
 جريدة النهار اللبنانية 2017-09-23

 

 رئيس الدستوري لـ"النهار" بعد رد قانون الضرائب: فعلنا ما علينا وليتحّمل المسؤولون مسؤولياتهم

  

 

 كلوديت سركيس

الثغرات واالخطاء ا علله قرار المجلس الدستوري حتى انتهى الى ابطال القانون الضريبي، يظهر م
التي اعترت اقرار هذا القانون، بعيدا من الدستور. فهو طالب المسؤولين بصحوة والذهاب الى موازنة، 

   مع االشارة الى أن أي قانون ضريبي مشابه سيلقى المصير نفسه.
 

وز جيقول رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان لـ"النهار": "هذه قضية تتعلق بالمال العام. وال ي

لمجلس النواب ان يضع ضرائب ويفرض رسوما في غياب موازنة للدولة، فهذه االمور جميعها يجب ان 
 تكون من ضمنها".

 
وردا على سؤال عما يتوقعه من نتائج بازاء قرار المجلس الدستوري، يبدو مطمئنا الى "أن هذا القرار 

واجروا قطع حساب فتستقيم مالية الدولة سيؤدي الى ايجابية. نحن قلنا فيه تفضلوا وضعوا موازنة 

وتنتظم ضمن القواعد التي نص عليها الدستور وقانون المحاسبة. فهل ُيعقل ان تبقى دولة بال موازنة 
وبال قطع حساب؟ بال موازنة كل االنفاق يتم بطرق مخالفة لالصول القانونية والدستورية.ما اردناه 

ن( يتصرفون بموجب مسؤولياتهم كحكومة ومجلس نواب. اوردناه في قرار المجلس وهم )المسؤولو
 فليتحملوا مسؤولياتهم. فعلنا ما أماله الواجب علينا وقمنا بالدور الذي يفترض ان نقوم به".

 

 االنقاذ بالموازنة
 

يؤيد الخبير الدستوري الدكتور بول مرقص مضمون قرار المجلس الدستوري. ويعتبر ان اقرار مجلس 
جديدا استلحاقيا "سيكون اجتزاء للتشريع يخالف مبدأ الموازنة والشيوع والشمول"، النواب قانونا 

وعرضة مرة جديدة للطعن في اعتماده االجتزاء و"الترقيع" واالبطال امام المرجع نفسه. ويرى المخرج 
 في عمل مجلس النواب على اقرار موازنة صحيحة توازن بين النفقات والواردات. ويقول ان المخالفة

في الشكل لجهة طريقة التصويت في مجلس النواب على القانون الملغى تطيحه برمته، فضال عن 

مخالفة مبدأ الشمول الذي توفره الموازنة فحسب. واالنقاذ في تغطية قانون سلسلة الرتب والرواتب 
ع ماليا يراه في تعجيل مجلس النواب في اقرار موازنة متوازنة وصحيحة وقطع حساب بوضع مجمو

الواردات مقابل مجموع النفقات، مشيرا الى ان "المجلس الدستوري نادى في قراره بالترشيد عبر 
صحوة دستورية طريقا الى التشريع. ان النواب وضعوا قانونا طريقا للتمويل الضريبي، في حين أن ما 

 جلس النوابيجب القيام به هو إقرار موازنة بعد وضع قطع حساب. وكل ذلك ممكن تحقيقه بإكباب م

 على عقد اجتماعات مفتوحة توصال الى انهاء الموازنة".
 

استند المجلس في قراره الى النظام الديموقراطي وشعبه في تقرير المصير المالي. واعتبر ان 
"المراقبة والمحاسبة تقتضيان الشفافية في أعمال السلطة االشتراعية عند إقرار القوانين". اما 

الملغى فلحظها المجلس في قراره باالجماع، في طريقة التصويت على اقراره الثغرات في القانون 
، وهي التصويت 63في مجلس النواب "حيث لم تراع االصول الدستورية المنصوص عليها في المادة 

على مسألة الثقة، وعلى القوانين بشفافية تامة ليكون الشعب مطلعاً على ما يقوم به نوابه، 

ة بالمالية العامة التي لها تأثيرات مباشرة عليه، والقاعدة التي نصت عليها هذه وبخاصة تلك المتعلق
المادة جوهرية وليست شكلية، وال تقبل االستثناء لورود تعبير "دائماً" في النص الدستوري الواردة 

تي منه. لذلك فإن الطريقة ال 78و 87فيه، وقد اعتمدها النظام الداخلي لمجلس النواب في المادتين 
 اعتمدت في اقرار القانون جاءت مخالفة للدستور ويقتضي بالتالي إبطاله".

 

 ضرائب ظرفية
 

من الدستور، الن ما تم اقراره من  76وخالف القانون أيضا "مبدأ الشمول الذي نصت عليه المادة 
سنة، وجاء  واردات جاء خارج اطار الموازنة السنوية العامة للدولة التي تجيز الجباية واالنفاق لمدة

 

                                      



 جريدة النهار اللبنانية 2017-09-23

 

من قانون المحاسبة العمومية أن "الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة  6في المادة 
ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية واالنفاق". فجاء القانون الضريبي في غياب هذه 

تشتمل على الموازنة المستمر منذ سنوات عديدة، وكان ينبغي أن تصدر في مطلع كل سنة، وأن 

من الدستور فالقانون الذي  76جميع نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، عمالً بأحكام المادة 
بطل والذي "ال يشير الى تخصيص الموارد الناتجة منه لدفع الفروقات الناجمة عن زيادة الرواتب 

ُ
أ

قات اضافية على خزينة ، انما لتغطية ما يترتب من نف63/7108واألجور الناجمة عن القانون رقم 
الدولة، لكون الرواتب واألجور تدخل في النفقات العامة للدولة، وتاليا ال يجوز فرض ضرائب ظرفياً انما 

في اطار موازنة سنوية تشكل برنامجاً إصالحياً وانمائياً واقتصادياً واجتماعياً، بحيث تأتي الضرائب 

 والرسوم وفق متطلبات الخطة الموضوعة".
 

منه لجهة تطبيق مبدأ المساواة في دفع الضريبة على من  8خالف "مقدمة الدستور والمادة كذلك 
هم في اوضاع قانونية مختلفة وغير متشابهة"، منتقدا فرض االزدواج الضريبي على شريحة من 

المكلفين "بدون تبرير العبء المضاعف، مما يؤدي الى اشكالية في احتساب الفوائد على حساب 

 المشترك".التوفير 
 

من القانون الملغى،  00وسجل المجلس الدستوري مخالفة "في الغموض الذي يشوب نص المادة 
بما يفسح في المجال أمام تطبيقه بشكل استنسابي، وبطرق ملتوية، تسيء الى العدالة 

 والمساواة بين المواطنين أو تنحرف عن النية غير الواضحة أساساً للمشترع". لذلك يؤكد المجلس
الدستوري "باإلجماع المبادئ الواردة في حيثيات قراره، وان عدم إقرار موازنة عامة سنوية للدولة 

وعدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكالن انتهاكاً فاضحاً للدستور. ويقرر باإلجماع إبطال القانون 

  الضريبي برمته ونشر قراره في الجريدة الرسمية".
 

                                              

 


