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د. شربل عون: أحكام جديدة أصدرتھا المحاكم وفق قانون اإليجارات
الجديد

االثنین ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٥   18:39 نانسي ھیكل -  مقابالت االقتصادية

 

رحلة قانون االیجارات الطویلة لم تصل الى نھایتھا بعد! فالتجاذبات والمناوشات بین المالكین والمستأجرین حول
بعض مواده ال تزال قائمة. وتبقى الصورة ضبابیة حول نھایة ھذه الخالفات، ویستمر شّد الحبال من طرف الى
آخر، خاصة مع اصرار الطرفین على التمسك بحقھما وعدم التنازل عنھ. فبین الھجوم والھجوم المضاد، وبین
...التصاریح والردود واعادة الرد على الردود، لم نعد نعلم ما اذا كان القانون موجود أم غائب، ساٍر أم مجمد

وفي حین رفض المستأجرون تطبیق القانون المطعون بھ وغیر النافذ، والذي یھدد بتشرید عدد كبیر من
المواطنین، وكشفت لجنة المحامین للطعن وتعدیل قانون اإلیجارات، أن المجلس الدستوري ذّكر بضرورة اعادة
تعدیل القانون من قبل المجلس النیابي ولیس من قبل القضاء العدلي، قبل العمل بقانون االیجارات. شددت نقابة

مالكي العقارات واألبنیة المؤجرة من ناحیتھا، على أن قانون االیجارات الجدید نافذ، موضحة أن المحاكم باشرت
التطبیق منذ تاریخ 28 كانون األول 2014، ولقد تم توثیق أكثر من 400 حكم قضائي بموجب بنود القانون
الجدید، وھي أحكام صادرة عن محاكم البدایة وغرف االستئناف، مؤكدة أن ال صحة ألي رأي آخر عن نفاذ

.القانون

وعلى ضوء ھذه التطورات الحاصلة في ملف قانون االیجارات، تحدثت "االقتصاد" مع المحامي والمستشار
القانوني المعتمد لدى ھیئات دولیة عدة، د. شربل عون، الذي أكد على ضرورة توحید قانون اإلیجارات من أجل

إنھاء ھذه األزمة، الفتا الى أنھ ال یوجد قانون یرضي جمیع األطراف، وكل قانون یبقى ناقصا مھما توّخى
.المشترع فیھ الكمال والعدالة

ھناك سجال حول ما اذا كان قانون االیجارات نافذ أم غیر نافذ. برأیك القانوني، ھل أن ھذا القانون ھو صالح -
للتطبیق؟
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لقد بدأ السجال حول مسألة النفاذ بعد صدور القرار عن المجلس الدستوري برّد جمیع أسباب الطعن المدلى بھا
لجھة المساواة والعدالة االجتماعیة والحقوق المكتسبة وحریة التعاقد واألمان التشریعي وإقرار القانون بمادة

.وحیدة، وإبطال المادتین 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18

ھذا الطعن الجزئي لبعض المواد في القانون أثار لغًطا حول قضیة النفاذ، لكن برأیي وبغض النظر عن الصراع
الدائر الیوم بین المالكین والمستأجرین وباالستناد إلى الدستور، فإّن الطعن الجزئي یطال فقط النص موضوع

اإلبطال وال یتعداه إلى مواد أخرى، إال إذا ارتأى المجلس الدستوري بأّن اإلبطال الجزئي قد یعیق تطبیق القانون
برّمتھ فیعلن ذلك بشكل صریح في قراره. وإّن المادة /37/ من النظام الداخلي للمجلس الدستوري تنّص حرفیا

على اآلتي: "اذا اعلن القرار بطالن النصوص المخالفة للدستور كلیاً او جزئیاً، یعتبر النص الذي تقرر بطالنھ،
كأنھ لم یكن، وال یرتب اي اثر قانوني." وإذا طبقنا ھذا النص ھنا تصبح المادتان 7 و13 والفقرة ب-4 من

المادة 18 في حكم الملغاة، وال ترتب أي أثر قانوني. أما المواد األخرى فھي دستوریة بحسب قرار المجلس
.الدستوري وال مانع من تطبیقھا برأیي

وبحسب معلوماتي، فإّن المحاكم تطبق ھذا القانون وقد صدرت أحكام بھذا الخصوص وتضّمنت مطالعات عن
.وجوب التطبیق، ونحن بانتظار قرارات محكمة التمییز لحسم الموضوع بشكل نھائي

ما ھي الثغرات التي تراھا موجودة في قانون االیجارات؟ وھل ھو عادل للمالكین والمستأجرین؟ -

أفّضل كرجل قانون أال أدخل في مدى عدالة القانون بالنسبة إلى المالكین أو المستأجرین. لكن من الناحیة
القانونیة برأیي یجب توحید قانون اإلیجارات، فالیوم لدینا قانون لإلیجارات القدیمة السكنیة والتجاریة وغیرھا

وقانون جدید ھو القانون 92/159، وھذا أمر ال یجوز. من ھنا یجب توحید التشریع وإنھاء ھذه األزمة. أما إذا
أردت التطّرق بشكل مقتضب إلى مسألة العدالة، فأقول أن ال قانون یرضي جمیع األطراف، وكل قانون یبقى

.ناقصا مھما توّخى المشترع فیھ الكمال والعدالة

وباالستناد إلى قرار المجلس الدستوري فإّن القانون ھو قانون برنامج یتضّمن مھالً ال بأس بھا للمستأجرین
ا للعقود من جھة المالكین .وتصل إلى 12 عاما وفي الوقت نفسھ یؤمن تحریًرا تدریجّیً

ھل أن األحكام الفردیة التي قضت بإخالء المأجور ھي شرعیة ویمكن تطبیقھا؟ علما أن قانون االیجارات ال -
یزال یواجھ العقبات ولم یتم االتفاق علیھ؟

ھناك عقبات في مسألة الصندوق الذي لم ینشأ بعد من قبل الحكومة، وجمیعنا نعلم األوضاع الیوم في البالد
والشلل في عمل الحكومة. لكن أشیر إلى مسألة مھمة بأّن المجلس الدستوري أبطل في قراره اللجنة التي تبّت
بطلبات المستفیدین من الصندوق ولم یبطل الصندوق بحّد ذاتھ. من ھنا، أرى بأّن قاضي اإلیجارات یمكن أن

یحّل محل اللجنة كما ورد في فقرة من قرار قضائي صادر عن رئیس الغرفة الحادیة عشرة في محكمة
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االستئناف المدنیة في بیروت، وھو الذي یفید في فصل أي نزاع بین المالكین والمستأجرین حول مسألة التخمین،
.ویفید أیًضا في تحدید فئات المستفیدین من الصندوق

لذلك نعم ھناك ثغرة في القانون طالما لم تعمد الدولة إلى تأسیس الصندوق كي یتقاضى المالك حّقھ من الصندوق
عن فئة المستفیدین من المستأجرین وكي یحفظ حق المستأجر بالتعویض من الصندوق من دون تأخیر. وبھذا

تكون الدولة قد تحّملت جزًءا من المسؤولیة عن أصحاب المداخیل المحدودة كما ھي نّیة المشترع في ھذا
.القانون

ما ھو مصیر المستأجرین؟ ھل أن البدل المالي الذي یحصلون علیھ للخروج من منازلھم یعتبر كافیا؟ -

أفّضل أن أتناول ھذه القضیة من الناحیة القانونیة فقط، لكن أشیر إلى أّن القانون یمنع المؤجر من فرض استرداد
المأجور بالقوة. فأسباب االسترداد محصورة بالھدم والضرورة العائلیة مقابل تعویض یتفاوت بحسب مساحة

المأجور وقیمة بدل المثل أو البدل الرائج حالیا. ففي حاالت الھدم یتقاضى المستأجر من المؤجر تعویًضا قدره 6
مرات بدل المثل، وفي حاالت الضرورة العائلیة 4 مرات بدل المثل. ما عدا ذلك ال یخرج مستأجر من منزلھ قبل

انقضاء مدة التمدید والتي تبلغ 12 عاما من تاریخ نفاذ القانون، أي منذ عام تقریًبا. وخالل ھذه المھلة، على
الدولة تفعیل برامجھا اإلسكانیة لضمان حق السكن للجمیع، وھذا حق ذو قیمة دستوریة كما ورد في قرار

.المجلس الدستوري

في ظل التجاذبات الحاصلة بین المستأجرین والمالكین، ما ھو مصیر قانون االیجارات؟ ھل سیصار الى  -
تسویة ما؟

في القانون نتعامل مع الوقائع القانونیة كما ھي. الیوم ھناك صیغة حالیة دخلت حّیز التطبیق منذ عام تقریًبا. لكّن
لجنة اإلدارة والعدل قد أنجزت بعض التعدیالت على القانون ونحن بانتظار إدراجھا على جدول أعمال الجلسة
التشریعیة المقبلة لیتّم التصویت علیھا بالقبول أو الرفض من قبل النواب. ومجلس النواب سّید نفسھ في تعدیل
القانون أو اإلبقاء علیھ كما ھو وفق البرنامج الذي یتضّمنھ القانون. وفي ما خّص التسویة، فال علم لدّي بھذا
.الخصوص وال أحّبذ التعاطي مع ھذا الملف من ھذه الزاویة، بل من زاویة الحقوق والواجبات لكال الطرفین


