مقدمة
إف التاجر يقوـ بأعماله التجارية قد حيصله تراكم يف الديوف و ال يستطيع التحكم فيها و من مث فيكوف غػ
قػػا ر علػػي تسػػي ممػػيوده شلػػا يػػي ب ات االلػرار بادلتدػػاملأ مدػػه و بدػػد أف رأيسػػا أف ممػػرو فػػت الت لسػػة وفقػػا
ألحكػػاـ القػػادوف التجػػارب ال دػػيما ادلػػا  515و مػػا يليهػػا و ادلتمثلػػة يف اكتسػػاا ت ػ ة التػػاجر والوقػػوؼ
الدفع فإده بساءا علي حكم احملكمة ادلختصة ب ت الت لسة و احلكم هبا علي التاجر دواء بشػهر االفػ س أو
التسوية القضائية تسشأ صبلة من اآلثار هي مولوع حبثسا هذا .
لذا دسحاوؿ ربديد دقا هذا البحث علي لوء طرح التساؤؿ التايل :
ماهي االثار ادلرتتبة عن احلكم باالف س بالسسبة للمدين و الدائن؟
باالعتما علي اخلطة التالية :

المبحث االول
آثار االفالس بالنسبة للمدين و الملتزمين بدين واحد
المطلب االول  :آثار االفالس بالنسبة للمدين :
الفرع االول  :االثار المتعلقة بشخص المدين
ديكن حصر االثار ادلتدلقة بشخص ادلدين يف أربدة آثار رئيسية :
 -1تقيي ػػد حري ػػة ادل ل ػ  :مسص ػػود عليه ػػا بادل ػػا  539ذب ػػارب مص ػػرب و نل ػػر ب ػػأف يق ػػرر م ػػأمور
الت ليسة حبب ادل لػ أو بػالتح ع عليػه بولػده ربػق مراقبػة رجػاؿ الضػبي القضػائي و احلكمػة
من نلر ولع ادلدين ربق تصرؼ القضاء اما إنا ما تبأ تقصره او دوء ديته كدزمه علي إخ اء
1
أمواله مث و يبقي اآلمر باحلب جوازيا من قبل احملكمة فهو رلر إجراء رب ظي واحتياطي
 -5تقريػػر إعادػػة ال لػ و عائلتػػه  545 :ذبػػارب 5و زبصػػم لػػه مػػن االتػػوؿ بػػأمر مػػن وكيػػل الت ليسػػة
بالقدر الذب ديكن ادل ل من تسديد حاجيات أدرته الشخصية
 -3دػػقو احلقػػوؽ السيادػػية  :إنا افلػ ادل لػ بالتقص ػ او التػػدلي دػػقطق عسػػه بدػ احلقػػوؽ
السيادػػية و ادلدديػػة ادلػػا  543ذبػػارب 3وهػػذا دظػرا العتبػػار االف ػ س خطػػر التجػػار فػػإنا كػػاف
التػػاجر حسػػن السيػػة فإدػػه ديسػػتديد هػػذه احلقػػوؽ بدػػد ر االعتبػػار لػػذا قصػػر الػػبد هػذا السػػقو
علي فرت الت ليسة و الػبد اآلخػر أجػاز ادتهػاء السػقو اثسػاء فػرت الت ليسػة ومػن أمثلتهػا  :حػ
االدتخػػاا – الدضػػوية يف الادلػػاف أو اذلياػػات السيابيػػة احملليػػة – حػ يف عضػػوية رللػ إ ار ممػػركة
ادلسامهة ....
 -4ر االعتبػػار التجػػارب  :دقصػػد بػػر االعتبػػار التجػػارب سبكػػأ ادل ل ػ مػػن ادػػتدا احلقػػوؽ ال ػ
ادػػقطق عسػػه و ادػػرت ا مركػػزه يف اذلياػػة االجتماعيػػة ورفػػع الوتػػمة الػ حلقتػػه يف عػػا التجػػار و
جيب التمييز بأ ر االعتبار التجارب ادلسصود عسػه يف التقسػأ التجػارب بالسسػبة ات ادل لػ ور
االعتبار اجلسائي بالسسبة ات مػن حكػم عليػه يف جسايػة او جسحػة و يراعػي ادػه يف حالػة احلكػم يف
جردية ت ال ديتسع ر االعتبار اجلسائي قبل احلصوؿ علي ر االعتبار التجارب
و يتس ػػاوؿ التقس ػػأ التج ػػارب أحك ػػاـ ر االعتب ػػار يف ادل ػ ػوا م ػػن  358ات  368ذب ػػارب و ييخ ػػذ م ػػن ه ػػذه
السصود أف ادل ل ال يسرت اعتباره حبكم القادوف دبجر فاوت مد مديسة بل البد من تدور حكم بػذلر
مػن احملكمػة ادلختصػة و يرتتػب علػي تػدور حكػم بػر االعتبػار ادل لػ زواؿ كافػة وثػار االفػ س ومسهػا عػو
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ح ػ التقالػػي إليػػه و اف هسػػاؾ حػػاالت ديتسػػع فيهػػا ر االعتبػػار أت ػ و حػػاالت جيػػب فيهػػا وحػػاالت أخػػر
جيوز فيها للمحكمة ر االعتبار .

الحاال ت الت يمتن فهاا ر االتتبار :
ال يدا االعتبار أت دلن ت ال بالتدلي و ال ديكن حكم عليه بسبب درقة أو دصب أو خيادػة و ال دلػن
باع عقارا لي له و مرهودا مع إخ اء رهسه و ال دلن يقدـ حسػابه و يػويف ادلتػأخر عليػه وليػا كػاف أو وتػيا
أو مأمورا با ار أمواؿ او غ هم شلن يكوف ملزما بوفاء حساا مأموريته
ر االتتبار الوجوب :

وجيػػب علػػي احملكمػػة ر اعتبػػار ادل لػ اليػػه انا أو يف صبيػػع ادلبػػالا ادلطلوبػػة مسػػه دػواء أكادػػق أتػ أو فوائػػد
ومصاريف فيشرت لر االعتبار اف يكوف ادل ل قد ويف صبيع يودػه السػابقة و جيػب أف يشػمل الوفػاء أتػل
الديوف و ال وائد أو ادلصروفات و انا كػاف ادل لػ ممػريكا متضػامسا ال يف ممػركة أممػخاد أفلسػق فػ يك ػي
لػػر اعتبػػاره إليػػه أف يػػدفع مقػػدار مػػا خيصػػه ممخصػػيا يف الػػدين بػػل ال يػػدمن صبيػػع يػػوف الشػػركة و لػػو كػػاف قػػد
تصاحل مع الدائسأ علي اد را ه فيما يتدل حبصته يف يوف الشركة
ر االتتبار الجوازي :

و يكوف ر االعتبار جوازيا للمحكمة أف ربكم به اوال حبكم حسب ما تراه يف احلاالت االتية :
 -1إنا كاف ادل ل قد أفل بالتقص و ادتويف الدقاا احملكػوـ عليػه بػه و ال يك ػي رلػر ادػتي اء الدقػاا
لر االعتبار بل يشرت لذلر قياـ ادل ل بوفاء صبيع يوده .
 -5إنا كاف ادل ل قد تويف و يكوف ر االعتبار يف هذه احلالة بساء علي طلب الورثة و بشر الوفاء جبميػع
يوده
 -3انا طلػػب ادل لػ ر االعتبػػار أثسػػاء دػ اجػراءات الت ليسػػة و نلػػر يف حػػالتأ اوذلمػػا يكػػوف ادل لػ قػػد
تويف ولو دباؿ غ قبل مضي ادلواعيد ادلقرر لتحقي الديوف و تأييدها صبيع يوده بشر اال يكوف هػذا الريػ
حل جبميع ما وفاه و ببدضه زلل الدائسأ الذين وفاهم بل يكوف متاعا لل ل و الثادية اف تكوف ادلبالا ال
حصلها الشدير من امواؿ ادل ل كافية لوفاء صبيع الديوف بتمامها
الفرع الثان  :اآلثار المتعلقة بذمة المدين :

هو االثر االدادي للحكم دواء تدل االمر باالف س او التسوية القضائية

غل يد المدين  422 :تجاري 1إع ف ممهر االف س من تارخيه تريل يد ادلدين عن إ ار أمواله او التصرؼ
فيها (دواء أمواؿ حالر أو مستقبلة) و حيل زلله وكيل الت ليسة .
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قاعػػد الريػػل ت سػػر قادوديػػا بدػػدـ التمسػػر ذبػػاه صباعػػة الػػدائسأ بالتصػػرفات ادلامػػة مػػن قبػػل ادلػػدين بدػػد إعػ ف
االف س.
من حيث الطبيدة القادودية لشهر االف س ال يدد دزع ملكية و ال مصا ر بل يظل ادل ل مالكا ألمواله

نطاااا ال:اال:يشػػمل غػػل اليػػد التص ػرفات القادوديػػة للمػػدين و عاويػػه وصبيػػع االم ػواؿ ال ػ سبلكهػػا قب ػل احلكػػم

اوبدده

5

التصاارفا ت القانونهااة  :لػػي للمتداقػػد مػػع ادل لػ االدضػػماـ لت لػػي و لػػو كػػاف حسػػن السيػػة إنا ي ػػرت

فيػػه

الدلم و يف البيوع تبقي االمواؿ ادلبيدة لمن اجلادب االجيايب للت لي و حيكم عسدها علػي ادل لػ بػالت لي
و إف يف االحػػد الػػدائسأ وف غ ػ ه اعتػػا ت ليسػػا بالتقص ػ يكػػوف الػػدائن ملزمػػا بػػر ادلػػاؿ جلماعػػة
للتػػدلي
الدائسأ .
الدتاوى القضائهة  :مبدا عاـ لي للم ل رفع أب عو ألده شلثػل مػن وكيػل الت ليسػة دػواء كػاف مػدعي
أو مدعي عليه و ديسع عليه اسباـ اجراءات عو مرفوعة قػب اال أدػه جيػوز لػه التػدخل يف الػدعاو اجلزائيػة و
الشخصية

االموال الت يشملاا ال:ل  :االمواؿ احلالر و ادلستقبلة ال دتيوؿ اليػه دػواء بػادل او او اذلبػة او الوتػية

ومبالا التدويضات الساذبة عن التأمأ ل ائد ادل ل ممخصيا
أما االمواؿ اخلارجة عن دطػاؽ الريػل  :األمػواؿ غػ القابلػة للحجػز  378ؽ ا ـ و احلقػوؽ ادلداممػية واالجػور
و التدويض ػػات ادلتدلق ػػة بش ػػخص ادل ل ػ كادلمسوح ػػة ل عت ػػداء عل ػػي مم ػػرفه و ك ػػذا احلق ػػوؽ ادلتدلق ػػة بشخص ػػه
كالزوج و االمواؿ ادلملوكة لري ادل ل كالزوجة ومقابػل وفػاء السػ تجة إنا تريػ ملكػا حلاملهػا ومبػالا التػأمأ
علي احليا ادلدقو ل ائد الري . 3
السشا الشخصي للم ل  :خيرج عن دطاؽ الريل
التصرفات التحقيقية ف ديسع ادل ل من الدفاع عن نمته ادلالية إنا أمهل الوكيل نلر
التصرفات ادلتدلقة باحليا الدا ية لصاحل الري و الػدعاو اجلزائيػة و الػدعاو الشػرؼ و الػدعاو اخلاتػة
باالمواؿ ال يديرها لصاحلج الري
حصر يونه  :يقتضي تقدمي مستسدات الديوف من قبل الدائسأ من أجل ربقيقها و قبوذلا
تحقهق و قبول الديون  :علي الدائسأ الدا يأ أو أتػحاا االولويػة الػراغبأ يف ادلشػاركة يف دتػائج التصػ ية
أمػواؿ ادلػػدين تقػػدمي طلبػػات االدضػػماـ ات الت ليسػػة ادلػػدين دػواء كادػػق يػػو م ثابتػػة دػػسد عػػا ب او رمسػػي او
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حبكم تا ر علي ادل ل قبل اممهار اف ده و مكتسب قػو القضػية ادلقتضػية فمػن تػدور احلكػم بػاالف س
او التسػػوية يقػػوـ صبيػػع الػػدائسأ دبػػا فػػيهم اخلزيسػػة الدموميػػو بتسػػليم وكيػػل الت ليسػػة ادلسػػتسدات مػػع جػػدوؿ بيػػاف
االوراؽ ادلقدم ػػة و ادلب ػػالا ادلطال ػػب دب ػػا م ػػع التوقي ػػع ام ػػا م ػػن ال ػػدائسأ او وكيل ػػه  .ؽ و يد ػػئ اخب ػػار ال ػػدائسأ
ادلتمتدػػأ بض ػػمادات مسشػػور ممخص ػػيا و يف مػػوطسهم ادلخت ػػار و تقب ػػل مدج ػ بص ػ ة يػػوف عا ي ػػة او شلت ػػاز
حبسب االحواؿ :
 الديوف اجلبائية الديوف اجلمركيةأمػػا مػػد االدضػػماـ ات الت ليسػػة حيػػد ها ادلشػػرع بشػػهر مػػن تػػاري تػػدور احلكػػم علػػي ادلدػػئ بػػاالف س او
التسػػوية و ال تقبػػل طلبػػات الػػدائسأ ادلتخل ػػأ اال إنا اثبتػوا اف دػػبب التػػأخ هػػو قػػو قػػاهر و يبقػػي تقػػديرها
1
للقالي و هذا ال ديكسهم ادلشاركة اال يف توزيع او االرباح ادلستقبلة.

/4بطالن التصرفا ت الصا رة ف وقت الريبة :

تصب تصرفات ادلدين ادل ل مشتبهة بالريش من يوـ توقف عن الدفع ات تاري احلكم ادلدلػن ل فػ س ويف
فرت الريبة و يف بد االحياف سبد لػ  6أممهر السابقة للتوقف. 5
طبهع ااة ال اابطالن  :بط ػ ف التصػػرفات خ ػ ؿ فػػرت الريبػػة د ػواء كػػاف وجػػويب أو ج ػوازب لػػي بط دػػا بػػادلد

القادوين و امنا رلر عدـ د ان التدرؼ يف ح صباعة الدائسأ مع بقائه تحيحا مستجا الثاره فيما بأ ادل ل
و من تصرؼ اليه.

تدم النفاذ الوجوب  :الماا ة  422تجااري هػذه التصػرفات ال سبسػر بيهػا وجوبيػا ذبػاه صباعػة الػدائسأ و
ال ديلر القالي السلطة التديرية يف نلر و عدـ د انها يكوف حلكم :
 -1دق ػػل ادللكي ػػة عل ػػي د ػػبيل الت ػػاع  :مسق ػػوؿ او عق ػػار و يش ػػمل التخل ػػي ع ػػن قيم ػػة مدسوي ػػة او ي ػػن
واالدقطاع عن الوفاء بدين ال ديكسه التاع و ادلوهوا له لي لػه الػتظلم مػن ادػرت ا زلػل اذلبػة ان
ي هم الوكيل عو لده باالدرت ا كما يلزـ ادلوهوا له بر الثمار
 -5عقػػو ادلداولػػة الػ يتجػػاوز فيهػػا التػزاـ ادلػػدين بكثػ التػزاـ الطػػرؽ اآلخػػر  :أب التقػػاء التػوازف يف
االلتزامات فتمثل هذه الدقو ديكن أبطاذلا من قبل ادلدين د سه لديب الرينب االدتري يل .
 -3الوفاء بالديوف  :يسم بالطدن يف تصرؼ الوفاء بالدين الذب تظهر فيػه ديػة ادلػدين يف الريػش او
االلرار بالدائسأ
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الوفػػاء بػػديوف ميجلػػة  :هػػذا الوفػػاء بالػػدين فيػػه ديػػة غػػش ػػاهر مػػن ادلػػدين فهػػذا الوفػػاء غػ دافػػذ

وجوبا دواءا كاف الدين ادلددية او التجارية دواء كاف دامماا عن عقد او تصرؼ لار
ا -الوفػػاء بػػديوف حالػػة بريػ السقػػو او االوراؽ التجاريػػة او التحويػػل او ايػػة كي يػػة اخػػر مػػن كي يػػات
الوفػػاء  :احلقيقػػي يكػػوف بتسػػليم زلػػل االلت ػزاـ أب يتدل ػ دببلػػا مػػايل و ادلػػا  545ذبػػارب تشػػبه
الوفاء باالوراؽ ذبارب بادلاؿ و كذلر التحويل يف احلساا اجلارب اما ودػائل الوفػاء غػ الدا يػة
يلحقاهػػا عػػدـ الس ػػان الوجػػويب فادلػػدين هسػػا يػػوزع بس سػػه و قبػػل االفػ س عساتػػر اجلادػػب االجيػػايب
لذمتػػه و مػػن الودػػائل غ ػ الدا يػػة  :حوالػػة احلػ التسػػازؿ عػػن ملكيػػة عقػػار اومسقػػوؿ ادلقاتػػة
االختيارية او االت اقية و االدابة يف احل و ال س الو ب لدقد البيع.
ت -أثر الدعو  :انا صلحػق عػو عػدـ الس ػان وجػب علػي الدائسػة ر مػا ادػتلمه الػدائسأ يف حالػة
حوالة احل فددـ الس ان يسرب ذباه ادلدين احملاؿ عليه و لوكيل الت ليسػة االعػرتا علػي كػل وفػاء
لري ه و الدائن الذب يسقضي يسه لددـ د ان الوفاء ديكسه االدضماـ للت ليسة
-4

التأمهنا ت العهنهن المبرماة لضامان ياون قاابقة  :ال زبضػع هػذه التاميسػات بدػدـ الس ػان اال انا
كادق ال قة بتاري الدين اما انا كادق متزامسة مػع االفػرتا فهػي تػحيحة كمػا تقػدمي التػأمأ
علػػي يػػن الح ػ او مسػػتقبل و التػػأمأ الديػػئ لػػي باطػػل امنػػا غ ػ دافػػذ ذبػػاه الػػدائسأ و الػػدائن
احلاتل علي التأمأ يسضم للت لي بص ة الدائن عا ب و ادلاؿ زلل التأمأ يتصػرؼ بػه وكيػل
الت لي ومثاؿ  1666.666066دستيم

تاادم النفاااذ الجااوازي  :المااا ة  422تجاااري إنا خرجػػق تصػػرفات ادلػػدين عػػن ادلػػا  547خضػػع عػػدـ
د انهػا لتقػدير احملكمػة الػ زبضػع لرقابػة احملكمػة الدليػػا عقػو البيػع بدػو و التأميسػػات الديسيػة الساممػاة وقػػق
دشػػوء الػػدين و الدقػػو الساقلػػة للملكيػػة علػػي دػػبيل التػػاع ادلامػػة خػ ؿ  6أممػػهر السػػابقة للتوقػػف عػػن الػػدفع
والتصرفات ال ال ديكن للدائن الطدن هبا يف لوء القادوف ادلدين و هي الوفاء بالديوف و القسمة .

شروط تدم النفاذ :

 علم ادلتداقد مع ادلدين ادل ل بالتوقف عن الدفع حلظة ابراـ التصرؼ و اثبات الدلم يقع علي عػاتالسسدير و القالي ييكد نلر.
 -إثبات إلرار التصرؼ جبماعة الدائسأ .

آثااار تاادم النفاااذ  :انا تدل ػ التصػػرؼ بالوفػػاء  :الػػدائن ملػػزـ بارجػػاع مػػا مػػن أتػػوؿ الت ليسػػة و يسضػػم ات
الت ليسة مع باقي الدائسأ .

انا كاف التصرؼ بيدا  :فإف الشيء ادلبيػع يسػرت ه وكيػل الت ليسػة و يدرجػه يف االتػوؿ فػإنا ادتقلػق ملكيػة
الشيء ات مشرتب ثاف فدعو عدـ الس ان توجه لد هذا االخ و ال ديكن رحبها إال إنا كاف هو ناته عادلا
بالتوقف عن الدفع .

المطلب الثان  :آثار االفالس بالنسبة للملتزمهن بدين واحد
يتدل ػ االم ػػر ب ػػدائن ذب ػػاه متض ػػامسأ بال ػػدين ح ػػأ إعػ ػ ف االفػ ػ س او التس ػػوية فكي ػػف يس ػػت هم ال ػػدائن ات
الت ليسة او احد الت ليسات ؟
الفرع االول  :آثار افالس احد الملتزمهن بالنسبة للبااقهن  :افػ س احػد ادللتػزمأ ال يػيثر يف حػ الػدائن

ذباه الباقأ و يرتتب علي نلر :

 -1الػػدائن بػػدين ميجػػل ادلػػسظم لت ليسػػه ايػػد ادللتػػزمأ ادلتضػػامسأ ال ديكسػػه التمسػػر بسػػقو االجػػل ذبػػاه
اآلخرين إال إنا كاف ادل ل ك ي فيلتزـ ادلدين االتلي بتقدمي ك يل آخر
 -5الصل ادلاـ مع أحد ادلدديأ ادلتضامسأ ال يس يد مسه اآلخروف و ال الك يل  591ذبارب
 -3اف ادللتزـ مػع ادلػدين الػذب و يف كامػل الػدين ديكسػه الرجػوع لػد الشػرير ادل لػ اال ادػه خيضػع للػرتاحم
مع الدائسأ اآلخرين.
 -4وقف درياف ال وائد بالسسبة ألحد ادلديسأ ادل لسأ ال يسجز عسه وق ها بالسسبة للباقي .
الفرع الثان  :مقدار ما يتقدم به الدائن ف تفلهسا ت الملتزمهن بالوفاء
افالس جمه الملتزمهن بالدين ف آن واحد : 1ديكن للدائن االدضماـ صبيع الت ليسات من أجػل يسػه و

ادلػػا  558أجػػازت للػػدائن تػػاحب التدهػػدات الوقدػػة و ادلطهػػر أو ادلك ولػػة تضػػامسيا مػػن قبػػل ادلػػدين او
ممػػركاء لػػه يف االلتػزاـ مطالبػػة كػػل صباعػػات ادلػػديسأ بالقمػػة االمسيػػة للسػػسد و االممػرتاؾ يف التوزيدػػات للحصػػوؿ
علي يسه و بذلر قد حيصل علي كامل مبلػا يسػه و قػد حيصػل علػي اكثػر مسػه و هػذا تثػور مشػكلة الرجػوع
بأ ادلدديأ ادلضامسأ :
الم ااا ة  482تج اااري يد ػػو ال ػػائ

للش ػػركاء يف االلتػ ػزاـ ال ػػذين ك ػػاف االخ ػػروف ك ػ ػ ء ذل ػػم وفق ػػا الد ػػبقية

التدهدات و يطب هذا احلل خاتة يف افػ س صبيػع ادلػوقدأ علػي الورقػة التجاريػة أب اف ال ػائ
دصيب ت ليسة ادلدين ادلك وؿ من االخرين حسب الرتتيب.

يكػوف مػن

افالس الملتازمهن بالادين تباتاا  :4ديكػن للػدائن اف يتقػدـ بكامػل يسػه يف كػل ت ليسػة مػن الت ليسػات وف
اف يلتزـ خبصم ما أخذه من كل ت ليسة

انظمام الدائن الى التفلهس بالمبلغ الناتج بعدم طرح الجزء المحصل تلهه فبل التوقف :
إنا كاف الدائن تاحب التدمػدات التضػامسية بػأ ادلػدين ادل لػ او ادلقبػوؿ يف التسػوية و بػأ الشػركاء لػه قػد
قب قسطا من حقه قبػل التوقػف عػن الػدفع توجػب عليػه الػدخوؿ لػمن صباعػة الػدائسأ بػادلبلا السػاتج بدػد
طرح القسي مع ح ع صبيع احلقوؽ للمبلا الباقي لد الشرير يف االلتزاـ او الك يل.
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المبحث الثاني
آثار االفالس بالنسبة للدائنين
المطلب االول  :آثار االفالس بالنسبة للدائنهن الممتازين و المترفهن
اف االمتيػػازات بسوعيهػػا الدػػاـ و اخلػػاد و الرهػػوف بسوعيهػػا ادلسقولػػة و الدقاريػػة بسػػبب مػػن أدػػباا ادتقػػا
الضػػماف الدػػاـ الػػذب تتمتػػع بػػه صباعػػة الػػدائسأ لػػذا حػػرد ادلشػػرع علػػي ولػػع بد ػ القواعػػد اخلاتػػة هبػػذه
التأميسات الديسية يف القادوف التجارب تاركا القواعد االخر ال أ رجق أحكامها يف القادوف الدا ب
الفرع االول :االمتهاز العام

اف الدائن ادلتمتع بامتياز عػاـ هػو ائػن عػا ب متمتػع حبػ اولويػة و هػذا الػدائن ملػزـ باالدضػماـ ات الت ليسػة
من أجل ادلطالبة بامتيازه
امته اااز المص اااريف القض ااائهة  :يضػػمن كػػل مصػػاريف ا ار الت ليسػػة اال أدػػه ال ديكػػن التمسػػر بػػه االذبػػاه
الػػدائسأ الػػذين ادػػت ا وا مػػن اد ػػاؽ ادلصػػاريف القضػػائية امػػا ادلصػػاريف الدامػػة ال ار االتػػوؿ فليسػػق يودػػا
شلتػػاز ذبػػاه الػػدائسأ ادلتمتدػػأ بتأميسػػات خاتػػة و ادلصػػاريف ادلس قػػة يف ادلصػػلحة ال ر يػػة لػػدائن متمتػػع بتػػأمأ
عيئ ال ديكن التمسر هبا ذباه صباعة الدائسأ .
امتهاو الخزينة العامة  :تتمتع بسظػاـ خػاد فادلسػ وف للخزيسػة ربت ظػوا حبػ شلاردػة متابدػايم ال ر يػة بػالرغم

من اع ف االف س ال قر التالية من ادلا 349

 -3امتهاز االجور والتعويضا ت والتواب :
ولع ادلشرع اجلزائر الديوف ادلستحقة للدماؿ دبسادبة عقو الدمل ىف مقدمة الديوف فاوجب ىف ادلػا 594
علػػي وكي ػػل الت ليس ػػة خ ػ ؿ 16اي ػػاـ م ػػن احلك ػػم بش ػػهر االف ػ س او التس ػػوية القض ػػائية اف ي ػػي االج ػػور
والتدويضات والتوابع من كل دوع السامماة دبسادبة عقو الدمل للدماؿ دلستخدمأ دبجر امرتػا رمن القالػي
ادلستػػدا وبشػػر وحيػػد يتمثػػل بوجػػو االم ػواؿ ال زمػػة ذلػػذا الريػػر فػػاف ادلػػا 595قػػدقررت تسػػديدها مػػن
حصيلة اوؿ ايرا ات

الفرع الثان  :االمتهاز الخاص: 1قد تقع حقوؽ االمتيازات اخلاتة علي عقار و قد تقع علي مسقوؿ
االمتهاز الخاص الواق تلى تقار :إنا وجد بأ ائئ الت لسة تاحب امتياز خاد علي عقار من
عقارات ادل ل فإف حقوقه يف الت لسة هي د حقوؽ مرزبهن الدقار إن توزع شبن الدقارات قبل توزيع شبن
ادلسقوالت أو اجريا يف الوقق واحد كاف ألتحاا االمتياز الدقارب الذين يستوفوا حقوقهم من شبن
الدقارات أب يشركوا مع الدائسأ الدا يأ بسسبة ما بقي مستحقا ذلم يف توزيع األمواؿ اخلاتة صباعة
الدائسأ الدا يأ بشر اف يكوف لديو م قد مت قبوذلا أما إنا دب توزيع شبن الدقارات توزيع أو أكثر لثمن
ادلسقوالت فإف ادلقبولأ من الدائسأ ادلمتازين يشاركوف يف التوزيدات بسسبة حقوقهم االصبالية المتياز اخلاد
الواقع علي ادلسقوؿ:يتدر يف هذا ادلقاتاـ لكل من امتياز بائع ادلسقوؿ وامتياز ميجر الدقار
 امتياز بائع ادلسقوؿ  :ديكن لبائع ادلددات الذب يستويف شبسها من ادلشرتب أف ال يسلمهاذلذا األخ دلماردته ح احلب وطلب ال س القضائي للدقد كما ديكسه أيضا اتلمطالبة
بالتدوي عن األلرار الساصبة عن هذا ال س
 امتياز ادليجر الدقار  :اف امتياز ميجر الدقار علي ادلسقوالت ادلوجو يف األماكن ادليجريساتسد دبقتضي ادل هوـ التقليذب علي فكر الرهن الضمئ
األجور والديوف األخر ال يشملها االمتياز  :لقد قررت ال قر الوت من ادلا  596بأده يف حالة فس
ال جيارات لسبب داب أو الح للحكم ادلدل فإف للميجر امتياز يشمل السستأ السابقتأ للحكم بشهر
االف س أو التسوية والسسة اجلارية يف كل ما خيص تس يذ عقد اليجار وربتسب السستاف بالسظر إت تاري
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احملد لبداية االجيار أما السسة اجلارية فهي تتضمن ال رت الواقدة ما بأ آخر بداية السسة من االجيار قبل
ال س وتاري ال س ويف حالة عدـ ال س لي ميجرا بدد ادتي اء كل مدطا له ال تزاؿ قائمة أو تلبر
ال أعطيق له مسذ التوقف عن الدفع قد اعتات كافية أما بالسسبة للديوف األخر ال يشملها االمسياز
فقد مسحق ادلا  596للميجر امتياز من اجل كل ما يتدل بتس يذ االجيار كالتدويضات عن األلرار ال
ديكن أف ربكم هبا احملكمة له
الفرع الثالث  :الرهن : 4قد يستقل الرهن عقارا من الدقارات ادل ل وقد يثقل مسقوال من ادلسقوالت
الرهن الدقارب ( احليازب والرمسي )  :وذلا د

أحكاـ االمتياز علي الدقار

رهن المنقول  :ال يقيد مرين ادلسقوؿ لمن صباعة الدائسأ األعلي دبيل ادلراجدة ويشرت أف يكوف رهسه
تحيحا ولوكيل الت لسة بإنف القالي ادلستدا وبدد تسديد مبلا الدين ذلذا الدائن أف يسحب الضماف
الصا ر من ادلدين لصاحل صباعة الدائسأ

المطلب الثان :آثار اإلفالس بالنسبة إلىالدائنهن الذين لام حق ف الحبس أوالمقاصة أو النسخ واالقتر ا

وهساؾ طائف من الدائسأ ال تتمتع قادودا بامتياز أو اختصاد أو رهن وإف كادق يف الواقع حب أفضلية
بسبب ماذلا من احل يف احلب أو ادلقاتة أو ح دس عقد أبرـ قبل اإلف س فإت أب حد تتأثر هذه
احلقوؽ بشهر اإلف س وإت أب مد يسوغ التمسر هبا إزاء صباعة الدائسأ ؟
الفرع األول  :حق الحبس

خوؿ القادوف ادلدين للدائن إنا كاف مديسا يف الوقق ناته قبل مديسه وكاف شبة ارتبا وتقابل بأ الدائسأ فله
احل يف أف يتمسع عنت الوفاء بالتزامه ادتسا ا إت حقه يف احلب حىت يتم له ادت ا ما هو مستح له وإنا
يكن للحب قادودا ح امتياز علي مميء احملبوس فإف له مع نلر أده يتخذ موق ا دلبيا وديتسع عن الوفاء
بالتزامه حىت يستويف ما يستحقه شلا يي ب إت امتيازه
وللحاب أده حيتج حبقه يف احلب علي صباعة الدائسأ يف حالة إف س ادلدين حىت يي ب إليه ما يستحقه
وقد قرر القادوف التجارب هذا إت احلل دلصلحة بائع ادلباعة إت بائع البضاعة ادلباعة إت ادل ل وال
تسلم إليه بدد حىت يستويف ما هو مستح له من شبن
واجلماعة الدائسأ أف يدفدوا ين احلاب وادرت ا الشيء احملبوس مسه بإنف مأمور الت لسة ادلسقوالت ادلرهودة
1
رهسا حيازيا بأف يدفع الدين الذب عليه للدائن ادلرين

الفرع الثان  :المقاصة
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إف ادلقاتة بوت ها دوعا من الوفاء ال تقع بدد تدور حكم ممهر اإلف س دلصلحة من يكوف ائسا ومديسا
للم ل يف د الوقق وإمنا جيب عليه أف ي ي بكل ما هو مستح عليه جبماعة الدائسأ ويتقدـ يف
الت لسة دبا هو مستح له قبل ادل ل فيخضع لقسمة الريرماء
أما خبصود بط ف التصرفات الصا ر يف فرت الريبة أف ادلقاتة القادودية أو القضائية تحيحة ولو توافرت
ممروطها يف فرت الريبة أو ادلقاتة اإلت اقية ال يسدقد اإلت اؽ عليه يف فرت الريبة فتقع باطلة وجوبا حبكم
القادوف علي أف القضاء احلديث ال ير يف ادلقاتة دوعا من الوفتاء مقتسدا بدد ممهر اإلف س وإمنا يدتا ها
دوعا من الضماف وتطبيقا للح يف احلب جييز التمسر هبا بدد ممهر اإلف س كلما توافرت اإلرتبا بأ
1
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إنا أبرـ عقد من الدقو من الدقو ادللزمة للجادبأ قبل التوقف عن الدفع أو خ ؿ فرت الريبة وف أف
يتساوله البط ف مث أفل أحد الطرفأ ادلتداقدين قبل أف يس ذ الدقد تس يذا كام
فاالف س ال يرتتب عليه بذاته فس الدقو التصحيحية ادلامة قبله بقو الثقادوف ألده ال يدتا دبثابة قو
قاهر تي ب إت ادتحالة التس يذ إال إده كاف اإلف س يريل يد ادل ل عن إ ار أمواله والتصرؼ فيها فهو
حيوؿ بيسه وتس يذ ما ي رله الدقد عليه من إلتزامات ومن مث جيوز للمتداقد مده طلب ال س قضاءا علي
عذـ وفاء ادل ل بالتزامه وجيوز جلماعة الدائسأ أف يتجسب ال س القضصائي الذب ييد علي الدموـ
تس يذ ادل ل اللتزامه عن طري التس يذ بادم صباعة الدائسأ من طرؼ وكيل الت لسة
أما ال س بقو القادوف فإف الدقو ال تاـ علي اعتبار ممخصي ت س بقو القادوف إنا ماؿ أفل ادلدين
أو مسع من شلاردة مهسته أو مات ويف هذا اإلطار قرر ادلشرع ادتهاء الشركة دبوت أحد الشركاء أو احلجر
عليه أو بإعساره أو إف ده إال إنا وقع إد اؽ علي نلر وادلقصو بالشركات األممخاد ال األمواؿ ألف
األوت قائمة علي اعتبار ممخصي وأف فس هذه الدقو ال غالبا ما وتكوف من الدقو الزمسية ال ييثر علي
ترتب آثار يف ال رت السابقة علي إع ف اإلف س ومىت فس الدقد لددـ التس يذ جاز للمتداقداف مع ادل ل
أف يطالب بتدوي الضرر الذب حبقه من ال س ألف عذـ تس يذ الدقد خطا تداقدت من جادب ادل ل
وجيوز للمتداقد اآلخر أف يتقدف دببلا التدوي يف الت لسة بوت ه ائسا عا يا فيخضع لقسمة الريرماء (
فس عقد بيع البضائع ) البيسع من الدقو ال ب ت س بقو القادوف دبجر ممهر اف س فإف جاز للبائع
طلب ال س ادتا ا إت عدـ التس يذ علي أف القادوف دييز يف حالة إف س ا
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ادلشرتب قبل فع الثمن كله أو بدضه ويشرت فيه
 -5أف تكوف للربضاعة ادلبيدة يف حياز البائع وقق إف س ادلشرتب و تسلم إليه جاز للبائع أف حيبسها
ربق يده وأف ديتسمع عن تسليمها حىت يستويف ما هو مستح له من شبن حىت ولو كاف الثمن
ميجل والبائع كذلر أف يطلب ال س إن يستوؼ الثمن مع ادلطالبة بالتدوي إف حل به لرر
من إجراء ال س
 -3أف تكوف البضاعة ادلبيدة قد خلق وقق اإلف س يف حياز ادلشرتب إن خلق خلق البضاعة
البضائع سلازف ادلشرتب ادل ل فإف لمادات البائع تسقي فيمتسع عليه طلب ال س وحىت ح يف
احلب خلروج البضاعة من حيازته كما ي قد حقه يف االمتياز وال يكوف أمامه إال الدخوؿ يف
الت لسة بالثمن بوت ه ائسا عا يا خيضع لقسمة الريرماء واداس هذا الحلكم أف البضاعة مىت
خلق يف حياز ادلشرتب اتبحق عسصر إئتماف اهر اعتمد عليه الدائسوف الدا يوف شلا يار
التضحية دبصلحة البائع يف دبيل مقتضيات االئتماف
 -4أف تكوف البضاعة ادلبيدة ال تزاؿ يف طري وقتإف س ادلشرتب وعليه جيوز ادرت ا البضاعة ادلردلة
للم ل ما امق تسلم إت سلازده إنا يدفع شبسها كله ويست ا من هذا أف االبع ادرت ا
البضاعة إنا كادق علي طري ونلر أل ا تدخل يف حياز ادلشرتب و تصب مصدر ائتماف
اهر ديكن أف يدتمد عليه الدائسوف
ويشرت لقبوؿ عو ال س احلالة توافر الشرو الث ثة :
 أال يكوف البائع قد ادسوىف الثمن كله دقدا
 أال تكوت البضاعة قد خلق يف سلازف ادلشرتب أو سلازف الوكيل بالدمولة ادلكل ل ببيدها علي نمسه
 اال يكوف ادلشرتب قد تصرؼ يف البضاعة قبل وتوذلا امتسع علي البائع طلب ال س
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فسخ تقد اإليجار
ال يرتتب علي إف س ادلستاجر يف الصل عقد إجيار األماكن ادلدد لتجار ادل ل أده إنا كاف للم ل
ح التاج من الباطن أو التسازؿ عن افيجار للري ف يرتتب علي اف ده دقو األجل وادتحقاؽ
اجلر عن ادلد الباقية من الدقد وهذا ادتسا ا من قاعد دقو اجلل يشهر االف س بل يستمر الدقد
قائما وال جيوز ادليجر طلب ال س وربل صباعة الدائسأ زلل ادلستأجر يف تس يذ الدقد ويدتا ادليجر ائسا
ذلا باالجر ال تستح بدد ممهر االف س أما إنا يكن للم ل ح التأج من الباطن أو التسازؿ
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وف اإلخ ؿ دبا له من امتياز علي ادلسقوالت

ادلوجو يف الدأ ادليجر
ادتي اء األجر
فالتس يذ علي ادلسقوالت ادلوجو يف الدأ ادليجر ادتي اء لألجر يوقف بقو القادوف دلد ث ثأ يوما من
تاري حكم ممهر االف س علي أف للميجر ازبانصبيع افجراءات التح ظية خ ؿ هذه ادلد كتوقيع
احلجر التح ظي علي ادلسقوالت ال دقلق من الدأ ادليجر بدوف رلائه
الفرع الراب :حق اقتر ا
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االدرت ا هو ح مسحه ادلشرع لكل ممخص ديلر حقا موجو ا يف حوز ادل ل عن طري ادلطالبة به
وهو يشبه ح عو االدتحقاؽ زلركها ادلالر يف مواجهة الدجائن احلاجز وادلدين احملجوز عليه برفع
احلجز عن ادلاؿ احملجوزر وتسليمه إت مالر ادلدعي
 -1ادرت ا ادلسقوالت  :إف الشخص الذب يثبق حقه يف ملكية ادلسقوالت ال حبوز ادل ل له احل يف
ادرت ا ها لد صباعة الدائسأ ويك ي أف تكوف هذه األممياء مازالق م روز و يتري طبيدتها كما
أجاز للبائع ادرت ا البضائع ال فس بيدها قبل الحلكم بالتسوية القضائية أو باالف س دواء كاف
هذا حبكم قضائي أو من جراء ممر إت اقي فاد وهذا ما امق هذه البضائع قائمة بديسها كلها
أو بدضها
 -5ادرت ا األوراؽ التجارية  :ديكن حلامل الورقة االذبارية الذب يسلمها للبسر برير ربصيلها مبلريها
ادرت ا من ت لسة البسر يشرت أف تكوف هذه الورقة قد ادتقلق حلياز البسر علي دبيل الوكالة
ولي علي دبيل دقل ادللكية وذلذا السبب يتدأ علي حامل الورقة انا ما ارا احملافظة علي حقه
يف االدرت ا أده يظهرها تظه ا توكيليا لذا اممرت ادلشرع االدرت ا األوراؽ التجارية من الست لسة أده
توجد هذه اتلوراث بديسها ربق يذ الدل ل وقق ممهر غ اده أال يكوف ادلريل قد حصل قيمتها
بدد فإنا يوجد األوراؽ لذ ادل ل ألده حصلها ف جيوز ادرت ا قيمتها بل يصب ادلالر ائسا
عا يا خيضع لقسمة الريرماء وجيوز ادرت ا شبن الوراؽ التجارية إن بيدق قبل االف س وكاف شبسها
موجو ا ربق يد ادل ل بص ة و يدة
 -3ادرت ا زوجة ادل ل ألمواذلا  :يور ادلشرع اجلزائرب أب دص يتدل حبقوؽ الزوجة يف ت ليسة
زوجها ولذا يطب عليها ما يطب علي غ ها شلن يثبتوف حقهم يف ادللكية ادلسقولة وخاتة بالسسبة
الدرت ا أمواذلا من بأ أمواؿ ادلدين إال اده يف بد الكتب ور هذا احل ولكن بقيو علي ح
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الزوجة يف ادرت ا أمواذلا من ت لسة زوجها وتسحصر هذه القيو يف حرماف الزوجة من ادرت ا
واالثبات  :حرماف الزوجة اف الزوجة ال جيوز ذلا ح اف تسرت من الت لسة ادلواؿ ال تاع هبا الزوج
يف عقد الزواج ويشرت لسقو ح الزوجة يف ادرت ا أف يكوف الزوج تاجرا وقق عقد أو اده
يصب تاجرا يف السسة التالية لدقد الزواج فالقصد هسا بالتاع هو يريب جزء من أمواله ربوطا من
اإلف س كذلر أف الزوج إنا عقد تاميسا علي حياته دلصلحة زوجته جاز للزوجة ادرت ا مبلا
التأمأ دلا ذلا ح مباممر
اإلثبا ت :جيب التمييز بأ الدقارات وادلسقوالت
العقارا ت  :جيوز للزوجة أف تسرت يف حالة اف س زوجها الدقارات ال كادق مالكة ذلا وقق زواجها

وكذلر الدقارات ال آلق إليها الزوجة بدد الزواج باإلرو أو اذلبة من غ زوجها وعليها اثبات نلر
بالدليل علي ملكيتها وفقا للقواعد الدامة اإلثبات وجيوز كذلر ادرت ا الدقارات ال اممرتاها بدد
الزواج
المنقوال ت  :جيوز للزوجة أف تسرت ادلسقوالت ال أحضريا إت ادلسزؿ وقق الزواج وال اممرتيا بدد

الزواج من ماذلا اخلاد أو آلق إليها بإلرو أو اذلبة وللزوجة أف تقيم الدليل علي مصدر السقو وال
اممرتت هبا ادلسقوالت وفقا للقواعد الدامة يف االثبات

الخاتمة
ويف ختاـ حبثسا هذا خنلص إت أف خكم اف س واممهاره يرتب وثار سلتل ة متدلقة بشخص ادل ل ادلدين
وأخره باالممخاد الدائسأ نكرداها بالت صيل وزبتلف هذ اآلثار من االمدين إت الدائن وحىت يبقي

القادوف االذبارب يسرب خذمة وضباية التجار من صبيع أممكاؿ ادلخال ات ال سب بكياف التجار
ومبا ئها القائمة علي الثقة واالئتماف فإده يبقي حكم اإلف س هو آخر إجراء تلجا إليه احملكمة
ادلختصة بالقضاء يف ادلسائل ادلتدلقة باالف س وحىت يستج آثاره القادودية جيب أف يراعي يف نلر إت
الصل بأخذ الستائج التس قد تصل ذلا احملكمة وقد يقوـ ادل ل بتس يذ التزاماته ذباه الدائسأ شلا جيدله
يتقدـ إت طلب ر االعتبار وهذه مولوعات البحوو القا مة إف مماء اهلل .
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