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د.شربل عون عون: المحاكم تفصل في نفاذ القوانین ومنھا قانون
االيجارات

الخمیس ٢٤ أيلول ٢٠١٥   14:07 مقابالت االقتصادية

 

بعد أن تجدد األخذ والرد یوم أمس بین لجنة المحامین المولجة تعدیل قانون اإلیجارات لجنة الدفاع عن حقوق
المستأجرین، یعود إلى الساحة موضوع قانون اإلیجارات الجدید، أین أصبح مع كل ھذا التعطیل للمؤسسات؟
ومع كل ھذه المستجدات التي تشھدھا الساحة اللبنانیة، لمعرفة كل اإلجابات عن ھذه األسئلة كان لـ"اإلقتصاد"

:ھذا اللقاء مع المستشار القانوني المعتمد لدى عدة ھیئات دولیة، المحامي الدكتور شربل عون عون

أین أصبح قانون اإلیجارات الیوم وھل عاد إلى مجلس النواب للّدرس؟ -1

في الواقع ومن الناحیة القانونیة لم یرد في الدستور أّي ذكر لعودة القوانین إلى مجلس النواب للدرس بعد صدور
قرار المجلس الدستوري بشأنھا. فصالحیات المجلس الدستوري تتلّخص بثالثة احتماالت: إبطال القانون برّمتھ،

ا، أو رّد الطعن. وفي حالة قانون اإلیجارات، فقد رّد المجلس الدستوري الطعن وأبطل مادتین أو إبطالھ جزئّیً
وفقرة، أي أّن ھذا اإلبطال ھو إبطال جزئي، ما یعني أّن المواد التي أبطلت أصبحت وكأّنھا لم تكن أو غیر

موجودة، فیما أّكد القرار على دستوریة المواد األخرى. وھنا مجلس النواب سّید نفسھ في ترك المواد المبطلة
وكأّنھا لم تكن، أو اللجوء إلى تعدیلھا، وربما التوّسع في التعدیل لیشمل معظم مواد القانون، وھذا اإلجراء یمكن

أن یلجأ إلیھ مجلس النواب ساعة یشاء وبما یطال جمیع القوانین. أما القول بعودة قانون اإلیجارات إلى مجلس
.النواب للدرس فھذا أمر غیر صحیح

لكّن لجنة اإلدارة والعدل أقّرت تعدیالت على القانون ورفعتھا إلى رئاسة المجلس كما صّرح سابًقا النائب -2
.روبیر غانم
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صحیح لقد بادرت لجنة اإلدارة والعدل بدرس اقتراحات تقّدم بھا نواب لتعدیل القانون الجدید لإلیجار. وھذا أمر
لم یكن ملِزًما للجنة وجاء بمبادرة من بعض النواب الذین ارتأوا طرح التعدیل. وقد ذكر رئیس اللجنة النائب
روبیر غانم في مؤتمر صحافي سابق بأّن مجموعة من المتغّیرات الطارئة كان لھا الدور األساسي في درس

تعدیالت مقترحة من النواب. لكن یجب التأكید ھنا بأّن التعدیالت ال تزال غیر ساریة المفعول قبل البحث بھا في
الھیئة العامة وطرحھا على التصویت، وإلى حین حصول ذلك، فإّن القانون بصیغتھ الحالیة ھو الواجب التطبیق

.من دون التعدیالت

وما ھي أبرز التعدیالت التي توّصلت إلیھا اللجنة؟ -3

أبرز التعدیالت ھي خفض القیمة التأجیرّیة من 5 % إلى 4 %، وتوسیع رقعة المستفیدین من صندوق دعم ذوي
الدخل المحدود من المستأجرین من 3 أضعاف الحد األدنى لألجور إلى 5 أضعاف الحد األدنى لألجور، وضّم

المستأجرین في المباني الفخمة إلى الئحة المستفیدین من الصندوق، باإلضافة إلى تعدیالت أخرى على تعویضات
.اإلخالء في حاالت الھدم والضرورة العائلیة

بصراحة المالكون یقولون إّن القانون نافذ ولجان المستأجرین ترفض ھذا األمر. َمن یحّدد نفاذ القانون؟ -4

وحدھا محاكم التمییز ھي التي تحّدد نفاذ القوانین وھي التي توّحد االجتھادات. وفي موضوع اإلیجارات، فقد
صدرت أحكام موّحدة بالتوّجھ إلى تطبیق القانون عن محاكم االستئناف في بیروت وتحدیًدا عن الرئیس أیمن
عویدات والرئیسة سالم شمس الدین ونحن بانتظار صدور أحكام عن غرفة االستئناف برئاسة القاضي روكز
رزق. لكّن غرفة االستئناف في بعبدا برئاسة القاضیة ریما شبارو قد أصدرت حكًما بموجب القانون القدیم في

قضّیة تتعلق بتعویض اإلخالء. برأیي الشخصي، إّن القانون القدیم انتھى في 31/3/2012 ولم یتّم التمدید لھ في
المجلس النیابي، وقد صدر قانون جدید لإلیجار ونشر وفق األصول. ومع ھذا، أنا أحترم رأي القضاء، وعلینا
انتظار مزید من الوقت لتوحید األحكام بین محاكم االستئناف التي تحكم في قضّیة خالفّیة كبرى بین المالكین

.والمستأجرین

ھناك اعتراض عند لجان المستأجرین على دخول الخبراء إلى المنازل لتحدید قیمة المثل. ھل الدخول -5
قانوني؟

إّن دخول خبراء التخمین إلى المنازل بتكلیف من المالكین قانوني والعكس أیًضا قانوني أي بتكلیف من
المستأجرین بموجب قانون اإلیجار الجدید. وقد أّكد ھذا األمر مدعي عام التمییز القاضي سمیر حّمود بالموافقة
على مؤازرة قطعات األمن الداخلي لخبراء التخمین في حال رفض المستأجرین استقبالھم، وذلك بعد التأّكد من

.حالة الرفض وبعد مراجعة النیابة العامة االستئنافیة

سؤال أخیر، ھل یمكن تسجیل اإلیجار في البلدیة؟ -6



5/6/2021 د.شربل عون عون: المحاكم تفصل في نفاذ القوانین ومنھا قانون االیجارات

https://www.eliktisad.com/news/show/195626/شربل-عون-عون-المحاكم-تفصل-نفاذ-القوانین-ومنھا-قانو 3/3

نعم یمكن تسجیل اإلیجار في البلدیة لكّن البلدیة لیست المرجعیة الصالحة لتحدید نفاذ القوانین، وعلیھا أن تسّجل
العقود سواء كانت وفق القانون الجدید أو وفق القانون القدیم. مع العلم أّن القانون الجدید لإلیجار ھو القانون

الواجب التطبیق منذ 28 كانون األول 2014 بعد نشره في الجریدة الرسمیة وفق األصول ورّد الطعن بمواده
بقرار صادر عن المجلس الدستوري ومعلّل بشرح مسھب ومفّصل سواء برّد الطعن بالقانون أو بإبطال مادتین

.ومفقرة من مادة ثالثة


