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املرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ 
بشأن إجيار العقارات  

 بعد االطالع عى االمر األمريي الصادر ىف ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦هـ املوافق ٢٩ من
، اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعى املادتني ١٦ و ٢٢ من الدستور

، وعى املرسوم األمريي رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩  بقانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له
 وعى املرسوم األمريي رقم ٦ لسنة ١٩٦٠ بقانون اصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية

، والقوانني املعدله له
 وعى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ ىف شأن نزع امللكية واالستيالء املؤقت للمنفعة العامة 

،
 وعى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١  ىف شأن اجيار العقارات واالماكن وتنظيم العالقات

، بني املؤجرين واملستأجرين املعدل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦
، وبناء عى عرض وزير الدولة للشئون القانونية واالدارية ووزير العدل 

: وبعد موافقة جملس الوزراء ، اصدرنا القانون اآليت نصه 

املادة  ١ 
ترى أحكام هذا القانون عى العقارات بام يف ذلك األرايض الفضاء املؤجرة للسكن أو 

لغري ذلك من االغراض وتستثنى من ذلك األرايض الزراعية.
واذا اشتمل العقد عى رشوط جوهرية غري مألوفة يف االجيار العادي أو كان القصد منه 
جمرد املضاربة لتحقيق ربح مادى أو وقع العقد عى عني وما حتتويه من أموال تفوق يف 
أمهيتها العني املؤجرة بحسب قصد املتعاقدين والغاية من االجيار فسرتى أحكام قانون 

التجارة أو غريها عى حسب االحوال.
وىف حالة انتهاء العقد بني املالك واملضارب ألى سبب يستمر عقد املستأجر من املضارب 

نافذا برشوطه فيام بينه وبني املالك أو املضارب اجلديد وفق أحكام هذا القانون.

املادة  ٢ 
للحكومة - بقرار من الوزير املختص أو رئيس اهليئة املعنية - اخالء العقارات اداريا ىف 

احلاالت االتية :
أ - العقارات املنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة أيا كان شاغلها.

ب - العقارات اململوكة هلا والتي يتقرر اقامة أحد مرشوعات املنفعة العامة عليها.
جـ - االموال العامة وأمالك الدولة اخلاصة - بام ىف ذلك األرايض الزراعية - التي تشغل 
بموجب تراخيص أو عقود تشتمل عى رشوط جوهرية غري مألوفة يف االجيار العادي 
وذلك يف حالة خمالفة رشوط الرتخيص أو العقد أو لدواعي املصلحة العامة ، ويكون 

االخالء خالل مدة حيددها القرار بحيث ال جتاوز سنة من تاريخ االنذار.
اذا  امللكية مدة حمددة  التي ختصصها احلكومة للغري مع احتفاظها بحق  العقارات   د - 
خالف املخصص له رشوط الرتخيص او دعت اىل االخالء مصلحة عامة ، وذلك خالل 

املدة التي حتتفظ فيها احلكومة بملكية العقار.
وللحكومة ىف حالة خمالفة رشوط الرتخيص بالتأجري من الباطن أن تقتر عى اخالء 
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املستأجر من الباطن.

املادة  ٣ 

 هذه املادة ملغيه بموجب املرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنه ١٩٨٠ بإصدار القانون املدين

املادة  ٤ 
االجيار عقد يلتزم املؤجر بمقتضاه أن يمكن املستأجر من االنتفاع بعني معينة مدة حمددة 

لقاء أجر معلوم.
فاذا عقد االجيار دون اتفاق عى مدة أو عقد ملدة غري معينة أو تعذر اثبات املدة املدعاة 

اعترب االجيار منعقدا للفرتة املعينة لدفع االجرة. 
 واذا مل يتفق املتعاقدان عى مقدار االجرة أو عى كيفية تقديرها أو اذا تعذر اثبات مقدار 
االجرة وجب اعتبار أجرة املثل ويراعى ىف تقدير اجرة املثل مجيع  العنارص الالزمة لذلك 
كحالة العني ومساحتها ودرجة العمران واالجور السائدة ىف منطقتها وما يتصل هبا من 

أوصاف عامة أو خاصة تؤثر ىف منفعتها.

املادة  ٥ 
عقود االجيار التى تربم بعد نفاذ هذا القانون جيب أن تكون ثابتة بالكتابة ، ومع ذلك يثبت 

عقد االجيار اذا وجدت كتابة من املالك تفيد ذلك.
أما العقود املربمة قبل نفاذ هذا القانون فيجوز اثباهتا حسب القواعد التي كانت سارية 

وقت ابرامها.

املادة  ٦ 
اذا تعدد املستأجرون لعني واحدة فضل من سبق منهم اىل وضع يده عليها بدون غش 
فاذا كان أحدهم قد اثبت تاريخ عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده فانه 

هو الذى يفضل.
فاذا مل يوجد سبب لتفضيل أحد املستأجرين فليس هلم فيام تعارضت فيه حقوقهم اال 

طلب التعويض.

املادة  ٧ 
يلتزم املؤجر أن يسلم املستأجر العني املؤجرة وملحقاهتا ىف التاريخ املحدد للتسليم ىف 
حالة تصلح معها الن تفي بام أعدت له من املنفعة وفقا ملا تم عليه االتفاق كتابيا أو لطبيعة 

العني.
فاذا ثبت أن العني املؤجرة كانت وقت التسليم غري صاحلة لالنتفاع الذى أجرت من أجله 
أو كانت ىف حالة ينقص معها االنتفاع نقصا كبريا أو تعرض صحة املستأجر او من يعيشون 
معه أو مستخدميه أو عامله خلطر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو التعويض 

ان كان له مقتض.
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املادة  ٨ 
 يلتزم املؤجر بصيانة العني املؤجرة ويقوم أثناء االجارة بالرتميامت الرضورية وعى االخص 
القيام باألعامل الالزمة لصيانة االسطح والدرج واملصاعد وأنابيب املياه ونزح املجاري 
الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره ىف القيام بذلك جاز للمستأجر أن حيصل عى ترخيص من 

القضاء ىف اجرائها واستيفاء تكاليفها من االجرة.
 عى أنه اذا كانت تكاليف الصيانة الرضورية قد بلغت حدا من اجلسامة يرهق املؤجر فال
 يلتزم املؤجر اال باحلد املناسب الذى يقدره القايض - وتراعى ىف ذلك أجرة العني ومدة
 بقاء املستأجر فيها - ويكون للمستأجر اما فسخ العقد أو أن يتحمل ما يزيد عى هذا

.احلد
 وال جيوز للمستأجر أن يمنع املؤجر من اجراء الرتميامت املستعجلة التي تكون رضورية
 حلفظ العني املؤجرة فاذا ترتب عى هذه الرتميامت اخالل باالنتفاع بالعني جاز للمستأجر

.أن يطلب احلكم بفسخ االجيار أو انقاص االجرة
.ومع ذلك جيوز للطرفني االتفاق عى ما خيالف ذلك

 املادة  ٩
 عى املؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن حيول دون انتفاع املستأجر بالعني املؤجرة عى

.النحو املتفق عليه أو بحسب ما أعدت له

 املادة  ١٠
.جيب عى املستأجر أن يقوم بوفاء االجرة يف املواعيد املتفق عليها كتابة

 فاذا مل يوجد اتفاق كتايب وجب وفاء االجرة ىف أول كل شهر اذا كان االجيار مشاهرة وىف
 أول كل مدة معقود عليها االجيار ىف االحوال االخرى وال يعتد بتاريخ سند قبض االجرة

.لتحديد مواعيد الوفاء هبا
 و للمستأجر أن يودع االجرة املستحقة خزانة ادارة التنفيذ بعد عرضها عى املؤجر عرضا
 قانونيا ، فاذا حصل االيداع خالل عرشين يوما من تاريخ االستحقاق اعترب وفاء باألجرة

 .ىف املوعد املقرر
 وجيب أن يتم عرض االجرة عى املؤجر كلام حل ميعاد استحقاق كل دفعة منها. ما مل
 يكن قد سبق للمستأجر عرضها عى املؤجر يف ميعاد استحقاق سابق ومل يقبلها املؤجر
موعد يف  االجرة  من  يستجد  ما  سيودع  املستأجر  أن  العرض  اعالن  بمحرض   وأثبت 
بإخطار املؤجر  يقوم  ان  اىل  عرض  دون  ايداعها  له  فيجوز   ، التنفيذ  بإدارة   استحقاقها 
.املستأجر كتابة بأنه يقبل سداد االجرة اليه فيلتزم املستأجر بعرضها عى املؤجر بعد ذلك
املؤجر عى املؤجر مرتني متتاليتني ووافق  قانونا عى  املستأجر بعرض االجرة  قام   واذا 
 قبضها يف هاتني املرتني ، وجب عى ادارة التنفيذ ىف املرات التالية قبول ايداعها مبارشة
 دون حاجة اىل عرضها عى املؤجر ، ما مل يقم املؤجر بإخطار املستأجر كتابة بأنه سوف

 .يقبل االجرة دون عرضها عرضا قانونيا
 وعى ادارة التنفيذ اخطار املودع له بحصول االيداع خالل مخسة أيام وذلك بكتاب    
 موىص عليه بعلم الوصول فاذا كان عنوان املودع له غري معروف أرسل االخطار اىل خمتار

.احلى الذى يقع العقار املؤجر يف منطقته
 وىف مجيع االحوال ال جيوز للمودع سحب ما أودعه من أجرة اال بموافقة املودع له أو
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.بموجب حكم قضائي
 ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد رسوم العرض وااليداع والرف التي يلتزم بسدادها

.كل من املستأجر واملؤجر والقواعد واالجراءات املنظمة لذلك
 واذا قام نزاع بني املستأجر واملؤجر حول االجرة أو اخلصم منها أو انقاصها فان ذلك ال
 يعفى املستأجر من التزامه بدفع االجرة كاملة ىف مواعيد استحقاقها وذلك اىل أن يفصل
 ىف هذا النزاع بحكم قضائي هنائي أو حيسم باتفاق مكتوب بني الطرفني واال اعترب متخلفا

.عن اداء االجرة

 املادة  ١١
 االجرة املتفق عليها ىف عقد االجيار تكون ملزمة للمتعاقدين فال جيوز تعديلها اال باتفاقهام

.أو لألسباب التي يقررها القانون
اذا مل يتفقا رضائيا عى التمسك بأجرة املثل   ومع ذلك حيق لكل من املؤجر واملستأجر 
أطول فترى ملدة  معقودا  االجيار  يكن  مل  ما  االقل  مرة كل مخس سنوات عى   االجرة 
 االجرة املتفق عليها اىل هناية مدة العقد ويراعى ىف تقدير أجرة املثل ما نص عليه ىف املادة

.٤ من هذا القانون
 وىف مجيع االحوال ال جيوز أن يتجاوز الفرق بني االجرة السارية بني الطرفني وأجرة املثل

.نسبة مائة ىف املائة من االجرة السارية ، وجيوز تعديل هذه النسبة بمرسوم
.وترى أحكام هذه املادة عى العقود القائمة وقت العمل هبذا القانون

 املادة  ١٢
 يلتزم املستأجر بأن يستعمل العني املؤجرة عى النحو املتفق عليه فان مل يكن هناك اتفاق

.التزم أن يستعمل العني بحسب ما أعدت له
هبا أحدث  فان  املؤجر  اذن  بدون  تغيريا  املؤجرة  بالعني  أن حيدث  للمستأجر   وال جيوز 

.تغيريا بدون اذن جاز للمؤجر مطالبته بإعادة العني اىل احلالة التى كانت عليها

 املادة  ١٣
 عى املستأجر أن يبذل من العناية يف املحافظة عى العني املؤجرة وىف استعامهلا ما يبذله
 الشخص املعتاد وعليه اجراء االصالحات التأجريية التي ترجع اىل االستعامل العادي
أو الصحية  االدوات  أو  الكهربائية  التوصيالت  ىف  الداخلية  كاإلصالحات   املألوف 

.االبواب والنوافذ أو الصبغ ما مل يكن هناك اتفاق عى غري ذلك
 ويكون املستأجر مسئوال عام يصيب العني أثناء انتفاعه هبا من تلف أو هالك اذا كان ذلك

.ناشئا عن امهاله أو استعامهلا استعامال غري مألوف

 املادة  ١٤
 ال حيق للمستأجر التأجري من الباطن وال التنازل عن االجيار وذلك عن كل ما  استأجره

.أو بعضه اال بأذن كتايب رصيح من املؤجر

  املادة  ١٥
 اذا قام املستأجر بتأجري العني كلها من الباطن بموجب اذن كتايب ثم ختى عنها بعد تأجريها



قانون االيجار
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم اخلـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٠٣       -العودة لفهرس القانون

 منهيا بذلك عقد اجياره تقوم العالقة مبارشة بني املؤجر واملستأجر من الباطن برشط أن
 يكون املستأجر األصيل قد أوىف االجرة املستحقة علية. وحتدد القيمة االجيارية للعني ىف
 هذه احلالة بذات االجرة املتفق عليها يف العقد األصيل أو باألجرة املتفق عليها ىف عقد

.االجيار من الباطن ان كانت أعى
 فاذا وقع االجيار من الباطن عى جزء من العني كان املؤجر باخليار بني أن يطلب االخالء
بينهام مبارشة  تقوم عالقة  احلالة االخرية  الباطن. وىف هذه  املستأجر من  يبقى  أن   وبني 
 وحتدد القيمة االجيارية للجزء املؤجر بذات القيمة املتفق عليها مع املستأجر األصيل أو

.بأجرة املثل ان كانت جتاوزها

 املادة  ١٦
 اذا انتقلت ملكية العني املؤجرة اختيارا أو جربا اىل شخص آخر فان االجيار ينفذ يف حق
 املالك اجلديد ولو مل يكن له تاريخ ثابت سابق عى الترف الذى نقل امللكية وتستمر

.أحكام العقد من حيث آثاره واملدة الالزمة لتعديل االجرة بالنسبة اىل املالك اجلديد
.ويشرتط لذلك أن يكون املستأجر شاغال العني املؤجرة ىف تاريخ انتقال امللكية

.عى أن االجيار ال ينفذ ىف حق املالك اجلديد اذا أثبت صوريته أو أثبت غشا يبطله

 املادة ١٧
 يعد يف حكم املستأجر مالك العني املنزوعة ملكيتها اذا كان شاغال أو مستغال هلا بنفسه
 وحتدد القيمة االجيارية للعني ىف هذه احلالة بأجر مثلها وال جيب عى املالك أداء االجرة

.اال اذا استوىف مبلغ التثمني كامال
 أما اذا كانت العني مؤجرة للغري تظل العالقة قائمة بني املالك واملستأجر حتى يستوىف

.املالك عى االقل نصف مبلغ التثمني
.وىف مجيع االحوال تنقطع صلة املالك بالعني من تاريخ انذاره رسميا باالخالء

 املادة ١٨
.يلتزم املستأجر بسداد االجرة اىل من انتقلت اليه امللكية من وقت علمه بانتقاهلا

 وال جيوز للمستأجر أن يتمسك بام عجله من االجرة قبل من انتقلت اليه امللكية اذا أثبت
 هذا أن املستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال امللكية أو كان من املفروض حتام أن يعلم

.فاذا عجز من انتقلت اليه امللكية عن االثبات فال يكون له اال الرجوع عى املؤجر

 املادة  ١٩
.ينتهى االجيار بانتهاء املدة املعينة ىف العقد

 فاذا انتهى عقد االجيار وبقى املستأجر منتفعا بالعني املؤجرة بعلم املؤجر ودون اعرتاض
 منه اعترب االجيار قد جتدد برشوطه االوىل ولكن ملدة - أو مدد متتالية - تساوى املدة املعينة
 لدفع االجرة وتنتقل اىل االجيار مجيع التأمينات التي كان املستأجر قد قدمها يف االجيار
.القديم عدا الكفالة شخصية كانت أو عينية فال تنتقل اىل االجيار اجلديد اال برضاء الكفيل
 واذا رغب أحد الطرفني يف اخالء العني وجب عليه أن ينبه الطرف االخر قبل االخالء
 بخمسة عرش يوما يف االجارة التي ال تتجاوز مدهتا ثالثة أشهر وبشهر واحد يف االجارة
 التي ال تتجاوز مدهتا ستة أشهر وبشهرين إذا زادت املدة عى ذلك فاذا كان هناك اتفاق
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.عى ميعاد معني للتنبيه باإلخالء وجبت مراعاته
.وىف مجيع االحوال يكون التنبيه رسميا أو ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول

 املادة  ٢٠
 استثناء من أحكام املادة ١٩ ال يجوز للمؤجر أن يطلب - ولو عند انتهاء مدة االيجار - اخالء

: العني املؤجرة فيما عدا األراضي الفضاء - اال الحد االسباب االتية
 ١ -اذا مل يدفع املستأجر االجرة املستحقة عليه وفق رشوط العقد او وفق احلكم الصادر
 بتحديدها خالل عرشين يوما من تاريخ استحقاقها املقرر ىف املادة -١٠- ، عى انه جيوز
 للقايض ان حيكم باعتبار الدعوى كأن مل تكن مع الزام  املستأجر باملروفات اذا اثبت
 املستأجر ان تأخره يرجع اىل عذر قوى تقبله املحكمة وأوىف حتى هناية اول جلسة تم

.اعالنه هبا اعالنا صحيحا بجميع االجرة املستحقة
اذا اجراءات  بدون  التنفيذ  ادارة  خزينة  إليداعها  اجللسة  لكاتب  االجرة  تسليم   وجيوز 
 رفض املؤجر استالمها وال يعترب السفر او الغياب عن البالد من قبيل االعذار املقبولة ىف

.التأخري عن دفع االجرة
املستأجر عن سداد إذا ختلف  املؤجرة  العني  بإخالء   ويف مجيع األحوال ال جيوز احلكم 
مجيع يف  خالهلا  العمل  وقف  أو  تعطيل  الوزراء  جملس  يقرر  التي  الفرتة  خالل   األجرة 
 املرافق العامة للدولة محاية لألمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها املصلحة
 العليا للبالد، عى أن حتدد املحكمة طريقة سداد املستأجر األجرة املتأخرة وفقا لظروف

. الدعوى
أو نزل عن عقد أو جزءا منها  املؤجرة  العني  الباطن  املستأجر قد أجر من  اذا كان   -٢ 
 االجيار للغري أو اخى العني لغري مالكها أو من ينوب عنه أو أسكن معه ىف العني املعدة
 للسكن من مل يكن طرفا يف عقد االجيار حقيقة أو حكام وذلك كله اذا مل يأذن به املؤجر
 بإذن كتايب رصيح وىف تطبيق هذه الفقرة يعترب شغل العني بغري املستأجر قرينة ملصلحة

.املؤجر عى قيام سبب االخالء و للمستأجر أن يثبت عكس ذلك
تناىف رشوط عقد بطريقة  باستعامهلا  أو سمح  املؤجرة  العني  املستأجر  اذا استعمل   - ٣ 
 االجيار املعقولة أو ختالف النظام العام أو اآلداب العامة ، أو ترض بمصلحة املؤجر االدبية

.أو املادية
 ٤ - اذا كانت العني مؤجرة ملامرسة التجارة فيها وأغلقها املستأجر بدون عذر تقبله املحكمة

.مدة جتاوز ستة أشهر حتى لو دفع االجرة
 ٥ - اذا ثبت أن العني املؤجرة أصبحت آيلة للسقوط وخيشى منها عى سالمة السكان ،

.أو صدر قرار ملزم باهلدم من اجلهة التنظيمية املختصة
 ٦ - اذا أراد املالك هدم العني املؤجرة إلعادة بنائها من جديد ، ىف احدى احلاالت االتية

:
 أ - اذا مىض مخس وعرشون سنة عى االقل من تاريخ انتهاء البناء األصيل وجيوز تعديل

.هذه املدة بمرسوم
املائة من مساحته العقار ال تقل مساحتها عن عرشة يف  البلدية أراض اىل   ب - اضافة 

.سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية أو تعديل ىف حدود العقار
 جـ - اقامة مبان استثامرية أو جتارية حديثة بدال من البيوت واملباين املتعارف عى تسميتها

.بالبيوت العربية
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 وىف مجيع هذه احلاالت جيب أن يزيد حجم البناء اجلديد عى القديم بنسبة مخسني ىف املائة
.عى االقل ، وجيوز تعديل هذه النسبة بمرسوم

 فاذا كانت نظم البناء ال تسمح بالزيادة اىل هذه النسبة وجب اتباع أعى نسبة تسمح هبا
.هذه النظم

.وال جيوز احلكم باإلخالء اال بعد احلصول عى الرتاخيص الالزمة من اجلهة املختصة
 وجيب عى املالك أن يرشع ىف اهلدم خالل ستة أشهر من تاريخ االخالء وأن يبدأ ىف البناء
 ىف مدة حتددها البلدية ىف الرتاخيص الالزمة. فاذا أخل املالك بأي من امليعادين املذكورين
 كان للمستأجر - بحسب االحوال - احلق يف العودة اىل شغل العني أو التعويض ان كان

.له مقتض
 ٧ - اذا رغب املؤجر يف تعلية املبنى ومل يكن ثمة اتفاق يمنعه من ذلك برشط أال يكون

 .من املمكن اجراء التعلية مع بقاء املستأجر ىف العني املؤجرة
.وال حيكم باإلخالء قبل احلصول عى الرتاخيص الالزمة من اجلهة املختصة

 وعى املؤجر أن يرشع ىف التعلية قبل مىض ستة أشهر من تاريخ االخالء فاذا تأخر بدون
 عذر مقبول كان للمستأجر احلق ىف العودة اىل شغل العني املؤجرة أو التعويض ان كان له

 .مقتض
 واذا مل يرغب املؤجر ىف االخالء وترتب عى اعامل التعلية اخالء جزئى أو وقتى باالنتفاع
.بالعني جاز للمستأجر فسخ العقد أو املطالبة بإنقاص االجرة بقدر ما نقص من االنتفاع
 ٨ -اذا قامت باملالك حاجة للسكن يف عقاره بنفسه أو بإحدى زوجاته أو احد أصوله أو
 فروعه أو كان مالك العقار ال يملك سوى املكان املؤجر ويرغب ىف سكناه بنفسه. وللاملك

.أن خيتار العني التي يرغب يف سكناها
 فاذا مل يشغل املالك العني املؤجرة بغري عذر مقبول يف ميعاد ستة أشهر من تاريخ االخالء

.جاز احلكم للمستأجر بالتعويض ان كان له مقتض
 ٩ - اذا كانت العني املؤجرة واقعة ضمن سكن املالك اخلاص ورغب املالك يف استغالهلا

.أو شغلها بنفسه أو بأحد أصوله أو فروعه أو ممن يعوهلم
 ١٠-اذا كان والد القارص يامرس التجارة يف عني او اكثر مملوكة او خمصصة له ، واجرها
 الويص بعد وفاته اىل املستأجر ، واحتاج القارص اىل هذا املكان ، وذلك خالل سنة من
 تاريخ بلوغه سن الرشد ملامرسة التجارة فيه ومل يكن لديه اى حمل جتارى آخر ، فاذا مل
 يشغل املكان بنفسه خالل ستة اشهر من تاريخ االخالء ، جاز للمستأجر العودة اىل شغل

.املكان او املطالبة بالتعويض ان كان له مقتض
 ١١- اذا كانت العني املؤجرة حمال ملزاولة التجارة أو احدى املهن وصدر حكم قضائي

.أو قرار ادارى بأبعاد املستأجر

 املادة  ٢١
 فيام عدا احلاالت املنصوص عليها يف البنود -١و٢و٣و٥و١١- من املادة السابقة ،    
 جيوز للقايض عند احلكم باإلخالء بالتطبيق ألحكام املادة ذاهتا أن يمهل املستأجر املدة

.املناسبة لتنفيذ احلكم عى أال جتاوز ستة أشهر
.ويكون شغل املستأجر للعني املؤجرة خالل مهلة االخالء بدون مقابل

 واذا قلت مهلة االخالء املشار اليها عن ستة أشهر وجب احلكم بتعويض املستأجر بام
.يكمل أجرة هذه املدة
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 عى أنه بالنسبة للحالتني املنصوص عليهام يف البندين ٦ و٧ من املادة املشار اليها فيجب
: احلكم بتعويض املستأجر باالتى

.أ - ما يكمل أجرة ستة أشهر ان قلت مهلة االخالء عن ستة أشهر
 ب - اذا زادت مدة انتفاعه بالعني املؤجرة عى ست سنوات فيحكم له - باإلضافة اىل
 التعويض املنصوص عليه ىف البند -أ- بام يعادل أجرة شهر عن كل سنة من السنوات

.الزائدة بام ال جياوز أجرة ستة أشهر
.وجيوز تعديل مهلة االخالء وقيمة التعويض املنصوص عليهام ىف هذه املادة بمرسوم

 املادة  ٢٢
 ال ينتهى االجيار بموت املؤجر وال بموت املستأجر ، ومع ذلك اذا مات املستأجر جاز

.لورثته أن يطلبوا اهناء العقد

 املادة  ٢٣
 عند انتهاء االجيار الى سبب جيب عى املستأجر أن يرد العني املؤجرة فاذا أبقاها حتت يده
يعادل ضعف االجرة مع عدم تعويضا  الزائدة  املدة  يدفع عن  أن  ملزما   دون حق كان 

.االخالل بحق املؤجر ىف اخالئه
 ويرد املستأجر العني باحلالة التى تسلمها عليها اال ما يكون قد أصاب العني من هالك أو

.تلف لسبب ال يد له فيه
 واذا كان تسليم العني للمستأجر قد تم دون كتابة حمرض أو دون بيان بأوصاف هذه العني

.افرتض حتى يقوم الدليل عى العكس أن املستأجر قد تسلم العني ىف حالة حسنة
 واذا كان املستأجر قد أوجد ىف العني املؤجرة بناء أو غراسا أو غري ذلك من التحسينات
 فله عند انقضاء االجيار ان يرتكها أو أن يزيلها عى نفقته دون ارضار بالعقار ما مل يكن

.هناك اتفاق يقىض بغري ذلك

 املادة  ٢٤
 تنشأ باملحكمة الكلية دائرة إجيارات تشكل من قاض واحد، وتشتمل عى غرفة أو أكثر
كانت أيا  باإلجيارات  املتعلقة  املنازعات  يف  بالفصل  غريها  دون  ختتص  احلاجة   حسب 

.قيمتها والتعويضات املرتتبة عى هذه املنازعات
.وتكون مجيع االحكام مشمولة بالنفاذ املعجل ، فيام عدا االحكام الصادرة باإلخالء

 واذا رفعت الدعوى التي ختتص هبا دائرة االجيارات امام دائرة أخرى أحالتها من تلقاء
.نفسها اىل دائرة االجيارات

 
 املادة  ٢٥

 ترفع الدعاوى إىل دائرة اإلجيارات بصحيفة من أصل وصور بقدر عدد املدعى عليهم
الالزمة البيانات  املحكمة مشتملة عى  قلم كتاب  إىل  ينوب عنه  أو من  املدعي   يقدمها 
 لصحف الدعاوى ويؤدي املدعي الرسم كامال وقت تقديم صحيفة دعواه وال يشرتط

.توقيع حمام عليها
 وحيدد قلم الكتاب جلسة تقع خالل اسبوع ويؤرش املدعى عى أصل الصحيفة بعلمه
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 وبتاريخ اجللسة املحددة ويكفى التأشري بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطى قلم
.الكتاب ملقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما أرفق هبا من الصور
 وترسل ادارة الكتاب يف ذات اليوم او يف اليوم التايل عى االكثر اصل الصحيفة وصورها
 ، اىل قسم االعالنات ، ليقوم باعالهنا للمدعى عليه قبل اجللسة بيومني عى االقل ، طبقا
 للقواعد املنصوص عليها ىف قانون املرافعات املدنية والتجارية ، واستثناء من تلك القواعد
بأحد او  بالدولة  منها  تعلق  ما  عدا  املستأجر  إلعالن  االتية  االجراءات  اتباع  جيوز   ، 

: االشخاص العامة
 ١ - تسلم صورة االعالن اىل املستأجر ىف العني املؤجرة ، وىف حالة عدم وجوده ، تسلم

 .الصورة اىل من يقرر انه وكيله او يعمل معه او ىف خدمته او من الساكنني معه
 ٢ - يتم االعالن بطريق اللصق عى باب العني املؤجرة او عى حائط ىف مكان ظاهر عند

: مدخلها وذلك ىف االحوال االتية
.أ - اذا مل جيد القائم باإلعالن من يصح تسليمه صورة االعالن وفقا حلكم البند السابق
 ب - اذا امتنع من وجد من هؤالء املذكورين ىف العني من غري املستأجر نفسه عن التوقيع

.عى اصل االعالن بالتسليم
.جـ - اذا كانت العني املؤجرة مغلقة

 وىف مجيع االحوال جيب عى القائم باإلعالن حترير حمرض بذلك ، وعليه ان يبني ىف اصل
 االعالن وصورته ، مجيع االجراءات التى اختذها المتام االعالن ، ويصدر وزير العدل

.قرارا بشكل امللصق والبيانات الواجب اثباهتا فيه
 ويعترب االعالن منتجا ألثاره من وقت تسليم الصورة اىل من سلمت اليه قانونا او من

.وقت امتناع املستأجر نفسه عن تسلمها او من وقت اجراء اللصق
.ويكون االعالن يف منازعات االجيار ملرة واحدة

.ويعاد أصل الصحيفة اىل قلم الكتاب إليداعه ملف الدعوى قبل اجللسة املحددة لنظرها

 املادة  ٢٦
 يف اليوم املعني لنظر الدعوى حيرض اخلصوم بأنفسهم أو حيرض عنهم من يوكلونه بورقة

.رسمية أو موثقة وجيوز أن يعطى التوكيل يف اجللسة بتقرير يدون يف حمرضها
 وال يشرتط ىف الوكيل أن يكون حماميا أو قريبا أو صهرا وانام يكفى أن تتوافر فيه رشوط
 الوكالة العامة وللوكيل أن يوكل حماميا ولو مل يرح بذلك ىف سند وكالته وترى الوكالة

.يف مجيع مراحل التقايض والتنفيذ ما مل يقيدها املوكل رصاحة
 وتفصل املحكمة يف الدعوى عى وجه الرعة وكلام اقتىض االمر تأجيل الدعوى أجلت
فيكون أطول  مدة  املطلوب  االجراء   طبيعة  استلزمت  اذا  اال  أسبوع  عى  تزيد  ال   ملدة 

.التأجيل جللسة قريبة حتدد وفقا لظروف احلال
 وال جيوز الطعن ىف احلكم الصادر ىف الدعوى بطريق االستئناف اال بسبب اخلطأ ىف تطبيق
 القانون او ىف تأويله او اذا وقع بطالن ىف احلكم ، او ىف االجراءات اثر يف احلكم ، وجيب
 عى املستأنف ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عرشون دينارا وان يودع كذلك
 االجرة املحكوم هبا خزانة ادارة التنفيذ عند تقديم صحيفة االستئناف ، وال تقبل ادارة
 الكتاب الصحيفة اذا مل تصحب بام يثبت ايداع الكفالة ودليل ايداع االجرة املحكوم هبا ،
 وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا حكم بعدم قبول االستئناف او برفضه او بعدم جوازه
 او بسقوطه. وال يرتتب عى االستئناف وقف تنفيذ احلكم اال اذا امرت املحكمة االستئنافية
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.بذلك
 ويكون ميعاد الطعن باالستئناف -١٥- يوما من تاريخ صدور احلكم وال جيوز الطعن

.بطريق التمييز ىف االحكام الصادرة ىف االستئناف

املادة  ٢٦  مكررا
 اذا كانت االجرة املستحقة هى كل ما يطالب به املؤجر ، جيوز له ان يستصدر هبا امرا
املدنية والتجارية ويرفق املرافعات  املقررة ىف قانون  للقواعد واالجراءات   باألداء طبقا 
 بالعريضة عقد االجيار ، وما يثبت حصول التكليف بوفاء االجرة وشهادة من ادارة التنفيذ

.بعدم ايداع املستأجر لالجرة املطالب هبا ىف خزانتها
 وجيوز للطالب اعالن املدين بالعريضة واالمر الصادر ضده باألداء باإلجراءات املنصوص

.عليها ىف املادة ٢٥ فقرة ثالثة
 وجيوز للمدين التظلم من االمر خالل عرشة ايام من تاريخ اعالنه اليه ، وجيب عليه ان
 يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مخسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلم وال تقبل
 ادارة الكتاب الصحيفة اذا مل تصحب بام يثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون

.اذا خر املتظلم تظلمه ، ويكون احلكم ىف التظلم هنائيا

 املادة  ٢٦  مكررا -أ
 استثناء من احكام قانون املرافعات املدنية والتجارية ، ال جيوز رفع اشكال ىف تنفيذ االحكام
 الصادرة ىف منازعات اجيار العقارات اال من غري املحكوم عليه وجيب عى املستشكل ان
 يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرهـا مائة دينار عند تقديم صحيفة االشكال ، وال تقبل
 ادارة الكتاب الصحيفة اذا مل تصحب بام يثبت االيداع ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا

.خر املستشكل اشكاله
 

 املادة  ٢٦  مكررا -ب
بعـد مىض مخس االجيار  اهناء عقد  السكن  لغرض  املؤجرة  العقارات  للمؤجر ىف   جيوز 
 سنوات من تاريخ العقد ما مل يتفق الطرفان عى مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة
 للمؤجر ملدة او ملدد مماثلة ، ولكن بالرشوط التي يتفق عليها الطرفان ، ما مل ينبه املؤجر
 املستأجر برغبته ىف اخالء العني قبل انقضاء ثالثة اشهر عى االقل من السنة االخرية ،
 ويكون التنبيه باإلخالء بواسطة مندوب االعالن كل ذلك مع عدم االخالل بحق املؤجر
 ىف طلب اخالء العني املؤجرة لألسباب املنصوص عليها ىف املادة -٢٠- من هذا القانون
 فاذا مل يتفق الطرفان عى رشوط جديدة وبقى املستأجر منتفعا بالعني املؤجرة بعلم املؤجر
 دون اعرتاض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر ملدة مخس سنوات اخرى بذات رشوطه

.وال حيول ذلك دون اعامل ما تنص عليه املادة -١١- من هذا القانون

 املادة  ٢٦  مكررا -جـ
 يرى حكم املادة السابقة عى العقارات املؤجرة لغرض السكنى وقت العمل هبذا القانون

.ما مل تكن املدة املتبقية اقل من سنة فيمتد العقد ملدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون
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املادة ٢٦ مكرر -د
 ويف األحوال التي يقرر فيها جملس الوزراء تعطيل أو وقف العمل يف املرافق  العامة للدولة
 محاية لألمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها  املصلحة العليا للبالد، ال
 حتسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن املواعيد املنصوص عليها يف هذا القانون، عى أن

.يستأنف حساهبا إعتبارا من اليوم الذي يعينه جملس الوزراء للعودة إىل العمل

 املادة   ٢٧
 ترى أحكام هذا القانون عى الدعاوى املنظورة أمام املحاكم والتي مل يصدر فيها حكم

.هنائي حتى تاريخ العمل به
 

 املادة  ٢٨
 يلغى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ املعدل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦   وكل نص    

 .آخر خيالف أحكام هذا القانون
 

 املادة  ٢٩
 عى رئيس جملس الوزراء والوزراء - كل فيام خيصه - تنفيذ هذا القانون  ويعمل به من    

.تاريخ نرشه ىف اجلريدة الرسمية
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املذكرة االيضاحية للمرسوم بقانون ىف شأن اجيار العقارات

يعترب عقد االجيار من أهم العقود التى تنظم معامالت الناس وقد عنيت الترشيعات منذ 
القدم بوضع االحكام والضوابط التى حتكم العالقة بني املؤجر واملستأجر ىف ضوء النظام 
اجيار  وخاصة   « االجيار  عقد  حظى  ولقد  الدولة.  ىف  السائد  واالجتامعى  االقتصادى 
العقارات » باهتامم بالغ من املرشوع الكويتى نظرا خلطورة شأنه وكثرة تداوله وأثره البالغ 
عى كثري من نواحى النشاط االقتصادى واالجتامعى ىف الدولة وكان قانون االجيار الصادر 
سنة ١٩٥٤ هو أول معاجلة ترشيعية خاصة لعقد اجيار العقارات ثم حل حمله القانون 
رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٤ الذى الغى بموجب القانون االخري رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١.ولعل ىف 
هذه الترشيعات املتعاقبة ما يكشف عن وجوب متابعة الترشيع لالحداث والتطورات 
وأن يبادر املرشع اىل التعديل أو التبديل فيه وفقا مل تقتضيه الظروف واالوضاع املستجده 
حتى يظل الترشيع مؤديا رسالته االساسية وهى كفالة العدالة بني الناس.ولقد حدثت 
ىف الفرتة االخرية وخاصة مع بداية سنة ١٩٧٤ تطورات اقتصادية كبرية انعكس أثرها 
عى اجيار العقارات وازدياد اسعارها ونشوء بعض االزمات ىف العرض والطلب مما أدى 
اىل تدخل رسيع من املرشع فأصدر القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦ معدال بعض مواد 
القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ وموقفا العمل بالفقرات ) ٦ و ٧ و٨ ( من املادة ١٧ من 
هذا القانون التى جتيز االخالء ىف حاالت اهلدم العادة البناء والتوسعة والتعلية والتحوير 
بتاريخ ٢١ ديسمرب ١٩٧٧ بمد هذا الوقف ملدة ستة  وذلك ملدة عام ثم صدر مرسوم 
أشهر اعتبارا من ٢٦ ديسمرب سنة ١٩٧٧ مع استثناء حالتني ورد النص عليهام ىف املرسوم 
، ثم مدت املدة بعد ذلك ملدة شهر واحد.وملا كان هذا التدخل من املرشع ال يغنى عن 
اعادة النظر يف القانون ككل ووضع االحكام اجلديدة التى تتفق مع ما استجد من تطورات 
ويعيد التوازن بني مصالح طريف العقد ىف ضوء املصلحة العامة للمجتمع. لذلك فقد أعد 
واالجتامعية  االقتصادية  الظروف  مع  يتفق  ما  االحكام  من  متضمنا  املعروض  القانون 
ويكفل حتقيق العدالة بني املؤجر واملستأجر.وقد روعى ىف اعداده االبقاء عى االحكام 
التى وردت ىف القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ والتى مل تدع احلاجة اىل تبديلها أو تعديلها 
وذلك  حمافظة عى االستقرار الترشيعى بقدر االمكان وما تواترت  عليه اجتهادات الفقه 

والقضاء بشأهنا.
وقد نصت املادة االوىل من القانون عى رسيانه عى العقارات الهنا هى املقصودة هبذه 
االحكام اخلاصة التى وردت ىف القانون ، وقد حذفت عبارة« االماكن وأجزائها« التى 
وردت ىف القانون امللغى اكتفاء بام يدل عليه لفظ العقارات من شمول وعموم مع التأكيد 
عى دخول االراىض الفضاء حتت هذا املدلول منعا الى شك أو غموض حوهلا ، ومع 
استثناء االراىض الزراعية من نطاق تطبيق هذا القانون ملا هلا من وضع خاص ليس جماله 
هذا القانون .وعى ذلك فكل اجارة صحيحة يكون حملها عينا عقارية ) فيام عدا االراىض 
الزراعية ( ختضع العالقة فيام بني طرفيها الحكام هذا القانون وتستوى ىف ذلك االجارة 
الصادرة من املالك واالجارة الصادرة من أى شخص اخر له صفة قانونية أو رشعية ىف 
التأجري كالوكيل والوىص وناظر الوقف واحلارس القضائى .والبد لريان القانون من 
أن يكون شغل العني قد تم بناء عى عقد اجيار حقيقى صحيح فيستبعد العقد الصورى 
فالقانون ال يرى عى  ثم  ، ومن  باجيار  ماليس  الباطل وكل  الصورى والعقد  والعقد 
االعيان املغتصبة التى تشغل بغري سند أصال وال عى االعيان التى تشغل بمقتىض سند 
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اخر غري االجيار مهام يكون نوع هذا السند أو تكييفه القانونى. فاالعيان املعتربة من االمالك 
العامة ال يشملها هذا القانون متشيا مع ما استقر ىف الفقه والقضاء من أن ختويل االنتفاع 
ببعض االموال العامة ولو سمى اجيارا ، ما هو اال ترخيص ادارى حيكمه القانون العام 
وينظمه ما اشتمل عليه الرتخيص من احكام. كذلك ال يرى القانون عى املساكن التى 
ختصصها احلكومة واملؤسسات والرشكات لبعض موظفيها و عامهلا ولو اقتضت عنها 
أجرا الن االجيار ليس مقصودا لذاته وانام املقصود هو التيسري عى املوظف أو العامل ىف 
معيشته حتى يتمكن من أداء واجباته عى خري وجوه االداء .وقد أخرج القانون من نطاق 
تطبيقه بنص رصيح أحواال معينة هى خارجة عن نطاقه بمفهوم نظريته العامة ولكن رئى 
النص عليها دفعا لاللتباس وحسام ملا قد يثور حوهلا من جدل أو خالف. وهذه احوال 
ذات صور أشتات يكاد أن يكون حرها مستعصيا وهلذا اوردها  القانون ىف كنف قاعدة 
عامة تنظمها وتتناول كل حالة أخرى متاثلها أو تتحد  معها ىف الصفات والغايات. وهذه 

هى االحوال اخلارجة عن نطاق القانون بنص رصيح فيه :
أ - حالة العقد املشتمل عى رشوط جوهرية غري مألوفة ىف االجيار العادى كأن تؤجر 
احدى اجلمعيات التعاونية مكانا لالجتار ىف سلع معينة وتشرتط عى املستأجر التزام حد 
للربح ال يتجاوزه أو تفرض عليه نوعا من الرقابة واالرشاف ، فاذا وجدت رشوط من 
هذا الرضب غري املألوف ىف االجيار املعتاد اعترب ورودها قرينة قانونية عى أن نية الطرفني 
انرفت اىل انشاء عقد يغاير االجيار وان اختذ اسمه وتبدت فيه قسامته. ومن هذا القبيل 
من يستأجر مقصفا ىف مدرسة أو ناد. ويتصل  بذلك ان يكون االجيار قد خالطته عملية 
مالية ارتبطت به كأن يشرتط املؤجر احلصول عى حصة من ربح التجارة التى يامرسها 

املستأجر ىف العني املؤجرة.
ب - اذا كان الترف ىف حد ذاته يستهدف جمرد املضاربة لتحقيق ربح مادى كأن يقع 
االجيار عى عامرة كبرية كلها أو بعضها بمبلغ امجاىل كى يقوم املستأجر بتأجري اجزائها 
املتعددة للغري فاملستأجر هنا مضارب يقوم بعملية مالية ال يقصد هبا سوى حتقيق ربح 
املستأجرون  الواقع  ىف  هم  وانام  الباطن  من  مستأجرين  ليسوا  منه  واملستأجرون  مادى 
االصليون. عى أنه ىف حالة انتهاء العقد بني املالك واملضارب يستمر عقد املستأجر نافذا 

برشوطه فيام بينه وبني املالك أواملضارب اجلديد عى مقتىض أحكام هذا القانون.
ج - اذا وقع العقد عى عني بام حتتويه من أموال. ويكون ذلك عادة ىف اجاره املنشآت 
التجارية والصناعية حيث يشمل االجيار مبنى املتجر أو املصنع وما به من أدوات واالت 
واشياء تطغى امهيتها عى امهية املبنى فهنا يكون االجيار واردا ىف الواقع عى املنشأة واشيائها 
بأكملها دون تبعيض ال عى املكان املوضوعة فيه ويتوارى املبنى ىف هذه احلالة اذ تتضاءل 
أمهيته بجانب ما اشتمل عليه ، ويتصل بذلك تأجري مكان يراعى ىف حتديد اجرته عوامل 
معنويه ومادية تفوق أمهيتها كثريا أمهية املكان ذاته كاالستفادة من اسم جتارى أو ترخيص 
أو غري ذلك من االعتبارات التى يبدو املكان من خالهلا شيئا ثانويا ولكن املوقف خيتلف 
اذا اتضح من ظروف احلال أن االجيار وارد بصفة أصلية عى املكان وشامل عى بعض 
عوامل مادية أو معنوية ال تفوقه ىف االمهية او تعترب بالنسبة له عنرا ثانويا واملناط ىف كل 
ذلك هو تغليب اجلانب االهم متشيا مع قصد العاقدين الذى تكشف عنه الظروف املالبسة 

ومقتضيات السري العادى لالمور.
ىف مجيع هذه االحوال ، ونظائرها ، ال ترى أحكام هذا القانون عى العالقة القائمة بني 
، وترى عى عالقتهام  العام  للنظام  دون خمالفة  منها  عليه  يتفقان  فيام  اال  العقد  طرىف 
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أحكام قانون التجارة أو غريها من االحكام القانونية عى حسب االحوال.
التكييف  صحيح  ىف  اجيارا  يعد  سليم  عقد  يوجد  حيث  اال  يرى  ال  فالقانون   ، واذن 
القانونى برشط أن يتناول التعاقد العني املؤجرة فحسب سواء أجرت للسكنى أو للعمل 
أو الى غرض مرشوع ، أى أن يتناول التعاقد العني مع اشياء أخرى ثانوية تقل عنها ىف 
بمعناه  احلقيقى  االجيار  عالقة  تنتفى  أن  القانون  هذا  تطبيق  الستبعاد  ويكفى  االمهية. 
املقصود دون حاجة اىل التعرف عى حقيقة العالقة القائمة بني املتعاقدين وتكييفها من 

الوجهة القانونية. ومن الواجب بداهة أال يكون ثمة غش أو حتايل عى القانون.
وقد نص القانون ىف مادته الثانية عى حق احلكومة ىف اخالء العقارات اداريا اذا كانت قد 
نزعت ملكيتها للمنفعة العامة أيا كان شاغلها وهو حكم مقرر ولكن رؤى التأكيد عليه 
ىف هذا القانون منعا الى لبس أو غموض وكذلك يرى هذا احلكم عى العقارات اململوكة 
للدولة والتى يتقرر اقامة أحد مرشوعات املنفعة العامة عليها لتوافر احلكمة واملربرات 
التى تقتىض جواز االخالء االدارى ، كام نصت املادة أيضا عى رسيان هذا احلكم عى 
االموال العامة وأمالك الدولة اخلاصة بام ىف ذلك االراىض الزراعية التى تشغل بموجب 
تراخيص أو عقود تشتمل عى رشوط جوهرية غري مألوفة ىف االجيار العادى وذلك ىف 
حالة خمالفة رشوط الرتخيص أو العقد أو لدواعى املصلحة العامة حيث أن شغل االموال 
العامة بطبيعته يكون برتخيص مؤقت جيوز للحكومة اهناؤه ىف أى وقت كام أنه بالنسبة 
المالك الدولة اخلاصة اذا ما تضمن العقد رشوطا جوهرية غري مألوفة ىف االجيار العادى 
اليه  دفعت  أو  الدولة  من  خدمات  تقديم  به  قصد  قد  العقد  أن  عن  يكشف  ذلك  فان 
اعتبارات خاصة مما يكون من االوفق اعطاء احلكومة حق  اهليمنة عى هذه العالقة واخالء 
العقار اداريا عند خمالفة رشوط العقد أو لدواعى املصلحة العامة وكذلك تتحقق ذات 
ملدة حمدده   امللكية  احتفاظها بحق  للغري مع  التى ختصصها احلكومة  العقارات  العلة ىف 
فيجوز هلا اخالء العقار اداريا اذا خالف املخصص له رشوط التخصيص أو دعت اىل 
ذلك مصلحة عامة وذلك خالل املدة التى حتتفظ فيها احلكومة بملكية العقار. كام جيوز 
هلا اذا كانت خمالفة رشوط الرتخيص بتأجري العقار ن الباطن أن تقتر عى اخالء املستأجر 
من الباطن. وضامنا لعدم اساءة استعامل حق االخالء االدارى فقد جعل بيد الوزير أو 

رئيس اهليئة املعنية لتقدير الظروف واالعتبارات التى حتيط بمامرسة هذا احلق.
ورسم القانون ىف مادته الثالثه  ) ملغية ( طريقا للتطبيق القانونى أفسح فيه املجال حلل 
كل أشكال ، فقرر أن القاىض يبحث ىف كافة الترشيعات القائمة - وأوهلا ترشيع االجيار 
بطبيعة احلال - عن النص الترشيعى املمكن تطبيقه ، فاذا مل جيده التمسه ىف جملة االحكام 
العدلية، واذا مل جيد نصا ىف املجلة جلأ اىل العرف مقدما العرف اخلاص أو العرف املحى 

عى العرف العام ، فان مل يوجد عرف طبقت مبادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة.
وقد أورد القانون ىف مادته الرابعة تعريفا لعقد االجيار يبني منه أنه عقد رضائى يقع فيه 
الرتاىض عى عنارص ثالثة هى : منفعة العني املؤجرة واملدة واالجرة. ومنفعه العني املؤجرة 
هى ركيزة التزامات طرىف العقد. وهلذا جيب أن تكون العني معينة أو قابلة للتعيني بوجه 
مانع  للجهالة ويشمل االجيار ذات العني كام يشمل توابعها وملحقاهتا اال اذا ذكر خالف 
ذلك ىف العقد.املدة هى مقياس االنتفاع بالعني املؤجرة الن االجيار عقد زمنى من خصائصه 
أن يسكت  احيانا  يقع  الزمن. ولكن  بمقياس  فيه  العني  منفعة  تقاس  ثم  التوقيت ومن 
املتعاقدان عن املدة فال يعرضان هلا أصال وقد يتفقان عى أن يكون االجيار ملدة غري معينة 
أو ملدة معينة يتعذر عى أهيام اثباهتا ففى مجيع هذه االحوال ال يبطل االجيار بسبب جتهيل 
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املدة ولكنه يكون صحيحا ويتكفل القانون بتحديد املدة مقررا أن االجيار يعترب منعقدا 
اذا كانت االجرة  أنه  املدة املحددة لدفع االجرة مما مفاده  ملدد متتاليه كل مدة منها هى 
تدفع مشاهرة عى حسب املعتاد بالنسبة للمنازل كانت مدة االجيار شهرا يمتد اىل شهر 
ثان فثالث فرابع وهكذا اىل أن ينقىض بسبب قانونى ، وجيرى االمر عى هذا الغرار اذا 
كانت االجرة تدفع سنويا أو لفرتة أخرى. واالجرة هى مقابل االنتفاع بالعني املؤجرة ، 
واالصل فيها أن تكون نقودا ولكن جيوز أن تكون أى تقدمه أخرى. والبد من أن تكون 
االجرة معينة أو قابلة للتعيني فاذا مل يتفق عليها املتعاقدان أو اتفقا ولكن تعذر اثبات ما 
اتفقا عليه فان القانون يتكفل بتحديدها مقررا أهنا تكون أجرة املثل ، ويستعان ىف تقدير 
اجرة املثل بعنارص اوردها القانون قاصدا االستهداء هبا دون أن يمنع االستعانة بغريها 

من عنارص خمتلفة ضامنا حلسن التقدير.
وأوجبت املادة اخلامسة بالنسبة لعقود االجيار التى تربم بعد نفاذ هذا القانون أن تكون 
ثابتة بالكتابة عى أن عقد االجيار يثبت كذلك اذا وجدت كتابة من املالك تفيد وجود 
العقد ، أما العقود املربمة قبل نفاذه فيجوز اثباهتا طبقا للقواعد التى كانت سارية ىف تاريخ 
ابرامها.وقد عنى القانون بوضع حل للمفاضلة بني عدة مستأجرين استأجروا عينا واحدة 
بعدة عقود فقرر ىف مادته السادسة أن من يسبق منهم اىل وضع يده عى العني بغري غش 
تكون له االفضلية واذا مل حيدث هذا فان املستأجر الذى يفضل هو من سارع بحسن نية 
اىل اثبات تاريخ عقده بوجه رسمى قبل أن يضع مستأجر آخر يده عى العني ، واذا مل 
يوجد سبب لتفضيل أحد املستأجرين عى غريه فليس هلم فيام تعارضت فيه حقوقهم اال 

طلب تعويض ممن يكون مسئوال عنه طبقا للقواعد العامة.
هى  االثار  وهذه  االجيار  عى  ترتتب  التى  االثار  تنظيم   ١٣ اىل   ٧ من  املواد  وتناولت 
االلتزامات التى ينشئها عقد االجيار ىف جانب املؤجر من جهة وىف جانب املستأجر من 
جهة أخرى. وما أورده القانون عن التزامات املؤجر واملستأجر يرى ىف حالة سكوت 
العقد عى أساس أن املتعاقدين وقد سكتا عن تنظيم التزاماهتام عى نحو معني تكون نيتهام 
املشرتكة قد اجتهت اىل اعامل القواعد التى قررها القانون ىف هذا الشأن. ومن مقتىض هذا 
أنه جيوز للمتعاقدين االتفاق عى تعديل هذه االلتزامات بالزيادة أو بالنقص وينفذ ما 
اتفقا عليه اذا مل خيالف االداب وال النظام العام.والنظرية العامة هلذا القانون ىف تأصيل 
التزامات الطرفني هى أن املؤجر ملزم بتمكني املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة وىف 
مقابل هذا يلتزم املستأجر بأداء االجرة. وقد صيغت االحكام اخلاصة بآثار  االجيار عى 
أساس هذه النظرية مع مراعاة ما جرى عليه الناس ىف معامالهتم  ومع حماولة تضييق 
مسافة اخللف ىف االمور التى يكثر حوهلا النزاع. واملؤجر ملزم بأن يسلم العني املؤجرة ، 
ويشمل هذا التسليم العني ذاهتا وملحقاهتا وكل ما أعد بصفة دائمة الستعامهلا كاملصاعد 
وسائر املرافق املشرتكة للعامرة، عى أن يكون ما يسلم ىف حالة يصلح معها الن يفى بام 
العني.فاذا  لطبيعة  أو  كتابيا  االتفاق  عليه  تم  ملا  وفقا  املنفعة وذلك  العني من  له  أعدت 
سلمت العني ىف حالة ال تكون معها صاحلة الستيفاء املنفعة املقصودة أو تنقص معها هذه 
املنفعة نقصا كبريا ، أو اذا كانت العني ىف حالة من شأهنا أن تعرض صحة املستأجر او من 
يعيشون معه أو مستخدميه أو عامله خلطر جسيم فان املستأجر ىف كل هذه احلاالت له 
اخليار بني فسخ العقد أو التعويض أن كان له مقتض. ) مادة ٧(.ويلتزم املؤجر بأن يتعهد 
العني بالصيانة حلفظها من اهلالك والتلف وبأن يقوم ىف اثناء االجارة بالرتميامت الرضورية 
االلتزام  املقصود، وبمقتىض هذا  الوجه  بالعني عى  االنتفاع  املستأجر من  يتمكن  حتى 
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يكون عى املؤجر اصالح احليطان املتداعية وتقوية االساسات الواهية وما اىل ذلك مما 
حيفظ العني ، ويكون عليه أيضا جتصيص االسطح واصالح الدرج أو املصعد وما اىل 
مستعجلة  ترميامت  اىل  العني  حفظ  احتاج  واذا  املنفعة  الستيفاء  رضورى  هو  مما  ذلك 
كاصالح حائط مهدد بالسقوط أو سقف موشك عى االهنيار فان املستأجر ال جيوز له أن 
الرتميامت اخالل  اذا ترتب عى  الرتميامت وكل ما هنالك  يمنع املؤجر من اجراء هذه 
باالنتفاع بالعني جاز للمستأجر أن يطلب احلكم بفسخ االجيار أو انقاص االجرة. هذا 
واذا كان ما سبق يمثل االصل بالنسبة لصيانة العني املؤجرة والقيام بام يلزمها من ترميامت 
رضورية ، اال أن القانون قدر احلالة التى يصبح معها الوفاء هبذا االلتزام وما يتطلبه من 
يقدره  الذى  املناسب  احلد  عند  احلالة  هذه  ىف  التزامه  فقر   ، للمؤجر  مرهقا  تكاليف 

القاىض ، عى أن يتحمل املستأجر ما زاد عى هذا احلد أو يطلب الفسخ ) مادة ٨ (.
أما االعامل الكاملية ، كاعامل الزخرفة والتجميل وكذلك الرتميامت التأجريية التى يقتضيها 
اىل  وما  الصحية  واالدوات  والنوافذ  االبواب  مألوفا كاصالح  استعامال  العني  استعامل 
ذلك من الرتميامت فان املستأجر هو الذى يقوم هبا مادامت ناشئة عن االستعامل املألوف 
وقد فرض القانون عى املستأجر التزاما ببذل العناية ىف املحافظة عى العني وىف استعامهلا 
عناية  عن  مسئوال  فجعله  عناية  من  يبذله  أن  ينبغى  ما  حتديد  ىف  مادى  بمعيار  وعامله 
بالعناية  قيامه  يثبت  مل  ما  تلف  من  العني  يصيب  عام  يسأل  وبذلك   - املعتاد  الشخص 
املطلوبة منه ) مادة ١٣(.والقانون يلزم املستأجر باستعامل العني عى النحو املتفق عليه ان 
كان ثمة اتفاق عى كيفية استعامهلا فاذا بني عقد االجيار ىف أى شىء تستعمل العني مل جيز 
استعامهلا ىف شىء آخر ، وطبقا لذلك ال جيوز استعامل العني للتجارة اذا كان من املتفق 
عليه أن تستعمل للسكنى ، أما اذا كان االستعامل غري متفق عليه فان القانون يلزم املستأجر 
بأن يستعمل العني بحسب ما أعدت له والعادات املحلية وقرائن االحوال هى التى تدل 
عى كيفية االستعامل. واملستأجر ملزم قانونا باال حيدث تغيريا ىف العني املؤجرة بدون اذن 
املؤجر واملراد بالتغيري هنا هو التغيري املادى كادماج حجرة ىف أخرى عن طريق هدم حائط 
أو تقسيم حانوت كبري اىل حانوتني صغريين أو هدم سور املنزل. أما التغيري غري املادى 
املتعلق باالستعامل فان املستأجر جيريه بكامل حريته. واذا أحدث املستأجر تغيريا ماديا 

بدون اذن املؤجر جاز للاملك مطالبته باعادة احلال اىل ما كانت عليه ) مادة ١٢  (.
وىف مقابل التزامات املستأجر هذه ، يلتزم املؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن حيول 
دون انتفاع املستأجر بالعني عى النحو املتفق عليه أو بحسب ما أعدت له ، كام يلتزم بأن 
القواعد  بالتزاماته طبقت  املؤجر  االنتفاع واذا اخل  تغيريا خيل هبذا  العني  ال حيدث ىف 

العامة ) مادة ٩ (.
وأهم التزامات املستاجر املنصوص عليها ىف القانون قيامه بوفاء االجرة ىف مواعيدها فاذا 
مل يوجد اتفاق كتابى ، فان القانون حيدد ميعاد وفاء االجرة مقررا أن الوفاء يكون ىف أول 
كل شهر اذا انعقد االجيار مشاهرة ، وىف أول كل مدة معقود عليها االجيار ىف االحوال 
االخرى ، وهبذا يوجد التحديد القانونى اىل جانب التحديد االتفاقى ، والقصد من هذا 
قطع دابر اخلالف حول ميعاد الوفاء باالجرة حتى تستغلق أبواب املامطلة والتأخري ىف 
الوفاء ، ولنفس هذه الغاية اشرتط ىف التحديد االتفاقى أن يكون ثابتا ىف حمرر مكتوب 
وال حمل هلذا الرشط بداهة اذا كان ميعاد الوفاء غري خمتلف عليه. وللغاية ذاهتا رأى القانون 
عدم االعتداد بتاريخ سند قبض االجرة لتحديد ميعاد الوفاء.وتيسريا لسبل الوفاء  باالجرة 
عى املستأجر واملؤجر ، ووقاية لكل منهام من عنت االخر ، أجاز القانون ايداع االجرة 



قانون االيجار
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم اخلـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٤١٥       -العودة لفهرس القانون

املستحقة خزانة ادارة التنفيذ خالل عرشين يوما من تاريخ استحقاقها وذلك بعد عرضها 
عى املؤجر عرضا قانونيا. وأعفى القانون املستأجر من هذا العرض ىف حالتني :

االوىل - اذا سبق له أن عرضها عى املؤجر ىف ميعاد استحقاق سابق ومل يقبلها املؤجر 
واثبت بمحرض اعالن العرض أنه سيقوم بايداع ما يستجد من أجرة بادارة التنفيذ.

والثانية - اذا قام بعرض االجرة عى املؤجر مرتني متتاليتني ووافق املؤجر عى قبوهلا ىف 
هاتني املرتني.

ولكى يعلم املودع له بااليداع ويقوم برف املبلغ املودع أوجب القانون عى ادارة التنفيذ 
اخطاره بااليداع خالل مخسة أيام من حصوله.ومتى قام املستأجر بايداع االجرة امتنع 

عليه سحبها اال بموافقة املودع له أو بموجب حكم قضائى ) مادة ١٠ (.
واالجرة التى يتفق عليها الطرفان ىف عقد االجيار تكون ملزمة هلام باعتبار أن العقد رشيعة 
املتعاقدين ومن ثم فال جيوز تعديل هذه االجرة بالزيادة أو النقص اال باتفاق جديد أو 

لالسباب التى يقررها القانون.
وىف هذا الصدد قىض القانون بأنه حيق لكل من املؤجر واملستأجر التمسك بأجرة املثل اذا 
مل يتفقا رضائيا عى االجرة مرة كل مخس سنوات عى االقل مامل يكن االجيار معقودا ملدة 
أطول فترى االجرة املتفق عليها اىل هناية مدة العقد.ويراعى ىف تقدير أجرة املثل مجيع 
ىف  السائدة  واالجور  العمران  ودرجة  ومساحتها  العني  كحالة  لذلك  الالزمة  العنارص 
منطقتها وما يتصل هبا من أوصناف عامة أو خاصة تؤثر ىف منفعتها.كل ذلك مع مراعاة 
أنه ىف مجيع االحوال ال جيوز أن يتجاوز الفرق بني االجرة السارية بني الطرفني وبني أجرة 
النص عى جواز  القانون عى  السارية.وقد حرص  املائة من االجرة  مائة ىف  نسبة  املثل 

تعديل هذه النسبة بمرسوم حتسبا للمتغريات التى قد تطرأ ىف املستقبل )مادة ١١(.
وعى مقتىض هذا احلكم فانه حيق للمتعاقدين اعادة النظر ىف تقدير االجرة مرة كل مخس 
سنوات عى االقل ابتداء من تاريخ نفاذ العقد فاذا انتهت املفاوضات بينهام اىل اتفاق عى 
قيمة االجرة رسى اتفاقهام اىل أن حيدث تعديل تال بعد مخس سنوات أخرى ، واذا مل 
تقدير هذه  املثل ويراعى ىف  أجرة  تقرير  القضاء طالبا  اىل  اللجوء  منهام  لكل  يتفقا جاز 
االجرة العنارص املشار اليها من قبل.ومفاد هذا أن التعديل يقع بالرتاىض أو بالتقاىض 
بعد مدة ال تقل عن مخس سنوات ومتى تم بالرضاء او عى يد القضاء رسى ىف احلالني 
خلمس سنوات أخرى عى االقل وهكذا مامل حيدد الطرفان باتفاقهام مدة تزيد أو تنقص 
اذ هلام كامل احلرية فيام يتفقان عليه. وقد حددت املدة بخمس سنوات كحد ادنى أخذا 
بأنه ىف غضون مخس  بفكرة االبقاء عى ثبات االجرة واستقرارها مدة مناسبة واعتبارا 
سنوات جيوز ان تتغري الظروف تغريا يكون ذا أثر ىف قيمة االجرة ، وينبنى عى هذا أن 
طلب التعديل الذى يقدم اىل القضاء الول مرة قبل فوات مخس سنوات من تاريخ نفاذ 
العقد يكون غري مقبول لتقديمه قبل االوان وكذلك الطلب الثانى الذى يقدم قبل فوات 
مخس سنوات من تاريخ آخر تعديل يكون غري مقبول ايضا لنفس السبب ، وال يشرتط 
تقديم طلب التعديل بمجرد انتهاء السنوات اخلمس وانام جيوز تقديمه ىف أى وقت بعدها 
واذا اجيب رسى التعديل خلمس سنوات باالقل من تاريخ رسيانه.واحلكم الصادر بتعديل 
االجرة ينفذ بالتعديل من تاريخ رفع الدعوى جريا عى قاعدة ان االحكام ىف االصل 
كاشفة ال مقررة ويفرتض ان الطرفني وافقا ضمنا عى نفاذ االجرة السابقة عى التعديل 
اىل التاريخ املذكور. ويالحظ ان رفع الدعوى ال يعفى املستأجر من االستمرار ىف دفع 
االجرة املستحقة عليه اىل ان حيكم بتعديلها وبعد صدور احلكم ترى االجرة املعدله 
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وتصفى احلقوق عى اساسها ابتداء من تاريخ رفع دعوى التعديلومن الواضح ان القانون 
مل جيز لطرىف االجيار اعادة النظر ىف االجرة عى الوجه السالف بيانه اال توخيا للعدل ىف 
التقدير وسعيا اىل تكافؤ الفرص ومراعاة لظروف التطور االقتصادى والعمرانى وما قد 
يرتتب عليها من آثار خمتلفة تشمل التأثري ىف أمهية بعض االمكنة واالحياء ، وهذا يستلزم 
ان تكون االجرة التى جيوز اعادة النظر فيها أجرة حقيقية ، ال صورية وال رمزية ، فلو 
اجر املالك مكانا اىل مجعية خريية بأجر رمزى تافه لتحقيق غرض من أغراضها فالعقد 
يكون ىف حقيقته عارية وهبة ىف صورة اجيار ومثل هذا االجيار مهام كانت  تفاهته ال يقبل 
تعديال ، وغري خاف ان العقد نفسه ال خيضع الحكام هذا  القانون.ويستوى ىف تطبيق 
قاعدة التقدير اخلمسى الجرة املثل العقود التى تربم بعد نفاذ هذا القانون والعقود التى 
ابرمت قبل ذلك وما تزال قائمة وقت العمل به ، حتقيقا لتكافؤ الفرص بني املتعاقدين ىف 

احلالني.
وتضمنت املادتان ١٤و١٥ من القانون أحكام التنازل عن االجيار والتأجري من الباطن او 
بعبارة أخرى أحكام الترف الذى جيريه املستأجر فيام له من حق شخى.وبني التنازل 
عن االجيار والتأجري من الباطن فرق جوهرى يرجع اىل طبيعة العمل نفسه ، ففى التنازل 
حيول املستأجر اىل املتنازل له حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد االجيار ويقطع صلته هبذا 
يرتبه من  بام  قائام  اجياره  يستبقى عقد  املستأجر  فان  الباطن  التأجري من  واما ىف   ، العقد 
حقوق والتزامات وينشىء مع املستأجر من الباطن عقد اجيار ثانيا.والقاعدة االصلية ىف 
هذا القانون ، انه وان كان حق املستأجر حقا شخصيا ال عينيا، اال ان ترفه ىف هذا احلق 
مرشوط بموافقة املؤجر اذا كان الترف تنازال عن االجيار أو تأجريا من الباطن ، فال 
حيق للمستأجر ان يتنازل عن اجارته الحد وال ان يؤجر من الباطن الخر - وذلك عن 
املؤجر  يقر  مامل  مكتوبا  يكون  املؤجر  من  رصيح  باذن  اال   - بعضه  أو  استأجره  ما  كل 
بوجوده.وحيدث ان يقوم املستأجر بتاجري العني من الباطن بناء عى اذن كتابى ثم يتخى 
عنها منهيا بذلك عقد اجياره ، وىف ذلك يفرق القانون ىف احلكم بني حالة ما اذا كان التأجري 
من الباطن قد وقع عى العني كلها وحالة ما اذا وقع هذا التأجري عى جزء معني. ففى 
احلالة االوىل يقيم القانون عالقة مبارشة بني املؤجر وبني املستأجر من الباطن فيغدو هذا 
مستأجر أصليا وحتدد القيمة االجيارية للعني بذات االجرة املتفق عليها ىف العقد االصى 
أو باالجرة املتفق عليها ىف عقد االجيار من الباطن ان كانت أعى وال ضري عى املستأجر 
من هذا التحديد ، واساس قيام العالقة املبارشة ان املؤجر وقد اذن بالتأجري من الباطن 
يكون قد ارتىض الترف الذى يستند اىل هذا االذن ، وانام يشرتط لقيام العالقة املبارشة 
ان يكون املستأجر االصى قد اوىف االجرة املستحقة عليه وذلك حتى ال يتخذ التأجري من 
الباطن تكئة لالخالل بحق املؤجر ىف استيفاء االجرة.وىف احلالة الثانية يكون املؤجر باخليار 
بني أن يطلب اخالء املستأجر من الباطن وبني ان يبقيه - واملؤجر يتخري ما فيه مصلحته 
- فاذا آثر ابقاء هذا املستأجر قامت بينهام عالقة مبارشة وحتدد القيمة االجيارية للجزء 

املؤجر بذات القيمة املتفق عليها مع املستأجر االصى او بأجرة املثل ان كانت جتاوزها.
ونصت املواد ١٦ و١٧ و١٨ من القانون عى االحكام اخلاصة بانتقال ملكية العني املؤجرة 
اىل شخص آخر ، وآثار ذلك بالنسبة لعقد االجيار وما يرتبه من حقوق والتزامات.والقاعدة 
ىف هذا الشأن حسبام يقرر القانون ، انه اذا انتقلت امللكية اىل شخص آخر باى ترف 
قانونى ناقل هلا فان االجيار ال ينتهى ولكنه يظل قائام وتنتقل احلقوق وااللتزامات الناشئة 
عنه اىل املالك اجلديد حتى ولو مل يكن لالجيار تاريخ ثابت قبل انتقال امللكية ، وكل ما 
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السبب  القانون  عمم  املؤجرة.وقد  للعني  شاغال  املستأجر  يكون  ان  هو  لذلك  يشرتط 
الناقل للملكية ، فيستوى ان تنقل امللكية اختيارا باى ترف مثل البيع واهلبة والوصية ، 

أو ان تنتقل جربا بنزع امللكية للمنفعة العامة أو بيع العني عى يد القضاء.
وينص القانون عى ان االجيار ال ينفذ ىف حق املالك اجلديد اذا هو أثبت صوريته أو أثبت 
امللكية  نزعت  (.واذا  مادة ١٦   ( العامة  للقواعد  تطبيقا  احلكم ورد  ، وهذا  يبطله  غشا 
للمنفعة العامة فان مالك العني اذا كان شاغال هلا يعد ىف حكم املستأجر من مجيع الوجوه. 
العالقة  للغري فتظل  العني مؤجرة  ، واذا كانت  املثل  بأجرة  بأداء االجرة مقدرة  ويلتزم 
قائمة بني املالك واملستأجر حتى يستوىف املالك نصف مبلغ التثمني عى االقل وىف مجيع 
االحوال تنقطع صلة املستأجر بالعني من تاريخ انذاره رسميا باالخالء للهدم أو االستعامل 

وذلك حتى ال توجد أى معوقات لالعامل املتعلقة بالنفع العام ) مادة ١٧(.
ومحاية حلقوق متلقى امللكية ورضبا عى أيدى الغاشني واملبطلني قرر القانون آن املستأجر 
ان  اثبت هذا  اذا  امللكية  اليه  انتقلت  قبل من  بام عجله من االجرة  التمسك  له  ال جيوز 
املستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال امللكية او كان من املفروض حتام آن يعلم بذلك ، 
ومتى ثبت العلم الفعى او العلم االفرتاىض كان دفع االجرة عن املدة التى تلت العلم 
غري سار ىف حق املالك اجلديد الذى حيق له استيفاء االجرة من املستأجر وهلذا ان يرجع 
اجلديد عن  املالك  اذا عجز  اما  بال سبب.  االثراء  لقواعد  له طبقا  دفعه  بام  املؤجر  عى 
االثبات فان دفع االجرة للمؤجر يكون قد تم صحيحا ويستطيع املالك اجلديد ان يرجع 
عى املؤجر بام  استوفاه من االجرة عن املدة التالية للترف الناقل للملكية ) مادة ١٨(.

ونظم القانون احكام انتهاء االجيار ىف املواد ١٩ اىل ٢٣ اذ االجيار باعتباره عقدا مؤقتا او 
زمنيا ينتهى بانتهاء مدته املعينه ىف العقد ، وهذا هو االصل العام اذا ما حددت مدة ينتهى 
بانقضائها العقد ولكن ثمة استثناءات ختالف هذا االصل يأتى بياهنا فيام بعد.واالصل 
بالرغم من ذلك  املستأجر  يبقى  بانقضائها ولكن قد  انتهى االجيار  املدة  انقضت  اذا  انه 
منتفعا بالعني دون رضاء املؤجر رصاحة أو ضمنا فانه منذ انتهاء العقد اليعد مستأجرا 
بل مغتصبا ، اما اذا بقى بعلم املؤجر وبدون اعرتاض منه فانه يظل مستأجرا ويعترب االجيار 
قد جتدد برشوطه االوىل ملدد متتاليه كل مدة منه هى املدة املحددة لدفع االجرة وتنتقل اىل 
االجيار اجلديد مجيع التأمينات التى كان املستأجر قدمها ىف االجيار القديم ، وتستثنى من 
ذلك الكفالة سواء أكانت شخصية أم عينية اذ جيب النتقاهلا اىل االجيار اجلديد اى يرىض 
ىف  مقتضاها  واعامل  الكفالة  نطاق  من  التضييق  قاعدة  عى  جريا  وذلك  الكفيل  بذلك 
حدود ما انعقدت من اجله.ويالحظ ان التجديد الضمنى ال يقع عن مدة واحدة ولكن 
عن مدد متعددة وهذه املدد تكون متالحقة متصلة، ويبقى احلال عى هذا النحو ما بقى 
املستأجر ىف العني ، ومل يقم سبب لالخالء. ويكون التجديد عن مدة - أو مدد - معينة 
وهى املده املحددة لدفع االجرة فاذا كان الدفع مشاهرة أو سنويا كانت املدة شهرا او سنة 
عى حسب االحوال وكلام انتهت مدة ابتدأت أخرى مثلها ويستمر االجيار حمتفظا برشوطه 

وتأميناته ، عدا الكفالة فاهنا ال تنتقل عند جتديد االجيار اال برضاء الكفيل.
واذا رغب احد املتعاقدين ىف اهناء االجارة واخالء العني وجب عليه ان ينبه عى الطرف 
االخر بذلك ىف اجل معني حدده القانون أو ىف االجل الذى يكون املتعاقدان قد اتفقا 
عليه ، وحيصل التنبيه بالطريق الرسمى او ببطاقة مكشوفة وبعلم الوصول ) مادة ١٩(.

عى  رصاحة  القانون  ينص  مل  ما  واملستأجر  للمؤجر  بالنسبة  ترى  املذكورة  والقواعد 
خالفها ، فاذا أورد نصا خمالفا يتضمن حكام خاصا غري ما ذكر وجب تطبيق هذا النص 
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عى أساس انه نص استثنائى.
وقد أورد هذا القانون ىف املادة ) ٢٠ ( نصا استثنائيا اراد به كفالة االستقرار والطمأنينة 
ملستأجرى االماكن املبنية او املسورة فيام عدا االرض الفضاء. وبمقتىض هذا النص ال 
جيوز للمؤجر ان يطلب اخالء املكان املؤجر ولو عند انتهاء املدة املتفق عليها ىف العقد اال 
الحد اسباب معينة وردت عى سبيل احلر.وهذا النص االستثنائى يضمن للمستأجر 
البقاء ىف املكان املؤجر مادام قائام بالتزاماته ويقيد حق املؤجر ىف اخراجه بعد انتهاء مدة 
العقد وهبذا يعترب العقد ممتدا تلقائيا بقوة القانون ويستمر هذا االمتداد القانونى اىل أن 
ينهيه املستأجر بمحض رغبته او ينهيه املؤجر بسبب من اسباب االخالء املحددة قانونا.
وهذا االمتداد القانونى يتعلق بالنظام العام من ناحية انه يشكل مزية كبرية ومحاية هامة 
ابرام العقد عى حرمان املستأجر من  لطبقة املستأجرين ومن ثم فال جيوز االتفاق عند 
االمتداد القانونى وال عى اطالق حق املؤجر ىف اهناء العقد وكل اتفاق من هذا النوع 
يرين عليه البطالن ولو كان ابرام عقد االجيار سابقا للترشيعات التى تقرر مبدأ االمتداد 
ذلك ان قاعدة رسيان القوانني اجلديدة بأثر مبارش عى االثار املستقبلة ملراكز قانونية سابقة 
، وان كانت تستثنى منها العقود اال ان هذا االستثناء ينتفى حيال النصوص الترشيعية 
اجلديدة التى هى من النظام العام.ولكى تؤدى الثروة العقارية وظائفها عى النحو املرغوب 
فيه ويتمكن املالك من استغالل ملكه واالفاده منه بصورة أفضل ، أجاز له القانون طلب 

االخالء ىف حاالت معينة هى :
القانون عى املستأجر وفاء االجرة ىف تاريخ  ١ - عدم وفاء املستأجر باالجرة :أوجب 
االستحقاق املحدد حتديدا اتفاقيا او قانونيا وأعطاه مهلة قدرها عرشين يوما من التاريخ 
املذكور ليقوم خالهلا بالوفاء ورخص له ىف ايداعها خزانة ادارة التنفيذ بعد أن يكون قد 
عرضها عى املؤجر عرضا قانونيا حتى جينبه كل عنت او عناء ولكى يقىض عى التعالت 
عند عدم الوفاء.فاذا مل يف املستأجر باالجرة ىف تاريخ استحقاقها املتفق عليه كتابة او 
تاريخ االستحقاق املقرر قانونا ومضت عرشون يوما مل يقم ىف غضوهنا بالوفاء او االيداع 
فانه يكون قد أخل باهم التزاماته اخالال يكفى حلرمانه من مزية االمتداد القانونى وحيق 
للمؤجر ان يطلب احلكم عليه باالخالء. أما اذا دفع املستأجر االجرة قبل رفع دعوى 
االخالء وبعد انتهاء مهلة الوفاء وقبضها املؤجر منه فان هذا القبض جيعل دعوى االخالء 
التى ترفع ىف تاريخ تال غري مقبوله لزوال مقتضاها والن قبض   االجرة بعد انتهاء املهلة 
املقررة وقبل ان يتعلق حق املؤجر باملطالبة القضائية يمكن تأويلة عى آن املؤجر أطال 
املهلة باختياره ونزل عن حقه ىف طلب االخالء.ومع ذلك رأى القانون ان جييز للقاىض 
احلكم باعتبار دعوى االخالء كأهنا مل تكن مع الزام املستأجر بمصاريفها ، وذلك اذا أوىف 
املستأجر بعد رفع الدعوى وقبل اقفال باب املرافعة بجميع االجرة املستحقة عليه وأثبت 
ان تأخره ىف الوفاء كان راجعا اىل عذر قوى تقبله املحكمه ، ويالحظ ان القانون مل يوجب 
احلكم باعتبار الدعوى كأن مل تكن بل اجازه قاصدا اطالق حرية القاىض ىف تقدير املوقف 
، ومن مقتىض هذا انه جيوز احلكم باالخالء رغم الوفاء املتأخر اذا وجد القاىض مربرا 
لذلك كأن يتضح له آن املستأجر دأب قبل هذه املرة عى ألتأخري ىف دفع االجرة.ومل ير 
القانون داعيا العذار املستأجر قبل رفع دعوى االخالء بعد أن منحه املهلة املناسبة وير 
له سبل الوفاء ، هذا اىل ان املستأجر يستطيع تفادى احلكم ضده ولو كانت املهلة قد انتهت 
وذلك اذا بادر اىل دفع االجرة اىل املؤجر وقبلها منه قبل مقاضاته واختاذ أى اجراء.والقانون 
املستأجر مدخال  الطريق وحدد قيمة االجرة ومل يدع شيئا جمهال جيد منه  له  قد اوضح 
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لتأخره ىف اداء االجرة املستحقة عليه.
٢  - التأجري من الباطن دون أذن كتابى :القاعدة االصلية ىف هذا القانون ان التأجري من 
باذن  به املؤجر  يأذن  املستأجر ما مل  التنازل عن االجيار للغري ، ممنوع عى  الباطن ومثله 
او  بالكتابة  ثابت  اذن  بدون  الباطن  من  املكان  واجر  ذلك  املستأجر  خالف  فاذا  كتابى 
باالقرار ومل يلحق ترفه أجازة كتابية رصحية فان هذه املخالفة جتيز للاملك طلب االخالء.
املستأجر املكان ليشغله آخر غري  الباطن ىف تربير االخالء ان خيى  ويعترب كألتأجري من 
املالك او من ينوب عنه ، او أن يرشك املستأجر معه ىف سكنى االماكن السكنية من مل يكن 
طرفا ىف عقد االجيار حقيقة أو حكام. ويكون طرفا حقيقيا افراد ارسة املستأجر وطرفا 
حكميا من يتكفل هو بمسكنهم من غري افراد ارسته ىف نطاق ما جيرى به العرف وال تعد 
حالة االيواء العارض او االستضافة املؤقتة من قبيل املساكنة او املشاركة السكنية وهذه 
االمور وما يكون عى شاكلتها تقدر عى حسب ظروفها املالبسة بمعيار االنتفاع املألوف.
وىف جمال االخالء للتأجري من الباطن وما يتصل به ، اقام القانون قرينة ملصلحة املؤجر 
مؤداها أن شغل املكان بغري املستأجر يدل عى قيام سبب االخالء ولكن جيوز للمستأجر 
دحض هذه القرينة واثبات عكسها بكافة طرق االثبات. والقصد من التعويل عى القرينة 
املشار اليها ىف هذا املجال هو ختفيف عبء االثبات عن املؤجر بالنسبة لوقائع وعالقات 
متت بعيدا عنه واملفروض أن املستأجر أدرى بحقيقتها منه.واذا صدر احلكم باالخالء 
ضد املستأجر االصى فانه يرى عى املستأجر من الباطن وينفذ ضده بغري حاجة اىل رفع 

دعوى االخالء عليه.
٣ - اساءة استعامل العني املؤجرة :يتقيد املستاجر ىف استعامله العني املؤجرة بأن يستعملها 
عى النحو املتفق عليه أو بحسب ما أعدت له ، وبأن يبذل من العناية ىف استعامهلا ما يبذله 
الشخص املعتاد حتى ال تصاب برضر ، وبأن ال يغري ىف كياهنا تغيريا يلحق باملؤجر رضرا.
استعامل  املستأجر  اساء  اذا  ان يطلب االخالء  للمؤجر  القانون  أجاز  وانطالقا من هذا 
املكان املؤجر بان خالف ما يوجد ىف عقد االجيار من رشوط معقولة غري تعسفية تتعلق 
باالستعامل كأن يستأجر حمال لبيع البقالة فيحوله اىل مقهى وكأن يستأجر حمال ىف عامرة 
الستعامله مقهى ويشرتط عليه املؤجر عدم وضع مقاعد خارج املحل منعا ملضايقة سكان 
العامرة فيخالف هذا الرشط ويسمح لرواد مقهاه باجللوس ىف الطريق العام بصورة تناىف 
بعض االذواق.كذلك أجاز القانون ختلية املستأجر اذا هو استعمل املكان استعامال ضارا 
بمصلحة املالك سواء كان الرضر ماديا كأحداث تغيري ىف املبنى أو أدبيا كالتعدى املتكرر 
عى سكان العامرة ، أو عى نحو خيالف النظام العام أو االداب العامة.ومتى اعترب املستأجر 

مسيئا استعامل املكان وثبتت ىف حقة املخالفة عى الوجه املقرر وجب احلكم باالخالء.
٤ - عدم استعامل العني املؤجرة :ويتصل بسوء االستعامل أن يرتك املستأجر املكان املؤجر 
دون استعامل اصال ففى ذلك ارضار بالعني ذاهتا وبمصلحة مالكها وقد رأى القانون أنه 
ان امكن التجاوز عن ترك االماكن السكنية بدون أن تستعمل فرتة من الزمن فانه يصعب 
التجارة فيها الن الرضر  بالنسبة للحوانيت واملحال املؤجرة ملامرسة  التجاوز عن ذلك 
يكون أبلغ اذ يرتتب عى طول تركها انراف الزبائن والعمالء اىل أمكنة أو حمال أخرى 
فتقل قيمة املكان  املؤجر من الوجهة التجارية وربام تتضاءل أمهية املنطقة كلها اذا تركت 
فيها عدة حمال بغري استعامل ، وهلذا أجاز القانون للمؤجر أن يطلب اخالء املكان املؤجر 
ملامرسة التجارة فيه اذا اغلقه املستأجر مدة جتاوز ستة أشهر بدون عذر مقبول عى أساس 
أن هذه املدة تكفى الغالق يمكن التسامح فيه نظرا لظروف قد تقتضيه مثل اجراء اجلرد 
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عن فرتة ما وهتيئة املتجر العامل فرتة تالية ، فاذا استطالت مدة االغالق حتى جتاوزت 
ستة أشهر بدون عذر تقبله املحكمة هنض بذلك سبب االخالء الذى جيب احلكم به ولو 
قام املستأجر بدفع االجرة املقصود توقى الرضر ، وحيدث هذا ىف صور عدة منها مثال أن 
يستأجر شخص حمال جياور متجره ثم يغلقه قاصدا اال يستأجره شخص آخر يزامحة ىف 
جتارته فمثل هذا العمل يفيد املستأجر جتاريا ولكنه يناىف مصلحة املؤجر فاذا بقى املحل 
مقفال ملدة تزيد عن ستة أشهر جاز للمؤجر أن يطلب التخلية ولو كانت مدة العقد مل تنته 
بعد وكان املستأجر قد أوىف مجيع االجرة املستحقة عليه.وغنى عن البيان ان ترك املحل 
دون استعامل ال يكون سببا لالخالء مهام استطالت مدته اذا رجع اىل قوة قاهرة كام لو 
قامت جهة االدارة بشغل املحل عى سبيل االستيالء املؤقت أو كان املحل آيال للسقوط 

ومن املخاطرة ممارسة العمل فيه ، وهذا ما تقىض به القواعد العامة.
٥ - أيلولة العني للسقوط أو صدور قرار ملزم هبدمها :ليس من املصلحة أن يبقى البناء 
االيل للسقوط قائام ومشغوال بالسكان دون أن يدعم أو يرمم وانام املصحلة ىف املبادرة 
اىل هدمه وازالته او اىل اصالحه وتقويته وهلذا أجاز القانون طلب االخالء اذا ثبت ان 
املكان املؤجر أصبح آيال للسقوط وخيشى منه عى سالمة السكان ، ويثبت هذا بأى دليل 
مقنع وغالبا ما يكون االثبات بتقرير من البلدية ، فاذا حكم باالخالء هلذا السبب اعترب 

عقد االجيار منتهيا وال يملك املستأجر العودة اىل املكان اال بعقد جديد.
العمرانية فأجاز  النهضة  القانون أال يقف عثرة ىف سبيل  البناء :رأى  ٦ - اهلدم العادة 
للاملك مطالبة املستأجر باالخالء متى كان اهلدم العادة البناء وذلك ىف حاالت معينة عى 
سبيل احلر هى :أ - اذا كان قد مىض عى انتهاء بناء العني املؤجرة مخس وعرشون سنة 
عى االقل.ب - اضافة البلدية اراض اىل العقار ال تقل مساحتها عن عرشة ىف املائة من 
مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية أو تعديل ىف حدود العقار.ج - اقامة 
مبان استثامرية او جتارية حديثة بدال من البيوت واملبانى املتعارف عى تسميتها بالبيوت 
العربية.وحتقيقا للحكمة من االخالء ىف هذه احلاالت أوجب القانون أن يزيد حجم البناء 
اجلديد عى القديم بنسبة مخسني ىف املائة عى االقل أو ىف حدود أعى نسبة تسمح هبا نظم 
بعد  اال  باالخالء  القانون احلكم  البناء مل جيز  اهلدم واعادة  البناء.وضامنا جلدية مرشوع 
احلصول عى الرتاخيص الالزمة من اجلهة املختصة ، كام أوجب عى املالك أن يرشع ىف 
اهلدم خالل ستة أشهر من تاريخ االخالء وأن يبدأ ىف البناء ىف املدة التى حددهتا البلدية 
ىف الرتاخيص املشار اليها. فاذا أخل بأى من امليعادين املذكورين كان للمستأجر احلق ىف 

العودة اىل شغل العني أو املطالبة بالتعويض أن كان له مقتض.
٧ - تعلية البناء :أجاز القانون للاملك احلق ىف االخالء لتعلية املبنى باضافة طبقات اليه 
واشرتط اال يكون ممكنا اجراء التعلية مع بقاء املستأجر ىف العني املؤجرة ، كام اشرتط أن 
يرشع املالك ىف اعامل التعلية قبل مىض ستة أشهر من تاريخ االخالء الفعى فاذا تأخر 
بدون عذر مقبول كان للمستأجر أن يعود اىل شغل العني املؤجرة أو التعويض ان كان له 
مقتض.وال حيكم باالخالء قبل احلصول عى الرتاخيص الالزمة العامل التعلية من اجلهة 

املختصة.
٨ - احلاجة للسكن :أجاز القانون للاملك أن يطلب االخالء اذا قامت به حاجة للسكن 
ىف العني املؤجرة بنفسة أو باحدى زوجاته أو أحد اصوله أو فروعة أو كان مالك العقار 
ال يملك سوى املكان املؤجر ويرغب ىف سكناه بنفسة ، والقانون ال يشرتط هنا وجود 
حالة رضورة ملجئة ولكنه يكتفى بوجود حاجة للسكن ، وهذه احلاجة ليس هلا معيار 
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منضبط تقدر دائام عى مققتضاه ولكنها تتفاوت من حالة اىل أخرى بحسب الظروف مما 
يقتىض املرونة ىف تقديرها واملهم أن تكون حاجة فعلية ، وكل هذه امور يقدرها القاىض 
بحسب ما يظهر له من وقائع احلالة املعروضة عليه وما حييط هبا من الظروف املالبسة. 
واذا حكم باالخالء وجب شغل املكان ىف خالل ستة أشهر من تاريخ اخالئه فاذا مل يتم 
هذا بغري عذر مقبول جاز للمستأجر أن يطالب املالك بالتعويض ان كان له مقتض.عى 
أنه اذا كان مالك العقار ال يملك  سوى العني املؤجرة ، فقد أجاز له القانون طلب اخالئها 

دون ما رشط سوى ابداء رغبته ىف سكناها.  
٩ - الرغبة ىف استعامل العني املؤجرة :اذا كانت العني املؤجرة واقعة ضمن سكن املالك 
اخلاص جاز للاملك أن يطلب اخالءها اذا رغب ىف استغالهلا او استعامهلا بنفسه أو بأحد 
أصوله او فروعه او من يعوهلم.ويكفى هنا جمرد الرغبة ىف استعامل املكان أو استغالله 

دون حاجة اىل البحث عن نوع هذا االستعامل أو االستغالل أو مدى احلاجة اليه.
١٠ - ممارسة التجارة :أجاز القانون اخالء العني املؤجرة اذا كان والد القارص يامرس 
التجارة ىف عني مملوكة أو خمصصة له وأجرها الوىص بعد وفاته واحتاج القارص اليها بعد 
بلوغه سن الرشد ملامرسة التجارة هبا ومل يكن لدية أى حمل جتارى آخر ، وذلك تقديرا 
حلاجتة ورعايه ملصلحته ، بحيث اذا مل يشغل العني بنفسه جاز للمستأجر العودة اىل العني 

أواملطالبة بالتعويض ان كان له مقتض.
أو  أية مهنة  أو  التجارة  املؤجرة ان كانت حمال ملزاولة  العني  القانون اخالء  ١١ - أجاز 
اقامة  قانون  الحكام   طبقا  املستأجر  بابعاد  قرار  او  قضائى  حكم  وصدر  أخرى  حرفة 

االجانب الصادر بمرسوم االمريى رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩.
وقد اجازت املادة ) ٢١ ( من القانون للقاىض عندما حيكم باالخالء أن يمهل املستأجر 
املدة التى يراها مناسبة لالخالء بحيث ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ احلكم ، واستثنت 
من ذلك بعض حاالت نصت عليها البنود ) ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ١١( من املادة ) ٢٠ ( 
املشار اليها ، والتى يعترب االخالء فيها اما جزاء عى اخالل املستأجر بالتزاماته أو أمرا ال 
مفر منهرغب فيه املؤجر أو مل يرغب كام هو الشأن بالنسبة للمبانى االيلة للسقوط أو التى 

يصدر قرار ملزم هبدمها من السلطة املختصة أو ىف حالة ابعاد املستأجر.
وتقديرا من القانون لوضع املستأجر ىف غري احلاالت املشار اليها وحيث اليرجع االخالء 
اىل خطأ منه أو تقصري ، نصت الفقرة الثانية من املادة ) ٢١ ( السالفة الذكر عى ان يكون 
شغل املستأجر للعني املؤجرة خالل مهلة االخالء بدون مقابل فاذا قلت هذه املهلة عن 
بالنسبة  أنه  املدة.عى  هذه  أجرة  يكمل  بام  املستأجر  بتعويض  احلكم  وجب  أشهر  ستة 
للحالتني املنصوص عليهام ىف البندين ) ٦و٧ ( من املادة املشار اليها فيجب احلكم بتعويض 
املستأجر باالتى :أ - ما يكمل أجرة ستة أشهر ان قلت مهلة االخالء عن ستة أشهر.ب 
- اذا زادت مدة انتفاعه بالعني املؤجرة عى ست سنوات فيحكم له باالضافة اىل التعويض 
املنصوص عليه ىف البند ) أ ( ، بام يعادل أجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بام 
ال جياوز أجرة ستة أشهر.وجيوز تعديل مهلة االخالء وقيمة التعويض املنصوص عليهام 

ىف هذه املادة بمرسوم.
ونصت املادة ٢٢ عى أن االجيار ال ينتهى بموت املؤجر وال بموت املستأجر بل ينتقل اىل 
العقد. اهناء  املستأجر أن يطلبوا  القانون لورثة  ، ومع ذلك أجاز  للمتوىف  العام  اخللف 
والقصد من اطالق حرية ورثة املستأجر ىف ابقاء العقد او اهنائه هو متكني الورثة من تدبري 
امورهم عى ضوء االعذار التى طرأت بعد وفاة مورثهم فقد يرون أن العقد اصبح مرهقا 
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هلم أو أنه جماوز حلدود حاجتهم وال طاقة هلم باحتامل أجرة عالية فينفتح امامهم باب 
للتخلص من أعباء االجيار وذلك باستعامل حقهم ىف اهنائه. وقد رئى عدم مناقشة الورثة 
فيام يكون عندهم من أسباب تدعوهم الهناء العقد وذلك عى اعتبار أن هذه امور خاصة 
تتعلق هبم وقد يفىض البوح هبا ىف ساحات املحاكم اىل شىء من احلرج وعى ذلك يكون 

من اخلري ان يستقلوا وحدهم بتقدير املوقف والبت ىف مصري العقد.
وىف ختام االحكام اخلاصة بانتهاء االجيار حددت املادة ٢٣ من القانون التزامات املستأجر 
عندما ينتهى االجيار الى سبب ، فالزم املستأجر بأن يرد العني املؤجرة باحلالة التى تسلمها 
عليها عند البدء ىف تنفيذ العقد اال ما يكون قد اصاهبا من تلف أو هالك ال يد له فيه. واذا 
كانت حالة العني عندما استلمها املستأجر قد دونت ىف حمرر فان مدونات املحرر املذكور 
تكون هى املرجع ىف بيان ما جيب أن تكون عليه العني عندما ترد للمؤجر ىف هناية العقد 
، واما اذا خال املحرر من اوصاف العني او مل يوجد حمرر اصال افرتض أن املستأجر قد 
تسلم العني بحالة حسنة وان كان له أن يدحض ذلك ويقيم الدليل عى عكسه بجميع 
طرق االثبات.وقد يستبقى املستأجر العني حتت يده بغري حق حتى بعد انتهاء عقده فيعد 
غاصبا طوال مدة وضع يده التالية لنهاية العقد وجيب عليه عن مدة االغتصاب تعويض 

، رأى القانون حتديده بام يوازى ضعف االجرة. 
ونصت املواد من ٢٤ اىل ٢٧ عى االحكام املتعلقة باالختصاص واجراءات التقاىض.
للتقاىض  رسم  اذا  اال  املطلوب  الوجه  عى  تتحقق  ال  منه  الفائدة  أن  القانون  رأى  وقد 
اجراءات مبسطة وخمترة يمكن عن طريقها الفصل ىف املنازعات االجيارية عى وجه 
عى  ترى  املرافعات  قانون  ىف  املقررة  واالجراءات  القواعد  أن  االستعجال.واالصل 
هذا  نصوص  تضمنت  وقد   ، رصحية  بنصوص  استثنى  ما  اال  صنوفها  بجميع  القضايا 
القانون بعض استثناءات تطبق ىف احلدود املرسومة هلا مع اتباع احكام املرافعات فيام هو 
ىف  القانون  اشرتط   ، التخصص  بمزايا  وانتفاعا  للرعة  وتوخيا  اطارها.  عن  خارج 
منازعات االجيار والتعويضات الناشئة عنه أن ينعقد االختصاص لدائرة اجيارات تنشأ 
لدى املحكمة الكلية. وتصدر أحكامها من ثالثة قضاة. وتشتمل دائرة االجيارات عى 
غرفة أو أكثر حسب احلاجة.كذلك أجاز القانون لرئيس املحكمة الكلية أن يندب أحد 
أعضائها للفصل هنائيا ىف الدعوى التى  ال يطلب فيها االخالء وال جتاوز قيمتها مخسامئة 

دينار.
وفيام عدا االحكام الصادرة باالخالء نص القانون عى أن تكون مجيع االحكام الصادرة 

ىف منازعات االجيار مشمولة بالنفاذ املعجل )مادة ٢٤(.
الدعوى  لرفع  مبسطة  طريقة   )٢٥( املادة  ىف  القانون  رسم   ، والتيسري  التبسيط  وابتغاء 
مؤداها أن املدعى أو من ينوب عنه يقدم اىل قلم الكتاب صحيفة الدعوى وصورا منها 
تقع خالل اسبوع  الكتاب جلسة  قلم  الرسم كامال فيحدد  بقدر عدد اخلصوم ويؤدى 
ويؤرش مقدم الصحيفة بام يفيد علمه باجللسة املحدد ثم يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى 
وارسال أصل الصحيفة وصورها ىف نفس يوم تقديمها او ىف اليوم التاىل عى االكثر اىل 
ادارة التنفيذ لتقوم باعالهنا اىل املدعى عليه قبل اجللسة بيومني عى االقل ، وهذه الطريفة 
املبسطة ليست الزامية اذ املقصود هبا التيسري عى املدعى وال تثريب عليه اذا هو هجرها 
القانون  رسم  والرعة  التيسري  فكرة  مع  دعواه.ومتشيا  رفع  ىف  العادى  الطريق  واتبع 
اجراءات مبسطة لنظر الدعوى وقرر أن وكالء اخلصوم ال يشرتط أن يكونوا من املحامني 
وال من االقارب واالصهار وانام جيوز أن حيرض أى وكيل تتوافر فيه رشوط الوكالة العامة 
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ويكون توكيله ثابتا ىف ورقة رسمية أو موثقة او ىف حمرض اجللسة ، وهذا الوكيل له أن 
يوكل حماميا ولو مل يرح بذلك ىف سند وكالته ، وترى وكالته ىف مجيع مراحل التقاىض 
ومراحل التنفيذ ما مل يقيدها املوكل رصاحة عند اصدار التوكيل ىف أى وقت تال.واملحكمة 
تفصل ىف الدعوى عى وجه الرعة ، وتراعى ىف التأجيل أن يكون ملدة ال تزيد عى اسبوع 
ما مل تستلزم طبيعة االجراء املطلوب مدة أطول فيكون التأجيل جللسة قريبة بقدر االمكان 

حتدد عى ضوء الظروف وبقدر ما يلزم المتام االجراء.

  املذكرة ايضاحية للقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض احكام 
املرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ يف شأن اجيار العقارات   

صدر املرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ يف شأن اجيار العقارات وتضمن احكاما 
تعترب استثناءا من االحكام العامة يف املرافعات بأن خول للخصوم احلضور يف دعاوي 
االجيارات بأنفسهم او بمن يوكلونه عنهم بورقة رسمية او موثقة دون ان يشرتط صلة 
معينة بني املوكل والوكيل ، كام مل يشرتط يف الوكيل ان يكون حماميا ، وكان ذلك مراعاة 
لطبيعة دعاوي االجيارات وبقصد ختفيف النفقات عى مالك العقارات ، وبالتايل فكانت 
صحف تلك الدعاوي تقدم دون اشرتاط توقيع حمامي عليها ، ان القانون رقم ٦٢ لسنة 
١٩٩٦ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ يف شأن تنظيم مهنة املحاماة 
امام املحاكم قد نص يف املادة ١٨ منه عى انه فيام عدا الدعاوي التي ال تزيد قيمتها عى 
مخسة االف تبطل صحيفة الدعوى او الطعن او االلتامس اذا مل توقع من حمام مقبول امام 
املحكمة التي ترفع اليها . وقد اثار هذا النص جدال وخالفا يف العمل حول ما اذا كان 
هذا النص يري عى دعاوي االجيارات الكلية ام ال ، بحسبان ان قانون االجيارات انام 
هو قانون خاص ال حمل لريان قانون املحاماة عليه ، لذا رؤي حسام هلذا اخلالف واتساقا 
مع مسلك املرشع يف قانون االجيارات النص عى انه ال يشرتط توقيع حمام عى صحف 

تلك الدعاوي . وأعد لذلك مرشوع القانون املرافق .  
وال جيوز الطعن ىف احلكم الصادر ىف الدعوى بطريق االستئناف اال خلطأ ىف تطبيق القانون 
أو تأويله او اذا وقع بطالن ىف احلكم او ىف االجراءات أثر ىف احلكم. ويكون ميعاد الطعن 
باالستئناف مخسة عرش يوما من تاريخ صدور احلكم. وال جيوز الطعن بطريق التمييز ىف 

االحكام الصادرة ىف االستئناف )مادة ٢٦(.  
وبالنسبة للدعاوى املنظورة امام املحاكم ىف تاريخ نفاذ هذا القانون ، ققد نصت املادة ٢٧ 

عى رسيان احكامه عليها اذا مل يكن قد صدر فيها حكم هنائى حتى تاريخ العمل به.
واخريا نصت املادة ٢٨ عى الغاء القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ ، املعدل بالقانون رقم 

١١٣ لسنة ١٩٧٦ وكل نص خيالف احكام هذا القانون.

املذكرة االيضاحية للقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠  بتعديل بعض احكام  املرسوم 
بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ يف شأن اجيار العقارات  

نظرا ملا متر به البالد حاليا من ازمة انتشار وباء كورونا وما ترتب عليه من صدور قرار 
جملس الوزراء بتعطيل املرافق العامة يف الدولة محاية لألمن والسلم والصحة العامة ، وقد 
ترتب عى ذلك تعطيل بعض االنشطة التجارية مما رؤي معه محاية املستأجرين املترضرين 
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من هذه احلالة من احلكم عليهم باخالء العقارات املؤجرة 
فقد جاء مرشوع القانون باضافة فقرة جديدة اىل البند رقم ) ١ ( من املادة ) ٢٠ ( من 
املرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ يف شأن اجيار العقارات تقرر عدم جواز احلكم 
باخالء العني املؤجرة يف حالة ختلف املستأجر عن سداد االجرة خالل الفرتة التي يقرر 
جملس الوزراء تعطيل او وقف العمل خالهلا يف مجيع املرافق العامة للدولة محاية لألمن 
او السلم العام او الصحة العامة التي تقتضيها املصلحة العليا للبالد ، وتقوم املحكمة 
املختصة بتحديد طريقة سداد االجرة املتأخرة لصالح املؤجر ومدة التقسيط وقيمة كل 

قسط وفقا للحالة املالية للمستأجر وظروف كل دعوى .
كام استبدل مرشوع القانون بنص الفقرتني االوىل والثانية من املادة ٢٤ من املرسوم بالقانون 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ املشار اليه ، بأن تشكل دائرة اجيارات من قاض واحد باملحكمة 
الكلية وتشتمل عى غرفة او اكثر حسب احلاجة وذلك للعمل عى زيادة عدد الدوائر 
املختصة بالفصل يف املنازعات املتعلقة باالجيارات ايا كانت قيمتها والتعويضات املرتتبة 

عى هذه املنازعات .
وملا كانت املدة الزمنية بتوقيف األعامل او تعطيلها غري حمددة فقد رؤى اضافة مادة جديدة 
برقم ٢٦ مكرر د اىل املرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ املشار اليه ، تقرر عدم احتساب 
مدة التعطيل او الوقف التي يقررها جملس الوزاء ضمن املواعيد املنصوص عليها يف هذا 
القانون ، عى ان يستأنف حساهبا اعتبارا من اليوم الذي يعينه جملس الوزراء للعودة اىل 

العمل .
وتري احكام مرشوع القانون بأثر رجعي من تاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٢٠  


