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 / المراجع الفقهية باللغة العربية :1 

 
 القــانون جمموعــة ، احملــيط ،ة التجــار  مكــرى يف والتعــديل التجديــد حــ  ،  قيقــة جــو ة* 

 .التونسي التجاري
 .امللكية التجارية ، بلقاسم القروي الشايب* 
  ليـــة  ، مـــة رة التجاريـــة، ابمللكيـــة املتعلـــ  اجلديـــد القـــانون يف اجلديـــد ، الصـــبا  رشـــيد* 

 .1980 سبتون احلقوق
 1977 لسـنة 37 عـد  القـانون يف اجلديـدة األحكـا  التجارية امللكية الصبا ، رشيد* 

 .1985 تونس ، األوىل الطبعة ،1977 ماي 25 يف املؤرخ
 
 : الفرنسية باللغة المراجع/ 2

 
* Francois Auque, Les baux commerciaux, L.G.D.J Paris 1996, p 
265. 
* G.Ripert Roblot, Traité de droit commercial Tome 1 . L.G.D.J, 
18ème édition. 
* Hamel, Lagarde, Traité du droit commercial, Dalloz, Paris 66, 
partie II, fascicule 1937. 
* Planiol, Ripert et Boulanger, L’ordre public économique, Tome II, 
n° 92, librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris 1963. 
* Samir Kolsi, Renouvellement du bail, mémoire D.E.A. 
* Faculté de droit et des sc. Pol et eco de Tunis, 1983. 
* Veronique Ranouil, L’autonomie de la volonté naissance et 
évolution d’un concept, travaux et recherches de l’université de 
droit d’économie et des sciences sociales de Paris 1 édition,1980 
  

 
 

 
 
 



 

6 

 

6 

 
 
 : القوانين/ 3

 
 جويةة  بكتةا  نصة  ورد التجارية  لألكرية  املنظم 1926 أكتوبر 9 يف املؤرخ العلي األمر* 
 .309 ص التجار  مكرى يف التعةيل وحق التجةية حق قيق 

 عةةةةد التونسةةةي  للج هوريةةة  الرمسةةةي ابلرائةةةة منشةةةور 1954 ديسةةة ر 27 يف العلةةةي األمةةةر* 
 .2466 ص 1954 ديس ر 28 يف مؤرخ 104

 الرمسةةةةي ابلرائةةةةة منشةةةةور 1977 مةةةةا  25 يف املةةةةؤرخ 1977 لسةةةةن  37 دعةةةةة القةةةةانو * 
 .1549 ص 1977 جوا  – ما  31 يف 38 عةد التونسي  للج هوري 

 التونسي  للج هوري  الرمسي الرائة 1977 – 18/1976 السن  النوا  جملس مةاوالت* 
 .714 ص 15/5/1977 الثالاثء جلس  34 العةد

 
 
 : المذكرات/ 4

 

املةةؤرخ يف  1977لسةةن   37للقةةانو  عةةةد  تطبيقيةة ال شةةكالياتبعةةا اال : يةة  حر  أنةةيس* 
 واملتعلق ابألكري  التجاري  )حماضر  ختم الت رين(. 1977ما   25
  
 
 
 

 

 
 

 



 

7 

 

7 

 املقدمــــــــــــــة
 
 

أ  "يةةتم الكةةراء ب اضةةي املتعاقةةةين علةة  املكةةرى  اإلجيةةارتقتضةةي القواعةةة العامةة  لعقةةة 
 .(1) "وقي   الكراء وغري ذلك مما عس  أ  يش ط يف العقة

 
ضةرور  أنة  ابنتهةاء مةتة  املشةرو   بة   اإلجيةارويعتر شرط املة  من أهةم شةروط عقةة 

ملستأجر التخلي عن احملل وإرجاع  لصاحب  ، و ال حةق لة  يف  لةب املتعاقةين يتوجب عل  ا
 قانوان أب  وج . اإلجيارجتةية 

 
 ابإلجيةةارغةةري أ  هةةلق القاعةةة  ولةةنن كانةةم نتيجةة  حت يةة  يةةق املالةةك يف أ  يتصةةر  

مبصةةةلا  املسةةةةتأجر ، إال أ   اهت ةةةا   يسةةة جل حملةةة  يف ملايةةةة  املةةةة  بةةةةو  أو أل  مةةةة  شةةةاء 
الةلين اارسةو  نشةا ا جتةارك ابملكةرى والةلين هلا ايةق أيقةم مضةر  ابلتجةةار عواقب ممارس  

 بللوا جهةا يف استقطا  حرفائهم وتكوين مسع  جتاري  مباالهتم.
 

قانو  حي ي هؤالء التجار فقة برزت منل أواخةر القةر  التاسةل عشةر  وجود وأما  عة 
 فكر  امللكي  التجاري  اليت تقررت عل  مرحلت :

 
: متيةةةة ت بتاصةةةةل التجةةةةار علةةةة  االعةةةة ا  مبلكيةةةة  معنويةةةة  علةةةة   يةةةةل  رحلةةةة  األوىامل

وابلتةةةاإ فةةس  االسةةةتقرار ابحملةةةل أصةةةب  ركنةةةا  األصةةةل التجةةةار  العناصةةر املاديةةة  الةةةيت تكةةةو  منهةةا
 ابإلجيةةارأساسةةيا لبقةةاء األصةةل التجةةار  ، فةةسذا كةةا  التةةاجر ال الةةك احملةةل ولكةةن يتصةةر  فيةة  

 .اإلجيارو  مهةد  ابل وال عنة ملاي  فس  ملكيت  لألصل تك
 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .قو علتزامات واللة اإمن جم 791الفصل  ( 1)
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لةةللك كةةا  ال بةةة يف املرحلةة  الثانيةة  مةةن ضةة ا  ايلةةار علةة  األصةةل التجةةار  و ايةة  
 .(2)حق التاجر يف امللكي  املعنوي  اليت تقررت ل  علي  

 
حقهةةةم يف  إقةةةرارمل تكةةةن هةةةلق املرحلةةة  يسةةةري  علةةة  التجةةةار ابعتبةةةار أ   :ثانيةةة الاملرحلةةة  

وهةو أمةةر يتعةار  مةل حةق امللكيةة   اإلجيةارامللكية  التجارية  يتوقةل علة  ضةة ا  اسةت رارهم يف 
 العقاري  ابعتبارق يلر  عليها قيةا ال تتا ل .

 
التجاريةة  نةةته عنةة  يف ولقةةة متيةة ت هةةلق املرحلةة  بصةةراة بةة  امللكيةة  العقاريةة  و امللكيةة  

نظةةا  جةيةةة لعقةةة إجيةةار احملةةالت  إبقةةراراألخةةري حةةل وسةةا حيقةةق التةةواز  بةة  امللكيتةة  وذلةةك 
 املعة  للتجار  ، أ لق علي  الع و  قانو  امللكي  التجاري .

 
مخسةة  ونةةانو  سةةن  عةةن صةةةور أول أمةةر تشةةريعي إبنشةةاء امللكيةة  التجاريةة  مضةة  اليةةو  

 .1926بر أكتو  26بتونس وهو أمر 
 

وقة تتالم التعةيالت عل  هلا األمر حة  بلتةم األوامةر الةيت نقاتة  أو مت تة  مخسة  
الةةل  متيةة  ا ةةل األحكةةا  الةةيت  1954ديسةة ر  27وعشةةرين أمةةرا إى حةةةود صةةةور أمةةر 

 (.3وقننها من جةية يف نص موحة ومتكامل )اشت لم عليها األوامر السابق  
 

 37إى أ  وقةةل نسةةخ  ابلقةةانو  عةةةةد  1954ديسةة ر  27وتواصةةل الع ةةل أبمةةر 
والةةةل  أ لةةةق عليةةة  واضةةةعوق "القةةةانو  املتعلةةةق  1977مةةةا   25املةةةؤرخ يف  1977لسةةةن  
 في ةا  ةص جتةيةة كةراء العقةارات أو احملةالت ذات العالقات بة  املسةوغ  واملتسةوغ  بتنظيم

 ويلة  ومملة  وكةا  مةن االستع ال التجار  أو الصناعي أو املستع ل  يف ايةر " وهةي تسة ي  
 األجةر االقتصار عل  تس ي  هلا القانو  بقانو  األكري  التجاري  ال غري.

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .9" ص  رشيد الصبا  " امللكية التجارية ( 2)
 .11" ص  رشيد الصبا  " امللكية التجارية ( 3)         
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سةن  علة  صةةور قةانو  األكرية  التجارية  فسنة  مل  لكن وابلرغم من مةرور أربعة  وثالثة 
مبةةةةا يت اشةةةة  مةةةةل الظةةةةرو  االقتصةةةةادي  الراهنةةةة  وذلةةةةك خالفةةةةا لل شةةةةرة  إمتامةةةة يةةةةتم تنقياةةةة  أو 

املةنظم لألكرية  التجارية   1953سةبت ر  30اللرنسي الل  أدخل عة  تعةةيالت علة  أمةر 
 (.4اجلةية  ) ك ا توى إثراءق بعة  أحكا  إضافي  وضعها ابجملل  التجاري 

 
وعقةةةة الكةةةراء التجةةةار   ضةةةل يف تنظي ةةة  إى القواعةةةة العامةةة  لاللت امةةةات وكةةةللك إى 

 .القواعة اخلاص  الوارد  بقانو  األكري  التجاري 

 

هةةةةةو عقةةةةةة تسةةةةةوي   1977مةةةةةا   25املةةةةةؤرخ يف والعقةةةةةة التجةةةةةار  املعةةةةة  ابلقةةةةةانو  
م  متتةالي  علة  األقةل سةواء كانةم العقارات واحملالت اليت يستتل فيها أصل جتار   يل  عا

كسةائر    عقةة الكةراء التجةار  ك ةا  ضةل  .(5اتجر أو صاحب صناع  أو حرف  ) عل  ملك
   العقة شريع  الطرف .املبةأ األصوإ القائل أب إىالعقود األخرى 

 
جير  الع ةل بة  حة   اإلجيارحتةية األجر  يف عقة  أ  م  يف العقود لوتقتضي القو  امل

 (.6اي  العقة وال اكن مراجعتها ولو تتريت الظرو )مل
 

 إذابملسةو  يف عقةة التسةوي   أحيةاانعةة  هتةةد هةلا الوضةل وقةة متةس  أخطاراغري  أ  
 الةةل علةة  ايالةة  الةةيت كةةا  عليهةةا عنةةة التعاقةةة فيباةة  عةةن  ةةر  لل ةةأز   اإلبقةةاء إىتضةةطرق 

قةة يكةو  سةببا يف حرمةا  املسةتأجر   ، غري أ  ذلةكاإلجيارتردى في  كالسعي حنو تقصري مة  
 إمكاني من بعا منافع  كض ا  االستقرار والتواصل وهللا االعتبار خول املشرة  لل تعاقةين 
حبكةةم  أو لةةب تعةةةيل األجةةر  ولةةو كةةا  ذلةةك يف املةةة  الةةيت يةةنص عليهةةا العقةةة بصةةور  مباشةةر  

 .(7)) قاضي امللك التجار (  احملك   اللردي 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

(4) G.Ripert / R.Roblot « Traité de Droit Commercial » Tome1 Volume 1 p 435. 

 .19(  بلقاسم القروي الشايب" امللكية التجارية " ص 5)
 .58(  رشيد الصبا  " امللكية التجارية " ص 6)
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لسةةةن   37 ف ةةةاهي  ةةةر  تعةةةةيل معةةة  الكةةةراء التجةةةار  وفقةةةا ألحكةةةا  القةةةانو  عةةةةةد

 ؟، وماهي إجراءاتةة   1977
 
اسةتثناء   مثل ةا سةبق بيانة  تعةيل معة  الكةراء يف مةاد  امللةك التجةار  متثةل أحكا   إ

لقاعةةة  القةةو  املل مةة  يف العقةةود ضةةرور  أ  القاعةةة  العامةة  هةةي بقةةاء معةة  الكةةراء املتلةةق عليةة  
  .  بينه اسار  امللعول ب  الطرف  ببقاء وتواصل العالق  التسويتي

 
فا  هلق القاعة  االستثنائي  يف قانو  األكري  التجاري  تةةعم خصوصةي  هةلا اإ ةةوابلت

حةق تعةةيل الكةراء  ةول لل سةو  ولل تسةو  علة  حةة السةواء  أ القانو  وال أدل علة  ذلةك 
حةةة ا يف ذلةةك مةةل مراعةةا  الشةةروط الةةيت نةةص عليهةةا القةةانو  واكةةن تعةةةيل معةة  أمةة  رغةةب 

 .ختليض  أوسواء يف اجتاق ترفيع  الكراء 
 

 إى أول  مباةةةدراسةةة  مسةةةأل  تعةةةةيل معةةة  الكةةةراء التجةةةار  تلةةةر  التعةةةر  يف  إ 
 (. II) إتباعهاالواجب  اإلجراءات إى مبا  اث ( ويف  I ر  التعةيل ) 

 
 طرق تعديل معين الكراء التجاري: المبحث األول:   

 

العةةةا   املبةةةأا وهةةو يةةيكةةو  اتلاق أ للةة  اكةةن املخت أبنواعةة تعةةةيل الكةةراء التجةةار   إ 
عنةةة التعةةةيل  أوالةةل  يعت ةةةق املشةةرة سةةواء كةةا  ذلةةك يتعلةةق مبعةة  الكةةراء يف العقةةة األصةةلي 

يكو  قانونيةا اعت ةادا علة  قةانو  األكرية   أ مبناسب  جتةية العقة ) اللقر  األوى ( ك ا اكن 
)              ة ةةمل حيتا ا لللك يف العق ذاإوهو ملتوح لل تعاقةين  1977التجاري   لسن   
مةةن نلةةس  20فضةةال علةة  ايالةة  اخلاصةة  مةةن التعةةةيل الةةيت نةةص عليهةةا اللصةةل  اللقةةر  الثانيةة (

 .القانو  ) اللقر  الثالث (
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 الفقرة األولى: التعديل االتفاقي لمعين الكراء:
 

،  يةة  شةةروط عقةةة الكةةراءيضةةبا معةة  الكةةراء ابالتلةةا  ايةةر وكةةللك األمةةر ابلنسةةب  لبق
الةليل ابلنسب  للعقة االبتةائي املوقل ب  الطرف  أل  القاعة  يف ذلك تعت ةة  إلقام وال ل و  
 (.8وما دا  االتلا  سائةا ب  الطرف  فا  اياكم ال يتةخل ) اإلراد سلطا  

 
يف تعةةةيل معةة   تةة إرادحةةة  ةةريف العقةةة عةةن أمبناسةةب  تعبةةري التعةةةيل االتلةةاقي  يطةةرأوقةةة         

الكراء وذلك مبوجب مطلب يقةم  بواسةط  عةةل منلةل ويف هةلق الصةور  فةا   الةب التعةةيل 
ق مبلةة  ماليةةا معينةةا وي قةةب ثالثةة  أشةةهر  ليةةت كن الطرفةةا  مةةن امللا ةة  يف يعةةر  علةة  معاقةةة

لةةا   ات إىشةةأ  الكةةراء املعةةرو  وقةةة يتلةةق املسةةو  واملتسةةو  خةةالل هةةلق املهلةة  الطويلةة  نسةةبيا 
لا املوضةةةةوة لل اةةةةاكم وبةةةةللك يرتلةةةةل ةخبصةةةةوص معةةةة  الكةةةةراء اجلةيةةةةة وال ترفةةةةل قضةةةةاك يف هةةةة

 (.9اخلال  ويستقر املوضوة عل  معلو  للكراء يتاةد مبوجب الرض  واالتلا  )
 

 إمكانيةةة قةةةانو  امللةةةك التجةةةار   أجةةةازالصةةةورت  املةةةلكورت  قبلةةة  فقةةةة  إى وابإلضةةةاف 
يضةةبا سةةل ا متتةةريا ملراجعةة  املبةةال   اإلجيةةارط ضةة ن عقةةة التعةةةيل وخةةول للطةةرف  ضةةبا شةةر 

 (.10الكرائي  تراجل فيها  بق شروط معين  وهو ما يصطل  علي  أيضا ابلتعةيل االتلاقي )
 

ة التسةةوي  الةةل  يةةنص علةة  قةةالشةةرط املضةة ن بع أ  إى اإل ةةاريف هةةلا  ويتجةة  التنبيةة 
ا مل  يعت ةة هةةلا الشةرط يف تقةةةيرق ملعةة  ال يعةةة شةر ا يتعلةةق ابلسةةلم املتتةري  املةة زاي ة جديـدة

 .ابلتخفيض أوابلرتفيع الكراء عل  األحوال االقتصادي  سواء كا  
 

ولقة دأ   املتعاقةو   عل  وضل هلا الشةرط صةلب عقةة الكةراء ويكةو   عةاد   يف 
 سنت . أومن قي ت  كل سن  عل  ال فيل شكل نسب  مائوي  كأ  ينص املتعاقةا  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .27دة قيقة " ح  التجديد وح  التعديل" ص ي( جو 7)
 .168( بلقاسم القروي الشايب" امللكية التجارية " ص 8)
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ابلتنصةةةيص علةةة  نسةةةب  مائويةةة  يقةةةل  التلةةةاقياالشةةةرط املتعلةةةق ابلتعةةةةيل  أ لكةةةن هةةةل 

 قةةانو  األكريةة  التجاريةة  دوريةة  يعتةةر مقبةةوال قةةانوان يف غيةةا  نةةص مةةنظم لةة  يف تطبيقهةةا بصةةل 
 ؟1977لسن  

 
 أ لقةةةة أاثر الةةةرد علةةة  هةةةلا السةةةؤال اختالفةةةا بةةة  رجةةةال القةةةانو ، بةةة  شةةةق أول يةةةرى 

هةةةةةلا التشةةةةةريل  أ ومبةةةةةا  1977 مةةةةةا  25قواعةةةةةة قةةةةةانو   إىمعةةةةة  الكةةةةةراء  ضةةةةةل تنظي ةةةةة  
شةرط الة كد   أ  يةرى اث شةق وبة   استثنائي ويهم النظا  العا  فال جيوز االتلا  عل   اللتة 

 األكري  التجاري . قانو  حكا وغري  الل أل االتلاقي  شرط صاي 
 

مةةةةةةا   25مةةةةةةن قةةةةةةانو   25و  24اللصةةةةةةل   إى األول الةةةةةةرأ  أصةةةةةةاا ويسةةةةةةتنة 
املشةةرة مل يةة أ مسةةأل  ضةةبا معلةةو  الكةةراء حةةرا وال ملشةةين  املتعاقةةةين بةةل  أ للقةةول  1977

 كري  التجاري  وحةد  ريق  التعةةيل ك ةا حةةدنظاما خاصا بتعةيل األ  رسأتةخل لضبطها ف
 إذزكد  علةة  ذلةةك اجلهةة  الةةيت تتةةوى التعةةةيل  وضةةبا لاملةةة  ال منيةة  الةةيت ال يةةتم قبلهةةا التعةةةي

 التعةيل. اجلوانب اللني  اليت جيب األخل هبا عنة إىرشة أاخلراء و  إىوكل هلق امله   أ
 

ا يةل اجلوانةب املتعلقة   اإلحا    حرص املشرة عل أ هلا االجتاق    أصاا ويؤكة 
بتعةيل مع  الكراء يةل دالل  واضا  عل  اتصال هلا املوضوة ابلنظةا  العةا  وال اكةن تبعةا 

 (.11لللك لأل را  االتلا  عل  خال  ما قررق املشرة )
 

 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 168(  بلقاسم القروي الشايب " امللكية العقارية" ص 9)
 28( جويدة قيقة " ح  التجديد وح  التعديل" ص 10)
 .29و 28" ص  1977لقانون  ةالتطبيقي اإشكالياتأنيس حريزي " بعض  ( 11)           
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ونتيجةة  لةةللك فةةا  االتلةةا  املتعلةةق ابلةة كد  هةةو اتلةةا  ملتةة  وال ع ةةل عليةة  وال حيةةول 

 اخلر . أهلدو  تعةيل الكراء قضائيا عن  ريق 
 
 1989سبت ر  8 هلا املع ى أصةرت احملك   االبتةائي  بقرمبالي  حك ا بتاري  ويف
ـــ نإ:" جةةاء فيةة  مةةا يلةةي 12816حتةةم عةةةد  خمالفــة للقــانون  % 10الــزاي ة املشــرتطة ب

يتعارض مع قانون األ ريـة  أويتناىف   أنالتجاري واالتفاق املضمن صلب العقد ال ميكن 
 (.12) " التجارية الةي يهم النظا  العا

 
شةرط الة كد  االتلاقيةة   أ وعلة  نقةيا هةلا الةةرأ  يةرى جانةب غةةري قليةل مةن اللقهةةاء 

 ايجةه ىإ، وذلةك اسةتنادا 1977مةا   25قةانو   أحكةا شرط صاي  وال يتعار  مةل 
 التالي :

 
 :ىاألول الحجة/ 1
 

 هةةو عةةا   الةة كد  االتلاقيةة  يف معةة  الكةةراء اب لةة  لتعارضةةها مةةل النظةةا  الالقةةول أب إ 
واملواضةةيل الةةيت حجةةر التعاقةةة يف شةةأملا    االتلاقةةات الةةيت أبطلهةةا املشةةرةقةةول غةةري صةةاي  أل

مةةا يشةةري  إى بينهةةا ، وال جنةةة مةةن 1977مةةا   25مةةن قةةانو   33و 32مبينةة  ابللصةةل  
االسةتثناء ال يتجةاوز القةةر احملصةور  أ ال من قريب وال من بعية لل كدات االتلاقية  وال  لة  

 صور .مة  و 
 
 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .225جويدة قيقة " ح  التجديد وح  التعديل" ص  (12) 
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 :الحجة الثانية/ 2
 

توى ضةبا  ريقة  التعةةيل وتكلةل ببيةا    1977ما   25  قانو    الت سك أبإ
التعةةيل والةيت  يف هةلا األمةر، ال يسةتقيم أل  هةلق الطريقة  يف لإلراد جوانبها، وال دخل   يل

عنةةة  عةةة  اتلةةا  األ ةةرا   إال إليهةةاال يقةةل اللجةةوء  -التعةةةيل القضةةائي –يسةة يها اللقهةةاء 
هةةلق الطريقةة  ال يةةتم بشةةكل  إ بةةل يف  إى، ومةةن نةة  فةةا  اللجةةوء  حةةول مبلةة  الكةةراء اجلةيةةة
 صور االختال  فقا.

 
 :ةلثالثالحجة ا/ 3

 

قد  مطلب التعديل بواسـطة عـدل ي أنجيب  "نلس  ما يلةي: 24لقة ب  اللصل  
منفـــة ويف صـــورة عـــد  االتفـــاق بـــني الطـــرفني خـــالل الثالثـــة أشـــهر املواليـــة فـــان مطلـــب 

 التعديل يقع احلكم يف شأنه..."
 

الكةةراء  االتلةةا  علةة  مبلةة  إمكانيةة وهةةو مةةا يعةة  أ  املشةةرة اةةن  صةةراح  لطةةريف العقةةة 
 ها عن مة  الكراء اجلةية .ال كد  اليت يرغبا  في اجلةية وحري  حتةية نسب 

 
وبناء عل  هلق العبةارات الصةرحي  فةا  التلةاهم يف شةأ  الكةراء أمةر مسة وح بة  ومبةاح 

جةةل ذلةةك مهلةة   ويلةة  نسةةبيا قةةةرها ثالثةة  أشةةهر حةة  أاملشةةرة مةةن   الطةةرف  مةةن  أ بةةةليل 
تكةو  اتلا ، يف خصةوص معة  الكةراء اجلةيةة ، وخةالل هةلق املهلة   إىيتس ى هل ا الوصول 

ابملراضةةةا   أخةةةرىحةةةر  لتقةةةرر مةةةا تشةةةاء مةةةن زكد ، يتجةةةةد  علةةة  ضةةةوئها الكةةةراء للةةة    اإلراد 
 واالتلا .
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األ را ، فان  ال شيء انل  إلراد حتةية مع  الكراء املتجةد م وكا  أمركا    وإذا

 لل ب عل  نسب  مائوي  معين  يرت عقة الكراء إبرا من التنصيص مسبقا عنة  اإلراد هلق 

حمك   االستننا   أقرت ثالث...( وهلا الرأ  هو الل   أوالكراء بصور  دوري  ) كل سنت  
          والل  تض ن ما يلي:  1987-12-16املؤرخ يف  13825يف قرارها عةد 

املتعل  بتنظيم  1977ماي  25من القانون املؤرخ يف  32الفصل  أحكا  ن" إ
 أحكا ال مينع من اتفاق املسو  واملتسو  طب   غنيلعالقات بني املسوغني واملتسو ا

  ا ع على اشرتاط سلم تصاعدي يف الزاي ة يف معني الكراء  ون اللجوء  242الفصل 
 (.13)احملكمة " إىل

 
  لةةب أبحةةة قراراهتةةا حمك ةة  التعقيةةب رفضةةم قةةةف السةةابق اه  جتةةعلةة  خةةال  االو 
 :مبقولتهةةا التاليةة  اء وعللم قضاءهالوجود شرط ينظم هلق املسأل  بعقة الكر  التعةيل

رفني قـد اتفقـا علـى  يفيـة الرتفيـع يف كـن الكـراء طـوحيث اتضح من أوراق امللـ  أن ال" 
 وأن ما اتف  عليه الطرفني يقو  مقا  القانون...

املتضـــمن رغبـــة املالـــك يف الرتفيـــع يف  1997أ تـــوبر  22وحيـــث أن التنبيـــه املـــؤرخ يف 
اتفـ  عليـه الطرفـان علـى الوجـه  مـا  ينارا يتعارض مع10.000،000 إىلمعني الكراء 

نقــض مــا وقــع االتفــاق عليــه بصــورة أحا يــة خالفــا ملــا نــ  عليــه  إىلالصــحيح ويهــد  
 إال  ا ع من أن ما انعقد على الوجه الصـحيح بـني املتعاقـدين ال ينقضـي  242الفصل 
عــن عــد  رضــائها بــه صــلب  وأعربــطالتنبيــه  هما... وقــد عزعــط الطاعنــة يف  لــكبرضــائ

 (14..." ) امللك التجاري  ائرة القضية املرفوعة لدى
 

وإذا كا  حيق لأل را  االتلا  مسةبقا علة  الة كد  يف معة  الكةراء، فهةل اكةن هل ةا  
 كللك االتلا  عل  عة  ال كد  يف الكراء مه ا  الم املة ؟

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .127ص  1990لسنة  4 (   ق ت عد 13)
 ) غري منشور(. 8/10/2004مؤرخ يف  2004/ 2251( قرار تعقيـيب مدين عد  14)
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ال يتعلةةةق األمةةةر بتسةةةاضل نظةةةر  حمةةةا، بةةةل عرضةةةم هةةةلق املسةةةأل  بصةةةور  فعليةةة  علةةة  

هةةلا النةة اة يف أ  مالكةةا وجةة  ملتسةةو  حملةة  حمضةةر  حمك ةة  االسةةتننا  بتةةونس، ومتثلةةم وقةةائل 
ع  الكراء يطلةب فية  ال فيةل يف الكةراء، فعارضة  املتسةو  بوجةود شةرط بعقةة تنبي  يف تعةيل م

 ال الكراء، فقضم  حمك   االستننا   مه االتسوي  يقتضي عة  ال كد  يف معاليم الكراء  
ن الشـرط التعاقـدي املتمثـل يف عـد  الـزاي ة يف معـني الكـراء مهمـا طالـط مـدة إمبا يلةي: "

  .(15) "من قانون األ رية التجارية 32لفصل التسويغ يعد الغيا عمال اب
 

ري  التجاريةةة  فانةةة  يت ثةةةل يف ةةةةةأمةةةا ابلنسةةةب  للتعةةةةيل االتلةةةاقي  الةةةل  نظ ةةة  قةةةانو  األك
 La clause : "ةسي بةة  يف القانو  اللرنةةا يعر عنةم أور ة  عل  السلم املتتيةل املبةالتعةي

de l'échelle mobile  ، " ة شةرط السةلم املتتةري فقةة تةوى ن مل يعةر  املشةر نلةو
 اللق  وفق  القضاء هلق امله  .

 
  يف Jacques L’assier  السية نقل  الل  التعريل نورد اجملال هلا يفو 
 يربا مبقتضاق الل  الشرط " وهو قبل  كتب  عة  ذلك يف معت ةا التجاري  العقود كتاب 
 ."علي  يتلقا  قياسي برقم الكراءمع   تتيري الطرفا 

 
 الرقم هبلا مرتبطا الكراء مقةار جعل هو االتلا  هلا يف عنصر أهم أ  التعريل ويضيل
 التعةيل وتس ي . الكراء وتعي  التطبيق يف التري أو الطرف  إراد  تةاخل ينلي مما القياسي
 حقيق  يف وجود فال معانيها مل أللاظها تتلق ال اصطالحي  تس ي  املتتري ابلسلم االتلاقي
 عن شأني قة الل  التسلسل ذلك السلم بكل   قصة وإمنا املوضوة يف سلم أل  األمر
 حمةود أجل وبةو  وقصرا  وال متلاوت   ماد يف الكراء يف حتصل قة اليت التتيريات تعاقب
 املراجع  يف املشرو   أعوا  الثالث  لشرط وجود فال االتلاقي التتيري خاصي  هو األجل وفقةا 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

  1991-12-18بتاريخ  34760جويدة قيقة " ح  التجديد وح  التعديل " القرار االستئنايف عد   (15)
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 يف التار  عل  ايبل ي أ مل املشرة لكن  االقتصادي األحوال تتيري لشرط وجود وال ايك ي 
 بة ال شروط أملا إال ي ايك  املراجع  شروط من شة  أقل بشروط أحا   وقة املوضوة هلا
 .(16) املتتري السلم شرط ينطبق كي  توفرها من

 
 عقة كا   إذا أن  1977ما   25 قانو  من 26 اللصل اقتض ويف هلا املع ى 

 التعةيل فس ( L’echelle mobile)  املتتري ابلسلم يتعلق شر ا يتض ن التسوي 
 الربل يتجاوز نقص أو زكد  شرطال ذلك جراء من الكراء مع  اع ى كل ا  يطلب أ  ناك

 فس  ولللك ،عةإ حكم مبوجب أو التعاقة بوج  سابقا احملةد  الكرائي  للقي   ابلنسب 
 :شر   توفر يستل   الصور  هلق يف التعةيل

 

 اللصل)  اجملةد أو األصلي الكراء عقة يف علي  متلقا املتتري السلم شرط يكو  أ :  األول
 .عن  الحقا اتلاقا وليس التعاقةي  شرو   ض ن من أ ( 1977 انو قمن  24

 
 املةر  املتتري السلم شرط مبلعول أتثر قة املتعاقةين ب  ب  املع ول الكراء يكو  أ :  الثاين
 نقص أو املالك من مقةما التعةيل مطلب كا   إذا زكد  جرائ  من ل  حصلم أب  ابلعقة
 .اياإ الكراء نن من الربل تتجاوز بنسب  وذلك املتسو  من مقةما املطلب هلا كا   إذا

 

 ابلتعةيل يطالب أ  التسويتي  العالق   ريف من لكل جاز الشر ا  هلا  حتقق وإذا
 املنصوص أعوا  الثالثة أبجل مقيدا يكون أن و ون علي  املتتري السلم شرط أثر حبسب
  من قانو  األكري  التجاري . 25 ابللصل علي 

 
 املطالب الكراء مع  لتعةيل قضائي  دعوى يرفل أ  آلخرا للطر  كنا ك ا

 برفا قضي امللكورا  الشر ا  يتاقق مل إذا أما .العادل  الكرائي  القي   قراروإ مبراجعت 
 .التعةيل مطلب
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

  .177بلقاسم القروي الشايب " امللكية التجارية  " ص  (16) 
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           التعةيل مطلب أساس كا   مه ايف هلا السيا  أن   شار اإلجتةر و 

 دعوى مل تتوافق الكرائي  القي   تعةيل دعوى فس ( املتتري مالسل أو االقتصادي  الظرو )
 است رار ووجوبي  ، وترابيا حك يا ابلنظر  ةاملختص احملك   خبصوص جةية بشرط التجةية
 االقتضاء عنة أو القةمي املقةار حبسا  أجلها حل اليت الكراء معاليم دفل عل  املتسو 
 ما وذلك الةعوي  إبحةى املتعهة  احملك   من وقتي  بصل  تعيين  الواقل املقةار حسب
       .                  (1977 انو قمن  األوى اللقر  29 اللصليراجل )  ور ةمنش القضي  دامم
 : ثالث مسائل يف جةيةالت عوىد عن ختتلل التعةيل دعوى أ  غري

 
 الكرائي  القي   تعةيل علي  يعر  الل (  متسوغا أو كا   مالكا)  املتعاقة أ  – األوىل
 إجياد حملاول  التعةيل مبطلب اإلعال  لتبليت  املواإ اليو  من أشهر ثالث  قةرها مبهل  يت تل
 ذلك يف فشال وإ ( 17) تعةيلها املراد الكرائي  القي   حول اآلخر معاقةق مل توفيقي حل
 العالق  تظل يلعال مل فس  املعرو  التعةيل يف لل نازع  قضائيا القيا  منه ا لألحرص حق

 .(18) بينه ا ب  املع ول الكراء مع  بنلس مست ر  الكرائي 
 

 ل  املضرو  األجل يف هبا املتسو  قيا  عة  أل  التجةية دعوى يف هلا وليس
 .اجلةية طابلشر  قانوان ملت ما يصريق

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
حيث من املعلو  فقها وقانوع أن أجل الثالثة أشهر " : 18/10/1995يف  45950تعقييب عد   قرار(17)

لتاريخ إبال  اإعال  ابلتعديل هو أجل جعل إجيا  حل توفيقي بني الطرفني مرا نة يف شأن الزاي ة  ةاملوالي
را  هةا األجل ويف صورة عد  حصول هةا االتفاق حي  ملن عن له القيا  قضائيا للمنازعة يف املعروضة وبعد انص

 ".1977انون قمن  24الرتفيع املعروض. وملا حا  احلكم املنتقد عن هةا االجتاه يكون خارقا ملقتضيات الفصل 
 1977انون ق من 24وحيث ضبط املشرع يف الفصل  :" 15/4/1995يف  35413ر تعقييب عد  قرا(18)

و  28وعلى عكس حالة التجديد مهلة للتفاهم ومبضيها ميكن ملن تقتضي مصلحته  لك القيا  طب  الفصلني 
من القانون  اته وإن مل يفعل فالعالقة مستمرة بنفس املعني القدمي وال أتثري هلاته الوضعية على أية قاعدة  29

 ".قانونية أو حقيقة جتارية أو اقتصا ية
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 دعوى يف ايال هو ك ا)   حمةد أجل يف هبا القيا  تستوجب ال التعةيل دعوى إ  : الثانية
 امللقة األجل أل ( جةية  بشروط ابلتجةية اإلعال  لتاري  املوالي  أشهر الثالث  يف التجةية

 دعوى يهم ال 1977انو  قمن  27 ابللصل علي  املنصوص احملك   إى االلتجاء يق
 ح  يف اجلةية العقة شأ  يف املعروض  الشروط منازع   ص إمناو  شيء يف( 19) التعةيل

 .مست ر بعقة يتعلق التعةيل مطلب أ 
 

 اتري  من الةفل واجب اجلةية الكراء مع  يكو  الكرائي  القي   تعةيل بعة أن :  ةثالثال
 أقة  ي اتر  عل  أثناءها أو الةعوى رفل قبل سواء الطرفا  اتلق إذا إال التعةيل مطلب تقةمي
 الشروط فس  التجةية دعوى يف أما (1977انو  قمن  24 اللصل)  ذلك من أحةث أو

 اللصل)  لةةةالسال الكراء أجل انقضاء بعة أ  اجلةية الكراء اتري  من ابتةاء تسر  اجلةية 
 .(1977انو  قمن  6
 
 

 : الكراء لمعين القانوني التعديل:  الثانية الفقرة

 
        (1) العاد  املؤجر تعةيل و ا التعةيل من نوع  عل  الصور  هلق تشت ل

 .(2) التري إى مالك   ر  من التجار  األصل بيل عنة عقارق أحيل الل  املالك تعةيلو 
 

 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ا ثبط  ائرة الرئيس األول( :" وحيث طامل –، ) عبل 24/10/2000يف  1259حكم استئنايف عد   (19)
تعل  حمضر التنبيه بطلب يف تعديل معني الكراء فإن املستأن  بوصفه متسوغا غري مطالب قانوع ابالعرتاض على 

وعد  انضوائها حتط جزاء فقدان  77ق  27حمتواه يف ظر  ثالثة أشهر خلروج هةه الصورة عن صور الفصل 
 "ح  القيا  وآاثره املنصوص عليهما.
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 : الثالثي التعديل .1

 هلا أ  لل تسو  ي اءى أو جةا زهية اجلار  الكراء عقة مع  أ  لل الك يلوح قة
 ايالي  الكرائي  القي   يف ال فيل عل  الع ل بضرور  معاقةق عل  ابلتنبي  فيسارة مشا املع 
  بقا إلي  يوج  التعةيل يف مطلب ض ن وذلك علي  املعرو  القةر إى منها التنقيص أو

 نص من يس وح مثل ا جمةدا أو أصليا الكراء عقة كو   عن النظر بقطل القانوني  للصي 
 ئ رو  عنة التعةيل  لب ابإلمكا  كا   ولنن أن  عل . 1977من قانو   24 اللصل
 ختليضا أو ترفيعا الكرائي  القي   لتعةيل االستجاب  فس  االقتصادي  األحوال عل  تتيريات
 : (1977 من قانو  25 اللصليراجل )  متالزم  شر   توفر األقل عل  تستل  
 

 : تغيير الظروف االقتصادية: الشرط األول -أ

 تتيريات إدخال حة تبل  أ  شأملا من  رأت اليت االقتصادي  الظرو  تكو  جيب أ 
 إما وذلك قضاء أو اتلاقا التسوي   ريف ب  هبا املع ول الكرائي  القي  ( 4/1) ربل تتجاوز
 كا   إذا ابلتخليا أو املالك من مقةما التعةيل مطلب كا   إذا  القي  هلق يف ابل كد 
 .املسو  من مقةما

 غامضا شر ا يعتر االقتصادي  األحوال تتيري شرط أ  إى اإل ار هلا يف اإلشار  وجتةر
 قة مما والقضا  اخلراء اجتهاد ره  يبق  فسن  وابلتاإ التتيري هلا ب  يقاس ضابا من خللوق
 .(20) االجتهاد مقاييس الختال  وذلك تشوش أو خطأ ةرمص من  جيعل

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ". 173بلقاسم القروي الشايب " امللكية التجارية ص  (20)
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 اجلةول خالل من األسعار ارتلاة مؤشر اعت اد عل  القضاء فق  استقر وحي 
 االقتصادي  األحوال تتيري شرط توفر من للتاقق املختص  اللني  املصاحل عن الصادر الرمسي
      ةةةب املأذو  االختبار نتيج  عل  بناء قبول  أو التعةيل مطلب برفا كايكم  عةم  من
 .احملك   قبل من

 عل  بناء التعةيل مطلب رفضها قراراهتا أبحة بتونس االستننا  حمك   عللم وقة
 : التالي  هامبقولت االقتصادي  األحوال تتيري شروط حتقق عة 

" وحيث يتبني ابلرجوع إل اجلدول الرمسي الصا ر عن وزارة االقتصا  الوطين أن مؤشر 
، 000بالغ اتريخ بداية العمل مبعني الكراء احلايل ال 1987ارتفاع األسعار  ان يف ماي 

مث ارتفع يف اتريخ عرض التعديل وهو شهر ماي   7،219  يف مستوى رقم  1.620
( واعتما ا على ما تقد  تكون 6،48أي بفارق ) 3،268رقم  إىل مستوى 1990

  :النسبة املئوية الرتفاع األسعار

1،22 %  
  6،48=         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7،219 
 

نسبة ارتفاع األسعار واحلالة ما   ر مل تتجاوز ربع قيمة األما ن املسوغة  وحيث أن
 الثاين التعديلي.وبةلك فلم يتحق  الشرط 

حيث ابت احلكم االبتدائي تبعا لةلك يف طريقه النبنائه على أسانيد واقعية وقانونية 
   . (21)”صحيحة مل أتت املستأنفة مبا يوهنها واجته إقراره وإجراء العمل به

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .1991 نوفمرب 6 بتاريخ صا ر 94983 عد  استئنايف قرار  (21) 
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 الربل مبقةار االقتصادي  األحوال تتيري قاعة  إتباة عن عةل فقة اللرنسي املشرة أما
  ر  من أشهر ثالث  كل  تنشر اليت البناء أسعار تتيري شرط واعت ة التعةيل مطلب لقبول

 .بللك املختص  املؤسس 

 لتخليااب أو ابل فيل سواء الكراء تعةيل مطلب يقبل أ  اكن ال ايال  هلق ويف
 لإلحصاء القومي املعهة يصةرق قياسي رقم وهو البناء أسعار مؤشر عل  تتيري  رأ إذا إال في 

  . (22) البناءات  قي   يف اياصل  ابلتتيريات يتعلق في ا االقتصادي  والةراسات

 الكراء مع  تعةيل إمكاني  خصوص يف اللرنسي القضاء أما  إشكال  رح أن  غري
 مسأل  وهي التسوي  بعقة علي  املتلق األصلي الكراء مع  من أدىن ليصب  في  ابلتخليا
 . اللرنسي  االستننا  حماكم ب  اختالفا أنتجم

 من أدىن كرائي   قي   اعت اد مبةأ  Rouen مبةين  االستننا  حمك   قبلم فلنن
 أن  اعترت " PARIS"  بباريس االستننا  حمك   فس  الكراء بعقة اتلاقا احملةد  القي  

 هبا املع ول القي   من أدىن اجلةية  الكرائي  القي   تكو  أ  األحوال من حال أب  اكن ال
 (.23) التعةيل مطلب صةور اتري  يف

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .174ص  "بلقاسم القروي الشايب " امللكية التجارية (22)

(23) G.Ripert / R.Roblot « Traité de Droit Commercial » Tome1 Volume 1 

p 435. 
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 صةور عن متأخر 1977 ما  25 قانو  أ  من فبالرغم التونسي املشرة أما
 إذا إال يقبل ال التعةيل مطلب أ  عل  وأصر   القةا  للطريق  أمينا بقي فسن  اللرنسي القانو 
 األحوال تتيري واثنيه ا تعةيل  خر عن أعوا  ثالث  مرور أوهل ا أساسيا  شر ا  توفر

 معين  كانم  سواء السابق  قي تها من الربل بقةر األكري  عل  تتيريا حيةث مبا االقتصادي 
 .احملاكم حبكم أو ابالتلا 

 لل ؤشرات ضبط  لعة  نقص يع ي  التونسي التشريل أ  اللقهاء بعا اعتر وقة
 العوامل يف التتيري نسب  سهاأسا عل  حتسب  أ املختص  لل صاحل اكن اليت االقتصادي 
 ع لي  وجيعل والقاضي اخلبري ع ل يسهل مبا التجاري  األكري  قي   عل وأتثريها االقتصادي 
 .اللرنسي القانو  يف ايال هو مثل ا مصةاقي  أكثر التعةيل

 الشرط الثاني : المــــدة :  ب :

 ثالث  مضي بعة مراأل يه    من قبل من التعةيل مطلب تقةمي املشرة أوجب لقة 
 .التجةية يف الشروة بعة أو احملل استتالل اتري  من األقل عل  أعوا 

  تعةةةيل املطلةةو  األصةةلي العقةةة صةةور  فلةةي الثالثةة   األعةةوا بةايةة  معرفةة  يتجةة  وحيةة  
 التسةوي  عقةة اترية  أو لل اةل املتسةو  اسةتتالل بةاية  إمةا املةة  بةاية  تكةو  مر  ألول كرائ 
 .ل تسجي اتري   أو

 اجلةيةة اإلجيةار بةاية  تكةو  الثالثة  األعةوا  بةاية  فةس  العقةة جتةيةة حصول صور  ويف 
 تنليةل بةاية  هةي أعوا  الثالث  بةاي  فس  اإلجيار ملع  سابق تعةيل األ را  ب  وقل إذا لكن
 .ابلتعةيل الصادر القرار
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 حةةوا أمةة ذات العقةود بعةا يف تكةو  قةة التسوي  مة  أ  إى اإلشار  جتةر وحي  
 مثةةل متعاقبةة   مةةاد أو  جةةال ذات تكةةو  وقةةة أعةةوا  أربعةة  ملةةة  حمةةل أتجةةري ذلةةك ومثةةال معةة 
 أ  أخةرى أعةوا  ثالثة  ملةة  وبعةةها أخةرى أعةوا  ثالث  ملة  وبعةها أعوا  3 ملة  عقار أتجري
 الةةيت لثالثةة ا األعةةوا  بةايةة  قاعةةة  يف شةةينا يتةةري   ال التعاقةةب هةةلا فةةس  أعةةوا  تسةةع  أو سةةت  ملةةة 
 .( 24) التعةيل اب  تلت 

 هلةا مةرر ال التعةيل لطلب أعوا  الثالث  مة  اعت اد أ  اعتر اللقهاء من شقا أ  غري 
ةةةن القةةةانو  أ  ضةةةرور   سةةةنت  مةةةرور بعةةةة الكةةةراء يف التجةيةةةة حةةةق اكتسةةةا  مةةةن املتسةةةو  مك 
 ع ليةة  جيعةةل مةةا وهةةلا الكةةراء معةة  منهةةا جةيةةة  بشةةروط الكةةراء جتةيةةة بعةةةها اكةةن فاسةةب
 قلةةة  ذلةةةك علةةة  أدل وال التطبيقةةةي املسةةةتوى علةةة  اجلةةةةوى مةةةن لكثةةةري فاقةةةة  الثالثةةةي التعةةةةيل
مةل األخةل  املشةرة تةخل يستوجب الل  األمر ، الشأ  هلا يف احملاكم من الصادر  القرارات

  ينةةاه مةةا مةةرور بعةةة لتعةةةيل الكةةراء التجةةار  خاصةة  والةةواقعي الع لةةي لجانةةببعةة  االعتبةةار ل
 .التجاري  األكري  قانو  صةور من عاما الثالث 

 التعديل عند إحالة الملك التجاري:  -2

 احملل ملالك األخري  فقرت  يف التجاري   األكري  قانو  من 25 اللصل خو ل لقة 
 .التري إى التجار  امللك إحال  عنة الكراء تعةيل  لب

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 . 172ب  تجارية " صاللكية امللقاسم القروي الشايب : " ( ب24)
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 غةريق دو  اجلةةرا  ملالةك  ةو ل حةق التعةيل إمكاني  أ  يتب  املتقة  اللصلمبراجع  و  
 وحصول سنوات الثالث مة  أ  الثالثي التعةيل لشروط خاضل غري التعةيل من النوة وهلا

 مبجةةةرد ممكنةةةا يصةةةب  التعةةةةيل  لةةةب أ  ضةةةرور  لالربةةة مبقةةةةار االقتصةةةادي  األحةةةوال يف تتيةةةريات
 .اثل   ر  إل التجار  األصل ملكي  انتقال

 مةةةن 25 اللصةةةل ألحكةةةا   بقةةةا للقضةةةاء اللجةةةوء  ريةةةق عةةةن التعةةةةيل ممارسةةة  وتكةةةو  
 .التجاري  األكري  قانو 

 رضةا منة  صةةر أو إعالمة  وقةل إذا إال احملةل ملالةك ابلنسةب  تثبةم ال اإلحالة  هلق وإ 
 .التاري  بماث بكتب

 إى اجلةةرا  مالةك حنةو املسةتأجر الت امةات  يل الرضا أو اإلعال  هلا مبوجب وتنتقل 
 برضاق يصرح ومل املالك إعال  جمرد وقل إذا ما ابختال   تلل االنتقال هلا لكن ، ل  احملال
          مةةةةةن األول املسةةةةةتأجر ويعلةةةةةي ابإلحالةةةةة  رضةةةةةي أبنةةةةة  املالةةةةةك فيهةةةةةا يصةةةةةرح الةةةةةيت الصةةةةةور  وبةةةةة 
 .(25) تبعي  كل

 

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

  .185( بلقاسم القروي الشايب " امللكية التجارية" ص 25)
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 مرتبطةةا يصةةب  فسنةة  تبعيةة  كةةل  مةةن املسةةتأجر إبعلةةاء وصةةر ح ابإلحالةة  املالةةك رضةةي فةةس  
 ابحملافظةة  وااللتةة ا  الكةةراء عةة م أداء يف احمليةةل حمةةل حيةةل األخةةري وهةةلا لةة  ابحملةةال كةةامال  ارتبا ةةا
 .العائل  ر  حمافظ  احملل عل 

 أمةا احملةال احملل كراء  أداء يف ضامنا املستأجر بقي ابإلحال  برضاق املالك يصر ح مل وإ  
 املةة  اسةت رار لة  يضة ن ك ةا  عيةب كل  من اإلجيار عقة سالم  ل  لل اال يض ن فسن  احمليل

 وقةةوة    قبةةل املةةة  تنهيةة  أو احملةةل ابسةة جاة تنبيةة  منةة  صةةةري لةةن املالةةك أ  ويضةة ن القانونيةة 
 .اإلحال 

 التجاريةة  األكريةة  قةانو  مةةن 33 اللصةل أحكةةا  أ  إى يف هةلا اجملةةال اإلشةةار  وجتةةر 
 : يلي ااقتضم م 1977 ما  25 يف خر املؤ  1977 لسن 

 املكـرتي ىعلـ لتحجـري ا إىل ترمـي الـي – شـكلها  ـان  مهمـا – االتفاقيـات أيضـا تلغى" 
 ". مشروعه أو التجاري ملكه ملشرتي تسويغه إحالة

 األصةل بيةل مةن جعةل اإلجيةار عقةة إحالة  منةلو  حتجةري كةل  يبطل الل  النص هلا إ  
 تصةب  التجةار  األصةل بيةل مةن اك ةن مل فةسذا اإلجيةار عقةة إحالة  جلواز صرحيا شر ا التجار 
 .جائ   غري اإلحال 

 عقةة إبحالة  يتعلةق في ةا املشةرة حكةم هةو مةا هةو اإل ةار هةلا يف املطروح السؤال وإ 
 ؟ شرك  يف مبسا   أو إبرث أو هبب  متعلقا األمر يكو  عنةما الكراء
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 اإلرث بموجب اإليجار عقد إحالة : 

 أل  ابملكةةرى املسةةتتل التجةةار  األصةةل إليةة  ينتقةةل ك ةةا  للةةوارث الكةةراء عقةةة ينتقةةل قةةة 
 بعةو  تلويةم أو تصةر  فية  فلةيس ورثتة  إى املالةك مةن لاملخل ة النتقال  بيعي أمر اإلرث

 .ذلك غري أو
 مةةورثهم حمةةل حلةةوهلم مبوجةةب العقةةة جتةيةةة حبةةق يت تعةةو  الورثةة  فةةس  الصةةور  هةةلق ويف 
 . التسوي  عقة عن امل تب  ايقو  ا يل وكلا
 

 العينية المساهمة بموجب اإليجار عقد إحالة : 

 جتاريةةة  شةةةرك  يف جتةةةار  أبصةةةل العينيةةة  املسةةةا    أب القةةةول علةةة  اللقهةةةاء رأ  اجت ةةةل 
 مةةن التجةةار  األصةةل خةةرو  فيهةةا إذ البيةةل مثةل املوضةةوة هةةلا مثةةل يف املسةةا   أ  ذلةةك جةائ  
اتبةةةل  اإلجيةةةارهلةةةا ذاتيتهةةةا واسةةةتقالهلا وعقةةةة   أخةةةرى مؤسسةةة  ذمةةة  علةةة  وجعلةةة  صةةةاحب  ملةةةك

 لألصل التجار .
 

 بموجب الهبة: اإليجارعقد   إحالة 

حةةة اللقهةةاء  أنةة  يف صةةور  اهلبةة  فةةا  األقةةر  لل عقةةول منةةل اإلحالةة  أل  املشةةرة بلصةةل  يةةرى أ
من قانو  األكري  التجاري  مل يةب   إحالة  عقةة الكةراء إال يف صةور  بيةل األصةل التجةار   33

بة  فبعيةة  كةل البعةة عةن رث ومسةا   يف شةرك  أخةرى أمةا اهلإوقة يلاق ابلبيل ما يشةبه  مةن 
 (.26البيل )

 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .184بلقاسم القروي الشايب " امللكية التجارية " ص  (26)
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من القانون  20التعديل الخاص المنصوص عليه في الفصل  :الثالثةالفقرة 
 :1977لسنة  37عدد 

 

    24بلصةةةةول   1977مةةةةا   25املةةةةؤرخ يف  1977لسةةةةن   37  القةةةةانو   عةةةةةد إ
خاصةة   الةة حب 20فةةرد اللصةةل أيت مشلةةم حةةاليت التعةةةيل القةةانوق واالتلةةاقي، الةة 26و 25و 

رفةل مةن التسةوي  األصةلي الةوارد يف العقةة  أاثنية  لتسةوي  احملةل  أجةر من التعةيل تتعلق بصور  
 .( 27) املرم  ب  الطرف  ويف هلق ايال  فا  لل ؤجر األصلي حق  لب تسوي  اللار 

 
وذلةةك مثل ةةا يستشةةل مةةن  الثةةاق ا خاصةة  جلةةواز التسةةوي  املشةةرة وضةةل شةةرو  أ علةة  

 ما يلي: منطو  اللصل امللكور الل  نص عل 
 
 أوتضمنط عقدة الكـراء شـرطا خمالفـا  إ ا إالجزئي  أوحيجر  ل  راء اثن  امل  "

 ابتفاق مع املسو .
 ــان   وإ ار ة يف العمليــة اويف صــورة  ــراء اثن مــرخ  فيــه يطلــب مــن املالــك املشــ

الكــراء الثــاين يفــوق كــن الكــراء األصــلي فــان للمالــك اخليــار يف طلــب زاي ة موافقــة  مبلـغ
لكـراء العقــدة األصـلية ويف صــورة عـد  االتفــاق بــني الطـرفني تضــبط هـةه الــزاي ة حســب 

 من  هةا القانون. 28الفصل 
منفـة  ـراء اثن بواسـطة عـدل   إبـرا يشعر املالك بعزمه على  أنجيب على املتسو  

 ــان   إ امبــا  اإعــال ى املالــك أن يعــر  يف اجــل رســة عشــر يومــا مــن اتريــخ وجيــب علــ
 يعتز  املشار ة يف اجناز العملية املة ورة.

ـــرغم عـــن الرتخـــي    أوامتنـــع  املســـو  مـــن املشـــار ة  وإ ا غفـــل عـــن اجلـــواب ابل
 املنصوص عليه ابملا ة األوىل فانه يستغين عنه".

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .29جويدة قيقة نفس املؤل  ص ( 27)
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نة  خالفةا للتعةةيل االتلةاقي والتعةةيل القةانوق فةا  أ إىيف هةلا السةيا   اإلشةار وجتةةر 

اكةةةن  إذالتعةةةةيل اخلةةةاص املنصةةةوص عليةةة  ابللصةةةل املتقةةةة  ال يتوقةةةل علةةة  شةةةروط و جةةةال  
وقةة يةتم لة  الكةراء الثةاق يطلب من املتسو  ال فيل يف مع  الكةراء بعةة موافقتة  ع أ لل الك 

 28احملك ة  وفقةا ألحكةا  اللصةل  إىابللجةوء  وإمةاابالتلةا  مةل املتسةو   ماإذلك التعةيل  
الظةةرو  االقتصةةادي   دو  التوقةةل علةة  تةةوفر شةةرط تتيةةري مةةن قةةانو  األكريةة  التجاريةة  وذلةةك

علةة  املتسةةو   وشةةرط مةةرور ثةةالث سةةنوات علةة  الع ةةل بعقةةة الكةةراء ك ةةا ال يلةة   التنبيةة  املسةةبق
 كةت  القرارات االستننافي  التالي :أالل  بةأ لطلب التعةيل وهو امل

  1978-11-8الصا ر بتاريخ  43253القرار االستئنايف عد   -
 (.28) 1983-12-28الصا ر بتاريخ  58560القرار االستئنايف عد   -

 
 المبحث الثاني: إجراءات  تعديل معين الكراء التجاري:

 

 إىيوجةة   الةةب التعةةةيل مطلبةةا يف ذلةةك  أ الكةةراء التجةةار  يلةةر   إ  تعةةةيل معةة 
املواليةةة  فةةةا   أشةةةهرالطةةةر  الثةةةاق ) اللقةةةر  األوى( ويف صةةةور  عةةةة  االتلةةةا  يف ظةةةر  الثالثةةة  

 (.الثاني التعةيل  يصب  من مش والت القضاء ) اللقر  
 

 :الفقرة األولى:  التنبيه التجاري

(    3)واق ةةةة( ولةة  حمت2  )ةةةةوصيتت (1)    أجلةةةةةا فلةةةةق  هلةةا شرو هةةةةار  وثيةةةة  التجةةةالتنبي إ 
 (.4وملعول  )
 جل التنبيه:/ أ1 

أجل توجي  التنبي  التجار  املتعلق بتعةيل معة  الكةراء  تلةل ابخةتال  موضةوع   إ 
املةةةة  أ   يةةة  هةةلا املطلةةب مرتبطةةةا وجةةواب بشةةرطفةةا  كةةا  مطلبةةا للتعةةةةيل الثالثةةي فيكةةو  توج

بعةة الشةروة يف التسةوي    أوثالث  أعوا  عل  األقل من اتري  استتالل املتسو  لل ال مضي  
 يصري في  مع  الكراء اجلةية مع وال ب . ابتةاء من اليو  الل  أواجملةد 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .30صجويدة قيقة نفس املؤل  ( 28)
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 أعةوا الثالثة   أبجةلالسلم املتتري فان  غري مقية  ابلنسب  ملطلب التعةيل املب ى عل   أما

يف  ى  يرفةةةل دعةةةو أواكةةةن لكةةةل  ةةةر   1977مةةةن قةةةانو   25املنصةةةوص عليةةة  ابللصةةةل  
الكرائي  العادل  ويتوجب علة  احملك ة  يف  القي   إقرارو ل طالب  مبراجعت  للكراء اتعةيل مع  
لتنسةةيق بةة  ملعةةول السةةلم املتتةةري ل اتتخةةل مةةن يةةو  تقةةةمي مطلةةب التعةةةيل اتر ةة أ هةةلق ايالةة  
 (.1977من قانو   26من اللصل  2اللقر   )العادل  املراد بلوغها  ي والقي   الكرائ

 
 أصةةةل املتسةةةو   إحالةةة املالةةةك مةةةن هةةةلا األجةةةل يف صةةةور   أعلةةة لكةةةن يبةةةةو أ  املشةةةرة  
ةيل يبقة  مرتبطةا ضرور  أ  تقةمي مطلةب التعة ، التري وكلا يف صور  الكراء الثاق إىالتجار  
 .اإلحال حبةوث 

 
 صيغة التنبيه: /2 

صةةيت  التنبيةة  اختللةةم حسةةب التشةةريل القةةةمي والتشةةريل اجلةيةةة فقةةة كةةا  اللصةةل  إ  
يةةةنص بلقرتةةة  الثانيةةة  علةةة  مةةةا يلةةةي:"  1954ديسةةة ر  27مةةةن األمةةةر العلةةةي املةةةؤرخ يف  26

ن الوصـول مـع بواسطة مكتوب مضـمو  أويقد  املطلب ضمن حجة غري عا لة  أنوجيب 
يكةو  التنبية   بواسةط   أ " واملقصود بعبار  ايج  غري العادلة   ابلوصول، اإعال مطلب يف 
 عةل منلل.
وجةب املشةرة صةلب اللقةر  أفقةة  1977لسةن   37عةةد اليو  ويف ظل القانو   أما 

 وإال بطل. يقة  املطلب بواسط  عةل منللأ   24من اللصل  2
 

وجةةةةةةةو  احةةةةةةة ا  رقةةةةةةيم العةةةةةةةةل املنلةةةةةةةل للشةةةةةةةروط الشةةةةةةةكلي  وهنةةةةةةا جتةةةةةةةةر اإلشةةةةةةةار  إى  
مةةةةن       ت وقةةةةانو  مهنةةةة  عةةةةةول التنليةةةةل  6والتنصيصةةةةات الوجوبيةةةة  الةةةةيت وردت ابللصةةةةل 

ابعتبارهةةةةا شةةةةكليات هتةةةةم اإلجةةةةراءات األساسةةةةي  الةةةةوارد   1995-3-13الصةةةةادر بتةةةةاري  
 .موجب  للبطال       ت  وتثريها احملك   من تلقاء نلسها فضال عن كوملا  14ابللصل 
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    التبلية  ةةةرائي  املتعلقة  بع ليةك ا قةة يبطةل التنبية  التجةار  خلرقة  إحةةى القواعةة اإلجة   
          ةةةةةةةةةةة  إلية      ت ( أو بصةةةةةةةةةل  مصةةةةةةةةةةرق أو املوجةةةةةةةةة 11و 10و  9و  8و  7) اللصةةةةةةةةةول 
تعةةةدهم املتسةةوغ  دو  البةةاقي عنةةة  أو      ت( أو توجيهةة  ألحةةة املةةالك   19) اللصةةل 
  حتقةةةةق سةةةةبق تعةةةةودهم التنبيةةةة  بكةةةةافتهم وانعةةةةةا  التوكيةةةةل واشةةةة اط االقتصةةةةار علةةةة   إذاخاصةةةة  

 حةهم فقا.أ
 

يكو  التنبي  موجها لشخص مت تةل  أبهلية  كاملة  وا  كةا  قاصةرا فةا   أ ك ا جيب  
 من قاضي التقادمي. إبذ مثل ذلك التصر  ينج ق املقة  عن  قانوان 

 
 محتوى التنبيه: /3 

 
قةةانو  األكريةة  التجاريةة  مل يوجةةب ذكةةةر تنصيصةةات خاصةة  صةةلب مطلةةب تعةةةةيل  إ  

عرضا ملع  الكراء اجلةيةة ال   يتض ن أيقة  بواسط  عةل تنليل و  أ مع  الكراء بل يكلي 
 أواملوضوة البام  لتعةيل معة  الكةراء أ  الةل  ال يكةو  مقة ان مبوضةوة  أ ضرور  ،  غري

 ضةةل  إمنةةامةةن املكةرى أو عةةة  التجةيةةة أو التجةيةةة بشةةروط  مبطلةب  خةةر مثةةل  لةةب اخلةةرو 
 أحكةا و ال تنطبةق علية  ابملةر   1977لسةن   37من القانو  عةد  24اللصل  أحكا  إى

 من القانو  امللكور. 27اللصل 
 

واليت هتم مسأل  تعةيل مع  الكراء  24اللصل  أحكا  إىوفعال فان  ابلرجوة 
بصور  صرحي  عل  أ  هلق املسأل  يقل حلها  بق احكا  اللصل   جنة أملا تنص فسنناالبات  

 25ومل مراعا  االحتيا يات املنصوص عليها ابللصل   1977 من قانو  29و 28
 .من نلس القانو  26و

فق  القضاء قة استقر عل  مبةأ التلريق ب  التنبي  التجار  املؤسس  أ مل املالحظ  
والتنبي   التجار  املؤسس عل   1977لسن   37عةد  من القانو  27و 4عل  اللصل  

االستننايف املثال القةةرار ل ةةنلكر عل  سبي و  وةةةةمن نلس القان 26و 25و 24اللصول 
 اء في  ما يلي:ةةةةةةةةةةةةوالل  ج 1991أكتوبر  16املؤرخ يف  94718املةق عةد 
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من القانون عد    27و 4  الفرق بني التنبيه التجاري املؤسس على معىن الفصلني" 
 من 26و 25و  24والتنبيه التجاري املؤسس على معىن الفصول  1977لسنة  37

 نفس القانون هو أن األول يتعل  بتجديد العالقة الكرائية والثاين يتعل  بتعديلها".
 

  24869وقةةةة حنةةةم حمك ةةة  التعقيةةةب نلةةةس املناةةة  بقرارهةةةا التعقيبةةةةي املةةةةق عةةةةد  
مـن  25ن الفصـل أ " حيثوالل  جاء في  ما يلةي:   2003-10-14الصادر بتاري  

تراعــى فيــه الشــروط الــي  أنيهــم طلــب تعــديل الكــراء وهــو طلــب ينبغــي  1977قــانون 
مــن نفــس  5الفصــل  إليــهطلــب جتديــد الكـراء الــةي تعــرض  إطالقــاوال يهــم  إليهــاتعـرض 
 ."القانون

 
خمتلفـان لكليهمـا  أمـران ويغيةالتسـ تعـديل معـني الكـراء وجتديـد العالقـة أنوحيث  
علـى املعـني املعمـول  اإبقـاءن قضاء حمكمة القرار بتجديد الكراء مـع اخلاصة وإ إجراءاته

غــري مســتقيم  1977مــن قــانون   25حــد شــرطي الفصــل أبــه بــني الطــرفني لعــد  تــوفر 
و  25و  24بني املطالبـة ابلتعـديل علـى معـىن الفصـول  ابعتبار خلط الوقائع من طرفها

مــن  27و 5وطلــب التجديــد علــى معــىن الفصــلني  1977مــاي  25مــن قــانون  26
 نفس القانون.

 
ملـا طبقـط أحكـا  الفصـل  املطعـون فيـه وحيث يرتتب على  لك أن حمكمة القرار 

مــن قــانون األ ريــة التجاريــة واحلــال أن التنبيــه ســند القيــا  مل يتضــمن تعــديل الكــراء  25
ئيــة مــع عــرض التجديــد تكــون قــد أســاءت فهــم القــانون وإمنــا تضــمن إاــاء العالقــة الكرا

 ."وخلطط بني مؤسسي التعديل والتجديد وعرضط ابلتايل قضاءها للنقض
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تطبيقي  خبصةوص صةياغ  التنبية  التجةار  الةل  موضةوع  تعةةيل  إشكالي  أثريتوقة 

حةة   1977مةةن قةةانو   27اللصةةل  أحكةةا معةة  الكةةراء فهةةل اكةةن التنصةةيص فيةة  علةة  
يكةةو   أ أ  يكلةةي  أشةةهرجةةل الثالثةة  أليةة  التنبيةة  ابالعةة ا  عليةة  يف إالشةةخص املوجةة   جيةةر

 التنبي  موجها بواسط  عةل التنليل ومتض نا ملع  الكراء اجلةية املق ح.
 

مةةةن قةةةانو  األكريةةة  التجاريةةة  يف حماضةةةر التنبيةةة  بتعةةةةيل معةةة   27اللصةةةل  إقاةةةا  إ  
موجة  علة   اإلنلارذ يعتر ذلك إالتنبي  وال  بيعت   القانوني  الكراء حسب رأينا ال يتري صل  

الةةل  يةةنص علة  أ  مطلةةب التعةةةيل يوجة  مةةن أحةةة  1977مةةن قةانو    24معة ى اللصةةل 
 لل تسو  للقيا . أجالبواسط  عةل تنليل ومل حيةد  اآلخر إىالطرف  

 
  العةةةر  اةةةوهر يعتةةةة هبةةةا ألللتنبيةةة  مةةةن فقةةةرات تعةةةة الغيةةة  وال  أضةةةيلوعليةةة  فةةةا  مةةةا  

احملضةةةر وهةةةو مةةةا أدخلةةة  حت ةةةا ضةةة ن مقتضةةةيات اللصةةةل املنطبةةةق يف اب  التعةةةةيل والةةةل  ال 
فضةةةال علةةة  أ  التنصةةةيص  1977مةةةن قةةةانو   27اللصةةةل  أحكةةةا يوجةةةب التنصةةةيص علةةة  

 جل القيا  مبرور ثالث  أشهر عن توجي  التنبي .أعلي  ال يعلق 
 

 1795بقرارهةا التعقيةا املةةق  عةةةد ويف هةلا السةيا  فةا  حمك ة  التعقيةةب أكةةت  
جةةةةل القيةةةا  ابالعةةة ا  علةةةة  تنبيةةة  بتعةةةةةيل أ أ علةةة   2005أكتةةةةوبر  31الصةةةادر بتةةةاري  

 الكراء التجار  يبق  قائ ا وملتوحا بعة مرور اجل الثالث  اشهر عل  توجي   ذلك التنبي .
 : يلي ما التعقيا القرار هلا حبيثيات جاء إذ
 تعهد أن(  1977 قانون من 24 الفصل من 2 الفقرة من)   لك من يؤخة حيث" 

 ممكنا يكون 29 و 28 الفصلني معىن على التعديل  عوى يف التجارية األ رية قاضي
 احل  وصاحب اجلدران مالك بني للتفاهم املرصو ة أشهر الثالثة أجل انقضاء بعد

  را ـانص لـقب زاــجائ الدعوى رفع يكون  ما  صلح إىل اـــيتوفق أن عسى التجاري
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 الدعوى رفع ويكون الصلح من اجلدوى عد   المها  أو أحدمها رأى إ ا األجل  لك
 حول بينهما القائم النزاع حلسم الوسيلة هبةه األخة عن وختليا إعالع األ رية قاضي أما 

 .الكراء تعديل
 

 أحكا  وف  التجارية امللكية قاضي تعهيد األساس  لك على الطرفني من لألحرص وحي 
 أشهر الثالثة خالل يف سواء 1977 لسنة 37 عد  القانون من الفصلني وضوابط
 .وبعدهأ للتنبيه املوالية

 
 قائما يزال ال القيا  أجل فإن فيه املطعون القرار حمكمة إليه  هبط ملا خالفا وحيث
 تعديل هو إمنا و 27 الفصل معىن على الكراء بتجديد يتعل  ال األمر ألن ومفتوحا

 األ رية قانون من 24 الفصل معىن على وجهة والتعديل التجديد من ولكل لكراءل
 "(.29) التجارية

 
 معنوو  علوو  الموجووه التجووي   التنبيووه مفعووو  /4
 : 1977 قينون من 24 الفصل

 
 ابل اضةةي أ  اتلاقيةة  حلةةول إجيةةاد إى اجملةةال أوال يلةةت  الكةةراء معةة  تعةةةيل  لةةب إ 

 للطةر  التجةار  التنبية  توجية  اترية  مةن أشةهر ثالثة  أجةل يف كوذلة التسةوي  عقةة  ريف ب 
 علةة  األمةةر عةةر  الطةةرف  مةةن األحةةرص فعلةة  بينه ةةا اتلةةا  إى التوصةةل يقةةل مل وإذا اآلخةةر
 األكريةةةة  قةةةةانو  مةةةةن 29 و 28 اللصةةةةل  أحكةةةةا   بةةةةق شةةةةأن  يف للبةةةةم املختصةةةة   احملك ةةةة 
 .التجاري 
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 علة  واملتسةو  املسةو  مك ن لننالتونسي و  املشرةيف هلا اجملال إى أ   اإلشار جتةر و 
 اسأسةة علةة  الكةةراء معةة  تعةةةيل خبصةةوص اتلةةا  إلجيةةاد أشةةهر الثالثةة  أجةةل مةةن السةةواء حةةة
 عنة لتعةيل ا  لب حال  إى يتعر  مل فسن  الثالثي ابلتعةيل يتعلق في ا وكللك املتتري السلم
 جةةواز مةةةى هةةو يطةةرح الةةل  السةةؤال فةةس  وابلتةةاإ التجةةار  امللةةك إحالةة  عنةةة أو الثةةاق الكةراء
 .عةم  من االتلاقي ايل هلا إع ال

 
 مةةةن األخةةةري  اللقةةةر  لبصةةة التجةةةار  امللةةةك إحالةةة  عنةةةة التعةةةةيل أحكةةةا  وردت لقةةةة

 التعةةةةيل مسةةةأل  يةةةنظم فصةةةل إليةةة  التعةةةر  سةةةبق ك ةةةا  وهةةةو 1977 قةةةانو  مةةةن 25 اللصةةةل
صةةلب  عليةة  املنصةةوص االتلةةاقي األجةةل نلسةة  إع ةةال يتجةة  فسنةة  ذلةةك علةة  وأتسيسةةا الثالثةةي

 امللةةك إليةة  احملةةال واملتسةةو  لل الةةك يكةةو  التعةةةيل مطلةةب توجيةة  فبعةةة وابلتةةاإ ذلةةك اللصةةل
 .جةية كراء  مع  عل  لالتلا  أشهر ثالث  أجل  التجار 

 
 أحكةا  نظ تة  الل  التجار  لصلأل الثاق الكراء عنة التعةيل بصور  يتعلق في ا أما
 يليةةة مةةا غةةريق يف وال اللصةةل هةةلا يف يوجةةة ال فسنةة  التجاريةة  األكريةة  قةةانو  مةةن 20 اللصةةل
 .الطرف  ب  لالتلا  مع  أجل حتةية

 
 األجةل نلةس علة  القيةاس إع ةال إى اللجةوء يتجة  أبنة  القةول إى الةبعا ذهةب وقة

 .األخرى الصور سائر يف التعةيل  لب عنة املتعاقة  لأل را  امل نوح
 

 معة  صو خصة يف للنة اة القضةاء إى  ةر  أ  جلةوء دو  أشةهر الثالثة  مرور غيةر أ 
 سةائر القةةمي الكراء مع  يبق  فهل ، التعةيل مطلب مصري عن نتساءل جيعلنا اجلةية الكراء
 ؟ الطرف  ب  انفلا اجلةية الكراء مع  يصب  أ  امللعول
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 الصةادر  واألحكةا  القرارات لقل  وذلك اهل    ابألمر ليس السؤال هلا عن اإلجاب  إ 

 مةةةةوقل  إى أوصةةةةلنا القضةةةةاء فقةةةة  يف الباةةةة  لكةةةةن التجةةةةار  الكةةةةراء معةةةة  تعةةةةةيل مةةةةاد  يف
 :متباين 

 
 : بقاء معين الكراء القديم ساري المفعول : األول الموقف

 

 بتةةةةةةةاري  الصةةةةةةةادر 35413 عةةةةةةةةد املةةةةةةةةق بقرارهةةةةةةةا التعقيةةةةةةةب حمك ةةةةةةة  أقةةةةةةةرت لقةةةةةةةة
 هبةةلا جةةاء إذ لتعاقةيةة  ا العالقةة  ابسةةت رار القةةةمي الكةةراء معةة  بقةةاء موقةةل 15/4/1995
 : يلي ما القرار

 
 التجديـد  حالـة سعكـ وعلـى 1977 قـانون مـن 24 الفصـل يف املشـرع ضبط حيث" 

 و     28 الفصـلني طبـ  القيـا   لـك مصـلحته تقتضـي ملـن ميكـن ومبضيها للتفاهم مهلة
 هلاتــه أتثــري وال القــدمي املعــني بــنفس مســتمرة فالعالقــة يفعــل مل وإن  اتــه القــانون مــن 29

 (.30" ) اقتصا ية  أو جتارية حقيقة أو قانونية قاعدة أية على الوضعية
 

 : فاعال التنبيه في المعروض الجديد الكراء معين بقاء : الثاني الموقف
 

 التعةةيل مطلب صلب املعرو  اجلةية الكراء مع  بقاء مسأل  التعقيب حمك   أقرت
 التعةةيل  لةب علة  االعة ا  دعةوى متابعة  وعةة  اآلخةر الطةر  سةكوت عنةة وانفةلا فاعال
 : يلي ما 2005 فيلر  غر  يف الصادر 3016 عةد املةق بقرارها جاء إذ
 
 معني يضبط حكم إىل خالهلا من التوصل جيب وإمنايف التعديل  بدعوى القيا  يكفي ال" 

 عن هبا ائمــالق دلـع أو وعــمضم أو الـــشك الدعوى تلك اختلط فإ ا غــــالتسوي
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ) غري منشور(. 15/4/1995بتاريخ  35413( قرار مدين تعقييب عد  30)
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 ترتيب من مناص ال فإنه مساعها عد  أو برفضها احلكم صدور إىل  لك وأ ى متابعتها
 إىل املتسو  توصل لعد  فاعلة التنبيه يف املعروضة الشروط بقاء وهي احلتمية النتيجة
 (31".)تعديلها أو إلغائها

 
 عةة  صةور  يف  عةمة مةن امللعةول سةار  بة  املع ةول الكةراء بقةاء مسأل  غ و  ولعل  
 وأهةةةل احملةةةام  دفةةةل مةةةا هةةةو التجةةةار  الكةةةراء تعةةةةيل لطلةةةب املتضةةة ن التنبيةةة  علةةة  االعةةة ا 
 مةن 27 اللصةل أحكةا  علة  التنصيص إى عام  بصل  التجار  الكراء ماد  يف االختصاص

 سةةكوت لوضةةعي  درءا وذلةةك تنليةةل عةةةل بواسةةط  املوجةة  التنبيةة  حمضةةر آبخةةر 1977 قةةانو 
 املعةةرو  الكةةراء معةة  قبةةول خبصةةوص مبوقلةة  اإلدالء عةةن التعةةةيل مطلةةب إليةة  املوجةة  الطةةر 
 .التنبي  ذلك عل  االع ا  عن ع وف  وكلا أشهر الثالث  أجل مرور بعة عةم  من علي 

 
 تعديل :ال مطلب في خصوصإجراءات التقاضي الفقرة الثانية : 

 

فةا لةةةعوى التجةيةةة الةةيت حمةةةد خال أجةةل إ  دعةوى التعةةةيل ال تسةةتوجب القيةا  هبةةا يف
املوالية  لتةةاري  االعةال  ابخلةرو  أو جلةوا  صةةاحب  أشةهرأوجةب املشةرة القيةا  هبةةا يف "الثالثة  

 .امللك املنب  علي  مبقتض  اللصل اخلامس من هلا القانو "
 

مبةةةأ  الةةل  سةةبق التعةةر  إليةة  مبااضةةر  ايةةال(و ) حمك ةة  التعقيةةبوقةةة أقةةر فقةة  قضةةاء 
  .بةعوى التعةيل أبجل حمةدعة  تقيية القيا  

 
أمةةا يف صةةور  اللجةةوء إى القضةةاء فةةس  املتسةةو  يبقةة  مل مةةا بةةةفل معةة  الكةةراء ك ةةا هةةو 

، واكةةةن  1977مةةةن قةةةانو   29ريث ةةةا يةةةتم حتةيةةةة املعةةة  اجلةيةةةة وهةةةو مةةةا اقتضةةةاق اللصةةةل 
ائيةا لل اك   أ  تعة  بصةل  وقتية  معة  كةراء وقةيت يةفعة  املكة   لل الةك إى حة  البةم مل

 يف الن اة.
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إ  دراسةةة  إجةةةراءات التقاضةةةي يف خصةةةوص تعةةةةيل معةةة  الكةةةراء تسةةةتوجب النظةةةر يف  

 كيلي  حتةية االختصاص ايك ي وكلا االختصاص ال ايب.
 
 االختصاص احلكمي :  /1
 

مةةةن رئةةةيس احملك ةةة  االبتةائيةةة  أو مةةةن ختةةةتص احملك ةةة  اللرديةةة  لل لةةةك التجةةةار  املتأللةةة  
عاوى تعةيل معة  الكةراء التجةار  سةواء تعلةق األمةر ابلتعةةيل الثالثةي أو ينوب  من القضا  بة

لكةةراء اب إحالةة  األصةةل التجةةار  أو ابلتعةةةيل املؤسةةس علةة  السةةلم املتتةةري أو ابلتعةةةيل مبناسةةب 
 .ثاقال
 

إ ا قبــل مةةن القةةانو  املةةلكور علةة  مةةا يلةةي :" 28نصةةم اللقةةر  األوى مةةن اللصةةل إذ 
نـزاع يتعلـ  ابلـثمن أو ابملـدة أو ابلشـروط الثانويـة أو ذملـة هـةه املسو  التجديـد و ـان ال

العناصر فإن الطرفني حيضران مهما  ان مبلغ الكراء أما  رئيس احملكمة االبتدائيـة ابجلهـة 
 الكائن هبا العقار أو أما  احلا م الةي ينوبه".

 
  "صــورة عــدأنةة  يف  1977مةةن قةةانو   24ك ةةا نصةةم اللقةةر  الثانيةة  مةةن اللصةةل 
فـإن مطلـب التعـديل يقـع احلكـم فيـه يف  املواليـةاالتفاق بني الطرفني خـالل الثالثـة أشـهر 

 من هةا القانون". 29و 28شأنه طب  أحكا  الفصلني 
 

يف صــورة  ــراء اثن مــرخ  فيــه أنةة  :" 1977مةةن قةةانو   20وقةةة اقتضةة  اللصةةل 
ثــاين يفــوق كــن الكــراء يطلــب مــن املالــك املشــار ة يف العمليــة ، وإ ا  ــان مبلــغ الكــراء ال

األصلي فإن للمالك اخليار يف طلب زاي ة موافقة لكراء العقدة األصـلية ويف صـورة عـد  
 من هةا القانون". 28االتفاق بني الطرفني تضبط هةه الزاي ة حسب الفصل 
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  :الرتايباالختصاص  /2
 

املطلةةةو  أو الةةة ايب مبةةةةئيا ابملكةةةا  اجلتةةةرايف الةةةل  يوجةةةة بةةة  مقةةةر يتعةةة  االختصةةةاص 
مكةةا  إقامتةة  ويف بعةةا األحيةةا  عنةةةما يتعلةةق األمةةر ابلقةةانو  الةةةوإ اخلةةاص ف كةةا  تكةةوين 

 (.32اكن أ  يتع  هب ا مرجل النظر ال ايب )  قالعقة وتنليل
 

عةةةةةيل معةةةة  الكةةةةراء التجةةةةار  يتاةةةةةد  بقةةةةا  أ  االختصةةةةاص الةةةة ايب يف دعةةةةاوى تغةةةةري
 إى الةةةل  عهةةةة بةةةللك 1977مةةةا   25قةةةانو   مةةةن 28لقاعةةةة  اسةةةتثنائي  أوردهةةةا اللصةةةل 

 "رئيس احملك   االبتةائي  ابجله  الكائن هبا العقار".
 

ويةةرر الةةبعا مةةن شةةراح القةةانو  إسةةناد املشةةرة التونسةةي االختصةةاص الةة ايب إى رئةةيس 
اليت بةةائرهتا يوجةة احملةل التجةار  موضةوة التسةوي  يف أ  ذلةك جيعةل مه ة   احملك   االبتةائي 

 ي أيسر يف حتةية مع  الكراء اجلةية وحلاظا عل  حقو  األ را .القاض
 

فسنةة  ال اكةةن االتلةةا   1977التجاريةة  لسةةن  للصةةبت  اآلمةةر  لقةةانو  األكريةة   واعتبةةارا
علةة  ختصةةيص جهةة  ترابيةة  معينةة  للنظةةر يف الن اعةةات الةةيت قةةة تطةةرأ مبناسةةب  تنليةةل عقةةة الكةةراء 

 دعاوى التعةيل.ذلةةك ومثال 
 

       ر  وجةةةةود شةةةةرط تعاقةةةةة  حيةةةةةد االختصةةةةاص الةةةة ايب فةةةةس  ذلةةةةك الشةةةةرط يعتةةةةر اب ةةةةال ويف صةةةةو 
 و ال ع ل علي .
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 اخلـــــــــاتــــــمــــة
 

 
 1977لسةةن    37إنة  بعةة مةرور أربعة  وثالثة  سةن  عةن صةةور قةانو  امللةك التجةار  عةةد 

  االخةةةتال  حةةةول أحكامةةة  ال يةةة ال علةةة  أشةةةةق وهةةةو لةةةيس سفةةة 1977مةةةا   25املةةةؤرخ يف 
ك القانو  يف بعةا ايةاالت ح  كاد يسلب ذل ، ختال  فهماختال  اجتهاد بقةر كون  ا

 روح  وفلسلت  االجت اعي  واالقتصادي .
 

ولعةةةل  ريقةةة  صةةةياغت  خاصةةة  يف نصةةة  العةةةريب سةةةبب مةةةن أسةةةبا  ذلةةةك االخةةةتال  لت ةةةو  
العبارات أحياان وقصورها عن تبلي  املع ى الصاي  للنص و ال أدل عل  ذلك أ  دعوى تبةةأ 

 يف التجةية مث ما يلب  أ  تصب  يف التعةيل.
 

اية من االختال  اللقة  قضةائي يف مةاد  الكةراء التجةار  والةل  أضةر بعةةد غةري قليةل  ولعل
أمةةةر من مالكي األصول التجاري  الةلين اكتسةبوا حةق امللةك التجةار  بعةة اسةتيلائهم لشةرو   

يسةةتوجب تنقةةي  قةةانو  امللةةك التجةةار  بصةةياغ  عربيةة  واضةةا  جيتنةةب فيهةةا غريةةب ال اكيةةب 
 رات مل اعت اد رضك حةيث  تت اش  مل الوضعي  االقتصادي  الراهن .وعة  دق  العبا

 
 
 
 
 
 
 


