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د. شربل عون عون: عدد الشیكات المرتجعة تتزايد في لبنان بسبب
األوضاع االقتصادية الصعبة

الخمیس ١٨ آب ٢٠١٦   15:50  -  مقابالت االقتصادية

 

مع ارتفاع عدد الشیكات المرتجعة في لبنان أول ما یخطر في البال ھو الصلة بین ھذه الشیكات وبین األوضاع
اإلقتصادیة في البالد والنتائج القانونیة التي یتعرض لھا حامل ھذه الشیكات، ولإلطالع أكثر على ھذا الموضوع

كان لـ"اإلقتصاد" ھذا اللقاء مع المحامي باالستئناف والمستشار المعتمد لدى عدة ھیئات دولیة، د.  شربل عون
:عون 

ما ھي برأیكم الصلة بین األوضاع االقتصادیة والشیكات المرتجعة؟ -

إن الشیكات في لبنان ھي الوسیلة األكثر استعماالً في الحركة االقتصادیة على الرغم من تعدد وسائل الدفع من
سندات وغیرھا من التسھیالت المصرفیة. لذلك، ان حركة النشاط التجاري لدیھا انعكاس مباشر على عدد

.الشیكات المرتجعة

وبالتأكید إن عدم انتخاب رئیس للجمھوریة في البالد یؤدي الى انخفاض الثقة لدى المستثمرین وبالتالي ان حركة
النشاط التجاري بكافة قطاعاتھ أكانت عقاریة او غیرھا ستكون خفیفة، وھذا األمر من شأنھ ان ینعكس سلباً على

.وجود سیولة لدى المواطنین والتجار ویؤدي بالطبع إلى ازدیاد عدد الشیكات المرتجعة

ما ھي الوسیلة األنسب قانوناً التي یمكن على حامل الشیك المرتجع اي المستفید منھ اللجوء الیھا من اجل -
تحصیل دینھ أي قیمة الشیك؟ ھل ھي النیابة العامة االستئنافیة أم القاضي المنفرد الجزائي أم قاضي التحقیق؟
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ال شك فیھ بأنھ یحق للشاكي اللجوء إلى إحدى المراجع الثالثة التي ذكرتم، ولكن ال بد من االشارة بأن عدد كبیر
من الشكاوى التي یكون موضوعھا الشیكات المرتجعة یتم تقدیمھا من قبل المواطنین والتجار امام النیابة العامة

.االستئنافیة لعدم وجود رسم نسبي یتم فرضھ قانوناً على الشاكي حامل الشیك المرتجع

ولكن بحسب المادة 68 من قانون اصول المحاكمات الجزائیة یتوجب على الشاكي عند تقدیم شكواه امام قاضي
.التحقیق ان یدفع سلفة نقدیة ال تزید عن 1% من قیمة الدعوى أي قیمة الشیك

وكذلك األمر، بالنسبة الى القاضي المنفرد الجزائي، حیث تفرض المادة 822 من قانون اصول المحاكمات
مون شكواھم امام النیابة العامة الجزائیة دفع الرسوم المذكورة، استناداً إلى ذلك، إن عدد كبیر من الناس یقدِّ

.االستئنافیة بدال من القاضي المنفرد الجزائي او قاضي التحقیق تھرباً من دفع الرسم النسبي

:ما ھي عقوبة الشیك المرتجع بحسب القانون اللبناني

نصت المادة 666 من قانون العقوبات على أن عقوبة ھذه الجریمة ھي الحبس من 3 أشھر إلى 3 سنوات
والغرامة من ملیون إلى 4 مالیین لیرة، ویجب على القاضي أن یحكم بالحبس والغرامة معاً وال یحق لھ اختیار

.إحداھما، ویحكم على الساحب بدفع قیمة الشیك مضافاً إلیھ بدل العطل والضرر إذا اقتضى األمر

یجب اإلشارة أیضاً بأنھ بعد سنة 2010 وبموجب قانون رقم 87/2010، إن إسقاط الحقوق الشخصیة في جرائم
الشیك یؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام، أي أنھ إذا تراجع الشاكي عن شكواه، إن دعوى الحق العام تسقط

.حكماً

ھل إعطاء االمر الى المصرف بعدم الدفع من قبل موّقع الشیك (اي الساحب) یؤلف جرم الشیك دون مؤونة، -
وذلك في حال وجود خالف بین موقِّع الشیك وحاملھ؟

قد یلجأ موقِّع الشیك أي الساحب إلى طلب عدم الدفع من المصرف وذلك لوجود خالف بینھ وبین المستفید حامل
.الشیك

في ھذه الحالة ال یستطیع حامل الشیك تحصیل قیمتھ من قبل المصرف لوجود أمر بعدم الدفع، ولكن إن جریمة
.الشیك دون رصید تكون قد وقعت ھنا على الرغم من وجود رصید في حساب موقِّع الشیك

إن اعطاء الشیك الى حاملھ اي المستفید یجعل الرصید المقابل لقیمتھ ملكاً لھ وال یجوز بعدھا لموقِّع الشیك ان
یتصرف بالرصید او ان یصدر امر الى المصرف بعدم الدفع. وال أھمیة لألسباب التي تدفع موقِّع الشیك الى

اصدار األمر بعدم الدفع وال لمشروعیة او عدم مشروعیة ھذه األسباب وتكون الجریمة قد تحققت بمجرد صدور
األمر من موقِّع الشیك إلى المصرف بعدم الدفع حتى ولو كان ھناك سبباً مشروعاً باستثناء إحدى الحالتین التي



5/5/2021 د. شربل عون عون: عدد الشیكات المرتجعة تتزاید في لبنان بسبب األوضاع االقتصادیة الصعبة

https://www.eliktisad.com/news/show/245894/شربل-عون-عون-عدد-الشیكات-المرتجعة-تتزاید-لبنان-بسب 3/3

تنص علیھا المادة 428 من قانون التجارة وھما فقدان الشیك وإفالس حاملھ ، حیث یكون لموقِّع الشیك مصلحة
.مشروعة بإیقاف قبض قیمة الشیك

م - في حال صدر القرار النھائي من قبل المحكمة وكان المدعى علیھ موقِّع الشیك ھارباً، كیف یمكن للشاكي مقدِّ
الدعوى أن یحصل على حقھ؟

في ھذه الحالة، ال بد من اإلشارة بأنھ یتم إصدار مذكرة توقیف غیابیة بحق المدعى علیھ ویتم تعمیمھا مع الحكم
النھائي على كافة المخافر ومراكز األمن العام حیث یتم إلقاء القبض على المدعى علیھ عند دخولھ الى احدى

المراكز. ویمكن للشاكي أیضاً في ھذه األحوال تقدیم طلب حجز تنفیذي یتم بموجبھ الحجز على الممتلكات
.المنقولة وغیر المنقولة لموقِّع الشیك ویتم عندھا بیع الممتلكات بالمزاد العلني

فإذاً ھل تنصحون أخیراً المواطنین استعمال الشیكات وقبض دیونھم بموجب الشیك؟ -

من المحبَّذ طبعاً عدم استالم أي شیك مصرفي من قبل أشخاص غیر موثوق بھم جداً ألنھ لعلَّھ ال یوجد أي رصید
وھي شیكات (Chèque Bancaire) في حسابھم . لذلك یمكن على المواطنین استالم فقط شیكات مصرفیة

.صادرة من المصرف مباشرة التي تؤكد وجود مؤونة في حساب صاحب الشك


