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ق�ساء المحاكم - 1

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 804 لعام 2017

قر�ر: 819 لعام 2017
تاريخ 2017/8/20

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �اليجارية.
 - رح��ال  ماهر   - �ل�سبعة  �ل�سادة:�سعيد   

م�سطفى كادك. 
ال������م������ب������داأ: اإي��������ج��������ار- ت��خ��م��ي��ن 
����س���ري���ان���ه.   - اإي������ج������ار  ب�������دل   -
للم�أجور  ال���ج���دي���د  الإي������ج�������ر  ب������دل  اإن   -
ي���������س����ري اع�����ت�����ب������راً م�����ن ت������ري�����خ الدع�����������ء. 

اأ�سباب الطعن: 
1- خالف �لقر�ر �ملطعون فيه �لقانون حيث ز�د 

بدل �اليجار ثالث �أ�سعاف. 
بتخمني  حكمت  �لقر�ر  م�سدرة  �ملحكمة   -2
بدفع  �لطاعنة  �جلهة  و�ألزمت  �لعقار  كامل 

كامل فرق �الأجور للجهة �ملدعية. 
في القانون: 

�إلى  تهدف  �لمدعية  �لجهة  دعوى  �أن  حيث 
�لمطالبة باإعادة تخمين �لعقار رقم 14/3867/ 
�يجارً�  و�لم�سغول  جر�س  �ب��و  عقارية  منطقة 
�إيجار  من قبل �لمدعى عليه )�لطاعن( ببدل 
�أكثر من  وقدره /27300/ل.���س م�سي  �سنوي 
و�لماأجور  �ل�سابق  �لتخمين  على  �سنو�ت  ثالث 
بالغبن  ل�سعوره  �لتجارية  لالأغر��س  ي�ستخدم 

من هذ� �لبدل. 
�لقر�ر  �سدر  �لجارية  �لمحاكمة  وبنتيجة 
�لبدل  بتحديد  ق�سى  و�ل���ذي  فيه  �لمطعون 

�ل�سنوي للماأجور مو�سوع �لدعوى ب� /70000/
بالقر�ر  عليه  �ل��م��دع��ى  قناعة  ول��ع��دم  ل.����س 
�ل�سالف �لذكر فقد طعن فيه لالأ�سباب �لو�ردة 

با�ستدعاء �لطعن. 
�سالحية  م��ن  بالخبرة  �الأخ���ذ  �أن  وح��ي��ث 
محكمة �لمو�سوع ال رقابة عليها من قبل محكمة 
�لنق�س طالما �أن �إجر�ء�ت �لخبرة �لتي �أجرتها 
محكمة �لمو�سوع م�ستجمعة ل�سر�ئطها �لقانونية 
�أي  ي�سوبها  وال  �سحتها  �سروط  كافة  وت�سمنت 
عيب �أو نق�س �أو غمو�س ور�عت كافة �لعو�مل 

�لد�خلة في تقدير قيمة �لماأجور. 
�أن �لبدل �لجديد ي�سري �عتبارً� من  وحيث 
تاريخ �الدعاء فاإن �لحكم بالفروقات بين �لبدل 

�لقديم و�لجديد قد جاء في محله �لقانوني. 
�إليه  �نتهى  بما  �لطعين  �ل��ق��ر�ر  �أن  وحيث 
�أور�ق  �أ�سله في  �إلى ماله  ��ستند  نتائج قد  من 
�لدعوى مما يجعل �الأ�سباب �لمثارة في الئحة 

�لطعن م�ستوجبة �لرد.
لذلك 

تقرر بالتفاق:
1- رد �لطعن مو�سوعًا. 

2- م�سادرة �لتاأمني و�إعادة �الإ�سبارة مرجعها 
�ملخت�س. 

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 801 لعام 2017

قر�ر: 817 لعام 2017
تاريخ 2017/8/20

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �اليجارية.

الغرفة االيجارية



المحامون - الأعداد 1 ، 2 ، 3 ، 4  لعام 2018 - ال�سنة 83.

2 - ق�ساء المحاكم

 - رح��ال  ماهر   - �ل�سبعة  �ل�سادة:�سعيد   
م�سطفى كادك. 

ال�����م�����ب�����داأ: اإي�������ج�������ار-  ت���خ���م���ي���ن - 
ال���م���اأج���ور.  م���وق���ع  اإي����ج����ار -  ب�����دل 
للم�أجور  الإي����ج�����ري  ال���ب���دل  ت��ح��دي��د  اإن   -
ه����و م�������س����أل���ة ف��ن��ي��ة ت��ح�����س��م��ه���  ال���خ���ب���رة مع 
لموقع  التخمينية  ال��ق��ي��م��ة  ت��ق��دي��ر  م���راع����ة 
الط�بقي  وال���ن���ظ����م  وم�����س���ح��ت��ه،  ال���م����أج���ور 
وط����������راز ال����ب����ن�����ء وط���ب���ي���ع���ة ال�����س����ت����خ����دام. 

اأ�سباب الطعن:
1- �لبدل منا�سب وال حاجة للتخمني. 

2- مل ت�ساأل �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر �لطرفني 
ب�سكل  بت�سميتهم  وق��ام��ت  خرب�ئهما  ع��ن 

منفرد.
قيمة  بتقدير  كبري  ب�سكل  بالغت  �خل��ربة   -3
ب�سكل ج��ز�يف دون  وج��اءت  و�لبناء  �الأر���س 

بيان �الأ�س�س �ملعتمدة يف �لتقدير. 
وكان  �اليجار  �ملدعية عقد  4- مل تربز �جلهة 

على �ملحكمة تطبيق ن�سبة 6% ولي�س %7. 
في القانون: 

)�لمطعون  �لمدعية  �لجهة  دعوى  �أن  حيث 
تخمين  ب��اإع��ادة  �لمطالبة  �إل��ى  تهدف  �سدها 
عقارها /2150/ منطقة عقارية ..... �لذي هو 
قبل  من  �يجارً�  و�لم�سغول  م�ستودع  عن  عبارة 
�إيجار �سنوي قدره  �لمدعى عليها ببدل  �لجهة 
1.917.952.4/ل.���س لم�سي �أكثر من ثالث 
بالغبن  و�سعورها  �ل�سابق  تخمين  على  �سنو�ت 

من هذ� �لبدل. 
�سدر  �ل���ج���اري���ة  �ل��م��ح��اك��م��ة  وب��ن��ت��ي��ج��ة 
بتحديد  ق�سى  و�ل���ذي  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر 
ب�  �ل��دع��وى  مو�سوع  للماأجور  �ل�سنوي  �ل��ب��دل 

/3.0427152/ل.�س 
بالقر�ر  �لمدعى عليها  �لجهة  ولعدم قناعة 
لالأ�سباب  فيه  طعنت  فقط  �ل��ذك��ر  �ل�سالف 

�لو�ردة با�ستدعاء �لطعن. 
غير  �أم  منا�سب  �اليجاري  �لبدل  �أن  وحيث 

منا�سب م�ساألة فنية تح�سمها �لخبرة. 
�لخبرة قد تمت ب�سكل  �إج��ر�ء�ت  �إن  وحيث 
�لمدعية  �لجهة  �أن  بح�سبان  و�أ�سولي  �سليم 
�لخبير  ت�سمية  �أم��ر  تركت  قد  بوكيلها  ممثلة 
بين  �التفاق  يجر  لم  �أن��ه  يعني  مما  للمحكمة 

طرفي �لدعوى على ت�سميته. 
قد  �لدعوى  في  �لجارية  �لخبرة  �أن  وحيث 
تمت وفق �الأ�سول و�لقانون وجاء تقرير �لخبرة 
ومبنيًا  ومعلالأ  وال غمو�س  فيه  لب�س  ال  و��سحًا 
�لخبير  ر�ع��ى  وق��د  �سليمة  علمية  �أ�س�س  على 
�لماأجور  موقع  �لتخمينية  �لقيمة  تقدير  في 
�لبناء  وط���ر�ز  �لطابقي  و�ل��ن��ظ��ام  وم�ساحته 
وطبيعة �ال�ستخد�م وحيث �أن �لعالقة �اليجارية 
دعاوى  في  �لمبرزة  �لق�سائية  باالأحكام  ثابتة 

تخمين �سابقة بين طرفي �لدعوى.
لالأغر��س  ي�ستخدم  �ل��م��اأج��ور  �أن  وح��ي��ث 
هي  �عتمادها  �لو�جب  �لن�سبة  ف��اإن  �لتجارية 

 .%7
وحيث �أن �الأ�سباب �لمثارة في الئحة �لطعن 
ال تعدو �سوى مجادلة في غير محلها �لقانوني 
من  لخلوه  �لطعن  رد  ي�ستدعي  �ل���ذي  �الأم���ر 

عو�مل �لنق�س. 
لذلك 

تقرر بالتفاق: 
1- رد �لطعن مو�سوعًا. 
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2- �إعادة �ال�سبارة ملرجعها �ملخت�س. 
-   -

�لق�سية: �أ�سا�س 883 لعام 2017
قر�ر: 862 لعام 2017

تاريخ 2017/8/23
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �اليجارية.

 �ل�سادة: ماهر منال ح�سن - ريا�س قو��س- 
�أحمد حاج زيد. 

اإجراءاتها.   - خبرة   - بينات  المبداأ: 
محكمة  ����س���اح���ي����ت  م�����ن  ال����خ����ب����رة  اإن   -
قبل  م�����ن  ع���ل���ي���ه����  رق������ب�����ة  ول  ال����م����و�����س����وع 
�سليمة  اإج��راءات��ه���  دام��ت  م�  النق�ض  محكمة 
غمو�ض.  اأو  ن��ق�����ض  اأو  ع���ي���ب  ي�����س��وب��ه���  ل 

اأ�سباب الطعن: 
�الأم���ور  تقديره  يف  ي��ر�ع��ي  مل  �خل��ب��ري  �إن   -1

�لتالية: 
�إ�سافة  �لطاعن  بها  قام  �لتي  �ال�سالحات  �أ- 

�إىل �لتح�سينات و�الن�ساء�ت.
ب- مل تر�عي �خلربة قوة �ملاأجور �ل�سر�ئية. 

�لتخمني  �أثناء  باحل�سبان  ياأخذ �خلبري  ج- مل 
موقع �لعقار وو�سفه وم�ساحته مبلغ �لتخمني 

مبالغ فيه جدً�. 
�حلكم مل يناق�س �لدعوى مناق�سة مو�سوعية. 

�خلربة جرت بغياب �لطاعن. 
حمكمة  ل��ق��ر�ر  خم��ال��ف��ًا  ج��اء  �لتخمني  ق���ر�ر 
�لتخمني  طلب  للموؤجر  يحق  ال  �إن  �لنق�س 
الأقل من  معقودً�  كان  غّد�  �لعقد  مدة  طيلة 

ثالث �سنو�ت. 
في القانون: 

�أن دعوى �لمدعي �لمطعون �سده  من حيث 
تهدف �إلى تخمين �لعقار �لماأجور للمدعى عليه 

هيثم... و�لكائن �سمن �لعقار 31/464 و�لذي 
ي�سغله �لمدعى عليه في �أعمال �لتجارة. 

�سدر قر�ر محكمة �أول درجة قا�سيًا بتحديد 
بمبلغ  �لدعوى  للماأجور مو�سوع  �ل�سنوي  �لبدل 
وقدره /105105/ ليرة �سورية و�لز�م �لمدعى 
عليه بهذ� �لبدل �عتبارً� من تاريخ �الدعاء في 

/29
والأن �لمدعى عليه يعيب على �لقر�ر �لقيمة 
�لتي  لالأ�سباب  به  طعن  فقد  �إليها  �نتهى  �لتي 

�أوردها في الئحة طعنه و�لم�سرودة �آنفًا. 
ب��ال��خ��ب��رة ه���و من  �أن �الأخ�����ذ  ف��م��ن ح��ي��ث 
�سالحية محكمة �لمو�سوع وال رقابة عليها من 
قبل محكمة �لنق�س طالما �أن �إجر�ء�ت �لخبرة 
�أو نق�س  �سليمة وتقرير �لخبرة ال ي�سوبه عيب 

�أو غمو�س. 
�أج��رت��ه��ا محكمة  �ل��ت��ي  �ل��خ��ب��رة  �أن  وح��ي��ث 
ل�سر�ئطها  م�ستجمعة  ج���اءت  ق��د  �لمو�سوع 
�لد�خلة  �لعنا�سر  كافة  وت�سمنت  �لقانونية 
و�لم�ساحة  �لموقع  لجهة  �لماأجور  تقدير  في 
�ل��ب��ن��اء وقيمة  �ل��ط��اب��ق��ي وط����ر�ز  و�ل��ت��رت��ي��ب 
�الن�����س��اء�ت و�الح���د�ث���ات و�ال���س��الح��ات �لتي 
�لمدعى  �أث��اره  ما  يجعل  مما  �لطاعن  �أجر�ها 
عليه �لطاعن من مطاعن حول �لخبرة قا�سرة 

عن �أن تنالها. 
ناق�ست  قد  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  �أن  وحيث 
�لمثارة  �لدفوع  كافة  على  ورد  �لدعوى  و�قعة 
ردً� �سليمًا و�أ�سوليًا وي�ستند �إلى ما هو ثابت في 
�الأ�سباب  معه  تكون  �ل��ذي  �الأم��ر  �لملف  �أور�ق 
�لمثارة بالئحة �لطعن قا�سرة عن �أن تنال من 
�لقر�ر �لطعين ويتعين رف�س �لطعن مو�سوعًا. 
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لذلك 
تقرر بالإجماع

1- قبول �لطعن �سكاًل. 
2- رف�س �لطعن مو�سوعًا. 

و�مل�ساريف  �ل��ر���س��وم  �ل��ط��اع��ن  ت�سمني   -3
و�التعاب وم�سادرة �ل�سلفة. 
4- �إعادة �الأور�ق �إىل مرجعها. 

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 1052 لعام 2017

قر�ر: 1083 لعام 2017
تاريخ 2017/10/16

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �اليجارية.
 �ل�سادة: ماهر منال ح�سن - ريا�س قو��س- 

�أحمد حاج زيد. 
 - خ����ب����رة   - ب����ي����ن����ات  ال�����م�����ب�����داأ: 
م�����س��اح��ت��ه.   - ق��ي��م��ت��ه   - م�����اأج�����ور 
اأن يقوم  ال��خ��ب��رة  ت��ق��دي��ر  ف���ي  ي�����س��ت��رط  - ل 
ال��م���أج��ور في  م��ق��دار م�س�حة  ال��خ��ب��راء بذكر 
ال��ت��ق��ري��ر قد  دام  م���  ت��ق��دي��ر قيمته،  م��ع��ر���ض 
ت��ق��دي��ر القيمة.  اأث���ن����ء  ل��ح��ظ م�����س���ح��ت��ه ف���ي 

اأ�سباب الطعن: 
�لطعني معتاًل ال�ستناده على  �لقر�ر  �سدور  - 
تقرير �خلرب�ء �لذي جاء خمالفًا للقانون. 

مل يقم �خلرب�ء بقيا�س م�ساحة �ملاأجور على  - 
�لو�قع. 

عدم �ال�ستفادة من �ملاأجور ب�سكل كامل.  - 
عدم �لرد على �لدفوع �ملثارة وعدم مناق�ستها  - 

وعدم �لرد على �لطلبات �ملثارة. 
�لقر�ر �سابق الآو�نه وخمالف للقانون. - 

في القانون: 

�إنما  �لمدعية  �لجهة  دع��وى  �أن  حيث  م��ن 
عقارها  �أج���ور  بتخمين  �لحكم  �إل���ى  ت��ه��دف 
�لمرجعة للجهة �لمدعية تاأ�سي�سًا على �سعورها 
بالغبن من �الأجرة �لحالية وبنتيجة �لمحاكمة 
بتحديد  ق�ست  �الأول���ى  �ل��درج��ة  محكمة  �أم��ام 
بمبلغ  �لدعوى  للماأجور مو�سوع  �ل�سنوي  �لبدل 
تاريخ  من  �عتبارً�  �سورية  ليرة   /119000/

�الدعاء....�إلخ.
بهذ�  عليها  �لمدعى  �لجهة  قناعة  ولعدم 
لالأ�سباب  به  �لطعن  �إل��ى  ب��ادرت  فقد  �ل��ق��ر�ر 

�لم�سرودة �أعاله. 
�أن �لعالقة �اليجارية لم تكن مو�سع  وحيث 
�لجهة  بها  �أق��رت  و�لتي  �لطرفين  بين  خالف 

�لمدعى عليها. 
قد  كانت  �الأول��ى  �لدرجة  �أن محكمة  وحيث 
�لعقار  على  و�لخبرة  �لك�سف  �إج���ر�ء  ق��ررت 
على  �لعقاري  �لقيد  لمطابقة  �لدعوى  مو�سوع 
من  و�لتثبت  �ل��ر�ه��ن��ة  حالته  وو���س��ف  �ل��و�ق��ع 
قيمته  وتقدير  باال�سغال  وم�ستندهم  �ل�ساغلين 
�لر�هن  و�سعه  وعلى  �الدعاء  بتاريخ  �ل�سر�ئية 
و�لم�ساحة  �لموقع  مر�عاة  مع  موؤجرً�  وبو�سفه 
وطر�ز �لبناء و�لتوزيع �لطابقي ومدى �النتفاع 

وكافة �لعو�مل �الأخرى �لد�خلة بالتقدير. 
وحيث �أن �لخبرة جاءت م�ستوفية ل�سر�ئطها 
وم�ستجمعة موجباتها �لقانونية بعد �أن قام كل 
طرف بت�سمية خبيره ومطابقة للمهمة للموكلة 
ومف�سلة  وو��سحة  �لمحكمة  قبل  م��ن  �إليها 
وبح�سور وكيل �لجهة �لمدعى عليها �لطاعنة. 

�أن  �لخبرة  تقدير  في  ي�سترط  ال  �أنه  وحيث 
يقوم �لخبر�ء بذكر مقد�ر م�ساحة �لماأجور في 
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معر�س تقدير قيمته ما د�م �لتقرير ي�سير �إلى 
مالحظة م�ساحته �أثناء تقدير �لقيمة ومر�عاة 
ذلك وال ي�سترط في تقرير �لخبرة �أن يت�سمن 
تف�سيالت �أكثر من ذلك وحيث تبين �أن �لخبر�ء 
في  و�لموؤثرة  �لد�خلة  �لعو�مل  كافة  ر�عو�  قد 

�لقيمة �ل�سر�ئية بما فيها �لم�ساحة. 
وحيث �أن �لقر�ر �لطعين قد ناق�س �لدعوى 
�لقانون  فيها حكم  و�أق��ام  دفوع  كافة  على  ورد 

مما ال تنال منه �أ�سباب �لطعن. 
لذلك

تقرر بالإجماع:
- رد �لطعن مو�سوعًا. 

- م�سادرة �لتاأمني. 
- ت�سمني �لطاعن �لر�سوم و�مل�ساريف. 

- �إعادة �مللف �إىل مرجعه �أ�سواًل. 
-   -

�لق�سية: �أ�سا�س 1085 لعام 2017
قر�ر: 1090 لعام 2017

تاريخ 2017/10/16
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �اليجارية.

 �ل�سادة: ماهر منال ح�سن - ريا�س قو��س- 
�أحمد حاج زيد. 

الم�ستاأجر  وف���اة   - اإي��ج��ار  ال��م��ب��داأ: 
الإي����ج����ار.  ف����ي  ح��ق��ه��م   - ورث������ة   -
ب����وف�����ة  - ي���ن���ت���ق���ل ال�����ح�����ق ف������ي الإي��������ج���������ر 
المقيمين  اأ����س���رت���ه  اأف������راد  اإل����ى  ال��م�����س��ت���أج��ر 
م���ع���ه وال��م�����س��ت��م��ري��ن ب����إ����س���غ����ل ال����م�����أج����ور. 

اأ�سباب الطعن: 
1- �أخطاأت �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر حني �أدخلت 
ورثة �مل�ستاأجر بناء على ح�سر �إرث قانوين 

ال �سرعي مما يجعل �خل�سومة معتلة. 

الأنه مل  باطلة  �لدعوى  �جلارية يف  2- �خلربة 
يتم �لتثبت من �ساغلي �لعقار �ملاأجور كما �أن 

�خلربة متت دون ح�سور �جلهة �لطاعنة. 
يف  �جلارية  �لتح�سينات  �خل��ربة  تلحظ  مل   -3
من  م�سمى  خبري  على  و�ع��ت��م��دت  �مل��اأج��ور 

خارج جدول �خلرب�ء. 
جلهة  �ملثارة  دفوعنا  على  �ملحكمة  ترد  مل   -4

�إنكار �لعالقة �اليجارية. 
في القانون: 

)�لمطعون  �لمدعية  �لجهة  دعوى  �أن  حيث 
تخمين  باإعادة  �لمطالبة  �إلى  تهدف  �سدها( 
رقم  �لعقار  على  �لم�سادة  �ل�سكنية  �ل�سقة 
و�لم�سغولة   .... ع��ق��اري��ة  منطقة   /1240/
�يجارً� من قبل �لمدعى عليه )�لطاعن( ببدل 
ليرة   /  )29492(  50/ ق��دره  �سنوي  �إي��ج��ار 
�سورية بموجب قر�ر حكم ق�سائي وذلك لم�سي 
�ل�سابق  �لتخمين  على  �سنو�ت  ثالث  من  �أكثر 
وبنتيجة  �ل��ب��دل  ه��ذ�  م��ن  بالغبن  ول�سعورها 
فيه  �لمطعون  �لقر�ر  �سدر  �لجارية  �لمحاكمة 
للماأجور  �ل�سنوي  �لبدل  بتحديد  ق�سى  و�لذي 
قناعة  ولغدم  ل.���س   3910 ب�  �لدعوى  مو�سوع 
�لمدعى عليه بالقر�ر �ل�سالف �لذكر فقد طعن 
فيه لالأ�سباب �لو�ردة با�ستدعاء �لطعن وحيث 
تنتقل  �سخ�سية  عالقة  �اليجارية  �لعالقة  �أن 
�إلى ورثة �لم�ستاأجر في حال وفاته وي�سبح كل 
�لحق  ينتقل  �أنه  وحيث  �أ�سليًا  م�ستاأجرً�  منهم 
�أ�سرته  �أفر�د  �إلى  �لم�ستاأجر  بوفاة  في �اليجار 
و�لم�ستثمرين  وفاته  ح��ال  في  معه  �لمقيمين 
م�سدرة  �لمحكمة  �أن  وحيث  �لماأجور  باأ�سغال 
�أحد  بمو�جهة  ق�ست  قد  فيه  �لمطعون  �لقر�ر 
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�أن  دون  �لطاعن  وهو  �الأ�سلي  �لم�ستاأجر  ورثة 
مو�سوع  للماأجور  �لوحيد  �ل�ساغر  باأنه  تتثبت 
 2016/2/24 بجل�سة  �إق����ر�ره  رغ��م  �ل��دع��وى 
مما  �ل��ورث��ة  من  �أخ��ري��ن  مع  �لماأجور  �أ�سغاله 
مما  الآو�ن���ه  و�سابقًا  مت�سرعًا  ق��ر�ره��ا  يجعل 
ينال  �لطعن  �أ�سباب  من  �لثاني  �ل�سبب  يجعل 
من �لقر�ر �لمطعون فيه ويتيح للجهة �لطاعنة 

�إثارة دفوعها مجددً� �أمام محكمة �لمو�سوع. 
لذلك 

تقرر بالإجماع:
1- نق�س �لقر�ر �ملطعون فيه. 

2- �إعادة �ال�سبارة مرجعها �ملخت�س. 
-   -

�لق�سية: �أ�سا�س 968 لعام 2017
قر�ر: 991 لعام 2017

تاريخ 2017/9/25
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �اليجارية.

 �ل�سادة: ماهر منال ح�سن - ريا�س قو��س- 
�أحمد حاج زيد. 

المبداأ: اإيجار - ماأجور - تركه - عودة 
اإيجارية.  عالقة  اإن��ه��اء   - تعوي�ض   -
ال��م���أج��ور ح���ل ح��ي���ة الم�ست�أجر  ت��رك  - م��ن 
الموؤرث فا يحق له ال�ستمرار في ال�ستئج�ر 
التعوي�ض  ول  الخ��اء  بعد  العودة  ول طلب 
بعد انه�ء العاقة الإيج�رية وعليه الجته�د. 

اأ�سباب الطعن: 
و�لبناء  �لقدم  لعلة  �الإخ��الء  دع��وى  �قيمت  - 
وبعد  و�سمرية  كورك  �مل�ستاأجرين  مبو�جهة 

�الخالء تويف �مل�ستاأجرين. 
ال يجوز رد �لدعوى لعدم �سحة �خل�سومة  - 

ب�سبب عدم قيام جميع �لورثة باالدعاء. 

مل ترد �ملحكمة على �لدفوع �ملثارة وخا�سة  - 
�ملذكرة �ملوؤرخة 2014/9/19. 

ال يجوز جعل حق �جلهة �ملدعية موقوفًا على  - 
�دعاء باقي �لورثة. 

�أكرث  فيه  ورد  �لذي  �الجتهاد  حمل  �حلكم  - 
مما يحتمل. 

في القانون: 
وكما  �لمدعية  �لجهة  دع��وى  �أن  حيث  من 
�سورها �لوكيل با�ستدعاء دعو�ه تقوم على طلب 
�لز�م �لمدعى عليه بدفع �لتعوي�س بن�سبة %40 
من قيمة �لماأجور مو�سوع �لدعوى لعدم �مكانية 
�أن �سدر بحقها قر�ر  بعد  �لماأجور  �إلى  �لعودة 
�الإخالء لعلة �لهدم و�لبناء باعتبار �أن �لماأجور 
ترخي�س  وت��م  �الأر���س��ي  بالطابق  �سكنًا  ك��ان 

محالت تجارية. 
كانت  �الأولى  �لدرجة  �أن محكمة  ومن حيث 
قد روت دعوى �لجهة �لمدعية �سكاًل وبموجب 
 2014 لعام   434 رق��م  �لنق�س  محكمة  ق��ر�ر 
�إلى  �ال�سبارة  �إع��ادة  وبعد  �لقر�ر  نق�س  تقرر 
�لمطعون  �لقر�ر  �سدر  �الأولى  �لدرجة  محكمة 
فيه وقد طعنت به �لجهة �لمدعية طالبة نق�سه 

لالأ�سباب �لو�ردة بالئحة �لطعن. 
وم���ن ح��ي��ث �أن���ه وب��ع��د �الط����الع ع��ل��ى كافة 
محتويات �ال�سبارة تبين ما يلي: كان �لمرحوم 
مو�سوع  �لعقار  ي�سغالن  �سميرة  وزوجته  كورك 
بمو�جهتهم  �لمالك  تقدم  وقد  �يجارً�  �لدعوى 
وبعد  و�ل��ب��ن��اء  �ل��ه��دم  لعلة  �الإخ����الء  ب��دع��وى 
�الإخالء توفي �لمرحوم كورك فتقدمت �لجهة 
�لدعوى  �سير  و�أث��ن��اء  ه��ذه  بدعو�ها  �لمدعية 
توفيت �لمرحومة �سميرة وتم �إبر�ز ح�سر �إرث 
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لها وثابت �لجهة �لمدعية لبقية �الدعاء. 
قد  ك��ان��ت  �لمدعية  �لجهة  �أن  حيث  وم��ن 
�إلى  و�إ���س��اف��ة  �أ���س��ال��ة  ه��ذه  ب��دع��و�ه��ا  تقدمت 
تركة �لموؤرثين وبذلك فاإنها كانت �أخذت كافة 
�لحق  كان  فاإذ�  �الدعاء  �سفة  في  �الحتياطات 
ل�سفة  وتبعًا  لها  �لحكم  يتوجب  �ل�سخ�سي 
يتوجب  بالتركة  يتعلق  �لحق  كان  و�إذ�  �الأ�سالة 
حجو  �أب��رزت  �أنها  باعتبار  للتركة  �لحكم  �آنفًا 
�لمدعية  �لجهة  �أن  ثبتت  �لتي  �الإرث  ح�سر 
تجد ورثة �لمرحومين مع �لفارق بالنتيجة �لتي 
تبعًا  �ل�سخ�سية  بحقوقها  لها  �لحكم  يتوجب 
لالأ�سالة و�لحكم للتركة �لتي لمتق�سي في حال 
في  �ل�سفة  �لجهة  هذ�  للتركة  �إ�سافة  �الدعاء 
�الدعاء و�لتي كانت �سحيحة في هذه �لدعوى. 
�أما لجهة �لتعوي�س مو�سوع هذه �لدعوى فاإنه 
�لمطعون  �لقر�ر  م�سدرة  �لمحكمة  على  كان 
�لجهة  كانت  �إذ�  فيما  وتتثبت  تتحقق  �أن  فيه 
للماأجور حال  �لتعوي�س �ساغلة  �لمدعية طالبة 
حياة �لموؤرث وقبل �الخالء �أم ال باعتبار �أنه قد 
�لماأجور وهم  �إلى  �لعودة  �لورثة  لهم من  يحق 
يحق  وبالتالي  �الإخ��الء  قبل  �ساغلين  كانو�  من 
لهم طلب �لتعوي�س عن �إنهاء �لعالقة �اليجارية 
�أما من ��ستغنى عن �لماأجور حال حياة �لموؤرث 
فال يحق له طلب �لعودة بعد �الخالء وال طلب 
وذلك  �اليجارية  �لعالقة  �إنهاء  بعد  �لتعوي�س 
لمحكمة  �لعامة  �لهيئة  �جتهاد  عليه  ��ستقر  ما 
�لنق�س بالقر�ر رقم 346 تاريخ 2008/10/13  
�أ�سا�س 1849  لعام 2008 حيث �أنه كر�س �لمبد�أ 
�أن من حق  �لتالي رزق �لم�ستقر عليه �جتهادً� 
�لم�ستاأجر  وف��اة  وبعد  �لماأجور  في  �ل�سكن  له 

و��ستمرو�  يقيمون معه  كانو�  �لذين  �لورثة  هم 
�لم�ستاأجر  �لوفاة  تاريخ  حتى  فيه  �الإقامة  في 

�لموؤرث. 
�لم�ستاأجر  حياة  على  �ل��م��اأج��ور  ت��رك  م��ن 
�ال�ستئجار  في  باال�ستمر�ر  له  حق  ال  �لموؤرث 
وبالتالي ال حق له في �لمطالبة بالتعوي�س عن 
�س/367   201 م�سا  �اليجارية  �لعالقة  �إنهاء 
مجموعة �لقو�عد �لقانونية �لتي �قرتها �لهيئة 
ومن  �ل�ساد�س  �لجزء  �لنق�س  لمحكمة  �لعامة 
كلمته  يتبع  لم  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  �أن  حيث 
مت�سوجبًا  يجعله  مما  �لنز�ع  هذ�  من  �لفا�سلة 
�لنق�س ولما كان �لنق�س للمرة �الأولى لم يكن 

ب�سبب مو�سوعي و�إنما ل�سبب �سكلي. 
لذلك 

تقرر بالتفاق: 
1- قبول �لطعن �سكاًل. 

2- قبوله مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون فيه. 
3- �عادة �لتاأمني �إىل م�سلفه �أ�سواًل. 

الإجر�ء  �أ���س��واًل  ملرجعها  �ال�سبارة  �ع��ادة   -4
�ملقت�سى �لقانوين. 

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 1151 لعام 2017

قر�ر: 1076 لعام 2017
تاريخ 2017/10/15

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �اليجارية.
 �ل�سادة: ماهر منال ح�سن - ماهر رحال- 

�أحمد حاج زيد. 
ال��م��ب��داأ: اأ���س��ول - ت��دخ��ل - ج���وازه. 
اإل لمن  ال��ن��ق�����ض  ب��ع��د  ال��ت��دخ��ل  ي��ج��وز  - ل 
الجته�د(*).  وعليه  الخ�سوم  اأح��د  محل  حل 
 2016/9/21 ت�ريخ   67 قرار   275 اأ�س��ض  الع�مة  الهيئة  قرار  انظر   -  *
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اأ�سباب الطعن: 
مل تبحث �ملحكمة بدفوع �جلهة �لطاعنة.  - 

��ستجابة �ملحكمة لطلب �لتدخل بعد �لنق�س  - 
�لنو�حي  ع��ل��ى  مفاعيله  �ل��ن��ق�����س  وق����ر�ر 

�ملنقو�سة. 
مل ترد �ملحكمة على طلب هدر �خلربة رغم  - 

�لتناق�س بينها وبني �لتقرير �ل�سابق. 
مل تعط �ملحكمة �لطاعن فر�سة �لدفاع.  - 

في القانون: 
وكما  �لمدعية  �لجهة  دع��وى  �أن  حيث  من 
�سورها �لوكيل با�ستدعاء دعو�ه تقوم على طلب 
رقم  �لماأجور  لعقارها  �ل�سنوي  �لبدل  تحديد 
1/464 ..... رقم 14/11 و�لز�م �لمدعى عليه 
تاريخ  من  �عتبارً�  �لجديد  بالبدل  �لم�ستاأ>ر 
حيث  وم��ن   2014/12/8 في  �ل��و�ق��ع  �الدع���اء 
�أ�سدرت  قد  كانت  �الأول��ى  �لدرجة  محكمة  �أن 
 2015/12/29 ت��اري��خ   /73/ رق���م  �ل���ق���ر�ر 
�لبدل  وتحديد  �لماأجور  تخمين  و�لمت�سمن 
ع  �لمدعى  �لجهة  به  وطعنت  للماأجور  �ل�سنوي 
ليها و�سدر قر�ر محكمة �لنق�س رقم : /693/ 
قر�ر  نق�س  ت��م  بموجبه  و�ل���ذي   2016 ل��ع��ام 
يملك  ال  �لمدعي  يكون  �الأولى  �لدرجة  محكمة 
�إلى  �ال�سبارة  و�أعيدت  �لماأجور  �سهام  غالبية 
فيه  �لمطعون  �لقر�ر  ف�سدر  �ل�سلح  محكمة 
بعد �أن تدخل مالك بقية �سهام �لعقار �لماأجور 
�لمدعى عليها طالبة نق�سه  به �لجهة  فطعنت 
لالأ�سباب �لو�ردة بالئحة �لطعن وبعد �الطالع 

اأن  وفحواه:  املح�كم.  ق�س�ء   329 �سفحة   -  2017 لع�م   8-5 (املح�مون) 
الأ�سول والجته�دات الق�س�ئية اأج�زت التدخل بعد النق�ض يف ح�لة واحدة 
فريدة هي عند حلول ط�لب التدخل حمل املدعي في�سبح خلف�ً له، فيملك 

اخللف احلقوق بقدر م� يتلق�ه من �سلطة . (م.ن . املجلة).

يلي:  ما  تبين  �ال�سبارة  محتويات  كافة  على 
�أرفقت  يو�سف  �لمدعية  �لجهة  �أن  حيث  من 
�للعقار  عقاري  قيد  بيان  دعو�ها  با�ستدعاء 
�لعقار  �أ�سهم  لن�سف  بملكيتها  ي�سعر  �لماأجور 
�لناق�س  �لقر�ر  تاأ�س�س  وقد  �لدعوى  مو�سوع 
�الأول على هذ� �ل�سبب وهو عدم ملكية �لمدعي 

لغالبية �سهام �لماأجور.
لمالك  �أج��از  �اليجار  قانون  �أن  حيث  وم��ن 
كامل  تخمين  �لماأجور  �لعقار  �سهام  غالبية 
�لعقار �أي �أن �لتخمين ي�سري على باقي �ل�سركاء 

و�لم�ستاعين. 
تخمين  له  فحين  �الأقلية  يملك  �ل��ذي  و�أم��ا 
�سهامه فقط ال ي�سري ذلك على باقي �ل�سركاء 
 ... �لمتدخل ح�سام  �أن  ومن حيث  �لم�ستاعين 
�لمالك لباقي �سهام �لعقار �لماأجور قد تدخل 
في هذه �لدعوى بعد �سدور قر�ر �لنق�س �الأول 
وحيث �أنه وفقًا لما ��ستقر عليه �جتهاد محكمة 
�لنق�س ال يجوز �لتدخل بعد �لنق�س �إال من حل 
محل �أحد �لخ�سوم مما يجعل قبول طلب تدخله 
جاء  قد  بقر�رها  �لمطعون  �لمحكمة  قبل  من 

خالفًا الأحكام �لقانون وهو جدير بالنق�س. 
�أن �لطعن و�قع في هذه �لدعوى  ومن حيث 
للمرة �لثانية مما يجعل هذه �لمحكمة محكمة 

مو�سوع. 
ومن حيث �أن �لمدعي �لمطعون �سده يو�سف 
�أ�سهم  ن�سف  �لعقاري  �لقيد  بموجب  يملك 
�لقانون  في  �ل�سهام  غاليبة  و�أن  فقط  �لماأجور 
�أرباع  ثالثة  �أي  �سهم   /1800/ تعني  �اليجار 
�الأ�سهم  تخمين  حقه  م��ن  وبالتالي  �الأ���س��ه��م 
�لعقار  كامل  على  ذل��ك  ي�سري  ال  به  �لخا�سة 
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�لماأجور. 
م�ستوفية  ج���اءت  �ل��خ��ب��رة  �أن  ح��ي��ث  وم���ن 
فاإن  و�لمو�سوعية  �ل�سكلية  �سر�ئطها  لكافة 
عيب  �أي  وجود  لعدم  بها  تاأخذ  �لمحكمة  هذه 
ي�سوب هذه �لخبرة ولما كانت محكمة �لدرجة 
بدل  ح��ددت  قد  �لخبرة  �إل��ى  و��ستنادً�  �الأول��ى 
قدره  بمبلغ  �ل��ع��ق��ار  الأم���ل  �ل�����س��ن��وي  �الإي���ج���ار 
وثمانمائة  �ألف  و�أربعون  �أربعة  /44800/ل.�س 
ليرة �سورية وبذلك يكون بدل �الإيجار �ل�سنوي 
وقدره  مبلغ  �لمدعية  �لجهة  ب�سهام  �لخا�س 
/22400/ل.�س �ثنان وع�سرون �ألف و�أربعمائة 

ليرة �سورية. 
بدل  م��ن  ت��و�ف��ر  ق��د  يكون  �لغبن  �أن  وحيث 
�لمدعية  �ل��ج��ه��ة  لح�سة  �ل�����س��ن��وي  �الي���ج���ار 
بالمقارنة مع �لتخمين �ل�سابق �لمحدد بموجب 

�لقر�ر ق�سائي مبرز باإ�سبارة هذه �لدعوى. 
للف�سل  جاهزة  �أ�سحت  �لدعوى  �أن  وحيث 
مو�سوع  محكمة  �أ�سحت  �لمحكمة  ه��ذه  و�أن 

لكونها ت�سع يدها على �لدعوى للمرة �لثانية. 
لذلك 

تقرر بالإجماع: 
قبول �لطعن �سكاًل.  - 

فيه  �ملطعون  �لقر�ر  ونق�س  قبوله مو�سوعًا  - 
مبا  و�حلكم  �حلكمية  فقر�ته  كامل  وف�سخ 

يلي: 
�ملدعي  ل�سهام  �ل�سنوي  �اليجار  بلد  حتديد  - 
رقم  �مل��اأج��ور  بالعقار  �حل��ك��م   ... يو�سف 
1/464 .... 14/11/ مببلغ وقدره 22400 
لرية  و�أربعمائة  �ألف  وع�سرون  �ثنان  ل.�س 
�سورية و�إلز�م �لطرفني بهذ� �لبدل �عتبارً� 

من تاريخ �الدعاء �لو�قع 2014/12/8. 
لعدم   .... ح�سن  �ملتدخل  تدخل  طلب  رد  - 

قيامه على �أ�سا�س قانوين �سليم. 
�إعادة ن�سف بدل �لتاأمني �إىل م�سلفه �أ�سواًل  - 

وم�سادرة �لن�سف �الأخر �أ�سواًل. 
�لر�سوم  عليها  �مل��دع��ى  �جل��ه��ة  ت�سمني  - 

و�مل�ساريف. 
�إعادة �ال�سبارة �إىل مرجعها �أ�سواًل.  - 

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 865 لعام 2017

قر�ر: 1048 لعام 2017
تاريخ 2017/10/8

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �اليجارية.
 �ل�سادة: ماهر منال ح�سن - ريا�س قو��س- 

�أحمد حاج زيد. 
�سروط   - تف�سيره   - ع��ق��د  ال��م��ب��داأ: 
ب����ال����رع����اي����ة.  اأول����������ى   - خ����ا�����س����ة 
اإرادة  اح��ت��رام  ه��و  العقد  تف�سير  ف��ي  الأ���س��ل 
الإرادة.  �سلط�ن  ل��م��ب��داأ  ط��ب��ق���ً  المتع�قدين 
في  ال���م���ك���ت���وب���ة  ال���خ��������س���ة  ال���������س����روط  اإن   -
الع�مة  ال�����س��روط  م��ن  ب�لرع�ية  اأول���ى  العقد 
ال��م��ط��ب��وع��ة ف���ي ك����ف���ة ال���ع���ق���ود م�������دام هذا 
المتع�قدين.  اإرادة  ع��ن  يعبر  التخ�سي�ض 

اأ�سباب الطعن: 
1- �ملحكمة رد �لدعوى وقد �تخذت من نف�سها 

عن �ملدعى عليه. 
�أن  �مل��وؤج��ر  مبوجبه  يلتزم  �الي��ج��ار  عقد   -2
�ملاأجور  عن  �النتفاع  من  �مل�ستاأجرين  ميكن 
عقد  ذكرها  �لتي  �ملدة  هي  من  معينة  مدة 

�اليجار. 
3- �ل�سروط �لعقدية مل متتثل �لتاأييد الأن هذ� 
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�لعقد يخرج عن قاعدة �لتحديد. 
4- �ملادة /565/ م نفت على بانهاء �ملدة �ملعينة 
باالخالل  تنبيه  �إىل  حاجة  دون  �لعقد  يف 

و�لعقد هو �سك تنفيذي. 
الإنهاء  عليه  للمدعى  �إن��ذ�ر  �لطاعن  وج��ه   -5

�لعالقة �اليجارية وفق ن�س �ملادة 531. 
في القانون: 

�إنهاء  �إل��ى  تهدف  �لمدعي  دع��وى  �أن  حيث 
عليه  �لمدعى  وبين  بينه  �الي��ج��اري��ة  �لعالقة 
رقم  �لعقار  على  �لقائم  �لتجارية  �لمحل  على 
2/689 من منطقة .... �لعقارية 1/1 تاأ�سي�سًا 
على �أن مدة �لعقد قد �نتهت وبالتالي فهو يطلب 
ت�سليمه �لماأجور طالبًا من �ل�سو�غل و�ل�ساغلين 
و�إلز�م �لمدعى عليه بدفع �لتعوي�س �لذي تقدره 

�لمحكمة.
قا�سيًا  �الأول��ى  �لدرجة  محكمة  ق��ر�ر  �سدر 
�لمدعي  من  �لطعن  ه��ذ�  فكتن  �ل��دع��وى  ب��رد 

لالأ�سباب �لتي �أوردها في الئحة طعنه. 
فمن حيث �أن �لمدعي �لطاعن قد �أبرز �سورة 
عن عقد �إيجار بين موؤرثيه وريم ... و�لمطعون 
وقد   2008/12/1 في  وم��وؤرخ  �سيز�ر...  �سده 
ورد فيه كتابة بخط �ليد �أن مدة �اليجار هي �سنة 
كاملة تتجدد تلقائيًا �عتبارً� من 2008/2/1. 

وحيث �أن �لمدعي �لطاعن يتم�سك بالفقرة 
�ل�ساد�سة �لمطبوعة من �لعقد و�لتي تن�س على 
�أنه ففقي حال ح�سول خالف بين طرفي �لعقد 
�اليجار  قانون  �أحكام  عليه  تطبق  �لعقد  ف��اإن 
رقم /6/ لعام 2001 و�لقانون رقم /10/ لعام 
�لفقرة �لحكم  �إلى تلك  ��ستنادً�  2006 ويطلب 
�لعقد  مدة  النتهاء  �اليجارية  �لعالقة  باإنهاء 

وت�سليمه �لماأجور. 
باأن  �ل��دع��وى  دف��ع  عليه  �لمدعي  �أن  حيث 
�إلى  ��ستنادً�  وذل��ك  تلقائيًا  تتجدد  �لعالقة 

�لعبارة �لمكتوبة بخط �ليد على �لعقد.
فمن حيث �أن �الجتهاد �لق�سائي قد ��ستقر 
�إر�دة  على �أن �الأ�سل في تف�سير �لعقد �حتر�م 
و�إن  �الد�رة  �سلطان  لمبد�أ  طبقًا  �لمتعاقدين 
مهمة �لمحكمة �لتعرف على �إر�دة �لمتعاقدين 
فاإذ� جاءت �إر�دة �لمتعاقدين ونيتهما �سريحة 
و��سحة دون غمو�س فال يجوز �لخروج عن هذه 
ما  غير  تف�سيرها  بتحميل  و�ف�سادها  �الإر�دة 

حملت وتحميلها معنى ومدى غير ما قررته. 
 /322/ �أ�سا�س   /238/ ق��ر�ر  �أول��ى  غرفة 
تاريخ 2000/6/29 �سجالت محكمة �لنق�س. 

وحيث �أنه قد تبين للمحكمة بو�سوح �إن �إر�دة 
�لعالقة  �أن  �إل��ى  �ن�سرفت  قد  �لدعوى  طرفي 
للتخديد  خا�سعة  �لعقار  �إيجار  حول  �لعقدية 
بخط  �أ�سيفت  �لتي  �لعبارة  بداللة  �لتلقائي 
�لمبرز �سورته وكان �الجتهاد  �لعقد  �ليد على 
�لق�سائي قد ��ستقر على �أن �ل�سروط �لخا�سة 
�لمكتوبة في �لعقد �أدلى بالرعاية من �ل�سروط 
�أن  طالما  �لعقود  كافة  في  �لمطبوعة  �لعامة 
�لطرفين  �إر�دة  ع��ن  يعبر  �لتخ�سي�س  ه��ذ� 

�لمتعاقدين. 
�أ�سا�س   /346/ ق���ر�ر  ثابتة  غ��رف��ة  نق�س 
�لق�ساء  مو�سوعة   1999/3/14 تاريخ   /777/

�لمدني ج3 للمحامي �أديب ح�سيني. 
�لمحكمة  ف��اإن  ذك��ر  ما  و�ل��ح��ال  �أن��ه  وحيث 
�لدعوى  بو�قعة  �أح��اط��ت  قد  �ل��ق��ر�ر  م�سدرة 
و�أدلتها وناق�ستها مناق�سة قانونية �سليمة وعللت 



المحامون - الأعداد 1 ، 2 ، 3 ، 4  لعام 2018 - ال�سنة 83

ق�ساء المحاكم - 11

كافة  مع  يتفق  ومقبواًل  منطقيًا  تعلياًل  قر�رها 
قد  يكون  �لقر�ر  فاإن  وبالتالي  �لمثارة  �لدفوع 
�ل�سليمة  �لقانونية  �أ�سبابه  على  مبنيًا  �سدر 
�لطعن  بالئحة  �لمثارة  �الأ�سباب  يتقن  وبذلك 
�أن  عن  قا�سر  �لطعين  للقر�ر  مجادلة  مجرد 
وعلى  �أع��اله  ذك��ره  �سلف  ما  و�أن  �سيما  تناله 
�لقر�ر  ت�سديق  فيه  يتعين  مما  �الأ�سباب  تلك 

�لمطعون فيه. 
لذلك 

تقرر بالأكثرية:
1- قبول �لطعن �سكاًل. 

�ملطعون  �ل��ق��ر�ر  وت�سديق  مو�سوعًا  رده   -2
فيه. 

و�مل�ساريف  �ل��ر���س��وم  �ل��ط��اع��ن  ت�سمني   -3
وم�سادرة �لتاأمني و�الأتعاب. 
4- �إعادة �الأور�ق �إىل مرجعها. 

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 1104 لعام 2017

قر�ر: 1095 لعام 2017
تاريخ 2017/10/16

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �اليجارية.
 �ل�سادة: ماهر منال ح�سن - ريا�س قو��س- 

�أحمد حاج زيد. 
 - اأج����������ور   - اإي������ج������ار  ال�����م�����ب�����داأ: 
الإث��������ب��������ات.  ع����������بء   - وف������������اء 
يقع  الأج�����������ور  وف���������ء  اإث������ب�������ت  ع�������بء  اإن   -
ع�����ل�����ى ع�������ت������ق ال�����ج�����ه�����ة ال�����م�����������س�����ت������أج�����رة.

اأ�سباب الطعن: 
1- �ملحكمة �عتمدت يف قر�رها على �سور وثائق 
�سوئية ومل تكلف �جلهة �ملدعية الإبر�ز �أ�سل 

�ل�سورة. 

على  �لثامنة  بفقرتها  �ملحكمة  �عتمدت   -2
�أقو�ل �جلهة �ملدعية و�ملعتمدة على �لبطاقة 

�لربيدية �ملربزة. 
في القانون: 

�إلى  لما كانت دعوى �لجهة �لمدعية تهدف 
من  عليها  �لمدعى  �لجهة  ب��اإخ��الء  �لمطالبة 
�لجهة  قبل  من  و�لم�سغول  لها  �لعائد  �لعقار 
�لعقار  على  و�لم�ساد  �إي��ج��ارً�  عليها  �لمدعى 
�لتق�سير  لعلة  وذل��ك  ب�ساتين  قنو�ت   /531/

عن �لدفع. 
ب��االأج��ور  عليها  �ل��م��دع��ى  �ل��ج��ه��ة  و�إل�����ز�م 
�لمترتبة بذمتها و�لبالغة مئة �ألف ليرة �سورية. 
�لقر�ر  �سدر  علنًا  �ل��ج��اري��ة  وبالمحاكمة 
�الإخالء  دع��وى  رد  و�لمت�سمن  فيه  �لمطعون 
لعلة عدم �سحة �لمطالبة و�إلز�م �لمدعى عليه 
باالأجور �لمطالب ولعدم قناعة �لجهة �لمدعى 
مرفقة  طعنه  بالئحة  ت��ق��دم  ب��ال��ق��ر�ر  عليها 
من  تبين  وحيث  �آنفًا  ذكرها  �ل��و�رد  باالأ�سباب 
خالل �أور�ق �لدعوى �أن �لجهة �لمدعية طلبت 
�لحكم باالأجور �لمتر�كمة ولما كان عبء �إثبات 
�لم�ستاأجرة  �لجهة  يقع على عاتق  �الأجور  وفاء 
و�سيلة  ب��اأي  تتقدم  لم  عليها  �لمدعى  و�لجهة 
ذلك  على  وبناء  بها  �لمطالب  لالأجور  �إثبات 

ق�سى �لقر�ر �لمطعون فيه. 
تنال  ال  �لمثارة  �لطعن  �أ�سباب  كانت  ولما 
من �قر�ر �لمطعون فيه و�لقر�ر �أح�سن تطبيق 
�لقانوني  �لنهج  على  و���س��ار  �ل��ق��ان��ون  �أح��ك��ام 

�ل�سليم. 
لذلك 

تقرر بالإجماع: 
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1- قبول �لطعن �سكاًل. 
2- رد �لطعن مو�سوعًا. 

3- ت�سمين �لطاعن �لر�سم.
4- م�سادرة بدل �لتاأمين ل�سالح �لخزينة.

5- �إيد�ع �الأور�ق مرجعها �أ�سواًل. 
-   -

�لق�سية: �أ�سا�س 876 لعام 2017
قر�ر: 785 لعام 2017

تاريخ 2017/7/30
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �اليجارية.

 �ل�سادة: ماهر منال ح�سن - ريا�س قو��س- 
ماهر رحال. 

 - م�����س��ت��اأج��ر   - اإي����ج����ار  ال����م����ب����داأ: 
ت��ع��وي�����ض.   - ا���س��ت��ح��ال��ة   - ع���ودت���ه 
- اإن ا�ستح�لة عودة الم�ست�أجر اإلى البن�ء الجديد 
ال�س�بق  للم�أجور  م�س�به  عق�ر  وج��ود  لتعذر 
يجعل حقه مقت�سراً على التعوي�ض الق�نوني. 

اأ�سباب الطعن: 
يقم  مل  �أجر�ها  �لتي  �خل��رب�ت  يف  �خلبري   -1

بقيا�س م�ساحة و�جهة �لعقار على �ل�سارع. 
2- طلبنا من �ملحكمة بيان �مكانية �قتطاع جزء 

من �ل�سالة مبا يعادل م�ساحة �ملاأجور. 
خربة  باإجر�ء  تقوم  �أن  �ملحكمة  على  كان   -3
جديدة على طول و�جهة �لعقار ال �أن ترتك 

ذلك لال�ستي�ساح من �خلبري. 
4- �خلربة دليل من �الأدلة �ملعرو�سة وال �سيء 

مينع من �إهمالها �إذ� تو�فرت �أدلة �أخرى. 
5- �لكتاب �ملوجه �إىل بلدية....... لي�س هو يف 

�ملوقع �لذي يجيزه توجيه �ملحكمة.
�لو�جهة  �لبلدية يف جو�بها طول  6- مل حتدد 
وهو نق�س كبري يف جو�بها وكان من �ملتوجب 

�إجر�ء خربة جديدة و��ستي�ساح. 
وح��ي��ث ت��ب��ي��ن م��ن ك��اف��ة �ل��وث��ائ��ق و�الأدل����ة 
�لم�ستاأجر  عودة  ��ستحالة  �لدعوى  ومجريات 
محل  وجود  لعدم  �لجديد  �لبناء  �إلى  �لطاعن 
م�سابه للماأجور وينتقل حقه �إلى �لتعوي�س وفق 

�لقانون. 
هذه  م��ث��ل  ف��ي  �لفنية  �ل��خ��ب��رة  �أن  وح��ي��ث 
�لمعول عنها في �لحكم الأنها من  �لدعوى هي 
�لقا�سي من  بها  يقت�سي  �لتي ال  �لفنية  �الأمور 
و��سح من مجريات هذه  وكما هو  نف�سه  تلقاء 

�لدعوى ووجوبها. 
ناق�س  قد  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  �أن  وحيث 
جاء  ما  و�تبع  �سليمة  قانونية  مناق�سة  �لدعوى 
�لقانون  حكم  فيها  و�أق��ام  �لناق�س  �لقر�ر  في 

مما ال تنال منه �أ�سباب �لطعن. 
فهو جدير بالت�سديق.

لذلك 
تقرر بالإجماع:

1- رد �لطعن مو�سوعًا. 
2- م�سادرة �لتاأمين.

3- ت�سمين �لطاعن �لر�سوم و�لم�ساريف. 
4- �إعادة �لملف �إلى مرجعه �أ�سواًل. 

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 479 لعام 2017

قر�ر: 874 لعام 2017
تاريخ 2017/8/27

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �اليجارية.
زيد-  حاج  �أحمد  قو��س-  ريا�س  �ل�سادة:   

ماهر رحال. 
 - م�����س��ت��اأج��ر   - اإي����ج����ار  ال����م����ب����داأ: 
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م�����س��اب��ه.  ع����ق����ار   - ال�����ع�����ودة  ح����ق 
- اإن حق العودة محفوظ للم�ست�أجر الذي اأُخلي 
من الم�أجور لعلة الهدم والبن�ء في عق�ر م�س�به. 
لي�ض  ب�����ل����ت���������س�����ب����ه  ال�����م�����ق�����������س�����ود  اإن   -
كليًة. وال���م���وق���ع  ال��م�����س���ح��ة  ف���ي  ال��م��م���ث��ل��ة 

اأ�سباب الطعن: 
- �ل���ق���ر�ر خ��ال��ف م���ا ج���اء ب��ت��ق��ري��ر �خل���ربة 

وتو�سيحها. 
من  ز/   - /ر  �لفقرتني  ن�س  خالف  �لقر�ر   -
�ملادة /9/ من �لقانون /6/ لعام /2001/.
- �لقر�ر خالف �جتهاد حمكمة �لنق�س وذلك 

بالتمييزين �لت�سابه و�لتماثل. 
في القانون: 

من حيث �أن دعوى �لمدعي �إنما تهدف �إلى 
�لحكم بالعودة على �لماأجور �لم�سغول من قبل 
�لذي �أخلي منه لعلة �لهدم و�لبناء وذلك على 

�لعقار رقم/2018/ عين �لزمان/4/.
�لدرجة  محكمة  �أم��ام  �لمحاكمة  وبنتيجة 
عدنان....  عليه  �لمدعى  باإلز�م  ق�ست  �الأولى 
ولعدم  �لعقار  �إل��ى  ك��م��ال...  �لمدعي  ب��اإع��ادة 
تقدم  فقد  �لقر�ر  بهذ�  عليه  �لمدعى  قناعة 
�اليجارية  �لغرفة  �لنق�س  محكمة  �أم��ا  بطعنه 
و�أ�سا�س   /429/ رق��م  ق��ر�ره��ا  �أ���س��درت  �لتي 
/326/ تاريخ 2015/4/15 و�لمت�سمن رف�س 

�لطعن مو�سوعًا. 
ولعدم قناعة �لطاعن بقر�ر محكمة �لنق�س 
�لمنوط عنه �آنفًا فقد تقدم بدعوى �أمام �لهيئة 
�لمخا�سمة  غ��رف��ة  �لنق�س  لمحكمة  �ل��ع��ام��ة 
و�أ�سا�س   /84/ رق��م  ق��ر�ره��ا  �أ���س��درت  �ل��ت��ي 
قبول  و�لمت�سمن   2016/5/24 تاريخ   /327/

�لقر�ر  و�إب��ط��ال  مو�سوعًا  �لمخا�سمة  دع��وى 
 2015/4/15 تاريخ   /429/ رق��م  �لمخا�سم 
�ل�سادر عن �لغرفة �اليجارية لمحكمة �لنق�س 
�آثاره  كافة  �إلغاء   2015/326 �أ�سا�س  بالدعوى 
ونتائجه... �إلخ تم تقديم �لمطعون �سده بتاريخ 
�لمخا�سمة  بعد  تجديد  بطلب   2017/1/16

و�الإبطال.
�اليجار  قانون  من   /9/ �لمادة  �أن  وحيث 
رقم /6/ لعام /2001/ قد �أعطت �لم�ستاأجر 
للفقرتين  ��ستنادً�  بالتخليه  عليه  �لمحكوم 
/و-ز/ من �لمادة �لثامنة منه �لحق باأن ي�سغل 
�لبناء �لجديد �أو جزء منه يت�سابه �لعقار �لذي 
�أخاله �إذ� �أمكن �النتفاع منه على �لوجه �لذي 

كان ينتفع به قبل �الإخالء وتجديد �لبناء.
للم�ستاأجر  محفوظ  �ل��ع��ودة  حق  �أن  وحيث 
لي�س  بالت�سابه  �لمق�سود  و�أن  �إلى عقار م�سابه 

�لمماثلة في �لم�ساحة و�لموقع كليًا. 
وحيث �أنه من �لثابت �أن �لماأجور عبارة عن 
�اليجارية  �لعالقة  و�أن  م�ستقل  و�ح��د  مق�سم 
و�حد  مق�سم  و��ستثمار  �أ�سغال  �إل��ى  �ن�سرفت 
�إلى مق�سمين  �لبناء  بعد  �لماأجور  �نق�سام  فاإن 
م�ستقلين بحكم طبيعة �لبناء �لجديد و�لرخ�سة 
�لممنوحة ال يعطي حقًا للم�ستاأجر وال للق�ساء 
بتمكين �لم�ستاأجر من نقل تعاقد �إلى مق�سمين 
م�ستقلين حتى ولو كان �لبناء �لجديد قد �أوجد 
يثبت  �أن��ه  طالما  �لموقع  ذ�ت  في  �لمق�سمين 
للمق�سم  �الأ�سا�سية  �لو�جهة  ي�سكل  �أحدهما  �أن 
�لوجه  باأعلى  �النتفاع  باالإمكان  و�أن��ه  �لقديم 

�لذي كان قبل �الإخالء.
�لذي  �لتماثل  غير  وهو  �لت�سابه  الأن  وحيث 
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ي�سترط فيه �لكلية في �لم�ساحة و�لموقع و�ل�سكل 
وحيث �أن �لت�سابه يجيز �لعودة ولم تم �قتطاع 
�أدخلت  بحيث  �لقديمة  �لم�ساحة  م��ن  ج��زء 
يمكن  ال  بحيث  و�ل���درج  �ل���رو�ق  م�ساحة  ف��ي 
�لحق  �لم�ستاأجر  �إعطاء  �أو  تلك  �لعو�ئق  �إز�ل��ة 
�إز�لة  ��ستحالة  بذريعة  مق�سمين  عن  باالنتفاع 
�أو  تلك  �لعو�ئق  �إز�ل��ة  يمكن  ال  بحيث  �لعو�ئق 
�إعطاء �لم�ستاأجر �لحق باالنتفاع من مق�سمين 
بذريعة ��ستحالة �إز�لة تلك �لعو�ئق الأن �إز�لتها 
حق ال تملكه �لمحكمة وال تعديل �لبناء بدعوى 
�لعودة والأن ذلك يخالف طبيعة �لرخ�سة �لتي 

جرى �الخالء ��ستنادً� �إليها �بتد�ء. 
قام  قد  �لجديد  �لبناء  مخطط  �أن  وحيث 
فاإن  �لبلدية  من  �لممنوحة  للرخ�سة  ��ستنادً� 
كون �لمحل �لجديد �لذي حل محل �لماأجور قد 

�أ�سبح �أقل م�ساحة �و �رتفاعًا ال يفيد �لكيدية.
�لعودة  للم�ستاأجر  ي��ج��وز  ال  �أن����ه  وح��ي��ث 
تعادل  ب��ذري��ع��ة  �ل��ب��ن��اء  ذ�ت  ف��ي  للمق�سمين 
�لمق�سمين للمق�سم �لقديم طالما �أن كل مق�سم 
له كيانه �لم�ستقل من مدخل وموقع وم�ساحة وال 

يمكن �لتد�خل بينهما. 
ذهب  ق��د  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  �أن  وحيث 
الجتهاد  وخالفًا  �لقانوني  �لنهج  لهذ�  خالفًا 
منه  تنال  مما  �لنق�س  لمحكمة  �لعامة  �لهيئة 

�أ�سباب �لطعن على نحو يملي نق�سه. 
لذلك 

تقرر بالإجماع:
نق�س �لقر�ر �ملطعون فيه. - 

�إعادة �لتاأمني مل�سلفه.  - 
�إعادة �مللف �إىل مرجعه �أ�سواًل.  - 

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 920 لعام 2017

قر�ر: 898 لعام 2017
تاريخ 2017/8/28

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �اليجارية.
رح��ال-  م��اه��ر   - �ل�سبعة  �ل�سادة:�سعيد   

م�سطفى كادك. 
 - ك�������س���ف   - اأ�������س������ول  ال�����م�����ب�����داأ: 
ت���ب���دي���ل���ه.   - غ����ي����اب����ه   - خ���ب���ي���ر 
في  ن�������س���ت���ب���دل  اأن  ل��ل��م��ح��ك��م��ة  ي����ج����وز  ل   -
دام  م���  غي�به  ب�سبب  الخبير  الك�سف  م��وع��د 
اإل في  اأخ����ر  ب��خ��ب��ي��ر  ي�����س��ت��ب��دل  ُي��ب��ل��غ ول  ل���م 
اإب���داء  م��ن  الأط�����راف  لتمكين  علنية  جل�سة 
الجته�د. هذا  وعلى  ذلك  على  اعترا�س�تهم 

اأ�سباب الطعن: 
بالدعوى  و�ل�����س��ري  باملحاكمة  �ل�����س��روع  مت   -

��ستنادً� لتبليغات غري قانونية.
بالرغم من عدم  �أحد �خلرب�ء  ��ستبد�ل  - مت 

وجود ما ي�سعر بتبليغه موعد �لك�سف. 
خبريه  بت�سمية  للمدعي  �ملحكمة  �سمحت   -
�ملدعى  �جل��ه��ة  �أف����ر�د  تغيب  م��ن  ب��ال��رغ��م 

عليها. 
�لزيادة �لتي طر�أت على �لبدل كبرية جدً�. 

في القانون: 
�سده(  )�لمطعون  �لمدعي  دعوى  �أن  حيث 
عقاره  تخمين  ب��اإع��ادة  �لمطالبة  �إل��ى  تهدف 
�ساغور جو�ني  رقم 11/1448 منطقة عقارية 
�لم�سغول �يجارً� من قبل �لجهة �لمدعى عليها 
ببدل �إيجار �سنوي محدد بالقر�ر �لق�سائي رقم 
�لدرجة  �لمكت�سب   2014/6/2 تاريخ   /497
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�لقطعية بدعوى تخمين �سابقة ل�سعورها بالغبن 
من هذ� �لبدل.

�لقر�ر  �سدر  �لجارية  �لمحاكمة  وبنتيجة 
�لبدل  بتحديد  ق�سى  و�ل���ذي  فيه  �لمطعون 
�ل�سنوي للماأجور مو�سوع �لدعوى ب� /140000/
ل.�س ولعدم قناعة �لجهة �لمدعى عليها بالقر�ر 
ل�سالف �لذكر فقد طعنت فيه لالأ�سباب �لو�ردة 
با�ستدعاء �لطعن. ومن حيث �أن مذكر�ت تبليغ 
كافة �فر�د �لجهة �لمدعى عليها قد تمت ب�سكل 

�أ�سولي وقانوني. 
وحيث �أن �الجتهاد �لق�سائي ��ستقر على �أنه 
ال يجوز للمحكمة في موعد �لك�سف �أن ت�سبدل 
�لخبير ب�سبب تغيبه طالما لم يتبلغ ولم يتعذر 
يتمكن  كي  علنية  جل�سة  في  �إل��ى  �أخ��ر  بخبير 
ذلك  على  �عتر��ساتهم  �إب��د�ء  من  �الأط���ر�ف 
و�أ�سا�س /1668/  قر�ر /1377/  �سوري  نق�س 
�لمحامون  بمجلة  تثور   1974/12/19 تاريخ 

�لعدد �الأول عام /1975/ فقرة /29/.
وحيث �أنه ثابت من مح�سر �سبط �لك�سف �أن 
�لخبير �إبر�هيم... �لذي تم ��ستبد�له بالخبير 
�أكرم... قد تفهم موعد �لخبرة ولم يح�سر مما 
�أن  بح�سبان  �سحيحة  �لخبرة  �إج��ر�ء�ت  يجعل 
مح�سر �سبط �لك�سف �لمذكور هو �سند ر�سمي 

ال يجوز �الدعاء بخالفه �إال بالتزوير.
وحيث �أن �لقر�ر �لمطعون فيه قد �سار وفق 
�الأ�سباب  يجعل  مما  �ل�سليم  �لقانون  �لنهج 

�لمثارة في الئحة �لطعن ال تنال منه. 
لذلك 

تقرر بالتفاق:
1- رف�س �لطعن مو�سوعًا. 

2- م�سادرة �لتاأمني و�إعادة �الإ�سبارة مرجعها 
�ملخت�س. 

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 910 لعام 2017

قر�ر: 897 لعام 2017
تاريخ 2017/8/28

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �اليجارية.
رح��ال-  م��اه��ر   - �ل�سبعة  �ل�سادة:�سعيد   

م�سطفى كادك. 
اخ��ت�����س��ا���ض   - اأ������س�����ول  ال����م����ب����داأ: 
اإن�����ه�����اوؤه.   - اأط�����راف�����ه   - ع���ق���د   -
ح���ول  ال���م���ن����زع���ة  ف����ي  الخ���ت�������س��������ض  اإن   -
ع��ق��ود اإي���ج����ر ال��ت��ي ت��ب��رم��ه��� ال��م��ح���ف��ظ��ة اأو 
ينعقد  ال��م�����س��ت���أج��ري��ن  م��ع  ال��م��دي��ن��ة  مجل�ض 
ع�����م����ة/1995/830)  (هيئة  ال��ع���دي  للق�س�ء 
ب�سكل  ال���م���ن����زع���ة  اإن����ه�����ء  ي���ج���وز  ل  وع���ل���ي���ه 
اليج�رية. ال��ع��اق��ة  ث��ب��وت  ح���ل  ف��ي  منفرد 

اأ�سباب الطعن:
- مل ترد �ملحكمة على �ي من دفوعنا.

- �نتاجهة خا�سة ولي�ست عامة وبالتايل ينعقد 
و�ملحكمة  �ل��ع��ادي  للق�ساء  �الخت�سا�س 
هذ�  م��ن  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  �ج��ت��ه��اد  خ��ال��ف��ت 

�جلانب. 
ثابتة باالي�ساالت �ملربزة  �لعالقة �اليجارية   -
باالي�ساالت  تثبت  �الي��ج��اري��ة  و�ل��ع��الق��ة 

�ملتعلقة بدفع �الأجور. 
على  وخ��ربة  �لك�سف  �إج���ر�ء  بطلب  تقدمنا   -
�ملاأجور �لذي قالت بخ�سو�سه �ملدعى عليها 
�ملحكمة  ترد  ومل  �لعام  �لنفع  خ�س�س  �أن��ه 

على هذ� �لدفع. 
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ت��ن��اق�����س �ل����ق����ر�ر م���ع ن��ف�����س��ه ب���ني �مل��ن  - 
و�لنتيجة. 

و�الأدلة  �لدفوع  على  قر�رها  بنت  �ملحكمة  - 
�لتي ��سطنعها لنف�سه �ملطعون �سده.

في القانون: 
من حيث �أن �لدعوى مو�سوع �لقر�ر �لطعين 
وقف  طلب  على  قائم  �الأول  �سقين  من  موؤلفة 
�لعلني  �لمز�د  ووقف  للم�سمكة  �الخالء  تنفيذ 
باعتبار �لمدعى عليها جاء في �إخالء �لمدعين 

بعد �إنذ�رهم بذلك.
يقوم على  فهو  �لم�ستعجل  �لطلب  لجهة  �أما 
وقف تنفيذ قر�ر �إد�ري �سادر عن رئي�س مجل�س 
مز�د  عن  �العالن  �لمت�سمن  طرطو�س  مدينة 
�لو�قعتين  �لدعوى  مو�سوع  للم�سمكتين  علني 

في �سوق �لهال.
تلك  على  لالعتر��س  يتوجب  �أن���ه  وح��ي��ث 
�لقر�ر�ت �للجوء في �سقة �لعادي �أو �لم�ستعجل 
�الإد�ري  �لق�ساء  هنا  وه��و  �لمخت�س  لق�ساء 
�ساحية و�أن قر�ر وزير �الإد�رة �لمحلية قد �عتبر 
للنفع  �لم�سمكتين خا�سعًا  عليه  �لم�ساد  �لعقار 
لعام /1958/  �لقانون /106/  �لعام والأحكام 
عماًل بقر�ره رقم /712/ تاريخ 2002/9/21.
�لرد  �لو�جب  �لمقام  ه��ذ�  في  �لطلب  ف��اإن 
�الإد�ري  �لق�ساء  بقر�ر محكمة  ذلك  تاأيد  وقد 
و�لذي عقد  لعام /2015/  رقم /14/  �لمبرز 
ورد  �ل��ج��ان��ب  ه��ذ�  م��ن  لنف�سه  �الخت�سا�س 
مدينة  مجل�س  وقر�ر  �النذ�ر  تنفيذ  وقف  طلب 
طرطو�س �أما �لجانب �لمرتبط بتثبيت �لعالقة 
�اليجارية فالثابت �أن �أحد �الأطر�ف لي�س جهة 
�سخ�سية  تعد  �لتي  �لطاعنة  �لجهة  وهو  عامة 

�عتبارية وهي قائمة لخدمة �الع�ساء �لتعاونيون 
�لمنت�سبون �إليها وحيث �أن تو�سيف �لعقد �لقائم 
عليها  �لمدعى  و�لجهة  �ل�سخ�سية  ه��ذه  بين 
�ل�سلح  لمحكمة  للنظرية  �الخت�سا�س  يبقى 
�لمدنية �لناظرة بالدعاوى �اليجارية طالما �أن 
�لهدف من �لعقد هو ��ستثمار �لموقع لم�سمكة 
ولي�س خدمة مرفق عام ولم تن�ساأ لتقديم خدمة 

عامة.
تقوم  �لتي  �لمنازعة  في  �الخت�سا�س  ف��اإن 
حول عقود �يجار تعقدها �لمحافظة �أو مجل�س 
الخت�سا�س  تخ�سع  �لم�ستاأجرين  من  �لمدينة 
 1995/830/ ع��ام��ة  هيئة  �ل��ع��ادي  �لق�ساء 
وبالتالي ال يجوز في حال ثبوت �لعالقة �اليجارية 

�إنهاء �لمنازعة ب�سكل منفرد قبل �الإد�رة.
وح��ي��ث �أن���ه و�ل��ح��ال م��ا ذك��ر ف���اإن تو�سيف 
�أل  على  �لباعث  ك��ون  �لطرفين  بين  �لعالقة 
�إنما يخ�سع  �أو �ال�ستثمار  على �لتعاقد �لتاأجير 
الخت�سا�س �لق�ساء �لعادي على �سوء �لوثائق 
�لمبرزة وعلى �سوء ما تف�سره �لمحكمة للعقود 
�لمعتمدة  �الأ���س��ول  ووف���ق  ب��ال��ن��ز�ع  �لمتعلقة 

لتحديد طبيعة �لعالقة و�سروط �إثباتها. 
وحيث �أن �لقر�ر �لطعين قد �أ�ساب في جانب 
و�أخطاأ بالجانب �الآخر لجهة نفي �الخت�سا�س 
مدى  من  �لبحث  عليه  يتوجب  ك��ان  حين  عنه 
�إذ� كان �لعقد يحمل في  �إال وما  ثبوت �لعالقة 
طياته بنود عقد �إيجار �أم ال ومن ثم يقول كلمته 
متروك  �أم��ر  وه��و  عدمه  من  �لثبوت  حيث  من 

لتقديرها على �سوء ما �سلف. 
فاإن ذلك جدير بنق�سه.
لذلك 
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تقرر بالتفاق:
1- نق�س �لقر�ر �ملطعون فيه.

2- �إعادة �لتاأمني و�مللف ملرجعه. 
-   -

�لق�سية: �أ�سا�س 873 لعام 2017
قر�ر: 783 لعام 2017

تاريخ 2017/8/28
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �اليجارية.

 �ل�سادة:ماهر منال ح�سن - ريا�س قو��س - 
�أحمد حاج زيد.

 - الجل�سة  �سبط   - اأ���س��ول  ال��م��ب��داأ: 
عنها.  ال���رج���وع   - ي��م��ي��ن   - ح��ج��ي��ت��ه 
اأن يرجع عنه� م�  اليمين  - يجوز لمن وجه 
الخ�سم لحلفه�.  الرجوع قبل قبول  دام هذا 
ال�سبوط  م��ن  ال��م��ح���ك��م��ة  جل�سة  �سبط  اإن 
ب�لتزوير. اإل  فيه  يطعن  ل  ال��ت��ي  الر�سمية 

اأ�سباب الطعن:
وفائدة  بتعوي�س  �الإل���ز�م  قانونًا  يجوز  ال   -1

قانونية معًا. 
دون ح�سور  �ل�سهود  �إىل  �ملحكمة  ��ستمعت   -2

�جلهة �لطاعنة. 
مببلغ  منها  باإ�سغال  �لطاعنة  �جلهة  �أقرت   -3
مئة وخم�سة وع�سرون �ألف لرية �سورية تعني 

�إلز�مها بهذ� �ملبلغ فقط.
�ملحكمة  و�لتفتت  �ليمني  �لطاعنة  وجهت   -4

عن ذلك دون مربر قانوين. 
في القانون: 

وكما  �لمدعية  �لجهة  دع��وى  �أن  حيث  من 
�سورها �لوكيل با�ستدعاء دعو�ه تقوم على طلب 
�إ لز�م �لمدعى عليه بدفع بدالت �اليجار �لناتجة 
 /76/ رقم  �لمدعية  و�لجهة  عقار  ��سغال  عن 

11B / منطقة عقارية حلب باليرمون  مق�سم 
�اليجار  ع��ق��دي  مو�سوع  �لعقدية  �ل��م��دة  ع��ن 
من  �لعقار  ��ستالم  وحتى  بالدعوى  �لمرفقين 
قبل �لمدعي بموجب �ل�سبط �لتنفيذي �لمرفق 
��ستهالك  وقيمة  ببدالت  و�إلز�مها  بالدعوى 
�أن  وحيث  �ال�سغال  فترة  عن  و�لكهرباء  �لمياه 
محكمة �لدرجة �الأولى كانت قد �أ�سدرت قر�رها 
به  وطعنت   2014/8/31 تاريخ   /1424/ رقم 
�لجهة �لمدعية ف�سدر �لقر�ر محكمة �لنق�س 
رقم /1260/ لعام /2015/ و�لمت�سمن نق�س 
�لقر�ر لالأ�سباب �لو�ردة فيه و�عيدت �ال�سبارة 
�إلى محكمة �لدرجة �الأولى وبنتيجة �لمحاكمة 
�لجهة  به  فطعنت  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  �سدر 
�ل��و�ردة  �الأ�سباب  عليه  تنعي  عليها  �لمدعى 

بالئحة �لطعن. 
�لمدعى  �لجهة  ��سغال  فترة  �أن  حيث  ومن 
من  وه��ي  �اليجار  عقدي  بموجب  ثابتة  عليها 
بد�ية �لعقد �الأول حتى تاريخ �ل�سبط �لتنفيذي 
�لمت�سمن ت�سليم �لعقار �إلى �لمدعي عن طريق 

د�ئرة �لتنفيذ. 
قد  كانت  �الأول��ى  �لدرجة  �أن محكمة  وحيث 
�لفترة  عن  بالبدالت  �لطاعنة  �لجهة  �ألزمت 
حتى  �لعقدية  للفترة  �لالحقة  و�لمدة  �لعقدية 
مبلغ  تتجاوز  لم  وه��ي  �لفعلي  �لت�سليم  تاريخ 
�لمدعى عليها  �لجهة  به  �أق��رت  �ل��ذي  �الإق��ر�ر 
�سوى �أجور �ل�سهرين وثمانية �أيام �لممتدة �إلى 

�لت�سليم �لفعلي كما ذكر.
من  �لمحاكمة  �لجل�سة  �سبط  �أن  وح��ي��ث 
�ل�سبوط �لر�سمية �لتي ال يطعن بها �إال بالتزوير 
و�أن وكيل �لجهة �لطاعنة كان قد ح�سر �لجل�سة 
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�ال�ستماع �إلى �ل�سهود من بد�ية �لجل�سة وذلك 
�سبب  �لجل�سة مما يجعل  ثابت بمح�سر  ما هو 
طعنه �لمتعلق بذلك غير م�سموع قانونًا وحيث 
�أنه يجوز لمن وجه �ليمين �أن يرجع عنها طالما 
لليمين  �لخ�سم  قبول  قبل  �ل��رج��وع  ه��ذ�  ك��ان 
قد  �لمدعية  �لجهة  كانت  ولما  �إليه  �لموجهة 
�لجهة  قبول  قبل  �ليمين  توجيه  عن  تر�جعت 
�لمدعى عليها مما يجعل ما �نتهى �إليه �لقر�ر 

�لمطعون فيه لهذه �لناحية يتفق و�لقانون.
وحيث �أن �لفائدة �لقانونية تمنح على �سبيل 
�ل�سد�د  في  �لتاأخير  نتيجة  للمت�سرر  �لتعوي�س 
ولما كان �لقر�ر �لمطعون فيه قد ق�سى بتعوي�س 
�لفائدة  �إلى  �إ�سافة  �سورية  ليرة  �ألف  �أربعين 
ال  �لقانونية  �لمبادئ  كانت  ولكما  �لقانونية 
�الأمر  �لمبلغ  بتعوي�س عن ذ�ت  بالحكم  ت�سمح 
لهذه  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  نق�س  يق�سي  �لذي 
�لفائدة  بقاء  مع  �لتعوي�س  طلب  ورد  �لناحية 

كونها فر�ست حتى تاريخ �ل�سد�د �لتام.
�لثامنة  �أن هذه �لدعوى تنظر للمرة  وحيث 

من قبل هذه �لمحكمة. 
لذلك 

تقرر بالتفاق: 
1- قبول �لطعن �سكاًل. 

2- قبوله مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون فيه 
و�حلكم  منه  �لثالثة  �ل��ف��رتة  جلهة  جزئيًا 
برد طلب �لتعوي�س لعدم قيامه على �أ�سا�س 

قانوين. 
�لو�ردة  �حلكمية  �لفقر�ت  باقي  ت�سديق   -3

بالقر�ر �ملطعون فيه. 
4- م�سادرة ن�سف بدل �لتاأمني و�إعادة �لن�سف 

�الآخر �أ�سواًل. 
�لر�سوم  عليها  �مل��دع��ى  �جل��ه��ة  ت�سمني   -5

و�مل�ساريف. 
6- �إعادة �ال�سبارة ملرجعها �أ�سواًل. 

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 819 لعام 2017

قر�ر: 829 لعام 2017
تاريخ 2017/8/20

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �اليجارية.
رح��ال-  م��اه��ر   - �ل�سبعة  �ل�سادة:�سعيد   

م�سطفى كادك. 
 - م���ل���ك���ي���ة   - اإي������ج������ار  ال�����م�����ب�����داأ: 
غ��ب��ن.  - ورث������ة   - ال�����م�����وؤرث  وف������اة 
- ل ي�����س��ت��رط ال��ق���ن��ون ن��ق��ل ال��م��ل��ك��ي��ة ل�سم 
وف�ة  بمجرد  لأن��ه  ب�لغبن،  ل��ادع���ء  الورثية 
اإليهم. حكم�ً  العق�ر  ملكية  تنتقل  ال��م��وؤرث 

اأ�سباب الطعن: 
قبل  م��ن  �لتخمني  دع���وى  ت��ق��دمي  ح��ال  يف   -1
�ملالك البد من �أن يكون من مالك يف �ل�سجل 
�لعقاري و�إبر�ز ح�سر �أرث للموؤرث ال يكفي 

الإثبات �مللكية.
2- �خلربة �لتي �عتمدت عليها �ملحكمة خمالفة 
لالأ�سول و�لقانون ومل تر�ع �الأ�س�س �لقانونية 

�لو�جب مر�عاتها. 
3- �لدعوى ت�ستوجب �لرد لعدم وجود غنب. 

في القانون:
�إلى  لما كانت دعوى �لجهة �لمدعية تهدف 
�لمطالبة بتحديد �لبدل �ل�سنوي للماأجور �لعائد 
عليها  �لمدعى  �لجهة  قبل  من  و�لم�سغول  لها 
 2  /1799/ رقم  �لعقار  على  و�لم�ساد  �يجارً� 
�سالحية جادة وهي عبارة عن محل تجاري في 
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�سارع �لعابد جادة �لعاني رقم /3/ وبالمحاكمة 
�لجارية علنًا �سدر �لقر�ر �لمطعون فيه ولعدم 
قناعة �لجهة �لطاعنة بالقر�ر تقدمت بالئحة 

طعنها مرفقة باالأ�سباب �لو�ردة ذكرها �آنفًا.
�أن  �ل��دع��وى  �أور�ق  خ��الل  من  تبين  وحيث 
�لجهة �لمدعية تملك ح�سة �سهمية من �لعقار 
وال  بالغبن  �الدع��اء  ومن حقها  �أرث��ًا  �إليها  �آلت 
�لورثة  ��سم  �إلى  �لملكية  نقل  �لقانون  ي�سترط 
وفاة  م��ج��رد  الأن  �الدع����اء  ل��ه��م  يت�سنى  ح��ت��ى 
و�أب���رزت  �لعقار  ملكية  حكمًا  تنتقل  �ل��م��وؤرث 
�لجهة �لمدعية ح�سر �أرث مما يعني �أن �الدعاء 
تم ب�سكل �أ�سولي و�لخبرة �لجارية على �لعقار 
كافة  ور�عت  ورقابتها  �لمحكمة  باإ�سر�ف  تمت 
و�أ�سباب  �لقيمة  �لتي تدخل في تقدير  �لعو�مل 
�لمطعون  �ل��ق��ر�ر  من  تنال  ال  �لمثارة  �لطعن 

فيه. 
لذلك 

تقرر بالتفاق: 
قبول �لطعن �سكاًل. - 

رده مو�سوعًا.  - 
ت�سميمن �لطاعن �لر�سم. - 

م�سادرة بدل �لتامني ل�سالح �خلزينة. - 


