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 ۵ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﺟﺎره ﻣﺴﻜﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭼﻪ اﺑﻬﺎﻣﯽ
دارد؟
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ »ﺗﻐﺮ وزن رﻫﻦ و اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﺮارداد «۱۴۰۰ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮارد ﻣﺠﺎز ﺑﺮای »ﻋﺪم
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮدﮐﺎر« ﻗﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،درﺧﻮاﺳﺖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮاﻓﻖ را ﻣﺒﻬﻢ و ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﮐﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺎره در ﺳﺎل  ۱۴۰۱ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻘﻒﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی
دوﻟﺖ ،ﻓﺮﺟﺎم دو اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان را ﺑﺎ اﺑﻬﺎم ﻫﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش »دﻧﯿﺎی
اﻗﺘﺼﺎد« ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﻼم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺮان ﻗﻮا ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻫﺎ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ رﺷﺪ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪی ﺳﺎل  ۱۴۰۱ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۵درﺻﺪ ﺑﺮای ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۰درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر
»ﺧﻮدﮐﺎر« ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﻮد .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ رﺷﺪ
اﺟﺎره واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺑﻬﺎر  ۱۴۰۱و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز رﺷﺪ آن در اداﻣﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان و ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﺗﻌﻦ ﺳﻘﻒ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت و
ﻣﺸﻮﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻗﺎﻟﺐ دو ﻣﺎده ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪه ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺻﻼح
ﻓﻮری آن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
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وﺿﻊ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺿﺮورت دارد.
ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺎوی دو ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده اول ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺗﻤﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺎره
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۴۰۱ﭘﺲ از اﺑﻼغ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت
ﯾﮏﺳﺎل و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ ﻧﺮ خﻫﺎی ﻣﺼﻮب در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺮان ﻗﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﻮد .ﺳﻘﻒ رﺷﺪ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪی ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر در ﺗﻬﺮان و
ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ  ۲۵درﺻﺪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی  ۲۰درﺻﺪ اﺳﺖ .در ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺷﺪه ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﻧﺮ خﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از ارﻗﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﺮای رﺷﺪ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ﻃﺮح ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﻗﺒﻠﯽ
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۹و  ۱۴۰۰ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﺮای ﺗﻐﺮات اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻟﺘﻬﺎب در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
از ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه ،ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮاﺷﯽ در ﺑﺎزار اﺟﺎره ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ »دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد«
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻫﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ از ﺳﻪ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﺮان ﻣﺸﮑﻞآﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ درﺑﺎره دو اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان اﺑﻬﺎم دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻨﺞ اﺷﮑﺎل در ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
دوﻟﺖ از اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮا در ﺑﺎزار اﺟﺎره ،اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﺑﺮ
آن اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت در ﻣﺎده دوم ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ
ﺷﺪه از ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮدﮐﺎر اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﻮاﻗﺼﯽ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮاﺷﯽ
در ﺑﺎزار اﺟﺎره ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﻣﻮﺟﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺎده دوم اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ ﻣﺎده» ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ،ﻣﻠﮏ ﯾﺎ واﺣﺪ ﻣﻮرد اﺟﺎره را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
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ﻗﺮارداد ﻓﺮوش را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک ﺛﺒﺖ و ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻠﮏ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﻼک و اﺳﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ«
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.
ﺳﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﯿﺠﺎری
ﺑﻪ ﮔﺰارش »دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد« ،ﺑﻪ اذﻋﺎن ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﺮ و اﺧﻼل در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ اﺷﮑﺎل دارد .از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﻠﯽ اﻣﻼک ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻓﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺪان ﺑﺎ اﻗﺒﺎل از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﺧﺮﯾﺪ روﺑﻪرو ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دردﺳﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ،اﻋﻤﺎل رﻗﻢ
ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺴﮑﻦ در ﺑﺎزار ﻓﻌﻠﯽ از
ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ و اﻧﺪﮐﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺲ ﺧﺎﻧﻪ اوﻟﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻠﮏ ﺧﺮﯾﺪاریﺷﺪه را دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺮان ﺑﺮای ﻓﺮوش اﻣﻼک ﺧﻮد در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺎﻧﻊ دوﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ در ﻣﻠﮏ ،اﻣﮑﺎن
آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺎری در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس روال ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ارزش
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزیﺷﺪه ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﮏ واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
واﺣﺪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن  ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺮای
ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻄﯽ و ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ دارد ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوش ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺪام ﮐﺮده و ﻣﻨﻔﻌﺖ
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ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﺎده دوم ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ در واﺣﺪ ،ﻋﻤﻼ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﺮ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و او ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺪون ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻊ
ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ اوﻟﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﺮﯾﺪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ رﯾﺴﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺬﮐﻮر در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر دارد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻠﮏ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اوﻟﯿﻪ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ،ﻣﻮﺟﺮان در ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ دارای ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻨﺪی از ﻣﺎده دوم ﻗﯿﺪ ﺷﺪه »در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ
در دوره اﺟﺎره ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ )ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻗﺪام ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ« اﻣﮑﺎن ﺧﻮدداری از ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ وی ﺑﺮای ﻣﻮﺟﺮ وﺟﻮد
دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﺟﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻋﻬﺪی ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻼ ﻣﻮﺟﺮان
ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﻮﺟﺮ ،ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ و واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﭘﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺿﻠﻊ ﭼﻬﺎرم دﺧﯿﻞ در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺮوﺳﻪ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺪﻋﻬﺪی ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان زﻣﺎنﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻫﺮ ﻣﻮﺟﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات از
ﺳﻮی ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .اﺷﮑﺎل دوم
ﺑﺴﺘﻪ اﺟﺎره ﺑﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن را اﻋﻼم ﮐﺮده ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻗﺼﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ در واﺣﺪ ﻣﺬﮐﻮر ،اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ
ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ و ﻋﺪم ﺗﻤﺪﯾﺪ را دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﻣﺎﻟﮏ
ﺻﺮﻓﺎ دارای ﻫﻤﯿﻦ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ وی در آن
ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺗﺎﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ )ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف( ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﻣﻮاردی
ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ دارای ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ،اراﺋﻪ ﮐﺮده و رای ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ )ﺷﻮرای
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ﺣﻞ اﺧﺘﻼف( ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﻮﺟﺮی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ دو واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای
ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺛﺒﺎت
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺮان از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﻣﺠﻮز ﻋﺪم ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ را درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ او ازدواج رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ
واﺣﺪ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺛﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺼﺪ دارد واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ،
ﮐﺎﻣﻼ ﮔﻨﮓ اﺳﺖ و اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺮ
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪش ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮاﺷﯽ در ﺑﺎزار اﺟﺎره
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن از ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار اﺟﺎره ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺿﻮاﺑﻂ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان در اﻃﻼﻋﯿﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺟﺮا در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺳﻘﻒﮔﺬاری ﺑﺮای رﺷﺪ اﺟﺎره ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻄﯽ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ
ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و دردﺳﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار اﺟﺎره ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻃﺮح ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺷﻮد اﻣﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح
ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ از اﻣﻼک ﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ اﻣﺎ و اﮔﺮﻫﺎﯾﯽ
روﺑﻪروﺳﺖ.
دو اﺑﻬﺎم درﺑﺎره اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻫﺎ
ﺑﻪ ﮔﺰارش »دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد« ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد
ﻣﺬﮐﻮر در دو ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﻋﺪم ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان وﺟﻮد دارد؛ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ
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ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ
اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ از ﭘﺬﯾﺮش اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻘﻒ
ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮدﮐﺎر
ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺎره ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﻬﺎر اﺷﮑﺎل ﻣﺬﮐﻮر ،وﺟﻮد دو اﺑﻬﺎم درﺑﺎره اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻫﺎ در ﻣﺘﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ در زﻣﺮه ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار از اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ »آﯾﺎ ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟« و ﻧﯿﺰ
اﯾﻨﮑﻪ »آﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺟﺎرهﺑﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح وزن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از
ﻣﺒﻠﻎ رﻫﻦ و اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دارﻧﺪ؟« ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی دارﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﺑﻬﺎم ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺮ و
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ درﺑﺎره ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﻘﻒ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰ﯾﺎ  ۲۵درﺻﺪی
ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﻫﺮ دو ﺿﻠﻊ اﺻﻠﯽ ﻗﺮارداد
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد اﻣﺴﺎل ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ارزش اﺟﺎری ﻣﻠﮏ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت »ودﯾﻌﻪ« ﺑﭙﺮدازد و از اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﮑﺎﻫﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﺮارداد در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در واﻗﻊ در ﻫﯿﭻﮐﺠﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮل و ﻧﺴﺒﺖ رﻫﻦ و اﺟﺎره ﺑﺎ وﺟﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻘﻒ ﺗﻐﺮ
ﮐﻨﺪ ،ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ »ﺗﺒﺪﯾﻞ« ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮی ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻔﺎ ﺷﻮد؟
اﺑﻬﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻗﺼﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره
را دارد .در ﯾﮏ ﺑﻨﺪ از ﻣﺎده دوم اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ
ﻣﻌﺎدل ﻧﺮ خﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻗﺮارداد وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﻠﯽ در ﻣﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ
اﺧﺘﯿﺎر را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ و از ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮارد ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در
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آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺟﺎری ﻗﺒﻠﯽ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ دو ﻧﮕﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و دﯾﮕﺮی از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر در زﻣﺮه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮد دارد
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ وی ﻗﺼﺪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و ﻋﺪم
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار اﺟﺎره
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻞﺗﺮاﺷﯽ در ﺑﺎزار اﺟﺎره ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺘﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﺷﺎره ﺷﻮد ،ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮارد
ﺧﺎص ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺟﺮان ﺑﺎ اﺻﺮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺧﻮدﮐﺎر ،از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ودﯾﻌﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺧﻮدداری و او را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ در
ﺷﻮراﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره
ﮐﻨﻨﺪ.

