانها ،که توسط قانونگذار وضع گردیده است  ،ممکن است دربعضی مــوارد مالکین
دراثرتوافق وطی تنظیم قراردادی خودرا ملزم به رعایت اصولی نمایند.جداازاین دو تکلیف ،برخی تکالیـف بر عهده ی مالکین آپارتمان ها
وجودداردکه نه قانون ونه قرارداد؛فردرا ملزم به رعایت آن نمی کند ؛ بلکه ضمانت اجرای آن  ،وجدان واخالق فردی است .متاسفانه
زندگی امروزی  ،افرادراازتکالیف اخالقی غافل نموده است ؛ درحالیکه اهمیت آنها اگراز دوتکلیف پیش ،بیش ترنباشد،کم ترنیست
.باوجودتأکیدات فراوانی که در دین مبین اسالم درباب رعایت حق همسایه ،عدم آزار واذیت نسبت به همسایه ،نیکی به همسایه و ...شده
است ؛ امّا امروزه این مسأله به شدت درزندگی آپارتمان نشینی رنگ باخته است.
دراین مقاله سعی شده است تا باواکاوی این امر در راستای نقلیل مشکالت زندگی آپارتمان نشینی  ،تکالیف مالکین مجتمع های
آپارتمانی در سه شاخه تکالیف قانونی  ،تکالیف قراردادی و تکالیف اخالقی مورد بررسی قرار گیرد .
تکالیف:
 -1تکالیف قانونی :
بنابراشعارماده  23قانون مدنی " :هرمالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف وانتفاع رادارد".
باتوجه به این ماده ،مالک ساختمان حقِ تصرف وانتفاع وانتقال نسبت به مال خودرا دارد.به تبع این حقوق که
توسط قانونگذار برای افراد تعیین شده است  ،مالک ساختمان مکلف به رعایت یکسری تکالیف نیز می باشد ؛ چنانچه در حدیثی
از حضرت علی (علیه السالم)آمده است که« :حق،له هیچ کس قرارداده نشده مگرآنکه علیه اونیز قرارداده شود وعلیه هیچ کس قرار
داده نشده مگرله اونیز قرار گیرد»(مطهری .)112/
باتوجه به متن صریح قانون مدنی وهمچنین قانون تملک آپارتمانها وآیین نامه ی اجرایی آن؛مالکین ساختمان ملزم به رعایت یکسری از
مقررات می باشند .درواقع ضمانت اجرای زندگی درآپارتمان را می توان در گروی اجرای این تکالیف دانست،که این تکالیف قانونی
عبارتنداز:
الف)عدم تجاوز ازقاعده تسلیط وعدم سؤاستفاده نمودن از حق:
قاعده ی تسلیط که از حدیث نبوی ":الناس مسلطون علی اموالهم "(مجلسی /بحاراألنوار /ج )242 /2نشأت می گیردازجمله
قواعد تثبیت کننده ی ارکان مالکیت می باشد  ،که براساس آن هر نوع تصرف در مال برای صاحب آن درحدود متعارف جایز است و
تصرف در مال غیر جزاز طریق جلب رضایت مالک جایزنیست(انصاری  /المکاسب /ج /2ص)42درواقع مفاد ماده  23قانون مدنی
ترجمان مبرهنی ازاین قاعده می باشد .
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به موجب حدیث نبوی ":حُرمَةً مالِ المُسلِم کَحُرمَهِ دَمِهِ"( مجلسی /بحاراألنوار /ج/48ص)233؛ مال مسلمان مانند خونش محترم است
.بی شک معنی احترام مال مسلمان  ،مأذون بودن او درکلیه ی تصرفات مالکانه وغیرمأذون بودن دیگران درتصرف درمال اوست.
درمجتمع های آپارتمانی ،مالکین حق دارندتااز قسمت های مختلف ملک خوداعم ازقسمت های اختصاصی  2ویاقسمت های مشترک
استفاده نمایند .امّا این استفاده باید درحدود متعارف صورت پذیرد.
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درواقع می توان گفت مالکین حق ندارند به واسطه حق مالکیت از حدود متعارف تجاوزنمایند .درواقع قاعده تسلیط به واسطه
قاعده الضرر ،قاعده ی منع سؤاستفاده از حق و ...ازمطلق بودن خارج می گردد  .به بیان دیگر مالک نمی تواند به بهانه ی حق
مالکیت خود به دیگران ضرر وارد سازد ؛ زیرا براساس حدیث نبوی «:الضرروالضرارفی االسالم»( حرعاملی  /وسائل الشیعه /ج/14
 ،)221هرگونه ضررواردنمودن به دیگران در اسالم جایز نیست .
به عبارتی پایمال کردن حق الناس توسط افراد ازجانب خداوند قابل چشم پوشی نیست واین امر به کرات توسط ائمه (ع) گوش زدشده
است .
دراین باب حضرت علی (ع) فرمودند«:خدای سبحان حقوق بندگانش رابرحقوق خویش مقدم کرده است ورعایت حقوق مردم به ادای
حقوق خدا خواهد انجامید »(تمیمی آمُدی،/غررالحکم ودررالکلم.)263 /
همچنین ایشان درحدیث دیگری فرمودند«:خدای تعالی می فرمایند:به عزت وجاللم سوگنـد ازستـم هیچ ستمگری نخواهم گذشت
گرچه به اندازه دست بردست زدنی یا فشاردادن دستی از روی ستم باشد».هم چنین امام صادق (ع)فرمودند«:کم ترین حقوق برادرت برتو
این است که هرآنچه را برای خودت می پسندی برای اونیز بپسندی وآنچه برای خود نمی پسندی برای برادرت هم روانداری» (طوسی/
أألمالی. )16 /
درواقع بنابرمفاد قاعده ی منع سوء استفاده از حق ،إعمال حق  ،مطلق وآزاد دانسته نشده است و برای آن حدود و ثغوری تعیین کرده
اند؛مثالً سوء استفاده از حق مالکیت به این معناست که دارنده ی حق از حق خود به نحوی نبایـد استفاده کند که درنتیجه باعث اضرار
ناروا به دیگری شود.
در فقه اسالمی  ،افراد در اِعمال حق خویش دارای آزادی مطلق نیستندپس هیچ مالکی نمی تواند به بهانه ی داشتن چهار دیواری مختص
به خود در هر ساعت از شبانه روز ایجاد سروصداکندیادر تعمیرات واحد خود ازحدود متعارف تجاوز نماید و (...نصرتی صدقیانی
،«/سؤاستفاده از حق مالکیت درآپارتمانها» .)22 /برای مثال طبق ماده ی 1ق.تملک آپارتمانها به مالک این اجازه داده شده است که
درملک اختصاصی خودتغیـیرات و تعمیراتی را صورت دهد،امادرکناراین اختیاربه موجب قانون  ،مالک اجازه ندارد اسباب سلب آسایش
سایرمالکین را فراهم نماید و درصورت اقدام به تعمیرات ؛بایستی این امردرساعات مناسب درطول روز صورت پذیرد.
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قسمت هایی از بنا اختصاصی تلقی می شود که عرفا ً برای استفاده انحصاری شریک ملــک معین یا قائم مقام اوتخصیص یافته
باشد"بنابراشعارماده فوق الذکر برای تعـیین قسمـت های اختصـاصی ازمشتـرک این مبنا را عرف تعیـین می نماید .
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ازقسمتهـایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یاچند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه
مالکین بهنسبت قسمت اختصاصی آنها تعـلق میگیرد بـطور کلـی قسمتهای کهبرای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده
است یا در اسنادمالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده ازقسمتهای مشترک محسوب میشود مگر آنکه
تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
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همچنین مدت تعمیرات نبایدازحدمتعارف تجاوز کند ،عالوه براین،مالک اجازه تغییردادن قسمت هایی که درمرئی ومنظر عمومی است از
جمله در،سـردر و...را نداردمگرباکسب اجازه از سایرمالکین ساختمان.
همچنین طبق تبصره ماده ی 2آیین نامه اجرایی ق تملک آپارتمانها؛ قانـونگذارمالک را از گــذاشتن وسایلـی ازجملــه مـیز وصندلی و، ..
همچنین نگهداری حیوان درقسمت های مشترک ساختمان منع نموده است.
فروض تصرفات مالک:
دریک تقسیم بندی کلی این تصرفات عبارتنداز:
مورد)1تصرف مالک درملک خود موجب ضرردیگری نیست ولی موجب عدم انتفاع دیگری است :
فقها دراین مورد معتقدند که بی تردید این مورد از مصادیق اجرای قاعده ی الضرر نیست بلکه دراینجا قاعده ی تسلیط حکومت می کند
وتصرف مالک درملک خودش معتبراست.
مورد )2تصرف مالک درملک خود موجب ضرردیگری است که این مورد خود شامل سه قسم می باشد:
الف)عدم تصرف مالک درملک خود باعث ضررخودش می شود :
ازعبارت ماده 122ق.مدنی چنین برمی آید«:هیچکس نمی توانددرملک خودتصرفی نمایدکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی که به
قدرمتعارف وبرای رفع حاجت ودفع ضررازخودباشد».
ازعبارت مرحوم شیخ انصاری (ره)چنین برداشت می شود که :تصرف مالک جایز است یعنی به حاکمیت قاعده ی تسلیط عقیده
دارند؛زیرامعتقدند قاعده ی نفی ضرر هم درباره ی غیر جاری است وهم درباره ی خود مالک .پس دراین حالت که تصرف به دیگری وعدم
تصرف به خود مالک ضرر وارد می کند ،قاعده ی تسلیط حکومت دارد (بهرامی احمدی /قواعدفقه /ج 288/ 2الی284؛محقق داماد /
قواعدفقه(بخش مدنی)183/الی.)181
آیت اهلل بجنوردی دراین باره می فرمایند« :چنانچه سلطنت منشاءضررشود باید توسط قاعده ی الضررموردنفی قرارگیرد وگفته شودکه
شارع دراینجا سلطنت رااعتبار نمی بخشدچون الزمه ی اعتباربخشیدن دراین مورد ورود ضرر است ،امّا درصورتیکه ترک تصرف مالک
وحکم به عدم سلطنت اوموجب ضررمالک باشد ؛جریان قاعده ی الضررنسبت به خود مالک وشخص دیگرباهم تعارض پیدامی کند
ودرنتیجه تساقط دومتعارض رخ می دهد ودر نتیجه قاعده ی سلطنت حاکم می شودوقهراً مالک درمال خود می تواند تصرف
کند(».موسوی بجنوردی  /قواعدالفقهیه)284 /
همچنین مرحوم شیخ انصاری(ره)دراین رابطه می گوید":درجوازتصرف مالک دراین فرض هیچ خالفی دیده نمی شود ودرواقع منع مالک
از تصرف درملکش ،برای دفع ضرربرای اوحرج وضیق است  .درواقع قاعده ی( نفی حرج) نیزمؤید این امراست که اگرمالک رااز تصرف
درملکش منع کنیم موجب حرج برای مالک خواهدبود.
اکثرفقها دراین فرض  ،گذشته از آنکه تصرفات مالک رامجاز دانسته اند  ،اظهار عقیده کرده اند که مالک درتصرف خود ضامن خسارتی که
فرضاً به همسایه وارد می شود نیست ولی شهید اوّل(ره) درموردی که شخصی درخانه ی خود به قدرمتعارف وحاجت خود آتشی افروخته
وازاین بابت زیانی به همسایه واردآمده ،اظهارعقیده نموده که مالک ضامن خسارتی است که از این بابت به همسایه وارد می آید .
البته باید به این نکته اشاره نمود که جواز تصرف مالکی که از عدم تصرف زیان می بیند درصورتی است که ضرر وارد شده به همسایه
،ضررجانی یا صدماتی شبیه به آن نباشد چون این ضررها ازاین فروض مستثناء هستند .وهر انسانی موظف است که حــتی باتحمل
ضررازوارد آوردن آسیب هایی به تمامیت جسمـــانی
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اشخاص احتراز کند(توکلی« /قاعده ی الضرروقاعده ی تسلیط درنظام حقوقی ایران» 22 /الی.)22
ب)عدم تصرف مالک درملک خود موجب عدم انتفاعش می شود :
دراین مورد میان فقها درمورد حاکمیت مالک اختالف نظر وجود دارد،یعنی جمعی معتقد به حاکمیت قاعده ی تسلیط هستند وگروهی
به حکومت قاعده ی الضررعقیده دارند ؛ دراین مورد  ،نظرفقهابرآنست که مالک،حق تصرف درمال خودرادارداگرچه تصرف اوموجب
ضررهمسایه شود؛استدالل فقهاآنست که جلوگیری مالک از انتفاع ملک خودموجب حرج عظیم است واگرچنین محدودیتی باشدمثل
اینست که حق مالکیت اوراازبین برده باشیم.البته منظورتصرفاتی است که الزمه ی حق مالکیت مالک است (تصرفات
متعارف)(بهرامی/قواعدفقه.)248 /
ج)نه عدم تصرف مالک درملک خودش موجب ضرراست ونه تصرف او موجب نفع برای خودش باشد:
فقها تصرفاتی که بدون نفع متعارف است وتصرفات لغو وبیهوده را تحت عنوان"تصرفات لغومحض"می نامند .تصرفات غیرمتعارف،مثل
اینکه شخصی درمحل مسکونی شهری ،مبادرت به احداث مرغداری کند ویادر شهریامحله ای که ساختمان چندطبقه مرسوم
نیست،مبادرت به احداث ساختمان چندطبقه ویابرج نماید .تصرفات یا اینکه شخصی درمنزل خودساعت ها طبل ودُهل بکوبد یا حیاط
منزل خودراپرازآب کند که درنتیجه ی آن رطوبت به دیوارهمسایه سرایت نماید.
درواقع در این حالت  ،تصرف مالک درملک خود نه از روی احتیاج است ونه به منظور انتفاع الزم است ،درواقع این فرض خود به دوصورت
قابل تصوراست:
)1از تصرف خود قصد اضرار به همسایه را دارد :
اگرشخص ازتصرف خودقصداضرارداشته باشد،تردیدی نیست که چنین تصرفی غیرمجازاست حتی درصورتی که قصداضرار نیز
وجودنداشته باشد درعدم جواز این قبیل تصرفات تردید موجهی وجودندارد.
)2چنین قصدی ندارد بلکه قصد ونیت اوفقط صِرف تصرف است ولی تصرف او بیش از حد متعارف ویا تصرف لغواست :عقیده فقها این
است که این نوع از تصرف نیز غیرمجازاست ؛ زیرا از تصرف برای مالک
نفع عقالیی متصورنیست که درنتیجه فقدان آن برایش ضررمحسوب شود.
دراین صورت فقها متفقاً عقیده دارند که قاعده ی الضرربه اعتبار ضررهمسایه برقاعده ی تسلیط حاکم است (بهرامی احمدی/قواعدفقه/
ج288/ 2الی  286؛ محقق داماد ،./قواعدفقه(بخش مدنی)183 /الی .)182
برخی دیگردراین فرض ،عدم جواز تصرفات مالک رااز این جهت دانسته اند که حق تصرف مالک منحصربه تصرفات عقالیی است ومالک
حــق نـداردهــرتصرفی را که خواست درملک خودبنماید .بنابراین چنین تصرفاتی نه تنها ازجهت ضررهمسایه بلکه حتی از لحاظ
غیرعقالنی بودن نیز ،غیرمجازاست.
درموردتصرفاتی که غیرعقالنی نیست ولی غیرمجازاست نیز می توان گفت که منع مالک از این قبیل تصرفات درصورتی که مستلزم
ضررهمسایه باشد برای مالک ضـررمحسوب نمی شود،تنـها منع ازآن نوع تصـرف ضررمحسوب مـی گردد کـه متعارف باشد (توکلی«/
قاعده ی الضرروقاعده ی تسلیط درنظام حقوقی ایران ».)24/
تزاحم دوضرر:
درموارد بسیاری اِعمال حق دردفع ضرراز خود ،با دیگران برخورد می کند ؛ازجمله مصادیق آن عبارتنداز:
الف)اضراربه غیربرای دفع ضررازخود:
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آیا افراد چنین حقی دارند که برای دفع ضررازخود ضرررا به دیگران سرایت دهند؟مثالً درزمان وقوع سیل مالک خانه یا مزرعه برای
جلوگیری از دفع ضرر مسیرسیالب را به سمت خانه یا مزرعه ی همسایه ی خود هدایت کندویا مثـالی کـه شیخ انصاری(ره)دراین باب
مطرح نموده است مبنی براینکه وقتی دیوارخانه ای خوف خرابیش می رودمالک دیوار آن را به وسیله ی چوبی ببندد وبه طرف خانه ی
همسایه متمایل کند ،به نحوی که برای همسایه ایجاد خطرنماید .فقها معتقدند که بدون تردید اوحق ندارد تابااضراربه غیرخود دفع
ضررازخودنماید؛ درواقع مقتضای قاعده ی الضرراین است که جایز نیست شخصی برای دفع ضرری که
متوجه اوست به دیگری ضرربرساند (بهرامی احمدی/قواعدفقه 221/؛محقق داماد /قواعدفقه(بخش حقوق مدنی) .)182
ب)تحمل ضرربرای دفع ضررازغیر:
آیا برانسان واجب است که برای دفع ضرراز دیگری خودش متحمل ضررشود؟درواقع چنین اقدامی ازنظر اخالقی ،ایثار وعملی پسندیده
است؛ولی به عقیده ی فقها هیچ کس ملزم نیست که باتحمل ضرر،ازدیگری دفع ضررکند .دراین حالت فرقی بین ضررکم وزیاد وجود
ندارد چنانچه مرحوم شیخ انصاری(ره) وجوب دفع ضرراز غیررا حکم ضرری ومشمول قاعده الضرردانسته است وبه استنادهمین قاعده به
نفی وجوب آن نظرداده است .درواقع اینکه کسی با اضرار دیگری ازخود دفع ضررکند هیچ عسروحرجی نیست ولی در اینکه شخص ملزم
باشد با تحمل ضرراز دیگری دفع ضررکند قطعاً حرج وسختی وجوددارد (بهرامی احمدی /قواعدفقه 241/الی.)242
ج)تعارض ضررین:
این حالت درصورتی رخ می دهد که دوحکم ضرری باهم تعارض داشته باشند؛به شکلی که اگر یکی ازآن دوحکم
نفی شود،مستلزم حکم به ثبوت ضرردیگراست.مفاد قاعده الضرر اقتضاء می کندکه اگرضرری برشخصی واردآید،آن شخص باید از آن
ضرراجتناب کند .ولی درحالت تعارض ضررین اجتناب از یکی مستلزم وقوع ضرردیگراست ؛یعنی وقوع یکی از دوضرراجتناب ناپذیراست
(همان.) 244 :
د)شقوق مختلف درتعارض ضررین عبارتنداز:
مورد)1دوضررمربوط به خودشخص است.
مورد)2دوضررمربوط به دونفراست.
ودرهردوحال ممکن است دوفرض زیرمتصورشود:
الف) هردوضرر اهمیت مساوی دارند.
ب)اهمیت یکی از دوضرربیش تراست.
درفرضی که دو ضررمتوجه به دونفراست دوحالت قابل تصوراست:
)1یکی از دونفرتعدی وتفریط کرده باشد.
)2هیچ یک از دونفرتعدی وتفریط نکرده باشد.
)1دوضررمربوط به خودشخص است:
چنانچه هردوضررمتوجه خودشخص باشد درإعمال ضابطه ی مذکور اِشکالی به نظرنمی رسد.درواقع شخصی که هر دو ضرربرای اوپیش
آمده ،هرکدام ازدوضرررا که مصلحت بداند می تواندفدای ضرردیگرکند .درواقع این مقتضای قاعده ی الضرراست ؛ زیرا خداوند نیز به
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ضرربندگانش راضی نیست ؛لذا وقتی امری دائربردوضررباشد خداوند به طورقطع ضررکم تر را برای بندگانش انتخاب می کند(همان:
.)246
)2دوضررمربوط به دونفراست:
مثال این مورد نیزدرصورتی است که دینارفردی درون شیشه ی دوات دیگری افتاده وچاره ای جزشکستن شیشه ی دوات نیست.ویا
وقتی لوله های کف ساختمان یک واحد دچارنشتی شده باشد وبرای تعمیرآن چاره ای جز خراب کردن سقف طبقه تحتانی نباشد .درباره
ی دوحکم ضرری برای دونفر نیز همان ضابطه ی کلی قبل اِعمال می شود ؛ زیرا مقتضای قاعده ی الضرر که امتنان برمردم است ،ایجاب
می کند که شارع به ضـررکـم ترراضی باشد چون همه ی مردم ازنظرشارع یک نفرند وضررهایی که برافراد مختلف واردمی شود،مثل این
است که بریک نفرواردشده است ؛لذا باید اقل ضررین راانتخاب کرد.امّا به عقیده ی فقها آنچه مالک است ضابطه ی شخصی است ،لذا
سبکی وسنگینی راباید باتوجه به شخص سنجید .ممکــن است ضرری نسبت به شخصی سبک باشد وهمان ضرربرای شخص دیگر
سنگین باشد.درواقع درانتخاب اقل ضررین باید انتخاب شخصی را درنظرگرفت .البته این مالک درصورتی پذیرفته است که هیـچ یک از
طرفین مرتـکب تعـدی وتفریط نشده باشند.
ولی چنانچه میزان ضررین مساوی باشد دراینجا ضابطه ی تخییر نیز کارساز نمی باشد دراین حالت ورود ضرر به هرکدام که پذیرفته شود
زیانی را حاصل می کند ودرنتیجه باید به عمومات دیگر مراجعه کرد وچنانچه راهی نباشدباید ازقرعه استفاده نمود(همان.)241 :
دراینجا می توان به راه حل دیگری که برای این فرض تصور شده نیز توجه کرد دراین زمینه آیت اهلل مکارم شیرازی معتقد است:قاعده ی
الضرر شامل فرضی می شود که بااِعمال این قاعده ضرر برطرف شود ولی درجائی که تعـارض ضررین است وسرانجام یکی از دوضررمی
ماند وبه هیچ وجه نمی توان کاری کردکه ضررکامالً برطـرف شود،دراین فرض جای اِعمال قاعده ی الضررنیست وباید راه حل دیگری
جایگزین شود یعنی یا سیره ی عقالء ویا جمع حقوق مشکل رابرطرف نمود(به نقل از :بهرامی احمدی/قواعدفقه/ج.)281، 2
الف)سیره ی عقالء:براساس حکم عقل اگردوضرروجود داشته باشد،باید ضرری که شدیدتراست دفع گردد.
ب)جمع بین حقوق:اگرهیچ یک ازدوطرف تعدی وتفریط نکرده باشند؛یعنی اگرهردوضرردراثر عوامل طبیعی حادث شده باشد
بایدضررضعیف انتخاب شود .
درواقع وقتی نمی توان ضرررابه کلی نفی کرد ،بایدضرررابه حداقل رساندودراینجا قاعده ی «اَلمَیسور الیسقط بِالمعسور» نیز به کمک
قاعده ی الضرر می آید ومی تواند جمع بین حقوق را توجیه کندودرواقع همانطور که خداوند قاعــده ی عسروحرج رابرای سهولت
امربرمکلفین قرارداده است؛قاعده«اَلمَیسور الیسقط بِالمعسور» رانیز قرارداده مبنی براینکه آنچه دراستطاعت مکلف است باید به جا
آورد.درواقع اگرجزیی ازیک تکلیف قانونی قابل اجرا باشدوجز دیگرقـابل اجراء نباشدبایدجزءقابل اجرا رابه جاآورد(بهرامی
احمدی/قواعدفقه/ج 282/2؛جعفری لنگرودی  /ترمینولوژی حقوق .)463/
پس می توان چنین نتیجه گرفت که اگربین دوضررتعارض باشدبه شکلی که هردوضررراباهم نتوان ازبین برد ،یعنی نفی یک ضررمستلزم
وجودضرر دیگری است و وضع نــاشی از حـادثه ی صددرصدطبیعی بود،یعنی هیچ یک ازدومالک در نگهداری مال خودتقصیرنکرده
وحادثه منتسب به یکی از دومال نباشدمثل آنکه طوفان باعث شود دیناردرشیشه ی دوات بیفتد،دراین فرض دوضرربا معیارشخصی
سنجیده می شوندوباید ضررکم ترراپذیرفت(.بهرامی احمدی/قواعدفقه.)282 /
ولی اگریکی از دومالک تقصیرکرده ویا حادثه به یکی از دومال منتسب شوددراین صورت باید قاعده ی«مَن لَهُ الغنم فَعَلَیهِ الغرم»را جاری
ساخت  .این قاعده بیان می دارد که کسی که ازمالی بهره می برد خسارت هم برعهده ی اوست.دراین وضعیت انتخاب اقل ضررین به
کارنمی آید ؛ زیرا کسی که باید تحمل خسارت کنددرصورتی به نجات مال خودراضی خواهدبود که ارزش آن بیش از ارزش مال شخص
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دیگرباشد،پس درواقع صاحب مالی که تقصیرکرده یا حادثه منتسب به مال اوست ،خسارت را تحمل می کند(بهرامی احمدی
/قواعدفقه/ج282/2؛جعفری لنگرودی/ترمینولوژی حقوق .) 464/
ب)پرداخت هزینه های مشترک ساختمان:
قسمت های مشترک ساختمان مورداستفاده ی تمام مالکین قرارمی گیردودرنتیجه ی این استفاده بایـد هزینه ای نیز پرداخت شود
درواقع این امرازقاعده ی فقهی «مَن لَهُ الغنم فَعَلَیهِ الغرم»نشأت می گیرد  ،براساس این قاعده ؛انسان برای استفاده ازهر چیزی ناچاراز
پرداخت هزینه است ؛ازطرفی استفاده کنندگان آپارتمانها لزوماً خودمالک نمی باشند بلکه ممکن است،مالک آپارتمان خودرا تحت
عناوینی ازقبـیل رهن ،اجـاره ،بیع ،وقف ،صلح و ...دراختـیار اشــخاص ثـالث قراردهد.درواقع قانونگذار تنها مالکان آپارتمان را مسؤل
پرداخت این هزینه ها نشناخته ،بلکه اشخـاص ثالث راهـم تحت عنوان "استفاده کننده"و"مستأجر"دربرابرمدیریامدیران ساختمان
متعهددانسته است .پس هرشخصی اعـم از مالک یاثـالث که آپارتمان رابنابه هرعنوانی ودلیلی (مانند مالک،مستأجر،موقوف ٌ علیه
،متصالح،و)...در تصرف واختـیار داشته باشـد در قبال پرداخت هزینه های مشــترک ساختـمان ،مسـؤل است اعـم ازاینـکه ازمـال
خوداســتفاده نمایـدیا استفــاده نکـند (اسماعیلی هریسی  /حقوق مالکین آپارتمانها242،224 /؛ بصیری  «/احکام فقهی وحقوقی
مالکیت مشاع».)112 /
بنابراشعارماده ی  24آیین نامه ی اجرایی ق تملک آپارتمانها هزینه های مشترک عبارتست از :
مورد)1هزینه های الزم برای استفاده  ،حفظ ونگهداری عادی ساختمان وتأسیسات وتجهیزات مربوطه .
مورد)2هزینه های اداری وحق الزحمه ی مدیر .
براساس بیان ماده ی فوق الذکرهزینه ی قسمت های مشترک عبارتست از:
)1هزینه ی سرویس دوره ای تأسیسات.
)2هزینه ی مصرف برق،آب ،گاز(عمومی).
)2هزینه ی سرایداری ،پرسنل،کارکنان ساختمان.
)2هزینه ی باغبانی.
)4هزینه ی تعمیرات.
)8هزینه ی سرویس دوره ای آسانسور.
)4هزینه ی آسفالت پشت بام و ( ...اسماعیلی هریسی  /حقوق مالکین آپارتمانها 226،221 /؛تقی لو  /مسائل حقوقی آپارتمانها .)42/
ج)حق مشارکت دراداره ی امورساختمان
درقانون تملک آپارتمانها دوسامانه ی متفاوت برای اداره ی ساختمان پیش بینی شده است که عبارتست از:
اول)اداره ی ساختمان درقالب شرکت های موضوع قانون تجارت:
اداره ی یک مجتمع درقالب یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت به دوصورت امکانپذیر است:
)1مالکان آپارتمانها برای اداره ی قسمت های مشترک رأساً شرکت تشکیل دهند :
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امکان تأسیس شرکتی جهت اداره ی امورساختمان می تواندپیش ازتکمیل ساختمان یا درضمن آن ویا حتی بعدازپایان احداث ساختمان
صورت پذیرد  .با تأسیس این شرکت تأسیس کنندگان باید اصـول حاکــم بر تأسیس شرکت را بـه صورت کامل اجراءنمایند.
)2یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت به عنوان مدیرساختمان انتخاب شود :
درصورتیکه مالکان رأساً شرکتی را تأسیس نکنند،می توانند یکی از شرکت های تأسیس شده رابه عنوان مدیر ساختمان تعیین
نمایند.شرکت فوق الذکر دارای شخصیت حقوقی مستقل است وبایدموضوع فعالیتش بنابرماده ی  4قانون تملک آپارتمانها مطرح شـده
باشد4واالّ بایدحوزه ی فعالیتش راتغییردهد (اسماعیلی هریسی /حقوق مالکین آپارتمانها.)223 /
دوم)اداره ی ساختمان درقالب مقررات آیین نامه ی اجرایی:
مهم ترین واصلی ترین رکن اداره ی ساختمان  ،مجمع عمومی مالکان است .براساس ماده ی  4آئین نامه ی اجرایی ق .تملک
آپارتمانها،چنانچه تعدادمالکین از 2نفرتجاوزکندمجمع عمومی مالکین تشکیل می شود.
درواقع مجمع عمومی را مالکان ساختمان تشکیل می دهندوبنابرمفهوم مخالف ماده ی فوق الذکر ،چنانچه تعداد
مالکین کم تراز میزان مطرح شده باشد نیازی به تشکیل مجمع عمومی نیست .
بنابراشعارماده 8آیین نامه این قانون ،زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین درصورتیکه توافق بین مالکین صورت گرفته باشد ،برحسب
توافق وچنانچه توافقی رخ نداده باشد ،به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهدبود که بیــش از نصف مساحت تمام قسمت های
اختصاصی را مالک باشند ودرصورت عدم حصول اکثریت مزبور زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم حداقل سه نفر ازمالکین تعیین می
شود.
-2تکالیف قراردادی:
ماده ی  448ق.مدنی بیان می دارد" :طرزاداره کردن اموال مشترک ،تابع شرایط مقرره فی مابین شرکاء خواهـد بود"  .مطابق ماده
8ق.تملک آپارتمانها«:چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجودنداشته باشد کلیه ی تصمیمات مربوط به قسمت های مشترک
به اکثریت آراء مالکینی است که بیـش از نصــف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند ».؛درواقع بنا براین ماده ،اداره ی
امورمربوط به قسمت های مشــترک ساختمان دروهله ی اول همانند حکم ق.مدنی که درباال بدان اشاره گردید "برابرقراردادمقرربین
مالکین (شـرکاء)است " .
قانون مدنی تعریفی از تعهدننموده است ،ولی مرسوم است که تعهدرانوعی رابطه ی حقـوقی می دانـندکه به موجـب آن،شخصی می
تواند از دیگران انجام امری را بخواهد.درواقع براین اساس می توان به قاعده ی« المومنون عندالشروطهم »تمسک نمود.این قاعده دارای دو
معنی درکنار هم است ،یکی آنکه هرشخصی می توانــد هـر شرطی را که مخالف شرع نباشدبا طرف قراردادخودمنعقدکند ودوم اینکه
متعاملین متعهدندکه به شروطی که بین خود منعقدکرده اندوفادارباشند وبه آنها عمل کنند(بهرامی احمدی /قواعدفقه/ج.)264 /1
حضرت صادق(علیه السالم) فرمود:پیامبر(صلی اهلل وعلیه )فرمودند« :هرکه به خداوروز جزا ایمان داردبایدبه وعده ای که می دهد وفاکند
»(کلینی/اصول کافی /ج.)81 /2
-2تکالیف اخالقی:
4انواع شرکتـهای موضـوع مـاده  23قانون تجـارت که بهقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یاپیشه
یا اجاره یا فروش تشکیل مـیشود از انجام سـایر معامـالتبازرگانی غـیر مربوط بهکارهای ساختمـانی ممنوعند .
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درباب موضوع مورد بحث می توان گفت که حقوق اخالقی درروابط همسایگان با یکدیگر دامنه ای وسیع وگسترده دارد وبه طور کامل
برمدارومعیاراخالقی صحیح می چرخد ولذا از زاویه ی احسان ونیکی مورد تجزیه وتحلیل قرارمی گیـرد ودستور صریح شارع مقدس
ووجود روایات فراوان وهمچنین عرف اجتماعی براحسان ونیکی،نسبت به هـمسایـه بسیار مورد تأکید قرارگرفته است .درواقع همسایگان
درکناروفای به عهددر تکالیف قراردادی وهمچنین رعایت تکالیف قانونی خود موظف هستندبه اخالقیات نیز پایبندباشند .
باوجوداهمیت تکلیف اخالقی به گواه تاکیدات دین مبین اسالم دراین زمینه ،امّا دردنیای امروز اجرای این تکلیف به طورواقعی درمیان
همسایگان باألخص آپارتمانهای امروزی به طورواقعی مورداجراقرارنمی گیرد.
بنابر،آیه  28سوره نساء ".وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَالَ تُشْرِکُواْ بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِذِی القُربَی و َالْجَـارِ
الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالجَنبِ و َابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللّهَ الَ یُحِبُّ مَن کَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا "
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درآیه ی فوق الذکر ،بعدازرعایت حق والدین مبالغه ای عظیم در مورد حق همسایه صورت گرفته است .تا جائیکه درحدیثی از رسول
خـدا (صلى اهلل علیه وآله و سلم)که فرمودند:احترام همسایه نسبت به همسایه
همچون احترام مادراست که حتما بایدرعایت شود (طبرسی /مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل /ج.)41 /2
خداونددراین آیه مقام همسایه را درردیف مقام پدرومادربرمی شمــارد.
درمورد وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ درآیه باال چندنظروجود دارد:
 )1دربـرخـی کتب تفـسیری منظور از ایـن دو تعبـیر ،همسایـه خویشاونـد وهمسایـه بیگانـه(غیـر خـویشاوند) است (مغنیه /
تفسیرکاشف /ج 438/2؛قرشی  /تفسیراحسن الحدیث /ج282 /2؛رفسنجانی /تفسیرراهنما /ج) 248 /2
)2دربرخی کتب به معنای نزدیکی ودوری دین وآیین است (انصاریان /تفسیروشرح صحیفه ی سجادیه226 /؛جوادی آملی  /مفاتیح
الحیاه222 /؛ تفسیرتسنیم822 /؛ مکارم شیرازی  /تفسیرنمونه /ج263 ،2الی ) 261تا جائیکه درحدیثی ازرسول خدا (صلى اهلل علیه
وآله وسلم) که به حضرت علی (علیه السالم)فرمودند:ای علی!همسایه راگرامی بدار،گرچه کافرباشد(شعیری /جامع األخبار.)62 /
درواقع همسایه مشرک هم حق همسایگی دارد چنانچه درآیه  21سوره توبه خداوند به اهل کـتاب تـا زمانی که قوانین و احکام اسالم را
محترم شمارند اجازه مىدهد که به صورت یک اقلیت سالم مذهبـى با مسلمانان زندگى مسالمت آمیز داشته باشند (طبرسی/
تفسیرمجمع البیان. )122 /
)2معنای دیگرآن دوری ونزدیکی مکانی است(گنابادی  /تفسیربیان السعاده فی مقامات العباده،84/ج2؛مکارم شیرازی  /تفسیرنمونه/
263الی،261ج 2؛ طباطبایی /تفسیرالمیزان ، 421/ج .)2
بنابرحدیثی از پیامبراکرم(ص)؛ شایدبتوان هرسه معنارا شامل واژه جاردر آیه فوق دانست(کاشانی /تفسیرکبیرمنهج الصادقین /ج2و2
22الی22؛ فیض کاشانی  /ترجمه تفسیرصافی.) 214 /

8وخدا را بپرستید و چیزى را با او شریک مگردانـید و به پدر و مـادر احسان کنید و در باره خویشاونـدان و یتیـمان و مستمندان و
همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راهمانده و بردگان خود [نیکى کنید] که خدا کسى را که متکبر و فخـر فروش است
دوست نمىدارد.
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همسایگان سه قسمند:همسایه ای که یک حق دارد واو از همه ء همسایگان کم حق تراست وهمسایه ای که دو حق دارد وهمسایه ای که
سه حق دارد .همسایه ای که یک حق دارد همسایه مشرک است کـه خویشـاوندی ندارد درواقع او فــقـط حـق هــمـسایگـی دارد واما
همـسایه ای که دو حـق داردواوهمسایه
مســلمانی است که حـــق اسالم وحـــق همسایگی دارد وهمــسایه ای که سه حـــق دارد همســایه مسلمان
خـــویشاوند است که عالوه بـر حق اسالم دارای حــق همسایگی و حق خویشاوندی نیز هســت ( 4نراقی  /معراج السعاده)226 /
درحدیثی از رسول اهلل(صلی اهلل علیه وآله)که فرمودند":کُلُ اَربَعینِ دارجَیران ٌمِن بیَـن یَـدیهِ و َمِن خَـلفِه وَ عَن یَمیـنِه و َعَن
شِمـالِه"هرچهل خانه ازچهارسمت وسو همسایه اند؛از سمت چپ ،ازپشت،راست وازشمال (مجلسی /بحاراألنوار /ج 22 /8؛ کلینی /اصول
الکافی /ج .)881 /2درواقع بایدگفت چهل خانه حدشرعی است نه حدعرفی ؛زیرا ممکن است عرف تا چهل خانه را همسایه نشمارد
هرچند دربرخی روایات این حدرا تا چهل خانه بیان نموده است اما مراد این نیست کـه نظـیرهندسه مسطـح ماننددایـره ،چهـار سمت
رابه شعاع چهل خانه همسایه بدانیم بلکه اگرحالت کروی هـم داشته باشدچنـین است ؛یعنـی فـضا راهـم شامل می شود ومنحصربه
مسطح نمی شود ودرچنین حالتـی حـدهمسایگی محدود به چهارطرف (راست ،چپ،جلو وشمال) نیست بــلکه باالوپائیــن را هـم
شامـل می شود ودرنتیـجه مثـال اگر کسی در آپارتمان چهل طبـقـه زندگی کندهمه طبقات همسایــه هم محسوب می شوند(جوادی
آملی  /تفسیرتسنیم.)828 /
روایات درباب ضرورت رعایت حق همسایه:
به جهت اهمیت رعایت حق همسایه ،احادیث فراوانی ازائمه اطهار(ع)واردشده است گه گواه محکمی براهمیت رعایت این حق است.
امام صادق (علیه السالم)فرمودند :ای پیروان آل محمد(ص)!بدانید هرکس رفتارش با همسایه اش نیکو نباشد از مانیست( کلینی/اصول
کافی/ج.)824 /2

پیامبر(صلی اهلل وعلیه وآله)فرمودند:خدارحمت کندهمسایه ای را که ،همسایه اش را به نیکی یاری کند(کلینی /اصول کافی /ج .)212 /2
و نیز فرمودند:با همسایه ات نیکورفتارکن تا مؤمن باشی(محمدی ری شهری /میزان الحکمه /ج .)218/ 2
پیامبر(صلی اهلل وعلیه وآله)فرمودند:هرکس کاالیی رااز همسایه ی خوددریغ کند ،خداونددرروز قیامت خیرخود را ازاودریغ می کندواورابه
خودش واگذارمی کند(فالح /اخالق همسایه داری وآپارتمان نشینی.)21 /
امام سجاد(علیه السالم)فرمودند:هرکس لباس اضافی داشته باشد وبداندکه درهمسایگی اومومنی نیازمندلبــاس است ،ولی لباس مازادرابه
اوندهد،خداوندروز قیامت اوراباصورت درآتش پرتاب می کند(صـدوق /ترجمه ی ثواب األعمال وعقاب األعمال .)244/
روایات درباب عدم آزاررساندن به همسایه:

 4الجیرانُ ثالثة :فجارً لهُ حقٌُ واحِدًوَهوَأدنی الجیرانِ حَقٌاًوجارًله حقانِ وجارًله ثالثٍ حقوقٍ فأمٌألذی له حقٌ واحدٌ فجارٌ مشرِکً
الرحِمَ لهُ لهُ حقٌُ الجوارِ وامأألذی لهُ حقانِ فجارٌمسلم ٌ لهُ حقٌ اإلسالمِ وَحقٌ الجِوارِ وامٌأألذی له ثالثة حقوقٍ فجارٌ مسلِمٌ ذورحمٍ له
حقٌ اإلسالمِ وحقُ الجوارِ وَحقٌ الرٌَحِمِ
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پیامبر (صلى اهلل علیه وآله وسلم) فرمودند «:اگر همسایه ای به گونه ای زندگی کند که امنیت همسایه خودرا درمعرض خطر قرار دهد از
قافله مومنان راستین وافراد شایسته خارج است»(نراقی /معراج السعاده.)211 /1212 /
و نیز فرمودند « :هرکس همسایه خودرابیازارد بوی بهشت براوحرام می شود وجایگاه او در جهنم است » (حرعاملی /وسائل الشیعه /ج/11
.)262
حضرت امام صادق (علیه السالم )فرمودند:هرکه آزارخود را از همسـایه باز دارد حــق تعالی در روز قیامت از گناهــان او درگذرد(.مجلسی
 /حلیه المتقین.)232 /
امام کاظم (علیه السالم)فرمودند:حسن همجواری ،به ترک آزار نیست ،بلکه به شکیــبایــی برآزارهمســایه است" (آشتیانی /طرائف
الحکم(اندرزهای ممتاز) /ج  232 /2؛ کلینی /اصول الکافی /ج.)884 /2
نتیجه گیری:
مالکین آپارتمان درکناربهره مندی ازحق مالکیت خود دربخش اختصاصی وبهره مندی از بخش های مشترک ساختمان،درواقع درکنارحق
تسلیط خودبرمال خویش ؛ موظف به رعایت یکسری تکالیف وممیزی ها نیز می باشند.
براین اساس همانگونه که یک مالک حق بهره مندی از مال خویش را داردبه همان میزان نیز مالک دیگراین حق را دارااست وبه عبارتی
هرفردی درکنارحق مالکیت ملزم به رعایت تکالیفی دربرابردیگرمالکین است.
تکالیف مالک درسه بخش  :تکالیف قانونی ،قراردادی واخالقی قابل بررسی است  .تکالیف قانونی عبارتنداز:
)1عدم تجاوز ازقاعده تسلیط وعدم سؤاستفاده نمودن از حق.
)2پرداخت هزینه های مشترک ساختمان.
)2حق مشارکت دراداره ی امورساختمان.
مالکیین ساختمان موظفنددرکناربهره مندی از ملک خویش موجبات تضررسایرمالکین رافراهم نسازندوازحق مالکیت خودتجاوز ننمایند ؛ زیرابه
واسطه ی مفادقاعده ی الضرر،هیچ ضررروضراری دراسالم وجودندارد.
ازطرفی مالکین ساختمان موظف هستندبه ازای بهره مندی از امکانات مشترک ساختمان مثل آب،برق ،گازو....به موجب قاعده ی «مَن لَهُ الغنم
فَعَلَیهِ الغرم»هزینه ی این بهره مندی رانیز بپردازند.طریقه ی پرداخت این هزینه هانیز به واسطه ی صالحدید ساکنین ساختمان به میزان
تعدادنفرات ،متراژساختمان و ...تعیین می گردد.
عالوه برتکالیف قانونی؛ساکنین ساختمان می توانندیکسری تکالیف را با صالحدید اعضای ساختمان وضع نمایندکه رعایت این تکالیف نیز
بنابراصل وفای به عهدکه به طورمکرردرآیات وروایات نسبت به رعایت آنهاسفارش شده است  ،واجب می باشد.درکناراین دوتکلیف ،می توان به
تکالیف اخالقی نیز اشاره نمودکه اهمیت این قسم نیز ازدوتکلیف پیشین کم ترنمی باشد .حقوق اخالقی درروابط همسایگان با یکدیگر دامنه
ای وسیع وگسترده دارد وبه طور کامل برمدارومعیاراخالقی صحیح می چرخد ولذا از زاویه ی احسان ونیکی مورد تجزیه وتحلیل قرارمی گیـرد
ودستور صریح شارع مقدس ووجود روایات فراوان وهمچنین عرف اجتماعی براحسان ونیکی،نسبت به هـمسایـه بسیار مورد تأکید قرارگرفته
است درواقع همسایگان درکناروفای به عهددر تکالیف قراردادی وهمچنین رعـایت تکالیف قانــونی خود موظف هستندبه اخالقیات نیز
پایبندباشند .
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