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مجتمع وإقتصاد

ّ
تحقيق وقع المحظور الذي طالما حذر القانونيون من وقوعه .المستأجرون والمالكون المتنازعون في ما بينهم
أمام المحاكم باتوا أمام أحكام قضائية تستند إلى قانونين مختلفين :قانون  92/160القديم وقانون اإليجارات
صرح ّ
الجديد .هي فوضى إذًا ،تمس «األمن القضائي» بحسب ما ّ
مرة رئيس مجلس القضاء األعلى ،إال أنها أخطر من
ذلك ،فهي ّ
تمس المساواة بين المواطنين الذين ما عادوا يعرفون على أساس أي قانون يجري التقاضي

نافذ أم غير نافذ؟ أحكام متناقضة في قضايا اإليجارات
هديل فرفور
ف ــي  ،2015/6/29وق ـب ــل ي ــوم ــن مــن
ص ـ ــدور ق ـ ــرار امل ـح ـك ـمــة االسـتـئـنــافـيــة
املدنية في بيروت الذي تبنى اجتهادًا
يـقـضــي بــاع ـت ـبــار ق ــان ــون اإليـ ـج ــارات
الـجــديــد نــاف ـذًا ،كــانــت رئيسة محكمة
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف امل ــدنـ ـي ــة الـ ـس ــادس ــة فــي
جـبــل لـبـنــان الـقــاضـيــة ري ـمــا ش ـبــارو،
قد اتخذت قــرارًا مختلفًا ،إذ استندت
ف ــي ح ـك ـم ـهــا إل ـ ــى الـ ـق ــان ــون 92/160
(قــانــون اإلي ـجــارات الـقــديــم) ،وح ـ ّـددت
ال ـت ـع ــوي ــض ل ـل ـم ـس ـتــأجــر وفـ ــق املـ ــادة

الحكم على أساس
القانون 92/160
في  2013/7/30أصدر القاضي المنفرد
فــي بعبدا ق ــرارًا سمح للمالك بــاسـتــرداد
مأجوره وحكم للمستأجر بتعويض قدر
 $14500أم ـيــركــي .فــي 2014/2/10
استأنفت المستأجرة الحكم «ألنه لم ُيعمد
للتثبت بمدى تحقق موجب الـضــرورة
المبيحة لالسترداد» ،إضافة إلى «أن الخبير
لــم يـعـكــس بـتـقــريــره حقيقة األس ـبــاب
الــرائ ـجــة لـلـمــأجــور» ،وطـلـبــت المستأجرة
تعويض بقيمة  %50من قيمة المأجور.
وف ــي  2015/7/29أصـ ــدرت القاضية
ريما شبارو قــرارًا سمحت للمالك باسترداد
مــأجــوره ،على أن يدفع تعويضًا َّ
يقدر
ب ــ%50مــن قيمة الـمــأجــور ،مستندة إلى
القانون .1992/160
ممثلو المالكين تجاهلوا هــذا الحكم
ـذي يعتبر أن القانون الجديد غير نافذ،
الـ ّ
وركزوا على حكمين صدرا عن محكمة
االستئناف في بيروت عـ ّـدا القانون نافذًا.
ّ
محامي لجنة المالكين شربل شرفان
يعلق
ّ
بالقول« :لم نطلع على حيثيات القاضية
شبارو» ،إال أن استنادها إلى القانون 92/ 160
يدل على أنها أخطأت في حكمها ،ذلك
أن هذا القانون لم يجر تمديده من قبل
المجلس النيابي ،إضافة إلى أن لجنة اإلدارة
والعدل حــددت فترة سريانه حتى تاريخ
 ،2014/12/28أي موعد نفاذ القانون،
الفتًا إلى أن قانون اإليجارات الجديد يعد
نافذًا وفق ما تؤكده الكثير من األحكام
القضائية الصادرة.

الثامنة منه ( %50من قيمة املأجور)،
مــا يعني أنـهــا تبنت االجـتـهــاد الــذي
يـقـضــي ب ـعــدم ن ـفــاذ ال ـقــانــون الـجــديــد
ّ
ّ
وعلة ،في ّ
مقدمها أن املواد
أللف علة
الـتــي طعن فيها املجلس الــدسـتــوري
ً
ت ـج ـعــل مـ ــن ن ـ ـفـ ــاذه أمـ ـ ـرًا م ـس ـت ـح ـيــا،
الرتباط الكثير من املواد غير املبطلة
باملواد املبطلة.
إذًا ،ل ــم ي ـعــد ال ـت ـنــاقــض ب ــن األح ـك ــام
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة مـ ـقـ ـتـ ـصـ ـرًا عـ ـل ــى أحـ ـك ــام
القضاة املنفردين املدنيني الناظرين
ف ــي ق ـضــايــا اإلي ـ ـجـ ــارات ،إذ «ان ـت ـقــل»
التباين إلى محاكم االستئناف ،وهو
أمـ ٌـر عـ ّـده بعض القضاة والقانونيني
خـ ـطـ ـيـ ـرًا ،ذل ـ ــك أن ـ ــه «ي ـ ـمـ ـ ّـس امل ـ ـسـ ــاواة
ووحدة القانون واألمن القضائي».
أول من أمس ،الم املستأجرون رئيس
مجلس القضاء األعلى القاضي جان
ف ـهــد ،ل ــ»س ـمــاحــه بــاالسـتـنـســابـيــة في
ال ـع ــدال ــة» ،مـطــالـبــن مـجـلــس الـقـضــاء
ب ــاتـ ـخ ــاذ ت ــوج ــه واض ـ ـ ــح ي ــرم ــي إل ــى
اس ـت ـئ ـخ ــار ب ـ ـ ّـت ال ـق ـض ــاي ــا إل ـ ــى حــن
تـعــديــل ال ـقــانــون أو رده إل ــى املجلس
ال ـن ـيــابــي .ك ــذل ــك ن ــاش ــد رئ ـي ــس لجنة
املـ ـح ــام ــن امل ـك ـل ـف ــة ال ـط ـع ــن وت ـع ــدي ــل
ق ــان ــون اإليـ ـج ــارات ال ـجــديــد املـحــامــي
أدي ــب زخ ــور ،القاضي فهد «الـحــؤول
دون التمييز بني املواطنني وإعطائهم
حق املساواة أمام القانون» .برأيه ،إن
ّ
«تمس مبدأ املساواة بني
هذه القرارات
املواطنني ،وبالتالي حقهم في العدالة
أمـ ــام ال ـق ــان ــون ،ك ــأن ُي ـح ـكــم ملـسـتــأجــر
بتعويض أعلى من مستأجر آخر ،أو
أن ُي َ
نصف مالك دون آخر».
يــؤكــد ال ـقــاضــي فـهــد ل ــ«األخ ـب ــار» ،أن
«امل ـج ـل ــس ال ي ـحــق ل ــه إلـ ـ ــزام ال ـق ـ ُضــاة
بـ ـت ــوج ــه م ـ ـ ـحـ ـ ــدد» ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :ن ـ ـ ــام
مسلكيًا إذا ما أقدمنا على هذا األمر».
فـ ــي ح ــدي ــث س ــاب ــق مـ ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»،
لـفــت الـقــاضــي فـهــد إل ــى مـفـهــوم األمــن
القضائي الــذي «يرتكز على استقرار
االجتهاد والذي يفرض نوعًا من رؤية
م ــوح ــدة أو ف ـه ــم م ــوح ــد لـلـنـصــوص
ّ
الـقــانــونـيــة» .أال تـشــكــل هــذه ال ـقــرارات
املتباينة ّ
مسًا باألمن القضائي وبحق
املواطنني بــأن يكونوا سواسية أمــام
القانون؟ يجيب فهد بالقول إن «على
محكمة التمييز أن تـ ّ
ـوحــد االجتهاد
تداركًا للتناقضات الحاصلة».
ّ
يعلق أحــد القضاة الحاليني بالقول:
«مـ ــن ح ــق امل ـح ـك ـمــة أن ي ـك ــون لــديـهــا
اجـتـهــاد مغاير دون أن تـكــون ملزمة

القاضي سليم العازار :إنها المرة األولى التي يشهد فيها القضاء هذا التباين الحاد (مروان طحطح)

بـ ـت ــوج ــه م ـ ـحـ ــدد ،إال أن ال ـت ـب ــاي ـن ــات
ال ـفــاق ـعــة ب ــن الـ ـ ـق ـ ــرارات ت ـس ـت ـلــزم من
محكمة التمييز توحيد االجـتـهــاد»،
فيما يعتبر مصدر قضائي آخــر أنه
«حتى قــرار محكمة التمييز ال يكون
ملزمًا للقضاة» ،الفتًا إلى «أن املرجع
ال ـصــالــح الــوح ـيــد ل ـبـ ّـت ه ــذا ال ـخــاف
الحاصل هــو مجلس ال ـنــواب» .يشير
امل ـصــدر نـفـســه إل ــى أن ه ــذه ال ـق ــرارات
(الصادرة عن املحكمتني املذكورتني)
ال تقبل التمييز ،الفتًا إلى أن «السلطة
ّ
تتحمل مسؤولية
التشريعية هي من
ه ـ ـ ــذه الـ ـبـ ـلـ ـبـ ـل ــة ،وعـ ـلـ ـيـ ـه ــا أن ت ـت ـخــذ
ّ
قـ ـ ــرارًا م ـت ـعــل ـقــا ب ـشــري ـحــة ع ـظ ـمــى من
اللبنانيني».
ي ـ ـقـ ــول عـ ـض ــو املـ ـجـ ـل ــس الـ ــدس ـ ـتـ ــوري
ال ـســابــق ال ـقــاضــي سـلـيــم الـ ـع ــازار ،في
حـ ــديـ ــث مـ ــع «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،إن ـ ـهـ ــا املـ ــرة
األولــى التي يشهد فيها القضاء هذا
الـتـبــايــن ال ـح ــاد ،الف ـتــا إل ــى أن قــانــون
اإليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارات الـ ـج ــدي ــد «غ ـ ـيـ ــر واض ـ ــح

ومربك» ،وبالتالي« ،يستطيع القضاء
أن ي ـع ـطــي تــوج ـي ـهــاتــه بــال ـتــريــث فــي
ّ
بت األحكام القضائية إلى حني إقرار
ال ـت ـعــديــات عـلـيــه أو سـحـبــه م ــن قبل
مجلس ال ـن ــواب» .ينتقد ُ ال ـعــازار قــرار
املـج ـ ّلــس ال ــدس ـت ــوري «املـ ــربـ ــك» ،ال ــذي
ت ـجــنــب ت ـحــديــد إذا م ــا ك ــان ال ـقــانــون
نافذًا أو ال ،الفتًا إلى أن «القانون نفسه
يثير الكثير من البلبلة ،فهو لم ُيدرس

القاضي جان فهد:
مجلس القضاء األعلى
ال يحق له إلزام القضاة
بتوجه محدد

بشكل كاف ،األمر الذي جعله ال يرضي
ً
املالكني وال املستأجرين» ،متسائال عن
طبيعة النظام القضائي والسياسي
واالق ـت ـصــادي الـقــائــم ال ــذي يستطيع،
بهيكليته الحالية ،أن ُينصف املعنيني
في هذا القضية االجتماعية.
ُيجمع القانونيون على أن اإلرباك بدأ
مع إقــرار قانون اإليجارات في الهيئة
العامة ملجلس النواب بمادة وحيدة من
واستكمل
دون درسه (في ،)2014/5/9
ّ
مــع ق ــرار املـجـلــس الــدس ـتــوري املـتــخــذ
ف ــي  2014/8/6الـ ــذي ط ـعــن بـمــادتــن
ونصف (املــادة  7و 13والفقربة ب من
املـ ــادة  )18دون أن ي ـحــدد إذا مــا كــان
ّ
القانون نافذًا أو ال .حينها ،أكد رئيس
املـجـلــس عـصــام سليمان ل ــ»األخ ـبــار»
أنه «ال يمكن تطبيق قانون اإليجارات
ب ـ ــا امل ـ ـ ـ ـ ــواد وال ـ ـف ـ ـق ـ ــرات ال ـ ـتـ ــي ج ــرى
إبطالها» ،وذلك قبل أن ينقل املالكون
عنه «نفيًا لهذا التصريح وأنــه جرت
ت ـجــزئــة ك ــام ــه» .عـشـيــة رأس الـسـنــة،

ّ
مياومو الضمان يعلقون إضرابهم

تقرير

فاتن الحاج
ل ــم ي ــدم اإلض ـ ــراب امل ـف ـتــوح ملـيــاومــي
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي لـ ـلـ ـضـ ـم ــان
االج ـت ـم ــاع ــي أكـ ـث ــر م ــن ي ــوم ــن ،فـقــد
ع ـ ّـل ـق ــوه اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن الـ ـي ــوم األربـ ـع ــاء
«ح ــرص ــا ع ـل ــى م ـص ـل ـحــة ال ـص ـن ــدوق
ً
وت ـس ـه ـي ــا ألم ـ ـ ــور امل ـن ـت ـس ـب ــن إل ـيــه
وامل ـ ـض ـ ـمـ ــونـ ــن وإفـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــا إلجـ ـ ـ ــراء
االتـ ـص ــاالت م ــع املـعـنـيــن بقضيتنا
املـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة» .ه ـ ـ ــذا م ـ ــا ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي ب ـي ــان
التعليق .عــزا املـيــاومــون الـعــودة عن
اإلضــراب إلــى ظهور بــوادر حل ـ كما
قــالــوا ـ مـثــل «إعـ ــان وزي ــر الــوصــايــة

وقــوفــه إل ــى جانبنا والـصـيـغــة التي
اقـتــرحـهــا علينا املــديــر ال ـعــام محمد
ك ــرك ــي ،وت ـق ـضــي بـتـعــديــل امل ـ ــادة 54
م ــن ق ــان ــون امل ـ ــوازن ـ ــة الـ ـع ــام ــة ،ال ـتــي
تنص على إجــراء مباراة في مجلس
ال ـ ـخـ ــدمـ ــة املـ ــدن ـ ـيـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـص ــورة
استثنائية ومل ــرة واح ــدة فـقــط» .لكن
مثل هذا التعديل يحتاج إلى قانون
ّ
معطل
في مجلس النواب،
واملجلس ّ
ّ
حــال ـيــا .بـعــض ال ـع ـمــال عــل ـقــوا بــأنـهــا
«إبـ ـ ـ ــرة مـ ــورفـ ــن جـ ــديـ ــدة ون ــاط ــري ــن
طبخة يأخذ فيها كل زعيم حصته»!
وك ــان كــركــي ق ــد دع ــا امل ـيــاومــن عبر
حديث لـ«اللواء» إلى إعطاء القضية

بعض الوقت لتوفير الغطاء القانوني
ّ
مل ـعــال ـج ـت ـهــا ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «ال ـحــل
ال ــوح ـي ــد ألزم ـ ــة ع ـ ّـم ــال ال ـف ــات ــورة في
الضمان يكون بمحاولة الضغط من
مجلس إدارة الضمان ووزارة العمل
ع ـل ــى م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء الس ـت ـص ــدار
ق ــرار استثنائي ،ومل ـ ّـرة واح ــدة فقط،
ُيـجـيــز تثبيتهم وإخـضــاعـهــم لنظام
املياومني وإنصافهم».
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـ ـشـ ــرح نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
مجلس إدارة الصندوق غازي يحيى
ً
ل ــ«األخ ـبــار» ،قــائــا إن ه ــؤالء العمال
ُ
ليسوا مياومني ،بل استعني بهم في
فترة من الفترات بدوام جزئي بصفة

البحث عن صيغة للحل
ضمن نظام المياومين
تحقق التوازن

ّ
«عـ ــتـ ــالـ ــة» ق ـب ــل أن ي ـك ـت ـســب عـمـلـهــم
م ــع ال ــوق ــت ص ـفــة الــدي ـمــومــة ،ل ـكــن ال
ّ
يـطـبــق عـلـيـهــم ق ــان ــون الـعـمــل إال إذا

اسـتـصــدروا ق ــرارًا مــن املحكمة بذلك.
ومع ذلك ،يقول يحيى إن الحل وضع
ّ
ع ـلــى ال ـس ـك ــة ،إذ إن ه ـن ــاك إمـكــانـيــة
إليـ ـ ـج ـ ــاد ص ـي ـغ ــة لـ ـه ــم ضـ ـم ــن ن ـظ ــام
املـيــاومــن ال ــذي ص ـ ّـدق عليه مجلس
ّ
اإلدارة .ويـشـيــر إل ــى أن املـطـلــوب أن
يرفع املدير العام إلى مجلس اإلدارة
ن ـظ ــام املـ ـب ــاراة امل ـح ـص ــورة بــالـعـمــال
الحاليني في مجلس الخدمة املدنية،
يضاف إليهم من يرغب في االشتراك
باملباراة بحسب القضاء مع تحديد
الحاجات ليقره املجلس ويرفعه إلى
وزيــر الوصاية وزيــر العمل سجعان
قزي ،الذي يرفعه بدوره إلى مجلس

