ق�ضاء المحاكم 651 -

الغرفة الإيجارية
- 265 -

الق�ضية� :أ�سا�س  9لعام 2017
قرار 103 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/13
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – �سليم يازجي –
م�صطفى كادك.
المبد�أ� :إي��ج��ارات – طلبات التخمين
و�إ�صالح الم�أجور والتعوي�ض – تكييفها.
 تكون طلبات التخمين و�إ���ص�لاح الم�أجوروالتعوي�ض �سابقة لأوانها �إذا لم تثبت العالقة
الإي���ج���اري���ة ب��ي��ن ال��ط��رف��ي��ن ب���ق���رار قطعي.
 الإدع�����������������������اء ال������م������ت������ق������اب������ل ي������ج������ب �أني�����ك�����ون م������ن ج����ن���������س االدع�������������اء الأ������ص�����ل�����ي.
�أ�سباب الطعن المقدم من هادي:....
1-1الطعن مقدم �ضمن املدة القانونية وم�ستويف
�شرائطه ال�شكلية والر�سوم والت�أمينات.
2-2ال �ق��رار امل �ط �ع��ون ف�ي��ه خم��ال��ف للأ�صول
وال�ق��ان��ون وجمحف بحق اجلهة الطاعنة
حيث خالفت املحكمة م�صدرة القرار مبد�أ
ا�ستثبات الأدل ��ة وتف�سري وتكيف الوثائق
والقرائن امل�ساقة يف هذه الدعوى ووقعت
بالتناق�ض بني احليثيات واملنطوق.
�3-3أخط�أت املحكمة م�صدرة القرار الطعني
عندما قررت �أنه ال جمال للبحث يف طلبات

املدعي جلهة التخمني وا�صالحات امل�أجور
والتعوي�ض فتحة البوابة.
�أ���س��ب��اب ال��ط��ع��ن ال��م��ق��دم م��ن ب�����س��ام...
ورفاقه:
1-1الطعن مقدم �ضمن املدة القانونية وم�ستويف
�شرائطه ال�شكلية والر�سوم والت�أمينات.
2-2ال �ق��رار امل �ط �ع��ون ف�ي��ه خم��ال��ف للأ�صول
وال�ق��ان��ون وجمحف بحق اجلهة الطاعنة
ويوجد انتفاء بالعالقة االيجارية بني اجلهة
املدعية واملدعى عليها وال��دع��وى احلالية
مفتعلة ومبنية على غ�ش.
3-3القرار الطعني خ�صومة غري �صحيحة وقبل
التثبت من �صحة اخل�صومة �صدر القرار
الطعني.
في القانون:
لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها
�إلى تثبيت العالقة االيجارية مع الجهة المدعى
عليها الم�أجور مو�ضوع الدعوى الم�شاد على
العقار رقم � /110/س.غ.
وبالمحاكمة الجارية �أمام محكمة ال�صلح
المدنية بال�سويداء �صدر القرار رقم /747/
�أ�سا�س  /13/تاريخ  2015/8/31المت�ضمن
من حيث النتيجة حفظ حق الجهة المدعى
عليها ب�إقامة دعوى طرد غا�صب.
تثبيت ال�ع�لاق��ة الإي �ج��اري��ة ب�ي��ن المدعي
والمدعى عليهم بخ�صو�ص الم�أجور الجزء
ال�شمالي غرفتين وح �م��ام وم�ط�ب��خ فيرندا
م�سقوفة جزء من العقار رقم �/110/س.غ.
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ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها والمدعية
بالقرار تقدمت كل منها بالطعن للأ�سباب
الواردة في الئحة الطعن الخا�صة بها.
لما كان من الثابت �أن المحكمة م�صدرة
القرار الطعين قد ا�ستمعت �إلى �شهود الجهة
المدعية لإثبات العالقة الإيجارية بخ�صو�ص
غرفتين ومطبخ وحمام مقابل �أج��رة �شهرية
/2200/ل�� �.س دون الف�سحة ال�سماوية ودون
ال�غ��رف��ة الجنوبية وق��د �أك��د ال�شهود جميع ًا
الم�ستمعين حول هذه الواقعة وج��ود العالقة
الإي�ج��اري��ة بين الطرفين مما يجعله �أ�سباب
ال�ط�ع��ن ل �ه��ذه ال�ن��اح�ي��ة ال ت �ن��ال م��ن القرار
الطعين.
و�أم ��ا بالن�سبة لطلب التخمين و�إ�صالح
الم�أجور والتعوي�ض ف�إنها طلبات �سابقة لأوانها
كون العالقة الإيجارية لم تثبت بين الطرفين
بقرار قطعي مما يجعل �أي�ض ًا �سبب الطعن لهذه
الناحية ال ينال من القرار الطعين.
وحيث �أن الإدع��اء المتقابل يجب �أن يكون
من جن�س االدعاء الأ�صلي وبالتالي ف�إنه يتوجب
على المدعى عليه �إقامة دعوى م�ستقلة بدعوى
طرد غا�صب مما يجعل �أي�ض ًا �سبب الطعن لهذه
الناحية ال ينال من القرار الطعين.
لذلك وفق ًا لأحكام المادة � /251/أ�صول
محاكمات تقرر بالأكثرية:
1-1قبول الطعنني �شك ًال.
2-2ردهما مو�ضوع ًا.
3-3م�صادرة الت�أمينات و�إيداعها �إيراد للخزينة
وت�ضمني الطاعنني الر�سوم وامل�صاريف.
�4-4إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  118لعام 2017
قرار 114 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/13
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – �سليم يازجي –
م�صطفى كادك.
ال��م��ب��د�أ� :إي���ج���ارات – �إخ��ل�اء لعلة
ال��ت��ق�����ص��ي��ر ب���ال���دف���ع ���� -ش���روط���ه.
 يتوجب في دع��وى الإخ�لاء لعلة التق�صيربالدفع توفر عدة �شروط وهي �صحة المطالبة
وع��دم وف��اء الأج���ور خ�لال المدة القانونية.
�أ�سباب الطعن:
�1-1أخط�أت املحكمة عندما اعتمدت على عقد
الإيجار املربز من قبل اجلهة املدعى عليها
وذلك لعدم وجود رقم للمق�سم.
2-2اجلهة الطاعنة �أب��رزت م�ستندات ر�سمية
تثبت خالف عقد الإيجار.
3-3ال يوجد �أي �إي�صال مع امل�ست�أجر ي�ؤكد قب�ض
امل�ؤجر الأجور املرتتبة.
�4-4أخط�أت املحكمة عندما اعتربت �أن ال�سنة
االي �ج��اري��ة ت �ب��د�أ  2/1م��ن ك��ل ع��ام وكان
اعتمادها على عقد االيجار ال��وارد ذكره
�آنف ًا.
5-5املطالبة كانت من قبل كافة املالكني مبوجب
توكيل ر�سمي.
6-6املحكمة �أهملت الإقرار ال�صادر عن اجلهة
امل��دع��ى عليها بجل�سة  2008/5/7حيث
�أقرت اجلهة املدعى عليها بالتق�صري عن
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الدفع.
7-7اهملت املحكمة العمل باملادة � /107/أ�صول
مدنية واملت�ضمنة �أن جمرد �صدور التوكيل
ي�صبح موطن املوكل من املعتمد يف التبليغ.
في القانون:
لما كانت دع��وى الجهة المدعية الطاعنة
تهدف �إل��ى المطالبة ب�إخالء الجهة المدعى
عليها من العقار العائد لها والم�شغول من قبل
الجهة المدعى عليها �إي �ج��ار ًا والم�شاد على
العقار رق��م  11/1114/عقيبة وذل��ك لعلة
ال�سكن ولكون الجهة المدعية ال تملك �سوى
هذه العقار.
وب�ت��اري��خ  2008/3/9ت�ق��دم وك�ي��ل الجهة
المدعية بطلب عار�ض يت�ضمن �أنه تم توجيه
بطاقة بريدية للجهة المدعى عليها بالأجور
المترتبة بذمتها وتبلغت ب�شكل �أ�صولي وم�ضت
المدة القانونية ولم تبادر �إلى ت�سديد الأجور
وبطلب الإخالء لعلة التق�صير عن الدفع و�إلزام
المدعى عليه دفع �أجرة �شهر ني�سان من عام
 2008مبلغ وقدره �ستة �آالف ليرة.
وبالمحاكمة ال�ج��اري��ة علن ًا �صدر القرار
المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة
بالقرار تقدمت بالئحة طعنها مرفقة بالأ�سباب
الوارد ذكرها �آنف ًا.
وحيث تبين من خ�لال �أوراق ال��دع��وى �أن
المحكمة ناق�شت دع��وى الإخ�لاء لعلة ال�سكن
و�أو�ضحت في قرارها �أن الجهة المدعية لم تكن
مالكة للعقار �أثناء ت�أجير العقار وكذلك �أحد
المدعين والمالك ح�صة من العقار مو�ضوع
الدعوى يملك �أكثر من �شقة �سكنية مما يعني

�أن ال�شروط المطلوب توفرها في دعوى الإخالء
لعلة ال�سكن غير متوفرة مما يتوجب رد دعوى
الإخالء لعلة ال�سكن.
ولما كانت دع��وى االخ�لاء لعلة التق�صير
بالدفع يتوجب فيها توفر �شروط وهي �صحة
المطالبة وع��دم وف��اء الأج���ور خ�لال المدة
القانونية.
ولما كانت المحكمة م�صدرة القرار المطعون
فيه ناق�شت �صحة المطالبة وتبين لها من
خالل �صورة البطاقة البريدية عدم ا�ستيفاء
�شروطها القانونية المتوجب توفرها وكذلك
�إ�شعار اال�ستالم ال يت�ضمن �شرح كيفية التبليغ
و�إنما اكتفى بو�ضع �إ�شارة على الحقل المدون
في اال�شعار مع العلم �أن التبليغ تم ل�صق ًا.
وكذلك ف ��إن الجهة المدعى عليها قامت
بت�سديد الأج��ور المطالب فيها خ�لال المدة
والجهة المدعية لم تبادر �إلى ا�ستالمها وتعذر
التبليغ في �إحدى المرات مما يعني �أن الجهة
المدعى عليها غير مق�صرة عن الدفع وقد
ناق�ش القرار كافة الدفوع المثارة ورد عليها
بما يتوافق و�أح�ك��ام القانون و�أ�سباب الطعن
ماهي �إال مجادلة في قناعة المحكمة والتي تم
مناق�شتها ب�شكل يتوافق و�أحكام القانون ولما
كان القرار المطعون فيه �أح�سن تطبيق �أحكام
القانون.
لذلك تقرر باالتفاق:
1-1قبول الطعن �شك ًال.
2-2رد الطعن مو�ضوع ًا.
3-3ت�ضمني الطاعن الر�سم.
4-4م�صادرة بدل الت�أمني ل�صالح اخلزينة.
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�5-5إيداع الأوراق مرجعها �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  174لعام 2017
قرار 131 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/13
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – �سليم يازجي –
م�صطفى كادك.
ال�����م�����ب�����د�أ� :إي�������ج�������ارات – غ���ي���اب
ال�����م�����دع�����ى ع����ل����ي����ه����ا � -أث�����������ره.
 ال يجوز اعتبار غياب الجهة المدعى عليهام�سوغاً للحكم في الق�ضايا االيجارية وال يمكن
تطبيق ن�ص المادة � /132/أ�صول في الق�ضايا
االيجارية باعتبار �أن قانون االي��ج��ار قانون
خا�ص وال يجوز التو�سع في تطبيق �أحكامه.
�أ�سباب الطعن:
1-1ال يتوفر يف احلكم املطعون فيه م�ؤيدات
دالة على عدم دفع الطاعن الأجور املدعى
بها والطاعن دف��ع الأج��ور عن الفرتة من
 2011/6/11وحتى  2012/6/10مبلغ
/130500/ل�س مبوجب �إي�صال مرفق.
2-2القرار املطعون فيه �ألزم الطاعن بدفع �أجور
مدفوعة عن عام  2011وكان على املحكمة
تكليف املطعون �ضده �إث �ب��ات ب��دء ال�سنة
الإيجارية �أو �إبراز عقد االيجار املربم مع
الطاعن.
في الق�ضاء:
حيث �أن دعوى المدعي (المطعون �ضده)
تهدف �إل��ى المطالبة ب�أجور م�ستحقة الدفع
المحامون  -الأعداد 12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 83

ت�أ�سي�س ًا على �أنه ا�ستحق له بذمة الجهة المدعى
عليها مبلغ ًا وق��دره /651000/ل�� � �.س �أجور
الم�شغل الذي ت�شغله هذه الأخيرة عن الأعوام
 /2015-2014-2013-2012-2011/كما هو
مبين بالإنذار البريدي والبطاقة المك�شوفة.
وبنتيجة المحاكمة الجارية �صدر القرار
المطعون فيه والذي ق�ضى ب�إلزام المدعى عليه
(الطاعن) بدفع مبلغ /520800/ل�.س.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار
ال�سالف الذكر فقد طعنت فيه للأ�سباب الواردة
با�ستدعاء الطعن.
لما كانت الدعوى تقوم على المطالبة ببدالت
ايجارية م�ستحقة عن الأعوام -2012-2011
 2014-2013والبالغة /520800/ل�� ��.س مع
الفائدة القانونية لت�أخر الم�ست�أجر (الطاعن)
عن دفعها نتيجة �إ�شغاله للم�أجور العائد للجهة
المدعية (المطعون �ضدها) وق��د تغيب عن
ح�ضور جل�سات المحاكمة �أمام محكمة ال�صلح
التي اتخذت من غيابه م�سوغ ًا للحكم ب�صحة
الدعوى.
ولما كان االجتهاد الق�ضائي قد ا�ستقر على
�أنه ال يجوز اعتبار غياب الجهة المدعى عليها
م�سوغ ًا للحكم في الق�ضايا االيجارية وال يمكن
تطبيق ن�ص المادة� /132/أ�صول في الق�ضايا
االي�ج��اري��ة باعتبار �أن ق��ان��ون االي�ج��ار قانون
خا�ص وال يجوز التو�سع في تطبيق �أحكامه.
ق� � ��رار � 3225أ�� �س���ا����س  3353ت ��اري ��خ
 2003/12/22من�شور بمجلة المحامون العدد
 4-3لعام ��� 2005ص 350مما يجعل �أ�سباب
الطعن تنال من ال�ق��رار المطعون فيه ويتيح
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للجهة الطاعنة �إث��ارة دفوعها م�ج��دد ًا �أمام
محكمة المو�ضوع.
لذلك تقرر باالتفاق:
1-1نق�ض ال�ق��رار مو�ضوع ًا و�إت��اح��ة الفر�صة
جمدد ًا للجهة الطاعنة �إثارة دفوعها �أمام
حمكمة املو�ضوع.
�2-2إع��ادة الت�أمني مل�سلفه و�إع ��ادة اال�ضبارة
مرجعها املخت�ص.
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الق�ضية� :أ�سا�س  177لعام 2017
قرار 134 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/13
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – �سليم يازجي –
م�صطفى كادك.
المبد�أ� :أ�صول – التبليغ ل�صق ًا – بطالن.
 يعتبر التبليغ ل�صقاً باط ًال في حال عدم ذكر
الموظف المكلف بالتبليغ �سبب تعذر التبليغ
�إلى المخاطب �أو �أحد �أقاربه المقيمين معه.
 (قرار محكمة النق�ص رقم ( 817تاريخ ))1963/4/20�أ�سباب الطعن:
1-1تعليل املحكمة جلهة �شروحات املح�ضر على
�سند التبليغ خمالف للأ�صول والقانون لأن
املح�ضر غري مكلف بالذهاب �إىل العقار
مو�ضوع الدعوى ع�شر مرات �أو �أكرث حتى
يتم تبليغ املدعى عليه.
�2-2إن تبليغ البطاقة الربيدية مت ب�شكل قانوين
و�أ�صويل.

3-3يف حال فر�ض �أن تبليغ البطاقة الربيدية غري
�صحيح وهي غري منتجة يف الإخالء كان على
املحكمة �أن حتكم للجهة الطاعنة بالأجور.
في الق�ضاء:
حيث �أن دعوى الجهة المدعية (الطاعنة)
تهدف �إلى المطالبة بالإخالء لعلة التق�صير
بالدفع وبدفع �أجور م�ستحقة ت�أ�سي�س ًا على �أن
المدعى عليهم (المطعون �ضدهم) ي�شغلون
ال�م��أج��ور القائم على العقار رق��م 100/90
مق�سم  /3/من المنطقة العقارية الثانية بحلب
وهو عبارة عن دكان عائد لها وذلك ببدل �إيجار
�سنوي مقداره /110000/ل���.س وقد ا�ستحق
بذمتهم �أج ��ور ع��ن الأع� ��وام -2013-2014
� 2008-2009-2010-2011-2012إ�ضافة
لر�سم التح�صيل وق��د تم �إع��ذاره��م بموجب
بطاقة بريدية تبلغوها وم�ضت المدة القانونية
فهي تطلب الحكم ب�إخالئهم م��ن الم�أجور
و�إلزامهم بدفع مبلغ  /807060/ل�.س ك�أجور
م�ستحقة على وجه التكافل والت�ضامن.
وبنتيجة المحاكمة الجارية �صدر القرار
المطعون فيه وال��ذي ق�ضى برد دع��وى الجهة
المدعية.
ول �ع��دم قناعتها ب��ال�ق��رار ال�سالف الذكر
فقد طعنت فيه للأ�سباب ال��واردة با�ستدعاء
الطعن.
وحيث تبين م��ن �إ��ش�ع��ار التبليغ البريدي
�أن تبليغ البطاقة البريدية الم�ستند �إليها في
الدعوى قد تم ل�صق ًا ب�صورة غير قانونية ذلك
�أن موزع البريد لم يذكر فيها �سبب تعذر التبليغ
�إلى المخاطب �أو �أحد �أقاربه المقيمين معه فقد
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ج��اء في ق��رار محكمة النق�ض برقم /817/
تاريخ � 1963/4/20أنه (يعتبر التبليغ ل�صق ًا
ب��اط� ً
لا ف��ي ح��ال ع��دم ذك��ر الموظف المكلف
بالتبليغ �سبب تعذر التبليغ �إل��ى المخاطب �أو
�أحد �أقاربه المقيمين معه).
من�شور بمجلة القانون رقم  1963العدد 5
�ص .450
وحيث �أن المحكمة م�صدرة القرار المطعون
فيه قد �سارت وفق هذا النهج قد �أح�سن تطبيق
القانون مما ي�ستدعي رد الطعن.
لذلك تقرر باالتفاق:
 1-1رد الطعن مو�ضوع ًا.
�2-2إعادة اال�ضبارة مرجعها املخت�ص.
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الق�ضية� :أ�سا�س  184لعام 2017
قرار 139 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/13
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – ريا�ض قوا�ص -
ماهر رحال.
ال��م��ب��د�أ :اي���ج���ارات – �إن���ه���اء عالقة
اي��ج��اري��ة – تعوي�ض – ع���دم �شمول
المفرو�شات في تقدير القيمة � -أثره.
 �إن ال��ق��ان��ون ل���م ي�����ش��م��ل الأث�����اث المنزليف��ي تقدير قيمة ال��م���أج��ور ف��ي دع���وى �إنهاء
العالقة االي��ج��اري��ة ،و�إن��م��ا اعتبر �أن القيمة
تقدر وف��ق الموقع والم�ساحة والم�شتمالت
وط��راز البناء وغيرها من العنا�صر الداخلة
والم�ؤثرة في تحديد القيمة ال�شرائية وهو
ف����ارغ ب��ت��اري��خ �إج�����راء ال��ك�����ش��ف وف���ق الأ�سعار
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ال��رائ��ج��ة م��م��ا ي��ع��ن��ي �أن ق��ي��م��ة المفرو�شات
لي�ست م��ن م�شتمالت ال��م���أج��ور الخا�ضعة
للتقدير في مو�ضوع �إنهاء العالقة االيجارية.
�أ�سباب الطعن:
1-1ال�ع�ق��ار م�ست�أجر وه��و م�ف��رو���ش بالأثاث
وبالتايل يعترب الأث��اث عقار بالتخ�صي�ص
وك ��ان ي�ت��وج��ب ت�ق��دي��ر قيمة املفرو�شات
و�إ�ضافة  %40من قيمتها �إىل قيمة البناء
واملحكمة مل تلحظ ذلك.
في القانون:
حيث �أن دعوى الجهة المدعية �إنما تهدف
�إلى الحكم ب�إنهاء العالقة االيجارية وت�سليمها
الم�أجور مو�ضوع الدعوى مقابل تعوي�ض .%40
نتيجة المحاكمة �أ�صدرت المحكمة الأولى
قرارها وفق االدعاء ولدى الطعن بذلك القرار
�أمام محكمة النق�ض التي �أ�صدرت قرارها برقم
 /417/و�أ�سا�س  /402/تاريخ 2013/11/18
المت�ضمن نق�ض ال�ق��رار المطعون فيه لعدة
عيوب �إجرائية �أ�صابت �إجراءات الجل�سات.
ولدى تجديد الدعوى �أمام المحكمة م�صدرة
القرار �أ�صدرت قرارها الماثل ب�إنهاء العالقة
االيجارية بين الطرفين على الم�أجور مو�ضوع
ال��دع��وى ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها
بهذا القرار فقد بادرت �إلى الطعن به للأ�سباب
الم�سرودة �أعاله.
وحيث �أن القانون لم ي�شمل الأثاث المنزلي
في تقدير القيمة و�إنما اعتبر �أن القيمة تقدر
وف��ق الموقع والم�ساحة والم�شتمالت وطراز
البناء وغيرها من العنا�صر الداخلة والم�ؤثرة
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في تحديد القيمة ال�شرائية وهو فارغ ًا بتاريخ
�إجراء الك�شف وفق الأ�سعار الرائجة مما يعني
�أن قيمة المفرو�شات لي�ست م��ن م�شتمالت
الم�أجور الخا�ضعة للتقدير في مو�ضوع �إنهاء
العالقة االيجارية.
وحيث �أن الخبرة جاءت م�ستوفية �شروطها
وم�ستجمعة موجباتها القانونية ومطابقة للمهمة
الموكلة �إليها من قبل المحكمة ووا�ضحة.
وحيث �أن �أ�سباب الطعن ال تنال من القرار
الطعين.
لذلك تقرر بالإجماع:
1-1رد الطعن مو�ضوع ًا.
2-2م�صادرة الت�أمني.
3-3ت�ضمني الطاعن الر�سوم وامل�صاريف.
�4-4إعادة امللف �إىل مرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  185لعام 2017
قرار 140 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/13
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – ريا�ض قوا�ص –
ماهر رحال.
ال����م����ب����د�أ� :إي������ج������ارات – ت��ع��دي��ل
ا����س���ت���خ���دام ال����م�����أج����ور – �أث�������ره –
م�س�ؤولية الم�ست�أجر عند الت�سليم.
 للم�ست�أجر �أن يحدث في العين الم�أجورةالتعديالت التي تتيح له اال�ستفادة من الم�أجور
وف��ق العقد ال��م��ب��رم بين الطرفين �شريطة
�أن ال يلحق ���ض��رراً ب��ال��م���أج��ور ف��ي �أو�صافه

�أو جملته االن�شائية �أو توزيعه �أو تق�سيمه.
 الم�ست�أجر ملزم بموجب القانون بت�سليمالعين الم�أجورة بالحالة التي ت�سلمها عليها
وه���و م�����س���ؤول ع��ن التعوي�ض ع��ن �أي نق�ص
�أو ه�لاك غير نا�شئ عن اال�ستعمال العادي
�أو ال��م���أل��وف ف��ي ح��ال وج���وده عند الت�سليم.
�أ�سباب الطعن:
1-1القرار خالف ما ورد يف تقرير اخلربة الذي
�أكد على وجود تخريب ونق�ص.
2-2القرار جتاهل ما تعهد به املطعون �ضده
بالعقد من عدم تغيري باملوا�صفات.
3-3جتاهل القرار حقيقة الأ�ضرار التي حلقت
بامل�أجور الثابتة باخلربة.
�4-4أفقد القرار �ضمانات الطاعن بتح�صيل
حقوقه والأ�ضرار املدعى بها.
في القانون:
م��ن حيث �أن دع��وى الجهة المدعية �إنما
تهدف �إلى �إخالء الم�ست�أجر المدعى عليه من
الم�أجور مو�ضوع الدعوى نتيجة �إ�ساءة ا�ستعماله
مع التعوي�ض عن الأ�ضرار الالحقة بالم�أجور.
نتيجة المحاكمة �أم ��ام محكمة الدرجة
الأولى �أ�صدرت قرارها المطعون فيه المت�ضمن
رد الدعوى.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بهذا القرار فقد
بادرت �إلى الطعن به للأ�سباب الم�سرودة �آنف ًا.
وحيث �أن محكمة الدرجة الأول��ى كانت قد
�أجرت ك�شف ًا وخبرة فنية على الم�أجور مو�ضوع
الدعوى لو�صف حالته الراهنة وبيان م�شتمالته
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والأ�ضرار الالحقة به.
وحيث �أن��ه ثابت �أن عقد االي�ج��ار المبرم
بين الطرفين هو محدد المدة لثالث �سنوات
بدء ًا من  2014/10/2وهو وفق عقد االيجار
ال �م ��ؤق��ت ال �م �ح��ددة ال �م��دة والأج� ��رة المبرز
بالدعوى �أن كيفية ا�ستعمال الم�أجور هو مقهى
لتقديم الم�شروبات الباردة الغازية وال�ساخنة
وال�سندوي�ش.
وحيث �أن للم�ست�أجر �أن يحدث في العين
الم�أجورة التعديالت التي تتيح له اال�ستفادة
من الم�أجور وفق العقد المبرم بين الطرفين
�شريطة �أال يلحق �ضرر ًا بالم�أجور في �أو�صافه
�أو جملته االن�شائية �أو توزيعه وتق�سيمه.
وحيث انه وبح�سب الو�صف الوارد في تقرير
الخبرة ف ��إن الأ� �ض��رار المبينة فيه ال ت�شكل
تعدي على الإن�شاءات �أو التق�سيمات �أو غيرها
مما يوهن الم�أجور �أو ي�ضر في بنيته �أو �أ�ضرار
ج�سيمة طالما �أنها يمكن �إعادتها ،كما كانت
�سيما و�أن المدعي الطاعن ل��م يثبت كيفية
الت�سليم وكيف كان عليه الم�أجور وقتها �سيما
و�أن الم�ست�أجر ملزم بموجب القانون بت�سليم
العين الم�أجورة بالحالة التي ت�سلمها عليها وهو
م�س�ؤول عن التعوي�ض عن �أي نق�ص �أو هالك
غير نا�شئ عن اال�ستعمال العادي والم�ألوف في
حال وجوده عند الت�سليم وهذا الأمر �سابق لأوانه
لعدم حلول هذا الوقت وفق العقد المبرم.
وحيث �أن ال�ق��رار المطعون فيه قد ناق�ش
ال��دع��وى ورد على دفوعها و�أق ��ام فيها حكم
القانون مما ال تنال منها �أ�سباب الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع:
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1-1رد الطعن مو�ضوع ًا.
2-2م�صادرة الت�أمني.
3-3ت�ضمني الطاعن الر�سوم وامل�صاريف.
�4-4إعادة امللف �إىل مرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  192لعام 2017
قرار 142 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/13
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – ريا�ض قوا�ص –
ماهر رحال.
ال���م���ب���د�أ :ب��ي��ن��ات – ق����وة ال�����ش��يء
ال��م��ح��ك��وم ب����ه -م��ن��ط��وق ال��ح��ك��م –
�أ���س��ب��اب��ه – الحكم النهائي � -أث���ره.
 ق��وة ال�شيء المحكوم ب��ه و�إن كانت ال ترد�إال على منطوق الحكم غير �أن��ه من المتفق
عليه فقهاً واجتهاداً �أن الأ�سباب المرتبطة
ارت��ب��اط��اً وث��ي��ق��اً ت��ك��ون معه وح���دة ال تتجز�أ.
(نق�ض �سوري رقم  /593/تاريخ .)1960/9/21
 م��ت��ى �أ���ص��ب��ح ال��ح��ك��م ن��ه��ائ��ي��اً ف��ق��د ح���از قوةالأمر المقت�ضى به بحيث يمنع الخ�صوم في
الدعوى التي �صدر فيها العودة �إلى المناق�شة
في الم�س�ألة التي ف�صل فيها ب�أية دعوى تالية
يثار فيها ه��ذا ال��ن��زاع ول��و ب���أدل��ة قانونية �أو
واقعية لم ي�سبق �إثارتها في الدعوى الأولى
�أو �أث��ي��رت ول��م يبحثها الحكم ال�صادر فيها.
�أ�سباب طعن ورثة نادر:...
1-1للحق دعوى واحدة حتميه وفقد �سبق للجهة
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املطعون �ضدها و�أن �أقامت دع��وى �سابقة
بنف�س املو�ضوع وبني ذات الأطراف.
2-2ال�ق��ان��ون ك��ان ق��د ح�صر ح��ق رف��ع دعوى
الإخالء لعلة ترك امل�أجور للم�ؤجر �أو للمالك
واملطعون �ضده نظامي لي�س �أحد منهما.
3-3الوثائق امل�برزة بالدعوى عبارة عن �صور
لي�س لها قيمة.
�4-4إن اجلهة الطاعنة مل ترتك امل�أجور تركة
دائمة �إمن��ا كان ي�تردد �إىل امل�أجور ويزور
والدته واملحكمة مل تفرق بني الرتك الدائم
والرتك امل�ؤقت.
5-5دفع الأجور من قبل اجلهة املطعون �ضدها
ال ي�شكل دلي ًال على انفراده بامل�أجور.
6-6العالقة االيجارية للجهة الطاعنة ثابتة
مبوجب م�ستند ر�سمي وحكم ق�ضائي مربم
وال يجوز �إثبات عك�سها بالبينة ال�شخ�صية.
7-7التفات املحكمة م�صدرة القرار املطعون
فيه عن االدع��اء املتقابل خمالف لأحكام
القانون.
8-8الدعوى �ساقطة بالتقادم الطويل.
�أ�سباب طعن وزارة الأوقاف:
�1-1سبق للجهة الطاعنة و�أن طلبت �إخراجها
من الدعوى �إال �أن املحكمة م�صدرة القرار
الطعني جتاهلت ذلك.
�2-2سهت املحكمة عن �إلزام املطعون �ضده الأول
بت�سديد الر�سوم والهبة املرتتبة عليه.
في القانون:
حيث �أن دع��وى المدعى المطعون �ضده
نظمي  ....قائمة ابتداء على طلب ترقين ا�سم
المرحوم محمد ( ....م�ؤرث الجهة الطاعنة)
م��ن ق �ي��ود و� �س �ج�لات م��دي��ري��ة �أوق� ��اف حلب

كم�ست�أجر ال��دار رقم مح�ضر  /291/مق�سم
 30من المنطقة العقارية الأولى بحلب واعتبار
المدعي نظمي م�ست�أجر ًا �أ�صلي ًا ووحيد ًا و�إلزام
مديرية �أوقاف حلب بتدوين ذلك في �سجالتها
وقيودها الر�سمية.
وح�ي��ث �أن المدعي نظمي ك��ان ق��د �أ�شفع
دع���واه ب���ص��ورة م�صدقة ع��ن ق ��رار محكمة
ال�صلح المدنية الحادية ع�شرة بحلب رقم
� /1992/أ�سا�س  /5509/تاريخ 2010/12/12
والم�صدق نق�ض ًا بالقرار رقم � /339/أ�سا�س
 /238/تاريخ  2011/3/6وحيث �أن القرار
ال�صلحي المذكور كان قد ق�ضى في منطوقه
باعتبار المدعي نظمي �أح��د الم�ست�أجرين
الأ�صليين للم�أجور ورد الدعوى الأ�صلية مو�ضوع
طلب ترقين ا�سم م�ؤرث الجهة المدعى عليها
من قيود مديرية الأوقاف الإ�سالمية في حلب
وذلك لعدم اخت�صام مديرية �أوقاف حلب.
وحيث �أن المحكمة م�صدرة القرار المذكور
كانت قد �أقامت ق�ضائها فيما انتهت �إليه على
�أنه قد ثبت لها �أن ك ًال من نظمي ومحمد ...
والدتهما زكية قد دخلوا الم�أجور رقم 30/291/
من المنطقة العقارية الأولى بحلب �سوي ًا وابتد�أ
بتاريخ العقد مما ي�ستوجب معه اعتبار كل واحد
منهم م�ست�أجر �أ�صلي و�شركاء ف��ي الإج��ازة
وتربطهم جميع ًا بالم�أجور عالقة ايجارية
نا�شئة بحق العقد ال��ذي �أب��رم��ه الم�ست�أجر
الأ�صلي محمد ..ويتوجب معه قبول الطلب
العار�ض �شك ًال ومو�ضوع ًا وحيث �أن منطوق
الحكم ال�صلحي المذكور كان مرتبط ًا ارتباط ًا
وثيق ًا ب�أ�سبابه وبنتيجة الزمة لها وبالتالي ف�إن
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ه��ذه الأ�سباب تحوز ق��وة ال�شيء المحكوم به
بح�سبان �أن االجتهاد الق�ضائي م�ستقر على �أن
قوة ال�شيء المحكوم به و�إن كانت ال ترد �إال على
منطوق الحكم غير �أنه من المتفق عليه فقه ًا
واجتهاد ًا �أن الأ�سباب المرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا
تكون معه وح��ده ال تتجز�أ (نق�ض �سوري رقم
 /593/تاريخ .)1960/9/21
وحيث �أنه ومتى �أ�صبح الحكم انتهائي ًا فقد
حاز قوة الأمر المق�ضي به بحيث يمنع الخ�صوم
في الدعوى التي �صدر فيها العودة �إلى المناق�شة
في الم�س�ألة التي ف�صل فيها ب�أية دعوى تالية
يثار فيها هذا النزاع ولو ب�أدلة قانونية �أو واقعية
لم ي�سبق �إثارتها في الدعوى الأولى �أو �أثيرت
ولم يبحثها الحكم ال�صادر فيها .وي�ؤدي ذلك
�أن جميع دفوع ورثة المرحوم نادر ...و�أ�سباب
طعنها تعدو مجادلة لم�سائل حازت قوة الق�ضية
المق�ضية وحرية بالرد.
وحيث �أن القرار المطعون فيه يغدو محمو ًال
على �أ�سبابه و�أ�سباب الطعن ال تنال منه مع
التنويه ب�أن اخت�صام الأوقاف البد منه وذلك
تنفيذ ًا لتوجيهات القرار الذي حاز قوة الأمر
المق�ضي به.
لذلك تقرر بالإجماع:
1-1رد الطعنني.
2-2م�صادرة الت�أمني.
�3-3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.

- 272 -

الق�ضية� :أ�سا�س  189لعام 2017
قرار 143 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/13
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محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – ريا�ض قوا�ص –
ماهر رحال.
ال����م����ب����د�أ :اي������ج������ارات -خ����ب����رة –
�سلطة ال��م��ح��ك��م��ة -رق��اب��ة النق�ض.
 الأخ��ذ بالخبرة هو من �إط�لاق��ات محكمةالمو�ضوعومنم�سائلالواقعواليخ�ضعلرقابة
محكمة النق�ض طالما �أنها ا�ستوفت �شرائطها
القانونية والفنية والأ�صولية في التقدير.
�أ�سباب الطعن:
1-1عدم اال�ستجابة لطلبنا ب�إعادة اخلربة.
2-2عدم الرد على الدفوع املثارة ومناق�شتها.
3-3اخلربة اجلارية خمالفة للقانون والأ�صول
والواقع ومبالغ فيها جد ًا.
في القانون:
من حيث �أن الجهة المدعية �إنما تهدف من
دعواها �إلى تخمين الم�أجور مو�ضوع الدعوى
بالنظر ل�شعورها بالغبن من الأجرة الحالية.
وحيث �أن محكمة الدرجة الأول��ى كانت قد
�أ�صدرت قرارها ال�سابق بتحديد بدل الم�أجور
ولدى الطعن بهذا القرار �أمام محكمة النق�ض
�أ�صدرت قرارها رقم � /30/أ�سا�س  /45/تاريخ
 2013/3/5والمت�ضمن نق�ض القرار المطعون
فيه ت�أ�سي�س ًا على عدم �صحة الخبرة.
ولدى تجديد الدعوى �أمام المحكمة م�صدرة
القرار الطعين الأول �أ�صدرت قرارها المطعون
فيه الماثل بتحديد بدل الم�أجور.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا
ال�ق��رار فقد ب��ادرت �إل��ى الطعن به للأ�سباب
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الم�سرودة �آنف ًا.
وحيث �أن محكمة الدرجة الأول��ى واتباع ًا
للقرار الناق�ض �أع��ادت الخبرة لتحديد قيمة
الم�أجور ال�شرائية.
وحيث �أن الخبرة جاءت م�ستوفية ل�شرائطها
وم���س�ت�ج�م�ع��ة م��وج�ب��ات�ه��ا ال �ق��ان��ون �ي��ة ومطابقة
للمهمة الموكلة �إليها من قبل المحكمة ووا�ضحة
ومف�صلة.
وحيث �أن الأخذ بالخبرة هو من اطالقات
محكمة المو�ضوع ومن م�سائل الواقع وال تخ�ضع
لرقابة محكمة النق�ض طالما �أنها ا�ستوفت
كافة �شرائطها القانونية والفنية والأ�صولية في
التقدير.
وحيث �أن �أ�سباب الطعن ال تنال من القرار
الطعين على نحو يملي ت�صديقه.
لذلك تقرر بالإجماع:
1-1رد الطعن مو�ضوع ًا.
2-2م�صادرة الت�أمني.
�3-3إعادة امللف �إىل مرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  197لعام 2017
قرار 146 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/13
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – ريا�ض قوا�ص –
ماهر رحال.
ال��م��ب��د�أ� :إي���ج���ارات – خ��ب��رة – عدم
ذك���ر ال��م�����س��اح��ة وم��ق��داره��ا � -أث���ره.
 -لي�س من ال�ضروري ذكر الم�ساحة ومقدارها

ف��ي ت��ق��ري��ر ال��خ��ب��رة وي��ك��ف��ي الإ����ش���ارة �إل���ى �أن
ال��ت��ق��دي��ر ق��د �أخ���ذ الم�ساحة بعين االعتبار
ع��ن��د ت��ق��دي��ر ال��ق��ي��م��ة التخمينية للم�أجور.
�أ�سباب الطعن:
1-1املحكمة م�صدرة القرار مل ترد على دفوع
اجلهة الطاعنة.
2-2اخل�برة مبالغ فيها وق��د �ضاعفت البدل
�أ�ضعاف ًا م�ضاعفة دون بيان م�ساحة العقار
وطراز بنائه وعمره ومدى االنتفاع به كما
�أن اخل�ب�رة ق��د ج��اءت ب�شكل ج��زايف ومل
يحدد اخل�براء الأ�س�س التي اعتمدوها يف
تقدير القيمة.
3-3اجل��ه��ة ال �ط��اع �ن��ة ق��ام��ت ب ��إ� �ص�لاح��ات
وحت�سينات يف امل�أجور وهي تقع على عاتق
امل�ؤجر وقد جتاهل القرار املطعون فيه.
4-4مل حت��دد اخل�برة م�ساحة البناء وال �سعر
املرت املربع بالتف�صيل.
في الق�ضاء:
حيث �أن دعوى الجهة المدعية (المطعون
�ضدها) تهدف �إلى المطالبة ب�إعادة تخمين
ك��ام��ل ال �ع �ق��ار رق��م  13/115م��ن المنطقة
العقارية �صالحية جادة والم�شغول �إيجار ًا من
قبل الجهة المدعى عليها ببدل �إيجار �سنوي
ق ��دره /190800/ل�� � � ��.س ل���ش�ع��وره��ا بالغبن
م��ن ه��ذا ال �ب��دل وبنتيجة م��و��ض��وع الدعوى
ب/696500/ل�.س.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار
ال�سالف الذكر فقد طعنت فيه للأ�سباب الواردة
با�ستدعاء الطعن.
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 83
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وحيث �أن الجهة الطاعنة لم تبين الدفوع
التي لم ترد عليها المحكمة وال م�ضمونها وال
تاريخها حتى يت�سنى لهذه المحكمة ب�سط
رقابتها.
وح�ي��ث �أن الأخ ��ذ بالخبرة م��ن �صالحية
محكمة ال�م��و��ض��وع ال رق��اب��ة عليها م��ن 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 عيب �أو نق�ض �أو غمو�ض وراعت كافة
العوامل الداخلة في تقدير الم�أجور وتم ا�ستبعاد
التح�سينات واال�صالحات من قيمة الم�أجور.
وحيث �أن االجتهاد الق�ضائي ق��د ا�ستقر
على �أن��ه (لي�س من ال�ضروري ذكر الم�ساحة
ومقدارها في تقرير الخبرة بل يكفي الإ�شارة
�إلى �أن التقدير قد �أخذ الم�ساحة بعين االعتبار
عند تقدير القيمة التخمينية للم�أجور قرار
 690لعام  2006نق�ض غرفة ايجارية من�شور
محامون عدد  2-1لعام .2007
ولما كان القرار الطعين قد ناق�ش الدعوى
مناق�شة �صحيحة و�سليمة و�أح���س��ن تطبيق
القانون مما يجعل �أ�سباب الطعن المثارة ال
تنال منه.
لذلك تقرر باالتفاق:
1-1رد الطعن مو�ضوع ًا.
�2-2إعادة اال�ضبارة مرجعها.
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الق�ضية� :أ�سا�س  116لعام 2017
قرار 148 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/20
المحامون  -الأعداد 12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 83

محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – �سليم يازجي –
م�صطفى كادك.
ال��م��ب��د�أ� :إي��ج��ار – ب��ط��اق��ة بريدية
– م���ع���ل���وم���ات �أ����س���ا����س���ي���ة ف��ي��ه��ا.
بيانال�سنةااليجاريةونهايتهامنالمعلوماتالأ�سا�سية التي يتوجب �أن تت�ضمنها البطاقة
ال��ب��ري��دي��ة ح��ت��ى ت���ك���ون م��ن��ت��ج��ة ب����الإخ��ل�اء.
�أ�سباب الطعن:
1-1الطعن مقدم �ضمن املدة القانونية وم�ستويف
�شرائطه ال�شكلية والر�سوم والت�أمينات.
2-2وجهت املدعية اليمني احلا�سمة للمدعى
عليها بعد ادعائها ب�أنها �أر�سلت احلوالة
الربيدية رقم  /24700/تاريخ 2012/1/9
غري �أن املحكمة م�صدرة ال�ق��رار الطعني
جتاهلت هذا الطلب.
3-3بداية ال�سنة الإيجارية وا�ضحة بالبطاقة
الربيدية وال حتتاج �إىل عناء.
في القانون:
لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها
�إلى �إلزام الجهة المدعى عليها ب�إخالء العقار
رقم � 8/986صالحية جادة العقارية وت�سليمه
للمدعية خالي ًا من ال�شواغل و�إلزامها بدفع
الأجور المترتبة على المدعى عليه مبلغ وقدره
ثالثون �ألف ليرة �سورية.
وبالمحاكمة الجارية �أمام محكمة ال�صلح
المدنية بدم�شق ��ص��در ال �ق��رار رق��م /25/
�أ�سا�س  /887/تاريخ  2016/1/27المت�ضمن
من حيث النتيجة رد طلب التدخل ورد الدعوى
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لجهة الإخالء لعدم �صحة المطالبة.
ول �ع��دم ق�ن��اع��ة ال�ج�ه��ة ال�م��دع�ي��ة بالقرار
المذكور تقدمت بالطعن للأ�سباب الواردة في
الئحة الطعن.
لما كان من الثابت من وثائق الدعوى �أن
الجهة المدعية �أر�سلت بطاقة بريدية للجهة
المدعى عليها تطالبها فيها بالأجور وقد تبين
من البطاقة البريدية �أنها ج��اءت خالية من
م�ضمونها من بيان ال�سنة الإيجارية ونهايتها
وهي من المعلومات الأ�سا�سية التي يتوجب �أن
تت�ضمنها البطاقة البريدية حتى تكون منتجة
بالإخالء هذا بالإ�ضافة �إلى �أن الجهة المدعى
عليها �أبرزت حواالت بريدية ت�ؤيد قيامها بدفع
الأج��ور المطالب بها و�أنها بريئة الذمة تجاه
الجهة المدعية مما يجعل اليمين الحا�سمة ال
ت�ؤدي �إلى �أي نتيجة قانونية في حال تم حلف
اليمين الحا�سمة �أم ال كون البطاقة البريدية
جاءت ناق�صة لبع�ض البيانات الجوهرية مما
يجعلها غير منتجة بالإخالء مما يجعل الأ�سباب
الطعن بالقرار الطعين ال تنال منه.
ولما كان من الثابت من وقائع الدعوى �أن
المحكمة م�صدرة القرار الطعين قد عالجت
وقائع الدعوى ب�شكل قانوني و�سليم و�أ�سباب
الطعن ال تنال من القرار الطعين.
لذلك ووفق ًا لأحكام المادة � /251/أ�صول
محاكمات تقرر باالتفاق:
1-1قبول الطعن �شك ًال.
2-2رد الطعن مو�ضوع ًا.
3-3م�صادرة الت�أمني و�إيداعه �إيراد للخزينة.
4-4ت�ضمني الطاعن الر�سوم وامل�صاريف.

�5-5إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  145لعام 2017
قرار 160 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/20
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – �سليم يازجي –
م�صطفى كادك.
ال��م��ب��د�أ� :إي��ج��ارات – �إن��ه��اء العالقة
الإي����ج����اري����ة – م��ه��ل��ة الإخ���ل���اء.
 �إذا ق���ام���ت ال�����دع�����وى ع���ل���ى ط���ل���ب �إن���ه���اءال��ع�لاق��ة الإي���ج���اري���ة م��ق��اب��ل ال��ت��ع��وي�����ض فال
ح��اج��ة ل��م��ن��ح م��ه��ل��ة ل�ل��إخ�ل�اء لأن الإخ��ل�اء
مرتبط م��ع دف��ع التعوي�ضات المحكوم بها.
�أ�سباب طعن في�صل  ...ووائل:...
1-1ال �ق��رار خ��ال��ف �أح �ك��ام امل ��ادة  /12/من
القانون  /20/لعام  2015واملت�ضمن تقدير
قيمة العقار مع الف�سحة ال�سماوية.
�أ�سباب الطعن:
1-1اخل�ب�رة مل ت �ق��در ق�ي�م��ة ال �ع �ق��ار بال�سعر
احلقيقي ومل ت�أخذ بعني االعتبار �أن مكان
ال�شقة ي�شاد بناء بكامل امل�ساحة وفيها
جتاري وفق نظام �ضابطة البناء.
2-2طلبنا اال�ستي�ضاح من اخل�براء فيما �إذا
كانت القيمة ت�شمل قيمة الأر�ض مع البناء
واملحكمة مل ت�ستجب لطلبنا بدون مربر.
3-3ق ��رار التخمني ال�سابق ك��ان ي�ق��در قيمة
الف�سحة ال�سماوية مع البناء.
4-4مل يتم منح املهلة الكافية للإخالء خالف ًا
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 83

 - 664ق�ضاء المحاكم

لأحكام القانون.
5-5املحكمة �سمت اخل�ب�راء م��ن تلقاء ذاتها
وبدون �س�ؤال الأطراف.
في القانون:
لما ك��ان��ت دع��وى الجهة المدعية تهدف
�إل��ى المطالبة ب�إنهاء العالقة الإي�ج��اري��ة مع
الجهة المدعى عليها القائمة على العقار رقم
 /1267/دريكي�ش  6/1العقارية وذلك مقابل
التعوي�ض.
وبالمحاكمة ال�ج��اري��ة علن ًا �صدر القرار
المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة
بالقرار تقدمت بالئحة طعنها مرفقة بالأ�سباب
الوارد ذكرها �آنف ًا.
وحيث تبين من خ�لال �أوراق ال��دع��وى �أن
المحكمة قررت �إج��راء الك�شف والخبرة على
العقار لتقدير قيمته بمعرفة ثالثة خبراء وتم
االنتقال �إل��ى موقع العقار ومعاينته وو�صف
العقار بمعرفة ثالثة خبراء وتم تقدير قيمة
البناء م��ع الف�سحة ال�سماوية وراع��ى تقرير
الخبرة كافة العوامل التي تدخل في تقدير
القيمة و�أ�سباب الطعنين المثارة حول الخبرة ال
تنال من الخبرة كون الخبرة م�ستوفية �شروطها
القانونية.
ولما كان عدم اتفاق الأطراف على الخبراء
تلج�أ المحكمة �إلى ت�سمية الخبراء من تلقاء
ذاتها.
ولما كانت الدعوى تقوم على طلب �إنهاء
العالقة الإيجارية مقابل التعوي�ض وال حاجة
لمنح المهلة للإخالء لأن الإخ�لاء مرتبط مع
دفع التعوي�ضات المحكوم فيها.
المحامون  -الأعداد 12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 83

ولما كان القرار المطعون فيه ناق�ش كافة
الدفوع المثارة وقرر �إعادة الخبرة لوجود عيوب
فيها وج��اء تقرير الخبرة الجديد م�ستوفي
�شروطه وقد اعتمدت المحكمة على التقرير
الثاني لهدر الخبرة الأولى مما يعني �أن القرار
�سار على النهج القانوني ال�سليم و�أح�سن تطبيق
�أحكام القانون و�أ�سباب الطعن المثارة ال تنال
من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر باالتفاق:
1-1قبول الطعنني �شك ًال.
2-2ردهما الطعنني مو�ضوع ًا.
3-3ت�ضمني الطاعن الر�سم.
4-4م�صادرة بدل الت�أمني ل�صالح اخلزينة.
�5-5إيداع الأوراق مرجعها �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  146لعام 2017
قرار 161 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/20
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – �سليم يازجي –
م�صطفى كادك.
ال�����م�����ب�����د�أ� :أ�������ص������ول – ب���ط���اق���ة
ب�������ري�������دي�������ة – ت����ب����ل����ي����غ����ه����ا .
 االج�����������ت�����������ه�����������اد م�������������س������ت������ق������ر ل���������دىم�������ح�������ك�������م�������ة ال��������ن��������ق�����������������ض ب������������وج������������وب.
 ت������دوي������ن ط����ري����ق����ة ال���ت���ب���ل���ي���غ م������ن قبلال���م���ح�������ض���ر وع��������دم االك�����ت�����ف�����اء بالت�أ�شير
ع��ل��ى ال��ح��ق��ل ال�������وارد ف���ي �إ����ش���ع���ار التبليغ.
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�أ�سباب الطعن:
1-1املحكمة بالغت كثري ًا يف �شرحها يف منت
ال�ق��رار ح��ول فر�ضها و�شرح العيوب حتى
املوجودة على ا�شعار اال�ستالم على الرغم
من �أن العامل الذي تبلغ عن م�صلحة هو
وا�ضح ويدعى ج��ورج  ...وه��و ال��ذي يعمل
لدى املدعى عليه املطعون �ضده همبار ...
وا�سمه وارد يف اال�شعار يف حقل املر�سل �إليه
مما يجعل �صفته وا�ضحة ومقروءة �إال �أن
املحكمة تف�سري مغاير متام ًا للواقع.
2-2القرار جاء متناق�ض وي�ضع �إ�شارة ا�ستفهام
ملعرفة ال�صحيح من الأ�صح.
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 ايجار ًا والم�شاد على العقار رقم
 /277/من المنطقة العقارية الثالثة بحلب
وببدل �سنوي مقداره �ستة �آالف ليرة �سورية
وقد �أر�سل المدعي بطاقة بريدية للمدعي عليه
يطالبه بالأجور وتبلغ ب�شكل �أ�صولي ولم يبادر
�إلى ت�سديد الأجور �ضمن المدة القانونية.
وبالمحاكمة ال�ج��اري��ة علن ًا �صدر القرار
المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة
بالقرار تقدم بالئحة طعنه مرفقة بالأ�سباب
الوارد ذكرها �آنف ًا.
وحيث تبين من خ�لال �أوراق ال��دع��وى �أن
ال �ق��رار المطعون فيه ناق�ش �إ��ش�ع��ار التبليغ
واالجتهاد الم�ستقر لمحكمة النق�ض وهو وجوب
تدوين طريقة التبليغ من قبل المح�ضر وعدم

االكتفاء بالت�أ�شير على الحقل الوارد في �إ�شعار
التبليغ وبالتالي ف�إن البطاقة البريدية ال يترتب
عليها �أي �آثار قانونية والمدعى عليه تغيب عن
ح�ضور جل�سات المحاكمة ولم يبد �أي دفع على
الدعوى ووفاء الأج��ور المطالب بها يقع عبء
�إثباتها على عاتق الم�ست�أجر ولعدم الثبوت ف�إنه
من المتوجب الحكم بالأجور المطالب فيها.
ولما كان القرار المطعون فيه ناق�ش كافة
الدفوع المثارة ورد عليها بما يتوافق و�أحكام
القانون و�أ�سباب الطعن المثارة ال تنال من
القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر باالتفاق:
1-1قبول الطعن �شك ًال.
2-2رد الطعن مو�ضوع ًا.
3-3ت�ضمني الطاعن الر�سم.
4-4م�صادرة بدل الت�أمني ل�صالح اخلزينة.
5-5ايداع الأوراق مرجعها �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  201لعام 2017
قرار 165 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/20
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية �/أ./
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – �سليم يازجي –
م�صطفى كادك.
المبد�أ� :إي��ج��ارات – خبرة – �إعطاء
الخبرة على �ضبط الك�شف – �أث��ره.
 ال ي���وج���د ق���ان���ون���اً م����ا ي��م��ن��ع م����ن �إع���ط���اءال������خ������ب������رة ب�����ت�����ق�����دي�����ر ق����ي����م����ة ال������م�������أج������ور
ع����ل����ى �����ض����ب����ط ال����ك���������ش����ف ب�������ش���ك���ل ف��������وري.
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�أ�سباب الطعن:
1-1الطعن مقدم �ضمن املدة القانونية وم�ستويف
�شرائطه ال�شكلية والر�سوم والت�أمينات.
2-2لقد ارت�ك��ب اخل�ب�راء �أث�ن��اء الك�شف خط�أ
فهي يرتقي �إىل درج��ة الغ�ش والتدلي�س
حني طلبوا من املوكل الطاعن التوقيع على
الك�شف واخلربة وقد ذكروا يف تقريرهم �أن
الطرفني ت�صادقوا على �أجرة /154000/
ل�.س واملدعى عليه مل ي�صادق على ذلك.
3-3اخلربة بالغت يف تقدير قيمة البدل ال�سنوي
للم�أجور مو�ضوع الدعوى.
في القانون:
لما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف من
حيث النتيجة �إلى تقدير القيمة ال�شرائية للعقار
مو�ضوع الدعوى الم�شغول �إيجار ًا من المدعى
عليه الم�شاد على المح�ضر رق��م 12/2237
�صالحية جادة بالغبن بالبدل الحالي للم�أجور.
وبالمحاكمة الجارية �أمام محكمة ال�صلح
المدنية بدم�شق �صدر ال�ق��رار رق��م /582/
�أ� �س��ا���س  /4417/ت��اري��خ 2016/10/26
والمت�ضمن م��ن حيث النتيجة تحديد بدل
الإي �ج��ار ال�سنوي للم�أجور مو�ضوع الدعوى
بمبلغ وق��دره /154000/ل����.س ولعدم قناعة
الجهة المدعى عليها بالقرار تقدمت بالطعن
للأ�سباب الواردة في الئحة الطعن.
ل�م��ا ك��ان م��ن ال�ث��اب��ت م��ن وث��ائ��ق الدعوى
�أن المحكمة م�صدرة القرار الطعين �أجرت
الك�شف والخبرة على العقار مو�ضوع الدعوى
لتقدير قيمته ال�شرائية بتاريخ االدعاء بمعرفة
ثالثة خبراء والخبرة الجارية موافقة للأ�صول
المحامون  -الأعداد 12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 83

والقانون وقد راعت الخبرة كافة العوامل الداخلة
بالتقدير وقد انتهت باالجماع �إلى تقدير القيمة
وقام المتواجد بالعقار المدعى عليه بالتوقيع وال
يوجد �أي ت�صادق على الأجرة بمح�ضر الك�شف
كما هو ثابت و�إنما الخبراء قاموا بتقدير قيمة
الم�أجور بمبلغ وقدره /2200000/ل���.س مما
يجعل �سبب الطعن الوارد لهذه الناحية ال ينال
من القرار الطعين.
و�أما لجهة الطعن ب�أن الخبراء قاموا باعطاء
الم�أجور ب�ضبط الك�شف فيه مغالطات ف�إنه ال
يوجد قانون ًا ما يمنع من �إعطاء الخبراء القيمة
على �ضبط الك�شف ب�شكل فوري مما يجعل �سبب
الطعن �أي�ض ًا لهذه الناحية ال ينال من القرار
الطعين.
ولما كان من الثابت �أن المحكمة م�صدرة
القرار الطعين قد عالجت وقائع الدعوى ب�شكل
قانوني �سليم و�أح�سنت تطبيق �أحكام القانون
والقرار الطعين ال تنال منه �أ�سباب الطعن.
لذلك ووفق ًا لأحكام المادة � /251/أ�صول
محاكمات تقرر باالتفاق:
1-1قبول الطعن �شك ًال.
2-2رد الطعن مو�ضوع ًا.
3-3م�صادرة الت�أمني و�إيداعه �إيراد للخزينة.
4-4ت�ضمني الطاعن الر�سوم وامل�صاريف.
�5-5إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  191لعام 2017
قرار 184 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/27
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
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ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – ريا�ض قوا�ص-
ماهر رحال.
المبد�أ� :إيجارات – عدم �صحة ت�سمية
الخبير – كيفية �إث���ارة ه��ذا ال�سبب.
 �إذا ك����ان ال���م���دع���ى ع��ل��ي��ه ح���ا����ض���راً جل�سةالمحاكمة التي تم خاللها ت�سمية الخبراء
ف���إن��ه يتوجب عليه �أن يدفع �أم���ام المحكمة
بعدم �صحة ت�سمية الخبراء من تلقاء ذاته.
 م����ن غ���ي���ر ال���ج���ائ���ز �إث���������ارة ال����دف����ع بعدم����ص���ح���ة ت�����س��م��ي��ة ال����خ����ب����راء �أم���������ام محكمة
ال��ن��ق�����ض لأن������ه ال ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���ن���ظ���ام ال���ع���ام.
�أ�سباب الطعن:
�1-1أخ �ط ��أت املحكمة بتبني تقرير اخل�براء
رغم املطاعن التي تنال من �سالمة تعيني
اخلرباء واملثارة من قبلنا.
2-2املحكمة �سارعت للبت بالدعوى ومل تت�صدى
لتقرير اخلرباء.
3-3املحكمة مل ت��رد على ال��دف��وع امل �ث��ارة من
قبلنا.
4-4تقدير التعوي�ض و�إن ك��ان من �صالحيات
حمكمة املو�ضوع �إال �أن ذلك م�شروط بح�سن
اال�ستدالل.
في القانون:
لما كانت دعوى الجهة المدعية فرا�س...
تهدف �إلى المطالبة ب�إنهاء العالقة االيجارية
مع الجهة المدعى عليها القائمة على العقار
رقم  11/686/يهود العقارية وهو عبارة عن
دار لل�سكن وذلك مقابل التعوي�ض.

وبالمحاكمة ال�ج��اري��ة علن ًا �صدر القرار
المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة
بالقرار تقدمت بالئحة طعنها مرفقة بالأ�سباب
الوارد ذكرها �آنف ًا.
وحيث تبين من خ�لال �أوراق ال��دع��وى �أن
المحكمة قررت �إج��راء الك�شف والخبرة على
العقار لتقدير قيمته بمعرفة ث�لاث��ة خبراء
ولج�أت �إلى ت�سمية الخبراء كون الجهة المدعى
عليها لم تح�ضر جل�سات المحاكمة.
وتبين من �ضبط الجل�سات �أن المدعى عليه
ن ��ادر ...ك��ان حا�ضر جل�سة المحاكمة والتي
تم من خاللها ت�سمية الخبراء وتحديد موعد
الك�شف وكان يتوجب على الجهة المدعى عليها
�أن تدفع �أم��ام المحكمة بعدم �صحة ت�سمية
الخبراء من تلقاء ذاتها.
ول�م��ا ك��ان م��ن غير ال�ج��ائ��ز ق��ان��ون� ًا �إث ��ارة
هذا الدفع �أمام محكمة النق�ض لأنه ال يتعلق
بالنظام مما يجعل ال�سبب المثار لهذه الناحية
في غير محله.
ولما كانت الخبرة تمت ب�إ�شراف المحكمة
ورقابتها وراعت كافة العوامل التي تدخل في
تقدير القيمة مما يعني �أن �أ�سباب الطعن المثارة
حول الخبرة ال تنال من تقرير الخبرة.
ولما كان القرار المطعون فيه ناق�ش كافة
الدفوع المثارة وردت عليها بما يتوافق و�أحكام
القانون.
لذلك تقرر باالتفاق:
1-1قبول الطعن �شك ًال.
2-2رد الطعن مو�ضوع ًا.
3-3ت�ضمني الطاعن الر�سم.
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 83
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4-4م�صادرة بدل الت�أمني ل�صالح اخلزينة.
�5-5إيداع الأوراق مرجعها �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  206لعام 2017
قرار 189 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/27
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – �سليم يازجي –
م�صطفى كادك.
ال���م���ب���د�أ� :أ����ص���ول – ع���دم ت��وق��ي��ع –
���ض��ب��ط جل�سة ال��م��ح��اك��م��ة – �أث����ره.
 �إن عدم توقيع مكتب المحكمة على �ضبطجل�سة المحاكمة ال ي�شكل خل ً
ال في الإجراءات
�إذا لم يجر في تلك الجل�سة �أي �إجراء جوهري
ي����ؤث���ر ع��ل��ى ال��م��ح��اك��م��ة وال����ق����رار النهائي.
�أ�سباب الطعن:
1-1مت تقدير القيمة للعقار يف ع��ام 2014
والأ� �س �ع��ار اختلفت ومل تعد تتنا�سب مع
القيمة احلقيقية.
2-2اخلربة مل تراع قيمة الك�سوة وموقع العقار
وقيمة الأر�� ��ض وط ��راز ال�ب�ن��اء وامل�ساحة
والتوزيع الطابقي والقيمة الرائجة.
�3-3صحة اخل�صومة من النظام العام ويجب
اخت�صام ال��ورث��ة القاطنني مع امل�ست�أجر
�أث�ن��اء وفاته جل�سة  2016/6/30مل يجر
توقيعها من قبل الكاتب.
في القانون:
لما كانت دع��وى الجهة المدعية ب�سام ...
تهدف من المطالبة ب�إنهاء العالقة االيجارية
المحامون  -الأعداد 12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 83

مع الجهة المدعى عليها القائمة على العقار رقم
 8/796/قنوات جادة وذلك مقابل التعوي�ض
وبالمحاكمة الجارية علن ًا �صدر القرار رقم
 /457/لعام  2014عن محكمة ال�صلح المدنية
الخام�سة بدم�شق والمت�ضمن �إنهاء العالقة
االيجارية مقابل تعوي�ض /3200000/ل�� �.س
وطعن بالقرار حيث �صدر قرار محكمة النق�ض
رق��م  /631/لعام  2015والمت�ضمن نق�ض
القرار المطعون فيه بتعليل مفاده �أن الجهة
المدعية لم تبرز ح�صر �إرث للمتوفي لي�صار
اخت�صام كافة الورثة وذلك لوجوب اخت�صام
كافة ال��ورث��ة ح�سب م��ا ا�ستقر عليه اجتهاد
محكمة النق�ض وتقرر تجديد الدعوى واتباع
�أحكام القرار الناق�ض وبالمحاكمة الجارية
علن ًا �صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة
الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بالئحة طعنها
مرفقة بالأ�سباب الوارد ذكرها �آنف ًا.
وحيث تبين من خ�لال �أوراق ال��دع��وى �أن
المحكمة اتبعت �أحكام القرار الناق�ض �أبرز
ح�صر �إرث للمتوفي وتم دعوة كافة الورثة وتبين
للمحكمة �أن الورثة تم تمثيلهم كافة قبل نق�ض
القرار وح�صر الإرث لم ي�ضيف �أحد زيادة على
�أ�سماء الورثة مما يعني �أن الإجراءات والخبرة
التي تمت قبل نق�ض القرار تمت بمواجهة كافة
الورثة وم�ستوفية �شروطها القانونية وقدرت
قيمة العقار بعد الأخ��ذ بعين االعتبار كافة
العوامل التي تدخل في تقدير القيمة والمحكمة
غير ملزمة ب��إع��ادة الخبرة كلما طلب منها
ذلك.
ول �م��ا ك ��ان ع ��دم ت��وق �ي��ع ال�ج�ل���س��ة بتاريخ
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 2016/6/30من قبل كاتب المحكمة ال ي�شكل
خلل في الإج��راءات كون تلك الجل�سة لم يجر
فيها �أي �إج��راء جوهري ي�ؤثر على المحاكمة
والقرار النهائي.
ولما كان القرار المطعون فيه ناق�ش كافة
الدفوع المثارة ورد عليها بما يتوافق و�أحكام
القانون و�أ�سباب الطعن المثارة ال تنال من
القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر باالتفاق:
1-1قبول الطعن �شك ًال.
2-2رد الطعن مو�ضوع ًا.
3-3ت�ضمني الطاعن الر�سم.
4-4م�صادرة بدل الت�أمني ل�صالح اخلزينة.
�5-5إيداع الأوراق مرجعها �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  217لعام 2017
قرار 196 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/27
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – �سليم يازجي –
م�صطفى كادك.
ال����م����ب����د�أ� :إي�����ج�����ارات – ح��را���س��ة
ق�����ض��ائ��ي��ة ع��ل��ى ال���م����أج���ور� -أث���ره���ا.
 دع�����وى ت��ح��دي��د ال���ب���دل ال�سنوي– ت���دخ���ل ان�������ض���م���ام���ي – �أث������ره.
 وج�������ود ح���را����س���ة ق�����ض��ائ��ي��ة ع���ل���ى العقارال��م���أج��ور ال يمنع �أ���ص��ح��اب الملكية تخمين
ال��ع��ق��ار وال��م��ط��ال��ب��ة ب��ح��ق��وق��ه��م الإيجارية.
 -ط���ل���ب ال����ت����دخ����ل االن�������ض���م���ام���ي ب���دع���وى

ت��ح��دي��د ال���ب���دل ال�����س��ن��وي ل��ل��م���أج��ور ي�ستند
ب�������أث������ره �إل���������ى ت������اري������خ �إق������ام������ة ال������دع������وى.
�أ�سباب الطعن:
1-1ق�ضى احلكم للمتغيبات عن احل�ضور دون
�أن ميثلهم حمامي.
2-2القرار الطعني ق�ضى للمتدخلني من تاريخ
االدعاء ولي�س من تاريخ التدخل.
3-3اخلربة �أخط�أت عندما قدرت قيمة العقار
مع االن�شاءات دون الأخذ بعني االعتبار �أن
املوكل ا�ست�أجر امل�أجور وهو عر�صة معدة
للبناء.
4-4ال �صفة للمدعني واملتدخلني ب�إقامة الدعوى
لوجود حرا�سة ق�ضائية.
في القانون:
لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على
المطالبة بتحديد بدل جديد للم�أجور كونها
ت�شعر بالغبن من البدل ال�سابق.
ولما كانت محكمة �أول درج��ة ق�ضت وفق
االدعاء فبادرت الجهة الطاعنة لإيقاع طعنها
وقد اتك�أت على الأ�سباب الملمح عنها �آنف ًا.
ولما كان وجود حرا�سة ق�ضائية على العقار
الم�أجور ال يمنع �أ�صحاب الملكية من تخمين
العقار والمطالبة بحقوقهم االيجارية.
ولما كان طلب التدخل االن�ضمامي بدعوى
تحديد البدل ال�سنوي للم�أجور ي�ستند ب�أثره �إلى
تاريخ �إقامة الدعوى.
ولما كانت الجهة المدعية والمتدخلة تملك
�أغلبية الح�ص�ص بالعقار مو�ضوع الدعوى منها
الحق بطلب تحديد بدل �إيجار كامل العقار.
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ول�م��ا ك��ان��ت الأح �ك��ام الق�ضائية المبرزة
بالملف والتي اكت�سبت الدرجة القطعية �إنما هي
باتت عنوان الحقيقة وال يجوز �إعادة البحث بما
ف�صلت به وكانت �أ�شارت �إلى �أن التخمين كان
يجري على الم�أجور على و�ضعه القائم دون
البحث باالن�شاءات والتح�سينات.
ول �م��ا ك��ان ق��ا��ض��ي ال�م��و��ض��وع ال ��ذي يبين
الحقيقة واقتنع بها ما عليه �أن يتبع الخ�صوم
في كافة مناحي �أقوالهم ودفوعهم وطلباتهم
و�أن يرد عليها ا�ستق ً
الال ما دامت النتيجة التي
و�صل �إليها متفقة و�أحكام القانون وفيها الرد
ال�ضمني على تلك الدفوع وتلك الحجج.
ولما كانت �أ�سباب الطعن لم ترد على القرار
المطعون فيه ال��ذي جاء �سليم ًا ومتوافق ًا مع
الأ�صول واالجتهاد.
لذلك تقرر باالتفاق:
1-1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
�2-2إعادة امللف �إىل مرجعه.
3-3م�صادرة الت�أمني.
4-4ت�ضمني الطاعن الر�سم.
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قرار 197 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/27
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – �سليم يازجي –
م�صطفى كادك.
ال��م��ب��د�أ� :إي��ج��ارات – بيع الم�ست�أجر
ل���م���ح���ل ت����ج����اري – �أث��������ره – حق
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ال��م��ال��ك ف���ي ت��خ��م��ي��ن ال���م����أج���ور((( .
 �إن ال��ع��ق��ار المن�ش�أ ب��ه م�صنع �أو متجر �أو���ص��ي��دل��ي��ة �أو م��ه��ن��ة ح���رة �أو علمية منظمة
ق����ان����ون����اً �إذا ب���اع���ه ال���م�������س���ت����أج���ر �أو ورثته
بكامله �إل���ى الغير ففي ه��ذه ال��ح��ال��ة يعتبر
الم�شتري خلفاً للم�ست�أجر البائع �أو ورثته
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ج��م��ي��ع ����ش���روط ال��ع��ق��د ،على
�أن���ه يحق للمالك طلب تخمين الم�أجور.
�أ�سباب الطعن:
1-1الطعن مقدم �ضمن املدة القانونية وم�ستويف
�شرائطه ال�شكلية والر�سوم والت�أمينات.
2-2ال �ق��رار امل�ط�ع��ون فيه ��ص��در خم��ال��ف كون
املحكمة م���ص��درة ال �ق��رار غ�ير خمت�صة
واالخ �ت �� �ص��ا���ص م�ن�ع�ق��د مل�ح�ك�م��ة البداية
التجارية.
 - 1ن�صت املادة /7ج 2/من قانون االيجار رقم  20لعام  2015على �أنه يجب
على امل�ست�أجر �أو ورثته قبل �إبرام االتفاق مع الغري بالبيع والتنازل �إبالغ
املالك امل�ستقل �أو الورثة.
يف هذه احلالة يجب على امل�ست�أجر �أو ورثته قبل �إبرام االتفاق مع الغري
بالبيع والتنازل و�إبالغ املالك امل�ستقل �أو الورثة �أو املالكني على ال�شيوع
لثالثة �أرباع الأ�سهم على الأقل ببطاقة بريدية مك�شوف �أو بخطاب ير�سل
بوا�سطة الكاتب بالعدل الذي يقع يف دائرته العقار امل�ؤجر يعلمه فيه بالثمن
املعرو�ض عليه ويكون للجهة املالكة اخليار يف حقها بقب�ض ن�سبة ( )10باملئة
من الثمن املعرو�ض مقابل موافقتها على البيع والتنازل �أو يف �إبداء رغبتها
ب�أف�ضليتها يف ال�شراء ويف هذه احلالة يجب عليها �إيداع الثمن خم�صوماً منه
ن�سبة  10باملئة امل�شار �إليها خالل مدة ثالثني يوماً من تاريخ تبلغها اخلطاب
العديل يف �صندوق دائرة التنفيذ التي يقع يف دائرتها العقار امل�ؤجر مل�صلحة
امل�ست�أجر َّ
م�شروطاً بالتنازل عن عقد االيجار وت�سليم العقار امل�ؤجر..
ويتم الإيداع وفق �أحكام املر�ض والإيداع املن�صو�ص عليها يف قانون �أ�صول
املحاكمات ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذه املادة.
ويف حال انق�ضاء ذلك الأجل دون قيام اجلهة املالكة بالإيداع �آنف الذكر جاز
للم�ست�أجر �أن يبيع لغري اجلهة املالكة مع التزامه ب�أن ي�ؤدي لها ن�سبة 10
باملئة من الثمن احلقيقي �آنف الذكر.
ويف هذه احلالة يعد امل�شرتي خلفاً للم�ست�أجر البائع �أو ورثته فيما يتعلق
بجميع �شروط عقد الإيجار( .م .احل�سيني /املجلة).
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3-3خمالفة القرار املطعون فيه لأحكام القانون
 /55/تاريخ .2002/10/29
في القانون:
حيث �أن الجهة المدعية تهدف من دعواها
لمنع معار�ضة الجهة المدعى عليها لها من
االنتفاع بالم�أجور مو�ضوع الدعوى.
وبالمحاكمة الجارية �أمام محكمة ال�صلح
المدنية بدم�شق �صدر ال�ق��رار رق��م /138/
�أ�سا�س  /152/تاريخ 2016/ /
المت�ضمن من حيث النتيجة منع معار�ضة
الجهة المدعى عليها اللجنة الإدارية ل�شاغلي
البناء رقم �/39/شرقي ركن الدين.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها تقدمت
بالطعن للأ�سباب الواردة بالئحة الطعن.
ل�م��ا ك��ان م��ن ال�ث��اب��ت م��ن وث��ائ��ق الدعوى
والأحكام الق�ضائية المبرزة بالدعوى �أن المدعو
محمد  ...م�شتري المتجر الم�شاد على العقار
رقم  /39/من عبد ال��رزاق ...وهو عبارة عن
قبو الذي بدوره قام ببيعه للمدعو �أحمد....
وحيث �أنه من الثابت �أن عقد اال�ستثمار �إنما
ين�صب على المتجر بعنا�صره المادية والمعنوية
وعقد االيجار ين�صب على العقار.
وحيث �أنه من الثابت �أن عقد اال�ستثمار �إنما
ين�صب على المتجر بعنا�صره المادية والمعنوية
وعقد االيجار ين�صب على العقار.
وحيث �أن��ه من الثابت �أن المدعي �أحمد...
تم تنظيم عقد ايجار له مع لجنة البناء الجهة
المدعى عليها بتاريخ  2014/12/11كونه مالك
المتجر وكونه قام ب�شرائه من الم�ست�أجر ال�سابق.
وحيث �أن العالقة االيجارية بين المدعو

عبد ال ��رزاق ..ولجنة البناء قامت منذ عام
 1992/11/1وهي تخ�ضع للمر�سوم الت�شريعي
رق��م  /111/لعام  1952وه��ي الم�ستند في
عالقات االيجار الالحقة.
وحيث �أن القانون رقم  /10/لعام  2001لم
يلغي �أحكام المر�سوم الت�شريعي رقم /111/
لعام  1952مما يجعل �أ�سباب الطعن ال تنال من
القرار لهذه الناحية.
وك��ان��ت المحكمة م�صدرة ال �ق��رار �أجرت
الك�شف والخبرة على العقار مو�ضوع الدعوى
لبيان ال�شاغلين.
وحيث �أن��ه م��ن الثابت �أن العقار المن�ش�أ
به م�صنع �أو متجر �أو �صيدلية �أو مهنة حرة
�أو علمية منظمة قانون ًا وباعه الم�ست�أجر �أو
ورثته بكامله �إلى الغير ففي هذه الحالة يعتبر
الم�شتري خلف ًا للم�ست�أجر البائع �أو مورثته
فيما يتعلق وبجميع �شروط العقد على �أنه يحق
للمالك طلب تخمين الم�أجور فور ًا مما يجعل
�أ�سباب الطعن المذكور في ا�ستدعاء الطعن ال
تنال من القرار الطعين.
لذلك ووفق ًا لأحكام المادة � /251/أ�صول
محاكمات تقرر باالتفاق:
1-1قبول الطعن �شك ًال.
2-2رد الطعن مو�ضوع ًا.
3-3م�صادرة الت�أمني و�إيداعه �إيراد للخزينة.
4-4ت�ضمني الطاعن الر�سوم وامل�صاريف.
�5-5إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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تاريخ 2017/2/27
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – ريا�ض قوا�ص-
ماهر رحال.
ال��م��ب��د�أ� :إي���ج���ارات – �إخ��ل�اء لعلة
�إ���س��اءة ا�ستعمال ال��م��أج��ور -مفهومه.
 ا�ستقر االجتهاد الق�ضائي على �أن تغييرا�ستعمال الم�أجور ال يعتبر بحد ذاته �إ�ساءة في
ا�ستعماله وال يوجب التخلية �إال �إذا ثبت حدوث
ال�ضرر من هذا التغيير الجاري خالفاً للعقد.
في �أ�سباب الطعن:
 1-1جتاهلت املحكمة م�صدرة القرار املطعون
فيه �أحكام ق�ضائية �سابقة رف�ضت تثبيت
العالقة االيجارية وكان على املحكمة عدم
جواز النظر بالدعوى ب�سبب الف�صل فيها.
2-2بالن�سبة للطلب العار�ض الأول بالإخالء
اليمني لي�س لها قوة جتاه الأ�سناد الر�سمية
والقا�ضي مقيد بها وهي حجة عليه ويجب
احلكم مبوجبها.
3-3كان على املحكمة م�صدرة القرار الت�أكد من
�صحة وتوافر �شروط عملية بيع املتجر.
4-4ع ��دم ح �ل��ف امل �� �س �ت ��أج��ر الأ� �ص �ل��ي لليمني
احلا�سمة و�إهمال واقعة النكول.
� 5-5أخط�أت املحكمة يف تطبيق القانون عندما
ردت طلب الإخالء لعلة تغيري املهنة.
في الق�ضاء:
حيث �أن دع��وى ال�م��دع��ي المطعون �ضده
تهدف �إلى المطالبة بتثبيت العالقة االيجارية
ت�أ�سي�س ًا على �أن��ه ي�شغل العقار رق��م 2/127
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منطقة عقارية م�أذنة ال�شحم وهو عبارة عن
محل ت�ج��اري �آل �إل�ي��ه ت�ن��از ًال ع��ن ح��ق فروغه
من محمد ....بموجب �سند تنازل ي�سمى لدى
الدوائر المالية بدم�شق والجهة المدعى عليها
(الطاعنة) ماوية ورفقاها تجاهلت تنظيم
عقد �إيجار له.
وق� ��د ت �ق��دم��ت ال �ج �ه��ة ال��م��دع��ى عليها
(الطاعنة) ب��ادع��اء متقابل يت�ضمن �إخالء
الم�أجور مو�ضوع الدعوى وت�سليمه لها خالي ًا
من ال�شواغل وال�شاغلين لعلة �إ�ساءة ا�ستعمال
الم�أجور لتغيير المهنة من المدعي (المدعى
عليه تقاب ًال) من �سمكري �إلى بيع الفروج ثم
�إلى بيع ال�سندوي�ش.
وبنتيجة المحاكمة الجارية �صدر القرار
المطعون فيه وال��ذي ق�ضى بتثبيت العالقة
االيجارية ورد االدعاء المتقابل لجهة الإخالء
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار
ال�سابق الذكر فقد طعنت فيه للأ�سباب الواردة
با�ستدعاء الطعن.
وحيث �أن المحكمة المطعون بقرارها قد
�أوردت وق��ائ��ع ه��ذه ال��دع��وى وناق�شت الأدل��ة
القائمة فيها وردت على الدفوع المثارة من
الطرفين ب�شكل �سائغ ومقبول قانون ًا وانتهت
على �ضوء ذلك �إلى النتيجة ال�سليمة وفق النهج
ال�صحيح حيث ا�ستثبتت واقعة �شراء المدعي
(المطعون �ضده) �أ�سامة  ..بدل فروغ المتجر
مو�ضوع الدعوى من الم�ست�أجر الأ�صلي محمد
 ..والحرفي بكامل عنا�صره المادية والمعنوية
من عقد بيع المبرز وا�ستثبتتها �أي�ض ًا بمواجهة
الجهة المدعى عليها (الطاعنة) باليمين
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الحا�سمة التي وجهتها هذه الأخيرة للمدعي
والتي �صورتها على ال�شكل التالي (�أق�سم باهلل
العظيم �أني ا�ستلمت الم�أجور مو�ضوع الدعوى
والقائم على العقار  2/127م��أذن��ة ال�شحم
بكافة مقوماته المادية والمعنوية وذلك بتاريخ
 2005/11/17ا�ستناد ًا لعقد البيع المبرز
بالدعوى واهلل) وحلفها المدعي.
وحيث �أن االجتهاد الق�ضائي قد ا�ستقر على
�أن تغيير ا�ستعمال الم�أجور ال يعتبر بحد ذاته
�إ�ساءة في ا�ستعماله وال يوجب التخلية �إال �إذا
ثبت ح��دوث ال�ضرر من هذا التغيير الجاري
خ�لاف� ًا للعقد) من�شور بالمدونة الق�ضائية
الجزء � /4/ص 39قاعدة .2326
وحيث �أن الأ�سباب المثارة في الئحة الطعن
ال تعدو �سوى مجادلة في غير محلها القانوني.
لذلك تقرر باالتفاق:
 1-1رد الطعن مو�ضوع ًا.
 2-2م �� �ص��ادرة ال �ت ��أم�ين و�إع � ��ادة اال� �ض �ب��ارة مرجعها
املخت�ص.
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الق�ضية� :أ�سا�س  8لعام 2017
قرار 220 :لعام 2017
تاريخ 2017/3/6
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – �سليم يازجي –
م�صطفى كادك.
ال������م������ب������د�أ� :أ��������ص�������ول – وك���ي���ل
– الإن���������اب���������ة – ج�������وازه�������ا.
 -يجوز للوكيل �أن ينيب غيره من المحامين

�إن ل��م ي��ك��ن م��م��ن��وع��اً م��ن الإن���اب���ة ب�صراحة
ال��ت��وك��ي��ل وذل����ك ب��م��وج��ب ك��ت��اب ي��ر���س��ل��ه �إلى
المحكمة وهذا ح�صراً في التوكيل الق�ضائي.
�أ�سباب الطعن:
 1-1الطعن مقدم �ضمن املدة القانونية وم�ستويف
�شرائطه ال�شكلية والر�سوم والت�أمينات.
2-2ال �ق��رار امل �ط �ع��ون ف�ي��ه خم��ال��ف للأ�صول
والقانون فالبطاقة ج��رى تبليغها ل�صق ًا
ب�ت��اري��خ  2015/4/20ودون ذك��ر عبارة
�أل�صقت على باب امل�أجور.
3-3مل يت�ضمن الإ�شعار الربيدي �أن االل�صاق مت
على باب امل�أجور فهو م�شوب بالبطالن.
4-4البطاقة الربيدية مو�ضوع القرار املطعون
فيه تعترب باطلة جلهالة املبلغ املطالب به.
في القانون:
حيث �أن دعوى الجهة المدعية تهدف من
حيث النتيجة �إلى �إلزام الجهة المدعى عليها
ب�إخالء الم�أجور مو�ضوع الدعوى وذل��ك لعلة
التق�صير بالدفع و�إل��زام��ه بت�سليم الم�أجور
خالي ًا من ال�شواغل وال�شاغلين و�إلزامه بدفع
مبلغ /30.875/ل�.س مع الفائدة القانونية.
وبالمحاكمة الجارية �أمام محكمة ال�صلح
المدنية الخام�سة بدم�شق �صدر القرار رقم
� /519/أ�سا�س  /4682/تاريخ 2015/7/22
الم�ضمن م��ن ح�ي��ث النتيجة �إل� ��زام الجهة
المدعى عليها ب�إخالء الم�أجور مو�ضوع الدعوى
وت�سليمه للجهة المدعية خالي ًا من ال�شواغل.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار
المذكور تقدمت بالطعن للأ�سباب الواردة في
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الئحة الطعن.
لما كان من الثابت من وثائق الدعوى تبين
�أن المحامي غ�سان  ....قد �سطر كتاب �إنابة
للمحامي م��وف��ق ...بموجب كتاب �إن��اب��ة من
م��روان وزي��اد ورغ��داء  ...وهو ال يملك وكالة
ق�ضائية ولي�س له الحق ال��ذي يخوله الإنابة
عنهم.
حيث �أن��ه يجوز للوكيل �أن ينيب غيره من
المحامين �أن ل��م يكن ممنوع ًا م��ن الإنابة
ب�صراحة التوكيل وذلك بموجب كتاب ير�سله
�إل���ى ال�م�ح�ك�م��ة وه���ذا ح �� �ص��ر ًا ف��ي التوكيل
الق�ضائي.
وحيث �أنه من الثابت من وثائق الدعوى �أن
المحامي غ�سان  ...ال يملك وك��االت ق�ضائية
عن المدعين م��روان وزي��اد ورغ��داء مما ال ..
وف��ق ذل��ك �إن��اب��ة �آخ��ري��ن عنه للح�ضور عنهم
مما يجعل التمثيل في هذه الدعوى منذ تحرير
الإنابة �أ�ضحى غير �صحيح حيث �أن الخ�صومة
و�صحتها من النظام العام ويجوز للمحكمة
�إثارتها من تلقاء نف�سها في �أي مرحلة من
مراحل الدعوى.
لذلك ووفق ًا لأحكام المادة � /251/أ�صول
محاكمات تقرر باالتفاق:
1-1قبول الطعن �شك ًال.
2-2ق �ب��ول ال�ط�ع��ن م��و��ض��وع� ًا ون�ق����ض القرار
الطعني.
�3-3إعادة الت�أمني مل�سلفه �أ�صو ًال.
4-4ت �� �ض �م�ين ال� �ط���رف اخل ��ا�� �س ��ر ال��ر���س��وم
وامل�صاريف.
� 5-5إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  202لعام 2017
قرار 222 :لعام 2017
تاريخ 2017/3/6
محكمة النق�ض – الغرفة الإيجارية.
ال�سادة� :سعيد ال�سبعة – �سليم يازجي –
م�صطفى كادك.
ال������م������ب������د�أ� :أ��������ص�������ول – ن��ق�����ص
– دور م����ح����ك����م����ة ال����ن����ق���������ض.
 دور محكمة النق�ض ينح�صر في مراقبة ح�سنتطبيق �أح��ك��ام القانون والأخ��ط��اء القانونية
ال��م��رت��ك��ب��ة م���ن ق��ب��ل ال��م��ح��ك��م��ة �إن وج����دت.
�أ�سباب الطعن:
1-1املحكمة �أغفلت مو�ضوع ت�صحيح رقم العقار
ومطابقته مع عقد االيجار والقيد العقاري
املربز.
2-2االج� ��راءات التي مت��ت قبل نق�ض القرار
باطلة ويتوجب �إعادتها بعد نق�ض القرار.
3-3طلبنا تعديل �صيغة اليمني ورفعت الأوراق
للتدقيق وف�صلت الدعوى دون ال��رد على
طلب تعديل �صيغة اليمني.
في القانون:
لما كانت دع��وى الجهة المدعية المطعون
�ضدها تهدف �إل��ى المطالبة ب�إنهاء العالقة
االيجارية ما بين طرفي الدعوى القائمة على
العقار رقم � 4/3290/شرك�سية وذلك مقابل
التعوي�ض .%40
وبالمحاكمة الجارية علن ًا �صدر القرار رقم

ق�ضاء المحاكم 675 -

 /77/لعام  2016عن محكمة ال�صلح المدنية
بدم�شق وطعن بالقرار حيث �صدر قرار محكمة
النق�ض رقم  /618/لعام  2016والمت�ضمن
نق�ض القرار المطعون فيه بتعليل مفاده �أن
المحكمة لم تبلغ اليمين الحا�سمة �إلى المدعى
عليه وح�ضور وكيله ال يكفي.
وتقرر تجديد الدعوى واتباع �أحكام القرار
الناق�ض.
وبالمحاكمة ال�ج��اري��ة علن ًا �صدر القرار
المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة
بالقرار تقدمت بالئحة طعنها مرفقة بالأ�سباب
الوارد ذكرها �آنف ًا.
وحيث تبين من خ�لال �أوراق ال��دع��وى �أن
المحكمة م�صدرة القرار المطعون فيه اتبعت
�أحكام القرار الناق�ض وقامت بتبليغ �صيغة
اليمين الحا�سمة للجهة المدعى عليها ولم
تح�ضر بالتاريخ المحدد لحلف اليمين مما
يعني �أن الجهة المدعى عليها ناكلة عن حلف
اليمين.
وق��د ناق�ش ال �ق��رار المطعون فيه الدفوع
المثارة من قبل الجهة المدعى عليها الطاعنة
لجهة تعديل �صيغة اليمين ولجهة المعذرة
المقدمة م��ن قبل المحامي ولجهة الطابق
الأر�ضي والطابق الثاني الم�ست�أجر.
وك��ان مناق�شتها تتوافق و�أح �ك��ام القانون
و�أ��س�ب��اب الطعن المثارة ال تنال م��ن القرار
المطعون فيه لأن دور محكمة النق�ض ينح�صر
ف��ي م��راق�ب��ة ح�سن تطبيق �أح �ك��ام القانون
والأخطاء القانونية المرتكبة من قبل المحكمة
�إن وجدت.

ولما كان القرار المطعون فيه �أجرت الك�شف
والخبرة على العقار لتقدير قيمته وتمت الخبرة
ب�إ�شراف المحكمة ورقابتها وراعت كافة العوامل
التي تدخل في تقدير القيمة و�إن �أ�سباب الطعن
المثارة الغاية منها التجريح بالقرار المطعون
فيه كونه لم ير�ضى رغبتها.
ولما كان القرار المطعون فيه �أح�سن تطبيق
�أحكام القانون و�أ�سباب الطعن المثارة ال تنال
من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر باالتفاق:
1-1قبول الطعن �شك ًال.
2-2رده مو�ضوع ًا.
3-3ت�ضمني الطاعن الر�سم.
4-4م�صادرة بدل الت�أمني ل�صالح اخلزينة.
�5-5إيداع الأوراق مرجعها �أ�صو ًال.
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