
 

 ل التجاري في لبنانيالتمث
 

I  الصالحة لمنظر في النزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري المحاكمـ 
 

  المحاكم  ومن 5حّدد في المادة  5/8/1967الصادر في  34المرسوم االشتراعي رقم إّن
 : وفق ما يميالصالحة لمنظر في النزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري 

عتبر محاكم المحل الذي يمارس فيو الممثل التجاري نشاطو صالحة اتفاق مخالف ت   بالرغم من كلّ 
  .لمنظر في النزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري

 
 عطي الصالحية لمحكمة الذي ي   تفاق عم  مخالفة النّص ال يجوز اإلنو أجتياد عم  استقّر اإل

الرابعة ـ الغرفة ، حيث جاء في قرار محكمة التمييز ـ المكان الذي يمارس فيو الممثل نشاطو
 : ما حرفيتو 9/6/2005تاريخ 

 .لزامية لممحاكم المبنانية وهي محاكم محل نشاط الممثل التجاريبالصالحية ال ... 
بالنظام العام لحقوق الممثل التجاري يمنعو من  34/67شتراعي حكام المرسوم اإلأارتباط  نّ أوحيث 

فتكون المحاكم لزامية المذكورة، تحكيمي في العقد لتجاوز الصالحية اإل دراج بند  إالعدول عنيا ب
المبنانية استنادًا لذلك هي الصالحة لمنظر في الدعاوى المتعمقة بالتعويض عن فسخ عقد التمثيل 

مفعول لنزع  ي  أاري، وال يكون لمبند التحكيمي المدرج في عقد التمثيل الموقع بين الفريقين التج
نشاطو، ويكون في ( الممثل التجاري)حيث يمارس المميز  لزامي لممحاكم المبنانيةختصاص ال ال

 5ة ضوء ما تقدم القرار المميز المخالف ليذه الوجية بنتيجتو مستوجب النقض لمخالفتو نص الماد
 .اآلمر 34/67من المرسوم االشتراعي رقم 

 
 
 
 
 
 
 



 

II  القانون الواجب التطبيق في النزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاريـ 
 

 لم يحّدد القانون الواجب التطبيق في النزاعات  5/8/1967الصادر في  34ّن المرسوم رقم إ
 .الصالحية لمحاكم محل نشاط الممثل بإعطاءالناشئة عن عقد التمثيل التجاري مكتفيًا 

 
  فق عميو سابقًا يخالف المرسوم مت بند   د تطبيق أيّ استبعا والفقو عم  اإلجتيادإستقّر

 :شتراعي المذكوراإل
 ن لجية المحكمة المختصة إ 
 ن لجية القانون المطبقإ 

 
 ما حرفيتو 30/3/2006الرابعة ـ تاريخ الغرفة في قرار محكمة التمييز ـ  ورد : 
 708من المادة  2دالء الجية المميزة بمخالفة القرار المطعون فيو لمبند إنو فيما يتعمق بأوحيث ... 
عمال القانون إتفاق عم  القرار تجاىل وجود البند التحكيمي واإل ختصاص ألنّ لجية قواعد اإل. م.م.أ

 .البريطاني
حكام المرسوم أل  إالمميزين  ستئناف قد استندت في قرارييامحكمة اإل وحيث أنو من الواضح أنّ 

د تطبيق المرسوم المذكور مجرّ  نّ أبتدائي ليذه الجية باعتبار قت الحكم اإلوصدّ  34/67شتراعي اإل
الذي يتمتع بالصفة اآلمرة لحماية حقوق الممثل التجاري، عم  النزاع المعروض أماميا يستبعد حكمًا 

م لجية أن لجية المحكمة المختصة إلمرسوم تحكيمي متفق عميو سابقًا يخالف ا بند   تطبيق أيّ 
 .المطبق القانون
ختصاص وال يكون ساس قد خالفت قواعد اإلنو في ضوء ما سبق بيانو، ال تكون محكمة األأوحيث 

متوافرًا مما يستوجب . م.م.أ 708من المادة  2ل  مخالفة الفقرة إالسبب التمييزي بفرعو الثاني المسند 
 .اً معو رّد ىذا السبب أيض

 
 
 
 



 

 ـ  1971كانون الثاني  15تاريخ  33/697التجارية رقم في حكم محكمة بداية بيروت  ورد
 : ، ما حرفيتو20ال   18صفحة  113مجموعة إجتيادات حاتم، الجزء 

تفاق الجاري بين لإل بوجوب تطبيق القانون الفرنسي عم  النزاع الحاضر، وفقاً  وفيما يختّص ... 
ستفاد، نو ي  أل عاتىذه التذرّ  نو يتوجب ردّ إالدعوى عم  ضوء ىذا القانون، ف الفريقين، وبوجوب ردّ 

المشترع قصد حماية الممثل التجاري المبناني عم  ضوء  نّ أكما تقدم، من روح القانون المبناني 
 . لزاميةإأحكام المرسوم االشتراعي التي ليا صفة 

 
  ّـ  التمثيل التجاريـ عيد  المحامي الياس بوالرأي حيث جاء في كتاب ىذا الفقو عم   استقر

 : ما حرفيتو 401 فحةص 1991ـ الجزء األول 
 في المطالبة بتطبيق أحكام القانون الفرنسي عم  النزاع: النبذة الثانية

تفاق المعقود بينيا وبين الجية المدعية، ترع  العالقة لإل نو، وفقاً ألقد اعتبرت الجية المدع  عمييا 
 .حكام القانون الفرنسيأالتعاقدية بينيما 

شتراعي حكام المرسوم اإلأ نّ أ ت طمب المدع  عمييا، معتبرةً محكمة بداية بيروت التجارية ردّ  نّ أ الّ إ
 .حكامن غيرىا من األو لزامية الواجبة التطبيق، دىي من القواعد اإل 1967ب آ 5تاريخ  34/64رقم 

خاص،  لزامية الواردة في قانون  القواعد اإل نّ إذ إ، ل  تأييد ىذين النيج والتحميلإفي الحقيقة، نميل 
وال يجوز . نتظام العاملتعمقيا باإل عتبر واجبة التطبيق، نظراً بالذات، ت   معيناً  نظم موضوعاً يجاء ل

مرة وناىية في مجال الحديث عن آالتي جاءت جازمة رادة الفرقاء المتعاقدين الحمول محل المشترع إل
لة ناشئة عن عقد تمثيل أما تعمق النزاع بمسكمّ  34/67شتراعي رقم حكام المرسوم اإلأوجوب تطبيق 

 .و توزيع تجاري بوجو الحصرأتجاري 
 طمب المدع  عمييا تطبيق القانون الفرنسي المتفق عميو لبتّ  ق عميو، الذي ردّ فيكون الحكم المعمّ 

 .يضاً أييد من ىذه الناحية أىل التأنزاع ناشئ عن العقد، قد جاء في محمو القانوني واست كلّ 
 

III  في الخالصةـ 
 

 الصالحة لمنظر في النزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاريالمبنانية ىي  المحاكم. 
 القانون الواجب التطبيق في النزاعات الناشئة عن عقد ىو  34/67شتراعي رقم المرسوم اإل

 .التمثيل التجاري


