املستحدث
من املبادئ التى قررهتا دوائر اإلجيارات
فى الفرتة
من أول أكتوبر  2102لغاية آخر سبتمرب 2102

إيجارات ﴿ فهرس عام ﴾

إيجارات ﴿ فهرس موضوعى للمبادئ ﴾

أولا  :فهرس موضوعى للمبادئ
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القسم األول
القواعد العامة فى اإليجار
أوالً  :نطاق تطبيقها :
()1
الموجز  -:وجوب تطبيق أحكام القانون المدنى على عقود اإليجار المبرمة فى ظله  .االستثناء .
األحكام الصادر بشأنها تشريعات خاصة  .سريانها بأثر فورى دون التوسع فى التفسير أو القياس عليها
أو االستهداء بعلة إعمال أحكامها .
( الطعن رقم  55551لسنة  15ق  -جلسة ) 6153 / 5 / 62

القاعدة  -:المقرر  -فى قضاء محكمة النقض  -أن المشرع نظم األحكام العامة لعقد
اإليجار فى القانون المدنى وهى واجبة التطبيق على ما أبرم فى ظلها من عقود وال
يستثنى من ذلك إال األحكام التى صدرت فيها تشريعات خاصة فإنها تسرى بأثر فورى
فى نطاق األغراض التى وضعت لها دون توسع فى التفسير أو القياس عليها أو
االستهداء بالعلة التى أوجبت إعمال أحكامها .
نطاق عقد اإليجار :

()2
الموجز  -:المساكنون للمستأجر االصلى ال يترتب لهم حقوقاً أو التزامات قبل المؤجر  .مؤداه .

للمؤجر مقاضاة المستأجر عند اإلخالل بالتزاماته العقدية دون المساكنين معه  .علة ذلك  .انتفاعهم
بالسكن المؤجر  .انتفاع مستمد من عقد المستأجر األصلى .
( الطعن رقم  56626لسنة  69ق – جلسة ) 6153/5/51
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القاعدة  -:إن المساكنين للمستأجر األصلى ال تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر  ،كما
ال تترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله  ،وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع
متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستم ارره ويزول بزواله فإذا ما
أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة
عليهم .

()3
الموجز  -:حصول المؤجر ( الطاعن ) على حكم قبل المستأجر األصلى ( المطعون ضده الثانى )
بفسخ عقد اإليجار والطرد لعدم الوفاء باألجرة فى دعوى سابقة  .أثره  .سريانه فى حق زوجة
المستأجر األصلى ( المطعون ضدها األولى ) المقيمة معه فى عين النزاع  .علة ذلك  .مخالفة

الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بعدم االعتداد بحكم الفسخ والطرد فى مواجهة المطعون
ضدها األولى لعدم اختصامها فى تلك الدعوى  .مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم  56626لسنة  69ق – جلسة ) 6153/5/51
القاعدة  -:إذ كان الواقع في الدعوى أن عقد إيجار شقة النزاع أبرم فى 2002/1/1بين الطاعن
وابنه المطعون ضده الثانى الذى تزوج بالمطعون ضدها األولى فى  2002/1/22وأقامت معه بالشقة

وأن المؤجر  -الطاعن  -استصدر حكماً فى الدعوى رقم  ........لسنة  2002مدنى مستعجل

قليوب قبل المستأجر منه  -المطعون ضده الثانى  -قضى بتاريخ  2002/10/10بفسخ عقد إيجار
الشقة وطرد األخير منها لتخلفه عن سداد األجرة ونفذ هذا الحكم بإخالء المستأجر من الشقة وتسليمها

إلى الطاعن  ،فإن هذا الحكم وقد صدر في مواجهة المطعون ضده الثانى بصفته الطرف األصيل

في العقد يسرى في حق المطعون ضدها األولى زوجته  ،إذ إن أقامتها معه بالشقة ال يجعل منها
مستأجرة أصلية يتعين اختصامها في دعوى الفسخ  ،ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة

عليها وال يقبل منها طلب عدم االعتداد به في مواجهتها  ،واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
ورتب قضاءه بعدم االعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ والطرد المقامة من الطاعن على

المطعون ضده الثانى في مواجهة المطعون ضدها األولى على أنها لم تكن مختصمة في تلك الدعوى
فإنه يكون معيباً .
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ثانيا  :آثار عقد اإليجار :
انصراف آثار عقد اإليجار إلى الخلف الخاص :
" التسليم الحكمى للعين المؤجرة "

()4
الموجز  -:تسليم المبيع  .ماهيته  .وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يمكن من حيازته واالنتفاع
به  .م  424مدنى  .عدم اشتراط التسليم الفعلى متى توافر عنصراه  .وجود المبيع تحت يد مستأجر

 .مؤداه  .تسليمه بتسليم وتحويل عقد اإليجار للمشترى  .علة ذلك .

( الطعن رقم  2221لسنة  66ق  -جلسة ) 6153/3/51
القاعدة  -:المقرر  -فى قضاء محكمة النقض  -أن مؤدى نص المادة  424من
القانون المدنى أن تسليم المبيع  ،يتم بوضعه تحت تصرف المشترى  ،بحيث يتمكن من
حيازته واالنتفاع به  ،بغير حائل  ،مع إعالم المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه
 ،ولم يشترط المشرع التسليم الفعلى  ،بل افترض تمام التسليم  ،متى توافر عنصراه،

استيالء ماديًّا ،فإذا كان المبيع وقت البيع تحت يد
ولو لم يستول المشترى على المبيع ،
ً
آخر غير البائع  ،بسبب عقد اإليجار  ،الذى يعطى للمستأجر الحق فى االنتفاع
بالمبيع  ،مقابل األجرة  ،وكان االلتزام بتسليم المبيع إنما يقع على البائع  ،فهو الملتزم
بمقتضى عقد البيع ،بأن يسلم المبيع إلى المشترى  ،وال يلتزم بذلك المستأجر  ،الذى
يكون المبيع تحت يده بسبب قانونى  ،فإذا ما طلب المشترى تسليم المبيع  ،فإنه يجاب
إلى ذلك  ،إال أن التسليم فى هذه الحالة  ،يجب أالا يتعارض مع حقوق المستأجر
الحائز للمبيع  ،فتسليم المبيع المؤجر  ،بموجب عقد إيجار قائم ونافذ  ،يكون بتسليم عقد
اإليجار للمشترى وتحويله إليه  ،حتى تنشأ عالقة مباشرة بين المشترى والمستأجر ،
يستطيع من خاللها مطالبته باألجرة  ،وبالتزاماته األخرى الناتجة عن عقد اإليجار .
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()4
الموجز  -:قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة المشترية بإلزام المطعون ضده األول
البائع بتسليمها عين التداعى المبيعة المستأجرة من المطعون ضدها الثانية  .خطأ  .وجوب القضاء

بالتسليم الحكمى  .علة ذلك .

( الطعن رقم  2221لسنة  66ق  -جلسة ) 6153/3/51
القاعدة  -:إذ كان الثابت من األوراق أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد بصفتها
مستأجرة على الشقة التى اشترتها الطاعنة  -على نحو ما سلف بيانه  ، -فإنه يتعين
إجابة الطاعنة إلى طلبها  ،بتسليمها الشقة المبيعة لها  ،على أن يكون هذا التسليم
حكمياً  ،كى ال يتعارض مع حقوق المستأجرة الحائزة للمبيع  ،واذ خالف الحكم المطعون

فيه هذا النظر  ،وقضى برفض دعوى الطاعنة ( بطلب إلزام المطعون ضده األول

بتسليمها الشقة محل التداعى المستأجرة من المطعون ضدها األولى )  ،فإنه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون .
ثالثا  :فسخ عقد اإليجار :
الشرط الفاسخ الصريح :

()2
الموجز  -:الشرط الفاسخ الصريح فى العقد  .يلزمه  .ثبوت قيامه وعدم العدول عنه  .قبول المؤجر
للوفاء المتأخر  .مؤداه  .إسقاط لحقه فى إعمال الشرط الفاسخ الصريح  .أثره  .عدم قبول تمسكه
بالشرط المذكور عند التأخر فى الوفاء بأقساط الحقة .

( الطعن رقم  55266لسنة  16ق  -جلسة ) 6153/1/51
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القاعدة  -:المقرر  -فى قضاء محكمة النقض  -أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريح ًا
فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق

الشرط الموجب لسريانه  ،فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط فى
الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر أسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ

المقرر لصالحه عند التأخر فى سداد باقى األقساط فى مواعيدها بقبوله السداد بعد هذا
الموعد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط

من بعد ذلك ال يكون مقبوالً .

()2
الموجز  -:تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم االبتدائى بفسخ عقد اإليجار سند الدعوى إعماالً
للشرط الصريح الفاسخ لعدم الوفاء باألجرة فى الميعاد المحدد دون تمحيص ما تمسك به الطاعن من
مستندات دالة على تعديل ميعاد االستحقاق  .قصور وفساد .

( الطعن رقم  55266لسنة  16ق  -جلسة ) 6153/1/51
القاعدة  -:إذ كان الثابت من العقد سند الدعوى وحسبما حصله الحكم المطعون فيه
المؤيد للحكم االبتدائى أنه قد نص فى البند الخامس منه على أنه " يفسخ العقد إذا تأخر
المستأجر عن دفع اإليجار فى المواعيد المحددة لمدة ثالثة أشهر فللمالك أن يلزمه بدفع
األجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتاب ًة

 ...وأن األجرة تسدد مقدماً "  ،وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام

قضاءه بفسخ العقد سند الدعوى لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه به رغم ما قدمه

الطاعن أمام محكمة الموضوع من مستندات تفيد سداده األجرة عن األشهر ، 11/1
 2011/1/1 ، 2010/12/1بتاريخ  2011/1/9أى بعد ميعاد استحقاقها أول يناير ،
وقد استلمها المطعون ضده وكان لهذا المستند داللة على تعديل مواعيد السداد بما ينبئ
عن العدول عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبول األجرة بعد ميعاد االستحقاق واذ قام
الطاعن

بسداد

أجرة

المدة

محل

المطالبة

من

2011/2/1

حتى
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 2011/4/20بتاريخ  2011/4/21جرياً على السداد السابق المنبئ عن تعديل

ميعاد االستحقاق وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لداللة تلك المستندات وما

ألمحت إليه من تعديل مواعيد السداد وقضى بالفسخ إعماالً للشرط الصريح الفاسخ
فإنه يكون قد شابه القصور والفساد فى االستدالل بما يوجب نقضه .

()8
الموجز  - :الفسخ االتفاقى  .قصره على بعض االلتزامات  .عدم امتداده إلى غيرها من
االلت زامات  .ورود الشرط الفاسخ الصريح فى عقد  .ال يقتضى إعماله عند إخالل المدين

بالت زاماته الناشئة عن عقد آخر ولو كان مرتبطاً بالعقد األول  .شرط إعماله  .اتجاه إرادة
المتعاقدين إلى إعمال أثره .

( الطعن رقم  53155لسنة  16ق – جلسة ) 6153/2/62
القاعدة  -:قصر الفسخ االتفاقى على بعض االلتزامات ال يجعله يمتد إلى غيرها من
االلتزامات الواردة بالعقد  ،واذ كان ذلك  -ومن باب أولى  -فإن ورود الشرط الفاسخ
الصريح فى عقد باعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند اإلخالل بااللتزامات

الناشئة عنه  ،ال يقتضى إعماله فى حالة إخالل المدين بااللتزامات الناشئة عن عقد

آخر ولو كان مرتبطاً بالعقد األول  ،إال إذا اتجهت نية العاقدين عند تحرير هذا العقد
إلى إعمال أثر ذلك الشرط على االلتزامات الناشئة عنه .

()9
الموجز  :إعمال الحكم المطعون فيه أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى عقد اإليجار لتأخر
الطاعن عن الوفاء بالزيادة فى األجرة مقابل تأجير عين النزاع من الباطن وهو التزام ناشئ عن عقد
الحق خال من شرط الفسخ االتفاقى  .قصور و خطأ .

( الطعن رقم  53155لسنة  16ق – جلسة ) 6153/2/62
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القاعدة  :إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى
عقد اإليجار المؤرخ  1998/8/10بسبب إخالل الطاعن بالتزامه الناشئ عن العقد
المؤرخ  2004/9/1والمتمثل فى تأخره عن سداد الزيادة فى األجرة مقابل تأجير عين
النزاع من الباطن رغم خلوه من شرط الفسخ االتفاقى ودون أن يبين المصدر الذى
استقى منه انصراف نية طرفى النزاع إلى إعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى
عقد اإليجار المؤرخ  1998/8/10عند التأخير فى سداد الزيادة المتفق عليها بالعقد
الالحق المؤرخ  ، 2004/9/1فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق
القانون مما يوجب نقضه .

رابع ا  :انتهاء عقد اإليجار :

( ) 10
الموجز

-:

الدعوى بطلب اإلخالء النتهاء عقد اإليجار بانتهاء مدته  .تكييفها القانونى  .إلزام

المستأجر برد العين المؤجرة ( تسليم العين )  .م 490مدنى  .إبداء هذا الطلب بصفة أصلية .
أثره  .طلب غير مقدر القيمة .

(الطعن رقم  53195لسنة  11ق – جلسة )6153/5/56
القاعدة  - :المقرر  -فى قضاء محكمة النقض  -أن الدعوى بطلب اإلخالء
والتسليم المبنى على انتهاء مدة العقد تتضمن فى حقيقتها وبحسب التكييف
القانونى السليم طلبا بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدى عيناً برد العين المؤجرة

والذى نصت عليه المادة  490من القانون المدنى بقولها " يجب على المستأجر أن
يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد  " ...وهى على هذا النحو تستند إلى عقد
اإليجار  ،وأن طلب التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى
أورد المشرع قاعدة لتقديرها  ،ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير .
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( ) 11
الموجز  -:انتهاء الحكم االبتدائى صحيحاً إلى أن الدعوى بطلب الطرد النتهاء عقد اإليجار النتهاء
مدته غير مقدرة القيمة وتختص بها المحكمة االبتدائية  .أثره  .جواز استئنافه  .قضاء الحكم

المطعون فيه بعدم جواز االستئناف لدخول الدعوى في حدود النصاب االنتهائى للمحكمة
االبتدائية  .خطأ  .علة ذلك .

(الطعن رقم  53195لسنة  11ق  -جلسة )6153/5/56
القاعدة  -:إذ كان الحكم االبتدائى  -أياً كان وجه الرأى فيما استند إليه  -قد انتهى
صحيحاً إلى أن الدعوى غير مقدرة القيمة وكان من شأن ذلك أن االختصاص بنظرها

ينعقد للمحكمة االبتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائ اًز استئنافه  ،واذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز االستئناف على سند من أن
الدعوى تدخل فى حدود النصاب االنتهائى للمحكمة االبتدائية فإنه يكون قد خالف قاعدة
تتعلق بالنظام العام مما يوجب نقضه .
خامس ا  :سريان عقد اإليجار فى حق المالك الجديد :

( ) 12
الموجز

:

عقد اإليجار  .سريانه فى حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق

على انتقال الملكية  .م  20ق  49لسنة  . 1922شرطه  .صدوره صحيحاً من صاحب الحق فى

التأجير وعدم صوريته .

( الطعن رقم  2221لسنة  66ق  -جلسة ) 6153/3/51
القاعدة  :أن النص فى المادة  20من القانون رقم  49لسنة  1922فى شأن تأجير وبيع
األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة النزاع  ،يدل على
أن عقود اإليجار الصادرة من المالك السابق  ،تسرى فى حق المالك الجديد ،
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ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ سابق على انتقال الملكية إليه  ،وأن هذه العقود التى تسرى
فى مواجهة المالك الجديد  ،هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق  ،وهى ال تكون
كذلك إال إذا صدرت صحيحة  ،ممن له حق التأجير طبقاً للقانون  ،وأن يكون اإليجار
عقداً ًّ
جديا ال عقداً صورًّيا .

سادس ا  :دعاوى اإليجار والحيازة :
دعوى تمكين المستأجر من النتفاع بالعين المؤجرة :

( ) 12
الموجز  -:الدعوى بطلب المستأجر أحقيته فى العين  .ماهيتها  .دعوى حق مستندة إلى عقد إيجار  .مؤداه
 .إلزام المؤجر بتمكين المستأجر من االنتفاع بها .

( الطعن رقم  3151لسنة  16ق  -جلسة ) 6153 / 3 / 51
القاعدة  -:طلب األحقية فى عين إذا كان يقوم على أساس أن طالب األحقية مستأجر
لها فإنها بذلك تكون من دعاوى الحق المستندة إلى عقد اإليجار الذى يلزم المؤجر

بتمكين المستأجر من االنتفاع بالعين .

( ) 14

الموجز  :الحكم الصادر فى دعوى رد الحيازة ال حجية له فى دعوى الحق المستندة إلى عقد اإليجار .
علة ذلك  .اختالفهما فى الموضوع والسبب  .مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بعدم
جواز نظر دعوى الطاعنين بأحقيتهما فى عين النزاع استناداً إلى استئجارها بموجب عقد إيجار لسابقة

الفصل فيها فى دعوى الحيازة  .خطأ .

( الطعن رقم  3151لسنة  16ق  -جلسة ) 6153 / 3 / 51
القاعدة  -:إذ كانت طلبات الطاعنين فى الدعوى محل الطعن هى أحقيتهما فى
الصيدلية استناداً إلى استئجارهما لها بموجب عقد اإليجار المؤرخ  2004/4/21فإنها
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بذلك تكون من دعاوى الحق المستندة إلى عقد اإليجار الذى يلزم المؤجر بتمكين المستأجر
من االنتفاع بالعين المؤجرة  .وكان البين من األوراق أن الحكم الصادر فى الدعويين .....
 ..... ،لسنة  2004مدنى جنوب القاهرة االبتدائية المؤيد استئنافياً قد قضى برد حيازة "
مقهى النزاع " إلى المطعون ضدهم من األول حتى السادس فإن هذا الحكم يكون قد صدر

فى دعوى حيازة فال يحوز حجية فى دعوى الطاعنين الحالية المتعلقة بأصل الحق الختالف
كال الدعويين موضوعاً وسبباً  ،واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز
دعوى الحيازة
نظر الدعوى " محل الطعن " لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائى الصادر في
ّ
سالفتى الذكر بقالة اتحادهما فى الخصوم والسبب والموضوع فإنه يكون معيباً بمخالفة
القانون الذى جره إلى الخطأ فى تطبيقه .

( ) 14
الموجز  -:تعرض المؤجر للمستأجر فى االنتفاع بالعين المؤجرة  .وجوب التجاء المستأجر إلى
دعوى الحق ال إلى دعوى الحيازة  .م  421مدنى  .لجوئه إلى دعوى الحيازة  .مناطه  .أن يكون

التعرض صاد اًر من الغير سواء كان تعرضاً مادياً أو قانونياً .

( الطعن رقم  551لسنة  65ق – جلسة ) 6153/5/6

القاعدة  -:المقرر  -فى قضاء محكمة النقض  -أن مفاد نص الماادة  421مان القاانون
الما اادنى يوجا ااب علا ااى الما ااؤجر أن يمتنا ااع عا اان كا اال ما ااا ما اان شا ااأنه أن يحا ااول دون انتفا اااع
المستأجر بالعين المؤجرة  ،ويحاق للمساتأجر عناد وقاوع المخالفاة مان الماؤجر أن يلجاأ إلاى
القضاااء إلجباااره علااى التنفيااذ العينااى لعقااد اإليجااار  ،وتمكينااه ماان االسااتمرار فااى االنتفاااع
ب ااالعين الم ااؤجرة بإع ااادة وض ااع ي ااده عليه ااا  ،وأن اعتب ااار المس ااتأجر ح ااائ اًز تحمي ااه دع اااوى
الحي ااازة محل ااه أن يك ااون التع اارض الم ااادى ص اااد اًر م اان الغي اار فل ااه أن يرف ااع باس اامه عل ااى
المتعاارض جميااع دعاااوى الحيااازة ساواء كااان تعاارض الغياار لااه تعرضااً ماديااً أو مبنيااً علااى

سبب قانونى .
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()12
الموجز  -:سريان عقد إيجار عين النزاع بين الطاعنين بوصفهم ورثة المستأجر وبين المطعون
ضدهم بوصفهم ورثة وخلف خاص للمؤجر  .أثره  .دعوى الطاعنين بطلب تمكينهم من العين المؤجرة

دعوى سندها العقد  .قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد باعتبارها من
دعاوى الحيازة  .خطأ وقصور .

( الطعن رقم  551لسنة  65ق – جلسة ) 6153/5/6
القاعدددة  -:إذ كااان الثاباات باااألوراق أن الطاااعنين بوصاافهم ورثااة المسااتأجر للعااين محاال
النزاع يرتبطون مع المطعون ضدهن من الثانية حتى الخامسة بوصافهن ورثاة الماؤجر لهاا

بعقااد إيجااار مااا زال سااارياً فااى حقهاان والمطعااون ضاادهما األول واألخياار بوصاافهما خلفا ااً
خاصاً لهن وكان انتزاع الحيازة داخالً فى نطاق هذا العقد فإن دعاواهم يكاون ساندها العقاد

وليس الحيازة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاى بعادم قباول الادعوى لرفعهاا
بعااد الميعاااد باعتبارهااا ماان دعاااوى الحيااازة فإنااه يك اون قااد أخطااأ فااى تطبيااق القااانون  .ممااا
حجبه عن بحث موضوع الدعوى  ،ويعيبه بالقصور.
ددددددددددددددد
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القسم الثانى
تشريعات إيجار األماكن
أوالً  :األجرة فى ظل تشريعات إيجار األماكن :
الزيادة والزيادة الدورية فى القيمة اإليجارية لألماكن المؤجرة لغير غرض السكنى :

()12
الموجز :األماكن غير السكنية المنشأة بعد  20يناير سنة  . 1992عدم خضوع أجرتها القانونية
للزيادة المقررة بالمادة  2/2ق  2لسنة . 1992

( الطعن رقم  6611لسنة  61ق  -جلسة ) 6153/6/52
القاعدة  :أن نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون  2لسنة  1992بتعديل
الفقرة الثانية من المادة  29من القانون  49لسنة  1922وببعض األحكام الخاصة
بإيجار األماكن غير السكنية على أنه " وتزاد األجرة القانونية الحالية لألماكن المنشأة فى
 10سبتمبر  1922وحتى  20يناير  1992بنسبة  %10اعتبا اًر من ذات الموعد " مفاده
أن األماكن المنشأة بعد  20يناير سنة  1992ال تخضع لهذه الزيادة .

( ) 18
الموجز :النص في المادتين الثالثة من القانون رقم  2لسنة  1992واألولى من القانون رقم  14لسنة
 2001عبارته عامة مطلقة قاطعة الداللة على سريان الزيادة على األماكن المؤجرة لغير أغراض
السكنى  .العبرة في تحديد مقدار الزيادة بتاريخ إنشاء المبنى  .شرطه  .امتناع المشرع عن تحديد

األجرة وعدم استحداث تعديالت جوهرية بالعين .

( الطعنان رقما  6515لسنة  15ق  3532 ،لسنة  16ق – جلسة ) 6153/1/56
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القاعدة  -:إذ كانت المادة الثالثة من القانون رقم  2لسنة  1992بتعديل بعض
األحكام الخاصة بإيجار األماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ( 12
مكرر ) في  1992/2/22قد نصت على تحديد األجرة للعين المؤجرة لغير أغراض
السكنى المحكومة بقوانين إيجار األماكن بواقع النسب التي حددتها تلك المادة ،
وحددت نسبة ثمانية أمثال األجرة القانونية الحالية لألماكن المنشأة قبل أول يناير سنة
 1944ويسرى هذا التحديد اعتبا ارً من موعد استحقاق األجرة التالية لتاريخ نشره ،
ونصت الفقرة األخيرة من تلك المادة على استحقاق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس

الميعاد المذكور من األعوام التالية بنسبة  % 10من قيمة آخر أجرة قانونية  ،ثم
أعقب ذلك صدور القانون رقم  14لسنة  2001بتعديل القانون رقم  2لسنة 1992
ونص في مادته األولى عل ى تعديل نسبة الزيادة السنوية إلى  % 2بالنسبة لألماكن
المنشأة حتى  ، 1922/9/9وقد ورد هذا النص في عبارة عامة ومطلقة قاطعة الداللة
في أن مقدار الزيادة تتم في جميع األحوال على األماكن المؤجرة لغير أغراض
السكنى بالنسب الواردة به وفقاً لتاريخ اإلنشاء والعبرة في تحديد مقدار الزيادة بتاريخ
إنشاء المبنى طالما لم يتدخل المشرع في تحديد األجرة ولم تستحدث فيها تعديالت

جوهرية .
احتساب األجرة القانونية للعين المؤجرة من الباطن والزيادات الواردة عليها :

( ) 19
المددددوجز -:س ااكوت المش اارع ف ااي قا اوانين إيج ااار األم اااكن ع اان تحدي ااد األجا ارة ب ااين المس ااتأجر األص االي
والمستأجر من الباطن  .أثره  .خضوعها للقواعد العامة وفقاً التفاق الطرفين  .علة ذلك  .اإليجاار مان
الباااطن إيجااار جديااد ياارد علااى حااق انتفاااع المسااتأجر األصاالي الااذا ال ينفصاام عاان المكااان المااؤجر .

مؤداه  .األجرة القانونية لإليجار من الباطن المعتد بها في الزيادات هي األجرة التعاقدية .

( الطعنان رقما  6515لسنة  15ق  3532 ،لسنة  16ق – جلسة ) 6153/1/56
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القاعدة  -:إذ كان المشرع في تلك القوانين (قوانين إيجار األماكن) قد نظم التحديد
القانوني لألجرة بين المالك والمستأجر منه بنصوص آمره ولم ينظم أحكام تحديد األجرة
بين المستأجر األصلي والمستأجر من الباطن بل تركها للقواعد العامة وفقاً التفاق

الطرفين باعتبار أن اإليجار من الباطن هو إيجار جديد بعقد بين المستأجر األصلي
والمستأجر من الباطن ويرد على حق االنتفاع لألول وهو ما ال ينفصم عن محله وهو
المكان المؤجر  ،ومن ثم تكون األجرة القانونية للعين المؤجرة من الباطن هي األجرة
التعاقدية والتي يعتد بها في تحديد الزيادات .

( ) 20
الموجز  -:تأجير الطاعنين ألعيان النزاع خالية من الباطن قبل صدور القانون  4لسنة . 1992
مؤداه  .األجرة القانونية لها هي األجرة الواردة بعقود إيجارها  .احتساب الحكم المطعون فيه الزيادات

المقررة بالقانون  2لسنة  1992وانتهاؤه إلى تخلف الطاعنين عن الوفاء بها مرتباً على ذلك قضائه
باإلخالء صحيح  .اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة  .ال عيب  .لمحكمة النقض تصحيحها

دون نقض الحكم  .النعي ببطالن التكليف بالوفاء  .على غير أساس .

( الطعنان رقما  6515لسنة  15ق  3532 ،لسنة  16ق – جلسة ) 6153/1/56
القاعدة  :إذ كان الواقع في الدعوى – على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – أن
أعيان النزاع قد أجرها المطعون ضدهما األول والثانية إلى الطاعنين من الباطن خالية
في غضون عام  – 1994قبل صدور القانون رقم  4لسنة  – 1992وحددت أجرة كل
غرفة بمبلغ عشرين جنيهاً شهرياً دون تدخل من المشرع بإرادة الطرفين فتكون أجرتها
الواردة بعقود إيجارها هي األجرة القانونية  ،واذ كان العقار الذى تقع به مقام قبل أول

يناير سنة  1944فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب الزيادة المقررة بالقانون رقم  2لسنة
 1992في  1992/4/1على أساس ثمانية أمثال تلك األجرة وخلص إلى صحة التكليف
بالوفاء وتخلف الطاعنين عن الوفاء باألجرة ورتب على ذلك قضاءه باإلخالء وأداء
األجرة

المتأخرة

فإنه

يكون

قد

انتهى

إلى

نتيجة

صحيحة

في

القانون
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وال يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة من أن تغيير استعمال العين
لألغراض غير السكنية يعد تعديالً جوهرياً ي ِ
خضع أجرتها للقانون الذى تم في ظله إذ
لمحكمة النقض أن تصححها دون نقض الحكم  ،ومن ثم يكون النعي عليه في هذا
الشأن على غير أساس  ،ويضحى النعي ببطالن التكليف بالوفاء الحتسابه الزيادة في
األجرة على أساس األجرة االتفاقية ال يستند إلى أساس قانوني سليم وال على الحكم إن
التفت عنه .

ملحقات األجرة :
الضرائب العقارية األصلية واإلضافية :

( ) 21
الموجز  - :الم باانى الماؤج رة أل غا راض الساكنى المنشا أ ة أو ال تاى تن شاأ اعت باا ارً مان 1922/9/9

 .إعف اااء مالكيه ااا وش اااغليها م اان الضا ارائب العقاري ااة األص االية واإلض ااافية  .ش اارطه  .أال تك ااون
المبانى من المستوى الفاخر واألماكن المساتغلة مفروشاة أو بنسايونات  .م  11ق  122لسانة

. 1981

( الطعن رقم  5666لسنة  65ق – جلسة ) 6153/2/56
القاعدة  -:المقرر  -فى قضاء محكمة النقض  -أن مؤدى النص فى المادة  11من
القانون رقم  122لسنة  1981فى شأن بعض األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن
وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع العتبارات ارتأها أعفى مالكى وشاغلى
المبانى المؤجرة ألغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتبا اًر من  1922/9/9من جميع

الضرائب األصلية واإلضافية  ،وقد استثنى المشرع من هذا اإلعفاء المبانى من المستوى
الفاخر واألماكن المستغلة مفروشة أو بنسيونات وهى بطبيعتها مخصصة للسكنى .
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( ) 22
الموجز  -:تمسك الشركة الطاعنة بأن عين النزاع معفاة من الضرائب األصلية واإلضافية إلنشائها
عام  1989وتأجيرها بغرض السكنى  .انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن العين مؤجرة لغير أغراض

السكنى وال يسرى عليها اإلعفاء من الضرائب المقررة لألماكن المؤجرة ألغراض السكنى استخالصاً

من أنها مؤجرة استراحة لرئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة وكبار العاملين بها  .قصور وفساد .

حجبه عن بحث تاريخ إنشاء العين لبيان القانون الواجب التطبيق عليها .

( الطعن رقم  5666لسنة  65ق – جلسة ) 6153/2/56
القاعدة  -:إذ كان الثابت من عقد اإليجار المؤرخ  1989/2/1أن الطاعنة استأجرت عين
النزاع استراحة لرئيس مجلس اإلدارة و كبار العاملين بالشركة وتمسكت بصحيفة االستئناف بأن
عين النزاع معفاة من الضرائب األصلية و اإلضافية باعتبارها أنشئت عام  1989وأجرت
بغرض السكنى  ،إال أن الحكم المطعون فيه انتهى فى مدوناته إلى أن العين مؤجرة استراحة
لرئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة وكبار العاملين بها  ،وخلص إلى أنها مؤجرة لغير أغراض
السكنى وال يسرى عليها اإلعفاء من الضرائب المقررة لألماكن المؤجرة ألغراض السكنى بما
يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى االستدالل وحجبه ذلك عن بحث تاريخ إنشاء عين
النزاع لبيان القانون الواجب التطبيق عليها مما يوجب نقضه .

تحديد األجرة :
" من قواعد تحديد األجرة "

( ) 22
الموجز  -:عقود اإليجار المبرمة منذ أول مايو  .1941تقدير أجرتها عند عدم قيام أجرة فعلية لها  .مناطه .
أجرة المثل  .توفر التماثل أو انعدامه  .واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع  .شرطه  .إيراد الحكم للعناصر
المؤدية لقيام التماثل أو نفيه  .خضوعه لرقابة محكمة النقض  .علة ذلك  .م  4ق  121لسنة . 1942

( الطعن رقم  6665لسنة  61ق – جلسة ) 6153/6/52
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القاعدة  -:المقرر  -فى قضاء محكمة النقض  -أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون
 121لسنة  1942يدل على أن المناط فى تقدير األجرة عند عدم قيام أجرة فعلية للعين
المؤجرة فى التاريخ المشار إليه هو أجرة عين مماثلة لها  ،أى أجرة بناء قائم فعالً يماثل

عين النزاع من كافة الوجوه بقدر اإلمكان من حيث صقعه وموقعه واتساعه وعدد غرفه
وتكاليف إنشائه ودرجة العناية بتشييده  ،دون أن يستلزم األمر قيام تطابق كامل بينهما  ،هذا
ولئن كان من المقرر أن توافر التماثل أو انعدامه يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل
بتقديرها قاضى الموضوع إال أن ذلك ال يتأتى إال إذا اشتمل الحكم على بيان العناصر
المؤدية إلى قيام التماثل أو نفيه  ،وذلك بإثبات أوجه التشابه بين المكانين وأوجه التباين
بينهما توطئة إلجراء الموازنة بين هذه وتلك فإن رجحت كفة التشابه قام التماثل واال انتفى ،
وتخضع محكمة الموضوع فى ذلك لرقابة محكمة النقض لتعلقه بصحة تطبيق القانون على
الواقع  ،وهذا دون إخالل بما ينبغى على محكمة الموضوع من تقديم عناصر االختالف
الجزئية لتحديد أثرها فى تحديد األجرة .

( ) 24
الموجز  -:تمسك الطاعن ببطالن التكليف بالوفاء لمخالفة األجرة فيه لما نصت عليه م  4ق 121
لسنة  .1942دفاع جوهرى  .تأييد الحكم المطعون فيه للحكم االبتدائى اتخاذه ما انتهى إليه خبير
الدعوى من إعمال األجرة االتفاقية أجرة قانونية لعين التداعى وصحة التكليف بالوفاء النتفاء التماثل
بين عين التداعى وحالتى المثل المقدمتين من الطاعن دون بيان أوجه التشابه أو التباين بينهما .

مخالفة للقانون و خطأ أدى إلى قصور مبطل .

( الطعن رقم  6665لسنة  61ق – جلسة ) 6153/6/52
القاعدة  -:إذ كان الحكم االبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخذ بما انتهى إليه
تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى مجتزئاً منه تأييداً لقضائه أن الطاعن لم يقدم دليالً
على األجرة الفعلية لعين النزاع وقدم حالتى مثل ينتفى التماثل بينهما وبين العين المؤجرة
لتحديد القيمة اإليجارية لهذه العين خالل المدة المشار إليها دون أن يبين أوجه
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التشابه بينهما ويدلل على غلبة أوجه التباين عليها وصوالً لمعرفة األجرة القانونية لعين

النزاع فى المدة المشار إليها ومدى مطابقتها لألجرة المبينة بالتكليف بالوفاء  ،واكتفى
بإعمال األجرة المتفق عليها بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ  1990/2/1للقول بأنها
األجرة القانونية فإنه يكون قد استخلص النتيجة التى أقام عليها قضاءه من مقدمات ال
تكفى لحمل هذا القضاء  ،وافترض أن األجرة الواردة بالتكليف بالوفاء قانونية فخالف
القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى ببطالن
التكليف بالوفاء بما يعيبه بالقصور المبطل .

ثانيا  :المتداد القانونى لعقد اإليجار :

" اإلقامة التى يترتب عليها امتداد عقد اإليجار "

( ) 24
الموجز  -:حق المستفيدين من امتداد عقد اإليجار إليهم فى حالة وفاة المستأجر  .مستمد من القانون مباش ةر .

( الطعن رقم  6161لسنة  61ق  -جلسة ) 6153/2/5
القاعدة  :المقرر  -فى قضاء محكمة النقض – أن المادة  21من القانون رقم 42
لسنة  1929المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة  29من القانون رقم 49

لسنة  1922تقضى بامتداد عقد اإليجار فى حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أوالده
أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة  ،ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن
مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة .

( ) 22
الموجز  -:إقرار والدة الطاعنات وأخرى بأن األولى هى المستفيدة الوحيدة من عقد اإليجار .حجيتهما
مقصورة عليهما  .علة ذلك  .قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنات من العين المؤجرة استناداً لهذين

اإلق اررين  .خطأ  .حجبه عن بحث دفاعهن بامتداد العقد إليهن من والدهن المستمد من القانون .

( الطعن رقم  6161لسنة  61ق  -جلسة ) 6153/2/5
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القاعدة  :إذ كان الثابت من األوراق أن الحكم ب ن ى قضاءه بطرد الطاعنات من
عين النزاع استناداً إلقرار والدتهن بأنها المستفيدة الوحيدة من عقد اإليجار موضوع

الدعوى وكذلك إقرار الخصمة المدخلة فى الطعن حال أن هذين اإلقرارين ال
ي ِ
عم الن أثرهما لتعلقهما بتفسير نص قانونى وتطبيقه على واقعة الدعوى وهو من
شئون المح كمة وحدها ال من شأن الخصوم  ،وحجية هذين اإلق اررين مقصورة على
المقر بما جاء بهما  ،مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون الذى حجبه عن
بحث دفاع الطاعنات بامتداد العقد إليهن من والدهن المستمد من القانون .

( ) 22
الموجز  -:تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد اإليجار له إلقامته مع والده الذا ساكن
شقيقه المستأجر األصلي بعين النزاع منذ بدء اإليجار مدلالً على ذلك بالمستندات  .دفاع جوهرا .
مؤداه  .وجوب تناول المحكمة له بالبحث والتمحيص  .التفات الحكم المطعون فيه عنه ايراداً ورداً .

خطأ وقصور .

( الطعن رقم  1166لسنة  15ق – جلسة ) 6153/2/59
القاعدددددددة  -:إذ كا ا ااان الثابا ا اات ما ا اان األوراق أن الطا ا اااعن تمسا ا ااك فا ا ااي دفاعا ا ااه أما ا ااام محكما ا ااة الموضا ا ااوع

بامت ااداد عق ااد إيجاااار ع ااين الن ا ازاع ل ااه إلقامتاااه م ااع وال ااده الاااذى ك ااان يش ااارك ش ااقيقه المس ااتأجر األص االي فاااي

سا ااكن العا ااين محا اال الن ا ازاع منا ااذ با اادء اإليجا ااار واسا ااتدل علا ااى ذلا ااك بالمسا ااتندات المبينا ااة بسا اابب النعا ااي وها ااو

دفااااع جاااوهرا يتغيا اار باااه – فيما ااا لاااو صا ااح – وجاااه ال ا ارأا فاااي الا اادعوى ويتع ااين علا ااى المحكم ااة أن تتناولا ااه
والمسا ااتندات المؤيا اادة لا ااه بالبحا ااث والتمحا اايص  ،واذ لا اام يعا اارض الحكا اام المطعا ااون فيا ااه لها ااذا الا اادفاع واكتفا ااى
بتأييد الحكم االبتدائي ألسبابه التي لم تتناوله إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

( ) 28
الموجز  -:قضاء الحكم المطعون فيه بإخالء الطاعنة من عين النزاع على سند من عدم امتداد
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عقد إيجار مورثها المستأجر األصالى لهاا النتفااء إقامتهاا بهاا معاه قبال الوفااة اساتناداً لقياماه بتأجيرهاا

مفروشة آنذاك  .خطأ وقصور  .علة ذلك .

( الطعن رقم  6156لسنة  65ق – جلسة ) 6153/2/61
القاعددددة  -:إذ ك ااان الحك اام المطع ااون في ااه ق ااد أق ااام قض اااءه عل ااى م ااا استخلص ااه م اان أقا اوال
شا اااهدى المطعا ااون ضا ااده ما اان أن الطاعنا ااة أجا اارت شا ااقة الن ا ازاع مفروشا ااة منا ااذ  1/1حتا ااى
 1998/2/21لعدة شركات آخرها شركة األلومنيوم ولم يكن لها إقامة بها حتاى وفااة مورثهاا
بمااا ينتفااى معااه حقهااا فااى امتااداد عقااد اإليجااار إليهااا عماالً باانص المااادة  29ماان القااانون 49

لسنة  1922؛ مماا مفااده أن الحكام اعتبار أن عادم إقاماة الطاعناة ماع زوجهاا باالعين خاالل
فتا ارة تأجيره ااا مفروش ااة ال تص االح س اانداً المتا ااداد عق ااد اإليج ااار إليه ااا ف ااى ح ااين أن التا ااأجير
المفروش المصرح به ال تنتهاى باه اإلقاماة وال يعاد تخليااً عان العاين الماؤجرة  ،وأناه ال يحاول

دون تاوافر تلااك اإلقامااة عاادم عودتهااا إلااى الشااقة بعااد انتهاااء اإليجااار المفااروش أو انقطاعهااا
لسبب عارض  ،واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر  ،فإنه يكون قاد أخطاأ فاى تطبياق
القااانون ممااا حجبااه عاان تمحاايص دفاااع الطاعنااة بت اوافر شااروط امتااداد عقااد اإليجااار إليهااا
إلقامتها المعتادة مع زوجها حتى وفاته ؛ مما يعيبه بالقصور .

ثالث ا  :المساكنة :
( ) 29
الموجز :المساكنة التى تنشئ الحق للمنتفعين بالبقاء فى العين المؤجرة  .الزمها  .أشقاء المستأجر
غير مساكنين له ولو أقاموا معه منذ بدء اإلجارة  .علة ذلك  .حكم المادة  1/29ق  49لسنة 1922
رغم القضاء بعدم دستوريتها .تنظيمه عالقة أقارب المستأجر بالمؤجر عند وفاة المستأجر أو تركه

العين عند توفر الشروط القانونية لالمتداد  .اختالفه عن حاالت المساكنة .

( الطعن رقم  6662لسنة  61ق  -جلسة ) 6153/3/6
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القاعدة  -:المقرر  -فى قضاء محكمة النقض  -أن المساكنة التى تنشئ حقًا بالبقاء فى
العين للمنتفعين من غير األقارب المشار إليهم فى المادة  29من القانون رقم  49لسنة1922

فى شأن تأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر  -المنطبقة على واقعة
الدعوى  -وان كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر فى العين المؤجرة منذ بدء اإلجارة إال أن
كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ ال تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية فال يسوغ القول بأن أشقاء
المستأجر مساكنون له حتى ولو كانت إقامتهم منذ بدء اإلجارة ألن هذه اإلقامة مهما
استطالت قد تكون على سبيل االستضافة  ،واذ كان حكم المادة  1/29من القانون  49لسنة
 1922بعد القضاء بعدم دستوريتها وان كان متعلقاً بالنظام العام إال أنه ينظم عالقة أقارب

المستأجر بالمؤجر بما يحول بينه وبين اعتبار عقد اإليجار منتهياً بوفاة المستأجر أو تركه
العين إذا ما توفر فى هؤالء األقارب الشروط المنصوص عليها فى القانون  ،وبما يختلف عن

تطبيق حاالت المساكنة المبينة على النحو السابق .

( ) 20
الموجز  -:تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد اإليجار له إلقامته مع والده الذا ساكن
شقيقه المستأجر األصلي بعين النزاع منذ بدء اإليجار مدلالً على ذلك بالمستندات  .دفاع جوهرا .
مؤداه  .وجوب تناول المحكمة له بالبحث والتمحيص  .التفات الحكم المطعون فيه عنه ايراداً ورداً .

خطأ وقصور .

( الطعن رقم  1166لسنة  15ق – جلسة ) 6153/2/59
القاعدددددة  -:إذ ك ااان الثاب اات م اان األوراق أن الط اااعن تمس ااك ف ااي دفاع ااه أم ااام محكم ااة الموض ااوع بامت ااداد
عقا ااد إيجا ااار عا ااين الن ا ازاع لا ااه إلقامتا ااه ما ااع والا ااده الا ااذى كا ااان يشا ااارك شا ااقيقه المسا ااتأجر األصا االي فا ااي سا ااكن

العا ااين محا اال الن ا ازاع منا ااذ با اادء اإليجا ااار واسا ااتدل علا ااى ذلا ااك بالمسا ااتندات المبينا ااة بسا اابب النعا ااي وها ااو دفا اااع
ج ا ااوهرا يتغياا اار ب ا ااه – فيماا ااا ل ا ااو صاا ااح – وجاا ااه الا ا ارأا فاا ااي ال ا اادعوى ويتع ا ااين عل ا ااى المحكم ا ااة أن تتناولاا ااه
والمسا ااتندات المؤيا اادة لا ااه بالبحا ااث والتمحا اايص  ،واذ لا اام يعا اارض الحكا اام المطعا ااون فيا ااه لها ااذا الا اادفاع واكتفا ااى

بتأييد الحكم االبتدائي ألسبابه التي لم تتناوله إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
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رابعا  :أسباب اإلخالء :
قواعد عامة "

( ) 21
الموجز - :قضاء الحكم المطعون فيه بإخالء الطاعنين (المستأجرين) من عين النزاع لعدم وفائهما
بأجرتها رغم عدم استناد المطعون ضده األول (المؤجر) لهذا السبب في دعواه وارتكانه إلى تركهما

العين للمطعون ضده الثاني مؤكداً ذلك السبب بصحيفة استئنافه  .خطأ .حجبه عن بحث سبب

الدعوى .

( الطعن رقم  361لسنة  15ق – جلسة ) 6153/1/3
القاعدة  -:إذ كان الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضده األول أسس دعواه بطلب
فسخ عقد اإليجار واإلخالء والتسليم أمام محكمة أول درجة على سبب من أن الطاعنين قاما

بترك عين النزاع إلى المطعون ضده الثاني دون موافقة المؤجر  ،وحكمت محكمة أول درجة
برفض الدعوى بحالتها  .واستأنف المطعون ضده األول هذا الحكم وأعاد طلبه ذلك على نحو
يقرع سمع المحكمة بل وأورد في صحيفة استئنافه " مع التأكيد أن المستأنف في دعواه القائمة
ال يستند فى طلباته إلى واقعة تخلف المستأجرين عن سداد األجرة "  ،فإن الحكم المطعون
فيه إذ قضى بإلزام الطاعنين باإلخالء من عين النزاع تأسيساً على عدم سداد األجرة دون أن

يستند المطعون ضده األول لهذا السبب فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد
حجبه ذلك الخطأ عن بحث سبب الدعوى .

اإلخالء لتكرار التأخير فى الوفاء باألجرة :
( ) 22
الموجز - :انقضاء العالقة اإليجارية رضاء ونشوء عالقة إيجارية جديدة بين الطرفين عن ذات العين
 .أثره  .عدم صالحية التأخر فى الوفاء باألجرة فى ظل العالقة اإليجارية السابقة كسند

24
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لثبوت تكرار التأخر فى الوفاء باألجرة فى ظل العالقة اإليجارية الجديدة عن ذات العين  .علة ذلك .
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه باإلخالء .مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم  9591لسنة  16ق – جلسة ) 6153/2/2
القاعدة  -:المقرر  -فى قضاء محكمة النقض  -أن مفاد النص فى المادة  (18ب)
من قانون إيجار األماكن رقم  122لسنة  1981يدل على أن المقصود بالتكرار فى
التأخير عن سداد األجرة أن يكون المستأجر قد سبق له اإلخالل بالتزامه بالوفاء بها فى
مواعيدها وتوقى صدور الحكم عليه بإخالء العين المؤجرة بسداد األجرة وكافة ما تكبده
المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية وذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى السابقة التى
اضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك  ،مما مقتضاه وجوب أن تكون العالقة
اإليجارية مازالت قائمة بين طرفيها بعد الحكم برفض دعوى اإلخالء فى المرة السابقة ،
رضاء فإن واقعة تأخر المستأجر عن أداء األجرة فى تلك
أما إذا انقضت هذه العالقة
ً
المرة السابقة ال تصلح سندًا لثبوت تكرار التأخر عن الوفاء باألجرة فى العالقة اإليجارية

الجديدة التى قد تنشأ بين الطرفين عن ذات العين المؤجرة بعد انفساخ العقد السابق  ،لما

كان ذلك وكان المطعون ضدهم قد أقاموا على الطاعن الدعوى رقم  ...لسنة 2002
كلى السويس بطلب اإلخالء لعدم سداده لألجرة الواردة بعقد اإليجار المؤرخ 1990/2/1
وقضى برفضها لتوقى الطاعن الحكم عليه باإلخالء بسداد األجرة المتأخرة والمصاريف
والنفقات الفعلية ثم أقاموا عليه الدعوى الراهنة لتكرار امتناعه عن أداء األجرة المبينة بعقد
اإليجار المؤرخ  1994/9/14والذى كان محالً للقضاء نهائياً بثبوت العالقة اإليجارية

بين الطاعن وبين مورثهم بالحكم الصادر فى الدعوى رقم  .....لسنة  2008كلى

السويس والمؤيد باالستئناف رقم  .....لسنة  21ق اإلسماعيلية فإن مقتضى صدور هذا
الحكم األخير انقضاء العالقة اإليجارية الناشئة عن العقد األول بعد ثبوتها بعقد جديد
منبت الصلة عنه ولو جاء بنفس شروطه فال يصلح التأخر عن الوفاء باألجرة الحاصل
فى ظل العالقة اإليجارية السابقة سندًا للمطعون ضدهم على توافر حالة تكرار التأخر فى

الوفاء باألجرة المستحقة فى العالقة اإليجارية الجديدة موضوع الدعوى الراهنة واذ
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خااالف الحكاام المطعااون فيااه هااذا النظاار وقضااى بإلغاااء الحكاام المسااتأنف وباااإلخالء اسااتناداً
لثبااوت حالااة تك ارار التااأخير فااى الوفاااء باااألجرة معتااداً بااالحكم الصااادر فااى الاادعوى األولااى
كدليل على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

اإلخالء إلساءة استعمال العين المؤجرة :

اإلخالء لستعمال العين بطريقة ضارة بسالمة المبنى في ظل خضوع العقد للقواعد العامة في اإليجار:

( ) 22
الموجز  -:عقود اإليجار المبرمة اعتبا اًر من  1992/1/21خضوعها ألحكام القانون المدنى وعدم

سريان أحكام القانون  122لسنة  1981عليها  .المواد  4 ، 2 ، 1قانون  4لسنة  . 1992مؤداه .
عدم اشتراط صدور حكم قضائى نهائى إلثبات االستعمال الضار بسالمة المبنى كسبب لإلخالء .

( الطعن رقم  55551لسنة  15ق  -جلسة ) 6153 / 5 / 62
القاعدة  -:إذ كان النص فى المادة األولى من القانون رقم  4لسنة  1992بعدم سريان
قوانين إيجار األماكن االستثنائية على األماكن التى لم يسبق تأجيرها وال على األماكن
التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده ألى سبب من األسباب
دون أن يكون ألحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون والنص فى مادتيه الثانية والرابعة بتطبيق

أح كام القانون المدنى فى شأن تأجير األماكن المنصوص عليها فى المادة األولى من
هذا القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن استغاللها أو التصرف فيها اعتبا اًر من اليوم
التالى لتاريخ نشره وقد نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد  4مكرر (أ) فى 1992/1/20

بما مؤداه أن أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير األماكن تسرى على عقود اإليجار
التى تبرم اعتبا اًر من تاريخ  1992/1/21وال تسرى عليها أحكام قوانين إيجار األماكن
االستثنائية بما فيها ما استحدثه المشرع بنص الفقرة د من المادة  18من القانون رقم

 122لسنة  1981من ضرورة صدور حكم نهائى إلثبات االستعمال الضار بسالمة
المبنى كسبب لإلخالء .
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الموجز  -:تحرير عقد اإليجار فى ظل أحكام ق  4لسنة  . 1992أثره  .عدم اشتراط صدور حكم
نهائى إلثبات االستعمال الضار بسالمة المبنى كسبب لإلخالء  .النعى على ذلك ال أساس له .

( الطعن رقم  55551لسنة  15ق  -جلسة ) 6153/5/62
القاعدددة  - :إذ كااان ع قااد إيجااار محاال الن ازاع محاارراً بتاااريخ  2002 /4 /21أى فااى
ظا ا اال سا ا ااريان أحكا ا ااام القا ا ااانون رقا ا اام  4ل سا ا اانة  1992وبالتا ا ااالى ال ي شا ا ااترط إلثبا ا ااات
االستعمال الضار بسالمة المبنى كسبب لإلخالء صدور حكم ق ضاائى نهاائى مثبات
بهذا الضرر ومن ثم فإن ما تمسك به الطاعن بوجه النعاى يكاون ع لاى غيار أ سااس
.

خامسا  :تمليك المساكن الشعبية القتصادية والمتوسطة :
( ) 24
الموجز  -:قواعد تمليك المساكن الشعبية االقتصادية والمتوسطة  .الهدف منها  .حماية شاغليها
والتخفيف من أعبائهم  .المادتان  22ق  49لسنة  1/1 ، 1922قرار رئيس مجلس الوزراء 110

لسنة  . 1928قضاء الحكم المطعون فيه بتمليك المطعون ضده وحدات العقار حال كونه شخصاً
معنوياً (شركة)  .مخالفة للقانون  .علة ذلك.

( الطعن رقم  1615لسنة  65ق – جلسة ) 6153/3/2
القاعدة  -:المقرر  -فاي قضااء محكماة الانقض  -أن مفااد الماادتين  22مان القاانون رقام
 49لسنة  1/1 ، 1922مان قارار رئايس مجلاس الاوزراء رقام  110لسانة  1928وعلاى ماا
أفصاحت عنااه الماذكرة االيضاااحية للقارار سااالف الااذكر أن المشارع قااد تغياا بقواعااد التمليااك
هااذه ( قواعااد تمليااك المساااكن الشااعبية االقتصااادية والمتوسااطة ) حمايااة شاااغلي المساااكن
الشا ا ااعبية االقتصا ا ااادية والمتوسا ا ااطة ما ا اان الم ا ا اواطنين الكا ا ااادحين الا ا ااذين غالب ا ا ااً ما ا ااا تقصا ا اار
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م اواردهم و إمكانياااتهم عاان تااوفير الدفعااة المقدمااة للتمليااك .ولمااا كااان ذلااك  ،وكااان الثاباات
باااألوراق أن المطع ااون ضااده شخصا ااً معنويا ااً ولاايس مس ااتأج اًر مم اان ينطبااق عل اايهم وص ااف
الم اواطنين الكااادحين والااذين هاادف المشاارع ماان وراء تنظاايم تملكهاام إلااى توساايع قاعاادة هااذه

الملكية والتخفيف من أعباء المواطنين مان شااغلي هاذه األمااكن  ،ومان ثام ال تنطباق علياه
شرائط التمليك على النحو الذى قصده المشرع  ،واذ خالف الحكم المطعون فياه هاذا النظار
وانتهااى إل ااى تمليااك المطع ااون ضااده بص اافته كام اال وحاادات العق ااار ماان النم ااوذج " ص " فإن ااه
يكون قد خالف القانون .

( ) 22
المددددوجز  :اخاااتالف الت ا ازام البا ااائع والمشا ااترا باالكتتا اااب فا ااي ش ا اراء س ااندات لص ااالح ص ااندوق تمويا اال
مشا ا ااروعات اإلسا ا ااكان االقتصا ا ااادا بواقا ا ااع  %4ما ا اان ثما ا اان البيا ا ااع عا ا اان الت ا ا ازام طالا ا ااب تا ا اارخيص البنا ا اااء

باالكتتا ا اااب فا ا ااي سا ا ااندات اإلسا ا ااكان بواقا ا ااع  % 10ما ا اان قيما ا ااة المبنا ا ااى كشا ا اارط للتا ا اارخيص م  28ق 49
لس ا ا ا اانة  ، 1922م  2ق  102لساا ا ا اانة  1922المس ا ا ا ااتبدلة با ا ا ا ااق  24لس ا ا ا اانة  1992قبا ا ا ا اال إلغائهاا ا ا ااا .
م ا ااؤداه  .اتح ا اااد االلتا ا ازامين ف ا ااي محلهم ا ااا واختالفهم ا ااا ف ا ااي الواقع ا ااة المنش ا اائة لهم ا ااا والمخاط ا ااب بهم ا ااا
ونسبة ومحل احتسابهما .

( الطعن رقم  355لسنة  65ق – جلسة ) 6153/2/5
القاعددددددددة  :الا ا اانص فا ا ااي الما ا ااادة السادسا ا ااة ما ا اان القا ا ااانون رقا ا اام  102لسا ا اانة  1922بإنشا ا اااء
صا ا ا ااندوق تمويا ا ا اال مشا ا ا ااروعات اإلسا ا ا ااكان االقتصا ا ا ااادا المسا ا ا ااتبدلة بالقا ا ا ااانون رقا ا ا اام  24لسا ا ا اانة
 – 1992قبا ا اال إلغائها ا ااا بالما ا ااادة الثالثا ا ااة ما ا اان القا ا ااانون رقا ا اام  101لسا ا اانة  1992والما ا ااادة 28
م ا اان الق ا ااانون رق ا اام  49لس ا اانة  1922ف ا ااي ش ا ااأن ت ا ااأجير وبي ا ااع األم ا اااكن وتنظ ا اايم العالق ا ااة ب ا ااين
الما ااؤجر والمسا ااتأجر ي ا اادل علا ااى أن المشا اارع ق ا ااد فا اارض ف ا ااي القا ااانون األخيا اار عل ا ااى كا اال م ا اان
الب ا ااائع والمش ا ااترى ف ا ااي حال ا ااة التعاق ا ااد الت ازما ا ااً باالكتت ا اااب ف ا ااي شا ا اراء س ا ااندات لص ا ااالح ص ا ااندوق

تموي ا اال مش ا ااروعات اإلس ا ااكان االقتص ا ااادا بواق ا ااع  % 4م ا اان ثم ا اان البي ا ااع  ،وه ا ااو التا ا ازام يغ ا اااير
االلتا ا ا ا ا ا ازام المنص ا ا ا ا ا ااوص علي ا ا ا ا ا ااه ف ا ا ا ا ا ااي الق ا ا ا ا ا ااانون األول ال ا ا ا ا ا ااذى ك ا ا ا ا ا ااان يفرض ا ا ا ا ا ااه المش ا ا ا ا ا اارع
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علا ا ااى طالا ا ااب تا ا اارخيص البنا ا اااء باالكتتا ا اااب فا ا ااي سا ا ااندات اإلسا ا ااكان بواقا ا ااع  % 10ما ا اان قيما ا ااة
المبن ا ااى كش ا اارط للت ا اارخيص ب ا اابعض أنا ا اواع المب ا اااني  ،وم ا ااؤدى ذل ا ااك أن ه ا ااذين االلتا ا ازامين وان
اتح ا اادا فا ا ااي محلهم ا ااا وها ا ااو االكتتا ا اااب ف ا ااي سا ا ااندات اإلسا ا ااكان  ،إال أن كليهم ا ااا منبا ا اات الصا ا االة
باآلخر في الواقعة المنشئة له وفى المخاطب به وفى نسبة ومحل احتسابه .

( ) 22
الموجز :

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن التزام المطعون ضده بالمبلغ

الموقع الحجز من أجله سنده المادة  28ق  49لسنة  . 1922دفاع جوهرا  .قضاء الحكم

المطعون فيه بتأييد الحكم االبتدائي استناداً إلى أن ذلك المبلغ يمثل قيمة سندات إسكان وفقاً
للمادة  2ق  102لسنة  1922الملغاة دون مواجهة دفاع الطاعن والرد عليه  .خطأ ومخالفة
للقانون وقصور .

( الطعن رقم  355لسنة  65ق – جلسة ) 6153/2/5
القاعددددددة  -:إذ كا ااان الثابا اات ما اان األوراق أن الطا اااعن قا ااد تمسا ااك أما ااام محكما ااة الموضا ااوع
با اادرجتيها با ااأن الت ا ازام المطعا ااون ضا ااده با ااالمبلغ الا ااذى توقا ااع الحجا ااز ما اان أجا اال اسا ااتيفائه سا اانده
الما ااادة  28ما اان القا ااانون رقا اام  49لسا اانة  1922المشا ااار إليها ااا  ،وكا ااان الحكا اام المطعا ااون فيا ااه
قا ااد أيا ااد الحكا اام االبتا اادائي ألسا اابابه فا ااي قضا ااائه با اابطالن الحجا ااز اسا ااتناداً إلا ااى أن ذلا ااك المبلا ااغ

يمثا ا اال قيما ا ااة سا ا ااندات إسا ا ااكان طبق ا ا ااً للما ا ااادة السادسا ا ااة ما ا اان القا ا ااانون رقا ا اام  102لسا ا اانة 1922

الت ا ااي ألغي ا اات بالم ا ااادة الثالث ا ااة م ا اان الق ا ااانون رق ا اام  101لس ا اانة  1992وب ا ااالرغم م ا اان خل ا ااو تل ا ااك
األسا ااباب ما اان مواجها ااة ها ااذا الا اادفاع والا اارد عليا ااه ودون أن يعا اارض لا ااه الحكا اام المطعا ااون فيا ااه
بم ا ااا يقتض ا اايه رغ ا اام أن ا ااه دف ا اااع ج ا ااوهرا يتغي ا اار ب ا ااه الا ا ارأا ف ا ااي ال ا اادعوى ،فإن ا ااه يك ا ااون مش ا ااوباً

بالقصا ااور فا ااي التسا اابيب الا ااذى أدى با ااه إلا ااى مخالفا ااة القا ااانون والخطا ااأ فا ااي تطبيقا ااه بما ااا يوجا ااب
نقضه لسببي الطعن .
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( ) 28
الموجز  -:الشرط المانع من التصرف بالبيع أو التنازل عن العين أو إجراء أية تعديالت أو تغيير
استعمالها لغير أ ا
غرض السكنى فى عقد تمليك المساكن الشعبية واالقتصادية  .شرطاً ملزماً إعماالً

للقانون ال يخضع إلرادة طرفى العقد لتعلقه بالنظام العام  .مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر
وقضاؤه ببطالن الشرط المانع مرتكناً ألحكام القانون المدنى  .خطأ .

( الطعن رقم  65لسنة  63ق  -جلسة ) 6153/2/63
القاعدة  -:إذ كان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى الطاعن قد تم فى
إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وعنون بعقد تمليك مسكن شعبى واقتصادى متوسط
وتضمن بنده العاشر شرطاً مانعاً من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديالت
فيها إال بعد موافقة الجهة البائعة التى يمثلها الطاعن الثانى بصفته كما تضمن البند الحادى

عشر حظر تغيير استعمالها لغير غرض السكن بما يكون معه هذا الشرط إعماالً لقانون ِ
ملزم

وليس شرطاً تعاقديًا خاضعًا إلرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه من مصلحة عامة وهى
منع المضاربة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مدعمة من الدولة يكون
متعلقاً بالنظام العام ويكون للطاعنين مصلحة فى التمسك به واذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى ببطالن البندين العاشر والحادى عشر من العقد موضوع الدعوى بشأن
الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية على ما أورده بأسبابه من أنه ال يكفى أن
يبنى الشرط المانع على باعث مشروع بل يجب أن يكون المانع لمدة معقولة وأن المانع المؤبد
ال مرتكنًا إلى أحكام القانون المدنى ودون أن
المدة يخرج العين من دائرة التعامل ويكون باط ً
يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط واألوضاع التى صدر

بها قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره استناداً إلى التفويض التشريعى الوارد بنص المادة

 22من القانون  49لسنة  1922وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيب الحكم
المطعون فيه .
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