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 المحترم  ،                                  مة      السيد / رئيس مجلس األ

 حتية طيبة وبعد ،

 

 

 

بشددأن  1980لسددنة  67اقتراح بقانون بشأن تعددديب بعددك محمددام مرسددوم بقددانون 

 اصدار القانون المدني

 

 

 

 مقدم اإلقتراح                                         

 د.عبدالمريم عبدهللا المندري                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بعد االطالع على الدستور ، -

 ،1978لسنة  35وعلى مرسوم بالقانون إيجار العقارات الكويتي رقم  -

 ،1980لسنة  67القانون المدني رقم وعلى مرسوم بقانون اصدار  -

 

 وافق مجلس األمة على القانون اآلتي وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

 (مادة مولى)

 :  1من المرسوم بقانون باضافة فقرة جديدة إلى رقم  581تعدل المادة  •

 

إذا ترتببع علببى عمببل صببدر مببن السببلطة العامببة فببي  ببدود القببانون نقبب  كبيببر فببي  -1

المسببترجر، جببا  لببه أن يطلببع فسبب  العقببد أو إنقببا  األجببرة، مببالم يكببن عمببل انتفبباع 

 .السلطة لسبع يع ي إليه

 

سببداد األجببرة فببي ال بباالت التببي المسببترجر  فببي  ببال تعببذر فسبب  العقببدللمببرجر وال يجببو  

تقببرر في ببا السببلطة العامببة تعطيببل أو وقببل العمببل فببي المرافببق العامببة للدولببة  مايببة 

العببام أو الصبب ة العامببة والتببي تقتضببي ا المصببل ة العليببا للبببالد أو  ببالل لألمببن والسببلم 

فتببببرات ال ببببروع أو الكببببوارو الطبيعيببببة أو نتيجببببة تفأببببي األمببببرا  أو األوب ببببة أو 

الكبببوارو البي يبببة، علبببى أن ت بببدد الم كمبببة طريقبببة سبببداد األجبببرة المتبببر رة لصبببال  

 المسترجر باثبات ا أمام الم كمة.المرجر ومدد التقسيط وفقاً لل الة المالية التي يقوم 

 

 (مادة ثانية)

علببى ر ببيس مجلببس الببو راا والببو راا كببل فيمببا ي صببه تنفيببذ فببذا القببانون وينأببر فببي 

 .الجريدة الرسمية

 

 

 ممير المويت                                                                           

 صباح األحمد الصباح                                                                            



 

 

 

 المذمرة االيضاحية

 

والعببالم يأبب د جا  ببة  1980لسببنة  67مببن مرسببوم رقببم  581جاا فذا التعديل على المببادة 

 اللببه المنامببات الصبب ية فايروس كورونا المستجد الببذي اجتبباع العببالم أجمبب  وأعلنببت مببن 

ضرورة أ ذ أقصى االجرااات اال ترا ية والوقا ية من أجل مكاف ة انتأبباره مببا دفبب  جميبب  

 الدول الت اذ قرارات قاسية لمقاومة فذا الوباا العالمي.

وعليه أقدمت الدولة على إقرار   مة اجرااات تمثلببت بتعطيببل المرافببق العامببة والعمببل فببي 

اصة وصوالً إلى  ار التجول ووقل كافة االنأطة األمرالذي كببان لببه القطاعات العامة وال  

األفراد والمرسسببات فببي تداعيات اقتصادية كبيرة بسبع توقل األعمال ود ول عدد كبير من 

 إلى  الة من االعسار.

الببذي  ببدد مببدة يجببع  1978لسنة  35ب الل مرسوم بالقانون إيجار العقارات الكويتي رقم 

ألجرة وإال كان للمرجر ال ق برف  دعببوإ إ ببالا العقببار، لببم يببرد المأببرع من  الل ا سداد ا

 .مدة مماثلة في عقود االيجار ال اضعة للقانون المدني

ر مببن  سببارته للعببين المببرجرة فببي مثببل فببذه لذلك جاا فذا التد ل التأريعي لي مي المسترج 

 ة وتراكم ا عليه.الارول التي تعود ألسباع ليس له يد ب ا أدت إلى تر ر سداد األجر

 ببالل فتببرات فسبب  عقببد االيجببار مببن قبببل المببرجر  االت اليجو  في ببا  على التعديل ن و  

ال روع أو الكوارو الطبيعية أو نتيجة تفأي األمببرا  أو األوب ببة أو الكببوارو البي يببة لكببي 

مترتبة على مثل يس  الن  أي  االت مستقبلية قد تتعر  ل ا البالد القدر هللا ولكون النتا ج 

فذه الارول الت تلل عن تلك التي  لفت ا قرارات الدولة أثناا ات اذفا لالجرااات والتببدابير 

 اال ترا ية للوقاية من جا  ة كورونا.
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م سرررش انيحوررري شأا   ررري ااقتررر اقانوررري شأا رررعايرررعأااحتاررر   اناررر ا   ررري ا

ا1978حس ةاا35احاوي اتااح ش تعا ق ا

ا

ا

ا

ا

ا

 مقدم اإلقتراح                                         

 د.عبدالكريم عبدهللا الكندري                                           

ا

ا

ا

ا



 نا ااالطالعاعلىااح ستش ا، -

 ،ا1978حس ةاا35م سش انيحوي شأا   ي ااحاوي اتااح ش تعا ق اشعلىا -

 ،ا1980حس ةاا67ااص ا ااحوي شأااحم  عا ق ام سش انوي شأشعلىا -

ا -

 وافق مجلس األمة على القانون اآلتي وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

ا

 )مادة أولى(

ا-:1مأااحم سش انوي شأانيضي ةا و ةا    ةا حىا ق اا20تا  ااحمي ةا •

ا

 خررالءاا-اإل  رري اشحشاع  اا تهرريءامرر ةاا-الا  شزاحلمؤ  ا أا طلباا19استث يءامأا   ي ااحمي ةا

ا: الاأل  ااألسنيبااآلت ةا-احا أااحمؤ  ةا  مياع اااأل اضعااحفضيءا

 ذااحرر ا رر  مااحمسررتع  ااأل رر ةااحمسررت وةاعل ررلاش رروايرر شطااحاورر ا شاش رروااح  رر ااحصرري  اا-1

(،اعلررىا  ررلا  ررشزا10نت    هياخال اعي  أا شمرريامررأاترري  قااسررت ويقهيااحمورر  ا ررعااحمرري ةا 

نيعتنرري ااحرر عشنا ررعأاحرر ات ررأامررما حررزا ااحمسررتع  انيحمصرر ش يتا ذاا ثنررتاحلويضررعا أا   رر ا

احمستع  ا أاتعخ ها   ما حىاعذ اقشياتونللااحم  مةاش ش ىا تىا هي ررةا ش ا لسررةاترر ا عال ررلا

انهيا عال ياص   يان م مااأل  ةااحمست وة.

عااح رريالتااحتررعاشالا  شزا خالءااحمستع  ا عا يا ي امأااأل شا احتاذ هاعأاس ا ااأل رر ةا ررا

 و  ا  هيام لسااحشز اءاتاط  ا شاشقفااحام ا عااحم ا وااحايمةاحل شحةا مي ررةاحنمررأاشاحسررل ا

خررال ا ترر اتااح رر شبا شااحارري ا شااحصرر ةااحايمررةاشاحتررعاتوتضرر هيااحمصررل ةااحال ررياحلررنال ا شا

 أات رر  اااح ررشا اااحطن ا ررةا شا ت  ررةاتفيررعااألمرر ا ا شااألشناررةا شااح ررشا اااحن ا ررة،اعلررى

احم  مةاط  وةاس ا ااأل  ةااحمتعخ ةاحصيححااحمؤ  اشم  ااحتوس طاش ويًاحل يحةااحميح ةااحتعا وش ا

ااحمستع  انيثنيتهيا مي ااحم  مة.

 )مادة ثانية(

علىا ا سام لسااحشز اءاشاحررشز اءا رر ا  مرريا خصررلات ف ررذاهررذاااحورري شأاش  يرر ا ررعااح   رر ةا

ااح سم ة.

ا

ا

 أمير الكويت                                                                           



 صباح األحمد الصباح                                                                            

ا

ا

ا

 المذكرة االيضاحية

ا

ا

نا ا أا ثنرتااحشاقرمااحاملرعانرعأااح روا رعاا1978حس ةاا35مأام سش ا ق اا20 يءاهذاااحتا   اعلىااحمي ةا

احمعشناشاحس أا  شأا سمىامأااحاالقةااحتايق  ةاشاحمصل ةااحخيصةا عااحفت اتااحتعاق ا يه ا  هريااحاريح ا شا

اح شحةات ان  اشا  اءاتاتطي ااح م ما ت  ةااح  شبا شااح شا اااحطن ا رةا شانسرنباتفيرعااألشنارةاشنسرنبا

ااح شا اااحن ا ة.

شق ايه ااحاي ا ث يءا ت ةاص يغةاهذاااحتا   ااحتي  اعا يا ةا ي  شسا ش ش ريااحمسرت  ااحرذياا تريقااحاريح ا

  مماش عل تامأاخالحلااحم ظميتااحص  ةاض ش ةا خذا قصىااال ر اءاتااال ت از رةاشاحشقيا رةامرأا  ر ا

انيءااحايحمع.م ي  ةاا تيي هاميا  ما م مااح ش االتخيذاق ا اتاقيس ةاحمويشمةاهذاااحش

شعل لا ق متااح شحةاعلىا ق ا ا زمةاا  اءاتاتمثلتانتاط  ااحم ا وااحايمةاشاحامر ا رعااحوطيعريتااحايمرةا

شاحخيصةاشصشالًا حىا ظ ااحت ش اششقفا ي ةااال يطةااألم احذيا يأاحلاتر اع يتااقتصري  ةا ن ر ةانسرنبا

االعسي .تشقفااألعمي اش خش اع  ا ن  امأااحمشاط  أا حىا يحةامأاا

حذحكا يءاهذاااحت خ ااحتي  اعاح  معااحمستع  امأاا  اءاتااالخالءااحتعا ستط مات    هيااحمرؤ  ا ت  رةا

 ش ااحتعا صاعل هيااحوي شأانت   حامصل ةا مي ةااأل شاقاشاح وا عاا20ع  اس ا اق مةااال  ي اخال ام ةا

ا ا ت  ةاع  اس ا ااأل  ة.احمعشنا عامث اهذهااحظ شفااحصانةاعلىا وامؤ  انيخالءااحاوي

حلم  مةانونش اعذ ااحمستع  اعأاتعخ ها عاس ا ااأل  ةاحاذ اش غ ا أااحمي عاق ا عطىااحسلطةااحتو    ةا

ًااقشياتونللااحم  مةا الا أاهذاامي شطانعأا ش عااحمستع   ًاا تىا هي ةا ش ا لسةات ا عال لانهيا عال ي اص   ي

األم ااحذياال ت ووا عامث اهذهااأل شا اشمياق ا تسنبانلامأاا هيقاحلمستع  ااحذياان م مااأل  ةااحمست وة

حأا ستط مااالستفي ةامأاهذهااحفس ةااحتي  ا ةاحا  اتم  لامأاس ا ااأل  ها ث يءا  ما عشنااإلخالءا شا تىا

نلانر انسرنبااح يحرةااحايمرةاحل شحرةاعلرىا أامشع ا ش ا لسلا عل تااعال يًاص   يًاحظ فاال اش احخطعاا ت 

ط  وةاس ا ااأل  ةااحمتعخ ةاحصيححااحمؤ  اشم  ااحتوس طاش ويًاحل يحةااحميح ةااحتعا ورش ااتوش ااحم  مةانت    ا

ااحمستع  انيثنيتهيا مي ااحم  مة.

 شااح رشا ااا تر اتااح ر شباشق ايم ااحتا   ااحتي  اعااح صاح يالتاال  شزا  هيااخالءااحمستع  اخرال ا

ح رعا سرمااحر صا يا ريالتامسرتونل ةاقر اااحطن ا ةا شا ت  ةاتفيعااألم ا ا شااألشنارةا شااح رشا اااحن ا رة

تتا  احهيااحنال االق  اهللااشح شأااح تياجامت تنةاعلرىامثر اهرذهااحظر شفاالتختلرفاعرأاتلركااحترعاخلفتهريا

 از ةاحلشقي ةامأا يا ةا ش ش ي.ق ا اتااح شحةا ث يءااتخيذهياحال  اءاتاشاحت ان  ااال ت 
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