
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إيجاريةقضـايا 
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א א   א
  
  

מ א
  ـــ

  
  :المبـدأ  

  

  
  
  .أن للقاضي تضمين حكمه بالنفاذ المعجل -

 .أن الغائب عن مجلس الحكم على حجته متى حضر -

ال ضرر وال : ( االستناد إلى قوله صلى اهللا عليه وسلم  -

 .وأن المؤجر متضرر من المستأجر) ضرار 

   .رفع الحكم إلى محكمة التمييز ألن الحكم كان على غائب -
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الحمد هللا وحده والصالة والسالم على مـن ال         
  :نبي بعده وبعد 

  
فلدي أنا راشد بن محمد الرشود القاضي       

ـ ... بالمحكمة العامة بالمدنية حضر      سعودي ال
.... بصفته ناظر وقف    ... بالسجل المدني رقم    

قائالً ...  على الغائب عن مجلس الحكم       وادعى
استأجر مني المدعي عليـه الـشقة       : في دعواه   

التابعة لوقف  ...  بالعمارة الواقعة بحي     27رقم  
هــ إلـى    1/3/1423استأجرها للمدة من    ... 

هـ ولم نجدد له    1423نهاية ذي الحجة من عام      
قد والزال يشغل الشقة ، أطلب الحكم عليـه         الع

  .باإلخالء 
  

وحيث إن المدعي عليه طُلب عدة مرات       
ولم يتم العثور عليه فقد جرت الكتابـة لإلفـادة          

هأ بذلك ثـم    10/9/1424 في   34494/24برقم  
أعيدت إلينا المعاملة من مركز شرطة قباء برقم        

هـ وتتـضمن   26/4/1425 في   22/2195/19
ور عدة مرات عن طريق كفيلـه       أنه طلب المذك  

ولم يتجاوب ثم أبرز المدعي الصك الصادر من        
هـ 21/8/1418 في   68/17هذه المحكمة برقم    

ويتضمن إقامة المدعي هذا الحاضر ناظراً على       
كمــا أبــرز العقــد المــؤرخ فــي ... وقـف  

هـ المبرم بين الطرفين المـدعي      16/2/1423
 والمدعي عليه ويتضمن تـأجير األول النـاظر       

 البرج  2 بالعمارة رقم    27على الثاني الشقة رقم     
بأجرة قدرها أحد عشر    ... الجنوبي الكائنة بحي    

ألفاً وأربعمائة وخمسون رياالً شـامالً األجـرة        
   من  واستهالك الماء وصيانة المصعد وذلك للمدة     

  
  

هــ  1423هـ لنهاية ذي الحجـة      1/3/1423
ـ        ع ويتجدد هذا العقد باتفاقية تجديـد العقـد توقي

  .هـ.ا. المؤجر توقيع المستأجر 
  

كما أحضر المدعي معه للشهادة كالً مـن      
المثبتة هوياتهما بالـضبط وبـسؤالهما      ... و... 

أشهد بأن المدعي عليـه     : شهد كل منهما قائال     
 المـدعى فيهـا     27الزال يشغل الشقة رقم     ... 

حيث إني من سكان العمارة وأراه يسكنها حتى        
لهما حسب ما دون فـي      تاريخ اليوم وجرى تعدي   

  .ضبطه 
  

فبناء على ما تقدم من الدعوى وشـهادة        
البينة وحيث إن المدعى عليه الزال يسكن الشقة        
المذكورة ولم يستجب لطلبات الحضور وحيـث       
إن مماطلة بعض المستأجرين ظـاهرة تتكـرر        

والنبي صلى اهللا عليه    . ويتضرر المالك من ذلك   
 قال اإلمام  )ال ضرر وال ضرار     : ( وسلم يقول   

النووي حديث حسن رواه ابـن ماجـه والـدار       
قطني وغيرهما مسنداً وله طرق يقوي حـديث        

حكمت على المدعى عليه بـإخالء      بعضاً ؛ لذا    
الشقة المدعى فيها وهو على حجته متى حضر        
وأمرت بإنفاذ الحكم عاجالً وسـيجري تمييـز        

 وباهللا التوقيق وصلى اهللا على نبينا محمد        الحكم
ــى  ــي  وعل ــرر ف ــلم ح ــه وصــحبه وس آل

  .هـ 4/9/1425
  

صدق الحكم من محكمة التمييز بـالقرار       
  .هـ1/12/1425 وتاريخ 1483/5/1رقم 
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אא   א
  
  

א א
  ـــ

  
  

  :المبـدأ  
  

  
  

لمعيشة وتسديد بعض أن مساهمة القريب بنفقات ا

األجور ال يعتبر تنازال عن اإليجار أو إسكانا للغير إال إذا 

  .أثبت وجود عقد إيجار ثانوي
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   44أساس غرفة مخاصمة رقم 
  1999 لعام 739قرار رقم 

  
مـروان  : دالهيئة الحاكمة الرئيس الـسي    

  .األسود 
  

محمــد صــالح : المستــشاران الــسادة 
  . عبد اللطيف عدرا –البيرقدار 
  

  :النظر في الدعوى 
  

أن الهيئة الحاكمة بعـد إطالعهـا علـى         
استدعاء دعـوى المخاصـمة وعلـى القـرار         
موضوع المخاصمة وعلى القـرار موضـوع       
المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن      

جة رد الـدعوى شـكال بتـاريخ        من حيث النتي  
 وعلى كافة أوراق القضية وبعـد       7/10/1997

  :المداولة اصدرت الحكم اآلتي 
  

أخطأت المحكمة عندما التفتت عن دفوعنا       -1
المتضمنة أن محمد يـشغل العقـار مـن         

 وتجاهلت كافة الوثـائق المنتجـة       1968
 : وهي 11/5/1997والمبررة في جلسة 

   .500/8/96 -4161القرار الصلحي   -

  .تقرير الخبرة   -

  .محضر كشف محكمة الصلح   -

  .صورة فواتير الهاتف   -

  .صور ايصاالت الماء   -
 

تجاهلت المحكمة طلب محمد في مذكرتـه        -2
  .15/10/1995المؤرخة في 

 
خالفت المحكمة القواعد الشكلية في اإلثبات       -3

 .إذا اعتمدت على شهادات الشهود 

 24/11/1996أجازت المحكمة في جلسة      -4
 .دعوة شهود الجهة المتدخلة

  
رئيس المحكمة األستاذ سمير تنحـي عـن     -5

 .رؤية الدعوى 
  
المحكمة ناقضت نفسها بنفسها من خـالل        -6

القــرار اإلعــدادي المتخــذ فــي جلــسة 
8/6/1997.  

  
اعتمدت المحكمة على تقرير الخبرة الـذي        -7

 وكـذلك بعـض     18/5/1991أجرته في   
  .الشهود

  
  :نونية في القانون والمناقشة القا

  
من الثابت على أن المطلوب مخاصـمتها       

 ضد إبراهيم وذلك أمـام      اعزيزة أقامت دعواه  
محكمة الصلح المدنية في دمشق مطالبـة إيـاه         

  .باإلخالء لعلة ترك المأجور وتنازله إلى الغير
  

ومن الثابت على أن طالب المخاصمة قد       
وى تدخل مطالبا تثبيت العالقـة      تدخل في الدع  

اإليجارية وعلى أنه دخل المأجور مع شـقيقته        
  .وزوجها برهوم 

  
وبما أن محكمة الدرجـة األولـى ردت        

  .الدعوى وردت طلب التدخل 
  

وبما أنه استئنافا وقع مـن قبـل الجهـة          
  .المدعية والمتدخل 

  
وبما أن محكمـة االسـتئناف أصـدرت        

مة الصلح ومن   القرار المتضمن فسخ قرار محك    
ثم الحكم بإخالء المأجور وإلزام المدعي عليـه        
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برهوم ومحمد بتـسليم المـأجور خاليـا مـن          
  .الشواغل
  

وبما أن المخاصمة تنعي علـى القـرار        
بالخطأ المهني الجسيم لألسـباب الـواردة فـي         
الطلب وبمـا أن محكمـة االسـتئناف الهيئـة          

  :المخاصمة قد استندت إلى التالي 
  

كان مشغوال من المتدخل    أن المأجور    -1
 .محمد وشقيقه أحمد 

  
ثم شغله إبراهيم لعدة سنوات ثم ترك        -2

المأجور بدون شاغل إلـى أن شـغله        
عمار وزوجته مما يجعل واقعة الترك      

 .ثابتة
  

التمديد قد سـقط بـالترك والحمايـة         -3
  .للمستأجر الشاغل 

  
وبما أن هذه األسس في واقعهـا مـشوبة         

  .بالخطأ 
  

أن المالكة عزيـزة قـد      فمن الثابت على    
أوكلت ابنها زياد في تأجير العقـار موضـوع         

  .الدعوى وقبض األجور 
  

ومن الثابت على أن المـستأجر طالـب        
المخاصمة أقام دعواه أمام محكمة الصلح مطالباً       
تثبيت العالقة االيجارية بمواجهة الوكيل زيـاد       

  .والمدخلة المالكه 
  

 ومن الثابت على أن قراراً قد صدر عـن        
محكمة الصلح يتضمن تثبيت العالقة االيجاريـة       

ـ         ة ـبين الطرفين وقد اكتـسب القـرار الدرج
  .القطعية
  

وبما أن هذا القرار قد تـضمن العالقـة         
االيجارية وقد تجاهلته المحكمة تجاهال كليا رغم       

  .إبرازه 
  

وبما أن هذا القرار أثبت العالقة القائمـة        
شـاغل  بين الطرفين وطالما أن هذا المـستأجر        

للعقار وطالما أن هذا اإلشغال ثابت حتى عنـد         
إجراء الكشف فإن العالقة اإليجاريـة مازالـت        
سارية بين الطرفين وبما أن التـرك الموجـب         
لإلخالء هو الترك النهائي الذي ال يدع مجـاال         
للشك في مثل هـذا التـرك واالسـتغناء عـن           

  .المأجور
  

وبما أن االيصاالت المبرزة تـدل علـى        
االستمرارية في األشـغال وعـدم تـرك        واقعة  

المأجور فإن هذه األدلة جميعها تـدل علـى أن          
  .العالقة اإليجارية مازالت مستمرة 

  
وبما أن المحكمـة قـد اعتمـدت علـى          
شهادات شهود دون أن تبحث في أثـر الحكـم          
القضائي واالعتراض الموجود وسكنى الجهـة      
المستأجرة في هذا العقار مما يجعـل المحكمـة         

د التفتت عن الواقع الثابت مما يجعل قرارها        وق
  .مشوباً بالخطأ المهني الجسيم

  
  .وبما أن القضية جاهزة للفصل 

  
وبما أن القرار الـصادر عـن محكمـة         
الصلح جاء متفقا مع حكم القـانون لجهـة رد          

  .الدعوى األساسية 
  

وبما أن القرار الـصادر عـن محكمـة         
 هـو   الصلح بثبيت العالقة اإليجاريـة أصـبح      

  .الطريق الواجب االتباع من الطرفين
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وبما أن الترك النهائي للمأجور هـو أن         
يتخذ المستأجر موقفا ال شك في داللته على أن         

 نهائيا سـواء مـن      صلته بالمأجور قد انقطعت   
حيث األشغال أو الحيازة وأن تنـصرف إرادة        

  .المستأجر إلى فسخ وإقالة العقد 
  

 مـساهمة   وبما أن الجهاد مستقر على أن     
القريب بنفقات المعيشة وتسديد بعض األجور ال       

لغير إال إذا   يعتبر تنازال عن اإليجار أو إسكانا ل      
  . ثانوي ثبت وجود عقد إيجارى

  
  .وعلى هذا األساس فإنه من الثابت 

  
العالقة اإليجارية ابتدأت مـع طالـب        -1

 .المخاصمة ومحمد فاضل 
  
الترك ال يجوز األخذ به إال إذا كـان          -2

 .عا في داللته قاط
  
  
  

دخول بعض األفراد ال يعني تنـازال        -3
عن المأجور ما لم يقم الـدليل علـى         

غل تنازل نهائي عن المأجور لهذا الشا     
 .أو قيام عالقة تأجيرية بينهما

  
الحكم القضائي الصادر بمواجهة الجهة      -4

اصـمتها وابنهـا زيـاد      المطلوب مخ 
 .الموكل عن والدته في تأجير العقار

  
لـك الحكـم أوضـح العالقـة        وبما أن ذ  

  .اإليجارية
  

  لذلك 
  

  :تقرر باالتفاق 
  

  .قبول الدعوى شكال  -1
 .قبول الدعوى موضوعا  -2
  

  
  


