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�لق�سية: �أ�سا�س 9 لعام 2017

قر�ر: 103 لعام 2017
تاريخ 2017/2/13

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.
 – يازجي  – �سليم  �ل�سبعة  �سعيد  �ل�سادة:   

م�سطفى كادك.
التخمين  طلبات   – اإي��ج��ارات  المبداأ: 
واإ�سالح الماأجور والتعوي�ض – تكييفها.

الم�أجور  واإ�للصللاح  التخمين  طلب�ت  تكون   -
والتعوي�ض �ص�بقة لأوانه� اإذا لم تثبت العاقة 
بلللقلللرار قطعي. بلليللن الللطللرفلليللن  الإيلللجللل�ريلللة 

اأن  يللللللجللللللب  الللللللمللللللتللللللقلللللل�بللللللل  الإدعللللللللللللللللللللللل�ء   -
يلللللكلللللون مللللللن جللللنلللل�للللض الدعللللللللللللل�ء الأ�لللللصلللللللللللي.

اأ�سباب الطعن المقدم من هادي....:
�لطعن مقدم �سمن �ملدة �لقانونية وم�ستويف  1 -

�سر�ئطه �ل�سكلية و�لر�سوم و�لتاأمينات.
للأ�سول  خم��ال��ف  ف��ي��ه  �مل��ط��ع��ون  �ل���ق���ر�ر  2 -
�لطاعنة  �جلهة  بحق  وجمحف  و�ل��ق��ان��ون 
حيث خالفت �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر مبد�أ 
�لوثائق  وتكيف  وتف�سري  �لأدل���ة  ��ستثبات 
ووقعت  �لدعوى  هذه  يف  �مل�ساقة  و�لقر�ئن 

بالتناق�س بني �حليثيات و�ملنطوق.
�لطعني  �لقر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  �أخطاأت  3 -
عندما قررت �أنه ل جمال للبحث يف طلبات 

�ملاأجور  و��سلحات  �لتخمني  �ملدعي جلهة 
و�لتعوي�س فتحة �لبو�بة.

اأ���س��ب��اب ال��ط��ع��ن ال��م��ق��دم م��ن ب�����س��ام... 
ورفاقه:

�لطعن مقدم �سمن �ملدة �لقانونية وم�ستويف  1 -
�سر�ئطه �ل�سكلية و�لر�سوم و�لتاأمينات.

للأ�سول  خم��ال��ف  ف��ي��ه  �مل��ط��ع��ون  �ل���ق���ر�ر  2 -
�لطاعنة  �جلهة  بحق  وجمحف  و�ل��ق��ان��ون 
ويوجد �نتفاء بالعلقة �ليجارية بني �جلهة 
�حلالية  و�ل��دع��وى  عليها  و�ملدعى  �ملدعية 

مفتعلة ومبنية على غ�س.
�لقر�ر �لطعني خ�سومة غري �سحيحة وقبل  3 -
�لقر�ر  �سدر  �خل�سومة  �سحة  من  �لتثبت 

�لطعني.
في القانون:

لما كانت �لجهة �لمدعية تهدف من دعو�ها 
�إلى تثبيت �لعلقة �ليجارية مع �لجهة �لمدعى 
على  �لم�ساد  �لدعوى  مو�سوع  �لماأجور  عليها 

�لعقار رقم /110/ �س.غ.
�ل�سلح  محكمة  �أمام  �لجارية  وبالمحاكمة 
 /747/ رقم  �لقر�ر  �سدر  بال�سويد�ء  �لمدنية 
�لمت�سمن   2015/8/31 تاريخ   /13/ �أ�سا�س 
�لمدعى  �لجهة  حق  حفظ  �لنتيجة  حيث  من 

عليها باإقامة دعوى طرد غا�سب.
�لمدعي  ب��ي��ن  �لإي��ج��اري��ة  �ل��ع��لق��ة  تثبيت 
�لجزء  �لماأجور  بخ�سو�س  عليهم  و�لمدعى 
فيرند�  وم��ط��ب��خ  وح��م��ام  غرفتين  �ل�سمالي 

م�سقوفة جزء من �لعقار رقم /110/�س.غ.

الغرفة الإيجارية
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ولعدم قناعة �لجهة �لمدعى عليها و�لمدعية 
للأ�سباب  بالطعن  منها  كل  تقدمت  بالقر�ر 

�لو�ردة في لئحة �لطعن �لخا�سة بها.
م�سدرة  �لمحكمة  �أن  �لثابت  من  كان  لما 
�لجهة  �سهود  �إلى  ��ستمعت  قد  �لطعين  �لقر�ر 
بخ�سو�س  �لإيجارية  �لعلقة  لإثبات  �لمدعية 
�سهرية  �أج��رة  مقابل  وحمام  ومطبخ  غرفتين 
ودون  �ل�سماوية  �لف�سحة  دون  /2200/ل.����س 
جميعًا  �ل�سهود  �أك���د  وق��د  �لجنوبية  �ل��غ��رف��ة 
�لعلقة  وج��ود  �لو�قعة  هذه  حول  �لم�ستمعين 
�أ�سباب  يجعله  مما  �لطرفين  بين  �لإي��ج��اري��ة 
�لقر�ر  م��ن  ت��ن��ال  ل  �ل��ن��اح��ي��ة  ل��ه��ذه  �ل��ط��ع��ن 

�لطعين.
و�إ�سلح  �لتخمين  لطلب  بالن�سبة  و�أم���ا 
�لماأجور و�لتعوي�س فاإنها طلبات �سابقة لأو�نها 
تثبت بين �لطرفين  �لإيجارية لم  �لعلقة  كون 
بقر�ر قطعي مما يجعل �أي�سًا �سبب �لطعن لهذه 

�لناحية ل ينال من �لقر�ر �لطعين.
يكون  �أن  يجب  �لمتقابل  �لإدع��اء  �أن  وحيث 
من جن�س �لدعاء �لأ�سلي وبالتالي فاإنه يتوجب 
على �لمدعى عليه �إقامة دعوى م�ستقلة بدعوى 
طرد غا�سب مما يجعل �أي�سًا �سبب �لطعن لهذه 

�لناحية ل ينال من �لقر�ر �لطعين.
اأ�سول  لذلك وفقًا لأحكام المادة /251/ 

محاكمات تقرر بالأكثرية:
قبول �لطعنني �سكًل. 1 -

ردهما مو�سوعًا. 2 -
م�سادرة �لتاأمينات و�إيد�عها �إير�د للخزينة  3 -

وت�سمني �لطاعنني �لر�سوم و�مل�ساريف.
�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل. 4 -

- 266 -
�لق�سية: �أ�سا�س 118 لعام 2017

قر�ر: 114 لعام 2017
تاريخ 2017/2/13

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.
 – يازجي  – �سليم  �ل�سبعة  �سعيد  �ل�سادة:   

م�سطفى كادك.
لعلة  – اإخ����الء  اإي���ج���ارات  ال��م��ب��داأ: 
����س���روط���ه.  - ب���ال���دف���ع  ال��ت��ق�����س��ي��ر 

- يتوجب في دعللوى الإخللاء لعلة التق�صير 
ب�لدفع توفر عدة �صروط وهي �صحة المط�لبة 
الق�نونية. المدة  الأجلللور خللال  وعللدم وفلل�ء 

اأ�سباب الطعن:
�أخطاأت �ملحكمة عندما �عتمدت على عقد  1 -
�لإيجار �ملربز من قبل �جلهة �ملدعى عليها 

وذلك لعدم وجود رقم للمق�سم.
ر�سمية  م�ستند�ت  �أب��رزت  �لطاعنة  �جلهة  2 -

تثبت خلف عقد �لإيجار.
ل يوجد �أي �إي�سال مع �مل�ستاأجر يوؤكد قب�س  3 -

�ملوؤجر �لأجور �ملرتتبة.
�ل�سنة  �أن  �عتربت  �ملحكمة عندما  �أخطاأت  4 -
ت��ب��د�أ 2/1 م��ن ك��ل ع��ام وكان  �لي��ج��اري��ة 
ذكره  �ل��و�رد  �ليجار  عقد  على  �عتمادها 

�آنفًا.
�ملطالبة كانت من قبل كافة �ملالكني مبوجب  5 -

توكيل ر�سمي.
�ملحكمة �أهملت �لإقر�ر �ل�سادر عن �جلهة  6 -
حيث   2008/5/7 بجل�سة  عليها  �مل��دع��ى 
عن  بالتق�سري  عليها  �ملدعى  �جلهة  �أقرت 
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�لدفع.
/ �أ�سول  �هملت �ملحكمة �لعمل باملادة /107- 7
�لتوكيل  �أن جمرد �سدور  و�ملت�سمنة  مدنية 
ي�سبح موطن �ملوكل من �ملعتمد يف �لتبليغ.

في القانون:
�لطاعنة  �لمدعية  �لجهة  دع��وى  كانت  لما 
�لمدعى  �لجهة  باإخلء  �لمطالبة  �إل��ى  تهدف 
عليها من �لعقار �لعائد لها و�لم�سغول من قبل 
على  و�لم�ساد  �إي��ج��ارً�  عليها  �لمدعى  �لجهة 
لعلة  وذل���ك  عقيبة   11/1114/ رق��م  �لعقار 
�سوى  تملك  ل  �لمدعية  �لجهة  ولكون  �ل�سكن 

هذه �لعقار.
�لجهة  وك��ي��ل  ت��ق��دم   2008/3/9 وب��ت��اري��خ 
توجيه  تم  �أنه  يت�سمن  عار�س  بطلب  �لمدعية 
بالأجور  عليها  �لمدعى  للجهة  بريدية  بطاقة 
�لمترتبة بذمتها وتبلغت ب�سكل �أ�سولي وم�ست 
�لأجور  ت�سديد  �إلى  تبادر  ولم  �لقانونية  �لمدة 
وبطلب �لإخلء لعلة �لتق�سير عن �لدفع و�إلز�م 
عام  ني�سان من  �سهر  �أجرة  دفع  عليه  �لمدعى 

2008 مبلغ وقدره �ستة �آلف ليرة.
�لقر�ر  �سدر  علنًا  �ل��ج��اري��ة  وبالمحاكمة 
�لطاعنة  �لجهة  قناعة  ولعدم  فيه  �لمطعون 
بالقر�ر تقدمت بلئحة طعنها مرفقة بالأ�سباب 

�لو�رد ذكرها �آنفًا.
�أن  �ل��دع��وى  �أور�ق  خ��لل  من  تبين  وحيث 
�ل�سكن  لعلة  �لإخ��لء  دع��وى  ناق�ست  �لمحكمة 
و�أو�سحت في قر�رها �أن �لجهة �لمدعية لم تكن 
�أحد  وكذلك  �لعقار  تاأجير  �أثناء  للعقار  مالكة 
مو�سوع  �لعقار  من  ح�سة  و�لمالك  �لمدعين 
�أكثر من �سقة �سكنية مما يعني  �لدعوى يملك 

�أن �ل�سروط �لمطلوب توفرها في دعوى �لإخلء 
لعلة �ل�سكن غير متوفرة مما يتوجب رد دعوى 

�لإخلء لعلة �ل�سكن.
�لتق�سير  لعلة  �لخ��لء  دع��وى  كانت  ولما 
�سحة  وهي  �سروط  توفر  فيها  يتوجب  بالدفع 
�لمدة  خ��لل  �لأج����ور  وف���اء  وع���دم  �لمطالبة 

�لقانونية.
ولما كانت �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
من  لها  وتبين  �لمطالبة  �سحة  ناق�ست  فيه 
��ستيفاء  عدم  �لبريدية  �لبطاقة  �سورة  خلل 
وكذلك  توفرها  �لمتوجب  �لقانونية  �سروطها 
�إ�سعار �ل�ستلم ل يت�سمن �سرح كيفية �لتبليغ 
�لمدون  �لحقل  على  �إ�سارة  بو�سع  �كتفى  و�إنما 

في �ل�سعار مع �لعلم �أن �لتبليغ تم ل�سقًا.
قامت  عليها  �لمدعى  �لجهة  ف��اإن  وكذلك 
�لمدة  خ��لل  فيها  �لمطالب  �لأج���ور  بت�سديد 
و�لجهة �لمدعية لم تبادر �إلى ��ستلمها وتعذر 
�لجهة  �أن  يعني  �لمر�ت مما  �إحدى  في  �لتبليغ 
وقد  �لدفع  عن  مق�سرة  غير  عليها  �لمدعى 
عليها  ورد  �لمثارة  �لدفوع  كافة  �لقر�ر  ناق�س 
�لطعن  و�أ�سباب  �لقانون  و�أح��ك��ام  يتو�فق  بما 
ماهي �إل مجادلة في قناعة �لمحكمة و�لتي تم 
ولما  �لقانون  و�أحكام  يتو�فق  ب�سكل  مناق�ستها 
كان �لقر�ر �لمطعون فيه �أح�سن تطبيق �أحكام 

�لقانون.
لذلك تقرر بالتفاق:

قبول �لطعن �سكًل. 1 -
رد �لطعن مو�سوعًا. 2 -

ت�سمني �لطاعن �لر�سم. 3 -
م�سادرة بدل �لتاأمني ل�سالح �خلزينة. 4 -
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�إيد�ع �لأور�ق مرجعها �أ�سوًل. 5 -
- 267 -

�لق�سية: �أ�سا�س 174 لعام 2017
قر�ر: 131 لعام 2017

تاريخ 2017/2/13
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.

 – يازجي  – �سليم  �ل�سبعة  �سعيد  �ل�سادة:   
م�سطفى كادك.

غ���ي���اب   – اإي�������ج�������ارات  ال�����م�����ب�����داأ: 
اأث�����������ره.  - ع����ل����ي����ه����ا  ال�����م�����دع�����ى 

- ل يجوز اعتب�ر غي�ب الجهة المدعى عليه� 
م�صوغ�ً للحكم في الق�ص�ي� اليج�رية ول يمكن 
تطبيق ن�ض الم�دة /132/ اأ�صول في الق�ص�ي� 
ق�نون  اليللجلل�ر  ق�نون  اأن  ب�عتب�ر  اليج�رية 
خ��ض ول يجوز التو�صع في تطبيق اأحك�مه.

اأ�سباب الطعن:
موؤيد�ت  فيه  �ملطعون  �حلكم  يف  يتوفر  ل  1 -
د�لة على عدم دفع �لطاعن �لأجور �ملدعى 
من  �لفرتة  عن  �لأج��ور  دف��ع  و�لطاعن  بها 
مبلغ   2012/6/10 وحتى   2011/6/11

/130500/ل�س مبوجب �إي�سال مرفق.
�لقر�ر �ملطعون فيه �ألزم �لطاعن بدفع �أجور  2 -
مدفوعة عن عام 2011 وكان على �ملحكمة 
�ل�سنة  ب��دء  �إث��ب��ات  �سده  �ملطعون  تكليف 
مع  �ملربم  �ليجار  عقد  �إبر�ز  �أو  �لإيجارية 

�لطاعن.
في الق�ساء:

�سده(  )�لمطعون  �لمدعي  دعوى  �أن  حيث 
�لدفع  م�ستحقة  باأجور  �لمطالبة  �إل��ى  تهدف 

تاأ�سي�سًا على �أنه ��ستحق له بذمة �لجهة �لمدعى 
�أجور  /651000/ل.������س  وق���دره  مبلغًا  عليها 
�لم�سغل �لذي ت�سغله هذه �لأخيرة عن �لأعو�م 
/2011-2012-2013-2014-2015/ كما هو 

مبين بالإنذ�ر �لبريدي و�لبطاقة �لمك�سوفة.
�لقر�ر  �سدر  �لجارية  �لمحاكمة  وبنتيجة 
�لمطعون فيه و�لذي ق�سى باإلز�م �لمدعى عليه 

)�لطاعن( بدفع مبلغ /520800/ل.�س.
بالقر�ر  �لمدعى عليها  �لجهة  ولعدم قناعة 
�ل�سالف �لذكر فقد طعنت فيه للأ�سباب �لو�ردة 

با�ستدعاء �لطعن.
لما كانت �لدعوى تقوم على �لمطالبة ببدلت 
-2012-2011 �لأعو�م  عن  م�ستحقة  �يجارية 
مع  /520800/ل.�����س  و�لبالغة   2014-2013
�لفائدة �لقانونية لتاأخر �لم�ستاأجر )�لطاعن( 
عن دفعها نتيجة �إ�سغاله للماأجور �لعائد للجهة 
عن  تغيب  وق��د  �سدها(  )�لمطعون  �لمدعية 
ح�سور جل�سات �لمحاكمة �أمام محكمة �ل�سلح 
للحكم ب�سحة  م�سوغًا  �تخذت من غيابه  �لتي 

�لدعوى.
ولما كان �لجتهاد �لق�سائي قد ��ستقر على 
�أنه ل يجوز �عتبار غياب �لجهة �لمدعى عليها 
م�سوغًا للحكم في �لق�سايا �ليجارية ول يمكن 
�أ�سول في �لق�سايا  تطبيق ن�س �لمادة/132/ 
قانون  �لي��ج��ار  ق��ان��ون  �أن  باعتبار  �لي��ج��اري��ة 

خا�س ول يجوز �لتو�سع في تطبيق �أحكامه.
ت���اري���خ   3353 �أ�����س����ا�����س   3225 ق�������ر�ر 
2003/12/22 من�سور بمجلة �لمحامون �لعدد 
�أ�سباب  يجعل  مما  ���س350   2005 لعام   4-3
ويتيح  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  من  تنال  �لطعن 
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�أمام  م��ج��ددً�  دفوعها  �إث���ارة  �لطاعنة  للجهة 
محكمة �لمو�سوع.

لذلك تقرر بالتفاق:
�لفر�سة  و�إت��اح��ة  مو�سوعًا  �ل��ق��ر�ر  نق�س  1 -
�أمام  �إثارة دفوعها  �لطاعنة  للجهة  جمددً� 

حمكمة �ملو�سوع.
�ل�سبارة  و�إع���ادة  مل�سلفه  �لتاأمني  �إع���ادة  2 -

مرجعها �ملخت�س.
- 268 -

�لق�سية: �أ�سا�س 177 لعام 2017
قر�ر: 134 لعام 2017

تاريخ 2017/2/13
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.

 – يازجي  – �سليم  �ل�سبعة  �سعيد  �ل�سادة:   
م�سطفى كادك.

المبداأ: اأ�سول – التبليغ ل�سقًا – بطالن.

- يعتبر التبليغ ل�صق�ً ب�طًا في ح�ل عدم ذكر 
الموظف المكلف ب�لتبليغ �صبب تعذر التبليغ 
اإلى المخ�طب اأو اأحد اأق�ربه المقيمين معه.

- )قرار محكمة النق�ض رقم )817 ت�ريخ 1963/4/20((

اأ�سباب الطعن:
تعليل �ملحكمة جلهة �سروحات �ملح�سر على  1 -
�سند �لتبليغ خمالف للأ�سول و�لقانون لأن 
�لعقار  �إىل  بالذهاب  مكلف  غري  �ملح�سر 
حتى  �أكرث  �أو  مر�ت  ع�سر  �لدعوى  مو�سوع 

يتم تبليغ �ملدعى عليه.
�إن تبليغ �لبطاقة �لربيدية مت ب�سكل قانوين  2 -

و�أ�سويل.

يف حال فر�س �أن تبليغ �لبطاقة �لربيدية غري  3 -
�سحيح وهي غري منتجة يف �لإخلء كان على 

�ملحكمة �أن حتكم للجهة �لطاعنة بالأجور.
في الق�ساء:

�أن دعوى �لجهة �لمدعية )�لطاعنة(  حيث 
�لتق�سير  لعلة  بالإخلء  �لمطالبة  �إلى  تهدف 
�أن  على  تاأ�سي�سًا  م�ستحقة  �أجور  وبدفع  بالدفع 
ي�سغلون  �سدهم(  )�لمطعون  عليهم  �لمدعى 
 100/90 رق��م  �لعقار  على  �لقائم  �ل��م��اأج��ور 
مق�سم /3/ من �لمنطقة �لعقارية �لثانية بحلب 
وهو عبارة عن دكان عائد لها وذلك ببدل �إيجار 
��ستحق  وقد  /110000/ل.����س  مقد�ره  �سنوي 
 -2013-2014 �لأع����و�م  ع��ن  �أج���ور  بذمتهم 
�إ�سافة   2008-2009-2010-2011-2012
بموجب  �إع��ذ�ره��م  تم  وق��د  �لتح�سيل  لر�سم 
بطاقة بريدية تبلغوها وم�ست �لمدة �لقانونية 
�لماأجور  م��ن  باإخلئهم  �لحكم  تطلب  فهي 
و�إلز�مهم بدفع مبلغ  /807060/ ل.�س كاأجور 

م�ستحقة على وجه �لتكافل و�لت�سامن.
�لقر�ر  �سدر  �لجارية  �لمحاكمة  وبنتيجة 
�لجهة  دع��وى  برد  ق�سى  و�ل��ذي  فيه  �لمطعون 

�لمدعية.
�لذكر  �ل�سالف  ب��ال��ق��ر�ر  قناعتها  ول��ع��دم 
با�ستدعاء  �ل��و�ردة  للأ�سباب  فيه  طعنت  فقد 

�لطعن.
�لبريدي  �لتبليغ  �إ���س��ع��ار  م��ن  تبين  وحيث 
في  �إليها  �لم�ستند  �لبريدية  �لبطاقة  تبليغ  �أن 
�لدعوى قد تم ل�سقًا ب�سورة غير قانونية ذلك 
�أن موزع �لبريد لم يذكر فيها �سبب تعذر �لتبليغ 
�إلى �لمخاطب �أو �أحد �أقاربه �لمقيمين معه فقد 
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 /817/ برقم  �لنق�س  محكمة  ق��ر�ر  في  ج��اء 
ل�سقًا  �لتبليغ  )يعتبر  �أنه   1963/4/20 تاريخ 
�لمكلف  �لموظف  ع��دم ذك��ر  ف��ي ح��ال  ب��اط��ًل 
�أو  �لمخاطب  �إل��ى  �لتبليغ  تعذر  �سبب  بالتبليغ 

�أحد �أقاربه �لمقيمين معه(.
 5 �لعدد   1963 رقم  �لقانون  بمجلة  من�سور 

�س 450.
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
فيه قد �سارت وفق هذ� �لنهج قد �أح�سن تطبيق 

�لقانون مما ي�ستدعي رد �لطعن.
لذلك تقرر بالتفاق:
- 1 رد �لطعن مو�سوعًا.

�إعادة �ل�سبارة مرجعها �ملخت�س. 2 -
- 269 -

�لق�سية: �أ�سا�س 184 لعام 2017
قر�ر: 139 لعام 2017

تاريخ 2017/2/13
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.

قو��س -  – ريا�س  �ل�سبعة  �سعيد  �ل�سادة:   
ماهر رحال.

عالقة  – اإن���ه���اء  اي���ج���ارات  ال��م��ب��داأ: 
�سمول  ع���دم   – تعوي�ض   – اي��ج��اري��ة 
اأثره.  - القيمة  تقدير  في  المفرو�سات 

المنزلي  الأثللللل�ث  يلل�للصللمللل  للللم  الللقلل�نللون  اإن   -
اإنه�ء  دعلللوى  فللي  الللملل�أجللور  قيمة  تقدير  فللي 
القيمة  اأن  اعتبر  واإنللملل�  اليللجلل�ريللة،  العاقة 
والم�صتمات  والم�ص�حة  الموقع  وفللق  تقدر 
الداخلة  العن��صر  وغيره� من  البن�ء  وطللراز 
وهو  ال�صرائية  القيمة  تحديد  في  والموؤثرة 
الأ�صع�ر  الللكلل�للصللف وفلللق  اإجلللللراء  بللتلل�ريللخ  فلللل�رغ 

المفرو�ص�ت  قلليللمللة  اأن  يللعللنللي  مللملل�  الللرائللجللة 
الخ��صعة  الللملل�أجللور  م�صتمات  مللن  لي�صت 
للتقدير في مو�صوع اإنه�ء العاقة اليج�رية.

اأ�سباب الطعن:
بالأثاث  م��ف��رو���س  وه���و  م�ستاأجر  �ل��ع��ق��ار  1 -
بالتخ�سي�س  عقار  �لأث��اث  يعترب  وبالتايل 
�ملفرو�سات  قيمة  ت��ق��دي��ر  ي��ت��وج��ب  وك���ان 
�لبناء  قيمة  �إىل  قيمتها  من   %40 و�إ�سافة 

و�ملحكمة مل تلحظ ذلك.
في القانون:

تهدف  �إنما  �لمدعية  �لجهة  �أن دعوى  حيث 
�إلى �لحكم باإنهاء �لعلقة �ليجارية وت�سليمها 

�لماأجور مو�سوع �لدعوى مقابل تعوي�س %40.
�لأولى  �لمحكمة  �أ�سدرت  �لمحاكمة  نتيجة 
قر�رها وفق �لدعاء ولدى �لطعن بذلك �لقر�ر 
�أمام محكمة �لنق�س �لتي �أ�سدرت قر�رها برقم 
/417/ و�أ�سا�س /402/ تاريخ 2013/11/18 
لعدة  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  نق�س  �لمت�سمن 

عيوب �إجر�ئية �أ�سابت �إجر�ء�ت �لجل�سات.
ولدى تجديد �لدعوى �أمام �لمحكمة م�سدرة 
�لعلقة  باإنهاء  �لماثل  قر�رها  �أ�سدرت  �لقر�ر 
�لماأجور مو�سوع  �لطرفين على  بين  �ليجارية 
عليها  �لمدعى  �لجهة  قناعة  ولعدم  �ل��دع��وى 
بهذ� �لقر�ر فقد بادرت �إلى �لطعن به للأ�سباب 

�لم�سرودة �أعله.
وحيث �أن �لقانون لم ي�سمل �لأثاث �لمنزلي 
تقدر  �لقيمة  �أن  �عتبر  و�إنما  �لقيمة  تقدير  في 
وطر�ز  و�لم�ستملت  و�لم�ساحة  �لموقع  وف��ق 
و�لموؤثرة  �لد�خلة  �لعنا�سر  �لبناء وغيرها من 
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بتاريخ  �ل�سر�ئية وهو فارغًا  �لقيمة  في تحديد 
�إجر�ء �لك�سف وفق �لأ�سعار �لر�ئجة مما يعني 
م�ستملت  م��ن  لي�ست  �لمفرو�سات  قيمة  �أن 
�إنهاء  مو�سوع  في  للتقدير  �لخا�سعة  �لماأجور 

�لعلقة �ليجارية.
�أن �لخبرة جاءت م�ستوفية �سروطها  وحيث 
وم�ستجمعة موجباتها �لقانونية ومطابقة للمهمة 

�لموكلة �إليها من قبل �لمحكمة وو��سحة.
وحيث �أن �أ�سباب �لطعن ل تنال من �لقر�ر 

�لطعين.
لذلك تقرر بالإجماع:
رد �لطعن مو�سوعًا. 1 -

م�سادرة �لتاأمني. 2 -
ت�سمني �لطاعن �لر�سوم و�مل�ساريف. 3 -

�إعادة �مللف �إىل مرجعه �أ�سوًل. 4 -
- 270 -

�لق�سية: �أ�سا�س 185 لعام 2017
قر�ر: 140 لعام 2017

تاريخ 2017/2/13
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.

 – – ريا�س قو��س   �ل�سادة: �سعيد �ل�سبعة 
ماهر رحال.

– ت��ع��دي��ل  اإي������ج������ارات  ال����م����ب����داأ: 
 – – اأث�������ره  ا����س���ت���خ���دام ال����م����اأج����ور 
الت�سليم. عند  الم�ستاأجر  م�سوؤولية 

الم�أجورة  العين  في  يحدث  اأن  للم�صت�أجر   -
التعديات التي تتيح له ال�صتف�دة من الم�أجور 
�صريطة  الطرفين  بين  الللمللبللرم  العقد  وفللق 
اأو�ص�فه  فللي  بلل�لللملل�أجللور  �للصللرراً  يلحق  ل  اأن 

تق�صيمه. اأو  توزيعه  اأو  الن�ص�ئية  جملته  اأو 

بت�صليم  الق�نون  بموجب  ملزم  الم�صت�أجر    -
ت�صلمه� عليه�  التي  ب�لح�لة  الم�أجورة  العين 
نق�ض  اأي  عللن  التعوي�ض  عللن  ملل�للصللوؤول  وهلللو 
الع�دي  ال�صتعم�ل  عن  ن��صئ  غير  هللاك  اأو 
الت�صليم. فللي حلل�ل وجلللوده عند  الللملل�ألللوف  اأو 

اأ�سباب الطعن:
�لقر�ر خالف ما ورد يف تقرير �خلربة �لذي  1 -

�أكد على وجود تخريب ونق�س.
�سده  �ملطعون  به  تعهد  ما  جتاهل  �لقر�ر  2 -

بالعقد من عدم تغيري باملو��سفات.
جتاهل �لقر�ر حقيقة �لأ�سر�ر �لتي حلقت  3 -

باملاأجور �لثابتة باخلربة.
بتح�سيل  �لطاعن  �سمانات  �لقر�ر  �أفقد  4 -

حقوقه و�لأ�سر�ر �ملدعى بها.
في القانون:

�إنما  �لمدعية  �لجهة  دع��وى  �أن  حيث  م��ن 
تهدف �إلى �إخلء �لم�ستاأجر �لمدعى عليه من 
�لماأجور مو�سوع �لدعوى نتيجة �إ�ساءة ��ستعماله 

مع �لتعوي�س عن �لأ�سر�ر �للحقة بالماأجور.
�لدرجة  محكمة  �أم���ام  �لمحاكمة  نتيجة 
�لأولى �أ�سدرت قر�رها �لمطعون فيه �لمت�سمن 

رد �لدعوى.
ولعدم قناعة �لجهة �لمدعية بهذ� �لقر�ر فقد 
بادرت �إلى �لطعن به للأ�سباب �لم�سرودة �آنفًا. 

قد  كانت  �لأول��ى  �لدرجة  �أن محكمة  وحيث 
�أجرت ك�سفًا وخبرة فنية على �لماأجور مو�سوع 
�لدعوى لو�سف حالته �لر�هنة وبيان م�ستملته 
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و�لأ�سر�ر �للحقة به.
�لمبرم  �لي��ج��ار  عقد  �أن  ثابت  �أن��ه  وحيث 
�سنو�ت  لثلث  �لمدة  محدد  هو  �لطرفين  بين 
�ليجار  عقد  وفق  وهو   2014/10/2 من  بدءً� 
�لمبرز  و�لأج�����رة  �ل��م��دة  �ل��م��ح��ددة  �ل��م��وؤق��ت 
بالدعوى �أن كيفية ��ستعمال �لماأجور هو مقهى 
و�ل�ساخنة  �لغازية  �لباردة  �لم�سروبات  لتقديم 

و�ل�سندوي�س.
�لعين  في  يحدث  �أن  للم�ستاأجر  �أن  وحيث 
�ل�ستفادة  له  تتيح  �لتي  �لتعديلت  �لماأجورة 
�لطرفين  بين  �لمبرم  �لعقد  وفق  �لماأجور  من 
�أو�سافه  بالماأجور في  يلحق �سررً�  �أل  �سريطة 

�أو جملته �لن�سائية �أو توزيعه وتق�سيمه.
وحيث �نه وبح�سب �لو�سف �لو�رد في تقرير 
ت�سكل  ل  فيه  �لمبينة  �لأ���س��ر�ر  ف��اإن  �لخبرة 
�أو غيرها  �أو �لتق�سيمات  تعدي على �لإن�ساء�ت 
مما يوهن �لماأجور �أو ي�سر في بنيته �أو �أ�سر�ر 
كانت  كما  �إعادتها،  يمكن  �أنها  طالما  ج�سيمة 
كيفية  يثبت  ل��م  �لطاعن  �لمدعي  و�أن  �سيما 
�سيما  وقتها  �لماأجور  عليه  كان  وكيف  �لت�سليم 
بت�سليم  �لقانون  بموجب  ملزم  �لم�ستاأجر  و�أن 
�لعين �لماأجورة بالحالة �لتي ت�سلمها عليها وهو 
هلك  �أو  نق�س  �أي  عن  �لتعوي�س  عن  م�سوؤول 
غير نا�سئ عن �ل�ستعمال �لعادي و�لماألوف في 
حال وجوده عند �لت�سليم وهذ� �لأمر �سابق لأو�نه 

لعدم حلول هذ� �لوقت وفق �لعقد �لمبرم.
ناق�س  قد  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  �أن  وحيث 
حكم  فيها  و�أق���ام  دفوعها  على  ورد  �ل��دع��وى 

�لقانون مما ل تنال منها �أ�سباب �لطعن.
لذلك تقرر بالإجماع:

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

ت�سمني �لطاعن �لر�سوم و�مل�ساريف. 3 -
�إعادة �مللف �إىل مرجعه �أ�سوًل. 4 -

- 271 -
�لق�سية: �أ�سا�س 192 لعام 2017

قر�ر: 142 لعام 2017
تاريخ 2017/2/13

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.
 – – ريا�س قو��س   �ل�سادة: �سعيد �ل�سبعة 

ماهر رحال.
– ق����وة ال�����س��يء  ال���م���ب���داأ: ب��ي��ن��ات 
ال��م��ح��ك��وم ب����ه- م��ن��ط��وق ال��ح��ك��م – 
اأث���ره.  - النهائي  الحكم   – اأ���س��ب��اب��ه 

ترد  ل  ك�نت  واإن  بلله  المحكوم  ال�صيء  قللوة   -
المتفق  اأنلله من  الحكم غير  اإل على منطوق 
المرتبطة  الأ�صب�ب  اأن  واجته�داً  فقه�ً  عليه 
تللكللون معه وحلللدة ل تتجزاأ. وثلليللقلل�ً  ارتللبلل�طلل�ً 
)نق�ض �صوري رقم /593/ ت�ريخ 1960/9/21(.

- مللتللى اأ�للصللبللح الللحللكللم نللهلل�ئلليلل�ً فللقللد حللل�ز قوة 
الأمر المقت�صى به بحيث يمنع الخ�صوم في 
الدعوى التي �صدر فيه� العودة اإلى المن�ق�صة 
في الم�ص�ألة التي ف�صل فيه� ب�أية دعوى ت�لية 
اأو  ق�نونية  بلل�أدلللة  ولللو  الللنللزاع  هللذا  فيه�  يث�ر 
اإث�رته� في الدعوى الأولى  واقعية لم ي�صبق 
فيه�. ال�ص�در  الحكم  يبحثه�  ولللم  اأثلليللرت  اأو 

اأ�سباب طعن ورثة نادر...:
للحق دعوى و�حدة حتميه وفقد �سبق للجهة  1 -
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�سابقة  دع��وى  �أقامت  و�أن  �سدها  �ملطعون 
بنف�س �ملو�سوع وبني ذ�ت �لأطر�ف.

رف��ع دعوى  ق��د ح�سر ح��ق  ك��ان  �ل��ق��ان��ون  2 -
�لإخلء لعلة ترك �ملاأجور للموؤجر �أو للمالك 

و�ملطعون �سده نظامي لي�س �أحد منهما.
�سور  عن  عبارة  بالدعوى  �مل��ربزة  �لوثائق  3 -

لي�س لها قيمة.
تركة  �ملاأجور  ترتك  مل  �لطاعنة  �جلهة  �إن  4 -
ويزور  �ملاأجور  �إىل  ي��رتدد  كان  �إمن��ا  د�ئمة 
و�لدته و�ملحكمة مل تفرق بني �لرتك �لد�ئم 

و�لرتك �ملوؤقت.
دفع �لأجور من قبل �جلهة �ملطعون �سدها  5 -

ل ي�سكل دليًل على �نفر�ده باملاأجور.
ثابتة  �لطاعنة  للجهة  �ليجارية  �لعلقة  6 -
مبوجب م�ستند ر�سمي وحكم ق�سائي مربم 
ول يجوز �إثبات عك�سها بالبينة �ل�سخ�سية.

�ملطعون  �لقر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  �لتفات  7 -
لأحكام  خمالف  �ملتقابل  �لدع��اء  عن  فيه 

�لقانون.
�لدعوى �ساقطة بالتقادم �لطويل. 8 -

اأ�سباب طعن وزارة الأوقاف:
�إخر�جها  طلبت  و�أن  �لطاعنة  للجهة  �سبق  1 -
من �لدعوى �إل �أن �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر 

�لطعني جتاهلت ذلك.
�سهت �ملحكمة عن �إلز�م �ملطعون �سده �لأول  2 -

بت�سديد �لر�سوم و�لهبة �ملرتتبة عليه.
في القانون:

�سده  �لمطعون  �لمدعى  دع���وى  �أن  حيث 
نظمي .... قائمة �بتد�ء على طلب ترقين ��سم 
�لمرحوم محمد .... )موؤرث �لجهة �لطاعنة( 
م��ن ق��ي��ود و���س��ج��لت م��دي��ري��ة �أوق�����اف حلب 

مق�سم   /291/ مح�سر  رقم  �ل��د�ر  كم�ستاأجر 
30 من �لمنطقة �لعقارية �لأولى بحلب و�عتبار 
�لمدعي نظمي م�ستاأجرً� �أ�سليًا ووحيدً� و�إلز�م 
مديرية �أوقاف حلب بتدوين ذلك في �سجلتها 

وقيودها �لر�سمية.
�أ�سفع  ق��د  ك��ان  نظمي  �لمدعي  �أن  وح��ي��ث 
محكمة  ق���ر�ر  ع��ن  م�سدقة  ب�����س��ورة  دع����و�ه 
رقم  بحلب  ع�سرة  �لحادية  �لمدنية  �ل�سلح 
/1992/ �أ�سا�س /5509/ تاريخ 2010/12/12 
�أ�سا�س   /339/ رقم  بالقر�ر  نق�سًا  و�لم�سدق 
�لقر�ر  �أن  وحيث   2011/3/6 تاريخ   /238/
منطوقه  في  ق�سى  قد  كان  �لمذكور  �ل�سلحي 
�لم�ستاأجرين  �أح��د  نظمي  �لمدعي  باعتبار 
�لأ�سليين للماأجور ورد �لدعوى �لأ�سلية مو�سوع 
�لمدعى عليها  �لجهة  موؤرث  ��سم  ترقين  طلب 
من قيود مديرية �لأوقاف �لإ�سلمية في حلب 

وذلك لعدم �خت�سام مديرية �أوقاف حلب.
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمذكور 
كانت قد �أقامت ق�سائها فيما �نتهت �إليه على 
 ... �أن كًل من نظمي ومحمد  لها  ثبت  �أنه قد 
و�لدتهما زكية قد دخلو� �لماأجور رقم /30/291 
من �لمنطقة �لعقارية �لأولى بحلب �سويًا و�بتد�أ 
بتاريخ �لعقد مما ي�ستوجب معه �عتبار كل و�حد 
�لإج���ازة  ف��ي  و�سركاء  �أ�سلي  م�ستاأجر  منهم 
�يجارية  علقة  بالماأجور  جميعًا  وتربطهم 
�لم�ستاأجر  �أب��رم��ه  �ل���ذي  �لعقد  بحق  نا�سئة 
�لطلب  قبول  معه  ويتوجب  محمد..  �لأ�سلي 
منطوق  �أن  وحيث  ومو�سوعًا  �سكًل  �لعار�س 
�لحكم �ل�سلحي �لمذكور كان مرتبطًا �رتباطًا 
وثيقًا باأ�سبابه وبنتيجة لزمة لها وبالتالي فاإن 
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به  �لمحكوم  �ل�سيء  ق��وة  تحوز  �لأ�سباب  ه��ذه 
بح�سبان �أن �لجتهاد �لق�سائي م�ستقر على �أن 
قوة �ل�سيء �لمحكوم به و�إن كانت ل ترد �إل على 
فقهًا  �لمتفق عليه  �أنه من  �لحكم غير  منطوق 
و�جتهادً� �أن �لأ�سباب �لمرتبطة �رتباطًا وثيقًا 
رقم  �سوري  )نق�س  تتجز�أ  ل  وح��ده  معه  تكون 

/593/ تاريخ 1960/9/21(.
�أ�سبح �لحكم �نتهائيًا فقد  �أنه ومتى  وحيث 
حاز قوة �لأمر �لمق�سي به بحيث يمنع �لخ�سوم 
في �لدعوى �لتي �سدر فيها �لعودة �إلى �لمناق�سة 
تالية  دعوى  باأية  فيها  ف�سل  �لتي  �لم�ساألة  في 
يثار فيها هذ� �لنز�ع ولو باأدلة قانونية �أو و�قعية 
�أثيرت  �أو  �لأولى  �لدعوى  في  �إثارتها  ي�سبق  لم 
ولم يبحثها �لحكم �ل�سادر فيها. ويوؤدي ذلك 
�أن جميع دفوع ورثة �لمرحوم نادر... و�أ�سباب 
طعنها تعدو مجادلة لم�سائل حازت قوة �لق�سية 

�لمق�سية وحرية بالرد.
وحيث �أن �لقر�ر �لمطعون فيه يغدو محموًل 
مع  منه  تنال  ل  �لطعن  و�أ�سباب  �أ�سبابه  على 
وذلك  منه  لبد  �لأوقاف  �خت�سام  باأن  �لتنويه 
�لأمر  قوة  حاز  �لذي  �لقر�ر  لتوجيهات  تنفيذً� 

�لمق�سي به.
لذلك تقرر بالإجماع:

رد �لطعنني. 1 -
م�سادرة �لتاأمني. 2 -

�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل. 3 -
- 272 -

�لق�سية: �أ�سا�س 189 لعام 2017
قر�ر: 143 لعام 2017

تاريخ 2017/2/13

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.
 – – ريا�س قو��س   �ل�سادة: �سعيد �ل�سبعة 

ماهر رحال.
ال����م����ب����داأ: اي������ج������ارات- خ����ب����رة – 
النق�ض. رق��اب��ة  ال��م��ح��ك��م��ة-  �سلطة 

اإطللاقلل�ت محكمة  ب�لخبرة هو من  الأخللذ   -
المو�صوع ومن م�ص�ئل الواقع ول يخ�صع لرق�بة 
محكمة النق�ض ط�لم� اأنه� ا�صتوفت �صرائطه� 
التقدير. في  والأ�صولية  والفنية  الق�نونية 

اأ�سباب الطعن:
عدم �ل�ستجابة لطلبنا باإعادة �خلربة. 1 -

عدم �لرد على �لدفوع �ملثارة ومناق�ستها. 2 -
و�لأ�سول  للقانون  خمالفة  �جلارية  �خلربة  3 -

و�لو�قع ومبالغ فيها جدً�.
في القانون:

من حيث �أن �لجهة �لمدعية �إنما تهدف من 
�لدعوى  مو�سوع  �لماأجور  تخمين  �إلى  دعو�ها 

بالنظر ل�سعورها بالغبن من �لأجرة �لحالية.
قد  كانت  �لأول��ى  �لدرجة  �أن محكمة  وحيث 
�أ�سدرت قر�رها �ل�سابق بتحديد بدل �لماأجور 
ولدى �لطعن بهذ� �لقر�ر �أمام محكمة �لنق�س 
�أ�سدرت قر�رها رقم /30/ �أ�سا�س /45/ تاريخ 
2013/3/5 و�لمت�سمن نق�س �لقر�ر �لمطعون 

فيه تاأ�سي�سًا على عدم �سحة �لخبرة.
ولدى تجديد �لدعوى �أمام �لمحكمة م�سدرة 
�لقر�ر �لطعين �لأول �أ�سدرت قر�رها �لمطعون 

فيه �لماثل بتحديد بدل �لماأجور.
بهذ�  عليها  �لمدعى  �لجهة  قناعة  ولعدم 
للأ�سباب  به  �لطعن  �إل��ى  ب��ادرت  فقد  �ل��ق��ر�ر 
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�لم�سرودة �آنفًا.
و�تباعًا  �لأول��ى  �لدرجة  محكمة  �أن  وحيث 
قيمة  لتحديد  �لخبرة  �أع��ادت  �لناق�س  للقر�ر 

�لماأجور �ل�سر�ئية.
ل�سر�ئطها  م�ستوفية  جاءت  �لخبرة  �أن  وحيث 
ومطابقة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  م��وج��ب��ات��ه��ا  وم�����س��ت��ج��م��ع��ة 
وو��سحة  �لمحكمة  قبل  من  �إليها  �لموكلة  للمهمة 

ومف�سلة.
�طلقات  من  هو  بالخبرة  �لأخذ  �أن  وحيث 
محكمة �لمو�سوع ومن م�سائل �لو�قع ول تخ�سع 
��ستوفت  �أنها  طالما  �لنق�س  محكمة  لرقابة 
كافة �سر�ئطها �لقانونية و�لفنية و�لأ�سولية في 

�لتقدير.
وحيث �أن �أ�سباب �لطعن ل تنال من �لقر�ر 

�لطعين على نحو يملي ت�سديقه.
لذلك تقرر بالإجماع:
رد �لطعن مو�سوعًا. 1 -

م�سادرة �لتاأمني. 2 -
�إعادة �مللف �إىل مرجعه �أ�سوًل. 3 -

- 273 -
�لق�سية: �أ�سا�س 197 لعام 2017

قر�ر: 146 لعام 2017
تاريخ 2017/2/13

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.
 – – ريا�س قو��س   �ل�سادة: �سعيد �ل�سبعة 

ماهر رحال.
– عدم  – خ��ب��رة  اإي���ج���ارات  ال��م��ب��داأ: 
ذك���ر ال��م�����س��اح��ة وم��ق��داره��ا - اأث���ره.

- لي�ض من ال�صروري ذكر الم�ص�حة ومقداره� 

فللي تللقللريللر الللخللبللرة ويللكللفللي الإ�لللصللل�رة اإللللى اأن 
العتب�ر  بعين  الم�ص�حة  اأخلللذ  قللد  الللتللقللديللر 
للم�أجور. التخمينية  الللقلليللمللة  تللقللديللر  عللنللد 

اأ�سباب الطعن:
دفوع  ترد على  �لقر�ر مل  �ملحكمة م�سدرة  1 -

�جلهة �لطاعنة.
�لبدل  �ساعفت  وق��د  فيها  مبالغ  �خل��ربة  2 -
�لعقار  �أ�سعافًا م�ساعفة دون بيان م�ساحة 
كما  به  �لنتفاع  ومدى  وعمره  بنائه  وطر�ز 
ومل  ج���ز�يف  ب�سكل  ج���اءت  ق��د  �خل���ربة  �أن 
يف  �عتمدوها  �لتي  �لأ�س�س  �خل��رب�ء  يحدد 

تقدير �لقيمة.
�جل���ه���ة �ل��ط��اع��ن��ة ق���ام���ت ب��اإ���س��لح��ات  3 -
تقع على عاتق  �ملاأجور وهي  وحت�سينات يف 

�ملوؤجر وقد جتاهل �لقر�ر �ملطعون فيه.
�سعر  ول  �لبناء  م�ساحة  �خل��ربة  حت��دد  مل  4 -

�ملرت �ملربع بالتف�سيل.
في الق�ساء:

)�لمطعون  �لمدعية  �لجهة  دعوى  �أن  حيث 
تخمين  باإعادة  �لمطالبة  �إلى  تهدف  �سدها( 
�لمنطقة  م��ن   13/115 رق���م  �ل��ع��ق��ار  ك��ام��ل 
من  �إيجارً�  و�لم�سغول  جادة  �سالحية  �لعقارية 
�سنوي  �إيجار  ببدل  عليها  �لمدعى  �لجهة  قبل 
بالغبن  ل�����س��ع��وره��ا  /190800/ل.���������س  ق���دره 
�لدعوى  م��و���س��وع  وبنتيجة  �ل��ب��دل  ه���ذ�  م��ن 

ب/696500/ل.�س.
بالقر�ر  �لمدعى عليها  �لجهة  ولعدم قناعة 
�ل�سالف �لذكر فقد طعنت فيه للأ�سباب �لو�ردة 

با�ستدعاء �لطعن.
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�لدفوع  تبين  لم  �لطاعنة  �لجهة  �أن  وحيث 
ول  م�سمونها  ول  �لمحكمة  عليها  ترد  لم  �لتي 
ب�سط  �لمحكمة  لهذه  يت�سنى  حتى  تاريخها 

رقابتها.
�سلحية  م��ن  بالخبرة  �لأخ���ذ  �أن  وح��ي��ث 
قبل  م��ن  عليها  رق��اب��ة  ل  �ل��م��و���س��وع  محكمة 
محكمة �لنق�س طالما �أن �إجر�ء�ت �لخبرة �لتي 
�أجرتها محكمة �لمو�سوع م�ستجمعة ل�سر�ئطها 
ول  �سحتها  �سروط  كافة  وت�سمنت  �لقانونية 
كافة  ور�عت  �أو غمو�س  نق�س  �أو  ي�سوبها عيب 
�لعو�مل �لد�خلة في تقدير �لماأجور وتم ��ستبعاد 

�لتح�سينات و�ل�سلحات من قيمة �لماأجور.
��ستقر  ق��د  �لق�سائي  �لجتهاد  �أن  وحيث 
�لم�ساحة  ذكر  �ل�سروري  من  )لي�س  �أن��ه  على 
�لإ�سارة  ومقد�رها في تقرير �لخبرة بل يكفي 
�إلى �أن �لتقدير قد �أخذ �لم�ساحة بعين �لعتبار 
قر�ر  للماأجور  �لتخمينية  �لقيمة  تقدير  عند 
من�سور  �يجارية  غرفة  نق�س   2006 لعام   690

محامون عدد 1-2 لعام 2007.
�لدعوى  ناق�س  �لطعين قد  �لقر�ر  ولما كان 
تطبيق  و�أح�����س��ن  و�سليمة  �سحيحة  مناق�سة 
ل  �لمثارة  �لطعن  �أ�سباب  يجعل  مما  �لقانون 

تنال منه.
لذلك تقرر بالتفاق:
رد �لطعن مو�سوعًا. 1 -

�إعادة �ل�سبارة مرجعها. 2 -
- 274 -

�لق�سية: �أ�سا�س 116 لعام 2017
قر�ر: 148 لعام 2017

تاريخ 2017/2/20

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.
 – يازجي  – �سليم  �ل�سبعة  �سعيد  �ل�سادة:   

م�سطفى كادك.
بريدية  ب��ط��اق��ة   – اإي��ج��ار  ال��م��ب��داأ: 
ف��ي��ه��ا. اأ����س���ا����س���ي���ة  م���ع���ل���وم���ات   –

- بي�ن ال�صنة اليج�رية ونه�يته� من المعلوم�ت 
الأ�ص��صية التي يتوجب اأن تت�صمنه� البط�قة 
الللبللريللديللة حللتللى تلللكلللون مللنللتللجللة بلللل�لإخللللاء.

اأ�سباب الطعن:
�لطعن مقدم �سمن �ملدة �لقانونية وم�ستويف  1 -

�سر�ئطه �ل�سكلية و�لر�سوم و�لتاأمينات.
للمدعى  �حلا�سمة  �ليمني  �ملدعية  وجهت  2 -
�حلو�لة  �أر�سلت  باأنها  �دعائها  بعد  عليها 
�لربيدية رقم /24700/ تاريخ 2012/1/9 
�لطعني  �ل��ق��ر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  �أن  غري 

جتاهلت هذ� �لطلب.
بالبطاقة  و��سحة  �لإيجارية  �ل�سنة  بد�ية  3 -

�لربيدية ول حتتاج �إىل عناء.
في القانون:

لما كانت �لجهة �لمدعية تهدف من دعو�ها 
�إلى �إلز�م �لجهة �لمدعى عليها باإخلء �لعقار 
وت�سليمه  �لعقارية  جادة  �سالحية   8/986 رقم 
بدفع  و�إلز�مها  �ل�سو�غل  من  خاليًا  للمدعية 
�لأجور �لمترتبة على �لمدعى عليه مبلغ وقدره 

ثلثون �ألف ليرة �سورية.
�ل�سلح  محكمة  �أمام  �لجارية  وبالمحاكمة 
 /25/ رق��م  �ل��ق��ر�ر  ���س��در  بدم�سق  �لمدنية 
�لمت�سمن  تاريخ 2016/1/27  �أ�سا�س /887/ 
من حيث �لنتيجة رد طلب �لتدخل ورد �لدعوى 
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لجهة �لإخلء لعدم �سحة �لمطالبة.
بالقر�ر  �ل��م��دع��ي��ة  �ل��ج��ه��ة  ق��ن��اع��ة  ول��ع��دم 
�لمذكور تقدمت بالطعن للأ�سباب �لو�ردة في 

لئحة �لطعن.
�أن  �لدعوى  وثائق  من  �لثابت  من  كان  لما 
للجهة  بريدية  بطاقة  �أر�سلت  �لمدعية  �لجهة 
�لمدعى عليها تطالبها فيها بالأجور وقد تبين 
من  خالية  ج��اءت  �أنها  �لبريدية  �لبطاقة  من 
ونهايتها  �لإيجارية  �ل�سنة  بيان  من  م�سمونها 
�أن  وهي من �لمعلومات �لأ�سا�سية �لتي يتوجب 
منتجة  تكون  حتى  �لبريدية  �لبطاقة  تت�سمنها 
بالإخلء هذ� بالإ�سافة �إلى �أن �لجهة �لمدعى 
عليها �أبرزت حو�لت بريدية توؤيد قيامها بدفع 
تجاه  �لذمة  بريئة  و�أنها  بها  �لمطالب  �لأج��ور 
�لحا�سمة ل  �ليمين  �لمدعية مما يجعل  �لجهة 
تم حلف  قانونية في حال  نتيجة  �أي  �إلى  توؤدي 
�لبريدية  �لبطاقة  كون  ل  �أم  �لحا�سمة  �ليمين 
مما  �لجوهرية  �لبيانات  لبع�س  ناق�سة  جاءت 
يجعلها غير منتجة بالإخلء مما يجعل �لأ�سباب 

�لطعن بالقر�ر �لطعين ل تنال منه.
�أن  �لدعوى  وقائع  من  �لثابت  من  كان  ولما 
عالجت  قد  �لطعين  �لقر�ر  م�سدرة  �لمحكمة 
و�أ�سباب  و�سليم  قانوني  ب�سكل  �لدعوى  وقائع 

�لطعن ل تنال من �لقر�ر �لطعين.
لذلك ووفقًا لأحكام المادة /251/ اأ�سول 

محاكمات تقرر بالتفاق:
قبول �لطعن �سكًل. 1 -

رد �لطعن مو�سوعًا. 2 -
م�سادرة �لتاأمني و�إيد�عه �إير�د للخزينة. 3 -

ت�سمني �لطاعن �لر�سوم و�مل�ساريف. 4 -

�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل. 5 -
- 275 -

�لق�سية: �أ�سا�س 145 لعام 2017
قر�ر: 160 لعام 2017

تاريخ 2017/2/20
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.

 – يازجي  – �سليم  �ل�سبعة  �سعيد  �ل�سادة:   
م�سطفى كادك.

العالقة  – اإن��ه��اء  اإي��ج��ارات  ال��م��ب��داأ: 
الإخ�������الء. – م��ه��ل��ة  الإي����ج����اري����ة 

اإنلللهللل�ء  طلللللللب  علللللللى  اللللللدعلللللوى  قللل�ملللت  اإذا   -
الللعللاقللة الإيلللجللل�ريلللة مللقلل�بللل الللتللعللويلل�للض فا 
حلل�جللة لللمللنللح مللهلللللة للللاإخلللاء لأن الإخللللاء 
به�. المحكوم  التعوي�ص�ت  دفللع  مللع  مرتبط 

اأ�سباب طعن في�سل ... ووائل...:
/ من  �مل����ادة /12- 1 �أح��ك��ام  �ل��ق��ر�ر خ��ال��ف 
�لقانون /20/ لعام 2015 و�ملت�سمن تقدير 

قيمة �لعقار مع �لف�سحة �ل�سماوية.
اأ�سباب الطعن:

بال�سعر  �ل��ع��ق��ار  ق��ي��م��ة  ت��ق��در  مل  �خل����ربة  1 -
�أن مكان  تاأخذ بعني �لعتبار  �حلقيقي ومل 
وفيها  �مل�ساحة  بكامل  بناء  ي�ساد  �ل�سقة 

جتاري وفق نظام �سابطة �لبناء.
�إذ�  فيما  �خل��رب�ء  من  �ل�ستي�ساح  طلبنا  2 -
�لبناء  كانت �لقيمة ت�سمل قيمة �لأر�س مع 

و�ملحكمة مل ت�ستجب لطلبنا بدون مربر.
قيمة  ي��ق��در  ك��ان  �ل�سابق  �لتخمني  ق���ر�ر  3 -

�لف�سحة �ل�سماوية مع �لبناء.
خلفًا  للإخلء  �لكافية  �ملهلة  منح  يتم  مل  4 -
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لأحكام �لقانون.
ذ�تها  تلقاء  م��ن  �خل���رب�ء  �سمت  �ملحكمة  5 -

وبدون �سوؤ�ل �لأطر�ف.
في القانون:

تهدف  �لمدعية  �لجهة  دع���وى  ك��ان��ت  لما 
مع  �لإي��ج��اري��ة  �لعلقة  باإنهاء  �لمطالبة  �إل��ى 
�لجهة �لمدعى عليها �لقائمة على �لعقار رقم 
�لعقارية وذلك مقابل  /1267/ دريكي�س 6/1 

�لتعوي�س.
�لقر�ر  �سدر  علنًا  �ل��ج��اري��ة  وبالمحاكمة 
�لطاعنة  �لجهة  قناعة  ولعدم  فيه  �لمطعون 
بالقر�ر تقدمت بلئحة طعنها مرفقة بالأ�سباب 

�لو�رد ذكرها �آنفًا.
�أن  �ل��دع��وى  �أور�ق  خ��لل  من  تبين  وحيث 
على  و�لخبرة  �لك�سف  �إج��ر�ء  قررت  �لمحكمة 
�لعقار لتقدير قيمته بمعرفة ثلثة خبر�ء وتم 
وو�سف  ومعاينته  �لعقار  موقع  �إل��ى  �لنتقال 
قيمة  تقدير  وتم  خبر�ء  ثلثة  بمعرفة  �لعقار 
تقرير  ور�ع���ى  �ل�سماوية  �لف�سحة  م��ع  �لبناء 
تقدير  في  تدخل  �لتي  �لعو�مل  كافة  �لخبرة 
�لقيمة و�أ�سباب �لطعنين �لمثارة حول �لخبرة ل 
تنال من �لخبرة كون �لخبرة م�ستوفية �سروطها 

�لقانونية.
ولما كان عدم �تفاق �لأطر�ف على �لخبر�ء 
تلقاء  من  �لخبر�ء  ت�سمية  �إلى  �لمحكمة  تلجاأ 

ذ�تها.
�إنهاء  طلب  على  تقوم  �لدعوى  كانت  ولما 
حاجة  ول  �لتعوي�س  مقابل  �لإيجارية  �لعلقة 
مع  �لإخ��لء مرتبط  لأن  للإخلء  �لمهلة  لمنح 

دفع �لتعوي�سات �لمحكوم فيها.

كافة  ناق�س  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  كان  ولما 
�لدفوع �لمثارة وقرر �إعادة �لخبرة لوجود عيوب 
م�ستوفي  �لجديد  �لخبرة  تقرير  وج��اء  فيها 
�لتقرير  على  �لمحكمة  �عتمدت  وقد  �سروطه 
�لثاني لهدر �لخبرة �لأولى مما يعني �أن �لقر�ر 
�سار على �لنهج �لقانوني �ل�سليم و�أح�سن تطبيق 
�أحكام �لقانون و�أ�سباب �لطعن �لمثارة ل تنال 

من �لقر�ر �لمطعون فيه.
لذلك تقرر بالتفاق:
قبول �لطعنني �سكًل. 1 -

ردهما �لطعنني مو�سوعًا. 2 -
ت�سمني �لطاعن �لر�سم. 3 -

م�سادرة بدل �لتاأمني ل�سالح �خلزينة. 4 -
�إيد�ع �لأور�ق مرجعها �أ�سوًل. 5 -

- 276 -
�لق�سية: �أ�سا�س 146 لعام 2017

قر�ر: 161 لعام 2017
تاريخ 2017/2/20

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.
 – يازجي  – �سليم  �ل�سبعة  �سعيد  �ل�سادة:   

م�سطفى كادك.
ب���ط���اق���ة   – اأ�������س������ول  ال�����م�����ب�����داأ: 
. ت����ب����ل����ي����غ����ه����ا   – ب�������ري�������دي�������ة 

للللللللللدى  ملللللل�للللللصللللللتللللللقللللللر  الجلللللللللللتلللللللللللهللللللللللل�د    -
ملللللللحلللللللكلللللللملللللللة الللللللللنللللللللقلللللللل�للللللللض بللللللللللللوجللللللللللللوب.
قبل  مللللللن  اللللتلللبللللللليلللغ  طللللريللللقللللة  تللللللدويللللللن   -
ب�لت�أ�صير  الكلللللتلللللفللللل�ء  وعللللللللدم  اللللملللحللل�لللصلللر 
التبليغ. اإ�لللصلللعللل�ر  فلللي  اللللللللوارد  الللحللقللل  علللللى 



المحامون - الأعداد 9 ، 10 ، 11 ، 12 لعام 2017 - ال�سنة 83

ق�ساء المحاكم - 665

اأ�سباب الطعن:
منت  يف  �سرحها  يف  كثريً�  بالغت  �ملحكمة  1 -
حتى  �لعيوب  و�سرح  فر�سها  ح��ول  �ل��ق��ر�ر 
�لرغم  �ل�ستلم على  ��سعار  �ملوجودة على 
هو  م�سلحة  عن  تبلغ  �لذي  �لعامل  �أن  من 
يعمل  �ل��ذي  وه��و   ... ج��ورج  ويدعى  و��سح 
 ... �ملدعى عليه �ملطعون �سده همبار  لدى 
و��سمه و�رد يف �ل�سعار يف حقل �ملر�سل �إليه 
�أن  �إل  ومقروءة  و��سحة  �سفته  يجعل  مما 

�ملحكمة تف�سري مغاير متامًا للو�قع.
�لقر�ر جاء متناق�س وي�سع �إ�سارة ��ستفهام  2 -

ملعرفة �ل�سحيح من �لأ�سح.
في القانون:

�إلى  لما كانت دعوى �لجهة �لمدعية تهدف 
من  عليها  �لمدعى  �لجهة  ب��اإخ��لء  �لمطالبة 
�لجهة  قبل  من  و�لم�سغول  لها  �لعائد  �لعقار 
�لمدعى عليها �يجارً� و�لم�ساد على �لعقار رقم 
بحلب  �لثالثة  �لعقارية  �لمنطقة  من   /277/
�سورية  ليرة  �آلف  �ستة  مقد�ره  �سنوي  وببدل 
وقد �أر�سل �لمدعي بطاقة بريدية للمدعي عليه 
يبادر  ولم  �أ�سولي  ب�سكل  وتبلغ  بالأجور  يطالبه 

�إلى ت�سديد �لأجور �سمن �لمدة �لقانونية.
�لقر�ر  �سدر  علنًا  �ل��ج��اري��ة  وبالمحاكمة 
�لطاعنة  �لجهة  قناعة  ولعدم  فيه  �لمطعون 
بالأ�سباب  مرفقة  طعنه  بلئحة  تقدم  بالقر�ر 

�لو�رد ذكرها �آنفًا.
�أن  �ل��دع��وى  �أور�ق  خ��لل  من  تبين  وحيث 
�لتبليغ  �إ���س��ع��ار  ناق�س  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر 
و�لجتهاد �لم�ستقر لمحكمة �لنق�س وهو وجوب 
�لمح�سر وعدم  �لتبليغ من قبل  تدوين طريقة 

�لكتفاء بالتاأ�سير على �لحقل �لو�رد في �إ�سعار 
�لتبليغ وبالتالي فاإن �لبطاقة �لبريدية ل يترتب 
عليها �أي �آثار قانونية و�لمدعى عليه تغيب عن 
ح�سور جل�سات �لمحاكمة ولم يبد �أي دفع على 
يقع عبء  بها  �لمطالب  �لأج��ور  ووفاء  �لدعوى 
�إثباتها على عاتق �لم�ستاأجر ولعدم �لثبوت فاإنه 

من �لمتوجب �لحكم بالأجور �لمطالب فيها.
كافة  ناق�س  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  كان  ولما 
و�أحكام  يتو�فق  بما  عليها  ورد  �لمثارة  �لدفوع 
من  تنال  ل  �لمثارة  �لطعن  و�أ�سباب  �لقانون 

�لقر�ر �لمطعون فيه.
لذلك تقرر بالتفاق:

قبول �لطعن �سكًل. 1 -
رد �لطعن مو�سوعًا. 2 -

ت�سمني �لطاعن �لر�سم. 3 -
م�سادرة بدل �لتاأمني ل�سالح �خلزينة. 4 -

�يد�ع �لأور�ق مرجعها �أ�سوًل. 5 -
- 277 -

�لق�سية: �أ�سا�س 201 لعام 2017
قر�ر: 165 لعام 2017

تاريخ 2017/2/20
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية /�أ/.

 – يازجي  – �سليم  �ل�سبعة  �سعيد  �ل�سادة:   
م�سطفى كادك.

اإعطاء   – خبرة   – اإي��ج��ارات  المبداأ: 
اأث��ره.  – الك�سف  �سبط  على  الخبرة 

- ل يلللوجلللد قللل�نلللونللل�ً ملللل� يللمللنللع مللللن اإعلللطللل�ء 
الللللللخللللللبللللللرة بلللللتلللللقلللللديلللللر قلللليللللمللللة الللللللملللللل�أجللللللور 
علللللللللى �للللصللللبللللط الللللكلللل�للللصللللف بللل�لللصلللكلللل فللللللللوري.
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اأ�سباب الطعن:
�لطعن مقدم �سمن �ملدة �لقانونية وم�ستويف  1 -

�سر�ئطه �ل�سكلية و�لر�سوم و�لتاأمينات.
خطاأ  �لك�سف  �أث��ن��اء  �خل���رب�ء  �رت��ك��ب  لقد  2 -
و�لتدلي�س  �لغ�س  درج��ة  �إىل  يرتقي  فهي 
حني طلبو� من �ملوكل �لطاعن �لتوقيع على 
�لك�سف و�خلربة وقد ذكرو� يف تقريرهم �أن 
�أجرة /154000/ �لطرفني ت�سادقو� على 

ل.�س و�ملدعى عليه مل ي�سادق على ذلك.
�خلربة بالغت يف تقدير قيمة �لبدل �ل�سنوي  3 -

للماأجور مو�سوع �لدعوى.
في القانون:

�لمدعية تهدف من  �لجهة  لما كانت دعوى 
حيث �لنتيجة �إلى تقدير �لقيمة �ل�سر�ئية للعقار 
�لمدعى  �إيجارً� من  �لم�سغول  �لدعوى  مو�سوع 
 12/2237 رق��م  �لمح�سر  على  �لم�ساد  عليه 
�سالحية جادة بالغبن بالبدل �لحالي للماأجور.

�ل�سلح  محكمة  �أمام  �لجارية  وبالمحاكمة 
 /582/ رق��م  �ل��ق��ر�ر  �سدر  بدم�سق  �لمدنية 
 2016/10/26 ت���اري���خ   /4417/ �أ���س��ا���س 
بدل  تحديد  �لنتيجة  حيث  م��ن  و�لمت�سمن 
�لدعوى  مو�سوع  للماأجور  �ل�سنوي  �لإي��ج��ار 
قناعة  ولعدم  /154000/ل.�����س  وق��دره  بمبلغ 
بالطعن  تقدمت  بالقر�ر  عليها  �لمدعى  �لجهة 

للأ�سباب �لو�ردة في لئحة �لطعن.
ل��م��ا ك���ان م��ن �ل��ث��اب��ت م��ن وث��ائ��ق �لدعوى 
�أجرت  �لطعين  �لقر�ر  م�سدرة  �لمحكمة  �أن 
�لدعوى  مو�سوع  �لعقار  على  و�لخبرة  �لك�سف 
لتقدير قيمته �ل�سر�ئية بتاريخ �لدعاء بمعرفة 
ثلثة خبر�ء و�لخبرة �لجارية مو�فقة للأ�سول 

و�لقانون وقد ر�عت �لخبرة كافة �لعو�مل �لد�خلة 
بالتقدير وقد �نتهت بالجماع �إلى تقدير �لقيمة 
وقام �لمتو�جد بالعقار �لمدعى عليه بالتوقيع ول 
يوجد �أي ت�سادق على �لأجرة بمح�سر �لك�سف 
كما هو ثابت و�إنما �لخبر�ء قامو� بتقدير قيمة 
مما  /2200000/ل.����س  وقدره  بمبلغ  �لماأجور 
يجعل �سبب �لطعن �لو�رد لهذه �لناحية ل ينال 

من �لقر�ر �لطعين.
و�أما لجهة �لطعن باأن �لخبر�ء قامو� باعطاء 
فاإنه ل  فيه مغالطات  �لك�سف  �لماأجور ب�سبط 
يوجد قانونًا ما يمنع من �إعطاء �لخبر�ء �لقيمة 
على �سبط �لك�سف ب�سكل فوري مما يجعل �سبب 
�لقر�ر  من  ينال  ل  �لناحية  لهذه  �أي�سًا  �لطعن 

�لطعين.
م�سدرة  �لمحكمة  �أن  �لثابت  من  كان  ولما 
�لقر�ر �لطعين قد عالجت وقائع �لدعوى ب�سكل 
�لقانون  �أحكام  تطبيق  و�أح�سنت  �سليم  قانوني 

و�لقر�ر �لطعين ل تنال منه �أ�سباب �لطعن.
لذلك ووفقًا لأحكام المادة /251/ اأ�سول 

محاكمات تقرر بالتفاق:
قبول �لطعن �سكًل. 1 -

رد �لطعن مو�سوعًا. 2 -
م�سادرة �لتاأمني و�إيد�عه �إير�د للخزينة. 3 -

ت�سمني �لطاعن �لر�سوم و�مل�ساريف. 4 -
�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل. 5 -
- 278 -

�لق�سية: �أ�سا�س 191 لعام 2017
قر�ر: 184 لعام 2017

تاريخ 2017/2/27
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.
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قو��س-  ريا�س   – �ل�سبعة  �سعيد  �ل�سادة:   
ماهر رحال.

– عدم �سحة ت�سمية  المبداأ: اإيجارات 
ال�سبب. ه��ذا  اإث���ارة  كيفية   – الخبير 

جل�صة  حللل��لللصلللراً  عللللليلله  اللللملللدعلللى  كلللل�ن  اإذا   -
الخبراء  ت�صمية  خاله�  تم  التي  المح�كمة 
المحكمة  اأمللل�م  يدفع  اأن  عليه  يتوجب  فلل�إنلله 
ذاته. تلق�ء  من  الخبراء  ت�صمية  �صحة  بعدم 

الللللدفللللع بعدم  اإثللللللللل�رة  اللللجللل�ئلللز  غللليلللر  مللللن   -
محكمة  اأمللللللللل�م  الللللخللللبللللراء  تلل�للصللملليللة  �لللصلللحلللة 
الللنللقلل�للض لأنلللللله ل يللتللعلللللق بللل�للللنلللظللل�م اللللعللل�م.

اأ�سباب الطعن:
�خل��رب�ء  تقرير  بتبني  �ملحكمة  �أخ��ط��اأت  1 -
تعيني  �سلمة  من  تنال  �لتي  �ملطاعن  رغم 

�خلرب�ء و�ملثارة من قبلنا.
�ملحكمة �سارعت للبت بالدعوى ومل تت�سدى  2 -

لتقرير �خلرب�ء.
من  �مل��ث��ارة  �ل��دف��وع  على  ت��رد  مل  �ملحكمة  3 -

قبلنا.
�سلحيات  من  ك��ان  و�إن  �لتعوي�س  تقدير  4 -
حمكمة �ملو�سوع �إل �أن ذلك م�سروط بح�سن 

�ل�ستدلل.
في القانون:

فر��س...  �لمدعية  �لجهة  دعوى  كانت  لما 
�ليجارية  �لعلقة  باإنهاء  �لمطالبة  �إلى  تهدف 
�لعقار  على  �لقائمة  عليها  �لمدعى  �لجهة  مع 
عن  عبارة  وهو  �لعقارية  يهود   11/686/ رقم 

د�ر لل�سكن وذلك مقابل �لتعوي�س.

�لقر�ر  �سدر  علنًا  �ل��ج��اري��ة  وبالمحاكمة 
�لطاعنة  �لجهة  قناعة  ولعدم  فيه  �لمطعون 
بالقر�ر تقدمت بلئحة طعنها مرفقة بالأ�سباب 

�لو�رد ذكرها �آنفًا.
�أن  �ل��دع��وى  �أور�ق  خ��لل  من  تبين  وحيث 
على  و�لخبرة  �لك�سف  �إج��ر�ء  قررت  �لمحكمة 
خبر�ء  ث��لث��ة  بمعرفة  قيمته  لتقدير  �لعقار 
ولجاأت �إلى ت�سمية �لخبر�ء كون �لجهة �لمدعى 

عليها لم تح�سر جل�سات �لمحاكمة.
وتبين من �سبط �لجل�سات �أن �لمدعى عليه 
و�لتي  �لمحاكمة  جل�سة  حا�سر  ك��ان  ن���ادر... 
موعد  وتحديد  �لخبر�ء  ت�سمية  تم من خللها 
�لك�سف وكان يتوجب على �لجهة �لمدعى عليها 
ت�سمية  �سحة  بعدم  �لمحكمة  �أم��ام  تدفع  �أن 

�لخبر�ء من تلقاء ذ�تها.
ول��م��ا ك��ان م��ن غير �ل��ج��ائ��ز ق��ان��ون��ًا �إث���ارة 
يتعلق  ل  لأنه  �لنق�س  محكمة  �أمام  �لدفع  هذ� 
بالنظام مما يجعل �ل�سبب �لمثار لهذه �لناحية 

في غير محله.
�لمحكمة  باإ�سر�ف  تمت  �لخبرة  كانت  ولما 
في  تدخل  �لتي  �لعو�مل  كافة  ور�عت  ورقابتها 
تقدير �لقيمة مما يعني �أن �أ�سباب �لطعن �لمثارة 

حول �لخبرة ل تنال من تقرير �لخبرة.
كافة  ناق�س  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  كان  ولما 
�لدفوع �لمثارة وردت عليها بما يتو�فق و�أحكام 

�لقانون.
لذلك تقرر بالتفاق:

قبول �لطعن �سكًل. 1 -
رد �لطعن مو�سوعًا. 2 -

ت�سمني �لطاعن �لر�سم. 3 -
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م�سادرة بدل �لتاأمني ل�سالح �خلزينة. 4 -
�إيد�ع �لأور�ق مرجعها �أ�سوًل. 5 -

- 279 -
�لق�سية: �أ�سا�س 206 لعام 2017

قر�ر: 189 لعام 2017
تاريخ 2017/2/27

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.
 – يازجي  – �سليم  �ل�سبعة  �سعيد  �ل�سادة:   

م�سطفى كادك.
ال���م���ب���داأ: اأ����س���ول – ع���دم ت��وق��ي��ع – 
اأث����ره.  – ال��م��ح��اك��م��ة  جل�سة  ���س��ب��ط 

- اإن عدم توقيع مكتب المحكمة على �صبط 
جل�صة المح�كمة ل ي�صكل خلًا في الإجراءات 
اإذا لم يجر في تلك الجل�صة اأي اإجراء جوهري 
النه�ئي. والللللقللللرار  الللمللحلل�كللمللة  علللللى  يلللوؤثلللر 

اأ�سباب الطعن:
 1 -2014 ع��ام  يف  للعقار  �لقيمة  تقدير  مت 
مع  تتنا�سب  تعد  ومل  �ختلفت  و�لأ���س��ع��ار 

�لقيمة �حلقيقية.
�خلربة مل تر�ع قيمة �لك�سوة وموقع �لعقار  2 -
و�مل�ساحة  �ل��ب��ن��اء  وط���ر�ز  �لأر�����س  وقيمة 

و�لتوزيع �لطابقي و�لقيمة �لر�ئجة.
ويجب  �لعام  �لنظام  من  �خل�سومة  �سحة  3 -
�مل�ستاأجر  مع  �لقاطنني  �ل��ورث��ة  �خت�سام 
يجر  مل   2016/6/30 جل�سة  وفاته  �أث��ن��اء 

توقيعها من قبل �لكاتب.
في القانون:

 ... ب�سام  �لمدعية  �لجهة  دع��وى  كانت  لما 
�ليجارية  �لعلقة  باإنهاء  �لمطالبة  من  تهدف 

مع �لجهة �لمدعى عليها �لقائمة على �لعقار رقم 
�لتعوي�س  مقابل  وذلك  جادة  قنو�ت   8/796/
رقم  �لقر�ر  �سدر  علنًا  �لجارية  وبالمحاكمة 
/457/ لعام 2014 عن محكمة �ل�سلح �لمدنية 
�لعلقة  �إنهاء  و�لمت�سمن  بدم�سق  �لخام�سة 
/3200000/ل.����س  تعوي�س  مقابل  �ليجارية 
وطعن بالقر�ر حيث �سدر قر�ر محكمة �لنق�س 
نق�س  و�لمت�سمن   2015 لعام   /631/ رق��م 
�لجهة  �أن  مفاده  بتعليل  فيه  �لمطعون  �لقر�ر 
لي�سار  للمتوفي  �إرث  ح�سر  تبرز  لم  �لمدعية 
�خت�سام  لوجوب  وذلك  �لورثة  كافة  �خت�سام 
�جتهاد  عليه  ��ستقر  م��ا  ح�سب  �ل��ورث��ة  كافة 
و�تباع  �لدعوى  تجديد  وتقرر  �لنق�س  محكمة 
�لجارية  وبالمحاكمة  �لناق�س  �لقر�ر  �أحكام 
قناعة  ولعدم  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  �سدر  علنًا 
�لجهة �لطاعنة بالقر�ر تقدمت بلئحة طعنها 

مرفقة بالأ�سباب �لو�رد ذكرها �آنفًا.
�أن  �ل��دع��وى  �أور�ق  خ��لل  من  تبين  وحيث 
�أبرز  �لناق�س  �لقر�ر  �أحكام  �تبعت  �لمحكمة 
ح�سر �إرث للمتوفي وتم دعوة كافة �لورثة وتبين 
للمحكمة �أن �لورثة تم تمثيلهم كافة قبل نق�س 
�لقر�ر وح�سر �لإرث لم ي�سيف �أحد زيادة على 
�أ�سماء �لورثة مما يعني �أن �لإجر�ء�ت و�لخبرة 
�لتي تمت قبل نق�س �لقر�ر تمت بمو�جهة كافة 
وقدرت  �لقانونية  �سروطها  وم�ستوفية  �لورثة 
كافة  �لعتبار  بعين  �لأخ��ذ  بعد  �لعقار  قيمة 
�لعو�مل �لتي تدخل في تقدير �لقيمة و�لمحكمة 
منها  طلب  كلما  �لخبرة  ب��اإع��ادة  ملزمة  غير 

ذلك.
بتاريخ  �ل��ج��ل�����س��ة  ت��وق��ي��ع  ع���دم  ك���ان  ول��م��ا 
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2016/6/30 من قبل كاتب �لمحكمة ل ي�سكل 
خلل في �لإج��ر�ء�ت كون تلك �لجل�سة لم يجر 
�لمحاكمة  على  يوؤثر  جوهري  �إج��ر�ء  �أي  فيها 

و�لقر�ر �لنهائي.
كافة  ناق�س  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  كان  ولما 
و�أحكام  يتو�فق  بما  عليها  ورد  �لمثارة  �لدفوع 
من  تنال  ل  �لمثارة  �لطعن  و�أ�سباب  �لقانون 

�لقر�ر �لمطعون فيه.
لذلك تقرر بالتفاق:

قبول �لطعن �سكًل. 1 -
رد �لطعن مو�سوعًا. 2 -

ت�سمني �لطاعن �لر�سم. 3 -
م�سادرة بدل �لتاأمني ل�سالح �خلزينة. 4 -

�إيد�ع �لأور�ق مرجعها �أ�سوًل. 5 -
- 280 -

�لق�سية: �أ�سا�س 217 لعام 2017
قر�ر: 196 لعام 2017

تاريخ 2017/2/27
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.

 – يازجي  – �سليم  �ل�سبعة  �سعيد  �ل�سادة:   
م�سطفى كادك.

– ح��را���س��ة  اإي�����ج�����ارات  ال����م����ب����داأ: 
ق�����س��ائ��ي��ة ع��ل��ى ال���م���اأج���ور- اأث���ره���ا. 
ال�سنوي  ال���ب���دل  ت��ح��دي��د  دع�����وى   -
اأث������ره.   – ان�������س���م���ام���ي  ت���دخ���ل   –

العق�ر  علللللللى  قلل�للصلل�ئلليللة  حلللرا�لللصلللة  وجلللللللود   -
تخمين  الملكية  اأ�للصللحلل�ب  يمنع  ل  الللملل�أجللور 
الإيج�رية.  بللحللقللوقللهللم  والللمللطلل�لللبللة  الللعللقلل�ر 

- طلللللللب الللللتللللدخللللل النللل�لللصلللمللل�ملللي بلللدعلللوى 

للللللملل�أجللور ي�صتند  اللل�للصللنللوي  اللللبلللدل  تللحللديللد 
بلللللل�أثللللللره اإللللللللللى تلللللل�ريللللللخ اإقلللللل�مللللللة الللللللدعللللللوى.

اأ�سباب الطعن:
دون  للمتغيبات عن �حل�سور  ق�سى �حلكم  1 -

�أن ميثلهم حمامي.
تاريخ  للمتدخلني من  �لطعني ق�سى  �لقر�ر  2 -

�لدعاء ولي�س من تاريخ �لتدخل.
�لعقار  �أخطاأت عندما قدرت قيمة  �خلربة  3 -
مع �لن�ساء�ت دون �لأخذ بعني �لعتبار �أن 
معدة  عر�سة  وهو  �ملاأجور  ��ستاأجر  �ملوكل 

للبناء.
ل �سفة للمدعني و�ملتدخلني باإقامة �لدعوى  4 -

لوجود حر��سة ق�سائية.
في القانون:

على  تقوم  �لمدعية  �لجهة  دعوى  كانت  لما 
كونها  للماأجور  جديد  بدل  بتحديد  �لمطالبة 

ت�سعر بالغبن من �لبدل �ل�سابق.
وفق  ق�ست  درج��ة  �أول  محكمة  كانت  ولما 
لإيقاع طعنها  �لطاعنة  �لجهة  �لدعاء فبادرت 

وقد �تكاأت على �لأ�سباب �لملمح عنها �آنفًا.
ولما كان وجود حر��سة ق�سائية على �لعقار 
تخمين  من  �لملكية  �أ�سحاب  يمنع  ل  �لماأجور 

�لعقار و�لمطالبة بحقوقهم �ليجارية.
بدعوى  �لن�سمامي  �لتدخل  طلب  كان  ولما 
تحديد �لبدل �ل�سنوي للماأجور ي�ستند باأثره �إلى 

تاريخ �إقامة �لدعوى.
ولما كانت �لجهة �لمدعية و�لمتدخلة تملك 
�أغلبية �لح�س�س بالعقار مو�سوع �لدعوى منها 

�لحق بطلب تحديد بدل �إيجار كامل �لعقار.
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�لمبرزة  �لق�سائية  �لأح��ك��ام  ك��ان��ت  ول��م��ا 
بالملف و�لتي �كت�سبت �لدرجة �لقطعية �إنما هي 
باتت عنو�ن �لحقيقة ول يجوز �إعادة �لبحث بما 
ف�سلت به وكانت �أ�سارت �إلى �أن �لتخمين كان 
دون  �لقائم  و�سعه  على  �لماأجور  على  يجري 

�لبحث بالن�ساء�ت و�لتح�سينات.
ول��م��ا ك���ان ق��ا���س��ي �ل��م��و���س��وع �ل���ذي يبين 
�لخ�سوم  يتبع  �أن  بها ما عليه  و�قتنع  �لحقيقة 
وطلباتهم  ودفوعهم  �أقو�لهم  مناحي  كافة  في 
و�أن يرد عليها ��ستقلًل ما د�مت �لنتيجة �لتي 
�لرد  وفيها  �لقانون  و�أحكام  متفقة  �إليها  و�سل 

�ل�سمني على تلك �لدفوع وتلك �لحجج. 
ولما كانت �أ�سباب �لطعن لم ترد على �لقر�ر 
مع  ومتو�فقًا  �سليمًا  جاء  �ل��ذي  فيه  �لمطعون 

�لأ�سول و�لجتهاد.
لذلك تقرر بالتفاق:

رف�س �لطعن مو�سوعًا. 1 -
�إعادة �مللف �إىل مرجعه. 2 -

م�سادرة �لتاأمني. 3 -
ت�سمني �لطاعن �لر�سم. 4 -

- 281 -
�لق�سية: �أ�سا�س 235 لعام 2017

قر�ر: 197 لعام 2017
تاريخ 2017/2/27

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.
 – يازجي  – �سليم  �ل�سبعة  �سعيد  �ل�سادة:   

م�سطفى كادك.
الم�ستاأجر  بيع   – اإي��ج��ارات  ال��م��ب��داأ: 
حق   – اأث��������ره   – ت����ج����اري  ل���م���ح���ل 

ال��م��ال��ك ف���ي ت��خ��م��ي��ن ال���م���اأج���ور)1) .

اأو  متجر  اأو  م�صنع  بلله  المن�ص�أ  الللعللقلل�ر  اإن   -
منظمة  علمية  اأو  حلللرة  مللهللنللة  اأو  �للصلليللدللليللة 
ورثته  اأو  اللللمللل�لللصلللتللل�أجلللر  بللل�عللله  اإذا  قلللل�نللللونلللل�ً 
يعتبر  الللحلل�لللة  هللذه  ففي  الغير  اإللللى  بك�مله 
ورثته  اأو  الب�ئع  للم�صت�أجر  خلف�ً  الم�صتري 
فلليللملل� يللتللعلللللق بللجللملليللع �لللصلللروط الللعللقللد، على 
الم�أجور. تخمين  طلب  للم�لك  يحق  اأنللله  

اأ�سباب الطعن:
�لطعن مقدم �سمن �ملدة �لقانونية وم�ستويف  1 -

�سر�ئطه �ل�سكلية و�لر�سوم و�لتاأمينات.
�مل��ط��ع��ون فيه ���س��در خم��ال��ف كون  �ل��ق��ر�ر  2 -
خمت�سة  غ��ري  �ل��ق��ر�ر  م�����س��درة  �ملحكمة 
�لبد�ية  مل��ح��ك��م��ة  م��ن��ع��ق��د  و�لخ��ت�����س��ا���س 

�لتجارية.

1 - ن�صت امل�دة 7/ج/2 من ق�نون اليج�ر رقم 20 لع�م 2015 على اأنه يجب 
اإباغ  ب�لبيع والتن�زل  الغري  اإبرام التف�ق مع  اأو ورثته قبل  امل�صت�أجر  على 

امل�لك امل�صتقل اأو الورثة.
الغري  مع  التف�ق  اإبرام  قبل  ورثته  اأو  امل�صت�أجر  على  يجب  احل�لة  هذه  يف 
ال�صيوع  على  امل�لكني  اأو  الورثة  اأو  امل�صتقل  امل�لك  واإباغ  والتن�زل  ب�لبيع 
لثاثة اأرب�ع الأ�صهم على الأقل ببط�قة بريدية مك�صوف اأو بخط�ب ير�صل 
بوا�صطة الك�تب ب�لعدل الذي يقع يف دائرته العق�ر املوؤجر يعلمه فيه ب�لثمن 
املعرو�ض عليه ويكون للجهة امل�لكة اخلي�ر يف حقه� بقب�ض ن�صبة )10( ب�ملئة 
من الثمن املعرو�ض مق�بل موافقته� على البيع والتن�زل اأو يف اإبداء رغبته� 
ب�أف�صليته� يف ال�صراء ويف هذه احل�لة يجب عليه� اإيداع الثمن خم�صوم�ً منه 
ن�صبة 10 ب�ملئة امل�ص�ر اإليه� خال مدة ثاثني يوم�ً من ت�ريخ تبلغه� اخلط�ب 
العديل يف �صندوق دائرة التنفيذ التي يقع يف دائرته� العق�ر املوؤجر مل�صلحة 

روط�ً ب�لتن�زل عن عقد اليج�ر وت�صليم العق�ر املوؤجر.. امل�صت�أجر م�صَّ
اأ�صول  املن�صو�ض عليه� يف ق�نون  املر�ض والإيداع  اأحك�م  الإيداع وفق  ويتم 

املح�كم�ت ومب� ل يتع�ر�ض مع اأحك�م هذه امل�دة.
ويف ح�ل انق�ص�ء ذلك الأجل دون قي�م اجلهة امل�لكة ب�لإيداع اآنف الذكر ج�ز 
ب�أن يوؤدي له� ن�صبة 10  اأن يبيع لغري اجلهة امل�لكة مع التزامه  للم�صت�أجر 

ب�ملئة من الثمن احلقيقي اآنف الذكر.
اأو ورثته فيم� يتعلق  للم�صت�أجر الب�ئع  ويف هذه احل�لة يعد امل�صرتي خلف�ً 

بجميع �صروط عقد الإيج�ر. )م. احل�صيني /املجلة(.
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خمالفة �لقر�ر �ملطعون فيه لأحكام �لقانون  3 -
/55/ تاريخ 2002/10/29.

في القانون:
حيث �أن �لجهة �لمدعية تهدف من دعو�ها 
من  لها  عليها  �لمدعى  �لجهة  معار�سة  لمنع 

�لنتفاع بالماأجور مو�سوع �لدعوى.
�ل�سلح  محكمة  �أمام  �لجارية  وبالمحاكمة 
 /138/ رق��م  �ل��ق��ر�ر  �سدر  بدم�سق  �لمدنية 

�أ�سا�س /152/ تاريخ  /  /2016
معار�سة  منع  �لنتيجة  حيث  من  �لمت�سمن 
ل�ساغلي  �لإد�رية  �للجنة  عليها  �لمدعى  �لجهة 

�لبناء رقم /39/�سرقي ركن �لدين.
تقدمت  عليها  �لمدعى  �لجهة  قناعة  ولعدم 

بالطعن للأ�سباب �لو�ردة بلئحة �لطعن.
ل��م��ا ك���ان م��ن �ل��ث��اب��ت م��ن وث��ائ��ق �لدعوى 
و�لأحكام �لق�سائية �لمبرزة بالدعوى �أن �لمدعو 
محمد ... م�ستري �لمتجر �لم�ساد على �لعقار 
رقم /39/ من عبد �ل��رز�ق... وهو عبارة عن 

قبو �لذي بدوره قام ببيعه للمدعو �أحمد....
وحيث �أنه من �لثابت �أن عقد �ل�ستثمار �إنما 
ين�سب على �لمتجر بعنا�سره �لمادية و�لمعنوية 

وعقد �ليجار ين�سب على �لعقار.
وحيث �أنه من �لثابت �أن عقد �ل�ستثمار �إنما 
ين�سب على �لمتجر بعنا�سره �لمادية و�لمعنوية 

وعقد �ليجار ين�سب على �لعقار.
�أحمد...  �لمدعي  �أن  �لثابت  من  �أن��ه  وحيث 
�لجهة  �لبناء  لجنة  مع  له  �يجار  عقد  تنظيم  تم 
مالك  كونه  بتاريخ 2014/12/11  عليها  �لمدعى 
�لمتجر وكونه قام ب�سر�ئه من �لم�ستاأجر �ل�سابق.

�لمدعو  بين  �ليجارية  �لعلقة  �أن  وحيث 

عام  منذ  قامت  �لبناء  ولجنة  �ل���رز�ق..  عبد 
1992/11/1 وهي تخ�سع للمر�سوم �لت�سريعي 
في  �لم�ستند  وه��ي   1952 لعام   /111/ رق��م 

علقات �ليجار �للحقة.
وحيث �أن �لقانون رقم /10/ لعام 2001 لم 
 /111/ رقم  �لت�سريعي  �لمر�سوم  �أحكام  يلغي 
لعام 1952 مما يجعل �أ�سباب �لطعن ل تنال من 

�لقر�ر لهذه �لناحية.
�أجرت  �ل��ق��ر�ر  م�سدرة  �لمحكمة  وك��ان��ت 
�لدعوى  مو�سوع  �لعقار  على  و�لخبرة  �لك�سف 

لبيان �ل�ساغلين.
�لمن�ساأ  �لعقار  �أن  �لثابت  م��ن  �أن��ه  وحيث 
حرة  مهنة  �أو  �سيدلية  �أو  متجر  �أو  م�سنع  به 
�أو  �لم�ستاأجر  وباعه  قانونًا  منظمة  علمية  �أو 
ورثته بكامله �إلى �لغير ففي هذه �لحالة يعتبر 
مورثته  �أو  �لبائع  للم�ستاأجر  خلفًا  �لم�ستري 
فيما يتعلق وبجميع �سروط �لعقد على �أنه يحق 
يجعل  مما  فورً�  �لماأجور  تخمين  طلب  للمالك 
�أ�سباب �لطعن �لمذكور في ��ستدعاء �لطعن ل 

تنال من �لقر�ر �لطعين.
لذلك ووفقًا لأحكام المادة /251/ اأ�سول 

محاكمات تقرر بالتفاق:
قبول �لطعن �سكًل. 1 -

رد �لطعن مو�سوعًا. 2 -
م�سادرة �لتاأمني و�إيد�عه �إير�د للخزينة. 3 -

ت�سمني �لطاعن �لر�سوم و�مل�ساريف. 4 -
�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل. 5 -
- 282 -

�لق�سية: �أ�سا�س 269 لعام 2017
قر�ر: 216 لعام 2017
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تاريخ 2017/2/27
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.

قو��س-  ريا�س   – �ل�سبعة  �سعيد  �ل�سادة:   
ماهر رحال.

لعلة  – اإخ����الء  اإي���ج���ارات  ال��م��ب��داأ: 
مفهومه. ال��م��اأج��ور-  ا�ستعمال  اإ���س��اءة 

تغيير  اأن  على  الق�ص�ئي  الجته�د  ا�صتقر   -
ا�صتعم�ل الم�أجور ل يعتبر بحد ذاته اإ�ص�ءة في 
ا�صتعم�له ول يوجب التخلية اإل اإذا ثبت حدوث 
ال�صرر من هذا التغيير الج�ري خاف�ً للعقد.

في اأ�سباب الطعن:
- 1 جتاهلت �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر �ملطعون 
تثبيت  رف�ست  �سابقة  ق�سائية  �أحكام  فيه 
�لعلقة �ليجارية وكان على �ملحكمة عدم 

جو�ز �لنظر بالدعوى ب�سبب �لف�سل فيها.
بالإخلء  �لأول  �لعار�س  للطلب  بالن�سبة  2 -
�ليمني لي�س لها قوة جتاه �لأ�سناد �لر�سمية 
و�لقا�سي مقيد بها وهي حجة عليه ويجب 

�حلكم مبوجبها.
كان على �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر �لتاأكد من  3 -

�سحة وتو�فر �سروط عملية بيع �ملتجر.
لليمني  �لأ���س��ل��ي  �مل�����س��ت��اأج��ر  ع���دم ح��ل��ف  4 -

�حلا�سمة و�إهمال و�قعة �لنكول.
- 5 �أخطاأت �ملحكمة يف تطبيق �لقانون عندما 

ردت طلب �لإخلء لعلة تغيري �ملهنة.
في الق�ساء:

�سده  �لمطعون  �ل��م��دع��ي  دع���وى  �أن  حيث 
تهدف �إلى �لمطالبة بتثبيت �لعلقة �ليجارية 
 2/127 رق��م  �لعقار  ي�سغل  �أن��ه  على  تاأ�سي�سًا 

عن  عبارة  وهو  �ل�سحم  ماأذنة  عقارية  منطقة 
ت��ن��ازًل ع��ن ح��ق فروغه  �إل��ي��ه  �آل  ت��ج��اري  محل 
من محمد.... بموجب �سند تنازل ي�سمى لدى 
�لدو�ئر �لمالية بدم�سق و�لجهة �لمدعى عليها 

)�لطاعنة( ماوية ورفقاها تجاهلت تنظيم 
عقد �إيجار له.

عليها  �ل���م���دع���ى  �ل��ج��ه��ة  ت��ق��دم��ت  وق����د 
�إخلء  يت�سمن  متقابل  ب��ادع��اء  )�لطاعنة( 
خاليًا  لها  وت�سليمه  �لدعوى  مو�سوع  �لماأجور 
��ستعمال  �إ�ساءة  لعلة  و�ل�ساغلين  �ل�سو�غل  من 
)�لمدعى  �لمدعي  من  �لمهنة  لتغيير  �لماأجور 
ثم  �لفروج  بيع  �إلى  �سمكري  من  تقابًل(  عليه 

�إلى بيع �ل�سندوي�س.
�لقر�ر  �سدر  �لجارية  �لمحاكمة  وبنتيجة 
�لعلقة  بتثبيت  ق�سى  و�ل���ذي  فيه  �لمطعون 
�لمتقابل لجهة �لإخلء  �ليجارية ورد �لدعاء 
بالقر�ر  عليها  �لمدعى  �لجهة  قناعة  ولعدم 
�ل�سابق �لذكر فقد طعنت فيه للأ�سباب �لو�ردة 

با�ستدعاء �لطعن.
قد  بقر�رها  �لمطعون  �لمحكمة  �أن  وحيث 
�لأدل��ة  وناق�ست  �ل��دع��وى  ه��ذه  وق��ائ��ع  �أوردت 
من  �لمثارة  �لدفوع  على  وردت  فيها  �لقائمة 
و�نتهت  قانونًا  ومقبول  �سائغ  ب�سكل  �لطرفين 
على �سوء ذلك �إلى �لنتيجة �ل�سليمة وفق �لنهج 
�لمدعي  �سر�ء  و�قعة  ��ستثبتت  حيث  �ل�سحيح 
)�لمطعون �سده( �أ�سامة .. بدل فروغ �لمتجر 
مو�سوع �لدعوى من �لم�ستاأجر �لأ�سلي محمد 
.. و�لحرفي بكامل عنا�سره �لمادية و�لمعنوية 
من عقد بيع �لمبرز و��ستثبتتها �أي�سًا بمو�جهة 
باليمين  )�لطاعنة(  عليها  �لمدعى  �لجهة 
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للمدعي  �لأخيرة  هذه  وجهتها  �لتي  �لحا�سمة 
و�لتي �سورتها على �ل�سكل �لتالي )�أق�سم باهلل 
�أني ��ستلمت �لماأجور مو�سوع �لدعوى  �لعظيم 
�ل�سحم  م��اأذن��ة   2/127 �لعقار  على  و�لقائم 
بكافة مقوماته �لمادية و�لمعنوية وذلك بتاريخ 
�لمبرز  �لبيع  لعقد  ��ستنادً�   2005/11/17

بالدعوى و�هلل( وحلفها �لمدعي.
وحيث �أن �لجتهاد �لق�سائي قد ��ستقر على 
�أن تغيير ��ستعمال �لماأجور ل يعتبر بحد ذ�ته 
�إذ�  �إل  �لتخلية  يوجب  ول  ��ستعماله  في  �إ�ساءة 
�لجاري  �لتغيير  هذ�  من  �ل�سرر  ح��دوث  ثبت 
�لق�سائية  بالمدونة  من�سور  للعقد(  خ��لف��ًا 

�لجزء /4/ �س39 قاعدة 2326. 
وحيث �أن �لأ�سباب �لمثارة في لئحة �لطعن 
ل تعدو �سوى مجادلة في غير محلها �لقانوني.

لذلك تقرر بالتفاق:
- 1 رد �لطعن مو�سوعًا.

�ل���س��ب��ارة مرجعها  و�إع�����ادة  �ل��ت��اأم��ني  م�����س��ادرة   2 -
�ملخت�س.

- 283 -
�لق�سية: �أ�سا�س 8 لعام 2017

قر�ر: 220 لعام 2017
تاريخ 2017/3/6

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.
 – يازجي  – �سليم  �ل�سبعة  �سعيد  �ل�سادة:   

م�سطفى كادك.
وك���ي���ل   – اأ��������س�������ول  ال������م������ب������داأ: 
ج�������وازه�������ا.  – الإن���������اب���������ة   –

- يجوز للوكيل اأن ينيب غيره من المح�مين 

الإنللل�بلللة ب�صراحة  مللن  مللمللنللوعلل�ً  يللكللن  لللم  اإن 
الللتللوكلليللل وذلللللك بللمللوجللب كللتلل�ب يللر�للصللللله اإلى 
المحكمة وهذا ح�صراً في التوكيل الق�ص�ئي.

اأ�سباب الطعن:
- 1 �لطعن مقدم �سمن �ملدة �لقانونية وم�ستويف 

�سر�ئطه �ل�سكلية و�لر�سوم و�لتاأمينات.
للأ�سول  خم��ال��ف  ف��ي��ه  �مل��ط��ع��ون  �ل���ق���ر�ر  2 -
ل�سقًا  تبليغها  ج��رى  فالبطاقة  و�لقانون 
عبارة  ذك��ر  ودون   2015/4/20 ب��ت��اري��خ 

�أل�سقت على باب �ملاأجور.
مل يت�سمن �لإ�سعار �لربيدي �أن �لل�ساق مت  3 -

على باب �ملاأجور فهو م�سوب بالبطلن.
�ملطعون  �لقر�ر  مو�سوع  �لربيدية  �لبطاقة  4 -

فيه تعترب باطلة جلهالة �ملبلغ �ملطالب به.
في القانون:

من  تهدف  �لمدعية  �لجهة  دعوى  �أن  حيث 
�لمدعى عليها  �لجهة  �إلز�م  �إلى  �لنتيجة  حيث 
لعلة  وذل��ك  �لدعوى  مو�سوع  �لماأجور  باإخلء 
�لماأجور  بت�سليم  و�إل��ز�م��ه  بالدفع  �لتق�سير 
بدفع  و�إلز�مه  و�ل�ساغلين  �ل�سو�غل  من  خاليًا 

مبلغ /30.875/ل.�س مع �لفائدة �لقانونية.
�ل�سلح  محكمة  �أمام  �لجارية  وبالمحاكمة 
رقم  �لقر�ر  �سدر  بدم�سق  �لخام�سة  �لمدنية 
 2015/7/22 تاريخ   /4682/ �أ�سا�س   /519/
�لجهة  �إل����ز�م  �لنتيجة  ح��ي��ث  م��ن  �لم�سمن 
�لمدعى عليها باإخلء �لماأجور مو�سوع �لدعوى 

وت�سليمه للجهة �لمدعية خاليًا من �ل�سو�غل.
بالقر�ر  �لمدعى عليها  �لجهة  ولعدم قناعة 
�لمذكور تقدمت بالطعن للأ�سباب �لو�ردة في 



المحامون - الأعداد9 ، 10 ، 11 ، 12 لعام 2017 - ال�سنة 83

674 - ق�ساء المحاكم

لئحة �لطعن.
لما كان من �لثابت من وثائق �لدعوى تبين 
�إنابة  كتاب  �سطر  قد   .... غ�سان  �لمحامي  �أن 
من  �إن��اب��ة  كتاب  بموجب  م��وف��ق...  للمحامي 
وكالة  يملك  ... وهو ل  وزي��اد ورغ��د�ء  م��رو�ن 
�لإنابة  يخوله  �ل��ذي  �لحق  له  ولي�س  ق�سائية 

عنهم.
من  غيره  ينيب  �أن  للوكيل  يجوز  �أن��ه  حيث 
�لإنابة  م��ن  ممنوعًا  يكن  ل��م  �أن  �لمحامين 
ير�سله  كتاب  بموجب  وذلك  �لتوكيل  ب�سر�حة 
�لتوكيل  ف��ي  ح�����س��رً�  وه����ذ�  �ل��م��ح��ك��م��ة  �إل����ى 

�لق�سائي.
وحيث �أنه من �لثابت من وثائق �لدعوى �أن 
ق�سائية  وك��الت  يملك  ل   ... غ�سان  �لمحامي 
عن �لمدعين م��رو�ن وزي��اد ورغ��د�ء مما ل .. 
عنهم  للح�سور  عنه  �آخ��ري��ن  �إن��اب��ة  ذل��ك  وف��ق 
مما يجعل �لتمثيل في هذه �لدعوى منذ تحرير 
�لإنابة �أ�سحى غير �سحيح حيث �أن �لخ�سومة 
للمحكمة  ويجوز  �لعام  �لنظام  من  و�سحتها 
من  مرحلة  �أي  في  نف�سها  تلقاء  من  �إثارتها 

مر�حل �لدعوى.
لذلك ووفقًا لأحكام المادة /251/ اأ�سول 

محاكمات تقرر بالتفاق:
قبول �لطعن �سكًل. 1 -

�لقر�ر  ون��ق�����س  م��و���س��وع��ًا  �ل��ط��ع��ن  ق��ب��ول  2 -
�لطعني.

�إعادة �لتاأمني مل�سلفه �أ�سوًل. 3 -
ت�����س��م��ني �ل����ط����رف �خل���ا����س���ر �ل���ر����س���وم  4 -

و�مل�ساريف.
- 5 �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.

- 284 -
�لق�سية: �أ�سا�س 202 لعام 2017

قر�ر: 222 لعام 2017
تاريخ 2017/3/6

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإيجارية.
 – يازجي  – �سليم  �ل�سبعة  �سعيد  �ل�سادة:   

م�سطفى كادك.
ن��ق�����ض   – اأ��������س�������ول  ال������م������ب������داأ: 
ال����ن����ق���������ض.  م����ح����ك����م����ة  دور   –

- دور محكمة النق�ض ينح�صر في مراقبة ح�صن 
الق�نونية  والأخللطلل�ء  الق�نون  اأحللكلل�م  تطبيق 
الللمللرتللكللبللة ملللن قللبللل الللمللحللكللمللة اإن وجللللدت.

اأ�سباب الطعن:
�ملحكمة �أغفلت مو�سوع ت�سحيح رقم �لعقار  1 -
ومطابقته مع عقد �ليجار و�لقيد �لعقاري 

�ملربز.
�لقر�ر  نق�س  قبل  مت��ت  �لتي  �لج����ر�ء�ت  2 -

باطلة ويتوجب �إعادتها بعد نق�س �لقر�ر.
�لأور�ق  ورفعت  �ليمني  �سيغة  تعديل  طلبنا  3 -
على  �ل��رد  دون  �لدعوى  وف�سلت  للتدقيق 

طلب تعديل �سيغة �ليمني.
في القانون:

�لمطعون  �لمدعية  �لجهة  دع��وى  كانت  لما 
�لعلقة  باإنهاء  �لمطالبة  �إل��ى  تهدف  �سدها 
�لقائمة على  �لدعوى  بين طرفي  �ليجارية ما 
مقابل  وذلك  �سرك�سية   4/3290/ رقم  �لعقار 

�لتعوي�س %40.
وبالمحاكمة �لجارية علنًا �سدر �لقر�ر رقم 
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/77/ لعام 2016 عن محكمة �ل�سلح �لمدنية 
بدم�سق وطعن بالقر�ر حيث �سدر قر�ر محكمة 
و�لمت�سمن   2016 لعام   /618/ رقم  �لنق�س 
�أن  مفاده  بتعليل  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  نق�س 
�لمحكمة لم تبلغ �ليمين �لحا�سمة �إلى �لمدعى 

عليه وح�سور وكيله ل يكفي.
�لقر�ر  �أحكام  و�تباع  �لدعوى  وتقرر تجديد 

�لناق�س.
�لقر�ر  �سدر  علنًا  �ل��ج��اري��ة  وبالمحاكمة 
�لطاعنة  �لجهة  قناعة  ولعدم  فيه  �لمطعون 
بالقر�ر تقدمت بلئحة طعنها مرفقة بالأ�سباب 

�لو�رد ذكرها �آنفًا.
�أن  �ل��دع��وى  �أور�ق  خ��لل  من  تبين  وحيث 
�تبعت  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  �لمحكمة م�سدرة 
�سيغة  بتبليغ  وقامت  �لناق�س  �لقر�ر  �أحكام 
ولم  عليها  �لمدعى  للجهة  �لحا�سمة  �ليمين 
مما  �ليمين  لحلف  �لمحدد  بالتاريخ  تح�سر 
�لمدعى عليها ناكلة عن حلف  �أن �لجهة  يعني 

�ليمين.
�لدفوع  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  ناق�س  وق��د 
�لمثارة من قبل �لجهة �لمدعى عليها �لطاعنة 
�لمعذرة  ولجهة  �ليمين  �سيغة  تعديل  لجهة 
�لطابق  ولجهة  �لمحامي  قبل  م��ن  �لمقدمة 

�لأر�سي و�لطابق �لثاني �لم�ستاأجر.
�لقانون  و�أح��ك��ام  تتو�فق  مناق�ستها  وك��ان 
�لقر�ر  م��ن  تنال  ل  �لمثارة  �لطعن  و�أ���س��ب��اب 
�لمطعون فيه لأن دور محكمة �لنق�س ينح�سر 
�لقانون  �أح��ك��ام  تطبيق  ح�سن  م��ر�ق��ب��ة  ف��ي 
و�لأخطاء �لقانونية �لمرتكبة من قبل �لمحكمة 

�إن وجدت.

ولما كان �لقر�ر �لمطعون فيه �أجرت �لك�سف 
و�لخبرة على �لعقار لتقدير قيمته وتمت �لخبرة 
باإ�سر�ف �لمحكمة ورقابتها ور�عت كافة �لعو�مل 
�لتي تدخل في تقدير �لقيمة و�إن �أ�سباب �لطعن 
�لمثارة �لغاية منها �لتجريح بالقر�ر �لمطعون 

فيه كونه لم ير�سى رغبتها. 
ولما كان �لقر�ر �لمطعون فيه �أح�سن تطبيق 
�أحكام �لقانون و�أ�سباب �لطعن �لمثارة ل تنال 

من �لقر�ر �لمطعون فيه.
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