Pháp luật trực tuyến
https://phapluattructuyen.com

Hàng xóm không cho đặt giàn giáo để trát tường có
phạm luật không ?
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Thưa luật sư, Tôi xây nhà, tường nhà tôi tiếp giáp với đường vào nhà hàng xóm. Họ không
cho tôi đặt giàn giáo để trát tường, mặc dầu đã có thương lượng với gia đình họ. Như vậy họ
có vi phạm pháp luật không, giải quyết bằng cách nào?
Trả lời:
Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư
vấn pháp luật của Pháp luật trực tuyến. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của
Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:
1. Cơ sở pháp lý:
Bộ luật dân sự năm 2005
2. Luật sư tư vấn:
Theo như dữ liệu bạn đưa ra thì nhà bạn xây nhà nhưng nhà hàng xóm không cho bạn đặt
giàn giáo để trát tường mặc dù bạn đã sang thỏa thuận với họ rồi. Đối với trường hợp này,
chúng tôi có khá nhiều bài viết liên quan, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:
Hàng xóm ngăn không cho tô tường nhà đang xây thì phải làm sao?
Xây nhà bị hàng xóm quậy phá phải xử lý như thế nào?
Không tạo điều kiện cho hàng xóm xây dựng nhà có phạm luật không?
Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến
qua tổng đài 24/7: Yêu cầu tư vấnhoặc gửi qua email: info@phapluattructuyen.com để nhận
được sự tư vấn, hỗ trợ từ Pháp luật trực tuyến.
Rất mong nhận được sự hợp tác!
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