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القانون النافذ حكمًا رقم 2 الصادر بتاريخ 2017/2/28

تعديل قانون اإليجارات
(املنشور يف الجريدة الرسميّة للجمهوريّة اللبنانيّة، العدد ١٠،

تاريخ ٢٨ شباط ٢٠١٧، ص ١٢٦٣ – ١٢٧٥)

مبا ان املادة ٥٦ من الدستور تنص عىل أن يصدر رئيس الجمهورية القوانني التي 
متت عليها املوافقة النهائية يف خالل شهر بعد احالتها اىل الحكومة ويطلب نرشها. 

ومبا أن املادة ٥٧ من الدستور تنص عىل أنه يف حال انقضاء املهلة دون اصدار 
القانون أو اعادته يعترب القانون نافذاً حكامً ووجب نرشه،

ومبا أن مجلس النواب أقر قانون تعديل قانون اإليجارات واحاله رئيس مجلس 
النواب اىل الحكومة للنرش بتاريخ ٢٠١٧/١/٢٦،

ومبا أن مهلة الشهر املنصوص عليها يف املادة ٥٧ من الدستور تكون قد انقضت 
بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٧ (نظراً ملصادفة يوم ٢٠١٧/٢/٢٦ يوم احد وهو يوم عطلة رسمية) 
اإليجارات ودون أن يعيده اىل  الجمهورية قانون تعديل قانون  دون أن يصدر رئيس 

مجلس النواب،

لذلك، 
وتنفيذا ألحكام املادة ٥٧ من الدستور،

يعترب قانون تعديل قانون اإليجارات نافذاً حكامً ووجب نرشه بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨.



تعديل قانون اإليجارات٨

قانون نافذ حكامً رقم ٢ الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨
تعديل قانون اإليجارات

أقر مجلس النواب،
ويُْنَرشْ القانون التايل نصه:

الباب األول
أحكام عامة

املبنية  العقارات  إيجار  عقود  جميع  القانون  هذا  ألحكام  تخضع  األوىل:  املاّدة 
املعقودة قبل ١٩٩٢/٧/٢٣.

املادة ٢:  تستثنى من أحكام هذا القانون:

عقود إيجار األرايض الزراعية واملباين التابعة لها.أ- 

عقود اإليجار املوسمية العائدة ألماكن اإلصطياف واإلشتاء.ب- 

أو ج-  مجاناً  أجرائهم  لسكن  أماكن  العمل  أصحاب  يقدم  التي مبوجبها   العقود 
ببدل.

إشغال األمالك العمومية للدولة والبلديات.د- 

عقود إيجار الفيالت التي تتوافر فيها املواصفات اآلتية:ه- 

أن تكون مؤلفة من طابق واحد أو أكرث ومؤجرة لسكن مستأجر واحد ولها حديقة 
يتحمل  املستأجر  كان  وإن  الساخنة  املياه  يؤمن  خاص  وجهاز  تدفئة  وجهاز  ومرآب 

نفقات تأمينها رشط توافر هذه املواصفات بتاريخ بدء اإليجار األسايس. 



٩ القانون النافذ حكامً رقم ٢ الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨

الباب الثاين
إيجار األماكن السكنية وأحكام صندوق املساعدات 

القسم األول
أحكام خاصة بصندوق املساعدات

القانون  السكنية املشمولة بأحكام هذا  املادة ٣: ينشأ حساب مدين لإليجارات 
(يشار اليه يف هذا القانون بالصندوق) خالل أربعة أشهر من تاريخ نرش هذا القانون، 

يكون تابعاً لوزارة املالية ومتسك حساباته لدى مديرية الخزينة يف هذه الوزارة.

يهدف هذا الصندوق إىل مساعدة جميع املستأجرين املعنيني بهذا القانون الذين 
ال يتجاوز معدل دخلهم الشهري خمسة أضعاف الحد األدىن الرسمي لألجور وذلك عن 
طريق املساهمة يف دفع الزيادات، كلياً أو جزئياً حسب الحالة، التي تطرأ عىل بدالت 

إيجاراتهم تنفيذاً ألحكام هذا القانون.

يُقصد باملستأجر حيثام ورد يف هذا القانون املستأجر أو من حل محله قانوناً.

عند طلب االستفادة من مساهمة الصندوق، وألجل تحديد معدل الدخل العائيل 
املستأجر  القانون  املستفيد حيثام وردا يف هذا  بالفريق  أو  باملستفيد  يُقصد  الشهري، 

وشاغلو املأجور القانونيون معه.

املادة ٤: ال يستفيد من تقدميات هذا الصندوق املستأجر غري اللبناين.

املادة ٥: تتألف واردات الصندوق من:

 مساهامت سنوية من الدولة تلحظ يف موازنة وزارة املالية لتغطية التزامات – 
الصندوق.

 الهبات والتربعات والوصايا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وتنزل قيمة هذه – 
املتوجبة،  الدخل  لتحديد رضيبة  أساساً  املتخذة  املبالغ  الهبات والوصايا من 
كام تنزل من املبالغ املتخذة أساساً لتحديد رسوم االنتقال، وتعفى من الرسوم 

املفروضة عىل الهبات.

والجباية  اإلنفاق  أصول  ذلك  مبا يف  الصندوق  اموال هذا  إدارة  تخضع   :٦ املادة 
لنظام مايل يصّدق مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناًء عىل اقرتاح وزير املالية.



تعديل قانون اإليجارات١٠

املادة ٧: تنظر يف تطبيق األحكام املتعلقة بتطبيق الزيادات عىل بدالت اإليجار 
لجنة ذات طابع قضايئ مؤلفة عىل الشكل التايل:

الثالثة عىل األقل أو قاض رشف رئيساً يسميه وزير أ-   قاٍض عامل من الدرجة 
العدل.

 عضو يسميه وزير املالية من بني موظفي مديرية الواردات يف وزارة املالية من ب- 
الفئة الثالثة عىل األقل.

الفئة ج-  من  الوزارة  موظفي  بني  من  االجتامعية  الشؤون  وزير  يسّميه   عضو 
الثالثة عىل االقل.

ميارس أعضاء اللجنة مهامهم بحياد واستقالل عن الجهة التي اقرتحتهم أو سّمتهم.

ال ميكن استبدال أعضاء اللجنة من املوظفني أو اقالتهم ألسباب تتعلق بعملهم فيها 
حتى لو جرى ترفيعهم أو نقلهم من وظائفهم التي كانت السبب يف اختيارهم.

يعرض النزاع عىل اللجنة من الفريقني مبوجب عريضة مشرتكة أو من األكرث عجلة 
منهم.

حق  من  للتأكد  رضورية  تراها  وسيلة  وبكل  تشاء  مبن  االستعانة  للجنة  يحق 
املستأجر يف طلب االستفادة من الصندوق أو يف صحة تقدير بدل املثل.

يصدر قرار اللجنة باألكرثية.

لكل ذي مصلحة املبادرة اىل طلب إبالغ القرار الصادر عن اللجنة.

تَُعنيَّ اللجنة خالل مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون مبوجب مرسوم بناًء 
عىل اقرتاح كل من وزراء العدل واملالية والشؤون االجتامعية.

يعني يف كل محافظة لجنة واحدة عىل االقل.

يلحُق بكل لجنة كاتب ومبارش بقرار من وزير العدل.

يحّدد مبرسوم تعويضات كل من الرئيس واألعضاء والكاتب واملبارش.

التي يُحّددها  الرسمي يف األماكن  الدوام  أثناء أو خارج  اللجنة اجتامعاتها  تعقد 
وزير العدل.



١١ القانون النافذ حكامً رقم ٢ الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨

املادة ٨: يقدم املستأجر الراغب بالحصول عىل مساهمة من الصندوق طلباً إىل 
اللجنة التي يتبع لها املأجور، معفياً من الرسوم كافة، ويؤدي تقديم هذا الطلب إىل 
تعليق مهلة دفع الزيادات عىل بدل اإليجار الناتجة عن تنفيذ هذا القانون إىل حني نفاذ 

قرار اللجنة باملوافقة عىل املساهمة أو بعدمها.

يجب أن تتوفر يف الطلب الرشوط التالية:

 أن يقدم خالل مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل املثل رضاًء أو قضاًء بالنسبة - ١
السنوات  من  سنة  كل  بداية  يف  ذاتها  املهلة  وخالل  األوىل،  املمددة  للسنة 

املمددة االخرى، وذلك تحت طائلة سقوط حقه باالستفادة من املساهمة.

غري انه ومع مراعاة احكام املادة ١١ من هذا القانون، يحق للمستأجر، يف أي وقت 
يطرأ فيه تعديل عىل معدل دخله العائيل الشهري أن يقدم طلباً جديداً اىل اللجنة املنوه 
التي طرأت عىل هذا  التعديالت  املناسب يف ضوء  القرار  به واتخاذ  للنظر  اعاله  عنها 
الدخل لجهة االبقاء عىل قرارها السابق او تعديله. ويف حال التعديل يرسي قرار اللجنة 

اعتباراً من الشهر الذي ييل القرار.

أن يرفق بالطلب املستندات التالية: - ٢

       أ-   جدوالً بأسامء أعضاء الفريق املستفيد.

       ب-  إفادة عمل لكل من أعضاء الفريق املستفيد صادرة عن املرجع الصالح 
تبنّي قيمة األجر أو الراتب تبعاً لحالة كل منهم كأجري أو عامل أو موظف.

       ج-   ترصيحاً شخصياً بالدخل لكل من أعضاء الفريق املستفيد يف حال كان 
يعمل لحسابه الخاص.

الشهري  العائيل  الدخل  معدل  لجهة  املساهمة  بطلبات  اللجنة  تنظر   :٩ املادة 
للمستفيد وتبت بها وفقاً ملا ييل:

يكون أ-  املوظفني  أو  العامل  أو  األجراء  من  املستفيد  الفريق  أعضاء  كان   إذا 
معدل الدخل العائيل الشهري للمستفيد مجموع املداخيل الشهرية العائدة 

لكل منهم.

يعود ب-  فانه  الخاص،  لحسابه  يعمل  املستفيد  الفريق  أعضاء  من  أي  كان   إذا 
للجنة التثبت بالوسائل التي تراها مناسبة من معدل دخله الشهري، وبالتايل 
معدالت  ملجموع  مساوياً  للمستفيد  الشهري  العائيل  الدخل  معدل  يكون 

الدخل الشهري العائدة لكل من أعضاء الفريق املستفيد.



تعديل قانون اإليجارات١٢

يعود للجنة، يف كل الحاالت، التثبت بالوسائل التي تراها مناسبة من عدد وأسامء 
هؤالء،  من  ولكل  للمستأجر  الشهري  الدخل  معدل  ومن  املستفيد  الفريق  أعضاء 
ملا هو وارد يف هذه  الشهري للمستفيد وفقاً  العائيل  الدخل  ويحتسب عندها معدل 
عىل  تساعد  التي  واملستندات  األدلة  تقديم  املعنيني  الفريقني  من  ألي  وميكن  املادة. 

إثبات إدعاءاته.

للجنة أن تستدعي كالً من املؤجر واملستأجر لالستامع إليهام وذلك مبوجب إشعار 
أقصاها  أن تصدر قرارها يف مهلة  املدنية، وعليها  املحاكامت  إليهام وفقاً ألصول  يبلغ 

شهران من تاريخ تقديم الطلب.

املادة ١٠: مع مراعاة أحكام كل من املادتني ٨ و١١ من هذا القانون، تبت اللجنة 
يف  للمستفيد،  الشهري  العائيل  الدخل  معدل  تحديد  لجهة  إجراءاتها  نتائج  ضوء  يف 
استحقاق طلب املساهمة من الصندوق أو يف عدمها، كام يف قيمة املساهمة وفقاً ملا 

ييل:

 إذا قررت اللجنة أن معدل الدخل العائيل الشهري للمستفيد يتجاوز خمسة - ١
استحقاقها،  لعدم  املساهمة  ترفض  لألجور،  الرسمي  األدىن  الحد  أضعاف 
ويتوجب عىل املستأجر دفع بدل اإليجار الجديد الناتج عن تطبيق الزيادات 
املنصوص عليها يف هذا القانون تحت طائلة اعتباره ناكالً وتطبق عليه عندها 

أحكام هذا القانون.

 إذا قررت اللجنة أن معدل الدخل العائيل الشهري للمستفيد ال يتجاوز خمسة - ٢
الدائرة  إىل  القرار  اللجنة  رئيس  يبلغ  لألجور،  الرسمي  األدىن  الحد  أضعاف 
املالية يف املنطقة التي يتبع لها املأجور، فتدفع هذه األخرية للمؤجر املساهمة 
املستحقة أقساطاً شهرية عن السنة املمددة، او ما بقي منها حسب الحالة، 

التي قدم عنها املستأجر طلب املساهمة كام هو مبني أدناه: 

ثالثة أ-  يتجاوز  ال  الذي  للمستفيد  الشهري  العائيل  الدخل  معدل   حالة 
اضعاف الحد االدىن الرسمي لالجور.

تحدد اللجنة بقرارها قيمة القسط الشهري بحيث تكون مساوية شهرياً للفارق 
بني قيمة بدل اإليجار وقيمة البدل الجديد.
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تبلغ اللجنة قرارها إىل الدائرة املالية املختصة إلجراء الالزم وفقاً ملا هو مبني يف 
هذا البند.

ثالثة ب-  عن  يزيد  الذي  للمستفيد  الشهري  العائيل  الدخل  معدل   حالة 
هذا  اضعاف  خمسة  يتجاوز  وال  لالجور  الرسمي  االدىن  الحد  اضعاف 

الحد.

تحدد اللجنة بقرارها قيمة القسط الشهري بحيث تكون مساوية شهرياً للفارق، 
إذا وجد، بني ٢٠٪ من معدل الدخل العائيل الشهري للمستفيد وقيمة البدل الجديد.

تبلغ اللجنة قرارها إىل الدائرة املالية املختصة الجراء الالزم وفقاً ملا هو مبني يف 
هذا البند.

إن املساهامت التي يتوجب عىل الصندوق دفعها للمؤجر تبقى عىل عاتق هذا 
الصندوق، وال ميكن للمؤجر التذرع بها ألي سبب وأمام أي مرجع بوجه املستأجر عىل 

أنها جزء من بدل اإليجار مل يسدد من قبل األخري.

املادة ١١: يف حال رغب املستأجر باالستمرار باالفادة من مساهمة الصندوق عن 
السنوات املمددة الالحقة، عليه اتباع آلية العمل املشار اليها يف املادة ٨ أعاله مع اللجنة 

وذلك يف بداية كل سنة ممددة حتى السنة التاسعة ضمناً.

تعليق مهلة دفع  إىل  املادة ٨  املساهمة كام هو منصوص عليه يف  يؤدي طلب 
الزيادات الناتجة عن أحكام هذا القانون، وذلك إىل حني نفاذ قرار اللجنة باملوافقة أو 

بعدمها.

أو  استعمل  أو  كاذباً  أو ترصيحاً  إفادة  اللجنة  أعطى  من  كل  يالحق   :١٢ املادة 
استفاد من أي منهام بجرم التزوير واستعامل املزور. وعند اكتشاف أي ترصيح أو افادة 
كاذبة واستعاملها واالستفادة منها، عىل اللجنة، حسب الحالة، أن تبلغ النيابة العامة 

باألمر، ويسقط حق املستأجر بالحصول عىل املساهمة من الصندوق.

الصادر   ١٥٤ رقم  القانون  يف  عنها  املنصوص  املوجزة  لألصول  تخضع   :١٣ املادة 
بتاريخ ٢٠١١/٨/١٧ كل النزاعات التي تنظر فيها اللجنة املنصوص عليها يف املادة ٧ من 

هذا القانون وذلك برصف النظر عن قيمة املتنازع عليه.



تعديل قانون اإليجارات١٤

نطاق  يف  املأجور  يقع  التي  االستئناف  محكمة  أمام  اللجنة  قرارات  تستأنف 
اختصاصها.

التنفيذ  ووقف  االستئناف  ومهلة  املعجل  التنفيذ  الحكام  اللجنة  قرارات  تخضع 
املنصوص عليها يف القانون ١٥٤ الصادر بتاريخ ٢٠١١/٨/١٧.

ال يقبل القرار الصادر عن محكمة االستئناف أي طريق من طرق الطعن. 

القسم الثاين

إيجار االماكن السكنية

املادة ١٤: تخضع ألحكام هذا الباب عقود ايجار العقارات املبنية السكنية املعقودة 
قبل ١٩٩٢/٧/٢٣.

يعترب عقد إيجار سكني العقد الواقع عىل األماكن املخصصة للسكن، أما األماكن 
املؤجرة بعقد واحد للسكن ولغري السكن فتعترب أماكن سكنية ملجرد استخدامها للسكن.

املادة ١٥: متدد لغاية تسع سنوات، واملستفيدين من تقدميات الصندوق لغاية ١٢ 
سنة، من تاريخ نفاذ هذا القانون، عقود إيجار األماكن السكنية عىل أن يدفع املستأجر 

قيمة بدل املثل تدريجياً وفقاً ملا ييل:
 مع مراعاة أحكام املادة (٢٠) من هذا القانون تحدد قيمة بدل املثل، رضاًء أو أ- 

قضاًء وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة (١٨).
 يزاد بدل اإليجار املتوجب بتاريخ نفاذ هذا القانون سنوياً وتباعاً وفقاً ملا ييل:ب- 

  ١٥٪ خمسة عرشة باملاية من قيمة فارق الزيادة بني البدل املعمول به قبل 
نفاذ هذا القانون وبدل املثل املشار إليه أعاله وذلك عن كل سنة من السنوات 

التمديدية األربعة األوىل التي تيل تاريخ نفاذ هذا القانون.

  ٢٠٪ عرشون باملاية من قيمة فارق الزيادة املنوه عنها أعاله وذلك عن كل من 
التمديدية حتى يبلغ بدل اإليجار يف  الفرتة  السنتني الخامسة والسادسة من 

السنة التمديدية السادسة قيمة بدل املثل املشار اليه يف البند (أ) أعاله.
مساوياً ج-  والتاسعة  والثامنة  السابعة  املمددة  السنوات  اإليجار يف  بدل   يكون 

لقيمة بدل املثل املشار إليه يف البند (أ) أعاله.
بنهاية السنة التمديدية التاسعة يصبح اإليجار حراً.د- 
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املادة ١٦:

 يحق للمســتأجر الذي يكون ال يزال مستوفياً لشـروط االسـتفادة من تقدميات - ١
السـنة  يف  العقد  أجل  حلول  وقبل  املالك خطياً،  من  يطلب  أن  الصــندوق، 
التاسـعة املمددة بثالثة أشـهر تحـت طـائلة سـقوط الحق، بتحرير عقد إيجار 
جـديد ملدة أقصـاها ثالث ســنوات ببدل مسـاٍو لبدل املثل املشـار إليـه يف 
الفقرة (أ) من املادة ١٥ أعاله، رشط أن يثبت خالل املهلة ذاتها حصوله عىل 
قرار من اللجنة بأنه يستويف رشوط اإلستفادة من تقدميات الصندوق وذلك 

وفقاً لآللية املنصوص عليها يف هذا القانون.

 يحق لهذا املستأجر أن يتنازل عن حقه يف طلب تحرير عقد إيجار جديد وأن - ٢
يبلغ املالك خطياً خالل املهلة ذاتها املذكورة أعاله، عن رغبته بإخالء املأجور 
لقاء حصوله عىل مساهمة مالية يدفعها له الصندوق، أقساطاً شهرية كام هو 

منصوص عليه أدناه.

هذا  يكن  مل  ما  املأجور  بإخالء  الخطية  املستأجر  برغبة  التذرع  للاملك  يحق  ال 
املستأجر قد حصل عىل مساهمة الصندوق.

للحصول عىل املساهمة عىل املستأجر اتباع ما ييل:- ٣

 يقدم املستأجر إىل اللجنة خالل املهلة املذكورة أعاله طلب الحصول عىل أ- 
املساهمة.

اإليجار  بدل  عىل  الزيادات  دفع  مهلة  تعليق  إىل  الطلب  هذا  تقديم  يؤدي  ال 
الناتجة عن تنفيذ هذا القانون.

أن يرفق بالطلب املستندات التالية:ب- 

          - نسخة عن كتاب إبالغ املالك رغبته بالتنازل عن اإلجارة وإخالء املأجور.

         -  تعهد بإخالء املأجور وتسليمه شاغراً إىل املالك خالل مهلة ثالثة أشهر 
خالل  ويستمر  املساهمة  دفع  عىل  اللجنة  موافقة  تبلّغه  تاريخ  من 

هذه املهلة بدفع ما يتوجب عليه من قيمة بدل اإليجار.

وتواريخ  الشهرية  األقساط  بقيمة  املرفقة،  املستندات  ضوء  يف  اللجنة  ٤-  تبت 
استحقاقها بدءاً من أول الشهر الذي ييل اإلخالء الفعيل للأمجور وتسليم 
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بإقرار خطي موقّع من املالك واملستأجر، أو من املستأجر منفرداً،  املفاتيح مثبتاً 
لدى الكاتب العدل وحتى حلول أجل عقد اإليجار الجديد.

٥-  تبلّغ اللجنة قرارها إىل الدائرة املالية يف املنطقة التي يتبع لها املأجور فيصار 
إىل دفع املساهمة أقساطاً شهرية بتواريخ استحقاقها.

يقرضه  يختاره،  إىل مصدر متويل  األقساط  التفرغ عن هذه  للمستأجر  ٦-  يحق 
باملقابل قيمة املساهمة دفعة واحدة، ويعترب القرض املعطى له مبثابة قرض 
القانون  عليها يف  املنصوص  اإلعفاءات  املستأجر من  سكني ويستفيد عندها 

رقم ٥٤٣ تاريخ ١٩٩٦/٧/٢٤.
تقدميات  من  االستفادة  فيه رشوط  تتوافر  ال  املستأجر  أن  اللجنة  قررت  ٧-  إذا 

الصندوق فإن إيجاره يصبح حراً من تاريخ قرار اللجنة.

املادة ١٧:

 يف الحالة التي يخيل فيها املستأجر املأجور بناًء لرغبته مقابل مساهمة مالية - ١
يحصل عليها من الصندوق، إذا توافرت لديه رشوط اإلفادة من هذا الصندوق، 

تطبّق أحكام املادة ٢٧ من هذا القانون.
 للمستأجر، خالل الفرتة التمديدية أن يعرض عىل املالك رشاء املأجور. يقدم - ٢

العرض لدى الكاتب العدل يف املنطقة التي يقع فيها املأجور، يذكر فيه قيمة 
الرشاء. إذا رفض املالك عرض املستأجر ثم عمد اىل االتفاق مع الغري عىل بيع 
القيمة  العرض املذكور، بقيمة ال تتجاوز  تاريخ  املأجور، خالل فرتة سنة من 

املعروضة من املستأجر، عليه ابالغ هذا األخري حسب االصول.
يعرض عىل - ٣ الذي  عينه  بالثمن  املأجور  لرشاء  االفضلية  وللمستأجر حق   كام 

املالك من الغري وعليه يف هذا املجال ايداع الثمن لدى الكاتب بالعدل حسب 
االصول وابالغ املالك نسخة عن هذا االيداع وذلك خالل مهلة شهر من تاريخ 

تبلغه كتاب املالك تحت طائلة سقوط حقه باالفضلية.

املادة ١٨: يجري تحديد بدل املثل:

لقرار أ-  البدل  هذا  يخضع  أن  عىل  واملستأجر  املؤجر  بني  فيام  باالتفاق   رضاًء 
اللجنة يف حال طلب املستأجر منها الحصول عىل مساهمة مالية من الصندوق.

 إذا مل يجِر التوصل إىل تحديد بدل املثل رضاًء باإلتفاق بني املؤجر واملستأجر ب- 
خالل األشهر الثالثة األوىل التي تيل تاريخ نفاذ هذا القانون، فيكون للمؤجر 

أن يتبع اإلجراءات التالية: 
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      ١-   يستعني املؤجر بخبريين من قامئة الخرباء املحليني يف املحافظة املسجلني 
ممن  والثاين  معامرياً  أو  مدنياً  مهندساً  أحدهام  يكون  املحاكم،  لدى 

يعملون بالتخمني العقاري املسجلني يف جدول الخرباء.

يتوىل الخبريان وضع تخمني لبدل املثل للأمجور وفق األصول املنصوص عليها يف 
املادة (١٩) من هذا القانون.

املثل  لبدل  التخمني  تقرير  بإبالغ  العدل  الكاتب  بواسطة  املؤجر        ٢-    يقوم 
إىل املستأجر الذي عليه ويف خالل شهرين من تبلّغه التقرير إما املوافقة 
عليه واعتامده يف تحديد بدل إيجار املثل أو التقدم بتقرير تخمني مقابل 
املحافظة  يف  املحليني  الخرباء  قامئة  من  بخبريين  االستعانة  طريق  عن 
املسجلني لدى املحاكم، يكون أحدهام مهندساً مدنياً أو معامرياً والثاين 

ممن يعملون بالتخمني العقاري ومسجلني يف جدول الخرباء.

يتوىل الخبريان املعينان من قبل املستأجر وضع تخمني لبدل املثل للأمجور وفق 
األصول املنصوص عنها يف املادة ١٩ من هذا القانون.

      ٣-    عىل املستأجر إبالغ تقرير التخمني املوضوع من قبل الخبريين املعينني 
من قبله إلبالغه إىل املالك بواسطة الكاتب العدل خالل مهلة الشهرين 
اآلنفي الذكر تحت طائلة سقوط حقه يف االعرتاض عىل التخمني املرسل 

من املالك أو حتى اإلدالء مبضمون تقرير مقابل.

      ٤-    إذا اختلف التقريران جاز لكل من املؤجر واملستأجر أن يلجأ اىل اللجنة 
املنصوص عليها يف املادة ٧ من هذا القانون التي يقع املأجور يف نطاق 
اختصاصها وذلك للفصل يف النزاع الناىشء عن االختالف، عىل أن يرفق 
وثائق  صور  ذلك  يف  مبا  ومربوطاتهام  التقريرين  عن  نسخة  طلبه  مع 

التبليغ.

تطبق عىل هذا النزاع االصول املوجزة املشار اليها يف املادة ١٣ من هذا القانون.

يقبل القرار الصادر عن اللجنة بهذا الخصوص الطعن عن طريق االستئناف.

ال يقبل القرار الصادر عن محكمة االستئناف اي طريق من طرق الطعن.

املادة ١٩: يجب أن يتضمن التقرير تحت طائلة البطالن، أسامء واضعي التقرير 
ومرجعهام يف قامئة الخرباء، وبيان من كلفهام بوضع التقرير وبيان تاريخ إجراء التخمني، 
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وتقدير  البناء  نوع  إىل  الشقة  من مساحة  التخمني  إجراء  اعتُمدت يف  التي  والوسائل 
متوسط أكالف البناء (شعبي، متوسط إىل شعبي، متوسط إىل فخم، فخم)، وما يصيب 
الشقة من مساحة العقار مع مراعاة واقع الطابق األريض إذا كان الطابق معّداً للتجارة، 
قيمة  يُنِقص من  ما  وبيان  املأجور،  والبناء  الحّر  البناء  البيعي يف  املرت  مع تخمني مثن 
متوسط كلفة مرت البناء بسبب ِقَدم العهد أو سوء االستعامل، أو ما يزيد يف قيمة البناء 
من غري ما أدخله املستأجر من التحسينات والذي قد يكون ناتجاً عن املوقع أو املطل 
أو خالفه، وما يكون الخرباء قد توسلوه يف تقدير مثن املرت البيعي من بيوعات أو تقدير 

من قبل اإلدارات الرسمية.

وضع  وتاريخ  صفحاته  كل  يف  الخبريين  توقيع  يحمل  أن  ومرفقاته  التقرير  عىل 
التقرير.

املادة ٢٠: يحدد بدل املثل عىل أساس نسبة (٤٪) اربعة باملاية من القيمة البيعية 
للأمجور يف حالته القامئة يف ما لو كان خالياً.

املادة ٢١: يكون الخرباء مسؤولني عن مضمون التقرير الذي وضعوه وعن صحة 
املستندات املرفقة به وعن نتيجة التخمني.

من أجل تطبيق هذا القانون، يعترب الخبريان املعينان من قبل كل من املالك أو 
املستأجر كام لو كانوا معينني من قبل القضاء.

املادة ٢٢: مع مراعاة أحكام املادة ٣٢ من هذا القانون، إذا رغب املالك يف اسرتداد 
التسع)،  (السنوات  التمديدية  الفرتة  من  األوىل  السنة  أثناء  العائلية  للرضورة  املأجور 
فعليه أن يدفع للمستأجر تعويضاً يوازي بدل أيجار خمس سنوات محتسبة عىل أساس 

بدل املثل الذي جرى تحديده.

التمديدية  الفرتة  من  األوىل  السنة  أثناء  املأجور  اسرتداد  يف  املالك  رغب  إذا  أما 
بناء جديد مكانه  املأجور، وإقامة  الذي يقع فيه  البناء  التسع) ألجل هدم  (السنوات 
فعليه أن يدفع للمستأجر تعويضاً يوازي بدل إيجار ست سنوات محتسبة عىل أساس 
ايجار سبع  لبدل  موازياً  التعويض  يكون هذا  أن  تحديده عىل  الذي جرى  املثل  بدل 
سنوات، محتسبة عىل أساس بدل املثل الذي جرى تحديده، للمستأجر الذي تتوافر فيه 

رشوط االستفادة من تقدميات الصندوق.
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عىل  الحصول  فيه رشوط  تتوافر  الذي  للمستأجر  يحق  املذكورتني،  الحالتني  ويف 
مساهمة مالية من الصندوق أن يتقدم من اللجنة بطلب الحصول عىل املساهمة املالية 

كام هو مبني أدناه:

يقدم الطلب مرفقاً باملستندات التالية:- ١

نسخة عن تحديد بدل املثل املحدد رضاًء أو قضاًء.أ- 

نسخة عن العرض الفعيل وااليداع لدى الكاتب العدل.ب- 

تبت اللجنة يف ضوء املستندات بقيمة املساهمة التي كان سيدفعها الصندوق إىل 
املؤجر عن املستأجر من تاريخ استحقاق املساهمة وحتى نهاية الفرتة املمددة، وتحسم 
منها ما سبق أن دفعه الصندوق إىل املؤجر من زيادات طرأت عىل بدل اإليجار مبوجب 
هذا القانون، إضافًة إىل قيمة التعويض الذي قبضه املستأجر من املالك مقابل اسرتداد 
إىل  الرصيد  اللجنة  فتبلغ  املادة،  عليهام يف هذه  املنصوص  الحالتني  إحدى  املأجور يف 
الدائرة املالية املختصة لدفعه إىل املستأجر أقساطاً شهرية متساوية بدءاً من أول الشهر 

الذي ييل تاريخ اإلخالء الفعيل للأمجور وحتى نهاية الفرتة املمددة.

ر يف  ٢-  أما إذا كان املأجور املطلوب اسرتداده للرضورة العائلية أو للهدم قد أُجِّ
ظل رسيان أحد القانونني ٦٧/٢٩ و٧٤/١٠ يف األبنية التي كانت تعترب فخمة 

فيُخّفض التعويض املتوجب للمستأجر إىل النصف.

 يدفع املالك التعويض إىل املستأجر إما مبارشًة منه أو باالقرتاض من أي مصدر - ٣
عندها  ويستفيد  سكني  قرض  مبثابة  للاملك  املعطى  القرض  ويعترب  يختاره 
املالك من اإلعفاءات املنصوص عليها يف القانون رقم ٥٤٣ تاريخ ١٩٩٦/٧/٢٤.

يستثنى املستأجرون غري اللبنانيني من التعويض.- ٤

املمددة - ٥ السنوات  خالل  العائلية  للرضورة  املأجور  اسرتداد  طلب  حالة   يف 
املتبقية  املدة  مع  نسبياً  للمستأجر  الذي يستحق  التعويض  يتناقص  األخرى، 
من املهلة التمديدية، أي مبعدل التسع (٩/١) عن كل سنة انقضت من الفرته 

التمديدية.

املادة ٢٣: إذا رغب املالك باسرتداد املأجور لغري حالتي الرضورة العائلية والهدم 
عليه اتباع ما ييل:

ال - ١ مهلة  خالل  وذلك  املأجور  باسرتداد  املبدئية  رغبته  خطياً  املستأجر   إبالغ 
بالنسبة للسنة  تتجاوز الشهرين من تاريخ تحديد بدل املثل رضاًء أو قضاًء 
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املمددة  السنوات  من  سنة  كل  بداية  يف  ذاتها  املهلة  وخالل  األوىل  املمددة 

الباقية.

 الحصول عىل موافقة املستأجر املبدئية خطياً عىل إخالء املأجور لقاء تعويض - ٢

يتفق الفريقان عىل قيمته.

باملوافقة - ٣ التذرع  واملستأجر  املالك  من  لكل  يجوز  ال  االحوال  مطلق   يف 

مرجع. أي  وأمام  األسباب  من  سبب  ألي  منهام  أي  عن  الصادرة  املبدئية 

مصدر  أي  من  باالقرتاض  أو  منه  مبارشًة  للمستأجر  التعويض  املالك  يدفع 

عندها  ويستفيد  مبثابة قرض سكني،  للاملك  املعطى  القرض  ويعترب  يختاره، 

املالك من اإلعفاءات املنصوص عليها يف القانون رقم ٥٤٣ تاريخ ١٩٩٦/٧/٢٤.

فيها - ٤ يقع  التي  املنطقة  العدل يف  الكاتب  لدى  يعرض ويودع  أن  املالك   عىل 

املأجور قيمة التعويض املتفق عليها مع املستأجر.

باملوافقة  العرض واإليداع عليه أن ينظم ترصيحاً  يف حال موافقة املستأجر عىل 

وتعهداً بإخالء املأجور وتسليمه شاغراً مع املفاتيح إىل املالك خالل املهلة املتفق عليها 

مع هذا األخري والتي يستمر فيها املستأجر بدفع البدل املتوجب، فيسلم الكاتب العدل 

القيمة  يسدد  أن  عىل  األصول  وفق  واإليداع  العرض  قيمة  من   ٪٩٠ نسبة  للمستأجر 

املتبقية عند إمتام اإلخالء الفعيل للأمجور وتسليم املفاتيح بإقرار خطي من قبل الفريقني 

أو من قبل املستأجر منفرداً موقّع لدى الكاتب العدل.

املأجور  إلخالء  أعاله  عنها  املنّوه  املهلة  ضمن  اإلخالء  عن  املستأجر  تخلف  إذا 

إىل املالك، يصبح املستأجر بعدها شاغالً للأمجور دون مسوغ رشعي  وتسليمه شاغراً 

ويخضع، عن كل يوم تأخري، لغرامة إكراهية غري قابلة للتخفيض تدفع للمؤجر، توازي 

بدل إيجار خمسة أيام محتسبة استناداً إىل بدل املثل، ويحق عندها للمؤجر أن يطلب 

استدعاء  باإلخالء مبوجب  يأمر  أن  املأجور  لها  التابع  التنفيذ  دائرة  رئيس  من  مبارشة 

يرفق به: نسخة عن كل من االتفاق املنظم بينه وبني املستأجر عىل اإلخالء، والعرض 

الفعيل واإليداع لدى الكاتب العدل املشار إليهام أعاله، وااليصال بقبض ٩٠٪ من قيمة 

التعويض، ويخضع هذا الطلب للرسم املقطوع.
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الفقرة ال تقبل أي  التنفيذ املتخذة يف إطار أحكام هذه  إن قرارات رئيس دائرة 
طريق من طرق املراجعة باستثناء االعرتاض.

 ٦٧/٢٩ القانونني  أحد  رسيان  ظل  يف  أّجر  الذي  املأجور  ملالك  ميكن   :٢٤ املادة 
الرضورة  حالتي  غري  يف  املأجور  اسرتداد  فخمة  تعترب  كانت  التي  األبنية  يف  و٧٤/١٠ 
العائلية والهدم لقاء دفعه للمستأجر تعويضاً يساوي نصف التعويض املتوجب يف حالة 
الهدم واملنصوص عليه يف البند ٢ من املادة ٢٢ أعاله، ويف هذه الحالة ال تطبق أحكام 

املادة املذكورة لجهة تناقص التعويض نسبياً مع املدة املتبقية من املهلة التمديدية.

املادة ٢٥: مع مراعاة أحكام املواد ٢٢ و٢٣ و٢٤ من هذا القانون، عىل املالك يف 
جميع حاالت االسرتداد املنصوص عليها يف هذا القانون، أن يعرض ويودع لدى الكاتب 
العدل يف املنطقة التي يقع فيها املأجور التعويض املحدد مبوجب هذا القانون أو املتفق 
التمديدية  املدة  مع  نسبياً  تناقصه  إىل  بوضوح  اإلشارة  مع  املستأجر،  مع  رضاًء  عليه 

املتبقية وفقاً الحكام الفقرة ٥ من املادة ٢٢ أعاله.

يرفق طالب االسرتداد بالعرض واإليداع ما يثبت تحديد بدل املثل رضاًء أو قضاًء.

املنصوص  اإلجراءات  اتباع  عليه  واإليداع  العرض  عىل  املستأجر  موافقة  حال  يف 
عليها يف البند ٤ من املادة ٢٣ وعندها يسلم الكاتب العدل للمستأجر نسبة ٩٠٪ من 
اإلخالء  إمتام  عند  املتبقية  القيمة  يسدد  أن  األصول، عىل  وفق  واإليداع  العرض  قيمة 
منفرداً  املستأجر  قبل  من  أو  واملستأجر  املالك  قبل  من  بإقرار خطي  واملثبت  الفعيل 

موقّعاً لدى الكاتب العدل.

املادة ٢٦: للمستأجر الذي قبض مبلغ ال٩٠٪ من قيمة العرض واإليداع املنّوه عنه 
يف املادة ٢٥ أعاله، مهلة ستة أشهر من تاريخ قبضه املبلغ املذكور إلخالء املأجور، يستمر 
خاللها بدفع البدل املتوجب ويصبح بعدها شاغالً للأمجور دون مسوغ رشعي، ويخضع، 
عن كل يوم تأخري، لغرامة إكراهية غري قابلة للتخفيض تدفع للمؤجر، توازي بدل إيجار 

(٥) خمسة أيام محتسبة استناداً إىل بدل املثل.

املادة ٢٧:

 خالل الفرتة املمددة موضوع البند ١ من املادة ١٥ من هذا القانون، إذا رغب - ١
املستأجر الذي تتوافر فيه رشوط الحصول عىل مساهمة مالية من الصندوق 
بالتنازل عن إجارته وإخالء املأجور وتسليمه شاغراً إىل املالك لقاء حصوله عىل 
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عليه  منصوص  شهرية كام هو  أقساطاً  الصندوق  له  يدفعها  مالية  مساهمة 
تتجاوز  برغبته هذه خالل مهلة ال  املالك خطياً  إبالغ  القانون، عليه  يف هذا 
الشهرين من تاريخ تحديد بدل املثل رضاًء أو قضاًء بالنسبة للسنة املمددة 

األوىل وخالل املهلة ذاتها يف بداية كل سنة من السنوات املمددة االخرى.

هذا  يكن  مل  ما  املأجور  إخالء  الخطية  املستأجر  برغبة  التذرع  للاملك  يحق  ال 
املستأجر قد حصل عىل مساهمة الصندوق.

 ألجل احتساب قيمة املساهمة يقترص احتساب معدل الدخل العائيل الشهري - ٢
للمستفيد عىل مجموع معديل الدخل الشهري للزوج والزوجة فقط دون سائر 
أعضاء الفريق املستفيد. اما يف حالة وفاة املستأجر وزوجه فيقترص احتساب 
معدل الدخل العائيل الشهري للفريق املستفيد من شاغيل املأجور القانونيني 

املحددين وفاقاً الحكام املادة ٢٩ من هذا القانون.

 تكون قيمة املساهمة التى تدفع أقساطاً شهريًة كام هو منّوه عنها يف هذا - ٣
الصندوق من مساهامت  كان سيدفعه  ما  لرصيد مجموع  القانون، مساوية 
من  يليها  وما   ١٠ املادة  يف  عليها  واملنصوص  املستأجر  عن  للمؤجر  شهرية 
هذا القانون لو استمر هذا األخري بإشغال املأجور، وذلك من تاريخ استحقاق 
املساهمة حتى نهاية الفرتة املمددة موضوع البند ١ من املادة ١٥ من هذا 
القانون، والسنوات الثالث الجديدة موضوع الفقرة ١ من املادة ١٦ من هذا 

القانون.

 مع مراعاة أحكام املادة ١٠ من هذا القانون، تكون قيمة القسط الشهري يف - ٤
كل سنة من السنوات املمددة والسنوات الثالث الجديدة مساوية للمساهمة 
للزيادة  الشهرية التي كان سيدفعها الصندوق للاملك عن املستأجر تسديداً 

السنوية التي تطرأ عىل بدل اإليجار مبوجب هذا القانون.

للحصول عىل املساهمة، عىل املستأجر اتباع ما ييل: - ٥

أ-     يقدم املستأجر إىل اللجنة طلب الحصول عىل املساهمة معفياً من الرسوم   
كافة، وال يؤدي تقديم هذا الطلب إىل تعليق مهلة دفع الزيادات عىل 

بدل اإليجار الناتجة عن تنفيذ هذا القانون.
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ب-  يجب أن تتوفّر يف الطلب الرشوط التالية:  
          ب ١-   أن يقدم خالل مهلة ال تتجاوز الشهرين من تاريخ إبالغ املالك 

رغبته بالتنازل عن اإلجارة وإخالء املأجور.
          ب ٢-  أن يرفق بالطلب املستندات التالية:

        - صورة عن عقد اإليجار أو أي مستند يثبت اإلجارة.
        - نسخة عن تحديد بدل املثل رضاًء أو قضاًء.

        -  نسخة عن كتاب إبالغ املالك رغبته بالتنازل عن االجارة وبإخالء  
املأجور.

مهلة  خالل  املالك  إىل  شاغراً  وتسليمه  املأجور  بإخالء          -  تعهد 
ثالثة أشهر من تاريخ تبلّغه موافقة اللجنة عىل دفع املساهمة 
ويستمر خالل هذه املهلة بدفع ما يتوجب عليه من قيمة بدل 

اإليجار.

وتواريخ - ٦ الشهرية  األقساط  بقيمة  املرفقة  املستندات  ضوء  يف  اللجنة   تبت 
وتسليم  للأمجور  الفعيل  اإلخالء  ييل  الذي  الشهر  أول  من  بدءاً  استحقاقها 
املفاتيح مثبتاً بإقرار خطي موقّع من املالك واملستأجر أو من املستأجر منفرداً 
لدى الكاتب العدل وحتى نهاية الفرتة التمديدية املنصوص عليها يف البند (أ) 

من املادة ١٥ من هذا القانون.

 تبلغ اللجنة قرارها إىل الدائرة املالية يف املنطقة التي يتبع لها املأجور فيصار - ٧
إىل دفع املساهمة أقساطاً شهرية بتواريخ استحقاقها.

يقرضه - ٨ يختاره  متويل  مصدر  إىل  األقساط  هذه  عن  التفرغ  للمستأجر   يحق 
باملقابل قيمة املساهمة دفعة واحدة ويعترب القرض املعطى له مبثابة قرض 
القانون  عليها يف  املنصوص  اإلعفاءات  املستأجر من  سكني ويستفيد عندها 

رقم ٩٦/٥٤٣ تاريخ ١٩٩٦/٠٧/٢٤.

املادة ٢٨: مع مراعاة األحكام القانونية املتعلقة بالشؤون املالية والتي تفرض إبراز 
براءة ذمة مالية أو بلدية، ان دفع املساهمة للاملك أو للمستأجر ال يجوز أن يكون 

مرشوطاً بأي حال من األحوال برضورة إبراز براءة ذمة مالية أو بلدية.

املادة ٢٩: يف حال وفاة املستأجر أو تركه املأجور، يحل محله حكامً يف اإلستفادة 
من عقد اإليجار األسايس، أو املمدد عند اإلقتضاء بكافة رشوطه األخرية أو املعدلة بحكم 

القانون:
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زوج املستأجر- ١

 أوالد املستاجر االسايس الذين دخلوا معه اىل املأجور عند بدء تنفيذ االجارة - ٢

يف  مستمرين  يزالون  ال  وكانوا  االجارة  تنفيذ  بدء  بعد  ولدوا  الذين  وأوالده 

إشغال املأجور دون انقطاع.

 أنسباء املستأجر االسايس الذين دخلوا معه اىل املأجور عند بدء تنفيذ االجارة - ٣

وكانوا ال يزالون مستمرين يف إشغاله دون انقطاع.

للرسم  عنها  يتفرع  ما  وكل  اإلخالء  لتنفيذ  القضائية  املراجعة  تخضع   :٣٠ املادة 

املقطوع.

كتابة  إجراءات  كل  الطابع عىل  رسم  ومن  نسبي  رسم  أي  من  املعامالت  تعفى 

العدل املتعلقة بالتخمينات وبإبالغها أو االنذارات أو العرض واإليداع.

إال  جزئياً  أو  كلياً  تأجريه  أو  املأجور  عن  التنازل  للمستأجر  يجوز  ال   :٣١ املادة 

مبوافقة املالك الخطية وبالرشوط التي يتفق عليها.

عقد  يف  رصاحًة  بذلك  له  مرخصاً  وكان  املأجور  عن  األصيل  املستأجر  تنازل  إذا 

القانوين  التمديد  من  لهم  املتنازل  يستفيد  القانون،  بحكم  املمدد  أو  األسايس  اإليجار 

ويحلّون محل املستأجر األصيل وتصبح عالقتهم مبارشة مع املالك.

األسايس  العقد  يف  الرصيح  املالك  بإذن  الجزيئ  أو  الكيل  الثانوي  التأجري  حال  يف 

أو املمدد، تبقى العالقة التأجريية محصورة بني املالك واملستأجر األصيل وتنتهي مدة 

اإليجار الثانوي بإنتهاء مدة اإليجار األصيل.

وفقاً  التعاقد  لحرية   ١٩٩٢/٧/٢٣ من  اعتباراً  املعقودة  الثانوية  اإلجارة  تخضع 

ألحكام القانون رقم ٩٢/١٥٩.

عىل املالك واملستأجر األصيل أن يطلبا إدخال املستأجر الثانوي يف كل دعوى تقام 

بوجه املستأجر األصيل، ليك يكون للحكم الصادر بوجه املستأجر األصيل قوة القضية 

املحكوم بها بوجه املستأجر الثانوي، عىل أنه يحق للمستأجر الثانوي مطالبة املستأجر 

األصيل بالتعويض يف حال ثبوت سوء نية أو خطأ أو إهامل هذا األخري.
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املادة ٣٢:

 مع مراعاة أحكام املادة ٢٢ من هذا القانون، للاملك أن يطلب ألجل سكنه أ- 
السكني رشط أن يثبت رضورة عائلية  املأجور  أو سكن أحد أوالده اسرتداد 
تضطره إىل اسرتداده، وأن ال يكون هو أو من يطلب االسرتداد ملصلحته مالكاً 
للسكن غري مشغول ومعادالً يف مستواه للأمجور  مسكناً آخر مالمئاً وصالحاً 

املطلوب اسرتداده ضمن النطاق البلدي عينه أو نطاق بلدي مجاور.

   وللاملك أن يطلب اسرتداد مأجور مالصق للمسكن الذي يقيم فيه، سواء كان 
املأجور  االسرتداد ضم  من  الغاية  كانت  إذا  عامودياً،  أم  أفقياً  التالصق  هذا 

املسرتد لسكنه وجعله مسكناً مؤّمناً لحاجات العائلة.

   يستفيد من هذه األحكام من ميلك ثالثة أرباع أسهم العقار املأجور عىل االقل 
واملالك الذي يحصل عىل املوافقة الخطية من رشكائه بالشيوع لتوفري هذه 

االكرثية.

أو ب-  الخريية  أو  التعليمية  أو  الرتبوية  املؤسسة  أو  املستشفى   للاملك صاحب 
هذا  يسرتد  أن  للسكن  املتالصقة  عقاراته  أو  عقاره  من  قسم  املؤجر  امليتم 

القسم رشط إضافته إىل األصل واستعامله ألغراض املؤسسة.

املأجور ج-  فيه  يقع  الذي  البناء  هدم  املأجور ألجل  إسرتداد  يطلب  أن   للاملك 
وإقامة بناء جديد مكانه. وله من أجل إقامة طابق أو أكرث أن يطلب اسرتداد 
البناء القائم عىل السطح إذا كان هذا البناء يشغل أقل من نصف املساحة 

التي يسمح بها قانون البناء.

جميع  بوجه  واحدة  اسرتداد  دعوى  إقامة  الحال،  هذه  مثل  يف  املالك،     عىل 
قابل  عليه  بناء جديد  إنشاء  املنوي  العقار  أن  يثبت  أن  وعليه  املستأجرين 

للبناء حسب قانون البناء ومقتضيات التنظيم املدين.

  تطبق أحكام هذا القانون عىل دعاوى اإلسرتداد العالقة التي مل يصدر بها قرار د- 
مربم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

املادة ٣٣: يرتتب عىل املالك الذي اسرتد مأجوره عمالً بأحكام املادة ٢٢ من هذا 
القانون أن يدفع إىل املستأجر تعويضاً إضافياً يعادل نصف قيمة التعويض الذي دفعه 
للمستأجر دون أن يكون املستأجر ملزماً بإثبات الرضر الذي أصابه وذلك يف الحالتني 

املبينتني أدناه:
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 إذا كان املأجور قد اسرتد وفقاً إلحدى الغايتني املنصوص عليهام يف الفقرتني - ١
(أ) و (ب) من املادة (٣٢) من هذا القانون ومل يستعمله املالك دون مسوغ 
مرشوع وفقاً للغاية املطلوبة مبهلة سنة من تاريخ اإلخالء أو مل يستمر دون 

مسوغ مرشوع يف استعامله عىل ذلك الوجه ثالث سنوات عىل االقل.

 إذا كان املأجور قد اسرتد من أجل الهدم وإعادة البناء وفقاً للغاية املنصوص - ٢
عليها يف الفقرة (ج) من املادة (٣٢) من هذا القانون ومل يرشع املالك بالبناء 
دون مسّوغ مرشوع مبهلة مثانية عرش شهراً من تاريخ إخالء آخر مستأجر ومل 
يتممه يف مهلة ال تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الرشوع يف العمل بدون 
مسّوغ مرشوع أو إذا استعمل املأجور املسرتد لسكنه أو ملنفعته الشخصية أو 

أّجره من الغري خالل مهلة السنة املبيّنة أعاله.

املادة ٣٤: يسقط الحق بالتمديد ويُحكم عىل املستأجر باإلخالء يف الحاالت اآلتية:

 إذا مل يدفع ما استحق عليه من بدل اإلجارة وذلك خالل شهرين بعد تبلّغه أ- 
موجها  إنذاراً  معه،  املقيمني  الراشدين  عائلته  أفراد  أحد  بواسطة  أو  بنفسه 
اليه مبوجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار باالستالم أو مبوجب كتاب 
بواسطة الكاتب العدل أو مبوجب إنذار صادر عن دائرة التنفيذ وفقاً ملا نصت 

عليه املادة (٥١) من هذا القانون.

القانون  هذا  نفاذ  تاريخ  من  شهرين  مهلة  وخالل  فعليه  املعنوي  الشخص  أما 
أصول  قانون  عليها يف  املنصوص  التبليغ  أصول  عليه  تطبق  وإال  إقامة  يتخذ محل  أن 

املحاكامت املدنية.

يف حال تعّذر إجراء التبليغات املشار إليها يف الفقرة السابقة يتم التبليغ بواسطة 
النرش يف جريدتني محليتني يوميتني يّعينهام قايض األمور املستعجلة بعد تثبّته من تعذر 
التبليغ، وذلك بناًء عىل طلب املؤّجر باستدعاء ال يخضع ألي رسم أو طابع من أي نوع 
كان، وتلصق صورة اإلنذار عىل باب املأجور بواسطة مبارش وترسي مهلة الشهرين من 

تاريخ حصول آخر معاملة نرش أو لصق.

ويف حال تعّذر إجراء تبليغ االنذار الصادر عن دائرة التنفيذ، يتم التبليغ بواسطة 
النرش واللصق وفقاً لألصول عينها مبوجب قرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ.

يتحمل املستأجر نفقات هذه املعامالت.
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عن ب-  ناىشء  غري  تخريباً  فيه  أحدث  بأن  املأجور  استعامل  املستأجر  أساء   إذا 
العادي أو استعمله أو سمح بإستعامله عىل وجه يتناىف ورشوط  االستعامل 

العقد دون موافقة املؤجر الخطية.

ال تعترب إساءة الستعامل املأجور مامرسة املستأجر صاحب املهنة الحرة ملهنته يف 
قسم من املأجور املخصص لسكنه ألسباب أمنية اضطرتّه لرتك مقر مامرسة مهنته، ويف 
هذه الحالة ال يحق للاملك مطالبة املستأجر بأي تعويض كام ال يجوز للمستأجر مطالبة 

املالك بأي تعويض إضايف عنها يف حاالت االسرتداد.

ال تعترب إساءة الستعامل املأجور التجهيزات التي يقيمها املستأجر عىل نفقته رشط 
أن ال تّرض مبتانة البناء. ويعترب من هذا القبيل أعامل تركيب املصعد وخزان املياه أو 
تأمني التدفئة أو التربيد أو املاء الساخن. كام ال تعترب إساءة إلستعامل املأجور األعامل 
العائدة لتأهيل املأجور أو مداخل البناء والالزمة لحاجات املعّوق املقيم فيه وفق معايري 
الحد األدىن لألبنية واملنشآت سنداً للقانون املتعلق بحقوق األشخاص املعّوقني، رشط أن 

تكون هذه األعامل ممكنة فنياً وأن ال تّرض مبتانة البناء.

التربيد  وحدات  وتركيب  البسيطة  السطحية  والديكور  الزخرفة  أشغال  باستثناء 
أن  املادة  هذه  أحكام  من  االفادة  يف  يرغب  الذي  املستأجر  عىل  الفردية،  والتدفئة 
يستحرض املؤجر أمام قايض االمور املستعجلة الستئذانه بأن يجري األعامل التي يرغب 
يف إجرائها والتي يجب عليه تحديدها، لتمكني املحكمة من تقدير قانونيتها ومالءمتها.

عىل املستأجر أن يعقد تأميناً يتحمل وحده نفقاته ضد جميع املخاطر التي ميكن 
أن تنتج عن االشغال التي يقوم بها ونفقات االعامل املذكورة آنفاً ونفقات إعادة الحال 
إىل ما كانت عليه يف أقسام البناء التي تكون قد ترضرت بسبب االعامل دون أن يكون 
له الحق بالرجوع عىل املالك للمطالبة بها أو بقسم منها سواء أثناء إشغاله املأجور أو 

بتاريخ انتهاء هذا االشغال.

ال تدخل قيمة التحسينات الحاصلة من جراء األعامل املذكورة يف هذه الفقرة يف 
حساب تعويض االسرتداد.

 إذا تنازل عن املأجور أو أّجره كلياً أو جزئياً دون موافقة املؤجر الخطية، ويف ج- 
هذه الحالة يقتيض إدخال املستأجر الثانوي أو املتنازل له يف املحاكمة.
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ثالثة د-  ميلك  بناء شاغراً  متلّك  أو  له،  أو شغر  للسكن،  بناء  املستأجر  أنشأ   إذا 
أرباعه عىل األقل ويكون صالحاً ومالمئاً لسكنه ومعادالً ملستوى املأجور الذي 
يشغله يف املدينة أو القرية عينها، أو يف مكان ال يبعد عن املأجور أكرث من 

عرشة كيلومرتات خطاً شعاعياً.

يف هذه الحاالت، يعترب الزوج والزوجة واألوالد القارصون املقيمون مع املستأجر 
وكذلك أوالد املستأجر الراشدون الذين هم عىل عاتقه، يف حكم الشخص الواحد لتطبيق 
أحكام هذه الفقرة ما مل تتوافر يف وضع األوالد حالة الرضورة العائلية املنصوص عليها يف 
الفقرة (أ) من املادة ٣٢ من هذا القانون، رشط اإلقامة الفعلية يف مهلة ال تتجاوز السنة 
التملك أو الشغور واالستمرار يف السكن ملدة ثالث سنوات  البناء أو  من تاريخ إنجاز 

عىل األقل.

تستثنى من أحكام هذه الفقرة الحالة التي يتملك فيها املستأجر أو من يعترب معه 
يف حكم الشخص الواحد، شقة الستعاملها كمكتب تجاري أو سياحي أو ملامرسة مهنة 
من املهن ويستعملها فعلياً لهذه الغاية خالل ستة أشهر من تاريخ التملك ويستمر يف 

االستعامل عينه ملدة ثالث سنوات عىل االقل.

بدل ه-  دفع  يف  استمراره  رغم  وذلك  انقطاع  بدون  سنة  مدة  املأجور  ترك   إذا 
اإليجار.

البعثات  يف  واملستخدمون  املوظفون  اللبنانيون  البند  هذا  أحكام  من  يستثنى 
اللبنانية الرسمية يف الخارج.

 إذا ترك املأجور مدة ستة أشهر بدون انقطاع وكان مديناً بيشء من البدالت و- 
ومل يكن له مقام معروف من املالك يبلّغ فيه اإلنذار بالدفع أو مل يخرت مقاماً 
يف لبنان يبلّغ فيه هذا االنذار يعينه للمؤجر مبوجب كتاب أو بطاقة بريدية 
مكشوفة مضمونة مع إشعار باالستالم وفقاً ألصول التبليغ املنصوص عليها يف 

الفقرة (أ) من هذه املادة.

 إذا مل يشغل املستأجر غري اللبناين املأجور فعلياً ملدة ستة أشهر دون انقطاع ز- 
رغم دفعه البدالت.

املادة ٣٥: يعفى املستأجر الخاضع ألحكام هذا القانون الذي يتملّك املسكن الذي 
يشغله:
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من رسوم الفراغ والتأمني وفك التأمني املتعلقة باملسكن الذي يشغله.- ١

 من رسم الطابع املتوجب عىل العقود واملستندات واملعامالت املنظمة مبناسبة - ٢
رشاء املسكن املذكور.

عرش - ٣ ملدة  وذلك  املذكور  املسكن  عىل  املتوجبة  املبنية  األمالك  رضيبة   من 
سنوات تيل تاريخ الرشاء.

كام يسرتد املالك يف هذه الحال كافة الرسوم القانونية املتوجبة عىل معاملة إفراز 
البناء، ومن رسم الطابع عىل جميع املعامالت والعقود التي يجريها لهذه الغاية عىل أن 
يربز إىل وزارة املالية، خالل مهلة ثالثة أشهر من تاريخ إنجاز هذه املعاملة املستندات 
التي تثبت بيع املسكن من شاغله. عىل أن تكون نسبة اإلسرتداد موازية لنسبة ما يبيعه 

من الوحدات السكنية التي جرى فرزها.

بالنسبة  السابقة،  املادة  يف  عليها  املنصوص  اإلعفاءات  من  يستفيد   :٣٦ املادة 
للمسكن الذي يتملّكه، املستأجر الذي يخيل املأجور خالل الفرتة املمددة وفق أحكام 

هذا القانون.

املادة ٣٧: مع مراعاة التواريخ املحددة لتحرير عقود اإليجار املنصوص عليها يف 
املادة (١٥) من هذا القانون، تعطى األفضلية يف منح القروض السكنية من قبل كل من 

مرصف اإلسكان واملؤسسة العامة لإلسكان للمستأجرين الخاضعني ألحكامه. 
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الباب الثالث
عقود إيجار األماكن غري السكنية

املادة ٣٨: لحني نفاذ قانون خاص ينظم عالقة املالك باملستأجر يف هذه العقود، متدد 
عقود إيجار األماكن غري السكنية املعقودة قبل ١٩٩٢/٧/٢٣ حتى تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١.

خالل هذه املدة ترتبط بدالت اإليجار اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وتزاد 
إدارة  عن  الصادر  الرسمي  للمؤرش  وفقاً  السنوي  التضخم  معدل  تعادل  بنسبة  سنوياً 

اإلحصاء املركزي يف السنة السابقة عىل أن ال تتجاوز الزيادة الخمسة باملئة (٥٪).

املادة ٣٩: يستفيد من التمديد يف حال وفاة املستأجر أو تركه املأجور:

أوالً: فيام يتعلق باألماكن املؤجرة لغايات تجارية أو صناعية: 

ورثة املستأجر حتى الدرجة الثالثة أو بعضهم حسب االتفاق فيام بينهم.- ١

رشكاء املستأجر الثابتة رشاكتهم بتاريخ عقد اإليجار أو بتاريخ سابق.- ٢

 املستفيدون من أحكام املادة ٥ وما يليها من املرسوم االشرتاعي الرقم ١٩٦٧/١١ - ٣
(املتعلق باملؤسسة التجارية).

ويف هذه الحالة متدد إجارة األمكنة املخصصة الستثامر املؤسسة التجارية وتنتقل 
إىل من تنتقل إليه تلك املؤسسة.

تعترب تجارية أو صناعية األماكن املؤجرة للغايات املعددة يف املواد ٦ و٧ و٨ من 
قانون التجارة الربية.

ثانياً: فيام يتعلق باألماكن املؤجرة ملامرسة مهنة حرة منظمة بقانون: 

 ورثة املستأجر أو بعضهم حسب االتفاق فيام بينهم رشط أن ميارس الوريث - ١
أي مهنة حرة منظمة بقانون.

 كل من آل إليه املأجور عن طريق التنازل من املستأجر أو من ورثته رشط أن - ٢
ميارس املتنازل له أي مهنة حرة منظمة بقانون وعىل أن يجري التنازل يف حال 

وفاة املستأجر يف مهلة ال تتعدى السنتني من تاريخ الوفاة.
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إذا كان املأجور مشغوالً من أكرث من شخص واحد ممن ميارسون مهنة حرة وتويف 
أحدهم وليس بني ورثته من ميارس مهنته عينها، يحل رشكاؤه محله يف اإليجار برشوط 
اإليجار  بدل  يف  املتوىف  أضعاف حصة  يعادل عرشة  للورثة  تعويض  لقاء  ذاتها،  العقد 

السنوي املعمول به بتاريخ الوفاة.

فيحل محله رشكاؤه  كان  للأمجور ألي سبب  الرشيك  املستأجر  ترك  أما يف حال 
برشوط العقد عينها.

ثالثاً: فيام يتعلق باألماكن االخرى: 

 زوج وأصول وفروع املستأجر، أو بعضهم حسب االتفاق فيام بينهم رشط أن - ١
ميارسوا املهنة عينها.

رشكاء املستأجر الثابتة رشاكتهم بتاريخ عقد اإليجار أو بتاريخ سابق.- ٢

 كل من آل اليه املأجور عن طريق التنازل من املستأجر أو من الورثة الوارد - ٣
أن  عينها، عىل  املهنة  له  املتنازل  أن ميارس  آنفاً رشط   (١) الفقرة  ذكرهم يف 
املستأجر يف مهلة ال  وفاة  العدل يف حال  الكاتب  لدى  التنازل رسمياً  يجري 

تتعدى السنة من تاريخ الوفاة.

يحق للاملك مضاعفة بدل اإليجار وفقاً ألحكام املادة (٤٢) من هذا القانون.

يعترب جميع األشخاص املستفيدين من التمديد مبوجب أحكام هذه املادة متكافلني 
متضامنني تجاه املؤجر يف تنفيذ موجباتهم.

املادة ٤٠: يسقط حق املستأجر يف التمديد، يف األماكن غري السكنية، وفقاً ألحكام 
إذا  أو  القانون،  (٣٤) من هذا  املادة  و(ز) من  و(و)  و(ه)  و(ج)  (أ) و(ب)  الفقرات 

أحدث تغيرياً يف وجهة استعامل املأجور كام حددت يف عقد اإلجارة.

املادة ٤١: ملالك العقار املؤجر لغري السكن الحق باسرتداد املأجور وفقاً ألحكام 
الفقرتني (ب) و(ج) من املادة (٣٢) من هذا القانون ويرتتب عىل املالك باإلضافة إىل 
التعويض املحدد يف هذه املادة تعويض آخر عن الخسارة التي يتعرض لها املستأجر من 

جراء اإلخالء (كبدل الخلو وخسارة املوقع والزبائن وتوقف االعامل وغريها).

تطبق عىل املالك الذي اسرتد مأجوره أحكام املادة ٣٣ من هذا القانون املتعلقة 
بالتعويض اإلضايف يف حال توافر رشوطها.
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املادة ٤٢: تضاعف مرة واحدة بدالت اإليجارات يف الحاالت اآلتية:

 عن األماكن املؤجرة لشخص طبيعي أو معنوي يكون أو يصبح مالكاً أبنية أو أ- 
حصصاً شائعة يف أماكن يزيد نصيبه من مجموع بدالت إيجارها الفعلية عن 

عرشة أمثال بدل إيجار املأجور الذي يشغله.

مع  املقيمون  واألوالد  والزوجة  الزوج  يعترب  البدالت،  هذه  احتساب  أجل  من 
من  املضاعفة  هذه  يطلب  أن  للاملك  يحق  وال  الواحد،  الشخص  حكم  يف  املستأجر 

مستأجر واحد أو من يحل محله بحكم هذا القانون إال مرة واحدة.

ال يستفيد من أحكام هذه الفقرة املالك الذي سبق له أن طالب بالبدل العادل يف 
ظل القانون الرقم ١٩٩٢/١٦٠، واستفاد من هذه املضاعفة.

 عن اإليجارات املعتربة عنرصاً من عنارص املؤسسة التجارية والتي يجري عليها ب- 
عقد تفرغ أو عقد إدارة حرة وفقاً ألحكام املرسوم االشرتاعي الرقم ١٩٦٧/١١ 

وذلك طيلة فرتة االدارة الحرة.

 عن األماكن املؤجرة ملامرسة مهنة حرة منظمة بقانون يف حال التنازل عنها ج- 
وفقاً ألحكام الفقرة ٢ من البند ثانياً من املادة (٣٩) من هذا القانون.



٣٣ القانون النافذ حكامً رقم ٢ الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨

الباب الرابع
أحكام مشرتكة لجميع عقود اإليجار

املادة ٤٣:

 للمستأجر بعد انقضاء مدة العقد االسايس بالرغم من كل اتفاق مخالف أن - ١
يدفع بدل اإليجار مشاهرًة وسلفاً إذا كان بدل اإليجار الشهري يتجاوز نصف 

الحد األدىن لالجور بتاريخ استحقاق هذا البدل.

ال يحكم عىل املستأجر باإلسقاط من حق التمديد: - ٢

أ-     إذا أرسل البدالت إىل املؤجر بواسطة حوالة بريدية بكتاب مضمون مع   
إشعار باالستالم ضمن املهلة القانونية إىل محل إقامة املؤجر.

ب-    إذا أودع ضمن املهلة القانونية البدالت لدى الكاتب العدل الذي يعمل   
يف القضاء أو املدينة اللذين يقع املأجور ضمن نطاق أي منهام. وعىل 
الكاتب العدل أن يقوم بإبالغ املؤجر عىل عنوانه األخري مضمون اإليداع 

ودعوته لقبض قيمته.

املادة ٤٤: لكل من املالك واملستأجر تنفيذ الحكم القايض باالسرتداد، وإذا مل يعمد 
إنذاره  بعد  التنفيذ،  دائرة  يف  التعويض  قيمة  من  عليه  يتوجب  ما  تسديد  إىل  املالك 
من قبلها، يُلزم بتعويض إضايف قدره إثنان باملئة شهرياً من قيمة التعويض، غري قابل 

للتعديل، يُحسب ويُنّفذ ويُحّصل مبارشًة بواسطة دائرة التنفيذ.

املادة ٤٥: يقصد بالنفقات املشرتكة الواردة يف هذا القانون:

نفقات الخدمات املشرتكة وهي:- ١

 نفقات استهالك أو إنتاج التيار الكهربايئ، العائدة لسكن البواب واملصعد أ- 
غري  البناء  يف  بحكمها  هو  وما  املفرز  البناء  يف  املشرتكة  األقسام  وسائر 

املفرز.

االرتوازية ب-  اآلبار  الباردة مبا يف ذلك املستخرجة من  املياه  تأمني   نفقات 
واملياه الساخنة والتدفئة والتربيد.



تعديل قانون اإليجارات٣٤

 أجر البواب املوازي للحد االدىن لالجور، باالضافة إىل الزيادات مبا فيها ج- 
التدرج والضامئم والتعويضات القانونية واالشرتاكات املتوجبة للصندوق 
الوطني للضامن االجتامعي وتعويض نهاية الخدمة. وال يدخل يف حساب 

األجر بدل املسكن.

نفقات الصيانة وهي:  -٢

املياه  تأمني  بأجهزة  املتعلقة  والدهان واإلصالحات  والطرش  البناء  نفقات صيانة 
والتربيد والتدفئة ومتديداتها املشرتكة وباملصعد وبتأمينه لدى إحدى رشكات الضامن.

نفقات إعادة التجهيز وهي:  -٣

نفقات إعادة تجهيز البناء باآلالت واملعدات التي تؤمن الخدمات املشرتكة، وتعترب 
بحكم نفقات إعادة التجهيز نفقات تجديد املظهر الخارجي للبناء واالقسام املشرتكة أو 

ما هو بحكمها.

ل املستأجر كافة النفقات املشرتكة، يتحّمل  املادة ٤٦: ما مل يكن مثة اتفاق يحمِّ
املالك نسبة ٢٠٪ (عرشون باملئة) من نفقات الخدمات املشرتكة والصيانة رشط أن ال 
تتجاوز مساهمته ٥٪ (خمسة باملئة) من مجموع بدالت إيجار األمكنة التي تستفيد من 
هذه الخدمات، ويوزع الباقي عىل الوحدات التي يتألف منها البناء سواء كانت شاغرة 

أو مشغولة من املالك أو سواه.

ترتتب نفقات تجديد املظهر الخارجي للبناء واألقسام املشرتكة أو ما هو بحكمها 
إذا فرضت االدارة املختصة إجراءها.

تؤخذ باإلعتبار مساحة كل مأجور عند توزيع حصص املساهمة بني الشاغلني.

حصص  توزيع  أو  قيمتها  أو  األعامل  جدوى  بشأن  الفرقاء  بني  ينشأ  خالف  كل 
املساهمة يفصل فيه قايض األمور املستعجلة وفقاً لألصول املتبعة لديه مبوجب قرار 

معجل التنفيذ عىل أصله.

اعتاد  التي  املشرتكة  الخدمات  تقديم  عن  االمتناع  للمؤجر  يحق  ال   :٤٧ املادة 
تقدميها والتي اتفق عليها أساساً يف عقد اإليجار.

فإذا كانت هذه الخدمات تشمل التدفئة أو التربيد أو املياه الساخنة، عىل املؤجر 
أن يؤّمن التدفئة الكافية بصورة منتظمة من ١٥ ترشين الثاين حتى ٣١ آذار من السنة 

الثانية والتربيد من أول حزيران حتى ١٥ ترشين األول من السنة عينها.
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أما املياه الساخنة فعليه تقدميها طيلة أيام السنة، كل ذلك ما مل يكن يف العقد 
اتفاق مخالف.

أو  عليها  املتفق  الخدمات  بعض  أو  كل  رشعي  مسّوغ  بدون  املالك  يؤّد  مل  إذا 
املتوجبة قانوناً يرتتب للمستأجر، بعد التحقق من ذلك بواسطة خبري يعينه قايض األمور 
يزيد  أال  شهرين، عىل  إيجار  بدل  يساوي  تعويض  رسم،  أي  استيفاء  دون  املستعجلة 
مجموع التعويض املحكوم به، يف السنة التأجريية الواحدة، عن بدل إيجار أربعة أشهر.

املادة ٤٨:

الحساب - ١ عىل  سلفة  السنة  يف  واحدة  مرة  املستأجر  من  يطلب  أن   للمؤجر 
لتأمني النفقات املشرتكة توازي نسبة ٧٥٪ مام دفعه عن السنة السابقة، ويف 
هذه الحالة يحق للمستأجرين تعيني أحدهم لالرشاف عىل عملية إنفاق هذه 

السلفة.

وبني - ٢ بينه  لها  وتوزيعاً  للنفقات  تفصيلياً  حساباً  ينظم سنوياً  أن  املؤجر   عىل 
املستأجرين، مبيناً حصة مساهمة كل منهم ويبلّغه اليهم ويكون من حق كل 
منهم االطالع عىل الفواتري املثبتة لهذه النفقات وطلب صورة عنها عىل نفقته 

عند االقتضاء لإلعرتاض عىل صحتها إذا شاء.

من - ٣ املستحقة  حصته  دفع  عن  أو  السلفة  دفع  عن  املستأجر  تأّخر   يعترب 
املساهمة السنوية بعد املحاسبة النهائية مبثابة التأخر عن دفع بدالت اإليجار 
وينتج املفاعيل املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من املادة (٣٤) من هذا القانون 

عىل أن يكون اإلنذار مرفقاً بصورة عن جميع املستندات املثبتة للنفقات.

املادة ٤٩:

 خالفاً لكل نص أو اتفاق سابق، يتحمل املستأجر كامل نفقات االصالحات غري - ١
املشرتكة الخاصة باملأجور.

أو - ٢ لاليجار  املعدة  االقسام  أرباع  ثالثة  شاغيل  بني  يجري  خطي  اتفاق   كل 
الشغالها من قبل املالك بشأن إعفاء املالك من تأدية كل أو بعض الخدمات 

املشرتكة يكون ملزماً للاملك ولجميع املستأجرين.

دعاوى  للفصل يف جميع  النظر  املدين صالحية  املنفرد  بالقايض  تناط   :٥٠ املادة 
اإليجار ويف جميع الطلبات والدفوع التي تالزمها مهام بلغ بدل اإليجار السنوي.
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تعني جلسة املحاكمة األوىل يف دعاوى اإليجارات دون التقيد مبهل تبادل اللوائح، 
وال يقبل الحكم االبتدايئ الصادر يف دعاوى إيجار العقارات املبنية الخاضعة لهذا القانون 
أياً من طرق املراجعة العادية واالستثنائية سوى االعرتاض يف حدود املادة ٤٦٨ من قانون 
تبلّغه،  تاريخ  من  يوماً  مهلة خمسة عرش  واالستئناف خالل  املدنية  املحاكامت  أصول 
االستثنائية سوى  أو  العادية  املراجعة  أي طريق من طرق  اإلستئنايف  الحكم  يقبل  وال 

االعرتاض يف حدود املادة ٦٥٧ من قانون أصول املحاكامت املدنية.

إال أن الحكم االستئنايف يقبل التمييز إذا كان مثة تعارض بينه وبني الحكم االبتدايئ 
التمديد فقط. ويرسي ذلك عىل األحكام االستئنافية الصادرة  لجهة االسقاط من حق 

اعتباراً من ١٩٨٧/١/١ أياً كان القانون الذي اعتمد يف هذه األحكام.

يبقى قضاء العجلة يف نطاق أحكام القانون العام صالحاً للنظر يف القضايا الطارئة 
واملستعجلة التي ال يتصدى الفصل فيها إىل أساس النزاع.

أصول  قانون  من  يليها  وما   ٨٤٧ املادة  أحكام  تطبق   :٥١ املادة 
لتحصيل  الخطية  والتعهدات  األسناد  بتنفيذ  املتعلقة  املدنية  املحاكامت 
مرفقاً  األسايس  اإليجار  عقد  اعتامد  ميكن  اإليجار.  عقود  يف  املعينة  البدالت 
العقد. تسجيل  تجديد  تثبت  املختصة  االدارة  أو  البلدية  عن  صادرة  بإفادة 

يوقف  االعرتاض ال  إن  املدنية،  املحاكامت  أصول  قانون  املادة ٨٥٢ من  ألحكام  خالفاً 
التنفيذ ما مل تقرر املحكمة املختصة خالف ذلك، لقاء كفالة أو بدونها.

املادة ٥٢: يف جميع حاالت االسرتداد واإلسقاط من التمديد تأخذ املحكمة باالعتبار 
يف  الرتميم  أعامل  الجراء  تحّملها شخصياً  قد  املستأجر  يكون  التي  الرضورية  النفقات 

املأجور املسرتد وكذلك املدة التي انقضت عىل أعامل الرتميم.

املادة ٥٣:

العقار - ١ مالك  يجيز  مبوجبه  الذي  العقد  الهالكة  البدالت  ذي  بالعقد   يقصد 
لشخص آخر إقامة إنشاءات أو أبنية عىل العقار املذكور من ماله الخاص لقاء 

استثامرها مدة من الزمن لقاء بدالت محددة يف العقد.

 تخضع عقود اإليجار ذي البدالت الهالكة املعقودة اعتباراً من ١٩٩٢/٧/٢٣ وما - ٢
بعد لألحكام الواردة فيها.
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وكذلك عقود اإليجار التي أجراها املستثمر عىل اإلنشاءات أو األبنية مع أشخاص 
ثالثني عىل أن ال تتعدى مدتها مدة العقد األسايس.

د عقود اإليجار ذي البدالت الهالكة املعقودة قبل ١٩٩٢/٧/٢٣ مدة ثالث - ٣  متدَّ
األساسية قد  املدة  كانت  إذا  القانون  بهذا  العمل  تاريخ  من  ابتداًء  سنوات 
انتهت قبل العمل به. وإذا كانت مدتها األساسية مل تنته بعد فيبقى معموالً 

بها لحني انتهاء هذه املدة.

 تخضع عقود اإليجار املعقودة بني املستثمر واألشخاص الثالثني قبل ١٩٩٢/٧/٢٣ - ٤
ألحكام هذا القانون.

 إذا كان املستثمر يشغل البناء أو أي قسم منه وكان اإلشغال يعود إىل ما قبل - ٥
١٩٩٢/٧/٢٣، فإن املستثمر يعترب مستأجراً وترسي عليه أحكام هذا القانون.

املادة ٥٤: خالفاً ألي نص آخر، ال تعترب باطلة عقود اإليجارات املتعلقة بأماكن 
تحوي مخالفات لقوانني البناء أو التنظيم املدين إال إذا كانت هذه املخالفات غري قابلة 

للتسوية مبوجب القوانني النافذة.

إال أنه يف الحالة األخرية فإن الحكم بإخالء املستأجر ال ينفذ إال بالتالزم مع إزالة 
للهدم  االسرتداد  أحكام  للمستأجر وفق  يدفع  تعويض  ولقاء  املؤجر  قبل  املخالفة من 

املنصوص عليها يف هذا القانون.

املادة ٥٥: 

ميدد العمل بالقانون رقم ٩٢/١٦٠ حتى تاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٨. - ١

رقم - ٢ بالقانون  عمالً  املمدة  اإليجار  بدالت  تزاد   ٢٠١٢/٢/١ تاريخ  من   اعتباراً 
١٩٩٢/١٦٠ والسارية بتاريخ ٢٠١٢/١/٣١ بنسبة ١٢٫٨٪.

تعترب الزيادة املدفوعة والتي تتجاوز قيمتها املبلغ عىل اساس هذه النسبة دفعة 
عىل حساب االيجارة للفرتات الالحقة لتاريخ التسديد.

 مع مراعاة املادة ٢٢ من هذا القانون تبقى الدعاوى املقامة قبل تاريخ العمل - ٣
به خاضعة ألحكام القوانني التي أقيمت يف ظلها.



تعديل قانون اإليجارات٣٨

الباب الخامس
احكام مختلفة

السابعة من  املادة  الفقرة (د) من  يعطى املستأجر املشمول بأحكام  املادة ٥٦: 
لإلسكان)  العامة  املؤسسة  (إنشاء  وتعديالته   ١٩٩٦/٧/٢٤ تاريخ   ٥٣٩ رقم  القانون 

األفضلية املطلقة يف االشرتاك بالنظام الخاص باإليجار التمليك.

املادة ٥٧: تحدد عند اإلقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون مبراسيم تتخذ يف 
مجلس الوزراء بناًء عىل اقرتاح وزيري العدل واملالية.

املادة ٥٨: خالفاً ألي نص مخالف، يعلّق تطبيق أحكام مواد هذا القانون املتصلة 
أو  التنفيذ  أو  األساس  يف  القضائية  املراجعات  كام  والتقدميات،  املساعدات  بالحساب 
األحكام التي سبق وأن صدرت والتي تؤدي إىل تحديد بدل إيجار أو إخالء املستأجر 

املعني بتقدميات الصندوق املذكور إىل حني دخوله حيز التنفيذ.

املادة ٥٩: تلغى جميع األحكام املخالفة لهذا القانون أو غري املتفقة ومضمونه.

املادة ٦٠: يعمل بهذا القانون فور نرشه يف الجريدة الرسمية.



بتاريخ ١٤ آذار ٢٠١٧، تقّدم اثنا  عرش نائباً مبراجعة أمام املجلس الدستوري اللبناين 
ترمي إىل وقف العمل بالقانون النافذ حكامً رقم ٢ تاريخ ٢٨ شباط ٢٠١٧ (تعديل قانون 

اإليجارات)، وإبطاله.

يف  املنشور   ٢٠١٧/٣ رقم  الدستوري  املجلس  قرار  صدر   ٢٠١٧ آذار   ٣٠ بتاريخ 
الجريدة الرسميّة عدد ١٦ تاريخ ٦ نيسان ٢٠١٧ ص ١٦٤٣-١٦٤٨ الذي قىض باإلجامع  

بقبول املراجعة شكالً ورّدها يف األساس. 





المجلس الدستوري، قرار رقم 2017/3، تاريخ 30 آذار 2017

املجلس الدستوري
(املنشور يف الجريدة الرسميّة للجمهوريّة اللبنانيّة،
العدد ١٦، تاريخ ٦ نيسان ٢٠١٧، ص ١٦٤٣-١٦٤٨)

رقم املراجعة: ٢٠١٧/٢ تاريخ ٢٠١٧/٣/١٤

املستدعون: النواب السادة:

بقرادونيان  وآغوب  هاشم  وعباس  الضاهر  وخالد  غاريوس  وناجي  أسود  زياد 
ومروان فارس والوليد سكرية وعبداللطيف الزين وعاصم قانصو وأمل أبو زيد ودوري 

شمعون ونقوال فتوش.

القانون املطعون يف دستوريته:

 /١٠/ عدد  الرسمية  الجريدة  يف  الصادر   /٢/ رقم  حكامً  النافذ  االيجارات  قانون 
تاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨.

إن املجلس الدستوري،

امللتئم يف مقرّه بتاريخ ٢٠١٧/٣/٣٠، برئاسة رئيسه عصام سليامن وحضور نائب الرئيس 
طارق زياده واألعضاء: أنطوان مرسة، أنطوان خري، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد 

الصمد، صالح مخيرب ومحمد بسام مرتىض وتغيب أحمد تقي الدين بداعي املرض.
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وعمال باملادة ١٩ من الدستور،

وبعد اإلطالع عىل ملف املراجعة وسائر املستندات املرفقة بها، وعىل تقرير العضو 
املقرر املؤَّرخ يف ٢٠١٧/٣/٢٢،

النواب املذكورة أسامؤهم أعاله تقدموا مبراجعة سّجلت يف قلم  ومبا ان السادة 
يف  املطعون  بالقانون  العمل  وقف  اىل  ترمي   ،٢٠١٧/٣/١٤ بتاريخ  الدستوري  املجلس 

دستوريته وإبطاله،

ومبا ان السادة النواب الذين تقدموا باملراجعة أدلوا باألسباب اآلتية:

إن القانون املطعون يف دستوريته خالف القانون الدستوري واملبادئ الدستورية 
واالتفاقيات الدولية املنضم إليها لبنان واملوقعة منه واملكرسة يف مقدمة الدستور اللبناين،

مل يلتزم املجلس النيايب بقرار املجلس الدستوري بتأمني حق السكن وتوفريه، وهو 
ذو قيمة دستورية ورشط أسايس لتحقيق األمن اإلجتامعي،

إن القانون املطعون يف دستوريته خالف حقوقاً أساسية ومنها عدم املحافظة عىل 
الحق يف السكن، واملجلس الدستوري ملزم بإجراء الرقابة الدستورية املتعلقة بهذه املواد 

التعديلية وباتصالها مبجمل مواد القانون لرتابط املواد ببعضها:

يف رقابة املواد القانونية لضامن والحامية الدستورية وتأمينها وتطبيقها يف املواد 
التعديلية وباتصالها بباقي مواد القانون، وإبطالها جزئياً وكلياً،

عدم جواز تعديل أو الغاء يف قوانني الحقة، النصوص النافذة السابقة والضامنة 
لهذه الحريات والحقوق األساسية للسكن.

إبطال املواد /٣ و٥٨ و٦٠/املعدلة من القانون املطعون فيه، ملخالفتها املادتني /٥١ 
و٥٧/ من الدستور، ولتعليق القانون عىل رشط بعد نرش ونفاذ القانون، وللقانون رقم 

/٦٤٦/الصادر يف ١٩٩٧/٦/٢.

عىل  املحافظة  عدم  ومنها  أساسية  حقوقاَ  ملخالفته  وكلياً،  جزئياً  القانون  إبطال 
حق السكن ذي القيمة الدستورية ومخالفة الفقرات "ج"، "ز"، "ط"، "ي" من مقدمة 
متييز،  أي  دون  املواطنني  جميع  بني  والواجبات  الحقوق  يف  املساواة  الدستور ورضب 
اللبنانية،  األرايض  أي جزء من  السكن عىل  ومخالفة المكانية  املتوازن  لالمناء  مخالفة 
الفقرات "ج"،  القانون املطعون فيه وتعديالته  مليثاق العيش املشرتك، مخالفة  ورضباً 
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"ز"، "ط"، "ي" من مقدمة الدستور برضب ميثاق العيش املشرتك واالمناء املتوازن والحق 
يف اإلقامة عىل األرايض اللبنانية واملساواة أمام القانون،

يرضب القانون املطعون فيه وتعديالته صيغة العيش املشرتك املكرسة يف الفقرة 
"ي" من املقدمة، وجود حوايل ثالثة ماليني أجنبي والتغيري الدميوغرايف وتهديد األمن 

الوطني،

الرشكات العقارية وإفراغ مدينة بريوت واملحافظات واملناطق.

الفرز الطائفي واملذهبي وتهديد األمن الوطني.

مخالفة القانون املطعون فيه وتعديالته الدستورية لناحية إنصاف املالكني وعدم 
إعطاء املستأجرين حقوقهم، ال سيام املادة /٧/ من الدستور والفقرة "ج" التي توجب 
متايز  دون  املواطنني  جميع  بني  والواجبات  الحقوق  يف  واملساواة  االجتامعية  العدالة 

وتفضيل،

ومقدمة  الدولية  االتفاقيات  ملخالفته  وتعديالته  فيه  املطعون  القانون  إبطال 
بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد  االنسان  لحقوق  العاملي  االعالن  مخالفة  الدستور: 
املدنية والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والقضائية، 
ومخالفة االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي ومخالفة إتفاقية 
القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ومخالفة اتفاقية حقوق الطفل ومخالفة 
موجبات الدولة بااللتزام باالتفاقيات الدولية ومقدمة الدستور واملبادئ الدستورية يف 

املحافظة عىل حق السكن.

إبطال املواد املعدلة، /٣ و٤ و١٠ و٣٨/ لتمييزها بني املواطنني يف األماكن السكنية 
ذاتها، وبني األماكن غري السكنية واالماكن السكنية، ومخالفة مقدمة القانون وتعديالته 

للفقرة «ج" من مقدمة الدستور واملادة /٧/ منه.

التمييز بني املواطنني أنفسهم وبينهم  إبطال املواد /٣ و٤ و١٠/ املعدلة، بسبب 
اللبنانيني يف األماكن السكنية لالستفادة من الصندوق، وإبطال املادتني /٢٢  وبني غري 
و٢٤/املعدلتني من القانون املطعون فيه للتمييز يف التعويض بني األماكن السكنية وغري 

السكنية التي كانت تعترب فخمة.

إبطال املادتني /٢٠ و٣٨/ املعدلتني للتمييز بفرض بدالت ايجار مرتفعة يف األماكن 
غري  األماكن  يف  رمزية  ايجار  بدالت  زيادات  دفعهم  أو  املستأجرين  وإعفاء  السكنية، 

السكنية، مخالفة للفقرة "ج" من مقدمة الدستور واملادة /٧/ منه.
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املعطاة  الضامنات  إنقاص  مبدأ  ملخالفتهام  املعدلتني  و١٠/   ٣/ املادتني  إبطال 
للمستأجرين يف املحافظة عىل حق السكن واملساواة أمام القانون والعدالة االجتامعية 

املنصوص عنهام يف الفقرة "ج" من مقدمة الدستور واملادة /٧/ منه.

التمييز بني املواطنني أمام القانون يف االستفادة من الصندوق والحساب ومخالفة 
مبدأ املساواة بني املواطنني املنصوص عنه يف الفقرة "ج" من املقدمة واملادة /٧/ من 

الدستور.

إبطال املادتني /٤ و٢٢/ املعدلتني من القانون لحرمان غري اللبنانيني من الصندوق 
والحرمان من كافة التعويضات، مام يشكل مخالفة ملبدأ املساواة أمام القانون وللعدالة 
االجتامعية املنصوص عنهام يف مقدمة الدستور واملادة /٧/ منه والتفاقية القضاء عىل 

التمييز العنرصي بكافة أشكاله.

القانون  أمام  املواطنني  بني  املساواة  لعدم  برمته،  والقانون  املعدلة  املواد  إبطال 
وملخالفة العدالة االجتامعية املنصوص عنه يف مقدمة الدستور واملادة /٧/ منه.

لتعليق القانون عىل رشط مستقبيل بانشاء الصندوق (املادتان /٣ و٥٨/ املعدلتان).

لتعليق نفاذه بحق قسم من اللبنانيني وتنفيذه بحق قسم آخر (املواد ٣ و٥٥ و٥٨ 
و٦٠ املعدلة الجديدة).

التمييز يف بدء املهل غري املوحدة عىل جميع اللبنانيني إستنادا للمواد /٣ و٥٥ و٥٨ 
و٦٠ املعدلة الجديدة/.

القوانني بعد صدورها، وألنه نص عىل  تنفيذ  آنيّة  الدستورية يف  املبادئ  ملخالفة 
لبدء تطبيقه، وبشكل متناقض بعضها مع بعض، األمر املخالف  أربع مهل عىل األقل 

للمبدأ الدستوري يف التطبيق اآلين للقانون بعد صدوره مام يؤدي اىل فراغ ترشيعي.

إبطال املادتني /٥٨ و٥٩/ ملخالفتهام مبدأ فصل السلطات املكرس يف الدستور.

إبطال القانون للتناقض بني إنشاء الحساب وإنشاء الصندوق.

إبطال املواد /٣ و١٠ و١٥ و٢٠ و٢٢ و٤٥ و٤٦/ املعدلة من القانون املطعون فيه 
ملخالفة رشوط عقد االيجار وتغيري رشوطه بإرادة منفردة من الدولة.

املساواة  مبدأ  وملخالفتها  السكن،  عىل حق  للمحافظة  املعطاة  الضامنات  إضعاف 
والعدالة االجتامعية املنصوص عنهام يف مقدمة الدستور واملادة /٧/ منه واالتفاقيات الدولية.
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إستفادة البعض من الصندوق إستناداً للامدتني /٣ و١٠/ من القانون املطعون فيه.

التمييز يف التمديد لألماكن السكنية تسع سنوات للبعض واثنتي عرشة سنة للبعض 
اآلخر.

تحديد بدالت ايجار مبالغ فيها بلغت ٤٪ من قيمة املأجور إستناداً اىل املادة /٢٠/ 
املعدلة الجديدة.

اىل املادتني  إستناداً  للامدة /٢٢/ املعدلة وجعله رمزياً  تخفيض التعويض استناداً 
/٢٢ و٢٤/ ودون أي تعويض لألجانب إستناداً اىل البند /٤/ من املادة /٢٢/، وهي أسباب 

كافية لوحدها بتهجري مليون مواطن.

نفقات ترميم البناء كافية لوحدها لتهجري مليون لبناين، إستنادا اىل املادتني /٤٥ 
و٤٦/.

اىل  استناداً  القانون  تطبيق  يف  لتمييزها  املعدلة،  و٥٥/  و٣٢   ٢٢/ املواد  إبطال 
نوع الدعوى، إذ يطبق قانون اإليجارات القديم عىل قسم آخر، وهناك قسم ال يطبق 
عليه اي قانون للفراغ القانوين، وملخالفة مبدأ دستوري بعدم وضوح القانون وتناقضه، 
وإبطال املادة /٣٢ فقرة د/ واملادة ٢٢ معدلة ملخالفتهام مبدأ فصل السلطات املنصوص 

عليه يف املادة /٢٠/ من الدستور.

إبطال املادة /٢٩/ املعدلة للتناقض الواقع يف نصها واملادة /٥/ من قانون ٩٢/١٦٠، 
العدالة االجتامعية املنصوص عنهام يف  القانون ومبدأ  أمام  وملخالفتهام مبدأ املساواة 

مقدمة الدستور واملادة /٧/ منه.

يف  وإختصاصها  صالحياتها  عن  وخروجها  تأليفها  دستورية  لعدم  اللجنة  إبطال 
تعيني موجب العقد املنصوص عنه يف املواد /٧ و١٣ و١٨ الفقرة األخرية املعدلة/.

يف  القضائية  املواصفات  توفر  وعدم  تعديلها،  بعد  اللجنة  تأليف  دستورية  عدم 
أعضائها.

مخالفة اللجنة مبدأ فصل السلطات، ومبدأ الحق يف اللجوء اىل املحاكم الوطنية 
املختصة إلنصافه، إستنادا اىل املادة /٢٠/ من الدستور واملادة /٨/ من اإل عالن العاملي 

لحقوق االنسان،
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مخالفة  حقوقهم  اىل  للوصول  املستأجرين  عىل  تعجيزية  مصاريف  فرض  لجهة 
للحق وللمبدأ الدستوري املكرس لكل مواطن يف املطالبة القضائية والوصول إىل حقوقه 

دون تكلفة،

لعدم اختصاص اللجنة يف تعيني بدل اإليجار ويف البطالن املطلق لعقود اإليجار 
عىل مسؤولية الدولة لتغيري الرشوط املتفق عليها يف القانون املطعون فيه.

بناًء عىل ما تـقّدم

يف الشكل:

مبا أن املراجعة املقدمة من اثني عرش نائباً وردت ضمن املهلة املحددة يف الفقرة 
األخرية من املادة /١٩/ من القانون رقم ١٩٩٣/٢٥٠ مستوفية جميع الرشوط الشكلية، 

فهي مقبولة شــــــكالً.

يف األساس:

مبا أن صالحيات املجلس الدستوري ُحّددت يف املادة ١٩ من الدستور التي جاء 
فيها:

"ينشأ مجلس دستوري ملراقبة دستورية القوانني...".

ومبا أن املادة /١٨/الفقرة األوىل من القانون رقم /٢٥٠/ املتعلق بإنشاء املجلس 
نصت عىل ما ييل:

"يتوىل املجلس الدستوري الرقابة عىل دستورية القوانني وسائر النصوص التي لها 
قوة القانون"،

فيكون أي طلب خارج عن اختصاص املجلس الدستوري مستوجباً للرد.

ومبا أنه يتوجب معالجة األسباب املدىل بها يف املراجعة عىل التوايل:

أوالً: انتهاك حق السكن كمبدأ ذي قيمة دستورية:

وخالفه  السكن  قد خرق حق  فيه  املطعون  القانون  ان  الطعن  مراجعة  أوردت 
كمبدأ ذي قيمة دستورية.
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ومبا أن املجلس الدستوري يف قراره الرقم ٢٠١٤/٦ تاريخ ٢٠١٤/٨/٦ (الطعن يف 
تاريخ  الرسمية  الجريدة  من   ٢٧ العدد  ملحق  يف  املنشور  االيجارات  قانون  دستورية 
ينبغي عىل  للمواطن هدف ذو قيمة دستورية  السكن  "توفري  أن  اعترب   (٢٠١٤/٦/٢٦
القوانني اآليلة اىل تحقيق هذا  السلطتني االشرتاعية واالجرائية رسم السياسات ووضع 
الهدف، وعدم االكتفاء بتنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر، وان تنظيم هذه العالقة هو 
من صالحيات السلطة االشرتاعية ويعود لها حق التقدير، وليس من صالحيات القضاء 
الدستوري النظر يف املالءمة، غري انه من غري الجائز للمشرتع ان يتجاوز الضامنات التي 
نص عليها الدستور، وتبقى القوانني خاضعة لرقابة القضاء الدستوري من أجل الحفاظ 
الحق  بني  الترشيعات  يف  التوفيق  االشرتاعية  السلطة  عىل  وأن  الضامنات،  هذه  عىل 
بامللكية والحق بالسكن وذلك من خالل عدالة متوازنة قد ال تخلو من ثغرات وشوائب 
يف وسائلها وتطبيقاتها، وأن القانون، املطعون فيه وضع بهدف تحقيق عدالة متوازنة، 
وأن أي متييز تفضييل لوضع مبالغ فيه يشكل خرقا ملبدأ املساواة، وأن تباين الوضع بني 
املالك واملستأجر هو يف طبيعته ووزنه يربر التباين يف املعاملة، وأن املساواة تعني أن 
ال تستفيد جامعة من منفعة مبالغ فيها، وأن تتعرض جامعة أخرى لغنب مبالغ فيه من 
قانون عام، وأن مبدأ املساواة يشتمل عىل مبادئ خاصة يف مجال محدد أو يف حال متييز 
إيجايب بهدف تصحيح وضع اجتامعي وبخاصة ضامن املشاركة يف الحياة العامة وليس 
يف قضايا مرتبطة بحق امللكية والسكن، وأن القانون املطعون فيه يسعى اىل معالجة 
متوازنة بني مصالح متناقضة وسلبيات مرتاكمة وأوضاع هي أساساً غري حقوقية وغري 
دستورية أحياناً، ما يوجب مقاربة دستورية متكاملة ومتوازنة وعقالنية، وأن القانون 
املتوازن بني مصالح متباينة قد يحد من حقوق دستورية ولكن لهدف رشيد ورضوري 
انطالقاً من قيم ومرجعيات ومن خالل مقاربة متوازنة، وأن التوازن بني مصالح متباينة 
وللصالح  متوازنة، وهي هدف مرشوع  مقاربة  كل  عنارص رضورية يف  ألربعة  يخضع 
العام، تحقيق الغاية املرجوة أو عىل األقل املساهمة يف تحقيقها، الرضورة والتوازن من 
ناحية الكلفة واملنافع وأن التوازن بني املصالح يتطلب مقارنة املصالح بهدف استخالص 
نتيجة معقولة واملوازنة يف كل قضية متنازع عليها، وتحديد فضائل كل قرار بالحق مع 
األخذ بعني االعتبار الظروف الخاصة يف كل حالة، وأن كل توازن متالزم مع درجة مقبولة 
من التضحية، والتي هي يف حاالت شائكة ومعقدة، وسيلة من وسائل تحقيق مبادئ 

حقوق االنسان".
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ومبا أنه يف ضوء الحيثيات السابقة قرر املجلس الدستوري يف قراره السابق املشار 
العدالة  مع  فيه،  املطعون  القانون  تعارض  لجهة  وقتذاك  بها  املدىل  األسباب  رد  اليه 

االجتامعية واملساواة،

ومبا أنه ال يسع املجلس الدستوري يف الطعن الراهن إال ان يتبنى الحيثيات السابقة 
ولالتفاقات  منه  السابعة  وللامدة  الدستور  ملقدمة  ومخالفة  يجد خرقاً  مل  ألنه  نفسها 
القانون املطعون  الطاعنون كيف يخرق  لوائها، ومل يبني  لبنان تحت  الدولية املنضوي 
الطائفي  الفرز  واىل  اللبنانيني  تهجري  اىل  ويؤدي  املتوازن  واالمناء  املشرتك  العيش  فيه 

واملذهبي، وبقيت أقوالهم لكل هذه الجهات عامة وغري مؤيدة بأي دليل،

ومبا أن مراجعة الطعن مل تبني كيف ميكن ان يؤدي القانون املطعون فيه اىل إفراغ 
بريوت واملحافظات واملناطق من اللبنانيني رضبا للعيش املشرتك واألمن االجتامعي،

أن  بنّي  السكن  به بشأن حق  املنوه  السابق  الدستوري يف قراره  املجلس  أن  ومبا 
الحريات والحقوق األساسية التي ضمنها الدستور مل تخرق بالقانون املطعون فيه، وهذا 
ما ينطبق أيضا عىل الطعن الراهن، وخاصة ان ال حقوق مكتسبة يف عقود االيجارات 
املمددة، فالحق بالسكن يجب أن توفره الدولة وليس املالك، ومن ضمن األسس التي 
"نظام  الدستور،  مقدمة  من  (و)  الفقرة  وفق  هو،  الذي  اللبناين  االقتصاد  عليها  قام 

اقتصادي حر يكفل املبادرة الفردية وامللكية الخاصة"،

ومبا أن ما سبق من حيثيات يبني أن ال خرق ومخالفة لالتفاقات الدولية املنضوي 
فيها لبنان بشأن التمييز ضد املرأة وحقوق الطفل، لذلك ال يكون القانون املطعون يف 

دستوريته قد تعارض لهذه الناحية والدستور.

غري  األماكن  وبني  ذاتها،  السكنية  األماكن  يف  املواطنني  بني  التمييز   ثانياً: 
السكنية وبني األماكن السكنية التي كانت تعترب فخمة:

مبا أن القانون املطعون فيه ميّز بني أصحاب مراكز ووضعيات قانونية مختلفة،

ومبا أن القانون املطعون فيه قد وضع أحكاماً قانونية متباينة لفئات املستأجرين 
بحسب أوضاعهم، ويف ضوء حق التقدير املرتوك للسلطة االشرتاعية واملتعلق بأولويات 

السياسات العامة،

الذي  الناحية قد خرق مبدأ املساواة  القانون املطعون فيه لهذه  لذلك ال يكون 
ضمنه الدستور.
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ثالثا: التمييز بني اللبنانيني وغري اللبنانيني والتمييز العنرصي:

مبا أن مراجعة الطعن أوردت ان املادتني /٤ و٢٢/ من القانون املطعون فيه حرمتا 
من  حرمانهم  األخرية  التعديالت  يف  وأضيف  الصندوق،  مساهمة  من  اللبنانيني  غري 

التعويضات كلها،

ومبا ان املادة /٤/ املنوه بها نصت عىل أنه: "ال يستفيد من تقدميات هذا الصندوق 
املستأجر غري اللبناين"،

أنه  الثانية نصت عىل  فقرتها  فيه يف  املطعون  القانون  الثالثة من  املادة  ان  ومبا 
"يهدف هذا الصندوق اىل مساعدة جميع املستأجرين املعنيني بهذا القانون الذين ال 
يتجاوز معدل دخلهم الشهري خمسة أضعاف الحد األدىن الرسمي لألجور وذلك من 
طريق املساهمة يف دفع الزيادات "كليا" أو "جزئيا" حسب الحالة التي تطرأ عىل بدالت 

ايجاراتهم تنفيذا ألحكام هذا القانون"،

ومبا أن القانون املطعون فيه ميّز بشأن اللبنانيني بحسب مداخيلهم رشطاً ملساهمة 
الصندوق، أي ميّز بني أصحاب مراكز ومواقع قانونية مختلفة لجهة املداخيل الشهرية، 
وهذا التمييز يندرج يف إطار مساعدة ذوي املداخيل املتدنية الذين ال قدرة لهم عىل دفع 
ما يرتتب عليهم من أعباء مالية، نتيجة دخول القانون املطعون فيه حيز التنفيذ، وبالتايل 
يندرج هذا التمييز يف إطار السعي لتحقيق التوازن اإلجتامعي والعدالة االجتامعية التي 

نصت عليها مقدمة الدستور، وال يتعارض مع املساواة التي ضمنها الدستور،

ومبا انه ال يجوز تطبيق مبدأ املساواة بني اللبناين واألجنبي، لجهة الحصول عىل 
نفسه، وال يجوز تحميل  القانوين  املركز  يقعان يف  لكونهام ال  الصندوق،  مساعدة من 

الخزينة العامة أعباء دفع مساعدات مالية للمستأجرين غري اللبنانيني،

ومبا أن اإلعالن العاملي لحقوق االنسان واالتفاقات الدولية أخذت باالعتبار أوضاع 
الدول الخاصة، ومل تتناول الحقوق بشكل مجرّد عن األوضاع الواقعية للدول وامكاناتها 

املادية،

لذلك ال يعترب التمييز بني اللبنانيني أنفسهم لجهة االستفادة من الصندوق املنصوص 
عليه يف القانون املطعون يف دستوريته، وال التمييز بينهم وبني األجانب، مخالفاً للدستور 
العاملي لحقوق االنسان، فللمواطن حقوق عىل دولته  الدولية ولإلعالن  وللمعاهدات 
تختلف عن حقوق األجنبي، وهذا ال يندرج مطلقا يف إطار التمييز العنرصي، فالقانون 
املطعون فيه مل مينع األجانب، ممن هم يف وضع قانوين، من السكن عىل األرايض اللبنانية،
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ومبا أن املادة ٢٢ من القانون املطعون يف دستوريته، نصت عىل اسرتداد املأجور 
للرضورة العائلية أو ألجل هدم البناء الذي يقع فيه املأجور، وإقامة بناء جديد مكانه، 

لقاء تعويض حدده القانون يف كلتي الحالتني،

ومبا أن الفقرة الرابعة من املادة نفسها، أي املادة ٢٢، إستثنت املستأجرين غري 
اللبنانيني من التعويض يف الحالتني املذكورتني أعاله،

ومبا أن اإلعالن العاملي لحقوق االنسان يضمن الحقوق والحريات املتعلقة بالكرامة 
االنسانية،

السكن عىل األرايض  اللبناين من حق  القانون املطعون فيه مل يحرم غري  أن  ومبا 
اللبنانية،

ومبا أن هذا االستثناء من التعويض ال يتعارض مع اإلعالن العاملي لحقوق االنسان 
وال مع مقدمة الدستور، لذلك تكون الفقرة الرابعة من املادة ٢٢ من القانون املطعون 

يف دستوريته غري مخالفة للدستور.

رابعاً: تعليق القانون عىل رشط مستقبيل بانشاء الصندوق:

مبا أن القانون املطعون فيه أنشأ صندوقاً هو حساب مدين لإليجارات السكنية 
املتعلقة  األحكام  منه   /٥٨/ املادة  يف  وعلق  منه،  الثالثة  املادة  يف  بأحكامه  املشمولة 
بالحساب لحني دخول الصندوق حيّز التنفيذ، فال يكون يف األمر مخالفة دستورية وال 
يتعارض ذلك مع نص املادة /٦٠/ من القانون التي تنص عىل أنه يعمل به فور نرشه يف 
الجريدة الرسمية، ما يعني أنه يُعمل بالقانون فور نرشه مبا فيه املادة ٥٨ التي علّقت 
تطبيق أحكام املواد املتصلة بحساب املساعدات والتقدميات كام املراجعات القضائية....

وبالتايل ال يكون مثة تناقض بني املادة ٥٨ واملادة ٦٠ و ال سيّام ان هذا التعليق مجرد 
تدبري اجرايئ.

 خامسا: التمييز يف بدء املهل غري املوحدة عىل جميع اللبنانيني إستنادا للمواد 
/٣ و٥٥ و٥٨ و٦٠/ من القانون املطعون فيه:

مبا أن القانون املطعون يف دستوريته حدد مهالً مختلفة لوضعيات دعاوى قانونية 
مختلفة الواحدة عن األخرى،
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الترشيع املرتوك للسلطة  القانونية يدخل يف دائرة  ومبا أن تحديد هذه األحكام 

بني  متييزاً  أخرى  اىل  حالة  من  املختلفة  املهل  هذه  تحديد  يُعترب  ال  لذلك  االشرتاعية، 

اللبنانيني، وال يشكل بالتايل انتهاكاً للدستور.

 سادساً: طلب إبطال املادتني /٥٨ و٥٩/ ملخالفتهام مبدأ الفصل بني السلطات، 

املكرس يف الدستور:

مبا أّن أحكام القانون املتعلقة بالصندوق علقت حتى دخوله حيّز التنفيذ يف املادة 

/٥٨/ منه، كام وأن املادة /٥٩/ ألغت جميع األحكام املخالفة لهذا القانون أو غري املتفقة 

ومضمونه، فال يكون يف األمر مخالفة أو أي خرق ملبدأ الفصل بني السلطات املكرس 

دستورياً، طاملا أن املادة /٦/ منه نصت عىل أن:"تخضع إدارة أموال هذا الصندوق مبا 

يف ذلك أصول االنفاق والجباية لنظام مايل يصدق مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء 

عىل إقرتاح وزير املالية".

ومبا أنه ال خرق وال مخالفة دستورية يف إعطاء السلطة التنفيذية من قبل السلطة 

االشرتاعية حق إصدار نظام مايل يصدق مبرسوم يف مجلس الوزراء، ألن مثل هذا النظام 

املايل يتطلب أحكاماً تقنية وفنية هي أبعد ما تكون عن متناول السلطة االشرتاعية، األمر 

املتعارف عليه يف األنظمة الدميقراطية الربملانية،

يتطلبها  التي  التنظيمية  املراسيم  إطار  يندرج يف  للصندوق  املايل  النظام  أن  ومبا 

وضع القوانني موضع التنفيذ،

ومبا أن املراسيم التنظيمية تدخل يف إطار صالحيات السلطة اإلجرائية،

ومبا أن املادة ٥٨ علّقت املراجعات القضائية وتنفيذ القرارات ريثام يبدأ العمل 

بتقدميات الصندوق،

ومبا أن ما ورد يف املادتني ٥٨ و٥٩ من القانون املطعون يف دستوريّته ال عالقة له 

مببدأ الفصل بني السلطات،

لذلك يكون طلب اإلبطال بسبب انتهاك مبدأ الفصل بني السلطات يف غري محله.
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سابعاً: التناقض بني إنشاء الحساب وإنشاء الصندوق:

مبا أن الفقرة األوىل من املادة الثالثة من القانون املطعون فيه نصت عىل أنه:"ينشأ 
هذا  يف  اليه  (يشار  القانون  هذا  بأحكام  املشمولة  السكنية  لاليجارات  مدين  حساب 
القانون بالصندوق) خالل أربعة أشهر من تاريخ نرش هذا القانون، ويكون تابعا لوزارة 

املالية ومتسك حساباته لدى مديرية الخزينة يف هذه الوزارة ".

لذلك ال تناقض بني الحساب والصندوق، وال خرق وال مخالفة دستورية، طاملا أن 
النص واضح كفاية.

 ثامناً: تغيري رشوط عقد االيجار بإرادة منفردة من الدولة، وإنقاص الضامنات 
املعطاة للمستأجرين وتحديد بدالت إيجار مبالغ فيها بلغت ٤٪ من قيمة 

املأجور وتخفيض التعويض وجعله رمزياً، وارتفاع نفقات الرتميم يف البناء:

التمديد  بعد  وخاصة  األصيل،  التعاقد  رشوط  تعديل  يف  يتدخل  املشرتع  أن  مبا 
بني  التوازن  لتحقيق  عاماً،  سبعني  تفوق  ملدة  االستثنائية  االيجارات  قوانني  وإستمرار 
موجبات وحقوق الفريقني يف مسألة تعترب من صميم صالحياته االشرتاعية وله أن يحّدد 
النسبة من قيمة املأجور، وله أن يحّدد القيمة النسبية للتعويض، وأن يحدد من ِمن 
هذه  يخرج  مام  املواءمة،  مببدأ  عمالً  ذلك  كل  البناء،  ترميم  نفقات  يتحمل  الفريقني 

األمور عن إختصاص املجلس الدستوري، ألنها ال تشكل خرقاً أو مخالفة للدستور.

القضائية  املواصفات  توافر  وعدم  تأليفها  يف  اللجنة  دستورية  عدم   تاسعاً: 
يف أعضائها، ومخالفة مبدأ الفصل بني السلطات، وملبدأ حق كل إنسان يف 

اللّجوء اىل املحاكم الوطنية إلنصافه:

املتعلقة  األحكام  أبطل  السابق رقم ٢٠١٤/٦  قراره  الدستوري يف  املجلس  أن  مبا 
باللجنة لعدم توافر الضامنات القضائية فيها وألن أحكامها كانت مربمة وغري قابلة ألية 

مراجعة،

وأحاط  الدستوري  املجلس  لقرار  إستجاب  فيه  املطعون  الحايل  القانون  أن  ومبا 
التي  املواصفات  ولجهة  يرتأسها  الذي  القايض  درجة  لجهة  الكافية  بالضامنات  اللجنة 

يجب أن تتوافر يف أعضائها ولجهة إخضاع قراراتها للمراجعة،
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ومبا أن تأليف لجان شبه قضائية ولجان إدارية ذات صفة قضائية، أمر ال يخالف 
الدستور طاملا تتوافر يف تأليفها ويف أعضائها الضامنات القضائية املشار إليها يف املادة ٢٠ 
من الدستور، وال يخالف مبدأ فصل السلطات، وخاصة يف الدولة الدميقراطية الربملانية 

التي تعقدت فيها املنازعات املحتوية عىل دقائق فنيّة وإقتصادية وإجتامعية وسواها.

ومبا أن اللجنة أصبحت محّصنة قضائياً بعد التعديالت التي طرأت عىل أحكامها يف 
القانون املطعون فيه، فال يكون مثة خرق أو مخالفة للدستور اللبناين يف ماّدته العرشين، 
وال للامدة /٨/ من اإلعالن العاملي لحقوق االنسان، ولها بالتايل أن تعنّي بدل اإليجار يف 

ضوء األحكام الواردة يف القانون،

حقوقهم  اىل  للوصول  املستأجرين  عىل  تعجيزية  مصاريف  فرض   عارشاً: 
مخالفة للمبدأ الدستوري يف حق كل مواطن يف املطالبة القضائية والوصول 

اىل حقوقه دون تكلفة:

املجانية هدفاً مرشوعاً  كانت هذه  وإن  ليست مجانية،  لبنان  العدالة يف  أن  مبا 
يتوّجب السعي لتحقيقه ترشيعيّاً، وطاملا أن هناك قانونا يحدد الرسوم القضائية، وطاملا 
أو  لبنان هي دون كلفة، فال يكون مثة خرق  العدالة يف  الدستور مل ينّص عىل أن  أّن 

مخالفة للدستور.

لهذه األسباب

وبعد املداولة

يقرر املجلس الدستوري بإجامع األعضاء الحارضين

أوالً - يف الشكل:

الشكلية  الرشوط  القانونية مستوفية جميع  املهلة  الواردة ضمن  املراجعة  قبول 
املطلوبة.

ثانياً - يف األساس:

رد املراجعة لألسباب املبّينة أعاله.



املجلس الدستوري٥٤

الجريدة  يف  ونرشه  املختصة  الرسمية  املراجع  اىل  القرار  هذا  إبالغ   -  ثالثاً 
الرسمية.

قراراً صدر يف ٢٠١٧/٣/٣٠
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