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ھل بدأت لجان االيجارات باستقبال طلبات المستأجرين؟
األربعاء ١١ أيلول ٢٠١٩   10:55 سؤال قانوني

 

أسئلة كثیرة یتلّقاھا موقع "االقتصاد" حول  قانون اإلیجارات  الجدید من المالكین و المستأجرین ، وفي ھذا السیاق
:كان لنا لقاء مع المحامي الّدكتور شربل عون عون الذي أفاد بما یلي

ھل القانون نافذ منذ 2014 أو 2017؟ -1

القانون الجدید لإلیجارات نافذ منذ 28/12/2014 ألّن القانون الجدید ھو قانون تعدیلي ال یتضّمن مفعوًال
ا، وبالّتالي القانون الجدید تاریخ 8/5/2014 یطّبق منذ 28/12/2014 والقانون التعدیلي منذ رجعّیً

.28/2/2017، والقرارات الّتي تصدر عن المحاكم تؤّكد ھذا الرأي وھذا المنحى

ھل بدأت لجان اإلیجارات عملھا في إستقبال طلبات المستأجرین؟ -2

اللّجان صدرت في مرسوم وفق األصول كما صدر مرسوم بتعویضات ألعضائھا مقابل عملھم. ومؤّخًرا صدر
ا ھذا یعني قرار لوزیر العدل ألبرت سرحان بتعیین مساعدین قضائیین لھذه اللّجان وبتحدید أماكن عملھا. وعملّیً
أّنھا ستبدأ بین یوم واخر بإستقبال الطلبات فور تجھیز مكاتب جلوس القضاء في قصور العدل؛ وعلى المستأجر
الّراغب في اإلستفادة من مساھمة الصندوق التوّجھ إلى  قصر العدل  في المنطقة الّتي یقیم فیھا أو یقع في نطاقھا

.المأجور لتقدیم الطلب إلى اللّجنة

ما المستندات المطلوبة لتقدیم الطلب؟ -3
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یطلب من صاحب الطلب المستأجر جدول بأفراد العائلة المقیمة في المنزل، وإفادات عمل بالرواتب للعاملین، أو
.بیان شخصّي بالّدخل من وزارة المال، مرفقة بعقد رضائّي موّقع بین المالك والمستأجر

ما اإلجراءات المطلوبة من المالكین اآلن؟ -4

ا أنصح باإلّتفاق الّرضائّي، وإّال المطلوب مباشرة اإلجراءات لتحدید الزیادات على بدالت اإلیجار، وأنا شخصّیً
یرسل المالك دعوة بالتفاوض إلى المستأجر القدیم، وفي حال عدم اإلّتفاق، یكلّف المالك خبیرین من المحافظة

نفسھا مكان المأجور، ویرسل التقریر بواسطة الكاتب العدل، وخالل شھرین إّما یوافق المستأجر أو یرسل بدوره
.تقریًرا إلى المالك؛ وفي حال اإلختالف یلجأ الطرفان إلى اللّجنة للبّت في اإلختالف

من یستفید من مساعدة الصندوق؟ -5

یستفید من مساعدة الصندوق المستأجر الّذي ال یتخّطى مدخولھ 3 أضعاف الحّد األدنى لألجور بمساھمة كلّیة،
والّذي ال یتخّطى مدخولھ العائلّي 5 أضعاف بمساھمة جزئّیة في حال تخّطت الزیادة على بدالت اإلیجار %20

من قیمة الّدخل العائلّي


