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درباره مقابله با شيوع ويروس کرونا ()۴۸
اثرات شيوع ويروس کرونا بر سياستهاي
حمايتي از مستأجران

چکيده
همزمان با شیوع ویروس كرونا كووید 19-تقریباً در همه كشورهای جهان وضعیت
اضطراری ایجاد و فعالیت های مختلف اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي ،آموزشي و غیره به
تعطیلي كشیده شد .با تعطیلي اغلب مشاغل و كسبوكارها وضعیت اقتصادی خانوارها
بهشدت تحت تأثیر قرار گرفت و در این بین بسیاری از خانوارهای مستأجر ،خود را در
پرداخت اجارهبهای خانه ناتوان دیدند .دولتها نیز برای مقابله و كاهش آثار منفي ناشي
از شیوع ویروس كووید 19-اقدامهای مختلفي را با توجه به شرایط ویژه بحران در پیش
گرفتند كه در این میان اقدام برخي دولتها برای ساماندهي وضعیت قراردادهای اجاره
بسیار قابل توجه است .این دولتها قوانین موقتي را وضع كرده و با الزام اجرای آن تا
زمان تداوم شرایط اضطراری یا بیشتر برای حمایت از خانوارهای آسیبدیده همت
گماردهاند .اقدامات اتخاذ شده كشورها اغلب طرحها و برنامههای بسیار مشابهي هستند.
این برنامهها بیشتر مبتنيبر ممانعت از اخراج مستأجر بهدلیل عدم پرداخت بهموقع
اجارهبها و در نظر گرفتن فرصتي برای مستأجران جهت تسویه پرداختهای معوقه به
موجران است .در اغلب كشورها تمدید قرارداد اجاره بهصورت اجباری حداقل تا پایان
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شرایط اضطراری بهمنظور حفظ افراد در منازل خود و كاهش نقلوانتقاالت در نظر گرفته
شده است .همچنین برخي دولتها برای جبران بخشي از خسارتهای مالي و اقتصادی
خانوارها بستههای حمایت مالي برای مستأجران و مالکان بهصورت بالعوض یا وام در نظر
گرفتهاند .مهمترین نکته در اقدامات اخیر دولتها دسترسي ایشان به زیرساختي به نام نظام
اجارهداری مسکن است كه اتخاذ سیاستها و نظارت بر اجرای قوانین را برای دولتها و پذیرش
آنها را برای مردم تسهیل كرده است؛ موضوعي كه متأسفانه با گذشت حدود یك دهه از
تصویب «قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن» و تأكیدات ذیل ماده ( )2این
قانون تا به امروز گام مؤثری در حوزه ساماندهي اجارهداری در كشور برداشته نشده است.
این گزارش پاسخي دوگانه به مداخله حمایتي یا عدم مداخله دولت در حمایت از
اجارهداری است كه نشان ميدهد حتي با وجود دشواریهای اجرایي ،ضعف ابزارهای
مداخله ،تعلل دولتها در ساماندهي بازار اجاره و برخي تالشهای ناموفق مشابه ،در
شرایط اضطراری و مواجهه با شیوع و همهگیری بیماری كرونا و آثار مستقیم معیشتي
آن ،مداخله دولت در اجارهداری امری اجتنابناپذیر است.
همچنین دستاوردها و درسآموختههای برگرفته از تجارب (ازجمله نحوه شناسایي
اقشار نیازمند حمایت) در بسیاری از سیاستگذاریها و تصمیمهای عمومي مرتبط با
مواجهه با كرونا نیز ميتواند مؤثر واقع شود.
مقدمه
با آغاز شیوع بیماری همهگیر جهاني به نام پاندمي كرونا در ماههای ابتدایي سال 2020
میالدی دولتهای كشورهای مختلف محدودیتهای رفتوآمد و تردد در شهرها و سایر
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مکانهای اجتماع مردم را وضع و همزمان دستور تعطیلي بسیاری از كسبوكارها،
رویدادهای فرهنگي و اجتماعي ،مدارس ،دانشگاهها ،عبادتگاهها ،مراكز تجاری ،رستورانها
و بسیاری از مکانها و مشاغل دیگر را صادر كردند .در كنار اقدامات مهمي كه برای كنترل
شرایط اضطراری در كشورها اتخاذ شده ،اغلب دولتها برای حمایت از مردم و جلوگیری
از گسترش شیوع ویروس كرونا قوانین موقت جدیدی را نیز وضع كردهاند كه یکي از این
قوانین در حوزه قراردادهای اجاره واحدهای مسکوني است.
حقوق و مسئولیتهای متقابل صاحبخانه و مستأجر براساس قرارداد اجاره تنظیم ميشود
و هرگونه احقاق حقوق آنها باید با بررسي مفاد مورد توافق قراردادهای اجاره تعیین شود .در یك
قرارداد اجاره ،ریسك اقتصادی بین طرفین معامله مشترک است .بهعنوان مثال در وضعیت عادی
مستأجر ریسك استفاده مفید از ملك مورد اجاره (مسکوني) و ریسك كسب سود كافي (تجاری)
و مالك ریسك قابلیت ادامه استفاده از ملك مورد اجاره در قبال اجارهبها را ميپذیرند .اما شرایط
استثنائي مستلزم تعهدات استثنائي است .در برخي كشورها قراردادهای تجاری معموالً حاوی
یك بند با عنوان «وضعیت اضطراری »1هستند كه هدف از آن معذور كردن یکي از طرفین از
انجام تعهدات قرارداد اجاره در شرایطي است كه وضعیت بهطور معقول و منطقي خارج از كنترل
طرف دیگر باشد .اتفاقاتي كه معموالً بهعنوان وضعیت اضطراری شناخته ميشوند عبارتند از:
اعتصابات ،جنگ ،بمباران ،قیام ،حمله ،بالیای طبیعي ،شرایط جوی فاجعهبار ،قوانین و مقررات
اضطراری مراجع دولتي و یا ایالتي و هرگونه شرایطي كه خارج از حوزه اختیارات و كنترل یکي
از طرفین باشد كه در حال حاضر ميتوان این شرایط را یك عفونت یا بیماری همهگیر نیز تفسیر
كرد كه برای قراردادهای اجاره مسکوني نیز قابل تعریف است.
Force Majeure

1.
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با شیوع ویروس كووید 19-بسیاری از مستأجران مسکوني با این وضعیت مواجهاند كه
متعاقب با عواقب اقتصادی ناشي از این همهگیری به پرداخت اجارهبهای خود در موعد مقرر
بهدلیل درآمد كمتر ناشي از كاهش ساعات كار ،تعطیلي كسبوكارهای خویشفرما یا حتي از
دست دادن كار قادر نیستند؛ حتي در تأمین مایحتاج روزمره و نیازهای اولیه نیز دچار مشکل
شده و در بسیاری موارد نیازمند حمایتهای مستقیم دولتي هستند .تشکیل صفهای حمایتي
دریافت كاال در بسیاری از كشورها امروزه به یك تصویر عادی بدل شده و آسیبپذیری
خانوارها حتي در برخي كشورهای پیشرفته غربي ازجمله كشور آمریکا بهقدری بوده كه سبب
افزایش روزافزون تعداد دهها میلیون شهروند بیکار نیازمند دریافت حمایتهای دولتي شده و
حدود  33درصد از خانوارهای آمریکایي دچار قطع درآمد مالي یا كاهش درآمد شدهاند.
مستأجران تجاری نیز با شرایطي روبهرو هستند كه توانایي استفاده از ملك مورد اجاره خود
را نداشته و حتي اگر این امکان فراهم باشد چنین استفادهای بهدلیل ركود شدید كسبوكارها
توجیه اقتصادی ندارد .ازطرفي صاحبان امالک كه ممکن است از طریق اجارهبها معیشت خود
را تأمین كنند یا با برنامهریزی و حساب روی اجارهبهای دریافتي در معرض تعهدات مالي به
اشخاص ثالث قرار گیرند با این سؤال مواجه هستند كه با این وضعیت چگونه برخورد كنند .صدر
اعظم آلمان با تأكید بر اضطرار و جدی بودن شرایط بحراني پیش آمده به این سؤالها اینگونه
پاسخ داده است كه «اندكي فداكاری زندگي بسیاری از افراد را نجات خواهد داد» .اما باید دانست
كه در كنار رفتار فداكارانه مردم نسبت به یکدیگر مداخله مؤثر دولتها با برنامههای ساماندهي
و ابزارهای كنترلي در شرایط اضطراری اهمیت دوچندان ميیابد .دولت و قانونگذاران باید در
تالش باشند تا از طریق اقدامات اضطراری عواقب ناشي از بیماری همهگیر كووید 19-را كاهش
دهند .این اقدامات بهعنوان یك سپر محافظ برای اقشار مختلف جامعه ،مشاغل و كسبوكارهایي

__________________________________________________

5

است كه از شیوع این ویروس آسیب دیدهاند كه ميتواند كوتاهمدت ،حمایتي و تشویقي باشد.
گزارش حاضر به بررسي اقدامات دولتهای مختلف در برخورد با قراردادهای اجاره
ساختمانهای مسکوني تحت تأثیر شیوع ویروس كووید 19-ميپردازد .گفتني است اغلب
اقدامات حمایتي توسط كشورهایي اتخاذ شدهاند كه اكثر قریببهاتفاق آنها دارای نسبت
باالی خانوارهای اجارهنشین و نظام اجارهداری قوی (عمدتاً كشورهای اروپایي) هستند.
عالوه بر كشورهایي كه اقدامات حمایتي آنها از مستاجران مسکوني در این گزارش بررسي
شده ،برخي كشورهای آسیایي ازجمله تركیه ،مالزی ،سنگاپور و روسیه حمایتهای خود
را با ارجاع به وضعیت اضطراری كه متوجه مستأجران واحدهای تجاری بهدلیل كاهش
فعالیت و درآمد ناشي از شرایط بحراني است معطوف كردهاند و از مستأجران مسکوني
بهدلیل تداوم استفاده از ملك مورد اجاره بهعنوان شرایط اضطراری یاد نکرده و قوانین
بهخصوصي برای آنان در دوران كرونا در نظر نگرفتهاند.
در دهههای گذشته بسیاری از كشورها به حمایت از مسکن استیجاری روی آوردهاند
بهطوریكه در كشورهایي مانند سوئیس و آلمان كه جمعیت اجارهنشین بهترتیب  57و 48
درصد از جمعیت آنها ( 85درصد در شهر برلین) را تشکیل ميدهد سکونت در مسکن
استیجاری بهدلیل قوانین حمایتي قوی از مستأجران بهصورت یك ترجیح و انتخاب درآمده
است .در كشور ایران براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال  1395حدود  34درصد
از واحدهای مسکوني كل كشور 40 ،درصد از واحدهای مسکوني شهری و  13درصد از
واحدهای مسکوني روستایي دارای تصرف استیجاری بودهاند .این آمار در چند سال اخیر با
توجه به تحوالت شدید بازار مسکن افزایش داشته و طبق آمار منابع ذیربط ازجمله وزارت
راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجارهنشیني در سال  1398در كالنشهر تهران
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بالغ بر  42درصد از كل خانوارها بوده است .نظر به اینکه خانوارهای مستأجر ،درصد باالیي از
كل خانوارهای كشور را تشکیل ميدهند ،اهمیت توجه به مشکالت ایجاد شده برای این قشر
از جامعه در شرایط بحراني شیوع ویروس كووید( 19-همانطور كه در كشورهای زیادی مورد
توجه و وضع قوانین قرار گرفته) قابل درک است .نگاهي به وضعیت مسکن در چند سال اخیر
در كشور بهخصوص در كالنشهرها نشان ميدهد با افزایش نرخ اجارهبها هزینه تأمین سرپناه
بهطور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالي خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار
متوسط و كمدرآمد بهسمت حاشیه شهرها و سکونتگاههای اقماری شده است .این مسئله
امروزه در شرایط بحراني موجود ،بهدلیل ضعیف شدن بسیاری از كسبوكارها و كاهش
چشمگیر درآمد خانوارها ميتواند شدت و سرعت بیشتری هم پیدا كند كه در صورت عدم
چارهاندیشي تبعات سنگیني را از لحاظ اجتماعي و اقتصادی متوجه جامعه خواهد كرد.
با توجه به اینکه قوانین و احکام حمایتي اتخاذ شده كشورها در این گزارش مورد
مطالعه قرار گرفته ،اغلب بهصورت كوتاهمدت و مقطعي و بهطور متناوب در حال
بهروزرساني هستند این گزارش به آخرین وضعیت قوانین در زمان تدوین پرداخته و ممکن
است در زمان كوتاهي بعد از تنظیم گزارش این قوانین تغییر یافته باشند .همچنین كسب
اطالعات درخصوص نظام اجارهداری و قوانین كنترل اجارهبها در كشورهای مختلف در
گزارش تخصصي با عنوان «اجارهداری مسکن و مروری بر قوانین كنترل اجارهبها» و تأثیر
شیوع ویروس كووید 19-بر بخش مسکن و بخش مدیریت شهری در گزارشهای «بررسي
ابعاد اثرات ویروس كرونا بر بخش مسکن» و «بررسي ابعاد گسترش ویروس كرونا بر حوزه
شهری و شهرسازی» منتشر شده توسط معاونت زیربنایي و امور تولیدی مركز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمي مقدور است.
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مداخلهها و عملکرد دولتها درخصوص قراردادهاي اجاره در زمان شيوع
ويروس کرونا
كشورهای جهان در مواجهه با شیوع ویروس كرونا كه بسیار مسری و تقریباً ناشناخته است
دست به اقدامات اضطراری و پیشگیرانه متعدد در حوزههای مختلف زدهاند تا آثار ناشي از
این ویروس را بر جامعه تاحدامکان كاهش دهند .با تعطیل شدن مشاغل و كسبوكارها
اقتصاد خانوادهها دچار مشکالتي شده است و بههمین دلیل برخي از كشورها در جهت
حمایت از مستأجران ،قوانین موقتي وضع كردهاند یا اصالحاتي برای قوانین موجود در حوزه
اجارهداری بهطور موقت تا زمان تداوم شرایط اضطراری در نظر گرفتهاند .اهمیت این موضوع
از این جهت قابل درک است كه در برخي از این كشورها ازجمله آلمان و اتریش تعداد
خانوارهای مستأجر نسبتاً باال بوده و حدود نیمي از شهروندان آنان را تشکیل ميدهد .در
ادامه به برخي از اقدامات حمایتي كشورهای منتخب اشاره ميشود .انتخاب این كشورها با
توجه به مواردی از قبیل شدت شیوع ویروس كرونا و گستردگي آسیبهای وارده اعم از
انساني و اقتصادی (آمریکا ،برزیل ،انگلستان ،ایتالیا ،فرانسه ،اسپانیا) ،كشورهای مجاور
(تركیه ،روسیه) ،قرابت بعد جمعیتي (تركیه و آلمان) ،داشتن نظامهای اجارهداری شناخته
شده (كشورهای اروپایي) و درنهایت كشورهایي كه برای حمایت از مستاجران به عنوان
شهروندان آسیبپذیر در زمان شیوع ویروس اقداماتي در پیش گرفتهاند صورت گرفته است.
استراليا
دولت استرالیا در اصالح قانون كووید( 19-قانون اقدامهای اضطراری  )2020كه از 25
مارس ( 6اسفند) به اجرا درآمده است برخي اصالحات در قوانین جاری ازجمله قانون
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اجارهنامههای مسکوني ( )2010را اعالم كرده است .این قانون به نخستوزیر این اجازه را
ميدهد كه بهدلیل تأثیر كووید 19-بر توانایي مستأجران در انجام تعهدات خود ،مقررات
محدودكنندهای برای صاحبان امالک مورد اجاره اعمال كند .طبق این قانون كه از 15
آوریل  27( 2020فروردین) به مدت  6ماه (با امکان تمدید) الزماالجراست مالکان از
موارد زیر منع شدهاند:
 صدور اخطار خاتمه قرارداد اجاره برای مستأجران متأثر از كرونا (عضو هر خانوادهای
كه تحت تأثیر اثرات پاندمي قرار گرفته) یا تسلیم دادخواست برای دادگاه جهت صدور دستور
خاتمه قرارداد و تخلیه ملك مورد اجاره مسکوني برای مستأجر متأثر بهدلیل نقض قرارداد یا
عدم پرداخت اجارهبها یا سایر هزینههای خدمات ساختمان (آب ،برق و .)...
 ثبت اطالعات شخصي مستأجر متأثر در پایگاه دادههای مستأجران بهدلیل عدم
پرداخت اجارهبها یا سایر هزینههای خدمات ساختمان كه در قرارداد اجاره مستلزم
پرداخت بوده است.
مستأجر متأثر از كرونا بدین صورت تعریف شده است:
 فردی كه شغل یا درآمد خود را از دست داده است،
 فردی كه با كاهش ساعات كاری با كاهش  25درصدی درآمد مواجه شده است،
 فردی كه مجبور به متوقف كردن یا كاهش ساعات كار خود بهدلیل ابتالی خود یا یکي
از اعضای خانواده به ویروس كرونا شده است.
همچنین در جهت اقدامات حمایتي از مالکان ،با در نظر گرفتن تسهیالت ازسوی
مالکان برای مستأجراني كه تا  25درصد درآمدشان را از دست دادهاند دولت تسهیالتي
در قالب وام و غیره برای آنان در نظر گرفته است .با توجه به اینکه قوانین اجاره در استرالیا
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بهصورت ایالتي است دولت صرفاً ابالغیه كلي را بیان كرده و تصمیمگیری در جزئیات به
استانها محول شده است .در ایالت ویکتوریا ،اتمام قرارداد مستأجر برای  6ماه ممنوع
شده است و برای مالکاني كه تخفیف دهند ،دولت محلي در مالیات بر زمین تخفیف
ميدهد .در ایالت تاسماني و كوئینزلند ،هم مانند ویکتوریا تصمیمگیری شده است.
نيوزلند
دولت نیوزلند در قانون اقدامات فوری در برابر كووید 19-كه از تاریخ  26مارس (7
فروردین) الزماالجرا شده بهمنظور حمایت از اقتصاد خانوار ،توقف  6ماهه افزایش اجاره
امالک مسکوني ،حمایت از مستأجر در برابر اتمام قراردادهای اجاره و تعویق بازپرداخت
اقساط برای دارندگان وامهای رهني را در نظر گرفته است .از تاریخ اجرای این قانون تا 3
ماه ،صاحبخانهها نميتوانند برای خاتمه قراردادهای اجاره به دادگاه درخواست دهند
مگر اینکه اجاره  2ماه به تعویق افتاده باشد كه در این صورت دادگاه براساس شرایط
مستأجر بهطور منصفانه رأی خواهد داد .مستأجران همچنان مسئولیت پرداخت اجارهبها
را دارند و در صورتي كه برای پرداخت اجاره مشکل دارند باید با صاحبخانه مذاكره كرده
و ميتوانند شرایط جدید قرارداد مورد توافق خود را ثبت رسمي كنند .همچنین مستأجران
مشکلدار ميتوانند گزینههای زیر را در نظر بگیرند:
 دریافت حمایت مالي از طریق برنامه دولت برای یارانه دستمزد و پرداخت حقوق
مرخصي برای كارفرمایان و كارگران واجد شرایط،
 تماس با خدمات بودجهریزی ،كار و درآمد یا سایر آژانسها برای اطالع از
حمایتهای در دسترس.
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با همکاری انجمن بانکداران این كشور برای حمایت از كسبوكارهای خرد و
صاحبخانهها بستههای كمك مالي نیز تصویب شده است.
آلمان
در كشور آلمان با توجه به وضعیت اضطراری موجود آییننامهای برنامهریزی شده است
كه محدودیت حق فسخ قرارداد اجاره بهدلیل تأخیر در پرداخت اجارهبها را در نظر گرفته
است .طبق این قانون مؤجر حق ندارد اجارهنامه را فقط بهدلیل تأخیر در پرداخت اجارهبها
در بازه زماني  1آوریل تا  30ژوئن ( 13فروردین تا  10تیر) فسخ كند .مستأجر باید مدرک
موثقي برای اثبات وضعیت دشواری خود جهت پرداخت اجارهبها بهدلیل آسیب ناشي از
شیوع ویروس (مانند آسیب شغلي و درآمدی) ارائه كند .خاتمه قرارداد در صورت نقض مفاد
قرارداد اجاره به دالیل دیگر به غیر از شیوع ویروس امکانپذیر است .همچنین دولت فدرال
آلمان مجاز است این مقررات را با دستور قانوني برای اجارههای معوقه برای دوره  1ژوئیه تا
 30سپتامبر ( 11تیر تا  9مهر) در صورتي كه زندگي اجتماعي ،فعالیت اقتصادی و اشتغال
همچنان تحت تأثیر بیماری همهگیر كووید 19-دچار اختالل چشمگیری باشد تمدید كند.
انگليس
در انگلیس براساس دستورالعمل كرونا ویروس  2020برای مالکان و مستأجران،
قراردادهای امالک مسکوني خصوصي و اجتماعي از تاریخ  26مارس ( 7فروردین) مشمول
مقررات زیر خواهد بود:
 مالکان امالک مسکوني تا  30سپتامبر ( 9مهر) نميتوانند برای اخراج مستأجر از
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ملك اقدام كنند مگر اینکه از  3ماه قبل به مستأجر اطالع دهند .همچنین در صورت گذشت
 3ماه از اخطار نیز مالك نميتواند مستأجر را بدون حکم دادگاه مجبور به تخلیه كند.
 مستأجران باید هزینه اجارهبها را مطابق قرارداد اجاره پرداخت كنند و در صورت
ناتوانایي در پرداخت باید با مالك مذاكره كنند .بهدلیل شرایط اضطراری مالکان باید
همکاری الزم با مستأجران ازجمله توافق برای كاهش اجارهبها در ماههای اضطراری و
دریافت معوقات در زمان دیگر داشته باشند.
دولت انگلیس صندوق مقاومت اقتصادی در دوران شیوع ویروس كووید 19-با اعتبار 500
میلیون یورو برای حمایت از خانوارهای نیازمند و آسیبدیده در نظر گرفته است .درخصوص
مستأجران در مضیقه در مساكن عمومي ،شورای شهر مکلف به كمك مالي بالعوض به
مستأجراني شده كه مزایای مسکن و وامهای دیگر برای ایشان میسر نیست و شورای محلي
استحقاق آنها را به صالحیت ميشمارد .این كمكها منوط به درخواست مستأجران است.
جمهوري چک
مجلس نمایندگان جمهوری چك  22آوریل ( 3اردیبهشت) دو دستورالعمل برای
ساماندهي اجاره امالک مسکوني و تجاری در شرایط اضطراری وضع كرده است .هدف
هر دو دستورالعمل حفاظت از مستأجران در شرایط مشکل اقتصادی ناشي از شیوع ویروس
كووید 19-با منع مالکان از خاتمه قرارداد بهدلیل عدم پرداخت اجارهبها در مدت زمان
مشخص است .بدینترتیب ،در صورتي كه مستأجر واحد مسکوني در بازه زماني  12مارس
تا  30ژوئیه ( 22اسفند تا  9مرداد) تأخیر یا عدم پرداخت اجارهبها داشته باشد مالك
مجاز به فسخ قرارداد بهصورت یكطرفه و تخلیه مستأجر نیست .این مدت برای مستأجر
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واحد تجاری تا  30ژوئن ( 10تیر) در نظر گرفته شده است .مستأجر باید تا پایان سال
( 2020دی ماه) اجارههای معوقه خود را پرداخت كند.
اتريش
در كشور اتریش از  2آوریل ( 14فروردین) تا پایان سال ( 2020دی ماه) ،مستأجران برای
تعویق در پرداخت اجاره به صاحبخانهها مهلت دارند .صاحبخانهها نیز به مدت  3ماه
بدهيهایشان به تعویق ميافتد .دولت اتریش یك بسته حمایتي  38میلیارد یورویي ( 9درصد
تولید ناخالص داخلي) برای تأمین بودجه سیستم درمان ،جبران خسارات درآمد خانوار و
مشاغل خرد بهدلیل ابتال به بیماری ،كمكهای تأمین اجتماعي به مدت سه ماه ،حمایت از
شركتها ،تعویق مالیات اشخاص و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داده است.
ايتاليا
دولت ایتالیا برای حمایت از شهروندان خود كه در دوران شیوع ویروس كووید 19-دچار
آسیب و كاهش درآمد شدهاند كمك هزینههایي برای كاال و خدمات در نظر گرفته است.
این اقدامات در استانهای ایتالیا ممکن است متفاوت باشد و یکي از این كمك هزینهها
مربوط به پرداخت اجاره است .مستأجراني كه تمایل به دریافت كمكهزینه اجاره دارند
باید واجد شرایط خاصي باشند  .این معیارها شامل تابعیت ایتالیا یا یکي از كشورهای
اتحادیه اروپا و در غیر این صورت داشتن اجازه اقامت عادی است .متقاضیان باید اجارهنامه
معتبر داشته و در كل سال  2019درآمد ناخالص خانوار آنها كمتر از  28هزار یورو باشد
و در اثر شیوع ویروس ،درآمد آنها در دوره زماني  23فوریه ( 4اسفند) تا  31مه (11
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خرداد) حداقل  30درصد نسبت به سال گذشته كاهش یافته باشد .این كاهش شامل
شاغالن قراردادهای دائمي (اخراج ،كاهش ساعات كار و  )...و قراردادهای غیردائمي از هر
نوع و خوداشتغالي است.
اسپانيا
دولت اسپانیا برای كاهش آثار اقتصادی ناشي از شیوع ویروس كووید 19-اقدامات حمایتي
از مستأجران را تصویب كرده است كه براساس آن از  1آوریل ( 13فروردین)  2020تا 6
ماه بعد از اعالم پایان وضعیت اضطراری در این كشور امکان اخراج مستأجران از ملك
مورد اجاره وجود ندارد .قراردادهای اجاره كه تاریخ اتمام آنها از  1آوریل ( 13فروردین)
تا  2ماه بعد از آن است بهطور خودكار به مدت  6ماه بیشتر تمدید خواهند شد به این
معنا كه صاحبان امالک مجاز به افزایش اجارهبها در مدت این  6ماه نیستند .دولت
همچنین بهعنوان بخشي از این بسته حمایتي ،طرح وام خرد را با هدف حمایت از اقشار
بسیار آسیبپذیر كه توانایي پرداخت اجارهخانه خود را در اثر از دست دادن شغل ،كاهش
ساعات كار یا اخراج موقت ندارند اجرا كرده است .این وام بدون بهره ،تضمین شده توسط
دولت و دارای مدت بازپرداخت  6ساله است .این اقدام خود شاغالني را كه دچار افت
شدید درآمد شدهاند نیز شامل ميشود .دولت اسپانیا برای حمایت از مالکان نیز سه ماه
مهلت قانوني برای بازپرداخت وام برای مالکان خانههایي كه امالک موضوع وام خود را
بهصورت اجاره واگذار كردهاند در نظر گرفته است.
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آفريقاي جنوبي
دولت آفریقای جنوبي در تاریخ  26مارس  7( 2020فروردین) در یك روزنامه دولتي اعالم
كرده كه هرگونه اخراج مستأجر از ملك در دوران قرنطینه ممنوع است .همچنین طي
آییننامه اصالح شدهای كه در تاریخ  16آوریل ( 28فروردین) با بیان جزئیات ابالغ شده
تأكید شده است كه هیچ شخصي را نميتوان در دوران قرنطینه از محل زندگي خود
بیرون كرد صرف نظر از اینکه اقامتگاه وی رسمي ،غیررسمي یا یك مزرعه باشد .این
بدینمعناست كه حتي صاحبخانهای كه دارای حکم دادگاه برای اخراج مستأجر یا فروش
ملك مورد اجاره است از لحاظ قانوني نميتواند برای اجرای این حکم اقدام كند .همچنین
در دوران قرنطینه هیچكدام از صاحبخانه یا مستأجر مجاز به فسخ قرارداد و رفتار
تهدیدآمیز نیستند .در صورتي كه قرارداد در دوران قرنطینه منقضي شود قرارداد بهصورت
ماه به ماه تا زمان اعالم پایان قرنطینه بهطور خودكار تمدید خواهد شد و مستأجر موظف
به پرداخت اجارهبها طبق رویه سابق به صاحبخانه است .صاحبخانه مجاز به قطع
خدمات ساختمان مانند گاز ،برق ،آب و غیره نیست .مستأجر در دوران قرنطینه مکلف به
پرداخت اجارهبها و رعایت مفاد قرارداد است و اگر در اثر شیوع ویروس و قرنطینه شغل و
درآمد خود را از دست داده باشد در درجه اول باید با صاحبخانه موضوع را حلوفصل كند و
در صورت واجد شرایط بودن برای دریافت كمكهای دولتي اقدام كند .در صورتي كه مستاجر
با صاحبخانه به توافق نرسد ميتواند از دادگاه درخواست كاهش اجارهبها كند؛ مستأجر نیز
بهطور خودسرانه حق كاهش اجارهبها را ندارد و دادگاه با بررسي شرایط او حکم صادر خواهد
كرد .استفاده صاحبخانه از ودیعه مستأجر برای تسویهحساب اجاره باقيمانده در دوران
قرنطینه غیرمجاز است و در صورتي كه ملك مورد اجاره بدون خسارت باشد صاحبخانه
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موظف به بازگرداندن كل مبلغ ودیعه به مستأجر است .قانون آفریقای جنوبي برای حوادث
پیشبیني نشده كه خارج از كنترل منطقي مالك و مستأجر است تمهیداتي را در نظر گرفته
است اما با هر موضوع اضطراری براساس ماهیت و شرایط مختص به آن برخورد ميشود.
کانادا
وزارت امور شهری و مسکن كانادا صاحبخانهها و مستأجران را تشویق كرده است كه با
همکاری یکدیگر برای ایجاد قراردادهای منصفانه در دوران سختي به مستأجران كمك كنند
تا در خانههای خود باقي بمانند .در ایاالت مختلف كانادا اصالحات و تمهیداتي در دستورالعمل
مستأجران مسکوني برای دوران شیوع ویروس كووید 19-در نظر گرفته شده است:
ايالت انتاريو
 تا اطالع ثانوی هیچگونه تخلیه خانه نباید صورت بگیرد و در صورت دادخواست مالك،
هرگونه جلسه دادرسي و صدور حکم (مگر در موارد اضطراری مانند فعالیتهای غیرقانوني
یا امنیتي) به تعویق خواهد افتاد .به مالکان توصیه ميشود از طریق عقب انداختن اجاره
و یا تنظیم پرداختها با مستأجران به توافق برسند.
 مستأجراني كه به پرداخت اجارهبهای خود قادرند باید این كار را انجام دهند.
مستأجران ناتوان باید با مالك مذاكره و برای تعویق و تنظیم پرداخت توافق كنند.
 مالکان نميتوانند برای اجارهبهای معوق جریمه یا وجوه دیگری دریافت كنند.
 مالکان برای پرداخت مالیات امالک و عوارض خدمات شهری ميتوانند با شهرداری و
نهادهای مرتبط مذاكره كنند.
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ايالت آلبرتا
 هرگونه تخلیه مستأجر بهدلیل عدم پرداخت اجارهبها تا  1مه ( 12اردیبهشت) (قابل
تمدید) تعلیق شده است.
 افزایش اجارهبها در این ایالت تا زماني كه وضعیت اضطراری سالمت عمومي وجود
دارد ممکن نیست.
 هیچگونه جریمه برای عدم پرداخت اجارهبها تا  30ژوئن ( 10تیر) مجاز نیست.
 مالکان باید با مستأجران تعامل و همکاری الزم را برای تنظیم پرداخت اجارهبها داشته باشند.
ايالت بريتيش کلمبيا
 كمكهزینه جدید اجاره به مبلغ  500دالر در هر ماه برای مستأجران در نظر گرفته
شده است كه بهطور مستقیم به صاحبخانه پرداخت ميشود.
 ممنوعیت اخراج مستأجر از خانه و متوقف كردن احکام اخراج موجود در دادگاهها بهجز در
مواردی كه نگرانيهای جرائم و امنیتي وجود دارد در مدت زمان شرایط اضطراری الزم است.
 تثبیت اجارهبهای سالیانه جدید در مدت زمان شرایط اضطراری ضروری است.
 از دسترسي صاحبخانه به واحدهای اجارهای (بهعنوان مثال برای نشان دادن یا برای
كارهای رسیدگي و نگهداری متداول) بدون رضایت مستأجر جلوگیری ميشود.
 مالکان مجاز به محدود كردن معقول استفاده مستأجران یا مهمانان متعدد از مشاعات
ساختمان برای جلوگیری از انتشار ویروس هستند.
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اياالت متحده آمريکا
طرحهای حمایتي از مستأجران در ایاالت متحده آمریکا در حالي در نظر گرفته شده كه
به گفته وزارت امور خارجه ایران براساس گزارش چند پژوهشکده این كشور ،حدود 33
درصد از خانوارهای آمریکایي دچار قطعي درآمد مالي یا كاهش آن شدهاند و این تهدید
بر وضعیت قشر كمدرآمد تأثیرات بسیار باالیي برجای گذاشته است .در این كشور برای
همه كساني كه در آپارتمان با وام تحت حمایت دولت فدرال زندگي ميكنند و نميتوانند
اجاره خود را بهدلیل همهگیر شدن ویروس كووید 19-بپردازند قانون حمایت اجاره،
مستأجران را تا آخر ژوئیه ( 9مرداد) از هرگونه اخراج از آپارتمان حمایت ميكند.
 پوشش  120روزه استمهال دستور تخلیه بهدلیل عدم پرداخت اجاره .این مهلت
قانوني از  27مارس ( 8فروردین) اجرا شده است.
 در تمام مدت اجرای طرح ،جریمه دیركرد در پرداخت بخشیده ميشود.
مدیر امالک ،عامل اجرا و تشخیص تعلق حمایت دولت فدرال (وامهای دولت مركزی)
به افراد است .بودجه این حمایت دولتي عبارت است از 1200 :دالر برای افراد مسن،
 2400دالر برای زوجهایي كه بهطور مشترک پرونده دارند 500 ،دالر برای هر كودک زیر
 16سال .برای امالک خارج از پوشش دولت فدرال ،ممکن است ،هر ایاالت حمایتهایي
را برای مستأجران در نظر بگیرند .معیار تشخیص این موضوع بهطور مجزا بهعهده
دولتهای محلي هر ایالت است كه در ادامه ارائه ميشود:
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ايالت نيوجرسي
در ایالت نیوجرسي آییننامه موقت اصالحي قانون اجاره مسکوني موسوم به )2011( RTL
در تاریخ  10آوریل ( 22فروردین) ابالغ شده و تا  30سپتامبر ( 9مهر) الزماالجرا خواهد
بود .طبق این آییننامه اصالحات بدینشرح هستند:
 همه قراردادهای اجاره كه تحت قانون  RTLهستند پس از اتمام مدت بهصورت قرارداد
دورهای ادامه ميیابند مگر اینکه مالك و مستأجر برای خاتمه قرارداد توافق داشته باشند.
 صاحبخانه شرایط اصالح شده قرارداد جدید را در زمان اجرای آییننامه موقت
كه با موافقت طرفین قرارداد تنظیم شده بهصورت كتبي به مستأجر اطالع ميدهد.
 صاحبخانه حق افزایش اجارهبها را قبل از  1اكتبر ( 10مهر) ندارد و هر
صاحبخانهای كه در زمان اجرای آییننامه موقت اجاهبها را افزایش دهد مرتکب تخلف
شده و به پرداخت جریمه محکوم ميشود.
 اگر مستأجر نتواند درنتیجه مشکالت مالي ناشي از شیوع ویروس كووید19-
اجارهبها را پرداخت كند و بهطور كتبي به صاحبخانه اطالع داده باشد ،این نقض قرارداد
اجاره تلقي نميشود كه با استناد به آن صاحبخانه قادر به فسخ قرارداد و یا درخواست
صدور حکم تخلیه باشد.
 صاحبخانه حق دریافت هیچگونه سود یا جریمه مالي برای اجارهبهای پرداخت
نشده ندارد صرفنظر از اینکه مفاد قرارداد اجاره چه بوده است.
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ايالت نيويورک
فرماندار ایالت نیویورک طي یك فرمان اجرایي ،قوانین جاری را بهدلیل اوضاع اضطراری
این ایالت در پي شیوع ویروس كووید 19-از تاریخ  22مارس ( 3فروردین) به مدت 90
روز معلق یا اصالح كرده است .در این مدت موارد زیر الزماالجراست:
 هرگونه اخراج مستأجران از امالک مسکوني و تجاری ممنوع است.
 صاحبخانهها مجاز به افزایش اجارهبها و قطع یا محدود كردن دسترسي به خدمات
ساختماني بهدلیل عدم پرداخت اجارهبها نیستند.
 صاحبخانهها نميتوانند مستأجر را بهدلیل ابتال به بیماری كووید 19-از ملك خود
اخراج كنند.
 قانون ضد تعرض ایالت نیویورک هرگونه اقدام صاحبخانهها را كه مستأجران را
مجبور به ترک خانه خود كند غیرقانوني ميداند.
ايالت ماساچوست
فرماندار ایالت ماساچوست قانون اضطراری را در  20آوریل  1( 2020اردیبهشت) امضا كرد
كه به موجب آن یك مهلت قانوني موقت برای تخلیه غیرضروری امالک مسکوني و
كسبوكارهای كوچك در نظر گرفته شده است .اجرای این قانون از  20آوریل (1
اردیبهشت) آغاز شده و تا  18آگوست ( 28مرداد) یا  45روز بعد از برداشته شدن شرایط
اضطراری كووید 19-هركدام كه زودتر فرارسد ادامه خواهد داشت .دوره توقف ممکن است
مجدداً تمدید شود .مفاد این قانون برای امالک استیجاری بهشرح زیر است:
 تخلیه غیرضروری امالک مسکوني بهدلیل از دست دادن درآمد یا شغل افراد
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مستأجر ناشي از شیوع ویروس به حالت تعلیق درميآید .مالکان امالک مسکوني از ارسال
هرگونه اخطار تخلیه به مستأجر در مدت زمان اجرای این قانون نیز منع شدهاند.
 در صورتي كه مستأجر در مدت  30روز از سررسید پرداخت اجارهبها به مالك
اطالع دهد كه عدم پرداخت اجارهبها بهدلیل مشکالت مالي ناشي از شیوع ویروس بوده
است مالك حق دریافت جریمه برای اجارهبهای پرداخت نشده ندارد.
تخلیه غیرضروری بهصورت زیر تعریف شده است:
 تخلیه بهدلیل عدم پرداخت اجارهبها،
 تخلیه بدون تقصیر یا علت موجه،
 تخلیه به دالیلي غیر از فعالیتهای مجرمانه كه ایمني و سالمت افراد دیگر را به
خطر اندازد.
همچنین ایالت ماساچوست كمك  5میلیون دالری برای حمایت از خانوارها یا افراد
مستأجر كه مجبور به تخلیه محل سکونت ،از دست دادن شغل و درآمد یا باال رفتن
هزینههای زندگي (مانند هزینههای درماني) ،عدم دسترسي به خدمات و یا روبهرویي با
سایر شرایط بحراني شدهاند (تا سقف 4هزار دالر برای هر خانوار) در نظر گرفته است.
همانطور كه در مقدمه اشاره شد برخي كشورهای آسیایي حمایتهای خود را فقط
معطوف به امالک استیجاری تجاری كردهاند كه در زیر به برخي از آنها اشاره ميشود.
ترکيه
در قانون شرایط موقت كشور تركیه كه به اصالح موقت برخي قوانین جاری در دوران
شیوع كرونا پرداخته به قراردادهای اجاره امالک نیز اشاره شده است .مطابق این قانون،
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فسخ قرارداد اجاره امالک تجاری در بازه زماني  1مارس ( 11اسفند) تا  30ژوئن (10
تیر) مقدور نبوده و مالك مجاز به ارائه درخواست اخراج مستاجر به دلیل عدم پرداخت
اجارهبها در این مدت نیست .این قانون بر الزام مستاجر به پرداخت اجارهبها خللي وارد
نميكند و فقط نتیجه عدم پرداخت آن را به تعویق مياندازد .دامنه این معافیت فقط به
قراردادهای اجاره تجاری محدود شده است.
روسيه
بر اساس آییننامه دولت روسیه برای حمایت از اجاره ،كسبوكارهایي كه در ارتباط با پاندمي
دچار آسیب شدهاند ميتوانند از حمایتهایي برخوردار شوند كه شامل تخفیف و استمهال
پرداخت اجارهبها به میزان  100درصد در دوران برقراری وضعیت اضطراری و  50درصد بعد
از پایان آن تا  1اكتبر  10( 2020مهر) و پرداخت اجاره معوقه به صورت اقساط طي سالهای
 2021-2022است .همچنین در این آییننامه توصیههای غیر الزامآوری نیز به مالکان جهت
كاهش اجارهبهای امالک و در مقابل بهرهمندی از تخفیفات مالیاتي شده است.
مالزي
دولت مالزی طي یك قانون موقت با هدف حمایت از فعالیتهای اقتصادی به خصوص
كسبوكارهای خرد در دوران شیوع ویروس كرونا این امکان را برای مستاجران واحدهای
تجاری فراهم كرده تا در صورتي كه برای پرداخت اجارهبها دچار مشکل شدهاند با اطالع
به مالك از استمهال پرداخت آن بهرهمند شوند .این قانون مالکان را از انجام فرآیندهای
قانوني علیه مستاجر برای مدت مشخص (برقراری وضعیت اضطراری) منع ميكند.
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سنگاپور
دستورالعمل موقت كشور سنگاپور تنها بر اجاره امالک تجاری و صنعتي داللت داشته و
بر اساس آن اگر مستاجر توانایي پرداخت اجارهبها به دلیل شیوع ویروس را نداشته باشد،
مالك به مدت  6ماه تا  19اكتبر ( 28مهر) مجاز به خاتمه قرارداد نیست.
در ادامه جدول خالصه مطالب بخشهای قبل در راستای اقدامات حمایتي دولتها
در حیطه مسکن استیجاری ارائه شده است.
جدول  .1خالصه اقدامهاي حمايتي کشورها براي مستأجران
در دوران شيوع ويروس کوويد19-
ممنوعيت خاتمه

امکان استمهال

عدم افزايش

قرارداد

اجارهبها

اجارهبها

استرالیا

به مدت  6ماه
(تا  27مهر)

*

-

اعطای وام و تخفیف
مالیاتي به مالکاني كه
همکاری كنند

نیوزلند

به مدت سه ماه
(تا  7تیر)

تا دو ماه

به مدت  6ماه

كمك مالي به مستأجران
آسیبدیده

آلمان

به مدت سه ماه
(تا  10تیر)
امکان افزایش به  6ماه

*

-

-

انگلیس

به مدت  6ماه
(تا  9مهر)

*

امکان كاهش
اجارهبها در
صورت توافق با
مؤجر

كمك مالي به مستأجران
آسیبدیده

جمهوری
چك

به مدت  5ماه
(تا  9مرداد)

*

-

-

اتریش

تا پایان سال 2020
(دی ماه)

*

-

كمك مالي به مستأجرانآسیبدیده

کشور

ساير مالحظات
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ممنوعيت خاتمه

امکان استمهال

عدم افزايش

قرارداد

اجارهبها

اجارهبها

ایتالیا

-

-

-

كمكهزینه دولتي برای
پرداخت اجاره (و سایر
هزینهها) به افراد
آسیبدیده

اسپانیا

تا  6ماه بعد از پایان
وضعیت اضطراری

*

تا  6ماه بعد از
پایان وضعیت
اضطراری

اعطای وام بدون بهره بابازپرداخت  6ساله برای
مستأجران آسیبدیده
مهلت قانوني سه ماهه برایبازپرداخت وام مالکاني كه
امالک موضوع وام را بهصورت
اجاره واگذار كردهاند

آفریقای
جنوبي

در مدت قرنطینه

-

امکان كاهش
اجارهبها در
صورت رأی
دادگاه

كمك مالي به مستأجران
آسیبدیده

كانادا
(انتاریو)

تا اطالع ثانوی ایالت

*

-

امکان مذاكره مالکان با
شهرداری برای پرداخت
مالیات و عوارض

كانادا
(آلبرتا)

تا  12اردیبهشت
(قابل تمدید)

*

در مدت زمان
وضعیت
اضطراری

-

كانادا
(بریتیش

در مدت زمان وضعیت
اضطراری

*

در مدت زمان
وضعیت

كمك مالي ماهانه اجارهبها
برای مستأجران آسیبدیده

کشور

ساير مالحظات
مهلت سه ماهه برایبدهيهای مالکاني كه
همکاری كنند
تعویق پرداخت مالیات اشخاصو مالیات بر ارزشافزوده
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کشور

ممنوعيت خاتمه

امکان استمهال

عدم افزايش

قرارداد

اجارهبها

اجارهبها

كلمبیا)

ساير مالحظات

اضطراری

كه مستقیم به صاحبخانه
پرداخت ميشود

آمریکا
(نیوجرسي)

به مدت  6ماه
(تا  9مهر)

*

به مدت  6ماه

-

آمریکا
(نیویورک)

به مدت سه ماه
(تا  3تیر)

*

به مدت سه ماه

-

آمریکا
(ماساچوست)

به مدت سه ماه
(تا  28مرداد)

*

-

كمك مالي به مستأجراني
كه از محل سکونت اخراج
شده یا شغل و درآمد خود
را از دست دادهاند

نظام اجارهداري و قوانين مربوطه در ايران
نظام اجاره داری به عنوان ابزاری برای ساماندهي و كنترل بازار اجاره مسکن است كه در
پي وضع قوانین كنترل اجاره در جوامع مختلف ایجاد و تقویت شده است .كنترل
قراردادهای اجاره و تعیین اجارهبها دو مورد از كلیدیترین موضوعات در حوزه ساماندهي
بازار مسکن استیجاری از طریق وضع قوانین هستند .نظام اجارهداری بر پایه قوانین كنترل
اجاره مسکن چند هدف را دنبال ميكند ازجمله حمایت از مسکن موجود منطبق با الگوی
مصرفي ،به حداقل رساندن بينظمي های ناشي از افزایش سودجویانه و بیش از حد
اجارهبها ،حمایت از مستأجر در برابر تخلیه اجباری و تنظیم روابط مؤجر و مستأجر .با
تکامل این نظام و قوانین در جوامع مختلف در طي زمان ،مشخصههایي به آنها افزوده
شده تا اطمینان حاصل شود كه مالکان درآمد و سود كافي برای حفظ امالک خویش
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بدست آورده و حقوق مستاجران حفظ ميشود و همچنین منفعت اجتماعي در قالب ایجاد
ثبات محلي ،كاهش حجم معامالت استیجاری ،كاهش نیاز به جابجایي و تنظیم بازار اجاره
فراهم ميشود .جوامعي كه قوانین كنترل اجاره قوی داشتهاند توانستهاند در حمایت از
مستأجران بهعنوان مصرفكننده ،كارهای زیادی انجام دهند.
قانون كنترل اجاره در كشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته است .در ماده (« )2قانون
ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن» مصوب سال  ،1387حمایت از تولید
و عرضه مسکن به صورت بهرهبرداری اجارهای و یا اجاره به شرط تملیك با مشاركت بخش
غیردولتي ،دستگاههای متولي گروههای كم درآمد و غیره مطرح شده است .در ماده ()2
«آييننامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن» تصریح
شده كه وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هدف افزایش سرمایهگذاری در تولید
و عرضه واحدهای اجارهای جدید برنامه اجرایي تحقق این هدف را از طریق حمایت از
استقرار نظام اجارهای توسط بخش غیردولتي با رویکرد گروههای كم درآمد پیگیری نماید.
اقدامات و حمايتهاي داخلي براي مستأجران در دوران شيوع ويروس
کوويد19-
بازار اجاره امالک در ایران در زمان شیوع ویروس كووید 19-همزمان با افزایش
مراقبتهای بهداشتي با چند بحران بهطور توأمان مواجه شده كه مهمترین آن ،بحران
تورم در قیمت اجاره و ورود به فصل جابهجایي است .ازاینرو روزبهروز به نگراني مستأجران
افزوده شده و در این بین مالکاني هم بودهاند كه با اخطار به مستأجران خود و دریافت
حکم تخلیه شرایط را برای ایشان پیچیدهتر كردهاند .ازسویدیگر بسیاری از ساكنان
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واحدهای مسکوني استیجاری اجازه ورود به خانهها جهت بازدید را نداده و همچنین بخش
عمدهای از مشاوران امالک بهدلیل شیوع ویروس تعطیل بودهاند كه این مسئله نیز در
نابساماني بازار اجاره نقش داشته است.
در  6اردیبهشت ماه  1399پیشنهاد تمدید خودكار  6ماهه اجارهنامه مستأجران ازسوی
وزارت راه و شهرسازی به دولت ارائه شد .این پیشنهاد بهدلیل كاهش منابع درآمدی اكثر
مردم ،محدودیت بازدید از واحدهای مسکوني و نگراني مردم از نقلوانتقال به واحدهای
مسکوني جدید بهدلیل شیوع ویروس كه به خصوص در كالنشهرها مشکالت زیادی برای
شهروندان ایجاد كرده ،مطرح شد .در  14اردیبهشت ماه  1399وزارت راه و شهرسازی اعالم
كرد كه با تصویب ستاد ملّي مبارزه با كرونا ،مدت زمان بسته بودن بنگاههای مشاور امالک كه
حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین واحدهای مسکوني اضافه ميشود .براساس
این مصوبه قراردادهایي كه اتمام آنها اسفند  1398تا اردیبهشت  1399بوده است دو ماه با
شرایط قبل بدون افزایش اجارهبها تمدید ميشوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده و
قوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد كرد .این مصوبه نیز همانند سایر مصوبات ستاد ملي
مبارزه با كرونا یك الزام قانوني و الزماالجرا اعالم شده است.
پس از اعالم مصوبه تمدید دوماهه قراردادهای اجاره براساس مشاهدات بهنظر
ميرسد با توجه به نزدیك شدن به فصل داغ جابهجایي و نقلوانتقاالت كه معموالً با
افزایش نرخ اجارهبها نیز همراه است مستأجران تمایل به تمدید موقت دو ماهه قرارداد از
خود نشان نداده و ترجیح ميدهند پیش از ورود به این فصل و افزایش اجارهبها قراردادهای
جدیدی را منعقد كنند ،كما اینکه قیمت اجاره مسکن در ماه ابتدایي سال نیز برخالف روال
عادی سالهای قبل افزایش قابل توجهي داشته است .بهعبارتي مصوبه مذكور مشکل زمان
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جابهجایي را بهصورت كوتاهمدت حل كرده ولي مشکل افزایش اجارهبها در ماههای آینده را
در نظر نگرفته است؛ در حالیکه بهنظر ميرسد این شرایط ویژه طي ماههای آینده ادامهدار و
آثار ناشي از آسیب شغلي افراد بر كاهش منابع درآمدی خانوارها طوالنيمدت خواهد بود.
بااینحال این اقدام دولت و وزارت راه و شهرسازی نسبت به تمدید مهلت قراردادهای
اجاره و ایجاد یك مهلت قانوني برای مستأجران در قالب یك اقدام حمایتي از لحاظ كاهش
نقلوانتقاالت و از دست رفتن منابع درآمدی خانوارها یك اقدام ارزنده و دارای اهمیت است.
اما عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در كشور نیاز به بررسي
عوامل ریشهای دارد .از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایي ميتوان به نبود
زیرساختهای الزم بهعنوان ابزار كنترلي و نظارتي دولت ازجمله نظام اجارهداری  ،ابزارهای
مالیاتي در حوزه مسکن ازجمله مالیات بر امالک خالي و مالیات بر عایدی فروش و اجاره
مسکن ،سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معامالت نقلوانتقال و اجاره مسکن ،توجه ناكافي
به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره كرد كه سبب خروج بازار از
كنترل دولت ميشود.
درسآموختهها
با بررسي اقدامات صورت گرفته در كشورهای مختلف و كشور ایران برای حمایت از
مستأجران در دوراني كه بهدلیل شیوع ویروسي همهگیر اغلب كسبوكارها و مشاغل با
تعطیلي یا كاهش فعالیت مواجه شده و كاهش درآمد خانوارها مستأجران را در پرداخت
اجارهبهای خود دچار مشکل كرده است مشخص ميشود كه بهدلیل اهمیت برخورداری
از سرپناه و تأمین امنیت و سالمت خانواده این قشر از جامعه نیاز به حمایت ویژه دارند.
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با مرور مطالب ارائه شده در بخشهای قبل در زیر به چند مورد از یافتههای اصلي این
مطالعه اشاره ميشود:
 درخصوص موضوع حمایت از مستأجران در دوران شیوع ویروس كرونا از میان
مهمترین اقداماتيكه دولتهای كشورهای مختلف اتخاذ كردهاند ميتوان به تمدید
قراردادهای اجاره و عدم فسخ قرارداد به مدت معین تا بازگشت به وضعیت عادی ،عدم
افزایش نرخ اجارهبها در این مدت ،امکان استمهال پرداخت اجارهبها توسط مستأجر در
صورت ناتوانایي و آسیب اقتصادی ،اعطای كمكهای مالي بالعوض یا وام به مستأجران
آسیبدیده و اقدامات تشویقي مالکان مانند تعویق در بازپرداخت وامهای مسکن ،مالیات
و عوارض و اعطای برخي وامهای تشویقي اشاره كرد.
 درخصوص اقدامات اجرایي دولتها برای افزایش تأثیر این سیاستها نیز ميتوان
به مواردی همچون اطمینان از میزان درآمد و آسیب اقتصادی مستأجر درنتیجه شیوع
ویروس ،ثبت اطالعات مستأجران بهصورت مستمر و اطالع از وضعیت آنان ،تشویق به
سازش و توافق مالك و مستأجر و مواردی از این قبیل اشاره كرد.
 نقش مهم نظام اجارهداری حرفهای برای ساماندهي و نظارت بر بازار استیجاری
مسکن قابل انکار نیست كما اینكه در گزارش حاضر مشاهده شد كه استقرار یك نظام
اجارهداری منسجم در كشور اجرای سیاستهای دولتها در شرایط اضطراری را تسهیل
و بهبود بخشیده است.
 در حیطه موضوع مورد بحث در حوزه رسیدگي به وضعیت مسکن استیجاری،
دسترسي به آمار و اطالعات امالک ،قراردادهای اجاره و مالکان و مستأجران از
پیشنیازهای اصلي برای برنامهریزی و كنترل این بازار است.
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 پیگیری نظارتي مجلس شورای اسالمي بر اجرای قوانین مصوب مرتبط با كنترل
اجاره و نظام اجارهداری در كشور به ویژه «قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه
مسکن» ضرورت دارد.
 در وضعیت بحراني كه نیازمند مداخله دولتها است ،وجود زیرساختهای مناسب
برای وضع ،اجرا و نظارت بر اجرای قوانین مختلف بهمنظور ساماندهي و كمك به بهبود
شرایط اضطراری ایجاد شده در جوامع و كاهش اثرات منفي آن -نظام اجارهداری در حیطه
بحث این گزارش -الزم و ضروری است.
 حمایت از مستأجران بهعنوان جامعه بزرگي از مصرفكنندگان مسکن كه چه از
سر ترجیح یا اجبار نوع اسکان استیجاری را انتخاب كردهاند همواره امری مهم و قابل
توجه در جوامع مختلف در طول سالیان گذشته بوده و با توجه به وضعیت نامناسب مسکن
و تشدید آن در سالهای اخیر در كشور ما و ناتوانایي بسیاری از اقشار جامعه به تأمین
مسکن مناسب نیازمند توجه ویژه است.
جمعبندي
براثر همهگیری بیماری كرونا كه همه كشورهای جهان ازجمله ایران را دچار بحران و
شرایط پیشبیني نشده كرده بسیاری از مشاغل تعطیل و بسیاری از كسبوكارها با ركود
و كاهش چشمگیر فعالیت مواجه و درنتیجه خانوارهای زیادی درگیر مشکالت اقتصادی
شدهاند .با این اوصاف سؤالي كه به ذهن متبادر ميشود این است كه مستأجران وابسته
به درآمد ماهانه از محل فعالیتهای اقتصادی كه در ماههای اخیر با تعطیلي مشاغل روبهرو

 _________________________________________ 30مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
بودهاند چگونه به پرداخت اجارهبهای خود قادر خواهند بود؟ این مسئله در كشور ما كه
در سال های اخیر با شرایط بحراني مضاعفي در حوزه مسکن و معیشت خانوار مواجه بوده
است و مستأجران درصد باالیي از خانوارها را بهخصوص در كالنشهرها (بیش از  40درصد
خانوارها در تهران) را تشکیل ميدهند اهمیت دوچندان دارد .اگرچه در وضعیت بحراني
نیاز به همدلي و همراهي آحاد مردم بیش از پیش احساس ميشود اما در این میان نباید
اهمیت نقش مداخلهگرانه مؤثر دولتها را در ساماندهي شرایط زندگي شهروندان در
مواقع اضطراری نادیده گرفت.
در این گزارش با بررسي اقدامات صورت گرفته توسط كشورهای مختلف در جهت
حمایت از خانوارهای مستأجر مشاهده شد كه این اقدامات بسیار سریع اتخاذ شده و اغلب
شامل تمدید قراردادهای جاری ،ممنوعیت اخراج مستأجران و ایجاد یك مهلت قانوني
برای ایشان برای پرداخت و تسویههای اجارههای معوقه معموالً به مدت  3تا  6ماه یا تا
زمان اعالم رسمي پایان شرایط اضطراری در كشورهاست .در برخي كشورها در كنار قوانین
حمایتي ،كمكهای مالي بهصورت بالعوض یا وام و تسهیالت هم برای مستأجران و اقشار
آسیبدیده و هم برای مالکان در نظر گرفته شده است .این اقدامات در قالب قوانین و
دستورالعملهای موقت وضع و بهمنظور تسهیل عبور از بحران و كاهش آسیبهای وارده
به مردم بهخصوص اقشار نیازمند اتخاذ شدهاند.
نکته بسیار حائز اهمیت و مورد توجه در این مقوله این است كه بیشتر كشورهایي
كه به این سیاستهای حمایتي مبادرت ورزیدهاند دارای قوانین كنترل اجاره و سابقه
طوالني در نظام اجارهداری برای امالک مسکوني هستند و در شرایط اضطراری موجود
اقدام به اصالح موقت قوانین جاری حاكم در كشورشان كردهاند .با این توضیح بهنظر
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ميرسد داشتن یك نظام اجارهداری منسجم از پیشتعریف شده بیش از هرچیز در شرایط
بحران برای ساماندهي وضعیت مستأجران و نظارت بر اجرای قوانین مورد نیاز است.
فعالیتهایي كه دولتها در بخش قانونگذاری برای مسکن استیجاری انجام ميدهند باید
در جهت ایجاد سیستمي باشد كه از مسکن استیجاری امن ،سکونتپذیر و استطاعتپذیر
حمایت كند .وجود زیرساخت قابل اتکای اجارهداری ،امکان بیشتری برای دولتها به
منظور اتخاذ و اجرای اقدامات سریع و موقت تسهیلبخشي برمبنای قوانین جاری ایجاد
كرده و از طرف دیگر پذیرش آن ازسوی جامعه را آسانتر ميكند .كمبود چنین نظام
توانمندی در حوزه اجارهداری در كشور ما چه براساس وضعیت موجود مسکن كه در
سالهای اخیر در حال تبدیل شدن به یك بحران بهخصوص در كالنشهرهاست و چه در
شرایط اضطراری ازجمله شیوع بیماریهای پاندمیك مانند ویروس كرونا كه به مداخله
كارآمد و بهموقع دولت نیاز است بیش از هر زمان احساس ميشود و این در حالي است
كه با وجود تأكیدات و تکالیف قانوني متعدد برای ایجاد قوانین و نظام اجارهداری مسکن
در كشور كه ميتواند به عنوان یك ابزار نظارتي و كنترلي قوی برای بازار مسکن استیجاری
عمل كند كماكان این خأل در كشور وجود دارد.
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شناسنامه گزارش

شماره مسلسل1709۸ :

عنوان گزارش :درباره مقابله با شیوع ویروس كرونا ( )48اثرات شیوع ویروس كرونا بر
سیاستهای حمایتي از مستأجران

نام دفتر :مطالعات زیربنایي (گروه مسکن و شهرسازی)
تهيه و تدوين کنندگان :علي فرنام ،سارا حمیدپور ،حمیدرضا صباغي ،محمدرضا عبدلي
ناظران علمي :محمدحسن معادی رودسری ،محمدتقي فیاضي
ويراستار تخصصي :ــــ
ويراستار ادبي :ــــ

واژههاي کليدي:
 .1مسکن استیجاری
 .2ویروس كرونا
 .3اجارهداری
 .4حمایتهای دولتي مسکن

تاريخ انتشار1۳99/۳/۳1 :

