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 المقدمة
 بنمم الشيك هو الشكل القديم لما نسميه اليوم بالنقود , فقد اتى زمن  كنا  فينه الننا  

بعيننندن اننن  ااننني  ال  نننو   موننننلالحاجنننل النننى ا  يحمونننوا امنننوالمم فننن  امكننننل ما

والرقباء, خ و ا ف  وقت كثرت فيه حوادث الس ب والنمب وبالشكل الني  نعرفنه 

م  احداث التاريخ الغابرن , وكا  البد ا  يكو  هناك رجال او امكننل يممن   الننا  

الى ابقناء امنوالمم فيمنا , لنيلك هنرا ا نحاب االمنوال النى هني  المريقنل فن  الحمنو 

امنوالمم النى رجنل منا ر ني  حكنيم او قا ند شنجاا يت ن  با ماننل   فس مواواالدخار 

 مقابل اي االت م  يلك الرجل با  كميل معينل م  المال قد وضعت لديه .

 

 اهمٌة البحث

مممل تشنكل العمنود المقنر  فن  حينان الم نر  فنشنا ان   ليعتبر الشيك وسي ل يومي

الوسني ل ضنما  االاتبنار لمني  ماسل الى قواني  مخت مل اسنتمدفت  لهي  الواهرن حاج

لتكو  وسي ل شبه مقدسل لند  الننا  يعتبرونمنا كمنا يعتبنرو  ورقنل النقنود العادينل , 

فوال ا ى ا  الستعمال الشيك مزايا اديدن فمو يؤد  بمضل الحسنابات الجارينل النى 

زيادن النقود والت  تعتمد ا يما مؤسسات اال تما  ويسمل ا نى المنوداي  فن  الوقنت 

اسننتثمار امننوالمم بمننا يح نن و  ا يننه منن  فا نندن مننه بقا مننا دا مننا رهنن  اشننارتمم  ياتننه

فيوفو  منما ما ا يمم م  ديو  دو  حاجل الى نق ما . وايضا ي عب الشيك دور  ف  

منن  الحيننان االقت نناديل ل مجتمننه فمننو ادان وفنناء يقننوم فنن  التعامننل مقننام النقننود فكننا  

يل داما ل ثقنل بنه ممنا يسنااد ا نى انتشنار  المبيع  ا  يحيمه المشرا بضمانات كاف

فنن  التعامننل فتتحقننا المزايننا المتوخننان منننه ممننا يعننود بننالنمه ا ننى ثننرون  يننرهم منن  

 االفراد , او با قل لمقدهم لبعض حقوقمم .

 تقسيم البحث: 

 بناءا ا ى ما تقدم سيقسم هيا البحث الى ثالثل مباحث هما: 

 ماهيته.المبحث االول:ممموم الشيك او 

 المبحث الثان : اركا  جريمل ا دار  ك بدو  ر يد.

 المبحث الثالث: االثار المترتبل ا ى جريمل ا دار  ك بدو  ر يد.
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 المبحث االول

 مفهوم الشٌك

بينا  تعريممنا فن   مممنوم هني  الورقنل ارتميننا ابتنداءا بغيل اامناء فكنرن واضنحل ان 

 نتقل بعندها النى تمينز هني  الورقنل ان نال غل وم  ثم ا ى مستو  المقه والتشريعات 

م ونتقننل الننى موضننوا اخننر وهننو شننرنك  يرهننا منن  اوراا تجاريننل وفضننالا  يلنن

 االتيل:الشيك ف  الممالب 

 

 

 المطلب االول

 تعرٌف الشٌك

فنن  المعننامالت  ناوال : تعرينن  الشننيك فنن  ال غننل : وهننو الكتنناب النني   يكتننب ل عمنند

ك ( و كاك , وهنو معنرب ا ن ل فارسن    جن .ويجمه ايضا ا ى ا ك ,واالقارير

حديث النمن  ان   ك ومنهلل مشتر   كا ايا كتب له ال ك بيوتقول : ا ك الرجل 

ك ا  االرزاا كاننت تكتنب  نكاكا فتخنرت مكتنوب فتبناا قبنل ويالن شراء ال نكاك .

 (1بعضما فنمو م  شرا ما . 

 

 

 

 

 

 www.almoslim.net.node-ال كوك  -د.ابدهللا ب  محمد المم ا -1

 تاريخ الزيارن
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23/12/2116 

 

 فً ضوء الفقه والتشرٌعات: ٌكثانٌا: تعرٌف الش

نن   والتشنريعات نجند ا  الشنيك . وفنا  المقهاما م  ناحيل تعري  الشيك ف  ضوء 

وفا شروم ن  ا يما القانو  بموجبنه  المشرا العراق  هو ابارن ا  محرر منوم

ا منن  النقننود مب غننا معيننن هيسننمى   المسننحوب ا يننل( بننا  ينندف السنناحب شخ ننا يننممر

 (1(.  المستميد لشخ  اخر  او لحام ه

ا   هننو ل مقننه فننا  تعرينن   الشننيك وفننا مننا جننر  ا يننل العننر  التجننار  امنا بالنسننبل

يتضنم  امنر  نادر  رم يكرها ه   اوال: ا  الشيك ابارن محرهناك تعريمات ادن ت

  اخر يسمى   المسحوب ا يل( با  وقعه يسمى   الساحب( وموجما الى شخا  م

ى شنخ  ثالنث محندد من  النقنود بمجنرد الم نب النيدفه م  ر يد  الي  لديل مب غنا 

نمسننل . هننيا منن  ناحيننل امننا منن   اول سنناحبل يسننمى   المسننتميد( او ال مننر  او ل حامنن

هنو محنرر مكتنوب وفنا اوضناا  ناحيل اخر  او جاننب  اخنر لتعرين  الشنيك الني 

تشك يه اسنتقر ا يمنا العنر  يتضنم  امنر من  السناحب النى المسنحوب ا ينل ويكنو  

او ل حامنل الشنيك مب غنا من  النقنود  او ال مر البنوك با  يدفه الى المستميد   البا احد

بمجرد االمالا وتعري  اخر ايضنا يعنر  الشنيك باننل امنر مكتنوب وفقنا ال وضناا 

يندفه بمقتضنا  وبمجنرد االمنالا معينل يم ب بل السناحب النى المسنحوب  ا ينل بنا  

منن  النقننود وممننا  غننا معينننا مب  ننه  معنني  او  مننر شننخ  ثالننث او لحاملشننخ ا يننه

 الساحب لديل. اوداه

 يا تما اال انما تتحد جميعا فن  حيث ا  هي التعدد  ف  تعريمات المقماء اخت مت ف  

 ث انما جميعا ال تخرت ا  معنى واحد هو وجنوديلمبيعل الشيك وخا يته بحتبيانما 

أ  من  هني  التعريمنات  لنكيمحرر يقوم مقام النقود ف  الوفاء حيث ا  الخال ل م  

السابقل النيكر ل شنيك والتن  يجمعمنا جميعنا  مضنمو  واحند ومعننى واحند ا  الشنيك 

يمترض وجود ثالث اشخا  هم كل م  الساحب الي  هو كنل من  يوقنه ا نى العقند 

دفنه مب ن   مسحوب ا يه الي  هو م  يتعني  ا ينها ى الشيك  ويعتبر  ادر انل وال

 ا ا ينهويحا له بناء لم  حتهلشخ  الي  ي در الشيك الشيك والمستميد الي  هو ا

 .فيهقبض المب   النقد  المثبت 
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 61 ,   سنلمور  , بغداد ,, مكتبل السن1, م .باسم محمد  الح , القانو  التجار  .د-1

لنك  ي ندر دا ن  ل مسنحوب ا ينه و بنناء ا نى ي لشيك ا  السناحبويمترض ا

النى شنخ  معني  فن  الشنيك ويمتنرض  اليه االمر با  يؤد  بعض حقه لدينه

او  انقود يس مهو ا ى االقل يريد ا  ا  الساحب مدي   ل مستميد ا لككيالشيك 

ا  الشنننيك يمتنننرض  لنننكيويعنننن   ,لم ننن حتهي ننندر الشنننيك  كيلنننبنننناء ا نننى 

تي  االقنل بني  السناحب والمسنحوب ا ينل واالقنل بني  السناحب يمال االقتي 

قند  اننهويالحنو  .ك انمناء العالقتني  يالشنوالمستميد ويترتب ا نى قنبض مب ن  

لننك ايا ا نندر ي شننخ  واحنند بنني   ننمت  السنناحب والمسننتميد ويتحقنناجمننه ي

ل لكنن  يقننبض كننل  او بعننض ي لك وسننه فكننا  بننيشننخ  شننيكا لم نن حل نمسنن

 (1  الت  له ف  يمل المسحوب ا يل . المبال
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وانننات دارالممب الشنننيك, جنننرا مينننل فننن  المشنننكالت العم  م نننممى مجننند  هرجنننل, -1

 11 -2115 –1م ,امام ك يل الحقوا الجامعيل,

 المطلب الثانً

 تمٌز الشٌك عن غٌره من االوراق التجارٌة

 اشخا نهجل م  حينث السمت يشبهالقول با  الشيك  الى ا العراق  يهبا  المشر

ثالثل بالنسنبل لكي ممنا همنا كنل من    السناحب والمسنحوب ا ينل الني   فا مرا 

المستميد ( حيث ت عب االوراا التجارينل ا نى  لككييكو  اادن مؤسسل م رفيل 

 مقنام التجاريل واالقت اديل فمن  تقنوم اوالف  الحيان   هامااختال  انوااما دورا 

منا دا منا يكنو  او  البنا   ننهالشنيك  االنقود وتعتبنر من  اهنم وسنا ل اال تمنا  اند

 مضافا الى اجل. يكو 

ل تنداول ان  مرينا التومينر والمناولنل اليدوينل  قاب نل اوراا فمنما كيلاضافل الى 

وبمقتضنننى نننن  المنننادن السادسنننل مننن  قنننانو  التجنننارن تعتبنننر االامنننال المتع قنننل 

.  ونيتننهالقننا م بمننا  اامنناال تجاريننل وبغننض النوننر انن   ننمل التجاريننل بننا وراا

قد تعامى امنال  الورقل التجاريل يكو  توقيعها  الساحب اند  لكيرتب ا ى ويت

ر يم  الحكم اند تومبن ويؤخيبعد  قبول هي  االوراا امال تجاريا ايضا تجاريا 

 ا  يا او ضمانا  احتياميا.ضمانا الورقل التجاريل ل غير وضمانما 

يقنوم بتحرينر  وكقاادن اامل ف  الواقه فا  كل شخ  وبغض النور ا ى  نمته

ضننمانما ووفا مننا يخضننه منن  حيننث قيامننه و هنناالورقننل التجاريننل وتوقيعمننا وتومر

 (1قانو  التجارن.  ل عمل ال حكام

اا  والتن  وتنويم السندات ونومما النى اربعنل انن الى اما المقه الم ر  فقد يهب

 ه 

 لني  يكنر , والسند كام ل , الشيك(( حيث ا  التعنداد ا ال مر   الكمبيالل والسند  

    لننكيولنني  ا ننى سننبيل المثننال  ا الم ننر  ورد ا ننى سننبيل الح ننرالمشننر

لكننل سننند فيمننا مقوماتننه وخ ا  ننه وحننر  ا ننى تحدينند البيانننات  ا حننددالمشنر

ك ضنما  شنمول كنل  سنند فيمنا خ ا  نه ت  يجب ا  تنيكر فيمنا مسنتمدفا بنيلال

 الت  ارادها له بما يجعل السند قادرا ا ى اداء ووا مه.
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 61م در سابا ,   االستاي الدكتور باسم محمد  الح, -1

 ال   لكيلي  جامعا وال مانعا الغالب ييهب الى ا  هي التعداد  ا  الرأ  اال

ها وفنا اوضناا شنك يل حندد كتوبلاالوراا التجاريل ه  ابارن ا   كوك م

القننانو  تضننم   الزامننا بنندفه مب نن  معينننا منن  النقننود فنن  وقننت معنني  او قابننل 

. وفيمنا ي نن  سنو  نعننرض نبنين منوجزن انن  االوراا التجارينل وهنن    ل تعني 

اما الشيك فمنو موضنوا  الل والسند  اال ين  والسند لحام ها ى كل م  الكمبي

 .فيهث حباالدراسل الي  

 نادرا من  شنخ   الكمبيالل: الكمبيالل هن  ورقنل تجارينل تتضنم  امنرا  - أ

الي  بننا  ينندفه  حب الننى شننخ  اخننر يسننمى المسننحوب ا يننهيسننمى السننا

امنل الكمبيالنل اي كاننت لحام منا ( مب غنا شخ  ثالث هنو المسنتميد او   لح

 ي  او قابل ل تعي  فمن  ورقنل ثالثينلمعينا بمجرد االمالا او ف  ميعاد مع

بنننالر م مننن  وجنننود  التشنننابه بننني  الشنننيك  اننننه واالمنننرا  حينننث نالحننن

ا بني  كنل منمنا والكمبيالل م  حيث االمرا  اال ا  هنناك اختالفنا جوهرين

 م  حيث االت  :

شيك بندو  ر نيد قنا م وكناف   بل جنا يل لم  ي درالقانو  اقو ريقر -1

النني  ي نندر كمبيالننل   سنناحبل ال اقوبننلوقابننل ل سننحب منن  حيننث انننه 

 لي  لما مقابل الوفاء.

مسننتحا   نننهيعاقنب السنناحب اي لننم يكن  ل شننيك مقابننل وفناء ا نندار    -2

  الكمبيالننل  ا  يكننو  مقابننل الوفنناء النندفه بمجننرد االمننالا بينمننا يكمنن

 موجود وقت االستحقاا.

فمنو مسنتحا الندفه لند  االمنالا امنا  لكلنين وفناء يعد الشيك دا منا ادا -3

 فقد تكو  ادان وفاء وقد تكو  ادان ا تما . الكمبيالل

ورقل تجارينل تتضنم  تعمند محررهنا بندفه مب ن  معني  هو  ند االين  :الس - ب

المسنتميد بمجنرد االمنالا او فن  ميعناد معني   م  النقود الي  شخ  ثا  

ا ننى  او قابنل ل تعني  فالسننند االينن  ورقننل ثنا ينل االمنرا  . وبالتننال  هنو

لكل م  الكمبيالل والشيك فمو يتكو  ا  منرفي  أ  شنخ  همنا   خال 

 رر وشخ  المستميد.حكل م  شخ  الم

مب نن  معينننا  يتضننم  تعمنند محننرر  بننا  ينندفه  السننند لحام ننه: السننند لحام ننه -ت

اد معنني  او قابننل  يعننلمنن  يحمننل الورقننل التجاريننل بمجننرد االمننالا او فنن  م

 (1ل تعي . 
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 22وما بعدها الى   15  ,م در سابا,م ممى مجد  هرجل  -1

 

 المطلب الثانً

 شروط ورقة الشٌك

قسننمما الننى قسننمي  همننا الشننروم الشننك يل  نامننا بالنسننبل لشننروم الشننيك فننيمك  ا  

 الموضوايل:والشروم 

لك تحرير وا  لم ين  القانو  ا ى ي الشروم الشك يل : ال يمك  انشاء شيك دو -1

شنترم   القنانو  الخا نل بمني  الورقنل واليم  ن نو تاجهم الكتابل يمك  استنوشر

م  قبنل  شنخ  اخنر او بواسنمل االلنل   ا  يقوم بنمسل بكتابل الشيك  فقد يتم تحرير

ااتادت البنوك ا  توزا ا نى امالمنا  . وقديضه ا يل الساحب توقيعه  يبعدالكتابل و

دفنناتر شننيكات تحتننو  ا ننى انندد معنني  منن  الشننيكات الممبواننل متس سنن ل االرقننام . 

واند سحب الشيك يتم امالء بعض البيانات  كتاريخ السحب واسنم المسنتميد والمب ن . 

ا بمثل هني  الندفاتر, ا  تنيكر حيت انه الزمت بعض القواني  البنوك اند تزويد دا نيم

م  القانو   65د بما  المادن   هي  الدفاتر اسم الشخ  الي  زوا ى كل شيك تحتو

المرنس ( , اال ا  قانو  التجارن الم غى كا  يشترم وجوب كتابل رقم الحساب ا نى 

كننل شننيك تسنن مه الشننخ  واال تمننرض ا ننى الم ننر   رامننل ال تتجنناوز  خمسننل 

(  ير ا  القانو  الجديند لنم ينرد فينه مثنل هنيا النن  . ر نم ا  555دنانير   المادن 

العادن جرت ا ى ا  يكو  الشيك م  الممبواات الت  توزامنا البننوك ا نى امالمنا 

ويم الشيك ا ى ورقنل بيضناء . واند ني ي نبح  نحيحا قانو  تن ما يمنهف ي  هناك 

المحناكم  بنه تمنا قضن انات التن  نن  ا يمنا  القنانو  وهنياا ى جميه البي اي احتو 

الشيك وقد نن   ال حكامالمرنسيل افرد القانو  الجديد الم ل الثالث م  الباب الثالث 

 ال تتعنارضا ى انه   تسر  ا ى الشيك احكام الحوالل بالقدر الي   137المادن ف  

 (1 ( ماهيتهمه 
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الوراا التجنننار  االننندكتور فنننوز  محمننند سنننام  والننندكتور فنننا ا محمنننود الشنننماا. القنننانو  -1

-2115-1امننارن الكاهننل جنن . مبعننل  التجاريننل. مكتبننل السنننمور , بغننداد , شننارا المتنبنن  ,

 319-311 

 

( منن  قننانو  التجننارن بااتبننار 6تمبيقننا لمننا جنناء بالمننادن   الشوووط الموضوووعٌة:-8

يشنترم فن  من  يضنه  التجاريل م  االامنال التجارينل لنيااالامال المتع قل با وراا 

زمنل ل قينام اال با ه ينلا ى الشيك أ  ف  م  ي تنزم بموجبنل ا  يكنو  متمتعنا  توقيعه

 العينوب والمحنل والسنبب لك يشترم  توافر الرضنا الخنال  من بالعمل التجار  , كي

الشنننروم الموضنننوايل التننن  سنننبا مينننه جباالخت نننار ي نننزم تحقنننا والمشنننرواي  

 (1 اند الكالم ا  انشاء الحوالل والسند االمر. هااوشرحن
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 311 فا ا محمود الشماا, م در سابا, -ز  محمد سام فو-1

 

 المبحث الثانً

 اركان  جرٌمة اصدار شٌك بدون رصٌد

لقد تناولت ف  المبحث االول ممموم ورقل الشيك فقد قسمت المبحث االول النى ثالثنل 

والتشننريعات وثانيننا ممالننب والتنن  هنن  اوال تعرينن  الشننيك فنن  ضننوء ال غننل والمقننه 

فن  هنيا المبحنث  اتميز  ا   يرن م  اوراا تجارينل وثالثنا شنروم ورقنل الشنيك امن

فنتنننناول اوال النننرك  المننناد  ل جريمنننل وثانينننا النننرك  المعننننو  ل جريمنننل أ  الق ننند 

 الجرم  ثالثا الرك  المعنو  ل جريمل . 

 المطلب االول

 الركن المادي لجرٌمة اصدار شٌك دون رصٌد

الننرك  المنناد  منن  جريمننل ا نندار شننيك بنندو  ر ننيد حسننب موقنن  المشننرا ا  

العراقنن  فنن  انننه الننرك  المنناد  يسننتند  ا ننى الواقعننل االجراميننل التنن  تتسننم بالسنن وك 

المنناد  الخنننارج  ل معنننل الننني  يجرمنننه قننانو  العقوبنننات ويرتنننب الجنننزاء المناسنننب 

 لمرتكبل .

احب  ل مسنننتميد ,  ومعمنننى مننن  السننن النننرك  ا نننى وجنننود  نننك محنننرر  يقنننوم هنننيا

قانونينل وممروحا ل تداول ومسحوبا ا نى الم نر  المخنت  , ومسنتوفيا لشنروم ال

( لسننل 31قنانو  التجنارن رقنم ( من  138ل  ك الن و  ا ينل فن  احكنام المنادن  

 والشروم ه : 1984

 غل الت  كتبت بما. اوال: لمو ال ك مكتوبا ف  الورقل بال

 داء مب   معي  م  النقود .ا ى شرم بم اثانيا: امر  ير مع 

 (1ثالثا: اسم م  يممر با داء   المسحوب ا يل(. 
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الجزا يننل  قننواني  الشننيك تاريخننه ونوامننه وتمبيننا أحكامننه فنن  ال- يوسنن  سنن يم كح ننل -1

 111 -1م دمشا, 1967, سنل ربيل واالجنبيلوالتجاريل ف  البالد الع

ال يعاقننب ا ننى  امننا حسننب وجمننل نوننر المشننروا الم ننر  فنن  ا  القننانو 

لك اند نما يعاقب ا ى إاما ه , ويتحقا يمجرد انشاء الشيك بدو  ر يد وا

مرحل ل تداول أ  بخروجه م  يد الساحب الى المستميد وتتم الجريمل بمجرد  

قضنن  ا ننى ا  الجريمننل تننتم بمجننرد  دتسنن يم الشننيك الننى المسننتميد وبننيلك فقنن

ه لي  لنه مقابنل وفناء ل سنحب ااماء الساحب الشيك الى المستميد مه ا مل ان

وخروت وسا ل االثبات وا  وجود الشيك فن  حيازتنه المسنتميد قريننل قانونينل 

كن  يمكن  اثبنات اكن  هنيا القرنينل  بكافنل منرا لا ى االاماء او التس يم , 

االثبات وقد يهب الى ااتبنار النرك  المناد  متحقنا انند التوقنه ا نى الشنيك  

  .ساحب هو المستميد  ايا لم يك  ل شيك ر يدم  قبل الساحب اندما يكو  ال

ك الي  ال يكو  لنه ر نيد ال ياما البعض االخر فقد يهب الى انه المومر ل ش

ل ا  الجريمل ال  فعنل اامناء الشنيك ال ي ندر االمن  السناحب وا  أ   يس

فعل يرد ا نى الشنيك بعند يلنك يكنو  الحقنا لنه . ويمكن  معاقبنل المومنر ان  

كنن  يعنند انننه ارتكنب احنند  وسننا ل االحتينال ولمنا ثبننت  متننى جريمنل الن ننب 

وهنو يع نم  تحرينر مومر الشيك شريكا ل ساحب اي كا  ا ى اتماا معنه ا نى 

لنه ليتمكننا من  االسنتيالء ا نى منال الغينر . فقند انال  المشنرا  ال ر يدبانه 

يعاقب {( اقوبات ا ى 459العراق  هيا الحالل فن  ف  المقرن الثانيل لمادن  

 كا شنيك( مسنتحا  ضنمر لغينر   نكا   شنيك ( او سن مهقوبل ياتما م  بالع

. وقد يكنو  و نول }لحام ل وهو يع م انه لي  له مقابل يم  بكل مب غل  الدفه

ريننا اخننر  يننر المناولننل اليدويننل الشننيك منن  ينند السنناحب الننى المسننتميد انن  م

  لك اندما يكو  الساحب فن  مكنا  والمسنتميد فن  مكنا  اخنر ولنم يكن  فنوي

اسننتماال السنناحب الننيهاب الننى المسننتميد يقننوم السنناحب بمرسننال الشننيك الننى 

المستميد ان  مرينا البريند النى المكنا  المتمنا ا ينل بني  السناحب والمسنتميد 

 فيتحقا التس يم . 

حيث انه مجرد استالم الشيك م  قبل دا رن البريد ال يعتبنر تسن يما نما ينا النى 

سنحب الشنيك المرسنل من  دا نرن البريند  المستميد السيما ا  م  حنا المرسنل

وا يل ا  يتم التسن م يعتبنر الشنيك بحينازن السناحب وال يتحقنا النرك  المناد  

 (1ل جريمل اال اي تم استالم الشيك م  قبل  المستميد او وكي ل . 
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م 1991 -هـ 1412,لسنل 1م ,جريمل ااماء شيك دو  ر يد  القاض  نجم الدور ,-1

 118الى   114دار الشؤ  الثقافل العامل   ,

حيننازن الشننيك منن   بننرخراتيهننب رأ  الننى القننول ا  الجريمننل تننتم  يلننكمننه 

الخنال  حنول هنيا  الينل . حينث ا  إرسنالهالنى المسنتميد او  الساحب وتس يمه

و ولل الى المستميد اضافل  قبل  رسالتهكو  الساحب يستميه سحب   الرا 

قبنل و نولما النى  رسنالتهبريد بالسماح ل مرسل بسحب  رن الاد  الى تع يمات

 هتسن يمب  بندور االخينرالمرسل اليل . وقد يقوم بتس يم الشيك الى وكي نل ليقنوم 

ا  مجننرد خننروت الشننيك منن  حننوزن فمنن  هنني  ال ننورن يقننال  دميالمسننتالننى 

كانننت المحكمننل قنند مننا متننى  بمنننهقضنن  السنناحب يعتبننر مرحننا ل تننداول. وقنند 

لوكيننل انمننا كننا  و الوديعننلاسننتومرت ا  تسنن يم الشننيك لننم يكنن  ا ننى سننبيل 

يننل فننا  لمننيا الوك حب امننا سنن مهالسننا فيننهالمسننتميد وقنند تننم ا ننى وجننه تخ ننى 

قنند تحقننا ونحنن  نتمننا مننه الننرا  القا ننل بننا  الشننيك  الننرك  المنناد  ل جريمننل

يتضننم     االامنناءل االامنناء الال يعتبننر بينند السنناحب ولنن  يتحقننا فعنناليننز

منن  حيننازن المالننك الننى شننخ  اخننر انن  مريننا التسنن يم وا   الشنن ءخننروت 

ترتب ا ى هيا ف  ا  الوكينل اي سن م يالوكيل يعتبر امتداد لشخ يل الموكل و

لننرك  المنناد  ل جريمننل  قنند تحقننا ومنن  ثننم يتعننرض االشننيك ل مسننتميد فيكننو  

مننل النننقض الم ننريل اننننا نالحننو ا  محكالسنناحب ل مسننؤوليل الجنا يننل حيننث 

حينث  يهب الى خال  او الى قرار مغاير لما يهب ا يه محكمل تميز العراا

 وكننيال انن  موك ننه ب ننمته ويوقننه ا يننهالشننيك النني  ينشنن  ااقبننت الوكيننل 

المنيكوري  القنراري   مالحونل احب الشيك الي  انشم  بندو  مقابنل . ومن  

بر نيد  ال يع نمالوكينل   نجد ا  قرار محكمل  التميز العراق  كا   ا با ال 

مننه يلننك اقنندم ا ننى فع ننل المننيكور اسننتحا و بننيلكل مننموك ننل . امننا ايا ثبننت ا 

 (1 ف  الجريمل. العقاب المن و  ا يه قانونا وااتبر شريكا
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 117 القاض  نجم الدور , م در سابا,-1

 

 المطلب الثانً

 الركن المعنوي لجرٌمة اصدار شٌك دون رصٌد

ا  لقيام الجريمل ال يكم  توافر الرك  الماد  وانما البند من  النرك  المعننو  

  لد  الماال اي توافر الخمم ف  حقه.ايضا ويتوفر الرك  المعنو  

وقد يكو  الخمم متعمد او يم ا ا يل الق د الجرمن  او الجننا  . وقند يكنو  

 الخمنم مالابنماحياننا يكتمن  الخمنم  ينر العمند  وويم نا ا ينه   متعمند ير 

ل داللل ا ى الرك  المعنو  ف  الجرا م  ير العمديل ف  مقابل الق د الجنا   

امننا بالنسننبل ل ق نند الجرمنن  او ماهيننل الق نند الجنننا    الجننرا م العمديننل, فنن  

 نر او تجنل النى تحقينا هنيا العنانالع م بعنا ر الجريمنل وارادن م بانهفيعن  

الجان  النى النشنام االجرامن  الني   ردا أ اتجا  الى قبولما ويعر  ايضا بانه

ا وبكافننل العنا ننر التنن  مننملننى النتيجننل المترتبننل ا يننه مننه ا مننه بوا يباشننر 

جريمنننل الشنننيك فننن  النننرك   ا حينننث  (1 .يشنننترمما القنننانو  لقينننام الجريمنننل

المعنننو  يتم ننب فيمننا تننوافر الننرك  المعنننو  المتمثننل بسننوء نيننل  السنناحب  

حني   ها من وابعندم وجنود ر نيد كناف   ا منهبسنوء نينل السناحب والمق ود 

بعند وحني  االمنر  قيمتنهلم تندفه   ا دراسترداد مقابل الوفاء م  الشيك الي  

يترتنب  هالسناحب يع نم بانن ا بعدم الدفه يعتبر رك  سوء النينل متنوفرا مالمنا 

الننى المسننحوب ا يننل ا  الشننيك لننم ينندفه مب غننل وقنند  ا نندرا ننى االمننر النني  

مجننرد ا ننم السنناحب  بسننوء النيننل يعتبننر قا مننا  ا ا ننى  لمقننهوااسننتمر القضنناء 

 ,او اندم تمكن  الحامنل من  اسنتيماء قيمنل الشنيك تماكماي مادبانتماء المؤنل او 

التعامنل   حماينلالمشنرا هنو  ههيا الرا  يتما منه الغنرض الني  يمند  الينو

جريمنل شنيك بنال ر نيد اثبنات ويكمن  لتحقنا ا ندار  تداولنهسنير يبالشيك وت

كمايتمننا فنن  حننال اسننترداد المؤنننل  السنناحب بعنندم وجننود المؤنننل او انندم ا ننم

منننا او بجنننزء منمنننا اثبنننات ا منننه بنننم  قيمنننل الشنننيك لنننم يننندفه ك  او بكام منننا

 (2بعضما. 
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 ,الق د الجنا   ف  الشيك محمد  نام, االستاي  نام -1

www.kilaw.edu.kw- menu-item-8  11/2/2117تاريخ الزيارن 

 161, 1999, بدو  مكا  نشر ,1, جرا م الشيك , م  بدرابد الوهاب  -2

 

الق د الجرمن  لند  الماانل فن  جريمنل اامناء شنيك دو  ر نيد حسنب وجمنل  فم 

ليسنت  العمديل تم ب توافر الق د الجنا   فمن  ه  الجرا م نور المشرا الم ر  

 نم السناحب بعندم وجنود مقابنل وفناء فنا  مجنرد ا لنكوا نى يجريمل خمم او اهمنال 

 ك الجريمل وهنو منا اسنتقر ا ينل قضناء محكمنل الق د الجنا   ف  ت يك يتحقا به شل

 ك الجريمل ايا كا  السناحب يعتقند خمنا وقنت اامناء ل قول بقيام ت و محلالنق  . 

او انه كا  ل وفاء  بقيمل الشيك او اننه قابنل الر يد قا م لم يتم سحبل بعد , الشيك ا 

كا  مبيننا ا نى اسنباب جدينل مقبولنل وايا  ااتقاد ك مادام , ولم يك  االمر كيلل سحب

اقوبات توافر سوء النيل لند  السناحب الني  ي ندر الشنيك  337است زم ن  المادن 

المسحوب  يممربدو  ر يد كا  او الي  يسترد الر يد بعد ا دار الشيك او الي  

سوء النينل مق ود ال  المعنى لم تم ح اباالمتناا ا  دفه قيمل الشيك اال انما  ا يه

 معني : ا  هيا التعبير يمك  ا  يحمل احدف  هيا ال دد. واي ك

احب بننا  الشننيك النني  االكتمنناء بمجننرد  ا ننم السنن اوال: امننا ا  يكننو  المق ننود منننه

حرمنا   ه  اسنترداد الر نيد يننجم اننواار يد كاف  لتغميل قيمته  ال يقاب ه ي در 

 .م  الح ول ا ى قيمل الشيك كام ل

نيننل  بمجننرد الع ننم وانمننا  اسننت زم اتجننا  نيننا : او ا  يكننو  المق ننود انندم االكتمنناءثا

 .الساحب الى االضرار بالحامل

 شني ا ال تمينداقوبنات  337فا  ابارن   سوء النيل  وردت ف  ن  منادن  وا ى يلك

ا  ان را  اردان الساحب الى تحقيا وقا ه ,م الق د الجنا   العام ااخر  ير است ز

زم الق ند ا  ت ل مه الع م  باركانما المخت منل كمنا يتم بمنا القنانو  دو  ا  تسنالجريم

 ن م  ا  نوا كانت(.ودخا  او الى ا  نيل محد

الجريمنل هنو تنوافر الق ند الجننا    هني  معننو  فن القانو  م  رك   ا يتم بهموكل 

الساحب بعدم وجنود مقابنل وفناء الشنيك  فا   مجرد ا م لكا ى يوالعام لد  الجان  

هنو منا ابنرت و, يتحقا به الق ند الجننا   من  جريمنل اامناء الشنيك بندو  ر نيد 

 (1 .المحكمل النقض ف  احكامما العديدن
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 المستشنننننننار محمننننننند محمنننننننود الم نننننننر , احكنننننننام الشنننننننيك مننننننندنيا وجنا ينننننننا, جامعنننننننل-1

 272 ,1999,لسنل1,ماالسكندريل

 

 337مننادن ضننا ا  ابننارن   بسننوء النيننل ( الننواردن فنن  الالنننقض ايمحكمننل كمننا قالننت 

اننه اسنت زم الق ند الجننا   العنام دو  ا  تشنير النى  اقوبات ال تميد ش ء اخنر  ينر

ق د خا  ا  نوا كا  وكيلك قالت محكمنل الننقض ا  مجنرد ا ندار االمنر بعندم 

من   هانمنا يعمنل دفنه الشنيك الني  سنحب هالدفه يتوافر به الق د ا م م  ا ندارن بانن

من  قبينل البواانث   ننه  يلك با سنباب التن  داتنه النى ا نداربعد   ابرن والقبل , 

نينل خا نل الوقنوا ولل الجنا ينل ولنم يسنت زم الشنارا قيام المسنؤ ف لما الت  ال تمثير 

 (1.  الجريمل هي 
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 274   , سابا م در, الم ر المستشار محمد محمود -1

 

 المطلب الثالث

 محل جرٌمة اصدار صك دون رصٌد

ا  جريمل ا دار  ك بدو  ر يد ال تقه ا ى ورقل اخر   ير ال ك ولنو كاننت 

تننا  السننند االمر.  الكمبيالننل(( فما ورقننل تجاريننل كننا لحوالننل التجاريننل   السننمنجل(( و

الورقتا  ال تقوما  مقام النقود ف  الوفناء ولني  لمنا مقابنل وفناء فن  الم نر  قابنل 

القانو  ا يممنا كمنا هن  مقنررن ل  نك . ويمتنرض  حمايلل سحب .وليلك ال تنعم  

وحسب ن و  قانو  التجارن الحاكمل ل  ك انه ال يشرم ا  يكو  االخير محررا 

  كافننل الم ننار  العراقيننل انمننا تقننوم ا ننى انمننويت ممبننوا .ولكنن  جننرت العننادن لنند

بتزويد امال  ما بدفتر  كوك ممبوا ا ى انمويت وميكور فن  كنل ورقنل مننه اسنم 

حسناب العمينل, و تقبنل ت نك الم ر  المسنحوب ا ينه ورقنم تس سنل الورقنل ورقنم 

د م  قب منا  عال تكو  ممبوال ا ى االنمويت المورقل  يلالم ار  مم قا التعام  با

هنيا النمنويت الممبنوا من  الم نر  االخر,قبل ا  يكو  هنيا ال نك وفنا اكما ال ت

 ننى الم ننر  االخننر لغننرض ا   ننك مسننحوب ا –ا ننى الننر م منن  ا  القننانو  

قا ل وايضا ال يشترم ا  تكنو  ورقنل ال نك مداا مب غه ا  مريا التح يل او اي

ممبوال بشكل معي  .اي ما يتم نب هنو تنوافر البياننات المن نو  ا يمنا فن  المنادن 

ا اليننه مننا ورد فنن  ننن  المقننرن نننثر  ننحل مننا يهبيننؤمنن  قننانو  التجننارن وال  138

امينل التن  جناء فيمنا . يق ند فيمنا ب منو م  يات القنانو  و 167الخامسل م  المادن 

كم هي  المادن كل شخ  له حساب اند المسحوب ا يه وح ل منه ا ى دفتنر ف  ح

شننيكات او كننا  حقننه الح ننول ا ننى هننيا النندفتر ال  المق ننود بمننيا الننن  التعرينن  

بالعميننل النني  ال يجننوز ل مسننحوب ا يننه الم ننر  ا  يننوف   ننكا مسننمرا تسننميرا 

را ينوف   نكا مسنمااما اال الى احد امال ه اوالى الم ر  وال يجوز له ايضا ا  

بني  الخمني   احد امال ه او الى الم ر  المكتوب اسمه فيمنا اال الى خا اتسمير 

 او الى اميل هيا الم ر  .

  (. ويجننب ا  يتضننم 1  قننانو  التجننارن  منن 167القمرتننا  اوال وثانيننا منن  المننادن 

 فننال يجننوز تع يننا ,ال ننك امننر  يننر مع ننا ا ننى شننرم بننمداء مب نن  معنني  منن  النقننود 

وفاء تقنوم  عته كمدانى مه مبيلك يتنافا ى شرم او امر او حادث معي  ال  ي فه ر

 ا ى ما يكر يمقد  هي  ال مل. – همقام النقود . وتع يا  رف
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 451  ,م در سابا  د. فوز  محمد سام , د. فا ا محمود الشماا , -1

  من  قنانو 337كما ا  محل جريمل ااماء شيك دو  ر يد كمنا او جندتمما المنادن 

العقوبات الم نر  حينث ا  الشنارا الم نر  ق نر الجريمنل المنيكورن فن  المنادن 

اقوبات ا ى الشنيك وحند  ف نم تنرد فن  القنانو  التجنار  ا  ن نو  تعنر   337

 مينز الشيك او تعي  البيانات الت  يجب ا  تيكر فيه او تشنير النى الخ نا   التن  ت

ا  ال كوك الشبيمل به كا لكمبيالل مثال فا بح م  العسير تحديند المعننى المق نود 

ددها حيث اننه ال بند من  بنديميات التشنريه الشيك ف  حكم الجريمل الت  نح  ب م  

فننن  المنننواد الجنا ينننل تعننني  اركنننا  الجنننرا م تحديننندا مضنننبوما حتنننى ال يمخننني الننننا  

ر الجريمنل ا نى الشنيك ومن  ثنم ا نبح ات . وايا اراد المشرا الم نر  ق نبمبالش

رفنه ويضنبمه وكنا  من  و   المحرر ركنا ف  الجريمل , فكا  م  الواجنب ا  يع

كو  هيا العيب سببا ف  تمويض الجريمل وتعميل الن  الي  يقررها المستماا ا  ي

لوال ا  تدارك القضاء االمر فدرت قيدها ف  يلك الح نول التن  اسنتقر ا يمنا القضناء 

دفه شيك ا  ا  يتضنم  امنرا باتنا بنا ى االكتماء با  يكو  ل  ك واهرن ال المرنس 

 مب   معي  بمجرد االمالا .

وسواء ف  يلك ا  يكو  ال ك مشتمال ام  ير مشتمل ا ى بيانات معينل ممنا جنر  

ما البننوك ا  محررها ا ى النمايت الت  تمبعالعر  ا ى يكرها ف  الشيك وسواء ك

فاتر ا ى امال ما ام كا  محنررا ا نى اوراا اادينل بنل يعتبنر اادن و توزيعما ف  د

المحرر ا ى ورا ممبوا متى منا اسنتوفى  لشيككا ورقل ااديل الشيك المحرر ا ى

 (  1بياناته المم وبل. 
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 347 – 346   ,م در سابا  ,محمد محمود الم ر   المستشار-1

 المبحث الثالث

 اصدار شٌك بدون رصٌداالثر المترتب على الجرٌمة 

لقد تك منا ف  المبحث السابا ا  اركا  جريمل ا دار شيك دو  ر يد ولقد قسنمنا 

المبحننث ا ننى ثالثننل ممالننب والتنن  هنن  اوال الننرك  المنناد  ل جريمننل وثانيننا الننرك  

المعنو  والمق ود به الق ند الجرمن  وثالثنا محنل الجريمنل امنا فن  المبحنث الثالنث 

تب ا ى الجريمل واقسم هيا المبحث ا ى ثالثل ممالب والت  ه  فنتناول االثر المتر

اوال حكننم تخ نن  بعننض شننروم ورقننل الشننيك وثانيننا تقننادم الجريمننل وثالثننا العقوبننل 

 .لجريمل الشيكالمقدرن 

 المطلب االول

 حكم تخلف بعض شروط ورقة الشٌك

 احد الشروم الموضوايل . تخ   االثر المترتب ا ى -اوال

ا  الشننروم الموضننوايل هنن  االه يننل والرضننا والمحننل  -التجاريننل :منن  الناحيننل -1

   احد الشروم يجعل االلتزام بال ك م  الناحيل التجاريل بامال خوالسبب ليا فا  ت

وهيا النبمال  ال يتمسنك بنه اال القا نر او انديم ا ه ينل . فنايا تخ ن  شنرم االه ينل 

بالنسننبل ل محننل وكمننا يكرنننا فانننه  امننا ,م بال ننك بننامال بمالنننا مم قننا اااتبننر اال لتننز

يجب ا  يكو  مب غا محددا من  النقنود وهنيا المب ن  يجنب ا  يكنو  ممكننا ومشنرواا 

ومعينا تعينا نافيا ل جمالل وا  يكنو  موجنودا فنايا انعندم المحنل بمنيا الو ن  ا نبح 

 االلتزام بال ك بامال وهيا البمال  يتمسك به حتى تجا  المسنتميد حسن  النينل . ا منا

فيجب ا  يكو  مشرواا و ير مخال  ل نوام العام واآلداب العامل . فايا كا   السبب

السننبب اكنن  يلننك فننا  االلتننزام بال ننك يكننو  بننامال , ويحننت  بمننيا الننبمال  تجننا  

النيل , اما حس  النينل الني  ال يع نم بمنيا النبمال  فنال يمكن  االحتجنات   المستميد سي

 (1 بالبمال  تجاهه ال نه ال يع م بعدم مشروايل السبب.

انننه ال  ىيننيهب الننرا  السننا د فنن  المقننه والقضنناء حاليننا النن -منن  الناحيننل الجنا يننل :-2

د الشنروم اهميل ل شروم الموضوايل وا  الجريمل تقنوم ا نى النر م من  تخ ن  احن

ام بامال , او قنابال ل نبمال  فال اهميل لسبب الدي  وا  الجريمل تقوم ممما كا  االلتز

يننا كننا  سننبب الننبمال  : مخالمننل النوننام العننام وحسنن  اآلداب , ام فقنندا  اه يننل و ا
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او منن  تنناجر مم نن  او فقنندا  ركنن  منن   هالسنناحب ك نندور ال ننك منن  محجننور ا ينن

 تزام بالوفاء.اركا  العقد الي  نشا انه االل

 348 ,1ماهر ابد شويش الدرن, شرح قانو  العقوبات القسم الخا , م-1

 االثر المترتب ا ى تخ   احد الشروم الشك يل . –ثانيا 

( من  قنانو  التجنارن 138ايا تخ   شرم م  الشروم الشنك يل التن  يكرتمنا المنادن  

ار  انننه فنن  ل ال ننك تخت نن  فنن  القننانو  التجنن ننحفنن  ال ننك فننا  اثننر يلننك ا ننى 

 القانو  الجنا   . 

( من  قنانو  التجنارن االثنار المترتبنل ا نى 139لقد بيننت   -م  الناحيل التجاريل :-1

 ( .138تخ   احد البيانات الت  يكرتما المادن  

( فتعتبننر  ننكا ناق ننا وال 138فننايا خ ننت الورقننل منن  البيانننات التنن  حننددتما المننادن  

 -  الحالتي  :يكو  له اثر كورقل تجاريل اال ف

ادم يكر مكا  االداء مه يكر  انوا  بجانب اسم المسحوب ا ينل فيعتبنر هنيا  -اوال:

العنننوا  مكننا  االداء . فننايا يكننرت انندن امنناك  بجانننب اسننم المسننحوب ا يننل ااتبننر 

  فيه.حا االداء ف  اول مكا  ميكور ال ك مست

السنناحب فيعتبننر هننيا انندم يكننر مكننا  االنشنناء مننه يكننر انننوا  بجانننب اسننم  -ثانيننا :

العنننوا  مكننا  انشنناء ال ننك . وقنند تثننور بعننض االشننكاالت ب نندد بعننض الحنناالت 

ا نندار  ننك ا ننى بينناض   االمتع قننل بالشننروم الشننك يل : منمننا حننل يجننوز فنن  العننرا

الجواب ا نى يلنك اندم جنواز ا ندار  نك ا نى بيناض ويلنك اسنتنتاجا من  مممنوم 

  .جارن( م  قانو  الت138المخالمل لن  المادن  

التن  كتبنت بمنا ا   لغن يكر لمو  ك مكتوب ف  الورقل بال -م  الناحيل الجنا يل :-2

تقريننر احكننام فنن  ا مننال كتابننل لمننو  ننك ال يترتننب ا يننه فقنندا  ال ننك ل ننمته هنني  

الورقنل تحمنل  ا تتوفر احند  جنرا م ال نك ,فمنا دامنتالمسؤوليل الجنا يل , ا  حينم

م تحمننل لمننو ال ننك , يتعنني  منمننا الحمايننل لننلننو و همقومننات ال ننك وتننود  ووا منن

   ,النيل  مك  ل شخ  سيالما وتعزيز الثقل فيما , واال  الجنا يل امال ا ى انشا

اال فالت م  المسؤوليل بر مال لمو ال ك وبيلك يعتبر الساحب الي  ا مل يكر لمنو 

 (1تحرير  ب ورن تمنه م   رفل   د ك قد تعم
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 351-349  , م در سابا ,ماهر ابد شويش الدرن -د -1

 

 المطلب الثانً                   

 الصك تقادم جرٌمة                  

لقد نقل المشرا العراقن  احكنام تقنادم الندااو  الناشن ل ان  الشنيك ان  نن          

فنن  قننانو  التجننارن  175منن  قننانو  جنينن  الموحنند وضننمنما ننن  المننادن  52المننادن 

 -الت  جاء فيما ما ي   :

ومننري  و يننرهم منن  متتقننادم داننو  رجننوا حامننل الشننيك ا ننى السنناحب وال -اوال :

 ميعاد تقديمه . ءنقضافه قيمته بعد مض  ستل اشمر ا ى االم تزمي  بد

تتقادم داو  رجوا الم تزمي  بعضمم ا ى البعض االخر بمض  ستل اشمر  -ثانيا :

 ممالبته قضا يا بالوفاء .م  اليوم الي  اوفى فيه الم تزم قيمل الشيك اوم  يوم 

وب ا يننه بعنند مضنن  ثننالث سنننوات منن  حتتقننادم داننو  الحامننل ا ننى المسنن -ثالثننا :

 انقضاء مدن تقديم الشيك .

 تحيث ا  التقادم ينقمه ف  حاالت خا ل بال نك وفنا القنانو  العراقن  . فقند ن ن

  -ا ى انه : 176المادن 

من   179و  ا يمنا فن  المنادن ايا اقيمت الداو  فنال تسنر  مندن التقنادم المن ن-1

 هيا القانو  االم  يوم اخر اجراء فيما . 

المنيكورن ايا ا ندر بالندي  او اقربنه المندي  بورقنل مسنتق ل اقنرارا  المندنتسر  ال-2

 (1يترتب ا يه تشديد الدي  . 

اما بالنسبل ل قانو  الم ر  فقند يهنب النى ا  التقنادم فن  دانو  الشنيك وفقنا ل منادن 

 -و  التجارن ا ى ا  :م  قان 531

 ومري  و ينرهم من  الم تنزمي متتقادم دااو  رجوا حامل الشيك ا ى الساحب وال

قيمل الشيك بعد مض  ستل اشمر م  تاريخ تقديمنه ل وفناء اومن  تناريخ انقضناء  بدفه

 ميعاد تقديمه .
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  القننانو  الشننيك وأحكامننه ال ننرفيل والجنا يننل فنن المحننام  اننادل محسنن  ثننامر الماشننم  ,-1

 121 , 1999لسنل 1العراق ,م,

 

مض  ثالث سنوات م  تناريخ وتتقادم دااو  حامل الشيك ا ى المسحوب ا يه بعد 

 وفاء او م  تاريخ انقضناء ميعناد تقديمنه .وتتقنادم داناو  رجنوا الم تنزمي  تقديمل ل

لبعض االخر بعد مضن  سنتل اشنمر من  الينوم الني  اوفنى فينه الم تنزم ابعضمم ا ى 

. وقنند جنناء فنن  المننيكرن االيضنناحيل مننل الشننيك اومنن  يننوم ممالبتننه قضننا يا بالوفنناء قي

ا فنن  اننال  المشننر -فقنند ننن  ا ننى : 1999ل لسننن 17لقننانو  التجننارن الجدينند رقننم 

لل تقننادم دانناو  رجننوا الحامننل ل شننيك ا ننى نحننو مسنناير لمبيعننل ممسنن 531المننادن 

م  يلك كنا  ا ينه ا  يسنتعمل حقنه ادان وفاء , فايا لم يتمك  الحامل  بااتبار الشيك 

موااينند ق ننيرن لننيلك خمننض المشننرا منندن تقننادم دانناو  رجننوا   فنن  الرجننوا فنن

الحامل ا ى الساحب والمومري  و يرهم م  الم تزمي  بدفه قيمل الشنيك ايا حنددها 

بستل اشمر تحسب م  تاريخ تقديمه ل وفاء ايا تقدم بنه الحامنل او من  تناريخ انقضناء 

بالنسنبل ل شنيك فاننه يجنوز لحامنل الشنيك ر نم تقنادم و ,ايا لنم يتقندم بنه ميعاد تقديمه 

رف  الق ير ا  يرجنه ا نى السناحب بنداو   داو  الممالبل بقيمته وفقا ل تقادم ال

بغينر وجنه ا نى  الحامنل مدنيل بم ل الدي  ل ممالبل بنرد منا اثنر  بنه السناحب ا نى

ا  يمالنب السناحب الني  لنم  حساب حامل الشيك ر نم تقنادم دانو  الممالبنل بقيمتنه

يقدم مقابال ل وفاء او كا  قد قدمه ثم استرد  ك ه او بعضه برد ما اثر  به بغير وجه 

الممالبل الى كل مومر يحقنا اثنراء بغينر وجنه   حا وكيلك يجوز ل حامل توجيه هي

 (1حا . 
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رف  تقننادم االوراا التجاريننل الكمبيالننل السننند  ننالتقننادم ال المستشننار القننانون  ابننراهيم خ يننل,-1

 ,االين  الشيك قرينل الوفاء حاالت الدفه بالتقادم حاالت ادم قبول الدفه بالتقادم 

www.kenanaonline.com   2117/2/14 تاريخ الزيارن 

 المطلب الثالث              

   العقوبة المقدرة لجرٌمة الشٌك      

 العقوبننل ويلننك انن  ال ننور 1999لسنننل  17منن  قننانو  رقننم  534وضننحت المننادن ا

اسنترداد كنل  –اإلجراميل االربعل  ا دار شنيك لني  لنه مقابنل وفناء قابنل ل  نر  

ه او الت نر  فيننه بعند ا ندار الشنيك بحيننث ي نبح البناق  ال يمنن  الر نيد او بعضن

ا ندار امنر ل مسنحوب ا ينه بعندم  نر  الشنيك فن   ينر الحناالت  –بقيمل الشنيك 

المقررن قانونا تحرير شيك او التوقيه ا يه بسوء نيل ا ى نحو يحنول دو   نر  ( 

امننا بالنسننبل لعقوبننل االدانناء بسننوء نيننل تزويننر الشننيك ويحكننم نما يننا بعنندم  ننحل هننيا 

احنند  هنناتي  االدانناء هنن  الحننب  والغرامننل التنن  تجنناوز ن نن  قيمننل الشننيك او 

العقوبتي  . حيث اجاز الشارا ل محكمنل فن  حالنل الحكنم باإلداننل فن  احند  الجنرا م 

ا  تامر بنشر الحكم فن   نحيمل يومينل ا نى نمقنل  534المن و  ا يما ف  المادن 

, ممنتنه , المحكوم ا يه . ويجب ا  يتضم  هيا النشر اسم المحكنوم ا ينه , مومننه 

 (1.   بما والعقوبل المحكوم ا يه

 ر نيد بندو  شيك ااماء لجريمل القانونيل االركا  توافرت ما متى انه نالحو حيث

 فن  ينؤثر وال.  لمنا يحنا الحالنل هني  فن  العقناب فنا  كافينل ادلنل ثبوتمنا ا ى وقامت

 ا نى الحنا تناريخ فن  الشنيك قيمنه تقاضنى قد له المحسوب يكو  ا  العقاب وجوب

 حام ه يد ف  الشيك بق  ايا ا يه ل مسحوب تقديمه ا ى سابا تاريخ ف  او,  وقواما

 بالنسننبل ر ننيد بنندو  شننيك ا نندار جريمننل فنن  الخننوض قبننل لنننا بنند ال انننه حيننث. 

 . المستميد واقوبل الساحب اقوبل بي  نمرا ا  العراق  ل تشريه

 

 

 

 

 

 الشيكالشيك ف  ول القانو  التجارن البحث الشامل ف   ,إبراهيم  باح المحاميل دياال-1
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 2/2117/ 14تاريخ الزيارن  

من  قنانو  العقوبنات  459فبالنسبل الى اقوبل الساحب نالحو انه اند قراءتنا ل منادن 

ار شنيك دو  ر نيد نجند نمنا قبنل المنمبقل ا نى واقعنل ا ند 1969لسنل  111رقم 

لسناحب بنالحب  والغرامنل التن  ال تتجناوز ما كانت تن  ا نى اننزال العقناب با يتعد

  ب نورن ثالثما ل دينار او برحند  هناتي  العقنوبتي  ا  المشنرا اي نن  ا نى الحنب

لقاضن  الموضنوا قاب فانه ترك امر تقدير العقوبل ل ع مم قل دو  ا  يضه حد ادنى

( سننوات وهني  العقوبنل تمثنل 5فيجوز له ا  يحكم بحد اق ى ل عقوبل ل حب  وهن   

ر شننخ  شننيكا حكمننل الجنننح بالم ننل فيمننا , وا ننى يلننك ايا ا نندجنحننل وتخننت  م

تننوافرت فيننه جميننه الشننروم المم ننوب توفرهننا فنن  الشننيك المحننرر وبنندو  ر ننيد 

( اقوبننات ووجننب 459وتننوافرت بالنسننبل لمنن  قننام بر نندار  اركننا  جريمننل المننادن  

ي  توقنه اقنابي  توقيه العقاب السال  اليكر ا يه . فقاض  الموضوا يكنو  مخينر بن

هما . ومن  مالحونل احنداف  خ و  الجريمل , اما ا  يحكم بالحب  والغرامل او ب

شنيكا بندو  ر نيد ( اقوبات نجد ا  اقوبل الساحب الني  ي ندر 459ن  المادن  

د  النى الغنرض المنشنود من  تشنريه اقناب هني  الجريمنل وهنو اقوبل بسنيمل ال تنؤ

مقنام النقنود فن   منا فن  الحقنل التجنار  وقياممناامنل بزيادن فن  الثقنل بالشنيكات والتع

الوفاء , السيما ا  العقوبل المقرن لما يات حدي  وا  الحد االدنى لمنا امنر  ينر سن يم 

ايا ما نزل اليه قاض  الموضوا وهو اربعل واشرو  سناال بالنسنبل ل حنب  ومب ن  

رحنا  اند ااداد هنيا ن  دينار بالنسبل ل غرامل , ليلك وكما يبدو لنا با  ماكنا قد اقت

 معولننه وتوفنناالبحننث بضننرورن تشننديد العقوبننل منن  قبننل المشننرا العراقنن  قنند فعننل م

   (1. (1المشرا ف  تعديل احكام المقرن  

لعقوبننل فنن  القننانو  العقنناب  فنن  العننراا ن ننا  لعقوبننل المسننتميد ف ننم نجنندامننا بالنسننبل 

االمنر الني  اد  ت نور المستميد الني  يقبنل شنيك لني  لنه ر نيد منه ا منه بنيلك , 

 حمايل المشرا ف  تشريعه هي  الجريمل هو حمايل المستميد ولي  الشيك ,

ا  المسننتميد بال ننورن التنن  يكرناهننا قنند يكننو  يو خمننورن ا ننى المجتمننه اكثننر منن  

ساحب الشيك نمسه . وقد نجد لمثل هي  ال ورن منا يجنر  فن  محنالت لعنب القمنار 

 سر معه ف  ال عب شيك بالمب   وهو االمحيث يقبل االاب م  الشخ  الي  خ
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 188  , م در سابا,الدور القاض  نجم -1

وقد كا  ا ى المشرا العراق  ا  يتالفى هيا النق  ل قضاء ا ى مثل ت ك الونواهر 

ب المسنتميد ان  هني  الجريمنل وفقنا  ير االنسانيل والت  تشجه ا ى االبتزاز , ويعاقن

بعدم وجود ر يد ل شيك الي  تس مه من  السناحب .  لقوااد االشتراك بااتبار  االما

بعض الدول ف  قوانينما ا ى معاقبه المستميد الني  يقبنل شنيكا  تواتجا  يلك فقد ن 

م  شخ  مه ا مه بعدم وجود ر نيد لدينه . فقند ااقنب المشنرا ال بننان  المسنتميد 

سننتميد بنننم  اقوبننل السنناحب بااتبننار  شننريكا فنن  الجريمننل و اشننترمت ا  يكننو  الم

ثر بنه ا نى  بد م  قيام المستميد بعمل ينؤلك اليكا ف  الجريمل . حيث ا  ممموم يشر

 الساحب لغرض تس يمه الشيك الي  ال يوجد له ر يد . 

والننى هننيا االتجننا  يهننب المشننرا السننور  . وفنن  م ننر يعاقننب قننانو  العقوبننات 

عكن  المسناادن بء كنا  يلنك باالتمناا او المستميد ا ى ااتبنار  شنريكا ل سناحب سنوا

ينتقل اليمم الشيك حتى ولو ا موا بعدم وجود ر يد لنه بسنبب اندم   االشخا  اليي

وجود ن  يعاقب ا ى هي  الحالل , ال  تندخ مم جناء الحقنا لوقنوا الجريمنل بنالر م 

 (1. م  ا  خمورتمم ال تقل ا  خمورن المستميد

نحنه بنالحب  والغرامنل المشرا العراق  ا  هي  الجريمل بااتبارهنا ج وايضا يعاقب

 (2الت  ال تزيد ا ى ثالثما ل دينار او برحد  هاتي  العقوبتي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 192الى  187   ,م در سابا  ,القاض  نجم الدور  -1

 232, 1989-1988بغداد  ,1مقانو  العقوبات القسم الخا  ,  واثبل داود السعد  ,-د-1
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اقوبات انما تعاقب بالحب  مدن ال تقل  459( م  المادن 1وايضا نالحو ف  المقرن  

ا  ثنالث سننوات وبغرامنل تعنادل خمن  اضنعا  قيمنل ال نك ا نى ا  ال تقنل ان  

 مرتكب الجريمل ف  ايل  ورن م   ورها االربه االولى:,ثالثل االل  دينار 

لنني  لننه مقابننل كننا  وقننا م وقابننل  هكا وهننو يع ننم باننن ننمنن  اامننى بسننوء نيننل -1

 .فيهل ت ر  

 .بقيمتهالباق   ال يم م  استرد بعد ا  اامى  كا كل المقابل او بعضل بحيث -2

  .ثم امر المسحوب ا يل بعدم الدفه  خرم  اامى  كا -3

 .هب ورن تمنه م   رف هاو وقع حرر م  اامى  كا بعد ا  -4

 (1ادن , يعاقب بالعقوبل المقررن ف  المقرن  ( م  هي  الم2حيث انه بمقتضى المقرن 

م  ومنر لغينرن  نكا او سن مل  نكا مسنتحا الندفه لحام نل , هنو يع نم باننل لني  لنه 

م  ينزور   ( م  المادن  الميكورن , فا3مقابل يم  بكل مب غل . حيث انه ف  المقرن  

حتننى خمنن   اشننر سنننل  , ننكا او يسننتخدم  ننكا مسننروقا يعاقننب بالسننج  المؤقننت

بغرامل تعادل اشرن اضعا  قيمل ال ك المزور او المسروا ا ى ا  ال تقنل ان  و

ثالثل اال  دينار وقد تكو  الجريمل مرتكبل باسم شخ  معنو  خنا  لم ن حته , 

وفنن  هنني  الحالننل يتعنني  الحكننم بعقوبننل الغرامننل فحسننب ,وال يمنننه يل ننك منن  معاقننل 

بننل السننالبل ل حريننل وباإلضننافل شخ ننيا بالعقو –مرتكننب الجريمننل الممثننل  او المنندير 

 (1اقوبات (.  81 انور المادن  الى اقوبل الغرامل.
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شارا  ,بغداد  , ب  الحديث  , تشريح قانو  العقوبات القسم الخا   فخر  ابد الرزاا  -د-1

 428-427, 1المتنب  , م

 الخاتمة

ابتداء با  ل الحونا م  خالل بحثنا ل مكرن المتمورن لجريمل ا دار بدو  ر يد 

التاريخ  حول كيميل ومور فكرن الشيك واهميته واسباب اختيارنا لميا الموضوا 

ومبرراته ثم ابرزنا موضوا الجريمل وهو ااماء الشيك وتناولنا فيه ماهيل الشيك 

وتعريمه ف  ضوء ال غل والمقه والتشريعات فوال ا  شرومه . كما تناولنا الرك  

الجرم  بجريمل ا دار شيك بدو  ر يد والرك  الماد  تتضم   ور المعل 

المعنو  الق د الجرم ( وما المراد به فوال ا  محل الجريمل. ثم تك منا ا  اثار 

وقوا جريمل ا دار شيك بدو  ر يد وف  نا  الى حكم تخ   شروم ورقل الشيك 

تك منا  باإلضافل الى التقادم المقرر ل جريمل والعقوبل المقدرن ل جريمل. وف  ضوء ما

 والت  ه  : والتو يات ا  هيا البحث فقد تو  نا الى جم ل م  االستنتاجات

 -:االستنتاجات

ا  الشيك بااتبار  ادان وفاء يقوم مقام النقود ,ويمثل سند مديونيل ب ر  النور -1

ا  سببه ,وبه يستوف  الدا   حقه لد  المدي  ا  مريا شخ  ثالث بي  يديه 

 المدي  يكم  ل وفاء بقيمته.مب   م  المال ليمل 

ا  الساحب يعد مسؤوال ا  الوفاء بقيمل الشيك ف  حالل ادم وجود مقابل وفاء -2

لد  المسحوب ا يه ,ويلك ف  مواجمل الحامل والمومري , ال  الشيك يول 

 حيحا بالر م م  ادم وجود مقابل وفاء مالما توافر له البيانات االلزاميل االخر  

 ادان وفاء .الت  تجعل منه 

ا  داو  الممالبل بقيمل الشيك تعد احد  دااو  الممالبات المدنيل بالمعنى -3

الواسه ,اي شمل كل داو  ناش ل ا  تغيير مركز قانون  بسبب الجريمل, او ترتبم 

 بما م   ير ا  ترم  الى التعويض وهو ما ينمبا ا ى الممالبل بقيمل الشيك.

نا   بالممالبل بقيمل الشيك ا  تتوافر احد  انه ي زم الخت ا  القضاء الج-4

جرا م ساحب الشيك المن و  ا يما ا ى سبيل الح ر بااتبار انما تمثل ااتداء 

 ا ى الثقل بالشيك.

انه يشترم ل حكم بدفه قيمل الشيك لحام ه, ا  يكو  حس  النيل ,بعدم مساهمته -5

الي  م  اج ه ل  ي ر  ف  وقوا جريمل الساحب او المومر, ر م ا مه بالسبب 

 الشيك , واال رفضت ممالبته بيلك .
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 -:التوصٌات

ا  تعدل محكمل النقض ا  قضا ما بزوال واليل المحكمل الجنا يل بنور الداو  -1

 المدنيل , بعدم الحكم ف  الداو  الجنا يل , لعدم اتماقه مه  حيح القانو  .

حال الربا وانتشار  ف  يجب ا ى القضاء ا  يقوموا بدورهم ف  ادم استم-2

المجتمه بعدم الحكم بالموا د دو  م ب م  حامل الشيك او الدا   ب مل اامل ,  نه 

 ال ااتبار ل عر  التجار  المخال  ال حكام الشريعل االسالميل .

 

 

 

 

 

 

 

 

تم بحمد هللا تعالى , والي  بنعمته تتم ال الحات , 

 وس م .و  ى هللا ا ى سيدنا محمد وا ى اله و حبه 
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