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بتنظيم الملكية المشتركة في المباني

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذذً ل راذذت ا ؤ اذذالت ؤ راذذاسية دودذذية ا هاا عااوه ذذو را ذوهي رثورذذل رةذذنة  1394ا.ا.
او ف ذ ذ  1984م .رذ ذذغ اذ ذذوقىو ااماذ ذذمت راذ ذذوم رااذ ذذالت ؤ راذ ذذاسية ا را ذ ذذو راذ ذذاسية ا رناذ ذذو ؤ
ا الحتوه ؤ ا رتا بط اىنية ( مذالت راذاا راذوم ا هاا عااذوهع راذوهي راواذت ا رفذ مذ 5
إىل  9مجوهى آلخت  1394م افو رتدول او ف م  26فرب يت إىل  2مواس  1985م.
اباد الطالع عامت راوعو ادين.
اعامت قوعو أمالك ردارة خلواة اتاديالته.
اعامت راوعذو اقذم  4رةنة  1978م .بماتيت باض حكذوم خلواذة ااكية رااواية.
صيغ القانون اآلتي:
المادة األولى

تةتي أحكوم ً راوعو عامت كل مسىن يمكو م مخس احد ؤ فأكثت.
اياصد روحد ااوا إريىو ا رفات رةوباة:
 -1روحد رةكنية -:ي كذل جزء مذ اسىن يوفت مذت ف دكنية كوماذة راوئاة ا حد .
 -2روحد قري رةكنية -:ي كل جزء مذ اسىن يةماال رغري رةك اال يامرب م مكاالته.
المادة الثانية

يكو ركل مسذىن مجايذة تمذأرن مذ مذوركي روحذد ؤ اكوعذة رذه امذواا مذ بيذنىم مذديتل رااسذىن
كاذذو يكذذو رذذه ااذذس إو ا هؤ احد تذذه ع ذ دذذمة عاذذت يةذذامت ( ااذذس اذذالك يمكذذو م ذ ال ذذة
أعضوء ختموا م جلااية م بني أعضوئىو.
المادة الثالثة

ختمص جلااية مبو ياي:
 -1خميوا اإعفوء م يديت جماوعوهتو م بني أعضوئىو.
 -2خميوا اإعفوء مديت اسىن اااس االك اتاتيت مكوفآهتم.
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 -3ها دة رماتيت رةنوي رًي يادع اديت باأ اصتافوؤ ا حميوجوؤ اسذىن ا ختذوو مذو ياذزم ا
خلصوص.
 -4حتديد قياة الا كوؤ رالامة رمغطية مصتافوؤ اسىن.
 -5ختوو رات ا ؤ رالامة ا اأ اصتافوؤ قري راوهية.
 -6ها د ذ ذذة ا عما ذ ذذوه اا ح ذ ذذوؤ خلوا ذ ذذة رما ذ ذذديالؤ ر ذ ذذغ تمااذ ذ ذ
رماتياوؤ رنوفً .

ااكي ذ ذذة ااذ ذ ذ كة ا ح ذ ذذداه

 -7اض ذذأل ع ا ذذة ر ذذغ مذ ذ ا ذذأالو اوف ذذة عا ذذمت د ذذالمة اس ذذىن ام ى ذذتع اع وفم ذذه ات ذذوفري ذذداء
راوقايه.
 -8رن ت ا مدى حميوج اسىن إىل حواس احتديد مكوفأته.
المادة الرابعة

تااذذد جلاايذذة أال جماذذوع ذذو خذذالل اذذىت م ذ ايذذن رااذذل ذذً راذذوعو اتكذذو جماوعوهتذذو
ردااية مت كل دمة أاىت بنوء عامت طاا م اديت إبعال ياا ا مدخل اسىن قسل اوعذد اذده
أبدذذسوع كاذذو تااذذد عنذذد رضذذتاا جماوعذول دذذمثنوئيول رسحذذل اها دذذة او ضذذيأل راوجاذذة اورذ بطاذذا
م اديت أا ااس االك أا ال عضوء إبعال ياا ا ادخل قسل اوعد اده بيوم.
اال يكو الجماوع احيحول إال إو حضتع اثو عضوء عامت قل.
قاسية اطااة رألعضوء.

اتصدا قت ا ؤ جلااية

المادة الخامسة

امص ااس االك مبو ياي:
 -1تادمي ااوا ا راو اديت اسىن ا أه ء أعاوره.
 -2مموباة مديت اسىن ا تنفيً قت ا ؤ جلااية.
 -3مةوعد اديت ا إعد ه رماتيت رةنوي.
المادة السادسة

امص مديت اسىن مبو ياي:
 -1تنفيً قت ا ؤ جلااية.
 -2حتديد مو حيموجه اسىن م تاديالؤ أا إاالحوؤ أا ايوعة رألجز ء اا كة.
 -3التفوق مأل م ياوم

عاول ااوا إريىو ا رسند رةوب ا إلات ف عامت تنفيً و.

 -4إه ا أمذذو ل رصذذنداق اا ذ ك مبذذو ا ور ذ حتصذذيل إليذذت ه ؤ ا رماويضذذوؤ ا رصذذتف منىذذو ا
اجه ااتا .
 -5توفري او ه رالامة رن وفة اسىن امو حيموجه راصيوعة رضتااية.
 -6التصذذول جلىذذوؤ ا مصذذة و ؤ راالقذذة خلذذدموؤ رذذغ تماا ذ
ا ايوع ا جملواي امجأل رااومة اتةديد مو يةمح عنىو م ادوم.

جذذز ء اا ذ كة كذذوركىت ء

 -7تةوية خلالفوؤ بني االك أا اوقاي اسىن رماوا مأل ااس االك ا حورة اجوهع.
 -8تايني حواس اسىن ا إلات ف عايه اإالوء خدممه.
 -9إعذذد ه رماتيذذت رةذذنوي عذ أحذذو ل اسذذىن امذذو د تنفيذذًع مذ تاذذديالؤ أا إاذذالحوؤ أا اذذيوعة
امو أعف باأالو ا رةنة انمىية امو حيموج إريه م ذًع عاذول ا رةذنة رموريذة ابيذو اسذور
رالامة رمغطيمىو.
المادة السابعة

ياوم حواس اسىن مبو ياي:
 -1حت دة اسىن امنأل رغري م هخوره إال م كو مأواانل ره بًر م أحد اذوقاي اسذىن أا مكذم
اظيفمه.
 -2رايوم أبعاول رن وفة رالامة رألجز ء اا كة.
 -3رمأكد م اضأل رااومة ا اكو ا صص و.
 -4إبالغ جلىوؤ ا مصة ع حلو هث رغ م اأالو إلضت ا بةالمة اسىن أا اوقايه.
 -5إبالغ اديت ع أي خمورفة رألع اة رغ تضاىو جلااية رااسىن.
المادة الثامنة

يكذذو ركذذل مجايذذة اذذنداق يةذذامت ( رصذذنداق اا ذ ك تكذذو مذذو اهع م ذ الا ذ كوؤ رذذغ
حتده و جلااية امو يادم و م مةوعد ؤ ايمم رصتف منه ا اجه ااتا منىو.
المادة التاسعة

يناأ ا كل بادية مكما رإلات ف يمسأل را نة رااسية راات ف امص مبو ياي:
 -1مت قسة اتوجيه جلاايوؤ اناأ مبوجا أحكوم ً راوعو .
 -2تادمي اةوعد ؤ رفنية را اايوؤ ا اديتي .
 -3حل خلالفوؤ رغ قد تناأ ه خل جلااية أا بني جلاايوؤ ا مافة.

المادة العاشرة

مذذأل مت عذذو مذذو تذذنص عايذذه دذذند ؤ لا ذ روحذذد ؤ اكوعذذة رااسذذىن ياذذد اذذالك اذذتكوء ا ماكيذذة
اض اماكية أجز ء رسنوء ااد رالدمااول اا ك بني جلايأل اعامت خص مو ياي-:
 -1دود ذذوؤ ا عا ذذد ا جل ذذدا رتئية ذذية ا اذ ذذد خل ا فني ذذة ا د ذذط ا رة ذذال ا اصذ ذذوعد
ا اات ؤ أا رد وريز اقو عد اضيوؤ اكل أعوع انبيا ا دالك عد مو كو منىذو خواذول
بوحد ماينة.
 -2رطذذوب حتذذر اض ا رصذذوالؤ ااذ كة امةذذك حلذذواس اقتفذذة حلت دذذة اح ذذت ؤ خلذذدموؤ
ا خلز انؤ اا كة.
ايكو ح العمفوع

جز ء اا كة جلايأل اوقاي اسىن ا حداه قت ض ا صصة و.
المادة الحادية عشرة

جيا عامت كل اوقل ي احد ا اسىن مو ياي:
 -1إاذذالو اتذذتميم اذذيوء اماااذذة روحذذد رذذغ ختصذذه فذذهو كذذو إوورذذه ذذً رو جذذا مذ اذذأعه
إحذذد ث ضذذتا بوحذذد أخذذتى أا مب ىذذت اسذذىن جذذوا رااذذديت أ يماوقذذد مذذأل مذ ياذذوم بذذًر عاذذمت
عفاة ااين.
 -2رةاوو إبجت ء رفحواوؤ ا إلاالحوؤ رالامذة رألاذيوء ااذ كة ه خذل روحذد رذغ ختصذه
عامت أ تمم ايوعة مو ي تا عامت ور م ضتا عامت حةوب رصنداق اا ك.
 -3إبذذالغ اذذديت أا حلذذواس مةذذساول بمغيسذذه عذ روحذذد رذذغ ياذذغاىو ا اذ وص رذذًي يةذذا
ر هه عايىو أ نوء قيوبه.

ذذم

 -4مت عو قو عد محوية رسيئة ا رن وفة ا رصحة راومة احةذ دذم د م جىذز ركىت ئيذة ا اذو ه
رصحية ا ايوع اقري و مبو ال يا ت عامت قي اوقاي اسىن.
 -5هف ذذأل موية ذذمح عاي ذذه مذ ذ مص ذذتافوؤ اا ذذيوعة ج ذذز ء ااذ ذ كة أا تا ذذغياىو أا إلعا ذذوء ؤ
ااذ كة أا خلذذدموؤ افاذول اذذو تاذذتاع جلاايذذة عاذذمت أعذذه إو كذذو اذذوقل روحذذد رذذيس موركذول ذذو
ياوم اور بةذد ه ذًع اصذتافوؤ مذو يذنص ا رااذد اذربم بينذه ابذني راذوقل عاذمت خذالف
ور ذ اإو كذذو راذذوقل ا اور ذ م ذ رذذًي ينحصذذت هخاىذذم ا ااذذوة دودذذي تمذذوىل أموعذذة
رضاو الجماوعي هفأل اةمح م تا اصتافوؤ اور م عفذس مصذوها لويذل ااذوة
دودي.

المادة الثانية عشرة

حي ت عامت كل مور أا اوقل ي احد ا اسىن مو ياي:
 -1رايوم أبعاول يمةسا عنىو ضتا
م أا وص أا حيو انؤ.

جز ء اا كة دو ء كو ورذ منذه أا ذ

ذم حتذر اعويمذه

 -2دمغالل روحد رغ ختصذه ا قذري قذت ض ااذد ذو إال باذد مو فاذة جلاايذة ا حلصذول عاذمت
ر خيص رالام م جلىوؤ ا مصة.
 -3العفذذت ه دذذمغالل أي جذذزء م ذ جذذز ء اا ذ كة مذذو يك ذ ور ذ بصذذفة ماقمذذة االام ذول خلدمذذة
روحد خلواة به اباتط مو فاة مديت اسىن.
اا مجيذأل حذذو ل جيذذوا رااذديت رايذذوم إبا رذذة أي دذسا مذ أدذذسوب ا ورفذة عاذذمت عفاذذة امةذذسا
فيىو.
المادة الثالثة عشرة

ياوقذذا كذذل مذ اذورن أحكذذوم ذذً راذذوعو

حلذذسس مذذد ال تزيذذد عاذذمت أدذذسوعني ابغت مذذة ال ذذواا

موئة هينوا أا إبحدى وتني رااوبمني اتاال قياة رغت مة اكوم و إىل رصنداق اا ك.
اجيا – عند القمضوء – حلكم إبا رة أدسوب ا ورفة عامت عفاة اكوم عايه.
المادة الرابعة عشرة

تطس أحكوم راوعو ادين فياو يته باأعه عص ا ً راوعو .
المادة الخامسة عشرة

ياال ً راوعو باد دمني يومول م

اين عاتع ا جلتيد رتمسية.
مؤتمر الشعب العام

ادا ا 6 :وي حل ة  1394م افو رتدول
او فذ  22 :أقةطس  1985م.

