
 
  1وين 

  

  المدة في 
  عقد اإليجار الجديد

  1996 لسنة 4طبقاً للقانون 
  
  

  

  

م بشأن سريان أحكام القانون المدني علي األمـاكن         1996 لسنة   4بصدور القانون رقم  
التي لم يسبق تأجيرها واألماكن التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون ألحد حـق               

  .يخينالبقاء فيها تحتم أن يكون لعقد اإليجار تار
  

  

  .   تاريخ بدء العالقة االيجارية000 التاريخ األول
  . تاريخ انتهاء العالقة االيجارية000التاريخ الثاني

  

  -  /- / -  وتنتهي في  --  / - / - تبدأ من  000مدة عقد اإليجار هي 
  

وكما يعني تاريخ بدء العالقة االيجارية بدء استعمال المستأجر للعين المـؤجرة  فـان       
تهاء مدة عقد اإليجار يوجب علي المستأجر أن يرد العين المؤجرة إلي المـؤجر ،               ان

باعتبار أن عالقة المستأجر بالعين المؤجرة تنتهي بنهاية مدة اإليجار وهو ما أكـده              
  . من القانون المدني 598صريح نص المادة 

   ))000ينتهي اإليجار بانتهاء المدة المعينة في العقد (( 
  ] من القانون المدني 598المادة [ 



  .مشكلة دعوي الطرد بسبب الخطأ في تحديد المدة في عقد اإليجار
تطبيق أحكام القانون املدين علي عقود اإلجيار يعين الرجوع بعقد اإلجيار إىل طبيعته األصلية مـن                

ؤجرة حيث كونه عقد مؤقت بطبيعته ، فميت انتهت املدة احملددة له التزم املستأجر برد العني امل               
 قد آلفت اخلضوع لقـوانني اإلجيـارات        – حتديداً املستأجرين    -إىل املؤجر واملشكلة أن الناس      

االستثنائية والتعاقد يف ظل أحكامها ، وحتديداً رغبة املستأجر يف التعاقد ألطول فترة زمنية ممكنة               
ه ينعقد ملـدة    ، ورغم صراحة نصوص القانون املدين واليت تقرر أن عقد اإلجيار عقد مؤقت وأن             

فإن رغبة بعض املـستأجرين يف التعاقـد        ) املؤجر واملستأجر ( معينه وحمددة يترضاها املتعاقدان     
لفترات طويلة دعتهم إيل عدم حتديد مدة لعقد اإلجيار وبصورة أكثر عملية دعتهم إىل تـدوين                

ـ                  اظ أو  عبارات تدل علي عدم حتديد مدة عقد اإلجيار ، واألمر يف تـصورهم أن تلـك األلف
العبارات تفيد التعاقد ألطول مدة ممكنة ومن مث البقاء يف العني املؤجرة قدر املستطاع ، وأكثـر                 
الكلمات استخداما للتعبري عن تلك اإلرادة هي كلمة مشاهرة واليت طال اسـتعماهلا يف ظـل                

ن أن يقيـد    قوانني اإلجيارات االستثنائية وكانت هذه الكلمة تعىن دوام بقاء املستأجر بالعني دو           
 إىل تـاريخ    - املدة مفتوحـة     –العقد مفتوح   (( ذلك حبد زمين معني ومن هذه الكلمات أيضا         

  *))000000 إىل تاريخ وفاة املستأجر – إىل تاريخ وفاة املؤجر – إىل ما شاء اهللا –زوال العقار 
  

 –قد مفتـوح  الع(  هل يعىن وجود أحد الكلمات السابقة بعقد اإلجيار وهي    000والتساؤل املثار 
 إىل  – إىل تاريخ وفاة املـؤجر       – إىل ما شاء اهللا      – إىل تاريخ زوال العقار      -املدة مفتوحة مشاهرة    
  ؟00دوام بقاء املستأجر يف العني املؤجرة إىل ماال هناية ) 000000تاريخ وفاة املستأجر 

ـ                 انون ذلك المعنى هو ما يؤكده دوماً المستأجر ، صحيح أنه تعاقد في ظل قواعـد الق
المدنى والتي ال تعرف تأبيد عقد اإليجار ، إال أن المستأجر قصد البقاء فـي العـين                 
المؤجرة ألمضى وقت ممكن ، ولو أراد خالف ذلك لحدد المدة التـي يرغـب فـي                 
استئجارها بصورة قاطعة ال مجال فيها لالحتماالت والشكوك فتكتب مدة عقد اإليجار             

تحامله المستأجر علي نفسه ودفـع للمـؤجر تلـك          ، وكذا ما    ] بالتفصيل الدقيق   [ 
  .المبالغ الطائلة والتي ال تدفع إال لتحقيق هذا القصد دون غيرة 

  

  000لذا رأينا أن تنقسم دراستنا إلي أربعة فصول كالتالي       
  

  . عقد اإليجار في ظل أحكام وقواعد القانون المدنى - :الفصل األول

                                                 
 –المكتب الفني لإلصدارات القانونية  –م 2002 الطبعة الثانية –  المشاهرة في عقود اإليجار - للمؤلف  *

  3ص 



  .إليجار مؤقت المدة بقوة القانون  امتداد عقد ا- :الفصل الثاني
  . عقد اإليجار بال أخطاء- :الفصل الثالث
   أهم واحدث صيغ اإلنذارات والدعاوى القانونية المتعلقة بقوانين     - :الفصل الرابع

                   إيجار األماكن االستثنائية والقانون المدني
  
  



  
  

  
  الفصل األول

  عقد اإليجار الجديد
  في ظل

  حكام وقواعد القانون المدنيأ
  م1996 لسنة 4والقانون رقم 

  

  المستأجر حقوقه والتزاماته
  المؤجر حقوقه والتزاماته



  تعريف القانون المدني لعقد اإليجار
اإلجيار عقد يلتزم املؤجر مبقتضاه أن ميكن املستأجر من االنتفاع بشيء معني مدة معينه لقاء أجر ( 

  )معلوم 
  ]القانون املدين  من 558املادة [ 

    الواضح من تعريف املشرع لعقد اإلجيار أنة أحد العقود الرضائية امللزمة جلانبني مها املـؤجر               
واملستأجر ، وهلذا التعريف أثرا هاماً هو إحداث التفرقة بني مفهوم اإلجيار ومفهـوم امللكيـة ،                 

ي مدة عقد اإلجيار ، يف حني أن        فمحل عقد اإلجيار انتفاع بشيء هو العني املؤجرة وملدة حمددة ه          
حمل عقد امللكية متلك كامل وسلطات كاملة علي الشيء املبيع دومنا التقيد بقيد زمين معني ، وقد                 
رددت احملكمة الدستورية العليا يف العديد من أحكامها أمهية هذه التفرقة واعتمادهـا كأسـاس               

  . قة وما يترتب عليها من آثارللقضاء بعدم دستورية أي نص قانوين ال حيترم هذه التفر
وحيث أن قضاء هذه احملكمة مطرد على أن صون الدستور للملكية اخلاصة مؤداه أن املشرع               (( 

ال جيوز أن جيردها من لوازمها وال أن يفصل عنها أجزائها وال أن ينتقص من أصلها أو يعدل من                   
نها ىف غري ضرورة تقتضيها وظيفتها      طبيعتها أو يزيلها وال أن يقيد من مباشرة احلقوق املتفرعة ع          

االجتماعية وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض إال ترهق القيود اليت يفرضها املشرع عليها جوهر              
بنياهنا وال أن يكون من شاهنما حرمان أصحاهبا من تقرير صور االنتفاع هبا وكان صون امللكيـة                 

  .نحل عصفا هبا منافيا للحق فيها وأعاقتها ال جيتمعان فإن هدمها من خالل قيود ترهقها ي
  

    وحيث أن قضاء هذه احملكمة قد جرى كذلك على ان امللكية ال تعترب حقا مطلقا وليس هلـا                  
من احلماية ما جياوز االنتفاع املشروع بعناصرها ومن مث جاز حتملها ببعض القيود اليت يقتـضيها                

ع هبا ليجرد امللكية من مثارها أو منتجاهتا        صون وظيفتها االجتماعية اليت ال جيوز ان يتذرع املشر        
  )).أو ملحقاهتا 

   ]*من قضاء المحكمة الدستورية العليا في بيان  مفهوم الملكية[ 
   

  

  التعاقد       مبدأ حرية 
         مبدأ سلطان اإلرادة

  

( م كافة عقود اإلجيار احملـررة يف ظلـه          1996 لسنة   4   اخضع املشرع مبوجب القانون رقم      
لقواعد وأحكام القانون املدىن ، باعتباره وكمـا سـلف          ) 1/2/1996لعقود احملررة بدءا من     ا

الشريعة العامة أو القانون العام يف جمال العقود ، ومقتضى إخضاع هذه العقود لقواعد وأحكـام                
النحـو  القانون املدىن سريان مبدأ حرية التعاقد ، فاملتعاقدان يتمتعان حبرية مطلقة يف التعاقد على               

                                                 
  قضائية دستورية19 لسنة71 القضية رقم  *



الذي يترأى هلما ، وال حيد من هذه احلرية سوى قيد عدم خمالفة النظام العام ، وهو قيد طبيعي ىف                    
  .كل تعاقد أو تصرف قانوين 

ومن أثار ونتائج خضوع عقود اإلجيار لقواعد وأحكام القانون املدىن حق املـؤجر واملـستأجر                   
انت من قبيل احملظورات يف ظل قوانني إجيـار         كمتعاقدان يف ممارسة بعض أنواع  احلريات واليت ك        

  000األماكن وتلك احلريات هى 
   حق المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد اإليجار 000أوال 

  

اإلجيار عقد يلتزم املؤجر مبقتضاه أن ميكن املستأجر من االنتفاع بشيء معني مدة معينه لقاء أجر                ( 
  )معلوم 

   ] من القانون المدنى558المادة [ 
     حق املؤجر واملستأجر يف حتديد مدة عقد اإلجيار أحد أهم احلقوق اليت خيوهلا القانون املـدين                

 من القانون املدين أن عقد      558لطريف عقد اإلجيار وباآلدق للمؤجر والواضح من نص املادة          
ـ                   شرع اإلجيار عقد مؤقت بطبيعته ، أي يعقد ملدة أو لزمن معني وحمدد ، وهو ما عرب عنه امل

 فال تأبيد يف عقود اإلجيار ، ومقتضى تأقيـت عقـد            000 مدة معينه  000صراحة بعبارة   
) مدة عقـد اإلجيـار      ( اإلجيار وكما سلف أن يعقد ملدة حمددة ومعلومة أما حتديد هذه املدة             

فتلك إرادة املتعاقدين ، ولذا فللمؤجر واملستأجر حرية االتفاق علي حتديد مدة اإلجيار دون              
حترير عقد إجيار   ) م  1/2/1996بدءا من   ( د حبد زمين أدىن أو أقصى ولذا صار قانونيا          التقي

 ، فما تراضى عليه املتعاقدان      000مدته يوم أو شهر أو سنه أو عشر سنوات أو مخسني سنه             
  .هو القانون الساري وشريعتهم الغالبة 

  
  

  إليجارالقيود الواردة علي حق المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد ا
     حرية املتعاقدان املؤجر واملستأجر يف حتديد مدة عقد اإلجيار إعماال ملبدأ سـلطان اإلرادة يف               

  000العقود ، ال حيد منها سوى ما أوردة القانون املدىن من قيود يف جمال مدة عقد اإلجيار وهى 
 مدة عقد اإليجار الصادر ممن له حق اإلرادة ال تزيد علي ثالثة سنوات إال

  .بترخيص 
  

ال جيوز ملن ال ميلك إال حق اإلدارة أن يعقد إجيارا تزيد مدته على ثالث سنوات إال بتـرخيص                   ( 
من السلطة املختصة ، فإذا عقد اإلجيار ملدة أطول من ذلك أنقصت املدة إىل ثالث سنوات ، كل                  

  )هذه ما يوجد نص يقضى بغريه 
  ] من القانون املدىن 559املادة [ 



 مفهوم اإلجيار عن مفهوم امللكية يعين إمكان إصدار غري املالك ملكية كاملة لعقد إجيار وطبقا                   اختالف
 من القانون املدىن فأنه ال جيوز ملن ال ميلك إال حق اإلدراة أن يعقد إجياراً تزيد مدتـه                   559لنص املادة   

ات ، ويالحظ يف جمال حتديد      على ثالثة سنوات ، فإذا عقد إجياراً ملدة انقضت هذه املدة إىل ثالث سنو             
مدة عقد اإلجيار الصادر عمن ال ميلك سوى حق اإلدارة أن الترخيص الصادر له باإلجيار ملدة معينه يلزم                  
أن يكون سابقا علي إصدار عقد اإلجيار ال الحقاً له ولذا فإن علي املستأجر يتثبت من صفة املؤجر ألن                   

[ د للعني حمل اإلجيار يصح أن يكون مالكاً علي الشيوع وله            املؤجر كما يصح أن يكون هو املالك املنفر       
حق اإلدراة وبالتايل حق إصدار عقود إجيار ولكن بالشروط اليت أوردهتا املـادة             ] وفق نصيبه الشرعي    

  . ال تزيد عن ثالثة سنوات 000 من القانون املدىن كما أوضحنا 559
  
  

قضي بانقضاء حق مدة عقد اإليجار الصادر عن صاحب حق المنفعة تن
  .المنفعة 

اإلجارة الصادرة ممن له حق املنفعة تنقضي بانقضاء هذا احلق إذا مل جيرها مالك الرقبة ، علي أن تراعى                   ( 
   )000املواعيد املقررة للتنبيه باإلجالء 

  ] من القانون املدىن 560املادة [ 
  
  

  تعريف حق المنفعة
 985 امللكية ، وقد أفرد هلا املشرع نصوص املواد             حق االنتفاع أحد احلقوق املتفرعة عن حق      

 من القانون املدىن ، وحق االنتفاع بطبيعته حق مؤقت لذا فقد قرر املشرع مبوجب نص                995إىل  
 من القانون املدىن انقضاء عقد اإلجيار الصادر ممن له حق املنفعة بانقضاء حق املنفعـة                560املادة  

 من القانون املدىن فأنه جيوز ملالك       560عة ، ووفقاً لنص املادة      ذاته أيا كان سبب انقضاء حق املنف      
الرقبة أن جييز عقد اإلجيار احملرر ملدة أطول من مدة حق املنفعة حبيث ال ينقـضى عقـد اإلجيـار         
بانقضاء حق املنفعة ، وهى سلطة ملالك الرقبة ، ولذا فأنه ال جيوز للمستأجر أن يطالب باستمرار                 

ر عن صاحب حق املنفعة رغم انقضاء حق املنفعة ، بل الصحيح أن ملالك الرقبة               عقد اإلجيار الصاد  
 أن جييز املدة الباقية من عقد اإلجيار أو ال جييزها ولذا نؤكد على ضرورة ما أبيدناه يف                  - وحدة   -

الصفحات السابقة من التزام املستأجر بالتأكد من صفة املؤجر ، إذ قد يترتب على إغفال ذلـك                 
  .     نتائج خطرة يصعب تداركها كان يصدر عقد اإلجيار عن غري مالكأثار  و

  
   حق المؤجــر والمستــأجر في االتفاق علي تجــديد  مدة عقد اإليجار000ثانيًا 

  

 ستون  0 عشر سنني    0 سنة   0 شهر 000(    حرية املؤجر واملستأجر يف حتديد مدة عقد اإلجيار         
قد ، وجتديد عقد اإلجيار اصطالح يعىن استمرار نفاذه ملدة          يستتبعه إمكان جتديد الع    ) 000سنة  

أخرى مضافة إيل املدة الثابتة بصلب العقد ، تلك املدة اجلديدة قد تكون مساوية للمدة الثابتـة                 



بعقد اإلجيار وقد تكون غري مساوية هلا ، وقد يتم االتفاق علي أن يكون التجديد ملـدد زمنيـة                   
  .سألة إرادة متعاقدين متتابعة تتالحق زمنيا ، وامل

 هل جيوز االتفاق املالك واملستأجر علي جتديد العقد ملدة زمنيـة متالحقـة دون               000 والتساؤل
التقيد حبد زمين معني ، مبعىن هل جيوز االتفاق علي جتديد عقد اإلجيار ملـدد متالحقـة تتجـاوز                 

  ؟000الستون عاماً 
  

قانون املدىن واليت جتعل مـن سـلطان اإلرادة يف             الراجح أنه وىف ظل تطبيق قواعد وأحكام ال       
التعاقد شريعة وقانون ، فإن للمتعاقدين املؤجر واملستأجر أن يتفقا علي جتديد عقد اإلجيـار ألي                
مدد زمنية ، ولو جتاوز جمموع هذه املدد ستون عاماً ، وال ميكن التمسك بالقيد الوارد بنص املادة             

كر ألن القياس علي مدة احلكر أمر غري صحيح وغري وارد إال             من القانون واخلاصة حبق احل     999
 ولنا عودة إىل مناقشة حق احلكر ومدته وقياس مدة عقد اإلجيار عليه             –يف العقود غري حمدده املدة      

 عقد حمدد املدة أي مؤقت مبدة ، كل ما يف األمر أن الطرفان              – حمل املناقشة    – واحلال أن العقد     –
 كمـا أن    000 وهكذا   000اء تلك املدة تبدأ مدة جديدة ، حمددة ومؤقتة ،           اتفقا على أنه بانته   

جتديد عقد اإلجيار   اإلجيار  قواعد القانون املدىن ىف عمومها مل ترد قيداً صرحياً على حتديد مدة لعقد              
  وزيادة القيمة اإلجيارية

ولعل تلـك الزيـادة ىف      جتديد عقد اإلجيار دائما ما يصحبه تعديل ىف القيمة االجيارية بالزيادة ،             
القيمة االجيارية هى الدفاع لتجديد العقد فالتجديد يرد على مدة العقد ، والزيادة ترد علـى                

  .القيمة االجيارية 
ساؤل   هل النص على تجديد عقد اإليجار لمة أو المدد زمنيـة أخـرى يعـد                000 والت

  ؟000إنشاءاً لعقد إيجار جديد 
  

 ملدة أو ملدد أخرى متالحقة ال يعىن أننا ىف كل ميعـاد جتديـد               النص يف عقد اإلجيار على جتديده     
بصدد عقد إجيار جديد ، مرد ذلك أن شرط التجديد ملدة أو ملدد أخرى هو أحـد شـروط           
عقد اإلجيار األساسي ، وبذا فإن التجديد يستمد أساسه القانوين من هذا العقد ، والتجديـد                

  . لعقد أخر جديد هو تنفيذ لشروط هذه العقد ، وليس إنشاءاً
  

   أسانيده-رأي مخالف 
  

يف حني يري الفقه السائد أن مبدأ حرية املتعاقدين جتيز للمؤجر واملستأجر االتفاق على أي مـدة                 
لعقد اإلجيار ، طالب أم قصرت ، فإن مثة رأي آخر يري انه ال جيوز االتفـاق بـني املـؤجر       



حلال أن املؤجر واملستأجر حـددا      وا( واملستأجر على مدة ال تزيد على ستــــون سنة         
  ).بالفعل مدة العقد حتديداً واضحاً 

  
  

ويستند أنصار هذا الرأي إيل أن عقد اإلجيار أحد العقود اليت ترد على املنفعة ، ومثة فارق هائـل                   
بني مفهوم التمليك واإلجيار ، فاإلجيار عقد مؤقت يرد علي منفعة  ومن مث ال جيوز أن تكون                  

ر من ستون عاما وإال ذابت الفوارق بني حق امللكية املؤبد وحق اإلجيار املؤقت              مدة العقد أكث  
بطبيعة ، مث أن الفارق اهلائل بني مفهوم امللكية واإلجيار هو الذي كان سبباً أساسـياً وفعـاال                  
ألحكام عدم الدستورية اليت أصابت ىف مقتل بعض نصوص قانون إجيارا األمـاكن ، ومـن                

ل أن اختالف مفهوم حق امللكية عن مفهوم اإلجيار كان الدافع أو األساس             جانبنا انه ال جدا   
القانوين ألحكام عدم الدستورية اليت منيت هبا بعض مواد قوانني اإلجيار االستثنائية ، فاإلجيار              
مؤقت بطبيعته وإبقاء املستأجر بالعني املؤجرة على وجه مؤبد أمر يتناىف مع مفهـوم اإلجيـار                

حلكم بعدم دستورية النصوص اليت تؤبد عقد اإلجيار ، فاإلجيار دائما عقد مؤقت             فكان الزماً ا  
.  

  

أن بقاء املستأجر بالعني املؤجرة ىف ظل قوانني اإلجيار االستثنائية كان إرادة مـشرع ولـيس                
إرادة املؤجر ، إما يف عقود اإلجيار اليت حتكمها نصوص القانون املدىن فبقـاء املـستأجر                

مقترن بإرادة املؤجر ، وهذا هو الفارق ، ومن مث فاالهتمام كل االهتمـام              بالعني رهني و  
بإرادة املتعاقدين ما تراضوا عليه هو قانوهنم وشريعتهم ، وكون إرادة التجديد معاصـرة              

 000خالصة األمر   إلنشاء العقد أو الحقة له يهم ، املهم هو توافر إرادة املتعاقدين و              
رادة متعاقدين مؤجر ومستأجر ، وجتديد عقد اإلجيار ألي مدة      إن حتديد مدة عقد اإلجيار إ     

إرادة متعاقدين مؤجر ومستأجر وال حمل إلثارة شبهة عدم الدستورية كما أثريت يف بعض              
نصوص قانون إجيار األماكن وقضى هبا ، ألن مناط عدم الدستورية وأساسها هو إعـدام               

اصل للعقود احملررة ىف ظل قواعد القانون       إرادة املؤجر ، األمر الذي ينتفى يف التجديد احل        
  .املدىن 

  

  

  .من قضاء المحكمة الدستورية العليا في بيان دور اإلرادة في إنشاء عقد اإليجار 
األصل يف الروابط االجيارية أن اإلرادة هى اليت تنشئها فإذا جردها املشرع من كل دور يف جمال                 ( 

  )ظيمها منافيا لطبيعتها تكوين هذه الروابط وحتديد أثارها كان تن
  ] قضائية دستورية 19 لسنة 71من احلكم الصادر يف القضية رقم [ 



   حق المؤجـــر والمستـأجر فى االتفاق على القيمة    000ثالثًا 
  ]تحديد األجرة [                         االيجارية  

النتفاع بشيء معني مدة لقاء أجـر       اإلجيار عقد يلتزم املؤجر مبقتضاه أن ميكن املستأجر من ا           ( 
  )معلوم 

  ] من القانون املدىن 558املادة [ 
  

    اإلجيار هو املقابل الذي يدفعه املستأجر للمؤجر لقاء انتفاع األول بالعني املؤجرة وال شك أن               
حرية املؤجر واملستأجر ىف االتفاق على قيمة إجياريه يرتضياها دون تدخل من جانب املشرع ، هى                

 شك أحد أهم نتائج وأثار إخضاع عقود اإلجيار لقواعد القانون املدىن حيث سـلطان اإلرادة                بال
هو األصل والقانون ، فمىت أتفق املتعاقدان املؤجر واملستأجر على قيمة إجياريه حمـددة صـارت                

  *واجبة الدفع يف مواعيدها احملددة قانونا 
  

   النقود آأجرة000صورة القيمة اإليجارية 
د اإلجيار أحد عقود املعاوضات مبعىن أن كل من طرفية يتحمل التزامات متبادلة ، فـاملؤجر                   عق

يلتزم بتمكني املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة ، ىف حني يلتزم املستأجر بأداء مقابـل هـذا                 
 املـدين    من القانون  561والقيمة اإلجيارية ووفقا لصريح نص املادة       ) القيمة اإلجيارية   ( االنتفاع  

 كما جيوز أن تكون أي تقدمه أخرى كمنفعة مقابلـة أو            - وهو الشائع    -جيوز أن تكون نقودا     
  000شيء عيين 

  )جيوز أن تكون األجرة نقوداً كما جيوز أن تكون أي تقدمه أخرى       ( 
  ] من القانون املدين 561املادة [ 

  

  م القانون المدنيمدي جواز المطالبة بتخفيض األجرة لعقد حرر في ظل أحكا
  

الطعن يف حتديد القيمـة اإلجيارية يرتبط أساسا بتطبيق قوانني اإلجيار االستثنائية حيث حيـدد              
املشرع أسس وعناصر هذا التقدير ، ومن مث يكون للمستأجر وللمؤجر حق الطعن هذا              

ىف ظل مبـدأ    التقدير يف املواعيد احملددة قانوناً وبالوسائل اليت حددها القانون أيضا ، أما             
التعاقد احلر ىف قواعد القانون املدىن حيث يتفق املتعاقدان ويتراضيا على كل الشروط ،              
فال حمل للطعن على هذه القيمة اإلجيارية ، إال أن األمر ليس على إطالقه ، فما زال حق                  

عىن الطعن ىف تقدير القيمة اإلجيارية قائما ولكن وفقا لقواعد وأحكام القانون املدىن ، ومب             
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أكثر دقه إذا شابت إرادة أحد املتعاقدين وخاصة إرادة املستأجر أحد العيوب اليت أثرت              
  .فيها وأدت إىل االلتزام غري املتوازن 

  

   مشكلة تعذر إثبات مقدار األجرة -مشكلة عدم االتفاق على مقدار األجرة 
  

 ، أو إذا تعذر إثبـات مقـدار         إذا مل يتفق املتعاقدان على مقدار األجرة أو على كيفية تقديرها          ( 
  ) األجرة وجب اعتبار أجرة املثل 
  ] من القانون المدنى 562المادة [ 

 من القانون املدىن فأنه إذا مل يتفق املؤجر واملستأجر على مقـدار             562  وفقاً لصريح نص املادة     
 تقـدير القيمـة     األجرة أو على كيفية تقديرها فيما بعد ، أو إذا تعذر إثبات مقدار األجرة فيتم              

اإلجيارية ىف كل احلاالت السابقة على أساس أجرة املثل ، واملقصود بأجرة املثل أجرة عني أو عقار            
  .بذات اجلهة وله ذات املوصفات أو باألدىن مواصفات مشاهبة هلا 
***************  

ًا  ار  000رابع د اإليج ارج عق ة خ الغ مالي ـاضى أي مب ى تقــ ـر ف ة المؤجــ [   حري
  ]جريمة خلو الرجل 

 مل يعد تقاضـى املـؤجر ألي        1/2/1996م والنافذ من    1996 لسنة   4   بصدور القانون رقم    
مبالغ خارج مبالغ خارج عقد اإلجيار جرمية كما كان ىف ظل قوانني اإلجيار االسـتثنائية ، ولـذا                  

املبالغ بصلب عقد فللمؤجر ان يتقاضى من املستأجر أي مبالغ مالية خارج اإلجيار ، بل تثبت هذه          
  000اإلجيار ، ويوضح كذلك نظام خصمها من القيمة اإلجيارية 

  

  .م 1996 لسنة 4إلغاء تجريم تقاضى المؤجر لخلو رجل بموجب القانون رقم 
بشأن سريان أحكام القانون املدىن على األماكن اليت        ( م  1996 لسنة   4صدر القانون رقم         

انتهت أو تنتهي عقود إجيارها دون أى يكون ألحد حق البقاء فيها            مل يسبق تأجريها واألماكن اليت      
 1/2/1996ومل يؤمث فعل تقاضى املؤجر ملبالغ خارج عقد اإلجيار ، ولذا فالعقود احملررة منـذ                ) 

 ، جيوز للمؤجر أن يتقاضى أي مبالغ خارج عقـد           1996 لسنة   4وهو تاريخ نفاذ القانون رقم      
 1996 لـسنة    4ميته خبلو الرجل ، بل أن صدور القانون رقم          اإلجيار وهو ما اصطلح على تس     

أعترب مبثابة القانون أالصلح للمتهم  الذي تقاضي خلو رجل يف ظل القوانني السابقة ، وبالتـايل                 
أصبح تقاضى املستأجر ملبالغ خارج عقد اإلجيار ونعىن هبا مسالة أو جرمية خلو الرجل فعل مباح                

  .ة التعاقد ومبدأ سلطان اإلرادة وغري جمرم إعماال ملبدأ حري
  

  التأآيد القضائي
   .1/2/1996  اعتبار واقعة خلو الرجل سلوآا أو فعال مباحا غير مؤثم بدءا من 

  أوال



 1/2/1996من قضاء النقض فى اعتبار واقعة خلو الرجل غير مؤثمة جنائيـا منـذ               
  . قانون أصلح للمتهم 1996 لسنة 4واعتبار القانون رقم 

  

  كمة النقضحكم مح
   لتجريمها1996 لسنة 4بشأن جريمة خلو الرجل وإلغاء القانون رقم 

  باسم الشعب
  حمكمة النقض

  اهليئة العامة للمواد اجلنائية
  

/  رئيس احملكمة وعضوية السادة املستشارين   000أمحد مدحت املراغى    / املؤلفة برئاسة السيد املستشار     
صار حممد نبيل رياض ، حممد حسني لبيب ، حممـد أمحـد             عوض حممد إبراهيم جلدو ، جناح سليمان ن       

عادل قورة مقبل حممد كال شـكر ، نـواب     . حسن ، ناجى أسحق نقدميوس ، حممد حيىي رشدان ، د            
  .رئيس احملكمة ، عاصم عبد اجلبار 

  

  ممدوح يوسف / وحضور احملامى العام لدى احملكمة النقض السيد 
  ورى فايز سالم الصس/ وأمني السر السيد 

  ىف اجللسة العلنية املنعقدة مبقر احملكمة مبدينة القاهرة 
   1997 من إبريل سنة 3 هـ املوافق 1417 ممن ذى احلجة سنة 6ىف يوم األحد 

  -:أصدرت احلكم اآلتى 
 60 سـنة    11838 وجيدول احملكمة رقم     1990 سنة   11539ىف الطعن املقيد ىف جدول النيابة برقم        

  .القضائية 
   :املرفوع عن

  "حمكوم عليه "           موسى فهمي حافظ 
  ضـــــــد 

  ------------النيابة العامة                                         
  

  الوقــائع
م بوالق الدكرور بأنه ىف يـوم       988 لسنة   876اهتمت النيابة العامة الطاعن ىف قضية اجلنحة رقم         

كرور حمافظة اجليزة تقاض من املستأجر املبلغ        بدائرة قسم بوالق الد    1986 من إبريل سنة     11
 مـن   77 ،   26املبني باحملضر خارج نطاق عقد اإلجيار كمقدم إجيار ، وطلبت عقابه باملادتني             

 واملادة  1981 لسن ة  136 من القانون رقم     23 املعدل باملادة    1977 لسنة   49القانون رقم   
  . من قانون العقوبات 236

  



 من قانون   204/1 عمال باملادة    1989 من مايو    17ة قضت حضوريا ىف     وحمكمة أمن الدولة باجليز   
  .اإلجراءات اجلنائية برباءة املتهم مما نسب إليه 

   .1989 لسنة 10328واستأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 
  

 بقبـول   1990 مـن ينـاير      20 قضت حضورياً ىف     - هبيئة استئنافية    -وحمكمة اجليزة االبتدائية    
 جنيها  9360ستئناف شكال وىف املوضوع بإمجاع اآلراء بإلغاء حكم املستأنف وتغرمي املتهم            اال

  . جنيها للمجين عليه 4680وأداء مثله لصندوق اإلسكان مبحافظة اجليزة وألزمته برد مبلغ 
  

ىف صادق حممد رمضان احملامى نيابة عن احملكوم عليه ىف هذا احلكم بطريق الـنقض               /  فطعن األستاذ    -
بـشرى  /  وقدمت أسباب الطعن ىف ذات التاريخ موقعا عليها من األستاذة            1990 من فرباير سنة     26

  .عصفور احملامية 
  

منعقـدة ىف   (  نظرت احملكمة الطعن     1995 من مايو سنة     28 ،   1993 من يناير سنة     17 وجبلسيت   -
ها أحالته للهيئـة العامـة       وفي 1997 من فرباير سنة     16وقررت التأجيل جللسة    ) هيئة غرفة املشورة    

  .للمواد اجلنائية للفصل فيه 
  

 نظرن اهليئة العامة للمواد اجلنائية الطعن ومسعت املرافعة على ما هـو             1997 إبريل سنة    9 وجبلسة   -
  .مبني مبحضر اجللسة وقررت النطق باحلكم جللسة اليوم 

  ج

  اهليئــة
  .سيد املستشار املقرر واملرافعة وبعد املداولة بعد اإلطالع على الوراق ومساع التقرير الذي تاله ال

  

 9360من حيث أنه يبني من األوراق أن احلكم املطعون فيه قضى مبعاقبة الطاعن بغرامـة قـدها                  
 جنيها للمجـين    4680جنيها وأداء مثلها لصندوق اإلسكان مبحافظة اجليزة وإلزامه برد مبلغ           

فطعن احملكوم عليه ىف هذا     .  عن املقرر قانونا     عليه ، وذلك عن جرمية تقاضى مقدم إجيار يزيد        
احلكم بطريق النقض ، وإذا رأت الدائرة اجلنائية الىت نظرت للطعن العدول عن املبدأ القانوين               

 سريان أحكام القانون املدين     1996 لسنة   4الذي قررته أحكام سابقة وهو اعتبار القانون رقم         
اكن اليت انتهت أو تنتهي عقود إجيارها دون أن يكون          على األماكن اليت مل يسبق تأجريها واألم      

حلد حق البقاء فيها أصلح للمتهم بارتكاب جرمية تقاضى مقدم إجيار يزيد عن املقـرر قانونـا                 
 ىف شان تأجري وبيـع      1977 لسنة   49 من القانون رقم     77 ،   26املنصوص عليها ىف املادتني     

 ىف  1981 لسنة   136 من القانون رقم     6 واملادة   األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر     
  . شأن بعض األحكام اخلاصة بتأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر 

ومن حيث أن مبىن األحكام السابقة املراد العدول عن املبدأ القانوين الذي قررته هو أن القانون رقم                 
تأجري األماكن واستغالهلا والتصرف فيها من نطاق        املشار إليه إذ أخرج عقود       1996 لسنة   4



تطبيق أحكام القوانني إجيار األماكن املشار إليها وإخضاعها ألحكام القانون املدين يكون قـد              
اسقط صفة التجرمي عن األفعال اليت جرمتها قوانني اإلجيار السالف ذكرها ومنها اجلرمية حمـل               

طيل تطبيق نص الفقرة الثانية من املادة اخلامسة مـن           وأن القول بغري ذلك يرى إىل تع       -الطعن  
قانون العقوبات اخلاصة بتطبيق القانون أالصلح للمتهم ، وتأباه مقتضيات العادلة إذ يظل مدانا              

 يكون مبنأى مـن     1996 لسنة   4من ارتكبه الفعل ىف حني ان من يرتكبه ىف ظل القانون رقم             
  .العقاب 

  

 صدر حكم احملكمة الدستورية العليا ىف الطعن رقـم          1997 سنة    فرباير 22ومن حيث أنه بتاريخ     
بعدم قبول الدعوى املقامة للحكم بعدم دستورية املـادتني         ) دستورية  (  قضائية   17 لسنة   48
 من القـانون رقـم      23 ،   6 املشار إليه واملادتني     1977 لسنة   49 من القانون رقم     77،  62

تقاء املصلحة ىف الدعوة ، ملا كان ذلك ، وكانت           املشار إليه تأسيسا على ان     1981 لسنة 136
احلجية املطلقة قبل الكافة لألحكام الصادرة ىف الدعاوى الدستورية واليت تلتـزم هبـا مجيـع                
سلطات الدولة هى فحسب األحكام اليت انتهت إىل عدم هذا األساس ، ذلك ان عله عينيـة                 

 موضوعها ، والتزم اجلميـع بـه ، ال          الدعوى الدستورية ، واحلجية املطلقة للحكم الصادر ىف       
تتحقق إال ىف هذا النطاق باعتبار أن  قوامه مقابلة النـصوص التـشريعية املـدعى خمالفتـها                  
الدستورية بالقيود اليت فرضها لضمان الرتول إليها ، والكشف عن مدى دستورية النـصوص              

ية الدستورية ال فال يكون     التشريعية سواء بتقرير سالمتها من مجيع العيوب الشكلية واملوضوع        
ألحد من باب أن يدعى خالف ما قررته أو ببطالهنا فال جيوز من بعد تطبيقهـا إذا اقتـصرت                   

املشار إليـه علـى     ) دستورية  (  قضائية   17 لسنة   48حكم احملكمة الدستورية ىف الطعن رقم       
ورية املادتني  القضاء بعدم القبول الدعوى دون أن يفضل ىف موضوعها بدستورية أو بعدم دست            

 لـسنة   136 من القانون رقم     23 ،   6 واملادتني   1977 لسنة   49 من القانون رقم     77 ،   26
 وكان األصل ىف النصوص التشريعية هو محله على قرينه الدستورية ، فإبطاهلا ال يكون               1981

إال بقضاء من احملكمة الدستورية العليا إذا ما قام الدليل لـديها والزم ذلـك أن النـصوص                  
التشريعية اليت ال تبطلها احملكمة الدستورية العليا ال جيوز حبال وق سرياهنا ، ملا كان ذلك وكان                 

 وعلى مـا أفـصحت عنـه        -اختصاص احملكمة الدستورية العليا بتيسري النصوص التشريعية        
 ال يصادر حق قضاء اجلهات األخـرى ىف         -املذكورة اإليضاحية لقانوهنا وجرى عليه قضاؤها       

القوانني وإنزال تفسريها على الواقعة املعروضة عليها مادام مل يـصدر بـشأن الـنص               تفسري  
املطروح أمامها تفسري ملزم من السلطة التشريعية او من احملكمـة الدسـتورية صـدر طبقـا          
لألوضاع املقررة ىف قانوهنا بشأن طلبات التفسري وال يغري من ذلـك أن تكـون التفـسريات                 

د وردت ىف مدونات حكم احملكمة الدستورية العليا مادام أن احلكـم مل             والتقديرات القانونية ق  
ينته إىل دستورية أو عدم دستورية النصوص املطعون عليها ومن مث ال يقيد هـذه احملكمـة أو                  



غريها ما ورد ىف مدونات حكم احملكمة الدستورية املشار إليه من تقريرات قانونية بشأن تفسري               
دة اخلامسة من قانون العقوبات على األفعال املوثقـة مبقتـضى نـصوص             الفقرة الثانية من املا   

 ، ويكون االختصاص للهيئة العامة للمـواد        1981 لسة 136 و   49/1977القانونني رقمي   
اجلنائية مبحكمة النقض ىف تفسري هذه النصوص وتطبيقها على الوجه الصحيح ، وذلك بعد أن               

 مـن   4 طبقا لنص الفقرة الثانية من املـادة         -ملماثل  حالت إليها أحد الدوائر احملكمة الطعن ا      
كى تؤدى حمكمة   1972 لسنة   46قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس اجلمهورية رقم         

النقض هبذا وظيفتها ىف توحيد تفسري القوانني وسالمة تطبيقها واستمرار املبادئ القانونية مبـا              
  يها يكفل ىف احلـلول القضــائية اليت ختلص إل

وتلك هى وظيفة احملكمة اليت اقتضت أال توجد        . حماكم املوضوع ، وحيقق اجتماعها على قواعد واحدة         
ىف دولة إال حمكمة نقض واحدة على قمة الناظم القضائي فال تعلوها حمكمة وال ختضع أحكامها الرقابة                 

  .جهة ما 
  

القانون اجلنائي حيكم ما يقـع ىف       ومن حيث أنه ملا كان مقتضى قاعدة شرعية اجلرمية والعقاب أن            
ظله من جرائم مال يصدر تشريع الحق أصلح للمتهم ، وكان من إعمال األثر الرجعي مـن                 
القانون اجلنائي جبلسة الصلح للمتهم ان يكون القانون اجلديد قد الغي القانون السابق صراحة              

 من حيث الزمان ، فال جمال      او ضمنا ، باعتبار ان هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بني القوانني           
العماهلا إال إذا الغي التشريع تشريعا أخر ، وكان من املقرر أنه ال جيوز إلغاء تشريع الحق لـه                   
أعلي منه أو مساوي له ىف مدارج التشريع ينص صراحة على هذا اإللغاء او يشتمل على نص                 

 نص يتعارض مع نص     يتعارض مع نص التشريع ينص صراحة على هذا اإللغاء او يشتمل على           
التشريع القدمي أو ينظم من جديد املوضوع الذي سبق ان قرر قواعده هذا التشريع ، وكـان                 

 ، املشار أليه ، على انه ال تـسري أحكـام            1996 لسنه   4نص املادة االويل من القانون رقم       
ـ            1977 لسنه   49القانونني رقمي    ؤجر  ىف شان تأجري وبيع املساكن وتنظيم العالقـة بـني امل

واملستأجر والقوانني اخلاصة بإجيار األماكن الصادرة قبلها على األماكن اليت مل يسبق تأجريهـا              
وال على األماكن اليت انتهت عقود إجيارها قبل العمل هبذا القانون او تنتهي بعده ألي سـبب                 

 علـى أن  من األسباب دون أن يكون ألحد حق البقاء فيها طبقا للقانون ونص املادة الثانية منه         
تطبق أحكام القانون املدين ىف شان التأخري األماكن املنصوص عليها ىف املادة األوىل مـن هـذا       

 ىف صـريح لفظهمـا      -القانون خالية او مفروشة ىف شان استغالهلا او التصرف فيها تـدالن             
 ، وقصر   1996 لسنه   4 على ان املشروع حدد نطاق تطبيق القانون رقم          -وواضح داللتهما   

 على األماكن الـيت مل      1981 لسنه   136 و   1977 لسنه   49عاد سريان القانونني رقمي     استب
يسبق تأخريها واألماكن اليت انتهت عقود إجيارها قبل العمل هبذا القانون او تنتهي بعـده مبـا                 
مفاداة انه استثين األماكن اخلالية من املستأجر وقت نفاذه او اليت ختلوا بعد نفاذه من تطبيـق                 



قانوين تأجري األماكن املشار عليها واخضع العالقات االجيارية اجلديدة وعقود االستغالل           أحكام  
 لسنه  49اليت تتم بشأهنا بعد نفاذه ألحكام القانون املدين ، والزم ذلك أن أحكام القانونية رقم                

 تظل سارية جبميع نصوصها ، املدنية اجلنائية علـى العالقـات            1981 لسنه   136 و   1977
 لـسنه   4رية القائمة واليت أبرمت ىف ظل هذين القانونني قبل العمل بأحكام القانون رقم              االجيا

 ومن بينها النصوص اليت أمثت تقاضي مقدم إجيار يزيد عن املقرر ، قانونا ، ذلـك ان                  1996
القانون األخري إذ يؤكد استمرار سريان أحكام القانونني املذكورين علـى تلـك العالقـات               

 يتضمن نصا بإلغاء اي من نصوص التجرمي فيها او يعدل ىف أحكامها ال يقدح ىف                االجيارية ، مل  
 بإلغاء كل نص ىف اي قانون       1996 لسنه   4ذلك ما نصت عليه املادة الثالثة من القانون رقم          

اخر يتعارض مع أحكامه إذ أن أحكامه ال تنطبق إال على عقود أماكن إجيار األماكن اخلالية او                 
د نفاذه ، وهى اليت أخضعها دون غريها ألحكام القانون املدين وحـده ، فـالغي                اليت ختلوا بع  

تطبيق اي قانون آخر ىف شأهنا ، ومن مث فان اجلرائم اليت وقعت طبقا لنصوص القانونني رقمي                 
 تظل قائمة ، خاضعة ألحكامها حىت بعـد صـدور           1981 لسنه   136 و   1977 لسنه   49

بأحكامه ، وال ميتد أليها أحكام هذا القانون بأثر رجعـي            والعمل   1996 لسنه   4القانون رقم   
لتخلف مناط إعمال هذا األثر على ما سلف بيانه ملا كان ذلك وإيذاء صراحة نص القـانون                 

  136 و 1977 لسنه 4رقم 
  

 على العالقات االجيارية السابقة على نفاذه ، فان سائر االعتبارات األخرى وأن صاحت              1981 لسنه  
هبا املشرع عند النظر ىف مالئمة إلغاء بعض نصوص التجرمي ىف القانونني املشار إليهما ، إال                كى يستبدى   

  .أهنا ال تصلح سند التأويل النصوص على صراحتها 
  

ومن حيث أنه ملا تقدم ، فإن اهليئة العامة تنتهي باألغلبية املنصوص عليها ىف املادة الرابعة من قانون                  
  .ول عن األحكام اليت صدرت على خالف النظر املتقدم السلطة القضائية إىل العد

  

  .ومن حيث ان الطعن استوىف الشكل املقرر ىف القانونني 
  

ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه إنه إذ دانه جبرمية تقاضى مقدم اإلجيار يزيـد            
مون األدلة اليت استند غليها ىف      عن املقرر قانوناً قد شابه قصور ىف التثبيت ذلك أنه مل يورد مض            

  .أدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه 
  

ومن حيث انه من املقرر انه جيب إيراد األدلة اليت تستند إليها احملكمة ، وبيان مؤداها ىف احلكم بيانا                   
كافيا ،  فال تكفى جمرد اإلشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية                 

ها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت هبا احملكمة ومبلغ اتساقه مع باقي األدلة ، ملا كـان                 يبني من 
 ىف إدانة الطاعن على عقـد       - ضمن ما عول عليه      -ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد عول        

اإلجيار الصادر منه للمجين عليه دون أن يبني مضمونه وما به من بيانات والتزامـات ، فـإن                  



 إىل العقد على النحو ال يكفى ىف بيان أسباب احلكم الصادر بالعقوبة خلوله ممـا                استناد احلكم 
يكشف عن وجه استشهاد احملكمة هبذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها ىف الدعوى ، ممـا                
يصم احلكم املطعون فيه بالقصور ، ملا كان ما تقدم ، فأنه يتعني نقض احلكـم املطعـون فيـه                    

  .ة إىل حبث أوجه الطعن األخرى واإلعادة بغري حاج
  فلهذه األسباب

حكمت احملكمة العامة للمواد اجلنائية بقبول الطعن شكال وىف املوضوع بنقض احلكـم املطعـون فيـه                 
  .وإعادة القضية إىل حمكمة اجليزة االبتدائية لتحكم من جديد هبيئة استئنافية أخرى  

  

  رئيس احملكمة          أمني السر    
*******  
  اًثاني

  . أصلح للمتهم 1996 لسنة 4من قضاء احملكمة الدستورية العليا باعتبار القانون رقم 
  

  باسم الشعب
  احملكمة الدستورية العليا

   )1998 أكتوبر 13 ىف - 41 العدد -اجلريدة الرمسية ( 
  

  .هـ1419 مجادى اآلخرة 12 املوافق 1998 أكتوبر سنه 3 باجللسة العلنية املنعقدة يوم السبت -
فـاروق عبـد    / حممد ويل الدين جالل رئيس احملكمة وعضوية السادة املستشارين          / برئاسة املستشار   

عبد اجمليـد فيـاض   / الرحيم غنم ومحدي حممد على وعبد الرمحن نصري وسامي فرج يوسف والدكتور            
يس هيئـة   رئ.            ( عبد الوهاب عبد الرازق   / وحممد على سيف الدين وحضور السيد املستشار        

  )املفوضني 
  ) أمني السر       (      محدي أنور صابر / وحضور السيد 

  

  أصدرت احلكم األيت
  . قضائية منازعة تنفيذ دستورية19 لسنه 1ىف القضية املقيدة جبدول احملكمة الدستورية العليا برقم 

  بدوي عبد الاله خليل / املقامة من السيد 
  ضــــد

  رئيس جملس الوزراء / السيد .2    رئيس اجلمهورية / السيد .1
  وزير اإلسكان/ السيد .4      وزير العدل / السيد .3
  السيد النائب العام.5

  



   اإلجراءات
 أودع املدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب احملكمـة طلبـا            1997بتاريخ العشرين من أكتوبر سنه      

  .للحكم
 فربايـر   22حملكمة الدستورية العليا بتاريخ      يفض الرتاع القائم حول تنفيذ احلكم الصادر من ا         - :أوال

 قضائية دستورية واحلكم الصادر من اهليئة العامـة للمـواد           17 لسنه   48 ىف القضية رقم     1997سنه  
 قضائية مع الزام    6 لسنه   11838 ىف الطعن رقم     1997 ابريل سنه    13اجلنائية مبحكمة النقض بتاريخ     

  .ة العلياحمكمة النقض بتنفيذ حكم احملكمة الدستوري
 4 بوقف تنفيذ حكم حمكمة النقض سالف الذكر فيما تضمنه من عدم اعتبار القـانون رقـم                  - :وثانيا
 بشان سريان أحكام القانون املدين على األماكن اليت مل يسبق تأجريها هو القانون أالصلح               1996لسنه  

 طلـب وقـف التنفيـذ     قرر املستشار رئيس احملكمة رفض1997للمتهم وبتاريخ العاشر من ديسمرب      
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت ىف ختامها احلكم بعدم قبول الدعوى وبعد حتضري الـدعوى ،                 
أودعت هيئة املفوضني تقريرا برأيها ونظرت الدعوى على النحو املبني مبحضر اجللسة وقررت احملكمـة               

  .إصدار احلكم فيها جبلسة اليوم
  احملكمة

  .ق واملداولةبعد االطالع على األورا
 - تتحـصل ىف ان املـدعي        - على ما يبني من صحيفة الدعوى وسائر األوراق          - حيث أن الوقائع     -

 اليت كان متهما فيها بتقاضي مقدم       - اجليزة   1993 لسنه   720وابان نظر قضية اجلنحة املستأنفة رقم       
 قضائية اليت حتـدد     17  لسنه 48 كان قد أقام الدعوى الدستورية رقم        -إجيار يزيد على أجرة سنتني      

 ىف شـان بعـض األحكـام        1981 لسنه   110من القانون رقم     ) 6( نطاقها بالفقرة األوىل من املادة      
اخلاصة بتأخري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر بعد ربطها بالعقوبـة املقـررة علـى                 

 ىف شان تأجري وبيع األمـاكن وتنظـيم         1977 لسنه   49من القانون رقم     ) 77( خمالفتها طبقا للمادة    
  .العالقة بني املؤجر واملستأجر

  

 قضت هذه احملكمة بعدم قبول الدعوى وأقامت قضاءها         1977 فرباير سنه    22 وجبلستها املعقودة ىف     -
 - املشار إليـه  1996 لسنه 4 بصدور رقم -على أن الواقعة حمل االهتام اجلنائي إذ مل تعد معاقبا عليها  

ني احلكم بانتفاء مصلحة املدعي بعد أن غض املشرع بصره عن بعض التدابري االستثنائية للعالئق               فقد تع 
 1996 لـسنه    4واالجيارية اليت انبين التجرمي عليها وخرج من صلبها وان قضاءها باعتبار القانون رقم              

ك احلكم يـسبغ عليـه      اصلح للمتهم وقد أنبين على التطبيق املباشر للقواعد الدستورية اليت تناوهلا ذل           
احلجية املطلقة املقررة قانونا لألحكام الصادرة ىف الدعاوى الدستورية مبا تعينه من إلزام للنـاس كافـة                 
ولكل سلطة ىف الدولة مبا ىف ذلك جهات القضاء على اختالفها وقد نشر هذا احلكم ىف اجلريدة الرمسية                  



 أبريل سـنه    13 اجلنائية مبحكمة النقض بتاريخ       مث أصدرت اهليئة العامة للمواد     1997 مارس   6بتاريخ  
على خالف حكم احملكمـة     :  قضائية   60 لسنه   11838 حكما ىف الطعن املقيد جبدوهلا برقم        1997

 املشار إليـه ال     1996 لسنه   4مستندا إىل نظر حاصلة ان القانون رقم        : الدستورية العليا السابق عليه     
صدوره مبا مؤداه عدم اعتبار هذا القانون قانونا اصلح للمتهم مما           ينعطف بأثره اىل الوقائع السابقة على       

  .حدا باملدعي وقد أعادت سلطة االهتام تقدميه اىل احملاكمة اىل إقامة الدعوى املاثلة
  

 هى اليت تعطيها وصفها احلـق       - مبا هلا من هيمنة على الدعوى        - وحيث أن املقرر قانونا أن احملكمة        -
صحيح مقتضية ىف سبيل ذلك طلبات اخلصوم مستظهرة حقيقة مراميهـا وإبعادهـا             وتكيفها القانوين ال  

وكان ما يقصده املدعى ىف الواقع ىف األمر إمنا يتحصل ىف طلب االستمرار ىف تنفيذ  حكـم احملكمـة                    
 قانونا أصلح   1996 لسنة   4الدستورية العليا السالف اإلشارة إليه والذى بىن على اعتبار القانون رقم            

هم ىف الدعوى املوضوعية الىت أثريت الدعوى الدستورية مبناسبتها وباعتبار أن حكم اهليئة العامـة               للمت
للمواد اجلنائية مبحكمة النقض املشار إليه إمنا ميثل عقبة قانونية حتول دون جريان تنفيذ مقتضى حكـم                 

 -دعى املتدرج هبذه املثابة     احملكمة الدستورية العليا سالف الذكر بالنسبة للمدعى ومن مث فإن طلبات امل           
من قانون احملكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقـم         ) 50(سوى عداد املنازعات اليت عنتها املادة       

 بنصها على اختصاص هذه احملكمة دون غريها بالفصل  ىف كافة املنازعات املتعلقـة               1979 لسنة   48
  .بتنفيذ األحكام والقرارات الصادرة منها 

  

يث أن قضاء هذه احملكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ احلكم مل يتم وفقا                    وح -
 مبضموهنا مبا يعرقل جريان أثاره كاملـة دون         -لطبيعته وعلى ضوء األصل فيه بل اعترضته حتول قانونا          

ك اخلصومة اليت تتوخى    نقصان ومن مث تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاهتا موضوع منازعة التنفيذ تل            
ىف غايتها النهائية إهناء اآلثار القانونية املصاحبة لتلك العوائق او الناشئة عنها أو املترتبة عليها وال يكون                 
ذلك إال بإقساط مسبباهتا وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إىل حالته السابقة على نشوئها وكلما               

عوى دستورية فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية الـىت          كان التنفيذ متعلقا حبكم صادر ىف د      
احتواها واآلثار املتولدة عنها هى الىت حتدد مجيعها شكل التنفيذ وتبلور صورته اإلمجالية وتعني كذلك ما                
يكون الزما لضمان فعاليته بيد أن تدخل احملكمة الدستورية العليا إلزاحة عوائق التنفيذ الـيت تعتـرض                 

ها وتنال من جريان أثارها ىف مواجهة الكافة ودون متييز بلوغا للغاية املبتغاة منها ىف تأمني احلقوق                 أحكام
لألفراد وصون حرياهتم إمنا يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إىل نتائجها حائلـة                 

  .فعال دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتمال أو مقيدة لنطاقها 
  

 ىف  1997 فربايـر سـنة      22حيث انه يبني من احلكم الصادر من احملكمة الدستورية العليا جبلسة             و -
فحصره " نطاق الدعوى الدستورية    "  قضائية أنه قد تناول حتديد       17 لسنة   48الدعوى الدستورية رقن    

قوبة علـى    بعد ربطها بالع   1981 لسنة   136ىف نص الفقرة األوىل من املادة السادسة من القانون رقم           



 مث عمد قضاء هذه احملكمة من أن        1977  لسنة    49من القانون رقم    ) 77(خمالفتها املقررة بنص املادة     
عينية الدعوى الدستورية ال تعىن اعتبار هذا الشرط منفكا عنها بل هو مناط قبوهلا فال يكفى أن يتوافر                  

بدأ حاصلة أن املـصلحة الشخـصية       عند رفعها بل يتعني أن يظل قائما إىل حيث الفصل فيها توكيدا مل            
املباشرة هى شرط ابتداء واستمرار لقبول الدعوة الدستورية واستظهرا هلذا الشرط ىف إطـاره ذلـك                

 الصادر فيها واحلكم املطلوب االسـتمرار       – قضائية   17 لسنة   48ومبراعاة أن الدعوى الدستورية رقم      
"  فقد  أقامت احملكمة منطوق قـضائها         1996نة   لس 4ىف تنفيذه قد صادفها أثناء نظرها القانون رقم         

على مخس دعامات رئيسية ألقوام هلذا املنطوق دوهنا وتكون معه كال واحـدا ال              " بعدم قبول الدعوى    
صون احلرية  " يقبل التجزئة مدادها الدستور نصا وروحا حلمتها مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات وسداها             

بتعني على احملكمـة    " سياسة تشريعية   " اليت أملتها   " ورة االجتماعية   الضر" وبنيتها تقدير   " الشخصية  
استنباط مقاصدها ورصد غاياهتا متالئمة معها ملتزمة هبا غري قاصرة على مفاهيم عفـا عليهـا الـزمن                  
مبنهجه تأخذ ىف اعتبارها دوما أن الدستور وثيقة نابضة باحلياة فال تصد عن التطور إفاقة الرحبة وحاصل                 

  .الدعامات تلك 
  

او جمال سريان القانون اجلنائي ينحصر أصال       :  أوالمها  :  أن مثة قاعدتني جتريان معها وتتكامالن        - :أوال
سريان القانون الالحق على وقائع كان يؤمثها سابق كلما كـان القـانون             : ىف األفعال لنفاذة وثانيتهما     

ثانية فرع من األوىل ونتيجة حتمية هلا وكلتامهـا         اجلديد أكثر يسوأ وتكامل هاتني القاعدتني مؤداه أن ال        
  .معا تعتربان امتداد الزما القاعدة شرعية اجلرائم العقوبات وهلما معا القيم الدستورية ذاهتا 

  

منه هى الـيت تقـيم قاعـدة    ) 41( أن صون احلرية الشخصية اليت كلفها الدستور بنص املادة       - :ثانيا
ومن مث حيل القانون اجلديد وقد صار أكثر رفقا باملتهم وأعون علـى             القانون أالصلح للمتهم وترسيها     

صون احلرية الشخصية اليت اعتربها الدستور حقا طبيعيا ال ميس حمل القانون القدمي فال يتداخالن بـل                 
ينحى أحلقهما اسبقهما إعالء للقيم اليت احناز إليها القانون اجلديد بعد ان صار اكفل حلقوق املخـاطبني                 

  .انون القدمي وأصون حلرياهتم بالق
  

 أن القوانني اجلزائية اليت تقارن ببعضها حتيدا الصلحها للمتهم تفترض اتفاقا مجيعا مع الدسـتور                - :ثالثا
وتزامحها على حمل واحد وتفاوهتا فيما بينها ىف عقوباهتا يقتضي إال تغلب احملكمة من صور اجلزاء الـيت                  

 اليت تكون ىف حمتواها أو شرائطها أو مبلغها أقل باسا من غريها وأهون              تتعامد على احملل الواحد إال تلك     
  .أثرا 

  

 أن الضرورة االجتماعية اليت انطلق منها اجلزاء املقرر بالقانون القدمي وتولد عنها قد اسـتقها                - :رابعا
  .ن اجلديد  تبناها اجملتمع ىف صور أكثر تقدما قوامها حرية التعاقد فال بعمل بالقانو-فلسفة جديدة 

  



 أن أعمال األثر الرجعى للقانون أالصلح للمتهم يعترب ضمانه جوهرية للحريـة الشخـصية               - :خامسا
تبلورها السياسة العقابية اجلديدة للسلطة لتشريعية اليت تتحدد على ضوء فهمهـا للحقـائق املـتغرية                

 وإال فقد علة وجوده وإذ      للضرورة االجتماعية وهى تعد ضرورة ينبغي أن جيمل عليها كل جزاء جنائي           
كانت الواقعة حمل االهتام اجلنائي ىف الدعوى املوضوعية اىل أقيمت بشأهنا دعوى الدستورية مل تعد معاقبا                

 فقد تعني احلكم بانتفاء مـصلحة املـدعى ىف          - املشار إليه    1996 لسنة   4عليها بصدور القانون رقم     
رع بصره عن بعض التدابري االستثنائية للعالقة اإلجيارية        الدعوى الدستورية املشار إليها بعد أن غض املش       

  .اليت أنبين التجرمي عليها وخرج من صلبها 
  

 مىت كان ذلك وكانت احملكمة الدستورية العليا قد شيدت حكمها بانتفاء مصلح املدعى ىف الطعـن                 -
 وما يرتبط به مـن      1981 لسنة   136من القانون رقم    ) 6(بعدم دستورية نص الفقرة األوىل من املادة        

 على اهندام اجلزاء اجلنائي الذي فرضه النص اخلري          1977 لسنة   49من القانون ررقم    ) 77(نص املادة   
 املشار إليه فإن حكمها هذا يكـون        1996 لسنة   4 منذ العمل بالقانون رقم      -من منظورة  دستوري       

 ىف أى منازعة متعلقة بتنفيذ - القضاء مرتبطا هبذين النصني ىف اإلطار الذي حددته هلما مبا مؤداه وجوب        
 بإهارق مجيع أشكال العوائق اليت يكون من شاهنا إعادة إحياء العقوبة املقررة بنص املادة               -ذلك احلكم   

 وهى تلك العقوبة الىت انتهى احلكم سلف الذكر إىل سقوطها ىف            1977 لسنة   49 من القانون رقم     77
 وإذ عاد سيف االهتام     1981 لسنة   136السادسة من القانون رقم     جمال تطبيق الفقرة األوىل من املادة       

يتهدد املدعى بسبب صدور حكم اهليئة العمة للمواد اجلنائية املشار إليه وتوافرت املدعى بذلك مصلحة               
شخصية ومباشرة ىف منازعة التنفيذ الراهنة فإنه يكون متعينا القضاء باالستمرار ىف تنفيذ حكم احملكمـة                

 لـسنة   49 من القانون رقـم      77 العليا على الوجه املبني بأسبابه وأخصها سقوط نص املادة           الدستورية
 اعتبار  1981 لسنة   136 ىف جمال تطبيق نص الفقرة األوىل من املادة السادسة من القانون رقم              1977

لعامـة   دون ما حاجة إىل التعرض ملا تضمنه حكم اهليئة ا          1996 لسنة   4من تاريخ العمل بالقانون رقم      
للمواد اجلنائية املشار إليه ىف تداويناته من تقريرات ال تطال احلجية املطلقة ألحكام احملكمة الدسـتورية                
العليا ىف الدعاوى الدستورية سواء كان احلكم قد قضى بعدم دستورية النص الطعني أو برفض الدعوى                

 مبا فيها اجلهات القـضائية علـى   -لة أو بعد قبوهلا فضال ىف مسألة دستورية مبا يلزم كل سلطة ىف الدو       
مـن   ) 178 ،   72(  باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على وجه الصحيح امتثاال للمـادتني            -اختالفها  

 48من قانون احملكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقـم          ) 49(الدستور والفقرة األوىل من املادة      
قبة تكون قد عطلت ممن هذا التنفيذ أو احنرفت جبوهره أو            ومبا مؤداه عدم االعتداد بأي ع      1979لسنة  

  .حيث من مداه 
  

  فلهذه األسباب



 من فرباير سـنة     22حكمت احملكمة باالستمرار ىف تنفيذ حكم احملكمة الدستورية العليا الصادر جبلسة            
 لسنة  4 قضائية فيما فصل فيه من اعتبار القانون رقم          17 لسنة   48 ىف الدعوى الدستورية رقم      1997
 املشار إليه قانونا أصلح للمتهم مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت احلكومة املـصروفات                 1996

  ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب احملاماة 
  

  رئيس احملكمة            أمني السر 
***************  

 حــق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد اإليجــار  واإليجار 000خامسًا 
  ن من الباط

  

د اإليجار                األساس القانوني لحق المستأجر في التأجير من الباطن والتنازل عن عق
  في ظل أحكام القانون المدني

للمستأجر حق التنازل عن اإلجيار أو اإلجيار من الباطن وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه ما                 ( 
  ) مل يقضى االتفاق بغري ذلك 

  ] من القانون املدىن 593املادة [ 
  

قيود الواردة قانونا علي حق المستأجر في التنازل عن عقد اإليجار والتأجير            ال
  من الباطن

   حيق للمستأجر التنازل عن اإلجيار من الباطن ، إال أن هذا احلق مقيد بعدم االتفاق علـى مـا                   
ار أو  على منع املستأجر من حق التنازل عن اإلجي       ) املؤجر واملستأجر ( خيالفه ، فلو اتفق املتعاقدان      

التأجري من الباطن سري هذا االتفاق باعتبار االتفاق هو قانون املتعاقدين وشريعتهم ، وأن ظـل                
األصل هو حق املستأجر ىف التنازل عن اإلجارة والتأجري من الباطن ما مل يقيد يف عقد اإلجيار مبـا                   

  .يناقض ذلك 
  

  

  المستأجر من الباطن مسئولية المستأجر األصلي عن تنفيذ التزامات المتنازل له و
مىت انعقد عقد اإلجيار ، فاألصل أنه جييز للمستأجر حق التنازل عنه والتأجري مـن  البـاطن ،                      

وإذا رغب املؤجر ىف تقيد هذا احلق لزم تضمني عقد اإلجيار نص صريح بعدم جواز التنـازل أو                  
 مىت مل يـنص عقـد       -الباطن  اإلجيار من الباطن ، وىف حاليت التنازل عن اإلجيار أو التأجري من             

 فإن املستأجر يكون ضامنا للمتنازل له ىف تنفيذ التزاماته          -اإلجيار على حرمان املستأجر من ذلك       
.  

  

ى استعمال المستأجر                  ره عل حرمان المستأجر من حق اإليجار من الباطن و  أث
  .لحق التنازل عن اإلجارة 



ه من التنازل عن اإليجار وكذلك      منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منع        ( 
  )العكس 

  ] من القانون المدنى 1 فقرة 594المادة [ 
إذا كان األصل وفق قواعد وأحكام القانون املدىن هو حق املستأجر ىف التأجري من الباطن والتنازل عـن         

 أو التنازل   اإلجارة فإن اتفاق املتعاقدان على عكس  ذلك يقيده ، فال جيوز ملستأجر التأجري من الباطن               
عن عقد اإلجيار ، وقد ساوى املشرع ىف األثر بني التأجري من الباطن والتنازل عن اإلجـارة وبـاآلدق                   
جعل حظر أحدمها حظرا لألخر فإذا أشترط املؤجر عدم جواز التأجري من الباطن امتد هذا اخلطـر إىل                  

  . كالمها ممنوع التنازل عن اإلجارة فيصبح التأجري من الباطن والتنازل عن اإلجارة
  
  

د اإليجار                ازل عن عق ي جواز التن رة عل بيع المحل التجاري والمصنع وأث
  رغم وجود الشرط المانع الصريح

 استثناء خاص بإجيار عقار أنشئ به مصنع أو متجر          594 أورد املشرع بالفقرة الثانية من املادة        -
املشرع لبقاء العالقة اإلجياريـة     واقتضت الضرورة أن يبيع املستأجر مصنعه أو متجره ، واشترط           

رغم خمالفة شرط منع التنازل عن اإلجارة أو اإلجيار من الباطن أن يقدم املشترى ضمانا كافيا وإال           
  .يلحق باملؤجر ضرر 

  

ومع ذلك إذا كان األمر خاصا بإجيار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع                 ( 
ر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط املانع أن تقـضى بنقـاء             املستأجر هذا املصنع أو املتج    

  )اإلجيار إذا قدم املشترى ضمانا كافيا ومل يلحق املؤجر من ذلك ضرر حمقق 
  ] من القانون المدنى 2 فقرة 594المادة [ 

  

 إذا"  من القانون املدين من أنه       2 / 594املقرر ىف قضاء حمكمة النقض أن ما نصت عليه املادة           ( 
كان األمر خاصا بإجيار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع املستأجر هـذا                 
املصنع أو املتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط املانع أن تقتضي بإبقاء اإلجيار إذا قـدم                 

ملقـرر  إمنا هو استثناء من األصل ا     " . املشتري ضمانا كافيا ومل يلحق املؤجر من ذلك ضرر حمقق           
وهو التزام املستأجر باحترام عقد اإلجيار فيما نص عليه من حظر التنازل عن اإلجيـار ، اقتـضاه                  
حرص املشرع على استبقاء الرواج التجاري ىف حالة اضطرار صاحبه إىل التوقف عنه ، ويشترط               

ينطبق عليها  لتطبيقه أن يكون املكان املؤجر مستعمال ملمارسة األعمال ذات الصفة التجارية واليت             
وصف املصنع أو املتجر دون سواها من األماكن اليت ال ميارس فيها هذا النوع من النشاط ، ومن                  

  .املقرر أن االستثناء ال جيوز التوسع فيه أو القياس عليه



   ]1274 ص 31 س 30/4/1980 ق جلسة 49 لسنه 1376الطعن رقم [ 
  

 مـن   594ا نصت عليه الفقرة الثانية من املـادة         ملا كان من املقرر ىف قضاء هذه احملكمة أن م         ( 
إذا كان األمر خاصا بإجيار عقار أنشئ به مـصنع أو متجـر واقتـضت               " القانون املدين من أنه     

الضرورة أن يبيع املستأجر هذا املصنع أو املتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط املانع                
اء من األصل املقرر وهو التزام املـستأجر بـاحترام          إمنا هو استثن   " 000أن تقضي بإبقاء اإلجيار     

احلظر من التنازل عن اإلجيار ، كان الدافع إىل تقريره حرص املشرع علـى اسـتبقاء الـرواج                  
التجاري متمثال ىف عدم توقف االستثمار الصناعي أو التجاري ىف حالة اضطرار صاحبه للتوقف              

ط املانع والتنازل عن اإلجيار على خالفـه مـيت          عنه ، فأباح املشرع للمستأجر التجاوز عن الشر       
كان الشيء املؤجر عقارا وأنشأ فيه املستأجر حمال جتاريا سواء كان متجرا أو مصنعا ، يشرط أن                 
تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله املتنازل وقت إمتام بيع املتجر أو املصنع ، ومؤدي                

 علـى اسـتغالل     – وبصفة رئيـسية     –اط قوامه االعتماد    ذلك أنه إذا كان احملل مستغال ىف نش       
املواهب الشخصية واخلربات العملية واملهارات الفنية لصاحبه ، دون أن يستخدم عماال يضارب             
على عملهم ، أو آالت يضارب على إنتاجها ، فإنه ال يعترب متجرا ، إذ تقوم صلته بعمالئـه ىف                    

الف احملل التجاري الذي يتردد عليه العمالء لثقتـهم        هذه احلالة على ثقتهم ىف شخصه وخريته خب       
فيه كمنشأة مستقلة عن شخص مالكها ، وإذ كان من املقرر عدم جـواز التوسـع ىف تفـسري                   

 وعلى  – مدين يظل    594االستثناء أو القياس عليه ، فإن االستثناء املقرر بالفقرة الثانية من املادة             
على األماكن اليت ميارس فيها األعمـال ذات الـصفة           مقصورا   –ما جرى به قضاء هذه احملكمة       

التجارية واليت ينطبق عليها وصف املصنع أو املتجر دون سواها ، ملا كان ما تقدم ، وكان احلكم                  
املطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده بأسبابه مـن          

 000ن يباشر فيه املستأجر حرفة أو مهنة تدر عليه رحبا           عبارة احملل التجاري تشمل كل مكا     " أن  
 فال تقتصر على املكان الذي تباشـر        000كمكاتب السمسرة ومكتب احملامي وعيادات األطباء       

فإنه يكون قد أخطأ ىف تطبيق القانون ، وقد حجية هذا اخلطـأ             " 000فيه التجارة مبعناها الضيق     
ن يستغل عني الرتاع ىف استقبال العمالء الذين يقصدونه         عن حبث ما إذا كان املستأجر األصلي كا       

كخبري مثمن ، كقول الطاعن والذي اعتنقه احلكم املستأنف ، أو كصالة مزادات كمـا يقـول                 
 بالقصور ىف التسبيب ، مما يتعني       – فضال عن اخلطأ ىف تطبيق القانون        –املطعون ضدهم ، مما يعيبه      

  . لبحث باقي أسباب الطعنمعه نقض احلكم هلذا السبب دون حاجة
   ]10/11/1983 ق جلسة 48 لسنه 1031الطعن رقم [ 

  



إذا كان األمـر خاصـا      "  من القانون املدين على أنه       594أن النص ىف الفقرة الثانية من املادة        ( 
بإجيار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتصت الضرورة أن يبيع املستأجر هذا املصنع أو املتجـر                 

 وعلى ما جـري     –يدل  "  بالرغم من وجود الشرط املانع أن تقضي بإبقاء اإلجيار           جاز للمحكمة 
 على أن املشرع أجاز التجاوز عن الشرط املانع وأبـاح للمـستأجر             –عليه قضاء هذه احملكمة     

التنازل عن اإلجيار على خالفه مىت كان الشيء املؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه املـستأجر        
ء كان متجر أو مصنعا ، يشرط أن يثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله               حمال جتاريا سوا  

املتنازل وقت إمتامه بيع املتجر أو املصنع ، مما مفاده أنه جيب العتبار احملل جتاريا ىف معـين املـادة                    
 مدين سالفة الذكر أن يكون مستغال ىف نشاط جتاري قوامه االشتغال بأعمـال وأغـراض                594
فإذا كان غري ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه خيرج عن جمال هـذه     جتارية  

 من القانون املدين هـو منقـول        594املادة ، إذ كان ذلك وكان املقرر أن املتجر ىف معين املادة             
معنوي يشمل مقومات معنوية منها حق االتصال بالعمالء والسمعة التجارية واحلق ىف اإلجـارة              

ص واإلجازات وحقوق امللكية األدبية والفنية والصناعية ومقومات مادية أمهها املهمـات            والرخ
كآالت املصنع واألثاث التجاري والسلع ، ويتحتم حىت يقوم بيع املتجر أن يتضمن حق االتصال               

 أقام  بالعمالء والسمعة التجارية دون باقي املقومات املعنوية أو املادية ، فان احلكم املطعون فيه إذا              
الثابت باألوراق وبإقرار املستأنف نفسه ىف مجيع مراحل التقاضـي وبـصحيفة            " قضاءه على أن    

االستئناف أن املستأجر األصلي مل يزاول مثة نشاط جتاري أو خالفه بالعني املؤجرة اليت استأجرها               
هيـة هـذا    لكي يتخذ منها مكتبا جتاريا كما جاء ىف عقد إجيارها وقد خلت األوراق أيضا من ما               

العمل التجاري الذي كان يزمع املستأنف عليه الثاين مزاولته ىف تلك العني وما هي مقوماته املادية                
فإنه ال يكون قد أخطأ ىف تطبيق القانون ، وأما النعي           " 000واملعنوية الذي ذكرها ىف عقد البيع       

لطاعن بعدم ممارسته النـشاط     على احلكم مبخالفة الثابت ىف الوراق بالنسبة ملا اعتربه إقرارا من ا           
التجاري قبل البيع فهو مردود بأن للمحكمة أن تأخذ بالدليل املستمد مما يصدر عنه من إقرار ىف                 
جملس القضاء بصرف النظر عما كان يستهدفه منه طاملا أهنا مل خترج عن فحوى العبارات الصادرة                

القانون وخمالفة الثابت باألوراق ىف غري      منه ويكون النعي على احلكم املطعون فيه باخلطأ ىف تطبيق           
  .حمله

   ]21/6/1984 ق جلسة 49 لسنه 586الطعن رقم [ 
  

    حــق ورثة المستـأجر فى االمتـداد القانونـي لعقد اإليجار 000سادسًا 
  

  األساس القانوني لحق ورثة المتاجر األصلي في البقاء في العين المؤجرة



  ) وال بموت المستأجر ال ينتهي اإليجار بموت المؤجر( 
  ] من القانون المدنى 1 فقرة 601المادة [ 

  

    عقد اإلجيار اخلاضع ألحكام القانون املدىن ال ينقضى مبوت أحد عاقدية املؤجر أو املـستأجر               
ومقتض ذلك أن عقد اإلجيار يظل نافذا بني الورثة سواء ورثة املؤجر أو ورثـة املـستأجر إىل أن                   

ة له قانونا ، وبالتايل تنتقل التزامات العقد إىل الورثة الشرعيني فيلـزم ورثـة               تنقضي املدة احملدد  
املؤجر بتمكني املستأجر أو ورثته من االنتفاع بالعني كالتزام أساس وجوهري ، وىف املقابل يلتزم               

  .املستأجر أو ورثته بأداء القيمة اإلجيارية 
  

  لمدنيمفهوم امتداد عقد اإليجار في ظل قواعد القانون ا
مفهوم االمتداد ىف ظل قواعد القانون املدين ال يعىن وكما كان الوضع ىف قـوانني اإلجيـارات                   

االستثنائية امتداد تلقائي دون حد أقصى للمدة ، بل امتداد العقد حىت ينتهى بانتهاء املدة املقررة                
  .له 

  

   التعاقد العتبارات خاصة -التعاقد ألسباب شخصية 
  تداد القانوني لعقد اإليجار أثر ذلك على االم

  

إذا مل يعقد اإلجيارية إال بسبب حرفة املستأجر أو العتبارات أخرى تتعلق بشخصه مث مات جاز                ( 
  )لورثته أو للمؤجر أن يطلب إهناء العقد 

  ] من القانون المدنى 602المادة [ 
  

(  عادة العتبـارات خاصـة       ملا كان األصل ىف عقد اإلجيار أنه من العقود املالية واليت ال تربم             -
فإن عقد اإلجيار ال ينتهى قانونا مبوت أحد املتعاقدين بل يظل نافذا            )  شخصيته   -حرفة املستأجر   

  .مولدا إلثارة إىل أن تنقضي مدته 
  والتساؤل 

    العقود المحررة بسبب حرفة المستأجر-العقود المحررة ألسباب خاصة  
  

ة املستأجر أو العتبارات خاصة فإن اإلجيار وأن كـان ال           إذا كان اإلجيار معقوداً بسبب حرف      -
  .ينتهي بقوة القانون فأنه جيب أن يطلب إهناؤه 

  

إذا مل يعقد اإلجيار إال بسب حرقة املستأجر أو العتبارات أخرى تتعلق بشخصه مث مات جـاز                 ( 
  )لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إهناء العقد 

  ] من القانون املدىن 602املادة [ 
  



 إذا كان اإلجيار قد عقد العتبارات شخصية يف املستأجر ، كما لو أجرت العني لتكون 00(
[ مكتب حمام أو عيادة طبيب ، وكما ىف عقد الزراعة فيجوز لورثة املستأجر أن يطلب إهناء العقد 

  ]من املذكرة اإليضاحية للقانون 
  

ول   أن اإلجيـار ال     " *يد المحامى سيد أبو اليز  /  وعلى حد تعبير األستاذ      000 خالصة الق
ينتهى مبوت املستأجر وأن احلقوق الناشئة عن العقد وااللتزامات املترتبة عليه تنتقل إىل ورثته وأن               
كان حيق هلم طلب إهنائه إاذ كان مل إال بسبب حرفة مورثهم أو العتبارات أخرى متعلقة بشخصه                 

.  
  

القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء املؤجرة          لذا يكون ىف استمرار اإلجيار رغم عدم توافر         
فيما أجر لتحقيقه من أعراض إعنات هلم رأى املشرع إعفائهم منه كما حيق للمؤجر طلب اإلهناء                
إذا كانت االعتبارات الشخصية ىف املستأجر هى اليت دفعت املؤجر إىل التعاقد معـه حبيـث ال                 

  جياريصلح ورثته للحلول حمله ىف حتقيق الغرض من اإل
  

**************** 
    حق المستأجر فى إبدال وحدته السكينة مع   مستأجر آخر000سابعًا 

مبدأ حرية التعاقد وسلطان اإلرادة والذي يعد قانون املتعاقدين جييز هلما تضمن عقـدمها مـا                 -
ف يترأى هلما من شروط ، مادامت غري خمالفة للنظام العام كقيد هام وطبيعي يرد على كل تصر                

  .أو سلوك إنساين 
  

 هل يجوز تضم عقد اإليجار ما يجيز للمستأجر التنازل عـن وحدتـه              0000والتساؤل  
  ؟000السكنية بإبدالها بغيرها 

  

الواقع أن التقنني املدىن مل يورد ما خيص هذا املوضوع أو حيكمه مبعىن أن القـانون مل حيظـرة                    -
لقانون ، لذا جيوز أن يتضمن عقد اإلجيار ما جييز          وبالتايل يعد أمرا مباحاً وأن مل تتضمنه نصوص ا        

  .للمستأجر إبدال وحدته السكينة مع أخر 
ويالحظ أن إعمال هذا احلق يقتضي النص عليه صراحة ، إما ىف حالة عدم النص عليـه فـال            -

أن املشرع مل جيعل اإلبدال ىف الوحدات الـسكينة أحـد حقـوق             . أساس ذلك   . جيوز اإلبدال   
لثابتة مبوجب عقد اإلجيار ونرى خطأ قياس إبدال الوحدات السكينة على حق التنازل             املستأجر ا 
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عن اإلجيار والتأجري من الباطن ذلك أن املشرع نص صراحة على اعتبار التنازل عـن اإلجيـار                 
والتأجري من الباطن أحد حقوق املستأجر وإذا أراد املتعاقدان خالف ذلك وحتديدا املؤجر فلـزم               

  .لك بصلب العقد النص على ذ
  

  الحكم بعدم دستورية
    إبدال الوحدات السكنية فى ظل قوانين اإليجارات االستثنائية

  

 قضائية  19 لسنة   71 قضت احملكمة الدستورية العليا ىف الدعوى رقم         4/10/1977بتاريخ  
بعدم دستورية إبدال املستأجرين للوحدات الـسكنية ىف قـوانني اإلجيـار            ) دستورية  ( 

نائية وقد تأسس القضاء بعدم الدستورية على خمالفة هذا احلق ىف اإلبدال لطبيعـة              االستث
الروابط اإلجيارية واليت تقوم أساسا على اإلرادة إرادة املؤجر واملستأجر فالعالقة االجيارية            
عالقة إرادية حبتة ، فإذا جرد املشرع اإلرادة من كل دور ىف جمال تكوين العالقة اإلجيارية         

  .ظيمها منافياً لطبيعتها وخمالفا للدستوركان تن
  المحكمة الدستورية العليا

  عدم دستورية تبادل الوحدات السكنية
  بين المستأجرين

  

  باسم الشعب
  المحكمة الدستورية العليا

   )1997 اكتوبر 16 فى 42الجريدة الرسمية ( 
  هـ1418 األخرى سنة  مجادى2 املوافق 1977 أكتوبر 4باجللسة العلنية املنعقدة يوم السبت 

  
 رئيس احملكمة وعـضوية الـسادة       000برئاسة السيد املستشار الدكتور عوض حممد عوض املر         

 عبد الرمحن نصري والدكتور عبد اجمليد فياض وماهر أمحد البحريي وحممد علـى              -:املستشارين  
  .سيف الدين وعديل حممود منصور وحممد القادر عبد اهللا 

  
  . رئيس هيئة املفوضني 000حنفى على جباىل /  الدكتور وحضور السيد املستشار

  . أمني السر 000محدى أنور صابر / وحضور السيد 
  

  "أصدرت الحكم األتى " 
   قضائية 1919 لسنة 71فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

  )دستورية ( 



        المقامة من          
  عيل إسماعيل أحمد إسما/  السيد 

  

  ضــــد
  رئيس جملس الوزراء / السيد . 2    رئيس اجلمهورية وأخرين / السيد . 1
  درية عواد عبد الغىن/ السيده . 4    امحد عبد املالك عبد اهللا / السيد . 3
/ السيده  . 7سيد إبراهيم كوسرب    / السيد  . 6    هشام مسري فهمى سليمان / السيد . 5

  نظله إبراهيم كوسرب / ده السي. 8    حكمت إبراهيم سيد كوسرب 
  عبد احلميد إبراهيم كوسرب / السيد . 10  أمحد إبراهيم سيد كوسرب / السيد . 9

  عنايات إبراهيم كوسرب / السيده . 12    ملكة إبرايه سيد كوسرب / السيده . 11
  

  اإلجراءات
لة طالبا ىف    أودع املدعى قلم كتاب احملكمة صحيفة الدعوى املاث        1996ىف التاسع من إبريل سنة      

 لنـسة  49ختامها احلكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من املادة السابعة من القـانون رقـم       
  .  بشأن تأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر1977

  .قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها احلكم برفض الدعوى 
  .وضني تقريرا رأميا وبعد حتضري الدعوى أودعت هيئة املف

  .ونظرت الدعوى على النحو املبني مبحضر اجللسة وقررت احملكمة إصدار احلكم جبلسة اليوم 
  احملكمة

  بعد اإلطالع على الوراق واملداولة 
 حسبما يبني من صحيفة الدعوى وسائر األوراق تتصل ىف أن املدعى عليها             - حيث أن الوقائع     -

اخلامس كانتا يقيمان ىف وحدة سكينة بعقار املدعى بدائرة قسم مـصر  الرابعة وجنلها املدعى عليه    
القدمية وقد أبرمه مع املدعى عليه الثالث املقيم بالدور األراضي بالزمالك بالعقار اململوك املدعى              
عليهم من السادس إىل األخري عقدا تبادال ومبقتضاه مسكينها املؤجرين على سند من مقتـضيات               

عليها الرابعة وتغري الظروف االجتماعية للمدعى عليه الثالـث الزديـاد            مدعىاحلالة الصحية لل  
عدد أفراد أسرته وقد أخطر املتادالن مالك العقارين بصورة من عقد التبادل ومبيستنداهتما الـىت               

 ،  1977 لـسنة    49تؤكد حقهما ىف غجرائه وذلك وفقا ألحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم            
من ثالثني يوما على هذا األخطار دون رد من املالك بقبول التبادل أثام املتبادالن              وبعد مضى أكثر    

 إجيارات كلى جنوب القاهرة وأثناء نظرها دفع املدعى         1995 لسنة   629ضدهم الدعوى رقم    



 1977 لسنة   49 من القانون رقم     7ىف الدعوى املاثلة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من املادة           
جري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر وإذا قرت حمكمـة املوضـوع              أن تأ " ىف  

  .جدية الدفع وصرحت بالطعن بعدم الدستورية فقد أقام املدعى الدعوى املاثلة 
 بشأن تأجري وبيع األماكن     1977 لسنة   49 من القانون رقم     7وحيث أن الفقرة الثالثة من املادة       

  :ؤجر واملستأجر تنص على ما يلى وتنظيم العالقة بني امل
وىف البلد الواحد جيوز تبادل الوحدات السكنية بني مستاجر وأخر وذلك ىف البالد وبني احلياء               ( 

وطبقا للحاالت ووفقا للقواعد والشروط واإلجراءات والضمانات الىت حيـددها قـرار وزيـر              
  )اإلسكان والتعمري 

  

 لـسنة   99ون الصادر هبا قرار وزير اإلسكان  والتعمري رقم           عمال بالالئحة التنفيذية هلذا القان     -
 فإن تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق ألحكام الفقرة الثالثة املشار إليها يتم ىف األحوال              1978

  -:الىت حددهتا وهى 
  -:أوالً 

.............................................................................................
..................  

  

 أن تستلزم احلالة الصحية لكل من املستأجر راغىب التبادل أو كليهما االنتقال من مسكنه               -:ثانيا  
إىل أخر أكثر مالئمة لظروفة الصحية الىت ال جيوز إثباهتا إال بتقرير قاطع من طبيني متخصـصني                 

  .ن بسببها متضامنا بيانا دقيقا هبا واقتضائها من تغيري املسك
  

 أن يقع تغيري ىف األوضاع االجتماعية ألحد لراغىب التبادل من مأجرين أو كليهما ويندج               -:ثالثا  
  .حتتها تغيري حجم األسرة وما يقتضيه من ضيق او تساع مسمنها 

  

ويكون التبادل ىف احلالتني املنصوص عليهما ىف ثانيا وثالثا ىف عواصم احملافظات وغريها من البالد               
 سواء أكان ذلك ىف عقار      1977 لسنة   49ىت تسري فيها أحكام الباب األول من القانون رقم          ال

  .واحد أو بني عقار وأخر داخل البلدة الواحدة 
  
 وفاء كل من - قبل البدء فيه - من الالئحة التنفيذية للقانون إلجراء التبادل     4وتشترط املادة    -

ته املالية الناشئة عن عقد اإلجارة وفيما عدا التبادل بسبب          املستأجرين الراغبني ىف التبادل بالتزاما    
يشترط جلواز التبادل انقضاء سنه كاملة علـى        ) ثانيا  ( مقتضيات احلالة الصحية املبينه ىف البند       



األقل على إقامة كل مستأجر ىف مسكنه قبل البدء ىف إجراءات التبادل ويبقى املستأجران ضامنني               
 إبقاء التزاماهتا املالية الناشئة عن عقـد        -بل األخر وىف مواجهة املؤجر       كل منهما ق   -متضامنني  

  .اإلجيار وذلك ملدة سنتني من تاريخ إمتام التبادل 
  

 من الالئحة التنفيذية حيرر املستأجران راغبا التبادل مخس نسخ من النمـوذج             5وعمال باملادة    -
ارين املراد التبادل فيهما بنسخة من هـذا        اخلاص بذلك واملرفق هبذه الالئحة خيطوان مالكى العق       

النموذج علىأن تكون موقعا عليها منهما ومرفق مستنداهتا الىت تؤكد صحة بياناهتا وعلى كل من           
املالك وخالل ثالثني يوما من تاريخ أخطاره برغبه املستأجرين إبالغهما بكتاب موصى مصحوب             

  . املدة دون رد من قبله مبثابة رفض للتنازل بعلم الوصول برأيه ىف طلباهتم ويعترب انقضاء هذه
  

 من هذه الالئحة بأن يتنازل كل من املستأجرين راغىب التبادل عن عقد             7 ،   6وتقضى املادتان    -
اإلجيار اخلاص به إىل املستأجر األخر وذلك بعد رضاء املالك أو صدور حكم من القضاء بالتبادل                

  .قام الالزم إلثبات التبادل ويقوم احلكم الصادر لصاحل املستأجرين م
  

 كان قد تـضمنها مـشروع   1977 لسنة 49 من القانون رقم 7وحيث أن الفقرة من املادة       -
 إال أن جلنـة الـشئون       1977 يوليـو    19قانون عرض على جملس الشعب جبلسته املعقودة ىف         

لحة مـستأجرى   الدستورية والتشريعية هلذا اجمللى ارتأت ضرورة حذفها تأسيسا على احنيازها لص          
األعيان إضرارا بأًصحاهبا الذين سلبهم املشرع احلق ىف حتديد األجرة وفـرض علـيهم امتـداد                
اإلجارة بعد انتهاء مدهتا وعرضهم كذلك لقيود صارمة نظم هبا الروابط اإلجيارية ىف عديد مـن                

قط  املشرع عنـهم  جانبها ومل يبقى هلم بعد اذن إال حق اختيار مستأجرالعني الىت ميلكوهنا فإذا اس  
هذا احلق نالتهم مضار كثرية يندرج حتتها أن يتحول املستاجرين إىل مستغلني إىل مستغلني مـن                
خالل عمليات التبادل الىت جيروهنا ويفاجئون من ميلكون من ميلكون األماكن الىت يشلغلوهنا بيد              

يد أن اجمللس رفض إقرار ما      أن اجمللس الىت جيروهنا ويفاجئون من ميلكون األماكن الىت يشغلوهنا ب          
أنتهت إليه جلنة الشئون الدستورية والتشريعية وأعاد إدراج الفقرة الثالثة املشار غيهـا بنـصها               

  . الوارد مبشروع احلكومة مث أقرها
  

 1977 لـسنة    49 من القانون رقـم      7 وحيث أن املدعى ينعى على الفقرة الثالثة من املادة           -
 من الدستور وذلك من عدة أوجه حاصلها أن حكم الفقـرة            34 ،   33 ،   7 ،   2خمالفتها للمواد   

املطعون عليها يناقض الشريعة اإلسالمية ىف أصوهلا الكلية ويتضمن إسقاطها للمكلية عن أصحاهبا             
مبا فرضه املشرع من قيود عليها وحتوير لإلجارة عن طبيعتها الشخصية من خالل إعيار مقيما هبا                



يما بني هاتني الوحدتني إال إقحاما عليها ألشخاص ال تربطهم بـصلحبها         فال يكون إنفاذ التبادل ق    
صلة منطقية ، هذا فضال عن أن هذا التبادل ال يتم ىف األعم من األحوال إال مقابل مبالغ ماليـة                    

  .باهظة يدفعها أحد املتبادلني لثانيهما وال حيصال ملوجر على شيء منها 
  

 وهى لقبول الدعوى الدستورية مناطهـا ارتباطهـا         -ة  وحيث أن املصلحة الشخصية املباشر     -
بصله منطقية باملصلحة الىت يقوم هبا الرتاع املوضوعى وكان املدعى وأن قـصر الـدفع بعـدم                 

 49 من الثانون رقم     7الدستور الذى أبداه أمام حمكمة املوضوع على حكم الفقرة الثالثة م املادة             
تنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر إال أن اخلـصومة          ىف شأن تأجري وبيع األماكن و      1977لسنة  

الدستورية املاثلة ال تكتمل عناصرها بعيدا عن الشروط واألوضاع الىت نظم وزيـر اإلسـكان               
  .والتبادل من خالهلا وهو ما يعىن تكوينها مع الفقرة املطعون عليها كال ال يتجزأ 

  

 لـسنة   49 من القانون رقم     7ثالثة من املادة    وحيث أن مؤدى األحكام الىت تضمنتها الفقرة ال        -
 أن تبادل الوحدات السكنية فيما بني       - وىف إطار ربطها بالئحة التنفيذية هلذا القانون         - 1979

مستأجرى يرغبان فيه ليس عمال رضائيا بل يقع ىف األحوال الىت حـددهتا الالئحـة النفيذيـة                 
ومن مث يكون نص القانون مصدرا      . لىت حددهتا   وبالشروط الىت عينتها ووفق األوضاع اإلجرائية ا      

مباشرا لتبادل الوحدات السكينة حييط باألحوال والشروط واألوضاع الىت يتم فيها فال حيـول              
. دون نفاذه اعتراض أصحاهبا عليه كلما توافرت الواقعة إىل اعتربها املشرع مصدرا للحق فيـه                

ن النـصوص القانونيـة الـىت تستنهـضها إرادة          وهو ما يعىن أن احلق ىف التبادل ال ينشأ إال م          
  .مستأجرين توفقا على إجراء التبادل وأراد أن يتماه وفقا ألحكامها فال يدور إال معها 

  

 من الدستور تقضى بأن لرئيس اجلمهورية إصدار اللوائح الالزمة  لتنفيـذ             144وحيث املادة    -
ن تنفيذها وله أن يفوض غـريه ىف إصـدارها          القوانني مبا ليس فيه تعديل أو تعطيل هلا أو إعفاء م          

  وجيوز أن يعني القانون من يصدر القرارات الالزمة لتنفيذه 
  

 ىف ممارستها الختصاصاهتا ىف جمال إقـرار        - وحيث أن من املقرر أنه ال جيوز للسلطة التشريعية           -
الىت تعهـد إليهـا      من الدستور    86الوقانني أن تتخلى بنفسها عنها إمهاال من جانبها بنص املادة           

أصال باملهام التشريعية وختول السلطة التنفيذية مباشرهتا إال استثناء ان وىف احلدود الضيقة الـىت               
بينتا نصوص الدستور حصرا ويندرج حتتها إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني الىت ال يـدخل               

طار العام الىت حيكمها فال تفـصل       ىف مفهومها توليها ابتداء تنظيم مسائل حال القانون من بيان اإل          
الالئحة عندئذ أحكاما زوردها املشرع إجامال ولكنها تشرع ابتداء من خالل نصوص جديـة ال               



 من الدستور   144ميكن إسنادها إىل القانون وهبا خترج الالئحة عن احلدود الىت ضبطتها هبا املادة              
.  
  

د القانون إىل جهة بذاهتا بتنفيذ أحكامة       وحيث أن قضاء هذه احملكمة قد جرى على أنه مىت عه           -
كان إجراؤه مما تستقل به هذه اجلهة دون غريها وكان قانون بيع وتأجري األماكن قد أورد نـص                  
الفقرة الثالثة املطعون عليها جميزا مبوجبها تبادل الوحدات السكنية ىف البلد الواحد بني مـستأجر               

ىت يباشر هذا احلق على ضوئها حـىت ىف خطوطهـا           وأخر ومتسليا من حتديد القيود والضوابط ال      
 لالئحة تنفيذية يصدرها اإلجرائية الىت يلتزمها وكـذلك         - ال تفصلها    -الرئيسية تاركا إحداثها    

ضماناته وكان ذلك مؤداه أنه فيما خال مبدأ جواز التبادل ىف البلد الواحد الذى تقرر بـالفقرة                 
واعد الىت يقوم عليها وإجراءاهتا ظـل بيـد الـسلطة           املطعون عليها فإن أسس هذا التبادل والق      

التفيذية تتواله من خالل على الئحته تصدرها فال تكن أحكامها تنفيذا لقانون قائم بل تـشريعا                
  .مبتدأ يؤثر على األخص ىف حرية التعاقد واحلق ىف امللكية ومها من احلقوق الىت كلفها الدستور 

  

 التعاقد فوق كوهنا من اخلـصائص اجلوهريـة للحريـة            وحيث أن من املقرر كذلك أن حرية       -
الشخصية أهنا كذلك وثيقة الصلة باحلق ىف املكلية وذلك بالنشر إىل احلقوق الىت ترتبها العقـود                

  .فيما بني أطرافها أيا كان املدين بأدائها 
  

حيط بعض   وحيث أن السلطة التشريعية وأن ساغ هلذا استثناء أن تتناول أنواعها من العقود لت              -
جوانبها بتنظيم أمر يكون مستندا إىل مصلحة مشروعة إال أن هذه السلطة ذاهتا ال يسعها أن هتدم                 
الدائرة الىت تباشرها فيها اإلرادة حركتها فال يكون لسلطاهنا بعد هدمها من أثر ذلك أن افـرادة                 

أن الدائرة املنطقية الـىت     وأن مل يكن دورها كامال ىف تكوين القعود وحتديد األثار الىت ترتبها إال              
تعمل اإلرادة احلرة ىف نطاقها ال جيوز اغتياهلا بتمامها وإال كان ذلك إهنا لوجودها وحموا كـامال                 
للحرية الشخصية ىف واحد من أكثر جماالهتا تعبريا عنها ممثال ىف إراداة االختيـار اسـتقاال عـن                  

   .األخرين مبا يصون هلذه احلرية مقومات فعاليتها
  

حيث أن الصل ىف الروابط اإلجيارية أن اإلرادة هى الىت تنشئها فإذا جردها املشرع من كـل     و -
  .دور ىف جمال تكوين هذه الروابط وحتديد أثارها كان تنظيمها أمراض منافيا لطبيعتها 

  

 ومن البديهى أن القيود الىت فرضها املشرع على اإلجارة اقتضاها أزمـه اإلسـكان وحـدة                 -
ة التدخل ملواجهتها بتدابري استثنائية تعترب من قبيل التنظيم اخلاص ملوضوعها وقد            ضغوطها وضرور 

أصاهبا هذا التنظيم اخلاص ىف كثري من جوابنها مقيدا عمل اإلرادة ىف جماهلا وعلى األخص ىف جمال                 



 حىت مع وجود هـذا التنظـيم        -حتديد األجرة وامتداد العقد بقوة القانون إال أن اإلجارة تظل           
 تصرفا قانونيا ناشئا عن حرية التعاقد الىت أهدرهتا النصوص املطعون فيها مـن خـالل                -اص  اخل

إنفاذها التبادل بقوة القانون ىف شئون األعيان الىت تعلق هبا فال تكون اإلجارة عقدا يقوم علـى                 
  .التراضى بل غمالء يناقض أسسها ويقوضها 

  

الدستور للملكية اخلاصة مؤداه أن املشرع      وحيث ان قضاء هذه احملكمة مطرد على أن صون           -
ال جيوز أن جيردها من لوازمها وال أن يفصل عنها أجزائها وال أن ينتقص من أصلها أو بعدل من                   
طبيعتها أو يزيلها وال أن يقيد من مباشرة احلقوق املتفرعة عنها ىف غري  ضرورة  تقتضيها وظيفتها                  

 إال ترهق القيو الىت يفرضها املشرع عليها جـوهر          االجتماعية وكان ضمان وظيفتها هذه بفترض     
بنياهنا وال أن يكون من شاهنما حرمان أصحاهبا من تقرير صور االنتفاع هبا وكان صون امللكيـة                 

  .وأعاقتها ال جيتمعان فإن هدمها من خالل قيود ترهقها ينحل عصفا هبا منافيا للحق فيها 
لى ان امللكية ال تعترب حقا مطلقا وليس هلا من          وحيث ان قضاء هذه احملكمة قد جرى كذلك ع         -

احلماية ما جياوز االنتفاع املشروع بعناصرها ومن مث جاز حتملها ببعض القيود الىت يقتضيها صون               
وظيفتها االجتماعية الىت ال جيوز ان يتذرع املشرع هبا ليجرد امللكية من مثارهـا أو منتجاهتـا أو                  

لملكية حرمتها بقانون يوازن به املشرع حقوق أصحاهبا مبا يراه          ملحقاهتا وكان الدستر فقد كفل ل     
من املصاحل أوىل باالعتبار وكانت الفقرة املطعون عليها الىت تضمنا قانون اإلسكان ال تتناول غري               
أصل احلق ىف التبادل ىف البلد الواحد على أن حتدد الالئحة التنفيذية األحوال الـىت يـتم فيهـا                   

ذه فإن التنظيم الوارد هبا حلق امللكية يكون متضمنا فرض عليها تنـال مـن               التبادل وشروط إقا  
  .حمتواها  وعلى األخص من خالل األثار الىت ترتبها ىف جمال استعماهلا 

  
 وحيث أن التبادل املقرر بالنصوص املطعون عليها ليس إال تنازال رخص به املشروع وبه حيـل                 -

يا كثريا ما يقترن مبقابل خيتص به أحدمها وال يعود شيء منه كل متبادل حمل نظريه ىف الوحدة قانون      
 على من ميلكها مما خيل بتساؤيهم مع نظائرهم ىف شـأن احلقـوق الـىت                - وأيا كان مقداره     -

 136 من القانون    20يستعدوهنا من تناول املستأجر الصلى عن اإلجارة إىل غريه وفقا لنص املادة             
خلاصة بتأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بـني املالـك           ىف شأن بعض األحكام ا     1981لسنة  

واملستأجر وذلك أن من يؤجرون أعيانا ميلكوهنا باخليار وفقا حلكمها بني اعتماد تنازل مستأجرها              
من مقابل التنازل املعروض عليه أو رفـض هـذا   % 5عن إجارهتا مع احلصول من املتنازل على      



رة من دون املتنازل على أن يؤدى إليه مالكا عندئذ النسبة ذاهتا            التنازل استقاال منهم بالعني املؤج    
  .من املعروض عليه مقابال للتنازل عنها 

 ألهنا جتعل تبادل األعيان     -وال كذلك الفقرة املطعون عليها شكال مضموهنا باالئحة التنفيذية           -
. يعود عليهم من التنازل     املؤجرة وفقا ألحكامها نافذا بقوة القانون ىف شأن أصحاهبا ودون مقابل            

وليس ذلك إال متييزا منهيا عنه دستوريا بني فئتني تؤجران أعيانا متلكها إحدامها تلك الىت يتعلـق                 
التبادل بأعياهنا وفقا للنصوص املطعون عليها وأخراها الىت يكون التنازل عن اإلجارة منصرفا إىل              

  .يه  املشار إل20أعياهنا ىف احلدود الىت بينتها املادة 
  

وال يستقيم هذا التمييز وقد افتقر إىل األسس املوضوعية الىت ينهض هبا سويا ومبدأ تـساويهم     -
 من الدستور الىت تكفل صون حمتواه باعتباره مـدخال للحريـة      40أمام القانون وفقا لنص املادة      

  .ا وطريقا إىل العدل والسالم االجتماعى ال جيوز أن يعاق من خالل أعذار ال اعتربا هل
  
وحيث أن تبادل األعيان املؤجرة وفقا للنصوص املطعون عليها ال حيول دون انتقال منفافعهـا                -

بني أكثر من مستأجر يتعاقبون عليها اتصال هبا كلما طرأ تغيري على األوضاع الىت قـام عليهـا                  
  .التبادل األول 

  

صري قريبا منه ىف وقت الحق      فما يكون من األعيان املؤجرة بعيدا عن موقع العمل األصلي قد ي            -
ومن بادل عينا بأخرى التساعها قد يظهر ضيقها من بعد ومن يبادل مستاجرا اعتل صحيا قـد                 

 بـل يبـدهلا     - والقرض اهنا يطابق أعلي      -يعدو هو عليال فال يبقي ىف الوحدة اليت انتقل إليها           
هنائيا ىف كل األحوال بـل      بأخرى توافق ظروفه الصحية اجلديدة فال يكون التبادل األول اجراء           

مسوغ جديد للتبادل فال ختلص االعيان املؤجرة الصاحبها بل تتحدر حقوقهم بشاهنا اىل مرتبـة               
احلقوق احملددة أمهيتها مع انبساط سلطة املستأجرين عليها اىل حد خيل بامللكية اخلاصة اليت حرص               

 تبلور جوهرها فاذا انقـض املـشرع        الدستور على صوهنا تقديرا بان املزايا اليت تنتجها هى اليت         
  .عليها صار أمرها صرميا ومسها بذلك ضر عظيم

  
 من قيام اجملتمع علـى أسـاس مـن التـضامن            7وحيث أن ما نص عليه الدستور ىف املادة          -

االجتماعي يعين وحدة اجلماعة ىف بنائها وتداخل مصاحلة تـصادمها وإمكـان التوفيـق بينـها                
ها واتصل أفرادها وترابطهم ليكون بعضهم لبعض ظهريا فال يتفرقون          ومزاوجتها ببعض عند تزامح   

بددا او يتناحرون طمعا او يتنابدون بغيا وهم بذلك شركاء ىف مـسئوليتهم قبلـها ال ميلكـون                  



التنصل منها او اختلي عنها وليس لفريق منهم بالتايل ان يتقدم على غريه انتهازا وال ان ينال مـن                   
 أكثر علوا وتتهيا معها تلك احلماية اليت ينبغي ان يلوذ هبا           - عدوانا   - به   احلقوق قدرا منها يكون   

  .ضغاؤهم ليجدوا ىف كنفها األمن واالستقرار وحيث القرة
  

 ال تقيم وزنا لتوازن     - ومن خالل مطلق احنيازها ملصلحة من يقررون التبادل          -املطعون عليها    -
 دون مسئوياهتا املنطقية اىل تكفل لعقـود االجيـار          عالقاهتم مع مؤجرهتا ولكنها تنحدر هبا اىل ما       

خصائصها وكانت السلطة التقديرية اليت ميلكها املشرع  ىف جمال تنظيم احلقوق ال جيوز ان ينفلت                
مداها مبا يفقد امللكية مقوماهتا وعلى األخص من خالل اقتالع مزاياها او هتميشها تسترا بتنظـيم        

 قد تدخل بالقواعد اليت فرضها أطار لتبادل االنتفاع باالعيـان   احلقوق املؤجرين وكان املشرع ما    
املؤجرة وكان املشرع ما قد تدخل بالقواعد اليت فرضها اطار لتبادل االنتفاع باالعيان املؤجرة مبا               
ينال من حق أصحاهبا ىف مباشرة سلطتهم ىف جمال استعماهلا وعلى االخص عن طريق اختيارهم ملن                

 مصاحلهم حقوقا ال ترجحها بل تزامحها وتعلو عليها دون مقتضى قال يكون             يشغلوهنا مبلغا على  
املستاجر إال مناهضا مؤجرهتا متحفيا احلقوق املشروعة اليت كان جيل أن يقتضيها ليكون صراعهما        

  .بديال عن التعاون بينهما مما خيل بتضامنها اجتماعيا وتوافق مصاحلها اقتصاديا 
 ،  32 ،   7دم فان الفقرة املطعون عليها تكون خمالفة ألحكام املـواد            وحيث أنه مىت كان ما تق      -

  . من الدستور144 ، 86 ، 41 ، 40 ، 34
  

  فهذه األسباب
  -:حكمت المحكمة 

 فى 1977 لسنه 49 من القانون رقم     7 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة        -:أوال  
  . والمستاجرشان تاجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر

 بسقوط أحكام الالئحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقـرار وزيـر االسـكان           -:ثانيا  
 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة الى تبـادل الوحـدات           1978 لسنه   99والتعمير رقم   

  .السكنية
  . بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة-:ثالثا 

  
  رئيس المحكمة                   أمين السر 

  
  



  
  



 حرية المستأجر فى إقامة مبنى يتكون من أكثر من ثالث وحدات            000 8بند  
  وحريته فى احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد 

  
  حرية المستأجر فى إقامة مبنى يتكون من أكثر قالق طوابق 

ث وحدات فى تاريخ الحق     وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثال          ( 
السئجاره يكون بالخيار بين االحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكـان مالئـم              
لمالكة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثابتة بالمبنى الذي إقامة بما ال يجاوز مثلى األجرة               

  )المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه 
   ]1981 لسن ة136 فقرت من القانون رقم 22المادة [ 
  
م 1/2/1996 الواجبة التطبيق على عقد إلجيار احملررة منـذ          - مل تورد نصوص القانون املدىن       -

 ولـذا فـإن     22م مبادته رقم    1981 لسنة   136أى قيد مشابه للقيد الذي أوردة القانون رقم         
ن ذلـك   للمستأجر حرية كاملة ىف إقامة مبىن خاص له سواء تكون من ثالث وحدات أو أكثر م               

  .ودون أن يكون ملزما بتسكني مالك العقار الذى يستأجر أحد وحداته أو أحد من أقاربه 
  

  حرية المستأجر فى احتجاز أكثر من مسكن بالبلد الواحد 
  )ال جيوز للشخص أن حيتجز ىف البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى ( 
 وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني  ىف شأن تأجري1977 لسنة 49 من القانون رقم 8املادة [ 

  ]املؤجر واملستأجر 

 ىف شأن تأجري وبيع     1977 لسنة   49 من القانون رقم     8على خالف احلظر الوارد بنص املادة        -
األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر ال يوجد بني نصوص القانون املدىن ما مينع املستأجر               

حمتفظة واحدة  (  السكينة ولو كانت مجيعها داخل بلد واحد         من احتجازه أى عدد من الوحدات     
  .أو حىت داخل عقار واحد مادام املستأجر ملتزما بالوفاء بالتزاماته املترتبة على عقد اإلجيار ) 

  المحكمة الدستورية العليا
  عدم دستورية تبادل الوحدات السكنية

  بين المستأجرين
  

  باسم الشعب 
  ااحملكمة الدستورية العلي

   )1997 اكتوبر 16 ىف 42اجلريدة الرمسية ( 



  هـ1418 مجادى األخرى سنة 2 املوافق 1977 أكتوبر 4باجللسة العلنية املنعقدة يوم السبت 
  

 رئيس احملكمة وعـضوية الـسادة       000برئاسة السيد املستشار الدكتور عوض حممد عوض املر         
فياض وماهر أمحد البحريي وحممد علـى        عبد الرمحن نصري والدكتور عبد اجمليد        -:املستشارين  

  .سيف الدين وعدىل حممود منصور وحممد القادر عبد اهللا 
  

  . رئيس هيئة املفوضني 000حنفى على جباىل / وحضور السيد املستشار الدكتور 
  . أمني السر 000محدى أنور صابر / وحضور السيد 

  

  "أصدرت احلكم األتى " 
  )دستورية (  قضائية 1919 لسنة 71ة الدستورية العليا برقم ىف القضية املقيدة جبدول احملكم

        املقامة من          
  إمساعيل أمحد إمساعيل /  السيد 

  

  ضد 
  رئيس جملس الوزراء / السيد . 2    رئيس اجلمهورية وأخرين / السيد . 1
  درية عواد عبد الغىن/ السيده . 4    امحد عبد املالك عبد اهللا / السيد . 3
/ السيده  . 7سيد إبراهيم كوسرب    / السيد  . 6    هشام مسري فهمى سليمان / سيد ال. 5

  نظله إبراهيم كوسرب / السيده . 8    حكمت إبراهيم سيد كوسرب 
  عبد احلميد إبراهيم كوسرب / السيد . 10  أمحد إبراهيم سيد كوسرب / السيد . 9

  ت إبراهيم كوسرب عنايا/ السيده . 12    ملكة إبرايه سيد كوسرب / السيده . 11
  

  اإلجراءات
 أودع املدعى قلم كتاب احملكمة صحيفة الدعوى املاثلة طالبا ىف           1996ىف التاسع من إبريل سنة      

 لنـسة  49ختامها احلكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من املادة السابعة من القـانون رقـم       
  . املستأجر بشأن تأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر و1977

  
  .قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها احلكم برفض الدعوى 

  .وبعد حتضري الدعوى أودعت هيئة املفوضني تقريرا رأميا 
  .ونظرت الدعوى على النحو املبني مبحضر اجللسة وقررت احملكمة إصدار احلكم جبلسة اليوم 

  



  احملكمة
  بعد اإلطالع على الوراق واملداولة 

 حسبما يبني من صحيفة الدعوى وسائر األوراق تتصل ىف أن املدعى عليها             -ان الوقائع    حيث   -
الرابعة وحنلها املدعى عليه اخلامس كاتا يقيمان ىف وحدة سكينة بعقار املدعى بدائرة قسم مـصر                

دعى القدمية وقد أبرمة مع املدعى عليه الثالث املقيم بالدور األراضى بالزمالك بالعقار اململوك امل             
عليهم من السادس إىل األخري عقدا تبادال ومبقتضاه مسكينها املؤجرين على سند من مقتـضيات               
احلالة الصحية للمدعى عليها الرابعة وتغري الظروف االجتماعية للمدعى عليه الثالث الزدياد عدد           

ا الىت تؤكـد  أفراد أسرته وقد أخطر املتادالن مالك العقارين بصورة من عقد التبادل ومبيستنداهتم    
 ، وبعـد    1977 لسنة   49حقهما ىف غجرائه وذلك وفقا ألحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم           

مضى أكثر من ثالثني يوما على هذا األخطار دون رد من املالك بقبول التبادل أثـام املتبـادالن                  
دعى  إجيارات كلى جنوب القاهرة وأثناء نظرها دفع امل        1995 لسنة   629ضدهم الدعوى رقم    

 1977 لسنة   49 من القانون رقم     7ىف الدعوى املاثلة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من املادة           
أن تأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر وإذا قرت حمكمـة املوضـوع               " ىف  

  .جدية الدفع وصرحت بالطعن بعدم الدستورية فقد أقام املدعى الدعوى املاثلة 
  
 بشأن تـأجري وبيـع      1977 لسنة   49 من القانون رقم     7حيث أن الفقرة الثالثة من املادة        و -

  :األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر تنص على ما يلى 
  

وىف البلد الواحد جيوز تبادل الوحدات السكنية بني مستاجر وأخر وذلك ىف البالد وبني احلياء               ( 
 والشروط واإلجراءات والضمانات الىت حيـددها قـرار وزيـر           وطبقا للحاالت ووفقا للقواعد   

  )اإلسكان والتعمري 
  

 لنـسة   99 عمال بالالئحة التنفيذية هلذا القانون الصادر هبا قرار وزير اإلسكان  والتعمري رقم               -
 فإن تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق ألحكام الفقرة الثالثة املشار إليها يتم ىف األحوال              1978
  -: حددهتا وهى الىت

  -:أوالً 
.............................................................................................

..................  
  



 أن تستلزم احلالة الصحية لكل من املستأجر راغىب التبادل أو كليهما االنتقال من مسكنه               -:ثانيا  
لصحية الىت ال جيوز إثباهتا إال بتقرير قاطع من طبيني متخصـصني            إىل أخر أكثر مالئمة لظروفة ا     

  .متضامنا بيانا دقيقا هبا واقتضائها من تغيري املسكن بسببها 
  

 أن يقع تغيري ىف األوضاع االجتماعية ألحد لراغىب التبادل من مأجرين أو كليهما ويندج               -:ثالثا  
  .اع مسمنها حتتها تغيري حجم األسرة وما يقتضيه من ضيق او تس

  

ويكون التبادل ىف احلالتني املنصوص عليهما ىف ثانيا وثالثا ىف عواصم احملافظات وغريها من البالد               
 سواء أكان ذلك ىف عقار      1977 لسنة   49الىت تسري فيها أحكام الباب األول من القانون رقم          

  .واحد أو بني عقار وأخر داخل البلدة الواحدة 
  
 وفاء كل من    - قبل البدء فيه     -لالئحة التنفيذية للقانون جلراء التبادل       من ا  4 وتشترط املادة    -

املستأجرين الراغبني ىف التبادل بالتزاماته املالية الناشئة عن عقد اإلجارة وفيما عدا التبادل بسبب              
يشترط جلواز التبادل انقضاء سنه كاملة علـى        ) ثانيا  ( مقتضيات احلالة الصحية املبينه ىف البند       

قل على إقامة كل مستأجر ىف مسكنه قبل البدء ىف إجراءات التبادل ويبقى املستأجران ضامنني               األ
 إبقاء التزاماهتا املالية الناشئة عن عقـد        - كل منهما قبل األخر وىف مواجهة املؤجر         -متضامنني  

  .اإلجيار وذلك ملدة سنتني من تاريخ إمتام التبادل 
  

لتنفيذية حيرر املستأجران راغبا التبادل مخس نسخ من النمـوذج           من الالئحة ا   5 وعمال باملادة    -
اخلاص بذلك واملرفق هبذه الالئحة خيطوان مالكى العقارين املراد التبادل فيهما بنسخة من هـذا               
النموذج علىأن تكون موقعا عليها منهما ومرفق مستنداهتا الىت تؤكد صحة بياناهتا وعلى كل من           

ا من تاريخ أخطاره برغبه املستأجرين إبالغهما بكتاب موصى مصحوب          املالك وخالل ثالثني يوم   
  .بعلم الوصول برأيه ىف طلباهتم ويعترب انقضاء هذه املدة دون رد من قبله مبثابة رفض للتنازل 

  

 من هذه الالئحة بأن يتنازل كل من املستأجرين راغىب التبادل عن عقد             7 ،   6 وتقضى املادتان    -
ىل املستأجر األخر وذلك بعد رضاء املالك أو صدور حكم من القضاء بالتبادل             اإلجيار اخلاص به إ   

  .ويقوم احلكم الصادر لصاحل املستأجرين مقام الالزم إلثبات التبادل 
  

 كان قد تـضمنها مـشروع       1977 لسنة   49 من القانون رقم     7 وحيث أن الفقرة من املادة       -
 إال أن جلنـة الـشئون       1977 يوليـو    19 قانون عرض على جملس الشعب جبلسته املعقودة ىف       

الدستورية والتشريعية هلذا اجمللى ارتأت ضرورة حذفها تأسيسا على احنيازها لصلحة مـستأجرى             



األعيان إضرارا بأًصحاهبا الذين سلبهم املشرع احلق ىف حتديد األجرة وفـرض علـيهم امتـداد                
ا الروابط اإلجيارية ىف عديد مـن       اإلجارة بعد انتهاء مدهتا وعرضهم كذلك لقيود صارمة نظم هب         

جانبها ومل يبقى هلم بعد اذن إال حق اختيار مستأجرالعني الىت ميلكوهنا فإذا اسقط  املشرع عنـهم    
هذا احلق نالتهم مضار كثرية يندرج حتتها أن يتحول املستأجرين إىل مستغلني إىل مستغلني مـن                

لكون من ميلكون األماكن الىت يشلغلوهنا بيد       خالل عمليات التبادل الىت جيروهنا ويفاجئون من مي       
أن اجمللس الىت جيروهنا ويفاجئون من ميلكون األماكن الىت يشغلوهنا بيد أن اجمللس رفض إقرار ما                
أنتهت إليه جلنة الشئون الدستورية والتشريعية وأعاد إدراج الفقرة الثالثة املشار غيهـا بنـصها               

  . الوارد مبشروع احلكومة مث أقرها
  

 1977 لـسنة    49 من القانون رقـم      7 وحيث أن املدعى ينعى على الفقرة الثالثة من املادة           -
 من الدستور وذلك من عدة أوجه حاصلها أن حكم الفقـرة            34 ،   33 ،   7 ،   2خمالفتها للمواد   

املطعون عليها يناقض الشريعة اإلسالمية ىف أصوهلا الكلية ويتضمن إسقاطها للمكلية عن أصحاهبا             
رضه املشرع من قيود عليها وحتوير لإلجارة عن طبيعتها الشخصية من خالل إعيار مقيما هبا               مبا ف 

فال يكون إنفاذ التبادل قيما بني هاتني الوحدتني إال إقحاما عليها ألشخاص ال تربطهم بـصلحبها             
اليـة  صلة منطقية ، هذا فضال عن أن هذا التبادل ال يتم ىف األعم من األحوال إال مقابل مبالغ م                  

  .باهظة يدفعها أحد املتبادلني لثانيهما وال حيصال ملوجر على شيء منها 
  

 وهى لقبول الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بصله - وحيث أن املصلحة الشخصية املباشرة     -
منطقية باملصلحة الىت يقوم هبا الرتاع املوضوعى وكان املدعى وأن قصر الدفع بعـدم الدسـتور                

 لـسنة   49 من الثانون رقم     7مام حمكمة املوضوع على حكم الفقرة الثالثة م املادة          الذى أبداه أ  
 ىف شأن تأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني املـؤجر واملـستأجر إال أن اخلـصومة                 1977

الدستورية املاثلة ال تكتمل عناصرها بعيدا عن الشروط واألوضاع الىت نظم وزيـر اإلسـكان               
  .ا وهو ما يعىن تكوينها مع الفقرة املطعون عليها كال ال يتجزأ والتبادل من خالهل

  

 لـسنة   49 من القانون رقم     7 وحيث أن مؤدى األحكام الىت تضمنتها الفقرة الثالثة من املادة            -
 أن تبادل الوحدات السكنية فيما بني       - وىف إطار ربطها بالئحة التنفيذية هلذا القانون         - 1979

يس عمال رضائيا بل يقع ىف األحوال الىت حـددهتا الالئحـة النفيذيـة              مستأجرى يرغبان فيه ل   
ومن مث يكون نص القانون مصدرا      . وبالشروط الىت عينتها ووفق األوضاع اإلجرائية الىت حددهتا         

مباشرا لتبادل الوحدات السكينة حييط باألحوال والشروط واألوضاع الىت يتم فيها فال حيـول              
. ا عليه كلما توافرت الواقعة إىل اعتربها املشرع مصدرا للحق فيـه             دون نفاذه اعتراض أصحاهب   



وهو ما يعىن أن احلق ىف التبادل ال ينشأ إال من النـصوص القانونيـة الـىت تستنهـضها إرادة                    
  .مستأجرين توفقا على إجراء التبادل وأراد أن يتماه وفقا ألحكامها فال يدور إال معها 

  

ر تقضى بأن لرئيس اجلمهورية إصدار اللوائح الالزمة  لتنفيـذ            من الدستو  144 وحيث املادة    -
القوانني مبا ليس فيه تعديل أو تعطيل هلا أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غـريه ىف إصـدارها                    

  وجيوز أن يعني القانون من يصدر القرارات الالزمة لتنفيذه 
  

ممارستها الختصاصاهتا ىف جمال إقـرار       ىف   - وحيث أن من املقرر أنه ال جيوز للسلطة التشريعية           -
 من الدستور الىت تعهـد إليهـا        86الوقانني أن تتخلى بنفسها عنها إمهاال من جانبها بنص املادة           

أصال باملهام التشريعية وختول السلطة التنفيذية مباشرهتا إال استثناء ان وىف احلدود الضيقة الـىت               
ار اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني الىت ال يـدخل         بينتا نصوص الدستور حصرا ويندرج حتتها إصد      

ىف مفهومها توليها ابتداء تنظيم مسائل حال القانون من بيان اإلطار العام الىت حيكمها فال تفـصل                 
الالئحة عندئذ أحكاما زوردها املشرع إجامال ولكنها تشرع ابتداء من خالل نصوص جديـة ال               

 من الدستور   144الالئحة عن احلدود الىت ضبطتها هبا املادة        ميكن إسنادها إىل القانون وهبا خترج       
.  
  

 وحيث أن قضاء هذه احملكمة قد جرى على أنه مىت عهد القانون إىل جهة بذاهتا بتنفيذ أحكامة                  -
كان إجراؤه مما تستقل به هذه اجلهة دون غريها وكان قانون بيع وتأجري األماكن قد أورد نـص                  

يها جميزا مبوجبها تبادل الوحدات السكنية ىف البلد الواحد بني مـستأجر            الفقرة الثالثة املطعون عل   
وأخر ومتسليا من حتديد القيود والضوابط الىت يباشر هذا احلق على ضوئها حـىت ىف خطوطهـا                 

 لالئحة تنفيذية يصدرها اإلجرائية الىت يلتزمها وكـذلك         - ال تفصلها    -الرئيسية تاركا إحداثها    
داه أنه فيما خال مبدأ جواز التبادل ىف البلد الواحد الذى تقرر بـالفقرة              ضماناته وكان ذلك مؤ   

املطعون عليها فإن أسس هذا التبادل والقواعد الىت يقوم عليها وإجراءاهتا ظـل بيـد الـسلطة                 
التفيذية تتواله من خالل على الئحته تصدرها فال تكن أحكامها تنفيذا لقانون قائم بل تـشريعا                

  .ألخص ىف حرية التعاقد واحلق ىف امللكية ومها من احلقوق الىت كلفها الدستور مبتدأ يؤثر على ا
  

 وحيث أن من املقرر كذلك أن حرية التعاقد فوق كوهنا من اخلـصائص اجلوهريـة للحريـة                  -
الشخصية أهنا كذلك وثيقة الصلة باحلق ىف املكلية وذلك بالنشر إىل احلقوق الىت ترتبها العقـود                

  .ها أيا كان املدين بأدائها فيما بني أطراف
  



 وحيث أن السلطة التشريعية وأن ساغ هلذا استثناء أن تتناول أنواعها من العقود لتحيط بعض                -
جوانبها بتنظيم أمر يكون مستندا إىل مصلحة مشروعة إال أن هذه السلطة ذاهتا ال يسعها أن هتدم                 

لطاهنا بعد هدمها من أثر ذلك أن افـرادة         الدائرة الىت تباشرها فيها اإلرادة حركتها فال يكون لس        
وأن مل يكن دورها كامال ىف تكوين القعود وحتديد األثار الىت ترتبها إال أن الدائرة املنطقية الـىت                  
تعمل اإلرادة احلرة ىف نطاقها ال جيوز اغتياهلا بتمامها وإال كان ذلك إهنا لوجودها وحموا كـامال                 

االهتا تعبريا عنها ممثال ىف إراداة االختيـار اسـتقاال عـن            للحرية الشخصية ىف واحد من أكثر جم      
  .األخرين مبا يصون هلذه احلرية مقومات فعاليتها 

  

 وحيث أن الصل ىف الروابط اإلجيارية أن اإلرادة هى الىت تنشئها فإذا جردها املشرع من كـل                  -
  .يا لطبيعتها دور ىف جمال تكوين هذه الروابط وحتديد أثارها كان تنظيمها أمراض مناف

  

 ومن البديهى أن القيود الىت فرضها املشرع على اإلجارة اقتضاها أزمـه اإلسـكان وحـدة                 -
ضغوطها وضرورة التدخل ملواجهتها بتدابري استثنائية تعترب من قبيل التنظيم اخلاص ملوضوعها وقد             

 وعلى األخص ىف جمال     أصاهبا هذا التنظيم اخلاص ىف كثري من جوابنها مقيدا عمل اإلرادة ىف جماهلا            
 حىت مع وجود هـذا التنظـيم        -حتديد األجرة وامتداد العقد بقوة القانون إال أن اإلجارة تظل           

 تصرفا قانونيا ناشئا عن حرية التعاقد الىت أهدرهتا النصوص املطعون فيها مـن خـالل                -اخلاص  
ن اإلجارة عقدا يقوم علـى      إنفاذها التبادل بقوة القانون ىف شئون األعيان الىت تعلق هبا فال تكو           

  .التراضى بل غمالء يناقض أسسها ويقوضها 
  

 وحيث ان قضاء هذه احملكمة مطرد على أن صون الدستور للملكية اخلاصة مؤداه أن املشرع                -
ال جيوز أن جيردها من لوازمها وال أن يفصل عنها أجزائها وال أن ينتقص من أصلها أو بعدل من                   

ن يقيد من مباشرة احلقوق املتفرعة عنها ىف غري  ضرورة  تقتضيها وظيفتها              طبيعتها أو يزيلها وال أ    
االجتماعية وكان ضمان وظيفتها هذه بفترض إال ترهق القيو الىت يفرضها املشرع عليها جـوهر               
بنياهنا وال أن يكون من شاهنما حرمان أصحاهبا من تقرير صور االنتفاع هبا وكان صون امللكيـة                 

  .عان فإن هدمها من خالل قيود ترهقها ينحل عصفا هبا منافيا للحق فيها وأعاقتها ال جيتم
 وحيث ان قضاء هذه احملكمة قد جرى كذلك على ان امللكية ال تعترب حقا مطلقا وليس هلا من                   -

احلماية ما جياوز االنتفاع املشروع بعناصرها ومن مث جاز حتملها ببعض القيود الىت يقتضيها صون               
اعية الىت ال جيوز ان يتذرع املشرع هبا ليجرد امللكية من مثارهـا أو منتجاهتـا أو                 وظيفتها االجتم 

ملحقاهتا وكان الدستر فقد كفل للملكية حرمتها بقانون يوازن به املشرع حقوق أصحاهبا مبا يراه               
 من املصاحل أوىل باالعتبار وكانت الفقرة املطعون عليها الىت تضمنا قانون اإلسكان ال تتناول غري              



أصل احلق ىف التبادل ىف البلد الواحد على أن حتدد الالئحة التنفيذية األحوال الـىت يـتم فيهـا                   
التبادل وشروط إقاذه فإن التنظيم الوارد هبا حلق امللكية يكون متضمنا فرض عليها تنـال مـن                 

  .حمتواها  وعلى األخص من خالل األثار الىت ترتبها ىف جمال استعماهلا 
  

بادل املقرر بالنصوص املطعون عليها ليس إال تنازال رخص به املشروع وبه حيـل               وحيث أن الت   -
كل متبادل حمل نظريه ىف الوحدة قانونيا كثريا ما يقترن مبقابل خيتص به أحدمها وال يعود شيء منه       

 على من ميلكها مما خيل بتساؤيهم مع نظائرهم ىف شـأن احلقـوق الـىت                - وأيا كان مقداره     -
 136 من القانون    20ن تناول املستأجر الصلى عن اإلجارة إىل غريه وفقا لنص املادة            يستعدوهنا م 

 ىف شأن بعض األحكام اخلاصة بتأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بـني املالـك               1981لسنة  
واملستأجر وذلك أن من يؤجرون أعيانا ميلكوهنا باخليار وفقا حلكمها بني اعتماد تنازل مستأجرها              

من مقابل التنازل املعروض عليه أو رفـض هـذا   % 5هتا مع احلصول من املتنازل على     عن إجار 
التنازل استقاال منهم بالعني املؤجرة من دون املتنازل على أن يؤدى إليه مالكا عندئذ النسبة ذاهتا                

  .من املعروض عليه مقابال للتنازل عنها 
 ألهنا جتعل تبادل األعيان     -حة التنفيذية    وال كذلك الفقرة املطعون عليها شكال مضموهنا باالئ        -

. املؤجرة وفقا ألحكامها نافذا بقوة القانون ىف شأن أصحاهبا ودون مقابل يعود عليهم من التنازل                
وليس ذلك إال متييزا منهيا عنه دستوريا بني فئتني تؤجران أعيانا متلكها إحدامها تلك الىت يتعلـق                 

عون عليها وأخراها الىت يكون التنازل عن اإلجارة منصرفا إىل          التبادل بأعياهنا وفقا للنصوص املط    
  . املشار إليه 20أعياهنا ىف احلدود الىت بينتها املادة 

  

 وال يستقيم هذا التمييز وقد افتقر إىل األسس املوضوعية الىت ينهض هبا سويا ومبدأ تـساويهم                 -
ن حمتواه باعتباره مـدخال للحريـة    من الدستور الىت تكفل صو   40أمام القانون وفقا لنص املادة      

  .وطريقا إىل العدل والسالم االجتماعى ال جيوز أن يعاق من خالل أعذار ال اعتربا هلا 
  

 وحيث أن تبادل األعيان املؤجرة وفقا للنصوص املطعون عليها ال حيول دون انتقال منفافعهـا                -
 على األوضاع الىت قـام عليهـا        بني أكثر من مستأجر يتعاقبون عليها اتصال هبا كلما طرأ تغيري          

  .التبادل األول 
  

 فما يكون من األعيان املؤجرة بعيدا عن موقع العمل األصلي قد يصري قريبا منه ىف وقت الحق                  -
ومن بادل عينا بأخرى التساعها قد يظهر ضيقها من بعد ومن يبادل مستاجرا اعتل صحيا قـد                 

 بـل يبـدهلا     - والقرض اهنا يطابق أعلي      -ل إليها   يعدو هو عليال فال يبقي ىف الوحدة اليت انتق        



بأخرى توافق ظروفه الصحية اجلديدة فال يكون التبادل األول اجراء هنائيا ىف كل األحوال بـل                
مسوغ جديد للتبادل فال ختلص االعيان املؤجرة الصاحبها بل تتحدر حقوقهم بشاهنا اىل مرتبـة               

ستأجرين عليها اىل حد خيل بامللكية اخلاصة اليت حرص         احلقوق احملددة أمهيتها مع انبساط سلطة امل      
الدستور على صوهنا تقديرا بان املزايا اليت تنتجها هى اليت تبلور جوهرها فاذا انقـض املـشرع                 

  .عليها صار أمرها صرميا ومسها بذلك ضر عظيم
  
ن  من قيام اجملتمع علـى أسـاس مـن التـضام           7 وحيث أن ما نص عليه الدستور ىف املادة          -

االجتماعي يعين وحدة اجلماعة ىف بنائها وتداخل مصاحلة تـصادمها وإمكـان التوفيـق بينـها                
ومزاوجتها ببعض عند تزامحها واتصل أفرادها وترابطهم ليكون بعضهم لبعض ظهريا فال يتفرقون             
بددا او يتناحرون طمعا او يتنابدون بغيا وهم بذلك شركاء ىف مـسئوليتهم قبلـها ال ميلكـون                  

ل منها او اختلي عنها وليس لفريق منهم بالتايل ان يتقدم على غريه انتهازا وال ان ينال مـن                   التنص
 أكثر علوا وتتهيا معها تلك احلماية اليت ينبغي ان يلوذ هبا           - عدوانا   -احلقوق قدرا منها يكون به      

  .ضغاؤهم ليجدوا ىف كنفها األمن واالستقرار وحيث القرة
  

 ال تقيم وزنا لتوازن     -ل مطلق احنيازها ملصلحة من يقررون التبادل         ومن خال  - املطعون عليها    -
عالقاهتم مع مؤجرهتا ولكنها تنحدر هبا اىل ما دون مسئولياهتا املنطقية اىل تكفل لعقـود االجيـار                 
خصائصها وكانت السلطة التقديرية اليت ميلكها املشرع  ىف جمال تنظيم احلقوق ال جيوز ان ينفلت                

قد امللكية مقوماهتا وعلى األخص من خالل اقتالع مزاياها او هتميشها تسترا بتنظـيم      مداها مبا يف  
احلقوق املؤجرين وكان املشرع ما قد تدخل بالقواعد اليت فرضها أطار لتبادل االنتفاع باألعيـان       

مبا املؤجرة وكان املشرع ما قد تدخل بالقواعد اليت فرضها اطار لتبادل االنتفاع باألعيان املؤجرة               
ينال من حق أصحاهبا ىف مباشرة سلطتهم ىف جمال استعماهلا وعلى األخص عن طريق اختيارهم ملن                
يشغلوهنا مبلغا على مصاحلهم حقوقا ال ترجحها بل تزامحها وتعلو عليها دون مقتضى قال يكون               

صراعهما املستأجر إال مناهضا مؤجرهتا متحفيا احلقوق املشروعة اليت كان جيل أن يقتضيها ليكون        
  .بديال عن التعاون بينهما مما خيل بتضامنها اجتماعيا وتوافق مصاحلها اقتصاديا 

  
 ،  32 ،   7 وحيث أنه مىت كان ما تقدم فان الفقرة املطعون عليها تكون خمالفة ألحكام املـواد                 -

  . من الدستور144 ، 86 ، 41 ، 40 ، 34
  



  فهذه األسباب
  -:حكمت المحكمة 

 فى 1977 لسنه 49 من القانون رقم     7ية الفقرة الثالثة من المادة       بعدم دستور  -:أوال  
  .شان تأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر

 بسقوط أحكام الالئحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقـرار وزيـر االسـكان           -:ثانيا  
ى تبـادل الوحـدات      وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة ال      1978 لسنه   99والتعمير رقم   

  .السكنية
  . بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة-:ثالثا 

  
  رئيس المحكمة                   أمين السر 



  
  

  الفصل الثاني
  امتداد عقد اإليجار مؤقت المدة 

  المحرر في ظل
  أحكام القانون المدني

  م1996 لسنة 4والقانون رقم 
  م1/2/1996رة بدءا من العقود المحر

  



م أخضع ألحكامـه    1996 لسنة   4 أوضحنا بالفصل األول من هذا الكتاب أن  القانون رقم            -
م لقواعد وأحكـام القـانون املـدين ،         1/2/1996كافة عقود اإلجيار احملررة ىف ظله أي منذ         

  ومقتضى هذا اخلضوع أن يكون لعقد اإلجيار تارخيان 
  

  .  دء العالقة االيجارية تاريخ ب000 التاريخ األول
   تاريخ انتهاء العالقة االيجارية000التاريخ الثاني

   
م عقود مؤقتة بطبيعتها ذات بداية وهنايـة        1/2/1996كما أوضحنا أن عقود اإلجيار احملررة منذ        

تأقيت مدة عقد   ( تبدأ بتحرير عقد اإلجيار وتنتهي زمنا بانتهاء مدة عقد اإلجيار ويؤكد هذا املعىن              
تعريف املشرع لعقد اإلجيار بأنه عقد يلتزم املؤجر مبقتضاه أن ميكن املستأجر من االنتفاع              ) جيار  اإل

بشيء معني مدة معينه لقاء أجر معلوم فمدة عقد اإلجيار وكما يتضح من صريح لفـظ وعبـارة                  
  . من القانون املدين مدة معينه أي حمددة ومعلومة ذات بداية وهناية 588املادة 

   ))0000ي اإليجار بانتهاء المدة المعينة في العقد ينته(( 
  ] من القانون المدني 598المادة [ 

  

أن عقد اإلجيار (( وقد أشارت إىل ذلك وأكدت معناه املذكرة اإليضاحية للقانون املدين مبا نصه            -
مـن  أحد العقود الرضائية واليت يلتزم مبقتضاها املؤجر مالكاً أو غري مالك بـتمكني املـستأجر                

  ))000االنتفاع بالعني املؤجرة مدة معينه فاإلجيار عقد طبيعته التأقيت ال التأبيد 
  
تأقيت مدة عقد اإلجيار واالعتراف بدور إرادة املتعاقدين ىف إنشاءه ملدة حمدده كان أحد أهـم                 -

األسباب اليت أرتكن إليها قضاء احملكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية بعض نـصوص              
  .قوانني إجيار األماكن االستثنائية 

  

األصل ىف الروابط االجيارية أن اإلرادة هى تنشئها فإذا جردها املشرع من كل دور ىف تكـوين                 ( 
 منافيـا   - كان تنظيمهـا     - مدة عقد اإلجيار وانتهائه مبعىن املدة        -هذه الروابط وحتديد أثارها     

  )لطبيعتها 
  ] قضائية دستورية 19 لسنة 71من الحكم الصادر في القضية رقم [ 

  



 1996 لسنة   4 أن عقد اإليجار الخاضع ألحكام وقواعد القانون رقم          000خالصة ذلك     
 عقد مؤقت بطبيعته ، ولذا لزم تحديد مدة عقد اإليجار بما يعنـى              - القانون المدني    -

  .وجود تاريخ لبدء العالقة االيجارية وتاريخ أخر لنهايتها 
  

تتضمن فى البنـد الخـاص      ) صيغ العقود   ( اإليجار المتداولة    فإن عقود    000وعمال  
  .بمدة عقد اإليجار ما يفيد تاريخ بدء اإليجار وتاريخ نهايته 

  

 / _ /  _ فى  وتنتهي__   / _/ _  تبدأ من000مدة عقد اإليجار هي 
__  

  

شك وأخيرا فإن المشرع عبر عن انتهاء عقد اإليجار بانتهاء مدته بما ال يدع مجاال ال              
ينتهى اإليجار بانتهاء المـدة     (  من القانون المدني     598فى ذلك ، وذلك بنص المادة       

   )000المعينة فى العقد 
  

  000والتساؤل محور وأساس هذا الفصل بل و أساس هذا المؤلف 
 أي حـرر    –ما هو الوضع القانوني لعقود اإليجار المحررة في ظل أحكام المدني            

  ؟000م تحدد مدتها بشكل واضح ودقيق  والتي ل–م 1/4/1996بدأ من 
م ينبغي أن تحدد وبدقه المدة في عقد اإليجار وذلك بان           1/4/1996أوضحنا انه منذ    

  توضح مدة هذا العقد وكذا بيان بداية هذه المدة وكذلك نهايتها 
  

 / _ /  _ فى  وتنتهي__   / _/ _  تبدأ من000مدة عقد اإليجار هى 
__  

ض العبارات والكلمات التي يوردها ويدونها المتعاقدين في        والمشكلة تكمن في بع    -
) المـؤجر والمـستأجر   (البيان أو البند الخاص بمدة عقد اإليجار ، فالمتعاقدان          

يحددان بداية لعقد اإليجار اإل انهما ال يحددان نهاية له ، وفي البيـان الخـاص                
  000بنهاية مدة العقد يدون أحد العبارات اآلتية او ما يشابهها 

  مشاهرة
  المدة مفتوحة

  إلى تاريخ زوال العقار
  إلى حين وفاة المستأجر



  إلى حين وفاة المؤجر
  إلى ما شاء اهللا تعالي

والمالحظ أن العبارات السابقة تجعل انتهاء عقد اإليجار معلق علي أمر مستقبلي غير        -
قـانون  محقق الحصول أو الوقوع وهو ما يكاد يتعارض مع صريح نص المادة   من ال               

المدني والتي جزمت ان لعقد اإليجار مدة محددة وتاريخان األول لبدء العالقة اإليجارية             
  والثاني النتهاء هذة العالقة

  



  المشاهرة واالمتداد القانوني لعقد اإليجار المحرر فى ظل 
  م1996 لسنة 4قواعد القانون المدنى القانون رقم 

  
ريخ لبدء العالقة اإليجارية وتاريخ لنهايتهـا ،         عقد اإليجار عقد مؤقت المدة ، له تا        -

       000ويقتضى ذلك عمال 
  
  )  مدة عقد اإليجار ( أن يذكر بالعقد مدة اإليجار . 1
  أن يذكر بالعقد تاريخ بدء اإليجار . 2
  أن يذكر بالعقد تاريخ نهاية اإليجار . 3
  
خاضعة لقواعـد  ) اخلمسون عاما قرابة (  ومكمن اخلطورة أن عقو اإلجيار ظلت ولفترة طويلة      -

وأحكام قوانني اإلجيار االستثنائية حيث كان ملدة اإلجيار بيان واحد هو تاريخ بدء العالقة اإلجيارية               
أما بيان مدة القعد أو بيان تاريخ انتهاء العالقة اإلجيارية فلم تكن بيانات هامة وباألدق بيانـات                 

ا وبقوة القانون ملدة أو ملدد غري معلومة سلفا وكان يكتفى           قانونية إذا كان عقد اإلجيار ميتد تلقائي      
  000 مشاهرة 000ىف البيان اخلاص مبدة عقد افيجار كتابة عبارة واحدة هى 

  
وقد الفت الناس عقود اإلجيار غري حمددة املدة ، وبتعبري امثر دقه عقود اإلجيار الـىت متتـدد                   -

 ظروف وأسباب عدة خبالف إرادة املشرع منـها         تلقائيا دون حد أقصى ملدهتا ، وعاهم إىل ذلك        
  .األسباب االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية 

  
ومن أثار ونتائج تطبيق قوانني اإلجيارات االستثنائية ملدد طويلة أن بعض املستأجرين رغبة منهم               -

ـ                   ارات ىف العاقد لفترة طويلة أو االمتداد عقود إجيارهم كما كان احلـال ىف ظـل قـوانني اإلجي
االستثنائية ، أن يثبتوا ىف البند اخلاص مبدة عقد اإلجيار ذات العبارة  القدمية الىت طاملـا دونوهـا                   

  000 حرر هذا العقد مشاهرة 000وهى عبارة 
  والتساؤل الهام

ما المقصود بكلمة أو بعبارة مشاهرة التى ترد فى عقود اإليجار المحـررة فـى ظـل                 
  ؟000م 1996 لسنة 4 للقانون قواعد القانون المدنى أى طبقا

  



  ؟000 المفهوم والمضمون 000المشاهرة فى عقد اإليجار 
 أى أن عقد اإليجار انعقد لمدة شـهر ،          000 شهرا   000هل تعنى كلمة المشاهرة     . 1

  ؟000وبالتالى يلزم    المستأجر بترك العين المؤجرة أثر انتهاء مدة الشهر 
 لعقد اإليجار فى ظل قواعد وأحكام القـانون         هل تعنى كلمة المشاهرة أقصى  مدة      . 2

  ؟ 000) ستون عاما قياسا على حدة حق الحكم وكما سيى . المدنى 
  
 الخالف فى تفسير وتحديد المقصود بكلمة مشاهرة ليس جدال عقيما أو ترفا فكريا ،               -

بل أنه أحد المشكالت الشديدة الحساسية والخطورة ، والتى ال تؤثر فقط على العالقـة            
  .اإليجارية استمرار وانتهاءا ، بل على مستقبل بعض األشخاص ومصائرهم 

  
  الرأي األول 

  المشاهرة تعنى اإليجار لمدة شهراً واحداً  
 وفقا لهذا الرأي أو االتجاه فإن لكلمة مشاهرة معنى واحد واضح ومحدد هو شـهر                -

مدة شهر واحد ويكون وبالتالي فإن عقد اإليجار الذي تحدد مدته بكلمة مشاهرة ينعقد ل    
  .المستأجر ملزما برد العين إلي المؤجر أثر انتهاء الشهر 

  
 ويورد أنصار هذا الرأي لتأكيد صحة تفسيرهم لكلمة مشاهرة عدم حجج وأسـانيد              -

   -:هى 
  

   النصوص القانونية -:أوالً 
مدة اإليجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من االنتفاع بشيء معين             ( 

  )معينة لقاء أجر معلوم 
  ] من القانون المدنى 558المادة [ 
  
   ) 000ينتهى عقد اإليجار بانتهاء المدة المعينه في العقد ( 
  ] فقرة أ من القانون المدنى 598المادة [ 
  



 فقرة أ من القانون المدنى أن عقد اإليجار         598 ،   558 فالواضح من نص المادتين      -
طبيعته ، وتفسير كلمة مشاهرة بأنهاء مدة شهر هو التفسير          عقد محدد المدة مؤقت ب    

الوحيد الذى يتفق مع طبيعة عقد اإليجار كعقد مؤقت المدة ، كما أن كلمة مشاهرة هى                
أحد اشتقاقات كلمة شهر وبالتالى تفيد معناها ومقصودها وال يصح األنحراف بالكلمة            

  .عن معناها وصوال إلى غاية أخرى بعيدة 
  
د ذات المعنى وكما سبق ، المذكورة اإليضاحية للقانون المدنى وكذا األحكام             وقد أك  -

الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وخالصتها جميعا أن عقد اإليجار أحد القعـود             
الرضائية والتى ترد على منفعة الشيء وال يتصور فيها التأبيد ، ألن تأبيـد القـد أى                 

  . عقد اإليجار تأبيد مدته أمر يتنافى مع طبيعة
  

   من قضاء محكمة النقض فى بيان تفسير المشاهرة 000ثانيا 
 يدعم هذا األتجاه رايه فى تفسير كلمة مشاهرة بأنها مدة شهر بما أسـتقر عليـه                 -

  .قضاء محكمة النقض فى خصوص قواعد شروط العقود 
 يجـوز   متى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فاتـه ال            . ( 1

  )إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى أخر مغاير 
  ]23/2/1993 ق جلسة 59 لسنة 491نقض [ 
  
القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هى فال يجـوز لـه تحـت        . ( 2

  )ستار التفسير األنحراف عن معناها الواضح إلى معنى أخر 
  ]5/4/1993 ق جلسة 59 لسنة 904نقض [ 
  
  )فى تفسير القعود يجب التزام عبارتها الواضحة على هدى من حسن النية . ( 3
  ]11/1/1996 ق جلسة 62 لسنة 9459نقض [ 
  
 ومقتضى ما أوردة هذا األتجاه من أحكام محكمتنا العليا فى سلوك سبيل التفسير أنه               -

د ، وكلمـة    ال يجوز التفسير لما هو واضح ، وال يجوز التفسير لتأويل المعنى المقصو            



مشاهرة واضحة الداللة على أنها تعنى مدة شهر ومن ثم ال يجوز تحت ستار التفسير               
  .اآليتان بمعنى مغاير وغير صحيح 

  
  خالصة األمر 

 أن كلمة مشاهرة والتى ترد ببعض عقود اإليجار المحررة فى ظل قواعـد وأحكـام                -
 -قدان المؤجر والمستأجر     يوردها المتعا  - ] 1/2/1996أى بدأ من    [ القانون المدنى   

تعنى أن تكون مدة عقد اإليجار شهراً ينتهى عقد اإليجار بإنهاء هذه المـدة ويكـون                
  .المستأجر ملزما برد العين المؤجرة للمؤجر 

  
  

  الرأي الثانى
  المشاهرة تعنى اإليجار لمدة ستون عاماً 

  
انـا فـى القعـود     فى حين يري أنصار الرأى األول أن كلمة مشاهرة والتى ترد احي    -

 ، تعنىان مدة عقد اإليجـار    1/2/1996المحرر فى ظل قواعد القانون المدنى أى منذ         
  .شهرا واحدا يلتزم بنهايته المستاجر برد العين إلى المؤجر 

  
 فإن أنصار الثانى يروا خطأ هذا التفسير ويروا من جانبهم أن عقد اإليجار المحرر               -

دان عن مدته بكلمة مشاهرة يمتد ال طول مدة يمتد          فى ظل قواعد المدنى وعبر المتعاق     
إليها عقد اإليجار ، وهى مدة ستون عاما قياسا على مدة حق الحكر الواردة بالمـادة                

  . من القانون المدنى 999
  
 وقد أورد أيضا هذا الرأى عددا من الحجج لتأكد صصحة تفسيرهم لكلمة مـشاهرة               -

  .د اإليجار وهى مدة ستون عاما بأنها أطول مدة يمكن أن يمتد أليها عق
  

 أن عقود اإليجار ظلت ولفترة طويلة خاضعة ألحكام القوانين االستثنائية وكان            -:أوال  
امتداد يتم وبقوة القانون ، والتحول من إعمال أحكام قوانين اإليجارات االستثنائية إلى             



ـ            ض المـشكالت   أحكام القانون المدنى ، بإعتبارها القواعد العامة استتبع ظهـور بع
العملية أهمها مطلقا حرص المستأجر على تدوين كلمة مشاهرة رغبة من المتعاقـدين   

  .وعلى األخص المستأجر فى التعاقد لمدة طويلة وليس لمدة شهر 
  

 غن كلمة مشاهرة والتى يوردها المتعاقدان المؤجر والمستأجر فى عقـدهما            -:ثانيا  
 يقصد بها حتماً أمـضى      -لقانون المدنى    ا -م  1996 لسنة   4المحرر فى ظل القانون     

مدة إيجار ممكنه يدعم ذك ظروف التعاقد وطبيعة الظروف األجتماعيـة واألقتـصادية             
  .والشخصية ، بإعتبار عقد اإليجار عقد ذى صبغة أسرية ال شخصية 

  
 أن تفسير كلمة المشاهرة يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد حسن النيـة فـى                 -:ثالثا  

  .وف كل تعاقد على حدة التعامل وظر
  .يجب نفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . 1(
وال يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو مـن                 . 2

  )مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام 
  ]لقانون المدنى  من ا148المادة [ 
  

  خالصة األمر 
 ان كلمة يلزم ان تفسر على أنها أمضى مدة يمتد غليها عقد اإليجار وهى سـتون                 -

  . من القانون المدنى 999عاماً قياساً على امتداد حق الحكر كما ورد بالمادة 
  

  قياس مدة عقد اإليجار على مدة الحكر 
كان يتس بصفة التأقيت فى مدته إال أن         أن عقد اإليجار ألحكام القانون المدنى وأن         -

المشرع لم يعين مدة كحد أقصى لفترة اإليجار الخاضع ألحكام ذلك القانون ، كما لـم                
يحدد حد أدنى ، ومن ثم تجب إعمال إرادة المتعاقدين فى شأن تلك المدة والتى تـرد                 

يجـار إال   بالقعد ما دامت لم تخالف نصا فى القانون كان يكون المؤجر ليس له حق اإل              
  .لمدة معينة كما فى حالة من يملك حق غإلدارة فقط 

  



فإنه ال يجوز أن تزيد مدته فـى        ) ألجل غير مسمى    (  وإذا ورد عقد اإليجار مؤبدا       -
الوسـيط فـى شـرح      ( أية حالة على ستين وإال انقضى إليها أخذا بنظام مدة الحكر            

الطبعـة الرابعـة    -والعارية   اإليجار   - الجزء السادس    -القانون المدنى للسنهوري    
  . وما بعدها 197 ص - 1988

  
  

  من قضاء بعض دوائر افيجارات فى تفسير كلمة مشاهرة 
  بأنها تعنى التعاقد لمدة ستون عاما

  97 لسنة 1143الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
  إيجارات كلى محكمة قليوب الكلية 

   ق 30 لسنة 576والمؤيد استئنافياً تحت رقم 
   إيجارات 14 دائرة - 15/4/1998جلسة 

  محكمة بنها الكلية 
  
  

  حيثيات الحم وأسبابه ومنطوقة 
  المحكمة 

  .       بعد سماع المرافعة واإلطالع على األوراق والمداولة قانونا 
 حيث أن واقعات هذه الدعوى حسبما يبين من أوراقها ومستنداتها تخلص فـى أى               -

المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتـاب        المدعى عقد لواء الخصومة فيها قبل       
 وأعلنت قانونا قال فيها شـرحا لـدعواه أنـه           3/12/96محكمة القناطر الخيرية فى     
 يستاجر منه المدعى عليه ما هو شقة مبينـه          19/10/89وبموجب عقد إيجار مؤرخ     

هـا  الحدود والمعالم بالصحيفة والكائنة بناحية كفر الشرفا الغربى التى ال يـسري علي            
أحكام قانون إيجار األماكن من حيث امتداد عقد اإليجار وإنما يطبق عليهـا القواعـد               

 جنيه ومن ثم ينعقد لمدة      45العامة فى القانون المدنى ولما كانت األجرة الشهرية هى          
دفع األجرة وقد قام المدعى بإنذار المدعى عليه بإخالء العين المؤجرة طبقـا للمـادة               

 يمثل األمر حدا بالمدعى إلقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بإنهاء            مدنى إال أنه لم    563



عقد اإليجار سند التداعى وإخالء المدعى دعواه الماثلة ابتغاء الحكـم بإنهـاء عقـد               
اإليجار سند التداعى وإخالل المدعى عليه من العين محله وتسليمها للمـدعى خاليـة              

حكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق المفالة      مما يشغلها وإلزامه بالمصروفات واألتعاب ب     
أصل عقد اإليجار سـند     ) 1(وحيث ساند المدعى دعواه بحافظة مستندات طةيت على         

  .التداعى 
 معلن له فيـه     13/11/96ًأصل إنذار على يد محضر معلن من المدعى عليه فى           ) 2(

   .1/12/1996رغبته فى إنهاء عقد اإليجار ابتداء من 
  
 الدعوى أمام محكمة القناطر على النحو المبين بمحاضر جلساتها           وحيث تداول نظر   -

والتى مثل بها التداعى كل بوكيله وقدم الحاضر عن المدعى شهادة يفيد عدم خضوع              
أحكام قانون إيجار األماكن وقدم الحاضر عن المدعى عليه         ( قرية كفر الشرفا الغربى     

  .بمذكرة بدفاعه 
  
 محكمة القناطر محكمة الخيرية الجزئيـة بعـدم          قضت 31/7/97 وحيث أنه بجلسة     -

 وأسست قضاؤها علـى  0اختصاصها قيمتها بنظر الدعوى وبإحالته إلى هذه المحكمة  
سند من أن الثابت بعقد اإليجار سند التداعى أن مدته ألجل غير مسمى بما يصبح غير                

نعقـد  محدد المدة وتضحى فيه الدعوى بطلب فسخة وغنهاءه غير مقدرة القيمـة وي            
  0للمحكمة الكلية 

  
 وحيث تداول نظر الدعوى إمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلـساتها              -

 قرر الحاضر عن المدعى     8/10/97والتى مثل بها طرفى التداعى كل بوكيله وبجلسة         
أنه لم يطعن على الحكم القضاء بعدم اختصاص محكمة القناطر قيميا بنظر الـدعوى              

 00ه المحكمة وطلب الحاضر عن المدعى عليه بندب خبير فى الدعوى  وإحالته إلى هذ  
  00وبذات الجلسة قررت المحكمة أن يصدر حكمها فى الدعوى بجلسة اليوم 

  
 وحيث أن المحكمة تشير تقديما لقضائها إلى أنه من المقرر قانونا وفقـا لمفهـوم                -

" ها فى الدعوى بنظرهـا      وتلتزم المحكمة المحال إلي   " مرافعات على أن    ) 110(المادة  



ومفاد ذلك أن المحمة المحال إليها فى الدعوى تلزم بنظر الدعوى وال يجوز لهـا أن                
تعيد بحث اختصاصها وإنما عليها التسليم لهذا االختصاص ولو كان الحكم فى نظرها             
خاطئا بل إنما تتقيد بأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم االختصاص واإلحالـة              

 فإذا كانت المحكمة قد قـضت بعـدم         000رتبة بمنطوقة ارتباطا ال يقبل التجزئة       والمت
اختصاصها قيميا بنظر الدعوى على أساس أن نتيجة الدعوى مبلغ معين ال يدخل فى              
اختصاصها فأنها تتقيد بالقيمة التى أوردتها للدعوى وسند ذلك التقدير راجع فى ذلك             

 ص  1996اءا للمستشار عزمى البكري طبعـة       الدفوع فى قانون المرافعات فقها وقض     
 ق جلـسة    41 لسنة   499 طعن رقم    9/5/72 ق جلسة    37 لسنة   338 طعن رقم    240
ومن ثم فإن ذلك الحكم بمنطوقة       . 24/6/81 ق جلسة    48 لسنة   1511 - 29/3/76

باإلحالة وباألسباب المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطا وثيقا والتى كانت سببا فى تقـدير             
ى وفيها أسس وسند ذلك التقدير تكون ذات حجة أمام المحكمة المحـال إليهـا               الدعو

طالما لم يطعن على ذلك الحكم ولو كان قد بنى على قاعدة قانونية غير صحيحة لـن                 
 ق  54 لـسنة    649قوة األمر المقضى به تعلو على أعتبارات النظام العام طعن رقـم             

ندر الفيوم الجزئية قد قضت بعـدم       وقضى أنه متى كانت محكمة ب      ) 29/12/87جلسة  
اختصاصها فيما بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة األبتدائية تأسيسا على أن عقـد             
اإليجار عين النزاع قد انعقد لمدة غير محددة ومن ثم أصبحت الدعوى غيـر مقـدرة                

 وقد صار ذلك الحكم نهائيا بعدم استئنافه ومن ثم فإنه يجوز قـوة األمـر                00القيمة  
المقضى بالنسبة لمنطوقة وما أقيم عليه بغير أسباب مرتبطة به ويتعين على المحكمة             

فإذا استوفت الحكم الصادر فـى      . المحال إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان قد           
وقضى استئنافيا بعدم جـواز     " المحكمة اإلبتدائية   " الدعوى من المحكمة المحال إليها      

 لكل بينهما عن النصاب افنتهائي للمحكمة التى أصـدرته          االستئناف لصدره فى دعوى   
المحكمة اإلبتدائية فإن ذلك الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقض حالة إهداره              
لقوة األمر المقضى به التى جازها قضاء المحكمة الجزئية فى خصوص قيمة الدعوى             

   )4/6/90 ق جلسة 59 لسنة 2861طعن رقم 
  
ر قانونا أن منطوق الحكم هو الذي يحدد حجية الشيء المحكوم بـه              هذا ومن المقر   -

إال أنه إذا كانت األسباب التى أدت للمنطوق مرتبطة به ارتباطا وثيقا بحيث ال يقوم له                



قائمة إال بها فإن تكون معه وجدة ال يتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قـوة األمـر                   
   )3/4/86سة  ق جل51 لسنة 1346مفهوم الطعن " المقضى 

  
 كما أنه من المقرر قانونا أن عقد اإليجار الخاضع ألحكام قانونا إيجار األماكن عقد               -

 كما أن اإليجار الخاضع ألحكام القانون المـدنى وأن كـان            00قانونا ولو انتهت مدته     
يتسم بصفته التأقيت فى مدته غال أن المشرع لم يعين مدة معينه كحد أقـصى لفتـرة                 

ضع ألحكام ذلك القانون كما لم يحدد حد أدنى ومن ثم يجب أعمـال إرادة               افيجار الخا 
المتعاقدين فى تلك المدة والتى ترد بالعقد مادام ال تخالف تلك المدة نصاً فى القـانون                
كأن يكون المؤجر ليس له حق اإليجار إال لمدة معينه كما فى حالـة ن يملـك حـق                   

ا فإن كان ألجل غير مسمى فإنه ال يجـوز ان     وإذا ورد عقد اإليجار مؤيد    0اإلرادة فقط   
راجع " تزيد مدته فى اية حالة علي ستين سنة غال انقضى إليها أخذا بنظام مدة الحكر   

 - الجزء السادس    - الوسيط فى شرح القانون المدنى للسنهورى        -فى ذلك المفهوم    
  ) وما بعدها 197 ص 88 المجلد األولى طبعة -اإليجار والعارية 

  
ث أنه لما كان ما تقدم وكان المدعى قد أقام دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بإنهاء                وحي -

 حالة عدم خضوعه ألحكام قانون إيجـار        19/1/89عقد اإليجار سند التداعى المؤرخ      
 وكانـت   - مدة وقع األجـرة      -األماكن ورغبته فى ذلك اإلنهاء لنتهاء مدته الشهرية         

طر الخيرية والتى قضت بعدم اختصاصها قيميـا        الدعوى وقد نظرت أمام محكمة القنا     
بنظر الدعوى وأسست قضاؤها بذلك المنطوق على أسباب وثيقة بـه ومرتبطـة بـه               

  .ارتباطا ال يقبل التجزئة 
  
 حاصلها أن الثابت بعقد اإليجار أنه قد أنعقد لمدة غير محددة إذ انعقد ألجـل غيـر                  -

بابا ولجواز أن ينعقد عقـد افيجـار        مسمى فإنه وأخذا بحجتة ذلك الحكم منطوقا وأس       
الخاضع ألحكام القانون المدنى ال مضى مدة فإن جاءت تلك المدة بما ال يزيـد عـن                 
ستون عاما وهو مدة لم يصل عقد اإليجار سند التداعى فى مدته إليها بعد فضال عـن                 
أعمال شريعة المتعاقدين فى ذلك العقد بانعقاده ألجل غير مسمى مما تـضحى معـه               

ى المدعى الماثلة بإشهاره لكونه قد انعقد مشاهرة وقد خالفه صـحيح القـانون              دعو



والواقع متعينا معه والحال كذلك القضاء فى موضوع هذه الدعوى بالرفض وذلك على             
  00النحو المبين بمنطوق هذا الحكم 

  
 وحيث أنه وعن المصروفات شاملة أتعابا المحاماه فتلزم بها المحكمة المدعى وقد             -
 من  قـانون المحامـاه       187مرافعات ،   ) 184( ر التداعى عمال بمفهوم المادتين      خس

   .83 لسنة 17الرقمى 
  

  فلهذه األسباب 
  حكمت المحكمة

برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحامـاه           
00  
  

  رئيس المحكمة                       سكرتير الجلسة 
  
  

  المشاهرة 
  ر الصحيح التفسي

  التطبيق الصحيح 
  
 ال جدال أن بقاء العالقة اإليجارية خاضعة ولفترة طويلة ألحكام قوانين اإليجـارات              -

االستثنائية كان السبب المباشر فى نشوء هذا الخالف واآلختالف فى بيان المقـصود             
بمـدة  بالمشاهرة ، مرد ذلك وكما أشرنا أن قوانين إيجار األماكن االستثنائية لم تعنى              

  .عقد اإليجار ، فكان عقد اإليجار يمتد ويتجدد من تلقاء نفسه وبقوة القانون 
  
 لـسنة   4 األن فى ظل تطبيق أحكام وقواعد القانون المدنى بموجب القـانون رقـم               -

  .م يثار التساؤل 1996
  

  ؟000ما المقصود بكلمة المشاهرة * 



ى حد ما قال به أنصار الرأي        والرأي أن القول بأن كلمة مشاهرة يراد بها شهرا عل          -
األول ، أو يراد بها أمضى مدة ينعقد بها عقد إيجار وهى مدة ستون عاما كما يـرى                  

  . هو خطأ فى مجموعة يفتقد إلى األساس القانوني الصحيح 00أنصار الرأي الثانى 
  
 563 - 598 والصحيح أنه يتحتم تحديد المقصود بكلمة مشاهرة فى ضوء المادتين     -

  .انون المدنى على النحو التالى من الق
  

   من القانون المدنى 598انتاء عقد اإليجار فى ضوء المادة * 
  ) 00ينتهى عقد افيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد ( 
  ] من القانون المدنى 598المادة [ 
  
 من القانون المدنى انتهاء عقد اإليجـار بانتهـاء   598 مقتضى صراحة نص المادة  -

ومدة العقد على هذا النحو تصح أن تكون مدة ما دون التقيد بحد أدنى أو بحد                . مدته  
اقصى وانتهاء المدة كسبب النتهاء العقد يقتضى بداهة أن تكون معينـه ومعلومـة ،               

  .ذات بداية ونهاية 
  ).تاريخ لبدء العقد ، تاريخ النتهاء العقد ( 
  

  والتساؤل
  ما الحل إذا كان عقد اإليجار 

   بيان اإليجار خالى من
  عقد لمدة غير معينة 

  تعذر إثبات مدته
  
  

  عقد اإليجار الخالى من بيان المدة
  عقد اإليجار غير معين المدة
  تعذر إثبات مدة عقد اإليجار 



  فى ضوء 
   من القانون المدنى 563المادة 

إذا عقد اإليجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبـات المـد                  ( 
  )000المدعاة ، اعتبر اإليجار منعقدا للفترة المعينة لدفع األجرة 

  ] فقرة أ من القانون المدنى 563المادة [ 
  
 فقرة أ من القانون المدنى أو المشرع تعرض لـثالث           563 الواضح من نص المادة      -

  مشكالت وأوجد لها حال واحدا
  أما عن المشكالت فهى كما سلف 

  
  ى من بيان المدة مشكلة عقد اإليجار الخال

  مشكلة عقد اإليجار غير معين المدة 
  مشكلة تمذر إثبات مدة عقد اإليجار 

  
 أما عن حل تلك المشكالت وكما أراد المشرع فيتمثل فى إيجاد تاريخ اعتبـارى أو                -

) اإليجـار   ( تقديرى هو مدة دفع األجرة ففى الحاالت الثالث السابقة يعد اإليجار عقد             
  . دفع القيمة اإليجارية منعقدا لذات مدة

 فى األرضي الزراعية واألراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع األجـرة سـتة        -أ(
أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائيا بثالثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ،                  
وجب التنبيه قبل نصفها األخير ، كل هذا مع مراعاة مراعـاة حـق المـستأجر فـى                  

  .لمحصول وفقا للعرف ا
  
 فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتأجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلـك إذا             -ب

كانت الفترة المعينة لدفع األجرة أربعة أشهر أو أكثر وجـب التنبيـه قبـل انتهائهـا                 
  .بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها األخير 

  



والغرف المؤثثة وفى أى شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة             فى المساكن    -ج
لدفع األجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل ننهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك                

  )، وجب التنبيه قبل نصفها األخير 
  ]  فقرة ب من القانون المدنى 563المادة [ 
  
  

  ية المشاهرة ومعناها الصحيح والتساؤل الذى يعد مدخال صحيحا لبيان ماه
  ؟000هل عقد اإليجار المتضمن كلمة المشاهرة يعد خاليا من بيان المدة . 1
  ؟000هل عقد اإليجار المتصمن كلمة المشاهرة يعد معقودا لمدة غير معينة . 2
  ؟000هل عقد اإليجار المتضمن كلمة المشاهرة يتعذر إثبات مدته . 3
  
القانون المدنى والخاص بتعيين نهايـة زمنيـة لعقـد           من   563 إعمال نص المادة     -

وإمـا  ) مـدة القعـد     ( اإليجار تقتضى أن يكون عقد اإليجار إما خاليا من بيان المدة            
  .معقودا لمدة غير معينة وإما يتعذر إثبات مدته 

  
 من القانون المدنى أن عقد افيجار قـد يعقـد دون            563 والمستفاد من نص المادة      -

وقد يعقد كذلك دون مدة معينة ، وأخيـرا         ) خلو العقد من بيان مدته      ( د  بيان مدة القع  
 من القانون المدنى أجازت إثبات مدة عقد اإليجـار بعيـدا عـن          563فأن نص المادة    

 أو تعـذر إثبـات المـدة        000يستفاد ذلك من عبارة النص      . صلب عقد اإليجار ذاته     
عقد اإليجار هى مسألة يجوز إثباتها       أى مدة عقد اإليجار ، فمسائلة مدة         000المدعاة  

  .ونفيها إذا بعيدا عن صلب اإليجار 
  
  

  إذا 
 فمدة عقد اإليجار من األمور التى يجوز التصدى لها قضاءا من حيث تحديد تـاريخ               -

فللقاضي فى ضوء ظروف كل دعوى على استقالل أن يحدد متـى            . انتهاء مدة العقد    
  .ينتهى عقد اإليجار 



  
  لمشاهرة فى ضوء ما سبق تفسير كلمة ا* 
 فى ضوء ما سبق يصبح الحكم المسبق على كلمة مشاهرة بأنها تعنـى شـهرا أو                 -

تعنى أمضى مدة لعقد إيجار ، حكما غير صيحيح قانونا ، بل الصحيح هو تحديد معنى                
كلمة مشاهرة فى ضوء كل حالة تعاقد على حدة ، ألن كلمة المشاهرة بحاجـة إلـى                 

رغم عمومية قواعدة إال إنه ال يصح إال بصدد كل حالـة متفـردة   تفسير ، والتفسير و   
  .بذاتها 

  )التفسير القضائي ( 
  
 ففى بعض عقود اإليجار قد تعنى كلمة مشاهرة أن مدة عقد اإليجار شهرا ، ويكون                -

  .ذلك هو المعنى الحقيقى الذى أراده طرفى العقد المؤجر والمستأجر 
  
لكلمة مشاهرة معنى أمضى مدة لعقد اإليجار فـى          وفى عقود إيجار أخرى قد يكون        -

ظل قواعد وأحكام القانونى المدنى ، وهى مدة ستون عاما قياس على امتـداد حـق                
إثبـات  (  والمسألة أوال وأخيـرا      000 من القانون المدنى     999الحكر الواردة بالمادة    

  )ونفى 
  

  إثبات مدة عقد اإليجار فى ضوء وأحكام القانون المدنى * 
  لعقود المحررة فى ظل قواعد القانون المدنى ا* 
  م 1/2/1996العقود المحررة منذ * 
  
مـدة  (  أوضحنا أن عقد افيجار المتضمن كلمة مشاهرة ال يعد خاليا من بيان المدة               -

كما أنه ال يعد معقودا لمدة غير محدودة ، و الخـالف ينحـصر فلـى                ) عقد اإليجار   
  .تساؤلين 

  
  مدة شهر ؟هل يعد العقد معقودا ل

  هل يعد معقودا لمدة أطول ؟



  
  . واإلجابة على هذا التساؤل ال يكون إال ببيان ظروف التعاقد ومالبساته -
  

 فأن المؤجر يدعى دائما أن المقصود بكلمة المشاهرة هى اإليجار لمدة شهر -:وعمال 
  .واحد 

  
 فى ظل قواعد    يدعى أن المقصود أطول مدة لعقد اإليجار      ) المستأجر  ( والمدعى عليه   
  .القانون المدنى

  
  قاضى الموضوع وتفسير كلمة المشاهرة 

 التفسير أحد وسائل ةطرق تطبيق القانون ، والقاضى ملزم فى تفسير العقود تحديدا              -
 باألخذ بما أراده المتعاقدين حقيقـة دون أن يتقيـد باأللفـاظ             - ومنها عقد اإليجار     -

يكون ال تفسير مع صراحة اللفظ والعبارة إالأن        والعبارات التى استعمالها ، سحيح أنه       
ذلك رهين ومشروط بأن تكون األلفاظ والعبارات التى دونت بصلب العقد تعبر وبصدق             

بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو العبارة التـى        )  المستأجر   -المؤجر( عما أراده المتعاقدين    
ء محدد ولم تعبـر األلفـاظ       تعبر عن اإلرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان  شي          

والعبارات التى استعمالها عنه ، أو أدت لمعنى لذلك تحتم األخـذ بـاإلرادة الحقيقيـة                
  .للمتعاقدان 

  
من قضاء محكمتنا العليا فى بيان سلطة قاضى الموضوع فـى تفـسير العقـود ،                * 

  .ية والتزامه ببيان اإلرادة الحقيقية لمتعاقدان ووسائلة للوصول لإلرادة الحقيق
  
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير جميع العقود والشروط بما تراه أو فى             ( 

بمقصود المتعاقدين منهما دون أن تتقيد بألفاظهما مستعينة فى ذلك بجميـع ظـروف              
  .الدعوى ومالبستها ولها أن تستعين بالبينة والقرائن فى ذلك 

   ] 23/5/1981 ق جلسة 49 لسنة 396نقض [ 
   ]4/1/1983 ق جلسة 49 لسنة 7851 نقض[ 



   ] 4/2/1993 ق جلسة 59 لسنة 505نقض [ 
  ] 22/2/1996 ق جلسة 64 لسنة 1010نقض [ 
   ] 1/3/1998 ق جلسة 64 لسنة 9556نقض [ 
  

  التعليق على الحكم* 
 أرسلت محكمتنا العليا مبدأ سلطان قاضى الموضوع فى تفسير العقد بما تراه أو فى               -

. تعاقدين المؤجر والمستأجر والفرض أن المتعاقدين أرادا شيء محـددا           بما أرادة الم  
إال أن األلفاظ والعباات التى ساقها للتدليل عليه لم تؤدى المعنى المطلوب فيفهم العقد              

وقد بأن قضاء النقض سلطة محكمة الموضوع فى        . على غير افرادة الحقيقة لمنشيئه      
ائن من أجل التوصل لإلرادة الحقيقة للمتعاقدين       االستعانة بظروف الحال والبينه والقر    

.  
  

من قضاء محكمتنا العليا فى اشتراط مراعاة حسن النية فى التعاقد ، والتزام محكمة              * 
  .الموضوع لدى تفسيرها للعقود بمبدأ حسن النية فى التعاقد 

  
  )فى تفسير العقود يجب التزام عباراتها الواضحة على هدى من حسن النيه ( 
   ] 4/5/1993 ق جلسة 59 لسنة4652قض ن[ 
   ] 13/3/1994 ق جلسة 60 لسنة1920نقض [ 
  ] 2/2/1999 ق جلسة 60 لسنة 111نقض [ 
  

  التعليق على الحكم
 مبدأ حسن النيه فى تفسير العقود يعنى وكما يتضح من حكم النقض أن على محكمة    -

 العبـارات واللفـاظ     الموضوع أن تلتزم عبارات القعد الواضحة شريطة أن تكون تلك         
  .المستخدمة فى العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدان 

  
من قضاء محكمتنا العليا فى إجازة األخذ بمعنى مغير أللفاظ وعبارات القعد شريطه             * 

  .أن تبين المحكمة أسباب ذلك 



  
القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هى ،فال يجوز له تحت سـتار               ( 
تفسير اآلنحراف بالمعنى إلى معنى أخر وإذا أراد حمل العبارة على معنى مغاير فـى               ال

ظاهرها أن يبين فى حكمة األسباب المقبولة التى تبين هذه المسلك وتبرره ويخـضع              
  )لقضاء محكمة النقض 

   ] 17/2/1997 ق جلسة 65 لسنة 4952نقض [ 
   ] 4/3/1997 ق جلسة 68 لسنة 6115نقض [ 
  

  على الحكمالتعليق 
 حق قاضى الموضوع فى تفسير العقد بما يراه أو فى بإرادة المتعاقدين ال يخولـه                -

حق األنحراف بالمعنى الواضح إلى معنى أخر إال إذا بأن بحكمة أسباب ذلك ، فحريـة                
  .القاضى مقيدة ببيان األسباب التى أرتكن إليها 

  
ر ما تـراه أو فـى بـإرادة          ومعنى ذلك هو تأكيد لحق المحكمة الموضوع فى إقرا         -

المتعاقدين ولو خالف صريح اللفظ والعبارات ، القيد الوحيد هو تسبب هذا المـسلك ،               
وتبرير هذا المسلك يكون من خالل ما أدركته محكمة الموضوع لحقيقة األمر من خالل            

  .تحقيقاتها فى الموضوع وظروف الدعوى وما تجمع لديها من أدلة وقرائن 
  
  
  

     
  
   

  
  
  



  لفصل الثالثا

  عقد إيجار
   بال أخطاء قانونية

   
  
  



  عقد إيجار
   بال أخطاء قانونية

م أي في ظـل قواعـد وأحكـام         1996 لسنة   4عقـد اإليجار في ظل القانون رقم       
) المـؤجر والمـستأجر   ( القانون المدني عقد رضائي ملزم لجــانبين همـا          

العين المؤجرة كالتزام   بمقتضاه يلتزم المؤجر بأن يمكن المستأجر من االنتفاع ب        
أساسي ،في حين يلتزم المستأجر بأداء القيمة االيجارية وتسليم العين المؤجرة           
في نهاية مدة العقد كالتزامات أساسية وجوهرية ، وتعدد االلتزامات وتـداولها            
بين طرفي عقد اإليجار هو أساس هذا الفصل من الكتـاب ، وبـصورة أكثـر                

ل هو بيان كيف نتعاقد تعاقد صحيح فـي ظـل           عملية ان الغرض من هذا الفص     
  . قواعد وأحكام القانون المدني

 هي البنود األساسية    000ونري دراسة األركان األساسية لعقد اإليجار في صورة بنود          
لعقد اإليجار الذي يحرر في ظل قواعد وأحكام القانون المدني ، وال خالف في أهميـة                

  .الفعليـة لكيفيـة التعاقـد القـانوني الـصحيح         بيان هذه البنود باعتبارها الترجمـة       
    



  

  أسم المؤجر والمستأجر وصفاتهم وجنسيتهم 0  البيان األول لعقد اإليجار
  

  

  . بيان أسماء المؤجر والمستأجر
  

املؤجر واملستأجر مها أطراف عقد اإلجيار ، لذا يلزم بيان أسم كل منهما بصلب عقد اإلجيـار                    
ويتم إثبات أسم املؤجر واملستأجر من واقـع دالالت الشخـصية الـيت             بصورة نافية للجهالة ،     

ويتـصور  ... ويفضل إضافة أسم الشهرة ألي منهما إن وجـد          )  جواز سفر    -بطاقة  ( حيملوهنا  
تعدد أشخاص املستأجرين بالعقد الواحد كما يتصور تعدد أشخاص املؤجرين ، كمـا يف حالـة                

 يف حالة حترير عقد إجيار باسم الزوج والزوجة معا ، وىف هذه             امللكية الشائعة أو تعدد املالك وكما     
احلالة يلزم بيان أمساء كل املؤجرين وكل املستأجرين إذ أن االلتزامات املتبادلة يف عقـد اإلجيـار                 
تنصرف إليهم مجيعا وكما تدون أمساء مجيع املؤجرين أو املستأجرين يلزم أن يكون هلـم مجيعـا                 

 التوقيـع   -التوقيع باإلمضاء   ( ار ، آيا كانت صورة أو طريقة التوقيع           توقيعات على عقد اإلجي   
فالتوقيع يفيد نسبة العقد إىل من وقع عليه والتزامـه مبـا ورد بـه               )  التوقيع باخلتم    -بالبصمة  

وتتجلي األمهية القانونية والعلمية لبيان أسم املؤجر واملستأجر يف أن عقد اإلجيار أحـد عقـود                
 يلتزم مبقتضاه املؤجر بتمكني املستأجر من االنتفاع بالعني يف حني يلتزم املستأجر             املعارضات الذي 

فكالمها يعطى مقابال ملا يأخذ ، ومقتضى ذلـك أن          ) كالتزامات أساسية   ( بأداء القيمة االجيارية    
 أو  يعلم كالمها األخر معرفة تؤهله ملقاضاته إذا أخل بأحد التزاماته العقدية وإذا تعدد املـؤجرون              

تعدد املستأجرون ، فإن اإلجراءات القانونية تتخذ ضد كل متعاقد ، مبعـىن أوضـح أن تعـدد                  
املستأجرون بالعقد يوجب أن توجه اإلجراءات ضدهم مجيعا باعتبارهم طرف واحد هو املستأجر             

قـة  ، وخمالفة ذلك يؤدى عمالً إىل نتائج خطرة ، فاحلكم الصادر باإلخالء أو الطرد أو إهناء العال                
( االجيارية ال يعد حجة إال يف مواجهة من اختصم واختذت اإلجراءات ضده ، وما على املتعاقـد                  

الذي مل خيتصم إال أن يرفع دعواه بعدم االعتداء باحلكم لعدم اختـصامه قانونـا وال                ) املستأجر  
تصام مجيـع   يقصد مما سبق أن األحكام الصادرة بإهناء العالقة االجيارية هي وحدها اليت يتحتم اخ             

املستأجرين فيها ، بل أي منازعات قضائية تنشأ عن تنفيذ عقد اإلجيار ، وإمنا ذكرت دعاوى إهناء                 
  .العالقة لفرط خطورهتا وأمهيتها العلمية 

  

   بيان صفة المؤجر والمستأجر
   املؤجر إما مالكا للعني املؤجرة ملكية تامة ، وإما صاحب حق انتفاع عليها وغما مالكا علـى                 
الشيوع وإما وكيل للمالك وبيان صفة املؤجر بعقد اإلجيار تعد أحد أهم البيانات اليت يتحتم بياهنا              
ملا يترتب على ذلك من أثار هامة وخطرة ، وكما يبدو بيان صفة املالك بيانا هاما وخطرا ، فـأن                  



ب الغري بيانا هاما    بيان صفة املستأجر وكونه يتعاقد بامسه ولسابه أو بامسه وحلسابه أو بامسه وحلسا            
أيضا فعقد اإلجيار وكما سبق عقد ملزم جلانبني ويلزم أن حتدد صفة املستأجر كما حتـدد صـفة                  

   .املؤجر
  

   بيان جنسية المؤجر والمستأجر
   تبدو أمهية بيان جنسية املؤجر املستأجر كبيانات أساسية وجوهرة ى عقد اإلجيـار ىف حتديـد                

وراق القضائية والقانونية وتلزم أوال التفرقة بـني الـشخص          موطن الشخص وكيفية إعالنه باأل    
  .الطبيعي والشخص االعتباري 

  

    بيان محل إقامة المؤجر والمستأجر
   غاية بيان حمل إقامة للمؤجر بصلب عقد اإلجيار هو توقى ما حيدث مـن تالعـب ىف إعـالن                   

 مـن   10 ان املـادة     000الكارثة  األوراق القانونية والقضائية والذي أًصبح أشبه بالظاهرة بل ب        
 تسلم األوراق املطلوب إعالهنا إىل الـشخص        000قانون املرافعات املدنية والتجارية قررت أنه       

 ومقتضى ذلك أن حمل اإلقامة الذي يثبته املؤجر أو املستأجر بصلب عقد 000نفسه أو يف موطنه     
انونية والقضائية إليه ، والفرض أن      اإلجيار يكون هو املوطن الذي يصح قانونا توجبه األوراق الق         

املؤجر قد ال يقيم العقار الذي أجر أحد وحداته وكذا املستأجر ، لذا فأن ذكر بيان حمل اإلقامـة                   
ومن هنا تبدو األمهية الفائقة لبيان حمـل إقامـة          . بصلب العقد يقطع طريق التالعب باإلعالنات       

  .املؤجر واملستأجر 
  

  وصف المكان وموقعة والغرض من اإليجار 000جار  البيان الثاني لعقد اإلي

  

  بيان وصف المكان المؤجر
  

   اإلجيار عقد يلتزم املؤجر مبقتضاه بتمكني املستأجر من االنتفاع بالشـيء املؤجر ، ومقتـضى              
يؤكـد  . ذلك ضرورة وصف العني حمل عقد اإلجيار وصفا دقيقاً من حيث مكوناهتا و  حالتـها                 

 من القانون   2 فقرة   567ر برد العني باحلالة تسلمها عليها  وقد ألزمت املادة           ذلك التزام املستأج  
املدين املستأجر أن يتعهد العني املؤجرة بالصيانة لتبقى على احلالة اليت سلمت هبا ، ويبـدو بيـان             

 إذ مت تنفيذ احلكم   . وصف املكان املؤجر هاما كذلك ىف األحكام الصادرة بإهناء العالقة االجيارية            
  .وفقا ملا دون بالعقد وبأصل صحيفة الدعوى عن وصف املكان وكذا ملحقاته ومشتمال ته

  

   بيان موقع المكان المؤجر
  .بيان موقع املكان أو العني املؤجرة يفيد يف حتقيق أمرين 

  . حتديد االختصاص القضائي حمليا- : األول



اني   من القـانون املـدين      562 فاملادة    يف حالة عدم االتفاق أجرة أو على كيفية تقديرها         - :الث
وجب اعتبـار أجرة املثل ، وموقع املكان       . قررت أنه ىف حاليت عدم االتفاق على مقدار األجرة          

املؤجر أحد العناصر أحد العناصر األساسية ىف حتديد أجرة املثل ، واملقصود باجرة املثل ، أجـرة                 
   . مواصفات مشاهبة هلاعني أو عقار بذات اجلهة وله ذات املواصفات وباألدىن

  

   ربيان الغرض من اإليجا
    بيان الغرض من اإلجيار أحد البيانات اهلامة ىف عقد اإلجيار واليت يلزم ان حتدد بدقة مرد ذلك                 

 من القانون املدين واليت حظرت على املستأجر أن يستعمل العني املؤجرة            579صراحة نص املادة    
  .على حالف ما مت االتفاق عليه 

  

  

   رإغفال بيان الغرض من اإليجا

إذا أغفل املؤجر واملستأجر بيان الغرض من اإلجيار التزام املستأجران يستعمل العني حبـسب مـا                
  .أعدت له 

يلتزم املستأجر بأن يستعمل العني املؤجر على النحو املتفق عليه ، فإن مل يكن هناك اتفاق التزام                 ( 
  )أن يستعمل العني حبسب ما أعدت له 

  ] من القانون المدني 579المادة [ 
  
  

  مدة عقد اإليجار ومدي جواز تجديدها لمدة أخرى   000 البيان الثالث لعقد اإليجار 
                                                أو لمدد أخرى

  

   ربيان مدة عقد اإليجا
ثري مشكالت عدة حـال التعاقـد ،           بيان مدة عقد اإلجيار أحد البيانات اهلامة واليت دائما ما ت          

فاملستأجر مدفوعاً بظروفه االقتصادية واالجتماعية حريص على التعاقد ال مضى مـدة والبقـاء              
بالعني املؤجرة قدر املمكن واملستطاع ، واملؤجر حريص كل احلرص على تأقيت مدة عقد اإلجيار               

  . عقد اإلجياربزمن حمدد يتمكن بعدة من استرداد العني املؤجرة بانتهاء مدة
  

   وإذا كان عقد اإلجيار من طبيعته التأقيت ، فانه ال يوجد بني نصوص القانون املدين نص واحد                 
يضع حدا أقصى أو حداً أدىن ملدة عقد اإلجيار ، ولذا يصح قانونا التعاقد ألي مـدة طالـت أم                    

  .رادة مؤجرقصرت ، مادام حتديد تلك املدة إرادة متعاقدين مؤجر  ومستأجر وباالدق إ
  



 رالخطأ الشائع باال تزيد مدة عقد اإليجا
   عن ستون عامًا

عامـا      اخلطأ الشائع باال تزيد مدة عقد اإلجيار ىف ظل قواعد وأحكام القانون املدين عن ستون              
 من القانون املدين ، قياس خاطئ متاما ، الختالف أحكام           999قياسا على مدة حق الواردة باملادة       

 000(عن أحكام احلكر ، القياس وأرد ىف حالة حمددة أشار إليها الفقيه الـسنهورى               عقد اإلجيار   
 ملدة ستون عاما قياسا     - بالقياس   -إذا ورد عقد اإلجيار مؤبدا أى ألجل غري مسمي فيعد معقودا            

  ) .000على مدة حق احلكر
  

  

   لمدة أو لمدة أخرىربيان تجديد عقد اإليجا
  

 ) 000شهر ، سنة ، عشر سنوات ، مخسون سنة ،           (  حتديد مـدته       تأقيت عقد اإلجيار مبعين   
ورغبة املستأجر ىف البقاء ىف العني املؤجرة قدر املمكن واملستطاع ، مها السبب والـدافع دائمـا                 

وكما أوضحنا سلفا فان جتديد عقد اإلجيـار وبـاالدق          . لتجديد عقد اإلجيار ملدة أو ملدد أخرى        
ملدد أخرى ال يعد إنشاء إجيار جديد ألن التجديد يتم وفق ما اتفق عليه              النص على جتديده ملده او      

  .املتعاقدان ودوناه عقد اإلجيار 
  
  

  ؟000ا جديدا رمتى يعد التجديد إيجا
  

 من القانون املدين ، فإن انتهاء مدة عقد اإلجيار وبقـاء املـستأجر              599وفقاً لصريح نص املادة     
اض من املؤجر يعد إجياراً جديداً ال جمرد امتداد للعقد األصلي أو            منتفعاً بالعني املؤجرة ودون اعتر    

األول والذي انتهى بانتهاء مدته ، وىف هذه احلالة يعد اإلجيار اجلديد منعقداً بذات شروط العقـد    
 باستثناء مدة عقد اإلجيار اجلديد معقوداً ملدة دفع القيمة االجيارية كمـا أوضـحت               00األصلي  

  .ن القانون املدين  م563ذلك املادة 
إذا عقد اإلجيار دون اتفاق على مدة أو عقد ملدة غري معينه أو تعذر إثبات املدة املدعاة ، اعترب                   (( 

اإلجيار منعقد لفترة دفع األجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد املتعاقـدين إذا                 
  -: بياهنا هو نبه على التعاقد األخر باإلخالء ىف املواعيد اآليت

 ىف األراضي الزراعية واألراضي البور إذا كانت املدة املعينة لدفع األجرة ستة أشهر أو أكثر ،                 -أ
  .يكون التنبيه قبل انتهائها بثالثة أشهر 

  

فإذا كانت املدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفه األخري ، كل هذا مـع مراعـاة حـق                     
  .املستأجر ىف احملصول وفقا للعرف 



 ىف املنازل واحلوانيت واملكاتب واملتاجر واملصانع واملخازن وما إىل ذلك إذا كانت الفتـرة               - ب
املعينة بدفع األجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل           

  .من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها األخري 
 شيء غري ما تقدم إذا كانت الفترة املعينة لدفع األجـرة             يف املساكن والغرف املؤثثة وىف أي      -ج

  ).شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نصفها األخري 
  ] من القانون المدني 563المادة [ 

  

  التنبيه باإلخالء النتهاء مدة العقد 000  البيان الرابع لعقد اإليجار 
  

  

إىل التنبيه   ة بصلب عقد اإلجيار ، ودون حاجة      تأقيت عقد اإلجيار يقتضي انتهائه بانتهاء املدة احملدد       
  . من القانون املدين 598باإلخالء أساس صريح نص املادة 

  )ينتهي عقد اإلجيار بانتهاء املدة املعينة ىف العقد حاجة إىل تنبيه باإلخالء   ( 
  

  000يا في حالتين رلكن التنبيه باإلخالء يصبح ضرو
  
  

  

  تفاقي  التنبيه اال000 الحالة األولى 
ذا اتفق املتعاقدان املؤجر واملستأجر على شرط التنبيه باإلخالء قبل انقضاء مدة العقـد لـزم                   إ

 فـإن  000إعمال الشرط ، فيلتزم املؤجر بإنذار املستأجر ىف غضون املدة املتفق عليها  وعمـال      
لى أن ميتـد عقـد      مناط اإلنذار باإلخالء النتهاء مدة العقد يتحقق مىن اتفق املؤجر واملستأجر ع           

اإلجيار ملدة أو ملدد مماثلة طاملا مل حيصل تنبيه باإلخالء من أحدهم ، فإذا مت التنبيـه بـاإلخالء ىف                    
ميعاده انتهى عقد اإلجيار بانتهاء مدته ، وإذا مل حيصل التنبيه أو مت بعد امليعاد احملدد فـإن عقـد                    

)  املستأجر –املؤجر  ( أن تراضا عليها املتعاقدين     اإلجيار إىل املدة أو املدد احملدد بالعقد واليت سبق          
ويراعى أن التجديد الذي مت ىف احلالة السابقة هو جتديد لذات عقد اإلجيار بذات شروطه وال يعد                 

 من القانون املدين والـيت تتنـاول        599إنشاًء لعقد إجيار جديد ، فال حمل إذاً إلعمال نص املادة            
اإلجيارية بانتهاء املدة ، وبقاء املستأجر منتفعـا دون اعتـراض           موضوع مغاير هو انتهاء العالقة      

  . املالك ، والىت اعترب فيها الشارع بقاء املستأجر بالعني إجيارا جديداً 
  

  )اإللزامي (  التنبيه القانوني 000الحالة الثانية 
  

ة إىل إنذار ، فأن        إذا كان األصل هو انتهاء عقد اإلجيار بانتهاء مدته بصلب العقد دون ما احلاج             
اإلنذار أو التنبيه باإلخالء يتم باالتفاق كما أوردنا ، كما يكون التنبيه باإلخالء النتـهاء مـدة                 

  . من القانون املدين 563إلزاميا على  املؤجر ىف ثالث حاالت حددهتا املادة 
  .  عقد إجيار خايل من بيان املدة000أوال 



   . عقد إجيار غري معني املدة000ثانيا 
  .  تعذر إثبات مدة عقد اإلجيار000ثالثا 

  

إذا عقد اإلجيار دون اتفاق على مدة أو عقد ملدة غري معينه أو تعذر إثبات املدة املدعاة ، اعترب                   (( 
اإلجيار منعقد لفترة دفع األجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد املتعاقـدين إذا                 

  -:إلخالء ىف املواعيد اآليت بياهنا هو نبه على التعاقد األخر با
 ىف األراضي الزراعية واألراضي البور إذا كانت املدة املعينة لدفع األجرة ستة أشهر أو أكثر ،                 -أ

  .يكون التنبيه قبل انتهائها بثالثة أشهر 
فإذا كانت املدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفه األخري ، كل هذا مـع مراعـاة حـق                     

  . احملصول وفقا للعرف املستأجر يف
 يف املنازل واحلوانيت واملكاتب واملتاجر واملصانع واملخازن وما إىل ذلك إذا كانت الفتـرة               - ب

املعينة بدفع األجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل           
  .من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها األخري 

ن والغرف املؤثثة وىف أي شيء غري ما تقدم إذا كانت الفترة املعينة لدفع األجـرة                 ىف املساك  -ج
  ))شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نصفها األخري 

  ] من القانون المدني 563المادة [ 
  

  قت السداد       و -األجرة المتفق عليها  000 البيان الخامس لعقد اإليجار الجديد 
   قرينة السداد-                                    إيصال السداد                     

  

   بيان األجرة املتفق عليها أحد البيانات اهلامة ىف عقد اإلجيار وزاد من أمهية هذا البيان خضوع                
عقود اإلجيار ألحكام وقواعد القانون املدين ، واليت ال جتيز كأصل عام الطعن ىف تقـدير القيمـة             

 ، كما زاد من أمهية بيان األجرة املتفق طبعة الظروف االقتصادية الصعبة اليت تواجهـه                االجيارية
االقتصاد العاملي وما ترتب عليها من تضخم وندرة السيولة ، وكما سبق أن أوضحنا أن األجـرة         
قد تكون نقودا كما يصح أن تكون اى تقدمه أخرى ، وأنه ى حاالت عدم االتفاق على حتديـد              

  .ريه ، أو على كيفية تقديرها ، أو تعذر إثبات مقدار األجرة فالعربة بأجرة املثل قيمة إجيا
  

  ية ربيان وقت سداد القيمة االيجا

 من القانون املدين فإنه جيب على املستأجر أن يـسدد األجـرة ىف              586وفقا لصريح نص املادة     
ى حتديد وقت سداد األجـرة      املواعيد املتفق عليها بصلب عقد اإلجيار وىف حالة عدم االتفاق عل          

وجب السداد ىف املواعيد اليت يعينها عرف اجلهة الكائن هبا العني املؤجرة ، ويكون ذلك غالبا ىف                 
  . إذا كانت القيمة االجيارية تسدد بالشهر 000غضون األسبوع األول لكل شهر 



   يةربيان اإليصال الدال على سداد القيمة االيجا
يصحبه إستحصاله على ما يدل على أداء القيمة االجيارية ، ودائما مـا                أداء املستأجر لألجرة    

يدون بيان اإليصال الدال على سداد اجلرة بصلب العقد ، وال مينع عدم حصول املستأجر علـى                 
  .إيصال أو فقده إياه إثبات واقعة سداد األجرة وفق القواعد واألحكام الواردة لقانون اإلثبات

  سداد ما سبق من أجرةسداد أجرة شهر وقرينة 
الوفاء بقسط من األجرة قرينة على الوفاء باألقساط السابقة على هذا القسط حىت يقوم الدليل               ( 

  ).على عكس ذلك 
  ] من القانون المدني 587المادة [ 

  

جعل املشرع من أداء املستأجر لقسط من األجرة قرينة قانونية بسيطة على أداء ما سـبق مـن                  
 -قيام هذه القرينة القانونية البسيطة لصاحل املستأجر من إثبات املؤجر لعكسها            أقساط ، وال مينع     

  .كل ما ىف األمر هو نقل عبء اإلثبات على عاتق املؤجر ، فيلتزم هو بإثبات واقعة عدم السداد 
  

   آيفية خصمه من              - خلو الرجل- مقدم اإليجار 000 البيان السادس لعقد اإليجار 
                                             القيمة االيجارية     

  

  

م تاريخ سريان أحكام القانون املدين على عقود إجيار األماكن اليت مل يـسبق              1/2/1996   منذ  
تأجريها واألماكن اليت انتهت أو تنتهي عقود إجيارها دون تأجريها واألماكن اليت انتهت أصـبح               

 ففي ظل التعاقد احلـر ىف عقـود         00 مبالغ مالية خارج عقد اإلجيار       من حق املؤجر تقاضى أي    
 4اإلجيار ما تراضا عليه املتعاقدان املؤجر واملستأجر هو قانوهنم وشريعتهم الغالية ، القانون رقـم                

  . هو القانون االصلح للمتهم 1996لسنة 

   رإثبات المبالغ المدفوعة على عقد اإليجا
 كما سبق جعلت من إثبات ما دفعة املستأجر كخلو أو كمقدم إجيـارا                 إلغاء جرمية خلو الرجل   

تصرفا قانونيا ال يؤخذ املؤجر به ، بل أنه يتبع ذلك بيان طريقة خصم تلك املبالغ مـن القيمـة                    
  .االجيارية 

 مـن   22حكمت احملكمة باالستمرار ىف تنفيذ حكم احملكمة الدستورية العليا الصادر جبلـسة             [ 
 قضائية فيما فصل فيه من اعتبـار        17 لسنة   48 يف الدعوى الدستورية رقم      1997فرباير سنة   

 املشار إليه قانونا أصلح للمتهم مع ما يترتب على ذلك مـن أثـار               1996 لسنة   4القانون رقم   
   ].وألزمت احلكومة املصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب احملاماة 

  

  رئيس المحكمة          أمين السر 
  



  ]ية ر قضائية دستو19 لسنة 1قم ر في الدعوى رلحكم الصادمنطوق ا[ 
  

  الفسخ لعدم سداد القيمة االيجارية في مواعيدها 00 البيان السابع لعقد اإليجار 
  

  

 أحد أهم االلتزامات الىت تترتب علـى عقـد          - ىف مواعيدها    -التزام املستأجر بسداد االجيارية     
  .اإلجيار ىف مواجهة املستأجر 

لى املستأجر أن يقوم بوفاء األجرة ىف املواعيد املتفق عليها ، فإذا مل يكن هناك اتفـاق                 جيب ع  ( 
  )وجب الوفاء باألجرة ىف املواعيد اليت يعينها عرف اجلهة 

  ] من القانون المدني 586المادة [ 

  الفسخ التلقائي للعقد والفسخ بحكم 

 مفسوخا من تلقاء نفسه حال عدم سداد           إذا تضمن عقد اإلجيار شرطا صرحيا على اعتبار العقد        
املستأجر للقيمة االجيارية ، وكان هذا الشرط واضح الداللة حبيث ال حمل لتأويله أو تفسريه فأن                
العقد يعد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إىل إنذار أو رفع دعوى بفسخ عقد اإلجيار ، وهو                  

 ذلك أن عدم اشتمال عقد اإلجيار على هذا         ما يعرف قانونا بالفسخ التلقائي الصريح ، ومقتضى       
الشرط الفاسخ الصريح يقتضي أن ينذر املؤجر واملستأجر بسداد القيمة االجيارية مبا يستتبع ذلك              
من ضرورة إقامة املؤجر لدعوى طرد او إخالء بسبب عدم سداد القيمة االجيارية يف مواعيـدها                

  القانونية
  

  التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن 000  البيان الثامن لعقد اإليجار 
  

  

   األصل طبقاً الحكام القانون املدين حق املستأجر يف التنازل عن اإلجيار أو اإلجيار من البـاطن                
وذلك لكل ما استأجره أو بعضه ، وال يقيد هذا األصل سوى االتفاق على خمالفة وباالدق تقيده                 

واز تنازل املستأجر عن العني املؤجرة أو التأجري مـن          ، فينص ىف عقد اإلجيار صراحة على عدم ج        
الباطن ، ومفهوم ذلك أنه مىت مل ينص ىف العقد على حظر التنازل عن اإلجيار أو التـأجري مـن                    

  .الباطن حق للمستأجر إجراء التنازل والتأجري من الباطن 
  

  . وأثره على التأجير من الباطنرحظر التنازل عن اإليجا
  

جواز التنازل عن عقد اإلجيار رغم  وجود شرط صريح مبنعه يرجى التفضل مبراجعة              االستثناء من   
  . البند اخلاص حبق املستأجر يف التنازل عن اإلجيار واإلجيار من الباطن منعاً للتكرار واإلطالة

  

  السماح بإحداث تغييرات بالعين المؤجرة 000  البيان التاسع لعقد اإليجار  
  

  

    بالعين المؤجرةرين المؤجرة التغير الغير ضا بالعرالتغير الضا
  

  
  
  



 من القانون املدين فإنه ال جيوز للمستأجر أن حيدث املـؤجرة أي             580   وفقا لصريح نص املادة     
 580تغري بدون أذن املؤجر إال إذا كان هذا التغيري ال ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر وبذا فإن املادة                   

  .أحدثت تفرقه بني نوعني من التغري
   وهو جائز للمستأجر ----------تغيري ال يترتب عليه ضرر . 1
   وهو حمظور على املستأجر  إال إذا                -----------تغيري يترتب عليه ضرر . 2

                                                            ستحصل على أذن مسبق من املؤجر 
  

ساؤل  أي التغيري الذي   ( ألذن الكتايب من املؤجر يف النوع الثاين من التغيري          هل يشترط ا   000 والت
  )حيدث ضرر 

 من القانون املدين شكال معينا لألذن بإحداث تغيري فلم يشترط النص 580     مل حيدد نص املادة   
أن يكون هذا األذن مكتوبا ، وبالتايل جيوز إثبات واقعة األذن أو املوافقة بشيت طـرق ووسـائل             

  .اإلثبات ، وكذا نفى صدور هذا األذن من جانب املؤجر بكافة وسائل اإلثبات 
  

  إحداث المستأجر تغييرا ضارا أذن من المؤجر 
      إذا أحدث املستأجر بالعني املؤجرة تغيريا ضارا دون أذن من املؤجر جاز إلزامه بإعادة العني               

تضى والتزام املستأجر بعدم إحداث أي تغيري       إىل احلالة اليت كانت عليها وبالتعويض أن كان له مق         
بالعني املؤجرة على النحو السالف يقابله التزام املؤجر بعدم إحداث أي تغري بالعني املـؤجرة أو                

 أن حيث بالعني أو مبلحقاهتا أي تغيري خيل أو مبلحقاهتا           - املؤجر   - ، وال جيوز له      000( مبلحقاهتا  
  ] من القانون المدني 571دة الما[                         )
  
  

  
  

  استعمال العين فيما أجرت مكن أجله 000 البيان العاشر لعقد اإليجار 
  

  

   بيان الغرض من اإلجيار أحد أهم بيانات عقد اإلجيار ، ولذا يلزم تدوينه بدقة ووضوح ، أساس                 
 نفسه نـوع النـشاط      ذلك انه ال جيوز طبقا الحكام القانون املدين للمستأجر أن يغري من تلقاء            

 معني للعني املؤجرة كـان أحـد        0الثابت بأصل عقد اإلجيار ، علي اعتبار أن حتديد نوع نشاط          
أسباب رضاء املؤجر بإبرام عقد اإلجيار ، وتغري هذا النشاط دون إرادة املؤجر هو إهـدار هلـذه                  

   .اإلرادة وهو جوهر و أساس أحكام القانون املدين
  

  ما ينفقه المستأجر على التحسينات000عقد اإليجار  البيان الحادي عشر ل
  
  



انتفـاع  ( التحسينات هي ما يضاف إىل العني املؤجرة من قيمتها وانه حال قيام العالقة االجيارية               
هـل   000قد يدخل على العني املؤجرة بعض التحسينات ، والتساؤل          ) املستأجر بالعني املؤجرة    

 ؟  فـرق املـشرع بـني        000يلزم املؤجر برد أي بدفع قيمة هذه التحسينات بعد انتهاء العقد            
   .حالتني

  

  . إجراء التحسينات بعلم المؤجر ودون اعتراض منه - :الحالة األولى
  

 ومـا مت    000ىف هذه احلالة يلزم الرجوع إىل طبيعة اتفاق املؤجر واملستأجر الثابت بعقد اإلجيار              
فإذا اتفق على أداء املؤجر لقيمة هذه التحسينات دفعها املؤجر والتزم هبـا ،              .  عليه ينفذ    االتفاق

  .وإذا أتفق على عدم دفع املؤجر لقيمة التحسينات فال يلزم املؤجر بالدفع 
  
  

ة     ذه التحسينات أو تمت دون                     -:الحالة الثاني ستأجر به ام  الم ى قي  إذا اعترض المؤجر عل
   .علمه

  

حلالة ال يلزم املؤجر بدفع قيمة التحسينات لسبق اعتراضه عليها وباألدىن عدم عملـه                 يف هذه ا  
هبا كما للمستأجر أن يطلب إزالة تلك التحسينات والتعويض إذا تتسبب إزالة تلك التحسينات              

  .ىف ضرر 
ا مـا   إذ غالب .  بيان التحسينات اليت يضيفها املستأجر للعني املؤجرة بيان هام للغاية            000 عمالً 

ينفق املستأجر مبالغ طائلة إلضافة التحسينات على العني املؤجرة ، تلك التحسينات اليت تـؤدى               
  -:بال شك إىل زيادة قيمة العني املؤجرة  ، لذا يلزم يبني ىف عقد اإلجيار اآليت 

  .موافقة املؤجر على قيام املستأجر بإجراء التحسينات . 1
  .ات لدى انتهاء عقد اإلجيار ألى سبب دون سبب بعينه التزامه بأداء قيمة تلك التحسين. 2

  

  خدعة التحسينات 
إذا كانت التحسينات هي ما يضاف إىل العني املؤجرة من قيمتها ، فإن مقتضى ذلك ان املستأجر                 

  .قد تسلم العني املؤجرة يف حالة تصلح ألداء الغرض من اإلجيار 
نية دون أن تكون معدة أساسا ألداء الغـرض         والواقع أن بعض املؤجرين يسلموا الوحدات السك      

من اإلجيار ، ويعترب أن ما ينفعه املستأجر على أعداد الوحدة السكنية ألداء أغراض اإلجيار مـن                 
  .ينفقه املستأجر من مصاريف على التحسينات 

   وحقيقة األمر أن ما أنفقه املستأجرين ال يعد حبال من مصاريف التحسينات بل من أساسـيات                
داد الوحدة السكنية ألداء الغرض منها ، لذا يلزم هبا املؤجر باعتباره ملزما بتسليم العني حبالة                إع

  .تصلح معها ألداء الغرض من اإلجيار 
  ] من القانون المدني 564المادة [ 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  التزام المؤجر بالترميمات الضرورية 000البيان الثاني عشر لعقد اإليجار 
                                         التأجيرية             

  

التزام املؤجر بتسليم العني املؤجرة تصلح معها ألداء الغرض من اإلجيار ، والتزام املستأجر بـرد                
 يقتضي دوام صيانة العني املؤجرة وترميمها والترميمـات         000العني باحلالة الىت تسلمها عليها      

   نوعني
ة   رمات استئجا ترمي -ية  رترميمات ضرو   من القانون املدين    582وقد ألزمت املادة     000ي

املستأجر بإجراء الترميمات التأجريية اليت يقضى هبا العرف ، وأجازت ذات املادة إعفاء املستأجر              
  .إذا اتفق بعقد اإلجيار على إلزام املؤجر هبا 

 ، ما مل يكن هناك اتفاق علـى     يلتزم املستأجر بإجراء الترميمات التأجريية اليت يقضى هبا العرف        ( 
  ] من القانون المدني 582المادة [                                          ).غري ذلك 

  

  . من القانون املدين املؤجر بإجراء الترميمات معا ألداء الغرض منها 567وقد ألزمت املادة 
حلالة اليت سلمت هبا وأن يقوم ىف أثناء        على املؤجر أن يتعهد العني املؤجرة بالصيانة لتبقى على ا          ( 

  ] من القانون المدني 567الماد [              ).اإلجارة جبميع الترميمات الضرورية 
  
  

   رد العين المؤجرة بانتهاء مدة عقد اإليجار00   البيان الثالث عشر لعقد اإليجار 
  

  
  

  األساس القانوني اللزام  المستأجر برد العين المؤجرة
  )ب على املستأجر أن يرد العني املؤجرة عند انتهاء اإلجيار جي( 

  ] من القانون المدني 590المادة [ 
  

بيان رد العني املؤجرة عند انتهاء اإلجيار يرتبط دوما ببيان أخر هو تسليم أو رد العـني املـؤجرة                   
إذ أصبح  . قد اإلجيار   بذات احلالة اليت مت تسليمها هبا ، ورد العني املؤجرة هو أثر حتمي النتهاء ع              

املستأجر أجنبيا عن العني املؤجرة وبتعبري أدق ليس له صفه على العني املؤجرة وبـاالدق يعـد                 
  .مغتصبا هلذه العني

   ويري بعض الفقه انه ال يشترط النص صراحة علي االلتزام برد العني املؤجرة علي أسـاس أن                 
  .الرد وااللتزام به أثرا من آثار العقد

القول أن املستأجر ملزم حال انتهاء مدة عقد اإلجيار برد العني املؤجرة ، وبذات احلالة               وخالصة  
  .اليت مت التسليم طبقا هلا

  

  
  
  
  



 مقابل استهالك المياه والكهرباء ونور السلم وأجرة البواب 00البيان الرابع عشر لعقد اإليجار 
   التكييف-التليفون 

  

ؤجرة أجهزة لتوصيل املياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون        جيوز للمستأجر أن يضع بالعني امل     ( 
والراديو وما إىل ما دامت الطريقة اليت توضع هبا هذه األجهزة ال ختالف األصول املرعية ، وذلك                 

  ).ما مل يثبت املؤجر أن وضع هذه األجهزة يهدد سالمة العقار 
  ] من القانون المدني 581المادة [ 

  

   التحكيم في عقد اإليجار000مس عشر لعقد اإليجار   البيان الخا
  

  

  رالمقصود بالتحكيم في عقد اإليجا
    يقصد بالتحكيم يف عقد اإلجيار فض كل املنازعات اليت تثار بشان تنفيذ هذا العقد مبا فيهـا                 
اإلخالل ببند من ببنوده عن طريق التحكيم ، والتحكيم يف ابسط معانية يعين حل املنازعات عن                
غري طريق قضاء الدولة ، فالتحكيم قضاء رضائي او خاص مبوجبة حيق للشخص وباالدق املتعاقد               

  .أن حيدد اجلهة اليت تفصل يف املنازعات اخلاصة بالعقد
  
  

  .راألساس القانوني للتحكيم في عقود اإليجا
 املنازعات  اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفني على االلتجاء إىل التحكيم لتسوية كل أو بعض            . 1( 

  .اليت نشأت أو ميكن أن ينشأ بينهما مبناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غري عقدية
جيوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام الرتاع سواء قام مستقال بذاته أو ورد يف عقـد                  .2

جيـب أن حيـدد     معني بشان كل أو بعض املنازعات اليت قد تنشأ بني الطرفني ، ويف هذه احلالة                
من هذا القانون ،     ) 30( موضوع الرتاع يف بيان الدعوى املشار إليها يف الفقرة األويل من املادة             

كما جيوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام الرتاع ولو كانت قد أقيمت يف شانه دعوى أمما جهـة                   
كيم وإال كـان االتفـاق      قضائية ويف هذه احلالة جيب أن حيدد االتفاق املسائل اليت يشملها التح           

  .باطال
ويعترب اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد يف العقد إىل وثيقة تتضمن شروط حتكيم إذا كانـت                 .3

       ).اإلحالة واضحة يف اعتبار هذا الشروط جزءا من العقد
  ]ية ر من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجا10المادة [ 

  

  لي نزع اختصاص المحاآمإيراد شرط التحكيم و أثره ع
   قضاء التحكيم وباالدق األحكام الصادرة عن احملكمني هي أحكام قانونية كما أوضحنا ولـذا              

علي التحكيم مبعين إيراد شرط التحكيم حيـول بـني          ) املؤجر واملستأجر   ( فان اتفاق املتعاقدين    
  قضاء الدولة وبني سلطة الفصل والتصدي 



 يرفع إليها الرتاع يوجد بشأنه اتفاق حتكيم أن حتكم بعـدم قبـول              جيب على احملكمة اليت   . 1( 
  .الدعوى إذا دفع املدعي عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع يف الدعوى

وال حيول رفع الدعوى املشار إليها يف الفقرة السابقة دون البدء يف إجـراءات التحكـيم أو                 . 2
  ).االستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم

  ]ية ر من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجا13لمادة ا[ 
  

  ية ر في التحكيم في منازعة ايجارحجية الحكم الصاد
    لألحكام الصادرة من احملكمني وبقوة القانون حجية األمر املقضي وهو ما أشارت إلية صراحة              

ذا القانون حجيـة األمـر      حتوز أحكام احملكمني الصادرة طبقا هل     "  من قانون التحكيم     55املادة  
  ".املقضي وتكون واجبة النفاذ مبراعاة األحكام املنصوص عليها يف هذا القانون

ال تقبل أحكام التحكيم اليت تصدر طبقا ألحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريقة مـن                . 1( 
  .طرق الطعن املنصوص عليها يف قانون املرافعات املدنية والتجارية

  ).عوى بطالن حكم التحكيم وفقا لألحكام املبينة يف املادتني التاليتنيجيوز رفع د. 2
  ] من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية 52قم رالمادة [ 

  

  . بالطرد أو اإلخالءراإلجراءات العملية لتنفيذ حكم التحكيم الصاد
حكـم التحكـيم وكـذا       من قانون التحكيم اإلجراءات العملية لتنفيذ        56    أوضحت املادة   

من هذا القـانون أو   ) 9( خيتص رئيس احملكمة املشار إليها يف املادة     " املستندات املطلوبة للتنفيذ    
من يندبه من قضاهتا بإصدار األمر بتنفيذ حكم احملكمني ، ويقدم طلب تنفيذ احلكم مرفقا به مـا                  

  :يلي 
  .أصل احلكم أو صورة موقعة منه

  .صورة من اتفاق التحكيم
  .ترمجة مصدق عليها من جهة معتمدة إىل اللغة العربية حلكم التحكيم إذا مل يكن صادرا هبا

  ).من هذا القانون ) 47( صورة من احملضر الدال على إيداع احلكم وفقا للمادة 
  

  
  
  
 



  
  

  الفصل الرابع
  اترمشكالت دعاوى  اإليجا

  الموضوعية و المستعجلة 
   قضايا وحلولها

  ث أحكام محكمة النقضفي ضوء أهم وأحد
  م2003 حتى 



   
  

  المشكلة األولى
  المساآنة واإليواء واالستضافة 

   خالف المستأجررمن له الحق في عقد اإليجا
  رالمدون أسمه بعقد اإليجا

  
  

  مشكلة المساآنة
  ماهية المساآنه

  

ر وحتديـدا يف       املساكنه أحد املشكالت الناجتة عن عدم حتري الدقة يف حترير بيانات عقد اإلجيا            
البند اخلاص مبن هو املستأجر ، والفرض يف مشكلة املساكنه أن يتعدد املستأجرين للعني الواحدة               

  .لكن عقد اإلجيار حيرر بأسم مستأجر واحد منهم ، ففي هذه احلالة يعد مجيعهم مستأجرين 
ار بامسة وحـدة أو     وتظهر مشكلة املساكنة إىل احليز العملي بوفاة املستأجر الذي حترر عقد اإلجي           

تركة للعني املؤجرة ، ففي هذه احلالة يزعم املؤجر أن العالقة  االجيارية كانت فقط بينه وبني مـن        
  .حرر عقد اإلجيار بامسة وبالتايل ال حق لغرية يف البقاء يف العني 

  

  علي النحو التايل . شروطها . وقد تعددت أحكام  النقض اليت حددت ماهية املساكنه 
  

ساآنه  ماهي   املساكنه اليت تنشئ للمنتفعني بالعني املؤجرة حقا يف البقاء هبا بعد وفـاة              00 ة الم
.                       وجوب حصوهلا منذ بدء اإلجارة واستمرارها حىت وفاته أو تركه للعـني           . املستأجر او تركه هلا     

   )24/5/2000 ق جلسة 68 لسنه 1778الطعن رقم ( 
تعدد املستأجرين لعني  000  باسم أحدهمرتعدد المستأجرين وتحرير عقد اإليجا

أثره . واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد إىل إحداث األثر القانوين للعقد وحتريره باسم أحدهم 
  .اعتبارهم مستأجرين أصليني هلم كافة احلقوق وااللتزامات الناشئة عن عقد اإلجيار. 
   )30/4/2000 ق جلسة 69لسنه  1147الطعن رقم ( 

  شروط المساآنه
  

املساكنه اليت تنشئ للمنتفعني بالعني املؤجرة حق البقاء هبا بعد وفاة املستأجر سواء كـانوا مـن                 
 – 1969 لسنه   52 ق   21 املقابلة للمادة    – 1977 لسنه   49 ق   19األقارب الذين عددهتم م     

توافرهـا  . جارة واسـتمرارها دون انقطـاع       أقامتهم فيها منذ بدء اإل    . شرطه  . او من غريهم    
حقه يف البقاء يف العني طوال مدة العقد واالنتفاع باالمتـداد القـانوين بعـد               . أثره  . للمساكن  

مصدر حقه ىف ذلك ما تعارف عليه املالك من         . انتهائها دون استلزام إقامة املستأجر األصلي فيها        
  .ة تعددهم عند استئجار عني واحدةحترير عقد اإلجيار باسم مستأجر واحد ىف حال

   )30/1/2000 ق جلسة 68 لسنه 2674الطعن رقم ( 



اختاذ املساكن لنفـسه    . املساكنة وجوب أن تكون معاصرة لعقد اإلجيار وآال تنقطع منذ بدايتها            
اعتباره أجنبيا عن املسكن األول عدم جواز التنازل له عند إال يأذن كتايب             . أثره  . مسكنا مستقال   

  .ن املالكم
   )17/2/2000 ق جلسة 64 لسنه 3857الطعن رقم ( 

  

  .املقصود هبا اإلقامة املستقرة املعتادة. اإلقامة اليت يعول عليها يف املشاركة السكنية 
   )17/2/2000 ق جلسة 64 لسنه 3857الطعن رقم ( 

  مشكلة االستضافة أو اإليواء 
  االستضافة  أو اإليواء
االستضافة أو اإليواء ال يعين تعدد أطراف عقد اإلجيار ، فمن يقيم مع             علي خالف املساكنه فإن     

املستأجر األصلي علي سبيل الضيافة أو التسماح ال يعد مستأجرا ، وال حيق لـه التـذرع بأنـه               
مستأجر لكن أمسه مل يدون بعقد اإلجيار ، والفارق دائما يف مدي توافر شروط املساكنه فمن حرر                 

كمستأجر هو من يعد وحدة املنتفع بالعني ، وإذا انتهت العالقة االجيارية فـان              عقد اإلجيار بامسة    
وجودة بالعني ال يستند ايل أي أساس قانوين وجيب إخالئه منها ، ويف بيان الفارق بني املـساكنه                  

هي اليت ختول صاحبها البقاء     . بشروطها  . واإلقامة علي سبيل الضيافة أو اإليواء ، وأن املساكنه          
  .العني ولو تويف املستأجر املدون  أمسه بعقد اإلجيار أو ترك العني املؤجرة قرر قضاء النقض يف 

جواز اتفاقهما علـى ترتيـب      . االلتزامات الناشئة عنه وقوعها على عاتق طرفيه        . عقد اإلجيار   
قة املقيمون مع املستأجر على سبيل التسامح أو وفاء اللتزامات أخري مصدرها عال      . حقوق للغري   
حقهم ىف االنتفاع بالعني من قبيل استعمال املستأجر هلا  طلب املؤجر طـردهم أو               . غري اإلجيار   

التزام املؤجر بتحرير عقد إجيار ملن كفـل        . انقضاء العالقة االجيارية    . شرطه  . إخالئهم من العني    
 التمسك قبـل    لشاغل العني . مؤداه  . املشرع له احلق يف خالفه املستأجر مىت توافرت شروطها          

  .1977 لسنه 49 ق 29 مدين ، 152املادتان . املؤجر بعدم انتهاء العالقة االجيارية 
 ق جلسة 64 لسنه 5354الطعن رقم                                                  ( 

17/1/2000(  



الم
شكلة
الثان
ية

  
  

  
  

علي األماكن اليت    بشأن سريان أحكام القانون املدىن       –م    1996 لسنة   4   بصدور القانون رقم  
 –مل يسبق تأجريها واألماكن اليت انتهت عقود إجيارها دون أن يكون ألحد حـق البقـاء فيهـا                  

 عقود إجيار حتكمها نصوص     – ونعين عقود إجيار األماكن      –أصبحنا أمام نوعني من عقود اإلجيار       
نا القول ان تاريخ حتريـر      القانون املدين وعقود إجيار حتكمها قوانني اإلجيارات االستثنائية ، وميكن         

 هو ما حيدد القانون الواجب التطبيق عليـة ، فـالعقود احملـررة بعـد                – عقد اإلجيار    –العقد  
م ختضع للقانون املدين أما عقود اإلجيار احملررة قبل هذا التاريخ فتطبق قوانني اإلجيار              1/2/1996

  .االستثنائية
  

   الجديدرالمدة في عقد اإليجا
قد اإلجيار اجلديد أحد أهم البيانات األساسية مبا يعين ان لعقد اإلجيار اجلديد بداية              بيان املدة يف ع   
  . وهناية معلومة

  

    تاريخ بدء العالقة االيجارية 000 يخ األولرالتا
  تاريخ انتهاء العالقة االيجارية 000يخ الثانيرالتا

     
  - / -ي في    وتنته----  / - / - تبدأ من  000 هي ر    مدة عقد اإليجا

 /----  
  

وكما يعين تاريخ بدء العالقة االجيارية بدء استعمال املستأجر للعني املؤجرة  بانتفاعه هبا فان انتهاء                
مدة عقد اإلجيار توجب علي املستأجر أن يرد العني املؤجرة إيل املؤجر ، ألنـه يف ظـل قواعـد                    

   القانون املدين فإن عقد اإلجيار ينتهي بانتهاء مدته
   )0000 بانتهاء المدة المعينة في العقد ر ينتهي اإليجا(

  ] من القانون المدنى 598المادة [ 



الم
شك
لة

  

  
  

  

  ية  رمشكلة إثبات العالقة االيجا
 يف شأن تنظيم وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني         1977 لسنة   49 من القانون    24   تنص املادة   

 تربم  – 1977مسبتمر  8 أي اعتبارا من     – القانون   اعتبارا من تاريخ العمل هبذا    " املؤجر واملستأجر   
  .عقود اإلجيار كتابة وجيب إثبات تارخيها مبأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرهتا العني املؤجرة 

ويلزم املؤجر عند تأجري أي مبين أو وحدة أن يثبت يف عقد اإلجيار تاريخ ورقم وجهـة إصـدار                   
  . من هذا القانون 11 للوحدة وفقا للمادة ترخيص البناء ومقدار األجرة املقدرة

  .وجيوز للمستأجر إثبات واقعة التأجري ومجيع شروط العقد بكافة طرق اإلثبات 
  

 إال أن عقد اإلجيار يظل عقداً رضائيا يكفي النعقاده تراضي املـؤجر             24ورغم صريح نص املادة     
الدعوى واألدلة املطروحة فيها ،     واملستأجر ، ولذا أجاز املشرع استخالص قيامة ضمنا من وقائع           

فيصح أن يكون عقد اإلجيار غري مكتوب وجيوز إثباته بكافة الطرق القانونية مبا فيهـا اإلقـرار                 
   .3 علي الصيغة السابقة تثري قضية هامة جدا ، وحتديدا الفقرة 24واليمني ، ونص املادة 

  

تو دم دس ادة ر     ع ة الم رة 24ي ن إب3 الفق ضمنته م ا ت ة  فيم ات العالق ة إثب اح
  ية   رااليجا

       بكافة طرق اإلثبات للمستأجر وحظر ذلك علي المؤجر 
  

  .. المشكلة من الناحية العملية 000األستاذ الزميل 
 أن يثبـت العالقـة      – 3 فقرة   24 وفق املادة    –إذا فقد املستأجر عقد اإلجيار خاصته فأنه ميلك         

  .االجيارية بكافة طرق اإلثبات 
قد املؤجر عقد اإلجيار  خاصته فانه ال ميلك إثبات العالقة االجيارية وبالتايل يكون مـآل أي             وإذا ف 

  .دعوي يرفعها عدم القبول 
  

ملساسها املباشر  .. ملاذا  ..     والتفرقة بني املستأجر واملؤجر يف هذا اخلصوص تفرقة غري دستورية           
نية ، واألحكام  الصادرة بعدم الدسـتورية        مببدأ املساواة بني اخلصوم رغم وحدة مراكزهم القانو       

 من الدستور قد يصعب تعدادها      40ملخالفة مبدأ املساواة الذي أودعه الشارع الدستوري املادة         
  .ال لسبب إال انه السبب األساسي لكل طعون وأحكام عدم الدستورية 

  

تسبيببها ألحكامهـا بعـدم     ونورد فيما يلي اجتاه احملكمة الدستورية العليا يف شأن مبدأ املساواة و           
  :الدستورية علي هذا األساس 

  



املواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون يف احلق والواجبات العامة ال متييز بينهم يف ذلك                ( 
            )بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 

   ]ر من الدستو40المادة [           
  

كمة قد جري علي أن الناس ال يتمايزون فيما بينهم يف جمال حقهم يف              وحيث أن قضاء هذه احمل    " 
النفاذ ايل قاضيهم الطبيعي ، وال يف نطاق القواعد اإلجرائية واملوضوعية اليت حتكـم اخلـصومة                
القضائية عينها ، وال يف فاعلية ضمانة الدفاع اليت يكفلها الدستور أو املشرع للحقـوق الـيت                 

  "يدعوهنا 
  ]ية ر قضائية دستو17 لسنة 64قم رالقضية [ 

  

 املشار إليها والـيت تفـرق دون   24وحىت يفصل يف الدفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من املادة   
سند بني حق املؤجر واملستأجر يف إثبات العالقة االجيارية بكافة طرق اإلثبات نورد املبادئ الـيت                

 عن عدم وجود عقد إجيار ومدي جواز إثبـات          أرسها قضاء النقض واليت حتكم املشكالت الناجتة      
  .العالقة االجيارية بكافة طرق اإلثبات 

  

ة طرق                000لقاعدةا د بكاف ع شروط العق أخير وجمي ة الت ات واقع ستأجر إثب يجوز للم
  اإلثبات

  

  .جيوز للمستأجر إثبات واقعة التأخري ومجيع شروط العقد بكافة طرق اإلثبات
   )30/5/2001جلسة  ق 64 لسنه 2300الطعن رقم ( 

قد أنكر أمام درجيت التقاضي توقيعه على عقـد    " املدعي عليه   "    الواقع يف األوراق أن الطاعن      
 –سندا للدعوى ، وأن حمكمة االسـتئناف      " املدعيان  " اإلجيار العريف الذي قدمه املطعون ضدمها       

 قـد   –لى الورقة العرفيـة     التزاما منها بأحكام القانون ىف شان عبء اإلثبات وإنكار التوقيع ع          
 وكلفـت املطعـون     23/3/1999أحالت الدعوى إىل التحقيق حبكمها الذي أصدرته بتاريخ         

ضدمها بإثبات توقيع الطاعن على عقد اإلجيار املشار إليه بكافة طرق اإلثبات القانونية ، وإذ قرر                
فاة شـاهدي    بعدم وجود شهود لديهما لو     23/6/1999 جبلسة   – بعد ذلك    –املطعون ضدمها   

العقد ، أعادت احملكمة االستئناف للمرافعة ، مبا مؤداه أهنما عجزا عن إثبات الدعوى املرفوعـة                
  .منهما

   )22/4/2001 ق جلسة 70 لسنه 1202الطعن رقم ( 
  
  
  

ضاه أن                 ر عقد اإليجا  000القاعدة   زم المؤجر بمقت انبين ، يلت ة للج ود الملزم  من العق
اع   ن االنتف ستأجر م ن الم ه    يمك ه إلي وم يدفع ر معل اء أج ة لق دة معين ين م شيء مع ب

  المستأجر



   أن من مقرر يف القانون واملستقر عليه ىف قضاء النقض أن عقد اإلجيار مـن العقـود امللزمـة                   
للجانبني ، يلتزم املؤجر مبقتضاه أن ميكن املستأجر من االنتفاع بشيء معني مدة معينة لقاء أجـر                 

 ، وهو عقد رضائي خيضع ىف قيامه ملبدأ سـلطان اإلدارة  ، فيكفـي                معلوم يدفعه إليه املستأجر   
النعقاده تراضي املتعاقدين وال حيتاج ىف ذلك إىل شكل خاص ، وجيوز استخالصه ضمنا من وقائع                
الدعوى واألدلة املطروحة فيها ، فيصح أن يكون عقد اإلجيار غري مكتوب وجيوز إثباتـه بكافـة                 

اإلقرار واليمني ، وخيضع ىف أحكامه إىل النصوص اليت وضعها املـشرع            الطرق القانونية مبا فيها     
لتنظميه ومنها التزام املستأجر بان يستعمل العني املؤجرة على النحو املتفق عليه ، فـان مل يكـن                  

  .هناك اتفاق التزم بان يستعمل العني حبسب ما أعدت له
   )8/4/2001 ق جلسة 63 لسنه 4279الطعن رقم ( 

  

 املطعون فيه بذلك يكون فضال عن خمالفته الثابت ىف األوراق قد خالف القانون وأخطأ                  احلكم
ىف تطبيقه عندما أسس قضاءه على نقل عبء إثبات الدعوى إىل الطاعن على الرغم مـن أنـه                  
مدعي عليه فيها وغري مكلف بإثباهتا ، وسكوته عن النفي ال يصلح بذاته دليال للحكم للمطعون                

 املقـدم   –بطلباهتم بعد أن عجزا عن إثبات صحة عقد اإلجيار سند الدعوى            " عيان  املد" ضدمها  
  .منها
   )22/4/2001 ق جلسة 70 لسنه 1202الطعن رقم ( 

  

أن احلكم املطعون فيه أضاف إىل أسبابه اآلخذ بأسباب احلكم املستأنف ذلك أن حاصـل هـذه                 
ية وأن الطاعن مل يتنازع فيه منذ حتريـره         األسباب أن عقد اإلجيار املذكور مسجل باجلمعية الزراع       

 ومل يثبت ما ادعاه من ملكيتـه ألرض الـرتاع           1998 حىت رفع الدعوى ىف عام       1963ىف عام   
بالتقادم ، ىف حني أنه من غري الثابت ىف األوراق تسجيل العقد املشار إليه باجلمعية املـذكورة ،                  

 املطعون ضدمها بعد أن أنكر الطاعن عقد        فضال عن أن عبء إثبات الدعوى يقع قانونا على عاتق         
اإلجيار املنسوب إليه والذي مل يثبت ىف األوراق سبق مواجهته به قبل رفع الدعوى ومن مث يضحي                

  .احلكم املطعون فيه معيبا مبا يتعني نقضه
   )4/2001/ ق بجلسة70 لسنه 1202الطعن رقم ( 

  

اعتبـارا  "  بشان إجيار األماكن على أن       1977 لسنه   49 من القانون رقم     24أن النص يف املادة     
من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تربم عقود اإلجيار كتابة وجيب إثبات تارخيها مبأمورية الشهر               

يلزم املؤجر عند تأخري أي مبين أو وحدة منه أن يثبت يف            . العقاري الكائن بدائرهتا العني املؤجرة      
 ترخيص البنـاء ومقـدار األجرة املقدرة للوحدة املؤجرة        عقد اإلجيار تاريخ ورقم وجهة إصدار     

  .من هذا القانون وذلك بالنسبة للمباين اخلاضعة لنظام األجرة املبدئية) 11(وفقا للمادة  



   )30/5/2001 ق جلسة 64 لسنه 2300الطعن رقم ( 
  

إدا   رية الشهر العقا  ر  بمأمو  ريخ عقد اإليجا  رمشكلة عدم إثبات تا    ا ري الكائن ب  ته
  العين محل النزاع 

ملا كان ذلك وكان البني من األوراق أن املطعون ضده أمام حمكمة املوضوع عقد إجيار العني حمل                 
الرتاع مكتوبا ، وخلت األوراق مما يفيد متسك الطاعن مبا ينال من هذا العقد إال مبخالفة شروطه                 

نعي على احلكم املطعون فيه باستناده يف       لقواعد إجيار األماكن املتعلقة بالنظام العام ، ومن مث فان ال          
قضائه إىل العقد املشار إليه رغم عدم إثبات تارخيه مبأمورية الشهر العقاري الكائن بإدارهتا العـني                

  .حمل الرتاع يكون على غري أساس
   )30/5/2001 ق جلسة 64 لسنه 2300الطعن رقم ( 

  

وضوع بـصورته عقـد البيـع املـؤرخ         ملا كان ذلك وكان الطاعنون قد متسكوا أمام حمكمة امل         
 الصادر من مورثتهم للمطعون ضده األول وانه قصد به حرماهنم من االنتفاع بشقة              1/9/1991

 أن يكون – لو صح –الرتاع وطلبوا إحالة الدعوى إىل التحقيق إثباته وكان من شان هذا الدفاع           
بائع بتسليم املبيع فان احلكم املطعون      عقد البيع منعدما ال وجود له وال يترتب عليه التزام ورثة ال           

  .فيه إذ مل يعرض له يكون معيبا بالقصور مبا يوجب نقضه
   )20/2/2001 ق جلسة 69 لسنه 4739الطعن رقم ( 

  . المستأجر أداؤهاوجوب بيان مقدار األجرة الواجب على. احلكم بإثبات العالقة االجيارية 
   )21/6/2000 ق جلسة 64 لسنه 7630الطعن رقم ( 

  

متسك الطاعن بإقرار املطعون ضدهم بوكيله احلاضر عنه يف دعوى أخري أقيمت منه ضد األخري               
. دفاع جـوهري    . تدليله على ذلك باملستندات     . بثبوت العالقة االجيارية بينهما عن عني الرتاع        

ـ               ون قضاء احلكم املطعون فيه باإلخالء دون متحيص ذلك اإلقرار وصحة نسبته إىل مورث املطع
ال يغري منه إلغاء احلكم الصادر ىف الدعوى األخـرى          . قصور. ضدهم والظروف اليت صدر فيها      

  .طاملا مل يكن حمله حماضر اجللسات اليت أثبت فيها اإلقرار
   )5/7/2000 ق جلسة 68 لسنه 1990الطعن رقم ( 

  ية الجديدةرالعالقة االيجا
  .يام عالقة اجيارية جديدة مباشرة بينهماق. أثره . قبض املالك األجرة من املتنازل إليه 

   )12/6/2000 ق جلسة 69 لسنه 2216الطعن رقم ( 
متسك الطاعن بإقامته بعني الرتاع مع والده املستأجر األصلي حىت وفاته وبتنازل الشركة املطعون              

لـده  ضدها عن حقها يف طلب اإلخالء لعلمها بإقامته هبا منذ أربعة عشر عاما الحقة على وفاة وا                
اطـراح  . وقبوهلا سداده األجرة وملحقاهتا دون اعتراض منها او من تابعيها حىت رفع دعواهـا               

احلكم املطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بإهناء عقد اإلجيار ورفض الدعوى الفرعية بطلب احلكـم        



ء إقامته هبا   بإلزام الشركة بتحرير عقد إجيار له على سند من انتفاء إقامته مع والده حىت الوفاة وبد               
. بعدها وان إيصاالت سداده األجرة مجيعها صادرة باسم املستأجر األصلي ىف تاريخ ال حق لوفاته              

  .فساد ىف االستدالل
   )12/6/2000 ق جلسة 69 لسنه 2216الطعن رقم ( 

  

انتهاء احلكم املطعون فيه إىل أن العني حمل الرتاع أجرت خالية وليست مفروشة استنادا إىل مـا                 
 بعقد الصلح املكمل للعقد األصلي من حتديد األجرة للمكان املؤجر وأخـري للمنقـوالت               ورد

املستعملة فيه وضالة الزيادة املتفق عليها لألجرة وعدم اكتساب احملل للسمعة التجارية واالتصال             
  .فساد ىف االستدالل. قرائن ال تؤدي بذاهتا إىل ما استخلصه منها . بالعمالء 

   )24/5/2000 ق جلسة 64 لسنه 7323الطعن رقم ( 
ة طرق            د بكاف ع شروط العق أخير وجمي ة الت حق المستأجر وحده في إثبات واقع

  اإلثبات 
  

حق املستأجر وحده يف إثبات واقعة التأخري ومجيع شروط العقد بكافة طرق اإلثبات مبا فيها البينة                
عـدم لـزوم    . مؤداه   . 1977 لسنه   49 ق   24 املقابلة للمادة    1969 لسنه   52 ق   16م  . 

  .العالقة االجيارية بالكتابة او حصول املستأجر على إيصاالت بسداد األجرة
   )21/6/2000 ق جلسة 64 لسنه 7630الطعن رقم ( 

متسك الطاعن بوجود اتفاق بينه وبني املطعون ضدمها على قيام الشركة اليت ميثلـها باسـتخدام                
ت بنفسها او مبن تراه ملدة جتدد برضـاء الطـرفني           العني املؤجرة كمحطة خلدمة ومتوين السيارا     

واقرار املطعون ضدمها هلذا االتفاق باملطالبة باألجرة املتفق عليها فيه تدليله على ذلك باملستندات              
التفات احلكم املطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه باإلخالء لتأخري جزء منها            . دفاع جوهري   . 

  .قصور. للغري دون إذن املؤجر 
   )24/5/2000 ق جلسة 69 لسنه 1700 الطعن رقم (

ا    راألجرة   د اإليج ة     000 األجرة  رصو 000 رآن الزم لعق دير القيم  المنازعة في تق
  000ية رااليجا

. املنازعة لتعني مقـدارها ابتـداء       . كيفيه  . حتديدها  . األجرة ركن الزم النعقاده     . عقد اإلجيار   
 عدم ثبوت األجرة بعقد مكتوب أو حكم قبـل توجيـه            .مؤداه  . منازعة ىف وجود عقد اإلجيار      
ال يغري منه   . عدم قبول دعوى اإلخالء لعدم سداد األجرة        . أثره  . التكليف بالوفاء إىل املستأجر     

  علة ذلك . اختصاص حمكمة اإلخالء بالفصل يف املنازعات اليت تثور بشان األجرة . 
   )28/2/2000 ق جلسة 69 لسنه 289الطعن رقم ( 
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   للوحدة الواحدةرحظر إبرام اآثر من عقد إيجا

  

 يف شأن تأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني      1977 لسنة   49 من القانون رقم     24تنص املادة   
وحيظر علي املؤجر إبرام أكثر من عقد إجيار واحد للمبين أو           "  الفقرة األخرية      –املؤجر واملستأجر   

  " لفة يقع باطالً العقد أو العقود الالحقة للعقد األول وحدة منه ، ويف حالة املخا
  

   للوحدة الواحدةرالعقوبة الجنائية لجريمة إبرام المؤجر اآثر من عقد إيجا

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد علي ستة أشهر            "  من ذات القانون     76وتنص املادة   
جنية أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خيـالف         وبغرامة ال تقل عن مائة جنية وال جتاوز مخسمائة          

  .  ، من هذا القانون … ، 24  ، … ، … ، …أحكام املواد 
  

ر           رالمبادئ التي أ   ساها قضاء محكمة النقض في شأن حظر تحرير المؤجر ألآث
  رمن عقد إيجا

  

   للوحدة الواحدة ر حظر إبرام أآثر من عقد إيجا00المبدأ األول 
ام اكثر من عقد إجيار واحد للمبين او الوحدة منه وىف حالة املخالفـة يقـع                حيظر على املؤجر إبر   

باطال العقد أو العقود الالحقة للعقد األول يدل على أن املشرع وان نص ىف الفقرة األوىل مـن                  
 سالفة الذكر على وجوب إبرام عقود اإلجيار كتابة واثبات تارخيها مبأموريـة الـشهر               24املادة  

 بدائرهتا العني املؤجرة حظر على املؤجر ابرام اكثر من عقد إجيار واحد للمبين او               العقاري الكائن 
الوحدة منه ورتب بطالن عقد اإلجيار الالحق للعقد االول بطالنا مطلقا مستهدفا بذلك مواجهة              
تعدد املستأجرين ملكان واحد اال انه مل يرتب بطالن على عدم اثبات تـاريخ العقـد ىف الـشهر                   

طاملا حتقق ما ابتغاه املشرع من إفراغ هذا العقد كتابة وبشروط ال خمالفة فيها لقواعـد                العقاري  
  .إجيار األماكن املتعلقة بالنظام العام

   )30/5/2001 ق جلسة 64 لسنه 2300الطعن رقم ( 
   الالحقر بطالن عقد اإليجا00المبدأ الثاني 

  

بطالن العقـود   . أثره  . خمالفة ذلك   .  منه   حظر إبرام اكثر من عقد إجيار واحد للمبين او الوحدة         
الالحقة للعقد األول بطالنا مطلقا ولو كان املستأجر الالحق حسن النية او سبق وضع يده على                

  . مدين573ال حمل العمال نص املادة . العني املؤجرة 
   )8/3/2000 ق جلسة 64 لسنه 425الطعن رقم ( 

  ة عن وحدة واحدةر المحرر اإليجااساس األفضلية بين عقود00المبدأ الثالث 



أفضليته على املطعـون    . الزمه.    ثبوت أسبقية استئجار الطاعن لعني الرتاع ووضع يده عليها          
ضده الثاين ولو كان عقده صحيحا او وضع يده على عني الرتاع بعد انتزاع احليازة باإلكراه من                 

فاع بالعني وقضائه بالتعويض اسـتنادا إىل       عدم متكني احلكم املطعون فيه األخري من االنت       . الطاعن  
  .خطأ ىف تطبيق القانون. استحالة التنفيذ العيين الستئجار املطعون ضده الثاين للعني 

   )6/3/2000 ق جلسة 54 لسنه 890الطعن رقم ( 
  

األفضلية ملن سـبق    . تعدد املستأجرين لعني واحدة بعقود صحيحة خاضعة ألحكام القانون املدين           
علم املستأجر بوجود   .  مدين   573م  . اقتصار حق الباقني ىف التعويض      .  يده دون غش     إىل وضع 

عدم تاثر حـق    . مؤداه  . كفايته لثبوت الغش وانتفاء حسن النية       . إجارة سابقة وقت وضع اليد      
  .علة ذلك . من فضل عقده للحيازة او انتقاهلا للغري 

   )6/3/2000 ق جلسة 54 لسنه 890الطعن رقم ( 
  

بطالن العقد الالحق للعقـد     . خمالفة ذلك أثره    . ظر إبرام اكثر من عقد اجيار للوحدة الواحدة         ح
قضاء احلكم املطعون فيه بثبـوت العالقـة االجياريـة          . االول بطالنا مطلقا متعلقا بالنظام العام       

  .خطا ىف تطبيق القانون. للمطعون ضده الثاين حال قيام العقد األصلي 
   )6/2/2000 ق جلسة 63 لسنه 2327الطعن رقم ( 

  

متسك الطاعن بسريان تشريعات إجيار األماكن على عيين الرتاع وان عقده اسبق على عقد اجيار               
قضاء احلكم املطعون   . دفاع جوهري   . تدليله على على ذلك باملستندات      . املطعون ضدها الثانية    

 والثالثة على العني دون غش إعماال       فيه بأفضلية عقد األخرية لوضع يدها واملطعون ضدها الثانية        
  .قصور .  مدين ودون ان يعرض هلذا الدفاع 573لنص م 

   )8/3/2000 ق جلسة 64 لسنه 425الطعن رقم ( 
  التأجير من صاحب الوضع الظاهر

    متسك الطاعن بشغله للعني مبوجب عقد صادر من زوج املطعون ضـدها االويل وبـسداده               
ك الظاهر وبصورية عقد اإلجيار الصادر البنها املطعون ضده الثاين وطلبـه            األجرة له باعتباره املال   

قضاء احلكم املطعون فيه بطرد الطاعن دون       . دفاع جوهري   . إحالة الدعوى إىل التحقيق الثباته      
  .قصور . متحيص هذا الدفاع والتحقق من توافر شروط الوضع الظاهر 

  ) 9/4/2000 ق جلسة 69 لسنه 401الطعن رقم ( 
  

متسك الطاعنة أمام حمكمة االستئناف باستئجارها شقة الرتاع حبسن نية من املالك الظاهر للعقـار     
قضاء احلكم املطعون فيه برفض دعواها تأسيسا       . دفاع جوهري   . وتدليلها على ذلك باملستندات     

ون أن  على أن املؤجر هلا ليس ملكا او شريكا ىف ملكية العقار او وكيال مفوضـا ىف التـأخري د                  
  .خطأ وقصور. يعرض هلذا الدفاع 



   )3/2/2000 ق جلسة 64 لسنه 6174الطعن رقم ( 
  

متسك الطاعنني أمام حمكمة املوضوع باستئجارمها عني الرتاع من املطعون ضدها السادسة حبسباهنا          
هـر  املالكة الظاهرة للعقار استنادا إىل ظروف ساقاها تولد ىف االعتقاد الشائع مبطابقة هـذا املظ              

قضاء احلكم املطعون فيه بطرد الطاعنني للغـصب        . دفاع جوهري   . للحقيقة مقترنا حبسن النية     
  .دون ان يعرض هلذا الدفاع خطأ وقصور

   )24/2/2000 ق جلسة 69 لسنه 726الطعن رقم ( 
   في حق المالك الجديدر سريان عقد اإليجا00المبدأ الرابع 

. شـرطه   .  املستأجر باحلقوق الناشئة عن عقد اإلجيار        مطالبة. ملشتري العقار بعقد غري مسجل      
. أثـره   . نقاذ احلوالـة    . حوالة عقد اإلجيار إليه من البائع وقبول املستأجر للحوالة او إعالنه هبا             

  .علة ذلك. للمشتري مقاضاة املستأجر ىف شان احلقوق احملال هبا دون حاجة الختصام املؤجر 
   )14/5/2000لسة  ق ج64 لسنه 8419الطعن رقم ( 

  

سريانه ىف حق املالك اجلديد ولو مل يكن له تاريخ ثابت يوجه رمسي علـى انتقـال                 . عقد اإلجيار   
  .شرطه  . 1969 لسنه 52 ق 22 املقابلة للمادة 1977 لسنه 49 ق 30م . امللكية 

   )13/1/2000 ق جلسة 69 لسنه 250الطعن رقم ( 
  

  .جلديد بذات شروطه السابقة دون حاجة لتحرير عقد جديدسريانه يف حق املالك ا. عقد اإلجيار 
   )13/3/2000 ق جلسة 69 لسنه 1354الطعن رقم ( 

  

سريانه ىف حق املالك اجلديد دون حاجة ىف قبوله         . تصريح املؤجر للمستأجر بالتأخري من الباطن       
  .1977 لسنه 49 ق 30م . او ثبوت التاريخ 

   )25/9/2000 ق جلسة 69 لسنه 1216الطعن رقم ( 
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   مبدأ نسبية أثر العقد يعين يف جمال عقود اإلجيار ان للمستأجر كطرف يف عقد اإلجيار دون غرية                 
احلق يف االنتفاع بالعني املؤجرة ، وإذا خالف املستأجر هذا االلتزام جاز احلكم باخالئة من املكان                

 مـن  18وجه غري قانوين ويف ذلك تنص املادة    املؤجر وكذا إخالء من تواجد بالعني املؤجرة علي         
ال جيوز للمؤجر   "  م يف شأن حتقيق التوازن يف العالقات االجيارية          1981 لسنة   136القانون رقم   

  :أن يطلب إخالء املكان ولو انتهت املدة املتفق عليها إال ألحد األسباب اآلتية 
  ……………………………………… -أ
  …………………………………… -ب
ملستأجر قد تنازل عن املكان املؤجر أو أجره من الباطن بغري أذن كتايب صـريح          إذا ثبت أن ا    -ج

  " …من املستأجر األصلي ، أو تركة للغري بقصد االستغناء عنه هنائيا 
  

ساها قضاء النقض والخاصة بجواز إشراك المستأجر لغيرة في          رالمبادئ التي أ  
  االنتفاع بالعين المؤجرة 

ي ترك املستأجر للعني املؤجرة او تنازله عنها الخر او قيام شركة بينهما             من املقرر أن إثبات او نف     
من عدمه هو من مسائل الوقائع اليت تستقل حمكمة املوضوع بتقديرها إال أن ذلك مشروط بـان                 

  .تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي حلمله
   )31/5/2001 ق جلسة 70 لسنه 386الطعن رقم ( 

  

   ري واثرة علي امتداد عقد اإليجار معه في نشاط التجااشتراك المستأجر الخر
   ان قيام مستأجر العني باشراك اخرين معه ىف النشاط املايل والصناعي الذي يباشره فيها عـن                
طريق تكوين شركة بينهم ال يعدو ان يكون متابعة من جانب املستاجر لالنتفـاع بـالعني فيمـا                  

املستثمر حصصا الخرين على سبيل املشاركة ىف استغالل        اجرت من اجله بعد ان ضم إىل رأمساله         
هذا املال املشترك ويكون شان هؤالء الشركاء ىف شغل العني املؤجرة شـان املـستأجر دون ان                 
ينطوي هذا بذاته على معين ختلي مستأجر العني عن حقه ىف االنتفاع هبا سواء كلـها او بعـضها             

 إجيارا كان من الباطن او تنازال عن        –ن طرق التخلي    على شريكه ىف املشروع املايل بأي طريق م       
 النتفاء مقتضى ذلك قانونا ، بل يظل عقد اجيار العني على حالة قائما لصاحل املـستأجر                 –اإلجيار  

  .وحده ما مل يثبت بدليل اخر ختليه عن حقوقه املتولدة عن هذا العقد إىل الغري
   )22/3/2001 ق جلسة 64 لسنه 6443الطعن رقم ( 



  رالتخلي عن عقد اإليجا
  

    ال جيوز للمستأجر التخلي عن حقوقه املتولدة عن هذا العقد إىل الغري بأي صورة من صـور                 
التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعا لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغري ذلـك انـه                  

ؤجرة فإذا ما ثبت انه ختلي عن       بالتخارج يتعني على املستأجر ان يعود إىل االنفراد مبنفعة العني امل          
حقوقه فيها إىل الغري ، ولو كان هذا الغري هو الشركة اليت ختارج منها او أحد الشركاء فيهـا ،                    

 23فان هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذي جييز للمؤجر طلب إخالء العني عمال باملادة        
  .1981 لسنه 136ج من القانون /  18 املقابلة للمادة 1969 لسنه 52ب من القانون رقم / 
   )22/3/2001 ق جلسة 64 لسنه 6443الطعن رقم ( 

  

د                ي عق رة عل تأجره وأث ا اس               تكوين الشرآات ومساهمة المستأجر فيها بم
  راإليجا

  

   قيام مستأجر العني باشراك آخرين معه ىف النشاط الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شـركة                
عدو أن يكون متابعة من جانب املستأجر لالنتفاع بالعني فيما أجرت من اجله بعـد ان                بينهما ال ي  

ضم إىل رأمساله املستثمر حصصا الخرين على سبيل املشاركة ، ويكون شان هؤالء الـشركاء ىف                
شغل العني املؤجرة شان املستأجر دون ان ينطوي هذا بذاته على معين ختلي مستأجر العني عـن                 

فاع هبا إىل شريكه ىف املشروع املايل بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد إجيـار                 حقه ىف االنت  
  .العني على حالة قائما لصاحل املستأجر وحده

   )31/5/2001 ق جلسة 70 لسنه 386الطعن رقم ( 
ال تالزم بني نشأة الشركة ومباشرة نشاطها       . تكوين املستأجر شركة مع اخر      . ماهيتها  . الشركة  
  .ان ال يكون حق اإلجارة ضمن مقومات الشركة. ِ شرطه .ود العني املؤجرة وبني وج

   )5/4/2000 ق جلسة 63 لسنه 5953الطعن رقم ( 
  تقديم المستأجر لوحدته السكنية آحصة في الشرآة 

  

إذا ما قدم حقه لشخص ىف إجارة العني كحصة له ضمن مقومات الشركة مت اتفق الشركاء على                 
ها فانه يتعني أن يعود العني إىل مستأجرها األصلي لالنفراد مبنفعتها ، فإذا ما              فسخ الشركة وتصفيت  

ثبت انه ختلي عن حقوقه فيها إىل الغري ولو كان هذا الغري هو شريكه اآلخر فان هذا التخلي تقوم                   
به إحدى صور الترك اليت جتيز للمؤجر طلب إخالء العني املؤجرة إعماال حلكم الفقـرة ج مـن                  

  .1981 / 136 من قانون إجيار األماكن قم 18املادة 
   )31/5/2001 ق جلسة 70 لسنه 386الطعن رقم ( 

  

 امام حمكمة اول درجة وبصحيفة استئنافه بدفاع مـؤداه          –ملا كان ذلك وكان الطاعن قد متسك        
انه ختارج من الشركة اليت كوهنا مع جنله ونقل مقرها إىل مكان اخر وانه مل يتخل علـى العـني                    



 وقدم إىل حمكمة املوضوع تدليال علـى ذلـك شـهادة            –ؤجرة وامنا باشر فيها نشاطه مبفرده       امل
باملوقف الضرييب صادرة من مأمورية ضرائب دكرنس وانذار عرض القيمة االجياريـة ومقايـسة              
تركيب تليفون بالعني املؤجرة وصور فوتوغرافية الخطارين ملصلحة الضرائب بتعديل ونقل مقـر             

د اجيار املقر اال ان احلكم املطعون فيه قضي باإلخالء على سند من انه ختلي عن العني             الشركة وعق 
 دون ان يواجه دفاع الطاعن وما قدمه من مستندات مبا هلا من داللة              00املؤجرة لنجله وزوجته    

 ان يتغري   – لو صح    –وإذ كان هذا الدعوى جوهريا ومن شانه        . على عدم ختليه عن عني الرتاع       
  .ه الرأي ىف الدعوى فان احلكم يكون معيبا مما يوجب نقضهبه وج

   )31/5/2001 ق جلسة 70 لسنه 386الطعن رقم ( 
تدليله على ذلك   . متسك الطاعن بصورية ختارجه من الشركة لصاحل ابنه لستره وصية عدل عنها             

ن ان يواجه هذا    قضاء احلكم املطعون فيه باإلخالء دو     . وطلبه إحالة الدعوى إىل التحقيق الثباته       
  .قصور و إخالل حبق الدفاع. الدفاع مبا يقتضيه 

   )10/7/2000 ق جلسة 69 لسنه 1466الطعن رقم ( 
  

عـدم اشـتراط    . إدخال املستأجر شركاء معه ىف النشاط الذي يباشره عن طريق تكوين شركة             
  .ممارسة ذات النشاط الذي استؤجرت العني من اجله

   )11/6/2000 جلسة  ق64 لسنه 8158الطعن رقم ( 
   روصية الشريك أثرها علي عقد اإليجا

للموصـي  . مؤداه  . عدم نفاذها اال بعد وفاته مصرا عليها        . الوصية تصرف غري الزم للموصي      
عدم جواز اعتبار ايصاء املستأجر بنـصيبه ىف        . اثره  . الرجوع عنها صراحة او دالله قبل وفاته        

  .الشركة إىل غريه تنازال عن اإلجيار
   )10/7/2000 ق جلسة 69 لسنه 1266الطعن رقم ( 

  

. إشراك املستأجر الخرين معه يف استغالل العني املؤجرة عن طريق تكوين شركة جديدة بينـهم                
عودة العني إىل املستأجر    . اثره  . انقضاء الشركة   . بقاء عقد اإلجيار قائما لصاحل املستأجر وحده        

  .علة ذلك. از استمرار الشريك ىف البقاء هبا عدم جو. األصلي لالنفراد مبنفعتها 
   )24/5/2000 ق جلسة 63 لسنه 5821الطعن رقم ( 

  
  

  ر  للشرآاء واثرة علي فسخ عقد اإليجارتنازل المستأجر عن عقد اإليجا
تدليلهم على ذلك مبا اقر به األخـري        . متسك املؤجرين بتنازل املستأجر األصلي عن عني الرتاع         

ثبوت تضمن هذا العقد إقرار بتنازل املستأجر األصلي        . ربم بينه وبني املتنازل اليه      بعقد الشركة امل  
ثبوت واقعة التنازل عـن     . مؤداه  . للشركة عن مجيع حقوقه املمنوحة له مبوجب عقد استئجاره          

  .1981 لسنه 136ج ق  / 18م . عني الرتاع دون اذن كتايب من املالك املوجب الخالئها 



   )23/2/2000 ق جلسة 67 لسنه 665الطعن رقم ( 
  

متسك الطاعن الثاين بانه مل يكن شريكا ىف الشركة اليت تكونت بني باقي الطاعنني ىف عني الـرتاع   
وباستمرار عقد االجيار لصاحله باعتباره املستاجر االصلي للعني مع الطاعن االول وتدليله علـى              

خالء تاسيسا على ختـارج الطـاعنني االول   ذلك باملستندات اقامة احلكم املطعون فيه قضاءه باال       
عدم . والثاين من الشركة اليت تكونت بني مجيع الطاعنني واعتباره ذلك تنازال عن العني املؤجرة               

  .قصور . بيانه املصدر الذي استقي منه التخارج واغفاله حبث دفاع الطاعن الثاين 
   )23/2/2000 ق جلسة 68 لسنه 987الطعن رقم ( 

 مورث الطاعنني املستأجر للفاترينة حمل الرتاع حقه ىف إجارهتا كحـصة ىف راس مـال    عدم تقدمي 
عودة العني إىل املستأجر دون توقف على       . اثره  . فسخ عقد الشركة او إهنائه      . مؤداه  . الشركة  

  .انتهاء تصفية الشركة
   )5/4/2000 ق جلسة 63 لسنه 5953الطعن رقم ( 

ه ىف النشاط املايل الذي يباشره فيها عن طريق تكـوين شـركة             إشراك مستأجر العني الخرين مع    
  .عدم انطوائه على معين ختليه عنها عقد اإلجيار لصاحل املستأجر وحده. بينهم 

   )5/4/2000 ق جلسة 63 لسنه 5953الطعن رقم ( 
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 االتفاق على أجرة    أن حتديد أجرة األماكن اخلاضعة للقوانني االستثنائية يتعلق بالنظام العام ، وان           
  .جتاوز احلد األقصى لألجرة القانونية يقع باطال

   )30/5/2001 ق جلسة 70 لسنه 1420الطعن رقم ( 
  

  .تعلقها بالنظام العام. حتديد أجرة األماكن اخلاضعة ألحكام قوانني إجيار األماكن 
   )17/5/2000 ق جلسة 62 لسنه 2897الطعن رقم ( 

  

. عدم جواز على ما خيالفها      . تعلقه بالنظام العام    .  للقوانني االستثنائية    حتديد أجرة األماكن طبقا   
وقوعه يستوي ورود االتفـاق علـى       . االتفاق على أجرة جتاوز احلد األقصى لألجرة القانونية         

  .الزيادة ىف عقد اإلجيار أو أثناء سريانه
   )11/5/2000 ق جلسة 68 لسنه 2449الطعن رقم  ( 

  

  .تعلقه بالنظام العام. اكن اخلاضعة للقوانني االستثنائية حتديد أجرة األم
   )23/3/2000 ق جلسة 63 لسنه 3533الطعن رقم  ( 

  طرق الطعن علي تحديد األجرة 
 وعلى ما جري به قـضاء هـذه         – 1977 لسنه   49أن مفاد نص املادة األوىل من القانون رقم         

األماكن اليت تستحدث بعد نشر قرار وزير        أن قواعد حتديد األجرة ال تسري إال على          –احملكمة  
اإلسكان مبد سريان قانون إجيار األماكن إىل القرية اليت تؤجر ألول مرة بعد ذلك النشر ، وذلك                 
دون املساس بأوضاع أجرة املباين القائمة واملؤجرة وقت نشر القرار باعتبار أن املكـان وحـىت                

ريعات إجيار األماكن فال خيضع ألحكامهـا ،        تاريخ صدور ذلك القرار خيرج عن نطاق تطبيق تش        
  .ومن مث ال ختتص جلنة تقدير اإلجيارات بتحديد أجرهتا

   )31/1/2001 ق جلسة 65 لسنه 234الطعن رقم ( 
  

  التحايل على زيادة هذه األجرة يجوز إثباته بكافة طرق اإلثبات
ن ويتضمن الرتول عن حقوقـه         أن كل شرط او اتفاق يتم باملخالفة ألحكام قوانني إجيار األماك          

وان " أو الضمنية   " اليت فرضتها هذه القوانني يقع باطال بطالنا مطلقا ال تلحقه اإلجازة الصرحية             
التحايل على زيادة هذه اآلجر جيوز إثباته بكافة طرق اإلثبات ، وان تقدير أجرة العني املـؤجرة                 

لمستأجر الذي مت التقدير أثناء استئجاره او أي        لصيقا هبا ، فإذا صار هذا التقدير هنائيا فال جيوز ل          
  .مستأجر الحق العودة إىل املنازعة فيه

  )10/6/2001 ق جلسة 70 لسنه 1036الطعن رقم ( 



  

إن املعول عليه ىف حتديد القانون الواجب التطبيق بشان تقدير أجرة املبين هـو بتـاريخ إنـشائه                  
  . او املنشاة بعد العمل بأحكامهفيسري القانون على األماكن املرخص ىف إقامتها

   )10/6/2001 ق جلسة 70 لسنه 1036الطعن رقم ( 
  

ا ال                    ا مطلق اطال بطالن ع ب ة يق االتفاق على أجرة تجاوز الحد األقصى لألجرة القانوني
  يعتد به

  

االتفاق على أجرة جتاوز احلد األقصى لألجرة القانونية يقع باطال بطالنا مطلقا ال يعتد به ويؤخذ                
األجرة القانونية ويستوي أن يكون االتفاق على هذه الزيادة قد ورد ىف عقد اإلجيـار أو أثنـاء                  ب

  .سريانه وانتفاع املستأجر بالعني املؤجرة
   )10/6/2001 ق جلسة 70 لسنه 1036الطعن رقم ( 

  

استجد بعد  العربة ىف معرفة القانون الذي حيكم املكان املؤجر إمنا هي بتاريخ إنشاء املكان ذاته إذ                
تاريخ إنشاء املبين يدل على ان املشرع اعتد ىف حتديد مقدار األجرة القانونية للعني املؤجرة لغـري                 

 بتاريخ إنشاء املبين ، مما الزمه انه يتعني على احملكمة قبل            – اخلاضعة الحكامه    –أغراض السكين   
اعتباره مسالة أولية الزمـة     أن تفصل ىف طلب اإلخالء أن حتسم الرتاع حول تاريخ إنشاء املبين ب            

للفصل ىف طلب اإلخالء املعروض عليها لتحدد القانون الواجب التطبيق وصـوال إىل األجـرة               
  .القانونية

   )30/5/2001 ق جلسة 70 لسنه 1420الطعن رقم ( 
  

ى     1981 لسنة   136قم  رآيف تحدد تحديد األجرة في ظل القانون         م معقودا للمالك عل
  ن إليها بالقانورالمشاضوء األسس والتكاليف 

 ىف شان تأخري وبيع األمـاكن ان  1981 / 136 من القانون رقم 5 ،   4   أن مفاد نص املادتني     
املشرع جعل حتديد األجرة معقودا للمالك على ضوء األسس والتكاليف املشار اليها بالقانون إال              

ىل اللجنة لتحديـد األجـرة      ىف حالة عدم موافقة املستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إ            
وذلك خالل تسعني يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده الحقا على امتام البناء أمـا إذا كـان                   
تعاقده سابقا على ذلك فان امليعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل املالك باألجرة احملددة او من                 

  .تاريخ شغله للمكان املؤجر أيهما أقرب
   )5/7/2001 ق جلسة 62لسنه  6762الطعن رقم ( 

  

انون            م  راختصاص لجنة تحديد أجرة األماآن المنصوص عليه في الق  1981  136ق
ى                   ا عل ا دائم ر مطروح ام ويعتب هو من قبيل االختصاص الوالئي المتعلق بالنظام الع

را    ات رمحكمة الموضوع وعليها ان تقضي من تلقاء نفسها فى سلطة تلك اللجان والق
  ة فيهارالصاد

  



كما انه من املقرر ىف قضاء هذه احملكمة أن اختصاص جلنة حتديد اجرة االماكن املنصوص عليه ىف                 
 هو من قبيل االختصاص الوالئي املتعلق بالنظام العام ويعترب مطروحا           1981 / 136القانون رقم   

ات دائما على حمكمة املوضوع وعليها ان تقضي من تلقاء نفسها ىف سلطة تلك اللجان والقـرار               
 ومل يطعن   136/1981الصادرة فيها فإذا قام املالك بتقدير اجرة االماكن اخلاضعة للقانون رقم            

املستأجر ىف هذا التقدير أصبحت األجرة اليت قدرها املالك أجرة قانونية وال جيوز للجان حتديـد                
ألمـاكن  االجرة ان تتصدي من تلقاء نفسها او بناء على طلب املؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك ا               

النتفاء واليتها ىف التقدير ابتداء إذ هى جهة طعن فحسب ىف التقدير الذي يقدره املالك ىف عقـد   
االجيار وان هى تصدت واصدرت قرارا بتقدير االجرة لتلك األماكن فإهنا هبذا تكون قد جتاوزت               

  .واليتها واختصاصها املبني ىف القانون على سبيل احلصر ويقع هذا التقدير باطال
   )5/7/2001 ق جلسة 62 لسنه 6762الطعن رقم ( 

  اللجنة المختصة بتحديد األجرة والميعاد المحدد لذلك 
  

ما مل يتقدم املستأجر إىل اللجنة املختصة لتحديد األجرة ىف امليعاد املشار اليه فان املبدئي لألجـرة                 
 سواء من تلقاء نفسها او      يصري هنائيا ونفاذا وال جيوز للجنة بعد ذلك ان تتصدي لتحديد األجرة           

 –بناء على طلب املستأجر احلاصل بعد امليعاد باعتبار ان هذا امليعاد واخذا بالغرض من تقريـره                 
يعد ميعادا حتميا وليس ميعادا تنظيما مبا يترتب عليه سقوط حق املستأجر ىف اللجـوء إىل تلـك     

  .اللجنة بعد انقضاء األجل احملدد
   )5/7/2001ق جلسة  62 لسنه 6762الطعن رقم ( 

  

. عدم خضوعها ألحكام االمتداد القانوين وقواعد حتديـد األجـرة           . األماكن املؤجرة مفروشة    
خضوعها للقواعد العامـة   . سريان ذلك على األماكن املؤجرة مفروش ألغراض السكن او غريها         

  .ىف القانون املدين
   )17/2/2000 ق جلسة 69 لسنه 166الطعن رقم ( 

ان  صاص لج انون     اخت ل الق ى ظ رة ف دير األج سنه 136 تق ل  1981 ل ن قبي  م
  االختصاص الوالئي المتعلق بالنظام العام

  

 من قبيل االختصاص الـوالئي      1981 لسنه   136اختصاص جلان تقدير األجرة ىف ظل القانون        
 لكل من   .وقوعه باطال   . أثره  . خمالفتها لسلطتها الوالئية ىف تقدير االجرة       . املتعلق بالنظام العام    

  .طريف العالقة االجيارية التمسك ببطالن القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه او بدعوى متبدأه
   )3/2/2000 ق جلسة 63 لسنه 6135الطعن رقم ( 

  

 1962 لسنه   46جلان تقدير األجرة اختصامها بتحديد أجرة األماكن اخلاضعة ألحكام القانون           
  .والقوانني الالحقة عليه



   )13/3/2000 ق جلسة 63 لسنه 3533 رقم الطعن( 
وجوب تقديرها وقت متام العقد     .  مدين   567م  . حاالته  . عقد اإلجيار تقدير االجرة باجرة املثل       

وىف مكان الشئ املؤجر مىت كان عقارا للقاضي حتدديها مستعينا بأهل اخلربة او ما يقدمه الطرفان                
  .ن اخري مماثلةمن عقود اجيار عن نفس الشئ املؤجر او اعيا

   )17/5/2000 ق جلسة 64 لسنه 7814الطعن رقم ( 
  

للمدين تقـسيط فـرق     . حتديد اجرة األماكن بالزيادة او النقصان عن املنصوص علية ىف العقد            
   .1977 ق لسنة 22، 17املادتان .  علة ذلك . االجرة ملدة مساوية للمدة الىت استحقت عنها 

   )28/2/2000لسة  ج–ق 69 لسنة 258الطعن رقم ( 
   ات لجان تحديد األجرةرالطعن على قرا

 136أن القواعد اإلجرائية املتعلقة بطرق الطعن ىف أحكام حتديد األجرة الواردة ىف القانون رقم               
 يقتصر سرياهنا على األماكن الىت رخص ىف أقامتها أو مت إنـشاؤها بعـد العمـل                 1981لسنة  

  31/7/1981بأحكامه ىف 
   )13/6/2001 جلسة –ق 64 لسنة 5370الطعن رقم ( 

  

ان من املقرر انه يتعني تطبيق القواعد اإلجرائية املتعلقة بطرق الطعن ىف األحكام الـىت أوردهـا                 
 على كافة الدعاوى الىت رفعت ىف ظله ولو كانت متعلقة بتقـدير             1977 لسنة   49القانون رقم   

  . قوانني اجيار االماكن اجرة مكان حتكمه قاعدة موضوعية وردت ىف قانون سابق من
   )13/6/2001 جلسة –ق 64ق لسنة 64 لسنة 5370الطعن رقم  ( 

 فان مؤدى ذلـك ان  1987اذ كان الطعن على قرار جلنة حتديد األجرة حمل الرتاع قد رفع سنة   
 على الدعوى   1977 لسنة   49تسرى القواعد اإلجرائية واإلجراءات الىت تضمنها القانون رقم         

  املطروحة
  
  )13/6/2001 جلسة –ق 64 لسنة 5370الطعن رقم ( 

  

 1981 لـسنة  136القواعد املوضوعية واإلجرائية املتعلقة بتقدير األجرة الواردة ىف القـانون           
الطعن . مؤداه . سرياهنا على األماكن املرخص ىف أقامتها او املنشاة بعد العمل بأحكامه املادة  منه              

قرارات جلان حتديد أجرة األماكن املـرخص ىف اقامتـها او   ىف األحكام الصادرة ىف الطعون على   
املنشاة او الىت مت إنشاؤها دون ترخيص بعد العمل بأحكام القانون املذكور خـضوعه للقواعـد                

  .املوضوعية واإلجرائية املقررة فية 
   )23/1/2001 جلسة – ق 64 لسنة 5718الطعن رقم ( 

  



ية املتعلقة بطرق الطعن ىف األحكام الىت أوردها القانون رقم          املقرر انه يتعني تطبيق القواعد اإلجرائ     
 على كافة الدعاوى الىت رفعت ىف ظله ولو كانت متعلقة بتقدير أجرة مكـان               1977 لسنة   49

  .حتكمه قاعدة موضوعية وردت ىف قانون سابق من قوانني إجيار األماكن 
   )13/6/2001ق جلسة 64 لسنة 5370الطعن ( 
  

  

 وكان البني من األوراق ان الدعوى تتعلق بوحدة أنشأت حسبما هو ثابـت مـن    ملا كانت ذلك  
 1981 لسنة   136 قبل العمل بأحكام القانون رقم       1978تقرير اخلبري املنتدب ىف الدعوى سنة       

 فـان مـؤدى     1987، وإذا كان الطعن على قرار جلنة حتديد األجرة حمل الرتاع قد رفعت سنة               
 علـى الـدعوى     1977لسنة  49رائية الىت تضمنها القانون رقم      ذلك آن تسرى القواعد اإلج    

  .املطروحة 
   )13/6/2001ق جلسة 64 لسنة 5370الطعن رقم ( 

  

ان املشرع رأى ملصلحة أقرها االكتفاء بنظر املنازعة بتحديد القيمة االجيارية أمام اجلنة املختـصة               
عن باالستئناف ىف احلكم الذي تـصدره       بتحديد األجرة مث أمام احملكمة االبتدائية ومل يروجها للط        

هذه احملكمة إال للخطاء ىف تطبيق القانون واعترب احلكم السابق من حمكمة االستئناف باتا غري قابل              
للطعن فيه بأي وجه من الوجه الطعن مما مفاده انه ال جيوز الطعن بطريق النقد فيما تصدره حمكمة                  

ستثناء من القواعد العامـة الـواردة ىف قـانون          االستئناف من أحكام ىف هذا اخلصوص وذلك ا       
  .املرافعات 

   )13/6/2001ق جلسة 64 لسنة 5370الطعن ( 
 لسنة  136أن القواعد اإلجرائية املتعلقة بطرق الطعن ىف أحكام حتديد األجرة الواردة ىف القانون              

مل بأحكامه ىف    يقتصر سرياهنا على األماكن الىت رخص ىف أقامتها او مت إنشاؤها بعد الع             1981
31/7/1981.   
   )13/6/2001ق  جلسة 64 لسنة 5370الطعن رقم ( 

القواعد املوضوعية واإلجرائية املتعلقة األجرة الواردة بتشريعات إجيار األماكن املتعاقبـة تعلقهـا             
  بالنظام العام استمرار سرياهنا ىف النطاق القانوين لكل منها حسب تاريخ إنشاء املكان 

   )6/3/2001 جلسة – ق 63 لسنة 1059 الطعن رقم( 
  

 سرياهنا  81 لسنة   136القواعد املوضوعية واإلجرائية املتعلقة بتقدير األجرة الواردة ىف القانون          
القواعد املوضـوعية واإلجرائيـة     . على األماكن املرخص بإقامتها او املنشاة بعد العمل بأحكامه          

سرياهنا على األماكن غري اخلاضعة الحكـام تقـدير         بتقدير األجرة ىف القوانني السابقة استمرار       
   .81 ق لسنة 136األجرة بالقانون 



   )14/6/2000ق جلسة 64 لسنة 5817الطعن رقم ( 
  دعوى تخفيض أجرة العين

إقامة الطاعن دعوى لتخفيض أجرة العني حمل الرتاع استناد الستئجاره إياها خالية وصورية عقد              
 مت إنشاؤه منذ اكثر من مخسني عاما وتدليله على ذلـك باملـستندات              اإلجيار باملفروش وان املبىن   

 لـسنة   136التفات احلكم املطعون فيه عن هذا الدفاع واعمالة أحكام القانون           . دفاع جوهري   
 دون الوقوف على تاريخ إنـشاء  1973 على العني استناد اىل إبرام عقد استئجارها عام   1981

  .املبىن خطا وقصور 
   )14/6/2000ق جلسة 64 لسنة 5817 الطعن رقم( 

  

 77 لـسنة    49املنازعة ىف حتديد القيمة االجيارية تعلقها بعقار انشأ ىف ظل العمل بأحكام القانون              
 1981 لسنة   136أثره خضوعها الحكامه ولو رفعت الدعوى وصدر احلكم فيها بعد العمل بق             

.  
   )21/6/2000ق جلسة 64 لسنة 7592الطعن رقم ( 

  

 قصر  1981 لسنة   136 املوضوعية واإلجرائية املتعلقة بتقدير األجرة الواردة ىف القانون          القواعد
سريان القواعـد   . مؤداه  . سرياهنا على األماكن املرخص بإقامتها او املنشاة بعد العمل بأحكامه           

 األحكام  املوضوعية بتقدير األجرة يف القوانني السابقة والقواعد اإلجرائية املتعلقة بطرق الطعن ىف           
 على األماكن الىت ختضع الحكام تقدير األجرة ىف القـانون           1977 لسنة   49الواردة ىف القانون    

   .1981 لسنة136
   )21/6/2000ق جلسة 64 لسنة 7592الطعن رقم ( 

  

تطبيق احلكم املطعون ىف    . خلو أوراق الدعوى من حتديد تاريخ بناء العقار الكائنة به عني الرتاع             
 على واقعة التداعي تأسيسا  على أن أحد مل ينازع ىف تاريخ تأسـيس  1981لسنة   136القانون  
  .خطا وقصور . العقار 

   )6/3/2000ق جلسة 63 لسنة 1059الطعن رقم ( 



الم
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  التدخل التشريعي من أجل المساهمة في حل مشكلة اإلسكان
وإذا أقام املـستأجر     " – الفقرة الثانية    – 1981 لسنة   136 من القانون رقم     22   تنص املادة   

مبين مملوكا له يتكون من أكثر من ثالث وحدات يف تاريخ الحق الستئجاره يكون باخليار بـني                 
االحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفري مكان مالئم ملالكة أو أحد أقاربه حىت الدرجة الثانيـة                

  "  اليت يستأجرها منه باملبين الذي إقامة مبا ال جياوز مثلي األجرة املستحقة عن الوحدة
  

  ات التي أتاحها المشرع للمستأجر رالخيا
إذا أقام املستأجر مبين مملوكا له يتكون من اكثر من ثالث وحدات ىف تاريخ ال حق السـتئجاره                  
يكون اخليار بني االحتفاظ بسكنه الذي يستأجره او بتوفري مكان مالئم ملالكه او أحد أقاربه حىت                

بين الذي أقامه مبا  جياوز مثلي األجرة املستحقة له عن الوحدة اليت يـستأجرها               الدرجة الثابتة بامل  
 على ان مناط إعمال حكم هـذا الـنص أن           – وعلى ما جري به قضاء هذه احملكمة         –منه يدل   

يكون وحدات املبين الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء صاحلة لالنتفاع هبا فعال بعد               
  .نوننفاذ هذا القا

   )13/6/2001 ق جلسة 65 لسنه 1455الطعن رقم ( 
  

ملا كان ذلك وكان الطاعنون قد متسكوا بدفاعهم أمام حمكمة املوضوع بان ما قدمـه املطعـون                 
 وتنازله عن االجارة هلا     20/4/1983ضدمها من تفويض االول للثانية بايقاع طالقها منه املؤرخ          

 مت حتـايال علـى      1979 الرتاع عن شهر سبتمرب سنه       املدون على ايصال سداد اجرة العني حمل      
 بعد اقامة املطعون ضده االول العقار       1981 لسنه   136 من القانون رقم     22تطبيق احكام املادة    

الذي يتكون من اكثر من ثالث وحدات سكنية صاحلة بعد سريان القانون املشار اليه وإذا اقـام                 
ر العني حمل الرتاع اىل املطعـون ضـده االول العـني           احلكم املطعون فيه قضاءه بامتداد عقد اجيا      

 الذي تايد مبا ضدها الثانبة على سند من تـرك           20/4/1983املذكورة بداللة االنذار املوثق ىف      
 من تنازل عنها للثانية دون ان       1979دونه االول على ايصال اجرة العني عن شهر سبتمرب سنه           

 وجـه   –انه دفاع جوهري قد يتغري به لو صـح          يعين ببحث دفاع الطاعنني سالف الذكر رغم        
  .الراي ىف الدعوى فانه يكون مشوبا باالخالل حبق الدفاع والقصور ىف التسبيب مبا يوجب نقضه

   )13/6/2001 ق جلسة 65 لسنه 1455الطعن رقم ( 
  

  م1981 لسنة 136قم ر من القانون 2 فقرة 22شروط إعمال نص المادة 



ان يكون املبين اململوك للمستأجر هـو       . مناطه   . 1981 لسنه   36 ق   22/2اعمال نص املادة    
عدم سريان هذا النص على ما متلكه املستأجر بالشراء او املرياث او غـري              . مؤداه  . الذي اقامه   

  .علة ذلك . ذلك من أسباب كسب امللكية 
   )25/6/2000 ق جلسة 68 لسنه 680الطعن رقم ( 

  

تكون من اكثر من ثالث وحـدات سـكنية ىف تـاريخ الحـق              إقامة املستأجر مبين مملوكا له ي     
الستئجاره ختيريه بني إخالء سكنه الذي يستأجره او توفري مكان مالئم للمالك او ألحد اقاربـه                

 22/2م  . حىت الدرجة الثانية ىف املبين الذي اقامه مبا ال جياوز مثلي اجرة الوحدة اليت يستأجرها                
  .1981 لسنه 136ق 
   )11/5/2000 ق جلسة 58 لسنه 2984الطعن رقم ( 

  

إقامة املستأجر مبين مملوكا له مكون من اكثر من ثالث وحدات سكنية ىف تاريخ الحق الستئجاره      
ختيريه بني إخالء العني املؤجرة له او توفري مكان مالئم ملالكه أو أحد أقاربه حىت الدرجة الثانية                 . 

إسقاط حقه ىف التخيري بتأجريه وحـدات        . 1981 لسنه   136 ق   22/2م  . باملبين الذي أقامه    
  .علة ذلك . وجوب إخالئه للعني املؤجرة له . املبين او بيعها للغري 

   )11/5/2000 ق جلسة 58 لسنه 2984الطعن رقم ( 
  

  مشكلة الوحدات تامة البناء والوحدات غير تامة البناء
 ان الطابق األرضي باملبين اقـيم       ثبوت.    إقامة املستأجر مبين مكون من ثالث وحدات سكنية         

 وان الوحدات اليت اقامها املستأجر بعد العمل به ثـالث           1981 لسنه   136قبل العمل بالقانون    
انتهاء احلكم املطعون   .  من القانون املذكور     22/2انتفاء شرط إعمال نص م      . مؤداه  . وحدات  

 العتباره الوحدتني الكـائنتني بالطـابق       النعي عليه باخلطأ ىف تطبيق القانون     . فيه إىل هذه النتيجة     
  .غري منتج . الثالث والرابع غري تاميت البناء رغم استكماهلا ملرافقها األساسية وتأجريمها للغري 

   )27/4/2000 ق جلسة 64 لسنه 3945الطعن رقم ( 
  

ا     سكنية بالعق دات ال ع الوح ستأجر لجمي أجير الم رفض    رت ضاء ب ي الق ة ال يعن  ملك
  الدعوى 

ك الطاعنني بإقامة املطعون ضده ىف تاريخ الحق الستئجاره عني التداعي عقارا مكونا من اثنيت           متس
قضاء احلكم املطعون فيه برفض الدعوى باخالئه من عني الرتاع استنادا إىل            . عشرة وحدة سكنية    

  .خطا ىف تطبيق القانون. ان مجيع وحدات العقار اململوكة له مؤجرة لشاغليها 
   )11/5/2000 ق جلسة 58 لسنه 2984م الطعن رق( 

  

ك أو               تخيير المستأجر بين ترك الوحدة السكنية التي يستأجرها وبين توفير مكان للمال
  جة الثانيةربه حتى الدرأحد أقا

  



ختيريه بني تـرك الوحـدة      . أثره. إقامة املستأجر مبين مكونا من اكثر من ثالث وحدات سكنيه           
 ق  22/2م  . ري مكان للمالك او احد أقاربه حىت الدرجة الثانيـة           السكنية اليت يستأجرها او توف    

وجوب إخالئه مـن العـني      . مؤداه  . عدم استعماله هذا احلق او اسقاطه        . 1981 لسنه   136
انفساخ عقد االجيار بقوة القانون من وقت وقوع املخالفة دون إبـداء هـذه              . الزمه  . املؤجرة  

  .علة ذلك . الرغبة للمالك 

 ق 63 لسنه 56 رقم الطعن( 
   )12/4/2000جلسة 
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  ض الفضاءر األرإيجا

حتديد طبيعة األرض املؤجرة العـربة      . عدم خضوعه لقوانني اجيار األماكن      . إجيار األرض الفضاء    
ال عربة بالغرض   . فيها مبا ورد بالعقد وقت التعاقد مىت كانت مطابقا للحقيقة والرادة املتعاقدين             

  .جلهالذي استأجرت من أ
   )11/6/2000 ق جلسة 67 لسنه 3508الطعن رقم ( 

  

متسك الطاعن ىف دفاعه بان عقد ليجار عني انصب على ارض عليها مبان اقامها املستأجر السابق                
قضاء احلكم املطعون فيه باإلخالء     . دفاع جوهري   . تدليله على ذلك باملستندات     . مبوافقة املالك   

  .قصور . واإلزالة دون حتقيق هذا الدفاع 
   )11/6/2000 ق جلسة 67 لسنه 3508الطعن رقم ( 

  
  

اعتبار هذه الزيـادة    . املطالبة باجرة ارض فضاء مضافا إليها الزيادة املقررة بالقوانني االستثنائية           
  .علة ذلك . مبثابة تعديل ألحكام عقد اإلجيار وجوب توافق إرادة املتعاقدين على هذا التعديل 

   )11/6/2000 ق جلسة 67سنه  ل3508الطعن رقم ( 
   المال الشائعرإيجا

  

إذا أبدي املستأجر رغبته ىف إهناء العقد وقام بتسليم العني املؤجرة إىل املؤجر او خلفه او ألحـد                  
  .مالك العقار على الشيوع فال يعد ذلك تنازال له عن اإلجارة يستوجب اإلخالء

   )20/6/2001 ق جلسة 70 لسنه 1595الطعن رقم ( 
  

ا كان ذلك ، وكان الثابت باألوراق ان الطاعن واجه الدعوى الفرعية بطلـب فـسخ اجيـار                  مل
املطعون ضده االخري واخالء احملل والتسليم املؤسسة على تنازله عنها للطاعن دون اذن بـدفاع               
مؤداه انه متلك حصة شائعة ىف العقار بالشراء من بعض الورثة تزيد على مساحة هذا احملل بعقـد                  

 ومن مث ال جيوز انتزاعه منه ، إال ان احلكم املطعون فيه رد على هذا الدفاع مبا ال يصلح له                     مشهر
بقالة ان شراءه هلذه احلصة جاء الحقا على وضع يده دون سند ودون موافقة مجيـع الـشركاء                  
وقضي باإلخالء والتسليم ، غري أن ذلك ال أثر له ىف مشروعية وضع يده على احملـل بعـد أن                    

  .مالكا على الشيوع مما يعيبه ويوجب نقضهاصبح 
   )20/6/2001 ق جلسة 70 لسنه 1595الطعن رقم ( 

  

 ان املالك على الشيوع إذا ما وضع يده على جزء مفرز من             – ىف قضاء هذه احملكمة      –ان املقرر   
 العقار الشائع لالنتفاع به فال حيق ألحد الشركاء االخرين ان ينتزع منه هذا اجلزء حبجـة أنـه                 



معادل له ىف احلقوق بل كل ماله ان يطلب قسمة هذا العقار او يرجع على واضع اليـد مبقابـل                    
  .االنتفاع بالنسبة ملا يزيد عن حصته ىف امللكية وال شان لقواعد املال الشائع ىف هذا اخلصوص

   )20/6/2001 ق جلسة 70 لسنه 1595الطعن رقم ( 
  

 ذرة من العقار املشتاع فإذا ما انفرد بوضع يـده           ان لكل مالك على الشيوع حق امللكية ىف كل        
على جزء مفرز من هذا العقار فانه ال يعد غاصبا له وال يستطيع احد الشركاء انتزاع هذا اجلزء                  
منه بل كل ما له ان يطلب قسمة العقار او ان يرجع على واضع اليد على حصته مبقابل االنتفاع                   

  .وال شان لقواعد ادارة املال الشائع ىف هذا اخلصوصبالنسبة ملا يزيد عن حصته ىف امللكية 
   )5/7/2001 ق جلسة 65 لسنه 3797الطعن رقم ( 

  

ملا كان ذلك وكان ، احلكم املطعون فيه قد استند ىف قضائه برفض دعـوى الطـاعن االول إىل                   
ـ     1/4/1989اجازة الطاعنني من الثامن حىت األخرية لعقد اإلجيار املؤرخ           ون  الصادر مـن املطع

ضده بصفته بتاخري العني حمل الرتاع الدارة السكرتارية فرع القاهرة التابعة للشركة اليت ميثلها ىف               
مبـا ال   . حني ان هؤالء الطاعنني كانوا ميلكون نصف االنصبة شيوعا ىف العقار الكائنة به العـني                

باقي املالك على   يكون معه ذلك العقد صادرا مبوافقة أصحاب أغلبية االنصباء وال يسري ىف حق              
الشيوع للنصف االخر وإذ مل يلتزم احلكم املطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطاء ىف تطبيـق    

  .القانون
   )23/5/2001 ق جلسة 63 لسنه 6184الطعن رقم ( 

  

 6ملا كان ذلك وكانت الطاعنة قد متسك ىف دفاعها امام حمكمة املوضوع باهنا مالكة حلصة قدرها              
 كامل العقار الكائن بـه شـقة الـرتاع مبوجـب العقـدين املـؤرخني بتـاريخ                  ط مشاعا ىف  

 وان شقة الرتاع تعادل نصيبها ىف امللكية واهنا تـضع اليـد             20/7/1997 ،   15/12/1997
عليها كمالكة وليست مستأجرة هلا بعد ان انتهت العالقة االجيارية وصريورهتا مالكة حلـصتها ىف               

 ال مياريان ىف متلك الطاعنة حلصة قدرها الربع ىف عقـار الـرتاع              العقار ، وكان املطعون ضدمها    
مبوجب العقدين سالفي اإلشارة ، إلانه ال حيق للمطعون ضدمها باعتبارمها شركاء ىف العقار الشائع           
انتزاع العني من حتت يد الطاعنة احد الشركاء ىف امللكية وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر                 

االخالء على سند من ان الطاعنة تضع يدها على شقة الرتاع بغري سند قانوين              وقضي رغم ذلك ب   
  .بعد ان انتهت العالقة االجيارية فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه

   )14/6/2001 ق جلسة 70 لسنه 1767الطعن رقم ( 
  

 وال يثبت   ان حق تاخري املال الشائع يثبت لألغلبية املطلقة للشركاء حمسوبة على أساس االنصباء            
ألحد املشتاعني مبفرده طاملا انه ال ميلك اكثر من نصف االنصباء وان االجيار الصادر مـن احـد                  



الشركاء مىت كان ال ميلك اكثر من نصف االنصبة ال يسري ىف مواجهة باقي الـشركاء إال إذا                  
قلت غـري   ارتضوه صراحة او ضمنا فإذا ما انتقلت ملكية الشريك املؤجر إىل باقي الشركاء انت             

 حىت ولو كان له تاريخ سابق على انتقال امللكية إال إذا ارتضوه صراحة او               –حمملة بذلك العقد    
  .ضمنا

   )23/5/2001 ق جلسة 63 لسنه 6184الطعن رقم ( 
  

خطأ ىف تطبيـق    . ال ميلك أغلبية انصباء العقار الشائع وببطالن عقد الطاعنة األسبق إىل الوجود             
  .القانون

   )9/12/1999 ق جلسة 68 لسنه 234  الطعن رقم( 
  

عدم أحقية باقي الـشركاء ىف      . وضع املالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع            
انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغري القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلـب مقابـل                 

روعة حمال لعقـد ينظمهـا او       ان ال تكون حيازة الشريك واضع اليد غري مش        . شرطه  . االنتفاع  
  .علة ذلك . ينظم انتقاهلا بني الشركاء 

   )17/1/2000 ق جلسة 69 لسنه 160الطعن رقم ( 
اثره بقاء عقد االجيار نافذا قبـل املـستاجر         . شراء املستأجر للعني املؤجر حصة شائعة ىف العقار         

  .بسروطه
   )4/6/2000 لسنه 69 لسنه 1510الطعن رقم ( 

  

. حقه ىف تاخري جزء منه ألحد الشركاء املشتاعني او الغـري            .  الشيوع احلائز للعقار     املالك على 
التزام املستاجر بـرد    . بقاء العني املؤجرة ىف حيازته      . مؤداه  . املستاجر منه حائز عرضي حلسابه      
  . مدين590م . العني املؤجرة عند انتهاء االجارة 

   )17/1/2000 ق جلسة 69 لسنه 160الطعن رقم ( 
  

ان املبدأ الذي قررته هذه احملكمة من املالك على الشيوع مىت وضع يده على جزء مفـرز مـن                   
العقار ىف سبيل النتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغري القسمة وامنا يقتصر حق الشركاء على طلـب                 

إىل سبب  مقابل االنتفاع ، ال يعدو ان يكون ترديدا للقواعد العامة اليت حتمي احلائز الذي يستند                
  .صحيح حني تتوافر ىف حيازته كافة الشروط القانونية حلماية احليازة

   )17/1/2000 ق جلسة 69 لسنه 160الطعن رقم ( 
كما انه من املقرر انه ال جيوز ملشتري حصة شائعة ان يطلب التسليم مفرزا النه ليس له من                  

  .احلقوق ما جياوز سلطة البائع
   )17/1/2000سة  ق جل69 لسنه 160الطعن رقم ( 

  



يشترط العمال هذا املبدأ أال تكون حيازة الشريك املشتاع حمال لعقد ينظمها وال ان يكون انتقال                
احليازة بني الشركاء يدخل ىف نظاق اعمال هذا العقد وبسببه إذ يتحتم على الـشركاء ىف هـذه          

 إىل قواعـد احليـازة ألن       احلالة اعمال احكام العقد وااللتجاء إىل دعواه وميتنع عليهم االحتكام         
  .العقد هو قانون املتعاقدين وشريعتهم

   )17/1/2000 ق جلسة 69 لسنه 160الطعن رقم ( 
ال تسلب احليازة استنادا على جمرد االرتكان إىل اصل احلق كما تضمن هذا املبدا بيانا لـدعاوي                 

نتفاع عن اجلزء الزائد    اصل احلق اليت جيوز رفعها فحصرها اما ىف القسمة او جمرد طلب مقابل اال             
عن النصيب ألن الشريك املشتاع الذي يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة باحلماية               
فان كانت وليدة اغتصاب او غش او معيبة بأي عيب تعني اهدارها محاية حلق باقي الـشركاء ىف                  

  .احليازة
   )17/1/2000 ق جلسة 69 لسنه 160الطعن رقم ( 

  

ى الشيوع احلائز للعقار ان يؤجر جزأ منه للغري سواء كان من الشركاء املشتاعني              حيق للمالك عل  
او غريهم وتبقي العني املؤجرة ىف حيازته رغم االجارة الن املستاجر حائز عرض جيوز حلـساب                
املؤجر فال يستطيع ان جيابه حبيازته وامنا تبقي عالقتهما حمكومة بعقد االجيار فيلتزم املستاجر بـرد                

 من القانون املدين وال تربا ذمته مـن هـذا           590عني املؤجرة عند انتهاء االجارة عمال باملادة        ال
  .االلتزام إال هبذا الرد

   )17/1/2000 ق جلسة 69 لسنه 160الطعن رقم ( 
  

ملا كان ذلك وكان الطاعنان ال ينازعان ىف ان الطـاعن الثـاين يـستأجر عـني الـرتاع منـذ             
 حـصة   26/4/1993يد هبذه الصفة مث اشتري بعقد مـسجل ىف           ووضع عليها ال   1/6/1972

 من القرياط من شركاء املؤجر كما ان الطاعن االول قد اشـتري حـصة               7/16شائعة مقدراها   
 من القرياط من غري املـؤجر وللمـستاجر بالعقـد املـسجل بتـاريخ               14/16شائعة مقدارها   

كر بتعقـد مـسجل بتـاريخ        مث اشتري من الطاعن الثاين احلصة سـالفة الـذ          30/4/1995
 من القرياط أي قرياطا وسـبعة       1،/ 15/16 وبذلك أصبح الطاعن االول ميتلك       14/5/1996

اسهم ونصفا ىف العقار وحل حمل الطاعن الثاين ىف االنتفاع بالشقة حمل الرتاع ومل ينازع الطـاعن                 
ان اساس وضع يـده     االول ىف علمه بان الطاعن الثاين كان مستاجرا لعني الرتاع وال ان ذلك ك             

فان الزم ذلك كله ان انتقال حيازة عني الرتاع إىل الطاعن االول كان نتيجة لتنازل الطاعن الثاين                 
عن عقد االجيار ، ويكون الدافع الذي ساقه الطاعنان ال يستند اىل اساس قانوين سليم وإذ انتهي                 

الطاعنني فان النعي عليه بسبيب     احلكم املطعون فيه إىل هذه النتيجة الصحيحة ورتب عليها اخالء           



الطعن يكون مينتج إذ حملكمة النقض ان تستكمل ما قصر احلكم ىف بيانه من أسباب قانونية ومـن   
  .مث يكون الطعن على غري أساس

   )17/1/2000 ق جلسة 69 لسنه 160الطعن رقم ( 
  تأجير المفروش

  

اآن من   ر وانين إيجاعدم خضوع األماآن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لق    األم
  حيث االمتداد القانوني للعقد وتحديد اجرتها

  

أنه وان كان األصل عدم خضوع األماكن املؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لقوانني اجيار               
إال ان شرط ذلك أال يكون تأخريهـا        . االماكن من حيث االمتداد القانوين للعقد وحتديد اجرهتا         

لتحايل على أحكام القانون ، إذ يلزم العتباره كذلك ان يثبت ان االجارة             مفروشة صوريا بقصد ا   
مشلت باإلضافة إىل منفعة املكان ذاته مفروشات او منقوالت كافية للغرض الذي قصده املتعاقدان              
من استعمال العني مفروشة ، وأن العربة ىف ذلك حبقيقة الواقع وليس مبا اثبت بالعقد من وصـف          

  .للعني
   )3/1/2001 ق جلسة 70 لسنه 353 رقم الطعن( 

   

ان الثابت من االوراق ان احلكم االبتدائي املؤيد السبابه باحلكم املطعون فيه قد استخلص سائغا               
من اوراق الدعوى ومستنداهتا واقوال شاهدي املطعون ضده الثاين ان املطعون ضده االول يقوم              

طاعن وهو استخالص من احلكم سائغ وله اصـله         بتاخري عني الرتاع مفروشة ومل يتركها لنجله ال       
الثابت ىف األوراق وكاف حلمل قضائه ومن مث يكون النعي عليه هبذه االسباب ال يعدو ان يكون                 

  .جدال موضوعيا فيما حملكمة املوضوع سلطة تقديره مما ال جتوز اثارته امام هذه احملكمة
   )15/2/2001 ق جلسة 67 لسنه 2266الطعن قم ( 

  

 بكافة طرق   – على خالف العقد     – للمستأجر إثبات صورية الفرش وان العني اجرت خالية          جيوز
  .االثبات القانونية النطوائه على التحايل على احكام قوانني اجيار األماكن املتعلقة بالنظام العام

   )3/1/2001 ق جلسة 70 لسنه 353الطعن رقم ( 
   رية عقد اإليجارصو

  

البني من احلكم املطعون فيه ان الطاعن اقام دعواه ابتدءاً الثبات صورية               ملا كان ذلك ، وكان      
وصف املفروش الوارد بعقد االجيار حمل الرتاع وعدم جدية الفرش الـوارد بقائمـة املنقـوالت                
امللحقة به ، وان االجيار انصب على عني خالية توصال إىل حتديد اجرهتا القانونية خالفا لالجـرة                 

قد حتايال على احكام القانون وطلب احالتها إىل التحقيق الثبـات ذلـك إال ان               اليت حددت بالع  
احلكم املطعون فيه التفت عن هذا الطلب وقضي برفض دعواه واجاب املطعون ضده إىل طلبـه                
بانتهاء عقد اإلجيار بانتهاء مدته وطرد الطاعن من العني املؤجرة تأسيسا على أهنا أجرت مفروشة               



ستدال على ذلك مبا ورد بنصوص عقد االجيار وقائمة املنقوالت ومـن عـدم              وليست خالية ، م   
متسك الطاعن بالصورية منذ حترير العقد وحىت انذاره بانتهاء مدته ، رغم انه الجيوز االسـتناد ىف    
نفي صورية حمرر إىل ما ورد به من عبارات هى حمل الطعن بالصورية ، كما وان التراخي ىف الدفع             

ا طالت مدته ال يدل مبجرده على عدم جديته االمر الذي يكون معه احلكم املطعون               بالصورية مهم 
فيه قد شابه الفساد ىف االستدالل ، وقد حجيه ذلك عن حتقيق الدفاع اجلوهري للطاعن الذي قد                 

  .يتغري به وجه الراي ىف الدعوى مبا يعيبه ويوجب نقضه
   )3/1/2001 ق جلسة 70 لسنه 353الطعن رقم ( 

  ر عقد اإليجافسخ
.  مـدين    160اعادة املتعاقدين إىل احلالة اليت كانا عليها قبـل التعاقـد م             . اثره  . فسخ العقد   

اعتبار عقد االجيار مفسوخا من وقـت احلكـم         . علة ذلك   . العقود الزمنية كاالجيار    . االستثناء  
نـشوء عقـد   . داه مـؤ . البات بفسخه او من اليوم التايل لتاريخ نشر حكم احملكمة الدستورية            

 قبـل  1977 لـسنه  49 ق 40التاخري مفروش وانتهاؤه ىف ظل الرخصة اليت كانت ختوهلـا م   
  .علة ذلك. خطا املستأجر األصلي . أثره . صدور احلكم بعدم دستوريتها 

   )22/6/2000 ق جلسة 69 لسنه 1638الطعن رقم ( 
   

ان . شرطه  . من سلطة حمكمة املوضوع     . تقدير جدية الفرش املوجود بالعني املؤجرة او صوريته         
  .يكون استخالصها سائغا له سند ىف االوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدهتا

   )12/4/2000 ق جلسة 64 لسنه 5628الطعن رقم ( 
  

  ية جديدةرقبول المؤجر لألجرة من المستأجر من الباطن يعني نشوء عالقة ايجا

 يترتب عليه   1977 لسنه   49 ق   40دم دستورية نص م     انتهاء حمكمة املوضوع إىل ان احلكم بع      
. اثـره   . زواله كذلك بالنسبة للمـؤجر      . مقتضاه  . زوال النص منذ نشاته بالنسبة للمستأجر       

سريانه ىف حق املالـك     . اعتبار قبض املؤجر الزيادة ىف األجرة مقابل التأخري من الباطن رضاء به             
  .ذلكعلة . مانع له من طلب اإلخالء . اجلديد 

   )25/9/2000 ق جلسة 69 لسنه 1216الطعن رقم ( 
  

اشتمال اإلجارة على عناصر اكثر أمهية من املكان ىف حد ذاته حبيث يتعذر الفصل بـني مقابـل                  
عدم خضوع اإلجارة لقانون اجيار     . اثره  . االجيار للمكان وبني مقابل االنتفاع مبزايا تلك العناصر         

 العني املؤجرة مبا يتضمنه العقد مىت كان مطابقا حلقيقـة الواقـع             االماكن العربة ىف حتديد طبيعة    
  .وانصرفت اليه ارادة املتعاقدين

   )10/4/2000 ق جلسة 61 لسنه 1018الطعن رقم ( 



منازعة االخريين ىف   . دعوى اإلخالء لوفاة املستأجر باملفروش وشغل الورثة العني بطريق الغصب           
جواز متسك احدهم بانعدام احلكـم      . مؤداه  .  قابل للتجزئة    موضوع. امتداد عقد اإلجيار إليهم     

  .خطأ. خمالفة ذلك . بالنسبة له او رفع دعوى اصلية ببطالنه 
   )22/6/2000 ق جلسة 68 لسنه 2597الطعن رقم ( 

  

انعقاد عقد االجيار املفروش حمل الرتاع ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد ملدة اخري ما مل يتم التنبيه     
عـدم  . مؤداه  . د الطرفني على االخر برغبته ىف اهناء العقد قبل املدة احملددة بثالثة اشهر              من اح 

انتـهاء احلكـم    . حتديد العقد ملدة أخري مساوية ملدتـه        . اثره  . اعالن الرغبة خالل هذه املدة      
فـساد  . املطعون فيه إىل حتديد ملدة مساوية لقبض االجرة خمالفا املعين الظاهر لعبـارات العقـد                

  .وقصور
   )30/1/2000 ق جلسة 68 لسنه 2610الطعن رقم ( 

  

قضاء احلكم املطعون   . طلب املؤجر فسخ عقد االجيار املفروش وتسليمه العني خالية كاثر الفسخ            
فيه بفسخ عقدي االجيار االصلي واملفروش استنادا إىل ان طلبه يتضمن االخالء للتـاخري مـن                 

  .علة ذلك. أ خط. الباطن دون موافقة املالك 
   )22/3/2000 ق جلسة 69 لسنه 1095الطعن رقم  ( 

  

  .العربة فيه حبقيقة احلال وقت التعاقد وما انصرفت اليه ارادة املتعاقدين. وصف العني املؤجرة 
   )23/3/2000 ق جلسة 69 لسنه 980الطعن رقم ( 

على منقوالت ذات قيمـة     وجوب اشتماله فوق منفعة املكان ذاته       . اعتبار املكان املؤجر مفروش     
  .العربة ىف وصف العني حبقيقة احلال وقت التعاقد. تغلب منفعتها منفعة العني خالية 

   )12/4/2000 ق جلسة 64 لسنه 5628الطعن رقم ( 
  

عدم جواز تطبيقه من اليوم التايل      . أثره   . 1977 لسنه   49 ق   40احلكم بعدم دستورية نص م      
د اجيار املستاجر االصلي وزوال سند التاجري املفـروش حبكـم           فسخ عق . مواده  . لتاريخ نشره   

نشوء العقد املفروش وانتهاؤه ىف ظل الرخصة املخولة بنص هذه املادة وقبـل صـدور               . القانون  
   .علة ذلك. انتفاء خطأ املستاجر االصلي . اثره . احلكم بعدم دستورية 

   )9/4/2000 ق جلسة 62 لسنه 5788الطعن رقم ( 
  

لطاعن ىف دفاعه بان املالكة السابقة للعقار وافقت له على التاخري املفروش قبـل بيعهـا                متسك ا 
التفات احلكم املطعون فيه    . دفاع جوهري   . العقار للمطعون ضده وتدليله على ذلك باملستندات        

  .قصور. عن حبثه ومتحيصه والرد عليه 
   )20/2/2000 ق جلسة 68 لسنه 2513الطعن رقم ( 



صادر من املؤجر بتقاضي االجرة مضافا إليها الزيادة القانونية مقابل التأجري من الباطن             اإليصال ال 
اال يكون التاجري من الباطن استعماال الحدي       . شرطه  . اعتباره تصرحيا للمستأجر هبذا التأجري      . 

  .الرخص اليت أجازها له املشرع بغري رضاء املالك
   )25/9/2000 ق جلسة 69 لسنه 1216الطعن رقم ( 

متسك الطاعنة باهنا اجرت عني الرتاع الجنيب واهنت التاخري قبل صدور احلكم بعدم دسـتورية                
 وخلو االوراق من كوهنا اجرت عني الرتاع مفروشة ىف تـاريخ            1977 لسنه   49 ق   40املادة  

قضاء احلكم املطعون فيه بالفـسخ واالخـالء دون ان          . الحق لصدور حكم احملكمة الدستورية      
  .خطأ وقصور. ه دفاع الطاعنة يواج

   )22/6/2000 ق جلسة 69 لسنه 1638الطعن رقم ( 
زوال النص منذ نشأته وانتفـاء      . أثره   . 1977 لسنه   49 ق   40احلكم بعدم دستورية نص م      

. الوجود الفعلي للنص قبل نشر احلكم وظهوره مبظهر النص القانوين الصحيح            . وجوده القانوين   
رادة كل من املستأجر واملؤجر بتأجري األول العني من الباطن واستالم الثـاين             تأثريه على إ  . واقع  

  .غلط يتعني اعتباره عند تقييم تصرفات الطرفني. الزيادة ىف االجرة دون قصد التصريح به 
   )25/9/2000 ق جلسة 69 لسنه 1216الطعن رقم ( 

  

صريورهتا منشاة مركبة   . مة لتشغيلها   قيام املؤجر بإعدادها بتجهيزات وعناصر الز     . العني املؤجرة   
خـضوعها  . مـؤداه   . عدم اعتبار املكان وحده الغرض األساسي من اإلجارة         . من عدة عناصر    

ال يغري من هذا الوصف قيام املـستأجر بتزويـدها بـأدوات            . للقواعد العامة ىف القانون املدين      
  .ومنقوالت أخرى

   )23/3/2000 ق جلسة 69 لسنه 980الطعن رقم ( 
  

احملكمة املوضوع تقدير جدية الفرش او صوريته ىف ضوء ظروف الدعوى ومالبساهتا وما تستنبطه              
. سلطتها ىف تقدير اقوال الشهود ىف هذا الصدد واستخالص الواقـع منـها              . من قوائن قضائية    

  . شرطه 
   )30/1/2000 ق جلسة 68 لسنه 2610الطعن رقم ( 

  

ر ليس املكان ىف ذاته وامنا ما اشتمل عليه من عناصر ماديـة             ثبوت ان الغرض األساسي من اإلجيا     
  .خضوعه ألحكام القانون املدين ىف شان حتديد األجرة وامتداد العقد. اثره . او معنوية 

   )23/3/2000 ق جلسة 69 لسنه 890الطعن رقم ( 
 لـسنه  49 ق 43جزاء عدم مساع الدعوى لعدم قيد عقد االجيار املفروش بالوحـدة احملليـة م           

 حمـل   1977 لسنه   49 ق   40 ،   39قصره على العقود املربمة طبقا للمادتني       . نطاقه   . 1977
  .العمال حكمه على عقد تأخري عني مفروشة بقصد استعماهلا حمل جتاري



   )12/4/2000 ق جلة 64 لسنه 5628الطعن رقم ( 
كان ىف ذاته على منقـوالت      وجوب اشتماله باإلضافة إىل منفعة امل     . اعتبار املكان املؤجر مفروشا     

عدم اشتراط اشتمال االجيار علـى      . او مفروشات ذات قيمة تكفي للغرض الذي اجر من اجله           
عدم االعتداد مبدي تناسـب     . املقومات املعنوية من عنصري االتصال بالعمالء والسمعة التجارية         
  .تالزيادة ىف األجرة االتفاقية عن األجرة القانونية مع منفعة املنقوال

   ) 24/5/2000 ق جلسة 64 لسنه 7232الطعن رقم ( 
  

مشول اإلجارة باإلضـافة إىل منفعـة املكـان ىف ذاتـه            . شرطه  . اعتبار املكان املؤجر مفروشا     
حق املستأجر ىف   . مفروشات او منقوالت كافية للغرض الذي قصده املتعاقدان من استعمال العني            

    علة ذلك. الف الثابت بالعقد بكافة طرق االثبات إثبات ان العني أجرت اليه خالية على خ
   )14/6/2000 ق جلسة 64 لسنه 5817الطعن رقم ( 

. عدم خضوعها ألحكام االمتداد القانوين وقواعد حتديـد االجـرة           . األماكن املؤجرة مفروشة    
خضوعها للقواعـد العامـة ىف      . سريان ذلك على األماكن املؤجرة ألغراض السكين او غريها          

  .لقانون املدينا
   )2/2/2003 ق جلسة 71 لسنه 166الطعن رقم ( 



الم
شكل

ة 
الثام

  
  
  

  رات مسئولية مالك العقارسداد الضريبة علي العقا
 56    الضريبة على العقارات املبنية مسئولية مالك العقار أمام اإلدارة الضريبة عن سـدادها ق               

ماكن االستثنائية خـضوعها     حتديد األجرة وفقا لألسس الواردة بتشريعات إجيار األ        1954لسنه  
حتمل املستأجر مقابل استهالك املبين ومصاريف اإلدارة       . أثره  . ملعايري عينية ترتبط باملكان املؤجر      

عدم سداد املستأجر هلذه الضرائب خـضوعه       . والصيانة والضرائب العقارية األصلية واإلضافية      
  .ألحكام التاخري ىف الوفاء باألجرة

  )2000/5/10 ق جلسة 69ه  لسن517الطعن رقم (
  

 ومؤجرة لغري أغـراض     1981 لسنه   136ثبوت أن عني الرتاع انشأ ىف ظل أحكام القانون رقم           
  .خطأ . خمالفة ذلك . حتمل املالك عبء الضرائب العقارية املفروضة عليها. السكين مؤداه 

  )2000/5/14 ق جلسة 64 لسنه 9815الطعن رقم (
  

او املنشاة بدون ترخيص لغري أغراض السكين او لإلسكان الفاخر بعد     األماكن املرخص ىف إقامتها     
عدم خضوعها لقواعد حتديد األجرة الواردة ىف هذا         . 1981 لسنه   136العمل بأحكام القانون    

مؤداه خضوعها الحكام القانون املدين الزمه حتمل مالك العني املؤجرة          . منه   ) 1( مادة  . القانون  
  .ة املفروضة عليهعبء الضريبة العقاري

  )  2000/6/4 ق جلسة 69 لسنه 2182الطعن رقم (
  

خضوعه ملعايري عينيـة    . حتديد األجرة وفقا لألسس الواردة بتشريعات إجيار األماكن االستثنائية          
حتمل املستأجر مقابل استهالك املبين ومصاريف اإلدارة والـصيانة         . اثره  . ترتبط باملكان املؤجر    
  .ة األصلية واإلضافيةوالضرائب العقاري

   )2000/1/23 ق جلسة 69 لسنه 74الطعن رقم (
  

االماكن اليت رخص ىف اقامتها او املنشاة بدون ترخيص لغري اغراض السكين او لالسكان الفاخر               
عدم خضوعها لقواعد حتديد االجرة الواردة ىف        . 1981 لسنه   136بعد العمل باحكام القانون     

مؤداه خضوعها الحكام القانون املدين الزمه حتمل مالك العـني          .  منه    )1( مادة  . هذا القانون   
  .املؤجرة عبء الضريبة العقارية املفروضة عليه

  )2002 / 4 / 5 ق جلسة 70 لسنه 2182الطعن رقم (
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  %50حق المالك في نسبة الـ 
  
  

صنع او التنازل عن حق االنتفاع      حق املالك ىف احلاالت اليت جيوز فيها للمستأجر بيع املتجر او امل           
من مثن املبيع او مقابل التنازل او ىف شراء العني مىت إنذار            % 50بالعني املؤجرة ىف احلصول على      

م . املستأجر برغبته ىف الشراء و أودع نصف الثمن خزينة احملكمة خمصوما منه قيمة املنقـوالت                
 لسنه  127 ق   31ع الصيدليات م    سريان هذا النص على حالة بي      . 1981 لسنه   136 ق   20

ال يغري من ذلك العمل بالتعديل األخري بعد سريان القانون           . 1982 لسنه   44 املعدلة ق    1955
  .علة ذلك . 1981 لسنه 136

   )8/3/2000 ق جلسة 63 لسنه 8806الطعن رقم ( 
   في حالة بيع المتجررحق مالك العقا

  

 127 ق 31صلي ىف االستفادة من حكـم املـادة       دعوى الطاعنني كورثة لشقيقهم املستأجر األ     
. عدم تعلقها مبسالة من مسائل االحوال الشخصية        .  املعدلة بالتصرف ىف الصيدلية      1955لسنه  

  .غري الزم. تدخل النيابة العامة فيها
   )8/3/2000 ق جلسة 63 لسنه 8806الطعن رقم ( 

  

عدم توقفه على إعالن املستاجر له      .  البيع   نشؤه مبجرد متام  . حق مالك العقار ىف حالة بيع املتجر        
ال يترتب   . 1981 لسنه   136 ق   20عدم اتباع املستأجر لإلجراءات املنصوص عليها باملادة        . 

  .علة ذلك. بقاء حق املالك ىف استعمال خياره . بطالن عقد البيع 
   )17/1/2000 ق جلسة 68 لسنه 2704الطعن رقم ( 

  

 اقامتها الطاعنة االويل وقطع ىف توافر شروط البيع باجلدك وانتهي           احلكم الصادر ىف الدعوى اليت    
صريورته هنائيا قبل تسجيل املطعون ضـدمها  . إىل اإلبقاء على االجارة لصاحلها كمشترية باجلدك    

عدم جواز اثارة هذه املـسالة ىف       . اثره  . عقد شرائهما للعقار بعد استئناف املالكتني السابقتني له         
ثل املردد بينهما انتهاء احلكم املطعون فيه إىل االخالء استنادا إىل ان املطعون ضـدمها مل                الرتاع املا 

   .علة ذلك . خطأ وخمالفة للقانون . خيتصما ىف الدعوى االويل فال جيوز احلكم حجية قبلهما 
   )21/6/2000 ق جلسة 68 لسنه 452الطعن رقم ( 

  



 اشتراط احلكم املطعون فيه ان يكون بيع املستاجر         .مؤجر العقار دائن للمستأجر وليس خلفا له        
  .خطأ . للعني املؤجرة باجلدك ثابت التاريخ لالحتجاج به قبله 

   )3/4/2000 ق جلسة 64 لسنه 176الطعن رقم ( 
  

عدم اعتباره مشتريا هلا     . 1981 لسنه   136 ق   20شراء املالك للعني املؤجرة وفقا لنص املادة        
  .غري الزم. رته لذات النشاط الذي كان قائما بالعني مباش. مؤداه . باجلدك 

   )8/3/2000 ق جلسة 63 لسنه 8806الطعن رقم ( 
  

حق املالك ىف احلصول على نصف قيمة حق االجارة من          . بيع املستأجر املتجر او املصنع باجلدك       
 منـه النـسبة     املشتري او ىف شراء العني املبيعة ذاهتا مىت سدد الثمن الذي مت به البيع خمـصوما               

  . مدين594 ، 1981 لسنه 136 ق 20املادتان . املذكورة 
   )17/1/2000 ق جلسة 68 لسنه 2704الطعن رقم ( 

   

حق مالك العقار ىف حالة بيع املتجر او املصنع ىف احلصول على نصف قيمة حق االجـارة او ىف                   
 منه نسبة املذكورة لشراؤه مبجر      شراء العني املبيعة ذاهتا مىت سداد الثمن الذي مت به البيع خمصوما           

سريان امليعاد املسقط حلق املالك     . أثره  . عدم توقفه على إعالن املستأجر له االعالن        . متام البيع   
  .1981 لسنه 136 ق 20ىف الشراء م 

   )18/9/2000 ق جلسة 64 لسنه 9026الطعن قم ( 
  

مقابل بيـع   % 50ضدهم بنسبه   ثبوت أن الشركة املؤجرة أقامت دعواها بطلب الزام املطعون          
قضاء احلكم املطعون فيه ببطالن عقدي البيـع        . سقوط حقها ىف طلب اإلخالء      . مؤداه  . اجلدك  

باجلدك واخالء املطعون ضدهم استنادا إىل عدم اتباع املشترين لإلجراءات املنصوص عليها باملادة             
  .خطأ ىف القانون . 1981 لسنه 136 ق 20
   )17/1/2000 ق جلسة 68ه  لسن2704الطعن رقم ( 

   فى حالة بيع المتجر او المصنعرما حدود حق مالك العقا
  

عدم توقفه على إعـالن     . نشؤه مبجرد متام البيع     . حق مالك العقار ىف حالة بيع املتجر او املصنع          
لثمن عدم االعالن با  . سريان امليعاد املسقط حلق املالك ىف الشراء        . اثره  . اإلعالن  . املستأجر له   

علة . بقاء حق املالك ىف استعمال خياره       . ال يترتب بطالن إجراءات املزاد      . الذي رسا به املزاد     
  .ذلك

   )21/2/2000 ق جلسة 68 لسنه 2441الطعن رقم ( 
   

عدم جواز سلخ املـؤجر     . جوازه باعتباره منقوال يتضمن عناصر متعددة       . بيع املتجر او املصنع     
حقه ىف حالة البيع ىف احلصول على نصف قيمـة  . ر املتجر او املصنع     حق االجارة عن باقي عناص    



حق االجارة او ىف شراء العني املبيعى ذاهتا مىت سدد الثمن الذي مت به البيع او رسا بـه املـزاد                     
  .خمصوما منه النسبة املذكورة

   )21/2/2000 ق جلسة 68 لسنه 2441الطعن رقم ( 
  ج

عقد بيع عني الرتاع باملزاد وباخالء الطاعن واملطعون ضده الثاين          قضاء احلكم املطعون فيه ببطالن      
منها استنادا إىل حجية احلكم الذي قضي برفض دعوى الطاعن بـالزام املطعـون ضـده االول                 

 136 ق   20بتحرير عقد اجيار لرسو املزاد عليه لعدم اتباع االجراءات املنصوص عليها ىف املادة              
اثر املبيع باملزاد على حق املستاجر االصلي او املشتري ىف البقاء            دون ان يتطرق إىل      1981لسنه  
  .خطأ ىف تطبيق القانون. بالعني 

   )21/2/2000 ق جلسة 68 لسنه 2441الطعن رقم ( 
  

حق املالك ىف احلاالت اليت جيوز فيها للمستأجر بيع العني املؤجرة باجلدك او التنـازل عنـها ىف                  
التزام املستأجر بـإعالن املالـك بـالثمن    .  او مقابل التنازل من مثن املبيع% 50احلصول على  

بطالن البيع او التنازل واخالء املشتري او التنازل اليه املادتـان           . أثره  . خمالفة ذلك   . املعروض  
ال أثر لذلك على بقاء عقد اإلجيار األصلي قائمـا منتجـا             . 1981 لسنه   136 ق   25 ،   20
  .ألثاره

   )8/3/2000 ق جلسة 63ه  لسن8806الطعن رقم ( 
  

م . بطالن تصرف املستأجر يف العني املؤجرة بطالنا مطلقا مىت مت التعاقد باملخالفة ألحكام القانون               
 من القانون املذكورة    20ال أثر له على حق املالك ىف شراء العني م            . 1981 لسنه   136 ق   25
  .علة ذلك . 

   )8/3/2000ة  ق جلس63 لسنه 8806الطعن رقم             ( 
  

وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله البائع وقـت          . بيع املستأجر املتجر أو املصنع      
  . مدين2 / 594م . البيع 

   )3/4/2000 ق جلسة 69 لسنه 777الطعن رقم ( 



الم
شكل

ة 
العا

  
  
  

  

  
  

ينه لقاء أجر   اإلجيار عقد يلتزم املؤجر مبقتضاه أن ميكن املستأجر من االنتفاع بشيء معني مدة مع             ( 
  ] من القانون المدني 558المادة [ )                                                       معلوم 

  

  رحق المؤجر والمستأجر في االتفاق علي مدة عقد اإليجا00أوال 
  

  

م كان عقد اإلجيار ترمجة دقيقة      1996 لسنة   4 تاريخ نفاذ القانون رقم      –م    1/2/1996قبل     
فكان املشرع هو الذي يتوىل حتديد      ) املؤجر واملستأجر   (   إلرادة املتعاقدين     - ال –رادة املشرع   إل

عناصر القيمة االجيارية واالهم مدة عقد اإلجيار وكان امتداد عقد اإلجيار هو الـسمة األساسـية             
ر م وإعمال قواعد القـانون املـدين اصـبح للمـؤج          1/2/1996واملميزة هلذا العقد ، أما بعد       

واملستأجر احلق يف حتديد مدة عقد اإلجيار وهي بال خالف أحد أهم احلقوق اليت خيوهلا القـانون                 
 من القانون املـدين أن  558املدين لطريف عقد اإلجيار وباالدق للمؤجر ، والواضح من نص املادة            

ه املـشرع   عقد اإلجيار عقد مؤقت بطبيعته ، أي يعقد ملدة أو لزمن معني وحمدد ، وهو ما عرب عن                 
 فال تأبيد يف عقود اإلجيار ، ومقتضى تاقيت عقد اإلجيـار            000 مدة معينه    000صراحة بعبارة   

 فتلـك إرادة    - مدة عقد اإلجيار     -وكما سلف أن يعقد ملدة حمددة ومعلومة أما حتديد هذه املدة            
لتقيد حبد زمـين  املتعاقدين ، ولذا فللمؤجر واملستأجر حرية االتفاق علي حتديد مدة اإلجيار دون ا           

حترير عقد إجيار مدته يوم أو شهر أو        ) م  1/2/1996بدءا من   ( أدىن أو أقصى ولذا صار قانونيا       
 ، فما تراضى عليه املتعاقدان هو القـانون الـساري           000سنه أو عشر سنوات أو مخسني سنه        

  .وشريعتهم الغالبة 
  

   000والتساؤل 
 في ظل قواعد     رأجر في تحديد مدة عقد اإليجا     دة علي حق المؤجر والمست    ر  ما القيود الوا  
  ؟000القانون المدني 

حرية املتعاقدان املؤجر واملستأجر يف حتديد مدة عقد اإلجيار إعماال ملبدأ سلطان اإلرادة يف العقود               
  -:، ال حيد منها سوى ما أوردة القانون املدين من قيود يف جمال حتديد مدة عقد اإلجيار وهى 

  

ة سنوات          ر ممن له حق اإل    ر الصاد ر مدة عقد اإليجا   000 القيد األول  ي ثالث د عل ادة ال تزي
  .إال بترخيص 

  



ال جيوز ملن ال ميلك إال حق اإلدارة أن يعقد إجياراً تزيد مدته على ثالث سنوات إال بتـرخيص                   ( 
 من السلطة املختصة ، فإذا عقد اإلجيار ملدة أصول من ذلك ، انقضت املدة إىل ثالث سـنوات ،                  

  ] من القانون المدنى 559المادة [ )                كل هذه ما مل نص يقضى بغريه 
  

     اختالف مفهوم اإلجيار عن مفهوم امللكية يعين إمكان إصدار غري املالك ملكية كاملة لعقـد               
عقـد   من القانون املدىن فأنه ال جيوز ملن ال ميلك إال حق اإلدراة أن ي      559إجيار وطبقا لنص املادة     

إجيارا تزيد مدته على ثالثة سنوات ، فإذا عقد إجيارا ملدة أنقصت هذه املدة إىل ثالث سـنوات ،                   
ويالحظ يف جمال حتديد مدة عقد اإلجيار الصادر عمن ال ميلك سوى حق اإلدارة أن التـرخيص                 

ه ولذا فـإن    الصادر له باإلجيار ملدة معينه بلزم أن يكون سابقا علي إصدار عقد اإلجيار ال الحقا ل               
علي املستأجر يتثبت من صفة املؤجر ألن املؤجر كما يصح أن يكون هو املالك املنفرد للعني حمل                 

حق اإلدراة وبالتايل حق    ] وفق نصيبه الشرعي    [ اإلجيار يصح أن يكون مالكا علي الشيوع وله         
 000كما أوضحنا    من القانون املدين     559إصدار عقود إجيار ولكن بالشروط اليت أوردهتا املادة         

  .ال تزيد عن ثالثة سنوات 
  

 عن صاحب حق المنفعة تنقضي  بانقضاء حق     ر الصاد ر  مدة عقد اإليجا    000القيد الثاني   
  .المنفعة 

اإلجارة الصادرة ممن له حق املنفعة تنقضي بانقضاء هذا احلق إذا مل جيرها مالك الرقبة ، علي أن                  ( 
  ] من القانون المدنى 560المادة [  )         000جالء تراعى املواعيد املقررة للتنبيه باإل

  

  

حق االنتفاع أحد احلقوق املتفرعة عن حق امللكية ، وقد أفرد هلا املشرع              000 تعريف حق المنفعة  
 من القانون املدىن وحق االنتفاع بطبيعته حق مؤقت لذا فقد قـرر             995 إىل   985نصوص املواد   

 القانون املدىن انقضاء عقد اإلجيار الصادر ممن له حق املنفعة            من 560املشرع مبوجب نص املادة     
 من القـانون    560بانقضاء حق املنفعة ذاته أيا كان سبب انقضاء حق املنفعة ، ووفقا لنص املادة               

املدىن فأنه جيوز ملالك الرقبة أن جييز عقد اإلجيار احملرر ملدة أطول من مدة حق املنفعـة حبيـث ال                    
ار بانقضاء حق املنفعة ، وهى سلطة ملالك الرقبة ، ولذا فأنه ال جيوز للمـستأجر               بنقضى عقد اإلجي  

أن يطالب باستمرار عقد اإلجيار الصادر عن صاحب حق املنفعة رغم انقضاء حق املنفعـة ، بـل                  
 أن جييز املدة الباقية من عقد اإلجيار أو ال جييزها ولذا نؤكد             - وحدة   -الصحيح أن ملالك الرقبة     

ورة التأكد من صفة املؤجر ، إذ قد يترتب على إغفال ذلك أثار  ونتائج خطرة يصعب                 على ضر 
       .تداركها كان يصدر عقد اإلجيار عن غري مالك

  
  

  ر حق المؤجر والمستأجر في االتفاق علي تجديد مدة عقد اإليجا00ثانيا 
     



  

 ستون  0 عشر سنني    0 سنة   0 شهر 000(    حرية املؤجر واملستأجر يف حتديد مدة عقد اإلجيار         
يستتبعه إمكان جتديد مدة العقد ، وجتديد عقد اإلجيار اصطالح يعىن استمرار نفاذه              ) 000سنة  

ملدة أخرى مضافة إيل املدة الثابتة بصلب العقد ، تلك املدة اجلديدة قد تكون مـساوية للمـدة                  
فاق علي ان يكون التجديـد ملـدد        الثابتة بعقد اإلجيار وقد تكون غري مساوية هلا ، وقد يتم االت           

  .زمنية متتابعة تتالحق زمنيا ، واملسألة إرادة متعاقدين 
 هل توجد قيود قانونية علي حق املستأجر واملؤجر يف جتديد مدة عقـد اإلجيـار                000والتساؤل  

 ومبعين أخر هل جيوز االتفاق املالك واملستأجر علي جتديد العقد ملدة زمنية متالحقة دون التقيـد               
 مبعىن هل جيوز االتفاق علي جتديد عقد اإلجيار ملدد متالحقة تتجاوز الستون             000حبد زمين معني    

  ؟000عاماً 
  

   الراجح أنه وىف ظل تطبيق قواعد وأحكام القانون املدين واليت جتعل من سـلطان اإلرادة يف                  
ي جتديد عقد اإلجيـار ألى      التعاقد شريعة وقانون ، فإن للمتعاقدين املؤجر واملستأجر أن يتفقا عل          

 من  99مدد زمنية ، ولو جتاوز جمموع هذه املدد ستون عاماً ، وال ميكن بالقيد الوارد بنص املادة                  
القانون واخلاصة حبق احلكر ، ألن القياس علي مدة احلكر أمر غري صـحيح وغـري وارد إال يف                   

 –ته وقياس مدة عقد اإلجيار عليه        ولنا عودة إىل مناقشة حق احلكر ومد       –العقود غري حمدده املدة     
 عقد حمدد املدة أى مؤقت مبدة ، كل ما يف األمر أن الطرفـان               – حمل املناقشة    –واحلال أن العقد    

 كمـا أن    000 وهكذا   000اتفقا على أنه بانتهاء تلك املدة تبدأ مدة جديدة ، حمددة ومؤقتة ،              
  على حتديد مدة لعقد اإلجيار قواعد القانون املدىن ىف عمومها مل ترد قيدا صرحياً 

  

  يةر وزيادة القيمة االيجارتجديد عقد اإليجا
     جتديد عقد اإلجيار دائما ما يصحبه تعديل يف القيمة االجيارية بالزيادة ، ولعل تلك الزيادة ىف                

مة القيمة االجيارية هي الدفاع لتجديد العقد فالتجديد يرد على مدة العقد ، والزيادة ترد على القي              
  .االجيارية 

  

شاء          000والتساؤل   د إن ة أخرى يع دد زمني دة أو الم  هل النص على تجديد عقد اإليجار لم
  ؟000لعقد إيجار جديد 

  

النص يف عقد اإلجيار على جتديده ملدة أو ملدد أخرى متالحقة ال يعىن أننا ىف كل ميعاد جتديد                     
 أو ملدد أخرى هو أحد شروط عقـد         بصدد عقد إجيار جديد ، مرد ذلك أن شرط التجديد ملدة          

اإلجيار األساسي ، وبذا فإن التجديد يستمد أساسه القانوين من هذا العقد ، والتجديد هو تنفيـذ                 
  .لشروط هذه العقد ، وليس إنشاءاً لعقد أخر جديد 

  



ان حتديد مدة عقد اإلجيار إرادة متعاقدين مؤجر ومستأجر ، وجتديـد عقـد              000خالصة األمر   
ألي مدة إرادة متعاقدين مؤجر ومستأجر وال حمل إلثارة شبهة عدم الدستورية كما أثريت              اإلجيار  

يف بعض نصوص قانون إجيار األماكن وقضى هبا ، ألن مناط عدم الدستورية وأساسها هو إعـدام                 
   .إرادة املؤجر ، األمر الذي ينتفى يف التجديد احلاصل للعقود احملررة ىف ظل قواعد القانون املدىن

   .رادة في إنشاء عقد اإليجار اإلرية العليا في بيان دورمن قضاء المحكمة الدستو
األصل يف الروابط االجيارية أن اإلرادة هى اليت تنشئها فإذا جردها املشرع من كل دور يف جمال                 ( 

  )تكوين هذه الروابط وحتديد أثارها كان تنظيمها منافيا لطبيعتها 
  ] قضائية دستورية 19 لسنة 71ة رقم من الحكم الصادر في القضي[ 

  
  

  ]األجرة التعاقدية[ ية  ر حق المؤجر والمستأجر في تحديد القيمة االيجا00ثالثا 
  
  

اإلجيار عقد يلتزم املؤجر مبقتضاه أن ميكن املستأجر من االنتفاع بشيء معني مدة لقـاء أجـر                 ( 
  ] من القانون المدنى 558المادة [        )                                               معلوم 

  

 يف  – تاريخ نفاذ أحكام القـانون املـدين         –م    1/2/1996حق املؤجر واملستأجر بدءا من           
حتديد األجرة ، ولألمانة حق املؤجر يف فرض القيمة االجيارية اليت يراها أحد أهم نتـائج وأثـار                  

ث سلطان اإلرادة هو األصل والقانون ، فمىت أتفق  إخضاع عقود اإلجيار لقواعد القانون املدين حي      
املتعاقدان املؤجر واملستأجر على قيمة إجياريه حمددة صارت واجبة الدفع يف مواعيـدها احملـددة               

  .مبوجب اتفاقهم
  

   النقود آأجرة000 القيمة االيجارية 
 وهـو   -كون نقودا    من القانون املدين جيوز أن ت      561 القيمة االجيارية ووفقا لصريح نص املادة       

  000 كما جيوز أن تكون أي تقدمه أخرى كمنفعة مقابلة أو شيء عيين -الشائع 
  )جيوز أن تكون األجرة نقودا كما جيوز أن تكون أي تقدمه أخرى       ( 

  ] من القانون المدني 561المادة [ 
  

  

 في ظل رض األجرة لعقد حر ومدي جواز المطالبة بتخفي1/2/1996ة منذ رتخفيض األجرة في العقود المحر
  أحكام القانون المدني

  

مغاالة بعض املؤجرين يف حتديد األجرة  آثار هذه املشكلة والطعـن يف  حتديـد القيمــة                       
االجيارية يرتبط أساسا بتطبيق قوانني اإلجيار االستثنائية ، حيث حيدد املشرع أسس وعناصر هـذا               

ر حق الطعن هذا التقدير يف املواعيد احملـددة قانونـا           التقدير ، ومن مث يكون للمستأجر وللمؤج      
وبالوسائل اليت حددها القانون أيضا ، أما يف ظل مبدأ التعقد احلر يف قواعد القانون املدين حيـث              



يتفق املتعاقدان ويتراضيا على كل الشروط ، فال حمل للطعن على هذه القيمة اإلجياريـة ، إال أن                  
 زال حق الطعن يف تقدير القيمة االجيارية قائما ولكن وفقا لقواعـد             األمر ليس على إطالقه ، فما     

وأحكام القانون املدين ، ومبعىن أكثر دقه إذا شابت إرادة أحد املتعاقدين وخاصة إرادة املـستأجر                
أحد العيوب اليت أثرت فيها وأدت إىل االلتزام غري املتوازن أو إذا مل تتناسب املنفعة مع اجلرة اليت                  

  .ا املؤجريتقضاه
  

   األجرة ومشكلة تعذر إثبات مقدار األجرة رمشكلة عدم االتفاق على مقدا
  

إذا مل يتفق املتعاقدان على مقدار األجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا تعـذ إثبـات مقـدار                    ( 
  ] من القانون المدنى 562المادة [ )                        األجرة وجب اعتبار أجرة املثل 

  

 من القانون املدىن فأنه إذا مل يتفق املؤجر واملستأجر على مقدار            562وفقا لصريح نص املادة          
األجرة أو على كيفية تقديرها فيما بعد ، أو إذا تعذر إثبات مقدار األجرة فيتم تقـدير القيمـة                   

رة عني أو عقار االجيارية ىف كل احلاالت السابقة على أساس أجرة املثل ، واملقصود بأجرة املثل أج           
  .بذات اجلهة وله ذات املوصفات أو باألدىن مواصفات مشاهبة هلا 

  
  

  رج عقد اإليجار  حرية المؤجر في تقاضى أي مبالغ مالية خا00ابعا ر
  ]إلغاء جريمة خلو الرجل [ 

  
    

 مل يعد تقاضـى املـؤجر ألي        1/2/1996م والنافذ يف    1996 لسنة   4    بصدور القانون رقم    
خارج مبالغ خارج عقد اإلجيار جرمية كما كان ىف ظل قوانني اإلجيار االسـتثنائية ، ولـذا                 مبالغ  

فللمؤجر ان يتقاضى من املستأجر أي مبالغ مالية خارج اإلجيار ، بل تثبت هذه املبالغ بصلب عقد          
  000اإلجيار ، ويوضح كذلك نظام خصمها من القيمة االجيارية 

  

  م 1996 لسنة 4قم رجل بموجب القانون رو إلغاء تجريم تقاضى المؤجر لخل
بشأن سريان أحكام القانون املدين على األماكن الىت مل         ( م  1996 لسنة   4     صدر القانون رقم    

) يسبق تأجريها واألماكن اليت انتهت أو تنتهي عقود إجيارها دون أى يكون ألحد حق البقاء فيها                 
 وهو 1/2/1996 اإلجيار ، ولذا فالعقود احملررة منذ   ومل يؤمث فعل تقاضى املؤجر ملبالغ خارج عقد       

 ، جيوز للمؤجر أن يتقاضى أى مبالغ خارج عقد اإلجيار           1996 لسنة   4تاريخ نفاذ القانون رقم     
 أعترب مبثابة   1996 لسنة   4وهو ما اصطلح على تسميته خبلو الرجل ، بل أن صدور القانون رقم              

قاضى املستأجر ملبالغ خارج عقد اإلجيار ونعىن هبا مسالة         القانون االصلح للمتهم وبالتايل أصبح ت     
  .أو جرمية خلو الرجل فعل مباح وغري جمرم إعماال ملبدأ حرية التعاقد ومبدأ سلطان اإلرادة 

  



 ر  حق المستأجر في التنازل عن عقد اإليجا00خامسا  
    من الباطنرواإليجا

  
  

أجير من         ستأجر في الت د اإليجار      األساس القانوني لحق الم ازل عن عق اطن والتن الب
  في ظل أحكام القانون المدني

للمستأجر حق التنازل عن اإلجيار أو اإلجيار من الباطن وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه ما                 ( 
  ] من القانون المدني 593المادة [ )                           مل يقضى االتفاق بغري ذلك 

  

   والتأجير من الباطنري حق المستأجر في التنازل عن عقد اإليجادة قانونا علرالقيود الوا
حيق للمستأجر التنازل عن اإلجيار من الباطن ، إال أن هذا احلق مقيد بعدم االتفاق على مـا                       

على منع املستأجر من حق التنازل عن اإلجيار أو         ) املؤجر واملستأجر ( خيالفه ، فلو اتفق املتعاقدان      
باطن سري هذا االتفاق باعتبار االتفاق هو قانون املتعاقدين وشريعتهم ، وأن ظـل              التأجري من ال  

األصل هو حق املستأجر ىف التنازل عن اإلجارة والتأجري من الباطن ما مل يقيد يف عقد اإلجيار مبـا                   
  .يناقض ذلك 

  

  مسئولية المستأجر األصلي عن تنفيذ التزامات المتنازل له والمستأجر من الباطن 
    مىت انعقد عقد اإلجيار ، فاألصل أنه جييز للمستأجر حق التنازل عنه والتأجري من البـاطن ،                  

وإذا رغب املؤجر ىف تقيد هذه احلق لزم تضمني عقد اإلجيار نص صريح بعدم جواز التنـازل أو                  
عقد اإلجيار   مىت مل ينص     -اإلجيار من الباطن ، وىف حاليت التنازل عن اإلجيار أو التأجري من الباطن              

  . فإن املستأجر يكون ضامنا للمتنازل له ىف تنفيذ التزاماته -على حرمان املستأجر من ذلك 
ستأجر لحق              رحرمان المستأجر من حق اإليجا     ى استعمال الم  من الباطن و  أثره عل

  .التنازل عن اإلجارة 
  )ر وكذلك العكس منع املستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن اإلجيا(
  ] من القانون المدني 1 فقرة 594المادة [ 

  

إذا كان األصل وفق قواعد وأحكام القانون املدين هو حق املستأجر ىف التأجري مـن البـاطن                    
والتنازل عن اإلجارة فإن اتفاق املتعاقدان على عكس  ذلك يقيده ، فال جيوز ملستأجر التأجري من                 

 اإلجيار ، وقد ساوى املشرع ىف األثر بني التأجري من الباطن والتنـازل              الباطن أو التنازل عن عقد    
عن اإلجارة وباالدق جعل حظر أحدمها حظرا لألخر فإذا أشترط املؤجر عدم جواز التأجري مـن                
الباطن امتد هذا اخلطر إىل التنازل عن اإلجارة فيصبح التأجري من الباطن والتنازل عن اإلجـارة                

  .كالمها ممنوع 
  

د اإليجار            -ي والمصنع   ريع المستأجر للمحل التجا   ب ازل عن عق  أثره علي جواز التن
  رغم وجود الشرط المانع الصريح



 من القانون املدين استثناء خاص بإجيـار عقـار          594أورد املشرع بالفقرة الثانية من املادة            
ره ، واشترط املشرع    أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع املستأجر مصنعه أو متج            

لبقاء العالقة االجيارية رغم خمالفة شرط منع التنازل عن اإلجارة أو اإلجيار من الباطن أن يقـدم                 
   .املشترى ضمانا كافيا وإال يلحق باملؤجر ضرر

  

ومع ذلك إذا كان األمر خاصا بإجيار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع                 ( 
صنع أو املتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط املانع أن تقـضى بنقـاء               املستأجر هذا امل  

  )اإلجيار إذا قدم املشترى ضمانا كافيا ومل يلحق املؤجر من ذلك ضرر حمقق 
  ] من القانون المدني 2 فقرة 594المادة [ 

  

  

ستتبع                    رالضرو ا ي ة أو مصنعة بنظام الجدك مع م ة آشرط لصحة بيع المتاجر لمحل
   جواز التنازل عن عقد اإليجار ذلك من

  

"  من القانون املدين من أنه       2 / 594املقرر ىف قضاء حمكمة النقض أن ما نصت عليه املادة                
إذا كان األمر خاصا بإجيار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع املـستأجر                 

ط املانع أن تقتضي بإبقاء اإلجيـار إذا        هذا املصنع أو املتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشر         
إمنا هو استثناء من األصـل      " . قدم املشتري ضمانا كافيا ومل يلحق املؤجر من ذلك ضرر حمقق            

املقرر وهو التزام املستأجر باحترام عقد اإلجيار فيما نص عليه من حظر التنازل عـن اإلجيـار ،                  
 حالة اضطرار صاحبه إىل التوقف عنـه ،         اقتضاه حرص املشرع على استبقاء الرواج التجاري ىف       

ويشترط لتطبيقه أن يكون املكان املؤجر مستعمال ملمارسة األعمال ذات الصفة التجارية والـيت              
ينطبق عليها وصف املصنع أو املتجر دون سواها من األماكن اليت ال ميارس فيها هذا النوع مـن                  

  . فيه أو القياس عليهالنشاط ، ومن املقرر أن االستثناء ال جيوز التوسع
   ]1274 ص 31 س 30/4/1980 ق جلسة 49 لسنه 1376الطعن  [ 

  ي والصناعيرالمحل التجا
 مـن   594     ملا كان من املقرر ىف قضاء هذه احملكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة                 

و متجـر واقتـضت     إذا كان األمر خاصا بإجيار عقار أنشئ به مـصنع أ          " القانون املدين من أنه     
الضرورة أن يبيع املستأجر هذا املصنع أو املتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط املانع                

إمنا هو استثناء من األصل املقرر وهو التزام املـستأجر بـاحترام             " 000أن تقضي بإبقاء اإلجيار     
ـ              ى اسـتبقاء الـرواج     احلظر من التنازل عن اإلجيار ، كان الدافع إىل تقريره حرص املشرع عل

التجاري متمثال ىف عدم توقف االستثمار الصناعي أو التجاري ىف حالة اضطرار صاحبه للتوقف              
عنه ، فأباح املشرع للمستأجر التجاوز عن الشرط املانع والتنازل عن اإلجيار على خالفـه مـيت                 



أو مصنعا ، يشرط أن     كان الشيء املؤجر عقارا وأنشأ فيه املستأجر حمال جتاريا سواء كان متجرا             
تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله املتنازل وقت إمتام بيع املتجر أو املصنع ، ومؤدي                

 علـى اسـتغالل     – وبصفة رئيـسية     –ذلك أنه إذا كان احملل مستغال ىف نشاط قوامه االعتماد           
 يستخدم عماال يضارب    املواهب الشخصية واخلربات العملية واملهارات الفنية لصاحبه ، دون أن         

على عملهم ، أو آالت يضارب على إنتاجها ، فإنه ال يعترب متجرا ، إذ تقوم صلته بعمالئـه ىف                    
هذه احلالة على ثقتهم ىف شخصه وخريته خبالف احملل التجاري الذي يتردد عليه العمالء لثقتـهم               

توسـع ىف تفـسري     فيه كمنشأة مستقلة عن شخص مالكها ، وإذ كان من املقرر عدم جـواز ال              
 وعلى  – مدين يظل    594االستثناء أو القياس عليه ، فإن االستثناء املقرر بالفقرة الثانية من املادة             

 مقصورا على األماكن اليت ميارس فيها األعمـال ذات الـصفة            –ما جرى به قضاء هذه احملكمة       
ن ما تقدم ، وكان احلكم      التجارية واليت ينطبق عليها وصف املصنع أو املتجر دون سواها ، ملا كا            

املطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده بأسبابه مـن          
 000عبارة احملل التجاري تشمل كل مكان يباشر فيه املستأجر حرفة أو مهنة تدر عليه رحبا                " أن  

لى املكان الذي تباشـر      فال تقتصر ع   000كمكاتب السمسرة ومكتب احملامي وعيادات األطباء       
فإنه يكون قد أخطأ ىف تطبيق القانون ، وقد حجية هذا اخلطـأ             " 000فيه التجارة مبعناها الضيق     

عن حبث ما إذا كان املستأجر األصلي كان يستغل عني الرتاع ىف استقبال العمالء الذين يقصدونه                
الة مزادات كمـا يقـول      كخبري مثمن ، كقول الطاعن والذي اعتنقه احلكم املستأنف ، أو كص           

 بالقصور ىف التسبيب ، مما يتعني       – فضال عن اخلطأ ىف تطبيق القانون        –املطعون ضدهم ، مما يعيبه      
[                       .معه نقض احلكم هلذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعـن           

   ]10/11/1983 ق جلسة 48 لسنه 1031الطعن رقم 
   

ا  ل الج صناعرالمح ق       ي وال ا ح ة منه ات معنوي شمل مقوم وي ي ول معن و منق ي ه
ا    سمعة التج العمالء وال صال ب ا   راالت ي اإلج ق ف ة والح ازات  ري رخص واإلج ة وال

آالت   ات آ ا المهم ة أهمه ات مادي صناعية ومقوم ة وال ة والفني ة األدبي وق الملكي وحق
  ي والسلعرالمصنع واألثاث التجا

  

انع وأباح للمستأجر التنازل عن اإلجيار على خالفه        أن املشرع أجاز التجاوز عن الشرط امل           
مىت كان الشيء املؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه املستأجر حمال جتاريا سواء كان متجر أو                
مصنعا ، يشرط أن يثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله املتنازل وقت إمتامه بيع املتجر                

 مدين سالفة الذكر أن يكون      594العتبار احملل جتاريا ىف معين املادة       أو املصنع ، مما مفاده أنه جيب        
مستغال ىف نشاط جتاري قوامه االشتغال بأعمال وأغراض جتارية فإذا كان غري ذلك بأن انتفـت                
عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه خيرج عن جمال هذه املادة ، إذ كان ذلك وكان املقرر أن                  



 من القانون املدين هو منقول معنوي يشمل مقومات معنوية منها حـق             594ة  املتجر ىف معين املاد   
االتصال بالعمالء والسمعة التجارية واحلق ىف اإلجارة والرخص واإلجازات وحقـوق امللكيـة             
األدبية والفنية والصناعية ومقومات مادية أمهها املهمات كآالت املصنع واألثاث التجاري والسلع          

بيع املتجر أن يتضمن حق االتصال بالعمالء والسمعة التجاريـة دون بـاقي             ، ويتحتم حىت يقوم     
الثابت بـاألوراق   " املقومات املعنوية أو املادية ، فان احلكم املطعون فيه إذا أقام قضاءه على أن               

وبإقرار املستأنف نفسه ىف مجيع مراحل التقاضي وبصحيفة االستئناف أن املـستأجر األصـلي مل               
ط جتاري أو خالفه بالعني املؤجرة اليت استأجرها لكي يتخذ منها مكتبا جتاريا كمـا               يزاول مثة نشا  

جاء ىف عقد إجيارها وقد خلت األوراق أيضا من ماهية هذا العمل التجاري الذي كـان يزمـع                  
املستأنف عليه الثاين مزاولته ىف تلك العني وما هي مقوماته املادية واملعنوية الذي ذكرها ىف عقـد                 

فإنه ال يكون قد أخطأ ىف تطبيق القانون ، وأما النعي على احلكم مبخالفة الثابت ىف                " 000 البيع
الوراق بالنسبة ملا اعتربه إقرارا من الطاعن بعدم ممارسته النشاط التجاري قبل البيع فهو مـردود                

نظـر  بأن للمحكمة أن تأخذ بالدليل املستمد مما يصدر عنه من إقرار ىف جملس القضاء بصرف ال               
عما كان يستهدفه منه طاملا أهنا مل خترج عن فحوى العبارات الصادرة منه ويكون النعـي علـى                  

  .احلكم املطعون فيه باخلطأ ىف تطبيق القانون وخمالفة الثابت باألوراق ىف غري حمله
   ]21/6/1984 ق جلسة 49 لسنه 586الطعن  [ 

  
      

  

  رانوني لعقد اإليجاثة المستأجر في االمتداد القر حق و00سادسا 
  

  األساس القانوني لحق ورثة المتاجر األصلي في البقاء في العين المؤجرة
  )ال ينتهي اإلجيار مبوت املؤجر وال مبوت املستأجر                 ( 

  ] من القانون المدنى 1 فقرة 601المادة [ 
  

   مفهوم امتداد عقد اإليجار في ظل قواعد القانون المدني
 وكما كـان املوضـوع ىف قـوانني اإلجيـارات     -متداد ىف ظل قواعد القانون املدين ال يعىن     مفهوم اال 

،  امتداد تلقائي دون حد أقصى للمدة ، بل امتداد العقد حىت ينتهي بانتهاء املدة املقررة له                  -االستثنائية  

أو املستأجر ومقتـضى    وعقد اإلجيار اخلاضع ألحكام القانون املدين ال ينقضي مبوت أحد عاقديه املؤجر             
ذلك أن عقد اإلجيار يظل نافذا بني الورثة سواء ورثة املؤجر أو ورثة املـستأجر إىل أن تنقـضي املـدة                  
احملددة له قانونا ، وبالتايل تنتقل التزامات العقد إىل الورثة الشرعيني فيلوم ورثة املؤجر بتمكني املستأجر                

 وجوهري ، وىف املقابل يلتزم املستأجر أو ورثته بأداء القيمة           أو ورثته من االنتفاع بالعني كالتزام أساس      
  .االجيارية 

  

  



   رات خاصة و أثر ذلك على االمتداد القانوني لعقد اإليجار مشكلة التعاقد ألسباب شخصية و العتبا
  

ثته إذا مل يعقد االجيارية إال بسبب حرفة املستأجر أو العتبارات أخرى تتعلق بشخصه مث مات جاز لور                ( 
  ] من القانون المدنى 602المادة [ )                        أو للمؤجر أن يطلب إهناء العقد 

  

حرفة املستأجر  ( ملا كان األصل ىف عقد اإلجيار أنه من العقود املالية واليت ال تربم عادة العتبارات خاصة                 
 بل يظل نافذا مولدا إلثـارة إىل أن         فإن عقد اإلجيار ال ينتهي قانونا مبوت أحد املتعاقدين        )  شخصيته   -

  .تنقضي مدته 
  والتساؤل 

  انتهاء العقود المحررة ألسباب خاصة 
   ة بسبب حرفة المستأجررانتهاء العقود المحر

  

إذا كان اإلجيار معقودا بسبب حرفة املستأجر أو العتبارات خاصة فإن اإلجيار وأن كان ال ينتهي بقـوة                  
  .اؤه القانون فأنه جيب أن يطلب إهن

  

إذا مل يعقد اإلجيار إال بسب حرقة املستأجر أو العتبارات أخرى تتعلق بشخصه مث مات جـاز                 ( 
  )لورثته أو للمؤجر ان يطلبوا إهناء العقد 

  ] من القانون المدني 602المادة [ 
  

 إذا كان اإلجيار قد عقد العتبارات شخصية يف املستأجر ، كما لو أجرت العني لتكـون                 000( 
  )حمام أو عيادة طبيب ، وكما ىف عقد الزراعة فيجوز لورثة املستأجر أن يطلب إهناء العقد مكتب 

  ]من المذآرة اإليضاحية للقانون [ 
 أن اإلجيار ال ينتهي     000سيد أبو اليزيد احملامى     /  وعلى حد تعبري األستاذ      000 خالصة القول 

ت املترتبة عليه تنتقل إىل ورثته وأن كان        مبوت املستأجر وأن احلقوق الناشئة عن العقد وااللتزاما       
حيق هلم طلب إهنائه إذا كان مل إال بسبب حرفة مورثهم أو العتبارات أخرى متعلقة بشخـصه ،                  
لذا يكون ىف استمرار اإلجيار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء املؤجر فيما                

م منه كما حيق للمؤجر طلب اإلهناء إذا كانت         أجر له من أعراض إعنات هلم رأى املشرع إعفائه        
االعتبارات الشخصية ىف املستأجر هى اليت دفعت املؤجر إىل التعاقد معه حبيث ال يصلح ورثتـه                

  .للحلول حمله ىف حتقيق الغرض من اإلجيار
  

  

  حرية المستأجر في إبدال وحدته السكينة00سابعا 
  



عد قانون املتعاقدين جييز هلما تضمن عقدمها ما يترأى         مبدأ حرية التعاقد وسلطان اإلرادة والذي ي      
هلما من شروط ، مادامت غري خمالفة للنظام العام كقيد هام وطبيعي يرد على كـل تـصرف أو                   

  .سلوك إنساين 
ساؤل  ا000والت د اإليج ضمين عق ل يجوز ت ه  ر ه ازل عن وحدت ستأجر التن ز للم ا يجي  م

  ؟000السكنية بإبدالها بغيرها 
  

اقع أن التقنني املدين مل يورد ما خيص هذا املوضوع أو حيكمه مبعىن أن القـانون مل حيظـره              الو    
وبالتايل يعد أمرا مباحا وأن مل تتضمنه نصوص القانون ، لذا جيوز أن يتضمن عقد اإلجيار ما جييز                  

  .للمستأجر إبدال وحدته السكينة مع أخر 
 صراحة ، إما ىف حالة عدم النص عليـه فـال               ويالحظ أن إعمال هذا احلق يقتضي النص عليه       

أن املشرع مل جيعل اإلبدال ىف الوحدات الـسكينة أحـد حقـوق             . أساس ذلك   . جيوز اإلبدال   
املستأجر الثابتة مبوجب عقد اإلجيار ونرى خطأ قياس إبدال الوحدات السكينة على حق التنازل              

ة على اعتبار التنازل عـن اإلجيـار        عن اإلجيار والتأجري من الباطن ذلك أن املشرع نص صراح         
والتأجري من الباطن أحد حقوق املستأجر وإذا أراد املتعاقدان خالف ذلك وحتديدا املؤجر فلـزم               

  .النص على ذلك بصلب العقد 
  

  .ات االستثنائية رية إبدال الوحدات السكنية فى ظل قوانين اإليجارعدم دستو
  

 قضائية  19 لسنة   71رية العليا ىف الدعوى رقم       قضت احملكمة الدستو   4/10/1977بتاريخ     
بعدم دستورية إبدال املستأجرين للوحدات السكنية ىف قوانني اإلجيار االستثنائية وقد           ) دستورية  ( 

تأسس القضاء بعدم الدستورية على خمالفة هذا احلق ىف اإلبدال لطبيعة الروابط االجيارية والـيت               
ؤجر واملستأجر فالعالقة االجيارية عالقة إرادية حبتة ، فإذا جـرد           تقوم أساسا على اإلرادة إرادة امل     

املشرع اإلرادة من كل دور ىف جمال تكوين العالقة اإلجيارية كان تنظيمها منافيا لطبيعتها وخمالفـا      
  .للدستور 

  

  يةراألسس التي بني عليها الحكم بعدم الدستو
  
  
  

ة أن اإلرادة هي اليت تنشئها فإذا جردهـا          أن األصل ىف الروابط االجياري     000 األساس األول  
املشرع من كل دور ىف جمال تكوين هذه الروابط وحتديد أثارها كان تنظيمها أمـراض منافيـا                 

  .لطبيعتها 
اني     أن السلطة التشريعية وأن ساغ هلذا استثناء أن تتناول أنواعها من العقود       000 األساس الث

تندا إىل مصلحة مشروعة إال أن هذه السلطة ذاهتا ال          لتحيط بعض جوانبها بتنظيم أمر يكون مس      



يسعها أن هتدم الدائرة اليت تباشرها فيها اإلرادة حركتها فال يكون لسلطاهنا بعد هدمها من أثـر                 
ذلك أن إفراده وأن مل يكن دورها كامال ىف تكوين القعود وحتديد اآلثار اليت ترتبها إال أن الدائرة                  

ادة احلرة ىف نطاقها ال جيوز اغتياهلا بتمامها وإال كان ذلك إهنا لوجودهـا              املنطقية اليت تعمل اإلر   
وحموا كامال للحرية الشخصية ىف واحد من أكثر جماالهتا تعبريا عنـها ممـثال ىف إرادة االختيـار                  

  .استقاال عن اآلخرين مبا يصون هلذه احلرية مقومات فعاليتها 
املشرع على اإلجارة اقتضاها أزمة اإلسكان وحدة  أن القيود اليت فرضها    000 األساس الثالث   

ضغوطها وضرورة التدخل ملواجهتها بتدابري استثنائية تعترب من قبيل التنظيم اخلاص ملوضوعها وقد             
أصاهبا هذا التنظيم اخلاص ىف كثري من جوانبها مقيدا عمل اإلرادة ىف جماهلا وعلى األخص ىف جمال                 

 حىت مع وجود هـذا التنظـيم        -ة القانون إال أن اإلجارة تظل       حتديد األجرة وامتداد العقد بقو    
 تصرفا قانونيا ناشئا عن حرية التعاقد اليت أهدرهتا ال نصوص املطعون فيها من خـالل                -اخلاص  

إنفاذها التبادل بقوة القانون ىف شئون األعيان اليت تعلق هبا فال تكون اإلجارة عقدا يقوم علـى                 
  .ا ويقوضها التراضي بل أال يناقض أسسه

ع     ان قضاء هذه احملكمة مطرد على أن صون الدستور للملكيـة اخلاصـة              000 األساس الراب
مؤداه أن املشرع ال جيوز أن جيردها من لوازمها وال أن يفصل عنها أجزائها وال أن ينتقص مـن                   

غـري   أصلها أو بعدل من طبيعتها أو يزيلها وال أن يقيد من مباشرة احلقوق املتفرعـة عنـها ىف                   
ضرورة  تقتضيها وظيفتها االجتماعية وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض إال ترهق القيود الـيت               
يفرضها املشرع عليها جوهر بنياهنا وال أن يكون من شاهنما حرمان أصحاهبا من تقريـر صـور                 
االنتفاع هبا وكان صون امللكية وأعاقتها ال جيتمعان فإن هدمها من خالل قيود ترهقهـا ينحـل                 

  .صفا هبا منافيا للحق فيها ع
  

وحيث ان قضاء هذه احملكمة قد جرى كذلك على ان امللكية ال تعترب حقا مطلقا وليس هلا مـن                   
احلماية ما جياوز االنتفاع املشروع بعناصرها ومن مث جاز حتملها ببعض القيود اليت يقتضيها صون               

رد امللكية من مثارهـا أو منتجاهتـا أو         وظيفتها االجتماعية اليت ال جيوز ان يتذرع املشرع هبا ليج         
ملحقاهتا وكان الدستور فقد كفل للملكية حرمتها بقانون يوازن به املشرع حقوق أصحاهبا مبـا               
يراه من املصاحل أوىل باالعتبار وكانت الفقرة املطعون عليها اليت تضمنا قانون اإلسكان ال تتناول               

ى أن حتدد الالئحة التنفيذية األحوال الىت يتم فيهـا          غري أصل احلق ىف التبادل ىف البلد الواحد عل        
التبادل وشروط إنفاذه فإن التنظيم الوارد هبا حلق امللكية يكون متضمنا فرض عليها تنـال مـن                 

  .حمتواها  وعلى األخص من خالل اآلثار الىت ترتبها ىف جمال استعماهلا 



ليها ليس إال تنازال رخـص بـه         أن التبادل املقرر بالنصوص املطعون ع      000 األساس الخامس 
املشروع وبه حيل كل متبادل حمل نظريه ىف الوحدة قانونيا كثريا ما يقترن مبقابل خيتص به أحدمها                 

 على من ميلكها مما خيل بتساؤيهم مع نظائرهم ىف شأن           - وأيا كان مقداره     -وال يعود شيء منه     
 من  20جارة إىل غريه وفقا لنص املادة       احلقوق الىت يستعدوهنا من تناول املستأجر األصلي عن اإل        

 ىف شأن بعض األحكام اخلاصة بتأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقـة            1981 لسنة   136القانون  
بني املالك واملستأجر وذلك أن من يؤجرون أعيانا ميلكوهنا باخليار وفقا حلكمها بني اعتماد تنازل               

من مقابل التنازل املعروض عليـه أو       % 5ى  مستأجرها عن إجارهتا مع احلصول من املتنازل عل       
رفض هذا التنازل استقاال منهم بالعني املؤجرة من دون املتنازل على أن يؤدى إليه مالكا عندئـذ                 

  .النسبة ذاهتا من املعروض عليه مقابال للتنازل عنها 
دل األعيـان    ألهنا جتعل تبا   -وال كذلك الفقرة املطعون عليها شكال مضموهنا بالالئحة التنفيذية          

. املؤجرة وفقا ألحكامها نافذا بقوة القانون ىف شأن أصحاهبا ودون مقابل يعود عليهم من التنازل                
وليس ذلك إال متييزا منهيا عنه دستوريا بني فئتني تؤجران أعيانا متلكها إحدامها تلك الىت يتعلـق                 

لتنازل عن اإلجارة منصرفا إىل     التبادل بأعياهنا وفقا للنصوص املطعون عليها وأخراها الىت يكون ا         
  . املشار إليه 20أعياهنا ىف احلدود الىت بينتها املادة 

  

  فلهذه األسباب
  :حكمت المحكمة 

 ىف شـان    1977 لـسنه    49 من القانون رقم     7 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من املادة        - :أوال
  .تأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر

 بسقوط أحكام الالئحة التنفيذية هلذا القانون الصادر بقرار وزير اإلسكان والتعمري رقم             - :اثاني 
  . وذلك ىف جمال تطبيقها بالنسبة إىل تبادل الوحدات السكنية1978 لسنه 99
  . بإلزام احلكومة املصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب احملاماة- :ثالثا

  

                            أمين السر 
ئيس ر                 

  المحكمة
  

  
  



حرية المستأجر فى إقامة مبنى يتكون من أآثر من ثالث وحدات  00ثامنا 
  وحريته فى احتجاز أآثر من  مسكن في البلد الواحد

  

  

  حرية المستأجر في إقامة مبنى يتكون من ثالث وحدات سكنية فاآثر
ا له يتكون من أكثر من ثالث وحدات ىف تاريخ الحق الستئجاره            وإذا أقام املستأجر مبىن مملوك    ( 

يكون باخليار بني االحتفاظ مبسكنه الذي يستأجره أو توفري مكان مالئم ملالكة أو أحد أقاربه حىت                
الدرجة الثابتة باملبىن الذي إقامة مبا ال جياوز مثلى األجرة املستحقة له عن الوحدة اليت يستأجرها                

  )منه 
   ]1981 لسنة136 فقرت من القانون  22ة الماد[ 
م أي 1/2/1996 الواجبة التطبيق على عقد إلجيار احملررة منذ  -مل تورد نصوص القانون املدين        

 ولـذا فـإن     22م مبادتـه رقـم      1981 لسنة   136قيد مشابه للقيد الذي أوردة القانون رقم        
ثالث وحدات أو أكثر من ذلـك       للمستأجر حرية كاملة ىف إقامة مبىن خاص له سواء تكون من            

  .ودون أن يكون ملزما بتسكني مالك العقار الذى يستأجر أحد وحداته أو أحد من أقاربه 
  

  حرية المستأجر فى احتجاز أآثر من مسكن بالبلد الواحد 
  )ال جيوز للشخص أن حيتجز ىف البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى ( 
ادة [  انون 8الم م ر من الق س49ق يم 1977نة  ل اآن وتنظ ع األم أجير وبي أن ت ى ش  ف

  ]العالقة بين المؤجر والمستأجر 
 ىف شأن تأجري وبيـع      1977 لسنة   49 من القانون رقم     8على خالف احلظر الوارد بنص املادة        

األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر ال يوجد بني نصوص القانون املدىن ما مينع املستأجر               
حمتفظة واحدة  ( ه أي عدد من الوحدات السكينة ولو كانت مجيعها داخل بلد واحد             من احتجاز 

  .أو حىت داخل عقار واحد مادام املستأجر ملتزما بالوفاء بالتزاماته املترتبة على عقد اإلجيار ) 



مشك
لة 

هامة

  

  
  
  

  

م أخضع ألحكامه كافة عقود اإلجيار احملررة يف ظلـه أي منـذ             1996 لسنة   4أن  القانون رقم     
م لقواعد وأحكام القانون املدين ، ومقتضى هذا اخلضوع أن يكون لعقـد اإلجيـار               1/2/1996

  :  تارخيني 
  .   تاريخ بدء العالقة االجيارية000 يخ األولرالتا
   تاريخ انتهاء العالقة االجيارية000يخ الثانيرالتا

   ))0000ينتهي اإلجيار بانتهاء املدة املعينة يف العقد (( 
  ] من القانون المدني 598المادة [ 
       

أن عقد اإلجيار   ((    وقد أشارت إىل ذلك وأكدت معناه املذكرة اإليضاحية للقانون املدين مبا نصه           
أحد العقود الرضائية واليت يلتزم مبقتضاها املؤجر مالكاً أو غري مالك بـتمكني املـستأجر مـن                 

  ))000ه التأقيت ال التأبيد االنتفاع بالعني املؤجرة مدة معينه فاإلجيار عقد طبيعت
  

     تأقيت مدة عقد اإلجيار واالعتراف بدور إرادة املتعاقدين ىف إنشاءه ملدة حمدده كان أحد أهم               
األسباب اليت أرتكن إليها قضاء احملكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية بعض نـصوص              

  .قوانني إجيار األماكن االستثنائية 
بط االجيارية أن اإلرادة هى تنشئها فإذا جردها املشرع من كل دور ىف تكوين              األصل يف الروا   ( 

 منافيـا   - كان تنظيمهـا     - مدة عقد اإلجيار وانتهائه مبعىن املدة        -هذه الروابط وحتديد أثارها     
  )لطبيعتها 

  ]ية ر قضائية دستو19 لسنة 71قم ر في القضية رمن الحكم الصاد[ 
  

  000والتساؤل الهام 
  

دأ     –ة في ظل أحكام المدني      ر المحر ر الوضع القانوني لعقود اإليجا    ما هو   أي حرر ب
ان  ر ولم تحدد نهايتها بشكل واضح ودقيق بل أو       –م  1/4/1996من   د المتعاقدان بالبي

دة يمكن ان          ر عبا رالخاص بانتهاء عقد اإليجا    ات تنم عن الرغبة في التعاقد ألطول م
  ؟000 ريمتد إليها عقد اإليجا

م ينبغي أن حتدد وبدقه املدة يف عقد اإلجيار وذلك بان توضح مدة             1/4/1996انه منذ   أوضحنا  
  هذا العقد وكذا بيان بداية هذه املدة وكذلك هنايتها 

  __/ _ /  _ وتنتهي فى  __  / _ / _ تبدأ من 000مدة عقد اإليجار هي 



ا املتعاقدين يف البيـان أو            واملشكلة تكمن يف بعض العبارات والكلمات اليت يوردها ويدوهن        
حيددان بداية لعقد اإلجيار اإل اهنما      ) املؤجر واملستأجر (البند اخلاص مبدة عقد اإلجيار ، فاملتعاقدان        

 - ونعين التعاقد يف ظل قوانني إجيار األماكن االسـتثنائية           -ال حيددان هناية له قياسا علي املاضي        
  :أحد العبارات اآلتية او ما يشاهبها ويف البيان اخلاص بنهاية مدة العقد يدون 

   مشاهرة-مدة العقد 
   املدة مفتوحة-مدة العقد 
   إىل تاريخ زوال العقار-مدة العقد 
   إىل حني وفاة املستأجر-مدة العقد 
   إىل حني وفاة املؤجر-مدة العقد 
   إىل ما شاء اهللا تعايل-مدة العقد 

  

عقد اإلجيار مضاف إيل زمن غري حمدد او معلق علـي           واملالحظ أن العبارات السابقة جتعل انتهاء       
 من  598أمر مستقبلي غري حمقق احلصول أو الوقوع وهو ما يكاد يتعارض مع صريح نص املادة                

القانون املدين واليت جزمت ان لعقد اإلجيار مدة حمددة و تارخيني األول لبدء العالقـة االجياريـة                 
  .والثاين النتهاء هذه العالقة
   ))0000 اإلجيار بانتهاء املدة املعينة يف العقد ينتهي(( 

  ] من القانون المدني 598المادة [ 
  

قرابـة  ( ومكمـن اخلطـورة  وسبب هـذه املشكلة أن عقود اإلجيار ظلت ولفترة طويلـة               
خاضعة لقواعد وأحكام قوانني اإلجيار االستثنائية حيث كان ملدة اإلجيار بيـان            ) اخلمسون عاما   

اريخ بدء العالقة االجيارية أما بيان مدة العقد أو بيان تاريخ انتهاء العالقة االجيارية فلم               واحد هو ت  
تكن بيانات هامة وباالدق بيانات قانونية إذا كان عقد اإلجيار ميتد تلقائيا وبقوة القانون ملـدة أو                 

ارة واحـدة هـي     ملدد غري معلومة سلفا وكان يكتفي ىف البيان اخلاص مبدة عقد اإلجيار كتابة عب             
  000 مشاهرة 000

  

وقد آلف الناس عقود اإلجيار غري حمددة املدة ، وبتعبري اكثر دقه عقود اإلجيار اليت متتدد تلقائيـا                   
دون حد أقصى ملدهتا ، وعاهم إىل ذلك ظروف وأسباب عدة خبالف إرادة املشرع منها األسباب                

  .االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية 
  



ائج تطبيق قوانني اإلجيارات االستثنائية ملدد طويلة أن بعض املستأجرين رغبة منهم ىف             ومن أثار ونت  
العاقد لفترة طويلة أو االمتداد عقود إجيارهم ، كما كان احلـال ىف ظـل قـوانني اإلجيـارات                   

  .ااالستثنائية ، أن يثبتوا ىف البند اخلاص مبدة عقد اإلجيار أحد تلك العبارات اليت أوردنا أمثلة هل
 إلى - إلى حين وفاة المستأجر - ريخ زوال العقار إلى تا- المدة مفتوحة -مشاهرة " 

  " إلى ما شاء اهللا تعالي -حين وفاة المؤجر 

  والتساؤل 
ا           رهل إيراد أحد هذه الكلمات أو العبا       د اإليج دة عق د الخاص بم  يترتب  رات في البن

ا   رعلية وبشكل تلقائي اعتبا    د ل     ر عقد اإليج د انعق دًا           ق د منعق الي يع ة وبالت دة معين م
  ؟000ية رية حددها المشرع هي مدة دفع القيمة االيجارلمدة اعتبا

  

 من القانون املدين والذي يتناول مشكلة عقد اإلجيار غري          563    أساس هذه املشكلة نص املادة      
  حمدد املدة

  

ذر إثبات املدة املدعاة ، اعترب      إذا عقد اإلجيار دون اتفاق على مدة أو عقد ملدة غري معينه أو تع             (( 
  اإلجيار منعقدا للفترة املعينة لدفع األجرة 

 ىف األرضي الزراعية واألراضي البور إذا كانت املدة املعينة لدفع األجرة ستة أشهر أو أكثر ،                 -أ
يكون التنبيه قبل انتهائها بثالثة أشهر ، فإذا كانت املدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها                  

  .األخري ، كل هذا مع مراعاة حق املستأجر ىف احملصول وفقا للعرف 
 ىف املنازل واحلوانيت واملكاتب واملستأجر واملصانع واملخازن وما إىل ذلك إذا كانت الفترة              -ب

املعينة لدفع األجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل           
  .التنبيه قبل نصفها األخري من ذلك وجب 

 ىف املساكن والغرف املؤثثة وىف أى شيء غري ما تقدم إذا كانت الفترة املعينة لدفع األجـرة                  -ج
شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل هنايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيـه قبـل                    

  )نصفها األخري 
  ] من القانون المدني 563المادة [ 

ة أن املسألة ليست علي هذا النحو من البساطة وإال فوجئنا بأعداد ال حصر هلا مـن                 نؤكد بداه 
  . املستأجرين يفترشون األرض وآالف األحكام القضائية بالطرد

   من القانون املدين تتعرض ال كثر من مشكلة 563 والوقع أن هذه املادة ونعين املادة -
  

  .الي من بيان المدة  مشكلة عقد اإليجار الخ000المشكلة األولى 
  . مشكلة عقد اإليجار غير معين المدة 000المشكلة الثانية 



  . إثبات مدة عقد اإليجارر مشكلة تعذ000المشكلة الثالثة 
  

 رات في البند الخاص بمدة عقد اإليجا      رهل إيراد أحد هذه الكلمات أو العبا      ونكرر التساؤل    
ار   د اإليج ار عق ائي اعتب شكل تلق ة وب ب علي د  يترت الي يع ة وبالت ر معين دة غي د لم د انعق ق

  ؟000منعقدًا لمدة اعتبارية حددها المشرع هي مدة دفع القيمة االيجارية 
      

 من القانون املدين    563اإلجابة علي هذا التساؤل تقتضي بل حتتم إعادة فهم وتفسري نص املادة             
  .   من القانون املدين 150 و 148يف ضوء املواد 
 من القانون املدين    563جانبنا ان نتعرض أوال لالجتاهات املتعددة يف تفسري املادة               ونري من   

  .علي املستوي القضائي والفقهي مث نورد رأينا اخلاص مدعما بأسانيده القانونية والقضائية
  000 اء تحديد المقصود بآالتيرويسبق التعرض لهذه اآل

دة      رعقد اإليجا  ان الم عقد خايل من بيان املدة إذا خلت بيانات هذا          يكون ال  000  الخالي من بي
العقد من البيان اخلاص بتاريخ انتهاء العالقة االجيارية او تترك اخلانات اخلاصة هبذه البيانات خالية               
يف مناذج العقود املطبوعة ، ويف هذه احلالة ال جدال ان اإلجيار يعد منعقدا للمدة احملـددة لـدفع           

  .األجرة
  

دة   غير م  رعقد اإليجا   يكون عقد اإلجيار غري معـني املـدة إذا أورد املتعاقـدان             000 عين الم
صراحة بعقد اإلجيار ان املدة غري معينة او يقرر املتعاقدان ان مدة العقد هي املـدة املالءمـة او                   
املناسبة او الصاحلة او املدة اليت تقتضيها الظروف ، وال خالف ان عقد اإلجيار يف هذه احلالة يعد                  

  .* للمدة احملددة لدفع األجرة منعقدا
  

 يكون عقد اإلجيار متعذر اإلثبات يف مدتـه إذا تراضـي   000  إثبات مدته ر وتعذ رعقد اإليجا 
  .املتعاقدين علي التعاقد ولكن اختلفوا يف البيان اخلاص مبدة العقد

  

  000الرأي األول 
  ألجرة للمدة المحددة لدفع ارات السابقة تعني انعقاد عقد اإليجارالعبا

   من القانون المدني 563وفق صريح نص المادة 
  

  
  

 إىل  - إىل تاريخ زوال العقـار       - املدة مفتوحة    -مشاهرة  (( وفقاً هلذا الرأي فإن  هلذه العبارات        
معىن واحد واضح وحمدد هو     ))  إىل ما شاء اهللا تعايل       -إىل حني وفاة املؤجر     -حني وفاة املستأجر    
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حملددة لدفع القيمة االجيارية ويكون املستأجر ملزما برد العني إيل املؤجر           انعقاد هذا العقد للمدة ا    
  .أثر انتهاء هذه املدة

  

  األساس القانوني 
إذا عقد اإلجيار دون اتفاق على مدة أو عقد ملدة غري معينه أو تعذر إثبات املدة املدعاة ، اعترب                   (( 

  ))اإلجيار منعقداً للفترة املعينة لدفع األجرة 
  ] من القانون المدني 1 فقره 563مادة ال[ 

  

اإلجيار عقد يلتزم املؤجر مبقتضاه أن ميكن املستأجر من االنتفاع بشيء معني مدة معينة لقـاء                (( 
  ))أجر معلوم 

  ] من القانون المدني 558المادة [ 
  

   ))000ينتهي عقد اإلجيار بانتهاء املدة املعينة يف العقد (( 
  ]القانون المدني  فقرة أ من 598المادة [ 

  

فالواضح من نصوص املواد السابقة أن عقد اإلجيار عقد حمدد املدة مؤقت بطبيعته ، وتفسري                   
العبارات السابقة بانعقاد عقد اإلجيار ملدة دفع القيمة االجيارية هو التفسري الوحيد الذي يتفق مع               

عبارات عن معناها وصوال إىل غاية      طبيعة عقد اإلجيار كعقد مؤقت املدة ،  وال يصح االحنراف بال           
أخرى بعيدة ،  وقد أكد ذات املعىن وكما سبق ، املذكرة اإليضاحية للقـانون املـدين وكـذا                   
األحكام الصادرة من احملكمة الدستورية العليا وخالصتها مجيعا أن عقد اإلجيـار أحـد العقـود                

 ، ألن تأبيد العقد أي تأبيد مدته أمر         الرضائية واليت ترد على منفعة الشيء وال يتصور فيها التأبيد         
   .يتناىف مع طبيعة عقد اإلجيار  ويقلب احلال إىل ملكية

  

  ؟000ما هي المدد التي يعتبر عقد اإليجار قد انعقد لغايتها 
 من القانون املدين ،وقد فرقت بني ثالث أنواع من األماكن اليت يتم             563أجابت علي ذلك املادة     

  000استئجارها

ز ر األ000أوال  ي ال ة رض اعي
   راضي البورواأل

   يف األرضي الزراعية واألراضي البور إذا كانت املدة املعينة لدفع األجرة ستة أشهر أو أكثـر ،                
يكون التنبيه قبل انتهائها بثالثة أشهر ، فإذا كانت املدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها                  

  . احملصول وفقا للعرف األخري ، كل هذا مع مراعاة حق املستأجر ىف



  

ا  ال  000ثاني ازل والمح  المن
ة والمكاتب والمصانع      رالتجا ي

  والمخازن
   ىف املنازل واحلوانيت واملكاتب واملستأجر واملصانع واملخازن وما إىل ذلك إذا كانت الفتـرة              

 الفترة أقل املعينة لدفع األجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت          
  .من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها األخري 

ا  رف 000ثالث ساآن والغ  الم
  المؤثثة

يف املساكن والغرف املؤثثة وىف أي شيء غري ما تقدم إذا كانت الفترة املعينة لدفع األجرة شهرين                 
ا أو أكثر ، وجب التنبيه قبل هنايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبـل نـصفه                   

  .األخري
  

   من قضاء محكمة النقض
مىت كانت عبارة العقد واضحة ىف إفادة املعىن املقصود منها فاته ال جيوز إخـضاعها لقواعـد                 ( 

  )التفسري للوصول إىل معىن أخر مغاير 
  ]23/2/1993 ق جلسة 59 لسنة 491نقض [ 

  

حتـت سـتار التفـسري      القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة املتعاقدين واضحة كما هي فال جيوز له             ( 
  )االحنراف عن معناها الواضح إىل معىن أخر 

  ]5/4/1993 ق جلسة 59 لسنة 904نقض [ 
  

ومقتضى ما أوردة هذا االجتاه من أحكام حمكمتنا العليا يف سلوك سبيل التفـسري أنـه ال جيـوز                   
  .التفسري ملا هو واضح ، وال جيوز التفسري لتأويل املعىن احملدد

  

  



  

  000 الرأي الثاني
   لمدة ستون سنهرات السابقة تعني انعقاد عقد اإليجارالعبا

   مدني999د بالمادة رقياسا علي حق الحكر الوا
  

   ىف حني يري أنصار االجتاه األول أن العبارات املشار إليها تعىن أن مدة عقد اإلجيار ينعقد للمدة                 
وا خطأ ذلك ويروا من جانبـهم أن عقـد          املعينة لدفع القيمة االجيارية فإن أنصار االجتاه الثاين ير        

اإلجيار احملرر ىف ظل قواعد املدين وعرب املتعاقدان عن انتهاء مدته بكلمة مشاهرة أو غريهـا مـن                  
 إىل حـني وفـاة      - إىل تاريخ زوال العقار      - املدة مفتوحة    -مشاهرة  (( العبارات املشار إليها      

ميتد ألطول مدة ميتد إليها عقد اإلجيار ،        ))  تعايل    إىل ما شاء اهللا    -إىل حني وفاة املؤجر     -املستأجر  
 من القانون املدين ، وقـد       999وهى مدة ستون عاماً قياسا على مدة حق احلكر الواردة باملادة            

  .أورد أيضا هذا االجتاه عدداً من األسانيد لتأكد صحة رأيهم
  

ني االستثنائية وكان امتداد    أن عقود اإلجيار ظلت ولفترة طويلة خاضعة ألحكام القوان         00 أوال
يتم وبقوة القانون ، والتحول من إعمال أحكام قوانني اإلجيارات االستثنائية إىل أحكام القـانون               
املدين باعتبارها القواعد العامة استتبع ظهور بعض املشكالت العملية أمهها مطلقا حرص املستأجر             

ن املتعاقدين وعلى األخص املـستأجر ىف  على تدوين كلمة مشاهرة او غريها من العبارات رغبة م         
  .التعاقد ملدة طويلة بل وغري حمددة 

  

ا     أن كلمة مشاهرة أو غريها من العبارات املشاهبة واليت يوردهـا املتعاقـدان املـؤجر                00ثاني
 يقصد هبا حتمـاً     - القانون املدين    -م  1996 لسنة   4واملستأجر ىف عقدمها احملرر ىف ظل القانون        

ار ممكنة يدعم ذك ظروف التعاقد وطبيعة الظـروف االجتماعيـة واالقتـصادية             أمضى مدة إجي  
والشخصية ، باعتبار عقد اإلجيار عقد ذي صبغة أسرية ال شخصية مبا يتضمنه مـن الرغبـة يف                  

  .االستقرار
  

ا    أن تفسري كلمة املشاهرة أو ما مياثلها من العبارات األخرى واليت يوردهـا املتعاقـدان               00ثالث
  .ن اخلاص مبدة عقد اإلجيار جيب أن يتم مبا يتفق مع قواعد حسن النية ىف التعامل  بالبيا
  .جيب تنفيذ العقد طبقاً ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية  (( 

وال يقتصر العقد على إلزام املتعاقد مبا ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا                   
  ] من القانون المدني 148المادة [ ))     والعرف والعدالة حبسب طبيعة االلتزام للقانون 

  



 إن كلمة املشاهرة أو ما مياثلها من العبارات األخرى يلزم أن تفسر علـى        000 خالصة األمر 
أهنا أمضى مدة ميتد إليها عقد اإلجيار وهى ستون عاماً قياساً على امتداد حق احلكـر كمـا ورد                   

  .[1]1 من القانون املدين 999باملادة 
  

  000الرأي الثالث 
   لمدة ستون سنة آما قد رات السابقة تعني انعقاد عقد اإليجارالعبا

    لمدة دفع األجرة حسب ظروف آل تعاقدرتعني انعقاد عقد اإليجا
  

ـ             سبب    بقاء العالقة االجيارية خاضعة ولفترة طويلة ألحكام قوانني اإلجيارات االستثنائية كان ال
املباشر ىف نشوء هذا اخلالف واالختالف ىف بيان املقصود باملشاهرة وما مياثلها مـن العبـارات                
السابق اإلشارة إليها ، و مرد ذلك وكما أشرنا أن قوانني إجيار األماكن االستثنائية مل تعىن باملـدة                  

  .نون يف عقد اإلجيار ، فكان عقد اإلجيار ميتد ويتجدد من تلقاء نفسه وبقوة القا
  

  

م يثـار   1996 لـسنة    4اآلن ىف ظل تطبيق أحكام وقواعد القانون املدين مبوجب القانون رقم             
 ألحد العبارات السابقة حمل     000التساؤل ما هو األثر الذي يترتب علي تدوين املؤجر واملستاجر         

  ؟000تاريخ انتهاء مدة عقد اإلجيار 
  

 أنه يتحتم حتديد املقصود بكلمـة       – كما سيلي    –الصحيح يف تصورنا واملدعوم باألدلة القانونية       
 و  150 و   148" مشاهرة وما مياثلها من عبارات مضافة إىل املستقبل يف ضوء كل املواد اآلتية              

  .ال  على النحو التايل "  من القانون املدين 563 و 598
  

   من القانون المدني 598 فى ضوء المادة ر انتهاء عقد اإليجا000أوال 
  

  )) 00ينتهي عقد اإلجيار بانتهاء املدة املعينة ىف العقد     ((          
  ] من القانون المدني 598المادة [ 

  

     إثباتهار مشكلة المدة ومتي تكون غير معينة او يتعذ000ثانيا 
  

إذا عقد اإلجيار دون اتفاق على مدة أو عقد ملدة غري معينه أو تعذر إثبات املدة املدعاة ، اعترب                   ( 
  جيار منعقدا للفترة املعينة لدفع األجرة اإل

                                                 
أن عقد اإلجيار اخلاضع ألحكام القانون املدين وأن كان يتسم بصفة التأقيت ىف             " قياس مدة عقد اإلجيار على مدة احلكر         [1]1

 أدىن ، ومـن مث  مدته إال أن املشرع مل يعني مدة كحد أقصى لفترة اإلجيار اخلاضع ألحكام ذلك القانون ، كما مل حيدد حد                
جتب إعمال إرادة املتعاقدين ىف شأن تلك املدة واليت ترد بالعقد ما دامت مل ختالف نصاً ىف القانون كان يكون املؤجر ليس له           

فإنه ال ) ألجل غري مسمى ( وإذا ورد عقد اإلجيار مؤبدا . حق اإلجيار إال ملدة معينة كما ىف حالة من ميلك حق اإلدارة فقط         
 "تزيد مدته يف أية حالة على ستني وإال انقضى إليها أخذا بنظام مدة احلكر جيوز أن 

  



 ىف األرضي الزراعية واألراضي البور إذا كانت املدة املعينة لدفع األجرة ستة أشهر أو أكثـر                -أ
، يكون التنبيه قبل انتهائها بثالثة أشهر ، فإذا كانت املدة أقل من ذلك ، وجـب التنبيـه قبـل              

  .ستأجر ىف احملصول وفقا للعرف نصفها األخري ، كل هذا مع مراعاة حق امل
 ىف املنازل واحلوانيت واملكاتب واملستأجر واملصانع واملخازن وما إىل ذلك إذا كانت الفترة              -ب

املعينة لدفع األجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل           
  .من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها األخري 

 املساكن والغرف املؤثثة وىف أي شيء غري ما تقدم إذا كانت الفترة املعينة لدفع األجـرة                  ىف -ج
شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل هنايتهـا بشهـر فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل                  

  )نصفها األخري 
  ] من القانون المدني 563المادة [ 

  

ن املدين انتهاء عقد اإلجيار بانتهاء مدتـه ، ومـدة            من القانو  598مقتضى صراحة نص املادة        
العقد على هذا النحو تصح أن تكون مدة ما دون التقيد حبد أدىن أو حبد أقصى ،  وانتهاء املـدة                     

  كسبب النتهاء العقد يقتضي بداهة أن تكون معينه ومعلومة ، ذات بداية وهناية 
  )يخ النتهاء العقد ر تا----يخ لبدء العقد رتا( 

ما عن حل تلك املشكالت وكما أراد املشرع فيتمثل ىف إجياد املشرع لتاريخ اعتباري أو تقديري           أ
منعقـدا  ] عقـد اإلجيار   [ هو مدة دفع األجرة ففــي احلـاالت الثالث السابقة يعد اإلجيار           

  .لذات مدة دفع القيمة االجيارية 
معينه أو تعذر إثبات املد املدعاة ، اعترب        إذا عقد اإلجيار دون اتفاق على مدة أو عقد ملدة غري            (( 

  اإلجيار منعقدا للفترة املعينة لدفع األجرة 
 ىف األرضي الزراعية واألراضي البور إذا كانت املدة املعينة لدفع األجرة ستة أشهر أو أكثر ،                 - أ

 قبل نصفها   يكون التنبيه قبل انتهائها بثالثة أشهر ، فإذا كانت املدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه               
  .األخري ، كل هذا مع مراعاة حق املستأجر ىف احملصول وفقا للعرف 

 ىف املنازل واحلوانيت واملكاتب واملتاجر واملصانع واملخازن وما إىل ذلك إذا كانت الفتـرة               -ب
املعينة لدفع األجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل           

  .ن ذلك وجب التنبيه قبل نصفها األخري م
 ىف املساكن والغرف املؤثثة وىف أى شيء غري ما تقدم إذا كانت الفترة املعينة لدفع األجـرة                  -ج

شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل هنايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيـه قبـل                    
  ))نصفها األخري 



  ] من القانون المدني 563المادة [ 
  

والتساؤل الذي يعد مدخالً صحيحا لبيان األثر القانوين لوجود كلمة املشاهرة وما مياثلـها مـن                
  م1/2/1996العبارات املضافة او إىل زمن غري حمدد  بعقد اإلجيار احملرر منذ 

  

ا د اإليج ا رهل عق ن العب ا م ا يماثله شاهرة او م ة الم ضمن آلم د ر المت ل عق ات تجع
  ؟000 المدة اإليجار خاليا من بيان

  ؟000هل عقد اإليجار المتضمن آلمة المشاهرة يكون معقودا لمدة غير معينة 
هل عقد اإليجار المتضمن آلمة المشاهرة وما يماثلها من العبارات يتعذر إثبات مدته          

  ؟000
  

  في محاولة التوصل إلي الحل القانوني الصحيح يرجى مراعاة

ن املدين واخلاص بتعيني هناية زمنية لعقد اإلجيار باالعتماد          من القانو  563     أن إعمال نص املادة     
وإما معقودا  ) مدة العقد   ( علي املدة احملددة لدفع اإلجيار تفترض أن يكون إما خاليا من بيان املدة              

  .ملدة غري معينة وإما يتعذر إثبات مدته 
  

قد يعقد دون بيان مدة العقد       من القانون املدين أن عقد اإلجيار        563   واملستفاد من نص املادة     
رغم االتفاق عليها كركن من أركان عقد اإلجيار ، وقد يعقد كذلك دون مدة حمددة  ، وأخـرياً                   

 من القانون املدين أجازت إثبات مدة عقد اإلجيار بعيداً عن صـلب عقـد               563فأن نص املادة    
 أي مدة عقد    000ة املدعاة    أو تعذر إثبات املد    000يستفاد ذلك من عبارة النص      . اإلجيار ذاته   

  .اإلجيار ، فمسألة املدة يف عقد اإلجيار هي مسألة جيوز إثباهتا ونفيها بعيدا عن صلب عقد اإلجيار 
  

   لــذا فمدة عقد اإلجيار من األمور اليت جيوز التصدي هلا قضاءاً من حيث حتديد تاريخ انتهاء                
تقالل أن حيدد مىت ينتهي عقد اإلجيار ،        فللقاضي ىف ضوء ظروف كل دعوى على اس       . مدة العقد   

إذا اتفق املتعاقدان علـي ان يكـون        : عبد الرزاق السنهوري    / ويف ذلك يقرر أستاذنا الدكتور      
اإلجيار مؤبدا فهذا ال جيوز ، ولذلك إذا اتفقا علي مدة طويلة جتعل اإلجيار يف حكم العقد املؤبد ،                   

جيار يف حكم العقد املؤبد للقاضي ، فينظر يف كل عقد إىل            ويترك حتديد املدة الطويلة اليت جتعل اإل      
ظروفه ومالبساته ، وىف ضوء ما سبق يصبح احلكم املسبق على كلمة مشاهرة وما مياثلـها مـن                  
عبارات مضافة إىل املستقبل حكما غري صحيح قانونا ، بل الصحيح هو حتديد املعىن واملقصود ىف                

  .ضوء كل حالة تعاقد على حدة 
  

   فى ضوء وأحكام القانون المدنيرت مدة عقد اإليجاإثبا
  



     أوضحنا أن عقد اإلجيار املتضمن كلمة مشاهرة أو ما مياثلها مـن الكلمـات أو العبـارات                 
كما أنه ال يعد معقودا ملدة غـري        ) مدة عقد اإلجيار    ( املضافة إىل زمن ال يعد خاليا من بيان املدة          

  .ؤلني حمدودة ، و اخلالف ينحصر ىف تسا
  

ا             ا من عب ا يماثله ر محددة أو      رقاضى الموضوع وتفسير آلمة المشاهرة وم ات غي
  مضافة الي زمن 

 ومنـها   -التفسري أحد وسائلة وطرق تطبيق القانون ، والقاضى ملزم ىف تفسري العقود حتديداً                
ات اليت استعمالها    باألخذ مبا أراده املتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد باأللفاظ والعبار          -عقد اإلجيار   

، صحيح أنه  ال تفسري مع صراحة اللفظ والعبارة إال أن ذلك رهني ومشروط بأن تكون األلفاظ                  
)  املـستأجر    -املـؤجر ( والعبارات اليت دونت بصلب العقد تعرب وبصدق عما أراده املتعاقدين           
ه فإذا أراد املتعاقدان  شيء      بالفعل ، فالعربة باللفظ أو العبارة اليت تعرب عن اإلرادة وما اجتهت إلي            

حمدد ومل تعرب األلفاظ والعبارات اليت استعمالها عنه ، أو أدت ملعىن خمالف لذلك حتـتم األخـذ                  
  .باإلرادة احلقيقية للمتعاقدين 

  

   محكمتنا العليامن قضاء
ان اإل       ه ببي ود ، والتزام سير العق ة  رفي بيان سلطة قاضى الموضوع فى تف ادة الحقيقي

  .ادة الحقيقية رن ووسائله للوصول لإلللمتعاقدي
  

حملكمة املوضوع السلطة املطلقة ىف تفسري مجيع العقود والشروط مبـا تـراه أو ىف مبقـصود                   
املتعاقدين منهما دون أن تتقيد بألفاظهما مستعينة ىف ذلك جبميع ظروف الدعوى ومالبستها وهلا              

  .أن تستعني بالبينة والقرائن ىف ذلك 
  ]22/2/1996 ق جلسة 64لسنة  1010نقض  [ 
   ]1/3/1998 ق جلسة 64 لسنة 9556نقض [ 

  

ق   أرسلت حمكمتنا العليا مبدأ سلطان قاضى املوضوع ىف تفسري العقد مبا تراه أو ىف               000 التعلي
إال أن األلفـاظ    . مبا أراده املتعاقدين املؤجر واملستأجر والفرض أن املتعاقدين أرادا شيء حمـدداً             

يت ساقاها للتدليل عليه مل تؤدى املعىن املطلوب فيفهم العقد على غري اإلرادة احلقيقة              والعبارات ال 
وقد أبان قضاء النقض سلطة حمكمة املوضوع ىف االستعانة بظـروف احلـال والبينـة               . ملنشئيه  

  .والقرائن من أجل التوصل لإلرادة احلقيقة للمتعاقدين 
  

  من قضاء محكمتنا العليا
سيرها               فى اشتراط مراعاة   دى تف ة الموضوع ل  حسن النية فى التعاقد ، والتزام محكم

   .للعقود بمبدأ حسن النية فى التعاقد
  

  )ىف تفسري العقود جيب التزام عباراهتا الواضحة على هدى من حسن النية ( 



   ]13/3/1994 ق جلسة 60 لسنة1920نقض  [ 
  ]2/2/1999 ق جلسة 60 لسنة 111نقض [ 

  

سن النية ىف تفسري العقود يعىن وكما يتضح من حكم الـنقض أن علـى                مبدأ ح  000 التعليق 
حمكمة املوضوع أن تلتزم عبارات العقد الواضحة شريطة أن تكون تلك العبـارات واأللفـاظ               

  .املستخدمة ىف العقد تعرب وبصدق عما أراده املتعاقدان 
  

  من قضاء محكمتنا العليا
ة أسباب         ارفي إجازة األخذ بمعنى مغير أللفاظ وعبا       ت العقد شريطه أن تبين المحكم

  .ذلك 
  

القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة املتعاقدين واضحة كما هي ،فال جيوز له حتـت سـتار التفـسري                  ( 
االحنراف باملعىن إىل معىن أخر وإذا أراد محل العبارة على معىن مغاير ىف ظاهرها أن يبني ىف حكمة                  

  ) وتربره وخيضع لقضاء حمكمة النقض األسباب املقبولة اليت تبني هذه املسلك
   ]17/2/1997 ق جلسة 65 لسنة 4952نقض [ 
   ]4/3/1997 ق جلسة 68 لسنة 6115نقض [ 

  

 حق قاضى املوضوع ىف تفسري العقد مبا يراه أو ىف بإرادة املتعاقدين ال خيوله حـق                 000 التعليق 
اب ذلك ، فحرية القاضـى مقيـدة   االحنراف باملعىن الواضح إىل معىن أخر إال إذا بأن حبكمة أسب   

ببيان األسباب اليت أرتكن إليها ، ومعىن ذلك هو تأكيد حلق احملكمة املوضوع ىف إقرار ما تراه أو                  
ىف بإرادة املتعاقدين ولو خالف صريح اللفظ والعبارات ، القيد الوحيد هو تسبب هذا املسلك ،                

وضوع حلقيقة األمر من خالل حتقيقاهتا يف       وتربير هذا املسلك يكون من خالل ما أدركته حمكمة امل         
  .املوضوع وظروف الدعوى وما جتمع لديها من أدلة وقرائن 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 حكم هام 
ات المضافة إلى زمن رفي بيان المقصود بالمشاهرة وما يماثلها من العبا

  ومدي تأثيرها علي امتداد عقد اإليجار



  97 لسنة 1143 فى الدعوى رقم رالحكم الصاد
  ارات آلى محكمة قليوب الكليةإيج

   ق30 لسنة 576والمؤيد استئنافيًا تحت رقم 
  اتر إيجا14 دائرة - 15/4/1998جلسة 

  محكمة بنها الكلية
  حيثيات الحكم وأسبابه ومنطوقة

  المحكمة
  .       بعد مساع املرافعة واإلطالع على األوراق واملداولة قانونا 

ني من أوراقها ومستنداهتا ختلص ىف أى املدعى عقد لواء          حيث أن واقعات هذه الدعوى حسبما يب      
اخلصومة فيها قبل املدعى عليه مبوجب صحيفة أودعت قلم كتاب حمكمة القنـاطر اخلرييـة ىف                

 19/10/89 وأعلنت قانونا قال فيها شرحا لدعواه أنه ومبوجب عقد إجيار مـؤرخ              3/12/96
 واملعامل بالصحيفة والكائنة بناحية كفر الـشرفا        يستأجر منه املدعى عليه ما هو شقة مبينه احلدود        

الغريب اليت ال يسري عليها أحكام قانون إجيار األماكن من حيث امتداد عقد اإلجيار وإمنا يطبـق                 
 جنيه ومن مث ينعقد ملدة      45عليها القواعد العامة ىف القانون املدين وملا كانت األجرة الشهرية هي            

 مـدين إال  563نذار املدعى عليه بإخالء العني املؤجرة طبقا للمادة دفع األجرة وقد قام املدعى بإ 
أنه مل ميثل األمر حدا باملدعى إلقامة دعواه املاثلة ابتغاء احلكم بإهناء عقد اإلجيار سـند التـداعي                  
وإخالء املدعى دعواه املاثلة ابتغاء احلكم بإهناء عقد اإلجيار سند التداعي وإخالل املدعى عليه من               

 حمله وتسليمها للمدعى خالية مما يشغلها وإلزامه باملصروفات واألتعاب حبكـم مـشمول              العني
  .بالنفاذ املعجل 

   وحيث ساند املدعى دعواه حبافظة مستندات طويت على -
  .أصل عقد اإلجيار سند التداعي ) 1      (

 رغبته ىف إهناء     معلن له فيه   13/11/96أًصل إنذار على يد حمضر معلن من املدعى عليه ىف           ) 2(
   .1/12/1996عقد اإلجيار ابتداء من 

  

   وحيث تداول نظر الدعوى أمام حمكمة القناطر على النحو املبني مبحاضر جلساهتا واليت مثل هبا           
( التداعي كل بوكيله وقدم احلاضر عن املدعى شهادة يفيد عدم خضوع قرية كفر الشرفا الغريب                

  . احلاضر عن املدعى عليه مبذكرة بدفاعه أحكام قانون إجيار األماكن وقدم
  

 قضت حمكمة القناطر حمكمة اخلريية اجلزئية بعـدم اختـصاصها        31/7/97   وحيث أنه جبلسة    
 وأسست قضاؤها على سند من أن الثابت بعقد         0قيمتها بنظر الدعوى وبإحالته إىل هذه احملكمة        



غري حمدد املدة وتضحى فيـه الـدعوى   اإلجيار سند التداعي أن مدته ألجل غري مسمى مبا يصبح         
  بطلب فسخه وإهناءه غري مقدرة القيمة وينعقد للمحكمة الكلي

  

   وحيث تداول نظر الدعوى إمام هذه احملكمة على النحو املبني مبحاضر جلساهتا والىت مثل هبـا   
ـ          8/10/97طريف التداعي كل بوكيله وجبلسة       م  قرر احلاضر عن املدعى أنه مل يطعن على احلك

القضاء بعدم اختصاص حمكمة القناطر قيمياً بنظر الدعوى وإحالته إىل هذه احملكمة وطلب احلاضر              
 وبذات اجللسة قررت احملكمة أن يصدر حكمها ىف         00عن املدعى عليه بندب خبري ىف الدعوى        

  00الدعوى جبلسة اليوم 
  

) 110(ا وفقـا ملفهـوم املـادة       وحيث أن احملكمة تشري تقدميا لقضائها إىل أنه من املقرر قانون      
ومفاد ذلك أن احملكمة احملال     " وتلتزم احملكمة احملال إليها ىف الدعوى بنظرها        " مرافعات على أن    

إليها ىف الدعوى تلزم بنظر الدعوى وال جيوز هلا أن تعيد حبث اختصاصها وإمنا عليها التسليم هلذا                 
 تتقيد بأسباب اليت بىن عليها احلكم الـصادر         االختصاص ولو كان احلكم يف نظرها خاطئا بل إمنا        

 فإذا كانت احملكمة قد     000بعدم االختصاص واإلحالة واملترتبة مبنطوقة ارتباطا ال يقبل التجزئة          
قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى على أساس أن نتيجة الدعوى مبلغ معني ال يدخل ىف                

للدعوى وسند ذلك التقدير راجع يف ذلك الدفوع يف         اختصاصها فأهنا تتقيد بالقيمة الىت أوردهتا       
 338 طعن رقم    240 ص   1996قانون املرافعات فقها وقضاءا للمستشار عزمى البكري طبعة         

 لسنة  1511 - 29/3/76 ق جلسة    41 لسنة   499 طعن رقم    9/5/72 ق جلسة    37لسنة  
باب املرتبطة بـذلك  ومن مث فإن ذلك احلكم مبنطوقة باإلحالة وباألس . 24/6/81 ق جلسة   48

املنطوق ارتباطا وثيقا واليت كانت سببا ىف تقدير الدعوى وفيها أسس وسند ذلك التقدير تكـون                
ذات حجة أمام احملكمة احملال إليها طاملا مل يطعن على ذلك احلكم ولو كان قد بىن على قاعـدة                   

 649 العام طعـن رقـم       قانونية غري صحيحة لن قوة األمر املقضي به تعلو على اعتبارات النظام           
وقضى أنه مىت كانت حمكمة بندر الفيوم اجلزئية قد قـضت            ) 29/12/87 ق جلسة    54لسنة  

بعدم اختصاصها فيما بنظر الدعوى وإحالتها إىل احملكمة االبتدائية تأسيسا على أن عقد اإلجيـار               
 وقد صـار    00 عني الرتاع قد انعقد ملدة غري حمددة ومن مث أصبحت الدعوى غري مقدرة القيمة             

ذلك احلكم هنائيا بعدم استئنافه ومن مث فإنه جيوز قوة األمر املقضي بالنسبة ملنطوقة وما أقيم عليه                 
. بغري أسباب مرتبطة به ويتعني على احملكمة احملال إليها الدعوى أن تتقيد به حىت ولو كان قـد                   

وقـضى  "  احملكمة االبتدائيـة     "فإذا استوفت احلكم الصادر ىف الدعوى من احملكمة احملال إليها           
استئنافيا بعدم جواز االستئناف لصدره ىف دعوى لكل بينهما عن النصاب االنتهائي للمحكمـة              



الىت أصدرته احملكمة االبتدائية فإن ذلك احلكم يكون قد خالف القانون مبا يوجب نقـض حالـة            
 خصوص قيمة الدعوى طعن رقم  إهداره لقوة األمر املقضي به الىت جازها قضاء احملكمة اجلزئية ىف          

   )4/6/90 ق جلسة 59 لسنة 2861
  

  

هذا ومن املقرر قانونا أن منطوق احلكم هو الذي حيدد حجية الشيء احملكوم به إال أنه إذا كانت                  
األسباب اليت أدت للمنطوق مرتبطة به ارتباطا وثيقا حبيث ال يقوم له قائمة إال هبا فإن تكون معه                  

 51 لسنة   1346مفهوم الطعن   "  عليها ما يرد عليه من قوة األمر املقضي          وجدة ال يتجزأ ويرد   
   )3/4/86ق جلسة 

كما أنه من املقرر قانونا أن عقد اإلجيار اخلاضع ألحكام قانونا إجيار األماكن عقد قانونـا ولـو                  
 يف   كما أن اإلجيار اخلاضع ألحكام القانون املدين وأن كان يتسم بصفته التأقيت            00انتهت مدته   

مدته غال أن املشرع مل يعني مدة معينه كحد أقصى لفترة اإلجيار اخلاضع ألحكام ذلك القـانون                 
كما مل حيدد حد أدىن ومن مث جيب أعمال إرادة املتعاقدين ىف تلك املدة واليت ترد بالعقد مادام ال                   

ة معينه كما ىف حالة     ختالف تلك املدة نصاً ىف القانون كأن يكون املؤجر ليس له حق اإلجيار إال ملد              
وإذا ورد عقد اإلجيار مؤيدا فإن كان ألجل غري مسمى فإنه ال جيـوز              0ن ميلك حق اإلرادة فقط      

راجع ىف ذلك   " ان تزيد مدته ىف اية حالة علي ستني سنة غال انقضى إليها أخذا بنظام مدة احلكر                 
 - اإلجيـار والعاريـة      -  اجلزء السادس  - الوسيط ىف شرح القانون املدين للسنهورى        -املفهوم  

  ) وما بعدها 197 ص 88اجمللد األوىل طبعة 
  

وحيث أنه ملا كان ما تقدم وكان املدعى قد أقام دعواه املاثلة ابتغاء احلكم بإهناء عقد اإلجيار سند                  
 حالة عدم خضوعه ألحكام قانون إجيار األماكن ورغبتـه ىف ذلـك             19/1/89التداعي املؤرخ   

 وكانت الدعوى وقد نظرت أمـام حمكمـة         - مدة وقع األجرة     -ه الشهرية   اإلهناء النتهاء مدت  
القناطر اخلريية واليت قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وأسست قضاؤها بذلك املنطوق             
على أسباب وثيقة به ومرتبطة به ارتباطا ال يقبل التجزئة  حاصلها أن الثابت بعقد اإلجيار أنه قد                  

دة إذ انعقد ألجل غري مسمى فإنه وأخذا حبجية ذلك احلكم منطوقا وأسـبابا              أنعقد ملدة غري حمد   
وجلواز أن ينعقد عقد اإلجيار اخلاضع ألحكام القانون املدين ال مضى مدة فإن جاءت تلك املدة مبا                 
ال يزيد عن ستون عاما وهو مدة مل يصل عقد اإلجيار سند التداعي يف مدته إليها بعد فضال عـن                    

 املتعاقدين يف ذلك العقد بانعقاده ألجل غري مسمى مما تضحي معه دعوى املـدعى               أعمال شريعة 
املاثلة بإشهاره لكونه قد انعقد مشاهرة وقد خالفه صحيح القانون والواقع متعينا معـه واحلـال                

  00كذلك القضاء ىف موضوع هذه الدعوى بالرفض وذلك على النحو املبني مبنطوق هذا احلكم 
  



املصروفات شاملة أتعابا احملاماة فتلزم هبا احملكمة املدعى وقد خسر التداعي عمال             وحيث أنه وعن    
   .83 لسنة 17 من  قانون احملاماة الرقيم 187مرافعات ، ) 184( مبفهوم املادتني 

  فلهذه األسباب
  حكمت المحكمة

  000برفض الدعوى وألزمت املدعى باملصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب احملاماة
  

  ئيس المحكمةر            سكرتير الجلسة 
              ………………                                                                                   
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