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ملخص

املرشع الفلسطيني للتطور الترشيعي املقارن يف جمال الضامنات العينية ،ومراعا ًة الحتياجات املرحلة
مواءم ًة من ّ
الراهنة يف احلياة الفلسطينية ،االقتصادية منها واالجتامعية ،أقر املجلس الترشيعي الفلسطيني يف العام  ،2016ترشي ًعا
أساسا،
ً
خاصا بمسمى قرار بقانون بشأن ضامن احلقوق يف املال املنقول ،نظم بموجبه وضع املال املنقول غري اخلاضعً ،
لتسجيل معني تأمينًا لدين ،دون نقل حيازته للدائن .وأصبحت بموجبه املنقوالت بمعظم أنواعها قابلة ألن تكون
حم ّ ًل لضامن رسمي ،بواسطة تسجيل الضامن عليها بسجل إلكرتوين ُأنيشء هلذه الغاية ،بعد أن كانت ،فقط ،تصلح
حم ّ ًل للرهن احليازي الذي تنتقل بموجبه حيازة املرهون للمرهتن .وهبذا يكون املرشع الفلسطيني أضاف صورة جديدة
للضامنات العينية االتفاقية إىل جانب الرهن التأميني واحليازي ،ومن هنا تنبع أمهية البحث يف املوضوع؛ بغية إجياد
دراسة قانونية متخصصة يف التنظيم القانوين لوضع األموال املنقولة ،تأمينًا لدين دون حيازهتا من املضمون له ،نربز
من خالهلا الكيفية التي تتم فيها الضامنة وآثارها .وجتلت إشكالية البحث الرئيسة يف حتديد الطبيعة القانونية لوضع
املال املنقول تأمينًا لدين دون نقل حيازته للمضمون له ،وكذلك باحلامية القانونية للمضمون له الذي ال حيوز حمل
الضامنة .ومن خالل اتباع املنهج الوصفي لتحليل نصوص القرار بقانون رقم  11لسنة  ،2016واألنظمة والتعليامت
الصادرة بموجبه؛ فقد تم البحث يف املوضوع من خالل مبحثني :متحور األول :حول الطبيعة القانونية للضامن الوارد
عىل املنقوالت تأمينًا لدين ،والثاين :حول آثار وضع املنقول ضامنًا لدين .ونتيجة للبحث ،فقد توصلنا إىل نتائج مهمة،
تطويرا لفكرة
أبرزها :أن وضع املال املنقول تأمينًا لدين هو صورة جديدة من صور الضامنات العينية الرسمية ،وتعترب
ً
الرهن احليازي .وأن احلامية القانونية للمضمون له ،املتمثلة بتوثيق الضامنة يف السجل اإللكرتوين ،رغم إضفاء صفة
الرسمية عليه ،تعترب محاية منقوصة ،خاصة يف ظل الوضع السيايس يف فلسطني ،وتقسيم املناطق واملسؤوليات بني
السلطة الفلسطينية وحكومة االحتالل اإلرسائييل.

الكلمات المفتاحية :املضمون له ،الضامن ،السجل اإللكرتوين ،التأمينات العينية
لالقتبــاس :عيســه ،حســن" .وضــع األمــوال املنقولــة تأمينًــا لديــن دون حيــازة يف ضــوء القــرار بقانــون رقــم ( )11لســنة ( )6102الصــادر مــن
الرئاســة الفلســطينية" ،املجلــة الدوليــة للقانــون ،املجلــد التاســع ،العــدد املنتظــم الثــاين2020 ،
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Abstract
In conformity with the Palestinian legislature for the comparative legislative development in
the field of in-kind guarantees, taking into account the needs of the current stage in Palestinian
life, both economic and social, the legislator enacted a special law in 2016, regulating the
unregistered movable property as collateral for debt without transferring the possession to the
creditor. Accordingly, most of the transferred assets became a form of official guarantee, through
the registration of the guarantee in a special electronic record. While previously, this was only
suitable as a mortgage, where the possession of the pledge is transferred to the mortgagee.
To the law no. 11 of 2016, the legislator added a new type of guarantee, which will be the main
research subject of our specialized study. This will include an explanation of how to conclude
the guaranteeing contract and its legal implications. The issue is the legal adaptation of this
type of guarantee, and the legal protection of the creditor. This paper was written through an
analytical method, and is divided into two sections: The first is about the legal classification of
the guarantee contained on the movable property, and the second is about the effects of placing
the movable property as a guarantee for a debt.
As a result, we reached valuable conclusions through this research, the most important one is
that placing the transferred money as a security for a debt can be a new form of official in-kind
guarantee, and that the creditor’s legal protection is represented by registering his right in
electronic record. However, this is still considered a deficient protection, especially in light of
the political situation in Palestine and the division of the regions and responsibilities between
the Palestinian Authority and the Israeli occupation.
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 وتنرشها دار نرش جامعة قطر، تصدر عن كلية القانون،2020 ، العدد املنتظم الثاين، املجلد التاسع،املجلة الدولية للقانون

المقدمة

بنا ًء عىل املطالبة املتكررة من العديد من املؤسسات التجارية الصغرية واملتوسطة ،يف الضفة الغربية وقطاع غزة
بتسهيل عملية االقرتاض ،وإجياد آلية ضامن عينية جديدة للديون ،ميرسة وخمتلفة عن الضامنات العينية املعمول
هبا بموجب الترشيعات الفلسطينية ،التي تقترص فقط عىل الرهن احليازي والرهن التأميني ،الذي ينطبق فقط عىل
العقارات واملنقوالت املسجلة ،1وبنا ًء عىل تنسيب وتوصية جملس الوزراء ،أصدر الرئيس الفلسطيني الذي يعترب
صاحب االختصاص الترشيعي ،يف ظل غياب املجلس الترشيعي عن االنعقاد منذ العام  ،2006القرار بقانون رقم
 11لسنة  2016بشأن ضامن احلقوق يف املال املنقول ،2موس ًعا بذلك نطاق الضامنات العينية ،لتشمل املنقوالت
أساسا لتسجيل معني ،بغية تيسري االقرتاض بضامن األموال املنقولة غري اخلاضعة للتسجيل ،دون
التي ال ختضع
ً
انتقال حيازهتا للدائن املرهتن ،من خالل إشهارها بالسجل اإللكرتوين املستجد بموجب القرار بقانون ،واملخصص
لتوثيق احلقوق عىل األموال املنقولة ،دون اللجوء اىل إجراءات شكلية معينة ،كام هو احلال يف الرهن التأميني أمام
الدوائر الرسمية .وبصدور القرار بقانون رقم  11لسنة  2016املطبق يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،أصبح نطاق
أساسا لتسجيل معني .إذ أصبحت املنقوالت ً
ً
حمل
الضامنة العينية
شامل لشتى أنواع وصور املنقوالت التي ال ختضع ً
للضامن الرسمي دون انتقال حيازهتا إىل املضمون له ،بعكس ما هو يف الرهن احليازي املقر أصال عىل املنقوالت،
التي تنتقل فيه حيازة املنقول املرهون ليد املرهتن ،3األمر الذي سينعكس إجيا ًبا عىل عجلة نمو االقتصاد الفلسطيني،
لزيادة نسبة القروض ،وسهولة ضامهنا بمنقوالت غري خاضعة لسجل رسمي يف األساس ،ودون انتقال حيازهتا.

مل تكن فكرة وضع املنقوالت ضامنًا لدين دون انتقال حيازهتا للمضمون له ،وليدة القرار بقانون رقم 11
لسنة  ،2016بل تعود جذور هذه الفكرة إىل قديم الزمان ،وجتلت بنصوص يف القانون املدين الفرنيس القديم
لسنة  ،1804مستق ًيا إياها من القانون الروماين .4والذي بدوره ،قام املرشع الفرنيس بتقنني فكرة الرهن التأميني
ً
مستقل عن الرهن احليازي ،وعن الرهن التأميني عىل العقار ،بموجب املرسوم رقم
عىل املنقول ،وجعله نو ًعا
 346لسنة  2006الصادر بتاريخ  .52006/3/23كام أن بعض الترشيعات املقارنة ،نظمت هذه الفكرة بقوانينها
احلديثة ،كقانون ضامن احلقوق باألموال املنقولة األردين رقم  20لسنة  ،62018وبعض الترشيعات األخرى
1

2

عُقدت ورشة عمل تقييميه متخصصة بتاريخ 2016/7/27؛ بنا ًء عىل دعوة فرع البنك الدويل يف فلسطني مجعت ًّ
كل من وزارة االقتصاد الفلسطينية
وهيئة سوق رأس املال ونقابة املحامني ،حيث تم نقاش تداعيات وأسباب إصدار القرار بقانون رقم  11لسنة  ،2016وكذلك تقييم هذا القانون،
ومدى مالئمته للحالة الفلسطينية ،للمزيد انظر :رابط شبكة م ًعا اإلخبارية الفلسطينية التايلhttps://www.maannews.net/news/859075. :
.html,date 2/4/2020
قرار بقانون بشأن ضامن احلقوق باملال املنقول ،فلسطني ،رقم  11لسنة  ،2016املنشور يف جريدة الوقائع الفلسطينية ،العدد  ،120بتاريخ ،2016/4/26
ص .5

3

ممدوح سامل النوايسة ،آثار الرهن احليازي بالنسبة للامل املرهون ،رسالة ماجستري ،اجلامعة األردنية ،األردن  ،1994ص .21

5

سهام عبد الرزاق السعيدي ،فكرة رهن املنقول دون حيازة واحلامية القانونية له ،ط  ،1املركز العريب للنرش والتوزيع ،بغداد  ،2018ص .12

(Eustache Le Noble, Le gage touché, Histoires galantes et comiques (1696-1697), Slatkine Reprints, 1980-)1643-1713
Paris, Aux amateurs de livres, 1990, p 1-3.

6

4

قانون ضامن احلقوق باألموال املنقولة ،األردن ،رقم  ،20سنة  ،2018املنشور يف اجلريدة الرسمية األردنية ،العدد  ،5513بتاريخ  ،2018/5/2ص
.2387
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كالقانون املدين العراقي واملرصي تبنيا هذه الفكرة لكن بطريقة خمتلفة ،حيث ال توجد فيهام قاعدة عامة كام يف
القانون املدين الفرنيس ،والفلسطيني ،واألردين ،تتضمن مبدأ عا ًما ،وإنام متثلت بعدة تطبيقات يف قوانني خاصة،
تضمنت عدم جتريد الراهن حليازة بعض املنقوالت املرهونة.7

كام أن فكرة وضع املنقول كضامن للدائنني دون حيازته من قبلهم ،هلا جذورها يف الترشيعات النافذة بفلسطني
قبل صدور القرار بقانون رقم  11لسنة  ،2016فقاعدة أموال املدين ضامنة حلقوق الدائنني بموجب املادة  40من
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  23لسنة  2015م ،8وكذلك القواعد املنصوص عليها باملادة  150من القانون ذاته،
بفقرهتا الثانية "امتياز املؤجر عىل األموال املنقولة يف العني املؤجرة التي تعود للمستأجر كضامنة لبدل اإلجيار"،
وبفقرهتا الرابعة "امتياز األجرة املستحقة لصاحب الفندق ،تستوىف من أثامن أموال املدين املوضوعة يف ذلك الفندق
قبل أن يوىف غريها من الديون" .كلها تتويج لفكرة أن املال املنقول يكون ضامنًا حلق الدائن ،دون أن تنتقل حيازته
له بنص القانون .لكن ما استجد عليه احلال بصدور القرار بقانون ،هو أن املنقول أصبح ً
حمل للضامن االتفاقي،
وفق تنظيم قانوين معني ،وليس بنص القانون كام هو احلال بقانون التنفيذ .وبصدور القرار بقانون ،أصبح الضامن
صورا ثالثة:
االتفاقي الوارد عىل األموال يف فلسطني ،يتخذ
ً
األوىل :الرهن احليازي الذي تنتقل حيازة املرهون من الراهن للمرهتن املنظمة بموجب املواد ()761-701
من جملة األحكام العدلية.9
الثانية :الرهن التأميني بموجب قانون وضع األموال غري املنقولة تأمينًا لدين رقم  46لسنة .101953

الثالثة :وضع األموال املنقولة غري اخلاضعة لتسجيل معني تأمينًا لدين ،وهي موضوع بحثنا ،التي أقرها املرشع
الفلسطيني ،ونظم هلا آلية وإجراءات معينة بموجب القرار بقانون رقم  11لسنة  ،2016كام نظم هلا سجل إلكرتوين
خاص يتم توثيق الضامن عىل املنقول املتمثلة بحقوق الدائنني فيه.
أهمية البحث:

تتجىل أمهية البحث يف املوضوع ،بإجياد دراسة قانونية متخصصة يف التنظيم القانوين لوضع األموال املنقولة
تأمينًا لدين ،دون حيازهتا من املضمون له ،نربز من خالهلا الكيفية التي تتم فيها الضامنة وآثارها ،وكيف تأخذ طابع
الرسمية بموجب القرار بقانون رقم  11لسنة  .2016وما يرقي من أمهية هذه الدراسة واحلاجة إليها ،أهنا تعترب
األوىل من نوعها التي تتناول املوضوع يف فلسطني.
7

منصور حاتم حمسن" ،رهن املنقول املادي دون حيازة-املفهوم واألثر" ،جملة املحقق للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة بابل ،ع  ،1السنة  ،9آذار ،2017
ص .50

9

جملة األحكام العدلية الصادرة إ ّبان احلكم العثامين لفلسطني يف العام 1876م ،املنشورة يف جمموعة عارف رمضان ،وتعترب القانون املدين النافذ يف فلسطني
حال ًّيا.

8

قانون التنفيذ ،فلسطني ،رقم  23لسنة  ،2005املنشور يف جريدة الوقائع الفلسطينية ،ع  ،63بتاريخ  ،2005/4/27ص .46

10

قانون وضع األموال غري املنقولة تأمينًا لدين ،األردن ،رقم  46لسنة  ،1953املنشور يف اجلريدة الرسمية ،العدد  ،1135بتاريخ  ،1953/3/1ص .572
وصدر هذا القانون أثناء اإلدارة األردنية للضفة الغربية.
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إشكالية البحث:

تتمثل اإلشكالية الرئيسية للموضوع يف الطبيعة القانونية لضامن احلقوق يف املال املنقول بموجب القرار بقانون،
فهل تعترب صورة جديدة من صور الرهن احليازيُ ،ت َّرد فيه حيازة املرهون من املرهتن؟ أم هي صورة جديدة من
صور الرهن التأميني الوارد عىل العقارات واملنقوالت املسجلة؟ أم هي نوع جديد من أنواع الضامنات العينية؟ كام
يتفرع عن اإلشكالية الرئيسية إشكاالت فرعية ،تتمثل باألسئلة التالية:
 1 .ما احلامية القانونية التي أقرها املرشع يف القرار بقانون رقم  11لسنة  2016للدائن املضمون له ،السيام
وأن احليازة تبقى يف يد املدين؟ وهل تعترب هذه احلامية كافية للدائن؟ وهل توائم الواقع الفلسطيني الذي
يعيش حتت االحتالل؟

2 .2ما الطبيعة القانونية لاللتزام املضمون بالضامن ،هل يصح أن يكون كل من االلتزام املايل وغري املايل ً
حمل
للضامن؟
أهداف البحث:

هيدف هذا البحث إىل ما ييل:

1 .1بيان الطبيعة القانونية للضامن الوارد عىل املنقول بموجب القرار بقانون.

2 .2بيان رشوط وأركان عقد الضامن بموجب القرار بقانون ،وكذلك آلية توثيقه يف السجل اإللكرتوين.

3 .3بيان طبيعة املنقوالت التي تكون ً
حمل للضامنة.

4 .4بيان آثار عقد الضامن بني املضمون له واملدين ،وكذلك بالنسبة للغري.
المنهج المتبع:

تأسيسا عىل أن وضع املنقول ضامنًا لدين دون حيازته من الدائن ،يعترب توسي ًعا لدائرة الضامنة العينية الرسمية
ً
مقترصا عىل العقارات واملنقوالت املسجلة يف الدوائر الرسمية الفلسطينية ،وكذلك
يف فلسطني ،بعد أن كان األمر
ً
تطورا يف مفهوم ضامن املنقوالت ،ولكون الدراسات القانونية السابقة قد خلت هنائ ًيا من تناول املوضوع وفق
ً
الترشيعات الفلسطينية ،سنقوم بدراسته من خالل اتباع املنهج الوصفي لتحليل نصوص القرار بقانون رقم 11
لسنة  ،2016وكذلك القوانني األخرى املتعلقة باملوضوع من خالل اخلطة التالية:
املبحث األول :قيام الضامن الوارد عىل املنقول تأمينًا لدين.

املبحث الثاين :آثار عقد الضامن الوارد عىل منقول تأمينًا لدين.
المبحث األول :قيام الضمان الوارد على المنقول تأمي ًنا لدين

سنخصص هذا املبحث لتحديد الطبيعة القانونية للضامن الوارد عىل املنقول بموجب القرار بقانون رقم 11
لسنة  ،2016كمطلب أول ،وكذلك نشأة الضامن كمطلب ٍ
ثان.
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المطلب األول :الطبيعة القانونية للضمان الوارد على المنقول

سنبني يف هذا املطلب ماهية هذا الضامن الذي استجد بموجب القرار بقانون ،يف الفرع األول ،وكذلك
االجتاهات الفقهية يف القانون املدين التي قيلت لتحديد الطبيعة القانونية هلذا الضامن ،وموقف الفقه اإلسالمي يف
الفرع الثاين.
الفرع األول :ماهية الضمان الوارد على المنقول بموجب القرار بقانون رقم  11لسنة 2016

حتديدً ا للطبيعة القانونية للضامن الوارد عىل املنقول بموجب القرار بقانون رقم  11لسنة  ،2016فإنه وف ًقا
املرشع كوهنا حقوق عينية ،وال
للمبادئ الترشيعية املستقرة ،فقد وردت التأمينات العينية عىل سبيل احلرص من قبل ّ
يمكن إنشاء ضامن عيني اتفاقي مل ينص عليه القانون .11لذلك فهو يندرج حتت إطار الضامنات العينية االتفاقية
وف ًقا ألحكام املواد  3-1من القرار بقانون ،ورغم خلو نصوصه من حتديد التكييف القانوين هلذا الضامن ،هل
هو صورة من صور الرهن احليازي ،أم رهن تأميني ،أم نوع مستقل ،فإن الفكرة التي ابتغاها املرشع الفلسطيني
من إقرار القرار بقانون رقم  11لسنة  ،2016هي تأمني حق الدائن عىل منقول مادي يملكه املدين ،مما يعني أن
حتم وجود دائن ومدين ،يكون املنقول ضامنًا عين ًيا حلق الدائن ،املضمون له .12دون
وضع املنقول للضامن يفرتض ً
أن تتنقل حيازة املنقول إىل يد الدائن ،بل تبقى بيد املدين ،كام هو احلال يف الرهن التأميني الوارد عىل العقارات
املسجلة ،وكذلك السيارات بموجب الترشيعات الفلسطينية .13فقد جاء القرار بقانون بفكرة جديدة خمتلفة
متا ًما عن الرهن احليازي يف املنقول ،الذي تنتقل فيه احليازة ليد املرهتن أو ليد عدل ،14مقتف ًيا بذلك موقف املرشع
أساسا ليكون ً
حمل للرهن التأميني
الفرنيس ،الذي رشع فكرة رهن املنقول املادي غري اخلاضع لتسجيل معني
ً
بموجب املرسوم رقم  346لسنة  2006الصادر بتاريخ  .152006/3/23وقد حددت املادة األوىل من القرار
بقانون رقم  11لسنة  2016مفهوم الضامن الوارد عىل منقول بأنه "حق عيني تبعي ينشأ عىل مال منقول لضامن
الوفاء بالتزام مايل أو غري مايل سابق عىل تاريخ إنشائه ،أو متزامن معه أو احلق له" .وبالرجوع إىل مفهوم الرهن
التأميني الوارد عىل العقارات املسجلة بموجب املادة الثانية من قانون وضع األموال غري املنقولة تأمينا لدين رقم
 46لسنة  1953النافذ بالضفة الغربية ،نجد أن املرشع الفلسطيني يف القرار بقانون اقتبس النص ذاته ،واستبدل
كلمة األموال غري املنقولة باألموال املنقولة ،وأضاف للنص عبارة ( ...لضامن الوفاء بالتزام مايل أو غري مايل،)...
ونرى بذلك ،أن املرشع الفلسطيني بنص املادة األوىل من القرار بقانون ،قد وقع بموقف غامض حني أجاز وضع
املنقول ضامنًا لوفاء بالتزام ماىل أو غري مايل ،إذ مل يتبني من النص ماهية االلتزامات غري املالية التي يمكن أن تكون
مضمونة باملنقول ،ومل يتبني كذلك إذا كان قصد املرشع بااللتزام املايل هو االلتزام النقدي ،وغري املايل هو غري
11

حممد وحيد الدين سوار ،احلقوق العينية التبعية ،مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن  ،1995ص .27

13

مالك هبجت مجعة ،التنظيم القانوين للرهن احليازي يف فلسطني ،رسالة ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،2017 ،ص .13

15

السعيدي ،مرجع سابق ص .13

12 N. Ronthchevsky, Les dispositions relatives au droit des sûretés personnelles, Dalloz, 2006, no 19, 1303.
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حممد كامل مريس ،رشح القانون املدين اجلديد ،التأمينات الشخصية والعينية ،املطبعة العاملية ،القاهرة ،1949 ،ص .116
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النقدي .وعىل أي حال ،نرى أن املرشع الفلسطيني مل يكن موف ًقا بذلك ،فإذا كان قصده اعتبار االلتزام غري املايل هو
االلتزام غري النقدي فاألجدر به أن يعدل النص ،ويقترص فقط عىل عبارة االلتزام املايل ،ألن االلتزام املايل يشمل
االلتزام النقدي وغري النقدي كااللتزام بتسليم عني معينة ً
مثل ،ألن بقاء النص بصياغته احلالية سيولد معه حالة
من اللبس ،إذ سيوحي لألذهان أن االلتزامات غري املالية ً
مثل التي تندرج حتت مظلة احلقوق األرسية ستكون حمال
للضامن .غري أنه إذا كان املرشع قاصدا من االلتزامات غري املالية لتكون ً
حمل للضامن االلتزامات التي تندرج من
احلقوق األرسية ً
مثل ،كعالقة الزوج بزوجته وأبنائه ،يكون املرشع الفلسطيني هبذا األمر ،قد خرج عن املألوف
يف كل الترشيعات السابقة له ،التي عاجلت مسألة وضع األموال املنقولة أو غري املنقولة ضامنًا للحقوق الشخصية،
كام أنه خالف الفكرة األساسية التي أخذها من املرشع الفرنيس الذي رشع فكرة أن يكون املنقول ً
حمل لضامن احلق
املايل الشخيص دون حيازته من الدائن.16
الفرع الثاني :االتجاهات الفقهية في تحديد الطبيعة القانونية للضمان الوارد على المنقول

لتحديد الصورة الدقيقة التي يتمثل هبا وضع املنقول ضامنًا لدين بموجب القرار بقانون ،سنقوم باستعراض
اآلراء واالجتاهات الفقهية التي قيلت يف حتديد الطبيعة القانونية لرهن املنقول دون حيازة كام ييل:

االجتاه األول :يعترب أصحاب هذا االجتاه يف الفقه الفرنيس ،أن وضع املال املنقول تأمينًا لدين دون نقل حيازته،
املرشع ،17حيث يرى أصحاب هذا االجتاه ،أن
أنه رهن حيازي ً
أساسا ،لكن احليازة بقيت يف يد املدين كاستثناء من ّ
رهن املنقول دون حيازة يتقرر بموجب نصوص ترشيعية ،كالرهن الوارد عىل السيارات والسفن والطائرات ،مع
منع الراهن الترصف باليشء املرهون إال باملوافقة من املرهتن .وقد أيد هذا االجتاه من الفقه العريب ،الدكتور إبراهيم
دسوقي أبو الليل ،الذي اعترب أن رهن املنقول املادي مع جتريد احليازة من املرهتن ،هو صورة من صور الرهن
احليازي تقرر بنص قانوين .18ونرى يف هذا االجتاه ،أنه قد يصح يف الدول التي خلت ترشيعاهتا من تقنني رهن
املنقوالت التي ختضع لسجل عيني معني رهن تأميني ،فال يمكن تصور هذا االجتاه يف فلسطني؛ كون الترشيعات
النافذة قد نظمت رهن املنقوالت اخلاضعة لتسجيل معني ،واعتربهتا رهنًا تأمين ًيا.

االجتاه الثاين :يذهب أنصار هذا االجتاه ،ومن أشهرهم املرحوم السنهوري ،19وعبد السالم ذهني بك ،20أن
الرهن يف هذه احلالة هو رهن تأميني رسمي ،كام هو احلال يف الرهون التأمينية التي يكون حملها فقط العقارات
املسجلة ،واملنقوالت املسجلة كالسيارات والسفن والطائرات ،بحيث تنطبق عليها أحكام الرهن التأميني يف أغلب
األحوال ،مع األخذ بعني االعتبار اختالفها من حيث املحل .21ويقول املرحوم السنهوري يف ذلك" :ظهر الرهن
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حمسن ،مرجع سابق ،ص .49
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إبراهيم دسوقي أبو الليل ،البيع بالتقسيط والبيوع االئتامنية األخرى ،مطبوعات جامعة الكويت ،الكويت  ،1984ص .189

20

عبد السالم ذهني بلك ،يف التأمينات ،مطبعة االعتامد ،مرص ،1926ص .49

Roneserray: Gage sans dépossession et le droit de rétention, Gaz, pal.1955, II, p. 17.

19

عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد ،ج  ،4ط  ،3منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت  ،2000ص .52

21

منصور الفتالوي ،عقد رهن املنقول دون حيازة دراسة مقارنة ،دار األيام للنرش والتوزيع ،عامن  ،2018ص .21
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الرسمي عىل املنقوالت ،إذ ترتبت عليها دون أن تنقل حيازة املنقوالت إىل الدائن املرهتن ،فصارت رهونًا رسمية،
ال رهون حيازة ،كالرهن الرسمي الذي يرتتب عىل السفن والطائرات ،بحيث تبقى هذه السفينة/الطائرة يف حيازة
الراهن ،ويكون للدائن املرهتن حق رهن عليها يامثل الرهن الرسمي" .22وباالجتاه ذاته ،ذهب املرحوم شمس الدين
الوكيل يف كتابة" :التأمينات العينية" .23وكذلك املرحوم حممد وحيد الدين سوار يف كتابة" :احلقوق العينية التبعية"
والذي سمى هذا الرهن بالرهن اجلربي املجرد من احليازة .24وهذا االجتاه مل يقترص القول فيه عىل الفقه ،بل إن
بعض القوانني املدنية نصت رصاحة عىل تطبيق أحكام الرهن التأميني يف حاالت خلو الترشيعات اخلاصة برهن
املنقوالت اخلاضعة للتسجيل من تنظيم عملية رهنها ،ومن هذه القوانني ،القانون املدين األردين الذي نص يف املادة
"1334ترسي أحكام الرهن التأميني عىل املنقول الذي تقيض قوانينه اخلاصة تسجيله كالسيارة والسفينة".

غري أننا نرى أن الضامن الوارد عىل األموال املنقولة بموجب القرار بقانون رقم  11لسنة  ،2016وبعد استعراض
االجتاهات الفقهية والترشيعية السابقة ،ال يمكن اعتباره رهنًا تأمينا رغم التقارب الكبري بينهام ،ألن الرهن التأميني
أساسا للتسجيل بسجل رسمي ،وهو ما ال
الوارد عىل منقول كاستثناء ترشيعي يشرتط يف املنقول أن يكون خاض ًعا ً
ينطبق عىل املنقوالت املجردة من أي سجل ،التي قصدها املرشع الفلسطيني أن تكون ً
حمل للقرار بقانون.
االجتاه الثالث :يقوم هذا االجتاه عىل اعتبار رهن املنقوالت دون حيازهتا من قبل املرهتن نو ًعا جديدً ا من أنواع

الرهن ،ويف ذلك يقول الفقيه الفرنيس ( )D. Legeaisأن النقلة النوعية التي جاء هبا املرشع الفرنيس بموجب
تغيريا جذر ًيا
املرسوم  346لسنة  ،2006املتمثلة بفكرة رهن املنقول املادي وجتريد املرهتن من حيازته ،تعترب
ً
للمفهوم القديم لرهن املنقول ،الذي ال يتم إال بحيازة الدائن له ،إذ كان اهلدف األسايس من املرسوم هو التخيل
عن رشط القبض إلمتام رهن املنقول .25ويف الفقه العريب يقول أسعد ذياب يف كتابه أبحاث يف التأمينات العينية:
"أن رهن املنقول دون حيازة يعترب وسط بني الرهن والتأمني ،ألنه ال تنتقل فيه حيازة املال املرهون من يد الراهن
للمرهتن ،ومع ذلك يعد الرهن ً
نافذا بني طرفيه ويف مواجه الغري".26
وبالتمحيص يف نصوص القرار بقانون رقم  11لسنة  2016الفلسطيني ،نجد أن وضع املال املنقول ضامنًا
لدين دون نقل حيازة املنقول للمضمون له ،يعترب نوعا جديدا من أنواع الضامنات العينية ،ويمكن تسميتها بالرهن
التأميني عىل املنقوالت املجردة من التسجيل ،وهو ما استقر عليه املرشع الفرنيس يف املرسوم  346لسنة  .2006كام
نرى أن توجه املرشع الفلسطيني احلديث بموجب القرار بقانون ،هو تطوير لفكرة الرهن احليازي املنصوص عليه
يف جملة األحكام العدلية بموجب املواد ( )761-701التي اشرتطت لصحة الرهن ولزومه أن يتم تسليم املرهون
للمرهتن ،مع التأكيد أن القرار بقانون مل يلغي فكرة الرهن احليازي بموجب القرار رقم  11لسنة  ،2016بل ترك
األمر إلرادة املتعاقدين.
22

عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد ،ج  ،10ط  ،3منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت  ،2000ص .265
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أسعد ذياب ،أبحاث يف التأمينات العينية ،ط  ،1املؤسسة اجلامعية ،لبنان ،1988 ،ص .151

23

شمس الدين الوكيل ،نظرية التأمينات يف القانون املدين ،ط  ،2منشأة املعارف ،اإلسكندرية  ،1959ص .492-491
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وفيام يتعلق بموقف الفقه اإلسالمي من وضع األموال املنقولة تأمينًا لدين دون حيازهتا من قبل املرهتن ،فإنه
أساسا هذا النوع من الضامنات
وف ًقا ملا ورد باملذكرة اإليضاحية للقانون املدين الكويتي" ،فال يقر الفقه اإلسالمي
ً
املجردة من احليازة ،كالرهن الرسمي ،خاص ًة وأن جملة األحكام العدلية يف املادة  706جتعل القبض رضور ًيا إلمتام
الرهن ولزومه ،لكن يرى بعض املحدّ ثني من فقهاء الرشيعة اإلسالمية ،أن الفقه اإلسالمي ال يأبى األخذ بنظام
الرهن الرسمي ،ففي بحث خاص أعده فضيلة الشيخ زكي الدين شعبان قال فيه :والناظر يف الفقه اإلسالمي
وأصوله ،جيد فيه ما يشهد للرهن الرسمي ،ويصح األخذ به ،واملنطلق ملعرفة وجود هذا الرهن يف الفقه اإلسالمي
وعدم وجوده ،هو قبض العني املرهونة ،وهل هو رشط أسايس لصحة الرهن ،أو ليس برشط ،فإذا كان القبض
فسيحا لقبول الرهن الرسمي يف الفقه اإلسالمي ،وأن مجهور الفقهاء
ليس رش ًطا لصحة الرهن ،فإن املجال يكون
ً
يرون أن انعقاد الرهن يتم بمجرد اإلجياب والقبول ،لكنهم خيتلفون بعد ذلك يف اشرتاط القبض للزوم الرهن،
وعدم اشرتاطه ،فاحلنفية يقولون إن القبض رشط إلمتام الرهن ،واملالكية يقولون إن القبض ليس رش ًطا إلمتام
الرهن ،فاإلجياب والقبول مها األصل يف حتقق الرهن ،فمتى وجدا ،حتقق بام يسمى بالرهن ،وإن مل يوجد القبض،
ٍ
عندئذ أن يتفقا ً
مثل عىل تأجيل قبض العني املرهونة ،أو تركها عند الراهن ،أو عند غريه
فباستطاعة املرتاهنني
اعتام ًدا عىل الثقة املتبادلة بني اجلانبني ،أو اعتام ًدا عىل تسجيل الرهن يف الدائرة الرسمية ،وليس الرهن بعد ذلك
مثل هذا الرهن املجرد من القبض ،وعىل فرض أن القبض أمر ال بد منه يف حتقق الرهن رش ًعا ،فإن هذا القبض
يتحقق بإثبات الرهن وتسجيله أمام الدائرة الرسمية ،ألن الرهن إذا ثبت أمام هذه الدوائر ،فإهنا تقوم مقام الدائن
يف حبس املرهون ،ومحايته من الترصفات الضارة بمصلحة الدائن ،وهبذا حيصل الدائن عىل ضامن يف احلصول عىل
حقه من املدين".27
المطلب الثاني :نشأة الضمان الوارد على المنقول بموجب القرار بقانون رقم  11لسنة 2016

بعد بيان الطبيعة القانونية للضامن الوارد عىل املنقول يف املطلب األول ،سنخصص هذا املطلب لنشأة الضامن
من خالل بيان أركانه ورشوطه اجلوهرية يف الفرع األول ،وكذلك توثيقه يف السجل اإللكرتوين اخلاص يف الفرع
الثاين ،كام ييل:
الفرع األول :األركان الجوهرية لعقد الضمان الوارد على المنقول

يعترب الضامن الوارد عىل املنقوالت كام رصحت به املادة األوىل من القرار بقانون" ،حق عيني تبعي ينشأ عىل
مال منقول لضامن الوفاء بالتزام مايل أو غري مايل سابق عىل تاريخ إنشائه ،أو متزامن معه ،أو الحق له" وذلك
باتفاق الطرفني ،بمعنى أن هذا الضامن يتقرر بتوافق األطراف ،وبالتايل هذا التوافق يتطلب األركان العامة للعقد
(الرضا واملحل والسبب) حتى يصح ويلزم بني الضامن واملضمون له ،إضافة إىل الركن الشكيل املتمثل بالتسجيل
يف السجل اإللكرتوين ،كام ورد يف املادة  24من القرار بقانون والذي سيكون حمل بحثنا يف الفرع الثاين .وفيام
يتعلق بركن الرضا لعقد الضامن ،فشأنه بذلك شأن سائر العقود ،بحيث جيب أن تتوافر األهلية املطلوبة ألطراف
27

املذكرة اإليضاحية للقانون املدين الكويتي ،م  ،1ج  ،2إصدار وزارة العدل الكويتية ،ط  ،1فرباير  ،2011ص .606
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وصحيحا ،أي؛ خال ًيا من عيوب اإلرادة.28
عقد الضامن ،وهي :أهلية األداء ،وكذلك أن يكون الرضا موجو ًدا
ً
وسنعكف عىل البحث والتفصيل يف األركان العامة ،والرشوط اخلاصة بكل ركن ،لكن مع رضورة التعريج لبحث
التفصيالت اخلاصة التي يتطلبها عقد الضامن ،فيام يتعلق بأهلية املتعاقدين ،واملحل الذي يرد عليه الضامن كوهنا
حمصورة باملنقوالت.

فبالنسبة ألهلية أطراف عقد الضامن ،مل ينص القرار بقانون رقم  11لسنة  ،2016وال قرار جملس الوزراء
الفلسطيني امللحق به رقم  5لسنة  2016املتعلق بضامن احلقوق باملال املنقول ،29عىل سن األهلية املطلوب إلبرام
أساسا ،يف حتديد سن
عقد الضامن ،وهبذا يكون املرشع قد وقع يف اإلشكالية التي تعاين منها الترشيعات الفلسطينية ً
األهلية إلبرام العقود ،حيث تبقى األهلية املطلوبة هي مخسة عرش عا ًما ،وفقا لنص املادة  986من جملة األحكام
العدلية "مبدأ سن البلوغ يف الرجل اثنتا عرش سنة ،ويف املرأة تسع سنوات ،ومنتهاه يف كليهام مخس عرشة سنة ،وإذا
أكمل الرجل اثنتي عرشة ومل يبلغ يقال له املراهق ،وإذا أكملت املرأة تس ًعا ومل تبلغ يقال هلا املراهقة إىل إن يبلغا"،
ويف هذا االجتاه قضت حمكمة النقض الفلسطينية يف قرارها نقض مدين رقم  19لسنة  2005الذي قررت من خالله
"أن سن الرشد يف فلسطني وفق أحكام جملة األحكام العدلية هو مخس عرشة سنة ،ما دام ال يوجد نص خاص يف
ترشيعات أخرى حتدد سن األهلية خالف ذلك .30هلذه احلالة ،أرى أنه ال حمال من تطبيق نص املادة  .31986ومع
ذلك ،ولكون الضامن الوارد عىل املنقول بموجب القرار بقانون هو صورة جديدة من الرهن ،فأرى كذلك ،أنه
ال مناص من تطبيق نص املادة  708من جملة األحكام العدلية التي مل تشرتط البلوغ للراهن واملرهتن "يشرتط أن
يكون الراهن واملرهتن عاقلني ،وال يشرتط أن يكونا بالغني ،حتى جاز رهن الصبي املم ِّيز وارهتانه" .32وهذا ما نرى
فيه القصور من املرشع الفلسطيني يف معاجلة مسألة مهمة تعاين منها الترشيعات الفلسطينية ،وكذلك التطبيقات
القضائية الفلسطينية يف حتديد األهلية الالزمة للترصفات القانونية.
أما فيام يتعلق بمحل عقد الضامن ،فهو حسب نص املادة األوىل من القرار بقانون ،وحتت بند التعريفات كمحل
للضامنة ،يكون "املال املنقول احلايل أو املستقبيل الذي يوضع ضامنًا اللتزام بموجب عقد الضامن" ،واملال املنقول
كام ورد يف النص "األشياء املنقولة واألشياء غري امللموسة من أي نوع كانت ،والعقار بالتخصيص" ،ويبدو من
هذا النص ،أن الضامن يقع عىل األموال املنقولة امللموسة ،وكذلك احلقوق املعنوية ،إذ جيوز أن تكون ً
حمل للضامن
املقصود من القرار بقانون .وكذلك حدد املرشع طبيعة األموال املنقولة التي تكون ً
حمل للضامن ،ففي املادة األوىل
28

عثامن التكروري وأمحد السويطي ،مصادر االلتزام ،مصادر احلق الشخيص يف ضوء جملة األحكام العدلية وقانون املخالفات املدنية ،ط  ،2املكتبة األكاديمية،
فلسطني  ،2019ص .56

29

قرار جملس الوزراء بشأن ضامن احلقوق باملال املنقول ،فلسطني ،رقم  5لسنة  ،2016املنشور يف جريدة الوقائع الفلسطينية ،العدد  ،124بتاريخ
 ،2016/8/25ص .29

31

هناك بعض الترشيعات النافذة يف فلسطني ،حددت السن املطلوب إلبرام العقد بـ 18 :عا ًما ،وهي ترشيعات خاصة تتعلق باملوضوع الذي تنظمه ،كقانون
العمل ،وقانون األرايض.

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/fullTextNew/GetLegFT.aspx?MID=03905#A3905_967, date 8/1/2020.
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نشري إىل أنه بالنسبة ملا يتعلق بالرهن والتأمني الوارد عىل العقارات املسجلة وكذلك السيارات ،فوفقا للتعليامت املعمول هبا يف سلطة األرايض للعام
 ،2019وكذلك لتعليامت سلطة النقض الفلسطينية للعام  ،2014والتعليامت املعمول هبا يف وزارة املواصالت الفلسطينية للعام  ،2014يشرتط يف
الراهن واملرهتن أن يكونا قد بلغا سن الثامنة عرشة من عمرمها.
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أيضا يف بند التعريفات ،شمل البضائع" ،وهي مجيع األشياء املنقولة بام يف ذلك العقارات بالتخصيص ،واملحاصيل
ً
واملوايش ،واملستندات اخلطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم ،أو التظهري التي تثبت استحقاق مبلغ من املال،
بام يف ذلك األوراق التجارية ،وشهادات اإليداع البنكية ،واملخزون من البضائع املحفوظة لغايات البيع والتأجري،
واملواد األولية ،واملواد قيد التصنيع ،والتحويل ،واملواد املستخدمة يف اإلنتاج ،والعوائد كالبدل العيني ،أو النقدي
املتحصل من الترصف بالضامنة ،أو االنتفاع هبا أو استبداهلا ،ويشمل ذلك التعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو
أي تعويض آخر" .وهبذا يكون املرشع الفلسطيني قد توسع إىل ٍ
حد كبري يف شمولية كل املنقوالت التي ينطبق عليها
وصف املال ،33لتكون ً
حمل للضامن .وأرى يف إجازة املرشع الفلسطيني وضع املنقوالت املستقبلية ،كام ورد يف املادة
األوىل من القرار بقانون كمحل للضامنة ،فيه مغاالة وخماطرة ،وخروج عن القاعدة الترشيعية الراسخة يف اشرتاط
وجود املحل ،وقابليته للتعني وقت عقد الرهن ،حيث اشرتطت ذلك املادة  907من جملة األحكام العدلية "يشرتط
أن يكون املرهون صاحلًا للبيع ،فيلزم أن يكون موجو ًداً ،
ومال متقو ًما ،ومقدور التسليم يف وقت الرهن" ،كام أنه
خروج عن ما هو مستقر عليه فقه ًيا ،إذ يقول الفقيه الفرنيس (بالنيول)" :ال يضمن رهن املحاصيل الزراعية إال
القروض املدفوعة ً
فعل ،ومن ثم يبطل الرهن إذا تم لضامن دين سابق عىل الزرع" .34وكذلك فقد حددت املادة
الثانية من القرار بقانون" ،أن عقد الضامن يشمل احلقوق املنظمة يف فلسطني ،والتي تتضمن رش ًطا يقيض بإنشاء حق
ضامن عىل مال منقول مملوك للمدين ،أو لكفيل عيني آخر ،أو للدائن بام فيها املعامالت اآلتية":
1 .1الرهن الطليق ،وهو حسب املادة الثالثة من القرار بقانون" ،الرهن الذي يبقى بموجبه املال املرهون بحيازة
الراهن ،ويستعاض عن احليازة بتسجيل إشعار بالرهن وف ًقا ألحكام هذا القرار بقانون ،لغايات متام
الرهن ،ولزومه ،ونفاذه يف مواجهة الغري" .والرهن الطليق أخذ بمفهومه كل من القانون املدين العراقي
واملرصي.35
"2.بيع املال املنقول مع تأجيل نقل ملكيته حلني استيفاء الثمن".

"3.بيع املال املنقول مع اشرتاط اسرتداده أو إعادة رشائه".

 "4.ترسي أحكام هذا القرار بقانون املتعلقة بالنفاذ يف مواجهة الغري وإجراءات التنفيذ عىل املعامالت اآلتية:
 .أالرهن احليازي للمنقول؛
.ببيع الذمة املدينة؛

 .جعقود تأجري املنقول التي تكون مدهتا ستة أشهر فأكثر؛

 .دعقود التأجري التموييل التي تكون مدهتا سنة فأكثر؛
33

مباحا وحمرزً ا.
األموال حسب املادتني  126و 127من جملة األحكام العدلية ،هي ما يميل إليه طبع اإلنسان ويمكن ادخاره لوقت احلاجة ،رشط أن يكون ً

35

حمسن ،مرجع سابق ،ص .50

34

السعيدي ،مرجع سابق ص .171
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	.ـهحق مالك البضاعة املوضوعة برسم البيع؛
 .وحق االمتياز عىل املال املنقول".

"5.يستثنى من أحكام هذا القرار بقانون:

 .أبيع الذمم املدينة التي تكون جز ًءا من بيع املرشوع التجاري؛
.بحوالة احلق لغايات حتصيل الديون؛

 .جحقوق الضامن عىل األموال املنقولة اخلاضعة للتسجيل يف سجل خاص ،وف ًقا للترشيعات السارية ،بام
يف ذلك املركبات والسفن والطائرات واألوراق املالية؛

 .دحتويل املطالبات العاملية بالتعويض".

كام أنه يشرتط لصحة ونفاذ عقد الضامن إضافة ملا سبق تفصيله من أركان ،توافر رشوط أخرى حددهتا املواد
 7-4من القرار بقانون ،تتمثل بام ييل:
1.1أن يربم عقد الضامن خط ًيا بني طرفيه ،ويوقع من قبل طرفيه.

2.2قيام الدائن بأداء مقابل الضامنة للمدين ،أو االلتزام بذلك ،كأن يتعهد له بأداء مقابل الضامنة حتى لو
بعد ابرام العقد وتسجيل اإلشعار بالضامنة.
3.3أن يكون املدين مالكًا للمنقول حمل الضامنة.

"4.4جيب أن يتضمن العقد وص ًفا عا ًما أو حمد ًدا للضامنة ،كام جيب أن يتضمن عقد الضامن الذي موضوعه
بضائع املستهلك وص ًفا حمد ًدا هلا ،وهذا الرشط ما تقتضيه القواعد العامة يف ركن املحل للعقد ،بأن
يكون معينًا تعيينًا كافيا ناف ًيا للجهالة" .36كام نصت املادة الرابعة من نظام ضامن احلقوق باملنقول
الصادر بموجب قرار جملس الوزراء الفلسطيني رقم  5لسنة " ،2016جيب أن يتضمن عقد الضامن
وص ًفا كاف ًيا للضامنة سواء كان حمد ًدا أو عا ًما ،ويعترب الوصف كاف ًيا إذا أشار لفئة واحدة أو صنف
واحد من األموال املنقولة مثل عبارة كافة املعدات".
الفرع الثاني :توثيق عقد الضمان بالسجل اإللكتروني

لتحقيق غايات القرار بقانون بشأن ضامن احلقوق باألموال املنقولة رقم  11لسنة  2016الذي جعل املال
املنقول ً
حمل للضامن الرسمي دون أن تنتقل حيازة املنقول للمضمون له ،فال بد من وجود سجل رسمي خاص
هبذه املنقوالت التي تكون ً
حمل للضامن ،عىل غرار سجل الرهن الرسمي يف دائرة األرايض ،أو دائرة السري بالنسبة
للسيارات ،وقد تضمنت املادة األوىل من القرار بقانون ،أنه لغايات هذا القرار بقانون ،تنشئ الوزارة سجل
إلكرتوين رسمي خاص ،والوزارة املقصود هبا وفق املادة األوىل ،هي وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية ،ولبيان
36
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املجلة الدولية للقانون ،املجلد التاسع ،العدد املنتظم الثاين ،2020 ،تصدر عن كلية القانون ،وتنرشها دار نرش جامعة قطر

205

إنشاء وحمتوى هذا السجل وقوته القانونية ،وكذلك آلية تسجيل اإلشعارات فيه وأنواعها ،سنبحث ً
أول :إنشاء
السجل اإللكرتوين ،ثم أنواع اإلشعارات وتسجيلها يف السجل اإللكرتوين ثان ًيا ،كام ييل:
ً
أول :إنشاء السجل اإللكرتوين

حتى يصح وينفذ عقد الضامن بني طرفيه ،فال بد من تسجيل العقد بالسجل اإللكرتوين اخلاص ،باعتبار عقد
الضامن بموجب املادة التاسعة من القرار بقانون من العقود الشكلية ،التي تتطلب ركن الشكل إلمتامه ،وخالف ذلك
يقع عقد الضامن بموجب أحكام القرار بقانون ً
باطل ،وقد نظم املرشع إنشاء السجل اإللكرتوين بنص املادة / 24
ف 1من القرار بقانون "أنه ينشأ يف الوزارة سجل إلكرتوين يسمى بسجل حقوق الضامن يف األموال املنقولة" هبدف
إشهار احلقوق املرتتبة عىل األموال املنقولة" .ويكون موقع هذا السجل يف مبنى الوزارة ،يف حمافظة رام اهلل كسجل
مركزي لفلسطني ،بنا ًء عىل املادة /2ف 1من تعليامت وزير االقتصاد الفلسطيني بشأن سجل ضامن احلقوق يف
األموال املنقولة رقم  1لسنة  ،372017بحيث "يوفر هذا السجل وسيلة إلكرتونية لتسجيل اإلشعارات من املضمون
هلم ،واجلهات األخرى ،والتحري عنها ،38كام يعترب السجل املرجع الرسمي لتسجيل اإلشعارات أو غريها من
احلقوق عىل األموال املنقولة" .وفيام يتعلق باملعلومات التي جيب توافرها بالسجل ،فقد نصت املادة /34ف 1من
القرار بقانون ،أن السجل جيب أن حيتوي عىل املعلومات التالية:
"1.وجود إشعارات سارية ختص رقم تسجيل حمدد ،أو رقم هوية املدين ،أو جواز سفره أو تسجيله ،حسب
مقتىض احلال".
"2.تسجيل كل إشعار وتارخيه ووقته".

"3.رقم هوية املدين أو جواز سفره أو رقم تسجيله ،حسب مقتىض احلال".
"4.اسم وعنوان كل مضمون له يف كل إشعار".

" 5 .5كافة املعلومات التي يتضمنها كل إشعار".

وكل املعلومات املذكورة ،وكذلك تسجيل اإلشعارات يتم توثيقها باللغة العربية فقط ،وف ًقا ملا ورد يف املادة
الثالثة من تعليامت وزير االقتصاد الوطني رقم  1لسنة .2017

وفيام يتعلق برسوم التسجيل للحقوق املضمونة يف السجل اإللكرتوين ،فقد نظمها نظام جملس الوزراء رقم 5
لسنة  2016بموجب املادة  13التي نصت عىل أن "تتقاىض الوزارة مقابل تسجيل اإلشعارات يف السجل وإصدار
تقرير التحري املصدق الرسوماآلتية:أ .يستوىف رسم قدره ( )5مخسة دنانري أردنية ،أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة
37
38

تعليامت وزير االقتصاد الوطني بشأن سجل حقوق الضامن يف األموال املنقولة ،فلسطني ،رقم  1لسنة  ،2017املنشورة يف جريدة الوقائع الفلسطينية،
العدد  ،130بتاريخ  ،2017/3/5ص .24

وفقا ملا ورد يف املادة  11من نظام رقم  5لسنة  -1 :2016جيوز ألي شخص االستعالم من خالل قواعد البيانات اخلاصة يف املوقع اإللكرتوين للسجل،
عن طريق إدخال رقم تسجيل اإلشعار ،أو رقم هوية املدين -2 .تقترص املعلومات التي تظهر نتيجة التحري عىل اآليت:أ -ورود إشعارات نافذة يف السجل
حتت رقم تسجيل غري مكرر ،أو حتت رقم هوية املدين أو تسجيله.ب -تاريخ ووقت تسجيل كل إشعار.ج -رقم هوية املدين ،أو رقم تسجيله ،واسم
املضمون له.
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قانونًا ،عن تسجيل اإلشعار املبدئي،ب .يستويف رسم قدره ( )3ثالثة دنانري أردنية أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة
قانونًا عن تسجيل إشعار التعديل ،ج .يستويف رسم قدره ( )3ثالثة دنانري أردنية أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة
قانونًا عن تسجيل إشعار التمديد ،د .يستويف رسم قدره ( )1دينار أردين واحد أو ما يعادله بالعملة املتداولة قانونًا
عن تسجيل إشعار اإلهناء ،هـ .يستويف رسم قدره ( )3ثالثة دنانري أردنية أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانونًا عن
تسجيل إشعار االعرتاض".

أما فيام يتعلق بالقوة القانونية للسجل وحجيته يف اإلثبات ،فإنه وفقا للمواد  25و 34من القرار بقانون رقم 11
ً
سجل يأخذ طابع الرسمية ،كالسجل اخلاص برهن العقارات ،حيث نصت املادة  25بفقرتيها
لسنة  ،2016يعترب
األوىل "تعترب املعلومات الواردة يف اإلشعار والفهارس وغريها من قيود السجل قيو ًدا عامة ،وحيق للجمهور
االطالع عليها" .والثانية "يكون ألي تقرير مستخلص من السجل بعد تصديقه حجية يف إثبات تاريخ اإلشعار
ووقته ومضمونه" ،واملادة /34ف 2أعطت للتقرير الذي يصدره املسجل طابع احلجة الرسمية يف اإلثبات" ،يصدر
تقريرا مصد ًقا عن نتائج التحري ،الذي يعترب سندً ا رسم ًيا ،وبينة قانونية
املسجل ،بنا ًء عىل طلب كل ذي مصلحة،
ً
لغايات إثبات وقت تسجيل اإلشعار وتارخيه" وهو ما يأخذ حجة السندات الرسمية يف االثبات املنصوص عليها يف
قانون الب ّينات الفلسطيني رقم  4لسنة  ،392001والسندات الرسمية ال يمكن إنكارها أو الطعن فيها إال بالتزوير.40
وأرى أن املرشع الفلسطيني يف اعتامده عىل آلية السجل اإللكرتوين ،41فيه موائمة لوسائل االئتامن اإللكرتونية
املعتمدة عاملي َا يف تسجيل وتوثيق احلقوق العينية يف سجالت إلكرتونية خاصة.
ثان ًيا :أنواع اإلشعارات يف السجل اإللكرتوين

بموجب أحكام القرار بقانون رقم  11لسنة  2016بشأن ضامن احلقوق يف األموال املنقولة ،حيتوي السجل
اإللكرتوين مخسة أنواع من اإلشعارات (اإلشعار املبدئي ،إشعار التعديل ،إشعار التمديد ،إشعار اإلهناء ،إشعار
االعرتاض) ،وقد نظم القرار بقانون هذه اإلشعارات ،وآلية تسجيلها عىل النحو التايل:
1 .1اإلشعار املبدئي :وهو اإلشعار الذي يتم تسجيله إلكرتون ًيا يف بداية إنشاء الضامنة عرب املوقع اإللكرتوين
للسجل ( ،)registry.mne.gov.psوقد نصت املادة /26ف 1من القرار بقانون عىل رضورة أن حيتوي
اإلشعار املبدئي عىل األمور التالية:

شخصا
شخصا طبيع ًيا فلسطين ًيا ،ورقم جواز سفره إذا كان
 .أ"حتديد هوية املدين ،وهو رقم هويته إذا كان
ً
ً
شخصا معنو ًيا".
طبيع ًيا غري فلسطيني ،ورقم تسجيله إذا كان
ً
39

قانون الب ّينات ،فلسطني ،رقم  4لسنة  ،2001املنشور يف جريدة الوقائع الفلسطينية العدد  ،38بتاريخ  ،2001/9/5ص .226

41

موقع السجل اإللكرتوين ( )registry.mne.gov.ps,date:16/1/2020وفق ما ورد يف املادة الثانية من تعليامت وزير االقتصاد  1لسنة  :2017وتكون
ساعات عمل السجل يف الوزارة هي ساعات العمل الرسمي ،كام تتوفر خدمة اجلمهور عرب اهلاتف لإلجابة عىل االستفسارات ،وحل املشاكل ،طوال
ساعات عمل السجل املشار إليها يف الفقرة ( )2من هذه املادة ،ويعلن عن رقم هاتف مركز خدمة اجلمهور عىل املوقع اإللكرتوين للسجل ،ويتم تسجيل
اإلشعارات والتحري يف قاعدة بيانات السجل من خالل املوقع اإللكرتوين للسجل ،ومن خالل الرابط ،وتكون ساعات عمل السجل لغايات تسجيل
اإلشعارات والتحري يف قاعدة بيانات السجل من خالل املوقع اإللكرتوين؛ ( )24ساعة يوم ًيا ،ولسبعة أيام يف األسبوع.

40

عثامن التكروري ،الكايف يف قانون البينات الفلسطيني رقم  1لسنة  ،2001دار الفكر ،فلسطني  ،2013ص .79
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.ب"اسم وعنوان املضمون له".

عقارا بالتخصيص ،42ووصف
 .ج"وصف الضامنة ،ووصف العقار الذي تم ختصيصها له إذا كانت الضامنة ً
املال املنقول الذي تم إحلاقها به إذا كانت الضامنة ملحقة بمنقول آخر".

 .دمدة رسيان اإلشعار.

وفيام يتعلق بموافقة املدين عىل تسجيل هذا اإلشعار الذي يثقل املنقول اخلاص به للمضمون له ،فيعترب توقيعه
عىل عقد الضامن الذي يرفق يف املوقع اإللكرتوين ،أو أي وثيقة أخرى ً
دليل عىل موافقته وف ًقا لنص املادة /26ف .2
كام أن الفقرة الثالثة من املادة ذاهتا ،أجازت تسجيل اإلشعار املبدئي ألصحاب حقوق االمتياز عىل منقوالت املدين
يف حال توافر أحد احلاالت التالية:43
 .أ"مال منقول مملوك ملحكوم عليه بموجب قرار صادر عن حمكمة خمتصة".

.ب"مال منقول عائد لشخص أعلن إفالسه ،أو رشكة حتت التصفية بقرار صادر عن حمكمة خمتصة أو وكيل
التفليسة ،حسب مقتىض احلال".

 .ج"اجلهات التي خيوهلا القانون صالحية حتصيل احلقوق العامة ،يف حال التنفيذ" ،مثل دائرة رضيبة
األمالك املخولة بتحصيل الرضائب ،وكذلك اهليئات املحلية كالبلديات ،واملجالس القروية املخولة
بتحصيل املستحقات ،كبدل املياه والكهرباء.

وقد حددت املادة الثامنة من نظام ضامن احلقوق يف املال املنقول رقم  5لسنة  ،2016الطريقة العملية لتسجيل
اإلشعار املبدئي ،وكذلك األنواع األخرى من اإلشعارات ،حيث يتم تنظيم اإلشعار وفق النموذج املعتمد هلذه
الغاية ،ويتم تسجيله من خالل املوقع اإللكرتوين للسجل ،وتظهر رسالة إلكرتونية من خالل السجل ،حتدد ما يلزم
الستكامل البيانات ،واملعلومات املطلوبة للتسجيل ،يف حال عدم كفايتها ،كام يتم قبول التسجيل ،ويتم إصدار تأكيد
إلكرتوين يتضمن تاريخ التسجيل ووقته ،ورقم التسجيل غري املكرر ،وكافة املعلومات املدرجة يف عملية التسجيل
عند اكتامل البيانات واملعلومات يف السجل .ويرسي أثر اإلشعار من وقت ظهوره يف السجل سندً ا ألحكام املادة
 27من القرار بقانون ،التي تنص "يبقى سار ًيا حلني انقضاء املدة املحددة فيه ،وعندها يصبح حق الضامن غري نافذ
يف مواجهة الغري ،ما مل يتم إنفاذه بوسائل أخرى ،إال إذا تم تسجيل إشعار متديد قبل انقضاء تلك املدة".
2 .2إشعار التعديل :بعد تسجيل اإلشعار املبدئي ،جيوز إجراء تعديل عليه بموافقة الطرفني وف ًقا للامدة  28من

42

43

والعقار بالتخصيص هو :كل منقول التصق بعقار ،لكن حتى يكون العقار بالتخصيص ّ
حمل للضامن؛ فال بد من أن يكون من األموال املنقولة ،املخصصة
املسمة ،دار الثقافة للنرش
خلدمة عقار ،والتي يمكن فصلها دون تلف ،انظر :منذر الفضل وصاحب الفتالوي ،رشح القانون املدين األردين ،العقود ّ
والتوزيع ،عامن  ،1995ص .209
ألن حقوق االمتياز ،حسب قانون التنفيذ الفلسطيني ،تتقدم عىل أي حقوق أخرى؛ استنا ًدا إىل املواد  ،154-148التي تتمثل يف نفقة الزوجة واألوالد
والوالدين املحكوم هلم ،والرضائب والرسوم التي جتبيها احلكومة بشتى أنواعها ،واجيار العقار املوثق بعقد إجيار ،واألجرة املستحقة لصاحب الفندق،
وأجرة العامل وأتعاب املحامي ،انظر :ماجدة زكارنة ،الديون املمتازة يف الترشيعات الفلسطينية ،رسالة ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس  ،2016ص .44-37
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القرار بقانون ،رشط التقيد بام ييل حتى يتم تسجيل إشعار التعديل:

 .أ"حتديد اإلشعار املبدئي من خالل رقم تسجيله".
.ب"حتديد كل مضمون له وافق عىل التعديل".

 .ج"ال جيوز إضافة ضامنة أو مدين بموجب إشعار التعديل إال بموافقة املدين اخلطية".

وفيام يتعلق بأثر رسيان اإلشعار ،فإنه ال يعترب سار ًيا إال يف مواجهة كل مضمون له وافق عليه ومن تاريخ
تسجيله يف السجل.

 3 .إشعار التمديد :وهذا اإلشعار متعلق بمدة الضامنة ،حيث أجازت املادة  29من القرار بقانون جتديد
الضامنة من خالل تسجيل إشعار بذلك يتضمن األمور التالية:
 .أ"حتديد اإلشعار املبدئي من خالل رقم تسجيله".
.ب"حتديد املضمون هلم الذين وافقوا عىل التمديد".

 .ج "بيان مدة رسيان التمديد".

ويشرتط لتسجيل إشعار التمديد وفق املادة ذاهتا "أن يتم خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر قبل انتهاء مدة رسيان
اإلشعار املبدئي ،وعند تسجيل هذا اإلشعار ،متدد مدة رسيان اإلشعار املبدئي حتى تاريخ االنتهاء اجلديد ،جتاه كل
مضمون له وافق عىل التمديد".
 4 .إشعار اإلهناء :وهذا اإلشعار يتم عند انتهاء الضامنة عىل املنقول ،وجيب أن يتضمن األمور التالية وفقا
لنص املادة  30من القرار بقانون:

•"جيوز إهناء رسيان اإلشعار بتسجيل إشعار إهناء يشتمل عىل":
 .أ"حتديد اإلشعار املبدئي من خالل رقم تسجيله".

.ب"تعريف كل مضمون له وافق عىل إشعار اإلهناء".

 .ج"بيان أن اإلشعار مل يعد سار ًيا يف مواجهة أي مضمون له وافق عىل إشعار اإلهناء".

•"أن يقوم املضمون له بتسجيل إشعار اإلهناء خالل عرشين يو ًما من تسلمه طل ًبا خط ًيا من املدين ،يف أي
من احلاالت اآلتية":
 .أ"قيام املدين بتسديد االلتزام املضمون قبل انتهاء مدة رسيان اإلشعار".
.ب"عدم موافقة املدين عىل تسجيل اإلشعار املبدئي".

ً
مسؤول عن تعويض املدين عن األرضار الفعلية الناجتة
•"إذا أخفق املضمون له تسجيل إشعار اإلهناء يكون
عن اإلخفاق".
•"يلغي إشعار اإلهناء رسيان اإلشعار جتاه املضمون هلم الذين وافقوا عليه".
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 5 .إشعار االعرتاض :وهذا اإلشعار خمصص للمدين حسب نص املادة  31من القرار بقانون ،يستطيع من
خالله تسجيل اعرتاضه عىل أي سجل من السجالت التي تم تفصيلها ،عىل أن يتضمن حتديد اإلشعار
املعرتض عليه من خالل رقمه ،والشخص الذي قدم االعرتاض ،وأسبابه.

وبعد بيان وتفصيل أنواع اإلشعارات وآلية تسجيلها ،ورغم أهنا آلية جيدة لتوثيق احلقوق عىل املنقول ،لكن األمر
ال خيلو من خماطر ،خاصة بالنظر إىل الوضعية الفلسطينية بوجود االحتالل ،واختالف فئات الشعب الفلسطيني،
بني فلسطينيي عام  1948وفلسطيني القدس ،وفلسطيني عام  .1967فبالرجوع إىل نص املادة العارشة من نظام
ضامن احلقوق يف املال املنقول رقم  5لسنة  2016أنه "ال يعترب قبول تسجيل اإلشعار ً
دليل عىل كفايته من الناحية
القانونية ،وال ً
دليل عىل دقة املعلومات التي يتضمنها ،وال يتحمل السجل أي مسؤولية عن صحة أو دقة البيانات،
ً
مسؤول عن دقة البيانات التي يضمنها يف نموذج
واملعلومات الواردة يف اإلشعار ،ويكون طالب التسجيل
ً
مسؤول عن تعويض
اإلشعار ،ويف حال قيامه بإدخال بيانات ومعلومات خاطئة ،أو مضللة يف اإلشعار ،يكون
األرضار التي قد ترتتب للسجل ،أو أي طرف ذي عالقة تنشأ عن ذلك" .نجد أهنا تضمنت محاية قانونية مدنية
منقوصة ،ال ترتقي إىل حد الضامن بموجب سجل رسمي ،كام نرى أن املرشع الفلسطيني يف هذا النص قد تناقض
مع ما ورد يف نص املادة /34ف 2من القرار بقانون رقم  11لسنة  2016التي أعطت للتقرير الذي يصدره املسجل
طابع احلجة الرسمية يف اإلثبات ،وعليه يكون عىل املرشع الفلسطيني إجياد آلية أخرى تضمن أن يعترب السجل من
حيث ما حيتويه من بيانات ،أو ما يسجل فيه من إشعارات ً
دليل كاف ًيا من الناحية القانونية ،وأن يزيل هذا التناقض،
ونقرتح عليه يف هذا الشأن وإن كان يف األمر صعوبة ،أن يتم توثيق اإلشعارات خط ًيا ،بعد معاينة املوظف املسؤول
املنقوالت التي ستوضع ً
حمل للضامنة .كام أن عملية الضامن قد تواجه مشكلة حقيقة مرتبطة بالوضع السيايس يف
فلسطني السيام الضفة الغربية ،44فإذا كان املنقول خيص فلسطيني عام  1948أو فلسطيني القدس ،أو كان املنقول
موجو ًدا يف مناطق (ج) يف الضفة الغربية ،وانتهى موعد الضامنة ومل يف املدين بمقابل الضامنة ،كيف يمكن التنفيذ
أيضا أحد عوائق
عىل املنقول إذا تم نقله إىل أرايض عام  ،1948أو للقدس أو مناطق (ج) بالضفة الغربية؟ وهذا ً
تطبيق القرار بقانون ،الذي جيب معاجلته بالنص إذا كان املنقول يعود ألجنبي أو فلسطيني حامل اهلوية اإلرسائيلية
أن يتم وضع املنقول يف يد عدل ،واقرتح يف ذلك إنشاء دائرة يف وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية تتوىل هذا الشأن
أي أن تكون هي يد العدل.
المبحث الثاني :آثار عقد الضمان الوارد على منقول تأمي ًنا لدين

حني إمتام عقد الضامن بني الدائن (املضمون له) وبني املدين (الضامن) ،وتسجيل الضامنة يف السجل الرسمي
اإللكرتوين عىل النحو الذي بحثناه يف املبحث األول ،فإن لزوم عقد الضامن كام ورد تسميته باملادة األوىل من القرار
44

تقسم الضفة الغربية ،بموجب اتفاقية أوسلو عام  ،1993بني منظمة التحرير الفلسطينية ،وحكومة االحتالل اإلرسائييل ،إىل ثالث مناطق :منطقة (أ)
وتشكل  %14من مساحة الضفة الغربية ،وختضع للسيطرة املدنية واألمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية .منطقة (ب) وتشكل  %18من أرايض الضفة
الغربية ،وختضع مدن ًّيا للسلطة الفلسطينية ،وأمن ًّيا حلكومة االحتالل .منطقة (ج) وتشكل  %68من أرايض الضفة الغربية ،وختضع إلدارة مدنية وأمنية
حلكومة االحتالل ،وهي املساحة األكرب التي تسيطر عليها حكومة االحتالل ،وتقيم فيها املستوطنات اإلرسائيلية ،انظر :رابط وكالة وفا الرسمية
الفلسطينيةhttp://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5178date:14/1/2020 :
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آثارا بني طرفيه ،املطلب األول ،وكذلك عىل الغري ،املطلب الثاين.
بقانون رقم  11لسنة  ،2016سريتب ً
المطلب األول :آثار عقد الضمان بين طرفيه

كون الضامنة الواردة عىل املنقول بموجب القرار بقانون مصدرها الوحيد هو العقد ،فإن عقد الضامنة ،باعتباره
أحد صور عقود التأمينات العينية ،سيكون له األثر عىل طرفيه ،شأنه بذلك ،كشأن باقي العقود ،45ومها :الدائن
(املضمون له) ،واملدين (الضامن) .وسنقسم هذا املطلب لفرعني :نبحث يف األول :آثار عقد الضامن عىل املضمون
له ،والثاين :اآلثار عىل املدين.
الفرع األول :آثار عقد الضمان بالنسبة للمضمون له

كام هو احلال يف رهن املنقول دون نقل حيازته إىل املرهتن ،يرتب عقد الضامن بالنسبة للمضمون له حقو ًقا عىل
املنقول حمل الضامنة ،تكاد ختتلف عن احلقوق املرتتبة للمرهتن يف الرهن احليازي ،إذ ما قارنا مع الرهن احليازي
الذي تنتقل فيه حيازة املنقول املرهون للمرهتن ،أو ليد عدل .46بسبب أن املضمون له يف األصل ،ال حيوز حمل
أيضا التزامات عىل املضمون له يف حاالت خاصة ،ال سيام إذا
الضامنة ،بل تبقى بيد املدين .كام يرتب عقد الضامنة ً
انتقلت حيازة حمل الضامنة له ،وسنبني احلقوق التي تكون للمضمون له ،وكذلك االلتزامات عىل النحو التايل:
ً
أول :حقوق املضمون له

فصل ً
لقد خصص املرشع الفلسطيني يف القرار بقانون ً
كامل من نصوصه حول حقوق املضمون له ،نوضحها
كام ييل:

1.1حق املضمون له عىل الضامنة :القاعدة العامة يف الرهن ،أن حق املرهتن يرد عىل حمل الرهن باعتبار أن هذا
احلق حق عيني تبعي ضامنًا حلق شخيص .47وكذلك األمر يف وضع املال املنقول ضامنًا لدين بموجب
القرار بقانون ،حيث ينحرص حق املضمون له عىل املال حمل الضامنة ،وهذا ما كان رصيح املادة  37من
القرار بقانون .كام أن املادة /37ف ،1أعطت املضمون له احلق يف حتصيل حقه من الضامنة ،دون اللجوء
لإلجراءات القضائية اخلاصة باحلجز والتنفيذ عىل الضامنة يف احلاالت التالية:

 .أ"إذا كانت الضامنة ذمة مدينة ،فيتم حتصيلها من املدين من النفقات".والذمة املدينة تعني :الديون التي
تعرف بديون مستح َّقة لرشكة
تكون للرشكة عىل العمالء ،وتعترب من أصول رأس مال الرشكة .48كام أهنا ّ
يتم سدادها بعد .49وهذا
تم تسليمها أو استخدامها ،ولكن مل ّ
من قبل عمالئها ،مقابل سلع أو خدمات َّ

45

حممود مجال الدين زكي ،التأمينات العينية والشخصية ،ط  ،3مطابع دار الشعب ،القاهرة  ،1979ص .150

47

هادي عيل العبيدي ،الوجيز يف احلقوق العينية األصلية والتبعية ،ط  ،11دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن  ،2017ص .352

46

بلقليل شوقي ،الرهن احليازي يف الترشيع اجلزائري ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة املسيلة ،اجلزائر ،السنة الدراسية
 ،2015/2014ص .59
Joseph Hamel, Le gage commercial, études de droit commercial, Paris, Libraire, Dalloz 1953, p. 664, no. 104.

48

K.L. Gupta, Budget deficit and economic activity in Asia, London, 1992, P 311-312.
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ما يفرتض أن توضع هذه السلعة ضامنًا لدى شخص ،آخر أحد عمالء الرشكة ذاهتا ،ومدين هلا بنفس
الوقت ،الذي بدوره يستطيع حتصيل قيمة ضامنته من الرشكة ذاهتا بام هلا عليه من دين ،مقابل النفقات
التي أنفقها يف حفظ وصيانة الضامنة إذا احتاجت ذلك.

.ب"إذا كانت الضامنة وثائق أو مستندات ،فيتم حتصيل املبالغ أو متلك البضائع التي متثلها تلك الوثائق أو
املستندات ،حسب مقتىض احلال" .كام هو احلال يف األوراق التجارية ،إذ يستطيع املضمون له حتصيل
قيمتها مبارشة ،وحتصيل حقه من الضامنة ،مع رضورة إعادة الفائض منها إىل املدين إن وجد.50

 .ج"إذا كانت الضامنة حساب دائن ،فيتم إجراء املقاصة إذا كان املضمون له بنكًا حيتفظ بذلك احلساب،
وتتم املطالبة هبذه الضامنة إذا كان احلساب لدى بنك آخر" .وهو ما يعرف باملقاصة اجلربية التي جترهيا
البنوك.51

لكن ما يلفت االنتباه يف نص املادة  ،37وكذلك النصوص األخرى من القرار بقانون ،أهنا مل تتطرق هنائ ًيا إىل
احتاملية هالك املال حمل الضامنة ،أو عدم كفايته لسداد الدين املضمون ،وهذا ما نرى فيه قصورا ترشيعيا يف القرار
ً
مسؤول عن أي نقص جتاه
بقانون رقم  11لسنة  ،2016فكل ما ورد يف نص املادة  /37ف 2أن املدين "يبقى
املضمون له ،ما مل يوجد اتفاق عىل خالف ذلك" ،إذ مل تنص املادة عىل نقل حمل الضامنة عىل مال آخر منقول للمدين،
ومل تأخذ بفكرة الرهن احلكمي الذي يقيض بانتقال الرهن حال هالك املرهون إىل مال آخر مملوك للراهن .52بل إن
ً
مسؤول جتاه املضمون له حال اهلالك ،أو عدم كفاية املال املضمون بالوفاء بقيمة الدين ،حيث يصبح
املدين يكون
املضمون له دائنًا عاد ًيا كسائر الدائنني ،وليس صاحب حق عيني كاملرهتن حال عدم كفاية املال املرهون يف سداد
قيمة الرهن.53

2.2حق املضمون له ببيع الضامنة حال إخالل املدين بتنفيذ أي من التزاماته بعقد الضامن :وهذا ما يفرتض أن
الدين سبب الضامن مل حيل أجله بعد ،وف ًقا للامدة  36من القرار بقانون "عىل الرغم مما ورد يف أي ترشيع
آخر ،يصبح حق الضامن ً
قابل للتنفيذ يف حال إخالل املدين بأي من التزاماته ،بموجب عقد الضامن" ،ومن
صور إخالل املدين بااللتزامات املرتتبة عليه :عدم العناية باملنقول حمل الضامنة ،أو تعريضه ملخاطر اهلالك،
األمر الذي من شأنه أن ينقص قيمة املال املضمون .54كام أن عدم التزام املدين بالوفاء بالدين سبب الضامن،
ً
إخالل منه ،يعطي احلق للمضمون له التنفيذ عىل الضامنة
أو بأي قسط منه إذا كان وفاؤه بأقساط ،يعترب
بالبيع ،أو حتى بحيازهتا ،كام ورد يف املادة /36ف" 2عند اإلخالل ،يكون للمضمون له حق حيازة الضامنة

50
51

مهام حممد زهران ،التأمينات العينية والشخصية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،.2002 ،ص .173

فؤاد قاسم الشعيبي ،املقاصة يف املعامالت البنكية ،منشورات احللبي احلقوقية ،ط  ،1بريوت ،2008 ،ص .237

Jacques Mestre, Emmanuel Putman, Marc Billiau, Droit civil, Droit special des sûretés réelles, L.G.D.J, DELTA, Paris,
;1997, p. 267

وانظر :هادي العبيدي ،احلقوق العينية دراسة مقارنة ،ط  ،1دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،1999 ،ص .379

53
54

52

عبد القاوي وافية وعقون حممد ،الرهن احليازي الوارد عىل منقول ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرمحن مرية ،بجاية،
اجلزائر ،السنة الدراسية  ،2018/2017ص .65

مجعة ،مرجع سابق ،ص .93
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بشكل مبارش أو غري مبارش ،ما مل يمنع عقد الضامن املضمون له من ممارسة هذا احلق".

كام أن للمضمون له ،التنفيذ عىل الضامنة ،وبيعها دون اللجوء إىل أي إجراءات قضائية ،يف حال حتقق ما ييل:
وفقا ألحكام املادة /38ف :4

 .أ"املوافقة اخلطية للمدين ومالك العقار الذي توجد به الضامنة ،أو الدائن املرهتن لذلك العقار ،وال يعتد
هبذه املوافقة إذا مل ترد يف اتفاق خاص ضمن عقد الضامن ،أو ضمن وثيقة منفصلة".
.ب"أال تكون الضامنة مثقلة بأي حق ضامن أو حق امتياز آخر".55

 .ج"أال يكون املدين خاض ًعا إلجراءات تصفية ،أو إفالس ،أو ما يف حكمهام ،وف ًقا للقوانني النافذة".

وهذا موقف القانون املدين الفرنيس يف قانون  2006بشأن متلك املرهتن للمرهون قضاء ،أو الطلب من القضاء
بيعه دون املرور باإلجراءات القانونية.56
3.3حق املضمون له يف حيازة الضامنة :األصل أن تبقى حيازة املال املنقول يف يد املدين الضامن ،لكن بموجب
املادة  38من القرار بقانون ،جيوز للمضمون له حيازة املال املنقول يف احلاالت التالية:
 .أموافقة املدين املسبقة يف العقد أو الالحقة عىل حيازة املضمون له للامل حمل الضامنة.

.ب ويف حال عدم موافقة املدين ،أو كان إخالل منه ببنود العقد املتعلقة باحلفاظ عىل حمل الضامنة ،جيوز
للمضمون له وفق نص الفقرة الثالثة أن حيوز املال املنقول دون اللجوء لإلجراءات القضائية ،رشط
عدم اإلخالل باألمن ،واملقصود بذلك حسب الفقرة الثانية" :تعني عبارة اإلخالل باألمن الدخول
إىل موقع املدين دون إذن ،واستخدام العنف أو التهديد ،والدخول دون موظف رسمي للحيازة ،أو
مواجهة الضامن" .وعند وقوع اإلخالل ،إذا تعذر عىل املضمون له حيازة الضامنة ،بسبب عدم موافقة
املدين ،أو معارضة حائز الضامنة املضمون له باحليازة دون إخالل باألمن ،فيحق للمضمون له إتباع
اإلجراءات وف ًقا لنص الفقرة الثالثة:

•"يقدم املضمون له طل ًبا لقايض التنفيذ لدى املحكمة املختصة ،مشفو ًعا بعقد الضامن ،الستصدار أمر
إقرارا بوجود حالة إخالل واحدة عىل األقل
مستعجل بالسامح له بحيازة الضامنة ،عىل أن يتضمن الطلب ً
بموجب عقد الضامن".57
55

ألنه كام أرشنا أن حقوق االمتياز حسب قانون التنفيذ الفلسطيني تتقدم عىل أي حقوق أخرى استنا ًدا للمواد  ،154-148والتي تتمثل بنفقة الزوجة
واألوالد والوالدين املحكوم هلم ،الرضائب والرسوم التي جتبيها احلكومة بشتى أنواعها ،وبدل إجيار العقار املوثق بعقد إجيار ،واألجرة املستحقة لصاحب
الفندق ،وأجرة العامل ،وأتعاب املحامي .انظر :زكارنة ،مرجع سابق ،ص .44-37

57

وهذا من قبل املسائل التي يكون فيها قايض التنفيذ قايض أمور مستعجلة سندا ألحكام املادة الثالثة من قانون التنفيذ الفلسطيني ،انظر :أسامة الكيالين،
أحكام التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ،بمقتىض قانون التنفيذ الفلسطيني دراسة مقارنة ،ط ،3دار الشامل للنرش والتوزيع ،نابلس ،فلسطني ،2017 ،ص
.32

Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, Vincent Brémond, Droit civil, Sûretés, Publicité foncière, 16 ème édition, Paris, 2009, P.
91-95.
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ً
إخالل بموجب عقد الضامن،
•"إذا وجد قايض التنفيذ نتيجة تدقيق الطلب وعقد الضامن ،بأن هنالك
قرارا بتمكني املضمون له من حيازة الضامنة ،وفصلها
وبأن للمضمون له احلق يف حيازة الضامنة ،يصدر ً
عقارا بالتخصيص ،أو عن املال املنقول امللحقة به ،حسب مقتىض احلال".
عن العقار امللحقة به ،إذا كانت ً

وبعد حيازة الضامنة من قبل املضمون له سواء بموافقة املدين ،أو بأمر قايض التنفيذ ،فيجوز له وف ًقا للامدة
/39ف 1أن يستغلها أو يترصف هبا بالطريقة التي يراها مناسبة ،مع عدم إحلاق اإلرضار هبا .وأرى يف هذا النص
أن املرشع مل يكن موف ًقا يف صياغته ،إذ مل يتطرق هنائ ًيا لريع املنقول ،أو مقابل استغالله واستعامله من قبل املضمون
له ،هل خيصم مقابل ذلك من أصل الدين سبب الضامنة أم ال ،كام هو احلال يف الرهن احليازي ،إذ أن املرهون إذا
ثامرا ،فإنه خيصم من أصل الدين ،وكذلك ال جيوز استعامل املرهون إال بموافقة الراهن.58
كان له ري ًعا أو ً

كام جيوز للمضمون له أثناء حيازة الضامنة "قيد مصاريف معقولة عىل املدين ،بام يف ذلك تكاليف التأمني ،أو
الرضائب ،أو الرسوم املفروضة عىل الضامنة ،وتعترب هذه املصاريف ديونًا مضمونة بالضامنة" سندً ا ألحكام الفقرة
أيضا ما يفرض عىل املرهتن يف الرهن احليازي إذا حاز املرهون.59
اخلامسة من املادة  .39وهذا ً

4.4حق املضمون له متلك الضامنة حال موافقة املدين عىل ذلك :لقد أعطت املادة  45من القرار بقانون "للمضمون
له خالل رسيان حق الضامن ،أو عند استحقاق الدين املضمون بالضامنة ،أن يعرض عىل املدين متلك الضامنة
كل ًيا أو جزئ ًيا؛ الستيفاء حقوقه املضمونة هبا ،ويف حال موافقة املدين عىل العرض ،يبلغ بإخطار كل من له
حق عىل الضامنة بذلك ،وحيق ألي شخص تم تبليغه وله حق عىل حمل الضامنة ،االعرتاض لدى قايض
التنفيذ عىل متلك الضامنة ،خالل مخسة أيام بعد تبلغه اإلخطار ،وإذا مل يقدم أي اعرتاض عىل طلب التملك
خالل املدة املحددة ،جيوز للمضمون له متلك الضامنة كل ًيا أو جزئ ًيا إيفا ًء حلقوقه".
ثان ًيا :التزامات املضمون له

القاعدة العامة يف الكفاالت العينية التي بموجبها توضع عني معينة ضامنًا لدين دون نقل حيازهتا للمضمون
له ،أهنا تك ّيف من العقود امللزمة جلانب واحد ،سندً ا ألحكام املادة  621من جملة األحكام العدلية ،حيث تنعقد
الكفالـة وتنفـذ بإجيـاب الكفيـل وحده ،فهي بذلك تصدر وتنفذ من الكفيل فقط ،ما مل يردها املكفول له وهو
الدائن .60وكذلك األمر يف الرهن الرسمي الذي يرد عىل العقارات واملنقوالت املسجلة ،كالسيارات والطائرات،
يعترب عقدً ا ملزما جلانب املدين الراهن فقط .61لكن ومع هذه القواعد الراسخة يف الترشيعات النافذة يف فلسطني،
فقد أورد القرار بقانون رقم  11لسنة  2016التزامات عىل املضمون له الدائن يف حاالت معينة نفصلها كام ييل:
58

العبيدي ،مرجع السابق ،ص .407
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سعاد أبو مشايخ ،عقد الكفالة واآلثار املرتتبة عليه ،دراسة مقارنة بني جملة األحكام العدلية والقانون املدين املرصي ،رسالة ماجستري ،كلية الدراسات العليا،
جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،2006 ،ص .15

59

عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد ،التأمينات العينية والشخصية ،ج  ،10ط  ،3منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت،2000 ،
ص  ،826وما بعدها.
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حممد طه البشري وغني حسون طه ،احلقوق العينية األصلية والتبعية ،ج  ،2وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،العراق ،1982 ،ص .351
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1.1عىل املضمون له الذي حاز الضامنة ،بموجب قرار صادر وفق املادة /38ف  3من القرار بقانون املشار هلا
ساب ًقا ،بذل العناية الالزمة للمحافظة عليها حلني بيعها ،ومل يرش القرار بقانون إىل طبيعة العناية الالزمة
املطلوبة من املضمون له حال حيازته للضامنة ،لكن نرى وف ًقا للقواعد العامة أن العناية املطلوبة من
املضمون له يف هذه احلالة ،هي ذاهتا املطلوبة من املرهتن الذي حيوز املنقول املرهون يف الرهن احليازي،
املتمثلة بعناية الرجل املعتاد.62

2.2يرتتب عىل املضمون له عند بيع الضامنة وفقا للامدة /40ف 1من القرار بقانون ،أن يبذل يف ذلك العناية
التي بذهلا يف أعامله ،بمعنى ّأل يبيعها بثمن يقل عن بدل مثلها ،حفا ًظا عىل مصلحة مالكها املدين .وكام
ورد يف الفقرة الثانية من املادة ذاهتا" ،ال يعترب بيع الضامنة خمال ًفا ألحكام هذه املادة إذا تم بغبن يسري بعد
بذل العناية املطلوبة" .والغبن اليسري هو الذي يقل عن العرش يف احليوانات وعن نصف العرش يف العروض
(البضائع) ،سندً ا للامدة  165من جملة األحكام العدلية "الغبن الفاحش عىل قدر نصف العرش يف العروض
والعرش يف احليوانات واخلمس يف العقار أو زيادة" .وأرى يف نص الفقرة الثانية من املادة  40أنه اعترب الغبن
مربرا لفسخ البيع الذي تم بني املضمون له ومشرتي الضامنة ،إذ أن
الفاحش وحده دون اقرتانه بالتغرير ً
مربرا لفسخ العقد لفساده إذا مل يقرتن بالتغرير.63
الغبن الفاحش ال يكفي وحده أن يكون ً
إخطارا قبل
كام أنه بموجب املادة  41من القرار بقانون" ،عىل املضمون له قبل بيع الضامنة ،أن يوجه
ً
عرشة أيام من التاريخ املحدد لبيع الضامنة للمدين ،وألي مضمون له آخر أو صاحب حق امتياز عىل
الضامنة يظهر اسمه يف السجل ،وألي شخص آخر أخطر املضمون له خط ًيا بوجود حق له عىل الضامنة
قبل تاريخ اإلخطار ،وجيب أن يتضمن إخطار بيع الضامنة اسم املدين واملضمون له ،وصف الضامنة املزمع
بيعها ،حتديد طريقة بيع الضامنة ،حتديد تاريخ البيع ووقته ومكانه" .وتستثنى من أحكام هذه املادة املتعلقة
باإلخطار ،الضامنة رسيعة التلف ،أو املعرضة لنقصان رسيع يف قيمتها ،والضامنة التي تباع عادة يف سوق
خمصص لبيع مثيالهتا.

3.3التزام املضمون له بتعويض املدين وكل من له حق بالضامنة ،حال خمالفته إلجراءات التنفيذ سندً ا للامدة
ً
مسؤول عن تعويض املدين ،وأي من
 /44ف 2من القرار بقانون التي نصت عىل أن "يكون املضمون له
أصحاب احلقوق األخرى عىل الضامنة عن أي عطل ،ورضر ،وكسب فائت ،نتيجة خمالفته إلجراءات
التنفيذ املنصوص عليها يف هذا القرار بقانون" .واملرشع الفلسطيني هبذا النص أتى بتوجه جديد بخالف
ما هو مستقر عليه يف التعويض عند االخالل باملسؤولية العقدية ،الذي يقترص فقط عىل اخلسارة الالحقة
للطرف اآلخر يف جملة األحكام العدلية والفقه اإلسالمي .64فبالتم ّعن يف النص ،نجد أن املرشع الفلسطيني
قد ذكر مصطلح (وكسب فائت) بمعنى أن التعويض مل يعد يقترص فقط عىل اخلسارة الالحقة ،بل يشمل
62

العبيدي ،احلقوق العينية ،مرجع السابق ،ص .405

64

أمني دواس ،جملة األحكام العدلية وقانون املخالفات املدنية ،منشورات معهد القضاء الفلسطيني ،ط  ،1رام اهلل ،2012 ،ص .153
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أنور سلطان ،مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي ،ط  ،1منشورات اجلامعة األردنية ،عامن ،1987 ،ص .85

املجلة الدولية للقانون ،املجلد التاسع ،العدد املنتظم الثاين ،2020 ،تصدر عن كلية القانون ،وتنرشها دار نرش جامعة قطر

215

الكسب الفائت ،65مقتفيا بذلك موقف املرشع املرصي ،الذي أجاز التعويض عن اخلسارة الالحقة،
والكسب الفائت يف املسؤولية العقدية.66
الفرع الثاني :آثار عقد الضمان بالنسبة للمدين

مقابل التزامات وحقوق املضمون له ،يرتتب عىل عقد الضامن الذي يثقل من خالله املدين مال منقول له بحق
آثارا متمثلة بحقوق له والتزامات عليه ،نوضحها كام ييل:
عيني لصالح املضمون لهً ،
ً
أول :حقوق املدين

إن احلق العيني الذي ترتب عىل ملك املدين املنقول ،املتمثل بوضعه ضامنًا لدين ،ال يعني ذلك جتريد املدين من
ملكية هذا املال ،بل يبقى املالك له ،وهذه القاعدة التي تقوم عليها مجيع أنواع الضامنات العينية سواء ،يف الرهن
الرسمي أو احليازي ،أو يف الرهن اجلربي .67هلذا يبقى املدين املالك للمنقول رغم ترتيب احلق العيني عليه املتمثل
بالضامن ،فال جيرد هذا احلق املدين من سلطة االستعامل واالستغالل والترصف فيه ،إذ جيوز للمدين كونه املالك
للامل املضمون استعامله واستغالله مادام بحيازته ،سندً ا للامدة  1192من جملة األحكام العدلية " ٌّ
كل يترصف يف
ملكه كيفام يشاء .لكن إذا تعلق حق الغري به فيمنع املالك من ترصفه عىل وجه االستقالل" ،وكذلك أحكام املادة
الثالثة من القرار بقانون رقم  11لسنة  ،2016فله أن يترصف فيه بشتى أنواع الترصفات ،رشط ّأل يؤدي هذا
الترصف إىل اإلرضار بحقوق املضمون له عىل املال املنقول ،فله حق الترصف يف حمل الضامنة إىل الغري بالبيع ً
مثل،
ويف هذه احلالة حيق للمضمون له أن يامرس حقه يف التتبع ضد احلائز وهو املترصف إليه ،كأن يكون مشرتي املنقول
املادي ،فعندها يكون الترصف غري نافذ يف مواجهة املضمون له ،كام سنبحث ذلك يف املطلب الثاين.

وكل هذه احلقوق املتمثلة بسلطته باالستعامل والترصف ،تكون يف املرحلة التي تسبق اختاذ إجراءات التنفيذ،
أو احلجز .68إذ حيتفظ الراهن بمزايا ملكيته بشكل كامل ،أما بعد اختاذ املضمون له إلجراءات التنفيذ ،فيعد عندها
حمجوزا حتت يد القضاء نتيجة إلجراءات التنفيذ .69فاألصل يف املرحلة التي تسبق اختاذ إجراءات التنفيذ،
املال
ً
أن للمدين كل أعامل الترصف يف املال املضمون ،ولكن جيب ّأل يرتتب عليه رضر باملضمون له ،فحقوق املدين
يف املال تتقيد بام ال يرض باملضمون له ،فالترصف املادي قد يؤدي إىل اإلرضار بالدائن املضمون له ،لذا فإن هذه
الترصفات مقيدة بعدم املساس بسالمة املال املضمون ،أو اإلنقاص من قيمته.70
65

هبذا يكون القرار بقانون رقم  11لسنة  2016بشأن ضامن احلقوق باألموال املنقولة ثاين ترشيع فلسطيني جييز التعويض عن اإلخالل باملسؤولية العقدية
عن اخلسارة الالحقة والكسب الفائت ،بعد قانون الوسطاء والوكالء التجاريني الفلسطيني رقم  2لسنة  ،2000الذي أجاز التعويض عن اخلسارة
تعويضا ً
عادل ً
آخذا
الالحقة والكسب الفائت يف املادة " 15إذا قام املوكل بفسخ اتفاقية الوكالة ،أو عدم جتديدها لغري سبب جدي التزم بتعويض الوكيل
ً
بعني االعتبار ما يلحق الوكيل من أرضار بسبب فسخ االتفاقية ،أو عدم التجديد ،وما أفاده املوكل من نشاط الوكيل يف ترويج منتجاته أو خدماته".
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عبد السالم ذهني بيك ،التأمينات الشخصية والعينية املنقولة والعقارية ،مطبعة االعتامد بشار حسن األكرب بمرص ،1926 ،ص .34
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عبد الفتاح عبد الباقي ،التأمينات العينية والشخصية ،مطبعة دار الثقافة ،اإلسكندرية  ،1950ص .374
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أجمد حممد منصور ،النظرية العامة لاللتزامات-دراسة يف القانون املدين األردين واملرصي والفرنيس وجملة األحكام العدلية والفقه اإلسالمي ،مع التطبيقات
عمن ،األردن ،2003 ،ص .212
القضائية ملحكمتي النقض والتمييز ،الدار العلمية للنرش والتوزيع ،ودار الثقافة للنرش والتوزيعّ ،
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حمسن ،مرجع سابق ،ص .62
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منصور مصطفى منصور ،التأمينات العينية ،املطبعة العاملية ،القاهرة  ،1963ص .85
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ويكاد جيمع الفقه القانوين يف الرهن احليازي عىل أن للاملك سلطة الترصف يف املال املرهون ،ما دامت ال ترتتب
عليها املساس بسالمة املرهون ،أو اإلنقاص من قيمته ،سواء كانت ترصفات قانونية أو مادية ،فهو حق مطلق
للراهن ،الجيوز حرمانه منه باتفاق بينه وبني الدائن املرهتن ،وتعد سلطة الترصف املمنوحة للراهن من النظام
العام .71وهو ما نرى فيه أنه ينطبق متا ًما عىل الضامنة بموجب القرار بقانون رقم  11لسنة .2016

كام أن للمدين احلق يف تطهري الضامنة من الدين بموجب املادة  46من القرار بقانون ،خالل إجراءات التنفيذ
عىل الضامنة ،فله أن "يعرض عىل أي دائن له حقوق عىل الضامنة ،تسديد االلتزامات الواقعة عليها كل ًيا أو جزئ ًيا،
لتطهريها من هذه االلتزامات ،رشيطة أال يكون املضمون له قد ترصف يف الضامنة" ،ويسدد املدين يف سبيل تطهري
الضامنة ،كافة االلتزامات املرتتبة عىل الضامنة للدائن الذي قبل التطهري وف ًقا لالتفاق ،باإلضافة لنفقات إصالحها،
وحتسينها ،وإعدادها للبيع ورسوم التنفيذ عليها ونفقاته ،وحيل حمل الدائن الذي تم تسديد حقوقه وباملرتبة ذاهتا.
أيضا أن يكون للغري سندً ا ألحكام املادة .46
أخريا إىل أن هذا احلق يف تطهري الضامنة يمكن ً
ونشري ً
ثان ًيا :التزامات املدين

مل يرش القرار بقانون رقم  11لسنة  2016إىل التزامات املدين هنائ ًيا رغم أمهيتها؛ بسبب خصوصية عقد الضامنة
قصورا من املرشع الذي كان جيب عليه أن خيصص
أساسا ،وهذا ما نرى فيه
الذي يبقي حيازة املال املضمون لديه
ً
ً
قدرا من النصوص القانونية اخلاصة بالتزامات املدينً ،
بدل من أن يرتك حتديد التزامات املدين ،كام ورد يف املادة
أيضا إىل أن القانون
األوىل إىل القواعد العامة يف جملة األحكام العدلية ،والقوانني اخلاصة التي نظمت الرهن .ونشري ً
املرصي والعراقي كذلك ،تركا حتديد التزامات املدين يف عقد الرهن الوارد عىل املنقول دون نقل حيازته إىل الراهن
للقواعد العامة .72كام مل نجد يف القانون األردين رقم  20لسنة  2018اخلاص بوضع األموال املنقولة تأمينًا لدين،
أيضا ما يشري إىل التزامات املدين .لكن يف القانون املدين الفرنيس الصادر باملرسوم اجلديد رقم  346لسنة 2006
ً
فقد جاء يف رهن املنقول املادي دون نزع حيازته ،نص يتضمن إشارة رصحية إىل التزام الراهن باملحافظة عىل
واضحا عىل إخالل الراهن هبذا االلتزام ،وهو نص عام
املرهون ،كأثر من آثار الرهن بالنسبة للراهن ،ورتب جزا ًء
ً
يطبق عىل مجيع عقود رهن املنقول املادي دون حيازة ،مهام كان حمله ،ومهام كانت طبيعته ،وهذا ما تضمنته الفقرة
الثانية من املادة  ،2344إذ جاء فيها " :يستطيع الدائن يف الرهن احلاصل دون نزع احليازة ،أن يتذرع بسقوط أجل
الدين املضمون ،أو أن يلتمس زيادة الرهن إذا أخل منشئ الرهن بالتزام املحافظة عىل املال املرهون".73
لكن مهام كان األمر ،فاملدين يف عقد الضامن ،وف ًقا للقواعد العامة من جملة األحكام العدلية ،وكذلك وف ًقا
للقواعد اخلاصة منها بالرهن املنصوص عليها يف املواد  ،746-740ملزم بضامن سالمة املال املنقول املضمون
لصالح الدائن واحلفاظ عليه ،كام هو احلال يف الرهن احليازي ،حيث نرى أن التزامات املدين هبذا الشأن ،هي ذاهتا
التزامات الراهن يف عقد الرهن ،ال سيام التأميني منه ،أو احليازي إذا بقي املال املرهون بيده .إذ جيب عليه ضامن
71
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سالمة املال من أي أذى أو تلفً ،
باذل يف ذلك العناية املطلوبة لبقية أمواله .كام يلتزم بعدم القيام بأي تعديالت
رضرا للمضمون له يف احلصول عىل حقه ،ويف هذا االجتاه
جوهرية يف الغرض املعد له املنقول املادي إذا كان يسبب ً
قضت حمكمة النقض الفلسطينية يف قرارها نقض مدين رقم  823لسنة  2014الصادر بتاريخ .742017/9/20
ً
مسؤول عن القيام باألعامل الالزمة للمحافظة عىل قيمة
وعند عدم االلتزام بذلك ،يلتزم بالضامن .وكذلك يكون
املال املضمون .75وخالف ذلك ،إذا أمهل املدين يف التزامه يف حفظ وصيانة املال املضمون وأحلق الرضر به ،فيكون
ضامنًا لذلك ،كام ذهب الفقه الفرنيس أمثال ( )palniolو( )Fargeaudإىل اعتبار املدين مرتك ًبا جلريمة خيانة إذا
أخفى املال املضمون ،وجلريمة االحتيال إذا أدىل للدائن ببيانات كاذبة ،أو كان قد رهن املال ذاته من قبل ،ومل يعلم
أيضا ضامن التعرض
الدائن بذلك .76ومل تقترص التزامات املدين باملحافظة وصيانة املال املضمون ،بل جيب عليه ً
واالستحقاق الصادر منه ومن الغري ،كأن يدعي هذا الغري أنه مالك للمنقول املضمون ،فيجب عىل املدين ردها،
وإذا مل يستطع فإنه يكون ضامنًا للمضمون له.77
المطلب الثاني :آثار عقد الضمان بالنسبة للغير

إن القاعدة األصلية يف آثار العقد ،هو انحصار أثره بني طرفيه كقاعدة عامة ،وهي التي تسمى بقاعدة قصور
العقد ،لكن كاستثناء منها ،هو امتداد أثر العقد ليشمل من مل يكن طر ًفا فيه كاخللف العام واخلاص.78

وعقد الضامن هبذا الشأن بموجب القرار بقانون رقم  11لسمة  ،2016كباقي العقود ،إذ قد يمتد أثره ليشمل
الغري ،خاص ًة وأن هذا العقد ،له خصوصية تتجىل ببقاء املال املضمون يف يد املدين .والغري يف عقد الضامن ،هو
كسائر عقود الرهن سواء حياز ًّيا أو تأمين ًّيا ،كل شخص يترضر يف وجود ضامن عىل املال املنقول اخلاص باملدين
ٍ
أشخاص ثالثة :األول :دائن عادي للمدين الضامن ،ليس له أي حق
عند نفاذه يف مواجهته ،وهو ال خيرج عن
عيني عىل املال املنقول حمل الضامنة ،بمعنى له الضامن العام للدائنني ،وعليه فسيضار هذا الدائن من وجود الدائن
صاحب الضامنة ،كونه صاحب حق عيني بموجب القرار بقانون ،وسيتقدم عليه يف تقايض حقه من ثمن املنقول
حمل الضامنة حني التنفيذ عليها ،استنا ًدا إىل قاعدة أفضلية الضامن اخلاص عىل الضامن العام .79والثاين :فهو كل
شخص له حق عيني تبعي عىل املال املضمون ،كدائن له حق امتياز عىل املنقول ،أو دائن مرهتن آخر رهنًا حياز ًيا
أيضا
للمنقول املادي ،أو صاحب حق ضامنة الحق بموجب القرار بقانون ،فوجود أحد هؤالء الغري سيضار ً
من وجود املضمون له إذا تقدم األخري عليه ،وتقاىض حقه قبله من ثمن املال املضمون .80والثالث :وهو احلائز
للامل املضمون ،وهو كل شخص انتقلت إليه ملكية املنقول املادي املرهون ،أو ترتب له عليه أي حق عيني أصيل
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=101075, date 21/1/2020.
75

نبيل إبراهيم سعد ،التأمينات العينية والشخصية ،ط  ،1منشورات احللبي احلقوقية ،لبنان  ،2010ص .123-122
ً
نقل عن السعيدي ،مرجع سابق ،ص .171
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سلطان ،مرجع سابق ،ص .173
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ً
مسؤول مسؤولية شخصية عن الدين املضمون بالضامنة ،81وجيب أن يكون قد اكتسب حقه بعد
آخر ،ومل يكن
تسجيل الضامن يف السجل اإللكرتوين املشار إليه يف املبحث األول ،وقبل التنفيذ عىل املال املضمون ،يستطيع
ربا ،ويستويف حقه من ثمنه ،فحائز املنقول أجنبي عن الدين
الدائن املضمون له أن ينزع املال املضمون منه ويبيعه ج ً
املضمون ،وكان من املمكن أن يكون أجنب ًّيا عن الضامنة لوال انتقال ملكية املنقول حمل الضامنة إليه ،فهو يلزم بدفع
الدين املضمون ال عىل أساس ترتب التزام شخيص يف ذمته ،وإنام عىل أساس حيازته للامل املضمون .82وبعد بيان
احتامالت شخوص الغري يف عقد الضامن ،سنبحث يف أثر العقد عليهم من خالل فرعني :نخصص األول :حلامية
الغري ،والثاين حلق التتبع واألولوية (التقدم).
الفرع األول :حماية الغير في عقد الضمان

لقد رتب القرار بقانون محاية قانونية للغري ،تتجىل بتسجيل الضامنة يف السجل اإللكرتوين لدى وزارة االقتصاد
الوطني ،الذي من خالله يتم إشهار الضامن ،ويعلم هؤالء الغري بالضامن العيني الوارد عىل املنقول ،وكذلك حيقق
احلامية القانونية لطريف الضامن وللغري م ًعا .83وتسجيل الضامنة هو رشط أسايس لنفاذ العقد يف مواجهة الغري ،كام
نصت علية املادة /9ف 1من القرار بقانون رقم  11لسنة " 2016يصبح حق الضامنة ً
نافذا يف مواجهة الغري بمجرد
حكم علم الغري بوجود الضامن عىل
تسجيل اإلشعار بالضامنة" .هلذا ،متى حتقق تسجيل اإلشعار بالضامنة ،يفرتض ً
املنقول املادي .وأرى يف تسجيل اإلشعار بالضامنة ،أنه يقوم مقام احليازة يف الرهن احليازي حينام حيوزها املرهتن،
فبواسطة احليازة يعلم الغري بوجود الرهن عىل املنقول ،وعندها يكون الرهن سار ًيا يف مواجهته .ويذكر الدكتور
حممد كامل مريس يف كتابه رشح القانون املدين اجلديد  -التأمينات العينية والشخصية" :أن تسجيل اإلشعار بالرهن
أو بالضامن ينفي حسن النية املفرتض يف جانب الغري إذا أراد أن يتمسك بقاعدة احليازة يف املنقول سند امللكية ،ألن
نجاحه يف التمسك هبا سيلحق الرضر بمصلحة املرهتن ،بينام عدم حتقق علم من انتقلت إليه ملكية املنقول بوجود
رهن عىل املنقول ،لعدم شهر الرهن ،سيكون عندها الرهن غري نافذ يف مواجهة احلائز ،وال يمكن للدائن املرهتن
التنفيذ عىل املرهون ،إذ أن احلائز سيحتج بقاعدة احليازة يف املنقول سند امللكية" .84وهذا ما نصت فيه املادة 2276
من القانون املدين الفرنيس التي أنشأت بالقانون رقم  2008/561بتاريخ " 2008/6/17فيام يتعلق باملنقوالت
ً
منقول أو
احليازة تساوي سند التمليك" ،وكذلك القانون املدين املرصي يف املادة " 976من حاز وهو حسن النية
سندً ا حلامله مستندً ا يف حيازته إىل سبب صحيح فال تسمع عليه دعوى امللك من أحد".85

أما القرار بقانون رقم  11لسنة  ،2016فقد اقتفى موقف املرشع الفرنيس واملرصي بذلك ،إذ نصت املادة
الثامنة "إذا كانت الضامنة ذمة مدينة ال يعترب إشعار املدين هبا رش ًطا لنفاذ حق الضامن عليها يف مواجهة الدائن
بالذمة املدينة" .كام أن نص املادة التاسعة بفقرهتا الثانية "نفاذ الضامنة بمواجهة الغري باحليازة بشكل مبارش أو غري
81
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مبارش" وبفقرهتا الثالثة "النفاذ التلقائي دون اختاذ أي إجراء آخر إذا كان حق الضامن منشأ عىل بضائع املستهلك"،
وهذا نص رصيح عىل إرادة املرشع الفلسطيني فيام يتعلق باألشياء املستهلكة بتحريرها من أي قيود بام فيها اإلشعار،
حيث اعترب أن تسجيل اإلشعار للضامن الوارد عىل االشياء املستهلكة ال يرتتب عليه األثر الذي يرتتب ،كام لو كان
حمله شي ًئا معينًا بالذات ،فالبضائع املستهلكة عند الترصف هبا من قبل املضمون له ختضع لقاعدة احليازة يف املنقول،
حتى لو تم تسجيل اإلشعار عليها ،ألن التسجيل لإلشعار شأنه شأن التسجيل للرهن الوارد عىل األشياء املثلية،
ال ينقذ املضمون له من قاعدة احليازة يف املنقول عند الترصف به للغري ،فالتسجيل الوارد عليه ال حيقق العالنية
الكاملة والكافية التي من شأهنا أن جتعل احلائز يسء النية ،بينام تسجيل الرهن الوارد عىل األشياء القيمية كالسفن
والطائرات وغريها من املنقوالت التي تتمتع بالتفرد الذايت ،حيقق العالنية ،وعىل هذا األساس وجد رأي يقول
برسيان الرهن يف مواجهة احلائز ،دون حاجة الختاذ إجراءات الشهر عىل املنقوالت املثلية ،مع احتفاظ احلائز الذي
هو حسن النية هنا بحقه بالرجوع "عىل املدين الراهن بمقتىض دعوى ضامن التعرض القانوين الصادر من الغري".86
الفرع الثاني :حق التتبع واألولوية (التقدم) في عقد الضمان

عالوة عىل احلقوق التي تكون للدائن املضمون له يف عقد الضامن التي بحثناها يف املطلب األول ،يكون له
أيضأ مزية التتبع واألولوية يف مواجهة الغري ،وهذه املزية من أهم خصائص احلق العيني التي أقرها له املرشع كونه
صاحب حق عيني تبعي عىل املال املضمون .87كام أن هذه املزية تعترب من وسائل احلامية القانونية التي أقرها املرشع
للمرهتن ولصاحب حق االمتياز واالختصاص يف تتبع حمل الضامنة العينية ،والتقدم عىل بقية الدائنني يف استيفاء
حقهم املضمون بموجبها .88وهذا ما رصحت به املادة /3ف  3من القرار بقانون "يمنح تسجيل اإلشعار بالرهن
حائزا للامل املرهون ،بام
وف ًقا ألحكام الفقرة  1من هذه املادة ،للدائن املرهتن كامل احلقوق التي يتمتع هبا كام لو كان ً
يف ذلك حق تتبعه يف يد حائزه ،والتقدم عىل الدائنني اآلخرين يف استيفاء دينه عن عوائد بيع املال املرهون عند التنفيذ
عليه ،وف ًقا ألحكام هذا القرار بقانون" .وسنبحث خالل هذا الفرع مزيتي التتبع أوال ،ثم التقدم ثان ًيا كام ييل:
ً
أول :مزية التتبع

حق التتبع هو قدرة املضمون له يف تتبع سري املال املنقول املضمون تتب ًعا ماد ًيا أو قانون ًيا .والتتبع املادي هو تتبع
املنقول يف يد الغري إذا خرجت من يد املدين ،أو خرجت من يده هو إذا كان حائزا هلا برىض املدين .89أما التتبع
القانوين ،فيقصد به سلطة الدائن املرهتن (املضمون له) يف تعقب املال حمل الضامنة حيثام استقرت ملكيته والتنفيذ
عليه واستيفاء الدين من ثمنه ،90وقد نصت املادة  /14ف  1من القرار بقانون عىل مزية التتبع للمضمون له بأنه
"يرتتب عىل نفاذ حق الضامن يف مواجهة الغري حق املضمون له يف تتبع الضامنة يف يد أي شخص الستيفاء حقوقه".
86

انظر :اآلراء يف كتاب السعيدي ،مرجع سابق ص .230
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أصالة كيوان" ،املسؤولية العينية حلائز العقار يف الرهن التأميني" ،جملة جامعة البعث ،ع  ،21م  ،2016 ،38ص .24
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عبد النارص توفيق العطار ،التأمينات العينية ،دون دار نرش ،األردن  ،1980ص .248
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وختتلف طريقة التتبع حسب طبيعة املال املنقول حمل الضامنة ،فإذا كان من األموال املعينة بالذات ،فيكون التتبع
عىل العني املسجلة ذاهتا يف السجل اإللكرتوين ،مثل اآلالت واملعادن .91أما األشياء املثلية التي أجاز القرار بقانون
أن تكون ًّ
حمل للضامنة بموجب املادة  /22ف " 2جيوز إنشاء حق الضامن يف األشياء املثلية ،رشيطة أن تكون حمددة
املقدار وغري خمتلطة بمثيالهتا" ،92فيكون التتبع أساسا عليها ،لكن يف حال استهالكها أو هالكها ،فال يؤدي ذلك
إىل انقضاء الضامنة ،بل ينقلها عىل مثيالهتا من النوع ،إذ يمكن للمدين الضامن قبل حلول أجل الدين املضمون،
مقرصا يف ذلك ،فاملثليات يقوم بعضها
أن يترصف هبا ،ويأيت بغريها ما دامت هذه األموال يوجد ما يامثلها ،وال يعد
ً
قائم منذ وقت إنشائه ،رغم وجود آراء ال تقبل فكرة
مقام بعض ،إذ أن ذلك ال يؤثر يف وجود التأمني ،ويكون ً
التتبع إذا كان حمل الرهن من األشياء املثلية ،يقول أمحد سالمة يف كتابه التأمينات العينية والشخصية" :إذ ال يمكن
االعرتاف بوجود التتبع عىل املنقول املثيل ،إذ بقاء املال املثيل يف يد الراهن مع بقية أمواله حلني حلول أجل الدين ،ال
يتم تعيني املال تعيينًا ذات ًيا عن بقية أمواله ،ومن ثم ال يتحدد إال وقت التنفيذ عىل املال املرهون ،وعندها يتم يف هذا
الوقت ،تعيني املال املرهون ،فحتى لو كنا أمام إشهار للرهن قبل التعيني ،فإن ذلك ال جيعل إمكانية مبارشة التتبع
يف مواجهة الغري ،فاإلشهار دون التعيني ال يكفي لالحتجاج بالرهن جتاه الغري"  .93ونرى يف هذا القول الذي يقيض
بنفي مزية التتبع يف الضامنة التي كون حملها شي ًئا مثل ًيا ،ال ينفي معه احلق العيني يف الضامنة ،بل يبقى للمضمون له
صفة التقدم عىل بقية الدائنني يف استيفاء دينه من ثمنها .فالتقدم هو غاية عقد الضامن وليس التتبع ،وإنام التتبع هو
رشط ملامرسة األولوية ،كام ذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف قرار هلا (حق التتبع رشط ملامرسة حق األفضلية ،وال
جيوز للدائن عندئذ ممارسة هذا احلق إال بعد أن يكون ألقى احلجز عىل هذا املال).94
ثان ًيا :مزية األولوية (التقدم)

األولوية كام ذكرها املرشع الفلسطيني يف املواد  23-15من القرار بقانون رقم  11لسنة  ،2016هي ذاهتا مزية
التقدم أو األفضلية ،والتي تعطي للمضمون له احلق يف التقدم عىل سائر الدائنني العاديني يف استيفاء دينه من الضامنة.

والقاعدة العامة يف األولوية وفق املادة  15هي" :إذا تعددت الضامنات النافذة جتاه الغري ،أو حقوق االمتياز
عىل ذات الضامنة ،فتتحدد األولوية عىل أساس تاريخ ووقت تسجيل اإلشعار ،أو تاريخ النفاذ يف مواجهة الغري
بأي وسيلة أخرى منصوص عليها يف هذا القرار بقانون .كام حتدد األولوية وف ًقا لتاريخ نرش احلقوق وتاريخ نفاذها
ووقته ،حسب مقتىض احلال ،عىل أن تقدم احلقوق النافذة عىل غري النافذة ،رشيطة أال يكون انقطاع يف النفاذ" .وهذا
ما تضمنه رصاحة القانون املدين الفرنيس يف املادة  2340ف" 1عندما يكون املال ذاته موضو ًعا لرهونات عديدة
متتالية دون نزع احليازة ،حتدد مرتبة الدائنني بحسب قيدهم" .95ويتمثل نطاق األولوية بأصل الدين ،والفوائد
بعد بيع املال املضمون ،وعندها يكون ثمن املنقول املادي حمل الضامنة هو حمل التقدم ،وهذا هو األصل ،ولكن
91

حمسن ،مرجع سابق ،ص .76

93

سالمة ،مرجع سابق ،ص .401
ً
نقل عن حمسن ،مرجع سابق ،ص .77

92

94
95

األشياء املثلية لغايات القرار بقانون وفق املادة  22ف  ،1هي" :األشياء التي تتمثل آحادها ،أو أجزاؤها ،أو تتقارب ،بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام
بعض عر ًفا بال فرق يعتد به ،وتقدر يف التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن".

ً
نقل عن السعيدي ،مرجع سابق ص .178
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وفق نظرية احللول العيني ينتقل حق الدائن املرهتن يف التقدم إىل املال الذي حيل حمل املرهون كالتعويض ،ومبلغ
التأمني ،وللمرهتن أن يستويف حقه من ذلك بحسب مرتبته .96وقد أورد املرشع الفلسطيني حاالت عديدة لألولوية
بموجب القرار بقانون نوضحها كام ييل:
1.1أولوية حق الضامن العائد ملشرتي الصك أو املستند :حيث يتقدم هذا املشرتي وفق املادة  16عىل حق
ً
مقابل جديدً ا للمستند أو الصك يف سياق أعامله املعتادة،
املضمون له ،رشط أن يكون هذا املشرتي قد قدم
وقام بحيازة املستند أو الصك.
2.2أولوية حق الضامن املنشأ لتمويل الرشاء :وقد نظمت املادة  17مراتب األولوية يف هذه احلالة كام ييل:

 .أ"يتقدم حق الضامن عىل املعدات واملنشأ لتمويل رشائها عىل أي حق ضامن آخر ،رشيطة إنفاذه يف
مواجهة الغري ،قبل حيازهتا من املدين ،أو خالل عرشة أيام من تاريخ تلك احليازة".
.ب"يتقدم حق الضامن النافذ يف مواجهة الغري عىل البضائع واملنشأ لتمويل رشائها عىل حقوق مشرتهيا،
أو مستأجرها ،أو صاحب حق االمتياز عليها ،والتي تنشأ خالل الفرتة الواقعة بني إنشاء حق الضامن،
وتسجيل اإلشعار ،رشيطة أن يتم تسجيل اإلشعار اخلاص بحق الضامن ،واملنشأ لتمويل الرشاء خالل
عرشة أيام من تاريخ حيازة املدين للبضائع".

 .ج"يتقدم حق الضامن النافذ يف مواجهة الغري عىل املخزون أو املوايش واملنشأ لتمويل رشائها عىل غريه من
احلقوق ،رشيطة أن يتم تسجيل إشعار بخصوصه خالل عرشة أيام من تاريخ حيازهتا".

 .د"يتقدم حق الضامن النافذ يف مواجهة الغري عىل املوايش واملنشأ لتمويل رشاء األعالف ،واألدوية
البيطرية هلا ،عىل أي حق ضامن آخر نافذ يف مواجهة الغري ،باستثناء حق الضامن النافذ يف مواجهة الغري،
واملنشأ لتمويل رشاء املوايش رشيطة إشعار أصحاب احلقوق النافذة عليها خط ًيا".97

عقارا بالتخصيص،
3.3أولوية حق الضامن عىل العقار بالتخصيص :سندً ا للامدة " ،18إذا أصبحت الضامنة ً
يستمر نفاذ حق الضامن يف مواجهة الغري عليها ،ويتقدم عىل احلقوق العينية األخرى الواقعة عىل العقار،
رشيطة تسجيل حق الضامن عىل الضامنة يف صحيفة العقار ،كام جيوز إنشاء حق ضامن عىل العقار
بالتخصيص ،وف ًقا ألحكام هذا القرار بقانون ،ويف هذه احلالة يتقدم هذا احلق عىل احلقوق العينية األخرى
الواقعة عىل العقار ،إذا تم تسجيل إشعار بخصوصه يف السجل ،وتم تسجيله يف صحيفة العقار قبل توثيق
أي وقوعات أخرى عىل العقار".

4.4أولوية حق الضامن عىل املحاصيل املزروعة :وهذا احلق يكون وفق املادة  20يف مواجهة املالك واملرهتن
للعقار الذي استغل بالزراعة من قبل املدين ،ورتب الضامن عىل املحاصيل ،حيث جاء يف النص "عىل
حائزا للعقار بصفة مرشوعة ،فيتقدم حق الضامن النافذ
الرغم مما ورد يف أي ترشيع آخر ،إذا كان املدين ً
يف مواجهة الغري الذي ينشئه عىل املحاصيل املزروعة يف العقار ،عىل حقوق مالك العقار ،وحقوق الدائن
96
97

سوار ،مرجع سابق ،ص .316

للمزيد انظر :السعيدي ،مرجع سابق ،ص .251-249
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املرهتن للعقار عىل تلك املحاصيل ،ويتقدم حق الضامن النافذ عىل املحاصيل ،واملنشأ لتمويل نفقات
بذرها ،وسامدها ،وختصيبها ،وزراعتها ،وحصادها ،عىل أي حق ضامن آخر نافذ عليها".

5.5أولوية حق االحتباس ملتويل احلفاظ عىل املال املضمون :أعطت املادة  21ملقدم اخلدمة أو مورد املواد لغايات
املحافظة عىل الضامنة ،أو زيادة قيمتها ،باحتباسها حلني استيفاء بدل اخلدمات ،أو قيمة املواد املستحقة له
عىل أي حقوق ضامن نافذة يف مواجهة الغري عىل الضامنة ،إذا نشأ هذا ضمن األعامل املعتادة ملقدم اخلدمة،
أو مورد املواد .وهذا ما يقابل حق الدائن يد عدل ،الذي توىل احلفاظ والصيانة للمنقول املرهون يف الرهن
احليازي ،إذ اعترب قانون التنفيذ الفلسطيني هذا احلق من حقوق االمتياز الواردة عىل منقول.98

6.6أولوية حق الضامن عىل األشياء املثلية :إذا كان حمل الضامنة هو من األشياء املثلية ،فإن األولوية تكون وف ًقا
للامدة  22ف  3كام ييل" :يف حال وجود حق ضامن نافذ يف مواجهة الغري عىل أشياء مثلية ،يستمر هذا احلق
يف النفاذ عند اختالطها بمثيالهتا ،وتتساوى حقوق الضامن النافذة يف مواجهة الغري عىل الكتلة الناجتة عن
االندماج يف املرتبة ،ويكون لكل حق أولوية عىل الكتلة بنسبة دينه املضمون،
اعتبارا من تاريخ االختالط".
ً

ونشري إىل أن ترتيب حق األولوية ال يعترب من النظام العام ،إذ جيوز التنازل عنه برصاحة نص املادة 23
"للمضمون له أن يتنازل عن مرتبة األولوية املقررة حلق الضامن املمنوح له بموجب أحكام هذا القرار بقانون".
وأخريا ويف حال بيع الضامنة ،وكانت عوائدها ال تكفي لتسديد كافة احلقوق املرتتبة عليها ،فتوزع وف ًقا للرتتيب
ً
اآليت سندً ا للامدة  48من القرار بقانون:
 .أ"نفقات حيازة الضامنة وإصالحها وحتسينها وإعدادها للبيع".

.ب"رسوم التنفيذ عىل الضامنة" ،وهي املرصوفات القضائية التي انفقت للحجز عىل املنقول ،وبيعه يف املزاد
99
العلني التي تعترب من حقوق االمتياز ،وفق قانون التنفيذ الفلسطيني أيضا.

 .ج"تسديد حقوق أصحاب حقوق الضامن ،وحقوق االمتياز ،حسب أولوياهتا وف ًقا ألحكام هذا القرار
بقانون"

98
99

رائد عبد احلميد ،الوجيز يف قانون التنفيذ الفلسطيني ،ط  ،2املكتبة الوطنية ،فلسطني ،2016 ،ص .176
عبد احلميد ،املرجع السابق ،ص .184-180
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الخاتمة

ً
عمل بالقاعدة الفقهية القائلة "ما ال يدرك كله ال يرتك جله" ،مل أكن أبغي من خالل هذه الدراسة أن أخرج
ببحث كامل وشامل لكل ما يدور حول املوضوع ،وذلك حلداثة هذا النوع من الضامنات يف فلسطني ،وخلوه من
أية دراسات سابقة .لكن حاولت بقدر املستطاع ،وبعد تذليل الصعوبات والعقبات ،البحث يف املوضوع ،وأن
أخرج بدراسة تعترب األوىل من نوعها يف فلسطني ،وقد تناولت املوضوع وفق الترشيعات املتعلقة به ،وهي القرار
بقانون رقم  11لسنة  ،2016ونظام جملس الوزراء رقم  5لسنة  ،2016وتعليامت وزير االقتصاد رقم  2لسنة
 ،2017حيث وصلت إىل حتديد الطبيعة القانونية للضامن الوارد عىل املنقول ،والكيفية التي ينعقد هبا عقد الضامن،
وآلية تسجيله بالسجل اإللكرتوين ،وآثار عقد الضامنة فيام بني املتعاقدين ،وكذلك عىل الغري .وقد توصلت من
خالل البحث يف املوضوع إىل عدة نتائج وتوصيات ،نوجز أمهها كام ييل:
ً
أول :النتائج

1.1إن وضع املال املنقول غري اخلاضع لتسجيل معني تأمينًا لدين بموجب القرار بقانون رقم  11لسنة 2016
الفلسطيني ،هو نوع جديد من أنواع الضامنات العينية ،وأعطاه طابع الرسمية بواسطة توثيق الضامنة يف
سجل رسمي ،بطريقة إلكرتونية يف وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني ،هذا من جهة ،ومن ٍ
جهة أخرى
تطويرا لفكرة الرهن احليازي ،بأن جعل احليازة للمنقول حمل الضامنة تبقى يف يد املدين.
يعترب
ً
2.2لقد توسع املرشع الفلسطيني بموجب القرار بقانون يف حمل الضامن ،إذ شمل معظم األشياء التي ينطبق
عليها مفهوم املال ألن تصح ً
خارجا بذلك عن
حمل للضامن ،كام أنه شمل األموال املنقولة املستقبلية،
ً
القاعدة الرئيسية يف الرهن التي تستوجب وجود املرهون وتعينيه وقت الرهن.

3.3رغم أن املرشع الفلسطيني أعطي حقو ًقا للمضمون له عىل حمل الضامنة بحيازهتا ،أو بيعها إذا أخل املدين
بالتزامه ،فإن احلامية القانونية للمضمون له املتمثلة بتوثيق الضامنة يف السجل اإللكرتوين تعترب محاية
منقوصة ،وال ترتقي إىل حد الضامن بموجب سجل رسمي .رغم أنه أعطى للسجل اإللكرتوين احلجية
ذاهتا للسندات الرسمية يف اإلثبات.
4.4إن تطبيق القرار بقانون بشأن ضامن احلقوق باملال املنقول ،قد يصطدم بالوضع السيايس يف فلسطني ،ال
سيام الضفة الغربية ،فإذا كان املنقول خيص فلسطيني عرب عام  ،1948أو فلسطيني القدس ،أو مكان
املنقول موجود يف مناطق (ج) يف الضفة الغربية ،وانتهى موعد الضامنة ومل يويف املدين بمقابل الضامنة ،فال
يمكن التنفيذ عىل املنقول إذا تم نقله إىل أرايض عام  ،1948أو للقدس ،أو مناطق (ج) بالضفة الغربية.

5.5القرار بقانون رقم  11لسنة  2016يعاين من فراغ ترشيعي بمسائل مهمة يف موضوع الضامنات العينية ،إذ
مل يتطرق هنائ ًيا إىل احتاملية هالك املال حمل الضامنة ،أو عدم كفايته لسداد الدين املضمون ،وكذلك مل يورد
نصوصا خاصة متعلقة بالتزامات املدين يف عقد الضامن ،بل ترك كل ذلك إىل القواعد العامة ،األمر الذي
ً
كان جيب عليه تداركه ،والنص عليه برصاحة ،خلصوصية عقد الضامن الوارد عىل املنقول ،كام فعل املرشع
الفرنيس يف القانون املدين الصادر باملرسوم اجلديد رقم  346لسنة  2006الذي عالج التزامات املدين.
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6.6وقع املرشع الفلسطيني بموقف غامض حني أجاز وضع املنقول ضامنًا لوفاء بالتزام ماىل أو غري مايل،
بموجب املادة  2من القرار بقانون ،إذ مل يتبني من النص ماهية االلتزامات غري املالية التي يمكن أن تكون
مضمونة باملنقول ،ومل يتبني كذلك إذا كان قصد املرشع بااللتزام املايل هو االلتزام النقدي ،وغري املايل هو
غري النقدي ،فإذا كان قصده اعتبار االلتزام غري املايل هو االلتزام غري النقدي فاألجدر به أن يعدل النص،
ويقترص فقط عىل عبارة االلتزام املايل ،ألن االلتزام املايل يشمل االلتزام النقدي أو غري النقدي ،كااللتزام
بتسليم عني معينة ً
مثل ،ألن بقاء النص بصياغته احلالية سيولد معه حالة من اللبس ،إذ سيوحي لألذهان
أن االلتزامات غري املالية ً
مثل التي تندرج حتت مظلة احلقوق األرسية ستكون حمال للضامن .غري أنه إذا كان
املرشع قاصدا من االلتزامات غري املالية لتكون ً
حمل للضامن االلتزامات التي تندرج من احلقوق األرسية
ً
مثل كعالقة الزوج بزوجته وأبنائه ،فيكون املرشع الفلسطيني هبذا األمر ،قد خرج عن املألوف يف كل
الترشيعات السابقة له.
ثان ًيا :التوصيات

املرشع الفلسطيني بإجياد آلية جديدة تضمن أن يعترب السجل ،من حيث ما حيتويه من بيانات ،أو
1.1نويص ّ
ما يسجل فيه من إشعاراتً ،
دليل كاف ًيا من الناحية القانونية ،ونقرتح عليه يف هذا الشأن ،وإن كان يف
األمر صعوبة ،أن يتم توثيق اإلشعارات خط ًيا ،بعد معاينة املوظف املسؤول املنقوالت التي ستوضع ً
حمل
للضامنة.
2.2عىل املرشع الفلسطيني حتديد سن األهلية بثامين عرشة سنة ،لغايات إبرام عقد الضامن ،وال يرتكها للقاعدة
العامة يف جملة األحكام العدلية ،التي اعتربت سن األهلية لغايات الترصفات القانونية كافة ،هو مخس
عرشة سنة.
3.3نويص املرشع الفلسطيني برضورة النص إذا كان املنقول يعود ألجنبي ،أو فلسطيني حامل اهلوية
اإلرسائيلية ،أن يتم وضع املنقول يف يد عدل ،وأقرتح يف ذلك ،إنشاء دائرة يف وزارة االقتصاد الوطني
الفلسطينية ،تتوىل هذا الشأن وتكون يد العدل.
4.4وبعيدً ا عن التوصيات القانونية ،أويص وزارة االقتصاد الوطني برضورة توعية وتعريف املواطنني
الفلسطينيني بفكرة وضع األموال املنقولة ضامنًا لدين ،حيث مل نلمس أي اهتامم من الوزارة ،أو من ذوي
الشأن للرتويج هلذه الفكرة؛ ملا هلا من حماسن يف املجتمع الفلسطيني لضامن الديون.
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