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Abstract
There is no doubt that the exploitation of the ship in navigation
requires large expenditures make their owners or processors in constant
need to borrow from third parties for the purpose of maintenance of the
vessel or processing with supplies and fuel or by providing them with
tasks and equipment necessary for the exploitation of ship , and since all
the money the debtor is general guarantee to meet its debts , but the
creditor You may not get the full right, as other creditors could challenge
him where the money is shared on all creditors of the debtor, the
existence of public security does not distinguish between the creditors ,
the debtor may also sometimes smuggled money creditor is not able to
get right.
In order to this , For this legislator has decided on the rights of
creditors of the owners of the ship through insurance-kind accessory that
enables them to get right before other creditors and ensure the fulf illment
of their rights first before ordinary creditors, he decided to privilege and
the mortgage the ship for the benefit of creditors bonded, so to them in
case of non-fulfillment debtor religion the right to progress to meet their
debts before other ordinary creditors the right to follow the ship in any
hand be, has provided the legislator legal means to maintain the rights of
creditors of the owner or equipped ship and to protect them from the
debtor's business and smuggling ship to out of state by fili ng booking the
ship, such as privilege and the mortgage the ship Executive on the ship.
In this paper, entitled rights in rem arising from the ship divided
the subject into two parts in the first I study maritime privilege rights on
the ship legal implications between contractors and the order of degrees
of, privilege rights and how the expiration of the, privilege rights and
in the second section dealt with the right of mortgage on the ship and the
legal implications between contractors and the expiration of the mortgage
Marine and Conclusion In the end, with some of the Recommendation .
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مقدمـة
ال ريب أن استغالل السفينة في المالحة البحرية يتطلب نفقاا

كبيارت تجعال أصاحاباا أو

مجازياااا فااي حاجااة مسااتمرت لا االقتارام ماان الغياار لغاارم صاايانة الساافينة أو تجايز ااا بااالم ن
والوقود أو بتزويد ا بالماما

والمعدا

الالزمة الستغالل السفينة  ،وبما أن جميا أماوال المادين

تعااد ناامانة لامااة للوفااا بديون ا  ،لكاان الااداقن قااد ال يحصاال لل ا كاماال حق ا ،

قااد يزاحم ا

الااداقنون ارخاارون حيااا يااتم اقتسااام مااال الماادين لل ا جمي ا الااداقنين  ،فوجااود الناامان العااام ال

يميااز بااين الااداقنين  ،كمااا قااد يقااوم الماادين أحيانااا بتاريااب أموالا فااال يااتمكن الااداقن ماان الحصااول

لل حق .

ومن اجل ا ا فقاد حرصا
التأمينا

للا حقاود داقناي أصاحاب السافينة مان خاالل

التشاريعا

العينية التبعية التي تمكانام مان الحصاول للا حقاام قبال ميار م مان الاداقنين وتنامن

الوفا بحقوقام أوال قبل الداقنين العاديين  ،فقرر حقاود االمتيااز وأجااز ر ان السافينة لصاالح

الداقنين المارتانين  ،فيكاون لاام فاي حالاة لادم وفاا المادين بدينا حاد التقادم فاي اساتيفا دياونام
قبل مير م من الداقنين العاديين وحد تتب السفينة في أي ياد تكاون  ،وقاد وفار المشارس الوسااقل

القانوني ااة للمحافظ ااة للا ا حق ااود داقن ااي مال اان أو مجا ااز الس اافينة ولحم ااايتام م اان ألم ااال الما ادين
وتاريااب الساافينة ل ا خااارط الدولااة لاان طريااد رف ا دلااول الحجااز لل ا الساافينة  ،م اال الحجااز

التحفظي أو الحجز التنفي ي لل السفينة .

والشن أن االمتياز والر ن البحري ال يقعاان للا السافن الحربياة أو المخصصاة للخدماة

العامة  ،فا ا النوس من السفن ال يكون محال للتأمينا
أمااا نطاااد البحااا سااو

العينية البحرية .

يقتصاار لل ا لماال د ارسااة مقارنااة بااين الحقااود العينيااة التبعيااة

المترتبااة لل ا الساافينة بااين القااانون الع ارقااي والقااانون الليبااي  ،م ا بيااان موق ا
الدولية والقوانين األخرل ا

العالقة بالمونوس ا اقتن

الدراسة ل لن .

بعاام االتفاقيااا

لليا نقساام ا ا البحااا لا مطلبااين  ،نخصااص األول لبيااان االمتياااز البحااري  ،ونتناااول
في المطلب ال اني الر ن البحري .
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المطلب األول
االمتياز البحري
نظ ار لما يتطلب االستغالل البحري من أموال ونفقا

تجعل مجاز السفينة في حاجة

مستمرت ل االقتمان  ،ولغرم حماية الداقنين والمحافظة لل حقوقام ولتسايل سبل الحصول
لل الديون فقد قرر القانون البحري حقود االمتياز  ،والتي تخول الداقن تتب السفينة في أي يد

تكون وحد األسبقية الستيفا دين قبل الداقنين العاديين  ،الن األصل أن جمي الداقنين

متساوون في اقتنا ديونام من أموال المدين ال من كان ل حد امتياز أو ر ن

تنص

المادت ( ) 062من القانون المدني العراقي لل أن (  -1أموال المدين جميعاا نامنة للوفا
بديون  -0 .وجمي الداقنين متساوون في

للقانون )

()1

ا النمان ال من كان ل منام حد التقدم طبقا

.

ولمااا كان ا

الساافينة تحتاااط ل ا االقتم اان خااالل رحلتاااا بااين الم اوانت المختلفااة وتجنبااا

لتنااازس الق اوانين بااين الاادول  ،كااان البااد ماان توحيااد األحكااام المتعلقااة باالقتمااان ماان خااالل معا اادت
دوليااة تحاادد حقااود االمتياااز وترتيباااا لل ا الساافينة وملحقاتاااا بغاام النظاار لاان ماان يسااتعمل

الساافينة المالاان أو المجاااز  ،فقااد أبرم ا

فااي بروكس ال المعا اادت الدوليااة الخاصااة بتوحيااد بعاام

القوالااد المتعلقااة باالمتياااز البحااري فااي 12ابرياال  ، 1206حيااا ألزما

االتفاقيااة الاادول المنظمااة

لياااا أن يتناامن تش اريعاا الااداخلي طاااقفتين ماان االمتيااا از  ،تساام الطاقفااة األول ا االمتيااا از

الدولية و ي التي تتقدم الر ن البحري والتاي ال يجاوز للتشاريعا
و ي خمسة امتيا از محددت لل سبيل الحصر

الداخليااة والتااي يتاارن تحديااد ا للتشاريعا

()0

الوطنياة ناافة أو التعاديل فيااا

 ،أما الطاقفاة ال انياة يطلاد لليااا االمتياا از

الوطنيااة  ،و ااي تااأتي بعااد مرتبااة الاار ن البحااري  ،و ا

المعا اادت تاام تعااديلاا فااي بروكساال فااي  02مااايو ساانة  1262حيااا صاادق
ولم تدخل حيز التنفي بعد

()3

.

للياااا أربا دول فقااط

والعراد من الدول التي لم تنظم ل اتفاقية بروكسل الدولية لسنة  ، 1206ولم يقم

المشرس العراقي بتنظيم مراتب االمتيا از
االمتيا از

الخمسة طبقا لالتفاقية  ،ألن األسبد في تنظيم

البحرية قبل اتفاقية بروكسل بأك ر من نص

قرن  ،ولكن نظم ترتيب االمتيا از

البحرية الواردت لل السفينة في أحد لشر امتيا از نمن المادت ( )5من قانون التجارت البحرية

الصادر لام  ،)4( 1663بحيا يستفيد من االمتيا از

الربان والمالحين والدليل والحراس فيما

يتعلد بأجور م ل جانب الديون الممتازت التقليدية كالمصاري
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القناقية ومصاري

بي السفينة

والمحافظة للياا ومير ا من مصاري

الخساقر البحرية والتامين والقروم  ،حيا نص

المادت

الخامسة من قانون التجارت البحرية العراقي لل أن الديون المبينة فيما يلي يرجح بعناا لل
بعم وتعد ممتازت بحسب الترتيب األتي :
أوال -مصاري

الحاصلة .

الدلاول ومير ا التي تحصل من ج ار بي السفينة وتوزي أ ماناا

انيا -أجرت الدليل وما ي خ بنسبة الطونيالتة (الحمولة الطنية أو أبعاد ا) أو الكيل من
رسم الرصي

(اسكلة) وخرط ورسوما

المرس والحوم .

ال ا -أجرت الحارس ( الناطور ) وباقي مصاري

المينا ل حين بيع .

رابعا -أجرت المخزن المونولة ب أدوا
خامسا -مصاري

محافظة المركب من حين دخول ل

السفينة وآالتاا أمانة .

محافظة السفينة واواقلاا وباقي أدواتاا في أ نا سفر ا األخير وفي

مدت دخولاا المينا وربطاا باا .
سادسا -أجرت القاقد (القبودان) ورواتب المالحين ال ين كانوا يديروناا في سفر ا األخير.
سابعا -الد ار م التي استقرناا القاقد في أ نا سفر السفينة األخير و من البنالة التي

بالاا من حمولة السفينة ألجل لوازماا .

امنا -الد ار م الباقية دينا ل الباق من من السفينة التي لم تزل ما سافر  ،والد ار م
التي ألطي

قرنا و من المواد اإلنشاقية (الكرستة) وباقي األشيا وأجرت العملة المستخدمين

ألجل نشاقاا والد ار م الموجودت دينا بالوق

الحانر للخارط ألجل لوازم السفينة التي سافر

واصالحاا واج ار العملة والقلفطة وون القومانية وارال
تاسعا -االستقرانا

البحرية الواقعة لل

تعمير وتموين وتزيين وباقي احتياجات .

األخير.

والمالحين قبل خروجاا ل السفر.

المركب وآالت قبل خروج للسفر ألجل

لاش ار -أجور التامين (السيغورطا) المعقودت لل

المركب و آالت وتزيين في سفر

الحادي لشر -النمان الواجب لطا لن األنرار والخساقر لما ناس من البناق واألشيا
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موسوقة في السفينة وفقد

التي كان

واإلتال

ولم تسلم ل صاحباا بسبب تقصي ار

(االوارية) يعني ما كان من قبيل الخسا ار

الربان والمالحين

البحرية .من السفينة المبالة ألجل الدين

ا كان ال يقوم بوفا جمي الديون فحينق تجتم أصحاب الطلبا

المدرجة في كل فقرت من

جر
المادت وكل منام يأخ حصت مرامة من ال من الم كور بنسبة طلب بحيا ال يحصل لند ا
ا األمر خلل ما في حكم المادت ( . ) 160
ال أن المادت الخامسة تم لغا ا من قانون التجارت البحرية العراقي بموجب قانون التجارت رقم

 62لسنة ، 1243

بموجب

ا القانون تم لغا المواد من ( ) 2-1والمواد () 146 -53

من قانون التجارت البحرية العراقي لسنة  ، 1663ال أن بقية المواد األخرل مازل

المفعول ل يومنا

مطبقة وسارية

ا.

والقانون األخير رقم ( )62لسنة  1243أينا تم لغا  ،ليحل محل قانون التجارت رقم

 142لساانة  ، 1222و ا ا القااانون أينااا تاام لغااا  ،ليحاال محل ا قااانون التجااارت رقاام  32لساانة

 ، 1262ال ي لم يقرر حقود االمتيا از البحرية المترتبة لل السفينة  ،ولم يصدر قانون بحري
جدياد لا يومناا ا ا  ،وبالتاالي تخنا االمتياا از التاي تترتاب للا السافن لانفس األحكاام التااي
تخن ا ا لاا ااا المنق ا اوال

ال ا اواردت فا ااي الم ا اواد ( )1322 - 1362م اان الما اادني الع ارقاااي ( ، )5لل ا ا

الترتيب ارتي :

أوال – حقود امتياز المصروفا

القناقية التي أنفق

أما اوال الم اادين وبيعا ااا وتوزيعا ااا لا ااا ح ااد امتي اااز للا ا
المصروفا

لمصالحة جميا الاداقنين فاي حفاظ

م اان ا ا األما اوال  ،حي ااا تس ااتوفي ا ا

قبل أي دين أخر ولو كان ممتا از أو مو قا بالر ن .

انيااا – امتياااز المبااالم المسااتحقة للخزينااة ماان ن اراقب ورسااوم ونحو ااا  ،يكااون لاااا حااد

امتياز بالشروط المقررت في القوانين والنظم الصادرت با ا الشأن .

ال ا – امتياز حفظ المنقول واصالح م ل المبالم التي صرف

ل من صالح يكون لاا حد امتياز للي كل .

لحفظ المنقول وفيماا يلازم

رابع ااا – امتي اااز المب ااالم المس ااتحقة للخ اادم والكتب ااة والعم ااال وك اال أجي اار أخ اار ل اان م ااا ااو

مستحد من أجور ومرتبا

من أي نوس كان لن الستة اشار األخيرت .

خامسااا – امتياااز المبااالم المسااتحقة لاان توريااد المأكاال والملاابس والاادوا لاان السااتة اشااار

األخيرت .
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سادسااا – امتياااز باااق المنقااول ماان ال ا من وملحقات ا يكااون ل ا حااد امتياااز لل ا المبي ا ،

ويبق حد االمتيااز قاقماا ماادام المبيا محتفظاا ب اتيتا دون اإلخاالل باالحقود التاي كساباا الغيار
حسن النية م مرالات األحكام الخاصة بالقنايا التجارية .

سااابعا – امتياااز المتقاساام فااي المنقااول فاإ ا اقتساام الشااركا منقاوال شاااقعا بياانام فحااد كاال

منام الرجوس لل ارخرين بسبب القسمة وفي استيفا ما تقرر ل من معدل .
وليبيا من الدول التي لام تانظم لا اتفاقياة بروكسال الدولياة لسانة  1206ولكنااا أدخلا
أحكااام االمتيااا از الخمسااة التااي تلعااد ماان الدرجااة األول ا المنصااوص للياااا فااي المعا اادت الدوليااة
المتعلقة بتوحياد االمتياا از فاي نصاوص الماواد ( )62-46مان القاانون البحاري  ،و اي تاأتي قبال
مرتبة الر ن البحري وأناف

لياا امتيازين آخرين تأتي بعد مرتبة الر ن البحري .

فالمشاارس الليبااي حاادد الحقااود الممتااازت وحاادد مرتبااة كاال مناااا فااي نااص المااادت ( )46ماان

القانون البحري ( ،)6مناا ما و ناشت لن التزاما

تعاقدية  ،ومناا ناشت لن أفعال ناارت ميار

تعاقدية  ،حيا تكون الديون التالية وحد ا ممتازت ومرتبة امتياز ا تحدد لل الترتيب ارتي :
المرتبة األول وتتنامن امتياا از الرساوم والمصااري

القنااقية  ،والمصااري

المدفولاة

للمحافظااة لل ا ال ا من لمصاالحة الااداقنين العامااة  ،الرسااوم لاان حمولااة الساافينة  ،ورسااوم المنااارت
والمرفأ ومير ا من الرسوم  ،التكالي

دخول السفينة في أخر مرفأ .

العامة المما لة رسوم الداللة ونفقا

الح ارساة والصايانة منا

المرتبة ال انية وتتنمن امتيا از الديون الناشقة لن لقد استخدام الرباان والبحاارت وسااقر

مستخدمي السفينة .

المرتب ااة ال ال ااة وتتن اامن امتي ااا از الجع اال (المكاف ااأت ) واج ااب األدا ل نق ااا والمس ااالدت

ولمسا مة السفينة في مرامة الخساقر البحرية المشتركة .

المرتبة الرابعة وتتنمن امتيا از التعويم لن التصادم ولان ميار مان طاوارم المالحاة

ول اان األنا ارار المس ااببة للم ارف اات واألحا اوام وس اابل المالح ااة والتع ااويم ل اان ص ااابا

والبحارت البدنية ولن تل

و الن الشحنة .

الرك اااب

المرتبااة الخامسااة وتتناامن امتيااا از الااديون الناتجااة لاان لقااود ابرماااا الربااان أو لمليااا

أج ار ا خارط مربط السفينة بموجب صالحيات القانونية لحاجة حقيقية تقتنياا صيانة السفينة أو
كمااال الساافر ساوا كااان الربااان صاااحب الساافينة أم لاام يكاان وساوا كااان الاادين لا أم للممااونين أو

للمرممين أو للمقرنين أم لغير م من المتعاقدين .
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المرتبة السادسة وتتنمن امتيا از التعويم الواجب أدا لمستأجري السفينة .

المرتبة السابعة وتتنمن امتيا از مجموس أقساط النمان ( التأمين ) المعقود لل جسم

السفينة وأجازتاا و مااماا الواجبة لان آخار سافرت منامونة فيماا لاو كاان النامان معقاودا ألجال

معين لل أن ال يجاوز
للي نخصص

ا المجموس في الحالتين أقساط سنة واحدت .

ا المطلب لبيان محل االمتياز البحري في الفرس األول  ،ونتناول ترتيب

االمتيا از البحرية في الفرس ال اني  ،وندرس آ ار االمتياز البحري في الفرس ال الا  ،ونبين كيفية
انقنا االمتياز البحري في الفرس الراب .

الفرع األول

محل االمتياز البحري
محاال الااديون الممتااازت البحريااة يشاامل جساام الساافينة  ،وأجارت النقاال  ،وملحقااا
السفينة  ،فقد نص

أو تفرلااا

المادت ( )160من قانون التجارت البحرياة الع ارقاي للا أن (السافينة ومعاداتاا

وآالتاااا وجااز ااا وم ونتاااا ونولوناااا المكتسااب أينااا مر ونااة بوج ا االمتياااز  )...لل ا التفصاايل

ارتي :
أوال  -الســفينة  :يجااوز ترتيااب حااد االمتياااز لل ا أي ساافينة معينااة بغاام النظاار لاان
الش ااخص ال ا ا ي يقاااوم باسا ااتعمالاا أو اساااتغاللاا س ا اوا كاااان مالكاا ااا أو المجاا ااز ميا اار المالااان أو
المستأجار األصلي

()2

 ،ما لم تكن حياازت السفينة بفعل مير مشروس وكان الاداقن سيت النية (،)6

تعد السفينة من أ م العناصار التاي تكاون محاال لالمتيااز الاديون البحرياة  ،حياا يقا االمتيااز

البحري لل السفينة التي قام

بالرحلة والتي نشأ أ ناقاا حد للداقن  ،سوا كان

سافينة تجارياة

أو ساافينة مخصصااة للصاايد أو للنز ااة  ،وبالتااالي ال تكااون الساافن األخاارل التااي يملكاااا الماادين
محال لالمتياز البحري طالماا لام ينشاأ حااد الاداقن خاالل الرحلاة ويارتبط بالسافينة محال الادين ،

تخصص سفينة معينة لنامان حقاود الاداقنين بسابب اساتغاللاا  ،طبقاا للماادت ( )54مان القاانون

البحري الليبي  ،وطبقا لنص الماادتين ( ) 22-4مان قاانون التجاارت البحرياة الع ارقاي الملغاات (،)2
نص ا

المااادت ( )22لل ا (تعتباار الساافينة ونولوناااا أي أجرتاااا فااي مقااام ر اان خاااص إللطااا

أجارت المالحااين وتنااميناتام م ا مصاااري

لااودتام )  ،أمااا ا كااان ماان الساافينة ال يكفااي لوفااا
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جميا الااديون ففااي م اال ا الحالااة يااتم تقساايم الا من للا كاال الااداقنين قساامة الغرمااا كاال بنساابة

دين (.)12

فحاد الداقنين الممتازين يكاون متعلقا بسفينة معينة نشاأ الادين الممتااز بسابباا دون مير اا

من السفن التي يمتلكاا المدين حيا يكون حد الداقن مرتبط بالسفينة مستقال لاان صافة المجااز
ال ا ي يسااتغل الساافينة

()11

 ،وا ا لك ا

الساافينة ينتق ال االمتياااز ل ا

ماان الحطااام ،فطبقااا لاانص

المادت ( )160من قانون التجارت البحرية العراقي يمكن أن يرد االمتياز للا السافينة معيناة و لان

الن االمتياااز الا ي يقا للا الساافينة يكااون ماان االمتيااا از الخاصااة التااي تاارد للا منقااول معااين

مرالات لسبب الدين تطبيقا لنص المادت ( )1363من القانون المدني العراقي .
ثانيــا  -أجــر النقــل  :ويقصااد باااا أج ارت النقاال الخاصااة بالرحلااة التااي نشااأ خاللاااا الاادين
الممت اااز وال يمت ااد لا ا أجاااور النق اال ل اان الا اارحال

األخ اارل الت ااي تق ااوم با ااا الس اافينة  ،باسااات نا

االمتيا از المقاررت للاديون الناشاقة لان لقاد اساتخدام الرباان والطااقم وسااقر لماال السافينة والتاي

تترتب لل مجموس أجور النقل المستحقة لن كل الرحال
نفس

()10

الجارية التي تتم أ نا لقد االستخدام

.
األجارت مسااتحقة الاادف أو كانا

ويبقا االمتياااز للا أجارت النقاال ماداما

تحا

يااد مم اال

المالن أو الربان لم تلسلم لا المالان أو المجااز  ،فاإ ا أرياد التمسان باالمتيااز للا األجارت وجاب
أن يااتم توقي ا الحجااز لل ا مااال الماادين لاادل الغياار  ،وبالتااالي ينقنااي االمتياااز ا دخل ا أج ارت
النقاال مااة المالاان فقااد نص ا

المااادت ( )160ماان قااانون التجااارت البحريااة الع ارقااي لل ا ج اواز أن

تكااون أج ارت الساافينة المكتساابة محااال لالمتياااز البحااري والت اي لباار لناااا (نولوناااا المكتسااب) أي

األجرت المكتسبة من الرحلة .
وتعد في منزلة أجرت السفينة أجرت نقل الركاب المستحقة الادف التاي لام تصال ياد المالان
أو المجاز  ،والمبلم المقطوس ال ي يحتمل أن تحصر في مس ولية أصحاب السفن

()13

.

ثالثــا  -تفرعــاا الســفينة  :و ااي ديااون تحاال فااي ال مااة البحريااة محاال مااال أخاار أو قيمااة
أخرل خرج

نص

لناا فيرد االمتياز للياا  ،و اي تتنامن التعويناا

وأجارت النقال والملحقاا

التاي

للياا المادت ( )55من القانون البحري الليباي  ،والماادت ( )160مان قاانون التجاارت البحرياة

العراقي  ،فتشمل المبالم التالية:
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 التعاويم المساتحد لصااحب الساافينة لان األنارار المادياة التااي لحقاصالحاا أو لن خسارت أجرتاا .

بالسافينة ولام يااتم

 التعويم واجب األدا لصااحب السافينة لان الخسااقر البحرياة المشاتركة بالتبار اا تكاونأنرار مادية لحق

بسفينت ولم تعوم أو لن خسارت أجرتاا .

 المكاف ا ااأت المس ا ااتحقة لص ا اااحب الس ا اافينة ل ا اان المس ا ااالدت أو اإلنق ا ااا بع ا ااد خص ا اام المب ا ااالمالمخصصة للربان وساقر مستخدمي السفينة .
وال تعااد ماان ملحقااا

الساافينة أو أجرتاااا التعوينااا

المسااتحقة األدا لصاااحب الساافينة

لاان مبلاام التعااويم ال ا ي تدفع ا شااركة التااأمين ل ا المسااتحد ماان أصااحاب الساافينة فااي حالااة
الاالن  ،فقد استبعد تعويم التأمين من االمتيااز ،و السابب فاي لان ألنا يكاون مقابال األقسااط
التي يدفعاا المالن  ،خ ااال
بامتياز انتقل

القالدت العامة التي تقني بأن

ا كاان الشاي الما من لليا ما قال

ا الحد ل التعويم المستحد للمدين  ،تطبيقا لمبدأ الحلول العيني
أو المساالدا

وال تعد أينا محااال لالمتياز البحاري اإللاناا

()14

.

المالياة التاي تقادماا الدولاة

أو األشااخاص االلتباريااة العامااة ألصاااحب الساافن  ،تطبيقااا للفق ارت ال انيااة ماان المااادت ( )56ماان

القانون البحري الليبي  ،و لن لتنشيط االقتصاد الوطني  ،ولتشجي أصحاب السفن الوطنية لل

االست مار واالستغالل في مجال التجارت البحرية

()15

.

الفرع الثاني
ترتيب االمتيازاا البحرية

برحال

القانون المدني الع ارقاي والقاانون البحاري الليباي حاددا م ارتاب االمتيااز ساوا كانا
بحرية متعددت  ،أو كان

متعلقة برحلة بحرية واحدت لل التفصيل ارتي.

متعلقاة

أوال  -إذا تعــددا الــديون الممتــاز وكانــا متعلقــة بــرح ا متعــدد  ،فيجااب تصاانيفاا
وفقا لنص المادت ( )46من القانون البحري الليبي  ،والمادت ( )5من قانون التجارت العراقي الملغات
والفقرت األول مان الماادت ( ) 1360مان القاانون المادني الع ارقاي فقاد نصا

للا (مرتباة االمتيااز

يحدد ا القانون  ،فإ ا لم ينص صراحة في دين ممتاز لل مرتبة امتياز  ،كان

ا الدين متأخ ار

فااي المرتبااة ل اان كاال امتياااز منص ااوص لل ا مرتبتا ا ) ( ،)16بمعن ا أن كاال رحل ااة بحريااة تك ااون
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مجمولااة قانونيااة قاقمااة ب ا اتاا لاااا حقوقاااا والتزاماتاااا الخاصااة  ،بحيااا يااتم ترتيباااا لل ا أساااس

الرحلة ووفقا لتسلسل لكسي  ،فتكون ديون الرحلة األخيرت لاا األولوية قبل دياون الرحلاة الساابقة
تفنل لن ديون سابقتاا و كا ا حتا تاأتي دياون الرحلاة األولا فاي المرتباة األخيارت ،

لناا و

فكل مجمولة ديون جديدت تتقدم لن ديون الرحلة السابقة لناا .
فاا ا الترتيااب العكسااي ياااد

الس اافينة خ ااالل الرحل ااة البحري ااة

القاادام والااديون القديمااة
بحرية

رحال

()12

لا تجديااد االقتمااان وتشااجي الااداقنين الجاادد للا معاونااة

يطمقن ااون لا ا أنا اام س ااو

يتق اادمون بامتي ااازاتام للاا ال ااداقنين

 ،باساات نا الااديون الناشااقة لاان لقااد واحااد باسااتخدام المالحااين لعاادت

تعتبر داقما ديون الرحلة األخيارت ولاو تعلاد لقاد العمال بارحال

ساابقة  ،تطبيقاا

للفقارت ال انيااة ماان المااادت ( )54ماان القااانون البحااري الليبااي  ،و لاان حرصااا للا حقااود المالحااين
لوال جاود م لالك

والبحارت

السفينة ونال

حقود الداقنين .

ثانيا  -إذا نشأا الديون الممتاز خـ ل رحلـة واحـد  ،فيكاون ترتيبااا وتصانيفاا حساب

الترتي ااب المق اارر فا ااي الم ااادت ( )46م اان القا ااانون البح ااري الليب ااي ( ،)16والفق ا ارت ال اني ااة م اان الما ااادت
( )1360من القانون المدني العراقي  ،فتاتي المصاري

القناقية ومير ا من الرسوم في المرتباة

األولا و كا ا بقياة الاديون  ،بمعنا يكاون ترتبيااا حساب األولوياة لكال ديان فاي الماادت الما كورت ،
فإ ا تعدد

ديون الرحلة الواحدت وتعلد جميعاا برحلة واحدت فإناا تأتي متزاحمة أي دون أفنالية

لواح ااد منا ااا للا ا األخ اار  ،باس اات نا

دي ااون مكاف ااأت المس ااالدت واإلنق ااا وال ااديون المتعلق ااة ب ااالم ن

والصاايانة فتاااتي بطريقااة لكسااية لتاااري ،نشاااقاا  ،أي نباادأ ماان الااديون الجدياادت لا أن نصاال لا
الااديون القديمااة المترتبااة فااي الساافرت األولا  ،فقااد نصا
لل ان (تصن

المااادت ( )52ماان القااانون البحااري الليبااي

الديون المتعلقة بسفرت واحدت بالترتيب المقرر في المادت ( ، )46وديون المترتباة

الواح ا اادت المتعلقا ااة بالسا اافرت نفسا اااا تا ااأتي متزاحم ا اة  ،ويصا اان

جعا اال المسا ااالدت واإلنقا ااا والدي ا ااون

المفرونة لتقديم الم ن والترميم بالترتيب المعاكس لتاري ،نشاقاا)  .أما الدياون المتعلقة والناتجة
لن حاادا بحاري واحاد فتكاون فاي مرتباة واحادت وتعتبار أنااا وقعا

لل

ا ا الترتيب المادت ( ) 51من القانون البحري الليبي (.)12

فاي وقا

واحااد  ،وقااد نصا

فاألولوية في استيفا الدين في االمتياز البحري تعط لصاحب الحد ال ي تقرر دين

فااي الرحلااة البحريااة األخيارت فتكااون للااديون الجدياادت وليسا

للااديون القديمااة وبحسااب صاافة الاادين ،

وفقاا للترتيااب الاوارد فااي ناص المااادت ( )46مان القااانون البحاري الليبااي أو طبقاا للترتيااب الاوارد فااي
المادت ( )1362من القانون المدني العراقي .
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الفرع الثالث
آثار االمتياز البحري
تنشااأ االمتيااا از البحريااة طبقااا لاانص القااانون  ،وتصاانيفاا وتحديااد درجااة ترتيباااا أينااا

يكون بنص القانون ،

نص

الفقرت ال انية من المادت ( )1361من القانون المدني العراقي لل

ان ا ( ال يكااون لل ادين امتياااز ال بمقتن ا نااص القااانون )  ،فااال يسااتطي الااداقن أن يجعاال دين ا

ممتااا از  ،وال يسااتطي كا لن أن يحاادد درجااة أو مرتبااة الاادين ( ،)02والاادين الممتاااز ال يخنا ألي
ج ا ار معااين يقااوم ب ا الااداقن وال يخن ا ألي شاارط خاااص إل بات ا  ،فعناادما يتقاارر ح ااد االمتياااز

البحااري يماانح الااداقن الممتاااز حااد األولويااة والتقاادم للا مياار ماان الااداقنين الممتااازين التااالين ل ا

بالمرتبة في استيفا حقا قابلام  ،حساب الترتياب المباين ألاال  ،كماا يمانح الاداقن الممتااز حاد
األفنلية قبل الداقنين المرتانين للسفينة ا كان الدين الممتااز مان الم ارتاب الخمساة الدولياة التاي

نصا ا

لليا ااا الم ااادت ( )46م اان الق ااانون البح ااري الليب ااي ( ،)01أم ااا الديا ااون الممت ااازت الداخلي ااة أي

ال ااديون الممت ااازت األخ اارل الت ااي ت ااأتي ف ااي الدرج ااة السادس ااة والس ااابعة فت ااأتي بالمرتب ااة بع ااد الر ااون

البحرية  ،فتكون األسبقية للداقن المرتان .
فاألولوي ااة تك ااون للا ادين الممت اااز ول اايس لش ااخص ال ااداقن  ،واألس اابقية ف ااي اس ااتيفا ال ااديون

الممتااازت تكااون للااديون الجدياادت ولاايس للااديون القديمااة  ،بمعنا تعطا األولويااة فااي اسااتيفا الاادين
الممتاز للداقن الجديد قبل الداقن القديم  ،بعكاس األولوياة فاي الر اون حياا يكاون للاداقن المارتان

ال ي قام بتسجيل دينا أوال فاي اساتيفا حقا  ،فيكاون ترتيبااا حساب األسابقية فاي تااري ،التساجيل

مسجلة في يوم واحد ( ،)00فمن قام بتسجيل حق أوال تكون ل األولوية م ال ي يلي ،

ولو كان

وك لن يخول االمتياز البحري الداقن األفنلية واألسبقية في استيفا دين قبل الداقنين العادين .
والس ا ال ال ا ي قااد ي ااار ااو  ،اال يجااوز التوس ا فااي االمتيااا از البحريااة بحيااا ينااا
لياااا االمتيااا از الاواردت فااي الماواد ( )1151-1134ماان القااانون الماادني الليبااي أم ال يجااوز لاان

ألناا ورد

لل سبيل الحصر ؟

بااالرجوس ل ا الفقارت األول ا ماان المااادت ( )1142ماان القااانون الماادني الليبااي والتااي نص ا

لل ان (ما يستحد لباق المنقول من الا من وملحقاتا  ،يكاون لا امتيااز للا الشاي

المبيا ،

ويبقا االمتياااز قاقماا مااادام المبيا محتفظاا ب اتيتا  ، ) ..فطبقاا للقوالااد العامااة يكاون للباااق حااد

امتياااز لل ا المنقااول قباال مياار ماان الااداقنين

()03
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 ،ولكاان بااالرجوس ل ا المااادت ( )46ماان القااانون

البحري الليبي نجد ا لم تتناول بشكل صريح حد امتياز باق السفينة مقابل الا من  ،ولليا يكاون

الدين البحري الممتاز يتقدم استيفا قبل الديون الممتازت الواردت في القانون المدني ألنااا امتياا از

خاصة فال يجوز لباق السفينة التمسن باالمتياز الاوارد فاي القاانون المادني  ،فاالمتياا از البحرياة

السبعة مقررت بنص القانون و اي وحاد ا الممتاازت للا السافينة لااا األولوياة واألسابقية دون مير اا
من االمتيا از المنصوص للياا في القوالد العامة .
أما المشرس العراقي فقد حدد مراتب الديون الممتازت التي تترتاب للا العقاا ار والمنقاوال
ومناااا الساافينة فااي القااانون الماادني  ،و لاان ألن ا تاام لغااا المااادت ( )5ماان قااانون التجااارت البحريااة

( بموجب قاانون التجاارت رقام  62لسانة  )1243والتاي تباين حاد الاداقن بالتقادم للا ميار مان
أصاحاب الااديون الممتاازت  ،وبالتااالي ال يكاون للااداقن البحااري أفنالية التقاادم لان ببقيااة أصااحاب

الديون الممتازت الواردت في القانون المدني  ،وانما تكون ل األولوية في التقدم طبقا للترتيب الواردت

فااي نصااوص الم اواد ( )1324-1362ماان القااانون الماادني  ،وبا ا ا يختل ا

الااداقن فااي القااانون

العراقي لن الداقن في القانون الليبي حيا تعط األفنلية في التقدم للديون البحرية قبال الاديون

الممتازت الواردت في القانون التجاري أو الواردت في القانون المدني الليبي .

وال ريب أن الدين الممتاز يخول الداقن حد تتبا الشاي محال االمتيااز فاي أي ياد يكاون

السااتيفا حق ا  ،أي ال لب ارت لماان يتملاان أو يحااوز الشااي محاال االمتياااز البحااري حت ا لااو كااان
الشااخص حساان النيااة  ،وبا ا ا يختل ا

االمتياااز البحااري لاان االمتياااز ال اوارد فااي القااانون الماادني

وال ي ال يجيز للداقن الممتاز تتب المنقول ا كان الحاقز حسن النية (.)04

الفرع الرابع
انقضاء االمتياز البحري
ينقني االمتياز البحري بانقنا الحد المنمون سوا بالوفا أو اإلب ار أو باالن السافينة
أو مصااادرتاا أو االسااتيال للياااا أو بااأي ساابب أخاار ماان أسااباب االنقنااا طبقااا للقوالااد العامااة

المنص ااوص لليا ااا ف ااي الق ااانون الم اادني ( ، )05وينقن ااي االمتي اااز باألس ااباب الت ااي ن ااص لليا ااا
القانون البحري و ي البيا

الجباري لان طرياد القناا أو البيا الرنااقي ا تاوفر شاروط أو

لن طريد التقادم  ،لل التفصيل ارتي :
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البيــع الجبــري  :ينقنااي االمتياااز البحااري الاوارد للا الساافينة لاان طريااد بيعاااا بواسااطة
القنا

لن انتقاال ملكياة السافينة لا المشاتري خالياة مان

بالطرد المقررت قانونا  ،ويترتب لل

االمتيا از ويتم تطاير السافينة مان جميا الحقاود العينياة التبعياة الاواردت لليااا ،

تانص الماادت

( )12من قانون التجارت البحرية العراقي الناف لل ان ( كل نوس من السافاقن والم اركاب البحرياة
يمكن أن ينبط ويباس بحكم المحاكم المختصة وبموجب لالماا ويلغ امتيااز أصاحاب الاديون

أينااا بااإج ار األصااول والقوالااد ارتيااة ) (،)06
توافر مجمولة من الشروط واإلج ار ا

يتطلااب بي ا الساافينة لاان طريااد المحكمااة لل ا

يجب مرالاتاا ( ، )02وقاد باين المشارس الع ارقاي اإلجا ار ا

الواجب تبالااا لبيا السافينة فاي الماواد ( 14لا  ) 02مان قاانون التجاارت البحرياة  ،وبعاد بيا
الساافينة ينتقاال محاال االمتياااز البحااري ل ا
والمرتانين والعاديين .

ماان البي ا حيااا يااتم توزيع ا لل ا الااداقنين الممتااازين

البيـــع االختيـــاري  :يس ااقط امتي ااا از ال ااديون البحري ااة ا ت اام بيا ا الس اافينة بالت ارن ااي ب ااين
اإلطا ا ار

المتعاق اادت طبق ااا للقوال ااد العام ااة ف ااي لق ااد البيا ا المنص ااوص لليا ااا ف ااي الق ااانون الم اادني

الع ارقااي والالزمااة النعقاااد و ااي الرنااا والمحاال والساابب باإلنااافة ل ا األركااان الشااكلية  ،و لاان
لعدم نفا القوالد الخاصة لبي السافينة طبقاا لنصاوص قاانون التجاارت البحرياة الن الماواد المتعلقاة
ببي ا الساافينة تاام لغا ااا ( الم اواد ( 2ل ا  )2ماان قااانون التجااارت البحريااة الع ارقااي) ،

الساافينة ا ت اوافر مجمولااة ماان الشااروط التااي نص ا

الليبااي  ،والتااي تقاباال الشااروط التااي نص ا
العراقي الملغات  ،و

يااتم بي ا

للياااا المااادت ( )56ماان القااانون البحااري

للياااا الم اواد ( 1ل ا  ) 3ماان قااانون التجااارت البحريااة

الشروط لل النحو األتي (: )06

 -أن يااتم لااالن بي ا الساافينة ف اي الجرياادت الرساامية واإللااالن لناااا فااي حاادل الصااح

اليوميااة الواسااعة االنتشااار وكا لن بااإلالن يلصااد للا باااب مكتااب تسااجيل الساافن للا أن يا كر
اسم المشتري وموطن .

 -اال يكون المشتري قد تبلم بأي الترام صادر من الداقن خالل مالة شار من تاري،

النشر لن طريد البريد المسجل المرفد بعلم الوصول .

 -أن يااتم البي ا ونقاال الملكيااة طبقااا ألحكااام الم اواد (-35-33-02-06-05-04-01

 )32م اان الق ااانون البح ااري الليب ااي المتعلق ااة بالتس ااجيل واج ار اتا ا وقي ااد الحق ااود العيني ااة وتس ااجيل
الطلبااا

األط ار

والاادلاول وتنفيا الحجااز وحااد المتنااررين فااي تصااحيح التسااجيل والتحقااد ماان ويااة

وأ ليتام والقياد االحتيااطي  ،فالقاانون البحاري يشاترط لتطايار السافينة مان حاد االمتيااز

في حالة البي االختياري ج ار ا

معينة يتعين تبالاا  ،ال ا كانا

السافينة ال تحمال الجنساية

الليبية فأن أحكام بيعاا وأ ار تخن لقانون للماا وال تخن ألحكام القانون البحري الليبي .
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أما ا كان البي واقعا لل سفينة تحمل للم دولة أجنبية فانا يساري لليااا قاانون البلاد

ال ا ي تباشاار في ا ج ا ار ا

جااا فااي احااد أحكااام المحكمااة العليااا الليبيااة

الحجااز لل ا الساافينة ،

(فإ ا كان قانون للم السفينة يرتب لل البي االختياري أ ر في حد الداقنين ويطار السفينة مان

المحماال للياااا وجااب الت ازام أحكام ا ول او وق ا الحجااز ماان الااداقن داخاال ليبيااا  ،ولمااا كااان الحكاام
المطعون في قد التمد من واق أوراد السفينة لل أناا مقيدت فاي ايطالياا وتحمال العلام االيطاالي
وخلص بنا لل رسالة القنصلية االيطالياة لا أن لان القاانون ال يشاترط لنفاا بيا السافينة فاي

حااد الااداقنين الممتااازين ج ا ار ا

شااار معينااة كمااا ااو الحااال فااي القااانون البحااري الليبااي ال ا ي

يشااترط النشاار فااي الجرياادت الرساامية والصااح
واقعة النزاس وا با

أحكام

المحليااة وكااان التمساان لتطبيااد قااانون أجنبااي للا

و من األمور الواقعية التي تستقل باا محكماة الموناوس وال تخنا

لرقابة محكمة النقم ولم يقدم الطالن ما يفيد ان أ ار

ا الدفاس أماام محكماة الموناوس أو انا

جادل فاي صاحة الرساالة الصاادرت لان القنصالية االيطالياة كماا لام يقادم أي دليال للا أن ايطالياا

انناام

ل ا معا اادت بروكس ال والتزم ا

بأحكاماااا  ،فااان الحكاام المطعااون في ا

طبااد القااانون

االيطالي لل واقعة بي السفينة اساتنادا لا

نااا مساجلة فاي ايطالياا وتحمال العلام االيطاالي وان

لنفا البي في قبل الغير  ،وال يكون قد خال

القانون أو شاب فساد في االستدالل ) (.)02

ا البي أدل ل تطاير ا من حقود االمتياز الن قانون للماا ال يشاترط جا ار ا

شاار معيناة

يبق للاداقن حاد األفنالية فاي اساتيفا دينا مان مان السافينة ماادام الا من لام يادف

ولاو

بعد انتاا مالة الشار طالما قام الداقن بإلالن نفسا لا المشاتري المالان الجدياد والبااق المالان

الق ااديم قب اال دفا ا الا ا من ب ااالترام ل اان طري ااد المحكم ااة للا ا ي ااد محن اار أو ل اان طري ااد البري ااد
المسجل المرفد بعلم الوصول  ،أما ا لم ليبلم المشتري بأي الترام خااالل مالاة الشاار فيكاون
وفااا بااال من للباااق صااحيحا ( . )32ما مالحظااة أن البيا االختياااري أو التطاياار ماان االمتياااز ال
يشاامل ال الساافينة وماان اام ال يمااس االمتياااز أجارت النقاال أو الااديون األخاارل المعتبارت ماان ملحقااا

السفينة واألجرت ألناا ال تدخل لادت في البي

()31

.

التقـــاد  :تس ااقط بالتق ااادم بمن ااي س اانة ك اال االمتي ااا از المح ااددت ف ااي الم ااادت (  )46م اان
القانون البحري الليبي  ،فحقود االمتيااز الاوارد كر اا فاي الماادت الساابقة تساقط بالتقاادم السانوي ،

فيمااا لاادا حقااود االمتياااز النااامنة للااديون الناشااقة لاان لقااود الم ا ن التااي ابرماااا الربااان ال اوارد

كر ا في البند الخامس مان الماادت  46فإنااا تساقط بمارور ساتة أشاار اساتنادا لا الماادت ()52

ماان القااانون البحااري  ،وماارور التقااادم ال ي ا دي ل ا انقنااا الاادين الممتاااز باال ي ا دي فقااط ل ا

تحويل ل دين لادي يفقد صفة امتياز

()30

.
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ويختل

تاري ،سريان مدت التقادم بحسب نوس الدين الممتاز كما أشار

من القانون البحري الليبي حيا يبدأ سريان التقادم وفقا لما يأتي :

لي الماادت ()52

 -امتياز مكافأت المسالدت واإلنقا تبدأ مدت التقادم من يوم انتاا ألمال اإلنقا .

 وتحسب مدت التقاادم للا امتيااز االن الحمولاة أو الحاواقل أو تلفااا مان ياوم تساليمااأو من التاري ،الواجب تسليماا في .
الحاال

 -وتحسا ااب ما اادت التقا ااادم بالنسا اابة للترميما ااا

واإلصا ااالحا

وتوريا ااد الم ا ا ن ومير ا ااا ما اان

األخرل المشار لياا في البند الخامس من المادت  46يسري للياا التقادم من ياوم نشاو

الدين  ،أما في األحوال األخرل فتسري للياا مدت التقادم ابتدا من استحقاد الدين .

 -امتياااز تعااويم الناارر الناشاات لاان التصااادم ومياار ماان الط اوارم البحريااة تباادأ ماادت

التقادم من يوم وقوس النرر .

 -امتياز ديون مستخدمي السفينة فمدت ساريان التقاادم ال تبادأ ال مان تااري ،نااياة الرحلاة

البحرية  ،ألناا ال تعتبر حالة األجل ال في نااية السفر  ،باالرمم مان حاد ا ال األشاخاص فاي
طلب سل

تمتد ل

أ نا السفر .

أو دفعا

و ا الماادد تخن ا ألسااباب الوق ا
الا سنوا

واالنقطاااس المقااررت فااي القوالااد العامااة ،وماادت التقااادم

ابتدا من تاري ،نشو الدين ا لم يكن في اإلمكان حجز السفينة المترتب

للياا االمتياز في الميا اإلقليمية الليبية مت كان موطن الداقن أو مقر لمل الرقيسي فاي ليبياا،

حيااا ن ااص للا ا

ل اان الفق ارت األخيا ارت م اان الم ااادت ( )52ماان الق ااانون البح ااري ب ااالقول ( وال يعم اال

بالمااال المحااددت آنفااا لنااد العجااز لاان حجااز الساافينة فااي الميااا اإلقليميااة الليبيااة فااي حااال وجااود
موطن الداقن أو مقر لمل الرقيسي في ليبيا لل أن ال تجاوز مالة التقاادم االا سانوا

من نشو الدين ) .

ابتادا

أما المشرس العراقي فقد أشار ل مرور الزمان الا ي يمنا مان رفا الادلول أو ماا يعار

بالتقااادم ،

تسااقط بالتقااادم بمضــي ســنة كاال االمتيااا از المحااددت فااي المااادت (  )026ماان قااانون

التجااارت البحريااة ،م اال دلاااول أجارت الساافينة ورواتااب وأجااور الربااان والمالحااين والمااأمورين والعمااال
والخدم  ،ودلاول التي تتعلد بالمأكوال

المعطات لا المالحاين باأمر مان الرباان و ا المادت تبادأ

ماان تاااري ،لطاقاااا  ،وتسااقط بالتقااادم بمضــي ث ـ ث ســنواا كاال االمتيااا از المحااددت فااي المااادت
(  )022ماان قااانون التجااارت البحريااة  ،م اال دلاااول يفااا ماان ارال

واألشاايا المسااتخدمة لبنااا

الساافينة أو صااالحاا وأج ارت العمااال المسااتخدمين لا ا ا الغاارم و ا الماادت تباادأ ماان لطااا

األشيا أو نااية أمر اإلنشا أو التعمير ،وتسقط بالتقادم بمضي خمـ
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ا

سـنواا كال االمتياا از

المحااددت فااي المااادت (  )026ماان قااانون التجااارت البحريااة ،م اال دلاااول تعااادا
(االس ااتقرام البح ااري) أو أقس اااط الت ااامين البح ااري (س ااندا

تاريخاا .

القااروم البحريااة

الن اامان الس ااغورتا ) والت ااي تب اادأ م اان

ك ا نجد أن مدت التقادم في القانون العراقي تختل

حسب األلمال والتصارفا

القانونياة

و ا المادد تختلا

بحساب

تتراوح مادت لادم ساماس الادلول باين سانة واحادت لا خماس سانوا

الديون كالقروم أو األجرت .

المطلب الثاني
الرهــن البحري

المشاارس الع ارقااي لاام ياانظم أحكااام وقوالااد الاار ن البحااري المترتااب لل ا الساافينة فااي قااانون

التجااارت البحريااة لساانة  ، 1663وبالتااالي البااد ماان الرجااوس لا أحكااام الاار ن التجاااري المنصااوص
للياااا فااي الم اواد ( 166ل ا  )122ماان قااانون التجااارت الع ارقااي رقاام  32لساانة  ، 1264فااان لاام
يوجااد نااص ينطبااد لل ا الاار ن البحااري فالبااد ماان الرجااوس ل ا األحكااام العامااة للاار ن ال اواردت فااي

القانون المدني (.)33

أما المشرس الليبي فقد نظم أحكام الر ن البحري لل السافينة فاي الماواد مان ()20-61

من القانون البحري تح

لنوان التأمين البحري بدال لن الرهن البحري  ،وال يخف ما ي ير

ا

المصطلح من لبس وخاصة أن مصطلح التأمين لادت ما يطلد لل العقد المبرم ما بين الما من
والما ا من لا ا با ااد

الحص ااول للا ا التع ااويم لن ااد تحق ااد الخط اار الما ا من ن ااد  ،ويالح ااظ أن

التااأمين بمفاوم ا األخياار قااد اختااار ل ا المشاارس مصااطلح الضــمان باادال لاان التااأمين البحااري فااي
المواد ( )365-026من الباب التاس من القانون البحري .
للي ا سااو

نتناااول تكااوين لقااد الاار ن فااي الفاارس األول  ،وناادرس آ ااار لقااد الاار ن بااين

المتعاقدين فاي الفارس ال ااني  ،ونتطارد لا كيفياة انقناا الار ن طبقاا للقاانون البحاري فاي الفارس
ال الا  ،لل النحو ارتي :
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الفرع األول
تكوين عقد الرهن البحري
العرقاي ما التشاري الليباي فاي أن تكاوين الاار ن يكاون بموجاب لقاد بااين
ا
يشاترن التشاري

الماادين ال ا ار ن والااداقن الم ارتان  ،بعكااس حقااود االمتياااز البحااري التااي تتقاارر باانص القااانون دون
الحاجااة ل ا اتفاااد األط ا ار

 ،ويسااتلزم لتكااوين لقااد الاار ن البحااري ت اوافر األركااان المونااولية

العامااة الالزمااة النعقاااد و ااي الرنااا والمحاال والساابب باإلنااافة لا األركااان الشااكلية  ،و بعاام
ا األركااان تسااري للي ا القوالااد العامااة فااي القااانون الماادني  ،وماان اام ال حاجااة لتناولاااا بحيااا

يمكن الرجوس ل أحكاماا في القوالد العامة ( ،)34ل ا سو

نقتصر لل تناول ما يتعلد باالر ن

البحري طبقا للقانون البحري بشكل خاص و ما ركن المحل واألركاان الشاكلية الالزماة إلبارام لقاد
الر ن .

أوال -محــــل الــــرهن البحــــري  :يجاااوز ر اان الس اافينة أياااا ك ااان تخصيص اااا سا اوا كان ا ا

مخصص ااة للمالح ااة التجاري ااة أو للنز ااة أو للص اايد  ،وسا اوا كانا ا

الس اافينة مخصص ااة للمالح ااة

الساحلية أو الدولية  ،بشرط أن تكون حمولة السفينة القاقمة ال تقل لن طنين  ،وقاد نصا

للا

لن الماادت ( )61مان القاانون البحاري الليباي باالقول ( يجاوز لقاد التاامين للا السافن ا كانا

حمولتاااا القاقمااة طنااين أو أك اار بشاارط أن يكااون لاان باتفاااد الط ارفين )  ،فيجااوز أن ياارد محاال
الاار ن البحااري للا الساافينة وملحقاتاااا الالزماة السااتغاللاا دون الحاجااة لا تناامين لقااد الاار ن
الملحقا

 ،ما لم يكن نان اتفاد يستبعد ا (.)35

واألصاال أن ر اان الساافينة يكااون ماان حااد مالكاااا باالتفاااد م ا الااداقن الم ارتان  ،ويجااوز

للوكيل المفوم وكالة خاصاة أن يقاوم بار ن السافينة  ،فاال يحاد لغيار صااحب السافينة أو وكيلا
المفوم تفوينا خاصا أن ير ن السفينة .
وا ا كان ا

الساافينة مملوكااة لعاادت أشااخاص فيجااوز لمجاز ااا ج ا ار الاار ن للياااا لحاجااة

التجايز أو المالحاة بموجاب تفاويم خااص صاادر لان أملبياة الماالكين ا كونا

في الوق

ا األملبياة

نفس ال ة أرباس الحصص لل األقال  ،فاإ ا لام تتاوافر ا األملبياة جااز رفا األمار

ل المحكمة المختصة الستصدار حكم لمصلحة الشركا العاماة  ،أي ا كاان القارار المطلاوب
و برام لقد ر ن لل السفينة فال يصح

تزيااد قيمااة حصصااام للا نصا

ا الر ن ال ا اتخ القرار من مالبية أصحاباا التي

قيمااة الساافينة وا ا كانا
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ا األملبياة فااي نفااس الوقا

تمتلاان

ا اال ة أرباااس الساافينة طبقااا لمااا نص ا

الليبي

()36

.

للي ا الفق ارت األول ا ما ان المااادت ( )63ماان القااانون البحااري

كمااا يجااوز أن يقا الاار ن للا حصااة فااي الساافينة  ،ولكاان ال يجااوز للشارين فااي الملكيااة
ج ار الر ن لل حصت الشاقعة في السفينة ال برنا أملبية الماالكين التاي تمتلان ال اة أربااس

الساافينة  ،للا أن تكااون ا األملبيااة فااي الوقا

لل األقل .

نفسا مالكااة لنصا

لاادد الحصااص المشااتركة

ويج ااوز أن يقا ا ال اار ن أين ااا للا ا مبل اام التع ااويم ل اان الن اارر الا ا ي يلح ااد الس اافينة
المسااتحد لمالكاااا أو مجاز ااا ال ا خصااص لصاايانة وتاارميم الساافينة  ،وا ا لك ا

الساافينة فااان

الر ن ينتقل ل حطاماا لن طريد الحلول العيني المقارر لمصالحة الاداقن وتطبيقاا لعادم تجزقاة

الر ن وم دا أن كل جز من السفينة المر ونة نامن لكل الدين .

كما يجوز ر ن السافينة و اي فاي طاور اإلنشاا  ،أي الار ن يقا للا األجا از التاي تما
مان بناا الساافينة  ،ا كاان الغاارم مان البنااا انتقاال ملكياة الساافينة للا م ارحاال لطالاب البنااا ،
بحيا يتملن األج از التي يتم بناقاا مقابل الادفعا

أوجب

التاي ي ديااا لمتعااد البناا  ،وفاي ا الحالاة

المادت ( )66من القانون البحري الليبي أن يسبد قيد الر ن تصريح موجا لارقيس الميناا

الواق في داقرت حوم بنا السافينة ويباين فاي ا ا التصاريح طاول السافينة وسااقر اقيساتاا للا

وج التقريب وحمولتااا المقادرت ويا كر فيا أيناا مكاان نشااقاا  ،ور ان السافينة و اي قياد اإلنشاا

مفيااد لمتعاااد البنااا
للداقن

الباني

يساامح لا بالحصااول للا االقتمااان الاالزم إلتمااام البنااا

يعتبر كنمان للدفعا

()32

.

و ااو مفيااد أينااا

التي قدماا لمتعاد البنا فيتفادل قسمة الغرما في حالة فالس

وال يج ااوز أن يقا ا ال اار ن للا ا اإللان ااا

والمس ااالدا

الت ااي تق اادماا الحكوم ااة لتش ااجي

المالحااة البحريااة  ،وال يشاامل الاار ن أج ارت نق ال الساافينة الخاصااة بالرحلااة البحريااة  ،و لاان خااال

االمتياا از البحرياة التاي تشامل األجارت  ،وكا لن ال يشامل الار ن البحاري تعاويم التاأمين البحااري

(الناامان) لاان األن ارار التااي تلحااد الساافينة  ،ال ا تناامن لقااد الاار ن نااص ص اريح يخااول
الداقنين المرتانين الحد في تعويم التأمين لل السفينة بشرط قبول الم من ب لن أو لالن با
لل ما و معمول ب في حوالة الحد  ،فقد نص
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لل

لان الفقارت ال انياة مان الماادت ( )65مان

القاانون البحااري  ،فيجاوز أن يشاامل الار ن البحااري مبلام التااأمين بناا للا اتفااد األطا ار

المرتان والمدين ال ار ن وموافقة الم من .

الااداقن

ثانيا -األركان الشكلية للرهن  :يشاترط النعقااد لقاد الار ن البحاري أن يكاون مكتوباا وان
يتم شار في سجل السفن  ،واال كان العقد باطال .

 -1الكتابـــة  :فعق ااد ال اار ن ليع ااد م اان العق ااود الش ااكلية ف ااال ينعق ااد بمج اارد الت ارن ااي ب ااين
األطا ار  ،فالبااد أن يااتم فاراا االتفاااد فااي محاارر مكتااوب طبقاا لاانص المااادت ( )60ماان القااانون
البحااري  ،وطبقااا للمااادت ( )162ماان قااانون التجااارت الع ارقااي رقاام  32لساانة  1264ا كااان الاار ن
ال اوارد لل ا الساافينة مترتااب لاان لماال تجاااري  ،وطبقااا لاانص المااادتين (  ) 1066 - 22ماان
قانون المدني العراقي ا كان الار ن مترتاب لادين مادني ،

فاي ا الحالاة تتشااب أحكاام ر ان

العقار التأميني م أحكام ر ن السفينة  ،فالكتابة تلعاد ركان مان أركاان لقاد ر ان السافينة وليسا
شرط إل بات  ،فإ ا تخلف الكتابة يكون العقد باطال .
والمشاارس الليبااي ال يشاارط أن يك ااون لقااد ر اان الساافينة مكت ااوب بورقااة رساامية  ،بخ ااال

القانون المصاري الا ي يشاترط النعقااد العقاد أن يكاون بورقاة رسامية واال كاان العقاد بااطال بطالناا
مطلقا طبقاا لانص الماادت ( )41مان قاانون التجاارت البحرياة رقام  6لسانة  1222والتاي تانص للا

ان (ال ينعقد ر ن السفينة ال بعقد رسمي) ( ،)36بخال القانون البحري الليبي الا ي يجياز جا ار
لقد الر ن بورقة رسمية أو بورقة لرفية موقعة للياا من ِقبل أصحاب الشأن .
 -2ش ـ ر الــرهن البحــري  :يشااترط لكااي يكااون لقااد الاار ن نافا ا بااين األطا ار

أو يمكاان

االحتجااط با تجااا الغيار أن يااتم شاار الاار ن البحاري فااي صاحيفة الساافينة  ،فاال بااد أن ياتم قيااد
وتسجيل الر ن في سجل الخاص بالسفن حت يرتب آ ار القانونية بين األطا ار

يمكاان االحتجاااط ب ا لل ا الغياار ( ،)32فقااد أوجب ا

المتعاقادت وحتا

المااادت ( )64ماان القااانون تسااجيل الاار ن فااي

دفتر التسجيل الموجود في مكتب المينا ال ي تم تساجيل السافينة فيا  ،بمقتنا الماادت  02وماا

يلياا من القانون البحاري  ،ويجاري تساجيل ر ان السافينة طبقاا ل جا ار ا

المواد (  ) 06-05-04-03من القانون البحري الليبي .

المنصاوص لليااا فاي

واشرط المشرس العراقي لنفا الر ن فاي حاد كال مان المادين والغيار انتقاال حياازت المر اون
ل ا الااداقن الم ارتان أو ل ا لاادل يعين ا الطرفااان  ،ال أن ا ا الشاارط ماان الصااعوبة تطبيق ا فااي

حالة ر ن السفينة بين الطرفان

يترتاب للا ر ان السافينة حرماان المادين الا ار ن مان اساتغالل

أو استعمال سفينت أو التصر فياا  ،ل ا أجاز أن يكون ر ن السفينة صحيحا ا تام تسالم ساندا
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يم ال المااال المر ااون ي الساافينة لا الااداقن المارتان أو العاادل

نصا

الفقارت ال انيااة ماان المااادت

( )162من قانون التجارت رقم  32لسنة  1263لل ان ( يعتبار الاداقن المارتان أو العادل حااق از
تصرف بكيفياة تحمال الغيار للا االلتقااد باان

المر ون في الحالتين ارتيتين  -1ا ون تح

الشي قد أصبح في لادت  -0 .ا تسلم سندا بم ل المر ون ويعط حاقز حد تسلم ) .

يجري التسجيل بناا للا تصاريح صااحب السافينة أو المخاول لا أي حاد فيااا وللا

قبااول الشااخص ال ا ي يجااري التسااجيل لصااالح  ،و لاان أما اام رقاايس المينااا ال ا ي يحاارر محن ا ار
ب لن  ،أو يتم التصريح والقبول أمام محرر العقود أو كاتب العادل بموجاب ورقاة رسامية تبلام لا

رقيس المينا  ،ويشترط في التصريح والقبول أن يشتمل لل البياناا

التالياة  -1 :بياان السافينة

الت ااي يتناولا ااا التس ااجيل با ارقم ص ااحيفة الس ااجل -0 ،وي ااة المال اان أو مخ ااول الح ااد والمنتفا ا م اان

التسجيل المراد ج ار  -3 ،بيان نوس الحاد الماراد تساجيل  -4 ،بياان طريقاة الشا ار والا من لناد
االقتنا  -5 ،بيان األحكام الخاصة المدرجة في االتفاد ان وجاد

كمبلام الادين وساعر الفاقادت

والعمولااة ونااوس العملااة وكيفيااة األدا قباال حلااول األجاال أو الشاارط  ،وال يلاازم أي تص اريح ا كااان

الماادلي يسااتند ل ا القااانون أو حكاام اكتسااب قااوت الشااي المقنااي أو ل ا سااند يخااول حكمااا حااد
التسجيل .
وأ لياتام ويا كر

ويتعين لل رقيس المينا أو كاتب العدل أن يتحقد من وية األطا ار

ا ا التحقااد فااي المحناار أو فااي الورقااة الرساامية  ،ويتعااين لل ا رقاايس المينااا أن يتخ ا سااجال

يب

والسندا

في باألرقام المتسلسلة وبالتتاب التصريحا

المقدمة ل  ،ويسلم ألصاحاب الشاأن

شعا ار بالتسليم ي كر فيا رقام الساجل ورقام وتااري ،التساجيل  ،للماا باأن تااري ،التساجيل ا ا او

الا ا ي يح اادد مرتب ااة ال اار ن بالنس اابة للر ااون األخ اارل المس ااجلة حي ااا يك ااون ترتيبا ااا حس ااب أس اابقية
التسجيل ولو كان

مسجلة في وق

واحد  ،ويجب أن ي شر بالر ن لل سند ملكية السفينة .

أمااا ا تاام تحرياار لقااد الاار ن خااارط العاراد فيجااب أن تكااون كتابتا أمااام القنصاال الع ارقااي
في لن البلد أو أمام الموظ

المختص ا لم يوجد القنصل

()42

.

فااإ ا تاام قيااد الاار ن فااي السااجل فااال حاجااة لتجديااد مارت أخاارل  ،خااال
ال ي يتطلب تجديد قيد الر ن كل لشر سنوا

القااانون المصااري

من تاري ،ج ار القياد واال بطال ا ار القياد وامتنا

االحتجاط بالر ن لل الغير طبقا لنص المادت ( )42من البحري المصري
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()41

.

والشاادت التي يحصل للياا أصحاب الشأن ما أن تكون اسمية أو ألمار حسب الحال ،

يجيز القانون الليباي أن يكاون ساندا
الغير بمجرد تظاير شاادت القيد

()43

نشاا ر ان السافينة ألمار

()40

 ،حياا يمكان نقلا لا

.

الفـرع الثاني

آثار الرهن البحري
متا اباارم لقااد الاار ن البحااري باتفاااد األطا ار
ل ج ار ا

وتاام قيااد فااي سااجل الخاااص بالساافن طبقااا

القانونياة رتاب آ اار باين المتعاقادين وفاي مواجااة الغيار والتاي تاتلخص فاي حاد التقادم

وحد تتب السفينة في أي يد تكون لل التفصيل ارتي :

أوال -آثار عقد الرهن بالنسبة للمدين الـراهن ،

ال يترتاب للا ر ان السافينة حرماان

الماادين الا ار ن ماان اسااتغالل أو اسااتعمال ساافينت أو التصاار فياااا  ،فااالر ن ال يا دي لا انتقااال

حي ااازت الس اافينة لا ا ال ااداقن الما ارتان طبق ااا ل اانص الم ااادت ( )1025م اان الق ااانون الم اادني الع ارق ااي،
وبالمقابل يق للي واجب المحافظاة لليااا وصايانتاا حماياة لحقاود الاداقنين المارتانين  ،وللاداقن

أن يتخ ا مااا ي ا ار ماان اإلج ا ار ا

التحفظيااة المناساابة وااللت ا ارم لل ا كاال تقصااير أو مااال فااي

الصيانة أو الترميم يكاون مان شاان المسااس بحقا و لان طبقاا للقوالاد العاماة المنصاوص لليااا

في المادت ( )1026مان القاانون المادني الع ارقاي
كا

()44

 ،وللاداقن المارتان الحاد فاي اقتناا تاامين

أو يستوفي دين فو ار ا تسبب المدين ال ار ن بخطق في تل

أو الن السفينة .

كمااا ال يترتااب للا الاار ن أي مساااس بملكيااة الساافينة حيااا تبقا الملكيااة للماادين ال ا ار ن

فيس ااتطي أن يباش اار لليا ااا س االطا

المال اان فلا ا اس ااتعمالاا أو اس ااتغاللاا أو التص اار فيا ااا ب ااأي

تصر قانوني ي ار مناسب  ،كالبي أو اإليجار أو لادت الر ن .
وبالمقابل ال يجاوز للمدين ال ار ن أن يبي السفينة ألجنبي ال بموافقة السلطا

واال كان لقاد البيا بااطال
ا كان ا

()45

المختصة

 ،كا لن ال يساتطي المادين الا ار ن أن يبيا السافينة فاي الخاارط

الساافينة مر ونااة فااي ليبيااا ،

يشااكل البي ا فااي م اال ا الحالااة جريمااة خيانااة األمانااة
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تطبيقا لنص المادت ( )20من القانون البحاري الليباي  ،والتاي تقابال الماادت ( )3مان قاانون التجاارت

البحرية العراقي (الملغات) .

أمااا الساافينة المملوكااة لعاادت أشااخاص لل ا الشاايوس فيجااوز لمجاز ااا ج ا ار الاار ن للياااا
لحاجااة التجايااز أو المالحااة بموجااب تفااويم خاااص صااادر ماان أملبيااة المااالكين ا كون ا
األملبية في الوق

نفس ال ة أرباس الحصص لل األقل  ،فإ ا لم تتوافر

ا

األملبية جاز رف

األماار لا المحكمااة المختصااة الستصاادار حكاام لمصاالحة الشااركا العامااة  ،تطبيقااا للفقارت األول ا

ماان نااص المااادت( )63ماان القااانون البحااري الليبااي  ،كمااا يجااوز أن يق ا الاار ن لل ا حصااة فااي
السافينة  ،ولكاان ال يجااوز للشارين فااي الملكيااة جا ار الاار ن للا حصاات الشاااقعة فااي الساافينة ال
برن ااا أملبي ااة الم ااالكين  ،للا ا أن تك ااون ا ا األملبي ااة ف ااي الوقا ا

الحصص المشتركة لل األقل .

نفسا ا مالك ااة لنصا ا

ل اادد

أمااا ا تاام تسااجيل محناار الحجااز لل ا الساافينة فااي سااجل الخاااص الموجااود فااي مينااا

تس ااجيل الس اافينة ف ااال يس ااتطي الم اادين الا ا ار ن ل ااادت ر اان الس اافينة أو اس ااتغاللاا أو اس ااتعمالاا أو
التصاار فياااا بااأي تصاار  ،و لاان مااا نصا
البحااري

لليا الفقارت ال انيااة ماان المااادت ( )62ماان القااانون

كاار ( وال يبقا للماادين المحجااوز لليا بعااد ا ا التسااجيل حااد بيا الساافينة وال حااد

ج ار التامين للياا وال التصر بأي وج ) .

ثانيا -اثر عقـد الـرهن بالنسـبة للـدائن المـرت ن  ،فيكاون لا أن يتقادم ميار ماان الاداقنين
العاديين  ،وتكون ل األفنلية قبل الداقنين الممتازين من الدرجة ال انية أو ماا يعار باالمتياا از
الداخليااة  ،وال يكااون الاار ن البحااري ناف ا ا فااي مواجاااة الغياار ال ا تاام شااار لاان طريااد تسااجيل

وقيد في سجل الخاص بالسفينة .

فيكون للداقن المرتان ميز التقد بحيا تأتي مرتبة حق بعد مرتبة الداقنين الممتازين
ماان الطبقااة األول ا المنصااوص للياااا فااي البنااود ( )5-1ماان المااادت ( )46ماان القااانون البحااري

الليبااي  ،والتااي تساام االمتيااا از الدوليااة و ااي خمسااة م ارتااب والتااي تتقاادم الاار ن البحااري حيااا
نص ا

المااادت ( )53لل ا

لاان بااالقول ( يااأتي الااداقنون المرتانااون المسااجلة ديااونام لل ا الساافينة

بترتيب تسجيلام بعد الداقنين الممتازين الما كورين فاي البناود رقام  5-4-3-0-1مان الماادت 46

)  ،ول ا حااد التقاادم لل ا الااداقنين الممتااازين ماان الطبقااة ال انيااة والتااي يطلااد للياااا االمتيااا از

الداخلية و ي مرتبتان المنصوص للياا فاي البناود ( )2-6مان الماادت  46مان القاانون البحاري ،
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والتااي يتاارن تحديااد ا للتشاريعا

الوطنيااة و ااي تااأتي بعااد مرتبااة الاار ن البحااري  ،وللااداقن المارتان

حد األفنلية لل الداقنين العاديين في استيفا دين  ،فاألولوية في الر اان البحاري تكاون للاداقن

المرتان صاحب االلتبار وليس للدين كما و في االمتيا از البحرية .
أما المشـرع العرايـي فقاد تنااول الار ن الاوارد للا المنقاول فاي قاانون التجاارت بحياا يعاد
قوالااد خاصااة للاار ن مقارنااة بااالر ن ال اوارد فااي القااانون الماادني وال ا ي يعااد ماان القوالااد العامااة ،
وبالتالي تكون األفنلية في التقدم للداقن ال ي ل ر ان تجااري للا الاداقن العاادي  ،ولكان يكاون

للااداقن ماان أصااحاب الــديون الممتــاز الاواردت فااي القااانون الماادني األولويااة فااي التقاادم للا الااداقن
الم ارتان فااي القااانون التجاااري  ،طبقااا للترتيااب ال اواردت فااي نصااوص الم اواد( )1324 -1362ماان
القانون المادني  ،وباا ا يختلا

الاداقن فاي القاانون الع ارقاي لان الاداقن فاي القاانون الليباي  ،حياا

تعط األفنلية في التقدم للر ن البحاري قبال الاديون الممتاازت التاي مان الدرجاة ال انياة الاواردت فاي
القانون البحري الليبي  ،ويكون للداقن المرتان حد التقدم قبل مير من الداقنين العاديين الواردت

في القانون المدني .

الساافينة محااال

أمااا فيمااا يتعلااد بترتيااب الااداقنين الم ارتانين بعنااام الاابعم  ،فااإ ا كان ا

ألك اار ماان ر اان بحااري  ،فاألولويااة تكااون للااداقن الم ارتان ال ا ي سااجل ر ن ا قباال ارخ ارين  ،أي
تتوق

األسبقية لل قيد الر ن في سجل السافينة  ،فتااري ،التساجيل او الا ي يحادد مرتباة الار ن

بالنسبة للر ون األخرل المسجلة حيا يكون ترتيباا حسب أسبقية التسجيل ولو كان

مسجلة فاي

يوم واحد ( ،)46فيكون استيفا الدين بحساب مرتباة التساجيل فمان قاام بتساجيل حقا أوال تكاون لا
األولوية م ال ي يلي .
ويكون للاداقن المارتان الحجاز للا السافينة ا كانا
تتبع السفينة بأي يد تكون قد انتقل

تحا

ياد المادين الا ار ن ولا ميـز

لياا وأن ينفا لليااا فاي ياد الحااقز لليااا ولاو كاان حسان

النية وفقا لدرجة تسجيل وقيد دين في السجل الخاص بالسفينة وبيعااا الساتيفا حقا مان منااا ،

ولا حااد تتبا الساافينة مامااا كانا

وفا  ،وقد نص

لل

البيااوس مااا بقااي الاادين المناامون كلا أو بعنا قاقمااا ماان مياار

ا الحد المادت ( )66من القانون البحري الليبي والتي كر ( للداقنين

الحاقزين تأمينا مسجال لل سفينة ما أو لل حصة مناا أن يالحقو ا أيا كان
لياا ليدونوا دينام في مرتبة ويقبنو وفقا لدرجة التسجيل ) .
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اليد التي انتقل

ويبق للداقن المارتان حاد تتبا السافينة ماا بقاي الادين المنامون كلا أو بعنا

يتم استيفاق من المدين ال ار ن حت لو انتقلا

ا لام

حياازت السافينة لا شاخص أخار  ،الن الحااقز ال

يتعرم ل المفاجأت من الداقن المرتان بسبب أن الر ن قد تم قياد و تساجيل فاي ساجل السافينة
الخاص بحيا ال يمكن للغير االحتجاط بحسن النية أو االحتجاط بمبدأ الحيازت في المنقول ساند

ملكية الحاقز .
وا ا ك ااان مح اال ال اار ن وارد للا ا حص ااة بالس اافينة تق اال ل اان النصا ا

ف ااال يج ااوز لل ااداقن

المرتان حجز السفينة بكاملاا أو يالحد بيعاا ال بمقدار الحصة المر ونة ل

 ،بمعنا لايس

()42

للداقن أن يطلاب حجاز أو أن يالحاد السافينة ال للا الحصاة المخصصاة لا طبقاا للفقارت ال انياة

من المادت  66بحري .
أمااا ا كانا

الحصااة المر ونااة تساااوي أك اار ماان نصا

الساافينة فيجااوز للااداقن المارتان

الحصول لل أمر من المحكمة بإج ار الحجز وبي السفينة بكاملاا  ،أي ا كان الداقن مرتانا
ألك ر من نصا

السافينة فلا بعاد الحجاز أن يالحاد بيا السافينة بكاملااا  ،ويتعاين للا الاداقن

في الحالتين أن يعلن بقية الشركا قبل ج ار ا

أو االستمرار بإج ار ا

بخال

وحاد التتبا

التنفي لل السفينة

()46

البي بخمسة لشر يوما بدف الدين المستحد لا

.

يبقا مااا بقاي الاادين المنامون كلا أو بعنا دون وفااا مان الماادين الا ار ن

حد التتب في دين االمتياز فقد يزول االمتياز بالرمم من لدم زوال الدين .

وق ااد ألطا ا الق ااانون الح ااد للمش ااتري أو لح اااقز الس اافينة أو حص ااة منا ااا ( ،)42أن يتا ااقي

مالحقة الداقنين لن طريد تطاير السفينة من الر ون  ،بأن يقوم بتسجيل لقد شراق للسفينة وأن
يعلاان جميا الااداقنين قباال البااد بااإج ار ا

لقد .

الحجااز أو خااالل خمسااة لشارت يومااا ماان تاااري ،تسااجيل

ويااتم لااالن الااداقنين المقياادين لحقااوقام فااي سااجل الساافينة لاان طريااد محناار طبقااا

للمادت السابعة من قاانون المرافعاا

الليباي  ،ويتنامن ا ا اإللاالن بياان ملخاص مان لقاد ما

بي ااان ت اااري ،العق ااد واس اام الس اافينة ونولا ااا وحمواتا ااا والمص اااري

الموطن المختار لكل واحد مانام  ،ما اساتعداد لساداد جميا
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 ،وأن يوجا ا

ا ا ا اإلل ااالن لا ا

الاديون الواقعاة للا السافينة ساوا

أكان ا

ا الااديون مسااتحقة الاادف فااو ار أم مياار مسااتحقة األدا  ،و لاان فااي حاادود قيمااة الساافينة

تطبيقا للمادت ( )62من القانون البحري الليبي .

ولكاال داقاان خااالل ماادت لش ارت أيااام ماان تاااري ،اإللااالن أن يطالااب ببي ا الساافينة بااالمزاد
العشار
العلني أو بي الحصة المر ونة مناا  ،و لن بعرم زيادت نافية لل ال من ال تقال لان ل
وان يقدم كفالة لادف الا من والمصااري

ويجاب باالا المشاتري باا ا الطلاب الا ي يتنامن دلوتا

بالحنااور أمااام المحكمااة االبتداقيااة التاااب لاااا مكااان وجااود الساافينة أو مينااا تسااجيلاا ا كان ا
السفينة مبحرت من اجل ج ار المازاد العلناي  ،وقاد نصا

القانون البحري الليبي .

للا

ا اإلجا ار ا

الماادت ( )22مان

وللمشااتري أن يطااار الساافينة ماان الر ااون و لاان بإيااداس ماان الساافينة فااي خ ازنااة المحكمااة

ويطلب شطب قيد الر ن من سجل السفينة دون ج ار ا

أخرل ا تبين ان ال يوجد من الاداقنين

المرتانين من تقدم إلج ار البي بالمزاد العلني لل الوج السابد .)52( ،

أمااا ا كااان البيا بااالمزاد العلنااي تاام لاان طريااد القنااا بالشااروط المنصااوص للياااا فااي

الماادت ( )65مان القاانون البحااري  ،ورساي المازاد للا ميار الشاركا  ،فلاايس للاداقنين الا ين لااام
ر اان للا ا حص ااة م اان الس اافينة ال ح ااد األفن االية للا ا الج ااز م اان الا ا من الاا ي يقاب اال الحص ااة

المر ونة (.)51

وا ا حادا وان رسا

الم ازياادت للا احااد الشاركا فاي الساافينة أو اساتقر بعااد القسامة فااي

حصاات بقا الاار ن بعااد القساامة أو البيا للا مااا كااان لليا قبلامااا  ،وان كااان ا ا الشارين مياار

ال ي ابرم لقد الر ن البحري لل الحصة الشاقعة في السفينة .

وقد حرص المشرلان العراقي والليبي لل المحافظاة للا حقاود الاداقنين المارتانين مان
النياس  ،فقد من بي السفينة المر اونة في العراد أو في ليبيا ألجنبي والتبار لقاد البيا لاديم
األ ار وال يجوز قيد في ساجل السافينة وفاارم لقااوبة ج اريمة الخياناة للا كال بااق يبيا برناا

السفينة في الخارط

()50

.
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الفرع الثالث
انقضاء الرهن البحري
يخن ا انقنااا الاار ن البحااري الواق ا لل ا الساافينة ل حكااام ال اواردت فااي للقوالااد العامااة

ولليا ينقنااي الاار ن البحااري بصــفة تبعيــة ا انقنا الاادين المناامون بااالر ن نتيجااة الوفااا أو
اإلب ار أو المقاصة أو اتحاد ال مة أو التجديد أو التقادم .
لااو با

ويعود الر ن مت لاد الدين األصلي نتيجاة زوال السابب الا ي أدل لا انقنااق  ،كماا

بطااالن الوفااا بالاادين أو بطااالن اإلبا ار منا ما ال  ،ويتعااين فااي م اال ا الحالااة م ارلااات

لاادم اإلخااالل بحقااود الغياار حساان النيااة والتااي اكتسااباا خااالل الفت ارت الواقعااة بااين انقنااا الاادين

ورجول مرت أخرل طبقا لنص المادت ( )1315من القانون المدني العراقي .
وينقنااي الاار ن الواق ا لل ا الساافينة بصــفة أصــلية مسااتقال لاان الاادين المناامون بأحااد

األسباب التالية :

أوال  -التنازل  :ينقني الر ن البحري بتنازل الاداقن المارتان لنا بشاكل صاريح أو قاد

يكون التنازل بشكل نمني يستفاد من ظرو

يصاح تناازل الاداقن لان حقا فاي ر ان

الحال ،

السفينة دون التنازل لن الدين طبقا لنص المادت ( )1316من القانون المدني العراقي  ،وفي

الحالة يتم شطب قيد الر ن من سجل السفينة بموجب اتفاد بين المدين ال ار ن والاداقن المارتان ،

وقااد يقااوم الااداقن الم ارتان بالتن اازل فقااط لاان مرتبااة الاار ن لمصاالحة داقاان آخاار  ،ففااي م اال ا

الحالة ال ي دي ل انقنا الر ن وانما تتأخر مرتبة وأسبقية الر ن لن مرتبت األصلية .

ثانيــا  -هـــ ا الســفينة  :وينقنااي ال ار ن البحااري باااالن الساافينة كااالغرد أو الحريااد ،
وبالتالي ينتقل محل الار ن البحري ل

من حطام السفينة ا كان ل قيماة  ،ال ا كاان ناان

اتفاد لل مير لن تطبيقا للمادت ( )65من القانون البحري .
ثالثــا  -التط يــر  :تطاياار الساافينة ماان الاار ن قااد يكااون جباااري وقااد يكااون اختياااري ،
حيااا ينقنااي الاار ن البحااري ا بيع ا

الساافينة بيعااا جبريااا بااالمزاد العلنااي ل ان طريااد القنااا

تنتقاال حقااود الااداقنين الم ارتانين ل ا

ماان الساافينة  ،و لاان الن البي ا لاان طريااد القنااا يطااار

الساافينة ماان جميا الحقااود الواقعااة للياااا وق اد أشااار
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لا

لاان المااادت ( )24ماان القااانون البحااري

وتطبيقا للقوالد العامة المنصوص للياا في الفقرت ال انية من المادت ( )1316من القانون المدني

العراقي .

وقد يكون تطاير السفينة من الر ون الواقعة للياا لن طرياد البيا االختيااري متا قاام
الحاااقز المشااتري بإتباااس اإلجا ار ا

للياااا المااادت ( )62ماان القااانون البحااري

القانونيااة التااي نصا

ودفا الااديون الاواردت للا السافينة فااي حاادود قيمتااا لا الاداقنين المارتانين أو لان طريااد يااداس
من السفينة خزانة المحكمة  ،كما تبين لنا خالل الشرح السابد .

خاتمة
تبين لنا خالل العرم السابد أن كال من االمتياز والر ن البحري يعتباران مان التأميناا
العينيااة التبعيااة المخصصااة لناامان حقااود الااداقنين  ،ويمنحااان الشااخص المقااررت ل ا حااد التقاادم
وحد التتب قبل مير من الداقنين العاديين  ،و

بل توجاد تبعاا لوجاود الحاد الشخصاي  ،ويتبا

النحو ارتي :

الحقود العينية التبعية ال تتقرر بشكل مستقل

ا ا الحاد وجاودا ولادما  ،ال أناماا يختلفاان للا

أوال  -ماان حيااا اإلنشااا  ،حااد االمتياااز ال ينشااأ ال باانص القااانون فالمشاارس ااو ال ا ي

يقرر حقاود االمتيااز ويحادد مرتباة كال ديان  ،فاال يساتطي الاداقن االتفااد ما المادين للا مانح

دين ا مرتبااة االمتياااز ،بينمااا حا اد الر ا ان ينشااأ باتفاااد بااين الط ارفين بااين الااداقن الم ارتان والماادين
ال ار ن  ،أو بين الداقن والكفيل العيني مير المدين .

اني ااا – م اان حي ا اا ح ااد الاااداقن  ،االمتي اااز يتق اارر للحا ااد ول اايس لل ااداقن ص اااحب الحا ااد

فاألولويااة تكا اون للاادين الممتاااز ولاايس للشااخص  ،أمااا حا اد الر ا ان فيتقاارر لصاااحب الحااد و ا او
ال ااداقن  ،فال ااداقن الما ارتان ااو الا ا ي يتمتا ا بح ااد التق اادم وح ااد التتبا ا للا ا مي اار م اان ال ااداقنين ،
فاألولوية تكون للداقن المرتان صاحب االلتبار وليس للدين .

ال ا – االمتياز ال يشمل مبلم التعويم الناشات لان لقاد التاأمين البحاري  ،بينماا الار ن

يجوز أن يشمل مبلم التامين بنا لل اتفاد األط ار

وموافقة الم من .

رابعا – االمتياز يرد لل أجرت النقل الخاصة بالرحلة البحرية  ،أما الر ن البحاري ال يارد

لل أجرت النقل الخاصة بالرحلة البحرية .

خامسا – األولوية في استيفا الدين في االمتياز البحاري تعطا لصااحب الحاد الا ي

تقرر دين في الرحلة البحرية األخيرت فتكون للديون الجديدت وليس
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للديون القديماة وبحساب صافة

الدين  ،وفقا للترتياب الاوارد فاي ناص الماادت ( )46مان القاانون البحاري الليباي أو الماادت ()1362
من القانون المدني العراقي  ،أما األولوية في استيفا الدين في الر ن تكون للداقن ال ي قيد ر نا
قبل مير من ال ار نين  ،أي األسبد في قيد ر ن في سجل السفينة .
أخي ار  -نقترح التوصيا

ارتية :

 -1اإلسراس في صدار قانون التجارت البحرية بدال من القانون الناف وال ي يعد قديما ومقسما ل

أج از بين القانون التجارت البحرية وقانون النقل وقانون الموانت  ،وال ينظم بشكل كامل أحكاام
التجارت البحرية م ل التأمينا
ومير ااا ماان الموناولا

البحرية التي ترد للا السافينة كاالمتياا از

والار ن البحاري ،

 ،بحيااا أن القااانون الحااالي ال يلبااي طمااوح العاراد الجديااد وانفتاحا

لل ا العااالم وبشااكل خاااص بعااد اكتمااال مشااروس مينااا الفاااو الكبياار ال ا ي يجعاال ماان الع اراد

البوابااة الرقيسااية للتجااارت ولعبااور البناااق لباار الحااوم الجااا

بااين قااارت أساايا وقااارت أوربااا ،

ولكااي يس ااالد فااي جل ااب االساات ما ار ف ااي النقاال واالس ااتقرام والتااامين البح ااري ويسااالد ف ااي

الصنالا

البحرية .

 -0نشر ال قافة القانونية المتعلقة بالتجاارت البحرياة باين الماواطنين وتادريس مقار ار ماادت القاانون
البحري في كليا

القانون ومعاد القنا  ،وال يقتصر األمر لل بعم الكليا

 -3حا ااا طلبا ااة الد ارسا ااا
مونولا

العلي ا اا فا ااي مرحلا ااة الماجسا ااتير والا اادكتو ار لل ا ا د ارسا ااة والكتابا ااة فا ااي

القانون البحري إل ار المكتبة القانونية العراقية .

 -4فااتح معا ااد خاصااة لتاادريس مونااولا

القااانون البحااري لتخاريل نااباط ومالحااين ومرشاادين

م لين ومتخصصين في مجال قيادت وادارت السفن .

 -5حااا و ازرت العاادل اإلس اراس ف اي تجمي ا الق اوانين والل اواقح والتعليمااا
حصل

.

الناف ا ت والتعااديال

والتي لاا صلة بقانون التجارت البحرية واصدار مجمولة التشريعا

وتوزيعاا بمقابل رمزي أو مجانا .
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التااي

البحرياة ونشار ا

الاوامش
 - 1تنص المادة ( ) 237من القانون المدني الليبي على أن (  -1أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه  -2 .وجميع الدائنين
متساوون في هذا الضمان إال من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون ) .
 - 2د /محمد السيد الفقى  ،القانون البحري دار الجامعة الجديدة  ،مصر  ،الطبعة األولى  ، 2007 ،ص 12
 - 3د /مصطفى كمال طه  ،القانون البحري  ،دار المطبوعات الجامعية  ،اإلسكندرية ،مصر طبعة  ، 2000ص  ، 93د /عاطف
محمد الفقى  ،قانون التجارة لبحرية  ،دار الفكر الجامعي  ،مصر ،الطبعة األولى  ، 2007،ص . 112
 - 4تنص المادة الخامسة من القانون البحري العرا قي على ( الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب
الترتيب اآلتي  :أوال – مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع أثمانها الحاصلة  .ثانيا – أجرة الدليل وما
يؤخذ بنسبة الطونيالتة أو الكيل من رسم الرصيف (اسكلة) وخرج ورسومات المرسى والحوض  .ثالثا – أجرة الحارس (الناطور)
وباقي مصاريف محافظة المركب من حين دخوله إلى الميناء إلى حين بيعه  .رابعا – أجرة المخزن الموضوعة به أدوات السفينة
وآالتها أمانة  .خامسا – مصاريف محافظة السفينة واوائها وباقي أدواتها في أثناء سفرها األخير وفي مدة دخولها وربطها بها  .سادسا -
أجرة القائد ( القبودان) ورواتب المالحين الذين كانوا يديرونها في سفرها األخير  .سابعا – الدراهم التي استعرضها القائد في أثناء سفر
السفينة األخير وثمن البضاعة التي باعها من حمولة السفينة ألجل لوازمها  .ثامنا – الدراهم الباقية دينا إلى البائع من ثمن السفينة التي لم
تزل ما سافرت والدراهم التي أعطيت قرضا وثمن المواد اإلنشائية (الكرستة) وباقي األشياء وأجرة العملة المستخدمين ألجل إنشائها
والدراهم الموجودة دينا بالوقت الحاضر للخارج ألجل لوازم السفينة التي سافرت وإصالحها وإجراء العملة والقلفطة ووضع القومانية
واآلالت والمالحين قبل خروجها إلى السفر  .تاسعا – االستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآالته قبل خروجه للسفر ألجل
تعميره وتمونيه وتزيينه وباقي احتياجاته  .عاشرا – أجور التامين (السيغورطا ) المعقودة على المركب وآالته وتزيينه في سفره األخير
 .الحادي عشر – الضمان الواجب إعطاؤه عن األضرار والخسائر عما ضاع من البضائع واألشياء التي كانت موسوقة في السفينة
وفقدت ولم تسلم إلى صاحبها بسبب تقصيرات الربان والمالحين واالتالف (االوارية) يعني ما كان من قبيل الخسارات البحرية  .ثمن
السفينة ال مباعة ألجل الدين إذا كان ال يقوم بوفاء جميع الديون فحينئذ تجتمع أصحاب الطلبات المدرجة في كل فقرة من هذه المادة وكل
منهم يأخذ حصته غرامة من الثمن المذكور بنسبة طلبه بحيث ال يحصل عند إجراء هذا األمر خلل ما في حكم المادة ( )162التي
ستأتي ) .
 - 5د  /مجيد حميد العنبكي  ،القانون البحري العراقي ،بيت الحكمة  ،الطبعة األولى  ،بغداد العراق  ، 2002 ،ص . 63
 - 6تقابل المادة ( )29من قانون التجارة البحرية المصري رقم  8لسنة  1990والصادر بتاريخ ، 1990 -4 -22وتقابل المادة ()50
من قانون التجارة البحرية األردني رقم  12لسنة ، 1972وتقابل المادة ( )27من قانون النقل السوداني لسنة ، 2010وانظر المادة
( )13من القانون البحري القطري رقم  15لسنة  ، 1980والمادة ( )47من قانون التجارة البحرية الكويتي رقم  28لسنة . 1980
 - 7خالف االمتياز الوارد في القانون المدني الليبي حيث ال يرد االمتياز إال على األموال المملوكة للمدين  ،بينما يمكن أن يقع حق
االمتياز على أموال ال يملكها المدين طبقا للقانون المدني العراقي  ،انظر مثال الفقرة الثانية من المادة ( )1374من القانون المدني
العراقي .
 - 8نصت المادة ( )60من القانون البحري الليبي على انه ( تط بق األحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز ال يملكها أو رئيس
استأجرها ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيئ النية )
 - 9والتي تنص على أن (كل أنواع السفن تعد من األشياء المنقولة إال أن صاحب السفينة إذا كان مدينا بسبب تلك السفينة وباعها إلى
شخص أخر ثالث كبقية األشياء المنقولة األخرى فيمكن ألصحاب المطاليب أن يضبطوا تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذي اشتراها
وبيعها . )...
 - 10تنص المادة ( ) 5من قانون التجارة العراقي الملغاة في الشطر األخير منها على انه إذا كان ( ثمن السفينة المباعة ألجل الدين إذا
كان ال يقوم بوفاء جميع الديون فحينئذ تجتمع أصحاب الطلبات المدرجة في كل فقرة من هذه المادة وكل منهم يأخذ حصته غرامة من
الثمن المذكور بنسبة طلبه  )....راجع د  /مجيد حميد العنبكي  ،القانون البحري العراقي  ،مرجع سابق ،ص . 64
 - 11د /عبد الحميد الشواربي  ،قانون التجارة البحرية  ،منشاة المعارف باإلسكندرية  ،طبعة  ، 2003ص  . 100د /سععيد بعن سعلمان
العبري  ،القانون البحري العماني  ،دار النهضة العربية  ،مصر طبعة  ، 1994ص . 104
 - 12نصت الفقرة الثانية من المادة ( )54من القانون البحري ( غير أن االمتياز المقرر في البند الثاني الناشئ من المادة  48يترتعب ععن
مجمععوع أجععور السععفينة واجبععة األداء عععن كععل الععرحالت الجاريععة فععي أثنععاء عقععد االسععتخدام نفسععه )  ،وقععد نصععت المععادة ( )90مععن قععانون
التجعارة البحريععة العراقععي الملغععاة ( تعتبععر السعفينة ونولونهععا (يقصععد األجععرة) فععي مقععام خعاص إلعطععاء أجععرة المالحععين وتضععميناتهم مععع
مصاريف عودتهم )
 - 13انظر الفقرة األولى من المادة ( )56من القانون البحري الليبي .
 - 14تنص الفقرة األولى المادة ( ) 778من القانون المدني الليبي ( إذا دفع المؤمن التعويض  ،حل محل المؤمن له في حقوقه تجاه
األشخاص المسئولين بقدر المبلغ المدفوع ) .راجع د /عبد القادر حسين العطير  ،الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية  ،دار الثقافة
للشر والتوزيع  ،األردن ،الطبعة األولى  ،اإلصدار األول  1999ص. 119
 - 15د /مصطفى كمال طه  ،القانون البحري  ،مرجع سابق  ،ص. 100
 - 16تنص المادة ( )28من قانون التجارة البحرية العراقي على أن ( قضية توزيع الدراهم وتقسيمها على أصحاب المطالب تجري
غرامة في حق أصحاب االمتياز حسب التفاوت والترتيب المبين في المادة ( )6المحررة قبال وفي حق باقي أصحاب المطالب بحسب
مطلوب كل واحد منهم أيضا وكل واحد من أصحاب المطاليب ال مذكورين يدخل مطلوبة عن اصل ماله وفوائضه ومصاريفه أيضا في
هذا الحساب )  ،تنص الفقرة األولى من المادة ( )1362من القانون المدني العراقي ( مرتبة االمتياز يحددها القانون  ،فإذا لم ينص
صراحة في دين ممتاز على مرتبة امتيازه  ،كان هذا الدين متأخر في المرتبة عن كل امتياز منصوص على مرتبته) .
 - 17د /سعيد بن سلمان العبري  ،القانون البحري العماني  ،مرجع سابق  ،ص . 110
 - 18تنص الفقرة الثانية من المادة ( ) 1362من القانون المدني العراقي ( إذا كانت الديون الممتازة في مرتبة واحدة  ،فإنها تستوفي
بنسبة قيمة كل منها  ،ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك)
 - 19د /عبد القادر حسين العطير  ،الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية  ،مرجع سابق  ،ص ، 113د /عادل علي المقدادي ،
القانون البحري  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،األردن  ،الطبعة الخامسة  ،2011 ،ص . 51
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 - 20تنص الفقرة الثانية من المادة ( ) 1361من القانون المدني العراقي ( وال يكون للدين امتيازا إال بمقتضى نص في القانون ) ،
وتنص الفقرة األولى من المادة ( ) 1362من القانون المدني العراقي ( مرتبة االمتياز يحددها القانون . ) ...
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 - 22د /طالب حسن موسى  ،القانون البحري  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،األردن ،الطبعة األولى اإلصدار الثاني  ، 2007ص . 61
 - 23د /جمعة محمود الزريقي  ،الحقوق العينية األصلية والتبعية في التشريع الليبي  ،الجزء الثاني  ،بدون دار نشر  ،الطبعة الثانية
 2002ص . 388
 - 24نصت الفقرة األولى من المادة ( ) 1364من القانون المدني العراقي على انه ( ال يحتج بحق االمتياز على من حاز المنقول بحسن
النية )  ،تقابل الفقرة األولى من نص المادة ( )1137من القانون المدني الليبي .
 - 25تنص المادة ( ) 1367من القانون المدني العراقي على ( ينقضي حق االمتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التأميني
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راجع د /عاطف محمد الفقى  ،قانون التجارة البحرية  ،مرجع سابق  ،ص . 128
 - 29انظر طعن مدني رقم  33/23ق بتاريخ  1978-2-12منشور في مجلة المحكمة العليا عدد رقم  14/4رقم الصفحة . 85
 -- 30د /عبد القادر حسين العطير  ،الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية  ،مرجع سابق  ،ص. 124
 - 31د /محمد السيد الفقى  ،القانون البحري  ،مرجع سابق  ،ص . 150
 - 32هذ ا بخالف القواعد العامة التي تقضي ببقاء االمتياز طالما بقي الدين المضمون قائما بغير وفاء
 - 33راجع ا /محمد طه البشير  ،د /غني حسون طه  ،الحقوق العينية  ،الجز الثاني  ،العاتك لصناعة الكتاب  ،القاهرة  ،الطبعة الرابعة
 ، 2010،ص  351وما بعدها
 - 34انظر المواد  186وما بعدها من قانون التجارة العراقي  ،والمواد  1285و ما بعدها من القانون المدني العراقي .
 - 35انظر المادة ( )65من القانون البحري الليبي .
 - 36فقد نصت على انه ( إذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق إجراء التامين عليها لحاجة التجهيز أو المالحة بموجب تفويض من
أغلبية أصحابها إذا كونت هذه األغلبية في الوقت نفسه ثالثة أرباع الحقوق المشتركة بينهم  ،وإذا لم تبلغ حقوق األغلبية الثالثة أرباع
فللشركاء في الملكية أن يلجأوا إلى المحكمة الستصدار الحكم بالحل األكثر موافقة لمصلحتهم العامة ) .
 - 37د /مصطفى كمال طه  ،القانون البحري  ،مرجع سابق  ،ص. 107
 - 38قانون التجارة البحرية رقم  8لسنة  1990الصادر بتاريخ  22ابريل ، 1990المنشور بالجريدة الرسمية العدد  18تابع في -5-3
 ، 1990د /عبد الفتاح مراد  ،الوسيط في القانون البحري  ،المكتب الجامعي الحديث  ،اإلسكندرية ،مصر  ،الطبعة األولى ،1990
ص . 86
 - 39انظر نص المادة ( )20من القانون البحري الليبي .
 - 40د /مجيد حميد العنبكي  ،القانون البحري العراقي  ،مرجع سابق  ،ص . 34
 - 41قانون التجارة البحرية رقم  8لسنة  1990الصادر بتاريخ  22ابريل  ، 1990المنشور بالجريدة الرسمية العدد  ، 18في -5-3
. 1990
 - 42انظر المادة ( )62من القانون البحري الليبي .
 - 43انظر المادة ( )67من القانون البحري الليبي .
 - 44تنص المادة ( ) 1051من القانون المدني الليبي على انه ( يلتزم الراهن بضمان سالمة الرهن  ،وللدائن المرتهن أن يعترض على
كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا  ،وله في حالة االستعجال أن يتخذ من الوسائل التحفظية وان يرجع على
الراهن بما ينفق في ذلك ) .
 - 45تنص المادة ( ) 74من القانون البحري الليبي على انه ( يقع باطال بيع السفينة المحجوزة أو المرهونة لألجنبي إال بموافقة
السلطات المختصة )
 - 46د /طالب حسن موسى  ،القانون البحري  ،مرجع سابق  ،ص . 61
 - 47د /عبد القادر حسين العطير  ،الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية  ،مرجع سابق  ،ص. 133
 - 48انظر الفقرة الثانية من المادة ( )68من القانون البحري  ،د /مصطفى كمال طه  ،القانون البحري  ،مرجع سابق  ،ص. 114
 - 49الحائز هو من تنتقل إليه ملكية السفينة المرهونة ويشترط فيه أن تنتقل إليه ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز فعي سعجل
السفن  ،إذ يمتنع التصعرف فعي السعفينة المرهونعة بععد ذلعك (المعادة  80بحعري ليبعي)  ،وإال سعوف يكعون مسعئوال مسعئولية شخصعية ععن
الدين المضمون بالرهن بوصفه كفيال أو مدينا متضامنا  .راجع د /مصطفى كمال طه  ،القانون البحري  ،مرجع سابق  ،ص. 112
 - 50انظر المادة ( )71من القانون البحري الليبي .
 - 51د /لطيف جبر كوماني  ،القانون البحري  ،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع  ،األردن  ،الطبعة الثانية  ،اإلصدار الثالث 2003
ص . 62
 - 52نصت المادة ( ) 72من القانون البحري على ذلك بالقـول ( ال يجوز بيع السفينة فعي الخعارج إذا كعان مؤمنعا عليهعا فعي ليبيعا  ،وال
يجوز أن يدون في دفتر التسجيل أي بيع مخالف باعتباره عديم األثر ويرتكب جريمة خيانة األمانة المالك العذي يبيعع برضعاه فعي الخعارج
سفينة مؤمنا عليها في ليبيا ) وانظر المادتين ( )74-73من القانون البحري .
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أوال  -الكتب القانونية

المراجع

د /جمعة محمود الزريقي  ،الحقود العينية األصلية والتبعية في التشري الليبي  ،الجز ال اني ،

بدون دار نشر  ،الطبعة ال انية . 0220 ،

د /سااعيد باان ساالمان العبااري  ،القااانون البحااري العماااني  ،دار النانااة العربيااة  ،مصاار طبعااة

.1224

د /طالااب حساان موسا  ،القااانون البحااري  ،دار ال قافااة للنشاار والتوزيا  ،األردن ،الطبعااة األولا

اإلصدار ال اني . 0222

د /لبد الحميد الشواربي  ،قانون التجارت البحرية  ،منشات المعار باإلسكندرية  ،طبعة . 0223
د /لب ااد الفت اااح ما اراد  ،الوس اايط ف ااي الق ااانون البح ااري  ،المكت ااب الج ااامعي الح ااديا  ،اإلس ااكندرية

،مصر  ،الطبعة األول .1222

د /لب ااد الق ااادر حس ااين العطي اار  ،الوس اايط ف ااي ش اارح ق ااانون التج ااارت البحري ااة  ،دار ال قاف ااة للش اار

والتوزي  ،األردن  ،الطبعة األول .1222 ،

د /لا ااادل للا ااي المقا اادادي  ،القا ااانون البحا ااري  ،دار ال قافا ااة للنشا اار والتوزي ا ا  ،األردن  ،الطبعا ااة

الخامسة . 0211 ،

د /لاط

. 0222

د /لطي

محمد الفق  ،قانون التجارت لبحرية  ،دار الفكر الجامعي  ،مصر  ،الطبعة األول

جبر كوماني  ،القانون البحري  ،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزي  ،األردن ،

الطبعة ال انية  ،اإلصدار ال الا . 0223 ،

د  /مجيد حميد العنبكي  ،القانون البحري العراقي  ،بي

بغداد  ،العراد . 0220 ،

الحكمة  ،العراد  ،الطبعة األول ،

د /محمد السيد الفق  ،القانون البحري دار الجامعة الجديدت  ،مصر  ،الطبعة األول 0222 ،

ا /محمد ط البشير  ،د /مني حسون ط  ،الحقود العينية  ،الجز ال اني  ،العاتن لصنالة

الكتاب  ،القا رت  ،الطبعة الرابعة . 0212،

د /مصطف كمال ط  ،القانون البحري  ،دار المطبولا

طبعة . 0222

ثانيا – التشريعاا

قانون البحري الليبي لسنة .1253
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الجامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر ،

القانون البحري القطري رقم  15لسنة . 1262
قانون التجارت العراقي رقم  32لسنة . 1264
قانون التجارت البحرية العراقي لسنة . 1663

قانون التجارت البحرية الكويتي رقم  06لسنة . 1262
قانون التجارت البحرية المصري رقم  6لسنة . 1222

قانون النقل السوداني لسنة . 0212

القانون المدني العراقي رقم  42لسنة 1251
القانون المدني الليبي لسنة لسنة 1253
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