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د. شربل عون: قانون اإليجارات نافذ حكًما ودخل حیّز التطبیق في
28 كانون األوّل 2014

الجمعة ٢٩ أيار ٢٠١٥   12:43 سیرين دبوس -  مقابالت االقتصادية

 

بین بیانات وبیانات مضاّدة، وتھدیدات عبر مواقع التواصل اإلجتماعي وتصاریح من الطرف الثاني تنفي ذلك،
یستمر السجال بین تجمع مالكي األبنیة المؤجرة والمستأجرین حول قانون اإلیجارات الجدید. الزالت حتى الیوم
"الطاسة ضایعة" بین الطرفین وحول ما إذا كان القانون نافذاً أم ال، وعن نتائج الطعن بھ وعما سیحصل إذا تم

.اإلتفاق على تعدیلھ في ظل غیاب التشریع والفراغ الرئاسي

ھي قصة "ابریق الزیت" ما بین مستأجر غیر قادر على دفع بدل االیجار عند بدء الزیادات التي أُقّرت في ظل
الغالء المعیشي ویعتبر أن القانون الجدید ظالم ومجحف بحقھ، وبین المالك الذي أمضى سنوات یتقاضى مقابل

مادي غیر عادل لقاء تأجیر عقاره معتبراً أن الحق بدأ یعود ألصحابھ، یبقى القانون المنطقي الواضح الذي
.یرضي الطرفین غائباً

ولمعرفة تفاصیل أكثر حول الموضوع من الناحیة القانونیة كان لـ"اإلقتصاد" ھذا اللقاء مع المحامي باالستئناف
:واألستاذ الجامعي، د. شربل عون

ال یزال قانون اإلیجارات محط تجاذب بین المالكین والمستأجرین حول نفاذه... كخبیر قانوني، ھل القانون -
نافذ؟

إّن القانون الجدید لإلیجارات الصادر بتاریخ 9/5/2014 والذي نشر في ملحق العدد 27 تاریخ 26/6/2014
نافذ حكًما ألّن المجلس الدستوري استخدم صالحیاتھ باإلبطال الجزئي للقانون ال اإلبطال الكلّي، فأبطل بموجب

القرار رقم 6/2014 تاریخ 6/8/2014 قراًرا برّد الطعن في القانون لجھة إصداره ونشره وإقراره بمادة
وحیدة، ولجھة العدالة االجتماعیة والمساواة واألمان التشریعي والحقوق المكتسبة وحریة التعاقد، وأبطال المادتین

7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18، وھي المواد المتعلقة باللجنة التي أنشأھا القانون للبّت في النزاعات بشأن
.بدل المثل
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إّن ھذا القرار یعني بموجب المادة 22 من نظام إنشاء المجلس الدستوري وبموجب المادة 37 من نظامھ الداخلي
بأّن المواد المبطلة تعتبر وكأّنھا لم تكن، أما باقي المواد فتعتبر نافذة وساریة المفعول بعد 6 أشھر من نشره في

.الجریدة الرسمیة أي أّنھ دخل حّیز التطبیق في 28 كانون األّول 2014

لكّن لجنة اإلدارة والعدل أنھت منذ فترة تعدیالت على القانون... ھل یجب انتظار مناقشة التعدیالت في جلسة عامة لتطبیق القانون؟ -

إّن لجنة اإلدارة والعدل قامت بالتوّسع في مناقشة مشروع تعدیالت على قانون اإلیجار فتخّطت إطار ترمیم
المواد المبطلة (7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18)، وھذا من صلب صالحیاتھا التشریعیة، وحّولت ھذه

التعدیالت إلى ھیئة مكتب مجلس النواب إلدراجھا على جدول أعمال الجلسة التشریعیة المقبلة. أما وقد شارفت
الدورة العادیة للمجلس على نھایتھا من دون عقد جلسات في ظل غیاب رئیس للجمھوریة، على المالكین

والمستأجرین تطبیق القانون بصیغتھ الحالیة إلى أن تقوم الھیئة العامة للمجلس بأّي إجراء آخر وال سّیما إقرار
التعدیالت علیھ كما یّتضح من النتیجة التي خرجت بھا اللجنة، فتصبح ھذه التعدیالت ملزمة للمالكین

.والمستأجرین

في حال اختلف المالكون والمستأجرون على تخمین قیمة البدل الجدید... َمن یبّت بالموضوع في ظل غیاب -
اللجنة؟

في حال اختلف المالك مع المستأجر حول تخمین المأجور لتحدید قیمة البدل الجدید بنسبة 5 % وفق القانون
الجدید، وفي ظل غیاب اللجنة، تعود صالحیة تحدید قیمة المأجور لتحدید البدل إلى القاضي المدني المنفرد

.الناظر بدعاوى اإلیجارات كما كان یحصل وفق القانون القدیم االستثنائي 92/160

وماذا عن الصندوق المخصص لمساعدة المستأجرین؟ َمن یبّت بالمستفیدین من الصندوق في ظل غیاب اللجنة؟ -

الصندوق غیر موجود حالًیا بعد إبطال المادتین 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18 وانعدام إمكانیة إنشاء
اللجنة قبل ترمیم المواد المبطلة في جلسة عامة لمجلس النواب. وبالتالي فالصندوق غیر موجود حالیا ویحتاج

إلى ترمیم المواد المبطلة في الھیئة العامة ثم إنشاء الصندوق بموجب مرسوم یصدر عن مجلس الوزراء. من ھنا
.وجب اإلسراع في اإلجراءات التشریعیة إلنشاء الصندوق فیتسفید منھ المستأجرون من ذوي الدخل المحدود

ھل العقود الرضائیة التي یوقعھا الطرفان كما تعلن نقابة المالكین قانونیة؟ -

.نعم العقود الرضائیة قانونیة ألّنھا تتّم برضى الطرفین وبموجب القانون الجدید لإلیجارات

سؤال أخیر، ھل دخول الخبراء إلى المأجور للقیام بمھام التخمین جائز؟ -

طبًعا شرط أن یتّم وفق األصول. وھنا أذّكر بأّن النائب العام التمییزي أصدر تعمیًما بالموافقة على مؤازرة األمن
الداخلي للخبراء خالل القیام بمھمات التخمین في حال منعھم المستأجرون من القیام بالمھمة، وذلك بعد إبالغ
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.النیابة العامة االستئنافیة


