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الغرفة االيجارية
- -

الق�ضية� :أ�سا�س  804لعام 2017
قرار 819 :لعام 2017
تاريخ 2017/8/20
محكمة النق�ض – الغرفة االيجارية.
ال�سادة�:سعيد ال�سبعة  -ماهر رح��ال -
م�صطفى كادك.
ال������م������ب������د�أ� :إي��������ج��������ار -ت��خ��م��ي��ن
 ب�������دل �إي������ج������ار ���� -س���ري���ان���ه. �إن ب � ��دل الإي� � �ج � ��ار ال� �ج ��دي ��د للم�أجوري� ��� �س ��ري اع� � �ت� � �ب � ��اراً م � ��ن ت � ��اري � ��خ االدع� � � � ��اء.
�أ�سباب الطعن:
 -1خالف القرار املطعون فيه القانون حيث زاد
بدل االيجار ثالث �أ�ضعاف.
 -2املحكمة م�صدرة القرار حكمت بتخمني
كامل العقار و�ألزمت اجلهة الطاعنة بدفع
كامل فرق الأجور للجهة املدعية.
في القانون:
حيث �أن دعوى الجهة المدعية تهدف �إلى
المطالبة ب�إعادة تخمين العقار رقم /14/3867
منطقة عقارية اب��و جر�ش والم�شغول ايجار ًا
من قبل المدعى عليه (الطاعن) ببدل �إيجار
�سنوي وقدره /27300/ل���.س م�ضي �أكثر من
ثالث �سنوات على التخمين ال�سابق والم�أجور
ي�ستخدم للأغرا�ض التجارية ل�شعوره بالغبن
من هذا البدل.
وبنتيجة المحاكمة الجارية �صدر القرار
المطعون فيه وال ��ذي ق�ضى بتحديد البدل

ال�سنوي للم�أجور مو�ضوع الدعوى بـ /70000/
ل���.س ول �ع��دم قناعة ال�م��دع��ى عليه بالقرار
ال�سالف الذكر فقد طعن فيه للأ�سباب الواردة
با�ستدعاء الطعن.
وح�ي��ث �أن الأخ ��ذ بالخبرة م��ن �صالحية
محكمة المو�ضوع ال رقابة عليها من قبل محكمة
النق�ض طالما �أن �إجراءات الخبرة التي �أجرتها
محكمة المو�ضوع م�ستجمعة ل�شرائطها القانونية
وت�ضمنت كافة �شروط �صحتها وال ي�شوبها �أي
عيب �أو نق�ص �أو غمو�ض وراعت كافة العوامل
الداخلة في تقدير قيمة الم�أجور.
وحيث �أن البدل الجديد ي�سري اعتبار ًا من
تاريخ االدعاء ف�إن الحكم بالفروقات بين البدل
القديم والجديد قد جاء في محله القانوني.
وحيث �أن ال�ق��رار الطعين بما انتهى �إليه
من نتائج قد ا�ستند �إلى ماله �أ�صله في �أوراق
الدعوى مما يجعل الأ�سباب المثارة في الئحة
الطعن م�ستوجبة الرد.
لذلك
تقرر باالتفاق:

 -1رد الطعن مو�ضوع ًا.
 -2م�صادرة الت�أمني و�إعادة الإ�ضبارة مرجعها
املخت�ص.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  801لعام 2017
قرار 817 :لعام 2017
تاريخ 2017/8/20
محكمة النق�ض – الغرفة االيجارية.
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ال�سادة�:سعيد ال�سبعة  -ماهر رح��ال -
م�صطفى كادك.
ال�����م�����ب�����د�أ� :إي�������ج�������ار -ت���خ���م���ي���ن -
ب�����دل �إي����ج����ار  -م���وق���ع ال���م����أج���ور.
 �إن ت �ح��دي��د ال �ب ��دل الإي � �ج� ��اري للم�أجوره ��و م �� �س ��أل��ة ف �ن �ي��ة ت �ح �� �س �م �ه��ا ال �خ �ب��رة مع
م��راع��اة ت�ق��دي��ر ال�ق�ي�م��ة التخمينية لموقع
ال� �م� ��أج ��ور وم �� �س��اح �ت��ه ،وال �ن �ظ ��ام الطابقي
وط � � � ��راز ال � �ب � �ن ��اء وط� �ب� �ي� �ع ��ة اال� � �س � �ت � �خ ��دام.
�أ�سباب الطعن:
 -1البدل منا�سب وال حاجة للتخمني.
 -2مل ت�س�أل املحكمة م�صدرة القرار الطرفني
ع��ن خربائهما وق��ام��ت بت�سميتهم ب�شكل
منفرد.
 -3اخل�برة بالغت ب�شكل كبري بتقدير قيمة
الأر���ض والبناء وج��اءت ب�شكل ج��زايف دون
بيان الأ�س�س املعتمدة يف التقدير.
 -4مل تربز اجلهة املدعية عقد االيجار وكان
على املحكمة تطبيق ن�سبة  %6ولي�س .%7
في القانون:
حيث �أن دعوى الجهة المدعية (المطعون
�ضدها تهدف �إل��ى المطالبة ب��إع��ادة تخمين
عقارها  /2150/منطقة عقارية  .....الذي هو
عبارة عن م�ستودع والم�شغول ايجار ًا من قبل
الجهة المدعى عليها ببدل �إيجار �سنوي قدره
/1.917.952.4ل���.س لم�ضي �أكثر من ثالث
�سنوات على تخمين ال�سابق و�شعورها بالغبن
من هذا البدل.
وب �ن �ت �ي �ج��ة ال �م �ح��اك �م��ة ال� �ج ��اري ��ة �صدر
ال �ق��رار المطعون فيه وال��ذي ق�ضى بتحديد
ال�ب��دل ال�سنوي للم�أجور مو�ضوع ال��دع��وى بـ
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/3.0427152/ل�.س
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار
ال�سالف ال��ذك��ر فقط طعنت فيه للأ�سباب
الواردة با�ستدعاء الطعن.
وحيث �أن البدل االيجاري منا�سب �أم غير
منا�سب م�س�ألة فنية تح�سمها الخبرة.
وحيث �إن �إج��راءات الخبرة قد تمت ب�شكل
�سليم و�أ�صولي بح�سبان �أن الجهة المدعية
ممثلة بوكيلها قد تركت �أم��ر ت�سمية الخبير
للمحكمة مما يعني �أن��ه لم يجر االتفاق بين
طرفي الدعوى على ت�سميته.
وحيث �أن الخبرة الجارية في الدعوى قد
تمت وفق الأ�صول والقانون وجاء تقرير الخبرة
وا�ضح ًا ال لب�س فيه وال غمو�ض ومعللأ ومبني ًا
على �أ�س�س علمية �سليمة وق��د راع��ى الخبير
في تقدير القيمة التخمينية موقع الم�أجور
وم�ساحته وال�ن�ظ��ام الطابقي وط ��راز البناء
وطبيعة اال�ستخدام وحيث �أن العالقة االيجارية
ثابتة بالأحكام الق�ضائية المبرزة في دعاوى
تخمين �سابقة بين طرفي الدعوى.
وح�ي��ث �أن ال�م��أج��ور ي�ستخدم للأغرا�ض
التجارية ف��إن الن�سبة الواجب اعتمادها هي
.%7
وحيث �أن الأ�سباب المثارة في الئحة الطعن
ال تعدو �سوى مجادلة في غير محلها القانوني
الأم ��ر ال��ذي ي�ستدعي رد الطعن لخلوه من
عوامل النق�ض.
لذلك
تقرر باالتفاق:

 -1رد الطعن مو�ضوع ًا.
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� -2إعادة اال�ضبارة ملرجعها املخت�ص.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  883لعام 2017
قرار 862 :لعام 2017
تاريخ 2017/8/23
محكمة النق�ض – الغرفة االيجارية.
ال�سادة :ماهر منال ح�سن  -ريا�ض قوا�ص-
�أحمد حاج زيد.
المبد�أ :بينات  -خبرة � -إجراءاتها.
 �إن ال� �خ� �ب ��رة م� ��ن �� �ص�ل�اح� �ي ��ات محكمةال� �م ��و�� �ض ��وع وال رق� ��اب� ��ة ع �ل �ي �ه��ا م� ��ن قبل
محكمة النق�ض ما دام��ت �إج��راءات�ه��ا �سليمة
ال ي �� �ش��وب �ه��ا ع �ي��ب �أو ن �ق ����ص �أو غمو�ض.
�أ�سباب الطعن:
� -1إن اخل�ب�ير مل ي��راع��ي يف تقديره الأم��ور
التالية:
�أ -اال�صالحات التي قام بها الطاعن �إ�ضافة
�إىل التح�سينات واالن�شاءات.
ب -مل تراعي اخلربة قوة امل�أجور ال�شرائية.
ج -مل ي�أخذ اخلبري باحل�سبان �أثناء التخمني
موقع العقار وو�صفه وم�ساحته مبلغ التخمني
مبالغ فيه جد ًا.
احلكم مل يناق�ش الدعوى مناق�شة مو�ضوعية.
اخلربة جرت بغياب الطاعن.
ق ��رار التخمني ج��اء خم��ال�ف� ًا ل �ق��رار حمكمة
النق�ض �إن ال يحق للم�ؤجر طلب التخمني
طيلة مدة العقد غ ّدا كان معقود ًا لأقل من
ثالث �سنوات.
في القانون:
من حيث �أن دعوى المدعي المطعون �ضده
تهدف �إلى تخمين العقار الم�أجور للمدعى عليه

هيثم ...والكائن �ضمن العقار  31/464والذي
ي�شغله المدعى عليه في �أعمال التجارة.
�صدر قرار محكمة �أول درجة قا�ضي ًا بتحديد
البدل ال�سنوي للم�أجور مو�ضوع الدعوى بمبلغ
وقدره  /105105/ليرة �سورية والزام المدعى
عليه بهذا البدل اعتبار ًا من تاريخ االدعاء في
/29
ولأن المدعى عليه يعيب على القرار القيمة
التي انتهى �إليها فقد طعن به للأ�سباب التي
�أوردها في الئحة طعنه والم�سرودة �آنف ًا.
ف �م��ن ح �ي��ث �أن الأخ� ��ذ ب��ال �خ �ب��رة ه��و من
�صالحية محكمة المو�ضوع وال رقابة عليها من
قبل محكمة النق�ض طالما �أن �إجراءات الخبرة
�سليمة وتقرير الخبرة ال ي�شوبه عيب �أو نق�ص
�أو غمو�ض.
وح�ي��ث �أن ال�خ�ب��رة ال�ت��ي �أج��رت�ه��ا محكمة
المو�ضوع ق��د ج��اءت م�ستجمعة ل�شرائطها
القانونية وت�ضمنت كافة العنا�صر الداخلة
في تقدير الم�أجور لجهة الموقع والم�ساحة
وال �ت��رت �ي��ب ال�ط��اب�ق��ي وط� ��راز ال �ب �ن��اء وقيمة
االن �� �ش��اءات واالح��داث��ات واال� �ص�لاح��ات التي
�أجراها الطاعن مما يجعل ما �أث��اره المدعى
عليه الطاعن من مطاعن حول الخبرة قا�صرة
عن �أن تنالها.
وحيث �أن القرار المطعون فيه قد ناق�شت
واقعة الدعوى ورد على كافة الدفوع المثارة
رد ًا �سليم ًا و�أ�صولي ًا وي�ستند �إلى ما هو ثابت في
�أوراق الملف الأم��ر ال��ذي تكون معه الأ�سباب
المثارة بالئحة الطعن قا�صرة عن �أن تنال من
القرار الطعين ويتعين رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
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لذلك
تقرر بالإجماع

 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
 -3ت�ضمني ال�ط��اع��ن ال��ر� �س��وم وامل�صاريف
واالتعاب وم�صادرة ال�سلفة.
� -4إعادة الأوراق �إىل مرجعها.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1052لعام 2017
قرار 1083 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/16
محكمة النق�ض – الغرفة االيجارية.
ال�سادة :ماهر منال ح�سن  -ريا�ض قوا�ص-
�أحمد حاج زيد.
ال�����م�����ب�����د�أ :ب����ي����ن����ات  -خ����ب����رة -
م������أج�����ور  -ق��ي��م��ت��ه  -م�����س��اح��ت��ه.
 ال ي���ش�ت��رط ف��ي ت�ق��دي��ر ال �خ �ب��رة �أن يقومال�خ�ب��راء بذكر م�ق��دار م�ساحة ال�م��أج��ور في
م�ع��ر���ض ت�ق��دي��ر قيمته ،م��ا دام ال�ت�ق��ري��ر قد
ل�ح��ظ م���س��اح�ت��ه ف��ي �أث �ن��اء ت�ق��دي��ر القيمة.
�أ�سباب الطعن:
 �صدور القرار الطعني معت ًال ال�ستناده على
تقرير اخلرباء الذي جاء خمالف ًا للقانون.
 مل يقم اخلرباء بقيا�س م�ساحة امل�أجور على
الواقع.
 عدم اال�ستفادة من امل�أجور ب�شكل كامل.
 عدم الرد على الدفوع املثارة وعدم مناق�شتها
وعدم الرد على الطلبات املثارة.
 القرار �سابق لآوانه وخمالف للقانون.
في القانون:
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م��ن حيث �أن دع��وى الجهة المدعية �إنما
ت�ه��دف �إل ��ى الحكم بتخمين �أج ��ور عقارها
المرجعة للجهة المدعية ت�أ�سي�س ًا على �شعورها
بالغبن من الأجرة الحالية وبنتيجة المحاكمة
�أم��ام محكمة ال��درج��ة الأول��ى ق�ضت بتحديد
البدل ال�سنوي للم�أجور مو�ضوع الدعوى بمبلغ
 /119000/ليرة �سورية اعتبار ًا من تاريخ
االدعاء�....إلخ.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا
ال�ق��رار فقد ب��ادرت �إل��ى الطعن به للأ�سباب
الم�سرودة �أعاله.
وحيث �أن العالقة االيجارية لم تكن مو�ضع
خالف بين الطرفين والتي �أق��رت بها الجهة
المدعى عليها.
وحيث �أن محكمة الدرجة الأول��ى كانت قد
ق��ررت �إج ��راء الك�شف والخبرة على العقار
مو�ضوع الدعوى لمطابقة القيد العقاري على
ال��واق��ع وو��ص��ف حالته ال��راه�ن��ة والتثبت من
ال�شاغلين وم�ستندهم باال�شغال وتقدير قيمته
ال�شرائية بتاريخ االدعاء وعلى و�ضعه الراهن
وبو�صفه م�ؤجر ًا مع مراعاة الموقع والم�ساحة
وطراز البناء والتوزيع الطابقي ومدى االنتفاع
وكافة العوامل الأخرى الداخلة بالتقدير.
وحيث �أن الخبرة جاءت م�ستوفية ل�شرائطها
وم�ستجمعة موجباتها القانونية بعد �أن قام كل
طرف بت�سمية خبيره ومطابقة للمهمة للموكلة
�إليها م��ن قبل المحكمة ووا�ضحة ومف�صلة
وبح�ضور وكيل الجهة المدعى عليها الطاعنة.
وحيث �أنه ال ي�شترط في تقدير الخبرة �أن
يقوم الخبراء بذكر مقدار م�ساحة الم�أجور في
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معر�ض تقدير قيمته ما دام التقرير ي�شير �إلى
مالحظة م�ساحته �أثناء تقدير القيمة ومراعاة
ذلك وال ي�شترط في تقرير الخبرة �أن يت�ضمن
تف�صيالت �أكثر من ذلك وحيث تبين �أن الخبراء
قد راعوا كافة العوامل الداخلة والم�ؤثرة في
القيمة ال�شرائية بما فيها الم�ساحة.
وحيث �أن القرار الطعين قد ناق�ش الدعوى
ورد على كافة دفوع و�أق��ام فيها حكم القانون
مما ال تنال منه �أ�سباب الطعن.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 رد الطعن مو�ضوع ًا. م�صادرة الت�أمني. ت�ضمني الطاعن الر�سوم وامل�صاريف.� -إعادة امللف �إىل مرجعه �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1085لعام 2017
قرار 1090 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/16
محكمة النق�ض – الغرفة االيجارية.
ال�سادة :ماهر منال ح�سن  -ريا�ض قوا�ص-
�أحمد حاج زيد.
ال��م��ب��د�أ� :إي��ج��ار  -وف���اة الم�ست�أجر
 ورث������ة  -ح��ق��ه��م ف����ي الإي����ج����ار. ي� �ن� �ت� �ق ��ل ال� � �ح � ��ق ف� � ��ي الإي � � � �ج � � ��ار ب� ��وف� ��اةال�م���س�ت��أج��ر �إل� ��ى �أف � ��راد �أ� �س��رت��ه المقيمين
م �ع��ه وال �م �� �س �ت �م��ري��ن ب ��إ� �ش �غ ��ال ال� �م� ��أج ��ور.
�أ�سباب الطعن:
� -1أخط�أت املحكمة م�صدرة القرار حني �أدخلت
ورثة امل�ست�أجر بناء على ح�صر �إرث قانوين
ال �شرعي مما يجعل اخل�صومة معتلة.

 -2اخلربة اجلارية يف الدعوى باطلة لأنه مل
يتم التثبت من �شاغلي العقار امل�أجور كما �أن
اخلربة متت دون ح�ضور اجلهة الطاعنة.
 -3مل تلحظ اخل�برة التح�سينات اجلارية يف
امل ��أج��ور واع�ت�م��دت على خبري م�سمى من
خارج جدول اخلرباء.
 -4مل ترد املحكمة على دفوعنا املثارة جلهة
�إنكار العالقة االيجارية.
في القانون:
حيث �أن دعوى الجهة المدعية (المطعون
�ضدها) تهدف �إلى المطالبة ب�إعادة تخمين
ال�شقة ال�سكنية الم�شادة على العقار رقم
 /1240/منطقة ع�ق��اري��ة  ....والم�شغولة
ايجار ًا من قبل المدعى عليه (الطاعن) ببدل
�إي �ج��ار �سنوي ق��دره  / )29492( 50/ليرة
�سورية بموجب قرار حكم ق�ضائي وذلك لم�ضي
�أكثر من ثالث �سنوات على التخمين ال�سابق
ول�شعورها بالغبن م��ن ه��ذا ال�ب��دل وبنتيجة
المحاكمة الجارية �صدر القرار المطعون فيه
والذي ق�ضى بتحديد البدل ال�سنوي للم�أجور
مو�ضوع الدعوى بـ  3910ل���.س ولغدم قناعة
المدعى عليه بالقرار ال�سالف الذكر فقد طعن
فيه للأ�سباب الواردة با�ستدعاء الطعن وحيث
�أن العالقة االيجارية عالقة �شخ�صية تنتقل
�إلى ورثة الم�ست�أجر في حال وفاته وي�صبح كل
منهم م�ست�أجر ًا �أ�صلي ًا وحيث �أنه ينتقل الحق
في االيجار بوفاة الم�ست�أجر �إلى �أفراد �أ�سرته
المقيمين معه في ح��ال وفاته والم�ستثمرين
ب�أ�شغال الم�أجور وحيث �أن المحكمة م�صدرة
القرار المطعون فيه قد ق�ضت بمواجهة �أحد
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ورثة الم�ست�أجر الأ�صلي وهو الطاعن دون �أن
تتثبت ب�أنه ال�شاغر الوحيد للم�أجور مو�ضوع
ال��دع��وى رغ��م �إق���راره بجل�سة 2016/2/24
�أ�شغاله الم�أجور مع �أخ��ري��ن من ال��ورث��ة مما
يجعل ق��راره��ا مت�سرع ًا و�سابق ًا لآوان ��ه مما
يجعل ال�سبب الثاني من �أ�سباب الطعن ينال
من القرار المطعون فيه ويتيح للجهة الطاعنة
�إثارة دفوعها مجدد ًا �أمام محكمة المو�ضوع.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1نق�ض القرار املطعون فيه.
� -2إعادة اال�ضبارة مرجعها املخت�ص.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  968لعام 2017
قرار 991 :لعام 2017
تاريخ 2017/9/25
محكمة النق�ض – الغرفة االيجارية.
ال�سادة :ماهر منال ح�سن  -ريا�ض قوا�ص-
�أحمد حاج زيد.
المبد�أ� :إيجار  -م�أجور  -تركه  -عودة
 تعوي�ض � -إن��ه��اء عالقة �إيجارية. م��ن ت��رك ال�م��أج��ور ح��ال ح�ي��اة الم�ست�أجرالم�ؤرث فال يحق له اال�ستمرار في اال�ستئجار
وال طلب العودة بعد االخ�لاء وال التعوي�ض
بعد انهاء العالقة الإيجارية وعليه االجتهاد.
�أ�سباب الطعن:
 اقيمت دع��وى الإخ�لاء لعلة القدم والبناء
مبواجهة امل�ست�أجرين كورك و�سمرية وبعد
االخالء تويف امل�ست�أجرين.
 ال يجوز رد الدعوى لعدم �صحة اخل�صومة
ب�سبب عدم قيام جميع الورثة باالدعاء.
المحامون  -الأعداد  4 ، 3 ، 2 ، 1لعام  - 2018ال�سنة .83

 مل ترد املحكمة على الدفوع املثارة وخا�صة
املذكرة امل�ؤرخة .2014/9/19
 ال يجوز جعل حق اجلهة املدعية موقوف ًا على
ادعاء باقي الورثة.
 احلكم حمل االجتهاد الذي ورد فيه �أكرث
مما يحتمل.
في القانون:
من حيث �أن دع��وى الجهة المدعية وكما
�صورها الوكيل با�ستدعاء دعواه تقوم على طلب
الزام المدعى عليه بدفع التعوي�ض بن�سبة %40
من قيمة الم�أجور مو�ضوع الدعوى لعدم امكانية
العودة �إلى الم�أجور بعد �أن �صدر بحقها قرار
الإخالء لعلة الهدم والبناء باعتبار �أن الم�أجور
ك��ان �سكن ًا بالطابق الأر� �ض��ي وت��م ترخي�ص
محالت تجارية.
ومن حيث �أن محكمة الدرجة الأولى كانت
قد روت دعوى الجهة المدعية �شك ًال وبموجب
ق��رار محكمة النق�ض رق��م  434لعام 2014
تقرر نق�ض القرار وبعد �إع��ادة اال�ضبارة �إلى
محكمة الدرجة الأولى �صدر القرار المطعون
فيه وقد طعنت به الجهة المدعية طالبة نق�ضه
للأ�سباب الواردة بالئحة الطعن.
وم��ن ح�ي��ث �أن ��ه وب�ع��د االط�ل�اع ع�ل��ى كافة
محتويات اال�ضبارة تبين ما يلي :كان المرحوم
كورك وزوجته �سميرة ي�شغالن العقار مو�ضوع
الدعوى ايجار ًا وقد تقدم المالك بمواجهتهم
ب��دع��وى الإخ �ل�اء لعلة ال �ه��دم وال �ب �ن��اء وبعد
الإخالء توفي المرحوم كورك فتقدمت الجهة
المدعية بدعواها ه��ذه و�أث�ن��اء �سير الدعوى
توفيت المرحومة �سميرة وتم �إبراز ح�صر �إرث
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لها وثابت الجهة المدعية لبقية االدعاء.
وم��ن حيث �أن الجهة المدعية ك��ان��ت قد
تقدمت ب��دع��واه��ا ه��ذه �أ��ص��ال��ة و�إ��ض��اف��ة �إلى
تركة الم�ؤرثين وبذلك ف�إنها كانت �أخذت كافة
االحتياطات في �صفة االدعاء ف�إذا كان الحق
ال�شخ�صي يتوجب الحكم لها وتبع ًا ل�صفة
الأ�صالة و�إذا كان الحق يتعلق بالتركة يتوجب
�آنف ًا الحكم للتركة باعتبار �أنها �أب��رزت حجو
ح�صر الإرث التي ثبتت �أن الجهة المدعية
تجد ورثة المرحومين مع الفارق بالنتيجة التي
يتوجب الحكم لها بحقوقها ال�شخ�صية تبع ًا
للأ�صالة والحكم للتركة التي لمتق�ضي في حال
االدعاء �إ�ضافة للتركة هذا الجهة ال�صفة في
االدعاء والتي كانت �صحيحة في هذه الدعوى.
�أما لجهة التعوي�ض مو�ضوع هذه الدعوى ف�إنه
كان على المحكمة م�صدرة القرار المطعون
فيه �أن تتحقق وتتثبت فيما �إذا كانت الجهة
المدعية طالبة التعوي�ض �شاغلة للم�أجور حال
حياة الم�ؤرث وقبل االخالء �أم ال باعتبار �أنه قد
يحق لهم من الورثة العودة �إلى الم�أجور وهم
من كانوا �شاغلين قبل الإخ�لاء وبالتالي يحق
لهم طلب التعوي�ض عن �إنهاء العالقة االيجارية
�أما من ا�ستغنى عن الم�أجور حال حياة الم�ؤرث
فال يحق له طلب العودة بعد االخالء وال طلب
التعوي�ض بعد �إنهاء العالقة االيجارية وذلك
ما ا�ستقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة
النق�ض بالقرار رقم  346تاريخ 2008/10/13
�أ�سا�س  1849لعام  2008حيث �أنه كر�س المبد�أ
التالي رزق الم�ستقر عليه اجتهاد ًا �أن من حق
له ال�سكن في الم�أجور وبعد وف��اة الم�ست�أجر

هم الورثة الذين كانوا يقيمون معه وا�ستمروا
في الإقامة فيه حتى تاريخ الوفاة الم�ست�أجر
الم�ؤرث.
م��ن ت��رك ال�م��أج��ور على حياة الم�ست�أجر
الم�ؤرث ال حق له باال�ستمرار في اال�ستئجار
وبالتالي ال حق له في المطالبة بالتعوي�ض عن
�إنهاء العالقة االيجارية م�سا � 201ص367/
مجموعة القواعد القانونية التي اقرتها الهيئة
العامة لمحكمة النق�ض الجزء ال�ساد�س ومن
حيث �أن القرار المطعون فيه لم يتبع كلمته
الفا�صلة من هذا النزاع مما يجعله مت�سوجب ًا
النق�ض ولما كان النق�ض للمرة الأولى لم يكن
ب�سبب مو�ضوعي و�إنما ل�سبب �شكلي.
لذلك
تقرر باالتفاق:

 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2قبوله مو�ضوع ًا ونق�ض القرار املطعون فيه.
 -3اعادة الت�أمني �إىل م�سلفه �أ�صو ًال.
 -4اع��ادة اال�ضبارة ملرجعها �أ��ص��و ًال لإجراء
املقت�ضى القانوين.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1151لعام 2017
قرار 1076 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/15
محكمة النق�ض – الغرفة االيجارية.
ال�سادة :ماهر منال ح�سن  -ماهر رحال-
�أحمد حاج زيد.
ال��م��ب��د�أ� :أ���ص��ول  -ت��دخ��ل  -ج���وازه.
 ال ي �ج��وز ال �ت��دخ��ل ب�ع��د ال�ن�ق����ض �إال لمنحل محل �أح��د الخ�صوم وعليه االجتهاد)*(.
*  -انظر قرار الهيئة العامة �أ�سا�س  275قرار  67تاريخ 2016/9/21
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�أ�سباب الطعن:
 مل تبحث املحكمة بدفوع اجلهة الطاعنة.
 ا�ستجابة املحكمة لطلب التدخل بعد النق�ض
وق� ��رار ال�ن�ق����ض مفاعيله ع�ل��ى النواحي
املنقو�ضة.
 مل ترد املحكمة على طلب هدر اخلربة رغم
التناق�ض بينها وبني التقرير ال�سابق.
 مل تعط املحكمة الطاعن فر�صة الدفاع.
في القانون:
من حيث �أن دع��وى الجهة المدعية وكما
�صورها الوكيل با�ستدعاء دعواه تقوم على طلب
تحديد البدل ال�سنوي لعقارها الم�أجور رقم
 ..... 1/464رقم  14/11والزام المدعى عليه
الم�ست�أ<ر بالبدل الجديد اعتبار ًا من تاريخ
االدع��اء ال��واق��ع في  2014/12/8وم��ن حيث
�أن محكمة الدرجة الأول��ى كانت قد �أ�صدرت
ال �ق��رار رق��م  /73/ت��اري��خ 2015/12/29
والمت�ضمن تخمين الم�أجور وتحديد البدل
ال�سنوي للم�أجور وطعنت به الجهة المدعى ع
ليها و�صدر قرار محكمة النق�ض رقم /693/ :
ل�ع��ام  2016وال ��ذي بموجبه ت��م نق�ض قرار
محكمة الدرجة الأولى يكون المدعي ال يملك
غالبية �سهام الم�أجور و�أعيدت اال�ضبارة �إلى
محكمة ال�صلح ف�صدر القرار المطعون فيه
بعد �أن تدخل مالك بقية �سهام العقار الم�أجور
فطعنت به الجهة المدعى عليها طالبة نق�ضه
للأ�سباب الواردة بالئحة الطعن وبعد االطالع
(املحامون)  8-5لعام � - 2017صفحة  329ق�ضاء املحاكم .وفحواه� :أن
الأ�صول واالجتهادات الق�ضائية �أجازت التدخل بعد النق�ض يف حالة واحدة
فريدة هي عند حلول طالب التدخل حمل املدعي في�صبح خلفاً له ،فيملك
اخللف احلقوق بقدر ما يتلقاه من �سلطة ( .م.ن  .املجلة).
المحامون  -الأعداد  4 ، 3 ، 2 ، 1لعام  - 2018ال�سنة .83

على كافة محتويات اال�ضبارة تبين ما يلي:
من حيث �أن الجهة المدعية يو�سف �أرفقت
با�ستدعاء دعواها بيان قيد عقاري اللعقار
الم�أجور ي�شعر بملكيتها لن�صف �أ�سهم العقار
مو�ضوع الدعوى وقد ت�أ�س�س القرار الناق�ض
الأول على هذا ال�سبب وهو عدم ملكية المدعي
لغالبية �سهام الم�أجور.
وم��ن حيث �أن قانون االيجار �أج��از لمالك
غالبية �سهام العقار الم�أجور تخمين كامل
العقار �أي �أن التخمين ي�سري على باقي ال�شركاء
والم�شتاعين.
و�أم��ا ال��ذي يملك الأقلية فحين له تخمين
�سهامه فقط ال ي�سري ذلك على باقي ال�شركاء
الم�شتاعين ومن حيث �أن المتدخل ح�سام ...
المالك لباقي �سهام العقار الم�أجور قد تدخل
في هذه الدعوى بعد �صدور قرار النق�ض الأول
وحيث �أنه وفق ًا لما ا�ستقر عليه اجتهاد محكمة
النق�ض ال يجوز التدخل بعد النق�ض �إال من حل
محل �أحد الخ�صوم مما يجعل قبول طلب تدخله
من قبل المحكمة المطعون بقرارها قد جاء
خالف ًا لأحكام القانون وهو جدير بالنق�ض.
ومن حيث �أن الطعن واقع في هذه الدعوى
للمرة الثانية مما يجعل هذه المحكمة محكمة
مو�ضوع.
ومن حيث �أن المدعي المطعون �ضده يو�سف
يملك بموجب القيد العقاري ن�صف �أ�سهم
الم�أجور فقط و�أن غاليبة ال�سهام في القانون
االيجار تعني � /1800/سهم �أي ثالثة �أرباع
الأ��س�ه��م وبالتالي م��ن حقه تخمين الأ�سهم
الخا�صة به ال ي�سري ذل��ك على كامل العقار
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الم�أجور.
وم��ن ح�ي��ث �أن ال�خ�ب��رة ج ��اءت م�ستوفية
لكافة �شرائطها ال�شكلية والمو�ضوعية ف�إن
هذه المحكمة ت�أخذ بها لعدم وجود �أي عيب
ي�شوب هذه الخبرة ولما كانت محكمة الدرجة
الأول��ى وا�ستناد ًا �إل��ى الخبرة قد ح��ددت بدل
الإي �ج��ار ال���س�ن��وي لأم ��ل ال�ع�ق��ار بمبلغ قدره
/44800/ل�.س �أربعة و�أربعون �ألف وثمانمائة
ليرة �سورية وبذلك يكون بدل الإيجار ال�سنوي
الخا�ص ب�سهام الجهة المدعية مبلغ وقدره
/22400/ل�.س اثنان وع�شرون �ألف و�أربعمائة
ليرة �سورية.
وحيث �أن الغبن يكون ق��د ت��واف��ر م��ن بدل
االي �ج��ار ال���س�ن��وي لح�صة ال�ج�ه��ة المدعية
بالمقارنة مع التخمين ال�سابق المحدد بموجب
القرار ق�ضائي مبرز ب�إ�ضبارة هذه الدعوى.
وحيث �أن الدعوى �أ�ضحت جاهزة للف�صل
و�أن ه��ذه المحكمة �أ�ضحت محكمة مو�ضوع
لكونها ت�ضع يدها على الدعوى للمرة الثانية.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 قبول الطعن �شك ًال.
 قبوله مو�ضوع ًا ونق�ض القرار املطعون فيه
وف�سخ كامل فقراته احلكمية واحلكم مبا
يلي:
 حتديد بلد االيجار ال�سنوي ل�سهام املدعي
يو�سف  ...احل�ك��م بالعقار امل ��أج��ور رقم
 /14/11 .... 1/464مببلغ وقدره 22400
ل�.س اثنان وع�شرون �ألف و�أربعمائة لرية
�سورية و�إلزام الطرفني بهذا البدل اعتبار ًا






من تاريخ االدعاء الواقع .2014/12/8
رد طلب تدخل املتدخل ح�سن  ....لعدم
قيامه على �أ�سا�س قانوين �سليم.
�إعادة ن�صف بدل الت�أمني �إىل م�سلفه �أ�صو ًال
وم�صادرة الن�صف الأخر �أ�صو ًال.
ت�ضمني اجل �ه��ة امل��دع��ى عليها الر�سوم
وامل�صاريف.
�إعادة اال�ضبارة �إىل مرجعها �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  865لعام 2017
قرار 1048 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/8
محكمة النق�ض – الغرفة االيجارية.
ال�سادة :ماهر منال ح�سن  -ريا�ض قوا�ص-
�أحمد حاج زيد.
ال��م��ب��د�أ :ع��ق��د  -تف�سيره � -شروط
خ����ا�����ص����ة � -أول����������ى ب����ال����رع����اي����ة.
الأ� �ص��ل ف��ي تف�سير العقد ه��و اح �ت��رام �إرادة
المتعاقدين ط�ب�ق�اً ل�م�ب��د�أ �سلطان الإرادة.
 �إن ال� ��� �ش ��روط ال �خ��ا� �ص��ة ال �م �ك �ت��وب��ة فيالعقد �أول��ى بالرعاية م��ن ال���ش��روط العامة
ال �م �ط �ب��وع��ة ف ��ي ك��اف��ة ال �ع �ق��ود م� � ��ادام هذا
التخ�صي�ص يعبر ع��ن �إرادة المتعاقدين.
�أ�سباب الطعن:
 -1املحكمة رد الدعوى وقد اتخذت من نف�سها
عن املدعى عليه.
 -2عقد االي �ج��ار يلتزم مبوجبه امل ��ؤج��ر �أن
ميكن امل�ست�أجرين من االنتفاع عن امل�أجور
مدة معينة من هي املدة التي ذكرها عقد
االيجار.
 -3ال�شروط العقدية مل متتثل الت�أييد لأن هذا
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العقد يخرج عن قاعدة التحديد.
 -4املادة  /565/م نفت على بانهاء املدة املعينة
يف العقد دون حاجة �إىل تنبيه باالخالل
والعقد هو �صك تنفيذي.
 -5وج��ه الطاعن �إن��ذار للمدعى عليه لإنهاء
العالقة االيجارية وفق ن�ص املادة .531
في القانون:
حيث �أن دع��وى المدعي تهدف �إل��ى �إنهاء
العالقة االي�ج��اري��ة بينه وبين المدعى عليه
على المحل التجارية القائم على العقار رقم
 2/689من منطقة  ....العقارية  1/1ت�أ�سي�س ًا
على �أن مدة العقد قد انتهت وبالتالي فهو يطلب
ت�سليمه الم�أجور طالب ًا من ال�شواغل وال�شاغلين
و�إلزام المدعى عليه بدفع التعوي�ض الذي تقدره
المحكمة.
�صدر ق��رار محكمة الدرجة الأول��ى قا�ضي ًا
ب��رد ال��دع��وى فكتن ه��ذا الطعن من المدعي
للأ�سباب التي �أوردها في الئحة طعنه.
فمن حيث �أن المدعي الطاعن قد �أبرز �صورة
عن عقد �إيجار بين م�ؤرثيه وريم  ...والمطعون
�ضده �سيزار ...وم��ؤرخ في  2008/12/1وقد
ورد فيه كتابة بخط اليد �أن مدة االيجار هي �سنة
كاملة تتجدد تلقائي ًا اعتبار ًا من .2008/2/1
وحيث �أن المدعي الطاعن يتم�سك بالفقرة
ال�ساد�سة المطبوعة من العقد والتي تن�ص على
�أنه ففقي حال ح�صول خالف بين طرفي العقد
ف��إن العقد تطبق عليه �أحكام قانون االيجار
رقم  /6/لعام  2001والقانون رقم  /10/لعام
 2006ويطلب ا�ستناد ًا �إلى تلك الفقرة الحكم
ب�إنهاء العالقة االيجارية النتهاء مدة العقد
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وت�سليمه الم�أجور.
حيث �أن المدعي عليه دف��ع ال��دع��وى ب�أن
العالقة تتجدد تلقائي ًا وذل��ك ا�ستناد ًا �إلى
العبارة المكتوبة بخط اليد على العقد.
فمن حيث �أن االجتهاد الق�ضائي قد ا�ستقر
على �أن الأ�صل في تف�سير العقد احترام �إرادة
المتعاقدين طبق ًا لمبد�أ �سلطان االدارة و�إن
مهمة المحكمة التعرف على �إرادة المتعاقدين
ف�إذا جاءت �إرادة المتعاقدين ونيتهما �صريحة
وا�ضحة دون غمو�ض فال يجوز الخروج عن هذه
الإرادة واف�سادها بتحميل تف�سيرها غير ما
حملت وتحميلها معنى ومدى غير ما قررته.
غرفة �أول��ى ق��رار � /238/أ�سا�س /322/
تاريخ � 2000/6/29سجالت محكمة النق�ض.
وحيث �أنه قد تبين للمحكمة بو�ضوح �إن �إرادة
طرفي الدعوى قد ان�صرفت �إل��ى �أن العالقة
العقدية حول �إيجار العقار خا�ضعة للتخديد
التلقائي بداللة العبارة التي �أ�ضيفت بخط
اليد على العقد المبرز �صورته وكان االجتهاد
الق�ضائي قد ا�ستقر على �أن ال�شروط الخا�صة
المكتوبة في العقد �أدلى بالرعاية من ال�شروط
العامة المطبوعة في كافة العقود طالما �أن
ه��ذا التخ�صي�ص يعبر ع��ن �إرادة الطرفين
المتعاقدين.
نق�ض غ��رف��ة ثابتة ق��رار � /346/أ�سا�س
 /777/تاريخ  1999/3/14مو�سوعة الق�ضاء
المدني ج 3للمحامي �أديب ح�سيني.
وحيث �أن��ه وال�ح��ال ما ذك��ر ف ��إن المحكمة
م�صدرة ال�ق��رار قد �أح��اط��ت بواقعة الدعوى
و�أدلتها وناق�شتها مناق�شة قانونية �سليمة وعللت
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قرارها تعلي ًال منطقي ًا ومقبو ًال يتفق مع كافة
الدفوع المثارة وبالتالي ف�إن القرار يكون قد
�صدر مبني ًا على �أ�سبابه القانونية ال�سليمة
وبذلك يتقن الأ�سباب المثارة بالئحة الطعن
مجرد مجادلة للقرار الطعين قا�صر عن �أن
تناله �سيما و�أن ما �سلف ذك��ره �أع�لاه وعلى
تلك الأ�سباب مما يتعين فيه ت�صديق القرار
المطعون فيه.
لذلك
تقرر بالأكثرية:

 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2رده مو�ضوع ًا وت�صديق ال�ق��رار املطعون
فيه.
 -3ت�ضمني ال�ط��اع��ن ال��ر� �س��وم وامل�صاريف
وم�صادرة الت�أمني والأتعاب.
� -4إعادة الأوراق �إىل مرجعها.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1104لعام 2017
قرار 1095 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/16
محكمة النق�ض – الغرفة االيجارية.
ال�سادة :ماهر منال ح�سن  -ريا�ض قوا�ص-
�أحمد حاج زيد.
ال�����م�����ب�����د�أ� :إي������ج������ار � -أج����������ور -
وف������������اء  -ع����������بء الإث��������ب��������ات.
 �إن ع� � ��بء �إث� � �ب � ��ات وف� � � ��اء الأج � � � � ��ور يقعع� � �ل � ��ى ع� � ��ات� � ��ق ال� � �ج� � �ه � ��ة ال � �م � �� � �س � �ت � ��أج� ��رة.
�أ�سباب الطعن:
 -1املحكمة اعتمدت يف قرارها على �صور وثائق
�ضوئية ومل تكلف اجلهة املدعية لإبراز �أ�صل
ال�صورة.

 -2اعتمدت املحكمة بفقرتها الثامنة على
�أقوال اجلهة املدعية واملعتمدة على البطاقة
الربيدية املربزة.
في القانون:
لما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف �إلى
المطالبة ب��إخ�لاء الجهة المدعى عليها من
العقار العائد لها والم�شغول من قبل الجهة
المدعى عليها �إي �ج��ار ًا والم�شاد على العقار
 /531/قنوات ب�ساتين وذل��ك لعلة التق�صير
عن الدفع.
و�إل � ��زام ال�ج�ه��ة ال�م��دع��ى عليها ب��الأج��ور
المترتبة بذمتها والبالغة مئة �ألف ليرة �سورية.
وبالمحاكمة ال�ج��اري��ة علن ًا �صدر القرار
المطعون فيه والمت�ضمن رد دع��وى الإخالء
لعلة عدم �صحة المطالبة و�إلزام المدعى عليه
بالأجور المطالب ولعدم قناعة الجهة المدعى
عليها ب��ال�ق��رار ت�ق��دم بالئحة طعنه مرفقة
بالأ�سباب ال��وارد ذكرها �آنف ًا وحيث تبين من
خالل �أوراق الدعوى �أن الجهة المدعية طلبت
الحكم بالأجور المتراكمة ولما كان عبء �إثبات
وفاء الأجور يقع على عاتق الجهة الم�ست�أجرة
والجهة المدعى عليها لم تتقدم ب��أي و�سيلة
�إثبات للأجور المطالب بها وبناء على ذلك
ق�ضى القرار المطعون فيه.
ولما كانت �أ�سباب الطعن المثارة ال تنال
من اقرار المطعون فيه والقرار �أح�سن تطبيق
�أح �ك��ام ال�ق��ان��ون و��س��ار على النهج القانوني
ال�سليم.
لذلك
تقرر بالإجماع:
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 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2رد الطعن مو�ضوع ًا.
 -3ت�ضمين الطاعن الر�سم.
 -4م�صادرة بدل الت�أمين ل�صالح الخزينة.
� -5إيداع الأوراق مرجعها �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  876لعام 2017
قرار 785 :لعام 2017
تاريخ 2017/7/30
محكمة النق�ض – الغرفة االيجارية.
ال�سادة :ماهر منال ح�سن  -ريا�ض قوا�ص-
ماهر رحال.
ال����م����ب����د�أ� :إي����ج����ار  -م�����س��ت���أج��ر -
ع���ودت���ه  -ا���س��ت��ح��ال��ة  -ت��ع��وي�����ض.
�إنا�ستحالةعودةالم�ست�أجر�إلىالبناءالجديدلتعذر وج��ود عقار م�شابه للم�أجور ال�سابق
يجعل حقه مقت�صراً على التعوي�ض القانوني.
�أ�سباب الطعن:

 -1اخلبري يف اخل�برات التي �أجراها مل يقم
بقيا�س م�ساحة واجهة العقار على ال�شارع.
 -2طلبنا من املحكمة بيان امكانية اقتطاع جزء
من ال�صالة مبا يعادل م�ساحة امل�أجور.
 -3كان على املحكمة �أن تقوم ب�إجراء خربة
جديدة على طول واجهة العقار ال �أن ترتك
ذلك لال�ستي�ضاح من اخلبري.
 -4اخلربة دليل من الأدلة املعرو�ضة وال �شيء
مينع من �إهمالها �إذا توافرت �أدلة �أخرى.
 -5الكتاب املوجه �إىل بلدية .......لي�س هو يف
املوقع الذي يجيزه توجيه املحكمة.
 -6مل حتدد البلدية يف جوابها طول الواجهة
وهو نق�ص كبري يف جوابها وكان من املتوجب
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�إجراء خربة جديدة وا�ستي�ضاح.
وح �ي��ث ت�ب�ي��ن م��ن ك��اف��ة ال��وث��ائ��ق والأدل� ��ة
ومجريات الدعوى ا�ستحالة عودة الم�ست�أجر
الطاعن �إلى البناء الجديد لعدم وجود محل
م�شابه للم�أجور وينتقل حقه �إلى التعوي�ض وفق
القانون.
وح �ي��ث �أن ال�خ�ب��رة الفنية ف��ي م�ث��ل هذه
الدعوى هي المعول عنها في الحكم لأنها من
الأمور الفنية التي ال يقت�ضي بها القا�ضي من
تلقاء نف�سه وكما هو وا�ضح من مجريات هذه
الدعوى ووجوبها.
وحيث �أن ال�ق��رار المطعون فيه قد ناق�ش
الدعوى مناق�شة قانونية �سليمة واتبع ما جاء
في القرار الناق�ض و�أق��ام فيها حكم القانون
مما ال تنال منه �أ�سباب الطعن.
فهو جدير بالت�صديق.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1رد الطعن مو�ضوع ًا.
 -2م�صادرة الت�أمين.
 -3ت�ضمين الطاعن الر�سوم والم�صاريف.
� -4إعادة الملف �إلى مرجعه �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  479لعام 2017
قرار 874 :لعام 2017
تاريخ 2017/8/27
محكمة النق�ض – الغرفة االيجارية.
ال�سادة :ريا�ض قوا�ص� -أحمد حاج زيد-
ماهر رحال.
ال����م����ب����د�أ� :إي����ج����ار  -م�����س��ت���أج��ر -
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ح����ق ال�����ع�����ودة  -ع����ق����ار م�����ش��اب��ه.
 �إن حق العودة محفوظ للم�ست�أجر الذي �أُخليمنالم�أجورلعلةالهدموالبناءفيعقارم�شابه.
 �إن ال � �م � �ق � �� � �ص� ��ود ب� ��ال � �ت � �� � �ش� ��اب� ��ه لي�سال �م �م��اث �ل��ة ف ��ي ال �م �� �س��اح��ة وال �م��وق��ع كلي ًة.
�أ�سباب الطعن:
 ال� �ق ��رار خ��ال��ف م��ا ج ��اء ب�ت�ق��ري��ر اخل�ب�رةوتو�ضيحها.
 القرار خالف ن�ص الفقرتني /ر  -ز /مناملادة  /9/من القانون  /6/لعام ./2001/
 القرار خالف اجتهاد حمكمة النق�ض وذلكبالتمييزين الت�شابه والتماثل.
في القانون:
من حيث �أن دعوى المدعي �إنما تهدف �إلى
الحكم بالعودة على الم�أجور الم�شغول من قبل
الذي �أخلي منه لعلة الهدم والبناء وذلك على
العقار رقم /2018/عين الزمان./4/
وبنتيجة المحاكمة �أم��ام محكمة الدرجة
الأولى ق�ضت ب�إلزام المدعى عليه عدنان....
ب��إع��ادة المدعي ك�م��ال� ...إل��ى العقار ولعدم
قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد تقدم
بطعنه �أم��ا محكمة النق�ض الغرفة االيجارية
التي �أ��ص��درت ق��راره��ا رق��م  /429/و�أ�سا�س
 /326/تاريخ  2015/4/15والمت�ضمن رف�ض
الطعن مو�ضوع ًا.
ولعدم قناعة الطاعن بقرار محكمة النق�ض
المنوط عنه �آنف ًا فقد تقدم بدعوى �أمام الهيئة
ال�ع��ام��ة لمحكمة النق�ض غ��رف��ة المخا�صمة
ال�ت��ي �أ� �ص��درت ق��راره��ا رق��م  /84/و�أ�سا�س
 /327/تاريخ  2016/5/24والمت�ضمن قبول

دع��وى المخا�صمة مو�ضوع ًا و�إب�ط��ال القرار
المخا�صم رق��م  /429/تاريخ 2015/4/15
ال�صادر عن الغرفة االيجارية لمحكمة النق�ض
بالدعوى �أ�سا�س � 2015/326إلغاء كافة �آثاره
ونتائجه� ...إلخ تم تقديم المطعون �ضده بتاريخ
 2017/1/16بطلب تجديد بعد المخا�صمة
والإبطال.
وحيث �أن المادة  /9/من قانون االيجار
رقم  /6/لعام  /2001/قد �أعطت الم�ست�أجر
المحكوم عليه بالتخليه ا�ستناد ًا للفقرتين
/و-ز /من المادة الثامنة منه الحق ب�أن ي�شغل
البناء الجديد �أو جزء منه يت�شابه العقار الذي
�أخاله �إذا �أمكن االنتفاع منه على الوجه الذي
كان ينتفع به قبل الإخالء وتجديد البناء.
وحيث �أن حق ال�ع��ودة محفوظ للم�ست�أجر
�إلى عقار م�شابه و�أن المق�صود بالت�شابه لي�س
المماثلة في الم�ساحة والموقع كلي ًا.
وحيث �أنه من الثابت �أن الم�أجور عبارة عن
مق�سم واح��د م�ستقل و�أن العالقة االيجارية
ان�صرفت �إل��ى �أ�شغال وا�ستثمار مق�سم واحد
ف�إن انق�سام الم�أجور بعد البناء �إلى مق�سمين
م�ستقلين بحكم طبيعة البناء الجديد والرخ�صة
الممنوحة ال يعطي حق ًا للم�ست�أجر وال للق�ضاء
بتمكين الم�ست�أجر من نقل تعاقد �إلى مق�سمين
م�ستقلين حتى ولو كان البناء الجديد قد �أوجد
المق�سمين في ذات الموقع طالما �أن��ه يثبت
�أن �أحدهما ي�شكل الواجهة الأ�سا�سية للمق�سم
القديم و�أن��ه بالإمكان االنتفاع ب�أعلى الوجه
الذي كان قبل الإخالء.
وحيث لأن الت�شابه وهو غير التماثل الذي
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ي�شترط فيه الكلية في الم�ساحة والموقع وال�شكل
وحيث �أن الت�شابه يجيز العودة ولم تم اقتطاع
ج��زء م��ن الم�ساحة القديمة بحيث �أدخلت
ف��ي م�ساحة ال ��رواق وال ��درج بحيث ال يمكن
�إزال��ة العوائق تلك �أو �إعطاء الم�ست�أجر الحق
باالنتفاع عن مق�سمين بذريعة ا�ستحالة �إزالة
العوائق بحيث ال يمكن �إزال��ة العوائق تلك �أو
�إعطاء الم�ست�أجر الحق باالنتفاع من مق�سمين
بذريعة ا�ستحالة �إزالة تلك العوائق لأن �إزالتها
حق ال تملكه المحكمة وال تعديل البناء بدعوى
العودة ولأن ذلك يخالف طبيعة الرخ�صة التي
جرى االخالء ا�ستناد ًا �إليها ابتداء.
وحيث �أن مخطط البناء الجديد قد قام
ا�ستناد ًا للرخ�صة الممنوحة من البلدية ف�إن
كون المحل الجديد الذي حل محل الم�أجور قد
�أ�صبح �أقل م�ساحة او ارتفاع ًا ال يفيد الكيدية.
وح �ي��ث �أن���ه ال ي �ج��وز للم�ست�أجر العودة
للمق�سمين ف��ي ذات ال�ب�ن��اء ب��ذري�ع��ة تعادل
المق�سمين للمق�سم القديم طالما �أن كل مق�سم
له كيانه الم�ستقل من مدخل وموقع وم�ساحة وال
يمكن التداخل بينهما.
وحيث �أن ال�ق��رار المطعون فيه ق��د ذهب
خالف ًا لهذا النهج القانوني وخالف ًا الجتهاد
الهيئة العامة لمحكمة النق�ض مما تنال منه
�أ�سباب الطعن على نحو يملي نق�ضه.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 نق�ض القرار املطعون فيه.
 �إعادة الت�أمني مل�سلفه.
 �إعادة امللف �إىل مرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  920لعام 2017
قرار 898 :لعام 2017
تاريخ 2017/8/28
محكمة النق�ض – الغرفة االيجارية.
ال�سادة�:سعيد ال�سبعة  -م��اه��ر رح��ال-
م�صطفى كادك.
ال�����م�����ب�����د�أ� :أ�������ص������ول  -ك�������ش���ف -
خ���ب���ي���ر  -غ����ي����اب����ه  -ت���ب���دي���ل���ه.
 ال ي� �ج ��وز ل �ل �م �ح �ك �م��ة �أن ن �� �س �ت �ب��دل فيم��وع��د الك�شف الخبير ب�سبب غيابه م��ا دام
ل��م ُي�ب�ل��غ وال ي���س�ت�ب��دل ب�خ�ب�ي��ر �أخ ��ر �إال في
جل�سة علنية لتمكين الأط � ��راف م��ن �إب ��داء
اعترا�ضاتهم على ذلك وعلى هذا االجتهاد.
�أ�سباب الطعن:
 مت ال���ش��روع باملحاكمة وال���س�ير بالدعوىا�ستناد ًا لتبليغات غري قانونية.
 مت ا�ستبدال �أحد اخلرباء بالرغم من عدموجود ما ي�شعر بتبليغه موعد الك�شف.
 �سمحت املحكمة للمدعي بت�سمية خبريهب��ال��رغ��م م��ن تغيب �أف� ��راد اجل�ه��ة املدعى
عليها.
الزيادة التي طر�أت على البدل كبرية جد ًا.
في القانون:
حيث �أن دعوى المدعي (المطعون �ضده)
تهدف �إل��ى المطالبة ب ��إع��ادة تخمين عقاره
رقم  11/1448منطقة عقارية �شاغور جواني
الم�شغول ايجار ًا من قبل الجهة المدعى عليها
ببدل �إيجار �سنوي محدد بالقرار الق�ضائي رقم
 /497تاريخ  2014/6/2المكت�سب الدرجة
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القطعية بدعوى تخمين �سابقة ل�شعورها بالغبن
من هذا البدل.
وبنتيجة المحاكمة الجارية �صدر القرار
المطعون فيه وال ��ذي ق�ضى بتحديد البدل
ال�سنوي للم�أجور مو�ضوع الدعوى بـ /140000/
ل�.س ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار
ل�سالف الذكر فقد طعنت فيه للأ�سباب الواردة
با�ستدعاء الطعن .ومن حيث �أن مذكرات تبليغ
كافة افراد الجهة المدعى عليها قد تمت ب�شكل
�أ�صولي وقانوني.
وحيث �أن االجتهاد الق�ضائي ا�ستقر على �أنه
ال يجوز للمحكمة في موعد الك�شف �أن ت�سبدل
الخبير ب�سبب تغيبه طالما لم يتبلغ ولم يتعذر
بخبير �أخ��ر �إل��ى في جل�سة علنية كي يتمكن
الأط��راف من �إب��داء اعترا�ضاتهم على ذلك
نق�ض �سوري قرار  /1377/و�أ�سا�س /1668/
تاريخ  1974/12/19تثور بمجلة المحامون
العدد الأول عام  /1975/فقرة ./29/
وحيث �أنه ثابت من مح�ضر �ضبط الك�شف �أن
الخبير �إبراهيم ...الذي تم ا�ستبداله بالخبير
�أكرم ...قد تفهم موعد الخبرة ولم يح�ضر مما
يجعل �إج��راءات الخبرة �صحيحة بح�سبان �أن
مح�ضر �ضبط الك�شف المذكور هو �سند ر�سمي
ال يجوز االدعاء بخالفه �إال بالتزوير.
وحيث �أن القرار المطعون فيه قد �سار وفق
النهج القانون ال�سليم مما يجعل الأ�سباب
المثارة في الئحة الطعن ال تنال منه.
لذلك
تقرر باالتفاق:

 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.

 -2م�صادرة الت�أمني و�إعادة الإ�ضبارة مرجعها
املخت�ص.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  910لعام 2017
قرار 897 :لعام 2017
تاريخ 2017/8/28
محكمة النق�ض – الغرفة االيجارية.
ال�سادة�:سعيد ال�سبعة  -م��اه��ر رح��ال-
م�صطفى كادك.
ال����م����ب����د�أ� :أ������ص�����ول  -اخ��ت�����ص��ا���ص
 ع���ق���د � -أط�����راف�����ه � -إن�����ه�����ا�ؤه. �إن االخ �ت �� �ص��ا���ص ف� ��ي ال� �م� �ن ��ازع ��ة ح��ولع �ق��ود �إي� �ج ��ار ال �ت��ي ت�ب��رم�ه��ا ال�م�ح��اف�ظ��ة �أو
مجل�س ال�م��دي�ن��ة م��ع ال�م���س�ت��أج��ري��ن ينعقد
للق�ضاء ال �ع��ادي (هيئة ع ��ام ��ة)1995/830/
وع �ل �ي��ه ال ي� �ج ��وز �إن � �ه� ��اء ال �م �ن��ازع��ة ب�شكل
منفرد ف��ي ح��ال ث�ب��وت ال�ع�لاق��ة االيجارية.
�أ�سباب الطعن:
 مل ترد املحكمة على اي من دفوعنا. انتاجهة خا�صة ولي�ست عامة وبالتايل ينعقداالخت�صا�ص للق�ضاء ال �ع��ادي واملحكمة
خ��ال�ف��ت اج�ت�ه��اد الهيئة ال�ع��ام��ة م��ن هذا
اجلانب.
 العالقة االيجارية ثابتة باالي�صاالت املربزةوال �ع�لاق��ة االي �ج��اري��ة تثبت باالي�صاالت
املتعلقة بدفع الأجور.
 تقدمنا بطلب �إج��راء الك�شف وخ�برة علىامل�أجور الذي قالت بخ�صو�صه املدعى عليها
�أن��ه خ�ص�ص النفع العام ومل ترد املحكمة
على هذا الدفع.
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 ت �ن��اق ����ض ال� �ق���رار م ��ع ن �ف �� �س��ه ب�ي�ن امل�تن
والنتيجة.
 املحكمة بنت قرارها على الدفوع والأدلة
التي ا�صطنعها لنف�سه املطعون �ضده.
في القانون:
من حيث �أن الدعوى مو�ضوع القرار الطعين
م�ؤلفة من �شقين الأول قائم على طلب وقف
تنفيذ االخالء للم�سمكة ووقف المزاد العلني
باعتبار المدعى عليها جاء في �إخالء المدعين
بعد �إنذارهم بذلك.
�أما لجهة الطلب الم�ستعجل فهو يقوم على
وقف تنفيذ قرار �إداري �صادر عن رئي�س مجل�س
مدينة طرطو�س المت�ضمن االعالن عن مزاد
علني للم�سمكتين مو�ضوع الدعوى الواقعتين
في �سوق الهال.
وح�ي��ث �أن��ه يتوجب لالعترا�ض على تلك
القرارات اللجوء في �شقة العادي �أو الم�ستعجل
لق�ضاء المخت�ص وه��و هنا الق�ضاء الإداري
�ضاحية و�أن قرار وزير الإدارة المحلية قد اعتبر
العقار الم�شاد عليه الم�سمكتين خا�ضع ًا للنفع
العام ولأحكام القانون  /106/لعام /1958/
عم ًال بقراره رقم  /712/تاريخ .2002/9/21
ف ��إن الطلب في ه��ذا المقام الواجب الرد
وقد ت�أيد ذلك بقرار محكمة الق�ضاء الإداري
المبرز رقم  /14/لعام  /2015/والذي عقد
االخت�صا�ص لنف�سه م��ن ه��ذا ال�ج��ان��ب ورد
طلب وقف تنفيذ االنذار وقرار مجل�س مدينة
طرطو�س �أما الجانب المرتبط بتثبيت العالقة
االيجارية فالثابت �أن �أحد الأطراف لي�س جهة
عامة وهو الجهة الطاعنة التي تعد �شخ�صية
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اعتبارية وهي قائمة لخدمة االع�ضاء التعاونيون
المنت�سبون �إليها وحيث �أن تو�صيف العقد القائم
بين ه��ذه ال�شخ�صية والجهة المدعى عليها
يبقى االخت�صا�ص للنظرية لمحكمة ال�صلح
المدنية الناظرة بالدعاوى االيجارية طالما �أن
الهدف من العقد هو ا�ستثمار الموقع لم�سمكة
ولي�س خدمة مرفق عام ولم تن�ش�أ لتقديم خدمة
عامة.
ف��إن االخت�صا�ص في المنازعة التي تقوم
حول عقود ايجار تعقدها المحافظة �أو مجل�س
المدينة من الم�ست�أجرين تخ�ضع الخت�صا�ص
الق�ضاء ال �ع��ادي هيئة ع��ام��ة 1995/830/
وبالتالي ال يجوز في حال ثبوت العالقة االيجارية
�إنهاء المنازعة ب�شكل منفرد قبل الإدارة.
وح�ي��ث �أن��ه وال �ح��ال م��ا ذك��ر ف ��إن تو�صيف
العالقة بين الطرفين ك��ون الباعث على �أل
على التعاقد الت�أجير �أو اال�ستثمار �إنما يخ�ضع
الخت�صا�ص الق�ضاء العادي على �ضوء الوثائق
المبرزة وعلى �ضوء ما تف�سره المحكمة للعقود
المتعلقة ب��ال�ن��زاع ووف��ق الأ� �ص��ول المعتمدة
لتحديد طبيعة العالقة و�شروط �إثباتها.
وحيث �أن القرار الطعين قد �أ�صاب في جانب
و�أخط�أ بالجانب الآخر لجهة نفي االخت�صا�ص
عنه حين ك��ان يتوجب عليه البحث من مدى
ثبوت العالقة �إال وما �إذا كان العقد يحمل في
طياته بنود عقد �إيجار �أم ال ومن ثم يقول كلمته
من حيث الثبوت من عدمه وه��و �أم��ر متروك
لتقديرها على �ضوء ما �سلف.
ف�إن ذلك جدير بنق�ضه.
لذلك
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تقرر باالتفاق:

 -1نق�ض القرار املطعون فيه.
� -2إعادة الت�أمني وامللف ملرجعه.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  873لعام 2017
قرار 783 :لعام 2017
تاريخ 2017/8/28
محكمة النق�ض – الغرفة االيجارية.
ال�سادة:ماهر منال ح�سن  -ريا�ض قوا�ص -
�أحمد حاج زيد.
ال��م��ب��د�أ� :أ���ص��ول � -ضبط الجل�سة -
ح��ج��ي��ت��ه  -ي��م��ي��ن  -ال���رج���وع عنها.
 يجوز لمن وجه اليمين �أن يرجع عنها مادام هذا الرجوع قبل قبول الخ�صم لحلفها.
�إن �ضبط جل�سة ال�م�ح��اك�م��ة م��ن ال�ضبوط
الر�سمية ال�ت��ي ال يطعن فيه �إال بالتزوير.
�أ�سباب الطعن:
 -1ال يجوز قانون ًا الإل ��زام بتعوي�ض وفائدة
قانونية مع ًا.
 -2ا�ستمعت املحكمة �إىل ال�شهود دون ح�ضور
اجلهة الطاعنة.
� -3أقرت اجلهة الطاعنة ب�إ�شغال منها مببلغ
مئة وخم�سة وع�شرون �ألف لرية �سورية تعني
�إلزامها بهذا املبلغ فقط.
 -4وجهت الطاعنة اليمني والتفتت املحكمة
عن ذلك دون مربر قانوين.
في القانون:
من حيث �أن دع��وى الجهة المدعية وكما
�صورها الوكيل با�ستدعاء دعواه تقوم على طلب
�إ لزام المدعى عليه بدفع بدالت االيجار الناتجة
عن ا�شغال عقار والجهة المدعية رقم /76/

مق�سم  / 11Bمنطقة عقارية حلب باليرمون
ع��ن ال�م��دة العقدية مو�ضوع ع�ق��دي االيجار
المرفقين بالدعوى وحتى ا�ستالم العقار من
قبل المدعي بموجب ال�ضبط التنفيذي المرفق
بالدعوى و�إلزامها ببدالت وقيمة ا�ستهالك
المياه والكهرباء عن فترة اال�شغال وحيث �أن
محكمة الدرجة الأولى كانت قد �أ�صدرت قرارها
رقم  /1424/تاريخ  2014/8/31وطعنت به
الجهة المدعية ف�صدر القرار محكمة النق�ض
رقم  /1260/لعام  /2015/والمت�ضمن نق�ض
القرار للأ�سباب الواردة فيه واعيدت اال�ضبارة
�إلى محكمة الدرجة الأولى وبنتيجة المحاكمة
�صدر القرار المطعون فيه فطعنت به الجهة
المدعى عليها تنعي عليه الأ�سباب ال��واردة
بالئحة الطعن.
ومن حيث �أن فترة ا�شغال الجهة المدعى
عليها ثابتة بموجب عقدي االيجار وه��ي من
بداية العقد الأول حتى تاريخ ال�ضبط التنفيذي
المت�ضمن ت�سليم العقار �إلى المدعي عن طريق
دائرة التنفيذ.
وحيث �أن محكمة الدرجة الأول��ى كانت قد
�ألزمت الجهة الطاعنة بالبدالت عن الفترة
العقدية والمدة الالحقة للفترة العقدية حتى
تاريخ الت�سليم الفعلي وه��ي لم تتجاوز مبلغ
الإق��رار ال��ذي �أق��رت به الجهة المدعى عليها
�سوى �أجور ال�شهرين وثمانية �أيام الممتدة �إلى
الت�سليم الفعلي كما ذكر.
وح�ي��ث �أن �ضبط الجل�سة المحاكمة من
ال�ضبوط الر�سمية التي ال يطعن بها �إال بالتزوير
و�أن وكيل الجهة الطاعنة كان قد ح�ضر الجل�سة
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اال�ستماع �إلى ال�شهود من بداية الجل�سة وذلك
ما هو ثابت بمح�ضر الجل�سة مما يجعل �سبب
طعنه المتعلق بذلك غير م�سموع قانون ًا وحيث
�أنه يجوز لمن وجه اليمين �أن يرجع عنها طالما
ك��ان ه��ذا ال��رج��وع قبل قبول الخ�صم لليمين
الموجهة �إليه ولما كانت الجهة المدعية قد
تراجعت عن توجيه اليمين قبل قبول الجهة
المدعى عليها مما يجعل ما انتهى �إليه القرار
المطعون فيه لهذه الناحية يتفق والقانون.
وحيث �أن الفائدة القانونية تمنح على �سبيل
التعوي�ض للمت�ضرر نتيجة الت�أخير في ال�سداد
ولما كان القرار المطعون فيه قد ق�ضى بتعوي�ض
�أربعين �ألف ليرة �سورية �إ�ضافة �إلى الفائدة
القانونية ولكما كانت المبادئ القانونية ال
ت�سمح بالحكم بتعوي�ض عن ذات المبلغ الأمر
الذي يق�ضي نق�ض القرار المطعون فيه لهذه
الناحية ورد طلب التعوي�ض مع بقاء الفائدة
كونها فر�ضت حتى تاريخ ال�سداد التام.
وحيث �أن هذه الدعوى تنظر للمرة الثامنة
من قبل هذه المحكمة.
لذلك
تقرر باالتفاق:

 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2قبوله مو�ضوع ًا ونق�ض القرار املطعون فيه
جزئي ًا جلهة ال�ف�ترة الثالثة منه واحلكم
برد طلب التعوي�ض لعدم قيامه على �أ�سا�س
قانوين.
 -3ت�صديق باقي الفقرات احلكمية الواردة
بالقرار املطعون فيه.
 -4م�صادرة ن�صف بدل الت�أمني و�إعادة الن�صف
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الآخر �أ�صو ًال.
 -5ت�ضمني اجل �ه��ة امل��دع��ى عليها الر�سوم
وامل�صاريف.
� -6إعادة اال�ضبارة ملرجعها �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  819لعام 2017
قرار 829 :لعام 2017
تاريخ 2017/8/20
محكمة النق�ض – الغرفة االيجارية.
ال�سادة�:سعيد ال�سبعة  -م��اه��ر رح��ال-
م�صطفى كادك.
ال�����م�����ب�����د�أ� :إي������ج������ار  -م���ل���ك���ي���ة -
وف������اة ال�����م������ؤرث  -ورث������ة  -غ��ب��ن.
 ال ي���ش�ت��رط ال �ق��ان��ون ن�ق��ل ال�م�ل�ك�ي��ة ال�سمالورثية ل�لادع��اء بالغبن ،لأن��ه بمجرد وفاة
ال �م ��ؤرث تنتقل ملكية العقار حكماً �إليهم.
�أ�سباب الطعن:
 -1يف ح��ال ت�ق��دمي دع��وى التخمني م��ن قبل
املالك البد من �أن يكون من مالك يف ال�سجل
العقاري و�إبراز ح�صر �أرث للم�ؤرث ال يكفي
لإثبات امللكية.
 -2اخلربة التي اعتمدت عليها املحكمة خمالفة
للأ�صول والقانون ومل تراع الأ�س�س القانونية
الواجب مراعاتها.
 -3الدعوى ت�ستوجب الرد لعدم وجود غنب.
في القانون:
لما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف �إلى
المطالبة بتحديد البدل ال�سنوي للم�أجور العائد
لها والم�شغول من قبل الجهة المدعى عليها
ايجار ًا والم�شاد على العقار رقم 2 /1799/
�صالحية جادة وهي عبارة عن محل تجاري في
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�شارع العابد جادة العاني رقم  /3/وبالمحاكمة
الجارية علن ًا �صدر القرار المطعون فيه ولعدم
قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بالئحة
طعنها مرفقة بالأ�سباب الواردة ذكرها �آنف ًا.
وحيث تبين من خ�لال �أوراق ال��دع��وى �أن
الجهة المدعية تملك ح�صة �سهمية من العقار
�آلت �إليها �أرث� ًا ومن حقها االدع��اء بالغبن وال
ي�شترط القانون نقل الملكية �إلى ا�سم الورثة
ح�ت��ى يت�سنى ل�ه��م االدع� ��اء لأن م�ج��رد وفاة
ال �م ��ؤرث تنتقل حكم ًا ملكية العقار و�أب��رزت
الجهة المدعية ح�صر �أرث مما يعني �أن االدعاء
تم ب�شكل �أ�صولي والخبرة الجارية على العقار
تمت ب�إ�شراف المحكمة ورقابتها وراعت كافة
العوامل التي تدخل في تقدير القيمة و�أ�سباب
الطعن المثارة ال تنال من ال�ق��رار المطعون
فيه.





لذلك
تقرر باالتفاق:

قبول الطعن �شك ًال.
رده مو�ضوع ًا.
ت�ضميمن الطاعن الر�سم.
م�صادرة بدل التامني ل�صالح اخلزينة.
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