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 الجـمهـورية اللبنانية
 
 

 األصـلـي إسقاط  حـق  المستأجـر
 بالتمديد القانوني يسقط  حـق مـن يحـل محـله

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني ويحكم عليه أو 

على من يحل محله قانونا باإلخالء إذا ترك المأجور ألسباب 

ع ورغم استمراره في دفع غير أمنية مدة سنة بدون انقطا

   .اإليجار
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 محكمة التمييز األولى

 62/6/6332تاريخ  03رقم 

 
الرررررربيب لبيرررررب زويرررررن والمست ررررراران الررررريب 

 . بطيني العم والياب نايفة 
 

اسقاط حق : سقاط من حق التمديد للترك ا
يسرررقط  . المسرررتأجر األصرررلي بالتمديرررد القرررانوني 

حتمررا،   حررق ابنترره   فرري حررال اعتبار ررا مسررتفيدة 
مررن حررق التمديررد القررانوني المنصررو  عنرره فرري 

  من حق  023/26المادة الخامسة من القانون 
التمديررررد القررررانوني عنررررد سررررقوط حررررق والررررد ا 

عمرررال، بصرررراحة البنرررد  المسرررتأجر األصرررلي وذلرررك
 .من القانون المذكور  03ول من المادة األ

 
ةثثثل ( و ) حيثثثن ال ادةثثثااش ادفارثثثرش   ثثثرش 

 :نصت على ةايلي 061/29اد انول رقم 
 
يس ط حق ادةستأجر بادتةايا ويحكم عليه " 

او علثثثى ةثثثل يحثثثن ةحلثثثه قانونثثثا  بثثثا      ثثثي 
 :ادحاالت اآلتية 

غيثثر اةنيثثة ةثثاش إذا تثثرا ادةثثأجور بسثثبا    -و" 
سثثنة بثثاول ان طثثاا اعتبثثارا  ةثثل تثثاري  ن ثثاذ  ثثذا 

 ".اد انول ورغم استةراره  ي ا ع االيجار 
 

 ثثثثثثي حثثثثثثان .( ج.ا) وحيثثثثثثن ال ادسثثثثثثياش 
 اعتبار ا ةست ياش ةثل حثق ادتةايثا اد ثانوني عةث   

 
،  061/29بادةثثثااش اد اةسثثثة ةثثثل اد ثثثانول رقثثثم 

وط تس ط حتةثا  ةثل حثق ادتةايثا اد ثانوني عنثا سث 
حثثثثق وادثثثثا ا ادةسثثثثتأجر ابصثثثثلي وذدثثثثا عةثثثث   
بصثثثثثثراحة ادبنثثثثثثا ابون ةثثثثثثل ادةثثثثثثااش ادفارثثثثثثرش 

 .ادةذكورش
 

وحيثثثن ال ةحكةثثثة االسثثثتضناه ، ب ضثثثاض ا 
ةثثثل ادتةايثثثا اد ثثثانوني . ( ج.ا) بثثثنع ل اسثثثت ااش 

الجثثثارش ادةثثثأجور ةوضثثثوا ادنثثثطاا بفثثثا اسثثث اط 
وادا ا ةل ح ه  ي ادتةايثا اد ثانوني عةث  بثاد  رش 

،  061/29ةثثل اد ثثانول رقثثم  01ةثثل ادةثثااش ( و)
تكول قثا ا طثأت  ثي تطبيثق  ثذه ادةثااش اد انونيثة 

 .عرضت قرار ا دلن ض بكاةله  وتكول قا
 

وحين انه بفا ادن ض ، ودلسب  ادةبيل آن ا 
قا سث طت ةثل ح  ثا . ( ج. ا) ي تضي اد ون بأل 

اد ثثثانوني عةثثث  بادبنثثثا ابون ةثثثل ادةثثثااش بادتةايثثثا 
كةثا  ثو ةبثيل  061/29ادفاررش ةل اد انول رقم 

آن ا ، وي تضي إدطاة ثا بثن    ادةثأجور وتسثليةه 
 .ا  ةل اي راغن إدى ادج ة ادةةيطش راغرا  و ادي

 
وحيثثثن ال ادج ثثثة ادةةيثثثطش اادثثثت بسثثثببيل 
دثثثن ض اد ثثثرار االسثثثتضنا ي غيثثثر انثثثه دثثثي  ةثثثل 
ادةتوجثث  ادثثرا علثثى ادسثثب  اد ثثاني بفثثا ال اا  
ادسثثب  ادة ثثار آن ثثا  ، بة ثثراه ، إدثثى ن ثثض اد ثثرار 

 .االستضنا ي بكاةله 

 


