النظرة الى مقترح تعديل قانون االيجارات
بقلم د .مسلط القويعان – 2020/5/1
رأيي باإلقتراح بقانون المقدم لمجلس األمة بشأأأأأان مأأأأأاجة مادتين جديدتين لقانون اإليجارا رقم  35لسأأأأأنة 1978
لمواجهة آثار جائحة كورونا وما ترتب عليها من غالق من قبل السلطا العامة للمراجق العامة بالدولة.
وقد دار هذا المقترح حول مسالتين:
األولى  -عدم القماء باإلخالء ذا تخلف المستاجر عن السداد خالل جترة التعطيل أو وقف العمل
الثانية  -جواز المطالبة باألجرة عن تلك الفترة بإستصدار أمر أداء .
وهذا المقترح يعتريه عدة مالحظا من حيث الهدف  ،والموموع  ،وتعارمه مع النظريا القائمة .
اوالً  :من حيث الهدف  ..قدم هذا ا لمقترح بهدف مواجهة آثار كورونا وما ترتب عليها من غالق للمراجق العامة
بالدولة  ،ومعلوم أن األعيان المؤجرة ليسأأأأأأأ كلها متسأأأأأأأاوية من حيث أثر اإلغالق  ،ولذا يمكن أن تقسأأأأأأأم األعين
المؤجرة لى قسأأأأأمين  ،القسأأأأأم من حيث درجة اإلنتفاع  ،جهناك أعين الزال اإلنتفاع بها كامالً رغم غالق المراجق
لقدر كبير  ،القسأأأأأأأم الثاني  ،من حيث الارن من اإلنتفاع  ،جعقد
العامة  ،وهناك أعين أخرى نتقص جيها اإلنتفاع ٍ
اإليجار الذي يكون الارن منه " السأأأأأأأكن " جاإلنتفاع به كامالً خالل هذة الفترة  ،وعقد اإليجار الذي هدجه " محل
تجاري " درجة اإلنتفاع به متفاوتة .
ً
ً
ولذلك ال أرى أنه من المناسأأأأأأأب أن تاخذ كل هذة األعيان  -على ختالف أنواعها  -حكما واحدا  ،وأن نقرر أنه ال
يقمى بإخالئها رغم أنه كان منتفعا ً بهذة العين .
ثانيا ً  :هذا المقترح  -رغم نبل غايته  -سأأأأيدجع عموم المسأأأأتاجرين  -القادر منهم وغير القادر  -باإلمتناع عن سأأأأداد
األجرة  ،بان النظر عن وجود مبرر قوي لهذا اإلمتناع من عدمه  ،وسأأأأأأيؤدي لنتائم غير منطقية  ،بتخلف الجميع
عن السداد بان النظر عن درجة اإلنتفاع بالعين المؤجرة .
ثالثا ً من حيث المومأوع  :يدور المقترح حول " عدم القمأاء باإلخالء " اذا كان متناع المسأتاجر عن السأداد بسأبب
ظروف غالق المراجق العامة بالدولة  ،ال أنه أغفل نص المادة  20التي تلزم المستاجر  ،جي حال رجع دعوى خالء
مدة من المؤجر لعدم سداد األجرة  ،وتجاوزة لمهلة الع شرين يوما  ،إلعتبار الدعوى كان لم تكن  ،وتكون ل صالح
المستاجر  ،أن يتواجر شرطان  ،األول أن يقوم المستاجر بدجع األجرة قبل قفل باب المراجعة  -وقد يكون ذلك متعذراً
بالوق الراهن وهو ما ينباي معالجته  -الثاني  ،أن يقدم للقامأأي سأأببا ً قويا ً تقبله المحكمة  ،و ذا كان الشأأرط األخير
سهل اإلثبا بوجود هذة الجائحة  ،جإن الشرط األول صعب التحقيق  ،خاصةً ممن توقف نشاطهم التجاري أو تعذر
حصولهم على أجورهم خالل هذة الفترة .
رابعا ً  :الفقرة الثانية من المقترح  ،تجيز للمؤجر طلب األجرة عن تلك الفترة بإسأأأتصأأأدار أمر األداء  ،وهذا النص -
بهذة الصأأأياغة  -يعني أن للمؤجر الحق بالمطالبة بالقيمة اإليجارية عن تلك الفترة بان النظر عن درجة اإلنتفاع ،
وسأأأأيؤول بنا الحال لى عدم عمال نظرية وقف عقد اإليجار أو تحمل تبعا التعرن الصأأأأادر من السأأأألطة العامة،
خالل جترة الالق الكلي للعين المستاجرة  ،وهذا بالتاكيد لم يدر جي خلد وامع النص المقترح .
ولذلك جإنني أقترح أن يتم التعديل على نص المادة  20من قانون اإليجارا  ،بإعفاء المسأأأأأأأتاجر من يداع األجرة
المدعاة أثناء نظر الدعوى جي حال كان الالق من السلطا العامة  -جي حال تجاوز المدة القانونية إلستحقاق األجرة
 وأن يكتفى بشأأأرط واحد جقط إلعتبار الدعوى كان لم تكن  ،ذا قدم المسأأأتاجر " سأأأببا ً قويا ً تقبله المحكمة " وتبقىتلك المبالغ عن جترة عدم السداد يتنامل بها الطرجان أمام القماء بحسب درجة اإلنتفاع بالعين .

