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 مستنكفة عن البدء بتطبيق القانون
 أيار  02 لثالثاءا

كشف رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية الدكتور بول مرقص عن إطالق المنظمة "دراسة عملية  -وطنية 
نيسان الفائت لجنة داخلية  82"إلنشائها بتاريخ ومبسطة عن قانون االيجارات الجديد"، منوها بوزارة المال 

لدرس الخطوات العملية للبدء بتطبيق قانون االيجارات السيما أنه يقع عليها موجب وضع مشروع النظام 
 ."المالي للحساب الخاص بدعم المستأجرين

هرين من في مهلة شوميز مرقص في بيان اليوم، بينها وبين "اللجنة ذات الطابع القضائي المطلوب انشاؤها 
بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، للنظر في النزاعات حول تحديد بدل المثل  -وقد انقضت -القانون 

 -أشهر من القانون  4في مهلة  -وتقارير الخبراء والمساهمة المطلوبة من الحساب المنوي انشاؤه هو اآلخر
الذين ال يتجاوز دخلهم خمسة أضعاف الحد  لمساعدة المستأجرين وأفراد عائالتهم المستفيدين من المأجور

 ."األدنى لألجور
واعتبر أن "التأخير في هاتين الخطوتين األخيرتين مؤشر على استنكاف الحكومة أقله لغاية تاريخه عن البدء 

 ." بتطبيق القانون 
ذ رأى مرقص أن "مهلة الشهرين التي انقضت دون انشاء اللجنة مهلة حث للحكومة، ال مهلة اسقاط  وا 

من قانون أصول المحاكمات، ال يمكنه أن يحل محل اللجنة  118للحقوق"، قال: "إن القضاء وفق المادة 
من القانون  7التي يرأسها قاض ويشغل عضويتها ممثلو الوزارات المعنية ألن اختصاصها إلزامي وفق المادة 

ن كانوا لتاريخه ال ه زالوا غير معينين. وهذا التأخير من شأن وقد أنشئت بموجب القانون وأعضاؤها محددون وا 
اإلضرار بالمالكين ألن بعض المستأجرين سيتذرعون به لتأخير تطبيق القانون ليس إال، فيزداد تطبيقه تعقيدا 
على تعقيد ناتج أصال عن سوء تركيبة هذا القانون الذي خالف مبدأ "االستقرار االجتماعي من وراء القانون" 

 ."كم في النظر في االستردادات والتعويضات الذي كان قائما قبل صدورهكما عقد عمل المحا
ولفت الى أنه "كان أجدر لو جاء القانون تبسيطيا يفرض نسب زيادات ثابتة على بدالت االيجار على بضعة 
 سنين يليها تحرير االيجارات ومثل ذلك بالنسبة لتعويضات اإلخالء في الحاالت األخرى". وتخوف مستقبال،

من "التأخير في تغذية الحساب المخصص لدعم المستأجرين"، إال أنه اعتبر أن "ال خوف وجوديا على 
 ." حقوقهم من الضياع


