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القان�ن– هذا  ي�صدر  اأن  ا�صت�ص�ب  قد  القان�ن  م�صرع  اأن  تقديري،  ويف 
بالعجالة وبالطريقة اللتني واكبتا اإ�صداره–وذلك لتدارك بع�ض املثالب التي 
ظلت ت�صاحب عملية ا�صرتداد الأم�ال التي يح�صل عليها بع�ض املتعاملني مع 
البن�ك وما اأفرزته تلك التجربة يف ظل تطبيق الن�ص��ض ال�اردة يف قان�ن 
الإجراءات املدنية ل�صنة1983م وتاأخري الف�صل يف الدع�ى التي ترفع من اأو 

�صد امل�صارف ب�صاأن الأم�ال املره�نة �صمانًا لعمليات التم�يل.
ولأنه �صدر دون متحي�ض، وبعجالة كما ذكرنا اآنفاأً كان لبد اأن تك�ن له عي�ب 
على  ويطبق  �صار  قان�ن  فه�  الراأي،  وجه  كان  ومهما  جمة  ون�اق�ض  كثرية 

اإجراءات بيع الأم�ال املره�نة للم�صارف.
وقد ا�صتدرك امل�صرع يف العام 1993م على القان�ن فاأ�صدر املجل�ض ال�طني 
اإحالة  ج�از  م�صيفًا  امل�اد8،9،10  اإ�صافة  مب�جبه  مت  تعدياًل  النتقايل 
التي  الطريقة  وفق  للتحكيم  املره�نة  الأم�ال  ب�صاأن  النا�صئة  النزاعات 

حددتها هذه امل�اد.
اأفرز التطبيق �صلبيات كثرية وعظيمة دعت الكثريين للمناداة بتعديله   وقد 
ليت�افق مع مقت�صيات العدالة وحدى بالبع�ض اإىل اإقامة دع�ى د�صت�رية اأمام 
املحكمة الد�صت�رية بعد �صدور د�صت�ر ال�ص�دان ل�صنة1998م ،2005م طاعنًا 
فيه جملة مبا راآه خمالفًا لأحكام الد�صت�ر ومطالبًا باإلغائه وقد قررت املحكمة 
بنهائية  تعلق  ما  ماعدا  للد�صت�ر،  عامة  ب�صفة  القان�ن  م�افقة  الد�صت�رية 
ال�ص�دان،  ونهائية قرار حمافظ بنك  التحكيم  ال�صادرة عن هيئة  الأحكام 
وقدم العديد من الأحكام الق�صائية عن املحاكم فيما رفع اإليها من دعاوى 
ومنازعات من املتعاملني مع امل�صارف الراهنني لها اأم�الهم وحتى تاريخه 

مل ت�صتقر املحاكم على راأي واحد يجيب على ال�ص�ؤال: هل تخت�ض املحاكم 
املره�نة  الأم�ال  ب�صاأن  والراهن  امل�صرف  بني  تن�صاأ  التي  املنازعات  بنظر 

للم�صارف ؟ وكيفما كانت الإجابة �صلبًا اأو ايجابًا: فعلى اأي �صنٍد تك�ن؟.
بيع  قان�ن  تالزم  زالت  ل  التي  الطال�صم  بع�ض  فك  املقال  هذا  يف  نحاول 
الأم�ال املره�نة للم�صارف ل�صنة1990م وتعديالته ونتناول بع�ض الأحكام 
ال�صادرة على �ص�ء ن�ص��صه، اثراًء  للنقا�ض ورميًا ب�صهم يف �صبيل ا�صتقرار 

الأحكام الق�صائية، وت�حيد الروؤية القان�نية، وذلك على ال�جه التايل:
للم�صارف  املره�نة  الأم�ال  بيع  قان�ن  اإن  –بداية-  املالحظ  من  اأوًل: 
الأم�ال  بيع  كيفية  ينظم–فقط-  بحت  اإجرائي  قان�ن  ه�  وتعديالته، 
املره�نة للم�صارف �صمانًا لعمليات التم�يل، وما �صيتبع ذلك ما اإذا ثار نزاع 

بني الراهن وامل�صرف.
باأثر  ي�صري  ل  الإجرائي  القان�ن  اإن  القان�ن،  يف  العامة  القاعدة  اأن  ورغم 
رجعي، وعلى الرغم من اأن املادة )1( من ذات القان�ن ن�صت على اأن يعمل 
به من تاريخ الت�قيع عليه، اإل اأنه عاد ون�ض يف املادة )4( منه على اأن يطبق 
باأثر رجعي حتى ل� بدئ يف اأي اجرءات خا�صة بالأم�ال املره�نة للم�صارف 
القان�ن رغم ان تطبيقه  اأول ماأخذ على هذا  اأمام املحاكم، ولعل هذا يعد 
قد ل يك�ن ذا اثر ملم��ض مل�صي املدة، وحيث ل يت�ص�ر اأن يك�ن هناك نزاع 
ال��صع  هذا  ولزال  1990م  العام  قبل  نا�صئ  مل�صرف  مره�ن  مبال  متعلق 

قائمًا دون حل اأو ح�صم.
املبلغ  ل�صداد  املحدود  الأجل  حّل  :)اإذا  اأنه  على  املادة)1/5(  ن�صت  ثانيًا: 
امل�صم�ن بالرهن مل�صرف وتاأخر الراهن يف �صداده يحق للم�صرف بعد اإنذار 

مراجعة حول قانون بيع األموال المرهونة للمصارف 

صدر قانون بيع األموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م بتاريخ 26-6 -1990م 

مجلس قيادة الثورة , وذلك وفق المراسم الدستورية الثالثة عشر لسنة 

1989 م , منظمًا لبعض أوجه التعامل في بيع األموال المرهونة للمصارف 

الراهنون  أو  المرتهنون  سواء  الجميع  كان  حيث   , السودان  في  العاملة 

لسنة  المدنية  اإلجراءات  قانون  ينظمها  واحدة  إلجراءات  يحتكمون 

عبدالكافي علي محمد 1983م.
امل�صت�صار القان�ين

رؤية قانونية
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الراهن كتابًة ملدة �صهر بال�صداد، ان يبيع املال املره�ن ...الخ(.
غري  �صخ�ض  يك�ن  قد  الراهن  اأن  العملي  وال�اقع  التجارب  اأفرزت  وقد 
قاطعة  ب�ص�رة  القان�ن  يحدد  ومل  املدين،  اأو  املتعامل،  املتم�ل  ال�صخ�ض 
على  ما  �صخ�ض  يتح�صل  اأن  يحدث  فقد  حتديدًا  بالإنذار  املعني  ال�صخ�ض 
مت�يل من امل�صرف ب�صمان عقار ل ميلكه ويق�م برهنه مالكه �صخ�صيًا ويتم 
اأو بف�صل  اإنذار املتم�ل بال�صداد وليتم اخطار الراهن املالك بذلك الإنذار 
العميل يف ال�صداد حتى يتدارك ما ميكن تداركه وبالفعل يك�ن املالك الراهن 
مغيبًا متامًا عما يجري بني امل�صرف وعميله ويفاجاأ بالإعالن عن بيع العقار 
ويك�ن يف ذلك ال�قت قد اأ�صقط يف يده ويقع حتت رحمة ال�صما�صرة واأ�صحاب 

الدللت واملزادات.
اأن يق�م امل�صرف ببيع العقار املره�ن عن  ثالثًا: ن�صت املادة )1/6( على 
طريق املزاد العلني على اأن يك�ن الثمن الأ�صا�صي لذلك العقار مبلغًا ل يقل 
الفقرة )2( من  ن�صت  كما  والقيمة احلقيقية  بها  املره�ن  املبلغ  قيمة  عن 
ذات املادة �صالفة الذكر على اأنه اإذا مل يقدم عر�ض لل�صراء اأو كان العر�ض 
املقدم اأقل من الثمن الأ�صا�صي فيج�ز للم�صرف عر�ض العقار املره�ن مرًة 

اأخرى بدون حتديد �صعر اأ�صا�صي.
بيع  عن  الإعالن  على  البيع  وكالت  مع  بالتعاون  امل�صارف  درجت  وقد 
العقارات مع مراعاة البند)1( من املادة)6( من هذا القان�ن اإل اأنها درجت 
اأي�صًا على اإعادة الإعالن عن البيع وعر�ض العقار املزمع بيعه لأكرث من مرة  
خمالفًة بذلك ن�ض املادة )2/6( فاجلملة مرة اخري ال�اردة يف البند)2( 
البيع  يك�ن  اأن  تعني  للم�صارف  املره�نة  الأم�ال  قان�ن  من  املادة)6(  من 

بدون حتديد ال�صعر الأ�صا�صي للعقار مرة واحدة فقط، ولي�ض مرات اأخرى.
ويف راأينا اأن الإعالن عن البيع دون حتديد �صعر اأ�صا�صي لأكرث من مرة فيه 
جتاوز ل�صريح الن�ض ومنط�قه ومعناه ومبناه، مما يجعل كل البي�ع التي تتم 

.)voidable(تبعًا ملثل هذا الإجراء بي�عًا غري �صليمة وقابلة لالأبطال
رابعًا: تن�ض املادة)4/6( على األ ي�ؤثر اأي خطاأ يف اجراءات البيع على حق 
امل�صرتي يف نقل امللكية له. وهذا الن�ض خا�ض باجراءات بيع العقار ولي�ض له 
مقابل فيما يلي اإجراءات بيع املنق�ل ورغم خط�رة بيع العقار والآثار التي 
 )protection(حت�صني اآثر  قد  امل�صرع  اأن  اإل  عليه  ترتتب  اأن  ميكن 

عملية البيع �صد اأي حماولة لأبطالها عن طريق التقا�صي.
 ويف راأينا–املت�ا�صع-هذا الن�ض يهدم كافة الق�اعد الأ�ص�لية والد�صت�رية 
كان  ومهما  اخلطاأ  اأن  حيث  ت�ص�د،  اأن  ينبغي  والتي  ال�صائدة  والقان�نية 
م�صدره ومهما كان الق�صد من وراء الفعل اخلاطئ نبياًل فينبغي اأن ل يك�ن 
هذا الفعل حم�صنًا �صد حماولت ا�صالحه ومعاجلته وينبغي األ يك�ن اخلطاأ 
اأن ترتتب عليه نتائج قان�نية يحتم القان�ن  اأ�صا�صًا ملركز قان�ين ول ينبغي 

ا�صتقرارها.
فاخلطاأ مدعاة لن�ص�ء امل�ص�ؤلية القان�نية)legal liability( يف م�اجهة 

بد  كان هناك �صرر فال  وان  عليه  املرتتبة  النتائج  تبطل  اأن  ويجب  الفاعل 
من اأن يجرب تع�ي�صًا وهذا الن�ض ب�صيغته احلالية ي�صادم املبادئ والق�اعد 
ال�صرعية والد�صت�رية واملبادئ العامة يف القان�ن ويعترب ن�صًا �صاذًا وغريبًا 

على اجل�صم القان�ين عم�مًا.
اأي  ن�ص�ء  للراهن يف حالة  يلي(يج�ز  ما  املادة )1/8( على  تن�ض  خام�صًا: 
اأ�صب�ع واحد  اأن يطلب كتابة ويف مدة ل تزيد عن  نزاع بينه وبني امل�صرف 
النزاع  اإحالة   )1/5( املادة  يف  عليه  املن�ص��ض  لالإنذار  ت�صلمه  تاريخ  من 

للتحكيم(.
لهذا  تطبيقًا  امل�قرة  العليا  املحكمة  عن  ق�صائية  �ص�ابق  عدة  �صدرت  وقد 
الن�ض حيث تقرر فيها اأن هذا الن�ض قد حجب املحاكم عن نظر املنازعات 
التي تن�صاأ بني الراهن وامل�صرف ومدي علمي فاأن اأهم تلك ال�ص�ابق هي ق�صية 
م/2004/86  ع/ط  الإ�صالمي،م  ال�صمال  بنك  /�صد/  الن�ر  زيادة  حممد 
بني  النزاعات  ف�ض  عن  املحاكم  حجب  قد  القان�ن  هذا  اإن  اأر�صت:  حيث 
الراهن وامل�صرف...األخ، وقد ا�صتطردت:...من م�ؤدي ما تقدم اأن املحاكم 
عدم  يتعني  كان  وعليه  وامل�صرف،  الراهن  بني  نزاع  اأي  ف�ض  حق  متلك  ل 
اخت�صا�ض  عدم  اإىل  ا�صتنادًا  الدع�ى  و�صطب  ابتداًء  الطاعن  دع�ى  قب�ل 
املنازعات  هذه  مثل  يف  بالف�صل   )Non jurisdiction(املحاكم

اإعماًل لقان�ن بيع الأم�ال املره�نة للم�صارف.
املحاكم  عن  وال�صادرة  ال�صابقة  لهذه  التالية  الأحكام  معظم  �صارت  وقد 
وخا�صة املحكمة العليا على هدى تلك ال�صابقة وهذا املن�ال غرياأين وبالإطالع 
على هذه ال�ص�ابق مل اأجد فيها اأي اإ�صارة اإىل اأي ن�ض حمدد يف قان�ن بيع 
الأم�ال املره�نة للم�صارف، واإمنا تتم الإ�صارة اإىل اأن هذا القان�ن قد حجب 

املحاكم دون ال�صتناد اإىل مادة بعينها يف هذا القان�ن.
تقرر  ملا  �صندًا  جند  ل  قراءتها  واإعادة  القان�ن  هذا  م�اد  ومبراجعة 

على  تن�ض  واحدة  مادة  ت�جد  ول  ال�ص�ابق  هذه  يف 
بني  تن�صاأ  التي  املنازعات  نظر  من  املحاكم  منع 
ممار�صة  عن  حتجبها  اأو  وامل�صرف  الراهن 
 )  observantrole(الرقابي دورها 

هذا  اأحكام  مب�جب  التي  الت�صرفات  على 
ن�ض  اأي  اأجد  مل  ذلك  عن  القان�ن،وف�صاًل 

الأمر  اأن  على  تف�صريه  ميكن  اأو  منه  يفهم 
كذلك.

على  تن�ض   )4( املادة  اأن  �صحيح 
رجعي  باأثر  القان�ن  هذا  يطبق  اأن 

تن�ض   )1/8( املادة  ان  و�صحيح 
الراهن  جل�ء  ج�از  امكانية  على 

بينه  النزاع  لف�ض  للتحكيم 

تقنية مصرفية
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اأيًا من هاتني املادتني–اأو اأي مادة اخرى-مل تن�ض على  وامل�صرف، اإل اأن 
عدم اخت�صا�ض املحاكم بنظر مثل هذه النزاعات، وقد وردت املادة )1/8( 
من القان�ن مبتدرة بكلمة “يج�ز للراهن” ويف تقديري اأن كلمة يج�ز حتتمل 
اأكرث من املعنى امل�صتقر لها وهي �صد املنع قطعًا، وقد ورد يف ال�صحاح اأن 
 ،)justification(اجتاز تعني:�صلك، واأجاز له، اأي �ص�غ له ذلك اأو مربر
كل  ذلك  وعلى  وم�صلكًا،  طريقًا  اأي  حاجته  اإىل  جمازًا  الأمر  ذلك  وجعل 

املعاجم اللغ�ية.
يف  وميزه  اإ�صافيًا،  حقًا  الراهن  منح  قد  القان�ن  هذا  فاأن  كذلك،  واحلال 
اقت�صاء حقه عن طريق عر�ض نزاعه مع امل�صرف على هيئة التحكيم والتي 
يف  الأ�صل  لأن  ميزة  اأنها  ونق�ل  القان�ن،  هذا  لن�ص��ض  وفقًا  ت�صكيلها  يتم 
الف�صل يف اخل�ص�مات اأنه من اخت�صا�ض املحاكم-الق�صاء- ول ي�صار اإىل 
التخلي عن حقهم  باإتفاق الأطراف على  اإل  غري ذلك-من حتكيم وغريه- 

الد�صت�ري يف التقا�صي وعقد ل�اء الف�صل يف منازعاتهم لهيئة التحكيم.
ل�صنة 1990م  للم�صارف  املره�نة  الأم�ال  بيع  قان�ن  ان  النظر جند  وبهذا 
العادي-املحاكم-  للق�صاء  اللج�ء  من  غريه  اأو  الراهن  مينع  مل  بتعديالته 
ذلك  من  العك�ض  على  بل  ال�ص�ابق  تقرر يف  امل�صرف-كما  مع  نزاعه  لف�ض 
يطلب  املحاكم–اأن  اأمام  التقا�صي  يف  حقه  اإىل  بالإ�صافة  له  اأجاز  ،فقد 

عر�ض النزاع اأمام هيئة التحكيم ابتداًء قبل اأن يطرق اأب�اب املحاكم. 
غري انه اإذا اختار الراهن طرق باب التحكيم لف�ض نزاعه مع امل�صرف، 
فال يج�ز له اأن يطرق اأب�اب املحاكم اإل لإبطال احلكم ال�صادر عن هيئة 

التحكيم وفق الق�اعد املقررة لذلك .
قان�ن  اأن  فيه  ل�صك  ومما 
املره�نة  الأم�ال  بيع 
1990م  ل�صنة  للم�صارف 
�صلطات  امل�صارف  منح  قد 
وا�صعة  و�صالحيات 
املال  يف  للت�صرف 
لأحكامه  وفقًا  املره�ن 
املحددة،  واجراءاته 
اإىل  حاجة  ودومنا 
املحكمة  من  ق�صاء 
اإل اأنه وبالرغم من 
يحجب  مل  ذلك 
يحد  اأو  املحاكم 
من �صلطاتها يف 
نظر 
مثل 

هذه املنازعات وبالتايل اإن اإ�صاءة امل�صرف اإ�صتعمال حقه املن�ص��ض عليه يف 
القان�ن فاإن املحاكم لها ال�صلطة والخت�صا�ض يف نظر مدى اإ�صاءة امل�صرف 
يف ا�صتعمال احلق  والآثار التي ميكن اأن ترتتب اأوتبنى عليها، وبالتايل فان 
هذا احلجب لي�ض على اإطالقه مبعنى انه للمحاكم اأن تتدخل يف حالت معينة 
اإذا �صاب اإجراءات بيع املال املره�ن اأي عيب اأو اإذا اأ�صاء امل�صرف ا�صتخدام 

حقه)abuse of power( املمن�ح له مب�جب ذلك القان�ن .
ع/ط  م  ايف�ري  /�صد/بنك  علي  برمية  فاطمة  �صابقة  يف  ورد  �صاد�صًا: 
م/2005/22م اإن قان�ن بيع الأم�ال املره�نة للم�صارف قد حجب املحاكم 
رقابة  يحجب  مل  ولكنه  والراهن.  امل�صرف  بني  النزاع  ف�ض  من  العادية 
البيع  اأمر  ي�صتاأنف  اأن  ال�صاأن  الإدارة، فيج�ز ل�صاحب  اأعمال  املحاكم على 
اإىل اأعلى جهة م�صرفية وهي حمافظ بنك ال�ص�دان ثم بعد ذلك اإذا مل ي�صل 
اىل قرار يرد ظالمته اأن يتقدم بدع�ي ادارية وفقًا لن�ض املادة )2/20( من 
املحافظ  قرار  ل�صنة2005م يف م�اجهة  والد�صت�ري  الإداري  الق�صاء  قان�ن 

والذي يعترب قرارًا اداريًا جائزًا الطعن يف م�اجهته.
ويف–تقديرنا املت�ا�صع- ومع كامل احرتامنا لهذا الراأي اإل اأننا وبالإ�صافة 
ملا �صبق وان ذكرناه فيما يتعلق بحجب املحاكم– نرى انه ل �صبيل اإىل �صل�ك 
طريق الطعن الإداري طعنًا يف قرارات حمافظ بنك ال�ص�دان وذلك ملا يلي 

من اأ�صباب:
1- اإن دع�ي الطعن الإداري يف الأ�صل واملبتداأ اإمنا ت�ص�ب نح� اإلغاء القرار 
الإداري الذي ي�صدر عن جهة الإدارة، ول يق�صد به اأي قرار عن جهة الإدارة 

الأعلى، اأي اجلهة التي يتظلم اأمامها من القرار ال�صادر.
ت��صيف  ميكن  حتى  عامة  �صلطة  ول  اإدارية  جهة  لي�صت  امل�صارف  اإن   -2
بها  تق�م  اأعمال  هي  اإمنا  وت�صرفاتها  اإدارية،  قرارات  باأنها  ت�صرفاتها 
اأي  ي�صاأل  مثلما  اأعمالها  عن  وت�صاأل  م�صتقلة،  اعتبارية  �صخ�صية  ب�صفتها 

�صخ�ض اآخر.
3- اإن �صلطة املحافظ اإمنا هي �صلطة اإ�صرافية ورقابية ول يعترب املحافظ-
بهذا  اإداريًا  له  تابعة  لي�صت  فهي  للم�صارف  الإداري  الهرم  قمة  ميثل-  ول 

املعنى الذي ذهبت اليه ال�صابقة املذك�رة.
مزايا وفوائد قانون بيع قانون بيع االأموال املرهونة للم�سارف:

1. اإ�صتيفاء دي�ن امل�صارف يف اقرب وقت ممكن دون اللج�ء اإىل اإجراءات 
امل�صارف  دي�ن  تراكم  اىل  ت�ؤدي  والتي  والط�يلة  البطيئة  العادية  املحاكم 

وبالتايل �صياع حق�ق امل�دعني وامل�صاهمني.
هذا  يحمي  ان   )economic purpose(القت�صادي املغزي   .2
تق�م  والتي  العامة  امل�صلحة  ت�صتهدف  التي  املالية  امل�ؤ�ص�صات  القان�ن 
لال�ص�ل  حاميًا  �صياجًا  القان�ن  يك�ن  باأن  للجمه�ر  ك�دائع  الأم�ال  بحفظ 

القت�صادية.
3. املق�صد لهذا القان�ن اأن يق�م بحفظ احد املقا�صد الكلية. 


