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 الديون الممتازة في التشريعات الفلسطينية
 إعداد

 ةماجدة زكارن
 إشراف

 د. علي السرطاوي
 الملخص 

التااي  نوماهيااة القااواني الفلسااطينية،تناولاات هااذه الرسااالة موضااوع الااديون الممتااا ة فااي التشااريعات     
 تفصيلية،تددف إلى إيهاد دراسة حيث كانت هذه الدراسة  والتحليل،بح ت فيدا بشي  من التفصيل 

ومااا هااو األ اار المترتاا  علااى وهااود حقااوق ممتااا ة فااي تقساايم تلااك  الااديون، عشاااملة حااول كيفيااة تو ياا
 الديون.

لقاااد تااام فاااي هاااذه الدراساااة اساااتصدام الماااندخ الوصااافي التحليلاااي مااان صاااالل تحليااال نصاااوب         
 بذاتااه،لحقااوق لاام تاارد فااي قااانون معااين القاوانين التااي تناولاات موضااوع حقااوق االمتيااا  كااون أن هااذه ا

نمااا ذكاارت فااي مهموعااة قااوانين متفرقااة تاام ماان صااالل هااذه الدراسااة تهميااع نصااوب هااذه القااوانين،  وا 
 فيدا.وبحث كيفه تطبيق حقوق االمتيا  

لقاااد كاااان الدااادف مااان هاااذه الدراساااة هاااو تهمياااع شاااتات الموضاااوع مااان بطاااون الكتااا  والمراهاااع       
 القاااانون، لمااااورهاااال  لاااذوا االصتصاااابوذلاااك لعمااال دراساااة متصصصاااة  التاااي بح ااات فياااه نوالقاااواني

من صالل هذه الدراسة أن يهد المتصصصاون  تقريرها، فأردتمن  أهمية وحكمةلحقوق االمتيا  من 
في هذا الموضوع دراسة سدلة وبسيطة تمكندم من الرهوع إليدا لغايات االطالع على ما يدمدم فاي 

 الشأن.هذا 

نمااافااي فلسااطين دراسااة تطرقاات لدااذا ال يوهااد          تفرقاات النصااوب القانونيااة التااي  الموضااوع، وا 
بح ت في هذا الموضوع في القوانين الصاصة كما أن هذه القوانين ذكرت بعض الحقوق الممتا ة ولم 

 التفصيل.تتطرق لدا هميعا، أو لم تذكرها بشي  من 



 ك

 

الذا لم يقر بعاد فاي  انون المدني الفلسطينيكما انه تم التطرق في هذه الرسالة إلى مشروع الق     
الساااارا فاااي  3003( لسااانة 4الضااافة أماااا فاااي  ااا ة فدنااااك يطباااق القاااانون المااادني الفلساااطيني رقااام  

كماا أن  التفصايل،ونصوصه التي تحد ت وبح ت في موضاوع الحقاوق الممتاا ة بشاي  مان  القطاع،
لكال ماا فيااه  الموضااوع، والتطارقا الحكماة مان إيهااد م ال هااذه الحقاوق هاو مان قااادني إلاى بحاث هاذ

إلااى مهموعااة ماان التوصاايات التااي تفيااد كاال ماان يعماال فااي هااذا المهااال ماان  ةلكااي أصاال فااي النتيهاا
 .القانون، ومتصصصينرهال 

إلى تعريف حقوق االمتيا  للدصول إلاى صاميم الموضاوع ومان  ام  فيدا بداية هذه الدراسة تم التطرق
علااى م اال هااذه الحقااوق،  والتااي تعااد صاارو  عاان القواعااد  التطاارق إلااى الحكمااة المتوصاااة ماان الاانب

، والتاي تعطاي حاق األولوياة والتقادم لصااح  هاذا الحاق فاي اساتيفا  ديناه الاديون  العامة في اساتيفا
، حياث إن األصال فاي اساتيفا  الاديون هاو المسااواة باين الادائنين،  وان همياع من الادائنين هقبل  ير 

قواعااد العامااة وذلااك هااا ت حقااوق االمتيااا  صروهااا عاان هااذه ال مااال الماادين ضااامن لسااداد ديونااه وقااد
، إمااا أن تكااون اعتبااارات إنسااانية م اال دياان النفقااة ، وقااد تكااون اعتبااارات العدالااة م اال لعاادة اعتبااارات

 ص انةأهور العمال، وكذلك اعتبارات المصلحة العامة م ل امتيا  المصروفات القضائية،  وامتيا  ال
 العامة .

ومااا هااي  ممتااا ،الااديون فااي حااال وهااود حااق   الحااديث فااي الدراسااة عاان كيفيااة اسااتيفاكمااا تاام      
داذه الحقاوق ال تاأتي إال ف المراتا ،ودور القاانون فاي تحدياد تلاك  الممتاا ة،الحقوق  تمرات  وتقسيما
كمااا أن القااانون هااو  عليااه،فااال يكااون هناااك حااق امتيااا  إن لاام ياانب القااانون  القااانون،بموهاا  نااب 
وكيفياة اساتيفا  تلاك الحقاوق فاي  اآلصار،منداا يتقادم علاى  الحقوق، وأادد درهات هذه أيضا من يح

ومااا هااو دور قاعاادة الحيااا ة فااي  الرهااون،حااال ت احماات مااع بعضاادا الاابعض، وفااي حااال ت احمدااا مااع 
  الحقوق.المنقول سند الحائ  في تعطيل أو عدم تعطيل تلك 

حكاام العاماة لكال حقاوق االمتياا ، والتاي تشاترك كذلك تم فاي هاذه الدراساة الحاديث عان كال األ     
فيدااا هااذه الحقااوق، ومااا هااو األ اار المترتاا  عليدااا سااوا  ماان حيااث حااق التقاادم وحااق التتبااع لصاااح  

 الحق الممتا  لذلك المال الذا يقع عليه هذا االمتيا  في أا يد يكون فيدا.



 ل

 

لتفصاايل بحيااث تاام بحااث كاال نااوع ماان أنااواع حقااوق االمتيااا  بشااكل ماان ا ت عاانبعااد ذلااك بح اا    
 الحاااق،مااان حياااث الااادين الاااذا يضااامنه هاااذا  ةالممتاااا   الاااديوناألحكاااام الصاصاااة بكااال ناااوع مااان أناااواع 

هي أهم األحكام  االمتيا ، وماالتي يه  أن تتوافر في هذا  الممتا ة، والشروطومرتبته بين الحقوق 
 الممتا ة.التي يتمي  بدا هذا االمتيا  عن بقية الحقوق 

 المفدااوم،ة تاام التوصاال إلااى العديااد ماان النتااائخ والتوصاايات التااي تداادف إلااى ترسااي  هااذا نتيهااالفااي و 
درا  هذه الحقوق في الواقع العملاي والتطبيقاي  وتوصي بإيهاد قواعد تفصيلية تبحث هذه الحقوق، وا 

كماا  الاديون،لرهال القانون كون أن هذه الحقوق تتناول أهام ظااهرة باين النااس وهاي مساالة اساتيفا  
 الحقاوق،ددف هذه الدراسة بالنتيهة إلى تشهيع وهود أحكاام قضاائية مفصالة تحماي أصاحا  هاذه ت

   عليدا.وذلك لما تتمتع به هذه الحقوق من اعتبارات مصتلفة أدت إلى النب 
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 المقدمة

نالمحافظة على الحقوق  أهميةذكر ا أنبد من  بداية وعند الحديث عن الموضوع ال            داوا 
 بانيشعر  أن يه كي يعيش مطمئن ومستقر  اإنسان أنحيث واألنظمة، مصانة بموه  القوانين 

كان ، حتى حبدم للمحافظة على حقوقدم المالية  ، آوولطبيعة البشر وحبدم للمال  ،حقوقه مصانة
حتى استيفا  ديوندم بشكل يهعل لدم حق  ، أومفراد أموالدلألوسائل تضمن  إيهاد من األفضل

بد من  لذلك كان ال، نأشصاب آصريفي تحصيل تلك الديون من  ير م احمة من قبل  األولوية
،   في استيفا  الدين أولوية الذين ضمنت ديوندمون الدائن يأصذحتى  ،وضع ضمانات قانونية

تلك الديون على  أصحا الن المشرع عندما نب على امتيا   ، المشرع ال يقول لغوا أنوصاصة 
حق االمتيا  بالنسبة   أهميةيوندم قبل بقية الدائنين كان ذلك لحكمة في نفسه تكمن في استيفا  د

في استيفا  ديوندا قبل بقية  وأحقيتدا واألشصاب تلك الهدات ، وأهميةللدائنين الذين يتمتعون به
 الدائنين .

قانون المدني من ال 0434عرفته المادة  التبعية، وقدحق االمتيا  من الحقوق العينية يعد     
مراعاة لصفته ويتقرر بنب اقتضا  حقه  أسبقيةحق عيني تبعي يصول الدائن  انه  األردني
 .(القانون

لو كان في  منه، حتىفي تناول االمتيا  في مواضع عديدة  نما كااسبق  اإسالميوقد كان الفقه  
 .فقة ودين تهدي  الميتم ال ذلك دين ال كاة ودين الن ، ير حق االمتيا  أصرىاستصدام مسميات 

نمابصصوب موضوع حقوق االمتيا  شي  منظمفي القوانين الفلسطينية ال يوهد  أما   ها   ، وا 
التنفيذ النافذ من البا   ها  قانونذلك ما  الفلسطينية، م الذلك في مواضع متفرقة من القوانين 

والتي تحدث فيدا عن حق ( 024-041 منه في المواد من  األولالرابع منه وتحديدا في الفصل 
 الممتا ة.االمتيا  ودرهاته وتقسيم الديون 

والذا اعتبر اهر العامل من  ،  3000( لسنة 7رقم   في قانون العمل الفلسطيني  ما هاوكذلك  
يسدد اهر  أنضرورة  أهميةتنبع من  األهمية( منه ، وهذه  12الديون الممتا ة وذلك في المادة    
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العامل ولما لحقوق العمال من صصوصية في معظم  ألحقيةوذلك   أصرىون دي أيةالعامل قبل 
هذا عند تناول الموضوع بشي من  وسأوضحلتلك الحقوق  صصوصية على  أعطتالقوانين والتي 

والتي  0294لسنة  03من قانون الشركات رقم  302وكذلك ما ها  في نب المادة  التفصيل
من قانون  97في حال التصفية ، كذلك نب المادة  تحد ت عن ترتي  الديون وتميي  بعضدا

ما ها   وأيضاوالتي تحد ت عن امتيا  الرسوم الهمركية  0293لسنة  0الهمارك والمكوس رقم 
 2من قانون رقم  32، وأيضا المادة  3002لسنة  30من قان ن التامين رقم  079في نب المادة 

 . متيا  أتعا  المحامي بشان تنظيم مدنة المحاماة الصاصة با 0222لسنة 

 أهمية البحث 

القانون  االصتصاب، ورهال أصحا تنبع أهمية البحث من الحاهة العملية من قبل          
تهميع شتات هذا الموضوع من  ىإل أيديدم، إضافةفي متناول  للموضوع، توضع لدراسة شاملة

لة شائعة بين الناس تتم ل في أوصاصة انه يتناول مس تناولته، القوانين التيبطون الكت  ومن 
 والذا هو األساس الذا تعمل عليه المحاكم ووضعت القوانين من اهله استيفا  الحقوق

 ف البحث اأهد

 إلى:التطرق سيتم من صالل هذه الدراسة 

 يضاح صالل البحث  تحليل ودراسة الموضوع وذلك من ماهي  يانوب، تعريف لحق االمتيا وا 
وكيفية استيفا  الديون في حالة وهود حق  الحقوق،وترتي  هذه  ،ودرهاتداالحقوق الممتا  

 االمتيا .

  وضعت.بيان األهمية العملية لدذه الحقوق من صالل االعتبارات التي من اهلدا 

   وما مدى فاعلية تلك الحقوق عند تو يع الديون بين الدائنين واألولوية  ةبيان أهم الحقوق الممتا
من يتمتع بدا في التقدم على بقية دائني المدين في استيفا  ماله من التي توليدا تلك الحقوق ل

 ديون في ذمة المدين.
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  ع في النب على م ل تلك الحقوق وان تلك الحقوق ال ر على دور القانون والمش  تسليط الضو
 يمكن أن تكون بغير نب القانون 

 مشكلة البحث

من  المتوصاةالحكمة  المدني، وماهيي القانون ف الديون الممتا ةبيان مفدوم  إلىتددف هذه الدراسة 
القوانين التي تناولت الموضوع وكل ذلك من صالل  أهمهو مقتضى هذا الحق وما هي  تقريره، وما
نما سيتم  بالموضوع اإحاطة صصوصا انه ال يوهد في فلسطين دراسة مستقلة في هذا الموضوع وا 

الكت  الستصرا  هميع األحكام المتعلقة في هذا التطرق إلى القوانين الصاصة وما ها  في بطون 
 الموضوع.

 منهجية البحث  

هميع  إلىمن صالل الرهوع  الوصفي، وذلكو  التحليلي يناتبعت الباح ة في هذا البحث المنده
لدذا  أصالالقانونية التي تعد  واستقرا  النصوب، القوانين التي تناولت موضوع حقوق االمتيا 

الطبع أيضا من صالل الرهوع إلى المراهع والكت  والدراسات ذات العالقة وذلك كله بالموضوع 
 بالموضوع.

 نطاق البحث 

ينحصر نطاق هذا الموضوع من صالل التطرق الى القوانين ذات الصلة بالموضوع من قوانين      
لفلسطيني ( وكذلك قانون التنفيذ ا3000  لسنة (7فلسطينية مندا م ال قانون العمل الفلسطيني رقم  

الذا لم  ( وكذلك التطرق لنصوب مشروع القانون المدني الفلسطيني3002( لسنة  32  رقم
لسنة  4بصصوب قطاع   ة فدناك القانون المدني الفلسطيني رقم  أمايطبق بعد في الضفة الغربية 

إضافة إلى هميع النصوب الصاصة في فلسطين التي تناولت الموضوع  المطبق في   ة 3003
لك التطرق إلى بعض نصوب القوانين العربية التي بح ت هذا الموضوع م ال ذلك القانون وكذ

والقانون  0241لسنة  020رقم  والقانون المدني المصرا 0279لسنة  42رقم  المدني األردني
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وكذلك تم التطرق في ه   من القواعد العامة لمهلة األحكام  0242لسنة  14رقم  المدني السورا
 هميع المراهع القانونية ذات الصلة في الموضوع .العدلية و 

 بيانات الدراسة 

في هذه الدراسة على مهموعة من البيانات ال انوية التي أصذت من مصادر أولية  دلقد تم االعتما
 بح ت في موضوع الرسالة من تشريعات مصتلفة ومشاريع قوانين وهي كالتالي

 الحكم( مهموعة عارف رمضان 0في العدد  ب/ منشورة0322لسنة  مهلة األحكام العدلية  
 الع ماني( 

   0299( لسنة 03قانون التهارة األردني رقم 

 300 ة( لسن7رقم  يقانون العمل الفلسطين 

   3002 ة( لسن32قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 

  0229 ( لسنة0رقم قانون ملكية الطوابق والشقق الفلسطيني 

 0241لسنة  020 والقانون المدني المصرا 0279سنة ل 42رقم  القانون المدني األردني 
  0242لسنة  14رقم  والقانون المدني السورا

 القانون  الغربية وكذلكالذا ال ي ال مشروع في الضفة  مشروع القانون المدني الفلسطيني
 3003لسنة  4المدني الفلسطيني المطبق في   ة رقم 

عة من المراهع المتصصصة التي تحد ت عن الحقوق تم التطرق لمهمو  يآما في الهان  الفقد     
العينية التبعية بشكل مصصب وكذلك التطرق لمهموعة من المراهع العامة التي تحد ت عن 
التأمينات العينية والشصصية وحقوق الملكية بشكل عام وها  من ضمندا الحديث عن حقوق 

 .االمتيا  كشكل من أشكال الحقوق العينية التبعية
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 البحث  صعوبات

تناوله بشكل متصصب في  أو متكامل،عدم وهود هذا الموضوع بشكل  تتم ل صعوبة البحث في 
نماالقوانين إحدى هميع القوانين التي عالهت هذا الموضوع ودراسته بنوع  إلىالبد من الرهوع  ، وا 

وكذلك فان من  حتى نتمكن من عمل دراسة متكاملة لدذا الموضوع والتأصيلمن التحليل 
   وتتناولدا.لصعوبات التي واهدت الباح ة عدم وهود قرارات محاكم تعالخ موضوع هذه الحقوق ا

 السابقةالدراسات 

رسالة علمية تناولت موضوع حقوق االمتيا   أهدبعد البحث المستمر في هذا الموضوع لم         
تناولت  أيضاا وبصورة متكاملة  ير رسالة واحدة ولكند ، في القانون المدني بشكل منفصل

فيدا على  األكبرحيث كان التركي   اإسالمي، الموضوع بشكل مقارن مع ماهو موهود في الفقه 
والقانون المدني،  اإسالميحقوق االمتيا  في الفقه  أحكامالهان  الفقدي وهي رسالة بعنوان  

لباح ة لنيل شدادة شودار، وهي رسالة علمية تقدمت بدا ا يمينهدراسة تطبيقية مقارنة( للباح ة 
تناولته الكت  من شرح للموضوع من  ما  إلى إضافة 3000سنة  ،من هامعة اله ائر الدكتوراه

من  بشي ذلك كتا  الحقوق العينية التبعية للدكتور محمد وحيد الدين سوار الذا تناول الموضوع 
  .التفصيل

 خطة الدراسة 

 نفصليي إلىستقوم الباح ة بتقسيم موضوع الدراسة 

 العامة لحقوق االمتيا  األحكامسيتم فيه تناول  األول:الفصل 

عن ماهية حقوق االمتيا  وفيه  : سيتحدثاألولالمبحث وسيتم في هذا الفصل تقسيمه الى مبح ين 
وما أهمية ذلك وأ رة في طريقة استيفا   الممتا ة،سنتحدث عن تعريف حقوق االمتيا  والديون 

 الحقوق.وطرق انقضا  هذه  الممتا ة،الحقوق هي أهم صصائب  الحقوق، وما
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ت احم حقوق االمتيا  وموقف القانون الفلسطيني من هذه الحقوق  فيه: ال اني: سنتناولأما المبحث 
 وأنوع تلك الحقوق ودرهاتدا 

سيتم فيه الحديث عن األحكام الصاصة بكل نوع من أنواع االمتيا  وفي هذا  :ال انيأما الفصل 
سنتناول فيه تقسيم حقوق االمتيا  العامة  المبحث األولقسيم الموضوع إلى مبح ين الفصل سيتم ت

  نوع مندا.وأقسامدا واألحكام الصاصة بكل 

 أما المبحث ال اني: سيتم فيه الحديث عن حقوق االمتيا  الصاصة واألحكام الصاصة بتلك الحقوق
     التفصيل.بشي  من 
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 األولالفصل 
 لعامة لحقوق المتيازاألحكام ا

كافاة مان حياث ماهياة حقاوق  في هذا الفصل سيتم الحديث عن أهم األحكام العامة لحقاوق االمتياا 
وهااود م اال هااذه وماااهي أهاام اآل ااار المترتبااة عاان  ،وقالحقاا هوتوضاايح أهاام صصااائب هااذ ،االمتيااا 
 التتبع.والمتم لة في حق التقدم وحق  الحقوق

األماار  الاادين،قااوق تااولي صاااحبدا حااق التقاادم والتتبااع فااي اسااتيفا  حقااوق االمتيااا  هااي عبااارة عاان ح
ولمااا ترتبااه ماان  الااديون،تقساايم  دالااذا تكااون معااه هااذه الحقااوق فااي مركاا  مداام لمااا لدااا ماان تااأ ير عناا

مان التفصايل والادصول فاي صاميم هاذه  ي باد مان الحاديث عنداا بشا لذلك كاان ال ألصحابدا،حقوق 
وترتيبداا، وأنواعداا  آ ارهاا،تدا لنتمكن فيما بعد مان الحاديث عان والحديث عن تعريفدا وماهي الحقوق
 وتعريفدا.ال يمكن الدصول في م ل هذه التفاصيل قبل أن نبين ماهيتدا  حيث

وسايتم  الحقاوق، كمااسيتم الحديث عن الددف والحكمة المتوصاة من فرض م ال هاذه إضافة إلى انه 
 ،مااع سااائر الحقااوق العينيااة التبعيااة األصاارى  االحااديث عاان أهاام مااواطن الصااالف بااين حقااوق االمتياا

 .كالرهن الحيا ا والرهن التأميني المواطن التي تقتر  بدا من سائر الحقوق العينية التبعية األصرىو 

 ير التي تنقضي  أصرىوهل تنقضي بطرق  ،سيتم الحديث عن كيفية انقضا  حقوق االمتيا  كذلك
 التبعية؟بدا بقية الحقوق العينية 

 ماهية حقوق المتياز األول:حث المب

الصصائب التاي  أهموذكر  وتعريفدا، االمتيا ،سيتم الحديث في هذا المبحث عن المقصود بحقوق 
 التبعية.باقي الحقوق العينية  الشبه والصالف بيندا وبين االمتيا ، وأوههتمتا  بدا حقوق 

 الاادين،دم والتتبااع فااي اسااتيفا  حقااوق االمتيااا  هااي عبااارة عاان حقااوق تااولي صاااحبدا حااق التقاا      
ولماا ترتباه  الاديون،األمر الذا تكون معه هذه الحقوق في مركا  مدام لماا لداا مان تاأ ير عناد تقسايم 

لذلك كان البد من الحديث عندا بشي  من التفصيل والدصول في صميم هذه  ألصحابدا،من حقوق 
 لحديث عن آ ارها ، وأنواعدا وترتيبدا الحقوق والحديث عن تعريفدا وماهيتدا لنتمكن فيما بعد من ا
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والحكماة المتوصااة  الحقاوق،وكذلك سيتم الحديث في هذا المبحث عن أهم اآل اار المترتباة علاى هاذه 
 من فرض م ل هذه الحقوق.

 المطلب األول: مفهوم حقوق المتياز

 الفرع األول: تعريف حقوق المتياز

يصااول عينااي تااابع   حااقعلااى انااه  حااق االمتيااا ي األردناا ماان القااانون الماادني 1424عرفاات المااادة 
 . 1القانون(الدائن أسبقية اقتضا  حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنب 

أما عن تعريف حقوق االمتيا  فاي القاوانين الفلساطينية لام يارد فيداا أياة تعرياف لداذه الحقاوق        
نماااا ورد هاااذا ذه الحقاااوقال تاااذكر قبلاااه تعريفاااا لداااحياااث كانااات هاااذه القاااوانين تاااذكر الحاااق الممتاااا  و  ، وا 

وكاذلك ماا  الاذا هاو مهارد مشاروع لام يقار بعاد 2التعريف فقط في مشروع القانون المدني الفلساطيني
حيث نب على   االمتيا   المطبق في   ة  2112لسنة  4ها  في القانون المدني الفلسطيني رقم 

مشارع الفلساطيني فاي قوانيناه التاي ،  وحسنا فعل ال3اولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة لصفته(
، أعمااال الفقااه ، لدااا الن التعريفااات هااي عماال ماانقااوق االمتيااا  انااه لاام يااذكر تعريفااانصاات علااى ح

  .وليس من وظيفة المشرع 

 .4لصفته(يقررها القانون لحق معين مراعاة   أولويةالقانون المدني المصرا انه عرفه بينما      

 أننهااد  األردناايماان القااانون الماادني  1424ا  الااوارد فااي المااادة عنااد البحااث فااي تعريااف حااق االمتياا
صاافة التقاادم لصاااح  الحااق  ياالمتيااا  وهااصاافة يتضاامندا حااق  أهاام هااذا التعريااف قااد وضااح وبااين

                                                 
 .0279لسنة  20القانون المدني األردني رقم من  0434المادة  1
 .مشروع القانون المدني الفلسطينيمن  0320المادة  2

 3003لسنة  2القانون المدني الفلسطيني رقم من  0372المادة  3

من القانون المدني السورا وكذلك نب  1111تطابق نب المادة من القانون المدني المصرا رقم لسنة وهي1131المادة  4
 من القانون المدني العراقي  1361المادة 
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االمتياا   أنكماا يتضاح مان النصاوب الساالفة الاذكر  الادائنين،الممتا  في استيفا  ديناه علاى بااقي 
 .1مراعاة للدائن ذاته ، وليس(في الدين ذاته  لصفة حق الدائنيقرر مراعاة لصفة 

والقاااانون هاااو الاااذا يتاااولى تعياااين الحقاااوق التاااي  القاااانون،بااانب  إالكماااا االمتياااا  ال يتقااارر        
أيضا رتبة هذا االمتيا  ويعين القانون رتبة االمتيا  ويعين  ممتا ة،تكون حقوقا  أنتقتضي طبيعتدا 

  .2المتقدممع مراعاته لصفة الحق 

حقاوق االمتياا  لادى المصاريين كانات وحسا  التعرياف هاي عباارة  أنالحظ من التعريفاات الساابقة ي
 األردناي، بينماا لادى المشارع استيفا  دينه على سائر الادائنين لصاح  الحق الممتا  في أولويةعن 

اسااتيفا  دينااه مراعاااة  أساابقيةهااو عبااارة عاان حااق عينااي يعطااي صاااحبة   المتياااا أناااذكاار وبصااراحة 
 فااي ولكان كاال التعريفااان لام تشار إلاى أهام ماا يمياا  الحاق العيناي التبعاي مان حاق ،صافة هاذا الادينل

نمااا حقااوق متعااددة ذات  ،التتبااع وذلااك كااون حقااوق االمتيااا  ليساات حقااا واحاادا ذات طبيعااة واحاادة وا 
بعض الحقوق الممتا ة ال تعطي صاحبدا حق التتبع وهي حقوق االمتيا   أنحيث   ،طبيعة مصتلفة

لذلك قاد تكاون التعريفاات الساابقة أ فلات عان ذكار هاذه الصافة قصادا منداا وليساا نقصاا فاي  ،عامةال
 .3النب

عيناي تبعاي   حاق وهاو االمتياا  لحاقفقداي وهاذا التعرياف هاو تعرياف  آصرولكن قد يوضع تعريف 
يصاول الادائن سالطة  أنومان شاانه  لصافتدا،مقرر بنب القانون ضامانا لوفاا  بعاض الاديون مراعااة 

 .4يكون(وفي أا يد  باألولوية،مباشرة على شي  تمكنه من استيفا  دينه 

االمتيااا  علااى الاار م ماان أن  تتضاامنه حقااوقوحساا  رأيااي أن هااذا التعريااف هااو اشاامل لمااا         
الن المشارع يها  أن يضاع نصاا واضاحا  المشارع،التعريفات هي عمال الفقاه ولايس مان اصتصااب 

                                                 
، ينية التبعية، الرهن المجرد، الرهن الحيازي، حقوق المتيازالقانون المدني، الحقوق العسوار، محمد وحيد الدين: شرح  1

 . 283، ب2116، 1مكتبة دار ال قافة للنشر والتو يع، عمان ط

 .134م، ب ، 1171، دار إحيا  التراث، بيروت، 01في شرح القانون المدني ج السندورا، عبد الر اق: الوسيط 2
 .283سوار، وحيد الدين: المرجع السابق، ص  3
، دار ةالوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية )الحقوق العينية التبعية(، دراسة مقارنالعبيدا، علي هادا: 4

 .423، ب2115، 1ال قافة للنشر والتو يع، عمان، ط
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نماااااا تتااااارك هاااااذه المساااااالة  األمااااور،وظيفتاااااه التفصااااايل فاااااي ومحااااددا ومانعاااااا وهامعاااااا وليسااااات ماااان  وا 
 الفقدية.لالهتدادات 

وهاااذا وارد طبعاااا حياااث اناااه ال يوهاااد  التعريفاااات،نالحاااظ مماااا سااابق أن الفقاااه اصتلاااف فاااي مساااالة     
ولكان هنااك اقتارا  باين هاذه التعريفاات فاي بعاض األماور الهوهرياة فاي  الحقوق،تعريف راهح لدذه 
 تبعية.ها حقوقا عينية هذه الحقوق باعتبار 

 والهدف من النص على حقوق المتياز  الثاني: الحكمةالفرع 

  كبيااارة، وبساااب  الحاهاااة وبساااب  أهمياااة إنساااانية،ياانب علاااى حقاااوق االمتياااا  وذلاااك العتباااارات 
وكمااا هااو الحااال فااي امتيااا  المبااالغ المسااتحقة للصاادم  النفقااة،واإنسااانية لدااا م اال دياان  العمليااة،
يقدم م ال العامل في استيفا  ديوناه علاى  ياره مان  ناإنسانية أحيث تقتضي  ل،والعماوالكتبة 
 .1الدائنين

  م اال ذلاك امتياا   العدالاة،على حقاوق االمتياا  فيداا بساب  اعتباارات  ينب ك يرةهناك حاالت
حيث يقتضي مبدأ العدالة أن يتم تمكاين الباائع الاذا قاد بااع المشاترا مااال مان اساتيفا   البائع،

 2ه قبل  يره من الدائنيندين

  الحاال فايكماا هاو  االمتياا ،المصلحة العامة هي إحدى االعتبارات التي قد تكون هاي أسااس 
 وامتيا  المبالغ المستحقة للص انة العامة القضائية،امتيا  المصروفات 

  كمااا هااو الحااال فااي امتيااا  دياان المااؤهر الضاامني،وقااد يكااون مبنااى االمتيااا  هااو وهااود الاارهن، 
 الفناادق،والمسااتأهر الموهااودة فااي  الن ياال،  الفناادق اللااذان يتمتعااان بامتيااا  علااى أمتعااة وصاااح

 .3والعين المؤهرة 

 

                                                 
 .642، ب 1117، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينيةعبد السالم، سعيد سعد:  1
 .285، بمرجع السابق: السوار، محمد وحيد الدين 2
 .312، بالمرجع السابقسوار، محمد وحيد الدين:  3
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 حقوق المتياز صالثاني: خصائالمطلب 

 الفرع األول: الخصائص التي تتشابه فيها حقوق المتياز مع باقي الحقوق العينية التبعية

 أول: حق المتياز هو حق عيني

سالطة مباشارة علاى ماال  األحياانفي  ال   الدائنانه ذلك الحق الذا يعطي  ق العيني ويعني الح 
 .1(معين بالذات

وال يوهااد صااالف  التقاادم،لااذلك فحقااوق االمتيااا  كباااقي الحقااوق العينيااة التبعيااة تصااول صاااحبدا حااق 
ن حقوق أالصالف قد  ار بش ذاته، إالنن حقوق االمتيا  الصاصة التي ترد على مال معين بحد أبش

نماااوالتااي ال تاارد علااى مااال معااين  العامااة،االمتيااا   الماادين كافااة  أمااوالتاارد علااى هميااع  بالااذات، وا 
 2منقولة. ير  أومنقولة كانت 

نمااحقوق االمتيا  ليسات حقوقاا  أنبعض الفقدا   رأىحيث  هاي عباارة عان صافة صاصاة  عينياة، وا 
 ديااوندم، بالتاااليبااين الاادائنين فااي اسااتيفا  تااؤدا إلااى اإصااالل بمباادأ المساااواة  3تلحااق باابعض الااديون

االمتيااا  إال عناااد  أ اااروال يظداار  أموالاااه،فالماادين باادين ممتاااا  امتيااا ا عاماااا لااه حرياااة التصاارف فااي 
 .4المدينالتنفيذ على أموال 

هااي عبااارة عاان حقااوق عينيااة تماانح الاادائن االمتيااا  حقااوق  أنماان الفقدااا   اآلصاارالاابعض  رأىبينمااا 
والتقدم في استيفا  الدين بغض النظر في أا يد يكون هذا  االمتيا ،المال محل سلطة مباشرة على 

االمتيا  يولي صاحبه  أنوحيث  والتقدم،الحق العيني يعطي صاحبه م يتي التتبع  أن، وحيث المال

                                                 
، رسالة مقدمة لنيل درهة أحكام حقوق المتياز في الفقه اإلسالمي والقانون المدني، دراسة تطبيقية مقارنةشوادر، يمينة: 1

هامعية للدراسات والنشر والتو يع، ، المؤسسة الأبحاث في التأمينات العينيةانظر ديا ، اسعد:  ك، كذل2111الدكتوراه، 
 .171، ب1188، 1بيروت، ط

 122، ب المرجع السابقالسندورا، عبد الر اق: 2

 المرجع السابقشوادر، يمينة: 3

التأمينات العينية، دراسة تحليلية مقارنة ألحكام ، حمدان، حسين عبد اللطيف: 171، بالمرجع السابقديا ، اسعد: 4
 .511، الدار الهامعية، بيروت، ب ازالرهن والتامين والمتي
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لحاال كماا هاو ا الحاق،االمتيا  من هاذا  أنواعحق التتبع ولكن القانون هو الذا تولى حرمان بعض 
 .1العامةاالمتيا ات في حقوق 

حقااوق االمتيااا  هااي عبااارة هاان حقااوق عينيااة تبعيااة سااوا  كاناات حقااوق  أنوالااراهح فااي هااذه المسااالة 
فحقاوق االمتياا  الصاصاة بطبيعتداا تاولي صااحبدا حاق  عاماة،حتى حقوق امتياا   أوامتيا  صاصة 

حياااا ة فاااي المنقاااول ساااند ال أيتاااأ ر بمبااادولكااان حاااق الااادائن فيداااا قاااد  ديناااه،التقااادم والتتباااع فاااي اساااتيفا  
 .2الحائ 

وهذا الرأا مسنده أن القانون هو الذا يعالخ مسالة حقوق االمتيا  من صاالل الحقاوق العينياة       
 3فرنسا.وكذلك هذا ما درهت عليه إحكام الفقه في  التبعية،

 أرهااح يفااأنن ال؟ أمالفقديااة فااي مسااالة اعتبااار حقااوق االمتيااا  حقوقااا عينيااة  االتهاهاااتوبعااد ذكاار 
تااولي صاااحبدا م يتااي الحااق العينااي  فإنداااوبالتااالي  عينيااة،الااذا اعتباار حقااوق االمتيااا  حقوقااا  الارأا

حقوق االمتيا ات ليسات كلداا ذات طبيعاة  أنوذلك  التتبع،حق التقدم وحق  والتي تتم ل في التبعي،
نماواحدة  عقاار وقاد تارد علاى وهي قاد تارد علاى  وذلك وفقا لتنوع وعائدا متنوعة،هي ذات طبيعة  وا 
وقااد تاارد علااى مااال  العامااة،م ااال ذلااك حقااوق االمتيااا ات  كافااة،وقااد تاارد علااى أمااوال الماادين  منقااول،

 عقارا.معين للمدين منقوال كان أو 

 ثانيا: حق المتياز هو حق تبعي

بمعنى أندا تستل م وهود الت ام أصالي  تبعية،حيث أن من أهم صصائب حقوق االمتيا  أندا حقوقا 
وهاودا  األصاليوالتاي تادور فيداا الكفالاة ماع االلتا ام ن الكفالاة أندا شاأوذلاك شا الحقاوق،منه هذه تض

حقااوق  أنويترتاا  علااى ذلااك  الحيااا ا،والاارهن  واالصتصاااب، الرساامي،ن الاارهن أشاا وعاادما، وذلااك

                                                 
 122، ب المرجع السابقالسندورا، عبد الر اق:  1
 .122: بالمرجع السابق 2
 122، ب المرجع السابقوكذلك انظر السندورا: المرجع السابق شودار، يمينة:  3
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ل فتبقااى ببقائاه وتاا و  وعادما،الااذا تضامنه فتاارتبط باه وهااودا  األصالياالمتياا  تاارتبط بوهاود االلتاا ام 
 1.ب واله

وهااودا وعاادما  األصااليالتاا ام تااابع حيااث ياادور مااع االلتاا ام  أنداااالكفالااة نهااد  أحكااامعنااد البحااث فااي 
لااة انااه يتصااور انفكاااك الكفالااة عاان االكف أحكااامالعدليااة التااي بح اات  األحكااامولكاان نهااد فااي مهلااة ،

شاا  ذلاك ،ويمكان للادائن مطالباة الكفيال أو المادين بشاكل منفصال إن يمكان  ثاألصلي، حيااللت ام 
أماا هاذا األمار فاي حقاوق االمتياا  فاناه ال ، 2أن يتم بارا ة الكفيال ويبقاى االلتا ام علاى األصايل قائماا

حيااث انااه ال يمكاان وانااه حااق عينااي تبعااي، ، حيااث يتنااافى مااع طبيعااة حااق االمتيااا  ااه، يتصااور حدو 
نفساه األماار الااذا ال  فصال االمتيااا  عان االلتاا ام األصالي ،الن االمتيااا  وضاع مراعاااة لصافة الاادين

ألنداا لاو صافة هاذا الادين لماا كاان لاه أصاال حاق  ،ه أن ينفصل الادين عان حاق االمتياا يتصور مع
 امتيا  على بقية الديون،

الت اماا بعمال، يكاون محلاه  أنولكان يصاح  النقاود،يكون محله مبلغاا مان  أنيهو   األصليوااللت ام 
معلقاا  بأهال، أومقرونا  األصلي يكون االلت ام أنويصح  عيني،نقل حق  عمل، أواالمتناع عن  أو

الاذا هاو تاابع  األصالياالمتيا  موهود لضامان االلتا ام  ان اإطارولكن المدم في هذا  شرط،على 
 .3ويبنى على ذلك انه ال يوهد امتيا  إال إذا وهد الت ام أصلي له،

 ثالثا: حق المتياز حق ل يقبل التجزئة

حق االمتياا  هاو حاق  يار قابال للته ئاة أن هاذا الحاق يبقاى علاى الشاي  المقصود من أن         
فااان كااال هااا   فااي الشاااي  الم قااال  إيفائاااه،الم قاال باااه ماااا بقااي هااا   مااان الاادين المضااامون باااه لاام ياااتم 

وكاال هاا   ماان الاادين الممتااا  مضاامون بكاال الشااي  الم قاال  الممتااا ،باالمتيااا  يبقااى ضااامن للاادين 

                                                 
 المرجع السابق، وشودار، يمينة: 511، بالمرجع السابقحمان، حسين عبد اللطيف:  1

 مجلة الحكام العدليةمن  993والمادة  944ة لمادا 2

  284المرهع السابق ب الحقوق العينية التبعية، ، سوار، محمد وحيد الدين: 124، ب المرجع السابقالسندورا:  3
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فيهو  االتفاق  مستل ماته،متيا  هي ليست من طبيعة الشي  بل من ته ئة حق اال موعد باالمتيا ،
 1بمعنى أن يصصب ه   من الشي  لوفا  بعض الديون  ذلك،على عكس 

ذلاك عناد وفااة الادائن الممتاا   لم اا ،باالمتياا ه الادين المضامون أكما انه أيضا إذا تم تها           
إلااى عاادة دائنااين وذلااك فااي حااال وفاااة الاادائن فااان هااذا وانتقااال االمتيااا  إلااى الور ااة أو ماا ال انتقالااه 

 لأو األماواكال ها   مان الادين يظال مضامونا بكامال الماال  أن بحيث ،أيته  كامال ال  االمتيا  يبقى
 .2المشمولة باالمتيا 

وتبعا لما سبق ذكره فان المدين يستمر في استعمال الماال بشاكل كامال بحياث يساتطيع ان يتصارف 
ولكاان هااذه الحريااة فااي اسااتعمال الماادين للمااال الواقااع عليااه االمتيااا  يااا بااالبيع والدبااة فيااه ماديااا وقانون

مطلقا بل يه  ان ال يتعدى المدين الحدود التاي يصابح بداا ضاارا بحقاوق الادائن الممتاا  كماا  ليس
ه القيماة الماليااة واالقتصاادية للماال الواقاع علياا إنقاابقاام بتصارفات مادياة او قانونياة تااؤدا الاى  إذا

 .3االمتيا 

 4المتياز ل يؤدي إلى نزع حيازة المال الجاري عليه من يد المدين رابعا: 

عند البحث في هذا الموضوع البد من اإشارة بداية إلى أن االمتيا  قد يقع على كافة أموال المدين 
عان بقياة وقد يكون على مال معين بذاته وان حقوق االمتيا  هي صفة لدين الدائن أدت إلى تميي ه 

 .الدائنين

ياااتم تساااليم الماااال الهاااارا علياااه  أناالمتياااا  ينشاااا بااانب القاااانون فاناااه لااايس مااان الواهااا   أنحياااث 
ن ع ملكية المال  إلىبحيث ال يؤدا االمتيا   يحو ه لحسابه آصرشصب  إلى أوالدائن  إلىاالمتيا  

                                                 
 124، بالمرجع السابقالسندورا:  1

، مكتبة هن المنقول حقوق المتياز(التأمينات العينية )التامين العقاري، الرهن العقاري، ر : نعيد ادوارد وعيد كريستيا 2
 462، ب2111 ة، سن3، طةصادر ناشرون، لبنان، الدكوان

 363: المرجع السابق 3

 .462ب  المرجع السابق 4
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الاذا ال باد فياه مان انتقاال  االحياا   الدائن وبداذا يصتلاف االمتياا  عان الارهن إلىمن يد مالكه لنقله 
 .1المرتدنالدائن  إلىحيا ة المال 

يتصاااور فيداااا  كماااا أن هنااااك امتياااا ات ولطبيعتداااا وطبيعاااة االمتياااا  واناااه صااافة للااادين يمكااان أن    
أ ااراض ن ياال الفناادق الموهااودة فااي هااذا  المااؤهر، أوك المااال الموهااود فااي عقااار م ااال ذلااالحيااا ة، 

حيااث أن امتيااا  المااؤهر مبنااي  تقضااي بحيااا ة الماادين لدااذه الموهااودات الفناادق فطبيعااة هااذا االمتيااا 
فاالمؤهر يعتبار حاائ ا للمنقاوالت حكمياة، فان هذا الرهن يساتند إلاى حياا ة الضمني، على فكرة الرهن 

 .2التي تضمن الوفا  بحقوقه

 عية الفرع الثاني: الخصائص التي تختلف فيها حقوق المتياز عن باقي الحقوق العينية التب

 بنص القانون إلأول: حق المتياز ل يتقرر 

أو قارار  األطاراف،فاالمتيا  ال يتقارر بناا  علاى اتفااق  امتيا ، بالتاليفعندما ال يوهد نب ال يوهد 
وكذلك ال يحق للقاضي أن يعتبر ماا  القانون،إنشا  امتيا  لم يقرره  افاألطراف ال يحق لد القاضي،

الن القاانون هاو صااح  الصاالحية فاي تقريار وتحدياد  نظاره،ياا ا مان وهداة لم يقرره القاانون اناه امت
 .3حقوق االمتيا 

وذلاااك مراعااااة لصااافة  ورتبتااه،وحيااث أن القاااانون هاااو صااااح  الصااالحية فاااي تحدياااد االمتياااا        
 رحقااوق امتيااا   ياا بااإقرارال يهااو  الصاارو  هاان هااذا األماار  صاااحبة، بالتاااليولاايس لصاافة  الاادين،

وذلك أن كل امتيا  تم تقرياره مراعااة العتباار  القانون،صوب عليدا والمحدد رتبتدا في الحقوق المن
لذلك فانه ال يمكن أن ياتم االتفااق علاى امتياا ات  االمتيا ،معين تصب صفة الدين المضمون بدذا 
 القانوني. ير المنصوب عليدا بموه  النب 

                                                 
 .466، ب المرجع السابق 1

 .220 المرجع السابق سوار، محمد وحيد الدين: 2

 .  121هع السابق ن ، السندورا: المر 514، ب المرجع السابقحمدان، حسين عبد اللطيف:  3
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 نيالماد أماوالفي اساتيفا  حقاوقدم مان همياع  نالدائنيالقاعدة العامة تقتضي المساواة بين  أنوحيث 
فااي الوقاات الااذا هااا ت فيااه حقااوق االمتيااا  كاساات نا  علااى  اآلصاار، ياار تفضاايل لاادائن علااى  ماان

هناا يقتضاي عادم  فااألمروالتاي تقتضاي المسااواة كماا ذكارت ساابقا  الديون،القاعدة العامة في تو يع 
وال  عليه،واالست نا  ال يقاس  األصلت نا  على الن حقوق االمتيا  هي اس المسالة،التوسع في هذه 

 .1يتوسع فيه

 أنوذكااار  الحقاااوق،لاااه مكناااة تقريااار امتياااا  لحاااق مااان  أحكاماااهتاااواترت  إذاالقضاااا   أنكماااا         
 ندااا نظااامأويصااع  القاول  ،النصاوب المنظمااة لحقاوق االمتيااا  تصضااع للقواعاد العامااة فاي التفسااير

 .2است نائي

 الحياا ا،كاالرهن الرسامي والارهن  باالتفااق،فقاد تتقارر  األصارىالعينياة التبعياة  بقية الحقوق أما     
 كالتأمينااتومندا ما يتقرر بحكم القاضاي  القانونية، الهبرية، أو كالتأميناتتقرر بحكم القانون يوقد 

 .3القضائية

 ثانيا: حق المتياز يتقرر لصفة الدين وليست لصفة الدائن

 ذاتااه،علااى حقااوق االمتيااا  كااان ذلااك مراعاااة لصاافة واعتبااار فااي الاادين عناادما قاارر المشاارع الاانب 
  الااادين نقاااول أنفالصاااحيح  الاادائن،صاافة مميااا ة فاااي  أوولطبيعااة هاااذا الااادين ولاايس لطبيعاااة صاصاااة 

 (،الممتاا  الادائن يقاال وليس كماا هاو دار  علاى لساان الابعض حياث ، (الحق الممتا  الممتا ( أو 
 .4الددف مندا مراعاة صفات في الديون وليس صفات الدائنين وذلك الن حقوق االمتيا  كان

وم اال ذلاك  المساالة،فاي هاذه  األصارىحيث تفترق حقوق االمتيا  عان بااقي الحقاوق العينياة التبعياة 
ولاايس صااافة الااادين المضااامون بداااذا  الااادائن،الاارهن المهااارد الهبااارا قاااد راعااى فياااه القاااانون صااافة  أن

                                                 
  284، ب السابق المرجعوحيد الدين سوار محمد:  1

 التأمينات الشخصية والعينية )الكفالة والرهن وحق الختصاص والرهن الحيازي وحقوق المتياز(تنا و، سمير عبد السيد:  2
االمتيا  إلى هان  وما ذكر سابقا على عكس ما ذكره الدكتور سمير تنا و الذا ذكر أن مصدر حق  212و 211ب

 التشريع الالئحة والقرار اإدارا

 514، ب المرجع السابقحمدان، حسين عبد اللطيف:  3

 202، ب المرجع السابقالسندورا، عبد الر اق:  4
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ي حقااوق االمتيااا  راعااى صاافة الاادين وصاافة الاادائن أن االمتيااا  ويترتاا  علااى أن القااانون فاا الاارهن،
فلااو حااول الاادائن األصاالي حقااه الممتااا  آلصاار كااان  األصاالي،يبقاى ولااو حاال دائاان آصاار محاال الاادائن 

 .1االمتيا للدائن الهديد أن يستفيد من هذا 

 ثالثا: حق المتياز يرد على األموال المنقولة وغير المنقولة

ويصتلاف عان التاامين  الرهن،وهو في ذلك يتشابه مع  المنقول،ى المنقول و ير عل االمتيا يرد حق 
 .2الذا ال يرد إال على العقارات

 في استيفاء ديونه  التقدمرابعا: حق المتياز يعطي صاحبه حق 

عناادما يتاا احم  تتحاادد درهااة األولويااة ديونااه، وهنااايماانح االمتيااا  صاااحبه حااق األولويااة فااي اسااتيفا  
كاان التا احم باين ديان عاادا وديان  برهن، فإذامع   دين مضمون  عادا، أومع دين  متا المالدين 
ذاللادين  فاألولويةممتا    فاألولوياةكاان التا احم باين ديان ممتاا  ماع ديان مضامون بارهن  الممتاا ، وا 

 باساات نا  هاا   ماان الااديون الممتااا ة النيااة،يئ كااان الماارتدن ساا ابااالرهن، إال إذتكااون للاادين المضاامون 
أعطاهااا المشاارع أولويااة علااى الااديون المضاامونة باارهن م الدااا المبااالغ المسااتحقة للص ينااة العامااة ماان 

 .3ضرائ  ورسوم

في هاذه  فاألولويةرهن عقارا  أومين أبت ودين مضمونحصل الت احم بين دين ممتا   اأما إذ      
سابقا لتسهيل الدين المضمون كان تسهيله في السهل العقارا  إذا إال  الممتاالحالة ال تكون للدين 

 األولويااةحااق  اكاناات االمتيااا ات معفاااة ماان التسااهيل فيكااون لداا إذا العقااارا، أماااالاارهن  أوبالتااامين 
 قيدهما. تاري  نكاالرهن مدما  أوعلى الديون المضمون بالتامين 

 

 

                                                 
 .285، بالمرجع السابق، سوار، محمد وحيد الدين: 172المرهع السابق، بأبحاث في التأمينات العينية، ديا ، اسعد:  1

 .172، ب ع السابقالمرج 2
 .172ب، المرجع السابق 3
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 مسالة حيازة العقار  خامسا:

ويشابه ذلاك التاامين العقاارا ولكان فاي  حبه،صاايبقى العقار الواقع علياه حاق االمتياا  فاي ياد       
 .1  عدل(يد المرتدن آو إلى يد  ىالرهن يستوه  نقل حيا ة العقار ال

 : األثر المترتب على المتيازسادساا 

األ ر المترت  على االمتيا  الباد مان اإشاارة إلاى أن االمتياا  هاو عباارة عان حاق  قبل الحديث عن
ماااال معاااين بالاااذات ولكااان ماااع االحتفااااظ لالمتياااا  بماااا لاااه مااان الحاااق العيناااي يقاااع علاااى  عيناااي، الن

أن االمتيا  قد يكون على مال معين بالذات كباقي الحقوق العينية وكالرهن م ال  صصوصية، حيث
يكاون االمتياا  صافة للادين حياث أن االمتياا  قاد يقاع أيضاا امتياا ا عاماا  الصاب، وقدذلك االمتيا  

 يقع على مال معين.على كافة أموال المدين دون أن 

وقاااع علاااى منقاااول فاناااه يصاااول صااااحبه فقاااط حاااق التقااادم الن حاااق التتباااع قاااد  أذااالمتياااا   أنحياااث 
ولعادم وهاود الماال الاذا يقاع علياه االمتياا  فاي ياد  الملكية،يصطدم بقاعدة الحيا ة في المنقول سند 

اب الادائن م يتاي التقادم الرهن الرسمي والرهن الحياا ا واالصتصا يصول فيهالوقت الذا  الدائن، في
 .2والتتبع

م يااة التتبااع بقاعاادة الحيااا ة فااي المنقااول  تتااأ ر فيااهحتااى وان كااان الاارهن الحيااا ا الااوارد علااى منقااول 
وهود المنقول  بسب وذلك  االمتيا ،ذلك يكون بشكل اقل مما يظدر في حقوق  أن الملكية، إالسند 

الاوارد علياه حاق االمتياا  فاي حياا ة الادائن الممتاا  وعدم وهود المنقول  المرتدن،المرهون في حيا ة 
 .3الفعلية

 

                                                 
 173ب  المرجع السابق 1
التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد )الرهن الرسمي، الختصاص الرهن الحيازي، حقوق : نمرقس، سليما 2

 .511ب، 1151، سنة 2دار النشر للهامعات المصرية، ط عمطاب المتياز(،
 511، ب ابقالمرجع السمرقس، سليمان:  3
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 المترتبة على حقوق المتياز رالثالث: اآلثاالمطلب 

 حق التقدم  األول:الفرع 

حيااث يسااتوفي الاادائن  واألفضاالية،نعنااي بحااق التقاادم أن االمتيااا  يماانح صاااحبه حااق األولويااة       
ح  حق االمتيا  على هميع دائني المدين العاديين فاي صا الدائنين، ويرهححقه متقدما على باقي 

ذا تاا احم صاااح  االمتيااا  ودائنااون مرتدنااون  حقااه،اسااتيفا   االمتيااا  كااان ال بااد  أصااحا تعاادد  أووا 
 .1من تعيين رتبة كل مندم

لة تحديد مرتبة االمتيا  في حالة ت احم االمتيا ات فيما بيندما أو ت احما ماع أوسيتم الحديث عن مس
 .لةأوفي شرح مفصل وموسع في هذه المس الدراسة،هون في موقع الحق في هذه الر 

فقااد  األفضااليةفانااه بااالطبع هااو الااذا يحاادد وعااا   االمتيااا ،القااانون هااو الااذا ياانب علااى  أنوبمااا 
حقاوق  أماامفنكاون  عقارياة، أماوال أومنقولاة  األماواليصول القانون حق التقادم علاى عادد محادد مان 

عند تو يع  بيع أا مال للمدين أوعند حه   حق االمتيا يصول القانون ممارسة  وقد صاصة،امتيا  
 .2عامةفنكون أمام حقوق امتيا   ال من،

االمتيااا  الااواردة فااي قااوانين صاصااة فااان هااذه القااوانين هااي ماان يحاادد رتبتدااا  قوبالنساابة لحقااو       
متياا  فاناه يعتبار فاي مرتباة الحقاة عان لم يحدد هذا القانون رتبة هاذا اال وق، فإذاقالحبالنسبة لباقي 

 ندام نتائخ عدة التقدميمنح حق  االمتيا على اعتبار  المدني، ويترت في القانون  امتيا  واردكل 

فلو كان صااح  الحاق الممتاا  هاو وحاده  ،دائنينعدة  دبوهو  إالهذا الحق ال يتم مباشرته  نأ أول:
 .3متيا ه أا معنىباسكه ملما كان لت المدين، أموالمن ينفذ على 

  

                                                 
 .135و 134، المرجع السابقالسنهوري، عبد الرزاق:  1
 76، بالمرجع السابقشودار يمينه:  2
 643، ب المرجع السابقعبد السالم، سعيد سعد:  3
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ــا:  عاالمتيااا  شاار الن  إنكاااره،للماادين كقاعاادة عامااة فااي المنا عااة فااي قيااام االمتيااا  أو  ال صاافة ثاني
 .1وليس لتمكينه من المدين الدائنين،لتمكين الدائن من  يره من 

 دينه،تيفا  ة في اسيفله اولو  النقود،يتم مباشرة االمتيا  عند تحول أموال المدين إلى مبلغ من ثالثا: 
ويناتخ عان ذلاك أن صااح  الحاق الممتاا  ال يحااق لاه أن يمناع المادين مان التصارف بأموالااه وال أن 

 .2يمنع دائني المدين من توقيع الحه  على هذه األموال

 الفرع الثاني: حق التتبع

ق في تتبع وعا  االمتيا  البد من تحديد وتميي  حقو حتى يتم بيان مدى تمتع صاح  حق االمتيا  
 3:وهي بنا  عليه تقسم حس  التاليتصنيفاتدا   االمتيا  حس

 حقوق المتياز العامة :أول

كانات هاذه الحقاوق واهباة  إذاوهناا  منقولاة، أمعقارياة كانات التي تارد علاى كافاة أماوال المادين هي و 
عقاارات إماا إذا كانات حقاوق االمتياا  العاماة واردة علاى ، فإنداا تاولي صااحبدا م ياة التتباع التسهيل

 للص انةكانت حقوق االمتيا  هذه ضامنة للوفا  بمبالغ مستحقة  إذافدنا  أعفاها المشرع من التسهيل
( للص انة العامة م ياة تتباع العقاار 1433فدنا م ال قد منح المشرع األردني وفي نب المادة  العامة 

 .4الوارد عليه االمتيا  لمصلحتدا في أا يد يكون

يتبعداا مان نفقاات  القضائية، وماا عالمتيا  ضمانا لمبالغ مستحقة كرسوم البيو أما إذا ها ت حقوق ا
 ماان  نعقااار المااا كاناات هااذه االمتيااا ات واقعااة علااى  التسااهيل إذافدااذه الرسااوم هميعدااا معفاااة ماان 

                                                 
 21بالمرجع السابق وكذلك انظر شودار، يمينه  643: بالمرجع السابق 1
راسة مقارنة في قوانين الدول العربية مع فقه الشريعة شرح القانون المدني حقوق المتياز درحي ، بيان يوسف:  2

 76، ب 2112، 2، دار ال قافة للنشر والتو يع، عمان، طاإلسالمية

  216.وكذلك انظر سوار، محمد وحيد الدين: المرهع السابق ب 76، ب المرجع السابقرحي ، بيان يوسف:  3
 232: ب المرجع السابق 4
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لدذا ال توهاد أهمياة عملياة لمانح الادائن م ياة تتباع  المبالغ،منقوالت المدين يكفي بعضه للوفا  بدذه 
 .1المدين في هذه الحالة عقارات

 حقوق المتياز الخاصة: ثانيا

م ياة  أصاحابداعندما تكون حقوق االمتيا  الصاصة واردة على عقار فان هذه الحقوق تعطي       
وكاذلك فاان نصاوب القاوانين العربياة قاد  ، ماا قااموا بتساهيل امتياا هم فاي الساهل العقاارا إذاالتتبع 
فكل من بائع العقاار ومفر اه  ، على عقار حق التتبع الواردةامة حقوق االمتيا  الع أصحا  أعطت

المتقاساام فيااه يكااون  أوفكاال ماان بااائع العقااار ومفر ااه  ، يكااون لكاال مااندم حااق التتبااعالمتقاساام فيااه  أو
لكااال ماااندم حاااق تتباااع العقاااار الاااوارد علياااه حاااق االمتياااا  لينفاااذ عليداااا فاااي أا ياااد يكاااون فيداااا العقاااار 

حتاى ماا   مناه أوالبااقي مان  العقاار أوا  كاان هاذا الحاق الممتاا  هاو  مان الستيفا  حقوقدم منه ساو 
 .2المتقاسم فيه أو ، المفرغ أو ، أا حق يترت  للبائع أو، يترت  بسب  فراغ الحق فيه

نشااير  أنوفااي هااذه الحالااة ال بااد ماان  أيضااا،وقااد تكااون حقااوق االمتيااا  الصاصااة واردة علااى منقااول 
بالعقااارات ماان حيااث  إلحاقداااتكااون هااذه المنقااوالت قااد تاام  نت، فإمااا أالمنقااوالونمياا  بااين نااوعين ماان 

وهاااذا كماااا فاااي العقاااارات  التصااارف،صاااحة التصااارف الاااوارد عليداااا واشاااتراط التساااهيل كاااركن لصاااحة 
 .3ويسرا عليدا ما يسرا على العقارات

فيداا  ساوف يصاطدم األماوالفباالطبع هاذه  التساهيل،هاذه المنقاوالت لام يشاترط فيداا  أنفاي حاال  أما
فاااي المنقاااول ساااند الحاااائ (   الحياااا ةحاااق االمتياااا  وحاااق التتباااع للماااال الم قااال بحاااق االمتياااا  بقاعااادة 

 4النية.حسن  إلىما انتقلت الحيا ة  إذاوصاصة 

                                                 
 .86، ب رجع السابقالمسوار، محمد وحيد الدين:  1

  78، ب المرجع السابقالدين:  نوكذلك انظر رهي ، بيا 216، ب المرجع السابق 2
 

 78، بالمرجع السابقرهي ، بيان الدين:  3
، المكت  الفني للموسوعات القانونية، لشامل في حق الملكية والحقوق العينية األصلية والتبعيةعرفة، عبد الوها : ا 4

  216اإسكندرية، ب
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والحالااة ال انيااة  التيااهحااائ  حساان  إلااىوهنااا ال بااد ماان التميياا  بااين حااالتين وهمااا حالااة انتقااال الحيااا ة 
الدائن صااح  حاق االمتياا   أنوالتميي  هنا مبناه حائ  سي  النية  إلى ة والمتم لة في انتقال الحيا

 1تأمينهال يحو  الشي  الذا يقع عليه 

الحائ  كان يهدل ترتيا  حاق االمتياا  علاى  أنأا  ، فعندما يكون الحائ  قد حا  المال بحسن نية
علااى المنقااول فدنااا تنتقاال  آصاارأا حااق  الملكيااة أوعنااد انتقااال هااذه ملكيتااه  إليااهالمااال الااذا انتقلاات 

مان  أمسوا  حصل الحائ  على المنقول من المالك  ،أصرىتكاليف  أية أوالملكية صالية من كل قيد 
الصاطدام هاذا  الحاائ  وذلاكفدناا ال يحاق لصااح  حاق االمتياا  تتباع المنقاول فاي ياد  2 ير المالاك

 إلاىماا كانات الحياا ة قاد اساتندت  إذاوهذا باالطبع ، الحق بقاعدة   الحيا ة في المنقول سند الحائ  (
وذلاك  ، مفاهاتتلذلك يكون للحائ  حسن النية حماياة لحقاه تمناع ماا قاد يحصال مان  ،سب  صحيح

 3بحرمان صاح  الحق الممتا  من تتبع المنقول

 ،يتم تبدياد الماال الم قال بحاق االمتياا  أنما صشي  إذايكون لصاح  الحق الممتا  في هذه الحالة 
 أنيطل  من المحكمة وبنا  على ما لدا من سلطة تقديرية  أنومعقولة  حقيقية، أسبا  وكانت لديه

 .4تضع هذا المال المنقول تحت الحراسة

 نإذا أمكاالااذلك  ،الغياار بماا ي قاال المنقااول مان حااق امتياا  إعاالمحااق التتباع يكااون لغايااات  أنوحياث 
المنقاوالت التاي تام  أولشدر والتسهيل شدر هذا الحق بالنسبة للمنقول الذا تستهي  طبيعته لنظام ا

                                                 
 78ب المرجع السابقوكذلك انظر رهي  بيان الدين:  654ب  المرجع السابق هران، همام محمد محمود:  1

الحيا ة بمفدومدا إما أن تكون حيا ة حقيقية  فعلية( بحيث يسيطر الشصب الحائ  سيطرة فعلية على شي  يهو  التعامل  2
وكذلك عرف القانون األردني الحيا ة  784، ب 9الوسيط، ج رافيه أو يستعمل بالفعل حقا من الحقوق للم يد انظر السندو 

أندا سيطرة فعلية من الشصب بنفسه أو بواسطة  يره على شي  أو حق يهو  التعامل فيه ، وهذا تعريف قد =تعرض لعدة 
،  2ة األصلية شرح القانون المدني األردني، الحقوق العينيانتقادات ، انظر الدكتور سوار، محمد وحيد الدين في كتابه 

 . 32، ب  1115،  سنة  1، دار ال قافة للنشر والتو يع ، عمان ، ط أسباب كسب الملكية
لقد قضى القانون المدني األردني بعدم سريان حق االمتيا  في مواهدة حائ  المنقول حسن النية، وهذا ما ها  في نب  3

االمتيا  على حقوق حائ  المنقول حسن النية، وهنا يتبين أن هذه  ( والتي ها  فيدا  ال يؤ ر1427الفقرة األولى من المادة  
( مدني 1113المادة لم تشترط أن تستند الحيا ة إلى سب  صحيح ويقابل هذه المادة في التشريعات العربية نب المادة  

 ( مدني عراقي 1364( مدني سورا و 1112مصريو 

  336، ب 2111، 1، دار المسيرة للنشر والتو يع عمان، طتبعيةالحقوق العينية األصلية والعبيدات يوسف محمد:  4
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الياتم التقياد بمساالة  أنلاذا يها   بالعقاارات، إلحاقدا الن  باطلاة،وقعات هاذه التصارفات  التساهيل، وا 
 .1بالعقار أسوةحق التتبع يقع فيدا 

وصاااح  الفناادق حااائ ين حكمااا يسااتفيدان ماان  العقااار،كاال ماان مااؤهر  األردناايوقااد اعتباار المشاارع 
 .2الن يل ةالمستأهر، أو أمتعبالنسبة لممتلكات في المنقول سند الحائ ( قاعدة  الحيا ة 

سيتم الحديث عن مسالة  النية، واآلنحق التتبع في مواهدة الحائ  حسن فيما سبق تم الحديث عن 
وهاو الحاائ  الاذا لايس لاه حاق االحتهاا  بقاعادة الحياا ة  النية،حق التتبع في مواهدة الحائ  سي  

 بأنااهالتصاارف علااى هااذا المنقااول  بااإهرا وذلااك كونااه كااان يعلاام عناادما قااام  الحااائ ،د فااي المنقااول ساان
اسااتنادا للقواعااد العامااة  أيضاااوذلااك  للحيااا ة،لاام يتااوفر لديااه السااب  الصااحيح  االمتيااا  أوم قاال بحااق 

 .إسا تهعلى  يكافئعلى تقصيره والمسي  ال  يكافئالمقصر ال  أنحيث 

ما كان حقه واردا على منقول  إذافيكون لصاح  حق االمتيا   بع،التتحيث يواهه هذا الحائ  بحق 
 .3لحقه استيفا وينفذ عليه  مواهدته،يتتبع المنقول في  أنحائ  سي  النية  إلىصر  من يد مدينه 

حاااق التتباااع يكاااون سااااريا فاااي موهداااة الحاااائ  حسااان النياااة  أن األردناااياعتبااار المشااارع  أيضاااا       
حاائ  حسان  آإلاى ام   صابه،قاد تام  أوضاياعه  أوول قد تمت سارقته كان المنق إذاولسب  صحيح 

ممان  علناي آواشاتراه مان ما اد  أم الاه، أوما لم يكن هذا الحائ  قد اشتراه في ساوق يبااع فياه 4النية 
يطلاا  اسااترداد مااا قااد دفعااه ماان  ماان لااه مماان يطلاا   أنفعندئااذ يكااون لااه الحااق فااي  م لااه، يتهاار فااي

 .5وذلك استيفا  لحقه الممتا  المضمون بموه  هذا المال ،عليهاسترداده منه لينفذ 

 

 

                                                 
 229، بالمرجع السابق 1

 حقوق المتياز بالنسبة للمؤجر وصاحب الفندقسيتم تناول هذا بالتفصيل عند الحديث عن  2

 229، بالمرجع السابقعبيدات، يوسف:  3

  81، ب المرجع السابقللم يد انظر رهي ، بيان الدين:  4

 مشروع القانون المدني الفلسطينيمن  0202ل النب األردني المادة يقاب 5
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 انقضاء حقوق المتياز :الرابعالمطلب 

مستقال عن  أصليةبصفة  أو األصليبصورة تبعية باعتباره تابعا لاللت ام  إماتنقضي حقوق االمتيا  
 به.االلت ام المضمون 

 حق المتياز تبعا للحق المضمون به األول: انقضاءالفرع 

 ينقضااي حااق االمتيااا  بصااورة تبعيااة أا تبعااا النقضااا  االلتاا ام األصاالي الااذا يضاامنه هااذا االمتيااا 
ه الن ماان الطبيعااي ان تنقضااي االلت امااات وسااوا  تاام انقضااا  االلتاا ام األصاالي ماان صااالل الوفااا  باا

 بالسداد والوفا .

مساالة انقضاا  حاق االمتياا  ويطباق علاى وقد يتم نتيهة لقياام الادائن باإبرا  المادين مان هاذا االلتا ام 
علاى ( 1431في هذه الحالة ما ينطبق على انقضاا  الارهن الحياا ا والتاأميني حياث نصات الماادة  

حااق االمتيااا  بااذات الطاارق التااي ينقضااي بدااا حااق الاارهن الحيااا ا ووفقااا النقضااا  هااذين  ينقضااي 
 . 1 ذلك(التأميني والحيا ا .... ما لم يوهد نب يقضي بغير –الحقين 

 به نفرع الثاني: انقضاء حقوق المتياز بشكل مستقل عن اللتزام المضموال

قااد تنقضااي حقااوق االمتيااا  بشااكل مسااتقل عاان االلتاا ام األصاالي الااذا تضاامنه هااذه الحقااوق ويبقااى 
 أهمدا:االلت ام األصلي على حاله وهي في عدة صور 

يبقااى قااائم ولكاان ينقضااي  يقااوم صاااح  حااق االمتيااا  بالتنااا ل عنااه أا أن الحااق األصاالي نأ أول:
 وفائه.ضمان 

 أوعندما يكاون االمتياا  امتياا  صااب وارد علاى عقاار  ااالمتيا  وهذحالة هالك المال محل ثانيا: 
بقا  ما  إنهالكه وكما تم ذكره سابقا  أوتلفه  إلىما يؤدا  إلى االمتيا تعرض هذا  إذا على منقول

                                                 
على أن يتم الوفا  بشكل كامل لحق االمتيا  ألنه كما ذكرنا عند الحديث عن صصائب حقوق االمتيا  ذكرنا أندا  ير قابلة 1

يمكن وقوعدا في حقوق االمتيا   للته ئة ال بالنسبة للحق ذاته وال بالنسبة لوعائه، أما بصصوب مسالة المقاصة الهبرية ال
 86للم يد انظر رهي ، بيان الدين: المرهع السابق، ب 
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حاااق االمتياااا  هاااو حاااق ال يقبااال  أنعلياااه وفقاااا لكاااون يمكااان بيعاااه بعاااد الداااالك يبقاااى االمتياااا  قائماااا 
 الته ئة.

ماا كاان هاذا الوعاا   إذاالمقابل الذا حل محل وعا  االمتياا   إلىحق صاح  االمتيا  ينتقل أنكما 
كااان الدااالك  إذااو  تاام التعااويض عنااه حاال مبلااغ التعااويض مكااان وعااا  االمتيااا  إذا أومؤمنااا عليااه 

لعامة وحصل المدين على تعويض فان هذا التعويض يحل محل وعا  هالكا قانونيا بسب  المنفعة ا
 العيني.االلت ام تطبيقا لقاعدة الحلول 

 : هالك الشيء المثقل بالمتيازالفرع الثالث

 حقوق المتياز الخاصة :اول

سوا  كانت حقوق االمتيا  الصاصة هي حقوق امتيا  واردة على عقار أم حقوق امتيا  واردة       
 منقول فان هذا الدالك يكون في إحدى  الث صور:على 

بمعنااى أن الدااالك قااد تاام بفعاال القااوة  فيااه،يكااون الدااالك أو التعيياا  قااد تاام بسااب  ال يااد ألحااد  أن-0
فدنا إذا كان الدالك كلي فدنا لصاح  حق االمتيا  أن يدصل مع باقي  أحد،القاهرة دون تدصل من 

ويفتقااد بااذلك صاااح  حااق االمتيااا  م يااة   رمااا ،ال قساامة الاادائنين ويقتساام معداام مااا بقااي ماان األمااو 
  حقه.تقدمه على  يره في اقتضا  

أما إذا كان التلاف والداالك ه ئاي فاان لصااح  حاق االمتياا  أن يساتأ ر بماا تبقاى مان الماال       
م أماا إذا لا الممتاا ،فان أوفت كان ذلك إيفا  لصاح  الحق  حقه،ويتقدم بقيمة ما تبقى في استيفا  

حيث يدصل معدم في قسامة  أمواله،دصل بما تبقى له من حق مع باقي دائني المدين في باقي  تف،
 .1العامةوهذا بالطبع ما اقتضته القواعد  الغرما ،

                                                 
حيث أن القواعد التي تنطبق على هالك الشي  الم قل باالمتيا  أو تلفه هي ذات القواعد التي تنطبق على الرهن الرسمي  1

، وكذلك ما نصت 135، ب11ر اق: في الوسيط  من أحكام متعلقة بدالك الشي  أو تلفه وذلك كما ذكر السندورا، عبد ال
 ( من القانون المدني األردني.1338عليه المادة  
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يكون قد حصل الدالك بسب  من يتحمل التعاويض ومعناى ذلاك أن ياتم الداالك أو التعييا   أن -2
بلاغ التاامين فدناا حاق صااح  الحاق الممتاا  ينتقال للشي  وهو مؤمن علياه بحياث يساتحق المالاك م

 إلى مبلغ التامين ويكون له عليه حق التقدم في استيفا  ماله استنادا لحقه الممتا .

يكون الدالك نس  لشصب من الغير وترت  في ذمته مبلغ تعويض عما سببه من ضرر  وقد -3
عن ذلك وهذا كله يأتي تطبيقا لقاعدة وكذلك األمر لو تم االستمالك للمنفعة العامة وتم التعويض 

( من القانون المدني األردني والذا 1331الحلول العيني وهذا ما ذكرته وها ت به نب المادة  
ذكر في حالة الرهن انه ينتقل عند هالك العقار المرهون رهنا تأمينيا أو تعيبه إلى المال الذا يحل 

 .1تهمحله وللمرتدن أن يستوفي حقه منه وفقا لمرتب

وهااذا الاانب كمااا ينطبااق علااى الاارهن فانااه كااذلك ينطبااق علااى حقااوق االمتيااا  فلااو كااان هناااك        
مبلغ تاامين أو مبلاغ تعاويض انتقال حاق التقادم لصااح  الحاق الممتاا  علاى قيماة هاذا التعاويض أو 

كاان  ( مان القاانون المادني األردناي   إذا141مبلغ التاامين كماا يؤياد ذلاك ماا هاا  فاي ناب الماادة  
الشي  المؤمن عليه م قال برهن أو تامين أو  ير ذلك من الو يقات العينية انتقلت هذه الحقوق إلاى 
الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التامين ( . وهذا كما ذكرنا سالفا أن األمر ينطبق كذلك 

 االمتيا .على حقوق 

المدين فيكون لادائن فاي هاذه الحالاة أن  أن يكون الدالك أو التعيي  أو التلف قد تم بسب  فعل -4
يصتاار باين أن يقاوم بطلاا  وفاا  حقاه فاي الحااال أو أن يطلا  تقاديم ضامان يكفااي لحقاه حتاى حلااول 

 .2األهل

 

 
                                                 

( من 1218والمادة   القانون المدني المصري( من 1141يقابل هذا النب األردني في التشريعات العربية نب المادة   1
 القانون المدني العراقي 

القانون المدني من  11481حيث يقابلدا أيضا نب المادة   ي األردنيالقانون المدن( من 2338راهع نب المادة   2
والتي ساوت بين أن يكون الدالك قد تم بفعل قوة قاهرة او  القانون المدني السوري( من 1181وكذلك نب المادة   المصري

 بفعل منسو  إلى المدين( 
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 حقوق المتياز العامة :ثانيا

وهي الحقوق التي ترد على أماوال المادين كلداا عقارياة كانات أو منقولاة وفاي هاذه الحالاة ال         
على مساالة  المستحيل وينطبقك هميع أموال المدين ومع ذلك فان هذا ال يدصل ضمن يتصور هال

هاااالك حقاااوق االمتياااا  العاماااة ماااا ينطباااق علاااى هاااالك حقاااوق االمتياااا  الصاصاااة وهاااذا مااااتم شااارحه 
 أعاله.بالتفصيل 

 مرتبة حقوق المتياز : الخامسالمطلب 

وأا مندااا أحااق  رعلااى اآلصااأا مندااا يتقاادم و وتقساايماتدا القااانون هااو ماان يحاادد رتبااة حقااوق االمتيااا  
بالوفااااا  قباااال اآلصاااار، بااااالطبع كااااان لنصااااوب القااااانون عناااادما حااااددت ذلااااك  ايااااة وهاااادف وأولويااااات 

 هذه الحقوق على األصر.  أحدليتقدم  تواعتبارا

الحقااوق المبينااة فااي النصااوب التاليااة  علااى أن األردنااي( ماان القااانون الماادني 1431نصاات المااادة  
هاناا  حقااوق االمتيااا   ىوذلااك إلاامرتبتدااا فيدااا وتسااتوفى فيمااا بيندااا بنساابة كاال مندااا نكااون ممتااا ة ب

 .صاصة(المقررة بنصوب 

يمدا وأياة حقااوق باادا سايتم الحااديث فيمااا بعاد بشااكل مفصاال لتحدياد أنااواع حقااوق االمتياا  وكيفيااة تقساا
 فيدا القانون؟

ة تقاع علاى كافاة أماوال المادين وقد تقسم حقوق االمتيا  إما من حيث وعائدا إلى حقوق امتيا  عاما
ماا أن تقسام إلاى  وحقوق امتيا  صاصة ترد على منقول أو عقاار معاين ، من منقوالت أو عقارات ،وا 

امتيا ات يه  شدرها وتسهيلدا م ال ذلك االمتيا ات الصاصة الواردة على عقاارات وحقاوق االمتياا  
وديااان  ،و العمااال ، والكتاااا ، للصاادم  العامااة التااي يهااا  شاادرها وتساااهيلدا م الدااا الااديون المساااتحقة

والمبااالغ المسااتحقة عمااا صاارف للماادين وماان يعااولدم ماان مأكاال وملاابس ودوا  وهااذا إذا كااان ، النفقااة 
م اااال ذلاااك حقاااوق ، وكاااذلك قاااد تكاااون االمتياااا ات امتياااا ات  يااار واهباااة الشااادر ، واقعاااا علاااى عقاااار



28 

 

م ل حقوق االمتيا  المو قة لحقوق ، مة وبعض حقوق االمتيا ات العا ، االمتيا  الواردة على منقول
 1.ورسوم ونفقات البيوع القضائية ، ص انة الدولة 

 ن تلك الحقوقمتزاحم حقوق المتياز وموقف القانون الفلسطيني  :المبحث الثاني

دياااوندم إذا تعاااددوا وأا ماااندم لاااه الحاااق فاااي  الااادائنين عااان كيفياااة اساااتيفا  هناااا سااايتم الحاااديث       
تلاك   قبل اآلصر وهذا بالطبع ينبع من م ية التقدم التي يمنداا حاق االمتياا  الصاطحا استيفا  دينه

 الحقوق في استيفا  ديوندم قبل بقية الدائنين.

لة تاا احم وتعاادد أصااحا  تلااك أفااي التقاادم ومساا ةألصااحا  الحقااوق الممتااا  التقاادم ساانتحدث هنااا عاان 
ساوا  كانات مان درهاة  تلاك الحقاوق الحقوق وكيفية تحصيل تلك الحقوق فاي حاال ت احمات وتعاددت

فكيااف ساايتم تو يااع الحقااوق؟ وأا  الااديون العينيااةامتيااا  واحاادة أم ت احماات ماا ال حقااوق االمتيااا  مااع 
ذا تساوت وتعددت وكانت من نفس المرتبة فكياف يكاون حقوق االمتيا   مندا يستوفى قبل اآلصر؟ وا 

 ؟الحالةوكيف يتم استيفا  الديون في م ل هذه  الحل

الديون في حاال ت احمداا فيماا بينداا أو مساالة ت احمداا  مسالة تقسيمبعد أن يتم الحديث عن         
ساايتم الحااديث عاان موقااف القااانون الفلسااطيني ماان حقااوق االمتيااا  ومااا هااي أهاام  الااديون العينيااةمااع 

ل حيااث ساايتم تحليااا القااوانين؟ومااا هااي رتبتدااا فااي تلااك  تقساايمدا؟وكيااف تاام  تناولتدااا؟القااوانين التااي 
النصوب القانونية ذات الصلة والتي نصات علاى بعاض الحقاوق الممتاا ة فاي نصاوب صاصاة مان 

 نصوصه.وكذلك قانون التنفيذ الفلسطيني في بعض  م الدا قانون العمل الفلسطيني بعض القوانين

 المطلب األول: تزاحم حقوق المتياز فيما بينها

حقاااوق  أصاااحا تعااادد  أساساااافاناااه يقتااارض  لة تااا احم حقاااوق االمتياااا  فيماااا بيندااااأعااان مسااا للحاااديث
، األمر د ال تتسع لسداد كافة هذه الديونمن الذمة المالية للمدين، والتي ق االمتيا  الستيفا  حقوقدم

مرتباة ، حياث أن ون علاى اآلصار فاي ترتيا  اساتيفائدابد معه أن يتم ترهيح بعض هاذه الادي الذا ال

                                                 
 .287، بالسابق المرجعسوار، محمد وحيد الدين: 1
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فاي  الادائنين اآلصارين فاي اساتيفا  دياوندمرهيح على بقية الدائنين الت أحقية ألحدهو من يمنح  الدين
 .1استيفائدا

الحقاوق ممتاا ا وكماا أن لاه الصاالحية فاي  أحادوالمشرع كما ذكرنا سابقا هاو مان لاه صاالحية هعال 
تحديد حقوق االمتيا  فدو تبعا لذلك هو وحده من له الحق في تحديد رتبة االمتيا  مراعياا فاي ذلاك 

صاصة بالدين هعله أساس اعتبارها هو صفة وضع من اهله هذا االمتيا  والتي  العلة والسب  الذا
 .2أولى بعناية المشرع واهتمامه من  يره من حقوق الدائنين

ماان  عامااة، ضااوابطقااد وضااع  األردناايالمشاارع  أنعنااد ترتياا  حقااوق االمتيااا  فيمااا بيندااا نهااد ماا ال 
الااذا يساادل  راآلصاار األمااعلااى  أحاادها وتقااديمبيندااا، ترتياا  تلااك الحقااوق فيمااا  إلااىددى صاللدااا يساات

وأشااير إلااى أن المشاارع وضااع ضااوابط عامااة  تلااك الضااوابط إلااىاسااتنادا  آصاارمعااه تقااديم حااق علااى 
رئيسية لترتي  حقوق االمتيا   م ها  بعد ذلك بنصوب صاصة بين فيه ترتي  ودرهة هذه الحقوق 

ناب فاي  ، حياثالرئيسايةلضاابط والمبااد  فيما بيندا وفيما ال يوهد فيه نب نرهع في تحديده إلى ا
لم يانب القاانون علاى مرتباة امتياا   إذا. 1  اآلتيعلى  األردني( من القانون المدني 1425المادة  

المشارع قاد اساتند  أنفدناا نهاد  الباا (،الحق كانت مرتبته تالياة للحقاوق المنصاوب عليداا فاي هاذا 
م نسيان العلة والغاية التي وضاع مان اهلداا هاذا مع عد ،هذا الضابط في ترتي  حقوق االمتيا  إلى

المشارع عناد تقاديم  ةواعتباارات وضاع م ال هاذه الحقاوق هاي مان حكما أولويااتسلم  أنحيث  الحق،
فااان اعتبااارات صاافة الاادائن فااي م اال هااذه الااديون هااي ماان  األصاار وأيضاااحقااوق االمتيااا  علااى  أحااد

 .3ه من بقية الدائنينبالعناية من  ير  أولىهعلت المشرع يهعل هذا الدائن 

المشرع األردني عندما قام بترتيا  حقاوق االمتياا  وضاع لداا ترتيا  وحادد طريقاة اساتيفائدا باين     
ولكن لم يحدد هذه الطريقة أو الترتي  لحقوق االمتيا  األصارى الاواردة فاي القاوانين  البعض،بعضدا 
 الصاصة.

                                                 
 .202ب  ،المرجع السابقالر اق: السندورا، عبد  1
 .القانون المدني الفلسطينيمن مشروع 0323-0320للم يد مراهعة نصوب المواد من  2
 .القانون المدني الفلسطينيمن مشروع  0320المادة  3
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كاناات فااي  إذاحقااوق االمتيااا    أنة سااابقا ذكاار ماان المااادة المااذكور المشاارع فااي البنااد ال اااني  أنكمااا 
 ذلك(بنسبة كل مندا ما لم ينب القانون على  ير  تستوفىمرتبة واحدة 

القااانون هااو ماان يحاادد رتبااة االمتيااا ، ويحاادد أا  مندمااا أنوظاااهر النصااين السااابقين يتضااح        
ال لتاااري  نشااو  الاادين  ،1مندااا يساابق اآلصاار، مااع مراعاااة نصااوب القااانون لصاافة الاادائن فااي الترتياا 

 نمي  بيندا كالتالي:  أننتطرق إلى ترتي  حقوق االمتيا  ال بد من  أنوقبل 

منقوالت  أوالمدين من عقارات  أموالوهي الحقوق التي ترد على كافة  :العامةحقوق المتياز : أول
  :وهي عبارة عننمي  بين حقوق االمتيا  المعفاة من التسهيل  أنوهنا ال بد من 

  العامل. ألهراالمتيا  المقرر 

  ذلك في  األردنيالرسوم والنفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وتو يع  منه وقد عالخ المشرع
 أحكااموالتاي نصات علاى  تسارا  األردناي( في الفقرة ال انية من القاانون المادني 1428نب المادة  

محااال لتساااهيل حقاااوق   الكماااا هاااا  فياااه  ر(عقااااعلاااى حقاااوق االمتياااا  الاااواردة علاااى  التاااأمينيالااارهن 
  القضائية(.االمتيا  المو قة لحقوق ص انة الدولة ورسوم ونفقات البيوع 

 حقوق االمتيا  المقررة لمستحقي مؤسسة الضمان االهتماعي.  

  من التسهيل المعفاةحقوق الص انة العامة. 

وق التاي تحادد رتباة أولويتداا بناا ا للتسهيل وهي الحق ةاالمتيا  الصاضعأما الشق ال اني فدو حقوق 
على أسبقيتدا في التسهيل لدى دائرة تساهيل األراضاي المصتصاة دونماا النظار إلاى طبيعاة الادين أو 

 هي:وهذه الحقوق  2الدائنالنظر إلى صفة 

                                                 
 القانون المدني األردني.من  0432المادة  1
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  مااان تااااري  تساااهيل لااادى دائااارة  فياااهتتحااادد رتبتاااه  فياااه، والاااذاامتياااا  باااائع العقاااار أو مفااارغ الحاااق
( مان القاانون المادني األردناي فاي البناد ال ااني 1446ها  فاي ناب الماادة   حيث األراضي،تسهيل 

 تسهيله(.يه  تسهيل حق االمتيا  في دائرة تسهيل األراضي وتكون رتبته من تاري    انه

  حياث هاا   األراضاي تحادد رتبتاه مان تااري  قياده دائارة تساهيل أيضاا والاذاامتيا  متقاسم العقار
ويها   علياه،فاي العقاار الاذين اقتساموه حاق امتياا    للشاركا  أردنيمدني ( 1447في نب المادة  

 التسهيل(.وتتحدد مرتبته من تاري  ، تسهيل حق االمتيا  الناشئ عن القسم

 ثانيا: حقوق المتياز الواردة على منقول أو أكثر من منقولت المدين 

   المستحقين بعد وفاته أو ور ته أووالمبالغ المستحقة للعامل  األهور األولى:المرتبة.  

   في مرتبة تالية  يأتيالذا  أتعا  المحامي القضائية وامتيا امتيا  المصروفات  ال انية:المرتبة
  .بعد استيفا  االمتيا ات الصاصة الواردة على منقوالت المدين

   امتيا  المبالغ المستحقة لمؤسسة الضمان االهتماعي ال ال ة:المرتبة. 

   العامة.امتيا  المبالغ المستحقة للص انة  بعة:الراالمرتبة 

   صالحهالمرتبة الصامسة: امتيا  مصروفات حفظ المنقول  .وا 

   في ذمة  األصيرةالستة  األشدرها  فيدا مهموعة من الحقوق لما ترت  فقط في  السادسة:المرتبة
 أهورلغ المستحقة من وكذلك المبا واألهرا وهي امتيا  المبالغ المستحقة للصدم والكتا  المدين 

وكذلك امتيا  المبالغ المستحقة عما صرف للمدين الصدم والكتا   ومكافتتومرتبات وتعويضات 
وملبس ودوا  وامتيا  المبالغ المستحقة كنفقة على المدين لمن ته  نفقتدم  مأكلومن يعوله من 

ذاعليه    .ا  كل بنسبة دينهت احمت هذه الحقوق فيما بيندا تقسم بين الدائنين قسمة  رم وا 
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  السابعة:المرتبة 

وهي إما حقوق امتيا  المستحقة في مقابل اآلالت ال راعية مصروفات ال راعة والمبالغ  امتيا -1
ما حق البذار والسماد ومواد التصصي  والمبيدات الحشرية  أل مان ونفقات ال راعة والحصاد وا 

 .1ااآلالت ال راعية ونفقات إصالحد أل ماناالمتيا  

حق االمتيا  الناشئ في ذمة المستأهر وسيتم الحديث عن هذا بالتفصيل في الفصل ال اني  -2
األراضي ال راعية وحق امتيا   ألهرةوهذا الحق هو حق االمتيا  ألهرة العقار أو من الرسالة 

 بعد.لصاح  الفندق في ذمة الم يل وسنأتي على هذا األمر بشي من التفصيل فيما 

 االمتيا من حقوق االمتيا  وهما حقوق االمتيا  المقررة لبائع المنقول وحقوق وهنا طائفتان  -3
وذلك حفاظا لحق الدائن في الرهوع على شركائه القتضا  المعدل  لالمنقو المقررة للمتقاسم في 

المتقاسمين الذا  آلتإلى، والمراد بالمعدل هو الفرق بين قيمة الحصب المفر ة التي 2بسب  القسمة 
 اآلصرينقيمة لكي تصبح مساوية لحصب  األقلالمتقاسم الذا اصتب بالحصة  إلىعه يه  دف

وتتين في القيمة مملوكتين لشصصين وعندما تمت ام ال ذلك لو كان المال الشائع هو سيارتين متف
السيارتين ففي هذه الحالة يلت م المتقاسم الذا اصتب بالسيارة  بإحدىالقسمة اصتب كل مندا 

االمتيا ين السابقين هما من نفس الدرهة والمرتبة 3المعدل  األصربان يدفع للمتقاسم  قيمة األكبر
األردني من القانون المدني  5441في نب المادة   ما هااهتمعا يتقدم اسبقدما تاريصا ، وهذا  فإذا
 نصت على   يقدم اسبقدما تاريصا( . يوالت

 وهاي التاي ناب  المشارع،تم تحديد مرتبتدا مان قبال المرتبة ال امنة: وهي الحقوق الممتا ة التي لم ي
ومنداا امتياا   ،تالية للحقوق المنصوب عليدا في الباا  الصااب بحقاوق االمتياا  أنداالقانون على 

                                                 
 وذلك لمعرفة الم يد حول مرات  حقوق االمتيا . 003، ب المرجع السابقرهي ، بيان، يوسف:  1
 .446، المرجع السابقوكذلك العبيدا، علي هادا:  112، ب السابق المرجعرهي ، بيان يوسف:  2

عدل القسمة  من التصفية فعندما تتعذر القسمة عينا يتم اللهو  اتهدت اآلرا  الفقدية أن هذا االمتيا  يشمل باإضافة إلى م 3
إلى البيع بالم اد العلني فعند رسو الم اد على أحد الشركا  فان ال من يعتبر حقا ناشئا عن القسمة يضمنه امتيا  المتقاسم كما 

مة، انظر كل من السندورا، عبد أن هذا االمتيا  يضمن التعويض الذا ي بت للمتقاسم الذا استحق حصته بسب  سابق للقس
 . 443ب ‘، وكذلك، تنا و، سمير: المرهع السابق 155، ب لمرجع السابقا، 11الر اق، الوسيط،  
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وحقاوق االمتياا  المقاررة لسالطة ، ال راعاي اإقاراضوحقوق امتيا  قروض مؤسسة  ،المحامي إتعا 
وكاذلك كافااة حقاوق االمتيااا  ، امتيااا  الناقال قوحقاو  ؤلاف،للموحقاوق االمتياا  المقااررة  ،األردنوادا 

 صاصة.نين الواردة في نصوب قوا

الاذا حادد  األردنايفاي القاانون المادني  األردنايهو التقسايم الاذا حادده المشارع  أعالهالتقسيم الوارد 
معيناااة تتم ااال فاااي صااافة  مراعااااة العتبااااراتوذلاااك كماااا سااابق ذكاااره مااان  ،ودرهاتداااا ،مراتااا  االمتياااا 

و يرهاااا مااان االعتباااارات التاااي  ،ةعدالاااوأصااارى اعتباااارات  ،واعتباااارات عملياااة وأصااارى إنساااانية ،لااادائنا
 االمتيا .يضعدا المشرع في الحسبان عند تحديد مرات  حقوق 

امتيااااا  المصااااروفات  أنالقااااانون الماااادني المصاااارا فقااااد حاااادد مراتاااا  حقااااوق االمتيااااا  وذكاااار  أمااااا  
صااروفات الحفااظ والتاارميم هااي حقااوق امتيااا  صاصااة واردة علااى القضااائية وامتيااا  الص انااة العامااة وم

الماادين ماان  أمااوالمنقااول وتتقاادم علااى حقااوق االمتيااا  العامااة التااي تليدااا وهااي التااي تاارد علااى كافااة 
والمباالغ المساتحقة عماا تام  واألهارا وهي المبالغ المساتحقة للصادم والكتباة والعماال منقوالت وعقارات 

وكذلك النفقة المساتحقة فاي ذماة  األصيرة أشدروملبس في الستة  مأكلمن توريده للمدين ومن يعوله 
ذا األصيارة األشادرعن ستة  ألقاربهالمدين  كانات هاذه االمتياا ات فاي نقاس المرتباة تساتوفى بنسابة  وا 

 .1كل مندا 

والمتاأصرة عان حقاوق االمتياا   منقاول،ويأتي بعد ذلك حقوق االمتياا  الصاصاة الاواردة علاى         
 الفنااادق،وامتياااا  صااااح  ، وامتياااا  الماااؤهر ال راعاااة،وعاااي عباااارة عااان امتياااا  مصاااروفات  لعاماااة،ا

وبعد ذلك تأتي حقوق االمتياا  الصاصاة الاواردة علاى  ،وامتيا  متقاسم المنقول ،وامتيا  بائع المنقول
عبااارة  وكااذلك هناااك امتيااا  آصاار هااو ،وامتيااا  المتقاساام فااي العقااار ،وهااي امتيااا  بااائع العقااار عقااار،

 2عن امتيا  المدندسين والمقاولين.

 إالحقاوق االمتياا  بشاكل مفصال وموضاح  عن التشريعات في فلسطين فلام يارد تنظايم لموضاوع أما
نماا، في مشروع القانون المدني الفلسطيني الذا لم يقر بعد ولام يصابح قاانون  نظام مساالة بعاض  وا 
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  7رقاام  الفلسااطينيصااة م اال قااانون العماال الممتااا ة نصااوب معينااة فااي بعااض القااوانين الصاالحقااوق 
منااه والتااي ذكااارت أن دياان العامااال هااو ماان الاااديون الممتااا ة وكاااذلك  85فااي الماااادة     2111لساانة 

الذا ذكر أيضا حقاوق االمتياا  ودرهاتداا عناد التنفياذ  2115لسنة  23رقم  قانون التنفيذ الفلسطيني
وساايتم الحااديث عندااا فيمااا يعااد بشااكل ، علااى أمااوال الماادين و يرهااا ماان بعااض النصااوب الصاصااة 

والتاي يكاون ، ولماا تتميا  باه مان حفاظ لابعض الاديون  ،حقوق االمتيا  ألهميةمفصل ومحدد وذلك 
وعدم دصول الدائن في قسمة الغرما   ،المدين أموالكبرى عن تقسيم  أهميةلتميي ها عن بقية الديون 

 .الدائنينمع بقية 

لسااانة  12وقاااانون الشاااركات رقااام  2115لسااانة ،  23فلساااطيني رقااام باسااات نا  قاااانون التنفياااذ ال      
لداا فان القاوانين الصاصاة األصارى أعطات بعاض الاديون صافة االمتياا  دون أن تحادد ترتيباا  1164
 بيندا. فيما

 المطلب الثاني: تزاحم حقوق المتياز مع الرهن

 :1ث في مسالتينبين االمتيا  والرهن ال بد من البح األولويةوهنا عند تحديد رتبة 

 بين الحق الممتاز والدين المضمون برهن وارد على منقول ماألول: التزاحالفرع 

النية وفي هذه  سيئ اأن يكون الدائن المرتدن رهنا حيا  ي في هذه الحالة يه  التميي  بين فرضين 
اساتيفا  حقاه فاي  احياا  ياالحالة يتقدم صاح  حق االمتيا  على المنقول على الادائن المارتدن رهناا 

 .2من  من المنقول

فان حق االمتيا  ال يسرا في مواهدة  حسن النيةكان  احيا  يالدائن المرتدن رهنا  أنفي حالة  أما
الم قال باالرهن وبعاد  الدائن حسن النية حيث يتقدم الدائن المرتدن في استيفا  حقاه مان  مان المنقاول

 المنقول.من ذلك تأتي رتبة صاح  االمتيا  الستيفا  حقه من  
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يو ر االمتيا  على حقوق حائ    ال األردني( من القانون المدني 1427 حيث ها  في نب المادة 
الاادائن الماارتدن حساان النيااة يتقااد علااى صاااح  حااق  أنويعنااى ذلااك  النيااة(كااان حساان  إذاالمنقااول 

 المنقول.االمتيا  في اقتضا  حقه من  من 

في اساتيفا   لكي يتقدمالحق الممتا   األردني صاح  عحماية لحق صاح  االمتيا  فقد منح المشر 
التصرف فيه مان  أويتميضيع المنقول الذا يضمن استيفا  حقه  أنصشي  إذادينه من  من المنقول 

 إلاىتضاع الحراساة علاى المنقاول صوفاا مان وصاوله  أنيقوم بالطل  من المحكمة فاي  أنقبل مالكه 
 .1حائ  حسن النية

التي توضح كيف تتغل  قاعدة الحيا ة في المنقول سند الحائ  على  األم لةمن وهنا العديد         
شاصب منقاول ماا ولام يقام بادفع  ىاشاتر  إذااناه  الادكتور الساندورا  هماا ذكار حق االمتيا  مندا ما ال 

 اساتأهرهمنا ل  إلاىنقال المشاترا هاذا المنقاول  فاإذا الا من بحاق امتياا فدنا يبقى المنقاول ما قال  منه 
فاان المنقاول متاى  ،المنقاول م قال بحاق امتياا  أنال يعلام فاي هاذه الحالاة الماؤهر حسان النياة وكان 
 .(العين المؤهرة بحسن نية تتغل  هنا عندئذ الحيا ة بحسن نية على حق امتيا  البائع إلىنقل 

 فياه، ل فنادق ينا إلاىنقلاه  الماؤهرةالعين  إلىالمنقول ينقل  أنمشترا المنقول بدال من إذا قام       
واناه  الن يال،المنقول ملك  أنوكان صاح  الفندق يعتقد وبحسن نية  الن يل، بأمتعةواصتلط المنقول 
 المنقااول،ففااي هااذه الحالااة يفضاال صاااح  الفناادق حساان النيااة علااى بااائع  امتيااا ، ياار م قاال بحااق 

 2.ويتقدم امتيا  صاح  الفندق على امتيا  بائع المنقول

 عقارن الحق الممتاز والدين المضمون برهن وارد على بي الثاني: التزاحمالفرع 

أا 3ال بد من بحث حالتين األولى إذا كان حق االمتيا  الوارد على عقار معفاى مان التساهيل اوهن 
ان المشرع لم يتطل  من اهل سريان حق االمتيا  في مواهدة الغير أن يتم تسهيل هذا الحق على 

                                                 
من القانون المدني األردني والتي نصت على  لصاح  االمتيا  على المنقول إذا صشي ضياعه أو التصرف  1427المادة  1

 من مشروع القانون المدني الفلسطيني. 1214فيه أن يطل  وضعه تحت الحراسة( يقابلدا المادة 
 .133، ب المرجع السابقالسندورا، عبد الر اق:  2

 . 215، ب السابق المرجعحمد وحيد الدين: سوار، م 3
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الحق الممتا  على الارهن بصاورة مطلقاة وذلاك بصارف النظار العقار وفي هذه الحالة يتقدم صاح  
 .1عن تاري  نشو  حق االمتيا  أو تاري  تسهيل الرهن في السهل العقارا

 أنبمعنااى ، حااق االمتيااا  الااوارد علااى عقااار صاضااع للتسااهيل فااي السااهل العقااارا أنفااي حااال  أمااا
 ،ياتم تساهيله فاي الساهل العقاارا نأالمشرع استل م وتتطل  لسريان حق االمتيا  في مواهدة الغير 

التساهيل، فاي  لألسابقفي استيفا  الحق من  من العقاار عناد بيعاه  يكون حق التقدمففي هذه الحالة 
تقادم صااح  الحاق علاى الادائن ، األسابقكان تاري  تسهيل حاق االمتياا  هاو  اذلك فإذعلى  اوبنا 

تا احم  أحكاامحم حقاوق االمتياا  علاى ات   مأحكا أحال األردنيالمشرع  أنحيث  العقار،المرتدن لدذا 
 .2عليدا األحكاموطبق ذات  المرتدنين،الدائنين 

 موقف القانون الفلسطيني من حقوق المتياز الثالث:المطلب 

التشاااريعات الفلسااطينية كافاااة لاام تتنااااول حقاااوق  أنذكاارت  أنساابق فاااي موضااع ساااابق ماان الدراساااة  
العربيااة م ااال ذلااك  التشااريعاتمنفصاال وموسااع كمااا فعلاات  لبشااك درهاتداااوترتيبدااا وتحديااد  االمتيااا 
وتفصايلدا  ،مسااحة واساعة فاي بيانداا في القانون المدني والذا افرد لحقوق االمتياا  األردنيالمشرع 

مراعيااا فااي ذلااك صاافة  اآلصاارولترتيبدااا حقااا تلااو  ،ووضااع ضااوابط عامااة لتقااديمدا ،وتحديااد درهاتدااا،
وكتابة هذه الرسالة لكي أسلط الضو  على أهمية ، الموضوع حيث فضلت الحديث عن هذا ،الدائن 

والتي لم تحدد ، ويحددها درهاتدا ، لتقنين يضبط هذه الحقوق  العملية ومدى الحاهة، هذه الحقوق 
 .وهناك من نصوب القوانين ، إال في بعض مواضع متفرقة هنا 

هاو مساالة فاي  اياة  لاى اآلصارلبعضادا ع لوهاود امتياا  فاي ظال م الاديونيلة تقسأمس أن أرىحيث 
باين  ونقسامة الادي األصالحفاظاا علاى دياون تكاون علاى درهاة مان الصصوصاية الن  األهمية وذلك

لة الحقوق الممتا ة أولكن ها ت مس ،من في استيفا  ديوندو وان الدائنين متساو  الدائنين قسمة  رما 
 .وصصوصية كما ذكرت سابقا ،ي بالطبع لما لدذه الحقوق من تم وهذا ةالعامللصرو  عن القاعدة 

                                                 
 .118، ب المرجع السابقرهي ، بيان، يوسف:  1

من القانون المدني األردني والتي ها  فيدا  تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاري  تسهيله في دائرة التسهيل(.  1351المادة 2
 افذا بالنسبة للغير إال إذا سهل في دائرة التسهيل ......(.والتي ها  فيدا  ال يعتبر الرهن الحيا ا ن 1412وكذلك المادة 
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 م2112 ة( لسن23وقانون التنفيذ الفلسطيني رقم ) حقوق المتياز :األولالفرع 

 األحكام العامة لحقوق المتياز في قانون التنفيذ الفلسطيني الثاني:الفرع 

صاال فااي البااا  الراباع منااه وفااي الف 2115لسانة  23لقاد هااا  فااي قاانون التنفيااذ الفلسااطيني رقاام : اول
ناب  إلى( 148 وتحديد حق االمتيا  ودرهاته وهذا في المواد من المادة  ذكرمن هذا البا   األول
 .( من هذا القانون154 المادة 

 ا  نصوب قانون التنفيذ الماذكور إلاى دياون ممتاا ة امتياا  سحيث تم تقسيم الديون الممتا ة ح      
لة  باوت حاق أالقاانون والمتعلقاة بمسا ب هاذانصاو هاا  فاي  ، كماااعاما اودياون ممتاا ة امتياا   اصاصا

صاريحة وها ماة فاي  حق االمتيا  ال ي بات ماالم تكان طبيعاة الادين ونوعاه  ابتاة بصاورة أناالمتيا  
التاي  أودائرة التنفيذ صالفاا لنصوصاه  إلىات التي تقدم إلى االدعا وال يتم االلتفات ، السند التنفيذا

 1.ث مهددادتح

التنفياذ الفلساطيني بعاض األحكاام العاماة المتعلقاة بحقاوق االمتياا  ولاام كماا عالهات نصاوب قاانون 
 التعريافالمشارع حسانا فعال الن  أن مناه، وارىتوضايح الغاياة  أو، تعريف حق االمتيا  إلىيتطرق 

نماا المشارع،ووضع معنى للمفاهيم والمصطلحات ليست من اصتصاب  هاي عمال فقداي وللفقداا   وا 
القاوانين يها  أن تكاون عاماة  وأن نصاوبيف معين تعر  أومفدوم  إلىاالهتداد والتحليل للوصول 

 مهردة.

يكاون حاق  نإماا أفياه   ماا هااحقوق االمتيا  فدي حس   أنواعحدد قانون التنفيذ الفلسطيني وذكر 
مااا أ كلدااا،الماادين  أمااوالشاامل  إذاوذلااك  عامااا،االمتيااا    أمااوالتعلااق بهاا   ماان  إذايكااون صاصااا  نوا 
 .2المدين

                                                 
 .2115لسنة  23قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ( من 153المادة 1
  .2115لسنة  23 قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ن( م148الفقرة األولى من المادة 2
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أن أصحا  الديون الاذين  يكذلك من األحكام العامة التي ها  فيدا قانون التنفيذ الفلسطين         
لدم حق امتيا  عام يستوفون ديوندم من أموال المدين هميعا ترهيحا على  يرهم من الدائنين بنا ال 

 .1يتعارض ذلك مع أصحا  الديون الصاصة

فياة اساتيفا  الاديون إذا كاان هنااك حاق امتياا  صاااب كماا عاالخ قاانون التنفياذ الفلساطيني كي        
حيث يستوفي أصحا  الديون الذين لدم حق امتيا  صاب ديوندم من أموال المدين التاي تعلاق بداا 

لداام حااق امتيااا  علااى  االمتيااا ، ولاايسالماادين الااذا تعلااق بدااا حااق  امااوالحااق االمتيااا  ديااوندم ماان 
  .2المدين ل يرها من الموا

 قوق المتيازترتيب ح: ثانيا

إلااى ديااون ممتااا ة امتيااا ا عامااا وديااون ممتااا ة امتيااا ا  ةالفلسااطيني الااديون الممتااا   ذقساام قااانون التنفياا
 :االتيصاصا وهي على النحو 

  :الديون الممتا ة امتيا ا عاما وهي :-0

 .نفقة ال وهة واألوالد والوالدين المحكوم بدا 

  اسطة.بالو  أوالضرائ  والرسوم التي تهبى مباشرة 

الماادين المنقولااة و ياار المنقولاة مقاادما بعضاادا علااى بعااض  أمااوالحياث يااتم اسااتيفا  هااذه الااديون مان 
الشأن أما الديون األصارى التاي تتطلا  الصادرة في هذا  واألوامرالمعينة في القوانين حس  درهاتدا 

 .3ممتا ةللحكومة من األشصاب فال تعتبر ديون 

 

 

                                                 
 .المرجع السابق( 148الفقرة ال انية من المادة   1
 .المرجع السابق( 148من المادة  الفقرة ال ال ة  2
  .المرجع السابق( 141المادة   3
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 صاب وهي:الديون الممتا ة امتيا ا  :-2

  الرساااوم والضااارائ  المفروضاااة للدولاااة علاااى األماااوال المنقولاااة و يااار المنقولاااة المحهاااو ة نفسااادا
وتشاامل الرسااوم والضاارائ  والمااوس وضااريبة األمااالك واألراضااي و يرهااا ماان الضاارائ  ، وهااي 

 1امتيا ا صاصا.بصورة ممتا ة  األموالتلك  أ مانتستوفى من 

  ماان أ مااان األمااوال القابلااة  يسااتوفى علااى وهااه االمتيااا  ارإيهااالعقااار المو ااق بعقااد  إيهااارباادل
 .2للحه  والموضوعة في ذلك العقار

  كالم رعااة والحقاال والبسااتان المو ااق بسااند يسااتوفى ماان محاصاايل باادل إيهااار األراضااي المنتهااة
ذكره في البناد الساابق وياتم تحصايله  مما تمرهحا على  يره من الديون باست نا   األراضيتلك 

 .3األراضييل تلك من محاص

 الفنادق المادين الموضاوعة فاي ذلاك  لأ ماان أماواالمستحقة لصاح  الفنادق تساتوفى مان  األهرة
 .4قبل أن يوفى  يرها من الديون

حااق  أصااحا  أنحااق االمتيااا  وذكاار  أصااحا قااانون التنفيااذ الفلسااطيني عااالخ مسااالة  أنكمااا 
 5حق االمتيا  العام أصحا االمتيا  الصاب يتقدمون في استيفا  ديوندم على 

 

 

 

                                                 
  .المرجع السابق( 151الفقرة األولى من المادة   1

 .المرجع السابق( 151الفقرة ال انية من المادة   2

 .المرجع السابق( 151الفقرة ال ال ة من الماد  3
 .المرجع السابق( 151الفقرة الرابعة من المادة   4
  .المرجع السابق( 152مادة  ال 5
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ن المـدني الفلسـطيني وبعـل القـوانين التـي نصـت حقوق المتياز ومشروع القانو :الرابعالمطلب 
 فلسطين.في  على هذه الحقوق

 المتياز ومشروع القانون المدني الفلسطيني قاألول: حقوالفرع 

لفصال الراباع مناه وذلاك مان لقد عالخ مشروع القانون المادني الفلساطيني حقاوق االمتياا  فاي الماواد ا
( حيث عالخ بداية األحكام العامة لحقاوق االمتياا  ومان  ام 1312( إلى نب المادة  1211المادة  
فااي تحديااد أهاام األحكااام العامااة  أحيااث بااد الحقااوق الممتااا ة وترتيبدااا أنااواعالحااديث عاان  إلااىتطاارق 

حياااث اعتبااار المشاااروع أن  داااالحقاااوق االمتياااا  والتاااي تشاااترك فيداااا هاااذه الحقاااوق علاااى اصاااتالف ترتيب
 أنحيث  بنب القانونإال وان االمتيا  ال يكون 1االمتيا  أولوية يقررها القانون لحق مراعاة لصفته 

لاام يتطاارق إلااى تعريااف حااق االمتيااا  كمااا فعاال المشاارع األردنااي مشااروع القااانون الماادني الفلسااطيني 
ذكار التعرياف ألناه وكماا سابق فاان وهدات للمشارع األردناي بساب   التايوتهن  في ذلاك االنتقاادات 

نما هذا عمل من أعمال الفقداالمشرع ليس من اصتصاصاته التطرق للتعريف     .وا 

والمشااارع  األردنااايوهاااا  باااذلك مطاااابق للمشااارع  2بااانب القاااانون يتقااارر إالحاااق االمتياااا  ال  أنكماااا 
نب بااا لاام يااذكريوضااع حااق امتياااا   أنالمصاارا حيااث نااب كااال مااندم علااى ذلااك بحياااث ال يمكاان 

 .نالقانو حتى القضاة تقرير حقوق امتيا   ير المنصوب عليدا في  ولألفراد أالقانون فال يحق 

هااي ماان وظيفااة القااانون فدااو ماان يحاادد درهااات االمتيااا    لة تحديااد رتبااة ودرهااة االمتياااأكماا أن مساا
فااي  صرامتااأهااذا االمتيااا   فااان لاام ياانب علااى االمتيااا  فااي القااانون فااإذاوأا مندااا يتقاادم علااى اآلصاار 

أما أذا كانت هاذه االمتياا ات هميعداا فاي رتباة واحاد فاناه  يرد في هذا المشروع امتيا رتبته عن كل 
 .3يتم استيفاؤها بنسبة قيمة كل مندا إذا لم يكن هنا نب ينب على ذلك

بحسن نية حيث ال يحتخ بحق االمتياا  علاى مان حاا  المنقاول  لة حائ  المنقولأكما تطرق إلى مس
واعتبر في مرتبة حائ  النية كل من مؤهر العقار بالنسابة للمنقاوالت الموهاودة فاي العاين  بحسن نية

                                                 
  .القانون المدني الفلسطيني( من مشروع 1211المادة   1
  المرجع السابق( 1211المادة  2
  المرجع السابق( 1212المادة   3
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 إلاىصشاي مان انتقاال المنقاول  إذاولكن للدائن  المؤهرة وكذلك صاح  الفندق بالنسبة ألمتعة الن ال 
 .1يطل  وضعه تحت الحراسة أنصشي حتى هالك هذا المنقول فله  أوحائ  حسن النية 

ن حقاااوق االمتياااا  واقعاااة علاااى عقاااار تسااارا عليداااا أحكاااام الااارهن ولكااان بالحاااد الاااذا ال عنااادما تكاااو 
وبصفة صاصة احكاام التطديار والتساهيل وماا يترتا  علياه  تتعارض فيه هذه مع طبيعة هذه الحقوق

، ولكن إن حقوق االمتيا ات العامة إذا وقعت على عقار فانه ال يها  تساهيلدا لادى دائارة 2من آ ار
وكااذلك مااا يساارا علااى  3اضااي كمااا أن هااذه ال الحقااوق ال تعطااي صاااحبدا م يااة التتبااعتسااهيل األر 

  الااارهن الرسااامي مااان أحكاااام تتعلاااق بداااالك الشاااي  فاااان ذات األحكاااام تنطباااق علاااى حقاااوق االمتياااا
بانقضااا  الاارهن الرساامي حيااث تنقضااي حقااوق االمتيااا   أيضاااة قااالمتعل األحكاااموتنطبااق عليدااا ذات 

 4. في هذه الرسالة بدا الرهن الرسمي والتي سبق ذكرها  بنفس الطرق التي ينقضي

ث المشروع عن أنواع حقوق االمتيا  وقسمدا إلاى حقاوق امتياا  واقعاة علاى دبعد ذلك تح          
االمتيااا  العامااة التااي تاارد علااى كافااة  قوذكاار حقااو  وحقااوق امتيااا  صاصااة واقعااة علااى عقااار منقااول

 .5أموال المدين

 انين الخاصة التي نصت على حقوق المتياز في فلسطين القو الفرع الثاني: 

 6يأول: قانون العمل الفلسطين

 البيتاه السااحقة ذات طاابع حماائي أا أنداا راعات  نصوب قانون العمل الفلساطيني فاي تلقد ها 
هاناا  العاماال وذلااك كااون الطبقااة العاملااة هااي الطبقااة األضااعف واألولااى بالرعايااة ماان طبقااة أربااا  

نظماات نصوصااه الطريقااة التااي يسااتطيع العاماال الحصااول علااى حقوقااه العماليااة بشااكل العماال حيااث 
 كامل.

                                                 
  المرجع السابق( 0324المادة   1
 القانون المدني الفلسطينيمن مشروع  0322المادة  2
 المرجع السابق 3
 ع السابقالمرج( 1215المادة   4

 يالقانون المدني الفلسطين ( من مشروع1312الى 1218راهع المواد من ة 5
 م.3000لسنة  1قانون العمل الفلسطيني رقم  6
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قااانون العماال كااان مااع العاماال قلبااا وقالبااا وهااا  فااي ك ياار ماان نصوصااه فااي محاباااة أن أرى        
العامل وما يتطلبه هذا القانون من توفير ظروف مناسابة للعمال ونظام عمال األحاداث وعمال النساا  

 .علتي تعتبر الهان  األضعف في المهتمأا الفئات ا

لك بال حااول بكال باذاناه لام يكتفاي  إالماا شاكله قاانون العمال مان  طاا  حماائي للعامال  ىإلا إضافة
باال   يكااون ماان الاادائنين فااي قساامة الغرمااا أندون  أهاارهيحصاال العاماال علااى  أنالطاارق والوسااائل 

 .1اهر العامل من الديون الممتا ة أناعتبر 

المااادين مااان  أماااواللعامااال اعتبااار مااان حقاااوق االمتياااا ات العاماااة التاااي تقاااع علاااى كافاااة اهااار ا أنكماااا 
 .2عقارات ومنقوالت

نااب عليدااا قااانون العماال وذلااك  إلااىالحقااوق الممتااا ة  أحاادساايتم الحااديث عاان اهاار العاماال بصاافته 
ث مراعاة لصفة هذا النوع من الديون في الفصل ال ااني مان الرساالة بشاي  مان التفصايل عناد الحادي

 .3الصاصة بكل نوع من أنواع االمتيا  معن االحتكا

 4ملكية الطوابق والشقق الفلسطيني  ثانيا: قانون

 :على ما يلي أعالهنب قانون ملكية الطوابق والشقق الفلسطيني المذكور  لقد

  الشركا  لتمكينه من القيام بالت اماته يكون مضامونا بامتياا  علاى  أحدكل قرض يمنحه االتحاد
 .المفر  الذا يملكه وعلى حصته الشائعة في األه ا  المشتركة من العقار اله  

 تحس  مرتبة هذا االمتيا  من يوم قيده . 

فاي فلساطين التاي  ةالقاوانين الصاصا أحدعند البحث في النصين السابقين نهد أن هذا القانون       
الماالك عناادما يقااوم هااذا حيااث أعطااى هااذا القاانون حااق امتيااا  التحاااد  االمتياا ،نصات علااى حقااوق 

                                                 
 ( م.2111لسنة   (7قانون العمل الفلسطيني رقم )( من 85المادة   1

 ون المدني الفلسطيني من مشروع القان 1312وكذلك المادة  161، ب السابق المرجعالسندورا، عبد الر اق:  2

 .قانون العمل الفلسطيني من 12 المادة 3
 .0229لسنة  0رقم  ملكية الطوابق والشقق الفلسطينيالمادة من قانون  4
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حيااث يكااون هااذا  الت امااات،االتحاااد بماانح قاارض ألحااد الشااركا  لتمكينااه ماان أن يقااوم بمااا عليااه ماان 
 الماااالك،االمتيااا  واقااع علااى الهاا   المفاار  الااذا يملكااه الشااريك الحاصاال علااى القاارض ماان اتحاااد 

ة هاذا االمتياا  تحادد فاان رتبا العقاار، وكاذلكوكذلك على حصته الشاائعة فاي األها ا  المشاتركة مان 
 من تاري  تسهيله بالسهل العقارا 

 تنظيم مهنة المحاماة  بشأن 0999( لسنة 3رقم )ثالثا: قانون 

علاااى  ألتعاااا  المحامااااة وماااا يلحاااق بداااا مااان لقاااد ناااب قاااانون المحااااميين النظااااميين فاااي فلساااطين 
أو ة عماال المحااامي موكلااه نتيهاا آإلااىمصااروفات امتيااا  يلااي مباشاارة حااق الص انااة العامااة علااى مااا 

 .1نوعدا(كان  أياالحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات اإفرا  والكفاالت 

مباشارة  ياأتيالمحاامي حاق امتياا    أعطاى أتعااهاذا الانب  أنعند البحث فاي الانب الساابق نهاد 
المحاامي   أتعااهاذا القاانون قادم امتياا   أن كومعنى ذل امتيا بعد ما يكون للص انة العامة من حق 

 العامة.أية امتيا ات تلي امتيا  الص انة على 

  0911لسنة  02رقم  التجارة األردني رابعا: قانون

عان لقد ها  في نصوب هذا القانون وبالتحديد النصوب التي تحد ت عن أحكام الوكالة بالعمولاة 
ة وقااد نااب هااذا اهاار الوكياال بالعمولااة والااذا اعتباار حساا  نصااوب هااذا القااانون ماان الااديون الممتااا  

 القانون على

اساااتيفا  همياااع  ألهااالالمص وناااة  أو إلياااهللوكيااال بالعمولاااة امتياااا  علاااى قيماااة البضاااائع المرسااالة  -5
فاي مادة وهودهاا  أوقبال تسالمه البضاائع  أكانالقروض والسلف والمدفوعات التي قام بدا سوا  

 في حيا ته

 دا هذا االمتيا  بمهرد إرسال البضائع أو ص ندا أو إيداع أينش -2

 من هذا القانون 15هذا االمتيا  أال إذا تحقق الشرط المنصوب عليه في المادة  أال ينش -3

                                                 
 رقم. قانون المحامين النظاميين الفلسطينيينمن  32المادة  1
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 يدصل في هذا االمتيا  مبلغ الدين األصلي مع الفوائد والعموالت والنفقات  -4

يسااتوفي ماان  نبالعمولااة أإذا كاناات البضااائع قااد بيعاات وساالمت لحسااا  الموكاال فيحااق للوكياال   -1
 1 الموكل(ئني  مندا قيمة دينه قبل دا

  0914لسنة  02قانون الشركات رقم خامسا: 

علاى تميا  الاديون التالياة علاى كافاة  1مان قاانون الشاركات الساابق الاذكر الفقارة  211 نصت الماادة
 وهي:الديون األصرى أ نا  عملية التصفية وتدفع أوال 

  والحكومية.هميع الضرائ  والعوائد البلدية 

  الشركة.مستصدم في  أوموظف  ألاتحقة والروات  المس األهورهميع 

  الشركة.مستصدم في  أوعامل  ألاوالتعويضات المستحقة  األهورهميع 

  للشركة.مؤهر عن عقارات مؤهرة  ألاالمستحقة  اإيهارهميع بدالت 

الاديون الماذكورة ماع بعضادا الابعض وتادفع بكاملداا   تتساوىالفقرة ال انية من المادة نصت على انه 
بالتسااوا، ففاي هاذه الحالاة تصفاض نسابيا  هميعداا،كانت موهودات الشركة ال تفاي بتساديدها  إذا إال

الااديون المااذكورة فااورا بعااد االحتفاااظ بالمبااالغ الال مااة لنفقااات التصاافية ومصاااريفدا ويكااون لدااا  وتاادفع
 (.حق امتيا  على ادعا ات الذين يحملون سندات دين بموه  رهن

  2112لسنة  21رقم  ينيالفلسط التامين سادسا: قانون

الصااندوق دائنااا ممتااا ا للمااؤمن تحاات   يكااونانااه  ( منااه176فااي المااادة   حيااث هااا  فااي هااذا القااانون
 .2الحادث(التصفية بما دفعه من مبالغ بسب  

                                                 
 .1166لسنة  12رقم  قانون التجارة األردنيمن  16المادة  1

لقانون الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث السير وللم يد حول الصندوق الفلسطيني الرهوع  يقصد هنا بالصندوق 2
 .3002سنة  10التامين الفلسطيني رقم 
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 0912لسنة  0قانون الجمارك والمكوس رقم  سابعا:

حياااث نصااات علاااى  هاااذا القاااانون بالحاااديث عااان امتياااا ات الرساااوم الهمركياااةنصاااوب هاااا ت       
مصاالحة الهمااارك ماان اهاال تحصاايل الرسااوم والغرامااات والمصااادرات واالسااتردادات بامتيااا    تتمتااع

 هميااع الظااروف حتااى فااي حالااة اإفااالس،ويعماال بدااذا االمتيااا  فااي  ،علااى أمااوال المكلفااين المنقولااة
ا  التي يقدمدا وباألفضلية على هميع الديون ما عدا المتعلقة مندا بصيانة األشيا  ومصاريف القض

 .1والديون التي لدا امتيا  على المنقوالت(  ،الشصب ال الث

 2102لسنة  4ثامنا: القانون المدني الفلسطيني رقم 

عند البحث في هذا القانون نهد انه قد تنااول فاي آصاره موضاوع حقاوق االمتياا  وتاولى ترتيبداا      
متيا   م شرع بتفصيلدا وترتيبداا فيماا بينداا وذكر بداية أهم األحكام العامة لحقوق اال 2في نصوصه

حيث ها  في بداية نصوصه بذكر ماهية حقوق االمتيا  والتي هي كما ذكر  أولوية يقررها القانون 
 .3 لصفته(لحق معين مراعاة منه 

 الفرع الثالث: التعارل بين نصوص القوانين السابقة في تحديد رتبة المتيازات

انين السااابقة الااواردة فااي فلسااطين والتااي نصاات نصوصاادا علااى بعااض عنااد البحااث فااي نصااوب القااو 
وهاي تتعاارض  ، النصوب السابقة لام تضاع ترتيباا لداذه الحقاوق فيماا بينداا أنالحقوق الممتا ة نهد 

قااااانون المحااااامين  أنالمحاماااااة نهااااد  أتعااااا وذلااااك ماااا ال عنااااد البحااااث فااااي امتيااااا   ، فااااي هاااا   مندااااا
 ، أماامباشارة بعاد امتياا  الص اناة العاماة ياألتعاا  ياأتامتيا  هذه قد هعل  ،الفلسطيني السابق الذكر

ر   أماواللحقاوق العامال حاق ممتاا ا علاى  أنقاد ذكار  2111لسانة  7قانون العمل الفلساطيني رقام 
لساانة  23قاانون التنفيااذ الفلسااطيني رقاام  إلااىوكااذلك بااالرهوع ، ولاام يحاادد درهااة هاذا االمتيااا ، العمال 
وحدد ه   من هذه الحقوق وذكر في النتيهاة ، عامة وصاصة  إلىالمتيا  الذا قسم حقوق ا 2115

فعناد مقارناة قاانون التنفياذ الماذكور ، حقوق االمتيا  الصاصاة تتقادم علاى حقاوق االمتياا  العاماة  أن
                                                 

 .0293لسنة  2قانون الجمارك والمكوس الفلسطيني رقم من  97المادة  1
 3003لسنة  2 القانون الفلسطيني رقممن  0200-0372للم يد الرهوع إلى نصوب المواد من  2
 3003لسنة  2القانون المدني الفلسطيني رقم من  0372المادة  3
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هناك اصاتالف  أن أهد فإننيفي فلسطين التي نصت على حقوق االمتيا   ةببقية النصوب القانوني
قاانون التنفياذ الفلساطيني الماذكور لام يانب علاى بعااض  أنكماا ، تلاك الحقاوق وتعاارض فاي ترتيا  

في تقسيم الديون عند  إشكالالذا يهل هناك  األمرحقوق االمتيا  التي وردت في نصوب صاصة 
لااذلك ،فاانحن فااي فلسااطين بحاهااة إلااى نصااوب تحااد حقااوق االمتيااا  تاا احم تلااك الحقااوق فيمااا بيندااا 
،وترتيبدا في حاال ت احمات هاذه الحقاوق ماع بعضادا الابعض أو حتاى  بشكل واضح وتحديد درهاتدا

في حال ت احمت مع الرهن الن أيضا النصوب في فلسطين لم تحل إشكالية ت احم حقاوق االمتياا  
 .الديون العينيةفيما بيندا أو في حالت ت احمت مع 

ب قااانون التنفيااذ وعنااد الحااديث عاان التعااارض البااد أيضااا ماان التطاارق إلااى التعااارض بااين نصااو     
المدني األردني والقانون المدني المصرا في ترتي  حقوق االمتيا  حيث  النافذ، والقانون يالفلسطين

التقسايم  نوالمصارا، وا األردنايورد فاي القاانون  قانون التنفيذ الفلسطيني رتبدا بشاكل مغااير لماا أن
تاا ة امتياا ا عاماا ودياون ممتاا ة امتياا  دياون مم إلاىالوارد في قاانون التنفياذ الفلساطيني هاو تقسايمدا 

فاااي اساااتيفا   حقاااوق االمتياااا  الصاصاااة يتقااادمون علاااى حقاااوق االمتياااا  العاماااة أصاااحا وان صااااب 
 .1ديوندم

أيضااا نهااد أن بعااض القااوانين الصاصااة فااي فلسااطين أعطاات لاابعض الااديون امتيااا  ولكندااا لاام      
قااد يصلااق إشااكالية عنااد تاا احم هااذه الااديون  تحاادد رتبااة امتيا هااا عنااد وهااود أك اار ماان دياان ممتااا  ممااا

 .واحدووهود أك ر منة دين ممتا  مما نصت عليه القوانين الصاصة في أن 

 

  

                                                 
 (.3002لسنة  10قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ( من 041المادة  1
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 الفصل الثاني

 األحكام الخاصة بكل نوع من أنواع المتياز
ة لحقاااوق االمتياااا  مااان حياااث الحاااديث فاااي الفصااال األول مااان الرساااالة عااان األحكاااام العامااا بعاااد     

التااي  العينيااة والصصااائبالتااي تتمياا  بداا عاان باااقي الحقااوق  أهاام صصائصاادا نعاا يثوالحااد تعريفداا
اهاام اآل ااار و ، وطريقااة انقضااا  هااذه الحقااوق ، تتشااابه فيدااا حقااوق االمتيااا  مااع باااقي الحقااوق العينيااة

تمات فيداا مراعااة  والتاي،والحكماة المتوصااة مان تقريار هاذه الحقاوق ، المترتبة على م ل هاذه الحقاوق
 أنااواع أهاام اام بعااد ذلااك تاام الحااديث عاان تصتلااف حساا  طبيعااة هااذا الحااق  والتااي الحقااوقصاافة هااذه 

وكل ماا يتعلاق باألحكاام العاماة لداذه الحقاوق سايتم هناا الادصول فاي ، وكيفية ترتيبدا، حقوق االمتيا 
صاميم هاذه الحقاوق للحاديث عنداا بشاي  مان التفصايل حياث سانتناول الحاديث عان كال ديان ممتااا  

حيث سنحدد أنواع الديون الممتا ة ومرتبتدا  ا الدين وما يتعلق به من أحكام صاصةوكل ما يمي  هذ
 . وما هو مبنى هذا الدين والغرض منه وما هو الحق المضمون به

 وحقوق المتياز ذات الوعاء المتغير حقوق المتياز العامة األول:المبحث 

امتيا  عامة وهي تقع على كافة أموال  لقد تم تقسيم حقوق االمتيا  في ا ل  التشريعات إلى حقوق
وحقااوق امتيااا  صاصااة مندااا حقااوق امتيااا  صاصااة تقااع علااى عقااار  ،المنقولااةالماادين المنقولااة و ياار 

امتياا  أطلاق عليداا حقاوق امتياا  ذات الوعاا   وقوهنااك حقاوحقوق امتيا  صاصة تقع علاى منقاول 
 .1المتغير

حال واحدة أا انه  علىمتيا  الذا ال يستقر وعاؤه حيث يقصد باالمتيا  ذا الوعا  المتغير أا اال
لنااوع معااين  إالال يتساع  أصاارىالمادين ماان منقاوالت وعقااارات وفااي مارة  أمااواليتساع ليشاامل مارة كافااة 

 منقوالت. أوعبارة عن عقارات  األموالالمدين سوا  كانت هذه  أموالمن 

ال يها  شادرها ولاو  اإال أنداة تبعياة حقوق االمتيا  العامة وان كانات حقاوق عينيا أنويه  التنويه 
الماادين لااو تصاارف فااي مااال ماان  أنال تصااول صاااحبدا حااق التتبااع حيااث  عقااارا ولكندااا كااان محلدااا

                                                 
 .المرجع السابقوكذلك بيان يوسف، هي :  317ب  السابق، المرجعسوار محمد وحيد الدين:  1
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 عناادحااق التقاادم  أصااحابدافدااي فقااط حقااوق تصااول  المااال،فااال يهااو  للاادائن التنفيااذ علااى هااذا  أموالااه
لادى المادين مان أماوال قابلاة للحها  وقات قبل بقية الدائنين عند التنفيذ على ما يكاون استيفا  الدين 

 .1التنفيذ

 المطلب األول: حقوق المتياز ذات الوعاء المتغير

حقااوق االمتيااا  ذات الوعااا  المتغياار التااي تشاامل تااارة أمااوال الماادين كلدااا وتااارة تقتصاار علااى        
 من:مال معين من أموال المدين وهي تشمل كل 

 ضائية : امتياز المصروفات القاألولالفرع 

 أنفقاتيكاون للمصاروفات القضاائية التاي  على  األردنيمن القانون المدني  1432لقد نصت المادة 
هاااذه األماااوال المااادين وبيعداااا حاااق امتياااا  علاااى  مااان  أماااواللمصااالحة الااادائنين المشاااتركة فاااي حفاااظ 

 .2(وتستوفى قبل أا حق آصر

علاى القاانون المادني الفلساطيني  أما عن الموقف الفلسطيني مان هاذا االمتياا  فقاد ناب مشاروع    
القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعداا لداا امتياا  علاى  المصروفات 

 .3 من هذه األموال

مضاامونا باارهن  أوولااو كااان ممتااا ا  آصاارحااق  أاهااذه المصااروفات قباال   تسااتوفىكااذلك نااب علااى 
المصروفات في مصلحتدم وتتقدم المصاروفات التاي  أنفقترسمي بما في ذلك حقوق الدائنين الذين 

 .4التو يع( إهرا في  أنفقتعلى تلك التي  األموالفي بيع  أنفقت

                                                 
، دار ال قافة للنشر والتو يع في ضوء الفقه اإلسالمي واألنظمة السعوديةالوجيز في الحقوق العينية العربي، بلحا :  1

 .226، ب 2115، سنة 1عمان، ط
والتي نصت على ما يأتي  المصروفات القضائية التي أنفقت  القانون المدني المصريمن  1138تطابق مع نب المادة  2

  على  من هذه األموال وتستوفى هذه المصروفات قبل أا حق لمصلحة هميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعدا لدا امتيا
آصر ولو كان ممتا ا أو مضمونا برهن رسمي بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحتدم وتتقدم 

 المصروفات التي أنفقت في بيع الموال على تلك التي أنفقت في إهرا ات التو يع(. 

  القانون المدني الفلسطيني من مشروع 0322المادة  3

 المرجع السابق 4
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 بالمتياز  نماهية الدين المضموأول: 

إن الحاااق الممتاااا  فاااي هاااذا الناااوع مااان حقاااوق االمتياااا  هاااو المصاااروفات التاااي تااام إنفاقداااا لمصااالحة 
 أماوالعلاى  األصتااموهي تشامل مصاروفات وضاع لمدين وبيعدا ا أموالفي حفظ  1الدائنين المشتركة
ومصاااااروفات الحهااااا  االحتيااااااطي والتنفياااااذا ومصاااااروفات البياااااع باااااالم اد العلناااااي المااااادين وهردهاااااا 
وصااي  وأتعااا أمااوال المفلااس وأتعااا  وكياال التفليسااة ومصااروفات تصاافية التركااة ومصااروفات إدارة 

 .2دائنيهالمدين على  ومصروفات تو يع ال من الناتخ عن أموال التركة

يتم الرهوع على من استفاد من  أنمن العدل حيث انه  3ها  هذا االمتيا  طبقا لقاعدة الغرم بالغنم 
هاااذه  إنفااااقياااتم حاااث وتشاااهيع الااادائنين علاااى  أنهاااذا االمتياااا  مااان اهااال  أيضااااهاااذه النفقاااات وهاااا  

 . من فائدة تعود على هميع الدائنين إنفاقدا يوفات لما فصر الم

 نيا: شروط تطبيق هذا المتياز ثا

   القاانون  اإهرا اتاي تطلبدافاي  إنفاقداايكون قاد تام  إا قضائية،تكون هذه المصروفات  أنيه
تو يع  مندا على الدائنين م ال ذلك مصروفات  األموال أوعلى بيع تلك  المدين أو أموالعلى 
وفات القسمة الرضائية لألماوال فال تعتبر م ال مصر  والصبرا ، والم ايدة لذلك ،والكشف ،الحه 

 .4الشائعة وال مصاريف التصفية الودية ألموال المدين

  باالمتيااااا  أن تكااااون هااااذه المصااااروفات أنفقاااات لمصاااالحة هميااااع الاااادائنين الااااذا يحااااتخ علاااايدم
فاي حااال أن هااذه النفقااات لاام يساتفيد مندااا إال ماان أنفقدااا فااال  والم اياادة، أماااالحهاا   تكمصاروفا

م اال ذلاك مصاروفات الادعوى التاي يرفعداا المادين علاى 5علاى أماوال المادين له االمتيا  يكون 

                                                 
 142، ب المرجع السابقالسندورا، عبد الر اق:  1
آن أتعا  وصي التركة تو ق بامتيا  مصروفات الحفظ  414، ب المرجع السابقها  في كتا  مرقس سليمان:  2

 قضائية. واإصالح إذا تعذر على صاحبدا ألا سب  من األسبا  االستناد إلى المصروفات ال
 مهلة األحكام العدلية  3

 .311، ب المرجع السابقسوار، محمد وحيد الدين:  4

 .146ب  المرجع السابقالسندورا، عبد الر اق:  5
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الدعوى إلى صدور حكام فاي  باوت الادين فاان مصاروفات هاذه الادعوى ال هذه  أدت دائنة، فان
 المدين.يكون لدا امتيا  على أموال 

 ون اإهاااارا ات التااااي اتصااااذت وتاااام إنفاااااق المصااااروفات القضااااائية عليدااااا قااااد تماااات طبقااااا أن تكاااا
 الماااأمورينم اااال ذلاااك مصاااروفات مااان يكاااون اشاااتراكدم فاااي اإهااارا ات ال ماااا م ااال ، 1للقاااانون

 والصبرا .القضائيين 

 الغرل من هذا المتياز ورتبته ثالثا:

ياة الحقاوق هاو حسا  اعتقاادا انطالقاا إن الددف من تقرير م ل هاذا الحاق وتقديماه علاى بق       
هذه المصروفات تنفق من اهال مصالحة معيناة فيها   أنحيث  ،2بالغنم( الغرم القاعدة الفقدية  من

 أصرى. نديو  أيةتستوفى قبل  أنبنا  على ذلك 

كما أن هذه المصروفات تستوفى من الحصيلة النقدية التي تمت بعد بيع أماوال المادين التاي        
حيااث أن كاال مااا تاام إنفاقااه لتحوياال أمااوال الماادين إلااى نقااود يسااتوفى ماان تلااك  ،3رف بسااببداتاام الصاا

 ذكرها.النظر عن سب  اإنفاق طبعا إذا توافرت الشروط التي سبق  النقود، وبغض

 إذانميا  باين ماا  أنفاال باد مان  الممتاا ة،بصصوب رتبة هاذا االمتياا  باين بقياة الحقاوق  أما       
عان منقاول  عباارةكاان هاذا الماال هاو  عقاارا، فاإذا منقاوال أميقاع علياه حاق االمتياا  كان المال الاذا 

بحياااث يتقاادم هاااذا االمتيااا  علاااى  يااره مااان حقاااوق  األولااىالمرتباااة  هفااان هاااذا االمتيااا  ياااولي صاااحب
هاو عباارة عان   االمتيااكاان الماال الواقاع علياه هاذا  االقاانون، أماا إذاالمتيا  المنصوب عليداا فاي 

فان هذا االمتياا  يتقادم علاى همياع االمتياا ات األصارى المترتباة علاى العقاار ن هذا االمتيا  عقار فا
 .4ذاته

 

                                                 
 .146، ب المرجع السابق 1
  .مجلة األحكام العدلية من 87المادة  2

 

 .203، ب المرجع السابقوحيد الدين:  دسوار، محم 4
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 المبالغ المستحقة للخزانة العامة  ز: امتياالثانيالفرع 

وتسااتوفى ماان  ماان  امتيااا ،هميااع األمااوال والضاارائ  والرسااوم المسااتحقة للحكومااة يكااون لدااا       
 .1ا  قبل أية حقوق أصرى وفي أا يد كانت هذه األموالاألموال المتعلقة باالمتي

 الضااارائ  عاماااا أماااا عااان قاااانون التنفياااذ الفلساااطيني فقاااد هاااا  فاااي بناااد الاااديون الممتاااا ة امتياااا ا      
والرسااوم التااي تهبيدااا الدولااة مدمااا كااان نوعدااا سااوا  كاناات ماان األمااوال التااي تهبااى مباشاارة أو ماان 

 .2 صالل وسيط(

 ون بهذا المتياز الدين المضم أول:

ن لااه و يشاامل هااذا االمتيااا  الرسااوم والضاارائ  وأيااة حقااوق أصاارى للدولااة ماان أا نااوع كااان يكاا        
حيث يتم اساتيفا  هاذه الاديون مان  مان ، 3المقررة في القوانين الصادرة بدذا الشأن امتيا ، وبالشروط

أو مضاامونا باارهن مااا عاادا  ا،ممتااا  األمااوال الم قلااة بدااذا االمتيااا  قباال أا حااق آصاار حتااى لااو كااان 
 القضائية.المصروفات 

 ثانيا: الغرل من هذا المتياز 

لاذلك فداي مان ، يبنى هذا االمتيا  على أن هذه األماوال هاي مصادر مدام مان مصاادر ماوارد الدولاة
فااإذا مااا تااوفرت هااذه األمااوال سااارت مرافااق  الدولاة،األماوال التااي تساااعد علااى اسااتمرارية عماال مرافااق 

يتحمال الضارر الصااب لادفع الضارر   تطبيقاا لقاعادةتعطيال كماا أن هاذا  ساليم، ودونكل الدولة بشا
 .4العام(

 

 
                                                 

  .من القانون المدني األردني 0422والمادة  لقانون المدني الفلسطينيمشروع امن  0200المادة  1
 م.3002لسنة  20قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ، الفقرة  ، من 042المادة  2
 .المرجع السابق 3
 .مجلة األحكام العدليةمن  39المادة رقم  4
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 واألثر المترتب عليه  ذا المتيازهثالثا: وعاء 

 عاماااا، وتاااارة امتياااا اليشااامل همياااع منقاااوالت المااادين فيكاااون  ياااأتيفتاااارة  ،يصتلاااف وعاااا  هاااذا االمتياااا 
وذلااك وفقااا ، ماان عقااارات الماادين إياارادهعلااى  أور معااين مااا وقااع علااى عقااا إذايصاابح امتيااا ا صاصااا 

 تقرره.لنصوب التي 

حيااث تتقاادم ديااون الص انااة العامااة يصااول امتيااا  الص انااة العامااة م يااة التقاادم والتتبااع مااا دام دينااا قائمااا 
أمااا فااي حااال ت احماات هااذه الااديون فيمااا بيندااا فإندااا  القضااائية،علااى بقيااة الااديون بعااد المصااروفات 

 مندا.نسبة قيمة كل تستوفى ب

ذا وقااع هااذا االمتيااا  علااى عقااار  ،1ولكاان هااذا التتبااع ال يحااتخ بااه علااى حااائ  المنقااول حساان النيااة  وا 
 .فانه ال يه  فيه التسهيل

المباالغ المساتحقة للص انااة العاماة تساتوفى ماان  مان األماوال الم قلااة  التتباع، فااانفيماا يصااب حاق  أماا
ن للدولااة الحااق فااي تتبااع المااال الم قاال باالمتيااا  ماان اهاال حيااث يكااو  كاناات،يااد  أابحااق االمتيااا  فياا
يد كان هذا المال ولكن كما ذكرت سابقا فان حق التتبع ال ياؤ ر علاى مان حاا  أا  التنفيذ عليه في

 .2المنقول بحسن نية

 ت الحفظ والترميمالفرع الثالث: مصروفا

 أول: ماهية الحق الممتاز

 وترميماه، فدناالمبالغ التي يتم صرفدا مان اهال حفاظ المنقاول حق االمتيا  هنا هو عبارة عن ا     
التااي تنفااق ماان اهاال المحافظااة علااى  تالمصااروفا عقااارا، فكافااةال بااد أن يكااون المحفااوظ منقااوال ال 

 منااه تعتبااربعضااا  كلااه، أوأو لتلااف  ،المنقااول والتااي لوالهااا ألصاابح المنقااول  ياار صااالح لالسااتدالك
 ممتا ة.ديونا 

                                                 
 . 322، ب السابق المرجعسوار محمد وحيد الدين:  1
 .220 المرجع السابقالر اق: السندورا، عبد  2
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 ،1في المرتبة ال ال ة بعد المصاروفات القضاائية والمباالغ المساتحقة للص اناة العاماة  ها  هذا االمتيا 
أما بصصوب قانون التنفيذ الفلسطيني النافذ فانه لم يشر في نصوصه إلى م ل هاذا االمتياا ، ألناه 

فاي ترتيا  حقاوق االمتياا   عأصال قد تعارض ماع القاانون المادني األردناي والمصارا وحتاى المشارو 
قدم أصحا  حقوق االمتيا  الصااب علاى أصاحا  حقاوق االمتياا  العاام فاي اساتيفا  ديوناه  ،حيث

حياااث نهاااد اناااه اصتلاااف ك يااارا عااان  ياااره مااان القاااوانين فاااي اناااه لااام ياااذكر ا لااا  حقاااوق االمتياااا  ،2
 المنصوب عليدا في القانون المدني األردني والمصرا وحتى مشروع القانون المدني الفلسطيني. 

أهااارة الساااااعاتي الااااذا يصاااالح  ساااايارة، أوهااااذه الااااديون أهاااارة الميكاااانيكي الااااذا يصاااالح وم اااال       
المصاروفات التاي ينفقداا شاصب إنقااذ منقاول  منا ل، أوآو أهرة النهار الذا يصلح أ اث  ،الساعة

لماان قاادمدا  بنفساه أوهاذه النفقااات  أنفااقهااذا االمتياا  لماان  الغاارق، وي باتماان  الحرياق، أولغياره ماان 
ماا كانات  إذاولقاضي الموضوع تقدير مساالة  ،آصرأا شصب  المنقول، أوره سوا  مالك لينفقدا  ي

 .3ال أمحفظ المنقول  إلىبالفعل  أدتهذه النفقات قد 

ذا كااان المنقااول فااي حيااا ة ماان قااام بحفظااه وترميمااه كااان لااه حااق فااي أن يحاابس هااذا المنقااول       وا 
ذا صر  المنقول من حيا ته برضا اه فقاد حقاه فاي الحابس وكاذلك يكاون لان حفاظ حتى يستوفي حقه وا 

الن حق التتبع من مستل مات هذا الحاق ماا لام يقاع المنقاول فاي ياد حاائ  حسان 4المنقول حق تتبعه 
 النية 

 محل هذا المتياز والغرل منه  ثانيا:

يقااع هااذا االمتيااا  علااى كاال المنقااول الااذا تاام حفظااه وترميمااه ال علااى مااا  اد بسااب  التاارميم        
لحفظ فحس ، ويشترط في هذا االمتيا  أن يبقاى المنقاول محتفظاا بذاتيتاه فاإذا تغيار المنقاول تغيارا وا

                                                 
التي نصت على  المبالغ التي أنفقت في حفظ المنقول، وفيما يل م له مشروع القانون المدني الفلسطيني من 0200المادة 1

من ترميم ،يكون لدا امتيا  عليه كله وتستوفى هذه المبالغ التي أنفقت من  من المنقول الم قل بحق االمتيا  بعد المصروفات 
 ئية والمبالغ المستحقة للص انة العامة مباشرة (.القضا

 م.3002لسنة  32رقم  قانون التنفيذ الفلسطينيمن  023المادة 2
 . 244ب  المرجع السابقوكذلك مرقس، سليمان:  224، ب المرجع السابقالسندورا: 3
 .229، ب المرجع السابق4
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معالمااه، أو اناادمخ مااع  يااره كاندماهااه مااع عقااارا ليصاابح عقااارا فااان هااذا االمتيااا   ماديااا، وضاااعت
 ي ول.

ظ الماال لقد تم الانب علاى هاذا الحاق لماا لحفاظ المنقاول مان أهمياة كبارى حياث أن مان يحفا       
أو الداااالك ال باااد لاااه مااان أن يتقااادم فاااي  ،ويحمياااه مااان التلاااف والصااارا  قائماااا،ويسااااعد علاااى بقائاااه 

الحصول على نفقات حفظ هذا المنقول حيث لو هذه النفقات التي صرفت مان اهال حفظاه لماا كاان 
 .النفقاتمن الدائنين بعدها استيفا  ديونه لوال تلك  أحد عالذا معه ال يستطي أصال، األمرموهودا 

 مرتبة هذا المتياز ثالثا:

، يااأتي هااذا االمتيااا  فااي مرتبااة تاليااة للمصااروفات القضااائية والمبااالغ المسااتحقة للص انااة العامااة     
أماا المشاارع األردناي عناد ذكاار  ، وهاذا ماا ناب عليااه المشارع المصارا فاي القااانون المادني المصارا

لااام ياااذكر معداااا ، صاااروفات الص اناااة العاماااة وم ، رتباااة حقاااوق االمتياااا  ذكااار المصاااروفات القضاااائية
صالحه بينما مشروع القاانون المادني الفلساطيني وفاي الماادة  مناه  1311مصروفات حفظ المنقول وا 

نصت على   أن المبالغ التي أنفقت في حفظ المنقول وفيما يل م له مان تارميم يكاون لداا امتياا  لياه 
ن المنقااااول الم قاااال بحااااق االمتيااااا  بعااااد المبااااالغ ماااان  مااااكلااااه ( كمااااا نصاااات علااااى   تسااااتوفى هااااذه 

أماا فيماا بينداا فيقادم بعضادا علاى  ، المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للص اناة العاماة مباشارة
 بعض بحس  الترتي  العكسي لتواري  صرفدا ( .

حااق التتبااع ماان  فيدااا، النكمااا يكااون لماان حفااظ المنقااول ورممااه حااق تتبعااه فااي أا يااد يكااون        
الحياا ة فاي المنقاول ساند  ن مات هذا الحاق ماا لام يقاع هاذا المنقاول فاي ياد حاائ  حسان النياة المستل

 .1االمتيا وال يحتخ على حائ  المنقول بحسن نية بحق  الحائ ،

 

 

                                                 
المكت  الفني للموسوعات القانونية، العينية األصلية والتبعية، الشامل في حق الملكية والحقوق عبد الوها :  دعرفة، السي1

 .216اإسكندرية، ب
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 المطلب الثاني: حقوق المتياز العامة

 ةو يار المنقولا الاواردة علاى همياع أماوال المادين المنقولاة  حقوق االمتيا  العامة هي حقاوق االمتياا
الاادائن حااق  األصاارىحقااوق االمتيااا  العامااة تعطااي كسااائر حقااوق االمتيااا   أنكمااا ، 1معاااأو اال نااين 

يستوفي المدين الذا له حق امتياا  ديناه قبال  ياره  ثالدائنين حيالتقدم في استيفا  دينه على سائر 
 .2مين أمن الدائنين حتى لو كانت بقية الديون مو قة برهن أو ت

 3مكاان تصااور أن حقااوق االمتيااا  العامااة تماانح صاااحبدا حااق تتبااع المااال فااي أا يااد يكااون فيدااا ال ي
بينما يرى الدكتور محمد وحيد الدين سوار أن هذا االمتيا  يعطي صاحبه حق تتباع الماال تحات ياد 

 .4اأم عقار  الغير سوا  كان المال منقوال

 الفرع األول: امتياز العمال 

في ك ير من التشريعات بتو يق اهر  حداالذا  األمر ة ن عة حماية للعامل لقد ها ت الن عة الحدي 
تكااون  ثالماادين بحيااماان  أهاارهالعاماال بحااق امتيااا  يكفاال لااه التقاادم علااى سااائر الاادائنين فااي اسااتيفا  

اإنساانية  تالعامال وذلاك انطالقاا مان االعتباارا االمتياا  اهاربموها  هاذا  العمل ضامنةأموال ر  
 العامل هو محور قوته ومصدر قوت يومه.وصاصة أن اهر 

علاى أن اهار العامال هااو  م للاانب2111 لسانة 7رقام وهاذا أيضاا ماا حادا قااانون العمال الفلساطيني  
كغياااره مااان القاااوانين حياااث هاااا  قاااانون العمااال الفلساااطيني الماااذكور فاااي  البياااة 5ماان الاااديون الممتاااا ة 

تمييا ه عان بقياة الادائنين حتاى فاي نصوصه في صف العامل وضامانا الساتيفائه حقاوق إضاافة إلاى 
 العمل.استيفا  دينه من أموال ر  

                                                 
 .486، ب : المرجع السابقعيد ادوارد وعيد كريستيان 1
 .174، بالمرجع السابقديا ، اسعد:  2
  .111، ب السابق المرجعيوسف:  نرهي ، بيا 3

  327.، ب المرجع السابقسوار محمد وحيد الدين:  4
 .م211لسنة  7رقم  من قانون العمل الفلسطيني( 85مادة  ال 5
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اهار العامال كحاق  ىيشاير إلاهاذا القاانون لام  أن أهدقانون التنفيذ الفلسطيني النافذ  إلىعند الرهوع 
والقاااانون المااادني المصااارا  األردنااايولااام يااانب علاااه ولااام يبحاااث باااه مقارناااة بالقاااانون المااادني   ممتاااا

للمباالغ  يكاون الفلساطيني حيث ها  في مشاروع القاانون المادني  مدني الفلسطينيومشروع القانون ال
اآلتية امتيا  على كافة أموال المدين من منقول وعقار المبالغ المستحقة للصدم والكتبة والعمال وكل 

 .1 األصير(أهير آصر وذلك بالنسبة للهور والروات  من أا نوع كان عن الستة أشدر 

 يون التي يضمنها امتياز العامل ماهية الد: أول

هاذا العمال  طبيعاةعن الذا يستحقه العامل عن عمله بغض النظر  األهريو ق امتيا  اهر العامل 
كمااا ياادصل فااي األهاار كاال مااا يتقاضاااه العاماال فااي مقاباال 2معنويااا  أوبحيااث قااد يكااون المقاباال ماديااا 

ن المبيعااات وباادل انتقااال وباادل ماان راتاا  واهاار وعااالوات و ااال  معيشااة ونساا  مئويااة ماان  مااعملااه 
 .3سفر وبدل ا ترا 

يشامله  األهارمان الاديون فكال ماا يادصل فاي مفداوم  األهارال يضمن امتيا  العامل ماا عادا         
عناد التحاقاه بالعمال  األهيارمين الاذا يدفعاه أهذا االمتيا  ال يضمن مبلغ التا أنهذا االمتيا  حيث 

تام فصال  إذا  العمل وال المبالغ المستحقة علاى سابيل التعاويض لر  األهيروال المبالغ التي يقرضدا 
للعاماال علااى ساابيل الدبااة وال يشاامل االمتيااا  المكافااأة  ىالتااي تعطااالعاماال فصااال تعساافيا وال المبااالغ 

التي تستحق للعامل عند نداية الصدمة وال المصروفات القضائية التاي أنفقداا األهيار للحصاول علاى 
 .4حكم باهره

ا اناه ال ياؤ ر علاى هاذا االمتياا  طبيعاة وكيفياة اقتضاا  العامال ألهاره ساوا  كاان يقتضاي كما       
كمااا أن هااذا ، 5أهااره أساابوعيا أو شاادريا أو يومااا أو حساا  العماال الااذا ينهاا ه أو أيااة طبيعااة أصاارى 

 معتاد.االمتيا  يشمل هميع ما يتقاضاه العامل بشكل منتظم ومستمر ويحس  من أهره بشكل 

                                                 
 .القانون المدني الفلسطينيمن مشروع  0203المادة  1

 .331، ب المرجع السابقسوار محمد وحيد الدين:  2

 161، ب المرجع السابقالسندورا، عبد الر اق:  3

 .331 السابق عالمرج مد وحيد الدين:وكذلك سوار، مح 611وب 151للم يد انظر السندورا: المرهع السابق ب  4

  .121، ب السابق عالمرج رهي ، بيان يوسف: 5
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 بهذا المتياز  التي المشمولة تئاثانيا: الف

قانون العمل عندما هاا  لحماياة العماال كاذلك ناب علاى الفئاات المسات ناة مان هاذا القاانون وحاددها 
وبماا أن هاذه الفئاات ال تساتفيد مان قاانون العمال بالتاالي ال يطباق عليداا هاذا االمتيااا  بشاكل واضاح 

بااالطبع يقصااد  نممتااا ة كاااهااي حقااوق  عمااالعناادما ذكاار أن حقااوق ال 1لعماال الفلسااطينيا ن قااانونال
الاااذين يشاااملدم هاااذا القاااانون كقاااانون صااااب وذلاااك كاااون اناااه ليسااات هنااااك نصاااوب عاماااة كماااا فعااال 

لساااانة  8رقاااام  األردناااايقااااانون العماااال  إلااااى إضااااافة األردناااايفااااي القااااانون الماااادني  األردناااايالمشاااارع 
الصاادم والكتاااا   افااتتومكومرتبااات وتعويضاااات  أهااورالمبااالغ المساااتحقة ماان بااالنب علااى   1116

حاق امتياا  علااى  ةأشادر األصيار مساتحق فاي الساتة  وماا هايكاون لداا بقادر  آصار أهياروالعماال وكال 
قااد عااالخ امتيااا  حقااوق  األردناايالمشاارع  أنالماادين ماان منقااول وعقااار ( بالتااالي نهااد  أمااوالهميااع 

القااانون الماادني وكااذلك  1116لساانة  8رقاام  األردناايماان موقااع وهااي قااانون العماال  أك اارالعمااال فااي 
لساانة   11 هااذا االمتيااا  فااي قااانون الضاامان االهتماااعي رقاام األردناايعااالخ المشاارع  وأيضااا األردنااي
يكااون للمبااالغ المسااتحقة للمؤسسااة لمؤسسااة الضاامان االهتماااعي ل  أنحيااث نااب علااى    2111

ى هميااع األولويااة علااالماادين ويكااون لدااا  أمااوالهمياع  علااىهااذا القااانون حااق امتيااا   أحكااامبمقتضاى 
 األميريااة األمااوالالااديون بعااد المصااروفات القضااائية وللمؤسسااة حااق تحصاايلدا وفقااا لقااانون تحصاايل 

 .2المعمول به( 

قاانون العمال الفلساطيني هاو مان  أنفي هذا الهانا  نهاد  فلسطينبصصوب وضع التشريع في  أما
 قانون العمل عليدا وهم: كما است نى الفئات التالية من انطباق 3 اعتبر حقوق العمال حقوقا ممتا ة

 .موظفي الحكومة والديئات المحلية 

 صدم المنا ل ومن في حكمدم.  

                                                 
 .رقم لسنة قانون العمل الفلسطيني من( 85المادة   1
 السابق لمرجعوكذلك انظر رهي  بيان يوسف: ا 2111لسنة  11للم يد انظر قانون الضمان االهتماعي األردني رقم  2

 . 131ا  العمال بقانون الضمان االهتماعي، ب لمعرفة الم يد حول عالقة امتي

 م.2111( لسنة 7  قانون العمل الفلسطيني رقم( من 85المادة   3
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 أفراد أسرة صاح  العمل 

هذه  أهوروبالنتيهة نهد أن قانون العمل عندما است نى هذه الفئات من هذا القانون بالطبع لم يعتبر 
ا ة وتلاك الفئاات لام يعتبرهاا القاانون الفئات حقوقا ممتا ة الن ذكر أن حقوق العمال تعتبر حقوقاا ممتا

وهاا  مشاروع القاانون المادني الفلساطيني الاذا  ال ينطبق عليدم هاذا االمتياا  يمن فئة العمال بالتال
حاق امتياا  بقادر ماا هاو  رأهير أصالصدم والكتا  والعمال وكل  أهورنب على اعتبار لم يقر بعد 

 .1ةأشدر األصير مستحق في الستة 

مشااارع األردناااي فاااي قاااانون العمااال الماااذكور أعااااله اعتبااار اهااار العامااال مااان الاااديون كاااذلك نهاااد أن ال
الممتااا ة واعتبرهااا ممتااا ة ماان الدرهااة األولااى تتقاادم علااى مااا عااداها ماان ديااون بمااا فااي ذلااك الضاارائ  

اماا مشاروع القاانون المادني الفلساطيني فقاد اعتبار امتياا  2والرسوم والحقوق األصرى المساتحقة للدولاة
 مل في الدرهة الرابعة بعاد المصاروفات القضاائية والمباالغ المساتحقة للص اناة العاماة ونفقااتاهر العا

 .3الحفظ والترميم

 امتياز موردي المأكل والملبس والدواء الثاني:الفرع 

لقد ها  هذا االمتيا  من اهل التيسير والتسديل على المادين فاي الحصاول علاى الحاهياات         
ساااتطيع أن يمااارس حياتااه الطبيعياااة باادوندا وصصوصااا أن هاااذا االمتيااا  يتعلاااق الضاارورية التااي ال ي

بالمأكااال والملااابس والااادوا  وال ال اااة أماااور التاااي شاااملدا هاااذا االمتياااا  هاااي مااان الحاهياااات األساساااية 
الحكمااة هنااا هااي تااوفير ال قااة فااي ي فاا والضارورية التااي ال يسااتطيع اإنسااان أن يعاايش باادون وهودهااا

يحتاهااه ماان مأكاال  مماااا االمتيااا  لتااردد ماا ال الاادائن فااي تلبيااة طلبااات الماادين الماادين ألنااه لااوال هااذ
 ودوا .وملبس 

 

                                                 
 .مشروع القانون المدني الفلسطيني( من 0203المادة   1
 .22 المرجع السابقسوار، محمد وحيد الدين:  2
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 أول: شروط هذا المتياز 

 حيااث يكااون  والملاابس والاادوا  للماادين السااتدالكدا ولاايس للتهااارة بدااا المأكاالتقاادم حاهيااات  أن
ولاو  أوالده أوتاه مان قبال مان يعاولدم ك وه أوتستدلك مان قبال المادين  أنالغرض من توريدها 

 .1في إعالته اما دامو بالغين  اكانو 

 أما إذا لم يتم تسليندا بالفعل فان هذا االمتيا  يكون قد تم تسليم هذه الحاهيات للمدين فعال  أن
 .2فان التسليم الحكمي يحقق هذا الشرط  أيضاوهنا  ال ي بت للدائن

 وريدها فإذا قام المدين بشرا  الادوا  أو أن يتم تسليم وتوريد هذه الحاهيات فعال ممن يحترفون ت
المأكاال أو المشاار  ماان هااار لااه أو ماان صااديق عليااه ال يعماال بدااذه األشاايا  فااال يكااون  مناااه 

يكااون الاادائن الاذا يحتاارف التهااارة مسااهل فااي  أنولاام يشااترط فاي هااذا البنااد  مضامونا باالمتيااا 
 .3ال يؤدون الضريبة على أرباحدم التهارية  أوالسهل التهارا 

 تكون المبالغ المستحقة عن توريد المأكل والملبس والدوا  قد سقطت بالتقادم أال.  

 ثانيا: الديون المضمونة بهذا المتياز 

المساتحقة للمادين لقاا  قياماة بتورياد حاهاات المادين الضارورية مان يو ق هذا االمتيا  همياع المباالغ 
هميااع المااواد الغذائيااة ماان صضااروات  والملاابس حيااث ياادصل فااي مفدااوم المأكاال 4مأكاال وملاابس ودوا 

ولحااوم وحلويااات حيااث ال يشاامل هااذا االمتيااا  األشاايا  التااي تعتباار ماان الكماليااات م اال المفروشااات 
 .والستائر و يرها من أ اث ال ينة

                                                 
 .221، ب المرجع السابقد وحيد الدين: سوار، محم 1
 .137: بالمرجع السابقرهي ، بيان يوسف:  2

 .161، ب السابق لمرجعوكذلك السندورا: ا 235، ب المرجع السابقسعد نبيا إبراهيم:  3
وريده من المبالغ المستحقة في مقابل ما تم ت  منه حيث ال يضمن هذا االمتيا 1121في المادة القانون المدني السوري  4

 األدوية.
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المدين  أموال التنفيذ علىعلى 1السابقة  أشدروهذا االمتيا  مقصور من حيث المدة على الستة 
ذا تاام بيااع هااذه األمااو  ال ماان  ياار طريااق التنفيااذ الهباارا فااان واقعااة البيااع هااي التااي تحاادد ندايااة وا 

 2اإعسار. أوالستة أشدر أما إذا توفي المدين أو أعسر أو أفلس فان المدة تنتدي عند الوفاة 

 امتياز النفقة الثالث:الفرع 

التااي راعاات امتيااا  النفقااة ماان االمتيااا ات التااي وضااعت للك ياار ماان االعتبااارات اإنسااانية        
هاناا  الطاارف الضااعيف فااي النفقااة وهاام األشااصاب الااذين تهاا  علااى الماادين نفقااتدم عليااه ماان 

هذه الفئات تكون النفقاة هاي مصادر ر قداا الوحياد الاذا هعلات مان اهلاه  أن وهته وأواله حيث 
 الممتا ة.النفقة من الحقوق 

ون التنفياذ الفلساطيني رقام عن الموقف الفلسطيني من دين النفقة نهده قاد ظدار فاي قاان أما     
، كاذلك هاا  فاي 3حيث اعبر نفقاة ال وهاة مان الاديون الممتاا ة امتياا ا عاماا ،م 2115لسنة  23

مشااروع القااانون الماادني الفلسااطيني   يكااون للمبااالغ اآلتيااة امتيااا  علااى هميااع أمااوال الماادين ماان 
 4ن الستة أشدر األصيرة.منقول وعقار النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن ته  نفقتدم عليه ع

 : الدين الذي يضمنه هذا المتياز أول

يشمل هذا االمتيا  همياع المباالغ التاي ياتم االتفااق علاى شاغل ذماة المادين لداا لمصالحة        
بمااا تقضااي بااه المحكمااة فااي هااذا الشااأن مان تهاا  عليااه النفقااة لداام أو عنااد حصااول ناا اع حولداا 

 .نفقة نفقة الطعام والسكن والعال  بالقدر المتعارف عليه فيهوتشمل هذه ال5حكما مقررا لقيمتدا 

 

 
                                                 

 . القانون المدني الفلسطينيمن مشروع  0203المادة  1
 222ب  المرجع السابق،سوار، محمد وحيد الدين:  2
 م.3002لسنة  10قانون التنفيذ الفلسطيني رقم بند أ من  0، الفقرة 042المادة  3
 .مشروع القانون المدني الفلسطينيمن  0203المادة  4
 .239ب السابق،  المرجعالسندورا:  5
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 ثانيا: المستفيد من هذا المتياز

يشاامل هااذا االمتيااا  كاال ماات تهاا  علااى الماادين نفقااتدم كال وهااة واألوالد والوالاادين كمااا أن         
نما  الدكتور محمد وحيد سوار ذكر أن النفقة ليست فقط تشمل ال وهة واألوالد والوالدين همياع مان وا 

 .1ته  على المدين نفقتدم حتى لو كانوا صار  هؤال  األشصاب

 حقوق المتياز الخاصة  الثاني:المبحث 

عالهنااا فااي المواضاايع السااابقة حقااوق االمتيااا  العامااة التااي تاارد علااى أمااوال الماادين كافااة ماان       
االمتيااا  العامااة والحكمااة ماان منقااوالت وعقااارا ت وبينااا األحكااام الصاصااة بكاال نااوع ماان أنااواع حقااوق 

تقرير هذه الحقوق أما في هذا المبحث سيتم االنتقال للحديث عن حقوق االمتيا  الصاصة بالتفصيل 
والحااديث عاان كاال امتيااا  مندااا بشااي  ماان التفصاايل حيااث أن حقااوق االمتيااا  الصاصااة تصتلااف عاان 

ت وعقاارات أنداا تارد علاى منقاول حقوق االمتيا  العامة التي ترد على كافة أموال المادين مان منقاوال
 أو عقار معين من عقارات المدين.

 امتياز مصروفات الزراعة المستحقة في مقابل آلت الزراعة  األول:المطلب 

 عملياة،واعتباارات  أهمياة،الحقوق الممتا ة تم العناية به لما له من  كغيره من باقي  االمتياهذا  إن 
 أن كمااااا ،العاااالم العربااااي االقتصااااادية المدمااااة صاصاااة فاااايالمقوماااات  إحاااادىال راعااااة هاااي  آنحياااث 

حياث اناه لاوال نفقاات ال راعاة والمباالغ التاي  االمتياا ،النب علاى م ال هاذا  أوهبتاعتبارات العدالة 
صااالحدا لمااا اسااتطاع الماا ارع الحصااول علااى  ،تاام صاارفدا فااي مقاباال اآلالت ال راعيااة محصااوله، وا 

  ديوندم.وا منه في استيفا  تمكن بقية الدائنين من أن يستفيد ولما

 

 

 
                                                 

 .240 المرجع السابقسوار، محمد وحيد الدين:  1
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 امتياز المصروفات الزراعية  األول:الفرع 

 المبالغ التي يضمنها هذا المتياز  أول:

 وهي:يشمل هذا االمتيا  عدة مبالغ وديون 

  وكااذلك يشاامل  ماان ، 1والمبياادات الحشاارية ، ماان البااذور والسااماد و يرهمااا ماان مااواد التصصااي
 .2الرا في األراضي التي تروى بمياه اآلبارالمياه التي تستصدم في عملية 

  تهدي  األرض لل راعاة وتهديا   العمل وفيأهور الفعلة والعمال ال راعيين وكل من يساهم في
عااداد  والصاارف، والحصاااد،  الحاارث، والبااذر، والتسااميد، والاارام اال نفقااات  المحصااول، وذلااكوا 
فاااي نطااااق هاااذا  لتياااا  ويااادصاالمحياااث تكاااون هاااذه المباااالغ مضااامونه بداااذا  المحصاااول، وتعبئاااة
 .3أهور الحيوانات التي تستصدم في إعداد المحصول لل راعة االمتيا 

 وعاء المتياز ثانيا:

 وتهديا ه ،يقع هاذا االمتياا  علاى الحصاول الاذا تام إنفااق هاذه المصاروفات فاي سابيل إعاداده      
 .4لمصروفاتهذه ا أنتهته، وحفظتهيقع هذا االمتيا  على المحصول التي  وبالتالي

حيااث أن هااذا  ،5بقااا  المحصااول فااي ملكيااة الماادين أو حو تااه  وقااوع هااذا االمتيااا يشااترط فاايوال     
قاعادة  ساوأوال يعطال هاذا الحاق  ،االمتيا  يصول صاحبه حق تتبع المحصاول فاي أا ياد يكاون فيداا

                                                 
 لقانون المدني الفلسطينيمن مشروع ا 0202المادة  1
كما أن بائع المواد ال راعية ي بت له أيضا امتيا  بائع المنقول باإضافة إلى امتيا  نفقات ال راعة إذا ظلت المواد محتفظة  2

من صالل انه تم استدالكدا بالفعل في ال راعة فعندئذ تفقد ذاتيتدا وي ول امتيا  البائع ويكون له  بذاتيتدا أما إذا تم استدالكدا
نفقات ال راعة فقط كما يمكن اعتبار امتيا  نفقات ال راعة تطبيقا صاصا المتيا  نفقات صيانة الشي  وهذا كما ها  في لدى 

 .347و346ب المرجع السابقالدكتور سوار محمد وحيد الدين: 

من االمتيا  المقرر للعمال كما يستفيدون كذلك من هذا  نيالحظ أن العمال الذين يساهمون في أعمال ال راعة يستفيدو  3
 االمتيا  

 .166، ب المرجع السابقالسندورا:  4

 .443، ب المرجع السابق هران همام محمد محمود:  5
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يا  الصاصة الاواردة كما أن هذا االمتيا  تم إدراهه في حقوق االمت ،1الحيا ة في المنقول سند الحائ 
يرهاع  ، وهاذامنقاوالعلى منقول على الر م من أن المحصول ال راعي الم قل باالمتيا  هاو عقاارا ال 

 .2إلى أن المحصول يعتبر منقوال بحس  المال

أو كااااان  نفسااااه،األرض لحسااااابه هااااو مالاااك األرض  الااااذا يساااتغل كااااان ساااوا   ويوهاااد هااااذا االمتيااااا
 .3أو صاح  حق انتفاع ،مستأهرا

من  لى    من البذور والسماد و يرها ع القانون المدني الفلسطيني نب عو مشر  نأما في فلسطين فا
والمبااااالغ المنصاااارفة فااااي أعمااااال ال راعااااة ،واآلفااااات  ،والمااااواد المقاومااااة للحشاااارات،مااااواد التصصااااي  

وتكاااون لداااا هميعاااا نفاااس ،والحصااااد يكاااون لداااا امتياااا  علاااى المحصاااول الاااذا صااارفت فاااي إنتاهاااه ،
 4بة.المرت

ما يشير إلى هذا النوع من االمتيا   2115لسنة  23ال يوهد في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم       
 الفلسطيني.بل إن هذا االمتيا  ها  ضمن مواد مشروع القانون المدني  عليه،ولم ينب 

 الفرع الثاني: امتياز المبالغ المستحقة في مقابل اآللت الزراعية 

 يضمنها المتياز الديون التي أول:

يضاامن هااذا االمتيااا  هميااع المبااالغ التااي المبااالغ التااي تنفااق علااى اآلالت التااي تسااتصدم فااي إعااداد 
 كمااا علااى ماان القااانون الماادني األردنااي  1426حيااث نصاات المااادة ، المحصااول أو حتااى فااي هنيااه

وكاذلك هاا  ناب  ذاتداا(ونفقات إصاالحدا امتياا  عليداا فاي المرتباة  ال راعية،اآلالت  أل مانيكون 

                                                 
 .443، المرجع السابق 1

حيث يرى مرقس  348ب  المرجع السابقوكذلك سوار، محمد وحيد الدين:  516ب  ،المرجع السابقمرقس، سليمان:  2
أن هذا االمتيا  ال يرد على المحصول إال بعد هنيه ألنه قبل ذلك يكون قائما في األرض ويعد عقارا ال ترد عليه إال حقوق 

االمتيا  ال يقع على المحصول إال بعد  حيث ها  لديه أن هذا 161، ب المرجع السابقاالمتيا  العقارية وكذلك السندورا: 
 هنيه الن المحصول قبل الهني يعتبر عقارا.

 .167، بالمرجع السابقالسندورا:  3
 .القانون المدني الفلسطينيمن مشروع  1313المادة  4
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ونفقاااات  ال راعياااة،للمباااالغ المساااتحقة فاااي مقابااال اآلالت   يكاااون يالفلساااطين مشاااروع القاااانون المااادني
 .1اآلالت(إصالحدا حق امتيا  في نفس المرتبة على هذه 

ومصااروفات إصااالحدا  األرض،وكااذلك أهاارة نقلدااا إلااى  ،كمااا ياادصل فااي هااذا االمتيااا   ماان اآلالت
األول هااو امتيااا  المبااالغ  :بامتيااا ين عوم بإصااالح اآلالت ال راعيااة يتمتااأن ماان يقاا وتحساايندا، كمااا

وبالطبع فان من يساتفيد مان هاذا ، امتيا  حفظ المنقول وكذلكال راعية، المستحقة في مقابل اآلالت 
 2ال راعية.يسبق امتيا  مقابل اآلالت  المنقول، ألنهاالمتيا  يفضل امتيا  مصروفات حفظ 

اآللااااة ال راعيااااة  عاآلالت ال راعيااااة تتمتاااع بامتيااااا  بااااائع المنقاااول فيكااااون لماااان بااااكماااا أن  ماااان      
يكاون لاه مان  المنقاول، وباالطبعوال ااني امتياا  باائع  ،امتيا  مقابال اآلالت ال راعياة امتيا ين: األول

 .3المفيد التمسك بامتيا  مقابل اآلالت ال راعية ألنه األسبق في المرتبة

 ثانيا: وعاء المتياز

 اآلالتحياث يشامل هاذا االمتياا   عليداا،هاذه المصاروفات  أنفقاتيرد هذا االمتياا  علاى اآللاة التاي 
عقاارا  وأصابحتبالعقاار  اآللاة ألحقاتويظل هاذا االمتياا  قائماا حتاى لاو  المحصول،ال راعية وليس 
حاق رهناه  فاناه يتقادم، كان حسن النية تدن، إما إذا رهنت اآلالت ال راعية والدائن المر 4بالتصصيب

 .5في مقابل اآلالت ال راعية  ةعلى امتيا  المبالغ المستحق

ال راعياااااة فاااااي مرتباااااة واحااااادة بعاااااد امتياااااا   اآلالتوامتياااااا   المحصاااااول،امتياااااا  مصاااااروفات  وياااااأتي
 العاماة،وحقاوق االمتياا  ، واإصاالحالحفاظ  العاماة، وامتياا الص انة  القضائية، وامتيا المصروفات 

ذا وبااين  والمحصااول،وال يتصااور التاا احم بااين نفقااات ال راعااة  مندااا،نساابة كاال ت احماات تسااتوفى ب وا 

                                                 
 .القانون المدني الفلسطينيمن مشروع  1313المادة  1
لة ك من الوقود وأهرة السائق فدي مضمونة بامتيا  مصروفات يالحظ أن هذا االمتيا  ال يشمل مصروفات أدارة اآل 2

 المحصول وليس بامتيا  مقابل اآلالت ال راعية.
 .242 المرجع السابقوحيد الدين:  دسوار، محم 3

 .555، ب المرجع السابقهمام، محمود  هران:  4

 .171، ب المرجع السابقالسندورا:  5



65 

 

 المحصاول، ومحالالن محل األولاى وذلك الصتالف محل كل مندما  ال راعية، اآلالتامتيا  مقابل 
 .1ال انية اآلالت ال راعية

ة الحياا ة ماا لام تصاطدم بقاعاد فيداا،كما يكون للدائن الممتا  حق تتبع هذه اآللة تحت أا يد تكاون 
 .2في المنقول سند الحائ 

 رامتياز المؤج الثاني:المطلب 

قاد  والمساتأهرالماؤهر  أنلقد بني امتيا  المؤهر على فكرة الرهن الضمني حياث اناه مان المفتارض 
فااي العااين المااؤهرة ضااامنة لحقااوق المااؤهر  ةالمسااتأهر الموهااودتكااون منقااوالت  آناتفقااا مساابقا علااى 

 .3حكميةحيا ة وهذا الرهن يستند إلى 

حياااث أن الماااؤهر يعتبااار حاااائ ا للمنقاااوالت التاااي تضااامن الوفاااا  بحقوقاااه حياااث هاااا  فاااي ناااب الماااادة 
حاااائ ا فاااي حكااام الفقااارة الساااابقة ماااؤهر العقاااار بالنسااابة   يعتبااارمااان القاااانون المااادني األردناااي  1427

ة علااى المنقااوالت كااذلك فالحيااا ة الحكميااة تتاايح للمااؤهر الساايطر  المااؤهرة(للمنقااوالت الموهااودة بااالعين 
 لحقوقه.التي ينص  عليدا االمتيا  وتكفل له الحماية 

كما أن الغرض من تقريار حاق االمتياا  هاذا التيساير فاي التعامال باين الماؤهر والمساتأهر لماا يم لاه 
عقااد االتهاااار ماان أهمياااة فاااي الحياااة االقتصاااادية واالهتماعياااة حيااث يبعاااث هاااذا االمتيااا  ال قاااة باااين 

 يأوياه قة فاي نفاس الماؤهر وباذات الوقات يتايح للمساتأهر الحصاول علاى مكاان األشصاب وكذلك ال
 المطلوبة. ةعقد االتهار دون أن تتوافر لديه الباهر  إبرامإذا ما اضطر 

 

 

 
                                                 

 .445، ب المرجع السابقهمام  هران:  1
 .445، المرجع السابق 2
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 المستفيدون من المتياز  األول:الفرع 

يستفيد من هذا االمتيا  ماؤهر المبااني وماؤهر األراضاي ال راعياة بغاض النظار عان صافته وبغاض 
كان مالكا للعقاار  سوا  نوع األرض ال راعية فاالمتيا  هنا مقرر للمؤهر والنظر عن نوع المبنى اه

 مساطحه.أو متصرفا فيه أو منتفعا أم كان صاح  حق 

واالمتيااا  هنااا مقاارر لمااؤهر المبنااى سااوا  كااان هااذا المبنااى مناا ال أم دكانااا أم مكتبااا أم متهاارا أم      
 المفروشة.الشقق مصنعا آم مص نا آم كان من 

وفي حال كان المأهور هو عبارة عن شقق مفروشة فان حق االمتيا  ينص  علاى ماا يعاادل       
، ولماان ال ينطبااق هااذا االمتيااا  علااى مااؤهر المنقااول فلااو اهاار 1أهاارة الشااقة صاليااة ماان المفروشااات

 موهوداتدا. ىشصصا آلصر سفينة فال يكون له امتيا  عل

  المؤهر إال في حال وهود عقد إيهار صحيح بين المؤهر والمساتأهر فاإذا وال ي بت امتيا         
 2كان العقد باطل أو قابال لإلبطال آو عقدا صوريا ففي هذه الحالة ال ي بت امتيا  المؤهر

 شروط ثبوت امتياز المؤجر على المنقولت الموجودة في المأجور   الثاني:الفرع 

 ة للحجز أول: أن تكون هذه المنقولت قابل

 االمتياا ،المنقاوالت التاي ال يهاو  حه هاا ال ت قال بداذا  أمااكل ما يهو  حه ه يشامله هاذا االمتياا  
كمااا أن هااذا االمتيااا  إنمااا قاارر ضاامانا لتمكااين المااؤهر ، المن لاايم ااال ذلااك األلبسااة واألساارة والفاارش 

ــا: أن تكــون ث3ماان الحصااول علااى حقااه ماان  ماان المنقااوالت باألفضاالية علااى  يرهااا ماان الحقااوق اني
 للمستأجرالمنقولت مملوكة 

 المساتأهر، الناألصل أن امتياا  الماؤهر يقارر عنادما تكاون المنقاوالت مملوكاة للمادين أا         
المساااتأهر هاااو مااان يتعاقاااد عاااادة أال أن هنااااك اسااات نا ات تااارد علاااى هاااذه القاعااادة نهاااد فيداااا امتياااا  

                                                 
 .447، بالسابق المرجع هران همام محمود:  1

 .875، ب السابقالمرجع  السندورا: 2

 .القانون المدني الفلسطينيمن مشروع  0204المادة  3
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كال منداا بشاي  مان التفصايل وهاي  ، وسنبحثللمستأهرالمؤهر ينص  على منقوالت  ير مملوكة 
 التالي:على النحو 

 المنقولت المملوكة للغير -1

يقاع علاى المنقاوالت المملوكاة للغيار كماا لاو كانات موهاودة لادى المساتأهر وهنا نرى امتياا  الماؤهر 
،  مااع اشااتراط احتفاااظ البااائع بملكيتااه حتااى يااتم دفااع الاا من، علااى ساابيل العاريااة أو الوديعااة أو البيااع 

حياث اعتبار هناا الماؤهر حاائ ا للمنقاوالت الموهاودة باالعين الماؤهرة وهذا صرو  علاى القاعادة العاماة 
لكاان امتيااا  المااؤهر ال ي باات علااى منقااوالت الغياار إذا ا باات صاااحبدا عنااد طلاا  اسااتردادها أمااارين 

وحتى ي بت   احدهما أن المؤهر يعلم أندا  ير مملوكة للمستأهر أو أن المنقوالت قد تم سرقتدا منه
 وحسن النية قرينة يمكن إ بات عكسدا .، يكون حسن النية أنامتيا  البد ، 1للمؤهر 

ويمكاان هاادم حساان نيااة المااؤهر ماان صااالل أن يقااوم الغياار بإعالمااه  ااور وضااع المنقااول فااي العااين 
الماؤهرة بااان لااه حقوقااا علااى هااذا المنقااول وبالتااالي ينفاي صاافة حساان النيااة عاان المااؤهر وال يكااون لااه 

 حقوق على هذا المنقول

قريناة تفياد باان الماؤهر كاان علاى علام  أياةالمؤهر من صاالل  منكذلك يمكن نفي صفة حسن النية 
عقااارا ليعماال بااه وكاناات  آصااراهاار شااصب  إذام ااال ذلااك  المنقااول،بااالحقوق المترتبااة للغياار فااي هااذا 

اح  محال يتاولى بياع توضاع منقاوالت الغيار لدياه كالصيااط والسااعاتي وصا أنطبيعة مدنتاه تساتل م 
 العلني.منقوالت الغير بالم اد 

ضائعة امتنع على المؤهر أن  أوأما إذا كانت المنقوالت الموهودة في العين المؤهرة مسروقة       
 و أنناب مشارع القاانون المادني الفلساطيني علاى امتياا  الماؤهر  اساتردادها وقاديمنع صاحبدا من 

لمنقوالت الموهودة في العاين الماؤهرة مملوكاة لل وهاة أو كانات امتيا  المؤهر يكون حتى لو كانت ا

                                                 
 .351، ب المرجع السابقوكذلك سوار، محمد وحيد الدين:  262 ب المرجع السابقيوسف:  نرهي ، بيا للم يد انظر 1
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مملوكة للغير ولم ي بت أن المؤهر كان يعلم وقت وضعدا في العين المؤهرة بوهود حاق للغيار فيداا 
 1الضائعة(وذلك دون إصالل باإحكام المتعلقة بالمنقوالت المسروقة أو 

 المنقولت المملوكة للزوجة .0

امتياا  المااؤهر يشاامل همياع المنقااوالت حتااى لاو كاناات لل وهااة  أنالااذكر علااى نصات المااادة الساابقة 
حياث يساتفاد مان النصاوب ، 2من القاانون المادني األردناي 1438وهذا أيضا ما نصت عليه المادة 

المذكورة أن منقاوالت ال وهاة ت قال بامتياا  الماؤهر بصاورة مطلقاة ساوا  علام الماؤهر بملكياة ال وهاة 
 يعلم.لدا أم لم 

وهنا فالقانون هو من قام بالنب على شمول هذا االمتيا  لمنقاوالت ال وهاة كاون أن ال وهاة        
ويترت  على ذلك أن  أوالدها،فدي من تسكندا مع  وهدا ومع  المؤهرة،هي أيضا تستفيد من العين 

 .3يعلممنقوالت ال وهة تتحمل امتيا  المؤهر سوا  علم المؤهر بحق ال وهة عليدا أم لم 

 نقولت المستأجر الثاني م .2

الفرض األول إذا كان هناك نب يسمح في أن يقوم  فرضين:المستأهر ال اني فنحن أمام في حالة 
التأهير فدنا يقع امتيا   ولاألفدنا كما لو أن المؤهر أها  للمستأهر   انية،مرة  باإيهارالمستأهر 

 4ي ذمة المستأهر ال اني عند المطالبة.المؤهر على المبالغ التي تكون مستحقة للمستأهر األول ف
حيث انه إذا اشترط المؤهر عدم اإهارة من  ،5وهذا ما ها  في مشروع القانون المدني الفلسطيني

فإذا لم  ،الت المملوكة للمستأهر من الباطنالباطن فان هذا االمتيا  يشمل المنقوالت والمحصو 

                                                 
 القانون المدني الفلسطيني.من مشروع  1314المادة  1

 .القانون المدني المصريمن  1143تطابق نب المادة  2

بل إن بعض الشراح يرون أن ال وهة إذا أصطرت المؤهر ق المرجع السابقكما ذكر الدكتور سوار، محمد وحيد الدين:  3
دصول منقوالتدا في العين بعدم ر بتدا في تحمل هذا المنقوالت لحق امتيا  المؤهر وسمح المؤهر بدصول هذه المنقوالت دون 

 اعتراض منه فانه ال يكون له حق امتيا  عليدا على انه اعتبر متنا ال عن حقه ضمنيا عندما وافق على طل  ال وهة 
 .ي الفلسطينيالقانون المدنمن مشروع  1314المادة  4
 المرجع السابق. 0204المادة  5
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حقة للمستأهر األصلي في ذمة المستأهر من الباطن يشترط فان االمتيا  ال ب بت إال للمبالغ المست
 في الوقت الذا يصطره المؤهر.

فدنا ي بت  آصر،أما في حال تم النب على منع المستأهر من أن يقوم بالتأهير لمستأهر      
 .1امتيا  المؤهر على المنقوالت والمحصوالت الموهودة في العين المؤهرة

 المؤجر انقضاء(امتياز )المؤجرة ثالثا: بقاء المنقولت في العين 

بالطبع فان امتيا  المؤهر ينقضي بذات األسبا  التي تنقضي بدا كافة حقوق االمتيا      
المؤهر هنا يعتبر حائ ا من نوع صاب للمنقوالت  أن إلىصاصة ترهع  بأسبا أيضا  يوتنقض

 قضى امتيا ه وذلك كالتالي: فإذا  الت حيا ة المؤهر ان المؤهرة،الموهودة في العين  والمحصوالت

ؤهر المحصوالت من العين المؤهرة برضا الم آوتم نقل المنقوالت  إذاينقضي امتيا  المؤهر  .1
م ال ذلك إذا كانت أمور الحياة اليومية للمستأهر تقذا بإصرا   منه،وبعلمه ودون معارضة 

بيع المنقوالت وسلمدا م ال ذلك إذا كان المستأهر تاهر وقان ب المؤهرة،البضائع من العين 
 .2إلى مشترا حسن النية

ينقضي امتيا  المؤهر حتى لو تم نقل المنقوالت من العين المؤهرة دون موافقة المؤهر أو  .2
 .3على الر م من معارضته إذا كان في العين المؤهرة ما يكفي لضمان حقوق المؤهر

المحصوالت بغير صرو  هذه ينقضي امتيا  المؤهر إذا فقد المؤهر حيا ته على المنقوالت و  .3
كما لو لن المؤهر باع العين المؤهرة لمشترا آصر وقام بتسليمه  المؤهرة،المنقوالت من العين 

 البيع.هذه العين امتنع عندها على المؤهر أن يباشر امتيا ه ضمانا للمبالغ المستحقة له قبل 

 

                                                 
 .القانون المدني األردنيمن  1431المادة السابقة وكذلك المادة  1
من القانون المدني المصرا اشترطت أن يل م البائع بوضع بضائع أصرى في العين المؤهرة أذا كانت المنقوالت  588المادة  2

المرجع الوفا  بحقوق المؤهر للم يد في هذا الموضوع سوار، محمد وحيد الدين:  الباقية في العين المؤهرة  ير كافية لضمان
 .364، ب السابق

 .346، ب المرجع السابق 3
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 1هيزية أن تكون هذه المنقولت الموجودة في العين المؤجرة تجرابعا: 

والذا يستل م بالطبع أن ذكرنا في بداية الحديث عن هذا االمتيا  انه قائم على فكرة الرهن الضمني 
يقتضي  وأن استغاللداتكون هذه المنقوالت موهودة في العين المؤهرة على سبيل االستقرار وان 

في العين المؤهرة  ال أن يكون وهودهاتهدي ه بدا أو أندا تعتبر من متطلبات المأهور الضرورية 
عرضيا م ال ذلك الماشية التي تأتي لترعى في الحقل  م تعود إلى حظيرتدا والمحراث الذا يأتي 

 .2العارضبه المستأهر ليحرث األرض  م يعيده إلى صاحبه فال ي قل باالمتيا  ضمانا ألهرة 

 خامسا: أن تكون المنقولت مادية

كان المأهور سكن  المؤهرة، فإذاطبيعة استغالل العين وبالطبع ما يحدد نوع هذه المنقوالت هو 
أما إذا كان  و يرها،فيتم ل المنقول في أ اث المن ل من مفروشات وتما يل وتحف وصور وكت  

إذا كان العقار معد  البضائع، آماالمأهور يتم استغالله لأل راض التهارية فتتم ل المنقوالت في 
 و يرها.تتم ل في اآلالت واألهد ة والعدد والسيارات لالستغالل الصناعي فان المنقوالت 

 حماية حق امتياز المؤجر  لالثالث: وسائالفرع 

 أول: حبس المنقول في العين

الم قلة  األموال  للمؤهر حق تتبع  األردنيمن القانون المدني  1441لقد ها  في نب المادة 
كافية  أموالولم يبق في العين بغير علمه  أونقلت من العين المؤهرة بغير ر بته  أذاباالمتيا  

ويبقى  3األموالبحقوق حسني النية من الغير على هذه  اإصالللضمان الحقوق الممتا ة وذلك دون 
إذا التي نقلت ولو اضر بحق الغير لمدة  الث سنوات من يوم نقلدا  األموالاالمتيا  قائما على 

                                                 
 . 261، ب المرجع السابقالدين يوسف:  نرهي ، بيا 1

 .261، ب المرجع السابق 2

إذا نقلت األموال الم قلة  دا بني حيث ها  من مشروع القانون المدني الفلسطي 1315تطابق هذه المادة ما ها  في المادة  3
باالمتيا  من العين المؤهرة بغير ر بة المؤهر أو بغير علمه ولم يبقى في العين المؤهرة أموال كافية لضمان الحقوق الممتا ة 

ويبقى االمتيا   بقي االمتيا  قائما على األموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بما اكتسبه الغير حسن النية على هذه األموال
قائما على األموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة  ال ة سنوات من يوم نقلدا إذا أوقع عليدا المؤهر حه ا صالل  ال ين 

 يوما من تاري  علمه بنقلدا 
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ا من تاري  النقل ومع ذلك إذا بيعت هذه الموال إلى  ين يومالمؤهر عليدا حه ا في صالل  ال عأوق
مشتر حسن النية في سوق عام أو م اد علني أو ممن يتهر في م لدا وه  على المؤهر أن يرد 

 .(ال من

الوسائل التي يحفظ  إحدىالم قلة باالمتيا  هو يتبين من النب السابق أن حبس األموال المنقولة 
هذا المال في حال نقل هذا المال من العين المؤهرة وصاصة إذا ع بدا صاح  االمتيا  حقه في تتب

 .لم يتبقى في هذه العين أموال تكفي لضمان الحقوق الممتا ة الواردة على المنقوالت

الحق  أنواحد حيث نطاق كل مندما  أنالحق في الحبس يلتقي مع حق االمتيا  في  أنكما 
 .1الممتا  هو ذاته الحق المضون بالحبس

وعا  كل مندما أيضا واحد حيث أن  أنذلك يلتقي الحق في الحبس مع حق االمتيا  في وك
 .2المنقوالت الم قلة بامتيا  المؤهر هي ذاتدا المنقوالت التي يهو  للمؤهر حبسدا

ومع ذلك هناك است نا  نب عليه القانون المدني السورا والذا ال يهو  فيه للمؤهر حبس األموال 
للمؤهر أن   ليسحيث ها  فيه يقع عليدا االمتيا   المؤهرة، والتيدة في العين المنقولة الموهو 

يستعمل حقه في الحبس آو في االسترداد إذا كان قد نقل هذه األشيا  أمرا اقتضته حرفة المستأهر 
 .3أو المألوف من شؤون الحياة(

ق في الحبس في حال أن يمارس ماله من ح أنوبنا  على المادة السابقة فانه ال يهو  للمستأهر 
نقل األموال من العين المؤهرة اقتضته طبيعة مدنة وعمل المستأهر م ال ذلك السيارة التي يضطر 

آو البضائع الموهودة في متهر يعمل به المستأهر إصراهدا من المأهور لغايات استعمالدا 
 المستأهر ويقوم ببيعدا.

                                                 
 367، بالمرجع السابقسوار محمد وحيد الدين:  1

 .367 المرجع السابق 2

  .سوريالقانون المدني المن  556المادة  3
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التي ال يهو  الحه   األموالالفلسطيني من  ذلتنفياوقياسا عل ذلك عند البحث فيما ها  في قانون 
من هذه األموال ال يهو  الحه  عليدا حيث  ضرورا الستمرار حياة المدين وما ه أنعليدا نهد 

نفقة  أومصاريف صيانتدا  أو االقتضا   منديهو  الحه  على األشيا  اآلتية إال  ال فيه ها  
 1وهي: (مقررة

 بنفسه.وأدوات ومدمات لم اولة مدنته أو حرفته ما يل م المدين من كت  . 1

ذه الماشية لمدة هو وأسرته وما يل م لغذا  ه. إناث الماشية الال مة النتفاع المدين في معيشته 2
 موسم  راعي واحد.

.المعدات واآلالت والماشية الال مة ل راعة المدين ألرضه إذا كان م ارعا وكذلك ما يل م لغذا  3
  .دة موسم  راعي واحدهذه الماشية لم

. مقدار البذور واألسمدة التي تكفي ل راعة المدين ألرضه التي اعتاد  راعتدا إذا كان م ارعا 4
  .وذلك لمدة موسم  راعي واحد

م ل الدار ، 2ال يهو  الحه  عليدا أصرى أشيا  كهنا أنكذلك ها  في القانون السابق الذكر 
 م بالنفقة عليدم على ما يل م المدين وأفراد أسرته الملالمملوكة للمدين حيث ال يهو  الحه  

  .كما انه  ال يهو  الحه  على الدار المملوكة للمدين والتي يسكندا مع أسرته( (.والمقيمين معه

وبالنظر الى النصوب السابقة نهد أن قانون التنفيذ الفلسطيني يطابق وهدة نظر المشرع       
ضروريات حياة المدين من الحه  وذلك بالطبع كان ليتمكن  السورا الذا است نى ما هو من

 وديون.المدين من ممارسة حياته ليتمكن من تسديد ما عليه من الت امات 

 

 

                                                 
 .م 2115لسنة  23رقم  قانون التنفيذ الفلسطينيمن  48المادة  1

 .(54ل 44الحه  عليدا، للم يد الرهوع إلى نصوب المواد   قانون التنفيذ الفلسطينيهناك العديد من األشيا  التي حظر  2
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 1ثانيا: الحجز الحتياطي 

يعتبر الحه  االحتياطي إحدى الوسائل الممنوحة في بعض القوانين للمؤهر إضافة إلى حق     
وقائي يهعل حق المؤهر  إهرا حيث يعتبر هذا  المنقولة،حبس لألموال االمتيا  الممنوح له وحق ال

حق الحبس الذا تم ذكره سابقا ال يصول المؤهر استعمال  أنفي الحبس منتها وذا هدوى حيث 
 أنليس للشصب  ألنهحتى استردادا في حال تم نقلدا  أومن نقل المنقوالت  المستأهرلمنع  ةالقو 

نماينصف نفسه بنفسه   .2يه بالنتيهة اللهو  للحه  االحتياطي ولحكم القانون فيهعل وا 

ولكن ليس له في الحه  االحتياطي هو نتيهة لحقه في الحبس  المستأهرحق  أنا نرى أننحيث 
نما عليه اللهو  للقانون والقضا  لت بيت هذا الحق بطريق مشروعة  ممارسة حقه في الحبس بالقوة وا 

 المنقوالت.هذه  وهي إهرا  الحه  االحتياطي على

 المطلب الثالث: امتياز صاحب الفندق 

إن هذا االمتيا  بالطبع كان تقريره لغاية ولددف م له م ل باقي االمتيا ات األصرى التي تم تقريرها 
هذا االمتيا  يقوم م له م ل امتيا  المؤهر على  أنحيث ، مراعاة لعدة اعتبارات عملية ومدمة 

فترض انه يوهد اتفاق ضمني بين الن يل وصاح  الفندق على إن أمتعة فدنا يفكرة الرهن الضمني 
وهذا بالطبع ما يهعل ، الن يل ضامنة لما يستحق لصاح  الفندق عليه بسب  إقامته في الفندق

وهذا االمتيا  ، صاح  الفندق يأوا أا شصب يأتي إلى فندقه دون أن يتأكد من قدرته المالية 
ين األفراد بحيث يؤمن مأوى لدم وبنفس الوقت ال يهعل صاح  يساعد على تسديل التعامل ب

 .الفندق متصوفا من عدم سداد الن يل ما عليه من الت امات 

 

 

 
                                                 

 .726ب  المرجع السابق،عبد السالم، سعيد سعد: 1

  .514، ب ول، المجلد األ 1، ج الوسيطالسندورا: 2
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 الفرع األول: الديون التي يضمنها هذا المتياز

كانت لمن  أوسوا  كانت له ، وأشيا  عةتأميقع هذا االمتيا  على كل ما يحضره الن يل معه من 
كما أن هذا االمتيا  يقع على األمتعة ولو كانت  ير مملوكة ، 1وصدمه  وأوالدههته يتبعه م ل  و 

بشرط أن ال  ، للن يل إذا لم ي بت أن صاح  الفندق كان يعلم وقت إدصالدا عنده بحق الغير عليدا
هميع المنقوالت المادية كالمالبس  األمتعةبدصل في مهال كذلك ، 2تكون مسروقة أو ضائعة 

كما أن هذا االمتيا  يشمل النقود ، للحه  والحقائ  والبضائع والسيارات والصيول القابلة 
ال تعتبر من  ألنداوال يقع االمتيا  على السندات التهارية والمنقوالت  ير المادية ، 3والمهوهرات 

 يتمتع أنصاح  الفندق يستطيع  أنكما انه يالحظ ، قبيل األمتعة وبالتالي ال يشملدا االمتيا  
وعليه يكون لصاح  الفندق حق امتيا  على ، بقاعدة الحيا ة في المنقول سند الحائ  بحسن نية 

صاح   أنكل منقول يقوم الن يل بإحضاره هو أو من معه حتى لو كان  ير مملوك للن يل مادام 
 أنداعلم كان ي أو، األشيا ه كان يعلم بعدم ملكية الن يل لدذه نأما إن  بت ا، الفندق كان يهدل ذلك

 .4ويكون لصاحبدا طل  استردادها ن ضائعة فال يكون له حق امتيا  عليدا  أو مسروقة

 الفرع الثاني: األثر الذي يرتبه هذا المتياز

الن يل لم  أنيولي هذا االمتيا  صاح  الفندق حق حبس المنقوالت الم قلة بدذا االمتيا  طالما 
 أمتعتهل فيكون لصاح  الفندق معارضة الن يل في نق الفندق،يسدد ما عليه من الت امات لصاح  

 .5هما عليلم يلت م بدفع  أنمن الفندق طالما 

                                                 
 .181، ب 01المرجع السابق، جالسندورا:  1

 .742، ب المرجع السابقعبد السالم سعيد سعد:  2

  .النقود والمهوهرات ال تدصل في امتيا  المؤهر كما هو الحال بالنسبة المتيا  صاح  الفندق 3

بعدة امتيا ات فيكون له امتيا  مؤهر  يالحظ آن حق صاح  الفندق في استيفا  ما يكون على الن يل من ديون هو مضمون 4
العقار فيما يتعلق باهرة الغرفة صالية من األ اث وكذلك األمر فانه يستفيد من امتيا  مورد المأكل من حيث ما يقدم للن يل من 

ون مأكوالت وكذلك يستفيد من امتيا  مصروفات الصيانة بالنسبة لما قد يقدمه من علف إذا كان مع الن يل حصان =فيك
 الن يل كل بحس  الشروط التي تتوافر فيه. ىوالحالة هذه لصاح  الفندق التمسك بتا امتيا  بالنسبة إلى كل ما يقدمه  ال

 .376، ب المرجع السابقسوار محمد وحيد الدين:  5
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لما سيق فان حق االمتيا  هذا يعطي صاح  الفندق حق التقدم على باقي الدائنين  إضافة       
قوالت نالموكذلك يمنحه حق تتبع هذه ، في استيفا  حقه من  من المنقوالت الم قلة بدذا االمتيا 

امتيا   أنوهذا يصتلف عن امتيا  المؤهر في  النية،واستردادها مالم تدصل في حيا ة حسني 
تم حه ها صالل المدة  إذاحائ  حسن النية  حتى من المؤهر يستطيع فيه المؤهر استرداد المنقوالت

 .1المحددة في القانون

 ومرتبتهالفرع الثالث: انقضاء المتياز 

الن يل  أن فلو ضمنا، أوصاح  الفندق قد تنا ل عنه صراحة  إنيا  في حال ينقضي هذا االمت
حتى  االمتيا ،من الفندق دون اعتراض صاح  الفندق فدنا يكون قد فقد حقه في هذا  أمتعتهاصر  

حضار أمتعتالفندق  إلىفي حال عودة الن يل   اإقامةفان المبالغ المستحقة بسب   أصرىة مر  هوا 
تعتبر دينا عاديا الن االمتيا  الذا يضمندا قد انقضى  وان الهديد،ندا االمتيا  السابقة ال يضم

 إصراهدامن الفندق دون معارضة صاح  الفندق على  األمتعةبصرو  

ذا اهتمع       أما عن مرتبة هذا االمتيا  فانه يا حس  التشريع األردني بنفس مرتبة المؤهر وا 
 بيندما  االمتيا ين معا يقدم السابق تاريصا

 المطلب الرابع: امتياز بائع ومتقاسم المنقول 

 بائع المنقول األول: امتيازالفرع 

 والحكمة من المتياز  أول: الغرل

اعتبارات العدالة التي اقتضت انه لمن  واالمتيا  هلقد كان الددف من النب على هذا         
حيث انه لوال هذا البائع لما دصل في ذمة  ملحقات،باع المنقول حق امتيا  عليه بال من وما له من 

في ذمة المدين  حقوقيستوفي بقية الدائنين مالدم من  أنفليس من العدل  منقوالت،المشترا أا 
عقد البيع  إبراموتسديل  تيسيرالغرض من تقرير هذا االمتيا  هو  أن إلى إضافة، من هذا المنقول

                                                 
باالمتيا  ، يالحظ أن صاح  الفندق على عكس مؤهر العقار يستطيع تتبع المنقوالت الم قلة 376: ب، المرجع السابق 1

 حتى لو كان ما تبقى من أمتعة يكفي لضمان الديون الممتا ة.
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يكون لديه ال قة الكاملة في يعلم بان له حق امتيا  البائع عندما  أنحيث  والمشترا،بين البائع 
 إبرام العقد.

 1: شروط تطبيق وثبوت هذا المتيازثانيا

يكون البيع بيعا  أنبمعنى ، يكون عقد البيع الذا تم بين البائع والمشترا هو عقد صحيح أن-1
ال  بيعا، لذلكيقته حيث انه ال عبرة للمسمى الذا يطلق على العقد مادام في حق ،2ناقال للملكية

للغير بفر ها الم لية قبل نقل ملكيتدا  األشيا كما انه ال ي بت لبائع  الغير،ي بت االمتيا  لبائع ملك 
 .3الن االمتيا  ال ينشا إال عن عقد بيع صحيح ناقال للملكية

المحل آو منقوال معنويا ك الماشية،أو ، ماديا م ال ذلك السيارةأن يكون المبيع منقوال  يجب-2
نما ي بت  المطل ،إذا كان المبيع عقارا فال ي بت فيه حق االمتيا  المذكور في هذا  التهارا، أما وا 

 .له امتيا  بائع العقار الذا سنتحدث عنه فيما بعد

 : الدين المضمون بالمتيازثالثا

 من والفوائد والملحقات كنفقات المطالبة بال ال من،لباقي من ايضمن هذا االمتيا  ال من و        
ما  إالحيث ال يضمن هذا االمتيا  والمصروفات التي يكون البائع قد أنفقدا لحسا  المشترا 

 .4استحق بموه  عقد البيع فال يضمن التعويضات كما هو الحال في امتيا  المؤهر

ها قبل يقوم بفر   أنم لية قبل  أشيا هذا االمتيا  ال ي بت لمن باع ملك الغير وال لمن باع  أنكما 
وال ي بت أيضا هذا االمتيا  لبائع المنقول المفر  الذا احتفظ البائع بملكيته إلى حين  ملكيتدا،نقل 

  منه.استرداد كامل 

                                                 
 438، ب السابق المرجعتنا و، سمير عبد السيد:  1

 المتعلقة بأحكام عقد البيع  مجلة األحكام العدليةراهع نصوب لمعرفة الم يد حول أحكام عقد البيع الصحيح  2

 .033: المرجع السابق، صوحيد الدينسوار، محمد  3

 .112، ب 11 ، : المرجع السابقالسندورا 4
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وكذلك الوفا  ، الن حوالة الحق في حقيقتدا بيع الحق، وذلكي بت االمتيا  هذا أيضا في حوالة 
تعتبر عقد بيع  فإندا المقايضة إلىالنسبة وكذلك ب الفرق،يدفع  أنوه  على الدائن  إذابمقابل 
 القيضين.الفرق بين  إلىبالنسبة 

 وحق التتبع فيه  : محل المتياز ورتبتهرابعا

فإذا ضاعت معالم المنقول األساسية ،يبقى المبيع محال لالمتيا  مادام هذا المبيع محتفظا بذاتيته 
بطبيعته فان االمتيا  ي ول  أصبح عقاراكان يصنع الدقيق صب ا أو تم إدما  المنقول بالعقار ف

 ، أما إذا تغيرت حالة المنقول دون آن تتغير ذاتيته كما إذا تم صنع األصشا  أ ا ا ، والحالة هذه
بما كسبه  اإصاللدون  أو صار المنقول عقارا بالتصصيب فان االمتيا  يبقى قائما في هذه الحالة

نب عليه المشرع األردني بان   لبائع المنقول  حيث أن هذا ما،1حسن النية من حقوق عليه 
وذلك دون اإصالل  ،امتيا  عليه بال من وملحقاته ويبقى هذا االمتيا  ما دام المنقول محتفظا بذاتيته

مع مراعاة األحكام الصاصة بالمواد ، بالحقوق التي اكتسبدا من كان حسن النية من الغير 
 .2التهارية(

فدنا وبحكم  3ال أما كان امتيا  بائع المنقول يعطي صاحبه حق التتبع م إذابصصوب  أما        
بسدولة وقد ينتقل إلى الغير ويكتس  هذا الغير حقوقا على المنقول بحكم طبيعته قابل للتداول  أن

 .هذا المنقول دون أن يعلم هذا الغير بوهود امتيا  على هذا المنقول

االمتيا  تتبع المنقول في أا يد يكون فيدا البد من آن ولتحديد إذا ما كان من حق صاح         
نرى متى وكيف يكون للغير حق على هذا المنقول لمعرفة أا حالة مندا يحق لصاح  حق 

وحق الغير على هذا المنقول قد يكون حقا أصليا ، الغير  إلىاالمتيا  تتبع المنقول عندما ينتقل 
فإذا كحق المستأهر والمستعير والوديع متعلقا بالمبيع كان يكون للغير حقا شصصيا وبصفة مستقلة 

والحالة هذه ليس بصاح  حق  المستأهرالن  ، وهد المبيع عند مستأهر بقي للبائع الحق في تتبعه
                                                 

  .113، ب 11،  السابق السندورا: المرهع 1
 من القانون المدني المصرا 1145وتطابق هذه المادة نب المادة القانون المدني األردني،  من 1444المادة  2

، ي، قانون التأمينات العينية الخاصفي القانون المدن المطولللم يد انظر بوتمان، هاك مستر، عمانوئيل، مارك بيو:  3
 وما بعدها  – 143، 2111، 1المؤسسة الهامعية للدراسات والنشر، لبنان، بيروت، ط
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حائ ا قانونيا حتى يستطيع التمسك بقاعدة حيا ة المنقول سند الحائ   المستأهرعيني كذلك ال يعد 
 1الحائ  القانوني هو المشترا  أماعرضي  هو مهرد حائ هنا  المستأهربل 

وقد يكون حق الغير على المنقول هو حق عيني أصلي كحق المشترا في حال أن مشترا         
وفي هذه الحالة ال بد من التفريق بين ما إذا كان تسليم المبيع   اني،المنقول قد باعه إلى مشترا 

 .2أو لم يتم تسليمه

ال اني المبيع فال يكون له حق التمسك بقاعدة حيا ة المنقول سند  ففي حال لم يتسلم المشترا
المشترا ال اني وكان  إلىتم تسليم المبيع  اأما إذ األول،الحائ  ويسرا في مواهدته امتيا  البائع 

حسن النية ها  له التمسك بقاعدة حيا ة المنقول سند الحائ  ليدفع به حق بائع المنقول من تتبع 
 ما لم يكن هذا المبيع قد وصل إليه عن طريق السرقة أو الضياع أو الغص  ه،يدالمبيع في 

يهو  له التمسك بقاعدة حيا ة المنقول سند الحائ   النية، فالأما إذا كان المشترا ال اني سي       
ويسرا في مواهدته حق امتيا  البائع األول وفي الحالتين سابقتي الذكر إذا كان المشترا ال اني لم 

 النتقاليدفع ال من الى المشترا األول ها  للبائع أن يقوم بحه  ال من تحت يد المشترا ال اني 
 ال من. إلىامتيا ه من المبيع 

المبيع المنقول حقا عينيا تبعيا م ل حق المرتدن وحق صاح  االمتيا  وقد يكون حق الغير على 
الن  حيا ة عرضيةن الحيا ة في هذه الحالة فا يتعلق بالملكية ففيما فإذا قام المشترا برهن المبيع

أما ما يتعلق بحق الرهن فان الحيا ة تعد قانونية تمكن الدائن  للمشترا،الحيا ة القانونية تبقى 
ومع ، ول تحت يدهالمرتدن من االحتها  بدا إذا كان حسن النية ليدفع حق البائع في تتبع المنق

، ن حقوق حتى يصلب المبيع من الرهندن ما له مذلك يستطيع البائع أن يوفي الدائن المرت
 .3ويستطيع بالتالي استعمال امتيا ه على هذا المنقول

                                                 
 .382، بالمرجع السابقسوار محمد وحيد الدين:  1

 .143، ب المرجع السابق: لبوتمان، هاك مستر، عمانوئي 2
 .383، بلمرجع السابقمد وحيد الدين: وكذلك سوار مح 551، ب قبالمرجع السامرقس، سليمان:  3
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كان المؤهر عند وضع المبيع في  إذا باستئهارها فدناقام المشترا بوضع المبيع في عين قام  أما
وبالتالي يتقدم  ،البائعالمؤهرة يعلم بامتيا  البائع فال يكون امتيا  المؤهر نافذا في حق  العين

المؤهر ال يعلم عند وضع المبيع في العين المؤهرة  كان اأما إذامتيا  البائع على امتيا  المؤهر 
 ممن حق امتيا  على هذا المنقول فدنا يكون امتيا  المؤهر نافذا في حق البائع ويتقد للبائعبما 

 .1الرتبةامتيا  المؤهر على امتيا  البائع ألنه األسبق في 

د يكتس  الغير حقوقا على المنقول بصفة تبعية كما هو الحال إذا أصبح المنقول عقارا وق
بالتصصيب وتم رهنه مع العقار األصلي فان حق الدائن المرتدن أذا كان حسن النية يتقدم على 

 .2امتيا  المنقول

 امتياز متقاسم المنقول الثاني:الفرع 

 أول: الغرل نمن هذا المتياز

حيث أن المتقاسم  المنقول،الذا تم عليه بنا  امتيا  بائع متيا  يبنى على ذات الددف إن هذا اال
ولذا كان من العدل ، في ذمة المتقاسم معه ذات المنقول الشي في المنقول هو من اوهد بعضا من 

ن وان هذا االمتيا  يسعى إلى أ، نيستوفي هذا المنقول ماله من حقوق بالتقدم على بقية الدائني أن
يقوم بتامين المساواة بين المتقاسمين من صالل ضمان الوفا  بما يستحق لبعضدم على بعض 

 قسمة.بمقتضي ما تم من 

وهذا االمتيا  ي بت في هميع أنواع القسمة سوا  كانت هذه القسمة قسمة رضائية أو من صالل 
النظر عن مصدر وبغض  منه،وسوا  كانت القسمة على كل المال الشائع أو على ه    القضا ،

 .3الشيوعهذا 

                                                 
يستطيع البائع حتى يحمي امتيا ه من الغير حسن النية ان يقوم بإعالم هذا الغير بان المنقول لم يفع  منه من قبل المشترا  1

ول ذلك وانه ال ي ال لدذا البائع حق امتيا  عليه وذلك لتفادا حسن نية الغير الذا يعطل حقه في هذا االمتيا  وللم يد ح
 .383، ب المرجع السابقراهع الدكتور سوار، محمد وحيد الدين: 

 .114، ب 11،  المرجع السابقالسندورا:  2

 .385، ب المرجع السابقسوار، محمد وحيد الدين:  3
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 ثانيا: الديون التي يضمنها هذا المتياز 

الحق  أنحيث ، إن هذا االمتيا  يضمن ما للشركا  من حقوق على بعضدم البعض بسب  القسمة 
ويقصد بمعدل القسمة الفرق بين قيمة الحصب المفر ة التي آلت ، 1الممتا  هنا هو معدل القسمة

يه  دفعه إلى من اصتب بالحصة األقل قيمة لتصبح حصته مساوية لبقية إلى المتقاسمين والذا 
المال الشائع كان م ال هو عبارة عن سيارتين ولكندما متفاوتتين في  أنفلو ، 2حصب اآلصرين 

 ، ا تمت القسمة بيندما اصتب كل مندما بإحدى السيارتينوعندم، القيمة مملوكتين لشصصين 
 .ارة األكبر قيمة بان يدفع للمتقاسم اآلصر فرق القيمة بين السيارتينفعندئذ يلت م من اصتب بالسي

 إذانفرق فيما  نالحالة أفي حال بيع المنقول لعدم قسمته عينا بين الشركا  فيه  في هذه  أما     
فإذا تم البيع ألحد الشركا  يكون لكل ، 3من الغير ألحدتم البيع  أوالشركا   ألحدكان قد تم البيع 

متقاسمين اآلصرين حق امتيا  على المنقول ضمانا لحصته من  منه الن البيع في هذه الحالة من ال
 قسمة.يعد 

وليست قسمة ويكون ال من المستحق  بيعا،تم البيع لشصب من الغير فان العملية هنا تعتبر  اأما إذ
فقد المنقول  إذاهو انه من هذه التفرقة  والددف المتقاسم،للشركا  مو ق بامتيا  البائع وليس بامتيا  
 .4امتيا  المتقاسم فال ينقضي أما البائع،الم قل باالمتيا  ذاتيته فدنا ينقضي امتيا  

 ثالثا: وعاء هذا المتياز 

الحصب  الشركا ، أماوقعت في نصي   المفر ة المنقولة التييقع هذا االمتيا  على الحصب 
 .5محال المتيا  متقاسم المنقولالمفر ة  ير المنقولة فدي  ير قابلة الن تكون 

                                                 
 446، ب المرجع السابقالعبيدا، علي هادا:  1

 446، ب المرجع السابق 2
 154، بفي القانون المدني األردني حق الملكية في ذاتهسوار محمد، وحيد الدين:  3
 154، ب المرجع السابق 4

شرح القانون المدني، الحقوق العينية، وكذلك سوار، محمد وحيد الدين:  446، ب المرجع السابقالعبيدا، علي هادا:  5
 387، ب المرهع السابق
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 المطلب الخامس: حقوق المتياز الواقعة على عقار

 الفرع األول: امتياز بائع العقار

 المستفيد من هذا المتياز  أول:

ما هو في حكم عقد  أو، بيع صحيح هذا االمتيا  لكل من باع عقار وكان عقد البيع هو عقد تي ب
وكذلك يعتبر أيضا في حكم البيع إذا كان البيع بعوض إذا كان ، عالبي أركانما توافرت  إذاالبيع 
المتقايضين  أحدكان  إذاوكذلك ي بت هذا االمتيا  في حال المقايضة ، له مل ما بدفع الفرق الموفي

 الم اد، الشيوع فيوكذلك ي بت هذا االمتيا  في حال بيع العقار المملوك على ، مل ما بدفع الفرق
 .1كان البيع رضائيا ام قضائيا بائع سوا وي بت امتيا  ال

 : المبالغ التي يضمنها هذا المتياز ثانيا

ومصاريف  ، واالتفاقية، كالفوائد القانونية ، ال من وما يتبعه من ملحقات  يضمن هذا االمتيا
 مدىوي بت هذا االمتيا  على ال من حتى لو كان ال من هو عبارة عن إيراد مرت   ،المطالبة بال من

وي بت هنا االمتيا  لصاح  اإيراد ، اإيراد مرت  للبائع أم لشصب أصركان هذا  وسوا  الحياة
 أنوكما ذكر الدكتور محمد وحيد الدين سوار في كتابة شرح القانون المدني ، وليس للبائع

ف العقد والتسهيل إذا ما قام البائع بدفعدا لحسا  المشترا ال تدصل ضمن هذا االمتيا  يمصار 
وكذلك ما يحكم به من تعويض أو ما يترت  ، وذلك حس  رأيه لتعذر اعتبارها من ملحقات ال من
 ال يضمندا.  على شرط ه ائي في حال فس  البيع فان هذا االمتيا

وهو يفضل في هذه  كاملة،إن حق االمتيا  الواقع على عقار يصول صاحبه م ية التتبع         
حق االمتيا  الوارد على منقول الن م ية التتبع المنب قة عن هذين و  الحيا ا،المسالة على الرهن 

 .2في المنقول سند الحائ  ةالحقين قد تتعطل في ك ير من األحيان إذا اصطدمت في قاعدة الحيا  

                                                 
 .311، بالمرجع السابقسوار، محمد وحيد الدين:  1

 .388، ب المرجع السابق 2
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أو كان معنويا كحق انتفاع  بستان، وكبيت، أسوا  كان ماديا يقع هذا االمتيا  على العقار المبيع 
م ال ذلك حق  العلني،يكون العقار قابال للبيع بالم اد  أنرط ل بوت هذا الحق يشت، و أو حق تصرف

بيع حق االرتفاق  المصدوم، فإذااالرتفاق م ال  ير قابل للبيع بالم اد العلني استقالال عن العقار 
 مستقال ال ي بت فيه عندئذ هذا االمتيا .

دفع فقط ه   من ال من وذلك الن االمتيا  ال  كذلك إذا بيع العقار يبقى امتيا  البائع قائما حتى لو
نما ما ينطبق عليه  يته أ أما في حال بيع عقار بالتصصيب فال ينطبق عليه امتيا  بائع العقار وا 

بيع بشكل مستقل  هو امتيا  بائع المنقول وذلك الن العقار بالتصصيب هو منقول ويعود منقول إذا
 هيله بالسهل التهاراويتحدد رتبة هذا االمتيا  من تاري  تس

 الفرع الثاني: امتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين

ومبنى هذا االمتيا  أن المقاول  ،ينب على م ل هذا االمتيا ا حيث أن القانون المدني األردني لم
ن كان م ترميمدا لذلكوالمدندس المعمارا هم من قاموا ببنا  وتشييد هذه العقارات أو حتى إعادة 

المدندس الذا لوالهما لما  ، أوالعدل أن يتم النب على هذا االمتيا  حماية لحقوق هذا المقاول
 وهد العقار أصال.

نصا صاصا يتعلق  السارا في القطاع 2112لسنة  4رقم  ها  في القانون المدني الفلسطيني
لين والمدندسين الذين المستحقة للمقاو  المبالغ على بحقوق المقاولين وما لدا من امتيا  حيث نب 

في صيانتدا  أوفي ترميمدا  أوتشييدها  إعادةفي  أو أصرىمنشات  أو أبنيةفي تشييد  إليدمعدد 
في قيمة العقار  األعمالولكن بقدر ما يكون  ائدا بسب  هذه  المنشتتيكون لدا امتيا  على هذه 

يسهل هذا االمتيا  وتكون  كما نصت ذات المادة في الفقرة ال انية على انه يه  أنوقت بيعه 
 .1تسهيله(مرتبته من تاري  

لقد نب المشرع المصرا على هذا االمتيا  الذا لم يتطرق له المشرع األردني بتاتا وكذلك المشرع 
 الممتا ة.السورا والعديد من التشريعات العربية التي نصت على م ل هذا الحق بين الحقوق 

                                                 
  .السارا في قطاع   ة 3003لسنة  2القانون المدني الفلسطيني رقم  دة منالما 1
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 :الخاتمة

وتصديقا لذلك وتطبيقا له فأنني احمد اهلل  ،النعمة كان اهلل فاتح الم يد من كان الحمد عنده صاتمة
والذا قدرني بقدرته أن أنه  هذا العمل ، العلي القدير الذا إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون

وما قدره لي من  نعمه،الحمد هلل الحميد المهيد على وافر  نعلم،سبحانه من علمنا ماال المتواضع 
 ع  وهل أن يقدرني إلى ما أك ر من ذلك. العلمية، واسألهإلى هذه المرحلة  الوصول

في نداية هذا الموضوع الذا هو من المواضيع القانونية التي يمكن أن يستفاد مندا على ارض 
حقوق االمتيا  من الحقوق المدمة  والمحامون، النالواقع وفي الواقع العملي لكل من رهال القانون 

باقي  نالدا من أهمية واعتبارات عملية لما نب المشرع على تصصيصدا وتميي ها عالتي لوال م
 للدائن.وذلك لصفة في هذا الدين ولما لدذا الدين من صصوصية وليس مراعاة  المدين،ديون 

حيث تم في هذه الرسالة الحديث بشكل مفصل عن االعتبارات العملية والقانونية التي من اهلدا تم 
وتم  الحقوق،هذه  بعضالتي الحديث عن النصوب القانونية في فلسطين  حقوق، وتمالهذه  إقرار

وتم في نداية البحث لدذا الموضوع  الهان ،اإشارة إلى مشروع القانون المدني الفلسطيني في هذا 
عملي  االعتبار، وبشكلالتوصل إلى عدة نتائخ ووضع مهموعة توصيات يمكن أصذها بعين 

 يا  على ارض الواقع.لتطبيق حقوق االمت
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 :النتائج

 .حقوق االمتيا  هي حقوق عينية تبعية تكون تبعا للحق المضمون به هذا االمتيا  .1

امتيا  واألصر م ال ذلك االعتبار الذا قرر  نما بيتصتلف االعتبارات العملية لحقوق االمتيا   .2
تيا  الص انة العامة فكل من اهله امتيا  العامل يصتلف عن االعتبار الذا قرر من اهله ام
فامتيا  العامل وضع  مندما تنبع أهميته من االعتبارات التي وضع من اهلدا هذا االمتيا 

العتبارات إنسانية أما امتيا  الص انة العامة وضع حماية للمصلحة العامة وهذا بالطبع ينطبق 
 على باقي حقوق االمتيا .

 .الهارا عليه هذا االمتيا  من يد المدين حق االمتيا  ال يؤدا إلى ن ع حيا ة المال .3

 في ذات الوقت بأك ر من ضمان لدينه في أن واحد م ال ذلكقد يتمتع صاح  االمتيا   .4
كصاح  فندق من امتيا  مؤهر العقار  هصاح  الفندق حيث قد يستفيد إضافة إلى امتيا  

 .وكذلك امتيا  مورد المأكل والملبس والدوا 

حث في أنواع حقوق االمتيا  بشكل مفصل إلى وهود عدة اصتالفات تم التوصل من صالل الب .5
امتيا  مؤهر العقار وامتيا  صاح  الفندق حيث انه وللوهلة األولى يبدوا أن هناك  نما بي

في وعا  امتيا   النقود والمهوهرات ال تدصل أنم ال االصتالف بيندما في  تشابه فيما بيندما
كما في امتيا   االستحقاقيندق ال يعطي الحق في الحه  المؤهر كما أن امتيا  صاح  الف

 .المؤهر

صاح  الفندق على عكس المؤهر يستطيع تتبع األمتعة الم قلة باالمتيا  ولو كان ما تبقى  .6
 .من هذه األمتعة لديه كافية لضمان الديون الممتا ة

طبيق عملي لدذه بعد البحث في القوانين التي نصت على حقوق االمتيا  في فلسطين لم أهد ت .7
حق امتيا  نصت  حدث هذه القوانين بشكل مفصل عن كلولم تت الحقوق على ارض الواقع
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عليه األمر الذا قد يهعل هناك نوع من التناقض بين هذه القوانين في ترتي  وتحديد درهة 
 .االمتيا 

تناقض يوهد في القوانين الفلسطينية التي تناولت حقوق االمتيا  ونصت عليدا شي  من ال .8
 الحقوق.فيما بيندا في تحديد رتبة هذه 

الديون، يصب الديون الممتا ة وأولويتدا عند تقسيم  فيماعدم وهود قرارات محاكم فلسطينية  .1
 ذلك عدم وهود تطبيق عملي لتلك الحقوق على ارض الواقع وفي المحاكم الفلسطينية. ويعني

 :التوصيات

 سومستفيضاة تكار ع أن يكون هناك دراسة مفصلة اقترح بعد البحث المتواضع في هذا الموضو  .0
 .لحقوق االمتيا  في الهانبين العملي والعلميالمعنى الحقيقي 

آن يااتم إدرا  حقااوق االمتيااا  فااي الهاناا  العملااي ليااتم بيااان االصااتالف بيندااا  أوصاايكمااا أننااي  .2
 .وبين الديون العادية عند التحصيل

متيااا  بشااكل مفصاال وتبااين أنواعدااا وتحديااد أن يكااون هناااك نصااوب قانونيااة تتناااول حقااوق اال .3
ترتيبدااا وأا مندااا يتقاادم علااى األصاار وذلااك للتسااديل علااى رهااال القااانون والمحااامين فااي اللهااو  
صراهدا من المحور  لتلك النصوب من اهل إدرا  هذه الحقوق في الهان  العملي والتطبيقي وا 

قات لما لتلك الحقوق من أهمية النظرا ليستطيع أصحا  هذه الحقوق التمتع بدا دون أية معو 
 .عند استبقا  الديون من المدين

التركياا  علااى امتيااا  العمااال الااوارد فااي قااانون العماال الفلسااطيني وذلااك لمااا للطبقااة العاملااة ماان  .4
حماية صاصة أعطاها إياها هذا القانون حيث أوصي بالنب على امتيا  العمال بشكل مفصل 

 .لمدنيكما فعل المشرع األردني في قانون ا
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أن يكااون هناااك نصااوب قانونيااة تعااالخ مسااالة تاا احم حقااوق االمتيااا  فيمااا بيندااا وت احمدااا مااع  .5
الرهن وكيفية ترتيا  تلاك الحقاوق فاي حاال ت احمات ماع بعضادا الابعض أو ت احمات ماع الارهن 

 .كما فعلت معظم التشريعات العربية
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 قائمة المصادر والمراجع

 القوانين 

 كام العدليةمجلة األح 

  ي المفعول في قطاع غزة ر السا 2102لسنة  4القانون المدني الفلسطيني رقم 

  م2111لسنة  7العمل الفلسطيني رقم قانون 

 م2112لسنة  23رقم  قانون التنفيذ الفلسطيني 

  م0911لسنة  02قانون التجارة األردني رقم 

 0991 لسنة 0 قانون ملكية الطوابق والشقق الفلسطيني رقم 

 0999لسنة  3 انون المحاميين النظاميين الفلسطينيين رقمق 

 0971لسنة  43رقم  القانون المدني األردني 

 0943لسنة  030رقم  القانون المدني المصري 

 0949لسنة  34رقم  القانون المدني السوري 

  م 2110لسنة  09قانون الضمان الجتماعي األردني رقم 

 مشاريع القوانين

 ني الفلسطينيمشروع القانون المد 

 المراجع

  :اإسااااكندرية، منشاااااة المعااااارف، التأمينــــات الشخصــــية والعينيــــة، د ط، أبااااو السااااعود، رمضااااان
1115. 

 ـــةعباااد السااايد:  رتناااا و، سااامي ـــة )الكفال ـــات الشخصـــية والعيني ـــرهن الرســـمي -التأمين حـــق  –ال
 م. 1116ط، اإسكندرية، منشاة المعارف ، (، دحقوق المتياز-الرهن الحيازي-الختصاص
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  :التأمينــات العينيــة دراســة تحليليــة مقارنــة ألحكــام الــرهن والتــامين حماادان حسااين عبااد اللطيااف
 ، د بلد نشر، الدار الهامعية، د سنة نشر.3طوالمتياز، 

  :بياروت، المؤسساة الهامعياة للدراساات والنشار 1، طأبحاث فـي التأمينـات العينيـةديا ، اساعد ،
 م.1188والتو يع، 

 المتيـاز دراسـة مقارنـة فـي قـوانين الـدول  شـرح القـانون المـدني، حقـوقوساف: رهيا ، بياان ي
 م.2112، عمان دار ال قافة للنشر والتو يع، 2، طالعربية مع فقه الشريعة اإلسالمية

 الرسائل العلمية

  :دط، اإسكندرية، التأمينات العينة-التأمينات الشخصية والشخصية هران همام محمد محمود ،
 م. 1117عات الهامعية، دار المطبو 

  :ـــة )الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الساااندورا، عباااد الااار اق احماااد ـــات العيني فـــي التأمين
 م.1171ط، بيروت، دار إحيا  التراث العربي،  د، 11والشخصية(، ج

  :أســباب 2شـرح القـانون المـدني األردنـي، الحقـوق العينيـة األصـلية ساوار محماد وحياد الادين ،
 م.1115، عمان، دار ال قافة للنشر والتو يع، 1، طكسب الملكية

  القانون المدني، الحقوق العينية التبعية، الرهن الحيازي والرهن سوار، محمد وحيد الدين: شرح
 م. 2116، عمان دار ال قافة، ،1، طالمجرد وحقوق المتياز

  :راســة تطبيقيــة أحكــام حقــوق المتيــاز فــي الفقــه اإلســالمي والقــانون المــدني، دشااودار، يمينااة
 م.2111أطروحة مقدمة لنيل شدادة الدكتوراه في العلوم اإنسانية، هامعة اله ائر، سنة  مقارنة،

  :د مكااان  ، د ط، د بلااد نشاار،الــوجيز فــي التأمينــات الشخصــية والعينيــةعبااد السااالم سااعيد سااعد
 م.1117النشر، 
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  :ان دار المسااايرة للنشااار ، عمااا1، طالحقـــوق العينيـــة األصـــلية والتبعيـــةعبيااادات، يوساااف محماااد
 م.2111والتو يع، 

 :الحقــوق العينيــة )الحقــوق العينيـــة  فــي شــرح القـــانون المــدني زالــوجي العبياادا علااي هااادا
 م.2115، عمان دار ال قافة للنشر والتو يع، 1، طاألصلية الحقوق العينية التبعية(

 : األنظمــة الســعودية،الــوجيز فــي الحقــوق العينيــة فــي ضــوء الفقــه اإلســالمي و  العربااي، بلحااا 
 م.2115، دار ال قافة للنشر والتو يع، ن، عما1ط

  : ـــةعرفاااة، عباااد الوهاااا ـــة األصـــلية والتبعي ـــة والحقـــوق العيني ط،  د ،الشـــامل فـــي حـــق الملكي
 اإسكندرية، المكت  الفني للموسوعات القانونية، د سنة نشر.

 ري، الـرهن العقـاري، رهـن المنقـول التأمينـات العينيـة )التـامين العقـا: نعيد ادوارد وعيد كريستيا
 م. 2111، لبنان، مكتبة صادر ناشرون، سنة 3، طحقوق المتياز(

  :الختصـاص–التأمينات العينية في التقنـين المـدني الجديـد )الـرهن الرسـمي مرقس، ساليمان-
ـــازي ـــرهن الحي ـــاز(-ال ـــوق المتي بلاااد نشااار مطاااابع دار النشااار للهامعاااات المصااارية،  ن، دو 2، طحق

 م.1151

 1، طالتأمينــات العينيــة الخـــاص نالمطــول فــي شــرح القــانون المــدني، قــانو: كمسااتر، هااا ،
 م.2111بيروت، مهد المؤسسة الهامعية للدراسات والنشر والتو يع، 
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Abstract 

The study addressed Priority debts in the Palestinian legal system, 

discussing their fundamental nature with some detail and analysis, where 

the study clearly aimed at establishing a detailed study, comprehensive for 

the method of distributing these debts and the impact resulting from the 

presence of franchising on dividing these debts. 

The descriptive analytical approach was used through analyzing the law 

articles that addressed franchising considering that these rights was not 

concentrated in specific law, but mentioned in different groups of laws, 

where the current study gathered these laws and discussed the application 

methods of franchising.   

The aim of the study was to gather the scattering of the laws from various 

resources including books and laws to conduct a specialized study of the 

specialists and jurists, taking into consideration the importance and wisdom 

of confirming franchising, so I wanted through the study the interested in 

this subject to find an easy and simple study that enables them to refer to it 

for their own benefit. 

There are no studies in Palestine that addressed this subject, the law articles 

that discussed priority debts are scattered in the various laws, moreover, the 

laws that mentioned some of the franchising laws haven't mentioned it all 

or haven't detailed it. 
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Additionally, the study discussed the Palestinian civil law and its articles 

that addressed priority debts with some detail, indicating that it is a must to 

create such laws, which led me to research this subject, in order to come up 

with a set of recommendations that can benefit any worker in the field 

including jurists and specialists in law. 

The study begin with defining franchising to provide a solid introduction to 

the core of the subject, then the wisdom expected from confirming such 

laws, that are considered a non-standardized act compared to the general 

rules of debt interpolation, giving the priority to owner of the right to fulfill 

his debt before other creditors, since the basic rule in fulfilling debts is 

equalizing the creditors, and that all credited money is guaranteed to pay 

the debt, thus, franchising are proposed as an exit of this general rule for 

various considerations, either human considerations such as alimony debt, 

juristic considerations as workers wages, and public benefit considerations 

such as judicial expenses and Public treasury.  

The study also addressed the methods of fulfilling debts in case of 

franchising, and the divisions and ranks of franchising, and the role of law 

in determining these ranks, since these rights is applied by law, so there is 

no franchising unless determined by law. Moreover, only law determines 

the ranks of these rights, and which one is forwarded on the others, the 

ways of fulfilling these debts when they accumulate, and if accumulated by 

mortgages, and the role of possession rule in the movable of possessor 

bond in activating or deactivating these rights. 

The study also discussed the general laws of franchising, that is attached to 

these rights, and the impact resulting from it either by right offering and 

following of the franchised right of the money that has such characteristics 

regardless of its owner. 
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The research after that discussed separately with some detail the specific 

laws addressing each type of the franchising laws focusing of the type of 

debt included in the law, and its rank among the franchising laws and the 

conditions must be available in this right, and the articles that characterize 

this right from other franchising rights.  

Conclusively, the research came up with a set of results and 

recommendations that aimed to establish the concept, and recommending 

the creation of a details rules that investigate these rights, including these 

rights in the practical reality of jurists considering that these rights address 

the most significant phenomenon among people, specifically, debt 

fulfillment. The research also encouraged the establishing of detailed 

judicial rules that protect the owners of such rights due to the importance of 

these rights that led to confirming it. 



 

 

 

 

 




