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مقدمة
اذا كانت الفكرة التقليدية لتقسيم االموال الى عقارات و منقوالت قد صمدت امام
الهزات العنيفة التي تعرضت لها  ،فانه ال ينكر من ظهور طائفة من االموال لم
تستطع تلك الفكرة التقليدية ان تستوعبها و تخضعها لالجراءات الخاصة بها.
ان هذه الطائفة من االموال ظهرت نتيجة للتطور العلمي و التقني و الفني مما
اضطر المشرعين لالعتراف بها في قوانين خاصة و ذلك لما تشكله من قيمة
اقتصادية عالية تفوق احيانا القيمة المالية للعقارات و المنقوالت  ،و اطلق الفقه على
هذه الطائفة الجديدة االموال غير المادية ( االموال المعنوية ) مثل حقوق المؤلف ،
و براءات االختراع  ،و برامج الحاسوب  ،و االصناف النباتية  ،و المحل التجاري
و ...الخ ،من االموال غير المادية.
اذا كانت هذه االموال غير المادية او المعنوية لها قيمة اقتصادية كما اسلفنا تفوق
احيانا قيمة المنقوالت و العقارات فانها و لدت رغبة جامحة لدى مالكيها لالستفادة
منها ماديا من خالل بيعها او رهنها للحصول على االئتمان الالزم لتغطية قرض
مالي او ضمان لوفاء دين معين مثال.
و اذا كانت هذه االموال تصلح ان تكون محال لعقد الرهن باعتبارها المال
المرهون لما لها من قيمة مالية  ،و لما تمنحه للدائنين من ثقة و ضمان بسب ارتفاع
قيمتها االقتصادية.
فان ذلك بالمقابل ولد مشاكل قانونية في نظام التامينات العينية بصورة عامة  ،و
اخرى في نظام الرهن بصورة خاصة وذلك لعدم خضوع هذه االموال تحت اي من
نظامي الرهن الرسمي او الحيازي  ،و ذلك النها ليست بعقار لكي تخضع للرهن
الرسمي فضال عن عدم قابليتها او امكانية حيازتها حتى تخضع لنظام الرهن
الحيازي.
عليه و من هنا برزت اهمية البحث في هذا الموضوع الخاص برهن المنقوالت
غير المادية لمعالجة المشاكل الناشئة عن الطبيعة غير المادية لهذه االموال و عدم
قابليتها للحيازة.
فضال عن لجوء بعض المشرعين الى تنظيم احكام خاصة لرهن هذه المنقوالت
غير المادية في قوانينها الخاصة و هو مما ادى الى نشوء انظمة متعددة لرهن هذه
المنقوالت و من ثم تعددت االجراءات الخاصة برهن كل مال من هذه االموال.
لذلك سوف نتناول هذا البحث في ثالثة فصول  ،نتناول في الفصل االول ماهية
المنقوالت غير المادية حيث سنوضح المنقوالت غير المادية التي يجوز رهنها ،
ومن ثم نتناول الطبيعة القانونية للمنقوالت غير المادية  ،و في المبحث الثاني
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سنتناول شروط رهن المنقوالت غير المادية حيث سنتناول الشروط العامة و
الشروط الخاصة برهن هذه المنقوالت و في المبحث الثالث سنتناول التكيف
القانوني لعقد رهن المنقوالت غير المادية حيث سنوضح فيه االتجاهات القانونية
السائدة لتكيف العقد ثم نحاول وضع تحليل قانوني مقترح لهذ العقد.

المبحث االول
ماهية المنقوالت غير المادية
ينبغي ابتداء ان نتعرف على ماهية المنقوالت المادية التي يتم رهنها حيث ان هذه
المنقوالت غير المادية متعددة طائفة منها تدخل في الحقوق التجارية و طائفة اخرى
تتعلق بالحقوق الشخصية و اخرى ترتبط بحقوق الملكية الفكرية ثم بعد ذلك ينبغي
ان نتعرف على الطبيعة القانونية لهذه المنقوالت فهل تخضع لمفهوم االموال و من
ثم خضوعها للنظريات الخاصة بتقسم االموال.
عليه سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين نتناول في االول المنقوالت غير المادية
التي يجوز رهنها و في المطلب الثاني الطبيعة القانونية للمنقوالت غير المادية.

المطلب االول
المنقوالت غير المادية التي يجوز رهنها
اذا كانت المنقوالت المادية هي تلك االشياء التي يدركها الحس  ،فان هناك نوعا
اخر من المنقوالت ال يدركها الحس النها غير مادية و اذا كانت غير مادية فهل
تصح ان تكون محال للرهن و كيف يتم حيازتها؟
يرى البعض ان المال الذي يرد عليه الرهن و يتعلق به حق الدائن المرتهن قد
يكون عينا و قد يكون غير عين  ،و االعيان هي االموال المادية  ،كالدور و
االراضي و المالبس و الحيوان  ،و غير االعيان هي االموال غير المادية (
المعنوية ) كالديون و الحقوق و المنافع.1
اذ ان المنقول غير المادي شئ اليدركه الحس و يكون محال للحق العيني كالحقوق
الفكرية 4و براءات االختراع و العالمات التجارية.
و ان هذه المنقوالت غير المادية و ان كان من غير الممكن حيازتها فقد اباح
المشرع في بعض التشريعات رهن البعض منها صراحة بدون حيازة مثل المحل
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التجاري  ،3و حق المؤلف ، 2و براءات االختراع ،5و االصناف النباتية ،6و
النماذج الصناعية 7و نظم اغلب احكامها بقوانين خاصة .8
عليه ادى ظهور المنقوالت غير المادية الى تطور القواعد الخاصة بالرهن حيث
ظهرت اموال ال تسري عليها القواعد التقليدية الخاصة التي تسري على المنقوالت
المادية و المتمثلة بقاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية ) و شرط القبض لتمام
الرهن في عقود رهن المنقوالت العادية و انما يخضع نقل ملكيتها و رهنها الى
قواعد خاصة.
لذلك اذا كانت هذه المنقوالت غير المادية ال تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول
سند الملكية  ،فانه يرى البعض 9ال يستطيع ان يتمسك بهذه القاعدة من ليست له
الحيازة الفعلية و عليه فان من تسلم سند شحن او سند ايداع  ،دون ان يتسلم
البضاعة المشحونة او البضاعة المودعة في احد المخازن ال يستطيع االحتجاج بها.
تاخذ هذه المنقوالت غير المادية صورا متعددة  ،فهي اما تاخذ صورة حقوق
تجارية او تاخذ صورة حقوق فكرية او تكون على نحو حقوق شخصية  ،و
سنتناولها بالتفصيل و كاالتي :
اوال -:الحقوق التجارية
تتضمن الحقوق المتعلقة باالعمال التجارية و التي تتعلق بالمحل التجاري حيث
يتكون المحل التجاري من عناصر مادية مثل المخازن و البضائع و عناصر
معنوية ،و يرى البعض 11بان رهن المحالت التجارية حظى باهتمام بعض
التشريعات اهتماما كبيرا و اوردت الكثير من النصوص التي تعالج رهن هذه
المحالت التجارية كالقانون المصري الخاص ببيع و رهن المحالت التجارية رقم
 11لسنة  1921و التشريع الفرنسي الصادر في 17اذار لسنة  1919و الجزائري
رقم  75لسنة .1975
و يؤكد هوالء ان هذه التشريعات قد استجابت لدواعي السهولة و اليسر بقدر
استطاعتها لتفادي قواعد الرهن التي تشترط انتقال الحيازة من الراهن الى الدائن
المرتهن و ذلك الن انتقال حيازتها يتعارض مع مصالح التجارة  ،عليه فقد اثار هذا
الموضوع كثيرا من المشكالت القانونية التي تستلزم التحليل و الدراسة و وضع
الحلول المالئمة لها و خصوصا فيما يتعلق بالرهن.11
ثانيا -:الحقوق الفكرية
اختلف الفقه بصدد تكيف طبيعة حقوق الملكية الفكرية بين اتجاهات عدة كما
مفصل في ادناه-:
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االتجاه االول -:يرى بانها حقوق ملكية اال انه تعرض هذا االتجاه للنقد على اساس
ان حق الملكية يقتصر على المالك فضال عن انه حق مؤبد بينما الحقوق الفكرية
غير قاصرة على المالك وحده كما انها تنتهي بحلول اجل معين.14
االتجاه الثاني  -:يضعها ضمن قائمة الحقوق الشخصية كالحق في االسم و الشرف
و السمعة و الكرامة لذلك ال يمكن ان تكون محال للتعاقد و تمتاز بالخصوصية  ،و
قد تعرض هذا االتجاه الى النقد على اساس ان حق المؤلف اليمكن ان يكون اال اذا
كان يعرض للناس كما انه يمكن التعامل به و التنازل عنه بعكس الحقوق
الشخصية.13
االتجاه الثالث -:ينظر انصار هذا االتجاه الى الحقوق الفكرية بان لها جانبين جانب
شخصي و جانب مالي .و استنادا الى الجانب االول الشخصي يستطيع المؤلف
حمايه نتاجه الفكري من خالل الدعوى التي تحميه و استنادا الى الجانب الثاني
المالي يستطيع المؤلف او المنتج استثمار نتاجه الذهني عن طريق بيعه او التنازل
عنه.12
و قد اطلق المشرع العراقي في المادة  71الفقرة  1من القانون المدني على هذه
المنقوالت غير المادية تعبير االموال المعنوية حيث ذكر ( االموال المعنوية هي
التي ترد على شئ غير مادي كحقوق المؤلف و المخترع و الفنان)
ثالثا -:الحقوق الشخصية
تتخذ الحقوق الشخصية صور متعددة و هي-:
 -1الديون الثابته في الذمة  :يجوز رهن الدين سواء كان مصدر هذا الدين التزاما
عقديا ام كان ناشئا عن التزامات غير عقدية افعال ( نافعة او ضارة ) لكن ال يمكن
رهنه اال اذا كان ثابتا في محرر بصورة سند او اقرار بالدين .15
 -4الديون الثابتة في اوراق مالية:
و تتخذ هذه الديون ثالثة اشكال هي :
أ -سندات لحاملها  :تتضمن هذه السندات حق شخص يمثل دينا لصالح من يحملها،
و قد اختلف الفقه اختالفا كبيرا بشان رهن السندات لحاملها فذهب جانب من الفقه
الفرنسي الى انه يتبع في رهن هذه السندات ما يتبع في رهن الدين بصورة عامة و
قد اقرت محكمة النقض الفرنسية هذا الراي.16
و لكن يرى البعض بان هذا الراي غير موفق و قد انتقد من اغلب الفقهاء في
فرنسا و مصر  ،حيث يذهب هوالء انه القاعدة التقليدية المستقرة تشبه هذه السندات
بالمنقوالت المادية على اعتبار ان الحق الثابت بالسند يندمج فيه لدرجة انه يتداول
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بتداوله من يد الى يد ،وعليه ال يخضع الحكام رهن الديون و انما يخضع الحكام
رهن المنقوالت.17
ب -سندات اذنية اسمية  :مثل الكمبيالة و الصك المر و يتم رهن هذه االوراق
بالطريقة التي رسمها قانون التجارة لحوالة هذه السندات على ان يذكر ان هذه
الورقة قد تمت على سبيل الرهن  ، 18و ينفذ هذا الرهن دون الحاجة الى اعالنه.19
ج – سندات رسمية  :مثل اسهم و سندات الشركات و يدخل رهن هذه االوراق في
عموم نص المادة  1355من القانون المدني العراقي و يجب الرجوع فيه الى احكام
قانون الشركات بالكيفية التي ينظمها من حيث رهن هذه االسهم. 41

المطلب الثاني
الطبيعة القانونية للمنقوالت غير المادية
لقد تعرضت الفكرة التقليدية لتقسم االموال الى عقار و منقول 41الى نقد من جانب
من الفقه و طرح البعض االخر مفهوما جديدا لهذه االموال وعليه سوف نتناول اوال
نقد تقسيم االموال الى عقار او منقول و نتناول ثانيا تطور فكرة تقسيم االموال.
اوال -:نقد تقسيم االموال الى عقار او منقول
ينتقد البعض 44بشدة تقسيم االموال الى عقار و منقول و ينادي بان يستبدل به
تقسيم اخر و هو االموال المعينة تعيننا ذاتيا و االموال غير المعينة ذاتيا.
و يرى هوالء ان تقسيم االموال الى عقار و منقول قد بدأ يعاني من ظهور نوع
جديد من المنقوالت الهامة  ،و ان هذه المنقوالت و ان كانت تدخل في نطاق هذا
التقسيم اال انها ال تخظع الهم اثاره جميعا و هي االثار المتعلقة بنظام الملكية و اثر
الحيازه.43
فهذه المنقوالت الخاصة تابى الخضوع للقاعدة التي خضعت لها سائر المنقوالت
منذ القانون الروماني  ،و هي قاعدة الحيازة في المنقول  ،فهذه المنقوالت الجديدة
تتخذ فيما يتعلق بحق الملكية و الحقوق العينية نظاما شبيه بنظام الحقوق العينية على
العقار  ،النه يعتمد على مصدر الحق ال على واقع الحيازة  ،و ان هذه المنقوالت
ذات الطبيعة الخاصة اخذت تزداد عددا و اهمية و اخذ المشرع يعترف بوضعها
الخاص فيما يتعلق بترتيب الحقوق العينية دون نظر الى الحيازة  ،ومن هذه
المنقوالت التي ال تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول ( المنقوالت المعنوية ).42
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فلقد رتب المشرع الفرنسي 45بعض الحقوق العينية كالرهن دون نقل حيازة حتى
على المنقوالت العادية 46و على المثليات المتشابه 47و استغنى عن قاعدة الحيازة
ببعض االجراءات الكفيلة بحماية الحق العيني على هذه المنقوالت. 48
ثانيا -:تطور فكرة تقسيم االموال
ان التطور الذي حصل في السنوات االخيرة ادى الى ظهور مفهوم جديد لالموال
تميز بظهور اموال غير مادية و تعددت انواع هذه االموال و اكتسب البعض من
هذه االموال غير المادية قيما مالية باهضة تفوق احيانا القيم المالية لالموال التقليدية
كالعقارات و المنقوالت.
و دفع هذا المفهوم الجديد لالموال المشرعين في بعض الدول التي برزت فيها
اهمية القيم المالية لتلك االموال بالسعي الى منح اصحاب هذه االموال امكانية
االستفادة من قيمتها المالية و االقتصادية من خالل تمكينهم الحصول على االئتمان
الالزم لغرض الحصول على قروض من المؤسسات المالية برهن تلك االموال.
حيث يرى البعض 49ان هذا االتجاه تعزز بنشوء حركة تشريعية هدفت الى نزع
الصفة المادية عن القيم المنقولة المادية و تحويلها بتشريع الى اموال معنوية و كان
من تاثير ذلك ان مفهوم االموال في تلك الدول اصبح يقوم على مفهوم جديد هو
القي مة المالية و اصبحت هذه القيمة هي المحور المشترك بين االموال على اختالف
انواعها.
و عليه بدأ التشريع و يسانده الفقه بتطوير وسائل رهن المنقوالت غير المادية
بالصيغة التي تتالئم مع طبيعة هذه االموال  ،لذلك تعددت المنقوالت غير المادية
التي يجوز ان تكون محال لعقد الرهن  ،فضال عن تعدد القوانين المنظمة لها ،و من
ثم تعددت و سائل انشاء حق الرهن على تلك المنقوالت.
حيث ان كل منقول غير مادي له نظام قانوني خاص به ينظم استعماله و يحميه و
كذا الرهن الواقع عليه ايضا و ذلك الستحاله اعتماد نظام موحد ينطبق عليها
جميعها الختالف طبيعتها فيما بينهما اختالفا بينا.
فالمنقوالت غير المادية تاخذ صورا متعددة فهي عبارة عن سندات دين او عبارة
عن قيم منقولة منزوعة المادية او عبارة عن ارقام حسابات او اسهم شركات
االموال او ادوات تحويل او برامج حاسوب او براءات اختراع او افالم سينمائية او
31
اي نتاج ادبي او صناعي  ،و جميع هذه المنقوالت غير المادية كما يرى البعض
قابلة للرهن بنصوص قانونية خاصة و لكن لكل منها طريقة خاصة في انشاء الرهن
عليها.
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عليه و استنادا لظهور هذا النوع من المنقوالت غير المادية نشأ نظام قانوني
خاص لرهن المنقول و هو ما ادى الى ظهور نوع من الرهن ال يتضمن نزع حيازة
المدين الراهن  ،الن الراهن نفسه ال يمكن حيازه تلك االموال حيازه مادية  ،فهو ال
يمتلك سوى قيم مالية ال يوجد لها تمثيل مادي محسوس.
و نتيجة لذلك انقسم الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية لهذه المنقوالت غير المادية
ذات الطبيعة الخاصة التي تعتبر محال للرهن و عليه برز في الفقه اتجاهان-:
االتجاه االول  -:يرى البعض 31ان المنقوالت غير المادية طبيعتها الخاصة هي
صفة التعيين الذاتي فهذه المنقوالت تتميز بانها تحمل في داخلها دون حاجة الى
عنصر خارجي وسائل التعيين التي تكفي لتميزها عن غيرها من المنقوالت و
يترتب على هذه الصفة االساسية تغير جوهري في نظام الملكية و الحقوق العينية
عامة الذي ينطبق على هذه المنقوالت  ،فنظام الملكية على المنقوالت المتشابه البد
و ان يكون مختلفا عن نظام الملكية على العقار  .فنظرا الن المنقوالت العادية ليست
معينة تعينا ذاتيا فان الحق العيني يباشر من خالل حيازة االنسان  ،الن في هذه
الحيازة عنصر التعيين  ،حيث تعتبر الحيازة هي وسيلة التعيين الوحيدة التي تجعل
المنقول المادي يخضع للحق العيني  ،كذلك ال ينفذ حق الدائن المرتهن على المنقول
اال اذا انتقلت حيازة هذا المنقول اليه  ،الن انتقال الحيازة هو الوسيلة الوحيدة لتعيين
المنقول موضوع حق الرهن.
اما المنقوالت غير المادية ذات الطبيعة الخاصة فتخضع لنظام العقارات ( الرهن
التأميني ) الذي يتجرد من االستناد الى واقع الحيازة.
االتجاه الثاني -:يرى البعض االخر 34ان التطور الذي حصل في مفهوم االموال و
ظهور مفهوم جديد لالموال غير المادية انعكس بدوره على فكرة الرهن و ادى الى
ظهور نظام ( الرهن غير الحيازي )الوارد على منقول لم يقتصر على المنقوالت
غير المادية فاخذ يمتد ليشمل امواال منقولة مادية مثل رهن المركبات و السيارات و
السفن و الطائرات و الذي ساعد على دخولها ضمن نظام الرهن الالحيازي هو
وجود سجالت لها تسجل فيها التصرفات القانونية الواردة عليها  ،فيظهر الرهن
على تلك السجالت دون حاجة لنقل الحيازة الى الدائن المرتهن.
و يجد البعض 33تبريرا و تفسيرا عمليا لخروج المشرع عن فكرة الرهن الحيازي
الى الرهن الالحيازي بسبب تجنب مساؤى الحيازة المتمثلة بشكل رئيسي في تعطيل
القيمة المالية للمرهون بانتظار انقضاء الرهن.
و يرى البعض االخر بانه و بحسب الفكرة الحديثة السائدة االن في الفقه الفرنسي
يعتبر الرهن الالحيازي ( الرهن الطليق ) هو تطور لنظام الرهن الحيازي نشأ
تحت ضغط الضرورات العملية ليعالج المساوئ التي تتمثل في تجريد الراهن من
حيازة ما يرهن و ال ترى هذه الفكرة اي فارق جوهري بين الرهن الحيازي و
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الرهن دون حيازة فاالخير ال يعدو ان يكون مجرد تطور لالول  ،و الدليل على ذلك
ان الرهن الطليق ظل معروفا مدة طويلة بنفس تسمية الرهن الحيازي.32
و يتسأل هوالء كيف حدث هذا التطور من الرهن الحيازي الى الرهن من دون
التجرد من الحيازة ؟ يرى هوالء بان الفكرة ولدت نتيجة للضرورات العملية و لما
كانت العيوب التي نسبت لنظام الرهن الحيازي تنبثق كلها من اعتبار تجريد الراهن
من الحيازة فان التطور قد حدث ليتالفى هذا العيب الجوهري و يبقى للراهن حيازة
ما يرهن.35
تحليل و استنتاج :
ان الفكرة االساسية للرهن الحيازي في المفهوم التقليدي للرهن قائمة على اساس
عنصرين متالزمين هما الحيازة او حق حبس المال المرهون و العنصر االخر هو
اعطاء حق الرهن او السلطة العينية او الحق العيني الذي يمنح للدائن المرتهن و من
خالل الربط بين هذين المفهومين الحيازة و حق الرهن  ،فانه و حسب المفهوم
التقليدي ينشأ حق الرهن من اللحظة التي يتولى فيها حيازة المال المرهون .
اال انه مع ظهور فكرة المنقول الالحيازي غير المادي حدث تردد كبير لدى الفقه
بتطبيق نظام الرهن الحيازي على هذه المنقوالت غير المادية و لكن الواقع العملي
يشير بانه اليوجد مانع من تطبيق نظام الرهن الحيازي على هذه المنقوالت و ذلك
الن جوهر هذا النظام المتمثل بـ ( الحيازة ) و اعطاء حق الرهن او السلطة العينية
متوفرة حتى في المنقوالت غير المادية  ،النه من الممكن ان تكون هذه المنقوالت
غير المادية مح ال للرهن حتى و ان كانت ال تقبل الحيازة المادية الفعلية و ال يمكن
ان يتم نزعها من يد مالكها النه اصال ليس لديه حيازة مادية عليها لكنه من جانب
اخر يملك سلطة التصرف بامواله غير المادية من خالل بيعها او تاجيرها او حتى
التنازل عنها  ،و اذا كان صاحب هذه االموال يمتلك سلطة التصرف و التنازل فانه
من باب اولى يمتلك سلطة ترتيب حق عيني اصلي او تبعي على هذه االموال  ،النه
من يمتلك الكل يمتلك الجزء  ،فعليه يستطيع ان يرهن هذه االموال باعتبار ان
الرهن هو احد القيود العينية  ،و مادام الرهن هو قيد عيني يقيد من سلطة المالك
عل ى التصرف بتلك الحقوق فان تقيد سلطته بالتصرف بتلك االموال غير المادية
يكفي لكي نكون امام نتيجة مساوية لنظام نزع الحيازة في الرهن على المفهوم
التقليدي الوارد على االموال المادية.
و تحت تاثير االعتبارات المذكورة اضطر المشرع الفرنسي بموجب المرسوم
التشريعي رقم  326 – 4116في  43اذار  4116الى وضع نظام قانوني خاص
برهن المنقوالت غير المادية  ،حيث عرف المشرع الفرنسي في القانون المدني
بموجب المادة  4355رهن المنقوالت غير المادية بانه ( هو تخصيص اموال
منقولة غير مادية او مجموعة من االموال المنقولة غير المادية الحاضرة او
المستقبلية ضمانا لتنفيذ التزام و يكون اتفاقا او قضائيا ) .36
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و ايضا بموجب المرسوم التشريعي المرقم  1812 – 4116في  43كانون االول
 4116المتخذ لتطبيق المادة  4338من القانون المدني الفرنسي و المتعلقة بشهر
رهن المنقول دون نزع الحيازة و بذلك يكون المشرع الفرنسي قد وضع نظاما
متكامال لرهن المنقوالت غير المادية و ادرج ذلك في القانون المدني .
اما بالنسبة الى موقف المشرع العراقي فهو لم يتناول موضوع رهن المنقوالت
غير المادية سوى في المواد  1361 – 1352من القانون المدني و المتعلقة برهن
الدين و السندات االسمية و السندات المر واضعا بذلك نظرية عامة لرهن الديون و
السندات و قد احال بذلك الى القوانين الخاصة المتعلقة بالتجارة فيما يتعلق بها اما
بالنسبة للمنقوالت غير المادية االخرى فهو لم يتطرق لها في القانون المدني.
لذلك يذهب البعض 37بانه اذا لم يتعرض القانون المدني لرهن المنقوالت غير
المادية كحق االنتفاع بمنقول و حقوق الملكية الفكرية و الفنية  ،فانه يرى بان رهن
هذه الحقوق يسري بحق الغير باتباع القاعده في رهن المنقوالت اي بتدوين عقد
الرهن في ورقة ثابته التاريخ متضمنه بيانا كافيا للمرهون و للدين المضمون.
عليه اليوجد نظام قانوني جامع لها فضال عن ان الرهن في القانون المدني
العراقي و خصوصا الحيازي ال يتم اال بالقبض استنادا الى المادة 1344الفقرة  1و
التي تنص بانه يشترط لتمام الرهن الحيازي و لزومه على الراهن ان يقبض
المرتهن المرهون.
عليه اليكون الرهن الحيازي تاما اال بحيازة المرتهن المال المرهون فوجود المال
المرهون اذن شرط تمام و ليس ركن انعقاد و لذا يثار التساؤل هل يجوز االتفاق
بين الراهن و المرتهن قبل حيازة المال المرهون ؟ نعم يجوز ذلك و لكن اليتم
الرهن اال بالحيازة و يجب على الراهن ان يسلم المال المرهون و اال يعتبر مخال
بالتزامه .
عليه ينبغي للمشرع العراقي التدخل التشريعي لمعالجة هذا النقص و ايراد
نصوص شاملة تعالج رهن المنقوالت غير المادية  ،و ان يتم اعداد نظام تشريعي
عام بدال من النصوص الموزعة بين القوانين المتعددة التي تنظم الملكية الفكرية و
القانون المدني.
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المبحث الثاني
شروط رهن المنقوالت غير المادية
ينبغي التمام عقد رهن المنقوالت غير المادية من توافر شروط معينة التمام هذا
العقد فضال عن اجراءات و شروط اخرى تتطلبها الطبيعة القانونية الخاصة لهذه
المنقوالت غير المادية.
و يجب ان اليغيب عن الذهن ان هذا العقد هو كسائر العقود ينبغي ان تتوافر فيه
شروطه العامة من تراضي و محل و سبب  ،اذ هذه الشروط تعتبر عماد كل
تصرف قانوني  ،عليه سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين نتناول في االول
الشروط العامة و في الثاني الشروط الخاصة.
المطلب االول
الشروط العامة
اذا كانت الشروط العامة الموضوعية الي تصرف قانوني متمثلة بالتراضي و
المحل و السبب  ،فان عقد رهن المنقوالت غير المادية ينبغي به ان تتوافر هذه
الشروط و هذا ما سنبحثه تباعا -:
اوال -:التراضي
يعتبر التراضي اساس العقد و بدونه ال ينشأ اي تصرف قانوني و يتوفر التراضي
بتبادل طرفي العقد ارادتيين صحيحتين و متطابقتيين.38
و هذا التطابق يتحقق من خالل تالقي االيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول
المتعاقد االخر 39على نحو يتسم باالتفاق على العناصر الجوهرية المتعلقة بعقد
الرهن.
عليه يجب ان تكون ارادة كال الطرفين خالية من العيوب و اال فال يعتد بها اذا
صدرت من كامل االهلية الذي شاب رضاه غلط او تغرير مع غبن او اكراه او
استغالل  21اذ التصرف ينبغي ان تتوافر فيه جميع الشروط من حيث تحقق االهلية
القانونية او النيابة او الوالية ان تكون صحيحة مستوفية لجميع شروطها.

ثانيا -:المحل
ينبغي في المال المرهون تحقيق الشروط التي اقتضتها القواعد العامة من حيث :
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 -1ان يكون المال المرهون معينا تعينا دقيقا نافيا للجهالة و الغرر.
 -4ان يكون المال المرهون مما يصح التعامل به و يجوز بيعه بالمزاد العلني.
 -3ان يكون المال المرهون مملوك للراهن.
ان هذه الشروط المذكورة اعاله هي قاعدة عامة تخضع لها جميع انواع الرهون
من حيث وصف المال المرهون وصفا دقيقا حتى ال يختلط بمال من اموال الراهن
او المرتهن و هو ما يصطلح عليه بمبدأ تخصيص المال المرهون.
و يضيف البعض 21شرطا اخر من شروط المحل حيث يرى بانه يشترط في المال
المرهون ان يكون قابال للحيازة الن الحيازة شرط اساس بدونه ال ينعقد العقد  ،فاذا
كان الشئ مما اليمكن حيازته استحال رهنه.
في الواقع ال نتفق مع هذا التوجه حيث انه اذا صح طلب ان يكون المال المرهون
يتطلب الحيازة و ينسجم مع مفهوم المنقول المادي فان ذلك اليصح و الينسجم مع
فكرة المنقوالت غير المادية فضال عن انه ال يستوعب التطورالذي وصلت اليه
فكرة الرهن.
عليه قد ادى ذلك الى تراجع اصحاب الراي اعاله الى التخفيف من حدة ذلك و
الذهاب بالقول على انه اليستلزم الحيازة الحقيقية للمال المرهون بل الحيازة الرمزية
تكفي لذلك و سندهم في ذلك ان المشرع اجاز رهن الديون مع عدم امكانية تصور
حيازتها حيازة حقيقية مكتفيا بحيازة السندات المثبته لها.24
ثالثا -:السبب
تقضي القواعد العامة في السبب ان يكون موجودا و ان يكون مشروعا ، 23و
السبب في الرهن هو الدين المضمون و لذلك ينبغي ان يكون موجودا او قابال
للوجود و هذا الشرط ال يتحقق اال اذا نشأ الدين صحيحا باالضافة الى ان يكون
الدين المضمون معينا تعينا كافيا من حيث المصدر و التاريخ و محله و مقداره  ،و
ان يكون الدين نشأ عن سبب مشروع و غير مخالف للنظام العام و االداب كان
يكون الدين قد نشأ عن دين قمار  ،ثم ياتي الرهن ضمانا لهذا الدين.

المطلب الثاني
الشروط الخاصة
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يمكن ان يحصل لدينا خلط بالنسبة الى طبيعة نظام الرهن الذي تخضع له
المنقوالت غير المادية  ،حيث ان ما استقر عليه الفقه و التشريع في اغلب االنظمة
القانونية ان هناك نظامين للرهن  ،و يطرح الفقه نظاما ثالثا لهما يجده فعال في
اطار رهن المنقوالت غير المادية و سنتناول بحث هذه االنظمة و كما يأتي:
النظام االول -:الينفذ الرهن بحق الغير اال عن طريق القيد في سجل معين
كالسجالت العقارية مثال و لكن ما يمييز هذا النظام القانوني الخاص بالرهن انه
اليتطلب انتقال الحيازة من الراهن سواء كان مدينا ام كفيال عينيا الى الدائن المرتهن
 ،و هذا الرهن قاصر على العقارات و حدها و هو ما يسمى بالرهن التاميني او
22
الرسمي ( ) hypotheque
النظام الثاني -:ال ينفذ الرهن بحق الغير اال بعد ان تنتقل الحيازة للمال المرهون من
يد الراهن الى الدائن المرتهن و من هنا جاءت تسميته بالرهن الحيازي (.25)gage
النظام الثالث -:يرى البعض االخر ان رهن المنقوالت غير المادية كحقوق الملكية
الفكرية و االدبية و الفنية  ،يسري في حق الغير باتباع القاعدة في رهن المنقوالت
اي بتدوين عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ متظمنه بيانا كافيا للمرهون و للدين
المضمون و بحسب راي هوالء ان رهن هذه الحقوق ال يتم اال بتسليم الورقة التي
تتضمن الحق او ما يشبهه كالتمثال الذي ينحته النحات و الصورة التي يرسمها
26
الفنان
عليه يرى البعض 27ان معيار التفرقة الذي كان سائدا في الفقه قبل ظهور
المنقوالت ذات الطبيعة الخاصة بين الرهن التاميني او الرسمي و الحيازي هو
طبيعة كل منها  ،فاالول كل رهن يقع على عقار و الثاني كل رهن يقع على منقول.
بينما يرى البعض االخر 28انه بعد ان ظهرت المنقوالت الخاصة اصبح من
الممكن ترتيب الرهن عليها دون نقل حيازة و ان هذا الرهن يتم عن طريق التسجيل
( القيد ) في سجل معين شانه شان الرهن التاميني او الرسمي على العقار.
عليه بدأ الفقه بحسب راي البعض29يالحظ الخطأ الذي كان واقعا فيه حين جعل
موضوع الرهن معيارا للتفرقة فبدأ يميل الى االستناد الى المعيار الحقيقي المستمد
من طبيعة الرهن ذاته  ،فالرهن التاميني ال يتضمن انتقال الحيازة من المدين الراهن
الى الدائن المرتهن بينما يعتبر انتقال الحيازة هو جوهر الرهن الحيازي.
و عليه يمكن القول في رهن المنقوالت غير المادية ان اهم شروط رهنها هي
الشكلية او الكتابة و الشهر او االعالن و سنتناول ذلك في ادناه-:
اوال -:الشكلية او التسجيل.
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ان اهم شئ يمييز رهن المنقوالت غير المادية في عملية رهنها انه ال يحتاج الى
نقل حيازتها لعدم امكانية تحقق ذلك و ان يبقى الراهن محتفظا بالحيازة الفعلية و
لكن يتم ذلك باجراءات شكلية معينة من خالل القيد في السجالت و ان القيد في
51
السجل الخاص بكل منقول غير مادي سواء كان براءة اختراع 51ام حقوق مؤلف
فيتم تاشير ذلك كل حسب االحوال التي تنظمه.
اذ الشرط االساس الذي سيمييز رهن المنقوالت غير المادية عن المنقوالت المادية
هو القيد في السجل او وضع اشارة في السجالت او االوراق التي تثبت ملكية هذه
المنقوالت غير المادية تفيد رهن هذه المنقوالت.
و لكن قد يثار التساؤل بصدد االساس الذي يتم الرجوع اليه في استنباط االحكام
عند نقص القواعد الخاصة المتعلقة برهن المنقوالت غير المادية هل نجدها في
احكام الرهن التاميني على العقار ام نجده في احكام الرهن الحيازي على المنقول؟
يرى البعض 54ان اكثر الفقهاء يقررون انه طالما المنقوالت غير المادية هي
(منقول) فان نظام القيد في السجل الذي يطبق عليها ماهو اال نقل رمزي للحيازة و
انه عند نقص النصوص فان الرجوع يكون الى االحكام العامة في رهن المنقول
رهنا حيازيا.
و ينتقد البعض االخر 53الراي اعاله النه يؤدي الى الخلط فالرهن دون نقل
ا لحيازة نظام يرتبط بالمنقوالت غير المادية باعتبارها منقوالت ذات طبيعة خاصة
بينما الرجوع الى االصل في احكام الرهن الحيازي يستند الى اعتباره منقوال عاديا
ال يختلف عن سائر المنقوالت .
لذلك يذهب البعض االخر الى ان الفقه قد بدأ مؤخرا يتحدث عن تغير مفهوم دور
ان تقال الحيازة ( رفع يد الراهن عن المرهون ) في عقد الرهن الحيازي للمنقوالت
من جهة و منازعة الخصيصة العينية لعقد الرهن الحيازي من جهة اخرى  ،و
بعبارة ادق االتجاه نحو انشاء الرهن الحيازي دون حاجة لرفع يد الراهن عن
المرهون  ،على اعتبار ان انتقال الحيازة شرط لالحتجاج بالرهن قبل االغيار و
ليس بركن الزم لنشأة عقد الرهن الحيازي للمنقوالت  ،و هكذا تطور مفهوم انتقال
الحيازة من حماية مصالح الدائن فحسب الى عده الى جانب ذلك اجراء وقائيا
لالغيار حيث ان رفع يد المدين له دور مماثل للتسجيل المفروض في ميدان الرهن
العقاري.52
و قد حسم المشرع الفرنسي مشكلة تسجيل رهن المنقوالت غير المادية و ذلك من
خالل المرسوم التشريعي رقم  1812 – 4116في  43كانون االول لسنة 4116
المتخذ لتطبيق نص المادة  4338من القانون المدني المتعلقة باجراءات الرهن دون
نزع الحيازة.
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حيث نص في المادة االولى 55من القسم االول الخاص باجراءات القيد بان رهن
المنقول غير المادي يتم بناء على طلب من الدائن و يتم تاشير ذلك في سجل خاص
ممسوك لدى رئيس قلم محكمة التجارة و يمكن ان يكون السجل الكترونيا  ،و يتم
اعطاء رقم متسلسل لعقد رهن المنقول غير المادي ،و الذي يجب ان تحدد فيه
البيانات االتية:56
 -1منشئ الرهن و الدائن.
 -4تاريخ العمل القانوني المنشئ للضمان.
 -3قيمة اصل الدين المضمون  ،تاريخ استحقاقه  ،معدل فوائده.
 -2تعين المال المرهون مع ذكر عناصر تحديده.
 -5بالنسبة للشركات المرهونة حصصها و تسمية الشركة و عنوان مركزها
الرئيسي .
 -6الفئة التي ينتمي اليها المال المخصص للضمانة.
و يسلم رئيس قلم المحكمة نسخ من عقد الرهن  ،و قد انشاء المشرع الفرنسي
استمارة الكترونية وطنية خاصة باجراءات رهن المنقوالت غيرالمادية دون نزع
الحيازة ،57و بهذا يكون المشرع الفرنسي قد وضع نظاما متكامال خاصا برهن
المنقوالت غير المادية.
بينما نجد ان المشرع العراقي في اطار رهن المنقوالت غير المادية فهو متردد
بين التسجيل و الكتابة ، 58حيث ان التسجيل يقتضي وجود نظام قانوني معين و
سجالت رسمية خاصة تنظم رهن و تداول المنقوالت غير المادية  ،اما بالنسبة
للكتابة فيمكن االحتجاج بها من خالل ورقة عادية 59بين الراهن و المرتهن  ،فنجد
ان المشرع العراقي تزمت في رهن بعض المنقوالت غير المادية حيث التزم
بالشكلية من خالل ضرورة القيد في سجالت رسمية  ،بينما في منقوالت اخرى غير
مادية لم يشترط التسجيل و اكتفى بالشكلية البسيطة المتمثلة بالكتابة.
فعلى سبيل المثال نجد في قانون حماية حق المؤلف المعدل اجاز المشرع للمؤلف
ان ينقل الى الغير حقوق االنتفاع اال انه نقل هذه الحقوق ال يترتب عليها اعطاء
الحق في مباشرة حق اخر و قد اشترط لصحة هذا التصرف ان يكون مكتوبا و ان
يحدد صراحة و بالتفصيل كل حق يكون محال للتصرف مع بيان مداه و غرضه و
مدة االستغالل و مكانه.61
و يرى البعض 61ان المعنى الظاهر لنص المادة  38من قانون حماية حق المؤلف
العراقي رقم  3لسنة  1971المعدل يقود الى االعتقاد بان الكتابة ركن في
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التصرفات الواردة على حق من الحقوق المالية للمؤلف و ان غيابها يؤدي الى
البطالن.
عليه يبدو ان موقف المشرع العراقي في اطار حق المؤلف اخذ بالشكلية البسيطة
المتمثلة بالكتابة من خالل ورقة عادية بين المؤلف و المتصرف له.
لذلك يذهب البعض 64الى انه يبدو االمر كانه تشبيه الكتابة في التصرفات الواردة
على حق المؤلف بشرط القبض في العقود العينية التي يشترط فيها المشرع القبض
لتمام العقد  ،مثل عقد الرهن الحيازي  ،لكن بحسب راي هوالء ان شرط القبض
غير الكتابة فاالول يدل على حيازة القابض للشئ حيازة مادية  ،و هذا مالم يشترط
في التصرفات الواردة على حقوق المؤلف  ،و ان الغاية من القبض هي منع الضرر
الذي يترتب على غيابه بطالن العقد.63
اما في جانب اخر نجد ان المشرع العراقي تشدد في موضوع الشكلية حيث لم
يكتف بالكتابة كما ورد في قانون حماية حق المؤلف و انما اشترط التسجيل في
سجالت رسمية معدة لهذا الغرض  ،حيث يشترط لرهن براءة االختراع و كافة
التصرفات القانونية الواردة عليها لكي يكون للتصرف حجة في مواجهة الغير تاشير
ذلك في السجل المعتمد من قبل مسجل براءة االختراع و النماذج الصناعية في
الجهاز المركزي للتقيس و السيطرة النوعية 62و كذلك قد نص ايضا على اعتماد
التسجيل في السجالت اساسا لنفاذ الرهن في اتجاه الغير من تاريخ التسجيل في
السجالت فيما يتعلق برهن الساللة النباتية او الصنف الهجين. 65
ثانيا :الشهر او االعالن.
يعتبر الشهر او االعالن من الشروط الخاصة برهن المنقوالت غير المادية و رغم
ذلك يرى البعض 66من الصعب شهر الحقوق التي تترتب على المنقوالت و لهذا فقد
اخضعت التشريعات المنقول لقاعدة اخرى غير الشهر و هي قاعدة الحيازة بدال من
الشهر.
لذلك يرى هوالء من الصعب تصور خضوع المنقول لنظام رهن ال يعتد اصال
بالحيازة ،خشية التصرف فيه الى شخص اخر حسن النيه ال يستطيع الدائن المرتهن
ان يحتج بحقه في الرهن في مواجهته.67
بينما يذهب فريق اخر الى القول بانه ليس هناك مايحظر على تقرير رهن مع عدم
نقل الحيازة  ،و ال يستند في ذلك الى ان عدم نقل الحيازة في عقد عيني صحيح و
مطابق للقواعد القانونية  ،بل يستند الى ان المشرع في تقريره لشرط نقل الحيازة
انما اراد اخبار الغير  ،اي ان المشرع نظر الى نقل الحيازة باعتبارها اداة للعالنية
و وسيلة لالشهار  ،و اذا كان من السهل الحصول على العالنية بطريق خالف
طريقة نقل الحيازة فلماذا ال يعمل بهذه الطريقة االخرى بدال من طريقة الحيازة و
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ماينسجم عنها من المضايقات و االضرار و ربما كانت مستحيلة بعض االحيان  ،و
وربما كان مما ال يتعارض مع طبيعة عقد الرهن القول بمحو شرط نقل الحيازه فيه
 ،الن الغرض االساسي من الرهن تقرير حق االولوية للمرتهن على الشئ و يتحقق
هذا الغرض سواء كان الرهن موجودا تحت يد الدائن ام تحت يد غيره.68
لكن الطبيعة غير المادية التي افرزتها المنقوالت الحديثة جعلت البعض 69يفكر
مليا في مسألة رهن المنقوالت و ذلك الهمية هذه المنقوالت و المنفعة االقتصادية
التي يحققها االحتفاظ بها و يرى بان هناك نظامين للشهر و هما-:
الشهر السلبي -:و هو اجراء يتطلبه المشرع في رهن بعض المنقوالت  ،و لكنه ال
يرقى الى درجة الشهر الذي يخول الدائن حق التتبع صراحة ،و انما الشهر هنا
مجرد و سيلة العالم الغير ان المال لم تعد ملكيته محررة من القيد.71
الشهر االيجابي -:يقتضي هذا النظام ان حق الدائن يرتبط بقيد الرهن في سجالت
رسمية و من ثم يقوم الشهر على هذا االساس ، 71عليه فالعالنية التي يحققها الشهر
هنا تعتبر عالنية كاملة يمكن للدائن ان يمارس من خاللها حق التتبع على
المرهون.74
و قد تبنى المشرع الفرنسي هذا الموقف حيث نص في المادة  4338بانه ( يشهر
الرهن بقيد ه في سجل خاص تنظم دقائقه بموجب مرسوم صادر بعد استشارة مجلس
الدولة) و قد صدر فعال مرسوم تشريعي ينظم اجراءات الشهر الخاص برهن
المنقول دون نزع الحيازة.73
و على هذا االساس فقد ذهب المشرع الفرنسي في المادة  4321من القانون
المدني الى اعتبار الرهن اذا تم دون نزع حيازة فان حق االولوية او االفضلية تكون
للدائن المرتهن الذي تم شهر رهنه وفق االصول و تكون له حجة على الدائن
المرتهن المتاخر في المرتبة حتى لو كان االخير يحبس المال المرهون في يده.72
و يبدو ان المشرع العراقي ايضا قد تبنى النظام االخير الشهر االيجابي حيث انه
اشترط لرهن بعض المنقوالت غير المادية ونفاذ هذا الرهن في حق الغير باالضافة
الى التسجيل ان يتم الشهر في نشرات خاصة تصدر لهذا الغرض.
فعلى سبيل المثال لنفاذ رهن براءات االختراع  ،و النماذج الصناعية ينبغي ان يتم
تاشير ذلك الرهن في السجالت الرسمية ، 75و من ثم يتم نشر ذلك الرهن  ،و قد
حدد ذلك بموجب المادة  11من نظام براءة االختراع و النماذج الصناعية رقم 41
لسنة 1971حيث تنص الفقرة  3من المادة المذكورة بانه ( يعلن المسجل في النشرة
مايلي  -3 :انتقال ملكية البراءة و رهنها و حجز ها و كل تصرف اخر يطرأ
عليها) ،و كذلك تطلب المشرع في المادة  12من النظام المذكور لنفاذ رهن النموذج
الصناعي قيام المسجل بالنشر في النشرة اعالنا يتضمن بيان ذلك.
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و قد تبنى المشرع العراقي هذا االتجاه ايضا فيما يتعلق بحماية الدوائر المتكاملة
حيث اكد في قانون براءات االختراع و النماذج الصناعية و المعلومات غير
المفصح عنها و الدوائر المتكاملة و االصناف النباتية رقم  65لسنة  1971في
الفصل الثالث مكرر ثانيا في المادة  4على ضرورة تنظيم سجل تحت اشراف
المسجل يسجل فيه تصاميم الدوائر المتكاملة و اي رهن او حجز عليها.76
المبحث الثالث
التكييف القانوني لعقد رهن المنقوالت غير المادية
اذا كان الفقه قد اختلف حول الطبيعة القانونية للمنقوالت غير المادية و ذلك
لصعوبة حيازتها حيازة مادية و عدم امكانية ادراجها تحت مفهوم التقسيمات
التقليدية لالموال و من ثم صعوبة حيازتها  ،فانه ايضا قد اختلف بصدد تكييف عقد
الرهن الوارد على هذه المنقوالت غير المادية و نتيجة ذلك تعددت االراء عليه
سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين نتناول في المطلب االول التكييف القانوني لعقد
رهن المنقوالت غير المادية  ،و في المطلب الثاني سنتناول فيه التحليل المقترح
لتكييف عقد رهن المنقوالت غير المادية.
المطلب االول
االتجاهات الفقيه السائدة حول تكيف عقد الرهن
لقد اختلف الفقه اختالفا بينا حول تكييف عقد رهن هذه المنقوالت غير المادية  ،و
ان هذا االختالف مرده يرجع الى تحديد النظام القانوني الذي سيخضع له عقد
الرهن  ،و نتيجة ذلك برزت اتجاهات فقيه عدة و سنتناولها بالتفصيل االتي -:
االتجاه االول -:يرى البعض 77ان رهن المنقوالت غير المادية يخضع الحكام
الرهن ا لتاميني مادام هذا الرهن يتم دون حيازة المال المرهون  ،حيث ان رهن هذه
المنقوالت يتشابه من حيث التنظيم مع التامين العقاري و عليه يجب ان يخضع
الحكام هذه الرهون.
و يؤيد البعض االخر 78هذا االتجاه حيث يرى ان التطور يشهد بامكان ترتيب حق
على منقول دون نقل حيازته و في هذه الحالة يمكن اخضاع المنقول لنظام الرهن
التاميني  ،اذ ان بعض المنقوالت استجابت طبيعتها لنظام شبيه بالرهن التاميني من
حيث خضوعها لتنظيم اداري معين يتمثل بقيد و تسجيل التصرفات القانونية الواردة
عليها  ،و ذلك النه يتعذر اخفائها و تهريبها من سيطرة الدائن و يحرص المدين
على االحتفاظ بها.79
و يذهب انصار هذا االتجاه 81الى اكثر من ذلك حيث يرون بانه ال يوجد هناك
فارق في الطبيعة بين رهن المنقوالت غير المادية دون حيازة و الرهن التاميني
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للعقار  ،النه كما يبدو و حسب وجه نظرهم  ،ان وسيلة االحتجاج بكل منهما هي
التسجيل  ،فالتسجيل عندهم ليس من جوهر العقار  ،فضال عن ان التسجيل ليس
ضرورة لقيام حق التتبع و انما هو ضرورة تنظيم ترتيب الدائنين في االستيفاء للدين
ايضا.
و على هذا االساس يؤكد انصار هذا الراي81الى تطبيق القواعد الخاصة بالرهن
التاميني في حال عدم وجود نصوص تتعلق برهن المنقوالت غير المادية في
التشريعات الخاصة المنظمة لها  ،على اعتبار ان القواعد الخاصة بالرهن التاميني
تمثل مصدرا عاما لمثل هذه الرهون اذا كانت تخضع للتسجيل.
االتجاه الثاني -:يذهب انصار هذا االتجاه 84الى القول بان عقد رهن المنقوالت غير
المادية هو عقد رهن حيازي يخضع للقواعد التقليدية الخاصة بالرهن الحيازي  ،و
اذا كان عقد الرهن الحيازي يخول الدائن سلطة الحبس  ،فانه في عقد رهن
المنقوالت غير المادية يكون الشهر بديال للحيازة و يحل التتبع محل الحبس.
عليه و استنادا الى هذا الراي فانه يتم بدال من انتقال الحيازة و حبس المال
المرهون منع المدين من التصرف في وعاء الرهن من خالل شهر اجراءات الرهن
و يمنح الدائن سلطة التتبع.
و ينتقد البعض 83هذا االتجاه حيث يرى ان منع المدين من التصرف في بعض
الرهون ال يجوز ان يرتبط مع الحق في الحبس ،فالحق في الحبس ليس اال مانعا
واقعيا من التصرف فهو ليس بمانع قانوني النه ال يؤدي الى بطالن التصرف
الصادر من المدين في المال المرهون.
االتجاه الثالث -:يذهب انصار هذا االتجاه للقول بان طبيعة عقد رهن المنقوالت
غير المادية ال يعتبر رهنا تامينيا  ،النه اليمكن االستناد على فكرة الرهن التاميني
الن جوهر هذا العقد قائم على رهن العقارات  ،فضال عن ان عقد الرهن الحيازي
هو من العقود العينية و ان هذه العقود اليمكن القول بها في حالة عدم نقل الحيازة ،
و ان تقرير هذا النوع من الرهن من جانب بعض المشرعين منح امكانية رهن
المنقول دون حيازة و هو من ثم ينصب على منقول اليمكن حمايته بحق التتبع. 82
و عليه فانه وفقا لهذا الراي ال يمكن اعتبار رهن المنقوالت غير المادية ال تامينيا
( رهن رسمي ) و ال حيازيا ( رهن حيازي ) و انما هذا الرهن استثناء من هذين
النظامين تقرر بنص تشريعي.
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المطلب الثاني
التحليل المقترح لتكيف عقد رهن المنقوالت غير المادية
يبدو ان اساس المشكلة يرجع مرده الى المادة  4479من القانون المدني
الفرنسي ،85و التي تقابل المادة  1163من القانون المدني العراقي 86حيث تقضي
المادة المذكورة ان المنقوالت تخضع لقاعدة التملك بالحيازة  ،و عليه انه البد لنفاذ
الرهن من انتقال الحيازة الى الدائن المرتهن.87
اال ان المشكلة التي حصلت لدى القضاء الفرنسي بعدم امكانية تطبيق هذه المادة
على الحقوق غير المادية العائدة لمؤلف على نتاج عمل فني ، 88و ال على
المنقوالت غير المادية 89و ال على التذكارات العائلية ،91و يبدو ان الحاجة لرهن
هذه المنقوالت غير المادية بال نقل حيازة هي الحافز االساسي الذي دفع المشرع
الفرنسي الى اصدار قانون  44شباط 1922الخاص باالفالم السينمائية و التي تضم
مجموعة عناصر بعضها مادي و البعض االخر غير مادي  ،حيث اثارت مشكلة
كيفية نقل حيازة هذه المجموعة من العناصر من المدين الراهن الى الدائن المرتهن
قبل صدور هذا القانون امام القضاء الفرنسي على نحو يشبه الى حد كبير ذات
المشكلة التي عرضت من قبل كمايراها البعض 91بالنسبة للمحل التجاري ،عليه
لجاء المتعاملون بهذا النوع من المنقوالت الى حيل مشابهة تهدف الى نقل حيازة
رمزية مع بقاء استغالل الفلم السينمائي لصالح المدين الراهن اال انها و كما يراها
هوالء لم تكن كافية لحماية الغير  ،و الحماية الدائن المرتهن نفسه من غش المدين
الراهن.
لذلك تدخل المشرع الفرنسي بموجب القانون المذكور اعاله لكي ينظم سجال عاما
محله المركز القومي للسينما في باريس ( centre national de la cinema
)  tographieو واجب لسريان التصرفات و االحكام المتعلقة باالفالم السينمائية
ان تقيد في هذا السجل و ان تبدأ هذه القيود بايداع السند المؤقت او النهائي الدال
على وجود ال فلم و المتضمن سائر عناصره التي تكفل تعينه تعينا ذاتيا مانعا  ،و
عليه فقد نظم هذا القانون بعد ذلك احكام رهن االفالم السينمائية بما يتفق مع طبيعته
الخاصة و مع حاجات استغالله.94
و لكن يبقى السؤال االهم و الذي لم تتم االجابة عليه لحد االن هو هل ان هذه
المنقوالت تخضع لنظام الرهن التاميني او تخضع لنظام الرهن الحيازي ؟  ،نعتقد
ان كال النظامين لهما مميزاتهما الخاصة بهما و قد استغرق بذلك كثير من الوقت
استيعاب المفهوم التقليدي لتقسيم االموال باعتبارها عقارا او منقوال لذلك فان
محاولة توسيع احد هذين النظامين تب دو محاولة معقدة و محفوفة بالمخاطر لرسوخ
كل من هذين المفهوميين لفترة زمنية طويلة فضال عن وجود مفاهيم راسخة لها ال
يمكن تقويضها لكي تتالئم مع هذا المفهوم الجديد عليه نعقتد بان من الضروري ان
يتم استحداث نظام جديد خاص برهن هذه المنقوالت التي تابى طبيعتها ان تتالئم
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تحت اي من هذين المفهومين و هو فعال ما بداءه الفقه القانوني بطرح مفهوم جديد
للرهن في الفترة التي ظهرت فيها المنقوالت ذات الطبيعة الخاصة التي تابى
طبيعتها الحيازة كالطائرات و السفن و يتمثل هذا النظام بطرح مفهوم جديد للرهن
الحيازة ليست عنصرا فيه و يطلق على هذا النظام الرهن الطليق او الرهن
الالحيازي.
عليه من اجل حسم مشكله رهن المنقوالت غير المادية سوف نكون امام خيارين
ال ثالث لهما  ،و سنتناول الخيارين ادناه موضحين مزايا و عيوب كل منهما-:
الخيار االول -:ان يكون هناك تنظيم قانوني خاص لكل من المنقوالت غير المادية و
تنظيم ذلك بقانون خاص كما في رهن االفالم السينمائية  ،و اخر خاص برهن
حقوق المؤلف و اخر برهن برامج الحاسوب ...الخ من المنقوالت غير المادية و
يجب ان يتابع المشرع بالتعديل و التشريع هذه االنظمة مع ظهور نوع جديد من
المنقوالت و هذه طريقة فيها كثير من التعقيدات فضال عن تعدد التشريعات و
ضرورة تعديلها بين الحين و االخر ،مع ما يستجد من تطور علمي و فني و تقني.
و هذا الخيار سار عليه المشرع العراقي في القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية مثل
قانون حق المؤلف رقم  3لسنة  1971المعدل و قانون براءات االختراع و النماذج
الصناعية و المعلومات غير المفصح عنها و الدوائر المتكاملة و االصناف النباتية
رقم  65لسنة  1971المعدل و قانون تسجيل و اعتماد و حماية االصناف الزراعية
رقم  15لسنة  ، 4113حيث انشأ المشرع العراقي انظمة متعددة لرهن المنقوالت
المادية  ،فهو تارة يكتفي بالكتابة كشرط للرهن كما في قانون حق المؤلف و تارة
اخرى يقتضي تسجيل ذلك الرهن في سجالت خاصة.
ال يخفى على القارئ ان المسلك الذي سلكه المشرع العراقي في رهن المنقوالت
غير المادية يمثل صعوبة عملية لما يقتضيه من تعدد اجراءات الرهن و اختالفها
عن بعضها فضال عن و جود تشريعات متعدد يقتضي االمر وجود اجراءات متعددة
خاصة بكل منها كل منها على حدا من اجل استكمال اجراءات رهن هذه المنقوالت.
الخيار الثاني -:يتمثل هذا الخيار بوضع نظرية عامة خاصة برهن المنقوالت غير
المادية و التي تابى الخضوع لقاعدة الحيازة و من ثم تخضع جميع هذه المنقوالت
لهذه النظرية و يصار الى تبني المشرع لهذه النظرية و وضع تشريع عام من شانه
استيعاب جميع المنقوالت غير المادية حتى يمكن رهنها .
و نحن نميل الى تبني الخيار الثاني و المتمثل بوضع نظرية عامة يمكن صياغتها
تشريعيا تستوعب جميع المنقوالت غير المادية .
و نقترح ان يتم تشريع ذلك في القانون المدني في الكتاب او الباب المخصص
للحقوق العينية التبعية او التامينات العينية و نقترح على المشرع العراقي ان يفرد
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فصال خاصا برهن هذه المنقوالت و ان يتم تنظيم سجل خاص و يعتمد هذا السجل
لدى الكاتب العدل  ،فضال عن ان يتضمن هذا التشريع ضرورة االشارة الى عدم
نقل الحيازة من المدين الى الدائن و يحدد طريقة بيع هذه المنقوالت في حال عدم
ايفاء المدين الراهن بالدين االصلي و االثار التي تترتب على اخالل المدين بعدم
تنفيذ التزامه باعطاء حق الرهن ،وبذلك يكون للعقد نظامه القانوني الخاص به و
يمكن تسميته بعقد رهن المنقوالت غير المادية.

خاتمة البحث
بعد االنتهاء و بعون هللا من انجاز البحث و الذي نامل ان نكون قد وفقنا هللا في
انجازه لما فيه من خير للمكتبة القانونية و محاولة لتاسيس مفهوم جديد لنظام
التامينات العينية و محاولة للخروج بها من المفهوم التقليدي الذي يقتصر على رهن
العقارات و المنقوالت الى رهن اموال غير مادية  ،وذلك لما لهذه االموال من قيمة
اقتصادية و مالية عالية  ،و من ثم تمكن اصحابها من الحصول على التامين الالزم
لتغطية و ضمان القروض التي يرغبون بالحصول عليها.
و عليه نسجل في ادناه اهم االستنتاجات و التوصيات التي توصلنا اليها-:
 -1عند ظهور فكرة المنقول الالحيازي غير المادي حدث تردد كبير لدى الفقه
بتطبيق نظام الرهن الحيازي على هذه المنقوالت غير المادية .
 -4ينبغي على المشرع العراقي التدخل التشريعي لمعالجة النقص و ايراد نصوص
شاملة تعالج رهن المنقوالت غير المادية  ،و ان يتم اعداد نظام تشريعي عام بدال
من النصوص الموزعة بين القوانين المتعددة التي تنظم الملكية الفكرية و القانون
المدني.
 -3اذا كان المال المرهون يتطلب الحيازة و ينسجم هذا مع مفهوم المنقول المادي
فان ذلك اليصح و الينسجم مع فكرة المنقوالت غير المادية فضال عن انه ال
يستوعب التطورالذي وصلت اليه فكرة الرهن.
 -2ان موقف المشرع العراقي في اطار حق المؤلف اخذ بالشكلية البسيطة المتمثلة
بالكتابة من خالل ورقة عادية بين المؤلف و المتصرف له  ،اما في جانب اخر نجد
ان المشرع العراقي تشدد في موضوع الشكلية حيث لم يكتف بالكتابة كما ورد في
قانون حماية حق المؤلف و انما اشترط التسجيل في سجالت رسمية معدة لهذا
الغرض  ،حيث يشترط لرهن براءة االختراع و كافة التصرفات القانونية الواردة
عليها لكي يكون للتصرف حجة في مواجهة الغير تاشير ذلك في السجل المعتمد من
قبل مسجل براءة االختراع و النماذج الصناعية في الجهاز المركزي للتقيس و
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السيطرة النوعية و كذلك قد نص على اعتماد التسجيل في السجالت اساسا لنفاذ
الرهن في اتجاه الغير من تاريخ التسجيل في السجالت فيما يتعلق برهن الساللة
النباتية او الصنف الهجين.
 -5ان المشرع العراقي تبنى نظام الشهر االيجابي حيث انه اشترط لرهن بعض
المنقوالت غير المادية ونفاذ هذا الرهن في حق الغير باالضافة الى التسجيل ان يتم
الشهر في نشرات خاصة تصدر لهذا الغرض.
 -6ان المسلك الذي سلكه المشرع العراقي في رهن المنقوالت غير المادية يمثل
صعوبة عملية لما يقتضيه من تعدد اجراءات الرهن و اختالفها عن بعضها فضال
عن و جود تشريعات متعدد يقتضي االمر وجود اجراءات متعددة خاصة بكل منها
كل منها على حدا من اجل استكمال اجراءات رهن هذه المنقوالت.
 -7نقترح ان يتم اجراء تعديل تشريعي في القانون المدني في الكتاب او الباب
المخصص للحقوق العينية التبعية او التامينات العينية و نقترح على المشرع العراقي
ان يفرد فصال خاصا برهن هذه المنقوالت و ان يتم تنظيم سجل خاص و يعتمد هذا
السجل لدى الكاتب العدل  ،فضال على ان يتضمن هذا التشريع ضرورة االشارة الى
عدم نقل الحيازة من المدين الى الدائن و يحدد طريقة بيع هذه المنقوالت في حال
عدم ايفاء المدين الراهن بالدين االصلي و االثار التي تترتب على اخالل المدين
بعدم تنفيذ التزامه باعطاء حق الرهن ،وبذلك يكون للعقد نظامه القانوني الخاص به
و يمكن تسميته بعقد رهن المنقوالت غير المادية.

و من هللا التوفيق
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