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 إيجـار ) القواعد العامة فى اإليجار ( 

 القسم األول
 القواعد العامة فى اإليجار

 : أولا : إثبات عقد اإليجار
  (1 )  

اطػػراح الحكػػـ المطعػػوف فيػػه داللػػة اإلقػػرار الصػػادر مػػف المطعػػوف ضػػد ا أمػػاـ   : ـ المــوجز    
محكمػػة االسػػت ناؼ باسػػتعداد ا لتحريػػر عقػػد إيجػػار إلػػى الطاعنػػة بصػػفتها وصػػية وأثػػر  فػػى ثبػػوت 
العبلقػػػة اإليجاريػػػة بػػػيف مػػػورث األخيػػػرة نجػػػؿ المطعػػػوف ضػػػد ا ووالدتػػػه اسػػػتنادًا إلػػػػى أف الطاعنػػػة 

ط . فسػػػاد فػػػى االسػػػتدالؿ حجبػػػه عػػػف بحػػػث امتػػػداد عقػػػد اإليجػػػار إلػػػى محكػػػـو لهػػػا عػػػف نفسػػػها فقػػػ
 الطاعنة . 

 ( 26/12/2212جمسة   -ق  69لسنة  788) الطعن رقم 

: ػ  إذ كاف الحكـ المطعوف فيه قد قضى بإلغاء الحكـ المستأنؼ ورفض  القاعدة    
دعوى الطاعنة بثبوت العبلقة اإليجارية بينها وبيف المطعوف ضد ا عف عيف النزاع 

نجؿ  -استنادًا إلى ما جاء بأقواؿ شا دى المطعوف ضد ا مف أف الطاعنة وزوجها 
مؤقتة وال توجد عبلقة إيجارية  كانا يقيماف بعيف النزاع بصفة -المطعوف ضد ا 

أماـ محكمة  77/4/7998بينهما واطرح ما جاء بإقرار المطعوف ضد ا بجمسة 
االست ناؼ عف استعداد ا لتحرير عقد إيجار لمطاعنة بصفتها وصية عمى أوالد ا 
القصر عمى قالة أف الحكـ المستأنؼ صدر لصالح الطاعنة عف نفسها وليس 

ى ببحث  ذا اإلقرار والذى ُيعد اعترافًا مف المطعوف بصفتها وصية دوف أف يعن
ضد ا بالحؽ المدعى به فى ثبوت العبلقة اإليجارية بينها وبيف مورث الطاعنة عف 
قالة الطاعنة مف إقامة الدليؿ عمى ذلؾ وقد حجبه  ذا القصور والفساد  عيف النزاع وا 

مورثها مما أدى به فى االستدالؿ عف بحث امتداد عقد اإليجار إلى الطاعنة عف 
 إلى الخطأ فى تطبيؽ القانوف . 
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 إيجـار ) القواعد العامة فى اإليجار ( 

 (2 ) 
تقديـ المؤجر شهادة صادرة مف الشهر العقارى بإثبات المستأجر تاريخ عقد   : ـ الموجز

اإليجار كمبدأ ثبوت بالكتابة بالطريؽ المعنوى . مؤدا  . العبلقة اإليجارية بينهما تكوف مرجحة 
الحصوؿ . أثر  . جواز إثبات تمؾ العبلقة بشهادة الشهود . قضاء الحكـ المطعوف فيه برفض 

ستنادًا إلى صدور حكـ برد وبطبلف عقد اإليجار وانتفاء مسوغات إثبات العقد طمب اإلخبلء ا
 بالبينة . خطأ .

 ( 5/5/2211جمسة  –ق  69لسنة  2449) الطعن رقم 

إذ كاف الطاعناف قد تمسكا أماـ محكمة الموضوع بقياـ العبلقة اإليجارية  :ـ القاعدة
إلى التحقيؽ إلثبات تمؾ العبلقة بينهما وبيف المطعوف ضد  ، وطمبا إحالة الدعوى 

وقدما لئلثبات شهادة صادرة مف مصمحة الشهر العقارى والتوثيؽ باإلسماعيمية تفيد أف 
بما ينبئ عف قياـ  7/7/7987المطعوف ضد  قاـ بإثبات تاريخ عقد اإليجار المؤرخ 

ذ قضى الحكـ المطعوف فيه بإلغاء حكـ أوؿ درجة وبرفض دعوى   ذ  العبلقة وا 
خبلء عمى سند مف أف إثبات عقد اإليجار مف جانب المؤجر يشترط أف يكوف اإل

بالكتابة بحيث ال يجوز إثباته بالبينة إال إذا أوجد مسوغات اإلثبات بالبينة فيما يجب 
فقدت سند ا برد وبطبلف  -الطاعنيف  -إثباته بالكتابة وأف دعوى المستأنؼ عميهما 

 ناؾ ما يسوغ إثبات العقد مف جانب  وليس 7/7/7987عقد اإليجار المؤرخ 
المؤجريف بالبينة ورغـ أف شهادة الشهر العقارى والتوثيؽ سالفة البياف قدمت مف 
المستأجر الذى أثبت الموثؽ حضور  لتقديـ عقد اإليجار إلثبات تاريخه و و ما مف 

طاعنيف قياـ العبلقة اإليجارية بيف مورث ال -شأنه أف يجعؿ الواقعة المراد إثباتها 
ذ  -والمطعوف ضد   مرجحة الحصوؿ ويجوز تكممة اإلثبات فيها بشهادة الشهود ، وا 

خالؼ الحكـ المطعوف فيه  ذا النظر وواجه  ذا الدفاع بما ال يقتضيه مما جر  إلى 
عدـ إجابة الطاعنيف إلى طمب إحالة الدعوى إلى التحقيؽ والتفت عف داللة المستند 

رغـ أنه دفاع جو رى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكوف المقدـ منهما إثباتًا له 
       معيبًا .

 ــــــــــــــــــــ
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 إيجـار ) القواعد العامة فى اإليجار ( 

 : ثانياا : بعض أنواع اإليجار
 :إيجار المال الشائع 

 (3 ) 
قسمة المهايأة بيف الشركاء عمى الشيوع . ما يتها . اإليجار الصادر مف الشريؾ عف  : ـ الموجز

 .مدنى  846/7الجزء المفرز الذى اختص به نافذ فى حؽ باقى الشركاء . عمة ذلؾ . ـ 

 (27/3/2211جمسة  –ق  79لسنة  9425) الطعن رقم 

المقرر ػ فى قضاء محكمة النقض ػ أف مفاد نص الفقرة األولى مف  : ـ القاعدة
مف القانوف المدنى أف لمشركاء عمى الشيوع فى الممكية أف يتفقوا عمى  846المادة 

قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسموا قسمة منفعة ال قسمة ممؾ فيختص كؿ منهـ بجزء 
ه واستغبلله واالنتفاع به سواء مفرز يعادؿ حصته فى الماؿ الشا ع ويستقؿ بإدارت

بنفسه أو بواسطة غير  دوف باقى الشركاء ذلؾ أف الشريؾ بمقتضى  ذ  المهايأة 
يحصؿ عمى نصيبه وباقى الشركاء فى منفعة الجزء الذى اختص به فى مقابؿ 
حصوؿ الشركاء عمى نصيبه  و فى منفعة األجزاء األخرى ويعتبر الشريؾ مؤجرًا 

الشركاء وتطبؽ القواعد الخاصة جرًا لمنفعة حصص الباقى مف لمنفعة حصته ومستأ
باإليجار فيما يتعمؽ بحقوقه والتزاماته وجواز االحتجاج بالقسمة عمى الغير ويكوف له 
تأجير الجزء المفرز الذى اختص به إيجارًا نافذًا فى حؽ باقى الشركاء الذى يمتنع 

تعرض ولو كانوا أصحاب أغمبية عميهـ ممارسة  ذا الحؽ اللتزامهـ بضماف عدـ ال
  الحصص فى ممكية الماؿ الشا ع .

 (4 ) 
تمسػػؾ الطػػاعف بقيامػػه بتػػأجير عػػيف التػػداعى ألحقيتػػه فػػى االنتفػػاع بهػػا بعػػد أف  : ـ المــوجز    

اختص بهػا بموجػب قسػمة مهايػأة بينػه وبػيف بػاقى شػركا ه فػى ممكيػة العقػار الكػا ف بػه تمػؾ العػيف 
وطمػػػب إحالػػػة الػػػدعوى إلػػػى التحقيػػػؽ إلثبػػػات ذلػػػؾ . دفػػػاع جػػػو رى . قضػػػاء الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػه 

 إلخبلء ممتفتًا عف بحث الدفاع آنؼ البياف بما يقتضيه . قصور . بانتهاء عقد اإليجار وا

 (27/3/2211جمسة  –ق  79لسنة  9425) الطعن رقم 
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 إيجـار ) القواعد العامة فى اإليجار ( 

إذ كاف البيف مف األوراؽ أف الطاعف تمسؾ أماـ محكمة الموضوع  : ـ القاعدة    
بوجود قسمة اتفاقية ) مهايأة ( بيف الشركاء المشتاعيف مبلؾ العقار الكا ف به الشقة 

والذى اختص بتمؾ الشقة بمقتضى  ذ   -أحد الشركاء  -محؿ النزاع والمؤجر له 
واستدؿ عمى ذلؾ بعقد  9/7/2002القسمة وأجر ا له بموجب عقد اإليجار المؤرخ 

إيجار وحدة بذات العقار صادر مف أحد الشركاء عمى الشيوع لمستأجر آخر 
وتقاضى المؤجر له ألجرة الشقة محؿ النزاع قبؿ تأجير ا له وطمب إحالة الدعوى 

أف يتغير به وجه  -لو صح  -إلى التحقيؽ إلثبات ذلؾ وكاف  ذا الدفاع مف شأنه 
ونفاذ ا فى جانب  -لو صحت  -إف مؤدى تمؾ القسمة الرأى فى الدعوى إذ 

الشركاء انفراد المؤجر بتأجير تمؾ الشقة وفقًا لمقواعد الخاصة باإليجار والتزاـ باقى 
الشركاء بضماف عدـ التعرض ولو كانوا أصحاب أغمبية الحصص فى ممكية الماؿ 

ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيه  ذا النظر وأيد الحكـ اال بتدا ى بانتهاء عقد الشا ع . وا 
خبلء الشقة محػؿ النػزاع وتسميمها لممؤجر دوف أف يقسط دفاع الطاعف   -اإليجار وا 

حقه مف البحث والتمحيص وواجه  ذا الدفاع بما ال يصمح  -وما استدؿ به عميه 
ردًا عميه بمقولة أنه قوؿ مرسؿ ال دليؿ عميه فإنه  يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف 

 . 

 (5 ) 
إدارة الماؿ الشا ع . حؽ لمشركاء مجتمعيف . انفراد أحد ـ برفع دعوى إخػبلء دوف : ـ  الموجز   

 اعتراض مف الباقيف . أثر  . اعتبار  وكيبًل عنهـ فى إقامتها . 

 ( 11/5/2211جمسة  –ق  66لسنة  3987) الطعن رقم 

أنه إذا تولى أحد الشركاء  –فى قضاء محكمة النقض  –المقرر  : ـ القاعدة    
اإلدارة دوف اعتراض مف الباقيف عد وكيبًل عنهـ وكاف رفع الدعوى بطمب اإلخبلء 

اعتراض مف يندرج ضمف إدارة الماؿ الشا ع فإف إقامة الدعوى مف أحد الشركاء دوف 
الباقيف عمى انفراد  برفعها يحمؿ عمى اعتبار  وكيبًل عنهـ فى إقامتها و و ما يكفى 

   اته الكتماؿ صفته فى إقامة الدعوى وتوجيه التكميؼ بالوفاء .بذ
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 إيجـار ) القواعد العامة فى اإليجار ( 

  (6 ) 
قضػػاء الحكػػـ المطعػوف فيػػه بعػػدـ قبػػوؿ دعػػوى اإلخػػبلء اسػػتنادًا لػػبطبلف التكميػػؼ  -:  المــوجز    

بالوفػاء الصػػادر مػػف أحػػد المػػبلؾ عمػػى الشػػيوع لتضػمنه أجػػرة تجػػاوز نصػػيبه المسػػتحؽ عمػػى الػػرغـ 
 مف عدـ اعتراض باقى شركا ه . خطأ فى تطبيؽ القانوف . 

 ( 11/5/2211جمسة  –ق  66لسنة  3987) الطعن رقم 

إذ كػػاف الطػػاعف  ػػو أحػػد ورثػػة المػػؤجر وانفػػرد بإقامػػة الػػدعوى دوف  -:  القاعــدة    
ذ  اعتراض باقى الورثة فإنػه بهػذ  المثابػة وعمػى نحػو مػا سػمؼ يعتبػر وكػيبًل عػنهـ ، وا 
خػػػالؼ الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػه  ػػػذا النظػػػر وقضػػػى بعػػػدـ قبػػػوؿ الػػػدعوى بػػػزعـ بطػػػبلف 

أجػرة أكثػر مػف المسػتحقة لػه منفػردًا التكميؼ بالوفػاء لصػدور  مػف أحػد الشػركاء بطمػب 
 فإنه يكوف معيبًا بمخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقه . 

 ــــــــــــــــــــ
 :تصرفات صاحب الوضع الظاهر 

 (7 ) 
تمسؾ الطاعنيف بصحة عقد اإليجػار الصػادر لهمػا مػف المطعػوف ضػد ا الثانيػة  -:  الموجز    

عف عيف التداعى لظهور ا عميها بمظهر صػاحبة الحػؽ فػى إدارة العقػار الكا نػة بػه والتػدليؿ عمػى 
ذلػػؾ بالمسػػتندات . دفػػاع جػػو رى . قضػػاء الحكػػـ المطعػػوف فيػػه بعػػدـ نفػػاذ عقػػد اإليجػػار فػػى حػػؽ 

الػػذى يمتمػػؾ حصػػة فػػى العقػػار تزيػػد عمػػى  –تنادًا لعػػدـ موافقػػة األخيػػر المطعػػوف ضػػد  األوؿ اسػػ
عمػػى اإليجػػار وبمػػا ال يواجػػه دفػػاع الطػػاعنيف والػػرد عمػػى المسػػتندات المقدمػػة منهمػػا .  –النصػػؼ 

 قصور فى التسبيب . 

 ( 23/3/2211جمسة  –ق  76لسنة  8452) الطعن رقم 

إذ كػػػاف البػػػيف مػػػف األوراؽ أف الطػػػاعنيف تمسػػػكا فػػػى دفاعهمػػػا أمػػػاـ  -:  القاعـــدة    
محكمػػػة االسػػػت ناؼ بػػػأف المطعػػػوف ضػػػد ا الثانيػػػة قامػػػت بتػػػأجير العػػػيف محػػػؿ النػػػزاع 

 باعتبار ػػػػا  ػػػػى القا مػػػػة عمػػػػى  2/9/7995لمطػػػػاعنيف بموجػػػػب عقػػػػد اإليجػػػػار المػػػػؤرخ 
 نصفه بموجب عقد بيعإدارة العقار الكا ف به العيف بداللة ممكيتها لحصة أكبر مف 
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 إيجـار ) القواعد العامة فى اإليجار ( 

المتضمف بيع مورثها العقار لها وشقيقتها مناصفة بينهما  75/2/7967مؤرخ 
باإلضافة إلى ما آؿ إليها مف نصيب فى تركة األخيرة ، مستنديف فى ذلؾ إلى عقد 

المنتدب فى الدعوى ،  البيع األخير الذى قدمته المطعوف ضد ا الثانية أماـ الخبير
ذ كاف مؤدى الدفاع المشار إليه تمسؾ الطاعنيف بظهور األخيرة بمظهر صاحب  وا 
الحؽ فى إدارة العقار الكا ف به العيف محؿ النزاع ، فإف الحكـ المطعوف فيه إذ أقاـ 
قضاء  بعدـ نفاذ عقد اإليجار سند الدعوى فى حؽ المطعوف ضد  األوؿ وطرد 

ف استنادًا إلى ما استخمصه مف ممكية المطعوف ضد ا الثانية الطاعنيف مف العي
لحصة فى العقار أقؿ مف النصؼ وعدـ رضاء أو موافقة المطعوف ضد  األوؿ عمى 
تحرير عقد اإليجػار سػالؼ البيػاف بما ال يواجه دفػاع الطػاعنيف المشار إليه ويصمح 

رغـ كوف  ذا الدفاع جو ريًا قد ردًا عميه وعمى المستند المقدـ أماـ الخبير المنتدب 
وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكوف مشوبا بالقصور فى  -إف صح  -يتغير به 
 التسبيب .

 ــــــــــــــــــــ
 : ثالثاا : انتهاء عقد اإليجار

 (8 ) 
عقد اإليجار . عقد مؤقت . انقضاؤ  بانتهاء المدة المتفؽ عميها . جواز امتداد   -:  الموجز    

 مدنى .    563،  558إلى مدة أخرى باتفاؽ عاقديه . المادتاف 

 ( 16/12/2212جمسة  –ق  79لسنة  5672) الطعن رقم 

،  558المقرر ػ فى قضاء محكمة الػنقض ػ أف مفػاد نػص المػادتيف  -:  القاعدة    
مػػػف القػػػانوف المػػػدنى يػػػدؿ عمػػػى أنػػػه إذا اتفػػػؽ العاقػػػداف عمػػػى مػػػدة مػػػا انقضػػػى  563

ال فيمتػد اإليجػار إلػى مػدة أخػرى طبقػًا التفاقهمػا أخػذًا بشػريعة العقػد  اإليجار بفواتهػا وا 
ذلؾ أف عقد اإليجػار عقػد زمنػى مؤقػت لػـ يضػع المشػرع حػدًا أقصػى لمدتػه فيسػتطيع 

 ما دامت  ذ  المدة ال تجعؿ اإليجار مؤبدًا .المتعاقداف تحديد أية مدة لئليجار 
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 إيجـار ) القواعد العامة فى اإليجار ( 

  (9 ) 
قضػػػاء الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػه بانتهػػػاء عقػػػد اإليجػػػار بانتهػػػاء المػػػدة المعينػػػة لػػػدفع  -:  المـــوجز    

أف األجػػرة بعػػد تنبيػػه المطعػػوف ضػػد  عمػػى الطػػاعف بعػػدـ رغبتػػه فػػى تجديػػد العقػػد عمػػى الػػرغـ مػػف 
الطػػاعف قػػد تمسػػؾ فػػى دفاعػػه بػػأف العقػػد مػػازاؿ سػػاريًا حتػػى يػػتـ اسػػتنفاد مبمػػ  مقػػدـ اإليجػػػار مػػف 

 األجرة الشهرية . فساد فى االستدالؿ .

 ( 16/12/2212جمسة  –ق  79لسنة  5672) الطعن رقم 

إذ كاف الطاعف قد تمسؾ فى دفاعه أماـ محكمػة الموضػوع بمػا ورد  -:  القاعدة    
بامتداد عقد إيجار الشقة محؿ النزاع حتػى اسػتنفاد مقػدـ اإليجػار الثابػت  بسبب النعى

جنيػػػه ، وكػػاف الثابػػػت مػػػف عبػػػارات  72000بالبنػػد الثالػػػث مػػػف عقػػد اإليجػػػار ومقػػػدار  
نص البند استبلـ المطعوف ضد  المبم  سالؼ البياف كمقدـ إيجار يخصـ منػه شػهريًا 

مػػف  77ألجػرة كامػػػمة  ، كمػا ورد بالبنػػد نصػؼ القيمػػة اإليجاريػة حتػػى نفػػاد  ثػػـ تػػدفع ا
مف القيمة األصمية لئليجار  :70ذات العقد أف تزاد األجرة كؿ خمس سنوات بمقدار 

جنيه ، عمى أف تسرى  ػذ  الزيادة مف تاريخ عقػد اإليجػار  780البال  مقدار ا شهريًا 
مػػػ  ومػػػف ثػػػـ فػػػإف عقػػػد إيجػػػار عػػػيف النػػػزاع يمتػػػد حتػػػى اسػػػتهبلؾ المب 7/4/2003فػػػى 

المسػػدد كمقػػدـ إيجػػار وبعػػد ا يكػػوف منعقػػدًا لمفتػػرة المحػػددة لػػدفع األجػػرة ، فػػإف الحكػػـ 
المطعوف فيه إذ خالؼ  ذا النظر وقضى بتأييد حكـ أوؿ درجة القاضػى بانتهػاء عقػد 
اإليجار بانتهاء مدته باعتبار ا  ى المدة المعينػة لػدفع األجػرة حسػب تفسػير المحكمػة 

تفسير ال تحتممه عبارات العقػد فػى جممتهػا وتخػرج عػف  لنصوص عقد اإليجار ، و و
رادة المتعاقديف الواضحة فإنه يكوف معيبًا .   ظا ر مدلولها وا 

 (12 ) 
اشػتراط صػدور تنبيػه بػاإلخبلء فػى عقػد اإليجػار المحػدد المػدة قبػؿ انقضػاء مدتػػه  ــ:  الموجز    

 بأجػؿ معيف . مؤدا  . عدـ انتهاء العقد إال بالتنبيه . 

 ( 15/6/2211جمسة  –ق  69لسنة  1555) الطعن رقم 
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 إيجـار ) القواعد العامة فى اإليجار (    

أنه إذا حدد المتعاقداف مدة  –فى قضاء محكمة النقض  –المقرر  :ـ القاعدة
لئليجار واشترطا أف العقد ال ينتهى بانقضا ها  إال إذا نبه أحد ما عمى اآلخر 
باإلخبلء قبؿ انقضاء المدة بأجؿ معيف فإنه فى  ذ  الحالة ال ينتهى اإليجار بانقضاء 

 . المدة إال بحصوؿ التنبيه باإلخبلء مف الطرؼ المعنى لمطرؼ اآلخر أو لمف يمثمه 

 (11 ) 
قضػػػاء الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػه بإنهػػػاء عقػػػد اإليجػػػار معتػػػدًا باإلنػػػذار الموجػػػه مػػػف  -: المـــوجز 

المطعوف ضد  إلى مدير فرع بنػؾ التنميػة واال تمػاف الزراعػى بإحػدى المحافظػات عمػى الػرغـ مػف 
 أف ر يس مجمس اإلدارة  و صاحب الصفة فى تمثيؿ فروع البنؾ . خطأ . 

 ( 15/6/2211جمسة  –ق  69لسنة  1555) الطعن رقم 

ػ إذ كاف الواقع فى الدعوى أف عيف التداعى المطموب تسميمها لممطعوف : القاعدة
ضد  تـ است جار ا لتكوف مخزنًا لبنؾ التنمية واال تماف الزراعى بمركز ........ 

صاحب الصفة  محافظة الدقهمية ومف ثـ فإف ر يس مجمس إدارة  ذا البنؾ يكوف  و
ذ وجه المطعوف ضد  إنذار  الذى يعمف فيه عف رغبته فى  فى تمثيؿ فروعه قانونًا وا 
إنهاء العقد إلى مدير فرع البنؾ بمركز .......... دوف ر يس مجمس إدارته فإنه 
ذ اعتد الحكـ المطعوف فيه بهذا اإلنذار ورتب عمى ذلؾ قضاء   يكوف حابط األثر وا 

إلى طمبه بإنهاء العقد فإنه يكوف معيبًا بما يوجب نقضه لهذا بإجابة المطعوف ضد  
 السبب . 

 ــــــــــــــــــــ
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 إيجـار ) القواعد العامة فى اإليجار ( 

 : رابعاا : دعاوى اإليجار والحيازة
 :دعوى تمكين المستأجر من النتفاع بالعين المؤجرة 

 (12 ) 
اغتصاب المطعوف ضد ا حيازة شقة التداعى ومنعها الطاعف مف دخولها . أثر   : ـ الموجز    

. أحقية األخير فى طمب إلزامها بتمكينه مف االنتفاع بها بصفته مستأجرًا إعمااًل لعقد اإليجار . 
رفض الحكـ المطعوف فيه طمب الطاعف استنادًا إلى ممكية المطعوف ضد ا عيف التداعى عمى 

 فى تطبيؽ القانوف.الشيوع . خطأ 

 ( 22/12/2212ق ـ جمسة  69لسنة  711) الطعن رقم 

إذ كػػاف البػػيف مػػف األوراؽ أف الطػػاعف أقػػاـ الػػدعوى الماثمػػة بطمػػب  : ـ القاعــدة    
الحكػػػػػـ بػػػػػإخبلء العػػػػػيف محػػػػػؿ النػػػػػزاع بوصػػػػػفه مسػػػػػتأجرًا لهػػػػػا بموجػػػػػب العقػػػػػد المػػػػػؤرخ 

 مػػػف دخولهػػػا حػػػاؿ أف –المطعػػػوف ضػػػد ا  –و قػػػد منعتػػػه زوجػػػة أبيػػػه  20/6/7988
إقامتها بها عمى سبيؿ التسامح ، بمػا مػؤدا  أف حيػازة األخيػرة لمعػيف تػدخؿ فػى نطػاؽ 
عقػػػد إيجػػػار الطػػػاعف المشػػػار إليػػػه وبسػػػببه بمػػػا يتحػػػتـ عنػػػد المنازعػػػة إعمػػػاؿ أحكامػػػه 
والمجوء إلى دعوا  وال يجوز التحدى بقواعد الممكيػة الشػا عة باعتبار ػا مػف ورثػة مالػؾ 

ذ خػػالؼ الحكػػـ المطعػػوف فيػػه  ػػذا النظػػر وقضػػى العقػػار ال كػػا ف بػػه عػػيف النػػزاع ، وا 
برفض الدعوى تأسيسًا عمى أنها تضع يد ا عمى العػيف باعتبار ػا مالكػة عمػى الشػيوع 
وأف الطػػاعف لػػـ يسػػبؽ لػػه اسػػتبلمها أو اإلقامػػة بهػػا منػػذ اسػػت جار  لهػػا ، فإنػػه يكػػوف قػػد 

 أخطأ فى تطبيؽ القانوف .

 ـــــــــــــــــــــ
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 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

 
 القسم الثانى

 تشريعات إيجار األماكن

 : أولا : نطاق سريانها

  (13 ) 
سرياف أحكاـ قوانيف إيجار األماكف . نطاقه . األماكف وأجزا ها المؤجػرة المعدة  : ـ الموجز   

 . لمسكنى أو لغير ا فى المناطؽ المحددة بها وغير ا المحددة بمعرفة الجهة اإلدارية 

 ( 26/1/2211جمسة  –ق  79لسنة  818) الطعن رقم 

أف المشرع أوضح بجبلء  –فى قضاء محكمة النقض  –المقرر  : ـ  القاعدة
 7969لسنة  52،  7947لسنة  727فى كافة قوانيف إيجار األماكف المتعاقبة أرقاـ 

أف أحكامها تسرى عمى األماكف وأجزاء األماكف المؤجرة المعدة  7977لسنة  49، 
لمسكنى أو لغير ذلؾ مف األغراض الكا نة فى عواصـ المحافظات والببلد المعتبرة 

  مف الجهات التى يصدر بها قرار مف الجهة المختصة . مدنًا وغير ا 

 ـــــــــــــــــــــ
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 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

 : ثانياا : األجرة فى ظل تشريعات إيجار األماكن
 :أحوال الزيادة فى األجرة 

 " الزيادة فى األجرة مقابل تغيير الغرض من الستعمال "

 (14 ) 
الزيادة فى األجرة القانونية حالة قياـ المستأجر بتغيير الغرض مف استعماؿ العيف  : ـ الموجز    

المقابمة لممادة  7987لسنة  736ؽ  79. شرطػه . أف يكوف التغيير لغير أغراض السكنى . ـ 
 . 7977لسنة  49ؽ  23

 ( 15/12/2212جمسة  –ق  79لسنة  5297) الطعن رقم 

 79أف مفاد  النص فى المادة  –فى قضاء محكمة النقض  -المقرر  : ـ القاعدة    
لسنة  49مف القانوف رقـ  23المقابمة لممادة  7987لسنة  736مف القانوف رقـ 

والتى ألغيت عمبًل بالفقرة األخيرة  مف تمؾ المادة أف شرط حصوؿ المؤجر  7977
 عمى  ذ  الزيادة أف يتـ تغيير استعماؿ العيف المؤجرة إلى غير أغراض السكنى . 

 (15 ) 
قضاء الحكـ المطعوف فيه بزيادة أجرة شقة النزاع المؤجرة لغير أغراض السكنى  : ـ الموجز    

 . خطأ . عمة ذلؾ .  7987لسنة  736مف القانوف  79وفقًا لمنسبة المقررة بالمادة 

 ( 15/12/2212جمسة  –ق  79لسنة  5297) الطعن رقم 

إذ كاف الثابت مف مطالعة صورة عقد إيجار الشقة موضوع النزاع  : ـ القاعدة    
أنها أجرت منذ بدء العبلقة اإليجارية الستعمالها فى غير  23/7/7977المؤرخ 

مما ال محؿ معه لزيادة أجرتها القانونية بنسبة الزيادة  -بنسيوف  -أغراض السكنى 
ذ  سالفة الذكر لتخمؼ شروط 79المنصوص عميها فى المادة  خالؼ تطبيقها وا 

الحكـ المطعوف فيه  ذا النظػر وجرى فى قضػا ه عمى أحقية المطعػوف ضد  فى تمؾ 
الستعمالها  الزيادة استنادًا إلى أف عقد إيجار الشقة السابؽ عمى العقد الماثؿ كاف

 لمسكنى فإنه يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف .
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  (16 ) 
استعماؿ العيف المؤجرة فى غير أغراض السكنى سواء وقع ابتػداء أـ بعد إبراـ  ـ:  لموجزا    

 7977لسنة  49ؽ  23اإليجار . أثر  . أحقية المالؾ فى تقاضى أجرة إضافية عنها . ـ 
. سواء وقع التغيير سابقًا أـ الحقًا عمى نفاذ أحكاـ  7987لسنة  736ؽ  79المقابمة لممادة 

 . عمة ذلؾ .       القانونيف المذكوريف

 ( 5/5/2211جمسة  –ق  69لسنة  2288) الطعن رقم 

مف  79المقرر ػ فى قضاء محكمة النقض ػ أف مفاد نص المادة   : ـ القاعدة    
. فى شأف بعض األحكاـ الخاصة بتأجير وبيع  7987لسنة  736القانوف رقـ 

مف  23محؿ المادة األماكف وتنظيـ العبلقة بيف المؤجر والمستأجرػ التى حمت 
عادة التوازف بيف  7977لسنة  49القانوف رقـ  أف المشرع ارتأى تحقيقًا لمعدالة وا 

المبلؾ والمستأجريف  تقرير أحقية المبلؾ فى تقاضى أجرة إضافية فى حالة 
استعماؿ العيف لغير أغراض السكنى وذلؾ فى كؿ  ذ  األحواؿ سواء صدر  ذا 

عماؿ فى عقد اإليجار أو فى اتفاؽ الحؽ وذلؾ اإلذف بتغيير الغرض مف االست
لحكمة أفصح عنها بما أورد  فى المذكرة اإليضاحية لذلؾ القانوف وما جاء بتقرير 
لجنة اإلسكاف والمرافؽ العامة والتعمير بشأف القانوف المذكور ، و ى أف األحكاـ 

األعـ لؤلماكف التى تتضمنها قوانيف اإليجارات تأخذ فى حسبانها االستعماؿ الغالب 
و و السكنى وال يستساغ أف تسرى  ذ  األحكاـ وبالذات ما يتعمؽ منها بتحديد 
األجرة عمى األماكف التى تستعمؿ فى غير  ذا الغرض وبالذات فى األغراض 
التجارية والمهنية التى تدر عا دًا فيصبح مف العدالة زيادة  ذ  األجرة تعويضًا 

ير السكنى مف اعتبارات وظروؼ تعجؿ باستهبلؾ لممبلؾ عما يحيط باالستعماؿ غ
المبنى وحاجتػه إلى الصيانة والتدعيـ مما يقتضى إيجاد الحافػز لدى المبلؾ لمقياـ 
بذلؾ ، ومما يؤكد المعنى الذى بينته المذكرة اإليضاحية أف النص قد غاير فى 

انى القديمة النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى فزاد النسبة عف المب
  ذا إلى أف قواعد تحديد األجرة تأخذ فى اعتبار ا وفى المقاـ األوؿ أغراض 
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السكنى وبذلؾ فإنه إذا ما تغير  ذا الغرض فبل تثريب عمى المشرع وال ضير إف  و 
قضى بزيادة األجرة و و ما يكشؼ عف عمومية النص وشموله االستعماؿ غير 
السكنى عند إبراـ العقد أو فى تاريخ الحؽ لتوافر الحكمة التى قصد ا المشرع فى 

وحسبما سمؼ بيانه  ى مف األمور الحالتيف خاصة وأف أحكاـ األجرة اإلضافية 
المتعمقة بالنظاـ العاـ ومف ثـ فإنها تسرى عمى حاالت التأجير القا مة سواء وقع 

لسنة  49التغيير فى استعماؿ العيف المؤجرة سابقًا أـ الحقًا عمى نفاذ القانوف رقـ 
قد ويستوى أف يتـ ذلؾ عند إبراـ الع 7987لسنة  736ومف بعد  القانوف رقـ  7977

 أو فى تاريخ الحؽ . 

 (17 ) 
تأجير عيف النزاع بغرض استعمالها عيادة بعد سبؽ تأجير ا لمسكنى . أثر  . حؽ  ـ:  الموجز    

الطاعف فى اقتضاء أجرة إضافية مقابؿ ميزة تغيير االستعماؿ . عدـ احتساب الحكـ المطعوف 
ى أف العيف لـ يسبؽ إيجار ا إلى المستأجر الزيادة القانونية المقررة مقابؿ ذلؾ التغيير استنادًا إل

 الحالى بغرض السكنى . خطأ فى تطبيؽ القانوف .   

 ( 5/5/2211جمسة  –ق  69لسنة  2288) الطعن رقم 

أف عيف النزاع  9/5/7994إذ كاف الثابت مف عقد اإليجار المؤرخ   : ـ القاعدة  
وبالتالى  -عيادة  -أجرت لممطعوف ضد  الستعمالها فى غير أغراض السكنى 

ذ خالؼ  7987لسنة  736مف القانوف رقـ  79تسرى عميها الزيادة المقررة بالمادة  وا 
مادة بمقولة أف شقة الحكـ المطعوف فيه  ذا النظر وأعرض عف إعماؿ نص  ذ  ال

النزاع ظمت تستعمؿ لغرض السكنى حتى تاريخ عقد اإليجار سند الدعوى ولـ يتـ 
تأجير ا مفروشا أو لغير أغراض السكنى فى تاريخ سابؽ عمى عقد اإليجار وأف 
المستأجر الحالى ليس  و المستأجر السابؽ حتى يقاؿ إنه قد تـ تغيير استعماؿ 

غير  ذا الغرض و و ما ال يصمح مبررًا لحرماف العيف مف غرض السكنى إلى 
مف األجرة اإلضافية المقررة له قانونًا لتغيير استعماؿ العيف  -الطاعف  -المؤجر 

 المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مما يعيب  الحكـ . 
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  (18 ) 
حؽ المؤجر فى اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعماؿ العيف المؤجرة إلى  : ـ الموجز    

. خمو القانوف المدنى وقوانيف  7987لسنة  736ؽ 79،  7غير أغراض السكنى . المادتاف 
إيجار األماكف مف نصوص تخوؿ المستأجر حؽ الرجوع إلى األجرة األصمية دوف زيادة عند 

لى غرض السكنى . أثر  . عدـ جواز إنقاص المستأجر األجرة تغيير استعماؿ العيف المؤجرة إ
بإرادته المنفردة . العبرة باالستعماؿ الوارد بالعقد دوف االستعماؿ الواقعى . الرجوع إلى األجرة 
األصمية . مناطه . موافقة المؤجر عمى قبولها واقتضا ها . ال يغير مف ذلؾ عممه وسكوته 

 رة لغرض السكنى . عمة ذلؾ .  لتغيير المستأجر العيف المؤج

 ( 2/6/2211جمسة  –ق  69لسنة  2671) الطعن رقم 

مف 79، 7المقررػ فى قضاء محكمة النقض ػ أف مفاد نص المادتيف  : ـ القاعدة    
أنه ُخوؿ لممؤجر حؽ اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير  7987لسنة  736القانوف رقـ 

ف ػ وكذلؾ ػار األماكػأغراض السكنى ولـ يرد فى قوانيف إيجاستعماؿ العيف المؤجرة إلى غير 
فى القواعد العامة فى القانوف المدنى ػ نصوص مقابمة تخوؿ لممستأجر حؽ الرجوع إلى 
األجرة األصمية دوف زيادة إذا ما غير استعماؿ العيف المؤجرة إلى غرض السكنى ومف ثـ 

قد ػ وعمى ما جرى به نص الفقرة األولى مف يتعيف تطبيؽ شروط عقد اإليجار باعتبار أف الع
مف القانوف المدنى ػ شريعة المتعاقديف فبل يجوز تعديمه إال باتفاؽ طرفيه وال  747المادة 
لممستػأجر بإرادته المنفردة إنقاص األجرة وفقًا لتغيير   و االستعماؿ إلى غرض السكنى  يحؽ

مى الرجوع إلى األجرة األصمية دوف زيادة ما ـل يثبت أف المؤجر قد وافؽ صراحة أو ضمنًا ع
وال يعوؿ فى ذلؾ عمى عممه وسكوته بتغيير المستأجر استعماؿ العيف المؤجرة إلى غرض 
السكنى إذ إف حؽ المؤجر فى اقتضاء األجرة المقررة لؤلماكف المؤجرة لغير السكنى والزيادة 

المؤجرة فى  ذا الغرض أـ لـ استعمؿ المستأجر العيف  ػانوف ػالمقررة مصدر  العقد والق
ويكوف الفصؿ فى ذلؾ  و االستعماؿ الوارد فى عقد اإليجار المتفؽ عميه بيف  ػيستعممها 

الطرفيف بغض النظر عف االستعماؿ الواقعى حتى لو عمـ به المؤجر وسكت عنه ويضحى 
 ها . المناط فى الرجوع إلى األجرة األصمية  و بموافقة المؤجر عمى قبولها  واقتضا 

 



 

- 25 - 
 

 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

 (19 ) 
قضاء الحكـ المطعوف فيه بأحقية المطعوف ضد ا فى معاودة استعماؿ العيف  : ـ الموجز    

المؤجرة لمسكنى والعودة إلى األجرة السابقة قبؿ تغيير الغرض مف االستعماؿ دوف موافقة المؤجر 
 النتفاء عمة تقرير ا بعد العودة الستعماؿ العيف فى غرض السكنى . خطأ .     

 ( 2/6/2211جمسة  – ق 69لسنة  2671) الطعن رقم 

إذ كاف الحكـ المطعوف فيه قد انتهى إلى أف لممطعوف ضد ا الحؽ  : ـ القاعدة    
فى معاودة استعماؿ العيف المؤجرة لمسكنى دوف اشتراط موافقة المؤجر وأف استحقاؽ 
األخير لمزيادة المقررة فى حالة تغيير االستعماؿ إلى غير أغراض السكنى مشروط 

نتفى استحقاقه تمؾ الزيادة باستعماؿ العيف فى نشاط آخر غير سكنى وبالتالى ي
النتفاء عمة تقرير ا ورتب عمى ذلؾ قضاء  إلزاـ الطاعف والمطعوف ضد ـ مف 
الثانية حتى األخيرة بتحرير عقد إيجار لممطعوف ضد ا األولى كمستأجرة لعيف النزاع 

 جنيهات فإنه يكوف معيبًا .  7.78بغرض السكنى وبأجرة شهرية مقدار ا 
 ــــــــــــــــــــ

" الزيـادة والزيـادة الدوريـة فى القيمة اإليجارية لؤلماكن المؤجرة لغير غرض 
 السكنى "

 (22 ) 
قضاء الحكـ المطعوف فيه ببطبلف التكميؼ بالوفاء لتضمنه مبال  أزيد مف   : ـ الموجز    

دوف  7997المستحؽ محتسبًا الزيادة فى أجرة عيف النزاع لكؿ عاـ عمى أساس أجرة أبريؿ 
 إضافة الزيادة إلى مبم  األجرة قبؿ زيادة األعواـ التالية . خطأ فى تطبيؽ القانوف .                   

 ( 1/6/2211جمسة  –ق  69لسنة  1483رقم  ) الطعن

إذ كاف الحكـ المطعوف فيه قد قضى بأف تمؾ الزيادة الواردة بسبب  : ـ القاعدة    
: ( تحسب عمى أساس أجرة إبريؿ لعاـ 70النعى )الزيادة الدورية السنوية بنسبة 

 جنيها كؿ عاـ بما مؤدا  أنه استبعد إضافة 7775 لتكوف مبم  7997
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 ذ  الزيادة إلى مبم  األجرة قبؿ حساب زيادة األعواـ التالية بالمخالفة لنص المادة 
بما يعيبه بالخطأ فى تطبيؽ  7997لسنة  6مف البل حة التنفيذية لمقانوف رقـ  73

القانوف وقد جر  ذلؾ لخطأ آخر حينما رتب عمى ذلؾ قضاء  ببطبلف تكميؼ الوفاء 
خمو  مف المطالبة بأى مبال  أزيد مف المستحؽ باألجرة سند الدعوى بالرغـ مف 

 لمطاعف بما يعيب الحكـ المطعوف فيه . 
 ــــــــــــــــــــ

 " قرارات لجان تحديد األجرة والطعن عميها "

 (21 ) 
تعد جهة طعف عمى  7987لسنة  736لجاف تحديد أجرة األماكف وفقًا لمقانوف   : ـ الموجز    

مف القانوف  5،  4األجرة التى يحدد ا المالؾ طبقًا لؤلسس المنصوص عميها فيه . المادتاف 
المذكور . الزمه. وجوب إخطار ذوى الشأف بقرارات  ذ  المجاف بكتاب مسجؿ بعمـ الوصوؿ 

مف البل حة  79ا . عمـ الوصوؿ  و دليؿ ثبوت وصوؿ اإلخطار . ـ لينفتح ميعاد الطعف فيه
 التنفيذية لمقانوف المذكور . 

 ( 17/3/2211جمسة  –ق  69لسنة  2352) الطعن رقم 

 5و 4أف مفاد نص المادتيف  -فى قضاء محكمة النقض  -المقرر : ـ القاعدة    
فى شأف األحكاـ الخاصة بتأجير وبيع األماكف  - 7987لسنة  736مف القانوف 

أف لجنة تحديد إيجار األماكف أصبحت  -وتنظيـ العبلقة بيف المؤجر والمستأجر 
يجار ، وأنه يتعيف جهة طعف فى تحديد األجرة التى يتولى المالؾ تقدير ا فى عقد اإل

مف  79إخطار ذوى الشأف بما تصدر   ذ  المجاف مف قرارات ، وقد حددت المادة 
طريقة  ذا اإلخطار بأف يكوف  7987لسنة  736البل حة التنفيذية لمقانوف رقـ 

بكتاب موصى عميه مصحوب بعمـ الوصوؿ ضمانًا لوصوؿ القرار إليهـ بحيث يكوف 
ت عند اإلنكار ، وكاف يحؽ لممالؾ الطعف عمى  ذ  عمـ الوصوؿ  و سبيؿ اإلثبا

القرارات أماـ المحكمة االبتدا ية التى يقع فى دا رتها المكاف المؤجر وذلؾ خبلؿ 
 ستيف يومًا مف تاريخ وصوؿ إخطار المجنة إليه .
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 (22 ) 
قضاء الحكـ المطعوف فيه بعدـ قبوؿ الطعف شكبًل عمى قرار لجنة تحديد األجرة   : ـ الموجز    

الذى احتسبه مف تاريخ إرساؿ المسجؿ إلى األخير  -المؤجر  -لرفعه بعد الميعاد مف الطاعف 
لسنة  736مف البل حة التنفيذية لمقانوف  79ودوف التحقؽ مف أف إخطار  تـ وفؽ نص المادة 

 موصى عميه بعمـ الوصوؿ . خطأ . بموجب خطاب 7987

 ( 17/3/2211جمسة  –ق  69لسنة  2352) الطعن رقم 

إذ كاف البيف مف األوراؽ أف الطاعف تمسؾ فى دفاعه أماـ محكمة  : ـ القاعدة    
الموضوع بأنه لـ يخطر بقرار المجنة ولـ يعمـ به إال أف الحكـ المطعوف فيه أقاـ 
قضػاء  بإلغػاء الحكـ االبتدا ى وبعدـ قبوؿ الطعف شكػبًل عمى قرار لجنة تحديد 

 77موجب الكتاب المسجؿ رقـ األجرة عمى سند مف ثبوت إعبلف الطاعف بالقرار ب
حسبما يبيف مف الشهادة الصادرة مف حى جنوب الجيزة وأنه أقاـ  7/9/7987بتاريخ 

أى بعد الميعاد المقرر بالمادة الخامسة مف  73/9/7995طعنه عمى  ذا القرار فى 
معواًل فى ذلؾ عمى أف إرساؿ المسجؿ فى التاريخ المشار  7987لسنة  736القانوف 
عمى استبلـ الطاعف له وعممه بالتالى بمضموف القرار دوف أف يتحقؽ مف  إليه يدؿ

حصوؿ اإلعبلف بموجب خطاب موصى عميه بعمـ الوصوؿ بحسبانه اإلجراء الذى 
نص عميه القانوف إلثبات  ذا العمـ والنفتاح الميعاد المجرى لمطعف فى القرار وأف 

 ف  ذا اإلجراء مما يعيبه . يتثبت مف حصوؿ  ذا العمـ بأية وسيمة أخرى تغنى ع

 ــــــــــــــــــــ
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 " ما ل يخضع لقواعد تحديد األجرة "
 (23 ) 

عدـ خضوع األماكف المرخص فى إقامتها أو المنشأة لغير السكنى أو لئلسكاف  : ـ الموجز    
لقواعد تحديد األجرة التى أورد ا . تجاوز لجاف  7987لسنة  736الفاخر بعد العمؿ بأحكاـ ؽ 

تقدير اإليجارات حدود اختصاصها الوال ى بتحديد أجرة  ذ  األماكف . باطؿ . أثر  . لكؿ ذى 
 ا البطبلف . عمة ذلؾ . مصمحة التمسؾ بهذ

 ( 5/1/2211جمسة  –ق  65لسنة  11824) الطعن رقم 

أف المشرع استحدث فى المواد  -فى قضاء محكمة النقض  -المقرر : ـ  القاعدة    
فى شأف بعض األحكاـ الخاصة  - 7987لسنة  736الخمسة األولى مف القانوف رقـ 

جرا ية  -ؤجر والمستأجر بتأجير وبيع األماكف وتنظيـ العبلقة بيف الم أحكاما موضوعية وا 
 52،  7962لسنة  46تغاير نهجه السابؽ فى ظؿ القوانيف أرقاـ  -لتحديد أجرة األماكف 

مفاد ا أنه ال تخضع األماكف المرخص فى إقامتها أو  - 7977لسنة  49،  7969لسنة 
جراءات اعتبارًا مف تاريخ العمؿ ب -المنشأة لغير السكنى واإلسكاف الفاخر القانوف لقواعد وا 

بما يعنى انتفاء سند اختصاص المجنة فى تقدير األجرة فإذا ما قدرت بعد  -تحديد األجرة 
ذلؾ أجرة المكاف فإف القرار الصادر منها يكوف خارجًا عف حدود االختصاص الذى خوله 

ستأجر ويقع المشرع لمجاف تحديد األجرة فبل يعتد به ، وال يتعمؽ به أى حؽ لممؤجر أو الم
 ذا التقدير باطبًل ويحؽ لمف له مصمحة فى التمسؾ بهذا البطبلف أف يطعف عمى  ذا القرار 
بطريؽ الطعف عميه أو بدعوى مبتدأة طالبًا بطبلنه لصدور  مف لجنة ال واليه لها فى إصدار  

 متجاوزًا فى ذلؾ اختصاصها الوال ى . 

 (24 ) 
تجاوز لجنة تحديد األجرة اختصاصها الوال ى بتصديها لتقدير األجرة بشأف العقار الكا ف به  : ـ الموجز    

العيف المؤجرة والذى ال يخضع لقواعد تحديد األجرة . باطؿ . قضاء الحكـ المطعوف فيه ببطبلف الحكـ 
 . عمة ذلؾ . المستأنؼ استنادًا إلى الطعف عمى  ذا القرار بعد الميعاد . خطأ فى تطبيؽ القانوف 

 ( 5/1/2211جمسة  –ق  65لسنة  11824) الطعن رقم 
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 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

إذ كاف الواقع فى الدعوى أف الطاعف أجر المحؿ موضوع النزاع إلى  : ـ القاعدة
بأجرة شهرية مقدار ا  5/3/7997المطعوف ضد ا األولى بموجب عقد إيجار مؤرخ 

ستوف جنيهًا وكاف الثابت مف تقرير الخبير المنتدب أماـ محكمة أوؿ درجة أف 
ومف ثـ يقع  7987لسنة  736العقار الكا ف به ذلؾ المحؿ قد أقيـ فى ظؿ القانوف 

تقدير المجنة ألجرة محؿ النزاع باطبًل لتجاوز ا اختصاصها الوال ى كجهة طعف 
ويحؽ لمطاعف كمالؾ لمعقار أف يطعف عمى  ذا القرار بدعوا  الماثمة واالعتداد 
بالقيمة اإليجارية المتفؽ عميها فى العقد دوف أف يكوف لهذ  الدعوى ميعاد إلقامتها 

ذ خالؼ ال حكـ المطعوف فيه  ذا النظر وأقاـ قضاء  ببطبلف الحكـ المستأنؼ وا 
استنادًا إلى أف توقيع صحيفة الطعف عمى قرارات لجاف تحديد األجرة مف محاـ 
مقبوؿ أماـ المحكمة االبتدا ية يجب أف يتـ خبلؿ مدة الطعف عمى  ذ  القرارات و ى 

لدعوى الماثمة  ى دعوى ستوف يومًا مف تاريخ إخطار ذوى الشأف بها رغـ أف ا
بطبلف قرار لصدور  مف لجنة ال والية لها فى إصدار  وليس طعنًا عمى قرار لجنة 

 صدر وفؽ صحيح القانوف فإنه يكوف قد خالؼ القانوف وأخطأ فى تطبيقه . 
 ــــــــــــــــــــ

 :  ثالثاا : المتداد القانونى لعقد اإليجار
 :اإلقامة التى يترتب عميها امتداد عقد اإليجار 

 (25 ) 
عدـ انتهاء عقد إيجار المسكف بوفاة المستأجر أو تركه له . مؤدا  . امتداد   : ـ الموجز    

لصالح زوجه أو أوالد  أو والديه المقيميف معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترؾ . مقتضا  . 
االنقطاع العارض عف اإلقامة مهما طالت مدته ال يؤثر عمى استمرار العبلقة اإليجارية . 

جر رخصة تأجير العيف المؤجرة مف الباطف مفروشة فى الحاالت التى يجيز ا استعماؿ المستأ
 القانوف ال يعد تخميًا عف اإلقامة الفعمية بالعيف المؤجرة . عمة ذلؾ . 

 ( 17/2/2211جمسة  –ق  66لسنة  12338) الطعن رقم 
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 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

مف  29المقرر ػ فى قضاء محكمة النقض ػ أف مفاد نص المادة  : ـ القاعدة    
أف عقد إيجار المسكف ال ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه  7977لسنة  49القانوف رقـ 

له وتستمر العبلقة اإليجارية قا مة مع زوجه أو أوالد  أو والديه الذيف كانوا يقيموف معه 
ال يحوؿ دوف قيامها انقطاع المستفيد عف فيه إقامة مستمرة حتى الوفاة  أو الترؾ و 

اإلقامة بالعيف لسبب عارض مهما طالت مدته ما داـ أنه لـ يكشؼ عف إرادته فى 
التخمى عنها صراحة أو ضمنًا باتخاذ  موقفًا ال تدع ظروؼ الحاؿ شكًا فى داللته عمى 

مستأجر انصراؼ قصد  إلى إحداث  ذا األثر القانونى وال يغير مف ذلؾ استعماؿ ال
رخصة تأجير العيف المؤجرة له مف الباطف مفروشة وذلؾ باعتبار أف اإليجار مف 
الباطف يعد مف صور انتفاع المستأجر  بالعيف المؤجرة ، وليس فى التأجير مف الباطف 
أو عدـ العودة إلى اإلقامة الفعمية فى العيف المؤجرة أثر انتها ه ما يصح اعتبار  تخميًا 

قد إيجار ا سواء مف جانب المستأجر أـ المستفيديف مف حكـ النص عنها منهيًا لع
المشار إليه إذ تعد إقامتهـ بالعيف المؤجرة خبلؿ فترة تأجير ا مفروشة لمغير إقامة 

 حكمية ال تحوؿ دوف إعماؿ مقتضى النص المذكور . 

  (26 ) 
قضاء الحكـ المطعوف فيه بإخبلء الطاعنيف مف عيف النزاع عمى سند مف عدـ  : ـ الموجز    

امتداد عقد ا لهـ النتفاء إقامتهـ بها مع المستأجر األصمى ػ والد ـ ػ مستخمصًا انتفاء إقامتهـ 
 بالعيف مف تأجير األخير لها مفروشة حاؿ حياته وحتى وفاته . خطأ . 

 ( 17/2/2211ة جمس –ق  66لسنة  12338) الطعن رقم 

إذ كاف الحكـ االبتدا ى المؤيد بالحكـ المطعوف فيه قد أقاـ قضاء   : ـ القاعدة   
عمى ما اطمأف إليه مف أقواؿ شا دى المطعوف ضد ـ مف أف المستأجر األصمى 

وتوفى فى شهر  7994حتى عاـ  7986أجر شقة التداعى مفروشة منذ عاـ 
ف يقيـ مع أوالد  وزوجته بشقة األخيرة حاؿ إقامته خارجها إذ كا 7994يونيو 

... بشارع ..... قسـ الساحؿ حتى تاريخ وفاته مما مفاد  أف الحكـ .بالعقار رقـ .
 اعتبر أف عدـ إقامة المستأجر األصمى وأوالد  الطاعنيف فى الشقة محؿ النزاع
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 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

خبلؿ فترة تأجير ا مفروشة ال تصمح سندًا المتداد عقد اإليجار إلى  ؤالء الطاعنيف 
حالة أف التأجير المفروش المصرح به ال تنتهى به اإلقامة وال يعتبر تخميًا عف العيف 
المؤجرة ، وأنه ال يحوؿ دوف توافر تمؾ اإلقامة عدـ عودتهـ إلى الشقة بعد انتهاء 

ذ خالؼ الحكـ المطعوف  ذا النظر اإليجار المفروش أو ان قطاعها لسبب عارض ، وا 
 . فإنه يكوف معيبًا 

 (27 ) 
المستأجر الذى امتد إليه عقد اإليجار بعد وفػاة والد   زوجة وأبف –إقامة الطاعنيف  : ـ الموجز   

مع مورثهما حتى وفاته . أثر  . امتداد عقد اإليجار إليهما والتزاـ المطعوف  – 7977عاـ 
بتحرير عقد إيجار . نفى الحكـ المطعوف فيه امتداد عقود اإليجار إلى الطاعنيػف لعدـ  ضد ما

نشوء عبلقة إيجارية جديدة و و ما ال يتطمبه االمتداد القانونى لعقد اإليجار . خطأ فى تطبيؽ 
 القانوف. 

 ( 9/3/2211ق ـ جمسة  79لسنة  9444) الطعن رقم 

إذ كاف الواقع المطروح فى الدعوى حسبما استظهر  الحكـ   : ـ القاعدة        
المطعوف فيه وما انتهػى إليه الحكـ الصادر مف محكمة أوؿ درجة وتقريرى الخبير 
المنتدب فى الدعوى وبما ال نزاع فيه بيف الخصـو أف ....... والد الطاعف الثانى 

صمى لمعيف حتى وفاة وزوج الطاعنة األولى كاف قد أقاـ مع والد  المستأجر األ
، وكاف الطاعناف قد  فامتد العقد لصالحه بقوة القانوف 74/72/7977األخير فى 

و ما زوجػه وابف له إقامة مستقرة  –سالؼ الذكر  –أقاما مع الممتد لصالحه العقد 
ومف ثـ فإف العقد يمتد لصالحهما أيضًا  73/6/7998بالعيف حتى وفاته فى 

، ويكوف مف حقهما إلزاـ  7977لسنة  49مف القانوف  29/7إعمااًل لحكـ المادة 
ذ خالؼ الحكـ  المطعوف ضد ما بتحرير عقد إيجار عف العيف محؿ النزاع ، وا 
المطعوف فيه  ذا النظر وقضى برفض الدعوى األصمية بامتداد عقد اإليجار سند 

طم ناف المحكمة االدعوى إلى الطاعنيف وبإنهاء العبلقة اإليجارية قواًل منه إنه برغـ 
 لما انتهى إليه الخبير المنتدب مف إقامة الطاعنيف بالعيف بموجب
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 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

عقد اإليجار المبـر مع المستأجر األصمى غير أنػه لػـ تنشأ عبلقة إيجارية جديدة مع 
المتداد  –نه وعمى ما سمؼ بيا –المالؾ ، حاؿ أف القػانوف ال يتطمب ذلؾ إذ يكػفى 

عقد اإليجار لصالح الطاعنيف إقامتهما بالعيف وقت وفاة المستأجر المتوفى لها سواء 
أكاف  ذا المستأجر مف أبـر العقد ابتداًء مع المالؾ أو مف امتد إليه العقد قانونًا 
لصالحه بعد وفاة المستأجر األصمى ، فإنه يكوف قد خػالؼ القانوف وأخطأ فى 

 تطبيقه .

 (28 ) 
امتداد عقد اإليجار لصالح أقارب المستأجر األصمى حتى الدرجة الثالثة نسبًا أو  ـ : الموجز    

مصا رة فى حالة الترؾ أو الوفاة . شرطه . اإلقامة لمدة سنة سابقة عمى تاريخ الوفاة أو الترؾ 
. ال يغير مف ذلؾ الحكـ بعدـ  7969لسنة  52ؽ  27/7أو مدة شغمه المسكف أيهما أقؿ . ـ 

 المقابمة لها . عمة ذلؾ .  7977لسنة  49ؽ  29دستورية ـ 

 (6/7/2211جمسة  –ق  82لسنة  11446) الطعن رقم 

أف نص الفقرة األولى مف  -فى قضاء محكمة النقض  –المقرر  : ـ القاعدة    
يقضى  –المنطبؽ عمى واقعة النزاع  – 7969لسنة  52مف القانوف  27المادة 

باستمرار عقد اإليجار وامتداد  فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العيف المؤجرة 
لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسبًا أو مصا رة بشرط أف تثبت إقامتهـ 
مع المستأجر بالعيف المؤجرة مدة سنة سابقة عمى وفاة المستأجر أو تركه العيف أو 

المحكمة قؿ ، وال يحوؿ دوف إعماؿ  ذا النص قضاء مدة شغمه لممسكف أيهما أ
المماثؿ له  7977لسنة  49مف القانوف رقـ  29الدستورية بعدـ دستورية نص المادة 

 –ألف القضاء بعدـ دستورية أحد النصوص ال يؤدى بمجرد  إلى عدـ دستورية مثيمه 
ستورية  ى أحكاـ فاألحكاـ بعدـ الد –الذى لـ يعرض عمى المحكمة الدستورية العميا 

المنوط بها  –دوف غير ا  –عينية ال تنصب إال عمى ما عنته المحكمة بذاته ، فهى 
مف الدستور  775الرقابة القضا ية عمى دستورية القوانيف والموا ح عمبًل بنص المادة 

  . 7979لسنة  48مف القانوف رقـ  25/7والمادة 
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 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

 (29 ) 
خبلء  العيف محؿ النزاع استنادًا  ـ : الموجز     قضاء الحكـ المطعوف فيه بإنهاء عقد اإليجار وا 

بشأف امتداد عقد اإليجار ألقارب المستأجر األصمى  7977لسنة  49ؽ  29لعدـ دستورية ـ 
يه نسبًا حتى الدرجة الثالثة عمى الرغـ مف أف الطاعف تمسؾ فى دفاعه بامتداد عقد اإليجار إل

لسنة  52ؽ  27عمبًل بالمادة  –المستأجر األصمى  -مف والدته التى كانت تقيـ مع شقيقها 
 وبما ال يواجه  ذا الدفاع . قصور فى التسبيب وخطأ فى تطبيؽ القانوف .  7969

 (6/7/2211جمسة  –ق  82لسنة  11446) الطعن رقم 

إذ كاف البيف مف األوراؽ وما حصمه الحكـ المطعوف فيه أف عقد  : ـ القاعدة    
وكانت والدته وشقيقتا  تقمف معه  30/7/7966المستأجر األصمى حرر له بتاريخ 

بالعيف إلى أف تزوجت الشقيقتاف ثـ طمقت والدة الطاعف وعادت لئلقامة فى ذات 
 أف ترؾ المستأجرواستمرت  ذ  اإلقامة إلى  –الطاعف  –العيف ووضعت مولود ا 

العيف لها ولوالدتها ، وكاف الطاعف قد تمسؾ أماـ محكمة الموضوع بامتداد عقد 
فى العيف  –المستأجر األصمى  –اإليجار إليه مف والدته التى كانت تقيـ مع شقيقها 

ثـ استقمت بحيازتها مع والدتها بعد أف تركها  7967محؿ النزاع منذ والدته فى عاـ 
، مما يحؽ له التمسؾ بامتداد العػقد لصالح  7972الذكر فى عػاـ  المستأجر سالؼ

ذ أقاـ الحكـ المطعوف  7969لسنة  52مف القانوف  27والدته عمبًل بنص المادة  ، وا 
خبلء العيف محؿ النزاع عمى سند مف الحكـ بعدـ  فيه قضاء  بإنهاء عقد اإليجار وا 

ة الثالثة لكوف الطاعف ابف شقيقة دستورية امتداد العقد لؤلقارب نسبًا حتى الدرج
اؿ ػالمستأجر األصمى ، حاؿ أف النص المقضى بعدـ دستوريته ال يحوؿ دوف إعم

المنطبؽ عمى واقعة  – 7969لسنة  52وف ػمف القان 27ادة ػرة األولى مف المػنص الفق
ه ػوف بمدوناتػبما ال يواجه دفاع الطاعف وداللة ما حصمه الحكـ المطع –الدعوى 

وجه الرأى  –إف صح  –ويصمح ردًا عميه بالرغـ مف أنه دفػاع جو رى قػد يتغير به 
فى الدعوى فإنه يكوف مشوبًا بالقصور فى التسبيب الذى أفضى به إلى الخطأ فى 

 تطبيؽ القانوف . 
 ــــــــــــــــــــ
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 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

  :  بعدم دستورية المتداد لؤلقارب نسباا القواعد المستحدثة فى ظل الحكم 
 (32 ) 

 49مف القانوف رقـ  29قضاء المحكمة الدستورية العميا بعدـ دستورية نص ـ  : ـ الموجز    
بالنسبة لؤلقارب نسبًا حتى الدرجة الثالثة . مؤدا  . قصر االمتداد القانونى لعقد  7977لسنة 

ًا فى الفقرة األولى مف تمؾ المادة . قضاء الحكـ اإليجار عمى األشخاص الوارد بيانهـ حصر 
 –حفيد المستأجر األصمى  –المطعوف فيه بامتداد العبلقة اإليجارية لشقة النزاع لممطعوف ضد  
 استنادًا إلى  ذا النص المقضى بعدـ دستوريته . مخالفة لمقانوف .

 ( 13/2/2211جمسة  –ق  68لسنة  32) الطعن رقم 

 776إذ كانت المحكمة الدستورية العميا قد حكمت فى القضية رقـ  : ـ القاعدة     
 74/8/7997بتاريخ  27ؽ دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقـ 78لسنة 

بعدـ دستورية ما  78/9/7997بتاريخ  38واالستدراؾ المنشور بذات الجريدة بالعدد رقـ 
فى شأف تأجير وبيع األماكف  - 7977لسنة  49مف القانوف رقـ  29نصت عميه المادة 

مف أنه وفيما عدا  ؤالء مف أقارب المستأجر  -وتنظيـ العػبلقة بيف المؤجر والمستأجر
نسبًا حتى الدرجة الثالثة يشترط الستمرار عقػد اإليجار إقامتهـ فى المسكػف مدة سنة عمى 

أيهما أقؿ مما مؤدا   األقؿ سابقة عمى وفاة المستأجر أو تركه العيف أو مدة شغمه لممسكف
أنفة الذكر أصبح  29أف االمتداد القانونى لعقد اإليجار المنصوص عميه فى المادة 

مقصورًا عمى األشخاص الوارد بيانهـ بياف حصر فى الفقرة األولى مف تمؾ المادة و ـ 
الزوجة واألوالد وأى مف والدى المستأجر و ـ األقارب مف الدرجة األولى ػ وكاف الثابت 
مف األوراؽ أف المطعوف ضد   و ابف بنت المستأجر األصمى و ػى قرابة مف الدرجة 

مػف القانوف رقـ  29الثانية ومف ثـ ال يستفيد مف امتداد عقد إيجار شقة النزاع طبقًا لممادة 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيه  ذا النظر وقضى بامتداد عقد اإليجار  7977لسنة  49 . وا 

ع لممطعوف ضد  لكونه مف األقارب مف الدرجة الثانية ولثبوت إقامته األصمى لشقة النزا
 أنفه البياف والمقضى بعدـ دستوريتها فإنه يكوف معيبًا . 29فيها عمبًل لنص المادة 

 ــــــــــــــــــــ
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 :  رابعاا : اإليواء والستضافة
 (31 ) 

المقيموف مع المستأجر األصمى فى العيف المؤجرة منذ بداية العقد وبعد  . عدـ  : ـ الموجز    
 جواز اعتبار ـ مستأجريف أصمييف . عمة ذلؾ . 

 (26/6/2211جمسة  –ق  72لسنة  277) الطعن رقم 

أنه ول ف كاف عقد إيجار  -فى قضاء محكمة النقض  -المقرر  : ـ القاعدة    
المسكف يتصؼ بطابع عا مى ال ينشد فيه المنتفع بالعيف مجرد السكف بمفرد  بؿ 
ليعيش مع أفراد أسرته ولمف يقع عميه عبء إيوا هـ قانونيًا أو أدبيًا إال أف ذلؾ ال 

ث األشخاص بحيث ال يعتد ينفى نسبية اآلثار المترتبة عمى عقود اإليجار مف حي
وال يمتـز بها غير عاقديها األصمييف إذ  ليس فى مجرد إقامة آخريف مع المستأجر 
فى المسكف ما ينشئ بذاته عبلقة إيجارية بينهـ وبيف المؤجريف ولو كانت إقامتهـ 
مع المستأجر منذ بداية عقد اإليجار إذ ال تترتب فى ذمتهـ التزامات قبؿ المؤجر 

ة اإلقامة مع المستأجر األصمى إذ  يبقى  ذا األخير  و الطرؼ األصيؿ خبلؿ فتر 
والوحيد فى التعامؿ مع المؤجر وال يسوغ القوؿ بأف المقيميف مع المستأجر يعتبروف 
مستأجريف أصمييف أخذًا بأحكاـ النيابة الضمنية انحرافًا عف المبادئ العامة فى نسبية 

مقانوف أطرافًا فى عقد اإليجار وال تربطهـ بالمؤجر أثر العقد ألف  ؤالء ليسوا طبقًا ل
أية عبلقة تعاقدية مباشرة أو غيػر مباشرة سػواء كانت إقامتهـ مػف بداية اإليجار أـ 
نما تمتعهـ باإلقامة فى العيف كاف قيامًا مف المستأجر بالتزامات وواجبات  بعد  وا 

ه  و ال شأف لها بالمؤجر ، أدبية ذات طابع خاص قابمة لمتغيير والتبديؿ متعمقة ب
وكيفية استعماؿ المستأجر لمنفعة السكف مسألة عارضة لها تبرز فكرة المجاز 

 القانونى عمى أساس النيابة الضمنية .
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 (32 ) 
اإليواء بطريؽ االستضافة . قيامه عمى انتفاء العبلقة القانونية بيف المستأجر  : ـ الموجز    

وضيفه وبيف األجير والمؤجر . بقاؤ ا عمى سبيؿ التسامح مف المضيؼ باعتبار ا متفرعة مف 
انتفاعه بالعيف المؤجرة ومرتبطة باستمرار  فى  ذا االنتفاع . عدـ انقبلبها مهما طاؿ أمر ا إلى 

 خوؿ الضيؼ الحؽ فى االحتفاظ بالسكف لنفسه .مساكنة ت

 ( 26/6/2211جمسة  –ق  72لسنة  277) الطعن رقم 

المقرر ػ فى قضاء محكمة النقض ػ أف اإليواء بطريؽ االستضافة  : ـ القاعدة     
يقـو عمى انتفاء العبلقة القانونية سواء بيف المستأجر وبيف ضيفه أـ بيف  ذا األخير 

بقى إقامة الضيؼ عمى سبيؿ التسامح مع الُمضيؼ إف شاء أبقى وبيف المؤجر وت
ف شاء أنها ا بغير التزاـ عميه فهى متفرعة عف انتفاع المضيؼ بالعيف  عميها وا 
ومرتبطة باستمرار  فى  ذا االنتفاع وال تنقمب  ذ  اإلقامة مهما طاؿ أمد ا إلى 

 مساكنة تعطيه الحؽ فى االحتفاظ بالمسكف لنفسه .

 (33 ) 
بطمب  -المستأجر األصمى  -قضاء الحكـ المطعوف فيه برفض تدخؿ الطاعف  : ـ الموجز    

مف عيف النزاع عمى سند مف أف عقد اإليجار ذو  -نجؿ الطاعف  -طرد المطعوف ضد  األوؿ 
 طابع عا مى وأف األخير أحد أفراد أسرته الواجب إيواؤ ـ . خطأ . عمة ذلؾ . 

 ( 26/6/2211جمسة  –ق  72لسنة  277) الطعن رقم 

إذ كاف الحكـ المطعوف فيه قد أقػاـ قضاء  برفض طمب تدخؿ  : ـ القاعدة    
الطاعف " المستأجر األصمى " بطرد المطعوف ضد  مف العيف محؿ النزاع عمى 
سند مف أف عقد اإليجار له طابع عا مى وأف المطعوف ضد  األوؿ نجؿ الطاعف 

ة المطعوف ضد  وأحد أفراد أسرته ويقع عميه واجب إيوا ه قانونًا بالرغـ مف أف إقام
بعيف النزاع مع المستأجر األصمى عمى سبيؿ االستضافة يبقى الطاعف  و الطرؼ 
األصيؿ والوحيد فى التعامؿ مع المؤجر وال توجد له قبؿ الطاعف أيػة حقوؽ قانونية 
 أو اجتماعية إعمااًل لقاعدة نسبية أثر العقد وأف حقه فى اإلقامة مع 
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 -نجمه  -الطاعف متفرع مف حؽ األخير فى االنتفاع بعيف النزاع بسبب قرابته له 
وال يجوز له و و مقيـ بالعيف عمى  ذا النحو أف يدَّعى لنفسه حقًا عميها فى مواجهة 
ذ  الطاعف ويكوف لؤلخير الحؽ فى طمب طرد  منها لشغمه إيا ا ببل سند قانونى ، وا 

يه  ذا النظر فإنه يكوف معيبًا بالفساد فى االستدالؿ الذى خالؼ الحكـ المطعوف ف
 أدى به إلى الخطأ فى تطبيؽ القانوف . 

 ــــــــــــــــــــ
 :  خامساا : أسباب اإلخالء
 :اإلخالء لعدم الوفاء باألجرة 
 " الوفاء بطريق العرض واإليداع "

( 34 ) 
الدا ف  و صاحب الحؽ فى التمسؾ بنقصاف العرض وبأف نفقات الوفاء عمى : ـ  لموجزا    

 عاتؽ المديف.  مؤدا  . عدـ جواز تعرض المحكمة لهذ  المسألة مف تمقاء ذاتها . 

 ( 3/11/2212جمسة  –ق  79لسنة  5737) الطعن رقم 

 أنه ال يحؽ لغير الدا ف -فى قضاء محكمة النقض  -المقرر : ـ   القاعدة    
التمسؾ بأف العرض ناقص وبأف نفقات الوفاء عمى عاتؽ المديف وال يجوز لممحكمة 

 أف تتعرض لهذ  المسألة مف تمقاء نفسها دوف أف يتمسؾ بها الدا ف .

 (35 ) 
تعرض الحكـ المطعوف فيه مف تمقاء ذاته لنقصاف العرض دوف استظهار تمسؾ : ـ  لموجزا    

ف تمسؾ الطاعف ببراءة ذمته مف ديف األجرة المطالب به المطعوف ضد ا بذلؾ وعمى الرغـ م
يداع قبؿ رفع الدعوى . قصور فى التسبيب .   بموجب إنذار عرض وا 

 ( 3/11/2212جمسة  –ق  79لسنة  5737) الطعن رقم 

إذ كاف الثابت باألوراؽ أف الطاعف تمسؾ أماـ محكمة الموضوع  : ـ القاعدة    
يداع بتاريخ   ببراءة ذمته مف ديف األجرة المطالب به لعرضه بإنذار عرض وا 
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فإف الحكـ المطعوف  79/2/2007سابؽ عمى رفع الدعوى بتاريخ  73/2/2007
فيه إذ تعرض مف تمقاء نفسه إلى أف العرض ناقص غير مبرئ لذمة الطػاعف بعد 
خصـ رسـ اإليداع دوف أف يستظهر أف المطعوف ضد ا تمسكت بذلؾ أو نازعػت 

ى مف عدمه فإنه فى خصـ نفقات اإليداع وما إذا كاف رفض العرض بمسوغ قانون
 يكوف معيبًا بالقصور فى التسبيب . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "التكميف بالوفاء " 
 (36 ) 

وفاء المحجوز لديه بالمبال  المحجوز مف أجمها لمجهة الحاجزة . أثر  . براءة ذمته  ـ:  الموجز    
                يشترط إخطار المحجوز عميه بالوفاء إثر حدوثه . قبؿ المحجوز عميه بقدر ما أوفى . ال

 ( 13/4/2211جمسة  –ق  69لسنة  332) الطعن رقم 

أف مفاد النص فى المواد  –المقرر ػ  فى قضاء محكمة النقض  : ـ القاعدة
أف وفاء المحجوز  7955لسنة  308مف قانوف الحجز اإلدارى رقـ  37،34،35

المحجوز مف أجمها إلى الجهة الحاجزة مف شأنه أف يرتب براءة ذمته لديه بالمبال  
 قبؿ المحجوز عميه بقدر ما أوفى به. بمجرد حصوله دوف اشتراط إخطار  المحجوز
عميه بما أوفى به إثر حدوثه ، وكانت نصوص قانوف المرافعات قد خمت مف نص 

 يخالؼ  ذا األساس . 

 (37 ) 
لمصمحة الضرا ب العقارية بقيمة الحجز الموقع  –المستأجر  –وفاء الطاعف  : ـ الموجز    

وتدليمه عمى ذلؾ بالمستندات فى تاريخ سابؽ  –المؤجر  –لديه اقتضاء لمديونية المحجوز عميه 
عمى التكميؼ بالوفاء المعمف لؤلوؿ والذى لـ يستنزؿ منه ما سبؽ الوفاء به . أثر  . بطبلف 

لحكـ المطعوف فيه باإلخبلء معتدًا بالتكميؼ بالوفاء استنادًا لعدـ إخطار . قضاء ا التكميؼ
 بما أوفى به . خطأ فى تطبيؽ القانوف . –المؤجر  –الطاعف لممطعوف ضد  

 ( 13/4/2211جمسة  –ق  69لسنة  332) الطعن رقم 



 

- 39 - 
 

 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

إذ كاف الطاعف أوفى لمصمحة الضرا ب العقارية قيمة الحجز  : ـ القاعدة
مدلبًل عمى ذلؾ بالصورة الرسمية لمحضر الحجز  7/72/7996الموقع لديه بتاريخ 

 7/2/7997وقسا ـ سداد أجرة العيف محؿ النزاع عف الفترة مف  7995لسنة  70رقـ 
الجهة الحاجزة فى بما مفاد  سداد  مديونية المطعوف ضد  إلى  37/72/7997وحتى 

تاريخ سابؽ عمى التكميؼ بالوفاء المعمف لمطاعف وبراءة ذمته قبؿ المطعوف ضد  
ذ ضمف المطعوف ضد  إنذار  المعمف إلى الطاعف بتاريخ  بمقدار ما سدد منها ، وا 

السابؽ عمى رفع الدعوى الماثمة تكميفه بسداد قيمة األجرة المستحقة  72/2/7998
دوف أف يستنزؿ منه ما سبؽ أف  7/2/7998حتى  7/7/7997عميه عف الفترة مف 

سدد  الطاعف منها إلى مصمحة الضرا ب العقارية المختصة قبؿ التكميؼ مما مؤدا  
أف يقع  ذا التكميؼ باطبًل حابط األثر ال يصمح أساسًا لدعوى اإلخبلء لتضمنه 

ذ خالؼ  الحكـ المطعوف فيه المطالبة بأجرة تجاوز المستحؽ فعبًل فى ذمة الطاعف ، وا 
 ذا النظر وأقاـ قضاء  استنادًا لهذا التكميؼ بقالة أف ما قاـ الطاعف بسداد  لمصمحة 
الضرا ب العقارية ال يبرئ ذمته قبؿ المطعوف ضد  لعدـ إخطار  األخير بما سدد  إثر 

ال يتطمب ذلؾ فإنه يكوف قد  –عمى نحو ما سمؼ بيانه  –حدوثه ، حاؿ أف القانوف 
 القانوف وأخطأ فى تطبيقه . خالؼ 

 (38 ) 
تكميؼ المستأجر بالوفاء باألجرة شرط أساسى لقبوؿ دعوى اإلخبلء بسبب التأخر : ـ  الموجز    

فى الوفاء بها . التكميؼ بالوفاء بأجرة متنازع عميها . ال بطبلف ما داـ المؤجر استند إلى أساس 
 مف الواقع والقانوف . 

 (22/6/2211جمسة  –ق  68لسنة  1233) الطعن رقم 

أف مفاد النص فى المادة  –فى قضاء محكمة النقض  –المقرر  : ـ القاعدة    
بشأف تنظيـ العبلقة بيف المؤجر  7987لسنة  736/ ب مف القانوف رقـ 78

والمستأجر أف التكميؼ ) بالوفاء ( المشار إليه يعتبر شرطػًا أساسيػًا لقبوؿ دعوى 
اإلخبلء بسبب التأخير فى سداد األجرة ، فإف خمت منه الدعوى أو وقع باطبًل 

 ـ يتمسؾ المستأجر بذلؾ وأنه ول فوؿ الدعوى ولو لتعيف الحكـ بعدـ قب
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جاءت المادة خموًا مف البيانات التى يجب أف يتضمنها التكميؼ بالوفاء إال أنه لما 
كاف القصد منه إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عميه مف األجرة فإنه يجب أف 
يذكر فيه مقدار األجرة المطالب بها ، ويكفيه بياف القدر الذى يعتقد أف ذمة 

د ذلؾ أف المقدار الواجب دفعه أقؿ مف المستأجر مشغولة به حتى ولو ثبت بع
المقدار المذكور فى التكميؼ مما يعنى أف التكميؼ بأجرة متنازع عميها ال يقػع باطبًل 

 ما داـ ادعاء المؤجر يستند إلى أساس جدى مف الواقع أو القانوف . 
 (39 ) 

لعدـ الوفاء باألجرة  –المستأجر  –قضاء الحكـ المطعوف فيه بإخبلء الطاعف : ـ  الموجز    
معتدًا فى ذلؾ بمقدار األجرة الشهرية الواردة فى التكميؼ بالوفاء المعمف له قبؿ صدور قرار لجنة 

 تقدير اإليجارات بتخفيضها . ال عيب . 

 (22/6/2211جمسة  –ق  68لسنة  1233) الطعن رقم 

إذ كاف المطعوف ضد  وجه لمطاعف تكميفًا بالوفاء أعمف إليه فى  : ـ القاعدة    
حتى  7/77/7995يطالبه فيه بسداد األجرة عف المدة مف  7/3/7996

 5/8/7997ثـ صدر قرار لجنة تقدير اإليجارات بتاريخ الحؽ فى  30/3/7996
فإف قضاء الحكـ المطعوف فيه باإلخبلء استنادًا إلى  ذا التكميؼ الذى صدر 
صحيحًا لعدـ وجود قرار لجنة بتحديد األجرة وقت توجيهه فإنه يكوف قد طبؽ القانوف 

 عمى وجهه الصحيح . 

  (42 ) 
 –بوفا ه بأجرة العيف المؤجرة إلى المطعوف ضد  الثالث  –المستأجر  –تمسؾ الطاعف  ـ: الموجز    

وتدليمه عمى ذلؾ بإيصاالت الوفاء باألجرة عف أعواـ سابقة . مؤدا  .  –نجؿ المطعوف ضد ا األولى 
لممطعوف ضد  الثالث فى  –المؤجرتيف  –قياـ وكالة ضمنية مف المطعوف ضد ما األولى والثانية 

تحصيؿ أجرة عيف النزاع . أثر  . اعتبار الوفاء باألجرة لؤلخير مبر ًا لمذمة وبطبلف التكميؼ بالوفاء 
مطاعف قبؿ رفع الدعوى لتضمنه المطالبة بأجرة سبؽ الوفاء بها لموكيؿ . قضاء الحكـ المعمف ل

  المطعوف فيه باإلخبلء استنادًا إلى  ذا التكميؼ . خطأ فى تطبيؽ القانوف .

 (22/6/2211جمسة  –ق  79لسنة  15119) الطعن رقم 
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 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

إذ كاف الطاعف تمسؾ فى دفاعه أماـ محكمة الموضوع بأنه كاف  : ـ القاعدة    
يقـو بسداد أجرة العيف محؿ النزاع ومنها األجرة محؿ الدعوى الماثمة لممطعوف ضد  

وقدـ تدليبًل عمى صحة دفاعه عددًا مف   -نجؿ المطعوف ضد ا األولى –األخير 
طعف عميها بأى مطعف تفيد إيصاالت بسداد األجرة مذيمة بتوقيع منسوب لؤلخير لـ ي

جميعها سداد  األجرة عف الفترة محؿ الدعوى وعف فترات سابقة عميها مف أعواـ 
مما يستخمص منها وجود وكالة ضمنية مف  7999،  7994،  7993،  7992

المطعوف ضد ما األولى والثانية لممطعوف ضد  الثالث بمقتضا ا يقـو بتحصيؿ 
ف ثـ فإف السداد له يكوف لذى صفة فى استيفاء أجرة عيف النزاع مف الطاعف وم

األجرة مما يعتبر وفاًء مبر ًا لمذمة ، وكاف الطاعف قد قاـ بسداد أجرة العيف عف 
قبؿ إعبلنه بالتكميؼ بالوفاء  7999أشهر مايو ويونيه ونوفمبر وديسمبر سنة 

 ، 7/5/7999مؤرخة  السابؽ عمى رفع الدعوى ، وقدـ تأييدًا لذلؾ إيصاالت
تفيد استبلـ المطعوف ضد  الثالث أجرة األشهر   5/72/7999،  70/77/7999

ذ ضمنت المطعوف ضد ما األولى والثانية التكميؼ بالوفاء السابؽ  سالفة البياف ، وا 
وعمى ما ورد بمدونات  73/9/2007عمى رفع الدعوى والمعمف لمطاعف بتاريخ 

طالبة األخير باألجرة عف الفترة مف الحكـ االبتدا ى المؤيد بالحكػـ المطعوف فيه م
دوف أف يستنزؿ منها أجرة أشهر مايو ونوفمبر  7/9/2007حتى  7/8/7998

محؿ اإليصاالت سالفة الذكر التى سبؽ سداد ا مف الطاعف  7999وديسمبر عاـ 
األمر الذى يكوف معه التكميؼ المشار إليه قد وقع باطبًل حابط األثر وال يصمح 

خبلء لتضمنه أجرة تجاوز المستحؽ فعبًل فى ذمة الطاعف ، ويكوف أساسًا لدعوى اإل
الحكـ المطعوف فيه وقد قضى باإلخبلء استنادًا إلى  ذا التكميؼ معيبًا بالخطأ فى 

 تطبيؽ القانوف . 
 ــــــــــــــــــــ
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 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

 " المنازعة فى األجرة "

 (41 ) 
تمسؾ الطاعنة بأف تأخر ا فى الوفاء باألجرة مرد  المنازعة فى استحقاقها : ـ   الموجز     

كونها أصبحت شريكة عمى الشيوع مع المطعوف ضد  فى العقار الكا ف به عيف النزاع . دفاع 
جو رى . قضاء الحكـ المطعوف فيه باإلخبلء لتكرار التأخير فى الوفاء باألجرة دوف حسـ تمؾ 

 ور فى التسبيب . المنازعػة . قص

 ( 16/3/2211جمسة  –ق  69لسنة  872) الطعن رقم 

إذ كاف الثابت مف األوراؽ أف الطاعنة تمسكت فى دفاعها أماـ  : ـ القاعدة    
محكمة الموضوع بأف تأخر ا فى سداد األجرة كاف مرد  المنازعة فى استحقاقها 

قار الكا ف به عيف كونها أصبحت شريكة عمى الشيوع مع المطعوف ضد  فى الع
النزاع ميراثًا عف والدتهما وأنه يقـو بتحصيؿ ريع العقار بأكممه إال أف الحكـ 
المطعوف فيه التفت عف  ذا الدفاع وقضى باإلخبلء دوف حسـ المنازعة سالفة الذكر 
باعتبار ا مسألة أولية تدخؿ فى صميـ المنازعة اإليجارية المطروحة عمى المحكمة 

الفصؿ فى طمب اإلخبلء لتكرار التأخير فى الوفاء باألجرة مما يعيبه ويتوقؼ عميها 
 بالقصور فى التسبيب .

 ــــــــــــــــــــ
 :اإلخالء لمتنازل والترك والتأجير من الباطن 

 " قواعد عامة "
 (42 ) 

تمسؾ الطاعف فى دفاعه بأف تنازله عف العيف المؤجرة إلى زوجته المطعوف  : ـ الموجز     
ضد ا مشروط بانفصاـ العبلقة الزوجية بينهما بالطبلؽ بإرادته المنفردة وموافقة المػالؾ . مؤدا  . 
التزاـ الطاعف غير محقؽ الوقوع وجا ز العدوؿ عنه باإلرادة المنفردة ما لـ يتحقؽ الشرط. قضاء 

لمطعوف فيه بإلزاـ المطعوف ضد  الثانى بتحرير عقد إيجار إلى زوجة الطاعف السابقة التى الحكـ ا
 سعت إلى حصوؿ الطبلؽ بحكـ قضا ى . خطأ فى تطبيؽ القانوف . 

 ( 25/5/2211جمسة  –ق  64لسنة  9634) الطعن رقم 
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 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

إذ كاف الطاعف قد تمسؾ فى دفاعه أماـ محكمة الموضوع بأف  : ـالقاعدة     
تنازله عف العيف محؿ النزاع لممطعوف ضد ا األولى بموجب اإلقرار المشار إليه 

بإرادته ،  –المطعوف ضد ا األولى  –مشروط بموافقة المالؾ وقيامه بطبلؽ زوجته 
ذ أقاـ الحكـ المطعوف فيه قضاء  بطمبات األخيرة استناد ًا إلى ما استظهر  مف وا 

أوراؽ الدعوى بتحقؽ شرط الطبلؽ الذى سعت  ى إليه بموجب حكـ قضا ى دوف 
 –أف يعرض لدفاع الطاعف المشار إليه ويواجهه رغـ أنه دفاع جو رى قد يتغير معه 

 وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكوف مشوبًا بالقصور فى التسبيب . –إف صح 

 (43 ) 
منع المستأجر مف التأجير مف الباطف أو التنازؿ عف اإليجار دوف إذف كتابى .  : ـ الموجز    

حؽ مقرر لمصمحة المؤجر . جواز تنازله عنه صراحة أو ضمنًا . عدـ جواز العدوؿ عنه مف 
 .  7987لسنة  736/ جػ ؽ  78المؤجر أو خمفه . ـ 

 (25/5/2211جمسة  –ق  79لسنة  7656) الطعن رقم 

أف مفاد نص الفقرة ) ج (  –فى قضاء محكمة النقض  –المقرر  : ـالقاعدة      
أنه ال يجوز لممستأجر أف يؤجر  7987لسنة  736مف القانوف رقـ  78مف المادة 

المكاف المؤجر مف الباطف أو يتنازؿ عف عقد اإليجار بغير إذف كتابى صريح مف 
المالؾ ، مما مؤدا  أنه ول ف كاف المشرع يشترط حصوؿ المستأجر عمى إذف كتابى 

يجار أو التأجير مف الباطف كى ال يدع لممؤجر سبيبًل إلى طمب بالتنازؿ عف اإل
اإلخبلء ، إال أنه لما كاف منع المستأجر مف تأجير المكاف مف باطنه أو التنازؿ عف 
اإلجارة حقًا مقررًا لمصمحة المؤجر فيجوز لممؤجر النزوؿ عف شرط الحظر وحقه فى 

له فسخ اإلجارة بسببه إذ إنه طمب اإلخبلء صراحة أو ضمنًا وليس له مف بعد حصو 
متى تنازؿ المؤجر عف الشرط المانع أو عف الحؽ فى طمب اإلخبلء بسبب التنازؿ 
عف اإليجار أو التأجير مف الباطف فإنه يقع باتًا ال يجوز العدوؿ عنه أو الرجوع فيه 
سواء مف المؤجر الذى عبر عف إرادته فى التنازؿ أـ مف خمفه العاـ أو خمفه 

 .الخاص 
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 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

 (44 ) 
اإلثبات بالكتابة ليس ركنًا شكميًا فى اإلذف لممستأجر بالتنازؿ عف اإليجار أو  : ـ الموجز    

التأجير مف الباطف . أثر  . جواز اإلثبات بكافة طرؽ اإلثبات . مؤدا  . اعتبار اإليصاؿ 
الصادر مف المؤجر بتقاضى األجرة مضافًا إليها الزيادة القانونية تصريحًا لممستأجر بهذا التأجير 

ه . أال يكوف التأجير مف الباطف استعمااًل إلحدى الرخص التى أجاز ا المشرع استثناًء . شرط
 مف الحظر الوارد فى القانوف . 

 (25/5/2211جمسة  –ق  79لسنة  7656) الطعن رقم 

ول ف كانت الكتابة كطريؽ  –فى قضاء محكمة النقض  –المقرر  : ـالقاعدة     
إلثبات اإلذف بالتنازؿ عف الشرط المانع ليست ركنًا شكميًا وال  ى شرط لصحته 
فيقـو مقامها اإلقرار واليميف ويمكف االستعاضة عنها بالبينة والقرا ف فى الحاالت 
التى تجيز ا القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة والتنازؿ الضمنى عف شرط 

لحظر وعف الحؽ فى طمب اإلخبلء بكافة طرؽ اإلثبات إذ ال يتعمؽ أى منهما ا
بالنظاـ العاـ اعتبارًا بأف اإلرادة الضمنية مف وقا ع مادية تثبت بجميع طرؽ اإلثبات 
ويعتبر إثباتًا كافيًا لمتصريح بالتأجير مف الباطف مفروشًا أو خاليًا اإليصاؿ الصادر 

ف المستأجر مضافًا إليها الزيادة القانونية إال أف ذلؾ مف المؤجر بتسممه األجرة م
مشروط بأال يكوف المستأجر األصمى قد أجر مسكنه مف الباطف استعمااًل إلحدى 

 الرخص التى أجاز ا له المشرع استثناء مف الحظر الوارد فى القانوف . 
 ــــــــــــــــــــ

 "التأجير من الباطن " 
 " " التنظيم القانونى لمتأجير من الباطن       

 (45 ) 
عقد اإليجار مف الباطف . انقضاؤ  بانقضاء عقد اإليجار األصمى . ال يغير مف  : ـ الموجز    

 ذلؾ عدـ عمـ المستأجر مف الباطف بسبب انقضاء العقد األخير.

 ( 22/12/2212ق ـ جمسة  69لسنة  387) الطعن رقم 
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 (  إيجـار األماكنتشريعات إيجـار ) 

أف عقد اإليجار مف الباطف  -فى قضاء محكمة النقض –المقرر  : ـالقاعدة     
إنما يرد عمى حؽ المستأجر األصمى فى االنتفاع بالعيف المؤجرة ، بما مفاد  انقضاء 
 ذا العقد حتمًا بانقضاء عقد اإليجار األصمى و لو كاف قا مًا بحسب الشروط التى 

، ال يغير مف ذلؾ عمـ المستأجر مف الباطف أو عدـ عممه بسبب اشتمؿ عميها 
 انقضاء عقد اإليجار األصمى .   

 (46 ) 
است جار المطعوف ضد ا األولى عيف النزاع مف المدعى العاـ االشتراكى بصفته  : ـ الموجز    

نا بًا قانونيًا عف المستأجر األصمى المفروض عميه الحراسة . الزمه . انصراؼ حقوؽ والتزامات 
ذلؾ العقد إلى األخير . مؤدا . محاجاة المطعوف ضد ا األولى بالحكـ الصادر بإخبلء 

عيف النزاع . أثر . عدـ جواز دفع المطعوف ضد ا تنفيذ ذلؾ الحكـ  المستأجر األصمى مف
بدعوى منع التعرض. قضاء الحكـ المطعوف فيه بعدـ التعرض لؤلخيرة . خطأ فى تطبيؽ 

 القانوف . 

 ( 22/12/2212ق ـ جمسة  69لسنة  387) الطعن رقم 

قد استأجرت  إذ كاف الثابت باألوراؽ أف المطعوف ضد ا األولى : ـالقاعدة     
العيف محؿ النزاع "صيدلية" مف جهاز المدعى العاـ االشتراكى بالعقد المؤرخ 

خبلؿ فترة فرض الحراسة عمى المستأجر األصمى ومف ثـ فإف  76/4/7987
األوؿ أبـر العقد حاؿ قياـ نيابته القانونية عف األخير و و ما يترتب عميه أف ما 

نصرؼ إلى األصيؿ وتكوف يد المطعوف ينشأ عف العقد مف حقوؽ والتزامات ت
ضد ا األولى عمى عيف النزاع مرتبطة بقياـ حؽ األخير عميها وتعتبر األحكاـ 
الصادرة عميه بخصوص تمؾ العيف حجة عميها وتحاج بحكـ إخبلء المستأجر 

مدنى كمى  7983األصمى المطعوف ضد  األخير فى الدعوى رقـ ...... لسنة 
ؽ القا رة  ،  775 نافيف رقمى ....... ، ........... لسنة الجيزة والمؤيد باالست

وال يجوز لها أف تدفع تنفيذ  بدعوى منع التعرض ، وال يغير مف ذلؾ الحكـ 
ؽ القا رة والقاضى باعتبار  773الصادر فى االست ناؼ رقـ ......... لسنة 

 االشتراكى العبلقة اإليجارية بيف المطعوف ضد ا األولى  وجهاز المدعى العاـ 
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 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

عف عيف النزاع عف مكاف خاؿ إذ إف العقد الصادر لها مف األخير ال يعدو أف 
ذ خالؼ الحكـ االبتدا ى المؤيد  يكوف إيجارًا مف الباطف ال ينفذ فى حؽ الطاعنيف ، وا 
بالحكـ المطعوف فيه  ذا النظر وقضى بعدـ تعرض الطاعنيف لممطعوف ضد ا 

 ى تطبيؽ القانوف .      األولى فى عيف النزاع فإنه يكوف قد أخطأ ف
 ــــــــــــــــــــ

 " التنازل عن اإليجار "
 (47 ) 

الدعوى بطمب فسخ الترخيص باإليجار واإلخبلء لمتنازؿ عػف اإليجار بغير إذف .  : ـ الموجز    
موضوع غير قابؿ لمتجز ة . قضاء الحكـ المطعوف فيه بانتهاء العقد بالنسبة ألحد الورثة 

 واستمرار  لباقى الورثة. خطأ فى تطبيؽ القانوف . 
 ( 25/5/2211جمسة  –ق  66لسنة  2215) الطعن رقم 

إذ كاف الطاعف بصفته قد أقاـ الدعوى بطمب فسخ الترخيص الممنوح  : ـاعدة الق    
خبلء  – 7/2/7963عقد اإليجار المؤرخ  –لمورثة المطعوف ضد ـ أواًل وثانيًا وثالثًا  وا 

العيف المؤجرة لمتنازؿ عنها لمورث المطعوف ضد ـ رابعًا و و موضوع غير قابؿ لمتجز ة 
بحسب طبيعة المحؿ فيه وال يحتمؿ الفصؿ فيه سوى حؿ واحد بالنسبة لجميع الخصـو ، 
ذ قضى الحكـ المطعوف فيه رغـ ذلؾ بانتهاء العقد المشار إليه بالنسبة ألحد ورثة   –وا 

لثبوت تنازله عف إيجار العيف محؿ النزاع واستمرار  بالنسبة لباقى  –ثانيًا المطعوف ضد  
حاؿ  –لعدـ ثبوت التنازؿ سالؼ البياف فى حقهـ  –المطعوف ضد ـ أواًل وثالثًا  –الورثة 

المستأجرة  –إف المطعوف ضد ـ أواًل وثانيًا وثالثًا  ـ ورثة امتد العقد لصالحهـ مف مورثتهـ 
  يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف . فإنه –األصمية 

 ــــــــــــــــــــ
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 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

ساءة استعمال العين المؤجرة   : اإلخالء لمتغيير وا 
" اإلخالء لستعمال العين بطريقة مقمقة لمراحة أو ضارة بسالمة المبنى أو 

 بالصحة العامة أو منافية لآلداب العامة " 

 (48 ) 
ثبوت إدانة مورث الطاعف جنا يًا بإزالة حوا ط داخمية وأسقؼ بمحؿ النزاع دوف  : ـ الموجز    

الحصوؿ عمى ترخيص . غير كاؼ إلثبات استعماؿ العيف المؤجرة بطريقة ضارة بسبلمة 
المبنى. عمة ذلؾ .  قضاء الحكـ المطعوف فيه باإلخبلء لثبوت استعماؿ العيف المؤجرة بطريقة 

 نادًا إلى الحكـ الجنا ى المشار إليه . فساد فى االستدالؿ . ضارة بسبلمة المبنى است

 ( 16/3/2211جمسة  –ق  79لسنة  4527) الطعن رقم 

إذ كاف الحكـ االبتدا ى المؤيد ألسبابه بالحكـ المطعوف فيه قد أقاـ  : ـالقاعدة     
قضاء  بثبوت استعماؿ مورث الطاعف العيف المؤجرة بطريقة ضارة بسبلمة المبنى 

بندر دمياط بإدانته  7996لسنة  000عمى الحكـ الجنا ى الصادر فى الجنحة رقـ 
وؿ عمى ترخيص فى حيف أنه بإزالة حوا ط داخمية وأسقؼ بمحؿ النزاع دوف الحص

ال تبلـز بيف تمؾ األعماؿ وبيف اإلضرار بسبلمة المبنى كسبب لئلخبلء عمبًل 
، ومف ثـ تكوف دعوى اإلخبلء  7987لسنة  736/ د مف القانوف رقـ  78بالمادة 

المطروحة قد خمت مف حكـ قضا ى نها ى يثبت أف استعماؿ المستأجر لمعيف 
 بلمة المبنى مما يعيب الحكـ . المؤجرة قد ألحؽ ضررًا بس

 (49 ) 
إخبلء المستأجر مف العيف المؤجرة الستعمالها بطريقة ضارة بسبلمة المبنى  -:  الموجز    

 اليؤثر عمى إيجار  لعيف أخرى بذات المبنى . عمة ذلؾ .

 ( 12/6/2211جمسة  -ق  72لسنة  565)الطعن رقم 

أنه ال تبلـز بيف إخبلء  –فى قضاء محكمة النقض   -المقرر -:  القاعدة    
 عيف مؤجرة ثبت استعماؿ مستأجر ا بطريقة ضارة بسبلمة المبنى وبيف عيف 
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أخرى يستأجر ا ذات المستأجر فى ذات العقار لـ يثبت بحكـ قضا ى نها ى استعماله 
  استقمت كؿ منهما عف األخرى بعقد إيجار منفصؿ .لها بطريقة ضارة متى 

 (52 ) 
مف العيف  –المستأجرة  –قضاء الحكـ المطعوف فيه بإخبلء الشركة الطاعنة  : ـ الموجز    

المؤجرة الستعمالها بطريقة ضارة بسبلمة المبنى مستندًا فى ثبوت الضرر إلى حكـ قضا ى 
 نها ى متعمؽ بعيف أخرى مؤجرة لمطاعنة بذات العقار . خطأ .

 ( 12/6/2211جمسة  -ق  72لسنة  565)الطعن رقم 

لدعوى المنضمة إذ كاف البيف مف األوراؽ وتقرير الخبير المودع فى ا : ـالقاعدة     
والصادر فيها الحكـ رقـ ........ لسنة ...... ؽ اإلسماعيمية " مأمورية بورسعيد " 
أف عيف النزاع التى تستأجر ا الشركة الطاعنة بموجب عقد اإليجار المؤرخ 

عف الجزء القبمى مف عقار النزاع لـ يثبت بحكـ قضا ى نها ى  3/4/7976
مبنى . وأف الحكـ رقـ ........ لسنة ...... ؽ استعمالها بطريقة ضارة بسبلمة ال

 –المشار إليه والذى استند إليه الحكـ المطعوف فيه فى إثبات الضرر إنما انصب 
عمى العيف التى كانت مؤجرة لمشركة  –كما  و ثابت بتقرير الخبير المودع بممفه 

ذات  عف الجزء البحرى مف – 72/77/7974الطاعنة بموجب عقد اإليجار المؤرخ 
والتى تـ إزالتها بالفعؿ بعد نشوب حريؽ بها و ى تختمؼ عف العيف  –العقار 

ذ قضى الحكـ المطعوف فيه بإخبلء الشركة الطاعنة مف عيف النزاع  المذكورة سمفا وا 
 736/ب مف القانوف 78رغـ عدـ توافر شرط اإلخبلء المنصوص عميه فى المادة 

 فإنه يكوف معيبًا .  7987لسنة 

 ــــــــــــــــــــ
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 :الستثناءات الواردة عمى أسباب اإلخالء 
 " بيع الجدك "

 (51 ) 
حؽ المالؾ فى الحاالت التى يجوز فيها لممستأجر بيع المتجر أو المصنع أو  ـ:  الموجز    

: مف ثمف المبيع أو مقابؿ 50التنازؿ عف حؽ االنتفاع بالعيف المؤجرة فى الحصوؿ عمى 
.  7987لسنة  736ؽ  20التنازؿ مخصومًا منه قيمة ما بها مف منقوالت شممها التصرؼ . ـ 

ؽ بإعبلف المؤجر بالثمف المعروض . إغفاؿ ذلؾ . أثر  . بطبلف البيع التزاـ المستأجر قبؿ االتفا
خبلء المشترى أو المتنازؿ إليه . ـ  . ال أثر لػذلؾ عمى  7987لسنة 736ؽ  25أو التنازؿ وا 

 عقد اإليجار األصمى. 

 ( 6/4/2211جمسة  –ق  66لسنة  2272،  2265) الطعنان رقما 

مف  20أف مفاد نص المادة  –فى قضاء محكمة النقض  –المقرر  : ـالقاعدة     
أف المشرع قد خوؿ المالؾ الحؽ فى أف يقتسـ مع  7987لسنة  736القانوف رقـ 

المستأجر األصمى قيمة ما يجنيه  ذا األخير مف التصرؼ ببيع الجدؾ أو التنازؿ 
 مف ثمف البيع أو مقابؿ التنازؿ بحسب : 50عف اإليجار وأف يتقاضى نسبة 

األحواؿ بعد خصـ قيمة ما يوجد بالعيف مف منقوالت شممها التصرؼ وأوجب عمى 
المستأجر إعبلف المالؾ عمى يد محضر بالثمف المعروض ورتب عمى مخالفة  ذا 

مف  ذا القانوف فيبطؿ البيع  25اإلجراء جزاء البطبلف المنصوص عميه فى المادة 
مؤدا  إعادة الحاؿ إلى ما يتفؽ وأحكاـ  أو التنازؿ الذى تـ واعتبار  كأف لـ يكف بما

المالؾ والمستأجر األصمى والمشترى أو المتنازؿ إليه  –القانوف فيعود أطراؼ النزاع 
إلى المركز القانونى الذى كاف عميه كؿ منهـ قبؿ إبراـ  ذا التصرؼ  –عف اإلجارة 

يه وال يمحؽ المخالؼ فيبقى عقد المستأجر األصمى قا مًا منتجًا آلثار  بيف عاقد
البطبلف سوى عقد البيع أو التنازؿ الذى تـ بيف المستأجر األصمى والمشترى أو 
المتنازؿ إليه ويمتـز األخير وحد  بإخبلء العيف كأثر إلبطاؿ التصرؼ المخالؼ 

 وزواؿ السبب القانونى لوضع يد  عميها . 
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 (52 ) 
عيف التداعى بالجدؾ إلى  –الطاعف فى الطعف الثانى  –بيع المستأجر األصمى  ـ:  الموجز    

دوف اتخاذ اإلجراءات القانونية . أثر  . بطػبلف البيع.  –الطاعنيف فى الطعف األوؿ  –المشتريف 
الزمه . الوقوؼ عند حد القضاء بإخبلء المشتريف مف العيف . عمة ذلؾ . قضاء الحكـ المطعوف 
فيه بإخبلء المستأجر األصمى . مؤدا  . قضاؤ  ضمنيًا بفسخ عقد اإليجار األصمى . خطأ 

 فاء باألجرة حجبه عف الفصؿ فى طمب اإلخبلء لعدـ الو 

 ( 6/4/2211جمسة  –ق  66لسنة  2272،  2265) الطعنان رقما 

إذ كاف الحكـ المطعوف فيه قد انتهى إلى أف عقد البيع المؤرخ  : ـالقاعدة     
الصادر مف الطاعف إلى الطاعنيف فى الطعف األوؿ رقـ ....... لسنة  24/4/7997
مف  20عف عيف التداعى لـ تراع فيه اإلجراءات المنصوص عميها فى المادة  –ؽ  66

مما يبطمه ، وكاف يتعيف أف يقؼ عند حد القضاء  7987لسنة  736القانوف رقـ 
مف العيف المؤجرة إعمااًل  –المشترييف  –بإخبلء الطاعنيف فى الطعف األوؿ وحد ما 

س بالطاعف فى الطعف الثانى بصفته لؤلثر المترتب عمى بطبلف  ذا العقد دوف مسا
ف زالت صفته كبا ع فى  ذا العقد إال أنه يعود كما كاف مف قبؿ مستأجرًا لتمؾ  ألنه وا 
ذ تنكب الحكـ المطعوف فيه  ذا النظر بقضا ه بتسميـ العيف إلى  العيف مف مالكها ، وا 

د اإليجار المطعوف ضد ما األوؿ والثانية فإنه يكوف بذلؾ قد قضى ضمنيًا بفسخ عق
  األصمى وفى  ذا ما يصمه بمخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقه .

 ـــــــــــــــــ
  " التنظيم القانونى لمتأجير المفروش "

 (53 ) 
التأجير المفروش . سريانه عمى األماكف المعدة لمسكنى وعمى غير ا مف األماكف  ـ:  الموجز    

أيًا كاف الغرض مف تأجير ا . اعتبار المحؿ التجارى مؤجرًا مفروشًا . شرطه . تزويد  بمنقوالت 
تفى بالغرض المؤجر مف أجمه . أثر  . إيجار العناصر المعنوية لممحؿ غير الـز الختبلفه عف 

 ؾ . عمة ذلؾ .بيع الجد

 ( 13/4/2211جمسة  –ق  69لسنة  717)الطعن رقم 
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أف تأجير المكاف مفروشًا كما  –فى قضاء محكمة النقض  –المقرر  : ـالقاعدة     
يسرى عمى األماكف المعدة لمسكنى يسرى عمى غير ا مف األماكف أيًا كاف الغرض مف 
تأجير ا فيما يصدؽ عمى العيف المعدة لمسكنى يصدؽ عمى المحؿ التجارى ويكفى 
العتبار المحؿ مؤجرًا مفروشًا أف يزود  المؤجر بمنقوالت مف عند  تفى بالغرض المؤجر 

ف أجمه ، وال يشترط أف يشمؿ اإليجار العنصر المعنوى لممحؿ التجارى كالسمعة م
التجارية واالتصاؿ بالعمبلء ذلؾ أف تأجير المحؿ مفروشًا يختمؼ عف بيع الجدؾ فاألوؿ 
ال يشمؿ سوى العنصر المادى المتمثؿ فى المكاف وما ورد به مف منقوالت أما الثانى 

 العنصر المعنوى لممحؿ التجارى . فإنػه يشمؿ باإلضافة إلى ذلؾ

 (54 )  
قضاء الحكـ المطعوف فيه باعتبار عقد اإليجار واردًا عمى محؿ خاؿ لخمو العقد : ـ  الموجز    

 مف العناصر المعنوية لممحؿ التجارى . خطأ فى تطبيؽ القانوف . 

 ( 13/4/2211جمسة  –ق  69لسنة  717)الطعن رقم 

إذ كاف الحكـ المطعوف فيه اعتبر عقد إيجار العيف موضوع  -:  القاعدة       
النزاع منصبًا عمى مكاف خاؿ عمى سند مف أف عقد اإليجار لـ يشتمؿ عمى 
العناصر المعنوية لممحؿ التجارى كالسمعة التجارية واالتصاؿ بالعمبلء و و ما رتب 

األماكف فإنه  فى شأف تأجير وبيع 7987لسنة  736عميه خضوع العقد لمقانوف رقـ 
 يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " إقامة المستأجر مبنى ممموكاا له مكوناا من أكثر من ثالث وحدات سكنية "

 (55 ) 
إقامة الطاعف دعوا  أصميا بطمب فسخ عقد إيجار المطعوف ضد  الحتجاز   : ـ الموجز    

أكثر مف مسكف فى البمد الواحد واحتياطيًا بإلزامػه بتوفير مكاف مبل ـ البنه فى المبنى الذى 
. اختبلؼ كؿ مف الطمبيف عف اآلخر فى مضمونه وسببه . إلغاء محكمة  أقامه . مؤدا 

 الطمب األصمى وعدـ إعادتها الدعوى إلى محكمة أوؿ درجةاالست ناؼ الحكـ الصادر فى 
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 لبحث الطمب االحتياطى . خطأ.     
 ( 21/4/2211جمسة  –ق  68لسنة  2423) الطعن رقم 

إذ كاف البيف مف مدونات الحكـ المطعوف فيه وأسباب الحكـ  -: القاعدة     
االبتدا ى أف الطاعف رفع الدعوى مطالبًا أصميًا بفسخ عقد اإليجار المؤرخ 

واإلخبلء والتسميـ الحتجاز المطعوف ضد  أكثر مف مسكف فى البمد  75/8/7973
، واحتياطيًا  7977لسنة  49مف القانوف رقـ  8/7الواحد دوف مقتض إعمااًل لممادة 

إلزاـ المطعوف ضد  بأف يوفر البنه مكانًا مبل مًا بالمبنى الذى أقامه إعمااًل لنص 
، مما مفاد  أف كبًل مف الطمبيف  7987لسنة  736مف القانوف رقـ  22/2المادة 

يستقؿ عف اآلخر فى مضمونه وسببه إذ الطمب األصمى موضوعه فسخ عقد 
قد تحدد نطاقه بتوفير شقة البف الطاعف بالمبنى  اإليجار بينما الطمب االحتياطى

ذ  الذى أقامه المطعوف ضد  فقضى الحكـ االبتدا ى لمطاعف بطمبه األصمى وا 
استأنفه المطعوف ضد  وانتهى الحكـ المطعوف فيه إلى إلغاء الحكـ المستأنؼ فيما 
قضى به وبرفض دعوى الطاعف فى  ذا الشأف دوف أف يعيد القضية إلى محكمة 

 الدرجة األولى لتفصؿ فى الطمب االحتياطى فإنه يكوف معيبًا . 
 ــــــــــــــــــــ

 : سادساا : عقد إيجار األجنبى
 :المتداد القانونى لعقد إيجار األجنبى 

 (56 ) 
قضاء الحكـ المطعوف فيه باإلخبلء استنادًا إلى أف الطاعنة مصرية الجنسية فبل  ـ:  الموجز    

يمتد عقد اإليجار إليها بترؾ والدتها المستأجرة غير المصرية العيف المؤجرة إعمااًل لنص المادة 
المقضى بعدـ دستوريته ػ بعد صدور الحكـ المطعوف فيه ػ فيما  7987لسنة  736ؽ 77/4

االنتفاع باالمتداد القانونى لعقد إيجار مسكف األجنبى عند انتهاء مدة إقامته تضمنه مف قصر 
بالببلد فعبًل أو حكمًا عمى الزوجة المصرية وأوالد ا منه دوف الزوج المصرى وأوالد  مف زوجته 

 المستأجرة غير المصرية . خطأ . 
 ( 21/12/2212جمسة  –ق  69لسنة  923) الطعن رقم 
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 74/4/2002إذ كانت المحكمة الدستورية العميا قد قضت بتاريخ  : ـالقاعدة     
ؽ " دستورية " بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية 20لسنة 6فى القضية رقـ 

 77بعدـ دستورية نص الفقرة الرابعة مف المادة  27/4/2002بتاريخ  77بالعدد رقـ 
فى شأف بعض األحكاـ الخاصة بتأجير وبيع  - 7987لسنة  736مف القانوف رقـ 

فيما تضمنته مف قصر استمرار  -األماكف وتنظيـ العبلقة بيف المؤجر والمستأجر 
عقد اإليجار عمى الزوجة المصرية وأوالد ا مف زوجها المستأجر غير المصرى عند 

د  مف زوجته المستأجرة انتهاء إقامته بالببلد فعبًل أو حكمًا دوف الزوج المصرى وأوال
غير المصرية . لما كاف ذلؾ وكاف الحكـ المطعوف فيه قد خالؼ  ذا النظر حيف 
قضى برفض الدعوى األصمية لمطاعنة وفى دعوى المطعوف ضد  بصفته الفرعية 
بإخبلء العيف محؿ النزاع والتسميـ استنادًا إلى أف الطاعنة مصرية الجنسية فبل 

نسبة لها بترؾ والدتها المستأجرة غير المصرية تمؾ العيف لها يستمر عقد اإليجار بال
والتى قضى بعدـ  7987لسنة  736مف القانوف  77/4تطبيقًا لنص المادة 

دستوريتها فى تاريخ الحؽ عمى صدور الحكـ المطعوف فيه بحكـ المحكمة الدستورية 
 كوف معيبًا .السالؼ بيانه والذى أدرؾ الدعوى أثناء نظر الطعف الرا ف فإنه ي

 ــــــــــــــــــــ

 :  سابعاا : تمميك المساكن الشعبية القتصادية والمتوسطة
 :قواعد عامة 

 (57 ) 
تقرير المشرع تمميؾ المساكف الشعبية االقتصادية والمتوسطة . شرطه . شغمها  ـ:  الموجز    
ؽ  72. ال يمـز أف يكوف طالب التمميؾ  و الشاغؿ لها فى  ذا التاريخ . ـ  9/9/7977قبؿ 
( المرافؽ به . 7والممحؽ رقـ ) 7978لسنة  770وقرار ر يس مجمس الوزراء  7977لسنة  49

 عمة ذلؾ . 

 ( 23/1/2211جمسة  –ق  69لسنة  1297) الطعن رقم 
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مف  72أف مفاد نص المادة  –فى قضاء محكمة النقض  -المقرر  : ـ القاعدة    
بشأف تأجير وبيع األماكف وتنظيـ العبلقة بيف  - 7977لسنة  49القانوف رقـ 

لسنة  770والمادة األولى مف قرار ر يس مجمس الوزراء رقـ  -المؤجر والمستأجر 
أف ما اشترطه المشرع بصريح  ذيف النصيف إلى جانب الشروط المقررة التى  7978

مف قرار ر يس مجمس الوزراء آنؼ الذكر أف تكوف  7رقـ تضمنا ا والممحؽ 
ولـ يوجب أف يكوف طالب  9/9/7977المساكف المشار إليها قد تـ شغمها قبؿ 

التمميؾ  و الشاغؿ لها فى  ذا التاريخ يؤكد  ذا النظر ما أورد  المشرع فى الممحؽ 
الخاص سالؼ الذكر مف التصريح بإتماـ إجراءات التمميؾ مع الخمؼ  7رقـ 

لممستأجر أو مف تمقى عنه حؽ اإلجارة بأداة قانونية سميمة وما أوجبه مف مراعاة أف 
يخصـ مف مقابؿ التمميؾ المبال  المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثمة فى 

 المحافظة ذاتها أو حتى فى محافظة أخرى . 

 (58 ) 
    –و ى مف المساكف االقتصادية والمتوسطة  –شغؿ الطاعف عيف التداعى  : ـ الموجز    

. أثر  . انتقاؿ الحؽ إليه فى تممكها .  9/9/7977خمفًا لمستػأجر ا األصمى الذى شغمهػا قبؿ 
عمة ذلؾ . قضاء الحكـ المطعوف فيه برفض تمميؾ الطاعف العيف لشغمها فى تاريخ الحؽ عمى 

 . خطأ .  7977لسنة  49نفاذ القانوف 

 ( 23/1/2211جمسة  –ق  69لسنة  1297م ) الطعن رق

إذ كاف الثابت مف األوراؽ ومف تقرير الخيبر المنتدب أف الطاعف  : ـ القاعدة    
لسنة  49كاف يشغؿ وحدة سكنية شعبية بمدينة اإلسماعيمية قبؿ صدور القانوف رقـ 

واستبدلها بالشقة محؿ النزاع والتى كانت  ى األخرى مشغولة بالمستأجر  7977
وكانت كمتا الشقتيف  -عمى نحو ما جاء بتقرير الخبير -الذى أجرى معه البدؿ 

مف القانوف المذكور فإف الطاعف يكوف خمفًا  72مما ينطبؽ عميه نص المادة 
خاصًا لممستأجر األصمى لشقة النزاع وقد انتقؿ إليه حؽ اإلجارة بأداة قانونية ومف 

 عيف قبؿثـ ينتقؿ إليه الحؽ فى تممكها إذ العبرة فى التممؾ  ى بتاريخ شغؿ ال
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 (  ات إيجـار األماكنتشريعإيجـار ) 

مع توافر باقى الشروط األخرى والتى ليس مف بينها  7977لسنة  49صدور القانوف 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيه  أف يكوف طالب التمميؾ  و الشاغؿ لها فى  ذا التاريخ . وا 
 ذا النظر وقضى بتأييد الحكـ االبتدا ى برفض دعوى الطاعف تأسيسًا عمى أنه لـ 

رغـػ أف حػؽ التممؾ لعيف  7977لسنة  49النزاع إال بعد صدور القانوف  يشغؿ عيف
النزاع ينتقؿ إليه مػف شاغمهػا السابؽ إذا ما توافرت لؤلخير شروط التممؾ و و ما لـ 
يبحثه الحكـ المطعوف فيه ، األمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى 

 ؽ القانوف .االستدالؿ والذى جر  إلى الخطأ فى تطبي

 (59 ) 
 49ؽ  72. ـ  9/9/7977تمميؾ المساكف التى أقامتها المحافظات وشغمت قبؿ  : ـ الموجز    
. يكوف لممستأجر أو خمفه العاـ أو لمف تمقى عنه الحؽ بأداة قانونية سميمة . مناطه .  7977لسنة 

 .    7978لسنة  770شغؿ المسكف منذ ذلؾ التاريخ وحتى العمؿ بقرار ر يس مجمس الوزراء رقـ 

 (13/3/2211جمسة  –ق  69لسنة  1421) الطعن رقم 

مف  72المقرر ػ فى قضاء محكمة النقض ػ أف مفاد النص فى المادة  : ـ القاعدة    
لسنة  770والمادة األولى مف قرار ر يس مجمس الوزراء رقـ  7977لسنة  49القانوف رقـ 

ثانيًا مف وفى البند  7987لسنة  4،  7980لسنة  527المعدؿ بالقراريف رقمى  7978
" المرافؽ لهذا القرار أف تمميؾ المساكف الشعبية االقتصادية والمتوسطة  7الممحؽ رقـ " 

لسنة  49تاريخ العمؿ بالقانوف رقـ  9/9/7977التى أقامتها المحافظات وتـ شغمها قبؿ 
منوط بأف يكوف المسكف مشغواًل فى  ذا التاريخ وحتى العمؿ بقرار ر يس مجمس  7977
 72الذى حدد شروط التمميؾ والتى ال يمكف إعماؿ المادة  7978لسنة  770رقـ الوزراء 

مف القانوف سالؼ الذكر دوف بيانها بالمستأجر األصمى أو خمفه العاـ أو مف تمقى عنه 
 . حؽ اإليجار باألداة القانونية السميمة

  (62 ) 
طمب الطاعف بإلزاـ المطعوف ضد ما األوؿ والثانى بتحرير عقد تمميؾ له  : ـ الموجز    

 ألحقيته فى تممؾ عيف التداعى التى أقامتها المحافظة والمقيـ بها منذ صدور ترخيص بتأجير ا
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 (  تشريعات إيجـار األماكنإيجـار ) 

فيه برفض طمب إليه ووالدته بعد أف وفى بأقساطها . دفاع جو رى . قضاء الحكـ المطعوف 
الطاعف استنادًا إلى أف الترخيص باإليجار مؤقت يجوز إلغاؤ  عمى الرغـ مف أف قانوف إيجار 

 البياف .  األماكف  و الذى يحكـ العبلقة اإليجارية . خطأ حجبه عف بحث الدفاع أنؼ

 (13/3/2211جمسة  –ق  69لسنة  1421) الطعن رقم 

المطروح فى الدعوى أف الطاعف أقاـ دعوا  بطمب كاف الواقع إذ  : ـ القاعدة    
إلزاـ المطعوف ضد ما األوؿ والثانى بصفتهما بتحرير عقد تمميؾ له عف العيف محؿ 

وأف ترخيص  -و ى مف بيف الوحدات السكنية االقتصادية بمدينة أخميـ  -النزاع 
ا ، ثـ بعد اإليجار قد صدر باسمه ووالدته وأنه أوفى بجميع أقساطها ، وأقاما فيه

وفاة والدته استمػر فى إقامته بها ، وفى حاؿ سفر  إلى القا رة أحيانًا كاف يترؾ 
بصفته خاؿ والدته  -لممطعوف ضد  األخير الشقة محؿ النزاع بمحتوياتها لرعايتها 

إال أف األخير استغؿ ذلؾ وقاـ بالحصوؿ عمى عقد تمميؾ لمشقة  -ولـ يتخؿ عنها 
ية الطػاعف فى تممكها لتوافر الشروط القانونية لذلؾ  ، إال دوف وجه حؽ ػ رغـ أحق

أف الحكـ المطعوف فيه خالؼ  ذا النظر وأقاـ قضاء  برفض الدعوى عمى قالة أف 
التعاقد المبـر بيف والدة الطاعف والمطعوف ضد ما األوؿ والثانى بصفتهما  و 

لحؽ لر يس مجمس ترخيص مؤقت لشغؿ العيف وأنه تضمف فى المادة الرابعة منه ا
وفقًا  -المدينة فػى إلغا ه فػى أى وقت دوف إبداء أسباب ولـ يفطف لكوف  ذا التعاقد 

مػف قبيؿ عقود اإليجار التػى يطبؽ فى شأنها قواعد  -لمتكييؼ القانونى الصحيح 
القانوف الخاص ويحكمها قوانيف إيجار األماكف االستثنا ية وال تممؾ الجهة اإلدارية 

ف تمقاء نفسها مما يعيبه بالخطأ فى تطبيؽ القانوف وقد حجبه  ذا الخطأ إنهاء  م
إف  -عف بحث دفاع الطاعف ومػا استند إليه فػى دعوا  ػ و ػو دفاع جو رى يتغير به 

وجه الرأى فى الدعوى األمر الذى يشوب الحكـ بالقصور فى التسبيب  -صح 
 . واإلخبلؿ بحؽ الدفاع
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