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 دمة عن الشيكات مق
 

ن من يطالب مببلغ مستحق له أصفة إئتمان حيث  يف القانون السوري كوهنا  أداة وفاء وليس هلام األسناد تعترب الشيكات من أه
بينما من يطالب بدين مبوجب سند  يكون حبوزته من اتريخ املطالبة مبقابل الوفاء أنمبوجب  شيك فهو يطالب مببلغ كان من املفروض 

يف التعامالت التجارية فلقد افرد لذلك وحلرص املشرع على احملافظة على االستقرار و  يدين به مبوجب السندفامنا يطالب مبال 
 . وغريهاالتجارية كالكمبيالة من االسناد  عة القانونية عن غريهامن حيث الطبي للشيكات نصوص قانونية خاصة جعلها خمتلفة

 موقف القانون السوري من الشيكات 
 

حلصانة املتميزة للشيك وحده دون غريه من األسناد التجارية األخرى للخصوصية اليت يتميز هبا لقد تدخل املشرع السوري يف إعطاء ا
 اجملتمع يف أنه أداة وفاء تقوم مقام النقود يف السداد ، وما تتطلبه هذه امليزة من إجياد نواظم تدعم استقرار املعامالت التجارية واملالية يف

نوحة للنقود اليت حتميها الدولة ، وذلك ما استدعى أن تكون املرجعية القانونية للشيك ليست ، فتكون الثقة ابلشيك هي ذاهتا املم
ين حمصورة ابلقانون التجاري فحسب تبعاً للشكالنية اخلاصة به بل نرى املرجعية تتداخل أحياانً مع قانوين البينات واملدين السوريني اللذ

 والتوصيف حني اختالل أركانه وشروطه وغاايته .  توجيه يف التكييفيكمالن ال
 ولكن هذا ال يؤثر يف بقاء القانون اجلزائي احملدد للعقاب ممتداً إليه يف احلاالت كافة حني انعدام رصيده  واستثبات صحة توقيع حمرره

 . دون أي خالف

وظل هو املطبق مع بعض التعديالت حىت  1949ام للع 149كان القانون التجاري املطبق يف سوراي هو القانون الصادر ابملرسوم 
 وتعديالته . 1949للعام  149والذي ألغى املرسوم التشريعي رقم 2007لعام   33صدور القانون رقم 

األحكام اليت  ابألعمال التجارية اليت يقوم هبا أي شخص مهما كانت صفته القانونية كما يتضمن يتضمن القانون القواعد املختصة
 ى األشخاص الذين اختذوا التجارة مهنة.تطبق عل
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شاملة توصيف للشيك ولطرق  404حىت املادة 351ووردت النصوص اخلاصة ابلشيك يف القانون اجلديد يف الباب الثالث من املادة 
ة اصدار شيك من دون رصيد خاضعة جزائيا اىل املاد جرائمذلك يف حني ظلت  وماإىلتداوله وتظهريه وأحكامه وشروط صحته 

 من قانون العقوابت . 653 -652

 نبذة اترخيية عن الشيكات
 

كان الناس يودعون معظم أمواهلم حيث  ،  يالدي إبجنلرتا ودول أوروبية أخرىكان أول استخدام للشيكات يف القرن السابع عشر امل
وابلتدريج ، الذين أصبحوا أوائل مالك البنوك وهم  وكالء الدائن واملدين ()      وكالء الرهوانت أوابلعمالت املعدنية عند الصاغة 

ولكي يدفع شخص  نسبة من الفوائد  لدي هؤالء املصرفيني ودائع نقدية كبرية كان يف إمكاهنم إقراضها ألشخاص آخرين مقابل جتمع
اً من رصيده يدفع جزء نملوظف البنك يطلب منه أ يعرف ابسم أمر أداء  نقوداً لشخص آخر كان علي املودع أن يكتب أمراً 

  . للشخص اآلخر

 أمهية الشيكات يف احلياة املعاصرة
 

 نا التجارية ويلعب دورا هاما، يف حياتنا اليومية، سواء يف ميدان املعامالت التجارية او يف ميدانحيتل الشيك أمهية كبرية يف حيات
 .االفراد املعامالت املدنية ابعتباره اداة وفاء حتل حمل النقود يف التعامل بني

 
االوراق التجارية انتشارا وتداوال يف احلياة اليومية على الرغم من  ونظرا المهية الشيك يف ميدان التعامل بني االفراد، فقد اصبح اكثر

  .قيس ابالوراق التجارية االخرى كالكمبيالة مثال حداثته اذا ما

  

 الشيك مبفهومه العام 
 تعاريف ملفهوم الشيك :
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 هو حمرر مكتوب يتضمن امرا صادرا من صاحب احلساب ) الساحب ( اىل  .1
 ( أبن يدفع حلامل الشيك أو ألمر شخص معني ) املستفيد ( ه البنك ) املسحوب علي

 مبلغا من املال عند الطلب
حمرر مكتوب وفق شرائط حمددة ابلقانون ويتضمن امر صادر من الساحب اىل شخص اخر هو مصرف وهو املسحوب  .2

 عليه ان يدفع المرشخص اثلث او حلامله وهو املستفيد مبلغا معينا مبجرد االطالع
 ه .أو حلامل هو إذن صرف أو أمر أداء مصريف مكتوب خيول املصرف )البنك( دفع نقود لشخص أو مؤسسة، .3

 الشروط العامة للشيك
 

متميزة من حيث املعاملة القانونية واالحكام فلقد اشرتط املشرع شروطا معينة حىت تنطبق هذه األحكام ملا كان الشيك ذو خصائص 
وهذه الشروط هلا صفة االلزام مىت اختل احدها فقد السند  عليه التجارية ولتخرجه من تطبيق قوانني القانون التجاري اخلاصة ابالسناد

نوضح ان  أن وهنا جيب ابالضافة لشروط اختيارية مل ميانع املشرع يف وجودهاجارية عليه قواعد االسناد التصفة الشيك وامكن تطبيق 
فقدان احد الشروط التالية ينفي عن السند صفة الشيك جتاراي بينما ختتلف شروط قيام املسؤولية اجلزائية حيث ميكن ابلرغم من سقوط 

مة النتفاء وجود مقابل الوفاء ابلرغم من اختالل وجوده التجاري صفة الشيك عن السند ان تبقى مسؤولية الساحب اجلزائية قائ
 .كشيك اذ انعقدت ارادة الساحب اىل اصدار شيك بدون رصيد بغض النظر عن كون الشيك حمققا لشروطه الشكلية ام ال

 الشروط االلزامية 
 املطلوب تواجدها يف الشيك وهي :الشروط االلزامية  2007لعام  33من القانون التجاري رقم  351فصلت املادة 

وذلك يف منت الورقة ويرتتب على اغفال ذكر هذه الكلمة انتفاء صفة الشيك عن هذه الورقة ذكر عبارة شيك :  .1
 .التجارية وخيضع حينها لالحكام اخلاصة ابلسندات يف حني توافر شروطها 

جها من تطبيق االحكام الواردة يف القانون التجاري وهنا جتدر االشارة ان انتفاء صفة الشيك عن الورقة التجارية خير 
اصدار شيك بدون وجود عليها اال ان املستفيد يبقى حمميا من االحتيال ويبقى ساحب السند مسؤوال جزائيا عن 

 حسب ماورد يف قرارات حمكمة النقض  مقابل

إنشائه ومل يرد ذكر احملل جبانب اسم الساحب أو " إذا أغفل يف الشيك لفظ شيك أو خال من بيان اترخيه أو مل يذكر فيه حمل 
وقع على بياض فإن صفة الشيك تظل له يف قانون العقوابت وإن أنكرها عليه قانون التجارة ومن مث يعاقب على سحبه بدون 

 مؤونة "
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 (11982/  6/  30اتريخ  1391قرار  133)نقض سوري ـ جنحة 
 

اليكون معلقا على شرط وهذا انبع من كونه أداة وفاء يف حني أن ادوات  أن أوان اليتضمن الشيك شرطا لصرفه  .2
تكون معلقة على شرط والميكن للشيك ان يكون حىت مؤجل الدفع فهو مستحق االداء دائما  أناالئتمان من املمكن 

 يقانون جتار  /351ط خيالف ذلك يعترب وكأنه مل يكن فالشيك مستحق االداء فورا حسب املادة /وأي شر 

من القانون التجاري  /353املادة/وذلك حسب  يكون املسحوب عليه صريفيا  اسم املسحوب عليه ويشرتط ان .3
شرط طبيعي كون الشيك هو عالقة ثالثية بني ساحب ومسحوب وهو  " الجيوز سحب الشيكات اال على مصرف"

عليه ومستفيد وهذه العالقة هي اليت متيز الشيك عن ابقي األسناد حيث ميكن يف بقية األسناد ان يكون املستفيد 
 .والساحب مها شخص واحد واليشرتط ان يكون صريفيا 

االشخاص واملؤسسات اليت حترتف االعمال  يطلق لفظ )مصرف( يف هذا القانون على كل /403وحسب املادة/
  املصرفية.

وجتدر االشارة اىل ان عدم حتقق هذا الشرط بنفي عن هذا السند صفة الشيك وفقا للقانون التجاري وكذلك  •
ينفي عن الساحب جرمية اصدار شيك من دون رصيد والسبب يف ان املستفيد الميكنه الدفع ابالحتيال كون 

يف وهذا الميكن اجلدل فيه النه من غري املنطقي ان نطالب مبقابل الوفاء لشيك الشيك مسحوب على صري 
 . مسحوب على شخص عادي الهنا عند ذلك تصبح سفتجة

شيئا مثليا كون النشاط احلتمي للبنوك ان يكون مقابل الوفاء يف الشيك هو نقود والميكن تصور ان يكون الشيك  .4
سند عادي واليلزم شيء كمقابل وفاء ابلشيك غري النقود حيوله الشيك اىل والصريفيني يكون عرب النقود وذكر اي 

 .ي التزام املسحوب عليه أب
انشاء الشيك وهو امر البد من وجوده العتبار السند شيكا حيث يفرتض ان يكون املبلغ مقابل الوفاء   اتريخمكان و  .5

ويف حال عدم وجود اتريخ كيف للمستفيد ان يعود على الساحب الذي وقع شيك   موجودا من اتريخ انشاء الشيك
من دون رصيد اذا مل يعرف اتريخ االنشاء فعدم وجود مقابل الوفاء وقت توقيع الشيك امر جمهول النتفاء اتريخ 

 االنشاء 

                                                           
 1982/  6/  30تاريخ  1391قرار  133نقض سوري ـ جنحة  1
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رادة الساحب يف دفع املبلغ توقيع الساحب : وهو بيان الزامي واليتصور وجود شيك من دون توقيع النه تعبري عن ا .6
ورضاه واال انتفت صفة الشيك واصبح ورقة عادية خبط يد الساحب ميكن اعتبارها قرينة كتابية تصلح لتكون مبدا 

 .ثبوت ابلكتابة كما جيب ان يكون التوقيع يف هناية الشيك كدليل على االقرار بصحة كل ماورد فوقه 

يف احلاالت  ياانت املذكورة اعاله خروج عن ماهيته وعدم اعتباره الورقة أو احملرر شيكاً إالأحد الب وقد اعترب املشرع خلو السند من
حيث نصت على أن  :  السند اخلايل من احد البياانت املذكورة اليعترب شيكاً اال يف احلاالت املبينة يف   /352املادة/معينة حددهتا 
  الفقرات االتية:

اذا مل يذكر مكان االداء فاملكان الذي يذكر جبانب اسم املسحوب عليه يعد مكاانً للدفع فإن ذكرت عدة امكنة جبانب اسم -1
  املسحوب عليه يكون الشيك مستحق االداء يف اول حمل مبني فيه.

  فيه احملل الرئيسي للمسحوب عليه.اذا خال الشيك من هذه البياانت او اي بيان اخر كان و اجب االداء يف املكان الذي يقع -2

   اذا خال من بيان حمل االنشاء ُعّد منشأ يف املكان املبني جبانب اسم الساحب.-3

 يد ذلك اجتهاد حمكمة النقض التايل ؤ يو 

الشيك مل يذكر مكان اإلنشاء يف  جيب أن يذكر يف الشيك مكان اإلنشاء و مكان لألداء و ال يغين أحدمها عن اآلخر فإذا" 
 " فيما خال هذه احلالة فإن الشيك يفقد مميزاته القانونية ميكن التجاوز عنه إذا ذكر مكان جبانب اسم الساحب و

  17/2/19792اتريخ  151 قرار نقض سوري 

اضعا خوهذا النص جيعل من شرطي مكان االداء ومكان االنشاء شرطني ملزمني اال ان عدم وجودمها الينفي عن الشيك صفته ويبقى 
 لالحكام اخلاصة ابلشيكات 

 البياانت االختيارية 
اسم املستفيد : وهو من البياانت الضرورية ملعرفة صاحب احلق يف قبض مقابل الوفاء حيث جيب ذكر اسم املستفيد ويف  .1

مستفيد اعترب شيك حلامله ولقد اعترب هذا البيان شرطا اختياراي ولكن شديد الضرورة لدرجة ان حال انتفاء وجود اسم لل

                                                           
  17/2/1979تاريخ  151قرار  نقض سوري 2
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مما يدل على امهية ورود  /208الدكتور هشام فرعون أورده مع البياانت االلزامية يف كتابه القانون التجاري الربي صفحة /
 هذا البيان يف الشيك 

جائز وينسحب على املسحوب عليه كونه هو املكلف بتسديد مقابل الوفاء فيمكن حتديد مكان خمتار للدفع : وهذا الشرط  .2
االتفاق على تسديد القيمة لدى الغري شرط ان يكون هذا الغري صريفيا كشرط ملزم التحقق يف املسحوب عليه دائما وهذا 

هنا جتدر املالحظة أنه يف حال مت الشرط ميكن ان يرد بني الساحب واملسحوب عليه مع التقيد بصفة الصرييف كما أسلفنا و 
ان يتم الدفع يف موطن احد األغياروكان هذا الغري ليس صريفيا فيبقى حق االتفاق بني الساحب واملسحوب عليه على 

املستفيد يف الرجوع على موطن املسحوب عليه دون التقيد ابلشرط كونه غريب اصال عن االتفاق الذي بني الساحب 
 من القانون التجاري /359وهذا حسب صريح املادة /غري مبوجبه مكان الدفع  واملسحوب عليه والذي

 اىل التأشري حيث نصت على : /355التأشري : أشارت املادة/ .3

  القبول يف الشيك, واذا كتبت على الشيك عبارة )القبول( عدت كأن مل تكن. -أ

 االشارة تفيد وجود مقابل   على انه جيوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك وهذه -ب         

  وفاء )مؤونة( يف اتريخ التأشري.         

وهذا متخذ من كون الشيك اداة وفاء وليست ائتمان وعليه فال ميكن تصور خضوع الشيك للقبول فهو يقدم للوفاء مبجرد     
 توقيعه 

ادراج  للذهنميكن ادراج اي بياانت اخرى اختيارية بشرط اال تتعارض مع طبيعة الشيك القانونية او مع النظام العام وهنا يتبادر كما 
كل اشرتاط فائدة "   /358املادة/طبيعة الشيك كاداة وفاء وهذا واضح من نص شرط الفائدة وهنا يكون الشرط ابطال النه يغري من 

 " يكن. يف الشيك يعترب كأن مل

 متييز الشيك عن ابقي األسناد التجارية 

 الشيك وسند السحب : 
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 سند السحب الشيك
 اداة ائتمان اداة وفاء

 املسحوب عليه شخص عادي املسحوب عليه صريفيا حصرا
 مقابل الوفاء موجود بتاريخ الوفاء  مقابل الوفاء موجود بتاريخ التوقيع

جيب ان يكونوا اشخاص خمتلفني حتت  الساحب واملستفيد نفسهالساحب واملستفيد ممكن ان يكون 
 طائلة فقدان صفة السفتجة 

 حيتاج احياان اىل عرض على املسحوب عليه للقبول  الحيتاج اىل عرض للقبول
 

 الشيك والسند ألمر 
 

 السند ألمر الشيك
 اداة ائتمان اداة وفاء

 واملستفيدطرفني فقط حمرر السند  يضلع به ثالثة اطراف 
 

 يف الشيكات مقابل الوفاء 
 

وهو مبلغ حمدد من املال غري منازع فيه وللساحب االهلية الكاملة يف التصرف فيه أصله نقد موجود لدى الصرييف املسحوب  ❖
 .وهو مساو للرقم املدون يف حمتوى الشيك عليه وقت توقيع الشيك وتعود ملكيته بعد التوقيع للمستفيد 

 الوفاء خصائص مقابل 
نقد كونه اداة  أصلههو نقد : وهبذا يفرتق عن السفتجة اليت من املمكن ان تكون قيمة بضاعة او اسناد يف حني ان الشيك  ❖

 .وفاء
وضع له اتريخ متاخر عن اتريخ االنشاء فهو مستحق بتاريخ االنشاء وعلى  وإن: وعليه فان الساحب موجود بتاريخ التوقيع  ❖

لعام  /306ملبلغ للمستفيد ولو مل حيل موعد االستحقاق  وذلك وفقا الجتهاد حمكمة النقض /يدفع ا أناملسحوب عليه 
1964 . 



 اعداد : المحامي رضوان اسخيطة   رسالة في الشيك واحكامه لنيل االجازة في االنتقال لجدول األساتذة                                      

 
11 

 

 . مال قابل للتصرف فيه وعليه فهو مال مستحق االداء وغري معلق على شرط وموجود وغري منازع فيه ❖

 ملكية مقابل الوفاء
ملكا  هليته أو تويف اعترب مقابل الوفاءوعليه فاذا أفلس الساحب أو فقد ايعترب املستفيد مالكا ملقابل الوفاء مبجرد استالمه للشيك 

 من القانون التجاري . \373\خالصا للحامل واليدخل يف تركة الساحب أو تفليسه حسب املادة 

ك مل يصرف وتطبيقا لذلك فليس لدائين الساحب أن يوقعوا احلجز على رصيده يف املصرف اذا كان قد تصرف به اىل آخر مبوجب شي
 بعد بشرط ان يكون احلجز قد جاء بتاريخ الحق لسحب الشيك ويتم اثبات التاريخ السابق للشيك بكافة طرق االثبات .

الشيك واليستطيع سحب رصيده واال تعرض للعقوبة املنصوص عليها  دفعوال يستطيع الساحب أن يصدر للمسحوب عليه أمرا بعدم 
 من دون رصيد . شيكحب يف القانون اجلزائي حسب جرمية س

 

 إيضاحات لبعض احلاالت الغامضة يف الشيكات

 مىت يستحق الشيك :
ملا كان الشيك اداة وفاء فانه اعترب مستحقا من اتريخ حتريره وعليه فان اي شيك استكمل شروط صحته يعترب مستحق االداء والجيوز 

االتفاق على عكس ذلك واي اتفاق اليعتد به فلو احتوى الشيك على اتريخ انشاء واتريخ استحقاق فان احلامل واملسحوب عليه 
 /368/املادة يح القانون التجاري الذي ينص يف اليتقيد به مطلقا وهذا بصر 

  يكون الشيك واجب الوفاء لدى االطالع عليه وكل بيان خمالف لذلك يعترب كأن مل يكن. -1

  والشيك املقدم للوفاء قبل اليوم املبني فيه كتاريخ الصداره واجب الوفاء يف يوم تقدميه.-2

 :  الوفاءوفاة او افالس الساحب واثره على مقابل 

اذا تويف الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء  -/373املادة/يصبح ملكا خالصا للمستفيد وذلك حسب مبجرد توقيع الشيك 
  الشيك, فليس لذلك اثر على االحكام املرتتبة على الشيك.
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الوفاة وقعوا بعد اتريخ انشاء الشيك بل يبقى الشيك ملك وعليه فان مقابل الوفاء اليدخل يف التفليسة وال يف الرتكة مادام االفالس او 
  خالص للمستفيد

 الوفاء اجلزئي :
 : من قانون التجارة ان  /374وضحت املادة /أ

الجيوز للحامل االمتناع عن قبول الوفاء اجلزئي, واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك جاز للحامل ان يطلب االداء بقدر -2
  ماهنالك من مقابل الوفاء.

  واذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء يف الشيك وان يطلب خمالصة بذلك.-3

وكل مايدفع من اصل قيمة الشيك تربأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه وعلى حامل الشيك ان يقدم االحتجاج عما بقي من -4
  قيمته.

من الواضح ان املادة عاجلت حالة الوفاء اجلزئي اي ان رصيد الساحب لدى املسحوب عليه هو اقل من قيمة املبلغ موضوع الشيك 
 هذا اجلزء من الوفاء على انه يبقى له حق االحتجاج للمطالبة بتكملة مقابل الوفاء بشكل كامل وهنا احلامل ملزم بقبول 

 : رفض قبول الوفاء ابلشيك
يعترب الشيك اداة وفاء كما اسلفنا يف حني ان النقد اداة وفاء مباشرة فمن سلم نقدا لدائنه يعادل قيمة دينه برئت ذمته فورا يف حني  

تفيد فورا وامنا بعد ان يقبض املستفيد من املسحوب عليه مقابل الوفاء وعليه فان رفض قبول ة الساحب جتاه املسان الشيك اليربا ذم
  الدائن استيفاء دينه عن طريق الشيك اليعترب رفضا للوفاء وال تنازل عن حقه يف الدين

 املهل اخلاصة ابلشيكات
 

ميز املشرع بني الشيكات املسحوبة يف سوراي وبني املسحوبة يف دولة غري سوراي تقع على البحر املتوسط وبني الشيكات املسحوبة 
 من القانون التجاري. /369وهذا وفق ماهو موضح يف املادة /يف دولة غري املذكورين انفا 

  ء يف خالل مثانية اايم.الشيك املسحوب يف سورية وواجب الوفاء فيها جيب تقدميه للوفا -1
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فإن كان مسحوابً يف خارج سورية وواجب الوفاء يف داخلها وجب تقدميه يف خالل عشرين يوماً اذا كانت جهة اصداره  -2
واقعة يف اورواب او يف اي بلد اخر واقع على شاطىء البحر االبيض املتوسط ويف خالل سبعني يوماً اذا كانت جهة اصداره 

  د السالفه الذكر.واقعة يف غري البال
  اتريخ اصداره. أنهويبدأ امليعاد السالف الذكر يف اليوم املبني يف الشيك  -3

 طبيعة هذه املهل : 
هذه املهل ليست مهل تقادم واليسقط حق احلامل يف استيفاء مقابل الوفاء بعد انقضاءها وامنا حددت محاية للمصارف كون اتجيل 

صرف الشيكات بدون قيود على التاريخ قد يؤدي لتجميع عدد كبري من الشيكات وتقدميها يف نفس الوقت للمصرف الذي قد 
  1964لعام  4846سب قرارات النقض السوري رقم  يعجز حينها عن السداد يف نفس الوقت ح

قيمة الشيك اذا تقدم اليه احلامل ولو بعد انقضاء املهل املقررة مادام مقابل  بتسديدملزما وعليه فان املصرف املسحوب عليه يبقى 
ع طلب عرض الشيك عليه مرة اثنية الوفاء متوفرا لديه ويف املقابل ووفقا فان املصرف الذي يقدم اليه الشيك بعد انقضاء مهلته يستطي

 خالل فرتة قريبة ليتدارك خالهلا اتمني مقابل الوفاء واليعترب حينها ممتنعا عن وفاء الشيك 

من خالل ماسبق نستطيع اعتبار املهل املتوجب تقدمي الشيك خالهلا هي ليست مهل تقادم وامنا شرعت لتفادي الضغط املفاجئ 
 العمل املصريف كونه اساس اقتصاد البالد على املصارف ولضمان حسن سري 

 طرق حساب هذه املهل :
 اخلاصة مبواعيد السفتجة /341رقم /يدخل يوم انشاء الشيك واليوم االخري يف حساب املهلة وهذا على النقيض من املواد  .1

 .قانون التجارة وجاءت هذه املخالفة من كون الشيك هو أداة وفاء تستحق فور انشاءه  يف
 /341يف حني ان املادة /اذا صادف اخر يوم من املهلة يوم عطلة اليتم متديد املهلة اىل اول يوم عمل او اىل اليوم التايل  .2

اليت تنظم مهل السفتجة نصت على متديد املهلة اىل اول يوم عمل اتيل يف حال صادف اخر يوم يف املهلة يوم عطلة وكل 
 .داة وفاء ذلك كما أسلفنا آت من طبيعة الشيك كا

 

 حالة خاصة 

 امتناع املسحوب عليه عن الوفاء دون وجود مربر :
 التالية متوافرة: الشروطان الصرييف ملزم بلوفاء للساحب او احلامل مادامت 
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 ان يكون الشيك مستكمال لبياانته االلزامية  .1
ابلشيك وامنا قد يضطر  ان يكون الشيك مقدما ضمن املهل احملددة له وهنا كما أسلفنا اليفقد الساحب حقه .2

 احملسوب عليه لتاجيل الوفاء لفرتة قريبة
ان يكون مقابل الوفاء موجودا يف رصيد الساحب واال فيؤشر املسحوب عليه على الشيك مبا يفيد عدم وجود مبلغ  .3

 .الشيك وعندها للمستفيد او احلامل احلق يف الرجوع على الساحب 

من القانون التجاري   /402/حسب املادة  ويض كل ضرر أو أذى جنم عن اخالله ابلدفعويف حال عدم الوفاء يقع على عاتقه تع
كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء مسحوب عليه سحباً صحيحاً ومل يقدم اي اعرتاض على صرفه يكون مسؤوالً "

 " جتاه الساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما حلق اعتباره املايل من اذى.

 شروط صحة الوفاء
 

لديه  احملتفظ به  توقيع الساحب عليه وذلك مبقارنته بتوقيع الساحبالتحقق من البياانت االلزامية فيه وأهم نقطة صحة  .1
" يتحمل املسحوب /393/وعليه فان مسؤولية تسديد قيمة شيك مزور تقع على عاتق املسحوب عليه وذلك وفقا للمادة 

يف الصك  عليه وحده الضرر املرتتب على شيك مزور او حمرف اذا مل ميكن نسبة اي خطأ اىل الساحب املبني امسه
 " وبوجه خاص يعترب الساحب خمطئاً اذا مل حيافظ على دفرت الشيكات املسلم اليه مبا ينبغي من عناية.

وهنا املادة محلت املسؤولية بشكل رئيسي للمسحوب عليه كونه مل يتحقق بشكل كاف من مطابقة توقيع الساحب على  
الشيك ويستطيع املسحوب عليه نفي املسؤولية عنه اذا استطاع نسب اخلطا اىل الساحب كامهال الساحب لدفرت شيكاته 

 مما ادى لوقوعه بيد شخص اساء استخدامه .

حة تسلسل التظهريات وابن الشيك انتقل اىل احلامل طالب الوفاء عن طريق سلسلة صحيحة من التظهريات التأكد من ص .2
وهنا جتدر االشارة اىل ان التأكد من صحة توقيع املظهرين ليست من مسؤوليات املسحوب عليه كوهنم غرابء ابلنسبة 

واذا اوىف املسحوب عليه قيمة  " من قانون التجارة /376للمسحوب عليه والميكن مقارنة تواقيعهم  وهذا مأوجزته املادة /
 "شيك قابل للتظهري لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهريات وليس ملزماً ان يتحقق من صحة تواقيع املظهرين.

 مبا يفيد تصفية احلساب مع الساحب .و على املصرف ان يطلب تسليمه الشيك مؤشرا عليه من احلامل مبا يفيد الوفاء  .3
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 معارضة الوفاء 
 من قانون التجارة أسباب املعارضة وماميكن ان ينجم عن املعارضة فنصت على اآليت : /372فصلت املادة /

  على املسحوب عليه ان يويف قيمة الشيك ولو بعد امليعاد احملدد لتقدميه. - 1

  والتقبل معارضة الساحب على وفائه اال يف حالة ضياعه او تفليس حامله. - 2

فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا احلظر السباب اخرى وجب على قاضي االمور املستعجلة بناء على طلب احلامل ان  - 3
  .أيمر برفع املعارضة ولو يف حالة قيام دعوى اصلية

يعطي قرار معجل  وهنا جند املشرع قد اعطى احلامل ضمانة كبرية من تالعب الساحب  واوجب على قاضي االمور املستعجلة ان 
 ) وجب ( بشكل اليعطي سلطة تقديرية للقاضي يف هذا القرار .  النفاذ يف غرفة املذاكرة برفع املعارضة واورد كلمة

 شروط الرجوع لعدم الوفاء 
 

جرمية الرجوع على املظهرين والساحب بقيمة الشيك ابالضافة اىل احلق برفع دعوى جزائية الرتكاب الساحب  ملا كان للحامل حق
 اشرتط على احلامل القيام ابآليت : /383يف املادة /اصدار شيك من دون رصيد فان املشرع 

ان يكون قد قدم الشيك للوفاء خالل املهل املنصوص عليها يف القانون واال فقد حقه يف الرجوع على املظهرين واقتصر حقه  .1
 يف الرجوع على الساحب فقط 

 الطرق التالية : ان يثبت االمتناع عن الوفاء ابحد .2

  بورقة احتجاج رمسية. -أ
 ببيان صادر من املسحوب عليه مؤرخ مكتوب على الشيك ذاته مع ذكر يوم تقدميه.  -ب
  ببيان مؤرخ صادر عن غرفة املقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم يف الوقت احملدد ومل تدفع قيمته.  -ت
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 مهل تنظيم االحتجاج :
دم وجود مقابل وفاء وذلك حىت اخر يوم من املهلة اخلاصة بتقدمي الشيك للوفاء ويف حال ميكن للحامل تنظيم احتجاج يف حال ع

من قانون  /384قدم الشيك للوفاء يف اخر يوم من املهلة فان االحتجاج يتم تنظيمه يف نفس اليوم او اليوم التايل حسب املادة /
 التجارة 

 التقادم يف الشيكات 
 

املهل اليت  /394يف املادة / ابلرجوع اىل القضاء الستيفاء حقه والزام املدين ابلدفع وحدد القانونوهو سقوط حق الدائن بشيك 
 يتقادم فيها الشيك كالتايل :

تسقط ابلتقادم دعوى حامل الشيك جتاه املسحوب عليه مبضي ثالث سنوات حمسوبة من اتريخ انقضاء امليعاد احملدد  .1
  لتقدمي الشيك للوفاء.

قادم دعاوى رجوع احلامل على املظهرين والساحب وامللتزمني االخرين مبضي ستة شهور حمسوبة من اتريخ وتسقط ابلت .2
  انقضاء ميعاد التقدمي.

وتسقط ابلتقادم دعاوى رجوع خمتلف امللتزمني بوفاء الشيك بعضهم جتاه البعض مبضي ستة شهور حمسوبة من اليوم  .3
  خوصم فيه بدعوى الرجوع. الذي اوىف فيه امللتزم او من اليوم الذي

والتسقط مبضي املواعيد املتقدمة الدعوى على الساحب الذي مل يقدم مقابل الوفاء او قدمه مث سحبه كاًل او بعضاً  .4
  والدعاوى على سائر امللتزمني الذين حصلوا على كسب غري عادل.

 

 طبيعة التقادم يف الشيكات 
 

على انه ميكن للمدعي طلب  1964لعام  /512حسب اجتهاد حملكمة النقض /يقوم التقادم على قرينة الوفاء وذلك  ❖
 .اليمني وعلى الورثة وخلفائهم اهنم اليعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة ابلدين  حلف

مل يوجد مقابل الوفاء يف زمن انشاء  الساحبويف كل االحوال فان احلامل يستطيع نفي السقوط ابلتقادم اذا ثبت ان  ❖
 الشيك او اوجده وسحبه بعضه او كله ويف هذه احلالة التطبق مدد التقادم على الساحب 
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التقادم الطويل : يف كل األحوال ميكن للحامل الرجوع على الساحب بقيمة الشيك ولو انقضى ابلتقادم  وفقا ملبدأ االثراء  ❖
  م الطويل على هذه احلالة اي ميتد التقادم ليصبح مخس عشر سنةبال سبب وهنا تطبق احكام التقاد

 

 املسؤولية املدنية املرتتبة على الشيك 
 

 يف حال توقيع الساحب لشيك بدون مقابل فان للحامل ان يطالب مببلغ الشيك غري املدفوع ابالضافة اىل الفوائد واملصاريف وفقا
 وذلك على النحو التايل: /386للمادة / 

 الشيك غري املدفوع مبلغ .1
الفوائد ابتداء من يوم التقدمي حمسوبة مبعدهلا القانوين ابلنسبة للشيكات املسحوبة واملستحقة الوفاء يف سورية ومبعدل   .2

  %/ ابلنسبة للشيكات االخرى.10/

  مصاريف االحتجاج واالشعارات وغريها من املصاريف. .3

  هبا وذلك كالتايل:احلقوق اليت ميكن ملن يويف شيكا ان يطالب ضامنيه  /387املادة/حددت وكذلك 

 مجيع مااوفاه  -1
فوائد املبلغ الذي اوفاه حمسوبة ابلسعر القانوين ابتداء من يوم الوفاء ابلنسبة للشيكات املسحوبة واملستحقة الوفاء يف سورية  -2

 %/ ابلنسبة للشيكات االخرى .10وحمسوبة بسعر /
  املصاريف اليت حتملها. -3

 تسطري الشيكات 
 فإذا كان إذا كان فرًدا عاداًي, طر حلاملهفال جيوز الوفاء ابلشيك املسشيك، املستفيد فيه أحد املصارف  هو لشيك املسطرا ❖

توكيل  ألحد املصارف )أو من طريق ري الشيك تظهرياً انقالً للملكية وجب عليه تظه املستفيد من الشيك شخصاً عادايً 
 للوفاء بقيمة الشيك.  أحد املصارف(، الذي يتقدم بدوره إىل املصرف املسحوب عليه

قد  والتسطري على صدر الشيك بينهما فراغ.  يز الشيك املسطر عن الشيك العادي بوجود خطني متوازيني على صدرهويتم ❖
 عاماً أو خاصاً. يكون 
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o ن دون اإلشارة إىل اسم مصرف معني. ومبوجب هذا النوع من م والتسطري العام يقصد به ترك الفراغ بني اخلطني
 التسطري، جيوز الوفاء بقيمة الشيك ألي مصرف يتقدم ابلصك إىل املصرف املسحوب عليه. 

o ،ابسم مصرف معني. ويف هذه احلالة يلتزم  أما ابلنسبة إىل التسطري اخلاص، فيمأل فيه الفراغ املوجود بني اخلطني
 دون غريه.  للمصرف املذكور امسهإالا  ه بعدم الوفاء بقيمة الشيكاملصرف املسحوب علي

 الذي يتوىل خصم الشيك أو حتصيله.  من قبل الساحب أو أحد املظهرين أو من قبل املصرف وجيوز تسطري الشيك، ❖
إالا من  فهال جيوز ملن يسرق الشيك أو يزوره التقدم لصر إذ  إىل تفادي أخطار ضياعه، أو سرقتهويهدف تسطري الشيك  ❖

قبل الرجوع إىل املصرف املسحوب  التحقق من شخصية حامل هذه الورقةالذي يعمد إىل  ريه ألحد املصارفطريق تظه
 عليه

 هذا املوضوع من خالل اآليت :  /379/ونظمت املادة  

  لساحب الشيك او حلامله ان يسطره. .1
  من هذا القانون. /380ويكون هلذا التسطري االاثر املبينة يف املادة / .2
  وجيري التسطري بوضع خطني متوازيني يف صدر الشيك. .3
  ويكون التسطري عاماً او خاصاً. .4
  فإذا خال مابني اخلطني من اي بيان او كتب بني اخلطني لفظ املصرف او اي لفظ اخر هبذا املعىن كان التسطري عاماً. .5
  اما اذا كتب اسم مصرف معني بني اخلطني كان التسطري خاصاً. .6
  وجيوز ان يتحول التسطري العام اىل تسطري خاص, اما التسطري اخلاص فال يتحول اىل تسطري عام. .7
  ويعد كأن مل يكن كل شطب للتسطري او السم املصرف املعني. .8

 /380املادة/

  الجيوز للمسحوب عليه ان يويف شيكاً مسطراً تسطرياً عاماً اال اىل احد عمالئه او اىل مصرف. .1
والجيوز للمسحوب عليه ان يويف شيكاً مسطراً تسطرياً خاصاً اال اىل املصرف املعني او اىل عميله ان كان هذا املصرف   .2

  هو املسحوب عليه.
  ومع ذلك جيوز للمصرف املعني ان يلجأ اىل مصرف اخر لقبض قيمة الشيك. .3
والجيوز ألي مصرف ان حيصل على شيك مسطر اال من احد عمالئه او من مصرف اخر وال ان يقبض قيمته حلساب  .4

  اشخاص اخرين غري من ذكروا.
ا كان حيمل تسطريين وكان احدمها واذا محل الشيك عدة تسطريات خاصة فال جيوز للمسحوب عليه وفاؤه اال اذ .5

  لتحصيل قيمة بوساطة غرفة املقاصة.
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  واذا مل يراع املسحوب عليه او املصرف االحكام السابقة فإنه يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك. .6

  الشيك املصدق

 شيك مبا يفيد اعتماده مع ذكر التاريخ . وهو شيك حمرر يف شكل الشيك العادي فضالً عن أنه حيمل توقيع البنك على صدر ال 
ويرتتب على اعتماد الشيك جتميد مقابل الوفاء لصاحل احلامل فيصبح الوفاء ابلشيك مؤكداً و هذا النوع من الشيكات الميكن أن 

ر ويدخل يكون مصدرا جلرمية اصدار شيك من دون رصيد كون مقابل الوفاء خرج من رصيد الساحب فعليا من اتريخ طلب االصدا
 اىل ذمة احلامل مبجرد تقدميه للمسحوب عليه

الشيك املصدق الذي مل يكن منصوصاً عنه يف قانون التجارة رقم  9/12/2007 /33عرف قانون التجارة السوري اجلديد رقم /
ذي يفيد جاز للمسحوب عليه أن يؤشرعلى الشيك التأشريالوأ 355/2فقد نص عليه يف مادته  22/6/1949الصادر يف  /149/

  لديه. مؤونة( للساحب يف اتريخ التأشري)وجود مقابل وفاء 

على الشيك نفسه وانه اذا مت  هنا اىل أنه جيب ايضا اضافة اىل توقيع املصرف املسحوب عليه أن يذكر اتريخ التأشري وجتدر االشارة
حصوله بعده جبميع طرق االثبات فضال عن عدم  احلق للحامل ابثبات اغفال ذلك اعترب التأشري حاصالً يف يوم اصداره مع اعطاء

  صك مستقل. جواز التأشري مبوجب

   التظهري 

احال املشرع االحكام اخلاصة ابلشيكات فيما يتعلق ابلتظهري اىل املواد اخلاصة ابلسفتجة وابلتايل ينطبق على الشيكات ماينطبق على 
 من القانون التجاري 364املادة وذلك حسب  مىت استويف شروطه للملكيةحيث يعترب انقال  السفتجة من احكام فيما يتعلق ابلتظهري

 من هذا القانون املتعلقة بسند السحب" /270و269و268و267و266و265" تسري على الشيك احكام املواد /

املظهر يف حال مل يؤمن مقابل الوفاء ويصبح والتظهري ينقل امللكية للمظهر له ابلتداول وكذلك يلقي ابملسؤولية اجلزائية على عاتق 
 ضامنا للوفاء ويف حال االخالل يسأل عن نفس اجلرمية اليت يسأل عنها الساحب وهذا وارد يف اجتهاد حمكمة النقض التايل :

فية للشيك "إن تظهري الشيك إمنا يعين خروج قيمته النقدية يف ملكية الساحب ملصلحة احلامل وجمرد حتقق عدم وجود مؤونة كا
عقوابت. وإن قصد املشرع حني  641/ بداللة املادة  652حني السحب يعرض الساحب للعقوبة املنصوص عنها يف املادة / 

النص على عقاب جرمية إصدار الشيك دون مقابل أو مبقابل غري كاف إمنا قصد محايته يف التعامل به ابعتباره أداة وفاء لذا فإن 
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 جرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل أو مقابل غري كاف."عنصر سوء النية يفرتض مب
 (19873/  11/  11اتريخ  2965قرار  816)نقض سوري ـ جنحة أساس 

 حاالت متعلقة ابلتظهري

ان  ذكر يف منت الشيك  عبارة )ليس ألمر( او اي عبارة اخرى مماثلة خيضع تداوله الحكام حوالة احلق املقررة يف القانون املدين  •
دون غريها وخترجه من دائرة التعامل كشيك وابلتايل الينطبق عليه احكام التظهري والتداول املطبقة يف القانون التجاري امنا يؤول 

 . التطبيق القانوين للقانون املدين يف
 . من قانون التجارة /362حسب املادة /التظهريالذي يذكر مكان اسم املظهر له عبارة حلامله هو تظهري على بياض  •
 ؟ماذا لو كان التظهري جلزء من املبلغ •

o / قانون جتاري /363هنا يعترب ابطل بصريح املادة 

 منع الشيك من التداول
منع املستفيد من تظهري الشيك وهي ابن يكتب على طرف الشيك او يطلب من املسحوب عليه  هناك طريقة يستطيع فيها الساحب

ختما خاصا يدون فيه عبارة تدل على منع التداول وذلك كعبارة " غري قابل للتداول " او " يصرف للمستفيد االول " وهذه العبارة او 
 ن وميكن للمستفيد االول فقط قبض مقابل الوفاء مامياثلها متنع التظهري وان مت التظهري فيعترب كانه مل يك

 

 اجلانب اجلزائي   
 

 من قانون العقوابت  653 – 652عاجل املشرع احلاالت املرتبطة ابلشيكات واليت تشكل جرم جزائي من خالل املادتني 

 شيك بدون رصيد اصدار جرمية 
 

                                                           
 1987/  11/  11تاريخ  2965قرار  816نقض سوري ـ جنحة أساس  3
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وضروب الغش وذلك يف الفصل الثاين من الباب احلادي عشر من قانون اورد املشرع هذه اجلرمية ضمن اجلرائم املتعلقة ابالحتيال 
 على : /652العقوابت حيث نص يف املادة /

بدون مقابل ومعد للدفع أو مبقابل غري كاف أو على اسرتجاع كل املقابل أو "كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك 
بعضه بعد سحب الشيك أو على اصدار منع من الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه ابلعقوبة املنصوص عليها يف املادة 

/641/  

عقوبة الشريك يف اجلرم املذكور من أقدم على محل الغري على تسليمه شيكاَ بدون مقابل قضي عليه ب -1"   /653/املادة 
 تضاعف هذه العقوبة اذا استحصل على اجملرم على الشيك لتغطية قرض ابلراب " -2اعاله 

هي عقوبة جنحية الوصف وهي احلبس من ثالثة اشهر اىل سنتني مع الغرامة من مخسني لرية اىل  /641يف املادة / ةوالعقوبة الوارد
 مخسمائة ل س 

صدار شيك من دون رصيد ضمن جرائم االحتيال هو تصنيف موفق كون طبيعة هذا اجلرم تقوم على مع جرمية ا وهنا جند ان تصنيف
 فكرة االحتيال والغش 

 "652أركان اجلرمية املنصوص عليها يف املادة " 
 الشيك أنشأالفاعل : هو الساحب الذي  .1
 للوفاء وذلك كاحدى احلاالت التالية : الركن املادي : هو توقيع الشيك من قبل الساحب مع عدم وجود مقابل .2

a. عدم أتمني مقابل الوفاء كلياَ أو جزئيا عند تسليم الشيك 
b. اسرتجاع مقابل الوفاء كلياَ أو جزئيا بعد تسليم الشيك 
c.  منع وصول حامل الشيك ملقابل الوفاء عن طريق استصدار منع للمسحوب عليه من دفع مقابل الوفاء 

 اىل احليلولة دون وفاء الشيك الذي أصدره  حتصل مبجرد اجتاه نية الساحبالركن املعنوي : جرمية قصدية  .3
 ل س 500اىل  50العقوبة : جنحية الوصف وهي احلبس من ثالثة أشهر اىل سنتني والغرامة من  .4

 الفاعل 
احب نفسه أو وكيله وهنا يتبادر اىل اذهاننا مناقشة والفاعل هنا قد يكون السوهو الساحب الذي وقع شيكا دون أن يكون له مقابل 

 مسؤولية املوكل عن اصدار الوكيل لشيك من دون مقابل فمن هو املسؤول احلقيقي هنا :
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ينصرف فعل الوكيل اىل املوكل مادام تصرف يف حدود وكالته حسب نصوص القانون يف حني انه يف حال ثبوت أن الوكيل تصرف 
 .  فان ذلك يلحق املسؤولية به عن تصرفه دون ان يتحمل املوكل أي مسؤوليةخارج حدود الوكالة 

 الركن املادي
 ابحدى الصور التالية : يتكون الركن املادي هلذه اجلرمية 

مبجرد تسليم الساحب للمستفيد شيكا موقعا عدم وجود مقابل كليا أو جزئيا عدم وجود مقابل الوفاء كليا او جزئيا : ان  .1
" تتحقق جرمية اعطاء  1977لعام  1034وهذا مأكدته حمكمة النقض يف قرارها رقم  كل ركنا ماداي للجرميةيشمن قبله 

الشيك من دون رصيد جملرد اصدار الساحب عن سوء نية وهو يعلم وقت حتريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل وفاء 
 غري كاف بتاريخ االستحقاق "

اسرتجاع مقابل الوفاء كله أو بعضه بعد تسليم الشيك : ان سحب الساحب ملقابل الوفاء بعد حترير الشيك يشكل ركنا  .2
جلرمية اصدار شيك من دون رصيد ويتحقق الركن على الرغم من وجود مقابل الوفاء عند حترير الشيك اال ان عملية سحب 

 داي الن نيته اجتهت حلرمان احلامل من قبض مقابل الوفاء الرصيد قبل صرف احلامل للشيك يشكل ايضا ركنا ما
رصيده هنا مسألة دقيقة : يف حال كان مقابل الوفاء موجود ولكن الساحب حرر شيكات مببالغ اكرب من  ❖

 يربز تساؤل من هو االحق بصرف الشيك اذا تعدد احلاملني وكان الرصيد اليكفيهم مجيعا 

احلاملني اآلخرين فلهم احلق ابلرجوع على  ااحب الشيك األسبق رقما أمان األفضلية لص /375حسب املادة /
 الساحب وفق أحكام قانون التجارة وقانون العقوابت وفقا للمواد املنصوص عليها آنفاَ 

والميكن أن يعود على املستفيد الثاين الذي اخذ مقابل الوفاء الن املستفيد الثاين اخذ حقا مشروعا له والميكن 
 عرضة ألي مسؤولية اال يف حال ثبوت سوء النية  ان يكون

حالة اصدار منع من الدفع للمسحوب عليه :وهنا مقابل الوفاء موجود ماداي ولكن فعليا غري موجود كون الساحب قد  .3
يكفي هذا التصرف لقيام مسؤولية الساحب  وهنااعطى امر للمسحوب عليه ابيقاف صرف الشيك املسحوبة على حسابه 

اي مسؤولية على املسحوب عليه كونه قام بذلك بناء على رغبة زبونه  وتنتفيحسب جرمية اصدار شيك من دون رصيد 
وال يتوجب عليه معرفة مدى احقية احلامل ابملبلغ الن احلامل شخص غريب ابلنسبة له  وحصر القانون أحقية الساحب 

 ابيقاف صرف الشيك يف حالتني ومها 
 افالس احلامل ❖
 الشيكضياع  ❖
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 الركن املعنوي 
من  /652وهو الذي يفيد يف حتديد زمان وقوع اجلرمية والفعل اجلرمي هنا يتحقق مبجرد تسليم الشيك اىل املستفيد حسب املادة /

 قانون العقوابت اليت تنص على :

ايقابل عدم وجود هذا املبلغ قانوان يتحقق الفعل اجلرمي مبجرد تسليم الشيك اىل املستفيد مع العلم املسبق بعدم وجود رصيد له أو م"
 "لسداد مبلغ مقابل الوفاء 

وهنا قد يلجأ الساحب اىل دحض جرميته ابالستناد اىل فكرة ان سبب حترير الشيك مل يكن للوفاء وامنا لسبب اخر كاالئتمان او 
مل يستكمل  وإنمعني  مببلغتحرير شيك الضمان ولكن املشرع جرم الفعل بغض النظر عن الغاية مادامت ارادة الطرفني قد انعقدت ل

كل شروطه فيبقى الفعل جمرما وذلك رغبة من املشرع يف اعطاء االستقرار للمعامالت املالية اليت جتري ابستخدام الشيك وهذا واضح 
 يف نص قرار حمكمة النقض التايل

 أي وهو يعلم حني حتريره أنه ليس لهبدون رصيد جملرد اصدار الساحب للشيك عن سوء نية،  تتحقق جرمية اعطاء الشيك"
الشيك من بعض مشتمالته حىت  مقابل وفاء، أو له مقابل غري كاف، وال عربة يف قيام هذه اجلرمية لسبب أو غرض حترير

 "الشيك، فسحبه املدين كشيك وقبله الدائن هبذه الصفة األساسية منها، اذا ثبت أن الطرفني تعاقدا على أساس
 28/2/1983 اتريخ 526ار قر  2526نقض سوري 

 4 1607ـ أديب استانبويل ـ ص 2ـ شرح قانون العقوابت ج 1822قاعدة 

 مفرتضة يف هذا النوع من اجلرائم والميكن اثبات عكسها اال من خالل مبدأ اثبات كتايب مماثل السيئة  وهنا النية اجلرمية

 وهنا تربز عدة تساؤالت

 املعنوي بدفع الساحب ملبلغ الشيك الحقا؟هل ينتفي الفعل اجلرمي املكون للركن  ❖
o  هناك اجتهاد حملكمة النقض عاجل هذه احلالة ونص على : "إن سوء النية يف جرمية اصدار شيك من دون رصيد

يتوفر مبجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء او مقابل وفاء غري كاف للسحب بتاريخ اصداره واليؤثر 
يكون املستفيد على علم ابنه ليس للشيك مقابل وفاء قابل للسحب كما اليؤثر السداد يف قيام هذه اجلرمية أن 

)شرح قانون العقوابت اديب استانبويل  1977لعام  932والوفاء الالحق على قيام هذه اجلرمية "  نقض سوري 
) 

                                                           
  28/2/1983تاريخ 526قرار  2526نقض سوري  4

 1607 ـ أديب استانبولي ـ ص 2ـ شرح قانون العقوبات ج 1822قاعدة 
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 هل يقوم الركن املعنوي يف حال حترير الساحب للشيك وعدم اعطاؤه للمستفيد  ❖
o  ر الشروع يف مثل هذه االعمال وابلتايل التقوم مسؤولية الساحب اال يف حال اعطاء الشيك الذي الميكن تصو

 اليقابله مقابل وفاء للمستفيد 
 هل تسمع دعوى الصورية يف جمال الشيكات  ❖

o  التسمع دعوى الصورية يف معرض دعاوى الشيكات فمن ادعى ان الشيك ليس له سند حقيقي وانه صوري او
ك اليسمع منه ويؤخذ ابلشيك ويفرتض فيه سوء النية دون احلاجة الثبات هذه القرينة  ولقد ورد شكلي فان ذل

 يف قرارات حمكمة النقض مايفيد ذلك  
النظر عن حقيقة اترخيه أو  " يكون الشيك واجب الوفاء مىت استوىف مقاوماته مبجرد تقدميه اىل املسحوب عليه بصرف

النية يفرتض مبجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم  صورية ضده وان عنصر سوءما اتفق عليه وال تسمع دعوى ال
 (5 2/11/1979اتريخ  2012االجتهاد" ) قرار نقض رقم  وجود مقابل له، كما استقر

 العقوبة 
اىل مخسمائة وهنا جتدر االشارة أن العقوبة مل  50هي عقوبة جنحية الوصف وهي احلبس من ثالثة أشهر اىل سنتني والغرامة من  

اخلاصة ابالحتيال وذلك يف اشارة واضحة اىل ارتباط جرمية   /641بل احال املشرع العقوبة اىل املادة / /652تذكر صراحة يف املادة /
رصيد جبرائم االحتيال وابلتايل تستحق نفس العقوبة املقررة جلرائم االحتيال وضروب الغش الن أركان اجلرمية اصدار الشيك من دون 

املادية قائمة حقيقة على اخلداع والغش ابيهام املستفيد أنه سوف حيصل على مقابل لقيمة هذا الشيك يف حني أن هذا املقابل غري 
 موجود اصال أو غري كاف 

 تسليم شيك من دون مقابل على  الغريجرمية محل 
 

  /653لقد أفرد هلا املشرع مادة خاصة يف قانون العقوابت وهي املادة /

 – 2من اقدم عن معرفة على محل الغري على تسليمه شيكا بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك يف اجلرم املذكور اعاله    -1" 
 اذا استحصل اجملرم على الشيك لتغطية قرض ابلراب " العقوبةتضاعف 

                                                           
 2/11/1979تاريخ  2012قرار نقض رقم  5
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 الفاعل
الفاعل هو املستفيد الذي يعرف أن الساحب الميلك مقابل الوفاء ومع ذلك يطلب منه اصدار شيك دون رصيد ضماان لدين ما أو 

لسجن وهنا املستفيد قد جرمه مطلبه فسيعاقب اب ينفذلسبب آخر معتمدا بذلك على ضمانة قانون العقوابت يف كون الساحب اذا مل 
  النص كشريك يف اجلرمية كون هذا الضغط الذي أحدثه على الساحب يشكل خطرا على الشيك كأداة وفاء

 الركن املادي 
الساحب على ارتكاب اجلرمية وهنا  مع علمه أبن المؤونة له وذلك كون املستفيد ساعد ويتكون من قبول املستفيد شيك من الساحب

عاقب املشرع املستفيد عقوبة الشريك مع ان فعله اليتعدى كونه فعل حمرض ولكن املشرع اراد منع املستفيد من اهلروب من تطبيق 
لشريك ابملستفيد عقوبة الفاعل عليه الن القاعدة القانونية تقول تبعة احملرض مستقلة عن تبعة الفاعل فلذلك أراد املشرع الصاق صفة ا

 ليجرم بنفس جرم الساحب وابلتايل يعاقب بنفس العقوبة 

 الركن املعنوي
النية اجلرمية يف هذه اجلرمية هي العلم املسبق بعدم وجود مقابل للوفاء وقت حترير الشيك ومع ذلك تنصرف نيته للضغط على 

لغ وهنا تنتفي الغاية الرئيسية من الشيك كاداة وفاء الساحب لتحرير شيك الستعماله كوسيلة ضمان وضغط الستيفاء حق او مب
 التعامالت املالية  استقرارولذلك جاءت املادة لتجرم هذا الفعل لضمان استعمال الشيك ابلوجه املطلوب وضمان 

النية اجلرمية  تتطلب عنصر القصد وابلتايل الميكن افرتاضها على العكس من املادة السابقة اليت تفرتض فيهاوهنا النية اجلرمية 
مبجرد حتقق الركن املادي يف حني جند هنا أنه على املدعي إثبات توفر النية اجلرمية الكتمال الركن املعنوي فليس كل مستفيد 

 محل شيك من دون رصيد هو من محل الساحب على اعطاءه شيك من دون رصيد وهو عامل بعدم وجود مقابل للوفاء

 سؤال 
 كيف ميكن اثبات علم املستفيد بعدم وجود مقابل للوفاء لدى الساحب  ❖

o  ابعتبار ان االثبات ينصرف اىل الواقعة اجلرمية اخلاصة ابلعلم بعدم وجود مقابل وليس الثبات وجود الدين احملرر
مة النقض ابلشيك  فانه جيوز استعمال كافة وسائل االثبات مبا يف ذلك البينة الشخصية وذلك حسب قرار حمك

  1965لعام  1401
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 العقوبة 
واليت تقضي ابحلبس من ثالثة أشهر اىل سنتني وابلغرامة من  /641العقوبة هي نفسها املنصوص عليها للمادة السابقة واحملالة للمادة /

ال كان القصد ل س ولكن مامييز هذه املادة هو كوهنا أضافت عنصرا مشددا يقضي بتشديد العقوبة اىل الضعف يف ح 500اىل  50
 من اجلرمية هو تسديد قرض ربوي وهنا جند ان عنصر التشديد خاص ابملستفيد والينسحب التشديد على الساحب 

 ( 653-652تقادم الدعوى اجلزائية ) 
 

نفس تتقادم الدعوى اجلزائية اخلاصة ابلشيكات مبرور ثالث سنوات على اتريخ تقدمي الشيك للوفاء يف حال صادف هذا التاريخ 
 اتريخ تقدمي االحتجاج اما اذا كان تقدمي االحتجاج يف يوم آخر فيحسب التقادم من اتريخ تقدمي االحتجاج

 .والتقادم هنا مينع قيام دعوى جزائية وفقا للمواد املذكورة آنفا على الفاعل لسقوط اجلرمية ابلتقادم 

 

 اخلامتة
 

يعترب أن  الشيك وابستالمبذاته يف حني أنه يعترب الوسيلة للوصول للوفاء ان الشيك هو اداة وفاء دون أن يكون هو الوفاء  - 1
 كأداة  أكربالوفاء قد مت مادام الشيك له مقابل وفاء ومن هنا جاءت امهيته يف تعامالتنا كما ان خاصية التظهري تعطي الشيك دورا 

 .وفاء وتبعده عن كونه اداة ضمان 

جيب توافرها يف الشيك العتمادة كاداة وفاء وعلى اجلانب اآلخر مل ينفي عنه صفة الشيك  الزامية خاصة اشرتط املشرع شروط  -2
من قانون العقوابت عند عدم وجود  653- 652ليكون حمورا ملسؤلية جزائية حسب املادة يف حال عدم توفر بعض هذه الشروط 

 .مقابل لوفاؤه طاملا ان الورقة املدعى هبا كان املقصود هبا شيكا 

نص املشرع على حق املستفيد او احلامل يف املطالبة مببلغ الشيك وفقا للقانون التجاري من اجل محاية الشيك ابعتباره أداة وفاء  -3
وكذلك نص على عقوبة جزائية يف قانون العقوابت تنص على جترمي فعل اصدار شيك من دون رصيد لضمان استقرار التعامل 

اليت تعاقب  /641وبتها اىل املادة /درجها يف ضمن املواد اخلاصة ابالحتيال والغش واحال عقأود و وفاء حتل حمل النق كأداةابلشيك  
 .على االحتيال كاشارة اىل ان هذه اجلرمية ماهي اال ضرب من ضروب االحتيال بطريقة اصدار شيك دون ان يكون له مقابل 
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لفعل محل الغري على تسليم شيك دون رصيد حني اعترب الفاعل على املبدأ العام يف توصيفه  /653خرج املشرع يف املادة / -4
شريكا للساحب وليس حمرضا وذلك رغبة منه يف محاية املستفيد من تالعب الساحب ابلشيك كورقة تدل على الوفاء ومحاية 

اب ( وابلتايل محاية هذه الساحب من املستفيد الذي يستغل وضع الساحب الضعيف وحاجته اىل املال لضمان دينه وأرابح الدين ) الر 
 .الورقة من العبث وتشويه مسعتها كورقة حتل حمل النقود 

التقادم املطبق على الشيكات هو التقادم القصري ابلنسبة للشقني املدين واجلزائي جلرمية اصدار الشيك من دون رصيد وذلك من  -5
فكرة التقادم املدين على حصول املستفيد على حقه أو تنازله عن هذا احلق طاملا مل يطالب به طوال  وتقوم املعامالتاجل حسن سري 

حيث ن أي تقادم جزائي آخر م الذي يقوم عليه ساسنفس األ تلك الفرتة مما يدل على رضاه يف حني تقوم فكرة التقادم اجلزائي على
 .تمع للجرم بعد انقضاء هذه املدة تنظيم احملاكمات واالستقرار يف اجملتمع ونسيان اجمل
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