
 عمد اإلٌجار

 فصل تمهٌدي:أهمٌة عمد اإلٌجار وخصائصه.

لٌس عمد اإلٌجار بالل أهمٌة من عمد البٌع, وال بأضٌك منه تداوال وهو من الناحٌة العملٌة من أكثر 

العمود انتشارا, وال ٌستغنً عن مباشرته أحد إال من كان ٌملن كل ما ٌحتاج إلٌه وهذا هو النادر. 

 اإلٌجار من النواحً اآلتٌة: وٌمكن إجمال أهمٌة عمد

من الناحٌة اإلجتماعٌة ٌعد الوسٌلة التً تتمكن بها الطبمة المتوسطة او الطبمات الضعٌفة  -1

التصادٌا فً المجتمع من الحصول على مسكن ٌأوٌها دون أن تضطر إلى دفع تكالٌف إنشاء 

 هذا المأوى.

ل األرض والعٌش على فائض هو النظام الذي ًٌمكن طبمة المزارعٌن البسطاء من استغال -2

 ثمارها.

ٌعد اإلٌجار وسٌلة ٌتمكن بها أفراد المجتمع من اإلنتفاع ببعض المنموالت التً ال ٌستطٌعون  -3

 شرائها أو حٌازتها.

ان الهٌكل االجتماعً ألي مجتمع ٌشتمل على طائفتً: المؤجرٌن والمستأجرٌن, أي أنهما  -4

اختالف المصالح بٌن كال الطبمتٌن فٌظهر  ٌدخالن فً عاللة لانونٌة بشكل دائم, وبسبب

التنازع بشكل أظهر من عمد البٌع, لذا ٌعد عمد اإلٌجار هو الدستور المنظم لهذه العاللات, كما 

ٌعد التنظٌم المانونً)الممنن( من األهمٌة بمكان, حٌث ٌهدف إلى إلامة هذه العاللات على 

 المشتركة لكل من الطائفتٌن.  شًء من التوازن والتعاون والعدل بتحمٌك المنفعة

 تعرٌف عمد اإلٌجار
من المانون المدنً العرالً عمد اإلٌجار بأنه "تملٌن منفعة معلومة, بعوض 722عرفت المادة 

 معلوم, لمدة معلومة, وبه ٌلتزم المؤجر أن ٌَمِكن المستأجر من اإلنتفاع بالمأجور".

 من اإلنتفاع واألجرة والمدة. ٌستفاد من التعرٌف بأن عناصر اإلٌجار هً التمكٌن

لمد تأثر المشرع العرالً كما ٌبدو_فً تعرٌفه لعمد اإلٌجار_ بفمه الشرٌعة اإلسالمٌة الغراء 

والتً تشٌر تعرٌفاته المتعددة إلى أن المؤجر ٌلتزم بتملٌن المنفعة للمستأجر وتركه ٌنتفع 

تماد المذهب السلبً فً تصوٌر بالعٌن. وهذا ما ٌتضح من العبارة األولى, وهو ما ٌسمى بإع

( من أًن على المؤجر بعد لبضه 742التزامات المؤجر وكان من نتائجها ما لضت به المادة )

األجر المسمى المشروط تعجٌله أن ٌسلم المأجور للمستأجر بالحالة التً هو علٌها ولت العمد. 

ٌجابً فً تصوٌر التزامات ( فتوحً باألخذ بالمذهب اإل722أما العبارة الثانٌة من المادة )

 ( من الزام المؤجر بصٌانة العٌن المؤجرة.757المؤجر, وكان من نتائجها ما لضت به المادة)

 خصائص عمد اإلٌجار

اإلٌجار عمد رضائً ال ٌشترط إلنعماده شكل خاص, فهو ٌنعمد بمجرد توافك إرادة الطرفٌن -1

ٌر عن إرادتهما فٌنعمد اإلٌجار بالكتابة والمشافهة أو المتعالدٌن أٌا كانت الوسٌلة التً اختاراها للتعب



اإلشارة الدالة, إال ان هذه الماعدة لٌست من النظام العام, ولذلن فلٌس هنان ما ٌمنع المتعالدٌن من 

 اإلتفاق على إشتراط الكتابة ركنا لإلنعماد أو من أجل إثبات العمد.

 1979( لسنة87ان لانون إٌجار العمار رلم) ومع أن األصل فً عمد اإلٌجار أنه عمد رضائً إال

 المعدل, أوجب إبرام عمود اإلٌجار كتابة) بالنسبة للعمارات الخاضعة ألحكامه(.

ونستطٌع استنتاج ذلن من خالل بعض النصوص كنص الفمرة الرابعة من المادة السابعة التً تلزم 

 المؤجر إٌداع نسخة من عمد اإلٌجار لدى دائرة ضرٌبة العمار.

ومما ال شن فٌه ان مثل هذا النص ال ٌجعل من عمد اإلٌجار عمدا شكلٌا, وإنما الغرض منه فرض نوع 

 من الرلابة من لبل الجهات المختصة, والتأكد من مدى مراعاة المتعالدٌن ألحكام لانون إٌجار العمار.

ٌم المأجور وتمكٌن اإلٌجار عمد ملزم للجانبٌن: أو من العمود التبادلٌة, فالمؤجر ٌلتزم بتسل-2

المستأجر من اإلنتفاع بالعٌن المؤجرة واجراء اإلصالحات الضرورٌة فً العٌن المؤجرة, وٌلتزم 

المستأجر بالوفاء باألجرة وبأجرة الترمٌمات التأجٌرٌة وعدم استعمال المأجور خالفا لألغراض 

 المبٌنة فً عمد اإلٌجار.

ٌث لو أبطل التزام أحدهما أو انمضى, بطل االلتزام الممابل وترتبط التزامات الطرفٌن ارتباطا وثٌما بح

وانمضى. وبما ان عمد اإلٌجارمن العمود الملزمة للجانبٌن فإنه ٌخضع لمواعد الفسخ إذا أخل أحد 

 الطرفٌن بالتزام من التزاماته.

خذ األجرة عمد اإلٌجار من عمود المعاوضة: ألن كال من طرفٌه ٌأخذ ممابال لما ٌعطً, فالمؤجر ٌأ-3

ممابال للمنفعة التً ٌستوفٌها المستأجر من المأجور. وعلى ذلن ٌختلف اإلٌجار عن العارٌة التً ٌترن 

 المعٌر بممتضاها منفعة الشًء للمستعٌر بال عوض.

اإلٌجار عمد ٌرد على المنفعة: ألن الغرض منه هو تمكٌن المستأجرمن اإلنتفاع بشًء لمدة معٌنة -4

 لمؤجر.ٌعود بعدها الى ا

ولما كان اإلٌجار ٌرد على المنفعة, فأنه ال ٌكون إال على األشٌاء التً تمبل اإلستعمال المتكرر, فال ٌرد 

 على تلن التً تستهلن من أول إستعمال لها.

اإلٌجار من عمود المدة أو العمود الزمنٌة: فالزمن عنصر جوهري فٌه ال وصٌف عارض, وبناَء -5

صول على المنفعة كلها فور انعماد العمد, وإنما ٌلزم الزمن لٌتم الحصول على ذلن فانه الٌمكن الح

علٌها, ولذلن إذا فسخ عمد اإلٌجارأو أبطل فانه ال ٌمكن إنكار اآلثار التً ترتبت على العمد لبل الفسخ 

 أو اإلبطال فهً آثار لد تحممت وانتهت.

عمد مؤلت ال ٌمكن فٌه أن تكون منفعة العٌن المؤجرة لد  وبما أن عمد اإلٌجار ٌرتبط بمدة معٌنة,فهو

 منحت للمستأجر بدون تحدٌد مدة.

عمد اإلٌجار من أعمال اإلدارة, ال من عمود التصرف كالبٌع ألنه ٌعتبر وسٌلة إلستغالل الشًء -6

والحصول على ثماره وهو ٌولد التزامات وحمولا شخصٌة, وهذا هو األصل. ولذلن ال ٌشترط فً 

لمؤجر لكً ٌكون له الحك فً إبرام عمد اإلٌجار أن تكون له أهلٌة التصرف وإنما ٌكفً هنا أن ٌتمتع ا



باهلٌة اإلدارة فمط أي ان ٌموم باألعمال التً ال تمس ملكٌة الشًء أو التصرف فٌه, كاإلٌجار لمدة ال 

 تزٌدعن ثالث سنوات أو أعمال الحفظ والصٌانة.

اإلٌجارإذا كان واردا على العمارات الخاضعة ألحكام لانون إٌجار العمارات رلم وٌالحظ هنا أن عمد 

من 1المعدل فانه ٌمتد امتدادا لانونٌا لمدة اثنتا عشرة سنة, حسبما لضت به الفمرة1979لسنة87

العمارات المعدة  3من المادة 2من هذا المانون, وٌستثنى من هذا اإلمتداد كما جاء فً الفمرة  3المادة

أوبعده فتكون مدة نفاذ عمد اإلٌجارفٌها وفك اتفاق  1/1/1998للسكنى المبنٌة حدٌثا واكتمل بنائها

 الطرفٌن.

السؤال الذي ٌطرح هنا هو: هل ٌعد عمد اإلٌجار فً ظل هذا اإلمتداد عمال من أعمال اإلدارة, أم أنه 

 ٌعد داخال ضمن أعمال التصرف؟

ٌتبٌن بأن المستأجراذا ظل منفذا  3ى األخص نص المادةمن خالل مطالعة نصوص هذا المانون وعل

اللتزاماته الممررة فً المانون, فان المؤجر ال ٌستطٌع اخراجه من العٌن المؤجرة إال إذا توافر سبب 

 من هذا المانون. 17من أسباب التخلٌة الواردة فً المادة

رف فٌه بالتأجٌر لمن ٌشاء وباألجرة بمعنى أنه لم ٌعد للمالن كامل الحرٌة فً اإلنتفاع بملكه والتص

 التً ٌرٌدها بعد إنتهاء مدة عمد اإلٌجار.

ان هذا اإللتطاع من سلطات المالن على ملكه لد حدث لمصلحة المستأجر, حٌث اكتسب األخٌر سلطات 

على ملن غٌره لم ٌكن من شأن الحك الشخصً فً األصل أن ٌولدها, ولم ٌعد للمالن سوى الحك فً 

 جرة.تحصٌل األ

هذه األسباب هً التً دعت بعض األساتذة المختصٌن بشرح أحكام لوانٌن اإلٌجار)الخاصة( أن ٌذهبوا 

الى المول بأن تأجٌر العمارات الخاضعة لهذه األحكام ٌعتبر من لبٌل أعمال التصرف ولذلن ال تثبت 

 أهلٌة التأجٌر إال لمن كانت له أهلٌة التصرف فً خصوص هذه العمود.

 

 

 

 

 

 مٌٌز عمد اإلٌجار عن غٌره من العمودت

بالرغم من وضوح خصائص عمد اإلٌجارإال أنه لد تدق التفرلة بٌنه وبٌن بعض العمود األخرى لدرجة 

ٌصعب معها تحدٌد طبٌعة العمد ووصفه.وفً هذه الحالة تثور مشكلة معرفة ماهو العمد الذي نحن 

 إزاءه.



ف الذي أعطاه الطرفان للعمد حٌث ٌجب أن ٌعرفا لبل ولد ٌكون من المفٌد أوال الرجوع الى الوص

 غٌرهما ما أرادا عمله. ومع ذلن ٌنبغً الحذر وعدم األخذ بهذا الوصف كأمر مسلم به.

حمٌمة العمد. وتخضع المحكمة فً تكٌٌفها  -عن لصد-ذلن أنهما لد ٌخطئان فً الوصف ولد ٌخفٌان 

ونعرض فٌما ٌلً للتمٌٌز بٌن اإلٌجار والودٌعة  للعمد الذي ٌعرض علٌها لرلابة محكمة التمٌٌز.

 والعارٌة وعمد العمل وحك اإلنتفاع.

 أوال: اإلٌجار والودٌعة 

 الودٌعة: عمد به ٌحٌل المالن او من ٌموم ممامه حفظ ماله الى آخر وال تتم إال بالمبض.

فاع بالشًء بٌنما ٌكون وبذلن ٌختلف اإلٌجار عن الودٌعة ألن األمر األساس فً عمد اإلٌجار هو اإلنت

هذا األمر فً عمد الودٌعة هو حفظ الشًء المودع. ولهذا ال ٌدفع الودٌع أجرا, بل من الجائز ان ٌتفك 

 مع الموِدع أن ٌتماضى هو األجرعن حفظ الودٌعة.

كذلن ٌختلفان من ناحٌة أخرى بأن الودٌع ٌلتزم برد الودٌعة الى المودع بمجرد طلب الموِدع, إال اذا 

هر من العمد أن األجل لد عٌن لمصلحة الموِدع. كما انه للودٌع أن ٌلزم المودع بتسلم الشًء وفً ظ

أي ولت إال إذا ظهر من العمد أن األجل لد عٌن لمصلحة المودع أما المستأجر فاألصل أنه ال ٌلتزم برد 

 العٌن المؤجرة إال بعد انمضاء عمد اإلٌجار.

 ٌجارمع الودٌعة وٌصعب التمٌٌز بٌنهما:بعض الصور التً ٌختلط فٌها اإل -

العمد الذي تسمح بممتضاه إدارة أحد المعارض ألحد األشخاص بوضع اشٌاء تخصه للعرض على -1

 الجمهور فً ممابل مبلغ معٌن هل ٌعتبر إٌجارا أم ودٌعة لهذه المعروضات؟

وضة أم تترن المكان األمر ٌتولف على ما إذا كانت إدارة المعرض تلتزم بحفظ األشٌاء المعر -ج

 لصاحب المعروضات ٌحرسها بنفسه.

ولد لضت المحاكم الفرنسٌة فً بعض أحكامها باعتبار العمد ودٌعة وفً أحكام أخرى باعتباره إٌجارا 

 وفً أحكام غٌرها باعتباره عمدا غٌر مسمى. وذلن حسب المعٌار المتمدم.

العمد المتعلك بالخزائن الحدٌدٌة فً المصارف: كان الرأي السائد فً الفمه والمضاء ٌعده إٌجارا -2

للخزانة. بٌنما ٌذهب الرأي اآلخر الى اعتباره ودٌعة على أساس ان التزام المصرف بالمحافظة على 

علٌها التزاما الخزانة التزام جوهري, ولو كان المصرف مؤجرا للخزانة لكان التزامه بالمحافظة 

 ثانوٌا, فً حٌن أن العمٌل لد تعالد مع المصرف للحصول على هذا اإللتزام.

أن هذا العمد لٌس عمد ودٌعة عادٌة وإنما هو من عمود الحفظ المهنٌة  -بحك-وٌالحظ جانب من الفمه

تودع حٌث ٌتخذ الشخص الودٌعة المأجورة حرفة له كصاحب المرآب)الكراج( بالنسبة للسٌارات التً 

 عنده, والمصرف بالنسبة الى الخزانة.

 علما أن هنان آراء أخرى فً الموضوع ال ٌتسع الممام لذكرها.

 ثانٌا:اإلٌجار والعارٌة



اإلعارة: عمد به ٌسلم شخص آلخر شٌئا غٌر لابل لإلستهالن ٌستعمله بال عوض على أن ٌرده بعد 

 اإلستعمال وال تتم اإلعارة إال بالمبض.

عارٌة مع عمد اإلٌجار فً أن كال منهما ٌرد على اإلنتفاع بالشًء المؤجر او المعار بعد ٌشترن عمد ال

 أن ٌنفذ المستأجر او المستعٌر التزامه بالتمكٌن من هذا اإلنتفاع.

 أوجه اإلختالف األساسٌة:

ان العارٌة مجانٌة أي من عمود التبرع, فإذا انتفى عنها هذا الوصف واشترط ممابل اإلنتفاع   -1

 مدت وصفها باعتبارها عارٌة وسرت علٌها أحكام عمد اإلٌجار.ف

ان اإلٌجار عمد رضائً فً حٌن أن العارٌة تعد من العمود العٌنٌة التً ال ٌكفً التراضً  -2

 إلنعمادها بل البد من المبض لتمامها.

 بعض الصور التً ٌختلط فٌها اإلٌجار مع العارٌة -

اذا باع شخص منزال واستبمى لنفسه حك السكن فٌه مدة معٌنة بعد البٌع, أو اذا باع -1

شخص آلخر أرضا واستبمى لنفسه فٌها حك الصٌد مثال.فهل تثبت هذه الحموق بناَء على عمد 

 عارٌة دون ممابل, أم أنها تثبت بناَء على عمد إٌجار بممابل؟

د إٌجارا ألن هنان ممابل لإلنتفاع خصم من ثمن ٌذهب جانب من الفمه الى أن العمد هنا ٌع - أ

 المبٌع.

ٌمٌل الفمه الحدٌث الى عدم اعتبار العمد اٌجارا لما ٌترتب على اعتباره كذلن ضرورة  - ب

تطبٌك لوانٌن اإلٌجارالخاصة بالعمار وما ٌترٌب على ذلن من إمتداد لانونً للعمد.هذا من 

مكون من عنصرٌن أحدهما أساسً هو جانب, وكذلن ٌعد العمد بٌعا فمط والثمن فٌه 

المبلغ النمدي المتفك علٌه والثانً ثانوي هو السكن بالمنزل واإلستفادة من حك الصٌد 

 لمدة معٌنة.وهذا من الجانب اآلخر.

لد تموم جهة رسمٌة بتأجٌر لطعة أرض ألحد األندٌة مثال إللامة ملعب رٌاضً بأجر رمزي أو  -2

صدد إٌجار حمٌمً نظرا لتخلف األجرة وإنما بصدد عارٌة. وٌعد تافه, وفً هذه الحالة النكون ب

 العمد عارٌة فً هذه الحالة حتما ولو سماه الطرفان إٌجارا.

 ثالثا: اإلٌجار والعمل

عمد العمل: هو اتفاق بٌن العامل وصاحب العمل, ٌلتزم فٌه العامل بأداء عمل معٌن لصاحب العمل 

 تبعا لتوجٌهه وإدارته.

ف عن اإلٌجار فً أنه ال ٌموم على اإلنتفاع بشًء, بل بخدمات العامل. علما أن هذا والعمل ٌختل

 الفارق لم ٌمنع المانون الفرنسً من اعتبار العمل نوعا من اإلٌجار, فهو إٌجار لعمل العامل.

 بعض الصور التً ٌختلط فٌها اإلٌجار مع عمد العمل -

اذا استأجر شخص مركبة بسائمها من صاحب مركبات لنمل أمتعة, فهل ٌعد العمد والعا على  - أ

 عمل السائك أو على اإلنتفاع بالعربة؟

 ٌرى األستاذ السنهوري أن العبرة هنا بعمل السائك فٌكون هذا اإلتفاق عمد عمل.



ى أن ٌعطً اذا تعالدت شركة سٌارات مع سائك على أن تعطٌه مركبة ٌستغلها للنمل عل - ب

للشركة ربحا معٌنا, وبالً األرباح ٌأخذها لنفسه, فهل ٌعد اإلتفاق عمد عمل وٌكون السائك 

 عامال لدى الشركة, ام إٌجار وٌكون السائك مستأجراللعربة من الشركة؟

ّّ ٌذهب  المضاء الفرنسً الى أن اإلتفاق هنا عمد عمل, ألن صلة السائك بالشركة هً صلة 

واجر السائك على عمله هو الفرق بٌن إٌراد العربة وما ٌدفعه السائك  التابع بالمتبوع,

 للشركة فهو أجر متغٌر وهذا جائز فً عمد العمل.

*** ٌخلص مما سبك أن األساس الذي ٌجب اعتماده لمعرفة طبٌعة العمد وهل أنه عمد عمل أم 

اإلشراف  إٌجار ٌتجلى فً ضرورة مراعاة مدى ما ٌكون للشركة أو رب العمل من حك

والتوجٌه فإذا كان للشركة أو رب العمل مثل هذا اإلشراف والتوجٌه بما ٌنضوي تحت مفهوم 

 عمد العمل, كنًا بصدد عمد عمل, أما اذا لم ٌكن لهما ذلن كنًا بصدد عمد اإلٌجار.

 رابعا: اإلٌجار وحك اإلنتفاع

لمستأجر ٌنتفع بشًء ال ٌشبه حك المنتفع حك المستأجر من وجوه كثٌرة, فكل من المنتفع وا

 ٌملكه ولمدة معٌنة,إال ان الحمٌن ٌختلفان أٌضا من وجوه كثٌرة أهمها:

إن حك المستأجر حك شخصً, أما حك المنتفع فحمه عٌنً, وٌترتب على ذلن ان المنتفع  -1

 ٌستطٌع ان ٌرهن حمه رهنا رسمٌا أما المستأجر فال ٌستطٌع ذلن.

لمستأجر, فحمه ٌورث عنه إال اذا نص العمد على حك المنتفع ٌنمضً حتما بموته,أما ا -2

 عدم إنصراف أثره الى ورثة المستأجر.

 حك المنتفع لد ٌكون بعوض أو بدون عوض أما حك المستأجر فهو بعوض دائما. -3

إن حك المنتفع ٌكون مصدره أي سبب من أسباب كسب الحموق العٌنٌة, كالعمد والوصٌة  -4

 اث, أما حك المستأجر فمصدره العمد دائما.  والهبة ووضع الٌد وغٌرها عدا المٌر

إن حك اإلنتفاع ال ٌتضمن سوى التزاما عاما على عاتك مالن الرلبة هو أن ٌترن صاحب  -5

حك اإلنتفاع ٌنتفع بالشًء, أما عمد اإلٌجار فان التزام المؤجر بتمكٌن المستأجر من 

مستأجر من اإلنتفاع اإلنتفاع هو التزام إٌجابً ٌمتضً أن ٌستمر المؤجر بتمكٌن ال

 بالشًء المؤجر طوال مدة اإلٌجار.

 بعض الصور التً ٌختلط فٌها بحك اإلنتفاع -

اإلٌجار لمدى حٌاة المستاجر لد ٌلتبس بحك المنتفع, ألن كال منهما ال ٌورث بل ٌنتهً -أ

بموت المستأجر أو المنتفع. على أنه من المتفك علٌه ان اإلٌجار لد ٌكون لمدى حٌاة 

جردون أن ٌكون له من وراء ذلن حك عٌنً على الشًء المؤجر ألن طول المدة المستأ

 ولصرها ال تأثٌر له فً طبٌعة العمد.

هنان عمود اإلٌجار التً تبرم لفترات طوٌلة وتعطً للمستأجر حما عٌنٌا على العٌن -ب

د اإلٌجار المؤجرة, من هذه العمود عمد الحكر*. وهذه العمود ال ٌجوز الخلط بٌنها وبٌن عمو

العادٌة ألنها تعطً للمستأجر حما عٌنٌا. ولكن من ناحٌة اخرى ال ٌجوز لهذا السبب وحده 

خلطها بحك اإلنتفاع ألنها تنتمل الى الورثة على عكس حك اإلنتفاع الذي ٌنمضً بوفاة 

 المنتفع.

خربة  *عمد الحكر)هو عمد ٌجعل للمحتكر حما عٌنٌا فً األرض المحتكرة وٌمع عادة على أرض

  ٌمتضً استصالحها مدة طوٌلة.



 

 أركان عمد اإليجار

التراضً والمحل والسبب, وال ضرورة  -ال ٌموم إال بتوافر أركان ثالثة: عمد اإلٌجار كغٌره من العمود

فٌما ٌخص األركان الثالثة, فنكتفً باإلحالة الٌها  إلعادة ما سبك دراسته فً النظرٌة العامة لإللتزام

مع ذكر بعض األمور الخاصة بعمد اإلٌجار, وبناء على ماتمدم سنعرض لدراسة أركان عمد اإلٌجار 

 بالشكل التالً:

 التراضً فً عمد اإلٌجار.-أوال:

 المأجور.-ثانٌا:

 األجرة. -ثالثا:

 مدة اإلٌجار.-رابعا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 التراضً فً عمد اإلٌجار

اإلٌجار من العمود الرضائٌة فالبد من وجود الرضا بتاللً إرادتً الطرفٌن أي وجود اإلرادة والتعبٌر 

 عنها, من طرفً العمد أو من ٌمثلهما.

ثم البد من تطابك اإلرادتٌن)اإلٌجاب والمبول( فال ٌختلفان فً أمر من األمور األساسٌة وهً ) ماهٌة 

 الشًء المؤجر ومدة اإلٌجار(.اإلٌجار, و



غٌر أن وجود الرضا الٌكفً وحده, بل البد أن ٌكون رضا كل من الطرفٌن سالما من العٌوب التً 

تجعله مولوفا وهً اإلكراه والغلط والغبن مع التغرٌر أما اإلستغالل فال ٌجعله مولوفا وإنما ٌجٌز 

 ل سنة من تارٌخ إبرام العمد.للمتعالد أن ٌطلب رفع الغبن عنه إلى الحد الممبول خال

 المبحث األول

 األهلٌة فً عمد اإلٌجار

ٌجب أن ٌكون كل من طرفً عمد اإلٌجار متمتعا باألهلٌة الالزمة إلبرام عمد اإلٌجار ولد نصت على 

( من المانون المدنً العرالً بأنه) ٌشترط إلنعماد اإلٌجار اهلٌة العالدٌن ولت العمد, 723ذلن المادة)

كون كل منهما عالال ممٌزا,وٌشترط لنفاذه كون العالدٌن عاللٌن غٌر محجورٌن كون المؤجر بأن ٌ

 مالكا لما ٌؤجره او وكٌال للمالن)او ولًٌا علٌه(.

ٌفهم من النص أعاله أن عمد اإلٌجار الذي ٌبرمه صغٌر غٌر ممٌز أي لم ٌبلغ سن السابعة كاملة أو 

 ا عدٌما األهلٌة.المجنون جنونا مطبما ٌكون باطال ألنهم

أما عمود اإلٌجار التً ٌبرمها الصغٌر الممٌز وَمن فً حكمه)المعتوه والسفٌه وذو الغفلة( فاتعمد 

مولوفة على إجازة ولٌه او وصٌه فً الحدود التً ٌجوز فٌها للولً او الوصً أن ٌبرم عمد اإلٌجار 

 دائرة بٌن النغع والضرر.ابتداًء نٌابة عن الصغٌر ألن عمد اإلٌجار من عمود اإلدارة ال

أما من أتم الخامسة عشرة من العمر فإذا أبرم عمد إٌجار فٌعد عمده صحٌحا وغٌر مولوف على  

 إجازة ولٌه فً حالتٌن:

أ( من المادة الثالثة من لانون -إذا تزوج بإذن المحكمة فٌعد كامل األهلٌة حسب الفمرة )أوال -1

 .1987لسنة 78رعاٌة الماصرٌن رلم 

المأذون بالتجارة فٌعد بمنزلة البالغ سن الرشد فً حدود التصرفات الداخلة تحت  الصغٌر -2

 ( من المانون المدنً العرالً.99-98اإلذن. حسب المادة )

 

 

 المبحث الثانً

 من له الحك فً اإلٌجار

كان المالن للشًء بالغا, وغٌر محجور علٌه فانه ٌستطٌع أن ٌؤجر ملكه  اذا:المالن-اوال:

 ألن من ٌملن حك التصرف بملكه بالبٌع مثال فانه ٌملن حك اإلدارة فٌستطٌع أن ٌؤجر ملكه.

إال أن الشًء لد ٌكون مملوكا ألكثر من شخص واحد كما لو اشترى عدد من األشخاص عمارا 

 شخص منهم أصبح مالكا على الشٌوع. فنكون إزاء ملكٌة شائعة, وكل

( منه على 731ولد عالج المانون المدنً العرالً هذا الموضوع فً عدة مواد إذ نصت المادة)

ما ٌلً)ٌجوز إٌجار الحصة الشائعة للشرٌن أو غٌره( وأكدت هذا الحكم الفمرة الثالثة من 

الشائعة لشرٌكه أو لغٌر )وٌجوز للشرٌن على الشٌوع أن ٌؤجر حصته -(بمولها:1761المادة)



شرٌكه(إن حك المالن على الشٌوع ٌتمٌد بعدم اإلضرار ببالً الشركاء كما أنه ٌتمٌد من ناحٌة 

)تكون إدارة المال -(مدنً عرالً, التً تمضً بأن:1/ف1764أخرى بما جاء فً المادة )

رأي أصحاب  الشائع من حك الشركاء مجتمعٌن مالم ٌوجد اتفاق ٌخالف ذلن, وما ٌستمر علٌه

المدر األكبر من الحصص فً أعمال اإلدارة المعتادة فٌكون ملزما للجمٌع حتى األللٌة التً 

 خالفت هذا الرأي(.

 اإلٌجار الصادرممن له حك اإلنتفاع بالشًء-ثانٌا:

 مالن حك المنفعة - أ
حك المنفعة :حك عٌنً ٌخول صاحبه استعمال الشًء المنتفع به وتوابعه واإلستٌالء 

مدنً عرالً( للمنتفع استغالل الشًء عن طرٌك  1252ماره مدة انتفاعه به)معلى ث

تأجٌره بشرط أال تزٌد مدة اإلٌجار عن مدة حك اإلنتفاع ذاته, كما ٌجب أن ال تتجاوز مدة 

( فاذا أجر المنتفع 1257اإلٌجار حٌاة المنتفع ألن حك اإلنتفاع ٌنتهً بموت المنتفع)م

بعد انمضاء خمس سنوات من مددة اإلٌجار فان اإلٌجار  الشًء لمدة عشر سنوات ومات

ٌنتهً بموته لزوال حك المنفعة, وٌبمى بالنسبة للخمس سنوات التالٌة لموته مولوفا على 

 مدنً(.732اجازة المالن الذي عادد إغلٌه حك المنففعة بموت المنتفع)م

 اإلٌجار الصادر من صاحب حك اإلستعمال أو حك السكنى - ب
( مددنً 1261تملٌن المنفعة لاصرا على اإلستعمال أو على السكنى)م ٌصح أن ٌكون

عرالً, وٌتحدد نطاق حك اإلستعمال وحك السكنى بممدار ما ٌحتاج إلٌه صاحب الحك 

(مدنً عرالً. فال ٌجوز تأجٌره للغٌر وإذا لام صاحب 1262)سهموأسرته فً خاصة أنف

 بتأجٌر حمه للغٌر ولع باطال لوروده على حك ال ٌمبل التأجٌر. حك السكنى أو اإلستعمال

واستثاًء من هذا الحكم أجاز المانون لصاحب حك اإلستعمال أو حك السكنى أن ٌؤججر 

(مدنً عرالً, 1263الشًء فً حالة وجود شرط صرٌح أو مبرر لوي ٌدعو الى ذلن)م

ر فال ٌستطٌعون سكناه, فٌجوز كأن ٌوصً شخص بسكن بٌت ألوالده ثم ٌنملون الى بلد آخ

اٌة المبرر ٌعد امرا متروكا لصاحب الحك فً مثل هذه الحالة أن ٌؤجر الشًء. وتمددٌر كف

 لماضً الموضوع.

 

 اإلٌجار الصادر من الدائن المرتهن رهنا حٌازٌا:-ثالثا:

ل وهو من ٌحوز شٌئا للمدٌن تأمٌنا على دٌنه, وله أن ٌستغ-الدائن المرتهن رهن حٌازة:

العٌن المرهونة وفما لما أِعَدت له, مالم ٌتفك على خالف ذلن. وتستنزل الغلة من الدٌن. 

(ٌستطٌع الدائن المرتهن أن ٌؤجر المرهون 1339وفً ضوء نصوص المانون المدنً)م

لسنة 87ألي شخص إال إذا كان الشًء المؤَجر خاضعا ألحكام لانون إٌجار العمار رلم 

المرتهن أن ٌموم بتأجٌره بسبب وجود مبدأ اإلمتداد المانونً. فال ٌستطٌع الدائن 1979

 وٌستثنى من ذلن إذا كان اإلٌجار للراهن ذاته.

 اإلٌجار الصادر من الوكٌل: -رابعا:
مدنً  927فً تصرف جائز معلوم)مسه عمد ٌمٌم به شخص غٌره ممام نف -الوكالة:

بشرط أن ال ٌتجاوز الوكٌل صحٌحا ونافذا بحك الموكل ٌجار الوكٌل عرالً(. ٌكون إ



الحدود التً رسمتها الوكالة. فإن َعمََد الوكٌل اإلجارة لمدة تزٌد عن المدة المحددة فً 

 الوكالة فإن اإلٌجار ٌكون مولوفا على إجازة الموكل.

المبحث الثالث: المٌود الواردة على التراضً 

 فً عمد اإلٌجار. 

 الرضائٌة إال أن هنان بعض المٌود  بالرغم من أن عمد اإلٌجار ٌعد من العمود

الواردة فً لانون إٌجار العمار ٌُجبَر المؤِجر بممتضاها على التأجٌر بشرط توافر بعض 

 -الشروط التً أشارت إلٌها النصوص المانونٌة ومن تلن الحاالت:

 -نمل العاملٌن فً الدولة أو األشخاص المعنوٌة العامة: -أوال:
المعدل على أنه )ٌجوز لمن  1979لسنة  87رلم  إٌجار العمارمن لانون  16نصت المادة 

نمل من العاملٌن فً الدولة أو لدى األشخاص المعنوٌة العامة أو نسب للعمل فً مدٌنة 

أخرى أن ٌشغل المسكن الذي كان ٌشغله سلفه بشروط عمد اإلٌجار السابك نفسها طبما 

 خ اخالء المأجور فعال(.إلحكام هذا المانون على أن ٌتحمل األجرة من تارٌ

 -بماء العمار المعد للسكن خالٌا لمدة تزٌد على تسعٌن ٌوما: -ثانٌا:
فاذا أمتنع مالن العمار المعد لإلٌجار لغرض السكن بعد إنتهاء المدة المذكورة تولت 

 (.1979لسنة  87من لانون إٌجار العماررلم 27السلطة المالٌة إٌجاره.)م

 

 الفصل الثانً 

 عمد اإلٌجار المحل فً
المحل فً عمد اإلٌجارهو العملٌة المانونٌة التً ٌراد إتمامها بٌن المؤجر والمستأجر 

إلنشاء التزامات بٌنهما, وتتمثل هذه اإللتزامات بتمكٌن المستأجر من اإلنتفاع بالمأجور 

عمارا كان أم منموال أم حما لمدة معٌنة, ممابل أجرة ٌلتزم بها المستأجر. وعلى هذا 

ألساس البد من اإلتفاق على المأجور واألجرة والمدة. ولهذا فإننا بصدد دراسة المحل فً ا

عمد اإلٌجار البد من التطرق الى الشًء المؤجر ثم األجرة وأخٌرا المدة, وستتم هذه 

 المعدل. 1979لسنة  87الدراسة فً إطار المانون المدنً ولانون إٌجار العماررلم 

 المبحث األول 

 لمأجورالشًء ا
ان الشًء المؤجر من الناحٌة المانونٌة الدلٌمة لٌس هو ذات العٌن المؤجرة, بل هو الحك 

الذي ٌكون للمؤجر على هذه العٌن, فتارةَ ٌكون للمؤجر على العٌن المؤجرة حك الملكٌة, 

فٌؤجر فً هذه الحالة حك ملكٌته. وتارةَ ٌكون للمؤجر على العٌن المؤجرة حك عٌنً 

 اع, فٌؤجر المؤجر حك اإلنتفاع ال حك الملكٌة, ألنه ٌملن اإلنتفاع دون الملكٌة.كحك اإلنتف

ولد ٌكون هذا الحك حما شخصٌا كحك المستأجر, فٌؤجر المؤجر حمه كمستأجر لمستأجر 

 من الباطن فً الحاالت التً ٌجوز له فٌها إجراء مثل هذا التصرف.



ار النافذ من حك اإلٌجار من الباطن أو مع األخذ بنظر اإلعتبار مولف لانون إٌجار العم

 المتنازل عن اإلٌجار الذي سندرسه الحما.

 شروط الشًء المأجور. -المطلب األول :

 ٌجب أن ٌكون الشًء المؤجر موجودا ولت      -وجود الشًء المؤجر: -أوال:

العمد, وعلى ذلن ٌكون إٌجار الشًء المعدوم باطال, فإذا أجر شخص دارا ٌظن أنها 

وجودة وهً غٌر موجودة, كان اإلٌجار باطال إلنعدام المحل. وكذلن الحال إذا كان الشًء م

. 2, كان اإلٌجار باطال إلنعدام المحل أٌضا1المؤجر لد ُوِجَد ولكنه هلن هالكا كلٌا لبل العمد

أما إذا كان الهالن جزئٌا, بأن إحترق جزء من الدار مثال, فإن اإلٌجار ٌبطل فً هذا الجزء 

ٌبمى صحٌحا فً الجزء البالً, إال إذا تبٌن أن اإلٌجار ما كان لٌتم بغٌر الجزء الذي و

 مدنً عرالً(.139احترق فٌبطل كله وفما لنظرٌة انتماص العمد)م

اما إذا كان الشًء معدوما ولت العمد, ولكنه ممكن الوجود فً المستمبل, كإٌجار دار لبل 

البناء, فأن اإلٌجار ٌكون صحٌحا, ألنه ال ٌشترط أن بنائها على أن ٌبدأ اإلٌجار ولت تمام 

ٌكون المحل موجودا ولت التعالد, بل ٌكفً أن ٌكون ممكن الوجود, وٌكون العمد فً هذه 

 الحالة مضافا الى أجل والف ما دام الشًء محمك الوجود.

 -تعٌٌن الشًء المؤجر: -ثانٌا:

ٌجب أن ٌكون الشًء المؤجر معٌنا تعٌٌنا كافٌا, ففً إٌجار المنزل مثال, ٌجب أن ٌحدد 

مولع المنزل ورلمه وتحدد طوابمه, إذا أجر سٌارة معٌنة بالذات, وجب أن ٌبٌن أٌة سٌارة 

ٌؤجرها وأن ٌذكر أوصافها الممٌزة. ولٌس من الضروري أن ٌكون الشًء معٌنا فعال, بل 

ال للتعٌٌن. فإذا إستأجر شخص من آخر مركبة للنمل من صنف معٌن ٌكفً أن ٌكون لاب

بأجرة معٌنة فللمؤجر أن ٌسلم المستأجر أٌة مركبة مادامت من الصنف المتفك علٌه 

وتصلح للغرض الممصود منها, وإذا إستأجرت مدرسة سٌارات لنمل التالمٌذ وبٌَُن عددهم, 

د وتكون صالحة للنمل, وإذا لم ٌتفك على فللمؤجرأن ٌسلمه سٌارات كافٌة لنمل هذا العد

 درجة الشًء من الجودة, التزم المؤجر بشًء من صنف متوسط.

 -لابلٌة الشًء للتعامل فٌه: -ثالثا:

ٌُعَُد الشًء غٌر لابل للتعامل فٌه إذا خرج عن التعامل بطبٌعته أو بممتضى المانون أو كان 

 التعامل فٌه غٌر مشروع.

ابل للتعامل فٌه ألن ذلن غٌر مشروع وٌرجع ذلن لمخالفته للنظام ولد ٌكون الشًء غٌر ل

العام أو اآلداب, كإٌجار المنزل المعد للدعارة او لعب الممار, وحكم هذا العمد البطالن لعد 

مشروعٌة المحل. وٌمكن مالحظة ان هذه الحالة تختلف عن حالة لٌام شخص بإٌجار 

فان العمد ٌكون باطال أٌضا ولكن لعدم مشروعٌة منزل بمصد إستعماله للدعارة أو للممار 

السبب,والسبب هنا بمعنى الباعث الدافع الى التعالد متى كان هذا الباعث معلوما للمؤجر. 

                                                           
1
 أما الهالن بعد العمد فال ٌبطل العمد وإنما ٌجعله منفسخا إلستحالة التنفٌذ. 

إذا كان المؤجر ٌعلم بالهالن السابك فٌطالب بالتعوٌض على أساس المسؤولٌة   2

 التمصٌرٌة.

 



والفرق بٌن الحالتٌن هو: فً الحالة األولى إن المنزل معد للدعارة ابتداًء أما الحالة 

 أجر أن ٌستعمله لهذا الغرض.الثانٌة فالمنزل غٌر معد للدعارة إنما ٌمصد المست

 والممصود بذلن أن اإلٌجار -عدم لابلٌة الشًء المؤجر لإلستهالن: -رابعا:

ال ٌمكن أن ٌرد على األشٌاء التً تستهلن من أول إستعمال لها, ذلن أن اإلٌجار ٌنشًء 

 على عاتك المستأجر التزاما بالمحافظة على الشًء المؤجر ورده فً نهاٌة المدة المحددة

لإلنتفاع. ومع هذا فأن إلرادة الطرفٌن دخال فً هذا الصدد, فمد ٌكون الشًء لابال 

لإلستهالن من أول إستعمال له ومع ذلن ٌشترط على المستأجر أن ٌرده بذاته عند إنتهاء 

اإلٌجار, وذلن متى كان المصد من اإلٌجار اإلنتفاع بالشًء على نحو ٌختلف عن 

حسب طبٌعته. من ذلن مثال حالة ما إذا إستأجر تاجر حبوب غال اإلستعمال الذي اُِعَد له ب

 ٌردها الى مالكها ال من نوع معٌن موجود لدى المؤجر لكً ٌعرضها فً معرض ثم 

 بذاتها.

 

 

 

 

 المطلب الثانً

 1979لسنة  87نطاق سرٌان لانون إٌجار العمار رلم 

 1979لسنة  87العمارات المشمولة بأحكام لانون إٌجار العمار رلم -أوال:

 المعدل.

من المادة األولى على ما ٌأتً)تسري أحكام المانون على العمارات -أ-نصت الفمرة األولى

المبنٌة المؤجرة ألغراض السكنى للعرالٌٌن, الوالعة ضمن حدود أمانة بغداد والبلدٌات( 

ً ألنها وٌمصد بالبلدٌات بمٌة المحافظات, أي ان هذه األحكام التسري على إٌجار األراض

غٌر مبنٌة, وتجدر اإلشارة الى أن العمارات المعدة للسكن وٌؤجر لغٌر الغرض المذكور 

كأن ٌؤجر لكً ٌكون مدرسة أو مستشففى فٌخضع لهذا المانون كذلن. أما العمارات التً 

لم تهٌأ لتكون مسكنا ولم تعد بطبٌعتها لذلن ولت البناء كالحوانٌت والحمامات والمماهً 

فال تخضع لحكم هذا النص, كذلن ال ٌخضع ألحكام هذا النص العمارات المعدة والمعارض 

 للسكن خارج حدود البلدٌات.

 1979لسنة  87العمارات المستثناة من أحكام لانون إٌجار العمار رلم -ثانٌا:

 المعدل.

فمد نصت الفمرة الثانٌة من المادة األولى على أنه)تستثنى العمارات اآلتٌة من أحكام 

من هذه المادة وتخضع فً إٌجارها إلى أحكام المانون المدنً أو الموانٌن  1فمرة ال

 -الخاصة بها:

العمارات المعدة للسكنى التً تؤجرها الدولة أو األشخاص المعنوٌة العامة للعاملٌن -أ

 فٌها.



العمارات المعدة للسكنى التً تؤجرها الدولة أو األشخاص المعنوٌة العامة التً ٌصدر -ب

 زٌر المالٌة بٌانا باستثنائها.و

 العمارات المؤجرة لغٌر العرالٌٌن أشخاصا وهٌئات.-ج

ال تخضع العمارات التً تؤجرها الدولة للموظفٌن والعاملٌن لدٌها ألحكام هذا المانون ألن 

 الٌشغلون هذه المساكن بموجب عمد إٌجار حتى  ٌن والعمالالموظف

ل بموجب عمد إداري ٌخضع لنظام الترخٌص تسري علٌهم هذه التشرٌعات الخاصة. ب

 اإلداري.

ومن الجدٌر بالذكر إن العمارات المبنٌة التً تملكها الدولة من جهة إمكانٌة تأجٌرها تمسم 

فالتً تملكها الدولة ملكٌة خاصة كما ٌملن األفراد أموالهم ٌكون لها التصرف  -إلى لسمٌن

فً أموالهم, وهذا المسم من أمالن الدولة  فٌها بسائر الوجوه التً ٌتصرفف فٌها األفراد

 ٌخضع ألحكام لانون إٌجار العمار كأي فرد من األفراد.

وأما المسم الثانً من أمالن الدولة, فهً العمارات المبنٌة المخصصة للمنفعة العامة 

بالفعل أو بممتضى المانون, فهذه األمالن ال ٌجوز التصرف فٌها وإنما ٌجوز إعطاء 

ى شخص فً ممابل جعل معٌن باتجاه تحمٌك المصلحة العامة بعٌدا عن منفعتها إل

المضاربة واإلستغالل, وال ٌجوز للمنتفع بهذا المسم من األمالن أن ٌتمسن بأحكام لانون 

المعدل. بل ٌجوز للجهة اإلدارٌة المرخصة إخراجه فً 1979لسنة 87إٌجار العمار رلم 

 صلً إذا إلتضت المصلحة العامة ذلن.أي ولت ولو لبل إنمضاء مدة الترخٌص األ

 -_اهم صفات هذا المانون:

 ألر مبدأ اإلمتداد المانونً لعمد اإلٌجار. -1

 وضع أسبابا معٌنة لتخلٌة المأجور. -2

 إن لواعد هذا المانون فً هذا الشان من النظام العام. -3

 إنه ٌمٌد من حرٌة المتعالدٌن فً تحدٌد األجرة. -4

 األجرة
تعرف األجرة بأنها المال الذي ٌلتزم المستأجر بتمدٌمه للمؤجر ممابل التزام المؤجر 

بتمكٌن المستأجر من اإلنتفاع بالمأجور. فاألجرة تعد محل التزام المستأجر وٌشترط 

فٌها أن تكون موجودة ومعٌنة أو لابلة للتعٌٌن ومشروعة, أي مما ٌجوز التعامل 

 فٌها.

انون المدنً العرالً على أن)ٌصح أن تكون األجرة من الم 736نصت المادة 

نمودا,كما ٌصح أن تكون اٌي مال آخر( فتصح األجرة أن تكون جزء من محصول أو 

اإلنتفاع بشًء آخر ممابل اإلنتفاع بالعٌن المؤجرة, وٌجوز أن تكون بناًء بمٌمة 

ر. كذلن ٌجوز المستأجر فً العٌن المؤجرة وٌصبح ملكا للمؤجر عند نهاٌة عمد اإلٌجا

أن تكون األجرة مبلغا من النمود وشٌئا آخر. كما ٌشترط فً األجرة أن تكون جدٌة أو 

حمٌمٌة كما ٌلتزم المستأجر بأدائها نظٌر إنتفاعه بالمأجور, أما األجرة البخسة وهً 

التً ٌكون فٌها غبن فاحش فأنها ال تمنع صحة اإلٌجار إال إذا كان الغبن الذي لحك 

فٌن ناشئا عن تغرٌره, كما ٌجوز لمن إستُِغلَت حاجته أو طٌشه أو هواه أو بأحد الطر

ضعف إدراكه أو عدم خبرته فرضً بأجره بخسة أن ٌطالب برفع الغبن عنه الى الحد 

 المعمول وذلن خالل سنة من إبرام عمد اإلٌجار, مع مالحظة أن إٌجار اموال الدولة أو 



 العمد باطال. الولف أو المحجورٌن بأجره بخسة ٌجعل

وإذا كان األصل فً المانون المدنً العرالً أن ٌتفك المتعالدان على تحدٌد األجرة, 

المعدل لد وضع نسبا ثابتة فً المادة 1979لسنة87فأن لانون إٌجار العمار رلم 

الرابعة منه ال ٌجوز اإلتفاق على خالفها. ولذا سنتكلم عن تحدٌد األجرة فً كل من 

 المانونٌن.

 

 

 مطلب األول ال

 تحدٌد األجرة فً المانون المدنً العرالً
األصل أن ٌتفك المتعالدان على تحدٌد األجرة التً ٌلتزم المستأجر بأدائها, وتختلف 

طرٌمة تعٌٌنها بإختالف طبٌعتها, فإذا كانت األجرة من النمود تحددت بممدارها وإذا 

ا نافٌا للجهالة, وإذا كانت األجرة كانت شٌئا معٌنا بذاته فتتعٌن ببٌان هذا الشًء بٌان

نصٌبا أو لدرا من المحصول أو المنتجات التً ٌغلها المأجور فأنه ٌجب أن تحدد 

النسبة على نحو واضح. وإذا كانت عمال معٌنا فٌجب أن ٌتحدد هذا العمل تحدٌدا 

 كافٌا.

ٌتم تمدٌرها  وإذا لم ٌتفك الطرفان على النحو السابك, فانه ٌنبغً ان ٌعٌنا األسس التً

بموجبه, بحٌث ال تتدخل اإلرادة بعد ذلن فً تحدٌد ممدار األجرة أو مداها أو طبٌعتها 

 ومن هذه اإلسس:

 أن ٌتفما على أن تكون األجرة نسبة من الربح أو الدخل الٌومً للمستأجر. -1

أن ٌنزل الطرفان تعٌٌنها لشخص ثالث, ولكن الٌصح ترن تحدٌدها لمطلك إرادة  -2

 المستأجر لكً الٌوضع أحدهما تحت رحمة اآلخر.المؤجر أو 

إذ أشارت الى حاالت ٌمكن األخذ فٌها  738ما أورده المانون المدنً فً المادة  -3

 بأجرة المثل:

 إذا لم ٌتفك المتعالدان على ممدار األجرة او على كٌفٌة تمدٌرها . - أ

 أو إذا تعذر إثبات األجرة المدعى بها . - ب

حالة إغفال اإلتفاق على األجرة أو اسس تمدٌرها, أي ان حكم هذه المادة ٌشمل 

وٌشمل كذلن حالة اإلتفاق على األجرة مع تعذر اثبات ذلن ألي سبب من األسباب. 

حالة عدم إستطاعة المتعالدٌن على اإلتفاق على ممدار  738وال ٌشمل حكم المادة 

 العمد باطال.األجرة, أي اختالفهما بشأن ركن من أركان عمد اإلٌجار مما ٌعد معه 

األصل أن تتساوى مدة اإلٌجار, ولكن ال ٌوجد ما ٌمنع من أن تتفاوت األجرة  -

عنها من األخرى. فٌجوز مثال أن تكون أجرة السنة األولى أعلى من أجرة 

السنوات التالٌة, وكثٌرا ما ٌحصل أن تكون أجرة غرف الفنادق فً اللٌالً 

ٌد الزمانً, ولد األولى أعلى من أجرة اللٌالً الالحمة, وهذه صورة الترد

تكون أجرة األراضً الزراعٌة بحسب وفرة المحصول أو للته, وهذا ما ٌطلك 



( مدنً عرالً, الى هذا 737علٌه التردٌد الشرطً, ولد أشارت المادة) 

 المفهوم )تردٌد األجرة( 

ٌصح تردٌد األجرة على أكثر من صورة واحدة, وٌلزم اعطائها على  -1بأنه)

فلو استؤجر حانوت على أن تكون له -2ظهر فعال. موجب الصورة التً ت

اجرة معٌنة إن استعمل للعطاره, وأن تكون له أجرة اخرى ان استعمل 

 للحدادة, فأي العملٌن استعمل فٌه الحانوت تعطى أجرته(.

 -إثبات دفع األجرة: -ثانٌا:
اذا حصل نزاع بٌن المؤجر والمستأجر بشأن دفع أو عدم دفع األجرة فاألمر 

 -كاآلتً:

لما كان المستأجر هو المكلف بدفع األجرة فهو مكلف أٌضا باثبات دفعها حسب 

المواعد العامة. كما ان لٌام المستأجر بتسدٌد لسط من اإلٌجار ٌعد لرٌنة على 

مدنً عرالً( ألن من المعروف أن  769تسلٌمه لاللساط الشهرٌة السابمة)م

كون لد استلم اجرة الشهر السابك, المؤجر ال ٌستلم أجرة شهر الحك دون أن ٌ

وهذه المرٌنة لابلة الثبات العكس, وهذه مهمة المؤجر الذي ٌستطٌع اثبات ذلن 

بالشهادة علما بأن األلساطالتً تزٌد عن خمسة االف دٌنار ال ٌجوز اثبات عدم 

من لانون  79تسدٌدها بالشهادة مالم ٌوجد اتفاق او لانون ٌمضً بخالف ذلن)م 

( ومن الجدٌر بالذكر ان المستأجر غٌر ملزم 1977لسنة 177لعرالً رلم االثبات ا

بحفظ الوصوالت التً تؤٌد تسدٌده لألجرة بعد مضً خمس سنوات علٌها. حٌث 

تسمط األجرة عنه بالتمادم بانتهاء السنوات الخمس باالستناد الى 

 (مدنً. باعتبار األجرة حمها دورٌا متجددا .437المادة)

اء المدة الممررة لعدم سماع الدعوى من الٌوم الذي ٌصبح فٌه وٌعتبر ابتد 

مدنً عرالً( فسرٌان التمادم لألجرة ٌبدأ من ولت  434اإللتزام مستحك األداء)م

حلولها. وال تمضً المحكمة من تلماء نفسها وتمتنع عن سماع الدعوى لمرور 

 عرالً(.مدنً  442الزمان بل ٌجب أن ٌكون ذلن بناًء على طلب المدٌن)م 

 المطلب الثانً 

 تحدٌد األجرة فً لانون إٌجار العمار

ال تزٌد األجرة السنوٌة للعمارات ( نصت على ذلن المادة الرابعة وكما ٌلً:

 المشمولة بأحكام المانون على النسبتٌن اآلتٌتٌن:

%(خمس من المئة من المٌمة الكلٌة فً العمارات او الشمك المعدة للسكنى 5)-أ

 ذا الغرض.المؤجرة له

 %(سبع من المئة من المٌمة الكلٌة فً العمارات او الشمك المؤجرة 7)-ب



 على شكل غرف للسكنى .

من هذه المادة  1لمجلس الوزراء زٌادة النسبتٌن المنصوص علٌهما فً الفمرة -2

 كلما التضى األمر ذلن.

أو  1998|1|1تستثنى العمارات المعدة للسكنى المبنٌة حدٌثا واكتمل بناؤها فً -3

 من هذه المادة. 1بعده من أحكام الفمرة 

ٌمصد بالمٌمة الكلٌة للعمار ألغراض المانون مجموع لٌمة األرض والبناء ولت -4

 التمدٌر الذي تجرٌه السلطة المالٌة, تنفٌذا ألحكام هذا المانون.

ات وٌعدل تبعا خمس سنو 5للمؤجر والمستأجر طلب تمدٌرالمٌمة الكلٌة للعمار المأجور مرة كل -5

  من هذه المادة(. 1للتمدٌر الجدٌد بدل اإلٌجار وفك النسبتٌن المنصوص علٌهما فً الفمرة 

 

 

 

 

 

 

 اسلوب الوفاء باألجرة في لانون إيجار العمار

تدفع أجرة  1979لسنة  87بموجب الفمرة األولى من المادة العاشرة من لانون إٌجار العمار رلم 

بأحكامه سلفا وبألساط شهرٌة بصرف النظر عن مدة سرٌان عمد اإلٌجار, وٌعتبر العمارات المشمولة 

 كل اتفاق ٌمضً بخالف ذلن باطال.

بممتضى هذه األحكام ٌجب دفع بدل اإلٌجار للمؤجر مباشرة أو من ٌموم ممامه لانونا. ولد أجازت 

بحوالة مصرفٌة أو برٌدٌة  الفمرة الثانٌة من المادة العاشرة دفع األجرة بواسطة الكاتب العدل أو

 لحساب المؤجر وفً هذه الحالة تسهٌل على المستأجر إذا لم ٌجد المؤجر أو وكٌله بعد البحث عنهم.

وٌستثنى من مبدأ تسدٌد بدالت اإلٌجار بألساط شهرٌة سلفا, حالة ما إذا كانت الدولة أو األشخاص 

( من 1/ف17اإلٌجار شهرٌا أو بمسط واحد او أكثر)مالمعنوٌة العامة مؤجرة. فللمستأجر أن ٌدفع بدل 

 .لانون إٌجار العمار

 



 المبحث الثالث 

 مدة اإليجار

ٌعد عمد اإلٌجار من عمود المدة فالمنفعة بالعٌن تماس بممٌاس زمنً, فال ٌمكن تحدٌد مدى إنتفاع 

 المستأجر إال بالمدة.

 _ كما ان األصل فً عمد اإلٌجار التألٌت وذلن ألن :

 د اإلٌجار ٌنشًء التزامات شخصٌة واإللتزامات الشخصٌة ال ٌصح أن تكون مؤبدة.عم -1

 وال ٌصح أن ٌنفصل اإلنتفاع بالعٌن عن ملكٌتها بصفة دائمة. -2

 والسؤال الذي ٌطرح بهذا الصدد ما حكم عمد اإلٌجار الذي لم تحدد له مدة ؟ 

 ٌجب أن نمٌز بٌن حالتٌن:

ختلفا حول تحدٌدها أي لم ٌصال إلى حل, فال ٌنعمد العمد اوالهما: إذا عرض الطرفان للمدة وا

 لتخلف عنصر جوهري من عناصره وهو عدم اإلتفاق على المدة.

ثانٌهما: إذا لم ٌتعرض الطرفان للمدة عند التعالد ففً هذه الحالة ال ٌكون العمد باطال وٌتولى 

 المانون تحدٌدها.

 المطلب األول 

 لمدنيالمدة في ضوء أحكام المانون ا
ان المانون المدنً العرالً لم ٌضع حدا أعلى لمدة اإلٌجار, إال ان الفمرة األولى من 

(من المانون المدنً العرالً أعطت الحك لكل من المؤجر والمستأجر ان ٌطلب 747المادة)

إنهاء اإلٌجار بعد مضً ثالثٌن سنة على إنعماده فٌما إذا كانت المدة المتفك علٌها لإلٌجار 

 على ثالثٌن سنة أو كان اإلٌجار مؤبدا.تزٌد 

 ولكن ما الحكم إذا اشترطا بأنه الٌجوز ألي منهما طلب إنهاء اإلٌجار بعد مضً ثالثٌن 

 سنة ؟

ان هذا الشرط الٌؤخذ به فٌجوز للمؤجر أو المستأجر بالرغم من وجود الشرط المذكور طلب 

اعٌد التنبٌه باالخالء, ألن الشرط إنهاء اإلٌجار بمجرد مرور مدة ثالثٌن سنة بعد مرور مو

 المذكور ٌعد باطال لمخالفته النظام العام اما اإلٌجار فٌبمى صحٌحا والذي ٌبطل هو الشرط فمط.

( من المانون المدنً العرالً باستثناء مهم, إذ 747ولد جاءت الفمرة الثانٌة من المادة )

 جر ولو زادت المدة عن ثالثٌن سنة.أجازت أن تكون مدة اإلٌجار مدة حٌاة المؤجر أو المستأ

والوالع ان اإلٌجار لمدة حٌاة المؤجر أو المستأجر ال ٌعد مؤبدا ألن حٌاة اإلنسان مؤلتة, فان 

كان اإلٌجار لمدة حٌاة المستأجر فٌبمى اإلٌجار ملزما للطرفٌن ما بمً المستأجر حٌا ولو مات 

نتهً وال ٌنتمل الى ورثته من بعده. وإذا كان المؤجر بعده, أما إذا مات المستأجر فان اإلٌجار ٌ

اإلٌجار لمدة حٌاة المؤجر فٌبمى اإلٌجار مادام المؤجر حٌا ولو مات المستأجر لبله فعندئذ 

ٌنتمل اإلٌجار الى ورثته. وٌصبح اإلتفاق على ان اإلٌجار لمدة حٌاة كل من المؤجر والمستأجر 

 ا انتمل اإلٌجار الى ورثته .فٌدوم ما بمً أحد منهما حٌا فإذا مات أحدهم

 ماحكم اإلٌجار الذي ٌنعمد على انه باٍق ما دامت العٌن المؤجرة بالٌة ؟ -

 هذا إٌجار مؤبد ٌجوز إنهاؤه بعد انمضاء ثالثٌن سنة إذا لم تهلن العٌن لبل ذلن.



 (( من المانون المدنً العرالً على انه)إذا ُعِمَد اإلٌجار دون اتفاق على 741ولد نصت المادة

مدة أو ُعِمَد لمدة غٌر محدودة أو إذا تعذر إثبات المدة المدعى بها فٌعتبر اإلٌجار منعمدا للمدة 

هو نبه  المحددة لدفع األجرة وٌنتهً بانمضاء هذه المدة بناء على طلب أحد المتعالدٌن إذا

 المتعالد اآلخر باالخالء فً المواعٌد اآلتً بٌانها:

فً األراضً إذا كانت المدة المحددة لدفع األجرة ستة أشهر أو أكثر ٌكون التنبٌه لبل  - أ

انتهائها بثالثة أشهر. فاذا كانت المدة ألل من ذلن كان التنبٌه لبل نصفها األخٌركل هذا مع 

 فما للعرف.مراعاة حك المستأجر فً المحصول و

فً المنازل والحوانٌت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلن إذا كانت  - ب

المدة المحددة لدفع األجرة اربعة أشهر أو أكثر ٌكون التنبٌه لبل انتهائها بشهرٌن فاذا 

 كانت المدة ألل من ذلن كان التنبٌه لبل نصفها األخٌر.

أي شًء غٌر ما تمدم )ٌدخل فً ذلن المنمول بمختلف  فً المساكن والغرف المؤثثة وفً -ج

أنواعه والحموق الشخصٌة والمعنوٌة(إذا كانت المدة المحددة لدفع اإلٌجار شهرٌن أو 

أكثرٌكون التنبٌه لبل نهاٌتها بشهر واحد. فاذا كانت المدة الل من ذلن كان التنبٌه لبل نصفها 

 األخٌر.

إلٌجاراذا لم تذكر مدته فإن كان موضوع اإلٌجار أرضا والذي ٌظهر من هذه المادة ان عمد ا

كما فً الفمرة)أ( أعاله, واتفك الطرفان على أن ٌدفع المستأجر األجرة بعد سنة مثال فانه 

ٌجب على المؤجر أن ٌنبه المستأجر باالخالء لبل انتهاء السنة بثالثة شهور على األلل, أما 

ن ستة شهور فٌجب على المؤجرأن ٌنبه على إذا كان المستأجر ٌدفع األجرة فً ألل م

 المستأجر باالخالء لبل ابتداء نصفها األخٌر. 

ومثال حالة إٌجار الحوانٌت والمصانع والمخازن, فنفرض ان مٌعاد دفع األجرة هو كل ثالثة 

أشهر فمدة اإلٌجار تكون ثالثة أشهر تمتد الى ثالثة أشهر ثانٌة فثالثة أشهر ثالثة وهكذا الى 

ٌحصل التنبٌه باالخالء من أحد الطرفٌن والتنبٌه باالخالء ٌجب أن ٌحصل لبل شهرونصف أن 

على األلل من انمضاء مدة الثالثة اشهر وإذا كانت تدفع األجرة شهرٌا فٌجب التنبٌه لبل نصف 

شهر على األلل, أما إذا كانت األجرة تدفع سنوٌا أو كل ستة أشهر فٌجب أن ٌكون التنبٌه لبل 

. فاذا حصل التنبٌه بعد المٌعاد, كان غٌر نافذ ولو كان سبب التأخٌر لوة لاهرة. ونفس شهرٌن

 الماعدة تطبك فً حالة إٌجار المساكن والغرف المؤثثة.

إن األحكام اعاله لٌست من النظام العام فٌجوز االتفاق على خالفها أي ٌجوز إطالة مدة التنبٌه 

 أو تمصٌرها.

ة اإلٌجار تبدأ من الولت المسمى فً العمد, فان لم ٌسَم فتبدأ من ومن الجدٌر بالذكر ان مد

 مدنً عرالً(.   739تارٌخ العمد)

 

 

 



 المطلب الثاني 

 المدة في لانون إيجار العمار

المعدل تعٌٌن مدة اإلٌجار فً العمد, إذ نصت  1979لسنة  87أوجب لانون إٌجار العمار رلم 

إلٌجار فً العمد, وعند عدم تعٌٌنها ٌعتبر اإلٌجار منعمدا المادة الثانٌة منه على) تعٌن مدة ا

لمدة سنة تبدأ من الولت المسمى فً العمد, فإن لم ٌسَم فمن تارٌخ تسلٌم المأجور الى 

المستأجرخالٌا من الشواغل( وفما لهذا النص فان عدم تعٌٌن مدة لعمد اإلٌجار ال ٌجعله باطال, 

نتباه الى ان عدم تعٌٌن المدة ال ٌعنً اإلختالف على بل ٌعد منعمدا لمدة سنة, وٌنبغً اإل

تحدٌدها الذي ٌؤدي الى البطالن كما سبمت اإلشارة. وإنما ٌشمل حالة عدم التعرض للمدة 

 أصال.

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني 

 آثار عمد اإليجار

سندرس هذه اآلثار فً أربعة فصول متتالٌة نتناول فً أولها التزامات المؤجر وفً ثانٌها التزامات 

المستأجر أما الفصل الثالث فسٌخصص لدراسة موضوع طبٌعة حك المستأجر والتصرف فٌه, بٌنما 

 نختم هذا الباب بالفصل الرابع الذي سنبحث فٌه إنتهاء حك اإلٌجار.

 الفصل األول 

 التزامات المؤجر

 المبحث األول : تسليم المأجور

 كيفية التسليم وزمانه ومكانه ونفماته : -المطلب األول:



( من المانون المدنً العرالً على ما ٌأتً) ٌسري على اإللتزام بتسلٌم المأجور 748نصت المادة)

زمان التسلٌم ومكانه ماٌسري على اإللتزام بتسلٌم المبٌع من أحكام, وعلى األخص ما ٌتعلك منها ب

 وتحدٌد ملحمات المأجور, كل هذا ما لم ٌوجد نص بخالفه(.

أما بشأن كٌفٌة حصول التسلٌم بما ٌنسجم مع طبٌعة عمد اإلٌجار المانونٌة والتً تختلف طبعا عن 

( على أنه )تسلٌم المأجور ٌكون بإجازة 743فمد نصت المادة) -كما عرفنا سابما–طبٌعة عمد البٌع 

ر وترخٌصه للمستأجر فً أن ٌنتفع به بال مانع, وٌلزم أن ٌبمى المأجور بٌد المستأجر بماًء المؤج

مستمراً الى إنمضاء اإلجازة(. ٌنطوي النص على ضرورة المٌام بأمرٌن: اولهما : وضع المأجور تحت 

ترخٌصه تصرف المستأجر بحٌث ٌتمكن من حٌازته واإلنتفاع به دون عائك. ثانٌهما: اجازة المؤجر و

 للمستأجر اإلنتفاع به.

والتسلٌم الحمٌمً ال ٌشترط فٌه إنتمال الحٌازة المادٌة فعال من المؤجر الى المستأجر. ولكن ٌتحمك 

بوضع العٌن تحت تصرف المستأجر بحٌث ٌستطٌع حٌازتها دون مانع. وٌتحمك ذلن بتسلٌم مفاتٌح 

كانت هنان اشٌاء فً العٌن المأجورة تخص المنزل واخالئه من المستأجر السابك ومنموالته, فإذا 

المؤجر او المستأجر السابك, بحٌث الٌتمكن المستأجر من اإلنتفاع بها وهً على هذه الصورة, كان 

هذا مانعا من التسلٌم, ٌضاف الى ذلن ضرورة اخطار المستأجر بأن العٌن موضوعة تحت تصرفه وان 

 ٌمع على عاتك المؤجر ألنه المدٌن بهذا اإللتزام.االخطار ٌتم بأي طرٌك ولكن عبء إثبات حصوله 

كما ٌصح أن ٌكون التسلٌم حكمٌا)معنوٌا( اذا كان الشًء فً ٌد المستأجر لبل اإلٌجار ألي سبب من 

األسباب, كما اذا كان مودعا لدٌه أو معارا له. ففً هذا الفرض ٌتم التسلٌم بمجرد تراضً المتعالدٌن 

 بمجرد ابرام اإلٌجار.على تغٌٌر سبب الحٌازة أي 

 ما يجب على المؤجر تسليمه وحكم النمص او الزيادة: -المطلب الثاني:

ٌلتزم المؤجر بتسلٌم الشًء المتفك علٌه فً العمد وال ٌجوز له تسلٌم شًء آخر بدال منه إال اذا لبل 

ون زٌادة أو المستأجر ذلن كما ٌلتزم المؤجر بتسلٌم العٌن المؤجرة بممدارها المبٌن فً العمد د

نمصان. اال أن تسلٌم المأجور لوحده لد ال ٌكون كافٌا, خصوصا فً الحاالت التً تتبع المأجور فٌها 

 ملحمات معٌنة ال ٌمكن اإلنتفاع به بدونها.

(مدنً عرالً الى األحكام الواردة فً باب البٌع 748وفٌما ٌتعلك بملحمات المأجور فمد احالت المادة)

 بٌع ولد سبك دراستها.الخاصة بملحمات الم

أما فٌما ٌتعلك بنمص المأجور أو زٌادته فمد فرق المانون المدنً العرالً بٌن حالة تمدٌر األجرة جملة 

وحالة تمدٌرها بسعر الوحدة, ولم ٌرتب فً الحالة األولى اي أثر على الزٌادة فً العٌن المؤجرة 

(مدنً 745اإلجارة فمد نصت المادة) واكتفى بأن ٌرتب على النمص فٌها حما للمستأجر فً فسخ

عرالً على أنه) المستأجر بالخٌار فً دار استأجرها على ان تشتمل على عدد معٌن من الحجر 

والمرافك فظهرت نالصة,فان شاء فسخ االجارة وان شاء لبلها باالجر المسمى ولٌس له إنماص 

الحالة ٌتعلك باستئجار األراضً  ( مدنً عرالً تطبٌما اخر لهذه746األجر(, ولد اوردت المادة )

 باجرة إجمالٌة.



( متر مربع 177فاذا كان اإلٌجار لد جرى بسعر الوحدة المٌاسٌة, كأن استأجر شخص أرضا مساحتها)

خمسون الف دٌنار للمتر المربع الواحد فً السنة, فإذا ظهرت األرض زائدة أو نالصة  57777بسعر

عند الزٌادة أو النمصان. فاذا اختار المضً فً اإلٌجار فٌلزم كان المستأجر مخٌرا بٌن الفسخ وعدمه 

دفع اجرة  ما ٌمابل الزٌادة, وكان له أن ٌنمص فٌها ما ٌمابل النمصان. ان األحكام المتمدمة لٌست من 

النظام العام, حٌث ٌجوز االتفاق على خالفها, كذلن فان أحكام نمص المبٌع او زٌادته تنطبك على حالة 

 ور أو زٌادته بالمدر الذي ال تتعارض فٌه هذه األحكام مع النصوص الخاصة بعمد اإلٌجار.نمص المأج

 الحالة التي يجب تسليم المأجور عليها: -المطلب الثالث:

( من المانون المدنً العرالً على ما ٌلً:)على المؤجر بعد لبضه األجر المشروط 742نصت المادة)

الحالة التً هو علٌها ولت العمد فاذا كانت لد تغٌرت بفعله او تعجٌله ان ٌسلم المأجور للمستأجر ب

بفعل غٌره تغٌٌرا ٌخل بالمنفعة الممصودة, فالمستأجر مخٌرا ان شاء لبله وان شاء فسخ 

االجارة(.ظاهر من هذا النص انه مصطبغ بالصٌغة السلبٌة فٌما ٌتعلك بالتزامات المؤجر حٌث ال ٌلزم 

لتً ٌحتاج الٌها المأجور ولت بدء االنتفاع. وهذا االستنتاج ٌتعارض مع المؤجر باجراء االصالحات ا

(منً عرالً التً عرفت االٌجار بأنه )تملٌن منفعة معلومة ........وبه بلتزم 722ما تمضً به المادة)

المؤجر أن ٌمكن المستأجر من االنتفاع بالمأجور(. حٌث عاد فً هذه المادة وجعل التزام المؤجر 

 ( آنفة الذكر.742خالفا لما ورد فً المادة )اٌجابٌا 

 87فمد نصت المادة الثامنة من لانون اٌجار العمار رلم  -_ أما حالة المأجور فً لانون اٌجار العمار:

بأنه)على المؤجر ان ٌسلم المأجور للمستأجر بحالة تصلح لإلنتفاع به, وفك العمد(وعلى  1979لسنة 

سلٌم المأجور بحالة تصلح معها لإلنتفاع حسب الغرض الممصود هذا األساس ٌتعٌن على المؤجر ت

 وٌتحدد هذا الغرض بحسب طبٌعة الشًء او بحسب التخصٌص الذي 

اتففك علٌه المتعالدان, فمد ٌتفك على تخصٌص المأجور لغرض آخر، فتأجٌر مبنى كان معدا للسكن 

مكن معها ان ٌؤدي الغرض المتفك بحسب طبٌعته, إلستعماله مصنعا أو عٌادة ٌجب أن ٌجهز بصورة ٌ

 علٌها.

 ((التزام المؤجر بصٌانة المأجور))

(مدنً عرالً بأنه)على المؤجر اصالح وترمٌم ما حدث من خلل 757نصت الفمرة االولى من المادة)

 فً المأجور ادى الى اخالل فً المنفعة الممصودة منه(.

والترمٌمات التً ٌلتزم بها المؤجر,)الترمٌمات الضرورٌة(لإلنتفاع بالمأجور  وٌمصد باالصالحات

سواء كانت الزمة لحفظها من الهالن ام ال. ومثال االصالحات الضرورٌة الالزمة لحفظ العٌن من 

الهالن, تموٌة اساسات منزل مهدد باالنهٌار لضعف اساساته, او ترمٌم الصدع الذي حدث فً جدران 

سمفه. ان المٌام بهذه اإلصالحات لٌس التزاما على المؤجر فحسب, بل حك له اٌضا ال ٌجوز  المنزل أو

للمستأجر ان ٌمنعه من مباشرته. والنوع الثانً من االصالحات الضرورٌة,هو ماالٌكون الزما لحفظ 

مال الالزمة العٌن من الهالن, ولكن لإلنتفاع بها على الوجه الممصود من العمد, مثال ذلن المٌام باالع

 لتجصٌص االسطح او المٌام باصالح المصعد او السلم.



أما الترمٌمات الطفٌفة )التأجٌرٌة( فأنها تمع على عاتك المستأجر مادام العرف ٌمضً بذلن. وهذه 

الترمٌمات تأتً عادة اما جراء اهمال المستأجر او بسبب االستعمال المألوف للمأجور, مثال ذلن 

وحنفٌات المٌاه وااللفال التً اصابها العطب, وللمضاء سلطة واسعة فً تحدٌد  اصالح زجاج النوافذ

طبٌعة هذه الترمٌمات وهل انها تعد ضرورٌة ام انها تأجٌرٌة مراعٌا فً ذلن عرف الجهة التً تختلف 

 من مكان الى اخر.

مٌمات او كلها ومن الجدٌر بالذكر انه ٌجوز االتفاق بٌن المؤجر والمستأجر على ان تكون بعض التر

( مدنً عرالً ال ٌعد من النظام 757على المستأجر او على ان ٌعفى المؤجر منها, اذ ان حكم المادة )

 العام.

 والسؤال الذي ٌطرح بهذا الصدد ما الحكم اذا امتنع المؤجر عن المٌام باالصالحات الضرورٌة؟ 

  وعلى حساب المؤجر بعد اخذ اذن للمستأجر المطالبة بفسخ العمد او المٌام بالترمٌم بنفسه

 المحكمة بذلن.

  كما انه باالستناد الى المواعد العامة الواردة بشأن التنفٌذ العٌنً ان المستأجر ٌستطٌع المٌام

باجراء تلن الترمٌمات دون حاجة الى اذن المحكمة, اذ تنص الفمرة الثانٌة من المادة 

االستعجال ان ٌنفذ الدائن االلتزام على وٌجوز فً حالة  -2(مدنً عرالً على انه ))257)

 نفمة المدٌن بال اذن من المحكمة((.

 حكم هالن العين المؤجرة:
 (مدنً عرالً بٌن ما اذا كان الهالن كلٌا ام جزئٌا.751تمٌز المادة)

(بانه اذا هلكت العٌن المؤجرة هالكا كلٌا,فان تنفٌذ 751فتمضً الفمرة االولى من المادة )

 -وكلها تتعلك بالعٌن المؤجرة وتهدف الى تمكٌن المستأجر من االنتفاع بها -ؤجرالتزامات الم

 ٌصبح مستحٌال, فتنمضً هذه االلتزامات وتنمضً االلتزامات الممابلة, 

 وٌنفسخ العمد من تلماء نفسه.وهذا محض تطبٌك المواعدد العامة.

( مدنً عرالً )اما اذا 751مادة)أما اذا كان الهالن جزئٌا فمد نصت علٌه الفمرة الثانٌة من ال

اصبح فً حالة ال ٌصلح معها لإلنتفاع الذي اُِجَر ِمن اجله او نمص هذا االنتفاع نمصا كبٌرا 

ولم ٌكن للمستأجر ٌد فً شًء من ذلن, جاز له اذا لم ٌمم المؤجر فً مٌعاد مناسب باعادة 

 او فسخ االجارة(.المأجور الى الحالة التً كان علٌها ان ٌطلب اما نمص االجرة 

والذي ٌفهم من النص اعاله ان المؤجر فً حالة الهالن الجزئً ال ٌجبر على اجراء التجدٌد 

بل ٌترن له الخٌار فً ذلن.الن التجدٌد غالبا ما تكون نفماته باهضة, بخالف الترمٌم فان 

انهدام حائط او نفماته تكون معتدلة ولذلن ٌلتزم بها المؤجر. ومثال حالة الهالن الجزئً حالة 

( اعاله أال 751سمف من المنزل المؤجر, وٌشترط لتطبٌك احكام الفمرة الثانٌة من المادة)

 ٌكون الهالن الجزئً جسٌما بحٌث ٌأخذ شكل الهالن الكلً.

وفً الحالتٌن السابمتٌن فانه الٌجوز للمستأجر ان ٌطلب تعوٌضا عما اصابه من ضرر اذا كان 

 لى سبب ال ٌد للمؤجر فٌه.الهالن او التلف ٌرجع ا

فً حٌن اذا كان الهالن بسبب فعل المستأجر او احد ممن ٌسأل عنهم, فان للمؤجر الحك فً 

 ان ٌطالبه بالتعوٌض طبما للمواعد العامة فً المسؤولٌة العمدٌة.



_ ذكرنا سابما بأنه اذا كانت االصالحات ضرورٌة فإنه لٌس للمستأجر ان ٌمنع المؤجر من 

فاذا ترتب على اجراء تلن الترمٌمات ما ٌخل بالمنفعة جاز للمستأجر ان ٌطلب فسخ  اجرائها,

االٌجار او انماص االجرة, لكن ان بمً المستأجر فً المأجور الى ان تمت الترمٌمات سمط 

حمه فً الفسخ, ولٌس له إال ان ٌطالب بانماص األجرة. مما ٌوازي نمص المنفعة. هذا ما 

 مدنً عرالً.( 752لضت به المادة)

 

 المبحث الثالث

 التزام المؤجر بضمان التعرض واالستحماق
ٌضمن المؤجر للمستأجرالتعرض له فً االنتفاع بالعٌن المؤجرة وٌأتً هذا الضمان منسجما 

مع التزام المؤجر بتمكٌن المستأجر من االنتفاع بالعٌن المؤجرة فً ممابل األجرة التً ٌدفعها 

 المستأجر.

التعرض الصادرمنه شخصٌا او من احد اتباعه سواء كان تعرضا ماددٌا او  وٌضمن المؤجر

تعرضا مبنٌا على سبب لانونً, وٌعتبر من صور التعرض المانونً ان ٌدعً المؤجر بحك 

على العٌن بحٌث ٌمنع المستأجر من االنتفاع بها. فاذا لم ٌكن المؤجر مالكا للمأجور وتملكه 

ستند الى حك الملكٌة الذي آل الٌه لٌنزع المأجور من تحت ٌد بعد االجارة فال ٌستطٌع ان ٌ

 المستأجر.

أما التعرض المادي فهو اي فعل ٌعطل به المؤجر استعمال المستأجر للمأجور دون ان ٌستند 

فً هذا الى حك لانونً ٌبٌح له ذلن. كأن ٌطلك المؤجر مواشٌه للرعً فً االرض المؤجرة, 

 .او تأجٌر العٌن لمستأجر آخر

كذلن ٌضمن التعرض الصادر عن الغٌر اذا كان مبنٌا على سبب لانونً, وال ٌضمن التعرض 

 ذلن.المادي اال اذا اتفك على خالف 

 وٌستوي لمٌام التعرض المانونً ان ٌحصل عن طرٌك فعل مادي ٌستند فٌه المدعً 

مدعٌا ملكٌتها. الى حك ٌدعً وجوده على المأجور كأن ٌبنً فً االرض المؤجرة او ٌزرعها 

او ان ٌنصب التعرض فً شكل عوى ٌرفعها المدعً طالبا ثبوت حك له مما ٌخل بانتفاع 

 المستأجر.

(. 755,754,753ولدد عالج المانون المدنً العرالً ضمان التعرض واالستحماق فً المواد )

( من ضرورة ان ٌموم المستأجر 754علٌه المادة ) مانصت وٌنبغً اإلشارة بهذا الصدد إلى

 باخطار المؤجر بحصول التعرض فً ولت مالئم ٌسمح للمؤجر بأن ٌدافع عن حموله.

(مدنً عرالً الى حالة من حاالت التعرض المادي الصادر من الغٌر 755ولد أشارت المادة)

صب, جاز له ان ٌطلب فسخ اذا غصب المأجور ولم ٌتمكن المستأجر من رفع ٌد الغا -1بالمول)

 العمد او انماص االجرة.

فاذا لصر فً رفع ٌد الغاصب, وكان ذلن ممكنا له, ولم ٌنذر المؤجر بولوع الغصب فال  -2

 تسمط عنه االجرة وله ان ٌرفع على الغاصب الدعوى بالتعوٌض.(.

ساسه ان الحك الذي ٌعطٌه هذا النص للمستأجر فً طلب الفسخ او انماص االجرة لٌس ا

مسؤولٌة المؤجر عن ضمان التعرض, فالمؤجر غٌر مسؤول عن ضمان التعرض المادي 



الصادر من الغٌر, وانما اساسه تحمل المؤجر لتبعة حرمان المستأجر من االنتفاع بالمأجور, 

فحٌث ٌحرم المستأجر بسبب ال ٌد له فٌه من االنتفاع بالمأجور كالغصب الذي ال ٌتمكن 

او هالن المأجور او لغٌر ذلن من االسباب.فان الذي ٌتحمل تبعة ذلن هو المستأجر من دفعه 

المؤجر ال المستأجر وٌتمثل تحمله لهذه التبعة  فً حك المستأجر فً طلب فسخ االٌجار او 

االجرة دون ان ٌكون له حك فً التعوٌض الن التعوٌض جزاء للمسؤولٌة عن الضمان  إنماص

بعة الحرمان من االنتفاع بالمأجور وهذه الماعدة اساسها ان وال محل لهذا الجزاء فً تحمل ت

 االجرة تمابل االنتفاع فاذا زال هذا االنتفاع او نمص وجب الفسخ او انماص االجرة.

وٌنبغً مالحظة ان جمٌع المواعد المتعلمة بضمان التعرض التعتبر من النظام العام بل تعد 

لى خالفها تشدٌدا او تخفٌفا او اعفاًء. وال ٌمٌد ذلن مفسرة الرادة المتعالدٌن فٌجوز االتفاق ع

(مدنً عرالً بأنه"ٌمع باطال كل اتفاق ٌتضمن االعفاء او 759سوى ما نصت علٌه المادة)

 الحد من ضمان التعرض او العٌب اذا كان المؤجر لد اخفى عن غش سبب هذا الضمان".

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع

 الوصف فيهضمان المؤجر لعيوب المأجور وتخلف 

ٌوجب المانون المدنً على المؤجر التزاما بضمانه للعٌوب او تخلف الوصف فً المأجور مما ٌؤدي 

الى حرمان المستأجر من اإلنتفاع به أو نمصان هذا اإلنتفاع الى حد كبٌر. وٌمكن تلخٌص شروط هذا 

 -الضمان كما ٌأتً:

ان ٌحول دون االنتفاع بالمأجور ٌجب ان ٌكون العٌب مؤثرا: وٌمصد به, ان ٌكون من شأنه  -1

على النحو الممصود من االٌجار, او نمصان هذا االنتفاع بشكل كبٌر بحٌث ان المستأجر كان 

ٌمتنع عن االستئجار او كان ٌدفع اجرة الل لو علم بالعٌب, كرطوبة المنزل المؤجر او شدة 

حٌته لزراعة  نوع معٌن الحرارة فٌه. ولد ٌتعهد المؤجر بوجود صفة معٌنة فً المأجور كصال

من المحصوالت الزراعٌة, دون ان تكون كذلن فعال, فان ذلن ٌعنً فوات صفة تعهد المؤجر 

 بوجودها, وهو ما ٌأخذ حكم العٌب.

ولد تمرر بأن المؤجر ال ٌضمن العٌوب التً جرى العرف بالتسامح فٌها وذلن ما لررته الفمرة 

ال ذلن التسامح بوجود الحشائش فً االرض ( مدنً عرالً. مث756االولى من المادة)

 الزراعٌة اذا لم ٌكن من العسٌر ازالتها.

ٌجب ان ٌكون العٌب خفٌا: وٌكون كذلن اذا كان المستأجر الٌعلم به عند ابرام االٌجار ولم  -2

ٌستطع ان ٌتبٌنه بنفسه لو انه فحص الشًء المؤجر بعناٌة الرجل المعتاد. وعلى ذلن ال تعتبر 

 مارات التً تمع على شواطًء االنهار او وجود المٌاه الجوفٌة فٌها عٌبا خفٌا.رطوبة الع



ومن ناحٌة اخرى فان المؤجر ٌضمن العٌب ولو لم ٌكن خفٌا اذا كان لد اكد للمستأجر خلو 

 العٌن من العٌب او اذا كان لد تعمد اخفاء العٌب غشا.

 آثار ضمان العيب وتخلف الوصف في عمد االيجار
توافرت شروط الضمان المشار الٌها ٌحك للمستأجر المطالبة بفسخ عمد االٌجار او انماص اذا 

االجرة. وٌحك كذلن للمستأجر المطالبة بالتعوٌض اذا ما لحك به ضرر, إال ان المطالبة 

بالتعوٌض تتولف على علم المؤجر او عدم علمه بوجود العٌب فً المأجور. ولد نصت الفمرة 

فاذا لحك المستأجر ضرر من العٌب التزم المؤجر  -2( على انه"758دة)الثانٌة من الما

 بتعوٌضه مالم ٌثبت انه كان ٌجهل وجود العٌب".

كما ٌحك للمستأجر المطالبة بالتنفٌذ العٌنً الذي ٌتمثل بمٌام المؤجر باصالح العٌب وٌتفك هذا 

(مدنً عرالً, 246المادة) الحكم مع ما تمضً به المواعد العامة فً تنفٌذ االلتزام. اذ تنص

 ٌجبر المدٌن على تنفٌذ التزامه تنفٌذا عٌنٌا متى كان ذلن ممكنا". -1على انه"

ان احكام الضمان المتمدمة لٌست من النظام العام فٌجوز االتفاق على تغٌٌرها تشدٌدا او 

 تخفٌفا او اعفاًء ما دام المؤجر لم ٌخِف غشا.

 دعوى ضمان العٌوب وتخلف الوصف؟ما هو اثر مضً المدة على رفع /س

 ان دعوى رجوع المستأجر على المؤجر بضمان العٌوب وتخلف الوصف التسمط /ج

بمضً ستة اشهر من ولت التسلٌم كما هو الحال فً دعوى رجوع المشتري على البائع وذلن 

 لسببٌن:

الواردة فً  (577ان المانون المدنً العرالً لم ٌورد فً باب االٌجار نصا مماثال للمادة) -1

 الن حكمها استثنائً. ً تفسٌرهاباب البٌع, فال ٌصح المٌاس على هذه المادة او التوسع ف

( الواردة فً باب البٌع ال ٌتفك مع طبٌعة االٌجار الذي ٌفرض على 577ان حكم المادة) -2

 المؤجر التزاما مستمرا بتمكٌن المستأجر من االنتفاع بالمأجور وبصٌانته.

ضمان العٌب وتخلف الوصف فً المأجور, ال تسمط اال بمضً خمس لهذا فان دعوى 

 عشرة سنة تطبٌما للمواعد العامة.

 المبحث الخامس
 التزام المؤجر باخبار دائرة ضرٌبة العمار واٌداع نسخة من عمد االٌجار لدٌها.

 المعدل. 1979لسنة  87ولد نص على هذا االلتزام لانون اٌجار العمار رلم 

 

 يالفصل الثان

 التزامات المستأجر
ٌوجب المانون على المستأجر المٌام بثالث التزامات رئٌسٌة تتفك مع طبٌعة عمد االٌجار 

وهً االلتزام بوفاء االجرة, وااللتزام بالمحافظة على المأجور, وااللتزام برد المأجور بعد 

 انتهاء مدة االٌجار.

 وسنتولى دراسة هذه االلتزامات كما ٌأتً



 االول: االلتزام بوفاء االجرةالمبحث 

تكلمنا عن االجرة سابما باعتبارها ركن من اركان عمد االٌجار وعرفنا طبٌعتها وكٌفٌة 

تحددٌدها ففً المانون المدنً ولانون اٌجار العمار, وسنمتصر دراستنا فً هذا المجال 

ة اسلوب الوفاء على بٌان كٌفٌة الوفاء باالجرة ففً المانون المدنً فمط نظرا لتمدم دراس

 باالجرة ففً لانون اٌجار العمار.

 المطلب االول:كيفية الوفاء باالجرة وجزاء االخالل بهذا االلتزام.
ان من اهم التزامات المستأجر دفع االجرة المتفك علٌها, ووفما للمانون المدنً العرالً 

لى الساط متفك ( ٌصح ان ٌنص العمد على تعجٌل االجرة او تأجٌلها او تمسٌطها ا765)م

 علٌها تؤدى فً اولات معٌنة.

لكن ان لم ٌتفك على مواعٌد دفع االجرة, وجب دفعها مؤخرا الن االجرة ال تستحك اال اذا 

مدنً عرالً(. ولكن العرف فً  768استوفى المستأجر المنفعة او تمكن من استٌفائها)م

هذا المسط لشهر واحد  العراق جرى على دفع المسط االول من االٌجار ممدما سواء كان

او لعدة اشهر. وٌمكن الستحماق االجرة ان ٌوضع المأجور تحت تصرف المستأجر 

لالنتفاع به حتى ولو لم ٌنتفع به فعال... . والمدٌن باالجرة فً االصل هو المستأجر, واذا 

 توفً المستأجر التزم ورثته بدفع 

نمضً بوفاة المستأجر اال فً حاالت االجرة فً حدود ما لدٌه من تركة, الن االٌجار ال ٌ

معٌنة, والورثة ٌلتزمون بدفع االجرة بموجب عمد االٌجار, حٌث ال تضامن بٌنهم وتمسم 

االجرة بٌنهم كل بمدر نصٌبه من المٌراث, ولكن االجرة المتأخرة التً حلت لبل موعد 

 المستأجر تلتزم بها التركة نفسها وال تنمسم على الورثة.

ذي ٌطرح بهذا الصدد هو كٌفٌة دفع االجرة اذا تعدد المستأجرون لعٌن _ والسؤال ال

 واحدة؟

  ان االلتزام بدفع االجرة فً هذه الحالة ال ٌكون بطرٌك التضامن, اال اذا نص عمد

االٌجار على ذلن, او فُِهَم ذلن من داللة الظروف التً تحٌط بالتعالد, وااللتزام 

بل ٌكفً كل ما ٌؤدي الى هذا المعنى, كما اذا بالتضامن ال ٌشترط فٌه لفظ خاص, 

اشترط المؤجر لنفسه حك الرجوع على اي من المستأجرٌن والحجز على محصوله 

 او امواله االخرى الستٌفاء االجرة.

واذا كان المستأجرٌن افراد اسرة واحدة وال ٌوجد عمد اٌجار مكتوب, فهنان لرٌنة 

ل عن عن دفع االجرة. هذا وٌجوز لغٌر على ان المستأجر هو الزوج, وهو المسؤو

المستأجر دفع االجرة عن المستأجر, كما ٌدفع الغٌر الدٌن عن المدٌن, وٌكون الدفع 

صحٌحا ٌنمضً به التزام المستأجر, ولمن دفع االجرة الرجوع بها على المستأجر 

 طبما للمواعد العامة.

المدٌن او فً المكان الذي _ أما فٌما ٌتعلك بمكان دفع االجرة ٌكون ذلن فً موطن 

ٌوجد فٌه محل عمله, اذا كان االلتزام متعلما بهذه االعمال مالم ٌتفك على خالف 

 مدنً عرالً(. 396ذلن)م

ونفس الشًء ٌمال بالنسبة لنفمات دفع االجرة كمصروفات ارسالها بحوالة مصرفٌة 

لمدٌن باالجرة, حٌث ٌتحملها المستأجر مالم ٌتفك على غٌر ذلن, الن المستأجر هو ا



والماعدة العامة ان نفمات الوفاء على المدٌن, اال اذا وجد اتفاق او عرف او نص 

 مدنً عرالً(.398ٌمضً بغٌر ذلن.)م

والسؤال هنا, ماذا لو اخل المستأجر بالتزامه هذا, ولم ٌدفع االجرة الممررة لانونا او 

 اتفالا.

 ذا كان المأجور عمارا خاضعا الحكام ٌجب ان نمٌز بٌن اخالل المستأجر بدفع االجرة ا
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 حٌث سنتعرض لسبب من اسباب التخلٌة وسنأتً الحما على تفصٌلها.

 اما االخالل بتنفٌذ هذا االلتزام فً ظل احكام المانون المدنً للمؤجر ماٌأتً:

اء االجرة, وٌجوز فً هذه الحالة المطالبة بالتنفٌذ العٌنً باعتباره دائنا الستٌف -1

الحكم على اي مال من اموال المدٌن, وعادة ٌفضل المؤجر التنفٌذ على المنموالت 

 الموجودة فً العٌن الن له حك امتٌاز علٌها.

للمؤجر ان ٌطلب فسخ االٌجار بدال من التنفٌذ العٌنً, وللمضاء سلطة تمدٌرٌة فً  -2

 ؤجر.االستجابة اوعدم االستجابة لطلب الم

واذا طلب المؤجر دفع االجرة فٌجوز له ان ٌعدل عنه الى طلب الفسخ ما دام 

الحكم لم ٌصدر بعد. ولكن اذا صدر الحكم بدفع االجرة فال ٌجوز له طلب الفسخ 

 عند االمتناع عن دفع االجرة التً حكم بها, ولكن ٌجوز 

جوز مع طلب مستمبال طلب الفسخ عند االمتناع عن دفع االجرة لمدة اخرى. وٌ

الفسخ طلب التنفٌذ العٌنً لألجرة التً استحمت النها حك ثابت للمؤجر. وٌجب 

 للحكم بالفسخ اعذار المستأجر بالدفع.

ٌجوز للمؤجر المطالبة بالتعوٌض عن االضرار التً اصابته, كمصروفات رفع  -3

الدعوى وفوائد التأخٌر وفما للمواعد العامة, وكذلن ما اصابه من ضرر لفسخ 

لعمد لبل انتهاء مدته, كأن تبمى العٌن دون اٌجار وبغٌر تمصٌر من المؤجر. ا

مدنً عرالً( 782وٌجب للحكم بالتعوٌض ان ٌموم المؤجر باعذار المستأجر)م

واذا تضمن العمد النص على تعوٌض اتفالً فٌجب ان ال ٌزٌد هذا التعوٌض عن 

 ممدار الضرر حتى ال ٌكون مصدر اثراء للمؤجر.

 الثانيالمطلب 

 الضمانات الممدمة للمؤجر
( من المانون المدنً العرالً الضمانات الممدمة للمؤجر 1374نظمت المادة)

 -وصوال الى حمه فً استٌفاء االجرة بمولها:

اجرة المبانً واالراضً الزراعٌة لثالث سنوات, او لمدة االٌجار ان للت عن  -1

جمٌعها حك االمتٌاز  ذلن, وكل حك اخر للمؤجر بممتضى عمد االٌجار, لها

على ما ٌكون موجودا فً العٌن المؤجرة مملوكا للمستأجر من منمول لابل 

 للحجز ومن محصول زراعً.

وٌمع حك االمتٌاز على المنموالت والمحصوالت المملوكة للمستأجر من  -2

المستأجر االصلً, اذا كان المؤجر لد اشترط صراحة على المستأجر عدم 

رط ذلن فال ٌثبت حك االمتٌاز اال على المبالغ التً تكون االٌجار. فاذا لم ٌشت



مستحمة للمستأجر االصلً فً ذمة المستأجر منه فً الولت الذي ٌنذره فٌه 

 المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر االصلً.

واذا نملت االموال المثملة بحك االمتٌاز من العٌن المؤجرة على الرغم من  -3

غٌر علم منه, ولم ٌبَك فً العٌن اموال كافٌة لضمان معارضة المؤجر او على 

المبالغ الممتازة, بمً حك االمتٌاز لائما على االموال التً نملت دون ان ٌضر 

 ذلن بالحك الذي ٌكسبه الغٌر حسن النٌة على هذه االموال.

وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن االموال المثملة بحك االمتٌاز بعد  -4

ردة فً المواد السابمة,اال ما كان من هذه الدٌون غٌر نافذة فً الدٌون الوا

 حك المؤجر باعتباره حائزا حسن النٌة(.

من المانون المدنً العرالً جعل للمؤجر حك امتٌاز  وٌتضح من هذه الماة

على ما ٌكون موجودا فً العٌن المؤجرة من منموالت مملوكة للمستأجر لابلة 

للحجز ومن محصول زراعً. والممصود باالمتٌاز هو اولوٌة فً االستٌفاء 

 لدٌن معٌن مراعاة لسبب هذا الدٌن.

استٌفاء حموله المتولدة من عمد فٌستطٌع المؤجر بممتضى هذا االمتٌاز 

االٌجار ممدما على الدائنٌن العادٌٌن والدائنٌن الممتازٌن التالٌن له فً 

المرتبة, اذ ان هذا االمتٌاز ٌحتل المرتبة السادسة بٌن حموق االمتٌاز 

 االخرى.

_ ان هذا االمتٌاز ال ٌثبت لكل مؤجر بل ٌمتصر على مؤجر العمار دون مؤجر 

ان هذا االمتٌاز ٌتحدد بمبلغ االجرة المستحمة عن ثالث سنوات  المنمول, كما

 اذا كان المستأجر مدٌنا للمؤجر بأجرة تزٌد على هذه المدة.

 اما اذا للًت مدة االٌجار عن هذا المدر فان حك المؤجر ٌثبت على كل االجرة.

_ كما ان االمتٌاز ال ٌضمن دٌن االجرة المحددة على الوجه السابك فمط, 

نما ٌضمن اٌضا كل حك ٌتولد للمؤجر لِبََل المستأجر بممتضى عمد االٌجار وا

كالتعوٌض الذي ٌستحمه المؤجر بسبب اساءة المستـأجر استعمال العٌن 

 المؤجرة, او بسبب احداثه تغٌٌرا فٌها بدون اذن المؤجر.

تضمنت االشارة الى ان حك االمتٌاز ٌبمى لائما  1374ومن المالحظ ان المادة

مؤجر على االموال التً نُِملَت من العٌن المؤجرة على الرغم من معارضة لل

المؤجر او على غٌر علم منه بشرط ان ال ٌبمى فً المأجور اموال كافٌة 

لضمان دٌن االجرة. اي ان المؤجر ال ٌستطٌع ان ٌعترض على خروج االموال 

نمولة المتبمٌة فً المنمولة وال ٌبمى له حك امتٌاز علٌها اذا كانت االموال الم

العٌن المأجورة تكفً لضمان دٌن االجرة. وٌرجع هذا االمر الى سلطة 

 الماضً التمدٌرٌة. كل هذا مشروط بأن تكون تلن االموال ملكا للمستأجر. 

( عالجت موضوع 1374ومن الجدٌر بالمالحظة ان الفمرة الثانٌة من المادة)

بأن االصل فً المانون المدنً  االمتٌاز فً حالة االٌجار من الباطن, علما

العرالً هو جواز االٌجار من الباطن واالستثناء هو عم جواز ذلن فً حالة 

مدنً عرالً( وعلى العكس من ذلن  775وجود ما نسمٌه بالشرط المانع)م

المعدل  1979لسنة 87من لانون اٌجار العمار رلم  11فمد حظرت المادة 



االٌجار من الباطن او التنازل عنه كال او االٌجار من الباطن بمولها " ٌحظر 

 جزًء اال اذا اتفك الطرفان تحرٌرٌا على خالف ذلن".

 -( بٌن حالتٌن:2/فمره1374ولد مٌزت الماة)

اشتراط المؤجر صراحة على المستأجر عدم االٌجار من الباطن اي  -اولهما:

 وجود شرط مانع ٌحول دون جواز اجراء هذا التصرف من لبل المستأجر

وفً هذه الحالة ٌبمى حك االمتٌاز لائما على المنموالت والمحصوالت 

 المملوكة للمستأجر من الباطن.

 عدم وجود هذا الشرط المانع او هذا االتفاق, اي جواز  -وثانٌهما:

لٌام المستأجر االصلً بالتأجٌر من الباطن استنادا الى االصل العام فً 

متٌاز إال على المبالغ التً تكون مستحمة المانون المدنً. وهنا ال ٌثبت حك اال

للمستأجر االصلً فً ذمة المستأجر منه) المستأجر من الباطن( فً الولت 

ٌنذره فٌه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر االصلً. والذي ٌظهر مما 

تمدم ان المصد من ذلن هو حماٌة مصلحة المؤجر على الرغم من عدم وجود 

نه وبٌن المستأجر من الباطن, ولكنه الزم المؤجر فً ذات عاللة مباشرة بٌ

الولت بضرورة تنبٌه المستأجر من الباطن بوجود دٌن اجرة له بذمة 

المستأجر االصلً وبعكس هذا, اي فً حالة عدم توجٌه مثل هذا االنذار 

 ٌصبح المستأجر من الباطن فً حل من هذا االلتزام المانونً.

 

 المبحث الثاني 

 ام بالمحافظة على المأجورااللتز
( من المانون المدنً العرالً لمعرفة 251ٌمكن الرجوع الى نص المادة )

مستوى العناٌة التً ٌجب على المستأجر المٌام بها لتنفٌذ هذا االلتزام, 

فالمانون المدنً العرالً لم ٌورد احكاما خاصة لتنفٌذ هذا االلتزام ضمن احكام 

 عمد االٌجار.

 -( مدنً عرالً على ما ٌلً:251)فتنص المادة

فً االلتزام بعمل اذا كان المطلوب من المدٌن هو ان ٌحافظ على الشًء  -1)

او ان ٌموم بادارته او كان مطلوبا منه ان ٌتوخى الحٌطة فً تنفٌذ 

التزامه, فان المدٌن ٌكون لد وفى بااللتزام اذا بذل فً تنفٌذه من العناٌة 

ومع  -2لولم ٌتحمك الغرض الممصود.ما ٌبذله الشخص المعتاد حتى و

ذلن ٌكون المدٌن لد وفى بااللتزام اذا هو بذل فً تنفٌذه من العناٌة ما 

 اعتاده فً شؤونه الخاصة متى تبًٌن ان المتعالدٌن لصددا ذلن(.

االصل ان ٌستخدم المستأجر العٌن المؤجرة على النحو المتفك علٌه, 

له المأجور او ما ٌمتضٌه  وبعكس ذلن البد من الرجوع الى ما اعد

 ( مدنً عرالً.762العرف, وهو ما اشارت الٌه المادة)



والممصود باالستخدام على النحو المتفك علٌه اي االتفاق الصرٌح او 

الضمنً, وٌكون االتفاق صرٌحا كما لو اجرت دار للسكنى فمط, وٌكون 

ً ضمنٌا بأن ٌستفاد من ظروف التعالد, كما لو اجرت سٌارة ونص ف

العمد على انه ال ٌجوز ان ٌركب فٌها اكثر من عدد معٌن من االشخاص, 

فذلن ٌفٌد ان الغرض من تأجٌرها هو نمل االشخاص وكذلن لو ذكرت 

مهنة او حرفة المستأجر فً العمد او معرفة المؤجر لهذه المهنة او 

الحرفة ٌمٌم لرٌنة بسٌطة على ان الغرض من االٌجار هو مباشرة هذه 

 او الحرفة.المهنة 

اما فً حالة عدم االتفاق على طبٌعة االستعمال, فالبد من الرجوع الى ما 

اعًد له المأجور, وللماضً سلطة تمدٌرٌة لتحدٌد ما اعد له المأجور 

باالعتماد على طرٌمة بنائه ومنطمته....الخ, فهنان فرق بٌن مأجور اعًد 

ا. وكذلن هنان فرق لٌكون محال لبٌع الفواكه او محال للحاللة او مكتب

 بٌن منطمة تجارٌة ومنطمة هادئة للسكن فمط.

 س/ماذا لو استعمل المستأجر المأجور خالفا لالتفاق او لما اعد له؟

 :لبل االجابة نوضح اوجه الخلل فً استعمال المأجور- 

صٌانتها  فمن ٌستأجر دارا للسكن ال ٌصح ان ٌتركها امدا طوٌال دون سكناها او ون

ومالحظتها, ومن ٌستأجر سٌارة او آلة مٌكانٌكٌة ٌجب علٌه عدم تركها اذا كان ذلن 

 ٌلحك ضررا بها. اي ٌجب ان ٌستعمل المأجور بالشكل الذي ٌحافظ علٌه.

ومن ناحٌة اخرى فان من اهم التزامات المستأجر عدم االساءة فً استعمال المأجور 

المأجور بالتلف او ترن حنفٌة المٌاه مفتوحة او  كترن مٌاه االمطار تتسرب مما ٌصٌب

 تحمٌل المركبة المستأجرة اكثر من حمولتها المحددة.

 فاذا اخل المستأجر بالتزامه كما بًٌنا اعاله فٌحك للمؤجر 

 المطالبة بالتنفٌذ العٌنً عن طرٌك ازالة الضرر. -1

 المطالبة بالفسخ. -2

ع مطالبته بالتنفٌذ العٌنً او مع المطالبة بالتعوٌض عن االضرار التً اصابته م -3

 مطالبته بالفسخ.

( 2/ففك957اعتبر المانون المدنً العرالً ٌد المستأجر على المأجور ٌد امانة ) -4

وٌد االمانة غٌر مضمونة على االمٌن بالهالن, سواء كان ذلن بسبب ٌمكن التحرز 

 منه ام ال, وانما ٌضمنها اذا هلكت بصنعه او بتعدٍد او تمصٌر منه.

المعدل, ان ٌطلب  1979لسنة 87ٌحك للمؤجر حسب لانون اٌجار العمار رلم  -5

من المانون  17( من المادة 7,6,5,4,3التخلٌة وذلن ما نصت علٌه الفمرات)

 المذكور, وسنأتً على دراستها الحما.

 

 

 



 

 

 

 المبحث الثالث 

 رد المأجور
البد ان ٌنمضً عمد االٌجار فهو من العمود المولوتة, وٌنمضً اما بانمضاء مدته 

او بفسخه او بانهائه ألي سبب من اسباب التخلٌة, وعلى هذا االساس فان اعادة 

المأجور مع ملحمانه ٌعد من واجبات المستأجر االساسٌة, فال ٌحك له اعادة شًء 

المأجور إال فً حالة موافمة المؤجر  اخر محل ما استأجره حتى لو كان افضل من

 على ذلن.

 والبد من تسلٌم المأجور بنفس الطرٌمة التً استلم بها من لبل المؤجر 

من خالل وضعه تحت تصرف المؤجر, والبد ان ٌمترن ذلن باخطار المؤجر, النه 

 لد الٌكون على علم بانمضاء مدة العمد, مما ٌؤدي الى الحاق الضرر بالمؤجر.

فهو المكان الذي تسلم فٌه المستأجر المأجور ما لم ٌحدد االتفاق  -مكان الرد:أما 

 او العرف مكانا اخر.

 ولت انمضاء عمد االٌجار. -زمان الرد:

_ علما بأن للمستأجر الحك فً حبس المأجور اذا كان ٌستحك تعوٌضا لم ٌمم 

 عوٌض.المؤجر بدفعه او لم ٌحصل على تأمٌن كاٍف ٌضمن الوفاء بهذا الت

 س/ ما الحالة التً ٌجب ان تكون علٌها العٌن المؤجرة ولت ردها؟

 (ٌبدو ان على المستأجر رد المأجور  772من خالل نص المادة )ًمدنً عرال

 وملحماته بالحالة التً كان علٌها عند بدء االنتفاع.

 س/ حكم اخالل المستأجر بالتزامه برد المأجور؟

 لمطالبة بالتنفٌذ العٌنً اذا كان ممكنا.للمؤجر تطبٌما للمواعد العامة ا -1

 ٌستطٌع المؤجر المطالبة ببدل اٌجار المثل. -2

ٌستطٌع المؤجر المطالبة بالتعوٌض عن االضرار التً سببها اخالل المستأجر  -3

بالتزامه هذا, وللماضً سلطة تمدٌرٌة فً تحدٌد هذه التعوٌضات, مثال ذلن, ما 

بسبب فمدانه لصفمة رابحة من بٌع  فات المؤجر من ربح وما لحمه من خسارة

المأجور او تأجٌره لشخص اخر, او فً زراعة االرض بنفسه فً الولت المناسب 

 فٌما لو اُخلٌت من لبل المستأجر عند انمضاء مدة االٌجار .

مدنً عرالً( على  773ٌتحمل المستأجر تبعة تلف المأجور فمد نصت المادة ) -4

لمستأجر عند انمضاء االجارة كما كان اثناءها, انه" ٌبمى المأجور امانة فً ٌد ا

فاذا استعمله المستأجر بعد انمضاء االجارة وتلف, َضِمَن, وكذلن لو طلبه المؤجر 

 عند انمضاء االجارة من المستأجر فأمسكه دون حك ثم تلف ضمن".



ٌعد المستأجر لد ارتكب جرٌمة خٌانة االمانة اذا كان المأجور منموال ولم ٌمم برده  -5

 الى المؤجر عند طلب االخٌر له بعد حلول االلتزام برده.

 س/ ما هو حكم المصروفات التً ٌنفمها المستأجر على المأجور؟

كالمصروفات التً ٌنفمها المستأجر لحفظ العٌن  -:المصروفات الضرورٌةأوال: 

من الهالن او التلف, مثل نفمات اصالح منزل آٌل للسموط او بناء جدار متداع 

بسموط العمار, تخضع هذه المصروفات للماعدة المانونٌة العامة المنصوص ٌهدد 

( مدنً عرالً اذ نصت على انه" على المالن الذي ُرًد الٌه 1167علٌهافً المادة)

ملكه أن ٌودي الى الحائز جمٌع ما انفمه من المصروفات االضطرارٌة, 

ً ٌضطر الشخص والمصروفات االضطرارٌة هً المصروفات غٌر االعتٌادٌة الت

 الى انفالها لحفظ العٌن من الهالن".

كالتً ٌمصد بها زخرفة العٌن او تجمٌلها دون ان  -:المصروفات الكمالٌةثانٌا: 

ٌضٌف شٌئا الى جوهر العٌن كرسم صورة زٌتٌة على جدران المنزل او تبطٌنها 

فً بالورق الملون. وتخضع هذه المصروفات الى حكم الماعدة العامة الممررة 

( التً تنص على انه" واذا كانت المصروفات 1167الفمرة الثالثة من المادة)

كمالٌة فلٌس للحائز ان ٌطالب بشًء منها وعلى ذلن ٌجوز له ان ٌنزع ما 

استحدثه منها على ان ٌعٌد الشًء الى حالته االولى إال اذا آثر المالن ان ٌستبمٌها 

ة االشٌاء وهً مملوعة بعد استمطاع فً نظر دفع لٌمتها مستحمة الملع". اي لٌم

 مصارٌف للعها.

وهً التً ال ٌمتضٌها حفظ العٌن من الهالن او التلف,  -:المصروفات النافعةثالثا: 

وال تعتبر فً ذات الولت كمالٌة ألنها لم تنفك من اجل الزٌنة والزخرفة, بل فً 

 تحسٌن العٌن وجعلها اكثر صالحٌة لإلنتفاع بها.

كإصالح  بالترمٌمات التأجٌرٌةت إما ان تكون لد انفمت للمٌام وهذه المصروفا

الترمٌمات زجاج النوافذ او حنفٌات المٌاه,حٌث ٌتحملها المستأجر, ولد تنفك فً 

لإلنتفاع بالعٌن, او فً زٌادتها وتحسٌنها, كما لو ادخل الٌها النور او  الضرورٌة

استغاللها. او كانت العٌن الغاز او الهاتف, او اكثرت فٌها المرافك وحسن من 

المؤجرة ارضا زراعٌة فشك المستأجر فٌها مصارفا و ترعا للمٌاه. ولد عالجت 

 -مدنً عرالً( هذا النوع من المصروفات ورتبت االحكام اآلتٌة: 774المادة)

ان انفمت هذه المصروفات دون علم المؤجر او بعلمه ولكنه عارض صرفها,  -1

ما احدثه من مبانً ومنشئات وتحسٌنات على  فالبد من لٌام المستأجر بملع

حسابه الخاص بشرط أالً تضر هذه االزالة بالمأجور فاذا كان الملع مضرا, 

 جاز للمؤجر ان ٌتملن ما استحدثه المستأجر بمٌمته مستحما للملع.

ان انفمت هذه المصروفات بعلم المؤجر ودون معارضته اي بموافمته  -2

 رد للمستأجر االلل من المٌمتٌن االتٌتٌنالضمنٌة,فٌلتزم المؤجر بأن ٌ

 ما انفمه المستأجر اي ثمن المواد واجرة العمل. - أ

 ممدار ما زاد فً لٌمة المأجور بسبب هذه المصروفات. - ب



فإذا كانت الزٌادة فً لٌمة المأجور بسبب هذا االنفاق اكثر من )مواد 

واجرة واجرة العمل( لم ٌدفع المؤجر للمستأجر سوى ما انفمه من مواد 

 العمل.

ان انفمت هذه المصروفات بأمر من المؤجر اي بناًء على رغبته الصرٌحة -3

فإن المؤجر ٌكون ملزما بأن ٌؤدي للمستأجر ما انفمه بالمدر الذي ٌمرره 

 العرف مالم ٌتفك على غٌر ذلن.

 

 الفصل الثالث

 طبيعة حك المستأجر والتصرف فيه

تأجر بٌن من ٌعده حما شخصٌا وبٌن من ٌذهب الى انه حك اختلف الفمهاء بالنسبة لطبٌعة حك المس

عٌنً, وٌسوق كل جانب مالدٌه من الحجج لدعم وجهة نظره, وٌرجح الفمه اعتبار حك المستأجر حما 

 وكان من نتائج ترجٌح حك المستأجر الشخصً: 3شخصٌا

العمد ال ٌلزم المؤجر  _ ان حك المستأجر ٌعتبر منموال سواء كان المأجور عمارا ام منموال, الن هذا

بنمل ملكٌة المأجور الى المستأجر, بل ٌمتصر على الزام المؤجر بتسلٌم المأجور خالٌا من الشواغل 

وًٌمكن المستأجر من االنتفاع بالمأجور وفما لإلتفاق او وفما لما اعد له المأجور, وكل حك وان تعلك 

عمارٌا. ومما ٌترتب على ذلن عدم جواز لٌام  بعمار اذا لم ٌلزم المدٌن بنمل ملكٌته ال ٌعتبر حما

 المستأجر برهن حمه هذا رهنا تأمٌنٌا الن هذا النوع من الرهن ال ٌصح اال بالنسبة للعمار.

_ لٌس للمستأجر ان ٌدفع بنفسه التعرض الصادر عن الغٌر المبنً على سبب لانونً بل البد له من 

ذا التعرض. وكذلن ال ٌجوز للمستأجر ان ٌرفع الدعوى اخطار المؤجر بذلن, واالستعانة به فً دفع ه

على مستأجر اخر سابك علٌه وانتهى عمد اٌجاره ٌطلب منه اخالء العٌن, بل ٌجب علٌه رفع الدعوى 

على المالن مباشرة واذا رفع المالن الدعوى على المستأجر السابك ٌطلب منه اخالء العٌن فلٌس 

 للمستأجر الجدٌد ان ٌدخل فٌها.

ان االمر الذي اكتسب اهمٌة كبٌرة فً موضوع طبٌعة حك المستأجر والتصرف فٌه, هو مدى _ 

امكانٌة االٌجار من الباطن او التنازل عنه فبٌنما تعتبر الموانٌن المدنٌة ومنها المانون المدنً العرالً 

مانون اٌجار ان االصل جواز االٌجار من الباطن او التنازل عن االٌجار, ذهبت الموانٌن الخاصة ك

الى ان االصل هو منع هذا التصرف واالستثناء هو اجازته بشرط موافمة  1979لسنة87العمار رلم 

 المؤجر التحرٌرٌة.

 

 

                                                           
3
وليس من بينها حك المستأجر في  ( من المانون المدني العرالي اذ اورد الحموق العينية  على سبيل الحصر86يعزز هذه الفكرة  نص المادة ) 

 المأجور.



 االيجار من الباطل والتنازل عن االيجار

لما كان حك المستأجر حما شخصٌا فهو ٌستطٌع ان ٌتصرف فٌه كأي حك شخصً آخر بالبٌع او 

حٌازٌا او االعارة. ولكن الحٌاة العملٌة ترٌنا ان اكثر التصرفات التً ٌجرٌها الهبة او الرهن رهنا 

المستأجر للتصرف فً حمه تنصرف عادة الى التنازل عن االٌجار او االٌجار من الباطن. لذلن نرى ان 

 الدراسات الفمهٌة والمانونٌة تهتم على االغلب بهذٌن الموضوعٌن.

 _جار من الباطن والتنازل عن االٌجارتكٌٌف التصرف والفرق بٌن االٌ_ 

لد ٌتفك المتعالدان على طبٌعة التصرف بشكل واضح ال لبس فٌه. ولكن لد ٌتفك المتعالدان على هذا 

 التصرف دون بٌان طبٌعته , وهل انه اٌجار من الباطن ام انه تنازل عن االٌجار.

ٌٌف السلٌم لهذه العاللة بالرجوع الى نٌة وهنا البد للماضً ابتداًء من تلمس كافة الوسائل لمعرفة التك

المتعالدٌن المشتركة او الظروف المحٌطة بالعمد او شروطه التً ارتضاها الطرفان. ومن المعاٌٌر 

 -التً ٌشٌر الفمه ففً هذا المجال:

كٌفٌة دفع الثمن, وهل انه دفع دفعة واحدة ام كان ممسطا, حٌث ٌصح اعتباره تنازال عن  -1

الة االولى واٌجارا من الباطن فً الحالة الثانٌة ولكن هذا المعٌار لد ال ٌكون االٌجار فً الح

 كافٌا فمد ٌطلب المؤجر دفع بدل االٌجار ممدما ولعددة سنوات.

الرجوع الى طبٌعة التصرف وهل انه ٌشمل كل المأجور ام جزًء من, حٌث ٌصح اعتباره  -2

 الحالة الثانٌة.تنازال فً الحالة االولى واٌجارا من الباطن فً 

من اهم الدالئل التً ٌستطٌع الماضً الرجوع الٌها وجود عمدٌن احدهما بٌن المؤجر  -3

والمستأجر وثانٌهما بٌن المستأجر االصلً والمستأجر من الباطن. وغالبا ما تختلف شروط 

هذٌن العمدٌن عن بعضهما مما ٌدل على ان التصرف هو اٌجار من الباطن... اما التنازل عن 

الٌجار فانه ٌنمل الى المتنازل الٌه الحك ذاته بشروطه واوصافه, لذلن لٌل ان التنازل عن ا

 االٌجار هو تنازل عن الحك بطرٌك البٌع او الهبة.

كذلن لٌس للمتنازل عن االٌجار حك امتٌاز على منموالت المتنازل الٌه بخالف االٌجار من  -4

 الباطن .

لحك, فٌجب ان تتوافر فٌه اهلٌة التصرف اما االٌجار ان التنازل عن االٌجار هو تصرف فً ا -5

 من الباطن, فهو من اعمال االدارة, فال تشترط فٌه اهلٌة التصرف.

ان المعاٌٌر المتمدمة وان كانت عونا للماضً للوصول الى حمٌمة التصرف واعطاءه التكٌٌف 

المانونً الصحٌح, إال انها لٌست حاسمة بل انها دالئل تمرٌبٌة توصل الماضً الى مبتغاه ولد ال 

ه تجدٌه نفعا وعندها سٌرجح الماضً افتراض انصراف نٌة المتعالدٌن الى التأجٌر من الباطن الن

 االكثر شٌوعا وااللرب الى اذهان الناس من التنازل عن االٌجار.

 _ متى ٌستطٌع المستأجر التأجٌر من الباطن او التنازل عن االٌجار؟

 فً المانون المدنً -اوال:



االصل فً المانون المدنً جواز االٌجار من الباطن او التنازل عن االٌجار مالم ٌمض االتفاق او 

)للمستأجر -مدنً عرالً بمولها: 775لن كال او جزًء. والى هذا اشارت المادة العرف بعدم جواز ذ

ان ٌؤجر المأجور كله او بعضه بعد لبضه او لبله فً العمار وفً المنمول وله كذلن ان ٌتنازل 

 لغٌر المؤجر عن االجارة كل هذا مالم ٌمض االتفاق او العرف بغٌره(.

صل لٌس من العمود التً تهتم باالعتبار الشخصً _ ان االٌجار فً اال1الحكمة من النص 

للمستأجر, فال فرق فً استالم  االجرة من المستأجر االصلً او من المستأجر من الباطن او 

_ ان هذه التصرفات ستزٌد من الضمانات لصالح المؤجر الن المستأجر من 2المتنازل الٌه. 

 جر لجانب المستأجر االصلً.الباطن او المتنازل الٌه سٌصبحان ملتزمٌن لبل المؤ

ومن الجدٌر بالذكر ان هذه الماعدة التطبك اذا كانت شخصٌة المستأجر محل اعتبار, كما هو الحال 

(مدنً عرالً ان ٌؤجر االرض الى 817فً عمود المزارعة حٌث الٌجوز للمزارع وفما للمادة)

 غٌره او ٌتنازل عن االٌجار إال برضاء صاحب االرض.

 جار من الباطن والتنازل عن االٌجار فً لانون اٌجار العماراالٌ -ثانٌا:

على ما ٌلً)ٌحظر االٌجار من الباطن او التنازل عنه كال او جزًء إال اذا اتفك  11فمد نصت المادة

الطرفان تحرٌرٌا على خالف ذلن( واضح من النص أعاله ان لانون اٌجار العمار لد خالف حكم 

( مدنً عرالً استثاًء 775الماعدة المنصوص علٌها ففً المادة)المانون المدنً حٌث جعل من 

 ومن االستثناء لاعدة.

 

 الفصل الرابع

 انتهاء عمد االيجار

ان الطرٌك الطبٌعً النتهاء عمد االٌجار هو بانمضاء مدته المتفك علٌها,إال ان االٌجار لد ٌنتهً 

ند وفاة المستأجر اعساره او فً لبل انمضاء مدته بسبب وضع احد المتعالدٌن كما هو الحال ع

الحاالت التً تحدث فٌها ظروف من شأنها ان تجعل تنفٌذ االٌجار مرهما بالنسبة للمؤجر او 

المستأجر على حد سواء, او تغٌٌر محل الامة المستأجر اذا كان موظفا. كما ان عمد االٌجار لد 

المأجور من آثار فً المانون  ٌنتهً بسبب حالة المأجور وخصوصا ما ٌترتب على انتمال ملكٌة

 ,1979لسنة87المدنً ولانون اٌجار العمار رلم 

 انتهاء عمد االيجار بانمضاء مدته

ٌنمضً عمد االٌجار بانتهاء المدة المتفك علٌها دون حاجة الى تنبٌه وهذا مانصت علٌه الفمرة 

لول االجل المتفك مدنً عرالً. فعلى المستأجر ان ٌخلً المأجور عند ح779االولى من المادة

علٌه وإال اعتبر غاصبا, ٌستطٌع المؤجر مطالبته بأجر المثل باالضافة الى كافة التعوٌضات 

االخرى. ولكن لد ٌشترط المستأجر على المؤجر ضرورة تنبٌهه لبل مدة معٌنة لكً ٌتدبر امره, 



محددة او غٌر فٌجب على المؤجر الوفاء بهذا الشرط وإال فإن عمد االٌجار سٌمتد مدة اخرى 

 .4(مدنً عرال741ًمحددة, واذا كانت المدة غٌر محددة تسري علٌها احكام المادة )

والتنبٌه عمل ارادي من جانب واحد, لذلن هو ٌنتج اثره دون اشتراط موافمة الطرف االخر علٌه, 

 كذلن ال ٌشترط فٌه شكال معٌنا.... .

االٌجار الذي انتهت مدته ولكن المستأجر  _ والسؤال الذي لد ٌطرح بهذا الصدد ماهو حكم عمد

 بمً فً المأجور بعلم المؤجر ورضاه ودون اعتراض منه؟

 ٌعتبر االٌجار ق تجدد بشروطه االولى ولكن لمدة غٌر محددة, وتسري على االٌجار اذا 

 (مدنً عرالً. وٌعتبر هذا التجدٌد الضمنً اٌجارا جدٌدا ال741تجدد على هذا الوجه احكام المادة)

مجرد امتداد لإلٌجار االصلً. ومع ذلن تنتمل الى االٌجار الجدٌد التأمٌنات العٌنٌة التً كانت 

لإلٌجار المدٌم, اما الكفالة شخصٌة كانت ام عٌنٌة, فال تنتمل الى االٌجار الجدٌد إال اذا رضً 

تداد (مدنً عرالً. وعلى هذا االساس نستطٌع ان نحدد الفروق بٌن االم787الكفٌل بذلن)م

 -االتفالً لعمد االٌجار وبٌن التجدٌد الضمنً بالنماط الموجزة التالٌة:

التجدٌد الضمنً ٌتم باتفاق ضمنً البد من صحته من توافر اهلٌة التأجٌر واالستئجار فً كل  -1

من طرفٌه ولت التجدٌد. فاذا كان كل منهما اهال لذلن ولت ابرام العمد االول, ثم اصبح احدهما 

ة ولت التجدٌد, فال ٌتم التجدٌد إال بمراعاة لواعد الوالٌة على المال, اي موافمة نالص االهلٌ

المٌم او الوصً او الولً فً حدود سلطة اي منهم. اما امتداد االٌجار فال تشترط فٌه اهلٌة 

المتعالد ولت حدوثه فاذا كان اهال للتعالد ولت ابرام العمد اوال, فال أثر لنمص اهلٌته بعد ذلن 

 ى امتدداد االٌجار.عل

فً التجدٌد الضمنً اذا كان عمد االٌجار السابك ثابتا بسند رسمً ٌجوز التنفٌذ بممتضاه, فان  -2

االٌجار الجدٌد ال ٌعتبر كذلن, والبد من الحصول على حكم للتنفٌذ بممتضاه. اما فً امتداد 

فٌذ به بعد االمتداد الن االٌجار فانه اذا كان عمد االٌجار االصلً ثابتا بسند رسمً, جاز التن

 االٌجار االصلً واالمتداد عمد واحد فالسند الرسمً ٌشملهما معا.

ال ٌعتبر االٌجار الجدٌد فً حالة التجدٌد الضمنً ثابت التارٌخ لمجرد ثبوت تارٌخ االٌجار  -3

جار المدٌم بخالف حالة االمتداد لعمد االٌجار اذ ٌعتبر العمد الممتد ثابت التارٌخ ما دام االٌ

 االصلً كذلن, الن العمد واحد بالنسبة الى المدٌن.

الكفالة شخصٌة كانت او عٌنٌة ال تنتمل الى االٌجار الجدٌد إال برضاء الكفٌل ولكنها تستمر  -4

 لائمة فً حالة امتداد االٌجار.

اذا تعدد المستأجرون فان التجدٌد الضمنً ال ٌتم بالنسبة لهم جمٌعا إال اذا اتجهت ارادتهم  -5

ٌعا الى ذلن. وٌترتب على ذلن ان التجدٌد لد ٌسري بالنسبة لبعضهم دون البعض االخر. جم

 وهذا بخالف االمتداد حٌث ٌستمر العمد بالنسبة للجمٌع.

  وهنان نوع اخر من امتداد عمد االٌجار ٌطلك علٌه االمتداد المانونً اذ ٌستبمً فٌه

المانون رابطة االٌجار بعد انتهاء مدة العمد, وحك المستأجر هنا فً البماء فً المأجور ال 

من لانون اٌجار العمار رلم  3ٌستمد من العمد وانما من نص المانون. نصت المادة

                                                           
4
 ( مدني عرالي.2-777) 



أنه)ٌمتد عمد االٌجار بعد انتهاء مدته مادام المستأجر شاغال على ذلن ب1979لسنة87

من  14العمار ومستمرا بدفع االجرة, طبما ألحكام هذا المانون مع مراعاة احكام الفمرة

 منه(. 17المادة

وٌعتبر هذا النص من النظام العام وٌسري على العمارات الخاضعة ألحكام لانون اٌجار 

المستأجر بخالف االمتداد االتفالً الذي ٌلزم المؤجر  العمار وهو ملزم للمؤجردون

 والمستأجر على حد سواء.

 س/كٌف ٌنعمد التجدٌد الضمنً؟

_ ٌعد بماء المستأجر فً العٌن المؤجرة منتفعا بها هو االٌجاب الضمنً, وعلم المؤجر 

 بذلن دون ان ٌعترض هو المبول الضمنً. اي انه ٌنعمد باٌجاب ولبول ضمنٌٌن.

 ء االيجار بسبب وضع احد المتعالدينانتها
 وهً الحاالت التً تؤدي الى انتهاء االٌجار بسبب وضع احد المتعالدٌن من ذلن مثال

 - :(مدنً عرالً بنصها783موت احد المتعالدٌن الذي عالجته المادة) -أوال:

 ال ٌنتهً االٌجار بموت المؤجر وال بموت المستأجر. -1)

لورثته ان ٌطالبوا فسخ العمد اذا اثبتوا انه بسبب  ومع ذلن اذا مات المستأجر جاز -2)

موت مورثهم اصبحت اعباء العمد اثمل من ان تتحملها مواردهم او اصبح االٌجار 

مجاوزا لحدود حاجتهم.وفً هذه الحالة ٌجب ان تراعى مواعٌد التنبٌه باالخالء فً 

ولت موت  ( وان ٌكون طلب الفسخ فً مدة ستة اشهر على االكثر من741المادة)

 المستأجر(.

_ ومن الجدٌر بالذكر ان طلب الفسخ ٌكون لورثة المستأجر كما لد ٌكون للمؤجر كما 

اذا ابرم االٌجار بسبب حرفة المستأجر او العتبارات تتعلك بشخصه ولد نصت على 

( مدنً عرالً بأنه)اذا لم ٌعمد االٌجار إال بسبب حرفة 784هذه الحالة المادة)

عتبارات تتعلك بشخصه ثم مات, جاز لورثته او للمؤجر ان ٌطلبوا المستأجر او ال

 فسخ العمد(.

(مدنً عرالً. وهً 785نصت على هذه الحالة المادة) -اعسار المستأجر: -ثانٌا:

تجٌز للمؤجر ان ٌطلب الفسخ اذا اعسر المستأجر اعسارا ال ٌترتب علٌه ان تحل 

طلب من المستأجر تمدٌم تأمٌنات مناسبة االجرة التً لم تستحك بعد, وله لبل ذلن ان ٌ

 تكفل له الوفاء باالجرة التً لم تستحك بعد.

كما اجازت هذه المادة للمستأجر الذي ُمنَِع من االٌجار من الباطن او التنازل عن 

 االٌجار)الشرط المانع( ان ٌطلب الفسخ بعد ان ٌدفع تعوٌضا عادال للمؤجر.

انه ٌجوز للمؤجر ان ٌفسخ العمد اذا وجدت له حاجة  االتفاق بٌن الطرفٌن على -ثالثا:

شخصٌة للمأجور, وٌعتبر هذا االتفاق صحٌحا وٌعتبر بمثابة تعلٌك االٌجار على شرط 

 (مدنً.741فاسخ. مع مراعاة التنبٌه الوارد فً المادة)

اذا كان المستأجر موظفا التضى عمله تغٌٌر موطنه فله طلب فسخ عمد اٌجار  -رابعا:

اذا كان هذا االٌجار محدد المدة, على ان ٌراعً المواعٌد المبٌنة فً  مسكنه

 (.741المادة)



فسخ االٌجار لطروء ظروف غٌر متولعة ترهك احد المتعالدٌن وهو ما  -خامسا:

 (مدنً عرالً.792اشارت الٌه المادة)

 

 

 المبحث الثالث

 انتهاء االيجار بسبب انتمال ملكية المأجور

دراسة انتهاء االٌجار بسبب انتمال ملكٌة المأجور فً المانون المدنً العرالً  سٌتضمن هذا المبحث

 -وذلن فً المطلبٌن التالٌٌن: 1979لسنة 87ولانون اٌجار العمار رلم 

 المطلب االول

 انتمال ملكية المأجورفي ضوء احكام المانون المدني

صفة المؤجر والمستأجر مما ٌؤدي لد تنتمل ملكٌة المأجور الى المستأجر فتجتمع فً شخص واحد 

الى انمضاء االلتزام باتحاد الذمة, سواء أكان االٌجار ثابت التارٌخ ام ال....ولكن ملكٌة المأجور لد 

تنتمل الى غٌر المستأجر فالبد ان نفرق هنا بٌن اٌجار ثابت التارٌخ واخر غٌر ثابت التارٌخ لبل انعماد 

بت التارٌخ لبل حصول التصرف النالل للملكٌة فان للمالن الجدٌد . فاذا كان االٌجار غٌر ثا الملكٌة

الحك فً طلب اخالء المأجور, كما له الحك اٌضا فً ان ٌجعل االٌجار سارٌا فً مواجهته وال ٌجوز 

للمستأجر فً هذه الحالة ان ٌتعلل بحدوث التصرف النالل للملكٌة وٌنتهز هذه الفرصة النهاء عمد 

( من المانون المدنً مسجال هذا الحكم" ولكن 786نص الفمرة الثانٌة من المادة) االٌجار, ولهذا ورد

 من انتملت الٌه الملكٌة ان ٌتمسن بعمد االٌجار حتى ولو كان هذا العمد غٌر نافذ فً حمه".

أما اذا تمسن المالن الجدٌد بعدم نفاذ االٌجار فً حمه نظرا لكونه غٌر ثابت التارٌخ او ثابت التارٌخ 

عد التصرف الذي نمل الملكٌة الٌه, ترتب على ذلن انهاء عمد االٌجار. ولكن ٌشترط لإلنهاء ان ٌموم ب

( وهذا هو صرٌح 741المالن الجدٌد بالتنبٌه على المستأجر باالخالء طبما للمواعٌد المبٌنة فً المادة )

 (.787نص الفمرة االولى من المادة)

بت سابك على التصرف الذي ترتب علٌه انتمال الملكٌة, فان مثل اما اذا كان عمد االٌجار له تارٌخ ثا

هذا العمد ٌكون نافذا فً حك المالن الجدٌد. وثبات هذا التارٌخ لد ٌكون فً سند رسمً ٌثبت فٌه 

موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة طبما لألوضاع المانونٌة وفً حدود اختصاصه ماتم على 

فً حضوره, ولد ٌثبت تارٌخ العمد بسند عادي اذا ثبت وفما للمادة  ٌدٌه او ما ادلى به ذوو الشأن

 .1979(لسنة 177/اوال( من لانون االثبات العرالً رلم)26)

ٌمصد بنفاذ عمد االٌجار فً مواجهة المالن, حلول هذا المالن محل المالن المدٌم فٌما له من حموق وما 

ا المالن والمستأجر حٌث ٌجب على االخٌر ان ٌفً علٌه من التزامات, فتصبح العاللة مباشرة بٌن هذ

بكافة االلتزامات التعالدٌة مع المالن الجدٌد. ونفس الشًء ٌجب على المالن الجدٌد فٌلتزم بتسلٌم 



المأجور للمستأجر اذا لم ٌكن لد تسلمه بعد كما ٌلتزم بتسلٌم بجمٌع الضمانات. ضمان التعرض 

 واالستحماق والعٌوب الخفٌة.

ففً الفمرة االولى منها لضت بأنه ال ٌجوز لمن  787جدٌر بالذكر االشارة الى احكام المادةومن ال

 انتملت الٌه ملكٌة المأجور ولم ٌكن االٌجار نافذا فً حمه ان ٌجبر المستأجر على االخالء,

ه اذا نبه . اما الفمرة الثانٌة فمضت بان741إال بعد التنبٌه علٌه بذلن فً المواعٌد المبٌنة فً المادة

المالن الجدٌد المستأجر باالخالء لبل انمضاء االٌجار فان المؤجر ٌكون ملزما بتعوٌض المستأجر ما لم 

ٌتفك على غٌر ذلن. وال ٌجبر المستأجر على االخالء إال بعد ان ٌتماضى التعوٌض من المؤجر او من 

ٍف للوفاء بهذا التعوٌض. المالن الجدٌد نٌابة عن المؤجر او اال بعد ان ٌحصل على تأمٌن كا

 وللمستأجر الحك فً حبس المأجور حتى ٌستوفً التعوٌض المشار الٌه.

(مدنً عرالً الى عدم جواز تمسن المستأجر بما عجله من 788ولد اشارت الفمرة الثانٌة من المادة )

نتمال الملكٌة او االجرة على من انتملت الٌه الملكٌة اذا اثبت هذا ان المستأجر كان ٌعلم ولت الدفع با

كان ٌستطٌع ان ٌعلم بذلن. فاذا عجز من انتملت الٌه الملكٌة عن االثبات فال ٌكون له إال الرجوع على 

 المؤجر.

 المطلب الثاني

 انتمال ملكية المأجور في ضوء احكام لانون ايجار العمار

ٌحل المالن الجدٌد  -1"نكتفً باالشارة الى ما لضت به المادة الرابعة عشرة من هذا المانون بأنه 

 للعمار محل سلفه المؤجر فً الحموق وااللتزامات الممررة بموجب هذا المانون,

على المالن الجدٌد ان ٌخطر المستأجر بواسطة الكاتب العدل بانتمال ملكٌة العمار الٌه خالل ثالثٌن 

درة من دائرة التسجٌل ٌوما تبدأ من الٌوم التالً لتارٌخ تسجٌله باسمه وٌرفك باالخطار وثٌمة صا

العماري تؤٌد ذلن وعلٌه اٌضا مراجعة دائرة ضرٌبة العمار لتأشٌر انتمال الملكٌة خالل ثالثٌن ٌوما 

 تبدأ من الٌوم التالً لتارٌخ تبلٌغ المستأجر".

واضح من النص انه ٌمضً بحلول المالن الجدٌد للعمار محل سلفه وسرٌان العمد بحمه حتى لو لم ٌكن 

ستأجر سند اٌجار ثابت التارٌخ سابك التصرف النالل للملكٌة كما اشارت الى ذلن بٌد الم

 (.786/1المادة)

 

 المبحث الثالث

 المعدل9777لسنة67اسباب التخلية في لانون ايجار العمار رلم

االسباب التً ٌجب للمؤجر االستناد الٌها  1979لسنة87( من لانون اٌجار العمار رلم17حددت المادة)

تخلٌة المأجور ولد وردت هذه االسباب على سبٌل الحصر ال المثال, اي عدم جواز اضافة لطلب 



اسباب جدٌدة للتخلٌة, العتبار اسباب التخلٌة من النظام العام. لذلن فان دعاوى التخلٌة سترد اذا لم 

 (.17تؤسس على احد االسباب الواردة فً المادة)

 آنفة الذكر: 17تباعا وفك التسلسل الواردة فً المادة وبناًء على ما تمدم نذكر اسباب التخلٌة 

 _ ال ٌجوز للمؤجر ان ٌطلب تخلٌة العمار الخاضع الحكام هذا المانون إال ألحد االسباب اآلتٌة:

 عدم الوفاء بمسط االيجار المستحك: -اوال:

( سبعة 7ور )(على انه ))اذا لم ٌدفع المستأجر لسط االٌجار رغم مر17(من المادة)1نصت الفمرة )

(ثمانٌة 8اٌام على استحماله وانذار المؤجر له بعد انمضائها بواسطة الكاتب العدل بوجوب دفعه خالل )

اٌام من تارٌخ تبلٌغه باالنذار وتكون مصارٌف االنذار واالٌداع فً هذه الحالة على المستأجر, وال 

حدة التً تبدأ من االنذار االخٌر ٌجوز ٌستفٌد المستأجر من هذه الحماٌة إال مرة واحدة فً السنة الوا

(خمسة عشَر ٌوما من تارٌخ 15للمؤجر بعدها ان ٌطلب التخلٌة اذا لم ٌدفع المسط المستحك خالل )

 استحماله((.

 -ولتطبٌك نص هذه الفمرة البد من توفر الشروط التالٌة:

 استحماق لسط االٌجار. -1

 مرور سبعة اٌام على استحماق االجرة. -2

 انذار.توجٌه  -3

 عدم دفع االجرة بعد االنذار. -4

 االيجار من الباطن او التنازل عن االيجار وإسكان الغير -ثانيا:

( على انه ))اذا اجر المستأجر المأجور او تنازل عن االٌجار كال او 17( من المادة)2نصت الفمرة)

من  13ا  فً المادة جزًء دون موافمة تحرٌرٌة من المؤجر او اسكن معه فً الماجور غٌر من ذُِكرو

 هذا المانون((.

وسبك ان تكلمنا عن التنازل عن االٌجار واالٌجار من الباطن, فنمصر الكالم عن الشك الثانً من 

الفمرة الثانٌة وٌتعلك بالمساكنة وٌمصد بها تنظٌم العاللة المانونٌة بٌن المؤجر والمستأجر بالنسبة 

ق او المانون او المضاء. وٌعد هذا النص ضرورٌا اذ ال لمن ٌجوز سكناهم مع المستأجر بحكم االتفا

ٌمكن ترن موضوع استغالل المأجور مطلما لمن ٌشاء المستأجر اسكانهم معه. كما لد ٌلحك ضررا 

( منه فمضت بأنه ال ٌجوز 13بالمأجور او بسمعة المؤجر. ولد نظم لانون اٌجار العمار فً المادة )

ر غٌر من ذكروا فً العمد إال بموافمة المؤجر التحرٌرٌة وٌستثنى للمستأجر ان ٌسكن معه فً المأجو

من هذا الحكم كل من االصول والفروع وازواجهم واالخوة غٌر المتزوجٌن واالخوات غٌر المتزوجات 

او االرامل او المطلمات ومن ٌمِض المانون او العرف او التمالٌد االجتماعٌة بإعالة المستأجر له او 

ط ان ٌتسع المأجور لسكناهم وان ال ٌملن اي منهم عماراً للسكن فً المدٌنة التً ٌمع بالامته مع شر

 فٌها المأجور.

 االضرار بالمأجور او االساءة لسمعة المؤجر -ثالثا:



سبمت االشارة الى ان من اهم التزامات المستأجر فً المانون المدنً العرالً استعمال المأجور بما 

ما اعد له المأجور دون الحاق الضرر به او بسمعة المؤجر ولد اكد لانون ٌتفك مع العمد او وفما ل

 .6,5,4,3اٌجار العمار هذا االتجاه واعتبر سببا من اسباب التخلٌة فً الفمرات 

 ( بأنه)) اذا احدث المستأجر بالمأجور ضررا جسٌما عمدا او اهماال(( .3فنصت الفمرة)

ٌٌرا جوهرٌا فً المأجور دون موافمة المؤجر التحرٌرٌة((. (منه))اذا احدث المستأجر تغ4والفمرة )

(بأنه))اذا استعمل المستأجر المأجور خالفا للغرض المبٌن فً العمد االٌجار((. 5والفمرة)

 (بأنه))اذا ترتب على استعمال المستأجر للمأجور اساءة الى سمعة المؤجر((.6والفمرة)

 انتفاء حاجة المستأجر للمأجور -رابعا:

ن حاالت تنتفً معها الحماٌة المانونٌة للمستأجر النتفاء حاجته اصال للمأجور. مما ٌعنً ضرورة هنا

عودة المأجور الى صاحبه من ذلن, عدم استعمال المأجور لمدة معٌنة او بناء المستأجر او تملكه هو 

 او زوجته عمارا ٌجب االنتمال الٌه واستغالله.

( خمس واربعون ٌوما دون 45ار غٌر مسكون لمدة تزٌد على )(بأنه اذا اصبح العم7فنصت الفمرة)

 عذر مشروع.

(اذا بنى المستأجر او زوجه او احد اوالده الماصرٌن عمارا للسكنى فً حدود المدٌنة 8ونصت الفمرة)

 التً ٌمٌمون فٌها عادة.

ن اي منهم فً (بأنه اذا تملن المستأجر او زوجه او احد اوالده الماصرٌن او كان ٌمل9ونصت الفمرة)

حدود المدٌنة التً ٌمٌمون فٌها عادةً عمارا صالحا للسكنى ٌمكن تخلٌته لانونا او كان خالٌا او اخلً 

 ولو اجره للغٌر بعد خلوه.

 هدم العمار او اضافة طوابك جديدة اليه -خامسا:

ئه بشكل ٌشتمل (اذا اراد المالن هدم العمار إلعادة بنا17فللمؤجر طلب تخلٌة المأجور وفما للفمرة)

 على وحدتٌن سكنٌتٌن فأكثر او بشكل عمارة وفك التصمٌم االساسً للمنطمة التً ٌمع فٌها العمار.

(اذا اراد المالن إضافة طوابك جدٌدة الى بناء لائم وكانت تخلٌة المأجور كال او 11وكذلن وفما للفمرة)

 جزًء ضرورٌة بالمدر الذي تمتضٌه طبٌعة العمل.

 ة الملجئةالضرور-سادسا:

الضرورة الملجئة تخول المؤجر مطالبة المستأجر بتخلٌة المأجور بمولها ))اذا  -12-اعتبرت الفمرة

استجدت بعد العمد ضرورة تلجئه الى سكنى العمار بنفسه ولم تكن له او لزوجته او الحد اوالده 

التً ٌمٌم فٌها عادة.  الماصرٌن دارا اخرى على وجه االستمالل ٌستطٌع ان ٌسكنها فً حدود المدٌنة

 -وٌعتبر من لبٌل الضرورات الملجئة بوجه خاص :



اذا كان المؤجر من منتسبً دوائر الدولة او المطاع االشتراكً سواء داخل المطر ام خارجه  - أ

ونمل الى المدٌنة التً ٌمع فٌها عماره السكنً بناًء على ممتضٌات المصلحة العامة او انتهت 

 خدمته ألي سبب كان .

من هذه الفمرة وانتهت دراسته او تدرٌبه خارج   -أ-ذا كان المؤجر ممن ذكروا فً البند ا - ب

 العراق وعاد الى المدٌنة التً ٌمع فٌها عماره السكنٌز

اذا كان المؤجر موظفا معارة خدماته الى خارج المطر او طالب بعثة او زمالة او اجازة  - ت

ات الرسمٌة العرالٌة وعاد الى المدٌنة التً دراسٌة او طالبا ٌدرس فً الخارج بموافمة الجه

 ٌمع فٌها عماره السكنً بعد انتهاء مهمته الوظٌفٌة او الدراسٌة.

اذا كان المؤجر من منتسبً دوائر الدولة او المطاع االشتراكً واخطر من جهة مخولة باخالء  - ث

 الدار او الشمة الحكومٌة التً ٌسكنها.

كتسب درجة البتات بإخالء العمار السكنً الذي ٌشغله اذا كان المؤجر لد صدر علٌه حكم م - ج

 بصفة مستأجر دون ان ٌكون سبب التخلٌة ناشئا عن فعله او امتناعه.

اذا عاد االسٌر او المفمود الى المدٌنة التً تمع فٌها الدار المؤجرة سواء كانت مسجلة بإسمه  - ح

 ام بإسم زوجه او بإسم احد اوالده الماصرٌن .

ومن الجدٌر بالذكر ان هذه الحاالت لم تذكر على سبٌل الحصر فللمضاء السلطة التمدٌرٌة بإضافة 

 حاالت للضرورة الملجئة.

من هذه المادة ٌعد ضمن حاالت الضرورة الملجئة اذ اجازت للمؤجر طلب  -13-كما ان نص الفمرة 

 تخلٌة المأجور اذا كان المأجور آٌال للسموط .

 دةمضي الم -سابعا:

وضعت حدا لمبدأ االمتداد المانونً لعمد االٌجار اذ اجاز للمؤجر طلب تخلٌة المأجور اذا  -14-فالفمرة

 ( اثنتا عشرة سنة.12مضت على عمد االٌجار مدة )

 

 


