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 : موکل یااعا االف: 

 نحوه اااره ساختمان .1

 شمول قانون تملک آپارتمان است مدعی علیهادعای  -

 شمول قانون مدنی است. موکلادعای  -

دولهت فقه     دیمطابق قانون در دفتر امالک بهه ثبهت رسه    یکه ملک نیهم»قانون ثبت اسناد وامالک 22ماده  -

در دفتر  زیانتقال ن نیو ا دهیکه ملک مزبور به او منتقل گرد یکس ایرا که ملک به اسم او ثبت شده و  یکس

 «باشد مالک خواهد شناخت. دهیارثاً به او رس یملک مزبور از مالک رسم نکهیا ای دهیامالک به ثبت رس

 کیه  یو سکنا شهیپ یمختلف و محل ها یدر آپارتمان ها تیمالک »قانون تملک آپارتمان ها 1مطابق ماده  -

  «مشترک یقسمتها تیو مالک یاختصاص یقسمت ها تمالکیساختمان شامل دو قسمت است.

قانون تملک آپارتمان به تقسیم مالکیت آپارتمان هها بهه مالکیهت قسهمت ههای اختصاصهی و قسهمت ههای          -

 مشترک می پردازد. 

قسیم نامهه قابهل   جلس تفکیکی  و تصورتمز اشتراکی در آپارتمان ها صرفاً با تفکیک مالکیت اختصاصی  ا -

 راز است.اح

اگر صورتمجلس تفکیکی صادر نشده باشد و تقسیم نامه بهین مهالکین تنمهیم نشهده باشهد، امکهان تفکیهک         -

 بخش های اشتراکی و اختصاصی وجود ندارد و کل ساختمان مشاع محسوب می گردد.

 «اء خواهد بودطرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرای  مقرره بین شرک »قانون مدنی 576ماده  -

تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بهوده و  » 581ماده  -

 تابع مقررات معامالت فضولی خواهد بود.

 بنابراین اداره ساختمان تابع قانون مدنی و اموال مشاع است و مشمول قانون تملک آپارتمان نمی گردد. -

 ساختمان:اره پیشنهادات در خصوص اد -
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o تدوین اساسنامه ساختمان و امضای آن توس  مالکین و خریداران براساس شرای  متعادل و متوازن 

o  توس  هیات مدیره منتخه  سهاختمان و ابهاله بهه همهه بههره      مجتمع تدوین آئین نامه بهره برداری 

 برداران

 ااعای غبن فاحش .2

از ارزش واقعهی بسهیار بهاالتر بهوده و بهه       علیه مدعیمعتقد هستند که قیمت فروش زمین اولیه توس   موکل -

 اصطالح ایشان دچار غبن فاحش شده اند. 

کهه در معاملهه، غهبن فهاحش داشهته باشهد بعهد از علهم بهه غهبن            نیاز متعامل کیهر »قانون مدنی  416 ماده  -

 «معامله را فسخ کند. تواند یم

 «است. یغبن بعد از علم به غبن فور اریخ»قانون مدنی  420 ماده  -

در ههر   از آنجا که  و عالوه بر اینبا توجه به فوریت خیار غبن و گذشت زمان طوالنی از تاریخ مبایعه نامه،  -

فسخ قرارداد به استناد خیار غبن فاحش  ، خیارغبن فاحش اسقاط شده استدو مبایعه نامه چاپی و دستنویس

 موضوعیت ندارد.

 اختالف مساحت .3

 است.بوده متر مربع  1241عبارت از  مالکیت قبلی مساحت مذکور در مبایعه نامه و سند  -

 « متر مربع1011 ساحت زمین پس از اصالحیم»این عبارت قید شده  29/3/81در گواهی پایانکار مورخ  -

 است.متر مربع  943در حال حاضر متراژ موجود زمین پس از اصالحی عبارت از  -

در زمان خرید زمین، اقدام به مساحی و تعیین دقیق متراژ زمین ننموده اند و مشخص نیست که متهراژ   موکل -

 چه میزان بوده است. موکلوضع موجود زمین در زمان خرید ملک توس  

حق  موکلرای بمتر مربع بوده است،  1241در صورتی که اثبات شود مساحت ملک در زمان خرید کمتر از -

 ست.فسخ ایجاد شده ا
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اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکهن نمهی شهود و بهه     » قانون مدنی 385ماده  -

شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم، کمتر و یا بیشتر درآید در صورت اولهی مشهتری و   

 در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

 قانون مدنی، فوریت ندارد. 385فسخ قرارداد به استناد ماده  -

طبق اظهار فروشنده زمین موصوف حدود دویسهت  »و همتیار قید شده  موکلمبایعه نامه چاپی تنمیم بین  در -

تبعهات ناشهی از آن متناسه  بها     اجهرای عملیهات سهاختمانی    در و پنجاه  متر مربع مربهع اصهالحی دارد کهه    

  «قدرالسهم قابل تادیه می باشد.

است و مشخص نیست منمور از اصالحی زمین، اصالحی به دلیل کسری مساحت اسهت   پهلو 2این عبارت  -

تبعات ناشی از آن متناسه  بها   » همچنین عبارت اخری جمله که گفته و یا اصالحی به دلیل تعریض خیابان؛

لیل نیز مبهم است. به نمر می رسد منمور از اصالحی در اینجا، اصالحی به د« قدرالسهم قابل تادیه می باشد

تعریض خیابان است.  زیرا اگر منمور از اصالحی، کسری مساحت بود، قاعدتاً می بایست اینگونه توافق می 

نه اینکه طرفین تبعات کسری مسهاحت   شد که فروشنده، بهای کسری مساحت را به خریدار پرداخت نماید

ملهک  مشهمول اصهالحی بهه دلیهل      . بنابراین اگر بتوانیم عبارت فوق را اینگونهه تفسهیر کنهیم کهه     را بپذیرند

تعریض خیابان بوده و طرفین توافق نموده اند که تبعات ناشی از اصالحی به دلیل تعهریض را بپذیرنهد، و از   

، کسهری مسهاحت داشهته اسهت،     موکهل طرف دیگر بتوان اثبات نمود که متراژ ملک در زمان خرید توس  

  دلیل کسری مساحت اثبات نمود.می توان حق فسخ قرارداد را به  موکلبنابراین برای 
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 موکلتعهدات ایجاا شده برای  .4

در ارتبهاط   موکلبرای  مدعی علیه، تعهدات ایجاد شده از سوی موکلاز  مدعی علیهباتوجه به وکالت نامه  -

با سازمان های مختلف از جمله شهرداری)باالخص آتش نشانی( و نمام مهندس نامشخص است. با توجه به 

تخلفات احتمالی موجود در ساختمان، ابعاد حقوقی این تعهدات ومسهوولیت ههای ناشهی از آن مهی بایسهت      

 مههههههههههههههههههههههههههورد بررسههههههههههههههههههههههههههی قههههههههههههههههههههههههههرار بگیههههههههههههههههههههههههههرد.  

رونده شهرداری ملک دارد که قهرار شهد آقهای افراشهته     این موضوع نیاز به بررسی پاظهار نمر در خصوص 

 پیگیری و موارد تعهدات احتمالی را  کنند.

  عواید احتمالی ناشی از اصالح ملک .5

 متر مربع اصالح گردیده است. 298سند مالکیت زمین، به میزان  -

 مشخص نیست این اصالح مساحت به چه دلیل بوده است. -

است.فرض اول اینکه این اصهالحیه بهه دلیهل عهدم مطابقهت متهراژ سهند        فرض قابل تصور  2در اینخصوص  -

فرض دوم آن اسهت کهه اصهالح ملهک در راسهتای      است.  و کسری مساحت ملک مالکیت با وضع موجود

انجام شده باشد. البتهه ممکهن اسهت ههر دو فهرض      شهرداری و تعریض خیابان و  توسعه ای اجرای طرح ها 

توسعه سند به دلیل کسری مساحت و بخشی دیگر در اجرای طرح های  صحیح باشد به نحوی که بخشی از

 شهرداری بوده است. ای 

باشد، حق فسخ ایجاد می شود که در بهاال بهه آن پرداختهه شهد و       اگر اصالح سند به دلیل کسری مساحت  -

پرداخهت   اگر در اجرای طرح تفصیلی باشد، قاعدتاً شهرداری می بایست در قبال ایهن اصهالح، مابهه ازایهی    

 خواهد کرد.
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ریهال   000/000/775/18مبلغ  7074شماره سند  16/12/88در اولین فیش صادره توس  شهرداری به تاریخ  -

اصهالح سهند ممکهن اسهت     تحت عنوان کاهش عوارض از مبلغ فیش کسر شده که احتماالً این مبلهغ بابهت   

 باشد.

 شهرداری مورد بررسی قرار گیرد.برای اظهارنمر دقیق تر در این زمینه می بایست پرونده  -

 پرااخت  ا به شهرااری .6

 مدعی علیهپرداخت شده که در صورت حساب های  مدعی علیهمبالغی جهت تسویه حساب با شهرداری به  -

نحوه پرداخت به شهرداری نقد اظههار شهده اسهت امها بسهیاری از پرداخهت هها از طریهق حوالهه و تههاتر بها            

  ت های حواله ای و تهاتری مبلغ پرداختی کمتر از پرداخت نقد است.شهرداری انجام شده و در پرداخ

 ای است.موضوع ادعا محاسبه مابه التفاوت پرداخت هزینه های شهرداری به صورت نقد و حواله  -

  851/656/332/60مبالغ فیش های پرداخت شده شهرداری: -

حساب بانک  مدعی علیهفقره چک  8طی  531/355/477/21)مبلغ 415/408/529/24مبالغ پرداخت نقدی: -

 درصد(41)صادرات به صورت وعده دار به شهرداری پرداخت شده است.

 درصد(59)ریال 436/248/803/35:حوالهمبالغ پرداخت  -

o  :ریال 436/662/100/9از محل تهاترطل  پیمانکارن از شهرداری 

o   :000/586/702/26از محل فروش امتیاز تراکم 

 213/164/083/15از هزینه های شهرداری: موکلسهم  -

 336/500/021/14:بابت هزینه های مستقیم شهرداری موکل مستقیم پرداخت شده توس مبالغ نقدی  -

 4درصد بابت تخفیف حواله محاسبه شده که میزان تخفیهف  4پس از کسر  موکلبخشی از مبالغ دریافتی از  -

 ریال است. 890/025/267درصد معادل 

 درصد 30تا 20متوس  تخفیف پرداخت های حواله ای بین  -
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 درصد 25متوس  تخفیف پرداخت حواله ای= -

 109/812/950/8تخفیف احتمالی پرداخت حواله ای=  -

 027/703/237/2از تخفیف های احتمالی= موکلسهم   -

که  صرف پرداخت حواله ای  یموکل، کل مبالغ دریافتی از مدعی علیهطبق صورت های ارائه شده از سوی  -

کهه از ایهن مبلهغ معهادل      ی(مهوکل درصد کل مبالغ دریهافتی از   62)است 969/786/683/8شده است معادل 

پرداخههت شههده و   یمههوکلتوسهه  درصههد تخفیههف حوالههه ای    4ریههال  پههس از کسههر   360/621/408/6

 ی پرداخت شده است.موکلبدون درنمر گرفتن تخفیف پرداخت حواله ای توس  609/165/275/2مبلغ

 :احتمالیی از تخیف های محاسبه نشده موکلسهم  -

  876/375/387/1=62*%027/703/237/2 

 876/375/387/1 - 890/025/267=986/349/120/1ریال   

 بابت هزینه های شهرداری بدهکار هستند. مدعی علیهریال به  877/663/061/1ی مبلغ موکل -

 ی پس از کسر تخفیف های حساب نشده:موکلمبلغ بدهی باقی مانده  -

 986/349/120/1  -  877/663/061/1= 109/686/58ریال  

  زینه  ای ساخت ساختمان  .7

بهرای ایهن مبلهغ مسهتندات      386/963/025/93معادل  94تا انتهای سال  مدعی علیهجمع  هزینه های اعالمی  -

 ارائه شده است. مدعی علیهمالی از سوی 

 ریال 000/000/000/102تا تاریخ تنمیم گزارش  مدعی علیهجمع هزینه های اعالمی  -

 ریال 000/000/000/102ریال از  000/000/500/25:مدعی علیهی از هزینه های اعالمی توس  موکلسهم  -

 000/000/200/23هزینه های ساخت: ی بابت موکلجمع کل پرداختی های  -

 درصد 18برآورد کارشناسی: طبق  مدعی علیهدرصد اختالف هزینه های اعالمی از سوی  -
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 هزینه های ساخت براساس نمر کارشناس  -

 000/000/000/102-%18= 000/000/640/83ریال    

 ی از هزینه ها براساس نمر کارشناسموکلسهم  -

 000/000/500/25-%18=000/000/910/20ریال  

 ریال  000/000/590/4ی موکلسهم اختالف عددی میزان  -

 مدعی علیهبدهی آقای فایزی بابت هزینه های ساخت طبق مبلغ اعالمی از سوی   -

   000/500/25/ 000 -  000/200/23/ 000=  000/000/300/2ریال 

 نمر کارشناسآقای فایزی بابت هزینه های ساخت طبق  طل   -

 000/000/200/23-000/000/910/20=000/000/290/2ریال 

 ارآمد ناشی از فروش آ ن قراضه .8

میلیهون تومهان فهروش     180به مبلغ  مدعی علیهآهن های سازه نگهبان بعد از جمع آوری طبق اظهار شفاهی  -

 رفته

 مدعی است بخشی از آهن آالت سازه نگهبان از پروژه قصربه پروژه منتقل شده است. مدعی علیه -

 ارائه نشده است. مدعی علیهبابت خرید آهن های سازه نگهبان صورتحسابی از سوی  -

ی از فهروش  مهوکل سهم محل آهن آالت پروژه تامین شده باشد، درصورتی که آهن آالت سازه نگهبان از  -

 ریال است. 000/000/450 آهن آالت سازه نگهبان
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 ابهام ار  زینه خرید آ ن آالت .9

 000/000/000/10ریال اعالم شده است کهه از ایهن مبلهغ حهدود      000/000/500/14کل هزینه آهن پروژه  -

از منابع نامشخص و فاقد اسناد خرید معتبر است. فاکتورهای خریداین مبلغ متعلهق بهه فروشهگاه ههای      ریال 

بازرگانی مهدوی، فروشگاه رضا و...( اما اکثر چک های پرداختی بهرای خریهد آههن    مختلف است)اقبالی، 

آالت فوق در وجه شخصی به نام رضا درویش صادر شده است. آدرس های ذکر شده در فاکتورها نامعتبر 

 است.

 درصد درنمر بگیهریم،   18و نمر کارشناس رسمی را  مدعی علیهدر صورتی که اختالف هزینه های اعالمی  -

 ریال می بایست محاسبه شود. 12/ 000/000/789هزینه خرید آهن آالت 

  ریال است 000/250/197/3ابری از هزینه های آهن آالت برموکلسهم  -

  زینه  ای تجهیزکارگاه .11

مثل موتورجوش، موتوربرق، سنگ فهرز،   . مواردیمیلیون تومان هزینه های تجهیز کارگاه است 100حدود  -

 . معلوم نیستدر حال حاضر  که تکلیف این تجهیزات با هزینه مشترکت خریداری شده دریل 

و اخهذ توضهیحات ایشهان     مهدعی علیهه  نیاز به بررسی در جلسه حضوری با بررسی تعیین تکلیف این موارد  -

 دارد.
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 :مدعی علیه احتمالی ااعا ایلیست ب:

 وکالت اوران حق الزحمه  .1

مدعی شده اند که در اجرای پروژه به عنوان مدیرپیمان فعالیت کرده اند و می بایسهت دسهتمزد    مدعی علیه -

 ایشان محاسبه شود.

درصد از هزینه های اجرای پروژه به مدیرپیمان پرداخت می  15تا  7طبق عرف قراردادهای ساختمانی، بین  -

 شود.

دیگری اقدام به عملی نماید کهه عرفهاً بهرای    هرگاه کسی بر حس  امر دیگری  اقدام »قانون مدنی 337ماده  -

آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود مگهر  

 «ابنکه معلوم شود قصدتبرع داشته است.

 اید:مطالبه نم موکلنمی تواند حق الزحمه مدیریت پیمان را از  مدعی علیهبنا به دالیل و مستندات ذیل،  -

o  هزینهه ای بها عنهوان    موکلبه  مدعی علیهدر هیچ یک از صورت وضعیت های ارائه شده از سوی ،

 دستمزد دوران وکالت و یا حق الزحمه مدیریت پروژه ارائه نشده است.

o  صرفاً جهت پیگیری امور اداری بوده است و هیچ ی دریافت نموده، موکلاز  مدعی علیهوکالتی که

جهت حضور مستقیم ایشهان در عملیهات    مدعی علیهبه  موکلی  از سوی گونه وکالت و درخواست

 ساختمانی ارائه نشده است.

o  در طول اجرای پهروژه چنهدین نفهر    مدعی علیهبه استناد صورت وضعیت های ارائه شده از سوی ،

در نمر گرفتهه شهده   میلیون حقوق  280حدودکادر اداری در پروژه فعال بوده که برای آنها حقوق 

شخصها  و مهدیریت عملیهات سهاختمانی     بنابراین باتوجه به وجود این افراد، کلیه امور اداریاست، 

مهدعی  نفر بوده اند که برادر 7کادر اداری به طور متوس   انجام نمی شده است. مدعی علیهتوس  

  .و آقای یزدانی و آقای مرادی از جمله این افراد هستند علیه
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o اولیه تحصهیل شهده از فهروش بخشهی از ملهک بهه       با استفاده از سرمایه  مدعی علیهاینکه  باتوجه به

در ملهک خهود ارزش افهزوده ایجهاد کهرده       عملیات ساختمانی را شروع کرده و به عبارتی  موکل

است و خود شخصا در ساخت ملک ذینفع بوده است بنابراین همین قرینه ای بر این است که قصد 

 است. تبرع بوده عدمآقای همتیاز 

o ایهن در حهالی اسهت کهه     در زمان اجهرای پهروژه خهارج از کشهور بهوده اسهت       مدتی مدعی علیه ،

در بهه طهور مسهتمر    می بایسهت   و شخصی که مدیریت عملیات ساخت را برعهده دارد مدیرپیمان 

 پروژه حضور موثر داشته باشد.

o تخصصی در زمینه ساخت و ساز ندارد، در صورتی کهه مهدیرپیمان    ،از نمر تحصیالت مدعی علیه

ر خصوص ساخت و ساز را داشته باشهد و براسهاس مهاده    می بایست تحصیالت و دانش فنی الزم د

 . «باشد )ساخت و ساز(عادتاً مهیای آن عمل »قانون مدنی  377

  ارتفاعاضافه  زینه  ای قسمت تجاری نسبت به سایر قسمت  ا به الیل اضافه   .2

یهل افهزایش   طبقه تجاری بهه دل  2اگر مبنای محاسبه هزینه های ساخت منهای جواز براساس متری باشد باید  -

 .گرددطبقه محسوب  3ارتفاع 

 متر در محاسبه این طبقه مازاد محسوب می گردد 700حدود  -

 درصد 50حدوددرصد بخش اداری است، هزینه ساخت مازاد ارتفاع  80هزینه ساخت بخش تجاری حدود  -

درنمهر بگیهرم، هزینهه مهازاد ارتفهاع عبهارت از         ریهال  000/000/7اگر هزینه ساخت مازاد ارتفاع را متهری    -

 است. ریال  000/000/225/1ی از هزینه فوق موکلمی گردد که سهم  ریال 000/000/900/4مبلغ

 است.هزینه های مازاد ارتفاع در هزینه ها و صورت وضعیت های اعالمی لحاظ شده  -

 مدعی علیه زینه استفااه از تجهیزات متعلق به  .3
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کهرده   در پهروژه اسهتفاده    داربست بیل مکانیکی و  متعلق به خود نمیر مدعی است از تجهیزات مدعی علیه -

 است.

و دلیهل   بررسی شود آیا در صورت  این هزینه ها ذکر شده اسهت یها نهه    می بایست در صورت وضعیت ها  -

 آنکه ذکر نشده است چیست 


