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ملخص: 

يعالج البحث توقف التاجر عن دفع ديونه بو�صفه حالة تنبئ عن مركز مايل م�صطرب 
يتزعزع معه ائتمان املدين، وتتعر�ص حقوق دائنيه اإىل خطر حمقق، وخلطورة الفرتة تدخل 
امل�رصع لي�ص فقط يف اعتباره �رصطاً مربراً لطلب احلكم ب�صهر الإفال�ص، بل يف حتديد تاريخ 
بدء التوقف عن الدفع، حيث اأعطى للمحكمة �صلطة وا�صعة يف حتديده ويف الرتداد بتاريخ 
التوقف عن الدفع اإىل الوقت الذي تراه منا�صباً، �رصيطة األ يزيد عن مدة �صنتني قبل احلكم 
ب�صهر الإفال�ص. كما يعالج البحث اأوجه التقارب، والتباعد بني قانون الإفال�ص الفل�صطيني 

وغريه من القوانني حمل الدرا�صة. 
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Abstract: 
This study examines the cessation of paying back the debts as an 

indication of a critical financial period for the debtor, who would endanger 
his creditors’ rights. Therefore, lawmakers placed ultimate powers in the 
court to decide whether such cessation justifies bankruptcy and to make a 
decision on the beginning of the cessation of payment. 

Judges in courts have the discretion to identify the illegal actions by 
the debtor and therefore to declare a bankruptcy date before starting the 
bankruptcy procedures. 

This research will also examine the similarities and differences between 
Palestinian bankruptcy law and other bankruptcy laws. 
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مقدمة: 
للوفاء مبا  املدين �صامنة  اأموال  املدين، فجميع  باأموال  اإل  يتعلق  ل  الدائن  اإن حق 
عليه من ديون )1( وهذا ما يعرب عنه بال�صمان العام، ولقد قرر القانون و�صائل ترمى اإىل 
من  تتهدده  قد  التي  املخاطر  من  عليه  املحافظة  وكفالة  وتقويته،  العام  ال�صمان  تاأكيد 
انتقا�ص بغ�ص املدين اأو تق�صريه )2( ، ومن هذه الو�صائل كان الإع�صار والإفال�ص )3( . ويف 
اأملَّت به حالة من ال�صيق والعجز املايل،  الإع�صار ينظر القانون للمدين غري التاجر، الذي 
مما جعله غري قادر على الوفاء بالديون احلالة الأداء، ولرمبا ينفرج حاله عما قريب )4( . 
بينما الإفال�ص يقوم على اأ�صا�ص اأخذ املدين التاجر بالق�صوة وال�صدة عندما يتوقف عن دفع 
ب�صيطاً  للدائنني وامل�صاواة بينهم، والإفال�ص قد يكون  اأي�صا رعاية  التجارية، وفيه  ديونه 
التاجر عن دفع ديونه يرجع لأ�صباب  اإذا كان توقف  الإفال�ص ب�صيطاً  اأو احتيالياً، ويكون 
اأن  اإفال�صه وقع ب�صبب �صوء طالعه دون  اأن  اإل  اإرادته ول دخل له فيها،  خارجة عن نطاق 
الإفال�ص  اأي�صا  وي�صمى  الحتيايل  الإفال�ص  بينما   .  )5( ذلك  يد يف  الت�رصف  لإ�صاءة  يكون 
بالتق�صري كاأن يكون املفل�ص قد جلب الإفال�ص على نف�صه )6( ، اأو ت�صبب يف وقوعه باإنفاقه 
لنف�ص  يخ�صع  بنوعيه  والإفال�ص  امل�صاربات،  تيار  يف  اندفاعه  اأو  لها،  م�صوِّغ  ل  نفقات 

القواعد والإجراءات من الناحية التجارية )7( . 
ويقوم نظام الإفال�ص على �صمات اأ�صا�صية عدة لعل اأهمها، اأنه ل يتم اإل بحكم ي�صدر 
بذلك من الق�صاء، لتعلقه بامل�صلحة العامة، لهذا وجب اأن تكون قواعده مغايرة يف طبيعتها 
لقواعد القانون التجاري )8( . ويوؤدى الإفال�ص اإىل غل يد املدين عن مبا�رصة اأعماله، وفى 
هذا حماية للدائنني وردع للمدين. والإفال�ص ت�صفية جماعية لأموال املدين املتوقف عن 
�صداد ديونه التجارية، وفى هذا حماية حلقوق الدائنني وتتمثل هذه احلماية يف الت�صفية 
فالإفال�ص  ديونهم.  بن�صبة  بالت�صاوي  عليهم  الناجت  وتوزيع  املدين،  لأموال  اجلماعية 

بال�صمات ال�صابقة حماية حلقوق الدائنني الذين منحوا املدين ائتمانهم )9( . 
والتوقف عن الدفع فكرة خا�صة بالقانون التجاري، جعلها امل�رصع مناط تطبيق �صهر 
الإفال�ص، بو�صفها واقعة خارجية تفيد امتناع املدين التاجر عن الوفاء بديونه يف مواعيد 
اإذ يرتتب على  الإفال�ص،  ل�صهر  القانون  الدفع يعد �رصطاً يتطلبه  ا�صتحقاقها. والتوقف عن 
اإفال�صه،  توقف املدين عن دفع ديونه يف مواعيدها، احلق لكل دائن يف طلب احلكم ب�صهر 
املالية  اأحواله  بتق�صي  تكليفهم  عن  عو�صاً  مدينهم،  قبل  حقوقهم  حلماية  لزمة  كو�صيلة 
وفح�ص كافة ح�صاباته، من اأجل التعرف على حقيقة ي�صاره اأو اإع�صاره. ويتحقق التوقف عن 



251

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون )1( - تشرين 

الدفع اإذا ما عجز املدين عن الوفاء بديونه يف مواعيد ا�صتحقاقها، حتى ولو كانت اأ�صوله 
تزيد على خ�صومه، فمناط الأهمية يف القانون التجاري هو حدوث الوفاء يف موعده ولي�ص 
ي�صار املدين، فالذي يهم التجارة هو الدقة واحرتام مواعيد ال�صتحقاق، كي يتمكن الدائن 
الذي تلقى الوفاء من اأن يفي بدوره لدائنيه. وعلى الرغم من الختالف بني حالة التوقف 
عن الدفع وحالة الإع�صار، فاإن الإفال�ص يقرتب من الناحية العملية من حالة الإع�صار كثريا. 

اإذ غالبا ما تنبئ حالة التوقف عن الدفع عن ذمة مالية مع�رصة. 
واإذا كان يلزم ل�صهر اإفال�ص املدين اأن يكون متوقفا عن دفع ديونه، اإل اأنه لي�ص كل 
دين ميتنع املدين عن الوفاء به يكون موجبا ل�صهر اإفال�صه، حيث يلزم توافر بع�ص ال�رصوط 
يف الدين الذي يوؤدي عدم دفعه اإىل �صهر الإفال�ص، كما اأن التوقف عن الدفع ياأخذ مفهوما 

خا�صا يف مال الإفال�ص، يلزم اإبرازه لتعيني احلدود التي يجوز فيها �صهر الإفال�ص )10( . 
وفكرة التوقف عن الدفع ل تثور مبنا�صبة �صهر اإفال�ص املدين فقط، واإمنا تثور اأي�صا، 
بعد اأن يتقرر �صهر اإفال�صه، فيما يتعلق بتحديد فرتة الريبة، حيث يتوقف نطاق تلك الفرتة 
على حتديد تاريخ التوقف عن الدفع الذي تبداأ منه هذه الفرتة. وينظم الإفال�ص يف قطاع غزة 
بالقانون رقم )3( ل�صنة 1936 )11( ، الذي �صنه املندوب ال�صامي الربيطاين يف 24كانون 

الثاين �صنة 1936، واملعدل بالقانون رقم )1( ل�صنة 1942. 

أهمية البحث: 
تتمثل اأهمية البحث يف اكتفاء الت�رصيعات املقارنة ل�صهر اإفال�ص املدين باأن يكون قد 
توقف عن دفع ديونه، دون اأن ت�صع تعريفاً للتوقف عن الدفع اأو تبني حالته. لذا كان لزاماً 
علينا يف هذه الدرا�صة اأن نحدد املفهوم القانوين اخلا�ص لفكرة التوقف عن الدفع، لأهميتها 
لي�ص فقط بالن�صبة جلواز �صهر اإفال�ص املدين من عدمه، واإمنا لتحديد بدء فرتة الريبة بعد 

�صهر الإفال�ص. 

خطة البحث: 
ل�صنة   )3( رقم  الإفال�ص  لقانون  وفقا  الدفع،  عن  التوقف  مو�صوع  نتناول  و�صوف 
لبع�ص  وكذلك  الفل�صطيني،  التجارة  قانون  وم�رصوع  غزة،  قطاع  يف  املطبق   ،1936
ملوقف  التعر�ص  مع  واللبناين،  والأردين  امل�رصي  كالقانون  الأخرى  العربية  الت�رصيعات 
لهذه  منا�صباً  راأيناه  الذي  بالقدر  وذلك  غزة  قطاع  يف  وكذلك  واللبناين  امل�رصي  الق�صاء 
الدرا�صة. و�صنق�صم هذا البحث اإىل ثالثة مباحث، نتناول يف املبحث الأول ماهية الوقوف عن 
الدفع، ويف الثاين نعر�ص ل�رصوط الدين غري املدفوع، ويف املبحث الثالث نرى كيف حتدد 
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فرتة الريبة. هذا ما �سوف نعاجله تباعا على النحو التايل: 

املبحث األول: 

ماهية التوقف عن الدفع: 
ملا كانت الت�رصيعات املقارنة تتطلب ل�صهر اإفال�ص املدين اأن يكون قد توقف عن دفع 
اأن تلك الت�رصيعات  ديونه، وعلى الرغم من الأهمية البالغة لفكرة التوقف عن الدفع، فاإن 
مل تورد لها تعريفاً، فرتكت لجتهاد الفقه والق�صاء. و�صنق�صم درا�صتنا يف هذا املبحث اإىل 
مطالب ثالثة، نتحدث فيها عن املفهوم القانوين لفكرة الوقوف عن الدفع، ثم عن الإع�صار 
الفل�صطيني  القانون  يف  الدفع  عن  التوقف  عن  واأخرياً  الدفع،  عن  التوقف  وفكرة  املدين، 

)الأفعال الإفال�صية( ، وذلك على النحو التايل: 

املطلب األول: 

املفهوم القانوني لفكرة التوقف عن الدفع: 

جعل امل�رصع يف البلدان املختلفة من التوقف عن الدفع مناطاً ل�صهر الإفال�ص، باعتباره 
واقعة خارجية ظاهرة تفيد امتناع املدين عن الوفاء بديونه يف مواعيد ا�صتحقاقها، فحيث مل 
ي�صدد املدين التاجر ديونه يف مواعيدها، فاإنه يتعر�ص لالإفال�ص، حتى لو كانت حقوقه تزيد 
عن ديونه، فاملهم اأنه مل يراع ما تهتم به التجارة من دقة و�صبط واحرتام ملواعيد الوفاء. 
وهو ما تطلبته املادة )585( من م�رصوع قانون التجارة الفل�صطيني )12( ، وهو ذات النهج 
العربية، وخا�صة امل�رصي والأردين واللبناين)13(،  التجارية  الت�رصيعات  الذي �صارت عليه 
فعلى الرغم من الأهمية البالغة لفكرة التوقف عن الدفع، فاإن اأن تلك الت�رصيعات قد اكتفت 
الفقه  لجتهاد  تركت  ولذلك  حالته،  تبني  ومل  الدفع  عن  للتوقف  تعريفا  تورد  ومل  بذلك، 

والق�صاء حتديد املفهوم القانوين حلقيقة فكرة التوقف عن الدفع. 
ولقد بداأ الق�صاء والفقه، يخرج تدريجياً على امل�صمون الب�صيط ملجرد الوقوف املادي 
عن الدفع كاأ�صا�ص ل�صهر الإفال�ص )14( ، فلي�ص من العدل اأن يت�صاوى املدين الذي وقع فري�صة 
واأ�صبح  بالكامل،  ائتمانه  فقد  الذي  املدين  مع  نقوده،  خزانة  واجهتها  وقتية  ل�صعوبات 

عاجزاً تاماً عن ال�صتمرار يف ن�صاطه التجاري املعتاد. 
عن  بالتوقف  املق�صود  حتديد  ب�صدد  ونحن  مذهبني  بني  التمييز  ميكن  ذلك،  وعلى 
الدفع، مذهب تقليدي يتم�صك باملفهوم املادي للتوقف عن الدفع. بينما جند مذهباً حديثاً 
الدفع  عن  للتوقف  احلقيقي  املق�صود  على  اأمارة  بو�صفه  اإل  املادي  املعنى  عند  يقف  ل 
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والذي يتمثل يف النهيار احلقيقي لئتمان املدين، هذا ما �صوف نتوىل درا�صته يف فرعني 
م�صتقلني، نخ�ص�ص الأول للمذهب التقليدي، والثاين للمذهب احلديث، على اأن نتبعهما بفرع 
ثالث نحاول فيه اإيجاد معيار لالنهيار الذي يتحقق به معنى التوقف عن الدفع. وبيان ذلك 

على النحو االآتي: 
الفرع االأول:  ◄

املذهب التقليدي للتوقف عن الدفع: 
اعتمد املذهب التقليدي التف�صري احلريف امل�صتفاد من املعنى اللغوي لعبارة التوقف 
عن الدفع، وقرر اأنها تعني عدم قيام املدين ب�صداد ديونه يف مواعيد ا�صتحقاقها، دون النظر 
يف  لهم  الوفاء  عدم  اء  جرَّ من  الدائنني  يلحق  الذي  فال�رصر  الدفع،  عن  تخلفه  اأ�صباب  اإىل 
التجار  اإذ يعتمد  اأ�صالً،  الوفاء  الذي يلحقهم من عدم  ال�رصر  املواعيد املحددة ل يقل عن 
فاإذا ما تخلَّف تاجر عن  الوفاء،  ا�صتيفائهم حلقوقهم يف مواعيد  الوفاء بديونهم على  يف 
الوفاء بدينه، فاإن ذلك ي�صتتبع حتماً عجز الآخرين بدورهم عن اأداء ديونهم، ومن ثم كان 
تعليق امل�رصع التجاري �صهر الإفال�ص على مرد توقف التاجر عن دفع ديونه يف مواعيد 
فكاأن  اأ�صوله.  عن  خ�صومه  تقل  مع�رصاً  اأو  مو�رصاً  كان  اإذا  عما  النظر  ب�رصف  ا�صتحقاقها 
جوهر امل�صكلة يكمن يف حماية التاجر بح�صوله على حقه يف موعده، ومادام الأمر كذلك 
فالإفال�ص يتحقق بعدم ال�صداد يف امليعاد، ول اأهمية بعد ذلك لبحث ي�صار املدين. لذا يهتم 
اأن�صار هذا املذهب بالتفرقة بني حالتي الإع�صار والتوقف عن الدفع، فالتوقف عن الدفع 
يتحقق بعدم ال�صداد يف املوعد، حتى ولو كان املدين مو�رصاً، وينتفي بال�صداد حتى لو كان 
اأنه  اإفال�ص املدين ولو كان مع�رصاً ما دام  املدين مع�رصاً. وتفريعاً على ذلك ل يجوز �صهر 
يويف بديونه يف مواعيدها )15( ، بينما يجوز ذلك ملن يتوقف عن الدفع، ولو كان مو�رصاً 
وكانت اأ�صوله تزيد عن خ�صومه )16( . ويدعم اأ�صحاب هذا املذهب وجهة نظرهم هذه يف 
كون الإع�صار �صعب الإثبات اإذا ما األزمنا الدائن باإثباته لقبول طلب �صهر الإفال�ص. كما اأن 
ثبوت ي�صار املدين ل يعني للدائن �صيئاً طاملا مل ي�صتوف دينه يف موعده، يف حني اأن اإع�صار 

املدين ل ميثل خطراً طاملا اأنه يقوم بالوفاء يف املواعيد. 
امتناع املدين عن  الإثبات، فمجرد  اأن هذا املذهب يت�صم بالو�صوح وي�رص  ل�صك يف 
الدفع.  عن  التوقف  معنى  لتحقيق  بذاتها  وتكفي  فيها،  لب�ص  ل  ظاهرة  واقعة  يعد  ال�صداد 
ورغم ذلك، مل ي�صلم هذا املذهب من النقد، فمجرد التوقف عن الدفع ل يكف ل�صهر الإفال�ص، 
التاجر  اأن  كما  الإع�صار.  مبفهوم  ال�صتعانة  اأي  ككل  املدين  مركز  عن  البحث  يلزم  وعليه 
املع�رص الذي يوا�صل الوفاء بديونه، قد يلجاأ لو�صائل غري م�رصوعة لل�صداد، تخلق له ائتماناً 
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زائفاً )17( . اإ�صافة اإىل ذلك، ميكن القول اإن الت�صاهل يف مفهوم التوقف عن الدفع قد يوؤدي 
اإىل زيادة حالت �صهر الإفال�ص، مما قد يكون له اآثار �صلبية على القت�صاد والعاملني يف 

امل�صاريع املفل�صة. 
الفرع الثاين:  ◄

املذهب احلديث للتوقف عن الدفع: 
اأنه واإن كان توقف املدين عن الدفع لأ�صباب م�رصوعة يعد  اأن�صار هذا املذهب  يرى 
قرينة يف غري م�صلحته، فاإنه ل يعّد متوقفا عن الدفع باملعنى املق�صود ل�صهر الإفال�ص، اإذ 
قد يكون مرجع هذا المتناع عذراً طارئاً مع اقتداره على الدفع، اأو قد يكون �صعوبات وقتية 
ل تلبث اأن تزول وباإمكانه اأن يتغلب عليها )18( . وترتيبا على ذلك مل يقتنع الق�صاء الفرن�صي 
احلديث، ومعه الفقه، بالتف�صري احلريف للتوقف عن الدفع، حيث اإن مرد المتناع املادي 
عن دفع دين اأو عدة ديون م�صتحقة ل يكفي بذاته لتكوين حالة التوقف عن الدفع باملفهوم 
القانوين، واإمنا يجب اأن يكون ذلك التوقف دال على مركز مايل م�صطرب بحيث يكون التاجر 
عاجزاً عجزاً حقيقياً عن الوفاء بديونه ومتابعة ن�صاطه التجاري ب�صورة طبيعية. فلي�ص من 
املقبول عدالة اأن يت�صاوى املدين الذي وقع فري�صة ل�صعوبات مالية وقتية، مع املدين الذي 
فقد ائتمانه تاماً. من هنا بداأ هذا الق�صاء يقيم تفرقة بني فكرة التوقف عن الدفع كاأ�صا�ص 
ل�صهر الإفال�ص، وبني حالة ال�صيق العابرة التي ل تفيد عجزاً نهائياً عن الوفاء، وهي التي ل 

يكون من �صاأنها �صهر الإفال�ص. 
وعليه فعدم قيام املدين بالوفاء بدين اأو ببع�ص الديون، ل يوؤدي تلقائياً اإىل احلكم 
ب�صهر اإفال�صه، بل يقع على عاتق قا�صي املو�صوع واجب البحث يف املركز التجاري للمدين 
يف ممله، حتى يتعرف على اأ�صباب اإخفاقه يف الوفاء ونتائجه، ويو�صح اأن املدين اأ�صبح 
يف مركز مايل منهار، ول اأمل يف اإ�صالحه. وبذلك فالتوقف عن الدفع يت�صمن عن�رصين: 
الأول، التوقف املادي عن الدفع، اأما الثاين فهو اأن يكون هذا التوقف دالً على عجز املدين 
التاجر، عجزاً يدل على �صوء حالته املالية وتدهور اأو�صاعه. وبالتايل لي�ص كل توقف عن 
لأزمة  راجعاً  الدفع  التوقف عن  �صبب  يكون  فقد  اإفال�صه،  التاجر يربر طلب  قبل  الدفع من 
اإفال�ص مدينه  للدائن دائما حق طلب �صهر  اأعطينا  اإذا  اأما  موؤقتة عار�صة قد تزول �رصيعاً. 
التاجر اإذا ما توقف عن دفع ديونه، الأمر الذي يوؤدى اإىل اقرتاب حالة الإفال�ص من حالة 
يف  الدفع  عن  التوقف  فكرة  من  املدين  الإع�صار  مفهوم  اقرتاب  ثم  ومن  املدين،  الإع�صار 
القانون التجاري، ذلك اأن ال�صخ�ص يكون مع�رصاً متى كانت اأمواله ل تكف للوفاء بديونه 
م�صتحقة الأداء، ولكن املدين التاجر قد يكون مو�رصاً، ومع ذلك فقد يتوقف عن الدفع ومن 
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ثم يواجه خطر الإفال�ص. ومن جهة اأخرى فاملدين حتى ولو كان يف حالة ع�رص مادي، ولكن 
اأمكنه الوفاء بديونه يف مواعيد ا�صتحقاقها، فاإنه ل يعّد يف حالة توقف عن الدفع، فحالة 
الإع�صار ل توؤدي اإىل الإفال�ص اإل اإذا اتخذت مظهراً خارجياً يتمثل يف التوقف عن الدفع )19( 
، ولكن يجب اأن يتو�صل املدين رغم ظروف اإع�صاره هذه اإىل اإتام الوفاء يف موعده بو�صائل 

م�رصوعة مبتعداً عن الغ�ص واحليل الوهمية )20( . 
ومن هنا اأ�صبح الق�صاء الفرن�صي ي�صايره يف ذلك الفقه، مييز ما بني التوقف عن الدفع 
الوفاء،  العابر الذي ل يفيد عجزاً حقيقيا عن  كاأ�صا�ص ل�صهر الإفال�ص، وبني مرد ال�صيق 
بحيث ل يكون من �صاأنها �صهر الإفال�ص. فلي�ص من العدل اأن ي�صوى بني املدين الذي واجهته 
�صعوبات وقتية �رصعان ما تزول، وبني املدين الذي فقد ائتمانه ومل يعد قادراً على الوفاء 
اأو حتى على ال�صتمرار يف الوجود التجاري املعتاد، ويف جميع الأحوال فالراأي م�صتقر الآن 
على اأن فكرة التوقف عن الدفع ل تقت�رص على مرد التوقف املادي عن الدفع، واإمنا يجب 
اأن ينبئ هذا التوقف عن �صوء حالة املدين املالية وتدهورها، فاإذا و�صح اأن املدين اأ�صبح 

يف مركز مايل متدهور ل اأمل يف عالجه، فال منا�ص من اأن يحكم عليه بالإفال�ص )21( . 
وعلى ذلك يرى اأ�صحاب هذا املذهب احلديث، اأن اخلطر احلقيقي الذي ي�صتحق املواجهة 
ويهدد الدائنني ل يتمثل يف الأزمات العار�صة التي مير بها املدين، واإمنا تكمن يف دللة 
التوقف املادي على ا�صتفحال الداء وا�صتع�صاء الدواء، وهو ما يتحقق اإذا ك�صف عن مركز 
مايل ميئو�ص منه، ل رجاء معه ول اأمل )22( . ويالحظ اقرتاب هذا املذهب من معنى الإع�صار 
املدين  اإذا كان  اإل  وامليئو�ص منه  املنهار  املايل  املركز  ذلك  يتحقق  ما ل  فغالباً  املدين، 
مع�رصاً. واإذا كان املذهب احلديث قد �صاد الآن �صواء كان يف الفقه اأو الق�صاء، اإل اأنه مازال 

يثري ت�صاوؤل عن معيار النهيار الذي يتحقق به معنى التوقف عن الدفع. 
الفرع الثالث:  ◄

معيار االنهيار الذي يتحقق به معنى التوقف عن الدفع: 
ميكن ال�صرت�صاد مبعيارين ثار الجتهاد حولهما لتحديد معيار النهيار املايل الذي 

يتحقق به التوقف عن الدفع وفقا للمذهب احلديث الذي �صبق بيانه، ويتمثالن يف: 
اأوالً- معيار تعدد الديون:  ♦

ومبقت�صاه يجب اأن يكون املدين قد توقف عن دفع كل اأو معظم ديونه، فهذا التوقف 
ينبئ عن النهيار املايل، وينتفي با�صتمرار املدين يف الوفاء حتى لو جزئياً. وتكمن خطورة 
هذا املعيار يف حالة قيام املدين بالوفاء ببع�ص الديون التافهة والقليلة، وهو بذلك الوفاء 
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ا�صتلزم  لذا فقد  انهيار مركزه املايل.  احتمال  اإفال�صه رغم  �صهر  دائنيه فر�صة  ي�صيع على 
اأ�صحاب هذا املعيار عمومية التوقف، دون التوقف الكامل، ولكنهم مل ي�صعوا اأي �صوابط 
للعمومية هذه، كما اأنه ل يكفي اللتجاء اإىل مفهوم ح�صابي بتحديد ن�صبة الديون املتوقف 

عن دفعها اإىل اإجمايل الديون )23( . 
ثانياً- معيار فقد االئتمان:  ♦

للمدين  املايل  املركز  فح�ص  خالل  من  املادي،  التوقف  دللة  مدى  اإىل  ينظر  وفيه 
يف مموعه واأ�صباب المتناع عن الدفع، وتقدير اأثر ذلك على و�صعه الئتماين يف الو�صط 
التجاري. فاإذا كان هذا الئتمان ما زال قوياً متيناً بحيث ت�صتمر معه البنوك يف اإقرا�صه 
ومنحه الت�صهيالت الئتمانية، ول يرتدد دائنوه يف منحه اآجال لل�صداد، هنا ل يعد مركزه 
املايل ميئو�صاً منه، ول حمل لعتباره يف حالة توقف عن الدفع )24( . كما يجب العتداد 
يف تقدير املركز املايل للمدين بالعالقة بني اأ�صوله وخ�صومه ومدى اأهمية الديون املرتتبة 
الدللت  من  لهي  اخل�صوم  على  الأ�صول  تلك  فزيادة   ،  )25( ملوجوداته  بالن�صبة  ذمته  يف 
اأحد  اأن توقف املدين عن دفع  اإذا ات�صح  . وعليه  العار�صة املوؤقتة للتوقف عن الدفع )26( 
ديونه اأو بع�صها مل يفقده اعتباره وائتمانه، واأنه ما زال قادراً على تدبري اأموره وتخطي 
اأزماته، واأن البنوك ما زالت م�صتعدة ملد يد العون له، فاإنه ل يتحقق معنى التوقف عن الدفع 

الذي يربر �صهر الإفال�ص )27( . 

املطلب الثاني: 

اإلعسار املدني وفكرة التوقف عن الدفع: 

على الرغم من الختالف بني حالة التوقف عن الدفع وحالة الإع�صار، اإل اأن هذه احلالة 
تقرتب من الناحية العملية من حالة الإع�صار كثرياً. هذا اإجمال يحتاج اإىل تف�صيل، حيث 
التجارية،  الدفع  التوقف عن  فكرة  املدين عن  الإع�صار  بابتعاد مفهوم  تقليديا  القول  �صاد 
ذلك اأن ال�صخ�ص يكون مع�رصاً متى كانت اأمواله ل تكفي ل�صداد ديونه امل�صتحقة الأداء )28( ، 
وكاأن امل�رصع املدين ل يرى اخلطر حمدقاً باملدين اإل اإذا ا�صتبان اأن املدين اأ�صبحت اأمواله 
ما  واإذا  اإع�صار مدينه،  �صهر  للدائن طلب  الأداء. وهنا يجوز  احلالة  بديونه  للوفاء  تكفي  ل 
�صدر حكم ب�صهر اإع�صار املدين فاإن الديون املوؤجلة حتل مع اإمكانية اإبقائها اأو مدها بناء 
اتخاذ ما  الإع�صار ال�صتمرار يف  على طلب املدين. ويظل لكل دائن رغم �صدور حكم �صهر 
يراه لزما من دعاوى واإجراءات فردية لقت�صاء حقوقه )29( . كما يظل املدين طليق اليد 
يف الت�رصف يف اأمواله ب�رصط الت�رصف بثمن املثل )30( . فامل�رصع املدين يرى اخلطر يف 
�صياع حق الدائن اأو احتمال ذلك، بينما يرى امل�رصع التجاري اخلطر يف عدم ح�صول الدائن 
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على حقه يف ميعاد ا�صتحقاقه )31( . ولي�ص هذا اإل نتيجة لقيام املعامالت التجارية على 
اأن املعامالت التجارية تكون يف معظمها على الأجل الأمر الذي  ال�رصعة والئتمان، ذلك 
يرتب  الدائن  لأن  املحدد،  الأجل  يف  حقه  على  احل�صول  يف  الدائن  �صمانات  تقوية  يحتم 
من  جتاري  بدين  املدين  اإخالل  اأن  كما  ذلك،  على  اعتماداً  الأخرى  والتزاماته  معامالته 
�صاأنه يف الغالب اإحداث خلل يف املعامالت الأخرى بو�صف اأن املعامالت التجارية �صل�صلة 

مرتابطة اإذا اختلت اإحداها انهارت، تبعا لذلك املعامالت الأخرى )32( . 
قد  ذلك  ومع  ديونه،  على  تزيد  اأمواله  اأن  اأي  مو�رصاً،  يكون  قد  فالتاجر  ذلك  وعلى 
اإيراداته  يتوقف عن الدفع، ومن ثم يواجه خطر الإفال�ص )33( . فقد ل يح�صن التاجر تقدير 
وم�رصوفاته، وقد يعقد �صفقات غري مطلوبة، ويحل اأجل الوفاء مبا نتج عنها من ديون، فاإذا 
كانت اأمواله ل تتحول ب�صهولة وي�رص اإىل مبالغ من النقود، كما اإذا كانت اأمواله عقارات، اأو 
كميات من الب�صائع يف املخازن ي�صعب بيعها ب�رصعة نظراً لظروف ال�صوق غري املواتية، 
ي�صبح يف حالة عجز  احلالت  تلك  فالتاجر يف كل  اآجاٍل طويلة،  بعد  م�صتحقة  اأو حقوقا 
م�صتمر عن دفع ديونه، لعدم توافر ال�صيولة النقدية التي تكنه من �صداد ديونه يف مواعيد 
ا�صتحقاقها، ومن ثم يكون معر�صا ل�صهر اإفال�صه )34( ، وكذلك قد يقوم التاجر باأداء ديونه 
يف مواعيدها رغم اإع�صاره، كما اإذا اقرت�ص اأو باع اأمواله للوفاء بديونه )35( . ذلك اأن امل�رصع 
التجاري يكر�ص اهتمامه على ا�صتمرار املدين يف الوفاء بديونه يف مواعيد ا�صتحقاقها، فاإذا 
ما عجز عن القيام بذلك حتقق اخلطر الذي يخ�صاه امل�رصع، لذا توجب امل�صارعة اإىل حماية 
الدائنني دعما لالئتمان التجاري، فبذلك يكون كل من املتعاملني يف احلقل التجاري على 
علم اأن احرتام موعد ال�صداد اأمر حتمي، وبهذا يطمئن الدائن، لأنه اأ�صبح يعلم اأن اأمامه باب 
�صهر الإفال�ص الذي يحميه من عبث املدين وتزاحم غريه من الدائنني. وغني عن البيان ما 
ميثله �صهر الإفال�ص بالن�صبة للمدين – من ناحية اأخرى- فهو قد يوؤدي اإىل عقابه جنائياً، 
اإ�صافة ملا ميثله من و�صمة عار تلحقه وتلحق ورثته من بعده، مما �صيدفعه حتما اإىل تدبر 

اأمره من اأجل توفري ما يلزم ل�صداد دائنيه يف املواعيد املحددة )36( . 
بديونه  الوفاء  اأمكنه  ولكن  ع�رص،  كان يف حالة  لو  فاملدين حتى  اأخرى،  ومن جهة 
يف مواعيد ا�صتحقاقها، فاإنه ل يعّد يف حالة توقف عن الدفع، فحالة الإع�صار ل توؤدي اإىل 
يتو�صل  اأن  �رصيطة  الدفع،  عن  الوقوف  يف  يتمثل  خارجياً  مظهراً  اتخذت  اإذا  اإل  الإفال�ص 
املدين رغم ظروف اإع�صاره، اإىل اإتام الوفاء يف مواعيده بو�صائل م�رصوعة، مبتعداً يف ذلك 
عن �صور الغ�ص واخلديعة والو�صائل واحليل الوهمية كافة )37( . وعلى ذلك، يرى البع�ص من 
الفقه )38( ، بحق، اأن الفارق بني الإع�صار املدين، والإفال�ص التجاري، هو انعكا�ص للفارق بني 
املعامالت املدنية واملعامالت التجارية، فاملدين بدين مدين قد يح�صل على مهلة لل�صداد، 
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والدائن ين�صب اهتمامه اأ�صا�صا على �صمان احل�صول على حقه فقط �صواء كان ذلك اآجال اأم 
عاجال، على عك�ص الدائن التاجر الذي يهتم مبوعد ح�صوله على حقه ولي�ص الهتمام باأ�صل 
احلق نف�صه، اإذ قد يعر�صه عدم احل�صول على حقه يف الأجل املحدد اإىل اإخالله بالتزاماته 

على نحو قد يف�صي اإىل �صهر اإفال�صه. 

املطلب الثالث: 

التوقف عن الدفع يف القانون الفلسطيين: 

)األفعال اإلفالسية( : 

قطاع  يف  املطبق   1936 ل�صنة   )3( رقم  الإفال�ص  قانون  يف  امل�رصع  ا�صتعا�ص  لقد 
غزة )39( عن حالة التوقف عن الدفع بالأفعال الإفال�صية التي يرتكبها املدين، والتي ينبئ 
ارتكابها عن مركز مايل م�صطرب يحمل يف طياته حقيقة التوقف عن الدفع )40( . ويف هذا 
ال�صاأن تن�ص الفقرة الثانية من املادة الثانية من قانون الإفال�ص على اأنه: »يعّد املدين اأنه 
اإذا ارتكب فعالً اإفال�صياً يف الأحوال التالية: اأ- اإذا وهب اأو نقل اأمواله اأو اأي جزء منها للغري 
بطريق الحتيال �صواء يف فل�صطني اأو يف اخلارج. ب- اإذا نقل اأمواله اأو اأي جزء منها للغري 
اأو رهنها اأو و�صعها ب�صفة تاأمني لدى �صخ�ص اآخر �صواء يف فل�صطني اأم يف اخلارج وكان 
عمله هذا باطال باعتبار انه تييز احتيايل مبوجب هذا القانون اأو اأي قانون اآخر معمول به 
يف ذلك احلني فيما لو حكم باإفال�صه. ج- اإذا اأتى اأي فعل من الأفعال التالية بق�صد حرمان 
دائنيه من ا�صتيفاء ديونهم اأو مماطلتهم: 1- غادر فل�صطني اأو كان موجوداً خارج فل�صطني 
وبقى خارجها. 2- ترك منزله اأو تغيب عن حمل عمله اأو حمل اإقامته العادي اأو احتجب 
عن وجه دائن خم�صو�ص اأو اأكرث يف اأي مكان اآخر. 3- حجب نف�صه بق�صد حرمان دائنيه 
اأمواله وبيع تنفيذاً حلكم �صادر  األقي احلجز على مال من  اإذا  من و�صائل الت�صال به. د- 
اأو قدم لها  اأودع لدى املحكمة ت�رصيحا ي�صعر بعجزه عن دفع ديونه  اإذا  من حمكمة. ه- 
اإ�صعارا باأنه قد  اإذا بلغ اأي دائن من دائنيه  طلباً للحكم باإفال�صه مبوجب هذا القانون. و- 
توقف اأو اأنه على و�صك التوقف عن دفع ديونه. ز- اإذا ا�صتح�صل اأي دائن من دائنيه على 
اأو قرار اكت�صب الدرجة القطعية يق�صى عليه بدفع مبلغ من املال، ومل يتوقف تنفيذ  حكم 
احلكم اأو القرار وبلغ هذا الدائن املدين اإعالناً بطلب اإ�صهار اإفال�صه مبقت�صى هذا القانون اإن 
كان يف فل�صطني اأو باإذن املحكمة اإن كان خارج فل�صطني، ومل يقم املدين مبا كلف به يف 
ذلك الإعالن خالل �صبعة اأيام يف اإذن املحكمة املخت�ص بالتبليغ خارج فل�صطني يف حالة 
وقوع التبليغ يف اخلارج، اأو مل يقنع املحكمة خالل املدة املذكورة باأن له دعوى متقابلة، 
اأو دعوى تقا�ص اأو طلب متقابل ت�صاوى قيمة اأو تزيد على الدين املحكوم به اأو املبلغ الذي 



259

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون )1( - تشرين 

اأو الطلب يف الدعوى التي �صدر احلكم  �صدر قرار بدفعه واأنه مل يتمكن من تقدمي الدعوى 
فيها عليه اأو يف الإجراءات التي ا�صتح�صل فيها على القرار بالدفع اإيفاء للغاية املق�صودة 
اأو قرار  اإذ ذاك تنفيذ حكم  الثالثة من هذه املادة كل من يحق له  الفقرة والفقرة  من هذه 

اكت�صب الدرجة القطعية، يعّد دائنا �صدر ل�صاحله حكم اأو قرار اكت�صب الدرجة القطعية«. 
اأنها ل تن�ص �رصاحة  فاملتتبع لهذه الن�صو�ص وغريها يف قانون الإفال�ص، يالحظ 
يف كثري من املوا�صع على التوقف عن الدفع ك�رصط من �رصوط طلب �صهر الإفال�ص، ولي�ص 
معنى ذلك اأن هذا القانون ل يتطلب هذا ال�رصط، فكاأن هذا القانون افرت�ص ذلك افرتا�صا، 
باعتبار اأن قيام املدين بارتكاب اأي فعل من هذه الأفعال الإفال�صية، يدل دللة قاطعة على 
توقفه عن الدفع )41( . والأفعال الإفال�صية وقائع مادية ظاهرة ي�صهل اإثباتها، وكلها ظواهر 
واأمارات على عجز املدين وفقده لئتمانه، فهي نذر تدهور الو�صع املايل للمدين الذي ل 

يعدو التوقف عن الدفع اأن يكون اأحدها. 
والأفعال الفال�صية املن�صو�ص عليها هذه اأظهر يف دللتها على عجز املدين من مرد 
الكتفاء بالن�ص على الوقوف عن الدفع ذاته، ليرتك حتديد مظاهرها للفقه والق�صاء. وعلى 
الرغم من ذلك جند اأن القانون قد ذكر التوقف عن الدفع يف الن�ص امل�صار اإليه كما هو ال�صاأن 
يف الفقرة )3/ و( . فكل هذه اأفعال ل ياأتيها اإل من هو يف مركز مايل متدهور وم�صطرب، 
اإذ ل م�صوِّغ لهذه الأفعال اإذا مل يكن فعالً من اأتى بها متوقفاً عن �صداد ما عليه من ديون، 
فبعد اأن ياأتي املدين بهذه الأفعال ل مال للنظر فيما اإذا كان متوقفاً عن ال�صداد اأم ل )42( . 
واإذا كان التوقف عن الدفع يف القانون التجاري فكرة خا�صة بالتجار من�صوؤها احلقل 
ظاهرة  خارجية  واقعة  باعتبارها  الإفال�ص،  ب�صهر  احلكم  مناط  امل�رصع  جعلها  التجاري، 
الفل�صطيني  القانون  فاإن  ا�صتحقاقها،  مواعيد  يف  بديونه  الوفاء  عن  املدين  امتناع  تفيد 
جعلها مناط �صهر الإفال�ص بالن�صبة جلميع املدينني، فكل الأحكام التي جاء بها هذا القانون 
ل تفرق بني التاجر وغريه فهي تطبق على اجلميع، ولكن ل مينع من اأن تيز املحكمة بني 
املدين التاجر وغري التاجر، ومن ثم تطبق ذات الأحكام اخلا�صة بتوقف التاجر عن الدفع 
الإفال�ص  فكرتي  الختالف بني  عدم  ال�صابق  الن�ص  من  ي�صتفاد  كما  املقارن.  القانون  يف 
والإع�صار، ذلك اأن التوقف عن الدفع يقت�رص على التوقف املادي دون مراعاة لأي ظروف 
حميطة باملدين، حتى لو كان هذا التوقف نا�صئاً عن حالة عار�صة ل تلبث اأن تزول. وعليه 
اأن  يجب  املدين  اإفال�ص  �صهر  لطلب  كمربر  القانون  هذا  يتطلبها  التي  الإفال�صية  فالأفعال 
ت�صري للتوقف املادي عن الدفع، حتى لو مل تكن هذه الأفعال تدل دللة على التوقف احلقيقي 
عن الدفع. وياأتي ن�ص املادة الرابعة موؤكداً لهذا النظر حيث تقول: »اإذا ارتكب مدين فعالً 
اإفال�صياً يجوز للمحكمة بناء على طلب يتقدم به اإليها لإ�صهار اإفال�صه، اإما من املدين نف�صه 
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اأموال املدين، لأجل  اأن ت�صدر قراراً يعرف يف هذا القانون با�صم قرار �صبط  اأو من الدائن 
املحافظة عليها«. واإذا كان هذا القانون ل يفرق بني فكرتي الإفال�ص والإع�صار، لعتداده 
بالأفعال الإفال�صية املادية دون غريها )43( ، وهذا يوؤكد التقارب الوا�صح بني الفكرتني، اإذ 
اإن الفرق بينهما ل يتعلق بامل�صمون، واإمنا يف مراعاة الظروف املحيطة باملدين، فبينما 
التوقف عن الدفع يعتد بالظروف املحيطة باملدين، جند الإع�صار ل يعتد مبثل هذه الظروف، 
اإذ يكتفي بالتوقف املادي حتى ولو كان موؤقتا. ومن الوا�صح اأن القانون نحا هذا املنحى 
عندنا لعدم تفرقته بني التاجر وغري التاجر يف الأحكام، فلو كان هذا القانون ينطبق على 
التاجر فقط لكان �صيعتد بفكرة التوقف املعنوي عن الدفع ومن ثم كان الفرق �صيت�صع بني 
على  القانون  هذا  يف  �رصاحة  الن�ص  يتوجب  كان  اأنه  نرى  اأننا  غري  والإفال�ص.  الإع�صار 
التوقف عن الدفع، بو�صفه �رصطا مو�صوعيا للحكم ب�صهر الإفال�ص، ثم بعد ذلك ي�صار اإىل تلك 
الأفعال الإفال�صية بو�صفها اأمارات دالة على ا�صتخدام املدين لو�صائل غري م�رصوعة لإخفاء 

توقفه عن الدفع ومركزه املايل املتدهور )44( . 

املبحث الثاني: 

شروط الدين غري املدفوع: 
 ،  )45( ديونه  دفع  عن  توقف  قد  يكون  اأن  لبد  املدين  اإفال�ص  �صهر  ميكن  حتى 
به  الوفاء  اإىل  يبادر  اإذا مل  الدفع  املدين متوقفاً عن  اعتبار  الذي يربر  الدين  وي�صرتط يف 
له  نفرد  �صوف  الدين وجتاريته. هذا ما  ا�صتحقاقه �رصطان يتمثالن يف قطعية  يف ميعاد 
مطلبني م�صتقلني، نتبعهما مبطالب اأربعة اأخرى نعر�ص فيهما للو�صع يف قانون الإفال�ص 
الفل�صطيني، ولتقدير التفرقة بني الديون التجارية والديون املدنية، ثم لأثر اجتماع �صفة 

التاجر والتوقف عن الدفع، واأخرياً لإثبات حالة التوقف عن الدفع. 

املطلب األول: 

قطعية الدين غري املدفوع: 

الدين حال الأداء، حمقق الوجود، غري متنازع فيه، فاإذا ما كان  اأن يكون هذا  يجب 
اأو غري حمقق ومتنازع فيه، فال ميكن القول باأن  اأو غري معني املقدار،  الدين موؤجالً،  هذا 
املدين قد توقف عن دفعه، ما دام مل يحل اأجله، ومل يتحدد مقداره )46( ، ومل يكن حمققاً 
وخالياً من النزاع )47( . والذي يثور عمالً يف هذا ال�صاأن، اأن يكون الدين متنازعاً يف وجوده 
اأو يف مقداره، اأو يف انق�صائه، والدين املتنازع عليه، متى امتنع املدين عن �صداده، ل يقال 
عنه اإنه متوقف عن الدفع. فال بد اأول من ثبوت املديونية، بحيث ل يثور يف �صاأنها نزاع 
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جدي )48( ، كاملنازعات التي ت�صُّ وجود احلق، فمثل هذا النزاع يربر امتناع املدين عن 
الوفاء اإىل اأن يرفع الق�صاء الغمو�ص الذي يلحق باملراكز القانونية، بحيث ل يكون الهدف 
من املنازعة تعطيل دعوى الدائن وال�صتفادة من التاأجيل عن طريق املماطلة، مبعنى اأنه 
املنازعات  تبحث يف جميع  اأن  الإفال�ص  �صهر  اإليها طلب  املقدم  املحكمة  عاتق  على  يقع 
التي يثريها املدين حول بطالن الدين اأو انق�صائه لتقدير مدى جدية تلك املنازعات، يف 
�صوء ما ت�صتظهره من ظروف الدعوى ومالب�صاتها، لذلك للمحكمة اإذا ات�صح لها عدم جدية 
املنازعة اأن تلتفت عنها وتعترب املدين املمتنع متوقفاً عن الدفع، ول رقابة عليها يف ذلك 
من حمكمة النق�ص، متى قام ق�صاوؤها على اأ�صباب �صائغة قانوناً، بحيث توؤدي اإىل النتيجة 

التي انتهت اإليها )49( . 
ويجب اأي�صا اأن يكون هذا الدين معني املقدار، حتى يتحدد مدى التزام املدين بالوفاء 
به، فال يت�صور اعتبار املدين متوقفاً عن دفع دين مهول القدر، اأو اإذا كان املدين ينازع 
يف مقداره، كاأن كان غري حمدد، واإمنا قابال للتعيني ومل تتبلور بعد عنا�رص تعيينه، فال 

يكون هناك اإلزام على املدين بدفعه، ومن ثم ميتنع �صهر اإفال�صه لعدم الوفاء به. 
كما يجب اأن يكون الدين م�صتحق الأداء، واإل فال يكون املدين ملزماً بدفع دين م�صاف 
اإىل اأجل واقف قبل حلول هذا الأجل، واإذا ما �صقط هذا الأجل لأي �صبب قانوين اأ�صبح الدين 
م�صتحق الأداء، وبالتايل يجوز �صهر اإفال�ص املدين اإذا امتنع عن الوفاء به )50( . وهنا يثور 
الت�صاوؤل عن حالة الدين املوؤجل، ولكن الأجل �صقط لتوفر حالة من احلالت التي ين�ص فيها 

القانون اأو التفاق على �صقوطه )51( . 
وهناك من الفقه من يرى اأن املق�صود هو حلول الأجل املتفق عليه، دون اأي اعتداد 
توقف  الذي  الدين  ا�صتحقاق  ميعاد  يكون  اأن  يجب  اإذ   ،  )52( الإع�صار  ل�صهر  الأجل  ب�صقوط 
املدين عن دفعه قد حل فعالً حتى يجوز �صهر اإفال�صه، وذلك تاأ�صي�صاً على كون التوقف عن 
اإرادياً من املدين الذي ميتنع عن الوفاء بدين يعلم م�صبقاً ميعاد حلوله، اأما  الدفع م�صلكاً 
اإذا ما فوجئ ب�صقوط الأجل، فال يعد متوقفاً عن الدفع. وهناك من الفقه من يرى بحق عدم 
اإطالق القول بنفي حالة التوقف يف هذه احلالة )53( ، والأوفق اإجراء نوع من التفريد يف 
احلكم بحيث يتم�صى مع مفهوم التوقف عن الدفع. وترتيباً على ذلك اإذا ما تبني اأن �صقوط 
ائتمانه  يف  ا�صطراب  عن  ينبئ  مما  املدين،  مب�صلك  مرتبطة  وقائع  عن  نتج  الديون  اآجال 
ومركزه املايل، فاإن التوقف عن الدفع يكون حمققاً )54( . اأما اإذا كان �صقوط الأجل راجعاً 
لأ�صباب ل دخل لإرادة املدين فيها، فامتناعه عن الوفاء ل يعد توقفاً عن الدفع مربراً ل�صهر 
اإفال�صه )55( . وكذلك ل يجوز �صهر اإفال�ص املدين الذي مل يوف بدين معلق على �رصط واقف 

قبل حتقق ذلك ال�رصط )56( . 
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املطلب الثاني: 

جتارية الدين غري املدفوع: 

يجب اأن يكون الدين غري املدفوع جتاريا، ف�صهر اإفال�ص التاجر ل يتم اإل ب�صبب امتناعه 
بالتجار حلماية  امل�صتقر عليه ق�صاء، فالإفال�ص نظام خا�ص  عن دفع دين جتارى، وهو 
�صاأنه  الذي من  التجارية هو  الديون  فالتوقف عن دفع   ،  )57( التجاري ورعايته  الئتمان 
اإحداث ا�صطراب يف �صل�صلة عالقات املديونية النا�صئة بني التجار، اأما التوقف عن دفع دين 
اإحداث ذلك الأثر. ومع ذلك، يجوز للدائن بدين مدين اأن يطلب �صهر  مدين، فلي�ص من �صاأنه 
اإفال�ص مدينه التاجر متى اأثبت اأنه متوقف عن دفع ديون جتارية. غري اأن توقف التاجر عن 
الوفاء بدين مدين ل يكون له ذات النتائج املرتتبة على التوقف عن دفع دين جتاري )58( 
الإفال�ص، فيكفى  اأن تكون هناك ديون متعددة حتى تكون مربراً لطلب �صهر  . ول ي�صرتط 
لطلب �صهر اإفال�ص املدين اأن يكون متوقفا عن �صداد دين واحد ما دام اأن هذا التوقف مقرتنا 

با�صطراب اأو�صاعه )59( . 
ول يجوز املنازعة يف جتارية الدين لأول مرة اأمام حمكمة النق�ص، اإذا مل يكن الطاعن 
قد ت�صك بهذا الدفاع اأمام حمكمة املو�صوع. ويكون الدين جتارياً اإذا كان نا�صئاً عن عمل 
جتاري )60( ، وي�صتوي بعد ذلك اأن يكون الدين جتاريا بطبيعته، اأو جتارياً بالتبعية )61( اأو 
يكون له �صمانات خا�صة اأم ل. وقد يكون الدين خمتلطاً، ويف هذه احلالة يختلف الو�صع 
بح�صب ما اإذا كان القانون التجاري يطبق على هذا العمل بالن�صبة للطرفني اأم ل )62( ، فاإن 
الدين بالن�صبة للمدين، وبالتايل ل  العربة لطبيعة  مل يكن جتارياً بالن�صبة للطرفني تكون 
ي�صهر اإفال�ص املدين اإل اإذا كان الدين جتاريا بالن�صبة اإليه، ولو كان مدنياً بالن�صبة للطرف 
الآخر. ويعتد بو�صف الدين حلظة الوقوف عن الدفع ولي�ص منذ ن�صوء الدين )63( . وترتيباً على 
ذلك، ل يعد توقفا عن الدفع، امتناع التاجر عن �صداد ديونه املدنية، اأو ديونه التي ن�صاأت 
جتارية ثم حتولت اإىل مدنية عند التوقف عن دفعها، وعلى العك�ص من ذلك، ي�صهر اإفال�ص 
التاجر اإذا توقف عن دفع دين ن�صاأ مدنيا، ثم اأ�صبح عند حلول اأجله دينا جتاريا، اأما الدين 
غري التجاري كعدم دفع اأجرة ال�صكن العائلي فاإنه ل يكون �صببا ل�صهر الإفال�ص)64(. ومتى 
حكم ب�صهر الإفال�ص كان من حق جميع الدائنني التقدم بديونهم يف التفلي�صة، وال�صرتاك يف 
اإجراءاتها �صواء كانت ديونهم مدنية اأم جتارية، باعتبار اأن الإفال�ص ت�صفية جماعية لكل 

اأموال املدين. 
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املطلب الثالث: 

الوضع يف قانون اإلفالس الفلسطيين: 

عدة  ي�صرتط  ل�صنة 1936،   )3( رقم  الإفال�ص  قانون  من  اخلام�صة  املادة  لن�ص  وفقا 
�رصوط يف الدين الذي يطلب �صهر اإفال�ص املدين ب�صبب عدم الوفاء به، وهذه ال�رصوط هي: 
الدفع، كما هو  الدين م�صتحق  يكون  واأن  الدين عن خم�صني جنيها. 2-  يقل مبلغ  األ   -1
ال�صاأن يف الت�رصيعات التجارية الأخرى. 3- اأن يقدم طلب �صهر الإفال�ص خالل ثالثة اأ�صهر 
من وقوع الفعل الإفال�صي الذي بني عليه طلب �صهر الإفال�ص. ومل ي�صرتط هذا القانون اأن 
يكون الدين حمقق الوجود وغري متنازع فيه، ونرى اأن ذلك من الأمور امل�صلم بها، ولي�صت 
يف حاجة اإىل ن�ص عليها. كما ل ي�صرتط اأن تكون الديون متعددة، بل يكتفي بدين واحد لكي 
يطلب �صهر اإفال�ص املدين ب�صببه. والأهم من ذلك كله، كما اأ�رصنا لذلك يف حينه، مل ي�صرتط 
جتارية الدين، على خالف ما هو معمول به يف معظم الت�رصيعات ذات النهج الالتيني التي 
اإليه قانون  التاجر. وما ذهب  لغري  اأحكامها  التاجر ول تتد  املدين  الإفال�ص على  تق�رص 
الإفال�ص الفل�صطيني يف عدم تطلبه ال�صفة التجارية يف الدين، ل يعد موقفا اأعزل، اإذ اأقرت 
بع�ص الت�رصيعات التجارية احلديثة �رصاحة، كالقانون الفرن�صي ال�صادر �صنة 1967، جواز 
طلب �صهر الإفال�ص من اأي دائن اأيا كانت طبيعة دينه، وذلك وفقا لن�ص املادة )2/ 1( منه. 

املطلب الرابع: 

تقدير التفرقة بني الديون التجارية والديون املدنية: 

التوقف  املدنية بخ�صو�ص  والديون  التجارية  الديون  التفرقة بني  الفقه  انتقد بع�ص 
عن الدفع، ملا توؤديه من نتائج �صيئة بالن�صبة للدائنني املدنيني، ذلك اأن التاجر الذي ي�صعر 
با�صطراب اأو�صاعه املالية يعمد اإىل الوفاء بديونه التجارية دون املدنية. كما اأن القول باأن 
الإفال�ص نظام جتاري ل ميكن اإعماله ب�صبب ديون مدنية، فهذه حجة ميكن الرد عليها باأن 
التاجر لي�صت له ذمة مالية مدنية منف�صلة عن ذمته التجارية، وال�صحيح اأن ذمته �صامنة 
اأن الإجماع الفقهي  جلميع ديونه مدنية وجتارية على حد �صواء )65( . هذا على الرغم من 
القائلون با�صتلزام  الدين، حيث ي�صتند  التجارية يف  ال�صفة  ا�صتلزام  والق�صائي ينعقد على 
الأ�صانيد  من  مموعة  اإىل  �صدادها  عن  التاجر  يتوقف  التي  الديون  يف  التجارية  ال�صفة 
الأوىل:  ياأتي:  فيما  اإجمالها  وميكن  املدنية،  دون  التجارية  بالديون  تتعلق  واملربرات 
الإفال�ص بو�صفه نظاما جتارياً، يقوم على الحرتام ال�صارم ملواعيد ال�صتحقاق لعتبارات 
تتعلق بقوام احلياة التجارية من �رصعة وائتمان. الثانية: اإن عدم قيام التاجر ب�صداد ديونه 
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التجارية، يوؤثر حتماً على ائتمانه، ويرتتب عليه فقده ل�صمعته التجارية وانهيار الثقة فيها، 
التنفيذ  طرق  اأمامه  املدين  الدائن  اإن  الثالثة:  املدنية.  ديونه  دفع  عن  توقفه  خالف  على 
العادية، كما واإن الديون املدنية توؤخذ يف العتبار حني تقدير املركز املايل للمدين، هذا 
عالوة على اأن الدائنني املدنيني لهم احلق يف التقدم بديونهم يف التفلي�صة وامل�صاركة يف 
التوزيع. وترتيباً على ذلك، فلي�ص يف منع �صهر الإفال�ص، لمتناع التاجر عن �صداد ديونه 

املدنية اأي اإجحاف بهوؤلء الدائنني )66( . 
ويف املقابل، ي�صتند القائلون بعدم ا�صتلزام ال�صفة التجارية يف الديون التي يتوقف 
ال�صابقة  احلجج  كون  يف  تتمثل  واملربرات  الأ�صانيد  من  مموعة  اإىل  �صدادها  عن  التاجر 
حمل نظر، وبيان ذلك على النحو الآتي: اأول: اإن ا�صتلزام جتارية الدين كان منطقياً يف ظل 
املذهب التقليدي للتوقف عن الدفع، فلي�ص من املت�صور اأن يفتح باب �صهر اإفال�ص التاجر 
ملجرد عجزه عن الوفاء بدين مدين، اأما مع تطور مفهوم الوقوف عن الدفع، وتبني الق�صاء 
والفقه للمذهب احلديث، الذي ي�صتلزم توقفاً مادياً ينبئ عن انهيار ل جناة منه، فال خطر 
من فتح هذا الباب طاملا اأن الأمر بيد املحكمة التي �صوف ل تلبي طلب �صهر الإفال�ص اإل بعد 
فح�ص املركز املايل للمدين يف ممله. الثاين: مل تعد التفرقة التقليدية بني التاجر وغري 
لغزو  نظراً  �صابقاً، وذلك  التجارية واملدنية كما كانت عليه  الأعمال  ثم بني  التاجر، ومن 
املعامالت التجارية للحياة املدنية، فكثرٌي من القوانني الآن مل تعد تفرق يف ذلك، اأو اأنها 
مل تعرف التفرقة هذه اأ�صال كالقانون الإجنليزي )67( . الثالث: كما اأن من �صاأن اإغالق الباب 
دائنيه  وحماباة  املدنية  ديونه  اإهمال  اإىل  بالتاجر  يوؤدي  مدين  بدين  الدائن  مواجهة  يف 

التجاريني )68( . 

املطلب اخلامس: 

أثر اجتماع صفة التاجر والتوقف عن الدفع: 

يف ظل الت�رصيعات التي تتطلب ال�صفة التجارية يف الدين غري املدفوع، على نحو ما 
راأينا اآنفا، يلزم ل�صهر الإفال�ص �رصورة اأن يكون املدين تاجراً وقت توقفه عن الدفع، ويجب 
اإحداهما عن الأخرى،  اأن جتتمع �صفة التاجر مع حالة التوقف عن الدفع، بحيث ل تغني 
ولعل اأهم تطبيق لهذا املبداأ يتعلق باملدين الذي يتوفى اأو يعتزل التجارة. اأما يف غريها من 
الت�رصيعات التي مل تتطلب ال�صفة التجارية يف الدين غري املدفوع، فال يلزم ل�صهر الإفال�ص 
ال�صاأن يف قانون الإفال�ص  اأن يكون املدين تاجراً وقت توقفه عن الدفع، كما هو  �رصورة 
الفل�صطيني، والقوانني الأخرى التي �صارت على ذات النهج، حيث اأ�صارت حلالة �صهر اإفال�ص 

املدين املتوفى دون حالة اعتزال التجارة. 
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�سهر اإفال�س املتوفى: 
اإذا كان �صهر الإفال�ص قائم بالن�صبة للمدين حال حياته، فاإنه من اجلائز اأي�صا �صهر 
اإفال�صه بعد وفاته، اإذ تق�صي املادة )112/ 1( من قانون الإفال�ص الفل�صطيني باأنه: »يجوز 
لكل دائن له يف ذمة مدين متوفى دين يكفي لتقدمي طلب لإ�صهار اإفال�صه فيما لو كان حيا 
اأن يقدم طلبا اإىل املحكمة لإ�صدار قرار باإدارة تركة املدين املتوفى طبقا لقانون الإفال�ص«. 
ويلزم ل�صهر اإفال�ص املدين املتوفى يف قانون الإفال�ص الفل�صطيني، اأن تتوافر فقط يف الدين 

غري املدفوع ذات ال�رصوط ال�صابقة. 
وهو ما ق�صت به املادة )586( من م�رصوع قانون التجارة الفل�صطيني، املقابلة للمادة 
الأردين،  التجارة  قانون  من   )321( واملادة  اجلديد،  امل�رصي  التجارة  قانون  من   )551(
واملادة )494( من قانون التجارة اللبناين. ولكن يلزم يف ظل هذه الن�صو�ص لإمكان �صهر 
وهو يف حالة  مات  قد  التاجر  يكون  اأن  التاليني:  ال�رصطني  توافر  املتوفى  التاجر  اإفال�ص 
وقوف عن الدفع. واأن يتم طلب �صهر اإفال�ص املتوفى من جانب املحكمة اأو النيابة العامة اأو 
اأحد الدائنني، يف ظرف ال�صنة التالية للوفاة، والهدف من ذلك يتمثل يف �رصعة البت يف �صاأن 
الرتكة وم�صريها من ناحية، واحرتام ذكرى املتوفى واإ�صدال ال�صتار على حياته التجارية 

يف فرتة ق�صرية من ناحية اأخرى. 
�سهر اإفال�س التاجر بعد اعتزاله التجارة: 

وهنا يلزم توافر ذات ال�رصوط ال�صابقة با�صتثناء اأن مدة �رصيان ال�صنة ل تبداأ من تاريخ 
اعتزال التجارة واإمنا من تاريخ �صطب ا�صم التاجر من ال�صجل التجاري. وتكمن احلكمة من 
جواز �صهر اإفال�ص التاجر يف هذه احلالة، حتى ل يكون اعتزال التجارة مدعاة للتهرب من 

اأحكام القانون املتعلقة بالإفال�ص )69( . 

املطلب السادس: 

إثبات حالة التوقف عن الدفع: 

يعدُّ التوقف عن الدفع واقعة مادية ميكن اإقامة الدليل عليها بكافة طرق الإثبات )70( 
، ويقع على عاتق من يطلب �صهر اإفال�ص التاجر اأن يثبت توقفه عن دفع ديونه. واملالب�صات 
والإمارات الواقعية التي ي�صتعان بها كاأدلة يف الإثبات كثرية ومتعددة )71( ، ولعل اأهمها 
واأكرثها يف العمل، هو حترير بروت�صتو عدم الدفع لورقة جتارية امتنع املدين عن الوفاء 
التجاري واختفائه هرباً  التاجر ملحله  اأي�صا غلق  ، ومنها   )72( ا�صتحقاقها  بها يف ميعاد 
الدفع  عن  التوقف  وحالة   .  )73( بالدفع  يلزمه  �صده  حكم  و�صدور  بالديون،  املطالبة  من 
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من الأمور التي تدخل يف اخت�صا�ص قا�صى املو�صوع، ول رقابة عليه اإل اإذا ا�صتخل�صها 
والوقائع  للمالب�صات  املو�صوع  فتبيان حمكمة   .  )74( قانوناً  �صائغة  لأ�صباب غري  ا�صتنادا 
اأمر يدخل يف حدود �صلطتها  املكونة حلالة التوقف عن الدفع، وت�صجيلها يف حكمها، لهو 
عن  التوقف  ملعنى  القانوين  املفهوم  واإعطاوؤها  الوقائع  لهذه  تكييفها  اأما  املو�صوعية، 
الدفع، فيعدُّ ف�صال يف م�صاألة قانونية تخ�صع فيها لرقابة املحكمة العليا، على اعتبار اأن 
التوقف عن الدفع يعد اأحد ال�رصوط املو�صوعية الواجب توافرها قانونا ل�صهر الإفال�ص، ومن 

حق املحكمة العليا اأن تراقب جميع عنا�رصه )75( . 
ت�صتخل�ص منها املحكمة توقف  التي  والوقائع  الأمارات  باأن  وجتدر املالحظة هنا، 
املدين عن دفع ديونه ل ح�رص لها، كما اأن قوتها من حيث التدليل على عجز املدين عن 
اإىل مدين  بالن�صبة  التجاري مثال  املحل  بيع  يكون  فقد  الظروف،  الدفع تختلف باختالف 
اإىل  بالن�صبة  الدفع، ولكنه ل يكون كذلك  املالية دليالً على توقفه عن  اأو�صاعه  ا�صطربت 
واحلال  �صبيل  فال  الدفع،  على  وقدرته  بائتمانه  حمتفظا  البيع  من  الرغم  على  يظل  مدين 
كذلك اإىل و�صع قواعد عامة حل�رص دلئل التوقف عن الدفع اأو لتحديد قوتها يف الإثبات، 
واإمنا الأمر يتوقف على الظروف وعلى ح�صن تقدير املحكمة لها، وعلى من يدعي الوقوف 
عن الدفع اأن يثبته، وعلى املحكمة اأن تكون قناعتها من اأوراق الدعوى وما يقدمه اخل�صوم 
من اأدلة، ولكن ل يجوز للمحكمة اأن حتيل الدعوى اإىل التحقيق ل�صماع ال�صهود ب�صاأن حالة 

املدين املالية )76( ، ول اأن تاأمر بتقدمي الدفاتر التجارية لالإطالع عليها )77( . 
ومتى انتهت املحكمة اإىل ثبوت حالة التوقف عن الدفع، وجب عليها اأن حتكم ب�صهر 
ومراعاة  املدين  نية  على ح�صن  تاأ�صي�صا  احلكم  هذا  اأن تتنع عن  لها  يجوز  ول  الإفال�ص، 
يعّد  باأن  �رصاحة  تق�صي  �صابقا،  اإليها  امل�صار  القانونية  الن�صو�ص  لأن  الدائنني،  م�صلحة 
اإذا ما انتهت املحكمة اإىل  املدين يف حالة الإفال�ص متى عجز عن دفع ديونه، وعلى ذلك 
ثبوت حالة التوقف عن الدفع، كان لزاما عليها اأن حتكم ب�صهر الإفال�ص واإل كان حكمها 

واجب النق�ص )78( . 

املبحث الثالث: 

حتديد فرتة الريبة: 
حينما ي�صعر املدين با�صطراب اأعماله، وقرب وقوعه يف هاوية الإفال�ص، جنده يحاول 
يثور  ل  الدفع، حتى  عدم  امل�صطرب، متهداً يف جتنب  املايل  الإبقاء على مركزه  جاهدا 
اأو غري م�رصوعة  و�صائل غري عادية  اإىل  بديونه  الوفاء  �صبيل  يلجاأ يف  الإفال�ص. وقد  طلب 
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اأو منطوية على الغ�ص، يف �صبيل اإخفاء مركزه احلقيقي واإطالة حياته التجارية امل�صطربة 
وبالتايل تاأخري �صهر اإفال�صه، كاأن يبيع ب�صائعه بخ�صارة، اأو اأن يقرت�ص ب�رصوط محفة، 
اأو يقوم بتحرير كمبيالت اأو �صندات ماملة. فمثل هذا املدين مل يتوقف مادياً عن الدفع، 
ولكنه ا�صتعمل للحيلولة دون ذلك و�صائل غري م�رصوعة، ل �صك يف اأنه يعّد يف حالة توقف 
عن الدفع )79( . هذا ما ا�صتقر عليه الق�صاء، بقوله باأن املدين يعّد يف حالة توقف عن الدفع، 
حيث مل يقم بال�صداد والإبقاء على مركزه املايل اإل با�صتعماله لهذه الو�صائل التدلي�صية )80( . 
كما اأن التجاء املدين اإىل الو�صائل غري امل�رصوعة لإخفاء مركزه املايل، ل تثور عادة اإل بعد 
�صدور احلكم ب�صهر الإفال�ص، وب�صدد اإرجاع تاريخ التوقف عن الدفع اإىل تاريخ �صابق، هنا 
اأتاها املدين لإطالة  ت�صتطيع املحكمة اأن تتعرف على �صور الو�صائل غري امل�رصوعة التي 

مركزه املايل امليئو�ص منه. 
لئن كان �صحيحا اأن احلكم ال�صادر ب�صهر الإفال�ص ين�صئ حالة قانونية جديدة، ويحدث 
اآثاره يف امل�صتقبل، فاإن امل�رصع رتب عليه بع�ص اآثار يف الفرتة ال�صابقة على �صدوره، اإذ 
لحظ اأن احلكم ل ي�صدر عادة يف اليوم الذي يتوقف فيه املدين عن الدفع، واإمنا تنق�صي 
فرتة من الزمن بني هذا التوقف و�صدور احلكم، فقد يرتاخى الدائنون يف طلب �صهر اإفال�صه، 
التجارية واإخفاء ا�صطرابه املايل،  اإىل تدابري خمتلفة لإطالة حياته  ومن ثم يلجاأ املدين 
اإل بعد انق�صاء فرتة من الزمن  فيظل دائنوه على ثقتهم به ول يتنبهون اإىل حقيقة الأمر 
قد تطول اأو تق�رص تبعاً ملهارة املدين يف الت�صليل. واإذا فر�ص و�صلك املدين جادة ال�صدق 
والأمانة فبادر اإىل الك�صف عن �صوء مركزه املايل وطلب �صهر اإفال�صه مبجرد توقفه عن الدفع 
)81( ، حيث مينحه امل�رصع خم�صة ع�رصة يوماً لتقدمي هذا الطلب تبداأ من تاريخ التوقف عن 

الدفع )82( ، ثم تنق�صي بعد ذلك فرتة من الزمن اإىل اأن ي�صدر حكم �صهر الإفال�ص. وملا كان 
غل يد املدين عن اإدارة اأمواله والت�رصف فيها ل يرتتب اإل من يوم �صدور احلكم بالإفال�ص، 
فاإن ت�رصفات املدين ال�صابقة علية تظل حم�صنة من البطالن و�صارية يف حق الدائنني اإذا مل 

يكن امل�رصع قد اتخذ احليطة في�رص طريق اإ�صقاطها. 
ولكن حيطة امل�رصع ل ت�صمل كل الفرتة ال�صابقة على حكم الإفال�ص ب�صكل مطلق، واإمنا 
تقت�رص على الزمن الذي ينق�صي بني توقف املدين عن الدفع و�صدور احلكم بالإفال�ص، ذلك 
الدفع،  ا�صطراب مركزه املايل وعجزه عن  نية املدين بعد  �صوء  احتمال  اأن امل�رصع لحظ 
الأمر الذي قد يدفعه اإىل تبديد اأمواله اأو اإخفائها من وجه دائنيه اأو حماباة بع�ص دائنيه 

على ح�صاب الآخرين )83( . 
ل�صك اأن هذه الريبة كانت هي الدافع وراء تدخل امل�رصع حلماية الدائنني، وذلك بتقرير 
عدم نفاذ تلك الت�رصفات يف مواجهتهم اأو تي�صري عدم نفاذها يف حقهم. وهذه الفرتة يطلق 
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احلكم  و�صدور  الدفع  عن  الوقوف  بني  الواقعة  الفرتة  وهي   ،  )84( الريبة  فرتة  ا�صم  عليها 
بالإفال�ص، وي�صيف امل�رصع يف بع�ص الفرو�ص الع�رصة اأيام ال�صابقة على التوقف عن الدفع، 

وذلك زيادة منه يف احليطة. 
تعيني تاريخ التوقف عن الدفع: 

لقد ترك امل�رصع للمحكمة التي ت�صهر الإفال�ص اأمر تعيني تاريخ الوقوف عن الدفع، ومل 
ي�صاأ اأن يقيد �صلطتها بحدود ما، واإمنا خولها حرية اإرجاعه اإىل ما ت�صاء من الزمن، �رصيطة 
موؤقتا  تاريخا  الإفال�ص  �صهر  حكم  يف  املحكمة  وحتدد  هذا  معينة،  مدة  ذلك  يتجاوز  األ 
الدفع  الذي توقف فيه املدين عن  التاريخ  واإذا مل حتدد املحكمة   ،  )85( الدفع  للتوقف عن 
اعترب تاريخ �صدور حكم �صهر الإفال�ص تاريخاً موؤقتاً للتوقف عن الدفع. واإذا �صدر حكم �صهر 
الإفال�ص بعد وفاة املدين اأو بعد اعتزاله التجارة، ومل يحدد فيه تاريخ التوقف عن الدفع، 
اعترب تاريخ الوفاة اأو اعتزال التجارة تاريخاً موؤقتاً للتوقف عن الدفع. وت�صتعني املحكمة 
يف حتديد تاريخ التوقف عن الدفع بكل قول اأو فعل اأو ت�رصف ي�صدر عن املدين ويك�صف عن 
ا�صطراب اأعماله اأو �صعيه اإىل ال�صتمرار يف ن�صاطه التجاري بو�صائل غري م�رصوعة اأو �صارة 
بدائنيه، ويدخل يف ذلك على وجه اخل�صو�ص �رصوع املدين يف الهرب اأو النتحار اأو اإخفاء 
اأمواله اأو بيعها بخ�صارة اأو عقد قرو�ص ب�رصوط باهظة اأو دخل يف م�صاربة طائ�صة )86( . 
ويجوز للمحكمة تعديل التاريخ املوؤقت للتوقف عن الدفع، وذلك اإىل انق�صاء ع�رصة اأيام من 
تاريخ اإيداع قائمة الديون املحققة يف قلم كتاب املحكمة، وبعد انق�صاء هذا امليعاد ي�صري 
التاريخ املحدد لتوقف عن الدفع نهائيا، واملحكمة تقوم بهذا التعديل اإما من تلقاء نف�صها 
اأو بناء على طلب النيابة العامة اأو املدين اأو اأحد الدائنني اأو اأمني التفلي�صة اأو غريهم من 
ذوي امل�صلحة، وبعد انق�صاء هذا امليعاد ي�صري التاريخ املحدد للتوقف عن الدفع نهائيا. 
ول يجوز باأي حال اإرجاع تاريخ التوقف عن الدفع اإىل اأكرث من �صنتني �صابقتني على تاريخ 
�صدور احلكم ب�صهر الإفال�ص )87( . وتتمثل احلكمة يف اهتمام امل�رصع بتحديد فرتة التوقف 
عن الدفع، هو اأنه يبنى على حتديد تلك الفرتة حتديد فرتة الريبة خ�صوع الت�رصفات التي 

اأجراها املدين كافة لعدم النفاذ الوجوبي اأو اجلوازي )88( . 
اأي�صا بعد  يثور  واإمنا  اإفال�ص املدين فقط،  �صهر  الدفع مبنا�صبة  التوقف عن  يثور  ول 
احلكم ب�صهر اإفال�صه، عند حتديد فرتة التوقف عن الدفع. ذلك اأنه يتوجب على املحكمة اأن 
تبني يف حكم �صهر الإفال�ص التاريخ الذي يعّد فيه املدين متوقفاً عن الدفع، لأن احلكم ب�صهر 
الإفال�ص ي�صدر غالباً بعد م�صي فرتة وقوف املدين عن الدفع. كما اأن لتحديد هذا التاريخ 
اأهمية كبرية بالن�صبة مل�صري الت�رصفات التي تكون قد تت مابني تاريخ التوقف عن الدفع 

وتاريخ احلكم ب�صهر الإفال�ص. 
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وحتى يحدد الق�صاء فرتة الريبة لبد اأن يحدد تاريخ التوقف عن الدفع الذي تبداأ منه 
هذه الفرتة، والق�صاء م�صتقر على عدم العتداد بالتوقف املادي عن الدفع، واإمنا يرجع هذا 
التاريخ اإىل ما وراء ذلك منذ اأن بداأ املدين باتخاذ و�صائل غري م�رصوعة للوفاء. وعليه ففرتة 
منه،  امليئو�ص  املايل  مركزه  لإطالة  يحتال  املدين  فيه  بداأ  الذي  التاريخ  من  تبداأ  الريبة 

ولإخفاء توقفه احلقيقي عن الدفع. 
ويرى بع�ص الفقهاء )89( اأن التوقف عن الدفع فكرة مزدوجة، فكاأ�صل عام يجب اأن 
الأ�صل مظهراً خارجياً  هذا  ويتخذ  للمدين،  املنهارة  املالية  احلالة  التوقف عن  هذا  ينبئ 
تتمثل  الأوىل  فوظيفتها  الدفع.  عن  التوقف  فكرة  توؤديها  التي  الوظيفة  باختالف  يختلف 
اأما  املادي.  التوقف  �صكل  تتخذ  اأن  ويجب  الإفال�ص،  �صهر  �رصوط  من  �رصطا  كونها  يف 
اآخر  خارجياً  مظهراً  تتخذ  اأن  فيها  ويكفي  الريبة،  فرتة  حتديد  بدء  وهي  الثانية  الوظيفة 
تتمثل يف ثبوت التجاء املدين اإىل طرق احتيالية غري عادية بق�صد تاأخري توقفه عن الدفع 
تاأخرياً م�صطنعاً. بينما يرى فقهاء اآخرون بحق باأن التوقف عن الدفع لي�ص له مفهومان: 
اأحدهما يتمثل يف كونه �رصطا ل�صهر الإفال�ص، والآخر خا�ص لتحديد فرتة الريبة، بل يرى 
اأ�صحاب هذا الراأي اأن الأمر متعلق مب�صاألة واقعية بحتة، هي اأنه بعد �صهر اإفال�ص املدين، 
وافتتاح التفلي�صة وال�صري فيها، يتمكن اأمني التفلي�صة من اكت�صاف �صور الغ�ص والو�صائل غري 
امل�رصوعة التي قام بها املدين من قبل، ويطلب لذلك من املحكمة اإرجاع تاريخ التوقف عن 

الدفع اإىل تاريخ �صابق، هو بدء حدوث هذه الأعمال )90( . 
التحديد  بهذا  تقوم  وهي  الدفع،  عن  التوقف  تاريخ  حتديد  اأمر  للمحكمة  فاإن  وعليه 
بحرية كاملة، وهناك من الت�رصيعات ما يقيد املحكمة يف و�صع حد زمني اأدنى اأو اأق�صى 
لها يف اإرجاع تاريخ التوقف عن الدفع. وتعتمد املحكمة يف حتديد هذا التاريخ على وقائع 
الدعوى وظروف املدين، وقد حتدد املحكمة تاريخ التوقف عن الدفع يف حكم الإفال�ص ذاته 
اأو يف حكم لحق، ويكون لذوي ال�صاأن احلق يف تعديله، بل يجوز تعديله اأكرث من مرة، حتى 
تنتهي مواعيد الطعن فيه. ويجب على املحكمة اأن تتحرى الدقة عند حتديد تاريخ التوقف 
عن الدفع، اإذ يوؤدي ات�صاع نطاق فرتة الريبة اإىل زيادة عدد الت�رصفات املعر�صة للبطالن، 
مما يرتتب عليه ا�صطراب يف املراكز القانونية، لذلك يتحتم على املحكمة اأن حتر�ص على 
اأن يكون التاريخ الذي حتدده هو احلد الفا�صل بني ي�رص املدين، واختالل اأو�صاعه املالية. 

حتديد فرتة الريبة يف القانون الفل�سطيني: 
قلنا باأن قانون الإفال�ص عندنا ا�صتعا�ص عن التوقف عن الدفع بالأفعال الإفال�صية 
التي تربر طلب �صهر اإفال�ص املدين، ولقد حدد قانون الإفال�ص هذه املدة بثالثة اأ�صهر، وهذا 
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ي�صتفاد من ن�ص املادة اخلام�صة التي تقول يف الفقرة الأوىل منها باأنه: »ل يحق لأي دائن 
اأن يقدم طلباً لإ�صهار اإفال�ص املدين اإل اإذا كان الفعل الإفال�صى الذي بنى عليه طلب �صهر 
الإفال�ص قد وقع خالل ثالثة اأ�صهر قبل تقدمي الطلب«. فهذا يعّد من قبيل احلد الأق�صى الذي 
ل ت�صتطيع املحكمة اأن تتجاوزه، وعليه ل يجوز الرجوع بتاريخ التوقف عن الدفع اإيل اأكرث 
من ثالثة اأ�صهر، ويقت�رص تقدير املحكمة على تاريخ حتديد التوقف عن الدفع فيما بني هذه 
الفرتة وفقا لظروف كل حالة. ولقد �صار على هذا النهج بجانب القانون الفل�صطـيني القانون 
البلجـيكي حيث و�صع حداً اأق�صى ل ت�صتطيع املحكمة جتاوزه، ومبقت�صاه ل يجوز الرجوع 
للمحكمة  اأعطى  فقد  الأردين  القانون  اأما  اأ�صهر.  �صتة  من  لأكرث  الدفع  عن  التوقف  بتاريخ 
األ تزيد عن ثمانية ع�رص �صهراً  ال�صلطة التقديرية يف حتديد فرتة التوقف عن الدفع ب�رصط 
قبل احلكم ب�صـــهر الإفال�ص، حيث تن�ص املادة )322( على اأنه: “1- يجب اأن يت�صمن احلكم 
ب�صهر الإفال�ص تعيني وقت التوقف عن الدفع. 2- يجوز للمحكمة اأن ترجع وقت التوقف اإىل 
تاريخ اأ�صبق بحكم اأو عدة اأحكام بتبديل التاريخ املذكور ت�صدرها بناء على تقرير القا�صي 
املنتدب اأو من تلقاء نف�صها اأو بناء على طلب كل ذي م�صلحة ل�صيما طلب الدائنني ويحق 
لكل من الدائنني اأن يقوم باملراجعة على حدة. 3- ل يجوز قبول هذا الطلب بعد انق�صاء 
امليعاد املن�صو�ص عليه يف املادة )377( ، وبعد انق�صاء هذا امليعاد ي�صبح التاريخ الذي 
عني للتوقف عن الدفع حمددا على وجه ل يقبل املراجعة من جهة الدائنني. 4- وفى جميع 
الأحوال ل ميكن اإرجاع تاريخ التوقف عن الدفع اإيل اأكرث من ثمانية ع�رص �صهراً قبل احلكم 

ب�صهر الإفال�ص” )91( . 
الدفع من  التوقف عن  النظر يف تعيني تاريخ  اأن تتجرد عند  ويتوجب على املحكمة 
كل اعتبار قد يوؤثر يف تقديرها، فال تتحرج مثالً من ات�صاع نطاق فرتة الريبة، وملا كان 
الإ�رصاف يف اإرجاع تاريخ التوقف عن الدفع اإىل املا�صي البعيد مما يرتتب عليه عدم ا�صتقرار 
الت�رصفات التي تت وا�صتقرت، فمن واجب املحكمة اأن تدقق يف هذا الأمر، وحتر�ص كل 
احلر�ص على اأن يكون ذلك التاريخ هو احلد الفا�صل بني ي�رص املدين وبني ا�صطراب اأعماله 

وانهيار ائتمانه. 

خامتة البحث: 
قد  املطبق يف قطاع غزة،  ل�صنة 1936،   )3( رقم  القانون  اأن  الدرا�صة  لنا، من  تبني 
ا�صتعا�ص عن فكرة التوقف عن الدفع بالأفعال الإفال�صية، حيث حدد فرتة ثالثة اأ�صهر لطلب 
قد وقع  الطلب  بني عليه  الذي  الإفال�صي  الفعل  اأن يكون  املدين، بحيث يجب  اإفال�ص  �صهر 
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خاللها، ول �صك اأن يف من �صاأن هذه املدة الزمنية الق�صرية، اإفالت كثري من املدينني من 
الوقوع يف الإفال�ص، ومن ثم �صياع الردع الذي يتغيَّاه كل م�رصع من نظام الإفال�ص. 

فهي  الدفع،  عن  للتوقف  تاريخاً  تعد  ذاتها  هي  الق�صرية،  املدة  هذه  اأن  لنا،  وتبني 
تعّد من قبيل احلد الأق�صى الذي ل ت�صتطيع املحكمة اأن تتجاوزه، وعليه ل يجوز الرجوع 
الدفع غري  التوقف عن  اأن فكرة  اأكرث منها. كل ذلك مرجعه  اإيل  الدفع  التوقف عن  بتاريخ 
حمددة املعامل يف هذا القانون، واإن كان هناك اأمارات ودلئل خارجية ت�صري اإليها، اأطلق 
عليها الأفعال الإفال�صية، وهي على اأي حال ل تعني يف نظر امل�رصع تلويثاً ل�رصف املدين 

وكرامته، على النحو الذي ارتبط تقليدياً بنظام الإفال�ص التجاري. 
ي�صاف اإىل ذلك، اأن الأفعال الإفال�صية ل تدع مالً لل�صك يف القدرة على تبني املذهب 
احلديث للتوقف عن الدفع، يف ظل هذا القانون، الأمر الذي يرتتب عليه اقرتاب حالة التوقف 

عن الدفع من حالة الإع�صار املدين. 
املنظمة  العربية  التجارية  الت�رصيعات  تداركتها  النقائ�ص،  هذه  كل  اأن  ولحظنا 

لالإفال�ص، وهو ما فعله اأي�صا م�رصوع قانون التجارة الفل�صطيني. 
يف النهاية نرى باأنه كان الأوىل اأن يت�صمن قانون الإفال�ص عندنا ا�صطالح التوقف 
عن الدفع، بو�صفه �رصطاً مو�صوعياً للحكم ب�صهر الإفال�ص، ثم ي�صار اإىل الأفعال الإفال�صية 

بعد ذلك باعتبارها اإمارات ودلئل خارجية ت�صري اإليها. 
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اهلوامش: 
د. حم�صن �صفيق، الو�صيط يف القانون التجاري، اجلزء الثالث، �ص243، طبعة 1955. . 1

 - Escarra )J( - Cours de Droit Commercial 1952

د. فتحي عبد الرحيم عبد اهلل، اأحكام اللتزام، اجلزء الثاين، �ص 90- 18، مكتبة اجلالء . 2
اجلديدة باملن�صورة، طبعة 1982. 

الع�صور . 3 يف  اتخذ  الذي  املدين،  اأموال  على  اجلماعي  احلجز  نظام  الرومان  عرف  لقد 
على  يقوم  الرومان  عرفه  الذي  الإفال�ص  فنظام  الإفال�ص.  لنظام  كاأ�صا�ص  الو�صطى 
اأ�صا�ص القاعدة التي مبقت�صاها يجوز للدائنني اأن ي�صعوا اأيديهم على ممتلكات مدينهم 
وت�صليمها اإىل قيم يقوم باإدارتها خالل فرتة ت�صفيتها، وتوزيع ما ين�صاأ عن ذلك وفاء 
حلقوقهم، وقد كان القانون الروماين يعطي للدائن احلق يف ا�صتعباد مدينه اأو قتله اأو 
الإيطالية: جنوه،  التجار يف املدن  الو�صطى وجد كبار و�صيوخ  القرون  . وفى  ت�صغيله، 
فلورن�صا، البندقية، ان نظام الت�صفية اجلماعية لأموال املدين التاجر يعترب من احللول 
ال�صائغة لتطبيقه، ثم تطور هذا النظام تدريجيا وّدون يف لوائح. ولقد قام كبار جتار 
�صوق مدينة ليون الفرن�صية باأخذ النظام ال�صابق وذلك يف عام 1667 واعتربوه نظاما 
الفرن�صي  التجاري  التقنني  ت�صمنه  الذي  الإفال�ص  لنظام  اأ�صا�صا  اعترب  الذي  لالإفال�ص، 
مايو  لالإفال�ص يف 28  نظاما كامال  الفرن�صي  امل�رصع  ا�صدر  ثم  ال�صادر عام 1807. 
تاله،  وما  ال�صابق  النظام  اإ�صدار  منذ  فرن�صا  يف  �صارت  التي  التطورات  ومن   ،1838
اإ�صدار امل�رصع الفرن�صي يف13 يوليه عام 1967للقانون اخلا�ص بالت�صوية الق�صائية 
FRIDMAN )G. H( Hicks & John-  تت�صفية الأموال والإفال�ص ال�صخ�صي والتفال�ص.

 .son Fridman Bankruptcy Law and practice London Butterworth 1970
وي�صتثنى من اخل�صوع لنظام الإفال�ص �رصكات امل�صاهمة التي تخ�صع لنظام الت�صفية 
�صنة 1967،  واملعدل  �صنة 1948  ال�صادر  ال�رصكات  قانون  يت�صمنه  الذي  الق�صائية، 
اأن يطلب ت�صفيتها ق�صائيا متى عجزت عن دفع  لل�رصكة  دائن  ومبقت�صاه يجوز لأي 
 Denis Keenan: Smith and Keenan’s Mercantile Law, 6 ed , London: .الدين

 Pitman , 1985 , P 50
Nigel Sauage and Robert Bradgate: Business Law , London, Butter Worths 
1987, P 444. 

نظام الإفال�ص والت�صفية الق�صائية الفرن�صي ال�صادر يف 13 يوليو 1967 ينطبق على 
كل اأ�صخا�ص القانون اخلا�ص العتبارية )مدنية اأو جتارية( ، اأما قانون الت�صوية الق�صائية 
ال�صادر يف 25 يناير 1985 فينطبق اأي�صاً على كل اأ�صخا�ص القانون اخلا�ص العتبارية 
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كما ينطبق على التجار املزارعني واحلرفيني )املادة 5( . 
د. ثروث حبيب، درو�ص يف القانون التجاري اجلزء الثاين، العقود التجارية، �ص 564، . 4

مكتبة اجلالء اجلديدة باملن�صورة طبعة 1983- 1984. 
النه�صة . 5 دار   ،122 �ص  الثاين،  اجلزء  التجاري،  القانون  ال�رصقاوى،  �صمري  حممود  د. 

العربية، طبعة 1984. 
د. حم�صن �صفيق، املرجع ال�صابق، �ص 244. . 6
فاإذا كان الإفال�ص بتق�صري من املدين )كاإ�رصافه يف امل�صاربة اأو مبالغته يف الإنفاق( . 7

فيعترب مرتكبا جلرمية الإفال�ص بالتق�صري، وهى جنحة يعاقب عليها باحلب�ص من �صهر 
اإيل �صنة، اأما اإذا �صاءت نية التاجر املفل�ص فتعمد الإ�رصار بدائنيه اأو اختال�ص اأمواله اأو 
اإخفاء دفاتره كان مرتكبا جلرمية الإفال�ص بالتدلي�ص اأو الحتيال. د. على البارودي، 
بينما   .1985 بريوت، طبعة  اجلامعية،  الدار   ،236 هام�ص �صفحة  التجاري،  القانون 
الإفال�ص الإحتيايل لينظر اإليه هكذا يف القانون الفل�صطيني، واإمنا ترف�ص املحكمة �صهر 
اإفال�ص املدين اإن هو كان املتقدم بطلب الإفال�ص، تاأ�صي�صا على اأن الق�صد منه الإحتيال 
والتمنع عن دفع احلقوق لأ�صحابها وفق ما ت�صمنه حكم حمكمة الإ�صتئناف بغزة، رقم 

)374( ل�صنة2008، حقوق، 13/ 4/ 2010، غري من�صور. 
د. حممود �صمري ال�رصقاوي، املرجع ال�صابق، �ص123. . 8
د. ثروت حبيب، املرجع ال�صابق، �ص 549 وما بعدها. . 9

اأية . 10 يقدم  )املدين( مل  امل�صتاأنف  اأن  تاأ�صي�صا على  امل�صتاأنف  احلكم  اإلغاء  حيث رف�صت 
اأن  من  درجة  اأول  حمكمة  اإليه  خل�صت  ما  اأن  وحيث  الإفال�ص،  طلب  تقدمي  تربر  بينة 
غر�ص امل�صتاأنف هو فقط اإ�صاعة حقوق دائنيه دون �صند من القانون هو اأمر �صحيح. 
حكم حمكمة ال�صتئناف بغزة، رقم )536( ل�صنة2011، حقوق، 5/ 10/ 2011، غري 

من�صور. 
ون�رص يف امللحق رقم )1( للعدد )566( املمتاز من جريدة الوقائع الفل�صطينية املوؤرخ . 11

يف 24/ 1/ 1936. 
12 . ،1999 ل�صنة   )17( رقم  اجلديد  امل�رصي  التجارة  قانون  يف   )550( املادة  يقابلها 

واملادة )316( من قانون التجارة الأردين رقم )12( ل�صنة 1966. 
اإذ تن�ص املادة )489( من التقنني التجاري اللبناين على اأنه: »يعترب يف حالة الإفال�ص . 13

كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارية، وكل تاجر ل يدعم الثقة املالية به اإل بو�صائل 
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يظهر بجالء اأنها غري م�رصوعة«. 
2فرباير1961، . 14 يف  امل�رصية  النق�ص  حمكمة  حكم  لذلك:  الق�صائية  التطبيقات  من 

القاهرة  ا�صتئناف  حمكمة  وحكم  �ص12ع1�ص106.  امل�رصية  النق�ص  مموعة 
يف22مايو1962، املجموعة الر�صمية، �ص60، ع3، �ص996. وا�صتئناف القاهرة اأي�صا 

يف 20 دي�صمرب 1962، املجموعة الر�صمية، �ص60، ع3، �ص1065. 
وحكم حمكمة التمييز اللبنانية يف 13ني�صان1969، مموعة حامت ج91�ص21. 

حتى ولو كان ذلك با�صتخدام و�صائل غري م�رصوعة لل�صداد، فاإنه ل يعد متوقفا عن الدفع . 15
يف نظر البع�ص من الفقه. د. على البارودي، القانون التجاري، مرجع �صابق، �ص272. 

فقد تكون اأموال املدين التاجر كافية ل�صداد ما عليه لكنه يكون عاجزا عن الت�رصف فيها، . 16
اأو حقوق يف ذمة الغري يتعذر ا�صتيفاوؤها،  كما لو كانت عقارات يتعذر بيعها ب�رصعة، 
اإىل غري ذلك من الأ�صباب، ومن ثم ميتنع ب�صببها عن الوفاء مبا عليه من ديون للغري، 
وهذا المتناع يجعله حتما متوقفا عن الدفع. د. �صيف الدين البلعاوي، مرجع �صابق، 

�ص301. 
د. حم�صن �صفيق، الو�صيط يف القانون التجاري، �ص333، مرجع �صابق. . 17
مموعة النق�ص امل�رصية، جل�صة 14/ 2/ 1970، �ص21، �ص318، . 18
اأن التوقف املادي مل يعد . 19 الفقيه بي�صوف( من يرى  الفرن�صي )تعليق  الفقه  وهناك من 

اأي  الثمرة دون  اأن جرثومة قد تكمن يف  اإذ  �رصطا كافيا ول �رصوريا ل�صهر الإفال�ص، 
عالمات خارجية، كما اأن اجلوهر قد يكون �صليما رغم وجود بع�ص العيوب الظاهرية. 
ال�صابق،  املرجع  التجارية،  املعامالت  قانون  بريري،  اأحمد  خمتار  د.  لدى  اإليه  م�صار 

هام�ص �صفحة 498. 
د. علي البارودي، الأوراق التجارية والإفال�ص، املرجع ال�صابق، �ص273. . 20
عن . 21 ينبئ  الذي  هو  الدفع  عن  التوقف   « امل�رصية  النق�ص  حمكمة  تقول  ذلك  وفى 

وتتعر�ص  التاجر  ائتمان  معها  يتزعزع  م�صتحكمة  و�صائقة  م�صطرب  مايل  مركز 
الدفع  عن  امتناع  كل  فلي�ص  الحتمال،  كبري  اأو  حمقق  خطر  اإىل  دائنيه  حقوق  بها 
اقتداره،  مع  املدين  على  طراأ  عذرا  المتناع  هذا  مرجع  يكون  قد  اإذ  توقفا،  يعترب 
وقد يكون ملنازعته يف الدين من ناحية �صحته اأو مقداره اأو حلول اأجل ا�صتحقاقه 
مموعة   ،1956 �صنة  مار�ص   29 نق�ص   « النق�صاء  اأ�صباب  من  ب�صبب  انق�صائه  اأو 

النق�ص امل�رصية، �ص7، �ص 435.  اأحكام 
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وقالت اأي�صا » ولئن كان امتناع املدين عن الدفع دون اأن تكون لديه اأ�صباب م�رصوعة 
اإذ قد يكون  ال�صالف بيانه،  اإل انه ل يعترب توقفا باملعنى  يعترب قرينه يف غري م�صلحته، 
مرجع هذا المتناع عذرا طراأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون ملنازعه يف الدين من 
حيث �صحته اأو مقداره«. نق�ص 24 مار�ص �صنة1970 مموعة النق�ص امل�رصية ل�صنة 21 

�ص 218. 
د. خمتار اأحمد بريري، قانون املعامالت التجارية، املرجع ال�صابق، �ص499. . 22
ويكاد يجمع الفقه على اأنه ل ي�صرتط لقيام حالة التوقف عن الدفع اأن يكون التوقف عن . 23

الدفع عاما �صامال جلميع الديون، اإذ ل عربة بعدد الديون التي ميتنع املدين عن دفعها، 
اأثر هذا المتناع على املركز املايل للمدين، فالمتناع عن دفع دين واحد  بل بتقدير 
قد يربر �صهر الإفال�ص اإذا كان ينطوي على خطورة خا�صة ويدل على عجز حقيقي عن 
الوفاء ومركز مايل ميئو�ص منه. فتوقف مدين هام كاأحد البنوك عن دفع دين واحد، 
جتارية  موؤ�ص�صة  اأو  بنك  توقف  لأن  الديون،  مئات  �صداد  عن  بقالة  تاجر  وقوف  يعدل 
كبرية له اآثار خطرية على القت�صاد ككل. لذا يرف�ص الفقه والق�صاء امل�رصيني معيار 
�صابق،  التجارية والإفال�ص، مرجع  الأوراق  د. م�صطفى كمال طه،  انظر:  الديون.  تعدد 
الواقي، �ص26، طبعة 1948. د.  الإفال�ص وال�صلح  �ص284- 285. د. حممد �صالح، 
 .501 �ص500-  ال�صابق،  املرجع  التجارية،  املعامالت  قانون  بريري،  اأحمد  خمتار 
القانون  باأن  ق�صت  حيث  �ص528،   ،13 املجموعة   1962  /4  /28 نق�ص  وانظر، 
فمنازعة  واحد.  دين  وفاء  عن  التوقف  ويكفي  الإفال�ص  ل�صهر  الديون  تعدد  ي�صرتط  ل 
املدين يف اأحد الديون ولو كانت جدية ل مينع �صهر اإفال�صه ب�صبب عدم دفع دين اآخر 
النق�ص امل�رصية يف، 4/ 4/  اأخرى ملحكمة  اأحكام  نف�صه يف  جتاري حال. والجتاه 
1976، املجموعة 18، �ص760. وكذلك نق�ص 2/ 2/ 1976، املجموعة 27، �ص366. 
 /3  /15 ونق�ص  �ص1357.  �ص6،  النق�ص،  اأحكام  مموعة   ،1955  /7 ونق�ص7/ 
اأي�صا: »ل ي�صرتط  الأخري  القرار  النق�ص، �ص17، �ص577، وجاء يف  1966، مموعة 
للحكم ب�صهر الإفال�ص تعدد الديون، ويجوز �صهر اإفال�ص املدين لو توقف عن دفع دين 

واحد، ما دامت قد توافرت فيه بح�صب ج�صامته ال�رصوط املو�صوعية ل�صهر اإفال�صه ». 
د. حممود �صمري ال�رصقاوي، القانون التجاري، اجلزء الثاين، �ص134، مرجع �صابق. . 24
واإذا كان قد �صدر حكم باإفال�ص املدين تاأ�صي�صا على الوقوف املادي عن الدفع، فاإنه . 25

انظر نق�ص 9/ 12/ 1948، املجموعة  اأن احلكم مل ي�صبح بعد نهائيا.  يلغى، طاملا 
الذهبية، اجلزء الثالث، �ص35، حيث قررت حمكمة النق�ص يف حكمها هذا باأن: »حالة 
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كان  ذلك  الإفال�ص، ومتى كان  ب�صهر  ال�صادر  النهائي  باحلكم  اإل  تتقرر  ل  الإفال�ص... 
للمحكوم ابتدائيا ب�صهر اإفال�صه اأن يزيل حالة التوقف... فاإذا ثبت ملحكمة ال�صتئناف 

زوالها فال عليها اإذا هي األغت احلكم البتدائي ال�صادر ب�صهر الإفال�ص«. 
د. م�صطفى كمال طه، الأوراق التجارية والإفال�ص، مرجع �صابق، �ص285. . 26
انظر يف الفقه: د. حممود �صمري ال�رصقاوي، القانون التجاري، اجلزء الثاين، �ص132، . 27

مرجع �صابق. د. حم�صن �صفيق، الو�صيط يف القانون التجاري، �ص334، مرجع �صابق. د. 
علي البارودي، الأوراق التجارية والإفال�ص، املرجع ال�صابق، �ص273. د. ثروت حبيب، 
درو�ص يف القانون التجاري اجلزء الثاين، العقود التجارية، �ص 565، مرجع �صابق. د. 
والن�رص  للدرا�صات  املوؤ�ص�صة اجلامعية  التجارية، �ص692،  العقود  هاين حممد دويدار، 
والإفال�ص،  التجارية  الأوراق  طه،  كمال  م�صطفى  د.   .1997 طبعة  لبنان،  والتوزيع، 
 ،1956  /3  /29 نق�ص  امل�رصي:  الق�صاء  يف  وانظر   .254 �ص285-  �صابق،  مرجع 
اأن  يجب  الدفع  عن  الوقوف  اأن  اإىل  حكمها  ي�صري  حيث  �ص435،  ال�صابعة،  املجموعة 
ينبئ عن مركز مايل م�صطرب. نق�ص 24/ 2/ 1970، املجموعة 31، �ص318، حيث 
و�صائقة  م�صطرب  مايل  مركز  وجود  يعني  الدفع  عن  الوقوف  اأن  اإىل  حكمها  ي�صري 
م�صتحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعر�ص بها حقوق دائنيه اإىل خطر حمقق اأو 
كبري الحتمال. نق�ص 4/ 5/ 1975، املجموعة 26، �ص920، حيث ق�صى باأن مطل 
املدين وعدم الدفع... مع ثبوت وجود ديون اأخرى يربر احلكم. نق�ص 22/ 1/ 1979، 
املجموعة الذهبية، ملحق1، 1984، �ص169، حيث ق�صى بكفاية عدم دفع دين واحد 
مادام ينبئ عن مركز مايل م�صطرب. د. خمتار اأحمد بريري، املرجع ال�صابق، هام�ص 

�صفحة 502. 
من . 28  )1  /263( املادة  تقابل  وهي  امل�رصي،  املدين  القانون  من   )249( املادة  ن�ص 

م�رصوع القانون املدين الفل�صطيني، غري اأن امل�رصوع الفل�صطيني اأ�صاف اإىل تلك املادة 
»اأو اإذا زادت ديونه احلالة على اأمواله، وخاف غرماوؤه اإ�صاعة ماله اأو اإخفائه اأو نقله 
اإىل ا�صم غريه، وكان تخوفهم مبني على اأ�صباب معقولة«. ويرجع و�صع هذه الإ�صافة اإىل 
الن�ص اإىل اأخذه من املادة )336( من م�رصوع القانون املدين املوحد، والن�ص امل�صاف 
يف  له  لزوم  ول  احلجز،  حالة  يف  لزوم  للن�ص  وبالتايل  الدين،  ب�صبب  باحلجز  يتعلق 
حالة الإع�صار، اإذ تكفي الفقرة الأوىل للحكم باإع�صار املدين. انظر: املذكرة الإي�صاحية 
الفل�صطينية،  الوطنية  ال�صلطة   ،320 �ص319-  الفل�صطيني،  املدين  القانون  مل�رصوع 

ديوان الفتوى والت�رصيع، م�رصوع تطوير الأطر القانونية يف فل�صطني، طبعة 2003. 
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ن�ص املادة )272( من م�رصوع القانون املدين الفل�صطيني، وهي تتطابق مع ن�ص املادة . 29
)256/ 1( من القانون املدين امل�رصي. 

وفقا لن�ص املادة )273/ 1( من م�رصوع القانون املدين الفل�صطيني، والتي تتطابق مع . 30
ن�ص املادة )258( من القانون املدين امل�رصي. 

د. خمتار اأحمد بريري، قانون املعامالت التجارية )الأوراق التجارية، عمليات البنوك، . 31
الإفال�ص( ، �ص493، دار النه�صة العربية، طبعة 1995. 

انظر للموؤلف: اأحكام قانون التجارة، �ص44- 56، مكتبة القد�ص، غزة، الطبعة الرابعة . 32
 .2012

د. على البارودي، القانون التجاري، �ص272، الدار اجلامعية، بريوت، طبعة 1985. . 33
د. ثروت حبيب، درو�ص يف القانون التجاري اجلزء الثاين، العقود التجارية، �ص 564، . 34

مرجع �صابق. 
»... وعلى هذا فاإن الو�صف القانوين لعنا�رص النقطاع عن الدفع يخ�صع لرقابة حمكمة . 35

التمييز باعتباره عن�رصا قانونيا لالإفال�ص، اأما املالءة اأو عدمها فاإنها تبقى بعيدة عن 
نطاق رقابة حمكمة التمييز باعتبارها ل ت�صكل هذا العن�رص القانوين، واإن كان ميكن 
التحقق منها يف معر�ص البحث عن و�صع التاجر املايل العام ». حكم ملحكمة التمييز 

اللبنانية، �صادر يف 14 اأذار 1969، مموعة حامت ج91، �ص20. 
ولعل هذا هو ما يف�رص اأن فكرة الوقوف عن الدفع مل تكن لتظهر اإل مع ازدهار التجارة . 36

يف املدن اليطالية، حيث ظهر ذلك يف ت�رصيع عام 1262، اأما قبل ذلك فكانت فكرة 
الإع�صار هي ال�صائدة يف ظل الت�صفية يف القانون الروماين. انظر: د. خمتار اأحمد بريري، 

قانون املعامالت التجارية، املرجع ال�صابق، �ص494. 
د. ثروت حبيب، درو�ص يف القانون التجاري اجلزء الثاين، العقود التجارية، �ص 565، . 37

مرجع �صابق. 
د. خمتار اأحمد بريري، قانون املعامالت التجارية، املرجع ال�صابق. . 38
عندما . 39 عادة  وامل�رصع  املدينني،  جميع  لي�صمل  تطبيقه  نطاق  ينب�صط  القانون  هذا  اإن 

اأن  عليه  يجب  اأي�صا،  املدنيني  لي�صمل  التجار  غري  اإىل  الإفال�ص  نظام  نطاق  مد  يريد 
يراعي الظروف والأو�صاع الجتماعية والأفكار العلمية ال�صائدة، والأ�صول واملفاهيم 
التجارية والقت�صادية، ويف �صوء هذه العتبارات واملبادئ يقرر اإن كان يريد ق�رص 

تطبيق هذا النظام على التجار اأم اأنه يريد مده لي�صمل اجلميع يف املجتمع. 
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كان يطبق يف فل�صطني نظام الإفال�ص الإجنليزي كما ورد يف القانون اخلا�ص ال�صادر . 40
الإجنليزي  القانون  على  طراأ  مما  الرغم  على  تذكر،  تعديالت  اأية  بدون   ،1883 �صنة 
اخلا�ص بالإفال�ص من تعديالت جوهرية بحيث اأ�صبح ل ميت لقانون �صنة 1883 باأية 
�صلة تذكر، ونظام الإفال�ص يف اإجنلرتا يخ�صع له جميع املدينني، �صواء كانوا جتارا اأو 
غري جتار، اأما يف ال�صفة الغربية فاأ�صبح يطبق القانون الأردين الذي يت�صمنه قانون 
التجارة رقم 12 ل�صنة 1966 والذي األغى قانون الإفال�ص الفل�صطيني الذي كان مطبقا 
على ال�صفة والقطاع حتى عام 1967. والإفال�ص عندنا ينظم بالقانون رقم )3( ل�صنة 
1936، الذي �صنه املندوب ال�صامي الربيطاين يف 24كانون الثاين �صنة 1936، الذي حل 
حمل املواد 147 اإىل 315 من قانون التجارة العثماين )املاأخوذ عن التقنني التجاري 
الفرن�صي ال�صادر عام 1807( ثم اأ�صبح قانونا �صاري املفعول يف اليوم اخلام�ص ع�رص 
من �صهر اآب 1936 وهو ي�صم اأكرث من مائة و�صتني مادة قانونية، فكاأن قانون الإفال�ص 
هذا قد ا�صتغرق اأكرث من ثلثي املواد التجارية. وجدير بالذكر اأن هذا القانون هو القاعدة 
العامة فينب�صط تطبيقه على التاجر وغري التاجر، مثله يف ذلك مثل كثري من الت�رصيعات 

كالقانون الفرن�صي والإجنليزي والهولندي والأملاين وقانون الدول الإ�صكندنافية. 
الطعن رقم . 41 بغزة ب�صفتها حمكمة نق�ص، 23/ 10/ 2004، يف  العليا  حكم املحكمة 

)77/ 2003( ، غري من�صور. حيث ق�صت بنق�ص احلكم، لعدم اقرتاف الطاعنني لأفعال 
اإفال�صية تربر �صهر اإفال�صهما. 

وحكم حمكمة ال�صتئناف بغزة، رقم )167( ل�صنة2001، حقوق، 29/ 12/ 2001، 
غري من�صور. حيث األغت حكم حمكمة اأول درجة الراف�ص لإ�صدار قرار ب�صهر اإفال�ص املدين 

على الرغم من اأنه قد ارتكب فعال اإفال�صيا. 
ويف حكم اآخر ملحكمة ال�صتئناف العليا بغزة، رقم )70( ل�صنة2001، اإفال�ص، 10/ 7/ 
2001، غري من�صور. حيث ق�صت بتاأييد حكم املحكمة املركزية ب�صفتها حمكمة ا�صتئناف 

والقا�صي برف�ص طلب �صهر الإفال�ص تاأ�صي�صا على كون املدين مل يرتكب فعال اإفال�صيا. 
كما ويالحظ اأن هذه الأفعال الإفال�صية قا�رصة على ال�صخ�ص الطبيعي دون ال�صخ�ص . 42

قانون  يف  عليها  املن�صو�ص  الت�صفية  لإجراءات  ال�رصكات  تخ�صع  حيث  العتباري، 
الطعن رقم  العليا بغزة ب�صفتها حمكمة نق�ص، يف  اأكدته املحكمة  ال�رصكات. وهو ما 
)80/ 2003( ، 23/ 10/ 2004، غري من�صور. وهو ما مت تاأكيده يف حكم اآخر للمحكمة 
العليا بغزة ب�صفتها حمكمة نق�ص، يف الطعن رقم )141/ 2004( ، 6/ 2/ 2006، غري 
من�صور. حيث قرر احلكم الأخري باأنه: »ملا كان الثابت من اأوراق الدعوى اأن امل�صتاأنف 
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�صدهما هم �رصكاء يف �رصكة م�صجلة لدى م�صجل ال�رصكات ومازال ميار�صان اأعمالهما 
يجوز  ل  فاإنه  ثم  ومن  الأ�صول  ح�صب  ت�صفيتها  يتم  ومل  ال�رصكة  هذه  با�صم  التجارية 
واإمنا   1936 ل�صنة   )3( رقم  الإفال�ص  لقانون  طبقا  الأ�صول  ح�صب  اإفال�صهما  اإعالن 
يخ�صع ذلك بطرق الت�صفية الواردة يف املادة )142( من قانون ال�رصكات ل�صنة 1929، 
الأمر الذي يكون معه احلكم املطعون فيه قد جاء موافقا للقانون ول يعرتيه اأية �صائبة 
ل من حيث الإجراءات ول من حيث القانون مما يكون معه الطعن بكامله قائم على غري 

اأ�صا�ص متعينا رف�صه«. 
انظر عك�ص ذلك د. �صيف الدين البلعاوي، مرجع �صابق، �ص301. . 43
مل نعرث يف الق�صاء الفل�صطيني على اأي حكم يوؤكد اأو ينفي تبني املذهب احلديث للوقوف . 44

عن الدفع، الأمر الذي يوؤكد ما ذهبنا اإليه من اكتفاء هذا القانون بالأفعال الإفال�صية. 
ل يثار بخ�صو�ص تعبري توقف املدين عن دفع ديونه الواردة يف الن�صو�ص القانونية . 45

العربية امل�صار اإليها �صابقا، اأي �صكوك حول الطبيعة النقدية للدين، على خالف ما اأثري 
الدفع  عن  التوقف  تعبري  امتداد  اإمكانية  من  الآراء  بع�ص  اإليه  ذهبت  وما  فرن�صا،  يف 
لكل اللتزامات، وبالتايل يعترب املدين متوقفا عن الدفع اإذا امتنع عن تنفيذ التزاماته 
املتعلقة بت�صليم املبيع اأو العني املوؤجرة اأو قام باإعادة توجيه الب�صاعة يف الطريق مما 
اأعاق ت�صليمها يف امليعاد. ومل يكتب النجاح لهذه الآراء، حيث ا�صتقر الراأي على �رصورة 
تعلق التوقف عن الدفع بدين مببلغ نقدي. انظر يف هذا ال�صاأن: د. خمتار اأحمد بريري، 

قانون املعامالت التجارية، املرجع ال�صابق، �ص504. 
اجلزء . 46 عمر،  حممود  مموعة   ،1948  /12  /9 يف  امل�رصية  النق�ص  حمكمة  حكم 

اخلام�ص، �ص663. 
ا�صتئناف بريوت، ال�صادر يف 15/ 7/ 1955، رقم834، �ص27، م�صنف �صم�ص الدين. . 47
ا�صتئناف بريوت، ال�صادر يف 30/ 10/ 1950، رقم779، �ص28، م�صنف �صم�ص الدين. . 48
حكم حمكمة النق�ص امل�رصية يف 4/ 4/ 1967، مموعة اأحكام النق�ص، ال�صنة18، . 49

اأحكام  مموعة   ،1968  /12  /17 يف  امل�رصية  النق�ص  حمكمة  وحكم  �ص760. 
النق�ص، ال�صنة19، �ص1526. 

ال�صادر يف 30/ 1/ 1964، م�صنف . 50 رقم19،  الأوىل،  اللبنانية  التمييز  حكم حمكمة 
�صم�ص الدين، �ص27. 

وكذلك . 51 عليه،  امل�صحوب  قبول  عدم  حال  يف  الكمبيالة  اأجل  �صقوط  يف  ال�صاأن  هو  كما 
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�صقوط اآجال ديون املدين ل�صهر اإع�صاره، اأو التفاق على حلول اأق�صاط الدين املوؤجلة يف 
حالة التخلف عن دفع اإحداها. 

ب�صقوط . 52 تق�صي  التي  امل�رصي،  املدين  القانون  من   )255( املادة  لن�ص  تطبيقا  وذلك 
اآجال الديون عند احلكم ب�صهر اإع�صار املدين. انظر: د. حممود �صمري ال�رصقاوي، القانون 

التجاري، اجلزء الثاين، �ص136، مرجع �صابق. 
د. خمتار اأحمد بريري، قانون املعامالت التجارية، املرجع ال�صابق، �ص507. . 53
عن . 54 عليه  امل�صحوب  فامتنع  الوفاء،  مقابل  يقدم  مل  الكمبيالة  �صاحب  اأن  ثبت  لو  كما 

امتنع عن  ما  اإذا  ال�صاحب  املدين  اإفال�ص  �صهر  يجوز طلب  وهنا  الأجل،  و�صقط  القبول 
الوفاء. 

اأو لإفال�ص . 55 القبول  اأجلها ب�صبب رف�ص  كما لو كان املدين مظهرا لورقة جتارية �صقط 
اأو امل�صحوب عليه القابل، فهنا ميكن األ يعد المتناع توقفا  املدين الأ�صلي كاملحرر 

يربر �صهر الإفال�ص، واإمنا يكون للدائن اإتباع طرق الرجوع العادية. 
د. هاين حممد دويدار، العقود التجارية، �ص690، مرجع �صابق. . 56
حكم حمكمة التمييز اللبنانية، 28/ 10، 1954، الن�رصة الق�صائية 1954، �ص800، . 57

م�صنف �صم�ص الدين، �ص28. وكذلك حكم حمكمة التمييز اللبنانية، رقم 11، ال�صادر 
يف 15/ 2/ 1966، مموعة باز �ص95، �صنة1966، م�صنف �صم�ص الدين، �ص29. 

�ص155. . 58  ،16 �ص  امل�رصية،  النق�ص  اأحكام  مموعة   ،1965 �صنة  فرباير   11 نق�ص، 
 /11  /14 يف  ال�صادر  رقم1683،  بريوت،  اللبناين،  املنفرد  القا�صي  كذلك  وانظر 

1957، م�صنف �صم�ص الدين، �ص27. 
وق�صت حمكمة النق�ص امل�رصية يف19نوفمرب1974 بجواز �صهر اإفال�ص املدين التاجر . 59

متى ثبت اأنه قد توقف عن دفع بع�ص ديونه التجارية اأيا كان عددها، مموعة اأحكام 
النق�ص امل�رصية، ال�صنة25، �ص1237. 

ال�صادر يف 11/ 10/ . 60 رقم619،   ، الأوىل(  )الغرفة  الأوىل  بداية بريوت  حكم حمكمة 
1949، م�صنف �صم�ص الدين، �ص32. 

ويالحظ هنا باأن الق�صاء ميد تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية لت�صمل الأفعال . 61
عن  النا�صئ  التعوي�ص  دين  دفع  عن  التاجر  امتنع  ما  اإذا  وبالتايل  والنافعة،  ال�صارة 
اإذا  اإفال�صه، وكذلك  اأعمال املناف�صة غري امل�رصوعة، فاإنه ميكن �صهر  ارتكابه عمل من 
ما امتنع عن رد ما قد دفع له دون وجه حق مبنا�صبة عمله التجاري كان �صهر اإفال�صه 



281

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون )1( - تشرين 

جائزا. د. هاين حممد دويدار، العقود التجارية، �ص688، مرجع �صابق. 
العمل . 62 التجاري على  القانون  قواعد  التي تطبق  الت�رصيعات  بع�ص  اإليه  ما ذهبت  كما 

املختلط يف جميع الأحوال، كما راأينا، كالقانون الأملاين، والقانون الكويتي، والقانون 
الياباين، وما كان عليه احلال يف ظل القانون العراقي القدمي. للموؤلف، اأحكام قانون 

التجارة، �ص130، م�صار اإليه �صابقا. 
د. حمد اهلل حممد حمد اهلل، الوجيز يف الإفال�ص، �ص15، من�صورات دار هابي رايت، طبعة . 63

 .1995
دفع . 64 عن  ال�رصكة  توقف  اإن   « بقولها:  الأردنية  التمييز  حمكمة  ق�صت  ال�صاأن  هذا  ويف 

ر�صيد اأجرة ال�صقة املوؤجرة ل يعترب توقفا عن دفع دين جتاري حتى ي�صار اإىل طلب 
اإعالن اإفال�صها تطبيقا حلكم املادة )316( من قانون التجارة رقم )12( ل�صنة 1966، 
حتى ولو ثبت اأن هذه ال�صقة ت�صتعمل كمكتب لل�رصكة اإذ ا�صتقر الفقه والق�صاء على اأن 
بدل اإيجار املحل التجاري ي�صكل دينا مدنيا �رصفا ول يجوز طلب اإ�صهار الإفال�ص على 
اأ�صا�صه«. تييز حقوق، رقم )9/ 2/ 199( ، املوؤرخ يف 28/ 8/ 1991، من�صور على 
اأ�صامه نائل املحي�صن،  ال�صفحة 204من ملة نقابة املحامني ل�صنة 1993. انظر: د. 
الوجيز يف ال�رصكات التجارية والإفال�ص، �ص310، دار الثقافة للن�رص والتوزيع، عمان، 

طبعة2009. 
انظر يف تف�صيل ذلك: د. م�صطفى كمال طه، الأوراق التجارية والإفال�ص، مرجع �صابق، . 65

�ص288- 289. 
د. علي جمال الدين عو�ص، الإفال�ص، اجلزء الأول، �ص40- 48، دار النه�صة العربية، . 66
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كل التفالي�ص مع اإن الأمر يختلف من تفلي�صة اإىل اأخرى، وهذا امل�صلك يعيبه اجلمود. 
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