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 مقدمة

صوصية المنازعة التجارية، منذ أن نص في قاانون لقد استشعر المشرع الجزائري خ

علااأ أن الق اا  التجاااري مالمتشمااة يتشااش  ماا  قااا   1966اإلجااراتاا المدنيااة القاادي  ل اانة 

م  قانون اإلجراتاا المدنية  32مالمادة تداث األقطاب المتخصصة وم اعدي ، مرورا ماست

األقطااب لا  المنازعااا التجارياة ، والتاي أساند في اا  لاأ  اذ  2008واإلدارية الجديد ل انة 

المتعلقة مالبنوك والملشية الفشرية والنق  البتري والجوي والتأمي  والتجارة الدولية واإلفالس 

اصاة فاي الفصا  الراما  ما  البااب األو  والت وية القضائية، وأفرد للق   التجاري ألشاماا خ

لتجارياة لأ استتداث المتاام  ا، وصوال  منه 536 لأ  531م  الشتاب الثاني في المواد م  

المتعلق مالتنظي  القضاائي،  22-10م  القانون العضوي رق   28المتخصصة مموجب المادة 

، مإلغات الفقراا م  22-13وتعدي  قانون اإلجراتاا المدنية واإلدارية، مموجب القانون رق  

 536مشااارر و 536مااالمواد  لمتااام  التجاريااةواسااتتداث امنااه،  32ماا  المااادة  10 لااأ  7

 .7مشرر  536 لأ  1مشرر

، الاذي اساتتدث المتاام  22-10وقد جاتا في عر  أسباب القانون العضوي رقا  

التجارياة المتخصصاة اإلراارة  لاأ التطااوراا التاصالة فاي المجاا  التجااري واالقتصااادي، 

 فاي  راارة رمماا  لاأ ومروز أرشا  جديدة م  القضايا والمنازعاا يفر  لل اا التخصاص،

، 1989واالقتصادي معاد صادور دساتور  تتو  الذي عرفته الجزائر في المجالي  التجاريال

وتتول ا م  االراترامية واالقتصااد المخطال  لاأ اقتصااد ال اور، وتتريار التجاارة الداخلياة 

 ، و و الشيت الذي أدى  لأ طفرة في المنازعاا التجارية مما وميفا.والخارجية

م  خال  تششيلة  اذ  المتاام  التجارياة،  ال ياللا   ذا التخصص الذي ينعشس أيضا 

ل ا  دراياة مالم اائ    نظام القاضي الفرد وم اعدي  مم  في  ذا الصدد أن المشرع انتق  م

يعينون طبقا للقواني  ال ارية،  لأ تششيلة جماعياة ما   ،ل ما مجرد رأي استشاري، التجارية

عاون مارأي تاداولي، يتمتم ائ  التجارية، مم  ل   دراية واسعة في الم اعدي  أرمعة و قا 

أي أن   ي ا مون مصفة مباررة في التش  الصادر في الدعوى ورأي ا  ماأخوال ماالعتباار فاي 

ل اا  الناازاع، وأن طريقااة اختيااار   تخضاا  للتنظااي    أي تتاادد عاا  طريااق مراسااي  تنفيذيااة 

 اللقا(.

ماا  يطلااق ألماار يتعلااق مأن ا ، نااا تجاادر اإلرااارة  لااأ أن المعمااو  مااه فااي فرن ااا مااثال

قاادامأ عاا  طريااق االنتخاااب ماا  طاار  قضاااة صاال   علااي   قضاااة الصاال ، ياات  اختيااار   

وم  طر  ممثلي أرماب التجارة واالقتصاد   في معض الدو  يت  اختيار   م   ،وممارسي 

 طر  غر  الصناعة والتجارة(.
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ة يشفي القو  أن   ولبيان مدى تخصص  ؤالت و لمام   مالم ائ  التجارية واالقتصادي

م  النالياة الترفياة والم نياة ما  ضام  ماديري الشارماا ورمساات المؤس ااا االقتصاادية 

وأما م  النالياة العلمياة، ف ا  يتوزعاون  ية والضرائب والتأميناا،والبنوك والمؤس اا المال

ما  يتما  را ادة م نادس فاي و تاورا  فاي االقتصااد أو فاي القاانون،مي  ما  يتما  را ادة دم

و   نا يك ع  اللك منخرطاون فاي مرناامد تادريبي م اتمر فاي  جا  اختصاص الي عالقة.م

(، مالتن اايق ماا  1989مرمااز دراساااا وتشااوي  الج اااا القضااائية التجاريااة   المنشااأ ساانة 

  .1999المدرسة الوطنية للقضات، مموجب اتفاقية مبرمة سنة 

تتداث المتااام  المرجااوة ماا  اسااالنتااائد طبيعااة القضااايا التجاريااة، و ااذا وال رااك أن 

التي يمش  أن يشارك  ،المتامي وم ا مته اإليجامية دورموق  وتجع  ل التجارية المتخصصة

 ،تداث  ااذ  المتااام مباارراا وأسااباب اساات فااي  اا نصاايبا فااي اللااك،  فااي ملااوه  ااذ  النتااائدم

 ليف ا ممعالجة قضايا تتميز موضوعيا و جرائيا.وتش

م ألة تمثي  الخصوم م  طر  متامي أمام المتاام   ولش  ما  و موقف المشرع م 

مترومة للخصوم علأ الخيار، أم أنه اعتبر ا م ألة نظام التجارية المتخصصة، ف   الم ألة 

 عام علأ اإللزام؟

ناذمر مبتثي ، م  قب  استعرا  موقف المشرع الجزائري م   ذ  الم ألة في خطة 

   التجارية ال تتعلق معدد التششيلة ونوعياة القضااةن الخصوصية التي تتمت  م ا المنازعاا أم

قضاااة متتاارفي  وقضاااة م نيااي ( فقاال، أو مطبيعااة القااانون التجاااري وخصائصااه ماا  ساارعة 

اا، وماا يتصا  م ااذ  وائتماان فقال، و نماا تتعلاق أيضاا ماإجراتاا التقاضااي فاي  اذ  المنازعا

مجشاا   –ا ل اا  ماا  دور تاادخلي  في ااا ماا  ممثلااي الخصااوم ماا  متااامي ، لماااإلجااراتاا ماا  م

فاااي عااار  الوقاااائ  مأسااالوب قاااانوني مناساااب، ولماااا يتمتعاااون ماااه مااا  دراياااة  -االلتااارا 

 ماإلجراتاا والمواعيد، وصياغة الطلباا، و ثارة الدفوع، وممارسة الطعون.

و ن ل  يعاد خفياا ماا لادور المتاامي فاي تمثيا  الخصاوم فاي المنازعااا القضاائية  ذا 

 ااا خصوصااا،  ال أن م ااألة لاازوم أو عاادم لاازوم المتااامي فااي  ااذ  عمومااا، وفااي التجاريااة من

المنازعاا تتديدا أثيرا منذ القدم في فرن ا، ماعتبار ا أو  ما  اتخاذ المتاام  التجارياة فاي 

م(،  ال الاك مااان يمناا  علااأ الخصااوم االسااتعانة 1416مدايااة القاارن الخااامس عشاار ماايالدي   

تشماة التجارياة لاءدالت مادعااتات   وطلباات  ، ممتام، ومان علي   التضور رخصيا أماام الم

 ال أن  ذا المن  سرعان ما تششفت عنه مشام  عملياة أثارا علاأ عما   اذ  المتاام  وعلاأ 

الموضوعية من ا واإلجرائياة، لم ائ  القانونية، جودة قضائ ا، م بب ج   مثير م  التجار ما

، وماا يتعلاق م اا ما  ب الفصا  في ااوعدم قدرت  علأ التعبيار علاأ المشاام  القانونياة المطلاو

وقااائ  جو ريااة لاساامة لاايس فااي  مشااان   االنتبااا   لي ااا، ممااا ترتااب عاا   ااذا المناا    ااور 

معتمادي     ممارساا سرية وغير رسمية، تمثلت في استعانة الخصوم مم  أطلق علاي     ال
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   دمااج   ، قب  أن يات1809اضطر المشرع  لأ اعتماد نظام   سنة  متاميي  سريي (، لتأ

 .1971م  م   المتلفي  والمتامي  سنة 

الخصاوم ممتاامي  و دراما أل مية دور المتامي أماام المتاام  التجارياة أصاب  تمثيا  

 أورو. 10.000أمام ا  جباريا،  الا مانت قيمة النزاع تزيد ع  

 ذا و الا نظرنا  لأ المنازعاا التجارية التي تخاتص المتاام  التجارياة مالفصا  في اا، نجاد ا 

مثيارة ومتنوعااة، تتااوزع مااي  القااانون التجاااري وفااروع قانونيااة اسااتقلت عنااه، مقااانون لمايااة 

مالقااانون البتااري، الم اات لك، والقااانون الااذي ياانظ  الممارساااا التجاريااة، وقااواني  أخاارى، 

والقااانون  ،وقااانون البنااوك والمؤس اااا الماليااةوي، وقااانون الملشيااة الفشريااة، ن الجااوالقااانو

 االقتصادي. 

وعلاااأ سااابي  المثاااا ، فالقاااانون التجااااري تتاااوزع مواضااايعه ماااي  التااااجر وألشاماااه، 

متاا  تجاااري ضااوعية ول ااب الشااش  ومالتبعيااة،  لااأ واألعمااا  التجاريااة مأنواع ااا ماا  مو

عقود تجارية معقاد  ر   وتقديمه متصة في الشرمة،  لأوالتصرفاا الواردة عليه م  مي  و

رارماا تجارياة ة مال افتجة والشايك وال انداا،  لاأ أورار تجاري لأ النق  وعقد ال م رة، 

لشرماا الاا الم اوولية المتادودة شرماا األس   وامي  ررماا أرخاص وررماا أموا  م

داا،  لأ اإلفالس والت اوية ررماا المتاصة ومؤس ة الشخص الوليد،  لأ األس   وال نو

 القضائية.

ال رااك أن ماا   ااذ  الفااروع القانونيااة ومواضاايع ا المختلفااة ممااا المرنااا من ااا وغير ااا 

علااأ المتخصااص اإللمااام م ااا، فإنااه ماا  االسااتتالة أن يلاا  م ااا التجااار  مااان يصااعبمثياار،  ن 

 المتخاصمون، مما يجع  م  م ألة االستعانة ممتام أمرا ضروريا.

أماااام المتاااام  التجارياااة  و  المشااارع الجزائاااري م اااألة تمثيااا  الخصاااومفشياااف تناااا

 المتخصصة؟
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 تمثيل الخصوم من طرف محام حق دستوريالمبحث األول: 

م  الدستور في فقرت ا األولأ علأ أن   التق فاي الادفاع معتار   175نصت المادة 

 مه  

منه علأ أناه   يتاق للمتقاضاي المطالباة متقوقاه أماام الج ااا  177مما نصت المادة 

 ممتام خال  م  اإلجراتاا القضائية القضائية، ويمشنه أن ي تعي  

علاأ أناه   تمثيا  الخصاوم م  قانون اإلجراتاا المدنية واإلدارية  10ونصت المادة 

 ممتام وجومي أمام ج اا االستونا  والطع ، ما ل  ينص القانون علأ خال  اللك .

 المطلب األول: الطبيعة القانونية لحق تمثيل الخصوم من طرف محام

النصوص المتعلقة متق الدفاع في الدستور وردا تتات الفصا  الخااص المالل  أن 

 مال لطة القضائية، ول  ترد في الفص  الخاص مالتقور والترياا.

والمالل  أيضا أن الدستور يجع  م  االستعانة ممتام أمام الج اا القضائية لقا للمتقاضي. 

 فما  ي طبيعة  ذا التق؟

ر، فإنااه و ن مااان جعاا  ماا  االسااتعانة ممتااام لقااا ماا  الدسااتو 177مااالنظر  لااأ المااادة 

ي ااتعمله المتقاضااي علااأ فاار  اإلمشااان، أي أن األماار متعلااق ممشاايوة المتقاضااي و رادتااه، 

ومذلك يشون  ا ر النص أن المشرع أعطأ ل ذا التق خاصية م  خصائص التقور المالياة 

 .امما يجوز عدم استعمال التي يجوز استعمال ا 

التااق وجاو ر  أناه لاايس لقاا خاصاا مااالمعنأ الادقيق، ألن اسااتعماله   ال أن لقيقاة  اذا

و ذا سبب م  األسباب التي جعلتاه يارد تتات الفصا  المتعلاق مال الطة يتص  مالنظام العام، 

معلااوم أن م ااائ  تنظااي  لوممااا أنااه ماا  اللااك أن  ااذا التااق ي ااتعم  أمااام القضااات، القضااائية، 

ق مالنظااام العااام، لااذلك يتاادخ  القااانون لفاار  القضااات و جااراتاا ل اا  سااير العدالااة تتعلاا

استعما  معض التقور، فتظ ر في مث   ذ  التاالا في رش  الواجب الاالزم القياام ماه، مماا 

 المتشمة العليا ومجلس الدولة.الشأن في فر  التمثي  ممتام في لا  التقاضي أمام  و 

اا المدنياة واإلدارياة لذلك ليس  ناك ما يمن  المشرع م  أن ينص في قانون اإلجرات

، الساايما فااي  اا  المتخصصااة علااأ وجااوب تمثياا  الخصااوم ممتااام أمااام المتااام  التجاريااة

 ع  خصوصية المنازعاا التجارية. اراا التي أررنا  لي ا عند التديثاالعتب

 صور تمثيل الخصوم من طرف محام أمام القضاءالمطلب الثاني: 

 الخصوم في االستعانة بمحام أوال: حق
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وعليه يمش  لش  طر   ،يعد م  لقور الدفاعاألص  أن استعانة األطرا  مالمتامي  

االسااتعانة ممتااام لتمثيلااه فااي ماا  األلااوا  وأمااام ماا  الج اااا القضااائية، وم مااا ماناات قيمااة 

  الدعوى، و ذا  و االستعما  اإليجامي لتق الدفاع.

مالن ابة ل اا دائارة  اذا التاق، لتشام   مذلك أن  نااك فواة ما  الخصاوم تتوسا ويتص  

 تعي  ممتام، مما  و الشأن في أن ال ي واللك مأن يمن  المتقاضي التريةوج ه ال لبي أيضا، 

للدولة والوالية والبلدياة والمؤس ااا العمومياة الاا الطاام  اإلداري، فاي المنازعااا  مالن بة

 انون اإلجراتاا المدنية واإلدارية.م  ق 827اإلدارية أمام المتام  اإلدارية، طبقا للمادة 

 ثانيا: وجوب استعانة الخصوم بمحام

 ناااك لاااالا فاار  في ااا المشاارع علااأ المتقاضااي تومياا  متااام، مااإجرات جااو ري 

مما نصت  يترتب علأ عدم الترامه عدم قبو  الدعوى أو رفض ا دون التطرر لموضوع ا،

 ناااا يتعلاااق األمااار  ياااة واإلدارياااة.مااا  قاااانون اإلجاااراتاا المدن 567 و 538علياااه المادتاااان 

مالتقاضااي أمااام ج اااا االساااتونا  والاانقض، و ااو ي ااري علاااأ القضااات العااادي والقضاااات 

م  نفس القانون علأ وجوب تقدي  العرائض والمذمراا أمام  905،  ال نصت المادة اإلداري

 مجلس الدولة م  طر  متام معتمد لدى مجلس الدولة تتت طائلة عدم القبو .

ن لق الدفاع وتمثي  الخصوم ممتام، يغلب عليه في معض األلياان طاام  التاق  الا ما

م  ليث سلطاا االساتعما ، فإناه فاي ألياان أخارى يغلاب علاأ  اذا التاق الوجاه اإلجرائاي 

التنظيمي المتعلق مالنظام العام، مما  و التا  في الفرو  المتقدمة، فقاد اعبار المشارع أمار 

، رتب علأ عدم مراعات ا عدم القبو ، مقط  النظر عما يتضمنه التمثي  ممتام م ألة  جرائية

الموضوعي ل ذا التق، فقد ستب م  صالبه لرية عادم اساتعماله، وألزماه مالمقاما  المعنأ 

 ماستعماله، أو علأ األق  اضطر   لأ استعماله.

ويمش  القو  لما تقادم والعتباار أخارى موضاوعية، أن فار  تمثيا  الخصاوم ممتاام 

المتام  المتخصصة، يمش  أن يشون متف ماا ومقباوال. فالوائاد العملياة المترتباة عا  اللاك أمام 

معاينة في تجارب مقارنة مثيرة، وقد سبقت اإلرارة  لاأ أن التقاضاي أماام المتاام  التجارياة 

 في فرن ا مواسطة متام، القاعدة فيه أنه وجومي.

 بقطع النظر عن لزومه ضمان الدولة لحق الخصوم في االستعانة بمحامثالثا: 

م  الدستور، فإن لق المتقاضي في االستعانة ممتام أماام  175نزوال عند لش  المادة 

أي ج ااة قضااائية مضاامون، واللااك ماا  خااال  نظااام الم اااعدة القضااائية، ففااي التاااالا التااي 

 يرغاب في ااا المتقاضااي االسااتعانة ممتاام ويتم ااك في ااا متااق الادفاع، فلااه أن يطلااب الم اااعدة
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 ،ونقاماة المتاامي  ، م عي م  القضاتم  خال  تعيي  متامضائية م  الدولة الضامنة ل ا، الق

 جانا، علأ أن تتتم  الدولة دف  أتعاب المتامي. ذا المتامي المعي  تمثله م فيتولأ

ويؤماد اتصااله  ،دفاعالطبيعاة المتميازة لتاق الا الوض  يعشس لقيقاة  ذا ال رك أن و 

 مالنظام العام مرة أخري وم  وجه آخر. 

رد نص صري  فيما اساتتدث مماا يتصا  مالمتاام  التجارياة وعليه فإنه لتأ ولو ل  ي

 ،مإمشاان الخصاوم التصاو  علاأ  اذا التمثيا  هفي م األة تمثيا  الخصاوم أمام اا ممتاام، فإنا

 رريطة م ت رروط تقدي  الم اعدة القضائية.

 لدولة لحق الخصوم في االستعانة بمحام عند لزومهرابعا: ضمان ا

 ناك لاالا ال ي تطي  المتقاضي االستعانة في ا ممتام، أو أنه ال يرغب في اللك و و 

التي تعم  علأ  ،تتت ضمان الدولة ،فر  القانون تمثيله مواسطة متامم تطي ، وم  اللك ي

أمااام متشمااة  ممااا  ااو التااا ثلااه، تفعياا  نظااام الم اااعدة القضااائية وجومااا، ويعااي  لااه متااام يم

  الجناياا.

، ورمما تشون  ذ  التالاة م اتبعدة فيماا يتعلاق متمثيا  الخصاوم أماام المتاام  التجارياة

 مما  ي م تبعدة أمام ماقي الج اا القضائية، 

 : تمثيل الخصوم من طرف محام أمام المحكمة التجارية المتخصصةالمطلب الثالث

لش  خاص مم ألة تمثي  الخصوم أمام  ذ  المتام ، سوات في المالل  أنه ل  يرد أي 

المدنياة واإلدارياة،  قانون التنظي  القضائي أو في القاانون المعاد  والماتم  لقاانون اإلجاراتاا

 وعليه يصار في  ذا الخصوص  لأ  عما  القواعد العامة.

الخصاوم ممتاام م  قانون اإلجراتاا المدنية واإلدارياة   تمثيا   10فقد نصت المادة 

 وجومي أمام ج اا االستونا  والنقض، ما ل  ينص القانون علأ خال  اللك. 

فبمف وم المخالفة ل ذا الانص فاإن تمثيا  الخصاوم أماام المتاام  التجارياة المتخصصاة 

م  نفس القانون  لأ  14وقد أرارا المادة  ليس وجوميا، واللك أوال ألن ا متام  درجة أولأ،

وثانياا ألناه ال يوجاد  أن الدعوى ترف  أمام المتشمة م  طار  المادعي أو وميلاه أو متامياه،

 نص مخالف.

 المبحث الثاني: أهمية تمثيل الخصوم من طرف محام أما المحكمة التجارية المتخصصة

 المطلب األول: أهمية المحامي بالنسبة للموكل
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ما  قاانون  7و 6و 5وع  لأ الم ام التي يضطل  م ا المتامي، مما مينت ا الماواد مالرج

، الممثلة أساسا في التمثي  والم اعدة والدفاع وتقدي  النصا  والمشاورة 07-13المتاماة رق  

والتدخ  في اإلجراتاا، ومالنظر  لأ ما يمثله اللك م  مصلتة للمتقاضي، م  خال  تبصير  

ة فااي الناازاع ومرمااز  من ااا، والخطااواا الواجااب اتباع ااا، وفاارص تتقيااق مالمشااام  القانونياا

أ دافه في ا، والخ ائر واألضرار التي يمش  أن تلتق مه، فإن م ألة تمثيا  المتقاضاي ممتاام 

أن  ااذ  ، مااالنظر  لااأ يما فااي المنازعاااا التجاريااةتشت ااي مالن اابة  ليااه أ ميااة قصااوى، الساا

مالياة مبيارة، ويتوقاف األمار في اا فاي  اتمث  مواضيع ا قيمالمنازعاا مثيرا ما تتعلق مقضايا 

 معض األليان علأ انتعاش أو علأ  فالس متقق.

 بالنسبة للقضاءالمطلب الثاني: أهمية تمثيل الخصوم بمحام 

وتعقيد ا، ومالنظر  لأ ما يتميز مه القانون م  التجارية ال رك أنه م بب مثرة القضايا 

 لاااأ علااا  ودراياااة وتخصاااص إلدراك مضاااامين ا وآثار اااا، موناااه لغاااة مصاااطلتاا، تتتاااا  

وت ااتعم  فياه فااي مواضاع ا وأوقات ااا معااه معاني اا وعرضا ا العاار  المناساب الااذي تاؤدي 

و تشااوي  متخصااص ، ومااالنظر  لااأ أن عمااوم المتقاضااي  ال يتااوافرون علااأ تعلااي  أالمناساابة

ممتاام، أمام اا خصاوم ما  مصالتة الج ااا القضاائية أن يمثا  الإناه ، فيتقق  ذ  األغارا 

يعر  المشام  القانونية مدقة ووضوح ويتخاذ اإلجاراتاا ال اليمة فاي أراشال ا ومواعياد ا، 

ي القضاات علاأ ميناة ما  األمار، ومماا يتتقاق معاه اطموناان الج ااا القضاائية  لاأ ضالتأ يق

 وتتصي  ألشام ا ضد الطع  واإللغات. ،ول   تطبيق ا القانون ،سالمة ألشام ا

 

 

  النسبة للنظام العامالثالث: أهمية تمثيل الخصوم بمحام ب لمطلبا

 ن م ااألة تمثياا  الخصااوم ماا  طاار  متااام أمااام القضااات عمومااا، ومقطاا  النظاار عاا  

،  اي م األة ت ا  النظاام العاام ما  ناوالي مما المرنا فيماا تقادمأليانا،  مون ا م ألة نظام عام 

 ،لأ مونه ترجمة لممارسة لق الدفاعأخرى عديدة، فتمثي  الخصوم ع  طريق متام  ضافة  

لة القانون ف و أيضا م ا مة في تج يد المبادئ األساسية التي يقوم علي ا النظام القضائي ودو

ما  قاانون المتامااة  02و او ماا أجملتاه الماادة  علاأ درجااا،  م  عالنية ووجا ية وتقاا 

ور الادفاع  وت اا   فاي علأ أن م نة المتاماة تعما  علاأ لماياة ولفا   لقاالمذمور منص ا 

ي ا   في تعزيز  تتقيق العدالة والترام مبدأ سيادة القانون. فتمثي  الخصوم ع  طريق متام

لصااو  الااردع   ضااافة  لااأ اللااك ماعااث علااأالعدالااة وتت ااي  صااورت ا  ومصااداقيت ا، و ااو 

فاي  مالن بة لم  تعرضت لقاوق   للتعادي، ،مالثقة يخلق الشعور ،وتقلي  التعدي علأ التقور
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جدوى القانون وعدالة القضات، ويتقق األم  واالستقرار، و ي األمور التي تشش  في الوقت 

 نف ه سبب وغاية القانون.

مما أن تمثي  الخصوم ممتامي أمام المتاام  التجارياة المتخصصاة ي ا  النظاام العاام، 

التقاور التاي م  مونه يشارك في م اعي لماية النظام العام االقتصادي، مالنظر  لاأ طبيعاة 

 أمام  ذا القضات. تشون موضوع دعاوى
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 خاتمةال

م أمام المتام  التجارية، يمش  القو  معد متاولة البتث في م ألة تمثي  الخصوم ممتا

علأ سبي  االختيار أو اإللزام، أن الجاواب تاتتش  فياه اعتبااراا مثيارة من اا ماا  او  و    و

  ار في اا تمياز  اذا التاق نظري يختص مطبيعة لق الادفاع وتشييفاه القاانوني، و اذ  م األة 

واختال  مضامينه مي  الخصوصية والعموم ومي  تعلقه مالمصال  الخاصة لألطرا  ولرية 

. ومن اا ماا  او علماي، النظام العام ووجوب استعماله أو فرضه فرضاااستعماله، ومي  تعلقه م

فقااد اللظنااا معااد اسااتعرا  راايت ماا  تااارين  ااذا اإلرااشا  أنااه معاادما مااان يمناا  التمثاا  أمااام 

المتام  التجارية فاي مداياة ع اد ا فاي فرن اا تتاو  األمار تادريجيا ما  اإلقارار متاق تمثيا  

الخصوم متومي  متام، واللك معدما ت   دراك أ مية  الخصوم ممتام أمام ا، وصوال  لأ  لزام

 ااذا التمثياا ، الساايما معااد تطااور المنازعاااا التجاريااة مفعاا  التطااور التاصاا  فااي المجاااالا 

التجارياة واالقتصاادية والماليااة، ولماا أصاابتت تشاشله  اذ  المنازعاااا ما  أ ميااة فاي النظااام 

 العام االقتصادي.

ا مالفصاا  فااي المنازعاااا التجاريااة الم مااة وأن تخصاايص متااام  تجاريااة يع ااد  لي اا

 د ا التجرمة قاصرة علأ م مانت  ذ  أصب  ضرورة ملتة فرضت ا تتدياا مثيرة، ومعد أن

المتاااأثرة مالنظاااامي  القاااانوني فاااي الااادو  السااايما  ،العاااال  فااي فرن اااا، انتشااارا الفشااارة عبااار

 2003فاي الايم  سانة  ي ، فعلاأ سابي  المثاا  اساتتدثت مثا   اذ  المتاام والقضائي الفرن ي

  اانغا الفااي و ،2012ساانة  وفاي مااوا ديفااوار ،2017ساانة  المملشااة العرميااة ال ااعوديةوفاي 

 .2022، وفي الجزائر سنة 2017غينيا سنة و

ومعد تصفتنا للنصوص القانونية الم تتدثة في  ذا الخصوص انت ينا  لاأ أن تمثيا   

الخصوم ممتام أمام  ذ  المتام  يبقاأ علاأ سابي  الخياار مالن ابة لألطارا ، مماا  او الشاأن 

 مالن بة للوض  أمام ماقي المتام  التي تمث  درجة أولأ في النظام القضائي.


