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بحثالخميس ٦ أيار ٢٠٢١

عون: قانون االیجارات الجدید نافذ ومنصف

23:23 | 02-07-2015

حوار مع المحامي الدكتور شربل عون حول قانون االیجارات الجدید

السؤال المركزي واألساسي الذي یطرحھ المستأجرون: ھل قانون اإلیجارات الجدید
نافذ؟ 

نعم القانون نافذ ألّن المجلس الدستوري رّد مراجعة الطعن بالقانون لجھة حریة
التعاقد واألمان التشریعي والمساواة والعدالة االجتماعیة والحقوق المكتسبة وإقرار
القانون بمادة وحیدة، واستخدم صالحیاتھ بالطعن الجزئي فأبطل المادتین 7 و 13

والفقرة ب-4 من المادة 18. وھذا یعني أّن المواد المبطلة تعتبر كأّنھا لم تكن أو غیر
موجودة، وذلك باالستناد إلى المادة 22 من نظام إنشاء المجلس الدستوري والمادة

37 من النظام الداخلي للمجلس. 
 

ھل المحاكم باشرت بتطبیق القانون؟ 
لقد صدرت أحكام قضائّیة عن محاكم اإلیجارات، وذلك في قضایا تخّص تعویضات

اإلخالء، واألھّم في ھذه األحكام أّن قاضي اإلیجارات تولّى مسؤولیة اللجنة التي
أبطلھا المجلس الدستوري وقد ورد ھذا األمر صراحة في حكم صدر عن القاضي

المدني المنفرد طارق طربیھ. 
 

ھناك خبراء تخمین یتّم تكلیفھم من قبل المالكین إلعداد تقریر عن قیمة المأجور. ھل
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سعر برمیل النفط خالل
تعامالت صباح الخمیس

حاالت كورونا في لبنان
لیوم األربعاء 5 أیار

أكثر من 8 اآلف شیكاً
مرتجعاً

أسرع 10 مدن في العالم
من حیث سرعات الجیل

الخامس

أكبر البنوك من حیثمنصة الصرافة تابع...
األصول في العالم

دخول الخبراء قانوني؟ 
إّن دخول خبراء التخمین قانوني بموجب القانون ألّنھ یتّم تكلیفھم من قبل المالكین،

كما یحّق تكلیفھم من قبل المستأجرین، وھناك تعمیم  صدر عن المدعي العام
التمییزي القاضي سمیر حمود بالموافقة على مؤازرة القوى األمنیة لخبراء التخمین

خالل القیام بمھماتھم في حال تّم منعھم من القیام بھا، وذلك بعد مراجعة النیابة العامة
االستئنافیة.

كرجل قانون وأستاذ جامعي، ھل القانون منصف وعادل للمالكین والمستأجرین؟ 
المشكلة طویلة وتعود إلى أكثر من 70 سنة وقد أصبح لزاما على الدولة التدخل

لحلّھا. لذلك عملت لجنة اإلدارة والعدل على دراسة اقتراح القانون وضّمنتھ برنامًجا
متدّرًجا زمنًیا في الحّل ویصل إلى فترة 12 عاًما. إّن ھذه المھلة برأیي منصفة

للمستأجرین لتدّبر أمورھم، ومن جھة أخرى یبدأ المالك فوًرا بتقاضي بدالت إیجار
بنسبة متدّرجة من المستأجرین الذین ال یتّم تصنیفھم ضمن ذوي الدخل المحدود، أي
الذین یتخّطى مدخولھم 3 أضعاف الحد األدنى لألجور. وھناك صندوق یدفع بدالت

اإلیجار عن ھذه الفئة، وتعویضات في حاالت الھدم والضرورة العائلیة. 
 

ھل یجب تطبیق القانون أو انتظار التعدیالت التي درستھا لجنة اإلدارة والعدل
ورفعتھا إلى ھیئة مكتب مجلس النواب؟ 

القانون وكّل قانون ینشر في الجریدة الرسمیة یصبح واجب التطبیق بالصیغة التي
صّوت علیھا مجلس النواب. وعند إقرار أّیة تعدیالت على القانون یصبح واجب

التطبیق بالصیغة الجدیدة ومن تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.
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