
 حقوق االمتياز
 اآلتية : واضيعالمندرس ومن خالل االحكام العامة لحق االمتياز 

 تعريف حق االمتياز وخصائصه 

 أنواع حق االمتياز 

 آثار حق االمتياز

 انقضاء حق االمتياز 

 تعريف حق االمتياز  
عدم وجود حق امتياز من نوع واحد  اإعطاء تعريف جامع لحق االمتياز، مرده في صعوبةهناك 

، فحقوق االمتياز متعدد، بعضها عام يرد على جميع أموال المدين سواء كانت منقولة أو عقارية 
أمام هذا و  ( ،منقوالً  أو، وبعضها خاص يرد على مال معين من أموال المدينة )سواء أكان عقارًا 

 للخصائص المشتركة لحقوق االمتياز االمتياز رأى المشرع وضع تعريف جامعالتعدد لحقوق 
  .مع تجنب ما بينهما من تمايز واختالف  والتي تميزها عن غيرها من التأمينات العينية ،

 :تعريف االمتياز بأنه  لمشرع علىفنص ا

حق االمتياز إال وال يكون  لحق معين مراعاة منه لصفته أولوية يقررها القانون " االمتياز  
 ون "  بمقتضى نص في القان

 خصائص حق االمتياز  
  الحق في التقدم(  ألولويةاتظهر الخصائص المشتركة بين سائر حقوق االمتياز في(

التي ترتبها جميعا ضمانا الستيفاء الحق مراعاة من القانون لصفته وطبيعته، هذه الصفة 
الداعية إلى تمييز الحق، تعبر عن المصلحة المستهدفة من الحق والتي قدر أنها جديرة 

 ، كما االخرى  بالتمييز عن غيرها من المصالح التي تعبر عنها وتستهدفها سائر الحقوق 
 . مصدرها القانون  ك في أن جميع حقوق االمتيازأنها تشتر 

   القضاء حكم بينما الرهن الرسمي والحيازي مصدره االتفاق وحق االختصاص مصدره
 متياز ال يتقرر إال بنص القانون.فإن حق اال

   ولقد أغفل المشرع ضمن التعريف المشترك لحقوق االمتياز أهم ما يتميز به الحق
ة ولو ذلك يرجع إلى أن حقوق االمتياز العام دحق في التتبع، ومر الالعيني التبعي من 



ال ترد على عقار معين بل ترد على كل  ألنها هذه الميزة كان محلها عقارًا ، ال تمنح
 .عقارات المدين

 تقضي بالمساواة بين  القواعد العامة التي أن حقوق االمتياز ترد استثناء على وباعتبار
إال بنص القانون ، فإنه ال يجوز التوسع حق االمتياز وباعتبار أنه ال يثبت الدائنين ، 

  والقياس عليها . في تفسير النصوص المقررة لحقوق االمتياز

 أنواع حق االمتياز
يرد عليه حق االمتياز معيارًا لتقسيمه، وترتب على هذا التقسيم اتخذ المشرع من المحل الذي 

 اختصاص كل طائفة من أنواعه بطبيعة مختلفة وخصائص مميزة .

العام وهو الذي يرد على جميع  أنواع ثالثة ، حق االمتياز سم المشرع حقوق االمتياز إلىذلك قل
ز الخاص الذي ال يرد إال المتيا، وحق اأو عقار  لبغض النظر إذا كانت منقو  المدين موالا

 . على العقار اال يردال الذي الخاص االمتياز على المنقول ، وحق 

 حق االمتياز العامالنوع االول / 
  ، يكون ويرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار بغير تخصيص لمال معين 

 : للحقوق اآلتية االمتياز العام

والعمااال وكاال أجياار آخاار وذلااك بالنساابة لبجااور والرواتااب المبااالا المسااتحقة للخاادم والكتبااة  .أ 
  من أي نوع كان عن الستة أشهر األخيرة

ماان مأكاال وملاابس ودواء فااي  مالمبااالا المسااتحقة عمااا تاام توريااده إلااى الماادين أو لماان يعااوله .ب 
 .  الستة أشهر األخيرة

 النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه عن الستة أشهر األخيرة.  .ج 

  تستتتوفى هتتلم المبتتالر مبادتترة بعتتد المصتتروفاا القضتتالية والمبتتالر المستتتحقة للخزانتتة
 فتستوفى بنسبة كل منها.  )المبالا السابقة( أما فيما بينها، العامة ونفقاا الحفظ والترميم

 عادية ديون  تعتبر اشهر الستة على السابقةو  للفئات المذكورة المبالا المستحقة اما   . 

 القيد(وتتميز حقوق االمتياز العامة بأنها ولو كان محلها عقارًا فإنه ال يجب فيها الشهر( 
، ألنها ترد على كشرط للنفاذ من ناحية وال يثبت لصاحبها حق التتبع من ناحية أخرى 

 .جميع العقارات وليس على عقار محدد
  العقارية التي ال تشهر تسبق في المرتبة كل امتياز عقاري آخر، العامة وحقوق االمتياز

 كل حق مقيد مهما كان تاريخ قيده.و 



 ونفقات  المبالا المستحقة للخزائن العامةو  المصروفات القضائية أما فيما بينهما فامتياز
وتستوفي حقوق االمتياز المرتبة حقوق االمتياز العامة، في تسبق  االصالح والترميم

 .  بنسبة كل منها العامة فيما بينها

 حق االمتياز اخلاص على منقولالنوع الثاني / 
 عينيًا تبعيًا ، وبالتالي فهو يقرر للدائن حقًا  وهو يرد على منقول معين أو منقوالت معينة

لحق من فضلية في استيفاء ااالمتياز صاحبه ا يمنحورد عليها، و  على المنقوالت التي
 ع ا المشر ثمن هذا المنقول باألسبقية على غيره من الديون بحسب المرتبة التي يحدده

  التي كسبها الغير بحسن  حق تتبعها في أي يد تكون فيما ال يتعارض مع الحقوق وله
 .) الحيازة في المنقول سند الحائز ( نية 

  أن يتهدد صاحب حق االمتياز بعدم نفاذ حقه  قبل الحائز حسن  من الممكنولما كان
حق  الذي يرد عليه المنقولالنية بسند صحيح ،  فلقد خوله المشرع أن يطلب وضع 

 .االمتياز تحت الحراسة 

 هي : على الرتتيب التايل و حقوق االمتياز الواقعة على املنقول 
التااي أنفقاات لمصالحة جميااع الادائنين فااي حفااي أماوال الماادين و يعهااا،  المصتروفاا القضتتالية .1

 .  لها امتياز على ثمن هذه األموال

 كان، نوع أي من أخرى  وحقوق  ورسوم ضرائب من العامة للخزانة المستحقة المبالر .2
 .، وتأتي في المرتبة الثانية بعد المصروفات القضائية في استيفائها من الثمن  امتياز لها يكون 

 كله عليه امتياز لها يكون  ترميم، من له يلزم وفيما ،المنقول حفظ في أنفقا التي المبالر .3

  مباشرة العامة للخزانة المستحقة والمبالا القضائية المصروفات بعدوتأتي دورها في االستيفاء 

 واآلفات، للحشرات المقاومة والمواد التخصيب مواد من وغيرها والسماد البلور ثمن .4
 صرفت الذي المحصول على امتياز لها يكون  والحصاد، الزراعة أعمال في المنصرفة والمبالا

 وتكون في المرتبة الرابعة في االستيفاء بعد المبالا المذكورة سابقا .. إنتاجه في

 نفس في امتياز حق إصالحها ونفقات الزراعة آالا مقابل في المستحقة للمبالا يكون  .5
 السابقة . المرتبة

 ي أنفقات تعد المصروفات القضائية من قبيل الحقوق الممتازة، وهي تشامل المصااريف التا
، لحفي أموال المدين و يعهاا، ونفقاات الحجاوز التحفظياة علاى أموالاه،  لمصلحة الدائنين 



مصاافي أو والحراسااة ، وقااد تكااون هااذه النفقااات مسااتحقة للمحكمااة، أو الحااارس القضااائي 
 التركة، أو الخبير. 

  وتحتل المصروفات القضائية المرتبة األولى بين جميع حقوق االمتياز، ومن ثم ال يجاوز
تقااديم حااق امتياااز آخاار عليهااا حيااأ ال يعادلهااا أي حااق امتياااز آخاار، أو رهاان رساامي أو 

 حيازي. 
  وتتمتع المبالا المستحقة للخزانة العامة، بحق التقدم والتتباع معاا بحياأ تساتطيع الحكوماة

وال المقااررة عليهااا حقااوق االمتياااز فااي أيااة يااد تكااون، مااا عاادا المنقااوالت إذا أن تتبااع األماا
 وقعت في يد حائز حسن النية. 

  ومع ذلك يجب المالحظة أن حق التتبع ال يتقرر لحقوق امتياز المبالا المستحقة للخزاناة
تكن العامة، إال إذا كان حق الحكومة مقررا على مال معين من أموال المدين، أما إذا لم 

 مقررة على مال معين، فال يكون للحكومة إال حق التقدم فقط. 
الخامسة بعد الحقوق التي تناولتها المواد السابقة،  مرتبةال تعتبر كل حقوق االمتياز االتية من

 وفي حالة التزاحم في هلم الحقوق، تعتبر من مرتبة واحدة وتستوفى بنسبة كل منها. 

أجرة المبااني واألراضاي الزراعياة لسانتين أو لمادة ا يجاار أن قلات عان ذلاك، وكال حاق آخار  .1
للمؤجر بمقتضى عقد ا يجار، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة 

 ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومحصول زراعي. 

  كاة لازوج المساتأجر أو كانات مملوكاة للغيار، يثبت هذا االمتياز ولو كانت المنقاوالت مملو
 .ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها

  يقع االمتياز أيضا على المنقوالت والمحصوالت المملوكة للمستأجر من البااطن، إذا كاان
لاااك فاااال يثبااات الماااؤجر قاااد اشاااترط صاااراحة عااادم ا يجاااار مااان البااااطن، فاااإذا لااام يشاااترط ذ

االمتياااااز إال للمبااااالا التااااي تكااااون مسااااتحقة للمسااااتأجر األصاااالي فااااي ذمااااة المسااااتأجر ماااان 
 الباطن. 

 لحصااول علااى حقااه، ماان ا، وتمكينااا للمااؤجر خامسااة يحتاال حااق امتياااز المااؤجر المرتبااة ال
ذا  القانون  أجاز له حبس المنقاوالت الموجاودة فاي العاين الماؤجرة المثقلاة بحاق االمتيااز، وا 
هذه المنقاوالت دون علام الماؤجر يكاون لاه أن يوقاع عليهاا حجازا اساتحقاقيًا فاي ياد خرجت 

، ويبقااى االمتيااز عليهاا لماادة ثاالأ ساانوات الل ثالثااين يوماا مان تاااريخ خروجهااالحاائز خا
 من وقت نقلها .

  ينقضي حق امتياز المؤجر على هذه المنقوالت إذا خرجت من العين المؤجرة بموافقتاه أو
 دون معارضة فيه. 



المبالا المساتحقة لصااحب النازل فاي ذماة النزيال عان أجارة ا قاماة والمؤوناة وماا صارف   -2
 . الحسابه، يكون لها امتياز على األمتعة التي أحضرها النزيل أو ملحقاته

  يقع االمتياز على األمتعة ولو كانت غير مملوكاة للنزيال إذا لام يثبات أن صااحب الفنادق
كان يعلم وقت إدخالهاا عناده بحاق الغيار عليهاا بشارط أال تكاون هاذه األمتعاة مساروقة أو 

 ضائعة. 

  هي نفس مرتبة المؤجر، فإذا تزاحم الحقان قدم األسبق فاي  لصاحب النزلمرتبة االمتياز
إذا أخارج المساتأجر بعاض األمتعاة مان العاين الماؤجرة دون علام الماؤجر ونازل التاريخ ، فا

بها في فندق صاحبه ال يعلم أن للمؤجر امتيازا علاى هاذه األمتعاة، وحجاز الماؤجر حجازا 
  .هو الذي يقدمو استحقاقيا في الميعاد فإن امتياز المؤجر وهو األسبق في التاريخ 

 يكااون لااه امتياااز علااى )كنفقااات العقااد(لحقاتتتهمتتا يستتتحق لبتتالع المنقتتول متتن التتثمن وم ،
  . ، ويبقى االمتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته الشيء المبيع

 يكون هذا االمتياز تاليا في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق االمتياز الواقعة على منقول.  

 ويخاول صااحبه حاق التقادم والتتباع ماا لام  مرتباة السادساةل حق امتياز بائع المنقول اليحت
يكاان ماان انتقلاات إليااه ملكيااة هااذا المنقااول حساان النيااة حيااأ يجااوز لهااذا األخياار التمسااك 

 سند الحائز. في المنقول بقاعدة الحيازة 

  ذا كان مؤجر العقار وصاحب الفندق قد علما بحق امتياز بائع المنقول عند وضعه في وا 
ؤجرة، فإن امتياز بائع المنقول حينئذ يتقدم علاى حاق صااحب النزل )الفندق( أو العين الم

 مرتبااةوامتياااز بااائع المنقااول يحتاال ال خامسااةاليحااتالن المرتبااة  أنهماااالفناادق والمااؤجر رغاام 
 . السادسة

 جااوع عليااه تأمينااا لحااق كاال ماانهم فااي الر  للدتتركاا التتلين اوتستتموا منقتتوال حتتق امتيتتاز
 . على اآلخرين بسبب القسمة

 فاإذا تازاحم الحقاان )السادساة(المتياز المتقاسم نفس المرتبة التي المتياز البائعكون ي ،
 .  قدم األسبق في التاريخ

 
 
 
 
 



 حق االمتياز اخلاص على عقارالنوع الثالث / 
هي تقرر للدائن حقًا عينيًا تبعيا وهذا يرد على عقار معين أو عقارات معينة للمدين، بالتالي ف

 ب تاريخ القيد، ثم أنه يخول صاحبه، وتتحدد مرتبته بحسكشرط لنفاذه  تسجيلهعلى عقار ويلزم 
حق تتبع محل حق االمتياز ولقد أحال المشرع في خصوص أحكام االمتياز الواقعة على عقار 

 إلى أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق . 
 

 لى عقار هي /وحقوق االمتياز الخاصة الواردة ع

 

 ، يكون له امتياز على العقار المبيع. ما يستحق لبالع العقار من الثمن وملحقاته -1
   .يجب أن يقيد هذا االمتياز و تكون مرتبته من تاريخ تسجيله 
الااذين عهااد إلاايهم فااي تشااييد أبنيااة أو منشاا ت  المبتتالر المستتتحقة للمقتتاولين والمهندستتين -2

امتياااز علااى هااذه  مأخاارى أو فااي إعااادة تشااييدها أو فااي ترميمهااا أو فااي صاايانتها يكااون لهاا
 المنش ت، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه األعمال في قيمة العقار وقت بيعه. 

  .يجب أن يسجل هذا االمتياز، وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله 

، حااق امتياااز عليااه تأمينااا لمااا تخولااه القساامة ماان حااق فااي اا التتلين اوتستتموا عقتتاراللدتترك -3
رجااوع كاال ماانهم علااى اآلخاارين بساابب القساامة ، ويجااب أن يسااجل هااذا االمتياااز، وتكااون 

 مرتبته من تاريخ تسجيله. 
 

  آثار حق االمتياز 
 نفاذ حق االمتياز 

 حق التتبع 

 حق التقدم 

 

 

 

 



 نفاذ حق االمتياز
 : كوسيلة للنفال إلى طالفتين )القيد(حقوق االمتياز من حيث لزوم الدهرتنقسم 

وهذا تشمل حقوق االمتياز العامة ولو كان محلها عقارًا ،  طالفة ال يجب فيها الدهر:  
 با ضافة إلى حقوق االمتياز العقارية الضامنة للمبالا المستحقة في الخزانة العامة .

 ف نفاذها على المتياز الخاصة الواردة على منقول ال يتوقبا ضافة إلى ذلك فإن حقوق ا
ام لشهر الحقوق العينية على منقول، وبالتالي يثبت االمتياز شهرها، لعدم وجود نظ

لغير بمجرد قيام الدليل على بالدين في هذه الحاالت في مواجهة المدين وفي مواجهة ا
 .وجود حق االمتياز 

قف نفاذها و وهذه تشمل حقوق االمتياز الخاصة على عقار التي يت طالفة يجب فيها الدهر:
 وتتحدد مرتبتها من وقت القيد .   () تسجيلهاعلى شهرها

 
 حق التتبع 

  ال يثبت لصاحبه حق التتبع، وتبرير ذلك أن حق االمتياز العام ال  االمتياز العامحق
جودة أموال المدين المو يرد على كل يرد على مال معين بالذات من أموال المدين، إنما 

 .  لديه عند التنفيذ
  سواء أكان عقارًا -باعتباره يرد على مال معين من أموال المدين االمتياز الخاصاما حق

 كون .حبه حق تتبع هذا المال في أي يد يفإنه يرتب لصا-أو منقوالً 
 يجد أساسه ومبرره في ير الغ حق التتبع باعتباره مظهر أساسيًا لنفاذ حق االمتياز قبل

الم الغير بحق شأن حق االمتياز الخاص على العقار في قاعدة القيد التي يتحقق بها إع
 .االمتياز

 إليه  تإذا كان الحائز للمنقول حسن النية يجهل ما يثقل المال من حق امتياز، انتقل
لمنقول ملكية المنقول خالية من كل قيد أو تكليف، وعلى ذلك إذا تصرف المدين في ا

، وحازه المتصرف إليه وهو حسن النية  المثقل بحق االمتياز بنقل ملكيته أو برهنه حيازياً 
 . بحق االمتياز فال يحتج عليه

  كان  حسن النية أو لم يتوافر له السبب الصحيح ليسحاز المنقول كان من أما إذا ،
يد الحائز الحسن  لصاحب االمتياز تتبع المنقول تحت يده، كما أن له تتبعه ولو تحت



النية إذا كان المنقول قد سرق أو ضاع وذلك خالل ثالأ سنوات من تاريخ السرقة أو 
 الضياع.

  ولما كان حق التتبع يتهدد بالتعطل إذا استطاع الغير االستناد لقاعدة الحيازة في المنقول
تبديد سند الحائز، فلقد خول المشرع صاحب حق االمتياز إذا ما خشي ألسباب معقولة 

طلب وضعه تحت الحراسة ، وقاضي يالمنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته، أن 
 الموضوع هو الذي يقدر معقولية هذه األسباب.

 حق التقدم 
 من  صاحبها حق التقدم في استيفاء حقهحقوق االمتياز على اختالف أنواعها تخول ل

األسبقية على الدائنين العاديين ، وبثمن المال محل االمتياز ومن كل مقابل يحل محله 
ولقد حدد التقنين بنص القانون، والدائنين الممتازين بحسب المرتبة المحددة لكل حق 

المدني الفلسطيني مراتب حقوق االمتياز التي وردت فيه، أما الحقوق الممتازة التي ورد 
وية لما ألوليكون ا تحديد مرتبتها الخاص ذكرها في قوانين خاصة، فإذا أغفل القانون 

 .نص علية القانون المدني 

   فإذا تساوت الحقوق الممتازة في المرتبة فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها، ما لم يوجد
 نص يقضى بغير ذلك . 

في دأن ترتيب حقوق االمتياز الواردة في التقنين المدني فإنه يمكن التمييز بينها بحسب و 
 المال محل االمتياز إلى طالفتين :

  حقوق امتياز واردة على منقول:

ورد ترتيب هذه الحقوق في نصوص متتابعة بحسب الترتيب الذي أرتاه المشروع لهذه الحقوق 
 بالنظر لطبيعتها، بغض النظر عن تاريخ نشأة الحق. 

 حقوق امتياز واردة على عقار:

 عقار معين وهذه يجب فيها  ميز المشرع في شأنها بين حقوق االمتياز الخاصة على
ولقد أحال  ، تحد مرتبتها بالنسبة لباقي الحقوق العينية التبعية من تاريخ القيدالشهر وت

هذه المشرع في شأنها ألحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع طبيعة 
صل خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب عليه من آثار وما يت الحقوق وتسري بشكل

 . به من تجديد ومحو. وهذه يثبت لها حق التتبع في أي يد كان
  اتولقد قدم المشروع على هذه الطائفة. حقوق االمتياز العامة فيما ترد عليه من عقار  .

ولكن ال بد أن يكون معلوما أن هذه الحقوق من ناحية ال يلزم لنفاذها الشهر ومن ناحية 



قار معين فإنها ال تخول لصاحبها حق تتبع أخرى فإن في مقابل عدم ورودها على ع
وذلك ألن الدين الذي تضمنه عقارات المدين جميعها غالبا ما  العقارات الواردة عليها.

وبالنسبة للعقارات التي  )بالتقدم( مرتبتها الممتازة ال تظهر إال عند التنفيذ، و  يكون قليل
 .وال تنتقل للغير تظل مملوكة للمدين إلى هذا الوقت

  من أي حق امتياز تكون أسبق في المرتبة  الواردة على عقار حقوق االمتياز العامةو
عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده . إال أن المشرع قدم عليها 
االمتياز الضامن للمبالا المستحقة للخزانة العامة، فيما إذا استحقت هذه المبالا بمناسبة 

 .ضريبية األراضي الزراعية  عقار كضريبة المباني أو
  للمصروفات القضائية وهذه الطائفة األخيرة ال يسبقها إال االمتياز الضامن  . 

 ل باالمتيازهالك أو تلف الشيء املثق
  إذا هلااك محاال االمتياااز، فااإن كااان الهااالك بفعاال الماادين كااان الاادائن بالخيااار بااين اسااتيفاء

الدين أو طلب تأمين آخر، والخيار للمدين إذا كان الهالك بسبب أجنبي، وينقال االمتيااز 
إلااى الحااق الااذي حاال محاال الشاايء الااذي هلااك، كااالتعويض أو مبلااا التااأمين، وهااذه هااي 

 أحكام الرهن الرسمي. 

 ضاء حق االمتيازانق
 ألسااباب انقضاااء حااق االمتياااز، وذلااك عاان طريااق ا حالااة إلااى أسااباب  لقااد تطاارق المشاارع

 ي .ى أسباب انقضاء حق الرهن الحياز وال،  انقضاء حق الرهن الرسمي 
   تأمينااا نشااأ ضاامانا للوفاااء بااااللتزام المضاامون، فإنااه يعتباار و ناااء علااى أن حااق االمتياااز

النقضااء الادين المضامون بالوفااء أو بغياره مان طارق انقضااء  ينقضي بطريقة تبعياة تبعاا
 االلتزامات.

  بجانب ذلك فإن حق االمتياز الوارد على منقول ينقضي بصفة مستقلة بنفس الطرق التي
ينقضي بها الرهن الحيازي على منقول. كما أن حق االمتياز الوارد على عقار ينقضي 

الرهن الرسمي على أن يكون معلوما أن  بصفة مستقلة بنفس الطرق التي ينقضي بها
حقوق االمتياز العامة ال تنقضي بهالك مال معين من أموال المدين وذلك لعدم ورودها 

 على مال بذاته.

 
 


