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لراءة يف كتاب "الرلاتة المضائية على لرارات احملكمني يف المانون
العرالً" للكاتة د .محيد لطيف نصيف

د .مصطفى ناطك صاحل

أستاذ المانون التجاري املساعد
كلية احلموق /جامعة املوصل

خيط ٞمً ٓكْل اٌ ىظاو التحهٔه اىتَ ٙاّ ٍْ ىظاو قدٓهّ ،لٔظ فُٔ تطْز
ّخصْصا اذا طبكيا ما ضبل يف العسام؛ بطبب اعتناد اليظاو الكاىْىٕ للتحهٔه يف العسام
عل ٙقاىٌْ املسافعات املدىٔ٘ العساقٕ زقه  38لطي٘  9191اليافر ّاملعدل.
لهً عل ٙالسغه مً ذلو فْجْد املؤلفات الكاىْىٔ٘ اذتدٓث٘ يف ٍرا اجملال ٓؤند ليا
اٍنٔ٘ الطسح املْضْع يف مْضْعات التحهٔه.
ّعلُٔ فاٌ بني آدٓيا مؤلفا مَنا ّاضاضٔا يف مْضْع خاص ميظ اطساف اليصاع
ّاحملهنني معا ،اال ٍّْ السقاب٘ الكطا ٜ٘ٔعل ٙقسازات احملهنني.
ٓكع الهتاب يف ٍرا املْضْع املَه بْاقع ( )05صفح٘ اعتند فَٔا املؤلف علٙ
عسض املْضْع بػهل ّاضح ّدقٔل ّٓدعه نالمُ باملصادز الفكَٔ٘ اذتدٓثّ٘ ،مت االغازٗ
فُٔ اىل العدٓد مً الكسازات الكطا ٜ٘ٔاذتدٓث٘ الصادزٗ مً حمهن٘ التنٔٔص االحتادٓ٘ يف
العسام.
جا ٛالهتاب املْضْو اعالِ مبكدم٘ ّمبحثني ،حٔث عث املؤلف يف مكدم٘ نتابُ
عً تعسٓف التحهٔه ّاٍنٔتُ يف ناف٘ املياشعات املدىٔ٘ ّالتجازٓ٘ إلجياد ّضاٜل اصٔل٘
متدصص٘ يف فض مثل ٍرِ املياشعات ّاالضاع الكاىْىٕ يف اللجْ ٛالُّٔ ،دّز الدّل٘ يف
ذلو.
ّلكد جا ٛاملبحث االّل حتت عيْاٌ (غسّط صح٘ قساز التحهٔه) مطتعسضا
املؤلف باعتباز قساز التحهٔه الصادز يف اليصاع ٍْ قساز فاصل ّىَا ٕٜمً ٍٔ ٘ٝالتحهٔه
ّمً خاللُ تيتَٕ اجساٛات التحهٔه بالهامل.
ّمت تكطٔه املبحث اعالِ اىل مطلبني اضاضٔني :جا ٛاملطلب االّل يف (الػسّط
املْضْعٔ٘ للكساز التحهٔنٕ)ّ ،مثل ٍرِ الػسّط متظ مْضْع الكساز التحهٔنٕ الفاصل
يف اليصاع ،حٔث متثل ٍرِ الػسّط املْضْعٔ٘ مً خالل صدّز الكساز مبْعدِ االتفاقٕ اّ
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الكاىْىّٕ ،اٌ ٓصدز الكساز اتفاقا بني اعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتحهٔه اّ بأنثسٓ٘ اآلزاّ ،ٛاٌ ٓػتنل
عل ٙنل جْاىب اليصاع املتفل بػأىُ عل ٙالتحهٔهّ ،اٌ ٓهٌْ مْضْع اليصاع الرٖ مت
حطنُ مً االمْز اليت جيْش حلَا قاىْىا بالتحهٔهّ ،جيب عل ٙاحملهنني اتباع االّضاع
ّاالجساٛات املكسزٗ بكاىٌْ املسافعات املدىّٔ٘ ،اٌ ٓتطنً الكساز ميطْم خاص بُّ ،اخريا
البد اٌ ٓهٌْ قساز التحهٔه مطببا.
ّعاجل املؤلف الػسّط الطابك٘ باإلغازٗ اىل التحهٔه املؤضطٕ امليظه الرٖ ٓته
مً خالل مسانص التحهٔه التجازٖ املتيْع٘.
ّجا ٛاملطلب الثاىٕ مً املبحث االّل حتت عيْاٌ (الػسّط الػهلٔ٘ لكساز ٍٔ٘ٝ
التحهٔه) حٔث تتنثل ٍرِ الػسّط بالهتاب٘ للكساز ّتْقٔعُ مً احملهنني ّفكا للكاىٌّْ ،مت
تكطٔه املطلب اعالِ اىل عدٗ فسّع تعلكت بهتاب٘ قساز التحهٔه ّالتْقٔع علُٔ ّالبٔاىات
اليت البد اٌ حيتَْٓا الكساز ّحتدٓد اجْز احملهنني ّمصازٓف التحهٔه ّطسٓك٘ تْشٓعَا.
ّجا ٛاملبحث الثاىٕ مً املؤلف حتت عيْاٌ (دعْ ٚتصدٓل قساز التحهٔه) حٔث
اٌ صدّز قساز التحهٔه مً قبل ٍٔ ٘ٝالتحهٔه ال مييحُ الصف٘ التيفٔرٓ٘ ّ ال ٓعترب قساز
احملهنني حمسزا تيفٔرٓا فال ميهً ّفكا للكاىٌْ العساقٕ تيفٔر مطنٌْ قساز التحهٔه مامل
ميس مبسحل٘ املصادق٘ علُٔ مً احملهن٘ املدتص٘ ّفكا للنادٗ ()472مً قاىٌْ املسافعات
املدىٔ٘ العساقٕ اليافر.
ّبالتالٕ مت تكطٔه املبحث اعالِ اىل مطلبني اضاضٔني :جا ٛاالّل حتت عيْاٌ
(اجساٛات ّغسّط تصدٓل قساز التحهٔه) حٔث تتنثل ٍرِ االجساٛات بطسّزٗ تكدٓه طلب
مً احد الطسفني للنحهن٘ املدتص٘ لتكْو باملصادق٘ علُٔ بعد الكٔاو بهل ما ٓتعلل
بإجساٛات ىظس اٖ دعْ ٚعادٓ٘ إلضفا ٛالصٔػ٘ التيفٔرٓ٘ عل ٙقساز التحهٔه.
ّميحت املادٗ ( )472مً قاىٌْ املسافعات املدىٔ٘ العساقٕ اليافر صالحٔات عدٗ
للنحهن٘ املدتص٘ بػاٌ قساز التحهٔه فلَا اذتل اٌ تصدقُ نلُ اّ تبطلُ نلُ اّ ظص ٛميُ
ّاّزد املؤلف عدٗ تطبٔكات قطا ٜ٘ٔختص تطبٔل املادتني( )472 ،478مً قاىٌْ
املسافعات املدىٔ٘ العساقٕ اليافر.
ّجا ٛاملطلب الثاىٕ مً املبحث الثاىٕ حتت عيْاٌ (اضباب بطالٌ قساز التحهٔه)
حٔث ّضح املؤلف اذتاالت الكاىْىٔ٘ ارتاص٘ يف ابطال قساز احملهنني ضْا ٛاناٌ ذلو الدفع
مً قبل ارتصْو اّ مً احملهن٘.
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اٌ دّز احملهن٘ املدتص٘ يف ممازض٘ زقابتَا ٍيا ٓتعلل بالتدقٔل عل ٙتْافس احد
ٍرِ االضباب الْازدٗ عل ٙضبٔل اذتصس بيص الكاىٌّْ ،مت معادت٘ ٍرِ االضباب مً قبل
املؤلف ّآساد التطبٔكات الكطا ٜ٘ٔارتاص٘ بَا.
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