
 2015لعام  20قانون 

  قانون اإليجارات

  رئيس الجمهورية
 22/1/1437بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

  ميالدي. يصدر ما يلي: 4/11/2015هجري املوافق 
  )1المادة (

االصطياف أو السياحة أو خيضع إلرادة املتعاقدين تأجري العقارات املعدة للسكن أو         أ. 
االستجمام والعقارات املعدة ملمارسة أعمال جتارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية 
منظمة قانونا أو املؤجرة للجهات العامة أو الوحدات اإلدارية أو مؤسسات القطاع العام أو املشرتك 

أو املنظمات الشعبية أو النقابات على أو املؤسسات التعليمية أو املدارس أو األحزاب السياسية 
ا أو اجلمعيات.   خمتلف مستويا

تأجري العقارات  2001لعام  6يبقى خاضعا إلرادة املتعاقدين بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم  ب. 
املعدة للسكن أو االصطياف أو السياحة أو االستجمام كما يبقى خاضعا إلرادة املتعاقدين بدءا 

تأجري العقارات ملمارسة أعمال جتارية أو صناعية أو  2006لعام  10القانون رقم  من تاريخ نفاذ
حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو املؤجرة للجهات العامة أو الوحدات اإلدارية أو 
مؤسسات القطاع العام أو املشرتك أو املؤسسات التعليمية واملدارس أو لألحزاب السياسية أو 

ا أو اجلمعيات. املنظمات   الشعبية أو النقابات على خمتلف مستويا
وتعديالته  1952لعام  111تبقى العقارات املؤجرة يف ظل نفاذ أحكام املرسوم التشريعي رقم    ج. 

  خاضعة ألحكام التمديد احلكمي وحتديد بدل اإلجيار.
ا للنسب اآلتية من قيمة العقار املأجور حتدد أجور العقارات املبينة يف الفقرة ج من هذه املادة وفق     د. 

  بتاريخ رفع الدعوى وذلك عن سنة ميالدية:
باملئة من قيمة األثاث  20باملئة من قيمة العقارات املؤجرة للسكن مضافا إليها  5   .1

  الداخل يف عقد اإلجيار.
  من قيمة العقارات املؤجرة ملزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا. باملئة 6   .2
باملئة من قيمة العقارات املؤجرة للدوائر الرمسية الستعماهلا حماكم أو املؤجرة  7   .3

لالستثمار التجاري أو الصناعي أو ملهنة حرفية أو املؤجرة لألحزاب السياسية أو 
ة أو املنظمات الشعبية أو النقابات على خمتلف اجلهات العامة أو الوحدات اإلداري

ا أو اجلمعيات.   مستويا
  باملئة من قيمة العقارات املأجورة الستعماهلا مدارس. 8   .4



  )2المادة (
خالفا ألي اتفاق ال جيوز تقاضي بدل اإلجيار مسبقا ملدة تزيد على ثالثة أشهر للعقارات املشمول 

  إجيارها بالتمديد احلكمي.
  )3المادة (

تسجل عقود اإلجيار لدى الوحدات اإلدارية "احملافظة، املدينة، البلدة، البلدية" على أن تتضمن         أ. 
هذه العقود مفصل هوية املتعاقدين وعنوان كل منهما وتوقيعهما أو من ميثلهما قانونا ومدة اإلجيار 

ملتفق عليها ويستوىف من املؤجر عند وبدله وأوصاف املأجور والغاية من التأجري ومجيع الشروط ا
باملئة من بدل اإلجيار الشهري على أال يقل هذا الرسم عن مخسمئة لرية  1التسجيل رسم مقداره 

سورية للعقار السكين وعن ألف لرية سورية للعقار التجاري أو الصناعي واملكاتب الفنية واخلدمية 
  ة هلذا التسجيل.ويصدر وزير اإلدارة احمللية التعليمات التنفيذي

ال يقبل طلب تسجيل عقد اإلجيار وتوثيقه على النحو املبني يف الفقرة أ من هذه املادة إال إذا قدم  ب. 
باملئة على األقل من   75من املالك املستقل للعقار أو ممن ميلك يف العقار الشائع أسهما بنسبة 

سجل العقاري أو ما مياثله من القيود كامل األسهم الوارد ذكرها يف القيد العقاري الصادر عن ال
الرمسية األخرى كقيود السجل املؤقت أو املؤسسة العامة لإلسكان أو املؤسسة االجتماعية العسكرية 
أو مؤسسة اإلسكان العسكرية أو اجلمعية التعاونية السكنية أو مقرونا بوثيقة حصر إرث ملالك 

قطعية أو من ميثلهم قانونا وأن ختلو صحيفة العقار املتوىف أو حبكم قضائي مكتسب الدرجة ال
العقار احملكوم به للمدعي من أي إشارة نزاع على ملكيته تسبق إشارة املدعي. يستثىن من ذلك 

  املالك حلصة مفرزة من العقار تعادل حصته موثقة من اجلهة اإلدارية املختصة.
مة هلذه املادة وما يتفرع عنها من تعليمات يصدر وزير اإلدارة احمللية التعليمات التنفيذية الناظ   ج. 

  تتعلق باألبنية يف مناطق السكن العشوائي أو خمالفات متت تسويتها.
  )4المادة (

من هذا القانون املسجل  1يعد عقد اإلجيار املشمول بأحكام الفقرتني (أ) و (ب) من املادة         أ. 
من قانون أصول  273املنصوص عليها يف املادة منه سندا تنفيذيا من األسناد  3وفق أحكام املادة 

وتعديالته ومبوجبه حيق للمؤجر أو من  1953لعام  84احملاكمات الصادر باملرسوم التشريعي رقم 
ميثله قانونا إيداع عقد اإلجيار املذكور لدى دائرة التنفيذ السرتداد عقاره النتهاء املدة احملددة يف عقد 

  ملستحقة اليت قصر املستأجر بدفعها.اإلجيار أو لتحصيل األجور ا
 2001لعام  6أما عقود اإلجيار غري املسجلة واملربمة يف ظل نفاذ أحكام هذا القانون والقانون رقم  ب. 

ا للقواعد القانونية النافذة وتسري عليها أحكام  2006لعام  10أو القانون رقم  فتخضع يف إثبا
  من هذا القانون. 1من املادة  الفقرة (أ) أو الفقرة (ب)



  )5المادة (
إذا ادعى املؤجر أو املالك أو املستأجر الغنب يف بدل إجيار العقار اخلاضع للتمديد احلكمي         أ. 

  عينت حمكمة الصلح خبريا أو ثالثة خرباء لتقدير قيمة العقار موضوع اخلالف وفق القواعد اآلتية:
ر اخلبري أو اخلرباء الثالثة ويف هذه احلالة تثبت احملكمة اتفاقهم للخصوم أن يتفقوا على اختيا  .1

  يف حمضر اجللسة وتقرر تعيني اخلرباء الذين وقع االختيار عليهم.
إذا مل يتفق اخلصوم على اختيار اخلبري أو اخلرباء الثالثة فعلى كل طرف منهم تسمية خبري   .2

  تعني احملكمة اخلبري الثالث من هذا اجلدول.من جدول اخلرباء املعلن من قبل وزارة العدل و 
  وإذا متنع أحد اخلصوم عن تسمية خبريه عاد أمر اختياره إىل احملكمة.  .3
أما يف احملاكمات اجلارية مبثابة الوجاهي فيعود للمحكمة حق اختيار اخلبري يف اخلربة الفردية   .4

  تسمية خبريه.أما يف اخلربة الثالثية فإنه يبقى من حق الطرف احلاضر 
يف العقارات اململوكة على الشيوع يسرى احلكم الصادر يف الدعوى املقامة بالغنب يف بدل اإلجيار  ب. 

  من مالكي أغلبية األسهم على مجيع املالكني ما مل يثبت أن احلكم قد بين على غش أو حيلة.
فإن احلكم بتحديد األجرة أما إذا كانت الدعوى مرفوعة من الشركاء الذين ميلكون أقلية احلصص 

  يبقى قاصرا على حصتهم وحدها.
حتكم احملكمة بإلزام املدعى عليه جبميع املصاريف ما مل يظهر هلا أن الغنب ليس جبسيم أو يثبت    ج. 

هلا أن احملكوم له تسبب يف إنفاق مصاريف ال فائدة منها ويف هذه احلالة حيق للمحكمة أن توزع 
  بالنسبة اليت تراها عادلة.املصاريف بني الطرفني 

  )6المادة (
ادعاء املؤجر أو املستأجر الغنب يف بدل اإلجيار ال يعفي املستأجر من دفع بدل اإلجيار املستحق         أ. 

مبقتضى األحكام القانونية على أن جيري احلساب بعد صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية 
  سري من تاريخ االدعاء.ووضعه موضع التنفيذ باألجرة املقدرة اليت ت

ال يسمع االدعاء بالغنب وحتديد األجرة إال مرة واحدة كل ثالث سنوات وتبدأ هذه املدة من تاريخ  ب. 
  التعاقد أو من تاريخ االتفاق الرضائي اخلطي على تعديل األجرة أو من تاريخ االدعاء السابق.

  )7المادة (
منه ال حيكم  4من هذا القانون وأحكام املادة  1من املادة  مع االحتفاظ بأحكام الفقرتني (أ) و (ب)

هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي إال في بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات املبينة يف 
  الحاالت اآلتية:

            أ. 



إذا مل يدفع املستأجر األجرة املستحقة قانونا أو املقدرة حكما خالل ثالثني يوما من اليوم    .1
ا ببطاقة بريدية مكشوفة أو بإنذار بواسطة الكاتب بالعدل وال  الذي يلي تبليغه املطالبة 

ا أما األجور ا ملرتاكمة تكون املطالبة معتربة إال إذا ذكر فيها املبلغ املطلوب واملدة املتعلقة 
عن سين اإلجيار السابقة فتعد دينا عاديا ال يوجب عدم دفعه التخلية وتعد املطالبة الربيدية 
قانونية إذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ إىل املخاطب بالذات أو إىل أحد أقاربه 
 املقيمني معه يف أماكن السكن أو أحد شركائه أو العاملني لديه يف األماكن املؤجرة لغري
السكن عند عدم وجود املخاطب على أن يكون املبلغ قد أمت الثامنة عشرة من عمره.. وإذا 
تعذر ذلك أو رفض أحد املشار إليهم التبليغ فيلصق املوظف املختص البطاقة على باب حمل 
إقامة املستأجر املعني فيها ويذكر كيفية التبليغ على إشعار االستالم من قبل املوظف املختص 

  على ذلك شاهدان أو خمتار احمللة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أدائه وظيفته. ويشهد
إن حمل املخاطب يعينه مرسل البطاقة أو اإلنذار بصورة واضحة مستنبطة مما صرح به الطرفان 
يف صك اإلجيار وجيوز عد العقار املؤجر حمال إلقامة املستأجر يف حال عدم تعيني حمل 

  طاقة أن يبني عنوانه يف بطاقة املطالبة.املخاطب وعلى مرسل الب
وإذا صادف آخر امليعاد احملدد لألداء أو اإليداع عطلة أسبوعية أو رمسية امتد إىل أول يوم 

  عمل بعدها.
فيتم تبليغهم وفق قانون أصول احملاكمات املدنية وبصورة عامة ال  أما األشخاص االعتباريون

جيوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا وال بعد الساعة السادسة مساء وال يف أيام 
  العطل األسبوعية أو الرمسية.

ما من حيق للمستأجر وملرة واحدة فقط أن يتفادى احلكم باإلخالء إذا قام خالل ثالثني يو    .2
تبلغه بالذات مذكرة الدعوة للمحاكمة أو مذكرة اإلخطار عندما ال تبلغ مذكرة الدعوة 

باملئة من تاريخ االستحقاق حىت تاريخ السداد وعلى  5بالذات بأداء األجرة وفوائدها بواقع 
  احملكمة عند ذلك أن حتكم على املستأجر بالنفقات والرسوم واألتعاب.

استعمال املأجور بأن أحدث فيه ختريبا غري ناشئ عن االستعمال العادي أو إذا أساء املستأجر  ب. 
  استعمله أو مسح باستعماله بطريقة تتناىف مع شروط العقد أو تشكل طغيانا عليه.

          ج. 
  إذا أجر أو تنازل املستأجر عن املأجور كال أو بعضا إىل الغري دون إذن خطي من املؤجر.   .1
من هذه الفقرة إذا كان العقار املؤجر  1إلخالء يف احلالة املبينة يف البند يستثىن من ا   .2

ألعمال جتارية أو صناعية أو صيدلية أو ملهنة حرة أو فكرية أو علمية منظمة قانونا أو حرفة 
  ورغب املستأجر أو ورثته بيعه أو التنازل عنه بكامله للغري.



قبل إبرام االتفاق مع الغري بالبيع والتنازل إبالغ ويف هذه احلالة جيب على املستأجر أو ورثته 
املالك املستقل أو الورثة او املالكني على الشيوع لثالثة أرباع األسهم على األقل ببطاقة 
بريدية مكشوفة أو خبطاب يرسل بواسطة الكاتب بالعدل الذي يقع يف دائرته العقار املؤجر 

باملئة  10ة املالكة اخليار يف حقها بقبض نسبة يعلمه فيه بالثمن املعروض عليه ويكون للجه
من الثمن املعروض مقابل موافقتها على البيع والتنازل أو يف إبداء رغبتها بأفضليتها يف الشراء 

باملئة املشار إليها خالل مدة  10ويف هذه احلالة جيب عليها إيداع الثمن خمصوما منه نسبة 
ا ثالثني يوما من تاريخ تبلغها اخلطاب ا لعديل يف صندوق دائرة التنفيذ اليت يقع يف دائر

العقار املؤجر ملصلحة املستأجر مشروطا بالتنازل عن عقد اإلجيار وتسليم العقار املؤجر.. 
ويتم اإليداع وفق أحكام العرض واإليداع املنصوص عليها يف قانون أصول احملاكمات ومبا ال 

  يتعارض مع أحكام هذه املادة.
ضاء ذلك األجل دون قيام اجلهة املالكة باإليداع آنف الذكر جاز للمستأجر ويف حال انق

باملئة من الثمن احلقيقي آنف  10أن يبيع لغري اجلهة املالكة مع التزامه بأن يؤدي هلا نسبة 
  الذكر.

ويف هذه احلالة يعد املشرتي خلفا للمستأجر البائع أو ورثته فيما يتعلق جبميع شروط عقد 
  اإلجيار.

باملئة من مثن البيع أو باستعمال حق األفضلية بالشراء يف  10ينحصر احلق بتقاضي نسبة    .3
  حال كان حق االنتفاع يعود لغري مالك الرقبة مبالك حق االنتفاع دون سواء.

من هذه الفقرة خاضعا الستيفاء الرسوم املالية للقيم  2يبقى التنازل أو البيع الوارد يف البند    .4
  نية املقدرة لدى الدوائر املالية مهما كانت قيمة البيع أو التنازل.التخمي

يستثىن من اإلخالء حالة إدخال شريك يف املأجور بشرط بقائه وحدة متكاملة على أنه    .5
حيق للجهة املالكة طلب ختمني العقار املأجور فورا مع وجوب تطبيق األحكام الواردة يف 

  قة حبق األفضلية للمالك واقتطاع النسبة املقررة له.من هذه الفقرة املتعل 2البند 
 2001لعام  6كما يستثىن من احلق بالتخلية أيضا العقار املؤجر قبل نفاذ القانون رقم    .6

إلحدى الوزارات واإلدارات واهليئات العامة والوحدات اإلدارية والبلديات واملؤسسات 
ا سواء  والشركات واملنشآت العامة ومجيع جهات القطاع العام واملشرتك واملصاحل العامة وإدار

أكان طابعها إداريا أم اقتصاديا إذا تنازلت هذه اجلهة عن املأجور كال أو بعضا إىل إحدى 
اجلهات املشار إليها مبوجب قرار من رئيس جملس الوزراء وتعد اجلهة املتنازل هلا خلفا للجهة 

يتعلق جبميع شروط العقد وحيق للمؤجر يف هذه  املستأجرة فيما جرى التنازل هلا عنه فيما
احلالة طلب ختمني املأجور املتنازل عنه فورا ويشرتط يف هذا التنازل استعمال املأجور 



استعماال مماثال ملا حدد يف عقد اإلجيار وأال تقل األجور املخمنة للعقار عن النسبة احملددة 
  هلا قبل التنازل.

يعد الشريك الشاغل للعقار الشائع حبكم املستأجر يف حال موافقة أغلبية املالكني حلق اإلدارة      د. 
وتقدر األجرة وفقا لألحكام املذكورة آنفا وحيكم عليه بتخلية العقار يف حال مطالبته باألجرة املقدرة 

  باحلكم وعدم دفعه هلا خالل املدة املنصوص عليها يف الفقرة أ من هذه املادة.
أما الشريك الذي يقطن عقارا له فيه حصة وبيع هذا العقار نتيجة حكم قضائي بإزالة الشيوع فال 
يعد حبكم املستأجر وال حيق له البقاء يف العقار دون إرادة املالك اجلديد ما مل يكن مستأجرا 

  حصص شركائه اآلخرين بعقد ثابت التاريخ قبل االدعاء بإزالة الشيوع.
  المالك المستقل السكني بعقاره المأجور للسكن شرط توافر اآلتي:إذا طلب   ه. 

أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة وأال يكون طالب التخلية    .1
  الذي أجرها أو جرى تأجيرها خالل فترة تملكه مالكا لسواها قبل نفاذ هذا القانون.

ته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين أن يكون قد مضى على تملكه وانحصار ملكي   .2
على األقل ويعد بحكم المالك المستقل األقارب اآلتي ذكرهم الذين يملكون 

  مشتركين تمام العقار:
الزوجان  
الزوجان وأوالدهما  
األصول والفروع  
.األخوة واألخوات وأوالدهم  

ويدخل في ذلك من كان تحت والية أحد ممن ذكر أو وصايته كما يعد الورثة بحكم 
  المالك المستقل الذي أجر العقار المطلوب تخليته.

ال يحكم بالتخلية للسبب المبين في هذه الفقرة إذا كان المستأجر أو زوجه فقط 
عسكريين أو موظفا أو مستخدما أو عامال خاضعا لقانون العاملين األساسي أو من ال

عامال في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو أيا ممن تنتهي خدمته من المذكورين 
بصورة قانونية ألي سبب كان غير الوفاة إذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو 
شيخوخة إال إذا كان المالك عامال أو موظفا أو مستخدما أو عسكريا وعاد إلى البلدة 

ال أو محاال على التقاعد أو مسرحا ألي سبب كان أو عادت التي فيها المأجور منقو 
  إليها أسرته بعد وفاته.



على أنه إذا كان المالك هو الذي أجر عقاره لمستأجر تتوافر فيه أو في زوجه أسباب 
الحماية المشار إليها آنفا جاز له أو لورثته أن يطلب إخالء المستأجر شرط أن ينذره 

  تب بالعدل قبل ثالثة أشهر من إقامة الدعوى بالتخلية.بطلب التخلية بواسطة الكا
وال يحكم بالتخلية للسبب المبين في هذه الفقرة إذا كان مستأجر العقار قد استشهد 
أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر واستمرت أسرته في إشغال المأجور دون أن 

زوجة واألوالد مجتمعين تحصل على سكن من الدولة ويقصد باألسرة في هذه الحالة ال
أو منفردين طيلة استحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي وكذلك من كان 
يعيلهم المستأجر من أبوين وأخوة وأخوات مجتمعين أو منفردين إذا كانوا مقيمين معه 

  في المأجور ويثبت االستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر من وزارة الدفاع.
الك العقار املبين إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القدمي عدا العقارات املؤجرة للجهات إذا أراد م    و. 

العامة إال يف حاليت اهلالك الكلي أو اجلزئي للمأجور إذا أصبحت العني يف حالة ال تصلح معها 
  لالنتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا االنتفاع نقصا كبريا.

إذا أراد مالك العرصة املأجورة أو مالك جزء منها إقامة بناء جديد كامل فيما ميلكه ويشرتط     ز. 
ذه الفقرة والفقرة "و" السابقة أن يثبت املالك أنه حصل  للحكم بالتخلية يف األحوال املوصوفة 

  مسبقا على رخصة بإقامة البناء اجلديد.
حلة لسكناه خالية أو يستطيع مبقتضى القوانني النافذة إذا كان املستأجر مالكا مستقال لدار صا   ح. 

  إخالءها.
إذا متلك املستأجر على وجه االستقالل أو بىن بعد االستئجار دارا صاحلة لسكناه وأجرها إىل    ط. 

  الغري أو مل يؤجرها أو باعها أو تصرف فيها.
انقطاع يدل داللة قاطعة على  إذا ترك املستأجر املأجور للسكن بال مسوغ مدة سنة كاملة دون  ي. 

ائيا.   استغنائه عنه 
  )8المادة (

للمستأجر احملكوم عليه بالتخلية استنادا للفقرتني (و) و (ز) من املادة السابقة احلق بان يشغل البناء 
اجلديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخاله إذا أمكن االنتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل 

  خالء وجتديد البناء على أن خيضع املاجور اجلديد لقاعدة حتديد األجور بطريق التخمني.اإل
ويف حال عدم إمكان املستأجر احملكوم عليه بالتخلية من االنتفاع بالعقار اجلديد فيلتزم املالك بأن يدفع 

  باملئة من قيمة العقار املأجور للسكن الذي كان يشغله. 40له تعويضا يعادل 



بالنسبة للعقارات االخرى فعلى احملكمة عند حتديد هذا التعويض أن تالحظ مجيع عوامل اخلسارة أما 
وفوات الربح اليت تصيب املستأجر فتأخذ خاصة يف احلسبان نوع العمل الذي تعاطاه وكثرة إقبال الزبائن 

لقريبة يشابه العقار الذي أو قلته وقيمة املؤسسة وإمكان املستأجر من استئجار عقار يف اجلهات اجملاورة ا
وإذا ثبت يف أي وقت عدم إمكان املستأجر من … أخاله ونفقات االنتقال إىل العقار اجلديد وجتهيزه 

  االنتفاع بالعقار اجلديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة.
  )9المادة (

أو املنظمات الشعبية أو إذا أراد املالك أخالء عقاره املؤجر لألحزاب السياسية أو اجلهات العامة 
ا أو اجلمعيات أو الوحدات اإلدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع  النقابات على خمتلف مستويا
العام واملشرتك أو املؤسسات التعليمية واملدارس ألحد األسباب املنصوص عليها يف الفقرات (ه) و (ز) 

إال بعد سنة من إبالغ املستأجر طلب اإلخالء من هذا القانون فال تسمع دعوى التخلية  7من املادة 
  بواسطة الكاتب بالعدل أو بواسطة بطاقة بريدية مكشوفة.

  )10المادة (
عندما حيكم باإلخالء مينح شاغل العقار مهلة إلخالئه ال تقل عن ثالثة أشهر وال تتجاوز ستة أشهر 

  بدءا من تاريخ اكتساب احلكم درجة القطعية.
  )11المادة (

ل أحد املستأجرين يف العقود اخلاضعة للتمديد احلكمي بالتزاماته فإن أثر هذا اإلخالل ال إذا أخ
  ينسحب على باقي املستأجرين إال إذا ثبت علمهم به.
  )12المادة (

من هذا القانون حيق ملالك العقار املؤجر للسكن فيما عدا العقارات  7إضافة إىل أحكام املادة         أ. 
ملالك العقار املؤجر لألحزاب السياسية أو  1/1/2018ت العامة كما حيق بدءا من اململوكة للجها

اجلهات العامة أو البلديات أو ملؤسسات القطاع العام واملشرتك أو للمنظمات الشعبية أو النقابات 
اء العالقة اإلجيارية واسرتداد العقار املأجور املشمول ا أو اجلمعيات طلب إ  على خمتلف مستويا

باملئة من قيمة  40بأحكام التمديد القانوين مقابل التعويض على اجلهة املستأجرة مببلغ يعادل نسبة 
العقار املاجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف واخلربة على املأجور من قبل احملكمة على أن 

لك قيمة كافة يراعى يف التقدير قيمة العقار يف السوق التجارية وهو شاغر غري مؤجر شامال ذ
  عناصره املادية واملعنوية وما يصيبه من قيمة األرض وما له من حقوق وما عليه من ارتفاقات.

ال جيوز تطبيق نص الفقرة (أ) على املؤسسات التعليمية واملدارس املؤجرة للوزارات إال إذا ارتأت  ب. 
  الوزارة املعنية عدم احلاجة هلذه العقارات.



لوك على الشيوع تقام الدعوى املشار إليها يف الفقرة أ من هذه املادة من الشركاء يف العقار املم   ج. 
الذين ميلكون على األقل ثالثة أرباع أسهم العقار الشائع وهلؤالء حق الرجوع على شركائهم املالكني 
لبقية األسهم مبا يصيب حصة كل منهم من التعويض الذي دفعوه للمستأجر واستيفاؤه منهم نقدا 

و حسما مما يصيب حصة كل منهم من منفعة بعد استالم العقار من املستأجر لتحسني االنتفاع أ
به ويف حال وقوع نزاع على هذا الرجوع فإن حمكمة الصلح تفصل فيه مبقتضى األحكام الواردة يف 

  قانون أصول احملاكمات.
اء العالقة  إذا كان مالك حق االنتفاع يف العقار املأجور خيتلف عن مالك     د.  حق الرقبة فإن طلب إ

اإلجيارية ينحصر مبالك حق االنتفاع وال يقبل الطلب من مالك حق الرقبة ما مل جيزه مالك حق 
  االنتفاع مبقتضى طلب تدخل مقدم أصوال.

إذا كانت العالقة اإلجيارية قد انتقلت إىل ورثة املستأجر للعقار املعد للسكىن حبكم القانون فإن   ه. 
اء العالقة اإلجيارية توجه من املدعي املالك إىل الورثة املقيمني يف العقار املأجور مع مورثهم دعو  ى إ

عند الوفاة وما قبلها دون انقطاع أما باقي الورثة فال جيوز اختصامهم يف الدعوى ما مل يكن منهم 
  ها.وارثة عادت إىل املأجور بعد انتهاء احلياة الزوجية بالطالق أو بوفاة زوج

على احملكمة التثبت من ملكية اجلهة املدعية للعقار املؤجر بالقيد العقاري الصادر عن السجل     و. 
العقاري أو ما مياثله من القيود الرمسية األخرى كقيود املؤسسة العامة لإلسكان أو السجل املؤقت أو 

صر إرث ملالك املؤسسة االجتماعية العسكرية أو اجلمعية التعاونية السكنية أو مقرونا بوثيقة ح
  العقار املتويف أو حبكم مكتسب الدرجة القطعية.

       ز. 
اء العالقة اإلجيارية واسرتداد عقاره املاجور طبقا للفقرة (أ)   .1 من  على املالك احملكوم له بإ

هذه املادة إيداع احلكم الذي حصل عليه لدى دائرة التنفيذ املختصة خالل مهلة ثالثة 
أشهر تبدأ من تاريخ اكتساب احلكم الدرجة القطعية مقرونا مببلغ التعويض احملكوم به 
للمستأجر يف ميعاد ال يتجاوز الثالثني يوما من تاريخ تبليغ اإلخطار التنفيذي حتت طائلة 

 عن احلكم وعدم أحقيته بإقامة دعوى جديدة قبل انقضاء ثالث سنوات على عده متنازال
  تاريخ اكتساب احلكم الدرجة القطعية.

اء العالقة اإلجيارية    .2 أما األشخاص الذين حصلوا على حكم مكتسب الدرجة القطعية بإ
ويض يف ميعاد ال قبل نفاذ هذا القانون فعليهم إيداع احلكم دائرة التنفيذ مقرونا مببلغ التع

يتجاوز الثالثة أشهر من تاريخ نفاذه واشرتاط سريان أحكام االمتناع املنصوص عنها بالبند 
  من هذه الفقرة. 1



مينح املستأجر احملكوم عليه برد العقار إىل املالك مهلة شهر واحد لتسليم العقار بدءا من تاريخ    ح. 
  ائرة التنفيذ.إيداع املالك التعويض احملكوم به يف صندوق د

  )13المادة (
تفصل حمكمة الصلح بالدرجة األخرية يف دعاوى أجور العقارات وتقديرها وختلية املاجور وفسخ     أ. 

ائه والتعويض عنه ويف كل اخلالفات اإلجيارية مهما بلغت أجرة العقار أو  عقد اإلجيار وبطالنه وإ
  املبلغ املدعى به.

جه االستعجال يف الطعون الواقعة على األحكام الصادرة يف دعاوى تفصل حمكمة النقض على و     ب. 
  اإلجيار.

اء العالقة اإلجيارية املنصوص عليهما يف هذا القانون       ج.  الطعن بالنقض يف قضايا التخلية وإ
  يوقف التنفيذ.

  )14المادة (
  يستثىن من أحكام هذا القانون

  أماكن تربية احليوانات واملباين التابعة هلا. عقود إجيار األراضي الزراعية أو        أ. 
  العقود اليت مبوجبها يقدم أرباب العمل أماكن لسكن عماهلم. ب. 
  .1982لعام  43عقود إشغال املساكن املؤجرة وفق أحكام القانون    ج. 
  عقود إشغال األمالك العامة.     د. 
الوحدات اإلدارية أو املؤسسات العامة اخلاضعة ألحكام عقود استثمار العقارات اململوكة للدولة أو   ه. 

  العقد اإلداري اليت أنشئت وخصصت أصال لتقوم خبدمة هلا صفة النفع العام .
عقود استثمار املنشآت االقتصادية واملهنية .. وهي اليت يكون موضوعها كامل العناصر املادية     و. 

املنشآت السياحية واخلدمية أو املكاتب املهنية أو  واملعنوية للمحالت التجارية أو الصناعية أو
ا واستثمارها مقابل  ا عقودها مع الغري بقصد إدار العلمية املنظمة قانونا أو احلرفية اليت يربم أصحا

ا إىل مالكيها املؤجرين. ا ملتزمني بدفع أجور عقارا   بدل معني وملدة معينة مع بقاء أصحا
الصادر بتاريخ  20يدي احلجازي املشمولة بأحكام املرسوم التشريعي رقم عقارات اخلط احلد    ز. 

6/8/1964.  
  )15المادة (

  يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة وبالغرامة من مخسة آالف إىل مخسني ألف لرية سورية:
مل من هذا القانون و  7كل من أخلى عقارا استنادا إىل أحكام الفقرات (ه) و (ز) من املادة         أ. 

يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خالل مدة ثالثة أشهر من تاريخ اإلخالء أو مل ينته خالل مدة 



مخس سنوات من تاريخ اإلخالء أو مل يستمر شاغال له مدة سنتني على األقل ويلزم املالك بأن 
  يؤدي للمستأجر التعويض احملدد وفق أحكام املادة الثامنة من هذا القانون.

جر قام بعمل يقصد به إزعاج املستأجر والضغط عليه إلخالء العقار أو زيادة أجرته القانونية كل مؤ  ب. 
وللمستأجر أن يصلح ما أفسده املؤجر أو املالك بالذات أو بالواسطة وحيسم نفقات ذلك من بدل 

  اإلجيار.
  ر.ال تالحق اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة إال بناء على شكوى املتضر    ج. 

  )16المادة (
يعد سببا مشروعا ما استويف وما يستوىف من بدل فروغ أو هبات وما مياثلها من التربع عن العقارات اليت 
متلكها اجلهات العامة واملؤسسات واجلمعيات اخلريية ذات النفع العام واملنظمات الشعبية والنقابات 

  ها.وخزانات التقاعد وصناديق التكافل االجتماعية وما مياثل
  )17المادة (

  إن األحكام القضائية اليت صدرت قبل نشر هذا القانون واكتسبت الدرجة القطعية تنفذ كما هي.
أما الدعاوى اليت مل تزل قيد النظر لدى حماكم الصلح واألحكام اليت مل تكتسب الدرجة القطعية فيبت 

  اكمات املدنية.فيها جلهة االختصاص وفقا ألحكام القانون وأحكام قانون أصول احمل
  )18المادة (

تطبق أحكام القانون املدين وقانون أصول احملاكمات يف كل ما مل يرد عليه نص يف هذا         أ. 
  القانون.

  يلغى كل نص تشريعي خيالف هذا القانون. ب. 
  )19المادة (

  ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية.
  ميالدي. 11/11/2015هجري املوافق لـ  30/1/1437دمشق يف 

  رئيس الجمهورية
  بشار األسد

   
   
   
   
   

  احملامي ناهل املصري
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