اإلف ػ ػالس
اآلثار المتعلقة بشخص المدين  :يمكن حصر اآلثار المتعلقة بشخص المدين في أربعة آثار رئيسية :
تقييد حرية المفلس  :منصوص عليها بالمادة  239تجاري مصري و ذلك بأف يقرر مأمور التفليسة بحبس المفلس أو بالتحفظ عليو بوضعو
تحت مراقبة رجاؿ الضبط القضائي و الحكمة من ذلك وضع المدني تحت تصرؼ القضاء أما إذا ما تبين تقصره أو سوء نيتو كعزمو على إخفاء
أموالو مثال و يبقى اآلمر بالحبس جوازيا من قبل المحكمة فهو مجرد إجراء تحفظي واحتياطي.
تقرير إعانة الفلس و عائلتو  242 :تجاري و تخصم لو من األصوؿ بأمر من وكيل التفليسة بالقدر الذي يمكن المفلس من تسديد حاجيات
أسرتو الشخصية .
سقوط الحقوؽ السياسية  :إذا أفلس المفلس بالتقصير أو التدليس سقطت عنو بعض الحقوؽ السياسية و المدنية المادة  243تجاري وىذا
نظرا العتبار اإلفالس خطر التجارة  ،فإذا كاف التاجر حسن النية فإنو سيستعيد ىذه الحقوؽ بعد رد االعتبار لذا قصر البعض ىذا السقوط على
فترة التفليسة و البعض اآلخر أجاز انتهاء السقوط أثناء فترة التفليسة ومن أمثلتها  :حق االنتخاب – العضوية في البرلماف أو الهيئات النيابية
المحلية – حق في عضوية مجلس إدارة شركة المساىمة .
اآلثار المتعلقة بذمة المدين :ىو األثر األساسي للحكم سواء تعلق األمر باإلفالس أو التسوية القضائية .
غل يد المدين  244 :تجاري إعالف شهر اإلفالس من تاريخو تغل يد المدني عن إدارة أموالو أو التصرؼ فيها (سواء أمواؿ حاضرة أو
مستقبلة) و يحل محلو وكيل التفليسة .قاعدة الغل تفسر قانونيا بعدـ التمسك تجاه جماعة الدائنين بالتصرفات المبرمة من قبل المدين بعد
إعالف اإلفالس.من حيث الطبيعة القانونية لشهر اإلفالس ال يعد نزع ملكية و ال مصادرة بل يظل المفلس مالكا ألموالو.
نطاؽ الغل :يشمل غل اليد التصرفات القانونية للمدين ودعاويو وجميع األمواؿ التي تملكها قبل الحكم أو بعده .
التصرفات القانونية  :ليس للمتعاقد مع المفلس االنضماـ لتفليس و لو كاف حسن النية إذا يفترض فيو العلم و في البيوع تبقى األمواؿ المبيعة
ضمن الجانب االيجابي للتفليس و يحكم عندىا على المفلس بالتفليس للتدليس  ،و إف في أحد الدائنين دوف غيره اعتبر تفليسا بالتقصير
يكوف الدائن ملزما برد الماؿ لجماعة الدائنين .
الدعاوى القضائية  :مبدأ عاـ ليس للمفلس رفع أي دعوى ألنو ممثل من وكيل التفليسة سواء كاف مدعي أو مدعى عليو و يمنع عليو إتماـ
إجراءات دعوى مرفوعة قبال إال أنو يجوز لو التدخل في الدعاوى الجزائية و الشخصية .
األمواؿ التي يشملها الغل  :األمواؿ الحاضرة و المستقبلة التي ستؤوؿ إليو سواء بالميراث أو الهبة أو الوصية ومبالغ التعويضات الناتجة عن
التأمين لفائدة المفلس شخصيا أما األمواؿ الخارجة عن نطاؽ الغل  :األمواؿ غير القابلة للحجز  378ؽ ا ـ و الحقوؽ المعاشية واألجور و
التعويضات المتعلق ة بشخص المفلس كالممنوحة لالعتداء على شرفو و كذا الحقوؽ المتعلقة بشخصو كالزوج و األمواؿ المملوكة لغير المفلس
كالزوجة ومقابل وفاء السفتجة إذا تغير ملكا لحاملها ومبالغ التأمين على الحياة المعقودة لفائدة الغير.
النشاط الشخصي للمفلس  :يخرج عن نطاؽ الغل التصرفات التحقيقية فال يمنع المفلس من الدفاع عن ذمتو المالية إذا أىمل الوكيل ذلك
التصرفات المتعلقة بالحياة العادية  ،لصالح الغير و الدعاوى الجزائية و الدعاوى الشرؼ و الدعاوى الخاصة باألمواؿ التي يديرىا لصالح
الغير .
حصر ديونو  :يقتضى تقديم مستندات الديوف من قبل الدائنين من أجل تحقيقها و قبولها .
تحقيق و قبوؿ الديوف  :على الدائنين العاديين أو أصحاب األولوية الراغبين في المشاركة في نتائج التصفية أمواؿ المدين تقديم طلبات
االنضماـ إلى التفليسة المدين سواء كانت ديونهم ثابتة سند عادي أو رسمي أو بحكم صادر على المفلس قبل إشهار إفالسو و مكتسب قوة
القضية المقتضية فمن صدور الحكم باإلفالس أو التسوية يقوـ جميع الدائنين بما فيهم الخزينة العمومية بتسليم وكيل التفليسة المستندات مع
جدوؿ بياف األوراؽ المقدمة و المبالغ المطالب بما مع التوقيع أما من الدائنين أو وكيلو  .ؽ و يعني إخبار الدائنين المتمتعين بضمانات منشورة
شخصيا و في موطنهم المختار
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وتقبل معجال بصفة ديوف عادية أو ممتازة بحسب األحواؿ :الديوف البائية و الديوف الجمركية  ،أما مدة االنضماـ إلى التفليسة يحددىا
المشرع بشهر من تاريخ صدور الحكم على المعني باإلفالس أو التسوية و ال تقبل طلبات الدائنين المتخلفين إال إذا اثبتوا أف سبب التأخير ىو
قوة قاىرة و يبقى تقديرىا للقاضي و ىذا ال يمكنهم المشاركة إال في توزيع أو األرباح المستقبلة.
/2بطالف التصرفات الصادرة في وقت الريبة :
تصبح تصرفات المدين المفلس مشتبهة بالغش من يوـ توقف عن الدفع إلى تاريخ الحكم المعلن لإلفالس وفي فترة الريبة و في بعض األحياف
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طبيعة البطالف  :بطالف التصرفات خالؿ فترة الريبة سواء كاف وجوبي أو جوازي ليس بطالنا بالمعنى القانوني و إنما مجرد عدـ نفاذ التعرؼ في
حق جماعة الدائنين مع بقائو صحيحا منتجا ألثاره فيما بين المفلس و من تصرؼ إليو.
عدـ النفاذ الو جوبي  :المادة  247تجاري ىذه التصرفات ال تمسك بينها وجوبيا تجاه جماعة الدائنين و ال يملك القاضي السلطة التقديرية
في ذلك و عدـ نفاذىا يكوف لحكم :
 نقل الملكية على سبيل التبرع  :منقوؿ أو عقار و يشمل التخلي عن قيمة معنوية أو دين واالنقطاع عن الوفاء بدني ال يمكنو التبرع والموىوب لو ليس لو التظلم من استرداد محل الهبة إذ يفهم الوكيل دعوى ضده باالسترداد كما يلزـ الموىوب لو برد الثمار .
 عقود المعاوضة  :التي يتجاوز فيها التزاـ المدين بكثير التزاـ الطرؽ اآلخر  :أي التقاء التوازف في االلتزامات فتمثل ىذه العقود يمكن أبطالهامن قبل المدين نفسو لعيب الغبن االستغاللي .
 ا لوفاء بالديوف  :يسمح بالطعن في تصرؼ الوفاء بالدين الذي تظهر فيو نية المدين في الغش أو األضرار بالدائنين الوفاء بديوف مؤجلة  :ىذا الوفاء بالدين فيو نية غش ظاىرة من المدين فهذا الوفاء غير نافذ وجوبا سواءا كاف الدين المدنية أو التجارية سواءكاف ناشئا عن عقد أو تصرؼ ضار .
 الوفاء بديوف حالة بغير النقود أو األوراؽ التجارية أو التحويل أو أية كيفية أخرى من كيفيات الوفاء الحقيقي يكوف بتسليم محل االلتزاـ أييتعلق بمبلغ مالي و المادة  245تجاري تشبو الوفاء باألوراؽ تجاري بالماؿ و كذلك التحويل في الحساب الجاري أما وسائل الوفاء غير
العادية يلحقاىا عدـ النفاذ الو جوبي فالمدين ىنا يوزع بنفسو و قبل اإلفالس عناصر الجانب االيجابي لذمتو و من الوسائل غير العادية  :حوالة
الحق  ،التنازؿ عن ملكية عقار أو منقوؿ  ،المقاصة االختيارية أو االتفاقية و اإلنابة في الحق و الفسخ الودي لعقد البيع.
 أثر الدعوى  :إذا نجحت دعوى عدـ النفاذ وجب على الدائنة رد ما استلمو الدائنين في حالة حوالة الحق فعدـ النفاذ يسري تجاه المدينالمحاؿ عليو و لوكيل التفليسة االعتراض على كل وفاء لغيره و الدائن الذي لم ينقضي دينو لعدـ نفاذ الوفاء يمكنو االنضماـ للتفليسة
 التأمينات العينين المبرمة لضماف ديوف سابقة  :ال تخضع ىذه التأمينات بعدـ النفاذ إال إذا كانت ال دقة بتاريخ الدين أما إذا كانت متزامنةمع االفتراض فهي صحيحة كما تقديم التأمين على دين الحق أو مستقبل و التأمين العيني ليس باطل إنما غير نافذ تجاه الدائنين و الدائن
الحاصل على التأمين ينضم للتفليس بصفة الدائن عادي  ،و الماؿ محل التأمين يتصرؼ بو وكيل التفليس ومثاؿ  1000.000000سنتيم .

عدـ النفاذ الجوازي  :المادة  249تجاري إذا خرجت تصرفات المدين عن المادة  247خضع عدـ نفاذىا لتقدير المحكمة التي تخضع
لرقابة ال محكمة العليا عقود البيع بعوض و التأمينات العينية الناشئة وقت نشوء الدين و العقود الناقلة للملكية على سبيل التبرع المبرمة خالؿ
 6أشهر السابقة للتوقف عن الدفع والتصرفات التي ال يمكن للدائن الطعن بها في ضوء القانوف المدني و ىي الوفاء بالديوف و القسمة .
شروط عدـ النفاذ  :علم المتعاقد مع المدين المفلس بالتوقف عن الدفع لحظة إبراـ التصرؼ و إثبات العلم يقع على عاتق السنديك و القاضي
يؤكد ذلك.و إثبات إضرار التصرؼ بجماعة الدائنين .
آثار عدـ النفاذ  :إذا تعلق التصرؼ بالوفاء  :الدائن ملزـ بإرجاع ما من أصوؿ التفليسة و ينضم إلى التفليسة مع باقي الدائنين .
إذا كاف التصرؼ بيعا  :فإف الشيء المبيع يسترده وكيل التفليسة و يدرجو في األصوؿ  ،فإذا انتقلت ملكية الشيء إلى مشتري ثاف فدعوى عدـ
النفاذ توجو ضد ىذا األخير و ال يمكن ربحها إال إذا كاف ىو ذاتو عالما بالتوقف عن الدفع .
2وقد حددها مصطفً كمال طه« وتشمل فتزة الزيبت ..يضيف لهذه الفتزة مدة اخزي عددها بااليام العشزة السابقت علً تاريخ الىقىف عن الدفع » المزجع ص
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آثار اإلفالس بالنسبة للملتزمين بدين واحد :يتعلق األمر بدائن تجاه متضامنين بالدين حين إعالف اإلفالس أو التسوية فكيف يستفهم الدائن
إلى التفليسة أو احد التفليسات ؟
آثار إفالس احد الملتزمين بالنسبة للباقين  :إفالس احد الملتزمين ال يؤثر في حق الدائن تجاه الباقين و يترتب على ذلك :الدائن بدين مؤجل
المنظم لتفليسو أيد الملتزمين المتضامنين ال يمكنو التمسك بسقوط األجل تجاه اآلخرين إال إذا كاف المفلس كفيال فيلتزـ المدني األصلي
بتقديم كفيل آخر الصلح المبرـ مع أحد المدنيين المتضامنين ال يسفيد منو اآلخروف و ال الكفيل  291تجاري ,اف الملتزـ مع المدين الذي و
في كامل الدين يمكنو الرجوع ضد الشريك المفلس اال انو يخضع للتراحم مع الدائنين اآلخرين.وقف سرياف الفوائد بالنسبة ألحد المدينين
المفلسين ال ينجز عنو وقفها بالنسبة للباقي .مقدار ما يتقدـ بو الدائن في تفليسات الملتزمين بالوفاء .
افالس جميع الملتزمين بالدين في آف واحد  :يمكن للدائن االنضماـ جميع التفليسات من أجل دينو و المادة  228أجازت للدائن صاحب
التعهدات الوقعة و المطهرة أو المكفولة تضامنيا من قبل المدين او شركاء لو في االلتزاـ مطالبة كل جماعات المدينين بالقمة االسمية للسند و
االشترا ؾ في التوزيعات للحصوؿ على دينو و بذلك قد يحصل على كامل مبلغ دينو و قد يحصل على اكثر منو و ىذا تثور مشكلة الرجوع بين
المدنيين المضامنين :المادة  289تجاري يعود الفائض للشركاء في االلتزاـ الذين كاف االخروف كفالء لهم وفقا السبقية التعهدات و يطبق ىذا
الحل خاصة في افالس جميع الموقعين على الورقة التجارية أي اف الفائض يكوف من نصيب تفليسة المدين المكفوؿ من االخرين حسب
الترتيب.

افالس الملتزمين بالدين تباعا  : 2يمكن للدائن اف يتقدـ بكامل دينو في كل تفليسة من التفليسات دوف اف يلتزـ بخصم ما أخذه من كل

تفليسة.
انظماـ الدائن الى التفليس بالمبلغ الناتج بعدـ طرح الجزء المحصل عليو فبل التوقف :إذا كاف الدائن صاحب التعمدات التضامنية بين المدين
المفلس او المقبوؿ في التسوية و بين الشركاء لو قد قبض قسطا من حقو قبل التوقف عن الدفع توجب عليو الدخوؿ ضمن جماعة الدائنين
بالمبلغ الناتج بعد طرح القسط مع حفظ جميع الحقوؽ للمبلغ الباقي ضد الشريك في االلتزاـ او الكفيل.
آثار االفالس بالنسبة للدائنين الممتازين و المترفين  :اف االمتيازات بنوعيها العاـ و الخاص و الرىوف بنوعيها المنقولة و العقارية بسبب من
أسباب انتقاض الضماف العاـ الذي تتمتع بو جماعة الدائنين لذا حرص المشرع على وضع بعض القواعد الخاصة بهذه التأمينات العينية في
القانوف التجاري تاركا القواعد االخرى التي أدرجت أحكامها في القانوف العادي .
االمتياز العاـ  :اف الدائن المتمتع بامتياز عاـ ىو دائن عادي متمتع بحق اولوية و ىذا الدائن ملزـ باالنضماـ الى التفليسة من أجل المطالبة
بامتيازه
امتياز المصاريف القضائية  :يضمن كل مصاريف ادارة التفليسة اال أنو ال يمكن التمسك بو االتجاه الدائنين الذين استفادوا من انفاؽ
المصاريف القضائية اما المصاريف العامة الدارة االصوؿ فليست ديونا ممتازة تجاه الدائنين المتمتعين بتأمينات خاصة و المصاريف المنفقة في
المصلحة الفردية لدائن متمتع بتأمين عيني ال يمكن التمسك بها تجاه جماعة الدائنين .
امتياز الخزينة العامة  :تتمتع بنظاـ خاص فالمسيروف للخزينة تحتفظوا بحق ممارسة متابعاتهم الفردية بالرغم من اعالف االفالس الفقرةالتالية من
المادة . 349
 -3امتياز االجور والتعويضات والتوابع :وضع المشرع الجزائرى الديوف المستحقة للعماؿ بمناسبة عقود العمل فى مقدمة الديوف فاوجب فى
المادة 294على وكيل التفليسة خالؿ  10اياـ من الحكم بشهر االفالس او التسوية القضائية اف يؤدى االجور والتعويضات والتوابع من كل
نوع الناشئة بمناسبة عقود العمل للعماؿ لمستخدمين بمجرد امرصادرمن القاضى المنتدب وبشرط وحيد يتمثل بوجود االمواؿ الالزمة لهذا
الغرض فاف المادة295قدقررت تسديدىا من حصيلة اوؿ ايرادات.
االمتياز الخاص :قد تقع حقوؽ االمتيازات الخاصة على عقار و قد تقع على منقوؿ.
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االمتياز الخاص الواقع على عقار  :إذا وجد بين دائني التفلسة صاحب امتياز خاص على عقار من عقارات المفلس فإف حقوقو في التفلسة ىي
نفس حقوؽ مرت هن العقار إذ توزع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقوالت أو اجريا في الوقت واحد كاف ألصحاب االمتياز العقاري الذين لم
يستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات أي يشركوا مع الدائنين العاديين بنسبة ما بقي مستحقا لهم في توزيع األمواؿ الخاصة جماعة الدائنين
العاديين بشرط اف يكوف لديونهم قد تم قبولها أما إذا سبق توزيع ثمن العقارات توزيع أو أكثر لثمن المنقوالت فإف المقبولين من الدائنين
الممتازين يشاركوف في التوزيعات بنسبة حقوقهم االجمالية المتياز الخاص الواقع على المنقوؿ:يتعرض في ىذا المقاـ لكل من امتياز بائع
المنقوؿ وامتياز مؤجر العقار .
 امتياز بائع المنقوؿ  :يمكن لبائع المعدات الذي لم يستوفي ثمنها من المشتري أف ال يسلمها لهذا األخير لممارستو حق الحبس وطلبالفسخ القضائي للعقد كما يمكنو أيضا المطالبة بالتعويض عن األضرار الناجمة عن ىذا الفسخ
 امتياز المؤجر العقار  :اف امتياز مؤجر العقار على المنقوالت الموجودة في األماكن المؤجرة يساند بمقتضى المفهوـ التقليدي على فكرةالرىن الضمني .
األجور والديوف األخرى التي يشملها االمتياز  :لقد قررت الفقرة الولى من المادة  296بأنو في حالة فسخ الاليجارات لسبب سابق أو الحق
للحكم المعلق فإف للمؤجر امتياز يشمل السنتين السابقتين للحكم بشهر االفالس أو التسوية والسنة الجارية في كل ما يخص تنفيذ عقد
االي جار وتحتسب السنتاف بالنظر إلى تاريخ المحدد لبداية االيجار أما السنة الجارية فهي تتضمن الفترة الواقعة ما بين آخر بداية السنة من
االيجار قبل الفسخ وتاريخ الفسخ وفي حالة عدـ الفسخ ليس مؤجرا بعد استيفاء كل معطاة لو ال تزاؿ قائمة أو تلبك التي أعطيت لو منذ
التوقف عن الدفع قد اعتبرت كافية أما بالنسبة للديوف األخرى التي يشملها االمتياز فقد منحت المادة  296للمؤجر امتياز من اجل كل ما
يتعلق بتنفيذ االيجار كالتعويضات عن األضرار التي يمكن أف تحكم بها المحكمة لو .

الرىن : 2قد ينتقل الرىن عقارا من العقارات المفلس وقد يثقل منقوال من المنقوالت.
الرىن العقاري ( الحيازي والرسمي )  :ولها نفس أحكاـ االمتياز على العقار .

رىن المنقوؿ  :ال يقيد مرتهن المنقوؿ ضمن جماعة الدائنين األعلى سبيل المراجعة ويشترط أف يكوف رىنو صحيحا ولوكيل التفلسة بإذف
القاضي المنتدب وبعد تسديد مبلغ الدين لهذا الدائن أف يسحب الضماف الصادر من المدين لصالح جماعة الدائنين .
آثار اإلفالس بالنسبة إلى الدائنين الذين لهم حق في الحبس أو المقاصة أو النسخ واالسترداد :وىناؾ طائف من الدائنين ال تتمتع قانونا بامتياز
أو اختصاص أو رىن وإف كانت في الواقع بحق أفضلية بسبب مالها من الحق في الحبس أو المقاصة أو حق نسخ عقد أبرـ قبل اإلفالس فإلى
أي حد تتأثر ىذه الحقوؽ بشهر اإلفالس وإلى أي مدى يسوغ التمسك بها إزاء جماعة الدائنين ؟
حق الحبس  :دخوؿ القانوف المدني للدائن إذ ا كاف مدينا في الوقت ذاتو قبل مدينو وكاف ثمة ارتباط وتقابل بين الدائنين فلو الحق في أف يتمنع
عن الوفاء بالتزامو استنادا إلى حقو في الحبس حتى يتم لو استفاد ما ىو مستحق لو وإذا لم يكن للحبس قانونا حق امتياز على شيء المحبوس
فإف لو مع ذلك أنو يتخذ موقفا سلبيا ويمتنع عن الوفاء بالتزامو حتى يستوفي ما يستحقو مما يؤدي إلى امتيازه وللحابس أنو يحتج بحقو في
الحبس على جماعة الدائنين في حالة إفالس المدين حتى يؤدي إليو ما يستحقو وقد قرر القانوف التجاري ىذا إلى الحل لمصلحة بائع المباعة
إلى بائع البضاعة المباعة إلى المفلس والتي لم تسلم إليو بعد حتى يستوفي ما ىو مستحق لو من ثمن ،والجماعة الدائنين أف يدفعوا دين
الحابس واسترداد الشيء المحبوس منو بإذف مأمور التفلسة المنقوالت المرىونة رىنا حيازيا بأف يدفع الدين الذي عليو للدائن المرتهن.
المقاصة :إف المقاصة بوصفها نوعا من الوفاء ال تقع بعد صدور حكم شهر اإلفالس لمصلحة من يكوف دائنا ومدينا للمفلس في نفس الوقت
وإنما يجب عليو أف يفي بكل ما ىو مستحق عليو بجماعة الدائنين ويتقدـ في التفلسة بما ىو مستحق لو قبل المفلس فيخضع لقسمة الغرماء
أما بخصوص بطالف التصرفات الصادرة في فترة الريبة أف المقاصة القانونية أو القضائية صحيحة ولو توافرت شروطها في فترة الريبة أو المقاصة
اإلتفاقية التي ينعقد اإلتفاؽ عليو في فترة الريبة فتقع باطلة وجوبا بحكم القانوف على أف القضاء الحديث ال يرى في المقاصة نوعا من الوفاء
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مقتنعا بعد شهر اإلفالس وإنما يعتبر ىا نوعا من الضماف وتطبيقا للحق في الحبس يجيز التمسك بها بعد شهر اإلفالس كلما توافرت اإلرتباط

بين الديوف المتقابلة.1

حق الفسخ: 2إذا أبرـ عقد من العقود من العقود الملزمة للجانبين قبل الت وقف عن الدفع أو خالؿ فترة الريبة دوف أف يتناولو البطالف ثم أفلس
أحد الطرفين المتعاقدين قبل أف ينفذ العقد تنفيذا كامال  ،فاالفالس ال يترتب عليو بذاتو فسخ العقود التصحيحية المبرمة قبلها بقوة الثقانوف
ألنو ال يعتبر بمثابة قوة قاىرة تؤدي إلى استحالة التنفيذ إال إنو كاف اإلفالس يغل يد المفلس عن إدارة أموالو والتصرؼ فيها فهو يحوؿ بينو
وتنفيذ ما يفرضو العقد عليو من إلتزامات ومن ثم يجوز للمتعاقد معو طلب الفسخ قضاءا على عذـ وفاء المفلس بالتزامو ويجوز لجماعة
الدائنين أف يتجنب الفسخ القضائي الذي يؤسس على العموـ تنفيذ ا لمفلس اللتزامو عن طريق التنفيذ باسم جماعة الدائنين من طرؼ وكيل
التفلسة  .أما الفسخ بقوة القانوف فإف العقود التي تبرـ على اعتبار شخصي تفسخ بقوة القانوف إذا ماؿ أفلس المدين أو منع من ممارسة مهنتو
أو مات وفي ىذا اإلطار قرر المشرع انتهاء الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليو أو بإعساره أو إفالسو إال إذا وقع إنفاؽ على ذلك
والمقصود بالشركات األشخاص ال األمواؿ ألف األولى قائمة على اعتبار شخصي وأف فسخ ىذه العقود التي غالبا ما يتكوف من العقود الزمنية
ال يؤثر على ترتب آثار في الفترة السابقة على إعالف اإلفالس ومتى فسخ العقد لعدـ التنفيذ جاز للمتعاقداف مع المفلس أف يطالب بتعويض
الضرر الذي بحقو من الفسخ ألف عد ـ تنفيذ العقد خطا تعاقدت من جانب المفلس ويجوز للمتعاقد اآلخر أف يتقدف بمبلغ التعويض في
التفلسة بوصفو دائنا عاديا فيخضع لقسمة الغرماء

( فسخ عقد بيع البضائع ) البيع من العقود التي بال تفسخ بقوة القانوف بمجرد شهر

اففالس فإف جاز للبائع طلب الفسخ استادا إلى عدـ التنفيذ على أف القانوف يميز في حالة إفالس المشتري قبل اف دفع الثمن كلو أو بعضو
ويشترط فيو :
 /1أف تكوف للبضاعة المبيعة في حيازة البائع وقت إفالس المشتري ولم تسلم إليو جاز للبائع أف يحبسها تحت يده وأف يمتنع عن تسليمها
حتى يستوفي ما ىو مستحق لو من ثمن حتى ولو كاف الثمن مؤجل والبائع كذلك أف يطلب الفسخ إذ لم يستوؼ الثمن مع المطالبة بالتعويض
إف لحق بو ضرر من إجراء الفسخ /2 .أف تكوف البضاعة المبيعة قد دخلت وقت اإلفالس في حيازة المشتري إذ دخلت دخلت البضاعة
البضائع مخازف المشتري المفلس فإف ضمانات البائع تسقط فيمتنع عليو طلب الفسخ وحتى حق في الحبس لخروج البضاعة من حيازتو كما
يفقد حقو في االمتياز وال يكوف أمامو إال الدخوؿ في التفلسة بالثمن بوصفو دائنا عاديا يخضع لقسمة الغرماء واساس ىذا الحكم أف البضاعة
متى دخلت في حيازة المشتري اصبحت عنصر إئتماف ظاىر اعتمد عليو الدائنوف العاديوف مما يبرر التضحية بمصلحة البائع في سبيل
مقتضيات االئتماف /3.أف تكوف البضاعة المبيعة ال تزاؿ في طريق وقت إفالس المشتري وعليو يجوز استرداد البضاعة المرسلة للمفلس ما
دامت لم تسلم إلى مخازنو إذا لم يدفع ثمنها كلو ويستفاد من ىذا أف االبع استرداد البضاعة إذا كانت على طريق وذلك ألنها لم تدخل في
حيازة المشتري ولم تصبح مصدر ائتماف ظاىر يمكن أف يعتمد عليو الدائنوف .ويشترط لقبوؿ دعوى الفسخ الحالة توافر الشروط الثالثة :
 /1أال يكوف البائع قد استوفى الثمن كلو نقدا .
 /2أال تكوف البضاعة قد دخلت في مخازف المشتري أو مخازف الوكيل بالعمولة المكلف ببيعها على ذمتو .
 /3اال يكوف المشتري قد تصرؼ في البضاعة قبل وصولها امتنع على البائع طلب الفسخ.
فسخ عقد اإليجار :ال يترتب على إفالس المستأجر في أصل عقد إيجار األماكن المعدة لتجارة المفلس أنو إذا كاف للمفلس حق التأجير من
الباطن أو التنازؿ عن االي جار للغير فال يترتب على افالسو سقوط األجل واستحقاؽ الجرة عن المدة الباقية من العقد وىذا استنادا من قاعدة
سقوط الجل يشهر االفالس بل يستمر العقد قائما وال يجوز المؤجر طلب الفسخ وتحل جماعة الدائنين محل المستأجر في تنفيذ العقد ويعتبر
المؤجر دائنا لها باالجرة التي تستحق بعد شهر االفالس أما إذا لم يكن للمفلس حق التأجير من الباطن أو التنازؿ عن االيجار للغير جاز
للمؤجر طالب الفسخ والتعويض دوف اإلخالؿ بما لو من امتياز على المنقوالت الموجودة في العين المؤجرة .
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استيفاء األجرة فالتنفيذ على المنقوالت الموجودة في العين المؤجرة استيفاء لألجرة يوقف بقوة القانوف لمدة ثالثين يوما من تاريخ حكم شهر
االفالس على أف للمؤجرة اتخاذ جميع االجراءات التحفظية خالؿ ىذه المدة كتوقيع الحجر التحفظي على المنقوالت التي نقلت من العين
المؤجرة بدوف رضائو .
حق استرداد  :االسترداد ىو حق منحو المشرع لكل شخص يملك حقا موجودا في حوزة المفلس عن طريق المطالبة بو وىو يشبو حق دعوى
االستحقاؽ محركها المالك في مواجهة ديوف الحاجز والمدين المحجوز عليو برفع الحجز عن الماؿ المحجوز وتسليمو إلى مالك المدعي .
استرداد المنقوالت  :إف الشخص الذي يثبت حقو في ملكية المنقوالت التي بحوزة المفلس لو الحق في استردادىا ضد جماعة الدائنين
ويكفي أف تكوف ىذه األشياء مازالت مفروزة ولم يتغير طبيعتها كما أجاز للبائع استرداد البضائع التي فسخ بيعها قبل أف لحكم بالتسوية
القضائية أو باالفالس سواء كاف ىذا بحكم قضائي أو من جراء شرط إتفاقي فاسخ وىذا ما دامت ىذه البضائع قائمة بعينها كلها أو بعضها .
استرداد األوراؽ التجارية  :يمكن لحامل الورقة االتجارية الذي يسلمها للبنك بغرض تحصيلها مبلغها استرداد من تفلسة البنك يشترط أف
تكوف ىذه الورقة قد انتقلت لحيازة البنك على سبيل الوكالة وليس على سبيل نقل الملكية ولهذا السبب يتعين على حامل الورقة اذا ما اراد
المحافظة على حقو في االسترداد أنو يظهرىا تظهيرا توكيليا لذا اشترط المشرع االسترداد األوراؽ التجارية من النتفلسة أنو توجد ىذه االوراؽ
بعينها تحت يد المفلس وقت شهر افالسو أال يكوف المف لس قد حصل قيمتها بعد فإذا لم يوجد األوراؽ لذى المفلس ألنو حصلها فال يجوز
استرداد قيمتها بل يصبح المالك دائنا عاديا يخضع لقسمة الغرماء ويجوز استرداد ثمن الوراؽ التجارية إذ بيعت قبل االفالس وكاف ثمنها
موجودا تحت يد المفلس بصفة وديعة .
استرداد زوجة المفلس ألموالها  :لم يورد المشرع الجزائري أي نص يتعلق بحقوؽ الزوجة في تفليسة زوجها ولذا يطبق عليها ما يطبق على
غيرىا ممن يثبتوف حقهم في الملكية المنقولة وخاصة بال نسبة السترداد أموالها من بين أمواؿ المدين إال انو في بعض الكتب ورد ىذا الحق
ولكن بقيود على حق الزوجة في استرداد أموالها من تفلسة زوجها وتنحصر ىذه القيود في حرماف الزوجة من استرداد واالثبات  :حرماف الزوجة
اف الزوجة ال يجوز لها حق اف تسترد من التفلسة المواؿ التي تبرع بها الزوج في عقد الزواج ويشترط لسقوط حق الزوجة في استرداد أف يكوف
الزوج تاجرا وقت عقد أو انو يصبح تاجرا في السنة التالية لعقد الزواج فالقصد ىنا بالتبرع ىو تهريب جزء من أموالو تحوطا من اإلفالس كذلك
أف الزوج إذا عقد تامينا على حياتو لمصلحة زوجتو جاز للزوجة استرداد مبلغ التأمين لما لها حق مباشر .
iاإلثبات  :يجب التمييز بين العقارات والمنقوالت .
العقارات  :يجوز للزوجة أف تسترد في حالة افالس زوجها العقارات التي كانت مالكة لها وقت زواجها وكذلك العقارات التي آلت إليها الزوجة
بعد الزواج باإلرث أو الهب ة من غير زوجها وعليها اثبات ذلك بالدليل على ملكيتها وفقا للقواعد العامة اإلثبات ويجوز كذلك استرداد العقارات
التي اشتراىا بعد الزواج .
المنقوالت  :يجوز للزوجة أف تسترد المنقوالت التي أحضرتها إلى المنزؿ وقت الزواج والتي اشترتها بعد الزواج من مالها الخاص أو آلت إليها
بإلرث أو الهبة وللزوجة أف تقيم الدليل على مصدر النقود والتي اشترت بها المنقوالت وفقا للقواعد العامة في االثبات .
رد االعتبار التجاري  :نقصد برد االعتبار التجاري تمكين المفلس من استعادة الحقوؽ التي اسقطت عنو و استرداد مركزه في الهيئة االجتماعية
ورفع الوصمة التي لحقتو في عالم التجارة و يجب التمييز بين رد االعتبار التجاري المنصوص عنو في التقنين التجاري بالنسبة الى المفلس ورد
االعتبار الجنائي بالنسبة الى من حكم عليو في جناية او جنحة و يراعي انو في حالة الحكم في جريمة تفالس يمتنع رد االعتبار الجنائي قبل
الحصوؿ على رد االعتبار التجاري ,و يتناوؿ التقنين التجاري أحكاـ رد االعتبار في المواد من  358الى  368تجاري و يؤخذ من ىذه
النصوص أف المفلس ال يسترد اعتباره بحكم القانوف بمجرد فاوت مدة معينة بل البد من صدور حكم بذلك من المحكمة المختصة و يترتب
على صدور حكم برد االعتبار المفلس زواؿ كافة أ ثار االفالس ومنها عودة حق التقاضي إليو و اف ىناؾ حاالت يمتنع فيها رد االعتبار أصال و
حاالت يجب فيها وحاالت أخرى يجوز فيها للمحكمة رد االعتبار الحاالت التي يمتنع فيها رد االعتبار  :ال يعاد االعتبار أصال لمن تفالس
بالتدليس و ال يمكن حكم عليو بسبب سرقة أو نصب أو خيانة و ال لمن باع عقارا ليس لو و مرىونا مع إخفاء رىنو و ال لمن لم يقدـ حسابو
و يوفي المتأخر عليو وليا كاف أو وصيا أو مأمورا بادارة أمواؿ او غيرىم ممن يكوف ملزما بوفاء حساب مأموريتو ،رد االعتبار الو جوبي :ويجب
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على المحكمة رد اعتبار المفلس إليو إذا أو في جميع المبالغ المطلوبة منو سواء أكانت أصال أو فوائد ومصاريف فيشترط لرد االعتبار اف
يكوف المفلس قد وفي جميع ديونو السابقة و يجب أف يشمل الوفاء أصل الديوف و الفوائد أو المصروفات و اذا كاف المفلس شريكا متضامنا
ال في شركة أشخاص أ فلست فال يكفي لرد اعتباره إليو أف يدفع مقدار ما يخصو شخصيا في الدين بل ال يدمن جميع ديوف الشركة و لو كاف
قد تصالح مع الدائنين على انفراده فيما يتعلق بحصتو في ديوف الشركة .رد االعتبار الجوازي  :و يكوف رد االعتبار جوازيا للمحكمة أف تحكم
بو اوال بحكم حسب ما تراه في الحاالت االتية  -1:إذا كاف المفلس قد أفلس بالتقصير و استوفي العقاب المحكوـ عليو بو و ال يكفي مجرد
استيفاء العقاب لرد االعتبار بل يشترط لذلك قياـ المفلس بوفاء جميع ديونو  -2.إذا كاف المفلس قد توفي و يكوف رد االعتبار في ىذه
الحالة بناء على طلب الورثة و بشرط الوفاء بجميع ديونو -3اذا طلب المفلس رد االعتبار أثناء سير اجراءات التفليسة و ذلك في حالتين
اولهما يكوف المفلس قد توفي ولو بماؿ غير قبل مضي المواعيد المقررة لتحقيق الديوف و تأييدىا جميع ديونو بشرط اال يكوف ىذا الغير حل
بجميع ما وفاه و ببعضو محل الدائ نين الذين وفاىم بل يكوف متبرعا للفلس و الثانية اف تكوف المبالغ التي حصلها الشديك من امواؿ المفلس
كافية لوفاء جميع الديوف بتمامها .
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