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المقدمة
اولً /التعرٌف بموضوع البحث :الشٌك او الصك هو الشكل القدٌم لما
نسمٌه الٌوم بالنقود ,فقد اتى زمن كان فٌه الناس بؤمس الحاجة الى ان
ٌحفظوا اموالهم فً اماكن امنة بعٌدة عن اعٌن اللصوص والرقباء,
خصوصا ً فً وقت كثرت فٌه حوادث السلب والنهب وبالشكل الذي نعرفه
من احداث التارٌخ الغابرة ,وكان البد ان ٌكون هنالك رجال او اماكن
ٌطمئن الناس الى ابقاء اموالهم فٌها ,لذلك هرع اصحاب االموال الى هذه
الطرٌقة فً الحفظ واالدخار فسلموا اموالهم الى رجل ما او حكٌم او قائد
شجاع ٌتصف باألمانة مقابل وصوالت من ذلك الرجل بان كمٌة معٌنة من
المال وضعت لدٌه او تحت تصرفه ,
ثانٌاً /اهمٌة البحث ٌ :عتبر الصك وسٌلة ٌومٌة مهمة تشكل العمود الفقري
فً حٌاة المصرف فنشؤ عن هذه الظاهرة حاجة ماسة الى قوانٌن مختلفة
استهدفت ضمان االعتبار لهذه الوسٌلة لتكون وسٌلة شبه مقدسة لدى الناس
ٌعتبرونها كما ٌعتبرون ورقة النقود العادٌة ,فضال على ان الستعمال
الصك مزاٌا عدٌدة فهو ٌإدي بفضل الحسابات الجارٌة الى زٌادة النقود
والتً تعتمد علٌها مإسسات االئتمان وٌسهل على المودعٌن فً الوقت ذاته
استثمار اموالهم بما ٌحصلون علٌه من فائدة مع بقائها دائما ً رهن اشارتهم
فٌوفون منها ما علٌهم من دٌون دون الحاجة الى نقلها .واٌضا ً ٌلعب الصك
دور مهم فً الحٌاة االقتصادٌة للمجتمع فهو اداة وفاء ٌقوم فً التعامل مقام
النقود فكان من الطبٌعً ان ٌحٌطه المشرع بضمانات كافٌة دعما ً للثقه به
مما ٌساعد على انتشاره فً التعامل فتتحقق المزاٌا المتوخاة منه مما ٌعود
بالنفع على ثروة غٌرهم من االفراد.
ثالثاً /مشكلة البحث :ال تزال مشكلة اصدار الصك بدون رصٌد تإرق
المجتمع لما لها من اخطار بالواقع االجتماعً واالقتصادي على االطراف
(الساحب والمسحوب علٌه والمستفٌد) فالفرد سواء كان طبٌعً او اعتباري
عندما ٌحرر صك لشخص اخر ٌجب ان ٌحٌط بكل االحتماالت التً
تجري على حسابه من زٌادة او نقصان بحٌث ٌكون اوالً تارٌخ استحقاق
الشٌك مغطى من الناحٌة المالٌة لكفاٌة الرصٌد ,وثانٌا ً ال ٌقع الضرر
المالً للمستفٌد حال ذهابه للبنك لصرفه.

رابعا ً  /منهجٌة البحث :اعتمدنا فً بحثنا على المنهج التحلٌلً  ,وذلك فً
تحلٌل التشرٌعات ذات الصلة لغرض بٌان جوانبها االٌجابٌة والسلبٌة فً
معالجتها لموضوع مسإولٌة االشخاص فً ارتكاب جرٌمة الصك .

خامسا  /تقسٌم البحث :قد تناولت فً البحث هذا اضافة للمقدمة ثالثة
مباحث  ,حٌث ٌكون المبحث االول بعنوان مفهوم الصك وتمٌزه عن
االوراق التجارٌة االخرى حٌث ٌتضمن ثالثة مطالٌب فٌتضمن المطلب
االول تعرٌف الصك اما المطلب الثانً ٌتضمن تمٌز الصك عن غٌره من
االوراق التجارٌة اما المطلب الثالث فٌتضمن شروط انشاء ورقة الصك ,
اما المبحث الثانً بعنوان اركان جرٌمة اصدار صك بدون رصٌد فً
القانون العراقً والذي ٌتضمن اربعة مطالٌب فٌتضمن المطلب االول
الركن المادي للجرٌمة اما المطلب الثانً الركن المعنوي للجرٌمة
والمطلب الثالث ٌتضمن محل الجرٌمة اما المطلب الرابع ٌتضمن عقوبة
جرٌمة الصك بدون رصٌد فً القانون العراقً  ,اما المبحث الثالث بعنوان
االثر المترتب على جرٌمة اصدار صك بدون رصٌد حٌث ٌتضمن مطلبٌن
بالنسبة للمطلب االول ٌتضمن حكم تخلف بعض شروط ورقة الصك اما
المطلب الثانً ٌتضمن تقادم جرٌمة اصدار صك بدون رصٌد .

المبحث الول
مفهوم الصك وتمٌزه عن الوراق التجارٌة الخرى
ان استخدام الصك فً الحٌاة الٌومٌة اصبح كثٌراً الحدوث حٌث ٌوجد
العدٌد من االشخاص ٌتداولون استخدام االوراق التجارٌة  ,والصك هو
محرر ٌتضمن مجموع بٌانات صادراً من الموقع الى شخص اخر ٌسمى
المسحوب علٌه بؤن ٌدفع من رصٌده مبلغا محددا من المال ومن مالحظة
المفهوم السابق نجد أن هنالك ساحب  ,ومسحوب علٌه  ,لذى سنقسم هذا
البحث الى ثالثة مطالب حٌث سنتناول فً المطلب االول مفهوم الصك
والتعرٌفات المتداولة عنه وكذلك االشخاص الذٌن ٌدخلون فً الصك وكذلك
نتناول فً المطلب الثانً تمٌٌز الصك عن غٌره من االوراق التجارٌة
االخرى ومنها السفتجة وما سوف ٌتم بحثه فً المطلب الثالث الذي
ٌتضمن شروط انشاء ورقة الصك ألنها بالتؤكٌد ال ٌمكن ان تعتبر قانونٌة
أال بوجود شروط سواء ما تعلق منها بالبٌانات االلزامٌة وما ٌتعلق منها
بدراسة البٌانات الغٌر الزامٌة  ,والتً ٌكون عدم وجودها ال ٌضر بان
ٌكون الشٌك قانونً وٌجوز التعامل به.

المطلب الول
تعرٌف الصك
اوالً :تعرٌف الشٌك (الصك) فً اللغة  :تستعمل كلمة شٌك فً الداللة على
الورقة التجارٌة (الصك) وهً لفظ مشتق من الكلمة االنجلٌزٌة ()cheek
بمعنى ٌراجع  ,او مشتق من الفعل االنجلٌزي ( )to cheekبمعنى ٌراقب

 ,غٌر ان االرجح ان مصطلح الشٌك مؤخوذ من اللغة العربٌة فهو اقرب
لغوٌا ً ومنطقٌا ً من المصطلح العربً (صك) الذي ٌعنً كتاب وهوه فارسً
معرب واصله (جك) مؤخوذ من المصطلح االنجلٌزي ()to cheek
وٌإكد هذا ان العرب هم اول من استعمل الصكوك ثم انتقلت منهم الى
باقً االمم وقد شاع استخدام اللفظ فً معظم بالد العالم فؤصبحت له داللة
عالمٌة على امر الدفع الذي ٌوجهه العمٌل الى البنك بدفع مبلغ من المال
لصالح المستفٌد  ,او لحامل الورقة)1( .
ثانٌا ً  :تعرٌف الشٌك اصطالحاًٌُ :عرف الصك(الشٌك) اصطالحا ً  :بؤنه
محرر مصرفً قابل بطبٌعته للتداول ٌ,تضمن بالضرورة امراً فورٌا غٌر
معلق على شرط ٌحدده شخص ٌسمى مصدر الصك (الساحب ) الى
(المسحوب علٌة) ,بان ٌدفع لدى االطالع علٌة للمستفٌد المعٌن فٌه  ,او
لحامله مبلغا ً نقدٌا ً

معٌنا ً()2

وٌُعرف الصك فً ضوء الفقه ) :بانه عبارة عن محدد ٌتضمن امراً
صادراً عن موقعه وٌسمى (الساحب) موجها ً الى شخص اخر ٌسمى
(المسحوب علٌه) بان ٌدفع من رصٌده مبلغا ً محدداً من النقود بمجرد
الطلب الى شخص ثالث ٌسمى المستفٌد او الحامل او الساحب

نفسه)()3

وقد عرفه البعض {الصك بؤنه عباره عن محدد منتظم وفق شروط نص
علٌها القانون بموجبه ٌؤمر (الساحب) شخصا ً آخر (المسحوب علٌه) بؤنه
ٌدفع عند االطالع مبلغا ً معٌنا ً من النقود الى شخص معٌن او لحامله
(المستفٌد)}()4

1
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2
د .علً جمال الدٌن عوض ,الشٌك فً قانون التجارة وتشرٌعات البالد العربٌة  ,دار النهضة العربٌة ,ط,2229,3ص7
3
مصطفى مهدي هرج ,المشكالت العلمٌة فً جرائم الشٌك ,دار المطبوعات الجامعٌة ,2225,ص8
4
د .فوزي محمد سامً ,د .فائق محمود الشماع ,القانون التجاري ,االوراق التجارٌة,ص,311بال طبعة ,بال سنه

كما عرفه اخرون (الصك بؤنه محدد مكتوب ٌتضمن امراً صادراً من
منشئه الساحب الى اخر هو المسحوب علٌه بان ٌإدي لدى االطالع مبلغا ً
معٌنا ً ألمره أو ألمر شخص معٌن او لحامله وٌشترطان ٌكون المسحوب
علٌه مصرفا ً ٌحتفظ فٌه الساحب برصٌد من المال  ,وهو ما ٌسمى بمقابل
الوفاء) ,فالشٌك ٌقترب من السفتجة من حٌث الشكل الن كال منهما ٌتضمن
عند إنشائه ثالثة اشخاص ,اال أنهما ٌختلفان فً بعض الوجوه  ,منها ٌكون
الشٌك دائما ً مستحق االداء بمجرد االطالع ألنه ٌعتبر أداة وفاء وال ٌقوم
بوظٌفة االئتمان  ,لذلك ٌشترط وجود مقابل للوفاء لدى المسحوب علٌه
وقت انشاء الشٌك ومنها ان القانون أوجب فً الشٌك أن ٌكون المسحوب
علٌة مصرفاً ,فً أن السفتجة تسحب على االشخاص العادٌٌن فً
1
الغالب) (.

أما على مستوى القضاء العراقً فقد عُرف الصك بؤنه( :امر بالدفع ٌتمكن
بمقتضاه الساحب او الغٌر من قبض كل أو بعض النقود المقٌدة لذمة
الساحب فً حسابه لدى المسحوب

2
علٌه)) (.

 1د .نوري الطالبانً  ,القانون التجاري العراقً ,النظرٌة العامة  ,ج , 1دار الطبع والنشر االهلٌة  ,بغداد
,1972,ص118
 2نجم الدوري  ,جرٌمة اصدار شٌك بدون رصٌد  ,ط1991 ,1م ,ص36

المطلب الثانً
تمٌز الصك عن غٌره من األوراق التجارٌة
ٌتمٌز الصك بٌن حامله والموقع لحساب الغٌر حامل الصك أن ٌوجه
المطالبة بؤداء قٌمة الصك عند أمتناع المسحوب علٌه من الدفع الى الساحب
الظاهر وهذا ما أكد علٌه قانون التجارة المصري واألردنً والسوري
ونظام االوراق التجارٌة السعودي حٌث أوجب على ساحب الصك(الشٌك)
أو من سحب الصك لحسابه أن ٌوجد لدى المسحوب علٌه مقابل وفاء الصك
أما اذا وقع شخص لحساب الغٌر وقام البنك المسحوب علٌه بالوفاء دون أن
ٌكون لدى األخٌر مقابل وفاء جاز له الرجوع على األمر بالسحب وأمتنع
علٌه الرجوع على الساحب الظاهر والسبب هو عدم وجود أي عالقة بٌن
الموقع لحساب الغٌر أو ما ٌطلق علٌه (الساحب الظاهر) والبنك المسحوب
علٌه كما أن المسحوب علٌه ٌعلم فً هذه الحالة أنه ٌوفً لمصلحة األمر
1
بالسحب ال لمصلحة الساحب الظاهر( )
قد ٌتمٌز الشٌك عن غٌره من االوراق التجارٌة منها السفتجة فقد ٌكون لها
ثالثة أشخاص الساحب ,المسحوب علٌه ,المستفٌد وبذلك تكون السفتجة
مستحقة الوفاء عند االطالع مسحوبة على أحد الصٌارفة ولكن الصك
(الشٌك) ٌختلف عن السفتجة فً بعض الوجوه منها ,أن الصك ٌكون دائما ً
مستحق األداء بمجرد االطالع ألنه ٌعتبر أداة وفاء وال ٌقوم بوظٌفة
االئتمان لذلك شرط وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علٌه وقت إنشائه ,
بٌنما تعتبر السفتجة أداة ائتمان بٌد الحامل لها  ,كما أن القانون أوجب فً
الصك أن ٌكون المسحوب علٌه مصرفا ً فً حٌن تسحب السفتجة على
األشخاص العادٌن فً الغالب  ,وتعتبر األعمال المتعلقة باألواق التجارٌة
جمٌعا ً أعماالا تجارٌة بصورة مطلقه بصرف النظر عن صفات الموقعٌن
علٌها سواء سحبت الورقة فً األصل بسبب دٌن تجاري أو مدنً()2

 1عبد المعطً محمد حشاد ,الشٌك رإٌة مصرفٌة وقانونٌة ,ط ,1ج,1سنة , 2224ص179
 2نجم الدوري ,مصدر سابق ,ص , 38ص39

وٌتمٌز الصك عن غٌره من االوراق التجارٌة اٌضا ً منها الكمبٌالة فالصك
هنا هو محررا مكتوب وفق اوضاع شكلٌة  .حددها القانون قابلة للتداول
وٌتضمن ثالثة اطراف هم  .:الساحب  ,المسحوب علٌه  ,المستفٌد وٌتم
بها امر بالدفع غٌر مشروط محدد أو ٌجرد االطالع الى الطرف الثالث أما
الكمبٌالة فهً للتداول  .وتتضمن ثالثة اطراف هم  .:الساحب  ,المسحوب
علٌه  ,المستفٌد وٌتم بها امر بالدفع غٌر مشروط من الساحب الى
المسحوب علٌه بؤن ٌدفع مبلغا من المال فً تارٌخ محدد أو ٌجرد االطالع
1
الى الطرف الثالث( )

1

فتحً عبد الرضا الجواري  ,موسوعة القوانٌن العراقٌة ,ط , 1سنة , 2227ص91

المطلب الثالث
شروط انشاء ورقة الصك
ٌخضع أنشاء الصك لشروط شكلٌة معٌنه وعلى فٌها وظٌفة الصك كؤداة
وفاء تقوم مقام النقود فً المعامالت كما ٌخضع التزام صاحب الصك
لشروط موضوعٌه هً الشروط المقدرة لصحة أي التزام أداري بوجه عام
 .فنؤخذ الشروط الشكلٌة التً تتضمن عدة شروط منها :
 .1ضرورة الكتابة التً ٌجب أن ٌكون الشٌك مكتوبا ً مثله فً ذلك مثل
االوراق التجارٌة بوجه عام وٌجب أن ٌكون كافٌا ً بذاته ال ٌحٌل إلى
وقائع أو اتفاقات خارجة عنه وتجري البنوك على تسلٌم عمالئها
1
دفاتر شٌكات
 .2البٌانات االلزامٌة التً أغفل التشرٌع المصري تعٌٌن البٌانات التً
ٌجب أن ٌحتوٌها الصك ومن ثم كان من الالزم لتحدٌدها الرجوع
إلى القواعد الخاصة بالكمبٌالة والقواعد التً جرى علٌها العرف
والتً تتفق مع طبٌعة الصك ووظٌفته كؤداة للوفاء اما القانون
العراقً فقد حدد البٌانات االلزامٌة التً ٌجب ان ٌشتمل الصك علٌها
حسب نص المادة()138من قانون التجارة العراقً.
 .3جزاء ترك البٌانات االلزامٌة أو صورتها حٌث أن من الجزاء
الذي ٌترتب على ترك بٌانات الصك االلزامٌة الرأي مستقر على
تطبٌق حكم المادة  139من قانون التجارة العراقً الخاصة بالصك
المعٌب وكذلك الصورٌة ال ٌعد سبب لبطالن الصك إال إذا قصد بها
تخلف بٌان أو أكثر من البٌانات اإللزامٌة االزمة لصحة الصك()2

1

 1د .فوزي محمد سامً  ,د .فائق محمود الشماع ,مصدر سابق  ,ص , 329ص312

2

د .فوزي محمد سامً  ,د .فائق محمود الشماع ,مصدر سابق  ,ص316

و للصك شروط موضوعٌه حٌث ٌشترط فً التزام صاحب الصك ما
ٌشترط فً أي التزام من ضرورة توافر الرضا والمحل والسبب
وٌشترط فً الرضا أن ٌكون خالً من العٌوب وأن ٌكون صادراً عن
ذي أهلٌة وال ٌخضع الصك لقواعد األهلٌة الخاصة بالكمبٌالة بل
للقواعد العامة فً أألهلٌة (, )1ولما كان الصك ال ٌعتبر عمالً تجارٌا ً
فً ذاته على عكس الحكم بالنسبة إلى الكمبٌالة فؤنه ال ٌلزم فً الساحب
أهلٌة القٌام باألعمال التجارٌة بل أهلٌة التصرفات القانونٌة بوجه عام .
ما لم ٌكن الصك قد سحب لعمل تجاري أو سحب من تاجر لحاجات
التجارٌة وحٌنئذ تلتزم القٌام باألعمال التجارٌة( )2وهناك شروط أساسٌة
فً إنشاء الصك فبدونها ٌنعدم وجوده وال ٌعتبر بذلك ورقة تجارٌة
ٌجرى علٌها قانون الصرف لكون هذه الشروط تعتبر الزامٌة لنص
القانون علٌها وهذه الشروط مجموعة من البٌانات أذا توفرت فً السند
المحرر فؤنه ٌصبح صكا ً ٌجرى علٌه قانون الصرف وتعرف هذه
الشروط أو البٌانات االلزامٌة بالشرط الشكلٌة ولكن هذه الشروط لٌست
كافٌة وحدها بل هناك شروط موضوعٌة ال بد من توافرها للشٌك منها
 .1الرضا حٌث أن أي من التصرفات اإلدارٌة ال ٌمكن أن تنشؤ ما
لم ٌكن الرضا موجوداً وصحٌحا ً وكامل األهلٌة
 .2المحل حٌث ٌكون الركن الثانً االزم لوجود وصحة التصرفات وهو
ٌكون عبارة عن مبلغ من النقود ٌشترط أن ٌكون محدداً أو معٌنا ً
تعٌنا ً كافٌا ً وأن ٌكون مشروعا ً وأن ال ٌكون مخالفا ً للنظام العام

 .3السبب الذي ٌرتكز علٌه أي من التصرفات اإلدارٌة وأن ٌكون
مشروعا ً ولٌس مخالف للنظام العام واآلداب
وألن نتطرق للشروط الشكلٌة حٌث ٌكون بها الصك ورقة محررة
من قبل الساحب أو من قبل شخص أخر مكتوبة بقلم الحبر أو القلم
الجاف  .أو باستخدام اآللة الكاتبة أو بؤي طرٌقة أخرى ٌشترط

1

د .فوزي محمد سامً  ,د .فائق محمود الشماع ,مصدر سابق  ,ص329
2
د .مصطفى كمال طه ,القانون التجاري االوراق التجارٌة  , 1973ص , 199ص , 222ص ,224بال طبعة

بثبوت الكتابة وجدٌتها كما ٌشترط أن ٌضع الساحب توقٌعه على ورقة
الصك ذاتها ()1
وهناك أٌضا ً شروط للصك الذي ٌكتب على ورق خاص فقد جرت
العادة أن ٌكتب الشٌك على نماذج توضع من قبل البنوك التً تقوم
بطبعها على شكل دفاتر توزع على عمالئها بعد االتفاق معهم على فتح
حساب مصرفً ٌتضمن كل دفتر على عدة أو اورق تحمل أرقاما ً
متسلسلة وٌذكر علٌها أسم العمٌل ورقم حسابه لدى البنك وٌترك بها أسم
المستفٌد والمبلغ وتارٌخ التحرٌر على بٌاض وٌقتصر العمٌل على مأل
هذه البٌانات والتوقٌع على الشٌك وتحرٌر الشٌك على النماذج التً
توزعها البنوك على عمالئها بنا ًء على طلبه ٌحمل المستفٌد على الثقة
بهذا الصك فٌقبله كؤداة للوفاء فً التعامل كما أن ذلك ٌقلل من تزوٌر
الصك أي ٌؤمن ارتكاب جرٌمة إصدار صك دون رصٌد كافً لتغطٌة
قٌمته وتكون فً تنفٌذ البنك التزامه بالوفاة عدة شروط فمتى تقدم حامل
الصك رصٌد كافً لتغطٌة قٌمة الصك ولم تقع معارضه فً الوفاء
وكان الصك خالٌا ً مما ٌثٌر الشكوك حول صحته فإذا أمتنع البنك عن
الوفاء بسوء قصد على الرغم من توافر هذه الشروط ٌكون مسإوالً
اتجاه الساحب علما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وكما لحق
اعتباره المالً من اذى (المادة  )279تجارة وعلى ذلك فؤن التزام البنك
بالوفاء ٌتوقف على توافر شروط معٌنه أذا توافرت التزام البنك بالوفاء
وقع الوفاء صحٌحا ً أذا قام به واذا تخلفه شروط من هذا الشروط ال
ٌلتزم البنك بالوفاء فإذا أوفى قٌمته ٌعد مسإوالً عن هذا الوفاء وشروط
صحة الوفاء منها أن ٌكون الصك قد أستوفى الشكل القانونً أي الصك
تصرف قانونً شكلً أي أن المشرع رسم شكل الصك والبٌانات التً
ٌجب أن ٌشتمل علٌها فال ٌنشؤ التزام فً ذمة البنك ٌدفع بقٌمة الصك أال
أذا أستوفى الصك الشروط الشكلٌة التً نص علٌها المشرع()2

1

عادل محسن ثامر الحاتمً  ,الشٌك واحكامه الصرفٌة الجنائٌة فً القانون العراقً .ط 1بغداد .سنة  .1991ص .15ص23

 2د .عزٌز العكٌلً  ,انقضاء االلتزام الثابت فً الشٌك  ,ط ,1سنة  , 2221ص , 111ص113

المبحث الثانً
اركان جرٌمة اصدار صك بدون رصٌد فً القانون العراقً
ان جرٌمة اصدار صك من دون رصٌد البد ان تتوافر فٌها اركان لكً
ٌعتبر العمل المرتكب جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون وبدون هذه االركان
التعد االفعال المرتكبة محاسب علٌها الن بالتؤكٌد اخالل وعدم وجود احد
هذه االركان ٌعد العمل فعل مشروع ومن هذه االركان الركن المادي
والركن المعنوي وٌقصد بالركن المادي ما ٌتعلق بإصدار الصك او ما
ٌتعلق منها باسترداد القابل او اصدار االمر بعدم الدفع او قد ٌقوم بتحرٌر
صك او توقٌعه وغٌرها من االفعال المرتكبة وكذلك الركن المعنوي اي
توافر القصد الجنائً لدى فاعل هذه الجرٌمة اي انه تتوافر النٌة لدٌه
الرتكاب الفعل المحرم علٌه.
ولدراسة الموضوع اكثر سوف نبحث عن ذلك فً اربع مطالب نبٌن فٌها
اركان الجرٌمة المتعلقة بإصدار صك بدون رصٌد وعقوبة الجرٌمة فً
القانون العراقً .

المطلب الول
الركن المادي للجرٌمة
للركن المادي عدة صور حددها النص ٌصور االفعال الجنائٌة التً تقع
على الصك بؤنها :
 .1اصدار الصك :ومعنى اصدار الصك تسلٌمه الى المستفٌد وهو ما
ٌحصل بالمناولة الٌدوٌة من الساحب الى المستفٌد او من قبل نائب
عنه وسواء تسلمه المستفٌد بنفسه او بواسطة نائب عنه فاألمر المهم
هنا ان تتعرف نٌة الساحب الى تسلٌم الصك وان ٌتك التسلٌم حقٌقة
او

1
حكما( (.

 .2استرداد المقابل او بعضه :وتفترض هذه الصورة ان الصك كان لما
ٌقابله من رصٌد فً المصرف المسحوب علٌه بتارٌخ تسلٌمه الى
المستفٌد اال ان الساحب ٌسترد المقابل بحٌث ٌجعل الوفاء بقٌمة
الصك امراً معتذراً وال ٌهم ما اذا كان االسترداد قد شمل كل المقابل
او بعضه فالشرط ان ٌتعذر الوفاء بقٌمة الصك بسبب ذلك.

2

 .3اصدار االمر بعدم الدفع :وصورتها ان الساحب وبعد تحرٌره للصك
وتسلٌمه الى المستفٌد فانه ٌصدر امراً الى المصرف المسحوب علٌه
ٌطلب منه االمتناع عن صرف مقابل الصك من الرصٌد.
 .4تحرٌر الصك او توقٌعه بصورة تمنع من صرفه :وتقع هذه الصورة
اذا حرر الساحب الصك بطرٌقة تمنع من صرفه كؤن ٌجعل توقٌعه
غٌر واضح او ٌدون اسمه ناقصا او اسما لمصرف هو غٌر

1

راجع المادة ( )534/1من قانون التجارة المصري
2
د.ماهر عبد شوٌش الدرة  ,شرح قانون العقوبات القسم الخاص ,ط, 1ص359

المصرف المسحوب علٌه او ٌغٌر فً بٌان اخر من بٌاناته ما ٌترتب
علٌه امتناع المصرف من

1
صرفه) (.

 .5تظهٌر الصك :ومعنى تظهٌر الصك قٌام صاحب الحق فٌه اي
المستفٌد بنقل ملكٌته الى شخص اخر هو المظهر له وهً طرٌقة تتم
بقٌام المظهر بالتوقٌع على الصك بما ٌفٌد تخلٌه عنه الى المظهر له
وٌفترض فً هذه الطرٌقة ان الصك ذاته قابال للتظهٌر وهو ٌكون
كذلك اذا لم ٌدون
 .6تسلٌم الصك :وال تختلف هذه الصورة عن الصورة السابقة سوى فً
الطرٌقة التً تنتقل بها ملكٌة الصك الى الغٌر فقد الحظنا ان ملكٌة
الصك تنتقل فً تلك الصورة بقٌام المستفٌد بتظهٌره الى شخص اخر
بٌنما ٌحصل نقل الملكٌة هنا بتسلٌمه الى شخص اخر دون الحاجة
الى

1

2

2
تظهٌره) (.

راجع المادة ( )534من قانون التجارة المصري

صادق راشد الشمري  ,ادارة العملٌات المصرفٌة مدخل وتطبٌقات  ,سنة  , 2214بال طبعة  ,ص 222

المطلب الثانً
الركن المعنوي للجرٌمة
تعد جرٌمة سحب الصك بدون رصٌد من الجرائم المقصودة وٌستفاد ذلك
من تعبٌر المشرع العراقً فً المادة ( )459من اعطى بسوء نٌة صكا ً
وهو ٌعلم بؤن لٌس له مقابل وفاء كاف  ,واٌضا ً اغلب نصوص
التشرٌعات االخرى اذا فهذه الجرٌمة ال تقع بطرٌق الخطؤ فمتى ثبت ان
المدعى علٌه ٌسحب صك من دون رصٌد قد وقع فً خطؤ فً احدى
صوره الثالث االهمال وقلة االحتراز وعدم مراعاة الشرائع واالنظمة فان
ذلك ٌإدي الى انتفاء توافر المسإولٌة الجزائٌة النتفاء الركن المعنوي.
اشترطت اغلب التشرٌعات فً الركن المعنوي من توافر بعض شروط
لدى الساحب عند ارتكاب جرٌمة سحب صك من دون رصٌد فهً البد من
توافر قصد عام وخاص فالقصد العام البد من ان ٌتوافر لدٌه وجود
عنصري العلم واالرادة وهو ما ٌتطلبه المشرع العراقً فً الجرائم
المقصودة كافة ,وكذلك البد من توافر النٌة فً القصد العام والخاص معا
فاذا لم تتوافر نٌة االضرار بالمستفٌد فال تقوم اذا جرٌمة سحب صك دون
رصٌد ( . )1وٌلغً لتوافر القصد الجرمً ان ٌكون الساحب عالما وقت
سحب الصك انه ال ٌقابله رصٌد كان وقابل للسحب حٌث ان محكمة
النقض المصرٌة قضت بان (( من المقرر ان سوء النٌة فً جرٌمة اصدار
شٌك من دون رصٌد ٌتوافر بمجرد علم ُمصدر الشٌك بعدم وجود مقابل
2
وفاء له فً تارٌخ اصداره وهو علم مفترض فً حق الساحب ))( )

1

عبد الوهاب بدرة  ,جرائم الشٌك  ,ط , 1بدون مكان نشر ,1999,ص162

 2د .عزٌز العكٌلً  ,مصدر سابق  ,ص155

وهنالك ركن البد من توافره وهو القصد العام البد من ان ٌتوافر بمجرد
وجود عنصري العلم واالرادة وهو ما ٌتطلبه المشرع العراقً فً الجرائم
المقصودة كافة فٌجب ان تتجه ارادة الجانً نحو تحقٌق الفعل المكون
للركن المادي فً الجرٌمة(سوء النٌة) وان تكون هذه االرادة مسإولة
جزائٌا ً اي ٌتوافر لها التمٌٌز واالدراك واالختٌار كما ٌجب ان ٌكون
الجانً عالما بطبٌعة فعله اي بعناصر الجرٌمة ( . )1اما القصد الخاص فال
ٌتوافر اال اذا اشترط المشرع وجود نٌة اخرى اضافة الى القصد العام
بعنصرٌة وٌترتب على انتفاء هذه النٌة عدم قٌام الجرٌمة  .وأن تطلب
القصد الخاص فً هذه الجرٌمة ال ٌتفق مع علة التجرٌم فلٌست هذه العلة
هً حماٌة المستفٌد فهً تنتفً بانتفاء نٌة االضرار به  .وانما العلة هً
حماٌه الثقة العامة فً الصك وٌتحقق هذا االخالل بهذه الثقة عندما ٌتم
طرح الصك فً التداول مع العلم بانه ال ٌقابله رصٌد توافرت له الشروط
التً ٌتطلبها القانون .اضافة الى ذلك (سوء النٌة) اقرب الى مفهوم العلم
منه الى مفهوم االضرار  .فالمإكد الى ذلك ان عبارة انه ٌكفً التوافر
القصد االجرامً ان ٌكون الساحب عالما وقت سحب الصك انه ال ٌقابله
رصٌد كاف وقابل للسحب وفً الحالة سحب الرصٌد ٌكفً ان ٌكون
الفاعل عالما وقت ذلك ان الصك لم ٌصرف  .ومجرد االمر بعدم الدفع
ٌتضمن بذاته سوء القصد .فً الواقع ان الراجح والمستقر فقها ً وقضا ًء ان
القصد الجرمً المطلوب توافره فً جرٌمة سحب صك دون رصٌد هو
القصد الجرمً العام فقط بعنصرٌة العلم واالرادة.
فٌجب ان ٌعلم الساحب ان ما ٌقوم به هو سحب الصك لٌس له رصٌد كاف
2
او قابل للسحب وٌجب ان تتجه ارادته نحو تسلٌم الصك للمستفٌد ) ( .

1
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المطلب الثالث
محل جرٌمة اصدار صك بدون رصٌد
ان جرٌمة اصدار صك بدون رصٌد ال تقع على ورقة اخرى غٌر الصك
ولو كانت ورقة تجارٌة كالحوالة التجارٌة (السفتجة ) والسند االمر
(الكمبٌالة) فهاتان الورقتان ال تقومان مقام النقود فً الوفاء ولٌس لها مقابل
وفاء فً المصرف قابل للسحب ولذلك ال تنعطف حماٌة القانون علٌهما
كما هً مقرره للصك وٌفترض وحسب نصوص قانون التجارة الحاكمة
للصك انه ال ٌشرط ان ٌكون االخٌر محرر على نموذج مطبوع ولكن
جرت العادة لدى كافة المصارف العراقٌة انها تقوم بتزوٌد عمالئها بدفتر
صكوك مطبوع على نموذج مذكور فً كل ورقة منه اسم المصرف
المسحوب علٌة ورقم تسلسل الورقة ورقم حساب العمٌل ن وال تقبل تلك
المصارف مطلقا ً التعامل بآٌة ورقة ال تكون مطبوعة على النموذج المعد
من قبلها كما ال تقبل ان ٌكون هذا الصك وفق النموذج المطبوع من
المصرف االخر  ,هذا على الرغم من ان القانون – اي صك مسحوب
على المصرف االخر لغرض تحصٌل او اٌداع مبلغه عن طرٌق المقاصة
واٌضا ً ال ٌشترط ان تكون ورقة الصك مطبوعة بشكل معٌن  .اذ ما
ٌتطلب هو توافر البٌانات المنصوص علٌها فً المادة  138من قانون
التجارة وال ٌإثر صحة ما ذهبنا الٌه ما ورد فً نص الفقرة الخامسة من
المادة  167من ذات القانون والتً جاء فٌها ٌ .قصد فٌها بلفظ عمٌل فً
حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب علٌه وحصل منه
على دفتر شٌكات او كان حقه الحصول على هذا الدفتر الن المقصود بهذا
النص التعرٌف بالعمٌل الذي ال ٌجوز للمسحوب علٌه المصرف ان ٌوفً
صكا مسطراً تسطٌراً عاما ً اال الى احد عمالئه او الى المصرف وال ٌجوز
له اٌضا ً ان ٌوفً صكا ً مسطراً تسطٌراً خاصا ً اال الى احد عمالئه او
المصرف المكتوب اسمه فٌما بٌن الخطٌن او الى عمٌل هذا المصرف
الفقرتان اوالً وثانٌا ً من المادة  167من قانون التجارة العراقً النافذ
وٌجب ان ٌتضمن الصك امر غٌر معلق على شرط بؤداء مبلغ معٌن من
النقود ,فال ٌجوز تعلق صرفه على شرط او امر او حادث معٌن الن ذلك
ٌتنافى مع طبٌعته كؤداة وفاء تقوم مقام النقود .وتعلٌق صرفه – على ما تم
ذكره ٌفقده هذه الصفة
1
( )

1

د .فوزي محمد سامً  ,د .فائق محمود الشماع  ,مصدر سابق  ,ص451

كما ان محل جرٌمة اصدار صك دون رصٌد كما اوجدتها المادة  337من
قانون العقوبات المصري حٌث ان المشرع المصري قصر الجرٌمة
المذكورة فً المادة  337عقوبات على الصك وحده فلم ترد فً القانون
التجاري اي نصوص تعرف الشٌك او تعٌن البٌانات التً ٌجب ان تذكر
فٌه او تشٌر الى الخصائص التً تمٌزه عن الصكوك المماثلة لها
كالكمبٌالة مثال فاصبح من العسٌر تحدٌد المعنى المقصود من الصك فً
حكم الجرٌمة التً نحن بصددها حٌث انه البد من بدٌهٌات التشرٌع فً
المواد الجنائٌة تعٌن اركان الجرائم تعٌنا ً مضبوطا ً حتى ال ٌؤخذ الناس
بالشبهات  .واذا اراد المشرع المصري قصر الجرٌمة على الصك ومن ثم
اصبح وصف المحرر ركنا ً فً الجرٌمة  ,فكان من الواجب ان ٌعرفه
وٌضبطه وكان من المستطاع ان ٌكون هذا العٌب سببا ً فً تفوٌض
الجرٌمة وتعطٌل النص الذي ٌقررها لو ال ان تدارك القضاء االمر فدرج
فً قٌدها الحلول التً استقر علٌها القضاء الفرنسً على االكتفاء بان ٌكون
للصك ظاهرة الشٌك اي ان ٌتضمن امراً باتا ً بدفع مبلغ معٌن بمجرد
االطالع .
سواء فً ذلك ان ٌكون الصك مشتمالً ام غٌر مشتمل على بٌانات معٌنة
مما جرى العرف على ذكرها فً الصك وسواء كان محررها على النماذج
التً تطبعها البنوك عادة وتوزٌعها فً دفاتر على عمالئها ام كان محرراً
على اوراق عادٌة بل ٌعتبر الصك المحرر على ورقه عادٌة كالصك
المحرر على ورق مطبوع متى ما استوفى بٌاناته

1
المطلوبة( )

 1المستشار محمد محمود المصري ,احكام الشٌك مدنٌا وجنائٌا  ,جامعة االسكندرٌة ,ط , 1سنة 1999
,ص, 246ص247

المطلب الرابع
عقوبة جرٌمة الصك بدون رصٌد فً القانون العراقً
ان ارتكاب افعال غٌر قانونٌة فً الشٌك سواء من ناحٌه اصدارها او
التعامل بها ٌجب ان ٌعاقب المشرع علٌها من اجل الحد من التعامل بتلك
الطرق الغٌر قانونٌة سواء تعلق منها بعقوبة مالٌة او جنائٌة وٌتم ذلك
بالنظر الى قانون التجارة العراقً الصادر عام ( )1943او قانون
العقوبات السابق الصادر عام ( )1919الملغى وكذلك قانون العقوبات
العراقً النافذ رقم ( )111لسنة( )1969المعدل وموقف مجلس قٌادة
الثورة المنحل رقم ( )1ا لسنة  1991ورقم ( )5لسنة  1993الملغى.
وبالتؤكٌد ان ارتكاب هذه االفعال قد ٌتم بصورة عادٌة او بصورة مشددة
وبالتؤكٌد هذا بدوره ٌإدي الى التشدٌد بالعقوبة المقررة قانونا او التخفٌف
عن تلك الجرٌمة وذلك حسب ظروف الجرٌمة وسندرس العقوبة االصلٌة
للجرٌمة وظروف التشدٌد والتخفٌف
الفرع االول :العقوبة االصلٌة
الفرع الثانً :ظروف التشدٌد والتخفٌف للعقوبة

الفرع الول
العقوبة الصلٌة
لم ٌفرض المشرع العراقً عقوبة مالٌة على من ٌخالف احكام الصك التً
وضعها قانون التجارة العراقً الصادر عام  1943كما لم ٌرد فً هذا
القانون وال فً قانون التجارة العراقً السابق له الصادر عام  1919ذكر
آلٌة عقوبات مالٌة بحق من ٌصدر صكا بدون مقابل وفاء فبقً هذا الفعل
ال ٌعاقب علٌه جزائٌا اال بعد صدور قانون العقوبات رقم ( )111سنة
 1969المعدل حٌث اعتبر القانون هذه الجرٌمة من جرائم االحتٌال
واخضع مرتكبٌها ألحكام المادة ( 459أ)بالحبس وبغرامة ال تزٌد على
ثالثمائة دٌنار( ,)1وبالنظر لكون هذه العقوبة تتسم بالضعف اتجاه جسامه
هذه الجرٌمة ولكون العقوبة وسٌلة لإلصالح االقتصادي واالجتماعً
وللحد من اثار الجرٌمة فقد اعٌد النظر فٌها باتجاه زٌادة العقوبة بصدور
قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل رقم ()1سنة  1991و الحقا بالقانون رقم
( )5لسنة  1993لتعدٌل احكام المادة اعاله لتصبح كما ٌلً ((ٌعاقب
بالحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وبغرامة تعادل خمسة اضعاف مبلغ
الصك على ان ال ٌقل عن ثالث االف دٌنار من اعطى بسوء نٌة صكا
وهو ٌعلم بانه لٌس له وفاء كاف وقائم للتصرف به او استرد بعد اعطاءه
اٌاه كل المقابل او بعضه بحٌث ال ٌفً الباقً بقٌمة او امر المسحوب علٌه
بعدم الدفع او كان قد تعمد تحرٌره وتوقٌع بصورة تمنع من صرفه)) علما
2
بان الغرامة تدفع الى الخزٌنة العامة( )

1د.ماهر عبد شوٌش الدرة  ,شرح قانون العقوبات القسم الخاص ,ط, 1ص367
 2د .جمال ابراهٌم الحٌدري  ,احكام قانون العقوبات  ,القسم الخاص  ,مكتبة السنهوري  ,بغداد  ,2212بال
طبعة ,ص545

الفرع الثانً
ظروف التشدٌد والتخفٌف
ان النظر الى جرٌمة اعطاء صك بدون رصٌد تختلف بحسب الظروف
التً تمت فٌها وما ٌنكشف من وقائعها من افعال تنم عن ضعف فً الخلق
وما تنطوي علٌه نفسٌة مرتكبها من لإم فً الطبع او دناءة فً النفس او
رغبة فً اكل اموال الناس بالباطل او ال تنم عن شًء.
أ) ظروف التخفٌف-:
اسباب التخفٌف نوعان وهً االعذار والظروف المخففة فاإلعذار هً
الظروف المنصوص علٌها فً قانون العقوبات العراقً والتً ٌترتب
علٌها تخفٌف العقوبة او رفعها كلٌا حٌث ان القاضً ٌقتنع بتوفر
عناصر جرٌمة الصك وٌقضً بإدانة المتهم فانه ٌصبح ملزما لحكم
القانون ان ٌحكم على المتهم بالغرامة ضمن المبلغ المحدد فً المادة
( )459من قانون العقوبات العراقً النافذ فٌما ٌتعلق بظروف التخفٌف
ووقت التنفٌذ بالنسبة الى عقوبة الحبس فان االمر لٌس كذلك بالنسبة
الى عقوبة الغرامة كما انه ال ٌجوز للمحكمة ان تؤخذ بحسن النٌة
وتحكم بالبراءة مادام العمل او سوء النٌة مفترض وال سبٌل الى
االحتجاج بعدم اثباته او عدم توفره حٌث ٌجوز الحكم بالحبس دون
الغرامة وبالغرامة دون الحبس اال ان ذلك خطؤ فً تطبٌق القانون كما
ٌجوز الحكم بالبراءة اعتمادا على اساس ان المتهم سوى وضعٌته وسدد
قٌمة

1

1
الصك) (.

عبد العزٌز سعد ,جرائم االعتداء على االموال الخاصة والعامة  ,سنة  , 2224بال طبعة  ,ص14

ب)ظروف التشدٌد
نصت المادة ( )282عقوبات عراقً على تشدٌد العقوبات فقد
تصل الى االعدام اذا اقترنت هذه الجرٌمة بإحدى الظروف المشددة
االتٌة-:
اذا ترتب على الجرائم المنصوص علٌها فً المادتٌن السابقتٌن
هبوط فً سعر العملة الوطنٌن  -او سندات الدولة او زعزعة
االئتمان فً االسواق الداخلٌة او الخارجٌة او ارتكبت من عصبة
ٌزٌد عدد افرادها على ثالثة اشخاص تكون العقوبة

1
االعدام) (.

لذلك فان الظرفٌن المشددٌن االول والثانً لهما طبٌعة موضوعٌة.
اذا انهما ٌتعلقان بجسامة الضرر او الخطؤ الذي ٌنتج عن نشاط
الفاعل وٌمتد اثرها الى المساهمٌن فً الجرٌمة وهما ٌحدثان اثرهما
سواء اتجهت او انصرفت نٌه الفاعلٌن الٌهما ام الن القانون قد نظر
الى هذه الجرائم باعتبارها من الجرائم المتعدٌة العقد اي تلك
الجرائم التً ال ٌشترط لتوافرها اتجاه العقد الى النتٌجة

2
المحتملة) (.

ان عدم توافر القصد هذا ال ٌحول دو تثبٌت المحكمة من الجانً كان
ٌتوقع حصول النتٌجة لكنه اقدم على ارتكاب الجرٌمة قابالً
المخاطرة بحدوث هذه النتٌجة.

 1د .علً حسٌن الخلف ,د .سلطان الشاوي  ,المبادئ العامة فً قانون العقوبات  ,ص249
 2د .محمود محمد مصطفى  ,شرح قانون العقوبات  ,سنة  , 2224بال طبعة  ,ص249

المبحث الثالث
األثر المترتب على جرٌمة اصدار صك بدون رصٌد
لقد تكلمنا فً المبحث السابق عن اركان جرٌمة اصدار صك بدون رصٌد
فنتناول االن االثر المترتب على الجرٌمة ولقد قسمنا المبحث اآلتً الى
اوالً :حكم تخلف بعض شروط ورقة الصك
مطلبٌن وهً /
ثانٌاً :تقادم جرٌمة اصدار الصك بدون رصٌد

المطلب الول
حكم تخلف بعض شروط ورقة الصك
الصك لكً ٌصبح صحٌا ً البد من توافر عدة شروط ٌجب توافرها فً
الصك وهنالك شروط موضوعٌة وشروط شكلٌه سنبٌن تخلف احد
الشروط الذي ٌجعل الصك باطالً
اولً :الثر المترتب على تخلف احد الشروط الموضوعٌة
 .1من الناحٌة التجارٌة  :ان الشروط الموضوعٌة هً االهلٌة
والرضا والمحل والسبب لذا فان تخلف احد الشروط ٌجعل
االلتزام بالصك من الناحٌة التجارٌة باطالً وهذا البطالن ال ٌتمسك
به اال القاصر او عدٌم االهلٌة  .فاذا تخلف شرط االهلٌة اعتبر
االلتزام بالصك باطالً بطالن مطلق  ,اما بالنسبة للمحل وكما
ذكرنا فانه ٌجب ان ٌكون مبلغا ً محدداً من النقود وهذا المبلغ ٌجب
ان ٌكون ممكننا ً ومشروعا ً ومعٌنا ً تعٌنا ً نافٌا ً للجهالة وان ٌكون
موجوداً فاذا انعدم المحل بهذا الوصف اصبح االلتزام بالصك
باطالً وهذا البطالن ٌتمسك به حتى تجاه المستفٌد حسن النٌة .اما
السبب فٌجب ان ٌكون مشروعا ً وغٌر مخالف للنظام العام
واآلداب العامة  .فاذا كان السبب عكس ذلك فان االلتزام بالصك
باطالً  ,وٌحتج بهذا البطالن تجاه المستفٌد سًء النٌة  ,اما حسن
النٌة الذي ال ٌعلم بهذا البطالن فال ٌمكن االحتجاج بالبطالن تجاهه
1
ألنه ال ٌعلم بعدم مشروعٌة السبب( (

 1د.ماهر عبد شوٌش الدرة  ,شرح قانون العقوبات القسم الخاص ,ط, 1ص348

 .2من الناحٌة الجنائٌة ٌ -:ذهب الرأي السائد فً الفقه والقضاء حالٌا ً
الى انه ال اهمٌة للشروط الموضوعٌة وان الجرٌمة تقوم على
الرغم من تخلف احد الشروط فال اهمٌة لسبب الدٌن وان الجرٌمة
تقوم مهما كان االلتزام باطالً  ,او قابالً للبطالن و اي سبب كان
للبطالن  :مخالفة النظام العام وحسن اآلداب  ,ام فقد اهلٌة
الساحب كصدور الصك من شخص محجور علٌه او تاجر مفلس
او فقدان ركن من اركان العقد الذي نشؤ عنه االلتزام بالوفاء
ثانٌاً :الثر المترتب على تخلف احد الشروط الشكلٌة
 .1من الناحٌة التجارٌة  -:لقد بٌنت المادة ( )139من قانون التجارة
االثار المترتبة على تخلف احد الشروط التً ذكرتها المادة()138
فاذا خلت الورقة من البٌانات التً حددتها المادة ( )138فتعتبر
صكا ً ناقصا ً وال ٌكون له اثر كورقة تجارٌة اال فً حالتٌن -:
اوال -:عدم ذكر مكان االداء مع ذكر عنوان بجانب اسم المسحوب
علٌه فٌعتبر هذا العنوان مكان االداء .فاذا ذكرت عدة اماكن
بجانب اسم المسحوب علٌه اعتبر الصك مستحق االداء فً اول
مكان مذكور فٌه.
ثانٌا -:عدم ذكر مكان االنشاء مع ذكر عنوان بجانب اسم الساحب
فٌعتبر هذا العنوان مكان انشاء الصك وقد تثور بعض االشكاالت
بصدد بعض الحاالت المتعلقة بالشروط الشكلٌة  :منها هل ٌجوز
فً العراق اصدار صك على بٌاض الجواب على ذلك عدم جواز
اصدار صك على بٌاض وذلك استنتاجا ً من مفهوم المخالفة لنص
المادة ( )138من قانون التجارة
 .2من الناحٌة الجنائٌة  -:ذكر لفظ صك مكتوب فً الورقة بالغة التً
كتبت بها ان اغفال كتابة لفظ صك ال ٌترتب علٌه فقدان الصك
لصفته هذه فً تقرٌر احكام المسإولٌة الجنائٌة  ,اي حٌنما تتوفر
احدى جرائم الصك  ,فما دامت الورقة تحمل مقومات الصك
وتإدي وظائفه ولو لم تحمل لفظ الصك ٌ ,تعٌن منها الحماٌة
الجنائٌة عمالً على انشائها وتعزٌز الثقة فٌها ,و أال تمكن الشخص
سًء النٌة االفالت من المسإولٌة بؤغفال لفظ الصك وبذلك ٌعتبر
الساحب الذي اغفل ذكر لفظ صك قد تعمد تحرٌره بصورة تمنع
1
من صرفه( )
1د .ماهر عبد شوٌش الدرة  ,مصدر سابق  ,ص352-349

المطلب الثانً
تقادم جرٌمة اصدار صك بدون رصٌد
لقد نقل المشرع العراقً احكام تقادم الدعوى الناشئة عن الصك نص المادة
()52من قانون جنٌف الموحد وضمنها نص المادة ( )175من قانون
التجارة العراقً والتً جاء فٌها ما ٌلً -:
اوالً :تتقادم دعوى رجوع حامل الصك على الساحب والمظهرٌن وغٌرهم
من الملتزمٌن بدفع قٌمة الصك بعد مضًء مدة  6اشهر على انقضاء
مٌعاد تقدٌمه
ثانٌاً :تتقادم دعوى رجوع الملتزمٌن بعضهم على البعض االخر بمضًء
 6اشهر من الٌوم الذي اوفى فٌه الملتزم قٌمة الصك او من ٌوم مطالبته
قضائٌا ً بالوفاء
ثالثاً :تتقادم دعوى الحامل على المسحوب علٌه بعد مضًء مدة  3سنوات
من انقضاء مدة تقدٌم الصك
حٌث ان التقادم ٌنقطع فً حاالت خاصه بالصك وفق القانون العراقً  .فقد
نصت المادة( )176على انه-:
 .1اذا اقٌمت الدعوى فال تسري مدة التقادم المنصوص علٌها فً
المادة ()175من هذا القانون آال من ٌوم اخر اجراء فً
الدعوى
 .2ال تسري المدة المذكورة اذا اصدر بالدٌن او اقر به المدٌن
1
بورقة مستقلة اقراراً ٌترتب علٌه تجدٌد الدٌن( )

 1عادل محسن ثامر الحاتمً  ,مصدر سابق  ,ص122

وٌجوز للحامل رغم تقادم دعوى المطالبة بقٌمة الشٌك ان ٌطالب الساحب
الذي لم ٌقدم مقابل الوفاء او قدمه واسترده كله او بعضه برد ما اثرى به
دون وجه حق واذا اقٌمت على الساحب دعوى جزائٌة بإحدى جرائم
الصك المنصوص علٌها فً قانون العقوبات العراقً جاز لحامل الصك
الذي ادعى بالحق المدنً ان ٌطلب من المحكمة المختصة ان تقضً له
بمبلغ ٌعادل المبلغ غٌر المدفوع من قٌمة الصك والفوائد القانونٌة عن هذا
المبلغ مسحوبة عن ٌوم تقدٌم الشٌك للوفاء فضالً عن التعوٌض عند
1
االقتضاء وللحامل ان ٌطالب بحقوقه امام المحاكم المدنٌة ان اختار ذلك) (.
اما بالنسبة للقانون المصري فقد ذهب الى ان التقادم فً دعوى الشٌك وفقا ً
للمادة ( )531من قانون التجارة على ان -:
تتقادم دعاوي رجوع حامل الشٌك على السحاب والمظهرٌن وغٌرهم من
الملتزمٌن بدفع قٌمة الصك بعد مضًء مدة  6اشهر من تارٌخ تقدٌمه
للوفاء او من تارٌخ انقضاء مٌعاد تقدٌمه
وتتقادم دعاوى حامل الصك على المسحوب علٌه بعد مضًء ثالث
سنوات من تارٌخ تقدٌمه للوفاء او من تارٌخ انقضاء مٌعاد تقدٌمه .وتتقادم
دعاوى رجوع الملتزمٌن بعضهم على البعض االخر بعد مضًء  6اشهر
من الٌوم الذي اوفى فٌه الملتزم قٌمة الصك او من ٌوم مطالبته قضائٌا ً
بالوفاء  .وقد جاء فً المذكرة االٌضاحٌة لقانون التجارة الجدٌد رقم 17
لسنة  1999فقد نص على  -:عالج المشرع المصري فً المادة ()531
مسـؤلة تقادم دعاوى رجوع الحامل للصك على نحو مساٌر لطبٌعة الصك
باعتباره اداة وفاء  ,فاذا لم ٌتمكن الحامل من ذلك كان علٌه ان ٌستعمل
حقه فً الرجوع فً مواعٌد قصٌره لذلك خفض المشرع مدة تقادم دعاوى
رجوع الحامل على الساحب والمظهرٌن وغٌرهم من الملتزمٌن بدفع قٌمة
الصك أذ حددها بستة اشهر ُتحسب من تارٌخ تقدٌمه للوفاء اذا تقدم به
الحامل او من تارٌخ انقضاء مٌعاد تقدٌمه اذا لم ٌتقدم به ,وبالنسبة للصك
فانه ٌجوز لحامل الصك رغم تقادم دعوى المطالبة بقٌمته وفقا ً للتقادم
الصرفً القصٌر ان ٌرجع على الساحب بدعوى مدنٌة بؤصل الدٌن
1

راجع نصوص المواد ( )177,178من قانون التجارة العراقً النافذ

للمطالبة برد ما اثرى به الساحب على الحامل بغٌر وجه على حساب
حامل الصك رغم تقادم عوى المطالبة بقٌمته ان ٌطالب الساحب الذي لم
ٌقدم مقابالً للوفاء او كان قد قدمه ثم استرده كله او بعضه برد ما اثرى به
بغٌر وجه حق وكذلك ٌجوز للحامل توجٌه هذه المطالبة الى مظهر ٌحقق
1
اثراء بغٌر وجه حق ) (.

 1المستشار القانونً ابراهٌم خلٌل  ,التقادم الصرفً ,تقادم االوراق التجارٌة الكمبٌالة السند االذنً الشٌك قرٌنة
الوفاء ,حاالت الدفع بالتقادم ,حاالت عدم قبول الدفع بالتقادم  www.kenanaonline.com ,تارٌخ الزٌارة
2121/5/11

الخاتمة
بحمد الباري ونعمة منه وفضله ورحمته نضع قطراتنا االخٌرة بعد رحلة
عبر عدة مباحث بٌن تفكر وتعقل فً (جرٌمة تحرٌر صك بدون رصٌد)
وقد كانت رحلة جاهدة لالرتقاء بدرجات العقل ومعراج االفكار فما هذا اال
جهد مقل وال ندعً فٌه الكمال ولكن عذرنا اننا بذلنا فٌه قصارى فان
اصبنا فذلك مرادنا وان اخطئنا فلنا شرف المحاولة والتعلم  ,الحظنا من
خالل بحثنا للفكرة المتطورة لجرٌمة اصدار صك بدون رصٌد ابتداء
باألصل التارٌخً حول كٌفٌة ضهور فكرة الصك واهمٌة واسباب اختٌارنا
لهذا الموضوع ومبرراته ثم ابرزنا موضوع الجرٌمة وتناولنا فٌه ماهٌة
الصك وتعرٌفه فً ضوء اللغة والفقه والتشرٌعات فضالً عن شروطه.
كما تناولنا الركن المادي الذي ٌتضمن صور الفعل الجرمً والركن
المعنوي (القصد الجرمً) فضالً عن محل الجرٌمة  .ثم تكلمنا عن اثار
وقوع جرٌمة اصدار صك بدون رصٌد وحكم تخلف شروط ورقة الصك
وباإلضافة الى التقادم المقرر لجرٌمة والعقوبة المقدرة للجرٌمة  .وأخٌراً
بعد ان تقدمنا بالٌسٌر فً هذا المجال الواسع آملٌن أن ٌنال القبول وٌلقى
االستحسان  ..وصل اللهم وسلم على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

النتائج
بعد ان انتهٌنا من دراسة هذا البحث بفضل هللا تعالى لقد استنتجنا الكثٌر
من النتائج وموضوعات اوصلتنا الى ما كنا نطمح ونتوصل الٌه
 .1ان الصك باعتباره اداة وفاء ٌقوم مقام النقود  ,وٌمثل سند مدٌونٌة
بصرف النظر عن سببه ,وبه ٌستوفً الدائن حقه لدى المدٌن عن طرٌق
شخص ثالث بٌن ٌدٌه مبلغ من المال لذمة المدٌن ٌكفً للوفاء بقٌمة
 .2ان الساحب ٌعد مسإوالً عن الوفاء بقٌمة الصك فً حالة عدم وجود
مقابل وفاء لدى المسحوب علٌه ,وذلك فً مواجهة الحامل
والمظهرٌن ,الن الصك ٌضل صحٌحا ً بالرغم من عدم وجود مقابل
وفاء طالما تتوافر البٌانات االلزامٌة االخرى التً تجعل منه اداة وفاء.

 .3ان دعوى المطالبة بقٌمة الصك تعد احدى دعاوى المطالبات المدنٌة
بالمعنى الواسع  ,اذ شمل كل دعوى ناشئة عن تغٌر مركز قانونً
بسبب الجرٌمة  ,او ترتبط بها من غٌر ان ترمً الى تعوٌض وهو
ما ٌنطبق على المطالبة بقٌمة الصك.
 .4انه ٌلزم الختصاص القضاء الجنائً بالمطالبة بقٌمة الصك ان
تتوافر احدى جرائم ساحب الصك المنصوص علٌها على سبٌل
الحصر باعتبار انها تمثل اعتداء على الثقة بالصك.
ٌ .5شترط بدفع قٌمة الصك لحامله ان ٌكون حسن النٌة وعدم مساهمته
فً وقوع جرٌمة الساحب او المظهر  ,رغم علمه بالسبب الذي من
اجله لن ٌصرف الصك  ,واال رفضت مطالبته بذلك.

التوصٌات
 ان تعدل محكمة النقض عن قضائها بزوال والٌة المحكمة
الجنائٌة بنظر الدعوى المدنٌة ,بعدم الحكم فً الدعوى الجنائٌة
لعدم اتفاقه مع صحٌح القانون.
ٌ جب على القضاء ان ٌقوموا بدورهم فً عدم استفحال الربا
وانتشاره فً المجتمع بعدم الحكم بالفوائد دون طلب من حامل
الصك او الدائن بصفة عامة  ,ألنه ال اعتبار للعرف التجاري
المخالف ألحكام الشرٌعة االسالمٌة
مت حبمد اهلل تعاىل  ,والذي بنعمته تتم الصاحلات
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