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بــراءات الذمــة المطلوبــة مــن أشــخاص اقيمــت علــى عقــاراتهم أبنيــة مــن قبــل الغيــر : الموضــوع
  .اعتداء

   
 المتعلق بضريبة األمالك المبنية على أن يعتبـر 1962 ايلول 17من قانون    2نصت المادة 

ثمرًا كل من يقوم بتشييد بناء من ماله الخاص في عقار يملكـه سـواه ويـستثمره بالتـأجير مـن الغيـر مست
  .أو باإلشغال الذاتي لقاء شروط يتفق عليها مع المالك

 على أن يعتبر بحكم المستثمر كل مـن يعمـد دون وجـه حـق إلـى تـشييد بنـاء 3ونصت المادة 
  .الغير أو باإلشغال الذاتيفي عقار ال يملكه ويستثمره بالتأجير من 

 المتعلـق بأصـول 12/06/1959 تـاريخ 147 مـن المرسـوم اإلشـتراعي رقـم 33ونصت المادة 
تحــصيل الــضرائب المباشــرة والرســوم المماثلــة لهــا علــى أن يحظــر علــى الــدوائر العقاريــة إجــراء معاملــة 

الضرائب المتوجبة علـى هـذا انتقال أو إفراز أو تأمين على عقار قبل أن يثبت صاحبه أنه سدد كامل 
  .العقار

 علـــى أن يعتبـــر المالـــك فـــي األبنيـــة المـــستثمرة 17/09/1962 مـــن قـــانون 67ونـــصت المـــادة 
  .مدينًا بالضريبة المفروضة باسمه وكافًال الضريبة المفروضة باسم المستثمر

  :ولما كان يستنتج من مجمل هذه النصوص ما يلي
العقـــــارات المبنيـــــة المـــــستثمرة تـــــوزع مـــــا بـــــين المالـــــك  إن الـــــضريبة المفروضـــــة علـــــى -: أوالً 

والمستثمر على أساس مـا يعـود لكـل منهمـا إيـراد، بحيـث يكلـف المالـك عـن المبلـغ الـذي يتقاضـاه عـن 
األرض المقامــة عليهــا األبنيــة، والمــستثمر علــى أســاس القيمــة التأجيريــة لألبنيــة محــسومًا منهــا المبلــغ 

  .المدفوع للمالك
لمالك الذي قبل بأن يقوم الغير بتشييد بناء في عقاره لقاء شـروط معينـة، يـصبح  إن ا-: ثانياً 

  .كفيًال لذلك الغير فيما عنى تأدية الضرائب التي تتوجب على البناء الذي أقامه



 إن مــن يقــوم، دون وجــه حــق، بتــشييد بنــاء فــي عقــار الغيــر ودون موافقــة هــذا الغيــر -: ثالثــاً 
فرض عليه الضريبة على أساس القيمة التأجيريـة لألبنيـة دون أن يحـسم يعتبر بحكم المستثمر بحيث ت

  .منها أي مبلغ طالما أنه ال يدفع أي بدل إيجار عن األرض المشادة عليها األبنية
غير أن القانون، الذي نص على أن يكون المالك كافًال للضريبة المترتبـة علـى المـستثمر، لـم 

  .صب الذي اعتبر بحكم المستثمريتعرض لوضعية المالك بالنسبة للمغت
ومــن البــديهي أن ال يجــوز تحميــل المالــك مــسؤولية عــدم تأديــة الــضريبة مــن قبــل مــن اعتــدى 

  .على أرضه وأقام عليها البناء دون وجه حق
ولمـــا كانـــت قـــضية العقـــارات المعتـــدى عليهـــا بالـــشكل اآلنـــف الـــذكر تثيـــر كثيـــرًا مـــن المتاعـــب 

اب العالقـة مـن المـالكين السـيما عنـدما يـضطر هـؤالء لطلـب بـراءة لدوائر التحقق، والتحـصيل، وأصـح
  الذمة لمناسبة قيامهم بمعامالت عقارية،

ولمـــا كـــان ينبغـــي معالجـــة هـــذه األمـــور بـــسلوك الـــنهج الـــذي يتوافـــق مـــع العـــدل والمنطـــق دون 
  التعارض مع أحكام القانون،

التاليـــة فـــي تكليـــف األبنيـــة لـــذلك، فـــإنني أرغـــب إلـــى جميـــع الـــدوائر المعنيـــة بإتبـــاع األصـــول 
  :المقامة اعتداًء على أراضي الغير وفي إعطاء براءات الذمة للمالكين المعتدى على أراضيهم

على دائرة ضـريبة المـالك المبنيـة فـي بيـروت والـدوائر الماليـة اإلقليميـة فـي سـائر المحافظـات  - 1
 علــى أراضــي الغيــر إجــراء التحقيقــات، كــل مــا اقتــضى األمــر ذلــك، لمعرفــة أســماء المعتــدين

مــستثمر دون وجــه "وتــسجيل اإلنــشاءات التــي أقاموهــا اعتــداء علــى أســمائهم مــع ذكــر عبــارة 
 .إزاء اسم كل منها" حق

وعلـى الــدوائر المـذكورة أن تستحــصل، مـن أجــل هـذه الغايــة، علـى جميــع الوثـائق الثبوتيــة مــن 
  .ت االعتداءإفادات صادرة عن المحاكم المختصة أو عن مراجع رسمية أخرى تثب

علــى دائــرة تحــصيل بيــروت والمحتــسبيات فــي القــضية، أن ال تعتبــر المالــك الــذي اغتــصبت  - 2
أراضـــيه مـــسؤوًال وكـــافًال الـــضرائب المترتبـــة علـــى البنيـــة المقامـــة فـــي عقاراتـــه مـــن قبـــل الغيـــر، 

 .اعتداًء ودون وجه حق

س فـــي جـــداول أمـــا التثبـــت مـــن اإلعتـــداء فيـــتم عـــن طريـــق دوائـــر الـــضرائب المختـــصة ويـــنعك
  .التكليف الصادرة عنها

وٕاذا تبين لدائرة تحـصيل بيـروت أو أليـة محتـسبية فـي األقـضية أن ثمـة ضـريبة فرضـت باسـم  - 3
المالــك عــن أبنيــة اقيمــت اعتــداء علــى أراضــيه وكــان األمــر يتــسم بطــابع الجديــة، وجــب عليهــا 



الك المبنيـة فـي بيـروت التوقف عن المالحقة وٕابـالغ الواقـع فـورًا إلـى رئـيس دائـرة ضـريبة األمـ
ورئـــيس الـــدائرة الماليـــة اإلقليميـــة فـــي ســـائر المحافظـــات إلجـــراء التحقيقـــات الـــسريعة لتـــصحيح 

 .التكاليف

 10وعلــى الــدائرة التــي تجــري التحقيقــات أن تبلــغ دائــرة التحــصيل أو المحتــسبية فــي غــضون 
خيــرة تعــود الــدوائر وفــي هــذه الحالــة األ. أيــام علــى األكثــر مــا إذا كــان األمــر صــحيحًا أو ال

أما في الحالة األولـى فيتوجـب علـى هـذه الـدوائر التوقـف إلـى . المختصة إلى متابعة المالحقة
  .حين ورود جداول التكليف المصححة للوضع

وفــي مطلــق األحــوال يعتبــر المالــك غيــر مــسؤول عــن الــضريبة المترتبــة علــى األبنيــة المقامــة 
عنها في حال ثبوت اإلعتداء بإفادة مـن الـدائرة الماليـة اعتداء على أراضيه ويمكن إبراء ذمته 

  . المختصة ودونما حاجة إلى انتظار ورود جداول التكليف اآلنفة الذكر
  


